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Trondheimde miittefiklerle Almanlar 
arasında kat'i bir muharebe bekleniyor 
Mlitlefikler, Almanları Hava muharebeleri 

1 ittikçe şiddetleniyor • • 
Ç ' YO lngiliz taggareleri Norveç ile 

• Danimarkadaki Alman hava 
in iliz ve ransız kuvvetlerinin bundan sonraki üslerini tekrar bombrrdzman ettiler 

~edef erinin dogv rudan dog" ruya Oslo olacagv 1 tahmin ediliyor Londra, Norveç ~~rekatuı!n oı_da.~~ti.nd~n~e.ri 80 

Dördüncü İngiliz tebliği 
Almanlar hala 
!Önderiyorlarsa 
llzere olduğu 

havadan takviye kuvvetleri 
da muharebelerin kesbetmek 

şiddet karşısında bunun fayda 
etmiyeceği anlaşılıyor temin 

Trc.ndheftıı'in mmı mi manzaran 

~ l.oncıra 22 (Hususi) - Harbiye ne-ı yapılmaktadır. 
d tetı bugün. Norveç harekAtına dair Norveç kıt'alarlle temasa geçen müt-
!)tdüneü resmi tebliği neşretmiştir. tefik kıt'alan, Norveç kuvvetlerine tam 
l'ebliğde deniyor ki: müzahcrette bulunmaktadırlar.> 

t1>r'~orveç.in muhtelif noktalarına müt· Diğer taraftan Stokholmden Royter a-
ta~ kıt'a1arının ihracı, büyük zorluklara jansına bildirildiğine göre. müttefikler 
~n, çok büyük bir muvaffakiyetle < De,·aım 8 inei sayfada) 

Siyaset dünyasında yeni dedikodular 

\toskova radyosu, Belçika ve 
tehlikesine ka. şı ikaz 

'?ovyet - / ngiliz 
'ticaret milzakerest 
~ londrada çıkan Deyli Ekspres gaze -

ı >'azıyor : 
€v.~'8alkan merkezlerindt? Rusyaya dair 
~ tı b Ş~yialar dörum•ktedlr. Bu şayialar
ij hırıne göre, Macar kral naıbi Amiral 
~,;.l'thy, Macaristanın b i tarafiığını tak -
r. e etmek maksadile Rusyaya temayül 
l ekı d.r. Macarist::ının, artık İtalyaya 
~ adı kalmamıştır, ve onun harbi Bal
ır a.rı ardan uzaklaştırabilcceğinc inanma
& ;tadır. Macnristanın kanaatine bakı -

ıc a.tt olursa, Sovyet Rusya. Almanya iJe 
l' 

1d ilzerinde bir anlaşması olmasına 
llıen, Nazileri Bal\rnnlnr\l sokmamak 

et llldedır ve Hitlerin Macaristanı isti
ttrrıek hususundaki herhangi muhte

ıq hır planını bozmak hususunda, Al -
l L ~.başvekiline tesır icrasına ıkna edi -

"t ır 

ı\ntiral Hortinin bu kanaati. Yu -
(Devamı 3 üncü sayfada) 

1 

an 
n··yor 

Holandayı istila 
etmiş! 

İngilizlerle 
Almanların 
gemi zayiatı 
Lo::drada tanzim ve 

neşredilen liste 
Londra 22 - İngiliz makamları 

müttefiklerin ve Almanların 3 Ey
lt'.H 1939 danberi kaybettikleri harb 
gemilerinin listesini tanzim etmiş
lerdir. 

lngiliz zayiatı: 
Royal Oak, Courageous tayyare 

gemisi, çarp~rak batan Gıpsy ve 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

Alman tayyaresının tahrıb edıldıgını bıldırıyor 

r ······:·······················-······························· 

1 ltalyan gazeteleri: I 
"Karar saati 

yaklaşıyorl ,, diyorlar Norveç ile Danimarkmla bulunan ve 1n giliz tayyarelerinin taa'l"'l'Utlarına uğrıyun 
Atman ha ııa ü.Bleri 

İngiliz gazete lerinde 
görü:en bir ihtar 

Londra 22 (Hususi) - İngiliz tayya- Norveçte, Stavanger ve Kristiansand 
releri dün gece mehtabdan istifade ede- üsleri de bombardıman edilmişlerdır. Sta 
rek, tekrar Danimarka ve Norveçteki Al- vangerde, 50 Alman tayyaresinin bir ke
man hava üslerini muvaffnkiyetle bom-J nar~~ diz.ili ol~uk~an görül~~şt~r Bir 

Roma :2ı2 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil- bardıman etmişlerdir. , İngıliz tayyaresı ounlarm uzerıne on 
diriyor: İkinci defa olarak ziyaret edilen Dani 

1 
bomba atmıştır. . 

Roma şehrinin teessüsü yıldönüm!i markadaki Aalborg üı:ısüne yangın bom- ı Alman t::ıyyarelerınden altıSl harab ol
münascbetile, Duçenin İtalyan milletine baları atılmış ve bilyük hasarat yapıl - muş, kalanlardan bazıları da hasara uğ-
hitab eden söz1erini gazeteler. cÇalışmak mıştır. ramışlardır. 
ve silA.hlanmı:ı.k$ ibareli, iri başlıklarla Taarruza iştirak eden tayyarelerden ı Resmi malılınata .. na~an, Norveç ha-
ne~etmektedirler. biri geri dönmemiştir. (Devamı 3 uncu sayfada) 

Tevere diyor ki: 
cTarihte. milletler, daima, ilerlemek 

veya gE>ride ka1rnak• katarına varmış -
lardır. Bugün İtalyanın ka ar vermesi lA
zımdır. Menabii ve kuvveti artmıştır. Iı'a
kat hayati sahru.ı değişmemiştir. Kapıları 

yabancı bır devletin ışgalind.:? bulunan bir 
denizde kapalı İtalya kudretine uygun o
larak yayılmak imkAnmdan mahrumdur. 
Karar saati, gitgide daha yaklaşıyor.> 

İngiliz'e,. ne c'i} orlar? 

Londra 22 (A.A.) - 'l'!mes gazetesinin 
dip1omatik muharriri karilere hatırlatı

yor ki. Norveç harekatı hakkındaki ha -
berler vaziyetin iııkişafma ıntizaren an -
cak ihtlrazla verilmektedir. 

Almanlar, donanmaya, nakl.yc gemile
rine vahim zararlar verebileceklerini. ü
mid ediyorlardı. Halbuki, bu ümid boşa 
çıkmak1 a kalmamış, ayni zamanda Alman 

: don~nmnsının kuvvetini f~:·kalade. azal -, 
tan Ingiliz donanması bugun harbın ba -
şına nisbetle harekatında daha serbeııt 
kalmıştır. Öyle ki tngiJizler Alman gemi
leri karşısında daha az gemi bırakmakla 1 

CT>evamı 3 üncü sayfada) 

Rumen sahillerinde 
Bugün yirminci 23 Nisam idrak edi -ı Bugünkü feyizli, Iııziletli. medeni, kuv

yoruz. Birinci Büyük Millet Meclisinin vetli ve kudretli bir varlık olmamızı te -
Ankarada toplanmasıle cHakimiyeti mil- min eden cümhuriyet, yirmi yıl ev\el 

çarpışan vapurlar liycye rnüstenid bilakaydü şart müstakıl mugün doğmuş!ur. ~~ekte hiç bir hata 
Lonıdira. a2 (Hususi> - Bu saıba.h Romnn. bir Tilrk devleti... nin temelatma mera - yoktur. Bu mcs ud gunu kutlularken A -

ynmn Sulhla ıımanmda., bir İtalyan ve bir simi yirmi yıl evvel bugün yapılmıştı. 2:-1 tanın aziz hatırasını taziz etmek, eseri~ın 
Y'$!al1 gıctmllsl müı~ ı) tloooinde lbaıt.. Nisan 29 İlk teşrinin basamağı olduğu için yardımcısı olan ve onu devam ettiren ls-
nıı.şla.rctr. ayrı bir ehemmiyeti de haizdir. met İnönüye bağlılığımızı bir defa daha 

Tuntuı.n1 mensabıru teşkil eden bu liman . ~ d 
flmdl ıt'6h1r yolfh} ya,p11n.n bllümum sefer~· 23 Nisanda cümhuriyet do~muş, lakın I tekrarlamak luzım ıı·. • 
lçıtn ıkaıpe..ıınUf buhmmaık-tadır. adı konmamış oluyordu. (Devamı 2 ncı sayfada) 



1 Sayfa 

Her gün 
Siyaset alemİnde 
Günün muammaları 

N 
Ekre,, u,akhgll 

orveçte hakiki vaziyetın haki
katte olduğu gibi görülebilme-

sine intizaren gözler sıyaı:ıet aleminde ha
zırlanmakta olan hadise1er1 görebilmeye 
dikıldi. Maalesef bu saha da o kadar ka-
lın bir sis altındadır ki, dün bildiğimiz 
dekorun yerinde yarın hangi dekoru bu
lacağımızı kat'iyctle kestiremiyoruz. 
Biraz tahmine, bıraz da istidla1e baş vu
ruyoruz. maluma nazaran meçhulün ne 
olabileceğıni bulmaya çalışıyoruz. 

Bu dakıkada siyaset Aleminin birinci
li Balkanlar, ikincisı İtalya, iiçüncüstl de 
Sovyet ülkesi 0 1mak üzere gözü kendisi
ne çeken üç aahası vardır . ... 

Siyaset sahasının bugünlerde gozu 
kendisine çeken üçüncü sahası İtalyadır, 
Roma matbuatı lStedenberi: 

- Zaferin yolu İtalyadan geçer, de
meyi itiyad edinmiştir, kanaatte veya 
hftkilınde m<lballğanın hillesi azimdir. 
Bununla beraber İtalyanın bu harbde 
pek bOyük bir rol oynıyabi1eceği de in-

ION POSTA 

Resimli lll&kale : 1: Kolay mesele_ güç mesele 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 
Avrupa gazetelerinden biri muharebe sonunda para ba -

kımından dünyanın alacağı vaziyetle meşgul olmaktadır. 
Bu gazete hilllsaten diyor iti: 

- Muharebe iıç sen,e sürecek olursa yer yüzünde ne ka
dar stok altın varsa hepsi de Amerikada toplanacaktır. Fa-

kat bu vaziyetin Amerikayı epiz bir refaha kawşturacağı 
ıan.ı.lrnasın, zira dünyanın diğer aksamında altın kalmayın
ca insanlar yeni bir :milbadele vuıtası icad etmek mecbu
riyeti1tde kalacaklar ft bu IUl'etlıe altınuı kıymetini mıra 
indireceklndir. 

ISTE:R 1 NAN, 1 STER INANMAI 

Nisan 

23 Nisan 

Dün Beyollu IDükevi B08yal yardım §il~ 
si, 23 Nisan Çocuk bayramı mün:ıgb' 
104 çocuğa elbise, e.ya.kıkabı, çorap 
tır. Bu vede ile yapılan toplantıya, 
yardım ~ tebeırrüde bulunan .,ve& 
vet alunmut, Ja.Ptıtları yardımın ~ 
maballl sarfı hakkında ken<Ulerine 
verllmiftlr. Bu ya.rdımın münhasıra.n 
yardım f\ll>ealni1ı faaliyeti oldulu .,., 
hayır tefekkiIDe:rinln lfttmki bu rat...-
hil ohnadllı tebU'Os etttrilndfttr. 

Mutıea.tıben çocuklara ve toplantıda 
nan sevM& ~1 ziJafeti V8l'llmlftlr. 
Qocutıaıa •J'l'IC& tıelD8ll ftrflecettlt· 



ıt .. 
ço. 

:1 

ertJ 

ol • 

~Dakika.: 
Arnerika tebaası M acaristanı 

terke davet edildi 
L ~tştedeki Amerikan elç· si Amerikalıl .ra yollar 
tnuz açık ike,1 memle ~:eet1 erine dönmelerini ta vs: y .! etti 
.. lıis, 
~ 23 (Hususi) - Pcştedeki A-ı Almanlann kuvvetli mukavemeti-
~ elçisi, l\lacaristanda bulunan ne rağmen, İngiliz kıtalan mühim mev. 
~t Aınerika tebanlanna hususi zilcr işgal edebilmişlerdir. 
._,~hlar göndererek, l\1acaristanda Harekat süratle inkişaf etmektc<lir. 

ltt ~tın~ İcab ettiren miihim s~hcb- RJmanya - A:manya arasmda i 
~ dıgı takdirde, yollar henuz a- . · · r d' 
~.eı. nıcnııeketıcrine dönmelerini tıcaret mUzakerelerı netıce,e 1 ı 

'Ye etınistir. l Biikrcs, 23 (Hususi) - Romanya ile 
tıı~ka el°Çisinin 1 u ihtarı, orta Av- Almany; arasında bir miiddettenberi 
~\ı ~erhangi melhuz bir tehlikenin yapılmakta olan ticaret miizakere)cri 
~ ~ı~eti şeklinde tefsir edilmiyc- neticelenmiş ve bu husustaki yeni an· 

&ı. r ~htiyat tedbiri saydmaktadır. Iaşına diin imzalanmıştır. 
•qrvıkt"\ki A:man kuvvetleri Almanların ısrarla taleb ettikleri 

h d'ld" fazla petrol verilmiyecektir. &ki an-
l' mu asara e 1 1 laşma mucibince ayda tekrar 130 hin 
~ ltis, 23 (Hususi) - Stokholmda ton petrol ihraç edilecektir. 
~. tıl>a N'h t • .. "'~ gens ı ter» gaze esme gore Aynca, ley ve markın Ciatlan da es-
'" .\ e kalan ve irtiba~la,n kesilmiş kisi gibi ipka edilmiştir. 
Ilı" lnıan kuvvetleri, lngiliz, Fran- h 'k I d 
'No.rvee kıt'aları tarafmdan mu- Belgradda a. a ~a~u~ ~r an 
~ edılmişlerdir. sakmmaları bıldırıldı 

' 1-r teslim olı:d '-bklam takdirde 

l . ~huıacaklan muhakkaktır. Bclgrad, 23 (Hususi) - Payıtahtın 
Rıh askeri kumandanı bir beyanname ncş-

hl ~ kuvvstiari Norveçte rcdcrck, Jıaıkı ve orduyu casusıardan 
Uh Ol mevziler işgal ettiler sakınnıağa davet etmiştir. 

~~, 23 (Hususi) - Troııd- Memleketin her tarafında yayıhmş 
~ llı 40 mil şimali sar kında kain olan ecnebilerin şiipheli adamlar ol
-._ Slad kasabasmda İngiliz ve Al- duklarını söyliyen bu beyanname, her 
......._ rı kuvvetleri arası~da ilk çarpışma- Jmsusta tey:akku7t taY,.'iiye eylemekte-

~llhulduğu bildirilmektedir. dir. 

Hava muharebeleri 
gittikçe şiddetleniyor 

~it <Baştarafı 1 ind sayfada) ide Ooteborg clvvında. yere düşmüştür. İçi~
ı..._ ~tl.Jıın b 1 d b . tah 'b d' de bulunan 4 klfl kurtulmuş ~ tevkif edıl~ 
~ l\. aş angıcın an erı rı e ı- rniştır 

"°' çoıclırıan tayyarelerinin sayısı asgari 80 1 İki Atman t.ay:yaıresl G<ıt!and adasında ye-
ln .. llıuhtemel olarak 100 dür. re inmek mecburi.yctln-de ılm1ınıştır. Hava da 

~ft riili~erin zayiatı ise, nisbeten çok ha- !il ooıt.aıryalannın ateşi karşısında bu suret-
~rı. le ~!ret e~k mecburiyetinde kaldıkları 

~ dra 22 (A.A ) -- Tayyareciler me- ~edilmektedır. 
ı._ 1lı. ~ist· · .. . 

1 
Içlndekıler tıayya.reyi yaktıkt<ın sonra kaç 

Kars köylerinde 
şiddetli zelzeleler 

85 evli bir köyün 72 evi 
tamamen harab oldu 

Karsı 22 (Hususi) - Ev\•elki gün saat 
13 de Kars merkez kazasınm diğer nahi
yesi köylerinden Türkmenşen köyünde 
vukua gelen yer sarsmtıcında bu köyün 
85 evinden 72 si oturulamıyacak derece
de harab olmuş. felaketwdeler başka köy 
lere çıkarı 1 mıştır. 

Gündüz olması dolayı il~ insanca hiç 
bir zayiat olmamııtır. Hukılmetçe Hızım 
gelen tedbirler alınmıştır. 

Cümi"şhanede 
Gumü hane 22 (A.A.) - Pazar gecesi 

saat 21 de şehrimizde muhtellf fasılalar1a 
üç haf.f ve dun sabah saat 2,30 da da 5 
saniye devam eden şiddetli zelzele ol -
muştur. Bu zelzele netıcesi Çamlıca ma
hallesinde bir ev tamamen çökmüştür. Ev 
sakin1eri tamamen enkaz altında kalmış
sa da derhal yetişılerek kurtarılmıştır. 

Şehrimizdeki yer sarsıntılarını tetki!< 
etmek üzere 6 k'şidcn mürekkeb jeoloji 
mütehassısları Erzincandan gelmiş ve tet
kiklerine başlamışlardır. 

Çankırıda 
Çankırı 22 (A.A.) - Bugün sabaha 

karşı saat dörtte burada orta şiddette bir 
zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 

Zelzele mıntakasına 2260 öküz 
sevkedildi 

Kars 22 (A.A.) - Zelzeb mıntakasına 
Ziraat Vekaleti delaletile ve Kızılay he
sabına son bir ay içinde 2260 öküz sevke
dilmiştir. 

Kanada Başvekili 
Ruzvelt ile görUşlU 

Londra 22 (Hususi) - Kanada başve
kili Makenzi King, Amerika cüınh urreisi 
Ruzvelte mülaki olmak üzere, yarın Ruz
veltin halen bulunduğu \~'armspringe gi
decektir. 

Makenzi King. burada ik!. gün kala -
caktır. Ruzvelt, ziyaretin hususi mahi -
yette olduğunu söylemiştir. 

---------- ·--
lngilterede erkanı 

harbiye ikinci reislikleri 
~ . ıensand uzerınc yapı mq o - mışlardır. 

'1l' .. ta"'a hı.icumunun büyük bir muvaffa- . Londra 22 (A.A.) - Baş,·ekaletin neş-
" old lsveçin p:oteıtosu ~l\te Uğunu, zira bu üssün Norveçin redilen bir tebliğind~ ekanı harbiye reis-

kuruldu 

~daıı hasında kain oıup Almanlar tara - Stokho1ın 22 CA.A.> - İsYe9 hükfunetl, Al. !erinin işlerinin çoğalması ve muhasa -
llı.ı ı.. Sık sık kullanılmakta bulunduğ"..ı- man tayyarelerinin İsveç a:ra.zisl üzerinden matın inkişafı i'e daha da çoğalacağı na-
~Ya uçma.k suretile ~ln bita:rafiığl.Jl1 ihlal et. 

1rıırıı· n etmektedirler. . ,_ftıarını Alman hükümeti neminde zarı itibara alınarak 24 saat nöbet sure-
... Qıl iZ t . ld'kl . mış o...... f ·r k Ü . . 'V-SQ ayyarelerı gc ı en zaman protesto ebnı.,trr. tile vazi e ı a etme zere reıs muavın-
~ kadar Alman tayyaresi, tayyare İsveç ihükO.meU, bu gibi ahvalin tekerrür likleri ihdas ve aşağıdaki tayinlerin kl'a
~ anının iki tarafında dızilmiş bulu- etmeırnesini Alman hükümetlnden taleb et_ lın tasdikine arzedildiği bildırilmektedir: 
~ketdu ve bir tanesi de pist üzerinde ha- miştlr. 21 N~ ta.rihi~~. 20 kadar Alman Deniz erkanı harbiye reis muavini A
~ hetrnek üzere idi. Hareket pisti baş- tayya,regni~ ~ve; ... ~wsı iliJerinde uçmakta miral Tom Philipps denız erkanı harbiye 
L. Cdef 'tt'h d'l k t'l , oldukları gorülm v•ur. . . . . . d'l . t• "U . ı ı az e ı me sure ı e ço.t . • • • ikıncı reısı tayın e ı mış ır. 

'l' etlı ınüteaddid bombalar atılmıştır. Hava faalıyetının bılAn~os!I Fran.cadaki birinci İngiliz kolordusu 

~~YYare meydanının cenub tarafı_nda Londra 22 .. CA.A.> -:- Lo~d~n resmt mah- kumandanı Sir John İll umumi erkanı 
'ı..~ler tarafından atılmış olan yangın fe.llerlnde soyJ.endlğıne gore, Ingıl~z ~ava harbiye ikinci reisliğine getirilmiştir. 
O ~ları, Alman tayvarelerinin dizilmış ordusu ta.~~eri, sohoa.I1bbin biildayetın~eDDd ehri, Halen hava erk{mı harbiye reisi mua-

'ları J Alın.anya ULltll ınde ın m mesa.e a ı- . A 

tQı ~llt lllaha' yakınında büyük bir yan llnde uçmuşlardır. İngiliz tayyareleri, duş _ vini olan ~ıa~eşa~ ~:~ıse bu. erka?ı ~a~ -
~mı.ıştır. j man ta:rofından, bilhassa giınduzleri muka. biyenin ikıncı reıslıgıne tayın edılmışt1r. 

"~ at~·~ ~ayYareleri, bu seferlerinin mu ~e. görmüşlerdir. .~'e.Jcat zayiat nl9be:-Cn Bahriye nezareti ~fler_ nden YSir Cha?·
tı ı~etıni ikmal etmek için çok aşa -jcuz'ı omuştur ve_ mutehassıslar ~u zayıat~ les Crownin hava konseyı azalıgına tayın 

" nerek tayyare meydanının han -
1
sa.rtedilen gayret.ın tnilasüe telafı ettiğinı edilerek hava nezareti istihsal servisı şef-

a.rırıı · 1 d söyl~ktedirler. 'ğ' · ·1 y • nned lmekt d"r rnıtralyöz ateşıne tutmuş ar ır. İngiliz tayyn:rerorlnin bu keşif uçu.şla.n es_ lı ıne getırı ecegı za ı e ı . 

~ Alma:ı tebliği nasında ziyaret ettikleri h~ener Wilhelms- -- --
)llt n 22 hafen diğer denız tayy.ııre üsleri ve Berlin, Benzin, gaz~agı V9 motorin 

(A.A.) - D. N. B. Ajansı bildiri. Viyan~, Prag \e B ati.Slavadır. b' d 1 
ııa~trıQ ha h •• Şimdiye kadar Alm~nya üzerinde soo den fiatlarında ır Uzs ime 
~ ~ be.r verllcl.lğine g?re 21 Nisan gu_ razl:ı uçuş yapılmıştır. Ankara 22 (A.A.) - 21 Nisan 1940 ta-
~ ll ınuha.rebede 9 u Ingillz, 2 s1 Fra~ • 
~ aıc uı.ere ıı düşman tayyaresi düşü- Garh cephesınrle rihinden itibaren mer'iyet mevkiine ko -

~rı. ~· İngnı-z bdınb:ırdı.m.a:nı ta~yarele. Londnı. 22 _ Reuter Ajansının Fm.nsada nan yeni benzin, gaz ya~ı ve motorin 
~~ ~ Aalborg istasyonuna vfı.kl olan bulunan İngll z ha 1 kuvvetleri nezdlndeki fiatlarına aid tebl:ğde baz. tahrir ) anlış-

taa llda, diğer ikisi Stavıaıııger tay_ hususi muhabiri bJdir yor: lık1arı görüldüğünden. aşağıda yazılı ol-
~ tYonu •. arruzun_dn; 4 ü Alman ~- H ft.a sonunda İngll z tayyareleri taca • duğu veçhıle bunları tashıh ediyoruz. 

Utld.ıe duşürülmuş ve ya.nınıştıı'. Dı- fmdan Fransız hatlarınım arkasına düşiırü. f 1 . k. 
e <l Alın.a.n avcı tny;-:ıreleri; garb cep- len iki mc.sserchmitd 109 tayyaresinin en - 1 --._ Dökme motorin iat cı.rı ıçın ııo 

1 frtnıi.işlerd!r. Bunlardan ~ğu düş knzl~l1ı dün lbulunmus ve bu suretle son 48 başına gösterilen zam 0,97 kuruş olmayıp 
ne du~u tur. saat zarfınd::ı. İngllız tayyru-eleri tarofından 0,27 kuruştur. 

Uydt:ı ma bir haber Fı !l da du"urülen Alman t.an resi adt'di 1 2 - İstanbul ve İzmir ehirleri iç'n 
dr 22 (A ıo a \ukselmi ir. Aynca, Fransız ta.yyarel ri litre olarak gosterilen dokm gaz fıatı ki-

.. .A > - Zwoır Uhr S zetcsi, de Alm nl ra kar m ıvaffakiye "r kay -" zaı-r · N hil' ır d lo olacaktır. e<ı en İ • orveç sa, 1 a.çıı;,ın ıı. detmi <>rdlr. Dün, Paırl tize.rinde uçmak te- ------
ngJl ha.rıh \C n.:.kl ye gemlle. Ş.eblbtlc;un bul n Al:na.n tayyare ri 1 b 

;~rın!n 90 adedine bal ğ olduğunu taroed.Hm ~erd r. ng' ft9i0 - Jap'.J ya ffillnase ~ti 

' , be salü'hlyetıı mahfelleri, bu ha. Belçika to~ralda·ı flze hde Londra 22 (A.A.) - Lord Halıfaks bu-
~ ~ cıı~:_tad hakıkate uymadığını .soy _ B!'iiksel 22 (A.A.) _ Milli müct:ıfa:ı. nt- a. gün öğle yemeğini, Japon hariciye neza-

'ltçte d" .. .. . retinın lblr tebliğ~nde deniliyor ki: . ı :retile dışarıdaki Japon sefaret!eri arasın-
~, UJurulen Alma'1 tayyaresı Bu sabah Belçıka.nm cenubu şukislnde da daha sıkı bir teması tesis maksadıle 

hn. 22 CA.A) _ i · Neufchza.tıeaıu ii.9t.ün.d<e 3 Fransız tayyaresi. . .. . . 
ra.._Cloteborg h. h B r Isveç avcı ta.y- le """nıJıan bir milsademede ibir Alman ta• -ıuhtelıf memleketlere gonderılmış olan 

~·, şe rl uzerlnden 2000 mc-tre ~ -... ' - · · f · 
~l\1 lı~ bir Alman bombardıman tay- ya.resi düşürlllmüştür. BLr pilot ölmüş, iki pl Tatsuo Kauaı ıle Japon sc aretınde ye -

<llltümıüttür. T~ alevler için. lot ra.ra1anm1.1tır. 1 miştir. 

italyan gazeteleri : 
" Karar saati 

yaklaşıyor!,, diyorlar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yeni icabların zuhur edebileceği herhan
gi bir yere göndermek için yedek gemi -
lere malik bulunuyorlar. 

E 
O Japonya teminat 

ver.yor 

Bir Italyan tekzibi H lnd Fclemenglne goz dikmiş goril. 
Roma 22 (A.A.) ·- D. N. B. ajansı bil- nen Japonyanın1 butetoprak11ad~·~hak1 -

. . 1 kında ıblrknç gun evve gos rmış o "'6u ş. 
dırıyor: tlhanın isbatLnı n.ramnya luzum yoktur. Bu_ 

Fransız htikümetinin, Yugoslavyaya nun delili, bizza,t J ... pon harlclyesinı tem~ll 
karşı bir taarruzda bulunulduğu takdirde 1 c:ien zatın soylemiş olduğu sozlerdir.Vakta ki 
İtalyayı harbe girmiş telakki edeceğini Amerıka harlc ye nazırı Cordell Hul memle
İtalyan hükıimetine bildirdiğı hakkında- ketlnın boyle bir harekete taraftar olmadı_ 

k . h b 1 • b d t k 'b d 1 ğını şayanı dıkkat bır ciddiyetle soyleml.ş
ı a er er resrm mem a an e zı e ı - Ur. 0 zanuı.n Japonyanm lisanı da değişmiş. 

mektedir. 1 tir. Filviiki bu hadi eyi muteakıb gazetecı _ 

S
• d !erle hasb hal eden Japon'harıcıye mümessl-
ıyaset dünyasın a ı .. bunların bu mevzu hakkında sordukl:ın 

suale .şoyle bir cev b -.:ermiş: 

yeni dedikodular cıNe Amerika, ne de Japonya Büyük Ok. 
yn.nusta 00.}1e b.r d 1 lltlik yapmaya me -
zun değil!erdır 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Japon harıciye mumessUının bu cevabı. 

goslavyanın Rusyaya bir iktısad heyeti bu bahisteki fena n yetı b r defa daoo isbat 
göndermesinden sonra kuvvet bulmuş - etmiş oluYor. Zira Birleşik Amer kn devleti 
tur.> taraf.odan so ma da ve resml surette 

Moskova radyos:.ınurı neşriyatı 

1 

dunya harıtasında herhanui bir değ~ klık 
yapılmak ıstendi"l ne soylenmiş, ne de buna 

Deyli Ekspres gazetesi yazıyor: dair bir imad.l bulunulmuştur. Demek kl 
Moskova dün gece Holanda ve Belçi- Felemenk Hind tanı hakkında Arnerikaya 

kaya radyo ile bir ihtarda bulunarak ya- ntfolu™:bUecek ve itirazı muclb olacak her. 
kın bir atide istilaya uğramıya hazırlan- hangi bır tasavvur veya te bb~. yoktur Or. 
malarım bildirmiştir. tnda, yalnız Japonyanın bır mülahazası var. 

R d "k . ·· 1 d . f dır kt o da, ortaya atılmasile bernber Ame. 
a Y~ şpı. erı şo~ e emış 1~: •• • r kada husule getird ği aksülamel lle der -

cBelçıka ıle Holanda harb orumcekle- hal mukabelesı]ll gorrnu.ştur. Şu halde Ja. 
rinin ağları içinde boğulmuşlardır. Elle- pon harkıleslnin, Jap:>n~anın kendi \azL 
rinden geldiği kadar bitaraflıklarını mu- yeti ve siyaseti mevzuubahs olurken Ameri
hafazaya çalışıyorlarsa da, bunun inıkan- kayı ışin lçine karı t rmak istemesının hiç • 
sız olduğu apaçıktır. bir manası yoktur Bu hareket, sadece va • 

Habeşistanın. Arnavudluı:tun, Norveç. zi~etl iği, ka matuf ncemıce bir manevra • 
Danimarka ve Polom anın uğradıkları dan ibarettir. Ma mafıh g etecUertn ımaL 

ni akibet Bel ika v~ Holfında ı da bek lerıne cevab veren Japon h ricıye mümcs.sL 
ay • ç Y Hnln bu sozler le ne demek istedillfaden an. 
!emektedir.> 

Sovyet - İngiliz ticaret müzakeresi 
Londra 22 (A.A.) - Royter ajansının 

diplomatik muhabiri, İngilterenin Sov -
yet!erle iktısadi müzakerelere girmek hu 

cak karine yollle intıkal edebilmek mum • 
kundur. Olsa olsa bu zat Buyuk Okyanus l 
çın ortada devletler arası blr muahede bu _ 
ıunduğunu, böyle bir vesika mevcud iken ne 
Amerıka.nın, ne de J ponyanın kendi başla-
rına emrivakıler yapmaya mezun olnuı.dıkJa., 

sosundaki pr-0jcsine dair başka hiç bir ha- rını kııydetmek suretile Japonyanın atmış 
ber alınmadığını yazmaktadır. olduğu ileri adıma, fazla hacil olmıyacat bir 

Hali hazırda cereyan eden müzakere- ric'at hattı temin eylemek ıstemlş olacaktır. 
ler esnasında, iki memleket arasında ti- Maamn.flh bu gibi vesikaların ne dereoe bü. 
cari bir anlaşma akdi için ahvalin müsaid yük bir kıymeti haiz olabıldığlnl Çin hare. 
olup olmadığı keyfiyetinin tetkik edildi- kAtı goorerml.ştlr. Çın seferi, dokuz devlet 
ği anlaşılıyor. Bu hususta harbin tevlid 1 arasındaki muahedeye rağmen açılmıştır. 
ettiği vaziyed nazan itibara alınacaktır. Çin içln çiğnenen blr muahede, Felemenk 

Muharrir, ilk ileri adımı atmanın Sov- ınnd!stanı için haydi 'haydi bozulablllr. BL 
yetlere düştüğünü ilave etmektedir. naenaleyh Japon hariciyesinin çocuk iğfal 

------- - - - - eder gibi vahi teminatlar dağıtmasına lü • 

İngilizlerle Almanların zum yoktur. Çilnkil boşuna bir zahmettir. 

511Li.m &a9ı1ı. C1n11ç 
gemi zayiatı 

(Baştaraf ı 1 inci sayfada) 
Duchess1 Narvik önünde mermi isabet e
den Grenville Exmouth. Daring, Hunter, 
Glownorm, Gurkka ve Hardy dıstroyer
leri, bir kaza neticesinde batan Oxley de
nizaltısı, Seahorse, Undine, Starfsh ve 
Rawa1piindi kruvazörü. 

-·················································-······-
Bir Alman vapuru bath 

Stokholın 22 (A.A.) - Juergen Fritzen 
adındaki 5000 tonluk Alman vapuru 
Stokholmün cenubunda Landsort civarın 
da kömür hamulesile karaya çarpmış ve 
batmıştır. 

Alman zayiatı: raf edilen Blucher kruvazörü ile Kanu • 
Renown zırhlısile muharebe netıcesin- nuevvelde torpillenen ayni tipten diğer 

de hasara uğrıyan Scharnhorst zırhlısile bir kruvazör, Bergen civarında İngiliz 
Norveç kaynağından gelen bir habere gö- tayyareleri tarafından batınlan iki kru
re Oslo koyunda batan Gneisenau zırhlı· vazör, bir Norveç kayna~ından verilen 
sı. Montevideo önünde intihar eden Ad - malumata göre Osloda batan iki kruva
miral Graf von Spee ceb kruvazöril ile zör, Narvik önünde batırılan 8 distroyer. 
torpillenen Admiral Scheer ceb kruva - Bundan başka birçok Alman deniza!t -
zörü, ismi değiştirilen ve şüpheli ahval Iarı müttefikler tarafından tahrib edil -
ve şartlar içinde Lütz'>w ismi verilen mişse de listeyi tanzim eden makamlar 
Deutsch1and zırhlısı. bu hususta hiç bir ta!sila~ vermemekte • 

Battığı bizzat Almanlar tarafından iti- dirler. (a.a.) 
·····························································································································• 

Sabahtan Sabaha 

Beynelmilel şüphe 
Şu !haberleri beraber okuyalım: 
Holandada Nazi partisinin yapacatı konferanslar yasak edilmiş, Nazi şeOerinln 

evlerinde aramalar yapılmış, lsvcçte Nazi teşkllitı mensublan nezaret allına 
alınmışlar. isvlç:ede Nazi mümessilleri tevkif edilmişler. Macarlstanda Nazi propa
ğandasına karşı tedbir almmL, vesaire vesaire. 
Adı geçen memleketler hür ve mustakll idareye sahih birer devlettirler. Nazi 

te kilitı ise bugunkü Alman rejiminin temel taşıdır .Naılst politikanın ne demek 
olduf'u da eserlerile anl&.!lılmı.ştır. Bir ecnebi rejimin nııa teşkilatına kendi 
memleketlerhıde faaliyet imkam vere11 küçiık hiıkiımetlerln bu müsamahaJaırını 
gaflet telakki etmek gıiçtur. Olsa olsa liberal ve demokrastik d uııeenin mahsulu.. 
dür denebilir. Fakat son Danimarka ve Norveç hadiseleri demokrasinin bu samı. 
mi an'aneslne bir anda nihayet vermiş ve henüz ılııirrl)ethı ku.banı olmıyan kuçuk 
hükiıml'tlere v:ıktimle tC(lblr alınak fırsatını kazandırmıştır. 

J\ledenlyet dıınyası son devlrlercle n'.\kll va ltalannın artması ve sur'atlenmesl, 
kiiltur ve muaşeret ş:ırtlannın blrblmıe ynklaşması, ceml)et havatının genişle • 
mesi gibi blrleo;tlrici ve kn~,ıaştarıcı tekamüllerle )avaş ~n\aş aradaki hududlan 
bile sadece bir gı!mruk kontrol noktası h line getlrmi ken (NazJ) reJ mi bütün bıa 

insani ~e medeni tekamüle bir anda ııihayet verdi. Şimdi hudud nöbetcileri yalnız 
müsellih duşrnan kıt'al:rmı değil eli çantalı ve muntazam pasaportlu seyyah ka
filelerini de siıngu ile karşılamak meehıU'iyelınde kalmıştır. Beynelmilel emni.yet 
ve tesamüh tamamile ortadan kalkmıştır. İtimadın yerine şüphe geçmiştir. B• 
beynelmilel içtimai ve ahlaki bir tereddıdlr. Demokrasi acı bir imtihan g~lriyor. 
Avrupada emniyet ve sütünün tee.~üs etmesi için bu şüphe ve endişeleri &ama. 
mile ortadan kaldıracak bir lctimai ye siyasi nizam kurulmasmı beklemek lium. 1 

~",/..ıa,. L .. J.ıJ 
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4 Şı;vflı SON POSTA Nisa~ llııııı:ı: 

~( =====·=e=h~ir~.~a~b~e~rl~-e~r~i ~J=:==a===-=~ -~ıa:::==::::.:::; =_ &J!ik==~==~~;. r 
Şeb 1• sagv lık teşkı·ta"" t j Kazalardaki polis J.b . . . 1 teşkilatı lağvedildi tılas yapan hır tabsıldar 

tevsi edilecek Dahlaiye VekrueU İstanbul Vilayetinin be. hapse mabku" m edı•ıdı• ledlye hududları haricindeki kaızıa.la.nndıa bu-

p •b lunan polis te.şkillı.tının lA,lvıne. k.araT ver. 
asit korunmaya verilen ehemmiyetle mütenası m.~ş ve keyfiyet a.lAkadarla.ra bildirfuniştir. ~ 
1 k h · hh" d • • d t db• l d Dunden iUba.ren bu kararın tatıbilmtına ge_ V k fi •d . h l . b o ara şe rın sı ı urumu ıçın e e ır a ın ı çilnıi§ ve buraıarc1a vazı.Ie gören Emniyet a ı ar ı aresı ta si darı iken dıp koçanlarını ta Jl 

. .. .. . . . . . memurları merkeze alınarak mürefeITika ko. eden SUÇI 5 4 5 •• h • k rilOJ Istanbulda bazı senelerde gorulcn ısal- danben beledıye sular ıdaresı yemden miserliğl. eınrtıre verilmişlerdir. unun sene, ay, gun apsıne arar ve 
gın hastalıklardan biri de difteridfr. Sıh- bazı ç~eler &Çllllf• terkos boruları bir- Emn1y.et Mü<!ürlüğü l\mım hasıl oldukça. • 
biye Vekaleti difterinin .sari bir hal al- ~k sokaklardan geçirilmiştir. Şehir su- bu memurları emniyet runirl1.kler1 emrine ve. Bir müddettenberi ~ nci Ağırceza mah-ı O gündenberi firar etmiş bulunan 5• 
masına mani olmak için evvelde~ alına - yunun kapımun önüne kadar geldiğini recektır. .. . k.emesinde görülmekte olan bir ihtilast>n lu dün zabıtaca yakalanmış ve adlif 
cak tedbırleri tesbit etmiştir. lstanbul gören ~hirli de az bir masrafla evini şe- Dl~er ta.raftan iki gundenberi şeıhr~l:d: zımmet dava~n dün neticelenerek. karara verilmiştir. , 
sıhhiye müdürlüğüne Vekalet tarafın - 1 hir suyuna kavll§turmaktadır. !~~ma~ta o~~ =~et iş Umum Mudurt bağlanmıştır. H~disenin suçlusu bulunan 1 

8
. f" . . dil~I 

dan verilen emre göre mektebler sık sık Şehir suyunu takviye maksadile ve Ba- m~~. au:~ müdür t d:ı~İ!~~:uİ Vakı~lar idaresi. Bakırköy sabık tahsil • lr ŞO OrUn Cezası ISkat 8 . 
muayene ve teftişten geçirilecek, dif ·, kırköyle civannı ıuya kavuşturmak için 

1
E:mniyet Müdürlüğüne gelerek Muzaffer Ak.. d~n lbrahim Hakkı Taner hakkındaki id- Bir müddet evvel Edirııeknpıda i':ı 

teri hastalığına tesadlif edilen mckteb- Bakırköyünde yapılan artezyen faali - alınla görüşmüştür. Umum Müdürün şehri_ dıaya nazaran, hadise ıudur: disinin kiraladığı laksi otomobili şo-~ 
ferde derhal kab eden sıhhi tedbirler a· , yeti ilerlemektedir. Bakırköy suyu boru- mizde bir haft.a. lro.dat" kalacağı tahmin edil- Suçlu Bakırköy semtinde muhtelif kim ne nizanuıameye aykırı hareket etJJ1eJ: 
lmacaktır. ı ları ferşedildikte-n &0nra §ehır suyu bir mektedir. selerden 1938 ve 39 yıllarına aid vakıf diasile ceza kesmek istiyen komiser ( 

Haziran. Temmuz ve Ağustos ayların- boru ile bu suya birleştirilecektir. Şehir y I 
1 11 

icar bedellerine mahsuben para almış ve 1 vini Zeki ile münakaşa ederek, .ınoıı' 
da şehrimizde en korkulan hastalık tifo- suyu Bakır köyüne gitmiyeceği gibi, Ba· Oa(SU ÇOCU ( : ra makbuzlarını vermiştir. Ancak, dip ko -ı vazife halmde tahkir eden Çolak fili' 
dur. Sıhhiye müdür1üğü ve belediye bu kırköy •uyu da şehir suyu ile birleştiril- ,) f ,. t• f ld ç~nla:ında aldığı paraların miktarını ek· nin muhakemesi asliye 8 inci cezada · 
aylarda tifo hastalığının çoğalmaması için miyecektır. Ancak şehir suyu bir arıza- yaruım aa ıye f ar ırı f sık gostermek suretile. paranın bir kıs - neticelenmiştir. 
her sene alınan tedbirleri bu sene arttı • :va uğra~sa. İstanbul ıe~ri Bakırköy su - İsta.ıfoul şehri içindeki resmı ilk okullarda fını 'ihtilas etmiş,. a~t tarafını vezneye ya- Mahkeme suçu sabit olan Hayriyi 2 1' 
racaktır. yundan ıstıfadelenecektır. hlllen 74 488 talebe bulunmaktadır. Yapılan tırmıştır. Suçlu, ışın meydana çıkmama- hapse, 50 lira para cezasına rnahkUJtl e 

Fevkal§.de vaziyetlere karşı her türlü Birkaç ay evvel fehirde tesadüf edilen son ar~tırm.alaroo bu çocuklardan 14526 sı. sını temin maksadilc de, bilahare dip ko- miş ancak komiser muavininin hıı~· 
tedl:üler alınmakta olduğu gıbi şehrin tifüs vak'alarından sonra yeni tifüs vak'a nın yoksul ye yardıma muhtaç olduğu tesbit çanlarındaki miktarı esas defterde bulu- müdahalesile bu hakarete sebebiyet ' 
sıhht durumu da ona göm tanzim edil - 1

1 Iarı görülmemiı::tir. Tramvay, otobüs. ledllmiş ve Istanbulda.kl ilk okul yoksul tale- nan hakiki rakamlara uygun şekle sok - d·~· 1 ld ğ d . k t edılıt 
~ ı b ı ıl dınıl · · ıgı an aşı ı ın an, ceza ıs a 

m.iştir. Herhangi bir fevkalade halde şe- ı tren ve diğer nakil vasıtalarını muayyen es nıe. yap an yar anı. bır kat da.ha hız muştur. Böylece 158 lira 54 kuruşu muh- tir 

birde sari hiç bir hastalık salgını vukua 1 zamanlarda dezenfekte etme amelıyesine ver:~ıt~~· llk okullardaki b kım ht telif tarihlerde olmak fi zere, ihtilasen • 
gelmiyeceği temin edilmektedir. Beledi· ı devam edilmekte. bu gibi nakil vasıtaiarı te.lebenln yardım görmesi işi~n l~ :ı~k :ı~ zimmetine geçirmiştir. 2 ncı Ağırceza malı lstanbul Müddeiumumisi 
ye, bu hususta alınması icab eden ted • belediye sliıhat işleri müdürlüğünün mü- mazisi vardır. kemesi inkarına rağmen, İbrahim Hak - Ankarada bütçe etrafında 
birleri, pasif korunmaya verilen ehem • rakabesl altında bulunmaktadır. ,Son 11 aylık bir 9Rlışma sonunda İstanbul kının suçunu sabit görmüş ve kendisini 
rniyetle mütenasib olarak almış bulun - İstanbul vali ve belediye reisi doktor ilk okullımncın bakılan çocukların sayısı ceza kanununun 202 ve 203 üncü madde- temaslarda bulundu 
maktadır. Lutfi Kırdar, sıhhat müdürliığü teşkiJa- 77~~en 10

·kla
869 a yükse!mi.ş ve .her kazada !erine göre 5 sene, 4 ay, :5 gün müddetle Mali senebıı~ı rnünasebetile AnlcD~ 

Y - . h h . uh lif h . 'h . .. 1. , h tal 1 yo ı çocu ra yapılan elbise, klOO.b ve.sa_ 1 ~ 
8 az gunlen, er sene şe rm m te tını. şe rm ı tıyacını on ıyece.6, as ıı< lre yardımlar geçen yıllara naza.ran çoırnı _ ağır hapFe. 3 .sene 10 ay 20 gün memuri- ya giden müddeiumumi Hikmet 011 

semtlerinde :hissedilen susuzluk bu sene ı vuku unda Acil tedbir alabilecek hal~ koy-

1 

m~tır. 
0 

yetten mahrumiyete mahkum etmiştir. ı ~ehri.mize avdet ettiğini yazmıştık. :rJu', 
laha az hissedilecektir. Geçen sonbahar- mak için tevsi edecektir. Ilk ok~. ~k.sul çocuklarına yacdım ~mi- Suçlu; ayrıca borç1ar kanununa tevfi-1 deiumumi, bu seyahati etrafında }teJl~, 

yetıleri bırliğı 174 okulda himaye cemiyet ve k 'ht·ı· tt•Y· 1- 8 1. 54 k ·· .1 ·· .. b" 1 · · · derııf Bir esrar tekkesi Okulların ders kesimi heyetinın raaııyet11e yakından aıfıkadar 01 _ anı 1 :s. e ıgı. ~ ır.a. ur~şu. yuz- s~ e ~oruşen ır mu 1arrmmıze. 
• • •• • ttıW? ve •bu heyetlere 20895 üye yazılın~ ve de beş faızı ile bırlıkte ödıyecektır. tır kı: dl1 

meydana çıkarıldı, V8 ımtıhan gunlerı bunlar bir yıl<la 551741 lim toplıyarak bu l(ar,sınm bUrllU,lU kesen adam c- Ankarada mali senebaşı ya.klıtjıı)' 
iki kaçakçı yakaland ı tesbit edildi su.re:le 10,869 çocuk bakım altına aıwcbil- dl. :') 'l 'ld" bulu~du.ğu cihetle, ı.~tan~ul adiıycS e' 

iswıbul za.bıt6m evvelki gece yaptığı mu_ M~rif Vekilliği, orta okul ve liselerde ders 
ıaf:f&klyetli blr cürmü nt.efhud oonwıdn AY- ke"'m' ve imtihan ıfi,nlerinl tesbit etmişUr. 
va.nsarnyda lbtr esrar tekkesi meydana çı • Orta okul ve l16elerln son sınıfi.a.rınıda ders 

mıştır. a y I y ' varı 1 bazı ıhtıyaçlan Ve bütçe ıle alakalı f11 r 
Ticarpf i• ,,er/; __ ., Kasımpaşada bundan dört gün evvel seleler üzerinde Vekaletle temaslarda~ 

Y' Sabri ism:nde bir boyacınm, kıskançlık lundum. Esasen, her sene bu sıral!l 
11

• 

saikasile ve ustura ile karısı Zehranın adliyenin bütçe ile aHl.kadar işleri ~!tcrt 
dudaklarını ve burnunu kestiğini yaz · ı fında Vekalete izahatta bulunmak vı 
mıştık. Ankaraya giderim.> ~ 

karmıştır. Receb adında bir sabıkıılı ile ka. jl<:r •>l Mayısta, diğer sınıflardQ da 10 HazL İtalya, f r giltere ve Rol""a'lyaya 
flS1 NMJnryenin bir müddetten.bord Ayvn.n -ıranda kesilecektir. Orta okullarla liselerin tif°i'~ ihrac ediloc-k 
garayda Hocaali mahallesinde Çıkmaz so _ b ... ·net, ikinci sınıfla.rı :kanaat notu ile sınıf . . . 
kakta tuttukları 7 sayılı evi ıblr esrar tek - g.ı>çcc~kler, üçüncü .amırkıır da. bütün ders - Italya, IngU~re ve. R~ma~yaya ~hraç edı.. 
kesi ola.nı.k işWttılklerl Emniyet Müdürlüğün.. lerde.n iıntlllıaım. tfı.bl tutulacaklardır. Orta leook ~ndardize edilmı.ş tıftlklerın 1hral!l-
te resbi't e<iılmi.ş ve buro.ya glrlp çıknnlar sı_ okull'rı.rctıı. t.ürkçe ri,yıuz.iye ve tobiiye dersle_ na bugünlerde başlanacaktır. ç EM B E L ı• T A ş 
kı bir takib ve tarassud altında bulundurul-1 rinın imtihanlar~ ekmıe mahiyetinde olarak ~u 1iftikber Ticaret Vek.aleti

1 
kontrölör ..• , ,,. ~ 

ınata başlanmıştır. Y4 1. yapılacak v-e bunlıırın sualderi Vekalet le_:ı tarafından. kon.trol ~ılmex.te o.lup ı ç 
Esraz' tekkesiınln bütün teı>kilfı.t ve teslsa l lw:'Gfında.n gönderileceıct.ı.r gunde 35 bin kılo tıftlk gCY.:den geçirılmlş ve s· d M·ıı~ B .. b t"l .. t l k b .. nderı 

y - • b nı ihr Us d dllrn'atı ınemasrı l ı ı ay: m munase e ı e mJs esna o ara ugu 
tile meyd::ı.na çık.a.rıhnas1 ve !bu arada Receb- B,ı imtiha.nla.m Türkiyenln ıbütün orta o - u ann acına m aa e e ... r. . . • . y • • • 

le karısının da cürmü ıneşh.ud halinde ya -1 kullarında ayni gün ~ ayDıi saatte başlana- - • . .• y -- • ıtıbaren fevkalade cazıb, eglenceh, kuvvetlı, harek-etlı 
tahııuruıları ıçın evveıkı gece ~ memur kı_ coıı..t.r. Beden t:rbıyesı o~retmenlerı u•• .. .. 
ynfet değiştirerek bu e'tin kapısını yavaşça Ort.a okul ve liselerin son sınıflarında mı_ dun t oplan ılar 2 B V U K F 1 L M 
r.almışlardır. tlh .n\ara Haziranda be.şlnınaooktır. Şehrlmlzdekl k17. llse.lerl be<lt>n terbiyesi 1 AND GRA VEY'" b k ff k" • 

Kendilerine esm.rk"" .süsü veren memurlar u··. ·• 't d . t•h 1 30 ~retmenleri dün öğleden sonra Maarif Mii_ - FERN ın en üyü muva a ıyeti 
..... nı e çı e e un ı ar. ıra d" l"ğ .. dıe if ü<l. - • 1 G A • c E N N E lr:ı.pıyı açan n.e.cebin «arısı Nazmiyeye esrar- ~ ur u un , Maar M ur muavını Vahy -

1 keşle-ree mut.ad ~an par<>.14ıyı verdikten son. Mııy:sta başbntc1k nin reisliğinde toplnnm1şfar ve 19 Mayıs 
ta içeri girmişlerdir. üı.iver.site Hukuk Fakültesinde eleme im- gıen.çdik ve spor 'b:ıvrammda yapılacak şen_ 
Bır müddet sonra. Reoe'b önde karısı N:.ı.z- ti'lu nına. ayrılacak demler kur'a çekilmesi ~~~~~ •. ~?:~.~~!:~.~-.~~~~-~'::~?~:.~!!:· ................... ı 

mlye '1rltada, ellerinde eMSE, ka.ba!t ve mır. 8011nnod:a tes!»t olunmuştur. M ib t ki b" 'd 
gilcleri okluğu halOO oda:ye glrmio.jler, bu va_ Fakfiltemn birinci sınıfırııda ikinci eleme . ua m Ctnf; ar ı r 1 are 
tıiyete intizar eden memurlar da suçlu karı dersi Roma hukuku, ikinci sınıfta ceı.a. hu - muduru vef ~t etti 
kocayı ellerindeki cürtim aleUerile birlikte !cuku, üçüncü aırutınde. oeı.a usulleri huku. . .. . 
.-o.kalıyarak Emniyet Müdürlüğüne get.ir:ınlı- im, dcirdüncıi sınıfınde. devletler hususi hu. Istanbul Muft~l Bay Mehmed Fehmiuın 
:lerdfr. Aynca. bu evde ~ılan bir araştırma kuku deMleri olarak a.yrılmı.ştır. biraderi, gaı.eıtecı füka~aşlarımndan Talfıt 
ronunda bir hayH tı5l'ar ve avar içmeğe ınah Talebeler medeni hukuk ve bu derslerden Mit.atın d::ıy~~· A~ed 1;;s:ı.n. ma_!;baası sabık 
ı;us bazı aletler elde edilerek müsadere olun_ yazılı olarak diğer cler&lerden de şifahi ola _ idare müduru mın smnıl duçar olduğu 
mll§tur. Receb ve kansı Nazın.iye bu evi es- ro.k lınttba.ne. gireceklerdir. ha.Btıalıktan kurtuıru:,ııyarak dün vefat et -
mr telrlcesi olamk işlettA.klerlni Itırat etmiş Univer6itede imtfba.nlam 30 M:a.YJSta, bat- mlştir. Cenazesi bugun Kurtulı~ta.ki evinden 
le.rdir • lnna<:aıktır kaldırılıınık namazı ikindi vakti Beyazıd 

• · camisinde eda edilrlikten sonra Merkezefendl 

( Kız talebe yurdu dUn mer asimle 

Merusimde bulunanlar ve bir kmm taleod~r 

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul vi- Saat on beşte 1.ttklAl marşı ile mera-
ityet şubesi sene başmcla Üniversiteli ıime ba§lanm~, bundan ıonra Parti na
kızlanınıza mahsus olmak üzere bir kız nuna villyet idare heyeti azasından Ha
Talebe Yurdu açmıştı. Yurdun talebe sene Ilgaz bir nutuk sBylcmiş, yurdun 
mevcudu yüze iblağ edilmiş, ve bu su - faydalarından ve açılmaktak~ maksadın

retle kadro tamamlanmı~ olduğundan. dan bahse~tir. Hasene Ilgazın nut -
dün Yurdda merasim yapılmıştır. Mera- kunu, Yurd talebefinden J'alenin bir hi
simde İstanbul vali ve belediye re;si tabed taklb etmi~tir. Nutukları mütea -
doktor Lutfi Kırdar, Parti reisi ve Kon- kib, Yurd gezilmiş. mütalea salonları. ya· 
ya meb'usu Fikret Sılay. İstrnbul mch'u.s takhaneler. yemekhane görülmüştür. Da
larından bazıları, Parti, vilavet. belediye vetliler zengin bir büfede ağırlandıktan 
erkam bu1 unmuşlardır. sonra merasime nihayet verilmiştir. 

/ 

mezarlığına ~fne<lilerektir. Merhum Ttirk 
mntbu.aıtma. senelerce hizmet etmiş, bir çok 
gazete ve mecmua. idare etmi~. değ"erll ve 
emekta.r bir zattı. Allah rahmet eylesin. ............................................................. .. 

Düuya muharrirlerinden te.rciimeler 
serisi : 34 

Anlo .. 1 (Jehov 

6 No. Kovuş 
Çeviren: ,. 

Hasan Ali Ediz 
Remzi Kitabevi 

Fla.tı 50 Kr. 

NURETTiN 
ve arkaduşları 

mevsimin Son K O N S E R 1 

YARIN AKŞAM 
Saat 9 da Beyazı tta 

1MARMARA1 
Sinemasında 

DİKKAT: Localar satılmışbr , Bi
letler az kalmışbr , bUtDn yerler 
numaralıdır. Telefon : 28680 

Dramların en harikuladesi 
2 - Sinema yıldızlarının en 5evimli ve en göz~ yılmaz atleti 

N O A H B E R R Y 'nin oynadığı 

MalıkUmlar Kanunu 
Muhayyelenin düşünmiye cesaret edemiyeceği bir film 

DİKKAT : Bu ikinci film Türkiyede ilk defa sinemamızda 
gösterilmekte. İlaveten: Renkli SlLLl SENFONİ 

,-zm•iiliiimem•liiiiiiiiiiliiiiiiliiHiiiiiiiliiiilliilillii ......................... _, 

• 
8 u G ü N ÇOCUK LA YRAMI MÜNASEBETILf: 

1 p E K 2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 
Si ıemasında .-FIR VUN U ız ı 

(TÜRKÇE SÖZLÜ ) HAROLD LO YD - LUİ 

2
.:Y·e·, dŞÇgUlünVUŞ dolu bUyUk Ddi N 
lıısnnı lıeyecandan titreten mOthiş ve muazzam bir mevzu, 

harikulade hareketli ve canlı fılm . 

Fransızca Sözlü , 
BAŞ ROLLERDE: ALAN CURT IS· FAY HOLDEN - W ALT.ACE BEER) 

Bugan seunsl<tr: saat 2 de bRşlar. Gecel~ri snat k de 2 film hirdcıı 

Dünyanın zevkine doyamıyacağı ..• Ne~'esine kanamıyacağı 
Büyük Haf ta yaklaşıyor. 

1 
Şarkılarile bütün gönülleri mest eden, Dunslarile bütün insanları çıldırt~~ 
FRED AST AlRE eglence yerlerinin bRş döndüren gtızellikleri arası o 

yara ttığı en son ve en neş'eli filmi 

DANSIN ZAFERİ 
FRED ASTA/RE ve JOAN FONTA/NE 

Perşembe akşa

mmdan itibaren LALE Sinemasında 

\'f 

b 

i 
l 
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Sayfa 5 

Hadiseler Ka111sın:la 

' • • geç·yo lar? ÇI gec 

'liyor m idiniz? =ı 

Gazete lll:n ına nasıl 
T11lib çıknr ? 
.31rkaç gt1n evvel bu ··tunlarda P. 

T. inisiyali altında b!r genç kız mektu· 
bu çıkmıştı: 

- cEvlcrunck iatiyorum. bir kadı· 
nın nefis izzeti lle etlenmiyccek. merd 
bir erkek bulursam kendtelle konuşa
cağım> şeklinde bir ynzıydı. 

Ben bu ekil ilAn ann vcrebılec k
lerı netice (lzerlnde lited nbcrJ bedbin 
bulunurum. Fakat z · uç b 

'le d c rimtn ak i çıkms nı 
el mUmkün glSrenık m ktQ b • 
lannı tunuma g e d . .,.,.,.,,,...,t'H'1 

d fa d Byle yapmı tım. 
dı~ cevablara bakınu. 

Bir tnncsi cOsman> imzası altmd 
gdiyor. Bay eOsman> kimdir, ne 
par, nerede oturur? Belli değil. Yal
nız unlan söylQyor: 

- cBen ~ yaşındayım. Evlenmek 
isli) oruın. bu gen9 kızla konu~ is
terim?:!> 

Pek 18, dl.yelim. Fakat gen2 kız Bay 

Osmanı nerede bulacak. hem konUf
m k zahmetine katlanmanın değer o
lup olmadığını nasıl anlıyncak, üst.clık 
evlenmek değil, eğlenmek i tcyip i9-
tem0ôı.ğ'ni o ne-ueden bilecek? Me9" 
huldür. 

İkıncı mcktub Eski.şehirden geliyor, 
inwısı cİbrahim> şeklinde, bır k'ilçilk 
isimdir. İbrahim kimdir. ne yapar. o 
da bc'li değil. 

t: n u ısme gelin • o, daha ziya
mahiy tte go nüyor: 
n P. T. > u p ıc-

n num lı k tuya milracant 
.linde. 
şu üç mektubun hulasn ını 

uktan aonrn izdn; aç illınlan 
e bedbin olu.şunun h klı olup 

ad~ına hüküm verebilirsiniz. 
TEYZE 

Eskişe.hirde Bay H. K. ye: 
Mektubunuzu yer!ne gönd receğim. 

fakat bana öyle geldi ki. 1.amanı fena 
scçflmlştlr. 

Galatada: Bay Mehmed Yıldıza. 

mektubunuz gönderilecektir. 
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Said Paşan ın Sadrazamlığı h içbir fayda temin etmiyor - Milli şerefi 
kurtarmak için gösterilen gayretler - Mustafa Kemal ve Enve,· - Yangın 

büyü me is tidad ı göstariyor - ltalya i le uyuşma 

Nisa~ 

C:ZÜRAAT:J 
Yabani zeytinlerin aşılattınlmasma ve 
zeytincili ğin ıslahma dair nizamname 

······'\ ,................................................. . 
- 3 - r .. ı I' '. Beıinci bölüm: ~ük~fat ve c~za: İ 3573 sayılı ~nunun büküm.ıerini ~A 

Madde 42 - Beş yuz agaçtan aşagı ol- 1 edt>n ·eni zeytın nlzamnamesınln, b j 
mamak üzere zeytınliklerin1:? toprak ti- 1 de !lon kt5mmı neşrediyoruz: p 

I
; Nizamnımıenin bu bölümleri, yoııııı~ 

marını ve ağaç bakımmı fenni esaslar . - ki u k ük" ~ 1 • ıle ' 1 . . . : yurnyMc ere ver ece m a •~ • IJll' 
daıresınde yapanlar arasında Zırctat Ve- 1 ttıarPltette bulunanlara. verilecek ceı• 
ktıletinin müsaadesile zeytin bakım teş- I gösteıl~or. ,, 
kilatı tarafın~an ıı;ll.ac?k müsabakaya lŞ- I i Gerek (ıfedenbeıi zeytincilik ile ulırıe
tirak edenlerııı zcytmlıklen mahallın E:n : ııan, «erek lıundan sonra zeytinlik r.d , ı,; 
büyük mülkiye rn.emurunun veya tevkii il: t·ek "*'Yn ~enlden yapacaklar için bil ı 

1 z;unnaıne hükümlerinin dalına :öziinıı;ıı'
edeceği zatın başkanlığında zeytin bakım ı buJuudurulnıası lfı.zımdır. Çünkü yıır ııı': 
fen memurları, zirnat muallım! ve ziraat l n·ytlnrlllğl, ancak bu hükümlerin bllll 
odası reislerinden te:;;ekkUl edecek bir he nl:lkn.dıırl:ırca benimsenip tatbik r d 

yet tarafından tetkL~ edil!r. Neticede bi- E rr.cs11c kalkınacaktır. 
Ne kadar yazıktır ki bizde irfan kü- kalıyordu? Tek bir iş vardı. Ameli bir ret1e!.. B~ka ne yapılabilirdi? - bir kuv- rinci, ıkinci ve üçüncü dereceyı kazanan-! ~ Ta~1mmtı1} 

tübhancsi büsbütün denecek derecede fa'ide istihsal edilemiy~eğinc emnıyet- vet teşkil olundu. Tunusa mücaveretin-\ }ara Ziraat Vekaletince tesbıt olunacak '\, .................. ...... : .............. .. ............ . 
boştur. İlim namına birçok tasavvurlar le beraber hiç o!mazsa milli şerefi kur- den dolayı Frans_ızlar, M:sıra komşulu- miktarlarda nakdi mükafat veriliı. 'ı dikten başka zeytınlikler~ verilen zar~ 
ve bunların etrafında l.>irçok gürültüler tarmak: Bunu hükumet deruhte edebilir ğundnn d'Olayı lngilizler İtalyanların 1 Madde 43 - Fenni budama alc:tlerıle Jar ayrıca tazmm etti.rmr ve m:ıhkeJJ'le 
olur da nihayet bunlardan doğan ya bir I miydi? Bunu ancak millet yapabilirdi. :rablu:gn~be yerleş~!erhıi müs~ma?a aşı takımlan~m zey~i~ müstahsilleri a~a- 1 den hedim kararı alınıncıya kadar ağıl: 
hiçtir, ya hiçe pek yakın bir şeydir. Ne- Milleti hareket haline getirmek için or- ıle telakkı edemezlerdı, onların ımkan sında yayılabılmesı ıçın badema ustalarıle rın kullanılması mahallin en büyük J11 
tice itibarile .müterakki milletlerde, hat- 1 tada bir kuvvet te vardı: İttihad ve Te- dairesinde müzaheretine güvenmek ilmi- ehil müstahsillere Ziraat Vekllctlnce kiye memuru tarafından menolunur. , 
ta kOITlfU memleketlerde hergün akın a- rakki Cemiyeti. .. Matbuat memleket,:" dile mahallinde bir çete baskınları tertib meccanen budam.:ı ve aşı takımı ve leva- 3573 sayılı kanunun 14 üncü madde 
kın ilmt neşriyat, bilgi ı;ahacsım doldura hiddetine tercüman oldu, iri ynzılarl:ı I- olundu. Bu kuvvetlerin teşki1atile uğra- zımı verilir. sinden: 
doldura taşmakta iken bizde yıllar geçi- 'ı ta?yaya ebedi husumet vlıdeden başlık- ! şacak, başlarına geçecek fedkiir, azim ve Madde 44 - İşbu nizamname hüküm- c ••• bu hükme riayet etmiyenler be' 
yor, gençliğin elıne verilebilecek kltab- lar ve bunun altına ateşin makaleler koy-1 hamiyet sahibi zabitler türlü müşkülat-' lerine göre yapılacak her nevi bakım iş- lediye veya köy ihtiyar heyetleri, zab 11 

ların zuhı1runa hep tahassürle bakmakta du. Çocukluğumdan kalan hir hatıra o- tan aşarak oraya kadar gittiler. Enver de leri için sal€thiyetli memurlar tarafından memurları ve zeytin bakım teşkılatıl1~ 
devam ediyoruz. Hangi Mr irfan şubesin- larak zikredeceğim: l<"ransızlar Tunusu orada ifü, onun çılgınlığa yakın öyle t:ış- mal sahiblerme tahriri tebligat yapılır. dahil memurlar tarafından tutulan zabl 
den misal alalım. İşte tarih... Yüzlerce işgal ettikleri tarihte Ahmed M"tat Efen- kınlıklan olurdu ki bu gencin idaresine Tekiden yapılan tebligata .:rağmen bak>m varakası üzerine heş liradan altmış liJ · 
misal fflıristi yapmaktansa ya1nız tek di merhum hiddetini zaptedemiyerek. pek itimad edilemezdi amma Must:ıfa işlerini vaktinde yapmamış ola~_lar hak : ya kadar hafif pa?:a cezasmn mahku!l'l ~ 
küçük bir misal z.ikredeceğim. Trablus- cTercümanı Hakikat. te bir başmakale- Kemalin de namı vardı. Onun ta o 2a- kında bakım :memurlarının g~tereceğı di!irler. Bu hu.susta tutulan zab:t ,aril. 
garb!.. Koskoca bir vilAyet gözlerimizin de cbiz Fransızları Tun ustan scıpa1arln mandanberi mallım oJan tcşk 'Jat VE' ter- 1I lüzum üzerine kanunun 17 nci maddesin- kaları hilafı sabit oluncaya kad:ır :raıı 
önilnde ana vatandan çntır çatır koparıl- çıkarmasını, denize dökme~ini biliriz• tibat kabiliyetleri, hiç yoktan harikalar de yazılı cezalar tatbik olunur. teberdir.• 
dı. Bu vak'a nasıl oldu. nasıl devam etti, demisti. Koca bir orduvu sopalarla patak- icadına kadir olan meziyetleri i1e bu çete ı1 3373 sayılı kanunun 17 ne~ m~ddcsi: Altıncı bölüm: Müteferrik /ıiİ' 
ne yapılabildi, netice J'le .,)du, muhte1if lamanın, Bab•ali caddcsi11d" kendı ine baskınlarına kat'i bir tec:ir atfedileme- c Yapılacak nizamname da>resındc zey- kümler 
.safhaları nasıldı, hiçbir tRrih milteteb- muı:ırız olan b:r muharriri yakalayıp ~ö- mekle beraber hiç olmazsa yüz ağartacak I ünliklerde bak1m işlerini. vakwtıncle yap- Madde 46 _ Aşılanıp yerinde kolııC". 
bii zuhOr etmedi ki Babıa!inin hazinei teklem"'k kabilinden kol av b r ış olamı- bir hareket nazari]e bakmak imk~nı mil- mıyan ze)1incilerden hın agaca kadar olan zeytinliklerin te.mizlenmesin.:lcJl ç. 
evrakına mürocaat z.ahmetini ihtiyar et- yacarını düşünmemişti. Matbuattan son- y('sser oldu. Bu i'in ba!lına geçen fodai-1 beş liradan yirmi beş liraya; bın ağ.açtan kan odun, kömür, kereste vesaire teJtlıt 
sin de daha düne aid olan bu vak'anın ra meeting-ler geliyordu. Tfı Bvzance- lerin arasına hanedandan bir is'm de ka-1 beş bin ağaca kadar 2!l liradan 50 ~rnya; liyene aid olup bunlar zeytin bakım Jtl~ 
bize acı hlkAyesini naklt>tsin. 'ı den Basileus-ler zamanından başlıyarok rıştı: SalAhattin efendinin genç oğlu Os- beş binden fazla ağaçı olanlardan ~O li - murları tarafından parasız verılecE>k b1• 

Ben bu vak'anm içinde ya~adım, ben fstanbulun zaptından sonra Osmanlı dev- man Fuad efendi. Bu şehz~de sonradan radan 100 liraya kadar hafıf para cezası vesika ile hiç bir resim alınmaksızın ~ı. 
de bunu tafsilatile bihn'yen1erden biri-, letinin muhtelif edvarına kadar. dnha esaret işkencesini de çekti, az kaldı ta- alınır.> şarıya çıkarılır. ı.fozkCır vesikalar J11Llfl. 

yim. Eğer tarihte fötısas sahib! 01saydım sonra mec:rutlvet ilAnını taktb Pdilen yıl- lihi Cem sultaninkine ben7iyecekti. 1 Madde 45 - Bu nizammımen:n 27 ve hasıran bu işe mahsus ve orman usuJle 
ben de müahazeye haklı <llarak maruz 

1 
ların gE'tird·.1!: vukuat S!ralarında hep Bu iş için pnra lazımdı. Cemiyet onun 28 'inci maddeleri hükmüne (=zeytinlik- rine tevfikan cild ve varak numara1Jf1~ 

kalırdım. Bildiklerim be<? on satırla ic-ı böv'e toplcırıtılara zetY1;n olan. hazan c:el- da çaresini buldu. Hotandadan dolaştıra- Jere hayvag sokmamak ve ağıl yaptır - havi olmak üzer~ Vekaletçe ayrı rerıl' 
mal edilebilecek şeylerden ibarettir: lerle knn aktığını gören. bazan yaygara- rak, bazan mahalline vasıl oluncaya ka- mamak hükmü) aykırı harekette bulu - kağıdlara bastırılır. • 

Said Pac:anın sadal't't makamına geç- larla df'llım b'r mevdan vardı: bu meyda- dar tehl'kelere maruz kalan. fakat ekc:e- nanlar hakkında zeytin bakım teşkilatı- Bu kabil nakliyatın icahı halinde ge 
1 

mesile hiçbir care bulunAmad:. nası 1 bu- nın mukadderatı hep bXvle """)Pr vö-r- rivetle maha1line vAsıl olabilen mühim nn dahil memur1ar tarafından tuh:lan rek yerinde ve gerek iskelelerde konttO 
]una bilirdi ki her türlii nnkc:an neti<'esi- "Yl"k v" bu neviden nutııklar dinlemekti, miktarda para gönderildi. Bu para ncsıl zabıt varakaları üzerine kanunun .14 ün- ve rnürakabesi zeytin bakım teşkilatı \'e· 
le İtalva ile umumi bir !liekqd" harbi ka- Trab1usmırb işinde de ıı:ene c mukaddf'- tedar:k olundu? Bir muamma... cü maddesinde yazılı cezalar tatbık edıl- ':\ orman memurları tarafından yap!ll'' 
bul etmek körkörüne m"'mlel:f'tin bütün ra1ını tekrar etti. Bir üçünci.l hnr<>ket da- B·r yantlan bu çete h"r0keti devam e- ~ncak bunların sahıbleri her lürlü kaydı 
salıil1erini bu memleketin k"'vi donan- lıa vardı: Boycott. derken bir yandan da İtalya orada mev- (• J Birinci ve lklnol kısımları 2 ve 11 Nl. (Dcrmm 11 inci sn")f<Ufo. 1 
ması ate~lerine maruz bırakrr.ak olur:hı. Buna da alışkanlık vardı: Bosna ve kini tahkim :a:;ror, son:a.dan kat'ivet ~tarihli Son Postadadır. ..-:;: 

Mahalli bir rrıü~afaava kıvtı~ ederek Herseğin işga1 i üzerine Avusturyaya. Gi- kesbedecek bır ıd.~r~ teşkıl~tının tasl~ih- riyet ve İtil!ıf mensubıarı, İttihad ve Te-ı B~~un için artık, ne olursa ols~n'. o)\'e 
harbi mevzı'ı b•r sa'1adll tAl-ıc'l 1d etme!{ rid vak'asmdan dolayı Yunanistıma kar- nı kuruyordu: hukumet elı kolu mütc-1 kk. d.. 1 Arnnvud meb'uslar- de boy!e de Trablusgarb elden gıttı, 

. . . . ··~ ... :; k 1 • ra ı uşman an, • . . 1 • f hafll' 
lazım Rt>livordu. fakat orada hıçbır teı;- şı bu vasıtaya müracaat edilmışti. Trab- vekkıJane go&> ... ne avusturu mus. vu- d b 1 ldug-u gibi ihtimal öteden- imkan daıresınde de mı lı şere mu ,

11 
d . bl t k" . an azı arı o h .. kn l b'l" 1tal~ k ·Hitı askf.'rive mevcud d!'ğH ı. lus~nrb için de 1talyovn karşs ayni har~- k.uatın ce~~yanına r emaşa <ır vnzıye- beri orada yakından alaka taşıyan ital- 1 za edilmiştir diye u 10 un~ ı ır. ~· 

Buoo mukabil bilinivordu k; ftalva b;i- ket başladı. Nihayet. bir ikt1sadi ve tı- tinde bek ıyordu. . anın casusları da vardı. ile uyuşmak zaruret kesbcdıyordu. t 
tün istima1i mümkün olan naldive gemi- cari harbclen ibaret kalan ve tesiri hic:hir Cok be.klem:ğ: vakıt . kalmadı. Bu y Balkanlar ne doğuracaktı? Birdenbire pahasına olursa olsun, o tarafta serbes 
]erini sderber yapmıc:. mtıhtelif liman- 1aman mütecavizlerin bir adım geri çe- memleketın talıhınde daımn oradan ora- 1 . . h gcniş,etc- kalmak icab ediyordu. 

. . 'd d Makedonya mese esı sa asını . . ..;1 
Jnrda tahsid ett'~· külli kuvvetleri mu- kilmesinc hizmet etmiven bu hareket tc ya sıçrıvarak tutuşan bır yan_gın ıstı a ı t b 

1 
h d d na kadar yayılabilir İşte bu maksadla hirekete geçıldı 

bı b 1 · b ·· 1 b' rek stan u u u u • r· 
anam bir ordu halind!'. mühımmatile. devam etmedi, edemedi. Etseydi ne ola- vardı. Tra usgar mese esı ov e ır . d ·? 

1
. t"kbal. getireceg~i tehlike ev- müzakerata başıandı. uzun uğraşmalıı. 

d d d · d k f kt mıy ı. s 1 ın bl' toplarlle. her tilrlU 1evazımiJP bunlara bilC'cekti?.. çıkmaz a ~va~ e ıp urur en u u 3 , ld k~fedilememelke beraber pek dan, çekişmelerden sonra Balkan har 
1 bındirmis kısa bir deniz mı:>~nfec:ini ac:- Meself' şerefi miPiyi muhafaza kav~ı- bac:ka tehlike len haber veren emareler '~. en kk d ı ydı· Bulgaristan nin patlamasından ancak biraz evve 

• ' • • • .:ı B Ik , h. , t d muteva ız avranma ı ' ' ·ıdi· 
tıktan. husuile devletler ara~ında cari ve c;ından ibaret kalınca gene en rot\ essır belırrvorun. a an ar ıç ~ a ışmı~ e- • . B 1 öyle Ouchy-de bir uzlaşma vücude gelebı 
mer't hukulc ve milnas!'batı ~a bir adım- carevi İtt'had ve Terakki Cemiveti bul- ğildi. Arnavudluk hep kavnıyan, patla- Sırbistan. Y~namstan.f. · lduknl ar n- Artık olanca dikkat nazarı Balkan11l' 

b . k ·b· d' B k k mşulardı kı nasıl ne es a ı arını, n da aoım öte tarnfa nartikten .sonra. Trab- du Umulmavan lıatırn gelmiyen vac:ıta- rna~a hazır •r a1an .~ı ıv ı. u n7:a- o . fl t d.k.l birrdi 
"'~" . ' . k' ··kı· b 1 nasıl vurduğunu bıran ga e ra ı ı e ı . ·ı 

lu.,aarbe vığıvermictti. lara müracaat ederek Trnblusgarbde yer- nın altına atP~ ~etırenler, onu öru .. ı- ız arının . eli di? Halid Ziya U§akhg•~ 
Buna karsı bovun eO'rnf'ktcm b11ı;ka ne lllerden. Sünu!liJerden ücretle - evet, Uc- venler kimlerdı. Bunl arın arasında Hur- etmeden takıb etm y . - ıır~ 

=-=======""'--===- - -- = 1 iki kabul buyurmadı. Bundan so 
d h. b' 1 3 · · ric' - Fransa siz en ıç ır şey satın a - •Son PMfıo•nın f!debi tf"frika~ı: 3 baron, Rober'e şarap getirmesını 

m~.Ba~ahiçMrmemle~td~Çün~ ~-~~----------~~----------------------~~~a etti. t 
bütün bu işleri ben kontrol ediyorum. R ş 1/ A •ı N A N M A y A N _ Sizin iş bana alaka veriyor. Eve j 
Yalnız ben satın alabilırim bunu. Ve bu- h hakikaten bunu ben ... Hem sonra ep~ 

nu sizden 10 milyona satın alıyorum. Na- A D A M TER c~ M E. E D E N .. · tehlikeli bir iş! .. öyle değil mi? .. bilrne }<i 
sıl, razı mısınız? u pek akıl yatmıyor da... Ey, demek • 

- Fakat ... Mösyö... t 1 A L'l T r-A H n 'ı Q ZAN SOY siz huna sahiden birki_mh~'A1n görüyho:~-
- Hemen şimdi, masanın Ü5tünde 10 r""1 r- K nuz ha? insanın bu es ı u yasının . . 

milyon hazır. Vesikalar yanınızda mı? ~azan: Jorj Delaki kat olabilmesine? .. Hani şu düşünce ıl•· 
- Evet. mösyö. Hepsi burada, çan - nasıl olsa in.c;anın hülyaları tahakku:k ~ 

tamda: hesablar. plAnlar. formüller, ilk V h 'f 'd .tm Baron katibine: l Oldukça merasime riayetli, nazikti; fa - O halde, t ecrübeniz timdi nereye der .. amma bu asırda değilse başka ast 
.. . , . . dd b.. ül e erı il er gı ez, ' . k d rdı' 

tccrubelerın netice en. ıca an uy ( Ş b. k.. k un dedi Bütün kat şiddete hazır olduğu çabuk hissedllı- a ar va · da ... 
· ·h ld bul k · · k ·f - unu ır oşeye oy ' · · · • F k t ·· ·o- hazırım ı mikyasta ıstı ~ e unma ıçın cşı - bunları bu gece otururken yakarız. 1 yordu. İnsanı boğacakmış gıbı korku ve - - a a ' mosy ' . Bernar. gayet sadelik e: 

nameler... . 1 Ve şimdilik, mukavemet edilmez elle-
1 
ren kocaman elleri vardı .. ve ~ir _ _çocuk - Neye hazırsınız? - Fakat mösyö. dedi, bu, çok uzll; 

P .. kAli Venn 1c:.te çek Fransadan ·k· k l - Ne zaman istenirse tecrübeyi yap- zamandanberı· gerek Fransada gerek e,, - ~ . · ·. ,. ·. . ri arasında tuttuğu dosy:ıyı önce ı ı par- şaşkınlığile gülümsiyere soz soyuyor -
başka tııç hır devletı bundan ıst.fade et - a, sonra dört parça ederek yırttı. du. mağa hazırım. Hem ne kadar çabuk o- nebi memleketlerde bazı fizikçiler " 

» hhild ed. s· d k ç }ursa o kadar iyi.. zira biliyorum ki bu d"ltıı tirrn~eai taa ıyorum. ız e en * _ Bana öyle geliyor k i sizi evvelce d~ mühendisler tarafından t etkik e 1 

d. R be h h ngi if1e uğraşan yalnız ben değilim.. A ırorıO" ı namınıza -yazınız o r- er a 1 Bu anda Baronun gözlerine çarpan görmüştüm, mösyö... mösyö Bernar, bir meseledir. HattA Fransada, s 
b ir h_ak __ talebinden ferag.at edi·y· orsunuz. dosyanın üstünde mavi kurşun kalemle - Yani, eğer maksadınızı iyi anla- mı' Heyetı· tarafından tevzi edilen b~ 
K ,.,,f h d ı k ı zannederim... dımsa. demek istiyorsunuz ki, arzın ca- rı• "".,.mızı nasıl oşuma gı er5e oy e u - ıu kayıd vardı: Astronotik (*), Andre Adam: * d astronotik mükafatı vardır. Otuz se • 
lanırım. 1mza1ayın şunu. Ve ıimdi bu B t f ndan zibesinden kurtulup yıldızlar 11.lemin e b 1 8 r• 

. . ernar ara ı . _Evet, mösyö. dedi. ü ç sene evvel de denberi birçok alimler. ki un arın 
serveti aksi ll!tikamette başka bır fey ı - ı _ Bu mösyöyü içeriye alın. dolaşabilecek bir makineyi, bir aleti ge- ' . L Tchi"eusl<1• 
cadına tahsis edin. Yani hayat istikame - d h ·ı . h a ziyaretinize gelip size mesaimden bahset- rek hesab, gerek teknik noktasında ta- sında Zıolkowsky, S.- ·• l h \,cıtl 

_,_ . k öı·· Ayni zaman a em mu evazı em - 1 d" b . hakkuk ettı·rcbı.ldı'nı··. o··yle mi? Walter Hohmann. Hermann Ob.ert c'" t inde değil demt:m ıırterim, yo sa um . 
1
. 'L.· x •• •• •• 1 b· .. adam ı'çerı·ye miştim. nşa1lah şim ı enı... ,. 1 Ar .. 

Zım ı "ır gurun11 cı 1 o an 1 1 Pı'rquet, Robert Esnault-Pe etrıe, el değil. Şimdi .size tunu da haber ver eyim -..b.- .. d -k ·kı· .. b·r Baron: - Evet. mösyö. 
1 

L J{ll 
. . k . girdi· yenilmez ır gov e, emı ı ırı ı deacon, WeUs. Dr. Bing, Wi ly e)'• 

kı; şayet benı aldatma , doe:v:ımn bır e - ' 1 le _ Oturunwı, rica ederim, Mösyö Ber- - Ve şüphesiz. artık. bu makinenin . \'fi'' 
fini saklamak ve taahhüdlerinize rağmen I vücud. çıplak bir baş.d ağ::m~ş s~ç nrb ço ed imali için lazım o'an paradan başka bir Debus, H. Goddard, Ferber vesaıre ·şıctı 
bunu kullanmak hevesinde iseniz karış - parlak iki göz arasın a ır ay uş . uru nar. d i. k"' bunun hakkında etüdler neşretmı ı-

h . bu yü~ 'ddi tte b nu son derece geniş ve kıvrıntıl: bır a - Sonra d~yayı açarak devam etti: ıeye ihtiyacınız yo . konferanslar vermişler. imtiyazlar n 
maın, anı nuen cı sure a~- ' k ld 1 fer Bernar: t . . u\.IS• 
nız derde ıırir•r. ğız ve hemen hiç çene yo . - Mesainiz fU yı ız ar arasına ie ş· d' k d ngılız ,, 

a· " • k d. d d ~· ı - Evet, o-yle, dedı'. mışlardır. ım ıye a a. r ' ~ıı it etmek meselesine taalltı e ıyor u, ea ı + __ d h -
- Fakat ... ben n amualu adamım, (•) Ast.ronottk CUtronauUque) bir tana. mi? h ani fU diğer isimle astronotik de- Baron koltuğuna daha iyi yerleşti, di- Alman. Viyanalı, ~eçlı ve a a .~ d-

mösyö. re, bir tına1 .sefine, blr ıtm~ yeya herhangi zini dizinin ü.stüne attı, bir sigara yaktı, mütehassısların birçok makaleleri ırı) 
- Devam edin, mö.yö. A Uah lfiyet ba.!Jıka. muhayyel Wr .....ıta ile yıld17Jara c;ı - dikleriEvet efendim, o mesele. b ir tane de kAşife takdim etti ise de be- şar etm~tir. (Arka:ı-ı ııa1" 

versin. kıp dolafmadt. .Tercliıne edeD. 



SON POSTA 
w 

'········· 

ng· . 
i Papa-0;:;·ğ·~;8·~·;···R·ö·~·a·d·a··;9·r~··il~i·a·r·;~~···Cic;i·a·ş·;·~ka~··liey~·i····i&~'ii';···m·a·;·ı·ı 
1 Qtizlü, sarı saçh bir takım çocukların satıldıklarını gördü ve bunların i 
1 hangi memleketten getirildiklerini sordu. Esirci: "Bunlar Angller'dır, İ 
\~!~i. Britsnya adalarında yaşıyan putperest bir kabileden kaçırdık.,,) 

····················-······································································ ........ ......._.... . .. _,_ ... ________ ... _ ..... 
l " Son Posta ,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor_ ) 

40~ütteftkbniz t~gilterenin tarihine, 
~bir aöz atıvermek ıu günlerde Son 
~t ın okuyucuları için faydalı ola -

ır '-nıyarum. 

~ Yıunan ve Litin coğrafyacıları, 
lilter tereye Albion adını verırlerdi. İn -
k, e adalan. çok daha eskiden Feni -
idi. 1 t\icear ve gemicilerin de malUmu 
~ &u adalardan Ön Asya puzarlarına 

1 'i ~tirırlerdi. 
'81 ngıitere adalarının en eski sahibleri, 
~en Orta .Aayalı büyük Kelt ırkından 
~tler ile Skotlardı. Bunlar, en büyük 
l'\itı~~. fimaldeki dağlık mıntakada otu
lıı -.cuı. Millddan evvel ikinci asırda, 

llız~lterenin büyük adasının orta ve ce
lip böleeaine Keltlerden Britonlar ge -
bıı Yerleş.mifti. Bundan sonra. Latinler 
% adalara, bir taraftan Albion adını da 
«ııı. lnınakla devam ederek, Britanya a-

Verdfıer. 

~ÜYük bir Akdeniz imparatorluğu ku
~ a,Qlnalılar, fütuhat devirlerinde. Bri
~a adalarına .Mi!Addan e\ vel birinci 
ht da diktatör Jül Sezar zamanında a -
4ıı b~ tılar. Fakat adaların fethi zor ol
~ .Brıt-0nlann tiddetli mukavemeti kar
'arı llda bu fütuhat ancak miladın ikinci 
~da, imparatorhik devrinde Antcnen
~lt" Ulınanında tamamlanabildi. Şimal -
~ .ı dağlık bölge ise. İskoçya, Roma ida-
~n~ hiç girmedi. 

lif litonlar, hıristiyan dininin ilk yayı
to Çağiannda hır1'tiyan olmuşlardı. Bri
~ların taıirl altında. gene Ke~t ırkına 
buıtııub İrlAndalılar da hıristiyanlığı ka
ltr .etmişlerdi. Şimaldeki P.ktlerle Skot-

ıae putpereat idiler. hassa sahil bölgeleri, 
1'tı ~inci asır baş.lannda, Roma hudud- baştan başa yağma e· 
ltt nı parçalıyan Cermen muhaceret akı- dildi. 870 yılında. İs
tıı .kallısında Britanyayı muhafazaya me- k n n d i n a v y a • 
~r Roma ordusu, adayı ve sekenesini h'ardan Danuvalar 
ç di tnukadderatile başbaşa bırakarak (Danimarkalılar) a -
lltılrnifti. Avrupanın beşeri simasının ta- danın bir parça~ım 
~n değişt:ği bu asırda Ccr~en boy- tamamen zaptetme.. 

111 .ndan Angl lar ve Saksonlar Şımal de- ğe muvaffak oldu • 
li Ve M d . . ahili ' . • eli anı enızı s erını yagma e - lar. Danuvalara kar .. 

lı~~rlardı. Nihayet, kıt'ayt, küçük çeteler şı, Büyük Alfred di _ 
Çık hnde terkederek. İngiltere adalarına ve an~lan enerjik bir 
il hlar. Britonlar, bu büyük istilaya kar- kral bütün Anglo-
11 hlrdlannı koruyamadılar. Gal ve Kor- ı Sak~onları kendi ida
~ay bölgelerine çekildiler. Hatta bir kıs-1 resi altında toplama
~ Fransa sahillerine hicret ettiler ve ğa muvaffak oldu. 
~ n, Britanya diye hi.lA kendi adlarım Biivük Alfred ve ha-

l Ya~ tnıntakada yerleştiler. .. . leflerı Danuva istila· 
~ ngııterenin cenub ve orta bolgelerm- sına bir asır kadar 
di ~erıeşen Anglo-Saksonlar. burada, ye
ti t.raUık kurmuşlardı. Bu krallık'ar, ip- mukavemet ettiler 

dı~l kabile teşkilatına dayanıyordu. Or - Fa,kat 987 ~e, 1?;~~1: ~. kabile cengaverlerinin sil3h ar - va.~n~ ~o .• şı e 1 

"4t(ta...1ı11- d 'b t ·d· u ·t 1 1 İ yenı bır ıstıla dalga~~ 
ltıı , 15ın an ı are ı ı. orı on ar a r -

daJııar, Anglo-Saksonlardan nefret e- karşısında. Anglo • 
~lerdj Bu d ··ı·· .. d.. k" h . t" Sakson kralı Etelr"'dı 
ık . n an o :uru u.r ı, ırıs ıyan . 
"'Ql.it}· b . .. . . F'ransada Normandı-
ın., ı. u yem mustevlılerın arasında yay 
-"it ya dükasının yanına 

lhA_ ıatememi.şlerdi. Kendileri de, Cer -
~n kaçtı. Az sonra da Da 
lle llluhacereti yüzünden, Roma kilisesi nimarka kralların • 
lı !tlünasebeUerini kesmi~ler. hıristiyan

Kraı büyük Alfred 

.a lın ilk '8.f şeklini muhafaza edıyorlardı. rian Büyük Knut 79
• 

C\h .. l manında (1017-1035), lngiliz çocukları. Papo ve esirci 
~ 0.Saksonlar, altıncı asra kadar put-
b~ kaldılar. Ancak bu asrın sonlarına bütün Anglo...Sakson krallığı Da - ne geçti. Kral Edvard, ö!ünciye kadar, 
~d.ur ki, Papa büyük Greguvar.!n.gön ni.markalılann eline geçti. Knut tahtında bir gölgeden ibaret kaldı. 1066 
,diır. Ang!~Saksonları Danimarkalılarla bir da hiç evlid bırakmadan öldü. Bütün 
M,

1 
gl mi&yonerler tarafından hırıstıyan 

·""' dile Tarih .. le b" k' k d d tuttu ve kendisini, Danimarkalılarla Angl Angl"--Saksonlar, Haroldu me..:ru kral _ l> r. fOY ır va a ay e er: .,-- ~ 
ha .. _al>41 Grquvar. bir gün Romada e::ıir ler'.n milşterek kralı ilan etti. ları tanıdılar. 
)-.ı-ında dolqıyordu. Bır esircinin be- Normandiyaya sığınan Anglo-Sakson 
~tenli, mavi göı.lii. altın g:bi saçları o- kralı Etelred, orada. Normandiya düka -
"l tlarına kadar dökülmüş, gayet gü - sımn kızı ile evlenmişti. Bu izdivaçtan 
~e sevimli erkek çocı.ıklar sattığını Ed\'ard adında bir erkek çocuk dünya -
~· Esirciye bu gilflel ıeyleri hangi ya geldi. Knutun ö1ümünden sonra ınüş
~ eketten getirdiğini acrdu. Esirci, bu 

1 

terek krallığı parçalandı. ve İngiltere ta
~t~!arı Britanya. adalannda yaşıyan cı, 1042 yılında bu çocuğun başına ko -
ta;yı .est bir kabıleden kaçırdıklarını l"Uldu. Edvard, İngiltere~re giderken. ya-
... L edı. Papa içini çekerek: ,Yazık!.. Ya- . 
""il! ded· bu k d - 1 . 1 t nmda asker ve rahib olarak bırçok Nor-.. ı, a ar .guze ınsan ar pu -
~~ old kl 

1 
. h 1 d man götürdü. övle ki İngiltereye adeta, 

h~. u an çın ce ennem er e ya- . . ... 1 ••. : b" N k b 
~aklard.ır bu d p b .. sessız, guru tüsuz ır 0rman a ını aş-
~l ... • n an sonra apa u gu ld 

Ayni yıl içinde idi ki, Normandiya dü
kaH da ölmüş, Giyom adındaki oğlu Nor

mandiya dü'kası olmuştu: İriyarı, fevka
lade kuvvetli bir adamdı. İyi bir avcı, ce-

sur bir asker, kurnaz ve hilekar bir diplo

mattı: ,gaddar ve ıalimdi. Portresini ta

mamlamak için kafasının da kel oldu -
ğunu yazabiliriz. 

Ölen İngiltere kralı eniştesiydi. Ken -

disini İngiltere tacının meşru varisi gi

bi gören Gi~ bu tacın Hsroldun ba -
.ı. Çıocukların mensub oldu,.u kavmin a- lamış 0 u. 
'illlı 6 

1 s ks 1 ·1 · l ı · şına konmasından birkaç ay aonra, 1400 
lla 80rdu. cAngllerı cevabını aldı, bu- Ang o- a on arın ı er: ~f' en e~~· za -
..._

1
da: cAngl değil. Angel!. . .Melek gibi degan. kralın bu hareketını hoş gorme - tane kayık - gemiye bindirdiği 14,000 atlı 

""r.... d 11 d k ı ve 45,000 yav. a asker ile İngiltereye rık-tlıı "' · · .ı dedi ve derhal Britanya ada -, diler. Sa~on za egcının an ve ra ın , 
ttı d~i Anglleri hıristiyan yapmak için kaynatası Godven, Normanları İngiltere- tı. İngiltereyi kahramanca .. m~da~aa. e~_en 

ily<>tlerler gıöndermeğ'e karar verdi. den çıkarması için Edvardı zorladı; ve İn- Harold, cenk meydanında oldu. l' atıh un-
~ÜÇ{ik Anglo-SaluJonlar krallıkları, do- gilterenin idaresini de, bir diktatör ola- vanını a1an Giyom. kend;sini İngiltere 
~ ncu uırda hkandinavyalı korsanla- rak kendi eline aldı. Öliimünden sonra I kralı ilan etti. 

hiicuınlarma ujradılar. Adaların bil- avni kudret ve nüfuz oğlu Haroldun eli- Re§ad Ekrem 

Savfa 7 

1'I i Z A H -······-···---···· .................................................... . 

Sıüınahta varını saaı 
································· Yazan·. lsmat HuJOsı· ...................... _ ........ . 

Beyotlunda büyük bir apartımanm 
sahibi (pasif korunma) işlerinde çok gay
ret göstermişti. Apartırtlanında mükem
mel bir sığınak yaptırmış. Apartıman 

kiracılarının bir hav:ı hücumundaki va
zifelerini tayin etmiş. apartımana alarm 
işareti verecek bir canavar düdüğü koy
durmuştu. Pa_,if korunma teşkilatı mü
kemmel olan apartımanında. bir de tec
rübe yapmak istem .şti. Bu tecrübe haki
katen faydalı olacaktı. Nitekim de öyle 
oldu. Fakat ayni zamanda ben de istifa
de ettim. Çünkü o gece apartıman kira
cılarından birinde misafırdim. Alarm işa 
reti verilince, misafirı olduklanrnla bir
likte sığınağa indim ve orada şimdı an
latacakları.mı gördüm. Tekrarhyacağım 

sözleri işittim. 

Merdiventlen indik, dar bir kapıdun 
içeri girdik. 

- İşte sığınak burası. 
Etrafıma baktım. Neler görmedim ne

ler. Yanyana oturmuş pijamalı iki kadı
nın başlan bana bir acaib göründü. Mi
safiri olduklarıma sordum: 

- Şu iki bayanın başları teneke kaplı 
mı? 

Cevab verdiler: 
- Bigudili. 
- Anlamadım. 

- Saçlan kıvrılmış kalkmak için j a-
tarken başlarına takarlar? 

- Ay bunlar böyle teneke kafalı mı 
uyurlar? 

- Evet. 
- Engitisyon devrinde bigudi deni-

• len nesneyi icad etmeyi düşünselerdi, 

Canavar düdüğii acı acı çaldı. herhalde yakaladıkları, zindana att1kla-
- Alarm işareti. rı insanları uyutmamak imkanını da el-
Ben sordum: de etmiş olurlardı. 
- Ne yapacağız? Yanı başımda kalın sesli bir erkek ko-
Cevab verdiler: nuşuyordu: 
- Sığınağa inmek icab ediyor. - Ben çok tedbirli insanımdır alarm 
Ev sahibi bayan bir dakıka knyboldu. 1 işaretini duyar duymaz, soğukkanlıhğı-

Tekrar göründüğü zaman hayretten ken- mı hiç bozmadım. Güzelce giyındım Ye 
dimi alamadım, biraz evvel gayet sade öyle indim. 
giyinmiş olan bayan tamamile değişmiş, Sesin geldiği tarafa döndüm ve konu-
boj111unda bir kolye, kulağında küp.,ler, şanı gördüm. 
kollarında bilezik!erle garib bir §ekle Bir ayağında bir iskarbin, öbür aya
girmişti. Avucunda tuttuğu b!r takım ğmda ökçeli bir kadın terliği vardı. Ök-
eşyayı da kocasın:ı verdı: çeli kadın terliği giydiği ayağına erkl•k 

- Bunları da sen cebine koy. çorabı, :iskarpın giydiği ayağına kadın 
Kocasına verdiği eşyanın ne oldukla- çorabı geçirmişti. Pantalon yerine ctel:

nnı anlamak için yan gözle baktım. Bir lik giymişti ve bir bluz üzerine askısını 
ruj batonu, bir pudra kutusu, bir tüp boyunbağı gibi bağlamıştı. Başma da iki 
krem gördüm. kulplu alominyom bir tencere koymqtu. 

- Affedersiniz amma bayan, takıp ta- - Seni alçak seni... 
kıştırmanızın sebebıni anlıyamadım. Bu bir kadın sesiydi. Acaba kime soy-

- Tayyare hücumunda yükte ha!if Iüyordu. 
parada ağır eşyayı insanın yanına alma- 1 

- Yakaladım. tilh tüh .. hiz.metçıle ha, 
sı icab etmez mi? mutfakta kırıştırdığınız yetişmedi de bu-

- Evet orası öyle, ben düşünememi- rada da öyle mi? 
§im. yalnız tunu sorayım. dudak boyası, Pes perdeden bir erkek sesi: 
pudra kutusu da yükte hafıf parada ağır - Vallahi karıcığım günahımıza giri· 
eşyadan mı madud? yorsun. 

- Hayır, fakat onlar hini hacette hü- Nesrin korkudan bayılıverdi. 
viyetirni isbat etmem için elzem. - ){ör olasıca bula bula bayılacak 

- Affedersiniz gene anlıyamadım. senin kucağını buldu ha .. 
Dudak boyasından, pudradan hüviyet - Vallahi karıcığım. 
varakası hiç görmedim de.. - Haydi haydi sus şimdi, yetişin 

Ev sahibi bayan bana döndü: dostlar fU alçak herifin halini bir görün, 
- Siz beni tanırsınız değil mı? diye avaz avaz ba~ırırım. 
- Tabii tanının. Sesleri perde perde alçalmıştı. 

- Sokakta görseniz. Perde perde yü kseleu iki kadın sesıni 
- Nerede görsem tanırım. •duyuyordum: 
- Bu halimle değil mi? - NeclAyı gördün mii? 
- Başka haliniz var mı da? - Bak gene t;evd •tle yan yana ..• 
- Boyasız halim. İşte o zaman tanı- - Fırsat bu fırsat değil mi? 

yamazsınız. - Onlar için bayr.ım. 
- Anlar gibi oldum. - Eski bir söz vardı. iki gönül bir o-
Acele ediyorlardı. Kapıyı açtık. Mt!r- lursa samanlık seyran olur, derlerdi. 

diven kalabalıktı. Yaşlı bır kadının se- - Şimdi de iki gönül bir olunca sığı-
sini duydum: nak cümleglh oluyor. 

- Evladım söyleyin canavar mı bağır- - DergAh mı oluyor. 
dı. Aman yarabbim nedir başımıza g.- - Oümıegah canım .. hani Makberde 
len. canavar bizi yerse biz ne yaparız. var ya .. 

Genç bir kadın sesi: - Makber mi, bu bir pastahane mi? 
_ Pasa Lena zanavar. Yok zanavar - Yok efendim Hamidin. 

yiyecek. bizi ne sağrirlar. \•ersinler ek- _ Hiç bilmiyorum. 
mek, versinler ot, yesin, otursun. Sesler gitgide yavaıladı. daha fazla 

Bir erkek sesi: duyamadım. 
- Canavar mı geldi. Çiftem olsaydı, _ - Av1re Salamon. 

ni an alır. alimallah gözünden vurur- - Ne o İzak. 
dum. BPn Afrikada iken as1an bile vur- Sesler deği..:mi~tL C.ene kulak verdim: 
muştum. - Salamon mum alalum. 

EY kumandanının gür sesi diğer ses- _ Ne yapaluın mumu İzak. 
leri ba~tırdı: - A1iriz duzun ~ b~ş kuruş.~. Satalum 

- Alarm işareti verildi. Bayanlar. tanesi beş kuruş. bır alarm da uç duz.un:ı 
baylar, haydi sığınağa. <Devamı t t inti sayfada) 



Trondheimde müttefiklerle Almanlar 
aramda kat'f bir muharebe bekleniyor 

SON POSTA 

POR 
Atl~t:er;m~z Mısırda 

hoyuk muvaff al<iyetler 
kazandıl:r 

(Ba tarafı 1 inci sayfada) l kisinde bulunan hattı, oraya paraşütlerle 
§imalden ve cenubdan külle halinde iler- kıtaat jndirerek kesmeğe teşebbüs et -
lernek suretile Trondheim.deki Alman kı- .mişlerdir. Fakat en son haberlere göre bu 
taatını çevirmek için süratle bir demir mıntaka hlla Norveç kuvvetlerinin elin· 
çember teşkil etrneğe çalışıyorlar. de bulunmaktadır. Kahıreden gelen haberlere göre Pazar gii-

Son Pa1tanm ıı:abıta romanı. 20 

-Olen· kadının mazis 
nu Turkiye _ Mısır atletizm mfuıabakaları 

Afton Bladet gazetesinin verdiği bir Akaayi §imalde. Narvik mıntakasında yepılmıştır. Bu müsabakada atıeUerlmlz b\1. . • 
habere göre, ~lk İng1ıitmüfrezelerı Trond 3000 kl§iden rnürekkeb bir A1man kuv • yük muva.ff.a.klyeUer kazanmıfl&ııdır. Fakat. .şimdi aksini iddia ede-, - Çok kazanır ıru ıdi? 
heirnin elli kilometre cenubunda demir- veti bilkuvve yakalanmıştır. 110 met.re mA.nialı totıada Faik, 1500 met. mem. Çünkü. kadm dediğimiz mahlUk- - Yerlilerin irabda mahalli ~ 
7olunun stratejik teliki noktası olan Alma, aj ınsını 1 t~bli~ re koşudıa. Rıza Maıksud birinci olmuş.lardır. lar. 0 'kadar anlaşılm~ 0 kadar ~rar tanbulda hiç bir ecnebi aııtist.~ 
Störene Vartruf bulıınmaktadırlar. Beri in 22 (A.A.) _ D. N. B. ajansı bil· ~-;..=~= ==t:!,ı.s;. doluı şey~~· .. ~ bazıları bir dar t~ kavmmamışt~. ~~ 

Yol Störenden Trondheime gitmekte diriyor: 400 nıııtırede de Gören urıun atmmacıa Mu.. manolya gı.bi naziktirler. Kddar kokla- ve .u~terede buradakinin 1 
ve şehirden batı cenubda Dombosa uza- &yter ajansı, bugün İngilizlerle Nor- arter blırincJ. Faik ~ tl~ü olmutJardu. maz sararır solarlar. Bazılan ise 0 gü- miali fazla kazanın:b. .. 
narak orada Gudbrandedal hattına müll- veçlilerin muzafferiyetinden, bilhassa fn 200 metrede P'a1k üçüncülük allıuftır. ze]., 0 litü ve 0 şayanı perestiş vüoud - - Onun hakkında bildiklerJDl 
ki olmaktadır. Bu hat Osloyu Hamar il - giliz lataatının Mjoerra gölü yakınına Sınlıia ~t atııııına&t Akın ilçtlnctl; lar iÇiıde bir kwd, bir artlan ruhu ta- - Seninle aramda kalmak 
zerinden Romsdal koyuna bağlamakta - ge'dıkJerini ve Haman zaptett'kleı'lni hı- dı:a:.~ :m::n:·._ şırlar. Onun için Jülide gibi yüksek bir~ haıkkvıda bil~. aft.lı--
dır. ber vermektedir. kipi 8 blrinelllt a1ırııı4tır. soeyete kadnımıı bir aıttadaşını koca gıan Fakat bunlan polise SCYY • 

Malfun olduğu üzere İngiliz kıt'aları Almanlar bu hususta diyorlar ki: . .... bir bıçakla öldiiriip öldüremiyeceğini ği.nıe ve gazetene de yazmıyacajllll 
Romsdal koyunda karaya çıkmışlardır. Alman kıtaatı. cephe gerisinde uzakta Fenerm yap cagı Mısır aklım almıyor. Eminim ki, Jülide sını- ir bana söz vermelisin? 

Storhemden Stokholmde çıkan Da - bulunan Haman geçmişler ve şimale doğ SBJahatinden vazgeçildi fı. tipi itibarile bir adam öldüTebilecek - Söz veriyorum.·· 
gens Nyheter gazetesıne verııcn bir ha- ru ilerlemekte bulunmuşlardır. Şimdiye PenerbahQe kJübünün Mısır seyahatlnden bynette bir insan değildir. - Pckın öyle ise .. · 
herde İngiliz ve Alman kıt'aları arasın - kadar İngiliz ve Norveç kıtaatı h •ç bir sa.rfınazaır edilmiştir. Şimdilik hiç bir ta.tun _Fakat. neden kaqt11? - ~niha aslen nerelidir? 
da Trondheimin şirnalindeki Vardalsr;:ı- tarafta harekete geçmemiş1erdir. Alman• Mısıra citmtyeoekUr. _ işte iş burada çatallaştyor. İşte. - Istan~ .. · . .. . 
rada muharebe cereyan ettiği bildırnmek lar, işgaı ettikleri .mıntakaıarda bermu - lsıanbul - Ankara arasında beni Wşündüırem. şaşı.rıtan nokta bu - -:- HaJıb~. ~ bi: .~ tü 
tedir. Bu haber şimd } il kadar teyid edil- ta~ ıdiratle ilerlemektedirler. • rası... Vıyanada gonıp sevdiği bir kadJlllll 
memi1tir. Londra 22 (A.A.) - lıveçteki gazet~ J8nl maçlar _ Ben de bu firardan kuşlrulamyo- zı olduğu söyleniyordu. Herif, ki1dt 

Hedef: Oslo muhabirleri, Namaosla Grono arasında inntloclen Be)'Olluapor, Kurtulut- w nım ya! Fakat zannediy<:ırıım ki polis mak için Viyanaya gitmiş, bu 
L ndra 22 (A.A.) - Royter bildiriyor: Aıman ve İngiliz kuvvetleri arasında bır şı,şıı tMımla;rtle Anlmndan Dem1rapor ve rz üzerindedir. Yakında bu esrar per - sevişmiş. evlel'lUÜf ve İstanbula 
Norveç kıt'aları ~imdiye kadar Alman• muharebe cereyan ettilf haberinin yanlı§ AnGracücö tatımıan aruında milli itilme de3i de yırbl.,, Ier ... Seniha bu smlda doğmuş .. . 

ların yürümesıne engel olmakla iktüa et- oldu~nu söylemekte ve Alman tayya - =. tetliıode bir mü•baka urttb edll - _Fakat azlzi!ıd Bu mesele~_ - Monşer, bmı1ar palavra ... Ne 
miş ve ~ 8?n ~ongsvingendeki ~uk~- relerinin İngilizlerle P'r_ansızl.~r .. tarafın- İlk 111&9 bu harta AnUnda. ,...,ııacattır. tiğin kadar basit btr l/f!Y değil! Ben, Jü- ne .astaırı var. Senihanın asıl ismi 
vemetlerJ mutte!ıklere çok kıymetli bıı dan ihraç hareketi yapııan ku,.uk Nam· KuTtulllf bu münuebetie bu ha.!ta An.kara. lidenin bu cin.8lyett işledt.ğini bir tnrlü şedir. Ben omın. on iiki yaşındaki 
zaman kazandırmıştır. j sos şe:hrini kıii1e ~virdiklerini illve et • ya gidecektir. kabul edemiyorun. pek&IA haıtı:rl~rum Sümüklü. 

Müttefıkler şimdi Oslodan Trondheime mektedirler. Ga. atasaray - Demirspor bugun - Kızın, obomobİ'linin buksıduğu abdalca bir kızdı. Kır:rruızı !rordell 
giden yolları ve demıryolunu tehdid ede- Grono ile Nam!_:OS arasındaki derr.irvo- A k d k I I kad ~uw....ı zannedi mu _ bağlamnış örülü saçları bir beygir 
cek vazıyettcdirler ve hatta Trondheim- lu da Almanlar tarafından bombardıman R ara a 8fŞI 8ŞIJOr ar yer; ar ge&U.&gu.u. yor ruğu gfbi arltasmdan sBrJtardı.. y 
le ko~u tecrld et~lerdir. Bu mutte - edilmişse de az hasara uğramıştır. CJe9en aene ~oda mOll tüme JDa9l sun_:_ Bu suali ben de kendi kendime bacaklan ve gözreri güuldi. İtiraf el' 
fiklenn Andalsnese asker çıkardıkları Narvikte vaziyet yapılırlııen hldiae çıt.an takıml8l'd&n Gala- rdum Belki 

1
......;.,,.· Benim öğren- yim ki onun sahnede muvaffak o~ 

Möjöna göltı.nün şar'k sahilinde düşmaru Amsterctam 22 <AA> _ Daglit Allcande ~_Y~---~ t.a.tımıan bugt1n AD- d~.. b.I ge u-:rdaır. J:nı.u-ı- Bo- nı hiç ümid etmiyordum. Bugünkil ~ 
· k · · d · 1 .. A......... ...,WH uu maç J'&pacakla.rdil'. ıgım r fJeY varsa o u ıut:ııuu •• 

çevırme ıçın şose ve emıryo. u u~erın· guetesi, Noneçte h'aı'eUt icra etmekte olan - ğlız Palastan çıkarak otomobiline bin- hatırlıyorum. şu senin oturmğun ,. 
den Dombosa vardıkları haberı, mutte • İngutz tıtaa.tınm NanUt. halkını şehri ter. Et Ye aebze fiatlan ucuzladı •. . Senih oda h. _ kemlede oturu)ordu. Çok zayıftı. M 
tiklerin öniımüzdeki hedeflerinin bizzat ketmele davet etmıı ddufunu yazmaktadır. Dün resmi d&lreieırtn ölleden mnra tatil cfi~. Bunu~ anın ;~1 llktan avur<llan Okmüştü. Yü~ 
Oslo olacağını göstermektedir. Çilnldl İngiliz :ıataa.tmın bugiin mat 15 te olmaa mönuebetile plyaaad& mühlm bir met.çısi söyledı. Bu kadın bana şay . ç -,_ 

Alm 1 ı..ıt.la t il N hücwna kalkması Te be hücumun inkişaf f""'"-t oknedJ!o .. n..ı a.-.. 'n-==!..ı....& .... di1<kat bazı maliDnat daha verdi: bır damla ren'k yoktu. Ayak!k.abıs • .-
an ar ıma ö ayyare e orveçe etmesi lhı.tmaA ~. ~v ......... .....__,, m ............. , '"' ~ birisinin ök si kınJmıı...+.. Onun JY 

takviye kuvvet1eri göndermekte iseler de az olmuftur. - Bu maltbmt neden ibarettir· .. .. çe . 'i"~ 
muharebeler süratle bllyük bir şiddet 7 cephe Amdolu 111 'l'nLlcyadan mal menlidatı de- - Dans ~H~si fle ~'Y kralı - yürüriten se-ndeliyordu. kili' 
k kt ld ~. d d 1 d l _ stokholın 22 <A.A.> - otpl~lJC .t'<lorveç vam etmekte, ~len mallar aaıılmak.tadır. nın Jcrıı arasında bir gönill rekabeti - Hayret monşer! Demek bu 

azanma a o Ue; ... n an ama aın a ye . . İhraç ve dnhlll Jı.!tlhlik mallarında. bir flat fa:ki bi kı7Xl:r? 
re indirilen bu takviye mllfrezelerin:n m&hfellerirıde be,an edildlfine gore Norveç. farkı kaydedilmemiı}tir varmış. r r .. .. :. •• . 

bund bö. 1 uh ·b . ı· . - ller timd:i 7 muhWillf cephede c;arpJfIDakta- y:..-~ "'"1", ...:.. ~_._,__ -~~ı _ .An19madım. Bar muduru guldü: _ -~-4 an ye m are enın ne ıcesı uıe- dırlar· aMlolilo aon .\A& .. er..... fe11u11u.s -.-. ık H tınelkt hakl ~ 
rinde çok zayıf bir tesiri olabilir. Mütte- ~ Lnaııpr: Tıondbetm· Hegra· sıe. :tıayyan "Ye bllbaaaa kuzu meuudatı M"tnuf - Yarri iki kadın da bir erkeği se - - ay:,et e. e ısm. Jki. O 
ffk: kuvvetler Norv~ man~a harbi -ı "V'81D&W • .&ergen ,.. 'daha aıenit 'bir cephede. olclıllUndan et tıat.lannda hlsaolunur bir vi~rlanmş. Hbmetçi. bu yüzden ara- 0~ •• 00 .. 90~ i.naruna:t.dı be kuo' 
nin ·ık teşebbüsünü ellerine almıf gl\ - Bil cephe Honrtors'daıı ~ Pa.raJo. düşüklük baŞ}aml§lnr. lanın~ h1~i bazı münaka.şalar olduğu- sumüklu kızmı hır yrldırı olacağı tsit 
rünü~rlar. Zira Norveç ordusu artık evlk'I aec;tiktıeın eonra Bamaz'a. ck>Aru, MJo - =::a=:::::. r:-~ ~ nu anlattı: ak~ ~irdi. Fakat. ben bu kıym~ 
müc rred de~·ıdir ve He.,.. Dave Stenh - 1610nü 1aklb etmekte ve !lverun un ce. r t.l bir ha 11 ırıJa.....,,. -Bu edam kim imiş? tecrubesiz ve 8.rsız kıza hakaret -.4 

e & e·- n1lbundılıın İneç hududlım. ıradv -.nınak- ıa u 1 uc .....,ur. · · · dim. Çünkü b;__,.,a.. öneele bu OON"' 
werdeki garnizonlan Almanlann teca - tadlr. • --- - Jülidenin nişanlısı. . . . .... ~ r . 
'VCiznne maruz kalmak tehlikesinden ku"'- İlk ımnlıtlra Blun&r'duı ~ Bam.- Bir adaaa arkadaflDJ - Çok tuhaf, öyle gımı"J.Şle:· sonra pa~~Jardı _. 
tuımuştur. mw a.dlaanıa. kadar 1r1Joeı11. ıölümı takib et.. bıçakla yaraladı - Evet! Hizmetçi ~~ın, ~a~ an - AYfie ~~ın asıl ~- ~~; 

Askeri münekkidler fUrasıru kayde - mektedtr. . Kesm'P"..,.. Uzun)'Olda oturan Nlyut ne !attıklarını polise de soylemişt.ir. işte Hayafıt& kırnsesı ydrtu. H:ıç mes u _.. 
ctlyorlar: Alman1ann Norveçlilere karşı A7n1 mahfelloe.rde 11.lft edlldıtl.ne röre in. artı:ad.qa Bercüar bir meseleden dolayı tay_ polis şirml'i hı iz ü:zerlndedir. Fakat, ma.m.ıştı. Baıban, çalgılı bhvelerd! ~.I 
müthiş tefevvuklan vardı Zira malze- dts bt'al&'!'I Mamıç t.ıt'Ua.rtle btrlttıte bu ga etmltler, NIJazl bıçalıla Bertrtlan yara.- ben bu hususta bir kanaat edinmek için man çalamıış. ... Kıza sahneye atı.UP""': 

. cephede 9M1J~. İngutz tıt'akn ıamıttu .. fikri bured imiş Kendi . ne tlP 
meleri çok modem leli. Domboada de - Anc1ıııı_.... oepbeaine 1nıüe aevlaedUnıtıUr. Ywah 1ıeda"1 edDmet Üllfft ~ çok daha ihiiyaıtkar olmıya taraftarım. . . . an .ge · sıne , 
mfryolunu berhava etmete çalışırken esir Freınm Jmi'ala.n Trondheiın'tn tlmalinde t.amstne b.ldır*1uf. carih hattında ıa:'- Bunun için senden bazı malUmat rica tedığins sordugum ~ ~u il" 
edilen Alman askerlerinin her biri l • kAln N'am8os'da bulımm•ttad!!ier. Hecra .ta bata bet1RD""ftır. - edeceğ.im. lre~ ·~neye ç~aca~. Buyilk,,., 
deta seyyar tersane gfbı idı. ttzerinde ieal, benDz mulaa:vemet etmektedir. Kaleye _ Benden ne öğrenmek istiyorsun? artist olacagım• dedi. Fminım ki bu-~ 
bu kadar ağır sillb ve tec.lıizat ta7ıyan yüUet tahslllnt P'raırad& yapan erlı:A.nıharb Tıvndjıhtnı ele pçlrmtıte telebbt. edıecekJe. _ Betki sana garib gelecek. Seni • leri söylerken karnı gunıim.ıyordu. J!!; 

ıd lh. "b' 'L.nu. P'*4'all lkıipermamı kumanda et.mette • ıt r" ıwtııdlr. . • a- on..a.. f-.ıı..-ı~ P"". asker'er Almanyada o u6 ... gı ı uu~un dılr, , PClldo critaüa"mn Noneçtat mnhabJı\ hanın gıençliği bakıkında ne bıliyorsan ona ..... UQ~ış, w. ~ 
nakliye Vliltıtalan emirlerine Amade olan N rd inciltaenln ~ ft.tti olmadlluu be bana anlatmam ıioa ederim. Zaımetti- hal sez:menı1:' olsaydınh ........ 
geniş yollarda iş görebilirlerse de Nor - on~ 0 11811.nun_ yan etmekfıedlr. !'ter ıı sün pçecet otana ğime g6re, bu kadının mazisi pek par - güler onu el.irlden tutar, ~pmm ~ 
veçte oldutu gibi manevra sllrati fer.it kuvYel mane•ıyeu inslUUertn Wod>büslerini b1 bir nıtt1oe19 lak değildi. da bınkırchm. Acıdım. çünkü ki~ 
1ıechizattan daha mühim olan arazide kl· Londra 22 <A.A..> - imin taynatlardan 1.s'lıl eLmelerlnıe bnkln Jaaı1mı,ya.ca.k. _Böyle bir malt1mat senin işine ya- siz ve açtı. Ali.kadar oldum. Ç~ 
f1 seyyaliyete malik o'amazlar. Kaldı kf, eeien lıabeıtere core Non8ç kıtaa.ta Almalı :::~~ ı::b~ nyacak mı? sahneye karşı hummalı biT enerjisi .,,., 
müttefiklerin Novreçte kullandıkları al - .ift!IAanm bidayet.indeki nıa.n.et hareket.ıııln labllmeleri için ,m..ı ımn~=fat ~ _ Orasllll 'baml bırak dostum! Sen dı. Kendi haline bakmadan, yilbe:-~:ı 

. k d h t1 tıe1M eıttilt manevt,..t bozukhıtunıın artık en -• Ş'mdl ır."\,.:~;ıı,,;; F ı--t ~ 1Mı1ar Alman1annki a ar ve at on - ı..trl .ıtmd& ~. Nonıec; siıba.,ıan. 40.000 ubr le'YketıQelıeri ,.. bu icıtu.t.a btl- acaba benim istediğim nıaictala.ra vakıf CKJ~r: c ,.,.""'ır .. 5'-'m. ~MI~ .: ~ 
dan daha ziyade modern ve mllkemmcl- nm ,. uılıımieftn1n. m.annt k11TI'etl fimdi yük bir topçu ltuvvet.a ye t&nwe.lıeaie miia. mISLD.? E~r bugQn bu hususta beni tat- çahıptırrrsanrz. Matahari gtıbı ~ 
dir. mülgwmMAdJr. ~ b\tmımalaıu lAzuncbr. Bu ha.reklta min edemeı.sen bMün ümidlerimin llt- ve meşhur bfT dansöz olacağım• dJT'', 

Stokholm 22 (A.A.) - Afton Bladet Ballıl noktaJı&rdı&. ~ kıta.atı Norveç ~ ~ ~~~ deınl2den 78- ya düşeceğinden konkuygun. s~leniyor<lı. Kimbilir ibu ~zleri ~ 
tesi . kıt'Ulrile lılmu tıeımln edebllm~rd.lr. Bu p edıeblllr. • . ki 5.ıı......t-ı.....ı' Onun bu ~ 

gaz.e yazıyor. ~ Ncıneç baD:ı tıaM1ndt çolt güzel blr te Poı><*> d'İtnll&, mMt.efik.lerJıı Oelo mını.., - Yahu! Ben senı hiç bir zaman bu- m 15~'" ... Ll'l~· • .. ..-111 
Cumartesi ve Pazar günleri milttefilc &1r J&IJllUıtW'. • itasında bir hlmL "" s~ mm1*tuın,, gilnkil kadar garlb ~U bulmamış- ideftbi nazarı dildk:atiml celıbettf. ~ 

lruvvetlerle Norveç kuvvet~eri Namsosu ZMınec»kUl'ne eöre, lb "'96 ım.ç edilen da d'A bir bava ve denizaltı taamıau yap _ tırn. Saıid onwı ınmJsim öğrenmekle törlerden mil:reldreb bir operet h~ 
Troncfhebne batbyan demıryolunu ve mm- etradll ingnıs.,. Norveo tvneUerlle ı1*1a.rmlm mwıt.emel c*tulmuı JUm&kta - ne kazanacaksın? Gazetene işi :roman- kuran besteklr bira~~ 
f09e yollannı fasılasız surette bombar - irtibat tıem1n ec)ebl«nltMrdir. dar. • • tize edere4t yazacakınn galiba! YWlJllrak kendisini gönderdim. ~ 
chman etrnf•lerdir. Gong ve Snaasa bom- Almanyada neler llyleniyor? Norveçte ölen ilk AmenkaJı _ Kat'i en *1vndan 06 le bir mm balet için küç&k mlar toplu~ 
t,a d ecrı r1er arasındadır Londra. 22 <A.A.> - Amerlkamn Btokbob y y lf'81 Onu d j etmiş Orada dans 
~ 1':11m ~ncr~ ) P .ntı · 0 Bem 22 <AA.) - fyı bir membadan blldt. e1 iliR! a.~tıerı muavıru olup Dom~ geçmemiştir. SM1ıa bu malömatı neden ~ an~ e · · · _., 

to 0 . • - ara~.. e om- rtlıdlllne 9'1119 Mmuı dlplmm.tA.lt .,. askeri da bulunan yü?Jbap I.ıoeley bu feıhrln dllnttı öğrenmek is1ıedlğbni anlatayım. Seniha rab 5gren?i. Bana montamman ~ 
bas yakınına indırilerek esir edilen Al- mtıbaflll, Norwçtn ietilbmda.n 30lV& Alman l>ombecdmıam M'IMftıctıa a:.nütttır. Loııleır hakkında. asıl Seniha hakkında. dans di. Kendisini teşci eder, hayata klJr. 
man mQfrezesf 200 kf,fden mtırekkebdf. J&N.D ftllt,.Uni Almmı nat.buatmın batıaet. Norveçte ölen n .Amedltahdır. krarçest Seniha dejil büyük cesaretini arttmmya çalışm:tım. 
Bunların ~rinde çok ağır teclıizatlann- ~ ._ 1*'1K lfn••••tedk. Norveçiıı Loodra Elçisinia natku meş~ur artistUtfnden t~rriid en:~ Nmt o ilk iddialarına rağmen gfJ#: 
dan başka bir de telsiz postası vardı. ~J. t1*i!Onw-t alm*la -.ı me.bafil, Al - Londra 22 <A.A.) - Norveçlıı lAmdra eı. --..ı~ •-...:ı c.o-tha h-•-A--d ka..L. ba~ak bir i9tidad ve kat>iliyet g8~ 

~ diplıamatlt ,.. askeri fa&Uyetlni ç1a1 Oolban bu e.t.aıam radyode. aö ı.....tı1'· ~ ııuııuın ~t cm11\m a ne war __ ..1 .. ~ 
Trondtteim yakınında kat't bir muha- tesri 9trrııeP çaJJ.flD&kta okhıtunu beyan nutukta Norveç topre.k'la.rı a ~= fazla rnaltimat elde edersem katilin izi remiyordu. Fakat. baletl~r.araınnu• 

rebe cereyan edecelf zannedilmektedir etmıektedtı1er. MiifllddJar; ~ı hare-ıım §J ~lddeW bir 'bareltete g şm.if ole.n mtH. ( ind o kadar kolay yürilveceğim! danseden ikız olara~. g6~lüyordu ... ~ 
ffamar l41ti""•d edil"'i mi? kMm AlnwWnn tbtiJa.t maaemel~ini su. lefı lerın Noneçtek.1 icra.eı uı:m ae ve te,. 7 nc><fiV'OI"\.Jm. Bu kadının esrar dolu - O zoonıan bugunkü kadM' gur-: 

Londra 22 (A.A.) - Henüz teeyyi!d ra.tle Wıııııtmeet.e olıduturıu beyan etmekte. 6 i o2aca#m& kıl.11! bulu 11 ı h •m n öy~ bir nokta ı tesadilf d ğildi dernek? ... 
· s k'--' · t dtrler. 1 ' ıra.: . . - Azizim· güzellik ha4donda ısı~! etmiyen to nvlm haberlenne ~re. n- A1D1 mDpNcBer; NQl"YeÇ aeterınln Alman ~ ~ gün her 8aıatbı met.l ed r. ~ hane brrçok şeyle öğretebi- . ' .. IcU -

ımz kıtaatı Haman istirdad etmiştir. Bu denJs ,.., 'ha.va. Jcuvwtıedne pe:c pahalıya nıaı v demı.şt.ır. ' lay Iır. ler muhtelıftlr. Yü1'il ve .. wcıud6 --, 
haber kavdi thtfyatla karşılanmı'1ır. oklulunu Hw etma:tıedllteı. blı :e do.ki Leman, ommlan.ıu sflııti: S'Ursuzdıu. Fant (harMrulı:ı~;: _,ı 

Gene St.okholmden bfldbfldfğfne gl5re ltalyanlar ne diyorlar? ~tmıt hıaUı1eı1n bir Y Cın - n pek işine yanyaca~ zan- derecede gilzel değildi. ( -

tank ve di~ dır hub levazımı ne mtı- Boaa 22 <A.A.> _ l'1'&nla btaatmın Nor. ~ ım ~1.r~n~~ :;;ıu m ~~· Bu ~ ölümü beni o Dlln 'Çlkan liri yangın a6ndOr81dl 
cehhez İn.gflfz kıtaatı. Hamann bulun - veçt. bulunmut, ~ ımıtbuaim İatandi _ ten eonra söüerh\t şöyle bitlmılft.lı'! • ar m teessir etti ki zihnimi~ top- Dl1n Kumka.pıda Muhmnehatun çı~ 
4fulu Mioessa gölilnün şfmallnde Norvec- n&'YY& meııeieler1 Mttrndatı 8ıAJno81m art _ Geieo habert_. • oesa.ret verici ~hlyet_ cağım. Hayaıtt.a santim ntal oo. ŞeTtetıe aid 24 aaym f tatlı ahfab ~ 
Jnerle temasa gelmlştft'. Ôyle zannedm- tılmlııllbır. Bu guet.dıer, hıswzıerıe Fransız. ted1r. Kuvvel.ler.lmizin muvaffa.tfyatier tay olı ak pek işime ~lmez. Sonra · ~re- lrinel atından ya.ngın çılcnıf, bir~ 
yor ki fn.rtıtz kıtaatı Andalsenes veya 18.nn '" N~ elde et.met t.uavvu • dettlğlnt ~ yonız. Mücadele çet.ın oıaca.t marn. Falkat, gelgelelim fU Senihanın mplemuı yandıktan 80DI'a. itfaiye 
Laerdal'den ve belki de her iki yerden nmc1a dıdukla'1 hedeftelo haıtbnda blr ta _ re belki r r Arhklaa-a ka.t.Je.nmak mec- .. 1.. .. ka ında -J...ı.ar ..... 1 1 J1.. dan butırılmıftr. yUd / 

k f1 1 . lam fsnzlyaler' lJ.ert aOrmeıctedlrter buri)"9tllıde k'Uaca. ız Fakat Keli dönmJ o umu rşıs ~ ..... .._ ... u ı ı~,mı mu- hıncı bir J&tlPl ela Kunnpe11ct. ·~ 
geçere er emfstır. . Hlttm olan UmM. adlt1ıefltieri~ her _ cetız. z.a.rer ~a.#ımnza ~ memıe:U: hafaza edemiyorum. O çok giizeL hem t>tmQltur. seıvt ~ lıJatt ~..ti; 

Almanlar Ardalcenesı ve Domban balt fe'JdılD 9"llıl m'08t&ttMI baretU için aaflam miz Jçln b r mfa.11 devri a.caca.tmmıa m1n çok büyük san'atirdı. Yerini kim dol- nınm f .-ylll dalNainde oturan ~' 
hyan ve sahilin 80 kilometrtt cenubu '81'· ~eler v1ouıı11 .. ,, ulK D>&ks&ıdlle bulıınU)Wwn. 8 

duracak? Şu killilBtilır baletler mi? mutfa.t bacuı tlJtullDUf ıae de ıı.ı 
mldamıuoe deıbll ICladlrılUmGPtr· 
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cSon Posta» nın tarihi tefrikası: 35 • ..,. "Son Posta,, nm Hikayesi ~Hn~ 
Ankara borsası 

Sinemaya girerken 1 BAYBARS -···--
AçılLIJ • KaptU114 22 Niaan H-0 fiat.ıt.rı 

ÇEKLER •n.. Nakleden: Hsaan Ali Ediz ....-llNii Açııış.Kapanış 
D Londra l Sterlin 5.24 

~8'l'Usunu ister6eniz benim tiyatco ile Sözümü bitirmeğe vakıt kalmadan New-York 100 Dolar T49.30 
~ '.Pek de hoş delfl! Sinemanın ti - birdenbire ayaklarımın yerden kesildi - Pal'i.S 100 l"rank 2.9647 

Yu:ı.an: Hasan Adnan Giz 

liatl'()Ya nnaran bırçok <ıstünlilklerl var .. ğini, adeta havaya kalktığını hissettim. MU!no 100 Llret 7.5675 

) nden mühimmi, sinemanın tiyatro- Vay anasını, bu da ne oluyordu? =~ :: !;!,~~F.r. ~:~~ Garib bir cür'et "a .. aran daha eh eri lı o~uşudur. Mc - Fakat, ihavaya kaldmlmamla beraber Brüksel 100 BeJ.ga 22.11 

11 
, emaya gıttiğin uman şapkayı, ileriye do~ kımıldamam da bir oıdu.. Atına 100 Drahmi 0.97 

~:tos fil~n çıkarmak mecbur'yeti yok... Hani bayağı bu )ft.n memnun bıle ol- Sofya. ıoo Leva 1.80'75 - Estağfurullah muhterem Emir! Hiz-j - Çok teşekkür ederim Emir hazret-

t :'\lzden msan her defasında on ikuruı mu tum .. ya"\ &f yavq, havadan içer1 doğ- Madrid lOO Peçett ıuı met değil, adeta l\ıtuf. Halle ve asker a- !eri. 
~r Budapefte ıoo .Pengl !7.~25 
dı etrnış olm•or. Sonra nemaya gi- ru ilerliyordum. Bukreş 100 Ley 625 rasında buyük nüfuz ve itıbarmız vıır. ı - Beni mahcub ediyorsunuz muhte-
d d z:.man traş olmak mccburi~"eti Fakat birdenbire birismin pantalonla- Belgrad ıoo Dinar 3.5175 Vatanın selAmetı için çalışan ve Şere- rem Emire. Hizmetinizde bulunmak şe-
tı~ k Ö e ~"a. karanıkta senin sura- nmdan. hem, galıba da cebimden, )&ka - Yok.ohama 100 Yen 35.0075 fettini devırmek istiyenlere yardım et- refini daiına yfıdedcceğim. 

it g recck-;ı. Jadığını hisseder fibi oldum .. biraz dik - Stokh<ılıln 100 İsveç Kr. 31.09'715 menizi rica ediyorum. Seyfettin Kutuz çok zeki ve nazik bir 
d ~ l'm ken- kat edınce, pantal<mumdan kapının tok- Esham ve tahvilat Alaettm gene yavaş, ya-.; nş konuştu: ! adamdı. Bu iltimas ve iltifattan hiçbir 
~ m na takıldığımı anladım. - Melik Salihın ö!ürnünden kısa bir şey anlıumyan Alflettin ,gene vaziJeti 
r bal o •1 r ki içeri gi - Halbuki tazs ik de m.utemadıyen de - ~:-=~~~n!.ı..rı 1::: müddet s ra vazifemden ve askerlikten bozmamak için kızının teşekkürlerim te-

e t~ l ıed' or. !nsan vam ediyonlu. Ta~yiltin bütün hedefi ben .ayrıldığımı biliyorsunuz. O g\mdenberi yid etti. 

'! 

s 
bQ a 
»ıa d.. l. .. 

~ ~ rd kar m n sjm gunü 'ardı . 
litn 'k n oca bir nemaya gide -
d dE\d k. aradık. taradılt. ho umuza ıgi-;b l~ek bfr film bulduktan sonra sine
~ \'a gittik Bil,,.tlerimizi satın aldık ve 

ltleıneğe baş1adık. 
~ Seans henüz bitmemiiti ... Müthis bir 
•alabalık bastırmağa ba~ladı.. bilhassa 
&J>ıların önü. adam almtvacak bir hale 

~ltli ... 
»ev&e. bu arBda birdE>nbire kapılar a

~~ldı · 'u fenerle yer gôst~ren kı7.lıırdan 
vırı: 

- lfavdi t\"'kalım. marı:: iceri' .. 
llkk·uınanda nı vPrd". al-alı fla1 t'alanr1ı 
~ öne(' arkadan i1erive dn~ru raf'if b;r 
h fk hi~etmp(!-e ba~ladı1'- . Ifork1;>~ da-

11 h· C-ır vn 'k nm"k clilcrlln('~ i1f" ileri
"" af ı,..,..a~., ral- l \•m·dıı 

:F'akat pel sıeldim bizim bulundu~ -
~~kapı o kadar JtC'niı:: deflrl' Arka-:Ian , . 
k ll n....<::<ın daJ~a ı kAfi hır cabuk'tıkla 
h t d '1<'rf'm·,·ordu Bu11m1 -oek tabii 
k" l'lf't'C(':ı::' cılarak :kap nm aft1•nda btr tı-

11 • 1du 

du A:r ı it'vor önü hnl"E'ket edem.Jyôr-

0
1mustum .. b ğrmanın tam sırası oldu- hükumet ışlerile hıç meşgul olmadım. Kutuz g.der gitmez yeşil gözlü kız ba-
ğuna ka-ar \erdm .. ~ imı mahsus b'raz Deniz işleri: Yurdun ve devletin s~ameti için bu tek- hasmın boynuna atıldı: 
kalınlaşt raı-ak: Hfmızi can ve yürekten kabul etmek is- - Beni affet babacığım. Senden ızin 

- Durun bre~ dıye çıkıştım .. pantalon- Müsaadesiz Köstcnccyc giden terdim. Fakat senelerce de\ am eden almadan Kutuz1a konuştuğum ıçm ne 
lıt ını kapıJR takıldı_ biraz beklersen;z tilcp gelmedi münzevi ihayat beni adeta uyuşturdu. kadar kızdığını anladım. Fakat izin istf-
gebereo6: oc-ğilmıiz ya! S.nema kaçmı - K~ndimde böyle İ<-lere karıı::acak kuvvet yecek vakit '-'Oktu. Sırf hir iyilik yapmak Jilitrumetten müsaade almadan Klletence_ ~ ~ " 
yar ya!.. ye gidıen 'Ye om.da.n ırereste yü.Jtliyerek Ak _ ve cesaret bulamıyorum. maksadile bu cüreti göze aldım. 

Arkada birkaç kiJi bir 11ğızdan: den121e gitmek füıere aım~ geçme.si - Adeta mübnlfığa ediyorsunuz. Eğer Alaettin: 
- Senin pantalonunun yüzünden biz beJı:l !')('O Hatay 41ilçin1n .Botlazdan ieçer _ nrzu buyurursanız kuvvet ve tecrübeniz - Şaştım, kaldım - dırc ellerini hava-

burada bekliyecek: değiliz ya- Pantolonu- ken reTklf edflmeei iç.in Kavaktaki Uman b·zim için her ı;aman büyük faydalar te- ya kaldırdı - bu aile t.le kim, bu ço u · ta 
nu çabuk kurtarmağa bak!.. memmi$na le.z2m ~len emlrlıer verilmlı _ min edebilir. kim? Maşnllah benim tanımadığım in-

Faknt elle•rimi kımıldatrnağa imkan tir. Gemi dlin geç Yaıkre tadar Boğaeda. aö. - Ka'ben ve fikren sizınl.:? beraberim sanlarla ne vakit ahbah oldun?. 
olmadığına göre kendimi nasıl kurtara - rünmcd.1#1.nden telmLr geri döndüğü şayia • Eliınden gelen ancak budur. Bununla jk- - Ah baba!. Bunlar yalanda, şu tar-
bilirdim? lan ortaya çılonlfbr. Liman idaresinden yap tifa etmenizi rica ederim. laların nihayetinde oturuyorlar. Kadın-

Bu arada hatırıma pratik bir çare gel- tığımız ~tıta. şllepin he-ılhalde tômtr Kuluz. daha fazla ısrarın lüzumsuz ol- cağızın yedi çocuğu var. Onlara daima 
di: TA, cebimin içine kadar gırm kapı - a.lmak üzere Zoıniulda:k llma.nına uğradığı- duğunu anladı. Alaettinin fikren onlar- yardım ederim. Fakat niçin bana ku.ı-

k ğ ık d b' 'k d;;x. nı blldinn4ttr. Şlleptn ibugiln H.mannnıza iel . mn to ma ını ç arma ansa, ır ı ı ""15- me.3t :tu tk. .....__ı..a la o'ması .dahi bir yardım sa. yılırdı. Hıç !yorsun baba? Küçiik yaştanberi merha-
. . k t 1 k ne .., Dl'Uuuı:;..ıuıcrull'. 

mcsıru aparıp, pan o onumu sıyırma ............................................................... olmazsa bu fikir beraberliğ nin devamı met ve cesaret dersini bana sen verme-
daha kolay bir 'işti.. bu fikrimi, arkadan Koısarvatuvar Gezintisi hakkında teminat alarak kalktı. Artık a- ı din mi? Her zaman, seni bir erkek gibi 
beni iazyik etmekte olan ahaliye de öy- lelidc şeylerden bahsederek merdiveı i merd ve cesur görmek .isterun, diyen sen 
ledir,1 . İst~ul konservatuvarı bu sene de bir 1 k 

11.kbah~r gez.lntisi tertib etmiştir. Bu ae- inçliler. Tam avluya sapar nr en maş- değil misin? 
- Hem§criler, dedim, dun.ın be! .. Ar- zıntı 12 Mayıs Pazar günü yapı,acak ve lah'ı ve başı örtülü olarak Zeliha karşı- İhtivar Emir güldü: 

kadan itip duracağınıza biraz y~rdım e- dav 1.ıiler o gün sabal-ı 8 de Şirketihavri- larına çıik.tı. AI.aettin kaşlarını çatarak - Cürctkfır olduğun kadar zekisin. 
din dt:' şu pantolonumu baca~ımdan sıyı- Y: · kelf'l!!inden kalkacak bir vapurla Bü- lma voldan çekilmesini ısaret etti. Yeşil _ Tabıi öyleyim. Hatta Seyfettin Ku-
rıvcreyim! . Çünkü bu gidişle pantolo - yu~,,rl v:ı fl~eceklerd!r. .. gözlü kız bu i~reti görmemezlikten gele- tuzun niçin geldiğıni bile bilıyorum. 
num parampar.ça olacak .•. Dikişler sfi - mel b~ınt de ... kaha

1
nef bt~r cazd ve

0
mukem - rek Seyfettin Kutuzu selamladı: - Demek bizi dinledin ha! Fakat bu 

1 ,_ ır Yen e z ya e ı var ır. ndnn son 
kiılmcğe bıı.ş adı hhc. · · ra da merkeblerle A vazmaya gidilecek- - Safa ge1diniz Emir hazretleri. kadarı fazla. 

Fakat dınliyen kim? •. Herifler süngü tir. - Safa bulduk ya seyyide. Genç kız şımarık, şımarık kollarını 
hücumuna geçmiJ gibi arkadan davamµ Kızın bu garib cüretme hiçbir mana snl1adı: 
duruyorlar. H V Kurumu Balosu veremiyen Alaettin, sakin görünmeye - Senin arzu ettiAin gibi bir delıkah-

Canhadile sağa lilOla bakarken gözüm H •r n " olduğu gibi Türk Hava Kuru- çalışarak vaziyeti idare etmek istedi: lı olduğumu isbata çalışmak istiyorum 
sinemada elektrik tutan şu sinamacı kız- t t b 1 bes' f d · d l k d l · ı · d mu "n u şu ı tara ından bu sene - Kızım Zeliha pe erinın ost arını 

1 
babacığım. Hem art: ev et ış erını e 

. R·r~ "birt' .ani bir dalga geldi.. b"ni lardan birine ili§ti tl" b' hP'o tertib edilecektir. Bu balo selamlamayı küçük yaştanberi bir vazife münakaşa edebilecek bir yaşa geldim. 
fi' le P n n ~~ mr: nn do~ru fırlatb. - Aman gözünü .Rveyim matmazel, Nisanın 27 nci akşam1 Tokathyan salonla- bilmiştir. Emir Alfı.ettinin kızl her noktada babası-
'-

115 d d' ba · '--- yardı t' Panto rınd v 'rilecektir. Balonun muvaffakt-
«7 ı'.lahr k oı""ın k< narilr inc;an tazvıki e 1ım, rı sen UIUıa • 

1 
m e · - yeti 'rjn icab eden bütün tedbirler alın _ Zeliha gene büyük bir cesaretle atıldı:' na benzemelidir. Bernm fikrimi hiç sor-

·~ nda kf'1 r-ak Hile,..,,ktım. tAmrm Ya- lon arım parça parça 0 uyor. mışlır. " d b 1 Emir muv. orsunuz amma ben Sevfottin Kutu-rsıa..,_ · '"" Fakat o da bana yardım edecek vazi - _ - Eğer musaa e uyurur arsa .; 
"UQI d'v,, dü'2Ündiim bari kapwa çar - hazret!erinden hayırlı ~ r dileğin kabu- zu haksız buluyorum. 

!>ıtı h yette değildi. Mosmor b•r halde bir kö - Bakırköy Sulh Hukuk Hakı"m- _ Nı'rı'n?. 
ır taraf•m ~::dlme~!· Jünü rica edeceğim. ~ a . . . şeye yumu'muş, sadeci! di§!erinı gıcır - r w. d 

C\\ le 'b1.r ta7\'1k ı; e t~hl•kf. karşı..<:ınrlA datmakla ıktifa ediyordu. Tabii bana bak ıgm en = _ Emredersiniz ya scyyide. Arzunuzu - Hekim Şerefeltin memleketi :fena 
3\J emaıdım: &\·azım <'ıkh:"Tı kadRr f~r -ı mağa bile tenezzül etmivordu. Bakı. köy Yenimaha1Je Katboyu oad • yerine getirmek beniın için bususi bir mı idare ediyor? 5imdı yem baştan kav-
"•da ba<:'adım: :Fakat, Allah razı ols~n, birdenbire bir desi 102 numaralı hanede vefat eden Se- zevk olacaktır. 1 ga. gürültü çıkarmaya ne lüzum V\ • 
)a~~ Vata~da~n.' di •e ~~~rdım. bir~z hafiflik hissettim. Ya kapının tokmağın- mı.yenin .. t~rek~ine mahkemece vazedil - - Çok teşekkür ederim. Dileğim ş~n- - Senin böyle şeyler~ aklın ermez. 
l.ıt oJun . Ben ~ko::ınıı'. HC'V mıl· dan kurtuldum, diye düı~ündüm, veya -! mış "e oıuyc aid olup satılmas,na karar dan ibaret: Pek sevdiğim fakir bir aıle- Artık haddini bildireceğim. 

t"1rk11t Pdin ~l'nra... hud pantalonumun jçindcn çıktım. Ben verilen çamaşır, yatak, yors:an vesair eş- nin zeki ve askerliğe çok hevesli bir oğ- - Verdiğiniz C>mekler boşa gidi~Ol\ 
t~l{ırrı kime>'. Brmm bu fervad~Rrıma, kurtulmamla beraber yol da açıldı ... KR- ı yayi bcv~tiyeyi 7/5/9ıo Salı g~?Ü saat 14 Ju var. Geçenlerde halkaya dahil oldu. Emir Alacttin kızına kelcim hakkı \Jer-

dııi1n me kulak b1le a~an ·ok' Hete I . 1 d' ide mezkur hanede sahlaca~ı ılan olunur. Fakat sultanın hassa askerlerı arasına miyecek kadar müstebid bir adam mı-
ta..... . • . . • • pı genış e ı. . . (2Ci336) • ı k 
\ı •• , arkal'T'da. mwn ~ı:ı:me"ı bır htmf Derin bir nefee aldım .. ~yle bır ken _ .girmek istiyor. Bu emeline nail olmak dır? Ben bu meseleyi sızin e münn a§A 
\' ıtr~ı · dizlerile be imt> övh bir dayam - dimi yokladım: Pantalonum yerınde du- .filnun oynadığını size söyliyemem .. çün- iı;in size birkaç kere müracaat etmiş. fa- etmek istiyorum. 
ltOtı+ı lt" ta'hammi.il edt-hi1f'llt' aşkolsun! ruyordu. fakat .gelgelelim., pantalcnu • ı kil ben bütün oyunun devamınca pantalo kat yanınıza çıkarmamışlar. Yarın gene - Sen neler söylüyorsun yahu? Şere
a :"d" ·c;e (fü kaoat!-ı ile bc-limi de1crelt, mun bir paçası boydan boya ikiye bö • numun paçasile meşgul oldum... Onu gelecek. Bu fakir genem arzusunu is'a! fettin memleketi berbad etti. Bir kere 
~ıı~ ob·ir anıfa J1etirecektL lünmüştü .. ben yüriirken, tıpkı bir yel- şöyle hafıften teyellemeğe uğraştım. buyurmanızı dilerim. ı sultanla anasını avuç!arma almış, her 

h ~"rivf' dönomediilım için bt: çizmeli ken gibi sağa sola uçuyordu. j Bereket versin karımın yanında bir Seyfettin Kutuz güldü: istediğini yaptırıyor; halkı değil, 'y3lnız 
"8~ f He vüı viize r.elrneme ıll'kan ı·cıktu. Vay anasını, bu ihtimali hiç hatırıma toplu iğne varmış. Oradaki iyi kalbli bir - Ricaya değmez bir iş. Halbuki da- kendi menafüni gözetiyor. Kölemcnlerın 
d "kf't 'ersin aYat'lmı C'vnntabilivo · -1 getirrnemistim. Bu vaıi 1ette, salonun kadınca~z da kendi üzerinde buulnan ha mühim bir hizmette bulunabileceği- arasına nifak sokarak orduyu ifsad edi
f rı- 'J.l tr<>n kC'ncHmi iekmc- ile müdn - içinde, karımı aramağa ba~lRdım .. niha- dört topu iğneyi çıkar p bana verdi. Bir mi zannederek se·dnmiş1.ım. Lutfen bu 1 yor. Bu suretle mcm!ekctin müdafaasını 

it • b ~·ad m: yet onu, en önde, hemen hemen orkcc: - iğne i de ıben yerde buldum. .gencin adını söyler misiniz? zayıflatmış oluyor. 

1 
- HP bana bnk 'zmeli. dedim. böy- tranın yanında bir köşedt> buldum. kn - 1e\:>e pantalonumu tutturuncıya ka-

1 
- Adı Tekin, orta boylu beyaz b'r - Kölemenler boıi duruyorlar mı san-

f' n- ~ ô1~ an harf>KC'tleıden vaz - dınc !h1..ı ta oraya i<adnr sürmüşlerdı. dar, Allah razı olsun, sinema de\·am etti .. genç. ki? Onların tecavüzleri karşısında zav:ıl-
, d 2 k r n bt>hmrlen ıÇ'('ri gire -ı Bereket versin çabuca~ 1 Arnb ları s"n- bcniın ısım bit'nce, sinema da bıtti. ı - Adı kafi, yarın arzu ett'ği vazıfe~ e lı Şerefettin tabii. lendi mevkiini muha-
~ clürdüler. Sinema ba lad1 .. o gün hangi Bız de, karı k~vc yollandık. alınncaktır. fazaya çalışıyor. (Arkası var) 

~n Postanın tefriknsı: 44 

an 
sund ydı. Sonra. ara.) a Sen er karış - Birdenbire acı bir ıztırabla: 
mışt.:ı ... Hele Siret < hhatini tchdid e- - Benden nefret ctm ş olmasın!! 
den büyük ızt·r.:•dan kul'tıulmak için -41 c dü · nere:k titredi
can havlile hemen kendini bir başka Bu son düşünce onu bitkin bir halde 
kndının kolları araS!lla atarak teselli önüne tesadüf eden bır koltu~a çö • -
bu1rnıya başlam ştı. türdi.ı . Beyni o kadar yorgun<lu ki bu 

- Ya Hkraın'?! Hicran tamamile iyi· son fıkri tahlil etmek için ke-ntlini zor
lesip kuvvetlendiği znman kendisıni it- latlıkça bpş bir karanlığa yuvarl<1mdığı

• kın lb'r Uj kuda mısıl I zaman sonra havatm zevkini. ya~ma- ham etmiyecek miydi?! Si retle araları- nı duyıu) or, parla) ıp sônen f kir parça-
U\ rdu ~· n nl Serveri nın n 'e ve sa ~tin· tamamile hisse _ 11 büsbütün açı.Jına,ında, onun ken- lan aras•nda bir insicam 'ap .. nmordu. 

ran hanım bil\.i'enbire uyandı ... Ben de 
dcrh, 1 size haber vermiye koştum. Her 
şeyi derhaıl haber vermemi tembih E't-
mcmiş miyd niz? 

Doktor Nihad hasta bakıcının son 
<:özlerini yarrcla bıra!karak heyecan ve 
tela la dışarı fırladı. 

Hicranın odno;•ndan içeri girdiği za,. 
man onu yata ·ınoa oturmuş buldu. 
Kendi 'ni takib eden hasta bakıcıya di-

, ere rcddetır ...... tı. o zavdlı decekt'. Ona yalnız ve bedbaht kalmış d ' J'n<l n tama.mile ıuzaklaşmasına se.. Daha fazla dUşünmive v.a1'it kalmadı. 
~ n ~ r<lıP." butun o fec buhranda bir küçi.ık •kard~ şefıroti hissedi)ordu. beb olaTak .onun garib tedbirlerini ten- kapısının müteredd«f parmaklarla ha- "a çıkmasını işaret ederek kapıyı .ıro .. 
ti nd rol t ancak b r i"U tarıcı yaziye- Fakat ya Hicran affedereilt onunla bir- kid etmiyecck miydi? fifce tıkırdadığım duydu. Açılan ka- pa' ~p yatağa ya:kl~tı. 
eh tı e'd: Eğer onu ıhm,' etmiş olsay- lPsmi~ olsaydı!! O ~~a::1?. Doktor. N~- Ddktor Nihad yorgun yorgun: pıdnn be) az elbıse ile Hkramn hasta Hicran doktor Nihadı görüoce kork-
• oh tın Sen er. kafasında kendi elile had bır an bumı düşünurken asabı hır - Oh hayır hayır! diye :kendi kendi- bakıcısı içeri ~ıi~~ şa~km ve korkak muş bir çocuk masumiyet ile ellerini 
k~· b r kurşun ~ arosıl bir mezarlık talkallüsle !kıvrandı. Evet Server kur - ni müdafaa ediyordu. Hicrana va:z.iyeti; genç kadının yuzune .baka' kaldı: uzattı. Doktor titri~en ellerilc onun 
~ sındc €bedı) en su:c;ımıuş olara'k knı - tıulmıuştıu. Bu genci aradan çrka:rmak Siretin uzaklaşmasımn sebeblerini ya- Hasta balkıcı hemşıre: biraz üşümüş ellerini avuçlaırına rı ı 1 _ 

g('t>ak;ı · Onu bir deli bir rneczub gibi lazımdı. . '~ yavaş anlatnuş1.1. Hicran bunları - Merak edecek bir şey yok! -diye ra'k dikkntle yüzüne baktı: 
ı...ıı.~elı. gUnd1üilü içt kten SQ."'lra me~ hane - Ya Siret?! - diye düşünüyordu dinlerıken rnr.•ızun görünmüş fakat is· ısöze başladı-
··uşesıhA- n-·kı N'had "lhl b' a· ·ı Crt>ce Ifunbasınm sol®n ışığında IDc-tlıası """'-'"= teUği ihazır1. l'ffiı ilithile şimdi- yan ve heyecan göstermemişti. Acaba ı.N .?ı:. ı ~u ş ır en 1şe ı e 
ha~ . 't!kalavıp günlerce teselli edip Sirete hakikati yazmr.K 18.ı.ım değil henüz hastalıktan kurtulmuş yorgun onun somnü kestı: 
~1.1l!Lnl ve ara su:ı y@kalandığı şid - miydi? Zihnine birdenbire birçok vak'a baS'lnda istikbal için dü.şUOOüğü ve ta- - Ne oldu? Söyleyiniz! Çabuk söy
rı.e ~ v_e ıt:mmç buhranlar e.:.-nasında lar karmakarışık lbir haldıe hüeum et- sarladığı plan neydi? Yoksa ölümle te- leyiniz. 
tiln .. ern1 hır şefka1k tedavi ettiğini dil- miye :t:laşlad). Sirete yazmamasını ma - mas ettikten sonra her kurtulmuş in - Genç hemşire gülerek onu teskine 
~r u;:c>n ıbn.şını sallıjordu. Şimdi Ser- ı.lır gösteren birçok seoobler vaırdı. St.. rılnra beliren derin v~ Aciz bir tevek- çahşıyoıxh.ı~ 

'l'tıulmuştu. Hiç şüphesiz b:rkac Hicran o zaman derin bir ölüm uyku • kül mü?. - Emin olunuz hiç bir ~y yok!. Hic· 

ranm yesit g&derini çerçeveliyen uzun 

ve kumrfll kirpiklerinin arasından bir 
ürperme geçtikten sonra itimad ve sü
kfm ifade eden çok hafif bir gülümse
me gölgesi süzüldü. 

(Arkası var) 



10 Sayfa SON PO~TA 

(Memleket llaberleri] 
Kaşı bereketli ovaları 1 

Edirne ~alk~vinin 
f stifı de n uzak bırakılmamalı Edirne (!~us~h!!~vlmiz aldığı 
En mümbit arazi sayılan Kasaba ovasında köylünün 

orman işletmesi için teşkilata ihtiyac var 

son kararlarını iı ve hakikat sahasına in-
tikal ettirmek üzere bir aydanberi geceli 
gündüzlü çalışmnlar,n başlamız ve komi
telerin hazırlıkları programların tatbi -
katı ilerlemiştir. 

Bu cümleden olarak Halkevfode har -
tanın her gününü ihtiva eden muhtelif 
kurslar açılmıştır. 

Temsil şubesi halkımızın daha ziyade 
istifadesini temin edecek değişiklikler 
yapmıştır. Temsil grupu tarafından ha
zırlarunakta olan temsillerin birıncisi pek 
yakında verilmiş olaraktır. 

Dil ve Tarih jUbeııi kendine düşen iş
ler üzerinde çalı~malarını arttırmış; Ar 
şubesinin de bugiinlcrde muhtelif musiki 
kurs!arı açması kararlaştırılmıştır. 

İçtimat yaroım şubesinin Halkevinin 
çalışma bürosunda açmış olduğu günlük 
meccani hasta muayeneler! devam et -
mcktedir. Neşriyat şubesinin hazırlamak
ta olduğu aylık mecmuanın 2 ncisi basıl-

Nisan 23 

C Hatay Röportajları :ı 

Güzel Antakgada 
Antakya baştanbaşa koku içindedir, portakal 
çiçeklerinin kokusu şehir halkının bile üstüne 
sinmiştir. meyvayr ~-arşı gösterilen rağbet çok fazladır 

Kaştan bir goronuş mak üzer& olup 19 Mayıs lD40 da açıla -
cak bir yıllık neşriyat sergisi hazırlıkfarı 

Kaş (Hususi) - Otomo'bil yolculu- 2 - Kasaba ovasına göçmen yerleş- da devam etmekledir. Antakyanın güzel gö rünü§iinden bir parça 
ğu ile Kaşın l S dakika uzağında bulu tirmek. Parti Genel Sekreterliğinden Halke • - 3 - ı rih mevzuu teşkil edecek olan dl~er mü· 
nan Ağullu köyünün, yayla rüzgarları- 3 - Bununla beraber. arazisi olmıı- vimize bir radyo gönderllmiş ,.e ayrıca Beylan'a. ge~dik. Karşılıklı ik.i yeşil hinı kısım ise toprağın altında bulu~-
nın mütemadi kamçılarile hışırdayan yan yerli halka birer parça yer vermek hediye olarak bir sesli sinema makinesi sırtın meyıllerıne yaslanan bu öz Türk maktadır. Hatay arazisinde arkeoloJi 
çnmlıklarını aştılktan sonra, uzaklarda. suretile ovOO'ım :ıslahmı organize etmek. getirilmiştir. kasabası, yuzu11.un çizgilerinde evladla- noktasından yapılacak hafriyat ve ınce-
kasaba ov.asının yüce dağlar arasında Zengin bir ekonomik saha olduğu- rının şecaat ve bahadırlığını ne güzel de lemelerin çok iyi neticeler vereceği be-
engın bir tablo halinde uzandığım gö - na hiç şüphe olmıyan Kasaba ovası, Muradlı köy bayramı ve temsil ediyor: Her milli dava ve müca- dibidir. Bu netice, yalnız Hatayı ve }Ia-
rür ··nüz. K"l~ köylüleri için fam manasile bir Trakya Umumi ~· Ufettiş:igi delede üzerine düşeni yap~ olmak1a tay tarihini aydınlatmakla kalmıyacak. 

Üs ünde. birçok ~öylcrin hudud bağ meç1ale vesilesidir. şöhret bulan bu kasaba ve kasabalıkları ayni zamanda dünya tarihi için değerll 
Jııfüradlı, (Hususi) - Köy bajTamı h '" tl ı 'k l ld k ları bulunan bu ova. dört yanından ye- Kaş köylüsü, ziraat ve ha·v,~ı iş1e- urme e anma ıyız. vesı a ar e e edilmesine vesile o1nca -

J münasebetilc Muradlı muhtarı Cemal B l~ d b k 11 d h k şil dağlarla çevrilmiş ve engin bir çam rinden sonra ormaın islerile de mes _ ey ttn a a ırrısız ı ~ a a ye ·nazar- tır. 
• Türelin çektiği tel17rafa Trakya U. Mü- d h h kö' d .. ·· ·· ık ormanı ile ihata olunmuş vaziyettedir. guldür. Fre.°l{at ormanlar. valnız sernna·- ~ a ve emen er şe e onunuze ç ıyor. 

J fettişi asağıdaki cevabı vermistir. B la b b h Ovaya h~dm ve ovanın ortasında yedar ı .. ine ".·aramakt""' v-e amelelik v. a- · ~ unun era er ava, su ve manzara 
~ .r cl8 Mart bayram hayatına basan Cfün- · · b k eli · Ib t kt b'· ··k °b"J lunan 'kasaba köyü, asırların ihmal pan kö.vlü, elmnek parasına çalt~akta sızı cez ve ·en sıne ce e me e uyu 

Tabiat Antakyayı büyük bir itina ile 
süslemiş. Orta bir dağın yamaçlarından 
Asiye doğru hafü meyillerle ve geuiş1 i

yerek inen kırk bin nüfuslu bilyük şeh
rin neresine baksanız karşınıza bir ev
velkinden daha üstün ve daha çekici bir 
güzellik çıkıyor. Bağlar, bahçeler. porta
kallıklar, asırlardanberi ayni coşkunluk
la akan bir nehir, bu nehir üzerinde bü
yük dolablar. geniş, asfalt yollar, bOyilk 
ve modern 'binalar, mağazalar ve nihayet 
kasabayı dört yandan kuşatan yemyeşil 
dağ1ar, tepeler, nerıs b:r hava ve enfes 
bir su. 

"l"' huriyetin büyük nimetini alkışlayan ı 
ettıği durgun bir hava içinde yatmak- iken, Kasaba ovası havzci3ında oturan- devıet temelı· Tü'rk ko··ylu"sünc en üstün rol oynuyor. 

d D.. f da d" l"kl ki binden fazla nüfusa malik olmıyan ta ır. ont tara ın n uız u er. çınar- , i . lu ıı.. • d b 1 d'l ·· 1 · d ·· ·ı 
lar Ye selvilerle çevrilmiş olan kasaba. 'ar çın. şuur -u!r organıze mey ana aşarı ar ı er, goz erın en ~~:mm~irik Bey'iın, kavuştuğu Cümhuriyet idaresi 
yakın geçmişlerde Kaşı:n merkezi ol • JSetirmek ve vergisini vermGkıte güç - elinde muhakkak ki, süratle inkişaf ede-
mustu. Fakat buna rağmen, bu memle- lük çe!ken Yatanda.şlar aras•nda. bu dat. lzm·t'e havalar aç•1 cek ve yepyeni, turistik bfr çehre iktisnb 
ı. eyliyecektir. ~etin yükselmesine mfmi o~m~tur. va etrafında zirai ve iktıic;ad:l esaslara İzmit (Hususi) _ izmitte havalar aç ~ 

a!k Garblı ve şarklL bunca serdarın ordu-Fev~alade verimli bir topr olaca- da:;'{(ıan kooperatifler t~kfü suretile mıştır. Şimdiye kadar bahar yüzü gör - ları başında at koşturdukları düz ovada 
ğın.da hiç şüphemiz olmıyan kasaba 0 - iş ve kazanç birliği 'kurm~ bu suretle 1 miyen İzmit halkı, akın halinde kırlnTa · f ıt ıa 70 k'l t ü dü lükl · t d b'l 'n, ve genış, asa yo a ı ome re ze-
\•asmın 2 b kıen. am~:nlmen ene d

1 
•• e-t Kasaba ovasını mümbit bir vatan ova- dökülmektedir. rinden Antakyaya doğru ilerliyoruz. Yük 

cek surette a msız il\a ıR ve or B k ' · ti · 'd ' Cli h ' , v ~ , sı haline getirmek çok yerinde olacak- u sene e vın vaııye ıyı ır.. m u - ve insan taşıyan ·birçok otomobille kar-
~ andalk!i da_,~larm vahşi otları., ev\ eıa riyet tipi bugdayıardan bol mıktarda c- 1 tık ·· 1 k'' 1 .. d''k k k 1 'h t t 1 tır. şı aş , guze oy er gor u , · ara o -
ovanın kenarlarına ve nı ay: O: a a- kilmiştir. !arda ve pınar bn§larında buz gibi sular 
nna ~da: ~kulmuş ve.~ mumbı~ va- Adana tarım satış koon. eratifi Köylü işinin ı:e sapanının başındadır. içtik ve nihayet köprü başına gelince el-
tan koşesını tamamen ıstııa etm!ştir. Tütün satışları hararetle devam etmek- !erimizi saatlere attık. 58 kilometrelik 

Yeni mezarlıklanı ı:e benzin depola
rını geçince karşınıza çıkan ilk modern 
binalar: Orduevi, Gündüz sineması ve 
gazinosu, belediye dairesi. yirmi adııtı 

Burad'a çamların kokusu. bunların teş- teşekkUI etti tedir. Tütünlerin yarısı satılmıştır. yolu bir saatten sekiz dakika evvel al-
kil ettiği güzel manzaralar olmasa. in-
sanın burası için daha çok acınacağı 

Adana (Hususi) - Adana taıım satıı 
kooperatifi bugün resmen teşekkül et - Adana Hatkevinde konferanslar mışız. ileride, içerisinde birçok kıymetli tarih * eserlerini toplıyan müze. onun yanında muhakkaktır. 

Q\·anın doğu hududlarından başla -
yıp araziyi birçok kollarile suladıktan 
ve Kasaba Jtöyünü, Köfüere-Alpanos 
adlarile anılan iki mahalleye ayırdık
tan sonra. güney isti:kametinde kıvn-

mi§ ve idare heyeti seçiınini yaparak Adana (Hususi) - Adana Halkevi 
faaliyete geçmiştır. İdare heyeti azalıkla-, konferanslar serısine devam etmektedir. 
rına Ahmed Turhan, Hac;an Coşkun. ~fo- Bugün Ha1kcvi salonunda kalaba1ık bir 
bittin Akgül, Ali ÖztUrk secilmi§lerdır. dinleyici huzurunda profesör Esad Güç
Kooperatifin eksperliğine de Evliya Gün han cMorfin, eroin, kokain, esrarı. mev-
gör getirilmiştir. zulu konferansını \"ermiştk. 

larok akışlarına devam eden Felen ça- ) 
YJı. Kasaba ovası için bulunmaz bir ni- ( lzmir fuarı hazırhkları başladı 
met teşkil etmektedir. ~---------------------------

Burası için. büyük bir çalışma saha
s1d1r. diyebiliriz. Ve hemen söylemeli
yiz ki: m~vzit değil, umumi bir kalkın
maya anuhtac olan bu feyizli sahanın 
l~ifade kapılarının açılmaması. bizi 
düşündürmesi lazun gelen ibir mesele
dir. Kasaba ovasmın ıslahı, mevzii ka· 
laoak ve !köylünün enerjisile ibaşa ~ıkı
Labilecek bir mevzıu değildir. Bugün, 1 

ovanın hakimi olan Kasaba köyü hal-
1 

kının. sooyal ve ekonomik durumunu 
tetkik edecek olur~. bu büyük dava
nın mahalli kalmasının büyük güçfük
lerle karşılaşacağını görürüz. 

Bu itibarla. bu ehemmiyetli memle- .. . ~ r r 
1~~ • ·-ı ,.,. lma .Hr.ında. !lc:agı· <la lhıroir (Huısusi) - Avrupdda harb tir. Bu mune.sebetle ~t J.6a ıye ı 
~~ ış:ıııun •uaşarı sı UCY' ........ --ı B' h ft · · d k 't 
sır.alanan fikirleri. noktai nazar olarak halinin devam etmesine rağmen hükO.- b~lamıştır. ır .. a a ıçı~_,: buomı eye 

il · .. b'liri metimiz bevnelmU.el ibir eser olan ı~ yüzden fazla muracaa.t v U'.KU lmuş -en sure ı z: , J 

1 - 1 7 köyün ortasında, merkezi va- mir fuarının her sene olduğu gibi bu tur. . . 
ziyette bulun2'!n Kasabayı, tam teşki- sene de 20 Ağustos. t~rlh.inde açılarak ~~ fua~ s~hasındakı Etibank 
!Atlı bir nahiye haline getirmek. bir ay devam etımesını tensib eyleım.iş. pavıyonunu göstenyo.r. 

- Hasan Bey imar pHl
nı yava§ yavaş tatbik edi
liyor ... 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... Eminönü meydanın
dan sonra .•• 

... Karaköy meydanının 
da genişletilmesine pek ya
kında başlanacakmış ... 

Hasan Bey - Desene, 
köprünün diğer başında 

da bir harabe göreceğiz! 

Antakyayı baştanbaşa kaplıyan bahçe- vali konağı ve inşaatı ilerliyen muazza11l 
ler, havaya hoş bir meyva rayihuı katı- Halkevi binası oluyor. Altısı da 20 nci a
yor. Her mevsimde o mevsimin meyva- sır mimarisinin güzel ve muvaffak escr
ları kokularını havaya karıştırıyor. Teı- !erindendir. Büyük erkanı harbiye ikin
rinlerin son ve Kanunların ilk ayı hep ci reisi sayın Orgeneralimh: Asım Gtın
portakal ve mandalina kokus~ geçer. düz'ün soyadlarına izafeten Gündfi.z is
Bu koku insanlara bile nüfuz etmiş. Raı- mini alan sinemanın tarasmda oturmak 
ladıklarımdan çoğunda bu kokuyu duy- ve kahvenin keyfini arttıran sigara du
dum. Antakyada her yıl milyonlarca por- manları arasında Asının bulanık sularını 
takal, mandalina, ekşi ve tatlı limon, ve ağaca gömülen kadim şehri temaşayı 
milyonlarca kilo kayısı. elma, armut, ay- dalmak cidden pek zevkli bir şeydir. 
va, şeftali ve erik, üzüm, incir yetişmek- ----

te ve istih~aıatın büyük bir kısmı şehir- Arapkire iki yıldırım duştu 
de sarfolunmaktadır. Meyvaya kar~ı gö.t-
terilen bu hududsuz rağbetin Antakya Arapkir (Hususi) - Buraya 20 gün· 
güzelleri üzerinde mühim rol oynadığın- denberi sürekli yağmurlar yağ!yor. BU 
da şüphe yoktur. itibarla bu yıl mahsulün iyi olacaJı tirn-

İsa doğumundan binlerce yıl evvel ku- diden tahmin edilmektedir. Birkaç gün 
rulmuş. Hatny ve Eti medeniyetlerinin e:".el şi~detl~. ~ök gü~ltü~eri aras~~: 
en parlak ve muhteşem devirlerini yaşa- bırı Şepık koyum',.. dığ~n de Ulup.n 
mış ve dört bin senedenbcri uğradığı mahallesine olmak uzcre ıki yıldınm dili 
bunca istilalara rağmen Türklüğünll bil-1 müştür. Şepik köyündeki. köyün sOrü -
yük bir kıskançlıkla muhafaza eylemi§ süne isabet eden yıldırım 15 koyunu ve 
olan Antakya. tarihi eserlerinden bir ço- keçiyi kömür haline getirntlştir. Ulupı
ğunu bugün de sinesinde taşımaktadır. 'nardaki yıldırım da büyük bir ağaca i~a· 
Her birisi başlı başınn bir tetkik ve ta- bet etmiştir. Nüfusça zayiat yoktur. 

Samsun Valiliğinden : 
Şose inşaatı 

ı _ samsun-Bafra yolunun Bııfradan ilk 5 kllometrellk ıkısmının e.~slı tamir&~ ~
palı za.T! usullle ek.siltmeyıe konulmuştur. 

2 _ Eksiltme 6/ 5/940 tarihine mUsadU: Pazartesi günü saat 15 30 da Samsun Vlllyetl 
Dal.mi Encümeninde yapılacaktır. 

3 _ İnşaatın keşif bedeli (31034) lira (25) kuruş ve muva'kktı;t teınlnat (2321) ura 
(57) kuruştur. 

4 _ Bu ışe ald evrak: Keşif, silsile! ftat cetvell, hususi ve fenni şartname, mukave. 
le projesi; Bayındırlık i~leri genel şartnamesi ve grnf.1.1.'ien ibaret olup Brunsun. Anka -
ra ve İstanbul Nafia Mlıdilrlüklerlnde Samsun Daim1 Endürnen kaleminde bedelllz o. 
lamk görüleblllr. 

5 _ isteklilerin bir mukavele ile on az 05000) liralık şose işini tnahhtld ve be.fat
dığına dair .bu işi yaptığı müesseseden alacağı vesiko. ile 1h:ı.le gününden lo.a..kal 8 gün 
evvel Samsun Valil.ğinc istida ile müracaat ederek alacağı ehliyet vesi.kasını ve caı1 81-

neye aid Ticaret Ocbsı vesikasını 2490 sayılı kanunun tar1fl veçhUe teklif mektubuna 
eklemeleri lft.zınıdır. 

6 _ Te'kHf mekıtublarının ihale günü ısae.t 14.30 a kad!LT makbuz mukabllindt Da1Inl 
Encümen Reisliğine verilmiş veja iadeli taahhüdlü ve mühür mumu ile tapwılDJI O.. 
ıarak po.sta Ue gönderilmiş olma!ı.ı Jbm1dlr. 

Postada olaoalt gecikmeler kabul ed1lmez. (2987) 



~Nisan 

Mizah : Sığına ta 
yarım saat 

aa sak < Başiaraf ı 7 ııci sayfada) 
aıı • duzunada ellı beş kuruştan yuz 

llll§ be kuruş kazaniriz. to; Salamon aklinu yeldi, sevdalılar 
raı anır bumda, mumu sat tik aldık pa
a;1:r'· ondan sonra sevda!iıari dol<ışırız. 
~n·Z Puraları, :;onclüıi.ıriız mumları, ka-

ç da bo) lece arta1. 
- ~Nınni !>enım aslanıma ninni• 
y o:Uyusun da büyüsün ninnı> 
anundakılerc: 

lt.ı:- 'Yavaş, ded.111, biri çocuğunu uyu-
,,or ZiRAAT 

tq liep buaber n;nnı söyliyen kadından .. (Başta.rafı 6 ncı sayfadn) 
ka ~~a dondük. Kadııı:ı yakın r•hınlar, gostermeğe ve ıca!:ı eden izahatı vermeğe 
"'u l\<lha.})a giıldü'er. Kadın evvela so- n ecburdur. 
~ rttu. Sonra k•ıardı ve çocuğunu kal- Lüzum görü'düğü takdirde bu ma~!nr 
tınca hız.la yere attı: bakım ve orman memurları tarafın.lan 
; Aman çocuk patladı. n ~hafaza altına alınarak (ormnr. kanu -

d rnıeme kalmadan sığınakla bulunan nl') hükümleri daıresinde muam<'le yn -
eıı er cırı de kahknhayla gülPnlerc iştirak plır. 

ı.er· Madde 47 - Gerek zeytincilığin ıslahı 

hı-- Ka'bsiz insanlarsını<l. kadıncağız 
fıar tehevvür anında çocuğunu yere atıp 

~aladı. Buna gülünür mü? 
- Çocuğa bak, sen de gülersin. 

da; Parçalanmış çocuk seyretmek ka
ltı acıklı ne olur. Halbuki siz gülüyor

lluz. 

hakkındaki kanunun \'f• gerek işbu ni -
zamnamenin tatbikile tavzif edilecek dev 
Jet memurlarına zeoytinlik sahih "" ala -
kahları tarafından hiç bir veçhUe para 
ve harcırah verilmP.ı. 

Madde 48 - 3573 sayılı zeytinciliğin 

ıslahı ve yabani zPytinlerin aşılattmlma-

; Sen hele çocuğa bak, anlarsın. sı hakkındaki kanun:ı dayanılarak tan -
lle lhayet yere baktım. Çocuğu gördüm. zim edilmiş ve Devlet Şurasınca görül -
ç~n de? gülmeye başladım. Kadın meğer müş olan bu niznmnnma hükümleri, 
!ı llğu yerine b~r yastık yakalamış. Sı- (Resmi GazetP) ilP neşrmtn ertesi güniln-

ll;ı~a getirmi§, ona ninni sllylemiş. <len yürümcığe başlar. (4126 !ayılı Resmi fa; llanım ben sana dikkatli davran, Gazetede. 6/Ş'Jbat/94-0 tarlhinde neşre -
a aceleye lüzum yok riPmcdim mi? dilmistir.) 

aı - Canım sen benim aklımı başımdan Madde 49 - Bu nizamname hüküm _ 
1tsın. ]erini Adlive. Dahiliye. İktısad ve Ziraat 

ltı - Sen fazla J5fı bırak ta kimse gör- Vekil1eri yürütür. 
eden şu hatayı taS'hih E't. SON_====== 
; Ben ne hata yaptım ki .. 

h nlardnn tarafa baktım ve kadının ne 
ııta y ğ ~ın aptı mı anladım. Cascavlak kafa-
ta~ takma saç ve ağzında da damaklı 

a diş vardı. 
; Vallahi karıcığım sen zannettim. 

b ,_ u da başkası. arkası neye çıkacak 
ilıc;alırn: 

0 
h Ben zannettin ha, seni yezid seni .. 

ana benziyor mu ki. 
, - Aman karıcığım karanlıkta farkına 
iltanıadım. 

til - Farkına varamadın da ~ap, diye öp
n ha 

tı - Seni zannettim, dedim ya. karıcı
lll. 

ı - Sus sus.. yalan söyleme, onu ben 
annetmiş olsan hiç öper miydin? 
Sesler karıştı: 

ıı "lianiyada benilll elli dirhem kesta-
l'l'n~ 

•l<onyahmdan başkasını ic;temem> 
•l<onyalım yüıih 
• 'Ytirü yavrum yür\h 

ll1o A1
aturka şarkı başlamıştı. Onu gra-

cl 
fonda hır rumba takib etti. Erkek ka

ın ft Jtı çı ler ayağa kalkmış, dansa başla-
l§lardı. 

t - Affedersiniz beyim. cRkınız tirbü-
C>nlu mu? -

'.I'anırnadığım biri bana hitab ediyordu. 
- Anlamadım efendim. 

- Tirbüşon liızım da ... 
~ -. Bayılan filan mı oldu ..• 
~l'Si mi açacaksınız? 

- Size tle biraz veririm. 
&a;:- 'l'eşekkü rederim. Benim 

ı;;laındır. 
- n h · · a a ıyı ya ... 
- Garıb şey .. 

Kordiyal 

asabım 

1<u - Neve garıb o1sun beyim, kırk do
ııu ı.luğu cebıme ind rdimse, garabet bu

n ner~sinde? 
~ak Şızndi anladım. Maattf1nssüf bende 
au ının ne tirbüşonıu~u. ne de tirbüşon
~ \ar. 

- 'Yumruğunuz kuvvetli midir? 
~ks mu yapacağız? 

- Ne münasebet beyim. fU benim kırk 
dokuzluğa bir vursanız da açılsa. Kendi 
kuvvetim yetişmiyor. 

Bu esnada canavar düdüğü bir kere 
daha ~aldı. 

- Alarm bitti. 
- Yani dışarı çıkabiliriz df'ğil mi? 
Kapıya doğru bir hücum oldu. Ben ke

nara kalmıştım, çıkan1ara bnkıycrdum. 

Yanyana yürüyen genç bir erkekle kızın 
konuştuklarını duydum: 

- Alarm ne çabuk bitti. 
- Ya, vaktin nasıl geçtiğinin :farkına 

bile varamadık. 
- Bir dnha alarm olursa gene ayni 

köc;ede beklerim. 
Ev kumandanının sesi duyuldu: 
- Kenarda köşede kimseler knlmasın, 

kapıyı kapıyacağım karışmam ha. 
Yere baktım. Neler yoktu neler. por

takal kabukları, kırılmış rakı şişeleri. 
yırtılmış fotograflar. mektublar, i'lkar
pin, terlik tekleri. 

Merdivenden çıkıyordum, yaşlı bir ka
dın yolumu kesti: 

- Bana bak evlAdım. Biıimkini gor
dün mü? 

- Sizinki kim hanım teyre? 
- Kim o1acak ayalim. Sağanak. diye 

odadan fırladı. Ben de camdan baktım 
amma sağanak değil ya, ahmak ıslatan 
bile yağmıyordu. Herif sakın bu yaştan 
sonra üzerime evlenmiş olmasın. 

- Evlenmiş olduğunu zannetmem ha
nım teyze amma. eğer o da t-izimle bera
ber sığınağa girdiyse epey eıtlenmiştir. 

Misafiri olduğum apart1man dairec:inc 
girdiğim zaman yüzümü görünce gül
meye baş1ndılar: 

- Bu yüzünün hali ne? 
Aynaya baktım. Yüzümde simsivah 

beş parmak izi vardı. :Merdivende ras
geldiğim. bana kocnsmı soran kadın, ay
rılırken yüzümü okşamıstı. 

- Şimdi anladım. dedim, sağanak fi
ıan dive bunak taklidi yapım kadın da 
benimle eğlenmiş. 

1smet Hulitri 

lstan ,ıul Komutanlığı K11rmayın an: 
1 - Orduya telli, teWz. motör ve elektrik maklnlst.ı alınacaktır. 

t. 2 - İstekliler uç ay müddet.le kurs gorc!ı\kten sonra ehliyetlerine göre barem kanunu. 
•Un 19 maddesine gôre te3bit edilecek ücret o.lacakl:ı.rdır. 

r 3 - İsteklılere kurs esnasında ilk kabul iıntıhanla.rındn.ki ehliyetleri dcrcce.!ine ı;ö. 
e bir ücret verilecektiT. 
e~ - İstekllierin ikamet adresleri ya:&Jlnıak üzere bir dilek~ ile İst. K. lığına müracaat 
~1 ıazundır. (3134> 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
nı İ<kire ihtiyacı fçln 9 metrelik 190 aded, ıo metrelik 855 aded, 11 metrelik 25 aded, 12 
~elik 25 aded ki eem'an 595 aded k~tane cinsinden telgraf direğinin kestirilmesi açık 
b Lıneye okonulmuştur. Ekslltme 8/5/940 Ça:rşamba saat 14,30 da B. po.stohnne blnnsı 

1 
l'r1ıncı :kattı. telg.nı.1 m\~:vlnliiU odıa.sında t.oplnn.acait alım aatınl komisyonunda yapı. 

~ktır. 9 metreliklerin beheri !bedeli muhamminl 7 lira, 10 metrellklerin 7,5 lira; ıı 
llı t.reIUtlerin B liııa. 12 metrellklerln 8 5 l!Tn. hepslnJn 44()(1 Ura. muvakkat teminat SSO 
~ 38 kuruştur. • ' 

~llertn olbabtakl şartnamıelerlni gömlek ve muvakmt tıemın~ı yatırmak 
"te e ÇQ}ııeu.ıa günlerinde m~ftr mfidtirfük !dui !kalem lewaım. :ıumıma etailtme eün 
~u:tJ~de de 940 aenıesi ıç.ın ırnnteber ~t odUı nlikllllı ~ tımılnat ına«.. 

biıtllkt.e !koınt!yona müracaatıan. (3263) 

SON POSTA 

r ' E ir rla t run günlük 

.. 

n tlarından 
Na~ır ... ar ... 

Dar ayakkabı giymenin bh' neticesi -
dir. Bazıları bunu ba.şk.a sebeble.re atfet. 
mek isterler. Fakat bilhassa genç icadın~ 
lıırda n.ynklıı.rını kuçük göstennek heve_ 
si nyakl.arının her tn.ra.flnı nMırlıır kap 
lame.sına 86beb olmaktadır. Şayanı m~
nuntyettlr kl son m.nuııı:ı.J.a.rda kadınlar 
da kısa ok<,ııe ve spor aya.k.ka:bılan ıa: 
ammüm ~bneiNı bn.şlamıtt.ır. Fa.kat bu 
guzel moda.ya tabı olmll l&temlyen re • 
ne birçok bayanıe.r görlllüyor. Aya.kka.bı_ 
dan tG§an ayaJtlt\r sıkı ta.z)'tk iç.inde k.a
lınca en-elfl clldde bir &ksüUunel hU3ule 
gelir. Tazyik eören yerler kızarır ıztı. 
ab ffrmete baflar. Oltılde bu mCteM

di oorlı.k clkttn .sertliğini intaç eder. Yn_ 
nl tabiat Adet& kendini konıma.k 1çın 
b.lın bir uma.ta. 4hdruı eder gtbidlr. ~ 
böylıeıce na.slliar teessua etmlftir. Bir defa 
'böylece teess1ls eden na.sırları izale için 
art.ık bl.n çareye, va.aı~a müra.cna.t ed.I_ 
lir. İU.çfu.rla, ~'Ol.arla )'UmUfQ1mağa. 
ç.a.1oşı.Jırı. Ba.mlo:n Jiletlel'le, usturnlarln, 
makul.arla :ıumneğe olmlke.rlar. Ve blttn
bi bu e.snada elrsertyetJe gör:üldüa-ü glbi 

yara. -re sıynklwdan m1troblar girer ve 
lltlhab alınteti bafgöstertr. Baznn da bu 
nasır keslkler.l.nden istri,ptekoklar girerek 
hR.k.lkJ yıJnncü hııstalığı da görfilOr ve 
o zama.n .fil;p'heQz vaziyet. cl<ldilc.şlr Es 
ki Sa.kim modaya td>eıfyet ederek :ınb a • 
Yakkabl glymemaJ.kifr. Ayak serbnst v; 
mhat olmalıdır. Bllhaı;.sa kı&a ökçe ve ge 
niş yüzlü spor ıı.)"8.ktmbılan tercfh etmeli. 
dir. Horhalde 'bunhu- sıvrt. sıt:ı ayağı taşı: 
rn.n dar ayakka.bıtn.runda.n çok daha §lk ve 
kibardır. 

Oevab istiyen okuyucDlarımın posta 
pulu Jc.ıllanıalarıru rica ederim. Ak•l ıaıc. 
ctı.rde latekle.ri mukabeleab kalabl.lli. 

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

Oölcük deniz fabrikaları ve Dz. harb oku. 
lu için mcYcud fenni ve hu.smt şarmamesi 
mucibince, tahmin edilen bedeli c9900ı ııra 

ve kat'! tfmlnatı cl48511 lira olan lki aded 
motörlü tulumbanın 29/4/940 tarihine rast 
Iıyan Panrtesi ıünü saat 11 de :Kasımpll§a: 
da bulunan Deniz levazım 3atın alma. ItomJs
yonunda pazarlıkla ek.'ıUt.ınesı yapılacaktır. 

~:-=:=================================~~;~~v~fa~==---

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

400:488 metre mik'abı çam llı:ereste ile 600:700 ton kireç Dlylll'bnkırda Kor satınnl:ııa 

ikomısyonunca nyn ayrı .. kapalı za.rtla ek.slltmelerl a.şağıda hizalarında yazılı gün ve Si\. 
fltlerde yapılncaktır. Evsaf ve şero1tl hergün k:>misyonda görülür. Teklif mektublan ek _ 
ailtme snatınden nihayet bir saat evvcllne kadar lkomlsyona teslim edilmesi şarttı:. 

(1557) (3097J 

Cinsi Tutan Tentlnatı ihale gfınü ve saati 
Lira I.Jnı. Kr. 

Çam l!"el"e.'lte 21,960 1647 6/5/940 11 
Kireç 15,750 1181 25 '1 > » 11 

** Şartooıme ve evsafı dahilinde bir milyon Iür. (1580-3273) 
.kilo buğday kırdır.malt suretlle un yv.pıle.cak.. * 
tır. Kırdırm.ıı. ttcretinin toplu. tutarı 25,000 240.000 kilo un kapalı zarfla. 3/5/940 cumn 
lira 11k t.emtne.tı 18'75 liradır. Dıaleısi 8/5/940 gtinü baat ıı de Merlnsinde Askeri Satmalma 
Çarşamba günü saat 16 d.n kapalı zarfla ya. komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. Tah J 
pılaca.k.tır. isteklllerln Clale günü ihale saa_ min bedell 29,664 llrn, ilk teminatı 2224 11rn.. 
tinden bir sa.at enel tek.llf zarflarını E~u- dır. İstekllle:in 'Wkllf zarnn.nnı ihale günü 
rum Lv. Amırlitı satın e.lma komisyonuna ıhale saatinden bir saat evveline kadar ko "" 
Te.mlcleri. Şart.na.mest kxmıl8yonda görü • ml.syonıı vemıelerl. 0561) {3101) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BANK AS 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zlrar ve tJcarı hor nevl banka muameleleri 

2 - Mevcud şartna~ herglin ı.., saati · 
dahilinde mczkfır :konı.l.ayondan bedel.!tz alı_ 
nablllı. 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatte 2490 
sayılı kanunun latedlğt ~ikJe birlikte , 
adı geçen komisyona müracaauan. «2752.D 

İstanbul Komutanlığı 
Satanalma Komisyonu 

hanları 

1 

' 

1 

1 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 .. 2,000 ,, 

1 4 • 250 • 1,000 
Haydr.rp~ h~nr nde boyler tesisatı i 40 • 100 " 4,000 .. 
ve baca boruları pazarlıkla yaptırılacaktır. 1 100 50 " 5,000 
Mümıluısa:nnc 25/41940 günü saat onda baş. 1 • 

,, 
lana ... -a.ktır. Muhammen bedeli yedi yüz }et... 120 40 

11 
4,800 

mlş yedi l!ro kırk yedi kuruştur. Şartname. 1 
it 

Bi komisyonumuzda he.rgun goriılebillr. İs _ 1 160 ., 20 " 3,200 ,, 
t.eklllerın J>elli gun ve saatte kat'i teminat ı 
akçclerlle beraber Fmd1klıdn komutnnlık 1 DiKKAT: Hcsablanndaki paralar bir sene içinde 50 Jir:ıdnn aşağı 
sntm alma komisyonuna. müraoantıan. c82-10» 1 düşmiyenlere iknuniye tıkbğı takdirde % 20 fozlnsilc verilecektir. 

ı Kur'alar senede 4 defa, 1 EyluL 1 Birincikiınun. 1 Mart ve 1 Haı.i. 

~fyeA~eriSabn~mj ·~~~rn'n~~~n~·h'k'r~~~d~e~~~k~il~e~~,·,~~~~~~~~~~~~~~~l 
~omisyonu ilanıa ı naüsabaka ile Memur Alınacak 

5elı.111lye Tumen birll~rile Haydarpaşa as. 
kcri hıı.stanesınin 939 ve 940 mali yıllan ihti_ 
y41cı 1çln ecra.t ve e,snrı dn.hllınde (Y5000) 
kuo sığır ct!nin S 5/940 Cuma günü .saa.:; ıı de 
ktı.palı urfln eksiltmesi yapılacaktır. Mu _ 
hammen bedeli <25790) lira.dır. İlk t.eıninatı 
09S4! li?'.a i25ı kuruştur Kanuni şekilde tan. 
zlm edilecek teklif zarflarının ihale eıaatin -
den bir eaat evvelıne kadar Selimi.)'edckl 
Tümen Satınalma komisyonuna vermeleri 
evsaf ve te.raıt! hergun to:ın!syonda i;Ore : 
bilırJer. (3080) 

ZAYİ - 1937 yılında Boğaziçi ll&esi son .sı
nıfından ~mış olduğum tasdikname ile Bey_ 
kOE nüfU6 daire.Sinden aldığım nüfus cüz • 
danımı kaybctLim. Yenilerini nlacağımdan 
eskllerinin hükmü yoktur. 

Vdl ottu Adnan 

O. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 
Lise ve ıı.se derecesinde san•at okulları mezuruarından askeri ğinl yapmış olan ve s 

hi vnziy i deıınirYOl hizmet ne elverişli bulunanlardnn lkısım şefi yetiştirmek üzere m. 
sab:ı.ka ıle 20 memur alınacaktır. 

Musabaka lisede okunan flz k ve rlyazi~e derslerinden yapılacak ve ayrıca verilec 
mevzu uzerlne blr yazı yazdırılacaktır. 

Musa.b:ı.kada kazananlara. 74 llra. ucret verilecek Ye idarenin gootcreoeği mah 
t>tnj yaptırılarak muvaffak olanlar kısmı şe!lğine terfi ettirilecektir. Kısım şefler! ' 
1 t demiryollarının tamiratı mtitemndiye iŞlerinde çalıştırılmakta. olup licretlerın ... 
başka kendilerine aynca 1kametgfı.b da tahsis edUmektedir. 

Münakasa 4 Mayıs 940 eumartes! günu saat 10 da i~etme merkezlerinde yapıla 4 

cakt:ır. Taliblertn nşatı<ta gooterllen vesika ar ile Haydarpaşa, Ankara, Balıkesir; 
Kayseri; Mnlaıt.ya; Adana, Afyon. İı:mlr ve ErzurUmda iŞletme müdürlüklerine nihayet 
l/Mayı.s/940 Çarşamba günü akşamına kadar müracaat et.melerl 110.n olunur. 

Taliblerln beraber geUreceğl vesikalar şunlırdır: Nüfus hfiTiyet vara.kası, Mkerlik ve. 
~; tyi .huy kağıdı; t:ıbsll vesfltası; ba~a yerde çallJl'lllf lse :bomen1ıaleri; e'fti :lıN_ 
ev~~ cibdaıll. •3111• 
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BAŞ, DIŞ NEZLE, 
GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK 

SON POSTA 

~. 

ve bü.ii ı agıılaıı de· bel ktser. Lt:zumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Tak"itlerinden s&krıı~1z. Her yerde puilu kutuları isteyi 

içi 
acı 

En kansız düşmu~ hastaların az uman 
zarfında iktisabı kuvvet etmeleri için 
her yemekden sonra bir Likör kadehi 
QUINIUM LABARRAQUE almaları 
kafidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
karşı dahi gayet müessirdir. Zayıl has· 
talıkdan sonra kuvvetsiz. fa1.la çalışma· 
dan yorgun düşenlerin ve pek çabuk 
neşvünema bulmuş ıençlcrin, :ıahmetle 
inkişaf eden genç kı:ıların Lohusalıkdan 
kalkan kadınların, ihtiyarlar, ve kansız• 

ların dahi tesiri mu• 
cerrcp ve Paris Tıp 
akademisi tarafındın 
kabul edilen • • 
uınıum 
abatta 

Şarabını ıçmelıdırltr. 

Deposu: Galata , 

Gümruk sok. No. 36 

Her Eaaııede satılır. 

uc 

BALSAM İN Kremleri - BALSAM iN Güzellik eksi
ri-BALSAMIN Rimelleri - BALSAMIN Pudraları -

BALSAM iN Rujları - FARD BALSAMIN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca ta::ıınmıı 

sıhhi g .... zellik müstabıarlarıdır. 

Gümr~·k Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
Lv. Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

~ _ "l'e~kUnt ihtiyacı için satın alınacak ıooo cthinllğin açık eksiltm~i 25/Nlaan/040 
Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 - Ntimune bezile şartname.si komisyondadır. Oörtllebllir. 

3 - Muhırnunen bedeli 4500 ve ilk teminat 3311 llraı!ır. 

4 - 1steklılerln gün ve saat.inde Uk t.eminat. makbuzlıırını hA.rnUen Galatada Mum. 
hane caddesinde İbrahim Rıfat han ikinci kattaki komisyona gelmeleri. 12783. 

Jlöbrcklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıklanıı mikroblaruu 
kökiinden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerın çaıışmak KUaretini arttırır. Kadın. erkek idrar zorluklarını, eski 
\•e yeni belsoğukluğunu, mesane iltıhabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve bozorken yanmak hallerini giderir. Bol !drar temin eder. İdrarda kumla-

rın, mesanede taşların teşekkülüne mAni olur. 
DİKKAT: HE L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

'l uvr.let nizi yaparken 

Pudra altına dttiuıa 

KREM 
PERTEV 

sUrUnllz. Pudrayı sımsılü tutar 

ve akmasına mdnl olur. YH::tlı 

ve yttğsız olan top Te 
vazoiarı vardır. 

MIHATON GRENLERI 
hem iokıbazı ve hem de 
terkibindeki madt.eler 

sayesinde barsakların fa· 
afiyetini tanzim ile en 
muannit inkıbaz müpte
lalarını bile rahata ka-

vuıturur. 

Her eczanede bulunur. 

ilan Tarif em iz 
Tet dtun nntımı .................... ..... . 

Birinci cahil• 400 . Mır•t 
ikinci aahil• 250 )) 

llçüncü ıahile 200 )) 

DördiincU ıahile 100 ,. 
J, ıahileler 60 )) 

Son ıahile "" » 
Mua17en bir mtıdde\ ıı:artında fa. 

ıac& miktarda Uln yaptıraca>tlt.ı 

ayrıca tenıllltıı tarıfemlsdın ıatifadt 
edeceltlerdlr. Tam, yarım n çeyrek 
ıayfa ili.olar için a:rrı bir tarttı deıı>ll 
edllmlıtır. 

Son Poata'nın ticari 116nlarına aı4 
tşler için ıu adrese müracaat. edU.. 
melldJ.r. 

ilılncıhk Kollcktlf 6lrktU 
J(abranw.n:ıarle Ban 

Allksra caddesi 

Son Posta Matbaası 

J 

Neşriyat Müdürli: Sdim Ragıp Emeç 
• 8. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. P:k1'em UŞAKLlGlL 

!EMEK 
ne]!s hJr.L 

lJemen 

Bir I<omprime Hayat Karşılığıdır 
En sıkı.şık zamanda slzıı en büylık yardımcıdır. 

KalorJ, gıda, lezze~ ve nefaset bakımından tatmin edlcl mahiyeti ye 
yükaek en.arı halzd!:-. 

Mercimek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprlmelerlmlzl 
her yerde bulablltrslnız. 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARATI 
M. !\URİ ÇAPA Kuruhıt tarlhl: 1915 
~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~-----

OKER 
T raş bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamıştır. 
Piyasamızda daima mevcuttur. 

1 
Tesviyeci ve Tornacı aranıyor 

Eskşehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğünden: 
ı - Fnbrlkaya 250.500 kuruş yevmiye ne 1..2 sınıf tesviyeci ve tornacı oJınacalctU'· 
2 - İsteklilerin 24 4 940 Çarşamba günlt sa::ı.t 10 da imtlhn.nlan yapılmak ı.izere ve.. 

sl.knlarlle Beşik.taşta Nuri Demirağ tayyare fabrikasına mii.r.ac3a.ttarı. (3164> 

An bar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 - Şarkışla. istasyonunda. yapılacak nnbar, 1dnre blnaslle buna müte!errl {Şler 
götürü olarak 'kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur . 
Keş.!! bedeli cı70 879,85D yetınl.j bin sekiz yüz yetmiş dokuz llrn seksen beş kuruştur· 

2 - Eksiltme evra:kı 4 lira. mukablllnde Ofis Umum Müdürlfi~ünden ve İstanbul 
şubemizden alınabilir. 

3 - Eksiltme 29/ 4 940 tarihinde saat 15 te Ankara.da Ofis blnasında yapı.Iaoe.k.t.ıt· 
Teklif mektublarını havt zarflar makbuz muka.blllnde Ofisin muhnberat ~ı -

ne teslim edilecektir. 
4 - Muvakkat teminat miktarı 4794 dört bin yedi yüz doksan dört llrndır. 
5 - İstekliler tek.lit evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için ihale te.rihlndetl 

nihayet iki gün evvel Ofisten alacalk.lan ehliyet vesikasını ıkoyacaklı:ırdır. 
(1793) (3165) 

C 
Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem -, 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır ... ,,,/ 

İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik TramvaY 
ve Tünel işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

2/5/ 940 tarihinde saat 15 de ekAiltme.sı yapıla.ca.#1 llfı.n edilen 95500 met.re yeraltı kilb~ 
ıoıa.rı şartnamesine ilişik 3 numn.ralı listedeki 35 kilovatlık 3X95 m/ m2 hk kabl0°0rıı 
7000 ve SX50 mt m2 llk kablonun da. 17500 olduğu ve alflkada.rların bu hususta ..-ı 
müdürlü#{1.nden m.alfmıat taleb etmeleri lüzumu ilfın olunur. (S2S8) 

' i· 


