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lılr.I • a.anpc.rv.,rlık ve Tu~k kabramaa· 

•rına d _, 1 1 aır <.eğer ı yazı ar, Şıirler ve f11sel 
resimlerle dolu olan 

"'~ A V .A. Ş 
l'urlc ııuını okuyunuz. Feltefo muallimi Faik 
tılı N~ tarafından on b•t ıründe bir 9ıka
'turr, uıhuı 10, aenelilı: abonui 250 lr.urut· 

·Ali~ Bayide bulunur. Abone için latanbul 
lla;ara caddoainde 87 Nı.. müracaat 

~ 

~ ıo - No. 3498 PERŞEMBE 25 NİSAN 1940 İdare ~leri telefonu: 20203 Fiatı S K~ 

• 
Bazı Alman harb gemilerinin lsveç 
kara su ı arı n ~ ......... 9.~.~-~-~·-~-~.~.!.~ ........ ~ .. ~.~-~ .. ~.~-~-~-~ .. Y~r ........... _ ..... . 

Norveçte kanlı ( Sevinç agandıran bir haber J 
.çarpışmalar oldu Yurdda petrol bulundu 
iki tarafın zayiatı mOhim 

alan Almanların rakvige kıtaatı 
mukabil taarruzları püskürtüldü 

Siird havalisinde bulunan membadan 
günde 10 ton petrol istihsal ediliyor 

- ..... _ .. _·········-···-··-·····--·· .. ---·-·- t 

Havalarda Petrol bulanan sahada 
çarpışmalar geniş tesisat kurulacak 
fazlalaştı 

1 ogilizler Alman üslerini 
saatlerce bombaladılar 

Garb cephesinde de hava 
muharebeleri arttı 

Londra 24 (Hususi) - İngiliz tayyare
leri dün gece ve bu sabah, geniş mik -
yasta bir taarruza geçerek, Almanların 
Norveçi istill etmek için kullandıklan 
hava ve deniz üslerini yeniden bombar -

na vik; ı iç l,ma nından. bir görünUş dıınan etmişlerdir. 

N 1' tıs 24 {Hususi) - Stokholm yolu ile bu suların bitaraflığını ihlU etmiflerdlr. Bu ımcyanda Sylt adasmdaki Westcr-
tı~~ 'l.rktan gelen bir habere göre, Bal- Bu hadise hakkında fazla tafsHAt alı - land ~ava meydanı~a dn .. taarr~:ı. edi~mi~-

ak1 Alman limanlarında tahaşşüd et- namamıştır. tir. Bır saat 40 dakıka suren şıddetlı bır 
ll'ıı olan Alman har'o gemı'lerı'nden ba -ı· SalAh1yettar mahfeller, Almanya ta - bombardıman esnasında, hangarların ve 
tıl Ciı•arında petrol b••lunan Be§iri 
~ugün İsveç kara sularına girerek, <Devamı 8 inci sayfada) (Devanu 8 inci sayfudn) Ankara 24 (Hususi) - Bundan tam al-

A. z klar Tu .. rJ. asker.ne iz~ı·r a b .. y·· k tı yıl evvel Büyük Millet Meclisinde pet-l'-'\ ~ rol araştırmaları için t 1hs.sat verilmesine 

bir heyeıAD dair kanwı projesi görüşüli.ırkcn o zaman 

ı ki 
Clı tktısad Vekili bulunan Celfll Bayar ,E-

k ::ıarşı hayran ı arını ğer tabiat memleketimize petrolü bah -
c;.a Yamanlar dağında bazı şetmiş ise bunu muhakkak bulup çıka -

h d• ı dereler ortadan kayboldu racağız• demişti. 

1• z ar e ı yor ar o günden bugüne kadar devam eden 
İzmir 24 (Hususi) - Bugün Yaman - azimkarane mesai nihayet topraklanmı-

1< . •. . . Iar dağında 10 bin metre murabbalık ge- zın altında yatan ve bu~ünkü medeniye-
at ahıre 24 - Anadoln ajansının husu- ı Buyük H~rbın de~şet ~er:ci hatırala - nif bir sahada büyük bir heyelan olmuş- tin dtici ve ilerletici kuvvetlerinden birı-

tnuhabiri bildiriyor: rlle ve yenı müttef:k ~r~ıyeye karşı tur. Bazı dereler yerlerini değiştirmiş ve ni teşkil eden petrol gibi büyük bir ser-
gu~llzaklar, Memorıal day cUnutulmnz dostluk ve he.~anh.t hıslerıle ~ol~ olan bir tepe kaybolmuştur. velin ana damarlarından birini ortaya 
~ a diye andıkları Çanakkaledeki kanlı bu tarih, §imdi Anza~lan, Türkıyenin Belediyenin su membalarından ikisi çıkarmış bulunmaktadır. 
~1l>ışnın1arın 25 inci yıldönümünü, ya - dost ve kahraman ~;ıa~arma bağlıysn kaybolduğundan Karşıyaka halkı susuz- Siird vilayetinin Beşirı kawsL dahi • 
..... kutıulıyacaklardır. (Devamı 3 uncu sayfada) luk tehlikesine maruzdur. (Devamı 8 inci sayfadc:) ························································································································· 

kazasından bir görün;lş 

Petrolün bulundu~ju. sahayı gösteren 
ha.,.ita 

Çocuk bayramı neş' eli geçti 

«Son Po•ta» nın aıluıri muharriri 

':r 
lsveç askerleri bır gölü geÇQrl~m" 

Yazısı !'I inci sayfanın ı, z • .,.; a. ünoi ~t~ 

Ankarada iJ3 Nisan bnyramına aid iki intıba: MijIU Şef sevimli 
bir yavruyu okşuyor, yavrular Ebedt Şef Atatürkfüı 

mu.1Ja1;kat kabri ön;inde 

Çocuk haftasının ikinci günü dür. neş'e ile geçirilmiş ve şeh
rimizin muhtelif semtlerinde çocuklar için eğlenceler tertib 
olunmuştur. 

Dün sabah saat 10 da Fransız tiyatrosunda gürbüz çocuk 
müsabnkalan yapılmışın. (Devamı 2 ııci sayfada) 

(Çocuk haftasma aid diğer resimler 
7 nci sayfamızda) 



flON POSTA 

Her gün e: 
-

iki dıinga 

...._ __ Yazan: Muhittin Bir.~en _,,/ 

~ Saman ateşi ve kandil -

-

Ni~ 

Çocuk bayramı 
neş' eli geçti 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Müsabaka büyük hlr rağbet gorınüŞ ' 

5 aylıktan 7 yaşına kadın· olınnk üzete 
200 kadar gürbüz çocu~ llliisabnkBY' 
ka vdolunmuştw·. 

Müsabakaların mütehassıs doktorla! • 
dan mürekkeb jüri heyettnin reisı dol< • 
tor Ali Şükrü seçimden evvel çocuk b.l. 
kımı hakkında bir konferans vermışt r. 

Bunu müteakib heyet~ gbsterılcn gı;r· 
büz çocuklar tetkık edilmi§ bırmci. ı~ '!" 
ci, ügü.ncülüğü kazananhır tesbit olUll • 

m~~ ' 
Müsabakalarda l den ô yaşın.- kad~ 

olanlar arasında Sevim birıncı, AhJl'lw 
ikinci, Türker üçüncü, 1 den 3 yaşına ı;ıı· 
dar olanlar arasında Ayşe Kndızacı~ b ... 
rinci, Sedad Düzyüre~ ikinci, 'l'ür~ıı.ı'l 
Şen üçüncü, 3 den 7 yaşına 'kadar oJsll" 
lar arasında Selçuk Aydcmır birinci. Jı.'f" 
çin Benice ikinci, Adnan Yalıer üçüne" 
gelmişlerdir. Müsabakayı h.-azanan )ll' • 

rulara muhtelif nediyeler verı mıştı~ 
Müsabakalardan sonra annelerle çoc\l 
bakımı hakkında bi: müsahabe y.apıınııŞ 

1nsaniann çofu ımaksadlanna varmak içic büyük ve znh- Sürat ve mukavP~t yarışlannda bir ok gibi fırlıynndan ve bir müsamere verilmıştir. 
metlı hır hnmle aösteıuneye muktedirdirler, fakat bu mak- ziyade nefsini dayanma kabiliyetine göre ayar edebilen Öğleden sonra saat 1 ı.30 da Fr8ns S 

s.'aa varmak için daha küçük, daha zahmetsiz, yalm1. de- muvaffak olur, .sc:ırnan ateşinin alevi çok, fakat devaml nı- tiyatrosunda fakir çocuklarıı bir müsa • 
vamlı bir gayret g&termek icab edince ekseriyet acze dil- dır, birçok ahvalde .saatlarce süren kandil daha 'faydalı mere verilmiştir. Müsamerede Işık. 130 .. 

§8. olur. ,gaziçi ve Şişli Terakki liseleri ta e:bt 

ve~tai~~ m::g::~:n d~~~~e :::k~~:i~ ~cm:===--=~-===-~====-~=-=-c=ıı:::::=ııı:::=~~~==-====-~ıc:::=====s=~=======z:::::::@~~~=~:J ~~~~~i!:~:;;;~~~:;~ 
len ~rlok ve gnrib mahlfıkun ÜZPrtn- L.OŞ 9ll dlln IJŞ8Nlln ı• .. ••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••• .. •• .. ·•-••••••••\ l 1giliz bahriyesin in dan çocuk velilerine (B~im Cellli)cttC 
de iki düny bulundu udur. Bunlardan 1 H b • f k çocuk) mevzulu bir konferans verılın \ t 
birine esk dünya d~rler ki Avrupa, As- .... _ ,. yıldız r Un ır ı. ra En . ;~mau askeri l 

V Halkevi gösterit şubesı tarafındnn (l ="' y ve Afrika kıf larmdan muteşekkıl- : 
"i - - - sei şayia) piyesi temsil edilm"ştir. 

<lir: dığerıne de yen dun)::ı derıer kı bu- • Vaı ı· paşa emrederler ~ f ğ • 
~~9"/.~- Diğer Halkev1erinde de muhteli e nun da pnrçnları maliımdur. : ~ 

I• 9'"/. lenceler yapılmıştır. Bu ıkı dün) anın. bırb rme uymıyan amma · 7//. 
~ Mel..tebler l:.u sabah t edrisnta ıki z.ıd talıhi v h tta ıki zıd karnkteri • Eski devirde TTabzan vilcyetine ~ 

vardır: Eskı düm mu nrebeler ve fh- =ı bir tiyatro trııpu. gitm;ş, vali tiyatro-
tila1ler dtlny dır: yen· dün:,:a da bir yu scvermi§, trupu 1~olaylık1~r göster-
sulh duny • ol k goze çm-pnr. 'Muha- miş ve oradan Gtrcsuııı1 gittikleri za-
rebe demlen b• rı hadı mn biitiin ılmi 1 man da Giresun mutasarrıfıııa şöyle 
ve bütun tekmğı bu c ·i dimyo üzeri::ırle j bir tavsiye verm.!§. 
tt=ışekkıül etm ve ink" f bulmuştur. Ga- : cSancağınızda tcms~llcr vcrP.cek o-
liba, sul den•lcn g 1."'l ş~yin de bütün Sinema yıldızı, Klark Gable ile gene ! lan tiyatro san'atkürlumuı zatı vaUi-
ihni ve butiln .nki af s rtlnrı öteki dün- sinema yıldızı Karol Lombard. dövüşüp : larınm da yardım.da b·.'ar.mnnızt rı-
ya - fakat. ahıret dtlnyasmda değil! - .çatışmadan ve mahkemeyi'.? müracaat et- ! ra edeceğinı. 
yenı du ada t xul ediyor. den evlendiklerinin ikmci yılına bas- j Valinin tavsiye mektıılnmtı m:ıta-

En küçiık knbılc mü ndeldcrind0n, A- me ld.. .. ü t 1 ğur te i sarrıfa vernıişlcr . .Mutasarrıf okur o-. . nuı::lar ve yı onum pas a arını u - : 
rabların Gazve d0dıkler. çapulculuklar- . . : kurnaz ter dölcmcyc ba§lam?~. lı!ektu-
dan bugün, Şimal denizıni bir ölilm ha- lfikki edilen at nalı şekl nde yaptırarak bu veren tiyatrmıun müdürüne Jıi-
vuzu haline getiren en jCni muharebeye kemali afiyetle yemişlerdir. Nazar değ -1 tabla: 

kadar her nevi askeri carpışrnalar bu es- mesin, değil mi? _ Va1i pa~ıı cmrı:d<.rler amma, 

haşin 1lar 
23 Nisan Hakimiyeti Milliye ve çocuİ 

bayramı mün:ısebetile Pazartesi günü ofrö 
ledenberi kapalı bulunmakta olnr. büttın 
ilk ve orta okullarla liseler vt? ün:\·erSltB 
bu sabah açılarak tedrısata başlnmış1ııf": 
dır. 

Bayram tatilini geçirmek üzere izmil'J 
Bursa ve Ankaraya giden Hukuk, İktı -
sad, ve Tıb Faldilteleri talebeleri de dilılı 
akşam şehrinı:ze dönmüşlerdir. 

Mübadil 
Bonoları ki dünya üzerinde vukua ge!di. Şu eski bendeniz §imd;ye 1:adar Jıic ti71atro 

dfinynnın tarihıne baktnı7. 0, onda giin~ce- manasile tec:ekkül etmtc: olan milli cami- d. k. , Ankara 24 (Hususi) - Sahte bono tıın :t " oynama ım ı ... 
ğiniz ~Y· ya harbdir, ya ihtilAldir, ya u- cılar ve bunların müstakil hayatları, hu- Demiş. zim etmek suretile Ziraat Bankasından 
mumı kitaller, işkcm('"lt>r ve nihayet in- susi hayat bünyelerı ve hususi hayat ye \ _,/ Narvik önlerinde batan 1ng1liz Har dy bir miktar para çeki1dıği için Banka u " 
eanlera tahtakurusıı kadar hile hayat :inkişaf :l.htiyaçlan vardır. Buna rağmen, ••••••• -- distroyerinden k urtulanla:- arasında gc- mum müdürlüğü ~ubelerinc bir tarnilll 
!hakkı tanınuyan istibdadlar vn tahak- yeni dünya denilen arz parçasının en ha- J ki mi /:ı on f,vk ha :ı.~znın dikli çavuşlardan Cor ç Kok. denebilir k i, yaparak iş'an ahire kadar mübadil bo " 
küm daiyeleridfr. şında bulunan bu noktadn, ne harb gü- İngiliz bahriye5inin en şişman askeridir. nolarına tediye yapılmamasını bildirmiş· 

Bu bizim ki .dünyala!dn, bilhassn As- rültüsü, ne de onun başhca müşevvik! o- seyahati İşte bu meziyeti yüzündend!r ki, ,gemi ti. Bu yüztleıi birçok mübadiller elleriJl• 
yn ile Avnıpaaa ~n çok yetişen tarih 1an imparatorluk sevdaS! vardır. Hatta, Bu serlevhayı gôrciükten sonra be!ki battığı halde o hiç bir kazaya uğramamış, deki bonoların mukabilini tahsil edeme· 
mah.!lıl\i şunlardır: imparatorlar, cihan- o Amerlkada araaa bir yanlışlıkla bir habere inanmazsınız, fakat doğrudur: İki ve adeta bir duba ~ibi yüzerek sahile çık- mektedirler. Bu vazıyeti gözönünde tu • 
glrler, kahramanlar en çok istih1fık edi- harb zuhur etse bile bunun pek ktsa bir .1 d f 1 tah a·ı l mıstır. Kendisile görü_şen gazetecilere; tan banka müracaat eden mübadilJerit 

t fı . _ h 'f . • d b mı yon an az a mm e ı.eıı muazzam d d y 1 K d" . li len mahsul <te ıcl't.ır: nsan den'l n ;ki zamanda, mesel ıkı a tn ıçın e, astı- b" i k .. .. .. p . Sh h d - Ben batan soy a..'1 egı ım. en ımı el!erindcki bonoları maliyeye göndererc 
ki k b . l b hlCı,- d y f •. • ... d- d "- .r o rurusu reı:.eus ve . os one a - lın . d.. .. -· 1 b" k b hak"k. ol 

Aya ı ve oca evm i içare ma K. rı1 ıgını kaç de a gcırmuşuz tlT ve emel\. . . . . . . suda bulur bu az. vucu umu · şoy e ır tetkik ettirme te ve onoııun ı ı 
Acaba bu mnhlUkun avağı mı eksik, ki, oradaki insan haşka türlü bir kafa ve larında ıkı Amerıkan muhTıbınin hıma- tarttım. Baktım ki keyfim yerinde. kol - duğunu tesbit ettirdikten sonra bedelin' 
yoksa beyni mi fazla? Ht>r nedense. o. di- başka türlü bir t"Uh ta~ıyo.ı:. Avrupa ile yesi altında olar.ak merkezi Kaliforniya- larımı suyun üstün~ enlemesin~ açtım ve tediye etmektedir. 
ğer bütün canlı ve c:ınc:ız mah1ffklarda Amerika arasındaki bu bariz farkı ızah dan hareket ederek 'Behring denizine duba gibi yüze yüze karaya çıktım~> de
mevcud olmıvan bir ta'hrib ruhuna sahih için sariedeceğimiz bütün kafa c-megı, doğru yol al.mışlardrr. İlkbaharın ılık miştir. 
bulunuyor. Esc>P.in <'•<'ITT öldüTdü~nü. netice itibarile bizi nıhayet bu müşnhc- hava.<;1 gelir gelmez fok balıkJarı Jar. Die
kazın kaza sufkasn . ·:ıptığını hic gnrme- de--. e götürü r. 1 go köriez;ndc b!r1e~erek Aleoutieurıes 3 • 

dtk. Fakat. iru:nnm T'~a:-ı ölclirmek ıdn Tarih ve dünya hadi~c'.erini i.k~t"'t?d!. dalarına do!:rru yol almışlar, ı Haziranda 

--------- - -
Hz l}ar f ik ir yorg unlukla

r111a ;ui peliTıor muş! 
"'arfettiğ'i emek, -ık 1 lara havrC't VPrc>cı>k mcselelcr1c izah etmek ıstıycnlcr ıçın A- . 

. k" b Ih h. b bl mahallı maksudlarma varmışlardır. Bch L a d T f lga. ~q " de "kamet bir kesafette oldu rıııt tarihte d~ gördük, mer.kada ı . u su cu nı unun se c e- on ra a ra 8 1
· ~ tıurc ı • 

bugün de görü\ oruz: r"ni göstermek üzere pnk çok iktısadl ring denizine girer girmez derhal Pribi - eden bir kompozitör eserlerini ancak hı-* artlar bulunabirr. Nitek;m. tarilıi. insan loo adasında konaklamı~lar, orncla yav- ı yar yedi~te~ ronra vüc~de getirmekte: ~1 
nıbile izah etmek istiyenler de kend"le- rulamışlardır. Bu ada Amerikan bükume- ı duğunu ıddıa e~mektedır. Bu kompozıtör 

... Beni beyle reı Eri bir dürunceye 
sevkeden hadısc. g t:n gün Amerika 
Cürnhurr · Roos ·n ifin yenı Avrupa 
vukuatından b h dı::n nutku oldu. Bu 
nutkun ı) asi 1. rafı, bütün siyahl nutul:
Jar gıbi. hangi rn :ı istenn;rs .. o ma
naya de.alet edeb· ecek bir sevdir: fakat, 
onun içinde lSyle hır y var k üzerinde 
bütün dikkatimizle durmava Iavı"ktır. 

Amerika Oümh cırr c: , eski dün •adaki 
harb ve tnhrib hırsından bah ede! k:m o
nu Amerika il muk Yf se etti. Amerika
da harb hm;ının d sulll sel:,g!S.inin 
htıklm olduğunu c n1

1 cümle!e.rfo çok gı.i

· Am n'k"dn "\e~ kuvvrtli 0 1 l!c>r te- t• . lıd J R h .. k. cok tanınmış bır adam olduğundan, bu r nf' e a r 1 ın n ma ır. aponyn ve usya u u - ı _ . .. .. v- • , d k :1 

..J :1. -~ bil Fakat bu 1• 7ı:ıb'ann h çbı·r tl . d h' b d . , b 1 k suretle ılcrı surdugu nazarı) e o torıar .... a:r...A ~e ır. . c me erı a ı u a n cıvarmaa a ı av - . . 
:u usi kı,'metleri 01amaz. ~beb iı-t~r 1 • 1 • ; ı tarafından tetkik e~ılmektedır 

J • • • • • • • amak hakkına ma. ktırler. Bu devletler B arada kompozitörc profe<::ör olan bir 
iktısadi ve maddı, lsterse ıctima1 ve ruhı • ~ u c •••• • 

. ynıa· A "k 11 .. anlaşmadan e\ vel fok balıkları adC'ta rakib çıkmıştır. Bu profesorun beyanatı-ol"un. n•tıce a •r: merı a su m se- . v • • 1 • • • • .. 

· A harb· B"n RoosP•welt'in katlıama ugramışlardır. Şımrlı balıklaT na gôre hıyarın belkemığ: ve beyın tıze-v vor. vnıpa ı. ' . • . 
1 

• •• 

ütiharla ve Amer·kalı gururq,. wn e~ti- I oraya kadar Amerikan hükı'.'ımeti tarafın- rincleki. tcsirlen faz asıl: ~usbet oluyor-
~· bu hadic:cyi böylece kabul ediyorum. dan mahfuzen götürülmektedir. Yavrula- m~. Hıyarın bilhassa fıkır yorgunlukla-

. · · b b' · · · h · ı rına iyi geldiği kat'ivetle tesbit edilmiş-Bız . .bu h. dı enın se e ı>rını ıza ıç.n dıktan sonra Amerikalılar her sene . ~ 
Avrupalı uknialı~ jl;ıo kaf'IT"l17J notlafa- .. _ _ 'tır. 

. 1 1 1 500,000 'kadar fok balığ? oldururler ve bu Şimdiden Amerikada birçok insanlar 
co'!rmıza onu kcndi"lltZe mısa a a ım ve d ld ~ d"kl - ' 

h, ' 1 ' 1 balıkların sntışın an e e eye ı erı ve 'hususile muharrirler, hiyar yemekte -biz de oylc vnmna•ıa çn ı a ım 
11 1 . . fD . meblağı Japonya He Rusya arasında tak- dirler. Bakalım bu hiyar küril n e netice 

rzel ve bir hayli de rur ve iftiharla an
lattı. Hakıkat te l .,, an ha ka bir şey 1 r 

l4Cuhi'.f/ın, c/ 'ır.ail,. sim ederler. verecek? .. 

I NAN, 1 ST E R INANMA.I değildir. 

D.!yeb"liriz ki, A'r"kada da harb yok
sa. orada artık m- akU v~ mım tec:ck
killler mevcud d c!-r de ondan. Nik>
lkim, Avustralya kıt'ac:ında dn sulh ve 
SD.k!ın !hükilm uriiyorsa, bunw! sebebi 
oranın dn bir milstamıekc:> olmasıdır. Fa
~at, medeni ti. bız m medeniyetimizin 
nartn fidanı ü zerin a~1anarak yetişmiş 

1 S T ER 
Bir mr:cliste hakiki harb vaziyetinin ne merkezde oldu -

~u meselesi ur.er-inde tahminler yüritülilyortlu Bır dost: 
- ~taıle m iyi C(>Vabı ben verebilirim, deci" ve bir .. aze -

terle çıkan bır karikatürün yazısını okumaya başladı Bu 
yeı.zıd:ı şdyle C1enıliyordu: 

«Norvcçten 1svece geçen bir mQltecinin batan bir Danı -

marka vapurundan kurtanlan bir t ayfadan öğrendiAine gö

re İsveç topraklnrmn inen bir pilotun Oslo cephesınden al

dığı haberlere nazaran Norveçteki harekAt . . .> 

İSTER 1 NAN, 1 STER INANMAI 
olan Amfflkaya ne c11yelim? Orada, tam''-----------------------------------------------"" 

Ankara belediyesi 
1940 yılı bütçesi 

Ankara 24 (Hususi) - Belediye mec
lisi bugün 1940 bütçe projesini müzake 
reye başlamış ve varidat bütçcsilll 
2,735,928 lira olarak tcsbh ctmiştn-. 

Muğlada yıldırım 
tah ib etti 

bir evl 

Muğla 24 (A.A.) - Dün öğleden sonra 
yağan şiddetli y.ağmurlar esnasınd:ı ~elr 
rin Ulucami mahallesindeki bir e·:c ) ıl· 
dır.ım düşerek evi tahrib etmistır. Nil • 
fusça zayiat yoktur. .ı 
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Sa~ 1 

Şöforrerin askerlik 

M şubelerince kayıdları 
atbuat kanununa iki Yugoslav - italytn yapılacak 

fıkra ı•ıaA ve edı•ldı• ticagretrml. ub·zlraakli(elrldelleri Ankara 24 (Hususi) - Dahiliye VekA- • Şimaldeki harekat 

E 
!eti ehliyetname alan ş0förlerln tflbi ola-

~ cakları muameleler hakkında alakalılara Yazan: Selim Ra.,p Emet 

( tni ) " "h A yeni bir kararını tebliğ etmiştir. Bu ka - ~ orveçte cereyan eden askeri hare 
d ayı anın M~cliste müzakeresi esnasında frodit Belgrad 24 (A.A) - Bir Yugoslav ik- rara göre şoför olarak yetişmiş olup be- .&ı"W ketlerin mahiyeti, gelen haberler~ 
ilYa~ı da mevzuubahs oldu, Akagündüzün bu dava tisad heyetinin Moskovaya hareketi ve ledıyelerce imtihan edUerek ehliyetname ekseriyetle mevsuk olmamaları ve gene ek ~ h kk Yugoslav - Alman iktisadi komitesinin alacak olanlar imtihanda muvaffak ol - serıyeUe rivayeUere istinad etme.ıeri yüzun-
a ındaki sözlerine Adliye Vekili ceva.Jar verdi içtima devresi dolavısile Romada 30 Nı- duldan sonra kendisine ehliyetname ve- den sal:im bir fikir edimneğe lınkıln verml • 

4lıq sanda İtalya ile yapılması mukarrer olan rilmeden evvel imtihan heyetinin bir Yorlar. Hep dedi, demiş, g~mıuş, goreııden 
~ 24 - Bugün!k.ü Mecliste 1 cNe A!roctit davasını isterim. ne de Afrodlt ticaıi müzakereler. tehir ecfünuştir. Yu- . . . . .. lşıtllrnlş g bl nakli ve mazı sıgalo.rla .fade 
~ - a. kanununun 35 i~ı maddesinin iki davasını "ıkarıı.nları,» Afrodi.t davasını "l • ı "kt d h tezkeresı ıle askerlık şubelerıne gonde - edllıyorlar. Ma.a.marlli ıbunun böyle olması • 
:""l"l • ,. .,. gos avya ı ısa eyetinin Mayıs ayının ·1 k b b 

Ye.sine ald kanun müzakere edilmiş_ karanlar kimlerdir? ve N~ln çıkarıyorlar? rı ece • ŞU e unu şoförün künyesine ve m mazur görmek lazımdır. Bır tarafta ha • 
ikinci yarısında Roma ya gitmesi muhte- ·· f ·· d H ı 'l1 f Afroclit davası malumunuzdur. Gazeteler u. nu us euz anına işaret edecektir. a en ber bekltycn dunya efkiirının tatmıni ıhtı • 

t....~· AAn meldir. ~ """Uen kanun layihaslle ilavesi is - zun uzadıya meVTJUuba.hs ettiler. Türkiye B. ----- şoför olanlar ise ellerindeki nüfus tez - yncı, dlğer tarafta munakale ve muvasala 
flkraıar şunlar idi: M. Mecllsl.nden çıkm.ı.ş olan bir kanun mu • keresi ile askerlik şubesine müracaat e- ımkii.nları ziyadasile muşkül olan bir mın -
hl.slerlmızi lncıten veya ıbu maksad- clb n« mi.i.9U!hoen addolunacak kltabları ing·ı·z -Sovyet derek ayni şekilde kayıdlannı yaptıra - takanın vaziyeti bu zarureti doğuruyor. Ha. 

,;arıhi yanlış gösteren yazılar mem,. takib etmek vazifesi muddeiumumilere ve - ber ~uğunda da rivayete müstenıd de • 
teı r ~ntleketln emniyetlle ala.kadar me. rllrnlştir. Mliddelumumiler bu vazifeyi ya - ı· J b t caklardır. Bu kaydı yaptırmıyanlar şo • dikodular meydana 9ıkıyor. Fakat ba.kıkat 
~ \re ıe kJcında yaptlmaıkta olan tahkikat. parlarken B. M. MeclLsinden çıkmış ola.n ka. re~ r m Unase a 1 förlük yapmaktan menedilecektir. da şudur ki ıhenli'z tarafların ıkuvveUeri ya_ 
~let<len ::: emniyet bakımından olan ted- nunları tabbik etmekt.en .başka hiç bir gaye - -- - - yılma. ve kendıilerlne tayin ettikleri mevzi _ 
;:ıc it bu taı~kikaent yazılar memnudurb. t d tak~b etmiyorlar. (Bravo ı;e.,leri) Bunların Londra 24 (A.A.) - Avam Kama- Anzaklar Türk askerı·ne lere bir an evvel ulaşma vaz.iyetlnde bu -
~ · lhnağ 

1 
.. ıhyiy~;r11 ağa kveya t u te - muhakemelerinin doğru olup olmadıiull tct. rasınıd.a Başvekilden Sovyetler Birliği lundıukları bu harekatın Uşasında da mah -

~ b a sa l;lı e111 ma am ara ın • kik tm~•· doğ ........ ~ A.Nho '"'"kimi il . b" . zur görüldüğü için sarih tebliğler neşrinden 
"'- u hU8usta ...,usa·· ad ril ....... ". e """ r.........,, "UVE,. uya ...... ere a_ • . e yenı ır tıcaret anlaşması akdi için k h 1 k 1 "htlr ·~rııuıun ... e ve t:ıuuır. .. i<idlr. Esasen maıhkemeden geçmi.ş ..,. kazı - te'kr t bı...·· 1 arşı ayran 1 arını l a.z ediliyor, harekat ıhaıkkında malü -
~ ha heyeti umumiye.si üzerin.de soz yel muhakeme halini almış bir meselenin _ ar ~ .'vus er yapıl1p yapılmıyaı • mat ~rllmtyor. Esasen bugun Norveçte ıc • 'ta :ibler konulacak hükümlerin tat • tekrar burada münakaşa edilmesine ne lü- cagı ve Ingılterenin MOOkova büyük ı·zhar edı·yorlar ra edilen harekat bir sıper har-bl değildir. 
~ er lr 90k güçlüklere ve ihtilatlara mey . . elçisinin vazifesi 'basına !!idi •tmi ·e _ Genif mı'lkyasta bir hareket hatibidir. 
~ eceli hususuna işaret eylemiş ve bu zum ve ne de ihtiyaç var. Yalnız şunu söy_ - . h . • o P gı ) Böyle bir vaziyette bulunan kuvvetlerin 
it <le. num hisleri lncıten ve bu mabad- lemek !Sterim ki, B. M. Mecllsinin kanunları oegı akkı.nda hır sual sorulmuştur. (Baştarafı 1 inci sayfada) hedeflenl.ni bulmadan ve ağlebl ihtimal bır 
tııı';!111 taribı yanlış giıneren yazılar» hak _ müddeiumumilere böyle vazifeler tevdi et • Buı suale başvekil namına cevclb ve- sarsılmaz bağı, gelecek nesillere tanıtan meydan hariline glrişmeğe lnikAn verecek 
~{ lct kayI<i için ıblr tetkik mercii göster- m~e müddelumlJllliler de daima bu vazife. ren Butler demiştir ki: b" .. 1 kt sahaya ulaşmadan esaslı bir ıl.mha harbine 
ttl;ı ::ın gelece«ı ve «memleketin emni _ leri kendi kanaaıti vi~danlyelerile ifa etmek. Sovyet büyük elçisini:n ticaret mü • ır gun ° aca ır. glri.Şm.elerl beklenemez. Almanların vazıye. 
'1lrı 01 Ydının tasrih ve tayin edilmesi za • te devam edeceklerdır. (Bravo sesleri.) zakerelcrine tek:ra ı,...,~1 1 h k Türk askerinin civanmerdliği tine göre yaptıkları şey, bir tarafta müte -' 

b_ dutu ··tn1 ·· r ~anı ması. a - # ik N k tl ı · "ltfıbı m~ easında 'bulunmuşlardır. Bu muzakereler sonunda bazı meb'uslar kında.ki teklifine c lbe İ .1 h"' Bugünkü Anzakların Türk milletine kar- ~err orveç uvve er ru muharebe harici 
letııı r:1~ mutalealarına :eva·b~n Adliye tarafından verilen tadil ve tay fikirleri o - kfuneti. ekon . e"'.'a n._ ~gı tere . u f1 ıbesledikleri hissiyat, o tarihtenberl ana • bırakmadc, diğer taraftan da merke2Xi~n 1 -

• - hı ?kyar şunları .soylemıştlr: kunanrak reddolunmuş ve ıkanunun mad - ' . o~k. sıyıasetın_ı_. harbın nevi hale geımı., olan ~tluğun eseridir. ler~lyerek ve c~naıhlard.ald Alman müfreze. 
'-il 'l'üı-kluğü tahkir etmek dava.sı Türk!. deleri olduğu gibi kabul edilmiştir. sevk \e ıdaıres[ ıçın sarfettıgı gayret - General Frey.burg, Anzakların Türkiye hak lerıle temasa gırlşerek en muvafık mevz de 
~ \r ~- Meclısı riyaset.ine a1d ibır salahiyet.. Meclis Cuma günü toplanacaktır lere en muvafık bir su-rette uydurmağa kındaki duygularını şöyle izah etmıştır: ha~ ka.~uı eylemeğe gayrettir. Bugün, bu 
tf( nrıa ıbu eskiden böyle iken bu salıl.hi - . . . . . .. , • fevlkalfıde ehemımiyet atfettiğini bildir- BÜY"Ük har.b esnasında Türk askeri hak _ ~·azıyet hasıl olmaınııştır Ha!berlerdekl ibha. 
- " ~adan Adliye Vekô.letine verllmiştr. Dahılıye Vekılınm sozıerı miş-tir. kında edindiğimiz intibalar arasında, hay - ma ve hep kulak dolgunluğuna f&ti~ad eder 
~ 8Cllsl bu gıbi davaları tahrik etmez. B b" l . . .. • ranlığımızı celbeden nokta, Türk askerının şekilde aksetmelerl bundan ileri gelıyor. Bu 
~ e Relslcümhurunu, Türkiye B. M.. Ankara 241 <Hususi) - Meclli>ln bugünkü . ~na . ı~aen, rı _?ı~ız hukumetı Sovyet .harbde gösterdiği civanmertliktır. Bu rnezi • arada İsveç ha!Qkında Almanyanın besle -
1-ıt ~veya Türklüğü talhkir etmek dava. top~antısında mabbuat .Jtımu~un 35 inci mad. hükfımetını b~ n:ulahazaları nazaı dik - yetin, bizim memleketimizde bırakt.ğı izler mekte olduğu bildirilen istila tasavvuru hak 
ta -..,s-rlldan doğruya Adliye Vekftleti ta _ desıne lbazı fıkraların ilavesıne ald kanunun kate alarak bır tıcaret muahedesi akdi hfılfı yaşamaktadır. kında da llıtlyaUı bulwunak lflzun K'!liyor. 
~ ;: Yapılır. mü~keresinde Dahiliye Vekili Faik öztrak için müsbet tekfü'erde bulunmıya davet Türk askerin1n civanmertlıği en ufak te - Vaziyete gore Almanya için bugün bir İs-

GGı ark Vekll! sozlerlne devamla, Akagün- da soz almış, ibazı ltlrazla.:a cev_alb verdikten etmiştir. rerruatta bile kendini g0sterıml.ştlr. Memle- veç. macerasına __ atılma~ muvafık sayılamaz. 
~" ~~unız. hliklınlere ehlivukufa ıııü_ sonra bu kanunun fevkalade bır kanun ol_ Butle ikinri 

5
, 1 d . b ılı:etimlzde ağızdan ağıza dola.şan şayanı dik_ Şa}et Norveç.teki kıtaaunın vaziyeti müşkü_ 

lıtbg et· Usu.sundakl salahiyetleri mevzuu • m.adığını, kanunun tavzih haJt.kının mahkc- mi tir· r - ua e e şı. ceva 1 ver • kat bir misal olarak, cephe geri.sinde, muha. lata uğrarsa bu ihtimal ancak o zaman der. 
~ler fı zaman ehlivukufa müracaat et • meye aid olduğunu, kanunun mennettiği ş · . rebeye fasıla verild ği saatlerde, Türık :ı.ske. p!ş edılebıllr. Baru Alman_ lımanlarından ge. 
' 1 tlkrinde bulundular. Hepimizin bu gibi vasıtaların son zamanlarda bir çQk Halen mezuncn İngıltcrede bultman rinln kurşun menzili dahilinde futıbol oyna- mılere blndirildlk~eri bildirilen kıtaa.t için 
~~a :dadır. Geçenlerde •bir dava oldu. Şu memleketlerde emniyeti thlA.l için kullanıl _ MoSkova bilyük elçısinin Moskovaya av- dığınıız zaman onun ıblze karşı aldığı :ısıl hede!, ıheI'h~lde Isveçte~ ziyade Norveçtir. 
"Vl'l ı-~Uretıe vukubulan ehlivukuf taleb - dığını, bunlara karşı tedbirler alındığını, deti için şimdiye kadar hiç bir tarih tes- vaziyeti zikredebilirim. Maa~afth hadısatın aksı bir ınki§af g<b'"ter-
~ !tı.. lundu. Malümu A.llleridlr ki ehlivu_ dünya vaziyet.inin bugünkü şekli karşısında bit edilmiş değUdir, Bir asılı:eri doktor der ki: Türk askeri, na- me 1 ıhtima~ karşı.sınçla bu 'SOnuncu harekc-
'°tı-flen liracaat doğrudan doğruya M.kinıe bizim de tedbir almam:ıız; gerekli old~unu . . . dir bulunur bir tahammüle sahlbdir. Öyle tı yapmak uzere ihtiyat .. olarak :ıazır bulun_. 
~ lfııcJ. bir salfıhiyettir. Şunwı veya bunun blnaenale)lh matbuatta !böyle bir talı:yl.de rn' Halıf a S Sovyet sefırıle ti, blr yaralıya cerrahi bir amelıye yapıl _ durulmuş ol~~lar~ da mumkundur. He~halde 
'u rı.na...~n yapılacak teklif varld olamaz. zum görüldüğünü ve bunun memleket men - tekrar l ört\ tü ması icab edince, böyle bir müdahalenin ya s~r.Hı ıblr fikir edınrnek için daha bır kaç 

-..ı.ayı da tashih etmek ısterlm. _ • . ralıya verdiği tasavvurun fevkinde iztıra.b. ı gu? lbeklemek icab eder . 
.. ..__..... fuatıerlnden doğma Qlduğunu soyl&mit bir Londra 24 (A.A.) - Lord Halı!aks Sav 1 llo.... - d bl . ııt· l Iskandlnavyn ahvali hakkın.da ancak (1 !I .mA..._.. da~ kaç misal .wı. ...... _,_.,_ v kili aözl ' bü·~n. . ara ras-ıuen, onun ne a.gzın an r ın ı 

dan başka bu mün bet! dedll ki· liste eh • ..___..."". e n eri mec. yet JIAA. elç16i Maisk.i ile dün yeni bjr fltlllr, ne tYUzünde bir adale kımıldar ne de zaman bir fikir edinmek mümkün olabile • 

Ş 
:ase e er · emmıyetıe dinlenmiftlr. görüşme yapmıştır. Bu görüşmede mev- zlf eseri gösterirdi. ' cektır. " IA s • d 150 k zuubahs olan mesele ifşa edilmemıştir. Bir zaıblt de diYor ki: Tür.k askerinin dil- ') L. l9t> G 

1hla ı urıye e Öy Fransız tayYar8ı8ri :;:"~{~J::~~:::.~~::.~~,::~:~ ·······~i;~;~~;~'.·~:;~--~;~~.:: ..... 
su altınd' . kaldı Prag üzer:nje TO<kly;~!;;:e~:!::,~~.~~:u. Ata. Roma 2411~1:.~a_ d!,~,~~ tarafmdan 

f:'ey9za n •• Ü d 1 Paris 24 (A.A.) - Akşam tebliği: tlirkün se"Wt ve ıdaresi altında yurudiığti te. gecen hafta acilen Berline çağırılan Al-
yuz n en rak ile Suriye arasındaki Moselle'in ıarkında devrıyeler arasın- raJtkl ve lnkışat merhalelerinde ndıın udım manyanın Roma elçisı von Mackensrn, 
nakliyat ta sekteye uQradı da vukubulan iki müsadcm·~ lehimize takıb ettlık, ve size kat'i olarak söyllyeb"ll • Romaya dönmüştür. 

olarak neticelenmiştir. Evveli.<i gece tay- rtın ki, lbütün Yeni Zelanda Türk milletine 
~ ~ 2~ (A.A.) - Mütemadi yağmur- Irakta feyezan o derece şiddetli bir ha- yarelerimiz d~man arazisi üzerinde yfü;- hayrandır. Zira .Türkiye, ıharb~n sonra, te- Bir adam ekmek bıçağı ile 
llt!tn ~~ile, Fırat nehri sularının yük - le gelmiştir ki, Ramadi ile Bağdad ara _ ler<:e kilometre derinliğinde keşif uçuş- :S~! :u:.~~=~ıy~;:~~;::e s::r~:ak~::: karısını yaral dı 
~ ~~ Uzerine, şimali Suriyede 150 ka • sındaki köprülerin ekserıslni su götür • lan yapmışlardır. Prag üzerinde uçuşlar .lıeketidlr. Şehremininde Denlzaptal mahallesinde o. 
>Gfctü oy(i su basmıştır. Hasar çok b{i - mü.ştür. yapılmıştır. Dün akşam bır düşman ke • Bir za'bit şöyle dedi: AnadolU<iaki kor _ turan Hüsnu oğlu Mustafa, dun karısı Lut • 
ili), Utr. Fakat, şimdiye kadar hiç bir in- Feyezan dolaYMile, Irak ile Suriye a- şif tayyaresi tahrfo edilmiş ve toprakla - kunç fel!ketl duyduğumuz zaman bütün fiye ile evlerinde öğle yemeği serken, ar .. -

Yiatı kaydedilmemıştlr. rasındaki nakliyat da sekteye ug·rsınuatır. rımıza düşürülmü~tür. halk mütees.slr oldu. Çünkü bu felaketin ne larında kavga çıkmıştır. Bir_ aralık fazla 
~ felA.ketlere, ne matemlere sebeb oldutu:ıu, hiddetlenen Mustafa masa uzerindeki ek • 

Sovyet hava 
hlanevra' arı 

lf o k . 
~. ova 24 (A.A.) - cStefanı ajan:;ın-
~ M"Oskovanın siyasi mehafüinde Vld-
1._ <lstock yakınında yapılmakta olan Rus 
~\ra 
~ ?nanevralarının ehemmiyet ve ma-
>~t~a işaret edilmektedir. Filvaki Sov -
~er n Büyük Okyanustak: bütün filo -

Vekiller heyeti 
diin toplandı 

Ankara 24 (A.A.) -- İcra Vekilleri He
yeti bugün öğleden evvel, Başvekil dok
tor Refik Saydamın riyasetinde Başve -
ktılette toplanmış ve ruznamesinde mün
deriç maddeler üzerinde müzakerelerde 
bulurunuştur. 

fıa\r ıle büyük bombardıman ve i.stıkşaf 
ltıtı il teşekkı.illeri bu manevralar.ı iştirak lran radyosu tuı kçı 

ektedir. 
~ - - - neşriyata başladı 
l"ansız kabinPSİ L~brönün Ankara 24 (A.A.) -- Kısa da'ga İran 
tİyasetİn :fe tor )a ldl radyosu. bugün Türkiye saati ile saat 

l>a . 17.30 da İran veliahdi tarafından açılm-.ş 
~r~. 24 (Husu~) -·- Nazırlar meclisi ve neşriyatına başlamı~tır. 19/87 ve 31/90 
clt n oğleden sonr:ı Lebrönün riyasetin- İ 

'apı 1 metrelerde çalışan ran radyosu, evvelce 
'alt amnıştır. Ba..,vekil Reyn:> siya:;i, b"ld" . . . 

eri ve b h • h k. h kk d ı ırılrruş olan farsça, arabca. ıngılizce. 
1.. a rı are at a m a nazır -
"'ita i-, .. 'I.. t . .. fransızca, rusça, ve almanca dillerind"n 
a..... -.:uıa vermış ve yuksek harb kon-
J:'~tıin 

1 
başka türkçe olarak da neşriyat yapmış-

~ b ~n. top antısmda alınan karar -
ılcUnnışı·r. tır. 

b· Dansing:le çıkan lstanbul On·varsitesi 
g 'nçleri lzmirde lt Yangında 100 kiş= yandı 

liat h İzmir 24 (A.A.) - Cümhuriyet Halk 
11._ · c ez cMissisiph 2-t (AA) - Bi,... · " 
~ıtıgde çıkan bir yangınd~n ·en aşağ~ Partisi tarafından dün Ünivers!teli genç-

&Gre LehU telef olmustur tahmin edil::iiğine ler. şere~in~ ~nk~rapalasta bir çay ziya
~ Y~gın dansing binasının yegane fetı verılmıştir. Ziyafette vali, belediye 

'l'ecınin yakınında zuhur etmi~ ve ha {reisi, Parti idare heyeti reisi ve ;iaha bir 
un ekserisi içerdt! katmıştır. çok Partililer hazır bulunmuştur. 

Ar.kırada bir şoförün 
5 y 'Şındaki oğlunu 
bir otobüs çiğnedi 

Yeni Zelandada vukua gelen zelzeleden bi • mek 'bıçağını kaparak, karısının göğsüne 

liriz. ve bacağına saplamıştır. 
Dostluk güneşi Yaralı Lütfiye hastaneye kaldırılmış, suçlu 

ı Tü_,.1 h kk nd it · .. ı... koca yakalanarak, hakkında tahkikata baş. Hep.s ,.,,. ye a ı a s ayı-.. r mana- 1 1 t 
b ··zı 8 d anı mış ır. 

ıar taşıyan u so erden sonra amoa a ası ==='=================-
Ankara 24 (Hususi) - Bu akş:ım saat valisi Alıbay Sir Ailen şu hatırayı andı: piyoı·du. Bugün, ölülerimiz için dlkılen A.bl. 

18 de Bankalar caddesinde bır kaz 1 _ Çanakkaleden çekildlğ~lz . sırada, meh • deye güzel bir güneş, ittifak ve dostluk gd. 
Yusu.f . . d b. r· . ~ 0 taıb, denlZin dalgalarına gomülen ışıkJar ser. neşi doğarken çiçekler bırakacağız. 

mu.ş. ve ısının .! ır şo orün ıdare- ·-·················································································································•••••••••• 
sindeki otobüs Yeni.şehre doğru giderken 
küçük bir çocuğa çarpnuş ve ölümüne se
bebiyet vermiştir. 

Birdenbire otobüsün önüne çıktığı an
laşılan bu çocuğu ismı Erdoğandır, Şev • 
ket isminde bif' şoförün oğludur ve beş 
yaşındadır. ------

Polonya Başvek~li 
Lo ~draya gi ·i~·or 

Londra 24 (A.A.) - Royterin diplo -
matik muharririnin öğrendiğine göre, Po 
lonya başvekili ve Polonya kuvvetleri 
başkumandanı General Sikorski resmi zi
yarette bulunmak iizere yakında Londra
ya gelecektir. 

General Sikorskiye Polonya genel kur
may reisi General Kedzor refakat ede -
cektir. 

lsveçe bir Alman ticaret 
heyeti g~ •ti 

Stokholm 24 (A.A.) - Bir Alman ti -
caret heyeti, İsveç ile Almany"l arasın -
daki ticaret münasebetleri hakkında mü
zakerelerde bulunmak üzere Stokholme 
gelmi§tir. 

Sal ahtan Sabaha 

Bir tip 
Fırsatlardan istifade eden, talihi yardım eden bir adam yavq yavq :aenrtn 

oluyor. Yailanclıkça yaşayışı, dii.timiişüşu detişiyor. Bu adam belki yalınk&t bir 
adamdır. Fikir tarafı, 7.eTk tarafı kısırdır. Fakat bayat ve tesadüfler yolana :ıç
Jllllthr. Eskilerin Tanrıya atren söyledikleri rlbl ona bir kere: - Yürü ya kalunı! 
denmiştir. Yürür. 

Bu yürüyüş ilk bakışta bir tekamül manzarası rösterir.. Yürüyen kul iki ocialı 
evden reniş apa.rtıman dairesine, orada.n bir villaya bir malikaneye geçer. T:ıh, 
ta kerevetten peliış kanapeye, oradan şezlonra, oradan ipek kadife kaplı ııedire, 
oradan samur döşeli divana reçer vo kurulur. Fasulya piyazını midesi kaldırmaz, 
ç&ka.I erlğ'i b&l'Saklan bcw.ar, sülün kebabı, ananas , muz gibi nadide yemekle• 
ve meyvalarla sofrası donanmadıkça canı yemek istemez. 

ı. bu kadarla kalsa kendisi de mes'ııddur. Konu komşusu da rahattır. Faka& yü.. 
lriiyen kulun a.rzulan Atlintlk dalgaları ribl coştukça coşar. Malikineslnl pııiş. 
ıetmek için satdJ\n soldan lstlmliklere başlar. l\lodem bir derebeyi keyfi De bu,. 
dudlarını tevsle kalkar. Bu kadarla kalla gene bir şey delil. İstedltlnl yapabilme
nin verdttl cür'etle devrlnin san'atkiırlarına kesesini açar. FırçasUe şöıhrri yapan 
portre ressamına şatosunun tavanlarını boyatmıya, k.alemile liyemut eserler ya • 
ratan şaire kasideler yazdırmıya, un'at, edebiyat mecmuaıanna resimlerlnl baa
tırmıya kalkar. Bu kadarla kalsa cemiyet için eflencell bir dedikodu mevzua olur. 
Fakat paranın kuvveti, daJma munffak olmanın cüretl De daha Deri gider. poll_ 
tika işlerine b'llrnunu sokar. Bilerek, bllmiyerek milli menfaatleri balt.a1u, bir 
takım saf insanlan da felakete slrükler. 

Bu bir tiptir. Fakat rene her hareketi cemiyetin ve devlet otoritesmin mü.raka., 
besi altındadır. Haddini tecaria edince kanan hakkından gelir. 

Fana mahal, bu tip bir ferd olmaJIP da ya bir devlet olursa! ... 

'--23ıuk.,. C.J.ı~ 
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Unkapam semti ve Eminönü meydanının Adliye V9kAleti Sarhoşluk yüzünden işlenen bir cina1eı 
k bütçesinde yapllacak 

isimleri değisttritece tasarruf teshil edildi ağırceza mahkemesine intikal etti 
Bun'ardan birincisinin Atatürk semti, diğerinin lnönü 
olarak isimlendirilmesi Şehir Meclisine teklif edildi 

AvrlJila harixlnin t.evlid et.UAl vaziyet do -
lı\Yl&ile. bütçede müımttne temini için hü -
kümet..in bütün vekfı.lctJer bütçelerinde yüz • 
de on nisbettnde ta.sarnıta karar verdiği mn 

İstanbul Şehir Meclisi NiEan ayı top - ışık ilerle; sarı ı.oı.k hazır ol , manalarını lümdur. 

Enişte ile kayınbirader arasında birinin ölüınile 
neticelenen hadisenin mahiyeti henüz aydınlanınad> 

Vantılanna dün de devam edilnıiştir. Un- ihtar .edecektir. Haber al~ığmııza göre, bu tasarruf Adliye Bir müddet eV\'el Gecilkpaşa.da. sa.rh~uk llşi bıça:kla ağır sureLte yara.lı,yıın ~.! 
~apanı emtinin Atatürk se>nti namile Yeni talimatname vapurlarda yiyecek :VekAletıı bütçesinde, adedi ıpek . fazla olan yüzünden işlenen bir cinayct.in duruşmasına sanın duruşması ı inci ekır ceza nıallJ>P'" 
Iıevsi.mi, Eminönü meydanı.mn inönü o - <Ve içecek gibi .şeylerin seyyar olarak sa · ~hkemel temyiz l'aport.Orlcrinm beşe ın - 2 nci .ağıroeza mahkemesinde dlın b~lıınıı_ sinde dün neticeye varmıştır. f 

İm '--- ~-J- il . b _ dırllmesi ve merkezde bir kısun hAlen miin.. m•"lıI .Mahkemede okunan ron tahkikat .a Mn"-•·,...,..,.. .hA"' ""'.ı A ~'"""' yar-'"!Ua},t1 "arak tevs..m.i, rahor, B~f=az, Arnavud, tıuı~nı men, :ı.cu.•t garetec erın agır- --"el in n ... --"- ld 1 "Y • - aı.ı.,......,...,, uu..,.,.r• u-.,...u tı.u> 
.. . . . • .. hal olan bazı v~ er. "'"6.......u::: e e 0 una. çılmas:ına dair sorgu .hh.klmliğ.i karar.ında, Unde bit gö ·· H nın 1 _.41 

~yazma ve Buğluca koylerinm R.ımı na- madan gazete atabilmelennc musaade caktır • . . .. ve suçu sa rm.U§, a.ssı p-· 
. _ • • • •. • • • rui..dı.se hülfı.saıtan, .şoyle ruılat.ılın.ı§tır: 2 ay müddetle ~ mahkfrm..1yetıne 

hıyesıue baglanmnsı. ut:aııcanın .na - -etmektedir. Bu yoldaki tcklıf munakaş:ı Vilayetlerin ve bu arada Ist.-ınbul Vilaye- suçlu Mardiro.sl.a e.n!:şte& Haçlk bir ıı..k - vermiştir. 
hiyeyc tahvili hakkındaki tcl:lı~er aid ol- -edibneden cmuv.afık· sesier~le karşılan • tinin adliye -kadrolarında değişiklik ve ta. şam Gedikpaşadakl evlerinde ailece bir eğ ~ S .
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duklan encümenlere ıhavnlc o~unduktan mış. madde aynen kabul edilmiştir. sarnıf wapılmnsı imdilik düşünülmemiştir. lence tertı?> et.ım.ışler, b1r lhayll .şııra.b içmiş • 8VDI ISlnt yaralıyan 8 atn 
wnra belediye zabıtası talimıttnamesinın ~ki talimatnamede vapurların iskele- Bundan ~a. öntlmüzdeki yıl zarfında lcrdir. Eğicncenln sonuna doğru fazlaca şıı_ ay hapse mahkOm editdi 

B , d . .. adliye ıtc.şkıilô.tı 'bulunmıyan bazı yerlerde rab içen Maxdlros bir arıı fenalaşmış ve bl- e • 
mfizake~s.ne geçılmı.ştır._ e:e ıy: za - le.11e ya~ken fayra~ etmesıne musaa- teşkflA.t kunmı.k tasaVTUr halindedir. Bu ıı. raz hava al.ma1t ~ere sokak knpısının ônune Alleslnln evlcrunelerine müsande e~.,v 
bıtası talımatnamesının dunku muzake- de etmedığı halde yenı talımatnamede bu rada Ankara Vllii.yetlrun on uç kasaha.nnda çıkmıştır. Fo.mt şaralbdan dahn atzla mu _ mesı üzerine, duyduğu infialle DenıJrtı>P"'• 
resınde şu esaslı maddeler kabul edil - madde kaldırılmıştır. adli teş'kllat ,yapılrruısına Jmrnr verilmiştir. tıcess!r olnn Haç.ik, birdenbire <bnşmıı vurun sevgi!Jsi Elifi tab:ınca ile yarıılı,yan ?.1Cll:. 
1I14tir: Bu husustaki tallma tnamı~ maddesi o- ./ ---- - içkinin teslrile evin tçerlslnde !bulunan bir Ali lı:lk:"kınd:ıkl da.vn, 1 inci ağırceza ı1l 

.İskelelerde yolcular <;danadan yukl• - kunurken Selami Sedes hemen ayağa Hatay şilebin in vaziyet i saldnrmayı kııptığ'ı .gJbi Mardirooun -arkasın~ kemselnde dün sona ermiştir. ,;/' 
rin vapur1ardan çıkarılması yasaktır ve kalkmış ıv~ • • • dnn sok$ fırlamış ve kayınbinı.derlne : Mnhkeme, suç~ sabit olan Mebnı:d e1 ı 

· tetkik edıhyor c- Madem k1, sen şu anda kendine mn tahfifen 8 a,y muddeUe hapse mahkiıI'O yüklenecek eşyanın kalabalık azaldığı za- c- Neden tayyedilmi~hr?> sualıni sor- ilk değilsin öyle blı benim için :rırsa~ miştir. 
manlaron nakH mecburidir. Vapurlarda muştur. Encümen namına söz alan avukat !Kooroi~n Heyetinin kararı bllıiimda ta ikendlsidİr.. yse 20 b k 1 b · d m 
büfe garsonlarının dolıışırkcn yolcuları A'bdü1kadir 'Karamürsel maddenin tay müsaadesiz olaraık yabancı sulara seyahat Deılı"ktcn .aonra saldmnayı Mardirosun Sa 1 8 1 lr 8 8 
r.ahatsız etmeleri, yüksek sesle ba~mna- sebeblerini izah etmİŞSP de ~'nmi gene: eden H~tay şl.leb!nin limanunız~ geldiğini ve kalasına Qll~. Bu 6lrada Haçlğin ka,. mahkemeye Verildi 
l kt c- Bu madde kalmalıdır~ ısrarında Llmnn ldaresıııce tevki! ed!ldıgini yazmış • rısı Ar§alus Lezzetyan ı;yıeti§erek, droca.sının ul~f 
an yasa ır. . . tık. • elindeki sahi alın k disinl tcs Muhtelif suçlardan 20 "Salbıkıısı b ~ 
1stan~~ ~led.iyesi hududu içindekı bulunmuştur. ~dan Hamdı Ra:iım· Hatay fllebl N~n bidayeUnde İzmlrden kine çal~;::a'i:n,çik :u ~e!aen :sustalı ,a.ıu: Ha~ yeni bir Mdi.seden dolayı, ndll 

sularda ış etıleceJı: kayık, sandal. ma'\:na - Vapurlar ıskelelerdc ~ayrap etme - pamuk ~e~ :ve 6 Nisanda limanımıu smı çekerek kap~ fa.'kat o esnada ne •erllmıştır. . ~ ı 
istimbot ve bunlara bcn7.er motörlü ve sin demek, vapur ~itsm , stım sonradan geJ..crck Köst.enceye sefer et.me.k üzere ko - olmuşsa olm~ neticed~ kanla.r 1çerLslnde Hayim bu defa. da çnl't'lı ıçinde osman ,.P. 
motörsüz bütün kücük deniz nakil vası - gelsin. demektir, deyince salonda bir gü- misyondan müsııade 1.steml.stir. Münakalat yaralı olanı.ık }.ere yuvarlanan gene Hnçik minde ~inin para ~tasını aşırmış~?. 
lalarının tekne kürek yelken makine Iü~me olmuştur Ve"ltA.letince bu seyahate Slimerbank hesabı. olmuştur. ıın°çlk blll\.hare kaldırıldığı basta. ye ! üne Ud~d <!; ybaa;pllıın -~~ derİJ 

• • ' ' 1! • • 1 . . . _ da ,., ay m e""'e pse ~wu ve 
dümen vesair bilumum aksamının sağ - Reis bu esnada müzakereyi kafı bul - na selllloz ~ğaç1annı ge~rmek şart le :nu - nede ,peritonit iltıhabındnn oluverlnoc, hü.di.. tevkil cdllmlştir 

. . . snade cdllmi.ştir. Şlleb bu musande hilafına se katil ınaJılyeti nrzetmiştir. Mardl.ros da · ~ ' 
lam ve emnıyetlı olması v~ bunlardan 

1 

muş, mad<leyı aynen rey~ koymu", eı.ı - Kö ten.ced B f -ı.-rillm k .. k böylece .suçlu ~evkllne geç.miŞ ve adliyey~ı Fakat, suçlunun ynltalandığı sırada e?' 
yolcu taşımağa mahsus olanların içlermin cümenin teklifini meclis azası eksen - reste • .;;ı.ı:~1 .. :; ~:n:.:ı: bu şee ki~=r~r:- Wsllm olunmll§t.ur. mınln.ra :e milliyete sö~ de, m~,..c , 
dabna · b l d l d"' ı . ı k b ı tın" t" 11

....... " • .... - • deki ~dlerln lfatlelerindmı anln.şıl~....ı ~ı~mız u un u~uzlması, ~ oşen:~ e.d- j ~eSt e dal~ de bı~ ır. tahl' . . "d" bu ketlnl haıber alıın Köstence konsolosluğu va- -~akatb,. ~in:bınkatcst ırn:_~~-~.:,.~ıak - dan. hakkında bn clhcttcn de ayrıca tf.tl""' 
rlnfn sı mm.eğe. temı enme~e rnusaı an a ar a ırer ısıye sımı .ı - ~yeti telgrafla Jıükümete bildirml.ş ve aynı r=.ıayı ır.... e an .uu ... .,., ... n ~ ne- • 

1 
akt 

maddelerden yapı1mış bulunması mecbu-ı lundurulması isteniyordu. Ferid bu- kanaldan gelen emri şileb€ tebliğ etml§~ir. dır? ~f.ardlroo, kavganın •başın~a e~de bir ;\'apı ne ır. _ 
rl,.:a~ U f k"J t l k l •t· tt" vukat Aba't"ı"lkadir Ka .. ..kl y:1 . ceıth iileti Olmndığı halde enı~te.sinı nasıl G •• ,:•kl d uır. mum na , va<;: ası o ara· ç::ı ı - na ı ıraz e ı, a - Bu emre gore kereste yu e P Haytaya go- l ··ıdü - tür? B ' Fheıtl d llmrı/ er e : 
~!in sandal ve kav•kların irinde sancl::ılcı ramürsel ve Hikmet Balkan da Feri - türülüme .şileb ha.!Ckında mllli Jcorunma ka. Y

1 
nr:ı ayıp·~- rm~ u c er, ay ın -

r- :. anamam":i ...... 
veya kayıkçı bulunmadıkc:ı eh1iyetna - din mütaleasma iştirak ettiqi için bu nununun 36 ıncı maddesi tatbik edilecektir. Dün başlanan duru.şmasında, suçlu Mar _ Bir yolcu kadında kaçak jpe1'li 
meyi haiz olmıyanlara k"ralanmn'>l doğru madde tekrar tetkiki için encümen~ iacie Tebliğ hllatına :r.'1kledıği kercst~lerı~ h re - diros "dtı bu hususta bir şey soyl6IJM!m1ş, bi. 
değildir. ed"lmi tir. Şehir Meclisınin dünkü top - ~t eden şlleb dun Ktıru~e onlerınde tev lfi.kts aleyhmdeki kn:tıl lddinsım reddederek: kumaş bulundu 61' 

ş .. ak . b' kıt iCdllm1.ş ve hakkında mlllı korunma ita • Ha .. =ıw ,.,..,...,lama.dım o beninı knf" n Evvelisi gun Pireden gelen Yunan b:ı.11 ~e 'Vesaiti nakliye idar" edenler ile ya - lantısında nıznamcnu'l muz ercsı ıt - .. .• o:- ..->t>• J-- · • .. m • lll" 
. . . .. • . .. . _ nununun 36 ıncı maddesine gore tahit!ltnt saldırma ile vurdu. Kendi.m1 kaybetmişim. ralı Trakya vapurunda bir kaçakçı uzer 11' 

yalara ~ıkla ışarct vcrrrek ıçın uç renk mı~. Meclis Cuma gunü toplanmak uzere ynpılmağa ba.şlarunış.tır. Gö-zlerhni a.çt.~ım zaman 18e, hutanedey • bl.r kilodnn fa~a ipekli kumaş 'bulunnn /. 
kullanılacaktır. Kırmızı ışık, dur; yeşil dagılmıştır. Gemi şimdi Kuruçeşme önlerinde demirle- dim.• demiştir. drenlk Jsmlnde bir ılmdm yakalanmıştır· 
~==~--~-=~-~----~==~=========~-- m~~~~~e~rnu~~am~~ff ~~~n~'da~~~ ~~~ - · - -

bir polis memuru ..buluruna.ktadır. yanda maktw HaOi~'in. ölmeden evvel alı _ Miit~f t'rrih: Ticaret l .'ilt-rl : 
Öğrendiğimize göre ıgeml sahibi v~ kapta.- nan ifadesi okunmuştur. Haçik l!adesindc: Polisle: 

nı Osınan Şevki Marmara geminin .seyaha. • •Beni M:ırdlros vurdU> 1lemlşt.ir. 
Sıhhat Vekaleti Müst,.şarı İngiltereden makine ve tine müsaade edılmesi hakkında Liman İ . Mütea.'ldben, Mardlro6 ve He.çiğin aile et. 8 yeffnda bir çocuk taraçadaıı 

d";n A?tkaraflan reld i malzeme gelecek daresine müracaat etmiştir. Bu müracaat ra~ ve diğa b:ızı kimBeler şahld olarak din. düşüp öldü t-

Sıhbat ve İçtimai Muavenet Vekflleti Mili;.. ingtıtereden makine satın almak üzere bir komJsyonda tetkik olunduktan oonra \--azı • lerulmişler. onlar da bu karışık_ kntil hadi - Kocamootafapaşada Mlllimüda!aa caö!u 
. yet anla§ılmış olacaktır se&ni aydınlatabilecek h!r malumat vere - d r-~rı Asım, dun sabahki ekspresle Ankara. m üddet evvel lı>nd~ ~tmı.ş olan tüccar · 1şl rdlr sinde oturan Guruncun ıkızı 8 yaşın a 
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dan . .şehrhnlze gelmiştir. Müsteşlr şchrlnılz. 1 ve fabri katörlerden mürekkcl:ı heye limlz dün m:ru~a. ·diğer şah1dlenn celbi için, tnlik evin ikinci katı~dıı ıbulunan taraçada e~e • 
de bırkaç gün ka1arat tetkikler yapacaktır. sabah .şehrımıre donrnaştur. K iiltür iş ' eri: edilmiştir narten, blrdeooıre müva-zenesını ka.~ ~ş. 

k · · 100 b" · · -rek 4 metre yüksekliğinden yere düşnıü Zelzele mınta au ıçın ın Heyetin l ngu.terede yaptığı temaslar so - A k d 1 k bf 1 - ' 
metre mi. .. 'ab kereste nW1da, ingınz ta!brikntörleri, .. memlekettmt Kız enstittlsünlln muaJlim kumı r a aşmı yara ıyan 1 1. . tur. t t •ıcesınd 'VÜC dünün ın~~ 

ze Jıer Wrlü makine ve flllı.t gondermeyi k a_ - k 1 ı sene 2 ay hapse mahkOm edı ldı S u u ne.. e. u ,,rl',011. te:niu edilecek . . · . uç •eneye çı arı · ı yerlerinden ağlr surette yaralanan yv· d~ 
• :bul etmlşJerdır. Bunlara muka.bıl lngibzlere . _ ..,,,,.. kald ld ğ Yedik ı Emı ı ıhnstanesl11 

Öğrendiğimize .göre Erzincan zelzele mın. tüt.ün ıüzüm ınctr verlleıook ve yakında ilk Maa rif VekAletı, Ismetpaşa kız enstitü _ Küçukpazarda ıbir gece sarh~uk J -.u.Uıı - ın .. ı ı u e en 
tak.ası için Kızılayın 'iht.!yacı olan ıoo metre ı partl ·olarak 'yarım mıf.Jyt>n liralık makine ve ~de. btilunan iki senelik ~uallim kısmını den çıkan b ir kavga wasındn, arkn.daşı A • ölmüştur. 
ın»ıt'a.bı kerestenin temini hususunda Or . onümüzdeki derıs yılından 1Ubaren Uç sene. ' 
man Umum M.üdürli.ıtü Ue Kızılay nrasınd~ malzeme şehrlmıze gelecektir. ye çıkamıağ.a .karar ver.mlş, keyfiyeti §ehrl. ..,...._,.., ,••••••••••••••••••••••-.., 

D- -h· "h f ı·ı t ' ld mlzdekl alfı.k:a.darlara bildi....,,,..,~ ~ · ınutai>ak:at ına.sıı olmuş ve bu kerestenin un mu ım ı rac aa ye ı o u .... ""1...... . H k B v 1 d • 
mıihteli f mıntakalarda rnııknveleler dışında Dün Belçlkaya mühim miktarda buğday . Bu ders yılı sonunda m uallim kı.snunın 1 - j er a şam eyog un a SADi 
bJ&n orma.nlarda n temıni için alakadarlara . klncı aınıfını bitirecek olanların üçüncü 81 - SAD' SALONU ~_!,il:._ , ihrac edilml.ştlr. lhrM: edilen ıbu~ayın kly_ nıfa devamları iht!ynrl olacaktır Ancak lkl ı ~ ~ "4· 
emir verıllmlftir. metl 40800 llrnyı bulmaktadır. Gene dün 51 etik kısmı bit• 1 .rıta ," ... ~1 ü ...-~ .1/ · 

f .. _ _ ... . . . sen ıren er o m en.Ku ere, ç r. 
raMız rejısoru OUD bin liralık taze lb:üık, '73 bın lıralık fasulye, senelik kısmı bitirenler de .enstitü ve liselere ı 
Ankarada:ı:ı geldi 1s lbın liraıık yumurta, u b ln 11ra1ı.k keten öğret.men olabııeceklerdir. Cezair Raks Kraliçesi .. ., tı11:. SALONU 

.A.nka.ra;rn birkaç .konferans vermek üzere ~e kitre 118 b in Uralıık tiftik ihrac edilmiş - .~ .......................................................... _ F A T M A A F •ı F E 
sttmlş olan maruf Fransız sahne rejlsoru r. _ 
Jak Knpo, dün .sabahki :ekspresle şehrlmlze 233 .bin lirayı geçen bir gunlUk ~hracatın Dıın . .ra muhanirlerinden ten:umelu 
~. çoğu I t.alyaya yapılnuş, Belçika, Inglıt.ere, serisi : 34 Pek büyük muvaffakiyetle seanslarına devam ediyor• 

K'.Iym.et.11 rejisör !burada bir~ konferans Ameriıka Ye Fran.saya da ıbazı emtia gönde - An ton Çehov 
:rilmlştir. Bayan MUALLA 
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,_ Sayfa 5 

Almanya . İsveçe taarruz 
eder mi, lsveç böy e bir 

mi? 

Süt meselesi 
İstanbul adliyesinde bir siitcünün mu- bh-likte kendim de inanmak istememdir 

hakemesi yapılıyor. Süt güğümüne pabuç koyan adam~ 

h rekete mani • • oa - Davanın mevzuu süte su karıştır- vak'adan bir sene sonra muhakeme edil-
ması mı? diğini ve onun: 

Keşki ö.rle olsa .. daha fena, süt güğü- - Pabu~larımı hayvanın torbasııa 

:-· _ .. .,, Y A Z A N müne ıeski pabuçlarım koym~. koyarsam. hayvan bir daha <> torbadan 
: ·--·----···--·-( Gazetenin yazdığı tarzda nakledeyim: yem yemez. 

i EmekJj gene~aı il. E ir et:.:~ Sütçü güğümlerini atma ba~lamış. Dediğim gazetelerde okursam diğer · S Kendi de binnüş gidiyormus. HUkumet sütçüler hakkında da şüpheye dü§mekte 
~ " on Pıosta " nın askeri muharriri : doktoru durdurmuş, gtlğümÜne bakmış, hak1ı olmaz mıyım"? 

.ı.ıuan :ı..sv -s- ...._._ ,'"" - ...... ___ ....... ~ ... - ...... - •• - ....... _ .... ,. 0 • .su.'-'' e ır çı es ı pa uç v.ar . .Sütçü- Kabını hi.ç y1kamıyan sütçü A: 

A , ____ ya +~---er-:~ta·:::::···e-d-er-mi- m·ı~;--d b' 'ft k b 
tm 1 katı tamam yapmak. için lazun olan ma- ye 'Sormuş: - Yıkamıyorum. içme gene sat kcnu-

.\Irn e ez mi bunu .şu anda yalnız lumatın dana t>.rincı.sinden, yani Am~rı.n- - Bu pabuçları neye güğüme koydun. lacak değil mi, yıkamaya ne lüzum var. 
~kan Zİlna.mrlarlan bilir; fakat Non eç- !arın bugun ne kadar ıve ne cins lıarb ıv:e - Düşüyor da. Demez mi? 
bir ıh askeri vaziyet Alınanlar i~n böyle naklıye gemısıne ma!ik olduklarını ta - - Başka bir yere koyamaz mıydın?.. Sütü kirli gömleğine.len süzen sütçü B: 
etı-n <ıreketi zaruri kılmak üzere inkişaf maınile ıh.ınıekten mabnmıu.z. Mesela hayvanın y-em torbasına... - Zarar yok. göıml.eği.m eskiyecek de-

!3 ektedir. Ekseri bıtar.af matbu.at deniz mi.i.~e - - Pabu.ç1an haY'·auın yem torbasına ğil ya. 
J\Iın en bu noktaya daha 8 Nisanda, y.mi hassıslarınm '-erdikleri malfunata gC:re ikoyarsam haY\'"lin b:r aaha 0 torbadan Demez mi? 
de.n,a~ıar Norv~çe henüz asker çıkarma- Alman donanın.ası nrtik gayri me\·cud yem ~·emez. Çocuklanmn bez' T.ni -tiin sağıldJ~ 
eıı.,_, l.Şaret etmış ve Alman\ann Norveçi gibicLr "e hatta isveç donanmas le b e - Peki amma senin nıabuç koydu-gun kapta 'l'lkavan sütçü D. ır:in kıansı: 
~ .. ,.ı.ı"etle . l . . ku t r·ıkı ı:tıı k b l'- J J (i~ ışga ı.çm. vvetlerlnı .S\ eç .S r-mıyaca ir haldedir. :güğtlmden insanlar süt içecelCler. - Sab'nin ne kiti olacak 'ki. kab şart-
clebu den Norveçe yürütmeleri iktı7.a e- Bunlara nazaran, onun saffı -harb. do- lanm pirü-""r olur. 

11tı ... ;.,,,..eceğinı __ · b.ir. ihti ...... l .n.,arak zı·kr,,,t - * ~ ~ı......_ ..... _.,., "' nanmasını teşlcıl ıeden iki aded 26 şar bin Demez mi'? 

l·w-ı_ • Çünku Almanva rl!bi tlonanma tonluk {.bizim Yavuzdlln .3 er bin ton :faz- Münferid bir vak'a üzerindeyiz .. ben-'•oar 1 J 0 • b .. f d lBançesınde ~tişt.rdlği salatalıklara 
..., ı e Şimal denizine haklın -Ohnıyan la~ muharebe gemisjnden Gnelsenau bat- ce . u m~n eri vak'a §{imullil bir zihni- du ."tl' de le t - 1 ukeceği gübre şerbetini .sfit güğfimünde 
Ut \' ün Norveçi ta Narvi.ke kadar mış ve Soha.tniıorst :ı.ğır hasara uğramış- ye ın açlga vuru mu'} tarafıdır. hazırlıyan sütçü ıı:: 
~~rak sahillerinden ıtibaren işgale te- tır. A<lm:r. 1 Gı:af Spee oenubi Am. r ... a Söyle düşünelim: - Koyun cennetten ıgelme mahltık-
l'fil·'et s-edie. tmesi maceraperestane bir ısularında ıi.ntihar ettikten sonra gen ka- I Birçok sütçü nr. Sütçü A. süt sağdığı tur. Onun kiri olmaz. 

lan ılO .ar bin :tonluk 2 ccb zır.hlı!>ın.Jan kabı hiç yıka.mu, sü~çil B. sütü kixll Demez mi"! 
llu lA.,,_ - ' • lk Aclı . ~ı ~~ı.. lfa . ,. ..... cur etin '.l cezası Almanların nır41 sQ~eer ıtorpillenmı.ş ve en az ha- ,gömleğinden silz~. sütçü D. nin karısı * 
~ l'Vıkte 7 Aiman muhrib ve Osloda iki -sara uğra.tılrru§tlr. Deutschland (yeni ıadı çocuklarının betlerini .sütün nğıldı~ :ıklı- Kilçük 90CUgu.muzu1:ı, b.astaml%m gnıa-
har:azör. kaybetmelerl ve daha hitçok Lützo.v} tahmine rgtire tamirdedir VC) a - pıda yıkar, sütçü ·~. bahçesind'? yetlştir- 81 olan si.it mese1esi üırerind.e olsun biraz 
~ ve tıcaı·et gemtlerinin 'batması veya hud sağlnmd.ır. diği salatalıklara dökeceğı gübre §f!I"bc- tittz ola~nn. 
"it ara uğraması olmuştur. -0-stelik Nar .r..:e\cud if.0,000 er tonluk iki ağır kru - tini süt güğümünde haur!ar~ 're nlhayet Sü'tlin temiz olduğuna inanabilmemiz 
-ı: ve Trondheime ı;ıkardıklan ltli:fre- vazo~den Adnı..'I'al Hipper sağlamdır. Blo- siHçü F. de ayakkaplarmı süt giiğümfuıe lirundlr. Bunun ·çin de Belıı>diyeıın sütil 
ıı.k r de irtibatsız ve muvasalasız kala - her .~e batmıştır. Hizmetteki 6 haiif kru- koyar .. •ve nası~ yablanır. mahemeye sıkı ve daimi bir kontrol& ttbi tuttuğunu 

lli esir 1>lınak üzeredirler. vazorden 6000 tonluk K:arlsrohe ile> f.400 veri.Ur. j ~rm~z elzemdir. 
\.'eçi~ ~~ard~ kaçı~ak, h~m de Nor ~onluk Emden ve adı belli -o!roısan t 9k- Maksadım kari.imi sütten iğrendir.mek ,...--, J 1 
~n afı bır emnıyetle ışgal içın Alrnan- .rıben 6000 tonluk diğeT ilcisi, yani cem'an değil, sütün 'IE!nh oldu.tuna kariimle • .J &11H.•I ~u..u1,,rl 
~~~~~~hff~,m~elli~hil dS~üb~ş e2~~ş~F~atl~9~-======~~~~=====~====~--~--~==~ 

~ lanna asker ~ıkararak, işgal e-tme- da inşa ıhalinde ~-e mütasavver daha 6 ha- c B 1 b• ı• . • d " ~ ~ Ve buradan Norv-eç üzerine yiitiime- fil kruvazör olduğu içjn bLinlardan birka- un arı ı ıy r mu t 1•nı'zl t' 
~tıza ederdi. Geıçi İsveç nüfusça (6 çının himıete .aiumuş olması melhuıdur. 

1 

1-ı .milyon) ve orduca Norvecteıı 1 Alman ımıhriblerinden l2 tanesi batı..rıl-
:Ve '5 lllisli da:ha kuvv~tlidir; fakat a;azi mış oldugu iç.in .iO veya 16 daha Va!'dır. Fıransada piyango ı Kaç yaşma kadar yaşayaca vg•mi 
\a ~~ it.ibaril . . e 'ha.rekAta Norveçten d.a - Takriben 50 kadar Alman denizaltı ge -""u""''ddir Elh A Aı · · b t ı,J- w d b d Piyango Fransaya İtalyanlar tarafın- Sigorta ı;ıirketleri, sı,g· orta olmak isti· 
l'l\ --. . asıl lmanlar. SkaJe - man donattmasının harbden evve1l;i ve mısı a ın u:ı.gı a il itilmektedir. d .. 1 . . İl . ~ ';ç 

f\e ı :rnaynle, denizaltı ve muhdb filoları bugü.nku mevcudt.ın!L qösterir bir İrıgMz Yu'karıdaki Alman zay atı gerek mlit - .an ge~~1 °:1ıştır. k pıyango 1 ıOO sen~- 1 yeıı1erin kaç yaşına kadar y:ışı.yacakları. 
lt 'k~pıyaraıı: bunlann ve hava filo1arı _ gra.~ · 

1 
tefiklerin ve gerek Almanların tebliğle- sı.nde hırıncı Franauv• tırafından 400 bm ı;:; tablola:-a bakmak suretile hesabla~lar 

t~n~ım.ayesmde, Oslo fiyordunun iki ia- da kalan denizler müttefıklerin hül·mü rinden çıkarılmıştır. }er.ansız başvekili bilet ile tertib edilmiştir. Büyük ikrami-\ ... abl~~ar.'. ınsa.nlann _kaç ya~larır:da ):U~d, 
dar 'f bızza~ Osloya irabil olabıldiği ka - altına girdiğinden bounların takviye · ve Reynaud ise 16 Nisana kadar olan Nar -1 ye 20.000 Fran ız li:nun idi. On beşinci kaç o:~uklerıne daır yapılan ı:_tatı~tik· 
bir· azıa bır lruvv~t çıkarmakla beraber ikmal işleri uçaklara münhasır kaldı. ı :veç muharebelerindeki Alman der-iz za-ı Lui zamanında birçok pivatı~o1ar yap 1- lere gore yapı.lmıştır. Şa~l5 . uzennd• 
l'L.~ Stokholm ve <folavlanna ve diğeri. I Norveçe aid olmak üzere mütt n· yıatını :şu :suretle hülasa etmiştir: 1 t G F d : ' . . yanlış, fakat bırçok şahıs uzerınde aşaltı ""tebu · e 1 • ve mış 1· ene rans<ı a pıyango ık:i dera yukarı doğruya yak n net"c a1 r 
Oıtdtı rg ve havalisine olmak lizere ik! J bitaraf memleketler.d«>.n gelen haberler e- Saffı harb gemilerinin ' 30 u hasal'.t kanunla asak eoilriıi tir .. . . ı ~ e mı · Çıkaracaklar, belki de fsveçi. Da _ ğer doğru i6e Almanlar, Norve in i , :uğratıldı. Y ş · Şöyle ıddia1ar da vardır. 
l\hnarka gı'b:i · dirtn ~ ~f k 

1 
. . . . .. ç şga. I .. . Kuvvetli olduk1arı halde bacağı kısa 

"-·'-- • sın e.5"' muvaı. a o - ışını ikmal etmek ŞQyle dursun, bnr·aya K:ruvazorlerınin '7o 20 si batınld1 * 1 1 "dd · ,_ .. ıuq,an .90!lrn biitü ku tl 
1 

N k k .. . · o an ar. uzun mu et yaşarlar. Aynı AUV· 
'tev .. n vve ere orveç~ araya çıkardı lan hr90k mufrezeıer Muhrıb1erinın % 25 i batırıldı Brı·ç ı'lk defa •stanbulda E!Ccuh ed kl di w • • • • • 1 vette f.akat bacağı uzun olanlar dana a2 

"" an h d · 'k · d" k ehlik . · · d 1 yaşar ar. ısacası ır ınsan n omnı a Alın ece er . evvelce de yazdıgıınız gl'bı, bırer birer e-ı Muhriblerinin % 15 i hasara uğrach 1 K b' · .. - b 
tal ava ve enız uvvet ve vast - sır u.şme t esıne maruzdurlar. Hat- Denızaltılannın birçomı batınlrlı. 0 na '1 1 • v n1 ğu ·ı arı hah D · k bu d tA w I·ngili. 

1 
. rı._1 °· cagının uzu u ı e malclı.s, mütenasıb 

!atlık. nsus ammar a erece ko- a eger, z erın Vö o şimalindek; Ticaret filosundan 78.000 ton batml • 1 
l'aJc la. işg~. olunduktan sonra, Sk!:tje - Hammar oolge&.ine fimdiden askeı· yet:§· mış. zaptolunmuş veya intihar etmiş. w Brlç 

0
Yll_11:unun bir ~g~ oyunu ~l~n- 0 

ur. * 
ft.uı~ bır muddet için kapatıl.masmJa tird.ikle.ri hakkında gelen haberler doğru İsveç donanmasına gelince bunun da gu r.anoodilir. ~alhı.ı:kı böyle değilaır. " 
&ıtı.d':n~lsaydı, bu emniyet pe:desi arka - çıkarsa ~arı~ ~u ~ta~ada Ü!'loya kuvveti şöyledir: , ı~ senesinde Istanb~da .. bul~an üçı 384 agızh ~alo 
k()] Isveç ve Norveç harekatı daha blr doğru gerilem.elerı bile mümkün olur. Bu Ad d 1 diplomat tarafından hır Türk, hır Fran- Lüven1di, Jan Hays 8:34 ağızlı bir çakı 
Ita:bYlıkla ve mümkJn mertebe az gemi takdirde onların cenubi Norveçi multa • 0 e K" - 'k _ ..... ~ 1 ·hıı~ ( • "Sız, 'bir Amerikan oyununu birbirine ka- yapmıştır. Bu çakının her ağzı başka 'bir 

J ederek l d f 1 d h. .. h r b. hal l u uçu ·"Ai.UJ. zu :.ı azamı J t"akat A~_:aplı ır~.l ..:, be ı._ Kri . azBa -~tün~~ : ı ih~ e 1ı ır imk~ ır. 8 er bin tcnluk). ırıştırmak suretile icad e~tir. ~kildedir ve ayrı vazife içindir. t uııan ar •.nl o ue raue-r, stı- u JJ'll tuna ve anlardan ... ;.!- Kr ,. -··-•ooa .. ooooo .. oo••oo••••OO .. _OOO•O•OO•o••o•OOOHoOa .. oO .. O __ .. __ , ...... - ........... _ ..... - ............ - ... . 

}q'~d, ~taven..,crer. Bergen. Tronheim v-e m.anları kurtarabilecek yegane çare is • l~:lS Mıı;:,-:;:r. 
l&rrvıke bır anda taarruz edilerek bura- veçin işgalidir. Haritaya bakılırsa ş·m • 
~ • asker çıkarıldığı taktlirde küç-1icük diki durumda esir olması bir gü~ ~~se- Bu kuvveti. Afman donanmasının hr.li 

<>rveçin mukavemet etmiyerek teslim 1&i olan Narv.i.k .Alınan müfrez.esin ·,,,.,_ haz.ıı· me\'Cudile mukayese edersek gö -
~l~cağı kanaatini besliyorlardı. Bunun dad ancak Butni körfezinin nihaye•~c:l~- rürüz ki sağlam C>~a'iı şüpheli bir tek 
l;~n de, malum olduğu üzere. iyi haıırhk- deki Luleaya büyük bir kuvvet çıkararak A:m~n .. c:b zırhlısı _ııe ~ir ağır .Aln·an 
1b 1 da vardı. Bu hazırlık1arın en ehem - bunu Lulea - Narvik de.miryolu boyunca k!:u,arorune .~~b-il 8 Isveç sahıl ztrh
'7.tir:tlisi Nocveç ordusu i~nde birç"'k Narvik üzeri.ne yürütmekle mümkün 0 . 1 ~ı (anc~. ~rd.u modern); 2 A~ ·:· Jla-

Yıf karakterli va.tan !haini zabiHer te - lur. Bu. mesafenin dört yüz küsur Km. o1 ifil ~~vazoıune karşı 2 İsveç ~afif .6ru -
~tik edebUmeleri dmuştU!', bu r.abitler mMl ve isveçin harbetımesi melhuz bu • vazor~ ve lO:lS ~:ınan muhrıbinc karşı 
N'ar~en evvel nasyona1 8Q6yalist (yani lumnası sebebile bu kuvvet. vazifesini lS:lG ilsveç muhnl>ı ımev~~dur. Bu ~u • 

a:r,ı taraflısı) yapılmışlardı. görebilmeık için, asgari 2 ınotörlü !ırka retle Alman ~on~m~ı cuzutam tonaJ ve 
İşte 'bunlar Alrnan!ann muhtelif sahil ile bir zırhlı hücum arabası livasından ,en ağır tCJp 

1~~le !,.sve~. ~o~arum~sın -
l\~talarma yaptıkJarı baskına ihanetler, mürekkeb ohnahdır. Bundan ,başka Nar- ldan d~ha .aşagı düşmu.ş .gorunuyor. 
~tkasdler, yanlış r.:mirler ve hatta Al - vikteki Alman m~inin e.sa!'~tine 1 .. ~~zıyetı ~az:ııar lÇın daha müc:atd 

anlar lehinde emir vermelerle yal'dım meydan vermemek ~çin bu kuvvetin Lu- 1 duşuns~ dahi nıhayet Alınan donan • 
~ttiler ŞeciAne harbeden Norveç batar • leaya mümkün mertebe erken çıkması la- ~~ile Isveç ®~nması arasın.da bir te.af aları, hükUmeti kraliye teslim o,ıiuğu zı.mdır. dül !(arzolunabilir ve bu. takdirde Af -lln ateşin keırilmesi iktıza ettiği hakkın- Stakholm finWindek.1 Giivleden ta Da manların .~çe ituwet çık:~ak 

1 
bu r: ansızın haberler almışlar veyahııd Al- nimarlk.a burnu ~arkmdaki Goteborga ka- memleketı :ı.şgale lcalkı~ ıçın Alınan 

b· anlarla cesurane dövüşen askerler za- dar olan sahaya da en aşağı beş Aln an d(m~nmasın~. ~l~~e L.-veç donan-
'.tleri tarafından 'ı.arbe d'evamdan mene- kolordusu çıkarılmak iktıza eder ki İs • masile kendısı J.ÇID musa:id olmıyan şart

dıJ.n-ıişlerdi. Bu suretle Almanlar birçok veçin cenub Yarımadası her tar~(lan !arla çet~ bir muharebeye ıgİrifmes· tı-
~orveç liman şehirlerine kendi evlerine mütekarib hareketlerle ve hız.la işgal ve za edecegı anlaşılır. . A 

gırer gıoi ginnişlerdi. Nitekim Osloda, bir üs haline i!rağ olunaıbilııin. Alman,ar Fakat Almanların demz zafm.ı ifraz 
ı\lrnan taraftan bir GizJlng hükumeti bi- bütün bu i4leri nihayet bir haftada ya _ tadile yarayan bu unsurun mev·-··_..;...., .. 

4 

le hemen kuruluvermişti. !.şte bu bazrr _ pabimse Narvlık ve Trondheim müfreze-lunutulmamalıdır ki, <' da ..t.veçirikiled • 
1~l~ra fazla bel ba~l~ış olan Almanlar lerlni kurtarmayı ve Norveçin işgalini ne kat kat "stün olau Alman :ava kuv
~Utun Norveçin tesllın olacağını VP. bu başamıağı emniyetle dtişünebillrler. Aksi ıveileridir. 
li}n Danimarka gibi kolay halledlleceği- takdirde, ve ibahuauı; :ınöttefiklerin Nor- Bu hal \Ve -prtlar dairesinde -eğer Al
tı sanmışlar ve bu sebeble ortaya hlr de ~ yapmakta oldukları haıber verilen manlar kendilerini Norveçte teh~l.ike~ 
SVeç meselesi çık~rmaktan çekinmişler- bft~n harek!b. doğru ilıe. Almanların Not" hisseder ve do~anroalarından. mu~ebakı 

di, fakat işler zannohndutu ,gibi kolay veçte'k:i var;iyetleri son derecede çürük kalan harb gemılerl ve uça.ilt filolarile İs
lltınedi ve Alman har'b ve ticaret d'C'nan· ve tehlikelldtr. veçe büyük .bir ordu çıkar.a:bileoe!derinJ 
111alar1 birçok kıvmetH gemiler kaybet- Şimdi iki~i bir meı1ele olarak Alman• ;va sonra da ~iy.e edeceklerini ıUmar • 
tlkten veya ehemmiyetli hasarlara u~ - lann İsveç !ıareketini yapabilmeğe kafi ıl.arsa onlan Isveçin !\zer.ine çullanmak • 
l'Gdıktan ba:,<:;ka Norveçe baskınla ~kabil- btr harb ve nakliye donanmaa olup ol - tan hiç bir .ıje'J ımenedemiyeoektir. 
lllif olan Al:ınan kuvvetlerinin arkalann- madılmt tetkik edelim. J'akllt ba. tt4'tlkl .. H. il. Erkilcıt 

IJayan P. T. gi arayan 
Gençler 
Evlenmek istiyen Bayan P. T. ye 

:Konyadan da bir talih çıktı, imıinin 

ilk harfi c V.> dir, mektubunu ıyi bir 
kağıda, makin• ile yazmış, diyor ki: 

- cSatmak için; pazara çektiği atı-

nı metbeden bir cam.baz sıfat ve t>da

sile ben de kendimi tanıtmaya çalışa
yun: Aslen Konyalı ve 26 yaşındayım. 
Ay1ık geliri 60-iQ lira arasında o1an 

ıbir memurum. mes'ud ve mütevazı 

bir y;uva kurmak emelindeyim.> 

Baw "-V.> W.<:aliah maksadına erişir.. 
terdiğ' .-anıimiyete bak.ılırsa me ' 

A r:ıktır da.. ..f,a'kat ne ar 

n.·. tllc mektubınlu (f~r 
esini ıkesti, ewlenmekien 
ımlf \dnğum nasihati 

1 
l 

u? Bilmiyorum, her ne o
ey.danda ~ak.tur. E er 

.& ........... ~ ,.;-ıir:inde, yani kısa bir zaman 

i demek istiyorum.. çıkar gelir, 
ıhüvıy i isbat ederllt mektubları 
kendis!ne v.erir:im. 

* Pa.ngaltıda Bay cA. R . ., ye: 
Yukarıda okumuş olacağınız satır

ları sizin mektuba da cevab telft.kki 

edebilirsiniz. 

* Kütahyada Bay <A. Ü.> ye: 
- Benim istediğim zayıf. zarif ve 

kumral bir .kızdı, aiyorsunuz. İsteğini
zin çerçevem pek dar, bu şerait altın· 
da milyoı:ı.larca bu\abıitrsiniz, Mr ne 
ise meydana. ı:;ıkarsa Bayan P. "11. :ve 
sizden 'bahsedeceğim. 

* Zonguldakta Bay cN.> ye; 
- 26 yaşında. a~kerliğini bitirmiı 

bir .genr.-..siniz. Renginiz sarışın, boyu
nuz ı. 70. Bayan P. T. den resmini gön· 
dermesini istiyorsunuz. görürsem. söy-
1erim, fükat 'hatırıma geldi. sorayım: 
Sıze gelecek resmin gerçekten Bayan 
P. 'T. v gosterdığini nereden biiecek-
sıniz., 

1f 

Ba'h'kesirde Bay cN. G . ., ye: 
- "Bayan P. T. ile muhııbereye a

made olduğunuzu söylüyorsunuz, ken
cfüine haber vermeye muvaffak olul.'
sam 'belki mektubunu alırsınız, şimdi-
1ü halde size de. bana da düşen tbc1de
me'h.1:ir. 

* 'Zongalda"kta Bay .F .... -ye: 
- 'M\im1rlhı ı>lursa .söylerim. 
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Beşinci Mehmedin merakı - Tel'--aüd hakk1 

Bir gündüz ugkusu esnasınd:ı - Tevfik 
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Beyin 
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Said Paşanın sadareti esnasında bir - Zatı şahanenizin hakkımda bu suretle nu duydum. Doğrularak: - Giriniz!.. dc
büyuk buhran ecçirdim; bununla, o zn- de takayyüd ibraz buyurmuş olmalarına dim. Kapı açılaı ve hayretle gördüm ki 
man. hafta matbuat olarak herkes me~- arzı şükran ederim; dcdıkten sonra. da- içeriye giren ikinci rnabeynci Tevfik 
iUl oldu, fakat onun tesıratına herkesten ha yavaş bir sesle: - Endişe buyurulma- Beydir. Onun böyle yatak odama kadar 

Nisan ~ ;;;;;;: 

Danim rkanın işgalile 
ortaya çıkan mesele: 

Groenland kimin olacak? 

ziyade ben maruz kaldım; hatta manevi ıın, ben uzun yıllar hizmeti şahanenize gelmesi birinci de!a vaki oluyordu, ve Groenlarıddan bir manzara 
bır mahiyette b~lıyan bu buhran cısnıa- vakfı hayat etmek isterim, fakat ne olsa elbette bunun pek müstesnıı bir sebebi Danimarkanın Almanlar tarafından i§- 1000 senesinden sonra cGroenland> yet 
ni bir ,ekil almakta da ıecıkıniytrek ha- Cena~ak rezzakı alemd1r; diye ilave olmalıydı. gali üzerine ortaya mühim bir mesele lıleri hıristiyanlığı kabul etmişlerdir: • 
yatımı tehdıd etmekten de geri kalma- ettim. Ve bu tarzda muhavere bununla Büsbütün doğru!dum ve yataktan fır- çıkmıştır: Groenland ne olacaktır?.. ı 1261 senesine kadar Groenland ınıı~ta. 
mıştı. Bunun hikayesinı kaydetnıeğe hl- bitrnii oldu. Muhavere bitmiş o!du am- lamağa teşebbüs ettim. o malOm olan za- Danimarkaya aid bulunan Feııoe ada- kil bir cümhuriyet halinde kendisini ıdB 
zum aörüyorum. ma onun zihninde rnevcud olan ilişik si- rif evzaile buna mani olarak bir iskemle I ları harbin nihayetıne kad:1r Ingilizler re eylemiştir. 

Etrafında bulunanların maitetlerini Iinmi§ elmadı. çekti ve yatağımm kenarına: - Müsaade tarafından i~al edilmiş buh.ınmRlttadır. 1 Bir rniıddet sonra Norveçin hakinıı)r 
genişletecek veaaite malik olmamakla Said Paıta seleflerine imtisal etmek buyurulur mu? istizanile oturdu. ı Groenlanda gelince, buraya Almanya- tini kabul etmiştir. 
beraber gön!ü pek ganı olan hünkar hıç istemiyerek saray ziyaretlerini fasılalı - Rahatsızsınız. galiba ... dedi. Şimdi dan başka İngiltere ve ingıltereden son- 1914 sene.sinde Norveçin Daniınar1<3 
kimsenin maişet darlığında kalma ına yapar ve yemek içın de itizar ederdi. O- biraz kendinizi iyi hıssediyor musunuz? 1 ra da Birleşik Amerıka göz dikmiştir. ile ayrılması anında; Groenland ile f yt· 
tahammül edemezdi; hatta ııatibdad za- nun muayyen i\lnleri yoktu, lüzum o- Biraz durduktan sonra: - Size iyi bir Amerikan Cümhur.reisi Ruzveltin ge- roe adaları Danimarkaya kalmıştır. 
manında kendisine hıyanetleri, elde edi- lursa hünkar tarafından davet edilmt'ğe haber getiriy<>rum. Müjdemi isterim. çenlerde söylemiş ol«uğu nutuk bunu 1774 senesindenberi Groenland tıca~. 
len kağıdlar ıle sabit olan bendegirnıntlan intizar ederdi. herkesten evvel bunu benden işitmenizi ı ortaya çıkarmıştır. tı Danımarka hükumetınin inhısarı 
bır çoğunun, evlerındc kalarak saraya Ben bir müddetteııberi karaciğerimin arzu ettim; diye ilave ederek müteakıben Herkesin dikkat nazarlarım çeken tında bulunmakta idi. 
uğramamaları şarti1e maa larını tesvıye tehdidler ni his"ediyordum. Saray haya- ayağa kalktı ve en süslü temennaların- Groenlandın tarıhi "aziyeti ile siyasi du- Bura ı cStyrilsen af Kolon"erne i Gr. 
ettırecek kadar murüvvet ve merhamet tının üzüntülerinden ve ağır yemck'e- dan birini yaparak: - 'Iebıik ederim; rumunu bu yazımızda izah edelim· enland> adındaki teşekkül tarafından ı· 
asarı göstcrmışti. rinden. fazla olarak memleketin türlü dedi; ayan oldunuz... * dare edılmektedir. Du teşekkülün ıncl" 

Bır müddettenberi onun tercümeı ha- türlü müşkülat içinde çırpınması endi- Bu haberi nas1l te1akki ettım, tarıf e- Groenland adası Atlantik Okyanusu- kezi Kpoenhagdadır. 
lime mütealLk ma!unıaı almak için ba-1 şelerinden tevelltid ettiğinde şüphe ol- demem. Pek iyi bild"ğım bir şey varsa nun şimali garbisindedir. Burası bır Da- İnhisar ik Danimarkalı müfetti ıl) 
haneler icad ettıtıne dıkkat etmege baş- mıyan bu a'raz hakkında dost tabibler- o da sevinmediğimdır. Hattô. acab:ı hun- nimarka müstemlekesidir. Mesahası kontrolu altındadır. Bunlar garb :mınta• 
lamıştım. Mutadı idi. maruzat iJe meşgul den, bilhassa ara51ra hünkarı gören ve kar beni hizmetinden cıkarmak arzusile l.179.000 kilometre murabbaıdır. Bu mu- kasında bulunmaktadır. Biri Godthaeb. 
olurken bir aralık kağıdları hafıfçe iter, onun mesane rahatsızlığına dair vesaya-j mi buna karar vermiştir, yahud, daha azzam adanın ancak 5r;oo kilometre mu dığerı Godthawnda ikamet etmektedır. 
hokkasını kapar, kalemı bırakır, ve b~n da bulunan, Cemil Paşaya da anlattım. doğrusu sarayda hi7.metim gc>Zlerine ba- rabbalık kısmı buzlardan Aridir, diğer Danimarkanın bir sene zarfında Gr<r 
karşısında beklerken s:gar:ı. içmeii pek Cemi1 Paşa ~nim pek ziyach sevdiğim tan bir takım muhaliflerin sa11iasile böy- kısmı hep buz içindedir. enlanda vaki ihracatı 2.428.000 kur011' 

nazıkane bır ış addetm .} erek sankı bu- ve iktıdarından başka ahlAkma da hay- le bir neticeye mi varılmışttr dive bırden Groenland tam manasile bir kutub ül- baliğ olmuştur. 
nun için benden müsaade almağa lüzum ran olduğum samimi bir doc:.-; idi. onun zihnime birçok şüpheler üsiic:.tü; ve bön- kesidir. Bu ihracatı bilhassa mek(ılat. zehaıt 
g-Orurdü, ve bu e.:.nada hıkaye naklet- da bana muhib olduğundan emın idim. bön Tevfik Beyın yüzüne baktım. 19~0 senesinde yapılan nüfus tahririne ve elbiselerden ibarettir. 
mekten yahud karşısındakine söz söyle- Beni muavene etti ve kc~1dis•nden bekle- O bana tafsilat verdi. ve tafsılfitı din- göre nüfus miktarı J 6.5:30 dur. Bı:. nüfu- Groenlanclm da Danimarkaya yaptıf 
mck fırnııtını vermekten pek haz aldığı necek açık b'r Uc:anla: - Azizim, dedi; led"kçe bu şüpheler sırasile zail oldu. sun ancak 274 ü Danimarka1 ıdır. Üst ta- ihracat senede 6.794.000 kurona baliğ ol• 
i'iın ı:garasının devamı miıddetince hır evvclA bir takım tedbirler" müracaat et- Cereyan eden ha1 i, Tevfik Bcvden a- rafı haI;süddern Eskimolardan mürek- maktadır. Başlıca ihracat maddeleri ı e 
sohbet zemını hu'urdu. meli... lınan tafsılat üzerin". şövle teJ nıs ede- kebdir. . şunlardır: Fok balığı yağı, tilki ve aY' 

Ilkönce ıhtıyat ile. saygı hududunu te- Bu tedbirleri anlattı: -- Anca<. b~·le ~·im: Eskimolar, tercıhan a(1an·n gnrb cıh:- 1 derilerı, av haY":alnarı. ·~. e-
cavüz etmemeğe dikkat ederek sualler zannediyorum ki en emin VE' salim carc Hünkar arasıra benden ona da bahse- tinde ikamet eylcmektedirler. Garb cı-. Groen1andın ihraç eyledıgı maddel 
irad ederken sonradan bırkaç kere haya- ergeç tahakkuk edecP.k lüzum üzerine der ve ihtiyarlığımda tekaüd ma;;ışımla hetindeki nüfus miktarı 13.7-t.1 dür. Şark rin başında ccryolite> madeni bulunmııJc• 
tımın muhtelif safahatına mutcallık a- bir ameliyat vapmak olacaktır. geçinemiyeceğimcien cseflenirm~ş. De- cihetindeki nüfus miktarı ise 886 dır. tadır. tı 
çıktan ıst zahatta bulundu. Ve bütün Ben ccrrahlann p0 k ko'aylıklıt ameli- mek, ne zamandanberi zihninde hallolu.. Bu koca Groenland adası onuncu asır- 1925 senesinde bu madenin ihraca 
sorduklarının ruhu bir merkezde topla- vata münhemik olduklanna kanaatle bu nacak bir mesele varmış. Bugün sabah- da cNorman> lar tarafında:-ı keşfod:ı- 31.800 tonu bulmuştur. Bu rniktard~JJ 
nıyordu: Ben y~lanıp ta re. mi hayattan lk"nci mütaleaya <•hemm;yct vermedim, le •in ayandan Sami Paşanın - ki bir ara- miştir. Normanlar burada iki koloni tcş- 22.300 tonu Danimarkaya sevkedılmi t ~~ 
çekilmek zamanına erı ncc nasıl geçine- fakat terrbihatın ted'>irlr•re taa!lülı: eden lık zaptiye nezaretincfo bıı!unmuc; iken kil etmişlerdir. Bu koloniler büyük bir Groenlandın yerlileri bulun~n Es~ı. 
cektim. İşitmışti ki hayatımın büyük bir kısmına sadakatle tebaiyet eder oldum. sonradan Suriye vilfıvctin"' tayin cdıl- hayat eseri gösterm"şler, kısa bir z:ıman- 1 molar çok tatlı insanlardır. Daıma 111ııl 
kısmı ecnebi müesseselerde geçtığinden Pu cümleden olarak b r cün gene kara- mişti - vefatı haberini almış ve bu su- da nüfusu 3000 i bulmuştur. <Devamı 11 inci sayfada) ~ 
tekaüd hakkımdan pek küçük bir mık- ciğerimin te'l-ıdidini hissederek. hafif bir rct'e avanda bir yerin inhilaline vak1f 
yasta müstefid olacaktım. İşitmişti, di- perhiz vemeğinden sonra va ak oda.c;ıııa olunca Tevfik Beyi cclbedNek. - Acabl başlıyan istizah ve izah Tevfik Bey va!:ı- 1 - Şimdi. dedi Tevfik Bey; her iş bit· 
yorum, demek oluyor ki buna dair hak- cekild~m. ve belki hünkar istc>rsl" vakit bac:kfitibi hanlığa tavin etsek nnsıl olur? tasile devam etmiş. Hünkarın bir sualine ti, sadrazam da bu işi hallettikten sonr
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kımda başkalarından da ma1umat al- kaybetmeksizin hazır bulunmak üzere d'ive sormuş. Tevfik Bey bana pek dost cevaben: - Ayan nasb ve tayini kanunu Babıaliye gitti. siz hemen huzura çıkıP 
mıştı. 1 c;ovunmadan vatall-ıma arka üc;tü uzan- olduğundan bittabi buna: - Pek müna- esasi muktezasınca hukuku hükümrani- teşekkür ediniz .•• 

Bir gün büsbüti.in açığa vurdu: - Baş- rhm. Liizum olmad1k<'il br>ni nramamala- ~h olur! d;ve mukabl'le etmi(". dendir. Ve ayan1ıkh bNaber mobcyn Her iş bitti?! .. 
katib bey, dedi; başmabeync~ tekaüd o rı i(\:n odacılara rta tc>nb"h etrrı"stım. Bu muvafakat cevabını alınca hün- başkitabetinde devam etmesi de g:ıyet Bilakis hiç beklenmiyen bir zamandB 
lursa yüksekçe bir maaş alacakmı~, sızin ~aliba uvulT'us ola('afiım. epı>vce bir kar: - Övle ise ı:adr~zamı davet ediniz tabiidir, hatta ben bir vakitler hem a- b . . . .. ,. b" b hrat> 
tekaüd maaşınız ise pek az bir miktar- zaman geçmic: olacak. belki iki saat. iyi de onun reyine müracaat edelim! demiş. vandan idim, hem reabeyn başkatibi enım ıçın uzun ve muz ıç ır u 
dan ıbaret kalaca!cmı~. .. bnrı·ivorum. fak:'lt oJrlukra dalgın ve> de- ~aid Pasa gelince hünkarın bu mütalea~- idim: deyince her türli\ düşünce berta- ı başlamış oluyordu. 

Devam etmedi. Ben ona mukabil: .. ;., ı.,·,. ııvlcıı ;>ra~P"h kanıva vurulduğu- na hemf>n istirak Ptmig, ve bu s:.ıretle raf olmuş. HaLıd Ziy<ı U§nklıgH 
=-=-=====:ıı===:::::a===============.,;,;..=-=================~:ı::===============;::;,======::::ıc:==============:=:===.==:==:==:==:==:==:='-==:-~·~ :::::? 

Baron, Bernar'a biraz ;>andan hnktı; I •Son Posü.ı»nın edebi tefrikası: 35 a'etinizın içine bizzat girmeğe kat'i oıa.· 
sonra, çızmesını dımdık ileıiye atarak: rak karar verdıniz mi? 

nız? Siz bu tchlıke.} ı göze alacak mıs:- A ş 1/ A ı• N R N M A y A N Ba!~~aş~ş~~~~~ %~~~~r~p~:~:;~; gi· 
Dedi. n bi ensesını kaşıyordu. 
Kaşif, tereddüd etmeden tasdik etti: - Bilmem eser•n zin menfaatı namı• 
_ Evet, tasavvurum öyle. A D A M TER~ CJ M E E, D E N : na daha dogru bulmaz mısınız. 
Baron, gaye uğurunda hayatını tehli- HALI T l=A H ~ l Q ZAN SOY - Bilmem muvaffak olunamadığı tak-

keye atmaktan çekinmediğini rahat ra- 1 dirde. eserinizin menfaatı namına s•Z 
hat söyliyen ve hakikaten. meçhulat ate- r azan: Jorj D~taki kendiniz bizim havamız içinde kalmağı 
mine karşı bu yeni savaşta ilk öncü ol- h k' l d. b l k d daha doğru bulmaz mısınız? Malum ya.ı 

sahada çalışılmaktadır. Nasıl ki, şimdi-! Bernar, meşin koltuğuna ra atça otur- ımse ere te ıyatta u unaca sınız ır. siz eserjn dimag~ı. verın~ konulamaz c ..:· 
maktan da pek az gurur duyan bu adama '· ' • b'l d h b'' ı b" k 'h J ye kadar, hakiki gayesi söylenmiycn muş ve kendisine biraz evvel .... at'ı bir Hasılı ne ı eyim, a a oy e ırço ı - berisiniz! Bilhassa muvafiakiyct Jıi'ısıl 
bir lahza baktı. k b · · d · kimyevt tecrübeler esnasında vuku bul-. sesle cSiz bu tehlikeyi göze alacak mm- tiyaçları karşılama mec urıyct:n esı- olursa burada bu!unmanız daha doğru er 

Nihayet: muş esrarengiz kazalardan pek çok bah - nız?, demiş olan bu müstehzi tavırlı a- niz. İşte bunun için rize ilk olarak bir çek lur sanırım. 
- İnsan denen mahlük hakikaten ne solunmU§tur. Hem daha pek çuk zaman dama kendisi de nazarını kaldırdı. vermeliyim .. yalnız ne kadar? 50.000 ka- - Aksıni iddia dmiyorum; ancak, rna~ 

hayret ed lecek makine, dedi. Ma:ımnf,h olmadı, iki Avustraiyalı mühendis fişek- Ayni iyi oyuncu tonu ile ona sordu: 1 fi mi? Her ne ise, bu yetmedıği takt'rrde Ilım ya .. bu işi kime havale edebılirurı? 
hayata bağlısınız, hir ihtiyar. faydasız li bir aleti tecrübe ederken öldüler. İh- _ Teşebbüse para verecek misiniz? gelir, tekrar beni görürsünüz. Bu mese'e Övle bir adam lazım ki hem bu vazıfeyi 
bir k<Stü~ de~lsiniz; tam kuvv~tte, timal bu alet te. kendi aksüıameli ile - Parasını vermek insana canını ver- bmi alakadar ediyor. Ben de g:der, ü~tüne alabilecek kadar 4ıldukça ç1Ig111 
tam faalıy~tte bır ada~sıntz! ~~ boy,le ileriye atılan bir acropJandan başka bir f mekten daha az güçtür. Bing'i görürüm. Zaten kendisi~! şahsan olsun, hem de i1mi kabıliyeti bulunsun! .. 
iken. kendı arzunuzl? gıdec~ksınız ha. 1 şey değildı! Fakat yolun üc:tündc bulu- - Herkes elindekini verir. Esas ver- dn tanıyorum. Ancak, pek tnbiı olarak Böyles ni ise bul:.lcağın a hıç ihtımal ve-

- Bu da mesele mı? NıcP. ınsanlar var d" k "fl .• k beb' · " l · ı.. t t nuluyor ve herkes ken ı eşı erını en- mektir. se ını soy cmem ve ızar·n a vcrm"m. rcmiyorum. 
ki. hıç. uğuruna. bud:l~c~ hl\yat1arını r~-1 disine saklıyor. MeselA ilk defı.ı stratos- - Şüphesiz. Müsterih olun. Sırrı nıuharaza ederiz. _ Şuphcsiz bövle bir adam sipariş o-
da edıyorlar: kt.'.nd 1 ıinı terkeden hır fer'e çıkan Pı"kar'a b"kınız'. Kim bunu Bernar. ay"ır.a kalkarak: d"" . ğ' bll kadın, bir şeref ızlik, ıktısadt bir yuvar- . u •• • Kısa bir lahza ükCıt; sonra Bernar: - <>t> lunamaz. Her ne ise, uşunece ım -

1 
_ .. d biliyor. kım bund n şuphelenıyordn? _Ne kadar ... Bılnıem ben .•. Hiç şü~ - Ah. mösyö, dedi. .. bilmezs·n·z ne nu ... Hani anlıyorsunuz ya, bunu sıze 

anBış yuzuhn. len.).. Öyle iken bu .hAdise, dünyada. bir üst2cl hesiz çok! Masrafının keşfini çıkarma- kadar... gerek sah mızın. gercK fennin menfaati 
nron. u va ı: tıı 

_ Ona şüphe yok, Mdi. Biraz daha darbesi gibi patladı. Hft.sılı arıyorlar, arı- drm. Baron, apaçık bütün samimiyeti ile ve namına söylüyorum. Yoks:ı siz kırat 
porto içmez misiniz? ... F:ıkat ilk tecrU- yorlar! ve i§te ben buldum. buna emi- - Ey! o halde bir tane çıkarın ve bana sevincinden kabına !'ığmıyan kflşifi tc:>ş- bir genc·n böyle hemen hemen kat'ı su-

.. • · b"ı h kk d ı· · yı· için kendisi de ayağa kalkarak: rette kendisini feda etmesi yazık olur. benlzi yapmağa acel,,cı gbrünuyorsun:.ız. nim! Esnault-Pelterie nın ı e a ın a ge ırın. 
t l d tt ·ır.· ik' ü S h' · rno··syo·· Sı"z - Yo. yo. dedi, ben her znman ne yap- degyil mi? Ö'vle va, sızınkinden daha aı - Hani vallahi övle. Mösyö Petr f. nazari ih iyat ar erme yan e ı-!>ı ı ç - a ı mı, . . . . ·. J J , 

M.• lh 1 ,.., tığımı bilirim. kıymetli ha vatlar varken ... Evet, evet. Nıçtn, sebebini de aöy iyeyim size. Hal- noktayı hallettim. Yalnı~. aman... - Evet, evet. uster ane ça ı§ın. ve J 

kın ekseriyettne hAla tamamile havaıt _ Yalnız pahalı olacak değil mi, ha? maamafih, çaremz daha epey znman uğ- Ve kaptrı açmadan evvel elini tok- bunu düşünmeli. Bernar! :ııo··svÖ 
k tiid 1 · f'l a g· ece'- a """kta tutarak: - Bunu tekrar konuşuruz. •' J .,.örOnen bu İ§ler hakkında fu:la neşriyat - Eyy. öyle .. oldukçn... raşaca • e çın masra, ar ır A - ,. .... 

~ N kad ' ıu -.:ı t t 1 k çalı-+ırdı,.,,,..,. - Ha. bir -y daha aorayım, dedi. Siz. Petrof. <A1·1ccm var) yapılmıyor. Fakat biliyorsunuz ya. bu - e ar. en ve ıı:ueva sa ın a aca , ~· 6.......... :r 
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A n k ara v e i stanba.lda] lson Postal S P O R 
Ç o c uk b a r am1. - Bu hafta yapılacak 

O Milli küme maçları 

Mitli Şttl ve Bayan l nönü Çan hayada Tiirk vavruları arasında 

Cr.-a..~-- •- · ' -...kların Ç k -•·..ı · ' J · ~ ~- an ayaya gaıperını •~yreuıyor. 

lamd ln<inii kuçük kızlar arasında 

Cilmltıırr.ui, llqvekil ve llari ciye Vekilimiz yavrularla ne~' eli 
konuımalar yapıyorlar. 

..., 4f+~~~-------

Yilslac• çocuk bir küçiik arka daılarının nutkunu dinliyor 

Her yafta yavrulardan birinciliği 
kazananlar objektif karfısında 

Üç yaıındaki çocuklardan /.irin • 
ciliği kazanan güzel bir yavru 

Altı aylıklardan birinciliği alan 
bebelı annesinin kucağında 

Ankara takımları ile Fener ve 
G. Saray şehrimizde karşılaşıyorlar 

Milli küme maçlarının en mühim o - nü de mukabil karşılaşmalar yapılacak -
yunlanndan bir kısmı da bu hafta yapı - tır. 
Iacaktır. Gençler Birliğı ile Muhafızgücü Şehrimizdeki son maçında Beşiktaşı 
!stanbula gelerek G. Saray ve Fenerle güzel bir oyunla yenen ve iyi bir intiba 
karşılaşacaklardır. Be~iktaşla, Vefa da bırakan Altınordunun İzmirde yapacağı 
İı.mire giderek deplasmanlarını tamam - müsabakalar büyü~ alak~ uyandırın.ıştır. 
lamış olacaklardır. I Buna Al tayın ener.ıık kaar~sunu da ılave 

En mühim karsılaşmaların Ankara ta- edersek, Beşik~aşla, Vefa Izmirde çetin 
kımlarile G. Sar~y ve Fenerbahçe ara _ maçlar yapm~ga m~cbur kalacaklardır. 

ğı hakkakttr Cumartesi Bu hafta İzmır ve Istanbulda yapılacak 
smda olaca mu · ·u· kü' .. ı.;: k · mı ı me musava alarmın şampıyon -
günü G. Saray - Muhafızgücü ve Fener - Iuk üzerinde büyük roller oynıyacağı mu 
Gençler Birliği müsabakaları Taksim hakkaktır. 

, stadında yapılacaktı. Fakat Taksim sta - 1\1. T. ö. 
dmın duvarlarının bir kısmının yıkıl -
ması ve son maçlarda bu yüzden pek çok Türkiye serbest gUreş birincili ği 
bcdavaeının stada girmek imkanını bul- Türkiye serbest güreş birincilikleri ha 
ması yüzünden bu hafta maçların orada zırlıkları ilerlemiştir. :Mıntaka birinci -
yapılması şüpheye düşmüştü!'. Klüpler 1 Iikleri 25 mıntakada birden hitama er -
anlaşırlarsa Cumartesi günkü maçlar miş ve neticeler güreş federasyonuna bil
Şeref stadına alınacaktır. dirilmiştir. Bunun üzerıne federasyon 

Pazar günkü müsabakalar Fenerbahçe mıntakaları 8 grupa ayırmıştır. 5 Mayıs 
sahasında ve G. Saray - Gençler Birliği, günü grup birincilikleri yapılacak ve 
Fener - Muhafızgücil arasında yapılacak- her grupta birinciliği kazanan güreşçiler 
tır. Edirneye gönderileceklerdir. Türkiye ser 

Birbirini pek ·az farkla takib eden ve best güreş birinciliği 0-12 Mayısta meş · 
şampiyıonada en çok ümidi bulunan bu 1 bur Kırkpınar panayırı esnasında ve grup 
dört takımın yapacağı maçlar büyük e- şampiyonları arasında yapılacaktır. Ay -
hemnıiyeti haiz bulunmaktadır. rılan gruplar şunlardır: 

İzmirde iki defa mağlttb olan ve An _ 1 - Trakya grupu (Fdirne, Kırklardı. 
karada:Hıi maçlarının hepsin! kazanarak Tekirdağ) merkez Edirnedir. 
ilk fena intibaı az çok si.lmiş bulunan G. 2 - Eskişehir grupn (Eskişe?ir, .B~r
Saray Ankarada üçüncü bir maç yap . sa. Isparta, A:yonJ merkez Eskışehırd.ır. 
mış ve fena bir vazi}'ete düşmüştür. Seri 3 - Cenubı Anadolu grupu (Mers'.n, 

b
. h .. d Adana, Antalya. Konya) merkez Mersın. 
ır ava ıçın e ovnanan ve Demirspora l k. · • · 

mag~lAb 1 kl b".t b 4 - Ege grupu (Ba ı esır, Izmır, De. u oma a ı en u ı:.on maçında . . . ) k . 
G Sa ı l . . 

1 
nıziı, Avdın, Manısa mer ez Balıkesır. 

. ray ı ar en ıyı oyuncu arı Enverin · • · . , 
akatl '--b 

1 1 
d T 5 - Şarkı Anadolu grupu (Sıvas, Er· 

s anmasına sel.JI· o mus ar ır. a - . 
k h l 

, b zurum, Kayserı, Samsun, 'l'rabzon ı mcr· 
urun yorgun ve ırpa anmış 1r halde k 

8
. ez ıvas. 

bulunmasına. seyahat yorgunluğu da in-
zimam ettiğinden, G. Saraylıların bu 
hafta şehrimizde Ankara takunları kar
şısında ne yapacakları m&Jlım değildir. 

Beşiktaşla Vefa yarın sabah İzmire 
müteveccihen hareket edeceklerdir. Cu • 

martesi günü Beşiktaş - Altınordu ile, 
Vefa - Altayla karşılaşacaktır. Pazar gü-

6 - Ankara grupu (Ankara, Çankırı. 
Bolu, Cnrum' merkez Ankara. 

7 - Kocaeli. 
8 - İştanbul. 
Ayrı birer grup addedilen Kocacn ue 

İstanbul güreşçileri doğrudan do~rruy:ı 
Türkiye birinciliği için Edirneye gide -
ceklerdir. 

Uç pehlivanın istekleri 
Dün rnatbaıamı.za Kam. Ali. Manisalı 

Halil ve Somalı Fethi pehlivanlar 
gıeldiler. Üçün.Un de ayn ayrıı dilekleri 
var. Birer birer yazıyorum: 

Kara Ali neler söylüyor? 
- Geçenler<le siıze &ındırmadan 

ibir belgraf göndererek.. «ç,ek Şeri ile 
güre.;a:nek evvela ·benim handmndır:o de
miştim. Gazetenizde çıkan bu yazıyı 

TekiTdağlı Hıüseyiın oıkumuş olacak ki. 
bir baŞka g-3zetecfu bu yıazıyıı cevab ve
rerek diyor ki: 

« Kara Ali Çek Şeri ile ben~n ev
vel güreşmek istiyonn~ Bu güreş, o
nun h~lkı':\:ı imiş. Eğer lkendfi:nini Çek 
Şeri ile güre.,c:;.eOOk kadar kuvvetli hisse
diyorsa, evvelıl benimle gıüre§Sin.> Bu 
yc.ızıy-ı okuyunca Bandırmadan bwraya 
katlar geldim. Siz de biliyorsu.nuz ki, 
Tekirdağlı Hüseyjınle :iki defa güreş -
ıti.m. İlk güreşte beni yendi·. Bundan 
sıonTaıki ıkar~ılaşmam'l.2 da. İ1J1T1irde ol
du. salkat olan ı.kolurn bana deh.~tli sı-
kıntı veriyordu. Böyle 'bir vaziyette ol- Kara .tlli 
duğum hal'de kendisi le bera:bere gel - hl· ·ı .. ek · · · d. On 1 .. .. cü b. .. , k pe ıvanı ı e guıreşm ıstıyorum, Frış-
. m1:. ~na uçuırı ~~eti yapma. tanof ·ismindeki bu pehlivana. bir Tür-
ıstemezdırrn. Fakat goruyorsunuz kı. kiye ,n_:nnı ... ;,..,.;.... d k ld • b. 

d ku 
. · .cı.u ~ .... ...,,~ ne eme o ugunu ır 

bana mey an o yor. Ben, kimsenm de~"' 01~·- •• t · 0 d .. .ı.... J.':)U!U gos ereyım. n an ·onra 
bana meydan dkumasına taha'mmul o· . . . . . ;:ı 

d S 
.. ıed·.. ·n... B d ınarlı ıle ıstedi!klen gıbi ovnayıp dur• 

e eınem. ov ı1gıım gı•uı, an ırrna - unl ~ 

dan sadece Tekirdaığlıya cevab vermek s ar:.S l F h. J ' ? · · ıa· K d ' · t ·yı h. ~,;ı· oma ı et ı ne rvor. 
ıçıın ge ım. en ımı gaye ı .ıs=ı- S 1ı 'C' th· 1. . ·19 d . . oma re ıye ge ı:nıe; yaJ,m a 
yorum. Idmanım yennde. Ha'k oyunu oldu;;.. 1 nru ve 92 kı"lo o;eldı·g·ı·nı· so··,·ıı·ye 
. ..l •• til d l L. Ü .. •• . ..J 5'".' o 11 u~ uç ır er er. vu çuıncuue elbet ko- b ·· . d" ~-· " 

1 
ır.. u genç gure.c::çı 1yor 'r.·ı: 

71UIIluzu pav aşaca"'ız. Di 1 ·M hm·-.:ı ·lk ·· ı ı · - nar ı e 't'U, şı e gurcs er e 
Manisalı Halilin iıteği güreş meraklılarını aldatıp duruyor. 

Dirnarla Mehmed.' gene Bulgar Güreş minderi. cambaz çadın değildir. 
pehlivanlarından birisin~ getirmiş. Şu- Ben kendisile güreşmek istiyorum. Eğeı 
rada, burada gü'reş yapacakmış. Bu Dinarlı. diğerlerinden kaçtığı gibi, ben .. 
tıld:am buıraya g.et.irdiği Bulgar pehli - den de kaçmazsa hakiıki bir pehliYanırıı 
vanlarına. kendisini', Tütkiyenin en iyi nSsıl gü.res tuttuQıunu onıa gösterece • 
güreşçisi diye S'abıyor. Ben, hu Bulgar ğim. H. lJ. 
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Son Postanm ..U.ta ....-.. 12 Alman harb gemilerinin İsveç sularma girdikleri bildiriliJ 

Yazan: lhs111n Arif 

Eski bir 
layca !buldu. Kap ~ı ıhb) ar. 
yüzlü b adın açt.ı: 

- K rsunuz? 
z rn niz? 

beş altı sene ev\' l ir 
o ll'l'll1WŞ. Genç kad'!Jlı ... 

, ben bayan Ay. yi fılan nc
gun. 

u evm sahibi değıl n · · n · ? 
yım. 

lde · !ediğim kadını m 
inız. 

(Bıtc;tarnfı 1 inci savfada) 1 hükUmeti tarafından kabul edilemiye -ıdetli !hücumlarına rnğmen 
kl · · ih le kt d" mamen tahkim etmlşlerd1r. rafından İsveçın ıstılôsma teşebbüs edil- ce erını tasr ey rne e ır. j Norveçlıler, Renndan çeklllrke~ ~"' 

dıgı takdırde. mtittefiklcrin derhal İ•ve-ı Almanların mukabil taarruzu berhava etml§lerdlr. Almanların ~-~ 
çın yardımına ko acaklarını bilıfümek - püskürtüldü kilometre fimallndeki Koppa.nonun dlJD 
tedırl r. Londra 24 (Hususi) _ Norveçtcki as- na vardıkları zaıınedllmektedtr. tngllll 

• taatının Almanların daha fiınallne Ay ı mnhfel r müttefikler n, tehli - k n harekat !hakkında alın n resmı ma- melerıne mflnl olmak :fizere österdal• 
k ) e maruz hangi dev

1
ete olur a olsun, lumat mnhdud olmakla beraber. bu hare- suratıe yoı aldıklan haber vermyor. 

yar a hazır . un ukl rını ve bu hu- k n rnuttefik er l ınde ınlc f ettigı Da.ha şarkda Almanlar Rena v~ 
uksek harb kon e) ı n n t plan an aşılmaktadır. uzerine 30 kilometre boyunca ltesllereJ 

uh rn kar r r '\i rildiwın! teyid Fiıhakıka Trond ımdekı Alman k:.ıv- n ağaçlarla durdurulm1J4lardır. 
ı ı · · t f k kıt' N d Pnrts 24 (A.A.) - SalCıı.'ıtyettar a.sıterl 

r er. veı n, mu te ı a arın amso an sız m.aıhtellerlnde Baltık llmanlanndlll 
b ) a ı n 70 yaşı la kadar cenuba dogru ılerı hareketlerını durdur- k Alınan askeri k.ıt'alannın nak}jye 

mak uzere bu kıt'a ara kar taarruza Jerine irkA.b edildiği bu sa.b:ıh .teyid 
a 24 (Husu ') - İsveç parla • erse de, agır zayıatla urfal - tedlr. Bu nakliye vapurlanna oiroot 
b n kabul ettı ı bır kanunla mü erdir. ran vapurları refakat etmektedir. B~-u 
• 16 dan rn )a~ındaki İsveçlı!eri İkı taraf arasındaki çarpı~mn, Namsos Jertn I.sveç1n cenubunda tahaşşüd ew-

ı bir ihtıyaç zuhurunda seferber . . ma.sı bu memleket için bir tehdid ma 
ı) etıni vennektedır. ıle Trondheımın yan yolu sa) ılan St nk- de teıfi.kld edilebilirse de bu nakliye 

nun muc bince seferber cd lecek J cıvarınd vukubulmuştur. Almanlar, rlnln OSioya takviye kıt'alan gotü~ 
T ndbeimden getırdiklcn t ye t' - rq rı da h tırn gelebllı.r. Bu em e tın müdafaa ına mute-
hınnı, Alman d stroy r1cr şinin hi - bu kıtaa.tın nıçln Danimnrkn boğa 

- O 1wn! Sen ne laftan an 
ysin. Bılmem diyorum san ~ 

- N l olur? 

de ist hdam edileceklerd r. m y i altında Stenkj:t fıy r una ç car- §arıkındn vapurlara bindlrlldlğinl 
z .s eç :ıe i -:le . 1 a'l t yy e ı mu\ af! k olmu r ır. guçtur. 

-> B ba~ ağı <>lur. Ben bu evi al h 
altı ay oldu. 

- H Aallah kahretsin... Si den 
evvel bur da ·m oturuyordu? 

-B a1 H ti~ 
- O nerede? 
- Onu da bilmem. Bu evi bana sat· 

tı. gitt". DLirn a' a borcu varnrş Her
gün soruyor "· Bir bilen yok iki ... İzi
ni ka' ti, "tti .. 

Ga7..eteci. bu ıiSkandilinin de boşa 
çıknğın anlayınca hırstan köpürdü. Ve 
koca karın•n: 

Ton hudud 1 24 (AA.) _ Royt r: Bu rnınt kad kı müt~e · v e 1 r de H ı r1 ı 
Alm n hiıkumctıne dün yapılan şid - tak\ıye edilmiş bulunmakt d r. ava art.a çarpışma 

d tıı protestolara ragmen bu sabah er - İngl.iz teblı f ı ı t 
kenden bır Alman tnyyaresi İsveç üze - Londra 24 (A.A.J - Harbiye nezare - az a aş 1 
nnden şimal istikametinde uçmuştur. tınden tebliğ edilmiştir: 

Bunun bır naklıyc tayyaresı oldu,ğu ve Dünkü tebliğde bildtrilen mukabil havalanma pistlerinin üzerina bcIP 
~~rvık mıntaka::nda.kı Alman k:taalı taarruzu yapan mühim Alman kuvvetle- isabet etmiştir. Bırkaç yangın çıkınJf 
ıçm erzak ve muhımmat bırakmak uzcre ri Trondheime koyda bulunan Arman va- büyük bir infilak vukua gelırtiştır. 
Narvike doğru gıtt"ği zannedil~ektedir 

1 

purları tarafından çıkarılrnı tır. Şıddet- adasının şimalinde bazı düşman k 

Alın nlar ne dıyorlar ? 1i bir muharebe neticesmdc klt rımız gemilerine tesadüf ed!lmi~tir. BunJat 
Berlın 24 (A.A.J - D. N. B. ajansı bil- vaziyeti iadeye muvaffak olmu lnrdll'.. giliz tayyareleri üzerme şiddetli bir • 

dinyor: Norveçin diğer ııoktalannda k yda de- açmışlardır. Tayyareler bunun ü~ 
İsveç topraklan üzeri::ıde Alman tayya- ğer bir hadise olmamıştır. gemilere taaITUZ ederek bunlardan JI 

relerinin uçmasını protesto eden İsveç Ue. ı ha.. ekcti sini batırmışlardır. 

- Y '.k a ~iz de ak 
lum? 

nota hakkında beyanatta bulunan rcs- Stokholm 24 (A.A.) _ Ro) n ha- T abrib edilen Alman tayyareleıi 
1 mıs nız o w - mi m hafi! böyle bır uçuş vaki olmuş ise berlere göre. Norveçliler 'I'rondheımın şi- On beşinci defa olarak bombardıJll-' 

her halde bir yanlışlık eseri olacağını, ınalindeki StenkJerde rnevz1 rine yer - edilen Stavanger meydanında 20 Alıtı )lf 
n bununla beraber tahk kata devam edil<?- lEŞllişlerdir. Müttefik'er ihr ç noktala - tayyare.si bulunuyordu. Bunlardan bit 

Dive b1 w na ad 

ceğinı bildirmektedMer. Öyle tahmin e- rmdan bu bölgeye doğru sür ılerle - mının tatır.ıb edildiği müşahede oluP 
dı1i) or ki, muhtelif şehirler üzerinde u· mekted.irler. Almanlar bur da bır a an- muştur. , 

rn -<;tal-ı ::nl rinı- çan ayni Alman tay • resi başka başka t ja maliktirler ki o da 'l'l'o d · ko - Tayyareler, Oslo iiyorunun meth11 , 

tnnareler zannadilmistir. yunun methalinde Adgene kal ·nı ·şgal linde bulunan iki Alman nakliye geJlll 
Stdkholın 24 (AA.) - Tidningar - etmekte olmalan ve bu sur tl .. h b va- sine de bombalar atmış ve bHahare b , 

nas Te e!m nbyroo, } ~r: pur1annm lnderoy yarım na gıden !ardan birıni mitnlyöz ateşıne tutrnut 

'ürüdu. gitti. 

. İsveç sahil mubafam gemileri dün kanaldan istüade edebı!mes d·r. Alınan- lardır. 
demı ald lar ya.. . . n~ Stromstad a da demirli bu- lar yarımadaya bu suretle a r çıkara - İki Alman gemisi batınldı 

- Onu 'ben ne bile\ ım. Ben cmır ç İ bilmiş erdir. Bundan bapca Alman va - . ~ 
i k 1 G·t c~ •• 1 d h 1 lıınan S Alman v puruna sveç kara - Ayrıca, Fnze adaları açığında da ·ncıe neden stnn - u .uJUl:1· _•. ı: • V'ımo~ SO) e er a sul:frını teıkc~· emrini veım:şler _ purl rı kanaldan karaya a eş etmek im- Alman gemisi batırılmıştır. 

polıs mudunvet ne gitsın. Orada cina- . kanına da maliktir er. _ • d 
k. . b:: H ti ·· d · Bu '\."3purlar. A anlar tarafından Fra:ısa ve Alna ya UZ!rlD e 

vet mamsı orrnsen ny sın. w ~r- mayn tarayıcı g line getirilmiş Stokholme gelen haberleı·, muttefıkle- p . 
24 

A.A.) _ H . aske'4 
sun .. dediler. Ben de sana teblıg edi - 1 N .ı...-ııJ 'l :...J:- rin Norveçlilerin bazı ileri mevzHen mu- .arıs ( a~a~ aJan~, 

o an orveç 'Ud Ç1 eımı ef".uu. vazıyet hakkında şu tafsılatı verıyor: 
M · "ni unu tuımağa çalışmaS1. bas yorum. la b ~·-·- . b v:akkaten terke mecbur olduklarını bıl - "J:J./2.3 N. . Fr ta arel" 

ka bir i im alması yalnız şöhret ve - Malü.,.11}! Banim sana bir sey öy- veç mat uaUUUI ııeşrıya dinnektedir. . ~· g~esı. ansız . YY ı,t 
ledi w. _,_ F-n- t bu d tl · 2 ) . h Gus n, Almanya U7.erllldı! muteaddid uçUf san'at ihtiras n.Oın mı ileti geliyordu? . gım ~UK· .~~a. ra a. saa erce ~s: Stctiıolm 4 (A.A .. -. v:~a d. . Cidai muharebeler ar, Almanlar, Fransanın şark fi 

Bunu11 ba<:~a s bebleri \•ar m1ydıı? E- tınta'ka çclcılcl gımız ye1.mivormuş gıbı tave Adolphe, İsveç 17.Cıienmn reısı - l . k.a ak ~mışl t k ıar·ı p . annda uç • 
vet. 1ki operet <l~.nsözü Ayseyi her _ <-imdi işi gücü bırak bir de polis müdü- ne gönderdiği bir mesajda• dıyor ki: Stokholm 24 (A.A.) - . yı yn tan § mın a a ı e arıs cıv 

· · · · · · t• · bo ·~ Ha Allah b ic d n · . alınan haberlere gore, SteinkJ r bölge - muşlardır. 1' 
kes tan•vo:.du. O bır kralıçe gıbı ~e gi- :.1 : 1

m. " · · ·. Y u a 
1 1 

«'lsveç vahim ıbir vazıyet.le ıcc:~ıla.ş- 6inde cıddi muharebeler yapılmaktadır. Cephe hatlan üzerinde Fransız ve it. 
J n ve dunvanın en meşhur artistle - oldureru ~:etsin· . lll!Ş bulunu)"C>I'. Fakat. cesaretimizı kay Her ilti tarafın ehemmıyetli zayiat kay- man tayyareleri arasında bazı müsade 
ıind n dnr..a da f'iizel dans etse gene o- - Benı dmlersen burada gevezehk betmiyoruz.> W• el hn,..,,.,, ... B" lt Alma tayyarr 

• • • ,...:ı - • dde · tut !kom· · b k dettigı soylenıyor. m er o -r..... ırço n mı chenmn et ı; erm ) eceklerdı. Faka't. oı:ueccgme ca YI ' ısen e - GoteOOı:gs Handels Tidning ga1.1ete - Bu mıntakada hüküm !Üren şiddetli sinin düşüıiildüğü söylenmektedir. 
su lT'azisi._l'ı~v,~·ı esrar ~lu olan ~zel let.rne! si. İS\ !:e yçılmakta olan manevi ha'- kar tipileri Alman tayyareleıını muşkü- Karada Moselle'in şarkmda ve Bliei· 
Sen . a. ~:ıoo memleket.in ~restiş ve (Arkan çar) zır~ vaziyetini ehemmiyetle kayde - lata ugratmıştır. nin şarkında birka; Alman devriye kold 
tikdirlenm ne kadar ça-buk toplamış - ·---·-· ... -·---.... -.-.... - dere'k ~yle diyor: Müttefikler Trondlıeim etrafında bu _ kolayca püskürtiilmüştür. 
tı. Sevinç uyandıran Korlrulanm yenmeğe '\'e şiddet teh- lunan Alınan kuvvetlerinı tamamen ku- Alm n·a· m taarruzlan 

Acaba, bu 'kızı Patis kabarelerine ka b·.·r haber didine mukavemete mu!ktedir olm yan şatmağa çalışıyorlar. Bu maksadla. şı - Londra 24 (Hususi) - Alman tayya • 
çıran. kend"ısini nıemle'lret'ni terket - milletler mahvolmak tehlikesine rna - malde bulunan muttefik kıtaatı, Trond - releri, bu akşam Skapaflow'ya taarrul 
me w se eden saik bir ölüm korku u rumurlar. heim cenubuna ihraç edilen kuvvetlerle etmiş ve ağır sildette müteaddid bomba'° 
mu id ? fBa!\.1arafı 1 inci f;avf Pd:\ \ Biz, İsv* asker ç . mıa!c tesc.>btü- ve Lavanger yolu uzeı nde bulunan kuv- lar atmışlardır. H 

S niha can ~en (Cadde) diye linde Ramal dağında sondaj lHO met - siinrle bulunaeak du annın her f"rfü ,-etlerle birleşmeğe gayret etmekte4"ıı'- Bombalar hali araziye ve denize dut• 
inlem;şti. Bütün bu hakiı'katlere rağ - reye kadar ilcrl:diği andadır ki. petrol hareketine Gtarşı lro .. cağız. ler. tüklerinden hiç bir hasar vukumulına "' 
men bu kelimeye bir mana vermcit fışkırmıştır, çok umid verıcı bir manznra D N h tesi d -

1 
d" Almanlann bu mıntaka~, memleke - JDl§tır. .. 

m ··n olamıyortlu. Ka.dmcağızın son arzeden ve şundi günde on ton kadar is- yor: agerıs 1 
eter gaZ<?' e şoy e ı- tin :istilisı esnasında ihraç edilen kıt'a • İngiliz tayyareleri ve bava dili to~ ,,, 

sözleri olan (Cadde. Doğıın. Bostan) tihsal cdilebılen bu petro!Un iktısadt bü- lardan ve Christiansanda en son çıkan lan. düşmanı uzaklaşmağa mecbur e 
kelimeleri derin ibir ~ır perdesine bü viyet ve kıymeti ölçülmekted"r. Bir .lti Bütıün İsveç mehafili İsveçin istik - müteaddicl müfre7.elerden başka kuvvet- mişlerdir. - - -
rünm:"" lerdi. Onların mahiyet ve ma _ güne kadar .almacalt neticelere göre bu- lalini her tü!"Jü vasıJt.a ile müdafaa et - leıi yoktur. Bu Alman kuvvetlen tayya- Taarruz bir saat kadar surmu§tur. 
nasını ~- .. İşte, maharet bu _ rada geniş tesisat turmaıc karan verile - mek ıh~ azmimi'Ze tercüman relerle iaşe edilmektedir. Alman tayya - I .

1
. Al sefareti 

rada "d'i ya... cekt.ir. Sondaj mıntakasında11 iktısad olmaktadır. ~y~ milleti sulhü fıtri o - relerinin Trondheimın bu bölgesindeki ngı az 18 man 
- Sende Ay~ es1ti bir adresi vnr Vekaletinde peyderpey tafsili! ve ma - !arak ve imanla sever. Fakat bu, körü büyük faaliyeti bundan mütevellittir. memurları Kızllcahama• 

mı? JCımat ge mektcdir. Bu malümat toplan- köriine bir ihws değiJdir. Bizi istiıkli - • 1 · d 
dıktan sonra t.ktısad Ve.'lcili bir beyanat limi2den mahrum edecek bir sulbü ka Müttefiklerin gayretleri m8Slrl irin 8 

Bax :müdfuii ba.şı:nı salladı: ile umumi efkara vazıyeti etıafile anla • bul etımclklberıse ölmclt müreccahtır. is- Müttefikler şımdi bir hava ve b1r iaşe Kızılcahamam (Hususi) - HBval• .. 
- Olacak galiba. tacalrtır. '\Mr oo bakika.ti lh;,.., bir zaman 1-u .... ~-- üssü t tınekte olup bu üsler, tayya- nn gii:zellıepıııesi, §IOse ve yollamı ~ır 
Zile bastı. İçeri giren bir lcltibe:kü. ~. :ı..-dar ~ ·--;~--..-h9", """"6uu t nema fazlasıle kili gele - ..Jn.,e tarafından tanzim ve tamir edılr Alınan haberlere göre petrol bulunma- ~ a3 .. CLlUdilllillm'l..... ..,...3 l 
- Eskıi defterleri kanştır. Orada cektı·r. rek otomobil ve otabüs seferlerine açı .. sı o havalide büyük hir sevinç uyandır - ""-Lt:.. ha ı.u __ 

ad.re ler lisetesi olaca'k. Ba'k b61kalım. mı.ş, ve ihaber yıldınm sürati ile ctrnf:ı ....... ..,e ZlrlDUIUI SyuShert cephesinde Brindalen - Gul- ımm doJaylSllıe Pazar günleri Ankara"' 
Orada (Ayşe) ismmde bir kızın ad.re- vayılmı§tır. Bugün Ankaranm her mu - St<>liıQhn 24 (A.A.) - Havas ajan- dende m ltcfiklerin süraUe ilerlemesine dan Kmlcah*°3ma eeleniıerin sayı.sa 
line esadüf edersen yaz, bana getir.! h"tinde görüşülen başlıc:ı nıevzc bu ol - sının verdiği bir habere göre. M*noe intizar edilmektedir. günden güne fazlalaşmaktadır. Bu pa-

Ka ib, on dalika -.ı.ra elinde bir muştur. Öğleden evvel bır içtima • h.ri ahalisi.nden. arzu edenlerin sehri t k kıtaatı Andalsnese ihraç e - zar günü de İngiltere, Alman sefaretle-
~ dla geldi. Kağ;ıdda şu adres ya7.ılı icra Vekilleri He• etinde de Ba ar Y H.amarm cenubuna doğru ıi eritlnı bütün aile1erile birlikte gel• 
idi: . Bu kıtaat burada, Oslo- mişler ve qoğnJ yukan Büy\it Soğuk-

Zevnsk, Çem1e sokak 1 O numara netice hakkında izahat verd - bel"liJe.si e nde ilen Alman kıtaatile sulara giderek akşmı geç vakte kadat 
Y lrnaz ka w d alarak cebine koydu: d lmcktedir. ardır. Iatif çamlıklar arasında gü2el bir gütı 
- Sana çdk tesekkür ederim dostum. M it .. -'-"' ....,., N _1: 1 • • ti" geçimııişlerdir. Bu hafta .Ankaradan 

. ~ aden nrama enst u11u peuvı usi> _ Norveo kralı orve~ena ••mye v-.-.1~ len hısusf ve tenez· 
Bugün benim yüzümden işinden gü - şubesi müdürü C rnd Eyüb de ı- 24 CA.A.l - D-- bildlri,yor:züiı n:u..u. otomobillerinin~ sayısı yimıid,..... 
_;;-....:ı ıı--]dm. kontrolü ~tında .. _J_. ,..... """'ı.uen 11\ö ti mahallinde tetkik etm k uzere Be- verumdan tlma1e tt:ıiru Uer -

- Ne demek bay Y11mıaz! Her zaman iriye hareket etm"ş bulunmalrtndır. be e..dıye meclis reisi- ·ı· ........ _.. .••.. b tehrin tO kllometre ~ faz]adu-. 
~~ ..... u"""" verdiği cevabda, Nor- m uruldutu sabit olmaktadır. Hor ------

tmrin "ze amci:l Viim. Bir alkşam bara Ajansın tebliği n hali hazırdaki vazi- v ki TUl,,etJerini, müttetıtıer Bir amele merdiYenden 
b\zyurun. Hem numara1aırıımız hakkın- Ankara 24 (A.A.) - Dicle şimaJ:nde yete nihay :t ek için müstevlinin UDMamarr'de Alınanlar merlne d6tfip yaralandı 
& g zeteye bir y.azı da yazarsını.ı. Sürd vilayetin n Beşiri kaz sı Norveç toprakhrını tamamen tahliye - Y lı: .sayesınde pet sb'ade J8Wı et.. Betflı:t.afta bir 18Plda oallfl.D HüaeJin ~ 

Y. lmaz oradan ayrılınca bir tmmva- dahilinde Ramal d dn yap 1 - ind n ba ka çare olmadığını bildırmPk- Her muhai>lr bu IK>lgedeki mütte.. mmde bir amele, S metıe lrtifaındalı:J me İ 
ya b di. Sar hane'başında indi. Sa w eri i!lakkmda ayrı bir rakam ver- dlTeDden yere dilterek. Yilcuıdüntin mubtell 

makta olan .sonda3da 1042 met- tcdır. c de bugftn en dotnı nı1tamın 17 btn yerlerinden ağır surette yaralanmıştır. 
kola parak Zeyreğıe dctru yürüdü. re derinlıkte petrole t diıf edilmiş - Kral, ayrıca ">elediye konseyi tarafın- ol ı u nl:ışılmaktadır. Verilen malflmata. Yaralı amele Beyo~u hastanesine nakle • 
Ç-OŞ e sokaı!hnı ve on numarah evi ko- tir. Miltehassıslarca tetkik ilmektedir. dan verilen kar;ırlann, ne kendisi, ne de göre, lbu kıtaat Alman tayyarelerlnln §ld • dilerek, tahtı teda'V1(ye alınml§tır. 
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"San Posta,, aıa Hikayesi 

Eski evim 
• 

Dün ÜIUll pç Yak:U Yeımift,e bir amele 
• aevdl.li pnç ft C1llel .IMr aa ywalun11tır. 

Yazan : Muazzez Tahsin Berkınd _.... HıWöyde camaa.ıtınc1a ot.vuı ta.ııvec1 To 
O IOkaltta ıuun tısı 18 ~ ~ Yetimde 9ikolA-
~ n ne uman ~ eski e-1 lan görmek iltenıiyorum, onlan olduk- ta fabrikasında O&llfmattilldır. Sabah. ak _ 
kak kal"ŞlSında durur. ona bakının. So- lan yerde bırakarak yukan kata ~ıkan şam evine vapur 'ftG"a sandalla gldlp ıeıen 
~e ayni ejri!i bulrlllü tatlarla dö- merdivene d<>lru !lerliyecelims fakat bir genç tm lıOnıaOll* ppuı A* iımn1Dde lrir 
~ tozlu yol .. iki tarafta ıene dök- kuvvet beni kolumdan tutup çekiyor, genq 16rmüt ~ km. kart1 bir allta besle. 
~1 .... ~··· Fakat o dukkinlan ifleten bUAihtiyar oJdulwn yerde duruyor ve na~~- Asil ftr* ~ı.yuü tıs. 
-...lltltr' ~ı...L:• • • l& münuebetJııl antarmaıt ı.tem.lt 'ff fakat 

IAYIAIS 
Yaan: Hasan Adnan Gia 

HDviyeti çallnan adam 
CllıJaruı ~tınn başka şimdı... Ben gelen fısıltıya kuılak verıyorum: Azat ıt.una lnllln bln.km1mlfbı'. 

1 ilinılerıni bilmıyorum. onlarla - Bu hafta ne kadar uzun ıeçti .. seni Se~ twıı bu ıbarkl m1n"Mlednden bld - Muhterem Emtr! Yüksek şeref ve - Gene mi geldin - diye haykırdı • 
du 1. 'tinaııtım yok •.. Eski evimın bulun- hiç görnı4'ecefim 1U1ıyordum. det.ıenen Azn dO.n aktam pnç km betle • narnusunuzun hayranı olan d06tlarınız gene mı geldm ey A'lahm belası? r IOltakta ben bir yabancıyım bugün. - Ben de bu yedi ıünde hep .eni ça- m1ş ve lflnden çmp sandala birwnek \\zere bugün sizin için pek haysiyet kırm bir Sahte Şerefettin - asıl ismile Şcm'uu 
bir ikaı, dışı ne kadar boyanmıı ve yeni jırdım, 1eni aradım... Yemiş bkelesine ıı1derken 6nOıne çlkml.ftır. hadisenin şahidi ohnakla derin bir elE.m İbni Yahya_ : 
~ ~ almlf, perdelerine kadar değiş- İçerideki mea'ud çift birbirlerine hi- ıe:ıc ~=':::.. "ff~ndi&lle ev - duyuyorlar. Kızınız ~enç bir kölemenle - Daima hakaret • diye sırıttı - koca 
ıtlı 0 ~ olsun, o evin içı gene benım; tab ederlerken bırer ısım IÖylüyorlardı; kız beımut&d 7ÜIB TennemlftU. N=t '.:: gayri meşru münasP.batta bulunuyor. Bu ı Mısır Atabeyi ayağına kadar gelıyor da 
k de koklepniş olan planı hiçbir fakat ben fimdi kapının arbımda durur- elinde sakla.dıtı Jileti çıkarara.t Aaatın yü _ iddiamızın ne derece doğrı.:. olduğunu an- gene hakaret ediyorsun ha! 
dtn ~t soküp atamaz ... Belki de. dışarı- ken o isimleri tekrarlamağa cesaret ede- zünde derin w btıyük bir yara aç.Rllftır. lamak isteraeniz bu gece bahçenizdeki Öteki daha müthiş bır kahkaha attıf 
bu ~nduğü g bi. o eskı kargir bina miyorum. Çünkü onlaı·dan biri benim. Aziz yakalanın~ ve yaralı .kız Haseki has,. metruk bahçıvan kulübesinı tarassud et- - Mısır Atabeyı ha! Mısır Atabeyi! 
k-u n iki kapısı ik ayrı soka~a bakan biri de onun, o hain ve alçak adamın taMSine kaldırılmıştır. tirin. Selim ve hürmetler. Namuslu bir in anın adı bak sen ne 
d 9iik kı apartıman.. belki, içerisı de, adı... F• t fe ffül . Hayırhah bır dost mevkilere yükseltti. Benim şöhretımi 
\re l'1aı gıb değişık; ancak, pencerelerm Merdiven1eri tırmanıyorum ... Burada IB re eri mücbir Şerefettin mektubu bir kere okuduk- çalmasaydın ey Şem'un senı lağımcı bile 
Ilı d ll4r kapıların eskıye sadık kalan benim odam var. Çocukluğumu. ilk genç- Sebeb addedilmiyor tan sonra: yapmazlardı. Böyle mühim bir mevkide 
~ra ı bana çok samımi .. on1ar, yeni litimi, en mes'ud ve en zavallı saatlerimi İstanibul TJcaret Odaa 'Umu.mi Mecli&i - Güzel - dedi - şimdi bunu emin bir foyanıp muhakkak meydana çıkacağım 

nna rağmen bana çok yakın... dört duvarı arasında geçırdığim küçük dün ttoplanmıştır. vasıta ile Emfr AJaettine gond r. Al.;eı- seni ve benı tanıyanların hakikatı anlı-
kt'llkı kaldınmda durmuş. dalgın odacığı.m ... ~te o köşede gömülü duran ~lanbda, Avnıpadalııl baıt> dolayı.sile tin bu mektubu yarın sabaha kadar oku- yacaklarım düşünmıiyorsun ya sefil? o 
:~ eski evı~ n yeni . yüzüne bakı kurşuni dolab ... '!lim bi1Aiht1yar cebime müteaJıbidlerln deTlet dai.releıine kufi •1 - mUf olmalıdır. zaman senin için pek feci olacak, 0 gün 
... ~. Bırdenbıre demır kapı açıldı, gidiyor, asma kilidin anahtarını arıyor .. ::::e~ !~ri .. ıra edememekte ve - Hiç merak etmeyin Emir hazretle- uzakta değildir ya Şeın'un. Daha dun ge-
vil on k "' k k k b d l bd b . b b" h . lıÇ ....... _ mücbir aebeblerdıen ol - ., Em . . derh 1 . t ·ı kt' "" ı yaşlannda u r ız çocu • apı- u o a a enırn ın ır atıram gızlı ... ooğunu 1lert sürmekte 1 al d b h rı. rınız a yerme ge ırı ece ır. ce rüyasını gördüm. Sen çarmıhR gerile-
J& ifa} ~ k ik ba t · 0 m arın an u u. Bu d ld A k "d b"li · 
11 ~ bırakara ev!' sma en arı- Kurutulmuş çiçekler, itinR ile muhafaza susta 1* u.rar 'N1'11mw me'ftUUbaba ol • a o u. rtı gı e ı rsın. ceksin. 
~e sokak başındaki bakkala doğru koş- edilmiş boncuklar, koniPlllar, içinde en mQftur. Elini şaklatarak gelen uşağa emretti: _ Benim için iyi temennilerde lun 
lf_Biuihüyar yakla§tun, içeriye baktım. çok beğendiğim J!frler yazılı kırmızı Şlmdb'• kadu m.üteabhidler, alıcı •e •- - İsrail! Bu akşam lbni Yakubun üc- ya Şerefettin! Bugüne bugün sen benim 
~~ beyaz mermer tışlık bozulmamış. kablı kalın kitabır_. ve .. ateşli kalbimin :!a~ae~~~~: =r =ti bwıl~ ~ - retini bir milli faila ver. esirimsin ve hiç kimse bir esire bu kadu 
du tülmentiş. merdiven gene yerinde du~gula~nı damla. damla Snttığım hu- liHtler ve imkftnm!ı'tlar ;öz6n:de a~: : Felllh. ayak1an~a kapanıp çekild k- iyi bakma~. Gıdana. sıhhatme bakmakta 

l'\ıy0r. Demek ki ıçerlsi gene benım susı, sami:mt deftenm. .. rak Oda İdare Heyetince mOcbir sebeb kabul ten sonra, Şerefettın bastonuna dayana- ne kadar titiz davrandığımı görüyorsun. 
9\run. · · Hayır, burada da fazla duramam .. bu edlllnekt.e ~ ecWmeme.tte kit. rak ayağa kalktı: Bugünkü hayatının. eski hayatından ne 
küç<ık kız, elinde hır paketle gene ko- kapının da dışında kR.lacak olduktan B'1 kararlarda lda~ heyeU llat terertüii • - Şimdi, ,nıtlerdenberi hatmnı sor- farkı var? Eskiden de nadiren evden dı-

: koşa geldi ve oana garib bir nazar]~ sonra. ~urmak neye iyi? nün mücbir seıbebd~ olmadıtıru kabul et • madığımız ihtiyar dostumuzu ziyaret e- sarı çıkar, münzevi ve gamnak yaşardın. 
a ltal"&k demir kapıyı itip içeriye gırdı. ı Keşki. 'Cl~min kapıyı aralık bırakıp gi- :e: ve buna ktınaden talebi reddetmek. delim. Maziden ufak bir fark val" a o da üst kat 

r adım attım: . . den basma entarili kızı göreref< onun p<?- Mucbir .sebebleıirı neleroen ibaret olduiu İsrail, İbni Yakublı teşyi edıp dönmüş. yerine alt katta yaşaman. Vallahi eğer 
) - Dur, benı de ıçerıye al! dıye ona ş"nden bu eve girmese) dim! Burada şim· ha"1nda düntil '°Plantlda meclis aala.rı Şerefettini sofada görünce sordu: uslu duracağını bilsem sana yukarıda o-
tıllvarmak imedim: fakat kapı kapanmış- di, ilk gençliğimin gUzeI hatıralarını bu- arası.nda münak8.f8 olmuş, ldare heyetlntn - Efendimiz saraya mı avdet buyu- da tahsis ettiTirdım. 
~Art•; küçük ıuzın te!lşla rnerdıven- lacak yerde, her köşede bir acı. bir elem fıat tereffUQnln •Gd>lr 89l>eb oJmadıtı hak- ruyor? _ Benimle alay mı ediyorsun alçak? 

ltyor~tınanan ayak seslerı bana kadar ge- I butğusu seziyorum. . . . ~dk~~:~':ı~ ~~r::U.~ =~n=~ -Hayır tsram ihtiyar dostumun sıh- Bacağımdaki zınciri hesaba katmıyor 
u. stemem, aşağı ıneceğım... Kurşunı Nıhayet meella Oda idare hey t.lnHı he hatini sormak istiyorum. musun? 

l>uvara dayanarak durdum, gelip ge-- dolabın ana.htarıhı çev'rio açarsam içi- müraca&tl husuatıeUerinl IÖ1.Öniln~e tıut.a r - Efendimiz deıma Iütufkardırlar. 
~nlerın hakkımda ne düşüneceklerine n ·n bO§ olduğunu görecelim. Kurumuş rak taTU vermett. devam etmesini tabuİ - Ne yapalıın onun isim ve şöhreti 
lhenuruyet vermeden gözlerımi hafifçe, <'içekler. boncuklar, kordelAlat', fiir kita- et.mıftlr. altında yaşıyoruz. Hiç olma7.5a nankör 
:tullldum ve hayalen ban de demir kapı· bı ve hayatımın defteri orada yok, hicbır te ş~~ na;::: hartxien ~ fi&t deği'iz. Haydı sen ışığı tut ta mahzene 
il n arka ına ,eeçtım, korkak adımlarla ~-erde yok şimdi. .. Seneler onları birer ~~ m:~er ee~~leılrdenbadıdedUank iye_ inelim. 
lrıercı l ~ b l d Y b" d ğ tt d B" - A h ' Te .,_ıc u u aı-ara uy. ven eri çıkmag3 aşa ım. Pr y~r ırer a ı tı. uçur u... ır ruzgar a- a-un hareket edeceklerdir. Atabeyin resmi ikametgAhı başka ol-
"kl!DU§ muşambalara ayaklarım takıla- yatımı kasıp kavurdu. O bir rüzgar de- - duğundan bu 'koca konakta ihtiyar İsrail 
~ :am yirmi iki basamak çıktım. Ar- ğil, bir kasırga idi, onu, demin kapının ş,hfr /Ş[ er/: ile iki dilsiz köleden başka kimseler 
~ ınce basma entarim vardı ve on. arkasından sesini iıitti~im alçak btr a- yoktu. -

Yaşımda idim. Küçük bir sofa ve sa- dam karükledt. Belecliye!er han!·ası dan yrpı!an ı:r,-...1· önd 11 k a k d k 
ta B. b "'"'- b h • k b 'l:'nuı e. şa r a a ıssız ve a-SOla ayrılan ikl da.re ... Bir tanesi an- ır insan. a~- fr in~anın ayatını ılti r&ZID ir milyon liran 1 k kor"dorlardan geçer le b-ytık bir 
~le babamın dairesi .. nihayetinde on-

1 
elleri arasında. dilediği gibi, r. ,ıl yoğu- almrrıyacak :ıı~a gi~ler. İsrail yerd:Jti ~ir bir 

'""'Oft )'atak oda1an var. Bu odada ben, rabiliyor? Sonra o yoğurduğu hamurun Belecttyeıer :Bantuından tatıkraz edilen k k ld rdı b rd" 
Jı...... d'kl" k .. _ H ll +-..._ apağı a ı ve asma ır me ıven -~ ~fa, ateşler içınde yaııarak yattım. her parçasını ayn ayrı dı ı ıyere onu _,ş m yon ~a muntın ıaR1nbul l!e~dt • '1..-.. .. li k ku b" -L 

ı.......:: .,._ . • h 1. · ·· ıı 1 ye.si t.ır mlk* 1a11 öd-..... m.-.t ..... den rutuuıı:ı. ve or nç ır maıızene ~ ~fa, :mektebden hasta geldığim ıçın nasıl un a ıne gıetır1p ruzg.r ara savu- . .. .. ~,,-.-...r .... ..,._ 1111 • • • 

lı:- _,_ k ak rd bu b"l" , dıseler yuzuntten demir ve:,,atr ln4Ut ıuı-. ındıler. 
~ ... vuema çı ac ye e raya. an- ra ı ıyor. meısl .. nbelmi beJ-•·· 

lletn1n ttılh oda rdi , Or ha- H r hayır bunda duramam artık 1 ..,... ş, ~~ inuw faallyetl,nden Gayet muhkem bir zındandan başka 
tı ya e• ya gı m. asım ayı • ' ' bir lwmını geri Oırakma.ıc mec.burtyetlnde b" 1 b k-n- h de 
~~ken aı-kamda s1yah mekteb önlü- bu evin havası benı boğuyor, bUTada be- kalmıştır. Beledbeler Bankasından henfiz ır şey. 0 mıyan u uk uklmba' ıenk küpe~-
•'""'1 ..,..rür gı"bi \>luyonım nim bütün ömrüm yarıda katmıı ömrüm kllm' uk . cerelerı demir parma lı ı ırço çuK 

'6" . • çe ıyen ilci buç milyon lıtranın bDlha- h ·· 1 rdı 
korıdorun sol tarafınd:ı bir oda ... Ha- var ... Bu odalarda mes'ud bir aile otur- re alınması lçin muhasebe m'lidilru Anka ucre er va · 

)'ır, buraya girmekten korkuyorum. Bu- muyor şimdi; kaptlann arkasından neş'e- rada allkadarlarla temas ~ır. DUBi : Şerefettin ı11ğı bir pencereden içeri 
tada artık küçük değilim. seven, sevilen li kahkahalar gelmiyor. ,gurada babam, ~ Veklleıt ~~ki lltl bvç1* mllJOD llra. tutturarak kapıyı yumrukladı: 
b r genç kızım... Arkamda ipekli elbi- gür ve ahenkli aesile eski ıarkı1arı söy- dan ancak bır ~ llraınn alanmuımn - Muhterem. domımuz acaba uyuyor
lelll elimde kitabımla cumbadaki kana- lemiyor, bu merdivenlerde duyulan avak 1

1
klert .. buaıtılablli ecelinllrl blld~. Beledlye, lar mı? Kendllerlntn sıhhatı~rini .sorma-

-. _ . • • • vuçut m 1-ycn adan bir buçuk mılYon 
1 ~in uzerinde oturmuş, nıpnlımı bek- seslerı benım şen adımlarımın kopardığı lirasını Beledi.yeler Banka.nndan oelanete ya ge dik. 

li~rum. İşte o ge'iyor, kapı çalındı, te- gürültü değil... medbur tutulmQftar. !çıer:.den hi~lr ses çıkmayınca daha 
l&ttı ayak sesleri merdivenden yaklqı- Bu ev ... Bu ev sınki benim değil.. hızlı vurmaya başladı: 
)'•, soluk boyalı kapı açılıyor ve o ... sanki ben buranın yabancıııyım. görmek ihtiyacını niçin duydum? O ev, - Hekim Şerefettin hazretleri uyuyor 
C6tlerinde sıcak, sıcak bır parıltı var. * sofalan. odaları ve dolablarile her aman musunuz?. 

- Nasılsın? Aralık kirpiklerimden sızan sıcak yaş- benim varlığımın bir köşesınde y~amı- Bir zincir pkırtısı oldu w pence!'f!:ie 
iki çift el b"rbirlerinin içinde kayna- lan gelip geçenlere göstermemek için yor mu? Maziyi, ağır bır yük gibi zavallı ikinci bir Şerefettin daha dotrusu hakt

ll~r. dinleniyor ... ~kı çift el birbirleri- parmağımın ucile allerelc göz1erimi aç· omuzlarımda taşıdıktan sonra, benim kf Şerefettlntn yüzü ıöründQ. Zavallı 
llın ıçine sıAtnma1<tan memnun. iki çift tırn. etrafıma baktım: Eski evim, yeni için artık yabancı olan bu sokağa btr da- adam 9Qk bcımlm\lf olmakla beraber h6-
IÖ-Z birbirleririin içinde mmekten yüzile bana bakarak benim ıztırabımla 1 ha gelmiyeceğim, fünrilmün yansım i- fi ve tamaınlle, ayın! edilmıyecek bir 
lnes'ud... alay ediyor gibi idi. çinde yaşadığım blı eski evı bir daha g&r- şeki'de hüviyetini çalan insana benzi-

0 odada iki mes'ud insan var: ben on- Bu sokafa niçin geldim? Eski evimi miyeceğ·m. yordu. Onu c&'ilnce, gene: 

- Ne yapayım? O da senin suçun; .sa• 
na yemek getiren kölelerı boğmaya te
şebbüs ettin. Ayağına zıncir vurmaktan 
başka bir çare bulamadık. 

- Niçin beni öldürmüyorsun ., 
mel'un? Adımı, şöhretımi, evimi, serv ... 
timi hepsini sana terkedıycrum. Beni Gl
dür, bu ıztırabdan. bu esaretten kurtar. 
artık tahammülüm kalmadı. Bir gQn 
cinnet getireceğim. 

Bedhahı ihtiyar şımdi hıçkıra, hıçkıra 
ağlıyordu. 

Şem'un fbni Yahya, müteessir olmuı 
gıbi gözlerini uğuşturdu: 

- Hep benim kötü huylarımdan 
bahsediyorsun da kendi rnüth~ inadım 
hesaba katmıyor musun ya ŞerefettinT 
Yüz bin kere söyledim, rica ettim, yal
vardım. gizlediğin şu vesikanın yerini 
söylemedin gitti. Kurtulmanın ye•'nntl 
çaresi bu vesikadadır. İ~te sana büWB 
mukaddesatım üzerine yemin ediyorum.; 
vesikayı bana teslim ettiğ"n an serbest~ 
sin. Eğer bu hayat seni sahiden sıkıyorsa 
e1bet bu ves kayı bana verirdin. Demek 
bütün söylediklenn safsata! Adım. töh· 
retim hepsi senin olsun demen de yalan. 
Varını, Yolunu bana veriyorsun dı bir 
klğıd parçasını ne diye bu kadar ı.srula 
saklıyorsun. Hlll Firavunlann delinell
ni bulabileceğinı mi umuyorsua ey bed
baht?. Bu kadar sene aradın bulamadJn.. 
Onu ancak benim gibi feytanln Yltbll 
yeri bilen bir adam keşfedebilir. 

( Af'b.tı t.'G'f') 

Son Postanın tefrikası: 48 lan ddktor Nihadxı kır seçl-ı başı Hic • yazıyorsun! Fakat ne yazık ki ben o za- - Küçükle beraber mi ç:ılcyonua 
ramn göğsünde dlnlendi... men İstanbulda bulunanuy~ağım. Si- canwn? 

BI * vasta yeni yapwan büyük bir hastane - - Beraber çıbcağım Nihad ... Ona er an -Bir sene sonra - nin ~hekimliğine naımedim.. fakat bugün ben gezdireceğim 
~ Nihad. biraz daha• klrlaşmış d~ğ d.aea• kavuşmaz insan insana kavu· - Co« güzıel .. güle güle gklnaz; fa.. 

saçlannın altıında biraz daha gençleş · !1Ur· Belki bir gün iç Anadolunun sarp kat h~tva biraz ıslakça . . . 
miş asil yünle masasının başına otur- dağlarım aşar gene birbirimizi görü - - Yanı? 
muş bir ~ktub bitiriyordu: rüz ... $ mdilik sana. sevimli bebeğine, - Dikkat lhlm. Rutubet bu . .. 

liiba.yet bir gün acılara dayanaımya 'Yalnızlıktan ürlt1i.itil için karanlık ve . - . . . . . . İşte h~a~ bay]edir a:ıi1Jm ve muhterem revcene derin ve bitip Hicran o güzel ve hüzünlüce gülü • 
tak hastalandı . Etrafmdakiler çekil· müthiş bir rüya içiınde titriyerek u - Sıret·:· ~e~blı~a bıraz g~. ceva.b tükenmez saadetler dileyerek gözlerin- şile: 
diler .. hep& ~ için kendi hayat- yandt ... Fakat nasıl uyand! biliyor mu vazd'ıığım ıçm beni mazur "Or · · · Bır den öperim azizim. - Zarar yok -dedi- Her şeye alışsın 
la fakat Hi yalnı.z sun Hicra.rı? .. Kerdsini hiç yalnız bı _ hafta 'kaıdar İstaınbuldan umklaşrmş · Doktor Nihftd 
loa raıa daldllar.. . cran . ak bütün &n .... bütün tım. Çok sevdi-ğlm bir gencin dıfiğü • Gün~e. buluta. yağmura .. trer şeye .• 

lrnadı .. onu bilmiyereık ti içınden r~km.ıyac ' ~~~ık . var nünde bulunmak ürze~( ) kasal>esı • Doktor Nihad mektubu bitirir bitir- Doktor Nihad dalgınca gülü:msecHkı 
rbli gizli seven Buna seven demek lıgınu ona saadet ve a,...... getırmek ··· k2sında k" .. cü.k . l' b" ....... _ . ;·· ..--..ı-- .bl i in nurlara boğaeak bir adamm mes _ na kadar gittim .. Uzak ve tenha bir A- mez alr n uçu sevım ı ır den sonra. 
'CllJ mı bilmem.•• ()na bir U..AMU gı Ç ,.,._1- ..1- 'k" """""'lr • duu••"" •• l rf b" ~ ~-· fakat l:>eıdettnin sırrım gene ud elleri içinde hayatın sıcaklığını du- nadbkı bsabası bu . . . r~at orau. ı ı ~"'"~ sesı .r ...... ca goz e sonsuz ır - Çdk dogru -diye cevab verd·- a1mı 

~ aakbyan bir helmmin ellerinde yarak uyalıdt ... Her yerde ... Her za- genç gönül lbir cennet 3cöşesinde bir - aşk ve şefkatle dolarak ayağa kalktı. ma biraz azıcık bekleyin ... Ben de s;l. 

~- Gençlijnde saçlan kırlaşan bu man elele .. bir daha korku, htırab, yal te,ınlş gibi mes\ld oldum .. sen de e - Hicran pembe ve mes'ud bir gülüşün zinle beraber geliyorum. 

h'*tm sevgili bastaema canından can nızlık duymadan başbaşa. elıele, ve hiç ter biraz hafıza.na k"lll'calarsan bu gen~ yaldızladrğı gö~rle beyaz. tmıbul şi- Genç karJ ın n yunme içten hır ı. 
~ kurt.aımıaığa çalıştı... Nihayet ayrı.lmiadan ... Şair değilim. Ancak bu ci hatirlarsm!. İarni Serverdir! .. Gele - rln bir bebeA'l kollan a~mda tutarak kışla bakarak maziyi h&tırl&tan içtla 
~~ lbu ibadetin.in mıüıkı&f&tım verdi. lm,jar aöyll~iHyon.un yftel' mi? Hic- lim -. •. baba olduğunu yazıyorsun. ayakta dunıyordu. Doktor Nihad onla- bir sesle. 

~~~~~~sevgili H: ran ... Benim güzel yavrum ... Mes'ud Yaşa koca bebeğim. yeni gelen bebek ra yaiklaşarak ruhu saadetle, ve zevkle - Bıliyorsun ya! Daima beraber . 

.._ viicu<li.ne yıeni baştan taze~ ha- mwıun? Müsterih mBrı fimdi? Uyu - sana mı benziyor. yok.sa sevgili eşin gü dolu ikisini de öptü. Sonra sevgili ka - S O N 

hıt verdi ... Nibajyet güzel ve az Hic- yar musun artık?... 21el konıte5e mi? Bunu~ merak ecftyo- rısıam yüzüne bütün kalbinin aşkı göz Nezihe Muhittin 
~bir aece lr.orirunç bir rüya &ördü... Sesi wrvas vavaı abldı. riiyaıya da- nım Bu bahara İstanıbula gelereiini lerine toplanarak baktı: 2.5/11 39 



10 layla SON PO!ll\TA. 
Niwa ·-

(Memleket Daberleri) Kütahya ~ğret~enl.erinin 
Anado]unun en bol ışıklı Torbalı~a 13 ~öylu tetkı~ gezılerı --
h. 1 . d b. . s· zehırlendı 

şe ır erın en ırı ıvastır içine bir yılanın girdiği 
l!u güzel v"layet merkezinin bahtı, gelenleri hep gece
leyin karşılamakla, gidenleri de geceleyin uğurlamakla 

açılmıştır, bu yüzden caddeler ışık içindedir 
Sıvas (Seyahatte bulunan Sam un 

muhabirimlzd n) - Sivas, elektriksiz 
bir şeh r olsayck, ;Hk gelenler. nwhak -
laaktır ki büyük bir inkisara: uğrarlar
& Bu güzel vilayet menkezin"n bahtı, 

ıelenleri hep g:eceleyin karşılamakla 

ve gidenkri gece~yin uğurlamakla a
çılmıştı.r. ~len de, giden de. gece yarı
sınd n bir iki saat sonra Sivae istasyo
nunda bulunur. Bereket versiın, sabah~ 
lara kadar oadkreleri ışık içinde kalan 
\"El her yanı pırıldayYı şehir. seyyahları 
tıılr sukutu hayale uğratmaz ve büyük 
bir vilA~t ırnıerkezinde bulunukiıuğuıw 
18erhal ~lahr. Tek sinemaya ve hazan 
sazlı bir gazinoya rnünhe'6ır kalan ge
oe h~yau. trenlerin gelip gitme 98atinin 
"teç vakitlere rastlaması ytirundendir k\ 
e-ı. ~ can1afw. 

sütten yapılan peynirden 
zehirlendikleri anlaşıldı 
İzmir (Husust) - Totbalının Çakır -

beyli köyünde 13 kişinin zehirlenmesile 
neticelenen bir hAdlse olmuştur. 

Veli oğlu Durmu§ adında bir adam, 
evvelki sabah koyunlanndan sağdtl;tı sü
tün ağzını kapamağı unutmuş, b!T yılan 
sütten 19ttği gibi sütün 'kalan kısmını da 
zehirlemiştir. 

Durmuş bu SÜ tü muayene etmeden 
peynir yapmış ve klSyi.\nde birçok klırı -
selere de ikram etmiıtir. Zehirli peyni
ri yiyen 13 kişinin hepsi de veca içinde 
kıvranmağa başlayınca derhal hastan~ye 
kaldırılmışlardır. Zehirlenenlerin hepsi
nin de hayatları tehlikededir. 

ôğrenntmter Clşa.kta Atııtirk anıtına çelenk koyduktan sonra 

Kütahya, (H1.18Wl) - Niaan tatilinden j ilk tedrisat muallimlerinden (lJO) ~~
istifade eden merkez muallimlerinden allimin katıldığı top!antılarda, pnçliğill 
(25) k~lik bir grup. başlarında Maarif yetiştirilmesi ve muallimliğln vadfe vı 

GUmUşhaClköy be:ediyesinin Müdürü Mazhar Erkan olduğu halde ka- mes'uliyeti tebarüz ettirilmlt ve taıebr 
istikraz mukavalssi zalata tetkik seyahatine çıkmıflardır. ye verilen terbiyeden. en milsbet randı· 

~haıcıköy (Rusıust) _ GüınlÜi- Emet ve Tavşanlı kazalarından gelen man istihsali için, alınacak tedbhtım' kO-
hı!lc!köyün elekıtrlk işini cezıi •bir şekil- mümeBBillerle .. Ged!z ve Simava giden nuşulmuştur. 
de halletmek için bekdi~ler b8lllka - ~~rkez muallı~~rı b~r~lar~ kaıı:a , ve Her gittikleri yerde Atatürk anıtına 
Amdan yapıll.aaı 26,000 lnralık istikraz köy muallimlennın ıştırakıle meı.ekt merasimle çelenk koyan muallimJer, U• 
mukav~lesiı mezıkur beınka tarafı.ndian toplantılar yapmışlar,ktedrisat ve dterbiye şakta da ayni meras mi, kalabalık bit 
f ...... ~ .. u~; .. ti B seıbeı... rııın mevzuları etrafında. onuşmu~lar ır. h Ik kütl ., t k 1 1 d 
~1':ıUI .... ~ r. . una ıu, ~ ı? Gediz ve Simav kazalarından iltihak a esı e e rar amış ar ır. 

bw seneden'berı bankadan çekilmemış d k .. .1, il tu k i . Şereflerine Parti, Beledıye. H.alkevl .. . e en, aza mumessı er e o z ıı yı 
olmasK:lır. Bu suretle kQSQba en rnuhım b 1 k f"l s· d U .... geçmia- tarafından müteaddid ziyafetler 'Rrllen 
ı'Lt~..... . . . .. "d f t u an a ı e. ımav an, §aa.:ı .,. 
m •J 0cını ıtatmın ıçın musaı ırsa ı ler, iki gün de Uşakta kalarak. Utak muallimler, Halkevinde bır de müsame-
kaybetmiş bulunm~lkta~:.:___ merkeule, mülhakatmdan gelen mual- re vermişlerdir. Resim, Uşakta anıta k:>-

Sivas. sevimli ve mıaınut' ıbir şehir -
~. Turth değerini. herbs btltr ve her 

1
JW1 nda tarf.hl abideler, gelen mlsatir
ltr.i heyecan verici brr eda ile karşılar. 
&ı itlb&rla, Siv~ yakın btr a:ti<le bir 
turist şehri olacs'ğıından da şüphe et -
ınerneltyiu,. Şehre gelince: Sivas. Cüm
F m idanmnin kalkınma işlerınd•n 
~bint alınış şehırıerirni:zden biridir. Türkiyede vitamin A yı limlerle temas etmişlerdir. nu1an çelengi ve merasime iştirak eden· 

Ayrıca, Uşak Ülkü hsesi, Uşak orta ve lerden bir kısmını göstermektedir. 
Herhangi tir yerine lbakımz, rastlıya· Sivas buğday silosu ilk defa yapan genç 
ealğmız güreı inşaat. hep CümOOriye Edirnede arıcıh'.< kursu Trakya köy muhtar ve kltibleri ~ ve preruıfpli çalışmanın birer e5er ~kadar mühim bir rol oynadı:ğt inkar İzmir (Husust) - Amerikada tahmlinl 
ttfr. götümıez bir !hald4tattir. Sivas cer atel- ikmal ederek bir sene evvel memlcke - 8Çlhyor ku rsları 

!stru yonu şehre bağlıyan geniş b 1- yıesi., saMyi Uemin.iın 90ll sistem vası- timize avdet eden Edirırıe (Hususi) _ Evvelce bildir- Edime (Hususi). - Trakyamn. 26 
var. Sivasa büSbötün gU;zellik vern iş- talarile 4ıechiz edilmiş büyüle blT eser- kimyager B. Ne • diğim veç'hile 15 May.ısta 5 inci yıl tıop- n:erk:zinde köy muı:tar w kA • 
tir. Bulvann ilki tarafında ~ civarmda dir. 1'ürlt gençliğinin burada! na8tl mü.- jAd Ferid Eczacı • lant:ı.sıru yıapmak üzere uımurru müfet- tıplerı !kursları açılmaga baş.1.MnıJtır· 
~ni yem binalar yülkselmekıte ve ~bir him bir ihtisas elde ettiğini görerek bap Türkiyede ilk M·lLkr~ çagırı~ lan 'T'-n~.· a ancılık kon- Hazirana kadar arkası alı.nacak olan bu 

ı.. ,_ k defa olarak Türk -:ı r- ı~aın..r 
bu ana doğru inkişlıf etmektedir. Buğ- göğüslerimi'Zin 'bliyüık bir iftiuarm a- gresile beraber Edirınede üç hatta sü- kursla'rd'a devlet yasalarının köy idere-
&v silosu., istasyon civannda. Sivasa bar<lığını hissettik. Tamire getirilen en iptidat madrlesile recek olan biT de ancılık kursu açıla - leriızıe verdiği işlerde çahşrna twzları 
1eJ.enl0 ri Cüımhuriyetin heybetli bir son sistem büyük lolkomotiıfler, en ge- ilk ilAcı yap'llağı ~r. gösterilmektedir. Yeni segirn dolayısi-

muvaffak olmuş • 
Mlbıdesi olarak selrunlamaktadır. Dİ'Ş vagonlar. cer atelyesinin muamam Bu !kursa ~lece'k ve ancılıktıa merak le muhtarların bu yıl lbu ihtiyaçları da 

S vasa gelenlerin en büy;fik mazhaı- paviyoolanında küçüık birer demir paır- turPro vitamin adı v.e iht:ısası olanlann yeme. içme w yat- ıha ÇQk 'belinniştfr. 
riy i süphe voktıur iki coer ate1yesi» ni çası olarak kalmallctadır. Daha düne verılen bu cvita _ malan parasız olarak şimdiden hazır- ----
dyaret edeb"Jımektir. Cer atelyesi adını kadar basit bir otoınobiU veya ~Mdn~- min A> memleke- Nejad Ferid lanmıştır. Bunlar yalnıız yol masrafla- Antakyada bir soygunculuk 
mak an :işit:nler. bunun lbelki ba~it bir )~_ 1hnliT vesaiti~ mahrum Sıvas içın timiz mevaddı iptidlliye«inden istifade e- rını kaıdileri ~eceklerdir. Kong~ Antakya, (Hususi) - Birkaç afhı ev· 
a~l e oldugunu sanırlar. Hakikatte böyle rnuhtesem bir esere lka~a.k dilerek elde edilen .Ik vitamindir. Vita- maa!rif ve ziraat muallimleri de hazır vel portakal satarak köyüne d~ Si
bura ı. Cüm~uriyet n.aıfi~c~l~.ğmm en başka ~hirlerin ~acaığı ?eşsw. bır min A, yüz kilo havuç özti.nün muhtelif bulunacaktır. Arıoılık ve ipek'böcekçi- nanlı köyünden Süleyman Yusufun önil
muazz:ın1 ~b de1e~de~ ibmsıdir. Hu- maz~arlyet ~eğildrr de nedir· . tazyiiklerden geçirllmcsi suretile ancak liği bölgede gittikçe in!kişaf eıtmektıedir ne çıkarak 28 lirasını alıp kaçan Çaksun
Mı.c> b r m 3ade ıle z yaret f~a:ı~ı . SJVaB yem eserler ~ar;anmak üıaer~- bir gram olarak elde edilmiş. Sıhhat Ve- ve köy sanaydine doğru olan bu hareke- lu köyü bekçisi İzzet Çetin ele geçlrilmil 
buldu urnuz bu atelyede. vaktımızın d1r. Bu meyanda şehrın en mutena bır kAleti lA.boratuarında hhlil edilerek Av- tin kıymetıi çok büyüktür. ve adliyeye etslim olunmuıtur. 
~M~rli~M ra~n a~k ~rl~ri~m~ hlr ~~~ t• ru~d~iben~rl~n~ a~i~~~ a~ -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
saat k a'bUcHğimiz halde gene her yanı melleri atı.lmak üre~. Sivasın genç !aşılmıştır. Sıhhat VekAleti. sekiz aylık S f N J d 
nı nrmek fınmtmı bulamadık. Burası ve çalışkan valisi A'kiıf İyidoğan, Halk bir çalışma neticesi eıde edilen (vitıtmin a Ve Ol ffia gJ a 
bu derece muhteşem bir Alem. bu ka- ev:l iŞ'lerirıe büyük bir alAıka gOOtermek- A) yı imale muvaffak olan Nejad Ferid 
dar eI\lş bir düın.yadır. Aırelyede kaç te ~ bu mühim k-illtüır yeyITT»I. )'U'Y8Sl- Eczacıbaşıyı tebrik etmi§tir. 
ldşi CEJltştığmı bilmiyorwn. Falkat Si- nın ~isinin idcişafında tıımil o1mak- Ayni genç şimdi ~e (vitamin C) üze-
.vaısın iiktısadr işleri üzerinde burasının tatlır. (Devamı 11 inci sa'l/ftuUı) rinde çalışmağa başlamııtır. 

( Edirnede Çocuk ve Hakimiyeti Milliye bayramı Doktor Fatma Memigin 
bir teberruu 

Edirne (Hususi) - Hayırlı iş1erde dai
ma önayak olan ve her türlü yardımı 
göstermekten çekinmiven Erlirn<>miziıı 
meb'uslanndan doktor Fatma Memik 
bugün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Fatma Memik Çocuk Esırgeme Kuru
munu ziyaret edeı·ek 100 l 1 a teberrüde 

bulunmuştur. Değerli doktorumuzıın bu 

yardımını da şükranla anarız. 

KAzım DiriK'in tefti şleri 
Çanaikkale (Hususi) - Bir hafta -

dır vilAyetiırnıi:ı ~ ımülha!<alım dıevir ve 
Edirne (Hususi) - Çocuk bayramı büyük bir nere içinde geçmiştii". Çocuk teft.ir etımekte olan Tnwkya umumi mü

Jmrgeme Kurumu tarafından bayram ye rinde yaptırılan 9 salıncakta yavruları - f.ett.'lşi K. Dirlk yarın Gelibolu ve Ke
mız akşama kadar e~lenmi.şlerdir. Resim yapılan mera.simde bulunanları göster- şan taır.illdıle Edirneye a'Vdet edecekler-
mektcdir. dir. 

nasarı oey - v an za -
vallı vah .•• 

P a z a r O la H asan Bey Diyor k i 

Tam Uti u da Jflh 
etti .. . 

. .. Bütün malı elinde 
kaldı. 

- Ne UeareU yapı.ror 

Huan Bey! 

Hasan Bey - Duvar ha
ritası a%izim! 

Plrinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
•• aalr HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kurulut tarihi 1915 



Müferrih ve midevidir. MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırm~tı; n yormaz. MAZON isim ve HOROS ıı a ·ka"ı!18 dikkat. ,. 
Ankara borsası 

~~pıuı~·24·W940 Fidbvı 
'---._ ÇEKLER 

l sterlin 
100 Dolar 
100 Frank , 
lOO Liret 
100 İ.'lvıç. Fr. 
100 Florin 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçet.a 
100 Pen 

2 
5 

A~ılış.Kapanı 

5.U 
149.10 

2 M7 
7~5 

29.2725 
00..3575 
35 06'10 
o 97 
1.80 

18.61 
96'75 

0.625 
34925 

8491'75 
Sl<>M 

19.10 
19. 1 
19.61 

Ana !unu en bol ışı !ı 
Ş3h:.-ıarindan iri s:vasbr 

Ask r ik i leri: 

Kısa hı metliler Çlğ ılıyor 
Be~ Yerli Aıikerllk Ş inden: 
ı - Yedek Subay yet.Ltttrileceık kısa h!z • 

metlilerMn aşağıdaki maddelerde izah edl -
len :ı.ra 1iı.b1 olanla.Tın askerlik durum - rs i ve s t i 
ıarı tetkik ~ilmek ü.rere nüfıus ıbüvıyet. cüz. M a ı ü l iye t le r 
dauları ekiteb di,plomala.rı ye TIU'69. askeri 
ehliyetna.ın~rdlc en geç olar 11/Nlsan 940 Bazı ailelerde eörl\len asabi ve bedeni 
a~ma ka.chlr şubemize behemehal müra. irsi malüliyetler vudır. Bu malfiliyeUer 
ca t et.mekıri ltwmdı. daJıa Yeni doğan çocuk:la.rda dtı mev -

A • eOOemtz balkmda.n olup askerlt~ine cudd'ur. Herha.ngi bir azarun eksik.llği, 
.karar verilen ve şimdiye kadar he~hangi t>1r :fclcler, bo.şın iayd-W.'bli derecede bü -

( ) robeble sevked!lmmn.tş olan ytl-ksek askeri j'.\İklüğü veya!hud tama.men aksi.ne ola_ 
ıt~ cl rak pek küçüklütii, tikler, ağır fa§llıt • 

~ita ~bbüsler, Sf.vasın ihtiıya a- ehllyetnarnelller. lnr, sağırlık diJsızllk vesaire gı."bl t\nza • 
)' l'Şllamış bul · Bu lll€- B • Geçen .ı;ene vakttnde sevk edilmcdlk!eıi Iardıı ailevi 1.rBiyet luı.mrulcslnl e.raşttr -
ı... hw..-..-·ıa _...,., ı---:-: ~ _ ~in Yedek S&bo.y Olw'Wu ıarafından kabul 
ııılittı. ··~Ö tt vı.çı ınıese~lill!l IS"""'"""re ool1rneyip geri {!evrilen yii~k okul mezun- malt lfızınıdır. Bu &!bl lrs1 ~uklarda 
~ c mek otel'!» gibi müesseseler. lan. b:l§lıca. iki mühim amuı dfışiinmek §al't-

'ta.,_ ~n thtlyaclar.w1ıl d!.Jtiiuen ze. c _ Yedek SUbay Okulu deweslnin Uçte tır: Bir.isi alkolizm dığeri de frengidlr. 
·~ tnadd i i ı Bunlardan sonra da d>ewynde ?e11ahud ~~ i düşünrelerd~m u~ak çok bir.inden fa.zlrunnıı. devam et.medikler ç n eodaddan blrlndc, veyaıhud ihata teyze, 

)~ te ·· lerinin güzel mahsul- terhis edilip mfrteııtib devreye bırakll:mlar. nmcıı., dayı gibi .,...,., tan.fiardan intikal 
lidir. o • Askerliklerini tam ıhlzmetli olarak .1-· 

c.- d h eden aneliı.nkoliler, m nller, demanslar, 01\'ti • • yaµtıktan sonra tcı.bıslllerinı !be veya il! n el. 
t ı anlatmak lazım gelırse şu ke- ,,111karı dereceye çıkardıklarımı resmi bir ve. g ır. Alkolizm tam üç nesil üzerine bo_ 

er}e t " - zukluklar hediye eden bır bclü.dır. Bı.ıl k l\ılın avsif ectlehllir: Muntazam si.im ne L9baıt ederek Yedek Süba1 olma}\ IB- bol iQki içip de zcvık (!} alanlar kendi 
"ııt k UŞ, ferah ve sevimli biT şehir, yenler. 7.C'vkleri için muhite ne adAr mütered. 
l ~T\.P belki g~ hayalımn s&ıük- E - 385 d()ğumlu ve bunlarla muameleye di bir nesıl yetişt.lrmekte oldtıklanıu dü. 
~ dur B d ~-ı 'd ·1 tA'bi olu,p l/May~ iÜJl\Ulde zırlık kıt. şünsele.r bu tıımam.ue sunı zevki bcrta -
F lln~ . umm a .1'1.v ayca gı erı ece- """'r a sevkcdllecek ohli:>etnameslz klsa biz • 
-~ v k ı'b' ~ h Uo be ...,. rnf edecm dereoode vicdanen mua.zaelı ıt iht· e ır · a n - :metıiler. olmaları llzımdır. İç.ki ile nc,'e aramak 

rır. \ aclarım kl:ırsılayacelk mü esse- 2 _ Bunlar 1/Mayı.s/940 &'Ününde Yedek 
eı- kn.dıı.r sun'l blr şey yoktur. N~'e haşa -tl<>P.a{'aı{~1.ından ··phe edilemez. Sübaıy Olrulu ve hazırlık kıt'amna. sevkedil. ıtın "Ye sıhhaıtin iea'bıdır. Sıbhatll canlı 

na - mek üzere 29/Nisan/940 Pazartesi gtinü dip-
• ıbir insan gayet Uı.ıbll olarak ~elldir. 
nımJr anın ı"şga'ı"le Ortayl loma ve ehliyetnamelerlle behemehal şuıbe -1 N el k 

ye mürncaat edeceklerdir. Oelmlyenler h k.. ~· enme için mkı i~k. uyumak. l • 

Çıkan meselG: .kındn askcrllk kanununun 89 uncu maddesi çın mort.in yu~a beıuıer. Uyku da 

G ım.ı.ıclblnce tcczlye edllooeklerl llAn olunur. gcı.yet tabil 'bir ihtliyıı.ctır. Bunun için roe 1 d k" . olacak? morfin vesaire yutmak en muzır ve en n an mm Hiç askerlik etmemiş topçu ve mühlik bir ıttya.mıır. Aitoı de böyled'lr. 

~fıt (Bru tnrafı 6 ncı savfnda l hava u ıfı çağnlıyor Kaldı ıt.1 alkollü dçliller muvakkat bir ha. 
tr.ıtı],. beşuştur1ar, temiz kalblidirler. Bu, Fatih Askerlik Şubooinden: reketten sonra normalin alımda blr in • 
~ok.. beraber fazla çalışkanlıkları da ı _ Şimdiye tadar hiç askerlik etmemiş hitaıt haline düşerler. İç.k:1 kullanm&yı -

Eski na ı 
SUmer Bank Se lüloz Sanayii Müessesesinden: 

MüessCtiCmizde mevcud şartname veclıilc 200 (iki yüz) ton snfi beyaz 
n 800 (beş yüz) ton karışık matbaa ve büro artığı eski kDğıd miinakasa 
llll"etilc mübayaa edileecktir. 

Miinakasa 22 Mayıs 940 Çarşamba günü saat 14 de İzmitte müesse e 
müdürlilğünde yapılacaktır. 

Sntmnğa tallb olanların fiat tekliflerini havi kapalı zadlnrı münnkasa 
(iinü saat 12 ye kadar 700 (yedi ')tiz) liralık teminat nkçclcrile birlikte 
miicsscsc mUdiirliiğüne teslim etmeleri lazımdır. Şartname müessese mii
dürliiğünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. 

Askeri Liseler~ Talebe Alınıyor. 
ı - Kt\°ell, Maltepe, Bar.sa a.skeri il.Klerlıün her üç sınıfına da önümüzdeki Hau :ın 

liinde başlanacak olan 9t0-941 ders :tılı 1ç!n talebe alınacaktır. 
2 - - A.lınncat talebelerin öz türk U'k!ndan olma~ı kendi&nln ve alleslnin tötn hal ve 

töhrııt sahibi olmaması sıhhi muayenede sni:Uam çıkması ve yapılacak seçme sına • 
YU:da öa kAzannıMı şarttır. 

3 - Bir aene t.ahslli terkedenler yaşını l:ıüyutuıuş ve kfi~ültm~ olanlar kendl oı.:uua. 
nnm sınıf geçme sınavında ipka veya bütünlemiye kalanlar y~ları boylan ve aeırlık
arı tallmattn.kl hndlere uygun olın.ıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 _ İsteklllertn şimdi okumakta oldukları mcktebleı·deki tah.<ıllle:-lne devnm etmekle 
beraber 10 NLsandan itibaren bulundı:ktarı yerlC'rdekl a.skerllk şubelerinden diğer kay. 
dukabul tnrtJarlle müracaat yollarını öğrenmeleri ve bun:ı göre de knydükabill t.flğıd_ 

ıarını i!n set 30/Mayıs/940 a kndar tamamlamı§ olmaları lA.zımdır. 

s - İsteklllertn sınıf g~me vesikaları Hazlnındn bulundukları okullnrd n askeri ll
aelerce celbeclllecek ve bütünlemiye ~abnadan smıf geccnler seçme sınavına çağırıl.ıcaktır. 

A.~kel'i lise n ve Ill sın f ara girmiye muvaffak olan1arın 940 yılı kampları ileride 
askeri oku!larda yapılacakt ". 

& - Askeri orta okullarla musiki san'at ve kara gedikll erbaş hazırlama orta okulla-
nnın kaydükabul şartları ve zamanlan ayrı a 1~6n edllecekUr. c252b 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları ''lll'. l 316.335 (dahil) ~u yoklama taç~ı Ta. na aıhhaıtinizf ~liUZ.. 

Ç() Gt<>enland arazisi maden baknnınd:m zll"fttinde bulunup t. muruneleleri telr.6m ~ * <Dnaın edeceğb) A.şaPla ya.zııı 1k1 k'alem ~ecek ve yemln 144 liradır. Pamrhgı 2/5/940 gün ve saat 
l..-~ Zengi d' B t d l ·ı d' , . mül eden ve (335) ~umlu olup geoen celb- pazarlıkları 29/41940 Pa2:1Utes.i günü hizala.. ı,ı dedir. İsteklller.in belli gün ve sa.ntte temi. 
"Ut\in d nl 

1~· . u s~~e ~ 0 ayısı !: ır. Kl lerde aevklerl geri bırakllan ('l'q>ç1ı) ve (Ha. MaJııerem okuyucalanma: rında yazılı saatlerde Ed.1.rnede eski müılrl- natla.rlle ib1rllkte Eclirnede sanayi ~l:ı.sında 
S!!\>ı-11_ ev et erın goz erı onun uzerme val sınıfına mensub eıra.t LS'kfti! sevk.edile • MllhWit ~lrlerden pek ~ mektuıt yet daire&nde aatm alına komlsyonund:ı. ya- satm alına ık~onuna. gelmeleri 

·<l1111§ bu
1

unmaktadır. ceklerdlr. alıyor11m. Banlan okumak ve cnab ver. pılaca'ktır. Teslim maılıallert Havza, Osmalı.. U58Dl (3303) 
M - --····- 2 - Şubede :OOpluıma l'(lnü 19/Nlısan/ll~ mek lçia az tok Wr mö.ddetha reçmesJ köy, Abalarkö.T, Pdhllva.n köyüdür. Şartna • * 

ezbaha miiesseseleri hasıl b Pazartesidir. zaıl'la'idir. BllDd&aı il.alayı lı:endllerindeıa me evsaf ve Jl'timuneleri tkomisyond'a. görü _ 185,iSO kilo un kapalı zarfla eksiltmeye 
tes··it e...liJdi 3 - Bu cetbde bedel 1ı:aıbul eıcW.m~. biraz •abretmelerinl rica .. ec;-etlm. Ya- lür. konmu§tu_r. Şartnamesi İspartada tilır.en ve 

~tııı .; c - Şubemize menıeub ıt.ol>çu 1'8 ha.va aını. zılanma karşı ıördüfüm mnami allb- Tabnin Temdınaa. Milııt.en c~ct İhale Ankara, ~tanbul Lv. Amırllkleri satm alma 
~ ecne bütçcsiı.ue mezbahn hasılatı bir fına mensub ıınukelleflertn tayın olunan dan dolayı bllhaasa mütefekkiriın. bedeli saati Jı:omlııyonlarında görülür. Muhammen tutarı 
125 lirn, soifukhava ma.hzenlt>ri hasılatı günde .sna.t 8,30 da t~e iham bulunma - J Lira Llra Kllıo 24,H7 lira 5G kuruş. İlk teminatı 1815 lira 
'bin lira, bnrs:ıkhaneJer teftiş ve mıira - lan. _ dır. İhnlem 30/4/940 Salı günü saat ıo da 

~ılatı 28 t>ln 300 llra tııüımln edil - 5 _ Ta.şrada bulunanların bulunduklan 
1
. . A k ... S ) 22,600 3404 73,200 Sıilır eti 11 İspartada tilmi!n satın alrn:ı Jtomlsyanunda 

'Uı..t.lt, Yeni sene Karaağaç mües.sesatı ha.. mahallin werHk fUbeslne milracaatıan i _ e tmıye S Crl atına ma M,400 3960 330,000 Aiıpn 15 yaplacakb:. İSteklilertn ıbelli günde saat 9 
~ iıı -.!~n seneJcLnd n 127.000 lira fnzlııs1le lan olunur. K . .1,., (1590) (3304) tadar tekil! mektublarını konılsyona ~rme. 

"VIJ lira olarak te.'JbU olunm~. Gö 1üllü hr.ıta bakıcı olmak omısyonu 1 anları * leri. (1533) (28.63) 

RomJnyaya bir tic ret isteyenler çağrılıyor MOO llral1k eğer takımı ta.mır ma.12emeslne _ * 
heyetimiz gidecek Kadıkoy As. Şubesinden: m~~~:!, :n: ih:.~: talib ~d$ndM ~lı#ı 2~M~40 Per- za~a~cı:;: ~~!~~~ca:a=~e;~:.t:a;: 

~ 'nya ile olan ticari münasebetlerimi. l - 1/Hazlran/940 tarı.hinden itibaren (50) ton kuru odun n O> ton me.,e kömlirü şembe gunü saat 15 de Vılized~ Tümen sa.;m 16 dııdır. Toplu tutarı 37,000 Hra ilk teminatı 
~l llôzcıen eeçirmek v~ yeni icablara uygun Hnydarpa.şa ~tane6inde açılacak hastaba_ 26/f/940 Cuma rıünil .sa.at 10 da pazarlıkla ıı.l~ komisyon:, ~~:ıc b' l~kte Ver~~e 2775 ııradır. Şartname, keşlfierl İst. Lv. Amir. 
~arat tanz.im etmek üzere Romanynya bir kıcılık ve hemş.1re klmrunn gönüllü olarak &atın alinıı.cak."tır. İ.ıstcklllerl.n beDl gün ve talı.p olıuılann a 05~) ır : 3302

;1e r liği sa.tın nlma komisyonunda görülür. Talip. 
tbntıin gidooeflni yamı14tık. tnllb olacak 20.40 y~an nr11S1ndaki münev. s:ıatte ka.t':i ıtemina.t 'Ye k nun1 vestknlarile lı.."Ollıisyonn gelmeleri. lerln ihale saatın~ bir saat evvellne kadar 

lJ lieyetın Reisi Ticaret VekOlet.1 dlŞ ticaret ve.r bayanların ka,yııdlar.ına bS.Ş:a1un:ı.ştır. blrlikte Selimiyedek.1 tiıınen .satın alma .lı:o • * tekllf zarflarını Erzurumda Lv. Amirı:ği sa-
ltııun Müdurü Servet Berki.n Ankarada 2 - K'llrslara Lştlrnk ihtlyarl ol.ınakla be- misyonuna gelmelert. (3292) 620,000 kilo buğday pazarlıkla. öğüttürille. tın alına komisyonuna vermeleri. 

•YetlnJ tamamlayn.madı~ndan dün ra:ber va-tanı bir vazife :ve borçtur. * cettır. Muhammen tlatı 9630 Ura 1lk temirult. (1532} l2862) 
~hııınlzc gelemem.tştır Bugun veya y rın 3 - Kurs mfüSdeti iki buçuk a.;vdır. Her _ Tümen birlikleri lhtlyaeı için (5000) kilo 
~u\'tlsala 1 beklenen ~um müdür refaka giln kUllia devam 58.&tlerl öğleden sonrn sn_ lr.mit: 26/4 940 Cuma "iü~ü saat 11 de pazar. J .., • l ,.. 
il ?l<t teknik m~av.lrlerden başka Adnn~ at 14 dtın 17 ye kadttı'dlı'. lıkln satın alınocaktu'. lsteklllerin belli gün stanbu\ Komutanlıgı Satınalma Komısyonu lanları 
tı ~tık birliğinden İstan'bul Utt'k ve yapak 4 - Tali:l olanlann kayıd 'Ye kabul li}erl ve snute ika.t'i ieımlna.t ve ka.nunI vesikala-

r 1ndcm obirer ~urahhn6 bul:ınacaktır. 15/Mayıs/940 günllne tadar devaın eder. rilc blrltkte Sellımiyedoki tfunen satın alnın Yıldızda Han Harb Aka.Oemlsi binası pa-1 Eksiltme 27/4 940 günü saat on bir.:!e açık 
d.~'fl kr~te Rumen parasımn kıymeti yeni • Müracaat ısaıı/:Jer.l Omnarteııl &ilıılert h.ariç kttn.isyonuna gelmderi <3293> 11adıkla ~lı ~a ve bir tam1raıt. yapt.ırıln. 9latltnıe 110 Fmdıklıka Komutanlık blno.SJ 
tın g en geçirilecek ve müteka.bll ihrae her~ ~leden enel .aaa.t 9 dan 12 1e, öğ • ............................................................ _ eakt.u'. MünakMWSlll& 27/4/940 Kilnü saat on dahilin<kki S:ıtınalma komisyonunda yapı • 

tialarınm kıymeUeri tesbit edilecektir. leden so.nra. saat 14 den 16 ~ !kadardır. • ikide b:ı.şla.naca.ktır. Muhammen bedeli bin ıacnktır. İlk teminatı ~ yüz 1k1 llra ;etmiş 
B l . M h be M d o 5 

- Talll>lerin şubeye mura.c:ı.a.t.ıanndn ilan Tarı·femı"z beş ....t\n otuz bir llıra yirml ıkuruştur. Şartna. iki kuruştur. Taliblerin ayni gün ve saatt~ e e ıyc .. ı; .l.Se .. ı.r nüfus cüzdanlıın ile 1kı1 aded ve.sikti. foto~ • ~..... ( 946) 
• me31 Jroıntsyonumırnda lbıer gün görüleblllr. ıı:omlsyona miıracaatıan 2 

Ankarar'an geldi rafları lle beraber ıeımelert rlca olunur. Teli: atıtun ant.bal İ6tetlllerin bell1 &1ln ve 611.n.tte kat1 teminat * 
ta 

4
tanbul Belediye.si muhasebe müdürü Muh · - -- d ............... ·-·····-· aıkoeler!ile beraber F.mıdıklıda. Komutanlık Ciheti askeriyece seyyar fırın ve seyytır 

+- t, An.karn""'ki temaslannı ik.mnl etml"-, 1s.. Bir ameL kamyon an •ahı'/e ,.lllfl ~ ü _,,, __ 
"it ooua. ,, -rvv -·-·., Ssıtınalma KomJayonuna m raca...,...... mutl>ah yaptırılacaktır. Talib olanların b ı. 
tar llbtııa dönmüştür. Muhasebe müdürü Muh dü iip yaralandı tahil• 250 • 0:3309:0 ıarın nilmunelerlni görmek ve ne kadar "· 
~ Cihangirde baa sahalara, Sürp Agoba Kısıklıdan tlalciidara taş t~ı:yan 3787 nu. .ahile 200 * mnn zarfında kaç tane fırın ve mutbaıi"'vı 
~ebata.ş iskelesi clvnrındakl arenların is. maralı k:nmyonett&ı aUnrnak istlyen 17 ya. • Maltepe P.tış okulunda blr yem anbarı yap. re:bileoeklerini ve beheini tnbminen kaç lı. 
tın fıkıerıne aid menafii umum.iye kararla. - şında Arıt adınd'ıl bir amele ye.re kapaklana. Dördüncii ıahile 100 • tuııaca!ttır. Muhıı.mmen bedeli altı oın yedi raya yapabileceklerini Fındıklıda komutan. 
121r

1 
da bernbertnde getirmiş bulunmnktR .. rak vücudünfin mıthteltf yerlerinden yara • l~ ıahileln 60 » yüz !ki U:ıı doksan kuruştur. Fenni evsaf veılık satın alma koml.syonuna hergUn müra. 
~ lanmıştır. Son •ahile 4() » oartname.sl hergün komisyonda görillebUir. caatlan. c319Gıı 

Devlet demiryolları v limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

( Aiııhıımme.n bedeli 12.500 lira olan 60.000 Kır. ben-ıln 215/1940 Periembe rünü saat 
~18.30) on ~ buçukta. Hayda:rpsşada Oar binası dahilindeki komisyon tıa.nı.fın~:ın 
apaıı zarf usullle tın alınacaktır. 
llu l.§c ctrn1ek lstlyenlerin 937 Hnı. 50 kur~uk mu-v: kkat teminat, kanunun t&yin et_ 

~ı ve.sıkcılarfa teklltlfflni muhtevi zarilarmı <9.Ylll gUn saat <14.30) on dört bucu~a 
dar komisyon ~llğine vermele..'1 lfızımchr. 

l3u işe aJd "artnnmeler Komisyondan paJ'~ olarak dal~. (3067) 

Uua,neıı b.lr müdde' sarfında tu
ıaca mlkt.arda 1lln 7aptıracatıar 
aynca ıtıuUA.tlı tanfemlzden ıatıtade 
edeceklerdir. Tam. yanın n fe.rreıı: 
aayta llAnlar tçin ayn bir tarUe deıP11 
e~tir. 

son Po.sta'nın ticart llAnlarına ald 
ı11er için fU adrese müracaat ediA. 
nıelldir. 

~ancd~ kollekUr firb&I 
Jlabraınanaade Han 

Anksr.ı caddeaJ 

Kocaeli Defterdarlığından: 
İsmi Muhammen kıymeti Bulunduğu mevki 

İclfillyc zı.r.hlısı 4080 Batık burun 
Necml oevkct 3690 .1 > 

İzmit körfezi dahilinde ve yukarıda ısım ve batını,, olduklnrı mev.ldlerle muhammen 
ltıymctlerl hizalarında gooterllm!ş olan iki gemi açık arttırma. suretlle ve her birinin 
hlza.la:rındn e;OOtertlen kcymetJer üzerinden ayn ayn muzayedeye konulmuş idi. 18/4/940 
ta.ıihinde yapılan müzayedede talip zuhur etmemlş olduğundan müzayedesi temd4d 
edllmiş ol:ına:k:h. t:ılll> <hnla.rın 29/4/940 tnrlhine te.sndü! eden Pazaııtetıi Qilnü def. 
terdarlıkta müteşekkil komisyona müracııat eyle-meri 11 n olunur. (3288) 

-



• 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 

ve bütün ağrıları
nızı derhal keser. 
icabında günde 3 kaıe 

alınabilir. 
T aklitl.n.dea ukıaı111L 

Her yerde ,.U• kuhılan 
urarta iılteyiıüz. 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu-, taribl: 1888 

Sermayesi! lCJ.000.000 Türk Liraa 
Şube n ıjanı ıdedi : 285 

Eirır ve tıcarr ber nnl lMlnka muamelal&rt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat ısankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf heaablannda en u 
SO lirası bulunanlara ıenede 4 cltta 99kll•c.-.k kur'a ile qajıdakl plA • 
nı ıöre ikramiye datıtılacaktır • 

.f Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 .. soo .. 2,ola ,, 
4 • 25() " 1,000 " 

•o • ıoo • 4,00() ,, 
100 " so • 5,000 ,, 
120 • 40 " 4,800 " 
160 " 20 .. 3,200 ,, 

DtKKAT: Be1111blanaclald ,anlar bir HD• içinde IO liradan •il 
düpılyenlere iknunl7e pktıiJ takdirde " 20 fazlulle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 E710L 1 Birbadklawa. 1 Mart ve 1 Haa&. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

z i N·· 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlardı kullanıbr. Her Eczanede katan no kuruftur. 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta.:uAmen tediye edUMll sermayeet: 

700.000.000 ltaJyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
&\itin İtalyada, İ.at&nbul, İzmir, Londra 

ve New_Yorlı:'t& ıubelerl nrdır. 

llariçteld ltaaka1arımız: 

BANCA COMMım.ciAz..J: lrALİANA 
(l"raacel PuLI, Marsellle, Touloa.e, Nice, 
Menton, Monaeo, Mont.ecarlo, Cannea, Juau. 
les • Plna, VWdranch• _ sur • ~r. Casab • 
lanet. <Maroc>. 

BAHCA OOMMERCtAL. İTALİAKA & RO. 
MJINA: Bucareet, Arad, Bralla, Bruoy, CluJ 
OGMaa~. oaıaa, &ılblu, Tlllllchoara. 

BANCA OOMMERCİALE İ1'ALİANA :1 
BULOARA. 9ofia. Burru. Jl>lovdiY, Varna. 

BANCA OOIOıO:RCİALS İTALİANA PBR 
L'KOİ'ITO. Alexandrle d'l!gypte, Ellı:ahlre. 
Port • Bald. 

BANCA OOMMERCİALI: İTALİANA !! 
ORECA, Atına, Pire, SellnUı:. 

BANCA COMMERCİALI: İTALİANA 
TKU!'r COMPANY, Pihlladelphla. 

BANCA OOMMERCİAL!: ttALİANA 
TRU!T OOMPANY • Mew-Yorlı:. 

ADEMİ iKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
tP.ta nt.. t~S) Galata, latanbul ·- ,._.., 

Anbar inşaatı 
Toprak mahsulleri ofisinden 

ı - Çorlu ~ ya~ ullaı klan btnutle buna müıtıefent lılllr ..... 
ol&raılt bp&1ı zarf usullle eklıDtıııMJI ~. Keflf bedeli <ima.il) d/fllll 
altı bin bet Jtis kırk iki lira ,._ aı k:urupur. 

ı - Dılll1me tm'&kı Z lir& auD.blllade lfiııl umma m~ ft t...A: A ,.., 
bemlızden alınabilir. 

3 - Elrailtme 29/f/1940 tadbinde .. ı 11 d~ AI*M'ad9. oflıt bmumdıa J'&lldı r tW, 
Teklif ımelltupla.n.nı hMt zartm m&tbus muDblltnde oftıdn .......,.... ~ 
efne teı9llm edllecektll' . 

4 - Muvaklı:aıt teminat llli'tterı <HM,,U ıtt bhı J'8(li yQs kırt UR yeıtalf tıer 1ııa .. 
ruttur. 

5 - İatdlllertn teklif evratı mqaıuaa ılmiltmeye girebUmek !çıkı ibeJe tar....,. 
nlha.yet tlı:1 gün e"'81 On.tea aJ .. lJan ehl1)'9t. Tellt•eN ~. 

(1888) (imi) Müşterek Baakalar 

B~q~n·~·~~lta~nM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~ 
rlqı•e d:ı sud, Parla. 

ArJantınde : Buenos - Alres, Roaarfo de E A E G L 1 H A V Z A S 1 ~--· Santa !6. 61 ___ _. 

hl~:r~!y:u~:ı:r.8ao.Paulo ve b&fl&ea §e • Kömürleri Satış Birliiinden 1 
CHİLİ'de : Santlago, Valparalso. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me lstanhul ve Zonguldak'ta 8abt Birliği teşkilatında çalışmak Osere 

deU' n. imUbanıa muhasip, muhabere memuru ve daktilo alınacaktır. Talip 
URUGUAY'da : Montevldeo olanların l\şağıdaki şarUım hı-iı olması J4zımdır: 

•U~CA DEI..LA S\1ZZERA İTALİANA: A - TOrkiye COmburiyetl tebaasından olmak. 
Lugano. Bell1nzona, Chia&so, Loca.rno. 
zurıcL, Mendılalo. B - Aakerliğini ikmal etmit bulunmak. 
BANCA UNGARO • İTALiANA s. .a. C - Asgari orta mektep mezunu bulunmak. 
Peıte ve b&flıca tehirlerde ıubeler: D - Hllsoühal ye terdlmefhal varakaları ibraz etmek. 
HRVATSKA BANK D. D. 
zaıretı. Buaalı:. Yukarıdaki evsafı bıtia olanlann 29 Nisan 1940 tarihine kadar veealti ile 
BANCA iTALİANO • ıJMA birllkte mOracanUarı lazımdır. 
Llma (Perou> da bt.fl1ı1& şe!ıirlerde ıube. 

ler: 
BANCA iTALiANO • QlJAYAQUtı.. 

Guayaqull. 
tıtanba1 merkesi: 

oaıa1 a, Voyvoda caddeal, 

Telefon 44H6. 
t.tanbul b6roıu: 

Karatöypalaa 

Alalemclan han. Telefon 22900 11/11/12/l& 
lk1ojla biroııv: 

iMTiHAN GÜNLERi 
Mubaaip imtihanı 30 Niaan 1940 Salı günfl aaat 9 da 

Muhabere memuru ye daktilo imtihanları ayni gtın 6ğleden 90lll'a 

saat 15 de yapılacakbr. Lian bilenler tercih edilir. 
imtihanda muvaffak olanlara Barem derecesine gOre Qcret verilir. 

Müracaat ve imtihan yeri: 
Tophanede Devlet Denizyollan karşısında iskele caddesi 28 numaradır. :t.tlklAl caddtıli No. ~7. Telefon : '1046. 

l(a.aalar ıcan: İtalya Ye Maca?Utan için ~-------------------------
" ft~~~~~na~l~v~ -------------------------~ ı.r-:~·s çekleri. .. 

lstanbul Verem Mücadelesi Cemiyeti 
Merkezinde utihclam edilmek iizere bir KANZUK 

MEYVA 
TUZU 

MED VEMEICnN SONRA 
t<ULLANINIZ 
SiHHATINIZI 
KAZANIASINIZ. 

~ 

MUHASEBECi ALINACAKTIR. 
Talip olanlann tahsil derecelerini ve nerelerde çalıttıklannı p 

teren veaikalann muaaddak nretlerini Nuanın otuzuncu gtlnlble 
kadar Sirkecide Kmley Hanında 8 numaraya tevdi etmeleri 
ilAn olunur. 

Doktor 1. Zati Öget 
Belediye karşıınndakı muayeneha· 
nesinde öğleden 90nra hutaJarını 

kabul edor. 

Fatih n1b üçüncü hukuk hlklmlJttnden: 
:Malta. Hocaüve)'B ma.halleal 8arl&ii.ı cad

desi 106 rwma.rada oturan Ahmed otıu Meh
med Nuri tlten.tııün Ha.erdle kendialıne lyile. 
•~ kada:r ayni yerde oturan Jca.rıaı J'ıt. 

na.t öoentln1n V'Ml tayın edlldlii alltadar. 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
••••••••••••••••••••• .. •••••···---··••••••••••••••••••••••• ıarın malQmu olmak üzere ilAıı ol\lll.'W'. 

SAÇLARINIZDA HiÇ KEPEK 

~~ BIRAKMAZ ~~ 

~lİiMES\ 'i)~~ Son Posta Matbaası 940/491 

ZaJI - 938/ W numaralı Uıman cbdammı Bir tecrObedeo sonra neticeJ8 
Neşriyat Müdürü: Selim Rag&p Emeç 
8AHİPLEBİ: S. Ragıp EMEÇ ._ ____________________ J A. B1cnm UŞAKLroll. •YI etUm. YenJBin1 aJaca~.,,.,,.n es'lı:Jalnln 

Mi!rmtl ~. Narewa Xdııpe'H ~-• hayret edecekliuiz .--


