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llu :resimler , 13 Nisanda Narvikde yapı1an ikinci deniz muharebesinin muhtelif safhalarını ıöstermektedir: 1 - İçinde yangın çıkan ve sabaha kadar yandıktan sonra batan bir Alman 
distroyeri, 2 - Narvik ıtehri gerisinde, Rombaks fiyordunda karaya oturan bir Alman distroyeri, 3 - Narvik limanında karaya oturan bir Alman nakli ye gemisi, 

4 - Limanda batan diğer bir Alman nakliye gemisinin manzarası 

Fransızlarla Almanlar 
arasında ilk deniz 

muharebesi yapıldı 
Fransız Bahriye Nazırı, Skajerakta 

iki Alman karakol gemisi ile bir 
iahtelbahirin batırıldığını biTdirigor 

.. 

Norveçte 
Almanların 

yeni hamleleri 
Trondheim mıntakasındaki 

Almanların 

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

Türk petrolü 
Başvekil ve İktısad Vekili 

petrol bulunan 
mıntakaya gittiler 

Bir seneye kadar piyasamıza 
T ü rk p etrol ü arzedilecek 

Ankara 25 (Husu 1) - Başvekil dok-ı 
tor Refik Saydam yanında İktısad Vekili 
Hüsnü Çakır, maden tetkık ve arama ens 
titüsü umum müdürü mühendis Hadi 1 

Yener, Başvekalet ve İktısad Vekaletdl 
hususi kalem müdürleri ve Başvekalet 
yaveri olduğu halde bu akşam 19,25 de 
kalkan hususi bir trenle petrol bulunan 
mıntakaya gitmek üzPre şehrimizden ha
reket etmişlerdir. 

Başvekili istasyonda Meclis Reisi. Ve
killer. Ankara vali ve belediye reisi ve 
büyük bir kalabalık teşyi etmiştir. 

Başvekilin bu seyahati bir hafta ka -
dar devam edecektir. 

Öğrendiğime göre Raman dağından 

şehrimize gelen son malumat bulunan 
muvasalaları kesi1di petrolün sondaj derinleştikçe tamamen 

Lo dr 25 (H . t) N t k" h iktısadt bir mahiyet arzeylediğini teyid 
n a ususı - orveç e ı a- 1 • tir 

rekat hak.kında bugün harbiye nezareti ey.emış · 
tarafından n~redilen tebliğden anlaşıl _ B~vckil Raman dağın~ vardığı zaman 

dı~a g&~ Trondhcim mmt~a~nda ~~~~(~~·\=~=~~=2=n=c=ı=~~Y=~=d=a=)~~~~B=~~e=k=il~~=k=t=o=r =R=e=fi=k=S=a=y=~=m~~ 
Stenkjede yapılan harb durmuştur. 

Bu mmtakada, gerek karadan, gerek 

!
denizden muvasalaları kesilmi~ o!an Al-

. k tl . N t man kuvvetleri. yeni me\'zilere yerleş -
Fransız ıtvve erı . ~eç e . . melde meşguldürler. 

Dükkan ve ev kiralarında ihtikar 
yapanlar mahkemeye veriliyor Paris 25 (Hususi) _ Bahriye nazırı gemıınle •bir Alınan tahtelbahrını batır - D 8 . . f d ) 

~ - • • < evamı ıncı sava a 
:~rnpenki, Fransız distroyerlerinin Ska- mıştır. Ayrıca, sıllhlandırılmı~ diğer bir -- __ · . _ 
lerakta mühim bir zafer kazandıklarını Alınan g~inin ~e batırılmış olduğu Tü• r ki venin 
bugün bildir~tir. tahmin edilmektedır. ~ 

. Skajerak boğazında tahaşşüd eden bir Norveç harek!tınm. b~ladığı 9 Nisan- SUih yol UDda 
dıstroyer filoti116sı iki Alman karakol (Devamı 8 mcı sayfada) · _____ .,. ______ ,. hizmetleri 

Zabıta dün dükkfınının kirasını on lira arttırmak 
istiyen bir adamı cürmümeşhud halinde yakaladı 
Zabıta her türlü eşya üzerinde ihtik!r 

~ahiyetindeki hareketleri yakın bir ala
ka ile takib ve tetk ~k ederken kira mev
zuunu da ehemmiyetle nazarı dikkate al
mış ve vukubulan şikAyetler üzerinde 
hassasiyetle durmuştur. 

Almanlar İsveçe açık 
bir surette tehdidler 

savurugorlar 
Bu cümleden olarak dün bir kira ihtl

Paris 25 - Başvekil Reynaud, meb'u- karına muttali olan zabıta derhal faaliye
san meclisi hariciye encümeninde harici te .geçmiş ve suçluyu cürmü meşhud ha-
vaziyet hakkında izahat vermiştir. linde yakalamıştır. 

Fransız BaşvekiH 
hükumetimizin dürüst 

siyasetini övdü 

Sovyetlerin Stokholmdaki elçisi Bayan Kolontayın 
hükumeti tarafından Moskovaya çağırı d 

Başvekil, Alman kıtaatına göğüs 5e - Tahtakalede Balkapanı caddesinde 11 
(Dcvanu 8 inci sayfada) sayılı dükkanda hırdavatçılık yapan Da

Ş: rki Erdon Emtri 
vid adında biri emniyet müdürlüğüne 
müracaat ederek, senelerdenberi otur -
makta olıC!uğu bu dükkanın sahibi Ko -

Londra 25 (Hususi) - Sovyelleıin Alman radyo ve gazeteleri, İsveç aley- memleketimize geliyor mandorfun bıla~beb muayyen kirak~e-· 
- .. . . . . . . deli olan yirmi !ırayı otuza çıkarma ıs-

Stokholm elçisi bayan Kolontayın huku- hmde şıddetli neşrıyata ve tehdıdler sa- 25 ..J'I.~ E a·· h~:n-·· t a·w·nı ve ~'aziveti hükumetin duymama-
"" · d'ld" w b 1 la d r Amtnan - Şaıızu r un u:ı<.Um- e ıgı • "' E'P'niyet müdürü Mıızaff cr Akalın 
... etı tarafından :Moı,kovaya davet e ı ı- vurmnga aş anuş r 1 • 6 " ''.bd ll h rn::-11..: • • • ·n de kendisine bazı gjzli tekliflerde 
'" • w R · r dam IDmır .n. u a ın ıı.uııuyeyı zıya- sı ıçı . . 
gı ogrcnilmiştır. . usyanm vazıyc ı w• • dir"lrn kted' E • A'b- b lunduğunu ihbar etmisttr. cı arasındaki bu mevzun daıı· konuş -

Bayan Kolontayın seyahatinin Iskan- Paris 25 - Ru.czya, Almanların İskan - ret edecegı lbıl 1 e ır. mır uE . t "d"" 1 .. ğ .. b~ ı"hbaı· u··z · mayı dinlemış' lerdir. Mal sahibi kiracı -
· dull hı ıb · rareti pek muhtemel o- mnıye mu ur u u u er 

d:noyya hfıdıscleri ve bilhassa tsveçi teh- dinavya yarımada~ına. yer~eşmesınden '-a n u Zl:\ lk 15 inden sonra vu _ derhal faaliyete geçmiş. memurlar d{ik _ sına, 20 liradan konturat yapıp, on lirası 
dıd eden Alman tehlikesile aH\kadar ol-ı korkuyor. Rusya. hıç şüphesız hatbden lar .~ Mayısın 1 ( ) ka d saklanarak. dükkan sahibi ile kl- (Devamı 2 nci sayfada ) 
duJ.!u tahmin edilmektedir. (Devamı a inci uyfada> llm'bulacakt.ır. a.a. n a 
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r Resimli Bakale : Hergün ~ Muvaf f akiyet ve saadet yolu İngilterede de 
dahili tedbirler 

alınıyor Milli hakimiyet gıinleri 

, __ Yazan: Muhittin Birgen_ Londra 25 - Royieı· bildiriyor: 

ı Avam Kamarasında ciahiltye nazırı An 
derson, harb esnasında milli mesaiye en4 

ı gel teşkil edecek he1· sebebi izale etroe1' 
üzere, mevzuatın şiddetlendirilınesi ta • 
Sc'VVurunda bulunduğunu bildirmiştfr. 
Nazırın bu beyanatı, İngilrn komünistleri 
ve faşistleri hakkında meb'uslar tarafın· 
dan kendisine sor':.llan suallere cevaben 
vaki olmuştur. Meb'uslardan biri, komü· 
nistlerin ve müfrit parti mensublarınJJl 
propaganda beyannameleri dağıttıkları:rıı 
söylemiş, diğer bir meb'us İngilız faşist· 
j ıerinin, Londranın b.irç00c maha1lerinde 
j içtimalar yaptıklarını beyan etmiştir. 
Gene bir başka meb'us, halkın kalabalı!< 

S ayısı gittıkçe artan bir çocuk 

nesFnin, genış b!r hareketle 
dolan sokaklardakı bayram havası, ık~ 

gündenberi bize milli hakimiyet duyqu
sunun zevkini tattırıyor. Bu, oyle bir 
zevktir kı bizleı·, onu çocukluğumuzda 

hiç duymad.:t v~ hatt.1 hi~ tanımadık. 

Ancak, gençl'k ya aı·ım1•zdan itıbaren

dir kı g zlı gizh okuduğumuz kıtablar· 
dan mı1 1i b~kimt:)c· demlen güzel şeyi 

öğrendik ve onuıı )Ürek yak;cı lşb aktnı 
nefs mizdc duvma.) a ba~ladık Milli 1 h· 
kimiyet, yan mıllctin kcııd ı 1 rir.d"' ve 
kendi mukadcleratınc!a kendi şuuru \'~ 

kendı duyg ı ılı> hakim olmaSl, oyle gü
zel b'r şe d"r k: onun ier·n ve temiz P,U· 
zelliğini 'yi tatmak iç·n ya b"r ecnebi 
boyundı.İruğ:.ınun acısını hıss tmı , yl
hud da bir ı.sfbdad devrınin ne dernek 
olduğunu te ·rüb,, 11,, g .. rmü olm, k ıti

zımdır. Ben;m ya~ımda olan1ar, biJha c:a 
bu iki sebebden dol yı kutı:;'ye; kesbedcn 
milli hakim ı et du) gusum:n hem acıklı 
hüsranlarını. hem ds temiz ve den.o 
zevklerini ço';{ güzel duymuşlardır. 

Esk· oır Yunan teylesofu şöyle demiştır; B·r insan ~iıksejmek ve mes'uu olmak ıçın ikı türl'i r<'çe· 
te tak.b 'tmc!idfr. Bu reçetelerden biri sızı.? kt:njinızden 

yuksektC! tulunanlara bakmayı eml'etler, ikinr!i reçete ıse 

b1lakıs s:ınen a~ağı bulunanlara bakmanız tavsıyesmde bu· 
lunur, c-kıilı adamın yapacağı sıraı-ına göre her iki reçtıtt:?vi 

d~· tdtbik et:nE>ktir. 

j olarak devam ettiği ye!·1erde, bazı eşha· 
sın söz hürrıyetini suiistimal etmeleri, 
efkarı umumiyede infial uyandırdığını 

söylemiş: Bu gfüi insanları hapsetroeli 
demiştir. Soru1an dördüncü bir sual de, 
bir uzlaşma sulhü yapılması fikrinde o • 
lan faşistlerle komünistlerin ve sulhçÜ· 
lerin sokak başlarında sık sık sebebiyet 
verdikleri halk birikintilerine dairdi. 

Bundan otuz üc sene evvel, Ab.:hillıa· 
mid devrinde, biz, 'l'ürit gençlerı ikı tür
Jü istibdadın yükü a~tırıch ezi1miş, vü
reklerimizden kan sızdığını duyardık. 

Türk topraklarında anca'k ıki hfıkım va:-
dı: Ecnebi '\'c padişaı1. Bun1ardan birin· 
cisi hatta ikinci5in<~ df' h~kimdı. Padic:n
hın bir iradPSi b;zi yok ctmeğc !<afi W' -
diği halde, ecnebin n kılına b;Jc dok~?"
maktan acizdı. Fcrcl halinde. bizı k Pndi 
hakimiyeti için bir o-'Uncak telakki (:den 
padişaha karşı mı. yoksa, memlekt>tte 
yalnız kendi kc:ınunun•J tanıyan Ecnebi 
aleyhinde mi isyan ebnek Jazım geld ği
ni takdirden Acizılik. 

• - ı-:t n(''ımi sarayda gamsız, kasavetciz, zevk içın.:f~ hayat 
s•ııc·n ı:m~mJere razaran bedbaht g5rduği.im zaman hı:m<'n 
b r c.cun yarJ<'mnın, bir balık avcısnıın, bir çiftçjnin h;.wa
tın, :lu~ümh"lim, kendiminki ile mukayese ederim. Jerhöl 
:rnne b:r fer::ıhlık gelir. 

Andcrson, sözlerine devam ederek ele· 
miştir ki: 

Bir müddettcnberi harb çalışmaları • 
mızı zafa düçar etmek için sabırsızlanıl' 
gibi görünen az kalabalık bazı zümreleri 
dikkatle tarassud ediyorum. (Alkışlar). 

O zamanki memleketi~ bütün uful:h
rı karanlık. yasadı~ımıı hayat tn her n"'
vi manevi ve milli zcvktPn mahrum. bır 
cehennem hayatı idi. Bu hayatı, ancak 
bizim neslimiz VP ondan PVVe,ki nesilh r 
bilirler. İki gündur çocukların sok:lklar
da neş'eli bir cıvıltı ile hoplayıp •a('ra
dıklannı görünce yü~Pğ1m forah duvu
yor. Çünkü bunlara milr hakımıyct ta
bii bir cemıyet prens pı V"' mi 1i havat 
kanunu olarak tamvorh'r. On ı m"kteb
lerde öyle ö~ren yoı lar ve etraflarında 
öyle duyuy-0rlar. 

Mes'ud nesil: 

* Evet. bugünün çocuk ne ıı. bircok oa
kımlardan oldu~.J g'bi. bn bakımu:ın da 
mes'ud ibir nesildiı·. Bununla beraber. 

l'ei;i K1Jğ:ın'ın 
s.,~çları 
Lö : · li:r'or 

Senelerce evvel 
Şnrlunun ~Piç ku
rusu .. fılminde 'Jü
yük bir isim ka -
zanan ve film dün 
yasının en sayılı 
c:imaıarındım biri 
haline gelen Ceki 
Kuğan, sevişerek 

e\: lendiği genç ve 
guzel karısından 

ayrıldıktan sonra, şimdi de gene film gti
zellennden Glorıa Franklın ile sık sık 
görünmeğe :'başlamıştır. Yakında evlene
cekleri söylenmektedir. Ceki Kuğanın 
muhim bir derıdi vardır, saçları dbkül -
mektedir. Bır müddet sonra tamami1e 
saçsız kalacağından korkmakta, bunun 
içm de baş vurmadık doktor bırakmamak 
tadır. 

Bir deniz kazası g"'çire.n 
~öyle kendi kencl\me bir mürakabe •e mQlJn!Un 
dald~ğım zaman hükmecl yorum kı. hız Cenubi Atlas Okyanusunda kendi ken-
dc az mes'ud değili-. Çünkü bu milli hrt· disini batıran bir Alman vapurunda bu -
kimiyet duygusunun, bir memleket mri- hınan bir maymun, kendisine ~öre uzun 
hindeki ·bayramlannı bütün tantanasilP macualar geçirmiştir. Vapur batınca de
idrak etmiş insanlarız: Acı gün'eri g:'ır- nize düşen maymun, hemen yanıbaşında 
düğümüz kadar, tatlı günleri de ya- yüzmekte olan bir sandığın üzerine çı -
sadık! karak tiine.miş ve iiç gün bu halde kal-

10 Temmuz 908 de istıbrlada kar 1 ih- dıktan sonra, bir İngiliz geın:si tarafm
raz edilen zafer, sonra Cihan Harbinin dan kurtarılmıştır. Maymunun sırtında 
ilk aylarında Ecnebiye ve onun hizım veya bacaklarında görülen diş Tara 1 arı, 
vatamnuroa hükmeden kanu~una k.arc:ı hayvanın açlıktan kendi kendisini ısır • 
açılan muvaffak isvan bayragı ve mha- ı dığını göstermektedir. 
yet, tekrar yasanılnn karS1 günle1dc n 
sonra. tanı bir 'Tiirk milleti hakimivet ni lerdir. Her milletın milli lıaklmıyet duy
tNnsi1 eden 23 Nisan vak'ası. .. Bütün gusuna bugün her zı;mankinden clnha de
bunlan, biz devtr dedr, bütün varlıqı· rin bir aşkla sarılması 13zımdır. Milli 
mızla yaşadık. !)08 dt> vürC'~i hürriy + ve hakimiyetleri ortadan kaldırmak istiycn 
mil1i hakimivet ateşi ile yanan b"r genç- dünya hakim;yeti d:ıva'nrı ar:ısındn 

tim; 914 de kapitül.lsyonlar ·1~a edil hği Türk milleti. keneli • ~udud1 arı içmd.e 

b. f'k" · ., .. et adam la ... k kendi duygusunun bakım olma ı ga v<>.sı-zaman. ır ı ır ve sıy.... ı o ı... • .. .. . 
, 1 · r , ·· t•· ı · , ne her zamandan aalıa buv•Jk bır sad::ı· 

,,-·-···················································, 
Hergün bir fıkra ~ 

Kayınbabamın borcu 

lngiltereden kıymetli 
KiJpekler dt! 
Uza il /aştırı f 1_1or 

Harb dolayısile 
Hasis bir hkoçyalı evle11mişti. Ev- Londradan küçük 

İşçi meb'usu Watkinse cevaben. dahi -
liye nazın, faşi.stler tarafından, 1 Mayıs 
münasebetile Londra şarkında tertib P. • 

dilen nümayişi menetmeği düşündüğünü 
söylemiştir. (a.a.) 

Tôrk petrolü 
(Bastarafı 1 inci sayfada) lendiğinm ikinci ııyında karısı di§ ağ- çocukların tahli-

rısırıdan şikayete 1ıa~laclı. Hasis is tetkikler daha da ilerlE'mii bulunacağın· ye ettirildiğini bi-
koçyalı birkaç giin: dan hükumet reisinin sondaj mahallin -

liyor.sunuz. Bu a -
- Geçer merak etme. den umumi efkarı tenYir edıci tafsiıatlı 

rad:ı köpekler de 
Diye savuşturduktcn sonra ni1ta - Londradan uzak- malumatı ihtiva eden beyanatta bu -

yet karısını bir di çiy~ götürmek f lunacağı tahmin olunmaktadır. Raman· 
laştırılmış, Ton -

mecburiyetinde 1-.:aldı. D:sçi kadmm i da yedi ay evvel başlıyan sondaj ameli· · gur Pam isminde 
dişlerine baktı: :

1 
yesinin kısa bir zamanda muvaffakiyetli 

ıki se\·imli ve şi -
- Bunlar yeni cıiTiimü•· değil, dedi, . h k d bir netice vermiş olma..:ı takdirle zikre -

~ rın ayvancı a, 1 
senelerce Ct;ııelden tcdm;t edilmeleri sinema yıldızlarından An Şeridan tara _ 

1 
dilmekte ve bu mınta~ad~ zengin. p~tro 

lazımdı. fından Holivuda götürülmüştür. Burada, membalarının mevcudıyetı k::ı~aatını ge· 
Hasis İsl·oçyalı sevindi: t' t' "ki k- V• • 1 .. .. len mütemmim malfımat takvıye eyle • ar ıs ı ı opegı .ı e goruyorsunuz. . 
- Çok ~ükür, dedi mııot;ı::ne Vı' te· ----- - mektedır. 

davi parasını ııerm,•k banıt dü§nni - Amerikada müthiş bir Önümüzdeki günlerde verilecek karar· 
yor, kayınbabam•n lıorcu o1uyor Beıı ]ara göre Ramanda petrol istihsali için 
karımla et"leneli herıa·~ ik" nv oldu. zehir keş/ edildi derhal tesisat yapılmama başlanacak o -

'·-··------- .... .. _._ ... .,! ı· Aınerikada Stanforcl üniversitesi a - lursa nihayet bir sene sıonkr~ piyasaya 
ımleri çok müthiş bir zehir keşfetml~ler- Türk petrolü arzedPebilece tır. 

Avrupa 'ı ·arın Amerika 
ba11ka/a .. 1na yatırdık/arz 

dlr. Bu zehir Triturıs torosus adında kü- ----
çük bir kertenkelenin dişinde buıunmak· DükkAı-ı ve ev kiralarmda 
tadır. Yapılan tetkıklerı: nazaran bu ze- 'h 'k 1 

para:ar hirden yüzde bir gram miktarı 21 5nsan, ı tı Ar yapan ar 
Bir takım Avrupa hükumetleri ve 600 maymun, 75,000 fareyi öldürmeğe ka· mahkem8J8 V0rİIİJOr 

h • h 1 h b t hl'k · '"ı' k 1 fi gelmektedir. Bir kediye bu zehirden 
ususı şa ı.:: ar ar e ı csıno .. , ur {- . . . 

.. bır damla zerkedılm1ş, hayvan derhal öl-
tukları ıç"n crvctler.nı Amerıkaya gon· mu·· ı·· 

• 
1 

ş ur. 
dermişlerdir. Şımdiye kadar Amc>riknn 

bankalarına 250 milyon İngiliz lirası ya- 845 hatibin nutuk söy .'ediği 
tırılmı~tır. Bu paralar Amerikalı vatan- büuük bir ziga/et 
dnşlar tarafından b:ınka1ara verildiğı ;çin, İki yüz sene evvel Fransadan Kanacla-
asıl para sahıblerinin kimlerin olduı}u ya hicret eyleyip orada yerleşmiş olan 
belli deği dır. san'atkiırlar şerefine Nisanın 1!5 inci gü-

nü fevkalade merasim yapılmıştır. Bu 

Bir Dan.'marka ge is ·nde merasim esnasında H45 hatib nutuk söy. 
)emiştir. Nutukları dinlemek için 56 ho-

p kan isy 1n par1ör tesisatı vücude getırilmiştir. Zi-
.. .. yafetler için tam 1350 domuz, 400 koyun, 

Kazablankadan fosfat yukhı olarak l 280 sığır kesilmiş, 1560 şişe şampanya a -
Londraya doğru yol almakta olan J essie çılmış"tır. 

Maersk adlı bir Danimarka vapurunun 
kaptanı yolda, bitaraf lıman1 ardan birine 
gitmek hususunda bir Alman radyosunun 

emrini alınca tereddüde düşmüş. İngilte-

Balık de ··s;n ,. ·eı kundura 

(Baştaraft 1 inr.i sayfada) 

için de ayrıca vfideli bonolar yapılmasını 
teklif etmiş, zabıtanın verdiği malCımata 
tevfikan o da buna muvafakat eylemiş • 
tir. 

Bonolar tanzim edilmiş ve hileli vazi· 
yet bu suretle taayyün ettikten sonra me
murlar gizlendikleri yerlerden çıkarak 
işe vazıyed etmişlerdir. Suçlu Komandod 
emniyet müdürlüğüne sevkedilmiş ve 
hakkında ilk tahkikat evrakı tanzim o .. 
lunmuştur. 

Suçlu milli korunma kanunum.ın 30 un 
cu maddesine muhalif hareketten dolayı 
bugün müddeiumumiliğe verilecektir. 

Bir Alman tayyaresi 
Belçika topraklarına indi 

faal Ve mes U V8lJ.PıPf UC:: UTI' C l'lım., • ,.... .. 
23 N. 920 d dP B"' ·· k Millet MPch- katle bağlanma va mecburdur. ~unkü. 

ısan e , uyu . • k' . 1 dah"l d v ... 

sinin kurulu~ gtlni:nü her taraftan d',jş-1 mıllı ha ım.ıvet, Y~ nız 1 e ~gu. c1y- reye gitmek iste nemış, bunu gören 21 

ı w K 1 nı zamanda ve aynı kuvvetle harıce kar- . . manla mahsur bu undu un•u 7 anc ıra-

1 

Danimarkalı tayfa ısyan ederek eJlerın-

Bu sene A vrupada balık derisindP.n 
kunduralar çoık modadır. Kundura yapıl
mak üzere kullamlan balık derileri has
satan Kap mıntakasından gelmektedir. 
Bu mıntakada bul•man ve Esterplus a -
dında bulunan bu balıktan yapılan bej 
rengi kunduralar c:ok zarif olmaktadır. 

L<mdra 25 <Hususi) - Bir Alman bombar. 
dıman tayyaie.si, ıbugün Belçika arazi.sinde 
mecburi bir iniş yapmıştır 

Mürettebat, tayyareyi tutu§turmak ıste -
mişse de muvaffak olamamış ve Belçika ına.. 
kamları tarafından tevkif edilml.ştlr. 

d ·11 t , b . 1 . ·1 b şı da b"r davadır! a, mı e yo unun eo: on :'Y o cusu ı c •r· deki küreklerle kaptanı tehdid ederek 
lıkte. nı! karlar candan tes'id etmiştik! J/,u.J,ı'l.fin c.23ü9"""' gemiyi Cardiffc sevkettirmişlerdir. 

Bizler bugün yor~un insanlarız. 'l "ir 
kiye tarihinin fırtınaları icincle çalkan
mış nrlılanmız.la bugünleri idrak eder
ken, ar.tık o eski canlılı ı ve o kuvvetli 
neş'eyi belki 11 tcr('mrvi.z. Bunun i~ n 
milli hakimiyet duv USlln bayram ·~pan 

'bu genç nesle bakarken yarınki T"irl.i
yenln milli hakimivef n · eski devirlerin 
tarihi ile daha iyi ölçr>cek o <ın neslin nr· 
kamızdan gelmekt"' olduwun:ı .. rm k. 
bana derin oldu~u nisb tte yeni ir z~vk 
veriyor. 

* Şunlar a iJavc edeyim: Bugün 
büvük bir cal'kantı içinde bı 

MıUi nakimiyet duygu'annm 
daha büyük hak'mı ·ct1er davası uğurun
da büyük kuv\1ctler birbirlerine girını~-

1 STER I NAN. 1 STER iNANMA\ 

Bu saba.h şöy1e bir mektub aldık: 
«- Üç be~ ~y evvel hayat babalılığınm onune geçmek 

için okuyucularınıza mutlak ve zaruri ihtiyaçlarına cevab 
vcrmiyen hiç bir şeyi satın almamalarını tavsiye etmiş ol

duğunuzu hahrlıyorum. Size haber vereyim ki. bu tavsiye

nizi hiç kimse dinlememiştir. İddiamın delilini mi fatiyor· 
sunuz? Söyliycyim: 

Beyoğlunun tanınmış lbir mağazasına bit hafta evvel 

birkaç yüz parça Avrupa kumaşı gelmişti. mağaza sahibi 

tanıdığım olduğu için kumaşın geldiğini bana da haber ver-

m;şti, takriben bir hafta sonra yolum düştü, bir göreyim, 
dedim: 

- Ancak üç beş parça kaldı, cevabını verdiler. Hem de 
en ucuz parça~ının fiatı 60 liranın üstünde olmasına rağ-
men! 

Ben hayret ediyordum, şaşırdığımı görünce şu cümleyi 
de ilave ettiler: 

- Bir mal ne kadar pahalı olursa o kadar çok aranıyor, 
o kadar çabuk satılıyor. 
Mağaza sahibi eski tanıdığım olduğu için hakikati ifade 

etmiş olduğuna ben inanıyorum,, fa.kat ey okuyucu sen: 

İSTER i NAN, i STER iNANMAI 

. ............................................................. . 
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Geliboluda ilk karşılaşmanın yıldönümü 

Yeni zeıanda ve Avusturalyalıların 
Türk ordusuna dostane seıamıan 

Almanya yeni 
bir sürpriz mi 
haz1rlıyor ? 

Stoyadinoviç'in evinde 1 S4 
Hitlerin meklubları AL:E...,... ~ E bulunmuş 

Daily Mail gazetesinin Belgrad muha
birinin gazetesine verd iği maliımata gö
re eski başvekil Stoyadino\için tevkifin· 
den sonra Yugoslav zabıtası birçok ~aya
nı dikkat malllmat elde etmiş oulun -
maktadır. 

• Deniz münakale:erinin 
güçlüğü kıt' avi 
müladeleleri artırıyor 

Muhabir, Stoyad'noviçin tevkifinden B ulganstnndan sonra Yugwla:vyan~ 
Bern 

25 
(A.A.) - Berlindcki nıüşa - evvel bir Nazi tayyare.;:;i ile Almanyaya da Sovyet Rusya ile tican blr anı* 

hidler, birkaç gündenberı Almanyadaki kaçmak üzere olduğu anlaşıldığını, zabı- ma yapmaya teşebbus etmesi ve bu maksad., 
resrn.f mehafılde bir gerginlik ve kasdl tanın gene tevkiften evvel kendisini uzun Ja Mookovaya ıbır de muzakereci heyet goıı~ ~a 25 (A.A.) _ Türk ve Yeni Zel~nda fa.ha tını büyük bir gurur ile dalına naklet - ketumiyet havası hüküm sürmekte ol - boylu takib ettiğini, Alman sefarethane- dermesi nazarı dıkkati çeken bir hii.dıse ol -

2$ ;et.ıerırun Gellboluda karfıl~alarının mektedlrler. .. duğunu kaydetmektedirler. Ayni müşa - ~ .. . . . : . makda devam ediyor. Bunun ıbaşlıca chem
l't tııcı Yıldonumü mUnasebetlle, Mısırdaki Bir zaman~ar yekdığerlnln duşmanı olan hidler, şimdiki hava il~ Almanyanın her sile temasta oldugunu oğrendığmı bıldır- miyeti ıundııdır kl Yugoslnvya htlkUınetı. 
ltrı llJ. Zellnda. seferi kuvvetliıri kumandanı orduların ıttıtak rabıtnlarlle bhibirıne bağlı .. h. k 

1 
ih k . mektedir. şimdiye kadar Sovyet Rusyayı tanımaınıştl. 

Jıtı eraı B. c. Freylburg, Türk ordusuna teb- bulunmaktan dola.yı samimi bl,r sürur his - z~an mu ım arar ar ltt 3~ e~me .. arı- Eski başvekilin köşkünde yapılan araş onunla ticari müzakereye girl.şmesi demek,, 
k,.~ticaaı~, Ttirk Genel Kurmay Başkanı settikleri şu anda, size samimi d~uncelerl. fesınde bulunduğu esnada hukum sur - tırmalar bu husustaki şüpheleri kuvvet - hukukan da tanıması gi.bl bir şeydir. 19H 
~ Feni Çakma.k'a aşağıdaki mesajı mizi, temennilerimizi ve sempatilerimlzı mu. müş olan hava arasında bir mümaselet lendirmiştir. Köşkte Hitlerden gelen harblndenberi bu devletle temasa glrm~kten 

Mareşal Çakmakla Yeni Zelanda ve Avustralya 
kumandanları arasında telgraflar teati edildi 

~~: habbetle gönderiyoruz. görmektedirler. m kt blar bu,unmuo::.tur. Mektublarda, itlna ile kaçınan Yugoslavyanın fimdı bıı 
Qa l\tareşaı Fevzi Çakmak .l\laresal Ayni müşahidler, birkaç gündenberl c u :.- .. Iıizumu duyması munhasıran iktısadl bir 

Genel Kurmay Başkanı Feni Çakmak Alınan radyosunun programında ancak Almanyanın Balkanları nufuzu altına al- ihtiyaç marumlti müdür? Yoksa herhangı s1.. 
ANKARA Bu mesajlar, bugün saat tam on birde, 19 k rl 1 d b k b' maSlna dair tanzim edilen planlar hak - yasi bir temayülun teza.huru mudür? Asıl an.. 

!lu .. Yirmi beş sene sonra metre 75 kısa dalga Ankara radyosu ile, Ye- as e mar§ ar ve geçı<iler en a~. a ır kında malô.mat verilmektedir. la.şılmasında fayda ve ehemmiyet olan nok. 
birınc Yll<lonümUnde, yirmi beş sene evvel nl ZeHinda ve Mısırdaki Yeni Zelanda se - şte~· ~ulunmadığını kayda şayan gormek- K çak C:emir ta budur. 
a.~enı ZelfL.nda kuvve! seferiyeslnln Ça. feıi kuvvetleri içln tertlb edilmiş olan husıı- e 1~ er. _ .. • Belgrad 25 (A.A.) _ Havas muhabiri- Deniz ablukasının aldığı son vus'ate göre 

8 e çıkışını 'hatırlıyoruz. ı;i emisyonun başlangıcında ~!unmuş - Italy:mın m "'evı muz hereh nin ildirdi"'ine öre, Slovanya Alman _ bir çok bitaraf memleketler gibi Yu~~ya 
bır u, ~eni Zelanda için hatırda tutulacnk tur. Bern 25 (A.A ) Berlindeki mü ahid 5 g da bazı ılk maddelerin tedarıkinde mu~küJU 
de \'ak Ildır. Ve saflarımızda ona ı..ştlrak e. I f . ~ . .. ş : . . - ları, kaçak olarak Alman yaya o~dukça çekiyor. Bunlar pamuk, neft, kömür, ham 

n bir 1taı kL,1 ıhfilfı. bulunmaktadır. Avustralya kumandamnın te)zrn 1 ler, Almanyanın - hıç olmaz.sa bu an •'iın- j mühim miktarda hurda demir geçırmeğe maden deri vesairedir. Harlcden tedarLld 
~nlar ve onlardan sonra gelenler, Türk Ankara 25 (A.A.) - Türk ve Avustralya İta!yanın kendisinin yanıbaşmda askeri muvaffak olmuşlardır. son de~ece güçlükle mumkun olan bu mad-
brı'::unun, muzaffer olmak için sarrettı - ordıılarının Oellboluda karşıl8.!Jmal.arının 25 bir müdahalede bulunmasını ümid et - -----__.__ - --- deleri Rus piyasası temin edebilecek bir mev. 
•ttıı butıün gayretJeri bofQ çıkaran kuv - inci yıJdonümü münasebetue Avustralya im- memekte olduğu mütaleasmı serdetmek- f ngiltere Romanyadan klde olmalıdır kl gerek Sovyet Rusya, gerek 
Ge ve anud mukavemetini hatırlarlar. 1915 para.torluk kuvvetleri kumandanı general tedirler. Yugo.slavya müteknblllyet esasına müstenlcl 
ltı.ü:n ordunuza karşı kullanılmış olmakla Blamey ııe Mareşal Çakmak arasında n~a • B .. h'dl İt 1 t f d Al 100.000 tonu mütecaviz bir anlaşmaya varmak maksadile göruşmet 
~ hirdtk ve onun kıymet ve şiddetinden ğıdaki telgraflar teati edilmiştir: u muşa 1 er, a ya ~ra ın a~ . - • ıuzumunu duymuşlardır. Bu teşebbüste si • 
ftr, 4ey öfrendtk. Karşılıklı yaptığımız 6e - Mareşal Çakmak manya~a Y~.pılan ve 20 Nısan ~arı~ın~e p4!tro} satın a dt yasl saiklerin rolü olmadığını inkar etmeli: 
>ac sert ve şlddeUl çarpı.,malarla dolu idi. ANKARA Duçe ıle Fuhrcr arasında teat. edıln111 Lonıdra 25 _ fnailterc Romanyadan yers1zdlr. Her ikisi de Slav ırkından olan ba 
ban:~ her iki taraftan birinin utanacağı her GelLboluda ilk karşılaşmamızın 25 inci se. telgraflarla sabit olan manevi mesai bir- lOO.OOO tonu mütec~viz ~etrol mübaya~ iki memleket, tıpkı Bulgarista.nla Çarlık 
leın; bir hareket onu hiç bir zaman leke - net devriyesi münasebetlle AvustralJıynda ve !iği Almanyada son derece takdir edil - . . R d .. tt fkl k"l Rusya arasındaki sıkı munasebetler şeklin -
tak bı. O bizde, ordunuza karşı znmamn sı- yabancı memleketlerde bulunan Avu.~tralya mektedir A'!.rnan ada mütehassıs mcha - e.tm~ır .. omanya an mu .~ ı ~re . ~ - de münasebetlere mallktıler Vakta ki Çar. 
lur<1 lr ~luğ"a çevirdiği hurmet hissi do- imparatorluk kuvvetlerinin bütün efradı . · . . ~ . . ğm vo fıyetlı mıktarda ıahire gonderılmıştır. lık devrilerek Sovyet idare~! t.ş başına geldi; 
kın u. Şımdi, 1940 da, blzlmle bu kadar ya. '.Ilürk ordusuna ve Türk mllletine dostane se. fıl, bu mesaı bırlığı~ın art~~rılaca 1 1 Hal'b"n bidayetinden 1940 Şubatına ka - Yugoolavya ile Sovyet Rusyanın mun.asebet.. 
111tı e>J.ınanız. bizimle dost ve mut tetik bu - Hunlarını yollar. ~ek yakında daha zıyade goze çarpacak 1 dar, Romanyadan Almanyaya gönderilen teri de kesildi. O gtlndenberı rnünkati olan 
~anız ıblze en bfiyuk ıtmınanı vermek -ı Aru5traıya inıpara,tartuk ku.neU.Crl bir şekil alacağını beyan etmektedirler. trol miktarı o/c 22 ni betinde azalmış, blr münasebeti şimdi yenilemek için, bllha8,. 
CiN.. • Karşıl.kJı dostluğumuzun inkişaf ede- kumandanı ren.er.~ Blamey Ayni müşahi<ller. İtalya da İtalyanın 1 peb k b"l t 0 · ıt .. d .

1 
t sa Yug06lav bakımından, ortada ne gibi mil.. 

-""'uıe lnanm bilf ·1 h ebeye gir · . una mu a ı ngı ercye gon erı en pe - . d lm k lA--
1
,_.. ltteın· "oruz, ve 11 mu ar - General Blamey Almanya yanında muharebeye girmesına, . ) hlan bir tahavvill mevcu o a ıu.ı..ıu ge u c 

llın.. ıı lcab ettığl zaman, sizin ordunuzu yn. I C~mmanding Australlan lmperial Force af ~. b l d ğ k bu rol mıktan % 25 artmıştır. (a.a. Bu tahavvül bir tnrnftnn, bugunkü ,artlar 
-•12<1.a g· iyi ""l talih u ld tar tar 'uır gnıp u un u unu, anca • 

'de ormekten daha .., r m l\lelbourne .. A • • • • • içinde Yugoslavyanın daha uzun zaman 
arneYf.z. Avustralya ve Türk ordularının karşıla.ş- grupun huku~et mehafılında hAkı?1 bır lngiliz • Japon tıcaret Sovyet Rusyaya küskün davrnnmasının lü -

btr: tırsaua düşuncelerimiz sizinle bern - malarının 25 inci yılını, iki memleket ara _ nüfuzu olmadıgını beyan etmektedırler. •• k I • zumsuz telA.kkl edilmesinde mündemiç bu _ 
,ır ve en iyi temennilerlmiz Türk ordu. sındakl sarsılmaz dostluk içinde idrak edl - - ----·----- --- muza ere ~n . ıunablleoek bazı siyasi mülahazalardan ileri 

'1tınektedir. yoruz. y • ta da Londra 25 (A.A.) - İngıltere ıle Ja - gelebllec~i gibi haktki iktısadı zaruretlerin 
İkinci Yeni Zelinda kuvvei sefcriyesi •Gönderdiğiniz dostane mesajdan dolayı Una TIJS n ponya arasında bir ticaret anlaşması ak- bir ilcıw da olabilir. Bu faraziyelerden da.-

namına 1
Türk ordusunun te.şekkürlertni size lblrt.ğ e. nolı•tı•kacJ1arın di için Tokyoda müzakerelere başlanmış- ha ziyade hangisinin hakikate mukarln ol. 

!. Yeni Zelinda kuvvet seferlyesi K. der ve Avustralya ordularma ve bütün Avus- / ~ 1 tır duğunu yakın ıblr b.ti bize gosterebllecektir. 
8Jbn Tümrmeral B. C. Freyburı tralya milletine selamlarımı yollarım. entrı•kaları . Maa.matfü Yuıoolav ticaret heyetinin M~ 

k .. ~-.ıUka'bele Genel Kurmay Ba.şknnunız l\laresal 1 kovaya g1tmek için yolda bulunduğu bir sı-
ı~ Fevzı Çakmak da n.şağıdaıki mesa_ Fevzi Ça~nnk -- ngilizler bir Alman rada bazı Rus gautelerinln Yu~avyanın 
l1bf lrdaki yeni ZeJA.nda seferi kuwet.ıe_ • . . • • • b fabrı'katörUnU yakaladılar slyas! durumu hakkında ya.ptıklan ne~ya.t tı,. ~ni B. c. Freyburg'dan rica etml.J- Eıkı AYustralya PeşvekıhnıTt sez e-ı Politisin hükumet aşına bu humısta verUebilecek hükümlerde son de_ 

· LondTa 25 (A.A.) - Avustralyalılar ve Ye- l ğ" d ~ d .. ·ı Londra 25 (Hususi> - Mef}ıur Alman otıo- rece teenni g&terilmeslnl lcab ettiriyor. tıoi'teııı Zel~nda seferi kuvvetlerinin Geli • nl ZelandaJılar, cMemorlal d&y.1 kutlam14 - ge eCf' 1 O~rU egt mobil fabrikatörü Frltll von Opeıl, Cebelilt • 

5 
('/) J,; 

te:Ya. ihraç edildikleri ve tkl düşman kuv- lardır K:demlller arasında mareşal lord . tankta İngUlz makamları tarafından tevtll 11Li.1n V~-a911ı l_,mll(I 
~licadelelerlne tahsis edilen harb sa- Blrwood, general İ~n Hamilton ve Vl-ktoria Atına 25 (A.A> - Atına ajaruıı bildıri - edllnıi.§Ur. • ................................. : ........................ _ 
'1tn-__ cesaret ve şecaat hususunda boy nişanını hlunll 4ı süıbay bulunızyordu. O ta. yor: Von Qpel, Lihten§t&yn pren.slllinfn pasa. A .k 

11 
t•kı 

"-r -~e ıbaşladıkları tarihten bugüne ka- rfhte Brttıanya imparatoırlutunun düŞman- Ati.na radyosu tarafından dün aıkfam net- portunu lhAmll oldutu halde, bir İtalyan va.. mer I a mu e 1 ere 
& bir rU!)u asır geçti. ı ları olan Türklerin kahramanl~ı yAd edil • redilen bir tehi.iade başv&ltil Metıı!raa.00 ha. puru ile Amerikaya gitmekte kll. 

bfr U kahramanca ve yiğitçe muharebede hiç miş, bugünkü Türk OrdUıSU ba.§.kum.andanı da ftf bir grlpten rahatsıs bulunmaaını fıraat -- manen ıaardım edı•y 
t.,.}lrın lbozamadıtı mütekaıbtı hünuet ve hürmetle anı.Imııt. a11cışlaria karşılanmıştır. blılen eski polltiucılarm bu hastaııtı va.ııım lsviçrede Naztzme karşı 

1 
Or 

~ Ue iki muhasım kuvvet, hakiki erkek. Eski Avustralya ba.,veklli Ye bıigünkü A • g&R.ererek dJplomatlk dell.şlklikler olacağı, db" 
~tanına hAs olan şeref ve şecaat an'a • vustralya yükaek Joomberf Stanley Bruce şu bQflekAlete ı:otıtısin geleceği ve ~ diğer t~ ırlar Nevyork 25 (A.A.) - Nevyork Herald 
, rtne aynı veQhl.le bağlı bir surette uzun sözleri söylemf1tlr: blr çok mu.siıbetlerln memleketimizi bekle • Bern 25 (A.A.) - Sosyalist grupu. Na· Tribune gazetesinin Vaşington muhabi • 
>lar karşı karşıya çarp14tılar. Bugfi.n, Türk, ATIIStralya ve Yeni Zeland:ı dili hakkında pylalar çııkarmışlardır. zizme karşı sempati beslediğınden şüphe rinin bildirdiğine göre, Amerika hüktl -
«.<leUboıuda nameden Türkler Yeni ZelAn. orduları başkumandanları arasında telgraf- Sözden ~ade ıcraa.ta ehemmiyet. veren edilen bütün devlet memurlarının ve sn- meti, Amerikan gemilerini. VlAdivosto->e aererı kuvvetıerile yaptıkları mücadele- lar teati edilm1.şt1r. MetAtaaa lhüt\Uneti 4 eenedenberl mahdud 
'1 lid hatıraları dalma heyecanla yAd ve Avustralyalılar, Türklerle, büyük bir rar. bazı ma.hfellerden çık.arak devam edegelen baylarm uzaklaştırılması hakkında bir ka Sovyetler Birlitf için makine ve di • 
bı ~betli d~anı mütekaıbll ta.kdlr ra _ ret sarfederek çarıpışmışlar ve onlara karşı bu UbU ıayialara ~ukabele etmek isteme- takrir vermiştir. ğer eşya naklinden menedecektır. Bu su
lt~ birbirine bağlı iki dost hallne ge -ıbüyük bfr takdir~ büyük bir hürmet duy. mette ise de bazı münaıta.p mevzuu ~ Hükılmetin, kabul ettiği bu takrir, bü- retle Amerika Birleşik devletleri, manen 
~bu dasitani mücaMlenln harlkulAde 89.- muşlardır. eden p.ylaların tekzlbl tıea:b ediyor. Metaksu yük konseyde muhalefete uğramıyacak· müttefiklerin Uzakşarktakı harb kaçağı 

Ankarada bir helvacı 
karısını DldurdU 

Seferihisar Halkavi 
binası yandı 

hWı:Ometi her umandan ziyade mt18takar. _ . 
dır. ~kil tam s~r. Pollt.18 hükO.- tır. lrontrolune yardım etmış olacaktır. 
met teşkil etın.tyecektir. YunanJsta.ıı muhte- .... -. ............................................... ·-····•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
lif entrikalu için serbeat saha olmaktan 
çıkml.§tır. Hütimıet beynelmilel itimada 
mazhardır ve ,.ıan haberleri Mf1'9den ko. 

.\nkara 25 (Husus!) - Bu sabah şeh- İEnir 25 (Hususi) --:. Gece İz~rin Se- :~:ri i:ı:,!k~ ~~ Y~:1~~ 
~e Samanpazat'ında Yenihayat ma - ferihisar kazasında buyük hır yangın 
~esinde bir cin.ayet işl~ Ahmed çıkmıf, imdad talebi üzerine İzmir itfai- B ) •k k b• • 
~~akaı isminde bir helvacı, Sadık is - yesi yangın mahalline gitmiştir. e ÇJ a a JDeSJ 
~bir yabancı ile münasebette bu • Yangın Seferihisar Halkevi sinemasın- J•StJ• fa ettJ• 
1'ınuyor diye 29 yaşındaki karısı Liitfiye- da bir filmin provası esnasında çıkmış, 
)1 bıçakla yaralıyat'ak öldürmüştür. Ka-1 kordelalar tutuşmuştur. Bunun netice - Brüksel 25 (Hmust> - Meb'U81Ul mecll • 
til Yakalanmıştır. Davanın meşhud suç- 1 sinde Halkevi binası tamamen yanmış • sinde maarif ~ müza.kel'Ml esna. • 
~r kanununa tevfikan Cumartesi günü 1 tır. Askeri un deposi1e, maliye deposu ve 8~ kabin•, itimad meselesi çWLl'arak 11-
C~rülebilece~i anlA<:.tlmaktadır. belediye kahvehanesi kısmen yanmı~tır. tlft. •tmiftir. 

6 -,ı _ ___ Tamamen dablll ma.hiyette olan bu kabine 

Ziraatçiler Ebedi Şef n 
dün muvakkat kabrini 

ziyaret etti er 

lsta lbul meb'usu general 
Kazım K r3bfk. in 

kar un t~klifi 
Ankara 25 (Hususi) - İstanbul meb'u

&lı!kara 25 (A.A..) - Ziraat Veka- su General KAzım Karabekirin askere gi
l~tinin t!l&cra t"'..ıı,.ilatın.a dahil bulunan 

. -ı ~ denlerin yerine aile efradından birinin 
\'llayet ve bzal~r ziraat muallim ve alınması hakkındaki kanun teklifi millt 

lnetnurlar:ı. için YOOtsek Ziraat Enstitü-! müdafaa ve dahiliye encümenlerinden 
11linde açtığı !kurslardan ikinci grup mü geçerek MecUa ruznamesine alınmıştır. 
da··ı-.1 . de 1 . . ·~-- 1 tmekte 1 Encümenler bir zümre için istisnat bir 

y uuıen vreıennı l'l\Jllla e . . . 

buhranının tolaybkla h&lledllecett muha.k • 
kak ayı:Imaıttadır. --------

Bomonti ve Nektar 
fabrikalarının bedelleri 
Ankara 2C5 (Hususi) - Bomonti ve 

Nektar bira firketinden satın alınacak 
fabrikalar bedelinin ve 1939 senesine aid 
m.uraf ve Q.c:retlerin ödenmesi uaulüne 
dair kanun llyihası allkalı encümenler
den geçerek Mecli.t ruznamesine alınmı,
tır. buı . .. _ muameleyı ıcab ettırecek ve tatbikatta 

k. \lnmalan lhasebıle buguın Atatilr da müşkülAtı muclb olacak bir mahiyet Amerika ya gönderilen 
tin Etooğrafya Müzesiııdeki muv• - gösteren bu teklifi kabul etmemlıler va 

kat kalbrini ziyaret ederek bir ~lenk mazbatalarında mütalealarını bu ıuretle lsveç alhnları 
lroYnıuşlar ve Ebedi Şefin manevi hu - tebarüz ettirmişlerdir. Vaşin,gton ~ (A.A.) - Ticaret neza -
turunda ıhümıetle eğilmişlerdir. --- reU 17 Nisanda biten hafta içinde Ame -

Ziraat muallim ve memurları bura- Erzincan Maarif mudur:uıu rikaya 70 milyon dolar kıymetinde altın 
dan çıktıktan S01'1'I'3 Ha~ni. Sergie- Ankara 25 (Hususi) - Erzincan maa- ithal edllm.lf oldutunu bildirmektedir. 
"'1nt, Radyoevi ~ siloyu ziyaret eyle- ri1 mild\lrlütün• Rize mf1dilril HQsntı ta- Bwıun 18 mll,onu 1sveçten ve 10 milJO-
~~. 1 yln edilmiştir. nu İıWltereden ~lmtsttr 

Sabahtan Sabaha 

Çocuk bir mesu/igetfir 
Rejim çocuğa siyasi ve ilmi kıymetini vermiştir. Cümhttriyet devrine ka

dar ne bir nüfus siya.ietimlz, ne çocuk siyasetimiz vardı. Birçok işlerimiz 
gibi çocuk, sevki tabii ile, itayadlarla kendini toparlıyan l•ir nesne idi. Ana 
baba çocuğu, Tanrı vergisi diye kabul etti~i gibi devlet te sadece nüfus kü· 
tüğüne kaydedilecek bir insan olarak telakki ederdi. 

Çocuğa hüviyetini veren ve onun cemiyetteki yerini gösteren bu rejimdir. 
Artmak ihtiyacında olan bir mntetiz. Kilometre başına düşen nüfusumuz

la hududlarımızın g~n~iği denk değildir. Boşlukların dolması lazımdır. 

Mını bünyemiz bu noktada hasta de~ildir. Türk anası dünyanın en c~erd 
:kadınıdır. Buna rağmen her yıl bek ledi~imiz mahsulü alamıyoruz. Cünldl 
belimizi büken engeller var. 

içtimai Muavenet VekAleti altı ~ocuk d~ran analara e1lişer. lira. n_ıükA
fat vermek için hütçesfne koydujtu iki yüz bin lira tahsisatı bır :'11!slı art
tırdıb halde bugün adlan listeye gıeçti~i halde henüz ikramfyesını alma
mış birçok Türk analan vardır. Çünkü altı çocuklu ana o ka~ar .. çoktur ki 
dört yüz bin lira tahsisat ta kAfi ~el miyor. Bu da gösteriyor ~ı ~u;k anası 
mevcud nüfm kütüğüne bir yenisini ilAve edecek kadar verıml•dır. Ne 
re ki iş yalnız anamn gayretile bitmiş olmuyor. Do~an çocuğu .Yaşa t 
sailarn olarak büyütmek meselesi var ki bu doğrudan doğruya bır iye 
ve hü:kfunet davasıdır. 

Yaşatmak, hastalıklara kareı korumak, iyi h~ya~ şa~tlarile 
adam etmek lmkinı olmadan d~rmanın mevsımlık hır tıb muameleden 
başka manası olamaz. Cılız, sakat. mariz çocuk yalnız ail çin değil, nesli 
için ve memleket ir.ln batlı başına uğraşılacak bir der r. G~çe?lerde bir 
mecburi evlenme bahsi açılrnıstı. Bereket ça.'buk kap . Bu ~ır ıçtimat da
vadır kl kanun ile içinden çıkılamaz. Belki aksi n celer ;erır. Çocuk bah-

. de ferdlerden ziyade devlete malolan vazife! ve rnl's uliyetler vardır. 
~ünevver sınıfın çocuk davasında hassas o bu mes'uliyeti idrak ettlll 
içindir. Ana ve baba için başlı başına bir es'uliyet olan QOCUk devlet için 
de ayni mes'uliyeti taşır. Nüfus siyaseti · temeli kemm!yetten ziyade 
kAtyfiyete dayanmalı vt ancak bu k~yetf temin ederek kemmiyete dolnl 

yüıilmeliylz. / '--23ıu/uu. C.J.uı , 
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Dün iki halk hamamı ] Askeri Liselerde 
merasimle diploma 

tevzi edilecek merasimle açıldı 
Kasten yanum çıkaran bir adaı 

ağırcezada muhakeme ediliyor 
Küçükpazar ve Üsküdarda da birer halk hamamı 
açılacak ve fakir olanlar buralarda parasız yıkanacaklar 

Bu ders yılında şehrimizdeki askeri 11-
aeleri bitirerek Harb okuluna iltihak ede
cek olan genç aübay namzedlerine yarın 
ve Pazar günü merasimle mükafat tev -
zı edilecek ve yeni mezunların mekteb -

Suçlu karısından intikam almak için yanglll 
çıkarmak iddiasile muhakeme ediliyor 

ilstanbul belediyesi tarafından Balat erkek istiab etmektedir. Kapıdan gıren -
ve Kasımpapda haz.ırlıklan ikmal edilen ler ~den b r bilet alacak, eşyasını bı
iki halk. hamamı dün merasimi~ açılm:ıi- rakacak, mukabilinde bir numara alacak
tır. Saat 15 de evveli Balatta. mtiteaki - tır. Yıkanacak olanlar hamamda bir saat 
ben Kasım~daki hamamda yapılan kalacak, lbır saatten sonra arka kapıdan 
merasını.de belediye reı muavınlfimden çıkacaklardır. Bu esnada elbiseler ütü -
Lutfi Aksoy, Fatib, Beyoğlu kaymakam- den geçinlmiş. hazırlanmış olacak, ta -
lan, belediye ve vila~ et sıhhat müdurlerj kunya, sılecek ve sabun hamam tara -

den ayrılmaları dolayısile tören yapıla - 2 . A ..__. 
caktır. ncı n 6 u ... eza mahkemesinde kasden Bu ceva'b, duruşmayı takib eden Et "' 

Maltepe askeri lisesi dek" _ yangın çıkaımağa teşebbüsten suçlu miinde tebessüm uyandırm11:tır. Zira. 
n ı merasım ya M h ed ç .. ~ t . . d b" . . d •. .., 

rın saat 14 de başlıyacak, talebeler teftiş e m 006a ay ısmuı e ~ uru§- sabit olduğu takdirde Mehmed Çal• 
edildikten ve geçid resmi yapıldıktan ~asına başlanılmıştır. Çok garıb bır ma- karısının iç çamaşırlarını yakarak, ,_ 
sonra mekteıb müdürü kurmay albay Ya- hıyet arzeden ~u ?avanın mevzuu, suç - dan intikam abnak için; koca b r evi., 
kub Gürkaynak bir söylev verecektir. lu aleyhindeki ıddıaya nazaran, şudur: üstebk kendine aid eşyaları ateşe vf!f 

Müteakiben mektebi yüksek derece ile Beykoz kundura fabrikasında bekçılik mi.ş vaziyete giriyordu. 
hazır bulurmıuflardır. fından verilecektir. bıtircnlere mükafat tevıi olunacak ve ta- yapan auçJu Mehmed Çağatay, karısı Duruşma, şahidJerın celbi için, talık Bu hamamlarda Ç'.arşamba günlerin - Fakir halkı kesil bir halde bulunan 

lebe'er tarafından muhtelif spor göste - Mürvet ile birlikte Beykozun Yalıköyün- d lmıştir. den maada hergün saat dokuzla or. yedi Küçükpazarda ve Üsküdarda da birer 
arasında herkes yedı buçuk kurus muka· halk hamamı açılması kararlaşmıştır. 

bilinde yıkanacaktır. Fakır olduğunu id- Ayrıca pasif korunma için iperit gazin
dia eden. bal ve eh arından fakır oldu· den temizlenme tesisat.nı havı bir ha -
ğu anı )anlardan ) ıkanma ücreti alın- mamın açılması muvafık görülmüşfür. 

mıyacaktır. Belediye bu iş1ere yemden yüz bin lira 

ritleri yapılacaktır. de oturmaktadır. Son zamanlarda karısı lzmit hapishanesinden kaçal 
Daha sonra dawtlilere bir çay ziyafeti ile aralarında geçim.sizlik başlamış ve ni- 1 

verılecek ve askeri lisel<?r filmi göste - hayet bu hal öyle bir şekıl alnuştır ki, bir adam stanbulda yakalan• 
rilecektır. Mehmed bihuzur olmağa başlamıştır. İzmıt hapishanes nden kaçan Hu 

Kuleli askeri lisesınde de Pazar günü Nihayet kansından intiltam almak için Ercan ısminde bır mahkum. istanbuld 
saat 15 de b"r merasim yapılacak ve mek ak l Hamamlar on doku kad n ve on dokuz tahsisat ayırm~r. bir §ekil d~ ve oturdukları ev! Y a anarak, dün adliyeye verilmiştir• 
teb mudüril kurmay albay Ekremin hi - · ...1 

Ticaret lflErl: 

Otomobil listiii ithalltçılan 
toplandılar 

D ·n otomobil lbtık ifrıalatçılan bir 
toplan vapara1< otomobil lastıtği ve 
)'€dek sam ~etırmek uzere faal yet -
lerini f e lk ar vermlşlerd'ir. 

İ arttırmalk 'e '.karmla lan 
giıçl erı önlemek uzere ala.tadar ma-
kamların d \ard mı istenecektır. A -
merika n. İn l re e Fransadan il
hala p lmaıt ·ı re em~laT art n -
la<' h. 'e mmlle'kt> ·n mU'htaç olduğu bu 
ma e tml°n ed lecektır. 

Ecza ltbalit Pirliji kurulPntk 

Haricden memle!ketimize ithal edi -
len t bb" eczalr-ırın 'kl9m1 a.zarnı Alman-
yad n tirilmE'kte iken harb vaz· e· · 

dola ~tma ·m an kalmaması bazı 
güçl "kl r tevlld etmi v~ bunlar n \:er
lerin lattk ecıal nn diier memle -
ketlenk>n ~tirlhnes~ tesıebbl16 edil -
mjşti. 

Hü'kU etill ith at 'e ihraeat ~!eri
ni teŞlcilitlanchrması ve kurulan bir -
liderin daha kolayca ithal i~anlan
nı. bulab"lme1eıi bbbi ecza ithalitçıla
rm.ı t~HAtlanmağa sıevfketm~tir. 

İthalatçılar aralarında iptidai b"r ~ 
ıUşırıe yapara'k umumi b"r toplantı yap 
ma.ğa ve tir ecza ithalat birliği kurmak 
için tEşıebbUsatta bulumnağa karar ver 
mişlerdlr. 

japoay•daa oyucu ithal ediliyo" 
Son günierde Japonyaıdan o runcak, 

boncuk ve buna ben2lel" ~ a ithalatı 
faaalaşrnıır ve Japon1ar evwlce AJ
manya~Jn yapılan bu ithali tMnamen 

tabe ınden sonra derece alan mezunlara yakmağa karar vermiıtir. Bu maksadla Hullısi, Sultanahmed 1 ne· sulh cflP 
mukiırat'ar dağıtılacaktır. bir gece kansı komşuda bulunduğu sıra- hakimi tarafından sorguya çek Jmış 1' 

Yeni mezunlar önümüzdeki harta için- da eve gitm.if ve yattıkları iki yatağın a- demiştir ki: 
Vali h?lediye inş Atını g6zdeu de Hari> okuluna iltihak etme le üzere Tasına gaz dökerek. ateşlemek ıuretite, - İstanbulda buluna::ı çoluğumu ~ 

g•çirdi Ankaraya hareket edecekler ve hare - yangın çıkarmıştır. Ateı evin içerisine ğumu göreceğim geldi. Onları gönı>"I' 
İstanbul vali ve belediye reisi doktor ketlerlnden evvel Taksim Cümhuriyet sirayet etmek üzereyken komşuların gör- geldım. Yoksa, maksadım firar etmek de-

Lutri Kırdar dün Taksim, Dolmabahçe. abidesine merasimle çelenk koyacaklar _ meaile yetişilerek söndüriilmüştilr. 1 ğıldi. Ne yapayım, dayanamadım bay bi-
Beş.ktaş cıvarını gezm ş buralardakı be- dır. Bu iddia ile 2 nci Ağırcezada muhake- kim.> 
lediye inşaatını gözden geçirmiştir. mesine başlanan fabrika bekçisi, mahke- Hakim. maznunun lzmite iadesıne kr 

Taksım kl§lasının yıkılma işlerine ne- Çocuk haftasının medeki sorgusunda: rar vermiştir. 
zaret eden vah muavını Haluk Nihad da - Ben vak'a gecesi yangının çıktığı O 'd b lal 
dun kqlad•k faahyeti tetkik etmiş, du- UçOncU gUnU saatte başka yerlerde olduğumu isbat c- ·e en ir yatak çarşafı ça 
varların bır an evvel tamamen yıkı!ması debilirim. O gece evvelA aşçı Bekir.n bir kadm mahk&m8J8 V&rildİ 
içın icab edenlere enmler vermiştir. Çocuk haftasının üçüncü günü müna- dükkarunda yemek yedim. Nik _ 

K 
. . . sebet le dün §elırimizin muhtelif semtle- nun kahvesı·ne gı"d"p t d sonrta 

0 Hırsızlık iddiasile adlıyeye verUd 
asımp ş 'ercJının üatü . . ı o ur um. nanmaz· L · k ._ .. rınde Halkevlennde ve okullarda eğlen - b vır do tor karısı, Sultanahmed 1 lJJlo"" 

k P"'h}r C'"k celer tert.fb olunmuş, konferanslar ve saeknız u adaınla:ı _mahkemeye celbede- sulh ceza mahkemb"'inde dün muhakeıD' 
K d · b" k be ·· 1 "hn" · B ğl r sorunu.ı, demıştır. d"lm t asımpa a eresın n ır ısmı ş yüz mu amere er verı uştır. u e ence ve .. . j e ı ır. 

bın Jıra sarfedılmek suretıle kapatılmış- müsamerelere bugün de devam oluna - Bunun u~nn~ re~ maznuna karısı le Tahkikat evrakından bır doktorun ki" 
tı. Belcdıye deren n müt~baki kısmını caktır. aralarındakı va_zıyetı ~~uş~ Mehm~d.: ~ rısı oldugu anlaşılan Emine, iddiaya na• 
kap tmak içın yüz a'tmış bin lira ayır - Bugün Şehremini ve Cağalcğlu Halk- c- Kanın. bıraz geçımsızdtr> demıştır. zaran hundan bir müddet evvel fstanbU • 
mı tır. ev1 er.inde çocuklara müsamereler verile- Reis: gelerek, Sirkecide cBolu - Kastamonu 

---- cektir. c-:- Peki. ~duğunuz ev kimındir?> ı oteline inmiştır1 Emme otelde kaldıJI 
Deniz ff{erl: Yarın Kadıköy, Fatıh ve Bakırköyun- sualine k&rJI da. zaman zarfında 20 He 30 arasında ya~ 
-------- de mtisaınereler, saat 15 de Çocuk ~ir - •- Kira ile oturuyoruz• cevabını ver- çarşafı ve battaILye çalınıJ, bııahare rdl" 

H•t•y ı:lebi aahibi mi'saade ile 
ke este yü ıe iğini iddia ediyor 
Kordinasyon heyetinin kararı hill!ına 

miısaademz olarak yabancı sulara seya -
hat tefebbü.sünde bulunan Hatay şilebi 
sahibı Osman Şevki Marmara hakkında
kı tahkikata devam edilmektedir. 

Dün emniyet müdür1üğüne getirılen 

§ilep sahibi. Köstencede üç gün bt;?kle -
diği halde Sümerbanka aid seJliloz ağaç
lannın vakti muayyeninde gemisine yuk
lenmediğini, işin gecikmesi sebebile baş-

ka bir firma ile Hayf aya kereste götür -
ınek üzere mutabık kaldıklarını ve bu 
hususta alakadar makamlardan icab eden 
mü aadeyi aldığını IÖylemiştir. 

Osman Şevki Marmara zabıtadaki aor
gusunu müteakib serbest bırakılmış ve 
iddiası etrafında da tahkikata baş'an -
mıştır. 

geme Kurumu Şehremini nahiyesı tara - mi§tir. sele meydana çıkarak. adlıyeye verıl • 
fından büyuk bir çocuk balosu verile - Reis, gene sormu§tur: miştir. 

cektir. Bakırköy Halkevinde de yarın er- Ya~. yanan yataklar, kimin?> Kendi.Si, mahkemedeki sorgusunda: 
7-10 yaşlarındaki çocuklar arasında bir c- Benim tabii.• _Bu iddia, yalandır. Ben, otelden bit 
gürbüz çocuk müsameresi yapılacak, bi- c- Şu halde, evın JıÇerisınde karına aid şey çaknış değilim. Bu çarpfları otelci • 
rinci gelenlere hediyeler dağıtılacaktır. ne vardı?a nin karısı bana hediye etmiıtır, demi~ ı 

Pazar günü de ütilhane parkında ço - c- İç çMna§lrlan. fanilası, gömleği Muhakeme. şahidlerin celbl için, bıll" 
cultlan eğlendirmek üzere sabahtan ak- vesaire.> ka güne bırakılm~tır. 
şama kndar muhtelif oyunlar tertıb edi- -====-=-==-======-============~=========..-?' 
lecek ve ayni zamanda fakir çocuk!ara 
elbise dağıtılacaktır. 

Yan'ış bir haller 
Dünkü sabah gazetelerinden birinin 

b"rinci sayfasında Anlcarada çalışan bir 
zatın ecnebi olan zevcesinin mifü emni
yeti ihli~ edid faaliyetinden dolayı hu -
dud harici edildiği yazılmıştı. 

Dün bu hususta malümatına müracaat 
ettiğimiz İstanbul Emniyet müdürü Mu
zaffer Akalın: 

Samsun Vailliğinden ı 
Şose lnşaab 

l - Samsun-Bafra JQlunun Bafradan ilk 5 tllometrellk tı.smının eaulı tamiratı '8. 
palı za.rf usuMle ek.siltmeye konulmutt.W'. 

2 - Eksiltme 8. 5/IKO tar1biDıe müaadlf Pwneaı &imü aaa.t ıs 30 da Samnn Vllly~ 
Da.imi Encümeninde 111>ılacaktır. 

3 - İnşaatın keşif bedeli (3103tl lira (2ra) k.W"'QI ve muva.kka:t. teminat (2327) ııra 
( 57) Jturuttur. 

4 - Bu ite aid evl'M: Kefil, .u.ueı ftat cetveli. husul ve fsıııl IJU\Dame. muta9'1. 
ıe projesi; Baymdırlıılr. işieri genel tartnamas ve grafikten ibaret olup Samaun Anka .. 
ra ve 1sta.ntMı.1 Mana llldiirıntlerinde Samsun Daimi l!ndümeJı kaleminde ~ o .. 
la.rak gorilleblllr. 

k~? ve bu pivasaTI tutma~a 
başlanuşlard r. Bir günde Japonvadan 
168 sandık oyuncak va ı gelmekte -
cnı-. Zaıbıta suçlu tarafından iddia olun;\n 
Ja~nya ile ticaretimiz enter şan - bu müsaadenin şekil V" mahiyeti hak • 

jai>l 6W"et le yapı.lmakta ve Japonlar kında limandan bazı malU.matı ve bu a
memleketiınıhdeı hm alımakıtadırlar. rada da tilebın seyir defterini istemiştir. 

- Böyle bir feyin kat'iyen aslı. esası 
yoktur, tekzib edeb"lirsinjz. demiştir. , ......................................................... , 

Bay2nlar Hastabakıcı 
Kursuna çaljırıhyor 

5 - İstetlüerln bir llmk&Tele 11• on n <15000> llralık fOSe 14lni ta.ahhüd ve bapr• 
dı&ına dair .bu ifl yaptıtı müemeseden alaca.tı vesika ile u.ı.e &ününden !la.kal a li1P 
evvel Baımsun vaıru.ııne l&Uda ile muracaat ederek alacalı ehliyet vesikumı ve cari ae. 
neye ald Ttcaret Oclaal ft!Sikasını 2490 sayılı kanunun ta.rlft wçıhJ]e teklif mektubun• 
eklemeleri lbvndır. 

/nhlaarlarda: 

Bira fabrikalan laakkmda 
tetkikler yapthyor 

Hiitiımet tarUmdan satın alınması 

brarfa.•ştınlan Bomonıi bira fabrıka -

dle hllen faaliyette olan uraat işletme

leri kunBDUn8 aid Ankaradaki bira fal> 
dlasllmı tam bir biTlik halınde çalı -
~'rndc b ra lıtiyacını fazlasile temin et-

meleri düşünülmektedir. Bu hususta 
icaıb eden tetkikltt yapa]matad!r. .................................................. ·-········· 

Dun a .,.baırtbleaWea aena..ter 
~:M 

Anlan Ç•ho11 

6No. Kog ş 
~~-Çnaen: 

Hasan All Ediz 
Remzi Kltabeft 
..... Sr. 

Polisti': 
1 - Teklif :mellıtublannın ihale lilnü aaat 14.30 a kadM' .mM.bı.s mabbWnde DaımJ 

Encumen ReWittne -.ıerllmlf w,a la.deh taahhüdlil "fe muhür mumu ile tapMılDUf o. 
larak posta ne sônderllmit olmaaı lbuudır. Beşiktaş Askerlik Şubesinden: l - O

kur yazarht na dair diploması bulunan_ 
Dört ki i kav~a edukea biri !arla ııae, ona, Dk mekteb mezunların. 

~tada olaoaık ıeclkmeler kabul edllmes. (2987) 

ya al ,n 1 dan ıo • 40 J'&Ş!ndakl bayanlara ınaham 

Galatada oturan ÖınP.r, Hasan, HulUsi uterl ha.ııtanelerde açılacak olan cr1ıar- Ankara l ... ttksek Ziraat Enstittlstl 
tlaneı '" .._. ... kıet. hemşirele.r tur 

ve Mustafa adlannda dört arkadaş dün 1 .suna ~ırat ""'" ıat!Jenlertn lrarıctıa: R klJt Jftğftnd 
O ClVarda bir kahvede oturmaktalarken rı yapılmak üzere l'UbemiR her fUn Ye e ur en 
aralarında bir iş meı:eles nden kavga çık- saatte fifa.hen müracaat etmeleri. ı _ MüMlele'IDl.3de putf kor1uım& tertibat. if n tlt) kalem elektrik malltmNı atık 
mıştır. Etraftan müdahale edenlerin yar- 2 - Bu tunlara if&lrat edecek ba.1an- euııtme suretllt aatm alınacaktır. 
dımıle bir müddet sonra kavgacılar tes- lara kura aonunda VekAletçe dip1oma ve- 2 - Muhammen bedel <3738,M> Ura ve mıavakkat temınaı <•,24.91> Un.dır. 
kın edilerek kahYeden dı=n çıkarı'mı• rllecelt rl1l birçok rüçtıaniyet ve lmtı - 3 - · İhale ctınü 27/ 4/940 Cwnarteai &ünü aaat 11 de Rektörlük binasında.ti komuyo 

r- Y yaz haklan da kuaIUIUf olacakları llln tarsfın~an yapılacakt.ır. 
}arsa da bu sefer de sokak ortasında bir· olunur. .a - 'Malzemenin et.na Te neTini görmek teparuıı i&l'tııame ile ful& lzahat almak ıs.. 

bırlerine ömgirmi§ler ve bu esnada kavga • '--·-· ... - ....... ·-·-·--...... _ .,./ u,enıertn da1n mMDrlottıne mtıracı.aı 17lemclerl. <2837) cl646:o 
cılardan er kolundan bıçakla yara - -=-=-===---======-=-=====-=:ıı::a-==-----=--===----::::aı---========---==---=---"' 
lanmıştır. ZabLta kav-gacıJar hakkında 

takibata başl&ml§- Ömer tedavi altına 
alınnuıtır. öım.erin kimin tarafından ya- ,tJJ••ım. Bugün TAKSiM Sinemasında ralandılı tahkik edilmektedir. 

Bir iqaat amelai ya· landı 
Yenicami avlusunda belediyeye aid in

patta. ~ amelelerden Halid. )ıfeh -
ınect ve Osman dün yıkmak üzere bir bi
mnm saçağında çab~rJarken saçajın bir
denbi1"e ç6kmesile beş metre yüksekten 
yere dilpnüşlerdir. Bu sukut netıce!inde 
Mehıned ağır surette yaralanmış ve Cer
rahpaşa baatane81ne kaldırılmı§tır. 

Bu •en• Türlılg~dtJ yapılan ~n bllgülı 2 filmi birden 

1 - YILMAZ Ali 2 • 
Modern Türk polisinin iştirakile 
tertip ve temsil edilen zabıta ve 
cinayet romanı Eser: VA. NU. Eaar: 

Taş Parçası 
Güldüren ve ağlatan 

bir aile f aci~sı 
REŞAT NURi GONTEKIN 



SON POSTA 

a rııeınun 
• 
ltalganın müttefikler aleyhine 
lıarbe girmesi mümkün müdür, 

girerse netice ne olar? 
.... _ --·... Y A Z A N ·---·---------1 ! 

1 
BmeJrlt pneral B. Emir Erktlet j 
·-·- ·-- , , Son Posta " nın ·~~~~-~uh~~~~ ..... _ ._j 

1 Hidiaeler Ka,..ımııda J 

Yaza girerken 
cBelediyenin şehir yollarını sulama- plijlann kalabalık olduğu günlerM.; 

ya tahsis ettifi arazözler kili gelmedi- plajlarıır futbol topu getirip oynadılda· 
ğinden bir !kısım ca<tie ve daklann n şikayeti mucib olmakla. badema 
sulanması mümkün oJamamaktadtr. • plAjl-arda futbol oyllı8Jll'n8Slf müsaa .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de edilmemesi için ptaj sahiblerine 
cHavalaıın çok sıcak gittiği bugün- tenbiıhatta ıbulunu1muştur. • 

lerde şehirde buz thtiyw» gene başgö&- · • • • • · · • · • · • · • · · • · · • · · • · · • · · · • • • • • • • · • · · • • 
~ımiştir. Şelııin btr çc* y«lerlnde cMek:teblerln tatfl olduğu Y* ayla-
buz bayileri bulunmıması yüziinden rmda çocuklar içlın mahalle ara~ 
halk sıkıntıya düçar olmaktadır· Ya - ki arsalardan ve tozlu daklardan batt
k:ı.nda bifr tedbir alınacağı ümid edil - ka oynıyacak hava ve güneşten istifa· 
me'ktedir.• de edecek yer bulunmadılıı nazarı dilD-

............... ............. . ... .......... kat.e al111ıarak her semtte ayn ayn ço-
«Yaz mevsimiı oolayale bir çok ai- CUk bahçeleri napılmasıma karar veril· 

leler sayfiyelere taş:ınmış oldı*lanndan mıişttr.• 
vapur ve trenlerde izdiham göze çarp- ......................................... . 
maktadır. Bilhassa W!pUI'lar o kadar cİçkili ve çalg.lı bahçelerin fiat ta-
dolma'ktadır 90. her uaman için tehlike rirelerinin pek faıhiş olduğu görülmüş
melhuzdur. Alakadarların bu hususla- tür. Belediye. çalgılı bahçe tarifelerin· 
rn tetkik e'tmeleri ve seferleri çoğalt - de esaslı bir tenzilAt yapmak üzere 
ması icab etmektedir.• bahçe sah 'blerini belediyeye çağırta -

·•· ··••·· ·•· · · · · · · · ·· · · ··•••· · · · •· · · · · · · · · ralk mü:zakere yapmışsa da bunlar da-
cSamaıtyada açıkta denize giren Ah- ha az fiata idare ettiremiyeceklerini.. 

med oğlu Er ··n boğulmuştır. Bir daha ~lerl kapamak mecburiyetinde ka· 
bö)le hadiseler n VUkuuna mahal hı - 1 caıkl "ddia tm• lertiiır. B ü
raıkmarmk üzere belediye aç kta deni-

8 
. ~lediı ~.:~~;~ ri tara.fıtmtın.ıft ... 

· 'lrn · · ........ ~ zenne ~ ye uruı~~-L'"l•e nUAMı 
ze gın esını ıınene ..... '-"'lur.. 1 ı· "-4.11-:ı..:-- 1-..L.- .--.z..t· 

V3Z ye ID 1.e~U\.JIUe '.l\i:lllClr v~:UJU')'•lr0 » 

«Plaj tarifelerinin pek y\icsek olma- * 
sı hallkın plajlardan isıttfrlie etmeleri- Geçen yaz, evvelki yaz, daha evvel· 

ltaıycın cJ.aD topçua '°" mcınewcılcmfa :-n-"' .ı...... •----A-L-.Jı. B "h ı· --.l-- d h 11J, ne •ıld\.an 'Ul'ra1uıu:t111CIA'UM.1ır. u cı e ı ki yaz. U1AW:1o11 a a evveJll\.1 yaz gaze -
.!!~ 111 evvel İtalya. deniz aşırı bir Os- kısmen de İtalyada bulunan yabancı ga- ııizlerle, Habe§istanla ve hatti Libya ile nazan di.kbte alan belediye, pllj sa • telerde çıkan bu havadisleri ıbu yaz ol· 
--ut eyaleti olan cTrablusgarb. ve cBm- zete muhabirlerinin yazılarından takibe muvasalası kesilecek ve bu müstemleke - h"lblerini ça" rarak fillıt meselesi üze - oku " ilıl istedi 
illi. 1e tasallut etmif ve Balkan Harbın- med>unız. Bunlara göre de İtalya. Kor • lerini kayıp dahi edebilecektir. Çünkü rinde iken<iilerile mfralkere~ başla • ~ .. mamayı gon amına. 
~de istifade ederek On iki adalarımızı aika, Sawa. Twms, Süveyş ve Cıbuti ta- müttefikler ilk evvel denız ve hava Llo- nnştır. . gonlıiin hangi tLı!t.ediıği olur ki- bu ol .. 

eylemişti. leblerme kar§l müttefiklerden ancak m~n larıle Akdenızde hakimiyet tesis edecek- stm. 
a......_~ Harbden sonra Avusturyadan, fi cevablar almı§ olmak dolayısile gayri ler ve bu hususta aglebi ihtiınal muvaf . . . . ... . .. .... ...... .. .................... . 
:-~ kadar cenubi Tirol ile Triyes - memnun ve öfkelidir. · fak olacaklardır. Bundan bqka. Libya «Bazı gençlerin. bfthaaa Pazar gibi 
~~dan~~~ff~· I~ın~~p~~,e~~T~~~~b~~~=-=-------------------------

~ ve Amavudluk sahillerınde bazı müttefikler aleyhinde tezahürlerde bu - yai'ebunungerisindekı çöller İtalya dili c Bun lan bı·ıı·yor mu ldı· nı·z ? :J 
&:::_•tıejik nokta ve adalan alınış, fakat lunmasının sebebleri de qte bunlardır. manı yerlilerle ve Sünusı taraftarlarıle 
.._. tiirlü memnun olamamıştı; çünkü Dal Elhasıl İtalya istiyor ki Akdenizde 1n • doludur. Bu suretle üç taraftan taarruza 
~ve Armrvudhık ona verilmem·ı, gı!teren n değil, kendi hükilm ve kontr~ maruz kalacak ve ana vatandan ancak 
.. 'rürkiyenin misakı milli hududları lü cari olsun. Halbuki Akdenizin iki ka- pek mahdud imdad ve takviye alabilecek rr.uz yemek rekoru Paristaki yiyecek istihlaki 
~e bıraktığı gayn Türk illerden pısı ile merkezındeki Malta adası ve do- olan IJibya İtalyan kuvvetlermın uzun 
-.ıitere Filistın ve !rakı. Fransa da Su- ğu Akdenızde Kıbrıs, Fılistin ve Mınr müddet mukavemet etmeler· m mul de- Sam Mat. Fk> • HariJıden evvel Parislıe bir ıenedıl 
~ aldıkları ve İngiltere zate,n Mısıra sahilleri İngilterenin elindedir. Fransada. ğıldır. Aynı mulabaı.a Habeş standa~i ri<la'da Keyvest - ıfOO milyon litre sOıt. ıf<f milyon kilo 
~ _bulunduiu halde İtalyaya buralar- bizzat cenu.'bi Fransa sahillerinden ve ltalyın işgal kuvvet'erı için, biraz daha te ikaı et eder. tereyağ, S 1 milyuı kilo peyııtr, 170 
-.bir hisae aynlmamıftı. Halbuki, on ın Korsika adasından başka Cezayir ve Tu- fazla bir ihtımal ile. variddir. Onun içın Bu adam bundan 4(J/'// bin ton e~ 26 milyon kilo yumurta. ve 
~ ve metalib hırsı ta Hind ve Pasifik nua gibi fimall Afrika kıyılanm ve Su • İtalya den zlere hik.im olan müttefiklere k rk sene evvel 1 milyon 350.000 kilo un istihlA.k edi-
... ,Y&nuslanna .kadar uzanıyor ve Alınan riye yalılannı hükmünde tutmaktadır. karşı uzun bır harbi göze alamaz. Çünkü muz yE.llldt rekorunu bnmşıtır. O za. liırdi-
~ekelerinden de bir pay istıyordu. İşte böyle bir Akdeniz bir italyan denizi böyle bır harbe dayanama::. Bu sebeble, man.dan'beri rekor kıendiısindedfr. Bir * 
a.~~lini beş sene evvel. Habeşistana sa!,11ır mı?. B~ vaııye~te İtalya i'e ~nun İtalyada deniz naklıyatmı germi ver • saat içinde tam 168 tane muz yemiş - Saat ibra'erinin boyu 
~açarak burasını zapt ve ilhaktan son- müstemlekelen olan Lıbya ve Habeşıstan mek, sanayi ihracatını arttırmak, sergi tir. Bu rekoru naaJ bybetmedilfııi 
1' IIaıbe, bnparatoru ünvanım Necaşiden arasındaki muvasala ve irtibat emin ad- ve panayırlar kurmak gıbı barış zamanı- soranlara: Londrada yapt1an bir binanın üzeri 
~ ve majeste .U:-1 111: V~~or ~a • dolunalbilir m. ?. İtaJ~~~ İngıltere ve na mahsus mesai ve teşkilata büyük ~ : _ Berı'm gibi yiyemiyorlar 00' on- ne konulan saatteki ibrelerden 1cüçü 
~~ hediye etmiştı. Netıce ıtibarı:e bu Fran.sa~a aleyhtar. gorunup davranması- hemrniyetler ve mevkıler tahsı:: edıld1gı dan! cewbını vermiştir. Ben lenetini ğünün uzunluğu 2 metre 60 sant.inı 
wovo İtalyanın İngiltere ve Fransa ile a- nın zahiri ~~len b~nlardır. görülmektedir. alınadan yutarun. Böyle olunca çok bü ·· w "nün uzunluğu dıa 3 metM 41 
"8inı daha çok bomıuştu. Bunun .da se- Fakat goruyoruz ki İngılt~de veyahud Ancak İtalyanın barış zamanına mah - fazla muz yemek imkAm hasıl olur. san~ geJmdttedir. 
laet>ı onlann İtalya hakkında, Mılletlcr Fransa, İtalyanın ne Akdenı" ve ne de sus mesa sine aldanmak da doğı·u de~ıl- ............... - ........... ·-·----·--.. - - .... ·--·--·-··-·--·· ..... . 
Ce.niyet·nce tertib olunan. umumi sank-ı denızaşın tıcan ve iktısadı faaliyetlcrıne dir. Çünkü onwı bu barış mesaısı kadar 
~ hareketinde baş saik olmaları idi. hiç bi~ ~etle e~gel olmamaktadırlar. harb hazırlıklanna da eh~yet ~er - _r--\ ~ _ ~ 

l'akat İtalyanın fütuhat hırsı Habe~is- Onlar ıçın Akdenizde tek hedef statoko- diğı ve bugün sılah altında bır m iyon ~~ 1 
1'ıııa bitip teskin olunmamı§tt; 0 , geçen nun muhafazasıdır. ~talya ıse bu statoko- as bes d ğı görülJl!ektedir. ,._ N L s L E R 
1ıl bu ayda (8 Nisan 1939 da) Almanya- dan memnun de ild1.r. 1 te ihtı'afın e ası İta )a d ~ r yandan sahillerini bir ih- ~ 
~Ç~~ffiwa~ffrnahallih~e~t- ~~d~~ n ın.k~ah~u~anmbir~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
ı.rıı.; Avrupanın çalkandığı ve Balkan • Bu ihtilaftan harb çıkacak mıdır? Biz arruza ve sanayiıle şehir1erini hava bas· 
ların allak bullak olmak ıstidadmı gös • böyle bir ihtimali hiç olmaz a şımd lık kın ve bombardımanlanna karşı korumak 
~pek karışık bir sırada Arnavudlu- varid addetmiyoruz. ~,ünkü İtalya mutte- iç·n 13 ya ını ikmal etmiı çocuklarla, bü
la 9Ullanımf ve bu küçücük memleketi fiklere karşı uzun btr harbe dayanamaz. tün kadınlara ve askeri hizmete kabili· 
st.ai etmişti. Böyle bir harb için sanayiinın muhtaç yetli olmadıklarından istisna edilmiş o • 

Arnawdlar nüfusça bir milyon kadar olduju ne demir, ne kömür ve ne de lan bütün erke~lere şamil umumt bir si• 
llln.er ve her halde 3-4 fırka seferber ede- petrole İtalya kafi derecelerde malik de- vil 1eferberlik teri batı almaktadır. 
lıairterdi. Fakat buna lazım olan silAh, jildir. O, sanayiinin m•.ıhtaç okluğu he- E'hasıl harb ile sulh nrasmda müte • 
lllaaU.eme ve vasıtalardan mahrum bulu • men bütün ham maddeleri denizaşırı yer· rakkiıb elinde silah hazır bekliyen İtalya· 
~!ardı. Çünkü evveli fakir olup ttal- terden getirmektedir. Bu hususlarda Al- nın hakiki maksadlar.nı ve yakın bir za • 
hdarı temin olunan borçla geçmiyorlar- manyaya da dayanamaz. Çünkü Alman· mana mahsus hareket tarzını tarnamıle 
da. Ancak mahalli inzıbat işlerine yarıyan yada yalnız kömür ~vcud olup İtaly~- ke~fetm.ek güçtür. Fakat bu ?'eçbullt i~in 
~cük Arnavud ordusu da İtalyan za _ nın muhtaç olduğu azım miktarlarda ko- de malum şevler yok değlldtr. Bunla~an 
1*ierı nezaretinde idi. Bu vaziyette Ar _ mür ise demiryollarile buradan naklolu- bir tanesi de İtalyanın her halde mutte-
~ mfW müdafaaya elveriıli mü- namaz.. . . . fi1der aleyhinde uzun lll~cek bir ha~b • 
laJlnce bir ordu teşkil ve techiz edemezdi. Demır sıkıntısı İtalya~ ~~den bıle den mümkün mertebe içtınab e e e ıdJr. 
Ot.un için. Amavud kralı ile bir kısım duyulmaktadır. Bunun bır delıli bu mem· Buna itimad edebiliriz. H. E. Erktlet 
Arnavud vatanperveri. İtalyanların Dra- lekette bütün demir parmaklıkların ve ............ . Y ................ 

1 
.. - ·- -d .. -............ -

la çıkmaiarile beraber kaçtılar ve bu su- sokak llmba sütunlarile, tramvay. elek· ugos avya an 
l'etle İtalya Arnavudluğu pex kolay ı§gal trik direklerinin sökillerek yerle~e ~ • 70 kişilik amatör 
ttti. Çünkü iki tarafın askerl kuvvetleri jaçtan yapalnuşlarının ikame edılmesı • • h t• 1 • 
lrasuıcta mdtlıi§ bir fark vardı. nin emrolunmasıdır. bır koro eye 1 ga ıyor 

Bu suretle MUSllOlinı İtalya kralı ma Benzin, bant zamanı bile, IU gibi sarfo· Yuplav devleti MilnakalAt V<;;n.a.ıo;w 
"8te üçüncü Viktor Emanoele üçüncü hman bir meddedir. Bütün bir harb .za • nın 70.000 kqıden ibaret m murla ı ara
a..r hükümdarlık ünvanile beraber Ar - manına kAfi ee1ecek benzinin evvelden aından seçilip yetiştirilmif kadın ve er
laa'V\ıdluk krallığı tacını da temin etmiş- i<ihan ise birçok pratik 1ebeblerle müm- kekten ibaret 70 kffilik bir amatör koro 
U. Fakat Mussollni ve re.sml İtalya gene kün değildir. heyeti Belgract llıomervatuarı profesörle
ızıeumun değildir. Bunlardan bqta İtalya dar bir yanm- rinden M&lyö Baypnsk.y idaresinde Bal-

Resmt diyonmı, 9flnkü İtalyan ekseri. ada olduğu için denizden ve havadan ko- kan turnesine çıltmıftlr. Bu koro heyeti 
r.thıfn Bay MUBIOlini gtbi düf(lnüp dü - lay yaralanabilir. Onun içm İtalya ge • 1 Ma,. MO Çarpmba ıünü İstanbula 
llnmedikıertiıf bilemiyonım. Bununla be çen Büyük Harbde bir azası bulunduğu gelecek ve 2 lıfayı1940 Perşembe alqamı 
raber totaliter rejimle idare olunan mem- ittifakı mileelles ile değil. bu ittifakın Beyollu Halkevi soeyal yardım şubesi 
leketıerde halk kütlelerinin ne düşündük· hasmı olan İtillfı milsenna. yani İngll • menfaatine phrimtzde bir konser vere
tıriııi bilmenin büyük bir ameli kıymeti tere ve Fransa ile birlikte harbe girmlftl. rek avdet edecektir . Bu hu.susta Yugoe
~. Onun için biz İtalyayı ancak res- Şmdi de m6ttefild Almanya tarafında lav ~loelulU De Beyoğlu Halkm 
llıt ltaıyan teabiirlerlle, hükllmetln kon- ;vant mdttetlkler aleyhinde harbe gird1lf arumda telMI ""1mmfbr. Tdlült "" 
lıroıuncia bulunan İtalyan basınından ve takdirde, 1taqanm eneJl bltb dli de • JllOlrml QDC& ~ 

Bir gencin melıtuhu 
Etrafında 
DilşOnceler 

cAfyon.dau mektu!» aönderen bay 
cN • un yaZWD!, makine ile yazılmıf 
olmasında da büyük bir kolaylık bula
rak, uzun oJmasın,1 rağmen dikkatle 
okudum. hatırımda bilhusa ilç nokta 
kaldı. • 

Birinci nokta: Blr cfazlalılt•tır. 
Bay cNıt : 

- c ••• Adımın pıetede ve bu yüz· 
den çıkmuından Grküyorum. Bunda 
da sıze tiiveniyorum, adımı, sanımı 

belli etmi,eeellni&i O.mld ediJOfum.ı 
dmııif. Şu kadar aenelerdenberi bin -
!erce mektub aldım. J(lzlerce aile 111'· 

rmın içine llrdtm. ald•lım melnublar 
okunur okunmaz yırtıklı. ötrmdilim 
sırlar. cevablan verildW dakikada 
kafamdan Bilindi. pmdl hiç biri ha\ı • 
rımda delildtt, bu. bay cN• Wl met• 
tubu için de böyle olacaktır. Arzaaun-.ı 
kaydetmeseydl d• olabillrdL mektu· 
bunun claıla" n.oktaN buradadır. Fa• 
kat fazla ahnpn oJmıyayım.. 

tıdncl nokta: BaJ cN• un brakte • 
rini ,ı;.terlJor: 

- Ben çocu1tken baham ölmllf, tah· 
silim1 annemin nezareti altında yap • 
tım, muhtelif zorluklar içinde ılerlet· 
tim. bitird'im. Hayatta kendi kendi 
yol açtım. demif. 
Ben sinklerinda çeUk aağla 

lunan kaç kişiyi tanıdıysam. kaç btl· 
yük dünya adamının hayatını ölren • 
diysem, hemea hep8&1lde de milfkül&
tı yenmıye çocukluktan ahpnıı oım. 
nın muv.ıffakıyetlerjnde büyıik ofl 
8.mil olduğunu gördüm. Bay cN• belki 
bu dakikaya kadar zahmet çekti. Fa
kat şimdi iyi bir yolun üzerindedir,. 

'Uçüncü. noktaya gelince. bu nokta 
mektubun esumı tefkil ediyor. Bq 
cN • evlenmek arzusundacflr. YBfl, ao
ttmal vaziyeti. kazancı da mOsaıddlr. 
Evlenebilir. Esuen kendisi: 

- cEvlenmenin blr terakki amfJl 
olacalı dA fikr•nded•r. DüJ&nce1e ~ 
tirak ederim. Yaln11: bunun böyle ol
mua ef olat-ak ll!Çfleeek kadının file..--!. 
icttmat, ailevi vnztyetir.e bakar. Sonr11 
muhitinin genfflili ile de allkadardır 
Abl halde bekledıtintzin tam 
zıddı ile ~17.. Bu d,,~, -·
iledir ki !>ay cNi un benden _,,. ... 
bunda lsted Ji ,eyi yapmı 

* Ankarad.ı bay K 

Ankarada bay 
tzmitte baY.: • K. T., mektublarını-

zı fırsatı b . yerlerine isal ede· 
ceğim. hı belkı doğrudan doğra-

~ Belkl bu sütunda bulur· 

Bayan cC. C.t ye: 
Mektubunuzu allkadanna verdim, 

okudu, ful& saffetin sizde <ılduğunu 
söyledi. TEYZE 
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Teni şairlerimizin 

gazel eserleri 
Yazan : Halid Fahri Ozansoy 

SİNEM.& 
Sinema yıldızlarının hakiki 
isimlerini biliyor musunuz? 

• amiml bir llihenk ft ... illa akıtı ftr. ı.ı. I Doldwm. .. onunç ..... _i aşkı r·············· ·-··-··········---···---···--·---·····-···-··-···---·---
•m pft(lierin mahud \&atiye •anımdan bir titri: .Baf&all.bafa elpn lle n&le. • ıL!...Jıl 

INıri, w..aı bir t6*. yeni di,e IMlfN'dlle~ Erip1ek mıftm1ıriia 4eiil Ahmed e..- : MeNla Annab.llanın haltilri iami Sazanne Charpentier, Jean Ga,,.,.-· 
,.derin ~ CJku3ıonun. :aunı.na ~ ar...- ..a.kin detti, ; Bilmem, O&hid Tanyol'un arus mı.&Tala. i Jean Moncorge, Viviane Romance'ın Ortan•, ClaaJett Colbatin 1" 
...... bw ~ bralallla teri Ulan Yellu .. mail...... rU'lda da Yabya Kemalin f&l')Uiannd&ld .-ı. : cı.- L • Af F" ı.ıı• " Al' F"-" 'J' 
1'* enwetn lur.kı mumma .,~ ouu •a öa Za••na lt1ru •etti!• ler kulatınısa çarpar ctbl olmuyor mu? Bu : IKlllCf!Oın, ıce ıeıa ın e ıce 18"e er. 
fttldlr. Ben 1fte IMı ,._.- Jalılıs pütnt Deeell J01 ~- ıthıe... te.J.rlerln aleyhinde delilim, ancak hece ile '----·-·- ____ ..... - ........ _ .. ___ ............................. .. 
...-n tMı mabd\ld, laıllat ttlr ..,ı.r Ylde- o tadar möetetll ıt>ır ruh terennümü yaraı_ 
den Ye alllaplır fHDWe ınoe ft ,._ı b1r T•nç kayalanlan usan mak dururken Te bunda muuffak1Jet te hl-
fefler ,_..yan bu nlınunelerden l!laıWarı. Su Pltl ıdr zaman; .sıl olm\lfken, aruzla bu tem.re devamlı ıu. 
At :ıkleceoettm. Karalamalarla muaıma- Ona dar des8 •lr ln, rette kapılmanın t&bUoke&lnl ift.r ten ttJl-
lara seliaee, ne ban1arm si}Hinçltit6nu Ye Ses ftll'1Des sesimbe... dıml alamadım Bu noıt.ları d \, bunun ıçin 
~irltinllllni C(iılterma .1ç n Orban BeJfınln buraya kaydediyorum. 
Eyoo ulbrını .kendbnde bulab liJ'onmı ne ae ~ miimkun delil, Rıfat Ileaz, ıenç .p.lrler içinde tıiLtitçe te. 
obunlant&n herhangi ıbirinl Yeya bir 'kaçını, YoUaır pek usak sise... k8 ül eden bir çehredJr. Aram&k'tati tlir. 
Nurullah Ata9 ıl:bl, ~nt aan'a.tm deha nü. Zamana deeek ettı.. ler nden bmni t.am olarak buraya nakled•r-
munelert dıye lli.n etmek ceaaret w meta_ O da 7ol vennes blse... ken derın bir mevk duyuyorum 
il tmı bir kere de kendim denemek bevesı ı. Cabl• Tanyol Davet 
deyim. Q1nkü benım kanaaUmce ne topye_ Her llt şair, aruzla da yazıyorlar Fakat itina •ir haala tenelfia ettiiim .adi; 
ön lılol mü.şahede etmekle arada kalan ba- bu fllrlerde biraz Yahya Kemalin fa~a.slle Yüzlerde mallbülyasını sezdt.-en aıatı. 
z bepler nuardan alllneeilir ne de kotu ve Ahmed H&.1imln tellrlerl ıörillüyor. Maama- .. utu abmlyah kqlarla delduran 7•Ta, 
1&deet eba&trıt, altalıt.a dızÜaııt telime - Uh 4ılrler fena ı:nı? .bayır. ince hayallere ve Veneeeml a7dınlatan esrarlı ku•tL 
Jliı.nlarma aorla bayat batkı verilebilir. HA. itinalı .mısralara rulı.rorm, fak.at dedllım 
mlı manaıusın manuıahlını lıtb&ta U.ltmak llbl, bunlarda b&fka bir dtyann evYelce ta. KapDDda tüneyen nlaim, itimde rebaft&, 
ne kadar lhwmus ltlr k.ülf t.lt bö 1 dılmı.t zevki ve kotlanmış rayihası var. :Bu. Gödertme örtülen 8Yku, kanat se.lerl. 
Daftll*Jen tahWr dtJ• aıır.:ı..;.k f,.e0 ~::ınun ~n orijinal vaaınarından bir dereceye Mes'ud pena.nenin a.taa•a W..'3• deni. 
rece -aııuu lblr ak&Uııktu Bu tadar ~iyorlar. İtte b.rfılıtlı bam mi- Geçen umanı batll'lay1', riyaya •ant. ,... aanınm. nun aller 'Veriyorum· 
1çi.n ben, iltikameUm.I. ne o JOla, ne bu yo_ •Dönüş. ten 1 Rlfat ll«aa 
la, :yalnız 1J1 ve eüul buldutum blr cepheye Bir "n smaeak budu pmarlar• 1 Bu makalemde dıter mecmualardatl atl. 
tntnıcettm ve orada birkaç cazeı eaer göre- ıa • l •l 4ilrlerden de etran1ea bahat lın'kln b'!-
bildlm.9e b nl ta .. _ .. ır. ...t .,._ Yanm .. dinecek.sin tepelerden, ıamadılıma müteessifim. Çftnktt. yalnıı A.. 

u arı n----.a -11aca..... Atnında çelenıtn .ır avaç kar! t'h"'• birk il · 1 d d bi 
Bura.ela tunu da itiraf edeyim ki, ihtimal rama ~ aç f r uzer 0 e urmak • 

daha birkaç makale lle tetkik etmek iltedL . ...... ..... .. .... .............. ........... ... ........ le yazımı uzatma ta yett.1. Ma.amafltı o mec-
1.im bu ıribel ve manalı fiırlerl muayyen bir Uçmak mı yeşil llel!J"ere dotnı! ınuadalu türlerden ileride tıene ba.hH im. 
alstıemle blr yere tıoplamıt detıllm. İçle nde Duşmek uçurum kalbine anin! kin bulacatımı umarım Şımdıllk, ayrı ayrı 

Duymak yeni bir zirve ıururu! fiç mecmuada dikkate çarp n bazı nümune-
blrtaç &1 Ye belki de b r yıl eTTel fU nya thsaa het-1 ter kaydedt.blleceğlm. 
bu mecma&da inUtar edenleri nrdlr. &sa. •Ayna,. dan Yeni çıka.n .sotak• mec.muasındatı Saba. 
aen bu tlırlerden hertıangt bırlnln talrl ~ Ruhundaki sa~°' kokulardan hattın Kudret imzalı ve <M. de Ooantr~'ye 
fıyectl~, :rabud detlldlr, iılm1 b rçot içmişti şarap [•] renıinl her cam; •lirler) sernameli dört parçadan müretteb 
clmlelere meçhul talmıt bir ır.ı,mewr, ya. Enıekt.e onunçün bu sulardan bir manzume, orıJınaliteaı fle ıbllhaasa dit. 
hud çak tanı.nm)fW', btit.ttn bunlan dtl9un- Bar şarkımın en rencl •• akşam! ıkatl çeldyar. İnce lbir haya.t l&tlhzası, bu 
mHMıı -kendimi tamamlle · uzatta ttıtarak ihsan heri •lirlerde gizli bir mellnkoll ile blrlepnifl 
bu ife siı1ft1orum. Hem burada, ruıeıe bir •Ufuk• tan işte ilk parça: 
HÇUnlıı ft armı bile bır callıbeli oktutunu Çıktım • ~enllt ufka denhler ılbl sessi•: Zoraki şiirlere ratalayaınusını11 
lntiı' ldmlmn. l!Uslu, kızaran Mideler lstinde uyuklar... Hayatında Morudear Coaatre'nla 

ftM maamm iiltönde, İlmirde çıtan Ara. Cahid Tımyol Yabad defterinde. 
mat JMCWQUlnm ..a bl.rU.9 aylık ntiaha_ Her iki sair n bu arın ml6raları, pek haklı 
ları ... Bu nt.halan tar•ınrlr.en, ara.~ıra. bir tedai ile (lbtlhııMa BM noktasından) Ah. 
cidden .-ı w .-wıtnı her feJ'den ziyade med Ha.şhnl ve Yahya Kemali düftındttrü

Biliyorum ıtalr detildl Joan Blondel'in en ıon rerimlerlnden bıri 

aamladUlinde lshar eden ... mansumelv JOr iü· 
btllUJWUL Jlakıa b'lllMnlan bban tıerı im Y&ll8Ull dineeekda tepelerden 
alı im ıane.: • • fhsan heri 

\'akta ld ... ,... ............... b11: Al·- ........... •tr ..... JllllrÇIJll, 
.,. ., rl7Ul6aa artakalır •tr illi•-

o ,... lllil7aP ...... ..... ... 
Bir imle, .,....._ 11711JUl ..-m satır 
.,,...,,, ...... aektalar alv, .,,.. ... 

Atll' •tır çıkaeünn ita •••H9"nlerdf'n 
Ahme41 Ra""9 

Gita al ekalhll.I le7ale! 
Ah-- llqhn 

• fliı*, adeta. Jl'ranaıı aembon.t 4&1rle. i'1ftlfll 1111'&11 rmıtnı her aua. 
rlnıden O.C.Seıı Rodembech'lıı aktun nOB. h•n beri 
~lısi ..ıertnden bir teY Yar dlyecetım ıe-
11,Jw. ~bu ,eni aes, daha oalılllıraa. f~•ı.tl FnuH •• alnd• 
llu Wbllltfıe daha çok tatlı ritmler ıetırebl. .Aı.taed ...... 
111' ince l>&r hüsün.le 6rtilltı bu putarol mıa. 
nJan ruan cençtıen, lluide, daha mütekl
mu -ıerını sorer•t tekrar babaetmelt 
tendlme böyüt bir wen addedecetım. 

Emıekte enunçün •u sıdanlan 
Bur prkuam en renel ba akşam! 

basan beri 

Caııbkl TMıyal. Aramak. meemuumda dllt. [•] .şaıt>. m lmalesi llzım ıelen aruzla 
kate çarpan yenı talrı.rden öiri.d de budur. bir mwada bunun nazarı dlkb.te alınma 
türlerinde beltl flmdl111r. 9C* 1enl bulu.tlar muı ahenltslıılit tevlid eder. Burada oldut~ 
ıot, fakat aaf türe yatıqan temlz blr 11.san, stbl. 

•Son Posta•nm edebi tefribu: 36 

Yalnı11 elbisesi Ye ayakkabı an 
Ve •fr de da1191 YaNL Bugün ~rini zevkle seyrettiğimiz 
BllhMM tu VI 1lno41 kıt'a, milyonlara. b&- ve kendilerini belendilimiz Fransız 

alt hayatın aonunu M .sade bir ıetıra-la an 
ıatıyor: . . -

1 
aan'atkarlarmın bir çoğunun isimleri 

Öhımi çek oluyor ~ aonradan takılmadır. Bu san'atklrlar, 

~ ;::-..:_ b;:n:~tır ... ı halkın daha fazla dikkat nazarlarını çek-
MelHlyt mek, daha hot görünmek için hakikf 
Dtter rtnlerlnden. ilimlerini daha luaa. daha hoı, daha ca-
8aba'hattın Kudret.. ıbu imzayı bu kıt'a zib isimlerle deliıtırmiılerdir. 

bana her zaman aratacak. Ne kafiye, ne 
hece ayw, bunlann hiç biri yot, fak.at de. Bu auretle iaimlerinı delittirmif olan 
Tinden çarpan bir «mlyet şairinin ta}t)t nr. 
Batta ne l.sterlıı? 
cServetıfünun. un aon nüahuında çıtın 

bir filri de aynen alıyorum. H~. hayal, mu. 
alkl, her feY var bu şiirde ... 

aan'atklr1ann bir listesini yazıyoruz: 

Şimdiki ilmi Hakikt ismı 

Gaby Morlay Blanche Fumoleau 

Juleı Berry Jules Paufichet 

Jean Gabin 
Alice Field 

Rai.mu 

Tino Roasi 

Georgea Thill 

Miohele Morgan 

Florelle 

Josseline Giiel 

Femand Gravey 

Viviane Romance 

Lisette Lawin 

Jean <lıavrier 

Vera Korene 
Artık gülemiyorum 

Artık ıfi1enıl7onun; 
Kmanpç yuYalan 'beal oyalamıyor, 
Bitin ııaatlerlml hayaller alannyot', 

Dettştl mi ıklertm? 

Jean Pierre Aumout Jean Pierre Salomon Lyne Clevers 

Marcelle Oıantal Marc.elle Yefferson- Louiae Carletti 

Cohn Bernard Lancret 

Jean Moncorıl 

Alice Fille 
Muraire 

Constantino Rosal 
Jean Ducoe 

Simon~ Roussel 

Odette Rousseau 

Jacquelines Blanlo& 

Mertens 

Ortmaus 

Marie Carenil 

Jean Dufayard 

Vera Koretzki 

Lyna Rhalewskl 

Louise Carboni 

Bernard Mahoudean 
Artık riiJem17oram. Claude Dauplin Claude Franc-Nohain Annie Vemay Anııie Vemeench 

Kapanıyor pençerem: 
KaşlU' llanadlannda selim ıetlnnlyttek, 1 Annabella 

c Devamı 11 inci sayfada) Fernandel 

Edwiae Cunati Berval Pasteur 

Suzanne Charpentier I Henri Rollan Hendi Martine 

Fernand Contandin Claudette Colbert Lili Chauchoin 

Edwige Feuilh\re 

ederken halinde ne bir heyecan, ne dt - Hayhay, tekrar kı:>nUfllnlZ. Ş md • ı 
.Jik, mevzuubaba olan o tıp hak1ttnda yal-
nız ıki çıft soz -6yliyecetıın Hanı aya bir büyüklük taslama arzusu seziliyordllo 

A Ş K A I• N A N M y A N Eskisi gı"bi hemen daima yanında bU-Iİ411P orada bır seyrarı yapmak onun ho- A 
ıuııa fibııiyecek denemez. lunan samimi dostları, onun bu yeni .. 

• •. ~ detlere inhima:kini görünce, hO§una ait-
Baron cenablarının v cdanının içinde A D A M T ER C U M E E O E N : ' mek için bu hayır ve hasanat yolundl 

"'"'ule gelen deliş•klik. kat'i surette ne 1-1 A L 1 T f= A H R 'ı Q ZAN SOY uslu uslu peşi sıra gitmede idiler. Faka" 
dıf manzarasını, ne d~ görünüşteki yap- 1 gene aralannda patronun cbir kriz p 
N tarzını tadile uğratmıştı. Kendisini Yazan: Jorj Delaki ı çinliğine•, yoksa ortada büyük bir de-
hllA Operadaki balosunda, yahud, daha 
nadır olarak. uzun zamanoanberi aedik- lar yüzünden if'ls et~i~ ihtıyar ~ki ca içinde artık malfun olmuıtu ki, Roze- J ha fazla hoşuna gidiyor delildi. Bunlar lifiklik olmadığına ihtimal vermektell 
Ji nıüıterisi olduğu umumi mahallerde bankedere muavenet ıçm kurulmUf o- lin'm cBaron> u kendilerinden munta- da kendisi için yalnız bir yenilik cazibe- de geri kalmıyorlardı. 
ıörüyorlardı. 1 lanlara kadar her türlüsü vardı. zaman bütün sepetlerini, hattl bir gece si vardı. Hiuediliyordu ki, bu böyle devam • 

Yalnız farkedi'ivordu ki. artık. her Kendi8i de. sabahın 1 inde, havaya gô- içinde iki defa karşısına çıkan kız1ann 1 Ayni zamanda tuna dikkat edildi ki, demezdi: vakıA maiyetindekiler baronUI 
ıamanki acayibliklerine kapılmıyordu re ya kapalı meyhanel~rin. taraçalan ~ö- bu ikinci müracaatını bile hot görerek konakta pek az kalıyor ve ekseriya kA- henüz tam manasile heyecanlı bir pJ 
" daha sabırlı olmuştu. Artık kendisine ~ınde, ya ıası~. avenulerm sıralan us- satın almakta idi. ıtibi ile beraber Paris civarında bir yere 
h beyhude ~il müracaat vaki olırıuyor tünde, yahud kılıtli parmaklıklara karp Emrihayır teşebbüsleri. onda, cömerd- mvı9ıp gidiyordu. Zannedildiğıne aöre yaptığını ıörüyor değillerdi, ancak b1' 
v~ ~esyonel talibler ıüruhu içinde hiç tari_fi kabilsiz eski pt.iskülerile birbiri ü- liği bit"p tükenmez bir hissedar bulmuş· orada bir yerde saatlerce kalmakta idi. kadar tatsızlıktan ergeç usanacafım v• 
kimseyt bot ~virmiyordu. Şımdi bun- z~rıne ~ığılarak metre) atızlannın mer- lardı; ve hele evine müracaat eden talib- Fakat ne yapıyordu, iyice belli değildi. buhranı geçer geçmez artık bu kaynamı• 
Jar için daıına ~yle ıöylemekte idi: dıvenlen. alt.~nda uyuyor buldu~, k_adın lerin kendi cömerdliltinden daha az en- Gerek kendisi, gerek kAtıbi bu gidip gel- illç. gayre muhabbet ve samimiyet kil 
cKim bilir belki sanumidir bu! Belki ba- erkek. bır 5 urO param parça elbıMlı za- fln olmıyan zeki buluflarını takdirle kar- meler hakkında tamamile ketum davra- ründen kurtulacağını umuyorlardı. 1,tt 
na anlattığı do~ur?. vallıya allka g&termekten zevk duyu- tılıyor ve l<>yle valhca bir hediye v.er- nıyor,ardı. ı o zaman, defnedilmiş olan ihtiyar tekrar 

Yüksek sosyeteye mensub, cemiyet yordu. meden hiç birisini geriye çevirmiyordu. Diğer bir takım hldiseler de ayni su· dan k ak iha t Mon•· 
t · t d il f ·ı . mey a çı ac ve n ye , • 

ba,kanı bayan'ar, eml'ihayırlanna yar- nsanıye uygus e ıece yarısı se ı - tş adanılan bi'Akis gittikçe yanını retle dikkati celbetmekte ıdi. MeselA bu • .. kif k k .. dile 
dun etmem için evıne akın etmekte ıdi- leri topluyor ve bütün bunları kalaırıp daha az ao~labtlme:.._ baı::Jamıılardı arada harb 1&nayii fabrikaları tamamile 1 yon [ ] mu atını azanma umı 

1 
k d k d 

5 "" "f • lard be . h" b" ka-ler Bu auretle. btrbıri ark~ bir götürme için e en i ~omo~i'i arka- Hovardaca ve mirasyedice yaşamak töh- imalAtını tadil etmiş ve şimdi ticaret ay an n oynanan ve ıç ır şey 
çok küçQk ernrihayır cemiyetıerbıuı fah- sından hususi bir ntomobıl yürutilyordu. reti. yavaş yavaş. pek hafif taııyamama- ~mileri. lokomotifler ve ucuz fiatlı zi. zandırmıyan oyunun zevkinden vazgeÇl-
ri yardım azası oldu. Bunların l$1nde, Nihaye~ bütan bu insan enkazının plip I "'··lad ~ b. ·y1u,___ . öh t t kt" 1 . ~ b 1 1 d , lecekti. 
diiılriln kızların köylerine iadesini te1'\lll, biraz rahatlık ..nı tadabild]deri bet _a ~ l5• ır 1 ~ver ınEan 1 re- ra.a ra or en yapma5a aş amış ar ı. 
talihsiz çocuklan bimay!! ve henüz 5·nnt y(lz yataklı bir 11tmak ınşa ettJrmlftl. tme inkıllb etti. Zıra hıçbir '4!Yı ona. HattA bir aralık baron. san'at hareketle-
rn....ıe gelmemi• haydudlann ahllkını ltAMı~ çı·çekçt Jtızlar. kendilini bir zehumın müthif tnciliamı terkettireme- rini himayeye kalktı, avangard tiyatro- [•] Her yıl Bnatltü tarafından teni edl " 
~ .., l... -.wa. len blr çc* fazilet ve edebiyat m1ltltatıan • 

yükseltme cemiyetlerinden tutun da fa- kan~ ,.tnıd bir lobntadı ı&rer a&'- mitti; ve .ute ,lı&11Q1v•Ukler, beynel- lara taıhailat verdi, ltbol'atuarlaT techiz nın müeulıll Parlall bir ınanı,.ıpenl' 
kir talebe kızlara yahud iktıaacll buhrm- mez e-.rm. •blıJOrlardı. Çüııldi Mı ıon- milel doWıdınCllıklarm hilelerinden da- etti; fakat bltifn tMı tıayırh ifltre yardım u111.ı•> 

(Arkası VG1') 
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· Kral Edvard, Fransa Krahnın kız kardeşi Margarit ile evlendi, ı 
1 Prens Dogalla güzel Filipin kızı lzabel nişanlandllar. Fakat li · ! bu sıhriyetler pek az sonra Fransa ile lngiltere arasında tam . 

l.~~2~-sürecek m!t'um bir h~~.~in ~~thca ~~~~ .. ~~!~~~~~!~~~~-~) 
C "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor :ı 

-3-
Yurdsuz Jandan Yüz Yıl Harbınm b:ıı 

Iangı..~a kadar, tngılterenm tarihçe!i 
şöy'e hülAsa edilebilir: 

Prens Arturun esaıeti ve öliimh. Jan 
için parlak bır muvaffakıyet olmu~tu. 
Fakat. bu haz n ölurnden pek aı sonra, 
Fransa kralı tekrar hücum etmiş, çok 
iyi idare ettıgi bır kış askeri hareketi so 
nunda Şato-Gayard'ı İngiltere kralının 
elınden almıştı; onra Normandiyanm 
gerı kalan parçalannı Men ve Puatuyu, 
hatta AnJu arazisın. zaptetm ş, yurdsuz 
Jan Fran.sadaki topraklarından a.~ca~ A· 

llbıa.t kıtanyayı muhafa a edebilmifti. Fransa 
ıe,_ anlatb: ıhımam. Bızım ıçm, 4lfimet teyzeler iç n. kralı genış bir muhtariyet vererek Gu 

Bizim kızlar, damad sayfiyeye gı- - Yani vakan ı burada geçıreceksın.ı konyalılan da eıde etmişti fngiLider ıae, 
di19 tutturdular Senelerdenberı değil mi? nerıs Bordo şaraolannı l~f>relc Jl'ransa 

de ldinıekapıdan başka yerde otur- - Neler soyli.iyorsun kızım Vak'a !ı· kralının muttetiklermi ıengbı ediyor· 
Havacbr bır yerde bırkaç ay o- lan yok. Yazı geçtreceğiz. ı lardı. 

~ 1'l canım çekiyordu. Bir akşam - Sızi evve:a bahçede gezdireyım. 1205 de ise, Jamn en yakın dostların-
Bahçeye çıkaraktı. Konu komşusunun d K b . k H l rt't •ıü - S.yfi "del" .. .. an anter en pes opt')SU U!A! n u -

h.. ...... ~ yeye il ım. onu pantalonlu gorup ayıblaınalarından il t lt d d h 
1
• ı...· 

1
• klıA --

-.ıQUUeri k kt . m , n,gı ere e a ı ı a1r .ıınıı 6 a ..... -
- 'D-ı..., ~~. varından tezı Y"k, or um. b h beb oldu. Kral, ölen doı;PJnun yerine dl-..-V&ı ~-..... uu- J 'J - Kızım sen a ç Y" çıkma, ben ken· 

l.ı.::-S._.., ben lider Tepebağında bır ev dım de gezerım. ğer bir adamını, Jan de GrP.~r'j tayfa etti. 
;~ Böyle b"r tayin de krftl1ı'k hnlda,.ındR!l 

11- birde - Olmaz c n m. B n gezdiririm biri idi. Fakat rah "bler bu tay'lni hiçe sa· 
:-P n gülmilflerdi: - Ş y kızım, hani etekl"k giymemış-
- T---.-ı.. .. da oturulur mu?. yarak kendi aralanndım birlsini pesko-~r:vt1au• sin de, kocanın pantaloniJe bahçeye çı· 
- Peki oyleyse İhsaniyede bir ev tu- karsan belki ay1b'arlar. diy~ söyledım.. pos seçtıler. Bu karışık işe PaM üçüncü 

Bam dentzqm, hem ha\adar. Guldıi: Alek andr da kan tı: Ayni nıhant riya~ 
Cene IÜllllÜf erdi: - Aman hanımcforıd. kadınlanın set n b'r ü "ncü zatı da o t~yin ettı. Jan 
- oı.....__ 1 Adal S hiıkümdarlık nüfuzunu lru1landı, milli ....._ UQAl; o maz. ya ar, ya U3 pantalon giymelt>rı burad·t modadır. 
-~ ... ?- ~cı. Herkes pantalo!l g.yer. hır lngılız kilisesi vucu-ie ptirebtlecek 
~ o tarafian istiyorlardı. On- ŞafınnıttıJn. kadar kend sine ad k TAhib bulabildL 

..... ._ela gôn1lllen ollwı c:li~e havır de- Yani ben m kızlarım da, ben de b·ı· Fakat Papa. İngi'tere lmahna iki ~ııs d.ü•· 
~: rada pantalon mu gtyecejiz? man musallat etti: Evvell Fransa kralını 
"- Peki çocuklar ben. o sizin istedıli- - Tabii de~il mi ya. İngiltereye karşı harbe, sonra. !ngiliz lskoçya kralı Rober Ir.gilıılerin elind• e lir ve mahpuıtu. Hürriyettetı timidinl 

Yerlerde bır ev ararım. - Ya giymez:ıek? baronlannı krala karşı fsyamı teşvık. etti. I keımi§ti. Fakat bir gün., bir örümc.Oi-. birkaç defa muvaffak olatoodıktcm ıonra. 
tat. ıuatnı1yayım efendJm, geçen Pa· - İşte o zaman ayıblarlar [ Nıhavet yurdsuz Janı rla aforoz ettı. İn· nihayet tığını kunıp tınnandıOını pcitl "e bu kencliıine lcaçıp b.rtutmalc tçi'I& 

iÜnü köprüye indim. Bilet aldım. İs- _ Doğrusu b-!n bundan bir şey anla- gilter~ tacını Fransa kralınA verdi. Filip Steni bif' imid verdi .,. ~ "*"4ffa1c oldu. 
--rn maıdım Çoktan vazaeçtım. O«Ost bunu deriıal kabul ~ti. J'evkalAde vatanınL ım dfo, ..::_Suad hu11, fiındl hareket edecek. - Buyurun bfr fÖriln. tells eden kral Jan. Papan n İft8llterede-

~! Bahçeyi dolqt!k. Yanyana iki al:l< ki mümessili önünde diz cöldtp af diledi. babasının öUlmfl tl • 
'I\..~.- be zerine döndü. -.ıQl. altında durdu: Papanın tayin etti~i Kantfl'r ti pes-

.. - AyoJ. dedim. diline mi üşeniyorsun _ Bu iki ağaç hama!t içir.. gayet mil· koposu Langtonun riyAsetintie İngiliz Uçilncfl Hanrinln 
Suacliye diyecelme kısaca Suad eti- nasibdir. baronlanndan. pe5Kopı>SJarttan. bilyük uzun. kr~k devrJ, 
~ Hem nere)-. kaçaeakmı;. Köyle- - Bu ağacın meyvalat·ı olacak. o akla seh"rlerin mümessiPennden mürekkeb lngllız san at haya • 
~tehirlerin kaçt1k1annı da .enden ifi- ham mı yenıt de hamak diyorsunuz. büvük bir mecu~ toplandı. Uzun kl')nu19 ~da bir inkı~f dev-
-Y'll'UJD. 1 - Hayır, uyumak için. malardan sonra kral yı1r&.ıı7. Jana tqrfh- n olmuıtu. Bılhasu 
O - Anlamadın teyze. vapur kaçacak. - Uyumak için afyon yuttuklanre te cBüyük hürriyet ferrnanb diye anılan mimari, taheserler 

1'aPUrun adı 6yle.. duymuştum amma. ham ak yed!'rlerinf bir ferman imzalattı1ar ln~liz mpt?Uti· ib~a etmifıi. Salis • 
- Ha fUDU 16ylele:ydın. hiç işitınec:Urn. yetinin temeltaşı olan ve 15 HAziran huri katedralı, Kem· 

~"PUra biııdun. Salon kalabalıktı. Sa- 'ltzerinde yatılır. 1215 tarihini taş?yan bu fermnn bu~ v~ Okaford Oni-
~ arka tara!mda, Horhor hamamın· - Aman kızım ya sen .anlatamıyor· tebaanın ferdi hürriyetini garanti edi· versitelerı bu devır • 
~ IO~ odası libl bir yer vardı sun. ya ben anıamıyorwrı 1' 7. maym1•n yor, adalet tevzü işlerini tanzım ediyor, de yapıldı. tn,ilizler, 
~~. kifiden başka kimsecilder otur· ı değiliz ki yatacak ağa; kiralamak !çın malt meselelerde, vergi toplamalar.r.da dena ücııretıne fev .. 
~- Gittim, oradaki koltu~lardan buraya gelelim. Biz ev kiralıyacajız kralın salihiyet'ertni tahd\d ediyordu. Öy blld'! b.r ehemmi • 

~ldum. Vapur kalkb. Bilet ke-ı - Hamak yam bir nevi salıncak ku- le ki, bu gibi hususlarda kral, yeni b"r e- yet verdl1u, gemi ar-
&eldi. rulur, orada yatıhr. mir verebilmek içın, baronlardan, rüb· matörlorı büyük ser-:N Bet~ v~ - Yok

1 
yok kızım, biz ne be'ıkte uyu- handan ve büyük •ehtrler mümea~nıe- vet sahibi oldular, 

eye. ruz ne sa ıncakta. '-'-eb b' ı· · " d 1.."" ... "'~ l.Jmanl bü - n., ___ Hll.." .. b i " t d rinden milre&a ır mec ısın muıll!a e- au.,- ar • a\ll"lla -.us. Bahçede kuliibemsı ir yer g,,s f>l' ı: f . 
'l'avandalti llmbalar~ baktım: _ Otonuzu buraya koyarsınız. sini almağa mecburdu. 'JfP hu mt>clısten yümeğe, muazzam 
- A oflwn lilpegündüı lüküsleri ya· _ Utümilz evde dursa ne olur? bilahare İngiltere parlament~ dol•· beldeler hilh!!' ı~ı 

"-t delfl8hılz ki para vereyim. _ Utü değil, oto.. caktı. Fakat bu fern:al\ beklenilen ~llıQ meje bafJadılar. 
- Bayan burada oturan beş kuru; - Kızım sen de çolc acaylb konuıpJ.. ve uayi i getiremed . 1307 Y• kadar ~ 

,.... . . yorsun. Anamdan, babamdan iltü !>larak Fermanın tmiasından az '90Jlra ınücadel• hk eden birinci ~ 
1'e yapalım bel kUrufU verdık. Bır be'lediğim şeym adını dejlıtirrne. tekrar bqladı. Kral Londraya JrapanMı vard. babası zama • 

"6ci parçua bslp &ıilm• ko~du Güldü.. l dıimıanlannı ddetl~. m~hasa~ etti
1 

~- nınd.ı bafbyan İJHfl • 
11.ydarpaşada vapurdan lndım. Trene _ Şimdi de evi görelim. kat ani ve şüpheli öıumu fngıltel't"y. bu- liz 41enizci1ij.Jnı hl • 
~ Velhaaıl Suadlyeyı? vardım. Kapıdan !çeri girdik. 1 yük bir anarşi içtnd,» "''raktı. Dokuz ya- maye etti. Gal ülkeW. ,.. ııdr. 

lfeter ben pmly•li oruı bir Alem ol· _ Burası salaman!e olarak kullamhr. şındakt oğlu. kral Hanti, yanm uırdan ln11Itere krLlıjınaKral içtltlC'i Hcmri traqhur Vntmınıta k lilnlftl ~ 
~ Sıra ara k6fkler. ufak ufak evle~ Acayib konuşuyordu dedim ya .. s3la· faz1a İn,gilterenin başında kaldı (JU8- fDıak olundu. lngiltz vellahdlerine ilk d~ tıbsına p1lnce. 1nıu z tilccmJanp _. 
~ bplllllda cltiralılb yazılı. !sır mandranın adını da deli,tirmif. aala- 12'12). İngiliz beyleri ve P"t'kOJ)Ollan a· fa olarak (Gal ~nsı) ünvanım o vndi. • ft Bnıbanth bul> glnlarla 

çaldım, ~n bir aeı geldi: manje yapmıştı. . nal'f den istifade ederek. siyasi nüfuzla- Birinci Bdvarcl bundan IODl'L takoçya- mC1nuebeder ~- pıllle w m6-
- Helol _ Kızım kııın burade kalacak de~:. nnı arttırdılar. Büyük ferman l!f' tefek· nın da iDıakına çalıllJ: ııae da fa\oçya l'raDla kn1ı ile ola ~ lçtn Papa 
4h'efonla Jr.onupnuyorduk. Kapı çıl- liz. Bir yu oıuracatıı. Salamandraya !:· kül eden meclis parlmnent.o adını aldı. kralı varla bırakmadan öHlnce, 19'roçya- eadeleye bir nBıafe!_:_...1 l'rama kra-

...__,_ . tavUIUt etti: Kral ...uvıuu, ~ ini2e telefoncu- lln lüzum yok. Ley.cester kontu olan Sıınon de Monfor, ya yürücffl. fıakoçyalıl:ıt"ln mili! ltderi kıs brdeli Marırtı ile evlel'd 
11.k Ayol kim 

0 diy~uı. ben N•- Bir kapı açtı: 1ntilız zadegln partisinin bapa geçti. Vilyam Vallu, evvell parlak bir zafer ::. da o.le de aozeı Filipin ktz'l 
oynayıp helo mu - Ben. Malliib olan kral. baronlann içinden se- kazandı. Sonra mal'db ve e1ir Oldu. bıa- nifan!adılar fakllt bu sıhrivetl..,..,.. 

.._ teyzeyim. Ev anyorum. t Kapıdan içeri baktım. Hamamdı. -"lecek on beş ldşillk bir mP.Clisin kon- et' 
1 
.... _ -~ıldi. bBrsaklan -a.ı-.-. beli ~ile tn...ıltet'e .. : tam Kapl açıldL 1Carflma kocasının pan a- 1 ~· n e 1o11 ...... ~ ' ~~ u _..., &"&--- s• ~ 

Ja..amı i bir kadın çıktı ve tazec:'k - Ben mı dedin kı~ sen gece eı i trolu altında sa'tanab Oksfordda imzala- ve gözleri oyulma~ sureüle idam olun- yüz ,,.ı .orecek meş'um l:,ir in bq-
11.e gtym ~mea 1 mı llZlad Zav:ıllı· hamamda mı yatıyorsun dılt bir anlqma ile kabule mecbur ol- du. fskoçya tahtının en kuvvetli nmme- bca .ebeblerint haz1l'lad1 . 
... idi de ktm blllr çne cimri adam ki. - Hayır efendim ~n. du (1258). Kralın bily(\k ~lu prens Ed· eli Robert Bruce İngiltere kralınm elinde efGcl .llctttn 
-: eteklik bile apmıyor ia, - Ben olacak değilım ya, bu evden vard, Kont Siman tarafından rehine ola-1 rehine olarak bulunuyordu. Jtaçmala ••••••••• _ ............ _ 
'-eti e: :!ıaıontarm: v!np ııdıyJr· içeri bugün t't d~a :·~~ atı~oru;· raır alınd'ı. ı.ut bir av etıencest esna-1 muvaffak oıctu, tskoç,.t• kral ilin edil- Resmt n vasıtalan 
t.a., Kapıyı kapadı. ır a a :ı a ı. r sında kaçmala muvaff8't oldu. Etrafına eli. k layihası 

k. oda daha a~tı: to lanan gayri memnunlaTla mil'!8dele- . Edvarduı t•oçya politlbsı ba ; s.z;1f deme ,_ıu. sızın ıçını bir - Peki kızım gördük: Şlmdı taç lira ; ,ırtttı. Sanon 6'dütiildil. lnııııı.ıer, ıı:ıncı uvaffııld,elaizllle ulradL w bı· Ankar (Hususi) - Resmi =-" 
.___~ aca OllUfU kira iatiyomınu7., onu soyleyjn 11.uı-... bir kahramanın arkasından sure e~ O asır. İngiltereye kal'fl, 11- müe erde bulundurulacak n va-
-.ım: a&ylemlştl Se t ın bu vnwuc, .. ... ç . cbk bir üt hakkındakı kanunda delifi)dik _ Tabit blztm için kızım. başkası iç•rı - zon ç · i döldllen aözyaşlarını döktüler. hatırası- koçyayı. PranUnın damıa sa m • sıt . l l~ ih .... eclla ruz-

- Anladım bizim çın. . ..:ııı- tt"l 'L-"- ,,...,.. a daır o an •Y a ~ -ya kadar plece'k delf'tm ya.. m bir aziz llbı takuu e ı P.J', JUUA ..-- tef1ld yaptı. ' 
- Onu demek is~medlm. ~zon için - Sekiz yüz. k. tazı. deM& aır... Edvarddan nefret etti. H•yatından kor- lllA clnUde tı;.Juıerenin ik\ıladi po . namesine ~lınmıftlr 

tledtnı - Sekiz yüz mü, pe bn ıırem te ~ «dml)e ~ atttt;'ft 
. ~-- -- filin ta.- (Dev- • - ...,. ..... ) - Ne cU1cınan A&AUUt __ .. 



8 Sayfa 

Fransızlarla Almanlar arasında 
ilk e iz muharebesi yapıldı 

SON POSTA 

POR 
Mıl't gureş tJkımımız 

Almanlar lseveçe açık surette 
tehdidler savuruyorlar 

{Bqta.rat. l inci '4yfaıJ.GJ 1 .Aloıan kum&ndanlıtııwı eon tebliğinde, ve G S""ray Fener - _ _.. 
dan bu ayın 22 sine kadar batırılan AI • 8alı günü İngilterentn 18U&nuız blr tayyt- • ı... • (Baştan& 1 inci sayfada) Baltık denizinde en kuvvetli ~ 
man nakliye ve iaşe gemllerınin sayısı re haıt>lne başladıtı,. askeri hedefler mev • muhteıı·ıı· Mısıra gı·dı·yor sonra. İstandinavyada kalmıyacak olan değildir. Almanya. aSk:erleri~ _ ... «# 
26 baliğ 1..ınup cud bulwunıyan açık mevkılere taarruz et.. Fransız 1nciliz tıtaatını, kolayca gitmi _ işgale yollarsa, bu askerlere ~ 

ya 
0 

ur. "il kkHa ed.llmektecl1r. İngiliz hava nezare- -~olan ıı. '--- sile ....... -ı-. __:ı __ _,._ • ett '-··1UJll"'"'"_ 
Diğer on gemi torpillenmiş, bir gemi tl ceyt~ti Q.vdederet. <bu lcldlanm yanlış yecıc&. .n.awuı kıtaatına tercih ediyor. .rcı.ı. ...... ıım ~~.,, vazıy e ıotU ,,,ıf/I 

tutuşturulmuf ve dört ıemi de müsadere okhıtunu "6ylemettedlr. Sy!t adasına ya _ Güreşçrerimiz bugün, Buna binaen Kremlin şeflerinin Alman maktadır. Almanyanın elinde 
edilmiftir. pılan taarruzun heden Ahnanya.nın en kuv- f b . . d 3 lVi t arzusuna mümaşattan imtina etntif ol - kruvazörler, mevcud -bir teık ~ • 
Alman ceııt:ıesi 25 lHavaa ajansından) - vetJ1 şekilde ta'hkmı edilmiş mevkllerden u~ o.eli.er e ayıs a duklannı diiJünmek dotru olur. ıave edilirse bu suretle teşeikkUl ,,,. 

Petit Parisien Almanlann fskandinaY- biri ve etııemmıyettt utert hedef olan Weıs.. hareket edecekler Oeuvre gazetesinde Genevieve Ta - yecek olan Alman filosu 6, 8 ve~U ~ 
. ' . • terland tayyare karargahı lıdl. Heide •eh t · n~--k w d St tti I·""- to ,_ ,__:_ s......a ktı yaya karşı l·nştnlf oldukları harekat es- • . .. • Mısır güreş federasyonu tarafından davd ouıs, ~ • arnemun e, e n, W\. p.ı.ön ııa.u. ıuuıunaca r. -:-~ 

D"'nda ka~ oldu.klan naklıye ge - ıtne uttyen taama edllmemıttır. edilen güretÇilerlmiz bugün K&hireye ha- Dan.zig, Königsberg ve Memelde Alman İsveç dbnamnasında 6, 9 ve 12 ~ 
mileri hacmi · k" 18 N ta Buna mDbl>iJ. fQrumı hatırlatmak ge • reket edeceklerdir. kıtaatınm tahaşşüdüne rağmen tsveça toplar vardır. Diğer taraftan., .Alıiıd. 

• nm ye un.u ıan - rekUr ~ 17 Martta düşman tanarelert Ork.. Güreş monitörü Baimin ve antrenor i'ln - • .Ai 
rlhinde sn bin tona balil olduğunu yaz - ney adalan liııtiine bombalar atmJ.tlar ve landıyalı Pelllnen'in klaresındelcl takım ıu doğru bir ihracın yeni bir sergüzeft ola- bugün elinde kalan gemilerini de 'fil' 
maktadır. Bu gemilerden 81 bin ton bat- .alYf1 halttan buıJanıuıı ölümüne aebeblyet şekilde t.eablt eclllmişUr: cağı kanaatindedir. lA kuvvetlerine mahıeme götüren -: 
Dll§ ve 36 bin ton hasara uiramıştır. 1'eml.lflerd!r. 56 kiloda: K. Huseyin, 61 kiloda Yaıar Er- İsveç taarruza uğrarsa purlann refakatine vermek mecburi 

8oğu a'1 A mn as e er Aa:erıka NorYeç hakkın:la da kan, 66 kiloda Yusuf Aslan, 72 .t»oda Ahmed Londra 25 (A.A.) _ İsveç, bir Alman )"etindedir. 
Ordu "'-" t bürosu bu barekl• es bitaraflu kanununu tatbik ediyor Demirkan. 79 kiloda Adnan, 87 kiloda Bü • f 

OA- mer n • " - yüık Mustafa atır .sıklet.ta Çoban Mehmed. taarruzuna hedef olduğu takdırde müttc- ıveçia 4 yeni barb gemi.ti 
nasında 14..000 kifinin botulmut olduğunu NeTyort » <Hu.mal> - Cümhurrel& RuZ- ' F b h fiklerin derhal müzaheret edecekleri hak- _ ..... 
lıüdirınettedir Büyük miktarda harb mal- veıt. A.lman7a Ue Norft4; arasında bari> ha.. Galatasaray • e.ıer 8 çe Stokholm 25 (A.A.) - D. N. B. aj...,... 
11tmesl de ka ut&. r 11 ~ o duğunu an etmiş w bltar f - muhteiiti de gidecek kmda bir Londra gazetesinde çıkan ha- bildiriyor: 

3.500 lı:: kurtarılmış olu,p hAlen mev - lık kanununım .No~ de tatb k edileceği. Kahı·-..ıe tici m"" yapmak üzere davet edf. her üzerine salahiyettar makamdan Roy- •• t 
·~ '""' t · ı b tt · h Tete a3·ansı, İsveç hük·""metı·nı·n, ı~ * kut tutuımatt& oldutları tahmin edllme.t • ni olld.lrnı"ftlr. len futbolciilerimiz, 0 1 tasaray _ Fenerbah- er aJansına yapı an eyana 3 yem er u 

tedir. Bil\iınum mUharlb devleUere karşı b k çe muhtelltl halin<le üç Mayısta. hareket ede. türlü Alman taarruzunun Fransa ile İn- yaya 4 torpido muhribi ısmarladıJlll" 
Londra 25 l - Me haberlere ed e b kanun mud>Ince Norveç, Amc • ceklerdlr. giltereye taalluk edece({i ve fakat bundan .bunlann !sveçe doğru yola çıkmış bulul° 

göre 
3000 

den t Alman cesedi, ~o tör- likadan kredi ile eal.lha ala.m.ı:yacaktır ve Kafileye federasyon reisi Danyal Ak.belle müttefiklerin bu hususta lsveçe sarih te- duğunu haber vermektedir. 
feızinln tark .saJılllertnde deniz uııerinde dal.. yac>ecağı ~tı tendi gemller le nak,. İstanbul futlbol ajanı Hasan K8mll iştirak minat verd"klerl manası çıkarılanuyacn-
planmaktac!ır. B nlar, batınlan nalcllye ledecekt1r. edecekler.cUr. ğı bildirilmiştir. Bir İıYeç gazetesinin 
seın eki &aterlerin cesedJe cHr. 134 Alınan eair edildi Mısırda bulunan Istanbul mınta.kası ikinci Almanlara cevabı 

Hava bombardımanları :Wndra 25 (A.A.) - Norveçtetı harekAt reisi Fer dun aUetleri İstanbul& gönderecek, İsveç donanması Alman donanmasına 
Londra 25 CA.A.) - Reııter a.Janaı blldl,. netJcesillde, lM Alınan l>ahriyelbl esir edil- futbol ve güret katllemlzl Mısırda. bekliye • faik Stokholm 25 (A.A.) - Social ~ 

rf;1or: miftir cektlr raten gazetesi, İsveç matbuatını, Notfl' 
-===-=---=::ıı:::ıı----------==· --------=--=-- Bu husuısta Beden Terbiyesi btani>ul böl- I..ondra 25 (A.A.) - Daily Teleg- IJDlll• 

gu1 başlaı.nJıfından fn tebllt cQnderllmiş - raplı gazetesinin son zamanlara kak:lar hadiselerini tahrifle itham eden A N rveçte Almanların Yeni• hamlelerı• tir: Stokholm'da buhman muhabiri, Al - Iara şiddetli bir cevab vermekte ve de• 
ı Mayıs 940 Cuma günü Mmra hareketi man ve İsveç donarunalan ha4donda mektedir ki: 

mukarrer futbol ek"plni te"kU edecek olan -..J. v b" .....:ı--lede di kf · Almanya masum ve sulhperver koJI" 
i.sim ve klüblert ~ıd& yazılı idmancılarm ya:.r.u.ıgı l'!" mcrl\.ö yor · 

tBast.rafı 1 inci sayfada ı top ateşinden de yardım görmektedir- 26 4 940 cuma gunu saa.t 18,30 da Taksım • !İ!ki üç aydanlberl yapılmakta olan şulannın. Alman cebir ve şiddetine ror 
Müttefik kuvvetlerin Trondheim üze- ler. Bu kruvazör ve muhribler Trondh- dekl bo"Jge merkezine gelmeleri rica olunur. derııiz muha.rd>elerinden ve ezcümle ruz kaldığını gören İskandinavları 1" 

rindeki tazyik.ni hafifletmek üzere. Os- jem fiyorunuo ti içine kadar sokulmuş Fenel"bahçeden: Cfü d, Esad, M. Reşad, K. Norveç fiyorlar.ıınıı.n işgali e.masında vaziyet karşısında isyana sevkeden ta • 
lodaki Alman kıt'alan faaliyete geçmi~ hatta oradan İnderoz yanmadasına as- F1treı, Melih, Basri, l'fhet, ömer, Ali R.ısa. vıu1kuagelen çarpışmalaırdan sonra, Bal- bil duyguyu anlamaktan hakikaten lef' 
lerdir.. • • . • .. ker bile ç:ıikar:mışlardır. Bu kıtaat ve En~~=~:~urı~n - Adnan, Faruk, tı'kta!d deniz kuvvetleri müvazenesi. midir? Ve Norveçte cereyan eden ah99' 

İngıliz harbiye nnaretinin tebliği Aktıanlann ta\l'Varelerle gön~rdikleri ' A ı ................ a alPVhine ve İsveç lehine ola- ı .,.,. 
Londra 25 (A.A.) - Harbıye nezare - + .. ı,....: ..... efradl~J Namsos'dan ilerliyen Pazar gUnU yapılacak güreşler rak~lm~r. Baltık denizine ha - lin sveçte sebebiyet verdiği nefreti. r 

-.n.vvoı:: • bancı propaganda.mıın neticesi gibi P" tinden te~liğ. ~ektedir.. bir f.ngiliz !lotaatmm işini ~ güçleş _ Yakında tehrlmlze gelecek olan maruf gü. kim olmak n1yetile vücude getirilmiş 
Tranclh]enın şımalındekı mıntaknda 1.innek-tedir. Müttefiklerle Norveçiile- reşçı Jak Şert lle maç ya.paca.k ~m seç. olan Alman donanmafSı. ar~ bugün termek beyhude değil midir? 

yeni muharebeler olmamıştır. Düşmanın rin müşterek kıtaatı tarafından yapı - mek mü wad_ile :a:ar ~n~ 1!:~-~adında Ültimatom haberi yalan 
fimdi Stenkjaerin ıimalinde ilerlediği - bir g re.ş m~ a ası r .. ......, 11'. mllll ldbne haricinde kalan Ankaranın 
anlaşılmaktadır lan menevra ~n hafta o kadar su • Bu mtlsabakalar için şoyle bir program re, .. 11 » İat.anbul Stokholm 25 (A.A.) _ Almanya tarl'" 

C bd d .. · t .k. t ğ . . rat1e 'iimnal edilırrri9t:fr kt. Almanlar i - hazırlanmıştır: =~s:r ~ğ~:CŞl..şll ;utboıl ta.ıa:. fından !sveçe bir ültimatom verildi!iD! enu a uşmanın azyı ı art ı ı ıçm, . cidde 0 . .. . lmust M .. t Kasım Tafarf - Gönenli H.amdt. • ~- :-_,... 
müttefik kuvvetler evvelce I.illehammer çın. n. ır su~~. 0 .. ur. . u, - Ma.mı _ Manisalı Halil. ları aruıncla .a.ı>tanllul ve Ankarada karşı • dair olan haber, resmi mahfellerce JUP• 

civarında işgal ettikll"l'i mevzılerl terk tefi:kler Cwnartesı gunu St n ~r a Tek rdatlı Hu.aeyin - Kara. Ali. ~aşnak üzere milsa.baka.lar tertib olunm.UJ- surette tekzib edilmektedll'. 
J° h. tm" l d bu sayede ulaşıruş.lard r. Tekirdağlı Ue Kara Ali ylrmişer da.ttkadan ur. --· _ -
urumunu IS8t' ış er ır. ~ . Narvik'te vaziyet ı s a giire,eceklerdir. Diğer müsabakalar Şehrimizde yeni çıtmatta olan •Ankara • 
. Narv.ık mıntakasmd1 kayde deger hıç Stdkholm 25 (A.A.) - N )ı ik mın- 45 dtıklk.a olacak ır. sporıı mecmuasının m{)zabaretlle terttb ed1- Edirnede Universitaliler 

bır hadıse olmamıştır. ı..ıı.---J 2500 Alın b . . Güreşlere saat 1~ te başlanacaktır. len bu deplasman maçlanna, İstanbulda, Ş8f8fı'n8 çay z"ıy&f8tl• Alma t~it ~1.a.ıa anın çen er ıçıne . . şı.,ıı ve Bey~Iuspor, Ankarada da Kurtu _ 
Berlin 25 (A.A.~ - Resmi tebliğ: al mruş olduğu ve bunlardan bin kiş:"- Mıili küme maçları lut - Ankaracüc11 ve Kurtulu.ş Demir&por a_ . . . 2 mİO' 

. . . . nıin msf.ı şehirde ve 1500 kisinin de İstanbul Futbol Ajanlığından: 27 ve 28/4/ rasında bu harta ba.şlanaeaktır. Edirne 25- Edirne Halkevı. 6~ 
Narvıkin 30 k lometre doğu şımalinde ~ Anka t ıan ad ..... d~IL-rl L...:- misafiri' bul fsta&' .. . . - . - mücavir biır vadide bulUınduğı haberi 940 tarihlerinde ya.p lacalı:: m1lD küme mao. • rupor upa.sı. m~ mı .._ı - ~ şeuuıu. un.an 

müfrezelenmız muhım duşman kuvvet - _ . ıarı yacak olan miisa.bakalarda en çok puan a. bul 'Oniversiıtelileri refine .ı... .. ..:~ ... _.-
leri ile mu arebe etmekted r. Narvik İn- teeyyüd etmektedir. 27 4 940 cumartal Şeref atadı: lan talı::ı.ma, meın6r mecmua .tarafında.n bir 

300 
11r~...;rk ~ b. """""6""4 rınir 

giliz deniz kuvvetleri tarafından tekrar Buınlaruı. teslim old~lan...l'la d ·r ec- Galata.sa.ray • Muha.fızgücü aaat 11>. kupa verilecektir. beşte :AMJ• 1 • ır çay ve . t 
şiddetle bombardıman edilmi tir. n~i meml~t~erde ya.v lmış olan şa - Fen rıba~ • Gençlerblrllğl saat 1u5 Gençlerbirliği takımı dUn tir. Z~y~~ va~~ Fe~d ~e edebıya 

Alınan kıtaatı Trondheimin şimalinde aya mevsımsız nazanle bakılm kta - 28 4 040 Pa ar Fenert>ahçe stadı: ld" mwıDlimi Ziya.. • soyledikleri nıutuklar. ı. 
dı Galatasaray • Gençlerblrll.lf aaa\ 15 lr8C8 ge 1 rol....n- t ..Jt-1 ri in -'L-~:--~:...a düsman taraf ndan oldukça zayıf bir su- ~. ti me t:"Ae gıtı.z:ıVc- e n eı.ftmaıı.ı~w-

rett müdafaa edilen SteinkJeri ışgal et- Stokhohn 215 (A.A.) - Almanların, Fenerbahçe - Muhatızgiicü saat. 
18

·46 Ankara Gell9}erblrllğl takmıı. Toroe elts- teıbarüz ettiıımilleı.ıdir. Nutuklara bit 
tikten sonra bazı muh g çid'eri zap _ Trondheimin 100 knomeır~ cenubu şar - Kur uluş, Beyoğ uspor Ankara presının rötar ya,pm~ ~e dün ıece üniversiteli cevab vermiş ve çay saat 
t +n.;.-1 d. B tl T dh . böl- kisinde kain Roeres'u zaptettik'eri ve ta im arı"le k rsıiaşacaklar ancak saat 24 te gelebilmustlr. Takım ıs tut. 19 •--..JL. ' li bir ha içind de -e~ er r. u sure ron eım . . . .. bulcü 1 !da.reelden mürektebdir . .Muhafız _ a .NlUdr na, e va e 
,esi ve bu ırde İsveç hududuna doğru müttefıklerın .~nde bulundu~ soyle~en Anka a 2.5 (f'\.A.) - Haber aldlimııza ıö. gücü takmıı da bugün ge.lecektir. vam etmiştir. 
gid n d m·r lu >imal cihetmden temf11 Stoerau mevkune d".>ğru cebrı vuruyuşle ==============-==:s-=============----===ı==--=----=------==--

ed"lmi b ;~ :~ ır. 0_!•/:.ı'l:'~~ıd;, il•rledTkl ri ha~er ve~ektedıı·~h. ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
hareketi §imale ve batı "male doğrudur. UrKıyenrn su 

Alman kıt'alan, hava kuvvetlerinin ~ d h- I · 20 - h'ısan - 1940 Vaziyeti 
müzaheretile düşmanın karada vaziyeti • J o un a 1 z met "'r 1 
ni tesbit etmek hususundaki teşebbüs1e - cv ... taraf 1 i . t A K T t r PAS 1 I' 

dü kısın ~ ı ncı say ada' 
rini yeniden kırını~ ~e şmaburnı t ı.en ren Norveçin kahramanlığını takdirle 
dağınık bir halde ne ate mec e m~ • yldettikten sonra. (~uislıng kukla hüku- Kasa 
tld. . metinin çabuık iflasını tebarüz ettırmiş. 

Skagerrakda denızaltılara karşı yapı - Ahn harb kli ·ı · · it 
- . . denizaltı tahrib edil- an ve na -ye gem? erının a0ır 

lan mucadelede iki zayiatını saymış ve Norveçlilerin göster-
miştir. dikleri mukavemetin, Norveç cenubunıı 

Alt)n: s n kilogram 
BANKNOT 
UFAKLllt 

11.12ua1 100.aa1.64dl.66 
15.269.955 50 
1.879 351.78 

Denia muharellesi 
çıkan Alman külll kuvvetlerile At'as de-

Bir devriye fil<lmuz ısisli bir havada nizi limanlannda yerleşen kuvvetler a -
Skagerrakın batı methalfne az mesafeve rasında şimdiden kara irtibatını kesmek 
demirlemiş bulunan büyük Fransız tor- gibi bir netice verdiğıni söylemiştir. 
pidolarından mürckkeb bir grup görmüş- ~l, şimdi, Norveç kuv' e 

' tür. Düşman gemilerinin faikiyetine rağ- irtibat tesis etmiş bulunan mütt f k kuv
men Alman ~vriveleri derhal hücuma vei sefenyeleri ·ık kafılcsmin ces.:ıretıni 
geçmiş'erdir. Kısa bir muharebeden son- sita~1e anarak İsveç aleyhindeki Alman 
ra diifman derhal uzaklaşmıştır. Bu u - tehdidini mütalea etmiş Vt! bu tehd"d'ıı 
zaklaşma batı istikametinde olmuştur. doğurabileceği ihtimalleri gözden gcçir-

(Bu tebliğin sonu alınamamıştır.) miştır. 

"' iki tarafın vaziyeti T urk 
Sto~ 25 (A.A..) - Reuter ajan-

di 
. B 

sı bil n . pa l'Cıu.u:: r..<: 

Affail>lad ga:z.etesinin Trondel g k 

mu.lı~·rı. müt effttlerinı. Stei.nkjer üze- t! 
rine yürüyüşleri lnıanlar tarafından nubu ltl&nde &ulhii m da aa ç 

i'kttıilm · lmasına _,___,_ Tro d- tef~r e ptıtı müsmir el blrll ini 
gec lŞ o - :"~•l'C'ıı, n ruz et ırmiftlr. 
hjenu kuşatma~ matuf manevralara ı: a ne oıa.n muna..etıata ' er Rey -
faS'IJla vermed~erini b ~kted:ir. naud, iki memleket arasında mu 11 k 

Dahildeki Muhabirler ı 
Ttirk ~ 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın: Saft kilogram 5.822.123 

Al\ma ta!ınl! kabil •rbel\ 
dovızıer 

mter dör.~er T8 Hortla tllrlnl 
bakt~ler1 

Hazine Tala"riTierl: 
Deruhte e!lll"a enam utd1J9 
kar•ılıtı 
Kanunun I • - 1 inci maddel9-
rlne tnnnn huhıe taratmdall 
rikt tedlyat. 

Se, c.-dat Cü-ı.danı ı 
TİCAR.l SEN!:DAT 

Esham ve Tah'rilAt en.iP' : 
(Derubd• edilen eTr&tı nat· 

.A - (d1ycr.1u tartıhfl J:ıiham "' 
(Tab..u1t UUbart t.ıymeUe> 

B - Seroe.tt e1ham •• tahTUit 

Avamlar: Bu muhabir İngilizlerin ileri ıunan meseleler iilıerinde Fra 
..Almanların atır silAhlarla m ez n1 ettiği hali.tane nolrtal nazar 
ve tanldann zırhlı h- raıbalarıtnn hakkuk ett.lrllememesinden 

. . ucum a °*l'ullye1ın Fransaya tıev.eccuh e c -
yard mile takviyeli kıt'&İan arasın linl ba.tırlatarat Alı:denfz sahlldarı m ı etle 

- Haıdn~ taa ftdel1 &ftD9 

Altın ve 00•12 tizerlzw 
Tahvillt llzerlnı 

Hissedarlar : 

Muhtelif: 

. 
G0.356.21 

8ıl89.28US7 

3'1.485.aO 

JUie.252.38 

1M. 748.563.-

lU06.398.-

~.157..503.46 

~Oll.8&U6 
8.395.970.88 

9.216.000.-
11606.65 

7.848.773.40 

Seımqe: 
ihtiyat Akçell ı 

US.030.958.94 Adı ,.. te•talide 
Bund 

420.16U1 TedarildeM Ben._.,_: 
Derabde ldlln nratı nautıe 
ICanuımı • - • blcl maddeled 
.. tıeYllkaa bulnı IUatıDdall 

Tt.tl a.d11•' 
Deruhde tdllea nnb .....,_ 
batıJUI 

37.088.019.25 ICU1lbll ........ .... oıara. 
111.Te&a Mcaarille ftNdtıa 
R.eeıkolll •ü&bUl Üftta tıeda. 
n.ııed. 

140.542.185.- Altın aan ltflogram 

Döviz tahhl•tı: 
156.Ml.930 

2'3.167.103.-H 

56.42'1.835.23 

17 .0'16.380.05 
U00.000.-

21.921.147.5'1 

Altına tattTW bbll d6Yllllr 
Dlleı' d6Ydler w Ilı• tJI kllıtae 
~ 

lıluhtelifl 

edildiğ .. n · haber veriyor. AlmanJar bir ah ~rmek ımkA.nı meveud olduğuna Fran 
bu gece d si<Metli bir topçu ateşi teati ~ meşru !htfya.çla.nna ve ment in;] 

hafif kruvazörle iki torpido rnuhıi.binin sanın b.ni ıbulundutunu söylemi +ır. 
YelrAa W.1'12.365.71 

Ca.a.> ı 'l'-nPM" 1938 tullm&lm ---
1 1 

1 

-

Lira 

ıueo.ooo.r-

UlUM.25 
l.000.000.- lAUl7.ıM.ll 

168. 7'8.&81_ 

18.JOe•.-

140.MIJ.,_ 

17.000.000.-

160.000.000- 117.Ml.ıa-

IO.OS'l JI08.911 
'11.lM.llUO taa.ı&.t'lUI 

1.703.38 

38.434. 722.05 38.'3&.WAI 
118.812.~ 

Yekta 639.1 '12.38&.,, 
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Tecrübe pilotu 1 
Çeviren : lbralılm Hogi ..tlD .. lllli 

SON POSTh. 

Mizah: Nimet teyze 
sayfiyede 

(BaştaraCı 7 nci sayaf adn) 
ma oıraz daha inerseniz. Mesel~ yedi yüz 
elli. - Er (e 1 endi, derhal hava1anırlar.sa ziya- dur: Ben bir tecrilbe pi~otuyum, ve ya- - Yedi yüz elli pek az. 

· ~ lll..nr.cttar krılııcağlz .. Burası hu - nn da öleceğim... - Aman kızım lSylc söyleme. Düşün 
lat, d r ıneydandır.. Ve efendi cenab- Son altı ay zarfında on kişi. .. Veyahud yedi yüz elli kuruştan dört ay otursak. 

l) erııaı uçmahdırlar . hiç birisi benden fazla yaşlı olmıyan en Yedi yüz elli, yedi yüz elli daha bin beş 

Sayfa 9 

cSon Posta» nm tarihi tefrikası: 38 

AYllAIS 
Y .ızan: Hasan Adnan Giz 

Firavunun defineleri ~ıı e~ınceye kadar ı;cvin'l.m. Adamın çocuk, deymız .. Ve bunlardan kala kal:ı yüz. Yani on beş lira. On be lira, on beş 
d ~ ından Alman olduğunu a•ıla - yalnız birisi kaldı. Birisi daha havalnmr lira daha da otuz lirtl eder Jiiç az para 

_ \>e Alnıanca konuşarak: kakırdayacak.. değil. Memnun kalır&ık gelecek srneye - Şeytan canını a!sın ya habıs! Söyle· du. Tekin dizlerindekı kücük ve ateşli 
Ctı_ ~ laf derlım .. Hiç kim. e. beni bir - Çok cesur bir delikanhsınız, bay de geliriz. diklerinin h~inde bır desise v3r. Vesi- eli sıkarak: 
??: böyJe bır makin ile havalanacağı- tegmen .. dedırn. Siz yarın ölmiycccksı - Düşer gibi bir koltu??a oturdu. Kurul- kalann yerini haber verir vermez beni - Oh ne lfıtif gece! _ dedi _ Geldiği-

&atunas ıı. d dını. niz... muş gibi kah kah kah ka.'ı gülmeye bao:- ö?dürteceğini biliyorum. Ölüme çoktan me ne iyi ettim. 
-;: l\h so1•• Delı"kanlı.· :s haz.ı h' lmazs b B " }adı: nm amma ıç o a u sırrı sana - en ısrar etmesem gclmiyecektin. 

d :llrrıın eq, def,isi\'ndı. Adctd dıril- - Ne zararı var? Yarı11 olmnsa, gc~<!- - A kızım aklını mı kaç-ırdır., 0 mml vermeden ölmek istiyorum. Ay ışığı, yeşil gözlü kıza efsanev: bh· 
e ~ ~cı t"ı•r ha aldı Ah !;Q!. dem':!'k cek hafta aynı ak.bete uğnyacak d,.ğıl gülüş öyle.. - Ne gülünç inad: Ben bugün servet güzellik vermışti Herhalde şu toy ve yaşı 
d , r.g lıı dc.~ıld rler. O ~mnn iş miyim .. Pakat, onlar burnya gelmeden - Çok gülünç bayan. çok gülünç. ve saadet içinde yüzüyorum. Mınrın bü· küçük delikanlı henüz bu güzellığin sırrı-

r B r lngılız tayyaret.ını görünce evve1. uzaklaşmfliısıru.ı. Yok~a ık mızın - K1zıyorum kızım. Ne ~ü,ünçlüğüm tiin hazineleri benim ellinde. l<"iravun- na erecek kadar olgun ve hassa!= bir ruha 
de başı belaya gırer... Haydi durma - var? .. Ben buravl hokkabaz diye, kukla lann definesini ha ele geçirmişim, ha ge- sahih değildi. Pek basit şeyler konuşu-* yınız; ve memlekctmize dönünu7. diye gelmedim ki bakıc bakıp gülüyor- çirmemişim; bu benim için pek e.lıemmi- yorlar, gene pek basit bir şekilde sevişi-

€ ...._ Sıım anl ) :ıcaPınız. tnyyarc bır Iıı- Dedi ve ilk defa olarak gülümsedi: sun. Ben kiracı diy."? geldim. B~ a~ağı be: yetsiz bir şey. Sade çocukça bir mErak yorlardı. Ay ı~ığı altında büsbütün tanrı-
a do tı.. nun .ıu. dedan. Sordum: yukarı pazariık ederız. Anlaşırsak anla- saikasile onları bulmak istiyorum. Ta ço- laşan bu melek yüzü b:r şair veya bır res-

\ anu h tab c>rlc>n sc-.in !;ahıbi ilt'rlc di - Nasıl ımladınız? şınz. Sen seki<: Jirı( dt'din. Brn ye-fi bu- cukluktanberi böyle çözülmez sırları sam görse acaba ne yapabilirdi? Bana ka-
l dak ar n z \asmC1l bunun 24 y:ışM - Makıneni?:, İngiliz, elbiseleriniz ve çuk lira verdur.. Hayd: olmadı yirmi bP~ halletme}e bayılırım. Yoksa bu yaşta:ı Iırsa biç! O bedbebt .san'atknr, şHriyetin 
tı:a a vawnurlur unun altında :ınifor- yüzünüz de ~ngi'ızi andırıyor. Arkatiaş- kuruş daha vereyim. sonra bir define benim ne işime yaraya- çokluğu karşısında 2ciz kalan şairliğinin 

1 b r d Jık n'ı olduğunu gördü:n lığınızdan zıyatlesilc memnunum ... _ Bayan. sek1z yüz kuruş değ:ı. sezon bi1ir? Sanki onu elde etmekle nail oldu- derin istiğrakına dalarak sadece susardı. 
ıı r; .. b.B te men, içınd..- bir kahnhone- Amma da esiyor ha .. Burada zabit olarak için sekiz yih lira. ğum nimetlerden daha fazlasına mı ma- Toy çocuk basit şeyler konuşuyor ve dahn 
c: Uluna ağ.ııa asltı şüph.? ctmedığır.ı yalnız ben varım. Onun için. onlar gel- _ Bizim ıçL'l sekiz yüz lira ha .. kızım, Hk olacağım? Yok: .. Dediğim gibı bu sa- ciddi şeyler konuşmak istıyordu. Kucak 
ca reye bcıni gdun.irll'rs•' mınnettar ola- meden gıderseniz, kims? bır {ey sora - yanlış anlamışı;m. Ben büsbütün almıyo- de bir merak. Sana gelince, sen bu sırrı kucağa, dizdize devrilnıij bir kütüğ""r. ü-

ırn .. ded'm. maz. rum. Kira ı1e tutacağım. saklamakla yaşamak hakkını hergün zerine oturdular. Saat gece yarısına yak-
h./'ı.kda?l\ a~ak arını birb r nl' vurarak, Gayet minnet d(llu b:r tavırla cevnb _ Kirası sekiz yiiz Hra. biraz daha kaybediyorsun. Iaşıyordu. 
c adar hak C1 krnuşan bir sese Jcr'•al verdim: Bu sefer yarı baygın bir halde ben b"ı - Allah büyüktür. İnşallah sen ben- Zeliha demindenberi zihn;nı kurcalıyan 

ab \:('rdi: - Cesur olduğunuz kadar da bir spo-:-t- koltuğa • ırtüst5 düşüverdim den evvel gebereceksin. bir suali nihayet sordu: 
la...._ lierr, ve ıkal:ırını da birlikte alır- mensiniz ... Haklısını~ azizim. llcnı bıı- fot11~t ll•ıHisi - Bunlar koca karı lafları. Kimin da- - Bugün Seyfettin Kutuzu gördün 
b "'~ \ nn aba!ı mual fn" edılir. Şimdi rada görmemelidirler. Saat kaçta kalka- ha evvel gebcrcceği meydanda; sana son mü Tekin? 

.. « .. tte hc:rkt:S yatmış bulunuyor. yım? gürültü, bir uğultu. duyuldu. Tnyy:.ııcnın de.fa olmak üzere söy1üyorum. Aramızda Deliknnlı ümidsız bir halde başmı 
- Darılmazsanız, !;aat beş buçukta .. etrafında bu\unan'ar uzaklaştılar. Ar - eski bir hukuk var, birçok iyiliklerini salladı: 

Belki erken ge·~cckleri tutar. kama dönercl{ uçuşunu seyrettim. Kuy- gördüğümü de inkar etmem. Gel inad et- - Çok meşgul dediler, gene yanına 
"e~ Uf ·n1P guz l bır at~~ yana?ı ka~- * ruğunu tarlalara doğru \'erl:rck yüksıel- me. şu vesikanın yerini söyle! sokmadılar. * 

k mızdrn bac;Ra kimsE yoktu O sabahı p~ii öyle kolaylıkla unuta - miye başladı. - Eğer onun yerini söylersem Allahın 
rıc;- Bura nın nrr . o1duğnn". ve sız.i"l mıyacağım. Tayyar~ meydanı fırlınad~n \ e, bc.ıt ... d.J mü hadise vuku buldu. bütün lUnet! üzerime yağsın!. 
8an, en burada bLiJunc uğt.nuzu bır anlat- sonra sakin bir ha! almıştı. Hava çnk so- Motör durmuştu. - Y-cmin ediyorum sana. söylersen 
€tk z. · · Ge.!e uz:ın .. Yarın. gene ır.m·f ğuktu. Ve etraf ala<'&. karanlıkh. Deh - Buna rağm~n deli1<anlı maharetle ye- derhal serbest bırakacağım. Senin pıs 
~ tt re çıkara m.. B.ldıklcrım sizı ~'l- kanlı benimle bırlikte tayyaremin yanı- :re ind~. amma ıstıkametinı ıyjce tayin kanını akıtmakla elime ne geçecek? De
~ ınamn bazan konusmak, deııdicşmeı na kadar geld;. Havaland•m. ikı defa cucmonıiş, ruz.gar arkasın:& duşmüşt.i. fincnin bir kısmını sana veririm, istcdi-

~arı>r ded·m. daireler çizerek onu CJelamladım Deli · Onun için de mc:ıkinesin! daha dc.ğrulta- ğin memlc>kcte 1-alklp gidersin. 
~lıka'1lı: kanlı başını kaldırmış benı seyrt'dıy:>r - madan, b?r ka ıı:gay~ tutl!ldu, ve saııki - Beyhude sövlüyorsun yn Şcm'un! 

" - Besbelli h'r olümdm mı bahsede - du. gümüş 'bir mermi gibı burunlaml topra- İmkanı yok beni kandıramnzsm. 
il ~? }.J h ' C' 
0 

'·· ıayır .. B ı:den pa rı' N ı.r a Her nedense aklım ep onun a meş - ğa saplandı .• ,,aılemeniıı çıkardıJ:ı donuk - Pekala! Ben de sana bak daha ne!er 
ta tun n kadar za) ıf bir ihtimal bulunur- guldü. Onu tanımryordum. Benım ı ·ın sesi duydum. Ayn. zamanda da bir şey yapacağım. Mümkün olduğu kadar ha
\\ ~ı'unsun ~a amak istıycrurn; icdi. hır yabancıdan başka bir şey olmamakla gördüm .. Torba gibi b;r şey. pilot odasın- yatını uzatıp o kadar çok ıztırab çektıre-

Kız sinirlendi. Gösterdiği cüret boşa 
gitmişti. 

- Sen de çok çekingensm - diye söy
lendi - ne diye yanma girmeğe bakıyor
sun. Yo'da giderken bir cesaret göster, 
derdini anlat. Seni yiyece.'lt değil ya. Ku· 
tuz çok nazik, çok kibar bu adam, ne 
kadar olsa bir Havarziınşah' 

- Nazik olduğunu sen nereden bili· 
yorsun Zeliha? 

Genç kız Kuturun ziyaretini sevgıli· 

sinden saklamaya lüzum görmedi: 
So klan r b bı .. ac. ılt: kıvrıldı: beraber. o ge,.~yi birhktc geçirıncnin dan havaya do~r:.: fn-'adı, ve tayyarenin <'eğim. İşte ~ana on gün mühlrt, bu on 

tdum: dogurduğu gn• b bi:- hisle, delikanlının otuz metre ilerısi~ d~tü. Arkasından gün zarfında yola gclmezse:ı artık işken- _ Babana mı? Fakat niçin? 
...._ Ort:ıda bir kız mec;ı lı>c;ı mi \"ar? akibetini öğrenmed"n mcmlP.ketım::- urr.- da tayynre ateş aldı. J ce ile seni söyletmC'k 1a7.ım geliyor. Pa- hb b 

- Dün babama geldi. 

- Niçin olacak. Babamın csk~ a a ı. 
?le; :S r bakıma evet.. Karım \'ar. Evle- mıyacağımı anladnn. Makinemi döm.iür- Dürbünüınu, ycr:fo yatan cnnsız ~eye pasların arasında uzun müddet yaşadığı- Böyle demcsm~ rnğmen mühim sırlm 
dil 

1 
da. a hen 1:: nltı ~w oldu Dandün.\·a- düm, ve güzel bir yer buldum, tayyare doğrulttum, ve bu şeyın kımıldarr.adığı- mı bilirsin. Onların dinsizlere tatb'k et- saklıyan insanların ciddiyetim takınmış 

it· egan çr.i\•t:nd; iim mahliü: ~ldcğu meydanından g?çcn bir şosenin epeyce nı gördüm. Bı.r takım adamların bir scct-
1 
tiği envaı türlü işkencelerin hepsini sana tı. Delikanlı: 

d 
1
:· aş<ımaV!. vanı sa~ kalmayı bu k:ı- ötesine indim. Meydanı uzaktan kolaylı':- j ye getirip teğmen olduğunu anladığım da tattıracağım. Düşün, taşın, karannı _ Sende bir sır var. _ dedi _ Sbyle .Al· 

arzu edivorum. . la scçebilece't bir yerde durdum. bu cansız şeyi götürünceye karlar orada ver. Haydi hoşça kal! lah aşkına. 
~t 'l'ı>ğmen sankı kalbırr.dekıleri cknma~ * 1 kaldım. Sonra benı fark etmelerine IJ merdiveni tırmanırken, kendini çal- _ İmkanı yok söylemem. 
t errn gıbi ~o7.1erımın 1çine baktı. S:;n- Tam vaktinde geldt'cr. Oç kişi idileı. ehemmiyet ver:miyerek doğruldum. Yü- dıran adam zincir1erinı şakırdatarnl: kil· (Arkası var) 

ıı a~ır ağır nnhıt•ı Otomobil meydnnn yaklaşırken, bilyiik züme, gözümden akan suları sildim. Bu für ve bedduaların en korkunçlarını sa- ............................................................ . 
ka- Bir dcnem!! y<ıp::ırnPnn. ş;mdi ·e sondurmanın :mpıı:ı açıldı, ve bir mer - yalnız yağmur değıl. ayni zamanda ter- vuruyordu. Hazin bir kayıb 
,,_,~ar kım ~J • m• ~mama, ne karıma mivi andıran küçücük bir tayyare disa- di de ... 
"" ~ın~..ı :ı.. - ı· ğı f1'\.'~ çekildi. Teğmenin ilerleyip, gel~n- Memleketime dönüncı::. maceramı her - 3 - Cümhuriyet refikimizin Anknra muhabir. 'i \."'l.ıtg'm 'ı..ır sl'yi Uf' sov 1vccc m. J ÜMÜ. Mekki Saidln hemşiresi Muazzez, pek genç 
tua aktır K'lnu mıya ı:alıih·~ctimiz y(lk- }eri cakalı hir tavırlı: selamladığını gür· kime anlattı:ıma, inanmadı. Doğru ola - G Ş SAPLI llANCER yaşında Tnnnnın rahmetine kavuşmuştur 
b r b zım. M drrrk vakt.m pek nz'iır, düm. Onlar. zabit:n elim sıktılar. Belk: mıyacak kada!" facla'ı bir şey bu ... dedi- Epey zamandanbert .ra'hatsız bulunan zavs.l-
ı..~rıa n zar.,.n dll~•ınRhılır? Jfor ne h;l de, Allaha ısmarladık dediler, veyahud ler ... 1ste bu innnmnmazhktır ki, te~mc- Gece çok güzeldi. Bahçı>nin bu sık a- ıı çocuk bütün lhtimD.mlımı rağmen bu af. 
~ S!ı n ben ca usha a oeldia nize inn _ muvaffakiyet1er dediler. ni hafızamda canlı ola .. ak yaşath. ğaçlı ve en ıssız köşesine düşen kamer !etmez hn.5talıktıın kurtarııa_mamıştır. 
n rı ,.. • b k t' t ı · F k t b h • d' • b' . . k k dd 1 be k 1 Merhumenln cenazest dun Ccrrahpaşn aın1 ,. r"m. Sonra bir ka W:ı a ıye 1 e, gerı gerı 1 a ·a u a rseaeıı sonra. ır cun 1 bır as a an yuvar anan rrn su ar 1 d k ld ıl k ı:. .. 1 ft'• 

u • • ~ hastanes n en n ır ara namazı "'o e Vı.>A. 
il - 1J ~·ip"-IP Y'>k kı böyle bir v;ızifı;? çekildiler. Ve uzun boylu. y;ıkışıklı :iclı- Berlinde tayyaresınocn yere fırlıyarak lgibi kesif yaprakların arasından stizülü- tı Aksarnydaki Valide camllnde kılındıktan 

e m ele ılin. drdim. kanlı tayyaresıne tırmandı. H.avada, per- öldüğünü gözıcr•ınl•.! gbrdüğüm teğmc - yor, havayı kaplıyan böcek seslerinın ü- sonra Meritcze!end:dekl aile makbercslne 

~'Prka a O\ Jr> ı c. . t<-:.::_?a~i~k~a.::;tı::;;Ş:.\-'l-=\'=a=n=cl=e=r=in=j=o=!ll11=e=s=,ı=1d=r=n==h=a=s=ıl=ol=a=n=l;ı=ı=r =n=i=n=h=a~=a=l=e=tı=lc=ka=rş=ıl=a=s=m=c=a=ş=a=~=ır==J=ım=. ===z=e=ri=n=d=en=y=a=n=ık=b=ir=sa="hr=;a=t=ü=r=kü=" Sl=~=I =g=el=iy=o=r=-=d=e=!=n=ed=ll=m=lştir=· =·=A=l=lnh==r=ahm==et=e=yl=esi=n=. == 
t• P 1 t "3 sesinde inıhiraııru belli eden lbir tı"t ... e- u"z. Ydksa. seni şım· di nezarethaneve "'l•1 ostanın :r.a n n rornan1, .. 8"' "' J 

mc ile cevnb \erdi: tlk '"un. 

KELiMENiN 
ES:> "QA t=<:, 1 

- On beş lira vermi ti. Faat. benjm - Söyliyeceğim. Sire Çarşamb:i gü-
bir ba~şin te iri altında kalarak ha- nü otelde olan bir hadiseden bahsede -
kikati iketmettniyecek bir adam oldu - ceğim. Fakat bu işin siz.in cinayet hak 
ğumu düny<• bilir. kındaki t::ıhkikatınıza bir tesiri olup o

- Orasın. bırak. Bu bayan Jülide lamlyacnğım kestiremiyorum. 
Yazan: ihsan Arif hapse girerse müteessir olur musunuz? - Sen benim işime k&t'ışma.. Söy-

- Do<:.1rU.Su da bu ya ... Gidelim 1 - Ben sizi Çalrşamba günü dinle - - Pek tabii olarak. liyeccğini çabulk anlat ... 

Haşmet, se\1ncinden adeta yertncien 
sıçradı. O. bu kadarını ummuyordu. 

- Bunu nereden biliy-0rsun ba'ka • 
lım? 

- Gördüm. 
- Gfulerinlc gördün demek? 
- Evet! 
- Allah Allah ... Bunuı neden söy • 

lemedin şimdiye kadar? 
bar; ,... miştim değil mi? Haş.mel ~erinden doğruldu. Yüzü - - Bu anlattrklanm belki sizin işi -

B: · · 5 ··r tt• Haş _ E\·et! ne ciddi bir mana vererek: nizc yarayaca'k. fakat benim için fena - Susma. söyle! Ne zmnan gördün? 
ır snat sonra nnon mu e ış - • b'ld'kl · · 'k · ı y · 

tnNin oda ma gin)oıxiu. Haşmetin ya- - Siz bana o -r~n bayan Jülide- .. - Eger sen ı ı herım tam~mile olaca .T - Cinayetten rki gi.ın evve. nnı 
~ .. hcıne~ köı:-:«l<" dutı.ı(.'ıordu. Ortaıda nin masum olduğunu sövlerniş ve bu- soylemezsen bu kız apse at:ılaraK ve - eden? Pazartesi günü ... 
)'\cıcerc>leı k r ı konulım'lış hir iki is- nun için yemin bile etmi~tiniz. bu ka~ilden maznun olarak itham edi- - Çii~ü bunu anla:ttı~m du~u - - Hoppala... Anlamıyorum am -
~<rnı , rd H ib i ikemleleri - Evet bavım! lecektır. lursa lx>nı kovacaklar. Tşsız !kalacagım. ma. anlat bakalım. 

e \ a · asınet. u J B - 1 s· - . d b" "k Ev h 'k.ka · ld • ·b· 1 - Bilivorsunuz ki. bayan Senilınnm bö, le ko~ <lutımakla buraya o1:uracak - Bu kanaatiniz neden ileri geli - . u ~oz er, . ımonun uzenn e uyu · - ger ~ 1 tı 0 ugu gı 1• ~n a - • rd 
Olanların yüzlenru tamamen ısığa ve- yor? bır tesır yaptı.1 •• t' ? Be . tn:san sa

1
na b1: zarFar gelmemesını te - çok kıymetli müccv'herab va ~. B 

l'eı k 
1 

· . "kl . . gözlerini K f . . • - Ne deme!\. ıs ıyorsunuz. n sız.- mıne ça ışacagım. akat. yanlış yol - bunlaronn bir çoğunu balolarda. s·• • 
d;.ı.1._ ... 1°n a~-~~~.1 enn~ d~: m:u"ştu" -d a aımı 'kesenm kı 0 knzcagız ma- den bir şev sa'klr.madun ki.. lardan yürümeğe kalkışırsan bu sana relerde taktığı 7.aman görmüşt'· · O 

lll\J\.Olı e t :r.·ı:K 1.."\.lt:l.1' IDCVl US'llfl ' c::um Ur • J n.. d " ] k · . . • ~ · .. . . - Boru dinle Simon! Buradan çık - p~alıya mal olacaktır- güzel ey er ır.arşısın eı goz rn ·a -
Sunon da odaya ~ır nce bu ıskım.le - Haşmet. gozlen:nı Yaın ~apıyarak k t k oteline dönmek ı'st.~r - s· d . b" fe ldı· maşmıştı. 

]~ . . • .. • ..m.n_ .. .. • ma ve e rar _ ımon, erın ır ne s a . 
en bırını gosterdı: garsonu u.ı:l\.:l\atle suzdu: sen hakrkati söyle! _ Bay müfettiş. adeta beni maznun - Bu •mücevherleri 

- Otur bakalım şöyle ... Sana zah- - Siz otelde. bay Ata ile kızına hiz- _ Beni şaşırtıyorsunuz. gfüi görüyorsunuz. Benim ne kabaha - tim. 
!net verdik. k'Usura bakma... met ettini'z. değil m~? _ Cinayetin *3binde bayan JuJi _ tim var? - İşte, katilin · yeti bu mürev • 

- Ne demek 'baym-ı. Emredersinjz. - Evet. ben o ika tın uşağıyını. denin Senihanın odasından çıktığını _ Şu hadiseyi anlatır mısınız mös- hcrleri aşırma maksadile yaptı - na 
- Simon. polisten 1bir şey saklama'- - Tabii, okkalı bahşiş veriyorlardı. gördün mü? Doğru söyle; yo'ksa seni yö Simon? şüphem Y(J."i.tJT· Nitekim. onları birisi 

be) hude olduğunu , böyle bir ha- _ Bay Ata çok zengindir. burada alıkoyacağım. _ Size Bayan Julidenin masum ol- aşırmak · tcdi. Fakat Boğazpalasta bir 
~ette .bulooduğu sabit olan !kimsenin _Bayan Jülide size ·bir şey vermedi _ Gönmedim. duğunu ısrarla .söylemiştim. Bunun de hırsız] va'k'asının. v.elevki bir teşcb • 
~betinin de çok fena 0 ], cağm1 sen iyi mi? _ Büıtıüını söyJiyeceğin lbu .kadar mı? diğiniz gibi bir sebebi vardır. Bu sebeb hüs alinde kalmış olsa dahi etrafa şa-
bilirsin d~l mi? Bu sual Simona dokundu. Polis mü- Simon başını sal1adı: de. ZM·allı ll:xıyan Senihanm. esmer. yi olmasını otel idaresi 'kat'iyen nnu 

- Elbet bilirim. Faka~ öyle zanne- iettişinin bu sözile !kendisine aldığı bah- - Si7.e 'bir şey söyliyeceğim amma .. kır'.k yaşlarınıda ikadar, iki parmağı k etmez. Çünkü. bu. bizim için çok fena 
~:Y<>rum ki. ~&ize bili.ün bildiklerimi şişin tesiri altında· kal<hğıru ihsas et - - Bir şey. iki şey ... A'fbk ne bili - sik birisi tarafından öldürülmüş o a- bir reklam olur. 
«inlattını ve hiç bir şey s<ı.ıilamadım. rnak istediğini s.ezinsedi. Bunun için yorsan söyle de ne kendini, ne de beni sıclır.:. (Arkası ı·ar) 



10 .,,. SON PO"'TA 

(Memleket Haberleri) CAntakyadan resimli haberler~ 
Antakyada şehircilik hareketleri izmitte fiat ~~z:.,!amır ve tanzım oıunuyor 

değerli tarlht eeer .. 

Antakyayı turistik bir ıehir haline getirmek karannda 
olan belediye ıimdiye kadar birçok faydalı iıler gördü 

yukseklikleri ile ~ ~ımanb~ 

Antakya (Husu • 
ıi - Tarih kadar 

mucadele edilmelidir : ~e~V: 

eSki bir mazi ve şöh 
~te sahlb bulunan 
Antakya. bugün ol · 
dl.ık~ mamur biı 
çehre taŞımakta -
cllr. Asi ırmağı bo -
~a U7.alllp Kırık· 
ıh n ve Yayhidal k
t 'kametlerine g!den 
ana cadde asfalt, bu 

müvazi olarak im 
t3t eyliys iktmt 

buyi.ik cadde fC>M o. 
lara.k döşenınif. bu 
caddelerin bet- iki 
yanım ~ map
za. otel, lokanta w 
kıraatmneler kap • 
laml.f. elektrik, su 
ve analluısyon gi - Antakycıclcın güzel bir görti"iil ve Belcdtye reW Sadık Müfta 
b toprak altı tesisatı icmal ~ir. imar programı hazırllmlıfbr Buna gö-

İamlt (Hmuııd> - HWtillnet ıilzel 
blr karar verdi. Ev &JrtJannda 1ht1kAr 
181)anlar ve aebebsls olarak kiralan 
:JÜ)llle:.t.meık tsUyenler ceza tıörecekler. 
Bu arann iznut için bü:yük bir ehem
miyeti vardır. Çilnkü. hmit kin. be.. 
dellerl en ytltaek olan tehirlerden bl. 
ıidU. İçinde oturma.a mümkün ola. 
bilen bir ev1n aylık ltiruı, 20 Ura ile 
~ Ura an.sıııda tahalıllf etmektedir. 

Şehrim.l7Aieki halttn ekseırlai memur, 
eabat ve ifÇidtr. Bütün bunların aldıiı 
vaaatl aylık mnctan 40,.50 lıra ara -
mnd&dı.r. İzmitte illa.yat pahalıdır. Gıda 
madt!elerl falhif derecede yüksektir. 
Je.I 120, 2ll!'JÜll :va1t eo. et 80.85; 10. 
l1*1t ~; e1ımelt ıo bu'Qftul". Bebee 
f1aıt2an ~ türlü ist1krar bulamamak 
tadır. Buctın kikıeu 11 kuruş olan 
b*la W aut eonra 20, ertesi g1ln 10 daha.,._ aUn 25 bJrut olmaktadır. 

Aylıılt nancı ma.bd.ud bir ıellre 
b1i2J olanlar bu vut,et lta.qJ&nda 
bQrl1t rtıçUWerle kaqal'41'Mtat.adlr • 
lar. RaJOJtl, b1W1n bonlan hlO bir 
8ebeb 'Ye baıhane de yoktur. Diler 
Anadolu fe}ılrlert glJl tanıt.in de ucuz 
bir belde olmeaı m81m:1kıct0.r. 

izımt ha.Ha. bmiC beledJyesiııden 
tıMJ.ann Jl(Uııaet..._ına ölllemesinJ ve 
cıcta maddeleı1nl 1ıDı&ııoı1 etnwdnl, btl. 
yWt alAıta ile bekleme'lııtedU. 

Meıf>aıhası yapılmış. aile parkı tesis re; &it nehrinden Stlpiyill dalı eteğine 
edilmiş, iti gü7Al sinema ve tiyatro bi- kadar yekdiğerırıe J11ÖVaA lci ŞOM açır 
ııasına malik bulunmuş olan tarihi şeb- lacak. dağın şehre nAar ceıfı81inde 
n. :tüalmet ve vali konaklan. beledı- bir lrorultft tesis ve bunda turistik 
ye. ha'tkevi. emnıyet ve tapu mü~r • bir gezinti yolu inşa edilecek. Taşklıpril 

Iüklert, memıe1tet hastanesi, aSkert kış- oo yanından 150 şer santim gentşlett - Bursanın yeni Belediye 
lalar gibi modem mimıarinin en mu • lecek, cadkieler ağaçlanacak. et. balık, 
vattak eserlerinden sayılacak muhte • meyva. sebze; ve zeyttnyatı haııert ku- Reisi seçildi 
felil yapılar ve ayni mükemmeliyette rulacak, demirciler diğer münas"b bir Bursa, (Husu-
bir ~ husus! bf.nalar süslemtştir. mahalde toplanacak. İskenderun şosesi ~) - Belediye re-

Bay Sadık Müftü.nün nyaset eyle - üzerinde büyük lbir paıtc ve bir koşu isi Netet Kiperin 
etiği Ant&kya belediyesi viliyetin ku - mahalli vücude getiıilece4c. pal"ka Ata- ıstifası üzerine, 
ruluşundan bu güne kadar; asıi bir me türlt heykeli dikilecek, büyük bir otel ?ugün toplanan u-
url k kurmuş. bu mezaırlığa varan ve gazino. Cebrail tepesinde nümune lnumi .beledıye 
1400 metre uzunluğunda bir şose ve evleri, nhtım boyunca bir şose. Köp - meclisi. ittifakla 
bu şo.Elin her tki yanında geniş ve rübaşında yeşil bir meydanqıık, hayvan. avukat Sadık Tah-
derin hendekler 8\'flllf• Süveydiye ve odun ve kömür pazarlan inşa ve t~sls sin Arsalı beledi-
Barbaıan yollan üzerindeki kabristan- ed lecek. yazın her mahalleye içme su· ye reisliğine seç-
lara ölü debıini menederek buralannı yu gidebilmesi için şehwe bir depo mt§tir. Sadık Tah-

bu iş ihaleye konul· 
ım~ur. Tamir ve 
ıillve~ müteak 
Aıntalkya, modem ve 
gilrı.el bir mii2e evi· 
ne lkavuşm.ıuş ola • 
caldıır. 

Hatay bölgesi topraklarından elde eserJer e1de edilmesini ve eski 
eclilen ve aral*mda ~ yüksek kwy - rin muhafazasını tıeminElı YcAi 11111~ 
mette olanlan bulunan bil'Çdt tarihi bay Akif İşcanın reisliği altmıll 
eserler b'W'ada teşhir edilmEktedir. Ha- cemiyet tEşelkkUJ etmiştir. Resim 
tay toprakılaıu, tarihinin engJnliğt nls- dıeki kı.ymetli eserlerden bir kaçma 
betinde bol eserlerle doludur. Yeni teriyor. 

Antakyada sulama Antakyanın en gUzel 
işleri sayfiyesi : Harbiye 

lfrsa haline getjrmiış. bir cenaze nakil kurulacak ve çal'Şl yollan tevsi oluna • Sadık Talı.ti" Anal sin Arsal ~ 
vasıtam yaptmq seyl&b dolayıs le ev- caktır. Bursa adliyesinde çalıflllıı, halk tarafın-
.Jeri yıkıJan veya hara'b olan kimselere Daha bazı mevaddı ihtiva evli) en dan sevilmif bir zattır. Kendısine mu- (H A) _ Asi nehrinin 
nakdi muavenette bulunmuş ve bir kıs bu programın taM>ik ve tah~tdQ.ık etti- vaffakiyet dileriz. ~~a ında usı: razi w bah98-
mının evlerini tamir ettirmiş, seylib ği gün Antakyanm büsbütiin giWJcl ve h~ iki yan v 8 bü . rolii 
Wlkuuna "'~nı olmak üzere dört bend mot:tem bir çehre taşıyacağmda ş(lphe Borsada Çocuk Esirgeme 1ıerin sulanması işindıe: ~ki, 
inşa ve seyla.btatt .bozulan liğırman tat yoktur. Kurumu fa ıliyeti ddlap~r oyn*~hiç b: ... ~ IU •. ~ (H~usi) - AntaQuul 
bir eylemiş. on bin metre murabbaı -- bahçecıler sen ~~ guzel seyfiyesı o1ı&ın Harbiye .... 
kaldırım ve llğ:ı.m inşa ve şehri 435 e- Borsada kly çocak'arı Bursa, (HUıSUst) - Şehrimiz Çocuk E- druıtısı çekmezler. olduğu gibi bu ytl da mevsimin .. d-' 
lektrik ve 125 gaz lArııl>asile tenvir ey- sUnnet edi'di sirgeme Ku~u tarafından . tetkil edi- ~ ~laplıır ~ paıhahya mal ~- yaretçilerilıe dolmaktadır. Mıı1ıteedcP4 
lem:lş. okfukça miEerrwnel bir itfaiye len ~eyetler dun sabah~ itıbaren tek- lan ıçın muhafazasına bihllsa düdaıt f8llllıerle kaph ve aayısız ağaçlarla ıill-
t.eşki!Atı vikude getirmfştir. Bursa. ~Hususi) - Çocuk ve miJJI mil ilk okullan ve kreflen ziyaret ederek ve itina edilir. Ve her sene bir parça - lil olan ve bu halde bir anfiteatr ~ 

Se1'8eri köpeklerle mücadeleye giri- bayram nwnuebetlle Gürsu nahiye ıı:ıer- yavnılann .bayraınlannı kurum namına aı. tamir ettirilmelk suıreti'le ,erdlitl ve ram anıeden bu sayfiye cidden P* .... 
fil .. ek bunlardan 180 adedi öldürül _ kezinde yoksul çocuklar sünnet ~ttırıl· tebrik etmifler, bugilnlln ehemmiyetini . olarak kalma~n. temin edilir. Yeni nme ve son derece nefistir. BQhpgd 

. ezbah 'v*ıncfa iki kud mif, birçok eğlenceler. pehhvan gureşle- anlatmışlardır. yem p gün.lıeri yüzlerce aile, tablad9 
~ m 

8 cı • uz ri tertib edilmiftir. Şehrimizden birçok Halkevi sosyal yardım kolu tarafın- bir dolap 400 liradan aşağı mal olma - :; - -ııe . · • · bu w msua 
müşahede mahalli ya.ptınJmış, .~ran- 2vat bu merasime davet edilmif. tahsis dan. Çocuk Esirgeme Kurumuna gönde- maktadır. Bu dokplamı sEhlJe ve mey- dl ~Jd:t:gıa ~ ~ 
P. Çaı'4ISlDda ~d harab dildtin - edilen otobOs'er davetlileri götürüp ge- rilen hediyeleri bu heyet mekteblere tev- vacılık &ıerinde ÇOl1c laymet» rolleri ~a:n, ağıaıç1ar ~rumıdıan w * 
lar bldınJara.k bunlann yerine cephe- tfrmitlerdfr. zi etm.iftir. rdı Resim bu doı..-.,Jardan birini ·. . ~ -11&. 
1eri yontma taş ve üzerlerl beton ol • va r. -t' köpük halinde llblışlar yapan uı.-~ 

maı1c üzere bir çok yeni dükkAniann ın ( Yurdda 23 Nisan Bayramı ) gösteriyor. leyi gösteriyor. 

psı temin edilmiş, ~hir harilası yap - Mersin limanında bir Kıztlcahamamda 
tırıımq. beş koldan ıbaret olan tanrzi - • • k •dd ti• 
t.t kadrosu on yedi kola çıkanımış. su amelen ın ölUmde ço '' e ı 
INYuian kapattırılmış. kışla ne Astır- neticelenen feci kaza bir fırtına oldu 
tmit &rasmda IAğım yolu açrlımş. bir Adana, (Hususi) - Merain Umanında Kızılcahamam (Husuaf) - GfJ98ll 
çor saılwa temin edilmiş, sokaklar f - bulunan İtalyan bandıralı Etiopia vapu- gün Jmzamızda esen çok şiddetli bir ka 
slmlendfrilm1t ve m!bam nmnarrdan • nınun mal alıp vermekte olan vinci vak• rayel rüızgirı ortalığı toz dumlll lçbr 
m.ş. 938 de IS.000 lira getiren bele - tinde kontrol edilmectiğinden bopbnlft de bıraantş ve birçok köylerde mllıiıD 
clfye riiılulba1lı 939 da 22 bin liraya y1lk Hqim otıu Hasan lmıınde bir amelenin hasar yapmıştır. Ezcümle Elvenın, Sa-
telımf. Aaf. nhUmı 07.erinde on yedi başı parçalanarak öhnüştür. Gene bu et- zak. Yılanı vesair civar köylerin tıs • 
bm1t yaptırılmış. on binlen:e fidan ge- nada işçilerden Mehmed Karakoç ile Kı- men damlannı uçurmuş, duwıdarıDI 
ttrcile1* mayvaoılara dağıı.tılmış, har - ctlr <>llu Kemal ve Mehmed Hataylı alır yıkmlŞ. ıbazı evleri tahrib etmlıfllr· 
marn. blwe. otel ve kJkanta1ar sıhhi amette yaralammflardır. Harab olan evlerin bir an enet ta-
teftlıte. esnaf w şoförler muayeneye Ettopia vapurunun İtalyan tebaalı ıo. mirleri için köylüler hük1lme4ıe mlln-
Uıbt tuıtu1muf. fakirlere b(ltçe nlsbeün- tnımosu ?dikel bu kazaya sebebiyet ver- caat ederek kendilerine ormanlaıd• 
4le y•dıenlar ~ılmıştır. cillinden tevkif edilmiftlr:_ _ lrerestelik alaç verilmesini ki niş .. 

A,rJca dljer bir 91* müteferrik iJ - · b lerdir. Fırtına en ziyade şiddetini «-
llr O!lerhle meal sarfeden belediye- 23 Nllan Çocuk ve !Utimlyeti IODIJ• bayramları Çorluda, Somada, Kuradlı- AntalJada sar est gUrlf man Jnı1ı11takala:nnda göstemMf ft bll-
- &ıamrıa:l*i bir bç yıl 7.8l'fında ela, GmıUkte. Atyanda. Buruda. v.ntuda oop.m bir fekilde Jmtıuıanmıp. Re- hazırhkları hassa Aliç dağmde bir hayli Cl8lln ~ 
tab!f '* ettirmek azmile 7Jellgln btt lim SamadaJd bayramdan bir ilıbbadır. Antalya (Huaual) - Beden terbiyesi ağaçlanm k<lc'lerlnclen 9lJkıelt devir-
-•-•--------------------..~--~~--..~--------- komitesi tarafından serbest gflreflere e- miş. ve bir kısım ağaçlann dal ft bu • 

- Baun .. ,, dtlnyada 
btrvok tabil tahavvtlltr o
luyor-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : hemnıtyet verilmekte olduıunc1an lill'9f daıklan tntınanın tfddetlnclen blıtJlr' • 

• • • Aruimıln bir kısmı 
puçalanımf. •• 

Huan Bey - İnanmam, 
arul puıpl•nmı .. mut -
lata iman~ buaufiııı 

birinciliklerine hazırlanmak dzere Halk· lerine kanşmı.f ve kenecf1enmittlr. Dl
evl salonunda her akvam ekzermer ya - ~r ormanlarda da az çcJk aym ı.ı vt
pıbnaktadır. ki olmuş ve hasann miktw w derece

sini tesbite imkAn olmıyacak imim' bir 
Mırıindı çocuk SIJımı çok ağaçlan şuraya buraya fadatmlf" 

Adana (Buaual) - 28 Nisan Pazar atı- tır. 

nü Meninde tahsil çalmdald çoc:uklmn Ad d- b• d k-
aayımı yapılacaktır. Bu ayım için lcab ana 1 ır a am ., ...... . 
eden tertibat aiınınıt ve vazUe tabtm.f yıra,adı 
de yapıhmftır. Adana, (HU8Ual) - Hllll GG1 ....... 

İçel balpd köy ötretmenlainin d9 birisi buıfln kaynanuı Leyll11 lllcaJda 
lftirakile Mersin Balkevtnde buılln bir fır surette yaralanuf ve bnlma da 11-
toplantı yapllmıf ve atretlMDlen ..,_na halde davmilftilr. HaW Oll...,.,. 
cetvelleri tevzi edllmlftlr. teslim edilerek tevkif olunmutt& 
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8'adtt (lla tarafı 6 ncı snyfada) 
Be rkıJan buraya girmiyttek. 

ltl11, ıtbn kacak ydıim. 
''il o r ı>ençerem. ı 

ler·mizin eserle i 
Parladı çalılarda ate imiz. 
Uzandı meçhul yamaçlarda 
Garib Ye muhteşe~ gölgelerimız. 

1)-C d J Kaplarken ağaçların altını 
ltık ağa kavuşmazmış; Semalar boyunca nlhatıık, 
lıtkı bahçelerinde Oln oyna. çocuğunı, İhtiyar adam ki anlattı t' bir gün bitecek orada 1olculuğum. Ölül re aid, anlamadık. 
li~ :san kavnşursa aa; :Paııl Hüsnü Dagıarca 

ata kavuşın :z.mı • Bu şairin bir şllr mecmuası neşrettiğini 
St işittim. Kitabı henüz görmediğimden bütun 
v,11t!~ çabuk re\"CJ'. rleri ihakkıoon henüz blr fikir verecek 
f.httbtr run ayna başka bir yüz ___..d,~ktlr vaziyette değilim. Ancak şunu hlssedlyornm 

llr Vetdlklerlnt'!en ba ka ne ve.reeektir? ki, çok lirik bir qehrenln ve şlmdden kemale 
Stt; lfatırıv dursa da; doğru yaklaşan genç lblr artistin karşısında-

tl~r çabuk ge er... ıyız. Bi.lna ~phe edUemez. 
·~ Emin üı ener Gelecek makalemde yeni şalrleriıı güzel 

C lictl nıecmua.sındıı:ki şiirlerden birini eserlerinden ıbahse dev m edeceğim. 
~en alıyorum Fazıl Husnü Dal]arca_ Halid Fahri Ozansoy 

tl 'lkçe 41lrlnde ınsanı gittikçe düşündüren, -
it:? So Qran bır derinlik bulmamak tobll it iitef errlh: 
t : b·n 'Yıllarda gecelerin eGrarını bu kadar 
~t .va: h&ss:uııye le nakleden blr manzume 

adı~ıını !Ura! ederim. İşte bu eser: Yetmiş kişilik bir Yunan heyeti 
gelecek ~tbcıı Geceye karşı miidnfoa 

G~ an mı Tar tenhııda 
~~ ku~ıan gibi çobanlardan. 
tı..h a necıır ki atırhycmız 

anıa.rın tü~ !erinde pnrhyaıı. 
\'llış· 
~ı ar biiyudu, 

Paskalya münasebetile Selimik bele -
diye reisinin riyaseti altında yetmiş ki -
şilik bir Yunanlı heyet bir Mayısta şeh -
rimize gelecek, lstanbulun muhtelü yer
lerini ezecektir. 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu ılinları 

::: Uo yün fanfüi fpliit 
kUo yun çorap ipliği 

Tahmin 
bedeli 

ll.8to 
5.Geo 

Teminat 

l 17.4011 1305.00 
~ ~Uk miktar, clll6 ve teminatı yazılı • i lcal:em ipUğin 16 /Nisa,n/~O tarihin_ 
~/lils::uı 1 z:trtla yap an mtlnakasasına ı.alib çıkmamı~ olduğundan !Jbu iti kalem iplik 
lır. liio rJhtne mstllY&ll Puartcsı ünü saat ıı de pamrhkb sat.ın e.lınacak • 

2
- İlk Utr t<mıinGtı 1305 lira olu,p şartnnmesl her gun .komisyondan paırMIZ olarak alı _ 

a •• 
~~~ilerin 2490 &ı.Yı.lı kanunda ya2llı v ide biriıkte il &ün Te saatte Ka -
~ b~nan lkom1syona. münıaı.aıtları.. c316SD 

lstanbul Maarif Müdiirlüğilnden: 
~aaru 

tarıı\la VckilllfH .köy ölrotmen okulları iç.in aşaRıda cln.s ve mlktan yazılı kazanlar pa_ 
lira. 13 tın alı~caı'ktır. Muhammen bedeli 4207 lira 50 kUT~ur. Temlruıtı 681 
>.tQcıt\r ltııru.ştur. lateklller bu 1: nlara aki .. rtname, resim ve nümunelerı Maarif 
~11~ Y~::tirektô: nde Efbllirler. Pazarlıtm 29 Niısan 1940 Pazartooi gunii 
~ MÜCl1lrlütürnte saat 15 ıtc Yaı>ılaca~ı Ul\n clunur. (834.61 

Ci~ Mıttan Beherinin tiatı Yekun 
~ Lira Kuru:ı Lt Kr.ş. 
llc.t.l>atı babr tar.an 30 74 2s '1221 ~o 
l~'acı u blrllkıe) 

htanı 
l 30 1980 

~t>lrlı~) -t201 ~o 

't lstanbul Komutanlığı Kurm'lyından: 
&u 'Yrnrc nıak1n rind Wıdama istekli makini.' tıerln ikamet adresleri yanlmak 
~M:.r <Wek\'O b K. Lığımı. uracaat etmel rl. (9010) 

Ank ra Pors Enstit:isü üdürlüğünden : 
1 

' Eksihmt'ye konulan Ankarn polis kolleji binaBı lllfaatıdır. K if bedeli 439.988 

~~ -· Eksiltme G/5/1940 günü .saat 15 C:e Emniyet Umum Müdürlüğü eksiltme lşl<:ri 
a 1'yonu odasında .kapalı zarf u.ııullle :yapılacaktır, 

'1ıt - ltıme rtname& \'e buna :nüteferrt evrat 22 hra bedel mukabilinde Emniyet 
Uın Mooüriuğt! ek&ltme ~leri komisyonundan alınablllr. 

~~ Eks lbneye girebilmek için isleklilertn 21349 llro 52 kuruşluk muvakkat teminat 
tıı elen ve Nafıa VeUlctıncren bu işe girebileceklerine d ir alınmış ehliyet vesikası 

"az etmeleri llzımdır. Bu v~lkn eksiltmenin yapılacağı günden en az sekiz gün ev_ 
~ klilerln bir isUd De Nafia VekdleUne mUracaatlan vıe dilekçeler.ine eıı az bir 
b 250 bin b.dar llralık bu 4e benzer 1§ yaptığına dair ynptıran Jdarelerden a-

En Son Modalarla 
ahenktar Yeni 

En son 

PUDRA 
Renkleri 

moda ko
leksi) onları 
bu mev imin 

~ı.ş Ve3ika roptetmelerJ ırnuktezldir. Bu müddet zarfındn a tnleblnde bulun • 
a''anJar eksilt.meye glrcmiycoeklerdlr. 
~ İsteklUer teklif mektublarını ihale günü olan 6/5/1940 tarlh1nde saat on dörde 

6 ar EksUtme Komisyonu Reisliğine ma!'l..ız mukıı'bilindc t.esllml lCwmdır. 
~ootad:ı olacak gecikmeler kabul edUmez. «3170• 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 

robları, yeni yüz ve ten renklerile 
imfü:ocı icab edeceği hissini uyandır -
maktadır. Şimdi, meı<hur bir güzellik 
mütehassısı tarafından icad edilen en 
son rnod~ renkler, cazıb Tokalon pud
rası serisine dahildir. Ve her yerden 

tedarik edebilirsiniz. 

ü~abaka İle Memur Alınacak 
D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Lise le lise derecesinde san'at okulları mezunlarından askerlığini yapmış olan ve sıh 
hi vaziyeti demiryol hizmetine elverişli bıılunanlnrdan kısım şefi yetiştirmek üzere mü_ 
sabakn ıle 20 memur alınacnkt.ır. 

Müsabaka lisede okunan fiı.ık ve riyaziye derslerinden yapılacak ı;e ayrı<:a verilecek 
meveu uzerlnc blr yazı yazöırılacattır. 

Müsabakada kazananlara 74 lira ucret 'erılecek ve idarenın gooterece~i mahald~ 
staj yaptırılarak muvnffaık olanlar kısım şe!J ğlne terfi etıtirllecekt.lr. Kısım şenerı dev
let dt:miryollarmın tamiratı mtitemndiye Jerlnde çalıştırılmakta olup ücreUerinden 
başka kendilerine aynca ikrunct.g(ı.h da tahsis edilmektedir. 
Mfınalmsa 4 Mayıs 940 Cumartes! günu saat 10 dn işletme merkezlerinde yapıla _ 

caktır. Tallblerin aşağıda gösterilen Yeslka nr ile Hnydarpaş:ı, Ankara, Balıkesir; 
Kayseri; Malatya; Adana, Afyon, İzmir ve Erzunımda işletme müdıirlüklerine nihayet 
l Mayıs 94-0 Çarşamba günu nkşamına kadar muracaat etmeleri ilan olunur. 

Tal blerln beııa.bcr getireceği vesikalar şunlardır: Nufus huvJyet varakası, askerlik ve 
rukasJ: iyi huy kağıdı; tnhsil ,·esikası; b şka yerde çalışmış t.se bonservisleri; evli ise 
evlenme cüzdanı ~:n68. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları . 

18 4 1940 tnırihiııde yapıla."l ck.slltm<'.si feshedılm1ş olan \'e muhammen bedell 32195 
lira oıan 18 kalem muhtelif ampull r 9 5 1940 Perşembe gunu saat 15 de kapalı zar! u
sulu ne Ankıarada ldArc bınasında satm nDnadaktır. 

Bu ~ girmek lstı~enlerln <2414,63> liralık muvakkat t.emınat ile kanunun t.a.yin etti
~ vesıkalan ve te~Hlerlm nyni gıın sa. t 14 de kndnir komisyon rel.s!itrine wrmclert ld. 
zımdır. 

Ş:ırtmımeler (161) kuruşa Ankara ve Hayda~ vezn erlnı:le satılmnktadır. (3261) 

lstanbul Defterdarlığından 
Kimya verilecek mahal. Senelik muhammen 

kira bedell 

Vilayet hükfunet konağı k.ar.şısında h!:.len 
o.sllye hukuk mahkemelerinin bulundu~u 

eskJ şfirayi devlet blna:n bah~ndeki 

oda, bfife ıttllıaz edilmek uzere 
Balıkpazarında Nevşehir hanının içinde 

Llrn 

120 

kira müd muvakknl 
detl teminat 
sene Lira. 

26 

!beş numaralı kahve ocağı 36 3 8 
Yukarıda yazılı mahaller h1zalarındn gö.sterllen muham.'"ln:n ıoedeller üzerinden üç 

sene müddetle kiraya verilmek Ü:llere açık arttınnayn konulmuştur. Senelik tira be • 
deli dört taksitte ve bi!r taksit nakden ve peşindir. Arttırma 6 MaylS 940 Pazartesi 
günü sant H de Milli Emlak Mudürlüğunde tqılanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 
İsteklllerin hizn!lnrmda yazılı muvakkat teminatın muayyen gün ve saatte komisyona 
mtlracantları (3223) 

Kapalı Zarf UsuliJe Eksiltme 
Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden: 

Cinsi Beher T. B. 
Kuruş 

Yumurta adedi 2 

Soğun 

Patates 
kilosu 1 

Un ekstra 
Makarna 
Şehriye 

irmik 

Tereyağ 

• 
ll 

• 
D 

Nohud • 
Kuru çalı fıumlya • 

D Barbunya ı • 

Yeşil mercimek • 
Kırmızı • • 

10 

15 
28 
28 
20 

145 

20 
27 
18 
28 
18 

Mıkt.arı Eksiltmenin yapılacağı 
gün ve santı 

450000 adeci 17 5 940 Cuma gunü 
E at 14,25 de 

4-0500 kllo) 
64000 • 

38500 • ) 
13250 )) ) 
2750 )) ) 
4600 • ) 

4200 • ) 

&100 • ) 
29500 :D ) 

10600 D ) 

6500 ll ) 

3650 • ) 

14,40 dn 

15 de 

15,15 de 

15,25 de 

İlk tem• 
natı 

Ura 

675 

693 

839 

457 

1027 

Komisyonumuza bağlı Gnlatnsara.y, Haydarpaşa, Kabataş E?itek Jlselerlle, Çamlıca, 
Kand ııı " Erenköy kız l!sC'lerlnln 'Mayıs 1941 sonunn .kadar 1htl~'açları olan yuka
rıda yazılı ylö'cceklcrı kapalı zarf u5u1!1e eksiltmı:ye konmuştur. Bu hususta gerekli du_ 
rum yukanyn yazılmıştır. 

tmc İstanbul Beyoğlu İstJkHi.1 cadcw No. 849 dn Liseler Alım Satım Komls}o • 
nunda )'apılncakt.ır. 

isteklllcr ilk temln t makbuzu ve 1940 yılı Ticaret Odası vesikalarlle 2490 .sayılı ar ... 
ıtırma, ekslltme kanununun tantatı dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını yukn. 
rıda hlzalannda goısterileıı saatten bir saat evvelloo kadar sözü geçen komisyon Re!.sll
Cine makbuz mukablllnde t~lm et.meler1. TeminaUarı yatırmak ve §:lrtnrunl'ltrl 
görmek ı~ıyenleıin Galatasaray lisesinde komisyon lkAtibliğine mürncnntıarı iU\n olu. 
mır. (3332) 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden veri;en Harici Son P sta 

Oı-O~~Uda hizmete ls~li makinistlerin n &met adresleri yazılmak 
-.n. K lığına m'Uracaatüırı ilfuı olunur. 

suretlle .blr dilekçe cNATÜRELLE. - Gayet beyaz cild-

c32lh ler için saf ve şeffaf Sir güzellik temin 620,000 kilo buğday pazarlıkla ~üttünı • Yerela~nT ~~~m~s~:ık, 25 

Askeri Kıtaatı ilanları YevmJ, Siyasl, liarndls ve Halk gp.zetes1 

------------------------------- edc:T. keektır. Muhammen flatı 9630 llrn, ilk t<>mi. 1-----------------11 
İstanbu, Komutanlığı Satınalma Komisyonu lıanları cPECHE., _ Açık tenli sarışın ve es- n tı 722 lıra 25 kuruştur. Pazarl~ı 29/4 940 

nıerll.'.'rin ek,c;erisine gayet uygun bir gü- Pazartesi günü saat ı~ dadır. Isteklilerın ı 
. . belli sun ve sa.at\e temınaUarlle birlikte E-

~ zellık tcmın eder. • . dlrncde &nayı kışlasında Satmalma Komıs., 
~r~/9{() Munakasa gumi talibi çıkmı,yn.n 24/4/94-0 münakasa. günü talibi çıkmıyan .. BRUN SOLEİLı> - Esmerler ıçın ca- yonuna gelmeleri. (1589-3326) 
ı~ b enız Boğaz Komutanlığı ihtiyacı 1çln Komutanlık Blrllkleri lıhtlyacı için üç kalem zib bir sevJmlilik temin eder .. Ve şimdi- * 

in beş yuz yetıniş seklz ktlo ağırlığında · .. - · · d d h ~.acı~ çelik boru ve ıbir ndcd <lir k motör işletme malzemesi p:ızarlıkla s1tın ye kadar gorduklerınız en a a parlak, Yedi mmnulfttl S50 kilo hnmur yuğurur 
~ pazar. 1 kt ~ d h 'b a·· b' k Uti aded hamur makinesi ile motör ve t.e • 291 sa.tın alınacaktır. Mü.na.kasa~na n ınaca ır. Munaıkas:ısına 29/4/940 gümi daha canlı ve a a cazı ıgcr ır ço f .. t.ı k 

1 
.. _. d h1l lm k 

4 940 · t nd no~l M er.t"\ın omp e VC mon .... Jı a O a U -
lllıncn gunu san ~ n "'""i ıınncaktır u: saat on lblrde başlanacaktır. Şar.tnamesJ ko_ renkler zere pazarlıkla s:ıtın ruınac:ı.ktır. Mak1nele-

~l19t ıbcdeli yedı yuz yetmiş üç Ura eııı misyonumuw her gün görükıbilir İste.k:U.- Tckalon pudrası hnvalandınlmış - ki rm cinsi kataloClnrını gererek izahata göre 
~ ur. Şartnnmesı lroınlsyomımuzda he;- · . ..J f d h · k ı 1 ._...._. u kt ist klilerin bire k tal ~ 

n gôrüleblllr Ist.ekl lerln ezkfi .. lerln belli gün ve saatte kat'° te . t k bu sayede on ue a n a ıncc ı ar - o - vo,:,uıL ed eoe !I'. e r n ).;. 
tte ı m r gun ve ı mına a çe_ dı.;~ndnn tabii görünür Onda taze . la.rını bere.bel' getırmelerl. Paz.arlı~ı 80 4 040 

!:ılı-.. Fındıklıda Komutanlık Satın.Uma Ko~ lcrlle t>era'ber Fındıklıda Kmnutanhk satın- • . , • · . . çı - s:uı günü .saııt 16 da apılacaktır. Evsaf \e 
..,.ronuna muracnatıarı. a3337a alına komisyonuna müraca.alJım. c3338D çeklc:>rın ırnkusunu hı:se~ersınız. Bu pud- eraitl hcrgun konusyrndn gorwUr. İstekli_ 

lst nbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden 
ı - ısoo çift kunaurn » 

25 nded kuçtık bakır kazan • ınıtın ruınacaktır. 
300 aded bakır bakraç • 

3000 nded Er kaputu • dlktirllecektir. 
2 - Pazarlıkla eksUlıncsi 30 41940 Sah günü t H Y. Dköy Hava Aktar:1 

~nbnrı Satınnlma Komisyonunda yaryılııcaktır. 
S - Istcklılerhı şnrt.nnme ve nüqnıne "T ormek Uzcrc ıhcrgün ve p:ızalığn girecek 

lerın lbelll .günde muvak.kat tcınlnatla.rııe Sntınulmn K-om!.Sl"Olıuna milracaa~ 
m:ı.n. ı;S3lb 

ra. cKrema köpüğU> ımtıy.azlı usulile ka- !erin Edırnecte s:ınnyi ~lasında s:ıtın:ılmn 
rıftırılmıı olduğundan iki misli fatla sa- komisyonuna ge]mele-."'1. (15S5_3278) 
bit duru!'. Tokal on pudrasının yeni ve .................... ·••·•••·•··•·•••••••••···••••·••······•••• 

:.~:i.~ .. :~~:~~L~~~~.~:........................ ( Yeni neşriyat ) 
Qari:ş af kanın 67 nci yıldönümü Ba)ındırlık 1 ıcın dergisi _ Naha Vüfıletı 1 

merasimi yapılacak tarafından çıkarılan bu dergin n 10 uncu 
Daru§.'Ptnka Llsemıln 67 nci yıldönümü sayısı çıkmıştır. 

betile Pazar günü mel:tebdc saat ıo Balkan kır ko usu - Beden t~rblyesl \C 
7 ye .kaclnr meraslırı ynpılacalttır. Bu fi>Or mecmuasının 11avesi olarak çıknrılnu 

crtı.sfmde Daruşşnfnknmn e.skj ve yeni mc- broşürdür. 
znn1an hazır bulunnt:ak, öğle vemefl nıek_ Görü ler - Adana Halkcvinin ÇJkard bu 
tebde yenllecektir. derginın 25_26 ncı yıısı ınuşar ştır. 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

TORKlYE 14110 
YUNA TfSTAN 2340 

2700 
ECNEBİ 

3 
Ay 
Kr. 

Abone bedeli peşi ır. Adres 
değıştırmek kuruştur. 

Gelen ev k geri verilmeAo. 
ilanlar an meı'uliyet alınmaz. 

Cevab · ın mektublara 10 kuruşluk 
Pul ılavesi lazımdır. 

~-··············································· .. 
Posta kutusu : '741 İstanbul ~:· 
Telgraf: Son Posta • 

... Telefon : 20203 ; 

"'·············································••" 
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inkıbazı defeder, iştah
sızlık, hazımsızlık, ş~ş .. 
kinlik, bulantı ve gdza 
karşı fay dası vardır. 
Her yemekten sonra bir tnt:ı kaşJğı yarım 
bardak su içinde köpürtere!< ahnahi~ir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 
Şişesi 30-iki misli 50 - dört 

misli 80 Kr. 
Her eczanede bulunur. 

HASAN DEPOSU: 
Bahçekapı, Beyoğ!una giden 
Tramvay durağı karşısında ~ 

ı 
;. 

Lll;, ,'-._•.l ... • . .J•· .•. ""'•.1!1111.?ll!la'.•,. ... •~•· ·.~ .. = .. • ... -.. • . . •.-ı_ .. ~ . . ~ ... ~ .. • .. l!I';" • ••. • .".-· 11!1. -1111·11!;;;.~-,., ""-~·~ .. ~-~l!I!· · .. ~ . .... ~w ~ · :~\.; ···.: . 

SON POST..\ 

1. . • ~~ • . ·;· :ı ,...... , ..-... ıe~ . .:,: ~ 
Şubeleri: Ankara, Karaköy, Eeyoğ!u. .. · 
S ·:ltış yerler:: İzmir Keme a:tı, Karşıya '~a. 
E eyazıd, Üsküdar, Kadıköy, E:k · şeh:r. 

EN BiRiNCi 

' 
• 

Kuvvet, Is .iha Şurubudur Ka 
~--·EREGLi . HAVZASI~---.. 

Kömürleri ~atış Birliğinden: 
1stanlıul ve Zongulda.k'ta Sutış Bir~iği le~killltındıı çalışmak nzere 

imUhanla muhasip, ınubabere memum ve dıtktilo almacı.klır. Talip 
olanl&rın l\şağıdaki şartları hı-iz olmRsı lAzımdır: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
B - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 
C - Aıgari orta mektep mezunu bulunmak. 
D - Hüsnühal ve tercümeihal varakaları ibraz etmek. 

Yukarıdaki evs ıt fı haiz olanların 29 Nisan 1940 tarihine kadar vesttiki ile 
birlikte mnracaaUarı lazımdır. 

iMTiHAN GÜNLERi 
Muhasip imtihanı 30 Nisan 1940 Salı günü saat 9 da 

Muhabere memuru ve daktilo imtihanları ayni gün öğleden ıonra 
ıaat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 

lmtihanda muvaffak olanlara Barom derecasine göre lloret verilir. 

Müracaat ve imtihan yeri: 
ophRnede De\'let Denizyollan karşısında iskele caddesi 28 numaradır. 

ESKi ve YENİ ROMATiZMA, SiY A
TIK • LUMBAGO .. OMUZ - ARKA -
BEL • DİZ - KALÇA ve Soğuk algın-

lıklarından ileri gelen tiddetli 
ağrılarını 

ve İZALE EDER 

Gözleri yakmaz, su ile çık· 
maz. Kirpikleri dökmez. 
Terkibindeki BALSAMİN 
cevheri aayeıinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
lacivert, kumr.Jl, yeşil renk
lerinin bakıştaki füsunkar 

cazibesi şayanı hayrettir. 

•Doktor 1. Zati Öget 
Belediye karşısındakı muayeneha
nesinde öğ1eden sonra hasta l arım 

kabul eder. 

fi
> Akba kitabevi 4 

er dlldım kltab, ~azete , mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ba
idlr. En iyi kırtasiye malzeme-

ı---------------~---------' ' .. &i mevcuddur. 

, 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş tabibleri 

RADYOLiN 
dit macununu tavsiye ediyorlar? ÇünklU -D o 1 
Dişleri beyazlatır. Diş etlerini 

kuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani o!ur. 
Ağız kokularını 

defeder 

Sabah, Öğle, ve Akşam her yemekten 
sonra günde Uç defa hrça!ayınız. 

Muhtelif sergilerden 
18 diploma, 24 altın 

madalya 
kazanmıştır • 

Tür.dye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu 1 taribi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans aded. : 26:> 

Zirııt ve tıcMt her nevi bank t muaıuel0lert 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Hankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en 3ı 
SO lirası bulunanlara senede • defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

. 4 Adet l,000 Lirahk 

4 " 500 " 
4 " 25ll " 

40 tt 100 " 100 " 50 .. 
120 " 40 " 160 .. 20 .. 

4,000 
2,0JJ 
1,000 
4,00ll 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" 
,, 

" ,, 
DiKKAT: HesAhlanndald paralar bir sene içinde 50 liradan aşait 

diişmiyenlere iknuniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 'Ey\GL l Birincikanun, 1 Mart ve ı Ha:ıi• 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

MOjde! ~----
eoMoNTi Bahçesi açllmıştır. 

Eskisi gıbi, bu sene de (Frigorifik ) te so~ululnıuş 

Taze Bira Gerek kadehlerie ve gerekse Küçük hçtlar 
derununda muhterem mnşteriler; miz emrine amade bulundurulıııaktttdır. 

MEZE SERBESTTİR. 

tbA Ji* ± HA 

Doktor Hafiz Cemal Son Posta Matbaası 

(l...>J..·ınan Hekim) Neşriyat Müdürü: Seıinı Ragıp Emeç 
Divanyolunda 104 numarada '1rrgün . . S. Ragıp EMEÇ 

8 SAIIlPLERI: A. Eı·rem UŞAKLIGIJ., basta kabul eder. Telefon 21044-2339 ıı; 


