
~AL~<IN GÖZÜ 

t!ALKIN KULAGI 

~ALKIN DİL 1 

~e 10 - No. 3492 Yazı işleri telef onu: 20203 CUMA 19 NİSAN 1940 

• 
lngilizler T rondheim'in 

80 mil simaline de 
t 

.· 

asker ihrac elliler 
Çemberlagn, Avam Kamarasında 
Almanların deniz galile Norveçe 

Yeni kuvvetler çıkardıklarını söyledi 
Büyük 

lf londra, lll (Husu· 

t ) - Norvec harek!· l , 

h l)akkırıda buııün 
a b . 
r iy~ nezareti ta· 

l'a!ınd it ~n neşredilen 
ısa 1ır teb1iğde- ka-

ra.., ' 
· a ısker ihracını 

deva-. ed··d·~· N Ve .... ı, ıgt, Or· 
\) ç ku\rvetlerile irtJ· 
~tın temin olundu. 

it· ve harekatın in· 
~~f etliğı oildiril· 

ektedir. 

h Ga.vrt resmi rnem a.; 
~ardan alınan ha· 
t tlere göre Narvik· 

1 e tnüttefjk kuvvet. 
,er«e Almanlaı· ııra· 
'nıia h .. . 

ı.. enuz mühim 
ILU.•b 41u· ır tema:; vuku· 

mikyasta harekat başlıyor 

1ik lnı.anı.ıştır. Mütte. 
lı'ı.k k:uvvetıPr, büyük 
lç· Yasta bir hareket Nannk'te cereyan edı!tı deniz muharebesi 
dı~~ lAzun gelen hazırlı~ları yapmakta-ı Trondheimin 80 mil şimalinde Ma.msosa [ ·······9··············· .. ••••• .. ···i''......... . ......... .. 

o~:· . j !ngiliz kıtaatı çıkarıldığına muhakkak 1 n g 'ı l •ız ita ly an ~ Isveçten gelen bi.r habere göre, (Devamı 8 inci .a11fa.da) • 

• 
lsviçre muhtemel bir münasebatı 
baskın hareketine Dün Avam Kamarasında 

İdare işleri telefonu.: 20203 Fiatı 5 K~ 

mun şen~. ıetBiBleri 
Cümhurreisi dün Partide ve 
Yüksek Ziraat Enstitülerinde 
uzun müddet meşgul oldular 

Ankara, 18 - Rei.sicüınhur ve 
Cümhurlyet Halk Partisinin değiş
mez Genel Başkanı sayın İsmet İnönll 
bugün - 18/4/1940 - saat 1~ te Parti 
merkezini teşrif buyurarak Partf ve 
Halkevleri işleri ve memleketin her 
tarafında yeniden yapılacak olan 
Halkevleri binaları hakkında meşgul 
olm'LIŞlar ve direktifler vermişlerdir. 

Bu toplantıda Başvekil ve Parti 
Genel Başkan Vekili Dr. Refik Say
dam, Genel Sekreter Dr. P"lkrl Tuzer 

ve Parti wnum.t idare heyeti azalan 
bul~larclır. (A.A.) 

Ziraat EnstitilJerinde 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisicü.mhu

rumuz Millt Şef İsmet tnönü refakat
lerinde Başvekil Bay Dr. Refik Say
dam ve Ziraat Vekili Bay Muhlls 
Erkmen olduğu halde bugün sut 
15,30 raddelerinde kendi eserleri olan 
Yüksek Ziraat Enstitülerini teşrü bu
yurmuşlar ve rektör Süreyya Genca 

(Devamı 8 inci sayfada) 

........................................... ···············--························· ..................................... . • 
Çem her la yn lngilterenin 

Balkan devletlerine 
kar.şı siyasetini anlattı 
İngiliz Başvekili, bu memleketlerin istiklali 
müttefikler tarafından tehdid edilmiyecek, diyor 

·• 

ita ·yan sefiri şerefine 
karşı t J l_ e l ı·n· ı• al' J. bir ziyafet verildi Londrad.a Halifaknn riyasetirdı? toplanan Ingilterenin Balkan eLçilerite Ror.ııı 

euuır er Ul ue Moıkoua dçilm 
tu _ Londra, 18 (A.A.) - Bu akşam Avam . . .. . 
''4tşredil . . ,.. Kamarasında İtalyanın Londra sefiri . Lon.dira 18 - (Reuter ajansı bildi - ~reye gelen ~ra buyük elçisile. A-

en kararnamede sıvıl halkın asken makamat Bastianni şerefine verilen bir .ziyafette nyor): tına, Belgrad, Bukre.ş. Budapeşte v~ 
emirlerine riayet etmeleri tavsiye ediliyor (Devamı 8 inci sayfada) Çemberlayn Avam Kamarasında a- Sofya elçileri, ibu istişareleri oittrm!~ 

Bet - şağıdaki beyanatta bulun~uştur: . ler ve şinıdi vazifel.eri. başına gf~ek 
btt s n 18 (A.A.) - Federal konsey konferans akdederek beynelmilel va - Deniz müsadere fstişarelerde bulunmak üzere tngıl- (Devamı. 8 ıncı sayfada) 
~bk.~ abalı general Guisan ve uımumt ziyeti ve son hadiseleıi. itinl ile tetkik 

anı harbiye zabi'tlerile uzun bir (Devamı 3 iLn.ciL ıayfada) hu:<ukuna dair 

Tunada seyrüsefer 
Dört devlet arasında akdedilen 
<ınlaşma Londrada iyi karşılandı 

.. 

Tuııa ilıaı·inde nakliyat 

kanun la\' i':ası 
"' Ankara, 18 (Hususi) - Büyük Millet 

Med.isi Milli Müdafaa Encümeni Miııt 

Müdafaa Vekaleti mümessilinin iştiraki
(Deva11ıı 8 inci 'layfad.a) 

Sırrı Beliioğlu 
hakkında!<i tahkikat 

il<mal edildi 
Eski Kocaeli meb'usıu Sırrı Bellioğlu

nun milli menfaatlere aykırı hareketm
den dolayı hakkında takibat yapılmakta 

(Devamı 8 inci sayfada) 
---------- -

Bremen'in 
batırıldığı 

tek ar ediliyor 
Nevyork. 18 (Husus1) - Unlted Prese 

bildiriyor: Almanların kat't tekzibine 
rağmen, Norveç harekAtı raşlangıcında 
askeri: nakliyata tahsis edilmiş olen cBre· 
men> transatlantiğinin torpillenerek ba-

(Devaını 8 inci sayfada) 

Almanlar Danimarkal}ı 
nasıl işgal ettiler ? 

Hadise etrafında İngiliz gazetelerinin verdikleri 
çok meraklı tafsilat 

Kopenhagdan bir görünüş 
(Yaz~ı 7 w.i ~tanın 3 üncü sütunuıı.cl&) 



2 Sıtvfa 

Hergün 
Başkaları ne diyorlar ? 

Ekrem Uşaklıgll _J 
ugfuı elimize bir kaç tane Bel

çika gazetesi geçti. 
Belçika ayni derecede kUV\ etli iki 

devletin arasında sıkışmış ve selameti 
mutlalk bir bitaraflığın muhafazasında 
bulmuştur. Bummla beraber bu bita -
rafüğm tatbiki değil, fakat ifadsi bah -
sinde Belçika. halkı iki kısma ayrılır. 
Birinci kısmı Flaman·ıaroır. Dilleri 
fransızcadır. Hisleri de tabi'i Fransnya 
temayül eder. İkinci :kısım V •' n'br
d!r. n:Jieri •biraz felemenkceyP. b:raz ~ 
da alrnancaya yakındır. Hislerinin Al - ı 
manyaya mütern::ıyil olup olmadığ.nı 
6Öy1Jyebilecek \ra2iyette değiliz. Fa -
ı...-at bitaraflıibn tntb"ki bahsinde oldu -
ğu gibi ifadeçi şeklinde de kat'iveti il
tizam ederler .. 

. ı· mı • • 

RON POSTA 

= Yanlış hesab Bagdaddan döner -
Sözün kısası 

Mahallede 
Yangın var! 

\ı.. E. Ettl'il -n Tah _J A vrupada harb Yar.. mahalledl 
yangın var demek! Ateş her arı 

1 

bir b şka saçağı sarıyor, bir kola daha 
a.}Tılıyor. Yangın sahasındn ve en crd<ı 
parlayıcı madde!er pek çok. İtfaiye eliL· 
deki vasıtalarla ateşi söndürmek'en aciı· 

Şimdilik, rüzgar, kıvılcımları bulun· 
duğumuz yere değil, öte tarafa sa\ uru· 
yor. Biz tehlikeden masun gibiyiz. Lakin 
hava her dakika dönebilir_ sersen \ c 
kızgın bir çivinin bıziın de damımızn dı.t· 

r şüp tutuşturması daıma ihtimal oati· 
linde. 

Maha!lede ~angın var! 

İlk olarak fnmsızca çıkan Belçika 
gazetelerinin nasıl düşündüklerini gös
terelim. Bunlardan birincisi: 

Müteyakkız davr..nmalıyız. Alacağı· 
mu ihti~ at tedbirlcrınin başında m unı· 
zı korumak gelır. Telaşla değil, bu ı ı bıi· 
tün soğukkanlılığımızla, şuurumuzla ger 
receğız. Dev'et. hülı::ıimct üstümüze ıcol 
kanad germiş, tehlikeyi önlemek \, zi!t;· 
sıni kendi üzerme almış. o bakımdan ne 

K~rar \'ermeaen evvel çok dü.,ün. müşküJpesend oı. fa- Hata.sız .Rnrar sağlam bir kafadan çıkar, büyilk bir ml'Z•· lazımsa yapıyor. yapacak. Bu cihetten c· 
L'lndependance Belge gazetesidirı knt b'r drfa karar verdin mi, o karann üzerinde dur, bu - yet t>sendir, fakat batalı karan anlamak, nlar anlamaz miniz. Emin olduk-tan sonra d'a, kendi 

başmakolesf cÖlçüsüz strateji• Unvanı nuntn beraber:: f f kendım' 1·ze du··şen vazı·reyı,· vaz·ueıerı tn11 •• dn ıtira ~derc!c deriıal düzeltmek daha aağlam bır ka a- ;ı.ı • 
altmda cıkmıştır. Diyor ki: - Yanlış h.esab Bağdaddan döner, şeklinde eski hır T~rd kin ile fakat azinı ile ün etrnPmize mani 

- •İskandinavya varırnadasında ya söz·I lllduğunu da unutma, icab edmce değiştrrme-kte te - n•n l scr.cir. ayni zamand da 90 kuvvetli bır ka:aktcre yoktur. 

pı1an Alman tııarruzunun göz alıcı mu- re:fdüd tlme. tC'wıkkuf eder. Bugün ortalığı kasıp knvuran badire, 

~;gf~~~~~~~~~~~ ~rfü;;;.~?:F.E§~~ 
kak ki havrett. belkt de itimad'ı:ızıı~ D r·ı.a ~--···········································-····, O zanmış bır devıet reisi var: Ti.irk tarıhı· 
mucib oluruz, fak~· bizim bu fikirde o- ' edbaht aııim H : o sokahlarına ne İnönü zaferin~ ihda etmiş 1-ıir kuman· 
]usumuzun basit bir ~bebi vardır: o da Prens i an Un b. r f 1 { E Si lan dan, Lozan abidesini kurmuş bir devıe-ı 
AJmanvanm bovle bir tesebbüsünii iyi O Ü ----- · adamı 
b r ?l{'h~ve götürmek için Jaz1 m olan . lmak zere idiyorsunuz? ~ HeganllBm l r On~~ varlığı en büyük kalh kU\\

0 eti· 
\'1Sıtal<ırd:ın mahrwn ol~dur. Ülkel inin Al- ereye mizdir. Salt bızim değil: Atatürk le.> 0-

Rir İmparatorluğun genicılenıec:i "l<> man himayesine Fransa kralı on dördüncü Lui, sa- ~ nun varlığına gilH>ndiği için m ıc.tprih 
kuvveti rmtlakn ~ t1'1'l'\7. umumi kai - gırmesile derin bir rayın i!eri gelenlerini toplam.1§, on- ~ öldü. 
dPve pöre bilakis zayıflar. kedere y,ötnülen Zarla konıquyordu. Bir ara: i İnönünün etrafında, hiçbir ihtıJaf1 ol· 

1611 vılında Napolvon hemen bü • DanimarkaWar bu - Kral, bu ü.l.kede mutlak hükü.m- mı)an, birleşik bir milletiz. Dünva hunu 
tün Avrupayı çizmesinin altına almıc:-ı kara gUnlerd~ ken dardır, kTal ne dene o olur. Mesela bili) or. B.rliğimizin azameti ile had sata 
tı. kuv\' 'i her tecrübeye göğüs ~ere _ dılerini teselli e- ben .n~e ckend·nizi Sen nehrine atın> karşı koymak.tayız. 
bilecek c:aiTlamlıkta örünüvordu. Bir decek bir hid desem. cmnm deThal yerine getiril- Ne mutlu bize! cİktısapiyatr:nız rfıye-
yıl sonra Napolvonun 0 l11€şhur cbü _ nin vukuunu melid·r. biliyoruz. Geçen UmuırıJ Harbde "'u k,... 
rük orduc:u• Rus ~ ann.'1l rreniş _ hırsızlıkla be le- Dem".şti. Bu. sözü ~iten Kont dö Umcyi ağıza alamıyorduk. İkt ~di)-at 
liklerl 1çinde erid·. çok eçrne ·en d" re kted;rler. Veli- Giz 1 em.en 1 erinden ka1kml sa'on- namına n miz var<iı? Hiçr 
biitün Avrupa mü tebid ateyhin fo yük ahd Prenses fn- 1 dan çıkmaya ha:~ırla11mt$tı. Kral sor- : Bugün öyıe değihz. Kendi yagır.n7ln 
seldi. grid nerede i~ a- du: J - sıkıya gelsek te gelmesek te - 'J'."?1~ !fi 

Askeri hakirniyern satıhta temin et- na olm:ık {lz redir. "'-.. i - l'lerE'ye gid·1 orsımuz kont? ~ kavrulabiliriz. İnceden inccy~ hesab Pd~ 
tiği kazanç mukavemet kabTyef de Bu haftn içeri i - : Kont cerab ~erdi· 1 bilenler. buğdayımızın yetip •:!' artt1ğını, 
u~radı~ı zararla karsılaşır. Çurük nok- de doğuracnktır. Fakat bu hususta daha İ - Yüzmek öğ1\enmE'yc gidiyorum. f şekerimizin yüzde 95, yünlü men"' catı· 

• ...ı-TMtd.ir \, -" mızın vüzde 83, pamuklu mensucat ıı.ın 
tabt::ı artar. ç-rü - noktalan ar~ma - bir haber tereş.?Uh etmi.ş ..u:;-6" • • ...... __ ,,,, ---- 'tüzde w60. k5ğıdıımzın yüzde 50. krndi 
6ile :nütenasib olarak ma-llıbiyet ihti- /ngilterede ."eni do.1tan O derece hızla birbirini tnktb eden ha- "' 

~ 'i ihtiyaçlnnmızn karşılık verdiğini so}lu-
ma lleri de Ç<'lğalır. Dört de~a ikiz Jonuran l 1 l diselerin se}Ti fçinde yaşıvoruı ki. bun- . 

Denize hôkim olmadan İskandinav . P 0 çocuk ara şerı."r is ·m f!ri yor nr. Hesablanmadık daha ncl rırr.ıı k d ların azamet ve bymetini sıcagı aıcağır·a ,.ar. Amma, bu. tedbirli daYrıınır.sak ta 
yayı i~"al etmeğe ka kısm k mu affa:. a ın ver. !İlj or takdir edebilmek bugün için lmkAnr.ız artarsa, 

0 
vakit fnzlasını satar, rnemJc· 

k-vetsizli_ğe mahkum bir harekett:r. Jozefin adında v 36 ya~n:lıı Lüksem - Tayyare hücumlarından korunmak uze- gibı ~.örünüyor. S~atlerin dcğ·şmes~l~ kete para da nkıtınz. Elde bi'r, cifcıliği· 
Yeni acılan harb s fhasında. s rateji burglu bır kadın, dört seno ıçinde dördun- re Londratlun uzaklaşmış V")•l uzak'dş- beş yuz M>nedenbPrı harb ve sıkıntı yuzu mize hız vermeliyiz. Bir yerine ik. ild 

b::ıkımmdan ~adece Danimarkanın iş • cü ikiz çocuğunu doğurmuştur. tırılmış olan kadınlar. bu mıntakulnraa görmemiş, istila nedir unutmuş ülkc.>ler yerine on ekmeliviz. İşe, güce dört cllo 
gali makuldil.> Bu kadının şımdi altı yaşını bulmamış doğurdukları ~ocuklar.:ı h.ıiundukları şc- bir başka devletin bayrağının a1tı:-.da e • sarılmalıyız. hfısıh. 

Beıç·kada Fransız d.li il~ çıkan ikin- dokuz çocuyu \ardır. !hır veya k abanın m ni V\.lmeıte ba~- ğilmiyc mnhktlır:. ediliyor. I~t~• bu sah . Bir yandan da. mevcudu esirgemP yiZ· 
ct ı:?azetenin adı L·bre Belgique'dir. İlk çocuğu tek olarak dünyaya gclmıştı. lamışlardır. Bu cum,eden oiarni<, ~'ln ay- ne de bunlardan birini tesbit edıyor. fü?- Dişten, tırnaktan artınnanın tam ? mn· 
Raşma'kales;ni kabine •e alınını~ olan lar içinde b çvK İngıliz yavrularınn !iu sim Oslo iı;gal altına alınmcn Alınan nıdır. Varsın. ortalık yanadursun. Bır 
~~ni bir rnüst~arm şahsına h::ısrct - Fransız düşmanlığı. Alınan dosUuğu isimkr konmu'ı:tur: kıt'alarından bir neferin Alnınn işga' ku- gözümüzle yangının bize buJıışmam <::ını 
miştlr. değıldiT. muUak. şaşmaz bir bitaraflı- Erkeklere. Cıawford, Clayt1Jn, Chrs - mandanınm Norveçlilere hitaben lüzum· gözetirken, öbür gözle de sananın ı71Il· 

. * . . ğın telkin ettiği bir histir. Niteldm ge- ter, Brnml v B rı v, v.s.. ı suz mukavemette bulunma.malan husu· tezgahımızın işletnesine, malımızın eb.'l 
Belçıka~a Vallon dıh ile _ç~lrn~. gaze· ne ayni his.sin sevki iledir ki. Alınan - Kızlara: R1J etfale, Ro.se'in. Cherry, susunda neşrP.ylediğı bir bt•yannarneyi olmamasına bakacağız. 

telere gelınce; bunların bırıncısı: Het yanın İskandmavyayı istil8sını d« ten- Hope. şehrin ana caddelerinden bir duvara ya- Öyle bir hengümedeyiz ki biz dPvJrte 
ı:aatste .Nicuws'dur. Başmakalesini et~- kid elmiş, fakat ayni zamanda 1914 -r Bu İngil ~ rır ti c;on a~Jcır içı~dc.> .Prın- pıştınrken göstcriy<>r. güveniyoruz. devlet te bize f.!Ü\'fln'\'Ot'· 

tiklfll> ünvanı altında beynelmilel ha- 1918 harb· esnasında Sclanre a~r."-'r saya dahı ras t e'fl mı t•r. S.mdı baş- -- ---- Bu çetin imtihandan da yüzilmüzi.ın akı 
dise1er karşısında Bclçikanın vaziye - ık lmasıı hadisesinde olduğu gibi kn mıntakalara hucum cv!em olan Fr:m 20 nci asrın Romeo _ jülyeti ile çıkmalıyız. 
tini tahlile hasretmiştir. Bu gazete ~ü~~~fiklerın de tarihte buna benzer sız kndınlan buralarda de urdukları <;'- G G 1 ~ 
Norveç v~ Danfmarkanm ~ğrafi ~e as- hareketlerde bulunmuş olduklarını ha- cu~'ara bulundukları m::ıhaikıın isimle- Frank Ccınkins adında bir İngiliz de- c_... L k11e11ı • L.-alıı 
kert vazıy tlerlnin Belçıikanınkı ile t 

1 
t t » I rını vermekt('dırler. liknnlw ile, Helen Proktor adında bir ........................................................... ;·· 

k bil. k ım~d • k d ·k .ır :.ı mış ır. - -- ---- K d 1 Jo ed b · b. Galata nhtımında bı"r mavn battı a ı mu ·ayese o "' 1gıru ay ettı - Avrupa hAd•seleri e~rafmda bit::ıraf J . . , ana a ı gene z. on sen en erı ır -
ten eonra diyor ki: t lerin ne düşündüklerini anlat _ ngufere te fa,qyare birlerine aşk me!dub1an göndcrmcktc•y- MavnncıJar cemiyetine mensub Salib 

-. «Memleketimiz!n vicda~ı •19.14 de ~~ ~çin yaptığımı~ bu hüJacedy a niha- ku andan rğrıın ö 'ç .. si diler. Yücenin idaresindeki 22 tonlnk 296 sayı· 
oldugu rkadar akindır ve hancı SJyasc- e' vermeden önce cm noktayı kayda _ ş· d. ka~ 1 Bu suretl yirminci a...qr aşk rekorunu Iı rna\•na, Galata rıhtımındaki yeni 5ıı.-
tbnlıi t k T · fkl"ld' bö ı l Y " -ı- - ım ıyc •.ıar ngıltcr lr her tavy::ıre n e rom ı ıs ı a ır. ve o - delım· d.. .. t . b k h • kırmış bakınan b•ı iki genen. on sC'ne 

1 
. t .d 1 1 yük} kell 

duğu içindir ki bitaraflı • mızı ılan et- · . . ~ren avyar€cı ır a raman sn- . . . . . .. , on ınşaa ma nı rno oz an er 
. ' . "' . . . Standaard gazetesmm ~ son f:kra- y~ırdı. Bu sıfatın iptizale uğramamasını ıçınde bırbırl nn<> gonderdıklen meJ< • birdenbire batmıştır. Bu esnada dE>nizC 

tik. Fiilh"Rtta bu 'bıtarafllk sıvaı:etı bı- knd d ,. tel · ·ı· . . . t . bl 7'>0:0 yi b ı t • . .. . . sı Belçi a ıt;er gaze enn 1 ı:azını temın ıçın ngdterP tayyare kumandnn - tu ann sayısı -·' u muş ur. dökülen mavna mürette-batı etraftan 

dzirnleti~i~ibr an'a~~1:· Bulgunh.hb~ç bır mucib obnuc:tur. Söyledikleri ~udur· lığı kahramanı :< payc>Sini .:tt'cak eın mu· Bu mektublardan 3650 tanesi. erkek ta- yetişilerek kurtanlmışlardır. 
ev .., .r.ı. a.ş eği'cı ıuır ro sa ı ı va - A k d 1914 1916 . . k x d ·ı""''" v500 t k •• . •. . . . - r a aşımı'Z - esna - zafferıyet mukahılınde bahşeylcn·ekte • rafından ıza gun erı .. "4j'l -> ancsı ız. ... - ...................................................... . 

ziyetine dilşürebileoegını ıddıa ede - d bizim de müttefiki rin sa:f:nda dir B ti a·· t .,: ~ · _ tarafından erk~ır.... gönderılmışH.r. T A K V 1 M 
Bı...: D im B- d a·· sırı a . u sure e on uşm,an ay)arc~. uU 6'"' 

mez. u.ı an arnanın ununuruıı u ~ 1 duğ tm tu ~ 1 t . . · k h ı d b. ' ı .. n ....... bn 1 h rh . :ı..· h.d. . ı.nı un umuzu unu UŞ r. şürece.ıt o an ııgılız tayvarec sı c a ra - ki genç bun an ır ay cvve_ ev en -
........... ece:t e angı •uır enın zu- -~ . · 
hCtr etmesi timali yoktur. Bu nrikta Ekrem U khgil m.an> :>llatını a!nbileccktır. mişlerdir. 

üzerinde Vallon'larla Flaıruın'lar knr -
de~ müttehiddirler.:a 

Belçikada W Don d11i ile çıkan ikin 
ci zetenin adı Standard'd1r. 

B!:rkaç gün evvel Belçikmı !l Fb -
man nda üniversite tru tıes· Al -
manyunm dinavy ya t "rnız e -
ttği haberi gelfr lmez Atın n Ta ale\
hinde b1r nü.nın~ •apm tı. S :'Y.fard 
gazetesi başmakales:ni zabıtawn t-u 
nümnyf i menederken ic b etti-· ka -
dar sert da rranm·mı olmasını tenki
lc hasretmistfr. Söyledi<!ine göre ken
lıcini bu mütalea)la sevkeden düşünce 

1 STER 1 AN, 1 STER 1 NA 
Avrupa gazetelerinin b:.ruıde Stn1ln Yoldaşın Kr1>mlin 1.a· 

rn} ında akt len gizli bir toplantı esnasında yaprr.ış olnca
~t beynnah g .. rdük. 

SWfn Yo daş g{)y : 
- Slya.s timid gQniin birinde birdcn'b:re değis~irebilP.CP.

ğlmiz hissini ver lfm, müttefikleri bir müddet da'lıa oyalı
yalım. rahat bırakalım, varsınlar, bkbirlerlnf kırsmtnr d:ı 
dCrya ıhtllaline zemin hazırlansın, demişmiş. 

Dizim tahmin ettiğimize göre Kremlin sarayı kuş uçmaz. 

ken•nn geçmez bir yerdir. dünya sarayları arasında en iyı 
muhafaza edilenı olsa gerektir. Şu halde gazetecinin bu .sa
raya g!rip gizli toplantıya şahid olduğuna. yahud d!> gizli 
toplantıda huJunan sayısı çok yılı adamlann olup hlt.eni 

gelip kendisine haber verdiklerine. binaenaleyh yatılHDın 

hakıkate uyduğuno: 

i STER i NA i STER A Al 

NİSAN 
Re i nno 

18J6 1 Arab• K 

1859 

Nısan 

6 

J. v. 
10 

10 25 

Rc:ıı i sen:t 

1940 

CUMA 

Kasım 

164 

Rebiülevvel IMs~ s. o. 

0~ lkıııdi Aqam 
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E. 

S. D. S. D. S. O. 
12 

6 
18 15 
21 9 
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i(oordinasyon 
heyetinin yeni bir 
kararı neşredildi 

Anıka.ra 18 <Hususi) - Koordinasyon he_ 
yetinin 22 numaralı kararı ne~redlldi. Bu 
kııirar gerek memleketin umumi ihtlynçlorı 

Ankal:'a 
1 

ve gerek mını mildnrna baJomından bliyük 
blıııun ' 8 (Hususi) - Matbuat kanu- dokunabilen tıbbı adil rn.porle.rının dn neşri bir ehemmiyet gösteren petrol ve mü.ştak. 
~e~~t' 3o uncu ve 35 inci maddelerini yasaktır. lannın vnz'ı ve 1ddlhan için lüzumlu görülen 

ıten kanun layihası Mecli.> ruzna· D - Muhakemesinin gi"Ll1 olması kara..r - ve ha.len muattal ıbir halde bulunan istnn -
ı.ı .. ne alındı L~ rih Um l d laştmln.n dava za.bıt.ıarınm da !.rul.hkemenın bul llmnnına. bağlı 9 aded. ""'"' duba.sının mu 
""ll.l,., • u) anın ene en er e :üsa d ı lma.dık ... .,..ı d · ·-61 Şekıe .. . m a es o ça n~. memnu ur. ayenelerln1n ıatusmdan oonra. işe yarıya. _ 
§elt.!1 aJ.nı gore, otuzucun maddenın şu E - ceza. t:ı.hklkntı ba.şladıktnn sonra ilk cakhırının anübayaa dilmesi d 1rdlr 

ı,11lli ~1 teklif edilmcktcd.J. tahkikat esnasında ta.hklkı:ı.t Mkimlnln rı.u. -- e _ _:ıe ~ · 
la hısleri inciten veya bu makc:ad- varakatının 1nztmıımlle ve hszırlık tnb'kika- Ru S t 
ıı.,~1l1i tarihi y l .. t -

1 
tı esnasında yalnız Cümıhurlyet. müddeiumu. en • Q vye 

.~r d an ış gos eren yazı arı ml.slnin emrile yn.pılmn.k.Ul olnn tahkikata 
kaJ r enıer elli liradan beş yüz liraya ve adli muamelelerıe mı.itealllk hnvn.dl8leıln 
~tk ağır para cezasile cezalandırılırlar. ve cürmü yapanla:r'la cürıme kurban olanlıı.. 
Gara C~:zı:ı kanununun 156 ıncı maddesi rın fotoğraflarının ne~ menedllebJlr. Bu. 
\·aı r atı haricinde kendi1erine mevdu na muhalefet nncn:k müddetunıu.'ltlnln bu 
)! rnın ifasında d 1 B" •"k Mill t baıbd.a..lti yazılı emrinin gazete veya meanua 
t c.:sı aza n ° ayı u~u e ldn.rchan.csine tebllltlnden it1bııren bir suç 
lııd tı sından, icra Vekilleri Heye- olur ve ya.zan 10 llrada.n 100 liraya kndnr 

b'ıı.ır Ve resmi heyetlerle devlet me· hafit para oezaslle ceznle.ndırılır. Neşı:i caiz 

an aşması 
Her iki taraf askerlerini 
hunuddan 10 kilometr 

geri çekecekler 
~ vl'lndan biri veya birkaçl hakkında ~ki bir llô.mın suhllyetle ve yeni bir hük -
"e . e llladde gösterilmiyerek müphem müıı kez:Llllı: suiniyetle tekmr neşir, ısövıne Roma 18 (A.A.) - Havas ajansı 
~av ı:zannı davet edecek rrıahiyette mü- "e haknret ıddln.slle to.kJ.ba,t yapılmasına. ve bildiriyor: 
111 zane ya . 

1 1 B" "k ceza verllmoolne mtı.ni değildir. Bilkr.n<-+n. .1 b" ıt t t zı ve resırn er e uyu G _ Memleketl.n emniyetlle aladmdnr me- '-l""'n ven en ır habere göre, 
\iıı1z1 Ve iecı sinin ve İcra Vekilleri Heye· seleler iha.Jakıı.ndn ya.pılınaıldn. olan tı:ıJıkikat-ISovyetler hükfuntile Romanya hüku -
4tı,. n l'esmi heYetlerle devlet memur- tan ve gene memle'ket emniyeti b::ı.kımındıı.n metil arasında aktedilen bir anlaşma 
lı ihı·ı Veya bir kısmın şeref ve haysive· alınan tedblrlorden bıı.hsedon ynzılıı.r mem_ mucibince hududun her iki tarafında 
lıa;ıı olunursa üç nvdan nltı R') a kadnr mıdur. Ahcruk bu tahlôkatı yapmnğa veya 

1 
bulunan Sovyet ve Rumen k:ıt'aları 

Ve "1; 
1
. bu tedbirleri nlmn.ğa salft.h!yetU makam ta ' 

te a .J ... z ıradan eksik olmamak üze- ro.fınd.n.n bu husustıı üsaad u~"'llJr - mezkür hududdan 1 O kilometre geri -
I:' Para h'"km 1 m e ver ..,,., . 

~- in cezası u o •mur. H - Ma.h:keme müz:ı.kereıerının neşri mem ye çekileceklerdir. 
~ı .. 

11 
el 7r.odde yerine geçecek teklif te nudur. 

~ l': B r ceza dnvnsının b:ışlamnsmdnn son bük 
İddt:ı"''l 

1 
mUn vcrUme.s1ne kadar hMdm ve mahkeme-

..._ · a nı men.n son tah~Lkatın nçıl_ nln karar an ve muameleleri hakkında. mü.. 
"'<ili., tahk ~a 11 k ka.mrın bir cürme nıd her talea serdıxl lemez. 
~a 0 • t evrakı ve vesikaların duruş. K • GiZll bnıkılmıynn boşanma dnval 
~ Utınıazd n e'VW ne,ri memnudur. da anc":k' arın. 
l'ıı ltıabk menin veya ml\ddelum·ı.minln İk1. 
t~ 1 cı lle ~e bütün gazetelere birden le- 1 ' - tarafın ve şa.hldlerln isimleri, 
% Zl?rı gefon te-bllğlere tevfikan bu vesi. san atları ve n.dresler.l. 2 - Mevzuuba.h.s o. 

t! '1n neŞrt caizdi lan ''e kar.ar verilen hukuki meselelertn kı-
l't• -... İsba r. . ~ca iz:lhı, 3 - Şahldlarin ~hadetlertnin 

c:ı ~ tı caiz olmıynn sövme ve h:ı.kn • o.ynen olmamak şartlle k.ısacs me\"ZUU 4 -

A u ath kan nu 
dil e ili r 

Ankara. 18 (Husust) - Adliy Vekd
leti avukatlık kanununun tadili hakkın
da bir ,proje hazırlamaktadır. Buna gö
re hukuk mezunlarının iki sene stajdan 
sonra tabi olduk1an imtihan usulü kal
dınlacaktır. 

- Sayfa 3 

Çemberlayn, Alman 
milleti mes'uliyet e 
kurtulmı ca <, di or 
Londra, 18 (A.A.) - Çemberlnyn Bal

kanlardaki İngiliz e1çilerHe yapılan gr>
riişmeler hakkındaki beyanatından son
ra bir vesile bularak cAlman :milletinin 
kendi hü.ktlmetine terettüb eden mes'u
liyettcn kurtularruyacağını. slSylemiştir. 

Bir suale cevab 
Londra, 18 (A.A.) - Avam Kamara· 

sındn rneb'us Henderson lngilterenin 
Balkan mem!eketlerine yapılacak her 
türlü tehdidi ehemmiyetle nazarı dikka
te alıp alıruyacağını sorması üzerine 
Çembcrlnyn şu cevabı vermiştir: 

- Bu bölgelerde barışı muhafaza ve 
emniyeti tesıs etmek istiyoruz. 

Polo:ıya !a yap1lan 
mez "litn ro esto dildi 

Boru çalmakla 
iş biterse ... 
A mer:ka ve Pasifik 
davası.. 

Yazan: Selim Rıu?ıp F:mcı, 

talyan donn.nma.sının ilkbahar manevra
lo.rı birkaç gün evvel başladı. Bu btı.re

k!'ı.ta bir mukaddeme teşkil etmek içln ola • 
cak; Roma radyosu, İtalyan a.skerlerlnl.n her 
zaman muharebe hn.rlcl lralo.bllecekleri ha. 
~aline kapılmalGrını söyllyerek kendllerlnl 
t::mz etti. Dedl .ki: 
.mırb, Norveçin üzerine nasıl çullandı 1.. 

se, İte.lye.nm üzerine de çulln:ne.bll1r. Bu fır
sat bugün çok yaklaşmış farnedlleblllr.• 

Radyo sp ı~erl bundan sonra, sabah uyku-
6'\lndan gözlerini açnn Norveç hariciye na. 
zırına memleketinin işgal olunduğunun na. 
.sı:l haber ver!ldiğlnl hatırlatarak yattı.kluı 

zaman, bu manzarayı taıhayyül etmelerini 

Londra, 18 (A.A.) - Neşredilen bir t-o.vs ye etmıştlr. 
deklnra.syonda İngiliz Fransız ve Po- Yabancı askerlerin boru se.slerile uyanmnk 

.. • ' . . ' .. . . tansa, tan yerinin ağardığı ha.bertnin biz -
lonya hukumetlcnnın b!.ltun dünyanın zat dinleyicllerı tarafından \"e:rilmesl.ni ter 
vicdanı önünde Polonyada irtikab edilen clh ettıği ayni spikerin mı.ve e+t1sl ıb1r mO.: 
Alman cınayeti protesto edilmekte. üç iô.haza olmuştur. Fakat nereye ve kime kar_ 
müttefikle harb devam etmekte iken P~ şı? Roma radyosunun spikeri yalnız bu 
lonyanın Almanyaya ilhakı. Leh emllli- noıot.ayı tasrih eylem~yl unuttuğu gibi sado 

· b ll k .. 
1 

h d" . bonı çalmakla Lşlerin tıumunlanabUece..~. 
nın za t, cnte e tue arsın ve ınm den tegnfiil gbstennlştir. 
tahrib edildiği, Polonyalıiar evlerinden * 
zor!a çıkanlarnk yerlerine Almanların JnpOOlyallın fırs:ıtoo.n bil stıfade Felemenk 
konulduğu, genç Polonyah'nrın zorla Al- Hind.lsta.nına aid topraklnrn şimdide:::ı bir 

manyaya sevkedild ği ve orada ~alıştı- new bentırıseme 
nldığı, kiliselerin kapatı1 dığt, biltiln bun- Amerika vo ınam~USi ko;1'1Ilak 
!arın Polonyalıların ortadan kaldırılması Pa itik dsv sı m:ı.:ksadile bir kaç 
m.evzuubah.s olduğunu isbat ettiği, Ya- gün evvel izhar ettt. 
hudilere karşı en menfur muame1eler ğt bazı meyiller Amerikayı al~o.sız bıraknıı. 

ıd ğ b tl b •·t·· h" b k yar a benziyor. Ame ika h:ı.rıc!ye nazırının 
yapı 1 ı ve u. sure e u un .. r a- beyanatı.na gore, Ame ilm, herkes.in her ıs.. 
nunlarının ve bılh~ a harb kaide ve tea- tcdlği yere saldırmasını ,e cl1ne gcçlrdi~l _ 
mUlleri hakkındaki Lahayc mukavelesi- nJn üzertne yutmasını hoş gönntyecek. lcab 
nln ihlal edildiği bi!dirilmektedır. ederse ve Felemenk bir tecnvuze u4.rarsa, bu 

Posen, 18 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil- topraklar Am{'rikanın hlmayes1 nl na alı -
diri or· nacak ve zamanı geldiği vrukit Fel~menge ı. 

Y • . e.de oluruıcnk. 
Hususi mahkeme, Alman ahalıden top- Butün dünya. tar1hlnde ilk defa kaydedl. 

lsviçre muhtemel bı"r baskın lannn rnndenleri muhafazaya memur ol- len böyle 'blr hareket, hlç şi.ıphe yok kl, Ja. 
duklnrı halde bun1an çnl:ın dört Polon- Ponyayı, herhangi bir teşebbüse girişmeden 

~ •ıko.:n:ı. aid zabıtların ve bunn mUte - Hüküm frkrası yazılab111r. ' 
~ dah Yetnamelerin nyncu ve hfillısaten Bu madde hük1lmlerJoo muhalif hareket 

<:: .... ı. 1 ınemnudın. edenlerden 20 llre..da.n 200 11.rnya ıkadar pa.. 
Iilnder!ca.tı umumt l\dab ve ıı.hltıkn ro cezıcn alınır. 

Bir 
hareketine karşı yalıyı idnm ceznsına mahkum etmiştir. evvel pek çok düşündürecektir. Dunynmn 

1 t
. 1 3 Al t ht lb h. . tedbirlerini aldı Suçlular bu cürmün cezası hakkında mühim kauçuk, nikel, kopra ve burılo..ra ben-u c~ os av eye 1 man a e a ırı kendilerine hergün izahat verilmiş oldu- Ee.r pek çok tık maddesin~ veren bu adalar, 

- (Ba t f 1 l • f dn) . . . . Japonyruıın elinde ona mühim davalara kal-

osk • • d h b ld ~ ara ı ncı say a ğunu ıtıra.f etmışlerdır. - --- kışmak lmkll.nlarını verecektir. Amerika ı. 

~~ . o ,a,.,a gı ıyor a a atı 1 1 ve bu tetkikatın neticesi olarak bir çln böyle bir şeye göz yummak, P:ısı!f.k Ok.. 
gı- .. tebliğ neşretmiştir. e i Fi 0 lan di va ynnusundakl mevkllnden feroga.t e~eık oo_ 

ile -y
11

" ad 18 (Hususi) - Sovyet Rusya P~ls 18 (A.A.) - 18 Nisan akşam tebllği: Bu tebliğde ezcümle şöyle denilmek- J me'ct.lr. Sanılmaz ki yeni dünya bu ht\Calete 
lıq1ltı "'60.Slavya arasında ticari münase _ GundUz heyeU umum~yesl. lt.ıbarile sakin te<fir- sef )•fi• _crel dı• razı olabllslıı. 
t..~ ~ leeSSüs- . . 

1 
k l .. geçmiştir. Bir F.ra.Mız n'V!l.rosu tarafından hü +-·--' ~ _ _ (J) J;; ~ler M u ıçın yapı aca 0 an muza· cum edilen ve fatat tıa.ıırıb edlldtğt hakkın JSVIÇreye bir tailrruz vaki olduğu Jelim. ur L ~lt • OSkovada cereyan edecektir. da kat't ka.ıuı.a.t mevcud olmadığı içln teb • halde umumi seferberlik ilan edilecek Finlandiya hükumetinin yeni An - ................................. ~.'!.~!.~ ........ ~:.~~.~ .. 

l'iıl kiş~~za~erelere iştirak ede~:~. ?.lan llğ cdllmiyen Alma:n denizaltısının haltika: ve seferberlik halka radyolar. afişler. kara sefiri Baron Arrın dün sabahki 
~1 h bır Yugoslav heyeti, onumuz -1 ten tahrlb edilip ed.1Jımediğini ö~renmek 1çın kilise çanları vesaire ile bildirilecek_ ekspresle A vrutpadan şehrimize gel -

afta Moskovaya hareket edecektir. denize l.ndlrllen dalgıç, denJzJ:ıltının enkazı- tir. m:iştir. Yeni sefir şunları söylemekte-

241 mahkum 
affedi,iyor ----------- ru görmek lmkft.nını bulmuştur. _,, 

F k b
• • Bu suretle son günler zar!mda üç Alman Federal konseyin ve ordu kuman - uır: ransa a ınesı ta.htelbahirl batırılmış oluyor. danlığının mukavemet azmini şüpheye - Emperyalist hevesler güden ba -

1\\ k• dilşüren her türlü haberler dü.,,c;man zı milletler dünyayı k~na boyamak ls-
Ankara, 18 (Hususi) - Zelze1edc fellı

ketine uğrıyanlann kurtarılmasında fcv
kalfıde hizmetleri görülen bazı mahkum
ların cezalarının affı hakkındaki lfıyiha 

ruznameye alındı. Bu layiha 241 mah-

tL ııı0y ıini tarsin etti Yurdda z ~ızele propa!gandasınm bir müdahalesi olarak OOınişlerdir. Finlandiya da bunların 
~'~i.9 

18 
te!Akki edilecektir. kurbanı olmak üzere ilren çal~arak is-

~~!\ ll1'e <Husu.st) - Salı ~bo.hı başlıyan devam edı·yor Tebliğd'e, İsy·1-.renin sonuna kadar tiklalini kurta. rm. ıştır. so .• n harbden son 
""<lll &:> ~nln gizli celseleri, bugün n~le • ~ ...,~ .. t~ toplantı ile nihayete ermiştir. ve her vasıta ile bir taarruza karşı ken ra memleketım1zde ta'bıı hayat yerine, kCtm hakkındadır ve isim 'eri liste halin-
i;"1 <lu~ tneınıeıtetın Mkeri, styas1 ve iktı. Bursa. l? <ı:usust) -:- Bugün biri üç dislnl müdafaa edeceği teyid edilmek- gelmiştir. Fakat h~r taraf bir harabe de bağlıdır. 
"rlll<ta:ı. u hakkında alfıkadnr nazırlar ta_ buçukta. dığerı d6rtte ıkfşer saniye de- tedir. halindedir. Şimdi Finlandlyada bilyilk Layiha esaslanna göre bu mahkümla-

lı.İl.kflnı vcruen mufn.smü izahatı dinlemiş vam eden ş:ddetlice iki zelzele o1mu§tur. Baskına k.nr~ı bir imar faaliyeti başlaını..ştır. Tekmil rın mahkfuniyet müddetlcrin:n beşte 
Cl~ ltıü~ln kararlarını tasvlb etmiştir. Hasar yoktur. Zürih 18 (A.A.) _ Baskın suretile bir Fin mi1letinin maneviyatı yüksektir. dördü ve hukuku Amme ve tazminat ka-

" e baş2:a.kereıer n bugünkü kapanmış cel Toknttn bir dam çöktii istilA vukuu halinde alınacak olan tcd _ Bugünkü harb umulmıyan sürpriz- bilinden olan para cezaları affedilecek-
h ~ b lVekll Reyno da bir san.t süren Tokat 18 (A.A.) - Diln gece t i . B lk l d i Muh k fi Q ~tiıı u unmu~ur. saa birlere müteallik olarak neşredilen kn _ ler v::ipabilir. Türk yenm a ·an ar a t r. a eme masra arile iaşe bede-
~a. 6.y-0.n nzal:ı.rı başvekili dinledikten 23.50 de ~urada old'ukça şiddetli ve iki rarnamede 1sviçre konfederasyonları re _ sulhün bekçisi olduğu kanaatindeyim. linden o!an borçlan da terkfn olunacak· 
hı'>'~retıı tezahiirotta bulunmuş ve darbe halınde biır zelzele olmuştur. Bu isi Pilet Golaz ve t~içre ordusu başku _ Finlandiya hakkında Türltivedcn glSs- tır. Bu kanunun cezaları tamamen affe

lı. ~et'(!Jr u-ıun boylu oJ.loşlıyaııak, :tebrik zelzele nıeticcsinde bir dam çökmüş _ mandanı general Guisan şöyle demekte- tıcrilen sempatiye müteşekkiriz.» dilmiş olan mahkfunlar h.akkmd:ı inziba-
tı.! !,;t ~ahür 1 tür. Bd}ka bir hasar yoktur. dirler: Sefir bu akşam Ankaraya hareketle ti ve idari bakımdan kanunen tatbik e-
~ ~ d at, müteaıkıben yapılan nle. Orduda Her tarafta, icabeden enerji He tarru- Reisicümhurn itima-dnamesinl takdim dilmiş ve edilecek 0

1
an muamele ve ted-

1:'.l ~l e tekrnrlanmı.ştıı .. ti()~ tı topn;11Şahidler, 0.ynn meclisinin !bu _ Ordu. 18 ( A.A.) -:- Dün gece saat za geçmek n:zımindeyiz. edecektir. birlere tesiri olrnıyacaktır. 
~Un ırne:nt!Slndan oonra b::ı.şvc-k!l Rey _ 24 de üçer saniye suren orta şiddette BUtUn izinli askerler. yabancı memle- ............................................................................................................................ .. 

~Iu g()Ylcın~~nln gayet sağlamlaşmış ordu_ kısa fasılalarla iki zelzle olmuştur. Ha- ket1erde bulunanlar milstesna, bütün a- Sabahtan Sabaha 
bı:. k~e tedirler. sar yoktur. tabalar ve atlar derhal ı;efcrber edilecek-

rerı ..... rın ne~icest, Reyno'nun şahsl Samsunda i 

ı --Yllınnktn..cıır. t r. 
tıg·ı· --- --- Samsun 18 (A.A.) - Sehrimt7..de Kararnamede keza dilşman emrinde 
A 1 lzler Am 'k . d dün .ızece se'Jat 23,55 de 5 saniye süren bulunan paraşiltçüler. sabotôrler, propa -
"'\}illa. erı aya gı en şiddetlice bir zelzele olmuc;tur. Yer gandacılar !hakkında da tedbirler vardır. 

n posta çantalarını snrsıntısr kazalarımızda dahi hissedil _ Ve sivil halkın askeri makarnat emir'e -

ta tnüsadere etti~er mistir. rfne riayet etmc1eıi tavsiye olunmakta-
~~ tıdta, 18 A .. j Zelze-leden Çarsambanın Avvacık dır. 
la:ı 1llakı:ı.nu ( .A.) - Cebeluttarık İn-, naihiye<;i Fnt~a köyünde 15 ev haıc;ara Emniyet tedbirleri 
tta l\tnerik arı. Amerikaya gitmekte o-ı u?,·rad1ğından ica'b eden tedb'rler alın _ Bern 18 (A.A.) - Bugün İsviçrede 
tq : <ı.tıanti~~ ~anhattan ve İta1yan Rex mıştır. Nüfusça zayiat yoktur. yeniden emniyet tedbirleri alınmıştır. 
tn1 . l'ltaJar erınde bulunan Alman pos- -- - Bernde resmi daireler!e posta, radyo, is-

r. ının bazılarını müsadere et- f sta,bul müddeiumumisi tihbarat ve bankalar gibi amme hizmeti 
k..- :---__ C • d.. •• binalarınn muhafız askerler ikame edil-
\fleclis R .. T.:-k-H umartesı onuvor m~tir. 

e Sl UT ava An.kara. 18 <Hususl) - İstanbul Miidde1u. - ---
t, I<u.,.u unda mum' 1 Hlkm<'t Onat gel:1i. VekO.letıe temas_ ltalya ile Almanya 

l.14 'lk ta 1S (l laro. ba ı-.dL Hikmet Onat OUmartesı g1inü 
trı,, ık :R Turu i) - Meclis reısi Ab- dö11«okUr. arasında askeri heyetler 
t,." enda bu .. Tü" ~\. lllunıt rrun rk Hava Kuru- • • d") k 
ta; ;f eıJtuı rn rk zfni ziyaret etmiş. Türk lzm1r ele1 t .. ik ve su teatı e l ece 
\' l lon nun alemi derslrnr.ec;ini. pa- şirke eri sa, 1 n a hnıyor Roma 18 (Hurusi) - Resmen bildiri!-

~ l'lı geZ?n~n~ ve gedikli hazırlama. yu· ,diğine göre İtalya ile Almanya arasında 
tı· '1 ı· 1Şt r. An:karo. 18 <Hususl> - İzmir Elektı1k Şir_ askerl heyetler teati edilecektir. 

ı l'lt" ıs l'C' si Kur . \rıetinln satın nlmmam mfıuı.kerelcrlne Ha • .. 1 
lq_h rı gördü~.. . ıı:n mPrkezmden ay .1 zlran, Su Şirketinin s.'l.ltın alınması mfiza • • Bu mubadele, tal yan - A iman askeri 

~enın gu ıntızam ve mesaiden do lterelerlne ise Mayıs ayı 1çLnde başlanacak-! teşriki mesaisinin çerçevcsı dahilinde bir 
Unfyctini izhar etmiştir. tır. harekettir. 

Azlık çokluk bahsi 
Eski<len büyük devletler medenl7ete girmlyen memleketleri lstilii etmek için 

J.;r.nrll'eriııe göre bir halt esa.sı koymu~brclı. Uu e n-ı şu idi: 
"Geri kalmış memleketleri ııyııutlırnıak, onlııra nırdeıılyetin fnzUetinl öt"reLm~ 

J:i:mndır. işgal ettikleri yerlerin tabii nımctlerlnden istifade etmesini bllmlyeıı 
ıııillf'tleri ustun seviyeclckl ml11etlerln tcrlıhe etmesi Jnsani bir vazifedir. Bıınun 
iı;in onların mukavemetine de bakmadan içi rinc girmek ve onları sevk çe ld:ıre 

etnıek h .. zımdır.o 
Bu fakir eo;ki (Hukuku slyaslyc) ııln Jlıni şekil \'eı tliği prensiptir kJ mü temlelı.e 

eiyaııctine j,cmel olmuştUl'. 
:nıeııru bak olarak ta.nın.ıı.n bu fuaı ve fo;tıll sl~asetl muhtelif tarihi ve ooıran 

srbeblt'rlv rerl kalnıış milletleri Anupalılarm eıınc diişfirdü. Ve muhakkak ki 
mlıı.i.edi devletler bu siyasetten kendi hC":lhl:ırına at.anıl istifade ettikleri gibi Is. 
tlli cttlklcrl memleketlerde medeni hayat:ı kavuşımıları noktasmdan 1 Ufa.de et -
nıl~lcı dır. İngllterenin bn suretle )'eıiştlrdlğl mlllt'tler amsmda rüşdünü isbat ede. 
rek Mlklal çağına gelenler de methnl değildir. lfatt;ı Ame:tka (}'illpin) adalan 
nhııllslnl kendi kendilerini idare e•rnek için adeta lt bar etmf'ltlr. 

Bu ho3 le. I'nlmt Büyük llıı.rbden sonra ııeyda olan (Totaliter) si) a.seti bilıbutün 
~·eni blr ristem kurdu. Rıı sistemin de cs:ı u şn: - Bir mlllctin kiilturce sa.n'at~ 
~iık-.elmcleri klW değU. Niifa ca tepelenmivecek kadar çoğ:ılması, kuvvetlcnmesJ 
t'Je lhım Bu kudretten JDAlırum olanın kcndlntlen daha lruV\etlislne tokm:a ol -

ması cnfıdlr.» 

işıe bu iddia dünynnın en medeni, eu sanııtkir milletlerini ha.rttadn.n srup sil.. 
pürmcğe Uıfl geliyor. Demokras-Derln > eıımek b;tedlklcr:l tlüşnınn dn lıu lUln bu 
telMdı.l, bu ruhtur lştel 
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J sonunda imtihanlara 
şenlikleri yapılacak haşlanacak 

80 senelik davaya 
dün devam edildi 

Lise, meslek ve san'at mektebleri Fenerbahçe 
stadında, kız ve orta okul talebeleri Şeref 

ve Taksim stadlarında spor şenlikleri yapacaklar 

Dün öğleden sonra saat 15 te vitnyettc j san'at okulları talebeleri Fenerbahçe stn-
Vali Muavini Haluk Nihadm re- dında yapılacak tenliklere iştirak ede-
tsllğinde kaza kay:makam~arı, Maarıf ceklerdir. 
Müdürü Tevfik Kut, Cümhuriyet Ifalk Vali ve Beledi~ Reisi Lutfi Kırdar dn 
Partisi ve Beden Terbiyesi Umum Mü- 19 May~ bayramında şenliklerden evvel 
dürlüğü mümessilleri ve Halkevi başkan- bir nutuk söyliyecektir. 
lannm iştirakilc bir toplantı yapılmıştır. Şehrimiz kız ve erkek orta okullıınnın 

Bu toplantıda 19 Mayıs Gençlik ve talebeleri de Be§iktaş Şeref ve Taksim 
S b d hr' · · JYıuhtelif por ayramın a şe ımızın · . stadyomunda yapılacak şenlikl0re iştirak 
6ellltlerinde yapılacak olnn spor şenlıkle- edeceklerdir. Bu fi.ç semtte yapılacak bli-
rfnc afd evvelki günkü toplantıda tesbft "k l'kl rl d ba "'a Kartal .. . .1 yu spor şen ı e n en ş.. , olunan program esasları gozden geçırı -

ik t " k'l er11-ı·c:ıı·r Bakırköy ve Eyüb mıntakalarındaki omiş ve programa a ı şe ı v u.; ~ • 

T b 1 .. 19 11. ·l[avıs kullar da bulundukları yerfarde spor es t o unan programn gore ı~ ~ 

bayramında vilAyet namına yapılacak şenlikleri yapacaklardır. Bu yılki spor 
ienlikler Kadıköy Fenerbahçe stadında şenliklerine şehrimizin muhtelif okulla
olacaktır. nndan ayrılacak 10 bin talebe iştirak e-

Şehrimizdeki 'bütün lise, meslek ve decektir. 

italyan vapurlarının 
g tirdiği eşyanın 
ithaline başlanıldı 

İtalyadan limanumza gelen Çita di 
Bari, Merano ve Kamp.toğliyo İtalyan 
vapurları Akdenizde kontrol edilmiş ve 
hamulelerinden bazıları şüpheli görüle
rek bunların ordinolann verilm!'.mesi va
pur ruvarilertne bildirilmişti. Bir rnüd
dettenberi limanda beklemekte olan bu 
bamulelerin Dıracı için dun alalrndnrlar
dan birer beyanname istenmiştir. Bu be
yannameyi verenler mallannı çı~.tarmağa 
başlamış1 ardır. 

Söylendığine göre vapurlann getirdi
ği eşyadan kimyevi madde ve boyaıann 
Alman menşeli mallar olmasından şüphe 
edilmiş ve bu hususta tetkikat yapıl

mıştır. 

Dün de gene İtalyan bandıralı Adri
yatika vapurile limanınuza kimyevi ec
za, IAstik eşya, demir eşya, boya, foto a
l at ve aksanu. Tongal ve Ayaıya vapuri
le de elektrik 1evaz.ımı. kimyevi ecza, 
kendir mensucat gelmiştir. 

Şelıir işleri: 

Plajlarda fiat yüksekliğine 
meydan verilmiyecek 

Plaj mevsimi yaklaşmakta olduğun

dan, Belediye plAjlarda fiat yükşekliğine 
meydan vermemek için şimdiden tedbir 
almaktadır. 

Kazalarda 23 nümune İ;>eri 

y"pılacak 
Kazalarda yapılacak 23 nümune sipe

rinin inşaatı dün Daimi Encümen tara-

Bu sene 
bira darhğı 
o mıvacak -Hükfunet tarafından satın alınması 

kararlaştırılan Bomonti bira fabrikasın
da yapılmakta olan bira tecrübe imalAtı 
muva!!akiyetle devam etmektedir. 

Bu imalata bir müddet daha devam e
dilecek ve alınacak neticeye göre piya
saya çıkarılacak biranın kalitesi tesbit 
edilecektir. 

İnhisarlar İdaresinin Bomonti bira 
fabrikasında mevcud tesisatın tadil ve 
tevsii için yaptırmakta olduğu tPtklkler 
de yakında neticelenecektir. 

Diğer taraftan Ankara bira fabrika~ 
da tam knpnsitwle çalışarak Bomonti 
fabrikası ıle birlikte memleketin bira 
ihtiyacını tamamen knrşılıyacaktır. Bu 
suretle önümüzdeki yaz mevsiminde ge
çen yıllarda görülen bira darlığına ma
hal kalmıyacak ve mebzulen hira bulu
nacaktır. İnhisarlar İ(Iaresinin aldığı 
tedbirlerle şIDıdiden her tarafta bira 
bolluğu görülmektedir. 

Bir milddet evvel Belçikadan şchri

mizt' gelmiş olan 'bir bira fabrikatörQ de 
b11T"•da bozı tetkikler yapmaktadır. Bu 
fabrikatör İnhisarlar İdaresi tarafındnn 
dm:et edılmiş olmayıp, şahsan bazı tek
liflerde bulunmak Qzere memleketimize 
J,!elmiştir. T<'tkiklerini bitird'kten sonra 
~nbŞsarlar İdaresine tekliflerini yapa-
caktır. 

Ticaret Is ll'rl: 

Dış Ticaret Umum Müdürü 
Ankaradan gelecek 

fından müteahhide iha1e edilrr.iştir. Nü- Bugünlerde Ticaret Veka1eti Dış Tica
nnme siperlerinden Em'nönü, Fatih, ret Umum Müdürü Servet Berkinin şeh-
Beyoğlundn dörder, diğer kazalarda iki- runize gelmesi beklenmektedir. 
şer ad'ed yapılacaktır. Umum Müdür de şehrimizde bit' müd

Halk hamambrı me-asimle açılac k det kalacak ve beraberinde getireceği 
Belediye tarafından inşaatı ikmal edi- birlikler nizamnamelerinin tatbikatı et

len Balat ve Kasımpaşadaki halk ha- rafında meşgul olacaktır. 

mamlan Pazartesi günü merasimle fakir S ·s m ihrac fiatları t 0 sb't edildi 
halka açılacaktır. Merasimde İstanbul Romanyaya satılacak susamlar ıçın 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Liıtfi Kırdar asgari flııt1ar zahire ihracat komite:sı ta-
da bulunacaktır. 

1 

rafından yeniden tcsbit edilmiştir. Bu 
I< d b' t- be .. kt•• karara göre yeni tek çuvallı susamlar 
asımpqa 8 ır u· ço 

0 şehrim.izden kilosu 25, Mersin mıntaka-
Kasımpaşada Büyük Zincirl1kuyu ma- c-ından 24,5, şark mallan 23 kuruştan sa

tıallesinde Serdengeçti yokuşundaki ev- tılacaktır. 
kafa aid Zincirli Alibaba türbes1 evvelki İhracatçı beher kiloda hükumet hesa-
gece birdcnb!re çökmüştür. bına 5 kuruş yatıracaktır. 

Bu çöküntü esnasında nüfusça zayiat 
olmamıştır. 
........................... ·-································ Killtiir iş~ eri: 

Üniversitenin ımuhtelif fakültelerinde 
dersler önümüzdeki Mayıs ayının 25 in
de kesilecek ve 30 Mayıstan itibaren im-
tihanlara başlanacaktır. . ~...ııııl 

k t F lriıl Evvelce hazinei hassa tarafından hazı-ı tasdik olunacaktır. Bunu müteakıb, ,... 

Dün tarafların da mütaleaları alınarak ihtilafla 
arsalarda tetkikat yapacak bir vukuf heyeti seçilcl 

Yniversite Hu uk ve k k~ı.as~ .a. .~;ine malı olnrak tapuya ikaydctürilen, el- eden azalar söz alarak, dilek ve arz 
lerınde elemeye ayrılaca crs erı te:. 1 yevm Galatada Liman İdaresi binası ve mı dair söz söyliyeceklerdir. 
etmek üzere kur'a çekilmektedir. Hukuk civar binalara aid arsaların bir davaya 1 Toplantının çok hararetli ve rnün 
Fakültesinin dördüncü sınıfında eleme sebeb olduğunu ve uzun bir mazisi bulu- şah bir şekilde geçeceği ~anncdilm 
için hususi devletler hukuku, ücüncü sı- nan bu ihtilAfın 80 .senedcnberi devam et- dir. 
nıfında da ceza usulü muhakemPleri der- tiğini yazmıştık. Bu arsalara sahib olduk
si tesbit olunmuştur. !arını ileri süren Karagöz Abdullah ağa Deniz işleri: 

Hukuk Fakültesinin birinci ve ikinci veresesi ve evkaf idaresi tarafından, hrı
sınıflannda eleme derslerini te bit için zine ile Mdnizadeler veresesi aleyhlerine İki vapur enk zının çıkarılmasıel 
de bugün kur'a çekilecektir. Talebeler açılan bu davaya Asliye 3 üncü hukuk başlanıldı 
medeni hukuk dersi ile bu kur'a sonunda mahkemesinde dün de devam olunmuş- ~ 

Senelerce evvel Ahırkapı açıkları!P"'" 
tesbit olunacak diğer derslerden yazılı tur. batan Mavril.}ano ve Haydarpaşa açıl' 
olarak eleme imtihanına girecekler. di- Mahkem, geçen celsede ihtilaflı ar- M 

1 
' 

rında batan ariyetta vap:ır arının .... 
ğer derslerden de şifahi imtihana tabi saların bulunduğu mahalde bir keşif ya- kaz.lannm tcmiz!cnmesi ameliyesi işı r 

pılına.sııu IUzumlu gömıüştü. t ..... tutulacaklardır. 

Diğer taraftan 1ktısad Fakültesınin 

birinci sınıfında her sene medeni hukuk
tan yapılmakta olan eleme imtihanı der
si de~irilıniş ve medeni hukuk yerine 
Türk iktısadiyatının bünyesi ve iktısadi 
coğrafya dersi konulmuştur. ---

Ustura ile karısının 
burnunu ve dudaklarını 
kesen adam yakalandı 

müddet evvel Liman daresince nı~ 
Dünkü celsede, tarafların da mütalea kasaya konularak İbrahim Kalkaval" 

ve reyleri alındıktan sonra, Liman şirke- -~ati. 
luna verilmişti. Dünden itibaren eıı.a ti eski inşaat mühendisi bahriye mira- . 
temizlenme ameliyesine dinamit is ~• 

]aylığından mütekaıd Şükrü Yücel, k:ı- edilmek suretile başlanmıştır. Bu ci~bP" 
dastro müdfirfi ve başmühendisi Nevzad, 

Liman Reisliği bu mıntakadan ge • ...ı Galatadn Arabcamisi sabık imamı Enver JP: 
vapurlann temizlenme nmelıycsinin - ..ı 

ehlivukuf olsrak seçilmişlerdir. edildiği sahadan uzakta sefer etmcletr 
Ehlivukuf. lüzum gördü~ evrakı, trı- ilan etmiştir. 

sarruf kayıdlarını ve bu arada ist<>rsc şe- ·------
bir haritasının o kısma aid parçasını Bir tramvay bir adama çarpb 
celbedecek ve fizcrlerinde tetkıkat yapa- Aksarayda Horhor caddesinde 130 ~ 
caktır. Aynca 8 Mayısta ihtilaflı maral- yılı evde oturan Nihada dün Saracb..,.. 
de bir de keşif icra ~il:Cektir. . caddesinden geçerken vatman İddsin 

Mahkeme, dava uzerınde ehemmıyet- dnrec:indeki 2767 Fatih - Harbiye ır'. 
li rol oynıyacak olan bu tetkikatm.~~~al vayı çarpmıştır. 
edilerek. raporun mahk_emeye .tevdıı .ıı;ı.rı, j Bu çarpma neticesinde vücudiltl 
duruşmayı başka bir gune talık etmıştır. muhtelif yerlerinden yaralanan Nıh; 

Sahte bono tahkikatına tedavi edilmek üzere Cerrahpaşa haSt'° 
d dT ne<;ine kaldınJmışbr. 

0Vam e 1 ıyor Kaza etrafında zabıta tahkikat Y 
Sahte mü'badil bonoları etrafındaki 

1 

maktadır. ~ 
adli tahkikata devam edilmektedır. • ....................................................... . 

Hadisede rolü olan gece hırsızı Fuad. 
dün 4 iincn .orgu hakimliğine sevkcdnc- Ankara borsası 
rek hakkında ilk tahkikat açıl.'"Jllştır. -····- _,.. 

Açılış _ Kapanış 13 Nlsaıı 940 fia.tlaa• 
Sorgu hAki.mi, maznun hakkında sulh 

ceza hakiminin verdiği tevkif kararının 
devamına karar vermiştir. Açılış.Ka 

ÇEKLER 1------- -----:--::~~ 

· k k 1 d Londra 1 sterlin 5~ Sa tiye c av ısı arara a ı New-York ıoo noıar 15035 

Müdafaa aaflıasına gıren Satiyc yol- Paris 100 Frank 2.9625 2 
rl 1 k Mllfı.n 100 Ll.ret 7.6225 suzluğu davasına dün de devam e ; ere , o ..-

Cenevre 100 İsviç. Fr. 29 ;nıv bütün vekiller ve suçlular müdahafarını 
100 

Florin 79 7t 
Zehra faciadan sonra yapmışlar, dava sona ermiştir. Amsterdam 

da Brüksel 100 Belgn 22.04 
Dün sıtbah Kasımpaşa kıskançlık Dava vekilleri umumiyet itibarifo hô.- Atinn 100 Drahmi 0.97 

yüzünden. bir aile faciası olduğunu. bir disede sahtekarlık l.fiilinın unsurları bu- Sofyn ıoo Leva 1.82 
seyyar boyacının .ust~ra ıl~ karısını~ ~ğ: ı ıunmadığmı, zira dava edilenlerin bu a- Mndrtd ıoo Peçetn. 13.61 
zını burnunu fecı bır şekilde kest•ğını lrm t mdan bir menfaat temin etmi~ Budapeşte 100 Pengü 27.22 

yazmışt!k. Aldığımız mü;emmim ınahl- olmas:ı~lnrını, imha ve tahrif edildiği :~d 1~~ ~r ~:: 
mat~ go_re bu kanlı vak anın sebeb ve iddia olWlan ilk raporun sadece ikmal ve Yokohamn 100 Yen 35.18 

mahıyetı şudur: ıslah edılıniş olduğunu söylemişler ve be- Stokhohn 100 İsveç Kr. 31.005 
Kasımpaşada Uzunyolda karısı Zehra raet istemişlerdir. 1-----E-~-:ha:---m-v-e--:-tah-:--vil-::.:-::a:-:t---

ile birlikte oturan ve seyyar ~yac:ılık B d Refi Bayarın vekili Hiımıd 
S b · · b. '"dd b · · l i u ara a. 

yapan .a rın.n ır mu etten <'n ış .er Şevket. kendilerinin bir atfı cürüm üzc-
b_ozuk gıtmekte ve bu sebebden dP evıne rinc mahkemeye sevkcdildiklerini söyli-
la.} ıkı veçhıle bakamamaktadır. k d · t ' k' . . _ . ;)ere emış ır ı: 

Kocanın bu dar vazıyetı son gnnlcrac _ Fiıl ortada olmayınca. iştirak asla 
genç ve güzel bir kadın 0

1
an Zehra ... , bir b hs 1 Hele atfı cu··rmu"n . .. . . . .. .. .. . • mevzuu a o amaz. , 

haylı umıdsJZlığe d'üşurmuş. Sahny~ şık cürüm sabit olmıyan bir yerdi! hiçbir 
sık kendısini terkederek Bursadaki ba- k t' kt 

. ıvme ı yo ur. 
basının yanına gideoeg.ındcn balısetmc- 1 ·Müteakıben. suçlular da ayrıca kendi-
ğe başlamıştır. . l lerini müdafaa etmişler, dava karara kal

Zehrayı çok seven ve o nısbe•te de kı5-
. mı~ı~ kanan Sabrı, karısının bu arzusuna ş.ıd- .. . 

dctle mümanaat etm ştir. Baro un-umı h"ly )ti toplantıya 

Türk borcu I peşln 

Ergani 
&Yns-Erzurum 2 
Sıvas-Erzunım 5 
Sıvo.s.Erzunım 6 
Merkez Bankası peşin 
İş B:ı.nkası nanın peşin 

19.79 
ıo.-ku 
19.58 
19.58 
19.68 

112.fıO 

8.15 

1 
MÜNiR NUREDDiN 

ye nrkndaşforının mevsimin 
Son KONSER t 

MARMARA Nihayet dün sabah, Sabrinin cvdP ~u· ça "g rl dı 
lunduğu bir sırada, babasının yamna :-:ıine nftsınrta 

1 l itstanbul barosu umumi heyeti önü- ı 24 nisan ÇARŞAMBA akşaflll 
Bursaya gitmek üzere eşya annı topa· Dı'·''nt ·. Bntn.ı '-'erıer ııumaraııdlt• 

ld ~ ·\,.· müzdeki Cumartesi günü saat 14 de içtı· ~ ,, mnğa kalkısmış. her zaman o ugu gıL;ı 1'elelon numarası: 23860 
k b h k t . e r. 1-~· maa çağınlmıstır. de ·ocası onun u are e ın m<tnı ouu.a.:< ~ B'ı l-"tler ( MARMARA) gişesln 

İçtimada 1939 yılı hesablannın tetkiki ., 
istemiştir. ek .. k '1ı. saWıyor. 
Ayr~ma~rnrmınbfl&~~~~~:n:~:ic:~~·~b=a~ro~y~a~:ar:z:~~i~l~~~·=m=u=z=a~~~r~e~v~e~~-~~~~~~~~~~==~ 

leyince kadınla Sabri arasında ;n;ışlıyan TÜRK FİLMCILİGINİN SON HARiKASI 491--~ 
şiddetli bir kavga esnasında Sabri ustu- • • 

rnsını çekerek karısının üstüne atılmı~. .,.ILMA.Z A.Lı 
genç kadının burnunu ve rluda1'larını A 
kcsm~ir. lal 

zebranın feryadına koşan komşular Reji: FARUK KENÇ Eser: VALA NURETT " 
Dıınya muharrirlerinden tcn:iimcler 

serisi : 34 

vak'adan polisi haberdar etmişler, gelen Bnş ı>ollerde: ~UAVl TEDÜ - REFİK KEMAL - NEVZAT OKCUÖİ~..: 
Hususi mekteblerde de talebe memurlar genç kadını tedavi edi1mek ü- "\ 

1 
l u ı _ 

FFHIDE CANAN - CELAL ÇAÔDAŞ - BEATH S stanbul'uıı g ze m dosyaları vücu-:le getirilecek zere Beyoğlu hastanesine kaldırmışlar- za~aları. kibar salonları, ve korkunç batakhaneleri ~çinde cereyım edeO 
Anton Çehov 

6No. Koğuş 
~vıren: .... 

Hasan Ali Ediz 
Remzi Kitabevi 

J.'iatı 50 Kr. 

Maarif Vekaleti resmi okullarda talc- dır. bu şaheser, gOrdllğU fevkalade rağbet tızerihe bır knç gnn dahil 
be dosyaları vücude getirilme'3i hakkın- Yaralama .had.~esini müteakıb kaçan TAK s •ı M SJ.NEMASJ'ATDA 
da kabul edilen yen! şeklin hu:::usi Türk can1ı koca bır muddct sonra zabıta ~aı a- l V, 
ve azlık okuParında da tatbik edilme- fından yakalanmış ve hakkında takıb:lta 
sini ve bu oku1lann talebe d'1Jsyaları ha- başlanmıştır. 
zırlı rarak maari( idarelerini keyfiyetten --·-------

Nümune tahriri haberdar ctmclerini a1Ukadarlarn bildir-
miştir. Yabancı orta okul ve liselerin ta
lebe dosyalarını tutma1arı okul idareleri-

'9-ı.--~~-~~~ Gösterilecektir. 
Nisan Pazartesiden itibaren Ankarada 22 
ULU 1 sinemasında gösterilecektir. 

'"-~-------------...,,l ı nin ihtiyarına bırakılmıştır 

Bakıı·köyünde yapılacak nümune tari
ri MaylSln beşinci Pazar gününe tehir e
dilmiştir. 

- ~ - -- - . --- _...__ __ ____ --
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Felemenk . Hindisfanı 
etrafındaki miicadele 

japonyanın Avrupa harbinden 
bilistifade işgal etmek istediği söylenen 

memleket nasıl bir yerdir ? 

1 HidUeler Karşısında 1 

Duraklar değişirse 
cTtamvay durak yerlertııin d'~ttir1:- Bamnu elli adım yürüyünce yeni dura· 

mesi kararlaştınlnuştır. Bu huswrta ala- ğı bulacağız, fakat diğer istikamP.te giden: 
kadarlar tarafı~an tetkikl~e başlan- bamnız beş yiiz adım yQrOmek mecbu· 
mıştır.> rtyetinde kalacağız. 

Şu birkaç satırlık haV'lldisi dilnk<i go· Nihayet tramvaya bineceğiz. İnmek te 
zetelerde okudum: bir mesele .. 

Tramvayların dur* ~leri münasib - Bay koncmkt&-, zili ~ te ilerldeld 
mi, değıl mi, bu ana kadar bunu. hiç dü- durakta dursun. 
§\inmemiştim. Atlayıp inmek, atlayıp - Durağı geçtik. ileride durak yok. 
binmek Adetim değildir. Durakta durur. - Nasıl olur canım, kahvenin &ıünd• 
bekler, ıbineriın ve gene durakts tn~im. durak var ya. 
Bazan durak gideceğim yere biru uzak - O durak kalktı. 
düşer, amma ne yapayım? Benim batı- - Peki nerede duracak. 
rım için durak mahalli deQişecek deAll - TA ileride. çeşmenin önilnde. 
ya. Sesimi ç.ıkamıam. yilrürüın. l<rtanbu- - Çeşmenin ~nü on dakikalık yol. 
lun muhtelif semtlerindeki durak )erle- - Ne yapayım bayım. bana ne aöylll• 

l rini de iyi bilirim. Bu yibden biç yanıl- vorsunuz. 
Yazan.• Hasan ıı· Ed"ız J marn, bir evvelki durakta, bir sonraki du· - Bay kondüktör Çeflllenin ooündı 

18.IV-1940 tarıhll cSon Posta:. gazete - rakta indiğim vaki değildir. ZannP.~.erim durdurmayı da unutma.. 
~e Felemenk Hindistanına aid çok dik- ki (şu durak elli adım ötede olar.ağına _ Aksiliğe bak, çe~ de geçmişiz. 
~ değer bır telgraf vardı. Röyter a - tam b'zim evin önünde olsaydı tarzında _ Simdi ne yapacağız. bir daha nere-
~ının Tokyodan aldığı bir habere göre. yalım. kendini ~nen birkaç klM m\U- de durak var . 
. aPonya, Holandanın harbe sürüklenme- tesmı) ekSl'rivet te .benim gibidirler. - Onu be-n de unuttum. Hı'•Je vatma-

'l takdirinde, Felemenk Hindistanımn * na söyllyelim. 

::kadderati!e yakından al~kadar olma - Hele duraSlann detiftifi ~finil bir gfoz - Bay vatman durak nerede! 
karar vermiş. Röyter diyor ki: cGaze- örrüne getirelim. - Ben de bilmiyonnn bayım bir ha· 

~r, Japon harıciye nazırı Aritaya bu Her zaman tramvay t>eklediğimiz du- kalını. öğreniriz. 
~ ta sual sormuşlardır. Nazır, şarkta- rıı.ğa gidip duracağız. Blrtnc:f gelen tram-
tuıı bu Holanda topraklannın mukaddera- vay durmıyacak. İkinci işaret ettttimtz 

• Japonya hükfunetinin hiç bir Avnı- ha1dıe, durmıyacak. Biıtirlmize bıkac.ı-
Düşünün eter f stanbuldaki bnffln du

raklar değisirse senelerdenberi 0..Jl~ik· 
'erimizin bu nagehzuh~r hale!lerf1't öğ
~nip belleyinceye kadar ne kRdar z:ı-

Pllı devlet eline bırak.mıyacağını söyle - ~ 
~t e:;ıZ. 
~r ... Arita, bil~hare.: Ho!Anda elç si~~ - Acaba neye durmadl? 
~,ederek ikendisi1e uç çeyrek saat go- - Kaldbalık ta değiJdU .. 
b.;'~ ve Japonyanın nokta! nazarını - Vatman kendini f&Şlnrnş ... 
~ et~ir.ı. Halbuki şaşıran vatman değlldlr .. içi-

man ister.. ve ne kadar zaman, yanlıt 
yerde trmavya be'kler, gtdece~m•z yer
lere uzak duraklarda imnek mecburiye
tinde kalırız. ~ er ajansının Tokyadan verdiği bu mizden biri farkına varaek 

~· Japonyanın Felemenk H.ndistanı - Buradan durak tabellsım kftldır-
ll nda beslediği niyetleri açığa vurma- mışlar. 
bakımından fevka1Ade enteresandır. CavadaTJ bir mt"ıı=tı,.. ve O:n:ı&lılar _ Sakın durak değipnif olmMJn. 

Durakların yerleri belki pek nrllnasib 
değfldtr. Fakat yerlerinin değlşt1r1Jmesf 
bence daha namdnasi'b olacaktıT. ~aponyanın Felemenk Hindistanı tuyord\ı. Gene ayni yıl ıçmde 29G.118,000 hiç de~ d1eğıldir. ~nelerdenberi bu - _Acaba ileri mi gttRk, gerl mi? 

Jaıı l~aki düşünceleri ve gizli maksa~- gukien kıymetinde kauçuk; 84,113,000 1 rada, Japon, Amerika e İngiliz serma - Bazımız ileri. bazımm geri gideeelfz. Q.,,,.., :/.t~ı 
~~li~~~~~J~~~gu~kı~~~~~:~~uoo~.~ar~~~~~~~oo~ik===~~--------------------------

~ ~bebler dolayısile, bu gizli düşün "' . kıymetinde çay; 5Ll09,000 gıu - mucadele cereyan etmektedir. Bugün İn- 1 
~l'ini §imdiye kadar açığa vuramamış, den kıymetinde şeker; 41,088,000 luyme- gilterenin Avrupada meşgul olması; Ho
"""11\ın için. rnünasib bir fırsatın zuhu - tinde tütün; 26.107.000 gulden kıyme - landanın kendi kuvvetile kendi men - Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
~beklemiştir. tinde nebati yağlar; 26.048,-000 gulden menfaatlerini müdafaa edemıyecek bir ,---

~\'rupada patlak veren muharebe. Ja- kıymetinde kahve ihrac etmektedir. !halde bulunması; Japonya Ye Amerika En es~i mUstahkam meYki 1 Bahk avhyan balık 
~Yanın sene1 erdenberi bekledi~i ve Japonyanın Hındonez.yaya verdiği k1y içın Hindonezya paı:arını boş bırakmış .. " .. .. . . . . 
~!. çektiği en münasib bir fırsattı. ı rneti ve ehemmiyeti anlamamız için. Ja- \'C bu ıki .büyi.ık devlet senele.rdenberi . D~yada ~una.~ ~em mev- Bu~ d~nwerın denn yerlermde Y~ 
;~kü Felemenk Hindistanı ile yakm - ponyada çıkmakta olan .Tokya Asabi,, ıçin için güttuk'.eri emelleri. artık QÇı;;a kı1erın en eskı. en. biiyük ve en eiUlı ya- fıyan bir cına ibalık, oltayl& balık avl.ı 
'""il alakadar olan iki büyük devlet t · · Batavya .muhabirine atfen vuımakta hıç bır mahzur görmemijlcr - pıln:uş olanı Seddı Çindir. Mıladdan :?47 maktad.Jr. Bu balıJm UEUn blT d!ll ve di· 
~ ~ltere ve Fransa - Avrupadakı harb-ı ~::ı;mşuın.satır arı gözdPn ~eçırmek ka- dir. ~ne evvel yapıtı:ııştır. 2500 ki~ometr~ı~ linin ~~~da oltaya benzef' bir uzuv va11ı 

0 kadar meşguldür1er ki, Uzakşark i~- 'idir. Muhablr, Hindonezyaya aid y:w Hindonezya etrafında yapılan müca- bır mesafede ımt~dad etmekteaır. Ve ıkı dır. Dilinı çıkanr ve diğer balıklar. oı. 
~kili derecede uğraşmalarına imkan ımm bir yerinde aynen şunları söyle- d~lenln h.ı.ç de yeni bir §E'Y olmadığını an bın ~ne ge~t·ği halde elin b1>:ıulrnamıt- taya. be~er uzva takıldıkları ı.amau dt. 
~r. . mektedir: lamamız için, bu mücadelenin tarihçesin- tır. lini ıçen çeker Ye tutuımuı balığı yer. 

~\'rupa harbi başlar baş'amaz, Japon- cFelemenk Hindiatanı. değil yalnız den kısaca bahsedelim: *.. ,. * . , 
~da Felemenk Hindistanı etrafında neş- petrol, demir. kurşun, a1tın madenlc.>ıi ci- Holandada ınt~ etmekte olan cFclks Avrup'.:lda J k zorafe Şoför' sürıtı aza t 1,, 
~ başJadı. Nitekim bundan birkaç ay hetinden; fakat ~ker, kaucuk, kinin. ke- · dagblad. gazetesinin yazıdığına göre, Avrupaya ayak basan ilk z!iTafe J.l.~ır Mevyork şahri haricindeki yoCardaw 
&t! :_ Japonyadaki cBüyük Okyanus ens-1 reste ve daha bırçok ~addelcr bakırrım-

1
1 1930 yılından sonra Hindunezyaya yatı - hükümdarı taraf•ndan bir !talyana ı ;g btrinde üstü yazılı bir tq vardı?'. Bu tal' 

;~: nün organı olan bir mecmuada dan da Japonyarun mılll inkişafı için za- rı'an sermayelenn % 60 ı ecnebilere. b:t-1 senesinde hediye edilmif olan zünfedir. taki yazı flldur: 
:l'ük Okyanus ve Avrupa harbi> baş-1 rurl bir hayat aahasıdır.. hassa ~:ıponlara ve Amerikalılara aidmış. I Bu zürafe Florana aokaldannda başa boş cOtıomobillerin fazla sürAtli gitmeıert 
tıkt altında çok dikkate değer bir makale 1 Japon sermayeıri, İngiliz, A.mer;ka ve H landa ticaret bülteninin neşrettiği is- gezer ve halk e,·l'!rlnin birinci kat pen - yiizüqden bu y~ bir aetıe zarfmda 261 
~-. ~uharrir bu ma"kalesinde, Avrupa 1 Holinda sermayelerinin mukavemetle - tatistıklcrc gör . Hindonezyadaki ecnebi cerelerinden ona yiyeceklP.1' uzatırlardL insan ölmüştür. Şoför, aOrati azalt!• 

ını işaret ederek, Japonyanın bu fır-ı rine rağnıen Felemenk Hındistanmı inhi- sermay .\i nın y kunu 4 milyar Felemenk 1 ····-····-···00
·····-·· .. ····-········· .. ··-···-· .. ·······---·---·--·---·-·--

00
--·-· 

;:tan istifade etmesini ve Felı:!mcnk san altına almak için elinden gelen bü - t gulden ı ba, g olıfü kta ımıi. Gene bu 
lrbı ~nı, Britanya Malayast, Fransız· tün gayreti sarfetmektedir. Bu gayretle- Fe'emenk bülteninin yazdığına nazaran ;;.. ~ ~ 
'-ır di-çinisi, Filipin adaları üzerindeki rin neticesi olarak Japonların Mitsui son zamanlarda Japon sermayesi, tedri - .C~" 
~ "e nüfuzunu arttırmasını tavsiye e- trüstü, Borneo adasındaki petrolleri iş- ccn kendi yerini Avrupa serma)csine G N r. 
'bıd l'du. Muharrir rnaka1es'nin bir ye - letmek imtiyazını elde e ır. -e IL.uvaf - t rkctmek mecburiyetinde kalmıştır. 1934 ~ 
e~~w~n~~ ~~~~&~mb~~Jçoo~yı~dahpoey~~lli~oo~~n i~ ~~-~-~---•••••••••••••••••-~ 

aau:Ş~di, harb mün.asebetile, Avrupa - mayesi, kauçuk plantasyonlarına, orman halatındaki mevkii. bütün H.inrJonezya 
4ıiı Buyijk Okvanustakf nüfuzunun azal- ve boksit ,sanaylıne de kol atmış bu1 unu- ithalatının % 55 şi iken, bu miktar 1938 
'bıt şu. SU'alarda, cenub dP.nizleri mesele- yor. l yılında % 32 ye kadar düşmüştür. Hal -
tll hal ~e fasletmek için en münasib .b'r Umumiyetle Hindonezyada ecnebi ser- 1 buki ayni yıllar içinde o\vrupa memle -
>.ı~lınış demektir. Zaman zaman bızc, ma esinin oynadığı rol pek mühimdir. ketlerinin Hindonezyaya ihracatı % 34 

~ Hin~t~i ~~ro~ ~ayna~ ~eriıkad.a. inttşar etmekte olan cEyp _ den fJ10 50 ye tadar ~kselmiştir. .. 
tdetı cebren e e geçırmeklıgım?zı t~kbf Asya. mecmuasının ka-,dettiğine naza - SOll zaman'arda mustemlekecl buyük 
~ '7ar. Maamafih başka usuller1 de ran Hindnoezyanın en mühim sanayi dev~etlerin, Hindonezya pazarları etra
~ da etmek imkAnı va:· Mesela, vbur~- ~kezi olan Cavadaıki •mai müessesele- fındaki mucadelesi çok karakterislı"t mr 
1ı( J • Mançuryada ve Çınde oldugu gı- :rlrı ancak " 15,5 utu Holancianın elinde hal almıştır. Son yıllar içinde Japonlarm 
~ •ı>onya için im:iyazlı bir mevki ayı:- olduğu halde cy0 61 l ec~bi &e!'mayesine Yeni Gine .adumda birkaç imtiyaz ko
btolt\ıl>eklll -kabildır. Uzak!:~rk ekonomik aiddır. Geri ka'an o/o 23.5 uğu da yPrli parmağa muvaffak olmaları. Holandayı 
!'dete nu v6cude getirmek ıçin petroh halka a'd zenginlerin elinde bulunmak. ıeıq. .aü~ ve mukabil bir takım e
tbııı tle fiıt:yacımız vardır. Jap~n1ar ''.e tadır. Mecmu&• caon amanlardn Ameri- konomik tedbirler ittihaz!Wl sevketmiştir. 
l'ol ler ı>etrolün istihsal ve tevzhnde bıT kanın da. Hinclunezyan:uı erıdüstrilet _ Nitekim Hoünda. Japonların Yeni Gine
~lll'nak ve esaslı bir m~vki almak mesi işinde bliyiik bh' faaliyet gösterme- deki petrollere el atmalanru önlemek 
" ~ ~indedirler. Btz. lngptere. Fran ie başladıjun> bilhuaa kaydetme-kte _ için, ADeJo _ Amerikan - Rollnda petrol 
- Ol Peleınengin bu • gönnI rızasi1e ra- dir şirketine azaml kolaylıklar göstermeğe 
l.~~-•caklannı hiç zann1?tmiyoruz. Fa.lt:ıt · 'k H" dunezyaya go-sterdi"fi ve bir silril yeni imtiyazlar vermeğe meo-
Ll'b littfk b l d , Amen anın n 5 • • H lA d · 
"il 'h ~ uzu~. un ar a e gllnler gazeb!lerde burjyet hissetm1ş.tır. o n anın ıttihaz 
tu?nuU~ıtalri smrüo;lerini değ t n raf d e 1 bu mllkabil tedbirler neticesinde. 

\' nu hiS8"deceklerdir > bil r. 17 IV- H danın. Hindonez anın ithaUtmda-
hn karıda da söyledi~imiz g ki , kii o/o 12 d n (1933), ~ 22 ye, 
ba ~ certub denh:lerine olan te (1 ) kadar yükselmlşt r. Aynı müddet 
~· eskidır Japonyanın bu h şu r nda Japonların Hlndonf"%Ya ithal!-
~ ~ tnenıleketler: Holô.nda t.ı daki hissesi de, o/o 25 den (1933), % 15 
~:hud Rindonezya (Cava, Boı kadar (1938) dQşrnfü~1'1r. 

ll a 'Ve di~er adalardır.) Hindonezyanın mensucata mi1tea111k 
'''bbandonezva 1.904.000 kllomdre mu - ithalatı, btitnn ı~alltımn 2/3 mni teşkH 
btı- nda(60) milyon nüfuslu çok zeTlp n il Felemenk Hi • ı- etmektedir. !şte Japonya bılhassa bu sa-
b«ıY'ti-:emıek~ttfT Hin.donezy?da. birç leler dolayı&; tik artan bir alaka hada uzun yıllar bfrincıliği muhafaza et-
~ti<hti devl<'t enn hasret çektıği her c nın iyetlne t çe rn.iştl Nitekim 1934 yılında Hindonezya-
1937 tnaodeler bol bol. vardır. M~c g&t rm?ktedir.> erek .tntejik gerekse e- nın bütün mensucat ithalAtının o/o '77 il 
ilıra Yllında Felemenk Hindl!tanından Amerikanın g L....t •• -.~..:ınn Iı'ele _ Japonlann hisseSine; '1 g zu HolAnda -
t. ... _ . edilen petrol ve petrol ll"liştekka- konomlk menfaatlerl IJ'&A,.Ulu.uu.a (De 9 sayfada) 
"'lllll Yelaüıu lM,156,000 gulden tu- mank ~ ~ji lMa alAka vamı uncu 

komışacağız. 

Evveli sevgiden baıuedecelim
Sevgi ve heYeai birbiriaden ayn 

tutmak icab P.der. Sevgi. hatta ku.vvetcS. S.> e: 
_ Kızım. bir Fransıı fikır adamı _ li sevgi gibi gördnen .ı~tci heYeSi teY.. 

Olıagucularıma 
Ceı•ablarım 

nın şu aözün(l hatırlatmak isterim: giden ayırd etmelidir. 
cHayat, hlıleedea için bir tr&Jedi, Saniyen: A.detlerin. yaşıayıt tarzla • 

düşünen için bir komedidir.• r.mm birbirine uymamaa. Usan. cifn, 
Sen hayata bi'Jlıeriniıa gozlerile gö • milliyet ayı1lığı yuvanın çirük 1e • 

riiyvısıun. nn Yolu ~ndine bir ıztı. melleridir. Böyle bir yunmn ydalma
rab yapıyorsun. Yanna daima fClphell dığı da vlldı:iir. Fakat hiç bil" zuun 
gözlerle bakıyonan. Vı i§tl lwlllrun. f8)'anı tavsiye değildir. 

Kardefln belli ki p miitflk, o mu- Salisen: A.fkıa en bOyük clilşMm 
hakkak her p,mu leGi düf(lnecektir. filphectir. Bu dil,manJa mademki D'"
Seıı benim evveloe yad.Jiım gibi il kal'f1Y~ hu .iıfteD vazgeç. 

neş'eli ol. her ~p kendine üzüııti ya Bayan cF. H.~ ya: 
pacağma. •nce yap. Hiç bir te.Yd.. _ Her halde meddah dinlememilSI• 
ümid lcesma- ıaadeUni bunlar hazır • nbldir. Fakat. hakkınd~ ma1Uınatınıa 
hyacaktır. Bu«iinlerde belkı biraz l " olsa gerek. T~lidli hıklyeler anlatan 
sabın bozuk. Bir zaman için mnırtkün- bu kimseler oir kahvede hlklye anlat
se miı&afir olsrak, bqka bir tehirde 

akr "'---·- ına git Fa mıya başlıyacaklan zaman evve!l bir bulunan bir &UllUU& yan . • 
kat daima gt11er yilz\11, daima neş'cH giıizgAh yaparlardı. Bu girizglh ara -

k di i in. h d istikbalin suıdA hiklyedc!n hiç kimsenin alınma-
ol. Hem en n ç em ı 

maaı için semtin aemte, ismın isrnı 
için bu elzemdir. benzeyeceğini .Oylerlerdt. 

Haydi gayret kızım. Ufa'k bir tt'c • • Bunu kısaca yazmaktan maksadımı 
rübe yap, bak naml muvaffak olacalDo tabU hlS6leUinl:r.. İsim ism'l vo semt 
sın. 

* Durguner'r. 
- Mektubunun ~ isleri .tltumm
da aynen neşrtni ben doğnı bulmuyo
nım. Bu gebeble ba .Ot'.lDd& yalnız se
ninle tem• ettilbl mevzu etrafına 

.emte benzet'. Bunun tçin sıztn bir ma
na vermeniz doğru değild•r. BilhassP 
ben o mektubu okudum. Haklld ısml 
de biliyorum. Bunun ıçi_n yanılmış ol· 
dutunuza kat'iyetla kanaafrr. vardır. 

TEYZE 



SON POSTA Nisan 

CE DE 
il 

B 1 v A 1'I i Z A H :.:.:.:;.::· · ·· · ·· ···· · · · · .. · · · ·· · ·· .. · · ·· · · · · · · · ·· · ·· · · · · ·· · · · · · ·· · · ··· ·· · ... oa-! 

G 1 bir eser: •• z na Her aıona bir auna 
········-······················· Yazan: ismet Hu lllsi ..................... ·-······· 

Yaz:ın: Halid Fahri Ozansoy 
Tercüme ile uğraşanlar pek iyi bilir- j liyor, lınılübel•rinin köşesindeki ufak te- 1 nın üstüne atılmak ister. hknt onu yere 

ler kı, bu li• hazan teliften de güçtilr. fekleri arasında ıeçen muztarıb hayatla- yuvarlarlar ve kafile acıklı akibct:ne 
Guçliiğü bılhassa. o lisanın biıtün ınce - nnı senelerdenberi içimiz şefkatten tit- ı doğru yürür gider. 
liklerıne vakıf oJ.makla beraoer, aslında- riyerell takib ediyor gibiyiz. Yalnız bu Nihayet köye avdetinde, oğlunun öl -
kı bu fikilreri, hıç bir noktasını atlama- kadarı bile, bir e.tere herhangi bir denr- 1 dürüldüğü gı.inün acısı ıl~ kırlarda ı;ıl -
dan, sanki tercüme de~ıl de doirudan de böyle umwnl bir alAkıı ve hayranlık ı gın çılgın dolaşarak ağlıyan Anayı, bu • 
dogruya yazıyormuf gibi kendı dılımiza uyandırmağa kifıdir sanırız. Sonra en 1 yilk oğlu k<J§arak çağınr: 
nakledebilmektir. Ha1bukı aslındaki ll- basit hldiseler ıçinde ne ince ve incellği - Gel, anne .. bir oğlu-ıı dünyaya gel-
sanın sentaksı ıle dilimmn bünyesınde- nisbetinde (bunu tekrara lüzum görmti- di .. Büyük anne oldun! 
kı esaalı ve çok kere bırbırine mühim tt:- yorum) ne realict bir üsiub! Fakat dön cAna• süratle eve koşar. Artık ııon te
zad teşkil eden farklar yuzündendir ki, do1 aş. ıene tiplerin ve konuşmalarının selliyi bulmuştur. Yeni dr,ğan yavruyu 
fena mütercimler bu lfi hakki!c başara - tabıillli aeni kavrıyacaktır. Bir kere bu 

1 

kaldırır ve odayı dolduraıı komşu kala -
mazlar. Ve bunun içindir ki tercüme çarka kapıldın mı, çare yok. sonuna ka- balığına aevinç!e: 
kokan eserlere karşı daima bir hojnud - dar bu eseri okuyacaksındır! Doğrusu no - Ba:k, kardeşim. bak' .. djyc haykı -
suzluk eösterinz. J.o"'akat işte mütercimi~ tatlı mahkumiyet! • nr. Korktuğum kadar ::-uçum, günahım 
rimiz arasında Mebrure Sami'nin bu teh- Bilmem, mevzuu daha anlatalım mı? yokmuş ... İşte torunum! Kii\ıük oğlum! 
Jıkeye düşmiyen ideal tercümeye her ye- Fakat önce şunu sormalıyım : En kısa yoldan hülasa ettiğimiz bü -
ni nakli ile bir derece daha yaklaştığını Şehrin cazibesine kapılaı ak köyünü bı- tün bu basit ve basitliği nısbetinde tra -
gö~ekle derin bir. ha~ duyma~tay~z. 1Ni~ 1 rakıp ~~n .köy~_ü h~ngi mem1~keUe yo~- ı jik taraflan da olan hayat fac asına han
tekım çok kıymetlı pıyes muterc.m.erı tur? Bınsının goz1erı hasta v~ ı'c:r.dc kor gi memlekette rastlanamaz? Demek ki 
aııkuından son zamanda olduk~• mühim olma~ı mahkum üç çocuğ'u ve çrne~i hıç Ana romanı bilhassa bu muhit, Adet fıırk
bazı prb romanlarını da tercümeye de- durmadan işliyen kaynanası ile bütün ai- lan üstündeki beşeri ıaflar. ve ıztırab
vam ~i bunu tey,de klfidir. Fakat en le yükünü omuzlarında ~şıyım köylü ka- lan noktasındandır ki hütün dünyada. 
ıon dilimize çevırdiği (Ana) romanı mu- dm hangi memlekette yoktur? Bu zavallı pek haklı bir atakayı etrafında toplıya -
hakkak lı:i bunların aras:nda her zaman evde ve tarlada di<liniyor. uğraşıyor. fa- bilmiştir. Bizde de bunun bi:Syle olmasını 
takdirle karşılanacak bir emek mahsulü kat bir yandan da maddi ihtiyacı bastı - temenni ederiz. Çün)iii Mebrure Samı'nin 
olarak anılacaktır. Burada ıunu da kay- ran manevi bir ıhtivaç, sevgı ihtiyacı kin bütün itinası ve un'atile işliyerek dili -
dedeli.m ki. bütün gençliğim Çinde gcçır- de kıvranıyor. Fakat bu arzu d:l gittikçf! mize çevirdiği bu kitabm böyle bir tak
miş, Çin ha'kının devamlı ızt1.rab ve sefa- madd 1~cek. erkek ihtiyacı b1r alev gi-

1 
dirle karşılanması. nihayet, gthı.el bir ese

letini yakından ıörüp bütilıı k&lbi ile o bi kadını yakma~a başlıyncnktır. O z.:ı - re kar§ı hayranlı~ımızın bir ifadesı olur. 
hdka acım1' hır Amerikalı kadın müellif 1 man bir baş dönmesi ve bir sukut ... Hal- Halid Fahri Ozıırıto1J 
olan Pearl Buck'un bu eseri böyle bir buki eve avdetınde sek;mlik. be~ki de ı H . K 't b b' k . d k - ı-

Bir masa almak .için girdiğim mobil -
yacı dilkkAnında dükkan s.ihibı, benden 
evvel giren müşteri ile m~guldü. Müt -
teri bir aalon takımı istiyordu. Dükkln 
sahibi muhtelif takımlan gösteriyor, iza
hat veriyordu: 

- Mavun takım, fevkalade güzeldir. 
Fakat siz belkı bu tabanc:ı boya.c;ile b )
yanmış takınu tercih edersiniz. Nefis bir 
takımdır. Modelıni biz gt!tırttik. 

Müşteri bu sözlere kulak asmıyor gibi 
davranıyordu: 

- Bu takımların aynaları yok mu? 
Dükkan sahibi e'lerini oğuşLurarak cc

vab verdi: dikkat ve itına ile dilımııc çevri!meie de 1 doksanlık kavnanasını ölüm halinde bu- k aınış: 1 8 ın ır aç yerın e oy u 
1A k N 1 k' bu ·· · d · · . . adın ağzından minnacik k~limesi kul -..... yı tı. ası ı nu mutercım e ıtı - tacaktır ve ihtiyarın nıce kr,fmlık hı, ka- lm B'l b k 

1
. . k-

1
_

1 
. - Biliyorsunuz ki. modern salonların 

f ed. d ı+ k ·d k. k d . b k r· 1.A. 1 anı ış. ı mem u e ımc:yı O) u en- h' b' . . k 1 ra ıyor, romana yaz ı6 ı m:.ı aa eme-
1 
vı es ten u retı u son e ın ı5ıni es - ı . k 

11 
? B d h . d ıç ırl6ıne ayna onu muyor . 

. i ı... · ·-..J- c-~~ b' d . d k ' . . k . mız u anırlar mı. ana, a a zıya e. H it ed'l' 
sın n vır yerıı~ •~.ı...cuz ır vec ıçın e ıtmıye yPtem1yece tır. . . . . .b. 

1
. - a ı ıyor. 

dilimi . ,.. t tı· ır. b A d ıı 1 G 1· k çok şehırlı bır kelıme gı ı ge ıyor. Mod '-- f b tt• . b f :ıe çevırme6e gayre e •ttım u e-
1 

ra an yı ar. yı ar ~~~r. e ın artı 
1 
...................................................... - -. - a uu-nu ca e ırıyor eye en -

ser• diyor. Bu sözü. tam l:ir hakikat ola- ihHyarlamış, çocuklar büvümüş, ıkisi de- CD h · ı · w • di. Evlerde ayna yalnız koridorlara ko • 
rak kabul edebıliriz. l likanlı olmuştur. Gözleri şimdi hiç görmi-1 m Urf81$ IQI nulan portmantolarda, ve yatak oda 1a -

Amerikalı romancının .şari< rüzgarı, i yen zavallı kızını ise uzak bir da~ köyüne I , • nnda bulunuyor. 
Gaı:t> rüzgarı .. ve cSan ~irler• romanla- gelin yo1lamı tır ve bir gün oraya onu Qr (8Strası ıstınbu lda - Aynasız salon olmaz ... İçtimai bün-
rı kadar ve belkı on1ardan da meşhur o- görme~c gittiğinde ölüsü il~ karşılaşmış- , yemizin zAfa düşmemesi için bu elzem -
lan Ana, bir köyfü kadının h~yat. f:ıc ·a- tır. Canavar bir muhitte bedbahtı çabuk konser .e .. ve ·ecak dir. 
sıdır. Fakat romanda kadmın ~mı geç - mezara yollamışlardır! Dükkan sahibi bu söz:len bir ~ey an -
mez. Çünkü, bir semboldür. bütün insani Diğer taraftan büyük oğiu evlenir, e - Ankara, 18 (A.A.) - Memleketimizin larnamıştı. Nitekim ben de anlamamış. • 
cephesi ve bütün kalb sızlatıcı psıkoloji- ve bir gelin getirir. Şirndi Ana kendisi iftihar edeceği bir hale gelmiş olan Cüm- tun. 
ıi ile yer yüzündeki talih!>İZ bütün köylü 'kaynanadır ve ge1in bu yeni gel~ndır, hurreis1iği :fılarmonik orkestrasından - Sa1on takımları aynalı olmalı, ay-
anaların romanıdır. Bu S"bebden, eserın hatta senesine kebed'r . 1 muhtelif ıehirlerimizin de istıfadesi eıa-1 nalı. 
bütün dünyada uyandırdığı derin alaka- HAdiseler hAdiseleri taltib eder ve bir sı kabul edilmiş ve Cümhuriyet Halk Hiddetle dükkandan çıktı. 
da bu hususiyetinin de. yazı11şındaki fcv- gün. babası gibi ~re gitmiş \'C bir da-ı Partisile Maarif Vekilliği arasında hazır- Merak etmiştim. Ben de onun peşisı-
kalidelilc kada~ ehemmiyetli bir rol oy- ha görünmemiş olan kiiçük oğlu birkaç ıanan program mucibince geçen sene iz- ra dükkAndan. ç.ıktım, yanı~:ı sokuldum: 
nadığı inkAr edıl~ez. . . arkadaşı ile g:zlice köye gelir. Küçük o- mirde konserler verdirilmişti. Bu kıy- - Affedersmız ~yef~n+dı . 

Bu romanda, Pıyer Lot•nın romanla - ğul, ~ehirde şüpheli işler yapmaktndır. a- met~i orkestramız bu sene de İstanbulda - İstemem efendım. 1s .emeın, aynasız 
rında olduğu gibi. bir ressam fırçası a• a- caba ne? Anac:ına bir takım şeyler sak . konserler verecektir. istemem. 
mayınız. Muharrir, ne muhit. ne tabiat 1 atır. Nihayet gene arkadft~ları!e gider. Orkestra 70 kişilik bir kadro ile 28 Ni- - Bendeniz aynasız de~ilim. 
tasvirlerinde yerli hususıyetleri yarat - Ve bir gün. Ana, oğl1ınun komünist san günü Ankaradan hare!{et edecek, 29 - Aynasız salon takımı istemem diyo-
mak istemiştir. Romanının ötes:nde beri .. maznunu olarak yakalanctığım ve hnp.se Nisan Pazartesi. 1 Mayıs Çarşamba, 3 rum. 
sinde rastladığımız kır. yol vey~ batı. atıldığını işitir. Bu cürüm nedir? Kadın Mayıs Cuma günleri akşamı saat 21 de ve - Bendeniz mobilyacı da de~ilim. 
doğu tasvirleri bile, umumi tabiat peyzaj- bu yeni kelimeyi bile bibnıyor' 14 Mayıs Cumartesi günü saat lR,30 da ol- Demin 5izin mobllyacı:la söy1edikle • 
]arının pek üstüne çıkamamıttır. O ha1de Derhal şehre koşar. B1J e'1ıacia oğlu ve mak üzere dört konser verecektir. rinizi duydum da. merak ettim. SalC'n • 
bu eeerin fevkalAdeliği !'lerededir? F-?v - diğerleri · içlerinde bır genç kız da var- Konserler Beyoğlunda Saray sineması daki aynayla. içtimai bünyenm ne alA-
kalAdelği. yukarıda söylediğ!miz ~ibi. dır - idama mahkum edilınişlerdır. salonunda verilecektir. kası olabilir ki? 
doğrudan doğruya insan kalbhıi ve insan cAna• nın oğluna son tesadüfü yrılda I Konserlerde tanınmış garb san'atkir- - Ne alAkası olmaz ki b~yim .. Dediko-
ta'ihini bütün acılarile ceiebilrr.esinde- oluyor. Sıra ile elleri lltlepçcli geçen larının meşhur eser1erile memlPketimi- du. kendini beğ('nmişlik, küstahlık. 
dir. Sonra tipler 10n derece rP.alist bir ka- mahkümlar arasında bu ıevgilı oğlu da 1 zin yetiştird ği genç ve güzide san'at- - Bana mı söylüyors1Jnnz? .• 
lemle çizilmiştir. Öyle ki, adeta bu in - vardır ve onun e1leri bir ger~ç kmn el -,kirlann büyük rnuvaffakiyetle vücude - Hayır canını, salon1 arda a),ıa ol 
sanlan eskidenberi tanıvor. dQrdJerini bi- lerile beraber kelepçelel'lmij.tır. Evladı- getirdiği eserler çalınacaktır. maması yüzünden. 

- Ha evet. demek dedikodu. 
- Evet evet, her şey .. halbukı sala' 

larda ayna olsa .•• 
- Çok merak ettim, lutfen §WlU 

etseniz. 
- Peki izah edeyim. EvveJce saJoll 

larda, eski ismile söyliyeyim, misaflt 
da!arında en::fam aynaları vardı. Siz o I 
manı hatırlar mısınız? 

- Nasıl hat:rlamam, mısafirler geliı'. 
ler, terbiyeli t.?rbiyeli otururlar; bendi 
niz. zatıaliniz, diye nazik nazik koPıı 
şurlar. Ve A!lah ömürler versin deyip 
ri geri yürüyerek m ·saCir odasından Çı)lf 
giderlerdi. 

- Bır de şmıdiki aynasız salonları ~ 
şünün, kadın erkek misa(irler gcliyorl -
Bacak bacak iistüne atıyorlar. Sıgara ıı' 
parmaklarda, kaba kaba söyleniyor. rP 
a'ay dedikoch yapıyorlar. Çenelerı yo tt' 
duğu zaman gramofona plak kurup çe 
Jeri dinlenincive kadar danscdiyo~~ 
Sonra gene çene-. hem neler konuşmur 
lar ki. 

Kadınlar orada bulunmıyan tan~dı~ 
ları bütün kadınların çirk inlik'erınd 
rüküşlüklerindt:n, giydik!f~rinı kcndil• , 
rine yakıştıramctdıklarından uzun uza~ 
ya bahsediyorJar. Erkekl0 r ya kndınlrıı' 
kur yapıyor1ar, yahud di kendiler' 
birer aslan old•1klarındau dem vuru~ 
lar. Halbuki salonda, salonlarda birer 1 

na olsa. _d'J 
- Anlamadım. salonlarda birer ar 

olsa no olacak? 
- Evvela dedikodu olmıyacak. 
- Demeyin Allah aşkına. -
- Muhakkak azizim. Mese13 diyelJ, 

ki.. dedikoducu 'Bayan Necla birçok 11 et 
safırlerle birlikte salonda1ır. Huyu 1 
bı derhal dedik"lduya başlıyacak: . _., 

cMelithati gördünüz mil, siya'!'t JP .. 

satenden bir 1'01' yaptırmış•, sözün •;, 
kası ne geleceğil"i tahmin edersiniz. ' J 
kışsa neyse, rü.idi.şe dönmliş,. Salondo , 
na olmasa Bayan Nec!A bOyle dly~ 
tir amma. ayna olunca iş değişir .. çil ...A, 

gözü aynaya ilişir, kendi elbisesini F' 

tDevamı 9 uncu sayfada) 

İnanın sozume... bütün bun!a - •Snn Postn»nın edebi tefrikası: 30 din ve hayatınızın sonunu duaya 
n... bunca ı-.akıki nt:ş'e ıhtiva etmek için oraya çekilin. 

tt'),J 

t-den bütün bu ~ylerı yok ye -ı • Mi~i: 
re harcadığımı, solduı dugumu, ~nlama - R Q VA ı N R N M A y A N _ Servetinizi f1karaya vtırin. dPdi," 
dığımı düşündükçe ne ınuthif bır azab 1 y n kendiniz gidin ekmeğinizi dilenin. 
çekiyorum bilemezsiniz' .. Sizı temin c - ~ Baron: ·" 
derim kı öyle .. hAkıkatcıı çok mtilhiş bır A D A M T.E RC UM E. E D E N : y 1 •• 1 1 d d' h k k t irısY 
ı·ı:kenceı 1 HA L'ı T r-A n, O ZAN coy - a. ya oy e e ı, a ı a en ,.r 
~ r- H ~ l ~ cezbedecek bir !;kfr, bundan hiç l>fr d f 

Ve Jak'ın acın ıztırablı çehresi kar-ı ~._~-------------------------------------- da çıkmaz. Başka bir şey arıyalınl P~ 
tısında: l k'azan: J orj Delakl di Oskar, Conson. hiç bir ŞP.Y aklıfl 

- Ah! dostum, sakın bana iUnu de - ·· k k d k tı· la şef rak, onlara, fazla safiyet ve a:ie:ta bir lerden bir iz lmakan ve bu zahmete dı?- ı · ' . . . şuncre , onun o a ar ıyme ı o n • ge mıyor mu. 4' 
meyın: cya ben. b~n kı onu sevıy?rdum, faf küçük hayatını dü~ünerek bPraber ça- nevi beşaşetle: jen manevf tazminden nPfret ctml'kle Doktor, eski bir projeyi olcş1yaıak 
ona mes'ud, ahenkıı bır hayat temın ede- lışırız ... Yalnız. bunun için. pek göze çarp - Evladlar, .Ccıii, bir üçüncü ~ahsın b- beraber, gene, i'leditim gıinııhla mütcna- di ki: ~ 
biHrdim.ı ..• biliy~'.rum, biiı~o~u.m bunu ... mamağa ihtiyacım var; ne öylt> manası tümüne yanacağız: dostumuz Mavi Sa - 1 .ıb bir teY yapmak isterim, anlıyorsu - 1 b' ur J.,.. 
Fakat, sız buna ~uphe edersınız ya, a!i,l bu olmıyacuk su-t'- kendı'mı tamamile ...._ k - Pek lüzumsuz o an ır :rr.aı'?.aS bD 

- '"' ı.c kalın. wtiyar t1damcağızı ~ömeceğiz. O - nuz ya, bu günahın kefarE:ti olabılece manızı de~il amma, büyu .. k bioloJ·: JA J."' 
telef olan hazineyt.? kar7ı tee~siıfümde ~n 1 k H di 6 P' 

gaip göstererek, ne de hoşa gitmıyecck nun yerini tutan yeni ada~. eskisinin ha-, oldu ça dikkatt? şayan bir şey... ay ratuarları tesis etmenizi pe!c arzu ede , 
zalı.m. en şifa butmaz ne var biliyor mu- b kal · d ba f k' l · · · ıı 

bir gösterişle ortaya atı!arak. Hasılı gö- talarını biraz ö<lemeğe çalı~caı.<. Zıra a ım. flm t Diraz na i •r erınızı 0 l~boratuarlarda ı'nsanlann ha-,talıJı: Jı 
5\ınUZ? o halde. İgte söyliyeyim! .. O! bana b ld M ·a b.. . d i:I sr 
acımanızı istemiyorum. Hanı dcdiklt>.ri rünüşte yaşayış tarzımızda büyük bir şey malum ya, hepimiz. tim.diye kadar az k:>- i irin... ese1 ne yapa 1 ırız erı.i - rını yenecek çsre'er araştırılır: :ıcıı11 
'b' b , • k k h' değiştinniyeceğiz ve ancak zamanı &e - po,..?uluk ve hovardalık etmedik! Şimdi 

1

1 

ni.%, ne tahahkkuk f'ttirebiiir, neye teşeb- cil"'"am vesaı·re gı'bı·. gı ı, en neye L~yı saın anca ona sa ı- & SJ. 

lince size güvenebileceğim olmaz mı? ... bir namuskArhk elde etmeğc çalışmak JA- bile edebiliriz? ... O! aizi temin ederim ki, 
bım ve şuna kanaat getirmi~im ki kur - ı Baron· ,,JI 
ban odur, Çu·· nkii onun 0- 1u- mu·· gene ·..,.·na hani şu .. yapmak ıstedığim şey ıçın... 11 zım. Vasıta olunca bunu temin t•tmek k~ bu, gururdan. ileri .gelmiyor; bilakis te. - · f 1 d d 

..,., d h l k ı - Hiç şüphesiz bu ena o.ma?. !. ti' 
ve ... namuslu kalmak çin bilmem lıuı)a Jak. bu şeytan h~Hin ne yapacakb - Iaydır değil m t? Benim kadar gunahkAr vazu an. a ıs neza etten, tam manası e . b d h J1'1 ı 111 rını bile anlamadan ciddi ve diirüst tav- olmıyan ~izler için mesele kımdiltııtlnden menfaatnaendecliJcten doğuyoır. Vticurle fakat korkarım kı en ora 3 şa sı bıJr ne isim vermeliyim? .. istersenız şrjyle di- & " b.. ..k b . ·· flııl 

rile·. hal'-lunur. Bunun >rin size taalhik eden getirilecek büyük bir eser, v. apılacak bir barile uyu ır ış goremem. yelim .. ve benim tekrar dünyaya gelişi- "' ., h ti ti 
me hiunet etmiştir!.. Ayni zamanda· !ıiz- - N1a güvenebilirsims. dedi. cephede ben Işı V'O]una koydum: ve e~er hareket, herhangi tesis edilebilecek bir bunun da e ~ ; ·e :ear. 

1 
.
1 

, bil)~ 
den dilediğim, ben. anlamanız, onun için ne bileyim meselA ben kaybolur, ıııl emrihayır filAn tasavvur ediyor musu - Conson. hazıne ar, yne nıı cı drr 
yapmak iırtedığim b1r şeyde hnna yardım * terkeder, eeyabate çıkarsam, yahud be- nud bir bankanın tesisı lüzumunu ball~bl' • 
etmenizdir. Nasıl ki •ize bunu evvelce de Birkaç gün sonra. b:ır:m, hala üstad - nim yeni ıüreceğun hayat ıızin iıtnize Frida, parlak ıöz.lü esmer kız: ballandıra an'attı. Tabii ba~nn cerı• ~ 
söy1emlştim! Her ne ise, bunu dü~ü:ıe _ 1 larmın aşikar de~şikl:g .ndcn pek büyük gelmezse. yapac.ı~nız :İf sadece benim - Misyoner olun. dedi. Tehllkelidtr nnın direktörü olacakları t>•t b:ınkD· ~ 
ceğiz değil mi? S:z! bu t>sere ortak et - bir ~y ınlam&mlf olan ve gene tabii ola- noterime müracaat etmek vt miltebakl amma. ,erefJldfr de. yanın hali haztdaki ekonomik bu~r~J' 
mek isterim .. . evet. hir fikrım vıs:- . . zih- rak içinden neler geçirdiğini de bir türlü örnrilnüzü Wtedt~inlz gibi rahatça geçir - Gtzllce edebiyatla meşgul olan katib düzeltecek bir organ vazifesini gor 
nimde ne zaman olgunJaı;ırsa size bundan ke!'tiremiyen mahrem dostlarını etntına mektir ... SözürnU lraı:meyin!... Benim fU teUrincle buulı>du: 

1
u. v-'I 

0 vakit bahsederim olma;: mı? Onu dü - topladı. Hepsini önQnde 16& hapsine a l .. için. meeele daha kanfıktırl Büyük IÖa - - Don Juan ıı'tıi '* manutu t•il e- (Arkası 
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SON POSTA 

Almanlar 
• rk s,I 
gal ettiler ? · 

1 

Son Postanın zabıta romam, 16 

Yazan: İhsan Arif 

• •• • • 
vı goz u g veze 

fzmirli Alhnordu ve Altay Vefa ve Beşiktaşla 
ıehrimizde, Galatasaray ile Fener de Muhafızgücü 
Ye Gençlerbirliği ile Ankarada karşılaşacaklar 

Son gelen İngiliz gazetelert Danimar
kanın Almanlar tarafından ne suretle iş
gal edildiğine dair aşağıdaki tafsilatı 
vermektedirler: 

Geçen Pazartesi günü sabahın saat Uykusuz geçen bir gecenin bütün Salahattin ... Avukatım ... Size bu ci • 

d .. d.. d K nh · yorgunluk ve asabiyeti üzerinde oldu- uayetle alUkadar olması pek muhtemel 
or un e opc agdaki Ingiliz sefareti- ~. 1 -

nin telefonu uzun uzun çaldı ve telefon- g, için, Haşmet itidaline sahih olama- bir vol1{'adan bahsedeceğim. 
da meçhul bir ses: dı: - Buyurunuz. 

_ Bu gece Alma 1 1. h . - Sizi alakadar etmiyen islere bur- Haşmet. bir ipucu elde edeceğine se-
n ar ge ıyor, er şeyı . . • 

imha ediniz!.. dedi. nunuzu sokmasanız çok ıyı olur. vinerek not deftrine yapıştı. Telefon· 

Ş.fr 
1 

- Vay batna :hakaret ettiniz. daki adam anlatıyordu: 
ı e er, mahrem kağıd1ar, diplomatik -

vesikalar, Alman askerlerinin sefaret - Ettim. - Bu sabah Boğaziçinden gelitken 
kapısına dayanışından çok evvel yakıldı, -· s~.b~~_? . .. . - . . pek enteresan bir şahsiyetle karşıloş • 
kül edildi Fırsatt · t'f d a·ı . - Çümm sız ne soyle<lıgını bilmi - tım. Dinliyor musunuz? 

· an ıs ı a e e ı mış, va- ı l . d 1. . . ? 
kitten kazanılm t z· Al 1 f yen )Jr € ısınız· - Dinliyorum. dinliyorum. Siz de-. ı ş ı. ıra man ar se a- D 

1
. . .. 

1 
. ? 

rete gelmekte biraz gecikm : şlcrdi. ~ - e ıyım oy e mı. vam ediniz. 
Anlaşılıyor ki. Almanlar istila planla- - Öyle! - Bu adrun Emirgandan vapura bin-

rını hazırladıkları vakit İngiliz sefareti- -- Ben size şimdi gösterirım. Cür- di. Maiı'.im :va, Palas cinayeti dolayısile 
nin adresini bir telefon rehberinden bul- mürneşhud mahkemelerini unutuyor - zan altında bulunan ve oradan kaybo
muşlar, ha1buki. sefaret bır!<aç ay evvel sunuz ga1iba? lan Jülide ismindeki zengin kız Emir-

r: .. çen haftalaTda lemirde karşılaşan Galatasaray - Altay takımları mnça başka bir yere taşınmış olduğu için. Ko- Vapur. Rumelihisarına yanaşıyordu. ganda oturur. 
. başıamı~ dan evveı penhagı işgal eden Alman aı;kerleri sefa- Haşmet. bu geveze ile .başı ·belaya gire- - Evet, evet! 
~ Uıtbol Aj&nlıtından: ıseti altında en kuvvetli kadrosi!le An.kara.ya ret binasını buluncaya kadar bir parça ceğini, işine geç kalacağını. ma•hkeme- - Vc.ıpura bjnen adamın üzerinde 
~V940 cum.a.rteın f(\nü yap.ılacak millilhareket etmil}tir. · oyalanmış1 ardı. lerde uğraşacağını düşünerek yerinden m"vi renkli bir esvab, başında lfıciverd 

'l' maçları: . Altınordu ve Altay geliyor Ertesi günü vaziyetten haberdar olmı- kalktı. Polis müdüriyetine acele git - renkli bir fötr şapka vardı. 
~ aıtBl.ın stadı: AMllı<ırdu • Vefa saat 15 ha- 12Jı:nir <Hususi) - ~tınordu ve AlOO..y ta. yan kara. kömür gibi saçlı Mis Swire, se- mek istiyordu. Halbuki vapur daha Be- Haşmet. elbisesine bakarak dudak -

Ahmed Adem. kımları Cuma günü Istanbu:la hareket ede_ b - A l dı Hır 1 b t ğı · · k b_ · farethane binasının zilini çaldığı zaman, ege, rnavud:köyün, Beşiktaşa uğrıya- arını ısır · s a as ı ıçın urşun 
.. fa kapıyı elinde ro··velver tutan bı·r Alman caktı. H.umelihisarından bir otomobille kaleminin ucu kırılmıştı. ~~Şilrtaş _ Mtay 88&ıt 16.45 hake.ın: Nuri ooklerıdir. Izmirli takımlar Cumartesi ve Pa. 

. zar gunleri ve ve Beşlıkta.şla maç yapacak-
a1141;94ı0 Pazar gnai\ yapılacak milli kü_ ıaı:dlır. Bu hafte,ki ma~lar İzmirde büyük bit askeri açtı ve: yorırn saatte daireye yetişebilirdi. Meçhul ~dam telefonda bağmyor • 
~ tııa.çle..rı: ala'ka. ı.ı.yandlrmış.tır. Izmlr taılmnlruuun bu - Tevkif edildiniz!.. dedi. genç kız da Acele acele merdivenleri inmiye b~- du: 
eeırer . . sene Ist.anl>ulda J.yi netice'.ler alacak.lan ümld sadece: ladı. - Dinliyor musunuz bayım? 

•aın.ı stadı. Vefa _ Altaıy saat 15 hakem. edHiyor . 
.\l.t~ Duranııoy. . İkinci küme maçları - Ya öyle mi? .. cevabını verdi. Mavi gözlü, geveze yoku da yerin- - Anlatınız dinliyorum. 
~ Öı.e=lıı.Be~ .saa.t ıa.45 hakem. Ta. Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi Futbol Bunun üzerine, genç kız içeriye a1ındı den fırl<Ildı: - Bu adam karşıma geçti otU'

0

L••l 

Ajanlığından: 21/ 4/ 1940 Pazar günü yapı _ ve A1man askerlerinin muhafazası altın - Boğaz Palas cinayetinden bahse- Kendisinde bir gayri tabiilik gördüm. 
Fenerbahçe Ankaraya gitti ıacak ikinci küıme tehir maç..ı: d:.ı. bulm •'1 diğer sefarethane erkanı ile der etmez hiddetlendiniz. Galiba. iıdni- Boğcız Palas cinayetinden bahsederek 

9e 1.tiı.u küm.e deplıBsman maçı için Fenerbah Fenerbahçe .stadı: Y. Da_:udpaşa - Galata J.-rı<iınlarının bulunduğu bir odaya götü- ze g€lmiyen bir şey var. Üstelik bana biraz konuşmak istedim. Bu Yak'C.j'I 
taılt:ıanı dön eski sat açık Niyazinin riya- Gençler saat 11. Hakem Ihsan Bayn. rü!dü. hakaret ederek kaçıyorsunuz. Ben size i-::ilir ıisi tmez yanı.rodan u:mklaştı ve 

Ank~ ra mek·ı·e- ~b--l~e-r_ ı_......,... .. _ .... __. -S-;r-b,.e. ~ı ". u·· reş St3farethane erkanı açık kamyonlarla gösteririm. vapur Rumelihisarına yanaşmış buJun-
M. ~ _ !ıt askeıi makamata götürüldü. Sefir i]e ai- Dive söylenerek merdivenlere doa _ <lu1u icin iskeleye atlıyarak kaçtı. Ben 

b k 1 r 
~ lesi otomobillerle nakledildiler. Kendile- ru ~irümlye başladı. Bu sıratla H;ş- bu ~üpheli aıdamı yakalamak istedim. masa 3 a arı saçmp er J r :ne csoğuk . .fakat dürüst> muameleler- met çoktan aşağıya inmiş ve iskelede Fakat o sırada vapur kalktı. yetişeJne -

St~tıkara.. mu~ıusi> - Bu Pazar 19 l\~ayı.s Bedeın Terbiye.si İstanbul Bölgesi Güreş de bulunuldu. bir dakika bile beklemeden çima almış dim. Duyuyor musunuz? 
hacJyomunda a.tıe~zm teşv1k ~.üsa!Jakaıan Ajanlığından: Kopenhagı sekiz yüz Alman zaptetti. olan vapurdan dışarıya atlayıvermişti. Haşmet. dişlerini gıcırdattı: 
~ llUınıştır. Bu musabakalara. klup mcnsi.lb. ı _ 2'0/ 4/1940 cumartesi günü yapılacak Bunların bir kısmı kömür arabalarına Battal vücudlü. geveze yolcu aşağıya - Duyuyorum. duyuyorum. 
lek1 ve ıncltteb talebeleri ııirmişlerdir. Alınan olan .seııbest güreş müsrubak:aJ.arma. Mjısıxa ~ek1anarak, diğer bir kısmı da tayyare- yetişinceye kadar vapur hayli açılımş- - Herhalde bu adam tehlikeli ve 

nı.1t net!ctler şunlardır; gidecek olan İstanbul takımına dahil güreş. ı ı h · · 1 d' D k N · ıu er cı şe re gırmış er ı. anımar a azı- tı. O bıı vaıziyette avını kaçıMYıtm bir şüpheli bir kimse olacak. Trac: olma -
upıer arasında: çiler ginniyeceıklerdir. -u-, ·( 

ıcıo r.:ııetre· 
1 

N 
1 

" H ı·d 
3 

M h.ri de. önceden tesbit edilmiş mahaller- avcı a...,ibi hırslandı ve yumruklarını mıstı. Galiba, ç"'hresinı· d"'g~iştı·rm.ek is-
t · - azın • • • a 1 • • u - 2 - Mısıra gidecek olan İstanbul gfü'eş ta · "" "" ~:er. Dl"rece: 12,1. kımı Hüseyin Erkmen, Yaşar Enkan, Yusuı de mevki almış bulunuyorlardı. uzatarak henüz iskelede bulunan polis tiyordu. Belki de tebdili kıyafet etmiş-
tlere~~;~e~. 1 - Fahri, 2 _ Abbas, 3 • Nu.nıi. Yener, Ahmed. Kandemir; Adnan Yurdaer, Sabahın alaca karanlığında Nazi ca· rr,üfetti~ine bağırdı: ti. Ben bu adamın Senihanın katili ol-

800 • Mustafa Çakmak ve Mehmed Çobandaın tet. su.sları A1man askerlerini şehrin içinde - Elimden kaçtınız. Fakat ben size masmdan ~.üphe edi~·orum. Alo, alo 
.... .rnetre: 1 _ Galib, 2 - Halid, 3 • 1\luam_ kil edilıni<>tır. ·' .. ıet. Dnece: ll,H,

5
. ~ Ye etrafındaki ana mevkilere götürdüler. göstereceğim. duyuyor musunuz? 

.... ısoo metre: 1 _ Mehmed, 2 _Kenan, 3 _ Os 3 - Bu itibarla yapılacak olan müsabaka- Birkaç silah sesi işitildi. Waldeır.ar sara- . Ha." .. m.e. t .• bir. otom. ~bile atlıyarak po- Haşmet. telefonu çoktan kapamı .. c::, 
"<lan. DCTece·. 4,29,9. lar bölge serbest güreş birinciliği olmayıp yındakı· muhafız askerlerı·nden üçu·· mu·· ı d t tt - ıs mu urıye ıne gı 1· odanın ı·çı·nde ku"'frederek dolas1\01·du. 
Cırid atma: 1 - Ha•..ıar 2 Suat ., Kırkpmarda yapılacak olan serbest güreş d f d b 1 k k l d.. l -

lll. 
45 

roetre. ,... • • • " • BaL birinciliklerine iştirak edecek İstanbul taıkı- a aa a u unur en ma tu uştü er. G~rib tabiatli. geveze yolcuya gelin- · ~ 
ıt8 ıı mektelıl .. rJ ar""'ında•. mmırn seçmesi mahiyetınde olacaıktır. Alman~ar, bir jest olmak lizere gayet ce o, Bebekte vapurdan atladı. Hemen Ayn· gu··nü aks-!I,..... . . . S ı·h t 

'- ..., SÜSlü bir kale kapısını berhava ettiler. h"' ""k b b kk 1 d" A- k 1 n cuuı ısınının a a a • 
,.. O metre: 1 _ Mevlftde, 2 _ Mel<la 3 • Fe. 4--Müsabaka. hakemliklerine Ahmed Gür. uyu ir a a ukkc:uıına girere tin olduğunu Ö i· e · .. r· 
·•ha. Derece: 13. • lkaın, Vefi'k Gürkanlar, Refik Bükülmez, Re. Danimarkalıları korkutmak, sjndirmek telefona yapıştı. l s· sk yfıy H n ~avı goz u. gdc-
~~~'<60 bayrak: 1 _ K:ıa ııne.si takımı, 2 • Kız şad Tunçkol; Salm Ankan ve Sedad Şahin için de bir hava meydanına birkaç bom- ve1e yo cu .,.ır, e ı ayrıye vapurun a 

""llti.siı. Derece: 3,18,7. seçi1mlşJ&ıdir. ba attılar. * etrafında toplanmış olan bir sürü insa-

tt~ topu: 1 - Kız lisesi takımı, 2 - K!Z Ens- Atm :ı va atlama müsabakaları Başvekil Stauning ile hükCtmetine bir Haşmet. odasına henüz girmişti ki na şunları anlatıyordu. 
~u takımı. ültimatom verilmişti. Kabine ile kral telefon çıaldı. Karşısında müdüriyetin - Bunlar polis değil m~ıken. . A -

llıeli'terct 1• at ·..ııt" Kız ıı~-~•nden Mevıu· "e 
59

,
31 

Atletizm Ajaınlığından: 20 Nisan 94n Cu santr"":ı1 \rardı· kıParı bı'r ~eye ermı"vor Bu gı'dı" c::le ..,, ... ......,.,..... "' • Krı·sıı·ye, ülkeyı· Almanlara teslı'm etmek '" · ·- " J • • re k martesi günü saat 15 te Beşlıktaş Şeref sta )al)tıı(~~ır~pu atarak yeni Türkiye r~ oru dında ilkbahar atma ve atlama. müsabaka: veyahud da bombardıman edilmesine• ra- - " Birisi telefon ediyor. Boğaz Palas şehirde hepimizi öldürecekler, birimi-
"'·k ları yapıla"ktır Müsabakaya ıMı~ ... ede k zı olmak şıklarından bı·rın· ı· tercı·h husu- taki cinayet hakkında mühim bazı şey- zin katili bulunmrvacak ... Böyle ı·eza-
1
...,. ek talebe>Iı>r arasında: ''"' · U?~............ ce J 

l'i. ~o nıetre: 
1 

_ İbrahbn, 
2 

_Hikmet, 
3 

_ Nu_ atletlerin vakiti zamanında hazır bulunma- sunda bir saat mühletleri vardı. ler sbyliyecekmiş .. dedi. let mi olur? Şu Boğaz Palasta öldi.lrii -
..,ercce: ıa. laırı Iazundır. Saat sekizde e~liden fazla Nazi bom~ Polis müfettişi buna memnun oldu: len güzel Senlhanın katilini yakalad•m, 

4rıo n t . · .A.,ağıda lsimlerl yazılı ha.kemlerln lütfen bardıman tavyaresi şehrin üstünde gö- - Derhal bana veriniz. Emrini verdi. telP.fonll\' haber verdim de telefonu yü-
11-ı~ r...~ re: ı . Ra.şıd, 2 • Ibrahim, 3 - /ıh- te"'"ifleri rica olunur. .ı • · VW"ece: 57,1. .,.. "'~-ı'h H röndü. - Biraz ~nra heyecanlı, titrek bir züme kapadıJar. Göreceksiniz. Bir ke-

l5oo n:ı • . Adil Giray, ~ıı.uı, aıındi Saver, Cemil k d' · J t ö Jü o d B k d kat 1 ı--] d lııııen-0 etre. 1. _ Cevad, 2 - Sabahattin, 3 _ Uzunoğlu; Hüsamettin; Zeki; Tevfik, İhsan, Biricik Danimarka tayyaresi müstev- ses en ısıne şun a ı s Y Y r u: nara yazın. u a ımn · i i yal\A an ı 
· Derece. 4,42,4. • • Musa Kazım, Fethi, Ekrem, Melih; Receb; lilerc karşı koymak emelile. adeta intiha- - Artist S€nihanın ka~li. işjni talı - ğı zaman üzerinde mavi renkli bir el-

(''•· .. ··-~~~.!1~: .. ~ .. !~ .. ~~~?.~!. ...... _ .. ~~-~!?..;:~~~~~.; .. =.!::!ı.~:;; ,...... ....... . . ra kalkışırcasma havalandı. Pek az bir kik eden kimse onunla görü~mek isti- bhis
1
e ve başında l~civerd bir fötr şapka 

Mektebier arası futbol maçları bitti 
....... . "\ müddet sonra mitralyöz kur11unlarile de- yorum. u unacaktır. 

: llk deşik bir halde yere kaoak1andı. Al- - Benim. 'Müvezziler vapurun içinde avazlan 

~.?CU/1939 te,rihinde başlıyan erk~ nıektebleri bir devreli futbol ligi 13/ IV / 1940 
t~ ~etlenmiş ve kırmızı beyaz kümelere dahil takımlar aşa~ıda gö.sıterilen de_ 

rı kamnmışlardtr. 

l man tayyareleri binlerce yeşil risaleler - Oh. stzsini'! öyle mi? İsmin~:z? çıktığı kadar bağ1rıyorlardı.: 
1 attılar. Bu risa1elerd'e şunlar yazılıydı: - Ha~met! Cinayet masası şeft. Cinayeti yazıyor, cinayeti yazı-
: ıD·"·:"mt 8 inci savfada) - Memnun oldum. Benim de ismim yor. (Arka.<n var) 

1 
l3e.Y'az küme: 

GOL: 

~luııı i• imll'ri: 
1-.n,.,. 

Maf iip Ber: b< re 1 
~ : 

~ ...,.owa~a.y Lisesi 7 6 ı 1 19 5 
a --~e Lisesi 7 5 1 1 19 9 
• --~faka Liaool 7 4 1 2 14 5 

18 
18 
17 

3 --~ L1se81 7 4 2 1 9 7 
6-. !fıi: Li.se61 7 3 2 2 10 5 

16 

'1 -- ~mtye.I Lisesi 7 a 4 1 1 11 
15 

: 
a .._ ~ MuallJm M. 7 ı 6 o 4 20 

1
: i 

-- ~ı;J:klıu Lisesi 7 o 'l o 4 24 1 
ı ltılllu:& elime: ., i 
2 -- Bcıhzıı;.ı Lisem 8 7 1 o 30 3 i 

1 
8 .._ liaydarpaşa Lisesi 8 6 1 1 30 6 ~~ i 
t -- Veta Lisesi 8 5 2 1 13 8 ! 

1
6 .._ f.stanbuı Lisesi 8 4 g 1 14 fi !~ • 
6 .._ Ytıee thkü Lisesi 8 3 4 1 s 11 15 

j '1-. 'l'lcaret Llsa5i 8 2 4 2 7 18 14 
ı 8 .._ San•aı mektebi. 8 2 6 1 5 20 ıs 
9:~ Lisesi 8 1 5 2 7 15 12 

• 1 T. Lisesi 8 1 6 1 3 26 11 

}~~~and~ cetv~ere göre Boğazjçi Lisesi kırmızı 'kümenin, Galatasaray Lisesi be. 
ı liaYriy lnellıiil ş.ampryonu olmuşlardır. Beyaz kümede müsavi puan olan Galaıtasaray ve 
i 3, 8 1 e IJ!aelerl arasında yıapılan gol ave&jı neticesinde Galatasaray 2, ı e mukabil 
: 4 e ııanı.ptyonJuğu kazanmıştır. 
\ MaYtsta Gala.Uı.sarayla Boğaziçi Liseleri ansında final maçı yapılacaıktır. ............... ······ ...... ·············· -··········-··-............... ···-·· ................. _ ........... -.....• -./_ 

(_Dl_iı_ı_i_Pi_·y_a_n_g_o_n_un __ y_e_n_l _k_e_,_ı_d_e_d_oı_a._b __ ı_a_r_ı__,) 

B~vekil Dr. Refik Saydam berab€rinde Maliye Vekili Fuad Ağralı olduğu halde Milli Piyango İdaresinin Avrupadan 
getirttiği otomatik keşide dolablannı görmüştür. Bu dolablar 19 Mayısta yapılacak olan hususi bir ke§idede kullanılma
ya başlıyacaktır. 19 Mayıs günü dolablar stadyoona götürülecek ve orada halkın önünde keşidelere başlanacaktır. Resim
ler Başvekili. Milli Piyango Müdürü ve Maliye Vek!leti Varidat Umum Müdür Muavini Nihad Ali Üçüncünün verdiği 
izahatı dinlerken ve dolaıblann heyeti umumiyesini göstermektedir. 



8 Savfa SON POSTA Ni ıt 
ısan ~ 

İngilizler Trondheim'in 80 mil 
şimalin d asker ihrac ett' er 

Deniz müsadere 
hukukuna dair 
kanun layihası 

Çemberlayn lngilterenin Balkan 
devletlerine karşı siyaset'ni anlatb 

GB nfı l ind tıeyfada) 
nazarile bakılmaktadır. 

Stok.halın. 18 - Trondheim bölg in
deki Alınanı kıtaatı, ıİngillı ve Norveç 
kuvvetlerinin beklenen taarrudarına 

mukavemet için büyük hazırlıklar yapı-

(B:ıc;tarafı 1 inci sayfada) İ bt' 
Tronttheim mıntakasında, Almnnlnr, Nor le deniz müsadere hukukuna dair olan (Baştarafı 1 inci sayfada) Bu müzakerelerin hedefi, ngiltere 

veçlilerin mukavem9t.loe nığınen bir kaç ·· ,.,. İng"ltereden "~rılm:c:lar veya ay kUnıetinin, Balkanlarda ve Tuna ınıP . • ti'~ kanun Iayı"hasını tctkı"k ,.e mu··zakeı·eye uz~re 1 "'.; -s -müfrwneyi ileri sürme~ muvaffak olml.l'Şlar · 1 k mı k tl · d lh emnı)e 
~ Maeraker'1 işgal etımolerdlr. başlallll§tır. nlmak üzere bulu~uşlardır. Jngi .te - ası me e e erın e su ve _. 

d k ldıkl 9 g arf n<ia Alçıler muhafazaya matuf olan aiyasetile ahe11 
03lo'nun şlmallnde Almunlar, günlerce Layihanın başında deniz müsadere hu- re ~ . ·a arı ~ z . 1 • "' ' 

muhıar~ i9Qnra KDn~er'l işgale kukunun takibi salahıyet! tesbit eJılmiş- hancıye nazırının. r.ıyase~ı a~tı?da •. Av- tar bulunmaktadır. 
~uvatraık omuşlardır ,. şlm<:I~ mez.kür şe - tir. Düşman ve bıtara! deniz nakil vası- rupa cenubu şarkısı vazıyetının ıntac l\lütekabil anlaşma 
hirdien itibaren denize Jradv tsveç hududu t · ~ · I I · tetk"'k t · I a· et yor. kontrol ektedlrl Alma İsvc - talannı durdurmak ve aıamak ve nakil e tıgı mese e en ·ı e mış er ır. Çemberlayn sözlerine şöyle devaIJ\ 

Na~ İngi!i: kıtaatı çıktığı h~k- :a.ıe k:ı.m.r e:;ecek oı:~a. Alm:U kuvvef~ vasıtalan. ile onların içinde bulunan eş- Keza Büyük Brit<·.~1):.~d'a .bul.tman miştir: 
~n~akı haber Aoutün ~o:'eçte bir n.k- ıert, tııu .ruretıe, isveçe yandan bir ınaı:ruzl yaya yapılacak muameleye dair muay- Ron:1a. ve Mos~o~a buyu.~ elç~en de Müttefikler Avrupa cenubu şarki de~ 
bınlık havası hasıl etmışbr. yapablleooklıe!'dlr. yen saliihiyetler layihada ayrı ayn hil- bu ıçtımalara iştirak etmışlerdir. letleri arasında mütekabil anlaşma J1l 

Verıien maIUrrınta göre, Namsosa 30 İyi lraynalttıın alı?an haber1ere göre, Al. kümler ha!inde gösterilmiştir. Harb ge- Hepsı Kral tarafmd'aıı huzura ka - hunun artması arzusundadır. Bu meJ111' 
kilometre kadar ~esaf:de. Stelnkjere =~oı;= tu-nenerı 60 blfl 00 - mileri ve ticari maksada tahsis veya ti- bul edilen elçiler, benimle, harb iktı - ketlerden hiç birisinin istiklali veya tr 
Nroveç kıtaatı tabşıd edılmıştir. Stelnk- - · cari maksad için istimal edllm.cyip mün- sadı ve istihbar<!t nazırlarıle ve diğer mamiyeti müttefikler veya müttefik ot 
jer, msosa geçen, erde in§& edilen bir .s~ betler basran amme idart?Sine mahsus deni:r. kabine azasile görüşmüşler ve alaka - dular tarafından tehdit edilceği kork1lsıl' 
cbmtiryolile bav lıdır. Bu mıntakadaki Stok.holın, 18 (A.A.) - Burada haber nakil vasıtaları deniz: müsadere hukuku- 1 dar nezaretlerin salahiyetine dahil me- na düşmesi için hiç bir sebeb yotctııf 
Norvec seferbcrliğ! tamamlanrmştır. ver;ıdıi.[tine göre, Trondheim limanında na tabi tutulmamtştır. Deniz müsadere sel;:>l ri müzakere etmişlerdir. (Alkışlar): 

~hnanlar muazzam tayynr:terie :ıor- demirli bulunan Almanların üç deniz hakkını tatbike hangi makamların sata- Majeste kralın mümessilleri. lord İktıc:adi sahada, müzakereler, tngi ~ 
veçın cenubundan gelen takvıya müfre- tayyaresinden ikisi Salı günü, İngiliz ha- hiyetli bulunaca~ı lavihadn şöy!e göste· Swinton'la da görüşmek fırsatını bul- hükumetinin siyaseti nazan itibnre alı: 
zeleri a'maktad l!ır. va kuvvetlerine mensub tayyarel<.>r tara- rilmiştir: 1 - Harb gemileri ve mı.ima- muşlar ve İngiltere ile Avrupa cenu - rınrak yapılmıştır. Bu siyaset, bu meJll r 

A m l r t çıll nyo·l r fından yapılan hava hücıımu esnasında sılı ordu birliklerı komutanları ve bun- bu şarkisi memleketleri arasındaki ti- leketlerle olan münasebatın. aradaki t 
Tr ibP!m crvanndaki bütiln köprü- tahrib edilmiştir. Bundan başka 5 Alman ları \ k ve idare edenler. 2 - Türk ha- cari mübadelelerin devamlı surette corl mübadeleleri kabil otdu~u kadar dt 

!er berhava edılmistir. B r Alman kargo- tayyaresi daha tahrib edi,miş ve P trol kimi 'eti altında o'an yerlerde hususi s~- inkişaf ve muhafazasmı teminle mü - \"aJr.h şekilde arttırmağı temin edecek f 
sunun Trondheım limanına ağı?' tank ve sarnıç gemisine tam isabet vakı olınuş- tle bu vazife ile tavzif ed.'.len makam- kellef olan yeni bir ticmret birliği hak- kilde inkişaf ettirilmesi merkezindedir• 

.. ü ş h . tur. Evlere hiçbir bomba düşmemiştir. lar ( ) 
top çıkardığı görülıniişt r. e rın tepe- Erir!"- . !kında baZ1: malfunat almışlardır. a.a.~ 
lerine ·tı:~1 özler y~leştirilmiştir. "' Layiha esaslarına gere, hükfımet, de-

Trondh . ~e İsveç ara'ltnda telefon gö- Oslo, 18 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil- niz rnfuadere huKukunuıı tatbik edilece- Tunada seyrus fer Milli Şefin tetkikleri 
rüşm kri kesik olduğundan Alman kıta- diriyor: ği zamanın mebde ve müntehasını tayin 
atının hakiki vnziyeti meçhuldür. Oafonun doğu cenubunda İsveç budu- edecek ve bu huJ;:uk. Be!grad, 18 - Belgradda toplanan Tu- (Ba arah ı inci sayfada) 

Sl:okholma ~len son !laberlere göre, duna kadar olan mesafe şimdi tıımamen Acık denizlerde, na cnternadyonal daimi komisyonu. dün ile umumi kutib Kerim Ömer Çağlar ıs· 
Almanlar Trondheim"n 30 kilometre ka- Alınan kıtaatının işgal! altındadır.. Nor- Türk· c Cümlı:.ai~t·•\1::n., müttefi1:1..<?- ı Tunadaki seyrisefainin emniyeti bahsin- rafından karşılanmışlardır 
d;u: rkmda. ve t eçe · n demiryolu veç ordusunda bu rnıntakada dövüşen 50 rin ·n, dü..mıanlanrıı:ı hakimiyeti altında de aşağıdaki kararları alın~tır: Milli Şef doğruca köylü el san'a!!~ 
üzerinde bu1 unan Stjordal tayyare mey- zabit ve 1000 ne.fer esir edilmiştir. Dağı- oları. sularda, j 1 - Harb gemisi haline ifrağ olunabi- enstitüsü i1e ziraat san'atları enstitıJS 
danını ic:gal etro:şlerdir. tılan kuvvctH müfrezelf!r İsveç hududu- Türkiye Cii:rn.hunııctn•in, ·rııüttefikle- lecek gemiler, Tunada seyir edemiyecek- nün dericilik şubesinin müze kısım!ıırr 

Alman kıtaatınm İsvec hududuna var- nu geçmiş ve enterne edilmişlerdir. Tinin ve diismanlaT'm '1. ~cyrii.sef<!re samı l lerdir. na girmişler ve orada derin bir alaka il: 
dıklarını bildiren haberler mev.s.imsfzdir. Kıh'i n ti"P. şima'rle alı mıv cak körfez ve sahil su.larır.rla, ve sey•iiseferc 2 - Tunada seyir edecek bütün gemi- takib buyurdukları köylü el sanayii ıl 

Yalnız bazı Alınan devriyelerinin Pari.s, 18 (A..A.) _ Havasın elde ettiği hizmet eden sair deniz tsisatında tatbik lerin rnürette·batı, bütün limanlarda hü- dericiliğimiz ve derilerimiz hakkıod' 
Steiııkjcı: ve Namsosa giden demiryolu malfunata göre, Berlirun Alman siyasi cdtlecek, bitaraf ht1.1:ı1metlere aid sular· ı viyet kontro!una tabi tutulacaklardır. Rektör Süreyya Genca. Profesör c;erır 
üzerinde ve Trondheimin 55 Km. ka - mehafili şu kanaattedir ki, .Avrupanın da tatbik cdilmitı,.c ... k~ir. 3 - Her türlü silah, mühimmat, infi- gras, Dr. Tevfik Eşberk ve Dr. Cahid Ötl' 
daı: şima'indc> bulunan T..evangere gitmiş şimalindeki banb ancak fer'idir. Eğer şi- Nakil vasıtalarının ve eşyasının mu- lak maddeleri ve umumiyetle tahr ib iş- cü tarafından verilen izahatı dinleıııif 
olmaları ihtimal dahilindedir. mal har:bi Norveçe inhisar ederse bu, hasımlık ve bitaraflık vasıflarının nasıl !erinde kullanılabilecek bütün maddeler, !erdir. el 

fu'l'il"z. t yyaxele .. inin 1914 harbinde Gelibolu se!erme teşbih tnyin olunacağı ve bunların nasıl bir Tunaya sahil devletlerin hususi müsaa- Reisicümhur İnönü gerek köy fi 
bam'\ ı-dı rı edilebilir. Eğer ihtilaf Lıv ·c de sirayet muameleye tabi ttıtulaca~ı hakkında la- desi olmaksızın cdemir kapt> yı geçemi- san'atları ve gerekse dericilik mevzul8

3
, 

Diğer tar.:ıfbm İtlgiliz t yya:releri bu- ederse yeni bir Seliinik cephesi vücude vihnda geniş hükürrler bulunmaktadır. yecektir. hakkında kıymetli direktifler vermek 
gelmiş gı"bi olur. Ablukanın ise, hükumet veya onun na- 4 - Bugünkü gümrük nizamları, çok zere alakadarları bilahare rektörlilk odf' gün tekrar Stav r lı ta meydanını 

b tahr b Fakat. Alman~ ile müttefikler arasın- mına hareket eden askeri komutanlar ta- daha şiddetli bir gümriik nizamı ile de- sında kabul buyurm~dır. bombardıman etm·ş. ve Byli i at .J - • 5" 
ku d-•- 1 k daki harbin kafi netice vereceği harb rafından ilan edil bileceği, ve abluka ilan ğiştirilecektir. (A.A.) Saat 17,45 e kadar enstitüde kalan 1 yapmışlardır. Do uncıı ~ o ara ı tı 

d k sahası, c.imali Avrupa olmıvaca.l(tJr. 0
1 unurken ablukanın baş.lama zamanı- Londra, 18 (A.A.) - Royter ajansının yın Reisicümhunımuz ehemmiyet ~,,. borrJbardıman edJcn bu mey an, artı y· - _ .. 

1 h 1 1 · Stokholm. 18 (A.A.) - Husııo:i bir nı~ abluka edi!Pn sahi1Ierin coğrafi hu-, dipl<>matik muharriri yazıyor: buyurdukları bu mevzular hakkında ~ ... bilfiil gflyd kabili i fma bir a e ge mış- ıı..ır 
membacfan alınan bir habere pnre Al- dudunun, bitaraf gemilerin çıkıp gitme- Beynelmilel Tuna komisyonunun, Tu- sek düşüncelerini söylemişler ve ı-

tir. manlann Scharnhorst zırhl•sı Trondheim leri için bırak1lan müddetin d~ tesbiti na üzerinde seyrüseferi kontrcl etmek ü- gelen emirleri vermişlf'rdir. Hava is1C'ri nf>zareti tnı afından nr>sre- , ,-
k d R · 1..l!rf · d k t lüzumu lôyihada t:ısrih edilmiştir. zere hususi tedbirler ittihazına dair ola- Milli Şefimizin enstitüyü teşrifleri dilen bir t~bli~, dun ve P.vvelk1 gece Nor- •a ının a .ıs:'a ""v ezın e araya o ur- . tJ' 

veç sahillermde yapılan barekttt hakkın- ınu ve. gemının·r.ıç araı~ :ru~a. a mış .. 1r. -.., 

1 

'- t L. b t t Deniz müsadere hukukunun tatbikına rak verdiği karar. Londrada çok iyi kar- nl olmm:tur. Müfarakat buyurdukları 
1
, 

da ru maTi'ı"Tatı vermektedır: Jtynı membadan q1dmldlğıne gore geçılmeti ile hadis olacak davalan birin- 1 şılanmıştır. Bu karar , Tuna sahildarı man talim heyeti ve talebenin candan ' 1 Ba.}lıca hUrum, 17 s:ındtl Stavan r'e bir Alman kruvazörü de Trondheimde ci derecede riiyet etmek üzere deruz mü· memleketler arasında ve Kar adcnizde ti- kış ve tezahürleri etrafı \•n1atmıştır J{I' 
.tnrşı }'BO'ırr.:L-ttu. oma tanare lim1ulında karaya oturmu tur. sadcre mahkemeleri ve ikinci derece.-!e cari emniyeti temin etme.i bakımından talebelerden biri enstitü ailesi natn111 

bulıınm olan '1ı.lrook Al:rıuı.n ta.yys.reler.I riiyet etmek üzere yüksek deniz müsadc- yalnız iktısadi ve bahri noktai nazardan kendilerine bir buket takdün etmiştit·0 
tnhrlb ro'lmt~t·... R ınd n b !t'l 2 .A.ım n A~manlar. Dan'mar&ayı fi'" S 1 re mahkemeleri u-sk.l edilecektir. Bu değil. ayni zamanda siy~sl noktai nazar- Millt Şef enstitüde gördüklerind~ 
tayyaresinin dü~ürillmil:ş olm~ı muhtemel_ • 1 p·· 1 mahkemelerin toplanacai{ı yerleri başko- dan da mühimdir. mütehassis olduklarını beyan etmek t' 

dlr. ISQ .. 8 .lıB r • mutan tayin edecektir. Deniz müsadere Tuna sahildarı memleketlerin müşte- retile kıymetli i!tifntlarda bulunmuşlıı 
Sbn er tavvnre ~e~· nı, geceleyin (Bastarafı 7 ncl sayfada) mahkemeleri ikisi adliye hfiltimletindım, rek menafii ile alakadar olan bu karar, d 

tslcı:3r bombsU'dlll"'2n edıhN§ ve )lemden bir - Mukavemet göstermeyiniz, eeçen birisi askeri ad'i hfıkimlerden olmak ü- Macarlar, Rumenler, Yugoslavlar ve ır. 
takın hasara~:ı. uf,.am~tı.r- h bd ld l'Pt. ·b· :-...ı· • . . . ı k bl · 
Dı~~ tnrnftan İnı:>!llz tayyare~er!, Norveç ar e. o u!i ... gı l §uıwı a:. aynı ışı ~~-,zere üç mesleki hakimden ve iki deniz Bulgarlar tarafından müttefikan veril- SPOR: Ankara me te erı 

SJ.hllinin 'klM~ vC' aAı:ıl:J.rl a~ rt'lrl bf .. tn _ pan dunya harbcibaşıı;ı Çorçil 1ngılız sübaymdan terekküb edecektir. Reislik ~ olup, bu milletler, kendi kara sula-
kım +:eşıf ueu.mrı yapm dır. Bir dtışman kuvvetl riırln Danim rkaya ve Norveç<> vnzi!esi en kıdenıli adliye hakimi tara- nnda haklarını müdafaaya karar vermi§- müsabakaları 
taht.clbahlrtne kanı ys:oılım hüc:n..m, mu.var_ çıkmalarını tasarladı. Biz sizi himayeye fından görülecektir. Yüksek deniz mü- ter ve kendi sulannda, muhariblerin nü- (Baştarafı 7 nci sayafada) ,,; 
fa~le DtiiO".l"'n~\~r. Alm~arın lb1r gcld'!k:.> o:ader.e mah'kf>me.l~rı de ikisi adliye tem- fuz ve faaliyet icra etmelerine mfıni ol- 4.XlOO bayrak: ı _ Poll.! Koleji, 2 • O 
~u ':;:~ ~~1!::u~e:1~::1~;;r·tayyare- Bnş;e:o1· k:arannı ve:di. :ri~erin hi- yjz mahkemesi azacıınrlan ve birisi askeı f ırurk: kararında da ittihad etmişlerdir. Lisesi, 3 _ Erkek lisesi. e6' 
ıertnd'en üM' Jıa.-.,. ·c.t erlnf} met etme _ mavesını kabul edecekti. Küçuk devle- temviz mahkemesi asker1 adli hakimle- Aktedi!en anlaşma, Avrupa cenubu GUUc: ı - Muzaffer, 2 - Beşir, 3 - A.hJll 
4~ D A1mn rinln lıücu. tin s~kiz. blıı kişilik ordusuna mukave- rinden olmak üzere üç mesleki hAkimrlcn şarkisinde sulhü muhafaza için takdire l2.26 metre. 
ı:a eyr. n İn<"'ili -uvarlrQ llssil _ met etmemeleri emri verildL ve iki d niz sübayıııdau te kil edi'ecek- şayan bir tedbir teşkil etmektedir. Yilksrk m ektebler miisabaknları ıef• 

n. aroet etını...e.tit. Kopenhagın dışında bulunan radyo tir. Her bir dC'niz müsadere mahkemesi- Roma, 18 (A.A.) - Tuna nehrinde Bu haftl yüksek mektebler futbOI. v; r 
Çembe .. h-ynın beyanab merkezini sabahın saat yedisindenberi 1 ne devlet ajanı olarak bir deniz s-jbayı seyrisefainin kontrolü: hakbnda Roman- 1bol ve basketbol müsaba.kalarına deva ~ 

·· ı li iki Alma ef bcltl k 1 . . dllmlştlr. Putbolde Gazi Terbiye ve Y. z. _,J, lmıdıra ıs <A.A.> - Reu.ter alana bildi - rove ver· · · n n eri eme ·te tayin olunacaktır. Bu mahkemelerin ka- ya. Macaristan, Yugoslavya ve Bulgarıs- tıtüsü takımları ,2_2) berabere kalnlW',ıt 
ril•or.: idi. Danimarkalı bir Nazi on1art oraya o- za mevZ'Uu 'I'iirkiye den;z müsader.a bu- tan arasında aktedilmiş olan itila!name, Mülkiye mektebi takımı Konservat.u" 

be
Çemberlaynb 

1 
Avam ... Kamuasında aptıdald tomobil ile götilrmüş, biltün radyo me· kukuna taalluk eden tedbirlerin kamına İtalyan ımehafi'i tarafından müsaid bir (4. lJ yenmlştır. ... 

yanattn. u unmu,,.ur: l d bi od h d"lm" t• G SO .. 
Fransız askeri makam tı. müttefikler ta. mur arı a r aya apse t ıs 1• ı-a· ! muvafık olup olmadığını tetkik etmek surette tefsir edilmektedir. Fikstüre nazaran cum&rte&i günü 14, • 

rll.fından }"3.lltlan 8tnvaı::l4!'er ve 'l'ronde!m zete ieer"'eceleri işgal altına :ılınmış, o'acaktır. Mülkiye ve Ziraat Enstitüsü voleybOl ti, 
'bmW:l .. dımaıtlarrırJ'.n ~unı ıtebarll-z birçok Nazi aleyhtarı Danimarkalı gnze- Sırrt Bell '. oğ:u hakkındaki kunları Mülkiye salonunda kar§lla.g.ınşar 
ettim161tte ve- Stav:;ılnger bonmardımnnmın leci ' er tevkif edilm~ telefon ve telgraf • ·r ·ı ı l hkik l "k 1 d"ld' dır. ~ ' 
lb!l~ neticeler verdiltlnl söylemektedirler merltezleri zaptolumnu.ştu. Mütemadi iç.. ıngıJZ • 1 a yan l a 1 ma 8 1 1 Takımlar, alkı.şlar arasında. sahaya çı 

Ahna.n. kiıt-Q.a.t.ın•n Lıı alt.mda. bulunan • • k b rk" ·· - <Rastara f ı 1 ind sa d ada) lar nakem Esat. 1"' 
her Umııncla 1500 1la 3000 Alman {o.Skert var_ tıma hnlınde ?111unan 8" ıne e un~ ~n- mu·· naseb.r.ıtı olduğunu evvelki gün ve bu takibata e- Mülkiye: Ztya, Turhan, lruseyin, gJ\ 
dır. Troı 'de v;._z; değlld'lr ve gülO. askerler.ın muhafnzasında ıdiler. tr;. ismall; Hamil.. " 
~~ Aln ..,nlB.!', hava to.rlklle takviye kıt•_ !çlf!rlnden biri dışarı çıkacak olc;a, bu sas olan hadisenin tafsU~t v e mahiyetini Ziraat takımı : Mehmed, Macl~ Maa[J.)JJ1 
atıırı öndemı~lO'dlr. sünqülO bir askerin refakntile mümkün (Baştarafı 1 inci say.fada) de dün yazmıştık. Necatı; Muzaffer, İlhami ~de kil. 'fi' 

lma lar d,..-nz yolu ile de asker o'uvord\ı. cİtalya kral ve imparatoru> nun sıhh a- İstanbul zabıtası hadiseye aid bütün Baştan sona kadar heyecanlı geçen bü , 

n~ eii oı:I .. Ana caddelere çıkan Dıınim rk:ılılar, tine kadeh kaldırı~tır. Hususi mahi- delilleri toplamış ve bu suretle tahkikat leybol l!laçında ilk aeU ı~-7 Zlraa.tıutr ~ 
al c; ill · in k- b 1 yette olan h u akşam ziyafetinde Sir evrakını ikmal etmiştir. zandı. Iklncl sette çok güzel <>r'1I1 Çi~-. 

031o'ya hı\len denlı: ..ar~ıe de Alınan kı- Alınan mitr y zc erm .o e aş annı Sırrı Bel1ioğlu ithamına sebeb olan Mtllktyelller 16-13 kazandılar. Üçünc:U F .. 
tı gelmektedir. zı._., mfLl'I1 tarlaları, sey. tutmuş olduklarını gördüler. Kingsley Wood, Butler ve diğer bazı hu- d ~k • durgun oynıyan Mülkiye ta1tınu e.ncaı ' 

nferl tehllkeli bf,.. a benlbel' man'ar şeh;rde ivice verlnc:tikte!l kfunet azası da hazır bulunmuşlardır. mektublardan bazılarını a a:> erı ma- sayı alabllJl \·e bu suretle ZlraaUiler all:l 

3. mAnl ~ nr esika lle verilen petr'll m: ·tarım Londrn, 18 (A.A.) - Havas. Resmi İn- karolara gönderdiğinden. duruşması ev- ti 15_3 alarak oyunu gallb bitirdiler. 
d:ndi B"i " 1 k +e giliz mahfelleri Cro_sun di.in Shefiieldde velce de bildirdiğimiz gibi a.::kerl mahkeA Selim T~~ıı 

ırad ett:gi nutukta İtalyanın hattı hare- melerden birinde yapılacaktır. Ancak si- •
1 

I 

r men 'in b~tı 11 ı5 
ediliyor 

CB 

keLne doğrudan doğııuy:ı telmihte bu-, villerin bu kab!I mahke!lleye tevdi olu- Mısırdaki beynelmı e 
lunmasını pek yerinde buluyorlar. Fakat nabilmeleri bazı formalitelere bağlı bu- atletizm mUsabakalarl -" .t 
bu beyanata İtalya hak.\:ında bir ihtar lunduğunclan, keyfiyet Ankaraya bildi- Il"'.,. 
ve:5 ahud vazıyetini tasrihe davet eden rilmiştir. Türk, Mısır, Yunan a:tıetle.rl arası lJ'l ' 
ültimatom mahiyeti görmek hata olur. Oradan gelecek cevaba göre merci ta- beynelmilel atletizm mils~b=~ı 

Şurası kaydedilmektedir ki, Balkan- ayyün ettikten sonra Sırn Belliojtlunun gUn ve ıy:ı.nn Ko.hlrcde yap 
8 

• ıŞI 
ıarın b nşın muhafazası 1ta1ya için de, hangi askeri mahkemeye tevdi edileceğı Mektebler arası bayrak yar f' 
İngiltere için de kazançtır. Bununla be- anlaşılacaktır. Mclttebler nrosı 2o kilometrelik ba~. 

eden raber Londrn son zamanlarda İtalyan bazı nskcrl tedbirler de unutulamaz rışı bugün Taksim stcıdında yapııaca.lt~ 
ba-1 matbuatında umumiyetle görülen müt- nanB b" n Mussolıninin bazı mah~ Blrlnci müsab:ı.iaıyn s:ı.at 2 de tkincl 

l hta t .. l .. una ınae b ı caktır ..... 
. ıtefikıer a ey rı en:ı:vu e goz yuma- fellcrin esasen oldukça gergin addettik- ~~a a.ş ana - · da. saat 3 ~ r 

rı bu- maz Bazı sınıfların sıHi.h altına alınması . . ı· h'ml ti k b. h üçuncü grup musabaknsl 
: . . lerı vazıye ı va ı eş rece ır are- ~.ı .. ...aız.tır. 

gi:bı tedbirlerle Barı mıntakasmdn alı- b 1 ğ - "d d"l kt d" ~ kette u unmıyaca ı umı e ı me e ır. 

ar 
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Tetki ler zah: r 
(Bqtarafı 6 ncı sayfndn) 

(Baştarafı 5 inci sayfada) :rür. Elbisesi htç de yakışmamıştır, rilkü-
nın; o/o 6 sı da İngilizlerin hissesine düş- §e benziyordur. 
mekte idi. Halbuki 1937 yılında Japon - B~kası için rüküş dese, dinliyenler, 
kırın hiBSesi % 12 ye; 1938 yılında ise 

Sayfa 9 

a na bi a 
söylemekten vazgeçer. Aynanın f aydalaı 
rını anhtdınız ya! .. 

-Evet. 

Yttmn: san Aclnan Giz o/c !H sanild kendi ne? diye düşüneceklerdır. 
0 e düşmüştür. Halbuki buna karşılık Methetse, hig almazsa nezcketlne vere -

HolA.ndarun h · 1937 yılında % 19 a; celder~ hame.n sözü değiştirlr: 

- Hele şu dans işi yok mu? .. Salonlar· 
da ayna olsa dans seyri bir ızhrab olmakıo 
tan çıkacak. 

1938 yılında da % 28 e kadaı: yükselmiş-

! 
tir. cBen dün gördüm, ne kadar dn yakış-

- Anlamıyorum z :h , bir -y an'a- 1 • b" k d' Bu ~. esasen ne giyse yakıştırıyor.> 
s- en acı ses er işittim. KuzilJnı ır e 1 vaziyetten fena halde ürken Ja - Salonda bulunanlardan Bayan Saadet 

a - Anlasan da ne çıkacak? Olan oldu, 
ı 0 du. Sultanın babası A~bek. b.:ıb -

kız öl Urttü, annemin yureğ.ııc ındı. Se -
)) aşında öksuz ve sefil kaldım. 

an: ı gittıkçe h yret ediyordu. 
ban }~ıyor ya Zelıha! 

d.r- En-ur Alaeuin l;cn1m babam de il -
<I r. O babamın en 'J akın arkadaşların -
4k Onun ·atl•nden ve annemin feci 
<I den onra beni yanma aldı, ken-
t; c ı.. u olır adıgı iç'n bır baba şefka-

S .ıttu. Hnrkcs bcnı ~ir Aiaetti-

b'r y vnı tutmuş; anası. babası çırpını - ponya, Hindonezya üzerindeki ekonomik de Melfilıati tanıyordur; Melahat biraz 
yar r. Yay yanımdaydı. hemen bir okta hakimiyetini kuvvetlendirmek i"in elin- "".,...... d .. ~...,.. .. anca ır. 

mel'un hayvanı yere edim. Sonra damn den geleni yapmaktadır. Nitekim bu elim- Bayan Saadet. yutkunur: 
~Mdım. Zavallı )aH..ı daha ölmemış- leden ol rnk, Japon hükılmeti. ekonom k cMelAhate yakışmış ha.. hiç zannet-
ti, a'ıp yuvasına koydu:rr., b lmem öldü menfaatler ve müsaadekArlrltlar elde et- mem, küp gibi kadına da ne yakışır ki> 
mu onra? -ıı.. d.r,...;; 'L.. mo::r. ~uncesi~ son zamanlarda Fele - diyecektir. Göm aynaya flişır.. kendmi 

- Demek ok atm~kta müthiş mahnre- menk Hindistanı ile tıcarl müzakerelere göıiir, çöp gibi sıskadır. Kendine de ne 
tin var. 1 bile girişmek ltizumunu hissetmiştir. Bu yakı.şır ki .. bir şey söyliyemcz, tekrar 

- Alay mı ediyorsun yoksa? Atıcılık- mesele hakkında Japon parlamentosunda yutkumır. 
ta olduğu kadar ata binmekte ve kılıç sorulan hir suale cevaben, Japon luırici- Gene salonda bulunanlardan Bayan Ca 
kull. ~akta da ıustayım. Em~ .Al~ettin ye nezareti namına cevab veren bir zat, vidan da iki gün evvela Melfıhati gör _ 
benı hır er~e~ çocuk gıb yetıştircli. O: Felemenk Hindistarunın, yalnız Jn- milştür. O ~n Me!Afıatin dudak boyası 
nun ne eski b r kurt olduğunu sen de bı- pon malları içm bir sürüm pnarı olmak- biraz taşmıştı. !:?ııyan Cavidan onu mev-
lirsin. la kalmadığını; 11.vni zamanda Japon sa- ruubahs edecektir: cBen de Mel~hati ge-

bir maceran var h ı " · · b - Senden korkmalı öyleyse Zeli a. nayu ıçın i~ iptidai marlde k:ı:.mağı al- çen gün gördfrm. Fazla makyaj yapmıştı• 
Bu narin ellerin öyle tehbkeli oyuncak- duğunu. bunun icin de burasının Japon- lAfnun arkasını getinneden aynada yü-

göz'ü kız "a<-armaclan ag-lıyan f " ,.. !arla oynadığına kimse inanmaz. ya men. aatleri hakımındım hayati bir e- zünü görür, kirp}k boyası yilzilne akmış-
u uş urdu. h · et' h li - İnanmıyanlara maharetill'J göstere- e.mmıy ı aiz olrluğunu söylemiştir. tır. Kendi bu halde iken MelAhatin du -

tı ... ;- aı..tn değıl, çok feci! Biliyor musun So "" bilirim. Ah mümkün olsa da bu mahareti n yıl!ar içinae cereyırn yeni bazı hi.- dak boyasının taşkınlığından bahsetmesi 
~e-rı'i !:ırn .. Bab~rnı 

1
zorla alıp gotürıı;- babamın katıllerine göstersem. diseler, Japonyamn Felemenk fündista - tu.tıaf olacak, cümleyi evvelce hazırla -

lııc. ' ncmın yure er parçaıı) an ç 6- _ Demek bir cınayet yapacak kadar nına her zamandan fazla bir ehemmıyet dığından a fekle sokar: cGüzel de, 
cf,,.ı.._e ıaı ..... arış.'.an, sonra ani bır ııuzül f 1 k k 
"'IU\: ıl 

1 
nefret ediyorsun. verme ini icab E.ltirmektedi.r: Birleşik A- az a ma Y j y&p.sa da ya ı., ıyor.> 

h " b o umu. Bu kor~unç darbeler ı ır Kız tekrar kıpkırmızı e>ldu. merika hükumetinin, 1911 yınlında im _ Salonlara •yna konulması tc.raitan ba-
ltıtıı zaman gözumden kaybolmaz 're - 1 J A na döndü: 
<le ·· Ben 0 kadar yumuşak kalbli bır kız - Ben yaşıyan bir kinım Tekin! de - ı za anan apon - meri!ka tıcaret anl~ -
l~~ılun. Bu klfıketler beni her şeye a • diın ya, erk<.'k olsaydım muhakkak bu in- masını feshetmesi. büt"Un iptidai mad - - Nasıl doğru neğil mi? Salonda bir 
<l~ırdı. Iztırab ve üzutıtiinün adeta kar- tikamı alacaktım. Maamaf.b kadın al - <lelerini Am<>rikadan tedarik e!ır.ekte o- ayna nelere m!r.i oluyor. 

- Dans seyri bir ıztırab mıdır? 
-Tnbii bir ıztırab, bilen kalkar, bil· 

miyen kalkat, çöp gibisi dans eder, küp 
gibisi dans eder. Maşa kadar boylu er .. 
kek, servi boylu kadını alır, izbandud 
gibi olan, incecik ufak tei';?k kadını alır. 
Bunlan dansederken seyr.:!tmck ıztırab 
değ'l midir? 

- Orası öyle_ fakat kime ne denir ki! 
- Kımseye bir şey denuye lGzurn yok. 

Bir tek endam aynası mes~leyı haPetti.: 
gitti. 

Dansedenler, ıı:end.ilerini ve bırlikte 

dansettiklerini avnada gördüler mi, ha -
taları neyse derhal anlarlar. Dans bi!:mi • 
yorlarsa dansehnezler, damları kavalye -
leri kendilerine uygun değil.ı.e bir daha 

efere uygununu intibab eder1er. Ve dans 
seyri bir ıztırab olmaktan ~ıkar. bır zevk 
olur. 

Ayna merakL.sı yanımdan ayrılıyordu: 
- Siz de kanaı~t getirdiniz ya. her sa

lona bir ayna lamn. 

......................................................... _... 

ir doktorun 
notlarında 

nl 
lh, odum. Nefret etmesim ve kin tut _ mak ta benim için bir mani teşkil etmez. lan Japon harb "anayiini büyük bir 1<'h- - E\et haklısınız. 
h;, s:nı ögrendım. Bılh. er musun fekin? Bu yüzden senın Sultana yaklaşmanı is- likeyc maruz '!:makmıştır. D•ğer tarn!tan - Erkekler evvelce çok terb yeli o - B ~ l 
"'ıs 4 • ı dı · d"? u r un ı, an1:1ma arı l'ıılt erkek olsaydım 0 genç ve şımarık temıyorum, an a n mı iım ı. Japonya Çinde .M?ri bir muvaffakıyet ne- tururlardı. Çünkü aynada kendilerini gô-
"'-"'dırnand.an muhakkak bnbamın mt;kamıı~ı Perıler kadar güzel olan bn kız, bir ö- tice>sın<ie bütün Çin pazgrıarınn hAkim rilrlerdL Şimdi i bacaklarını uzatıyor - Dü!lku yazmmda kanın pıhtı:aşma 
"IJ, kudıetlnln azalması sebeblle sık sık kn • 

lum perisi gibi konuşuyordu. Yalnız te- olınağı düşu .. nmÜ$. fakat bu düşüncesi :fo lar. Koltukların arknlıkların:? yan yatnr 
~ · nc1.malar ~akı olduğunu ve bu meyanda. 
ekının canı sıkılmıştı: m~a edilmek ve okfanılmak ıçin yaratı!- bo ... a çıkmıc;tı.-. Bu vaziyet karşısındn, vaz:iyett dayanıyorlar. HaH>uki şimdi de en çok burun kanamalo.nna tetiadGf e _ 

il~ Desene Zelıha -dedi- benirr. gözüne mış hissmi veren bu bir çiçek kadar za- sürntle iptid'li madde tC"Tl1:n etmek Jn _ salonlarda ayna olsa. Münasebetsiz va -ı dıld ğ.lni yazmıştık. Bundan başka ih -
llef ek ıçın çırpındıgım sultandan sen rif mahlhukun ruhunda ı.tabnran kiq ve pon· endüstr'sı i;:in bir hayat memat mc- z.iyctte oturduklannı anlayıp. toplana .

1 

t.iyarlarda da ta.nslyon yüksekliği ''e ta .. 
.,~11l'et E?dıyorsun. Fakat b.rnz ınsaflı dü- intikam arzusu o kadar derin ve kor - selesi haline gel!lliştir. tşte, Japonv. anın caklardır. Hele hiç atmıyacaklarclır. sallübı.i şerayin sebeblle damar çatlama. 
\"( ian vakı oldu~unu ve bunun netice i o .. 
llll · Aybekın işlerJ. ı bır ciırümde oğlu- kunçtu ki, Teok,n bile 0 taptığı gözlere ha- son zamanlarda Felemenk Hindistanma - Atmıyacaklar mı anlıyamaciım. 1 tarak burun kanamalarının meb ı:J.P.n 

ll nc gunahı , ar') karken titrem~kten kendini alamadı: ve kol atmağa ve ~erlPşme~P. çalışması, bu - Yani yül:sekten atmıyacaklardır. dernm t:ttığlni de sbyledlk. Burun kanıJ.. 
Genr k birden içini daraltan an! bir üzüntüyle d ğ · t1 · b' · b d f M ıA b. · b b' t b 1 ı maları bundnn b0 "-ka intani has•ft•·•·•--~ ız gayrı ih tı) ari: say ı 1mız vazıye enn ır ıca \ ır. n - ese a ın .. en ır o Qmo ı a m::ıyı ..... .....,J.A.UU_ 

..1

1 
....... Şırndıden onu mudafaa cdıyr.rsun yerindt'n kalktı. gL'terenin, şark islerine bakarr•vacak k:-.- düşünuyorum. ltakat münasibini bula - da olur. Meselti tlfoda, bllh:ıss:ı. grlb has_ 

\1 :Y h v k t' z lih ı A k 'd · talığmda çok görülür. Oribin son gtin • 
~ e a~.ıurdı- bcnım zavalıı ann~min ne • · a ıt geç ı e. a. rtı g. eyım. dar meşgul olması. Japonlann bu planla- madun. Aldlğıma göre fevkuıade li.ıks ol- ıerınde birdenbire bol ıblr burun kanc. • 
\~ahı \aıdı? Aybek babamı o dürtiir - CC'nÇ kız ayni endışe ile onun ellerineırım bü.,bütun kc.layla5>tırmakta.tlır. malh diyecektir. Bu sırada kendını ay - mssı \·ak.i-Olur. Ve derecel hararet de cr-
'ta? g€rıde ök üz kalan bır çocugun ha - sarıldı. Bütün bu Pkoıı<>mik faydalarından b3~ nada görUrse, bu tnrz<la atmaktan vaz~e- te.sı r;iınü duşer. Burun kanamalarının 
~ını d'üşundü mü'r Görüyorsun ki ço • - Gidiyor mu.un Tekin? Fakat daha ka. Felemenk IIin-listanının stratejik ba- çer. Çunkü elbisesi eskid r, boyw1bağı ll!aav si .sebebe gore değişir. Me.;elü 

""tllara da baba arının cezasını çektiri . şimdı ge!din. Hiç bir ş~y konuşamadık kımdan da Japon'\:.·a için fevkalade bu"yu"k yıpranmıştır. Gömleği bir buçuk lira?ık- ge*rdeki burun kanamam ihtiyarlar -
Jv a N dnki gibi tedavi edilmez. Blris1 çok bes .. 

r. urett n Alı dP elbet bir gün ba- ki. . bir ehemmiyeti vardır. Çünkü Hindo- tır. B~ tarzda .giyı~en bir adam iç~n tnk- lenmek istediği halde diğerine perhiz lA-
'l' gunahını Çt'kecektir. Aşkının temevvücile tekrar tann .. nezya, Büvük Okyanustaki İnqiliz, Fr n- siye bınmek bile ~ç. n~edc kalmı7 l~ks Zl'lldır. illi'.: olarak birisine lalli gençlere 

lı ... ,:kin Jıertnden sı ·radı, kapıda bir da- laşan bakışları, dclıkanlıy! manyetize et- sız Am 'k - t 1 k 1 . _ .;aft 1 otomobJ almak. Herke& kencJme guld•ırt boJ miktarda. kalsiyum tatbiki 16.zım gel. 
~ 'U ... ı~ , erı a mus em e e erı arasınua, 

lt1 \74 <.Urıasını andnan bir gürültü clmuş- mek istıyordu. _ .. • . • . miye ne manıt var. Susar. Bır başkası da dlğl halde dığerlne de dea.vmlı iyod te -
~ 'a a dışan çıkarnk etrafı gozden Yoksa huKumdarını kötü1edim dı - b~tün ~ yerlere hakim. oır yerded·r. İJJ- atacaktır. •BİT tRnhte karıııma yirnu kişi dav.si t..ıtbikı icab eder. Bundan maada. 
~dı. Genç kız yerinden bile kmulda- ye mı sıkıldın? gılterenın. Felemenk H·nd~tanını mü - çıknuştı Şövle bir silkindıır., b?r yum - her iki şeklin& de sıcak hamam, başa. çok 

l.Ştı: O mahzun, mahzun omuzlarını silkti. dafaa hususunda gösterdı~i ciddi alaka ruk bı'r ne, .bir vunıruk ~!okine ... > tam rurnk ~u ciokmek, inkıbaz olmak, ıkın -
d b ı , ed'l k • ınak. nezle olmak; çok sıcak. muhit.ıcıde 

%ı ....... Zannetmem ki kimse o' sun. Bahçe· - Ne müna::ıebet! Hlikünıdarla benım a unun a l7.a.ı ı me tedlr. ı;l)ze bnşlıyacakken aynada kendini gö - 'lturnıak asla caiz değildir. Kan akınağ~ 
~hu ınetruk köses rıe hemen hemen ne alakam var? Yalnı:ı saadetimiz ve.. Japonya, cenub den zleri üzc>rindekf rür. Üf'es n gidecek gPbidir. T >parlanır.. b~ladığı zaman burunu müvn.llidülha _ 
~t başka kllllic gelmez. _ Evet söy1e Allah aşl'1na. stratejik vazivetıni kuvvetl.:ondirmek ıçın nıuıalı su ile ı.sl::ı.nmlş pamukla tıka~k 
_ !k nh yerme oturdu. _Ve müsta.~t>el yuvarruıın refahı için 1939 yılı Şub;ıtındn Havnan adasını işgal Hind.stanına indirmeğe haz rlandığı son ve hiç hareket etmemek lrızımdır. BJ u. 
~ "'d t • F~ H' a·_r· · · k f . retle .f'azla kan za;ı.1 edenlerln çok. sut ve _ ~1 eta bir aııtnc dalı kırılır gıbi oldu. ona bel bağlamıştım. e mış. ve ransız ın ı-y:nı!ını ço enıı darbe, onu, doğrudan d~ru)~ Hindıs -~ F- • , lr ıElnl \e bir müddet sık sık. kara. • 
~ htımaı bır kcdioir. Zeliha bütün kuvvetile delikanlının bir vaziyete sokmuştu. Gene ayni Jnp1>n- tanla, ) ani açıktan açığa. Bü vük Britanya cl(;er ısknra ve haşlamnları yemereri çok 

ll <>l~ efer kuliıbE'nin damında bir tıkır- elJerini sıktı. ya. 1939 yılı Martında, Hindi-Çini ile bnparator1uğunun hayati menfnatlerile rnuvn!ıktı:. Bu sayede zayiat telMi edl • 
u. Zeliha ~lehi. _ Bizi 8uıtanlann sadakasınn muhtaç Borneo adası arasında bulunmakta olan karşı karşıya gdireeektir. t-ı_r_. ---------------1 
R d dır dedim yn. 7..aval?ı kuşların etmiyecek kadar .ı:engin ve kıymetli bir Spratli adasını işgal etmek1e, gene Uzak- A'vrupada harbin hızlandıgı şu sıra -

~anınıızda ağaçta bir yuvaları var. aşkımız var Tekin. Niçin biraz kanaatkar şarkta, ingilız - Fransız mPnfaatlerine larda. Uzakşarkccı da yeni bir takım ha-
1:r de damdan ekOJik olmuyorlar. Ge- değ1$in. Dur gitme . .sözlerimi bitirPyim. j ikinci bir darbe indirm şti. diselere intizar etnıek lazımdır. 

Cevnb istiyen okuyucul:ınmın posta 
pulu yollamalarını r ica ederim. Aksi tak.. 
d1:de i tekleri mukabelesiz kalabfllr. 

~ne bunı!ard·1 geziyordum. B:r-1 (Arkası var) lşte şimdi ".le. Japonyamn Felemenk f Hasmı Jh J~,ltz 
~Otı Post nın tefrikı:~ı: :o teme1lük etmek isthen bu uuihsiz ve Dok'or Nihad kendıni kay~len bir lerine bakarak anlaşmış bir tebessüm-

muz arib gence derin bir şe[·atle acı- heyecanla: le j üzleri a) dınlandı. 
ya·n doktor boynunu büktü: - H cran uyansın da nereden U\'a· Sonra ikisi de ağır a<lımlarla odayı 

- Peki istediğin gibi olsun yo\ rum. nır~a uyansın! Ben onun yanına gidi - bo. bırakıp çıktılar. 
-dedi- yorum: -dıye dişarı fırladı- * 

Server zile basb; içeri giren hademe- O çıkarken Sen·er de arkasından ko- İki genç jokt,,r, bir ölüyü dır!Jtmiş 
\:e t lgraf "uretini ,-erdi. Hademe çık- ~ank Hdc::: beraber kHoıtlnn ç ktılar: ıscmnvi bir kudret sahibi iki fe, kalbe-

boıu hktan sonra 0dava çöken ağır 'e me.ş- basb c::n kalan iki mec;lekdaş birb'r ne şer bibi tesadüf ettikleri insanların göz-
ada or Resad sendeliyen ad.mlarla !demeyi çağ.rmak üzere zile basarken. um ~ir se~siıdik çok devam etme:ii. Ka- vn'ldac::t•lar. !erinden takdir ve hürmet hisleri top-

bit .ha ) :!('klaşarak onun korkunç 

1 

Sen er kararlal'IDl vermi~ bir insan p matemli insanlar'n ruku una hli: _ " Doktor Cevad: lıy~~khHid'c~~mın ~a~ına gi~.ıe~. ~ok-
ta~uııe ~çılmış gözlerine bakt,ktan rr.etanetile ma ... aya yr k.laşarak telgrai met etmiyen cınılı bir hareketle açı~a- _ Bu hac:;tahkta nadiren hö'.\ le r.a- tor - i n uşu ıçın e sevgı 1 as ası-

' 1~ . mü v~ddcsini aldı ve derinden ~len rak bu sefer doktor Cevad iceri {!irdi. nın saçlarını o!{~)-ordu. Server oda -
'1-. oıttıı dl ·nı d' h b'tt'' boğ 1 dis,,ler ,.:ık.dir -ded - n n bir kösC'5.ine büzülmüş hiç hareket 
.t'a · - ye ı e ı- er şey · ı.. uk sesi e: Gene bek:mın sev;mli vüzü büyük bir Ark, daşı hala inanmaz b'r hrre :et- • d lı· k d k lbi 

',rtn.ıkıarm n ucile gözlerinde biri- - Müsnade edersniz -dedi- telgrafın c;aadet n"5'ec:ile parlıvordu. le h:ıc: '1' (;alladı· de ~e enl .. · 1ıç . 5e~zlçı armd a akn. a vinne 
~anıaı ~a:ı silerek Servere baktı. Gc..-ıç c~vab•nı ben yazayım? . w • • o.an z" ur rı go erın en a an se g 
""- ıki -. Arkadaşlar.! -dı~~ bag rtlı1- B. ır - Fakat silmh mevt kendin. gi"ic;tcr -ı, a larile '\. kn.·ordu şimdi. İkı' genr 
-·~rar yumru~le başını sıkın ~ ve Doktor Nıhad: k :s 
•- n1-:: ·• har:kı:ı, bir mucıze arşısındayız. Hic- miştı mc lekdac;, karYolanın an1ak ucunda 
'Q '"'ıh" ~uzü hareketsi.zle~işti. D •k- - Peki sen y:ız çocuğum -diye kale- d 1 Öl~ ~- d · ·J 

~~ d eli r.ı., uyan ı... um UVKUSUTI an. uyan- - Evet ben de muôl_,ene ettit!inl Z3- durmuş1ar, dlha varım <;aat evw': ha -
h. n eki telgrsifı buru~.ttra- m: onu!\ eliııe verdi:- ld ğ ı T.I it •• , sas cl•!. Sevincten çı ıraca• ım. 1 ıcramn man a.vak mafsalları artık tamamile kn- ,·at ıs-g"r1 'Önen E?özlerin aralık kapak-

ç d k· ına kapanmı~tı. Oclad:ı bır - Te<=ekki·r ederim doktor, işte ya- " 
l1rıra' b' ka feci b"r sükut dcrınlt"ti. 7.ıycrum. S"s•ni du vdum! ttlaşnıştı. Fakat bu hastalıkta n.ai - lan a'ras'nöan süzülen yeşil ve can11 
~ c> i ıı:d nb'rt doktor ··h::ıdın isynn Vazdıkl~r nı alenen ok-uyaısk yaz - Doktorlar garib bakışlarla Ceva- salların katılaşması ~avet tab!id'r. avdınl:. a ha\'!"an havran bakıyorlardı . 

....... O au~ uldu: m?kta devam etti: dı süzüyorlar adeta ~nun bird.;nbire - Demek Hicran tamam.le kend ne . Hiç kim::.e !=:e,·inçl~ dolu sükuHi boz-
htıki Öln.u ~ her ş '.i )azac::ı~rn' -dedi- _. H!cran nişanlı.sile !birleşmiştir. çılri rmış olmasına hukmeder goriJııü- geldi ha!?~ İnanılmaz şey!. n.•\-a ce aret edemiyordu. Bütün dikkat 
~lsin ~nıund n isti)erek o me~'uldür! ~"'·:-ıhatc <' kabilirsiniz. Nihad ynrlardı. Server sapsan çehresinin üs- - Hiıla inanmı~or musun azız~m? ,.e ·hayretin gö7Jerde toplandığı, samia-
a-un:. ıç 0 sa ceı azes"nde bnlun- Doktor Njhad kızarmış gözlerini kı· ti.inde t ulutlanan göz.lerlle gene r a-re- Gel de gözlerinle gör. Hicranın ye il n n b mboş k..ldığı bu anda ince derin 

'h k ketsiz kalmıştı. ö 1 · d t k h • d h'r c:es· .o.r k:., sarn : g z.erın e ar ı ayat ?şıgı ) an . \"e yorqun ı - · 
..... II a d Ç<'kerek vazmıya ha~ladı: Nicın böyle? -diye sordu- belki Doktor R d : - Haydi biz de yanına gide1im kar- - Siret nerede? -di) e sor<lu-
~ Ölt r::ırı ehPdi h eran kar ~u. O - lli ra.'"\'n ruhu mes'ud olurdu. - Basubadelmevt mi bu? -diye deşim. Zira bizim doktor ıhnd onun Do <torlar birbirinin ) üzüne baktı -
ttre deı::1 nwr; im nn bulunmak ü- Server acıklı bir isyc.ınla: mırıldandı- ölümıle ne kadar şaşırdıysa birdenb:re lar. Serveı.-in g~c;ünden gi'ıkrcyen bi: 

al gc>l eru bekli~oruz. - Bırakmız gelmesin~ -dedi- Onun - Hayır sevgili meslekdaşım. Hic - dirilmesile de o kadar şaşıracaktır. htçkırık kopup fırladı. 
la l )oktor N" . J'.;ih."ld a kac::mdan ağlamıya yalnız ben yetiş-- ran ölümden değil letarjiden uyandı. ''e _ Zavallı Nihad! Bu g~nç kadJnın Doktor Nihadin, Hicranın saçlar:nt ok 

lıt:ri en ~ ~c·id ) azdığını hıçhrıkbr· mc" miy:m? tamsmile iyi olarak uy-cılndrl Bana inan - hastalığı onu hakikaten peri~n etti. şıyan eli durdu ve kekeledi. 
l okuduktan sonra ha- Hicranın ölüsüne olsun tamamile mı yor musunuz? İk i meslekdaş birbirinm göı bebek · (Arkası ,;ur) 



10 Sayfa 

(M:em eket&a 
Muşta imar faaliyetine 
hızla devam ediliyor 

Çok güzel bir Kültür mah3llesinden batka şehrin 
ışıklarını temin eden bir elektrik fabrikası yapıldı 

SON POSTA 

T rabzonda Halkavi 
çalışmaları 

Trabzon (Hususi) - Şehrımiı Halkevi, 
çalıfkan re.isi. dij dokt.oru Hayrettin Ata
kolun idaresinde k~lık mesni .programına 
her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir 
faaliyetle devam etmektedir. Halk ders
haneleri ve lisan kurslarından maada 
jeıruij kolu tarafından verilen mütead -
did mwamereler muhitte çok yakından 
bir alaka ile takib edilmektedir. Halkevi 
edebiyat komitesi son zamanlarda Aşık -
pqa - Yunus Emre iddiası etrafında ya -
pılan neşriyata cevab olmak üzere bir 
Yıunus Emre gecesi tertib etmıştir. Yunus 
Eımre gecesi memlekette Halkevi snlo -
nunu dolduran kalabalık hır münevver 
kütlesinin iştirakile mükemmel ve par
lak bir prgornm dahilinde yapılmıştır. 
Yunus Emre gecesinde Kız Enstitüsü 
türkçe öğretmeni Bayan Leman Baran 
Yunusun hayatını, erkek orta 9kul türk -

Nisaa lt 

C llatay Röportajları :ı 

lskendernndan SoğnkolnOa 
Bütün yollar otomobillerle dolu... Dümdüz ~ 

şoselerin iki yanı pr yeşil a~açlarla kaplı 

çe öğretmeni Yusuf Baran edebi şahsiye- fı::endcrun sokaklanndan biri 
.Muıta ıt<ml kunılan Kültılr mah4Heli tini anlatmı§tır. Lise edebiya~ öğretmenf _ 2 _ 'sekten bakılınca büyük ~l...ı.. bu ınll 

1 
Sırrı Bilge tarafından da Yunus hakkın- . . - i"'u.ı.-.. 

Muş (Humısi) - 1450 metre yük - da 1 d t t 1 "d Doğu Anadoluya en yakın hır ıske- olduğuna gavıi ihtiyari tereddüde di1" 
, 1 k ~.1 M ._ 1r. son zaman ar a oc aya a 1 an ı - 1 b 1 . . . ~ 

ft' ~ i te ıL;u unan u.şta senenu:. ıK ve dialar tetkik edilmiştir. e ~ ~runak ıtıbarıle Mersini bastıra- şülüyor. Çünkü. görülen, bunca ağ89 
9\>nbahar aylan. birer ay ya:zdan ı'rtf.. B k nf üt k'b H Ik . fi cak :stıdadda olan İskenderun. parlak arasında nasılsa ver bulup stvrilınif u o eransı m ea ı a evı m - . . . • J 

f.ade ile, !n.cinat mevsimi sayılır. Beş ay nevverleri Yunusun muhtelif ilahi ve ne-1 bı.r ıshkbale namz<'ddır. birknç ev ve denize doğru üst~ ki .. 
stır n bu mevsim hentiz başlnmış değt't.- fesler halinde bulunan şiirlerinden çok Körfezin tab~~ se-.rvetini teşkil eyli- n:>JT.ıtlerdcn k z llasmı~ ~ yekdi~rfne 
dtr. güzel parçalar okumuşlar ve gene halk yen balıkçıl.k. uzerınde ehemmiyetle girm's bir yığın b'nadan ibarettir. 

Bu hesabla iki senede 10 ay inşaaıtla melodılerini terennum eden güzel bir durulan i~lerd nd'r. Her c~ balık ve 
me ruI olunmaktadır. sazla toplantıya nihnyet v ımi lcrdir. bu aradn ·barbunva burada hakikt bir Geniş ve o falt yolun kıvrıla kıvrıla 

'C enedenberi Muşta bulunan de- -- rnebzulivette:d r. İs'l{enderunun kültil - uz n 1 - ormanc kl r arasında bam -
ğerl Yalimiz Tevfik Gürün bu yıl ya- Bigadiçte feci rel sahada terakki ve inh."işailinı temm l)ı a b~r füc:un var. İnsan burada daJ 

Pılar k o~eı. cezaevi, ve asri hamam -M_ icin bütün tedb"rl r alınmış ve önu - .. 11.-.. d <l • . V ·~ .. 
b... b" t b"I k . . . , .. "117<' ıcr rıı <'va ova ıçıvor. e ıı;ı.1 

bi b ıçok in aat ile meşgul bulunmak- " ır O OmO 1 azası mn-dekı Y 1 b r çok. ·ovlerln okula ka- ver ki. k~h pek r11 alan. kAh birdenbi-
tad r. Yapıcı valimiz geçen sene on ay Bigadiç (Hususi) - Bigari·~ - B:>hk<'c;ir v\J .maları t m n ed 1m bulunil"akta - T"(' '\"Ük.::elen bu aıızalar ve bu anzalatl 
gtbi k sa b!r zaman için vU~yetimize arasında çalışan kamyonetl .. rdrn c4'' Ba- d-r. Jf.. k ol van orrmmcıklar hep devam et " 
cKtiltiır mr.lhallesiıt adında btr mahalle lıkesir> plıika No. sını ta ıv n karr.yoPt't o:ir.' .. 
kazandmruştır. Bu mahallenin evleri ~ tuz yüklü olduğu halde şoför Hasan <>ğlu İ<'kcnderun - Antakva araS'!< müte - Otomobil otomobil!.. Sanki önden 
planlı bir şekilde yapılmıştır. Damlar / Kasım Ceylfının Mare ind ... el ıken ~ - m di bir ~C'vriisefcn_- s~ne ol~akta - Vf' arkadan •bir otomobil hücumuna rnJ 
'·-rların ~~planmasına -n~ı 01,, __ n. nünden geçmek i;:;ti)en Ca-nı M. den Js- dır. Çeyrf'k saatte bır otomobıl var. T .. h tob" k ,,e 
1U1 ı.v :uu.uıJ.J. .. ~ -.... • B" .. 1 1 'b' be d 'h b" ruzuz. enezzu , o us, arnvon 
tnrzdad1r ve hep5i de birer k~k man- maıl Dadalının beş yaşlannrlaki oğlu E- ntun Y? <'~4 ar ~1 ~ n e nı avet p· kamvonetler iki ı;chir arasında. mekik 

.,. tın kted' Muş elektrik fabrikası min Dadalıya çarparak çiğnere·~ ve çocuk hhve içımı bekledım. ~e de ço'L: giden ...ı k 1. ·a· . Mı- kal• 
za .... ..,ını arze e ır. öl .. .. Ş f" ~. f d 1 . . d C 1 Al k' ·ı·r. ""hl . ,(l urcasına ~e ıp gı ı)or. una 

• w • • muştur. o or tev,r;i e ı mıs ıse e . ve ge en var. iı · sı K tene1..zu erın i k A , t 1 b d bol bil' 
Bunlardgn başka Muş elektrik hına- dağ ve baglarına çevınn1' olan 1>u fab- M. Umumiliğince vapılan tetl.ı.'kat sonun- cloluvermesi on dakikalık bir iş. r.ı"'ırt- m an ve." ru;ı a an u. erece .. 

d k b ı ktadı A • 'k ı ketin b"" ü.k b' 'hf · ı · " volda nadır cevahat ettım. dersem. ya ıına a avuşmuş u uruna r. oı- rı a meme uy ır 1 ı~ac,n da serbest bırn1<ılmıştır. krı.ııın ağzını açma.sile kapatın~ bir o- .. . · 
kasını 2650 rakımlı Kızıl ziyaret dağı- knr.şılamı~tır. Şimdi her gece şehır bol 1 ('" k" w d d h k lim lan !=:Ov1cmı"? olmam-. . . m nr. un u o aqzın a a n e e - S v k 1 k' 
nn, vanlarını da Kurtik ve Mehmetcan bır uydm1ık içınde bulunmaktadır. Bigad:ç~e bir çocuğu kuduz l~l'i gevelemeden mü~teri1er şayanı - 0~. 0

. u ·· . . da .. 

( ) 
. k"" k d havrPt ~ir alıc:kanlıkla yerlerini fş~a:l - Bunu ~ovlıv~n ve .elıy.le ulu bır ol 

_ Küçük memleket haberleri _ hır ope ısır ı etnıis bulunuvor. gın tepesmdE'kı yaylayıı ışaret eden Y. 
Bigadiç (Husnsi) - Bi~adiçte Kemal Es~sen az ~üren düzlükil bir hamle- arkadasım sözlerine şöyle devam etti· * Adana Hnlkevt temsil komlte3l genç _ * Antaya mttktye mt1tettişl1ğine Namıi adında birisine :ıid köpek Adıl oğlu E - d bit" d"k c::· d' t b'1i · ~1 _ İskenderunun bu güzel ayftye!l 

i'I'l 17 Nısanda Konya ve Nltdeye ııdtcek- Oüntren tayin ed1lm14 ve vazır~e oaşla . . . . • . e ır 1 · ..,.,ım ı 0 omo 1 rn1z Yçy• • . . •• .. 
ler \'e bu fehırlerde ikl§er temsil ve:cce~ - mlftır. - m~~ ısmınde hır ı:-ocuğu tsır•oış.ır Kopek bir sırta tırmanıyor. Biz yükseldikçe hava ve su ıtibanle mukernmel blr 8' 
lerc!ir. * Antaıyay9. bir a.y içinde 884,5 toıı mulı_ muşahede altı!la ;tlınmış, ~ocuk da mem- alçalır gözüken sevimli şehri nerdeyse natoryom<lur. Halkımızın g&terdi'-* Adana pamuk üretme çittıJtl pamuk tellf mal aelmlf "f'e buna mukabil Ul4,5 ton leket hastanesine kaldırılmı tır. ka,·betmek üzereviz. r~~bet dolayısile seri bir inkişafa ınaS" 
,..Oteha:wsı Klark Amerikayn gltml~tır .. Ml.s.. mnl fhrac edllmf.t olup ihracat 1890• ton İf:kenderunu ic.inden seyret~li. Kar har olmuş, küçük bir köyken modefO 
ter Klark üç ay .sonra memleketimize döne - tazl'ldır. Boyab1dda iki çocuk bir olup 1 ..J , h 1 b' k .. t -"k- (Devamı 11 inci sayfadaJ 
Mkt r. * Dert"lnt nahiye.si müdllrü TeTtik. koy ~ı tır':.lan '\ e e e Jr aç yuz me re 7 ... 

*A~~klMl~~~ ~~edil-~~·~ ~~oo~~~e~~~~n 8rkadaşl&rl01 öldürdüler =~--====~--=---~~-~~-~----~~ 
mek lızere 121 Qlft hayvanı mubayaa edll _ .... çaJ~ndan dolayı vll!~ te.rafmd•n tak Saf ve Normal gıda 
mış.ır. dimamc ne taıUf edllmltlr. Boyabad (Hususi) - Buraya boğlı Ko * Sümerbankm Edirnede yerllmal!aı· pa_ * Boyabada batlı Kova.çayın :Cöyünden va çayın köyündc."l Hüscyjn Hasan Yıl
sarının bır şubesini e.çmağa karar ,·erme3l Kft.zımın 15.16 ~rındnk:1 Hüseyin adındn_ maz, Mahir Er adında üç çocuk, hay\'an 
b11yük bir sevinç uyandırdı. ki oaıu davar gütmek t\zere daıt& çıkmış, gütmek üzere d?.ğa gitmişler, dağca H:i-* Tekirdağ ilk okul talebesi öğretmenle. bir daha evın" dönmem~tır Zabıta tarafın- · 1 H y l 'ft ·ı M h · ı 
rfnln ıdar~Jnde kamyonlarla Muraıdlıyıı g t- dan kayıp Ç<>cuk aranılme.~ır. ~y.~n c,.. asan ı. n:ıaz çı .e ı c . a. ırı 
ml4ler, tıdanlığı, ta.vuk istasyonunu v~a1r * Çorlu belediyesi fakirlikleri ma'ıalle öldurmuşler, c~sedını de o, CL\'ar~akı suya 
yerleri gezmlşlerdlr. mllme.'V!1llerlnln llmühaberlerııe anıa.oııan ı2o atmışlardır. Bır ırnftalık ı:ısa hır zamnn * Zonguldnk müddeJumumtsl iken Ça - muhtaclne her ay munt.azamnn nakdt }nr- içinde 17 şer ynsında buht~1an katiller 
nekk le Ağırceza Reisliğine tayin edllen is_ dırnC:a bulunmaktadır. yakalanmıştır. Cinayetin scbe'!>ı hem.lz 
m!lll HakJn Özkan Çanakkaleye gelcrc~ ye_ * Çorlu Türklyede iskAnın tekt't.sl1t ettiği malum değil':iir. 1 
n1 ,;;ı lte.!lr.e ~amıştır. ve nüfus muamelesinin de ona göre arttığı 1 * Balıkesir Halkevlnin AI ve Tem.su kol- yegrmt kazadır. Buna rağmen Kemal Alper_ ı 
Jarır1 11 23 klş!l1k blr he~et Çana.t:krJeye gln, ve All Malkoç adında iki faal memur Boyabadda su baskrnları 
ıelcı : \kl gün Halkevlmizln mlsatirl ol -jtarnfınd:m munmeldt aksamadan yl1rfttül - Bo b d 'H t) B b d b wl 
mu.şl:ı.rdır. Heyet gece sinem:ı. blnwnda mektedlr. ya a ' usus - oyn a a ag ı 
Halıce\'l davetllle~lne güzel bir temsil vere. ı * Çorlııda bir müddettir 8 ve 10 kuruşa Buyabuku köyü ci:,annda~ geçen Kızıl
rek C-cı.nakknlelllere Jyl bl.r gece yq:ıtmlflar_ satılan lk1 clruı ekmek belediye mee.lsJn!n ınnnk tedrfcen vukselme.:c cdır. Geçen 
dır. blr kararJlt- 9 Ye ıı kur~a narklandml _ hafta suyun yüksekliği 6 metreyi bulmuş. * .hnlalyad.1 ~ hafta devam edeı-ek o - mUJtır. köyün 100 dönümlük arazisi sular altında 
Jan b lklet ~ ı:m.,1arı ba.§lamış ve ge:ıçler a_ * Orgüp Kızılııy kurumu son yU içinde kalmıştır. 
:ras:nda büyuk 'bir al~ka uya.ndırmış..ır. ha>ll fan~lyet göstermektedir. Kurum ldnre 

* t.zmlt ~le.dly~ Akçacaml ka.rıuıırıda heyeti Kızılaym her sahada canlı blr faali_ Hendekte bir kız kaçırma vak'ası 
ıttzeı olr he.tı ıaptırmıotır. yet gö.stPrmesl hwıusunda büyük ıayretler 

Çok ihtiyaç duyulan bu helA.nın ın,ası sarfetnektedlr. Bu taa11yetten blr1st dı ter_ Hendek (Hususi) - Hendeğin Kara- ı 
hal'·.ı scvlndinniştir. ~~b etmiş oldu~u eşya plyangosudur. Piyango çökek köyünden Kadir isminde bir şahıs * Çankırı Halkcvlnln muallimlerd"n mfi- Urgi!b Hava Kurumu gazinosunda vt noter Mehmed kızı 1''al-rnayı zorla kaçırd,ğın _ 1 
tıerktdl olan temsil kolu cYaman-, rlye•lnl huzurunda çek.llmlştlr. d b ta ti say~..ınd 
temsıı ettiler. Dundnn sonra kUçük talebo _ * Sivas İş Bankıısı MOdütluğüne Uşak an za ı nııı gavre ~ e yirm. 
lerin oynadı~ı ı3 ayak. revilıü çok alkqlan_ Mudürü SalAhattln Erkaa' taG'1n edlleret gel dl>rt .saatte yakslanarak adlıyeye teslim 
dL mLt v.azUcsine bqla.mJ,ftır. ve tevkif edil:niştlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey harbin iktı
sadı mesele! r üzerıne tesiri 
bi.ı} uk olduğu için .. 

. . . A vrupada kad'ınlar bir
liği top!anıp ta.aarnrl makaa
dıle bundan böyle modaya 
tab olmamaya karar vermlf. 

• • • Artlk., p.pknnın, elbise
nin. iskarpinlerin ikide bir 
değişmeleri ihtimali kalını

yor demekt 

Hasan Bey - İhthnali kal
mıyan bir teY daha var: Karı 
koca kavga.lan. 

e 
ı 

Pirinçunu • Mercimek • Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA KurulUf tarihi 1915 
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Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 

umum idaresi ilanları 
}.fu,; 

illi aa an:rnen bedeli 1500 lira olan i>iı' aded Sertlik muayene cihazı 21/5/1940 3eh rü-
lı 2ar:t <ısı on beşte HnydarplU}ada Gar blna.'>ı dah1llndekt komisyon tarafından kapa_ 
a usume satın alınacaktır. 

tıa \ 1 e girmek istiyenlerin 112 lira 60 kuru.,Iuk muvakkat teminat, kanunun tayln et_ 
aıusy e.ıknJarla tekliflerini muhtevi zarflarını aynı glln saat. (14) on dörde kadar to -

'aı. on nels!lğine vermeleri lfı.zımdır. 
ı;e ald şartnameler komisyondan parasız olarak dalıtılmatt.dır. (2720l 

~Uha Ye 
fetııb ?r.!nen bedeli 26500 lira olan uç aded rontgen cihazı Te tef«?iiatı I0/5/940 Per-

Bu \~•ı:ıu saat 15 de kapalı ı:art usullle Ankarada idare binı&Slnda aatın alınacaktır. 
'ts.kaı lllrmek lstiyenlerin 1987,5 liralık muvakkat tcminat ile ka.nunun tayın ettiği 
d~ arı ve teklınerlni aynı gün saat H de Jcadar kom48yon reJ.sltğlne vermeleri lft.zım_ 

ş"l' 
~ ?neler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaş vezneler!nde satllmaktadır. (2950) 

Askeri Liselere Talebe A ınıyor. 
ı_ K. 

iç ıııı 11, Maltepe, Bursa askeri il.ielerlııln her üç sınıfına da önümüzdeki Hazlran 
2 başlanacak olan 9t0-941 ders :;nlı 1ç1n talebe alınacaktır. 

lôtııb; AlılUlcak talebelerin öz türk ırk~ndan olması kendisinin '" alleslnln kötü hal ve 
t!::cıı ah bi olmaması sıhhi muayenede sağllım çıkma& ve yapılacak seçme sına _ 

! an kaznnn.nsı şarttır. 

l'ı;,<n Bir sene tabslll terkedenler yaşını biiyüLmUş ve ki.iqilltmüş olanlar kendi okulla. 
'1J t .sı 'l.f eçme smavLl'ldn ıpka veya bütünlemive kalanlar ya.,şlan boyları ve ağırlık-

1 ıtı!mattakı hadlere uygun olmıyanlar askt:ll'l okullara alınmazlar. 
bt:-abe 1' t kl lerin şimdi okumakta oldukl!lrı mekt.eblerdekl tamllle;;lne devam etmekle 
~Ü( b r 10 Nisandan itibaren bulund;;ktarı yerl<'rdekt askerlik: §Ubelerlnden diğer kay
la~ lll Ş:ı.rUartle müracaat yollarını o~renmeleri ve huna göre de kaydükabül k~ğıd-
~ 1 c~ geı;- 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamı~ olmaları lbımdır. 
t- lstf'khlerin sınıf geçme vesikaları Haziranda bulundukları okullardan asker! ll-4.,: relbedllecek ve butünlcmtye ~almadan srnıf geçenler seçme sınavına çağırılaoalı:tır 

'4te:ı eı ı lıse n ve Jll sınıflara glrmlye muvnflnk olanların 940 yılı kampları llerlde 
6 oku:larda yapılacaktır. 
~ - Askeri orta okullarla mu.s!.kl san'at n ka:-a gedlkll erbq hazırlama orta okulla-
~kabul §artları ve zamanları ayrı a l 1An edllecektir. ı252h 

---
l Gümrük Mu l:afaza Genel Komutanlığı İstanbul 
ı.:vazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

cİllal Tasarlanan İlk teminat :hınk! Qtiinıü Saati 
ii":---... tutarı Lir.a t:arlhl 

1 ~ elektrik mal7.emes1 183 1-' W4/~-Ça.T!Jazn---ba.- lı1 
lt:ı ın tnotör mahe.mes1 639 48 > > 14 

3o ~~ç inlet tuyiıp inWi 675 51 > > 15 

1 ka.pta.n elbisesi 600 45 > > 16 

~ YUka.nda cins ve mlkta.rlan ya.ztlı, satın a.llll3C3ık ve yaptırılacak maizemanm hl
~ ~ g<>sterilen gun saatlerde pamrhkla.rı ya,pılacaktll'. Numune ve şartmame-

2 yond görülebilir. 

~ lsteklikrln llk teminat :mailcbuziartle Galntn Mumha.ne ooddesl İbra.him Rlfat 
~el ta.ki komlsyomı. gelme.1erl. (U49) 

1 
İstan · ul Komutanlığı Knrmayından : 

3 - On!Jyn telll, ttlsiz, motör ve elektrik maltintstı o.lma.caktlr. 
- İste'klller uç ay muddet.ıe kuns gördukten sonra ~e göre be.rem kanmıu. 

a ıo maddesine gore tesblt edilecek ücret 11.locaklardır. 
~ Isteklilere kurs esnasında ilk ilrobul i:mtilıa.nla.rındakl ehliyetleri derecesine gö.. 

t ~cret ver:lleoektlT. 
' h'.ekltlerln ikamet adresleri y.az.JlmU Ü7Jere ıbir dllakçe 1le İst. K. Uğma müracaat 
~ 11ızırnd.ıı-. (3184) 

1940 Küçük 
Carı Hes ıplar 
İi<RAMIYE PLANI 
! 8.detı 2 oo liral k = 2000.- lira ~ 
6 

11 1000 > = 1000.- , ( 
ı2 

11 500 > -= 3000.- , 
to • 2so > a= 3000.- > 

Hatay 
röportajları 

(Başta.rafı 10 uncu sa. ·rada) 

bir kasaba çehresini iktisab eylemiş -
tir. Güzel ve muntazam caddeler ::ıçll

rn1ş. turistik oteJ, gazino ve kıraatha -
neler inşa olunmuş, villalar ve bir çok 
hususi in~a·t yaylAyı silslemi."?tir. Ha -
tayın ~na,·atana iltihakından sonra 
ynylaya gösterilen rağıbet tahminlerin 
fevkine çıkmıştı.r. 

Yl\ce bir dağın tepesine. kenetlenen 
ve ya~aı.dı!hrnız kışa rağmen hen ·,., 
har hayatını muhafaza eylediği anla -
sılan Soğukoluk. bu yollann. dağların 
voe \•adilerin bek.çisi, !baş eğmez bir 
kahram 111 cdasile gelip ge~leri s·i -
züvor. Bu ünlü yayl' da yazın bir kaç 
t!l;rı geçirme-k bir senelik yorgunluğu 

~dermcğe kafidir. 
A. Enver 

Edirne e serseri köpekler 
it' ilf ediliyor 

Edirne (Husus!) - ŞehrimİZdeki so -
kak köpeklcrinaen bazılarında kuduz 
hastalığı görüldüAünden be1ediyece kö -
peklerin ltlafına başlanmıştır. 

Av ve süs köpeği olanlar 15 gün için
de belediyeye müracaatla kôpeklerlnin 
boyunlanna takacakları tasmaları mü -
hürlettirerek kayıtlarını yaptırmaları. 

aksi takdirde köpelt sahiblerınden 50 li
ra ceza alınacağı ilan edilmiştir. 
······························································ 

İstanbul Komu anhğı 
Sahnalma Komisyonu 

lla!llan 
Komutanlık Dlrlik:leri lht.lyacı için on beş 

b n kilo pat.Les 1le yedi bin beş yuz kilo 
kuru soğan pa.za.rlı.kla satın a.lınanacakıır. 

Milnakasasma 22/4/940 gunü saat on beşte 
başla.n~caktır. Evsaf ve ş.=ırtına.melert komi.s
yonumU'.&dn herr;un gortilebihr. Ist.ekl.Jnrin 
mezkur alin ve saatte Fındliklıda Ko:ııutan. 
lık ~tııın.lmn kQllUSyonuna mliNc.ıa.tan. 

11311711 

* Komutenlık towu birliklerl ihtiyacı için 
on bı.r kaler.ı mıı.lreme paz:ı:rlıl:le. sab.n alı • 
nacaktır. Munakasasma 22/4/940 gw\ü saat 
on altıda baş.lanaoakt.ır. Mnlzeme.l rtn liste. 
si komlsyonwnuzda hergiin iöriile!>lltr. is _ 
teklI.e.m mezkur gun ve saatte Fın~ıkl!dn 

Komutanlık Satınnlnın kom.ısyonuruı. mure.-
caatlan c~ll9ı 

* Karadeniz Boğaz Komutanlığı ihtiyacı 1-

çin iki bin ~ yuz ye~ seldz kilo ~b -
ğında on aded çelik boru ve bir ad~d dirsek 
ıı>amrlıtıa satın almnoaktlr. Münaka.-~sına 
22/4/94D gliniı ~ 11 de başlamı.cr.ktm Mu. 
ham.men bedeli 773 lira 54 .bıiruştar. İlk te. 
m~tı elli scldz :ı.ıra iki k~. Şartname. 
si kollllsyonwnu1Xla. bergun görülebilir. İs
te.'tlilerln mezkür i'iin ve saaıttıe Fındıklıda 
Komutanlr'k Sa.trm;.ms Kamisyonuna mü -

HER AYIN YEDiSİNDE 

o. 

,. 

MiLLi 
PiYANGO 
OL. 

stanbul "Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaa ı ilanları 

.A§ağıda yazılı on dokuz kalem mevad -pazarlıkla Edlrnede eski Muşi.r.1yet <lnUes.iııde 
Satıınrumn Kamlsyonund:a pazarlıklan yaPl] cnktlr. TesUm mahalleri Ha.vza OsmnnlJ., 
töy; Aoo.la.rköy; Pehlıvımkoydur. Şartname le evınlf, umunelcrt hergun kamisyon<bi 
göriilur. (1569) (3145) 
Tutnrı Temlna.tı Kilo Clnsı İhale günü 'e saati 
Lirn Lira 

22,6112 
6,1J6 
:2,655 

26,400 
1.,831> 

525 
5,440 
1,688 
2,5~5 

5, l-00 
1,581 

660 
2,313 
10.~5 

969 
12,870 
l,938 
1,377 
2,520 

3404 
924 
399 

3960 
276 
79 

816 
254 
885 
765 
238 
99 

W7 
1594 
146 

1931 
291 
20'7 
878 

'13,200 
342,000 
177,000 

83,000 
5,100 
S,500 

17,000 
13,500 
13,500 
60,000 
6,800 

12,000 
17,500 

8,500 
5,100 

.234,000 
5,100 
5,100 

18,000 

Sığır eti 
Odun 
Saman 
Arpı:ı 

Sabun 
Kmnm me.."'Cim~k 
Prtnç 
Nohud 
Mnt:arna 
Yulaf 
Gaz )$ 
Ye.'Tlek tuzu 
K. Fasulye 
Sade;'.>'1lğı 

Arpa şehrly~ 
Kuru ot 
Toz şeker 
Kuru üzüm 
Bulgur 

22/4/040 10 
J) J) il 10,30 

J) » » 11,30 
J) J> .il 12 

24 J) » 11 
J) J) J) 14 
J> J> > 
J> > > 

25 J> > 
il> J> > 

15 
16 
20 
15 

26 > > 10 
J> ıı il 15 
J) ıı il 16 
il il ıı 17 

27 J> il 9 
il ıı J> 10 
J) > J) 11 
il J> > 12 
il l> 12,30 

r.a.can.tle.:r:ı.. (3160) ~ * Hepsine tahmin edilm 1in.tı 22.600 llrn o. ı Beher mctrcslııe tahmin edilen 1 atı 14 
l3rl 1000 kilo Blsmuthe ca.rbonn.te lle bin Jtl. l.kuruş olan ::00,000 metre gaz !drofll 24 4/9f0 

Karadeniz Boğ~ Komutanlığı ihtiyacı l ıo bi.mıuthe sous nltrate 2414/940 Ç:ırş:ırn.balQarşamba gimu saat 10.30 da Ank radn 
çln alb bin altı yüz tırk beş aded yerli preıse günü s:ı.at 11 de Ankaramı M. M. V. 5&1 ın - M. M. V. Satınnlm:ı komisyonunda p.ı.zarlık
tuğl:ı.sı ıınza;rlıkla .sat.ın alınacaktır Miliın amn komlsyonun<h pazarukla satın alın&. - la satın ınac ktır. Şartn mesı 210 kunışa 
kasnsınii. 22 41940 giı.nu saat onda ~ana: ca.ktır. İstlklllerln 1390 liralık k.nt'i tıeıntna.t- koınlsyondan alınır. Po.zıu1lığa gireccklerln 
caktır. Muhammen bedelı yuz doksan do _ lnrlle blTllkte ;>nzarlık gün ve saat.inde mez. 6300 llrnllk katı te!lllna.tarıle birlı.kte belli 
kuz lira oıuz beş Jı:uruşbur. İlk temln::ı.tı on kQ.r komisyonda bulunmaları Şart.nnmest gün ve taatte komisyona gelmelerl. 
dört lira doksan Ut.l kuruştur. Şaıtnamesı bedelsiz olarD.k Jromtsyondan alınır. (1658) :, 8) 
lb.·onusyonumuzda hergün görülebillr. İstek _ (1559 • S099J * 
illerin belli gün ve saatte Fı:ndik:lıdn Komu_ * On ibln liralık e.r çaıın~ı sa.tın nlınacak. 
tanlık Sa.tıoolrna Komisyonuna. mftracaat _ tır. Pazarlığı 24 4/940 Çarşamba gün ı saat 
!an. (SlGl) Keşif bedeli 125•964 lira ola.n 12 aded ben. 10 da Edtrnede eski Miişlrlyet drureslncle &ı,. 

zın tankı ılrapa.lı z:ırfia eksiltmeye konmuş _ tu Al-~ Kom1s d •~tekili . tir 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 

tur İhnles1 6/a/940 Pazartesi güm.ı saaı 15 1 AJ.l~ ~~nun a .ı.:. erın ge e_ : •A-- tı 1>447 ıı 80 k........... K cekleri 1k1 boy numune ve bu nümuı elerln 
teôır. Tik ııouu.•:ı. ra .... ....-~ur. e_ evsa!l:ırına göre beğenilerek ya,pılacaktır. 
şif ve proJelerl 630 kuruşa 'konüsYQndan a- Şartnamesi hergün 1."0miSyonda gorfileb1llr. 
lmır. TuUblerln muayyen saatten blı s:ınt ev- İstcklllcnn sözu geçen günde komlsyon!l nü 
vcline ~~ Kmr~nı Anknrodacl M: M. v. mune ve evsanarı ile beraber gelmeleri. • 
Satın rumll onı..,.TVnuna vemı en. 

U.665) (3141) (1567-3148) 

* Ton 1 - Oölcük denk fabrikalar ihtiyacı lçln * Ton 
(3370) .met.re, 120 M/m ma.ktn mcsahaBlJl _ 17/41940 tarihinde Mıknrada M. M. V. 

23 da (700) met.re 50 Mim maıcta masahasın_ Batın Alnın Komisyonunca nlmacağı 11!\.n Bulgın 
da ÇJpW.k bam tel :14/41/940 Qar91llllba günü edilen 500,000 metre gaz idrofllln e.ksiltme _ 25 :!;~çmek 

5 Mamrna 
10 Sabun 

sna.t 11 de ~ Deniz Levnzmı Sa- sinin 17/Ma.yıs/940 Cuma günü saat 11 de 7 İrmik 
ıtnınlın11. Komls;-onmıda pamrli.k:l alınacak raJ)llacağı. (1563-3139) 5 

20 Kesme şeker 

tir. • * Yukarıda yazılı erzaklar pazarlıkla 25/4 ' 
• 940 Per.şernbe guni.i saat 11 de Balıkes!.rch.. 

2 - Beher .kilosunun ta.hnıinl fia.t.ı (2) ıı. Numunesine söre 40 çl1t n.1Uı ustlü demlr Kor Satın Alma Komlsyonunda. ya.pılnc~ı.'k 
ra, ka.t1 tcmına.tı 1200 lira olup §artnanı.esi lmryo]Q 1/5194-0 Çarşamba ~fi saat 15 de tır. Şartnamesi komisyonda görülür. Iste 
ohergUn 1§ roc:t dallJlinıde mezldir konrlsyon_ paz:ırhkla tıın alınac:ı1rt.ır. Isteklllerm bel- lil 1 belli d k ,..,,.,,, ,_ 

1 
. d . er n gun e om,.,.Tuna ge ..... c erı. 

an l5tenllobllır. ll gün ve saa.ttıc Çorluda Kor S:Um Alına (15M) <
8140 

3 - Tallblerln ~sayılı k:a.nunun istedlği Ka:n!syonuna müra.cc.atlerL (1568.3144) 

* ves:ılkle birlikte belli gün ve tte ~ + 8000 ç ft kunduranın kapalı zarfla E.ksflt_ 
to."Jl.lsyona mfira.oa.a.tı:ırı. (8130) 

elimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

600 ton arpa b.pnlı zarfla yapılan eks lt. mr ı 2:ı 4 '9.,0 Pazartesi gunü saat 16 da Er 
meslnôc istckll çıkmadığından ayni şerait zuı umdn leV'lıım amırllğl satın alma komi 
da.h nde eks1ltmesi 10 5 940 Cturuı. gun.ı vo .unda • pı. c trt.ır. Tnhmin bedelı 4s( 
saat 11 de yapılıu:aktır. Muhammen bedelı l r., ılk te'llir.a ı 3300 lırııdır. Kundt: r 
89,000 lira, ilk: teminatı 2925 liradır. Ev nt ald er t; bol levazım Am.i 
ve tera.itl kotn.isyonda görülür. İstckillerln ııı alm.ı k ununda görülür. 'I nlıc, 
belli gün ve saatten bir sıat evvel resmi ve- rin ihnle . a .nden bir sn.at evveline kadar 

'15 • 100 ]I = 4000.- > 
lıo • so » = 3750.- , 

• 25 » 

K~um'lm:t:ı cms:ı.f ıın:ntnnmG mev- s1kıı.lmile lblrınctıe tem'l.nn.tıarının Edtrnede te!:lU 2:ır!lıırm! Erzurumda komlsyoıın te.:ı. 
cud Haydaq>aşa Mreri hastanesinlıı gUn _ Baneyi kı.şl.ı:ısıncblki Satmnlma KomlsJonu. lim etmelerL 
lök lht.ıyncın:a rJd (10000) kilo süt 30/f/940 oa vermeleri. (1566) (3142) 

l .\ !ttıh!eler: ı Şubat, ı .l\Iay"• 
'-tı hstos, 1 İklncitqrin tarih. 

llde Yapılır. 

Cunııuıtesi günü sa.at l<l da pazarlıkla satın 
nlmecaactıır . .İstekmerin belli <g{i:n ve saatte 
ka.t'i temine.t ıvo bnuni veslıkaln.rile birllk.
tc Sel.imlycdcld Tümen Sn.tın Alma Kmnls. 
yonuna gelmeleri. (3137) 

(1555) ,WJS) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığından: 
Açık Gfunrtik Muhafaza memurlu~u yeri yoktur. Ikincl bir llAn yapılıneaya k:ıdnr 

müracaat ed.llme:mesi. Mi.iraeaat &deceklcre ccvab wr1lmlyecekttr. 0740) (3011). 
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Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul1ı'i tarihi: 1~3 

Strmayesi: 100.00U.OOO Türk Lirası 
Şube ve ejans ade:i.: 265 

Zlrıt ve tıcarl her nevi banka muımelsbrt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Hankasında kumbaralı ve ihbarau tasarruf besablarında en aı 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa Qelrile~k kur'a ile aşağıdaki pll -
na iöı·e ikramf ye dajıtılacaktır. 

4 
4 
4 

40 
100 
\20 
160 

Adet 1,000 Liralık 4,0JO Lira 
2,0)) ,, 

" 
500 .. 
~ 50 ,. 1,'lO() ,, 

" 
100 ,. 4,0JJ t• 

.. 50 ,. 5,0JO ,, 

.. 40 .. .(,800 ' 

.. 20 tt 3,200 ,. 
DİK.KAT: HeMblannda]d panı ]ar bir ıene l~de SO llradu •ıat'I 

düpniyenlere iknmılye çakhiı t akdirde % 20 faalulle veırilecektk. 
Kur'alar senede 4 defa, l EylO L 1 Birincikinwı, 1 Mut ve 1 Hu.I. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

lstanbul H eledi ye si İlanları 

22 4/940 Pazartesi günü saat 15 de isıanbul Belediye.sinde Dainı1 Encümen oduın • 
da mecmuu 58,000 lira muhammen kıymetll 8 ooed Arazöz ve 8 aded kum Römorku 
mubayaasının kapalı za.rf U3ul!Je ekslltnıe~i yapılacaktır. Mukavele, eUUtme Ye f\).!uıt 

şartnameleri 140 kuruş mukabWnde Fen ~eri MudürlilAünden verllecekt.lr. MuYa.kltat 
teminatı 4050 liradır. İsteklilerin tekl!f mektublarını. bu f4le 1.ştlgal eden bir mCMae • 
senln sahlb veya mümess)li oldukla.n.u vera bu gibi itlerle mUtevenU bulımdUıltlıarını 
müsbit ve.-;aik ve 94-0 yJlma aJ.d Ticaret Odası '19&1.ka1arile teırunat maıtbuz, mektub ve 
ya 2490 &yılı .kanunun temtna.t gö,,l;P..rtlmesinl kıııbal ettıtı d!ler "1'8.k, vesaik ,.. im.. 
zalı şıırtnamelerlle 22/4/ 94-0 Paza.rt.es1 rıunü -.at ı• cı. bdar DaJ.mJ JtDc!imeı:ııe ftml&-

leri (2500J --
Floryada sıra abl.nele~ yaptırılacaık t.eslaat ~ müteferrf'k iller 1t&pa.lı mrf osuille 

eksiltmeye ıkonulmuştur. ~r bedeli 21648 11ra 43 kuruş ve ilk teımJ.natı 1623 llra 113 ıı:u. 

ruşt•n. Mllkavele, ekslllme, baymdırlık işlerl umumi huausl ve fenni ~ pro. 
je keşıt hillasaslle buna müteter.rı 11~er evrak 108 kuruş mukabilinde Fen lllerl Mf1 • 
dürlUğtlnden verllecektlr. İhale 2/ 5/ 94.0 Perşembe gUnU saa.t 111 de Da1m1 Enolımendı 
yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat nıakbuz veya maktubarı, ihaleden 8 gün nTel Feıı 
işler! Mi\dürıü~Une m!lracııatla aJac.ı.kl:ırı fenni ehliyet ve 94D yılına a.1ıd Ticaret Oduı 
v~le 2490 numıı.ra.lı kanunun ıtarırw çcvresınde hazırlayacakları tekli! mekt.ub. 
larım ıhaJe günü sa.at 14 de ita.dar Da.lml Enrüme:ıe ' 'ermeleri (2826) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

l -- İdare 1htıyo.cı 1ç1n ı metre ger.işliğinde 700 mette branda beız1 pazarlık .:ı.·ure~ 
satın alınnccJttır. 

? - Muvn.kknt temin::ı.t maktu:ı.n 100 lirt>.dır. 

3 - Eks1ltme 27/ 4/ 940 Cumarlesl gdnU s=ıat ıo da Metro ha.n binıasırun beftnot ka. 
tında toplıınacnk ola.n art.tııırna ve ekslltme komlsyonunda ya.pıla<ıaktır. 

4 _ Bu 1~e atd lJ:.ırtnııme ve nümuncler ldı>renln Le· .. a.zım MUdürlUğünden pıa.rems t.e • 
daılk edilebilir. 

fi _ fsteklllerln kanuni vesikaları ve mun.ltka~ temmaı&an ile UA odilılD ilk M 

.saatte ko.mi.syonda hazır buıuı.m.a.ıa.rı. (29'18J 

SON POSTA 

Son Posta 
Yevmi, SJyasl. Havadl!( ve Halk guetesl 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 36 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimler.n bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
6 1 

Seııe Al Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14.,u ·,.,J 4..ıJ 

YUNANİSTAN '2.;.ı) 12W 'j 1 ı) 

ECNEBİ .:./J J 14..ıv b()(J 

Abone bedeli peş indir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Kr. 

loJ 
'!.71) 
JUJ 

r.elen evr-:ık geri verilmeı. 
llanlarclan meı ·uliyet alınmaz. 

Cevab için mek~ub.ara 10 kuruşluk 
Pul ilave:;i lazımdır. 

~-············································· ... i Posta kutusu : 741 İstanbul 1 
: Te~qro.f: Son Posta i 
~ Tel~fon : 20203 j 
.,.'••••••••••••••••••••••••••41•••••••••••••••••••'r 

··············-·················-····················· .. ···· 

Gözleri yakmaz, su ile çık
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMIN 
cevheri sayesinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
lacivert, kumral, yeşil renk· 
lerinin bakıştaki füsunkAr 

cazibesi şayanı hayrettir. 

······························································ 

il An Tarif em iz 
T9k dtun antlml _ ........... ......_.·-···· 

Birint:I •tıleile 400 ... 
ikinci aalaile ıso • 
O,üncil ıa.laile 200 » 
Dördüncii ıahile 100 » 
l, ıahileler 60 » 
Son ıalaile 40 • 
Mııanen bJr mllddH sarfında fu

ıaca miktarda Uln yaptıracaklar 
ayrıca tensllltlı tarı1'emlıden laWade 
edeceklerdir. Tam. 7arım 'H çeyrek 
ıay!a lllnlar 1çln &Jrl blr tarlfı deıplf 
edllmlf tlr. 

son Polta'nın tıearl 11lnlanna ald 
lfler içln ıu adru. mUracaa' edli
melldir. 

iıincıhll Jtollek'H llrke&I 
Kabnuna.nude Baa 

Ankara caddesl 

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

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

S. RGfl'P EMEÇ 
SAJdPLEBlı A. ~ UŞAKLIGlL 

İç ve dq BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA-
HATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 
~~~~!ftra~ ...... ~. 

PATI ŞIFAYI TEMiN EDER 

Tesviyeci ve Tornacı aranıyor 
Eskşehir Tayyare Fabrikası Direktö:lüğünden: 

ı - Fabrikaya 250.500 kurut yevmiJe ile ı_:ı aını1 temyeci ve tornacı aJUWCllltll'-. 
2 - İsrek.lllerin 24/ -4/ 94-0 Çarşamba .U.Uü 58.&t 10 da imt.1ha.nlan ,a.pılırM 1!ımll!.at 

---sl.b.la--rlle Beşlktaşta N~ I>emJrat tayya.re falxı11tMuw. m~-~ 

ADEMİ İKTİDAR 
ve 8EL•SV.SKLi4lUNE -

HORMOBIN 
, 

Tabletleri her eczanede bulunur 
1P09U kutun 1255) Galata, lstanbul .... ~._ ...... , 

Anbar inşaatı 
T opr J k Mahsulleri Ofisinden 

ı - Şarıltı.ş1a ist.uyonunda ~püaca.k anbar, idare binul.le buna mütefen'l 'lflll 
götürü olarak ka.pah zart U-'ulilıe Wilt.meye konulmuştur. , 
Keşlf bedeli c70 879,85, yeıtml,f btn .-U yüz yet.mı., dokuz lira. seksen bet ~ 

2 - Eksiltme evraılo f Mra. mııı!rebl!lnde Ofis Umum Müdürlüğündımı ve lltılP""' 
şubemlııden alma bilir. . . _.Ji11 • 

3 - Ekslltme 29/ 4/ IMO ta.rihinde aai 15 te .Anlmrad.a OfJ& b1.na8ında ~, 
TEikl\t m.ektubla.rmı ha-.1 :z.ıarfla.r makbuz mukabilinde Otıain muhaberat ..,.ı 

ne tesıU.rn edllecektl.r. 

~ - Muva.kk:a.t temına.t DÜIGta.n t'nM dört b1ın yedi. yüz doksan den llradlr._ ~ 
& - ~ller teklif eft'&tı JDı9JU1111A eksiltmeye g1reb11mek 1ç1n ı.bale tanDP""' 

nihayet iki iUın evvel On..ten aJacıalkla.n ehliyet ft6llcasınl tkoya.ca.kl&rdır. 
(1793) (tı•> 

Gayrimenkul Satış İlanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: . .,ı' 

Must&ta Pa.şonun l 7Ml he88.b numara.cıile Sandığımızdan aldığı (1500) l1n1& ., , 
birlncl derecede ipotek edip vtı.de&n<ıe borcunu vermediğin.den ha.k.k.ında yapJtaO ,_: 
k.lb üzerine 3202 numaralı ununun 4ı6 ncı maddesinin matufu 40 ncı maddeıstnı' ;; 
satılm&sı tcab eden Peındikıte Temenye mevk11 ve Bağdad caddesinde 496, -495, ID; ,_ 
numa.ra.lar:la mu.ralcka.m iki parçada t.a.yden 7834 metre mesahası olan ~I ,; 
mın ka.tkrın k9..Iııir dlter tatJarı a.hfab iki evin tamamı blr buçuk ay müddeti' 
artt.ımuya konmuetur. t'_. 

Satı§ tapu slcll kaydına rore yapılmak.tadı. Art.tırnuya. girmek isti)'eD (37&) _.,, 
akçoa1 vort>cektlr. Mlllt banka.larımısd:ı.n birinin temlna:,, mektubu da kabul _. • 
BkıtJnif bütilil vergllerie beledi19 reslmleri ve ıtella.llye rt1.sumu ~ 
luya llkk!lr. Arttınna .-,rtnameet 3/ &/ 94-0 tarihinden 1t1bımtn tetkik ~ 
l8tiyenlf're Sandık hukuk işleıt aervt.tlnde açık bulundurulacaktır. Tapu ıılcll taydı~ 
ır ıuıumlu izahatta lJart.namede ve taktb dosyasında yardır. Arttırmıya girmJI ı' ~ 
bunları tetkik ederek satılıla çıkarılan ııayrl menkul hakkında her şeyi ö~!e~~ 
itlba.r olunur. Bl.rlnc1 a.rttınna 18/ 9/940 tarihine mtlsadif Salı günıQ ~~ 
klin SandıAım:zda saat 10 da.n 12 ye tadar yapılacaklıı. Muvakkat ihale yap ~ 
için teklif '!dilecek bedelin tercihan alJn."llası ıcıı.b eden gayri menkul mllkelle ı1"1 
le sandık alacaıını tamamen geçmlş olması şarttır. Aksi takdirde son arttır~,.., fi 
hUdü bA.kJ kama.k .,art.ile l/'1/ 940 tar1hl.ne mUsadif Çarşamba günü ayni ~ 
ayni eaat.te aon a.r.t.tırması p.pılaoa.ktır. Bu e.rttırmada gayri menkul en ı:ıot art.-~ 
üstünde bı:rakJlıı()a.lttır. HaklBr'ı tapu ıılclllerlle b'9.blt olmıya.n alA:kadarlar ve ~ riJJlP:, 
sahlblertnln bu haklarını ve hu.s\l&Ue falz ve m asarife dair iddialarını n~n ~ ~ 
itibaren ytnnt gün içinde eVTakı mtı.!blteleırlb bel'aber dalremlze blldlrmelerl~ 
dır Bu ııuretlı haklarını blld1rmemlf oll\nlarla hakları tapu slcllierile sabit 
sat;~ bedelinin paylaşmasından hario kalırlar. Daha fazla malumat almak eıttl ;,; 
938/ 2M dosya numara.sn. Sandılımıs hukuk işleri servisine müracaat etın 
mu Uln olunur. 

*** DİKKAT ~ 

Emniyet sandıtı, Sandıktan &lınan gayri menkulll ipotek göstennet uttyenl~! .. t 
tıa.D:IJ1l1n)<ı!ltimizin koymut oldutu k1Jmet1n % 40 ını tecavüz etmemek üzere ,
dellnhı yanama k'adar ~o vermek ıuretU. Jıo191'lık g&~ . 


