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Sabık meb'us Sırrı 
bugün askeri 

mahkemeye veriliyor 
Zabıta devlet siyaseti ve rejim 

aleyhindeki mektublar meselesini 
iki agdanberi takib ediyordu 

Milli miidafaayı 
korumak maksadile 
bir kanun hazırlandı 

Muayyen cürümleri işleyenler mahsus surette kurulacak 
askeri mahkemelerde muhakeme edilecekler Sırrı Bellioğlunun muayyen bir Avrupa memleketine 

sıksık seyahatler yaptığı da tesbit olundu 

Projeye göre aleyhimizde kasten tasni edilen haberleri öğrenmeğe ve 
dinlemeğe teşebbüs edenler kurulacak askeri mahkemelere verilecekler 

Sabık İktısad Vekillerinden ve eald .--~-..--------.. 
Kocaeli rneb'usu Sırrı Belllojlu hakkın- " 
da, milli menfaatlere aykırı hareket et
mekten dolayı takibata geçildiğini, dün-

~ •lkura, 13 (Hususi) - Milli müdafaay1 korunı:ık mık- Pro;eyc gore casusluk suçunu irtıkab edenler. kO. nüshamızda yazmıştık. Sırn Bellioflu 
':ı,ı•lı!e ı·a~ırJanmı~ bulunan bir kanun projesini hükumet Ait-yhim.'.rde kasten tasni edilen haberlt!ri ö~reıırneğe ile alAkalı olarak bir mllddettenberi İa· 
~\lkıncJa Fiiyek Mil~et Medi:ıinP tev~i edecekt:r Dünya ve cfa!e.meje teiebbWI edenler, tanbul Emniyet Mildilrlüğü 1 nci şube-
'"71Yetinın arzeylediği fevkaladelik kaq~smdı mılıt bün· Memleket mudafaasıııa aid ve askeri esrardaı\ olmak sinde cereyan eden tahkikat neticesinde, 

Yeyj vikaye etmek ve yurd içinde nızam vrı ıntizumı bı>F.- mahly~tmde bulunan, fakat hakikatG asla tevafuk etmf. tesbit olunan hAdiseyı, tafsHAtı ile bil-
lı.a tl·~ebb;i,11ierini önlemek arzusil• bazırlattı.rılmıı olıuı yen hnberler u.eni ederek yayımlar, diriyotı.1%: 
lu J>ro,ıt>de teza kanunumuzda ç-et'çevelenrnıı bulanan ba- Bu suçlan ıfliyenleri muhakem~ etmek üzere mahsus İki aydanberi muhtelif makamlara, bu 
~1 "ll~lı:ırla cyni kanunda yer almam~, bazı ıuçları itliyf'n· surette Jcolordu merkezlerinde Irunılac~~ olan nskeri mah- arada askerl makamlarn, gazete idareha-
t ı·ın \'eyn bu suçlan işlemeğe t*bbU' edcnlerın mohrua Kemelere veıt!eceklenitr. nelerine, belediyelere. doktorlara ve bu-

surcae kurui&cak aSkerl mahkdmf'lttrd<' muhak()me ediJ- Bu mahkf"'me1erin verecekleri ettzalar kat'' olaca.<, tem- na benzer bazı rnües~se ve eşhasa bir ta· 
ınl·lcri e.-ası teklif olunmaktadır. Proienln har:ırlanıruuınt· yiz ed:Jemi~cektfr. Projede tasılh erfılPn cQrümlım ışlı- kını rnektu"olar gönderilmeğe başlanmış-
d,. mua,\·yen devletlerin son zaman~a mer'iyet me,ılril· yımlcr hakkında tatbik edilecek ftddetli cezalar ıla 1a)ll'ı tır. 
rıe koydukları yeni mevzuattan istifada edflıniftlr olunm.ıştur. Kim veya kimler tarafından yazıldığı 

....... anlfliılamıyan bu mektublar devlet siya-
;,·······························••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• ....... •••••••••••••••••••·······-········ ... ·--·-··--·····-· ... ···-········----· ....... sıetini tenkid eder tarzda ve rejim aley-

lngiliz donanmas• dü.n v~;~~i~y;~a Sıh:d~~)";;d~birl 
tekraz· harekete ecti Alman kuvvetlerine bir 

kaç fırka ilave edilmiş Norveçin cenubunda Alman tayyare üsleri İngiliz 
filosu tarafından 80 dakika bombardıman edildi 

I_ ................. ;··· ....................................... Bitaraf memleketlerde yabancllara 
Harb çetin olacak " ltalya ne karşı ciddi tedbirler alzndz 

lo~dra matbuatı, lngilterenin Norveçe bütün kuvvetile 
iıttiğini ve çok askere ihtiyac olduğunu yazıyorlar 

Bir /ngillz lıruvazlJrll haaara uğradı 

düşünüyorsa 
açıkça söylesin ,, 

lngiliz İktısadi H ~rb 
Nazırının dünkü beyanatı 

Londra. 17 (Hususi) - İktısadi harb 
nazın Kros bugün bir nutuk söyliyerek, 
!bilhassa İtalyanın vazlyetıne ve İtalyan 
matbuatının has:mane neşriyatına temas 

(Devanu 8 inci sayfada) 

Bari limanı 
memnu mıntaka 

ilan edildi 
in Londra. 17 (Husust) - İtalyanın, Ad· 

9ilizler tarafıncla.n bombardıman c dil.en Trondhaymden bfr g5rünüş 
}iev . . . . . rlyatik denizi sahılinde bulunan Bari ll-

• lıtıa. York, 17 (I!ususıı - Norveçtsn a- sayısı. şimdilik 10.000 kıtıden ıbarettir. maru w havalisi memnu mmtaka ,lfm e
~ tı ha.'berlere gbre, Narvik civarında Bu !kuvvetlerin pek yakında, ayni mfk· di~lr. 

aya Çıkarılan mii ttefik kuvvetlerın (Oevamı 8 inci sayfada) Ecnebi vapurlar bu limann giremiye-

Spor mükellefiyeti 
hakkında kararname 

Ye . k b nı ararnameye göre 12 yaşından 45 yaşına kadar 
tr erkek ve 12 yaşından 30 yaşına kadar her kız ve 

kadın spor mükellefiyetine dahil olacak 

h:-n:;ara, 17 (Hm:usi) - Beden terbi· si ve spor mükellefiyetine dahildir. Bun
t'ıtrrı nnununun tatbikatına aid bir ka- ]ardan hangi mahalde, hangi yaşta ve ne 
iol'(. D.rne neşredilmiştir. Bu karıırnameye CDevnnıı 8 foci savfada) 
) ltı~rta ~ekteb baş1angıç yaşı ı:ılan 12 t""""""""""""""·········· ............................ , 
~k an itlbaren 45 yaşma kaciar her er- ~ Haftanın karikatürleri i 
iler k~ddaş ve J 2 yn<;ından ;~o yo.şıno ~ 

7 
,. . ~ 

~ ve kadın ynrddaş beden terbiye- \;:~ ... -.. ._.r.f.~.~~~!-.. -... 1 

ceklerdir. 
-···· .. ············-··-···-··············--...-----

Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

OıtaJ 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı ıayfada) 

-···························································· 
BugUn son sayfamızda 

lskand)nav memleketlerinin 
mufassal bir haritasmı 

bulacaksmız 

Londra. 17 (Hususi) - Orta Avrupa alakadar hüklı.metler tarafından 

ve Balkan memleKf'tlerinde, şüpheli şa- tedbirlec alınmıştır. 
hıslann faaliyetlerine sed ç~ıu:-ek üzen, (Devamı 3 üncü sal/fada) 

·Bir dünya harbi 
arifesinde miyiz ? 

<.iddf 

Almanyanın İskandinavyada kaybedeceği prestiji 
iade için yeni bir darbe vurmıya kalkışması 

ihtimalleri karşısında neler düşünülebilir ? 
YAZAN 

Emekli general H. Emir Erkilet 
«Son Po•la» nın askeri muharriri 

Aıman ordusunun Danif'la1ka hükumet merkezine girişi 

(Yazw 5 inci sa;yfonın 1, 2, ve :i lincü siitunlannda) 



Her gün 
Harbin çabuk biteceği 
Bahsinde ihtigatlı 

Olmak lazımdır 

Ekrem Uf!Skhgll 

Gf'çen yılın Tc rin nvmı hahrlavımz: 

Frans1z ordusu garb crphesinde bir o
yalama hareketi yapmwa ba~amıstı. 

Nihayet bir gün İstanbu1da bir gazete 
matbaacılık san'atı.,ın icad dtıği en bü-

yük puntulu harflnrle: cZigfıid hattının 
yanld ğınl> yazdı. Faltnt ik• üç hnfta s:>n
ra Fransız ordusu oyalama hareket le 
takib ettiği hedefi elde Ettikten sonra 
kenefi hatlarına ÇPnlrrıel i faydalı bulun

ca muharebenin b1 mel: üzere olduğunu 
sananlar gene hayal sukutuna uğradılar, 
bugün vaziyet gene odur. 

Tekrar edelim, mnntıkb elde :meıtcud 
malfünat müttefik kuV\ etin Alman or-

dusunu Norveçten sılip süpüreceğini gös
terir, fakat bu ncucmin elde edilmesi bil' 
gfinün, bir haftanın ışi değildir, gec1ke
bl!ir. 'Üstel k siya!! ufuk da gittikçe ka-
rarmaktadır. ileride hayal sukutuna uğ
ramamak icln ihtiyatlı bulunmak lUzım
dır. 

:fr;kr em lJ akl:gil 

iON POSTA 

Resimli illa.kale: Günlük ve mev simlik eser 

1 STER I NAN. IS T E R iNAN MA 

Bir gazetede şu fıkrayı okuduk: 
c!İ.stanbul bcll"cıyesi on ay içinde on ycui bın esııa!J ceza 

k"stığini, ke~Hen c zaların yekunu d;ı ikırı:t yedı bin ]itayı 
bulduğurıu gazeteler yazdılar. 

Emnf rırOStlda halkı izrar mahiyet:nde gö.ô'""n hareket
len beled:y<•ı;in cezalandırması tabii ise de ceza o1orak 
alman parn1enıı belediye bütçesine gayri rnclhOza tertıbi 
adıle ncrmal vııridata kaydedilmesi lnsal\ l garib geliyor. 
Zıra bu usuliln neticesi, varidatın muayyen mıktardan aşa 
ğ\ duşmemcsi içjn belediye memurlarının keııdileri!~l haklı, 

İSTER i NAN, 

tı.1ksız m:ıtlaka her ay muayyen miktarda esnafa cczn kes
mıye vazıfotcn mecburlyct duyması d.?mektir ki bu dı. akli 
ve mnrıtık ıle telif edilemez bir şeydir. 

Beledıyc cezalarından maksad esnatı ıslah etm0 k oldu
~uııa rore para cc:ıasmın hasılatını da her ıenr. gittikçe ek
sı!<.cek ve :;eride bir gün tamamen yok dereccs!nc ınectok 
farzetmek 15.zım gelir. Bu itibarla ceu paralarım bıit~yc 
normal v~ıridat cilarak koyacak yerde ancak fevkal~de biı 
par:t ele reçı!kçc yapılacak i§lere tahsıs edılmcsi daha dcğ
ru değil mıdiı·? .. 

STER INANMAI 

Nisan 

Sözün kısası 

Bir s fll. Muharebesiz 
Olsun! 

E. .Ekra -n T.alu 

TAKV iM 
·NiSAN 

Ruııı.i •De 18 1856 - Rea:ııi ae Ni11atı 

5 1940 

PERŞEMBE 

c;.ONEŞ Rebiülevvel 
"· lJ. 

b 1'7 10 
10 27 

Öğle Ilı: indi Alcpm 

s. o. s. D. s. D. 
E. 12 18 15 59 18 51 

v. 6 22 9 Q8 ıı 

c 



i müdafaa ve nafia 
hizmetleri için 

fevkalade tahsisat 

Askerlik kanununa 
ilavesi teklif 
olunan fıkra 

Yugoslavya hududunda 
Alman kuvvetierine bir 
kaç fırka ilave edilmiş 

(Başta raf~ 1 hıci sayfada) 

Bu cümleden olıırak İsviçredc, Bazel 
§ehri zabıtası l>ugün bir Alın:ını tevkif 

Sayfa J 

e Japonyanın da ıştihası 
kabarıyor 

Ankara. 17 (Hususi} _ Askerlik kanu- etmiştir. P osta kutularına propaganda Yazarı: Selim Ra(ıp Em•• 
nunun 58 inci maddesine bir fıkra eklen- kAğıdları attıiı sırada yakalanan bu zat, 

Alman f f k • d ld - d J aponyn hariclyesinden bundan b!r -D mesi !hakkındaki kanUtı layihası Mccl:s . ~e are 1 er u~ın an °. u~~ an hao gün evvel dunyaya akseden se .. 
Ün M ı· t f k l"d t h · t k · ı k " ruznruncsino alınmıcıtır. Layihanın en- diplomatik masun1)etr dolayısıle bıı~ha- sin umumt bir hayretle karışık haklı bl.r en. cc ıs e ev a a e a sısa an unu ı e oy ~ be b 

cümende aldığı son Şl!kle- göre konuna re aer .st ırakıLnış.tır. d~ uyandırdığını kabul etmek lhGundı::. 
tnıtİfÜ}erİ teşkiline dair kanun kabul edildi eklenmesi teklü edılen fıkra şudur: İBviçrede mu.kim bütün şüpheli ecne- Jn.ponyanın !ddlasına göre ıltüçilk bir A' -

A biler sıkı bir kontrola tabi tutulmakta- rurıa devleti ola.n Felemenk şn~t taarruıa "llka .. . . . . cTalim ve terbiye ve manevra maksa- 1 -
naıt ra, 17 - Me=lis bugı.in ;>emsettın hulasaı netıcesını çık:ıracak olursak §e· dı·ıe ,..,.lbed,"lec...ıt.. usta efrad ievk.al~.ıe dırlar. u&.uyacak olursa. Japon devleU. bu nıem • 

llYın hn. 1 kl '""' CA 1:tıı .. .. . leketln Uzakşarktaki Sumat.ra gibi, Cavn vo 
C:etse . ~~arılığında tcp~anmıştır. 1 hirleı:ıe oturan va!andaşların ç;oc.u · ardı- 1 hallerde 2 sene kaydına bakılmnksı;z:ın Kopruler, demrryollım, posta \'e tel- ı Borneo gıbi heı biri bir kıt'a büyiıklüğünda 

1ııııy nın açllrnasını müteakıb söz alan nm yüzde 80 inı OKtıtuyoruz. Koyler e I İcra Vekil!eri kararile sil!h altına alına- graf merkezleri ac:;keri muhafaza altına olan muhtelif adalardan mutcşekkU muar-
lı.h: °Vekili Fuati Ağralı rurnamede oturan 13 milyon va• ~mclaşlarımızın ço- b·ı· t li .. d..J t' d d"rt k d alınmıştır. zam müstemlekelerine el atmakta kendini ..... rı. v ı1. • ı ır ve a m mu uc ı e o aya a ar 

ıa hı e 1vHlli Müdafaa. jandarma, na- cuklarını da nazar. dıkkate alırsak bu- ı uzatılabilir.> Yugoslavya huC.:udunJa haklı görecektir. Japonyanın düşüncem şu. 
iJ ... znıetleri için ftvka'.ade tnh.sisat ve- nun da ancak yüzde 25 nı vkutabılıyor;;z. . dur kı bu mllstemekeler buvük bir A?rupa 
"llE.'sıne ·d • Zagreb, 17 (A.A.ı - Havas aJansı mu- devletinin dınc geçınemelld irler. Bu hal u. 
1J. ta aı olan kanmı layıh.:ısının Binaenaleyh okutmak, okutmamak nıs- S"n har11ıka" t esnasında habirinin biklirdığm~ gore, cAlmnn tu- zalr.şarktnkl flhengi bozar. Ayni zvmnnda 
~ Celen ınüzakeresını istcmıştır. beti şchır!i ile köyfü nıasın:lcı a~uJı yu- J "" ~· ristlerinin> birkaç gündür Yugoslavyayı .Ta.p..ınyanın eline emsali na.dir bulunur bir 
nu~l~~ ı_tıüstaceliyet kararilc mezkur karı tam ter~ınedir. Arzcdcccğ.m levha • · ı · d istila etmeleri uzerine hasıl olan .;ndışe takım nskf;ri noktaların geçmesin! te.Jıln e-

'IŞt llYihasmı mi.ıza<tcre ve kabul et- budur. Bu levha karşısında bulunan lıÜ- ıngı iZ onanmasını n havasını hududdan gelen haberler arttır-,deşr. 1 .. 
~~ı ır. kwm~tiniz bir teubir bulmak ve 13 mil- \J d \J • kt d ı.. vaz yete gore Japonyayı, dunyl ah • 
d yon giıbi büyük bır kütlcnın oturduğu, ugra ı gr zayıat ma a ır. valınln ıw kadnr mümkunse o karta: karl§-

h 1\ öy enstit ileri Dolaşan şayialara görp, Yugoslavya 
1 
mu::ıında mentan.t snhibi o'la.n bir me.11leket 

·rıi 0 und YH§S.dı.ğı köy mtınitir.dckı evliıdlar.mızı hududundaki AlmHn kuvvetlen bırka,..

1
olar:ık telfıkıtl edebiliriz. FelemE.nk taal"ru::.a 

laLı.1 an sonra, koy enstitüleri tes:kili " k k k r t Londra, 17 - Amirallık tarafmdan 11 

11.11. :ıd 11• yüzde yuz o utma. içın eme· sar e mı~- fırka ile takviye edilmiştir. uğ::a~ın. o da. bundan istifade ederek Slnga. 
t n aki kanun !fıvilıasının mı.izake- t B 1. • • ·r d ·d · bildirildiğine göre, Şımal denizinde ge-

o1 r. u Annun o emegın ı a es. ır. Slovakyada Macar hududu istıkame- purn yakın c,an ileri toprakla.rn el :ıı:.sın, 
lıb &eçilm iş ve bi.l mevzu uzcrmJe MılU Şefimizin di~ktif olarak bi~e çenlerde harekatta bulunmuş o!an ve gel- t"rıd Alına •~ .. .,:A- ld . h kk lnyni zamanda Ameriknnın Filıpin adala.nna. 

1 ıer tar f ·ı · ·· ··1 t l .oi uzun zam d b · a...~kl n ı .e n L.<Uı~ ruatı Y. apı ıg.ı . n · ın- yaklışsın. V· ufinun blrınde, mill"ı Çin hu- _ ara ı. a ınoan ı erı .suru en mu a e- verdığı esas tlairesind~ ilk i)ğrctim dava- me.,. an an erı ~ ene ~ .. -
"'atşıl k ı k d"ğ bd M ı Thistle denizalt k b 1 daki haberlerle bu şayıalar bırbırlerıne kfınıetinin hnrlcle olan irtibatını kcı erek 

ıf Ve1Q.. ı o ara ver ı 'I ce\'a a ı a- sını yüzde yüz halin\°~ gct.re<:ck bir mn· ı c. • ısına ay o mllJ naza- yaklaştırılıyor. 1 koca Uzakşark kapıla.mu bütün Avrupa ve 
4t lı ilk C:ğret•m bakımından mem- hi~·et olacağına kanı olarak huzurunuza rıle bakılmaktadır. 1 

ınıız· o1 ı Th" tl d · lt kr be b' t Ayni zamanda şu da kaydediliyor ki, Arr erlkıınm suratına kupa.sın. Ve azım Çin 
\ ın umumi vazıyetıni iz:ıh eyle- gelmiş bulunu.vorum. ıs. e enıza ı.S'! t~ i n. m. . on İ ülkesi . ü 1 •~ e d talyadan gelen yolcu)arııı beyanatına ııın :ıer ne ya..,,ın. 

clt ..... n· enıiştir k:: Maarif Vekili bı.:ndan sonra kanunun hacmınde olup, murettebatı 53 kışıdır. nazaran Fiume'de hava müdafaa milisi B'.r ~ama~ar Y.~nrı . ha. al değil hnyaUn 
"arıak ııun nüfurumuz 17 milyon..iur. Yu- umumi veçhelerini izah eylemiş ve bu 1 Fa tan di ~ er t&htelbahirler de ustunde b.r ruya gıbi telfı.kki ed~b'lo -

" b 1 seferber edi1 miş ve Trie'ite mıntakasında k 1 h , 1 ~nıın ır hesabla dört mih.·ona vakın meyanda hatiblt>r tnrafından ıleri ~rü- Londra. 17 (A.A.) - Thistl_e denizaltı- . oe • o an lı.ı ı. tım.u, Japonyu içln ba'Zl fır. 
.. " da pasif korunma teJbirlc rı almm:stır. tıa b" 1 11 tah kk k d '-' 

" 1 1Z §eh· 1 d t 13 l l"'n mu·· takalara ayrı ayrı cevao vcrmış- sı harb bııc::lıyahdanbcr! IngilterF.nin • s.:ı. rın ır 1"raya ge mes e n ·u e e .. ._ ~~.ll'ı .. ı.r cır e o unır ve ' mı yon ' --:.- y l d N · d leC'!'ic bir hakfk t manzarası arzedlyor. Mil-
''! 1Z kovlerdP<tır. ı:~ mılvon k(;vlü tı· ı·. ka•"'°"'ttiği bı:><:inci denizaltısıdır. Diğer- ugos avya a zı prcpaga. a~ı 
.. ~ J ol " J""" ~ yonl::ırcn insan nüfusuna sarJb bir l,!ln te -
~t na ınukabU 370 bin çocuk ~kut- Bunu müteakıb kanun maddelerinın leri Seahorse, Undme, Starfish ve Oxley- Bclgrad, 17 (A.A.} - Roj ter aıansı saovvur edinız ki hfı.dfselerın :rnus:ıade ı sa _ 

il 4~ı .. 4 rnilyon şehirli nüfusa rnuka· müzakeresine CTeçllm lş ve k:rnun kabul dir. bıldirıyor: ye!tlnde tamnınen Jnµonyanın eline get • 
d~ bın çocuk okutmakLayız. Bunun olunmuştur. Harbin ;})aşırıda ingilterenin 57, Al- Yıugoo1av zalııta.'lı tara!ınJan neşrecli- mlşt!.r. Ve tu devlet, bu to;>rakla.n rasyonel "' ft manyanın ise 71 denizaltısı vardı. len re...rıi bir te'Jlıgde, Bclgradda ık:ımcı bir surette ten ik etml tir. Muvıısaia }'oLıı-
1 o ın an a 3 bu" u" k 1 Bazı salahiyettar mehafılin mütaleası- eden bütün ecnebilerin ikamet ve:ııkala- nnı tnıızlm <'yluniş, nlhnyct.5ız ilk ma.dde r n, n m an ~ya kayıınkları e1° geçlım ştır. Du kaynaklcırı t. J O na göre Almanlar ~iır.diye kadar 60 de- rı inceden inceye tetkik cdılcceği bildı- cabmda müdnfna edebılecek kadar d.:ı. canlı 

nizaltısı kaybetmişlerdir. rilınektedir. me\lzemeye sah1b bulunacn.·tır. 

bi 

l'raıa 81 hakkın ı• t kl• t ı' re det ı• Alman idi ları,ı tekzib Bu tedbir, Nazi prcpaganuucıları ve' Boyle bir kuvvetn dünya muvaz nesinde 
Londra, l 7 (AA.) - Londr:mın sala- casusları tarafından son zamanlarJa sar- husule gcUrcblleceğı ağı.-Iı~ın azameLl pek 

• • • • • • ÇO-' miıthi9 olmaz mı? 
hiyettar mehnfili lngili~ doııanınasınm feculen faalıyetı tesıı·sız bırakmak uzcre Cröriılüyor ki Avrupa harbinin de7.ınıı ve 

llı.ık: 9/15 Nisan haftasında 1. saffı hnrb zırhlı· ittihaz cdilmiştır. Yc.lnız BclgraJda ıka- mütemadi surette yayılma. istld .. dı gb.J•u • 
tıl ~ 17 - Hükıimet Rumen lı- üzerinde seyrisefain işim hal için Ro- sı, ile saffı haro kruvazörij, iki ağır kru- metleri kat'i surette meşrut olduğunu mesl her şeyden evvel pusud-a bekllycn !>ir 
atında ve kara sularmda seydsefa- manya tarafından yapılan tekliie müsa- vazör, üç kruvazör. bir tayyare gemısi, 9 iSbnt edebilecek oiRn yabancı'ar, bur.ıcia tnkıın lır::atçı kuv\•etlerin işine yuıyoı. 

· ~tı.tızaın ve cmn.yctini temin maksa- ]d cevab veıımişlerdır. 11k tedbir harb distroyer, 7 denizaltısı, 7 nak1iye gemisi kalabileceklerdır. ı Dunyanı~. bu gidişi ile galiba bir zaman 
·B~ ~ 1;11~alade tedb.irler de~iş eden ka- gemisi haline çevrilebilecek vaziyette ve 24 tayyare zayi ettiğine dair Alman Maamafilı bu gibılerin Belgraddan ay- geı:c.~k. m.ıletler arasında;ld mu.~~cbetlcrl 

s.ıı ltl.Yib. asını tasvıb etmıc:tır. bulunan vapur.lann nehirden g<'çmesinl propagan...:ı"sının nec.rı·vatını şı' ddetle tı>k- lrn .. d"l k . cgücu yeten yc-teneD kanunu tanzim eı!ecet. v ll1 "' u~ ~ o1 - n asına mw,aad<! e .. ı ~ııyece tır , ve ı Iptı<!ai çağlnrdıı blle gn.sb ve garet zi!uı1yet1 
~Q ~li Romanyadakı büyilk orman- menetmektir. ikincisi. vapurların mü- zib etmektedir. bunlar pasaportlarını hukuıncte tes.ım bu :cP.dar ıniıteraıekl bir hal almış ceglldi. 
'9. 1~ 'liçünün JO sen-: işletilmesi için ki- rettebatı hususi b ir .mürakabeye tabi tu- 1 Salahiyettar mclıafilde beyan edıliyor edeceklerdir. Ne diyelim; Allah beterinden ~asın. 

!1 ' l~ıı Alınanyaya verilmesi hakkında , tulacaktır. ki, İngiltf're zayiatını hemen bildirmek Yuoslavyanın dı~"!r noktalarında da 5 ıJc) C 
f ' an teklif askeri makamlar tarafın- Üçüncüsü, nehrin iki kıyısında a.c:kerl prensipini muhafaza etmekte ve ölenle- yakında, buna benz .. r tedb:rler alma- aLi.nı ( aqt}t- nıoç 

fj
1
.' 1 ~ ( ted~ed. ilmiştir. Bu makamlar orm9n tesb.at yapılmasında kullanılabi'ecek taş. I rin veya kayt>olanlann ailesini derhal caktır. 
~ tllesj 1 azaml bir teyakkuz müşahede edllmaktedk. 

~ ...ı ı_ . nın gerek ekonomik, gereKse rimento, dinamıt git>i maddelerin nakli keyfiyetten haberdar eylemektedir. Teblig- c nazaran, yalan haberler !'lcHe-
Vf.' a.,;·~j k ~ 1 · Bu cümleden olarak s.ıhll muhafaza ba -

"%;{1~ bakımdan çok mühim olduğunu yasak edilecektır. Ayni rnehafil Hav~ ediyor ki. b u rnüd- den yabancı'ar hakkında çok şiddetli tarynları <:fradı geceli gilnduzlü tak.,:yc c _ 
irif şlerdir. (AA.) Dördüncüsü, TunR üzerinde ı;eyrisefa- 1 

det içinde batan lngiliz gemileri §Unlar- tedbirler ittihaz eciiiecektir. dllmekted~r. Norveç hfı.diselerı hükümcti a • 
dt llo T u ıada seyrir f ain İf I in komisyonu nizamnnmesının yerine dır: Hard'y, Hun ter, Gioworm, Ghw·ka Tebliğde deniliyor kı . sinemalarda. sa- lft.ka...c:ız bırakmamıştır. 

N~ ~a, 17 (A.A.) - Bükreşten Stefani Tuna kıyısında .~lunan devıe:!eri~ daha ve Tlıi.stle derıllal tısıdır. _ ___ lon karanlık iken vı> otobüslerde halka, Belçikada 
f i' 1'11yll. ııa gelen bir telgrafa göre. Yugos- şedid ve daha ıyı _ anlaşılan gumruk ka- ecnebiler tarafından beyannameler dağı- Bıüksel 17 CA.A.) _Belçika hükiımc'i ta . 

, :Suıgaristan ve Macaristan Tuna nun~arının Lkamest. Eden, H itler A, man tıldığı anlaşılmı.5tır. Bunlar Nazi propa- rafıııdan memleket içinde ittihaz olun:ın 

.. 

b· gandasının kullandığı usullerden ikı JlÜ- emniyet tedbırlerıni tatbik etmek ilze.c de -

l1 r y 1 h ı· Mutt f"kl Amer"kad mı·ııetı"nı·n müşahhas munedir. Mezkur beyannameler. vatan- mlıyolJ3rını muhafaza lçln bir tak'l.'ll b ugos av eye 1 8 1 er f an daşlar arasında agJıl)iyet ve endişe uyan- ıhtıy:ıtıar slliıh altına çağırılmıştır. 

~IJOSkovaya gidiyor 4.600 tayyare alıyorlar timsalid" r, diyor dıracak mahiy~~~:~yada Stokholm 17 A;~veç::.,al loler .ıczaretl, 
'~~a 17 (Hususi) - Yugoilav !lü - Nevyork 17 (A.A.) - Bu haftanın ı;o- ~dr~a!~ı (~~U::Y b::!~~rad~o~:d Bükreş 17 (A.A.) - Romanya makd111lnrı. !~~a~~~~~~~kıh~~U::~r:r~~:a:!ı~~ı~a; 
~~t 1

' Sovyetıer Birliğile ticari müna - nundan evvel, l ngiliz - Fransız heyet i, ettiği bir hitabe~ ezcümle dem~tir ti: Bükreş ve civarındaki nsk:_ı'i mıntakalarda edil~n tıt:dbirlcre Uaveten, fnbrika ve iır.ıı. • 
llt~(!t t~ıs etmek üzl're Mosko\•aya bir 4600 adet bombardıman. deniz, avcı ve HtUerin, ikt\bus ~ııratan haynli bir mah • oturan ve ye~ı on beşten yuksek 01~11 ya - lA.thanelerde de emin işçllcr tarafından n5. 

tı .. gorıderecekti.r. a. e. r. p. xxx avcı tayyarebi sipar i§ini hlk oldu~unu tasavvur etmek hatadır. O blr barıcı ıveya Rumen vatandaşı herkesı, husu- bet beklencceğıni meclise b.ldirmiştlr. 
'°'- .. keyt· garibe de111, Alman milletinin en biıyük si bır ikamet tezkeresi almak üzere, 1 Mayıs I 
'"'tn ~ ıyet, 22 senedenberi münkati imzalıyacaktır. kısmının ınUşahhas Umsalldir. tun evvel nl€tkadar ma.'kamla.ra isimier.nı bU sviçrede cezri tedbirler 
~b gos

1
av - Sovyet diplomatik mil- Amerika hiikümeti a. c. r. p . .>.::...x: lerin Almanynnın taldb ettiği harblerin hede _ dirmeğe ve ynzılmağa davet etmiştir. B:ı da- Zürilı, 17 (A.A.) _ Bir kararname ile 

~;~e~:1nın da yeniden teessü.a edeccğme müttefiklere satılmasına müsaade etmiş- fi, dünyanın en kudreti mUJctı olmak ve Av. veto icabet etmlyener, hapis ve a.ğır p:ıra ce. casusıu-a ve sabot::ıj.ı karşı tedbirler a-
l sayılınaktndır. tir. rupayı Alınan boyunduruğuna esir, cihanı ZMl ile cezalandırıln.caklardıı. g Q' r . d kr dil" 

(\ • - -- Nazi ti.stünlüğünü tanımağa mecbur etmek- Holandada lı~~tır ... 1?.gs ın~.ın a . 1 zı e ~":_r. 
\lQy t d B lk t t •kf d ti . Bınalann onune nobetçıler ıkame l!U,ll-
'ılkbJ8 on c.nmasının a an an a • 1 1 ısa ' rhtlhbarat nazırı Oon Rıt de ayni mealde Bılıksieli 17H(Al.A.d) -d kciindephenb~~nce Eelzdge. rniştir. Ka1dırımların kenarları, ışıkların 

.• 11 gazetes n n .o an a a mu n uının ya l . " . k " b ah 1 • t 1 b~ nutuk eoylemlş ve 80 m >:_On .;ı~nanın ğına gfüe, Holandadn şimdıye kadar gorül. söndürulmesıne ha7.:rlık olma uzere e-

ltı ı...ıır. 
11
a r m an e vr a arı konsey ı o p anıyor ~~~:: :~, ~~~~=.:.~·. ,:;~·;-;;•: '.'.':'.'.'.'!~ •• ?.'.'. •. ':':~~-~~~ •• ~.~~~ .. ~~-~-.• ~?.'..~~~~~~--~~.:' .. ~~.~~'.'.'.~!~~ : ................................. _ 

\:ll Yay-~ ~A.A.) - Alınan .radyo.su- Bü!k1"e9, 17 (A.A.l - Balkan Antantı- lern.l.4tir. ___ _ 
~ildettiı h hır Moskova haberıne gore, 

1 
nın ekonomik konseyı, önü:nüzdcki ay Sabahtan Sabaha 

'tte\ttaı Sovyet rlonanması, ilk.bahar içinde Belgradd• toplanacaktı r. Konsey Bursada heyelan 
}'\. arına bn11amıştır. _ müzakerelerine ~:ırak edecek olan lfa- N~lice1ılnde 
Uo manya heyeti, ~rt antant memleketi a- ld 
h 11.anmamız rasında iptidai madde müba~elesinin 8 '" harah o u 
O"Q d d fazlalaştırılmrun imkanları (izerind" ça- Bursa, 17 (Hususi) - Muradiye ma-
~elti 11 lrma Q J.ışmaktadır. Bükreşte Balkan Antantı a- halle.tinde heyelan n:!i~es.i~.de kısmen 
~~ rdağ, 17 (A.A.) _ İkl gündenberi zası memlekl'!t ler arasındttki ticaret mü- ~a~ab ol~uklaı:nı . bıldırdıgım evlerden 
~ ~da bulunan filomuz bugün badelelerinin umunıiyc:t :itibarile çok üçü klun.ilen, dord~ı de kısmen harab ol-

b01l'lnaYU hareket etmiştir. memnuniyet vericı bir mahiyette bulun- muştur. İnsan zayiatı yoktur. 

~ ~~ntnızın burada bulunmasın· duğu, ayrıca. tebarii:ı ettirilmektedir. Karsta zelzel~. 
'~l'da ıatıfade, donanma muhteliti Hı Kars, 17 (A.A.) .- Bugun 12.30 . da 

~
~~ibo ğ lnuhtelıti arasında dün yapılan Çemberlayn bugün Karsta garbden ~r;<a doğru bei sanıye 
ırnı~ lnaçını Tekirclağıılar, gene ayni süren ş~ddet~i bir yer sru:sınt.ısı olmuştur. 
ti . arasındaki futbol maçını da f>-2 Balkanlar hakkında Merkezın dığer on ııahıyesıle Arpaçay, 
~elılcriın.iz Kazanmışlardır. beyanatta bulunacak Ardahan ve Göle kazalarında da ayni 

-- şiddette ve beş saniye sOrcn yer sarsıntı-
tı , ( 80 .000) l ira Londra 17 (A.A.) - Royter ajan.rının lan hfs6edilmiştir. Hiçbir hasar ve zayiat 

~ s li tıiyang'.>nun ı inci çekiliş bilet _ bildird'iğine göro, yarın Çemberlayn A • yoktur. 
~lld:tılı~a çı:karılmışttr. Biletler inizi bu- vam kamarasında, İngilterenin Balkan - Muğleda 
~~ oı: alınız. (80.0l:O ı lirayı kazana - !ardaki diplomasi mümessillerile Lond • Muğla, 17 (A.A.) - Bu sabah aaat bir-
'lltt 

11 
hllet belki de yarına kadar sa • rada yapılan konferans hakkında be79 - de şehrimizde oldukça ~ddelli bir zelzele 

olur. natta bulunacaktır. olmuştur. H asar yoktur. 

Tunadan bu yana 
Harbe :ılıştık. Beyeeana idman ettik. SurprirJere knıııksadık. insan ruhu dalma 

nzdım çoğa doğru akar. Gulerı.cn daha çok giılmeyi l<;teriz. ağlarken katılmaktan 
lıo!.lanırız. Aşk bile tndını verme!;. için yn doya doya vusla ta ya için için bıı~rete 

muhtardır. 
Harb başlaclığmdanberl ne rni!lıim vıık'ıılar <ılclu. Hepsi t arih malı lıfuliseJer. 

Fakat bu kadar elıemrniyctlerıne ra!men vak'alar bizi sersem etmiyor. Şaşırtmı
) or. n uttft bnkalmı dalın neler ol:ıl':ık dlJe ln-klt>~l3oru ... Th·atro ahneshıd~ pcr. 
deler açılıp kapııruyor. Şüphe yok ki b ilyük bir facia temsil edilmektedir. l<'akat 
snu pcı·deyc daha çok vakit var Şimdi her ~ cmi tabloda ycnl bir h adise scyrediyo. 
rn:ı. Sınlricrimiz acının dalıa sırtiııl, lıeyccanm drıbn uıtmerlishıl du3 maktan 
ltıırmmryncak kndar nasır tutmuştur. Daha ne olnl>flir. Ha.ttıi ih timallerin vere. 
ceği herecam bile peşin peşin duyınıyıı b:ışlııdık. llıie tclfış ediyoruz: ne veıh1me 
dii~Ü)Oruz. Tabii hayatımız devam cdi}or. Buyük ilçü<le kuvvetlerin çarpışması 
kolay ııtnıez. nunu dn. blliyoru7.. l"edl aylık t.emaş:ı bize ço~ . kı):metll de lcr ve 
1ccıübt ter verdi. Her şeyden evvel lnir lerin111I tıUedlk. Goruı r • ayar ettik. 
His ve bayate karşı endlmlzl teclı lı ettik. füic'llsl'lcr perde perde açılıp y.aklaıı,r-
Iıen bız de ndım adını karşılamak iınkfını lıuiuyonız. _ 

B u temaşanın bir faydası da şu el lltt\:tur kJ ı;arb hacllseleri şark:ı sirayet 
etti~ i :ıanıan 'J'unadan Akden lze kadar olan :sahada lıiç klmse~i garil bu1mıy:ı.<'JÜ,, 

tır. 
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s c_ PO ST A 

Bel diye mim~r ve 
mi'h ~ndis bu·makta 

püç~o·< çe-
Son siyasi hadiselerden evvel binn, yol 

vesaır mşaat alabildığıne devam ettiğın
den mimar ve mühendisle!· işsizlikten §1· 

kfıyctçi değillerdi. İnşaa-:. iş1 eri mimar ve 

Suçlu bu işi dükkan sahibinin teşvikile para ve eŞf 
mukabilinde yaktığını iddia etti 

Hakimiyeti Milliye ve Çocuk Bayramı münasebetHe 
mektebler ve daire1er tatil e dilecek, CümhuriJet 

abidesinde merasim yapılacak, Halkevleri ve 
mekteblerde müsamereler tertib olunacak 

mühendislere mühim miktarda para ka- 2 !ncı Ağrrceıa mahkemesinde dün bir edıllp evlerine döndüler. Zelzelede 
zan<lırdığından resmi dn!re mimar ve ka.stçn ynngııı çıkarmnğa teşebbüs hadise - gayretler gosteren s:ıbık günahkdrl 
mühendisliklerine rag·bet eden olmu- sinin duruşması yıq:>ılın.ışt.ır. lisı.eye ithali unutula.o birisi derd yanı 

B.r muddet evvel Sirkecide Rahntlnııı ıo:ıo b:ışlı~m yazınız uzerlne Adliye Vekfileti O 
Dün oğledcn evvel \ i'fıyctte Vali Mu- 22 Nisan Pazartesi günü öğ'eden sonra y-0rdu. lirıı):ı si •ortalı olan tcrzihnneslmie ynngın Tşlerl Mudurliiftınden nlınnn 1/4/940 t 

rıvlni Haluk .. Tıhadın başkanlığında kaza 25 Nisan Perşembe sabnhıruı kadnr tatil İstanbul Beledi vesi d~ fen heveti kad- ~ıkınış, ynpr1ıın tahkikatta ateşin zuhur.ında li ve 1R59 sıro sayılı tahrlra.tta; 
kaymakamları ... aanf M .. dürü. Çocuk yapacaklardır. Resmi daireler yalnız 22 rosunu takviye içın mesaisini Belediyeye t.erzıhanede kalfa olarak çalışan Vehbinin Mnh üm ve mevkuflardan bir ıwmı 
Esırge e Kurumu ve Parti rnürneSSJlle- Nisan öğleden sonra ve 23 Nisan günü hasredecek mukted;r mimar ve mühen- methaldar olduğu anla.şılmı tır. O~celen tamamı uzerinde 3768 s:ıyılı kanun hı.iı 

kapalı kalacaklardır. d. b 1 kta k 1 k k . t' dükkanda yatan Vehbinin makine ya~ıu !erinin t.atbl.ki hususunda kanunen hail nnın ı ırakile b.r toplantı )apılmıştır. ıs uma ço zoru. çe mış ır. buindığı pamukları çntı arnsına koyarak, a_ duğu ~alfı.hıyetc istinaden bakiye! c ... 
Bu toplantıda 2.' Nı:san Hakimiyctı 1.9 Mayıs gençlik ve ,spor bayramı hak- Siyasi hadi eler yüzünden her tar.afta teşleıııek suıetılc yangına sebebiyet >'erdi~! bc.ş senı:!oen fazla olan mahkümların t 

mıl1j~ e ve Çocuk oayrnmınd::ı her sene kında hazırlanan esaslara göre de bu yıl insaat durmu tur. İstanbu1 Belediypı;ı sı- tes?Jlt <'dılmıştlr.. yelerl mcmleketın Asayiş ve emnlye t 
yapılrr.a mutad an toı en' rç aid prog- lise talebelerinin iştirakilc yapılacak bü- yasi hadiseler normal şekline döndükten Suçlu, tahkıkat sırasında bu işe Kendi.'\L mınd n mahzurlu gorülerek Vekfilctçe 
ram te bit olunmu • 19 Mayısta ~apıla- yük spor şenlikleri Fc.ne.rbahçe stadya- sonra imar işlerine yen·den hız \C'r c;eği r.1 mtn.mun teşvik eWğini soyle.miş, boyle- llye edilmemiş oldukları cihetle ems:ı!l 
cak idman şenhklerinin esasları gönişül- munda, orta ok"Ulla1· talPbelerinin spe>r için eks"k ve mütPhassrsı mnhdud kadro- ce Vehoi kasten ya~n~ sebebiyet., u:;t:ısı kiımıar gibi ismi geçen Yusuf o~lu :MC1 

k Rahmi de lc.'?Vık iddıalarıle mnhkemey.} sev_ d d :ıa:-
müştür. hareketleri de Şeref stadında olaca tır. sunu takviye etmcğc çalışacaktır. 

0 
• ı.n c ayni .ebeblc 3768 sayılı dtnnun 

zd ki . . " . . kedılml,.lelldll'. tlfade edememiş oldu~ blldlrilmckle f.: 
23 • risan H~ k1m vetı mil iye ve Çocuk Dünkü toplantıda ayrıca önümü e Belediye mımar ve muhcndıslerıne te- sur;ıu. A~ırcezndn yapılan sorgusu sıra - yetin ilk ç~kacak nüshad:ı. tavzih buy 

ba)ramı günü muh"clii okullara mensub Birinciteşrin ayında yapılması mukar- kaüdlük hakkı verilmemektedir. Dahili- sında: mnsını ricn ederim. 
talebeler ~abahleyin Be)aztd meydanın- rer umumi nüfus sayınuna aid numara- ye Vekaletinde !:ıu husuı::ta bir cereyan - Ustam bana .b? ~yapmak lçin ı;w ~!ra • .. • ti 
da toplanacakJnr ve bumdan hep bera- taj hazırllk.lan etrafında kaza kayma- ..,.arsa da henüz kat't b ir r:.ey yoktur. Bu para., bir rnt~k. ikı ka~ elbise vtıdett • i • MUddernmumı Ankara ya gıt 

. . lmı ~ mişlJr. Rnhmi ise, bu iddiayı reddetıu ş ve • _ e 
ber tramvay yolunu tak.ben Taksım kam!arıle temaslar yapı şt-ır. ve buna benzer sebeblerdPn do1 avı s"r-

1 1 ı:b lemı.,ur· Muddelumumi Hlkmet Onat mnlı ~ 
Cümhuriyet abidesine gideceklerdir. A- Bugün öğleden sonra sa:ıt 15 te Halke- 'bcst çalışan mimar , <' ··t-ıcndisleri Be- u~n::e~. \rıdiseyİ ancak ertesi günü h:ıber fi münnscbeUJe; rozı adli .işler" etrnrı:ıd 
bide etrafında muhtel"! nutuklar söylen- vi ibaşkanlarile kaza kaymakamlarının lecliye kadrosuna almak kabil olamayın- aldım. Nasıl, Vchbtyd ~ etmiş olo.blll - mn.~lardn bulunmak ilzerc, dun Antı 
dikten sonra ab"deye çelenkler konu'a- ve beden terbiyesi mümessillerinin işti- ca diğer vilayetlerdf? çalışan muktedir rlm ki, pe§ln iş yaparım, m:ıll vııziyetlm 1Yi- gttmiştır. 
ca'k ve bayram günlerind..-? Halkevleri ve rakile bir toplantı daha yapılacak ve 19 ve miltehassıs mimar ve mfıhendislerin dir. Ply:ısadıı. ktmseye iborcum yoktur. Bu D ül' • enf t ' 

·b l k M 'b nlikl · · kat'i şekli + _, m~e ede methaldar değilim. ar aceze m aa ınc 
okullarda müsamereler tert~ _o unaca - a'Y!8 ayramı şe crımn e:.•anhul Belediyesi emrine tahsisi için M hkemece bazı alA.kalı yerlerden alınan balo verilecek 
tlr. Bayram münasebetne butun okuJlıır tesbıt olunacaktır. çalışılmaktadır. Diğer taraftan gazetele- tzaha: tn Rahminin ıta.dcsfnl teyfd ettiğin. 

re de ilan verilmek suretile mimar ve den kendisinin dün tahliyesine karar verıl- n:ı.rfilliceze menfaatine Belediye tartlfl 
mühendis celbine teşebbiis cdılecektir. lmışLir. . dan Toke.1lıyanda blr balo verilccekt!· Ticaret lşl"rl: Deniz işleri: 

-~~a, bazı şahfdlerln celbi lçln, tal.k Nıs'ln Cumartesi günü akşamı için te 
Denizyollarında yeni bir suiistimal ·r bo acı u~tLır ·ı ıe ~u.v....... • k 1 edilen bn'nnun mukemmel alınası i::iıl ç Manifaturacılar birliği umumı ~ hl d b t a :.n.ı 

b . t l d olm dığı söyle:ıiyor a ~eme e asa ıye e ap ı n ~makta ve biltun h:ızırlıklar llano.1 ed 

eyetı op an 
1 

Dün bir sabah gazetesinde Devlet De- karısının bur bir adam müdd8İUmUmİlrg'e buı1nmaktadır. 
, Diln oınerabid hanında rruınifntu.rııcı1ar . İd • d i b" lsuzl k ....... 
bırllğt umumı heyeu toplanmış ve id'.lre nızyonan aresın e yen ır yo u veri ldi -;:::::.··ı·s···1·:A····N··B···u ... L ..... v .. e· ··TAŞ •• RA. . 
heyeti .seçlmlni yapmıŞaroır. olduğu ve Muhasebe Müdürü Bay Emin U akların I' 

Birlik memleketin muhtaç olduğu mıml _ Togayın bu yo1suzluk dolayısilc Umum DUn asliye 2 inci ceza mahkemesinde bir Sinemalarının Nazan D ikkatine· 
fat.uanın k.mtn1 4.Çin imdiye kadar bfiyUk Müdürlük emrine alındığı yazılmakta i- ı Bu sabah Kasın.paşn'da kı k,ınçlık yü- ölunıe .reb0bıyeL davası görulurken, tar~f • İstanbul Seferber! k v Mıınrlf .?d 

muhtelif menılek t di. Devlet Denizyollan İdaresinden ynp- zıindcn bır aile iacıası olıı ti", bır adam lnrdban Os~ blr kşahldb in ifazldeesinr dsoeyni"dmi> şayı d•mı jerınin butun mekteb taıeoeleri • bir faaliyet sarfetm!ı7, - _ ~ . asa ıyete .... apuarn , azı so ,. • ... 
1 

rl . bU 
)erle do!rudan d~ ~ geçerek mös tığınuz tahkikatta gerek bu yeni suiis- karısının agzını, burnunu ustura ile fecı t.ı.r nin, pasif korunma ekip e nın ve 
bet n"'tlceler elde etmiştir. AHlkad:ırln: he;n timalin ve gerekse do::? birkaç gün C7vel bir şekılde kesıfüştır. Ald ğunız maluma- Ösm:ın zabıt tutularak mahkemenin me _ tü11 vatondaşlnrın go~~nl tav 
dnhllde blr h:ıylı stok. bulwıduğunu ve hem başka bir gazetede yazılan diğer bir yol- ta gore vak'anın mahiyet ve tafsilatı şu- hab<>tinl 

1

ıhlAl ıddin.slle; cürmume§hud ınüd.. . ve tamim ett g • • 

oo muhtelif )ierlerden az veya çok lthalAt suzluk işinin kat'•yen aslı o!madığı bıl- dur: delumumilltlne "fcrllm1§tir. P ASJF KORUNMA Filını 
~vı1zaubtlubd~~n:.~eadblrın~~~~:!~~;~ .. ~.m dirilmiştir. Muhasebe Müdürü E:nin To- K. sımpnşada Snzhdere mahnllcsindc Tahliye edilmiyen bir mahkum sıncmıılıırında gôs~crmek ıstiyen sınesf. 
...... ' "' \AUU _,, J k ı müdur ve sahiblerının lrn.e tarihler 

Ayni ~retle mnnlfatnra flatınrınduı fark gay, kendi ~rzusu ile_ v~zifesi~den a~ - Tajyar so agında Karısı Zehra ı!e bır ık- hakkında tavzih tesbit etmek üzere öz.en Film mu~; 
da diğer maddelere nlsbetle ehemmıyetıt go mıştır. Vekaletçe yem bır vazıfeye tayın te oturan Sabrı c.ıdındd b r boyacı son sine derhnl muracaatlarl tavsiye rutıll"' 
rülnıcmektedlr. edıleceği söylenmektedir. günlerde işlerinın fena gıtmesı yüzün - Ciımhurlyet MüddeiumınnUiğlnden: 0.a - Adres: Beyoğlu, Yeşil sokak No. 23 

- - den para kazana.nıama•'la ve bu sebebc!l'?D rotenizln :!113/940 tarih ve S468 sayılı nus -
l\1ev~im sch1cleri b u ene ırnc veti t i h I · "' hasında <Erzincanda.ki mahkflmlar tahliye '-------------~~ ~ Ş" I r iş l P r : de cvıne eskısı g,b• bakamarnağa bn~ıa- ~ 

Bu sene havalann fazla yağışlı gitme- mı~tır. Sabrınin bu vazıyctı çok geçme-
si ve soğuk1arın fazlcl o1maı-ı yüzünden G azi köprüsünün den genç ve guzel bır kadın olan Zehra 
birçok yerlerde ebzeler bozulıruş ve d e m· ... oarTTiaHıkl ını ~elıii üzer.nde derhal tecirinı gostermiş, genç 
mevsim sebzelerinin yetişmesi geç kal- Gazi köprüsünün iki başındaki par- kadın kocası Sabn)e kcncııs.nc bakamı-
mıştır. maklıklar Almanyadan getfrilcmed· i i- yaca ndan bahisle ıkia2 bir nynlmalan 

Şehrimize bu sene Anan:ı ı: e İzmir çin yerlerine muvakkaten tah n paİ-mak- teklıf ncle bulunmuştur. 
mmtakalarından nz mev m sebzesi gel- lık takılmıştı. Demir parmaklıklar Al- Zehrayı çok fazla scvc.>n ve o n isbette 
mdkte Ye fiatlnr da g çen .. rC'l rcı naZ'l- man~adan gelmiş olduğuncian Y kında d kı -kanan bovacı onun bu sözlenne 
ran çok pahalı bulunmaktad.r. Şehir ci- yerlerine takılacaktır. miıteessir olmakla b_raber kendisini tes-
varındaki bostanların pek ço~u dn seb··e Topha , e ile D olmabahçe kin ve teselliye başlanıı~tır. 
yetiştirmekte hava vaziyeti do1ayısile ıu8,10 ..:taki binalar boy nıyor Nihayet bu snl:.ıah Zehra kocası evde 
gecikmiş olduklarından piyasaya kô!i Tophane ile DoJmabahçe arnsmda bulunduğu bir sırada eşynlarmı topl:muş. 
m ktarda sebze verf'mcmcktcd rler. 1\Tev- tramvay caddesinin iki yanındaki b·nn- bu ani vaziyetı hayretle seyreden Sabrıye 
sim sebzelerinden turfanda savıltın do- lann boyanmasına devam olunm2ktadır. de; 
m.ate6 geçen sene bu ~simd .. 40-50 ku- Bu mıntakada ela arsaların ve yıkık sn- <-Ben artık seninle yaşıyamam, Bur-
nısa ratıhrken bu s~ne 90..100, kabak baların önlerine duvnrlar çekilecek, yol saya babrunın yanına gklcccğim.> 
25-30 kuruşken 50-60 kuru~a satılmak- üzer.indeki göze hoş gelm'ycn manzara- Demiştır. 
tadır. Bundan başkn dı r bütün yaş lar ortadan kaldırılacaktır. Askeri Snn'at Sabri karısının bu kaıar ve hareketi 
sebzelerde de eh(?mmi\etli farklar göze lar mektebinin altındaki dükk·n•:ır ka- karşı ında onn ısitmemcsı içfo b ir hayli 
çarpmaktadır. milen boı;alblmış ve knprrt1lm1 tır. ncalarda bu'unmu a du genç kadın git-

b T b 1 . Hnlk hP m .... J 1 '. \ l ı nrılara'- mekte şiddetle ısrar etmi~tir. ~lakadarlar hu s"ne Ot se ze ge mı- ,, ... · ...... t{ 

l k b kl 1stanbul '
raıı· •·e Bel d"ve P.e'sl ])r. Gt>nç kadın kocasının i'ltarlannn da 

yeccği için fıatla a ucuz u "" e?l".e- • ' kulak asmamış ve mutlak gıdeceğini ko-
mek Ifızım geldığini ilC'ri sürmekte , e Lutfi Kırdar. şehir içindckı tetkikleriı1e 

devam etmektedı·r. vaıi, Yıldızdald vatı casına gazabla haykırmıştır. 
sebze yetiştirenler fhıllardakı müsaid va- " B b d s b · d h l ·ı 

mekteb·nı' gezmiş. müteakıbcn Sıhhat u ceva ve ına a ııyı eı· a çı e-
ziyeti görerek yen"den ckirrc başlamış d k b" d b • d d -

,.."'u" du··ıı.ı·· •. B voı;lu ka ...,..akamı ile be- en çı armış. c ın e ttıı.:n ur ugu us-olduk1anndan mevı::im sonuna do~ ı b- fü • ı:; ... 1 raı..nr Kncımnnı::a ve bı'lv·har•" Bclroi"\·e turnsını çıkarar k kanc.:ıT!ın üzerine atı -7.e bollu na int zar ecrleb"l ce' ıni bıl- U\: ~"L"-. 
dirmektedirler. tarafından yap )an hnlk homamlarını mış, burnunu, dudnklann ve yüzünün 

····-··········· ............................................ gönnüstür. Hamamlar yakındn hnlkn n- b"r kısmını kesmiştir. 
çılncaktır. Zehranın fery~dına yet:~cn k_omşulnrı 

N!a ' en ith ... Jat birli<Ti ku .. l''arak keyfıyetten polısı r aberd;r ctmısler, ya-
Elll gazet~cı arkad ıarımızdan ve İstan- Bakır ve kalay lthaliit llnılted !llrketı aıa. rası a/Tır olan kadın derral Beyoğlu has-

bul be§i.Dcl icra memurlarından Necatı Bedi. ları dun bir toplantı ynpmışl:ırdır. !;ırk(' 1 tanesine kaldırılmışhr. 

N 1 ŞAN 

Beyoğlunda 

SADi salonunda r~'; 
Cezair Yıldızı . ıç,. SALONU 

FATMA AFiFE 
Cuma akşaınından itibaren yalmz 15 gtln için nngııje 
edilmiştir. Cuın a tlkş1mı ubaha kadar bOyOk bir ga~3• 
ter ti p ed ileceğinden eğl~ııce c.·e sor prizler. Tel. 437 ,6 

Bayan MUALLA 
ve ARKADAŞLARI 

Me%el baleti - Ladani Macar kadın orkestrasHe 
ve 38 ar tist sahnede 

Bu akşam e ıat tam 20.30 da 

Kmh1 Oy O P E R A Sinemnsında 
BÜYÜK SAN'ATKAR 

SAFiYE 
KONSERi 
Zengin programa ilaveten: 

A~nca: S hnede 

Macar Kadın Çigan Orkestrası 
selle hukuk mezunlarından Mlikerrem ~bu. me\-cud Etuk arı tesblte b lamış olu;> stok Vak'ayı mütenkıb firar eden Sabri b r 
nın nişan törenlen evvelki gün Şişjtdcld ev- ınl'ctarlnrı'13 gore ranlıyet1nl tanzfm e1e _ ı müddet sonra znbıta tard.ııoan yaka,an- Bıl tler şimdiden R"işcl ri miz le satılınak lıutır. 
~~R gli~~uu~rb=uedrunda~~~·· mı~~ ~m••~ma••••••·-~~~~~~~~~~~~~~~~/ 

Telefon : 60821 

mı.şur. Genç nişa.nlıları te er "fe en. Diğer taranan demir, b:ılt:ır, kalay ,. ' b!_ 'il: 

dilerlne &ıadet dileriz. ıümum m:ıclen: tbaUıtcıl:ırın bir btrlık h:ı - ı - -------------
.............................................. ~ .............. lind t!r)e t llm,.leıi mevzuubahstır. D·ın _ ~~liiiZ:=:illC=::!!::JCli.ICl> az ir zafer kalesi 

Duıı a muha:rlrlerloden tercumcler 
eril:l( 

Anto· Çehoo 

6 No. Koğuş 
Çevıren: 

Hasan Ali Ediz 
Remzi Kitabevi 

F.iatı 50 Kr. 

~----------------~ 

tü topla.ncd::ı bu cfhct de görüşfiln:uş 'e 
maden ıthnllı.~ının bir elden idaresinin d:ıha 
faydalı ol:ıcna: neticesine \n~mışhr. 

Kr ç1 lq rzn"'<la bir ci.,..ayf't 
Küctikpnıardıı Atınnıntn.şında Kültıaıı so

lmk.t.a. 20 numarada oturan Sirkecı gün,ri: _ 
ğü;.ıdc hamal Arab amcasının o~ln abıka _ 
lılardıın Şcrif tarafından 5 yerinden arır 
oıreLtc bıçakla yaralanmıştır. 
Şerif zabıtaca arandığından geec hamal 

Arabın evine Fı~ınmak tstemfştir. Hamal A
rab bu talebi ı eddctmiş ve neticede Ş ri: tr... 
rafmdnn n~ır surette ynrnlanmı tır. 
Ynrnlı hıı.'lt:uıeyc kaldırılml§tır. 

Pa amunt Şi . .. ~tinin 4 ncü harikası CECİL B.DEMİL'in en g üzel şaheseri 

EKSPRESi 
Günle1 c!enb ri tekmil 1stanbulluları coşkuu bir sel gibi 

L A L E .Si NE M A SINA akıtıyor 
Bu eşi gö. ülmiyen fil::nin bir hafta daha devam edeceğini müjdeleriz. , 

lıave : En son d · n y a hab~rlen : Bugün Ekcp•esle gelen PAR~MUNT JURNAL da 9, 
D~KKA T: S ıa r" l e · içi'l numara ı lüks koftuklann evvelden aldırılması rıca olunu· . T t".}f"fo" : 435 

~ ................. alllal!!l ............ :r;m ....................... .......... 
• 

la 



SON POSTA 

Bir dünya harbi 
arif esinde miyiz ? 

Alm.anyanın lskandinavyada kaybedeceği prestij i 
iade için yeni bir darbe vurmıya kalkışması 

ihtimalleri karşısında neler düşünülebilir ? 
•.... ---·-· Y A Z A N ·--... ------·--· .. --- - -

' Em8kH general B. Emir Erkilet / 
E " Son Posta ,, nın askeri muharriri i . . . ___ ............................. __ __ _______ ........................................... : 

lınanıar, Danimarka ile Norve- 1 

~ Çe ayni zamanda .taarruz eder

~· YaPtUtlan şeyin harbi, yalnız İskan
~" Yaya değil, bütün dünyaya sardır
\r1: Olduğunu acaba düşünmü§ler mi 
"'ll? 1'<i t.n.1..:-
\teıin 1~ bu suali yedi buçuk ay ev-
lazt e gotürerek. A "man - Leh harbi baş-

en bunun bir dünya harbi dcmt>k ol-

~ u acaba o vak.it Alınanlar tamaml
a.~ Ştizun~ ve oruı göre her şeyi göze 
ltab lar mıydı? diye merak dmemek te 

l Olmaz! 

cıı!ı korkanz ki. Bay Hitler ve yardım-
1t 

1 
' lt'Usya ile yaptıkları anlaşmaya ve 

~j ıının mihvercJiğine güvenerek. yıl
be rn seferine başlarlarken bu muharc
birn!n neticesinde Alınanyanın istediği 
oıııa SUlhe nasıl olsa nail olacağı kanaati 
<tuı rın siyasetine hfıkim bulunuyor
~ .Bu sefer de, iyi hazırlanmış Dani
tın ka ve Norveç ikinci jıldırım hareka
l'tfk~ b şlanırken, Alman şeflerinde ayni Harbin memleketlerine yayılrltğı veya yayılmak üzere butundubtı dôrt det'lcı 

nlık var gibı idil reisi son toptantılannda: (Soldan sağa.) Norveç kralı. Fin Reiaicüm1nın:, lsı~ç 
lıa!u tahminlerimizde hcrlıaldc fazla bir krelı ve Dıı•~i nıarka kraı'lı 
de. olınasa gerektir. Çünkü nefse itima- asker taşıyıp karaya çıkarabi!irler. Bu- bir İsland ve bir de çok mühim Gro -
iyt fa~1a dayanan ve sonun behemehal itin onlan bu hareketlerinde güçlüklere enlunoya meselesi çıkmıştır. 
lilt olacağına dalına kanaat besliyen klfı- uğratabilecek olan yegane silAh Alman- Faröer adası İngilizleroe işgal oiun
k Alınan siyaseti karar ve icraata ha- yanın hava filolandır. Bunlara karşı da duğu için bu mesele kapanmıştır. Fa -
b~ olınasaydı Hitler ne 1939 EylUlünün müttefik harb ve nakliyat filoları uçak kat İsl~nd ve Groenlanda meselelc.ri 
ı:;nde Leh harbine ve ne de 9 Nisan müdafaa silAhlarile techiz edilmiş olduk-

1 
dm-uyorlar. Bunun gibi Almanyanın 

t ~ da ~imal seferine kolay kolA.y karar lan gibi müttefik uçak filoları, İngiltere Holan<layı istil~ etme.si hali.nde bunun 
~tip başlamazdı. Zira bu büyük muha- ile Norveç garb sahilleri arasında yapı- Hindistan ve UuıkdQğu müstemlckclc
b~ karar ve hareketlerinin birincisinin lacak nakliyatı himaye edebilecek kadar ri yüzünden Japonya i1e Ameri'ka ve 
~ A. vrupa ve ikincisinin de bir dünya kuvvetlidirlel". mlıttefikler arasında ciddt ihtilfı:flar 
lti hlle neticelenecekleri ve fakat her Bü~ün bunlar gösteriyor ki mütte - çıkmasından korkulmaktadır. 
'4tı ha ·b n AlmanyRya müsaid olmıyacuk- fikler İskanainavyada bir çok muvaf • Ayni zamanda • .Amerika efkarı u -
<le belliydi. Filvaki bir Avrupa harbin- fakiyet şansların~ malikt~rler. B~ .se - mu~iyesi. Avrupa harbine bir müd;ı -
~ A~manyanın kazanç şansı ancak pek beble Aımanların İ:1tandınavya ı.şınd~ hale lehinde tedricen tahassul etmek -

dunya harbinde de hiç yoktu. partiyi kaybetmelen veyahud cenubt !edir. Bu efkar mten Rus - Fin har -
~hnanya için 1939 da münfcrid bir Norve7te .yerleşerek. güç idam~. ed~ - binde epey bir heyecan ve harekete 

194 
seferi bahis mevzuu olnuıdığı gibi ceklen bır mukavenet .. ve .. mudataa ff!lmişti; şimdi de Almanların D:ıni -

U. 0 .. da ihti1ltsız bir İskandinav hareke- cephesi kurmaları mümkündur. Bu her marka ve Norv~ vaki taarruzları A
h duşünülemezdi. Çünkil evvela Polon- iki halde de Almanların ~erek ~~.k~n - merikaca Avrupa harbine müdcllale 
~ 1n~ntere ve Fransa ile ittifak halinde dinavyada ~ayb~ecelde1: Pre:rt-111 ıade taı·;ıftm-larmı fazlasne arttı~ ve in -
~ İıtıncisi Almanya Danimarka ve Nor- ve gerek muttefıklere ba.oıka~ ~ır semt - firadm manası•zlığmı halk kütlesi na -

6~ hakim olmakla Büyük Britanyayı ten yeni bir da~be vurmak .ıçm Holan- zarında isbata yaramıştır. Şimaii A -
~ ltadar yakından tehdid edecek bir va- da, Belçika, ~svı~ı-e veya ibıl~.a~a Bal: meri!rn Cü.mburiyetleri Birli~ zaten 
~alınış olurdu ki İngiltere böy?e bir kanlarda yem bır harekete gırışmelen müttef;klere maddi ve manevi Y'lrd•m
~<'ti en şiddetli mukabil tedbirlerle beklenir. 1aTda bulunduğu ve onlara karşı ı::empa-

atnaktan geri duramamı. Bütün bu semtlerde onların mütte - tisini i:ıharcia tereddüd etmediği için, 
t'ltı liıtek:lın müttefikler bugün Alınanla- tiklerle karşı kdrşıy3 gelmeleri pe~{ ta- AYrupa burbine müdahalec;i hnlinde 
~ ~orveçe rahat yerleşme1 erine deniz, bU olduğu gibi böylelikle Avrupada orıun hangi taraftı! muharebeye girece
~ ve kara kuV\--etlerile mümanaeıta hal'h harici veya. bitaraf _hiç bir devlet i!i bellidir. Ancak Amerika bu mü da -
ttıau Yarlar. Onların, şimdilik Norveç şi- kalmıynrak harbın bütun Avnıpaya halenin bir buçuk sene sonrn emriva -
~ ndc. karaya çıkan kuvvetleri kafi b!r vayılması aTtık ıbir ernriva.ki olmuş o - ki oJa('a~ı dürunüldü~ne göre harb u
~ eceyı bulduktan sonra, hareketlerini lur. Çiinkü Balkan lan sırayet eden zayacak ve yalnız 'biltiin Avrupc.;Y<ı de
tıı. tıdh<!hne ve mıiteakıben Bcrgene doğ- bir harbden İtalyanın ve Balkanlarla i1-il Amcrjk:l, Japonya VE' Rusyan!n da
~enişletmek istiyecek~eri ve bu iki alA~ada:r diğer hiç bir devletin haric h.il bulundukları bütün dünyaya yayı
'1m üsten itibaren, küçük Norveç ol'- kaJn:ası düşünillem~. Hiç olmazsa İ - lahilee<>ktir. Bahusus Japonya Amerl
)&ıı nun da pek ehemmiyetli olacak olan talyada efkAr bu yoldadır. k~ ile harbe ~rişince Sovyetlerin onu 
~lln1le. Norveçi büsbütün kurtarmağı Bundan başka görülüyor ki, bugün bu harbde serbest bırakmaları hic <lü

il. E. Erkilct 
><ıt- ncekleri pek aşiklrdır. Demek olu- Dımimarkanın Alınanla~ tarafından iş- ~üniılemez. 
~İskandinav ·a artık muharibler a- galt yi.\zilnden beynelrnılel bir Faröer. 
h ~i~~b~ı~iM~m~ ~~~=~-=~~=====================~ 

;:nızea:dir. Fransız rejisörü Jak Koponun konferansı ) 
ttt kat İskandinav,yanın Almanlar ta-
~lld~n istilası onlarla müttefikler ara- Maruf Fransız sahne rejisörü Jak Ko
~bn &ki nıücadcle sahasını yalnız geni,- po ilk ed~bt konuŞmamıı dün kalabalık 
~ ekıe kalmıyacnk, aynl zamanda har- ve mümtaz bir dinleyici kalaba'ığı hu
t'fn A.Vrupaya ve dünyanın başka yerle- rurunda Fransı:r: tiyatrosunda yapmıştır. 
'lt.tı.~ Yayıhnasına bir scbeh ve bir baş- Kıymetli rejisör cŞair ve artist isimli• 1 

.:ç olabilecektir. konuşmasında edebt tahliller yapnrak 1 
~0~eçte Almanlar müttefiklere ta- alkışlanmış ve bu konuşmanın sonunda 1 
o~ 1lln et:1"n41erdir. Fakat, denize hakim muhtelif şairlerin eserlerinden rnünte
lo .. ~Utları gibi Oslo - Trondheim ve Os- hab parçalar okumu~tur. 
\·~ç k ergen demirvollnnnı da henüz Nor- Jak ~ ikinci konuşmasını bugün 
l~dUVVetlenn·n <>linden alıp açamadık- Güzel San'aUar Akademisinde yapacak 
eıt._ an dolavı Norveçe şimdiye kadar 
~~·ldiJ.rıe-n. az ehemmiyetli olını- ve gece 8,5 ta da Unyon Fransezde şere-
~ kuvvetıcrı, bi~assa Trondheim ve fine lbi.r akşam :ıiyaf eti verilecektir. 

ttllt\>ien Inüfrezeleıini geniş ölçülerde Havn seferlerine dü: başlandı • 
~l Ye ctmE"k imkanlarından mahrum-
~ a~. Buna mukabil müttefiklerin de- Bir müddcttenberl h&nların yağışlı git • 
~ fılolan Şimal denizine hakimdirler· meGl ve tnyyare meydanının çamur'lo c,Jına-

S(-b ble 
1 

' sı y!lzUnden yapılamı.ye.n hnva seferlerine 
~. büYük on nr, Norveç garb sahilleri- dl\n başlanmıştır. Biri tzmıre ve diğeri de 
~ kab· . deniz nakliyat filolarının ge- Ankarayn olmak ür.ere l.t.l ta~ 8.15 ve 

ılıyetleri derecesinde, daha kolay s;ıo da hare!let etmlJlerdV. 

M~f sahne v~zıı Ja1e Kopo 
konferans verirkeR 

1 Hadiseler Karşısında J 

DUVDUKILARIM 
l iri tip çorap 

- Gene bapma çıorap örüldü. 
Elindeki gazeteyi hiddetle katladı. Ce-

bine koydu. Yanındaki sordu: 
- Ne oldun birader? 

- Ot.obüst. kilo ile yolcu tapmak ~ 
det olsaydı. otobüse binmeye paran ye;. 
mez, biz de rahat ederdik. 

Şişman adam güldü: 
- Öylıe olsaydı, sen ömrün oldukça OJ 

tobüse binemezdin. - Gazete~ki :havad.lllf okudum da 
- Hangi havadis?.. · •• - Niçin binemiyecekınişim? 
- Hangisi olacak, bundan böyle ka- - Otobüs §Oförü, birkaç gram için o-

dınlar için biri evlik. biri sokaklık olmak tobüsü durdurmaya bile tenezzill etme~ 
üzere yalnız iki üp çorap yapılacakmış. ! d1. 

- Daha ne istersin. çeşid çeşid çorap- * 
lar için yaptığın masnftan kurtuluyor- Çocuk bayramı 
sun. Tramvayda iki ienç kadın konuşuyor< 

- Ornsı öyle amma.. sen bugünü dil- lardı: 
şün; karım, kızını, ku kardeşim de bu 
havadisi gazetelerde okumuşlardır. Şim
di eve gider gitmez.. ~d çeşid çoraplar 
piyasadan kallanadan en azdan birer dü
zü ne a~am için ısrar edeceklerdir. Ta
bii havadisi çorap satanlar da gazeteler
de okumuşlar, bütün kadınların, genç 
kızlann da bizim evdekiler gibi duşü

ncceklerini hesabl~ar ve ellerinde
ki çoraplnnn fiatını yüzde yüz artırmış
lardır. 

!çini çekti; 
- Para da yok. Nereden bulmnlı bil

mem. .. Bana elli lira borç verebilir mi
. ? 

sın. 

- Oslaydı verirdim fakat ... 
Başını kaşıdı: 

- Gfüdün mü felaketi ... Şimdi kime 
ba§ vurmalı ki! 

* Otobü~te 

Zayıf bir adam oturuyordu. Otobfic:: 
durd'u. Şişman bir adam bindi; zayıf a
damın yanına oturdu. Zayıf adam sıkış
m~tı. Yanına oturan şişmana dl>ndü: 

- Yirmi üç Nisan çocuk bayramı ge-. 
Jiyor. 

- Benim küçükleri evde dadılarını 

bırakalım da gidip bir yerde güzel gü .. 
zel eğlenelim! 

* Radyo sahibleri 

- Ne okuyorsun? 
- Şurada bir havadis var da ... He-

nüz serl vhasını okudum: cŞehir değiş

tiren ra ·.)o sahib,eri.• 
- Aman birader altını oku. hangi şe

hirden gittilerse ben o şehirde verlcsece
ğirn. 

+ 
Basılan kumarhane 

- Bcyoğlunda dün gece bir kumarha.ı 
ne basılmış. 

- Bizim oturduğumuz r.ıpnrtımanın 

yanındaki arsa olmasın .. 
-?""??? 
- Birçok çocuk sabahtan akşama ka· 

dar orada yazı mı, tura mı oynuyorlar dı:.~ 

Qc!Htet fiu.liİ..J~ 

C Bunları biliyor mu idinlz? =t 
Buharh motosiklet 

Buharlı moto -
c;iklet Kaliforni -
yada Waters ta -
rafından yapıl -
mıştır. Fevkalade süraili olm.-ıı:ına rağ -
n:en 30.000 k.il<>~tro yol katettiği halde 
b:r defa o!.sun tamir görmemiş, hiç bir 
bozukluk alfuneU göstermemiştir. 

* 

Elli sene ayni ustura 
Şikagolu meş -

bur muktesid Vi -
Uam Moer yttmi§ 
yaşındadır. l!:lli 
senedenberi ayni 
ustura ile trai ol
muştur. Hesabla
d.ığına göre 18.921 
defa ayni ustura 

ile traş olması yüzünden elli sene içine.\ Takma yakanın tarihi 
Takma yakayı icad eden, İngilterede en az 4500 dolar ilrtısad etmiştir. 

* lngillerede tutun ze ·· 1 a · ı yas3ğı 
bir köylü kadındır. 1826 senesinde ilk 
takma yakayı yapmlJ ve kocası bunu 
gömleğine taknuştır· Kadın kocasının 
gömleği kirlenmeden yakaaı kirlendiği - İngiliz kralı ikinci Şarl, ithallt vcrglı 
nin faı~kında .imiı. Bir yaka için koskcca I si almak için lnıtiltere topraklarında ta. 
gömleği _yıkamak zahmetine katlanma - , tün zeriyatıru menctmişti. Bu memnuiyol 
mak iç.in bu icadını ortaya koymuftur. 1909 tarihine kadar devam etmi§tir. ............................................................................................................................ , 

Hadiseler arasınil11 
cDiyarıbakır• lı cGarib• okuyucum 

ille manzum yazmak kararında ve an
laşılıyor ki elinden kurtulmak da güç. 
ikinci nıektuıbunun ilk parçasını olsun 
yazmak zaruretini duyuyorum. Oku • 
yun uz: 

cManzum yaz.m Teyzemin biç ho -
şuna gitmemiş. 

Sütununda neşrine tenezzül de et -
memiş, 

Zaten cebi delikten kimse hAzet • 
memiş, 

Cici Teyzem de beni bunun için 
sevmemiş.> 

Diyarbakırh cGaribı in mannım 
parçasını akuduktan sonra isterseniz 
diğer mektublan tetkike geçebiliriz. 

* Evlenmek istrycn bir kız 
İstanbul Bayan cP. T.• diyor ki: 
Genç bir kızım, hayatını ailem a -

rasında sakin ve diltiist geçmiştir, ifrat 
derecede süse ve modaya düşkün deği
lim. ev ve el i~lcri bana zevk verir. Dl· 
löşimi kendim dikerim. Tip itibarile 
kumral ve zayıfını. Ağır başlı, sözü -
nün eri, bir kızın nefu izzeti ile oynn
mıyacak merd bir erkek sütununuzda 
evlenmek için talıb çıkarsa kendisine 
cevab veririm.> 

Bu genç kız mektubunun sonuna 

bende kalmak §artile adresini de iüi v~ 
etmişti. prensibime uyarak yırttım, e
ğer bfr talib çıkarsa bu sütunda kay -
dederim. Yalnı-ı kend~inin azami de· 
recede ihtiyatlı olması lhım. Zira ga-
7.ete siltunile evlenmek i.stiyenlerin n
zi.m ekseriyeU hakikatte daha uyade 
eğlenmek arzusunda olurlar. 

* 'tehlibli hi.r düşünce 
Bursadan w dad ipreti veren cS 

O. s.. on altı yaşında evlendirilmia 
mcs'ud olmamış. fakat sabret.mif. çün• 
kü çocuğu wr. .fakat geçenlerde bil 
tesadüf onu düJÜndürtmllş, §imdi derı 
dini bana anlatıyor. Fikrimce acele et. 
miştir. Zira biraz daha bekleseydi saç. 
larma ak düşecekti, o zaman da bcd• 
bahtlık ile geçPn senelerini telifi et • 
men1n çaresini düşünmiye lüzum gör1 
mi 'ecektl Bugün vereceği herhangt 

•...,.""3r, atacağı herhangi bir yanlıt 
~ ..ı ıı. çocuğunu bedbaht etmemek için 
senelerce gösterdiği taharnmtllü bey • 
hud'e bir fedakArhk haline getirir, 
Biraz daha sabrediniz, hayat, hele 
gençlik sanıld$ kndar uzun değildir, 

* cN. A. F.> ye: 
- Mademki o, sizinle e~leniyor, 

kendisine ayni şekilde mukabele et -
mekte ne mahzur var? TEYZE 
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Halid z1ya. u, .. ~ıısn E Istanbul kız ve erkek 
E - k · d ·ı - ---- · · mektebleri müsabakası 
: 

n es 1 sa razam 1 e en yenısı Kızlar arasındaki atletizm müsabakaları güzel oldj 

arasında tarihi bir mülakat Boğaziçi lisesi Ticaret mektebin~7_-0 vendi 

I~akkı Paşa söze başlıyor - Said Paşanın müph~m mukabelesi - Bildiklerini 
soylemek~en kaçınaıı mu:ıllim ve müşkil bir imtihanda sorgııya çekilen tilmiz. 

L eklenen med~dden emare zuhur etmiyor - Kaoinenin istifası 

İki sadra:zmn karşı karşıya geldiler, a- arasında muhtelif fikirler dönüyor gi - be ediyorcasına hareket ediyordu; nföa -
ra'arında görüşülecek. mesele son derece biydi. Sonra ınuU.ık.a bir cevab vermek yet hep o kaçınan, suallerin doğrudan 
ehenuniyetı haızdi. Elbette yalnız kalmak lazım gel.diğıne hükiım verdi., oyle bir ce- doğruya aııkasına takılmaktan içtinab e
isterler mütaleasıle yerimi terkederck a- v.ab ki hiç bir miıtalea ifade etmiş olımı- 1 

den ihtiyatile: - Bendeniz, cleiı; nasıl 
yal<ta, ist .. zan l!uer bir vaziyette durdum. sın. 1 bir mütalea ser:i~debilirim. Ahvale an -
Said Paşa: - Makamınızda kalsanız daha Pek yavaş ;öyl~, kuUarulacak keLme- cak uzaktan agah bulunuyorum. Onları 
muvafık olur, zannındayım; tarzında bir lerin en mutabık olanlarını aramakta pe~ I yakından bilenler sızlersiniz. 
cümle ile V€ eıil~ sanda'yemi göstererek ziyade dikkat ~der, husu.silt:' son d~rc~..!, Hakkı Paşa son bir gayretle: -- Ya 
beni aWroydu. Hakkı Paşaya, istifsar ma- nazik olmağa itina gösterirdi. - Bend~ - harb, ya teslim? ... ikislnaen biti ... diye
kaıı u1da baktım, o da g~.zlerıniıı bır işa- niz, diye başladı; mes·uı mevk:;nde t:Ju - bildi. 
rdile: - Evet. kalınız! .. dedi. 1 ıunan!ardan değilim. elbette o mevk~tle 1 O, gene bir müddet düşUndükten sı;n-

İçenye kimsenin salıverilmemesıne 1 
bulunanlar icabı hale göre alınacak ted- ra: - Harbedilebifü mi') Edilemeıse 

1 

rulcanda Muamm 1nek~ebi, aş~a Çamıı:a ta~ımla.rı daı 
dair icab eden tenhihat da yaplldıktan biri d'üşünürler. Bendeniz nasa bit mü-, teslim olunabilir mı? Tesl!m de oluna _ Kız liseleri arasında yapılan atletizm 1 teşki~ eden Boğaziçı - Tıcaret maçı 
ronra, artık m;ıdemki kendilerine karşı talea dermeyan edebilirim?.. mazsa ikısinın urtasında bir çare vcır mı- m:ft..<:abaıkalannın seçmelerine dün Şeref Taksim stadında yapılmıştır. ·10' 

1 28 B • • • ,.ı__ Bou • • • t )ı.!l 
hürmet eseri olarak . sandalyemden~ ve Bu kelimeler _bir~r birer, aralarında ~- dır. acaba?.. . 1 stadında devam edilmiştir. Final er . ır~cı ~vı.e gazı~ı~ . am 'Jtill 
yazı masasının yanından ayrılmaklıg1ma fak nefes fası1 a1arı bırakarak, yavaş bır Cevab venlecek yerde cevabı •stilzam Nisanda yapılacaktır. mı.yetme ragmen 2-0 bıtmıştır~ ,1. 1 
bile muvafıık nazarile bakılmıyor, yer;n.e sesle, san.ki kendiler,ni işitmekten ihti · eden bu suallere karşı Hakkı Paşa bir _ Dünkü müsabakalar manialı ve mani- devrede beş g<>l ~a yapan Bogazıçı 
oturdwn; bittabi pek edibanc ve· mevcu- raz ile ağzından döküldükçe muhawbmın 1 den, azim bir fütur ile ve kendisince ya- 8.SlZ koşularla atmalar olarak ve iki grup galfü ge~tir. 
diyetimi hazfedercesınc mahviyetkara - 1 veçhinde endişe çizgıleri daha ziyade de· 

1 pılabilecek işe nihayet karar veren bir üzerinden yap1lmıştlr. Neticeleri ynzıyo- Bu hafta yapılacak milli 
ne... 1 rinleşiyor gıbiydi. Beklenen mededden 

1 tavırla ayağa kalktı; bira~ kagın, bıraz nız: 
Said Paşa c;ağ taraf~a. ta yaZlharn:nin bir emare zuhıir etmiyord.u. 1 küskün: - Refiklerle görüşeyirr •... diye Mania.sız koşular: İki grupta üçer li· küme maç~art ~ 

yanınde bir koltuğa gömüldü, biraz öne Şu sadrazamlarrn en eskisile en yenisi izin aldı ve gözıle ban.ı işaret etti. Onu ıSellin 20 şer kişilik bayra~ takımları ara-, Bu hafta İstanbul ve Ankarada J1İ 
doğru eğilerek ve gözlerini cacnba ne arasında, birinde sanki bildiklerini söy- teşyi etmek için odamın kapısın~ kadar mnda 70 m€tre mesafede yapılmıştır. A him milli küme maçları yapılacaktır. (J 
i;Öy1enecek?. merakile Hakla P:ışaya di· \ !emekten kaçınan bir mua1lim. ötekinde gıttim, yavaş sesle: - Hunkfı= elbette o- grupunda: Kız Muallim 3.51.l saniyede 1 martesi Muhafızla Pazaı·a da Gençler 
kerek ... Hakkı Paşa göbeklice vücudilc müşkül bir imtihanda sorguya çekilmiş nu görmek istiyecektir, belki kcndisjn~ birinci, Cümhuriyet ikinci, İnönü üçün-: birliğile karşılaşac,ak olan G. Saray d-0! 
koltukta rahat edeıniyc:eğinden bir ~an- genç b:r tilmiz vaziyetile, bu muhavere bir fikir verir; dedi. CÜ olmuşlardır. B grupunda: . Ç~r:1l~ca ı sabah Ankaraya gitmiştir. F'enerbahçe dl 
dalye çekti ve hep o şaşırmı~ halile o d3 uzun bir zaman devnm etti. Bun•.ı harfi- ı Zaten merakla mabeynde netice bek- 3.55 saniyede birind. İstanbul lısesı ıkm-j b .. h k t d k ve Cumart 
gözlerini baz.an bana, hazan kar.,ısuı-.~a yen ve aynen zaptetıneğe bugiın kadir de- 1 liyen hünkarın nezdine çıktım ve müc - ci Boğaziçi takımı üçüncii gelmiştir. ugun are e e ece ul afı' 
bekliyen ihtiyar vezire gezdirerek hır ğilim; fakat en manalı, en canlı noktai<ırı mel bir şekilde hikaye ettim. O Said Pa- 'Manialı koşular Gene ih grup üzerin- Gençlerbirliği, Pazar gi.inü de M 1 

müddet durdu. Sonn başladı, en ı:v·:el tamamen hafa kulaklarımın, göz1erımin şayı görmek istedi. den ve 70 metre mesafe dahilindü yirmi- gücü i 1e maç yapacaktır. 
hiç bir şeyden h:ıb~ıi olmıyan Saı<l Pa - içinde yaşıyor. [ Onun yavaş yavaş bastomına dayana !:er kişilik takımlarla yapılmıştır. A gru· İzmirden Altınordu ile Alta!' rtl cır 
şaya meseleyi anlattı, İtalya<lan alınan Hakkı Paşanın adct::ı yalvaran bir eda- dayana merdivenlerden çıkması, eıinden ~da; Kız Muallim 4.4.1 saniye ile bi· küme için şehrimize geleceklerdır. /') 
yirmi dört saatlik ihtan söyledikten ~'.ın- sı, bir sesi vardı; d:rnize düşmüş; çırpı • 1 bastonunu bırakarak huzura girmesi, o - ı rin<:i, Cümhuriyet ikinci, İnönü üçüncü martesi günü Taksim stadında Vefa. 
ra ilave etti: . . . . ~a~ bir adam·ın· s~hildı~ .du_ra:· ad:ı.rnın _e- ra~a ka'ması o kadar uzun sürdü ki ~u obnuştur. tınordu ile, Beşiktaş, Altayla karşılıı 

- Zatı fahımanenızın ırşadıruı muh - lını yakalamaK ıstıyen bır ıstımdad bal::. muddet zarfında Hakla Paşa rcfıkıerıle 1 At lar: A ve C grupları arasında ya- cakıardır. Pazar günkü maçlar Şeref stf 
tacız. Y_a h~rbi k.~bul etmek. ya ist\?nilen Sahilde duran adamın uzatıl~bilı:>cek bır g~rüşmek. v~ e~as it!baril~ ve~~miş oları 1 ılını~ır. A grupunda: ı _ Kız Muallim dında yapılacaktır. Beşikt'.ış, Altınordılf 
koca brr vılayeti terketmek şıklarından ı1 eli var mıydı? Bunu zannetmıyorıım. E. - bır karara nihaı şekli vermek ıçın bol bol ~ 

5 
vı. 2 _ Cümhuriyet, 3 _ İnönü. la, Vefa da Altayla maç yapacaklardır.,) 

birini ihtiyar etmeli. ~l' müş~ül vazi. - ğer e'inde bo~ulmak _rad~esine _gelmış vakit bulm~ oldu. . .. , . . 1 C ' :~nda ise: 1 _ Kandilli 199.5 s:ıyı. İz~irde G. Sarayı yenmeğ~ n:ıuvaff rJ' 
yette ne yapmak imkanı oldugun& d~ur bedbahtın halasına yetışebılecek bır kuv- Hakkı Paşa heyetı vukela namına JStı-

2 
~renköv. 3 _ İsti'klal... olan Izmir takımlarının şehrımızde ~ 

bizleri tenvir buyurmanızı istirham r.di· vct olsaydı elbette onu uzatudı. fa ediyordu. · pacakl~ maçlar büyu""k alaka ile bek.le 
fah Boğazi~i - Ticaret maçı yanız. Bir aralık Hakkı Paşa: - Zat? ima- Yanlarında bu!unmadını. ne görüştü - k 

1 
mektedir. 

Mükerreren. nice müşkül ah va~ ıç"ndc neniz, mes'ul !nevki'nd~ değ' Jsiniz ell:ıet- ı ler, ne söyleştıler, vakıf değilim. Yalnız Mekteb maçlarının son arşı aşmasını 
sadareti işgal e<lcn ve im~nn daır.?sınde tc ve bu istirham size o sıfatla nrzolun- biliyorum ki istifanameyi yazmak için . reye tevessül etmış bulunuyordu. ı 
her türlü zorlukların içinden sıyrılmak muyor. Bizler hep S1Zin kiynset mı:>ktc>bi- epeyce zaman uğraştılar. Tesvid işinde en ı ıar? diye sordu." k" . tifo edecekler; de· Hünkar istifanameyi dınle~te~ ~·J~ 
çarelerini bulan bu ihtiyar vezir, ı~te ş~ı- nizde yeti.şrneğe- çalışan ~akird'eriniz : z: büyük faaliyeti Necmettin Mollamn gös . - Zannedenm ı ıs mutad olan selamlarım. teessuflerım \r 
rada, hasta bacaklarım, yıpranmış vücu- irf'anınızın. tecrübeniz in. dehanızın dai- terdiğ:nc kailim. dim. bekl" . dedi rar ettikten sonra hareme çekılmek t.l"' 

O halde O"n - ıveyım, . bıt" 
dünü, bütün fer!.-ude yaşlılığını tekzıb e- ma müstefidi ve daima muhtacı olan ma- Said Paşa huzurdan çıktı ve ban::ı ve- - . . .~ 

1 
di re mukabele et· re ayağa kalktı ve bana: - Yarın sa 

den bir hayat panlhsilc ışıldıyan gözi0 - nevi evladınızız. İcıte bu sıfatladır ki bu- da ederek binek taşma kadar, merasimle - Isabet bu) uru ur, j leyin Said Paşanın konağına gidersiı'l1~ 
rini., karşısında, aciz kalmış bir tilmiz pe- gün :rotı fahiman~nizden. hiç bir mes'u- teşyi olundu, araba.sına bindirildi. Hün- tim. * Sadareti ona Kabul etıirrnek için çalıŞ1 , 
rişanhğile meded uman yenı idarenirı liveti dai olmaksızın, «acaba me.;'ul mcv- kar beni celbetti. Said Paşa ile nasü gö- sınız. Eıbette itizar edecektir amma s0 .. 

d · k b. k l" · ı .!İstifaname nasıldı, iyica tahattür et - , genç sadrazamına dikti; daha ililvf: edile- kiinde olsaydınız. ne yapmak düsünür - rüştüklerine aır te ır e ıme suy e - nunda muvafakatıni. istihsal edersıfl10' 
cek biT söz varsa onun da söylenme5inc dünüz?• diye ders almak istiyoruz. dedi. meğe lüzum görmedi. Belki de söylene- miyorum, elbette evr&k arasında mah - Bu da olamazsa. ben kendisini tekrar g 
zaman bırakmak ıstiyor göründü: bı·lkı Said Paşa kem<ıli dikkatle '.linledi. cek bir şeyler yoktu, yahud ihtiyat etmek fuz<lur. Bu.nu tahattür etmeğe lüzum da rürüm; dedi. 
kendisi de verilebilecek cevnbı z1hninde göz1 eri hep evle-tinde dıinüyor. dudak - istedi. yok. netice itıbarile hcye'.i vukeH\. müş
evirdi çevirdi. Zeki. göz1erinin cıvıltıla.rı lan hep söylenecek sözleri d~runt tecıii- ı - Hakkı Paşa ve refiklen ne yapıyor- kü1 atın içinden sıyrılmak için yegane ça-

Hahd Ziyn Uşcıkhg:ı 

tırasını saklıyacaksınız ... Böyle uzllll .~ 
Ve daha fazia melar.ko!i ile, Jak <le • cSon Poc;tn))nın Miehi tefrikası: 29 zadıya bunu saklamak için sizin önilO:,-

vam etti: de zaman var! ... Ş!mdi bunun arka.sın .( 

- Görüyorsunuz ya akıl1ı ve sad•.! Pu- R ş K A ı• N R N M A y A N bir de beni düşünür.. ne kadar ıztırab ~~ 
petciğim. bir kim.~ hakkında aldanmak kebileceğimi.. ben ki, şüphesiz, sjzin gı )' 
ve onu fena tanımak kadar acı hl~ b.r d ~·ı d h c,,.,e onu seviyordum. hiç egı se a a ·~ 
şey yokmuş ... Ro:zeJin, onun tarafından A D A M TER C 'b M E E D E N : den beri.. fakat keneli hatamla kayb~tt!ıı 
anlaşılmadığı iç:n ölciu... Nt> malum. 1 1 A L'I T r-A H n ,, Q ZAN SOY onu .. tam benim ol d~ğLınu anladığı~ l~fl 
kendisinin de insanı şaşırtacak surette ol- r-ı r- t-<. l? I t · · ·mkaflY 

zada! .. Ey, nası ... .~te, am~rı _ı fe' 
miyeceği. ·· yu··rek parçalayıcı, gimanı affedılerneı .. ,,, 

k k k k'aıan: Jorj Delaki ıı• 
Pupet, açama yapara : laket buna der~er değil mi? .. evet, gıJ 
- Evet, dedı. Her ne ise. herk~in fik- lunuyordu. Halbukı bu hal, buna ~ahıd o· mimiyetle içini boşalt.maktan umulmadık !muhafaza edip ho.51?.~ar~ktan _dinliyordu. hı affedilemez... . ııt 

ri kendisınin! O ha!d'.?, artık gelecek se • j ıanlann ondan en s011 umacakları bir h- l>ir zevk duyuyordu. Baron bu an1ayışlı ıhttrazmo:m dolayı Ve, k€ndi kendine, daha acı bır sure 
neye değil mi, şayed daha evveı göruş - ziletti. ı _ Şüphesiz, azız doslum, öyle umid e- 1 ondan memn~n kal~yor ve monolo~nu tekrarlıyordu: ., , 
mezsek .. · 1 Hemen daima faciadanberi hı.kkmcb derim ki eğer siz b~nı biraz an1amağa uzun uzun ~u!yalsrl~. kesıy~rdu .. Boy le ı cGünahı affedilemez ... vallahi ed1•e 

Ve Pupet, metronun ~armak1ı1~ı arn. - gittikçe çoğalan ~ir sevg; göstermeğe baş- başlamam!§ olsaydınız, bütun bu mesde 1 anlannd~ a~~1ara. goke. ~u~vazı şey - mez ... • ııfı 
sında . ~y.bolmadan, Jak a, dostça. zarıf lad'ığı Jak'la beraber birçok işlere dnh hakkında çok fena bir hüküm vermiş ~ 

1 
lere, yeşıl unıfor~!a~_ı bekçılerın, yahu~ r Düşünün ki şimdi, o küçük kızca~19ııJ 

son hır ışaret daha yaptı. yor, onunla gezintilere. avare avare do- lacaktımz. Muhakkak ki ıztırab da bır lmerruıu çayırl_ar u.stund~ oynıy?n çocuk bütün 0 hoş sözieri ve yaptıkları (il 1ı) . . . _'!" _. _ _ .. laşmalara çııkıyor ve hu esn::ılar::ia g.mç şifadır. Bu, karakterlerm ha~ik~ un~ur - lıann hayallenne aaha dostça bır nazarla 1 Allah da şahid, ne incelik!~~ yaratır;, 0 
Şimdıl:iık ~aron _ ~ıme~~ du~nmuyor • arka<la.şına hiç durnıadan coşkun coşkun larını ortaya çucaran kuvve:l! bır _mıyar- bakıyo~du. · · .. .. . . . birer birer zihnimden geçti~ı ş.u and"~· 

·d~, yahud hıç degılse boyle bır hıs ver- , anlatıp duruyor, adeta ac~mı _bir ınsan cbr ... bırakın anlcıtayım sıze ... naya - - Bırkaç gundıır ben art.ık ıhtıyar bır ma"al gibi yılların b;r tek dakıkası, ~( 
mıyordu. gibi bu hayatta yPpyetu bır alaka bulu- tımda bana ilk defa vaki oluyor böyle pinponum; siz çok genç hır adam.sın:z; tur ki halasım µahasm.ı da olsa t~l< 

11 
Sanki, fu;tüstune gele~ bu feci harlıse- 1 yordu. . kendimi bırakışım ... ve bu, bana iyilık ve şimdiye kadar, ikinıizden, en akıJJı o- yaşamak arzu etmiy~yim! Onun bıl'. :ı' 

ler sonunda. Petrof, zemın ve zamana uy- ı Zaten delikanlı da bu serr..patiye karşı veriyor. Şimdiye kadar hiç böyle hır his- lanı da sizdiniz.· . Benim yüzümd<~n çok bile fasıla vermeden, bir an bile ilıtı~ıs 
~n ~e~e~l~ hır hal takınmaktan vaz~~<.'- mütehas.o;:isti. Baro!\ insanca onu. al§.ka - se kapılmadığım haldP., sanki bu küçük ıztırab çektiniz, biliyorum; .fak~t sizin ~z- etmeden ve bir kerecik o1sun. ~ .şika:~ ' 
~ gıbı ıdı. I dar etmeğe başlamışı ı; ve umu mı b:ıhçe-ı kızın ölümündenberi ben de kendimde bir tırabınız. aziz dostum, hanı musaadenız- ı bulunmadan ay;ıklarım:ı serptıgı bu 1te 

Hiç bir şey belli etmiyorrlu. Gösteriş -
1 
ıerin gölge1iklerinde. yahud Ormanın [*] samimi olmak ihtiyacım kuvvetle duy- ı1 ıe bu ıztrrabın a.~letini azaltmadan söy- mimilik hazinelerin•::! ben hiç bir =>ure o 

ten mi, kendine baium o~uşu_nda:1 ı:ıı, he- geniş hiyabanlarmda. ikı adam. kendi - maktaymı. Sanki hakikaten bütün öm _ liyeyim. beşeri bir ıztırab olarak kalmak-ı inanmamıştım. Halhukı ş imdi:.. on~~!" 
sabh tavnndan mı? Kım:.e bır huküm ve- lerini itirafların t~tlı zevkmc bıraka - .. gı· ·k· ha1 bukı" ne kadar tadlr- yani şövle mlitenasib. tahammül o- cana yakın sözlerinden, o hakıkatle_ . O 

. d . rumce susmuşuın ~·, · . b' 1 yıı• remıyor u. . . rak, feyl~oflann adlJJll ile memnun gevezelikler etmiş ne kadar boş. buda _ lunabi1ir, güzel. adeta gurur verici bir ız- 1 dolu güzel mavi bak~şlarından ır_ . 1!1ı~ Yalnız hakıkatt"n onda daha fazla b1r ··ru lardı -' . . . . 1 . · k" ,'"k kız <:cytanlıkJ,ıı ~ 
b ' "lik hf bo lır. b' . memnun yu yor · laca sözler. ne kadar aleyhte çır kın ıa- tırab ... Siz latif bir kız sevıyordunuz, dıkkat ennm. 0 uc.u ., d . ~ 

ta 11 • ç zu .ıya" ır ne-vı yumu • B k ..s.:-:- ·· ··yıemek ıçın . · .. .. . d ~d b" · d sı"nı· bı"le her hatırlaj•ışım a .. k h 1 luk t"h bl d b" ·krk aron, enı,wüııe soz so kırdılar etmiş bır adamken... oldu_ bır dereceye ka ar a eta ır nı - en sa e · . 
şa uyu ' ın 1 

a arın a ır nazı 1 
' Jak'm kolunu :mtıhabbe!'e tutuyor ve sa- tl ah i ı dı B ·...+ bir kaza 0 1 bili - bu hatırla.vısın sonu gelmıyor. .ı 

hASlh kendisinde hep aynı neş'e ve Eabrı Jak. yoJ. arkadaşının tatlı ta ı, r a: şan ımz · · · u, ıS'.e · · · · (Arkası vaı 
ah fik. ı · dök '-'1 · · ··l-A~- ........... urun müddet onun yakıcı ha -

göstermek suretile yepy~ni bir hali farko [ .. j Paristelcl ~ oraıaıı~ r at ır ennı ___ e_l.l'l~m_es_ı _ı:_çı_n_w_~ __ Y_o_._ ..... u_._·_· ----------------------------- -----



SON POSTA 

Ba tan1.11. 

..._ Şu iradına bak, kendini ne kadar ağır satıyor .• 

..._ Tabii et liatları günden güne pahalılafıyor. 

l'en~ı-----J.1.i~~ 
cıkan Afrodlt kltab1arı kapışılıyor. - Oa7etelcrden -

...._ Ne cahil ~ocak •• daha Alroditi büe okumamıf .• 

Alnınnyada ten('keden para ya,pıyorlar. - Gazete;crden -

- Tenekeci.. . Tenekeci ... 
- Bur'-da bağıracağına, Almanyaya git be adam, 

maliye nazırı olur.un! 

- Bak gazete ne yazıyor: ltalyan manevraları 
bC'flıyormuı ... 

- Ay onlar harbin baıındanberi manevra yap· 
mıyorlm mı? •. 

Sayfa 1 

-er 
Yapan: Orhan Ural 

_____ j 

Spiker Norveçe aitti. 
.-------~~----~--::--~---- ' 

benzetmeK git>i o~masın amma •..• 
Mayn tarlası 

Muharib memleketlerde 

Hava hücumu 
Muharib memlelıetlerdfl 

Abluka 
Muharib memleketlerde 

Bi:r.de 

Bizde 

Bizde 

Almanlar Norveçc yen; kuvvetler göndereceklermif. 
Hani ıa.zet•lerin intiharları yazmalmı yauıktı?. 



1 Sayfa 

Son Postanm zabıta romanı, 15 

-IJ[ KEUMENiN 
.. Es:>R>AJ~ 1 

SON POST& 

Sabık meb'us Sırrı 
bugün askeri 

mahkemeye veriliyor 

lngiliz donanması dün 
tekrar harekete geçti 

Yuan: Ihsan Arif (Baştarafı 1 inci sayfada) • 
hinde sözleri, fıkir\eri ihtiva etmekı. . (Baştara~ 1 ınd sayfada) Tayyarenin mürettebatı m ~ 
dir. Mektubların bir kısmına uma atıl- tar ni.sbetinde takvıye edilecekleri anla- yollanru şaşırdıklarını ıöylemişt-' 
mamış; bir kısmının ıse nihayetlerine ~~~=İeri N Bu mürettebat hapseO:Umlıtir. 
bazı zümre ve sınıflar namına gönderil- raç harek r . n. .. ~ı~e .~t.ıkları ıh- Roytere göre vaziyet 

Polis müfettişi Haşmet gazete oku • gazeteyi katlıyarak kıendisine hitab diğini ihsas edecek satırlar yazılmıştır. olarak e ını mutea 
1 

' ı _cı merhale Londra, 17 (A.A.) _ Royter ,,.,, 
'ma-'.ktan yorulunca onu bir kenara at - etti: Hadise, Emniyet Müdürlüğüne akse- Berge~ veya. Tron~heımc de bir bildirivor: - d. d . ihraç hareketıne lntızar edılmektedir .1 • .._..ıll 

Yanllş tahminler 
tı. Bir sigara ynktı ve dü.şünrneğe bRŞ- - Şu Boğaziçinde olan cinayete ne mce erhal tahkıkata başlanmı1 ve sıkı B k1 . · Norveçteki müttefik kıt'alar haltP"'" ~ad:. Onun kanaatine göre bu cinayet- dersiniz? bir takibata geçilntiştır. İki aydanberi gilize:!e~:~ anhnd~ 40 ıilm~t~cavbizlİn- süratli ve heyecanlı haberler bckletll' 

le 
. .. . • . cereyan ede tahk"k t d ek b sız aro gem erının u un- L b. -dd . . , 

alakadar olan Julide villaya gece Haşmet dalgınlıguıdan uyandı. Ken- n .• 1 a ~onun a m tu - duğu oğrenilmiştlr. ~ rr mu et ır;ın, muvaffakiyete 
Elzlice gelecek ve babat;ının yan!ımil• disile konuşmak isUyen gözlüklü ada- lann Stm Bellıoghı tarafın~an Y•••I•· T h , b tizar ebnesi halka bildirilmektedir. fı) 
lyal::nsını polisin elinden kurtarmağa ça ma ters ters baktı. O, derin derin dü _ rak. istan'bulun muhtelif semtlerinden ro '

0 
aym ın • ombardı~anı manlan denize dökmek şüphesız ki ınilr 

hşacnktı. şündüğü zaman konuşmayı hiç sevmez- posta kutularına attlma:t suretile gönde- Londra, 17 (Hususıı :-- ~ngılız ağır kül bir işdir. Onlara, tedricen ve ihtiytl' 
di. Sudan bir cevab verdi· rildiği anlaşılmıştır. Silratle ıcab eden bombardıman tayyarelerı dun gece ılk lı yaklaşmak liızımdlr Almanlar istilAP 

- Evet. tuhaf bir vak'a! tedbi:ler alınarak, eski meb'us Beyoğlu n a 0 
' tr..an ışgalı altmd:ı bul~- aylardanberi hazırlamışlardır. Müttf!V'" . 1 . d f larak Al · · · • . ı:t-

S:ıat gece yarısı. ikiyi vurdu. 

Ha~met. bir sigara daha yaktı. 'Mü -
te.mndiyen kulak kabartarak etraf· din 
Uyo! du. Hizmetçiler çoktan yatmış -
Jardi. 

- Tuhaf değil. rezalet. semtınde bir posta kutusuna ayni şekilde an Trondh~ını hava m_eydanı.nı .ve cı- ler, Mker ihracını bir hafta içinde had' 
- Ned<:!l rezalet oluyor? birkaç mektub atarken, cürmümeşhud vardaki denız tayyare .uslermı şıddetle lachlar ve bu hazırlık için ne kadar etrıf' 
- Senıha gibi meşhur 'bir kadın Bo- halinde yakalanmı~tır. Tahkikatın geniş- bo~bardıman etmışlerdır. lı çalışmalara, itinalarn. hesablara ibtl' 

-a
7 
Pala~ gibi yar ve ağyar la doıu bır letılmesile, kendisinin inkarına rağmen _ ayynre meydnnınd:ı. yangın çıktığı ve yac o!duğu hakkmdn fikir edinmek ıÇ1 

O
telde 0··ıau·· uı·· Ki · h b rl muhtelli makamlara gönclerilmi• yu·· zden üslerde hasarat vukubulduğu tesbit edil- iklimin ve arnzinin tesirlerine vanncıı<' 

r uyor. msenın a e :r nıiştir 
HfüC: ne gelen, ne giden var. Canı olmuyor. Po'J..is te sanki bir marifet ya- fazla mektub t~sbıt olunmuş, evinde · . . kadar h aba katmak mecburiyeti h 

sıidma1a başlad. K ısındald gt'niş. pacak. Jülide ı·s:mın· d b" k d mektublan yazdığl makine ve el yazısile Gemılenn bombardımanı olmuştur. MeselA, askerlerden çoğı.ıJIJ 
e genç ır ız an ba ...ı... .• n·- af İn k · d · · cek ' 

Saat üçil ç dı. 

kadife kanapeye içıni çekerek baktı. şüpheleniyormuş. zı mc.ruub musvcdaeleri bulunmuş ve ıger tar tan ~ilız donanması da, eçı ensı et. d~ri yelekler, deri fil 
Oturduğu tahta koltuk onu rahatsız e- Haşmet içerlemek! be be _ bu defaki ıntihabda meb'us seçHemiycn bu sabah Norveçin cenubu garbü.inde ka- laiar, yatak torba?an veri'!.miştir. ŞiJ111-
di. ·o du. Şu kadife kanapede ne $}ıel kannadı. Fakat karş~ındr..ı;:. rd ses çı _ Sırrı Bellioğlunun hırs ve gazab tes·rue in Stavanger hava meydanını şiddetle de yiyecek az oldu~rundan mebzul mil'' 
b1r ı ırn kestirilirdi. Fakat uyumak? \·ezeliğe devam ediy d . · 1 a am gc bu yola saptığı anlaşılmıştır. Sabık bombardıman etmiştir. Bombardıman fa- tarda erzak gönderilmiştir. Gemileri 
i\.llııh saklasın. Aksi gibi o kadar da _ İş bu kadarla~~· . B rneb'us, gönd'erdi~ bu mektublar saye- sılasız 80 dakika sürmüştür. tahtelbahir ve tayyare taarruzundan e
uykusu ~elmişti ki ... Hemen cebinden kızı da knçırmışlar ~ a ~e ~~~·.: bu sinde bir kısım münevverler, ve devlet Amirnllık dairesin.? gelen malılmata" min koylara demirlemek. butün Ee\ Jc1J1' 
uyku kacırnuığa mahsus bir llôç çıka • ,.ıtk"alar karşısında p;,

11 
;"" a u .un ~ adamları üzerinde dcv!•t slyasetl ve re- göre, Norveç lıarek.iitının başlangıcın• r:eyş!. mese'eleri, etraflile tanzim euıı<1 

rarak içti. Uyuya • Gö k .5 ~r :• ~~pıyor_. jim nleylıine bir tesir yaratab!Jecel!I veh- danberi lngiliz hava kuvvetleri t:ırafın- lii<>m gelmiştir. Soğuk dolay'5ilc husıtl 
Arka arkava iki si nam daha içti c ld r mdu · . cekrecel sınız ıç ır netı- mine kapılmıştır. Ancak mesele meyda- dan yedi deia bombardıman edilmiş olan makine yağına da ihtiyaç hftsıl olmtJstııt 

. .., · e e e e e1mye er. . s . ır Saat ~ oldu Polis hafiyesi ö'Ya{;a H t• k be . r.a drn1akta gecıkmemışt1r. tavanger hava meydanı, Almanlar için Bınaenale)•h sabırlı olmak ve Alm!l 
aşrne ın, an ypıne sıçramıştı. S hakiki b · ·· · t kil ı -1"·b ed"l ğ" · • Jde" 

kalkarak koridorda dolaşmnğa başladı. Ha All h b las . S b h uç1unun bu ~!eri yalnız başmn ç•- ır surpnz eş eden donanma- arın mag ~ ı ece ını ıtımadln be 
Koca h"nn:fa c:""'

1
tin tıldakından bac:ka b~ b a e mı ~ersın. a a? J c:a- v>rdiği ve münferirlen çalıştığı anl:ışıl- nm bugünkü bombardımanından sonra mek lazımdır. 

gürfü+i.i işitilmivordu. " ·t u g~ve:ere .n~r k eı:ı_ç~tmışt·. :r:- mıştır. artık istıfnde edilmez bir hale gelmiştir. Askere ihtiyaç 
İ te rnb:ıh ol~vor. Camlar ag·arnıaAa r~. 'ı miavıdgoz erıdnı en ısıne dıkn ış Yapılan tetkikat netıcesinde Sırrının Bu meydan, İngiltereye hava akınla- News Chror.lcle şoyle diyor: 

s.oy en p uruyor u. Artık sabredcme- n yapmak - Alın 1 f ı ü ~· başladı. Korulukta yüzlerce kuşun cı - a· h T Iafı k son zamanlarda muayyen bir Avrupa . uzere an arın en aza - Er rcç ve ntrıebi lbtımal yakın bir zatn vılt· ·ndm mürekk~b t~!lı bir orkeslrn 
1 ~r~;::nek ~;z ~~!:;,, polisin bu i in memleketine stk sık seyahatler yapbğı mld ~~I~ıklan ~•reket nok~ı idi. ~.:.~'::' ;:;1•:~::• ,:,:;:::ımızoı~~~ 

ıbaşlndı. Büyük saat altıyı çaldı. Haş - içinden çık..ımıvacağı kanaatindesiniz? da sabit olmuştur. L ır ruvazor h .,sara ug adı !Almanların oraya götürduklerl ordu ne Jt" 
met kapıyı açarak bahçeye çı~ı. _ Ev,..t. rnü~aadcnizle bu kanaatte- Suçun bütün dPlilleri toplanmış bu- Don~ St~va:ıger~. bo~bardıma- ıfnr kuvvetli olursa olsun İnglllzler dnll• 

Derin derin nefes alarak çiçek tarh- yim. Bızim polis adamakıllı ıslahat is- lurıduğundan. Emniyet Müdilrlüğtlnce nıru muteakıb ~.J:-\! d~ndüğü sırada, büyUk bir ordu götüreceklerdir. Alınan ~ 
lnrmın arnsmda ilerlemiye ba-şladı. ter. Böyle elemansız. t~kilfrt.•nz, başı yapı1an tahkikat bitmişti!. 2 Nisandan- ~~nn tayyarelennın h~cumuna. maruz ~C::dı~men mahvedllerek ilk zaferi ra 
bahçe kapısın& yaklaşınca ağnçların bozuk bir idare He bu iş yüıümez. Bu beri nezaret altında bulunan Sım Belli- a ~ştır. Atılan bomba ardan b1: kru- Times yazıyor: 
ar.asından bir polis çıktı ve Haşmeti se- h !kikatl, kaç zamandır bar bar baı!ırıp oğlu •• bugün evrakı ile birlikte askeri vazo~ hasara uğramış. fakat k~n~ı vnsı- Norveçde fazla m tarcta askere lhttyııt:l 

1 

lamladı. Polis müfettişi sordu: duruyormuş. Fakat. varnkı m!hri ·~e _ mahkemeye sevkedileccktir. ,. talnrile yoluna de;nm edebilmıştır. mı-z vardır. İngllterenın. Norveçe •. _ ~~ 
- Ne var. ne vok? fayı k" k a..· d. le ? ---- Alman aja'lsına J?Öre lruvveWe gittiği aşlkA.rdır. Bunu ~ 

ım o ur Kim ın r. ' ' Ş k }} 1 . tsh:ı.t edlyor 
- İyilik efend"rn! - Polise bu düşmanlığınız neden? ar mi et erinin . B~~lm, 17 (A.A.) - D. N. B. ajansı . 
- H!ç kimseyi görmediniz mi? _Bu da sual mi? Hangı· ... l h . bıldırıyor: Hevec nh bir yarış 

• Cun • l'ln~ b• 1 B - öğ . al - Hoyır! hırsız ·akalanı'-·or? Polisin ha rr . _ Jr eşmesı• '' ugun leyın, Norveçln garb sahilı a- TımPs gazetesinin nskerl muhabiri ~e ş ., n . ı mu - d ıl h le yazıyor· 
- Ne kadar zamandanberi burada- vaff~ivetine şahid olduk. Ortalık sa- çıgın aı:~ an ava taan:uzıan esna- Mutteftkle:rin asker ihracı lçln ınu11ao 

sınız? bıkah dolu! sında, gıJız harb gemilerı ağır zay:ata ettikleri yerler' orada ku • peyd eı:ecetı-
- Saıit ikide nöbet aldım. - Ben sizin fikrlnizde değilim. Ya- [ir lran g?zetes"nin uğrıınıışlarciır. Büyük çapta bir bomba- ıert O.na tada; gizli tu .. ttır. :ın..anla, 
_ Yoldan geçen. buraya giren ol- kalanmıya::ı katil pek azdır. d.k' l . nın tam isabetle, bir lngiliz kruvazörü rın bu mevkileri bilmemeleri J.lzımdır. MDt.-

madı mı?. g· b ll ~--d k .
1
. . l ate Ş \yan maka eSl derhal batmıştır. Diğ<"r iki kruvazör de tefik L~Ierlnln sayısl. Amanların o.!l' 

- 1z u zava ı !\d ının atı ır.t ya- .. . ta.nl d N d üze ın ı r1 
_ Yoldan bı"rc"'k otomobı·ıı-r ge,.tı·. kaltyacai'·Jar•nı zannedi ? Tühran 17 CA.A.) - cHusust muhabiri - uç bomba ıle tam isabet vaki olmuştur. ın ıı.. orveç or osu r e )"aptık a ..ı 

v ~ " .,.. • yor musunuz. mtzden:• Bunl bü" •• k t b bal d tazrikt tnyıflatmağa ü!1 gelecek nt.Y.>ette "' 

Fak t h
. b. · b d ..;>.. d (A k nr, en yu çapa om ar ır. a ıç ırı ura a uurma ı. ,. ·ası var) .ıttllbt gnzetesl» Şark mlllct.ıerintn bir B b 1 ..._,.. tah b d duğunu halkın bilinesi kAfidlr. 

D k 
·ıı~ k. · · ed" - ~ - om a .arın yap~ı1;J rı a~ o erece - eme vı aya ımsenın gırm ı· leşınes.t b~lı6ı albnda neşrettiti ba.;maka - . . . . . Almanlar, garbde Bergende ve Trondll&o 

j;· • • • ., 19 Alman vapuru FQle- k ıed" şJyıe demektedir: razıadır ki. bu gemnerın, şıma1 denızın- 1m.c1e tecrid -
1

-
1

• --.. --•a.nna cıah .ııo bıne cmınınn1z. .... · • e :1 d b" t T H d ~ •-~......... ' ,. - l!.m. . H• d • • cSark memleket.ıerl arolarında.1tl küçült en ır ngı ız manıııa av et etmeleri diden, tayynrelerle. paraşütlerle yardım ~ 
., 11_: 1~ ~ • ın ıstanı lımar larına 1htJlaflnrı unutarak .siyasi paktlar ve lktısn. imkfını ltalmamı§ gibidir. de!'tneğe bnşıamışlıırdll". Ta.yyare ne J1Lrdıfll 

- I ekala, kar ·olunuza avde. edı· iltica tf dl anlaşmalar a.kdl suretile blrleşmeğe doğru Norveç tebliği göııdermek başka.dır. denizden serb&-t ge -
n!z. e I kendllerlne yol açt.llaT. Hallhazır ou bao • Stokholm 17 CA.A) _ N d çld olmadığı lçln, yine tn.yynre ile mftte • 

Ha!'met. Ernirgan iskele.~ine ~oğru Amsterdam. 17 (A.A.) _ 19 Alman va- leşmenın bütün kıymetlnl gösterdi. Şark mfL kumnndanJığı bugü~ aşağ::9 ~l~u:: ma.dl erzak ve mfihlmmat yollamak bQsbO. 
yüri.imiye bar.ılad•. Sokaklar bu ı::aatte purunun Felemenk Hindistanı lımvnları- letleri ylrmi sene .sonra kattettikle.rl yolu retmiştir· tün başkaaır. Bu itibarla, mUttetlkl~rle /J. 
çok tenha idi. Bir iki çöpçü ile sütçüler- na iltica etınif olduğu beyan edilmekte- öl..,blllrlor. Ve tahavvtıııerını ...._ ede - Norve<İn eenubu '"'ld81ude Norveç ınıaa. :~:~ ~"':dı;,;.::• ::::- evvclk ....,,ı:ı;; 
den başka kimse yoktu. Yorgunluktan dir. Bu vapurlar cem'an 121.000 ton hac·jblllrler. Son barbde muharlb devletJet~ hlı:_ - tı l:uvveUt Alman müfrezelerinin taam:uzu mühlmmat ve top yetışti~e~in ~~IJ 

nıind:~.:ı:_ V met ıçln sllfı.hlnnn.n bu milletler bu üç sun karşısında şarka çeldlıneğe mecbur olmut 
ve uvkusuzluktan harab bir halde idi. t."Ull-. apurlar yedf muhtelif liman· ıAsynnın bu köşesinde sulbü ve bita.rafhv 1 d • bir yarış başlamıştır. 
Bir bt'nvo almavı, trac; olmayı ve mü- da bulunmaktadır. Bunlardan cNord- lnrını muhafaza fçln kuvvetu bir mantı ~: a~:haret:elE-r Kong.svlnger'in şaı-kında Mı.. Norveç ikiye bö'ündü 
lkemmel bir yemekten sonra biT iki saat mark. isminde bulunan bir tanesinin ha-I kllı•'e çnlışmaktadırlu. osa göJü civarında ve Hakedal civarın~ de. Londra 17 (A.A.} -- Londra gazet~lC" 
kestirmeyi di.i~üniıvordu. Canı fena hal- m~lesi Priok limanı!ldll milsadere rdıl- ş m_dikl halde İr~ Şahin ahı hüktllııctile va~ et.mektedlr. Burula Norveçli uyak rine Stokholmdan gelen tel~cıflara gôteo 
öe sıkrlıvordu. Oünkü. Jülid€'nin ken- nuştir. Türt-J_.c ara.~ıında böyle btr bir.Ut ve böyle mufrezelerl Alman ordusunun cenah;nn mu Almanlar batlannı Trondheim'den fs • 

d 
· · h ) d - k k ---- bir kard~llk ihA.kinıdir. Bu iki memleket vatfakıyetll taarruzlarda bulunmuştur. İki Isının • azır a ıgı. tuza tan umazca D l herhıı.ngl bir ihtimal karşısında blr.lltl,.rlne Alman tayyaresi düş1lrfilınÜıl)tür. Son giln _ veç hududuna kadar {!enişletmek sure 

sıyrıldı0mı z:ınnedı ordu. Evet. onun 0 mabahçedekİ izdiham yardım edPceklerdir. Pro""'gand-'- lerde Norveçe pa~Ue lnd1r:ilen Alman tile Norveçi ikiye bölmü§lerdir. 
b b k . d. p b L"" .-- ~rın yar -a ası ~o zengın ı. ara., er şeyi ya -

1
, a "isesinin muhakemesi dımı olmabıun ta.btatue teessüs eden bo kıt'aları lmhn veya e&r edllınJşt!r. Müttefikler Narvik'in garbine de 

pan ye,,ane kuvvetti. Ve onlar para t . . b'1"llk cihan slyasetlnde yeni bir vat!adrr. ı.:cmlekeUn ~er muhtelit kısımlarında asker çıkardılar 
kuvvetile kendisini altetmek istiyorlar- . ~t, 17 (Husu~) - Dolmabahçcde- Avrupa milletleri evvelce maksadlannuı kaldedllecet bir §eJ 70ktu~. n 1 • .. . , dı. Fakat onlara daha doğrusu para ki izdiham hli.U.ıısuıın nıuhakcmesıne illeti clau bu büyilk ıat'anın a-u bk ma. Han yolıle b l.._? .ı; 7 (Hususı) - Muttefıklet1 
kuvvetine rnağlftb olmıyacaktı. 0Has • bugün de devam edılmiştir. BuE;ünkü rıta haline geleceğini hiç bir zaman t.asr..v _ Stokholm 17 CA.A.) - Alma.n:lar Trlln~ • ;::ın arvıkin ga:bmcle Bodö'ye yerı 
metin ic'.:lbın<la ne bel~ olduğunu dün- muhakemede maznunlardan eski I.stan- vur etmemi4lerdir. heim'a bava yolu ile takTiye kıtaatı gönder. er çıka~ışlarc11

1 

• • .. 

. . . . . . . bul Polis Müdüru Salih Kılıç ile Muavi- mt.şlerdlr. Tekrar şımaldc, Norveçın Harştad Ji 
[~}ılırdı. BFuksetfer ışl"hbiırad~ talıhsız::e ni KAmran ha.zır bulunuyordu. Spor mUkellefiyeti hakkında d D ter taraft.an Noneç ordu.lan başkuman. manı açıklarında da müteaddid tngılit ~.amıştı. a a • o ta ı e •enecek - Müddeiumumi H dl D ğu b" t k anı (ene.ral Otto Rume orduya hl _ nakliye gemilerinin görüldüğü bildiri! , 
tt. Ve bütün memleketin allka ile he- şahidlerln ifadeleri:dm ki t o k ıdr a dım kararname taten neşrettiği bfr mnrı yevmide dlJor kl: mektedir. 

1 
kib .•. b .,.ı e ena uz an o- Alıılan i.rtJllsmm ihdas ettıtı ut §atlan _ 

yecaıı n ta . ~ttım u i'l"'e muvaffa~ layı bu şahidlPrin tekrar dinlenmesi. hli- (&,tarafı 1 inci sayfada) lık anından aonra nz.iyet del1şm{ftlr. --------
olmak onun ıçın bir şeref borcu idı. dise mahallinde tekrar keşif ve tahk.kat . . Frnn.'>l7

1ar ,.,.. İngilizler Norveç toprakl~mda " ltalya ne duşun Uyorsa 
Evet. bütün m~mleketin güzel Seniha- yapılması talebinde bulunrr.uştur 1 gıbi vasıf ve şartlara sahıb olanların bultınuyorlar. . nın öliimile m~gul Gkluğuna şQphe Salih K l kil" k t S • 1 ..1 b kısmen veya tamamen bu mtlkelle!iyeti Almanlar. muntazam muvasala hatların • IÇlkÇa SÖylOSln,, 

ı ıcın ve .ı avu a e' aa u ·r . . kl.. 1 . den hr r.-k:ülftt i"' d yoktu. t 
1 

bi edded ek . k~ ld ,.. ı a ıçın up ere gırmeğe davet edilecek- ma um ve m""i ,...n e bulunuyor. (Baştarafı 1 . c· yf da) 
a e r er ım cınsız o Usunu, e-- 1 . ·ıan l k H . ıar. Bunlann yeglne muvasalaları havıı yo ın ı sa a Kaşlarını çattı. dudaklarını ısırdı. O sascn phidlerln dinlenmış oJduğunu. I e~ı ı. .0 unaca tır. esmı ve husW!f ludur. • et~ ve İngilterenin bu memleketle i1l 

böyle vnptığı zaman katı bir karar ver- tekrara lüzum olmadığını söylem"stir. daıreler imkin mevcud oldukça kendı Sn ü1 1 t geçinmek arzusunda olduğunu, İtalya>" 
• • ...ıı-t· İlk · 1 rak ced ·· • 1 e bl bed f 1. · r er e ayyare · bi f mm o<?ml.'.""" ı. ış o a civardaki bir Neti e muddeiurnuminln talebi k:ıbul m nsu arının en aa lyetı yapmasını bır tara devlet nıunmelcsı yapıldığıll

1

• 
ütcüde k!lhvaltı e+ti. Ve EmirgAn iskc- edilın~. muhakeme 15 Mayısa bırakıl· temin edecek tedbirleri hazırlıyacaklar- 1 Stok~om 

17 
(A.A.) - Norveç aJansı, gece. ancak italyadan ayni şekilde mukabele 

1 
. 1 ilk d eyt:ı .ı:;ura tle Alman tayyarelertnın oestcrda . 

e ;ın en vapura atladı. m1ştır. ır. ladan geçt!r.ek. gallb bir iht.tmaıe göre nanı: gomıediklcrini ilerı sürmüş ve demiştıt 
G · ı 1, ılık bir H ziran sabahı idi. Her mükellef haf tanın yedi gününde markadan Trontlıelme gitmekte olduklarını ki: 

B ı n lilciverd su' ~!1 güneşin ışıkla- Yaba CI d"l imtiha ları en az dört saatlik beden faaliyeti yapa- haber '\eriyor. c- Bu memleket n? düşünüyorsa ıı· 
l'l al ela pırılday du Gi.ivertede o - Ankara. 17 (A.A.) _ Maarıf Vekilli- caktır. Mühimmat nakleden bir Alman çıkça söyle.sin, ounu öğrenmek ve anlıt" 
tuıdu. Vapur balık değildi. Vapur ğinden bıldtrilın;ştlr: K1üp ve grup idareleri bu faaliyetleri tayyaresi İsveç topraklannıı indi ma'k istiyoruz.> 
~1k ~tan so ra unun altında bü • 3656 ve 36;,9 sayılı kanunıara göre Ma- mükelleflerin şahsi ve hususi vaziyetle- Stokholm, 17 (A.A.) - Aften Bladet Nazır. bilahare sözerinı İsveçe :ntı1<~1 
Y k b. r evrak ~ ı olduğu halde yaş- yıs ayının ilk haftasmda yapılacak ya- rini ve mahalli ikJirn şartlnrını gözönün- gnzctesi. Norveçteki Alman kıt'alnrına ettirerek, gelecek ay da bu memlekeoııı:J 
lıca _b r adam k r .. na geçrek otun!u. hancı d!J !mtlhanlonna girmek i,tıycn- de bulundurarak onların heveslerini ar- mitralyöz ve mühimmat nakletmekte o- Almanya tarafından lstilll edilecPğıJl

1 

Ceb.nd~~ ~aze+~s~nı _5tkardı ve kalın lerin en g ç 30 Nisnrı 1940 tarihıne ka- tıracak şekilde tamim edeceklerdir. lnn bir Alman tayyaresinin bugün, Nor- söylemiştir. Fakat müttefikler İsvt!çe }1et 

camlı gozluklennı duzelterek okunııya dar Vekil'j~h:e müracnatları 18zımd1r. Çift, çapa, ora.it harman ve emsalı iş- veç hududuna 25 mıI mesafede kfun İs- türlü yardımı yapacaklardır. Ancak, bıJ 
başladı. Haşmet. dalgın denizi seyrcdl- Bu tarihten sonra yapılacak müracaat- lerini bilfiil yapanlar bu işin dcvmnı veç şehirlerinden Awikndc yere inmek memleketin de Kendi kendısini müdafaıı• 
yordu. Bir aralık karşısındaki adam larla Mayıs imtihanına girilcmiycccktir. müddetince izinli sayılacaklardır. mecburiyetinde kaldığım yazmaktadır. ya hazır olmnsı Iazımdır. 
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-Soa Posta» nın tarihi tefrikası: 30 

Yazan: Hasan Adnan Giz 

SON POSTA 

KAHZUK 
MEYVA , 

TUZU 
MED YEMEKTEN SONRA 
KULLJıNINIZ 
SİHH~TINIZI 
Kı:ıZQNl~SINIZ. 

Turk tutunlerinin 
korunma usulu hakkında 

bir broşur çıkarıldı 
İnhisarlar 1d~ tütün enstitüsü, tü -

tüTı ekicilerin!n amel! bl.lgdlerlni art.tırnıak 

ma gadlle baolamlf olduğu :faydalı n~riya. 

;ta devam eb:nektedU'. Eruıtitü bu ctmı.ıeden 

ohnak: üzere otttçllerlm12 için c'I'üik tütün • 
lerlntn en b'l kurutma u.sullerb adlı yeni 

v~ıed l\osu kestane rengi saçların çerçe- sun bu tanıtma isti.kbal:n için ne kadar bir broşür daha neşretmif!Jr. 
iöz. :ı.• solgun bir yı.iz ve bır çıft ) C'Şil faydalı olur? Yen! tutun ~ ifttlln inhisarı knnwıtUıun 

:a akat nasıl )eşıl? - Hayır Zeliha! Ben istikbalimi hi~ 17 inci maddeal mucibince, İnhlsarlar !da -
i'iir.~ 0Yle ıbır .renk ki nt' zümrudde, n:? bir yardım ve tavsiyeye güvenmeden resi her sene ıtıttın yetiştirecek yerlerde mü.. 
lie ~ ZUn ve gecenın )aprağında ve ne bizzat kendi111 yapmak istıyorum. Yoksa sabnkalıır aoara.k fenni fidelik ve kurutma 
flliı~~ran somarmda kabaran Nılin ye- bundan şüphe mi ediyorsWl., Emm ol ya- yeri yapanlara mtıkAfat verecektir. Bu hu -

Sayfa 9 

Ankara borsası 
,\çılış • Kapanış 17/4/9~0 Fia.tları 

ÇEKLER 

Açılış..Knpan 
Londro 1 Sterlin 5.2i 
New-York 100 Dolar löl.25 
Paris 100 Frnnk 2.9617 
MllO.no 100 Llret 7.62ı5 

Cenevre 100 İsviç. Fr. 33.2770 
~rdam 100 Florin 79.70 
Brüksel 100 Belga. 25.22SO 
Atinn 100 Drahmi 0.97 
Sofya 100 Levn 1.8125 
Madı1d 100 Peçeta 13.61 
Budapeşte ıoo Pengü 27.0525 
Bükreş 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar S.517ö 
Yokohama 100 Yen 85.18 
st.okho1m ıoo İsveç Kr. Sl.005 

ıı kında Halkaya git·eceğim. Ondan sonra ı swı broşürün mukıı.ddcme.sindc «hu mils~ba_ 
QU r k1 

tuıı b en erın hıç b:rı değil veya bil · benim için terakki yolu açılmış demektir. kalara iştirak etmek, tamnmnk ve aynl zn. 11-----------------
.Bu u l'<!nklerın ımtızac.ı. Göz1erini sab•t bir noktayl dik!llıŞ ümid ı manda .tütünlerini ly1 finta satma.k Jstiyen Türk borcu l Pe~n 19.10 

F..sham ve tahvillıt 

li kadan olmaz dı) eceks.mz. '\:eren hayaller::"! gülümsüyordu. . t'litUn eklcHertnin bu broşürll d.tkıkntle oku - Sivas - ErzuTum 5 19·68 

G•Yır! Bu kadan ol"r. H Ik . d'kt ltaııa lfeuc'lck lu:ı l\lemurluğundan· 1 l _,..,ft.. K > :ıı 6 19.!IS .. - a aya gır ı en sonra su · ma an. suretinde tavsiye o unm..wı..-...ır. u. 
~ .. . . Hendek evkaf idaresine 147 lira ve masa.. t.ı~ ellık.er.n 7anrı.:ıı, tam manasıle :>_ .. klaşma~ onu~ tcveccuhunu kazanmak rifinin ltasın:ı borçlu Başpınar mahallesin • nıtma yerlerl :resimlerini ve plft.nlarını ihtl- . ............................................................ . ~ rn b.r kad n yaraımn" ıstcdigi zaman lazım gclıyor. Bır kere muvaffak 'lldum 

1 

den Harız Must.nte.nın İkballye köyilnd&kı 11 va eden blr furma.lrk bu küçUk :reslmll bıo. 
\' anasııe bu arzusıma naJJ olrr.uştur. mu? Artık öte.ini tahrrin cdcbılirsin. numaralı gay:ılmenkullerlnin paro,ya çevril. ~r İnhisarlar İdaresi ta.rnfından zürras ~--••••••llİ•••••~ 

,.. e.ş,l gcL!u kız: Hem neden muvaffak olmıyayım? Sul - meslne karar verilmiş olduğundan mezkftr meccanen tem edilecektir. 

rı: lieınen bkderıb"n scnı beklıyo - tan da benim gıbı genç. İyı nta binen köyd~ 160 ıı~a kıymctin<ie şarkan AH garben İnhisarlar memur ailelerine 
"'il. .• . Süleyman şımalen cadde cenubcn eer ile 

(} guzel kılıç kutlanıp ok atan gençlere ba- m.ahdud S32 Nisan 11 ~-• 1h •ardım cemiyetinin faaliyeti 
f IYerek d l kanl ·· ·· d k k 1 B · d" k k l"k d numaıı.uı t:ıpunun ~ J • it. • e ı ınm yuzun c ·ı e - yı ı'-·ormuş. en şım ı ·eman eş ı te e- tı . tu11oı Aı3·· .1ey1 .; rn e " " ;, metre murabbaı tarla bu inhisarlar İdaresi tnrafında.n ölen cMc 

..... ı.~·Yor. ğil arkadaşları. hntt.i en zorlu kale.men • ıkere birinci açık arttırma ne 13/5/940 Pnzar-ı ··eı Jn a.rd ~-•. t1 1 •. -
'"'e kadur ter1emiş.ın.. leri bile geçi·;orum Maharetim mubak - tesi gunü s:ı:ıt dok:uula Hendek tere. daire- mur 8

" er e Y un ~}~ ~ namı a wn-
..... G k . • . . ı d k t J da bir cemiyet tesis edllmlştı. Iki buçuk se (j_ rç almamak ıçm o kndar koştuk kak sultanın dıkkatınt~ çarpacaktır. . sn e açı ar tırma ile para.ya çevrUece - • 

· 0 d 1 ~· S d ğlnden ve haddi lAyılonı bulmidığı t11tdird-0 ne evvel kurulan ve halihazırda 3887 azası 
:Su d 1 k . A ' zaman saray :ı yer eşecc~ım. en e ikim:t nçık arttırma ile 28/51940 Salı günü bulunan cemtyettn kurulduğu günden bu -b· c ı ·anlının da sevdığı kıza layık sarayda yaşıyacaksm. mes'ud olacağız • 

•l' 8'tiZeJl . . .. .. .. • . ayni saatte Hendek icra da.lresinde parnya güne kadar ölıen 109 memurun ailelerine yap 
'1:.ın.. ığı ve alımlı b1r durumu vaı. Gozu onun gozlerınde. elı onun ellerınde, çl!vrlleC<'ğinden aynı ha'kla.ra 1rtJlak hakla 

'""'4dü ın ·· · b k ı h .. 1 ttiğ" · •ikbal k k d • tığı yardımın m}kta.n 104.558 liraya vamı:ık ~ :Sarı am'l\a yuzunı:- a ·ı ırsa ta ayyu e ı l.~~ e avuşmuş a ar rına ve .c;alr haklara malik oıa.nıar yirmi ııiin • 
lrllh çok genç, adeta çocuk gorünuy.ır., kendinden geçmiş, Sl·si kısılıyor, bu zarfında evrakı mll.sbttelerlni ibraz etmeleri te.dır kl, her memurun allemne takt lben 

k.akkak kı ~ırmismı.! girmemiş. rnes'ud kelimeleri jsruf etmekten korku- aksi takdirde paylaş:madan ha.TJç bıra.ıuıa _ lOOO llralık yardım fsııbet etmektedir. oe,. • 
~ . . . f 1 h 1. d k cakJarı, tnlip olanlar yüzde yedi bu"uk depo mi.yete aza olan memurların her bir.ine du. 

yormuş gı bı b .. r ısı tı a ın .? onuiu • y 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLARlNlZDA HlÇ KEPEK 

<?<2 BIRAKMAZ ~<l:-

~Ö[ l\f f S\ 'U~~ 
...., 'l' . . . , 1 vey~ 'banka mektubu ibraz etmeler! daha şen w.satl ya.rdım parasının aylık milctnrı 

ltıhecı çatla.:;a, dıyor. hızım bu pıs k:.ı- yordu. fazla malümat al.m.a.k Jstiyenler H nd k İ da 94 kuruş g1bi pek cüz1 bir paradan iba. Bir tecrnbeden sonra neticeye 
, 1 e buluşup sevişeceğlmı1.e kimse ih· Yeşil gözlü kız, ellerini hayalperc>st dairesl:ıın {i40/712 numaralı dosy~R~a ~~ rettir. ~!!11 ... ~ıı.~h~d!Y~re~t~e~d~e:c:e~k~si~n~iz:_::!!!!~ 

...., Veremez. Bura.3ı öy!c bır pıs yel' kı.. çocuğun nemli :;açlarınrla gezdirdi. racaat etmeleri ııa.n olunur. (12/4/940 
}-J Fakat baııa c€:nnet gelıyor. _ Saray. servet, ihtısam bunlar boş 

l'ık ~ı ~ızın da hakkı var. Her tar.ıf kı - seyler Tekin'. Biliyor musun'? Ben senin 

1 

( Yeni rıeşrivat ) 
~; dokuk saksılar, kazm.ı. kürek ve t-skı bu halin'; her şeyden. her ihfüam:'!an u- . _ 
lnv &I g.bi şeylerle dolu 'l'am bir bahçe zak kaim s bu mütcva,.i dı.rumunu sevi- ~:· .T. A. - Maden tetkik ve arama Ens _ 
~ın anıban. vorum. Ynnn Ha11rnya girip de sırmalar, t1tusunün çıkaımakta. okluğu bu meemıı"l -
~ır t"ı... .• • • nın Nisan c,ayı.ın dolgun münderecatııı ıntı 

dlı di UJıta sandıgın uzcrım~ yanyann ve ipeklc>r iç nde ge?:o!ğit' zaman c;u basıt es- rar el.miştir. • 
z 2e oturuyorlar. vab1arm hatırac:ını daima hilrmel.le ana· 
elıhn merakla soruyor: cağun 

)a ~"' N~ıl ~uvaffa~ oklun mu? Ha'ka - _ httişam. zenginlik, bunlar hiç de fo-
~ l gıreb~.ld:!ı ı:nı? na şevler değil Zelihnt Bunl• r saa~eti • 

lıkanlı uırıdsız başını saluyor. mizi dalına süsliyecek, herkes n göılerfnj 
~Seyfettin Koco:zu bu sab:h da g~ - kamaştıran bir ha1e sokacaktır. Düşün! 
~-- J.rn. İş ')nun elınde, kona5ına gıdı . Hükümdarın sarayında zengin bir daire
~ \Ull, evde yok veya meşgul aıyc s:ı - de yaşamak istemf'..z misin? 

~~~art: Kfığıdı bir mühürlese girdlln _ Doğru söylemek lazım gelirse, :ıiç 
ır. 

bir zaman. 
~ 13.abam s~~ fc•tt.n Kotozu ıyi tanır, Tekin hayretle gözlerim açtı. 

'l' ~ısin sancı bir tavsiye alayım. 
ekın yerinden sıçrıyor: 

)'~- Rat'iyen Zc'iha! Sakın böyle bır şey 
Ut arını deme. Bir kere Seyfettin hu gıbi 
~~ lann aleyhinde imiş. Sonra ııı~me 

• kımseyc minnet etmek istemem. 
ııa ..... Benim yapmak istediğım bir ış sa· 

?lıinnct olur rrıu Tekın? 
~~ Peki, babana beni kim diye tanıta -
l'°""~ıı? İhtiyarı şüphelcndirmeit mi ısti-
··cıun? 

tıQ-;-- nica ederim. beni hala tanımadın 
~Elbette söylemenin bir usulünü bulu 
l~ ·Esasen babam bem hic sıkmaz. Ml"se 
~;!1i yardım etti~im fakir bir aılenin 

gu olarak gösterırım. Biliyor mu -

- Niçin? 
Ye~il gözlü kızm yüzünü bir ateş bü· 

rüdü. 
- Eski bir yarayı deşrr:.ek istemiyorum 

Tekin. 
- Merak ettim Zeliha. Eğer bu yara

yı benden gızlemck istemiyor.:-ar. söyle. 
_ Senden gizli bır şeyciğim yok. Sa -

dece şu mes'ud dakika1 arı acı hatıralarla 
k:>rnrtmak :stemiyorum. 

_ Bütün elemlerini paylaşmak arzu -
sundayım Zeliha. 

_ Bu acı bir hikfıyediT Tekın! F.lim -

ilan Tarifemiz 
Tek alltun s:ıntımı .......................... 

Birinci ı:ah:le 
ikinci aahil• 
Üçüncü aahile 
Dördüncü sa.hi/., 
iç aahilel"'r 
Son sahile 

250 
200 
100 

60 
40 

)) 

» 
)) 

» 
Muayyen bir mUddeı ıarnnda taa-

ıaca :nlktarcıa UAr: yaptıracaıau 

ayrıca tenzl.ULU: tarııemlzden lailla:Se 
edecekleralr. Tam, yarım ve çeyrelı:: 

aayfa Ufinlar lçln ayrı bir tarife deıpll 
cdllmlşt!r. 

Son Posta'nln ticar1 mınıanna ald 
işler ıçın ~u adrese müracaat cdl.· 
me.üdlt. 

Sabah, Öğle ve akşam her 
yemek ten sonra g ünde 3 defa 

İliıııcıldt J<oJle.ktir ŞirkeU 
Ka.bramc.uzaıtc Hıuı 

............................. ~~-~~'.~--~-~~:'............. 1 lstanbul Belediyesi 118.nları ) 

İstikb'11in • ptaklarını nurlu gorınek 
istiyorsanız ~uk Baltasında Ç<ıcuk 

R~irgcme Kurumuna azami yardımda 

bulunuıuıı! 

Zabıta! Belediye tnllınatnamesinln 36a inci maddesinin fırınlarda harman yerinde ha. 
mur teknelerine verilen unlar muUnk surette otomatik ~leyen ve delikleri 6 N. ıı elek de
llklerı buyükHiğünü geçmlyen elekten elenmek :ıuretlle E.evkedllecektır. 

......__ 
{•-. ---
~l'tnlüklerin hassa alayL 

den gelse o sarayı genç ve şımarık sahi
binin başına yıkanbr •. Çünkü bir zaman
lar onlar da bizim mes'ud yuvamızı yık· I 
tılar. ( A'rkası var) ;._- ------------ -..: 

:E.ıeıımemlş unlardan ekmek, frn.neala, pıdc ve slmlt 'j'apmak yasaktır) suretinde tn • 
dili limuıni Meclis karan iktlznsından oulunmakla bu eleklerin altı ny içinde ikmal e • 
dllmes.i ııtm olunur. (3112) 

Son J>ostanın tefrik.ası : 39 

&icran 
-· Doktor!. Doktor neler söyliiyor - - Oh! Keşki bende böyle fevkalbe- - Ona acımamak mümkün mü? Fa-

sunuz?! Biitün ümidleriniz mabv mı ser tıir J..-udret olsaydı. onun başucun - kat size de yazık oluyor azizim. Geli
oldu?! Demek Hicran ya<:ayamıya·~ak?! a~n ;,ir caniye bile ayrılmazdım! Daya- niz .. biraz hava alınız... Bakınız bu 
Fakat nas:l söylüyorsunuz bunu?! Na- namıyorum artık ... Pek perişanım ... Te~rin günü ne güzel, ne ılık. 

c:ıl diliniz Yanyor?! Onu'1 vi.iıüne -bakmıya tahammül ede- Doktor clile odanın taraçasındaki 
- C:cnc yalan mı söyliveyim? Her- miyorum. . çiçekleri yaldızlayctn güneşin tatlı ışık-

kesi aldatmaktan utan•yorum. Kendi Scn·er taşları erıtecek katlar sıcak ]arını göstererek onu taraçanın kapısı- ı 
kendimden nefret ediyorum artık. ve içli b:r Yakanşla doktorun rlini tu- na doğru çekerken kapı tıkırdayarak 

'-'a,~ak~t neye yarayacaktı?! Eğer za -j m1ş. Bu ne :11üthiş. bi: illetmiş do~t~_r: DClT'ck Hicranın hayatından ümidi- tarr:k inledi: iceri giren hademe doktora bir telrçaf 1 
bt ı liıcrancık bu vefasız. hain ve hod .D-Oktor Nıha!d sıgaıasından çeUıgı niz kalmadı?. Fakat doktor aziz doktor! - Doktor yalvarıyorum si~!. Bu son uzattı. Hoktor Nihdd imzalayıp telgrafı. 
l'tı tı dünyaya tekrar gözlerini açmak derin dur.nanı salıvererek dalgın göz - Bu hükmiinüz beni de öldürüyor. ı 'ramı rcddetme,·iniz? Beni Hicrrı"ın açıp açık ses,e okudu: 1 
~ \ıciı.esine erişirse bakalım hangisini ]eri Serverin yuzune boş boş b:ıktı: - Gene aldanmak mı istiyorsun ço- vnnma eötürüni.iz! ... Hicrandan haber bekliyerck bo-
tcıh t'<iecekti?.. _ Evet çok müthiş! Çok feci! .. He- cı.M!um?. Amma bende artık aldatacak Th,ktor Nihad bi.itün çektiği acılrı,.a ğuluyorum. Eoer beni tamamen terk 

l' boktor Nihad gene eski minval üze- le benim vaziyetim daha korkunç. Dü- mecal kalmadı!. rağmen kendisine yalvaran bedhah+ C'füse uzun bir seyahate çıkacağım. Ba-
~ her ıarnan'kine .benziyen kısa bir ş~~ün 0bi~ k:r: ne r:ı~ket, n~ aciz bu . .' - Yanacak baska bir şey yok mu genci tece1Ji etmek istedi: na acı, oerhal <'eva'b ver kardeşim. 
~a ab Yazdı .. Siret bu cevalb:r a?dığı za- Gozlerımın o~unde oluml~ v~ı~ g~?~ vu artık? Bütün çareler tecrübe edilmedi - · Hcı ·ır birkaç dakika daha sahre- im?.a 
ita il k~rn bilir belki de güzel l\Tacar cudün için içın P:11ÇC~eştıgını goril~ov va?. Niçin bıktınız ondan? Gençliğine diniz .. $imdi doktor Reşnd orada bulu- Siret 
le ~~sınin iri siyah gözlerinin büyüsi- rum da elimden hıç bır şey1 ler gehnı - aeıyınız doktor. Yüzüstü bırakmayınız nuyor. Muayene esnasında yalnız kal-

"YUşrnuş bulunacaktı... yorJ. Onu kurtaramıyorum.. zavallıYJ... ma c:ını tercih ediyor. Hakkı da var... Doktor Ser\' ere ayni kederin .etrafın-
Jıf.. Doktor elleri zincire vurulmuş mah -- Sen ne söylüyorsun çocuğum? Çünkü 'ben zavallı Hicranm yanında da ti)planan vakın insanların samimi .. 

<ı)d- 'Doktor bugün tam on dokuz gün kfımlar gibi ümidsiz bir hareketle ge - Ben Hicl'.anı kurtarmak için gecelerce bir hekime 151.Jm olan soğukkanhlığ1mı yetile Scrvere hitab etti: 
~ de~ıl mi? rindi. . uyumadım .. Bildiklerimin. okudukla- tamamile kaybediyorum. Hele bu son - Biz zavallı Sireti taımamile unut-o 

8(!sı ~ktor Nihad yorgun ve harab bir - Ni~in yalnız kendinizi itham e - rımm, tecrübelerimin hepsini tatbik qıinlerde siniTlerim o kadar bozulr!u tuk .. Ne dersin azizim? Onu haltı al• 
e. diyorsunuz? Hicr*1ı Türk ve ecnebi ettim ,.e yalmz ben mi ? Arkn - ki... datmak mı lilzım? 

ıu;; liay:r dostum bugün tam yirmi en büyük profesörler gördü. Son-ra ar- ~aşlanm da benimle beralber çalıştılar.. Gene sdam elemlerini candan payla-- Serverin içini ezen matemin ku:Isi· 
d~ 1~ldu, dedi. ZavaUı Hicran yatağa kadaş11:1rın1z Reşad ve Cevad ·oeyler İ~te şimdi gene Cevadı başucunda bıra- şan doktora karşı sonsu z bir minnet ve yPti rakiblik kinlerini susturmuştu. 
~ 1 t~rn yirmi gün oldu! hergiin zavallının haşucundalar. A - karak geldim .. Fakat heyhat ki. . bn minnetin içinde garib lbir teselli bu- Gözlerinde masum bir acıdan başka btr 

~lirn Rır" 'kere olsun gözlerini açıp tek ciz sizin şahsınızda değil tıbda.. - Onu bugün lbana göstermediniz. luyordu: his yoktu. Doktora cevab vemıiye ha • 
_ ~ soy]emedi değil mi? Doktor Nihad ma~zun bir gülüşle: - Nesini göreceksin artık? Bitmiş~ - Demek ona siz de benim gibi acı- zırlanırken !kapı aç1ML; <lolktor Re.şad 

~ h faaleseI hayır! .. Bana sormağa - Bugün teselli etmek sırası sizde .. erimiş vilcud... yoTSl.ınuz öyle mi aziz doktor? snpsnr1 ve çökmüş bir çehre görünün-. 
~u. &cet? Siz de görüyorsunuz hcrgün -dedi- Ben hakikaten çok perişanım ar - Doktor! Allah aışkına onu yalnız Doktor, yeis ve tahammülü s .. m de- ce ikisi birden dönerek müthiş hir ür-

tık... Bütün ümtdlerim mahvoldu. bırakmayınız!. Siz onun yanında kal- receyc> ı,:elen Serverin ellerini. r.ıüşfik pcrti jlc onn baktılar. 

- Oi vr.rabbi bu ne zalim hastalık- Server acı bir htırabla sıçradı: dıkça }'aşayacağına inanıyorum. ve sıcak dost ellerile tuttu : (Arkası var ) 



ıo S.yfa SON POSTA 

(Memleket Daber eri) 
Gemlik köylerinde bir 1 Kızılcaham3mda 

il k k.. I I toprak kaymaları 
yı ı oy ça ışına arı devam ediyor 

@irçok köyler telefonla kaıa7.a ba~udı, birçoklarında 
· ıneyvalıklar kuna&du, radyolar alındı 

Kızılcahamam (Husu si) - Kazamızın 
buı k öylerinde arasıra yer ve arazi kay
malan sık sık v:ukubulmaktadır. Bu ciim
leden olmak üzere geçen gün Çeltikçi na
h.lyesfne bağlı Yak-akaya köyünde Osman 
Kurt namında birinin bağı dereye doğru 
kayarak sulara gömilldüğü gibi Acıelma 
mevklinde diğer bir bağda toprak kayma 
ve karışmaları neticesinde göçerek kar
ma !karışık bir ha!e gelmiş ve kaybolmuş
tur. Bunlardan başka birçok tarla ve bağ
larda meyil ve inh!nRlar peyda olmakta, 
satıhları zcriyat yapılamıyacak bir şekil
de kısım kısım derinliklere gömülmek • I 
tedlr. Diğer mıntaka!ıırda da bu gibi hd
diselerfn vukubulmakta olduğu sık sık 
işitilmektedir. 

Oetıc.Zikten güMl btr g6rii.Tt.ü.f Bursada bir ayı ile bir 
Gemlik (Husu i) - Geçen yazımız-ıdmmı olmıyan köylerin mühim. bir ek- köylü arasında geçen 

& da kazamız dahilındm milli totek- seriyetfn41 kaldırım döfenmiş. kOylerl 
ttlllerin bir senelik faaliyetini anl&t - ı birbirine ve meıiteze bajhya umumi şiddeti İ bir mücadele 
tnı~ ık. bu defa da köylerimir.de geçen yollar açılmıştır. Ba211 köylerde köy Bursa (H ") C .... 

Nisan ti 

C::: Hata~ Röportajları ::::J 

Payastan lskenderuna 
bir tren yolculuğu 

Tabiat Hatayı haıtanbaşa adeta zümrüdlerle 
işlemiştir, her taraf harjkulade renklerle örtüli 

• · 1 rf d ö ··1 i l · dd ık kl · f" h k'' kum ' uswtı - Geçen uma gunu, Dr yı za ın a g ru en ş en ma e ona arı. mı sa ır ane ve oy o a Cwnalıkız.ı'k k " ·· de 28 1 d H 
~alinde hülasa etmiye çalışaoağız. odaları tesis edilmiştir. muhtelif köy- od k oyun.. yaş ar~ 8 a- An:akyrı - lıkende~1'. a~a tındaki asfalttan bir par-;a 

. . . .. . san, un esmek uzere Kanlıkolet yolu . bit 
1 Gemlıkte (26) parça köy vard•r. Bır !erde Cwnhurıyet meydanına birer denilen ve kö den bir bu k t k - 1 - da da cenubi Anadolunun en işlek 
kısmı doğrudan doğruyftl kazaya bağlı bayrak kaidesi vazolunmuştur. Köy bulunan dağlı~ me~ g·~ :.aa .;za _ Pay.astan kalkan treılııniı. açık mavi is'kelesi olan İskenderun, küçfik. ~ 
ıre bir kısmı da, Armudlu nahiyesine mektcblcrintn lev~zımatı ikmnl edilmiş, da işi ile meşgul iken ke ı a· .~ır. d ~a denizin kıyı-ları sıra büyük bir sümle güzel ve şirin bir g.arb şehrini an<fU'1J't 
merbut bulunan bu köylerin içinde bazı köylerde nümune bahçeleri açıl - iri bir ayının gelmekte o~d~~u:u ~;~~ lkaymıya başladı: Methalde karş1laştığınız maruf gaz 1/f 
~Iha sa merkez k öyleri arasında 300- mıştır. Her köye birer ezca dolabı kon- şetle görmil§tür. Hemen ba't.asını beline 1 Dünkü hudud taşlarının yerlerini benl in firmalarına aid depolar. ı.malA'-
1500 .~vli ~üçük b "r 5ehir hali ~:zcd:n muştur. ~öyJer~ birer_r~dyo alınmıştır. sdkarak bir ağaca tırmanmak istemş, fa- bugün menekşe ve çiğdemler kaplamış. haneler. geniş_ ve m~n~azaın blr cad.d~ 
l>tiyuk koyler mevcuddur. Koylerın Her köyun tevzı. tahsıl ışleri muayy~n kat ayı daha atik davranarak Hasanın Bu devri yaşıyan hepimiz o hudud tef- ve bu caddenm her ikı tarafım slisli 
bil.t ıs•isna hepsin c köy kanunu nok- e<;aslnr dahilinde ve daima kontrola ayağından ya.kalrutll§, yere indirmiştır, ınnrun dikili oldukları yere katlar ıe- yen moderr. binaları gittikçe daha gi1' 
sansız olarak tatb';e edilmektedir. nm!Afe şekilde tensik V€ tanziın olun- hundan sonra da şikarıru kucaklıyaraı.t lir, kendi öz topraklarımızın devaın: relleşen bir manzara ve nihayet başbll' 
ı K za merkezinde. köylüleri alaka - muştur. meçhul bir istikamete doğru götürmeye oldu rru halde ileriye geçemez ve gl'trle- şa !kalacağınız muhteşem bir bsa't>' 

ar eden miişterek iş olarak ele alınıp Tabiaten pek zengin olun Gemlik ,.e başlamıştır. Bir müddet gittikten sonra. rimiz.i müiehac;sirane oraytı dikmekle takib ediyor. 
atbike Yazolunan işler şunlard r: havdisindeki köyler, gün ~tikçe bi- Hasan: tesadüfün yardımile bir gürgen iktifa eylerdik. Çünkü. bu taşları tek Yürüdükçe kasaba ha!kkmda dah.• 

Kö;: bürosu kurul?.'1u~. köylerin ayrı raz daha inkiı:af etmektedir. Bu köyle- ağacına tutunmaya ve amışıkı ~arılmaya ı bir adımla da tecavüz eylesek biden iyi bir fik:r , da~a ~l intibalar edinJ' 

~
'rı bır fotoğrılf albumu yapılmış. Ve- rin sahilde olanları. balıkçılık. meyva- muvaffak olmuştur. Ayı ise birkııç ham- pasıtport veya pasavan aranırdı. yorsunuz. Yekdığenne amud Vey"ll ırı!i
aletıerden gelip ayni zamanda köyleri cılık, E:ebıec.ılik. bağcıhk, arıcıhk gibi le ile avını ağaçtan k"'Urtarmak istemij, Suların rayları yalamak ister gibi vazi olarak uzayıp giden ve en dar no'lc· 
e alakalandıran tamiml<?rin köylere muhtelif Ye mütenevvi geçim vasıtala- fakat zahmet!eri boşa gitmiştir. Buna atıl•şlar yaptığı ve rayların ağaç ve su talarmda 20 metre genişlik anJe<letl 

Sıinderilmesi ve orada muhafazas· hu- rma malik olup taşcılık. il«>zacılık ta hiddetlenen ayı Hasanın ayaklarını ısır- hi\cumu O'ltın<la k.ald1ğı ~niş yoldil'. asfalt veya parke döşeli caddeler "'' 
s usu temin olunmus. köy muamelatını refah ve geçim vasıtaları arasınd~ mü- maya başlamış, Hasan da can hevlile bal- ayni süratle ilerliyen ek..c;prct5. tabiatin. boylarınca sıralı dört. beş kallı kOb~ 
oıerkezden kontrol ucrulleri ihdas olun- hlm 1 ol oynamaktadır. tasını kullanmayı hatırlamış, canavarın .sanki özene bezene süslediği bir d'ekor yapılnr. ikişer katlı. bahçeli evler. şebo 
ıtmi. iki defa muhtarlar kursu yapılmış. • - kafasına bir iki darbe indi terek yarala- ' içerlsınde eteklere sırt ve.ren gtbel tin merkezine doğru büyük- devlet ~\.; 
lcBy ,·aridatının ~ ı lerinden toplanan Muşta Hava Kurumuna mıştır. Daha ziyade gazablanan ayı ve sevimli köyler önüne geldikçe onla- nal:m, ma·aza1rur. şirketler, oteıler. irıllı 

~
ra köylüler hesabına bankaya tevdi birçok yeni aza Hasanın bi'r koluna saldırarak kırmış. n selfunlar gibi kulakları çın'atan dil- ufaklı C.ükkanlar ve kıyıda. parklar, 
ılmi , köy hududlan içinde ( 40) ki- kaydedildi Hasan dn sağlam kalan kolile balta dar- ldük seslerine başlıyor, duran ve gtd~n- lokanta. gazino ve kırmthaneler. san .. 

mPtrellk telefon teli döşenmiş. 200 ~lerine devam imkanını bulmuş, ayınm leıin bu g5rünfu:e 'katılan sevinçleri calt merkezinin hususi bir alAka gfSr .. 
Iometre telefon haıttı tamir edUmi,. böğrllnden, karnından muhtelif yaralar bOS'büti.in güzel bir manzara h~le düP'üne şehadet ediyor. 

f OO lıra kıymeHnıie bir telefon santralı aç~tır. Ağırc~ yaralanan ayı mağliıbi- getiriyor. Bu istisnayı kasabanın diğer semt v• 
elmmıştır. Yenidc>n ( 2) telefon maki- yetı kabul ctrnış. Hasanı olduğu yerde * sahPlarında da müşahede edebilirsin!• 
ilesi mUbayea edilmiştir. ,,. terkederck !ninin yolunu tulmu~ ve .kaç- Ne güzel yerlerden ge~ruı... To- Mahalle araları. sokaklar, çarşı ve pa .. 

Mcf:terdk masrafların. te vzii tahsili. mışbr. Vnzıyettcn haberdar olan köylil- roslar<lsn avrıhp bu dağların hbıl ey- zarlar Hgtay'ın diğer kasabalanndall 
Jcdiye~i muayyen bir usul d

1

ahilindıl ler Hasanı şch:imize getinnişler ve mem- looiği kBrf~z boyunca, kıvrıla kıvrıla çok daha farklı. asri mezarlık, elektri1cı 
tanzim olunmuştur. Umumt köy b:>rç- leket hastanesıne yatımıışlardır V€ bir bedruıt meşheri halinde Sl\vey- su, mezbaha, et ve sebze h lllerl gıbl 
ıaı •1dan (300) lira' ödenmiştir .. Köylır Has.ın n bjr 1 

', iki ayağı kırık ise do, d1yeye kadar u zan.an G§.vurdağı \ıUtnn umumi ihtiyaçlar giderilmb~-1 Tanzff~t 
b akk·nda ih<:ai malumat toplanmış hayatının. tehl ' de olmadığı haber w yolcuları pencerelere çekiyor. Zaten ve tenvirat&' bilhassa ehemm!yet vertl' 
k öylerin adlarını ihtiva eden levhalar rilmektedir. rnsrtyol'Ia İskenderun arasında ıeya ... miş. ,,. 
raptırılmıştır. iki köve köy elbi<esl ge- Köy a~cılan bu mütecaviz ayıyı ora- hat edenler zamablarını hep ayakta ................................................. ] 

lirtilmiş. iki kişi dE' köv hesabına saığlılc maktadır ar. - geçirirler. Etrafı kaplıyan gtiz~Ulkten c Koçuk mem'.eket haberlerı 
~orucuc:u kursuna Pönderilmiştir ve bir B K b I d nefsi Azade kılmak gavrl mfunkündör. ~ 
kişi srığlık korucuc:u vapılmıştır. ursa V8 araca 8J O Va arm 8 Kafamca bu zümrüd dağa neye Gft- ııp-,~ y~~=:d:a: ::~r s!~~ah~=~• ,. 

Umumi işleri bu ~kil<le telhis ettik- Muı (Hususi) _ Geçen sene yer ürü- yafimurun zararları vur denildiğini araştırdım bir istifham den, ta:ıa 'v.e kövlerdeki halkın şabaeıı •" .. 
ten sonra. köylerıie niünferid olarak nünün lAğvı dolayısne Türk Hava Kuru- Bursa, (Husust) _ Evvelce bildird'- dolasıvor. ~ ve arkaya. gözümOn glsını kazamın, çalışkan ve vazlfepenu bit 
yapıl~n iı;;leri anlatalım: mu gelir kaynaklanndan en milhlmmini ğim vcçhile son zamanlarda çok f ;a alRbildiği en uzak no'ktallara kadar ba- adliyeci olıo.n Fuad Kıpçak terfian J>l7•rı: 

· · eh k az k d x.. GA 1 l... • d lAl t de kır Llce Mkimllğlne tayin olunarak memu 
Aı mudlu 1<.Ü<ele~rnden Ş re adar kaybetmişti. Aza kaydi suretile bunun yağmur yağ~ ve Bursa ~ Karacabey ıyor. <t.ı.;ın a\ ur.ru~na e e e - yetine hareket etmlştlr 

lrr.ti:lad eden bir bucuk kilometrelik telAfisine emir verilmesi üzenne rubemiz ovalarında tahribat yap~tır. Bu ci.im· cek bir sebeb ve bir kısım arıyorum. * Sivas cumhuriyet. ilk okul :.aıe1>eıeıl 
f Ol tamir e<lilmistir. Nahiye dahilind:- fahrl başkanı Tevfik Sırn Gürün direktıfi leden olarak, Karacabey havalisinde bir- Fa~at, ner<:"ye baksam. b~şımı ne tarafa zelzele felft.ketzedelerine yardım olmak tl .. 
ki kaldırımlar tamamlanmıştır. (6) kı- dahilinde. nahiyeleri ddhilindc faaliyete birlerine üç, dört kilometre mesafede bu-1 çevırscm manzara değişmiyor. Tepe- zere 502;, kuruşu Kızılaya yatınn11tardır. _ 
lornetrelik Armud1u-Fı<:tıklı yolu tevsi geçen Azakpur nahiyes! müdüru ZOhtü Iunan Bakırköy. Tepecik köyü, Kumköy, ler. sırtlar ve meyiller hep aynl zen~n * Sivas koyun besleylclleri Bam.n:n, An .. 
edjjmiştir. On dönümlük bir incir bah- Ö 1 il z· t h . Ud"..:. M K mk d ı.ı:.: .. V d k "' y nl k" ve E'Ür ve~llik içinde. kara İstanbul piyasalarına mebzul mlk'-r . . .. . . na e ıyare n~ ıyMt m uı" us - u a. ııwyu, oyva a ~Y· ama ı oy. ?' . . dn sc~ı~tyat yapmaktadırlar. 
çe~ı 'e bir mezbaha V'Ucude getııılmiş- tafa Elçi ve Geliguzan nahi:tesi mQdüril Azadlıköyü ve Ulubad cıv:arını su bas- Ya denız açı'k mavı rengim bu dağa * B 1 k ı 0 1 t De 1 11 6 oncl 
tii·

1 
mezbaha muntazam bir şose ile Mithatın teşebbüsleri a!B kaydinı mü - mış. köyler arasında hemen muvasala ver.mi~. yahud dağ~n yeş111tği denizde işletmen ~~~~rü e;~eymanmar:~c:,;1. 1~81' 

iehıe ba~lanmıştır. İtfaiye tertibatı hirn bir yekOna çıkarmışhr. yok denecek bir hal almıştır. Evvelce hu- bu renği husule getırmiş. GAvurdağı'na lüzum üzerine ~ten el çektJrilmlf w JUlııl 
eihnmı~tır. derede bir kanal açılmıştır. Köylünün, halkımızın ve nahiye mü- oole gelmiş olan seylabdan, gerek insan vak1şan en güzel isim Yeşil Dağdır. umum müdü:lük hasılat. şubesi mildOr nıulııa 

Bütün köylerin keooi hususi bünve- dürlerirrtizin bu hususta gösterdikleri ha- ve gerekse hayvan yiyecekleri a7.a1mış * vınlcrindcn Dhami Gök gelıntşUr. 
leı inin icab•na ttör.e ayrı ayrı yaptıkla- miyet Türk Hava Kunıtl'u Muş şubesin - olan bu köyler ot. arpa ve saman ~ibi İşte. İskenderun ... Gavurdağının çiz- * Balıkeslr~e sıfat mevsimi başl&m11 ol : 
rı i"iler istisna edilmek suretile umumi- ce de takdıre lAyık görillerek kendilerine maddeleri dağ köylerinden tedarik etme- dix..c aeniş kavsin orta yerinde ve deni7. du~u~dan lBkuııkeslrl aygır,,.ldhaepoak taunda !~1

11

11"'° • ,.:.ı ,. nan uarnız ı aygır ar mu a ae • .., 
yetle yapıJan işleri de şöylece hülasa teşe~ür edilmiştir. ye meo'bur !kalmakta, tet.larık edemıyen- seviy~ine kadar alçalm~ bir topra1':: mt.~'r.rd:r. 
edebiliriz. Resimler Azakpur vP. Ziyaret nahiye lerin hayvanları açlıktan telef olmakta- düzlüğünde kurulmuş olan kasaba .. zi- * Baba~kl Hnlkevi spor tolu faaltJeU• -

Köv kaldırımları tamir edilmiş, kal- müdürler ini göstermek~dir. dır. yal"'tçileri daha ötelerden ve ilk nazalr- rlne başlamıştır. Pazar güntı yapılan f ki .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 
da kendic;ine bağlıvor. Sırtlardan snzft- lomctrellk kır koşusunu ıs daklltada pnO " 
le stizüle ovaya kadar inen ormancıklar !erden Akıt birincilikle ve az bir farkh ~ 

. • zi iklnclllkle kazanm.ıştıı. 
hl.ırad~ yerleı ınl baglara. bahçelere ve * Corluo'l halkın ekseriyeU ekmelinl ııı• -
denize <l<>ğru da par'klara terkediyor. hallelcrdekl fırınlarda plşlrlr. Haltın t« d&

Ve tepelerden başlayıp den~zde nlha- kcrek, ömür tüketerek elde ettlğl bu :nı.ıntı.t' 
vet bulan bu yeşillikler a:r&311l8 serptli bnzı fırıncılar tarafından çalındıtı rıtreX: 
trili ufaklı evler. ı üstleri kiremitlerle dlğl!ıden bclecUye zabıtasınca takibata b 

kaplı savısız binaılardan mO.teşekkU bir lanın!~~~- da0 
~ * .L'iJUllP lskı\n memuru Kamber oan 

kısmın denize dogru uzan1Ş1. sağda blr Çorlu iskan memurluğuna Baray tapu :oıe -
şeıid hallrıde uzayıp $den geniş bir d~ muru Ferid Gönül de Ço~lu tapu daırestı:ı• 
yolu. vapurlar, katar 1 ....... Bu gilzel gelerek yeni vazifelerine başlamış bulunJD•Jıo 
manzara' yakından ve uzaktan herkesi tndırlar. 
te.cılrj oltında bırakıyor. * Çorlu::la .. eızeıe felAketzedelerl lçliı I~ 

- Hasan Bey sana bir şey .. . Amerlkaya yeni dünya ... Avrupaya neden eski - Kuruldu~ndanberi harb * diye kadaı milli komiteye yapılan n•1 

10rayım.. deniyor da... dünya diyorlar acaba?. lere sahne olmaktan ku1lanı- f d ,, d ll<b*ı 1 1 yardım 4.500 lirayı bulmuş, kabul edilen ~ 
. sa 05umun an n er~ ~ne evve • sayısı da binleri aşmıştır İk1 kol baliOP .. 

lacak halde de~ıldir de on- Su-parlar, Eiller ve Hatıyalılar gibi bil- çalışan milli komite ve Kızılay grupu &e,,er-
danl k Ye m uhtelif Türk boylan ıamanın- rü kabulüne devam etmektedir. 



SON POSTA Sayfa , 

MAZO inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyeua kuu nılabilir. 

Müferrih ve midevidir. MİDE ve BARSAKf .. ARI temizler alış1ırmaz Ye yormaz. MAZON isim ve HOROS markasınn dikkat. 
'------~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--

. L·ra 
"--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

• ... 
1 Eınemenı:ı ilacıdır. 

Yara ve çıbanı lrda kulınnliır. Her Ecz.ı ıe ü kutus•ı 30 kuru)tur. 

~--!IB!!~~D!$!!~~::-:::::~~ım!l!!l!!!IB~--# 

MEVDUAT 

~ÜRK lCARET BANKASI A. Ş. 
aelediye Sular idaresinden: 

l - .,., 
f41l: , .. :erkoıstakl f::ııbn1camız için (Erefli} havzasından Kara,buruna on bln tou tö _ 

~ -.ınacattır. 

~tuh Konıurıer Karaburundn ld:ırmin vagonJarı üzer1nfü: tooıbn edilecektir. Bu ~ı 
llau c ttınek 1sttyenlerin 2V4/940 ('arıamba günü saat ClG) e kadar teklifierlnı ca_ 

3 Z:l:tfl:l Tak:sinıdc Sınıservtlerdekf idare merkezinde müdürlüğe vermeleri. 
ı...... - 'J '""-1'1 bed nHblerın sonradan 3 15 e földğ edilmek üzere idare veznesine teklif edecek • 

e.ın 9< 7,5 u nisbetlnde teminat yatırma!arı lfwmdır. cı8072• 

... l ekirdağ As1<eri Hastahanesi Baş Hk. den : 
"V l!r 

\t>ttl ~ lllaa§lı bir talebe tayin bedellle blr b!.rlncı smı! he~. 30 Hra maaşlı bfr talebe 
~ eıue bir tıdnci sınıl hemJire. 25 lira m:\aşll vt bir ıaJebe tayin bedeIU' bfr 
~~- İıabcıya ihtiyaç vardır. Ih.af ve tera1t.i haiz o!:ıu iateklllerin TeıStkalarlle blrltkte 
~Je müracaat.l&n,. (1523) (2761) 

-'llJJ................~ 

EN BiRiNCi 
• Ka 

' 
Kuvvet, lştiha Şurubudur 

ürk·ye Cümhuriyet erkez Bank Si 

AK T t F 

Kasa: 

Altın :: Safi kilogram 71.721.231 
BA.NXNOT 
Vl'AKLilt 

Dahildeki Muhabirler ı 
Türk llrasl 

Hariçteki Muhabirler: 
Aitm: Safi kıllogram 5.82~.123 
Altına ta?nll! kabil aerben 
dö'f1zler 
Diğer döT\Zler Te Bo~u tıırtnı 
bıı.tıyelerl 

Hazine Tahvi11erf: 
Deruhte e:ın.,n eualo nakdiye 
karşılıtı 

Kanunun 11 - 8 lnc1 maddele
rine teTflun bazine taratı.oda.J:ı 
d.tı tediyat 

s~nedat Cü7.daıu: 

TlCARI Sl:NEDAT 

F.sham ve TahvilAt Cüzdanı : 
<Deruhde edllen e'fTalc nu

A - <d.11cntu tarıılı:ı r.sham .,. 
<Tahvtl!t <lUbarl kıymet.18) 

B - Serocn e.ııham n tahvl!lı 

Avanslar: 
Hazineye ma Ti.deli a nna 
Altın Te 00Ti:z ftr.erlne 
TabTl.llt üzerine 

Hiseedarlar : 

Muhtelif: 

18 - N;san - 1940 l'azigeti 
PASİF 

100.881 549,flC 
ı3.339.7ı3.co 

1.840.865, 19 

193JAl.'75 

8 .189.281, 67 

84.105,10 

3t>.477 l00,53 

158.74"8.563,00 

18.206.398, 00 

239.337 .~44. 85 

48.149.604.~6 

8.395.91-0, ııo 

'1.821 000,00 
UEl,2~ 

7.848.77!,40 

Lira 

116.062.238. 35 

Ul3.643,75 

88.750.487',30 

Sermaye: 
İhtiy:ıt Akçesi: 

Adı Te l•~kalicle 
Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar : 
Deruhde eclllen nratı natd\79 
ıranunun il - 8 ine! maddeleri 
ne tevfikan ha'Ztne tarafmdan 

Tl.t1 ~·' 
Deruhde edilen evratı natd1ye 
batı~ 

K.&rfllılı tamamen &ltm olarak 
UAveı.n tedavüle uzedllen 
Ree.5k.on~ mukabili 1ll•etın 1.eda. 
nzed. 

l\IEYDUAT: 
'fiirk Lirası 

140 342.18~.oo Altm · Safi k.flogram 55.54l!llO 

Döviz taahh""datı: 
.Altına t.atıTlli bbll dliv<.zler 

239.337.li44,85 Dttu dö•.sler n &lacaklı kllr1nl 
batıyelerl 

56.546.575 22 

15.672.!>54.64 

4.500.0lC.00 
21~52.iM,64 

633.156 ()94, 75 

Muhtelif: 

Lrra 

15.000.0110, 00 

4.217.13~ .... "5 
e.oon.ooo.r.o 10.217.134~25 

I5S.741f 563".on 

18.208.398, GO 

140.54.? •(i5,00 

17 000.iJOO,OO 

155.ooo.aou. oo 312.542.trı5,00 

58.19':.!UU:, 'ı5 

78.124.161.90 136.J22 1'28,66 

3.7S6; J.3 

37.383 S'l'i'.,38 37.387.623,D:t 

[! 
121.687.9l:l,S3 

!' 

I ' 

Yektn 633.156.994, 'JS 

1 Temmm: 1938 tarihinden itibaren: 1•kmtto haddi % 4 Affın üzerine % a 

İstanbu: Komu anlığı 
Sabnalma Komisyonu 

...___ 

______ ı! lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

lıa ları 
Sirkeci askerl konağının bozuk olan etüv 

llc hamamın au depoeu altındaki ıaka.rar ter_ 
tı'btltı pazarlıkla .ta.mır ettı.rilecektlr. Keoif 

-t00.4CJ ı tre mik'wbı çam kereste ile 600:700" ton kireç Dlyn.rbnkırd'a Kor Sa-tınnlınn 
ko:ruıyon.ıııca ayrı ayrı Impalı zarllıı ckslltmelcrl aşağıda hlz:ı.Iarında yazılı gun V'3 sa_ 
&ilerde l ıı.pılr.caktır. EV3al ve şernlti hergün k~ml.!yonda gtırWür. Teklif mektubl'a.rı ek -
aunne snat.ln<ien nihayet b1r sut evvel1ne !tadar kcm·.syona tesllm edilmesi §3.I:Ul.:. 

(1557.l LSW7J. 

):>edeli yiiz on lkl Ura on beş kuruştur. Ta_ Cinsi Tntarı Tem!nat.ı 
mfre aıd pazarlığı miit.eakip takar.cUr edecek Lira Lbıı Kr. 

İlı:ıle günü ve saati 

fla.t. tizcılr.den kat'i teminat alınacakttr. Kt- Çam l:ere.ste 21,960 184.7 [ 5 !140 11 
11 şif evrakı hergün Ftnclıktıda Jı;omutanlık sn- Kireç ır>, 750 1181 25 7 » • 

trnalma koınisj'onunda görilleblllr. Pazarlık .... "1-
2014/ 940 ifınu saat onda yukarıda. yazılı bl Mütenhhid nam ve lıeJ>a.bına 300 00~ ar))a kuruştur. Teminatı 148 llradu:. F~nnt ve 
nndakt komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin saUıı ahnacaktlr. Paza.rlığı 29 4 940 P:ı.zartc_ lumumi ~art.nnmesr her~un Çorlucfn Kor satın 
muayyen gün ve aa.at.te komisyonda bulun. si günü saat 10 d& Edirnede E&k1 Mfişlrfyet alına kom~onunda görülür. İstektilertn ta_ 
malan. t%!'9'l'• dairesinde saunalma komisyonunda. yapıla:..,nıınun 2 ve 3 ctr ma:ddele.rindekl ~gelerlle * caktır. Tut.tı.rı 80,000 lira, temina.tl' mc; Um - belli gün ve saatte komisyonda bulu ım~hrı 

Diyarbakır Kor btrUklerl için sabn alına _ dır. E,,.saf ve tartnıımeısi k~yonda göru • 'l.5Ml C3025J 
c.k otuz lk1 kalem na.kllye a.rab& malz.eı,1esı lür. 1stckfilerln belli gihlde komisyona gel - * 

melen. 0560) (3100) 200 ton sıllr etr satın o.lınncaktır. Tnbmln 
için 5/4/940 gUnU yapılan pazarlığa. taUb çık- * bedeli 5<1.000 llnı. ilk teminatı 375& ıtrad:.'. 
nıadığmdan i~bu malzeme 20 4 D40 gll.~ü sn_ 240 oco kılo un kapııh zarfla 3/5 940 Cuma Eksıltmesı 22, 4/940 Paz:ırte.si günü saat 10 c!a. 
at on birfe par.arlılda satın alınacaktı.·. İ.'1- gnntı !ant ıı de Menusinde A:skerl Satınalzr.a Edremftte a.slteri sat.ın alına. k.omJ.s..yonund ı. 
tekl:Icrln mezkOr gün ve sas.ı.t.c FındtkLda komisyonunda e~iltmesl yıtpılacaktır. Tah _ kap'ilı 2arfla yapılacaktır. Tekil! mektupla ı. 

Komutanlık Sf!tmalma RomJsyonuna mflr:ı. min bedeli !!9,664 llra, iik temlr.atı. 2224 nr:ı_ saat 10 a kadar komfsyon rctsıtğtne ren~ 
cant.ıarı. •3118• dtr. İAf.eklilertn teklif za.rflannı ihale gıın olae~l>'Lır. İ.steklilcrtn tıcanıt odrume<ı kayıd. 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 

ıbale saatınden bir .s:ıat evveline kil.dar ko. _ ıı. oımalurı ş-arttır 0474-2492~ 

mt,,;ronıı \ermeleri. U561) (3101.) * 
+ 40,000 metre minder k.ılıflığı bez p:ızar~ 

B!r k:ılem kanaı bezi lle 7 kalem keten ka. J:ı. sal.ın almacattır. Pazarlı~ 20/4 'Uto CU
ruıL ~ıdi pazıı.rlıkla. satın nlmaıca.ktrr. Mu _ mart<'Bi günü B:l:ı~ 10 d:ı Anaknrndn M. M. V. 
hammen bedeli 31 4011 :ııra. ka.t1 vemfnau H1n n s:tın ıılır.:t komtsyontmd!ı ynpıl::tcaktll'. 
47!0 tınıdır. Paznrİ$ 22 °940 Pn~f gu_ Muhammen tedell 20,900 lJra kat.'i teminatı 
nü sa:tt 11 de Anl:amda M. M. v. Hava Sa _ 3000 ltradır. Ş.Utname ev.mı ve numuncal 

Gölcük deniz fabrikaları Te Dz. harb oku t.malmn komısyonunda yapılaealtt.ır. idari ''e ~rııisyon~ gi)rillür. L"tctmcdn °!na~ 
d f 1 h ı · fenni şartnammt bergün 157 lı:u~a. komi~- günde katı tanfnnt ve knmm1 beıgelc:11c 

lu için me cu enndllve busedusell ~nname.si yondan rr.lm:ıb!llr. İstcklllertn muayyen gün tonıfs;'onda bufumnaları. CI~5} (30'26) 
mucibince, tahmln e en 1990011 Ura * 

ve saatte k:ı!.1 temfnııt ve knnun! be:t~cierile 
ve kat'i teminatı • 148511 lira olan iki aded komisyooda bulunnıaları. (1562) tll02> 20 tou ı!:tO<' ynğı pazaritk?:ı. s:ıtın nlına 
mot..örlU tulumbanın 29 / 41940 tarihine rast. x tı.:-. '1 utarı 2e.,eoo teminatı 30lG Ilrmbr. r 
lıyan Pa2arte.sl rttnU saat 11 de Ka.sımpa§a- Zeytinburnu hastanesinin elektrik tcsf.ı;:ı.tı ru?l'e.,ı l'rergun Tekirdağ T\imen aatıa ıu 
da bulunan Deniz ıevaznn satın alma komls- nın tamın lçlıı k~ne gore rnaızemcnln alıntton•isyonunda görülebilir. 19'4 940 cu. 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi 1apılacaktır. rnası 111/ 4/940 CUmn gtinii s:ıat 15 de Çorfn. gtiniı sr..at ıı de p:ı.zarlığı ynpılilcaJı:tll'. Br 

2 _ Mevcud şart.namesi hergün iş saati da. Kor Eatın a.rnu komisyonunda pazarlıkla l g\inde adı geçen koınlsyona ısteklllerln el 
dahlllnde mrzkQr komisyondan bedelsiz alı_ ihale cdllece.ktlr. K.c.şl! bet!ell Hl68 lira 5G Illt'.sl U500> (2'53·U 
nab111r. -- __ --;;,;;;;;_-______________ _ 

sa~ı-;- !~~~~~~ınıs~!1i1~gnnve::1ı::at:r1~:~~ Selimiy.e Askeri Satınatma Komisyonu İlanları 
adı geçen komLsyona mürncaatıan. t2752. 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdtirü: Se»im Ragıp Emeç 

. . S. Rag~p EMEÇ 
SAJUPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGiL 

Çünığe çıkarılan beş baş hayvan 19, ı 9-10 kıio sı-ır et!n n 3 5 940 Cumn günü san~ ıı de 
cuma günu saat 10 da Usküdnr Atpaz:mnda kı:ı.ııalı zarfla eksiltmesi ya.pılncaktır. Mu _ 
satılacaktır. İ.5teklilerin pazara gelmt.leri. hammen bedelı l25790) lire.dır. İlk tcmlnnı~ 

.!!9310 0934> lll'n 1251 kuruştur. Ka.nuni şekilde tan .. * afm edilecek tekl!f z:ırflnnnm !hale :.<ıaf.ln • 
• • _ e den bir ıaa.t evveline tadar Sef"ı:mi7edcld 

Selı.mıye Tumen blrIIk.Ierile Hayda.rpaşn fıS. Tümen Satınalmn lromlsyonımn vermeleri. 
kcri bastaneslnin 939 ve 940 mali yılları ihtL ew;af ve §ernitl hergüıı komisyonda •'Öre • 
vacı için ~crait ve evsafı dahilinde (75000) bilirler. <3080) 
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Nisan 

Hc111lck ı, ra .:\Icmurlu f unda n : 
Hendek e•,kaf idaresine 525 lıra ve ; 

rıtinin ita.sına borçlu Mahmutbey DlaJlll" 
sinden Hakkının gayrhnenkullerlnln paıd_ 
çevrllmesıne karar verilmiş olduğundaıı tıad' 
lunun 30 lıra kıymeUnde Tepecik mc•~ 
şarknıı tııriJ,1 anı şlmalen Kibar tarlası ,.,,. 
ben Mustafu, cenuben Hüseyin t.arlalar1 il 
mahducl 9211 tnrıh ve 39 numaralı t.ar.la ._ 
yine 25 lira kıymetinde Tepecik sağı ııı~ 
Hu.,cyin bdcckhanesi, solu Kibar efendi~ 
dalan, arkası tarlkinm, önü sahibi ft/P'
tarlnsı ile mnhdud 928 Ağustos 34 nullll • 
ra:ı uıpunun ıhtiva ettiği bir bab böcekbl ' 
nenin nısfı ve yine 25 lira kıymetinde 14,Jı. 
mucıbey nıa.haUe.sın<ie sağı Ali soıu osıııı'.., 
arkası Eşmeli HllS!ln ön 11hlbl se.ıcte .,.. 
htısu~i yol ve Osman aı·sa.51 ile m.:ıhdıAli t' 
metre murnbbaında 928 Ağustos 33 nuıııJ."' 
lı tapunun lhtıva etLiği samanlık ıkl ıılli' 
ıtlbarlle bır hissesi ve gene Mahmudbcy ıoJ
hallesi derununda 25 lira kıymeUn<lc " 
O .. man ve Huseyine aıd hane yolu ,ıın lt 
tarlk'am garben Hüseyin Kibar ve .sab1111 

senet dukkdnları cenuben Osma.nın mutrt' 
hıınt!sl ile mnhdud. 928 Ağustos ve 35 nı:n'
rnlı tapunun ihtiva ettiği 27 metre murab ' 
b:ıındakı arsa iki hisse ttlbarile bir h~ 
ve gene 'i5 lira kıymetinde Böyiıkder~ mef' 
kiindc Özğcku~ u semtinde şarkan A,.tın ti. 
malen Abdı 'lnh garben vakıf ve YlL'iUr et, 

nuben tarik lic mahdud 929 Temmuz ~ 1111 • 

maralı ot.uz donüm mlktarın<lakı wrJa b~ 
kere birJncJ açık arttırma ile 13 5 940 PaJlf' 
le.si gunu saat on birde Hendek İcra dn!rt ' 
sinde pare.ya çevrileceği ve haddı lö.yıklııl 
bulmadığı takdirde ikinci açık nrttırnı!l e 
2d 5 !l40 Salı günü ayni sncı.tt.e Hendek le~ 
daircsınde paraya çevrllcceğindcn ayni nl'ı.. 
Jara ve sair haklara malik olanlar ytnni g 11 

zarfında <:vrak• müsbit.elerını ibraz eLınt.;l 
aksi takdırde paylaşmadan hariç bırnklhl • 
caklnrı talip olanlar yüzde yedi buçuk dl'P" 
r.kçesl veya banka mektubu lbraı etıneıerl 
d:ıh:ı fazla malumat almak istlJr~nl"r 
Hnndek ıcra dalrcsınin 9401713 numa"'11 

dosyasına müracaat. etmeleri llfın olunur 
940fil3 

Jlenclck i c.ra M~murluğundan: 
Adapazarı Turk Ticaret Bankasuıa SSo' 

il.Ira ve masarifinln itıısına borçlu Hend~J 
te M.ılô.zım .)ğlu Alinin evvelce 2280 m.ın•· 
ralı kanım ahkamına tevfikan tecil edil P 
tecil artların. lhltu eyledlğlnden bu tetf 
paraya çevrllmeslııe kara.r verilen Çarşıd• 
150 lira kıymetınde sağı Halim solu dere 

arkası Kıbar hanesi önü yol ile mahdud 3il 
Hazırnn W nnmııralı bir bnb kahvehanen!Jl 
nı~ rı 2rn hıs: e itibarile 128 hissesi ve eeııt 
Cunıdn '"arkan fırın halen kahve Bolu te· 
neke"I dukkcnı arkası Kibar hanesi önü " 1 

llc mnhdud 321 Haziran 11 ve gene 324 Mat~ 
120 n.ımara Ye gene 328 Haziran 27 numart' 
lı tapunun ihtiva ettiğı diıkk!ın 300 lira kıY· 
metinde olup nısfı ile nısfı diğeri 25B h~ 
ltıbaı ile 1~8 hıssesl borçluya a d olup bıt 
kere bıdncl arık arttırma ile 13 5 910 Paı:ır· 
tcsl gunü ~ant 14 de Hendek İcra daire • 
sinde açık arttırma ıle paraya çevrııccrıtl 
ve h:\,ddı !!.yıkını bulmadığı ~lı:dı de 
ikinci açık arttırma 28 5/940 ayni 
:;<.ı t He.1aek icra daıresındc paraya çe'I • 
rne~t>ğl ayni haklara irtifak haklar n'\ 

• vı; .,aır haklara malik olanlar 20 gıill 
za"fında evrak• musblt.elerını ibraz etnıeıeri 
aksi takdirde payıa.şmadan hariç bırnkıla " 
caklan talip olanlar yiızde yedi buçuk de~JO 
akçesı veya banka mektubu ıbraz etmcıerl 
daha. fazla malüma.t almak istlventer 
Hendek İcra dııJresinln 940/699 nunuır•!1 

dosyn.~ına nıiıracantJarı Han olunur. 
12/V94i> 

llt!ııdek icra :u emurlutundan : 

Henoek tvk:ıf dairesine 2723 turuı ıtasın• 
borçlu B~p.nar mahallesinden Yusuf Adalı, 
nın bu borcundan öturu Arab İmam rnaııal
lesındeki gayı imcnkullerlnin paraya çevrf l. 
me ınc kar:ır verilmiş olduğundan Meydaıı 
bııı::ında tamamı 200 lira kıymeUnde şark"1' 
Hacı Mehıned gıtrben AH şlmalen Ferıtn il 
Ali cenuben bakkal kerimesi tadası ile nıa~ 
dud 21 nuın:ıra 324 sayı tarihli tapunun lb~ 
vıı etti~! dört dönüm iki evlek tartanın nı:ıfl 
bu kere birinci açık arttırma ile 13/5/li40 pıı• 
zar PSI giınü ~ant 10 da Hendek İcra dal e. 
sinde açık r.rttırma ile paraya çcvrlleee~i \'e 
had:lı Hiy kmı bulm.adığı takdirde ıkmcl M ıc 
arttınna ııe 2b 5 940 S:ılı günü ayn• aaatte 
Hend •k icra dairesinde paraya çevrl:ecd•"· 
den aynı haklar.a irtifak hakl:ı.::rı• 
ve s=ılr haklara mnlık olanlar yirmi gO~ 
z'.lrfmdn evrak• müsbitelerlni ibraz e~eıcri 
aksi takdırde paylaşmadan hariç bıraktL'l • 
C'akları talip olanlar yüzde yedi buçut de?° 
ve banka mektubu ibraz etmeleri daha fa" 
la malı°Lırnt almak lstlyenler Hendı:k jet& 
dalresınln 9401715 numaralı dosyru,"lna rııil• 
racaatıarı ilan olunur . 12/41940 

----~-
N:ıllıhan icra ~lemurlufundan : 

Nall:hanın Davudoğlan köyünden Mrlı
med Erola mn:ı masraf 92 lira 65 kuruıı bO~ 
lu Beyp:ızarında inhisar odaclSl Şükril oJ 11' 
Mı.inirın Davudoğlan köyünün Aşağıde~ 
mevk:ınde 2614/934 tarih ve 62 tapu nu.-ıııv 
rasmda kayıtlı şarkı hemşireleri garbı ııırıaJl 
cenubu bark ile mahdud 2448 metre m~t>
baı tarla ısı51940 Cumartesi günü ,aat 011 • 

dan on beşe kadar açık arttırma ile çayır "' 
han nahiye.<:.lude satılacağı Uan olunur. 

940/179 

Aılalnr Sulh Mahkemesinden : 939/56 
T cızayyüp eden İsplro kızları Mıırlk.O.. Ef " 

t\ır.~n. Pofo \':? İpotemyanın cşyalnn 2;,ı4J'J'l' 
Pe·~~mbe günU saat on birden ltlbarea :aet: 

ı
bellnda çar~ısında satılacağından tallb ~ ... 
lnıtle.rın mahalli mezkflrda hazır bulu_:ı~ 
memuruna muracaatıarı ilan olunur. l~-

H 


