
Ankara YAYL A l\IAK.ı\R_ 

NA !a.brtkuırun, TürkiY•
ı:ıd.n her tara.tınd& fevltal'-. 
de r~bet bulan süt ve 

\ tereyağlı mamulAtının am 
°" .... ~ balA.Jı ta.k:lld edllmişttr. 

l'Ay(& marka.ama çok cUkkat ediniz. 

Ya:ıı isleri telefonu: 20203 CUMARTESİ 20 NİSAN 1940 

Şimalde İngiliz-Norveç 
kıl' oları ilerliyorlar. 

' 

Cenubda Almanlar hikim 
Merkezde Almanlarla İngilizler arasında ilk ç:ırpışma 

oldu, İngilizler Almanları püskürttüler 
'rie>vyork. l!) (Hu

~Usi) - Unıted Pres<; 
İ!dırı~ or: 

NorvcçlP askeri 
har· e>ıcat baş'ıca üç 
c P ı>J-. cereyan et
ili kte fü· 

1 
1 - Cenubda. Os

()llun "arkında El-
\ • 1 

erun civarında. Al· 
tı anlar, burada. mün 
ha ı•·a n Norver 
~l' 1 arla çarpışmak-
~ \ e> hak:m vaziyet· 
'l.\!d rh•1-, 

),Jotorlü vasıtalara 
l'nalık o'an buradaki 
A.ı an k 1 \\ u vvct eri, 
aı .., klt a1arı di 

it ktadırlar. 

\ 
2 Merkezi Nor-

'e t ç 1'. Trondhelm 
; ll\ ıka:sında. Burn-
u hl·nüz mlihim ha
tek.ıt başlamamış ol- Kristiyansandm uınıımi manzaran: Resimde görü.len duman lngiliz tayyareleri tarafından bombar-
İtlaklu beraber müt- dmıan edilen cgphane yüklü bir Alman 11akli11e gcmis ine aiddir 

~ ~m.:!u:~::~~::~":ı~.:: 1"" püsk;.~:~ ~:~aş::;::::,·· ...... HOfaid3d·a· .... N8Zf ... 
Karabük fabrikası şefinin evinde 

Pigasaqa demir: verig~': cephane bulundu 

İdare isleri telefonu: 10203 Fiatı 5 Ku.nı.t 

Eski Yugoslav 
Başvekili dün 
tevkif edildi 

Stogadinoviç'in tahrik maksadile 
beyanname hazırladığı bildiriliyor 

l 
Sroyadinoviç mesai odasında 

L~ndra. 19 (Hususi) - Belgraddan Yugoolavyada Alman lehtarı hareke-
! bildiriliyor: tin başlıca siması sayılan Stoyadinoviç, 

Dün zabıta tarafından evinde araştır- Belgrada yakın Vudin kasabasına sürgün 
ma yapılmış olan eski başvekil Stoyadi- edilecektir. 
noviç, bugün tevkif edil:mlştir. (Devamı 2 nci sayfada) 

Amerika Japonyaya karşı 
52 bin tonluk harb 

gemileri inşa ettiriyor 
Amerika donanması şimdiye kadar gitmediği 

uzak noktalarda manevralar yapıyor 

Vaşington 19 - Reuter ajansı bil - gemilerinde ilk dlefa olarak ne gazıete-
diıriyor: cl. ne de fotoğra!çrı vardır. Bahriye na-

Birleşik Amerikaının Pasifik denizin- nn aminıl gemisinded'ir. H.arb harekA
de statükonun muhafazasını teminle. tını görmek üzere ıbu kadar uzağa gi • . Ankara 19 (Hususi) - Karahi.ik fabrikası pıyasaya demır vermek ıçnı 

i:h eden tedbirlerini almıştır. Kalın potrcller imaline başlannuştır. Çubuk 
~tarınc demiri inuıline geçn1ek için mesai teksif edilmektedir. 

Bitaraf memleketlerde dündenberi <:iddi surette meşgul ol - dişi illk defa vald olmaktadır. 
• ... duğu .aŞikAr hale gelmektedir. Ameri - Ooo-dell HulL ticaret a.nlaşrn.alarına 

Çörçil, bu gaz Nazileri 
Norveçten tamamile 
tardedeceğiz, diyor 

Royter ajansı A:manların 63, İngilizlerin ise 25 
tayyare kaybettiklerini bildiriyor 

ecne bılere karşı cezrı ka donanması, Hava! adaları garbindie. müteallik olaın kanun projesinin kon • 
tedbir :er alınıyor ga~ gi2H şekilde manevraflar yapmak gre tarafından tasdik edileceğine şlm _ 

Londra, 19 (Hususi) - Ho!Andanın tadır. Zaınnedildiğinıe göre, donanma. di enrlın bulı.mduğundan, bütün rllkka.
birçok kısımlarında mer'i olan örfi ida- Amerin sahillerinden çok uza!klara, tini Uzakşark işlerine hasredeceği ilA-
renin .bütün memlekete teşmil edildiği, şimdiye :J..""adar hiçbir zaman gitmediği ve edfüyor. (a.a.) 

(Devanu 8 inci :sayfada) kadar l\.l'zak aıdlctalanı gitmekted'ir.Haırb (Devamı 3 üncü sayfada) 

Milll küme maçlarını 

seyir için İz mirden 
dun 50 kişi geldi 

İ.zmlırin Altmord'U ve Altay takım
ları. milli ~ maçları yapmak 
ürere tlün gece saat 1 O da şeb

( Devamı 8 inci sayjadıı) 

Amerika muttefiklere 
3 bin tayyare 
teslim etti 

Londra 19 (HUStti1) - İngiltere ve 
J<'ra.ıua btrlilcte şimdiye kadar Ameri -
kaya 7 bin tayyare sipariş etmişlerdi:r. 

.(Dw anu 3 1lncü sayfada) 
······-··········································-··--

Bugün 

Hatıralar arasında 
Y A Z AN 
Oıtad 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı ıo.yfado) 

Norveç Kralı ile 
Alman sefiri arasında 
geçen tarih: müktileme 
Norveç hilkilmeti, Norveç kralı Haa· 

kon ile, Almanyanın Norveç sefiri Dr. 
Brauer arasında cereyan eden konuşma
yı resmi vesika şeklinde neşretmiş bulun
maktadır. 

Bu mültıkatta Dr. Brauer, kraldan. j 
başvekilini azled.p yerine Norveç Nazi 1 

lideri binbaşı Kuizlingi getirmesin1, Nor
veçin istilaya mukavemet etmemesini is
temiştir. 

Vesikalarda şunlar yazılıdır: 
Dr. Brauer kraldan Ku:zlıngin başve

kil tayin edilmesini ist'.?miş ve esbabı 

mucibe olarak ta: 
- Çünkii. Hitler bizzat binbaş• Kuiz- Norveç kral ve kralıçcsı 

Jingi Norveçin şefi olarak seçmiştir! de- Kral: 
miştir. 

Kral Haakon bunu reddetmiştir. - Evet. mümkün olduğu kadar uzun 

B sürmek üzere ... Müttefiklerin yardımı 
rauer: N rı · ı k 

_ Bu Norveç mukavemette devam e- ile Norveç tekrar orvcç ı crıu o aca -
decek demek midir? diye sormuştur. tırl diye ccvab vermirtir. 



Her gün 

Garib muharebe 

Ekrem Usakhgil 
·················-································ .. ········ 

Sümebank üdllr mu~vini 
Ankara, 19 (Hnsw.i) - Siimerbank 

Umum Müdür 1\lfua\•in1ü(11P ta\iıl cdilt'n 
Merkez Bankası mü!ettısi C. bır \ cnı va
zifesine bnşladı. 

f'ON POSTA Nisan 20 

• • = Ele geçirilebilecek megva Eski Y gos av Başvekili 
diln tevkif edildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Ankara 19 (A.A.) - Çocuk Esirg~ 
rne Kurumundan bhldiriliyor: 

Türk - İngiliz yardım cıe:rrrlyeti na • 
mına profesör John Garstağ tarafında~ 

. İngillerede Chelseada . açıl~cnk olan 300 sterlin tıeberru edilmiştir. çoculf 
bir sergıde, lkadın per.estişkfır arının Uı- Esirgeme Kıur:wnu genel mel1kıezi ~ 
giliz şairi Lord Dayrona gönderdikleri çocu:kian haldk.mda gösterilmiş olan saıı 
saç buklelerl, !ngilterede ilk ve son -cüm- m".Jnl alaka ve muha:bbetten dolavı te-
hurlyeti kuran Cromwell'ln çizmeleri, .c;ekkürlerini sunar. ~ 

Ann Bole~'in tuvalet ısandığı :v-e kraliçe ··············-············································
111

• 

Vi~toryn?ın 40 tane kadar ~apkası teşlıir T A K V 1 M 
edılecektir. -

NiSAN 
"" Rflami H!IO 20 Arabi seıı 1 STER I NAN, 1 STER 

Bir mc:-lis:e harb <lolayısile .bazı itha,at madddcrın:n 

kolaylıkla ve ucu;: fintla bulunammnclcta olma,.ında şikn

y,..t ed!l yordu. KonuSITla.da hazır 'bulunanı.ardan bir zat şu
nu sövledi: 

- Eski harbdr bir aralık Kayseriye uğr:mnc;tım. Traş 

pudrnsına ihtiyaç hfı.sıl oldu, bütün şdlıri aradım. Havır. 

voı<tu k;ılm::ımıştı. O zaman pudranın plrinç!eTJ 'apıldı~m 
haı:rladırn. Bir miktar pirinç alnralt cl dc,ğh'menindc öğfıt
tüm Bir şişe ko1onyam kalmıştı, bir iki d mla ~ını elde et -

İSTER i NAN, 

ti[ m tozun üzerine serptim, tozu da güneşe serdim, pek 
r· zcl oldu. Siz bilmem hangi maddeyi bula.ıruımnktnn, da -

h:ı doğrusu eski fintına alamamaktan Şik"Ayet ediyorsunuz. 

O!abfür ya, nihnvet barb içindeyiz. hariçten mal getirt -
rr.ekte. parasını bulmakta elbette az ço'k mtlşkültıt çekece -
ğız. ilzü memek iç•n, sıkılmıınulk için yapılacak l§ey gilç 
bulunan. pahalıya bulunan maddeyi almaktan vazgeçmek

ten ıbarc>ttir. Rahat etmek ~ yçtlacak bqka feY yoktur. 

STER iNANMAl 

~---------------------------------------------------------------·~ 
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Fransız Meclisi 
kabineye ittifakla itim ad 

beyan etti 

Sabık Amerika 
Cumhurreisi 

Sovyetler aleyhinde E 
Nevyork 19 (A.A.) - Sa.bıık Reisi- e Müttef,kler Norveçte 

ctimhıur Hoover • .Aıneıilltalı:ı Mosko - ne ile meşgul olabilirler? 
vadakıi sefirini ~n çağırmasını iste -

Meclis müzakereleri 
ihtiyat efradın talim ve terbiyesi hakkında 
asekerlik kanununa yeni bir fıkra ilave edildi 

ltlzele mıntakasında hizme~leri görü~en mahkumların 
affına dair kanun da kabul edildi 

m:işıtir Yazan: Seltm Karıp Eme• 
Paris. 19 (Hususi) - Meb'usan mecli- H~ver haftabdc Collierw mecmua -

sinin bugünkü hafi celsesinin hitamında, ~- _anY'ı'~ diyo... fil imali ~-~eç.te karaya çıkkt.ıklant.l b~~ 
• • • o:uaNö y-- ·~ .. • T rQen UJ6llıl:z ve Fransız uvve eruJ.M& 

medıs ~e~cud ~04 azanın ıttıfakile Rey- cAme~ ~leri tanıınıası. henüz müessir bir harekette bulunma.mJf ol-
no kabınesıne itımad beyan ederek, har- ~ büyilk bir siyasi ve ahlMd hata malan beUd bi.ru tereddüd, bir 0 kadar d& 

bin sevk ve idare hususundaki hükUm9- hn t . p lonyanıın istilAsındanberl hayreı 'll)'&nıdlra.blllr. Fadta.t modern harblll 

~~kara, 19 - Büyük Millet Mecli!i 1 cAdliye Encümeni matbata muharri- tin hattı hareketini tamamen tasvih eyle- ~~~ 0 
R yapılmakta olan !ca.bla.n '" hi9blr hazırlığı olmıya.n t.enh& 

.... n R f t C k' miştir. . ~e 3wy00a!:s~tın' ~ artm-t .... 88.lıillen kiti miktıa.·r· da·· .k. uvvet çtkarabllme,. t-.·1 e e anızetin başkanlığında 1 rini teyid i"in kürsüye geldim. çu· n ü iihnıca.t yl\LA.1 ... ''-"=' uc ~.... n1n "'""'- rtl d ül .M.. ol ,_ ... __ 
""P an ~ Başvekil Reyno, dQn de ayan meclisi . ben ->& fa an uşun ec.- Ur3&, ..... .... ~--_..arak bazı dairelerin 1939 ılı bütçe- , bir katil vak'ası yapm!.J birkaç ay veya .. . . . Bu ihracat meyanında billı.m:;sa - olunabilecek tereddüdlerin yersiz ve çok er-;;::n ln~telif fasıl ve maddeleri ara- 1 sene yattıktan sonra bu adam af netice- tarafından tezahuratla takdır edllmıştır. mn. bakır vesaire gibi Finlandiyalıla - iten oldutu tezahür eder. 
tfı .~ir nıılyon sekiz yüz yetmi~ bin se- ! sinde tekrar köyüne avdet edecek olursa -- -- nn Polonyalıların ve diğer milletlerin Şim~ Jtadac alınagelen haberler hep 

~,ruz seksen dokuz liralık münakale ı maktul'erin ailesi nezd;nde fena bir te- Bir matbuat heyeti hü~yetleriıni gasbetıneğe yanyacak o- ::~~ıeı::A= :rı::i~· :t:~~: 
Ba i ll'lasına ve askerlik kanununun 1 sir yapacağı mülahazasile bunlar için lan m3:ideler vardıır. t.aıa.n.na asker çıkarıldığını kaydediyor. ne.. 
lban nci llladdesine cta

1

im ve terbiye ve yalnız ~te 4 dedik. Bu zaten mühim bir Lo· draya gic'iyor mek ki deniz faaliyetinden sonra ve onun.. 
tact. ~Vra zn_aksaclile celbedilecek usta ef- nisbettir. Binaenaleyh Adliye Encüme- Amerika Japonyaya la mütera.fik olarak müttefiklerin kara ha -
btıtıı E!'Vkalade hallerde iki sene kaydına ninin tasdik ettiği ~ekilde kabul buyu- Ankara, ı9 (Hususi) _ Msyıs ayı için- rekM.ı da başlamış demektir. Gene bu mQ,. 

l'fle ~dan İcra Vekilleri Heyeti kara- rulmasını teklif ediyorum.. de İngi'tereye bir matbuat heyetimiz gi- karşı 52 bin tonluk harb ::=::a~~=~ ! ~ 
deti ~l~ altına alınabilir ve talim müd- Kanunun şekli decektir. İngiltere hük1lmetnin davetli- • • reç hareketinin tekemmülu ise bir hayli sa.. 

ltn~- e dört aya kadar uzatılabilir> şek- si bulunacak olan bu heyetiıı başında gemı·rerı· ı·nşa attırıyor mana mlltevakkı1'tır. Kaldı ld Almanlar ta. ~ bir f k ır,. k ı~ Verilen bu izahatı müteakıb kanun en-ht~ ı ra i uvesine aid anun iiyİ- Hüseyin Ca'hid Yalçın bulunacaktır. re.tından Norveçıe kar§ı tevcih edilen iaWl 
~tını müzakere ve kabul eylemiştir. cümenln teklifi v~ile ~u şekilde kabul (Ba tarafı 1 ind sayfada) ~eJcetJ neticesi, Norveçin başlıca işe yarar 

~r ~ ll'lilzakerelerl müteakıb söz alarak edilmiştir: ş limanları tendi eller:ine geçmd.ştir. Herhan.. 
~- Uye. g .. elen Abdülhak Fırat cErzin- cListede adlan ve soyadları yazılı Resmi nakil . 52 bin tonluk harb gemi.si g1 bir b.ra parçMI üzerine ihraç yapıla.mı.. 
'""'1 bU k c24h mahkıimun mahkOmiyet müddet- Vaşington 19 (A.A.) - Reuter ajan- yacağına göre evvel~ ihraca ameli ve askeri ~ yu zelzele felaketi esnasında va t ı . . . bakıınd&n en mfisaid noktaının seçllmw 1-lurt ı altında kalmış olan vatandaşların ]erinin beşte dördfi ve hukuku amme ve Si a arı S'l• bıld.inyor: cab eder. Bu nokta. 'hasmın el1nde olunca, 
~ arıiınası hususunda hizmetleri görü- tazminat kabilinden olan para cezaları .

1 
Bahrl harekAt kumandam amiral yapılacak ha.reket nlsbetcn güç.leş bllir. şu 

ııtıatnahkfunların affına aid olarak ha- affedilmiştir. Bunların muhakeme mas- Ankara, 19 _(~usust) - .Resmt. nakı Star'.k Birleş-Jk Amerlkamn. 43 bin ton- miilAJıamlara göre mütıte!tkler için eV?el& 
llzn l raflarile iaşe bedelinden olan bor"lan da vasıt.a.larınd~- ıstıfa. de suretme daır .pro- luk 8 gem" ,...,.,.a etm-ı~~ ol"...,· Japonya- milsaid bövle ıbir lk.l deniz noktasının eldıt t..... • 1§ o an kanun Iayihasının tabı ve ~ E -

1 
' ..... ~ ~·uc ..... ., 

~ı edil terkin olunmu-•tıır, je Butçe ncumenı tarafından Mec ıs u- uik be,_ tm~,. .. 50 bin hat- edilmesi lAzım geliyor. Ondan sor.ra ihracın d11..... nıiş bulunduğu.nu sötyliyere!< ~ .. -l h . t . ....:ı: ed. 1 • t" E .. ya m a ~ e !t'.l\. uzere • 
.... ,.ı tir ki: Mahkumiyet müddetleri ne olursa ol- mwıu e!etıne evu.ı ıl.Illış ır. ncu- ta 52 biın tonluk süper dretnotlar inşa muhtelif safha.lan başlıyacaktır. Bu aafha,. 

""'~Su lAyı"ha tabı ve te\'Zı· edı·ımı·ştı"r, sun bütün mnhktllnlar hakkında hükme- men, proJeye bağlı mazbatasında resmi _ı... __ ;r,.l i tı d meclisi bahriye enen - da .ka.rllG'& çı.Jta~llecek kuvvetler tankl61' 
"'"lll 1 · • nakil vasıtalarının tahdid; için encümen- ~~i:' ın ' Y :ı ve hafit otomatik sıllhların himaye ettwert a.1./1. ruznameye girmemiştir. Eğer mü- dıJmlş olan para ceza an a!fedılmiştır. .. k 

1 
• . meninde bugün beyan etmiştir. Ami - seri kıt'alar ola'bllir. Bunlara donanma aillh-

\ırn·e buyurursanız önümilzd~ de bir HA.- Şu kadar ki tazmint mahiyeti haiz: olan :e ~eçen m~~;; ~re ı!aret etmiş d~e ral Sta111k. meclisin. çok büyük tahtel- e.ndazla.rmı da 11Ave etmek mümkündür. He.. 
bt"-'lett Milliye bayramımız vardır. Bu para cezalan aftan müstesnadır. u usu~ta b etim bz.ı a;;yihu. ve .~- bahir1€r ~ Guıam adasında bir hava nüz meY'ZI tılmamı.ş ve sadece donanma t.op.. 

"··ama fı Bu kanun hülont cezaları tamamile §Ü.ncelerı varsa un an tr a a 1 e . .. . ""- 1 lürumunu 1a.rının himayesinde Uerllyebllecek olan ba tııltı a em kendiler·ni, hem da ço- ffedll ahkA-ı hkti i t1 . Meclise teklif edebileceğ~nı tasrih ey!e- Ü$1.l l.nışasını tasvilb ~ı..u,es ihraç kıt'alarınm münaslb ma.hallere yerlet.. 
'Af u ailelerini sevindirelim.> a en m wıı. ann ma . :11 ye erı- mi§tir. HAve etmiştir. . tlrilen mitralyöz yuva.lan vaaı.ta&lle ne de-

ı..a eckUs bu teklifi tasvf!:> etmiş ve mez- nin yalnız meclent neticelerını refeder. E cll.m tar f d t . d·ı Kamberra 19 - Başvekil Curtın, rece iz'aç ohınabileceklerl koiayca t:ı.sanur 'ut . n en a ın an anzım e ı en 
-r . anunu ruznamesine alarak mClza- Cezat neticelerine §amıl değildir. jed T . D 1 Şli n· , Felıemıenk Hindiıst:.mı meselesinde. A - edileblllr. Bütün bu 30rluklara rağmen u . 

es rı ff pro e emyız, ev et t rası, n anı , . . J rada tuQarıabilen ıltuvvetler! daha ehemmi _ 
'<trzi e geçmesi üzerine Salih Beşotaç . Bu kanunun dezalan tamamen a e- Muhasebat reislerine ve Temyiz müddei-' vustraiyıanm ~ _ulıyeti. ~n~mn ,etli önc1l kıt'alar tak!b edecektir. Bunlar, 
ltnı ncan) bu mahkt1m'arın cezalarının dılm~ olan mahldhnlar hakkında fnzfbatt umumisine otomobil tahsis edilmesi tc:>k- vıe BiTlesik Amerilkann'l'l mes uhve~ın - tarala.ra da.ha derin surette nüfuz ve bir 

13 amen affedilmelerini istemiştir. ve idarl bakımdan kanunen tatbik edil- lif edilmektedir. den deha blh-iik olduğuınu s~vlemış ve töprübqa elde ederek geriden gelen kuvvet_ 
Oey Unun üzerine Atlllye Vektli l<'ethl miş ve edilecek olan muamele ve tedbir- demil%f.r ki: !erin huüetlnt hlrnaye etıme~e çalı.,acak _ 

ar fU nıntaleada bulunmuştur: !ere teJıiri yoktur.. G rb ceph ,:::.gı· nde A\'RlStraJva bu arazinin statüko.c;uoo !ardır. A&ıl ondan sonra. işgal mıntalı:UHıtA 
a -..,, hnfa7;:ı zarureti hasıl o]uT )1ma"l 1st11A.sınt t.e.mamlıyacaık olan lı:.ısnuıkUlU ita -G • mu : raya ayat lba.sa.blllr. Maamafi.h bununla 1f a d it 1 Akd • Par.is 19 (A.A.) - 19 Nisetrı akşam kaıt'i ve fiih bir sekilde harekete gece- tamamlanmış değl:ldlr. Çünkü sahll :r.ıınta _ Y a a yanın enız tEt>liJi-: bilıecek tanıda bütün kuvvetlerini tek- ta.sına Japlf!Ml&ık olan kıtaat donanmanın 

Moselle'nin do w unda ve Blez ci _ !ftf etmelidfr. da devam etmesi llzmı gelen mütemadi mil. • t • • • h d • da F gusAlın lk 'f "'f - Ruzvelt'in beyanah zaheretUe çıktıkları liman mıntakasının if-
sıyas e ini lza e )yor varm rans~ ve an ~ı mu galini gen1şletmeye devama mecburdurlar. 

rezeleri araslllda şiddetli müsade:meler V aşiıngton 19 ( A.A.) - Ruzvelt ga- Bu hal, blrtıirinl velyeclecek ve tamamlıya-
lt vu'k.ubulımı.ştur. zetecileıi kabul ed~ şu beyanatta cak ol&n hareketlerin mukaddemestdtr. :sa... 
'I?~ .ıe - Royter ajansı bildiriyor: 1 rureti ve hakkı, diğer Akdeniz devletle- Bu son bölgede topçu faaliyeti kay- bUlunmuştur: . tün b~ ba!81'ıldlktan sonradır kt eefer 

t.ı. ?"gınıo Gayda, Akdeniz meselesine rfnin zaruretlerinin ve haklarının ayni • dedıUrniştir. Bütün Pasifik mııntakasmda statü - t,uvveBut ~k.kültı e~ ve ~da 1hye~ 
~ıs ett'ği . W• • b Oıur. ..uvve n ....... ye m.....,vecc ;,u•u • ~1 ı makaleler serls!ne .dahil _son. dir. . Altı. avcL tayyaremiz ~an tayya- kooun muhafaza ed~~~gım . arışın :YÜ4 ha.retetıi taarruzun tptida.r noktuıchr. 
lıcr ~da, !,taly~nın ~de~ız s.ı~~setınin j İtalya tara.tından ıltizam edilen Akde- relerlle ~uharebe edeı:1t ~ır ~-an men:.a~~ i namma . u~ıd edıyorum. Biltün. bunların tekemmül edebilmesi ıçtn 
lttı akküm sıyasetı değıl, bütun dev - niz sistemi bır hukuk muvazenesine, her tayyaresıni hatları.mırı uz.erme dü~r- Hul'un Felemenk Hiındistanı hakkıında bir müddet daha .beklemek fazla blıley mı .. 
'1 bi:\~· bi~assa. Akdeniz nıil.!etlerile bir mil1etin kuvvetine ve denizler serbesfül milş, diğer biııini ~üşınan hatlarının. ge diln yapt:ıığı bey_a~tla wvaziyeti .~ama - dlr? 

«fı.. ğl sıyasetı olduğunu söylemekte - , h.ususunda beynelmilel btr garantiye b- rfsin~ yere tnrnege. mec~ur etmiştı_;· men hülasa etmış oldugu~a kamım. 5gfim. & a9ıl" f:,,,.,
11

, 

Gaya 

1 

tınad eder. Büıtün tayya.relerinrl'Z üslerine don- -·-· .. ·---..................................... ___ _ 
'rarih a ~yor. ki: . . , Bu sistem. ayni zamanda İtalya ile i.9- mil.şlerdir. Fabrikalar ima 1ahnın İzmitliler Sırrı ! elliogv ]unun 

1 ~'aı gosterıyor ki, Akclenız mıllet.eri IAm alemi arasında da bir It birliği tcab- d d • 
''::: ilh ve refah ~~kilm sürdüğü ettirmektedir ki bu ~ bfrl!ği İtalyanın Romanyada st~n ~r ızasyonu hareketini takbih ediyorlar 
~, .\k ' talyanın sulh ıçınde b.ulunduğu Akdenizde ve Kızı!denizde hali hazırda Demir Muhafızlar Ankara. 19 (Hususi) - Sümerbank İzmit - Eski Kocaeli meb'usu Sım 
L...-' denizde muvazeneyl temın edecek k 

1 
h t f b "k ı imallb 

~ede kuvvetli olduğu devirlere tesa- ki siyasetile ahenk~ buluıunaktadır. t - serb~st bırakıldı fabrl alari e usus a rı a ar - Bellioğlwıun hareketi Kocaeli muhitinde 
l etıniştir. talyanın Akdeniz sıyaseti yalnız kend! • mn standardizasyonu için verilen karar- deri.Q bir teessür uyandırmıJtır. Halk b11 

"-...italyanın Akdenizde yayılması. hürri- kuvvetine değil. başkalarının hukukuna Büıkreş 19 (A.A. > .. - Romanya aahi- ların yakında tatbikına geçilecekt~. Bu hareketi fiddetle takbilh etmektedir 
"'l:ı' ili d k ı d b kararlara göre fabrikalar yeni ımallt ___ _ tı•- "& hayati sahasını temin zarureti- riayet ve Akdenh memleketleri arasın - liy. nezru-eti tahaşşu amp ann a u- . .

1 
. d d 

1 -..ıı 1 b 1 . muhaf 1 r'b t program1.arıle mesaı enne evam e e- ( SO OOO) I" lta~a ıdır. da yapıcı bir. el birliği esasına da isti - kman son; demır ız arın se ~ - ceklerdir. Piyasanın hakiki ihtiyaçları u- • 1 ra 
Yanın Akdenizde serbest kalmak za nad etmektedır. (a.a.) bırakıldığım ~ bu ~pların llğved1l mal edilmek suretile karşılanacak- Milıt Piyang•:mun 1 inci çekUJş bilet • 

dlğtni bildirmektedir. cuza leri satılığa çıkarılmıştır. Biletlerinizi bu-Altn ft 1 Mıs r hüku" n- t" Rejjmin müfrit sağ cenah hareketi- tır. . .. . . ~a • anya, a yan 1 e 1 _.31 kt t -~ te b Standardizasyon, bılhassa, mensucat gunden alınız. (80,0GO) lırayı kazana • 
"'tıy ti D • k nin son zamımlaı"a mu ava ... ~ şe - . . belki d k d e nin ayd.nlanması .. ı bir antmar a Vapurunu bQsQnQ hazırlıyan 6 şeften m11rekkeb VI ayakkabıda tatbık edılecek, istihsal cak olan bilet e yarına a ar sa -

b ki• ·· d • . .11"11 • ..31...a- l ak K 1 artınla<:aktır. tılmış olur. e ıyormuş musa ere ettı bir hevet bugiln WA ~.uı o ar ra 
.\ınst Karol ~ tardfından resmen kabul edil -'s h erdam, 19 - Niewe Rotter- Kahire 19 (A.A.) - Bc.t;ra körfezin- . 

hthir~ e Courant gazetesinin Berlin mu- dem zeytinyağı. yüklü olarak gelmekte mfştir. _ ·-

.\ın-.:~Yor: 1 oıaın Danimarka bandırab 1000 tonluk R n a ile Sovyetler 
, .. 'Cq}Ya, İtalyan vaziyetinin aydın- Asmaric vapuru. Mısır hükfunetince omıt y • 
~~ Eabırsızlıkla beklemektedir. !müsadere edilmiştir Ve rnuıhasamatın arasında hır hudud 
~ı ~de bi.ldirildiğine göre, İtalya sonuna kadar serbest ~·rakılmıyacak- an'aşması yapılmadı 
'i§t· atı b.r hattı hareket kabul et- tıır. 
!'tt n ll' \re Duçenin 30 Nisanda söyliye- fskendıeri~. halen, haklarında ve- Bilkreş ı 9 (A.A.) - Salahiyetli Ru
~d u~ nıühim kararlar bildireceği rilecek kararı bekliyen 3 Norveç gemi- men mahfelleri, iki memleketi l!yıran 

e ektedir. (A.A.) si vardır. Dnleırber nehri üzerinde hidiselere rnA-
Ot061J - - nıt ~ için Sovyetler BirJ.Tğile Roman 
~,,,, sciller hegetl Ceb kruvazörünü ya aıresında tataatın 10 kilometre ge-

'arada torpilliyen tahtelbahir rl 9flkilmesi hakkında bir anlqma im-
~, a, 19 (Hususi) - İstanbul oto- 7Al edildiği hak.kmdaıtd haberi kaJt't 
ı.ı..ı. erı heyeti .geleli, alAkadar makam- Londra, 19 (A.A.) - Royter ajansı olarak yalanlamaktadırlar. 
Ot()h~lara başladı. bildiriyor: 

~-~ler, tarifeyi artırmasına ve oto İngiliz tahtelbahiri Spearfish, ceb bu- Amerika mUttefiklere 3 bin 
' iletilen nıahallelerin değiştirilme- vazörü Admiral Sehere muvaff aktyetli I 

ili dUenıektedirler 'bir tecavüzden aonra avdet etmiştir. Ta- llJJlr8 l8S İm etti 
Qllt - · arruz birkaç dakika sürm<l§tür. (B t fı 1 lnd sayfada) 

.. Sada toprak kayması Spearfish'in ikinci .silvarisi teğmen aı ara 
)Uzünd b" k 'd Pirle. Alınan kruvazöıilniln büyük bir Bunlenn 3 bin tanesi teslim edilıni~ -
~ e :l r ev yı ı. 1 süratle ilerlediğini görmüş ve bunu ev- th\ Diğerleri de peyderpey hazırlan -
~ ~~ 19 (Hususi) - Şehrimizde velA bir muhrib zannetmiftlr. Geminin, maktadır. 
~lıl" toprak ka'Vlllası olmuş, Demir- mı.ıbrlbden daha bQyük Upte oldufunu .Amerilaülki t8YJU'8 fatxiltal'an. 
~ Osnıanuı evi bu yüzden yıkııl - göıilnce tahtelbahir derhal faaliyete ıeç-. 1940 yılı sommd'a, senede 2J bin tay -

• mlştlr. yare kışa ~ 

Sabahtan Sabaha 

Çoban hikayesi 
Dat başanda yalnızhktan c:am akılmış, bina l'ÖDÜI ett.enclirmek için avaa Çlk,. 

tıtı kadar batmn&ta bqlaınlf: 
- Yetifln, luml var. 
Uzaklarda çift siren U71iHer aa)Ullan bll'aklp kOIJlllqlal': 
- Bre kurd nendeT 
Çoban, aptal, aptal SU'ltmıt: 
- Ben ski aldattmıl 
Çift.çiler atıa dotasa ldlflr ederek dai'dmqlaı. 
~ ıtln ı~lıt, bu ..rer ıürlJe sabiden kunt hticam etmiş. Çoban bqlaDUI 

ferya.4&: 
- Bre 7--.m kunt reldL 
Kim aldım'. Çiftçiler kalak bile umamaştar. K.urdla bqa çıltunqan oek• 

JUimmıf, çırpuunq, fakat ıtlridea birkaç kOJllll ıttmJt. 
bd yıl enel bir (Södet) meselesi De Çekosloftkyayı, (Nazi) &eşldllta ile Afta • 

tlll')1a.11 Te nihayet (TurW) tertibata Be Nonıeol lşıal eden Alman7& büyük ki • 
çlik bitüıı komşularını 6'le Juqlnllandmlı ki flmcll Alman markalı bir tel p&l'fao 

11 Alman menşell ~ iplik, Alman pasaportla lfl1Y1lh blle şüpheli karşılanı7• 
Çtinkll tel aprçaaının bir mUuıa.&ISlı ma711y ttne lpllttn kasatura ve s~ ta • 
ristln de motöı1tl kıt'a lamıandam olmuı lbtamali vardır! 

Bu vebhn ve endişe llecllr kJ Romanya hu4114a yakın oırmanlarmı işletmek la • 
üyen A1ma.n1an kabul e&me4L YaJG1lavya Alman seyyah kafilelerini rert ~ 
4L Bola.ıula., içln4eld Nul partisi erkhını teftif ettL Belçika her tbtmale karta 
umumi bin.alan mubafua altuıa aldL 
~ dal bquulül vc>bana benaedl Arkk isa şekline rtrse kimseyi ba8DclJ. 

ram.ıpeakl 



4 Sayfa SON POSTA -

r aberler· 
• • de e ır l yvan ar 

başı oş hı ılın yaca 
Şehir yollarında binek hayvanlarının koşturulması, 
sürülerin tek çobanla sevki, seyyar satıcıların hay

vanlarını serbest bır kmaları menedilecek 

ltstanbul şehir Meelisi dünkü mUza- ı tir. Bu maddenin mttuıkeresi sırasında 
kereleri esnasında belediye zabıtası ta- azadan birinin: 
limatnamesınin şu mühim maddelerini - Bu şeklin kabiliyeti tatbikiyesi yok-
kabul etmiştir: tur. demesi üzerine polis altıncı §Ube 

Ekmekçi. sütçü. sebzec:. sucu ve em· müdürü Faik ayağa kalknu~: 
sa!l gıbi hayvanla satıcılı!t ve nakliy:ıt - Seyyar satx:ı. apartımanın kapısını 
yapanlar seyrüsefer hükümlerine uyma- çalarken hayvanı başıboş bırakırsa bir 
ğa ve hayvanlannı yedekte bulundurma- kaza olabilir. Hayvan sahibleri bu usulil 
ğa ve başlannı bo.ş bırakmamağa mec- tatbik edecektir. Biz de kontrol ~erJz, 
burdurlar. Şehir yollannda b"nck hay- olur biter> demiştir. 

vanlarının silratli '\e dö:'tnala koşturu•- Buna Kazını Şinasi şu şekilde itiraz 
ması yasaktır. etmiştfr: 

Berlin buyuk elçimiz 
dun sabah 

Ankaradan geldi 

- -- -

Nisan 20 

BUGÜN Siııemı nı ıı sehhar yıldızı 

MELEK AL E F YE 
ve 

Sinemasında D AM c e · 
BAS TER KEATON - AL COLSON 

tarafından bntnn acılığı - çıplak hakikatleri ile sinemanın uyanışını gösteren 

Holivud Res igeçiti 
Baştan nihayete kadAr renkli ve ALICE FA YE'ın en çok muvaffakiyet 

kazanmış şarkılıırı ile sOsJU nefis bir film. 

Ayrıcl\: METRO JURNAL en son hıırb ve dOnya havadisleri 
BugOn saot 1 de tenzilatlı matine 

'ıt:a~ms:!m:mm:::~~?ı:?:C:~~~~::=J=m:::z&m~~ 

Sinema tekniğinin en son merhalesi .. . 
Kahramanlık devrinin eşsiz destanı .. . 

CECiL • 
en biiyük ~aheseri 

Sürü sahi'bleri EÜ:rÜ halinde sevket- - Büyük apartımnnlann yaya kaldı- 20.000 Artist, 10,000 Şimendifere!... 1000 Asker ve 1.600.000 dolarla 
tikleri hayvanların ön ve arkafarında en rım1an geni~tir. Hayvanı yayn kaldınnıı- vnoude getirilen bu harika 
az birer çoban ıre ge<:c se\'kiyatında ~o- na çıkaramayız ki hayvanı kapının tok- Bugün LALE Sinemasında 
banlar ellerinde beyaz ış.kh birer fener mağna bağlıyalım.• tınveten : PARAMUNT JURNAL dUnya ve barb havadisleri 
bulundurma~ mecburdurlar. Vnhşi hay- Reis ibu husustaki müzakereyi kafi Berlin büyük elçimiz Hüsrev Gerede 

6" Buıron ı ve 2.30 dn tenzilaUı halk m Jtineleri c:: ____ .. 
~~şehre~~w~~ ş~~~~w·reITff~~ha~~~nm Birk~~~~~~~~~m------------------------------
içinde bir yerd~n başka b'r yere naklet- sokaklarda başıboş bıralulmasına müsa- gelerek Ankara gid B r bil "k 
mek için Belediyeden izin aima:a sahib- ade ediliyor mu?. diye s:mnuştur. Aza. elçimiz Hüsrev ~:redee~ün e;a~nah A:a_ 1tlff 
leri mecbur tutu~uşlardır. bu tekl'fi kabul etmem.lş, maddeyi nyncn radan şehrimize dönmüştür. 

Hayvan Slrtında et, posteki, kereste, kabul etmiştir. Berlin elçimiz Ankarada bulunduğu 
taş, tuğla. demir gibi gelip geçenlere za- Ruznamede görüşillecek başka mesele müddet zarfında hükiimet crknnilc te
rnr verecek surette eşya nakli yasaktır. kalmadığı için lTU'clis. Çarımmba gUnü maslarda bulunmuş ve Reisicümhur Mim 

Eugün SAKAR YA sinemasında 
2 güzel ve bUyük film birden : 

TATLI &AYAL ·zli 
NORMA SHBARKR et;kilat 

\'~ CLARK OABLE 
Bcl~~~~~~~n oobk~~ab~ ~~anm~üu~dil~U to~~t~nan~ ~fİ~clİnb~t~~n~nk~ul~u~~g~~•m•~~~••m•sm•••m~3•umm••-~ 

§?boş gezdinlrnesine müsaade etmiyecek- lı 'lvet vermiştir. muştur. Yarın akşam Berlıne hareket e-

LLOYD HUGHES 

decek olan Hüsrev Gerede dün kendisile 
ince kadın çorabları Almanya ile ticaret görüşen gazete<:iıere şunları söyıemiştir: 

işlenmiyecek anlaş ası yapılacak ·- Çocuk'annu görmek üzere rnezu-

Kad ı · t·..:ı-~ dd ı · · Alm · ı . \.." t· t 1 niyetle gelmiştim. Bu vesileden istifade 1 ın çorap an ıp lu.u ma e erının anya ı e yem vır 1care an aşması . . . 
harlcden ithalindeki müşkülatın harb yapılmak üzere Ankaraca bir müddet ederek ~nkarnya gıttım, ıcab eden te- 1 

vaziyeti dolayısile gittikçe artması yü- evvel başlanmış olan müzakerelere de- ' mas _ve zıyar:tle~e b.ul~nd4.m'. 
z:Onden bazı tedb.rler alınması lüzumlu vam olunmaktadır. Cümhurrcısunız Millı Şefımız larafın
görillmüştG. Öğrendiğimize göre bu anlaşma 20 dan k~bul edildi~: K~~dilcrıne ~arzı vc-

Bu mabadla Ticaret ve İktısad Vckfı- m 'lyon liralık olacak. bunun 13 milyon da ett.m. Bur~ uç gun kalacag:ı:n· Pa
letfle temaslarda bulunmak üzere Anka- lirası iki tarafın ihtiyaç füteleri gözö- zar akşamı Berlme_ hare~et edecegım. 
raya gitmiş olan heyet şehrimize dön- nünde tutularak mübadele erlilecek eş- Alma~ya~ tahsi~lerını _Y~P.m.akta olan 

Yaya ta.hsis olunacak, mütebakist plafon talebelenmızın vazıyetlerı 1yıdır. Harb mft§tür. Pazartesi günü Mil1i Sanayi Bir- k d k k b d 
olarak icab ed'nce kullanılmak üzere en- mınta asın a i me le ler e tahsile de-

liğinde çorap sanayicileri tap1anarak be- ğ · kA lm d ğ d M" 'h 
yetin " n:ilği izahatı dinliyec klcrdir. lac:maya ithal edJecektir. vam etme e un .an o . a ı ın .an unı ' 

A1manyada yaptınlm•~ olan gemileri- Dre~en v: Berlındekı me~eb e~·e nakle-
Altıkadarlar kadın çornp'arı iplikleri- mizin bedelleri de bu anlaşmaya konula- dılmışlerdır. En Ç<>ğu Berlındedır. 

bunlınn kullanılması noktai nazannı 

mQdafaa etmekte ve bunun için tedbir
ler alınmasını istemektedirler. Bu tak

dirde ince iplikle işlenen çorapların iş

lenmlyerek imalfltın muayyen tiplere in
hisar ettirilmesi zaruri görülmektedir. 
Ya!mz bu takdirde kalın iplikleri bütün 

nin dahilde yapılarak yerli sanayide B ı d d b 
cak ve anlaşma tmzalandı"ktan sonra ııe- er in ve Drcs en e birer tale e ce-
milerimlz memlekete getirilecektir. ıniyeti kurulmuştur. Talebeler toplu bir 

Şehir l .. Jeri: 
--- haldedir. Cemiyet Ea!on1aıında gazetele

Vali dün muht•lif wü,.ssesel~ri gezdi 
İstanbul Vali ve Be1Pdiye Reisi Dr. 

Lutfi Kırdar, yanında Vali Muavini Ha-
90rap makineleri i.şliyenıiveceğindcn Iak ve Beyoğlu kaymakamı Ahmed ol
mahdud makinelerle istihsal edilecek ço- duğu halde Kfığıdhaoeye gitmiş. kimse
raplann istihlAki karşılayıp karşılıyamı- siz çocuklara tahsis edileeek İmrahor 
yacağı muhta<:ı tetk'ktir. köşkünün tamiratını gözden geçirmiştir. 

Toplantıda bu husus!ar görüşülecek ve Vali dönüşte DarlllAcczeye uğramış, o 
istihsale yeni bir veÇhe verilecektir. civardaki temiz1ik amelesi için yaptırılan 
••••••••••··•·•·•••···•••••••·•••••••••••••••••·•••••••••••••• garajda tetkikat yaJ)l'llıftır. 

rimiz muntazaman bulundurulduğundan 
memlekete aid işleri ve haberleri takıb 
edebiliyorlar. Talebelerim.lın ekserisi 
mühendis yet:şmek üzere yüksek tek-nik 
mektehlerinde çalışmalı:tadırJar. Faali
yetlennden memnunuz. Gf'rek se!areti
miz, gerek talebe müfettişliği kendileri
le daimi teması muhafaza etmektedir. 

Üç ayda bir rektörlerinden imtihan 
neticelerini soruyoruz. tışe sıkıntısı da 
umumiyetle halka tatbik ed; len tabdidat
tan faz!a değildir. Aileleri tarafından 

Mily Jrlar Filmi 1 
Senenin son harikası 
Yeniden kurulmu~ şehirler •.. 
On binlerce figüran ..• 
ve milyarlar sarfile yapılan ... 

RONALD COLMAN 
ve FRANCES DEE'nin 

SERSERi 
KRAL 

Filmi alkın eden kalabalığa 
ancak 4 giin daha gösterile-

bilecektir. 

Ayrıca: Hakiki Afrika 
facialarını yaşatan 

SA A 
EKÇi ERi 

' Beyazıtta 

1 MARMARA] 
sınemıısında 

ı Bugünün hayatından 
film, bütün lstanbula 

dalgası verdi 

2 Süper 
heyecan 

1 VAT ANSIZ KADIN] 
EDWİG FEULLERE -

J~AN CHEVRİER 

1 Deniz Maceraları ] 
ROBERT YOUNG -

LİONEL BARRYMOR 
MUstflSna programın son gllnleri. 

Keşif Alayı, Gungadin 
filmlerinden sonra 

Dünyanın 9 ncu harikası 
olacak 

HiND AVCI 
ALAYI 

Mühim bir kayıb gönderilen paketleri mun~aznman alıyor- Filmine hazırlanınız. 
Gala~sara ''a~nail~zipfuti ~~ili~r~bnm~~~u~w~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

...... ALEMDAR 

nı1. menfa, gaza 

ve inkılab arka 
daşı sabık Kırşe 

hlr meb'u.su ve 

eski fırka kuman 

danlarından Mü .. 
:fid Özdeş milli mü 

cadelede Myon 
siperlerinde ka -

zanmış olduğu 

rile aralarında bir fark yoktur. Hülasa 1 
Her sene yapılan Galatasaraylıların Alman dak" Tü k t 1 be-ı · t ya ı r a e ıun vazıye m-

aile ziyafeti bu rene 27 Nisan 1940 tnrl- d ~;"'"yi cib .'h~flb . kt 
· Cum · n T k e en~ mu .. ......, ır ey yo ur .• hine tesadüf eden artesı gilnu a - _ __ _ . 

~ .. ~.~:~.~~.~--~~.~~~-~~-.~~.:~~:::~~~~~=-· Hastanelerdeki yatak 
Hakimiyeti Milliye Bayramı ad di artırılacak 

ve Osmanlı Bankası Frunsızca söt.ln bll}Ok şaheserin baş rollerinde: 
OSMANLI ANKASJNDAN: Belediye hastanelerdekı yatak adedi- HENRY FONDA _ ALiCE BRADY 
Osrnan!ı Bankasının fr.:ılata, Yenleami ve ni, doktor ve memur sayısını bu sene 

Bc~lu şubeleri, HJiıldm1ıyet1 Mlllly~ ~yra. bir miktar çoğaltacaktır. Haseki hastane- .Amerikanın mulıteştım dekorları nrasl'ıda çevrilen bu bllyllk filmde 
ımı münasebetlle 22 Nl.san Pa~ (ö~le _ sine tahsis edilen masraf miktarı geçen ABRAHAM LlNGOLN'un hayat Ye aşkını gö~termektedir. Cidden gore· 

SA AY Sinemasında 
BUynk bir aşk... Zafer dolu bir hayat... Sevı:miş ôUyQk bir adam ... 

L.NKOLN VATAN KU ADAM 

oon sonıraı ve 23 Nisan 940 salı gunU kıı.pn_ . . . ceğiniz ve arkttdaşlarınıza da tavsiye edeceğiniz. bir CUm. 
müzmin bron,ıt ve lı lbulunaca.k.tır. ı;enekinden dokuz 'bın lıra fazlasıle ilaveten: FOKS JURNAL son dUnya ve harb hnvıı.disleri 
amflzemden kur- 236.816 lıra, Cerrnhpaşaya 620 lira fazla- Rugan sıtat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

w~~rak ikiMff~mM~Wô~q Konserv~unrın ~zintisl ~e2~1M~ ~~ıu h~~n~~~~----~------~--a•~~-~-~---~ gQn?fik buhranı müteakıb Heybeliadada. +_.._ __ :L.__, Ko b d b ' 6650 lira fazlnsıle 76.920 lira, Zeynebka-
.ısuınuı.u nservatuarı u sene e ır . h . 6650 r f l ·1 41 ~20 

Lozanzeferi cadde~ndeki evinde dün ilkbahar ezıntlısi tertfb etmektedir. Bu mıl astancsıne ıra az ası e ·~ 
f · tir C · b gü (C g lira, kimyahaneye 1800 lira fıı.zlasıle ve at etmı~ . enazesı u n umar- gezinti Pazar günü yapılacak ve davet-

tesi) saat 13 30 da kaldırılarak Heybeli l lller 0 gQn sabah saat sekizde Şirketihay- 2'l.090 Ura,. züıhrevf. hastalıklar hastane-
kabr.iStamna defnedilecektir. Merhuma ' riye iskelesin.den kalkacak bir vnpurla sine 5000 lıra fazlasile 112.220 liradır. 

r.ahmet diler, ailesıne ve dostlarına beya- Büyükadaya gidecektir. Gezintide §ahn- Hastan~ere yeniden m~ur .~.~~.a~~ 
nı taziyet ederiz. ne bir caz, mükemreel bir yemek ziyafeti gibi Belediye Sıhhat İ§lerı ~udurluğu 
-·····--···--·-·-··-····--· .. --·--······-- vardır. Ondan sonra da me:rkeblerle A- kadrosunda da memur adedi çoğaltıl

D ,nya mub ni.l'Jerlnden ten:ümelCT 
lierisf : 34 

Anton Çehov 

o. 

yamıaya gidilecektir. maktadır. 

Sinem sı~dn 

Çorlu Belediyesinden : 
Her sene old'lltu glb t>u sene de Çorlu ilkbahar emtia. ve hayvan panayırı S/Ma:flSI 

IH-0 Cuma günü açı.Jaca.ktır. 

A - Panayıra hayvan satma.ya gelenler geldikleri yerden hllQ'van hastalığı oıınndl .. 
tına dalr ~ fehadetnaınesi almayı unutın.a.nıalıdırlar. 

ur' B - Yurdmı her tere.tından alıcılar geldij;1 cihetle .panayıra geleceklerin her t 
~a.bı ıstirahatlerinin temlnl §1mdiden hazırlanmıştır. 

c - J>.anıa,yırın son cftnU olan il Mayısta ehll h11.yvan l!ergisl yapılacağı llAn oıunuf· 
(2508) 

• 
sıne ında 

Çeviren: .... 
Hasan Ali Ediz 

Remzi Kltnbcvi 
Fiatı 50 Kr. 

24 nisan ÇARŞAMBA ak mı 
Dik.kat: BUtlln yerler numaralıdır. 

Telefon numarası: 23860 
Biletler (MARMARA) gişesinde 

6atılıyor. 

Oyn•ynnl r: Suavi T dD - Nevzad OkcuCil - Feride Cımen - Rerııc Kemal • Celal Çağdaş - Beııtris 
Reji: FARUK KENÇ Eser VA NO ProdUksiyon HALiL KAMiL Modern '1'1lrk polisınin iştirakile tertip 

ve tem il olunmuş zabıta ve cinayet romanı Barlar, meyhaneler, apaşlar. b takaneler 
hAv:ten: EKLER JURNAL on dünya h vadisleri. Oyun saatleri 12 · 2ı15 - 4,30 - 6,45 ~unrc ti da 



• 
ltalya ne is.tiyor? 
Romanın pek ileri giden 
iddialarına kısa bir baku; 

..• ---------··· Y A Z A N ·-..... ---..... ·------
!Emekli general B. Emir Erldlet 1 
l " Son Posta ,, nın askeri muharriri 1 19 ftytlk Bri~;;.:: .. :::~·;:~f-- ·-- .... ·------·-·-........ : 

l hlt llazırının, 2:3 gün evvel söyledi-

ket ?lUtukta, İtalya içtn: cBu memle- ı 
"2 ~düşünüyorsa açıkça söylesin, bu
~ nınek ve anlamak istiyoruz. dc
llıe .. gazetede g.örmüş ve kendi kendi
~ duşünıneğe baş'anuştım İtalya ne 

l1e nu~ ve ne istiyor?. 
~lkı hiçbir memleket ve hiçbir hü
~ l'eJ&i İtalya ve Duçe kadar açık ve 
~~th olarak düşündüklerim ve is-
186ı riııi söylememışl~.rdir. Nüfusu 
~ ~ılındanberi 79 senede 18.~ küsur 
lt.f;.on artan ve bugün 43.635.000 i bu1an 
~anın, geçen Büyük Harb arazi tak
fıtı t nda büyük bir haksızlığa uğradı-
1'1&~ kani olarak, bugün batı ve doğu Av
~ da, Afrika ve Akdenizde neler iste
'1 'Jağı yukarı malfundur ve bunlar 
leJtr • Yarı resmi ve hususi olarak sık sık 

1~rlannuşlardır. 
~ lYa, komşusu ve rakibi ıFransanın 
ttru Usu Ya1nız 42 milyon. Büyük Britan
~· Şimali İrlanda nUfusile beraber, 
~ 4~ ~ ~ilyon olduğu halde ~e- Ko,.sikadan bir manzarcı 

.,,. . 
1 l-llc:li8eler l(lllflGJlda f 

ŞUNDAN BUNDAN 
Kilab hırsmı 

Dünkü gazetelerin birinde okudum. Bir 
kitabcı yanında çalışan adam. kitabcıdan 
on üç tane kJteb çalıp 8Vin• götürmil§. 
İkide bir: 

- Bizde kitaba kıymet "Verilmiyor. 
Deriz .. Meğer ne yanlıı düşilnüyormu

§Uz: Bizde kitaba o kadar kıymet veri -
liyormu§ ki birkaç kftaba sahih olabil
mek için hırsızhtı bile ıGze alanllll' o -
luyormuş. 

* Belediye hamamında: 

Pazartesi günü açılacak olan belediye 
hamamının kapıa vurulacak: 

-Kim o? 

- Yabancı değil. 

-Kimsin, adını söyle?.. 

- Temtzıenmek istiyen biri. 
- Adın yok mu. adını al}y1e, diyorum. 
- Eski Belediye kooperatifi hesablan. 

* 
Su•am liatlanınca ı 

il karıftmhyona. zeytinyalıııın fiatı da 
bugün bet on kun.ıf birden artar. 

* Otobüdeki torikı 

Okuyucum, Cevdet Suardan bir mek
tub aldım. Mektubunda diyor ki: 

cGeçen gün geç vakit köpri.i üstündeki 
dur.ak yerinden bir otobü.1e bindim. 0-
tobftste bir de ne göreyim. yarı canlı bir 
torik halılı boylu boyunca yatıyor .••• 

Kabahat balıkda değil ya .. Torik ba • 
lık1annın canlanndan bezmiş oldukla • 
nnı, kendilerini karaya attıklarını her 
halde okuyucum da biliyordur. Balık 
kendini karaya attığı halde ölmeyince 
etrafına bak~tır, otobilsü görmüştür. 

- Bu kınk dökük şeyler insanlar için 
olacak değil ya, olsa olsa bizim gibi ca -
nındnn bezmi~ o1anlar lçindır. 

Diye düşünmüştür, ve otobüse: 
-Dur. 
İşaretini vermiştir. Otobüsü durduran 

şoföre de kabahat 'bulmamalı. Onlar öy
le alışmışlar, golge görseler: 

- Belki müşteridir. 
- Zeytin yağına susam yağı karııtırı • Diye otobüsü durdururlar. Torik ba 

lıyor mu, karlftlnlmıyor mu? •. Bugün an lığını otobQ.,e a!an biletçiytt de kabahat 
laflacak. bulmamalı. Adamcağız onu görür F • 

- Zeytinyağı satanlardald yağlardan me:ı sevi~ir. · 
nümune aıdılar da, tahlil neticesi bu • - İşte, dem~ir. otobüsün kirli oldu • 
gün mil belli olacak? ğuna, bazı yerlerde fazla durduğuna, şo

- Tahlille ne anl~ılır klJ. 
- Ya nasıl? 

förün sipra içtiğine seıı çıkarmıyacak 

yegAne müşteri. 
Ve hemen yakalayıp otobüse almlfbr. 

- Bugünkü gazeteler yazdılar, susam fi J J 
fiatı artmış. eğer zeytinyalma susamya- • J dJ#,llt d-1- ulı'i.ri 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? :J ' bütün dünya mnstemlekelerıne Ier, fakat İtalya için bun1ar birer hayat Karaden z cihetinden gelebtıecek bir 
~ ettfklerini, her tarafta zengin ve sahuıdır diyor. Çünkü eV\·el~ Akden z, tehlikeye kaqı. doğu Akdenizi ve dola
ftıt, donunyon ve mandalar edinmiş ol-

1 

uzwı ve dar bir yanmadı olan İtalyanın yısile İtalyan yan.madasın1 korumak için 
)Qc inı llen sürerek kıskanıyor ve Bü- her <lç tarafını ihata etmektedir. Kezalik İtalya. 12 •dalarla bura1atdakl ehemml-
bll arb sonu kendine yapılmış olduğu- tıa1yanın gerek garb Trabıusu ve gerek yetli den·z, hava ve kara u.ıertne mauk- Hap·shanede 25 sena 

llöy}l"lii~ h ksı lıkl t . . . k 9' ı.....lyo-r~' a z arın amırını açı - doğu Afrika müste.mlek1>lerile irtibatı tir. Fakat bu cepheyı tamamlamak için 
1770 de boşanma sebebleri 

•t b y 1 25 "Jtsne bir el .. git 1770 aenesinde Frmsada çıkan bir u., ltaı · Akdentz'e Süveyt ve Kızıldeniz yollan- ir unan adası olan Gtrid de talyaya -
'-t Ya «eçen Büyük Harbde müttefik- na ba,.lıdır. lazımdır. Nıtekim Korfo, Adrlyatiği ile- na~t mahkumu<>- ~ ~.· ,punda §Öyle deniliyordu: 

.\ı-...---=--. bı k k 15 larak Amerika ha· H kim krallık tebaasından biri ~l·-.ııya ve Avusturyayı ra ar~ İtalyanın Akdeniz. Süveyş ve Kızılde- riden müdafaa için ona lazumlu göriin- c er ne 
...._ arın ıaflanna _......... ve 5,25 mıl- ı l d 1 . ted' .ıı-ı • b l d k mckte olduğu g 'bi pishanelerinin hi- ~-.::::sll""" - beyazlık, yahud kırmızılık. rayiha, sahte 
'!""' bıaan e~..., n z e ne er ıs •6 .nı ve un ar an ma - · rinde Jralan hlr a- ~ · takma 

5 
" 

~i'ü 8efer~r edere!c harb ona 600 !sadının ne olduğunu daha iyi anlamak Orta ve doğu Akdenizde İta!ya haki- ~ dif, . ~· ~ir korse, ~~ek to-
,._ (\...._ve bir milyon yaralıya malolmuş- . . M 1. 1 . + 'lt . 1 1 mı'y t' . t 1 ,. : . Sil damın masum olduğu. anl~ldığı zaman puklu ıskarpın, sun i kalça ile gorunür "' """- .-..-uı " .. • v ıçm usso ın run, ıngı erenın ası yo u- c mı amam 1\ ıçın onun vey<ıc . . .. . . 
~ bu derece bu~ ahla~ elnun Afrikanın cenubunu do1aşan yol ol- r1e hakun olması lktıza eder. Gerçi Kızıl- kendısıne .. hukıl.met tarafından 40 bin d\>- b~lar se~ile on~ izdivaca tahrik etti• 
~) ~akirlıklar lıtıyar etmesı sırf duğu ve bu Umidbumu deniz yoJıınun dcnh:in batı sahi1Jennde Mruıavvaa ile As lar tamıinat veril.rn4tir. Bu pYa il• ha- ğı isbat edilırse, izdivaç mefsuh addecliliJ 
~ ,,;:~te. Afrikada ve d~u. Akdeniz- Büyük Britanyayı Afrika milstemlekele- ab mC' l :'l ve Rabl\1mendebde Du- pishaneden çıkan adam pzetecl.lft"ft: ve kadın, .~yücü!erin ~Abi oldukları U. 
~ '-tUJı hisseler elde. etmek ıç.n i.di. F~- rile Hindistan, Avustralya ve di~er hü- mevrah rahil olıp:m, hu cihet1e pek _Ne yinni beş sene hapisham•<i• k"J- nunlara gore muhakeme olunur.• 
htıer t-~arb netıcesinde kazandıgı vük Atlas mamurelerlne emniyetle baa- ehemmi ellidir Faknt B:ıbülmendebin c d d bu alnvd * 
h .. _ ' ..... ıgutere ve Fransarun kazanı;la- . bl Akd ~ay ım, ne e parayı . un. I 
-.. ._ naz lamağ'a kAfı o1duA'tı ve bu .ebe ~ . e- hemen c nub batısındaki Cibuti Fran~ız Demi tir. Şİnden ÇlkaraJan kesik S8Çhlat 

l(l.lsso ~.pek az olmuştu nt2:1, Süveyf ve Kızı1denizl sahıbler-n,.. limanını da. İtal anın Babülmendeb ş ' 
' 1 Uni iktıdar mevkime geçtikten 1 terketmesi iktıza ettiği yolundaki sözle- vani Kı ı n zin cenıib methali bölge- * Avrupada oldukça eski olan kesik ... 
)~ t.'yanın, mtlttefikl~t ~a~afmdan 1 rini hatırlamak llzımdır. !;İnd,..ki ·luıkimiyetinl tamamlamak iÇin Uzun boy rekoru moda& Çinde ancak bu!ldan on bef. senı 
1' olduAuna hilkmet.tıği. h~- Fak.at İtalyanın aS&l maksadı Akdeni- Iazım addedPmektedir. Bahusus bu Frım- Dil boyl k d 1 evvel moda olmuştur. Uzun .saçlı Çin m )\ her tarafta gcrı ıstemış nyanın en urun u a ın arın - l b ınod beğ , bile 
tt fta1yan addettiği Korsika Mal-: zi bir İtalyan denizi haline getirmektir. su limanı. sahflden HabPş.tstanın merke- dan biri de Nevyorklu Mis Lenduydur ~ u . ayı enmiı.er ve ~t . et. 
la _l'e c ' . , 1 MUS80Uniye nazal'an bOyük İtalyanın zine giden yegA~ dtmiryolunun başın- . . . · miflerdir. Fakat moda yqlı Çiıılilerct 
'."'f,. enub doğu Fransa vllayetlerın.n ku , -iveti ı'çin Akd d b 1 ktad Boyu ıki metre 43 santmı ıelır. Ağırlığı beğenilmem.iş. ve ilk hafta saçları ke • .ray iad 1 . d il . .. . ru.ması ve ClllUn ~ ., e- a u unma ır. 

e erı avas~ı ~:ı surmcıt nfzln İtalyanın elinde bir deniz olınası tı 1 Akdeniz meselesi b' kili te- 140 kilodur. Bu ağırlık boyuna nisbetle silmif 18,000 i§Çi kız saçlannı kesmlf ol-
4ft hiçbir tereddüd gostcrmemiş- a yanın ır f zla Jmadığı dan M' Lend · l ~,..;; .. de ;.1erind ık .. ..,1 ....... • l"'r- • - lazımdır: Mare nastrum (yan\ bizim de- '!\ •· olununa buntm Adrivatik Tuna a 0 n 13 uy narın ma.an J ..... ._. n .,. en ç -~--, -Ml ansa ile İngiltere arasındakt Bu- ı • ' · görünmektedir tardır 
'ıık l:ratb 4bfrliğfnin su'!ıt1 rnüteakıb bo- nis). . Bnlkıın1ar ve Yakındoı:tu gibi şubelerinin ...................... : ............. --······ .... ··-··· .. ··--··.:.. .... ·-·····-··-·· .. ··-·--·-----.. 
~ı Ve bilakis bunun yerine bir an- Bunun için 1ngUterenın Akdenizin b:ı- v t ıvanın buralardaki siyasetlerinin. 
~l'?taı-lık kaim olmaS'l Mussolininin tı n dOğu mahreçler:indekt fi.mdiki mev• kö r'ni hep tnpertum ve Mare nostrum 
~ hrıdan ftalyava vent btr düzen ve- kilerini terkederek buraları İtaly:ının yani büvük ttalva imt>aratorlu~u ve Ak
~\ onu kuvvetı~ndi~e?c ve diğer yan- dost veya müttetiklf'ri olan ispanva ile dcnirn bir İtalyan denizi olması rnzım 
lıaL, l\.fliltadaki isteklorfrj tedricen h- MıstTa avdet etmelidirler; fakat Süveyş [!r)di~ umde'ertnden aldığı sara"'atle 
~ eltinnek yolunda.ki mesaisini ko- İtalya imparatorluğunun Avrupa ve Af- f!Örillür. 
~lrıYordu. rika kısımlarını biribirlerine bağladı~ı Görülüvor ki İtalya, iddialan pek faz-

11ııı.. '8,1..ıu_, - :ı... Tr b'' b için burası İtalyan kontrolu a1tında bu- la olmakla ~abeır ne tstedilh hemen he-, --w o, garu a 'lUSUnun cenı.: ıdır ı:;• 
>;..~b doğu .hududla>:ll\da. Mı.sırla lunmal · men en çok ~m Olan hil' dev'ettfr. E-
~ bazı toprak tuhihleı:ine nail Sicilya ile Sardonya adalarının karşı- ~er müttefikler İtalya clhet'nden buRÜn 
~ libi İngilterenin fiddetli mu:ıa- lannda Ye bunlardan ancak 140 ve 21'l0 bir müskülAt ve bir endiş~ duyuyorlarsa 
~ • ?airnen Habeşistam. da zaptet-I Km. uzakta bulunan Tunus vaktile 1taı- bu, onun maksadlannı bilmedfklerlnden 
..:..~ Ondan sonra İtalyanın, İspanya iç 1 yamn elinden alındığı için Fransa bura- rf ğil daha ziyade kendi kendt'erine bi.\
~~ !laayonalistJerln yani general sım iade etmelidir. ~sta yalnız bil' ü1c vük zrır11 rlar vermeksizin onun bütün 
lh~ tarafını niçin ve nasıl tuttu- kolon~ buh.~nduğ~ ıçin d:ğ:~. !~.alya. ken- isteklerini verine getirmenin imkAnsız 
~ nasıl yardunlarda bu-, di emnıyeti ıçin luzum ııordugu orta Ak- olmasındandır. H. E. Erki1et S u. aördük. Nihayet lıalyanm., i deniz haktmfyetini tem maksadi1e de , - ................. - ........ -···-·-···· .................. . 

)\ ttı ~ ile De gibi prtlarla dosiluklaı j TanUIU Fransadan geri istiyor. Fılvaki, ISYİÇr8 İl8 ticaret mUzakar818rİ 
)\ i'-kJar alttettiği Akdeniıde l\.1alt:r 1 btt aıret'le Sardonya ve Sfcilyn boğazla- d" 
~ ~ Paııtellary~yı ~ıe Kızıldenizin nmn her iki tırraflan 1tılya~ın eline ge- devlJll 8 IJOr 
~ lhetlıalinde (Babüln:endebde.) çeeekleıri için Tyrenyen denizi tamamne Dün İsviçreden ithal!~ yapan tüccar-
~ l~ :müstahkem adasına karşı bir İtalyan hlMlZU olabiliyor. lar Mıntaka Ticaret MüdQrinğünde bır 
~ltt i;atu neden tahkim ettiği mnlQm- Bu bt\lgede yalnız Korsika adasının toplantıya çağırılarak bu memleketten 
~ hasıı İtalyanın Fran.&a ve İngilte- Fransa elinde bulunması işi bozmakta ve ithnlfıtm artırılmasının neye mütevakkıf 
~ t ~\'vayı, Korsika, Tunus ve Cibu- Tyrenyen denizinin fimal batıSl~da açık o'duğu hakkındaki fikirleri lSğrenilmiştir. 
~11iiltereden de Süveyş kanalı şir- bir gedik bırakmaktadır. Halbukı bu n".ia 

1 

Şeobrimızde devam etmekte olan Türk
~ hissedar olarak Akdcnizin cenub dahi, İtalyan telAkktsince. cenub dogu tsv'çr tirnret anlaşması esasları hazır
~lil'nethalinde kontrol sahibi olmayı Fransa gibi İtalyandır. Bu scbeblc Savva, ı ıu ı e:n bu mUtaJ""!ll.ardan da istifade c
"- ~ . de hatırlardadır. O, ayni zaman- Montekarlo, Nts ve Ko:ratkll ltalyay~ ~cç- dilecektir. 
~ ~~:terenin Ceı'be.lüttarıkla Maltayı meli ve İtalyanın orta Akdeniz hak mi- Dıı ticaret mtidftr mua•ini 
,. hlert İspanya ve ttalyaya terket- yetini tesisteki mühim coğrafi ve sevkul- Pqte e 'tti 

ltaıı hile taleb etmektedir. ceyşi. rollerlnl oynıpnalıdıt'lar. 1 gı. . .. . 
~Ya, Akdenizde t~!li7. ve Fransız Bu takdirde Malta İngilı7. deniz kale- Peşte beynehnJlel sergısıne hu~eü-
'd iyetını istemiyerek bu denizin, et· sinin artlk bir hQkmQ kalmamı~ ve 1tal- m~z ~ Ticaret Vekllett Dıı .Ticaret 
~~ Yatıyan mem1eket ve milletlere, ya orta Akdenfzde garbe karşı kuvvetli Mildur Muavini CeW Yarm~n iştirak et
S bu denizle olan 81Akalım nisbe- bf.r cepheye malik olmuş olur. Bu cephe, mektedir. CeW Yarman diln akpınki 
~nı'id kalnıasını istiyor. Mnssolfnt. İtalyayı w Akdentzf Cebelüttarıkın ate- ekspraııle P8fte'19 hareket etmittir. 
-. lçtn zle Süveyş ve Kır.ldenfr fngUtt'Jo- sinden gelebilecek ota bir tehlikeye kar· Sergide milll mamulltunız ve btlhu. 

sadece bir kısa yoldan ibarettir-! p llarumak fıciDdll'. aa lhrac mlldıdelerimis teahlr edilecektir. 

Dlişea Jıadın 
Dlişmilı kalmıg11 mı 
Mahkumdur? 

Bay .s.. 90l'UJOr: 

- Bu kadın düşmO.ştl. elinden tu • 
tuldu, kaldınldı, fakat bir müddet son· 
ra eski hayatına döndü, ıene nadim ol
du. Tekrar kaldırılamaz mı? Kaldırıl
~ tekrar dil§er mi? 

.Mejlıur Acem p..iri cSadit nin fik
rine tamamen iştirak etmem. Kurd 
oğlu en nihayet kurd olmıya namzed 
değildir, irsi tesir muhakkaktır. fakat 
muhitle. ter.biye ve tahsil il• hafttı.r, 
hatt! hiç kalmadığı da olur. Yalnız ka
dının böyle bir vaziyeti baluinde biraz 
bedbinim. Hayırtını. eski itiyadlannı 
kolaylıkla unutamaz, unutsa da küçük 
'bir teşvikin. fransı.zca tabiri ile (tan -
tasıon) un elişine iAbtdlr, dainıt bir ta
kayyüd altında yaşama11, çok sıkı bir 
muihitte bulundurulmuı icab eder. 

Okuyucum kararında nrbestür, dt1· 
şüncemi objektif olarak söylemekle ik
tifa edeceğim. 

• 
Nlçlu rlttl 

Bay «'l. L bana bit' aile fadanm 

anlattıktan 80IU1l bu suali M>T'Uyar: 

- Niçin gitti? 
Anlabf ,ekline bakılırsa sergüzepo 

te kendi.si haklıdır, bu dakikaya .ka ~ 
dar tuttuğu yol da doğru yol obnlll" 

tur. Bununla beraber ortada bir ae • 

beb olmak llzım. Mektubda bu sebebt 
göremiyorum. Kadım dınlemek de 

mümkün değil 

Bir noktaya dikkat etüm: 
Bay İ. K.. mektubunda kullmdılı 

ifade pklinden anlıyorum ki, munta.. 

zam tahsil görmüş, rmıbu:eme kuvve-
tine malik bir adamdır. Fakat acaba 

kansı nasıldı? Tahsil bakımından a-

ralarında ne kadar fat'k vardı? Bu, 

mühim 'bir noktadır. Zira belki ilk 
hamlede göze çarpmaz, fakat seviye 

farkının aile geçfmsizHklerlnde ço~ 

büy<lk bir rol oynadığı muhakkaktır. 

* Bayan cP. T.t ye: 

Size verihnek üzere bir mektub al~ 

dJm. bir hafta içinde milıacaat edip 

alabilinlnis. 
TEYZE 



a Sayfa 80N POSTA 

Said Pasa Sadrazam 
' Bsşinci Mehmedin bana verdiOi vazife - Said Paşayı evinde ziyaret _ 

Yerde serili dôşak va içinda oturan ihtiyar vezir - Sadaret teklifini 
nasıl yaptım ve ne cevab aldım ? 

Kıskançlık yüzünden çıkan hadisede öldürmek kaseli 
olmayışı ve tahr:k sebeblerinin bulunması cezaf' 

hafifletici mahiyeae görüldü 

&liırnekapı ~ ılaskançlılt a!kaslle teri almak suretile nizamnameye ayklfl 
kardeşi Vehbi Yıimazı ta.banca lle a.~ır su - reket ettiğini ileri sürerek müdahale 
retıt.e yvalıya.n Ba.hr.i Ba.yamın muhakeme.. bu, aralarında bir m~Qfaya se 

Said Paşanın sade ve basit ha at tar- . ek bü .. k 1 k y : .. .. .s1 2 . nal ~rcıezada. dün neticeye varmıştır. veıuniştir. Münaka.şa. sırasında, şofor 
f t 

. b " t .. 
1 

d 
1
. y b P yu 0 ara yarattıgı bu vez.r... 1 bu tun hayatı siyasiyesini tetviç edecek Hldıae, ll<>Y~ cereyan etmlft,i : t'ahkir ettiğinden karakola götürülıniWı 

zına ı rı ır emayu var ı. starı ulun Ben içeriye girer g· d ı b ' rad ~·.ı .. ırmez avranma c, ır feragat his.sile bu hizıneti vatan• ·e i Suçlu Bahri, kardefin!n karısı Me!tuneye a da komiser Necatiye hakaret ett.ır 
m~la Yu~sckka_ldırın: taraflarınd:.~ı, has~a bacaklarının üstünde doğrulmak is- kabul buyurmasını teklif ettim •) Y ı k.arşı alAka h!sset.mıif, bu zamanla k.end!Bln'i dia.cıile mahıkemeye sevkecillın.1şt1r. 
Nışantaıı cıhctlerındekı l·rnakları, Goz- tedı; buna, bir iskemle çe!{erek, istirham- ! .. .. .. · cıtcıde 88l'9.n bir afk heJlnl alm119tu. Vehbi Durufl'Jla sonunda şoförün polis Meb1f!ll' 
tepe ve civarı köşkleri, Büyükdere ve kar bir tavırla mani oldum. Her şeyden .. Ne du~?uyordu? Onu. keşfetmek müm de i.tin tar'ıltına va.rara.k, karde§ine k.arşı hu- tahkir ettiği sabit olmamışsa da, kendt'I 
Yeniköy yalıları kabilınde!'l pek mükeı- 1 evvel beni böyle kabul ettiğinden af is _ k~n d~ğıldı amma t~~mın etfllek de bil- ıt001e-t ~mete ıba.ş}amıştır. Blr gün lki nln sırasız müşteri almadığı ve binnetlel ~ 
lef otuz kırk odalı gen.ş sofralarile yı.l- tedi· beni bekl t kt . b'· 

1 
k yuk hır kehanete mutevakkıf değildi ki l kardeş Echrnekaıpı civarında gezerlerken ilsin haksız bir müdahale ile bu hakfı!P' 

' ' ' • eme en ıse oy ece, en- · t'bd d d · · ay, mesele tuelenrni.f bu ara:lannda şld 
dı~lara ~ğulmU§ tavanlarile. her türlü dJsini bu kıyafette gösterıneğe karar ver 1 ~ ı a .evrının ~ükerre~ . s_adar:tini l dıeUl bir kevp. zuhüru~a ~bebiyet vermiı~ sebebiyet verdiği de anlaşılm~tır. 'I 
muştemilatile muhteşem b.naları vardı; diğinden bahsetti; ben de hemen saraya ı ı~are .etmış olan .bu sıyaset pırının, hır de /tir. Bu .sırada Vehbi Bahriye bir yumruk Bundan dolayı suçlu ha:kkın<la veril:-., 
işte bunlardan biri de Said Paşanın Teş- gitmek mecburiyetinde olduğumdan boy- ı ).e~i ıdar~de, İttıhad v~ Terakki cemiye- atm11, Bahri de tabanc8Blru çekerek, a.teş 8Y

1 
ha.~ls ve 30 lira ilJQl'a cezas~ iskat e I' 

vikiyedeki müzeyyen, mutena ve o nis • le pek erken gelifi.mi affetti:-ecek bir mu- 1 tını.n taalı~:t ve ~udretı hengamında, hu- etm'9 w kardeşini atır suret.te yaralamış • :töroıa:~~~:n:nc~~ ettiği~ 
bette mefruş cesım konağı idi . Sadaret kabelede bulunduktan sonra böyle ka -1 susıle A~dulhamıdden ~nrn saltanat ma- '11'. . ne karar verilm~tİr. tten de 
hayatının bır büyük kısmını burada ge- bul edilmiş olrnağı nefsimco iftihar me- 1 kamını ışgal eden yenı meşrutiyet padi- Suçlu, bllihare ı ooı atırcezad& yapılan Ancak komJse N tini 1 .. .,. • 

· · · - sahına da sadra f r1 h · c:h.ruşmUtl'lda · • r eca n suç uyu • ~·• çırmış ıken nasılsa sonradan hilkatinin darı addettiği.mi söyledim. 1 ~ zam sı a :.e ızmet et - · kolda dövdüğü fahkllerin ifadesinden ~ 
mahviyetkfırane temayüllcırine tebaiyet Sonra nasıl devam ettim, teklifi nasıl ı meğe b'.r meyli vardır. Yalnız bu me~li !on; ıc:~~r:~~: :ıtt.~:;. d:~ §ıldı.ğı cihetle, haıkkında takJba.t icrası ~ 
ederek bu konağın karşısında mutasarrıf söyledim. Bu muhavereyi bütün tafsila- hemen ızhar etmeğe mu\'&fık nazarıle tıeıt etttm. Kurşun lkaaen kardeşime isabet evrak suretlerinin müddeiumumiliğe if' 
olduğu arsa~a pek basit, ancak iki alçak- tile te9bite imkan yok. Umumi çizgilerini bakmıy.ordtı . .W; 10kaa, bir kasııdl& hareket etmedim. de karar altına alınm.,tır. 
ça kattan miır.ekk~. yayvan bir b;n~ ~.ap anlatacağım. . 1 O, ~.ın der~den su getirdi. Vaziyetin basen ben ruhen ~yun, demiştir. fsfanbul mUddeiumumiSİ bUI .. 
tırmIJtı; ıbu bına ·bi.r evden daha ~.~uk, Her şeyden evvel bir mukaddeme yap- . pek muşkül o d.~ğu~dan, buna hemen bir _Mahkeme, ıbu müdafaayı ka:bule şa_Yan A 
fakat konak de-nemıyece!r kadar kuçukçe mak münasibdi. ; çat"t" bulmak mumkun olrnad ığındnn . dün ııormemekle obeM.ber, hld~de ka.W kasdı dt nkaradan gelecek 
idi. j Kendisinden bahsettim. Yeni idare ta- 1 geceden beri i'mali zihn eW~ı halde hiç 1 =~~;U:Y~~~ ~e~ln~nlk bi;ade k Adli işler etrafında temaslarda bulunııı" 

.. Büyü~ konağı ilk zevcesinden olan bil- rafından nasıl telakki edildiğine, nasıl ih- b ir ted~.ir ~ulamadı~ndan bahsettikten kabul etmiştir. 1 
a ır a r 

0 
ara frıere ~araya gitml.ıj ~ulunan Muddel~ 

yuk kenmesıl~ .d~~ad~na ve ~ğluna bı - tiranı ve itimad hislerile karşılandığına son~a hunkar hakkı.~~~ i~tisasa~i h? r - ı Buna göre, suQiuyu oe. 1tanununun 456 :ı~~.kmet Onat, bugun §ehrlmize • 
rakarak kendısı ıkıncı zevcesı ve onun işaret ettim. Bir vakitler. memleket türlü ~:tınden. onun en kucuk bır emrıne ıtaat ncı ~.siM tevfikan ve tahtifen 7 ay 
çocukla.rile .~ .. ye~i .~inay.a çekilmi§ . ~e rezail ve .meaavi içinde çalkanıp gider _ ıçı~ 1 feda!i can erl.e<'ekinden, ve müfid o- müddetle hepse mahkfrm etm!ştir. 
orada her t~rlu. büyuk ~ı~ya.sta. teşkıla- ken kendisinin kiyasetine daima refakat l~~I eceğıne. iı~idı. olsa rle.rhal . fermanı 1 Sahte bono işinde bir tuccarm 
ta lüzum eormıyerek a elade. hır hayat etmiş o'an nezahetirıin nezdi şahanede huma~~~ imt.~s~.lı bir farıze bıleceğin - ., 
lilrmej'e başlamıJtı. Zamanın ıcabatından ne büyük takdirlerle yad edildiğine te - 1 den, duşune duşune, tane tıme kelime - da meth~ldar OldUQU anlaşıldı 
olarak. büyük bJıaların yüksek vergisi mas ettim. Hakikaten Said Paşa hakkın - !erle bahsetti; sonra gene itızar tarikine 8&.hte mübadil bonoları tahkikatına müd. 
ve idare masrafı sebebile. birçok emsali da büyük servetine rağmen hiç bir za _ ı saparak yorgunlu~ndan. · yaşlılığındıın deiuanumllik ehemmiy~tle devam etmekte -
kabilinden büyük konak !>ı.:gün ortadan rnan hiç bir kimse tarafından iffet ve is- · dem vurdu; öyle ki mülakı:t bitti, fakat cUr. 

MUddeiumumi'ige davet 1 
İstanbul C. Müddeiumumillğinden: ~ 

bula geldiği anlaşılan Gelibolu ceza haP"'.' 
Ziyaet tin Öğütçünün hemen memuriye~ 
ze müracaati. 

Deniz işleri: 
kalkDU§ ve arsası parçalanarak, yeni tarz tikamet:nden zerrece şüphe izhar edile _ ı bir neticei kat'iye a'ınamadı Hadi.&ede mühim rol oynıyan bir de tüc-
da, varidatı masarifini koruduktan baş- 1 memişti. Herkesçe maltım idi ki 0 servet Veda ettim ve saraya gittim. HiinkAr ou te.9blt edüın.14, kendbi :zıabııtaca İstanbul. Dün Ü 'th lAt __ıj 
ka menfaat temin edecek binalara tahsis kendisini sıkı sıkı bağlamak isti ven Ab _ haremde idi. o da sabırs! ~lığınnan hen 1 da amndı~ı halde bulunamaın14tır. Yapılan .. ç .vapur 1 8 efyası ~ 
1 ,,.,+,..., S 'd p 'b 't h t .. • . . . . t.ahk.ikatta, mnzuut>ahs zatın İzmirde bu • Dun lırnanı.mıza Fransız bandırr 

o unm-Y""""' . aı aşanın ası aya ma dulhamidin ~ atiyeler'nrien ve bizzat gelır gelmez hareme ıs al edtlmeklığime hmduğu teıııbit olunare.k İzmir zabıtasına T fi G t . .. .,e 
zemin o!an bina iae bugün hlli mevcud· ı' paşanın israftan kaçınan tasarruf flk _ ı dair emirlf"r vermiş. 1 derhal bulunup İstan:b~ sevki Jçin talimat eo 

1 0 .~e vapu.rıle. ~n eşya, boya_,,, 
dur · ı .. . · matbaa murekkebı kagıd ve kağıd eŞr · rınden hisıl olmadır. Hulasaten arzettim ve il<h ·e ederek: veırllmtştlr. k ' . ,,ı; 
Hü-·ı...e. ba d •Y• 'f · "f t 1 B · .. · .. • z . . pamu mensucat, elektrık rr.alzern 

~~·"~ . .. na ~er ıgı vazı eyı ı a e - u. 1.emın uzerınde ve hep hunkara, - annedıyorum kı. dedim; doğrudan Btr şoföre dayak atan komiser Romanya bandıralı Boceki va util• 
mek ıçın büyuk bir mesafe eeçme~e ha- yeni ıdareyt> atfederek, llizumundan fa z- doğruya tarafı şahanenizden tekl'f \'ukuu • k k k 

1 
.. { l)',-

cet yoktu. Ötedenberi mabeyrı başkita • j la da uzun sürme~inden cekin('rek paşa- nu istivor. - Kendisini dıwet ettiriniz ha kmda laKıbat yapılacak boprda, 
1 

aKuçu ' çuva ' yuı~ halı, . ta,..,,, 
be · ah · d ·1....,;., 1 b ' d . . • • ' an ıra ı apoarma vap11rılo demır e~r 

tıne t sıs e ı .... ""9 o an ına an beş on nın ızzetı nefs'ni tatmin edecek bir mu- ben de hemen mabevne cıkacıığım; dedi. Dün sa.bah Sirkeci istasy(lll\Ulda vukı.ıa k.ğ d f J"k t ed 
1 

-- d ef' 
d m1 k fed bul S 'd p ., . - . - . • yazı a ı ı ve e a e z e ere yar ırrı 

a ı ı mesa e unan aı a~a uca- kaddf"meyı muteakıb gunün meselesıne Ve böylece mesele bitti. Said Paşa hu- ıe-ıen bir hadiae dün adliyeye intikal etmi4. 1 . . 
t lh • 1 im k .. b' k d . ı .. yası ge mıştır. me g ına vası o a ıçın ır apı an geçtım. zurda padişaha karşı terPddüd edemedi 1 tir. A.Wlye 4 \lncu oeza mahkemesinde du • _ _____ _ 

çıkmak, hemen yanındaki kapıya girmek O hep gözlerini indirerek. yatağında sadareti kabul etti. Yeniden mutad ola~ l'UflDMl yapılan bu vak'snın, mahiyeti fU-

kifi idi. ! bağdaş kurmUf. arkasındcı hırkası. arası- merasimle Sirkeciden Babıaliye kadar bir dur.: . H 

1 
__ ,_dıe ul"-' d 

O t ih" · t k'b ci - .. 1 . . . '-' k§ k . 1 Bırkecı to!or cn;u n H l.MR tren en çı . 
~r ı e:ceyı a ı e en eunu~ er - ra ıçınde derın ..,ır ze nın ıvılcımları sadaret alayı tertıb olundu. Diğer sada -

1 
kil·n bir yoicunun bavullarını 'aıarak otomo. 

ken bır saatınde hemen oraya ıııtmek 1 parıldıyan nazarını bana kaldırarak ··e retlerinde bu alaya atla iştirak eden ve bile bifldtnnek iatedili ..-ada ıatuyon po .. 
için şitab ettim. Bana kaı;ıyı açan uşak 1 methe delalet t"den pareaları cestağfu - oldukça zahmet çeken Said Paşa yeni kn- ııa Mehmed 90törün SU'& harici olerak m~ 
anlaşılan şahsımı tanıyordu, istical ile 1 ruPah!> demek iatiyen bir eda ile kar - bul edilen usul ile alavda arabada bulun-

• 1 

Said Paşayı haberdar etti. O da medha - 1 ıılıyarak, fakat hep susarak dinledi. du. Gene mutad idi, sadrazamla beraber yordu. Hatıralarımda bir müphemiyet 
lin yanında bir odada imiş. Mabeyn ba~- 1 Hakkı Paşanın istifasından bahsettim. ya yeni şeyhi&lam da tayin olunur. yahud var. 
katibinin bu ziyaretine muntazır imiş ol- Vaı.iyetin müşkülltını işarete lüzum gör- 1 Meşihatte bulunan zatın vazifesi tecdid Yeni heyeti vükela teşekkül etti, 
malıydı ki beni he.men yanına isal ettiJer. 1 medim, bunu herkesten ziyade kendisi - ı edilirdi. meb'usan meclisinde azim bir ekseriyetle 

Küçük bir oda, şurada burada yığınlar 1 
nin takdir ettiğinde fiiphe yoktu. Sultan Re?d zamanında epeyce JeY - mevkii tahkim edilmif oldu; fakat bu su-

la. ve perişan bir halde kitablar, evrakı HünkAnn böyle bir zamanda, ve bu hisllm değişmi§ti. Bunlardan kimi istifa retle ne ltalyaya karıı alınacak tedbir 
kümeleri .. yerde iki ıilteden ibaret aa1e vahim 9@1'ait dairesin<;le kendisine hükıi - etti, kimi irtica temayülleri şüphesi altın- bulundu. ne de Trabluegarb vilayetini 
b :r yatak ... Ve içinde ~ecelik kıyafetile 1 met başına geçmesini yegine selamet ça· : da çekilmeğe me-cbur oldu. Said Paşanın 1 alıkoyabilmek imkanı bulunmu, oldu. 
isminin küçük o!masına mukabil fıtratın resi olarak tellkki ettiğini ve işte lutfen, ı bu aadaretinde meşihatte kim bulunu -1 Halid Zi11a Uıaklıgil 

- Ayni zama."'\da sermayeye: ve işe m:i
lik olan bir ofis, dü1ıyayı ida-:e edect:k bir 
konsey olurdu ve çeşmenin youıında su-
111zluktan ve bir buğday yığ.11 1 iistı.inde 

açlıktan ö1en bu yer yüzünd" artık ne 
kıtlık, ne işsizlilt, ne sefalet kalırdı. 

Baron: 

•Son P01ta•nın eclebl tefrikası: 31 

AŞKA iNANMAYAN 
A DAM TERC~ M E E O E N : 

HALiT ç:AH~'ı OZANSOY 

Polisi~: 

Bir ka "ın kuyuya dDttO 
Çarşambada Kovacıdede mahal1esiııd' 

18 numaralı evde oturan Hatice adırıdl 
bir kadın, dün evin bahçesindeki kuyııdl 
su çekerken ipin birdenbire kopması ~ 
zünden telaşa kapılmış ve miivazenesP"' 
kaybederek kuyuya dil~müştur. Hati~ 
nin feryadına koşın komşuları kendisP' 

güçlükle boğulmaktan kurlarmışlardıt· 
Kuyuda kaldığı müddet zarfında f,sl' 

su yutan Hatice, tedavi edilmek üıtıf 
H~ki hastanesine kaldırılmıştır. ~ 

- Mesele yay!lmağa ba<jladı. dt-d· Fa
kat bu, bana nP. zivan etti!'ir kı': Hiç 
Bilakis para kazandırır, °?ens.? g-.inahırr.: 

ödemek i6'tiyor.ım. Daha henüz aradığı 
mızı bulamadıK. Haydi ba~a•ıw, Magna, 
sen bir şey söy'emiyecek mısın? 

yüzünde taıhakkuk ettirebilecektir. fJ11dlı 
malılm ya, mösyö insanın bütün hülY' • 
ları bugün deği~se. yarın tahakkuk ed~ 
ler. Hepsi, h epsi! beşeriyetin bekleJ?l1 ,ı 
vakti var. öyle değil mi? Ve diyorurrı 
hepsi tahakkuk ederler, en çılgıncal-; 
en hayali olanları bi1e! f nsan uçmak~ 
yası besliyordu. İşte uçuyor. DünY . e' 
çeviren havanın bir kmnını şimdıd 

Yazan: Jorj Delaki keşfetmiştir. Bir seyyared('n diğerine u; 
benim iyi kalb'i Gaspar'ım! Kendimin de nüz lizım olan şeyi bulamıyor. İhtimal çooubunuz. hayatta bu lhım. Hayat in- mak hülyasını da besliyor. Buna da Jll O 
Gandi, yahud İs• gibi bir sulh p<!ygam- Barbaros. yahud Çincinatüs gibi bir;ok tfzamdır delil mi ha! materiyeller ara - vaf!ak olacaktır, mösyö. Dünya sulhu:. 
beri rolü oynıya'tileoeğim.i ke.,;tiririm tarihi çehrelenn hareketini misal tuta • sında oldukça bir intizam. Çıkarın bütün tesis etl!'ek. hülyasındadır. Bir ~ün •. ı;vf 
Ancak ne var ki. zaferi temin için elimde rak, ıiz de Emenıon giıbi bir mt1nze\'i, biı ı fU dosyalan bana. Yann gündüz bunları c~k, ar~ık -~~.ç ~.ar~lmıyacak. mösy~~ı ,ı 
fazla olarak pratik vasıtalın·ırr. bulunsa hekim. yahud K;pling gibi bir b :~'ıat tetkik ~- Bu gayreotli adamların filphesız o umu bıle yenmeğe, na ~ 
bile, bunun sonu gene onlar için de. br . Yt>ya Herodias gibi bir keşiş olabilır ve A· j bmine ve adreaine birer mektub yazar. bu~.n. ele~~riği kullanıyorlarsa ato I" 
n!m için de fenııy! müncer o!ur. Zirtt bcm. biri &nrilnüzü i.ırtiğrakla geçirebilirsiniz. ht>plint ön11.mQzdeki Cumartesiye ııra ile enerJıyı de oyle kullanrnağa, hatta, ~~ .. .,-

- O! ben mı? Ben sadece şunu düşü . 
nüyorum: Mar~erit'in mezarında Ge · 

neral Bulanje'nin yaptı~ı g:bı, maciemkı 

onu o kadar sPViYf>rmuşs•ınuz. siL de gı 
dip kücük çiçehi kızın mah:ı:eni önundf 
beyninize bir rövelver sıkmalısım7. 

- Ona çiiphc yok. Fakat oo. pt•.k kohıy 
bir iş olurdu .. . 

Mama, haine1?: 
- Ya! va öyJpl dedi. 
- Hem sonra. bundan da bl!' fayda ha· 

sıl <Xmazdı. 

sadece fabrikalannıın st<>k1armı. sevk>'?t· 1 Baron biraz ;cüıskün: -lavet edenıintr. nizmin eski kır ilahları santorlar, eg~ı-6" 
mek için, bu cfünvada iki üç defa sil\hlı - Bütün bunlar adi ve ben; tatmin et· * lar, siren!er, sfenksler, "t,ütüıı bu vuclJ _ *. .rtl 
ihtilAflar infilak ettirmişimdlr. Vakıl gö- mtyor, dedi. MaRmafih benim ic:tı kafa- ]erinin yarıdan aşağısı hayvan ve rblı 
rilnüşte hazırlar!Pn bu neviden bazı ih - nızı yorduğunuzdan dolayı :!izlere tcşek- Tayin Niil~n gündt>. baron, kitibi ile karısı insan mahlUklarda olduğu P

1 
.... 

k 1 beraber çalıprıa oda.cıınd11 tdi. d o...-tillflara da mAni olamaz deği'ım. fena da kür ederim, dsotlarım. Ba a l'l\ bclkı baş· hala bugün insan ruhunda mevcu ~ iJJO 
olmaz hani. fakat fU var ki ben, bundan ka tarafta aradığımı bulabiiirlm . Gelir. İlk keri~ alınan kişi!. baslıca gıda hala onu yarı barbarlık içinde go~ dl'" 
daha iyi bir sey. ~aha şahsi, dah,1 müessıı he'e biraz benimle. Rober! maddelerinin pek ufacık hao'ar şf'klinde tutan hayvanlık emsalini sıfıra indıt 
bir şey isterim. Övle bir '?ev ki b:nu: şah· Ve tkAtibi ile. beraber cahsma oda.ııını. komprlmelt>rlnt yapm!l~ muvaffak olan ğe de muvaffak olacaklardır. 

- Ya sen, Ga:;par. sen bir Ş"Y dü~ün • • 1 ..:ı--L.--ı b b sımla ödiyebilmeHvim. Ya sen, f1107of ba· · '• r' t r • r ' ' '' ve sen,. Prm-rl'l.1'C'Tı ;7.:r.At unları kulla - B 
dünmü? •rdf. ·~ ....... ~~·· · fb k aron: ti" 

O' na ne nasihat verecekırin? - Ara•tınn bı"raz •u evrakınızı. Bun- nıın 79vı fr imya~i. - Du'"ı::iinu"yorum kı·, dedı' henüz bil • - . patron. ben öyle düsünfıyorum '$ '$ r 
ki, şimdive kadal" sn. şu 7:aval'ı dünya _ Feylt-sof: lann arasında kendilerine yndım etme- Ü•tPlik ~ylf" vam!a bulunuyordu: rakkinin tahakkukunu düşünmek "{(le'I ti 
nın altını üstün .. getirmek kin kAfi de - S izde çok takdir edilerek b:r ılh- mi Jeti.yen bir düzüne ka<hr kftçık baba- - İnsan maddt esat"t"tlerden kurtu1up simsizdir. Öyle sanırım ki. vücudiln >':1ı 
recede top ve m!tral~z sattınız. Şimdi niyet uyandığını görüyan.ım ve bunun can mucidin •fosyalan olaca~. da me!ltlfrfnt f'fıkrin ~ksek faaliyetlerine aşağı tarafı, ancak, ağır ve hakimane)•• 
artık para ilt> diirvada harb patlamar:ası için etzt" kendiniPI! Ilyık bir p!y yaprrın~ - Kolay. mösyö. Bütiln bu doeyalat huredeıbntıw. keondisfne en eski hülya- şekil değiştirişle hissedilmeden ınsarı 
fçfn ne ]Azımsa oJ'l1.ln1a mt-ş~l olunuz. tavsiye etmek lltl>rdirn. Ancak nP. ya7.ık ~ cİcadlar. kartonu içinde. lanndan btrlntn ,a"91 olan saadeti te - şabilecektir. ) 

- Bu hakikatt>n •Hcenab~a bir proJe, ki muhayyilem pek kıaa oldul-mdan he- - Peki. Meni. Rober. Muntazam bir ıntn edeoek. tam btr medeniyeti de yer (Arkan '1)11.f 



Alt: 
- Ben bu tokadı leJlin ya

nma bıralm\lm, fimdl lntl • 
Jmnmn aımm. 

Diye düfOnmlftü. 

Bayan bahçede ye
mek yiyen bir bayla 
bayanm yanına otur
mupu. Bay ona lk -
nm .._. iıltenUfU. 

Ali: 
- itte tam fırsal, dedi ayala kalkan ba~ ADdalyesintn altına 

bir tahta uzattı. 

Bay jMemleye oturur oturmaz tahtanın 6bilı' uCandaki l9pet fu'lada. AliJ• 
tokat wrm .,_. ~ pçti. 

Bay Nihad Varyemez evinin Nhçeain
de bir toıtup oturmuş. gazetede bava • 
dıa okuyordu. 

a.hçe kapıaını açık gören ihtiyar bil 
dilenci: 

- Her halde bir 1&dab verirler. 
I»yerek Wıçe bp181Ddan içeri girmlt. 

, Bay Nihad Varyemezin yanına kadar git
q ,apk•nı matmıf: 

- Bana bir udaka verir misiniz? 

· Bay Nihad Varyemez çok hiddetlen• 

mifU: 
- Sana sadaka 'ftl'ecelbn ha! 

Köpeiine batırdı: 

- Tut "" herifi. 
Bay Nihad V&rJE main k6peli lk din-

lerdi.. Sahibinin .a..;ımı dlnledt. Hemesa 
dilencfnln 0.- ablmak için k(lftlL 

&apu. ,._.t Baf Mlhad Varyemezin ar • 
lree!Mlan dollfk, ve ztnelrl Bay Mlhacl 
VarymDelllD becaklarına çarptı. Öyle bJa!o 
h çarp1D1ftı ld Bay Nihad Varyemez k-.. 
dini ayakta tutamadı. 

. ... ~-

Havuzun içine aırtüatil yuvarlanclJ. 
Zavallı fakir adamın ıöııJünü kırmlft o
nu koıtmtmuftu. Havuza düpneyi Hk 
etmif oldu. 



- Poolaam .... 
11 

a lf . Çir llu yaz aziltri orveçte 3 cephe kor 
1lf KE U ME NI N Noıreçten tanaamile ·-..... •7'a*ı 

1 
...... .ıuı.ı.r...- tecricl • 

411 E &l Q,A ı;a, 1 tardedeceğiz, diyor ~..::.ı::=: ..!::" =-~d·_. 
<Bqıarat. 1 mo •1Jttufa) rid eclllmif olup, bava ,..a. ile taım,e mekÜ! ._ Almanı.a ap aytaı 

Y.-: ı.... Arif ÇOfkwı tezahilratla brfllenmıılerdır. kıtaatı w ~immaC alamadıktan tak• mektedtr. • • 

M O h t S lam On Bahriye nazın Çörçil, denizcilerin re.t- dirde ya tealun olmağa veya fsveçe kaç· Alman tehlıği cev era ÇI a mi geçidini müteak.ib klia bir hitabede mağa mahkıimdurlar. Şimal mıntakası BerliD 19 (A.A.) - D. R. B. aJaml ~ 
.bulunarak. gösterdikleri kahramanlıktan müttefiklerin hAkimiyeti altındadır. ror: 

Ve aikşam gazetelerinin birinci say· dönen yüz bi:nlerce 1trası vardı. Evet, dolayı kendilerini tebrik etmiştir. Sözle- İngfüzler cenuba doğru ilerliyorlar Orda bqıtumanda.ıılJlı teblll edJ.101': 
ndi F -'-t. L •• _ ağrn r.inj N harb" intikal i ç·· Ntln1rln tlml""ıle '* .... :bareteU' falan krunilen ıbu esrarengiz cinayetin çok MDgi · llA• o uuua r en . _ ~~ . ıne ~ nm .~r-1 Londra, 19 (&,ter bildiriyor) - Nor- mteın•kle ~ ca--. a.mt ıtu 

tafsilltile dolu idi. ~ irt pun· (mücevherata Salamon) ismi altında çıl, onwnuzdeki yaz mevsımınde nazı e- veç ve Brftanya kıt'alarının Narvikten nıe na*1.lye aeınllerine Alman tayy 
tDlarla: çalışmayı tercih ediyorclı. rin Norveçten tamamile tardedilecekle 1 cenuba Troadihıeiıne dıotl'a Uerlemelcte- rt taratmdlllı bit ~ 

Danslar kraliçesi Seniha ~1 öldCl· Salamon, kanama mektublarını dik· rini ve nazilerin ezileceklerini söyle- dirler. ...._ •• tlltıeWe ~ bir d 

llldü? 'e ettirirken kapıl açıldı. Kırmızı saç • miştir. Narvikin cenubunda. İngilizlerin mayn ~ derMı ilıl.tiaıJP&r. 
'DAA...z Pal"•t.11-1 cinavet h. ~1 gözlıil bir 900'-* içeri girdi: İngıliz bahriyelileri. cHardyı. battık - döktükleri fiyordlardan biri olaıı Bodoe Trootlıbeim."dl lmlw-.ıı t1t·aıara,,,,..ıruhllJI" .ıuvsv ..., <lll\ " ~ t kar ktık . . kvnetlen aelmifth'. Müsa.deme 
lıleşlıur bir zenginimizin km tftphe - M&y6 Salamoa. mi btr harume- an ~ 8 ?'8 çı lan zaman bı~ Al· ve Namaos Norveçlilerin elindedir. Al· llllftır. 

11tmda... fenci görmek istiyor. ~n di.ttroyerıne mensub 120 bahrıyell· manlann bu mevkfe parqütlerle indik· Almanlar Sergen w Stava.oaer etr&OS 
Gibi .wrlevha1ar göze çarpıyordu. - Kim olduğunu etren. Bir k.lğıda yı ~akalı~arak. ~~al~ ~orv~ polisine leri söylenmektedir. da lılcal eiımeıı ara~ J>ütltıı istitaJDll 
htanbuhın Şarlok Hobnesi Haşmet yu, bam getir. teslım ettiklerını bıldırmışlerdır. Trondheim yakınındaki Vames tay· larde CeııiıPet.mi§lerda. 

kenüz bariz bir deUl elde edememiş ol- Selamomm ihtty.tklr olduğunu söy Düsüriilen Alman. 1.ayyareleri yare meydanını İngilizler hafta bidaye- Chrletianand cfnnnda dthı aütn ... 
masma rağmen. cinayetin ilk tafstlAtı· le~ik. o kendistnt ziyaret effnlerin Londra. 19 (A.A.) - Royter ajansı· tinde bombardıman ettiklerinden fazla miltır 
m gazetelere vermiş, komnu ortaya dörtte l\,..:;nün istfknlz maksadile gel- nın öğrendiğine .göre, Stavanger tayyara olarak kalın bir kar tabakası o günden· Oalo mmt.e"F"Mtıa, Alman kıt'atan. 

~.... meydanı havadan ve denizden maruz kal beri etrafı kapladı"'-ndan Almanların mali tarlı:1 '" t1mal1 saıbr .wttametl atmıştı. diklerini biliyordu. G&rilnün tutmam· dığı ··k bo b dım • 0 • • lnzasız olan* daıha ileri ı-'·'eM.lt g · - mu errer m ar anlar net~cesin j bu tayyare istasyonunda istifade edeme- • ...._ · 
. kiıruelerıe beş para ve"l'Ilezdi. Böyle d k ı ı d ı d Oslo'nun cenubu tp.ıddatndek1 aha, 

fstanbulda. dal"c;lar kraliçesi gfü~el k'mselerle ~""il- dlfl sevmzdi. O • eB~u Aurl arat obl~~-ur. .. 1 ·ı· 1 dikleri zannolunuyor. hududuna kadar işeal edilmı. bulıını:lld.., 
bl h ft '" .. "· ır man c ı5ıne gore. ngı ız er fi'- dır. Bu mıntakada &WtQ.net hüküm n Senihanın ö1dürüldüğiinden r a &. nun fMn e~lA zfyareıteileri tahkik e- ·· 1 ! d 1 K çarpışma s 

'J• son gun er zar ın a ya nız 10 Alman tay· ted!r. Yalnız mezıror mmta.kada, Norveç smıra idi. İzmirin meşhur atmalarından der, som-a görftşıürdft. yaresi d~rmüşlerd.r. Salahiyetli İngi· Stokholm. 19 (A.A.) - Trond.lıeim ile aJ.an. mubtellf c1n.s malzeme ile blrlikW, 
Salam-On küçük ya:Dbaneslnde otur - Çocttk. elinde bir ktJıdla içeri gir • liz mahfilleri ise 8 Nisandan 17 Nisana Nanısas arasındaki demiryolu gO.zergA- top, ao mitralJilıs; a ~ mtrml w * 
muş hem karısı,, hem de daktilosu Re- di. Salamon kAğıdJ ~: kadar 28 Alman tayyaresinin lahrib edil· hında klin Orongda, İngilız ve AJman yon tüfek mermJll ~. 
baka,;;a bazı ticari rnektublarmı yazdı- Prense! Nebile. . diğini ve ekserisi ağır olmak üzere 19 Al· kıt'alan aras~ ilk çarplflllalar olmuş- Skajerakta 
rıyordu. Aeatıa. yağlı bir parça mı ~lmi.tti? man tayyaresinin de hasara uğratıldığını tur. Alman kıt alan Oronp tayyarelerle 

Salamon, Cumrı,.toesi. Pazar gilnle~le Bir pren9eS ... Salmıon. QOk zengindi. bildiriyor1.ar. Bu rakamlara St~kholm ta- indir.ilmiştl. Jıtr1::1~= ee:==~q~ 
ziyaretler ka~ul ed0ceği .~nlar mils- Fakat zampara değildi. Zampara olma-ı rafından neşredilenlerin ilavesi icab eder: Şiddetli muharebe'e~ t.&htelıbabll1nJD tabrlb edUd1i1 tahmin ---
tesna olmak uzere bu. küçük yazıhane- mııtrı aydına bdar gelen ~zel kadın- İsveçte düşürülen veya enterne edilen 8 Stoldıo,m, l9 (A.A.) _ Bu sabah er- makt.a.dır. No~ ı;manıar~ muhataıa "; 
de çok kalenderane bır şekilde çalışır- Tara a~ının suyunun akmasına bltta- tayyare ile Norveçliler tarafından tahrib kenden Elverun civarında muharebenin mek " Ska,lera&ı _apatma_ 1çlıı JDaJll tfl. 
dı Ek · k ti · ka gömlekle .6: için h ne devam edilmektecür . senya ce e nı Ç nr. bf mlm değikH. O. kau.n para ar- edilen JO tayyare. A1manlann bu suretle başladığı bildiriliyor. Norveçliler burada Umanlar • 
otururdu. Bu_ suretle c_eketin cabuk es- camasım s~mezdl. Elite kansına dı • zayiatı 63 e yükselmektedir. kuvvetli mevzıler istirdad etm~lerdir. m:~an tn~C:: blraeçır~e:._: ıtJlll;. 
kimesinın önune ırecmış olurd~. O. bil· saTt çıkma!iiını işaret etti. Kendisi de İngiliz zayiatı ise, resmen de bildiril- Kumandan Oseff verdilf bir mQJlkat- semesini lıhtlva e1melctedtr. s:W. me~ 
t~n ırkdasları ffi~i. cok idarelı oldu~ hemen kollarını indlrdJ. ca:ketini giy • d~ği veçhile muhtelif tipten 25 tayyare - ta Norveçli1erin müdafaası iyi hazırlan- da bllhusa Dl&J'Jller ftl'dlr. Bilttbı mar' 
fçın, 'a~~ız c_~k:tını cıkarmakla de: kııl- di. Bovunba~ı d"Jreltti. dır. . mış olduğundan Almanlann püskürtül· ıttınam ec:Wmtfl;lr. 
mliz. Gomleı!lllın de kollarını sıvardr. Bu sırada kapı açıldı ve iceri fev • Lontl:ra 19 ( A.A.) - Stavangen mesi ihtimalinin çok büyilk olduğunu .Bardanı fcyonınd.a dnn,,t gftell eerl _. 
Bu furctle hem Jr<>llarnı daha !erbest kalAde mk, güzel ve gen~ bir kadm bomb~rtlınıen eden mü•tefik deniz tay bildirmiştir. DOiar Gir ~ ~u t.lıdb eııolf' 
harekf't ettlrmis.olur, hem .~ c~ket ve ~r<!. Bu kadın vzun boylu. balık etin- yarekıi biri Heinlkel. di~rl Dornier Diğer taraftan aon haberl~ göre, Al· lerdir. 

kollut:l:ırını eskıme-kte':1' kırlenmekten de idi. Bir arti~ g"b! güzel giyinmişti. olmak fuJere 2 Alman deniz tayyaresi man kıt'afarı Narvik bö'gesindP. nevmi- Berlindelri NorYeç elçili 
kurt.arırdr. Fena mı? Bır taşla iki ku~-· :trl. menek.,qe rengt- g6zleri önünde ira· düşürmüş, 1 Hei:n&cel ~ · 1 Domier'l dane :rWcadelede bulunmaktadırlar. Bm1hı 19 (AA.) - D. !f. B. aJaım. Sil • 

S~.1 

:.nonun işleri çok tılonn~ f df. desine sahih olabilecek erkeği par • hasa:- ~lardır. Namkte !indeki Norveç elçlslnin, Alman 
YUkun . çoktan_ tu1mustu. Fakat kimse- md'ı<la ~östemıek. lhımdı. Müıt.ealoben İngiliz tayyareleri Nar- temetmaıt ar... ~ lldıp ~ 
ye zen"ın oldurunu belli e~. daima Salarnon, hem bu gfltt1 kadını tet • vılc gerisindeki don~ gö11er üzerin- Narvik civarındaki Rombarsegde top- cllrmeldied.&r. 
J>fta~ <;t'kıntıdan bahsederdı. Bu su - . de bir çok Alman tavy--cıırelerine taar _ lanan Nazi kuvvetleri ile İsveç hududu· 'l'iıı;nare ile -t••Jm Al-•• 'sr 
retle b·rçok tehlikeleri oo1emiş olu • kik ediyor, hen de rlhnBundaen bır şebiy h~d- l"ll'L ed-erelk bunlardan bazılan.nı tah • na beş kilometre mesafede bulunan Londra 11 (AA.) - Londnp ... 
~ordu. tırlama.~ çahşı~~· n r mu rib etm~Ierdir. Bjornsfjelldeki kuvvet1ere yiyecekleri sek bir Norveç memuru aetMr Ajanalna _... 

Ac:Jl ic;j t~fecflikti. Faıkat 1..ahfren mil- ~t evvel btr l"t-aMı~ gazete~e Mı: Hasara u~tılan distrover tükeruniJ nazarile bakılabiltl'. lAaet.en qepteki beyane.tta. ôWuJUUUltUI': 
ce' he t ve halı ticaretile mesgul olur- ~ırh pren ]erden bırlnfn Parıste bır Lo--l 19 (A A ) B h : İsveçe giden demiryolunun tünel ve Her &ün tayyare Ue Danimarka.dan ad~ · ı..ıı ka _...--'-de s..ıdü-·· ıruı-a · • - a nye l'eza· kö .. 1 . N 1.1 f d b h ya ve Bergene plen Alman utertnın du. Ha•ta. bazı karlı mevsimlerde Av- otom<>uı zası nrı.ı\;JCJ1o1J ,, gune reti rec;ınen tebl;i! etmiştir: pru en orveç ı er tara ın an er a- 2989 oıeraıc taıhmin edDınekted1ır • 
., 1ır'l.ilva '"ütün.. ..__,~ üzfun ihracatı da dair bfr h 001\! okumustu. O prense- n: k .. 1 d"" •..- f va edilmiş ve civar arazi de tayyare in- Bilen lronıefte 81 bin Alman llılbr1 _,# 
• .......- • an;ı • • • ,. b 1 C ıt'- . C ·ı oır aç gun f>VVP usnınn 1..41 a ın - . d 

1 
....,_ 

yar.a ,1 Fa-kat bu isleri. daiml ~ld!. sın ismi. i e mt. eı ıe mı, emı e d h • t.l Ocli d" mesme gayri milsai o!du5 ..... dan Alman caddur. 
Ew . azf• ...... I fenalm.nH! bir mftn-- mi idi. ne "di fsmt bir türlil kaflvet- ~~ ~~=-:.n ~~ ıstroıtye- kttaatımn her taraftan münakalelerf Jce. e.ım~ bde.r Almanlar a defa Kralı " 
~· v :r ..... • -r••O&( 1 teh tt edem ordu. NJ.ha t. ,az- n US91.lne uv-...... ""'l'.,ur ve ernuııvet a tn· sfl,...;a+ir hük<llnet azasını öldürmek VSJ& eı. ıeÇlr • 

sese veva tüccar pörürse hPmen ona e 8 
ur Y ye ' dad'.ır. Distroyt?r 1375 tonhıktur. ··~· · • • met tefelbböaünde bulwım.IJl)ardır. 

y.aklac:ır rnıdtmı yok pah8Slna alır. Av· geçti, ve bu g(1zel )fa4ınm btr şey.~~ : Polonya clenlzaltısı tarafından bahrılan Norveçliler muf·avemet ec'ıyorln Htlt6met timdi emin bir yerdedir. ROrttf 
rupl'rct '\'61.de vih kArla satardı. mab mı Y ksa satmeta mı geld (tını vapur Londra. 19 (A.A.) - Trondhelmden aefeıtlldll nonml '* plı:llde d8w.m lf- 1 

~•tin+ t.fecili'He yapmıştı. O. t - k~f'eıt!ııeğe çatqtı. Bunda ço~ yorul • Londra T9 (A.A.) - Rio eli! .Taner- ı 40 kilometre mesafede bulunan Hegre ~':::ı:.. Tnmddlni .ı. pçlımell iflD 
şinln Mk tehlikeli ve yasak oldtılumı madı. Kaıdın Wr ~ satma~ . gel • vo iSmindekf Alrnaın vaooru Polonva Norveç kalesi, Almanlara henüz muka· net.ten dıaba rect vuıtaıara bqvurnuıol~ 
l>lliynmu. Fa-kat, mit thtfyatklrlıfL miştf. Bira2 fısyret, blııa-z W-reddüd t • cOrzeb denJızaltm tarafından ba.llırıl- vemet etmektedir. Bu mıntakada çok ka· dır. 
tecr... ı;i ve biraz dal etrafı kollaması çinde yerlere kadar etildi: mıştır. lın olan kar tabakası Norveçlilerin l§ini Almanlar TrundJen toJımdll RodeD 
sa~irı-fe hennz mahkemelere dilşme- - Buyurunuz prensea. Emirlerinizi ---- kolay1aştırmaktadır. Wlb!rAJnım ılrMM0kte ,...., • .,.':.":.: 

mişti. öğrenebilir miyim! ""'l.,dada N:ızi ~frniq Narvik~n cenubunda Derllyen İngiliz ~=: :eç1t~ -:=nni .~ 
Hayata geftf yaşmda ft fakir ota • - Siz mftcevherattan tyt ruılar mı - kuvvetlen Kanadalı kayakçı milfrezele- mfl4lerdir. istıhkAm t.opçulan Norveçll dt 

rak atılrmştı. Pratik zektsüe en ka • sınıd ·v·nde cepha e L 1 d rile topçu kuvvetlerinden mOrekkebdir. nlııclleri kütle halinde ôldilrmetten toru# 
Z&a'lÇlı voı.ı bulmuş w w 1oıc1a bilyük - Tabii ıınmoe.r .Anlamasam bu ~ı ti 1 n uU UR U Elverun cenubunda_ bOyUk ~r muh~- r• m&sıev111ere atet •o•"'"im"'ardır. 
Wr mimle yürüınüş. bir cfaldka. durup yapar ımymı?I {~~ft 1 ind ••fwtf•) rebe devam .etmektedır. Almana:, gen· . , -- ---:- •• 
dinlemr.cmirti. Ç'-Ok kazanm* pek az - Belki ayn utalsrmız vardır diye bugün başvekil tarafından radyo vasıta- lesinde, bQyük Norveç kuvvetlerıne te- M 111 kuma maç arım S9Jlr ,, 
,-emi.: i. Simdi onun. Ege piyasasında dilşftnm6ftüm. (Arkası v1.1r) sile halka ve müstemlekelere blldiril- ıadilf etmi41er~ir. Bu kuvvetler, dağ bo- dUn lzmirdeı 50 fcicti geldi 
(Ankara Çocuk YuvasHıda Umay paviyonu J 

Ankarada Keç'örendeld Çocuk Yuvasının 'JWDi pa.,mu OknlwnreUimiz Milli 
Vef İsmet İn""nünun tensiblerile Dr. J'uad Umaya izafetle Umay pavyonu tevsim 
dılrri +·. Yukarıdaki resfm pavyonun h aricden ıorunüşünü ve pavyon dahilin· 

den r koşeyi ıc:>stermektedır. 

· t• y k da b·ı·"'- h be t ,fazlarında emın bir surette tahassun et· y .nuş ır. a ın ı wnum mu a ra ın . _...d ) 
aansilre tAbi tutulacafı ve müfrit siyast mışler ve Almanlan Solverde durdur- (Jlastanfı t fnd - 7 •• a tr 
partilerin dalJhlacafr an1aşılmaktadlr. mupardı:. rimize gelmişler ft ıtpmmlar~ 

1 

B -1.ill h•t_ı_ • N11"ıktekl Almaa lanvetferl rafnfaı ~· _, 
BlfYça " 1 :tr.ell rdu 13 Altay t. tutbotdl il~ tetı:uı -

•• .., kil rad od pt ıt. hi•-'- d Stok:bo1m. 19 (A.A.) - Haber verfldf- o • ..-..-4.
1 

-'·- u ~L..ı. 
.._. .. e , y a ya ı5• wwe e a· ği _ Naı"Yfi . d harekatta mtı.de 2 maç ,,~•l'U.Ll'• vePI'"""" 

haliyi sükQnete ve hüktlmete itimadını ,,_~1 goreİn-'lf '- taelV8rıtı t n a IIlrt'- Said bu ~rıtata dahildit. Altay ~ 
• • • uu unan ll• z aı a opçuya ına u-. -··~• 

.muhafazaya davet etmiş ve demıştır ki: H lb kf Alınanl N rvike gircUtl ri file reisi Gazi J<irroa), Altınordu ka 
- Her milletin. dünyada ifa edecetf -~-· u•--ı ~~· a e reist Hoca Mehmed bu talkımlann ~ 

bir --"•- dır B" . ·ueı· "zin v-ıt .... ., an yo.ıuu. ,._.._"--' ...._J __ , r 
. v._ ~ . ızım mı ımı v• ~le tahmtn ediliyor kt, bizzat Nervlk dlye kadar J.8QIDIJV1a ~ uuuııu8 

zıfeai de bıtaraflığı muhafaza etmektir •. "ndek" AlmaD kıtaatı 7 i'l 800 den iba· rasında en tyt b1'r şekld! tatnz:im ed1Jdl-
B8fVekil nutkuna ;K)yle devam etmiş- :'un.. ~na mukabil Narvfk demfryola ğinl t6ylemektecfir1ıer. 

tir~ ~ da~l 2000 1ndu AlmeD.. T*1mlarla. beraber maç1an ~ 
Bitaraflıfunm muhafaza ettiğimiz 'keri nca ndd rmş :mek:. için so den f.azJa. da &eyim gel• 

müddetçe, bu bftarafhğa riayet editece- . B m~ ::keri İsv hıtducluııa met- mtşt:tr. 
~ed~her~~nftan~m~~~~k~~~~~~n----~~-~~~~~~--~~~~-~~~~~ 
Bunu muhafaza etmek hususundaki kat't tırma yapmıştır. Kont, ptoda bulunma-ı gQnler zarfında ~llş verici veya ~ 
arzumuz filpbeye mahal bırakmaz. İtti· makta idi. Fak.at Gç saat silren bu araş- haberler neşreden bazı kimseler te,,_,. 
faklar alrttne ihtiy~cımu yo_!'tur ~e buır tırmada hazır bukmmtıfiur. edtlmifttr. Yabancılann husus! suretti 
lantan tevakti ediyoruz. Zıra, bıtarafh· -.ı- ve Boilt-<Le-Duc'de de arqtır· c.c d tmekt dl H .... 

· Hn~-A eti ~ llDntrolu "'i' evam e e r. ğnnıza zarar verebilır. ur.um n nere- malar yapılmıştır. ~ 
den gelirse geıstn bütün h. aye ve yar- Telegraf pzetesfnin bildirdiğine göre polis mllfettifleri ahiren gelen ban twr 
dım tekllf'.erfnl reddetmP..!inin sebE>bi bn· bu araftırmalar esnasında stl!h bulun- benalftlD ve bt~ birçok c.Al~ ~ 
dur. Ba vaziyet. denizaşın topraklanmı- mamış. f&kat btr miktar cephane mla· ristlerh Din lıüviyetint tetkikle m 
za da fll!tildir. dere edilmtştfr. dllrtmr. 

Nal lülerİDlll eTiDde ••riınna TJ'lbury'de nasyonal-S09Yt1Ust part!ll- Romeft'fllda 
AJmterdam, 19 (A.A.) - Polta dtııı n1n llder'erlnin nlerlnde arqtırmalar Bükref, 19 (A.A.) - Roınau1a JıOO-

bilbassa Brabaııt w Limhourı eyaletle- yapılJmttlr. meti bil.tan ecnebilerin ikamet ~ 
rinde ~k arqtırmalar yapmJJtır. Pqtecl• m iptal etmiştir. ~ 

Bqhea •qtırma nasyonal-wyaliıt Buctapeşte, lt (AA) _ Budapeftade liıll'a. için ferdt tahldkat y~ _,-
meb'afardan B'o!Anda Nan lideri lıf U> bul'anm eenftıt ~ merkezlerln- tar. SllAhlm, fotograf makfnelerl oJll 
aort'un bqmuavinl Kont Merchant- d.-poUI ~ ,apm•pno. nncDertnde harb levazımı bul~~_. 
Dausemhurg'un ptosund• yapılnnftır. Tevkifler bunlan mahalll makamata tullm ~-

LtJnbourlda bulunan bu ptoyu polil Havu· Son ~ 
muhasara etmlf ve içinde eau1ı bir arllf" Bwiapefte, 11 (A.A.) - • • 
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AY A s 
• 

Y nzan: Hasan Adnan Giz 

1 ha a 1 
- Yoksa beni oyalanuık mı istiyorsun? 
- Hain olına! -O duştik uge hiç bir 

zaman tenezzül etmem. 
- O halde kaı'.annı çabuk ver! 
-Bir hafta uzun mu? 

- Bır asır kadar uzun. 
- Müba ':iğa yapıyorsun. 

......, e<<m ' cu..t; ere ını. - Sana ö~le gcli)or. F • .Jrnt benim için 
bir hafta çok y-0rucu b..r :.ntızar o ak. 'l>: t2€ 

b <ır dan 
«p Boı 

can m:... G ne ıs' e~ ôın Y ı1 gozler gene bulu• andı. Kirpik-

'1lt er • G.€n ev~ el sen. se - lcr .n iri ve berrak dınnla1ar vardı. 

~Ve hE:n de seni .•. 
tı,r, b ar gıbı ~irhırlerı-
~ g, ann::ı au ~OT"2.1' • Sı• m \ 
\>t: aşk oy'Unlarmın daimi u•·ertürü .. 

-Tekin! 
- Boş ) ere üzülme Ze La! 
- Sana rica ed.yorum. Bı.. kararı b:raz 

daha çab:.ık ver. 
- Ne zaman? 
-Yarın. 

SON POSTA 

Yedek subaylar bugün 
merasimle dip:oma 

alacakfar 

----
Bir 

RADYO 
Haftalık 

PROGRAMI 

Sayfa 9 

-----
An ' ara l aciyosu <Bir nı.e!ckslma peri.> 3 - Lem'l - Uşşak 

DALGA UZUNLU
'Jl'.U şarkı: (Seni .anu eder.) 4 _ şe·,ıkl Bey • 
u Uşşak şarkı: (Ey gözüm ağlama.) 5 - ne • 

Harbiyede yedek sübay okulundan bu 1648 m. 182 Jtcs. 120 Kw. de • Şehnaz şarkı: (Sana ey canımın canı.) 
sene mezun olan genç1erin orduya ilti- ,.. ..... K 6 - Tı:ı.nbu.ri Cemil B .• Şehnaz "'"rkı: (Fer-• A.Q. 19,7<& rn. l?IJ!IS Kes. ,.., w. .,,.. 
hahları müna ebetile bugiln öğleden ev- T.A.P. Sl,79 m. Hli5 Kes. 20 ıtw. yad k.1 feryadıma.). 7 - Saz semaısı. 2 -- o. 
vel Taksim Oümhuriyet abid~i önünde _ kuy.aıı; Semahat Öuienses. l - Cevdet Çağ_ 
büyük merasim yapılacalttır- PAZAU 211411940 iıa . ŞeV\kefza şarkı: (Hicran gibi ıilemde.) 

y d k "b la bu .. .. l 2 - Onnan Eblnc - Şevkefza şarkı: ıKnl • 
~ ~ ~ ay r gun oğledcn evve J2.30 P!'ogmm. o:ve m_emleket saat ay~rı, blnı y:ırolı.) 3 __ Ham Arif Bey • Suzlndk 

Taks•m abıdes:i etrafında t<ıplanacaklar 12:35 A!ans ve MeteoroloJı ha~erl. 12..ıO.: şankı: lPapusuna ermek üzre.) 4 _ Hacı A. 
ve hep bir ağızdan fstik1~l mar m söy- Müzik: FMıl Heyeti. 15·20: MuzUc: .ıı..1~ rl! Bey _ Suzinak J.rkı: (Yeter bicranh goz. 
ı · kl di 0 .. h . b' . tüı1mleri. Sarı Reoob ve Azize T'ozem. 1 5 ~ . k 
ıyeoe er r. um urıyet a ıdesıne _ .. "k 

0 k •~ cşct· I er.J - Mustafa Nnflz Bey - ouzına şa.r. 
"b 1 ıs.ıo - 14 30: Muzik: Kuçu r es ... a ' kı· (Sensiz 0 bah > 6 M sta! N r· 

genç su ay ar namına büyük bir çelenk Necib Aşkm.l ı - Alols Paehcrnegg. Hıız':ı s. . k .... ..::. sacu·-··dslz -bir u vidn n2oızı5: 
konulacak rnüteakıben mezunlardan bi- ıızına ıı-"'•· .uu. se ~e.ı · · 

. ' , .. • . vals. 2 - Puccinl: .Madame Buttcrfly. 3 - KonU§Ina (Fen "ve Tabiat bilgllerl. 20.SO: 
rı tarafından b.r nutuk soy1ene«ktır. :F.rlr.z Kö;>p: Yaz gecesi <Swt.} 4 - Roch Muzik. Çalanlar: Kemal N. Seyhun, r"ahr1 

Nutuktan sonra yedek süboylar askeri Heuberger: Şarkta CSuit) No. 2 - Çeşım b~. Kopuz, İzzettin Ökte; Cevdet çağla. ı o. 
erkan önündC'n bir geçid resnıı yaparak şında Sohb . .S - Adolf Grunow: Berlln.Vı- kuyan: Melek Tokgöz. 1 Sadettin Kay • 
nkullarma d neceklerdir. Öğ1.eden ıSOnra yana valsi. 6 - 'J. BraJuns: Macar daj.;l, No. nak • Hüseynt ş3.l"lkı: •Göresin mi seldi.) 
saat H de okulda yeni mezunlara mera- 17. 18: Proğram. ve memleket saat ayarı, 2 - Dede • Hicaz şarkı: (Şu köylünun yos. 
·mı d plomal d - t ! k 18 05: M ıik: RadYo caz orkest!'ast. lB.30: mn kızı.) 3 - Bedriye Ho <>or • Hicaz ~arkı: 

5~. e an a~'l ı aca ve genç Çocuk s:ıa•ı.: Türk Ma::ı.rif cemiyeU otı ·u CMümteziç aşkımla.) 2 - Okuyan: Must:ıfn 
subaylar bu sırada and Lçecckl rdir. talebeleri tarafından koro, ve müzikli şar. Çağlar. 1 - İsmall Hakkı Bey • Ferahfeza 

Bir vn~nnd şımız Amerikadan kllar. 13.55: Serbest. saat. 19.10: M"::n!"k"t beste: (Çağlayan cuyl slriskle) 2 - L<;ak Va 
saat ayan Ajans ve Meteoroloji haberleri, ran. Ferahfeza şarkı: (Sc~etme'.< 1çin.l 3 -

1.000 fü.,. ~"'derdi 19 ·.ıc· "Miı;lk: Fasıl Heyeti. 20: M zik; Halk Yesari AsJ.m -: suıt-0ni yegfı.h şarkı: lBlz Hey 
Amerikada bulunan Musevıi ·vatandaş- türkuıerı. Malatyalı Necati ve S:ı.dl Yaver be.lide.) 4 - Ismall Hakkı : Ferahf~r.ı ş:.uio: 

la:-ımızdan Danyel ism'nde biri Vali Dr Ata.man. 20.ıs· Kom:şmn (Tarihten sah"!e. <~ehta~ fisluzelt-~~) 21. Muhıx. 1Kn~~-• . - . . · Jer > 203::ı· Müzlk· Kan§ık proğnun. 'Dfu'I. n ı:e va Uı'C>.u ve oyun a\a arı .. ı.uU. ~ "'' .,.,,~-n at hır 1a'b.) e .... d.ır. 

dııcı ~kak ki .ka\gam' n sonın öpülen ......_ s:;:ıı daha yancı hır lez7.eti \•ar. 
€ 1,j 'l'c n ayn 3 aşan:ak ~ pek gtis 

Lı tfı Kırdara gonderdığı mektubda Er- k · .De, ·Çala.n1 . B-"-'- D<>r-"" zaf!e.r Fıratlı ve kemençe Hasan sozert. Ya gu" l d ? · f l""k t d 1 . • _ o uyucu sıra ., a.r. ........,., ......... , 
- rm ne~ en ne. z ncan. e cı. : ~e P erıne bm T l'T'k lirası Zuhtii B:ırdnko~lu. Ha.san Gür, Hamdi To . 2115: ~011Ser takdimi: Ham Bedli Yonet • 
- Cuma. teberru ettığ·nı bPdirmektPdir. Dr. Li\tfi kay. Oku)anlar: Mefharet Sağn~ Cel!\l ken. :Müzlk:: Radyo Orke....~ <Şet: lL ~-
- İmkansız ge'eman. Namazdan son- Kırdar bu vatandaşın ttönderdiği b!n li· To1tses Safi)'t" To'kay TahS!.n Karaku§. rid A1n'3.r.) ı - G. Rossini: Wllhclm T"ll u. 

,, ....... BE:'ll d . - t" . I.! 

K t ·· · 1 w S ,_ d 1 ' • vertüru. 2 - A. Borodin: Poloveç da ':ın. ra o uzu gornu ·e ça c:ac-ırur... onra ravı banl\a an almış, Kmlnya yatrrm1 - 21.15: Müzik: Flüt soloları - Za.lıld SeZ!:::ı ta. 3 _ F.r Sch bert· Ros ndc - "ğ' .ı 
l'tit ll e aynı uzun :J) u ç .:r..ıyorum. 
l\.'I\. "'.ıa..~ a bır e ec m zı uru..ıyo -

akşama !kadnr mühlm işlerim ~ıar. tır. ı'Q.fıncfan. 21.35: Müzik: Dans mUziRi {f>_l) Joh. su'.auss:u Mart Tunn:1~'Cl.lsİ. ~~ı~: ı.Me;: 
- Akşam ~el gece gel.. f'eJ,...J:v• mllS"'af biitçesi h::ıızrlanıiı 2~·ıı;: Memleket Mat ayarı, Ajans habere- leket saat ayarı. Ajans haberleri; Zlra&t, 
- Peki, sonra nasıl döneyim? Kapı er- t . . n; Ziraat, Esham • Tıı.hvilM, Kamolyo_Nn. Eshnm Tn.hvilô.t Kam.hl 0 Nukut Borsa 

ken kapanı or. stanbul Um~mi .foclisı 1940 yılı Be- .ıoıt Bor.s~ tP'iat.) 22.SO; Ajans ~r .s~r ... ı..sl. aı (Fiatl 22.sn: 'Müzl.k: Y CBZbnnd CPl.) 
.rakat 

'takat; 
~ :Baıı t~rcddüdlcrım var şi:ndL 
......, ';J k z ilzüfü~ or. 

_ Burada 1 alırsın. led :re mMraf butresı haz.rlanmıştır. Ye- 22AD: .\fuzlk· cazband lPU 23 25 - ~3.:ro: 23.25 _ 2330: Yarınki proğram. ve kapanı& 
- Burada mı? 1 ni bütçen• göre iktu;nd işleri masraf Yarınki proğram, Ye Knpanış. <Devamı yarın) 

hıt lh e gibi terrodiid e:r, b;ır..a ·n runı -
Slın? 

- Evet. Mehtab da var. seninle bah - ırı ılıac:c:<>c:atı vekfınu geçen c;encye nis- * 
betle 3815 lira nokranil0 107.71.'") ıı·ra.;Jır. PAZARTESi %2 4 1!140 Beledı'yede mak"m feı 

lıy~nın. kalbıni kendi kalbim gibı bi· 
~Ylet. Beni düşündüren daha ıba~a 

cede güzel bir gece geçiririz. " n ... 

Bahçede ve sabaha kadn:r. Halin h<>$8lt.rna, ~·ükletJr.e. ~etme 'Ve i· 12.30; Program, ve memleket sant aytı.rı, müşavirlikleri ihdas edilc'i 
Ha\•alpeı-ect gendn yüT.i.ine gene tatlı ~are JT1ac:rafları yekunu gt•çen sene '49.940 12=ı6: A.:ans n 'Meteorolo)i haberlerı. 12 50 İstanbul Belediye Reisinin doğrudan 

Ura iken bu sene -42 ~00 Ura tek'if edil- Mfizık: Muhtelit şnrlruar. <PU 13.3\l - 14: tU 
haval'cr gülümsüyordu. ~'-'k 1 &......... doğruya alAkalı bulunduğu tramvay, -......_ l> nı-~tir. İktısad i~lcrine 170 lira :ücretli .Muıı:Jlr: Karışık miic..ı. fP .) 18: Pro60 ..... , Te 

......_ S <ıra ızlığı mı düşünüy.orsnn? 1 - Bahçede -.•e 1Sabaha kadar. m"' dü . . :h 
1 100 

r .. tli k menıleke!. saat ayarı. ıuıs: .Müzik: ıtadyc nel. elektri:k ve su işlerile buna mümasil 
......_ ,, n rnuazzam b.T ~~r11et'3in Z •lıha. - Evet mehtabın aı• nd~ ~ şu sık a- 11

1 
r muavmı. a e ırıı ucre on- caE orkestr~ı. 1B.4D: KonUŞDla (Çocuk &!r_ diğer fenni ve idari işlerin takib ve iyi 

~ııa ıoksa babamdan mı çek-iniyorsun, f!açların gölcı'E'S;rıde kuc: cı\·ılt'ılannı din- fro 
01.emuru alınacaktır. geme Kurumu ta.rafından.) 18 55: Serbest bir şekilde yapılmasını temin maksadile 

h~ Ve:nıiyecek füye? ... B~ senin için liver('k sabahı bek!Pmck. Beledıyede p-op~p:a '-ta müdürlfiğll saat. ı 9.rn_: Memlek~t saat a~ı. Ajans 7 e fen işleri kadrosunda bulunan 400 lira 
~ ŞeYi feda ederim. - - Ya görürlerse? ~ t ... 1 il ',~İlt"C"k MeteoroloJı haberlerı. ıo.~: Miiz1k. Çalan ~ maaşlı fen müşaviri makam emrine alm-
-13 f Jar· Fahire 1'eraa:n,, Refik Fersan. Re.,c.ad • .. • b' 1 .. 'rl 

......_ Ulıa da eminim. - İhtimali yok. Gündi!z görmed.ikle - st.anbu1 Beledi es:i te ki'iıtıncln bazı Erer. 1 _ Okuyan: Necmi Rıza Ahlskan. mış ve 400 lıra ucretlı 1r J.eD muşavı 
lıı .,,11° .h-:1lde. nıçin tcred~ıid ediyors:ın? rini gece. mi ~örecek'er? t.adi1~t yapılmaktadır._ :f'n~ t.~şkilfıta gö- ı - Peşrev. 2 - Şevki Bey _ Uşşak §arkı: de ayrıca ilave edilmiştir. 
l~ıısi ah ışler:uı rnuvaffa!Dyetle netice • - Pekı sem odanda aramazlar mı? re bır propaganda mtıdıırlüğit ihdas o-
'~· hemen evleniriz. j - Ben istediğim gıöi hür ve serbest hmmu tur. Turizm. nec:riynt ve istatistik 

lı~ ~llah Zeliha! Fakat ı=ok geç oldu. ya..~nm. Zaten 'köşkün 'küçük harıımı be- c:ubelen birer eflik olarak bu müdürlü-
....._ ~eyim_ nim. Her şey benim .idarl'mde .. babane- ~ bağ1aı1maktadır. A)TICa bır .de kale-

t ~ .it dakıka daha; n<> zaman gele - ler arama Tekin, geleceksin değil mi ? mi ma~suc: müdürlüğü kurulmaktadır. 
it t ha? Merak edıyorum. Bana ne v:ı - - Yarın gece. 
:ıı-ıiQ. her getireceksin. Yana gelsen ol - - Evet yarın gece. 

/\.;u?. - Gelmiye çal~mm. 
tıaıa ır bir düştincenin tesiri altında bu- - Çalışırını yok. geleceks.in. 
haş ~:likan 1ı gözlerini kapayıp bir sar- Acı bir tebeEsüm: 

....... 
1 sallandı. - Geleceğim ... 

ff>y~l1arın çok cabuk. lJir mü-:i.det her - V-e yann karannı beklerim. 
lııl'~ Uzak. sakin düşünmek, karar ~er- - Vermiye çal111rım. 
tırıa~e &on:ra :sana hayatınu örten bfüiin - Gene mi ça1ı_şırım? Değişiyorsun 
~ aÇ'tnak istiyorum. Tekin. 
'Sç kız kı.g1':: bir sesle sordu. - Hayır, haber verece~im. Her şeyse-
....._ ırlar mı Tekin? nin arzuna tabi Zeliha. Sen istedikten 

d ~ l:vetı Mademki .sevişiyor.uz ve .ma • sonrıı her şey olur Zeliha anladın mı? 
hıt~ evlenmek azmindev'.z. c halde bir- Yarın akşam geleceğim beni bumda bck
~~anı manasile öğrendikten sonra le. 

......., :ben verelim. - Teşekkür ederim Tekin, çok ltitüf-
htrıa ~ni lüzumundan faz1a tamdı - karsın. 

A."h~rlih işleri: 

Beı:ikta A~kerllk Şubesindeo: As'kerli'tt .,._ 
-nyeUmm te!l>it e•meJc ıizere fubcJe .m11T&

ean 'lan evvelce llAn edllmtŞ olan Jandarma 
emtıının scvkedil.!nek uze11e 25 N isnn 9IO gtl 
nii sabah saat 9 da vubem.lzde bulunmaları 

tekrar illin olunur. 

Tam eh· iyel nameti kısa hizmetliler 
ça~hym-

Ra .. ın•r Askerlik Şuıbesinden. Sarıyer As
kl'.l'lik 1'u~lnde ika)'ldh yerU ~ ~aneı tnm 
,. l e ~ 11 kua. httınetlilerin Ye:iek 8ü _ 
bay ot una gôm'!erllmek üzere 28 Nl8an H D 
da şubeye gelmeleri ilan olunur. 

'uhe .. du·et 

( lY eclis Reisi Türk Hava Kurumunda J 

~ili Stanıını Tekin. Ne olursan ol, grne - S enin kadar değil. her halde. yarın . • 
~ • "b" b. 1 -Emlnonu ~erlk Şn.besind-On: Tupçu yüz. M . .. 'k n - d Ik" .. Tü' k H 

......_ E'Ceğim. gece lhayatımız içın mu ~m ır an o a - başı Aluned oğlu 303 doğwnlu Faik Kelıkitln eclıs Reisi Abdulhah IM:n anın ev ve ı gun r ava Kur umunu .ziya-
~a 8 ~u kiı!i değild:r Zelilıa! SPninle da- cak. J (321.151 pek kısa >ttr zamanda ~ubeye mü • r et ettiğini yazmıştık . .Resimde Meclis Reisi verilen izahau dinlerken görül· 

~~k~*M~. ~~mrj ™aı. ·~~ir~·==========================~ 
1-ostanın ıtefrikaıu: 41 - Teş-ekkür edCTim Allahmsmarla - - Evet muamma... Bir muamma m€m ki tuhaf bir hüzünle dolu .. 

&icran 
dık! d001kten sonra kuvvetle elıni çe - bu... -di~ e başını snHadı- Server doktor Nihadm elini gayr! 
kip fırladı. Haydarpaşa garının gazinosunda iradi bir coşkunlukla tutup öptü: 

Doktor Nıhad bir sanıye kapının ö- dokwr Nihadla Server karşı karşıya - Doktor Nihad! Oralda sizi batır -
nünde düsünd'ükten sonra içeri girdi. bir :masa~a ycrleşirk~m yanlarına yak- hyacağım! Ve beni koruyan. hayatı.mı 
İki genç arkadaşı ona baktılar. Nihad laşan garsona doktor: kurt9ran bir dostum olduğunu düşün-
onlara bir şey öylemedcn once hasta- - İki limonata -dedikten donra Ser- dükçe yalnız kalmış olmıyacağım . 

......., . ya baktı. Muntazam ve sakin nefesler- vere bulutlu ve mürtebessim gözlerile Nemlenmiş gözlerile ~ülerek ilave 
l'~t S ret mi dedin \'avrucug-um?. Si-il - Bu Siret dğil! ...ciiye söylendi- Bmı le uykuva dalmış ol<1uğunu gördü. güldü: etti: - Hem orada o kadar çok işlerim 

€el • ! · glı~t'l f.'<!ek.. Şımdi gelecek.. Benim aldcıtmayın;z. Sonra yavnşca yakla~nra'k: - Artık hep limonata değil mi Ser- olacak ki ... Düşünün bir kere.. koca 
li ~uğum beni tanıdın mi? - '.I'.abii S iret değil yavrum. 11.aka - Birini kurtarırken öbürünü kay- verciğim? -dedi- bir kasabanın kaymakamı kendini d<i-

t('lt ~nın zayif boynu hareket ede· bu gencin adını unuttunuz mu? betmiyelim: diye fıs1ldad1. Cevad kar- Genç adam mahzun mahıun güle - sünmek için vakit bulabilir mi? Yol -
d~a· Qr~n yeşil ışıklı gözlerini biraz Hicran biraz d&ha bakt.ı;lctan sonra deşim telefonla kapı<'ıya haber ver .. rek: lan yaptlrmak .. Tm'klebler açmak a -

......_ a~tı: artık yurulmuş gözlerini kapıyarak Serveri tnkib ettirsinler. - Ev<.'t hep limonata~ -diye cevnb hal've refah \'e saudet temin etmek ... 
Sc>v0 1~1Zi tanımaz olur muyum hiç? - Hiç tanuruyorum! -diy.e fsılı:ıay:p Doktor Cevad ayni endişe ile der - verdi- Artık ne bir dam1a rakı, ne de Doktor Nihad unulmaz blr aşk hlc • 

~1 
J d "rd' k . hk 0stunıuz dcrktor Nihad bey ..• yavaşça başmı çevı ı. hal odadan çı tı. bir bardak bira ve viski! 

vo to 11.T ranile varalı bu zavallı gencin sözlerJ-~ıbi~a· r ı1ihad sevincinden boğul.Bcak Server yJldırımla vurulmuş g~bi ka- Doktor Nihad': Doktor kır saçlannı elile düzelte -
dı.ıc4ık ı. Eğildi Hıcranın solgun .alnına pıya koştı1. Doktorlar ar-kasından yü - - Hayretteyim -di~ mır:ldandı- rek s c.ak sesile ilfıve etti: ne ve sakin ~östermeğe çalıştı,ğı yü • 
~tını ~ğdirdl. riidiller. Nihad onu kapının d~ında o· Hicran Serveri 1'€'ddetti! Acaba bunu - Hatta ıne de bir kadeh şampa'tl - züne inanmak isteyen bir endişe ile 

~ .... k~ı. ~r artık ağlamıyordu. Ayağa muzlarıntlan tutarak gözlerinin iç~'? bilerek mi yaptı? Yo'ksa n ya? bakarcI.~ mrrıldandı: 
€<ıyt'Sl Ö~Je mağlfıb. öyl~ bitkin, oyle baktı . .Ke.stane rengi iri ve canlı gözle- - Ben böyle 11rrır bir hastanın in - - Bth ük dostum! Size ~on defa tek- - E\'et bütün bir hayatı doldura .. 
Cıı;:,, d z hır hali vardı ki doktor N'ihad rl sfürmil.ş ve bo:j&lnwş gibiydi. Buz gibi tikam ve kin <luyaıak bir 1nsanı tah - rar edivorum .. rnüc;'erih olunuz· A~zı- cak güzel ve hayırlı isler .. 
tııll ~~ru gidip koluna g1rere.k hasta- eliniellni tutarak doktor NYıadın elln:i kir edeb'lecek kudrete malik olaooğım ma b r katre alkollü !içki koymıyaca - Server hafifce dudaklarını ısırarak' 
\r~ "al ŞUcuna getirmiye meobur olau. tutup .sıktı. hiç talhmin edemem· ğım! ilave dtti: 
''lt(!u. nız Şefkat ve iyilikle dolu sesile - Allefuaısmar.kdık dOktor Nihad! - O halde? Dok4or Niha<l karqs•ndaki ıtenç a - _ Fah · h alıklarını bile yapat:a-
' İi· Doktor Nihad onun donmuş elini - Hicran man:re aid ha'tıra1annı u- damın solmuş yüzünü evliıdmı koruvnn w H ~~e\:d ... haftada bır defa 

Y?t it}} ıcran lrnnım, siz bu gı"nci tam- bırakmadan boşalmış gözlerinin içine nu m~ olabilir. bir baba gibi içten bir muhabbetle sü- 1 kımf. · · alnr vereceöım 
h' u 'nlnu , y r. ..__ i' .. rd on erans " e. ••• "';: iSltıi . z · orulm~dımzsa söyleyi- kuvvet ve sabır a ılar giıb! baktı. ve; - Deın~k hauzasını ıuımam ıe kay- zuyo u; y 

1 
b' . 

h nı C d lfk 11 C ret b ' ? • N d ls k k k t ha - anız ır şeyı unuttun azizim! Qicra · · · - esaret e an ı... esa genç ettı. - e e o a u1<ı , QO uza • en 
~l"ıcle ibn ~Ördüğü bu genç adamın yli- dostum! diye onun kaskat! elini okşa- - Hayır! Sfreti sord'U~nu unutma bir kac;abada kalac<ıksm azizim. Bu Sen·er şaşırdı: 

l'\ı-ı ~aşka birini arar gibi gözlerini dı. a7izim. O <ltY haf17..ay.a aid bir hatırıı de- vallnızlık seni üzebilir. Eskileri hiç ha- - Neyi unuttum?! 
)t~İine aha kuvvetle açarn« Serverln Öbürii \burun dellicleıi 'k1sılmış, rlu- ğil mi? tırlamam:ı'k lazım ... Vakıa bunları tek - Bana daima yazmak vadini? 

derin derin baktı : dakl&lrı takallüs etmi.ş bir halde: Doktor Nihad dalgın dalgın: rarlamak istemiyorum amma. içim bil (Arkası v arJ 



SON POSTA 

~e~leketBaberler~ ~'&~n~Pos~ta~l~S~P~~O~~-~-
Kırkpınar güreşleri 1 Geredede yağmur lviektebler arası 
b l d l ve kasırga l . .. b k I u yı a yapı ıyor .. ~·~:d7ı.O:~·:ı:sınd:cie:.::~:.::::: at etızm musa a a arı 

3 ~sırdanberi devam eden bu güreşler münasebeti!e 
Sarayiçi mesiresinde bir panayır kuruluyor 

üzerine inen :kesif yağmur tabakaları ıtd
detli bir kasırga husule getirmiş ve yer
lerden bütün tozlan alıp havaya kaldır
m.ıftır. Güneş hemen kaybolup bir saat 
kadar Gerede gece gibi kararını§ ve ha
vada müthiş bir kızartı da hasıl Qlmuş, 
bu kırmızılık da yanm saat kadar devam 
ederek minareler ve bazı evler befik gibi 
sallarunış, kimse olduğu yerden bir tarafa 
gidememiştir. 

ikinci ve üçüncü grup seçmeleri heyecanlı oldu, 
Galatasaray ve Kabataı birinci geldiler 

Edirne (Huw • 
at) - TUrk spor ta
rihinde müıtıirn bh 
mevki işgal eden vt 
ilti üç aEM'danberl 
devam edegelmek - ( 
te olan tarihi Kır~ 

pınar güreşleri ha -

ıırlıklan ~vam e -
dlyor. Gürşlere bu 
aene de Türkiyenin 
en namdar pehli -

vanlan iştirak ede -
celctir. 

Bir saat devam eden bu halden sonra 
hava açılmış ve yağmur yağa yağa güneş 
doğm~ ve semavi Uat bertaraf olarak 1 
hayat normal seyrine gitmiştir. Halk bir 
saat kadar müthiş bir heyecan geçirmiş

Trakya Umumt 
Müfettişi K. Di · 

rtk'i n himayesinde 

ve Edirne Valisi Fe 

tir. 

Ôlli soyguncnları 
Mahhflm o.pdull!r 
Mardin (Hususi) - Receb ve İbrahim 

adında iki k~inin bir mezarı eşer&k Blil
niln altın dişlerini söktO.klerinı ve ya -
kalanarak mahkemeye verildiklerini ev
ve1ce yazmıştım. 

Yapılan muhakemeler sonunda suç sa
Unde Ç. E. Kuru - bit olmuş, İbrahim 6 ay ve Recebifı suçu 
tnu IIMınfaatine ya -Geçen seReki Kırkpmar gürl'fl<tri tı(> iıtirak e~ dört yiUf t gü· mükerrer olduğundan 7 ay hapse ve al -
pılacak olan bu gü -re,-çimiz (aolda~i Tiirktye f«"\?i?ıımu Te~i,.d<l11Jt. HmeyincUr) tın dişleri bilerek alan kuyumcu Efram 
reşlere Sarayiçi Il'l€S.İresinde başlana - ı ruş, dondurma, pasta ıbefer ıkunlf. iıra da 15 gün hapse ve 15 Ura a~ır para cezn-
c~t:r. ve koltuk kah~lerinde :meşnıb8.t yü - sına mahkfim edilmiştir. 

Edirne Çocuk Esirgeme Kuıumu ~er paradır. 

rtd Nomerin riya.se .. 

tarafından hazırlarunı.ş olan zengııı bir Edtme - Karaaiaç ~ifer yolu Diyarbakırın yeni 
programa göre Kırkpın:?.r ağaları ola - dtiMltllenMMI. defterdarı Yukarıda üçüncü gnıp birincisi Kabataf takımı. altta rakibi San'at mektebi uıJctfl' 
rak DanJFllentli Süleyman Be Hacı Da Tuty"ndın boz\1kiufwıu bildirdi - Mette'bler arası 20 kilometrelik ba--1r vesinde Galıı.tasa.r•uu kuvvetli raklbbıe t,tl Tokat (HuımBfl - , ı•- " ~ 
nifmentl1 Şaban seçilmiş bulunuyor. ğ1m Edııne - Karaağaç arasındekl fi - yarışının iklncl ve üçüncü grupları seQm• - b1ndirmeğe muvaffak olmWJtur. 

Panayır 1 O Mayısta açılacak ve 12 mendifer hattıncı=tı münakale elye'\'111 Diyarbakır def • Jert dün Taksbn sahasında bü:rftk bir lkala- Yarışın son 800 metrelik mese.fe&lnde ,., • 
Mayıs Pa7ar gününe kadar devam ede- temin ediJ.ememişifr. terdarlığına tayin beılrk lkarşlSlnda. ve pek heyecaruı bir feldl- iltiblerinden çok dalha üstün koşan AH. ti 

de yapıldı. grup aromıda. Gala.tnsarayın bu mesafeni' 
Ol'ktir. Bu yıl tulyanm diğer yıllardan faz- edildiğini evvelce ('l.mdiye kadar :tı!ç bir spor teşlcllA.tma. na_ ilk rekorunu 1lô.n eden, muvaffakiyeW il.O • 

Panayıl"da ~por müsabaka lan da la ol:u~u ve teıddCidü ovalaniaki zeri - ı yazdığım vilayet db olmıyaoalt ıb1r tekilde icra edilen bu m.. f\ISunu ye.pmışı.-ır. 
'lrakyalı ienç~r tamfı.ndan yapılacak vata imk&n vermemiştir. Mevsim geç- defterdarı Cevdet fUkrın en oazib .tarafı on mektebe dahil 400 Neticede Galatasaray takınıı 46.37 daal • 
9e bu ~ler<le derece alan gençlere mekte olm&liına ~ henih daha aUetln yarış tyapmış ohnalandtr. lı::a ile cekor yaparak birinci, De.rllfpJ ... 

Paik Kural yenJ 200X400X800 ... kllnd ıl ba k muhtelif hediyeler milkAfnt olarak ve- yazlık mahsuJ~rle pancar zerlyatırın Y"' e ya.p an yra ya- 48.35 dakika ne ikincl olarak finale DJcll • 
rfıef:ektlr. da mti•aade e'--ml•ttr. Bundan a'>nra vaztfesine başla. ntma her mektebden 40 a.Uet iştirak etmıo 1 "' wm:: '< "' wı ilç muhtel1f mesafede yapı!An müsaba _ a.:ı:: 

Y~ğlı ıüre.şlerin muntazam surette toprak tava geldfıtinde yazlık maMul- mak üzere bura - lıada her mesafenin !kendine maruue olan Uçüncü gruı> arasındaki müsabakada J.91 
gapılması için de her türlü tedbirler terden pancar. susam. mısır ve bo!tnn dan ayrılmıştır. heyeeanı içinde cereyan otıınıştir. Kabatnşla, &n'at mektebi çok 9eldfeD bit 
~mştır. • ekimine baş1anabtlecektlr. Kendisini daire Aralarında. pek aoeml atletler olmasına koşu ile yarışa başladılar. Takımını dab' 

:Bu seneki Kırkpınar güreslerinin Tralcyada yol faaHyeii müdürleri, mes • mUkabU, içlerinde yarının lkı.ym.etll p.mpl iyi bir şekllde tanzim etmiş olan Kaba~ 
JOD}a.n saklı olan sporcuların hiçbirisi mü - . • 

<lijer bir hU6usiyeti de Türkiye serbest Marmara Ereğttsi lims~ı Edirne-İ!J- lekdaşları "'=' kala- saba.kayı t.erketmem!ş ve her atlet mektebi- Jıar muntazam bır surette raklblerıni aoıa 
lf1re~ blrinciliklerl müsa'bakplarınm tan bul asf&lt yoluna Çorlunun Seymen balık bir halk Tur Din rengini müdafaa tçdn elinden gelen aza. ralc Meta yalnız yarışarak 46.4.2 Ol da~ 
leden Terbiyesi Genel Direktörlüğü - kövünde bağhyaca'k olan 13 ldlomet _ m1 eforu sa.rtetınJ.Jtfr_ Bılhassa, ikinci ırup da blrlncl, San'at mektebi 48.25 dakltad• 1-
-rı. ib vib il Ed" d hala kadar tec:yi anunnda mllsa.bakada Galat"- ı n ...- 1c· i ım ..+ DLin teru; ve tas l e ırne e ya - relik şosen ·n inşaatı karsrlaşrrn~ bu - I' --.ray a, a....... ınc o Uy.ur. 

1r~ ğıd B il b k l i tarih ctmi§lerdir Cevdflt Faik Kural p.taka atıleUem arnaınd:akl çekişne 400 " Geçen hafta blrincı grup arasındakl ıııl-
pıı&..;a ır. u m sa a a ar ayn lunmalkta.dır. Yakında :tnşas1na ba'la - · 800 metreler tizertnde pek clddt bir rekabet lB"' 
ftrde ~celeri devam etmek üzere 13 - nacak olan bu ~ı için Tekirdağ VtlA- Bir köylU r i"te ile eniştesini hallnl El:ldı. 800 metrede oruatua.raydan İ- sabakayı Ha.ydarp~ takmu 

49
·
35

·
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da • 
at?r.e Halkevl salonunda yapllacaktır. v-eli 222. '\23 lirabk tahmt ayırmı~ _ \ akın açmış olduğu mesafe dlğer atıetıer da kazanmıştı. Pek caZib ve 0 ntsbetı. !lf 
ı Trakya arıethk Jconvesl toplanıyor tı'r. ö'dUrdU tare.fından muhafaza ed~, 400 de Ma _ yecanlı .bir şekil alan mektebler ba)'l'&k ,,_ 

Trakyada fer"l1 arıcıl~ın gelişmesi ~eke bildirdiğim vech·ıe M _ Adana (Hususi) - ıtozanın Zerdali ırıe.rter, Nihad, ve SaldJn güzel !kotu.kırı -.. <Devanu 11 inci sayfada) 

~i ., btiyUk bir çahşmrJ göze çarpı,•or. mara Ereğıt i limanında buı sene a: . köyünde kanlı bir hAdise oldu. Bu köy -
Ceçen sene oldueu gibi ıbu sene ele :r~ - ve m<1kemmel biır iskel~ i~ına day~ den Ömer oğlu Mustafa bir danayı pay
airnede blr ancılık kongresi toplana - :anılmak ü~edfr. !aşamamak yüzünden en{Jtesi Mehmed oğ 
O!ktır. .. ............................................................ lu Aliyi uyurken çifte ile öldürdü. Mus-
; Aııcılık kon~resl M.ayısm dördüncil Bir köy muhtarı tafa yakalanmış. hakkındR kanunt takip-
günil toplanacak ve bunu Uç hnftalık öldürüldü bat yapılmıştır. 
~h- kurs taltib edecektir. -------

Kongreye bölge vilA~tleriwle bulu Gerede (Hwwd) - Yalacak mıntakn· Adanada hava korunma 
l,Wln bütiln arıcılar davet edilmiş ve hN· sından Hasan kendi mıntıkası olmıyan tecrübeleri 
6rltklar bitmek üzere bulunmuştur Göbüler köyünde yapılmakta olan bir ev- Adcina. (Hususi) _ Şehrimizde ha _ 
' ımm Şefin F.dimelilere hitıtb~c;i de kullanılan kerestelerin kaç:ak oldu - va taarruzlarına karşı korunma ve mü-

Milli Sefimiz Bilyi.\k İsmet fnı'Snit - fundan bahls1e inşaatı dut"durrr.nk iste- , dafaa tecrübc!eri yapılmıştır. Bu tatbi
~n geç<?n yıl Edirnern1zi ziyaretle.r!n- ıni§tir. katta tahrib, yangın ve s:s bombaları 
ae Edirnel1lere olan yükıtek \~ iltifat- Bu hususta tanzim ettiği zabıt varaka- kullanılmış ve tayyare hücumlarına kar-
-Ar hitabesini Edirne Halkevi tımçtan uht H i ttl k 

1 
şı ittihaz edilecek tedbirler gösterilmJş-

bh- levha.va .Yazdırmıştır. Bu levha E - sım m ar asana mza e rme ııte - . tır. 
dtrne H&'lkevlnin mutena bir kt>ses:ne m~. muhtar da bir gün evvel zabıt tu -

Adanaya iskAn edilen zelzele 
fe · Aketza(e 'eri 

nıe-rac;im1e konmuştur. 

r Edirnede meşrubat fiatları • 
tulduğunu ve muameleye konulduğunu 

bildirmiştir. Bu suretle aralarında mti -

nazaa çıkmış ve Hasan muhtarm kafa - Adana (Huswoi) - Erzincan felaket -
sına vurarak öldürmüftür. zedelerinden Adanada iıkJn edilmir o -

Eminönü HalkeYİ gençleri Eskişehirde 

-

' Belediye Encümeni halihazır gıda 
rneddelerlni gözönünoo tutarak park -
?ar.. bahçeler. kıraathaneler, sıra vı 
lialtuk kahvelerile billımurn eğlence 
ı-rıcrindekl meşrubat fi&lını tesblt 
)tmiftir. Buna nazaran. kahve. çay, 
Jazoz, limonata. ayran ve lokum ile ku-

H&dieeye müddeiwru.ımi Sami Ertan 
1 
!anlardan 184 kişi F.rzlncandaki arazile

el koymuş ve muhtar Haıarun başına vu- ·rinde çalışmak arzusunu gl:istermfılerdir. 
rulmak neti<:esinde nezfi cll.mağideıı tn - Bunun üzerine Vt>kAlet kendilerinin yer-
dütil anlaşılmıştır. Katil yakalan11Uf ve lerlne sevki için Seyhan valisine emir Eski.şehir (Hurusi) - İstanbul Emin6- zlde bir halk Halkevinin gmif ..ıcıooıa• 
hakkında takibata bqlarınuttır. vermiıtir. nü Halkevi gö9tl}rik fllbe&i aau'atklrları doldunilUf bulunuyordu. Gençler ~~ 

- Haaan Bey bir arkada
fllll \ ardı.. 

14 kifilik 'bir kafile halind• iki temlil perdelik eseri büyük bir mnvattakır_:. 
Pezar Cle. Hasan eey Diyor ki . vermek Qzere ifehrimize gelJim. ı.tu - başardılar. Halk genç san'atkArlan ........ 

yonda Halkevi reisi ve Halkevi üyeleri uzun alkışlamak wretiJe takdirl~l-~ 
tarafından hararetle istikbal edtlen kar- har etti. Ertesi gece 1bnirnf!k ~ 
de§ Halkevlller c Yıldız• otellne ınUaflr Nuri merhunmun (Hissel f8y1aJ tooı-
edildiler. Bu ziyaret Eskişehirde 1"11il bil' 8i oynandı. Bu ikon1edide F.m.inbntı s.ı: 
alAka uyandırdı. Valiyi. beledly. reı.fnl. evi gö.9terit '1Jbesi amatörleri py~ 
part.f. başkanını ziyaret eden misafirl~r. d.ir bir muvaffak!yet göst.erdUer. tO 
hava meydanını gezdiler. Kendilerin• edilen her iki eserin de beraber ıe~~ 
~ava tugay komutanı a 'bay Zeki, hava a- kostümleri, dekor lan ayrı bir mQkeJJiP"'~ 
1ay komutanı İhsan havacılığımız hak - liyetteydi. Eskişehir halkı üzerinde ts• 
kında izahat verdiler. Heyet hava mey iyi intibalar hn·akan HalkevliJer, d0fl efY 
danındaki Atatürk büstüne merasimle çe mite rnüteveccfüen hareket e!tilel'· Jt çd 
Jıenk koydu. dilerini lka1 abahk bir münevverler gru .,••. çok iyi bir adamdı.. oı

rlai y.ıan. ~·u ne söylene 
bir çoa.k ... ,.. • Jouw· 
dı •. 

••• :fakat timdi hi~bir şeye 
in&DDUJ'OI" .. hatıl yemin et
sek W... ne oldu adamoatı
zal. 

Hasan Bey - Onu ecnebi 
radyolarının havad!il.eri bu 
ha1e ıgettrmqlerdir, IÜQ ge
çer dostum! 

Gençler ilk olarak Alfon. Dudenin 5 uğurladı. Resim ~ençleri E3kişchlr b' • 
perdelik (Şehirli kız) piveslnı temsil et- meydanında hava alay komutanı ~. 
Wer. Temsflde?ı !ki buçuk t1aat evvel ~- la ve sübaylarımızla birlikt.e göneN~ 

/ 



Spor : Mektebler arası 
atletizm müsabakaları 

t:4 Genel Barik bkıaaında .. pa - Mrn.l.ltun aiinü talibi çıkmıyan tom!.•yo. 
1:ı ı&mirat .!aptırılacattır. Muna -1 numıı~da mevcud lr.qifnamealnt ıöre Ayaz_ 

4 940 gunü saat dokuzda baş. ah suvarl btıılcillk okulı.uıda depo olarak 
· lluhe.mmen Oedell ikı yüz beş ku!lanılmat üzere paarhkla blr tamirat 7ap 

altı kuru.,tur. Şartnıam.e5l kom1s- tınlaeıı.ktır. Mimakuasına 23/4/940 Sah gtınü 
t bercün görülebilir. Iateklilerln .saat onda b&§lancaktır. Muhammen beMll 

ltiaı 'Ye aaa.tte Fınchklıda Komutanlık iki yüz .ltı'"'c ~ lira yetmLt turıııtur. İık 
.._ ~mırı& müracaatları. (3198) 1 tenı!n~t parası on seklz llra kırk öç kuru,tur. 
,:"'illi 1h.L.. . * İsteklilerin bell! ıün Ye .saatte Fındıklıda 
~ emaneten yapılmakta e.. tornı·t~nh.k satın &ima koml.s)"(>nuna müra. 
~ aartoıunmak iilıere lüzumu o • caatlan. d810• 

J>aarı•ıa sa.tın abnacaldır. * 
26/4/940 ııünü .-at on bette Komutanlık bkllklıerl ihtiyacı ifln on bin 

~ · Mummmen bedell bin dört kllo taze bakLl puarlıkla atın alınacaktır. 
la.:;:~ aetız Ura dotan aek1& kuruş • MünakUMJna 23/WHO silni .. t en alilda 
lai;.~ ibmı:l&yonumuzda berailn başlanacü~ır. Evsaf .,. hususi f&I"t.ları ko _ 

· fatetıileriın telli ııön Te aaatte mls7ond.l. heııün rörUebJJ!r. İ&Mklilertn belli 
._. ka.nutanlık Sa.tmalma tom1a - gün ve att.e Fııdlıc1ıü 'Jaım-..ıık utın 
~ 11197• alma komi.eyonuna müraoaatıan. ı3CK2~ 

~ * * lilnil talibi çıtmıyan &omlsyo.. KomutıWlı« birlikl.-l JıhtıltJaaı itin :vlnni 
~~•cud keşif ve şartnamesine pe aekiz bin kilo Uz.e bakla puarlı&la atın alı
t--~ mıumımeaindeld 01.lalarda nacakt1r. lıliinalraM"M 2S/WM8 dnü aaat 

l!>a;ı zarf usullle elektrik teaisat.ı on ateşte Mtl&nacaktu. Zv-.t ... lll91Ual fairi_ 
-._t ktı:·. Münakuuma 23/4/~40 Salı laıı koın.1.syond& bersön ~- ta • 

on birde baflanacaktır. zarnu tetıllertn belll 14ln " aatte Pındıklıda ıı:0_ 
tı.. ~ ~flr su.tMn bir saat evveline mdanlık atın ama lııonıWJonua müraca.. 

\ 1_ ~ .'lf olacaktır. Muhammen bedell atları. ,3043. 
"- .._ t 11iı YinıU altı lira elli dört ltıır"'9 * 
~nat para.sı dokuz Jtls dokuz llıa Komu1.aalık birUtled ihtiyacı lfln üç ka.. 
~ ) ltbu te.aıaata tallp olanl.ır bu lem motrir ifletme ıaülemul llU&l'lıtJa iL 

~ına dair vuika ibraz e~nıthlt tın alınacaktır. Mbakuuına 24.lt/HO gilntı 
~ "'1 elektrik mfıhendlal olınacı?ltı aaa t ond' ba§lanacKtU'. eartname tom.Ja • S' "' lttn mes'ull,ett fennlyubl bir 10nd:ı hıo~n ıörftlebBir. t.teklllerln beJ11 

.._::ndtalnln deruhde etmeat mec. ıtın ,. .as!te P'lnd1'hda toaıutanht aatın 
alma lc<1Jnll10nuna mtNıeu.tlan. •1MI• 

4tık_ar_a_l-.ü-k_s_e_k_Z_iraat Enstlttlsfl 

,, Rektörllltllnden . 
''-e ~e pa.sif konnnıa tertaat. 19:n ıa> kalem tılıMWit ... Is-ili a9ıt 
'' ~ ~tUt atın al•mıcatw. 
,, ~nttnen bedel (3'134,81) lira ft manlıkat taünat. <•.AA> llNıdlr. 

• 11l:ta11 lilnü 27/4/940 Cumartesi günu aaat 11 4e Relrtı6ritt ~ tomb7oa 
~~ \fı 1&ı>ılacatılr. 
~~'~enın oiaa ve nevini ıö:mek Tepara.sıs tartnıune ile ful& .._, alınat ı... 

llre mti4Ulı1üttine mürac:ıat eylemeleri. tUl'1) dtM• 
:::---.________ -- --------------------~~~~~~~---

&ON POSTA 

Ankara borsası 

ça:ı.g 

Ueniz Levazım sabn 
alma komisyonu 

ilinl-ın 

--····---·---·-···----······----
SeD PCMlta M•tbusı 

Neıriyat Mücllril: Sem Kagıp ~tMÇ 
S. Ragıp :.MRÇ 

SAHİPLERi: A. ftı'em UŞAKLIGIL 

Savf, l l 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kltaatı ilanları 

Afatıda yUJlı a.plar açık ekalltme Ue satın alınacaktır. İhaleal 22/41940 Pazartell 
sthıü Mat 11 de Çanattale münahkem mevkl S.1tın Alına KomJaJononda yapılacak _ 
tır. TaHblerin g~terllen muvakkat temın:ıtları ve yeni sene ticaret veslkalarile birlikte 
komisyona mtıracaatlerl Şart.namtal İstanbul, İz.'lllr Lv. Amirllltierl ve Çanaltka~ede sa. 
mı Alma Kom19Jonlarmda g6riilür. uaı3.2708) 

Cinst Aded 
Kuruş 

İlk teminatı 
Ura 

ia. lılod. t1tret apı 
ta. Mod. kuma sapı 
Adl kürek apı 
AdJ tamı~ apı 

2000 
200IJ 
8000 
JOOO •• 

25 
25 
15 
J5 255 

Ton 

1l 
l'i 
15,30 
l<i 

5 Makarna 
ıo Sabun 
20 Kesme şeker 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 
İfbı cimi Tua.riaına.n ilk tem1n&t bıaıe Ginıü saati 

Wten Ura 1ılrJhl 

11 DJem elelııt.ıla maleemeıııl 183 14 2t/4/940 Çaqa.mba 11 
ı mmn mııMll' nıct...- m 41 • • 14 
h1 plırlnç ını• '1l1tlP tmaıi ..,. 11 • • 15 
10 t.abm bptıuı e1bl.sMt e88 45 > • 18 

1 - Yulı:anıla oinl ve miıldi&rlan yadı, aatın alınaca:k ve yaptırılacak mai!Rmenin ı: . 
alarmda gftst.erOıeın ı11n ft ııaatıerdıe paarııt:ıarı yapılaealtUr. Nümune '"' şart.nam _ 
leli ~ pırüieblltr. 
ı _ latN;llıertn ilk tem.inat makbuziarlle Galata Mumhane caddesi İbrahim Rlfat 

han ikmcl U.ttaki koın4.syona ıelmelerl. ~149> 

ROMA TIZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ağrıları ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Der .... kqelerile derhal pçer, ic:abmda so.de 1 -3 bte aıllmr. 



SON POSTA 

T • A 

1 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Roma
tizma, Soğuk algınlığı, Kırıklık 

Ve bütü:ı a1rı1arını der:1al keser 

Lüzumunda günde 3 kaşe almabilir 
T AKLlTLERİNDEN SAKININIR HER YERDE 

PULLU KUTULARI lSTEYıNtz 

, 
G 

• • 
çın 

Ht r şeyden eYYel 11h· 
haUi ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malık olmak lbımdır. 

KREM 
PERTEV 
ıizin de cildinizi gü· 

zell şlirir, guddeleriııi bes
liyerek canlandırır. 

40 ıenelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertib 
ve yapılı, tarzıadnki incc:ik dolıyısile, tenin fazla yağlanma
.sına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp \'e vazolarda ıatıiır. 

Müsabaka ile Memur Alınaca~ 
D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Lise ,.e lise dereces!nde san'at okulları mezunlarından 8.l!Jkerlft.Ln1 yapcuş olan n sıh
hi vaziyeti demlryol hizmetine elvel'lşlt bulun.a.nl:a.rdAn k.ı&ıJn ten ~11)t!.nnek tı.zere mü. 
sa baka lle 20 memur alınııcaktır. 

Müsabaka lloode okun.an fizik ve riyaziye delölerlnden ya.pılaoak ve ayrıca verilecek 
me\~ llrerine bir yazı yazdınlacaktır. 

MU.sabaknda kazananlara 74 llra ücret verilecek '" !da.renin ~i m.aba.lde 
&al yaptırılara:k mm-afta.ık olanlar kısım §eQ;ğlne t.ern eWrilecektiı'. Kısım tetiert dev
let demlryollarmın tamırn.tı mUtemadl~ 1er1nde ~ı.rılmakta olup üeretıer1ndon 
b:ışk:ı kendlleriM 8J'Tlca 1kamet,ea.h da tatm9 edllmekteclir. 

Münakasa 4 Mn.y:ıs 940 Cwnartesl ıtünu saat 10 da 1.§letıne mer.ke.zlerinde yapıla • 
cakt.ır. Tallblertn aşağıda ııösterllen veslkahr ile Hay~ A.nkarn, Balıke.'ilr; 
J<nyserl ; Mala.tıya; Adana, Afyon, İrnı.ir ve ErzunmıdD. :!iletme mtid0ırl11klertn.e n1hayet 
ı 'Aiayıs/940 Çarşambn. günü ~a.mına kadar m1lraca.a.t etmeleri UAn olunur. 

PEUGEOT 
Bisikletleri 
Yegane satış mahalli ; 

Beyoğlu lbtikl&l caddesinde 

Baker Mağazaları 
TOrklye için yeg&ne depar.Heri 

,. ANAPIYOJEN ~ 
Or. IHSAN SAMI 

lırtreptokok, l.talilokolı, pnömokolı:, koli, 
pıyoıfyaniklarin yapbfı tıbao, yara, alonb 
ve cild ha1talılı:larıD1 lcar11 çok tesirli tese 

~----.. &lıdır. ·----·~ 
~<tak Su.Dı Bu'laık Ma.hkemealnde:n: 

BALSAM iN Kremleri 

BALSAM iN Güzellik ekıiri 

BALSAM iN Rimelleri 

BALSAM iN Pudraları __..; 

BALSAM iN Rujları -
FARD BALSAMIN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıklan ve Bntnn Dünyaca 
Tanınmıı Sıhhi Güzellik Milstahzarlarıdır. 

llnta, . 
Santonini havi olan bu bisküvi 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Karıı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannm büyüklerle knçük

lerde setep olacağı tehlikeler göz önüne alınarak 

Solucan hastahklarmda bunu kullanmaları faidelidir. 
Hekimlerimize ve halkımı.ıa tavsiye edilen bu müstahzar 

her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruştur. 
Sıhhat Vekaıetiıılıı mnsaRddslni h uzdir. Reçete i,e satılır . 

Toptan satış deposu: CAN LABORATUVAfıl 
İıtanbuul Bahçekapı Rehvaacılar sokak No. 5 Tel: 21939 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: / 
ı - Eksiltmeye !konulan il Ankara polls kollejl binası inşaatıdır. Keşif bedeli .ts9 

llradtr. t 
2 - Ebiltme 6/ 5/ 1940 gün11 snat 15 de Emniyet Umum Mildürl{iğil eksllt.ıxı• 1 

.komisyonu od3sında k.a.palı zart usullle yapıl3Cnktır. r.rJ 
ı - Ek&lltıoo şar.tna.mest ve buna :n.Qte!errl evrak 22 lira. ıbedel mukabilinde ıı;ııı 

Umum Müdlirlilğü eksiltme t.şlert komı.,yonundan a.lınablllr. ,J 
4 - Elı:&llt.nıeye girebilmek 1ç1D tsteklilerln 21349 llro 52 lkuruşlu:k muvakkat ~ 

vermelorl ve Nafıa Vekaletinden bu l~ glreblleceklerıne dn.tr alınmı.t ehliyet. 'ffP',,. 
1braz etmeleri lA.zmıdır. Bu reslka eltslltmenln yapılacağı günden en u sckJ:J P1l -/ 
vel 1..;;teldller1n bir istida ııe Nana VeklleUne mllracaatl:ı.n Te dllekç-elertne en ,ı f 
:lcnlemde 250 bin ik:adar liralık bu lf9 benzer iş yapt..ığıruı dair iŞ1 ya,ptımn 1dıırelcıdtıı 
lınmış vesika ra,ptetmelert muktezıcllr. Bu müddet zarfında veıs1ka taıcblnde IJUlııı: 
nuyan.l:ıa- eksiltmeye giremlyeoeklerd1r. 1 

6 - İstcklller .teklif ~lctublarını ihale günti olan 61511940 tar1.h1nde 5aat on 6 

Quı.dar Eksiltme Komisyonu Relsllğlnt makl .a muknbUinde tesl.Lmi ldzımdır. 
6 - Postada olacak geclk:mele.r kabul edl.ımeı. e317011 

Tahblerln bero.ber getJrece~l vesikalar ounlardır: Nüflu:s hüviyet va.nıknsı, ıı.skerlik n. 
siknsı : 1Y1 .huy kO.ğıdı; tn'hsll vesikası; bafka yere. oalışnı,ş iM bomorv18leri; evıt ıee 
evlenme cüzdam. 1316811 

Samsun Valfliğlnden : 

Kozlu kömür ~eri şirkett vekili avukat HU. 
mi Yük.çel tanı.fındnn Ereğl1 Ça.ıı:nlı ocağın
da sa.nt.rai şen 'Iıa.h:S1!.n Dengiz aleyhine ao _ 
mtŞ olduğu 65 lira 3e kuruş alaca.le davası 
run cart duruşmasında müddelaleyh Ta~ 
Dengtzln iks.m.e~lı.huı..ın rneçhuli.yetlne bl _ 
naCJı hak!k.ındaı!d dawt1yen1n ilA.nen tebll 
ğlne ve d'uruşnwun 21/ 6/ IHD saat 16 ya ta: ~--•••••••••••••••••••••••-~ 

Şose lnşaa tı 
ı - Samsun-n.ı.frn. yolunun Ba.frad.an Uk ıı tfkıımetrel1k t:l8mınm ML.111 t..mir&tl ka. 

palı zarf usullle ekslltme~ konulmU,ftUJ'. 
2 - Eksiltme 6/ fi/ 940 tru1h1M mUndlf P~ g11nü aa.t ıuo da Bam.sun VUAyetı 

Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
3 - İnşaatın 'keşif bedeli (Sl0S4) lir& (211) kWUf " mu'fl8ılcbt teınln&t C2Ull Ura 

(57) kuruştur. 

4 - Bu (JO e.ki evrok: Keşif, sihıllei flat c~l'l. hususi v. t.ennt fUfm.am•, mutave. 
le proJeal; Baymdırlık. işleri genel tarlnamui ve ıratl.ktıen bLret olup Samaun, Anka _ 
ıra vo İsttı.nbı.Q No.fla MüdlirlUıu.rlnd.e Samsun Daım1 Enıd.funen k&Hmılnde bed•1&1z o. 
lam.le iörüleblllr. 

5 - İsteklilerin blr mukaıvele 11• on az 00000) J.1ralJ.k: fOl9e itini taahhüd n be.far
dığıruı. dair bu J.,ı ynptıtı m~den ata.calı l'e&lka Ue ıı.le Q1luimdıen lA.üal 8 ıttln 
evvel Samsun Vallllğtne ~ ile müracaat ederek ala.ca#ı ehli.yet V'eldtuını n cart ge_ 
neye a.td Ticaret Oda.<ıı ve3ikasLill 2490 aayılı kanunun ~n veohlle teklif mektubuna 
eklemeleri lAzımdır. 

6 - Teklif mektubl:nrının ihale günU saat ıuo a Ddv ma.ıı:bm mukabWndt Daimi 
Encümen Reisliğine verllm~ veye iadeli taahhMlü Te mtthllr mumu ile kapMılmış o_ 
lnrak posta lle gönderlhnlş olması Uzınıdır. 

Postada olacak gecikmeler ika.bul edllmez. (2987) 

Gümrük muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Levazım Amirliği Satına ima Komisyonundan: 

1 - Ofımrük kolcuları için paza.r1ık t.uretUe 188 tane kundura 2214/940 PaZ).l'teBi 
gtinU sant ı 1 de nlınacaktır. 

2 - Tahmini tutarı 1240 lira 80 kuruştur. İlk teminatı da 94 liradır. 
3 - Nümune komlsyondııdır görlllebllir. 
4 -- istekJllerln gün ve saatinde Galata Mwnlune ud.dell İbr&him Rlfa~ han 1.kln. 

el kııttakl komisyona gelmeleri. C300ıl) 

Uklne ıkarar verilm1t olduğunda.n müddela. 
leyhln mezkt\r günd9 mahkemeye gelmeet 
veya. bir Yekli göndemıeS1; gel.m.edlii veya 
b1r Tekil gOndenned.111 takdirde durll§ma _ 
aun gıyabında cereyan edeceği tebliğ maka
mına kn.1m omak Ü98re 1lA.n olunur. 

940/ 636 --. ............. .--............... _________ ... .... 

ilan Tarifemiz 
Ttk dtuD t&Dtlml ................ -. ...... 

Birinci coltile "°" ikinci eahile 250 • 
U~ünca «ıhil• 200 ,. 
Dördüncii .ahil• '°" » 
iç ıahileln 60 ,. 
Son ıahile 40 • 

uuanen bir mtldde\ sarfında tu
ıaca miktarda Uln yapt.ıracaklaı 
aynca temtl&.Uı ıanremlıden ı.tıtacı. 
edeceklerdir. Tam. J1.rım ,.. çeyrek 
sayfa 11Anlar 19ln •Jrt blr ıarlft dtıplf 
edllmlot1r. 

Son Poata 'nUı Ue&rl U!ıılanna ald 
tolcr 1ç1D fU adre.w müracaa• tcW
melld1r. 

iılncıha llolletıtı fSLrkttl 
Kabramanzadt Ban 

.&.Dbr.ı caclde91 

ESKi ve YENİ ROMATİZMA -
SiY ATİK - LUMBAGO -

OMUZ - ARKA .. BEL - oız -
KALÇA ve soğuk algınlıkla

rından ileri gelen tiddetli ağnlannı TESKİN ve İZALE ED~· 

KUŞTüYü YASTIK, YATAK, YORGANLAR1 
Dünyada En İyi istirahat Vasıtasıdır. Jır 

Kuş tnyU sastık, yatak, yorgımlarını kullananlar bunu her zaman ~a1' f · 
erlerler. ıh liraya alaoağınıı bir kuş tnyu yastık bunu ispatR kafidırf"'" 
atlarda tenzlllıt yn pılmıştır. Kuş toyn kumaşlarının her çeşitleri vardır· ."11sı· 
rlka Te satış yeri : Çakmnkçılarda Sıı ndrılyccı.ter sokak Kuş Tnyo ftlbtl 

A 
(~ Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrerfl ) 

Hakkı Katran PastiUeri de vardır·. 


