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tesisatı ve 
barajı at;ıld1. 

Nafia Vekilinin nutku 

ı C Bnkreşteki Sovyet heyetinin teminatı ~ 
Sovyetler Romanyaya 
lecavi.iz elmiyecekler 

General Ali Fuad Cebesoy Gölbaşı muazzam su 
tesisabnı açtıktan sonra Bursadan hareket etti 

Bursc.: 31 (Hususi) - Nafıa Vekili 
General Ali Fuad Cebesoy. İstanbula 
gitmek üzere bugün şehrimizden :ha • 
reket rıtmiş, hükumet. beldiy-e. Parti 

, ' t f erırnnı ara ından uğurlanmı~tır. 
Mua~aın su tesisatı 

Bursa 31 - N°afia Vekili Ali Fuad Ce
be~oy bugün Öğl~dcn sonra kadın erkek 
binlerce kişiden ibaret halkın ve köylü -
ni.in alkışları atasında Gölbaşı mevkiinde
ki muazzam su t~sisatile barajmı mera -
simle açmıştır. 

Bükreşteki Sovget heyeti azasının 
sözleri: " Almanların işini 

kolaglaşiırmak ~igetinde değiliz 1,, 
Molotof un son nutku Alman mahf ellerinde hayretle karşılandı 

Rumen ticaret heyeti Londra.ya gitti 
Vali, komutan, claire müdürleri ile Par

ti erkanının da hazır bu!undukları merasi 
me başıanırke~ ?it· köylü vatandaş Cüm
huriyet i<l~::~ın~ başarıcı elile ıneydanl' 
ıe_tirilen bııı.uk 1Şleri minnet ve şükran
la ifade etı:nış ve \'alimiz Refik Koraltan 
da heyecanlı bir hitabede bulunmuştur. 

Nafia Veltilinin nutku 

········-···························-······················· 
Cemberla.yn 
' 
yarın uzun 
beyanatta 
bulunacak 

~füteakibeO kül'sü.ye gelen Nafia Ve- Londra 31 (Husust) - Avam Ka -
Jclh Ali Fuad Cebesoy bir nutuk irad et- Nafıa Vekilinin E~ede tetkikatı ı:ısnasında 'marası Salı günü tekrar içtimala~.ın~ 

(De\TaJlll S inci sayfada) alınan bir resmi başlıyacaktıT. Çemberlayn Salı gunu 

e 
e 

erde 
artt:a 

Şi'hla[ denizi üzerinde de • 
lngiliz 

Alman tagyare/t;ri çarpıştılar 
µon~ra .a.ı (HııSıısi! -...... Bugün öğleye adaları üzerinde uçmakta olduğu görül• 

doğrıl ~gı.hz sah~crme Yaklaşan Alman müş ve tayyare dafi toplan tarafından 
tayyare crııe 1ng'J1z. t~a.telerı arasında firara icbar edilmiştir. Bir şehrin sokak
bir ııava bnıuhare~sı 0 ııştur. Sahile hiç !arına mermiler düşmüştür. Tehlike işa
bir bO~ a atınaP m':affak olamıyan reti 40 dakika devam etmiştir. 
Alrrıan ayYare]ef. tar. edilmişlerdir. (a.a.) 

tıci ~lrnan tay)~l~sı düşürülmüştür. Garb cephesinde 
:ı:.ıon ra 31 - i# ız tayYarelerı, bu sa- Paıi.a 31 (A.A.) - Dünkü ~n Fransız 

Kama'r'ada mühim beyanatta buluna ~ 

ca'k. bilhassa geçen Perşembe günU 
L:mdrada toplanan yükst'-k harb kon
seyinin kararları etrafında izahat ve-

F ransada iktısadi 
kon1ite teşekkül etti 

Londra 31 (Hususi) - Fransada sekiz 
nazırda!l mürekkeb bir iktısadt komite 
teşekkül etmiştir. Komiteye başvekil mua 
vini riyaset edecektir. 

lngiliz sefiri bu gece 
Londraya gidiyor 

h Shetıarıd d;arına A1m 
ba. t a . k Yaklaşmış olan ve an topçuları, Sarre ile Vosges'lar karadan şehrimize gelecektir. İngiliz se-
Alı118nd. aYJ'arelet~ 1 açl'llağa mecbur et arasında büyük bir faaliyet göstermişler- firi bugün akşama kadar şehrimizde ka-

İngilterenin Ankara büyük elçisi Sir 
Hugessen, hükO.me• inden aldığı emir ü
zerine Londraya gitmek üzere bugün An 

·~ıer ır. }3· Alfan h""'. d "' dir M . mı~ d'l ır , t .1.raresi ol usu . aamafih bu faaliyete bakarak hat- lacak ve .gece Semplon ekspresile Lon -
zarırıe 1 en diğer ıır ayYarenin Orc1\des (Devamı 3 üncü sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 
~=========-====-===---========================~=-==============--====---==-----

.. ~illi küme ma~ları dün başladı 

Galatasaragla Fenerbalıçe, Vefa ile 
Beşiktaş berabere kaldılar 

Ankarada Muhafızgücü Gençlerbirliğini yendi, 
Altınordu ile berabere kaldı 

İzmirde 
de Altay 

Milli küme maçlarının ilk karşılaş -
maları dün İstanbul, Ankara ve lzroirde 

başlam1ştır. İstanbuldaki G&.latasaray • 
Fenerbahçe, Vefa - Beşiktaş maçları 

Taksim stadında binlerce kişi tarafından 
heyecanla takib edilmiştir. Ankara ve 
tzmirdeki maçlar da ayni alA.kayı topla

mış, çok güzel olarak cereyan etmiştir. 

lstanbul maçları : 
-----=---.:_ 

Jkşiktaş 2 _ v cfa 2 

Qyuria Vefanın hücumi1e başlandı. Be
şiktaş hemen m~kabi! akına geçtiğ1 za -
man Vefa aleyhıne bir korner oldu. 

Sağdan ~elen korner Vefa kalesini ka 
rı;;tırdığ1 bır sırada Şeref uzaktan çekti 
ğt bir şütle üçüncü dakikada ilk golü 
yaptı. (Devcım.ı 6 ncı sayjada) maçından heyecanlı bir safha. 

Londraya göre 
Sovyetlerin 

yeni projeleri 
Bühreı 31 - Bükreıte buluna11 

Sovyet heyeıi. aza•ı Sovyetler Bir • 
liğinin Romanyaya taarru~ etmiye • 
ceğini temin etmektedir. 

Hava• muhabirinin haber aldığı-, 
na göre, Sovyet heyeti azası hatta, 
«Bir gün U kranyaya doğru inerek 
aleyhimize hareket edebilecek olan 
Almanların iıini kolaylaftırmak ni • 
yelinde değiliz.» ciimle•ini dahi ila· 
ve ctmiılerdir. (a.a.) 
Bir Rumen ticaret heyeti Londraya 

gidiyor 

Londra 31 (Hususi) - lngilteTeı 
ile ticari ve iktııadi müzakerelerde I Rumen başvekili Tatare$ko 
bulunmak üzere bir Rumen heyeti mahfellerindeki kanaate göre, Molotof 
bu akıam Bükreıten Londraya ha • nutkunda Sovyet siyasetinin herhangi 
reket etmiıt:r. bir değişikliğinden bahsetmediğinden 
Londraya göre Sovyetlerin projeleri bu nutuk İngilterede hiç bir aksülamel 

Londra 31 (A.A) - Londra siyasi (Devamı 3 üncü sayfada) 

Komedi Fransez ....................................... . . . . . . . . . . . . . . . . san'atharıarile muıahallar 
·----------------•....................................... ....................................... ) 

Mari Bel film çevirmeği 
sahneye çıkmaktan 

daha zevkli buluyor 
Büyük artistin 
haya.tına. aid 
hatıralar 

<""---- Wülilatı yapan ---...... 

Muazzez Tahsin 
Kendisile Cumartesi günü saat on iki

de Parkotelde randevü.m vardı; fakat se
vimli artist seyahat ve temsillerle o ka· 
dar yorgunmuş ki, gö~me saatimiz geç
tiği halde hala uyanamam~. Ben Mösyö 
Yonnelle konuşurken, Mari Bel onu te
lefona çağırdı ve onun vasıtasile beyanı 
mazeret ederek, öğleden sonraki matine 
esnasında beni Şehir tiyatrosunda kabuı 
edeceğini ·bildirdi. Bizim Şehir tiyatro
Gunda sıkı bir disiplin olduğunu b1ldi
ğim için Mösyö Yonnelden bfr kart al· 
dım ve o sayede tiyatronun artistler ka
pısına yaklaştım; fakat orada: 

Mari Bel 

- Yasak! diyen jandarma kadar cid-ı Kapıda Faris Sofr gazetesinin TürkJ
dt ve vazife§inas -bir memurla karşılaş - ye muhabiri ile Maç mecmuasının fotog-

tınl. {Devamı 8 inci sayfada) 

C Yarın Germaine Romer ile mülakat ::J 



-=-==---- ' -... . 

SON POSTA Nisan 1 

tayyare seferlerine Millr Piyango bilet 
satışları sadeleştiriliyor 

bugün başlanıyor 
Suçluların ikisi de cinayeti birbirlerinin üzerine 

ahyorlar, maktulün cesedi morga kaldırıldı 

Seferler fstanbul - Ankara, İstanbul · lzmir, İzmir · 
Ankara ve Ankara - Adana aras~nda yapılacak 

İstanbul - Ankara, İstanbul - İzmir, 1 dan kalkıt saati 7:30, İzmire varış saati 
İzmir - Ankara ve Ankara - Adana ara- 10,15 dlr. Tayyareler İzmirden 10,30 da 
11nda tayyare seferlerine bugünden iti •

1 

kalkacak ve 13,1~ de Ankaraya varacak -
haren başlanacaktır. tır. 

Nisanın ilk on beş gününde haval~mn İstanbul - İzmir tayyare seferlerinin 
vazi~eti dolayısile yalnız J?osta \'e ?ngaj I kalkı§ ve varış saatleri de şunlardır· 
naklıyatı yapılacak, 15 Nısandan itıba - Tayyareler 8,15 de Yeşilköyden İzmi
ren yolcu biletleri de vcrnecektir. Dev - r~ hareket edecek ve iki saat sonra 10,15 
let hava yol1an idaresi tayyare postala • de İzmire muvasalat edecektir. İzmirden 
rının kalk~ ve vanş saatlerindP. geçen .saat 10,40 da kalkacak tayyare de saat 
seneye nazaran bazı değişiklikler yap - 12,30 da Yeşilköye gelecektir. 

mıştır. Öğrendiğimize göre Devlet Hava yol-
Yeni tarifeye nazaran Pazardan maa - .. 

d h .. t 15 d A k d k lk Jarı İdaresi haıva seferlerının Samsun ve a ergun saa e n ara an a a - . . . 
k ı t t 17 d 1· t b 1 Dıyarbakıra uzatılması ıçm yapmakta ol ca o an ayyare saa e s an u a ge-

1 ıecek ve lıtanbuldan 8 ıo da kalkan tay- I duğu tetkikleri yakında bitirecek ve bu 
yare Ankaraya 10,10 da varacaktır. hususta kat'i bir karar verilecektır. 

Adanaya gidecek tayyare de Ankara - 15 Nisandan sonra tayyarelerin mu -
dan H,50 de hareket edecek ve Adana - tad seferlerini yapamamak mecburiye -
ya 17 de varacaktır. Adanad:m R,05 tle tinde kalmaları dolnyısile tayyare ile dö 
kalkan tayyare de 10,15 de Ankaraya va- nüş seyahati yapamıyan gidiş - dönüş 
sıl olacaktır. tayynre biletini hamil yolcular demir -

Ankara - İzmir postalarının Ankara - yollarından da istifade edeceklerdir. 

iki arabacı bir o!up 
bir ça!gıcıyı yaraladılar 

Karadeniz hattı 
vapurlzır-ının yaz tarifesi 

Devlet Den~zyolları. K~radeniz hat
tı yaz tarifelerinin tı 1 bikınn bugün -

ilk olarak yapılan tecrübe
de 10 bin bilet birden arttı 

Evvelki akşam geç va.kit Beşiktaşta belerile kahveci kanlar içinde yere 
eski bir kin yüzünden bir cinayet iş - serilmiş, o anda !kahvede bulunan bil-

-- lendiğini, Hakkı ve RIL!im adlarında i- tün müşteriler, gözlerinin önünde ce-
Milli Piyango Müdürü Hamid Ortaç ki sandalcının bir kahveciyi bıçakl~ vu reyan ediveren bu vak'anın dehşetin .. 

Ankaradan şehrimize gelmiş, İıtanbul 
rarak öldiirdüklerini ve bu arada mak den ne yapacaklarını şaşırmışlardtr. şubesinin muhtelif işleri etrafında tet -

kiklerde bulunmuştur. tuHin kardeşini de yaraladıklarını diin Bu sırada kahve ocağında bir işle 
Müdilr, bu tetkikleri sırasında bilha!- yazmı~trk. V:ik'a etrafında aldığımız meşgul olan maktul Mehmedin ka•rde

sa satış ve bayi teşkilatı mcselelerile mütemmim mallımata nazaran clnaye. şi Arif, ağabeysinin hücuma uğrama-
mcşgul olmuştur. tin sebebleri ve iks. tarzı şudur: sı .karşısında kendisini tutamamış. mü 

Öğrendiğimize göre İdare, halkımızın Cinayet:n failleri olan Hakkı ile tecavizlerin üzerine atılmıştır. 
Mi1li Piyangoya karşı gösterdiği fazla Rasim ~~z:nin Pazaır kazasına ba~h Bu müdahaleye de ellerindeki bıçak 
rnğbet ve alaka karşısında bilet satış v~ Zenet koyu halkındandırlar ve Beşık- ı~1rfa muk~bele eden suçlular, bu sefer 
tevzi işlerini dnhtı pratik ve müsaid şart- taş iskelec:inde sandalcılık yapmakta - de onu yarnlamışlar ve etrafın telaşın. 
!arla yurdun en uzak köşelerine kad~r dırlar. Maktul Mchmed de ayni iskele~ dan istifade ederek dükkandan kaçıp 
teşmil edecektir. de çalışmakla' beraber o civardaki san ~itmişleT<lir. 

Bu ihususun temini için aliıkadar mn- dakılar kahvesini işletmektedir. Hadise zabıtaya bildirilmiş, gelen me 
kamlarla temasa geçilmiştir. Hrrkes, hiç Bundan üç dört sene evvel katillerle murlar yarası çok ağır olrun Mehmed 
bir kayıd ve formaliteye tabi tutulmak · mal.-tul Mehmedin kardeşi Arif arasın le kardeşi Arifi hastaneye kaldırmış 
sızın en küçük sermaye ile de olsa milli da adliyeye intika1 eden ve sanunda !ardır. 
piyango bileti satabilmektedir. ber~tle neticelenen bir hadise geç -

Bunlardan Mehmed bir müddet son 
Bilet satışlarının bu suretle sadeleş - mi~tir. Bu sebehden Rasim ve arkada- ld ~ 

1 
.• 

1 
-1- .. t•· 

· · · • h. l l\"'Jl" " ra a ıgı yara arın tesırı c Oı.rnuc:: ur. tırılmesı ve umumı ma ıyet a ışı ·ıı ı sı Hakkınm maktul Mehmedle araları .. 
Piyango İdaresi için muvaffakiyetli ne - ~ wmandanberi aç1'k bulunmaktadır. Zaibıta, cinay~ti n:üte~.kıb firar ed;:n 
ticclcr verecektir 

8 
.. l .1 .ıı:.:: .. H kk •- suçluların pe.şıne duşmuş. Hakk1yı dun 

· ov enu1~ıne t1ore. a ·ının maıK • kl 0 k' Ra · · 
Ötedenberi 40 bin bilet sat1hrken bu ,.. h 250 R . . d 400 k _ sabah Fındı ı a ı odasında. sımı 

tul ı~ıre mede ' asımın e u de dün ak,:;am geç vakit Beşiktaşta giz sayede ikinci tertib on bin ilaves!lc 50 
bin bilete çıkarılmış ve bunlar kamilen 
satılmıştır. 

Halk tam serili piyango biletlerine bıl 
hassa fazla rağbet ettiğinden bu keşide
de olduğu gibi müteakib çekilişlerde de 
bu usule devam edilecektir. 

ruş kahve parasından borçlan vardır. · 

k. .J-ı R . 1 lendiği bir evden kaçarken yakalamJş· 
Evvel ı ak~am. sanU<I cı asım e t 

Hakkı bir meyhanede kafaları tütsü - ır. 
Cinavetin tahkikatına Müddiumu · 

lediktE'n c.:onra geç vakit Mehn:eciin mi mu~vinlerinden İbsan el koymuş. 
1<ahves;n<' gelmisler. bir masaya otur- vak'a <>trafındaki tetkikatını Beşikt~ş Evvelki gece Sirkecide Azer s· .ı\? -

mas·nda bir hadise olmuş. bir hiç yü
zünden iki arkadaş bir olup bil· çal~ı
cıyı dövdükten sonra da yaralamışlar
dır. Evvelki gece bu sinemaya gelen 
müşterili:rden arabacı Mes'udla arka
daşı Saliı.ha·ttin kapıdan girerlerken o 
eırac!a or<ıda mızıka çalmakta ulan ç::ıl

gıcılarda;:ı Hayrinin trampetini devir
mişJ~dfr. 

muc;lardır. ' A • l' ' ..] t n•• . .. . . . ı~f .J 1 emnıyet amır nmue yapmış ır. un geç 
elen itibaren başlıyacaktır. Yeni tari • Bu ayın yedisinde nihayet bulan bi • .Bır mııddet h1rh1:lPrıle a a ua :ın ve kit sorguları yapılan suçlular, cür 
fey.e göre. vapurlar Karadeniz liman • rinci tertib üç ay!ık pl!nın son keşide.si ~1<1 cırlrafüıc; kendllenne eh,.mmivet ve- .. b' b' 

1 
. . .. . t kt d 

.1 . . . k · . , d' mu ır ır ennm uzcrıne a ma a ır 
hrınd:m et::ki tarifelerden bir ~tin ev- de Ankarada çeki'eeektir. n me•nc:ıne ene 1rece c;ınız. ,. ıve so -

t lar. 
vel hareket edecekler ve staınbula bir Bundan sonraki kcşidelerin yeni oto- nılmf.'\"J~ına ferıa h"'lrle icPrlemic;lcr ve 

Katili tayin edebilmek için Mehme gün evvE:J ~eleceklerd i r. Gidiş c;Pferle- matik dolablarla t:zmirde ve !stanbulda h;,:ı...l,.,tle krhveci Mchmedi yanlarına 
• k riin ölümi.irıe hangisinin kullandığı hı rinde deği!fklik yoktur. yapılması tasavvur edilmektedir. çaITTrar::ı : 

----- - - . «- Rize ne dive kahve vanmıvor _ çağın sebeb olduğu araştırılmaktadır. 

Bu yüzden Hayri ile Mes'ud ve Sa -
lalıattin arasında bir münakaşa çık -
mış. az sonra da kavya halini almış -
tır. İki araba.cı bir olup çalgıcı Hay -
dyi bir hayli dövmüşler ve bunlardan 
SalAhattin üstelik bıçağını çekerek 
trımıpetçlvi yaralamıştır. 

Ticaret lr.lerl. p il t Adli safahatın bu ba.kımdan inkişa , .._ • O !I '-: cnın .. . Biz adam deiiil rniviz?,. dive çı - M k ld 
- -- ---- k•c:m·c:lnrd•r. fı için maktulün cesedi orga a ı 

rılmışttr. 

Yaralı tedavi edilmek üzere haı:ta• -
neye ka1dırılmı.ş. carih Salfıhattinlc 
arkadaşı Mes'ud haklarında kanun.1 ta
kibcita başlanmıştır. 

------- -- --
Ask~rltk işleri: 
-·-----------------~ 

Yapak ve tiftik niz!lmn~mesi 
mer'iyete giriyor 

Bir gazele mÜY("ZZiine çarpan 
otorrobil 

Yapak ve tiftik ihraç niznmn:ımesi ya- Aksaravda Yusufpe~n mahallesinde 
nnda nitibaren mer'iyet mevkime gir- oturan müvezzi Mustafrh, di.in Taksim 

mektedir. ~tac1yomunun önünden geçerken şoför 
Hazırlanan ihraç tiplE>ri şehrimi:ıde İstavrinin idaresindeki 2073 sayılı o -

bütün alfıkadarlarca .görülmü . Mersin, tomobilin ÇArpmasile başındAn yaralan 
Samsun mıntakalarına da alakalı tipler mı~lır. 

nümuneleri göndcri!miştir. Yaralı tedavi ~tına alınmış. ka1aya 

Zeytinyc-ğ fiPtları dnıtn serebiyet veren şoför hakkında takiba 

Son zamanlarda İtalynya zeytinyağı ta ba~lanmıstır. 

Kahved Mt'bmed. iki ~andalcıya ev-
l ft k' bo 1 t · 1 1 . 1 Cinayet bu zaruri ve kanuni sebeb ve ... es ı re M'ını emız eme erın 

h t l t k d'l · b b b ler dolavısile me~hud suçlar kanunu 
a ır a m ş ve en 1 erıne u SP. e - haricinde kalmı~ bulunmaktadır. 

den kahve yapaırmyacağı cevabını ver- ---·--------· 
mistir. 

Kalı'\'ecinin bu- mukabelesi esasen 
çoll: scırh0s bir halde bulunan füısimlc 
Hakkıyı bü bütün iğzab ctmi~ olacak 

ki; birdenbire bıçaklarını çekerek Meh 
me<lin üzerine saldırmışlar ve vur· ı·ı
ğa baslamışlardır. 

Bir amele vapur ambarına düıtü 

Ralicde demrli bulunan Me!lale va 
nurunda çalı~dn kömür amelesinden 

Yu~uf, dün yapurun ambarına düşmiil 
beli!'ldcn varalanmışhr. Yaralı amele 

tedavi edilmek üzere Beyoğlu hasta 
Birbirini takib eden bu bıçak dar • nesine kaldırılmıştır. 

Yf'dck Eühay okuluna sevkedi1t'ı:eklet ihracatı artmış ve bir ayda bi:-kaç bfn Bir çocuk bPhktan zehirlendi 
Kndıkf.y askerlik şubesinden: ton gibi mühim mıktarda yağ ihraç edil- 1 f l 1 
ı-~9~d~aencl~yilla~amcwnoL mi~~ S~remi~ndeMe~e~h~c~dde~n .'~~~~~~~s_t_a_n_b~u-1~-B~e_.ı_e_d_i_y_e~s-i~-1-i_n_I_a_r_ı~~~~~~ 

dukları ve askerliklerine karar verildiği halde B 'dli "d k il 
1 

b ya~ de oturan Hanife. Saravmeydar.ında • 
her.hangi blr sebeble askerlik ödevln1 yapma. eş ası sanayı e u nnı 11n u ~- v • - - . _

1 
B h 

mı' olan yüksek ehllyetnamelilerln. lann fiatı 48 kurustan 52 kuruşa yüksel- bir balıkcıdan aldıgı torıgı og u a a. 
2 - Geçen sene Yedek sfibay okuluna geç diğinden ihracat durmuc:tur. Bu vaziyet eLline yedirmiş, bir müddet sonra ço -

ııtihak ettiklerinden dolayı okulca ııeri çcv- d h·ı· . d t ·r ') tmic ve 4., ku cuk zehirlenme alaimi göstermiştir. a ı ı pıyasaya a esı e -s ., -
rilenlerbt. . .. Bu bal!ktan zehirlendiği muayene 

3 - Yf:dek siibay okulu devresintn i.çte bı- ruş olan !iat 41 kuruşa düşmliştur. 
rlnc!en fazlasına devam edemedikleri ır:ın Almanyaya ihraç edilecek :~oo bin li- neticesinde m1laşılan Bahaettin tedavi 
te.rh~ trllHp müteakip devreye bırakılanların. ralık zeytinyağının rnübayaa şekil ve fi- edilmek üzere Çocuk hastanesine kal -

4 - 939 senesinde .son yoklamalaı ı yap.ıla- 1 atlarını tesbit etmek üzere A ımanyadnn dırılmış, tesemmüm h5disesi etrafın -
ıak kısa hlzınetU askerliklerine kar.u ver!len d t hk.k t ba lanm t 
•re ehliyetnamesi olmıyan kısa hizınc~mer. bir. heyet gelmiş \•e zeytinyaqı ibra~ b:r- .. ~ ... ?: .... ~ .. ~ .. ? ...... ~ ........ ~~ .. ::~ .................... . 

ı; - A"kerllklerini tam hlzmet.ıl olarak y::ıp_ Jiğile temasa geçıni~tir. 
tıktan ronra tahsillerini lise ve dah:ı yukal'l 
derc::eıe çıkanlardan Yedek siibny olmak Is. 
ttyenler 1,'Mayı.Vtı4ı0 tarihinde Yedeıe ıl:ibay 

okulu ilr Gülhane veteriner tatbiknt mek -
tebletlne göcderlleceklcrdlr. Bunlaı ın nüfu.s 
CÜ"..da:nlArHe mezuniy.et ehllyetnamc gtbi ve. 
alkaJarı blrUkte oldu~u halde hem!n fu~yt 
müracaatla muamelertnı ikmal ettJnnelt'rl 
llzundır. Aksi takdirde haklannda askerlik 
kanu:ıun ceza maddeleri tatbik oJunııcı.Aı 
ll!n olunur. 

----------·-· -
Toplantılar: 

Eminlhü HalkeYinin 
İnönü zafeıi günü 

Eminönü Halkevinden: Türk istiklali
ne aid büyük zaferin ilk temel taşı olan 
İnönü muharebesinin yıldönümü, 1 Nı-

----- san 940 Pazartesi akşamı saat (20,30) dn 
Yüzme havuzunun pllnlan Evimizin Cağaloğlundaki salonunda aşa-

haZlrlanıyor ğıdaki program gibi kutlanacakt•r. Bu 

Galatasaray ldübü tarafından Bebek- törene gelmek istiyenlerin davetiyeleri-
ni Ev bürosundan almaları rica olunur. te yapılacak yftzme havuzunun plAnları 1 

Belediye İmar t~leri Müdürlüğü tarafın- Program: 1 - İstiklal marsı, Ev or-
dan hazırlanmaktadır. kestrasından, 2 - Konferans, İnönü mu-
•••••••••••••••••••••••••••••·•··•••••••••••••••••••••·••••••• harebesi ve zaferinin ehemmiyetı hak· 

1 
kında. 3 - Keman resitali, Konserva. 

S& tılık kÖ'k tuar yüksek devre talebesinden (Enver 
Göksoy) tarafından, piyanoda (Bayan 

arıyorum 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anadolu sahilin~ 
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla 

birlikte tafsilAt, fiat Son Postada 
cMakbuleı. adresine bildirilmelidir. 

Heğ) re! nkatile. 

Bir yangın baılangtcı 

Eyübdc Akarçeşme caddesinde Sir -
ked çıkmazı sokağında Bediaya aid 
evin alt katından dün yangın çıkmı~, 
ltfrıiycnin müdcı'h.ıılesile sirayetine mey 
dan veriJmeden söndürülmüştür. 

Yangının ne suretle çıktığı tahkik •-

~------------r dilmektedir. 

s n Posta 
Yevmi, Siya.si, Ha\adhı ve Halk guetesi 

Yerebatan, Çııta?çrşme soltak, 25 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 • 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr. -----

TÜRKİYE 14<10 750 400 lbJ 
YUNANİSTAN 2340 1220 710 27u 
ECNEBİ 2700 HOO 800 auu 

... 

=-=: 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmez,. 
IUinlardan meı'ı:liyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilAvesi lazımdır. 

""··············································" f Po$ta kutusu : 741 İstanbul ~ 
i Telgraf: Son Posta : 
i Telefon : 20203 j .. . 
~ ............................................... -~ 

İt!alye mfidürlü~ü için lüzumu olan bir aded komple projektör açık eksntme suretile 
.sntın alınacaktır. Tahmin bedell 1230 lira ve ilk teminatı 92 Ura 25 kuruştur. Şartnamt 
zabıt ve muamelat müdürlü~ii kalemlnde görülecektir. İhale 1214/940 Cuma günü saat 
14 de da:mi encümende yapılncnktır. TAliplerin Uk teminat makbuz veya mektupları ve 
940 yılına aid ticaret odası vcslkalarlle ihale günü mııRyyen saatte daimi encümende bu 

lunmnlnrı. (2405) 

1 Beyoğlu Vakıflar MUdürlUgü ilAnları 1 
Muammen k1ymeLl 

Lira Kuruş 

1620 

1512 

598 

00 

00 

38 

Kamerhatun mahallesinin eski Keklik yeni Zerrin .sokağında cslt! 25 
yeni S6 numaralı ltı\rgir beş odalı hane. 
M~rutlyet maha.\le.s1nln eski Yenlmahnlle yeni Kodaman sokağın. 
da eski 28 yeni 58 nıımarall ah§ap '7 odalı hanenin nısıf hlssc.>i. 
Kemankeş Kara Mustafa p::ışa mahallesinin Çömlekçi ve Kıl:çnll

pn..'.ja caddesinde eski 11, 13, 15 yeni 15, 17, 19 numarnlı üstüııd~ oda-
ları bulunan ile; bab kfırglr dükk{ının 2121 hlssesl. 

Yukarıda yazılı gayı1 menkullerin millklyeJeri peşin para Ue on gün müddeUJ uzn. 
tıımıştır. ihalesi 10/4/940 giinU saat 15 de koml.qyonda ya.pılıı.oağından ta1ıplerlnln % 
'f,50 pey akçelerlle akarat ve malfilM kalemine müracaatları. ı2534ıı 

Göztepe asma fidanlıkl ırı alım satım komisyonundan 
s Nisan 940 Pazartesl ırünU saat a te fstnnbnld:l Ça~alo~ıunda ktlln yüksek mektebler 

muhıısebecllllt odasında ihalesi yapılmak üzere •7119,851 Ura ke§l! bedelll Göztepe &. 
ma fıdanlığı köşkü kı.ınıl tamiratı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat temlnnt 160 llradır.ı 

İ3teklller1n teşlt ve şartname ne tamir edllecelc b1nayı görmek Uzere hc.rgün müessese 
ml'ı:1fir1Uğüne mUrncnatlan. ı2183t 

İstanbul P. T. T. Miidürlüğünden 
rumnniye n Yeşllköy teısız istasyonlnrı etrafının dlkenll telle çevrilmesi ve ihata 

duvarı l§i açık eksllmiye konulmuştur. Ekslltm~ 17/41940 Çarşambn saat 15,45 de B. 
Postahane binası birinci katta P. T. T. MUdür!lı~ü odasında toplanncnk müdürlük alım 
sa~ırn komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeU 8837 lira 98 kuruş muvakkat teminat 
663 Jlrndır. İsteklilerin olbapt.akl keşif ve şartnamelerini görmek ve muvakkat t.ı>ml 
nallarını yatırmak üzere çalışma rünlerlndc mczl..-i\r müdürlük 1dar1 ko.lem levazım kıs. 
mına eksiltme ııtin ve saatinde de en az bir teahhüdde 5000 Urnlık bu işe benzer iş yap. 
tığına dalr ldıırelerinden almış oldu~u ve.slkalnra ıstlnaden İstanbul vilfıyetlnc müra. 
caaUa eksiltme tarihinden 8 gün evvr.1 alınmış ehliyet ve 940 vılına aid tlcare+ odas 
vesikası ne kamisyona müracantıarı (2520) 

. ~-



J Nisan 
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1 cektır .• Hu sozlerde hiçbir harb acı1ığ1 

1 

v~ 
1 
sertlıği olmadığı gı bı bir nevı tcm.1-

yu bıle vardır. Çunkıi aldıklannııı e -
lmde ka'acaklarına emin ve 1<:.ıni olm:ı:;ı 
halinde Rusyanm artık Almanya ile ış-

ı birliği yapmasına ve onu besleyip kuv
vetlendirmesıne bir sebeb kalmaz. 

1 Hadiseler K-rşısın a 

(Bir perdelik komcrh) 

İmtihan hey_eti hazırdı. Birmci şof or 
namzedi içeri girdi: sordular: 

- Yaratılış itibarile nasıl bir insan
sınız? 

Sn fn 5 

İşaretini verdiler: 

- Olmaz, sen şoförlük yapJmazsın? 
- Neye? 

- Otomobille fazla süratli gidecek· 
sin, buna müsaade edemeyiz. 

Ccvab verdi: Beşinci namzed. kapıyı hafifç" vur..ın, 
- Fazla cesurumdur, gözümü bud:ık- nezaketle selam verdi ve onlar ı;ormadan 

tan sakınmam. sesini çıkarmadı. Sual soroldu: 
Düşündüler: 

- Olmaz, siz bu şehirde şoförlük ede
mezsiniz . 

O çıktı, ikinci namzed girdi Ayni su

ali ona da sordular: 

- Teobirli bir insanımdır, dedi, dnl

ma t<'hlikeli iş1erden uzak kalırım. 

Güldiiler: 

- Buraya boşuna gelmişin, dedi1~r. 
sen şoför olamazsın! 

Ücünrü namzcd de gene ayni suale 
maruz kaldı: 

- Ben ağır baslı bir insanım. Her iste 

- Bilmem df'ndim, nasıl arzedcyim, 
bendeniz hürmetk~r blr insanımdır her
ke"e karşı hürmet hissederim. Mesela .• -

- Kafi kam 
Aralarında konuştu1ar: 

- Su, bu geçecek. diye 
durduruo, onlara hürr- l<.> 
ve b""tün ve aıtı nak n n 
sebeb olacak . 

Nazik adarra döndüler: 

- Olmaz, şoför olamazsın! 

Bir reverans yaptı: 

otomrıbilini 
\ \ r <.'Pk 

rmasına 

- Mademki öyJe emrediyorsunuz. 

T elsiz telgrafların birkaç gün ev-! 

vel verdikleri çok ehemmiyetli 

ilti ha.herden biri müttefiklerın yuksek 
harb şürasının Londr.tda, ayın sekizinde 
yaptığı içtimada •İngiltere ile lı'rar..sanın 
§Utldiki haı'bin devamı müddetince, müş
tereken anlaşma ihall müstesna olmak 
fizere, bir mütareke veya barış mcahe
desi müzakere veya aktetmemeyi ka:Jı- 1 lıklı o'nrak taahhüdt eylemelerı, d:ğerl 
de Sovyetler Birliğinin Lond.r:ı el~isı 
Maiskının LGrd Halifaksla yaptığı miila
kat idi. 

Fakat müttefikler, mahza Alm::ınyayı 
yalnız başına bırakıp altetmek için, Le- öylevimdir. Daima ağır hareket edE'rim. 

hıstenın yarısından fazla-mı Rusy:ıya İmtihan edenler birbırlerile konuştu
Altıncı namzed bir selam verdı. 

- Ne o imtihan mı? 

bağışlamayı ve Finlandiyaya yaptıkları- lar; ıe nihavet. namzede: - Evet, sen de sövle bakalım. yaratı-

nı da Rusyanın yanında bırakmağı vic - Şoför olamazsın! 

danlarına yedirecekler mi?. Lehistarun ! Dediler. Namzed itiraz ede<:ek olciu. 

lışın itibarile nasıl bir insamın. 

Gerçi Maiskinin İngiliz dış işleri ba
kanını ziyareti görünil§te Pasifik deni -
zinde İngilızler tarafından yakalanan iki 
Sovyet yük gemisine aid olmuştur: fakat 
konuşma sırf bu meseleye inhisar etme
miştir. Taymis gazetesine göre cRusya, 
dış münasebetlerinin sırf Almanyayn 
münhasır kaldığını görmek,~ eza içinde• 
imiş; kezal;k şimalde macera , rmrı'.lY~ın 
V<.> '"adece tndafüi ileri mevziler cdinrr.ek
le iktifo ett'ğini iddia eden Sovyet föt"'
yn, F nl:ın-!ıya harbi bittiğindı>n. Avrp;-a 
ile iyi g cınmeğe değer verme'< io;tem<'k

te imiş. Yani bir kelime nl<' Sovyct1"r 
Birlıği Lelıistnnın, Beyaz Ruslar ve Uk
rnvnalılarln mesklın, doğu ve cenub pır
çalarını ilhaktnn ve Ba'tık df'nizı d ~~·ı
sundnki sevkulceyş! durumunu snğla"'lıa 
bağladıktan sonra, İngilterenin göıiine 
artık badm ihtiraslan olmıyan zarar~!z 
tok bir ndam manzarasile hoş görür.me
ğe ba~lnmış veya böyle görünmesi liı/.ım 
gelmfşUr. 

tamamıyetini sıyanet için Darı7.iguı ve Sebeb !'ÖV1ediler: 
- Her .,eve nk1!m en>r, ne sôvlerlPr::e 

derhal etraflı düşünür, doğru b:r kırar 

Lord H afü aks 
Korıdorun bariz A 'manlıklarını bi!e kııic 
almıyan ve Lchistanla Çekoslovakw•a.,, 
yeniden kurmak maksadile harbettıkıc

rini defaatla söylıyen müttefikler şil".di 

Lehistanın büyük kısmını, Kızıl Rusl:ıra 
muhalif olan Beyaz Rus ve UkreIJ ek~c
riyetlerilc meskün bulunduklan hnlıJe, 

SovyeUer Bir'iğinc nasıl peşkeş edebn;r
ler?! Ne hakla?!. 

O halde Çörçilin cRusyaya kar~ı h:ırb 
flan ctmıyeceğiz bizim ışimiz sadt c c 
Hıtlcrle, yalnız Na?i Almanya ilPdir> d .._ 
mc ın:!cn acaba ı~a~di nedır? .. Ve bu söz
ler b!rknç gün evvc:'l radvoda Fl"lkre ııı

tab ederek csulhün t<'essüsünden do.;n
cak rnenfnatleı d 'n mi.ıstefid olncakları

nh vadeden Lord Ha 1ifak--ın ıfadclcrile 
tczad teşkil etmez mi?!. 

Çörçilın yeni beyanatında gözden kaç
mıyacak birkaç kelime daha varm: 
c ••• Rusya da harbe istirak etmedi. Esa
sen Rusya için böyle bir lüzum da yok

- Yo1ların hali maltım, sen şoför olur veririm ve hiçbir zaman kararlarımda 

da, otomobil kullanırsan. öteki otomobil yanılmam ve etraflı düşünmeden hıçbir 

kullan"nlar ne h . ..l 1 1 ~eye karar vermem! ., yapsın.. epsı ~·e otap um-
b w ~ t'l · ·1 1 · 1 " - Soför olamaz.sın? n"a sura ı e ml ı er esın er .. oyle> ya. yoı-
1· r fa ı · d ğil k" .. - . . - Sebeb ne? .ı 7 a penış ., ı onune geçıp gı-

dC'bn.,il"ler. - Fazla ma~rursun da ... 

nc;rd 'ncü namzed .. hızla içe.ri girdı - Ne münasebet. 
Acele aı:Ple: - Evet. sözlerind<'n bu a11ıa,.ılı"\·r.r. 

- Rnrunuz c vob verevirı, Ftraflı d "c:ünmedPn bir ŞPye karar \'err>-

DC'd;. Gene ayni sual soruldu, kel•ı:ı(.'- mediıVni sovl d n. bu J-akık<ıt ~ /Tıl. b ış 
kri b rbiri arkasına çabuk çab tc sövk :: bır pururdan ibarettır Çünkii e nı'1ı dü-

A ' · b · d h d ri.ınmesini bılsC'yd;n ve etraflı duc;frnüp - ce ccı ır ınsanım ır, , er sev e 
sürat i<-terim. ~ ı bir karar vermiş olsaydın, şoför oln::ık 

f . istemezdin? 
~t•!">an heyetı hep birdm başlarını p d · 
· b"'k"' ı er e ıner g<'rı u up· 

- Olma~! r:J,f/,tl?,. . .J.J"t;~.r; 

r 1z ~ 
Yukanvo dercettiğimiz her iki !'ivıı.o:.t 

tıadisenin, şimd;ki harbin sevk VP khıre<;i tur ... > Fakat Rusya için harbe iştirak Düdük çalnıak için sarf adilen 
bakımından, ehemmyetleri büyüktür ve ctmcnın lüzumsuzluğunu Çörçilin iddıa 
b' . etmı'sine ancak h~yret oıunabmr: ve üy- ko·· mUr 
ırınci.sinde ne kadar kuı,·vetli ve tf'cin-

füi bir t db' le görülüyor ki İngilizler, kendilerini İk"ı elini kavuQ- Lokomctı'f'crı·n, e ır mahiyeti varsa ikinc'sin~e '$ 

de o kadar garib bir taarruz göstcri~i Maisky - Fınlfmdıya işinde olduğu gibi - bit· dJha: turmuş bir adamın vapurların dü:iük 
mevcuddur. İzah edelim: aldatmaya ça 1ışıyor!ar. Çünkü Rusyanın, 1 sağ eline bir bılc- 1 seslerinden rah 1t 

r.e yaparsa yapsınlar, İngiltere ile Fr:m- 1 şmdiye kadar kazanrlıklannı ve daha ka- zile ve sol cline de sız l ı h 
Almanya. yalnız kendi ordu,arilc müt- 1 k' h b h b . . . o an ar, er za-

ı:r!kle~ ye_nemiyeoeğini herkesten iyi s~, nası ı ar e era er gırdt!erst?, h:ır-1 znnnc:ıklarını muhafaza edebilmcs; için, bir bilezik geçiriyorlar ve bilezikleri yağ- man· 
bılır; nıtekım müttcfikl"'rin ıi J bın sonuna kadar gene beraber kalacs:r: h~r?e girmekten ve harbi Almanya ıle l lı ipler'e .beygırler çekiyor ve bu adam 1 ~ Bu düdükle-
dan da hff'bir korkusu yo-ktur ~r u orırı- lar, hatta harbden sonra da aralarındakı bırlıktc devam ettırıp kazanmaktan bns- bu kuvvete karşı durabiliyor. . b . . 

• . · n ınun sc- ittifakı sürdürecek1er.dir j k · . kt E" R k 1 d 1 . ı r nıhayet verılse! diyet şikayette 
beblen MaJmo ve Zigfrid hatlarıdır. 0 . A . .. _ · . a ~aresı yo ur .. •5er .. u_:; ~ or u nıı Adam ne kadar kuvvetlı olsa gme im- bu unurıar. 
hald" Almanyanın, harbi k a· 1 . Fınlandıya sulhunun İngıltere ve bugun garb cephpc:ınde gorunmuyorlarsa kansız görünür. Fakat hakikatte bunu 
nasıl bitirme~i düşu"ndüğü' "en. 

1 Phınc Fransada yaptığı hareket ve şiddet akc;Li- bu. mahza şımdilik buna lüzum olmadı- yapan biri vardır. j Diı klerden şikayette bu'unanlann 
nu bılmek pek lam r . "lk b' ı· . . t bö' l ğ d . f"kl . k d b . meraklıdır. Fakat bu · e ının 1 ır ne ıcesı ış e Y ece, ın an ve onun. mutte ı en ma rn ve- Bazılarının ıdd•alanna göre cambaz- 1 ia 1§ adamlarını da rikretrr.ek ıcab 

vazıyette sulh ··k k A h klo d al· k · · d 
mümkün olmadı~ına ve Sovv<.>t Rus or- i yu . "'e harb şuras_ının 28 Mart .. knrnrı 

1 
~ay~ ~ n a datma istem~s:n e.:ı hanelerde bu numnr::ıyı yapan adam ha- eder. Onlar düdük sPsinden değil. öiı-

dulnrının d.,ğrudan doğruya b' hnlınde tecelli ctmış ve bu tedafui k::ır:ır ılen gchyor. Yoksa Almanya mnğ ub ol- kiknttc çok kU\ vetli olmakla beraber at- d"k ... d k b 
1 

.. .. 
ır y::ır'iı- • · d Al Ih 1 d ğu kd" d k . . h" u ~ruzun en ay o an enerJıden mute-

mına guvenemiyeceğine VE' n~tt~•et İt~l-ı ~;ı;nı z~m~n a man .. su . t_aarruzuno u tc~ • ır e enoıs~nı~ d~ Le ısta~- !arın boyunlarındaki hamud t.abır edi -
yanın t a~be girmPk istcmedPHne .. ş.ddetlı bır cevab teşkıl etmıştır. dan, dogu Baltık ve Finlandıyadruı çc-kıl- len boyunluklar dn filelıdir. B•m'nrm iç- essirdiler. Amerikalı bir mühendisin h.._ 
A'll"anva icin tek -Oir zafer lirrud· ;0;~ Ancak müttefik memleketlerden mü- mesi iktiza cdec-e~ı r.akkında Rusyanın }erinde öyle sıvri şeyler vardır ki, atlar sabına göre düdük çalmak için Amerıka-
ki o da Fran .. ayı İngiltereden nyı;ma~. 1~ dafaa değil taarruz esteniyor Bununl~ biran tereddüdü olamaz. fevkalade enerji sar!ettikleri halde ipi ı da işliyen trenlerın hır senede sarfettik-
tır. berabC'r İngi'tere, Almanya ile Sovyet- Onun için Rusya Alman) avı korumnk çekmek kudretleri çok azalmaktadır. leri kömür 2.434 026 tonu bulmaktadır. 

E\ t Almanya, eğer Fransayı İnvil+P- ler Birliğine ayni zamanda, yanı her iki- ve ona kabında silfıh ve kuvvetle de yar- ............................................................................................................................. . 

redrn ayırmağa muvaffak olursa h;rbi~ sine bfrden taarruz etmek niyeı~nde de· dım etmek mecburiyetinded.ir; me~er 
talihini 'belki kendine çevireb;lir. Onun ~~dir. Bu sebeble ve İngıliz dü5iınce-;inc r müttefikler harbin esas ve gayesine iha
için de, ş;mdiki harbin başındanb~ri, ve gore Sovyetleri Almanlardan ayırın.ık 

1 

netle Sovyet Rusyaya Lehistanla F:nltiıı
hatta harbden evvel Fransızları uvut- lihımdır. Bu takdirde Almanyayı cenu- diyadan ve Estonya ve Letonyadan a1-

mak ve uyu~turmak, hiç o'ınaı: ise onla- bu şarki ile şarktan ihata etmrk ve onu clıkları yerleri ona daha şimdiden baf!ış
nn Almanva aleyhinde barb arzularını yardımS1z, istinadsız ve iaşesiz hırakarak 1 fasın1ar ve hatta üstelik Besarabyayı da 
hafiflPtiT> söndürmek mak.c;adile Alman- mağlüb eylemek kabil olur. Almanya vad ve temin eylesınler. Ben ne Çörcilın 
lar hiobir tedbirden geri durmamıs'nrd1r 1 mağllıb edildikten sonra da harb işi ar- yeni sözlerinden ve ne de Maiskinin lI:ı
ve durmuvorlar. Hitlerin, birkaç yılrinn- tık ko1aylaşmış, battA bitmiş savılabiUr. lifaksla vukuunu yukarıda bildirdiğim' 
beri. Fransadan toprak ~'ltem?di~iAni VP. Fakat Sovyet Rusya acaba ne düşünıi- mülakatı münasebetile Tavmiste yer bu
Fransa ile Almanyanın hıçbJr ılıtılafı ol- yor?. Bizce mesele müttefiklerin Sovvct- lan yazılardnn başka türlü bir mana çı-
rnnriı(ını tekrar edip dur'Tlasmın. h'.lrb- ler Birliği zimamdarlannı ikna ve te~il, karamıyorum. H. E. Er1dlet 
den evvel Ribentropun Parisi ziyaret <"- eylemelerine bağlıdır. Gene bu sütunlar- ...................... - ... ··-·-........................ _ 

df're>k Fransızların bir ademi tecavüz da izaha çalışmıştık ki Sovyet Rusya Be- Şehir Meclisi buglln toplamyor 
paktı nktevleme~nin ve harb ha~lndık- snrabyndan maada birçok emellerine na- tst:ınbul Şehir Meclisi,Nisan devresi 
tan sonra Almanların Fransızlara ne ka- il olmuştur ve bunları muhafan7. ctmelt toplantılarına bugünden fü.ba:-en baş'ı
rada, ne havada ve ne denizde tmırru:>: ve Besarnbyaya dair bir de vad ve temi· yacnktır. Dr. Lutfi Kırdar toplantı esn:ı
etmemeler;nin il'eti .b.•-41 r Fill-nldlrn n~t almak şartlnrile derhal müzakereye sında bir nutuk .,öyliyecek, Beledıyenın 
'.Almanlarla Sovyc+ler, r -lvrı ile ve h~r gırmek onun işine gelir. faaliyetinden bahsedecektir. 
vns1ta ilı> Fransızlan w · mek ve on- Molotofun yeni ve uzun nutkıı bu ha· 
}arda :tıarbe karşı nefret vcva hic olmaz- kımdan mütalea olunursa, Fransavn ve Semt halleri r<çı1m sı dilşiinlilüyor 
sa alakasızlık uvandırmak için mütema- lngiltereye karşı Rusyanın kapıla;ını ta
diyen uğraşıyorlar. mamile kapamadığı görülür. ., Mü ttcfik-

Onun icin, müttefiklerin cyük.,ek haıb Jer bizi Almanyaya karşı empervaliznıln 
§Orası> bu meseleyi ele n1mış ve Alman- aleti olarak kullanmak istiyor1 nrıl•. Fa· 
Jnrın, müttefiklcTJ ayırmak hususunda- kat şimdiye kadar kimseye alet olmıynn 
ki üm;dlı>rini köh."iinden kırma:<: mokı:a- Rusya, bundan sonra da l,,"imseye ale>t 
dile 28 Mart kararını vermiştir. Hülfısr.- teşkil etmiyecektir. Sovyetle:- l31rhğf 
sını yukanva dereettrğimiz bu kararın k~ndf siyasetini bizzat kendisi ta,,fn 'Ve 
manası sudur ki Almanlar ve Sovyetler tesblt etmektedir ve böyle devam ede-

Haldeki günlük toptan sebze fintları
nı M>rgün gazete ve radyolarda. pazar 
yerleri ile, kaymakamlıklarda asılacak 

levhalara yazılmak suretile ilan edi1e
cektir. Halle ıbu suretle toptan fiatla pe
rakende fiatı arasındaki fiat fark: hnk-
kında malumat edınmlş olacaktır. Bele
diye sebze ve meyva satışlan için semt 
halleri açmayı d~ektedir. 

iki kızdan lıa11gfsi ? 
Bir erkek okuyucum. bay H. H. 

bana iki gene KIZ tipi hakkında uzun 
tafsilat vcrdiktC'n sonra mektubunu 
şu kü;ük hülc

0 

a ile bitıriyor: 
- İl<."s'nı de sevmiyorum, fakat 

mutJal:n evlenm<'k kararile ikisin 
dı>n ıl·, ini dl -<: ;; m. Biri güzel. az 
tahsi'l;. b;r z fa;Ja saf. diğeri hiç 
g(.izel r1 bı na mu.kabil n.,C'den 
sonra r 1 ıı ıversite tahsili yap-
mış. r lı ~..-.n de ince, müte-
red-i:d·...., \ avım!. 

Bu d"' ı nl•va her şeyden evvel 
istiC'al <:tmrmco.;ini tavsiye edec 'm. 
Atrılarımız: 

- «Kunıı;n yuvaya a~k mu~lakn 
gelir~ derlPrmicş. pek imınmıvonırr.. 
daha doğrusu bunu hükmü mutlak 
hir l{aide olarak kabul etmlvrr.um. 
Olması rla mümkündür. olmaması da, 
fakat mademki ~vilecek genç kızı 
bulmnk surctile tehlikeli yola girm~ 

mck k:!bildır, o halde neden acele 
P.derck sevılmiyen bir kızla yuva 
kurmalı? Anlamam. Bir defa bu 
noktayı kaydettikten sonra bahsin 
asıl me\•zuuna döneceğim: 

İ~i kızdan birile evlenmek mec. 
buriyct ha!ınde olduğu t&Gı:dirde tah
silsiz ve fazla saf kızı güzel ol'Ylasıııa 
rağmen hiç düşünmeden bir kenara bı 
rakırım. Müze bekçıliği edı>cek değil -
sinız, cansız Venüs heykeline eskı Yu
nan~lar taparlardı, bugün canlısını 

aı-:ynı.ız Kaldı ki. insan gil:zelli"i 
b.?ki değildir. çabuk solar. buna lrLl

ka bil hissi. bilgiyi, ıekayı kafadan 
çıkarıp at.."'llak mümkün değildir. 

* Bay L. B ye: 
- Göze batmamak şartile rr.nç 

kadın biraz pudra veyaı boya kulla
nabmr. Fakat Uıbii rengi ile kalma
nın imkanını bulabilirse elbette daha 
ı.yi olur. 

TEl'ZE 

• 
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Fener Galatasaray la, Beşiktaş Galata•aray-Fener:akımlar, maça başlamadan evvel 

Vefa . bera ere aldı r· .. ····onkn .. ··aüetızm·· .. ·mns·abakafitfi" 
z CÜ 

• . -. r Mısıra g~d~cek a letlerimizin müsabakaları kötü oldu, 
malum olmıyan bir takım dereceler alındı 

• 

1 • e ile re \ 1 
Mevsim idmanlarını yapılmadan Mısıra 

gö+iırülecek atletleri hazırlamak maksadile 
Disk - A:'n t 40 
Sırık atlama - Halid 3 metre. 

Ha:trnv:eri kır koşuları 
(Ilaştarafı l inci sayfada) 1 

Daha bidayette bir sayı yaparak, b:r 
avantaj t<>rr. n C'd 0 n Be ktac; knr~ ır r • 

Vefa beraberliği temine çalışan güzel bir 
oyun tutturdu. Bu arada Vefa merkez 
muhacimi Hakkının iki tehlikeli şüıünü 
• ,.1,;;;Juc ... A u gu1,..uk1c t..Urtara •. 

1 

tertlb edilen dunkü atletizm müsab:ıkal:ırı 
Kactıkoyde bozuk bir pl.st üzerinde yapıl -
mıştır. 

Kadıköy Halkevlnln tertlb ettiği seri kır 

koşular!nın ikinci.si dün Fenerbahçe stadın. 
100 metreye bir, 400 metreye beş, 800 met- da başlayıp stadda bitmek üzere 4 kilo:nct • 

reye üç, 5000 metreye dört atlet ılrmlş - rel!k bir mesafe üzerinde yapılmış, -iU tek. 
tır. nlk neticeler elde edllmlştır: 

Saha çamurlu olduğu tçln 110 meLrc mA- . l - Halll İstanbul lisesi 13 .. 16, 2 - Eşref 
nlalı kc u E. ılmamıştır. 8000 de bir socıo 1 Istanbuı llsesl, 3 - Hüseyin Istnnbul llsesl, 

ş Y P ' 4 - Şevki Deniz lisesi, 5 - HnUl Haydarpa 
Oyunun ortalarında Vefa sol açığı ile 

Beşiktaş ı;ağ açığı sahayı terkıi!tti!erse de 
kısa bir müddet ı;onra tekrar oyura gır

dıler. 

metr"!de iki atlet müsabakayı yarı yerde bı. şa llsesl 6 _ Suad Büyüknda 
rakmış, bu sureUe iki atlet koşmuştur. 1 Bakırköy Halkevinln ikinci kır ko~usu da 

011 beş gür. sonra aleUı.cele seyahate çı -1 dün y:ıp!lmıştır. 4.000 metrelik bu koşuya on 
kacak atletlerin elde ettikleri dereceler de 1 beı: atlet iştirak etmiştir. Neticede Şl§llden 

Vefanın devam eden hücumlarındo.n 

birinde topu yakalıyan Hakkı p.hsi b.r 
hücumla Befiktaş müdafaasından atıı · 
yarak 25 inci dakikada beraberli\t 11avı -
sını yaptı. 

bundan daha iyi olamazdı: K:ıprsıs birinci, Beşiktaştan Todorl 1k1ncl, 
100 - Muzaffer (derecesi belll de~U) . Garbl.s de üçüncü olmu.şlnrdır. 

400 - Gören 57. 

800 - Ziya 2.18.1. 

5000 - Artan 16. 58.2. 
Gülle - AraL 13.43. Çamurdan topu söküp çıkarmak giıç 

olduğundan karşılıklı yapılan hücumla • di yardımlarile işi kolaylaşan Fener fur
ra rağmen devre 1-1 berabere bitti. 

Beiiktaş ikinci devrede açık bir oyun vedi yavaş, yavaş vaziyete hakim olm:ı 
tutturarak kat'i netice için çalışıyordu. ğa başladı. Her iki açığın iyi işlemesı V\? 

Müdafaada Hüsnü, hücum hattında f;P ortada Melihin seri dalışları G. Saray kn 
rcf tek başına takımlarını zafere götür _ lesine tehlikeler geçirtiyor. Bu arnda i'kı 
mek için cidden büyük gayret sarfedı •

1 
taraf da sık sık favul yaptığından hakem 

Yorlardı. müteaddid frikikler verdi. Güzel bir top 
Gala•asara!J lıir tehlike atlatırken · · · 

Hücum üstüne hücum fırsatı bular:. ..ı3c j alış ve sürüşünden sonra 18 pas çızgısı 
fiktaş 12 inci dakikadr. merke, Muhacim- Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnii, Taci • üzerine gelen Küçük Fikret mükemmel 
}eri Bediinin bi,. si.itile ikino ayılarını Hüseyin, Rifat, Cihad - Rıdvan, lbrahı:r., bir şütle 18 inci dakikada Fent~rbahçenin 
yaptılar. Bedii, Şeref, Eşref yegane golünü yapmış oldu. Fenerbahçe 

Bu vaziyet üzerim! oyuna biraı daha Vefa: Safa - Vahid, Süleyman, Gare. mütemadiyen hücum yapıyor. K. FikrL't 
canlılık vereı . -; f r..klılnı Beşiktaş müda- Lütfi, Şükrü - Necib, Hüseyin, Hakkı, önü tamamen boş olduğu halde topu dı-
faası için hakikalıl. _ ·.ehlikeJi olabilecek Sulhi, Mehmed. şarı atarak yüzde yüz bir gol fm;atı heha 
bir vaziyet karşısında yavaş yavaş ha - Hakem: Tarık Özerengin. oldu. 
kim oluyorlardı Ömer Besim Forved hattının bozuk oyununa santr-

Bir muddet yalnl'.: başına kak!sim mü- hafının da sahada silinmiş bir vaziyetle 
Galaia!'nrny 1 - Fcncrbahçe 1 G s h.k. dafaa eden Hüsni: ~t.:oısıparane oyunilc oynaması inzimam eden . aray a 1 -

nazarı dikkaü celbetti. Taksim stadının son maçınd:ı iki ezelf miyeti tamamen rakibine bırakmıştı. Fe-
Vefanın gittikçe bi.ıyüyen hücumlu • rakib karşılaştılar. Binlerce seyırcmın nerbahçe bu anlarda bir gol daha yapa -

rmdan birinde Be~iktaş aleyhint penrıW teşvikJerile başlıyan oyunda Fcncrbah - bilseydi maçtan ga1ib çıkabilirdi. Fenc -
oldu. : çenin soldan yaptığı seri akın ve sağ a - rin sağlı, sollu hücumları ve Faruğun fc-

Otuz beşinci dakikada Vefayı bera • VefQ kale~ önünde ~Beşiktaşlı Şeref topu 
1 çığın sıkı şütü avutla neticelendi. Muka dakar kurtarışlarile geçen son dakika -

l H kk ·urtarmaga çalışıyor b·1 G s h.. · ber1 iğe götürecek olan pena tı a ·ının ı · aray ucumunda çok çekıngen Iarda kayda değer bir şey olmadı ve bi-
hafif bir şüt..ü yüzünden Mehmed Alinin tek sayı için çırpınırken sağ açıkları Ne- oynıyan Sarafim muhakkak bir gol fır - rinci devre 1-0 Fener lehine kapandı. 
ellerinde kaldı. cib 41 inci dakikada takımına beraber - satı kaçırdı. G. Saraym hücum teşebbi.ıs- İkinci devreye ~ıkı başlıyan G. Saray 

Bu kaçan büyük fır~ata rağmen Vefa liği kazandıran ikinci golü yaptı. 1 }eri forvedde Salahattin ve Cemihn çok devam eden dağınık oyunları yüzünden 
oyunun son kısmında ıhakimiyetı bir tür Artık oyunun bitmesi yaklaştığından bozuk oyunları yüzünden semere vermi- tekrar hakimiyeti Fenerbahçeye bırak -
lü bırakmadı. v~ sarfedılen gayretler net~c~ vermedi -ı yor. Buna mukabil geride Ali Rıza ve ı tı. Bir iki fırsat yakalıyan Fenerliler 

Sağdan, soldan hücum yapan Vefanın ğınden maç 2-2 berabere bıttı. Orhanın mükemmel oyunu ve Esadm cid kah acele, kah G. Saray müdafaasın:n 

Maamafih sen ~ene talihli imiş -
ıin lci kibar hovardalar iç:ne 
düşmü~n, sana fazla dokunma -
mışlıır! Zaten aenin gibi güzel bir 
kıxı yola getirmek için 1.000 franklık za
vallı bir banknot da pek pahalı bır üc -
ret sayılmaz. 

- Yola getirmf.k mi? Ben hiç yola 
ıelrnedim ... Amma da ha, ne sanıyorsun 
beni! 

- Beni inandumak mı utiyorsun ki 
- Pupet, sana yemin ~derim ki bana 

dokunmadı! 

- Seni öpmedi mi? 

- Bak, lbunu inkar etmem. Fakat o 
değil. Ben onu öptüm. 

- Oh, işte bu ali! Hepsi bu kadar ım? 
- Evet, hepsi bu kadar. O! hiç şüp -

«Son Postcı»nın edebi tefrikası: 12 

ŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERchME EDEN: .. 

HALtT i=AHR't OZANSOY 

nada Rozelin yatağa girmek için soyu- - Öyle olsa idi bana tekrar gel de-
nuyordu. mezdi. 

Çay hazır olunca, Pupet: - Pekala, pekala. Fakat sana bugün 
- O halde ne yapacaksın? dedi. dediğimi iyi hatırla. Sana bunu çok kere 
- Bugün tekrar gitmemi, b~na aid .söyledim, halbuki sen şimdiye kadar al-

bir şey hazırlıyacağını söyledi. 1 dırış bile etmedin. Fakat ben nayatı öğ-
- Ey, sen de gıdecek misin? renmişim. Erkek1erin hepsi iğrenç mah-

- Gidip ayakkabılarımı almalıyım. I liıklar! Bunların içinde bir tanecıi bile 

değilim. Yalnız, senin büyüğüııüm ve . . . . . . 

Yazan: Jorj Delaki 
- İhtimal hakkın var ... 
Bunun üzerine iki küçük dost, scı;sizce 

çaylarını içtiler. Bu iş bitince, akıliı Pu
pet sözlerini şöyle neticelendirdi· 

- Biliyor musun, en iyi yapacağın ne
dir, lüks çamaşırını madam baronun ter
liklerile beraber gotürüp büyük sinyo
runa geri vermek ve ona şöyk demek: 
cAlın, mösyö, işte banknotunuz. :Ren se
petimi almağa geldim ve naıııuskArane 

kendi işime devam edeceğim. Hiç olmaz
sa Pupet'le ben, yediğimiz ekmeği çalı-

şarak kazanmış oluruz.> İ~e mademki 

Şlşll Halkevının kır koşusu dün sabah 4 
kik.metre iızerlnden ve 23 atletin ıştlrr.ıkllc 

yapılmıştır. Neticede Mehmed 17 dakikada 
blrl~.cl, Hnsnn ikinci ve Kadri üçüncü ol . 
muşlardır. 

fedakarlığı yüzünden netice alamadı12 
SaJahattinin frikiğini yakalıyan Sarafil. 
pek yakın mesafeden topu kaleyo ata -
madı. 

Bundan sonra Fcnerbahçenin yavaş, 

yavaş gev§ediğini ve G. Sarayın açıldı -
ğını görüyoruz. 32 inci dakikada sağ ::ı

raftan desteklenen bir G. Saray hücu -
ınunda top Salahattinden Sülcyma.1a 
geçti. Demarke vaziyette bulunan Sü -
leyman Cihadın da kendi üzerine çıktı • 
ğını görünce topu ustalıkla bo> kaleye 
plase etti. Top yuvarlana, yuvarlana F(!
ner kalesinin ağ!arına giderek G Sara-

ya beraberliği temin etmiş oldu. Bu gol· 
den sonra G. Saray bütün hatlarında gci
rülen canlılıkla Fener kalesine akın üs -
tüne akın yapmağa başladılar. Bu hü ... 
cum kasırgasını Fener bekleri iyı ''e a • 
kıllı oynayarak önlemeğe muvaffak olu
yor. Bu arada her iki tarafın da sertliğe 
ve favule kaçma5ı olmasa oyun cidden 

zevkli olacak. 39 uncu dakikada Basrinin 
ayaklarına kapanarak topu tutan Osman 
tekme yiyerek sakatlanmasına mukııb~l 

G. Sarayı mağlUbiyetten kurtarmış oldu. 

Osmanm yerine Cemil kaleye ge~Li. 

Osman üç dakika sonra tekrar yerino 

geçti. Son dakikalarda iki tarafın büyük 
lDcvnmı 8 inci sayfada) 

Iıyan Faris kamycnlarının tangır tungur 
geçişini artık işitmez oldular. 

II 

Opera'da, sağdan sütunlar arasında

ki büyük locanın kennrında, Güllü §Ö· 

valye'nin [*] bir temsili esnasında, bü
tün Parisin şimdi cküçük prenses> ismi
ni verdiği, parmakları yüzüklerle donan
mış, boynu incilerle parıl, parıJ, yüzü 
uzak, tavrı zarif kadın, içindPn bir se
vinçle aydınlanmışa benziyordu. 

Bütün göğsü açık ve bir Parme dcmE• 

tile süslü olan kakım bir manto omuzla

rını kaplamıştı; elinin altında, bP.yaz tüy· 

den, kapalı büyük bir yelpaze, uyumuş 

bir dişi kediye benziyordu. Kendisi sü· 

tunun altında idi ve muhteşem tuva1etll 

diğer üç kadın ilk sırayı işgal ediyorlar· 

dı. Arkalarında, suare elbiseli dört er

kek, locanın loşluğu içinde yarı gölge1l 

hesiz, ihtimal arzu ederdi... ne bileyim! 
ben biraz sarhoştum ... ona dedim ki: 
cHayır ... hayır, möc:yö ... :t Ah on•ı gör
seydin, ne kibardı! Hemen beni- bırak -
tı ... gene biraz şampanya içtik; somı:ı 

beni otomobille gönderdi! hem vallahi 
oda uşağı Gaspar'la. Ah! bu çok hoş a -
dam! Hem de Montmartre'lı! 

Pupet kadehlere çay koyd·ı ve birer -yoktur. uğurunda bir saat az uyunmağa 
de yuvarlak kesilmiş limon parçası... i layık olan .. anlıyor musun? Evet, bir t~· 

. -:-- .Beni din1e, Ro~clin, sonra ge.ne iste-

1 

ne bile çıkmaz. Onları nerede bulursan 
dığını yap. Serbestsın ve ben sc>nın anan bul, ister bir amele olsun, ister yüksek 

d 
· k. b . 

1 
, K tabakadan bır tıp, bır artıst, bır manıfa-

sana erım ı a~11uı ış er açacaotsın. EtÇ: 
yaşında var senin bu baronun? turacı çırağı yahud babalı bir oğlan, 

bana sormuyorsun, benim fikrim bu. Ar- idiler. 

- Pek Allı bunun için mi sana 1.0IJO 
yuvarlak verdi, güzel gözlerin için? 

- Belki gözlerimde hoılandı~ bır ~y 
var. Maamatih böyle ateşli tipe her za -
man güvenllmt>z de ••• 

Pupet hiçbir ıev d•meden dimdik 
tlurdu ve çaydanlıb su bo~altt·. Bu eıı-

- Ne bileyim ben yaşını! Hoşuma gi- hcp!i ~a'nız bir şey düşünürler: eğlen-
diyor, işte o kadar. mek. Öyle ya, onlar ne ziyan ediyorlar 

Ne çocuksun ya! ki! Fakat seni felakete sürüklüyorlar, ve 

Neden? bir kere o hale düştün mü artık aleyhin-
Ya madam baron? de söylemedik kötü söz bıraltmıyorlar. 

Hangi madam baron? çünkü hepsi haydudun haydudu. Bunla-
- Öyle ya! mademki bu evde bir ba- rın, hepsi, anlıyor musun, baronları da 

ron var, herhalde bir de madam1 olmalı. öyle, bilhassa baronları! 

• 

tık bonsuvar. İşte saat sabahın 5 i. Köy- Yüksek boyu ile göze çarpan Mavi Sa· 

de tavuklar uyanıyor. Bizse uykuya ya- kal, alnını geniş ellerinden biri içine a1· 

tıyoruz. Bomuvar, Rozelin. mış, orkestranın, birçok musiki aletleri.' 

_ Boruruvar, Pupet. le, teknede yoğurulan bir hamur gibi 

İki arkad~, Adetleri üzere, yalnız bel- sert baskılar vurarak çalkaladığı ahengi 

ki bu akşam biraz daha uzun uzun öpüş

tüler ve beş dakika sonra, ne blri, ne öte

ki, yan aokağın kaldırımında if lerine baş-

tadıyordu. 

[*) Chevalier a la rose . 

( Arka~ı t:ar) 



1 ~ic;an 

Çocuk mantosu 

Kendiniz gibi çocultlarımzm da kışlık 

mantolarını kaldırıp balıarlıklannı ha

.zırlanmanızın zamanı geldi. Bu arada ör

ıüden çok istifade &debilirsiniz. Büyük

~rde olduğu gil>i - hatta. belki de dah;ı 

ı:iyade - ldlçO.klerde bahar elbise1 erin,n 

90ğunu örmek kabildir ve pek güzel okr. 

Bizde de bu düşünce günden güne yaYJ· 

h7or ve her muhitte benimseniyor. GE.
rek ekonomi, gerek tıklık ve sağlık ba

kımından takdir edilecek bir temayül... 

Çünkü çocuğunu pk giydirmek için h2-

sır elbiselere, terzilere bol bol para c1öke

miyecekler, haklı yere dökmek istemi -

yenler de nihayet bu arzularını yerme 

getirecek en pratik vasıtayı bulmus de
mE>ktirlcr. YUnilnü, renklerini, modelini 
zevkle ~iniz, örgü elbisenin güzelliğ;
ne, rahatlığına doyum olmaz. 

Misal mi istiyorsunuz, işte: Hangi ku

maştan hangi terıinin dikeceğ; bir ço

mık mantosu fU basit yün modelinden 
daha şrktır! Buna mukabil hangi iyi ku

n:ıaş ve fvi terzi ma-srafl bu küçücük man 

toya gidecek yün parası kadar azdır? ôr-

111 çok kolay: Baştanbaşa pirine örgü.;ü 
yapabilirsiniz. Kabarık, fantezi örgıiler 

pfrinç örgünün o ince güzel'iğini vere
mez. Roba lAstik örgü olacaktır. Kena

nna koyu renl. bir ııaçak geçirilir. Bu sa

çağın renginde bir yaka veya eş'.lrp man
toyu tamamlar c ..... ······ .. ··v;~~k·-b;h~;·····-······-5 

Omlet nevileri 
Omlet ne kolay, ne kadar da işe yara

yan ve sevilen bir yemektir. Sevilmesin

deki en büyük Amil çeşidinin hemen her 

zevki tatmin edecek derecede zenginliği

dir. İşe yaramasını temin eden de en son 

dakikada yemeğin en acemisi tarafından 

kolaylıkla hazırlana:bflmesindedir. Bu

gün size omletin en lezzetli ve besleyici

lerinden ikisini veriyoruz: 

Pirinçli omlet: Ayrıca pirinç haşlama

ya bile lüzum yoktur. Artan ve artık 

yenmek iııtemiyen pirinç pilavından mü

kemmel bir •pirinçli omlet> yapabilirsi

niz. Derin ve büyükçe bir tavaya yumur

talarınızı kınnız. Kuvvetle çalkalayınız. 

Tuııunu, biberini ekiniz. İçine bolca tere

yağ katıp pirinçle birlikte pişi.rini.z. 

Soğanlı omlet: Bu da cpirinçli omlet. 

kadar pratik ve ucuzdur. Çok lezzetlidir. 

Kaşar peyniri, bol so~an, vumurta ve 

tereyağından başka şeye ihtiyaç yok. So

lanlar mümkün oldu~ kadar ince kıyı
hr. Yağda kavurulur. <Kavrulan soğanın 
çok azalacağını unutma.ınalıdlr). Kırılıp 
çalkalanan ve içeristııe tuz biberle bir

likte bir&Z da rendelen~ kaşar peyn~ri 
l . 1 

ilAve edf.mt§ 0 an Y'Unıurtalar da içine 
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( __ He_r_k_ad_m_b_il_me_li_di_r __,)! 
Muhtelif lekeler 
nasıl çıkarıhr 

Yeni yağ lekelerini bildiğiniz mutfak 
tuzile kolay<:a tem.izllyebilirsiniz. Vakit 
geçirmeden, lekenin üstüne derhal tuzu 
döküp bir yana bırakınız. Bu t1ll yaJı e
mer. Kumaşta iı ıbırakmaz. 

* Ütünün kızarttığı hatta sararttığı ça • ı 
maşırın yanık yerini derhal soğuk ıuda 
ıslatınız. Üzerine bol tıuz serpip güneıe 
yayınız. 

Tava ve tencere saplarının ellerini 
yakmamuı için tutak kullanmak alışıl

nuş bir tedbirdir. Fakat pratik değildir. 
Tutak her istediğiniz dakikada elinizin 
al tında bulunmaz. Bulunsa bile onunla 
tutmak bir iştir. Size bu hususta daha 
çok basit bir usul söyliyellm: Tava veye: 
tencernin sapını (el tutacak kadar ye
rini) sicimle sarınız. Ora.81 artık ısınmas. 

Rahat rahat tutabilirsiniz. 

Satenden güzel 
Bir bluz 

Güzel ve orijinal bir şapka 
Bu modeli geçen seneki beyaz kanotyelerinize de tatıbik edebilirsiniz. Çünkü: 

E'-"as biçim çok basittir. Bütün yenilik garnitürdedir. Kenarları beyaz çizgili 
siyah ıbir saten kordelayı büzerek yapılan bu garnitürün yeşil muardan orijimıl 
bır de fiyongası var. 

.. z·~·;1;k· ... ~;/;~/; ................ ( .. ö·k~1·~;~~·1~~;~~·~·~·-~;·~-~bi~;·5 
Yün bluz 

Geniş lastikten (4 ters - 4 yüz) robayı 
hemen hiç görmedik. Bunu nadiren gö

renler veya düşünenler bile muhakkak 

ki altını modeldeki şekilde düşünmeyi 

hayal edememişlerdir. Robadan ta eteğe 

kadar uzanan bu alt kısım koyu renk bir 

düz örgü ... Orta yerine renk renk kana

viçe işlenmiş, etek roba gibi :Caka: biraz 

daha dar bir lastik. (İki ters - iki yüz). 

Roba altının doğrudan doğruya düz renk 

bir yünlü kumaştan yapılması da müm

kündür. Fakat biz birinci şekli tercih e-

İsbnhul: Bayan Belma Demir: . . ... 
Anlattı~ınız çehrenin o kadar şikayet ede- Evde mısafırınızı karşılarken, dışarı-

cek tamfı yok. Uzunca bir yüz, allığı yıınak-ı da abiyye tayyörle gitmeniz lazım gelen 
larııı iki yanlarına hafifce yayarak beyzi yerlerde beyaz krepsatenden yapılmJa 

gibi göster!lebUlr. Bu, ayni zamanda burun ıu sade, zarif bluz şıklığınıza yeni bir 
1rili~inl de gizler. Renksizllğinizi pembemsi şıklık katacaktır. 
esmer bir pudra ile telafi edebilirsiniz. Dik- B' . . k d bas't b k H 
katı dalıa ziyade dudaklarınızda toplamak ıçımı .. ne a a~ 1 

' _a ınız: . emen 
rn.ıım :rujunuzu bol sürünüz. saçlarınızın hemen duz denebılecek bır korsaJ ... Bu 
seyrekli~lni belli etmemek için yukarı doğru düzlüğü şık bir göğüs iğnesile hafif bir 
tarayıp uçlar1le içle.rlnl doldurmak suı·etııe drape süs1,üyor. Düz, dar kollar... Bu 
kabaıtını2. Hatta icab ediyorsa bunları bl- düz kollan da drape bileklerle taşlı bir 
ra:r dökülmüş ~aç-larmızdan. gizleyiniz. bilezik süslemekte .. geniş drape bir sen-

Gozler'nlzl irileştirmek içlın ka.şl.ırınızla .. .. .. .. . 
~ö:Merlnlzin arasını .kaşlarınızı alttan ıncelL tür butun bu guzelliklerı tamamlamak-
mek .suretlle- açınız la kalmıyor, arttırıyor da ... 

iyah ··zerine dantel 
Londranın en meş· 

hur bir moda evi ba· 
har ve yaz ıç·n bakı· 
nız ne orijinal bir 
model hazırlamış 

Düz. sade, dı:ı.r bir si 
yah rob... Bıı ncv. 
robları göre görr 
doyduk, değil mi: 
Meşhur moda evi de 
ayni şeyi dü~ünmü~ 
ve yalnız göğsü dra
ke tarzında sü~lü bu 
alelade roba beyaz 
gipür dante1den mi • 
nimini bir bolero, u
facık bir yaka ve in· 
cecik beyaz bir s<" 
tür ilAve ederek oıı 

akla gelmez bir gü 
zelliğe ulaştırmış . A 
deta eşsiz deneceıt 

bir hale yükseltmiş. 
Bütiln 'bu güzelH

ği tamamlamak ve 
belki de arttırmak i-

diyoruz. 
.. .. çin bu takımın gene 

Kolların gerek orgu, gerek deseninde gipür dantelle çevri-
tamamen korsaj taklid edilmiştir ve ke- j li ufacık bir siyah 
narlarına yakayı büzen koyu renk oya- şapka ile giyilmesini 
nın bir e~i geçirilmiştir. münasib görmüş. 

Modeli verirki'n 
dökülür. Her tarafının bir pişmes--i için hatırımaz gelen prati~ bir fikri yazma~ 
çatalla mütema~i~en karıştırılır. Pişince! dan geçmiyelim: Bu şir?n_ ve orljmal İn
alelade omlet iıbı katlanır. Tabaja alı- giliı modelini yapmak içın mutlaka ye
mr. ni bir ~iyah roba ihtiyaç yoktur, yıllardır 

siyah, sade elbiseler giymektesiniz. Geçen 
mevsimden yeni kaI:ıruı siyah robunuzu 
ayni tarzda sü.sliyebillr, baharın en son, 
en güzel elbisesine sah)b olabilirsiniz. 

Bahar mantosu 

Gümiij grlısi; baharın getirdiği en se
vimli renkler arasındadır. Bu renk yün
lülerden hazan yalnız tayyör, hazan man
to, hazan da ikisinden mürekkeb takım
lar yapılıyor. 

Etekleri ihafil kloş bir manto, ceblerl 
bu sene modasına uygun şekil .... e ayrıdır. 
Mandallıdır. Belinde deri bir kemer var
dır. Kemersiz de kullanılabilir. 

Gri klasik tayyörler 
gene çok moda 

Gri renk hemen her mevsimde ve her 
sene moda olmuştur. Sade ve güzel gl· 
yinmek istiyenler, dalına gri rengi ter· 
cih ettikleri gibi birçok renk elbise yap
tıracaklar da hiçbir zaman griyi ihmal 
etmezler. 

Gri, klasik tayyörler gene çok moda ... 
Zaten bu kadar kibar bir renk ve taFzın 
bir mevsim içinde görünüp batacağını 

kimse iddia edemezdı. 
Şayed klasik çerçeveden ayrılmamak 

şartile hoş bir değişiklik yapmak arzu

sunda iseniz bu tayyöre altı küçücük. yu
var lak kapaklı cep ilave ediniz. Yakası

nı da, içindeki şömizie bluzun ancrk ya
ka kenarını gösterecek kadar kapalı ya
pınız. 

İnanınız bu elbiseniz son derece be-
ğenilecektir. 
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Son rosianın zabıta romanı: 46 .. 

Nakleden: İbrahim Snfıı 
• !'ı r ıç~ • 

1 ti ar a 
O zaman geniş bir nefes alan Ko • o1ı:ıcaktı. Her ne hal ise böyle hareket 

mi::.er Sedad. bir iskemleye kendini a- etmemden ne kaybettiniz? Ben bir ce
tarak vamndak-i kDltukta kendine gel - kf't kaybettim!. 
me~e Çaiışan Sareye: Garson. ihtiyar Rahmi beyi uyan • 

- Geçmiş olsun Sabriye hanım!... dırmıstı. Uyku sersemliği ile sallana 
Di~ e güldü. Sabriye gözlerini aça - sallana a~ağıya inen otel saıhibine Sab-

1"3K rn nnctt rane kom·scre baktı: rive yerde yatan Talha beyi gösterdi. 
- Fa · t, dedi... Siz evliya m smız Bunun. tahmin ettiği ~ibi fena bir a -

Sedad bey? Hayret edilecek şey .. Ne daı-:ı olduğunu. kendisine tecayfız et -
mi:rı'"' ebetJe siz buro.dasınız! Bu n_ tieini. o sırada civardan geçen k1miscr 
tesadüf! .. Afah bana yardım ediyor. Sedad beyin ve garsonun yeti~ip ken -

- 'fcs<ı...jüi mü? Ne tesadüfü? disini kurtardı· nı sövletli. H:ıyretten 
Sonra omuzunu sıyırıp elbisesini C1Ü~ kur'"ulan ihtiyar tkem&.fli miıınetle 

yırtan bıcak yerini göstererek Sedad bevin elini sıkarken· 
Sizin ıtt:.lefon bizim cekete mal - M:üte~ekkirim bevefendi: c;irin bu 

oldu. 
Bir ~yin"z yo.1t ya .•• 

- H ,,..r, çok sükür bir şeyim yok. 
Bel hafif bir sıyrık!. 

- Fakat ben tclefondn ·z·nıe <!Ö -

rüSE>tnemiş. meseleyi anlatam mıştım. 
- - Evet ammal söyledikleriniz k-fi 

id•. Bizim arkada İclıakın hap!sha -
~den ikacıp kaçmadı-mı ı:;ormuşsunuz. 

fotlaka bPnimle görüşmek istedifrini
zi söyli'm~c:c:iniz. Sonra telefon birden. 
bire caroılmıc:. siz b nrmışsmız. Bunu 
haber alınca bu akşam geldim; civarı -
n zcl:ı biraz dolaştım. Müşterilerinizi 

ve bu mevanda ... 
A va~le yerde yatan İshakı göste -

ırerck: 

- Bu muhter~m T:ılhn beyi ta'11 -
M· Onun bu vece başka işlerle mcş -

gu1 oldufrl.:nu anlıvarak pe5;ine iki me. 
ımur crönderd"m. Ben de sigortacı ola
rak s:z; zivarete geldim. 

- Falknt neden !kendinizi benden 
ı.'bile saklad•nız? Sizi tanısaydım, bu ka 
dar kork~u· m•vdım? .• 

- Belki ic:1er ba~ka c revan· alırdı' 
HPrif=n ne vcınacağ'ı malfım depl k!' .. 
O zoınt1n beni tanımamış o]manız. bına 
kar~ı bımami1e bir yabancı muamelesi 
yanman1ı O'"=t d1 emniyet hrhc:et.mi~ 

Fe:ıer G. Sarayla, Vefa 

civ" rdan gecmeniz ne iyi tesadüf ... Al 
lah "'izden rnzı -0lsunL. 

D vordu. 
Se<la::l, "arsonlardan birini merkeze 

"Önrlerdi. İki memurla havdmlu m"r -
ke'7e nakletmek istiyordu. Garson ka -
oıdan cıkarken 1-'r araba durdu w• i -
çindcn doktor Ya,.abetle madı:ım M.'lri 
ve ~arib kıyafetli bir adam c:k•ı. Ce -
kPtsfz, yakasız bir adam ..• Bu garih a
dam t!arsona: 

- İr ride kim var? diye Sl)rdu. 
- Bilm"yorum. Bir komiser bevle 

biz;m hanım vıe mal sahibi. .. 
İhtiyarları r.P.ride hırakaralc ce~~ct • 

c:iı adam ı:rarsonun yY'ş1nden ik"nci k'.'l· 
ta rık ı. Deoo odcıc:ıM rrirdi. Sedad onu 
crörf nre. yerinden f•rl"'rt·· 

- Vay Sü ... eyya: ne t-abe-r? 
Dedı. Sonra ayaf'i e yerdeki 

C1Östererek: 
- Tilkivi kapana rıc:+, ... dım 
Dh•e örtündü ve arl{adıc;•rı ~an hhb0 r 

hekledi. Taharri memuru Sürevya ne
fe~ alarak: 

- Oldu: bitti; dedi. B"'n de ihtiyar
laTI kurtardım. 

- Nas•l? Nerde 01ılar? 
- Aşağ!da, geliyorlar. 

( A ,.J:n~ı Uıt'") 

e. iktaşll heralJere !1aJr~ı 
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(Baştarafı 1 inci sayfada) J - Bu seyahatinizden memnun kaldı· 
rafcısı var. Üçümüz sükunetle bekliyo- nız mı? 
ruz. ve ben, kendime bir Fransız ga::-et~ - Fevkalade... Geçtiğimiz yerlerde 
cisi süsü vererek o sırada yanımıza yak- gördüğümüz güzel kabul bızı cinden çcı!. 
la an Komedi Fransez emprezaryosu mınnettar etti. Bununla Balkanlarda 
Mösyö Karsentinin arkasından içerı)e Frans1z.ların çok sevildiğıni ve Fransnı 
giriyorum. kültürünün müessir 01duğunu anhıdık. 

Saat üç buçuk. Temsil dörtte başlıy:ı- - Kendi muhitinizden başka yerl1;:rde 
cak ... Salona girip oturuyorum. Bura:ı oynamak sizi sıkmıyor mu? 
mutlaka birkaç gün evvel Beyoğlundakı - Bazı şerait tahtında hayır! 
Fransız tiyatrosu müdürü Bay Arditının - Mesela istanbulda verdığiniz tem-
bana bahseffği sa'on olacak - Ertuğrul silJer? 
Muhs"nin b"nbir fı>dakiirlıkla hazırlama- - Bura ı müstesnadır. Her ne kad.ır 
w a muvaffak lduğu salon • Bnklerkı>n sızın a eniz pek dar ·ve klasik c erler 
c>trafımı se\Ted"vorum: Duva:-ları bej ovmınm a müsa"d değilse de lstanb•Jlu. 
kağıd a kapl:mmıs, yeri muşambah v~ Tiırklerl pek çok sevdığim için bu kusu-
bı>j renkte bir halı ile örtülü şır•n bir c- ru hos görmeğe çalışıyorum. 
da. Bir köeede büyük bir pivancı. ü1e- - Tiyatroya nasıl başladınız? 

rinde beyaz bahar çioekleri. Karsıda - Evvela dansözlük ediy'lrdum. Ya· 
b•r vazı ma ası. duvarda AlımPd Frhl- vaş yavaş roller a'mağa basladım ve şim-
min b:r resmi ıle Küc:ük Kemalin. ME>l"k Mari Bel'in diğer bir resmi dı Komedi Fr.ansezde SOS)eter oldum. 
Kol:-ranm, Kamil Rı1anın yüı'erıniıı mu- _ Yani en yükcek dereceye vasıl oldum. 
laiları. Bir kiicük masa Ü7.f'rmd.? kn·m1:-1 .anlıyan memurlar, hamdolsun, fazla mu- Sinemanın tiyatro üzer:nde fenı 
bir a'büm: Sc>h"r frvntrosunun Hl15-Hl37 nakaşaya gırışmıyor'ar. 1 bir teı::iri oluyor mu? 
serıPsi teme"'Jr>r"ne aid r'ii-,.el re mll'r. . Bekliyorum.·· '?zak~ uğultulu bır al- - H vır, asla! Sinema bac;ka. tivatro 

Oturdu~ •m \:erden dıe,..nv:ı sevr 11- kış ve tekr r Man Bel. başka ey ir ve sinema hicbir -aman ti-
v0rum. Art"s'f "r hirer- b;rer foC'al rına - Of' Yoruldum diyerek geçıp loca- vatrcrnun yerini tutmağa muvci!ak oln· 
ı:ri .. ivorlar H,.p i ne 'eli, hepsi şaka,.ı. fa- sına gırıyor. ~ . . mıvacaktır. 
kat hepeinin '\'Ü7lerinde uıun uykusuz Beş -dakika sonra gene lacıverd elbıse- - Filin çevirmekten mi, sahnede ov-
g~1,..,.;n ?et;rri•ai yoreunluk. .. l li art stle karşı k~şıya: snndalyrılard3 namaktan mı dnhi:l çok zevk duyuyorsu-

n;;rrıü ('Ç,,.J"P'it geGivor. :ıvr"r"•v.,n"le oturuyoruz. U.zattıaun kağıdı okuyor. ınuz? 
ne.c:'Pli b r ~ 1.ra'ha ve avni dalr·t-.... ...ı, a - - Tı)atronun :ıstikbalını ııas.ıl görii- - Film çevrnnekten ... Tiya'!:To harl-
ti .. tl"r:n <'na ·z,...,rt isi madam Süz:mın yorsunuz? .kulade orucu ve y pratreıdır. :Fıt:rı çe • 
te'ac:Jı epe:"· - Yüksek san'atkar merteb s ne va ıl virirken yalnız maddi bir yorgunluk ıdu-

- ~... olmak pek güç' Sınema, san'atkarl rın ·ar ınız, fa ·nt sa'L::neve çkmak ıÖyle tie

~arka n-mu11 r nda iki iri • ' ' 
daJ,Jıırın~n 7"rif, cankın bir 

ro unü muş.kil lestiriyor. Bu cb bdcn tı· ğildir. Dan! Dan' Dan! diyr üç dc>fa vu-
onun tba "ni pek par K ~o- rulduP.unu duvd•Jğum vakit knlbimın 

Y n , ü~ ı.klerı yenerek • -gavri ıhtıyari bir he'ecan ve kor'lrn ne 
yarata ak. ~arptı nı duvar ·ve titrt-rım. B C'a St'· 

- Aç k hava tlyatrolanndan hoşlam- n df·'n h: a . k gu rin hel canını 
yor mu.,unuz? duv k \un. 

- Esııs itıbarile hayır' Fnkat bazı de- - K ndi filmlerinizi görm,,k sizde na-
kQ far ıçmde açık ha\ada tem-;·ı er ver- sıl bir t<'sir yapar? 
mek pek 2e-.:klı bir şey! MeceH, Atirıı1 - Kendi fılmle~m mi? Amnn onları 

"bi esl·i ve tarihi bır şehirde kaoalı sah 1 görmek bile i'ltem:m ve gör~em' 
_ Benırn'e konuşmak ne.lerd c-vnamak büyük bir cürüm. l - Ba'>1angırn atd fena bır hahranızı 

siz mis nız? - HaU ın en çok sevdiği piye ler han· söyler mi "niz? 
- Evet madam. gi eridır? - İı.k def sa eye çıktığım vak"t, T3-

- Buvurunuz. ~ - K'a iklffde Rasinin piyesleri. lümü hitird"klı'n s ma kapıvı b ılama-
Locasma giriyorum. Hari B 1 f ktı!D- - Mode>rnlerde? dım ve telAcıla pencereden çık.mağa 1e-

de telaşlı hareketlerle şapkasını, yıizük- - Ben şahsan modern pi •eslerden şebbüs ederek ha'kı güldürdüm. 
!erini çıkarıyor, .saçlarını -dağıtıyor. Otla hoc:lanmıyorum; fakat halk onlardaki - Ya iyi bir hatıra? 
hizrnetçis ne emirlf.'r veriyor... tuva tleri, dt:'korları sPvivor. - Yüksek nrtist1erle bt'Taber sahne-

Bu fırsattan istı~ade edip f! rnfıma brı- - Tiv:atroda çok se' d"ğıniz ı·nller ban- ye çıktı m zaman çok memnun <>lur-
kıyorum: Üzeri irili ufaklı iırc ' r, , u- filer"~ir? dum Meselfı madam Piyera ile ... 
tuJar ve sişe1er1e dolu kuçük 'l"r tuvalet - Klasik pi eslerdeki T"oJlerim ... Şlın- Dışarıda teır.sil bitmiş, artisHcr·n er-

(B t "- 6 f d ) rlnet devre btterken Muha.fızın M.klmtye- k 1 · d lm ~ b l:ım tı as arau no say 8 8 masası. Şurada burada boy:ıl.ı pa ı k <li d~ Phedre piyenne çalışıyorum. best aya "es erı uyu aga ne 1 • · ba k ı ti devam <.-diyordu. w b- ··k b" 
gayretine rağmen ş a sayı yapı ama - parça'an, '.'";Z ha,•• ulnrı. Duvarda ü üs- - Bu sene P:ıriste en biıyük muva!Ia· Yorgun olmasına ragrnen uvu. ır b likl d" Muhnfızlılıır ikinci devreye şayanı h:ıvrt>t •... • 
dı ve mnç l-l bera er e sona er ı. bir süratie başladılar. ve 6 ncı dnklkadn llk te a:ılmış biri siyah dantelden, bırl be- kivct kazanan piyes hangisidir? nezaket ve tebessümle beni yanında aln-

M ç, dünkü yazımızda da işaret etti • gollertnJ çıkardılar. 10 uncu dnklkada Mu., yaz ipekliden iki uzun e'1bise. Rostamn Cyrano isimli rn~ş· koyan san'afkara teşekkür ettim ve biri 
ğirniz vechile, müsavi kuvvetlPrin çar - hafızh Rıza eme ç.evlr,.HU to'."Ju sürerek .snfl _ Evet. sızi d·nliyorum. Bir da ka- Son Po$ta namına. diğeri de bemm isml-
pışması halinde geçti. Birinci devrenin içe pas v<>rc!.J. o ~ Muhafızın 1klncl galü"il mız v.ar. Sualtm . alelacele sorı a~ 8ı·telm-e aid pivcslerden me imzaladığı res1m1eri nlara'k Şeh-ir ı!-
büvük bir kısmında Fenerin, ikinci de'\·- attı. 2 dakika sonrn ofbayd vaziyetinde top ·· · · • atrosundan ıızaklastım. 

al:ın Muhafızın sol aı:ı 1 llblyet golunü çı- durunuz, istf'rsenız br-n soylıye\.m· ıs-
renin bir kısmında da G. Sarayın bakim knrdı. tanbulu, Türk•y i. Türkleri po ~. pı>~ Ha ·ır, kat'iyen! MeselA harb za- Ben gazeteye gelmek için ıtramv.ay 
oynadı"ı ovun normal bir netice üe bit- Bundan sonrn cnnlnn n G nclerblrli'.:1 for cok .. everım. Bi ya.!"'lılan hüsn~i ka~ml- rr.nnı nnda hnrbe a•d pıvesler herke:tn bE'k1€rkc>n, soknkta halk Fransız san'~t
mış savı'abıl"r. Fencrbahçe mcdafa:'l'>I, !arının ynptıkları mfıli"addld :ıkın1ann b! _ d<'n cidden müt nss oldum. ac-abınt bozuyor ve bunlara rağbet edil- karlarını görmek ümidile kar~ıki kaldı-
bozuk bir G. Saray hücum hattı karşı • rinde Mustafa Oençlertn tiçuncü golunf! ya. _ Fakat madam b n böyle hır dakı- mivor. rırrıda beklivordu. 
sın vaz"fesindc tamamHe muvaffak ol pıncn rn.,lyct 3_3 ber bere oldu Bunda'l s::ın kalık mülakat ist mi orum. 
du Muav;n hattı, bilhassa E art, muk<'m- ra hnreke•e geçen Muhcıiız uclü oyunct hr İ 

35 ve 42 ncl d:ıklkalnrd:ı 1k1 gol daha ç•ka. nce kaş'anm b r z .-aldırdı: 
mel oynamışlardır. Forved hattı iyi ça - ratnk m "ı 5-3 kn"and' r Muhnfmn 5.3 - Öyle mi? Dem 'k z ndam3kıllı k~ 
lıc;ank, oyunu ekseriyetle Fener lehine gallblvetlle biten bu mnc:t.a ikt tarafın gol. nuşmak ıst ':5 orsunuz O halde telT'..:ıhn 
inkb;af etti mietir. l 0 rlnl'1 b!rco['unda el erin mütM rolU o'idu sonuna kadar, yanı bir saat bekliyecr~-

G Snraydn müdafaa her .,nman!-..""i J:(ı· 

bi i •ı muaYin 'hattında Enver ve da'l'n 
ta~ı gıbı her vere konulan Salim muva!

fnk lnmadılar. Musa tam bir k!fu; o -
yuncus•J . F rvedde Süleyman Ve? Budu-

ve hııkem Muzaffer bl'nlnn maale et "ÖT - siniz. 
medl. Biivfüı: maçtan evvel ynpılnn at!etl'?lll 

- Memnunivetle .•• 
tel!\1k müsabakalnrında 01ı.lata.s::ı.ray ı Mu-
hittin 3 mf!tre 70 8 m.m aUıy:ı.~ k sınkln Tekrar küçük salona döndüm. Brcz cın 

riden ba ka çalıc:an yoktu. Cemil şnyanı 

yüksek atlama Türkiye ekoru yaptı. 

1 

dakika sonra güzel artist. arkasında ~i-

Yuk.c;ck mektebler vo bol maclnrıodn Z~- yah dantelden uzun bır elbise ile tekr::.r 
rant 'En:tltüsü Kons"''"' ım, Miılld'\"e mek koridordan geçip s::ıhncye gitti. BclırıJP 

hayret de~ecede bozuktu. 

a· Saray: O:nıan - Faruk, Adnan -
Mu.r;a :Enver, Salim - Süleyman, Sa1 iı -

tehi Gazi Terbiye Enstltiisürü yendiler. rubi renkte bir ktı ak, ıgögsünde ayrıj 
Selim ·rezcan r r kte bir çıçek vardı 

hatt n, Cemil, Buduri, Sarafim. 
lzmir maçları: Bekliyorum. S hn en uğ llu u ak 

Fene-bahçe: Cihad - Ali Rıza, Orhan - İzmir 31 rausust>-Buın\n ant 16 d9. AJtay 
sesler geliyor ••• 

Ön:;er, Esa1 Reşad • K. Fikret, :-ıaci. !ı.re ve Altınordu takunları mllll küme mnçını yorum. Fakat, ar · 1 1 

lfb, iBasrl, Fikret. ıyaµ•ııar Stad çok kalabahktı. Buırunkü ma. ra kabul edec<' n 
':Hakem: Ahmed Adem. ça zayıf bir kadro ile r.ıkmak mecburıyctln- memurları b 1 

M.T. Ö. 

Ankara maçları: 

de kalan Altınordu tüım1 ilk devrede ht\ - _ Efendim 
kim oynrunış, Alt:ı.ylıl::ır daha zJyade müda.. 

laştıktan sonr 
faa oyunu Yfıpmışlnrdır. Dk devr" 1.1 bcra_ lemek r. mnu 
berUkle ııetlcclenmlştır. İkinci devrcd' Al-

Mnlıofr.,:ri.icü S - Gc:lclerbirliği 3 tay oyun u""crinde hfı.ktm oımussa da y » -
i 

Emrini verrr 
rulmu~a döndü 

Ankarıt 31 (Hususil-Muh rızcücü ve G"nc tığı 1 gole mukabil son dakikııda Altı"lordu. 
lerblı111 m ıt küme maçlnrındak1 Uk l:a .. sı. lulnıdnn mukabele eörnıUş, oyun 2.2 bera. 

1 

ve hile ile girdi 

fnnt eyr li
bır saat s .n
bizim tiyatro 

"1t kadnr ~o
burada bc':t-

~irnilen vu
"Bunca zahmet 

bıtirmeden terket:r. 0 k la m :ırmı tugün 10 000 ktş1nln önün:ie yap 

1 

bere netlcclcnmlştlr. 
tllıu. Tnkımlnr her zamanki kadrosunu mu- D,.. "kt k .. . - !fav1r efen m. ' ·n çıkıp tl"'krnr 
haIAza ediyorlar. Oyuna .saat 15,20 de ha _ l>i:lŞI aşın ong 8SI dönemem Bılı,·or uruz kı kapıda b ~rı 
lkem Mırznfferln ba kanlıt\'ında başlnud.. Beşıktaşm konrrresi yapılmış ve YC1lİ lnf'-betçi var. Onları arp bir daha bura-
İlk daktka arda Muh:ıfızgücil hl'ıklm OTn:ı.~ idare heyeti seçilmiştir. Rcislığo Zıya, ya girmei!e muvaffak , rn yaca~m. 
mMın~ :nj!men Buyilk All Gen~lerln .ttrln- ki i ıcio;;'ig·e Hüsnü, umumi kiıtiplığe ı - Orası bize nid değıl: 'kat'( emir var, 
el golunu kolnyca çıkardı. İki dakika SO"'ra 

1 n~. . . _ l • ., 
Kuçüt Ali Uk serbest vuruşu gole çevtrlncc.1Abdulkad1:. Zıya. veznedarhgn • hsan,jdışarı rıkacak ını7.. 
h6.!dm oynıyan Muhafızgüçlüler Uk dakl _ muhnsebelıge Fehmi. murahhaslı,ı:a Sad- - 'l\'laa1ec;,..f ç1kmıvacağım. 
knlaraa 2-0 mnğlub vaziyete dil.§tfiler. B1 • Ti seçilmişlerdir. Yerime oturuyorum .•• Kat't kaTarnnı 

• 

Gö b ~şı su 
barajı 

(B:ı~tnrafı 1 inci snyfadn) 

miş ve ezcümle demiştir ki: 

Su ışlcri mütemadi mücadele ve bakı
mı ıcab ettiren muhim işler1endir. \'al
mz tesısatı vücude getirmekle kalmıya -

rak bu 1C'sisatm müteveccih bulundu~ 

r,ayeyi doğru ~ş1--eme~ini temin v~ idame 
etmek en c nslı hedeflerimizdendir. Bu-

nun için heT türlü tedbirlen alrnıs bulun
maktayız. Bütün hızile devam eden bü -

l ük su i:ileri harrketimizi,, bütün yurd 
köşelerıne teşmil etmiş bulunuyoruz. 

Memleketimizin .zirai ve iktısadi 

esisatı ve 
açı_dı 

tahakkuk ettinreceğine emin bulun 
makıayız. 

hgmz sefiri bu g ·eg 

londraya gidiyor 
(Bastar.af.ı 1 inci sayfadd 

draya bareket edecektir. 

Fransız büvük elçisi Massigli, Yunan 
elçisi Rafael de bugünlerde mezunen 

memleket1crine gidecek1erdir. 

Ba11 es1rrle merinos koyun [an 
kall~mmasmm temeli olan S'U ic;leri scrgısı 

chwamızı yurdumuzun ihtiyaç ve cab- s·) _ Geçen seneler 
lıtr ıa göre tahakkuk ettirrncğe b1iti.in gibi R 'kec:"rd"' e de 16 

rjimizle ciPvam etmekteyiz. 1937 yı 
1 

nda merinos koyu 1 vetiştirme 
'lnberi planlı ve progrr..ımlı bir esas C' üretme 1 svik sergiı;i acılacaktır. Üç 

çe "sinde devam eden bu faaliyetımi- 1 ıa.,1m olar k rıl~cak o1rın ~erP-ide muh
in bududlarınR 'Susurluk havzas da "ehf ya'"?':-ırda 'kovun ve kuzular ıçin 
tahil b• ltınm:~ ~tadrr. Bın-sa m ntoka- ı OC\ lira l]P ı o li~ -arasmda mu'htelif 

ında ilk olan mevzu ar uzerine de ça- mükc {atlar vard!'r. 'Bundan baska v.al
leynaktayız. Her aşcle .oMuğu "bi. bu nra bn !"eneye mahsus olmak üzer0 b:r 

davamızm l'ia başar.ışı bityıik Ttifk mil- de nn kişi için 500 liralık a_ğtl mükafatı 
letinin azim ve iradesine dayanarak vardır. 
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Yu:ıan: Hasan Adnan Giz 

ktır! 
- lf anedammızın bakası için istik - vetile delikanlının boynuna atıldı B'.r 

balımı mah\ edemem. Ben evlemniyece- heykel gıbi dimdik duran genç adamın 
ğirn. Ölurum ae gene ev'enmem. goğsünde şimdi adeta şevk ve ahenkle 

Hıd Etını yenm gc çalışan Necmet - aglıyor, mAbudunu bulmuş bir putpe -
tin iş lıya dok .ek, kızın buklc1cn - rest gıbi huşu \ e heyecan içinde sarsılı
ni ol · ~ ıstedı yordu Nasıl sarsılmasın ki onu bir sene· 

- 'ı,. .. ..ık.ı un Z ) ne-b! Beyhude smir - ye yakın bir zamandan beri görmemışti 
leniyor~un. 111.k sevinç buhranı geçince, delikanlınm 

- Dokunma Necmettin'. Ne yalan söy- manidar sükutuna üzulerek ellerini ok -
liye) ım senden hıç hoşlanmıyorum. ı şaya, okşaya sordu: 

Kapı) ı çarparak odadan çıktı. İlk ön- - Niçin konuşmuyorsun Nayman? 
ce baba ına gıd rek Necmettini şikayet Niçin susuyorsun, söyle nasıl geldin bu -
etmek ısti) ordu f kat aıacağı cevabı bil ınya? 1 
dığı ıçın bu fikırden vazgeçti. Fatıhüd - - Serdabın anahtarının bende bulun-
dın, vclıahd ~apmak isted gı yeğen ne duğunu da mı unuttun? 1 
yuz vermedığ nden dolayı kızma karşı Kadıfe perdenin arkasındaki küçük 
büyuk bir iğb rar du) uyordu. .. I ocağa baktı. r...ı metruk ocaktan snravm 

Oda ına dondukten sonra butun ışık · bahçesine çıkan gizli b"r yol olduğunu 
ları ) aktı, etrafında dönen cariyeleri hakikaten unutmustu. Gözleri ocağa ba
aavdı ve yatağına knpanarak bir müd • karken, düsüncesi~ Naymanın manalı 
det hıçkıra hıçkıra ağladı. cümle ini kurcalıvordu. Ağlar gimi mı-

Onun Bay.barsın karısıle bu oere<:e nldandı: 
konuşmak istemesınin ası' gizli bir se - _ Sanki bazı ~eyler unutmuşum gibı 

SON POSTA 

Bir doktorun gDnlUk 
notların an 

Yaş/ılıkta sıhhi 
Tedbirlrer 

Elll ya4ından aonra beden yorııunıutu, 
bllhıı:ı.;a beyin yorgunluğu mesele.ti llıe. 

rinde ehemmiyetle durmalıdır. HaU 
sıhhatta buluııanlar, orta olgunluk 7atı 
addedilen yaşlarda hlQ şüphe yok lı:l ça
lışmak mecburiyetıindedlrler. Muntazam 
mutedil bir çalı~a hatıl bu yaşlar için 
bile bir zevktir, bir spordur. İ~zllk, ata. 
Jet, tam tekaüd hayatı bu yaştakl 1nsan
lcı.n daha ziyade asablllğe sevkeder; 
binaenaleyh herhangi bir sıhhJ mani ol. 
n'a1ıkça bu yaşlarda çalışmayı terketmek 
doğru deAlldır. Şu kadar ki bu yaştan 

s nrn d:ı geçen yıllar gibi hızlı ve cebd 
b!r sfty hayatına devam etmek UZVJl ette 
büyı•ı~ ve menfi ln'ikaslar tevlhl eder. 
Yaşlı olanlar bliyük dlmagt faaliyetlere 
bUt\ istirahat kendilerini kaptırırlar 
P<'k uı .zaman sonra taabı dımağt denJ_ 
len araz He karşılaşırlar; a.cıablyet; umu
rri bir ruhi taharrüş, başağnları, uyku. 
."'uzluk, hafıza noksanı bu t abı dlma -
ğin n başlıca arnzındandır. Elli ya1ından 

' sonraki zevatın sabah ve aqam açık 

havad:ı yüruy~ yapmaları, sık su istL 
rahat fasılaları vererek çalışmnlan ve 
he: hususta artık 1Udali muhntaz:ı:,a ÇB.

ıışmı:.lnrı lcab eder. 

l:evab istlyen okuyucul nmı posta 
pulu y<JllamaJınını rica edr.rim. 1 tak. 
dırde i!tellleri nnıkabelesiz kalabilir. 

-Oebi vnr<lı. Ona b r şeyler soracai< ve b~- söylüyorsun Nayman! 

zı havadisler alacaktı. - Ev'endiktcn sonra mes'ud olnıak kalbimi hesaba katmıyor musun? O kalb 
Hiddet ve ıztırıtbındnn soluyor. başı jçin bazı eski hatıraları unutman lazım ki yalnız sana aiddir. 

ateşler içinde yanıyordu {imdi. geliyor. Artık ağlamıyor, aşkının bütün k•ı 11-
Yüzünü yıkamak için biUşik odaya 

- Nayman!. vetile kendini müdafaa ediyordu. 
geçti. Pencereyi açtı ve açık camın ö - _ Bilhas.53 eski yeminleri.. Nayman, biran ona verecek ce\'ab bu-
nUnde sovundu. Yüzünü yıkarken ayna-

J Zeyneb onun elini bütün kuvvetllc 'amıyarak: 
da solgun ve somurtkan hayalini gördü. sıktı: 1 - Göğsünü kapa Zeyneb! - dedi - ü-
çıplnk ve bir zambak bevazlığmdaid 

- Vahşi bir hayvanı öldürmek ister şüyeceksin. 
göğsü ile morannıc: ve ıslak yfü:ü tam G k ı k b · ı 
bir tezad teşkil ediyordu. gibi ne kadar insafsız hücum edıyorsun. enç ız yarı çıp a ır vaziyetle o -

Yalan yanlış bazı şeyler duyrnuc:un .. duy- duğunun farkında bile değildi Göğsün.:i Biraz saçını başını düzeltmek istedi. 
duklannı bir tarafa bırak .. benim ~endeıı daracık çepkeni ilt> kapatmak istedi. F&· Fakat kolunu kımıldatacak hali yoktu. 
başka bir erkekle evlenebileceğim~ nasıl kat gençlıgın bütün hızile fıc:k ran gö -_ Oh ne l\adaı· yorgunum -diye mı · 

nldandı- Yerimden kalkacak ha'jm vok' 
inamvorsun?. ğüsleri buna mani olunca utanrından kır-

_ Benimle evlenmek ihtimali ortada.ı kırmızı ke ildi ve içeri koşarak bir maş-
Odada kalın b;r erkek sesi 'ii'k.selr!i: !aha büründü. 
_ Sizi galiba düğün haı..ırlıkları yor- kalkınca ve sen bir hükümdar km olun-

du! ca her §ey değişebilir. 

_ Kim o! - Her şey değişebilir, fakat aşk dai-

Diye çılgın gibi yerinden fırladı Ha· ma aşktır Nayman! Böyle söyleme, on 
yır! Odada kim ecikler yokru. öteki 0 -ı' dört yaşımda.~?e~i altı senedir sana ~a
daya koştu. Kapı kilidledıği gibi duru - dıkım. Ge~çlıgımın en çılgın devrelenn
yor. Tekrar yüzünü yıkadığı odaya dön- de bile senden başka bir şey düşünme
dü. dim. Şimdi artık kendimi çok tecrübe 

- Acaba çıldırıyor muyum? Yoksa görmüş, adeta ihtiyarı~ hissediyo-
riiya mı görüyorum? rum. İmkanı var mı ki çocukluğumda 

- Hayır hnkik&t! yapmadığım çılgınlık'arı bundan .sonrn 
vapnvım? 

Kalın ve kadife perde titrer gil.Ji ol -
du. Genç kız hafif bir çığlık kopararak Yavaş, yavaş hiddetini meydana vu-
perdeyi çekti. Uzun boylu bir erkek ran Nayman kaşlarını çattı: 
ıneydnna çıktı. - Açık k-0nuşa'ım Zeyneb. Zeka o· 

- Nayman! yunlarile beni aldatmaya kalkma- Dah:ı 

dün baban senin izdivacından babsed<.'-

- Bir seneyi dolduran hasretimizden 
sonra böyle acı şeyler mi. k'muş.ıcaktık 

Nayman? .. 
- Duyduğum şeylerin b( nim için de 

ne kadar acı olduğunu tahmin ediyor 
musun? Baban bu mescle)i c.ıçarhen ken
dime gtiç1ük1e haklın oldum. 

- Nayman sen misin? Gözlerime ina
namıyorum. 

- İnanmıyacaktın. Evet, bab&ın erkek 
evladı olmadığından yeğen'ni velinh1 
yaparak benimle evlendirmek istiyor. 
r'akat şunu diişünmelisin ki seni ~evme
miş clahi olsaydım, gene NecmL tine var
mazdım. Bu mel'un çocuğıı c. 'denberi 
nefretle bakarım. Ona varmama!• için so
nuna kadar mücadeleyi. hntta öl'imü bile 
fTÖ7f' aldım. Ben o kadar k<'rkak bir klz 
değilim Nayman!. 

rek bize müstakbel kocanı takdim ehi. Birden öteki odanın kilidli kapısı tı-

Delikanlı 'SUSUy-0rdu. Susmasına rağ -
men Naymandı o. Etlle, kemiği!e sarı -
§ln yüzü ve acı tebessümile o Nayman -
dl. 
Zeyn~ elıni parçalanır gibi olan çıp

lak göğsüne 'bastıktan sonra biltün kuv· 

Son Postanın tefrikası: 2'! 

Ne yalan söyliyeyim, eskidenbcri nefret 1 kırdadı. 
ettiğin o yılan çocuğa varacağını hiç dü- Delikan'ı: 

şünmemi§tim. - Biri gclivor - diye fıeıldndı - ben 
- Böyle bir fikrim olsaydı Naym:ı':'l kaçavım. 

senin karşısında herhalde daha bnc:;ka tür- Gene; kız koı""'a sarıldı : 
1ü konuşurdum. Babam beni 3.rzu et•iği İmkunı yok, seni bırakmnm. 
insana vermek istiyebilir. Fakat benin. (.~"Tbı:n t'aT) 

kel mec;ini kullanmakla niçin bu kadm
iizü l ü vorsun? 

Siı c>t doenı 1du: 
- Ha 'klısm c:zizim -<ledL faka ben 

')nu bir gec:e varısı sokak orta<; nda bil· 
tunmuş VP. ~n·imde kalmağı kabul et 
"lliŞ 11en~ bir kad!Il ... 

Doktor arkadaşının sözünü kesti: 
!J~ktor gülerek: . . 1 - Ne diyorsun dostum ne diyorsun? 
_ Ne var. ne olu)orsun azızım? Adam Fende mi? 

- Daha ne istiyorsun? Bunlan beı: 
simdi övr<>nıvorum .. o halde avantür 

kei•mec:i .. 

Sayfa ~ 

1111•IHIP" "Son Posta,, nın Hikayesi ~ıun-• 

Deli Romancı İ 
Çeviren : Fallı Bercmen ....moımr&i 

Arkada§ı Piyer dö Vulk1a beraber Vi- Aradan iki hafta geçti. Bir akşam Pi· 
yana kahvesinin bir masasında oturan yer arkadaşının evine sevinçle geldi, &

Frederik Biko, memnuniyet ifade eden lindeki mektubu göstererek: 
bir ~le, arkadaşına: - Hiç te yanılmanuşım dostum, dedi. 

- İ§Jerim yolUllda, dedi, romanı bi- romanın hakikaten şahesermiş. Bak hele 
tirdim. şu mektuba, biziın büyük üstad neler ya-' 

Piyer lakayıd bir tavırla cevab verdi: zıyor? 

- Ya, öyle mi? Frederik heyecanla mektubu okudu, 
- İki senedir üstünde çalışıyordum, Filhakika mektub pek sitayişkfırane idi. 

bütün boş vakitlerimle beraber geceleri- Jülien-Vik.s e.serdeki kıymetlen birer bi
min bir kısmını da romanıma hasrettim. rer sayıyor ve eserin tab'ı ile meşgul o
Bu sefer kuvvetli bir mevzu bulduğuma lacağını, uzun zaman istidadını kcndısın
kaniim. den sakladığı için Piyere hayret ettiğınl 

Arkadaşı altık.adar oluyormuş gibi bir söylüyordu. 
eda takındı. Halbuki onu, işin içinde pa- Memnun ve mahzuz olan Frederiğin 
ra olmıyan mesele1er kat'iyen alakadar karşısında Piyer sözüne devam ederek: 
etmezdi. Frederi.k nevmid olmadan sözü- - Gördün mü, dedi. Tam muvaffaki-
ne cıevarn etti: yet! Şimdi işi bana bırak. Şayed Jülicn-

- Şimdi .Penceremde> adlı bu roma- Viks bu eserin bir başkasına aid bulun
nıma bır tabi bulmak lazım. Bu buhran- duğunu duyarsa belki kızar ve beni ba
lı zamanlarda maalesef bu iş kolay de- şından atar. Romanı tabic versin, o za
ğı!. Henüz tanımıyorum da.. senden bü- man senin ismini koymak işten bile ol-
yük bir ricada bulunmak istiyorum... mıyacak. 

Piyerin pek az cesaret verici edası Bunun üzerinden aylar geçti. Frederik 
karşuıında, Frederi.k olanca gayretile: sabırsızlanıyor ve pek seyrek rasladığı 

- Jüline-Vika ile akrabalığın ayni za- Piyerden işi soruyordu. Lakin büyük iş
manda dostluğun olduğunu biliyorum, lerle meşgul olan Piyer arkadaşının u
dedi. Senin t.Eşvikinle romanımı bir tnv- allerine ayni cevabı veriyordu· .Henüz 
siye edebilse .. yahud, bir okumak lutfu- bir şey yapılamadı.> 
nu gösterse.. onun fikrini ögrenmektt>n On ay sonra Frederik, Piyerden ecne-
öyle bahtiyar olacağ1m ki.. bi memleketlere uzun bir seyahate çık-

- Aman kardeşim, Jülien pek meş- mış olduğuna dair bir mektub aldı. Bu 
guldür. Etrafı senin gıbi yüzlerce heves- hal, zavallı Frederiğin her cesaretini ta
karlarla dolu .. senın işinden ona bahset- mamile kırdı. Artık kitabım hiçbir za
sem bile, muhakkak ki hem başından sa- man basılmıyacak diyordu. 
vacaktır. Bir gün pek bitkin bir halde dolaşır-

Frederık gülümsedi: ken, büyük bir kitabevinin vitrini önüıı-
- Hiç olmazsa romanı kendi ynzdığı- de durdu. Baktı. başı döner gibi oldu. Rü 

nı söylersin, bak senin yazım okumak- ya anı görüyordu acaba? Bütün vitrin ye 
tan çekinmiyecektır. ni çıkmış bir kitabın nüshalarlle süslen~ 

- Amma da fikir .. rnaamafih neden mişti. Parlak kaplara sarılmış kitabların 
ben de roman yazmıyaYJm? Pckiılii; 'b:ı -üstünde büyük harflcrfo şöyle yazılıydı· 
projeyi bir deneyelim. Muvaffak olur- (Çok istidndlı bir muharririn ilk me
sam alacağın bol paradan hissemi iste- raklı eseri). 
rim. Ver bakalım şu romanı şimdi.. öte- Frederiic burnunn cnma yapıştırdıı 

sini de bana bırak. kafası allak bullak olmuştu. Artık hiçbir 
Frederik Biko belediye<lc mütevazı sev okuyamıyordu. Maamafih yirmi defa 

bir memurdu. Llıkin bütün hevesi, mey- tekrar edilen kitabın rerlevhası: cPence
li yazı yazmaktı. Serveti, kuvvctlı Hti- remde>; ve müe1lifinin Piyer dö Vulk 
ması veya yüksek tabakadan ahbabı ı'll- ismi gözlerinin önünde dansediyordu. 
madığı için muvaffak olacağı şüphelı !eli. O vakit bu müthiş hırsızlığın karşı
Bu itibarla, arkadaşı Piycrin vadi On'J sında isyank~r, münfail bir hiddet duy
ziyadeeile ümidlendirmi~ ve memnun du, ümidsizlikten kudurmuş bir hale gel
etmişti. Muasır romancıların en iyisi V':? di ve elindeki şemsiyeyi havaya kaldır
akademi azası olan Jillien-Viksin edebi dığı gibi birbiri arkasına vitrine indirdi 
:nıahfel1ıerde büyük bir itjbar ve nüfuzu ve camekanı tuzla buz etti. , 
vardı. Eserinin bu büyük adam tarafın- Vak'a yerine kalabalık birikmeğe baş-
dan okıunacağı düsünc~esi Frederiği se- lamışkcn bedbaht Frederik: 
vinç'lcn titretiyordu. - Bu, benim, P.serim, cPenceremde• 

Piyeri tekrar gördü~ünde, Pıyer ken- adlı eı;erim .. diye boğuk boğuk haykırı-
disine: vordtı 

- Bilivor musun dostum, dedi, proje- Karakolda, vaziyeti komisere 11.ah et-
miz muvaffak oldu. Saheseri okuması i- mek onun için mümkün olmadı. Birbiri
cin Jülicni ikna edebilmek için f"n iyi ııi tutmaz sözler mınldanıp durdu: mn
çare bu idi. Benim b1r roman yumurtlı- temadi\•c>n de: 
'abilmem onu pek !;a~ırttt. Maamofih - Bu -benim, benim. öbürü hırsızdır, 
romanı bitirince hakikati ona söyliyec<ı- c:iimleeini tekrar\ıyordu. 
ğim. Komiser onu tevkifhanenin revidne 

- Pekaltı. ben işi senin marifetine bı- gönderdi. 
rakıvorum. 'Dcvnmı 11 inci ayfadn) 

mfllev~a tabive bir mahluk görmekte 
c;eni maz:ır f!örürüm. 

- BC'n onu c:evmivorum ki!. 
- Onu sevrr.ivor muc:un?! 
- 'Ev0 t! Belki! .. Fakat buna hakkım 

vok1 

- '1fııımrna mı sö •lü'V""rsun sen nıi
zirn? Bu '{27'.anın iim"d etmedi«im hal
rle sen "n d1rnaf?1 rv:ı'l, c:mırund:'l narih 
bir tes;ı vırnmı~ olma<;lndan adeta ürk
mivE> b!'I l::ıdrm. 

sır var. . Öyle temiz. öyle ince ki in
c;an dokunmıvır kıyamıyor. 

-· Ge'lP masal! 
- Havı-r masal dci?il . Hakikat! Ben 

.:>na anr'.I k hir madonnn gibi tapacağım. 

- O hl'1de çok yazık. 
-- ~erl0n? 

-diye sordu- Bunları tabii görmek la - Öyle va. I\ihayet bir avantür .. 
zım. Siret doktorun bir hakaret kelimesi 

Siret mendilile şakaklarında ve du. sarfedeccP.inden ilrk.müş bir halde onu 
daklarınm üzerindeki terleri silerek: mencderek: 

Bü sefer Siret onu susturdu: 

- TekrPr rica! edivorum doktor! 
nun hakkında makCıs bir düşüncen h;l() 
bım!l büyük bir hakarettir. Onu ben 
hilt:in tanıdığım ve tahavvül e•tiğ1m 
kadınların üstünde bir mahltik oJara!k 

- P."l''lf lv.>\ ııhn vr suurum s~n:;ı. 

0 
salı-lan n r H"r a:wr· tah"i bir sev aram~ 
Rz;z:m 'Ti'vPt f\vl~ Ben onu SE'Vl'r.Pk 

red"'n olacak. bu dedikoduların 
önün" ~P,rııek ancak onunla evlenmek-
le k 'J"] ('l~bilir de onun için. Düşlin 
bir k re hu kadar alevlPnmiş bir yan
anıı. ı....ir di>dikodu burkanını nasıl sön· 
~ · " ' ·1 rPksin azizim? Ha kolayı va!r •• 
Y r n o evine gider. olur biter. 

- B nce 0 kada'l' şayaru ehemmiyet - 'Rica ederım. rica ederim~ Azi • 
def(l -nive mırıldand1.- zirn. b'=ni kırma! -diye yalvardı.-

- F.v o halde? Dv1<t<ır Sirctin vüzüne dikkatle ba 
- Yalnı~ olsav<lım hiç bir şe;ı.• de karnk hi:-den ciddtleşti: 

ğildi. Fakat va'k'ay.a onun ismi de ka . - F'f!c>r fena bir şey söyledimsc. be· 
rıştı. nı affet krırdc şim. 

- H•"rnn hanımın mı? Sonr3 d!;lha ağır ve samimi bir ses. 
- Evet... le devam etti: 

- Ne olur sanki? - Aramızdaki eski ve derin dost -

fanı yorum. 
Doktor istihza dolu sesinin iğneleyi

ci sivri notlarını gizliyemiyerek: 
- Gece yarısı!. Sokakta bulduğun .. 
Sin>t sert ve son derece titiz bir ha. 

reketlc: 

ha kbn~ m:ı Ji'· <l<'aiHrn ... 
- Ne divorsun Allah a<:l{ına?! De

mek fır~ ıı7!'~a? 
- Hir. hic bir c;~v vok. buna enı;n ol' 
- Tabii sana ;n~wv">rum. Fakat 

burrün v<1k<:a var n pek mümkün olara'· 
bir hctk"kat 1'u ... 

Siret bir an rl:llan rrÖ7lf'rini hü1;1n1H 
hir bak1.,1a arkadac:ına çevirerek: 

- Ben 1'u saad0 ti ümid etmivP bile 

Sırrt b"r c lrr n gibi: 
-· H~yır~ Hnvır. O artık benden ay. 

rıln, v cak. -diye gazeteleri buruştur • 
-lu- O ariılı: benden avrılmıyacak1• 

C}2rib' 

- Garib belki .. fakat biz böyle karar 
,·erd k! 

- .N~ıl ne olur'? Şu benim resmi 1ui>;a gi.ivcner<>k sana soruyorum Si • - Tekrar rica ediyorum!. - diye <" sRre edemivoruTll. -<le<li

- O h~Jtie tekrar ediyorum. ik:nizin 
dr seli>mct \ e rahatınız ancak evlen .. 
ınekle kabildir! 

ırıin us undeki kız ;kaçırma bikay ~i?! ret . Hicran hammı taruyor musun? 
SoJ1T8 kaıa \'e firar vak'alarının mü Gt?nç adamın kalbinden bir damaı 
nascbe.ti, Yarın beliti isimlerimizle teş- kopar $bi sızılı bir sesle: 
bir edıleceğiz.. Doktor omuzlar1nı sBk. - Hayır! -dedi-

ti: - Mademki tanımadığın ~ bir an 
- Ad~m st:r:<le! ne çı'kar? içinde h::ıyatınm oldukça heyecanı.: bjr 
~ire• .birden .sapsarı ibir çehre ile a- vak'asınn k<mşıvenniş meçhul ve gü .. 

)'aı.,n .ı{aJktı. lel bir genç kadın hakkında avantür 

haykırdı- Onun 
istem m! 

hakkında1 bir kelime 

Dokf'cr bu sefer hayretle gözlerini 
ona çevirdi: 

- Üziilıne yavrum! ..dedi- Faka~ ben 
senin bu kadar hayalperest olduğunu 
asli tahmin edemezdim. Ma.amafih cin 
net serecesinde sevdiğin bir kadını 

Dok or eene isfh7,alasan ta\·rile· 
- Hsvdi camım: artık '1'k oluvor un 

-diye- onun omuzlarını tuttu 
- Yiım!nci a<:ırd.a vac:;ı ·oruz bira -

de>r pla tont7.TT1 nevrin de değil. 
Stret mahremane eğilerek: 
- Kıudeşim .dedi- bu genç ve gü?e] 

mahlUkun kalbinde inc:anı şaşırtan bir 

Siret doktora hak veriyordu. 1- kaf 
bu mc eknin övlc hemen hnlledilemi• 
yec - ne de emjndi. Birdenbire: 

- Ah' -d~di- Senin~ lakırdıya dal .. 
tiık. O vulwrıda hala kahvaltı bekliyor. 
Ha·· r srn onun odasına cık ta bir ,·ok
la ben de kahvaltısını söyliveyim. 

(J\?-kcı::ı vır) 
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(Memleket Haberleri] 
Ceyhanda mağaralarla 
dolu bir nahiye: Ayas 

Burada "Kırkkapı,, adı verilen mağaralara şimdiye 
kadar kimse girememiştir. Halkın rivayetine göre 

bu mağar~larda hazineler saklı bulunmakta imiş 

• 
lngiltere 
Çukurova.dan 
Pamuk istiyor 
Adana, (Hususi) - Müteaddid firm:a

lar Çukurcva pamuk ihracatçı!ar birliği
ne pamuk almak için müracaatlarda bu~ 
lunmaktadır. Bugün aldığım malumata 
göre, İngiltere de Çukurova piyasasından 
pamuk almak hususunda müracaatta bu
lunmuş ve bu taleb Vekalet tarafında:ı 
birliğe tebliğ edilmiştir. 

Ticaret Vekaleti, memleket dışına prim 
çıkmamak şartile pamuk ihracatcılar bir
liğine, İngiltere içjn pamuk ihraç müsa
adesi vermiştir. 

Adanadaki çiftçiler ve büyük pamuk 
tüccarları bundan çok memnun kalıruş -
lardır. 

Çarşamb. da h'A'~etzedeler 
için hayvan dağ ıtılıyor 

Samsun (Hususi) - Zelzele fela -
, . ~ . 'ketzedelerinden olup çift öküzler;ni 

Ceyhanda Roma~ılardan kalma tarıhı bir eser feiaket ı;Unleri kaybeden köylülerimi-
Ceyhan, (Hususi) - Yaz mevsimle- ı ~anlarına ka.riJ. koymak için yapıl~ oır l ....e bir yardım olmak üzere koşum hay. 

rinde bir haftalık yorgunluğunu gider- mevkii müstahkem imiş. Bu kalenin ka- v.ırıları mübavaa ve tevzi olunmakta -
mek ve yoru!an kafasını dinlendir~ekle pısı üzerinde ~rabca yazılı bir takım ya- dır. Bugüne kadar 73 koşum hayvanı 
beraber,_ dcnız banyosundan da istıfad_e 1 zılar rnevcud uıe. de ~kunamamaktadır. satın alınmlşbr." Bunlardan e11ifli Çar _ 
etmek üzere Ceyhan halkının otomobil Gene bu kalenm cıvarmda cKmk ka- şambada-n Larlik'e sevkolunmuş ve 27-
ve kayınonlarla akın ettiği güzel bir na- pa denmekle maruf bir mağara mevcud- . · d kaıaya bag·lı köylere dagı· tılm1.:: • 
h . k . d A - "" b " sı e -: ıye mer ezı var ır: yas. . dur. Bu rnagarada guya ırçok altın pa- t r. Hafta içi~de mübayaa edilen ı 7 

Tarihte asıl adı cİsos> olan ve Iran ra ve kıymetli mürevherat saklı imi§, hı d · tl t · lu ac k . avvan a aNl1l sure e evzı o n a -
hükümdarı Dar_~ ~le Filipi~ oğlu Isken- fakat içe_ride efsun bulunduğu için gir- tır~ · 
der arasında muhım ve çetın arbedelere 1 mek kcıbıl olmamaktadır. Ç b-..J ··t "'kk"l "'ba, k 

h 1 b b ld k ki il ·d· · k k" 1 b - arsam· cw.a mu es'Ç ı mu y aa 0 .a ne o an u e epe es ve tar u ır. Bırço ımse er u magaraya girme- . ' t . 1.~ v·ı~ t ıur 
. . _ .. . .. mısyonu ve erıner ı~~ne, ı aye mer-

Nisan 1 

Cizrede Halkevinin 
faaliyeti artıyor 

Köycülük kolu köylere seyahatler tertib ediyor, köylü 
ile temaslar yapılarak faydalı öğüdler veriliyor 

10: ' 
~ 
:) 

Merkezı kasabaya 35 ~dlodmetre mesafkc.- ge. te~e.bbus etrnış1erse_ de bu teş~bbu~- kez· veterineri Hüsnü Hasekioğlu tavin 
de bulunan Ayas, yolu cı en pek bozu - lerı akım kalmı~tır. Zıra herhangı bıt 

1 
t · 1 

tur. Yazın toz deryası haline gelen bu kimse bu mağaraya girecek olsa dısarı 0 uI.nmuşb ulrd. "'nd .
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"ft .. 
- - · stan n an go erı en çı o -yol, kışın da - yagmur yagdığı zaman- tekrar çıkamayacağından korkmaktadır. k"" L ~~· . t t" ·ım· t" 

larda - çamur ve su deryası halini al- Çünkü, birkaç metre ileri gidild;ğmde ruz. <h;l~ 1~ asyon~n:1l . gde ın lŞ 1,r. 
kt d B b hl d . k" k · :r. 1 · · ·· dd'd k 1 Buradan ıhtıyaç mSbetın e. ıel;re.e ma a ır. u sc c e ır ı, 1§ mevsım- sa5 a, so a ve ıçıçe mutea ı apı ar ve • · , 

forinde otomobil ve araba ile bu yoldan delikler peyda olmaktadır. mıntakalarma sevlrolumnaktadu:-. 
gidip gelmek imkan haricindedir. An- Mağaranın içerisi zifiri karanlık olup 
cak, iptidai bir tarzda ve hayvanlarla önde gidecek olan beline bağladığı iple Konya Ktzılay konnresi 
yolculuk yapmak kabildir. daha içerilere gitmek cesaretinde bulu- Konya, (Hususi) - ŞB.Tk viU.yetlerin-

Bu beldenin mazisi ve tarihi hakkın- nabiliyor. Beş on kapı gidildikten sonra deki yer sarsıntısı yardı.mı için çok çalı
da ~dindiğim ma!Umatı burada kısaca eldeki fener havasızlıktan sonu - şan Konyo Kızılay şubesi yıllık kongre
kaydetmek isterim. Rivayete na-zaran ve yor. İşte bunun içindir ki, kırk kap1 sini yapmıstır. Celse açılınca muvakkat 
beldenin etrafındaki halen harabesi mev- denen bu mağaralara girmek ve içeride birinci reisliğe KorgPneral Keramettin, 
cud muazzam kale yıkıntılarının tetki- ne olduğunu anlamak ve görmek kabil ikinci reisliğe Halk Partisi bölge müfet-
kinden de anlaşılacağı veçhae, Ayas, olamamaktndır. ti.şi seçilmişlerdir. Müteakıben bilanço, 
şimdiki kale mahallesinin vaktile dürt ---- idare heyeti raporu okunmuş, Ebedi Şe-
hir tarafı kalın ve yüksek surlatla çev- Konyada kır ''~Şuları fin hatırası hürmet'.e yAdedilmiş. Milli 
rili olduğu ve bundan başka bir de tü- Konya, (Hususi) - Mart başlangıcın- Şefe, Başvekile, Parti Genel Sekreterli
yük demir kapısı bulunduğu söylenmek- danberi hazırlık'arı vapılan uzun mesa- ğine, Kı:ılay reisliğine saygı telgrafları 
tedir. Bura sakinleri akşam olunca, her- feli kır koşuları hazu:lıkları bitmiş, lise, çekilmiştir. Neticede idare heyetine Ba
hangi vahşi ve yırtıcı hayvanlardan. de · rırta okul, bölge san'at okulu atletJerinb yan Fikriye Altan, sarraf Mustafa Yal
nizden veya karadan gelmesi muhtemel iştiraki ile 17 Martta Alaettin tepesi et- vaç, tüccardan Sabri Küçükgelen, buğ
düşmandan korunmak için daha gün bat- rafındaki yolda yapılmıştır. San'ntl:ır day tüccarı Mehımed Civelek, Ahmed Kö
rnadan demir kapı killdlenir ve herkt>s mektebi talebeleri koşuda birinci olmuş- rükçü, Yümni Vural, dişçi Mehmed Sö-
evine çekilirmiş. tur. . kcn seçilmişlerdir. 

Diğer bir efsanevi hikaye de şudur· ~ 

Vaktile Ayasta oturan ve buraya hükme- \...r An karada bahar başladı 
den bir beyin tek bir kızı varmış. Be~e:, ) 

· Cizre Haikevi temsil koıu gerıç leri üç ayrı piyesteki kıyafetlerile 

Cizre, (Hususi) - Kazamız Halkevi
nin muhtelif şubelerine mensub azalar, 
bı:ışla.rında kaymakam Baki Başaran ol
duğu halde köy gezilerine devam etmek
tedirler. 

Bu temaslar halkı ve köylüyü çok mü
tehassis bırakmaktadır. Bilhassa kcy 
kalkınması bakırnmdan birçok faydalan 
o!an bu gezilerle köylünün ihtiyaçlarile 
yakından alakadar olunmaktadır. 

Silepi nahiye merkezinde Türk binici
liğine verilen ehemmiyet ile at sporları 
inkişaf etmektedir. Halkevi mensubları 
buraya seyahatlerinde at yarışlarında ve 
cirid oyunlarında hazır bulunmuşlardır. 

Diğer taraftan Halkevimizin tem•dl 
kolu faaliye!terine devam etmektedir. 

Geçenlerde de cTırtıllar> adlı piyes 
oynanmış, halk tarafından alaka ve tak
dir le seyredilmiştir. 

Temsil kolu bu mesaisini nahiye ve 
köylere de teşmil etmiş bulunmaktadır. 
Yakında Dicle ve Şırnak nahiyelerinde 
temsil veri~ecektir. 

Modern bir fırın yapılacak 
Şehrimizde satılan ekmekler brmsız· 

lık yüzünden nefaset ve kalite itibarii,, 
iyi değildir. Bu mühim ihtiyacı guzönüı · 

de tutan belediye bu işi kendi idaregi 
altına almak tasavvuruna geçmışlir. Bu. 
mrıksadla evkafa aid bir arsa satıı:. alı

nacak, buraya modern bir fırın yapıln

caktır. 

Cizrede meteoroloji işleri 

Kazamızda meteoroloji işlerine ehem
miyet verilmektedir. 

Bu maksadla ikinci bir istasyon daha 
kurulacaktır. Bütün tesisat ına1zemc<::i 
hazırlandıktan sonra işe başlanacaktır. 

rüyasında kızının bir yılan tarafından Denizli Halkevinde resim 
ısırılması suretile öleceği bildirilmiş. Kı-

Marmaramn bir kısım 
iskeleleri yapılıyor zını çok seven bey, onu ölümün penç€.- sergisi açı ;dı 

sinden kurtarmak maksadile dP.niz içe- Denizli, (Hususi) - Denizli Halkevi Edirne (Hususi) - Trakyamn ikti-
risinde bir kale yaptırmak ve kızınL ora- ar ko!unun tertibi ve memleketteki re- sadi can damarlarını teşkil edecek o -
da yaşatmak emelile şimdiki nahiyeye sim heveslisi gençlerin iştirakile Halke- lan bütün yolların im~asına bu Y l de -
çeyrek .saat mesafede bulunan cKtzkulc- vi kütübhane salonunda bir ı·e - vam olunacağı gibi bir kısmına da ye. 
sini> inşa ettirmiş Kız, hizmetçileri 'le sim sergisi geçen Pazartesi gü - nidcn başlanılacaktır. 
birlikte bu kuleye gönderilmiş ve oradı:ı nü askeri, mülki ve adli memurlar, F.dirne - İstanbul asfalt yolu inşaa-
yalnız başına yaşamakta ik~n, kmdini f halk ve bilhassa lise talebelerin~en b:i.i~ tı Edirneye doğru ilerlemektedir. 1940 
seven dost1arından armağan olarak g(- yük bir ka!abalık huzurunda valı vekılı yılı sonunda Edirne kaıpıların:ı dayLm-
len üzüm sepeti içerisinde saklı bh kara Hayri Orhun elile açılmıştır. ınış olacaktır. Ve müteakıb sene de as-
ydan kızı mrarak ölümüne sebeb olm.ı~. Sergi bir hafta devam edecektir. Ka- falt yol Türk-Bulgar hududundaki Ka-
Bu kale halen mevcud olup içerisin-le dm ve erkek birçok kıymetli ziyaretçi- pık:ulcye varmış olacaktır. 
yabani güvercinler barınmaktadn. !erle dolup .boşalmaktadır. G~ne iktısadi ve ticari işlerimizi k•). 

Diğer taraftan nahiyenin batı tarafın- - ---- lavlastır~ak olan Marmara s'."hilind~-
ae ve deniz kıyı~ında Sultan Süleyman Adana muze müdUrU takdir kiv bi; kısım iskeleler yeniden inşa edi-
zamanında in<:a olunmuş büyük bir kr.ıle gördü lPCf::ği gıbi Bi~a. Gelibolu, Sarköy ve 
vardır. Bu kale Ü<' katlıdır, her katın 1 E vı· · k 1 ı · · ·nşaatına d" ba.:: Adana (Hususi) - Maalrif Vekili reg ı ıs c e erının ı ..,. "' -
dört bir tarafında mazgal delikleri mev- .. . . 1 ı k ·· h ı klar yapılmak 

d 1 kla bPraber her katın ortasmda .lınKınada havalar fevkalade güı.el gitmekte, şehir tatlıı bahar günlennı Hasan Ali Yüoel, cenub bölgesinde bir am rna uzerı:: · aıır 1 • 

~~ b~;~ brr delik vardır. %zde bu k.a- yaşarn1• _a~d~dı~- _ _Resimde Ankara bahçe !erini dolduran bahar manzarala!rm - ço.k eserleri meydana çıkaran Adana taidır. 
k d n goruyorsunuz müzesi müdürü Yatman Yalgını ve - • • • 

ı:1e:;., ~s:ah:i:1e~y:;ak:,:ı:a5~, m~a:k~is;u;;;:,ye~n~d~en~iz~;;;,;j~r-~-a-n .... u-ır=ı=ı,...;.~ --===-=· ~-=::ıaz~~:=---~-==----=----=-- rimli çalışmaısından dolayı oir mektub Sam sun daı mi encU men mt•ha hı 

- Hasan Bey bil' arkada· 

lffi1 VaJ'. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · ile tebrik etmiştir. Samsun (Hususi) - Vilayet Mecli-

. . . Sık sık meclisin~ bu .. 
lunurum ••• 

. . . Konuşurken o kadaı 

sert, o kadar ateşli ki kav~a 
"diyor zannedersin. 

Hasan Bey - Anladım .. 
muhakkak Avrupadan yer.j 
gelmiştir ... 

si Umumisinin son toplantısında Daimi 
Denizlide ış'k söndUrme Encümen intihabı yapılmış ve gizli rey 

tecrübeleri !erin tasnifi neticesinde Bafra anısı 
Denizli, (Hususi) - Havaya karşı ko- Nafiz Kurtul. Samsun azası Nasuhi F:r. 

runma tatbikatından ışık söndürme tec- ·m~'Umlu. Vezirköprü azası Muin Köp. 
rübesi Salı gecesi saat 20.30 da verilen rülü. Çar~am:ba azası Celal Balkar y1r
alarm işaretile başlamış ve saat 21 e ka- miser reyle ve müttefikan Encümen a
dar kemali muvaffakiyetle devam ederek za~ ı ğına intihab olunmuşlardır. 
açılmıştır. Kavı:ı k murahhası Pakize Al~aner 

İşaret verilince sokaklar ve evle?'de yirmi iki reyle. Çarsaırnba murahhası 
elektrikler ve ışıklar derhal söndürtil- Abdullah Termeli 18 reyle, Kavak mu 
müştür. Yollardan el ve ayak çekilmiş, rahhası Ali Öıtürk ile Havza murahha
şehir yarım saat karanlık ve sesslz kal- sı İbrahim Cebeci de on dörder reyle 
mıştır. aza mülQzimliklerine seçilmişlerdir. 

• 
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12 Savf• SON POSTA 

Baş, Diş, Nezle, 
Grip, Romatizma 

Nev:alji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları 

Derhal keser. 

Lüzumunda günde 3 kôşe alınabilir • 
. ~ .... ~.' ... - .. • - . '; ''lf\·• ·ıı·~ .i,~· ~ .. ,. . ·, . 

istanbul Levazım Amirliğin~en Verilen : 
1 

Harici Askeri kıtaatı ilanları ı• 
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzen:ıe açık 1 Beher metresine tahmin edllen flatı 15 

elll..<.iltme :mrctile_ ~.apyırııaoaktır. !halesi 
1 
kuruş olan 500.000 metre gaz idrofll 17/41940 

15141!140 Pazarte.sı gunu saat 15 de Çorluda Cuma günü saat 11 de Ankarada M. M. v. s:ı_ 
Kor satın alma komisyonunda yapılacaktır. tınalma komisyonunda kapalı zarfla satın alı 
MuhPmmen bedeli 659 lira 66 .. kuruş; ilk te- nacaktır. isteklilerin 5625 liralık llk teminat 
mlnatl 50 liradır. Evsaf ve numunelerı her larlle birlikte tekll.f mektuplarnı eksillrue 
gün komisyonda görülür. n486-2525J saatinden bir saat evveline ka~ar nıezkfır 

Alınacak malzeme: komisyon Bşk.na vermeleri. Şartname.si 375 

134 aded büyük kürek kılıfı 
3G aded küçük kürek kılıfı. 
76 makas kılıfı 
80 kazma kılıfı 

kuruşa. komisyondan alınır. (1479-2497) 

• 3000 nded battaniye pazarlıkla satın alına-
caktır. Muhammen bedeli 28.500 Ilra kat'l * teminatı 427.5 liradır. Pazarlığı 8/4/9'10 Pa-

300 ton yulaf, 200 ton kuru ot, 200 ton arpa zarteı;i günü saat 11 de Ankarada M M V 
paza~iıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 3/4ı~4o Hava satın alma komisyonunda yapıl~cak~ır: 

Deniz Levazım satın 
alma komisvonu ., 

ilanl lrı 

Marmara Üssii Bahri K. Satın Alma 

Komisyonundan 

Kömür ilanı 
- Komutanlık ihtiyacı lçln 600 ton Re-günü ~at 14 ten 16 ya kadardır. Vermıye 

talip olanların mezkfır gün ve saatte teml- EvsRf v~ ljartnamesl 143 kuruşa .~omls,'londa.n kompozP. kömürü, pazarlıkla satın alınacak-
natlarile birlikte Vizede askeri satın alına alı~!r. Is!ek!Uerln muayyen gun ve saatle tır. Pazarlığı 8/Nisan/1940 Pazartesi günü 
Jcorr.lsyonuna gelmeleri. (1487-2526) ke.t ı temınat ve kanuni veslkalarlle komls - saat 15 tıı İzmitte Tersane kapısındaki ko -

1f yond!l bıılunmalan. (1478) (2496) misyon binıısında yapılacaktır. 

Pazarlıkla 20 ton nohud. 16 ton pirin.; a11.- * 2 - B~hcr ton kömürün tahmin flatı 15.50 
nacaktır. Pırtncln pazarlığı 4/4/940 Perşem.. 62.QQO kilo pirinç ve 50,000 kllo nohud DL, llra olun muva1·lı-ııt teminatı 697 lira 50 ku-
be gü.nü saa!. 15 de nohudun ay.nl gün::ie saat yartakırclıl Kor .satın alma komisyo11unca ruştur. Bil işe ald şartname bedelsiz olarak 
17 dedir. Pirincin tahmin bedeli 512G temıJ pazarlıkla J 6/4/940 Salı günü saat 11 de kom!.syondan alıııablllr. 
na~! 768 lira. Nohudun tutan 2800 ve teminatı satın alınacaktır. Muhammen tutarı 21,9301 3 - Pazarlığa iştlrAk edecek 1stekl!lcrfn 
420 liradır. Evsaf ve şartları hergün kllmls- llra, •em!natı 3289 lira 50 kuruştur. Şartııa- 2490 sayılı kanunun tarlfatı veçh!Je bu işle 

yonda görülür. İ teklllerln Edlrnede Milşlri- me,<;1 komisyonda görülür (1483-2523) alakadar olduklarını gösterir ticaret ves~ka-
yet dalresınde satın alma komisyonuna gel. * larile birlikte yukarıda yazılı ilk tem!ııat 

30'JO ton buğdayın öğütülmesi kapalı zarfla makbuz veya banka mektublarını muayyen meler!. (1483-2527) 

* e~lltm~ye konmuştur. Muhammen berleU saatte komisyon başkanlığına vermeleri ilan 
Kamyonlar için 400 liralık otomobil mal- 49 5r1o li:a 11k teminatı 3723 liradır. Evs:ı.: ve ı 1 2468 

i 5/4/!)40 C ·· .. t 1 d · • o unur. • .11 zemes uma gunu saa 5 e Pazar-
IJ.kla satın alınac ktır ıs· t klil 1 .. l'l .. .şeraiti F.dlrnede Sanayi ~ışla.sında satın'.llrr.a -----------------

a . e er n .... e • gun Is d .. "T Ih l . 22/4/940 P ve saatte Çorluda Kor satın lma k l kom yonun a goru ur. a e~1 . a-
nuna gelmeleri. 0489_2528) a om syo. zarte.:ıl günü saat 11 dedir. Isteklilerln belil * gün ve saatten en az bir saat evvel ı·esmi 

Aşa!:(ıda yazılı cem'an 282.000 kilo un pa- vesikal.:ı.r.lc birlikte teminat ve mektubl:ır. -
za.rlıkla. satıı• alınacaktır İ'halesi '.?214/!)40 nın satın alma komisyonuna vermele-rl. 
Pazarte.oıı günü saat 15 t~ M:ığlada yapıl:ı _ (1485) l2&24> 
caktır. Muhammen bedel 39.48G lira, kat·ı te- * 
minatı 5.922 liradır. Şartnamesi komtsyond:ı 200 ton sı~ır eti satın alınacaktır. Tahmin 
görülür. Kanuni ve.saiki haiz lstekll:erın bedeli 50.000 lira Uk teminatı 3750 liradır. 
Muğlada askeri satın alma komisyonuna Eksıltmesi 22/4/940 Pazartesi günü snat 10 da 
müracaatları. Edremttte askeri satın alma komisyonunda 
Muğla 111,000 kilo Marmaris 24,000 K. kap<ılı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları 
MilA.s 99,000 kilo Bodrum 24,000 K saaı 10 a kadar komisyon reisliğine verılm!§ 
Küll'ik 24,000 olac:>lrLır. İsteklUerin ticaret odasında kayıd-

(1465) ('Z390) lı olr.ıalan şarttır (1474-2492) 

Aşı:ı.ğıcla ya~nlı maddeler kapalı zarfla EdirneJe eski Müşiriyet dairesinde satın alma 
komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. Şartname ve evsafları komisyonda görülür İs. 
tek:lllerln ihale saatinden en geç bir saat evvel teklif mektuplarını komisyona verme _ 
lerl. (1490-2529) 

Cinsi Tahmin bedell 

Arpa 
Sabun 
Pirinç 

1 
Muhammen 

bedell 
L. Kr. 

2969 00 

llra 

27,120 
5,400 

23,680 

Muvakkat 
teminatı 

L. Kr. 

222 68 

Mikta.n 
ton 

452 
15 
'74 

Teminatı 

lıra 

2,034 
·405 
1,776 

Kadıköy Vakıflar 
Semti 

Suadlye 

Mahallesi 

Suad.iye 

İhale gün 
ve saati 

25/4/940 11 
25/4/940 16 
26/4/940 11 

Müdürlüğü 

Sokağı 

Tunuslu 

Hallın 

No. 

18) 
20) 
(16 

ilan Tarifemiz 
IJ'elt ıQtun ıantJnıS 
···············-········· 

Birinci cah:le .ıoo 

ikinci aahile 250 D 

Üçüncü ıa.hile 200 )) 

Dördüncü ıahil• 100 )) 

l ç ıahileler 60 )) 

Son ıahile 40 » 
Muayyen bir mfiddet zart:ında tu* 

Jaca miktardtl Uln yaptıracaklar 
ayrıca tem:iUı.tlı tarıfemlzden istifade 
edeceklerdlr. Tam, yarlOl ve çeyrek 
sayfa. lllnlar tçln ayrı bir tarıte deıpif 
edilmiştir. 

Son Posta'nın ticari ill'ınlanna aJd 
işler için IJU adrese müracaat edL, 
rnı:lidlr. 

hanları 

Cim 

iıancılık koHektıt Şl:rkeU 
Kahraınanzı:cle ffaıı 

Anksra caddesi 

1 

Yarım klrglr 1k1 ev ve müştem.llltı, 

Dükkan 
3938 00 
425 70 

2002 80 

295 35 
31 95 

150 21 

Erenköy 
Ç1ftecevizler 
Eren köy 

Kozyata.ğı 

Mecidiye 
Koeyatağ'ı 

it, 
Bağlarbaşı 28 İki köşk ve müştemllA.tı ve ara.zt 

36 Yarım kargir ev ve e.razi Fa1kbey Mescidi 
H1lml P~a C12 Yarım kargir köşk Te mü.ştemllltı 

02 ve arazı. 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı gayrı menkullerin mülkiyeti satümak 
giinll saat 15 tedir. 

üzere açık: arttırmıya çıkarılmıştır. İh.alelert 8/4/940 

Taliblerin teminatiarile müdürlüğe müracaatları. (2279) 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR ağrıları ve 
SOGUK ALGINLIKLARI GRiP, NEZLE, 

Derman ka~elerile derhal geçer, icabında sıünde 1 • 3 kqe alınır. • 

Nisan 1 

ısımmm--~o.. Saf ve Normal gıda~---. 

1 

Pirinç Unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair hUBUBA T UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kur•Jluş tarihi 1915 

~-----------------------------' 
Yurdd şlarımızın azarı Dikkatine 
Muhtemel hava taarruzlarına karşı (korunma 
kanunu) nun kabul ettiği. şekilde hazırlanan 

"PASiF KORUNMA TIBBt ECZA SANDIK,, ları 
Can laboratuarı tarafından hazırlanarak 

piyasaya çıkarılmıştır. 

Resmt, hususi bütün müessesatıa ev, ap'.Utım!ln, mekteb, mahalle, köy, kasaba, 
nahiye ve kazalarda sağlık korunma bakımından blrer sandık bulunması beheme
hal lazımdır. Bu sandıkların hacim ve fiatı. aile nüfusuna göre değiştiğinden b1r 
kartla laboratuarı.ınıza aile nüfusunuzu bihırdl~lnlz takdirde derhal kataloğ gon. 
dcıilccek ve flat hakkında malumat verilecektir. Sandıkların üzerinde (C".AN') 

markasını arayınız. 

Umumi Deposu: CAN LABORATUARI 
İstanbul, BahçP;apı, İş Banka.n arkasında No. 5, Telefon: 21939 ......................................... ~~ 
Askeri Lİ5e ere Talebe Alınıyor. 

ı - Kuleli, Maltepe, Bursa askeri 11.selerinln her üç sınıfına da önümüzdeki Haz1ran 
içinde başlanacak olan 940-941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - - Alınacak talebelerin öz türk ırk!ndan olması ke!1disinin ve ailesinin kötü hal ve 
§Öhrı:ıt sahibi olmaması sıhh1 muayenede sağh\m çıkması ve yapılacak seçme aına _ 
vında da lrazanması şarttır. 

3 - Bir .sene tah.slli terkedenler yaşım büyütmüş ve küqültmüş olanlar kendl otulla
rımn sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemiye kaJnnlar yaşları boyları ve atırlık

arı talimattaki hadlere uygun olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. 
4 - İsteklilerin şiındi okumakta oldukları mektebierdeki tahs11lerine devam etmek.le; 

beraber 10 Nisandan itibaren bulund~kları yerlerdeki askerlik şubelerinden dlfer kay 
dükabul ş~tıarlle müracaat yollarını öğrenmeleri ve huna göre de kaydükablll Uğıd 
larını en geç 30/Mayıs/940 a kadar tamamlamış olmaları lfızımdır. 

s - İsteklllerın sınıf geçme vesikaları Haziranda bulundukları okullardan asker! ıı 
selcrce celbedllecek ve bütünlem!ye iı:almadan sıtııf geçenler seçme sınavına çatu"ıl•caktı 

Askeri lise II ve m sınıflara girmlye muvaffak olanların 940 yılı kamplan Ucrid 
askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askerl orta okullarla musiki san'at ve kara gedikli erbaş hazırlama orta okulla 
rının kaydükabul şartları ve zamanlan ayrıcı ran edilecekt!.r. ı2Ş2b 

z i N·· 
Ekzemanın 115cıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

Uevlet demiryollar1 ve limanları işletmesi umum idaresi ilA·nJarı 
Muhammen bedeli 19.000 Ura olan ziya ile çalışan bir tabı maklnası 9/Mayıa/1940 Pe 

fembe günü .saat 15.30 da kapalı zart usulü lle Ankarada. idare binasında. satın alın 

caktır. 

Bu tştt girmek 1stıy.ınler1n 1425 liralık muvakkat tıem1nat ile kanunun tayin et 
vestkaları ve tekliflertnı ay.ni gün saat 14.30 a kaaar komisyon relsllğlne vermeleri l~ 
§tmdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıresinden, Haydarpa§ad& 

ve sevk şe!ltğinden dağıtılacaktır. t2296) ,, 
Modern Ankaı anın Modern Salon Mecmuası 

GAZiN 
Nisan sayısı en mfitekamil bir şekilde çıkıyor. 

içinde tatlı hikAyeler, gUzel resim ve rônkli tablolar, Sinema, 
kadın, Moda s.ııyfaları, şen yazılar, eğlenceli fıkralar, bulmaca.Laı 

ve saire ve saıre ... 
"-'"" Taşrada bayi aranıyor - Adres: 488 P. K. ANKARA 


