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c Bir Alman gazetesinin makalesi =3 

alda seri muvallakire·t • 1 
· klemek bata olur 

' 
halihazırdaki harekatın gayesi elverişli 
ef mevki er elde etmektir, di or 

Dlüttefikler hava hakimiyetini 
elde etmiye uğrasıyorlar 

Asker nakleden İngiliz gcnı;ıcri i!'lo-Ul'\"CÇ fiyordlannda 

natı 5 Kuruş 

Norveçte 
Askeri 
Vaziyet 
Henüz büyük mikyasta 

muharebeler olmadı 

Almanlar küçük vapurlarla 
takviye kıtaatl gönderiyorlar 

Londra 26 - Norveç ordu u unıumi ıta 
rargruunın resmi teblıği: 

Şarki Norveçte, kuvvetlemniz, dün,, 
Rtnedal ıle cenubi Aurdal arasın ki 
Hallingdal vadisinde kfiın Gulsv .k mt.v
kiinde ve Gudbrandsdal vadis!nde kJ n 

1 Kvam mevkiinde düşmanın hücumlarını 
püskürtmüştür. Düşman kuvvetlerır.1?, 

topçu bataryaları, tanklar ve tayyareler 
yardun etmekte idi. İngil z kıt'cıları. ki 

(Devamı 8 inci say'jad•l) 

Meşhur Alman 
sanayicisinin Hitlere 

mektubları 
Almanya harh kararı 

verdiği g ün Rayhştag:.:a 
100 aza bulunmarrış 

Nevyork 26 - cROjiCr>: Life mccm 1-

sı, Führenn ıktidar me\ kıine çmesı n 

y ıan r 
1 Thyssen bu mcktublarındn Hitlerı ,e
çen Kiı.nunuevvelde, neticede Almanyayı 

1 (Devamı S inci sa~ foda; ······························································ ............................................................... . • , d 1 l.mak . t'<l" •• tı gösteren muttcfik kuvvetlerin. pek 
a • 6 (Hu i) -:- Norveçteki a:ken hare.~ •t 11 vazı-! :k~n~acı kar;ı,,1 ~ ~~ıihim icraata başla.malan beklenmektcdır. 
e t.uı· a edı1eb lır· . ıy ıman gazetesinı"n ""t 1 

b 'viık mık) sta hıç bir çarp a olmmmştır. İki Bir"' __!!_1U a eası 
kuvayı küllıye eri harekete geçmemişlerdir. • •11foan askeri nıJ1kamlan, vaziyetin bu yo~da inkişaf edccc-

'ıa rda <:ereyan eden harekatın .gayesi, ı-. .... ıkı ftarJ ğinı mür1,.· ... ır1e:r ve cFmnkfurter Ze1tung. gazete i bu 
.. .rk"l .... Iac etmekti . .. -.ıazalara ına lcc.s olarak .. 1 h ' , t>n çok elvuişlı strate3ık ~,. 1 c-r w ,... _ 1 , • ezcum e şoyle yazıyor: 

muhareb 1 
it ·kçe şidde leni 

• 
rı 

or 
Bu 1ı ta müttefiklf>>Y' nisbe en Almanlnrı~oKcr 1 O Non eç.te seri rnuvaffakiyetler beklemek hatA olur. 

u u · kü" "lk ı k Nor~ h radakı \'azıyeti takd" t ı· · · Mu"'teaddı"d Al ·· ] · b b [ d d (' E.tı daha rnüsaiddir. yün 1 l o ara ... et::.~a ava ır eme ıyız ve geçıcı heyecanlara ka- man us erı om a an ı ünkü hava 
üh. k• lar ,,,. flılmamalıyız h b 1 • d ' ~ıkara Alın 1 r btttı :m un no ~a . mu are e erın e iki taraf ta .. h. • t ... d 

ne d n l a~ a aİ etrn.işlerd.Jr. •• Norveçtekf harekatın muvaffaklyetle intacı için, her A!· mu ım z~yıa a ugra ı 
an a-rmı J~g • h . OSSU man askeri kendi ıbütün enerjisini, bütün zekasını kullan _I ~o~d~ 26 (Hava nezaretinden tebliğ ı markadaki düşman üslerine kar§ı §iddet-

_!! Ültef~ kJcd'I n ... e ;:eviilerini tahkim ve takviye- malı ve !her türlü feragate ıkatlanmalıdır. edı~şt_ı~) - Dün ~ndüz ve gece bır j li taarruzlarına devam etmişlerdir. Diğer 
.,.,, rnütt~filr' .. t l"k üst" -1 .. ı..-1 hareketlerine Kat'i mahı"yet çok ngıliz tayyarelerı Norveç ve Danı - (Devamı 8 inci sayfada) .v1a tv:ı • " ve us e ı , m <ıA•uc 

den eri kaliSokunacak olan ibir haı"" Ussii de temin ede
.ıyük y:ırd1• 

Norvc:" h k"t . ~ are n ının muvaffakiyet veya ademi muvaffakl-
yetı, Almanyanın rnukaddcra11ı bakımından kat'ı mahıyette Belediy~nin açtığı halk 

hamamları bnynk rağbet gördo 
b 'ın·t~[e~lc deniz. haki,.,,. i~Hnden sonra hava hakimiyetıni olacaktır > • 

• <Devanu 8 ınci sayfada) 

e e gid...,nl r· 
·ı • r e ya dımlar 

~~neral Kazım Karabekirin kanun tekl;fi Mecliste 
gorüş}lürken Milli Müdafaa Vekili beyanatta bulundu 

ra 26 - Mecr in bugünkü top - kere g@ 
~ a r smi ve hu ust dairelerde o-ı birinin 

'ı ve kapıcı gibi mü tahdemlcrden as-

Mekteb erin idare 
ve t lim ka roları 

ge. işletilecek 
Ankara 26 (.Hususi) - Lise ve orta okul • 

larda talebe miktarı her sene vasati 15 b1n 

lhdar artınaktndır. Hfilen 60 bln ~ talebe 
bu mekteblerc devam etmektedir. Önümüz.! 
dek! sene lbu mlktann 70 'blne çıkncağı tabll 

1 goriılmcktedlr. Bu sebebden dolayı memıe • j 
kette yeni orta okul ve lıse açılması için 

, Jınrurlıklarn başlanmıştır. 
Bunun neticesi olı.ımk mektcblcrin idare 

ve tallın unsurlarının kadrolıırırun geniş • 
letıımesi ıkarar~ınl.mıştır. Bu unsurların 
1702 nwnaralı kanuıı hillrümleri dahilinde 
tertllerin!n gereği gıbi yürütülmesi 2:aruret-! 
lert knr,'Jısında halen tatıblk edUmekte olan 
kadro M!i görülmemektedir. 

Maarif Vekfiletl orta Okul ve lise idare ve' 
talim kadro.nınun tevsii 'hııkkında hazırla B led" . · k-o-
d'"" •· - e ı~emB ""ı ... anun projt'si bugün Meclise verllnılş .. ..

1 
.. kt 

tir. • murcu u en sonra 
•••••••••••••••••. .,. •••••••••••••• :............. !lıamamcılığa baş • 

Bugün .............. !adı. Balat ve Ka ~ 

sımpaşada iki ha ... 

atıralar arasında marn açtı. Evvelki 
glin resmi küşadla-

YAZAN rı apılan bu iki u· 
Oatad cuz ve sıhhi hamn'll, 

H dün halkı alıştır - Balat halk hamamının içinde11 bir görUnüş ve dün 
alid Ziya Uşaklıgil mak maksadile müs ~ananlarda~ blr grnp 
(Bu.gün 6 ncı sayfada) 1 t~~l müşterile~nden para nlın~dığı i~i~ akın akın hamama koştu. -------------J bütun Balat ve cıvarı seyrana gıder gıbıj (Devamı 2 ııci sa~fada) 



2 Say& 

Her gün 
Sovyet siyaseti 
Ve bahar havası 

Eh.rem 

~ ovyet Rusya hakkında cıhun ı:-!

e;;;;I) karınm verdıği hüküm .;abıt :lc

ğil.d1r. İlkbahar ha\ a~nıı aııdıı ır. Bn gün 
kapkaranlıktır, gük güriıltulcıi ]~ıtirsi -
niz, şimşeklerin çaktı~nu gorursunuz. 
Hük.med.ers.niz ki. ylldırıın ch.i§ınck tiLe
redir. Ertesı gün y~ni bir kıyametin vel
vele~eri iç.ndc uy:ınacağını:ı:ı t.ı~ımin e -
derken havayı apa~!k gori.ırsünuz. Guneş 
çıkmıştır. Ortad11 ha~nı€tlı bir b::ıiı:ır seı -
babı vardıı. ı•akat maa lcsef süreklı de -
ğildir, çok ]eçmecle!l güneş bır oulutun 
arkasına saklanır. l.' fu!<t:.ı karartı!ar yı -
ğın te.şkJ etrr.eğe baş:a::. Y armıc .l['~·e 

rni, yeis mı getı.reccgı tahmm edJemez. 

• 1939 yılının hemen yarı~ı garb dcvkt-
leri ile Rusya arasında Alrrarıyn aley -
hinde bir ittifa(c akdi tcc~bbus'cri ıç n:lc 
geçti. 

Müzakere başlamıştır devam etmcRk
dir. Bitmek üzered•r. hnberlerinı bu sü -
tunlarda kaç defa okudunuz? 

Esasta anlaşma temin edildi. Muahe
denin imzalanması bir gün mcse:0sidir. 
müjdesini k·aç defa okuyarak se' jndiniz. 

Yazan gazeteci ilc1 okuyaıı rıkuvucu -
yu mazur görebiliriz. İyi· yolda yürün -
mekte olduğuna bizzat diploma~ ta inan
mıştı. 

l\foskovada müstakbc·l mu:ıhedcnır. 

müphem bir maddeı;inin metni üzerinde 
uğraşan siyasi hevete yardımcı olarnk 
bir de askeri' heyet göndcrHdi Ve niha -
yet Alman - Leh harbi patlak verdiği z:ı 

man an1aşıJdı ki l\fo.:;kova hir ttlrafüm 
İngiliz - Fransız bk·ku ile konu;urken ö
te taraftan da Alman hükumeti ile k:mu· 
fUyordu. En yaltın menfa~tır.ı Bc·Jlnle 
anlaşmada görmüştü. Berlin de Leh ma
cerasına Rusyanın müza'l-teretini temin et 

• tikten sonra atılmıştı. 
Cthan efk~n Sovyet Rı..c.~ya hakkında 

ilk hükmünü o zaman vcırdi. 

* 

• 

~!Jtev:ızı adamlar içinde kendilerini bedbaht İt.'lakki e
Jt.aıı r :ı.z 1: .ıiunur. Kıymetsiz olan insanlal' içindE· kı·wh

lP:·ı i hayatian nasibini almış gôrenlP.~· ise çok nadir'Ju· 

B zi rnaclete -vey'' felakete götüren yolu seçmekte tesadılf 
b"fryuk rol yonr, derler. MümküııdUr. Fakat saadet veya fe
laket c:ilçu.:ılnün kendi elimizde olduğıı muhakkakLr. 

Belediyenin açtığı halk 
hamamları 

büyük rağbet gördU 
<Bastarafı ı inci sayfada) 

Norveç iiyordlarına bem:iyen Ealat so· 
kaklarında belediyenin ha..rnamını bul • 
mak pek de kolay o!madı. Yol sorduguı:n 
bir tütüncü: 

- Tavsiye etmem, dedi.. Yerli buçuğun 

1 
üstüne bir yedi ıbuçuk kuruş daha koyun 

1 

da Pazar hamamına gi.din. 
Yıkanmak niyetile aramadığımı hisse

dince: 
: - Şöyle biraz daha yürüyün, diye ila-
1 ve etti .. Hangi sokaktan fazla şamata du-
yarsanız oraya sapın! 

Balatta şamatasız sokak bulmak da 
hani Avrupada ateşsiz memleket bulmı:ık 
kadar müşkül.. 

Haliç vapurunun bacaları gibi simsi • 
l yalı kurumları binanın üzerine serpe~ 

(

kara bir baca nazarı dikkatimi celbettı. 
yanılmamışım. 

Sokağa girince bir de ne göreyım? Ye· 
ni tamir edilmiş, orta katlı kargir hır bi· 
nanın, bir tarafında kadınlar, diğer ta
rafında erkekler ellerinde bohçalar içe • 
ri girmek için sıra beklemiyorıar mı'! .. 
Yüzlerce irili ufaklı çocuk adeta hama -
mı muhasara etmişlerdi. Bu tehacürrı 
bu rağbet temizliğe karşı duyular. hasre
tin ifadesi mi. yokı:a bedava oluşunun tl -

siri mi? 
H~amın idare memuru Cemil Yıl -

maz bana şunları anlattı: 
- Rağbeti görüyorsunuz, bugün beda

va olduğu için kalabalık zannetmey:iniı· 
Birçok kimseler parasız olduğunu bilıne-

I. n,,,;ıtere bah _ dikleri hald'e geldiler. Sabahtarrberi 200 
Norveçte mu • r--:ı------llf J ·~~ 

harebe]e.r devam iki kardeş olan Yasefle Sa1amon riyesi yakında beş erkek, 2-00 kadın yıkandı. 
ediyor. Buraya gı- i Baron Roç1ld

0

b mek~e; arkada~t 1dı muazzam gemi ile 1 Size, idare m~urun~n izahatındruı 
den müttefik as- : ler. Hayatta nıuvrJ.tf o.k olama>'1ltşlar4 

• yeniden takviye e- evvel hamamı tarif edeyım: 
kerlerinin nasıl gi- · dı. Senede i.ki d(ja muayye~ı gfüı!er _- i dilmek üzered.ir. I Hamam iki taraflı, bfr tarafı erkekle -
yindiklerini hiç de Roçi1d"in ziya;·e~in~ giderlm·dı. i Bu beş gemi, İngil rin, bir tarafı d.~ kadı~arın. He~. kısı:rn 
merak ettiniz m;? Roç!ld bu eski mek:eb arkadaşlqnna • terede şimdiye ka- 19 bölmeden muteşekkil .. :ıer. bolıne~e 
Resmimiz bu hu • biner liTa reri.,.di. Onlar da bu para dar yapılan harb bir kişi yıkanıyor. Bölmelerın a.uş tertı -
susta size mükem ile rahat bit ör.ıii:- sii ... (•rh•rdi Bir sc- gemilerinin en bü batı da var. Kalorifer!e ısıtılmış olması-
mel bir fikir vere- ferirıde Y asP.f yah?? gitmişti. Roçıld yükleri, en müth.iıj na rağmen içerisi alaturka hamamların 
bilir. o ı;rşırı dere- i Salonumu "ordu Yase/· surette techiz e _ göbek taşları kadar sıcak. Hamama gelen· 
cede soguk mınta- !.: - Karde~·ım o1dü. di.lıniş olanlarıd,ır. ler. soyunup, içeri girdikten sonra ça:na-

Sekiz ayı.ık lıcul:r -lanı..: ı....·N,.. Cnuvı>t ~i- lt:ıl~r:ı ıtönderilen Ceı:abım ı1erdi. Ron1d Yasc!e bin f İsimleri de Kral şırlan ve elbiseleri etüve konulup tebhır 
yascl.irı'in Alman anla.şn~ac; nı müteakib lngiliz asKerıeı ı • l <?orç V ' Prens Dô- ediliyor. 
bilhassa üç hedef tak1b etm·ş olduğunu resimde görduğü- clır gal, Dukc of York. Hamamın idare memuru divor ki: 
hatırlatır: nüz şekilde giyin- i - Ya 'kaaledm:rıki. dedi. • ı Jellico ve Bealty'dir. - Bu hamamların gayesi muhitin te -

Lehistanm yansım işgal Ye kendi top- rnektedfr!er. Tıpkı : - O ölm1~ yo. 1 Kral Corcun frlirati saatte 34 buçuk mizliğini temin etmektir. Sari hastalık-
rağm.a ilhak etti. şimal kutbu sefe- : Yasej ~mnısn: '.-mildir. 14 pusluk toplan, eski 15 pusluk larla, bitle yapı1an mücadeleyi bilıyor -

k- ··k d 1 t k 'b. d - Ö'-ıis olmasırıtt ö:-mü~ amma, ·.= to.ı,. --'aı1 daha mu··essır· dir. H b d 1 d -Baltıkda sahili bulunan ·u u. eve - rine çı ar gı ı e- ---'-"--'- ------- " • '• sunuz. amamların u müca e e I:? mu-
leri mut1ak nüfuzu altına aldı. ğıl mı? sen ne 1ıak"a omın mircı,;ır.a konm.ık ! ---------- him rolü olacaktır. Bitliler çoğalmıştır. 

Finlandiyayı iki parcaya ayırdı. ~---------- · istersin. ! Ölürken t.;z. ttıvaletı"nı· Parası olmıyanlan beledıyeden kağıd ge-
. ı k /ngilte·e Velialzdin!n ı J ~ Bugün en esaslı Rus gc:.ve·ı o ara ge- '· --- ...... düşünen kadın l tirdikleri takdirde her zaman b.edava yı • 

riye ne kalını~ olabilir? 74 üncü do.f!um rı ·ı Fiii~ tinde meydana . kı:r~cağız. Sabun vesaire de dahH gclen-
Her devletin başlı<:a hedefini yalnız Amenk"'allUl ·"ll kadından mürek -ı 10r®n ~ncak yedi buçuk kurus gibi cüz'ı . v r hd 0 ç k , . il ~- ~ ~riilT"ek sa;yete ...__ b. .. t . birkaç devlet adamının kafasında kıs - 14 yaşına basan lngiltere e ıa 1 l arıtan gız ~cıv J'ı.t=-> .;l1j_n Kraliçesi ır ucre •1ı:tcağunıza göre, pahalılıkla· 

kanç b!r itina ile saklamakta haklı ol - Prenses Eliza\x! h'e Londralı çocuklar. Yahnd/ cemiyeti diye tanılan ve meşhur .... •lo xl 1 nndan dolayı ıı .... :u- hamamlarına gide . 
1 k · ~-·~ı bulunan " Vanderbilt'in karıs: bulunan .r.r }. .e~ miyen, fakat temizleı··-ek ihtı·uacını d"' duğu bu devirde istikbali keşfe ça ışma tizerin<le prensesın mazi.r..n ar. 1 ·~ -·· , " 

için elde istinad edilecek fazla delil bu- bir el çantaS1 hediye etmişler<lir. Fren- Filistinde (Müdafaa teşkilatı) adlı giz- Vanderbilt 75 yaşında olarak 
0 muş 1 ırne_nlar ~uratıa ~olayca ve sıh11ı bir şe· 

lunamaz. Milli tarih ve emellerin seyirle- ses doITTım yıldönümünıü anasr. baba - li bir Yahudi cemiyeti meydana çıkarıl- tür. Hamifill.Zlenebıleoolt'.,.,..dir. 
rinden b:r ışık noktas1 bulmıya uğraşmak sı ve k~z kardeşi!e birlikte kutlulamış - mış, ve bu cemiyet azasının evlerinde Ölürrken de son söz olarak: attir. Elbise-nıami kalış !nı.-\<leti bir sa 

tır. Bütün haned'Gı1.ı. ailesi. Vindsor dü - döşeme altlarında, mahzenlerde sak1a - _ Aman ruvaletime itina ediniz .. konulmasına lüzurrSamMırlarıı1 •• ctüve 
* ld.i de dahil olmak üzere kendisine mü- dıkları say1sız mühimmat, bombalar ve bizim gi.bilere çapaçulluık. yaık~maz!. det ;cinde yıkanıncıia ':k1.;nl<>..r bu m1..ı _ 

Sovyet rejiminin teessü~ü üzerinden tead<lid hediyeler göndemrişlerdir. Kra silahlar elde edilmiştir, Cemiyetin sekjz dem.iştir. de bitmt~ f)lacaktır. Herkes._temızlik işi 
k S t ·d • ı p · 2 1 va kı·şı·den mu-r"'kkeb olan ve hepsi ziraat cek te veriyoru- ·miz silc-23 yıl geçmiştir. Fa at ovye ı aresı liçe ve Kral klz arına reınsesın J - "' /h 

hakkında yekdiğerine en zıd mütalealar şına bastığİ zaman tamamlan~cak olan mektebi hocalarından olan azası yaka - J ngi/leren f n SU - Varidat masrah ·. "1'1.lyacak mı 
son sekiz ay içinde izhar edildi. inci gerdanhğı için bir inci daha ver - lanmış, rci.51eri diva:qıharbce sekiz, di • V~ harb hayatı 8-fniz? --

Bir zaman oldu ki, Sovyet Rus anın mişlerdir. ğerleri üçer sene ağır hapis cezasına çarp - Umuyoruz, çünkü, ~ikı .... ~ ~d<>rseniz 
Alman an,aşmasını mü!ltasıran Avrupa- tırılmışlardır. İngiltere son 240 sene zarfında 7o göreceksiniz ki, temiz pak k

1
m-....ler de 

,_ kl •t J [ d d ' ··········-···········--···· en"' ha..ıı. "'4-rrı"" ve 170 sene de suılh ucuzluğundan ötürü geliyor ar. \.. ı,,ra Yı harbe 50
0

km.. ak.İÇl0°TI yapmış Ouııa al • ngr" tere /! LJVQT,Qfa ....... ••••••••••••••••~•••••• 
1 

S " .llU """ı..u..o.IOj' " 

T A K V M ha b. 70 ·ı daha başka türlü :muamele yapıyoruz_· 
ham edildığini işıttik. / k . har i la içinde y~tır-~ .. r ı mı - b.. MeselaA çamaşırlarını elbiselerim e-

Bir zaman o1du ki. Sovve.c:t Rusvanm ası aca yenı yon İngiliz lirasına. Buyü!k ı~,::a~b de ~ı~e l oym~yoruz. buna lüzum da yok e· 
eski ça·rlık polltikasına döndüğü iddiala- İngiltere hirklıınıeti İngilterede bu _ NiSAN 9 milyar İngttiz lirasına patl.dJ.lıı'l.Ş ır. 
rını gördük. . . }una; büıtüın otellerin., mey•hanelerin. keııni .. Dil 27 Ar7~s;-Qll Bütün bu barblere r~~en. İngilte- sas~~;· idare memurile konuşurken yant· 

Bir zaman oldu ki. Mo kovav, BeTlmın d 1 a asılmak üzere ''E- ınJo - re nı~,ç,, • ...,,, 8 m!isli ve geliri de t 50 misli k' t Ak-
d. 1 a·k barların U\·ar ann · J - u.ı.~u mıza esnaf kılıklı iki adam ya _aş ı. 

ölüm dirim müttefiki c;::ı.nar.ları ın e ı · ı . . kti B , .,...; N111an Rumi ND> Kuun k1 dıkl rt 
. .. .. · ni bir hanta toevzı edece r. u 11=• - 14 1940 172 artın.ıştır. la hayale gelmez yerlerine sa a a. 

Bir zaman oldu kı. butunLbul ·b~db:~ - ta. Almanvanın. 1948 e ikauar İngiltere ---===""~~~~=~F"'==- ------- k keselerini çıkardılar. bir~r birer para1a-
lerin aksine olarak Rusya ·ı e 1 san 'e- . ·lm~ üzere lbütüın Avrupa CUMARTF.Sl Meri Pikjord le rar rını idare memuruna teslim ettiler. M~l 
ya Baltık mese,elerinden dola ·ı Alman- ~e da.hı_l o almak hülya - l l..,·M.SAoı(. k 1 b t r ar· 
va ile bozuşma arifesinde telakki eôen - ulkesı~ı hegemonyhasınAa ruı· h.arita - ~-ONE~· ı Reoiü~evvel - film çevirece . canın yongasıdır, derler. u .es unl'! r , 
J filnt gosteren meş ur ·vnır-' _ men bir1nin içi rahat etmedı. 
]erle karşıl~tık. b h (t f da 11)0 ö 06 19 ı:ı 12 Şimdi krrk beş yaşın .. da bulunan. v~ - Bayım. dedi, sen benim ad'ımı, r-o~ 

tddl·aıardan hiç birinin doğruluğu veya sıdır. Bunlardan u a .a zar m - 1 
1 ktı ıo 05 8 12 sessiz .sinema perdesının en. sevını 1 adımı da yaz e mi? . • yanlışlı~ isbat edilemez. Hepsinden ay- bin tane dağıtı aca r. u..::.:......ı:--:1'0-:~ı-a-..11;;-k,:-:-rıd-::i---ı:-:A;;k=şa::m:IGy;-:a:::ts-:--. -" yıldizı Meri Pikfor<l, ı ~ seneli!k bir ay- Arzusu is'af edilip gittikten sonra ıda 

rı ayn bir hakikat hissesi almak m~m .- temin etmesinde görünmez. Binaenaleyh rılışt~ sorıra tekrar stüdyoya d'önmek. re memuru: 
bö. ı 1d ğ .. dır kı . . . -· :sl·2. \ L>11. s. D. :>. D. s. o. md M k 1 ı 

kündür. Ve bu. Y e o. u 'U ıçın .. ' her iki tarafa karşı da vazıyetını mun • 16 O'l 19 50 20 41 tasavvur:wıdadJT. Yem fil e erı _Bundan sonra ıbuna rla lüzum ar- • 
garb alemi Sovyet Rusv:t karşısında mu- hasıran bu düşünceye uygun olarak tes- ~: 5 11 9 06 12 - ı 41 Pi'ldord. tanınmış i'ki kadın ve lbir er - yacak. ded'i.. Kilidli tor~a~ar yaptırıy ~ 
tereddid kaldı. . bit etmesi çok muhtemeldir. . lb=b~=::b:===============.ı kek artistle bir arada oynıyacaktır. z Herkes öt€'c;ini berisını torbasına 

Moskova Lehistanın yarısını ışga1 et - ·~===~===~Egk~r;e;nı~U~şa;k~l~ıg~ı;l=~;====~~==:~==~===~~~~~~~~~~~====~ ~; kilidliyecek. anahtarın.ı da ~nci. tiği va.kit, Baltık devletlerini ni,iluzu al- ~ bovnuna a.c;arak hamam::ı. oyle gırecek. 
tına aldığl vakit, Finlandiya. ile harb ha- 1 N A N ) S T E R l N A N M A l Hamamm erkekler tarafı dolu old'll # 

line girdiği vakit. gaı;'b fıleminin füli mü- 1 S T E R ' b 1 ~11 h ... lde ses vok. Faka_t kadınların gü ~ 
b naat edinmek ıçin hükmü ev kadınına bırakalım, unun a "' .. _ 

manaatına uğramamış olmasını hep u Çorab :fabdkalanrruz A'Vrllpadan ipek .getir~menin im- rültüsünden durulmuyor. Tevekkelı ka 
tereddüde borçludur. ktınsızlığı karşısında kadın çorabını yerli ıpek ıle !apı:nayı brraber iddianın yanlış çıkması için ortada bir sebeb yok- dınlar hamamı gibi dememişıer.. ·ri 

Avrupa cKremlin> sarayınıu siyase - dilşUnmüşler, küçük bir tecrübeye girişmişler, netıce), ga- tur. Şu halde kendi ipeğimizin itibar bulması için çorab Erkekler tarafında adamcağızın bı ı 
tinden bahsederken daima: zete vazdı: fabı·'ıkalarının Avrupada bir baro çıkmasını beklemiş ol- vıkanmış. temiz sileceklere sarılıp dıc:ıır 

_Muamma, kelimesini ku1lann:ay1 iti- " d ku h bakımdan k _ En ince c•nsten bir çorab o nmuş, er • çıkmıştı. Kurulanır en: d' 
vad edinmlştir. Biz üç nıeçhullü rnua - ği görülniüştür. diyordu. Kat'i bir ka- malarına: 1 - A lla1ı belediyeden razı olsun ı ne ı. 
de1ede hakikat gibi görünen tek ntıktaya ~cmnuniyet verece . İ N A N M A l - Hakkı var, ŞPhir de razı ols~ıı!11 
J}}aret edelim: 1 S T E R İ N A N' İ 5 T E R Nusret Safrı Coşı<U 

Sovyet Rusyanm menfaatı Avrupada ,,,,,.,_-=------~---·---------------------------------" 
herhangi bir kütlenin mııtlak bir zafer ~ .... 

zaruridir. 



POSTA ~.,,. J 

Moskova - Berlin 
arasında yeni 

Mussolilıi eski faşist Romanyadan birkaç gUçlokler çıkmış 
k "'t .b . . tk )ÜZ Alman hudud Stalin ve Molotof Hitleri a l ının nu unu harici edildi tebrik etmemjşler 

hayret ı·çı·n -'e dı·n.lemı·ş Bükr~ 26 <AA.> - Reuter: Amsterdam 26 <A.A.) - Telegraf ga -

• ltalyanzn galeyanı 
bu defa da hafifledi 

Yazan: Selim RRt11> :F.me• 

U ~ Hü:kfımetin her .~urlü gayri meşru fnallye. zetesinin Berlin muhabirinin bildirdiğine İlk Wmndınavya harekatını taklh eden 
te karşı aldığı katı tedbirler pek ziyade tak. .. H' 1 . d ğwn ld~ .. il d S .. ı rd Akde lz1 i _ _. h d d 

lloın vlyc ed1lmiŞUr. İt.imada lfı.yı:k bir ~nnktan gorc ıt enn o u yı onum n e ta gun? c n n s yw.ı ava.sın a. a 
l'!tt

0
,.: a 26 (A.A.) - Royter ajansı blldl- Guinta nutkunu söyledigwi zaman orada blldlrıldiğine göre Bukovın vllnyetlndc bir l in ve Molotorun tebrik telgraflar! gön- birdenbtre bazı ş1mşekler çabıağa ba.şmdı. 

J • • .. • - • • • ah Ufuk en.dişe verecek şeklide bulutJa.nmışt.ı. 
~ hazır bulunan Duçenın, hayret eserlen kaç yuz Alman tebaası Roman~a _ ~ncar d.erm:1:11? b~~unz:ıaları, .Alman sıyası m. Rom.anın, her a.n bir müdnlınlesl beklenebl-

~t~a bir :müddet faşist partisi katib - gösterdiği söylenmektedir. hududu haricine ç~arılmı.ş~ . .. Dı~er şuphe- fıllerı ıçın surprız teşkıl etmiştir. Berlın llrd1. Fakat her sert .b:ı.şlıyan rırtınalar gibi 
toı,.. e -huıunmnc::! olan Guinta dün faç - Meclis reisi Guandinin chayır, hayır, li zW.aretçllerin teb idi de bu tun memleket ile Moskova arasında yeni güçlükler çık- lbu de!a.ld kasırganın da ömrü az oldu. Va., 

...... \' k -s dahllınde dcvnm etmoktedır. ı k d wı.~ 
l(h nl e orporasvonlar odası içtimaında arkad~~. di'-•e mırıldandığı !!;itilmiştir. R m-·•·amı b"'"" Alnuı. m~ o.duğu sanılma t ır. """"'tin lphamı qaki kalmaklıı. beraber ilk .. ar k .J .,..- .J .. umen ...... arı ... ~un n propa. __ _ gfuüerin gerginliği zail lmnk 
la.sıpı a ' harb sahasının genişliyerek Guintanın nutkuna hiç ehemmiyet at- ganda bültenlerinin teVZilni ynsak et.mi~ - Seferde askere Yolunu tuttu. İtalyı::~b:~ıııü ha~ lı:a. 
balın arıa çarpışın milletler muharebesi fedilmemckte ve lbu nutkun bir milddet- tir. ~ıı.k tehlik€61nİ meydana getiren sebeb _ 

G: geleceğini söylemiştir. tenberi İtalyan matbuatında yer alan Siyasi mahkumla· ın affı 1 ı ıer ne yen!, ne de meç.bul şeyler detlldlr. Bu 
t lldu~~ta, Büyük Britanyanın İtalya hak- müfrid fikir!cre tercüman olduğu söy - Blikr~ 26 (AA) - Kraı Kı:ır<>l memleket gidenlerin ai o.erine devletin Almanya i1e olan ittifakını el'an 
be e~·~. d.ostluğunun samimiyetine şilp- lenmekted'ir. da'hillnde huzur ve sükO.nu temin maksadi. mer'i sayması •;e yanmada matıbuatının neş. 

fta11gını söyliyerek demiştir ki: Fransız Başvekilinin beyanatı :=~: ~~to.s:;v~::~r:~e~ yardımlar =tınf!~ız~kF~ı:n~a~ı::y~:y~~ 
\>a~i Ya, Akdeniz mın,takasında hakim 1 k l d ? sine ..,.,mil bir ar knrarnarnesı •--lamı.. • kta.d So d 
llıe/etı: lbulunan İngiliz donanmasının nası arşı an ı ,... ...,,,....,. '$ (Baştarafı 1 inci sayfada) ya;pma ır. n zaman a meydana gelen 

tı ~ C\tdıyetne ihliil edilen Akdeniz em - Roma 26 (A.A.) - İtalyan gazeteleri tır. zım Karabekir cİstanbuh tarafından Y.a- ~~ vS:!:!~r ı:d~:ı~~t~:!ir~irB:a~: 
ba.ğ~ti :meselesini bir hal suretile niçin Paul Reynaud'un Fransız - İtalyan mü - p olonyadakJ• pılan kanun teklifi ile buna aid milli mü- disclerin :b:ı.şlıca.lnn ~lnrdır: 
(etı aı:ıasın? Bu mesele, başka memle - nasebctleri hakkındaki beyanatını, ht?r dafaa ve dahiliye encümenleri mazbata- 1- İtalynn sa.nn.ytinl felce uğra'tabllecek 

G e~ de işgal edJyor. hangi bir tefsirde bulunmaksızın neşret- A J J k lan müzakere olunım.J.§tur. alan kömür ambargo.su meselesi. 
d" ~ınta Fransadan bahsed'erek şöyle rnektedir. Yalnız KontCianonun Telegraf man ar aS ere Encümenler bu mazbatalarında bu 2 - Adrıl.yn.tik deruzl.nde müttefiklerin ab. 
~llı.işıır: gazetesi. Reynaud'un Akdeniz sahillerin- J mevzu üzerinde karar aL'llanın Vekalet# luka ~ etmek istedikleri rtva_vetıert vesa.. 

lunF'ransanın bize daima düşman oldu - de yaşıyan milletlerin meşru roenfaatlt!- a ınıyorlar lerin salfilıiyet1eri dahilind'e bulunrnasl lre. 
l:>ı u unutmayınız. İtalyanlar. şimdi, rinin ahenkli blr hale konulması im - . itibarile bir kanun tedvirine lüzwn gö - Malum olduğu üzere ıkömür lhtiync.ını ö. 
ı.ıçellln 1 ·ı t d' . k• ~ lb kınd ğ dan rt.. hU Bern 26 (A.A.) - B~ler Nachnchten rülm d'ğ· ;,.11 ret olunmakta idi tedenbert Almnnyadan temin eden İtalya, 
~ c nanınız. ı aa e mı!: ve !ava - ctmannın u u un .r;ı·anmz - tes• . Be li . . . ,. e ı ı "'V"" • son ırnnuı.nda İngllterenln tnma karşı gö.s 
,.,_ız1 > eJnr:ini her zamankinden daha fazla ktlmetinln emin olduğu hakkındaki cüm- gğ~ .~nın Almr n muhabinnın bildıraı- Kazım Karaıbekir söz alar~ kanunu te~ terdl.ğl mümanaatten lbir hayli mflteessl; 
~ Clnelidirlc.r. l ıesini bllhas<>a tebaruz ettirmeketdir . ıne gore, an makamları Polony~da ı urıne saik olan seb6blert ve ıuzumu izah ey- o1muştur. Ötedenbert denl2ıl.er ha.klmlyetl 

mukim 19 yaşın.dan 44 yaşına k adar bti - ~tir. bahsinde hususi ıblr noktai na.zar müdafaa 

Ç 1 k d A k d k 
tün Al.manian askerl h lzmeto mecbur e- Bu mütalealara karşılık olarak da Mllli . . 

e~os ova ya a n ara a arısını . . . - Müdafaa Veklll Saffet Arıkan şu cevabı ver- eden Italyn, IngUterenin bu hareket ta.rzlle 
.1\ ı den bır. en:ı~ame unzalamıştır. . . miştir: bllha.ssa 'kendtslnhı ı.z:ar edilmek ıst.endlğl 

Al 1 k 1 Öldu h 1 Ayrıca butün çocuklar, 10 y~ından ıtJ - Maııbataıa.r hakkında maruzatta. buluna _ k:anaatine varml.'S ve Inglltereye karşı öte -man ar as er ren 8 Yacının baren nazi partisi emrine verilecekhr . caılt değilim. Sayın arkadaşımız nokta! na- denbert duyduğu lğblrru- nlsbetsiz bir dere-

hazlrllk Yapıyorlarmış . h k 
. A.ka1 takdirde ana babadan ağır para ce- zarlarını bildlroiler. Yaln12 iki n<>kta hak.. cede artma istidadı ~termiştiJe Vaziyet bu mu a emesı zası alınacaktır. ııtıDd.a mü:Jaadenlzle malfıma.t v~ğim. merkezde iken bazı Ingiliz donaıuna cüzü • 

------___ _ .Askerlik kanununda. 73 Uncu mtıddedıe tamlaruun Ad riya.tik denizinde Yllg06}av 
Slovakya hududu 26 (A.A.) _ Havas: Ankara 2ô (Husust) _ Yenihayat ma- B · derpl.ş edlJ.en, tahtı sllft.ha. alınan efradın al. nnDtllye gemilerini 'lrontrol ettlkleri şüyu bul-
~ h QŞVekilin lelerine yaıpılan yarom me.selesidir. Malü . muştur. Ayni kontrolün İtalyan n:aldiyele. 

diğ· crSlov:akya telgraf ajansınır_ ver - allesinde işlenen cinayetin muhakeme- mu1llniz bundnn blr müddet evvel bazı el- rine de tatbLk edlleblleceitt ihthnall, zaten 
t 

1 bir habere göre Slovakya hükumeti sine bugün .A,ğ'ıreeza mahkemesinde baş- s h f • rad &lltlh altına celbedilmlştl. Bilfı.hare ter- galeyan ıhalinde ibulunnn resmi İtalyayı, büs. 
1 ~ €enç on sınıfın silah altına alınmıwı landı. Maznun mevkiinde bu!unan bel - e g Q Q l tııs olundu. celbedllen bu efradın ailelerine bütfin çijeden çıkaırt.mıştır. Çünkıil öteden. 
Jı-tn hazırlıklar yapılmasını emretmi' - vacı Ahmed Portakal dün verdiği ifade . yapılan yardunlar ıhakkındn. Dahiliye Vekili beri İtalya Adrlyatığe bir iç deniz gözlle 
L • Almanya hesabına husust arabalarla ye tezad teşkil eden şekilde ifadede bq - 5.lvas 26 (A.A.) .. - B~vekil ~oktor 1 arkadaşım ~!kat yapt.ırdılnr. Aldıkları ne- bakma.lcto. ve <>na •Blz!.m denl2• adını ver. 
11anı" k d V 1 d k L-'\ ki Refik Saydam b.ugun saa t 12 de Sıvas ıs- 1 ticeye. göre ıcab eden tedbirler almacaktır. mekted.lr. Bütün bu nhvnlin blrbirı'nl takıb 
1ıo .J<>nlar müsadere edilme te ir. ay- un u, arısı utfiyede yaraların ken- tasyonuna gelJ:n.ii ve 12.35 geçe seyaha~- lklncl mühim mesele şimdi sayın generalin etmesi cetlcesi olarak İtalyanın bitaraflık -
"~ry hava meydanı genlşletPmiş ve mey- disi tarafından açılmadığını iddia eyledi k.l d o d h 
'<1111 !erine devam etmek üzere şehnmizden bahis buyurdu arı mevzu ur. a ce,p e. tan temin cyledt5i pıehtııatlcrln suya düş. 

da barakalar inşa edilmiştir. BratislA- ve hadiseden evvel kansı Ue aralarında ayrılmışlardır. de çarpışan efra:dın vakti seferde ~ride ka- m.ek üzere oldukl:n mnaatJ h!ısıl <>lm~ ve 
~ada ve Çcko-Slovakyanın diğer şehir • bir münakaşa cereyan ettiğini, kansının tan ailelerine yapıla.ca'k yaroım ıme.sclesldlr. . " . . 

t
erinde birçok Alınan kıt'alan bulunmak- hallerinden bir müddettenberi şüphelen- Demir madeninde tetkikat Bunu, hukfunet eh~etle derpiş etmlştlr. t:ıu devlet.in h:tTbe müdahalesi. ~nun hiı.kun 
acı d 1 d·~· i k b . Tetkikat yapınaktadır. Butun cepııe efradı_ blr düşüncesi haline gclıni.ŞUr. Iştc bu sıra-

1 ır. Bratislavada Almanya an ge en ıgın ve onu ta i eylemekte olduğunu Divrtk 26 <A.A.) - Ba.rvekll Dr. Refik Say. la t d U i . t r. !ardadır ki Ahna.nyıı. tarofındıın Norv- blr 
4 OOO 'ti f tt' d f k "-"'· ki il b _ .... _ b ·· nın geride kn. n c rıı. ı {). es nın am m. . ~Y'-• Alman vardır. ı ra e ı. am, re a a ......... e mvat e er....,.,r ugun . . ..• ,."""' _, •A•· in.... ihraç hareketi yapılmıştır. Bu hn.reketın 

- -- -- - L·"\. f' . S d kl . " saat 19 da Divr.ige gelmifler ve Jıstasyonda nasile ve tablı lbu.,...... .. 1~11 ve _..at ıuın 
ut ıyenın a ı a gayrı meşru mu- ka.ldıracaır;ı nisbette iaşe Ye lbatesı için IA- gösterdiği son dereoe seri inkişaf 1se İtalyn. 

R "bb • b ·· b , . :ı.. kk d k ah d hüki.Unet el'kAnı ve ihal.k ta.rafından hararet. 6 
• ü"'-~"l ,_ ktl hn' l en rop ugun nasc et erı ua ın a ona ya lD Ş i '- zım gelen kanun teklınerl tetklk Olunmak. yt m \.UWU. eDuı tam Va ge iŞ Olabllece. 

d . 1 . h :ı.. • .. l b' .. seb . le A.a.rşılanmışlardır. ·ır;, M •·•~· " 1 d d" .. d'. ır; b l beya r a tt l bu 1 unacak ın endı. er uın böy e ır mu na etın Ba.oveklllmlz geceyi burada geçirecekler, taa~. Va.ktü zamanı geldi'"'' zaman huzuru 6' aJ.o.--.<>ı uzer n e uşun urmeı;e .. !U) anıış. 
mevcudiyetini teyi.d cyled'i. Şahidler a _ ·demir m.a.denlnde tetkikle a tıktan tı.llnıze arzedilccektlr:. Bu lzahatten sonrn. tır. Cereyan eden muharebeler, muttefikle_ 

l3erlin 26 (A.A.) - D. N. B. bildiriyor : 8 "" yarın r Y P Mecll.s Dahiliye Encuıneni mazbatasını tas- rin ıısker ihraç et.me.Icr.1 ve muknbll askerl 
rasında maz~un~ yaşındaki Oıslu ve sonra Malatya lst.ıkametlne hareket edecek- vib eylemJ$.lr. tedbirler almaları, ilk 2a~anlnr büyült blr 

liariciye nazın Von Ribbentrop. ya - maktul Lutfıyenın anası ve babası da !erdir. Meclis ruznameye da.hil bulunan diğer hararet gösteren müdahale heyecanının blr 
l'ınki Cumartesi günü saat 14.30 da kor vardı. y J maddelerden Bomonti _ Nektar fabrlknları. nebze sükunet bulmasını intaç etmiştir. 
diplomatik huzurunda, harıcl vaziyet İddia makamı Ahmedln karısını öl - ugos a vyanın nın satın alınmaları ve bedelinin tediyesi M. Mussolin!'nln ibu hlidlseler akabinde 
hakkında Alman ve yabancı matbuata dürdüğünü sabit görerek hAdisede ağır fekline nid kanun H\.yihnsının Gümrük ve söylediği bir nutuk esnaSlnda gayet soğuk_ 
beyanatta bulunacaktır. Bu beyanat, bU- tahrik buldu ve Ahmed hakkında kasden bi t araf)ıg"" l İ:nlüsarlar Veklli Rai: Karndenlzin talebi ü- knnlı davranması ve İtalyan milletine slllth-
t\in Alman radyoları ile neşredilecektir. ve tehevvüren karısını öldürmek suçuna zerine mtısta.ce}cn muzalı:ereslnl ta.svlb eyle. ln.nıp hazır bulunmasını tavsiye etmesi, en-

- uvan ceza kanununuo 51 ve 449 uncu Belgrad 2ô (A.A.) _ Yugoslavya kırtri- 011' ve bu münasebetle ~ alan Ziya Gev_ dişe edilen Lhtimalln bu defn da tnhnJtkuk 

ı d b b k .J • • • • • her Etili <Çannkkale) rnubayıı.a bedeli ola. et.ıniyeceğlnl göstermiştir. Bunda, müttertk.. 
SVİÇrC e ya ancı ayra maddelerin!'.n tatbi~ni istedi. Maznun cıye nazırı Markovıç, Politıka gazetesıne 'rak tcsblt edilen 400.000 liranın yüksek oı _ ıeı'in tarzı harekct.hıin de büyük bir teslrt 

Ç
ekilmesi yasak edildi avukat tutmak için. ~ühlet taleb etti. Mu verdiği bir beyanatın.d'a, Yugoslavya, hiç jduğuna işaret ederek bu fahrlk.:ilnrın tesis olduğu mu'haıkkn'ktır. Çünkü bu devletler. 

hakeme Mayısın ikısıne bıt'akıldı. değişmeden ıbltaraflık ve istiklal siyasc- bedellerini çoktan am<>rti etmiş olduklnrını va.zıyetın nldığı şekil karşısında lhtırnz ali\. 
Bem 26 CA.A.) - İsveç Telgraf ajansı ta - - ----- -- tine devam ebnektedir.> Demiş ve son söylemiş ve bilhassa satın nlmn bedelinin tü- meti göstermekten ziyade nzimkftr blr me. 

tarından n(Ş'edilen blr !kararname ör.fi i - Milli Piyang: D'1., zamanlarda Tunaya sahil devletler ara _ tün olarn.~ harice çıkarılması yUzii.n~en bu_ tanetıe yeni vukuatı lbekremeyi tercih et . 
11are devam ettiği müddetçe yabancı devlet sında imzalanan anlaşmanın ehemrnıye • nun blr döviz meselesi teşkil eyledlğı husu - mlşlerölr. Bütün bu amiller, şimdilik bir defa. 
!Uşan ve ba:yraklarının ıtakılmasını ve tcşhi.. fevkalade keşideleri suna nnzan dlkkatı celbeyleıniştir ı ttn tini tebarüz ettirdikten sonra ı::u sözle:ri .. .. . .. · i . daha. t.a.lyayı, nlhnt bir karnr vernıekt.en a.. 

i ve diplomatlardan başkasının otomo • H i) • . ~ Mutenkıben soz alnn Gumruk ve nhısnr- lıkoymu<>tur. İtalya tı.pkı inrrllLere gibi. 
buıerlne yabancı dcvıct. bayrağı çekmesini . An~ara 26 ( usus . . - Milli piyang~ UAve eyl~tır: ıa.r Vekili Raif Karadeniz, ı m.U:yon 163 bin ~ k.l · -vyi " y1 ...... örü 
tt.._ ıdaresı her ayın yedısınde tertlb ettı'ğ M m1 k imi · h ..A..- .. "ki · l.izbl .. ue eme ve gonne • muva.... g yor. "~ak etmektedir. Yabancı devlet bayrak - 1 e e ·et zın aı'UC suru enmesı - Ura olarak takdir edilen bu tesisatın Y n Ya.ni ~zde yüz emniyet <>lmadı:ı.n adnn at • 
ları ynlnız ya.'bancı dcvleUerln sefaret ve keşidelerden başka senede üç defa fev- nin önüne geçmek maksadile bütürı bil - 11ra:~;a satın alınmış olduğunu v: ~unun ha. mak . temıvor Fakn.t hangt l.stiknmette? 
iıb~uklnrilc mfrştemllt'ıtlmdn çckllecek- kalfıde keşideler yapmağa karar vermiş- yük d 1 t1 l d"rüst " betl d nce satılacak olan kısmının tutun olarak ı.s J • 

tır. Bunların .beraber polis beynelmUel ma.I tir Bu keşideler 29 Teşrin!cvvel 30 A - . ev el er e u munase er ı rı- oln.rak ödeneceğini ıblldlrmlştl.r. Rlvn.yetJ rin asıl lbtllata diiştiiğil nokt~ da 
hırctte tezahürler için Jstlsnat olarak mü - ı ğus. t ' 19 Mayısta '-'apılacakt~ me.sıne ~ışıyo~z. - -- Bu mevzu etrafında bazı hati.bler tarafın. budur. Blnnenalcyh biz de meşhur Inglllz 
S<ıade verebllecektlr. os \ e " _ · dan Uerl sürülen rnutaıealara karşı İnhisar. darbı meseli gtbl mırılda.nabUırlz: 

---- . 1 Adi. ye dairelerinde ziyaa lar VeklUnin verdiği cevablnr !tA!I görüle - Bekll}-elim. Elbette ki görürüz. 

A ·k 1 Devl~ t Demıryol arı ve ilmı m C mer. adan sveçe ug"' rayan dos.yalar rek mn.c1cte1erc geç· ş ve knnun olduğu glbı ~ L. /t ~ 
L~manları teşkilatı tasvib olunmuştur. ...._,1q. un l c aqııt 11ı.119 

gönderilen tayya~eler hakkında kanun 
Ankara 26 (Hususi) - Devlet Demir-

Nevyork 26 (A.A.) - Nevyork Post yollan ve limanları idaresinin teşkilat 
ia.ı.etesi, Republic Aviatlon Corportation ve vazifesjne dair olan kanunun tadili 
~Y_?'are ~abrikalarının İsveç için hareke- 1 hakkındaki layihayı hükumet nıecli..c;e 
e amade on beş avcı tayyaresi daha ha-1 vermiştir. 
tırıanuş olduğunu !bildirmektedir. Bu on ------- -
~ tayyare, İsveçfn verdiği 150 tayyare
ltlt. siparişe alddir. Bu siparişten Hk 40 

ı,_fyaro esasen şimdiye kadar İsveçe tes-

Errir Abdullah Mayıs 
so..,la·1na do~ru reliyor 

"ll\ edilmiş bulwunaktadır, AllUilan 26 CA.A.) - Emir Abdullcıhın Ma. 

Ankara 26 (Hususi) - Yangın vesaire 
sebeblerle mahkeme ve adliye dairele -
rinde ziyaa uğrayan dosyalar hakında 

yapılacak muamelelere dair kanun layi
hasını hükUnıet meclise vermiştir. 

Muallim~er talebeleri bazı 
mecmuaları almağa 

mecbur edemiyecekler ~ ~ R- Jt" :. . ı • yıs ayının 2 nci yarısında Ankarayı ziyaret 
• qPa uzve ın mumessı ıı edeceği resmen bildtrıımlştlr. 
\}.. ··dd t •• ·· .. y ' L d"l . 'h l An.kara ~ (Hususi) - Bazı muallım-
~ uzun mu e goruştu a ı..: ancı 1 ımtı an arı lerin çocuk, mecmua ve gazetelerinın mu 

~ l.ondra 26 (Hususi) - Ruzveltin Vatı- Ankara 26 CA A.) - cMaarlf Vekilliğin - bayaası için talebeleri tazyik ettikleri ya 
lıdaki şahst rnilme..~ili Miron Taylor, den blldlrllmektedlr:ı . . pılan şikayetlerden anlaşılmıştır. 
t~n Papa tarafından kabul edilmiştir ! 3656 ve 3659 numaralı !kanunlara çore T a Vekalet bu hususta alakadarlara bir 
'l<ıı.ıı • Vekilleri Heyetinin 20 Şubat 1940 tarih \ e b 'hl h 1 tl d b 

,, uzun süren bu kabul esnasında, 2/ 129HJ numaralı knrarlle kabul buyurulan tamlın yapmı.ş u gı are tc er a u -
lınılel vaziyetin ,gözden geçirildiği talimatnamesi dahlllnde 1940 Mayısında n.. lunulmamasmı bildirmiştır. 
lnıaktadır. çılncak yabancı dll Inıtihanlar.ı Anknra Dll, 

~ · Turi:h.Coğratya Fa'kültesıle İst.enbul Üni • 
\' ()fyadaki Sovyet elçisi ver .. ıtesınde 7 Mnyıs 1940 saıı gü~U saat 14 

23 Alman harb muhabiri 
öldü ~) • de yapılacaktır. Müracaatlan üzerine bu im. 

are ıle l\l'oskovaya gitti tllınna ka.bul edlleceklert kendllerine blldl_ Bertin 26 (A.A.) - Alman gazete!~ • 
a 26 (Hususi) - Buradaki Sovyet r~Lş bulunanlarla anılan taı.ımatnameyc rinin yazdıklarına göre. harbin bidaye -
~ • göre Nban nlluı.yetlne kadar müracaat edip . ;ı. uh b · .. 

aı ken atasesi. bugün nnt olarak kabul cevabı alaca.klann imtihan zamanı tinden'berı 23 Alınan haru m a lr. duş-
1! ile Moskornya gitmiş1erdir. yerlerlıwt. i>ulunma.la.rı UA.n olunur. man önünde ölmüştür. 

Sabahtan Sabaha 
• 

Atatürk - lnönü 
İstanbul Şehir l\leclisl dikka te değer bir me6ele üzerinde duralad_ı. :\lesele şu_ 

dur : Şehrin buı semtlerine Atatürk, İnönü adlarının korunası teklif edllmif ve 
bu teklif ;\Iecliııte mıiua.lmşalara 701 açmıştır. !U ım.aka.şanın sebebi mnu tarihin 

bu ıılyemut isimlerini bir şehrin bir semtine hasretmenin doğru olmadıfıdır. Bıt 
kanaati Heri surenlcrln yerden ıolı.e kadar hakları var. Ad koyma meselesinde 
utedenberi ~k laubali oldııtumuza itira f e t meliyiz. H atta milli :zaferin ilk me. -

sfmlerinde çerden çöpten bazı manav dükkanları üzerine (Zaferi l\lilli ticaretha • 
ııesi) kınk camına eski ıazete kafıdı yapıştırılmış salaştıı.n berber dükkin.arına 
( İstiklal penıkiir salonu) gibi isimler verildiğinden bahsederek belediyece tedbir 
alındasını rica etmiştim. Çok ısükür bunlara nihayet verildi. Sonra e<iha.sa ald 
çürük çarık teknelere verilen: d\llllet, Türkiye» gibi i imler de yavaş yavaş kaldı-
rıldı. Ferd.crln milli bağlılığı ifade eden himlere kıymet \'erme i ve ondan ken
disine bir şeref duygusu çıkarması tabiidir. Fakat bu manevi kıymetleri şahsımı.. 
za mulıltımize, m:ıılıallemlze, enıtlmlze hasretmeğe hakkımız yoktur. Milli ta -
rlhin malı ol:ın lslmla: ancak mflU varlığa izafe edilebilirler. Bu kıynıetlerl sulis. 
Umal etmek tarihe karşı da haflrJk olur. 

Avrupadan misaller getlrmf'ğ"e lüzum yok. l\lilJİ ldnıklmiz bu hataya bizi tek
rar düşurmlyecek kadar yükse.ıniştir. 6n hıı.lde semt, hn.tt.A kasaba adları, roek -
teb muessese isimleri için daha mütnazı olmalıl ız. Ataturk, İnonu gibi kıymet • ' . 
Ier yeni Türkiyenln bünyesinde dalma Qıurnıet ve nınlınbbetle ıı.nılaea.k ebedi vedi. 
alanlır. Btı kıymetler nıllletlıı manevi varlığından ııhp bir duvara levha yapmak 

doğru olur muT 



SON POSTA 

( Şehir Haberleri J 
ar köy meydanının 
geniş etilmesine 

yakında başlanacak 

Halay şilebinin vaziyeti 
tetkik ediliyor 

Hatay şilebiİıin yabancı sulara seya -
h ati meselesi etrafındaki tahkikata de-

vam edilmektedir. Evvelki gün bildir -

diğlıniz veçhile vapur kaptanı ve sahibi 
Osman Şevki Marmara, liman idaresine, 

Karaltöy meydanının :ıçı,ış şeklini meydan adedinin çoğaltılması fb."ilza et _ vapurun seyahatine müsaade edilmesi 
~östcrcn plan, şehirdlik mütehassısı tiğinden. Kara'köy meydanının kısa bir hakıkında müracaatta bulunmuştur. Li -
Prost tnrafmda~ _hanrlanmıştrr. Mey - zaman sonra açılmasına başlanacaktır. man idaresinde müteşe'ltkil komisyon ta-
danın açılması ıçm harcanacak paranın Bu maksadla llavyıır banı yakında ic;-
bu· kısım iiç buçu'k milyon liralık mü - timHik edilecek, lift- rnüdd'et sonra Do- rafından bu taleb tetkik edilerek karar 
red:ı.,~il sernıaycden alınacahndan, ya • muz sokaitı ile tramvay caddesı arasın - vapur sah=ıbine bildirilecektir. 
kında faaliyete geçilecektir. Pasif ko - daki ada da :lstimlAk olunarak yıkıla -
runma ba'lrnnından da şehir dahfündek1 caktır. 

Dün kendisile görüşen bir arkadaşımı
za vapur Eahibi Osman kaptan ezcümle 

Aşiy<tnın sa ın ahnma J lngilizler 50 bin sandık şunları söylemiştir: · 
1 • t 1 d - Kordinasyon heyetinin kararmd:m 

muame 8 SI amam an 1 yumur ta atacaklar evvel Köstencedc bir ajanı olan Dalas 
lstanbul beled yesi Rumelihisannda Şimdiye kadar yumurta ilıracatımız he firması ile Hayfaya kereste götürmek ü-

Tcvfık Fikrete aıd aşiyanın satın alına men hemen :tamamen italyaya vapılmak-
muamelesini ikmal etıniş, binaya bir bek- ta ve İt 1 1 1 . d. k"b""' zere 15 Şubatta bir kontur:.ıt imzalamış -a yan :a ıcı an oıynsa a T.a ı :uz .. . 
çı koymuştur. Aşıyan Fikret müzesı ha - bir vaziyette i>uhmmaktı Jdilcr. Son gün- t1k. Bu konturat uzerıne bu de!aki se -

N
. ,ı 
ısan 

Istanbul Defterdarlığından: 
Defterda.rhk binasının bulunduğu mahallin Soğukçeşne Jtarai ,ndakl. cmnle tir 

iJıe duvarlarının 624 lira 70 kuruş ke.şıfli tamiratı aÇJk eksfltmeye 'konulmuştur. ~ 
me 2/Mn.yıs/94() Perşembe günü saat 14 de Milli Emlak Müdürlüğünde toplauaca1' 
komisyonda yapılOOakm. 

Mukavele, ek&!.ltıme. bayındırlık i.ş.Ierl umumi, hususi ve fenni şartname keşi• 11 
sası vesaır evrakı Milli Emliı.'k Müdürlüğü 4 ncü kaleminde görülebilir. Muvakkat 
nat 4 7 l1nı.dlr 

İstekMlerln :rnuvakl:ıı.t tem.ına.Ua birUkte bu işe benzer 500 liralık bir ~ yaptı:klll(. 
dalr idarelerden almış ol<lukları vesikalara müsteniden İstanbul vllfı.yetlne müracs> 
ebiltme tarihJ.nden 8 gün evvel alacakları ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası f( 
ıkalıı.rmı ibru eta:ıııedıerl. lAzımdır. {3053) 

Bugün SARAY Sinemasında 

6 asırlık Fran:ız tarihi gözler iniz önUda canland ırac. ık bir !ilın ..• 

SACHA GUITRY - LUCIEN BARROUX 
ve JACQUELINE DELUBAC ile diğer 20 Fransız yıldızı 

tarafından fevkalade bir tarzda yaratılan 

ŞANZELiZE 
Şalleserinde: XV LUlS'yi ve metre..:lerl r1l... La Pompadour... tbtilAlf ... 
1 ci ve :ı cıı N APOLYONU gôreceksıniı.. Aşık Fransa ve \J~nseden Paris. .. 

tıaveten: !FOKS JURN AL en son harb ve dUnya haberleri 
Bugnn sr.at 12.15 de teıızillltJ fiatlarla matine 

line ifrağ olunaca.ltından beledl\ e dainlt Ierd'e 1n,gilterede:ı de vumurtalarımıza yahatimizdc firma kerestelerin nakli ü
~~ı ~~~a~~~~-W~~~~nfilpn~l~~~~~~~. q~ ~~~~ ~am~-----•••-•mEm••=.••~-•.-••••~ 
ta ır. ni müteak"b beğenHen yumurtalarımızın k turat hka .. . Dn ya gO.Oyor . .. l<~l niyor . .. Dll.nsedıyor Amerikanın Kanatlı artisti 

Vali ve beledive reisi doktor Lutfi Kır- bu memlekete de ihracı normnl bir seyir on a mma gore hacız rnuamc - 1 1 
dar. büyük şair Abdülhak Hamid için de tru ibine başlannşbr. lesine yürüyE>ce1derini bildiriyorlardı. Bu • FRED ASTA RE - Güzel J OAN FONTA NE 
bir Hamid' milze~i me~da~ ~e~irilmesi- Dün İn_giltereye yenid<>n ıooo sandık itibarla keresteleri yükiiyerek 1stanbula le çevirdiği Fr rnsızcn söı.10 
n1 arzu etmektedır. Be edıye reıs mua - vuımırta sevkedilınlştir. İta' aya da mü- ld"k ş· d" h t• . .. d D A N s 1 N z A F E R ı• 

~ ~ ım mı a yum r.acına cvam e d"l • · · k d" h · ·· 
vinlerinden Rüat Yenal bu :c-1c ID""'"W h. . "kt rda urta ih d J ge ı . ım ı ~eya a umz~ musaa e e -
olmaktadır. dilmektedir. Yalnız teöi'e zoı1uldan yü- ı mesı ıçın or masyon eyetine mu- Filminde 

Hastane n;n te'rsı·i ve zünaen bu bararem taıe•1ı..: ... e ritroen pi- ırac:aat ctmrş tuıunmaktayı~. şimdilik 
• ır vasa yükselmemekte ve 'h.,.1ıc-r sandık 23- heyetin kararını bekliyoruz, demiştir. 

Yurd açılm- s ı içi:n 24 lira arasından satılabılmektedir. İ . T . P t .... h 
H~ber aldığımıza ~öre fnt:rilizler mem- zın ven ır~e gemı azar esı gunu a-

esnaft an para t ou'anacak leketimizden 40-50 bin sandıklik büyük reket edecektır. 
Esnaf hasbınesiı ·n tevsii ve bekar es- bir yumurta partisi mübavaa etmek is - ------

naf jçin yurd açılması için esnaftan t:Hl teır.ektedirler. Bu talr-bın ~ arşılana -
bin lira top1inacaktır. Elli bin liravı top- bilip karşılanamıvacağı hn'kkmda yapılan 
lıyacak olan hevetc bu ·şe başlamaları tetkikler üc partide avda 100 va,gon, yani 
için. lazım gelen musaade alınmıştır. He- 10 bin .-,andık yalnız ..... h.r:nı~ dC'n ihracat 
yet, birlc>şik e af cemivetlf'ri idarelerin- vanılabileccği n<:'ticesinP v '"1lm1sbr. 

Şehir işi eri: 

Kuruçeşme yalısındaki heykpller 
satın alınacak . 

den başlamak surctik .şehrimizdeki hü - 'foemaslar müsbet netice vc>rdfüi 1aK -
tiln c>..snafın bu tclx>rrilc iştiraklerini tc- dirde vakında ihracata başlanacaktır. Enver Paşanın !Kuruçerµncdeki y:a]ısın-
min edecektir.. - -- da bulunan kıymetli heykellere İzmir be-

Ca):alo~lundaki hastane binasının tev- JıA p f 1! F p r r/h : led.yesi 38 bin lira vermisti. V ansler bu 
süne imkan olmadıkı için A 'em dar Sıh - heykellerin 1staılbul .şe~rinde kalması 
hat Yurdu, iblnasım ldralıvan birleşik e.s- B" k f k için İstanbul belediyesine satma~a razı 

f 
u· me. teb tale ......,;dn İ.r o'muşln d B ı di b h keli · na cemivetlerl, hastanenin eşvalarını ye- r ır e e ye, u ey en sa-

ni binııva taşunağa b:ıslaımştır. Eşya - çocukJa .. .A yn~',rr 1 tın al~cak, Taksim gazinos.unn yerleşti -
}arın kail isi tamamlandıktan sorira has - Çocuk ~rgemc Kurumu İstanbul Mer • recektır. 
talnr f!Ötürt11ecektir. "kezinden: Be~u .A.kışnm Kı= "' .'at mek - Şehir Meclisi " ün toplAndı 

Bekar l'snafın tonlu 'bir haldP vaflp tebi talebesinin .23 Nisan Qoc·1k baltası mU
kalkmas1 k1n C'aifa1oğulnrJnlt1 l\a~ane bı- nasebetJ:le fakir çocuklara dıııtıtı.Jmak üzere İstanbul $e>bir Meclisinin dünkü top
na ı muvafık 1!Örii1n-!'m·~iT. Parli. be _ hazrrladıklan 200 cparça ço: uk c~ıısı mer _ lantısı rnünakasasız geçmiş, ruznamcdeki 
kar esttaf vurdlarımn metnık mC"Sl'eseler- ke-zimJz tarafından almnış,.r. üç maddenin müzakeresi bittıkten sonra 
de kurutmasına mu-.:afalrat Mmisfr. Has- Hamiyetli talebenin g&f ro:·· 'bu kıymet- Meclis salı günü toplanmak rizere dağı: -
tane tamamen Alemnar ~ıhlıat "\'UTdunıı 11 yardıma 1akir çocukilar n:ı.m.:na te!lekkilr mışbr. 
na1k1ed1ld"kten sonra 'beldlr esnaf v:uro - ıctmeyi ıblr borç ıblllyonuz. ····--···-·······-··· ·····-····-······-·····-····· 
larının a"ılma faa'i•<P ba~ıvacaktır. İlk Vali yolcu SBfonanu :vezdi ,-. Üç gündenberi ~ 
olarak açılacak \'Urda beş bin Ura ay - Yolcu salo kı d., ft·' b"l . A L A z R rılmıı:hr mınun -ya ~ n ua ı mesı 

· için faaliyete devam edilmektedir. Dün 
Tic r.f'I IR IPrl: vali ve belediye reisi doı<:t•)r Lutfi Kır -

Hurda f'e"llİ~er ltalyaya 
gön.-lerilecck 

dar, yanmda mimar Pı st c1cr..ı~u halde 
salonu gezmiş ve iz:ıh<1... , ·~tır. Salo -
nun bütün işleri bitmiş 'C'~m"kla beraber 
yalnız mefruşat işleri kalmıştır. Yakın 
1bir zamana kadar bu iş de 1Kmal edile-

Be:rannamelE>rte mevcudu tesb·+ edi - rek. salon Harinın bidayt~·nt'l resmen a
len bazt tip demirlerin lıükiımetce satm 'Çılacaktır. 
alınmasına karar verlldii!in· ve .stok sahib Ttirk Hava K ururrt:"U'J f.-.elosu 
isine kevfivetln bildin1di~i vazmıstık. . 

BunlaTdan lncaat sah~lermin mevcud Uz~!l zamandanbcn l:&Zu·'ıkları yapı-
demir'erintn hak 1d bir 'htivae:ı tcka':>ül ~n. Türk Hava Kuıumu 1.staı~bul şube -
eöıp etmed~inin tetkikine başlarulrm~ sının 'balosu bu akşam Tokatlıyan salon-
tır. larında verilecektir. 

Dün mıntaka t:carıcıt müdürlüğünde Galatas r~yhların .aile y meği 
toplanan komisyon k~k inşaatb ve az Galatasaray beden terbive klübü a -
miktardaki <demirler haklcmda beyanna- zası tarafından bu akşam Taksim be -
meler üzerinde tetkikat yaumıs \ e mü - Jediye gazinosunda bir cile ziyafeti ve -
hendfs raporlarına istinaden bu ~biler Tılecektir. 
hakkında karar vermiştir. Bü ·ük insaat -------
hakkında .mahallerinde tetkikat vapıia - Askf'rlih iş leri: 
caktır. 

Di~er taraftan memleketin demir ib - Hasta bakıcılık h"mşire kurauna 
tiyacını karşılamak ÜZPr(:' +talyaya hur -

s iı1emasında 

GUNGA DiN ve KESiF ALAYI • 
filmlerine rnızi re olan Mılyonluk 

b n)·ük filmi 

da demir ihracı mukabilinde mamul de- ~~yıd m~amel0ri bsşladı 
mir Hhal edi1mesi kararl~tır. Eminonn .Askerlik ~nıten_:. . httlk m-ttinelcr i 

Bu maksad1a eJlerinde hurda demir ı - Hnzlr~ 940 taaföinden it haren Gill- ~-------------

Rugnn 1 v e 2.30 da u euz fiatlarla 

San'ıı tın ~ert:f ufukları ıda... SUrp:-ızl. .. r in esrar k aynttklarrnd a ..• Aşkın 
sonauz sem'lş ı ıdu u ~uyor. 

Gnlnı ek. .. Eğ~enmek. . . Heyecnnla titremek lsliyenler 

Bugun L A L E Sinemasına koşsun 
İlaveten: M 1 K 1 ve Paramuot Jurnal 1 Bııgnn sııat 1 \:6 2.30 dn tımıı llltlı matineler 

ALEMDAR MiLLi 
Yme şaşaalı zarar tıle gözler 
kamııştmı.n JOAN CRA WFORD 

ın bi rinciliği .b.nzanıp tnc • I MARMARA l 1 

Dllnynnın en büfük ıki ~rıldızı 1 
JOAN B ENNET ve FHEDER1C 

MARCH'm 

giydirilen film i 

IBEYAZPEB~ 
BAHAR 

YAGMURU 
Ba .. ımn ka1pleri görn!m · rn ı ş de
recede titrt: ten ideal f.lm idir. 

de 
dUnrııda hiçbir nsırda mieli 

s 
o 
N 

görOlmemiş 

Yirminci Asrın bir 
harikası 

Biz Bevlsl • 

s 
o 
N 

4 ve s.ne ma içilllle sine· ,, 4 
nuıyı görnnnz. 

2 nci F ilm de : gün A Y R I C A: gllD 

JOAN GRA WFURD un son harikası 

SATILIK BEBEK 
Bu ht.rp senesi bntnn dünyaya 

heyecan vermiş olan 

BiR MiLLETiN ISTf KLALI 

·-·············--········································ , .................... ... 
Sakarya' da 'l:oplantılar: 

Eminönü Halkevlnde konferans 
Eminönü Halkevinden: 30 Nlsan 1940 Sa

lı gtinü saa.t 1'1.30 d a 'Ev:mılzln ca.~al~lun -
daki salonun.da İstanbul Ünlvcr.stte.!i Ede -ı 
biyat Fa'ltült651 profeOOI'l~rlnden Baş Ah • 
med Haımdl Tanpınar ta.rafın.dan <TanZi _ 
mat edebiyatına dair) t>lT konfenı.ns veri • 
JıeockU.r. 

·Davetiye yoktur. 

Dün ahşab bir evden yangın çıkb 

2 gOztıl ril m birden: 

1 - Kızıl Dansöz 
VERA KORgf\E • JEAN GALLANV 
ve JEAN W OHMS tarafından oy· 
nanmış hissi ve mnkemmel bir filnı· 

2 -Zoraki Nişan 
Me.şlıur Yunan komikl~ri ~ 

PARASKEVAS • EKONOMOU 
ve 

RENA OOR 
tnratmd ım Rumen komedi 

Yıldızda Vanlı Mehm.ed A li adında bi
r ine aid ahşa!> b ir katlı evden dün yan
gın çıkmışsa da hadiseden haberdar e -
dilen itfaiyenin müdahalesile etrafa s ira
y_et ine meydan verilmeden söndilriilmüş- j \ tur. .__, ___ .. _ .. ____ .. ,.. 

bulunanlardan tonu 18 lira mukabilinde hane ve Gümüşsnyu ve Hıcyd~ trasta- " 
ı;atın alınarak ftnlvava sevkediJecektir. nelerinde ça:hşaca'lt hasta'llakıWık ve hem - ---------------------------------------------

ltal 56 h' if 1 d şire kursuna ıgönilllü olua.k tallb olacak 2Q.. 8 .. T .a. K S - M s · d 
yaya 11l Ç t pa amut B"tı( 40 ya.şlnn arMında.ki münevver bayanların ....... > unun 1. ınemasın a 

D ün m~t:Jif memleketlere şehrimiz- kn.yıdlanruı. ba.,I~tır. # '1:1 
den 185 hin liralık ihracat yapılmıştır. 2 _ Kurslara iştlrak ihtiyari olmak.la be.. 

1hracat yapı1an memıeketıer ar.a~mruı nlber vatanı bir vanre ~ iborodur Bu sen~ Türk iyede yapılan en biigüh 2 fllmi birden 

~a=y~r:2i~i~.ı~1~~~j43g~~~~~k!s;:~m:!~:~:::~herntg~~ 1 - YILMAZ Alı· ... 2-Taş parçası 
lık ihracat yapılım~ . b~lunmaktadı~. A- de."1 li ye kadardır. 
merlka, Çekyn ~tc Fı1ıstine .de bir mıktar 4 Talib ol nı ika•"" b.b rl 
ihracat yapılmıştır. - . a ann J.... ~ ul l~lc 

1talyanlar 56 bin cift palamut 100 bJn 15·5·940 ~üne kadar devam ed r. MUraca. 
kı1o fasulye ve vün1ü pnçavra a?mışlar - at santJeri Cumartesi günlen lhııriç. bergün 
dır. Fransaya :bilhassa kendir ve fasulye, öğleden e~ saat 9 dan 1: ye kadardır. 
İngiltereye tift.ı"k, fındık ve yumurta, A- 5 -:. Talfblc:ızı şubeye miinı.culJıı.rmda nii 
merikava lületnşı ~önderilmiştir. ras cüzdanluile 2 eded veslkn fot.oğmfla -····--... ...__.. _________ .. ________ ·-·-·· rlle ~ ıgel.mele!i.. 

hanirlerindeııa tercümder 
serisi : 34 

Anton Çehov 

6No. Koğuş 
Çeviren: 

Hasan Ali Ediz 

Dün limanda bir mo' ör battı 
Dün limanımızda bir motörün batmnsi

le neticelenen bir kaza olmuştur. 
R izeli Yusufa nid 4 tonluk Kardeş m.o

törü.. dün ıtorıik yük lü olduğu halde Ka
raköy köprüsü altmdan geçerken yanlış 
bir maneıTa vüzünden dubalardan biri
sine şiddetle çarpmıştır. Bu şiddetli çarp
ma neticesinde motörün ön kısnu tnma-

Modern Türk polisinin iştirakile 
tertip ve temsil edilen zabıta ve 

cinayet romanı Eser: VA. NÜ. 
Seanslar: 12.30 - 4 - 7.So da 

Güldüren ve ağlatan b1r aile facİ:\Sl 

Eser: REŞAT NURi GÜNTEKiN 
Senasltır: 2.30 · 6 - 9.SO da 

Bugün M E L E K'te 2 saat eğlence - Zevk - Neş'e Kahkası 

zOCORT MİLYONER 
İhtişamlı ve zengin sahnder içerisinde geçe~ bir film. Baş rollerde: JEANET GAYNOR • . 
PAULETTE GODDARD - DOUGLAS F AIRBANKS Ayrıca METRO JURNAL • En aon 

havadiSler Bugün ıaat 1 de tenzilatlı matine Remz;! Kitabevi 
Fiatı 50 Kr. 1

. men delinerek su alrnağa başlamış ve kı
sa bir müddet zarfında batmıştı r. Müret
tebat tamamc>n kurtarılmış ise de motör-
de bulunan 1800 çüt torik denize dökül- \••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••-'!"'•••-•., 

"'"'-------------~1 müştür. ~ 
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SON POSTA 

ar e lcilı: 
f .. - ....... ·---.... YAZAN ____ .. _ .. _ ........ -. : 

~Emekli general il. Emir Erkilet ~ 
~ " Son Pos a ,, nın askeri muharriri j 

A !:':aı N~~:ı:~:;ı-----···-·-_-·-----·--·· .. ··--·-· 
fkaratı 17 gün oluyor; fakat ihraç grup
o~rı. henüz yckdiğerile temas edcmemi§ ve 
ırle.şememişlerdi. 
. Bu, iki sebebdcn ileri geliyordu, biri

~· Alınan ihraç gruplarının ıayıf olma-
erı ve diğeri Norveçlilerin. Alman tah -
tnınıermin hilfıfına, kendilerini süratle 
topiıyarak mukavemet etmeleridir. Müt
tefikleri Nl>rveçc nsker çıl;armnğa sevk 
\'e t~ik eden asıl sebeb de bu muka -
Vernet olm~tur 

Alrnanlnrın bu 17 gunde Norveçe ge
tırebıldikleri h"Uvvetlerin mıktarını bile
llliy-oruz. Narvikte 25000 Almnrun bulun
duğundan bahsed yarlar. Bu takviye edil
Zl'liş ınuhte!it bir alay (yani 3 tabur pi· 
Yade ile topçu vcsair fen ve ke§if klt'ala
l"lndan murekkcb bir müfreze) demek -
Ur kı epey bir kuvvettir. Onun için de 
nıtı.ttcfJtler Norveçlilerle bir olnrak bun- 1 
lata b r şey yapayımoylar. Hattl öyle 
Zannediyorum ki, müttefikler bir kısım 
-kuvvetle bu mıntakadaki Norveç kıt'a • 
larını takviye ve t'cşkil ederek ve bunlnfl 
Alın.anı ra karşı bırakarnk kendileri en 

Sayfa S 

Karşısında 1 

inde tiyatro ar 
~ nadolumım muhtelif vilA.yetle- t~ kollan, ibınıların verdikleri tem 
~ rinde temsiller vermek üzere 6lllerde bulunanlar tiyatro ihtiyaçları .. 

hazırlanan Eminönü Halkevi temsil nı nisbeten tatmin ediyorlar. Fakat 
kolwıu.n. mnumi prova mahiyetinde temsil b>llarımn maliyeti pek mevzll 
verdiği iki temsili seyret:mi§tim.. kalııyor. Yani semte münhasır kalıyor. 

Bunlardan ibiri Arl~enne tercüme- Halbuki ayni şehirdeki Hallrevi tem-
E:ti. diğeri de İbnürrefik Ahmed Nuri .. sil kollan Evler arasındal tur.nelere çık
nin Hissıei Şayiası ik:li. Her iki piyesi salar daha çok müf:id olacaklaroır. 
evvelce Darüllbedayide o ızamanln en Halkevleri temsil kollan ayni eserleri 
değerli artistlerlndoo seyretmiştim. oynuyorlarsa bu turnelerin bir manru
Onlar iyi o~la.rdı. Şwıu da söyli- sı olmaz. Fa!kat niçin ayni eserleri oy
yeyirn !ki Eminönü Ha.E<evi.nin amatör nasınlar. 
san'atXarları d~ hiç fena oynamadılar. İstariOulda:lci Eminönü Hal'kevinin 
Mwıtazanı dekorlu sahnede ooerleri te- temsil kolu üç eser. Şişli Halkevinin 
m:iz ve pürüzsüz yaşat.zyorlardı. temsil kolu di~r üç eser. Şehremini * Halkcvinin temsil kolu da diğer üç eser, 

Hallrevlerinin tiyatro faaliyetine ka- velhasıl hepsinin baŞka başka eserleI 
n')lllalaı.1 bahsi üzerialde fazla duracak sahne~ koytluhlarım farzedelim. Halk 

dc~~m, yazımda bilhassa ~~e mese- evleri temsil aroııan U.ırne]er ytıpınca. 
lesım meVZıuu'bahs etm~ ıstryorum. Eminönü Ha.11-..--evinin temsillerinde bu-

Halkevlerl madern'ki tiyatro saha - lunan !kimse ayrı ayn truplardan yir. 
s~.d? çalışıyorlar. Bu sa.hatla ammJ miden fazlaı temsil sevıredecekUr. 
rnüfü:i olmalıdırlar. Bunun için de: . ~ 

ı _ Şehirde turneler. Şehir tumelerin1, muayyen mıntaka 
ı _ Mıntaka wmelerl. ~rnelerin.e. rnemlcıa..--et turnelerine ge-
3 B .. rük tum 

1 
rnşleUrsclt Halkcvlerl temsil kollnn 

- 'll) e er yapmnlan IA - memlekette tiyatro hayatına bü ·· 

znn1~~r..-.1 ı. 
1 

,ft-"- 11 1 
yardım yapmış olacaklar<hr. 

~ı.u.&ıuu u mısa Ouu<tA aı1a ım. Bu ,,..--, 
şclıirdıc'k.i anüteaddid Halkevlerirun • J c.1111.tl~ ./J ulA.ı.1l 

u bıliyor mu 'd'niz ? =ı 
21Yade dnha cenubda, Trondhclm ve Oslo Koltteyl nasıl icad edildi ? 
lnıntakalanndaki Almnnlarla uğraşrnaYl 1 Saat çiçeği 
tercih etmişlerdir. Bu d'a doğru bir karar- Kdlcteyl ismi 
dır. Çilnk:U eğer müttefikler Nam.sos ve verilen içki bun -
'l'rondheim bölgelerine hakim olurlarsa den yüz sene ev -
1'i_arvikteki Alınan müfrezesinin cenubln, vel San Fransis -
Ynnı Norveçtcki Alınan kuwetlerinin ko'lu bir bar sa -
bi.ıyük kısırn!arile muvasalası kesilmiş hibi tnrnf ın<lan i -
Vo bu suretle teslime lobar edilmiş olur. cad edilmiştir. Bu bar sahibi hiç bir 

Verilen haberlere göre de Nnrvik fi • şey ziyan etmek istememesi yüzünden 
Yorduna giren İngiliz filosu 13 Nisan de- Narvik fiyordlannda müttefik kuvvetler karaya ihroç eclilir!erkcn şişe diplerinde kaı.nu, i.9kileri de bir -
lliz muharebesinde Narvik şehrini bom • la§ılma.ktadll"> deniliyor. HattA bir Al - verun üzerinden Osloya veyahud İsveçe birine kan.ştınr: 
bardıman ederek buradaki Almnn kıt'a • man radyosu müttefiklerin bu rnıntnka· gitmektedir. _ y . ıbi 'çWl 
sını dışanyn çıkarmağa mecbur etmişse dan taroedildiklerini bildirmekte idi. Bü- ~ştc bu demiryolu üzerinde. Trond- em r 

1 

de müttefikler bu havaliye mühim dene· tün bunları toplıyarak bir neti~ çıkar • h im'in takriben 100 ki1ametre ccnub Diye müşterilerine verirmiş. 
<:ek bir kuvvet çıkarmamışlardır. Buna mak istersek anlarız ki müttefiklerin doğusunda Röros adlı bir istasyon * 
nazaran Almanlar Narvik şehrini bir kı- Namso.sa çıkan kuvveUeri henüz büyük vardır ki 25 tarihli bir Stok'holm ha -
sun kuvvetlerlle tutarak milteb~ki kuv- bir şey d~ğildir ve bilAkis bu ~'.ged~ki 'berine göre Alınanların burasını da ele 
v tıerini şehir civarında ve gerlsmde ica- A~an müfrezesi uç~klarla yem takvıyt: g.eçirdikleri anlaşılrn<rlruıdır. 

Hattı Ustuvanın altındakiler 

ve üstündekiler bında muharebe edecekleri mevzilerde ve ımdad kuvvetlen almıştır. Hem de, anl 
0 

lo .:ı.... •• 1 . d ·maı ve 
'k Tro dh · · ö ·· d ti Ste k ... k Alm arm s 'UO ~sın e şı 

tutmaktadırlar. Müttefiklerin Narvı n eımın nun en . n Jara a - şimal batı istikametlerinrle vaki ilerle- Dünyada yaşıyan insanların yüzde be-

Meksikada yetişen bir çiçeğe, saat çi • 
çeği ismi verilmiştir. 

Bu çiçek şafak zamanında ~yazdır. 

Vakit geçince pembeleşir. daha sond'a dn
ha koyu bir pembe renk alır, tam güne~ 
zevale geldiği zaman kırmızı olur. Ö~le
den sonra üç raddelerinde mordur. ve 
guru,p zamanı koyu mavi renkte gcrunür. 

* Londra polisindeki parm k 
izleri 

1922 senesinde 1..ondra p<>lisının par

mak izi dooyalarında 520 56 iz m V<"ıd· 

du. Bu izler senede 20.000 kad r Çt'~ l

maktad1r. 

* 
Otomobilliler sineması ill'ıüfrezesi de, anlaşılan teşkil olunan ye. 'dar uzanan fiyordun nJhayetınde bulunan . 

1
.
1 

. k emeti _ 
ııt Norveç kuvvetlerile birlikte, buradaki yer hafif kruvazörle 2 muhribden mü - melerınde .Nor~eç ı e~n m~ d~vtt b - şi hattı üstüvanın cenubunda, geriye ka-
Alınan müfrezesinin d"""• ("11ni İsveç) ve rekkeb bir Alman deniz filosu Stenkj:ir ne rasgeldıklerı ve bır mu craken İe lan yüzde doksan beşi hattı Usti.ıva ~ • Amerikada, Nevyorka yakın bıt" mcsı-

"6 ... ,J~ • N ı·ı · lnız 'kalmıya n-
cenub yollarını keserek olmdillk onu gö- Alınan müfrezesine gerek topları ve gc- n orveç ı enn ya d ~ malinde bu1unmaktadır. re verinde, koltuksuz bir sinemn vardır. 

s . • , la ·1 d d • da ogru va ,J 

zetlemekle iktifa ediyorlar. Yoksa müt - rek slltıhendazlarile yardım etmiştir. gılız kıta ne e ogru n F k. t Bu sinemanın salonu çok geniştır. Kapısı 
te.fik,erin buraya asker çıkardıklarını Trondheim cenubunda Andalesnas 11 - t6!kviye edildi1deri malfundur. a n * da büyüktür. Sinemaya otomobılden in-

ibUdi:.Wkıcrf 11 gündenberi, Narvikte ik! manına çıkan. İngiliz kuvvetlerinin baş- ~la.şılan, Oslo'd.a~ ı:-ıman Koru ~o.~ Kulaklarına pamuk koyanlar ,memek istiyen otomoblllHer otomobillE' • 
:tnuhan·b kü,..;ik kuvvetler arasında kat'ı lıca iki hedefı olmak .aerektir: Biri, der- gunlerde ehemrmyetli su. re.tte talJn ı~ 

y- " Llll h rinin içinde olduklan lıalde se~rcdcrkr. 
bir muharebenin cereyan etmemesine hal ccnub batı, yani Lillehnmer istiknme- kıt'aları almış olacak ki. e aımer • Dünyanın her tarafında kulağına pa· ' 
:tnaddeten imktın yoktu. tinde ilcrliycrek Norveçlilere doğrudan dekı müttefiklerin mukavemet cephe- muk koyanlar mevcuddur. Bunlardan bır * 

Gelelim daha cenubdaki Norveç muhn- doğruya yardım etmek ve diğeri Trond- sini 001..arak ertroSbrandstal ~yunca takımı. kuln.k,annın soğuktan nhalcıı7. 8. f'I~· · · .... 1 .... 
rebe sahalarına: heimi cenubdan ihata ile şimalden. yani Dombaas istikam~tinde ilerlemege mu ır 1 uışının agır ıgı 

'Mu"t..,..fiklerin Trondheimln imalinde Namsosdan gelen müfreze ile birlikte vafialk ol.muşlardır. 25 Nisan Londra olduğunu iddia ederler. Fakat yüzde dok-
\,1,; •• 1 d ku idd' 1 . 'dd' Orta Grongoda yapılan bfr f l 

1-lamsos ve cenubunda da Andclesniis li· Trondheimdeki Alınan kıt'alarım mağ - rcsm'i to'bliği ;})uradaki vaziyeti şoy e san ° zunun ıa an gayrı varı ır. vurulan fillerden binnın 
yında 

55 ki 
:tnanlannn ııskerl kuvvet çıkardıkları ma- !Ub, muhasara ve esir etmek. Bu her iki ifade ediyor: cO.slo böl~esinde düşma- * 
lCtmdur. Fakat şu and'a ne bunların ve ne maksadın ifası için Andalesnasa çıkarı- mn tazyiki orttığı için, Ingiliz.ler Lil ı g35 de ne k d d ? lo SOO grmn gelm:'ltir . 
Trondhcimdeki Alman kıt'alarının ku\•- lan müttefik kuvvetlerin her şeyden ev- lehammcr civarında işgal ettikleri yer- a ar Ama var ı * 
"Vet ve terkiblerini bilemiyoruz. Yalnız vel demiryolu boyunca cenub batı isti - lcri terke lüzum görmüşlerdir.• Al- 1935 senesinde yapılan bir istatistikte 
Andalesnas limanına çıkanlan İngiliz kametinde y\irüyerck Damlasns telaki is- manlar ise Oslo mınta!kamnda şimal \·e dünyadaki amaların sayısı 3.000.000 o?n· 15 saat OU U 
kuvvetlerinden bir kısmının derhal Dom- tasyonunu ele geçirmeleri li'tzımdır. Cün şimal batı cihetinde yapılmakta olan rak tcs'bit edilmiştir. Uç milyon Amanın 1934 senesinde Vaşington v n mt'c-
bas Uzerinden Oslo bölgesine, belki de kil gerek Oslo ve gerek Trondheim isti- süratli hal'ESketlere devam ettiklerini ve yüzde altmış beşine Çınde ve Hindde tc- lisindeki bir içtimnda azadan ırucy on b"Ş 
trenle, nakledilmiş ve bu suretle İngi - kametlerinde giden demiryolları bu nok- Alınan ikıt'alorının. ihava kuvvetleri • 
1 D bas a da t · sadüf edilmiştir. saat süren bir nutuk söylemiştir. 
fılerin Oslo şbn.alinde Lllleh.amer et • tadan ayrılırlnr. om as mevkiine h - nin ~rnrd.rınile. di..işnıanın kara es1 - -································-.. ••••·••••••••••••·•••••·•••••••••••• .. ••••···•• .. •·••••• ... ., .. ...................... .. 
l'afında'ki muhnre'belerde Norveçlilerin kim 01acak olan müttefikler Lillehamer sine çalıştığı sabit bir müdafaa hattı-
bır İngiliz müfrezesile takviye edilmiş ol- dolaylarında savaşan Norveçlilere yar - m '\"C mukavemeti kırdığını ve tlüşmnL 
duğunu biliyoruz ki bu, müttefiklerin dım edebilecekleri gibi T:rondheim üze- nı ric'ate mecbur ettiğini bildirmekte
he.sabına tebrike şayan, çok güzel, seri ve rine harekat yapabilirlerdi. Dombaas ile dir]er. 
~Ür'etli bir hareket olmuştu. . Lillehnmerin arası 125 Km. kadar olduğ~ Elh~ ıl Almanların Norveçe umu -

Namsos Trondheimin 130 Km. şımal gibi Dombaastan Trond:h.eıme kadarkı miy'Ctle ta'kv·ye lk:ıt'alan göndermekte 
doğusunda bir limandır. Buradan bnşh· mesafe taknba 175 Km. dır. ldtln<l m anhyoruz. Müttefikler de 
Yan demiryolu sahile muvazi olarak Bunun için İngilizler de Anda1esnasa 

0 ar:~ Andalesnas limanlarına 
doğruca Trondhei~e gider. Ancak bu çıkan ilk kuvvetlerlle hemen Domb:ıas ~= sevitinde şüphesiz devam ede
lııttan ve Trondhcımln 20 kilometre şar- telAki istasyonuna yürlldiller ve burasını cekl rdi 0 halde ~da Norveçte 
ktndaki bir noktadan diğer bir demiryolu ele geçirdHer. Fakat Almanlar da bu mev e 

1 
r.l "t4efikl"'" ara'sm..:ıı... bü _ 

d h . l . . . kdir tt'kl . . . Alman ı:ır a mu ' = ua 
a a ayrılarak şarka gıder ve sveçc gı • kifn ehemmıyetinı ta t ~ . ı en ıçm ,,.;;ıı.. ~ra muharebeleri vukuuna i!llti _ 

rer. paraşütçülerle burasını ngıhzlerden ev- J ~ • '.\... tm_,,·ted• B h 
·· · · h 'b zar etme'k 1ca:u e t:K ır. u mu a-

Onun için Namsosa çıkan muttefık kuv- vel işp,a1e vcyn dinamıtle ta rı e çalış - k' . k - elesi 
Vetıer (gaUba Fransız kıt'alarıdır) dt>rhal tılnr; fakat anlaşılan tamamıle muvaf - rebelerde bnnı: bdaza::ıacd~~ m~ 

1 
-

~ lıl b · ne gelince u ·ua a ~ 'lu:en soy ene-
arnsos - Trondhcfm dcmiryolu boyuncn fak olamadılar ve bu scbe e u ıstas - •. ha g1 ta f dah b" ··~ 

ilerlemişlerdir. Trondhcimdeki Alman yonu uçak bo,m'bnlnrile yaktılar ve yık · CE'K yegane soz n ra nd at.1 ufı1 
kuvveti de - belki azo.mi bir fırkadır ve tılar (Bcrlin radyosuna nazaran). kuvvetleri dahah a~b ~~-r: ge ret -
tnuhteme1cn d hn azdır - şüphe yok ki Trondheim Alman grup':.l yukarıda yaz lirse" Norveçtc. ar 1 n ona e -
bir nıüfreze ayırarak Namc:ostan cen1Jb dığımız veçhile şimale Levanger üzerin· veccuh edeceğinden ibarettir. . 
batı istikametinde ilerliyen milttefiklerl den Stenkjara 'bir müfreze gönderdiği gi- H. E. Erkilet 
karşılamağa göndermiştir. ı~t" bu müfre- bi Dombans istacyonuna da bir kuvvet ·----·---·-···-····--··--
~enin takriba yan yoldaki Stenkjar mev- gönderdi. Fakat bu kuvvet ancak Hegra G Ô M L E K ve p 1 J A M A 
kıtnı zaptettiği ve bugün bu mevkie ha - adlı küçük bir Norveç kalesini çevirerek M E R A K L 1 L A R I N A: 
ktın bulund'uğu anlaşilmnktadır. lngifü Trond.heimin 50 Km. kadar cenubundaki En nens lpe'k kume.ş'l.ar1a son moda desen 
harıbiyc nezaretinin 25 Nisan ttırihli teb- $tören telAki istasyonunu ele geçirebil- v~ renklert, Beyoğltmda, Galatasaray L~ 
ltğtndc de cdtifınanın (yani Almanların) dl. Bu istasyon da mUhimdi, çünkü bu -~.:~ ~ DAVİD mağ&28_ 
Oiındi Stenkjaruı şimalinde ilerlediği an- radarı ikinci bir demiryolu ayrılarak El-

• 
Ohugucularıma 

Cevah/arım 
Hopada Bay .B. K.» ye: 
- Bana sorduğunu% sualin cevabı 

benım bilgi çerçcvemın dışında ka'ı· 
yor. muhıtinızt de bilmiyorum, faydalı 
olabilecek mahtyetva herhangi bir tav
siyede bulunamıyacağım için mütecı-

sifim. 

* Kemahta cM. C .• ye: 
- Bahsattiğiniz genç kıı bana bir 

mektub göndermişti, sütunuma koy
dum. kendistn~ bir a{lril tekllf gPldl, 
kimdir, nedir. aamim1yetln~n derecr&i
ne ne dereceye kadu inanılabilir'! Bi· 
ıemem. mes'uliyet altına giremem. H1ı
susile bu sütunda meseleden bır'kao 
defa bahsettiğim hnldc çıkıp görün-

medi. namına gelmiş o,an mektubları 
iki üç gün daha alıkoyduktan nıa 

yırtıp atacnğım. 

Bay S kriıye~ 

Bay ~ 

Yuk 
lana 
ccvab 

şartı le. 

l'llU' c- ca nız s trr
ı z d • v rılmiş bır 

n :zı nen ederım. 

moda 

Unutmayımz ki, b!r tek beyu ta n 
kıyınetı b:ızan yüzlerce ııltın b\1 ziğt 
satın alır. 

TEYZE 
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Ayan azalığım günün en 

Dükkan kirasmı artıran meşhud 
suçlar mahkemesine verildi 

Suçlu milli korunma kanununa aykırı olarak kirayı 
artınnak suçundan muhakeme edildi 

velveleli meselesi olmuştu Taılıtakalede Rü.ste~a eaıcldesin'<ie Bal-ı yeni kunturatta kıira eski bedel üzerindell 
Upaın sokalında 11 numaralı dilltıkfi.nın sa- gösterildiği ha.ide, ayrıca 3 fazla bono ya • 
hl.bi Dra.g.oımi,s Komandaru:f iBminde birinJ.n pıldığını ve kendisinin nihayet vaziyeti EIXl.. 
kira i:htilrAn ya.ptJlı 1.hha.r edllmif \'9 Emnl- niyet Müdiriyetlne ihbar ettiğini anlatnılt 
yet Müdürlükü 'kaçak~ılll bürosu komiser - ve demi.ştir ki: Arzı şükran - Bir dostun sitemle dolu tebriki - Lutfi Fikrinin makalesi - Muhalif 

matbuat.:n hücumuna mukabil cemiyetin efkarına tercüman olan gazetelerde 
sükut - Ayanda tahlif günü - fsmail Müştak'ın odasında - Ferid Paşa söz alıyor 

leli taraJmclan ıbir cürmü m~ tıertlb - Bunun üzerine tertibat alındı. Ben dülr.. 
edilerek suoJ.u auç.üstü ~mliŞtı. Dünkü k~na Dragom.i.sl davet etıtım. Memurla.r d• 
nfuJh.a.m.ıızıde. tafsll~We yaııd~ımız bu Mdl. mti.şt.erl sıfaıt:.lle bu sırada dükka.na ~ld.ller. 
9eilin suçlu.su Dragoml<ı meŞhud suçlar 'ka. Ben, ilk bonoya imza atarken, cürmü nıef. 

Hemen ert6'i gün bıqladı, bır velvele 
ki hiçbir zaman hiçbir memuriyet etra
fında buna mümasil bir gürültü yapılrna
m1ştır. Ne için? Pek ziyadQ &ara beti haiz 
o!duğu ve o tarihte haftalarca matbuat· 
ta, .r€smi ve hususi mehafildı:' günün en 
nıühim rneselesıni teşkıl etti~i için ıı:ra
sile hikaye edilme~e layık olan bu ha
diseyi mümkün mertebe icmal ile kaydet
mek münasib olur. 

Tevfik Beyden haberi aJır :ılmaz bit
tabi ılk yapılacak iş huzura çıkmak ve 
arzı şükran etmek oldu. Bu vazıfeyı en 
muvafık şekilde yaptım, hünkar tahmi
nen şöyle dedi: - Sizin hizmetlerinizi 
daıma takdir ederdim ve buna karşı ye • 
d iktıdarımda olan b:r vasıta ile muka
bele etmek isterdim. Cenabıhak hayırlı 
ebin. 

Hayırlı? ... Bu kelil!le aynen hatırım· 
da ka.mı.ştı, ve s0nradan bunu talıattür 

€ttikı;e hep ac! acı güldüm. Huzurdan çı
kınca dış sofada bekliyen beylP.r - hün
k.ırın hususi hizmetinde bulunan ve ben· 
degan denilen uvat için beyler tabirı 

ku,,anılırdı - müsahib1er, daha s::mra 
katib beyler, - hatta sarayda her köşeye 
;,•ayılan haberden dolayı - bekç.ler, oda· 
cı ar tebrik ettıler; bu muhitte ne kadar 
muhabbet krızuııdığınu bu ve&il~ ile de 
:,a ıid olunca vicdani r!r inbisat duy -
:.ıum; fakat hıınun yanında müstesna o· 
larak tektük eğn bakanlar, hatta küçuk 
bır kelimeyi dir.ğ edenlere de dıkkat et· 
memiş değildim, bunu da gayet lıqerf 

bu' arak aldmrıa ksızın öte tarafa geçtim 
O gün öyle geçiyordu, akşama yakın 

bir 5aatte bir telefon 0ldu. Dana pek ya· 
kın olan bir dost soruyordu: - Gtizel bir 
haber aldık, sahi midır? ... 

Hayret et1 ırrı, haber, saray duvarları· 
nı aşarak etrafa d:ı yayılmıştı. Ne c;a· 
lbuk?! .. - Ewt! diy" ccvab wrin~e: 

- Tebrik ederim. diye mukabele olundu. 
Bu dost benden ayan olmak için evv~lce 
tawıssut rica eımi~tı. ve bittabi böyle bir 
meselede ta\•a,,sutuına imkan :>lmadığın
dan uzun uz11n ~ebebler tadadile it:zar 
etmiştim. Şu: .. T"~rfa ederim!. cüm1es!
nin içinde: .Dostlarınız i~in yapamadıgı· 
nız bir şeyi ~endiniz için yapmışsınız, rıe 
güzel! .. > sitemı saklanamamış gibiydi. 

Yüreğimde ufak bir burkuluşla tele
foıııı kanadım. Brtesi gün sabahleyin sa· 
rayda odama gel ip t-'? evr:ıkı ha varitse bir 

Maamafih mühendis Bernar boş dur· 
muyordu; ve baronla müliıkatından iki 
ay sonra, bir insanın ilk defa tecrübeye 
kalkacağı yıldızlar arasında seyahat te
şebbtisünü hak.kate isal edecek olan me
sainın tahmini keşifnamcsinı Montaigne 
a\ enüsüne getirmişti. 

Bu keşifnamc cesim bir dosya teşkil 

etmiş ve yekünu 2 milyar:la toplanmıştı. 

göz atm<:a en evvel gözüme çarpan LOtfi 
Fikrinin: c Yangından ma1 mı kaçırıyo· 
ruz? ... aerlevhalı bir makalesi oldu. 

Lutfi Fikri zekasına, talakatine, hal 
ve tavnna genç yaşındanber.i takdirkar 
olduğum bir dost idi; aynı zamanda be
nim köy komıumdu, her vesile ile onun
la bulu.şur, görüşürdüm, ve birçok bir
le§ilen noktalara mukabil siyaset zemı· 
ninde ihtilaf noktaları da olduğundan 
görüşülen şeylerde münakaşa vesıl~leri 
de eksik değildi. Bu ihtilAf ne onun bıı· 
na, ne benim ona kariı takdir hislerimıztı 
halel vermezdi. Fakat fıtraten muhalifti. 
Yalnız İttihad ve Terakki Ceroi~tine, o· 
nun icraatına. mensubinine karşı değil, 

iktıdar makamında, idare mevkjind9 kin;ı 
ve ne bulunursa bulunsun on:ı karşı mu
halifti; ancak bu muhalefet .rıetkesiledir 
ki beyanındaki tal5.1<ate, kalemindeki 
şiddete bir inkişaf gelirdi. Makalesinde 
şahsıma ıkarşı tek bir kelime •. küçük bır 
ima yoktu, bütün hücum ayanda bir in-

nunu ahkAm.ıne göre adliyeye verilerek, d'ün hud yı~ıldı. 
lan matbuatta hi9bit mukabele yoktu. geç va'k.it muhıakemeslne ıba.şlanılmıştır. MiL Ma.h.kemeoe şa.hid olarak dln.l&nen kaçak. 
SükO.t ilıe geçiştiriliyordu. b'ükut etmı- ıı korunma. .ka.nununun 3Q ~u ma~sine çılrk büroou kom.l.sıerleri de a.şağı yukarı aY· 
yen telefondu: SırasUe Ahmed Rızadan, tevfikan mahkemeye eevkedilen suçlu, as. ını malümatı vermişlerdir. 
TalAttan, fUndan bundan sorgular oldu 1 l1ye ~ ~cü ceza.da yapılaın .90rgusunda ı:ne - Duruşma, ger~ muhbir ve gerekse roaz
ve sarahaten anlJı" 1 d k' k d'l . eeleyı şoyle anlatmll}tır: nunun bazı vesaik ibraııa 1çln talik edilmiş. 

....,.ı ıyor u ı en ı erm- - HAdisede muhbir vaziyetinde olan Da- tir., 
den rey alınmaksızın Ayan azalığına ta- vid, birkaç sened<mberi dükkıin.ımda kira. • 
yin edilişnnden cemiyett€ pek naho~ bir cı oıa.re.k otunnalktaıdn-. Kend.18lııden ayda HAkime hakaret eden bir hırsız 
tesir hAsıl olmuştur. Ve kanaat hasıl et- 2Al lira. ık:Ua alırdım. Öniimümeld Mayı3 bu suçtan mahkOm edildi 
mek lazun geliyordu k' b tl h ayının on beşinde eski 'k.unturat hitam bu-

. 
1 

u iure. e em }S(lıı.ktl. Bunun 1Çin ı Mayıs tarlhmden ba.ş. Osman l.sm.inde bir sabıkalı evve1ki gün 
muhallfüm kışkırtmış, hem cemıyet re- ıaımaık üzere kunture..tı yen!lediok. Ta.bil rıe. hınnzlı:k suçundan adliyeye verilerek, asııye 
filelerini gü,cendirmiş oluyordum. Nanl ne ayın1 bed~l üoorl~n. yani 20 Ura.dan. 4 üncü cezada muhakeme edilmiş, netlceM 
isbat etmeliydi ki bunda bana terettüb Kend.llsi 1benlm 27 lira isbed~lml ve bunun suçu saıblt. olarak 9 aıy müddetle •ha.ı>oo mah-
eden bir mes'uliyet yoktu, eklen cemi· Jç.ID de kuntıuratı eski şekle göN yaıparak, 'kQ:m olmuştur. . .. 

t k b k . ş ayrıca bonolar tanzim ettiğimizi iddia edL Karar ~una gitıruyen cur'etkAr suçlu 
ye e arşı ır no san var ıse bu benden -ror. Bu, 8.61lsmdır. Ben QWeI1 sene de k:un.. M.klıne 'karşı hakaretamiz SÖZler söylemlş vı 
sadır OlmU§ değlldı. tura.ta bütıUn aıylı.ğı peıiJl.nen ald~ dair bu defa da hakkında zaıbıt tutularak, asllyt 

Bunu izah etmek ancak yüz yüze gel- 1:m.rlAı. ate.rak, ıo tane 20 şer liraılık bono yap- 8 inci ceza mahkıeme.siruı sevıkedJ.Lm.lştir. 
mekle mümkün olabilirdi. Yalnız bana JYU4tun. Her ay lrondJaine lbonolardan birini Mal:ı:kerne, Osınanın hB.ıki.ıne sövdü~ünü 
pek muhib olan, benden de h. 1 verir ~ kin ücretini alırdun. Bu sene ge - sabit görerek kendisin! 9 aylık maJıkfuniyet. 

ayni ıs e çen yıl'9. nazaran üç brom fazla ya.pmamı _ le beraber, lçtl.maen ı sene ı ay 16 gün 
karşılanan Talata telefonda kısaca: ııın selbebi de, şudur: David geQen yıldan k&.. müddetle hapse, 135 lira. para ceza.sına. malh. 
- Hakkımda bir hliküm vermeden evve! ıan iıki taJısU edilmem.lış bononun da yeni • kftm etmiştir. 
sadrazamdan ve Tevfik Beyden ccreyc:ım ~nane.sini istedi. Ayrıce., vergi borcu da vu. 
hale dair malfimat alınız!. dedim. dı. Bunu, ~ vermiştim. Bu 8ebeble Ollü • 

hilal vukua gelince hr>men yangından Asıl iş ayanda körüklerımiş oldu. 
mıü::rıdeki yılın kira bedeli olaiJ1 12 bonoya, 3 
a.<led da.ha llbe edildi. Yok.sa, kira b&.'ielini 

Bir rüşvet davasma nakzen 
yeniden bakıldı 

mal kaçırırcasına İttıhad ve Terakkınin Benim tahlif için ayanda isbatı vücud 
istical göstererek oraya bir mensubunu etmekliğime lüzum vardı. Tayin edilen 
geçirmiş olmasına tevcih ediliyor, yani günde, hemen ta'yini ta'kib eden ilk gün· 
bu tayinin cemiyet tarafından tertib e· !erden birinde kalktım; ve süklüm bük
dilmiş bir oyun olduğuna hüküm verili· lüm, hadisenin ilk tezahürlerinden gelen 
yordu. Ben makaleyi okuyunca bır şüp- bir ürkme, bir ürperme hissile Fındıklı 
heye düştüm, ilk günü bana telefonla ha· sarayının Ayan dairer,inP. ve or:ıda küçük 
kikati soran zat ta Lutfi Fikrinin pek ya- yaşındanberi bana pek samimi dost dan 
kın dostu, köy komşusu. ve hemdemi idi; başkAtibin, İsmail Müştakm orlasına gir
bu yazı onun telkinı netıceslıedır dive dim. 

artırmış deiilhn. Gala.tada bazı esnafı haraca bajlamak .. 
Möddeiumumt Neeatlnin talebll.e, hakim ta.n mıçlu ıkıomlsıer muav.!ıni TalAt, Niyazi ve 

Bürhanettın suçludan ıeormı.ı.,tur: polis memuru Hüseyin, Kahraman, zeki ve 
- E.skl bonoları yıenllemeye neden lüzum K~ninin nakzen görülen dUl"U§Illala.rına u. 

gördünüz? lcyı& 1 inci oemda dün bakı.lıruş; m&hkeme, 
- Bankere kırdırmak için. Zira müddeti temyl2in bozma ka.ranna ittlba etmiyeretk, 

eakıl olaın !bonoları kmınazlar. Bonoları kır- suçlular ha.ıkkında'kl 3 çer a.yh'k eski mah
dımı.ak iste~imin eebebJ. de, Bulgaristana kUıniyet kararında ısrar etm1şt1r. 
gitmek üızıere olUıŞum.dur. Ket.mi şehadetten dolayı ayrıl davada suç-
Maıhkeme, müt.E>aktben muhbir David Miı- lu bulunan esnaftan Ali, Hrisbo, Mehmedl 

raıhiyi dinleml.f: Dan.d suçlun.un k&ra.rna.me Leon1do haklarında ise nakız kararına uyu. 
lhilA.fına kJ.ra'YU yükseltmek 1sted1ğ1ni, 27 11 - tarak, dunışma bu ciheti yeniden karara 
raıya. mutabık :kaldıklarını, bunc!A.n dolayı ıbağlamıaJı: lizere taılik edilmiştir. hüküm verdim; fakat böyle bir telkine O, ne zaman beni görse. yahud sık ;ık 

lüzum da yoktu, mademk: cemiyete hü- sarayda odamda vukua gelen ziyaretle· 
cum için bir ve.sile zuhılr etmiştir; c, hiç cümle ile heyet namına beni tebrik etti. Paşa ayağa kalkarak söz istedi, ve reis: 
bir telkini beklemeksizin yalnız mizacı· ~n~e muhab~e~iniıı da!_ma ta~kın bür- Ben kürsüden inerek sol tarafta son yer- - Buyurunuz! .. deyince başladı. 
nın zaptolunamıyan hamlesine tebaıyetle ~. annıb.verır en ° gun benı odasında· lerden birinde - e.skiler buna ıafü ni'al Uzunca bir hitabe! .. Hakkımda beni 
h .. d kt' . t .. 1 1 gorunce · ıraz şaşırmış, ne yapmak, nasıl b d k h' b k .. 

ucum e ece ı, ve ış e oy e yapmış ı. derlerdi _ oturdum. tatyi e ece ma ıyette ir aç sozden 
Bundan dolayı kendi!!inH karşı hiçbir in- ı davr~nmak lazım gele.ceğine. kar.ar. ve.re- sonra meseleyi hukuki bir zemine koy-

bi h ld k ld k t h İfte artık ayan olmuştum: tahlif edil· 
fial duymadım, duymadım amma bu ma- . ~~mı.ş r a e • ~ 1

• san ı e ırı müm- du; Ayan azalığil-a mabeyn başkitabetinin 
kale bir işaret makamına kaim oldu. O kün olmıyacak kaqıdlarını karıştırmakla, ~. tebrik olunmu~, yerime geçmiştim. ayni zat üzerinde toplanamıyacağına da· 
günden başladı, bütün muhalif matbuat oradan oraya koşuşmakla vakit ge.;irdi. Hünkar mutmain olabilirdi, başkAtibin 'n ir bir esas meselesi. .. 
bu meseleyi tutturdu. hatta başmakalele- Nihayet içtima salonuna davet edildim, i.stikıbalini temin etmiş oluyordu. Elbette Ferid Paşanın bu hitabesi bir mühim 
rine kadar mevzu teşkil eden bu ayan~ bütün Ayan - galıba hiç eksile yoktu - ha- ben de müsterih olabilirdim. -

ve uzun münakaşanın mukaddemeslni 
tayin işi her defasında sahasını biraz da- zır idiler. Heyhat! ... Mukadderata kim hakim 

teşkil ediyordu. Cereyan ~decek müza-
ha genişleterek. az:m bir esas mese1esi Tahlif için kürsüye davet ejj]diın, eli- olabilir? Vukuatın cereyanını kim ıdare 
olıdu, öyle ki haftalarca her iş unutuldu. me tahlif ibaresini muhtevi kağıdı verdi- kerede hazır bulunmağa münasib naza-

edebilmek iddiasında bu]unabilir? ... Ben rile bakmadım yava•ı•a yerı'mden k·~ıka memleketin !çinde yalnız çalkanan bu ler. Böyle ahvaldı:- asabıma pek hakim ' h "" • 
mesele oldu. olurken, galiba rnatbdatta başlıyan neş· henüz oturmuş, henüz etrafta ekserisini rak, ayanı müdaveJ.ei efk&rda serbest bı-

Sebebi? .. . riyattan, telefonda cereyan eden istiza- tanıdığun Ayan refiklerim~ bakır.ağa 
Bu sebebi anlatabilmek için izah et- hattan bozulm~ sinirlerımle zor ışitHen başlamıştım ki karır.mda Ferid Paşa ile 

meliyim. Muhali! matbuatın hücumuna bir sesle ve bulanık gözlerl~ tahJjf vara· Hüseyin Hilmi Paşayı gördüm. İkisıntn 
mukabil cemiyetin efkarına tercüman o- kasını okudum; reis nazikane bil' kısa arasında ufak bir müklleme vardı. Ferid 
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ASKA İNANMAYAN 
ADAM ,TERCO M E EDEN : " :i 

HALtT l=AH~'t OZANSOY Ji -

rakmak için oradan sıvıştım; saraya dön· 
dtim. 

Ayanda ilk va son günüm bu oldu. 

Halid Z ya Uşahıgil 

Baron. neş'eli neş'eli: 
- Şimdiki halde, dedi, mösyö lö kont, 

ben büsbütün başka şey düşünüyorum 
ve sizi de bilhassa bu meseleyi açmak 
için alıkoydum. 

İnsana gerek cildinin cc.snmeti, gerek ~azan: Jorj Delaki 

içeriı:ini dolduran rakamların azameti ile bu işe. Hatta bana ihtiras veriyor. Farze- ı ben bu meselede şah.san göze çarpmak ta akşam baronun kendUerine verdiği mü
tesir icra eden bu vesika·, ı Petrof'un ~ra- delim ki. geç te olsa, ben de bir ihtirasa istemem; bunun için, sırrı muhafaza e- saadeden istifade ederek dağıldılar. Esa
zı masası üstüne koyar!<en bıraz titre· kapıldım. Amma bir dansöz için değilmiş decek emin ıbir ki.msemi siz~ kendi yeri- sen artık pek fazla hayır ve hasenatçı 

Bunun üzerine, bütün gece baron, bir 
taraftan armanyak ve korona içkileri ta
darak delikanlıya projelerim bildirdi va 
Bernar'ın getirmiş olduğu keşifnameyi 
onunla beraber tetkik etti. 

mekte idi. te bir f:kir, cazib bir teşebbüs içinmiş! me vekil tayin edeceğim. Artık size de kesilmiş olan b ir adama hep böyle fazi-
Lakayd barona: Haydi hayırlısı! 2 milyar mı: kabul. Bu, 

1 
ayni talebde bulunmama lüzum yoktur letle arkadaşlık etmeğe pek hevesli de-

. - Size temin e~ebilir:m k:,, mösyö. de
1 

öyle, heyet ilmi kadar uzun bir hesab is- sanırım. Öyle ya. yemine ne hacet! Ge-ı' ğillerd'i, bunun için bu fırsatı kaçırmı
dı, her şey dos<logru. namusıuco. hesab· temez. Siz beni tanımıyorc:unuz, Mösyö rek siz gerek mesai arkadaşlarınız ve ı d 
1 • · · b b l b 1 .. d d · • · ' yor ar 1 • anmıştır. Emegını ' ana 0 o o e ıgı· Bernar. Fakat sizi temin ederim. ki, dün- bilhassa imal~tta çalışacak olanlraınız bu' G l'k" 1 k · l 
niz büyük b:r iş bu! Yalnız korkanın ki . . 1 . . . . aspar ı or er ve yapra sıgara arı . . . . . t yayı kavrıyan servetım bu kadarcık hır işde emınım tam hır ketumıyet muhafa- getirdikten ve efendisinin emrine mun

1 b r ıc:e yaramayacak! Zıra, şunu iJzlıyc- . . . 
00 

· · 
ki şevle sarsılmaz. Gızlıce bazı gayretlen za ersınız. tazır bulunduğunu bildirdikten sonra, 

mem ... tahakkuk ettirmcğe de çalışabilirim. Bu *** baron Jak'la yalnız kaldı. Baron mülayemetle: 
cihetten endişe etmeyin. 

- Yok canım, Mösyö Bt>rnar, dedi; 
Bcrnar, tek başına bu dünyadaki ser

vetin yarısına malik olan ve 2 milyardan 
sanki bir hiçmiş gibi bahseden bu adama, 

zannetmeyin ki ben, son dakıkada sö
ziimden cayarım. Size ça1ışwanızı söyle
dim. Siz de çalıştınız. Ben de arkanız
dan geliyorum. Mutabıkız. Anlıyorsunuz gözlerini kırpıp yüzünün b!r çizgisini bi-
ya. lş hayatı, servet, faaliyet... bunlar le oynatmadan bakıyordu. 
artık benim hoşuma gitmiyor. Ölmeden - O halde, çalışmakta devam edebi
evvel bir şey yapmak istiyorum. Vakı~ lirs:niz. Konturatırmzıı im7.alaymca. ga
ben, altnu.ş iki yaşında. bitkin iblr adam 1 yet iyi seçilmiş mühendisJerden. ressam
aayılmam.. Benden on bej yahud yirmi !ardan, müteahhidlerden, hAsılı lA.zım o
yaş büyük dostlarım var ki daiına çalışı- lan kimselerden milrekkeb bir ekiple bir 
yorlar. Fakat ... işte böyle, merak sardım tetebbü bürosu kurarız de~:l mi? Esasen 

Bugünün akşamı, baron, J ak'a her za-
1 

- Mersi, yavrum. Maamafih nezake
mankl ahbablarla beraber yemek yeme- tini takdir ederim. Al bakalım. birkaç 
leri ricasında bulundu, sigara da sen. Ve benı beklcmcde:ı yat. 

Delikanlı, o zalim gilndenberi Mon- Baron kadehlere likör doldurdu. 
taigne avenüsündeki yemek stdonuna a- - Bu Gaspar m rd bir çocuk değil mi 
yağını atmamıştı. ha? Tasavvur edeme7.siııiz, bir müddet1 

Rozelin'in yerini, gene haronun karşı- tenberi benım için gizli gizli ne takay
sında, iskemlesi beyaz bir kordela ile yildlerde bulunuyor .. hep böyle halinde 
mesdud ve sofranın üstünde bir menek- hiçbir şey belli etmeden! Kendisini Pu
şe demeti ile işaretli olarak muhafaza e- pet'le evlendirmek arzusundayım. 
dilmiş görünce mütee&sir oldu. - O! sahi, çok iyi bir yuva teşkil e-

Yemekten sonra, ahbablar, şimdi her derler. Düşünün bunu, azizim Petrof. 

Jak ne bir züppe, ne bir bezgin, ne de 

bir cahildi. Kendisini hisli ve heyecana 

hazır bir genç tanırlardı. Bu muazzam 

teşeıbbüs için de heyecanlanmakta gecik

medi. 

Mavi Sakal, deHkanlmın samimi işti

rakinden memnun ve yaprak sigarasın· 

dan şetaretle kocaman duma:ı!ur savu • 
rarak: 

- Nasıl, müthiş değil mi ha? 

Diye keyifleniyordu. 

Jak. sözüne ilave ediyordu: 

- O! hani diyebilirsiniz ki kat'i bir 

hayranlık içindeyim. Ayni zamanda deh

şet te duyuyorum. 

- Ha .. nasıl? Bu dalaveıe içinizi altüst 

ediyor ya ..• 

- Söyledığiniz gıbi ... 

İki adam, birbirlcrıne her zamandnn 

fazla bir muhabbztle bakışıyorlardı. 
(ih'kası vııı·) 



Bacivad pcrde7e 
lellr: 

- Ylr bana blı 
•ilence meded. 

Raraiöz içeriden 
seslenir: 

- Kapı da bağıran 
da bir derd. 

Haciva•l - Ah ne 
duYdum. Tıpkı Kara
fÔZÜrnfin ~. 

Rara.gıöz - (Pencereden bakar) Ne o ı hf~ mektebe gitmek istemezdim. 
çöp tenekeaine atılnuş kırık kanarya ka- ı Hacivad - Ney.? Karagöz. 
fes:t. Karagöz - Ney~ olacak. Falaka bir 

~acivad - Karagözüm aşağı gel de 1 yandan, hocanın aksi suratı bir yand:m. 
senınle biraz çene çalalım. l Bir şeyler okuturlardı amma ne okuttuk-

Karag& - ~lemem Hacivad, gelsem ]arını da anlıyamazdım. 
de çalamam. Hacivad - Hah şimdi farkı anladın 

Bacivad - Neye Karagöz? değil mi? 
Karagln - Notalarım yanımda d~ğill Karagöz - Hnngı farkı? 
Baclvad - O ne demek o? Hacivad - Blzim gittiğimiz mekteble, 
Karag&s - Ne dem~k olacak. notala- bugünün çocuğunun gittiği mekteb. Bu-

run yanımda deQ'il diyorum. günün çocuğu mektebde güleryüzlü bir 
liacivad - Notaya ne lüzum var. öğretmenle karşılaşıyor. Ondan kendi bz 
Kara.g&- Notasıı çalgı çalınır mı da'? dilini okumayı, yazmayı öğreniyor, mek
Bacivad - Camın çalgı çalacak deği- telbde falaka yok. Dayak yok. 

lJı:, çene çalacaAı:ı. Karagöz - Hacıvad benim de çocuk 
Karagöz - Hiç dinlemedim de, gör- olacağım. mektebe gideceğim geliyor. 

lrlediın de mızrablı mıdır, yaylı mı? Hacivad - Ke!?ki hepimiz çocuk olsak 
Hacivad - Camın Karagöz bilmemez- ve bugünün mekteb1nde okusak. 

llkten gelme. H•l• turaya gel. Karagöz - Evet evet Hacivad. ben de 
Kara-göE - G~lmem. Çünkü evvern bunu isterim.. keşkı çocuk olsaydım 

ıelme dedin. Ke~ki !bugünün mekt~bde cüınhuriyet 
Hactvad - Ben sana buraya gelme, devrinin çocuklar:ı bahşetti~i geniş fe

demedim; bilmemeılikten gelme, dedm:. yizden istifad:! etseydim. Keşki onlarla 
Karagln - Oraya ıeHr!em ne olacak? okuyup on1ada bayram yapsaydım. 
liacivad - Hele gel. hele gel. sana di- Hacivad - Knragöı biz çocuk olama-

Y~eklerim var. yız amma çocuklarımızı görür, onların 
Ke.ragö. - Bana yiy~klerin mi var? nasıl yetiştiklerini takib eder, bundan 
Hactvad - Diyecek, diyecek . zevk duyar1z. 
Karagıöz perdeye gelir: Karagöz -- Yaşasın Türk çocuğu, ya-
Karagı& - Sl5yle bakllyım .. seni din- şasın 23 Nisan bayramı. * * 

liyorum. 
Hacivad - DinUyorsurı ha! 
Karagöz - lSvet. 
Hacivad - İyi iinle amma. 
Kan.göz - İy: din1iyorum. 
Racivad - DinJlyom.ın ha .. 
Kara.göz - Artık kafam kızıyor, ne 

l{Syliyeeeksen biran evvel söyle ... 
Hacivad - Bugün bayram 
Karagöz - Sen şaşırdın mı Hacivad, 

bugün nasıl bayram olur. 
Hadvad - Niçin olmasın Kara~öz, 

yirmi üç N1='andan ftibare:-ı bir hafta 
bayram. 

Kara.göz - NP. bayramı H::ıcivad. 
Hacivad - (.:ocuk bayramı 
Karagöz - Haydı haydi Haciva:l böy

le bavram olur mu? .. 

Okuyucularımızm yazıları ) 
Arkadaşıma 

Ey güzel fen arkaJa1ım, 
Daha dinmedi göz yaşım, 
Gece gündüz •eni andım, 
Her ahengi .esin sandım. 

** 
Hayalin çıktı karııma. 
Devamlı bir TÜya oldu, 
Kuvvet verdi göz yaşıma, 
Kalbim ıelkatinle doldu. 

** 
Yattığın yer nur olacak, 
Her tarafın gül dolacak, 
O gülün kokularile, 
Ruhun hayat bulacak. 

Nermin Özdağ 
~ 

Oduncunun Köpeğ i 
Hasan dayı isminde ihtiyar bir odun

cu vardı. Od•ıncu her sabah erkenden 

dağa gider ve akşama kadar odun kesıp 
evine dönerdı. 

Altmış yaşında idi Dağa gidip ()dun 

kesmek ve sonradan pazara götürüp sat

mak Hasan davı:vı çok yıprandırıyor, gü~ 

geliyordu. 

Bir gün arkadaslan Hasan cavıya kü

çük fakat cins bir köpek vermişlerdi. Ha
san dayı da hunu memnuniyetlı~ alıp ivi 

bakmaya ba~lamıştı. Bu güzel k'ipeğin 

rengi beyaz oldugu için ismini Pamuk 

koymuşlardı. 

Köpeği hem knrı$ı ve hem de H:ısan 

da 'l çok seviyordu. Sabahleyin erk~nden 

Hasan davı :lağa gicer. Pamuğu da be

raber götürüı dü ve gene onunla da pa

zara satmağa giderlerdi. Hasan dayının 

yegane eğlencesi b11 köpek olmuştu. Za-

ten köpek te büyümüştii. bütün köy hal

kı Pamuğu çok sevıyor1ardı. 

Hacivad - Niçin olmasın Karagöz, 
Bu bayram egemenlık. ulusun ol-iu~:.ı 
rünün yıldooümli olan yirmi üç Nısan· 
da ·başlar. Bir hafta devam eder. 

Karagöz - Bızim zamanımızda böyle 
bayram yoktu ki. 

Resimde .Kaç ki~i görüyorsunuz? 
BE.meceyi h:ıllcder~cniz bu n·smi ~:ı-

zetedcn kesıniz ve kaç kişı gördügun:.:zü B:r gün şehmlı>n IIa~::m <layı!arın kö-
yazıp b!ze gonderiniz. yüne gezmek için büvük b=r t:iccar gel· 

Doğru bilenlerden bir kişiye rr.arcken mişti. Pazarda gezeı k<'n bu Pamuğu gör-
Hacivad - Bızim zamanımızda ue vAr- . 

kaplı fevkalad~ ka~ıdlı büyiik b.r hatıra müş ve çok sevnmti, kimin köpeği olriu
dı ki. 

defteri, bir kı.~ıye gene maroken kaplı \'e ğunu sormuş ve köylüler de Hasan davı-
Karagöz - Mektebdı? falaka vardı. f k ı·d k. v dl b' 'ht . d f b" 1 - .. . .. 

l i . , • 1 ev a a e ngı .1 ır. ~u ır ı e terı. ır nın köpeği oldugunu soylemı~ler. Tuccar 

Bahğı kim Yedi? 

- Nihayet balık kızardı. 

Kediler tavaya sokulmuşlardı 

c tı .. . . . 
.. ı, ~ 

- ~ I ... ;, -~~' ... _, . ~ . 
.. .. ~· 

... Sizin hepiniz balıktan hisse ister
seniz ibana bir lokma bile kalmaz. 

1 
r -, 

... Ne de güzel kızarmış, ağız tadile 
yerim. Van;ın kedHere bir lokma bile 
kalmasın benim umurumda mı? 

. . . Şunu şuraya koyayım, şimdi ye
rim. 

. 
r • 

- Vay arsızlar vay, tavayı devirmiş
ler. 

Evvel~ ben karnımı doyurayım, 
sonra kalanı size taksım ederim. 

~ ' , ' ' . 
·~~ 

l 
o , 

• -

. . . Eyvah kedilerden birini balığın 

yanında unutmuşın. O n~ bana, ne de 
arkadaşlar.na bir lokma bile bırakm~
mış. 

il gibi kapıda bekliycrdu. O .ııırada ev sa- rın içinde Pamuğu gördü. Pamuk acı acı 
hibi gelmiş, üç aylık birikmiş olan kira- sahibine bakıyordu. Fakat çok geçmcd<m 

·st· rdu köpek gitti. Hasan dayı mırıldanarak: 
yı ı ıyo · . . . - Köpekler nankö:- olmazlar omma 

Hasan dayı artık kararını vermıştı lu ed b k'" b.. 1 ld d d' 
1 
n ense u opex: oy e o u, e ı. 

Pamuğu götürüp tüccara satacaktı. Ha.ıı- Fakat Pamuk nankör bir köpek değil-
ta hasta kalkarak şehire indi ve tüccara di, bilAkis iyi bır köpekti, gitm!ş köylü· 

Pamuğu 100 liraya sattı. Köve gelip bil- leri çağırmış. Köylüler de Hasan dayıyı 
tün !borçlarını ödedi. Fakat Pamuk evle- kurtarmışlardı. Hasan dayı başından ge .. 

rinde yoktu. O akşam ne karısı ve ne de çenleri anlattı. Köylüler H:ı,an da) ının 

kendisi ağızlarına bir lokma ekmek dahi bu haline çok acıdtlaı: ve aralarında 10() 

koymadılar. lira toplayıp Hasan dayıya \'eriyorlar. O 
Sabahleyin Hasan dayı dağa gittı, fa- da tüceara gidip başından geçenleri an· Yaramaz ık ett k fala.kay,ı, konuştun fa- kişive altı kı.,ılık elışı peçetelik ';)ır k1-ı .. . 

l k ..l • b'l d" f ı k· ~ . . · .. .. . _ ' da Hasan davıyı buh.ıp bu kJpeğı bana 
a aya. 'l.lersını 1 me ın a a aya.. şiYc bır Şırlev albumu. <:lıger elli kişiye d . kat dışarıda k:ır bir karıştan fazlaydı. latıyor, 100 lirayı vermek istiyor, f:ıkat 

H · d V h h K ·· .. k " • ·· 1 k . 100 liraya sat emıştı. 
acıva - a va aragozum, ım de ayrı ayrı ~uz~ \'C ·ıyme!lı h•!Jiy~ler . . Dağda odununu bln zor1uk13 kesi~ evine tüccar alınıyor ve diyor ki: 

bil.~ ne kadar sopa yemi~sindir. vereceğiz. Hasan dayı bn teklıfı kabul f.tmemiş· 
k gelirken üzeri karla örtülmüş olan bir _ Peki, ben pa! a is!emem, yalnız bir Karagöz - Kaç i10pa yediğimi hesab- Bilmeceye cevab verme müdd~ti on ti. çünkü Pamu tan n:- kendisi ve ne de 

ı . d çukura düştü. ç1kmak i~ediyse de çıka- .-..+Ja bu köpeği sa.ıa veririm. H(!r ay hu lamadım. ÇünkQ hesablanacai< kad3r az be§ gündür. BHmece cevabını bize gen- karısı ayrılabi ır i. .,...... • 
d•ll-il. .. . . * madı bağırmaya başladı. Artık kendjn- köpeği bana getirip göstereceksin. 

Hacivad - Bizim zamanımızda... limesini ve bilmecenın gazetede 1;ıktığı Günlerden bir gün Hasan dayı hasta den ümidini kesmiştı. u arı a btr av- Diyor. 
"'6' derdiğiniz zarfın uzerın<> -rBılmece> ke-ı ' . y k d · h 

Kara.g& - Bir:im zamanımızda, ben tarihi yazınız. olmuştu. Dışarıda fırtına sanki bir Azra- lama sesi duydu. baş~ ~a~ı~:: ~a:!_•.:,. _________ _!i~-:.: ~v~y~ 
• ....~ ~~~~~·-·' ~·· •w• ı .. ,..n,_.. ~.· •ıı•'~~· 

Beıiktaı 22 inci ilk okul talebeslnJen bir grup 

KaJıköyJe yapılan 23 Nisan 
bayramı ıenliklerinJe nutuk 

verilirken l•tanbul 44 üncü ilk okulun dördün cii 6ınJında okuyanlardan bir grup 
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Norveçte askeri vaziyet Hava muharebeleri 
aı-n ='1 taı! '::;:!:b.-1:.. "':" ._ - - JW Bugünkü milli gittikçe şiddetleniyor 
Walda mot&-Jü kıt'alu ltvikre ve Roroea NlnlMe .., AJman lr&l:ı&t.am bir YUI • v.•• l 
dolnı ileri hareketlerbıe clnam eanlf • "::ı"":· I «* Ddar Alman s0n nume maç arı (.........,. 1 had IQfaM) loenub kimımda 2 Alman brlaılUIWD 
terdir. dıerllmettl O: ..,_,n eddınettldlt. 8 ; aaw tam. maçlanDI. bucDD ~ '" hedefler araaında Oalo byundıld Vallo ~ındUı bat.lnlnut ~ 

Alman kuvvetleri, cephemizin gerisin- uk8rler DaniılUUbdan hareket etmekte, tebırtm.lr.de 4evam ednecettir. Buclm Şeref da benzin depolanna hücum edilmit ve bin ton hamıİıı~ 1*111 t, 
de müuta!e hatlarını bombardımandan t.anareıerlı ...,..._ denaa JQllle Norveoe....... G.ıatuarq - M'llbafıllQctl Ue, bu depolann ateş aldığı görillmüştür. Londra 2t _ Rtuta' A1aN1nın Ml'lma:• 
fariğ o~. Bir Alman tayyarell....., w ~ Ollı>da laraya çttınat..,......... de oen~:.=a:e· Ayni koyda 10 Alman gemisi bulunu - ne göre, buPzı Norveoe ta.ula a'Nl ıana 
düşürülmt1şior. tlııdlr. Alman tn'alan Dlllıllptma ~it n.. oMUarcla'. Bw °" ~~.. mablyettedlr': yordu, bunlardan büyük bir Alman nak· Nlerl ıelımlftlr. Bunların Alman lııCllDırtl, 

parlar W1Sll olumnueıtur. rinde ~ mi ....,..._ . lf -1..1 dt "'-""-' ,_.,., 9•.. ID&D ~tdllbl deTllD1I blıaUDıUIMI 
Garbde Ulvik ve Ride'den ıelen Alman • Bllbwa Peneıi>lıhçe ile Oençlerblrlillnin 11 ye•~ --anm-.-· .. v~ • ln mQ&tılflk lta&ala.ta IAMll 

kıt'alan, Voos istikametinde tlerlemrsk • Alllli.a tallfidab er puftllla blrtDCl ~ olmı1vı PPL CW1D fkn•ltnde bazı mnldm alevl• için :uı., cı bildlrm-klı 
-... ... ı.-.ı_ - .. - m-~ _.,,__ --... nm 4-1. 41,tMnl bir ırat dedır' Burad ~ Ahnan --··· betle ' ac~an -.,-. tedir. Garbden gelen Alman kıt'alar' da .,,_..,... - <A.A.> - Auuu - 1&98- ~· aı&El --- ~· ·- • a -s a~1ne ısa r Bu İngllJz tan'uülrl cllıpn•ma ...aıa 

. tmlnkı Kaunu mablblrlııbı bilcl1rdJljne 16- de1aa M'tlliillı1ttlııdlr· ~ mlda • vaki ohnuftur 1arına -- do -.. 
Bergen demıryolu boyunca yürilmekte • re Almanlar Memel'de '" fU'kt PruaJanm ,.._.,. m ... GlıllMMD ..,ı. taw mu_ B •--="- · . Ş &~fiil nmut bir Norveo •-
dir. A'man topçusu Vbolu. Alman hava diler llmanlumda llbd lıabll ht Mil *' ..nıaw ile tıllıDik " lr &Uf5'™ tayyare devriye filosu l- lıllrbıe ln.wet uı~t ltlr ba'f& 
kuvvetlen de Rideyi bombardıman et • 11,yetl deYaa etım*tedlı huırl*1ara faa • ftlw.'91 ~ Cif ona> :J& labib bir Wmndlr. mal den.lzinde bir Alınan bombardıman ı.uın. llUıvaltM dmulı1Udır. 

· tir e • Xılecllerl 17*. ~ de mtummel tayyartslııi tabn"b etmif ve iki Alınan de- AWı:holm 18 <AA> - JIUraJa lelen 
nuş . Bu llmınlan mtlblm llltiarda .._. Ye bir blecl ~'* nllblUn •Jd blr mildi.- Diz tayyarsin• de hücum ederek bun • tatM benb 4ıeenGd etaıJen bıatatltltl 

Norvt>ç kıt1,.~n, .,._JA'tTlame hart>~ ~. Asterlerln um. ru.'" lJt lalr mu'f1n ı.tıı ile u OC* Genç- lardan birini alır surette hasara uğrat• n, tnau• tıaıt> gemileri KrondbJ .. -': 
Norveç ordu u bqlwmandanı Generlll meUne ta.1'811 9dlllnet t!ııııere mekteblere ve ilıtmilltnl ~. Yalml t.oned na~. A1manlarm GJun daha lf 

bir oc* reamı b1ııa1an ....vecı edllmtfUr.Blr anı ma.. DUfbr, lerlDıcle blr b.O bafif tıınuör ve~ 
Ruge Norveç kıtaatına hitaben neşrettiği .hattının her .aman ayni OJUDU'" af Tayyarelerimizden be§l" dönmemiftir Jeti mevcud oldutu bildfrllmettedir Bunllf 
b be amed " 1 di 90lt barb gemJaj Te naltlb'e cemilerf clenlle yı ~rememeal Oen91er lehine ufalc bir • · 

r yann e şoy e yar: aCJl]mata ham "f1lD1etted'lr. taJ temin &tmettedlr. Bu haltta en çok Norveçte İngiliz avcı tayyareleri ve 8 enkjer ~eti bıelltz ve N<ıneo JOıı> 
Ş"mdıye kadar .düşmanın harb usul~erl A,ynı gazete muhabirinin verdili mütem_ ~W.:üratue M~l'h 16~. dlfi toplan altı düşman tayyaresi düıür• talannı J&Ddan bombardunt.n etmltlercur. 

ka n Aciz kalmamın rağmen, bil - ıntm malümata göre, ai'Yfllerln trenlerle 88_ Ankarada Feneri 2-1 ,enmete muva.rtak müş ve 8 düşman tayyaresini haSara ug- İngl.Uz aveı tayyarelerlnfn h&retet.e ıeod 
tün dun n n hürmetini kazandınız, he- ya'hat etmeısl memnudur. ŞarJtt Prusya de - olan Oençlerblrlil\ bugtbı ayni maçın re - ratmıştır. ~rı ~ardıman ta~ di}.fGt.! 

p n ze ~kkür t!denm. mir :'1anındalt1 l:>iiUlıı tnnı«, asteıiere tah =~ =.=t ~::.e -:J::!.: Norveç harekAtına iştirak eden taY!a- İngiliz ve Fra~ hava datl toplarile NoL 
m ı k r gosterdığınız aynı iman urunu ur. Prusya ne Lltvanya arasın. rmaı ..-n"'"-" beraber ttır Gençler- relertmizden :birkaçı düşman hava hu - veç kıtaatının bAl1 mütemadl Alman had 

da.ltl mClnataat da tamamlle durmuştur. çın no .......... ...,.. · cumı tt-..a-d sak ı 
la arpı d vam edınız. Sıze tekrar blrlllln n U1baJV. ~ uıma>•n taltdl- an ne 1.-.:DUı e at anmıştır. baakınlanna klU'fl koyacak mleulr ftllilr 
ed yorum: Mukavemet ediniz ve kendi - Almaıılann taarruzlan rinde netice az farlrla Fener lehine dönebi- StolılhoJm 2e - Trel Leborr Tldnınıen ıa- Jara malik tnılundulu aynca kaydedllm~ 

Ur wetell, Qal1&Dl'ba flhıil aJatamı Areaund'Un tedlr. 
n zi üdafaa ed"niz. Zafer harbine baş'lı- IJtn1rıholm • <A.A.> - Benüs t.yynd et. · 

mi.ren haberılere clh Abnan tıt'ala.n ta
ra:CınclMı Steın!kerdetl m1ltteflt mevzilerine Galataaa.raY • Muhat. maçı da ltındlıle 

lngiliz t,.l-liğt k&rfı 11L1>ıtıuı flıddet.11 taamıl1ann hepsi mu göre b1iyiik ehemmiyet. ~ır. 
yoruz. * Bir Alman gazetesinin 1 Alman sanayicisinin 

makalesi H:trere mektubları Londra 26 (A.A.) - İngiliı harbiye ne- vatfatzyeııe püaltilrttllm~. Diler taraf • Baftakıtel"den blr puvan f rltla d& 10 ar 
zareti, bug(ln öğleden sonra aşalıdaki teb v.n lfOr'"9 han. kuvvetieri kumandanı ytız... puuıla ayni aırada bulun&ıll her L1t1 takım 
1ı~ . . çetin blr maıe; yapaca.lCla.niır. Mulla.tız ıe • (D-...._rafı 
-&• neşretmi.§tir: bafa Laareenln öldüiil .b&kkındakl haberler 9('n senelere na.zaraın da.ha kuvvetli ve do.ha (Bastarafı 1 fnd sayfada) ~.... 1 lnd sayfada) 

C nubt Norveçt ki müttefik kıt'alan, Norveç maltamlan ıtara.tmdan tekzib edil - 1Y1 çaJllJCJış vadye1ıt.edılr. Çok temlı ve tek. Bir Alman gazetesinde fntJşa.r eden bu mahvedecek olan kararından vazıeçmeJe 
Domıbaasm cenubunda, mtthlm dtlşman mektedir. nık bil futbol oynıya.n Muhat• oyuncuları makale, çok mlnidar olduktan başka, Aı- davet ediyordu. 
kuvvetlerinin ciddi hücumuna uğramış- Non·eç mllt cileri tal'fWDda, aaba aYaınt;alına ratmen, Gala • man halkını harbin milstakbel surprlz - Thyssen bilhassa Alman _ Sovyet an-
tır, düşman kuvveUerine orta çapta topçu seıotıııoım 29 (A.A., _ 800 tadar Norveçli~=~ ~~:.:·teh. lerlne hazırlamak hususunda mühim bir lapnalannı protesto ve t.akbih etmekte 
bataryalan, zırhlı otomobiller, aşağıdan mOılıteciyt hAm1J 180 oıbomobll, geçen geee ~11 bir maç yapaıııflardır. üst.üste 1kl maç çığır açmaktadır. ve şöyle demektedir: 
uçmakta olan tayyareler müzaheret et • İne9 tuadudunu pçıeret Haarjdalene ıeı • yaparaJt tMana.rı ve 3 g1ln eonra &1n1 mao- Bir ineç ıuete9İDİD nqriyatı Bugünkü politikanı& intihar deme)rt)r. 
mekte idi. Mahdud geri çekilişler ıcab ey- m6ftlr. Bu mOltecller VUUlda NOrveç ."!.._* lan yorucu bir tnn ro&culuiJIDdan sonra 8to1ılbolm. 28 (A.A..) Da&ena N1bet.er Bundan ıatifade edecek kimee bulflnkil 
lemi..+fr vMB•nın otJıu da wrdlr. Kaltecller, .14Yt0 yapmata meabur oıaıı bir UkJm klaNclal - - ' 

y• • mMunJvı tarafından ~ır .tsveç nın bu bbll maç taruıermı tabu! et.meli ıazeteaı YUQOI': dostunwı olan dilııkü bilyük dftpanımz. 
Stenikenn şimalinde çarpıpnalar ol • mabmlan, 1Qzlllı19 .....,,. ile 1f • blrUll emat.örlilk ruhuna filmlmile mıap.ylr bir Non89f,eltl l'mnm •ferl tunetılert. ingl. dır. Yeni hattı hareketiniz Alman mllle

mamış. fakat ke.şif kollan faaliyet p - mume mDecUertn lafl ,. l».tuln1 orıa. harekettir. N t.eltlm oaıaı.aaarayin bu tıçtın. JJll eetert ktrnetJert tadw milhlmdtr. Bu tlnJ mahvolmağa RVkedecekt r 
termiftir. Narvik mmtebwnda if'ara d .. Aile ~. cü w dostluk maçı bü.vfl'lt bir eert.ıik içinde bitOn flm.11 memıetetıert btJtının talble - • 
Rer bir feJ yoktur. - -- ceçmlf, t&Unın en Qt oyuncusu Bnver An- ı1ndet1 bıldt 191llden canlandll"l.Catıt.ır. şı. Bundan başka 'nıyssen Almanya tara-

Alman tebliii Yugoslavvadan gel k kara hastanelerlnln blrtabıde t•lm•la mec.. mal memıetetleı1 a.haUa1. ıtmal memleteı_ fından hal'lb ilAmnın BaybJtagdR karat 
.., ~ 8C8 bur oJmUftm, MDd&tl Actnuı da bqından lerllıln blntylUb.bı l'nnm ft ingııla alln. alt alınd'ılı giln · timada 100 

Berıın H <~.> - Alman blttumandan. koro heyeti ~ır. Diler OJUDCulann da l>fıM. sQılertne •lh bulundulUnu bllmı*t.ecllr. h ına .ı.. ..... ,nm +'" ıçbunl _ _.-:-m, n 
lllmnı telıüll. nen ft ruban tıaJ11 bırt*llld*1anna ttıı>.. n.ıena J17beter suetmt. bundan eonn ha azır ..,ıu. __ a~. ve arn J-"" par 
il Mlımı ~ ~. ManUt ıı. Y118Q11&v devleti Milnakal.at Vekilett• ıbe ,aıttur. YOl'IUD ve bittin :l:.tuıbuıa ıe • reıkWan da ~le demt tedlr: ti azasının Jepl ettijinl idd.Ja etmekte. 

manmı ,enJıden bombardıman Mm11111'41r. n1n '10.000 ldfiden ibaret memurlan ara- len OalatM&ra7 lrendl ~ ADlraruuD AJalaDlarıll tMemnaı dir. Biaat ~n de 8M7late nll ftll-
Tıvdaeim'• '*'1fıl m&'Uln w ..ıaeme bu iti Wrımına ıw.t 8ıJlll neUıoelıerl llabl-. ıbava tunetJert tem.m eyieml.IUr. Fa m miftl. 

p1mı_.. mıdan 8eÇillp yetfftlrilmil kadın ve er- ıecet ml? ZannımJM. töre l»u tc* fOphell- tefttler, Pmdi. t.anare pmllert 
Jler&en mmtakwnda, A1mMı Im'alan, bk '70 ldtilfk bir amat&- koro heyetinin dir. Bu vub'ett.e Gala.tuanLJm bu maçlan .,. pek W>il olarak Pıll tuhlan bir bava Maldmdur ki Thymen birkaç •1 eVftl 

1'olll 11611es1D.1 Noneo mlflwlerlDden te • Betıracf komerıva-.n profesörlerinden tHF"'DM' fMa!Aıdel* olur. Bu baf&ati iilltl turmap matattat oinulllardır. Almanyadan kaçlmftır. (a.a) 

mkteznette ?e ımmt lidaM• -tıer tini• ~ Ba~ Scllrestnde şehrimize ma9Jılnlı •n*-Zl taratl&nlldan lılrtıll de -------------===----------------
~. aelecetlnl yaznuttlk. Heyet 2 Mayıs ak- budur. H lk • • k k la 

llıtft bnetler11e 11 bJrllll llallnde Ollo· pms ~u Ha1btt aosyaI yardım 111- a evımn ır oşu rı 
t1U tlma1 w fimall IUtıl W*a•etılıetlU beli menfaatine J'nnm ti 6--·-da bf ...,_ ...... ._ llaUr:ıniDıdmı' 18 NlaaD M0 Pa .....,. Derlemett.e olan Alman ll'UPlln. ~ y&wUlRUJ r _,, . -
..... arat trı•rwnJll&ntır. lılM•dtUd aoır.. kamer verecektir. ar Pln4 (8000) meU"e1ik m111clfatlı bir m 
taluda flll'Plllll&lar MI& dnUl tllımette _. 711)Üıttlktır. WJnk eıtmet llUJenler 

• ~ l'llDdt abl.h t,IO da l'lneıt»abve 
dk. Bir im elmek haçatıle bir *4mdl 1ıa11t bultmm•lan. 

Doml>ua de AndallMI utemcS& ıaın bir adamı •araladı 1 b 
.,. re JDeJdUımda 11 dilılman ~ J lillatasaray k o unun 
dlf6rillm6ftı8r. lfarveC)ID pıt> mhl11 açııtıa.. Kumb1>1da Emlnslnan mahallesinde f k IAd k • 

Istanbul Mınt ka Liman Rlyase
tlndenı 

Kaptan ve makinistlere 
t llqll MO taıWDde IJrM.ba.na ııtrecet nt.mlıeCDerin bMm& tnıı9dtMlr tıld1*11n n. 

rm miılbttelerinde nolrae"I* 16rtllclülündea bunlann ntba1t' 19 l1lD m.rfıllda olbM .. 
~ 4ıallmatmm .. N tınllMD eYNkı mi.ıltılilnm bllllDMI ~ mUMtellt tu. 
bedne 1bm ectemtJıenlerln tmtJban& tabal ~ bUcUrir. <WO> l'IDda. mDtea4dtd blcllls ..,,,,,,,,. tanıbalır Tlllc6 daiincfa 20 ayılı evde oturan ev a • ongrası 

..... Bir maın ı&anma _.... bir Şfikril ne Leyli adında bir kız arasında GaJ&tUan.J llM>r öm>ünden: Klm>tlm11 - llllA•••---------------------, ~ caıill bomba ı.bet.leriDdell aır& t1b ~ lmnlrell 1 MaJ11 1N Cama 
bmıa oturmatm". lllr .......... n cllman çıkan bir bvp 80DUDda, Leyli ekmek sQnl ..ı il de tlüb. ıoaıtnde ,_Pılaıcabır 
fllılnala WMNI w R MPdo ctmmgpur. bıçaltle ŞüJaily(l vfleudllnün muhtelif --~ olamadılı taıkd1rcle, 3ıxm8re 10 Ma.. 
atr IU'D10 pm•ne bambl. lılllM etm1f '" yerlerfnden yaralamqtır. :pııe lMO Cuma ıtınll gene eaat 18 de tlUb 
sua ,..ıan bu eemlJt mıllrett.ebau t.erUJle. Yaralı tedavi altına alınmı" LeylA ıotNAndı lDIDA1 ecıeca. aıeTCud aza ile ta.. 

lstanbul Verem MUcadelesl Cemiyeti 
Merkezinde iatihdam edilmek &zere bir 

MUHASEBECi ALINACAKTIR. milUr. Boaıba11r diler bir 1&11 pmlelnln ta- ha'ldnndı bnunl ltalrhta ~. rar iWhM edileclbir. 

anmı da pM!atmJtm. Bir --L dD..._ 1-lr.old Ruzname: Yeni klare ıheyett '" milntlb_ Talip olanlınn tahsil derecelerim ve ne elerde çalqbklannı p 
incllbleırtn Tıondıbelm .,,.,. IDIJd& • ~- urmea ,..., ...,. u ler JDUbat>L teren Yfllikalana musaddak .suretlerini Nwnın otuzuncu pn&ne 

W 111*111lloıllll .., ...... bir - C&J- Kuutmı Rum mektebinde oturan ıs • e·s·kıet fıdırasronu reisi çeki"d kad·- Sirk--lde K111le• Hanında 8 mımaraya teTdi etmeleri 
1r&N ...,_ ......._,, tel,o adında blrlnfn ~ ,aflarmdüi oılu · ... ca ~ 

• Nllan IWl1. tnctu. ~ 011o1u Stmon, nwld llln mü.tel> civanndald .Ant.an. <Humd> - Bısltlet ~u ilin olunar. 
bomıbl.Mmıan etınltleıdlr. -•--1-- 1...1-ı-..11.. '-- ü '-fbDI BOlntı Kaili bu ~ lltlfa __________________________ ,, 

~a uu-uıuııır oynar-n m vazeno - •t.mlfUr. ..,. 
Hergln Non* 3 hin Alman linl Jraybed..t aıza açık bulunan samı- · 

atnclerlu,.. ca ~ T k. d "'1 Hu . &ıMınlm t8 CA.A.l - Beuter mUhablrl Kazayı mllteuı.ı, hl&e yerine Re'en• 8 ır ag 1 seyın 
'blldlrtJıor: ler Simonu kurtarmak için bir hayli ul • K Al. c k ş . 

Istanbul Maarl Mtldtlrltıp.nden ı 
Maarif Vekilllli köy ölre u1lan 1ÇÜl ... lıda olbıl ve mm&n 1'Ullı klınler pa.. 

atteQ;jer mıntabıamdıa 11111&&.ıtk tunet. 1'8'11l1'lana da 40CUlu bolUlmaktaA kur- ara 1 ve e erı 
1eıile Alınanlar arumda 9&111' ... a11r aılmJll,. ~· 

zarlıtia aatm alınacaktır. M b deli 420'1 lira '° kunıftur. Temlııatı Al 
ura 13 turupır. ~et bu ara aki .p.rmame, reabn ve ntbnunel rt Maarif 
lddllrltltD Y&lldlftı.töı'l IQnd9 f.OUlrler. Puar111ın ti KJAn 1940 Puuiell lbl 

Çocuk haftasının dördüncü gUnU 
Pebllvan Teıtlrdath HU:leytn din matbaa.. 

mam leldl 'ft llÖ.1~ ,.....," rı.. 
ea eW. itte qıecnt1ert: 

- Kara AıU ile bu Pazar giinil cOntece -
lfm. o, teDdJaiııl tuneW blmettilinden 

MaarU MödıQrlülüode ...,. ıı J111Jı.laoall Ub olunur. <1141> 
Eşyanın cinsi Mit Beherlnln ftatı Yettn 

Lira KV111 Ll. Kl'f, 

'H il an " 
• balblediJor. 0&1l~nw11• ti ben de zaJ'lf • 

111ı1D1ı1 d411Um, B'Oca aıp J1.11 plip J&tlllatla 

Büyilt baJnr taaan 
<kapalı Ue b r ıkte> 
Helvacı kazanı ltlO 

.., ao 

Çocuk haftası münasebetlle Halkevlertnde, mekteblerde tertib edilen ır.üsa -
mere ve ellencelere düa da devam edilm4ftir. Be8lm 1111& mil.lamereden birinde 
all1lml§tır. 

ıeçlımedtm. Benim de fdnl•mm ıerinde. topalı Ue birlikte> 
Ben de kendimi eeltlainde da.ha bvvetll ---------------------------
h118ediyorum. Kara Ali. ~ek Şeri lle güreş. Ô · K t H kk Ek 

nvci GenJm halr:)nmı di1Qf. Neden b (8> ksuren e e : a r a 1 rem :> 
ba't onun ollun? Bir defa sttreltL KendW. -------

n1n, onun &J&flDda bir pelı:llftn °1up - -. H kkı Katran Pa tiJleri de vardır. 
dıtını anladL BırUam da bir de ben ten -

dimi deDeJ811m, Buraıya gel n fÖYle btı 1 ----------------------------
pebUvanian alt edl,JOr11S. Buna cl1yeoek )'ok, 
tatat bQDlarla a.yarımıa anlamak IÜO· 

Orpnbatörler, cDt defa Al1 ıtıretaln. IOll
ra da •n ~ıh dlJorlar a~ J& bu 
adulL ..ven llfertl ctbt A1l U. stıntUtten 
ılOlln chutalandım• deyip taçarsat. Oııun 
ioJ.n ba &il atıama batıamaık ı..techm. Hat. 
ıı delil m.b'tm?· 

lmleyln1n .ıtflec!Wert burada bltqw. or. 
ganlza..törlerin dedi.tine göre Pazar gilnil ban 
- plııb pllrse, plecet hafta Oelk '8rl 1le 
o ~ B8l'balda Ali ile Tetlrdallı 
HOaeyfoln güııefl Celt Şerlna lilretl tadar, 
beJt1 de ondan da tuıa sevtU olacaktır. 

lstanbul P. T. T. Müdürlütünden: 
tdare lhtl 9 metnl1k 190 aded, 10 metrelik llS adtd, 11 ...na • Mld. ıı 

metrelik 26 iti cem'an &H l4ecl bltan• cimtndlrı Mısrat dlnlSnln lmltlrllmlll açııc 
eUlltm81 UftW. n.Dt.me 8 1 MO ~ .. \ 14,30 da 8. poııtabua ...._ 
birinci a mqa.vlnllli odl•nde tıcıplanMat aıma •'1111 ~ 1'Pl-
ıaoa~. t erin bebeli bedeli muJ'lammtnl '1 Ura. 10 m8'NIWerlD t 1 illa; 11 
metre tıertn a 12 ~rln a.e ura bepaaDln "°' un. nuıfttbt twnma& aao 
un. 18 turutıur 
tnMıüerln oıtıal»tüi ~edDl sOrmK .,. muftlıılıa\ 1ıea1ımuarmı JUmDü 

üzere çalıllJla gttnıertnde ınıeKOr mldtlrlilt darl bılaL 1"'MDll tıpnzna et.ama. li1ıı 
ve D&Unde de 940 aenıeat ıom mut.eber Ucaıet odlUı veslt.ael IDll'VUk&t temlnat mM.. 
bude bll'Uıtt.e ~ •OnıcaMlan. (uel) 
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Buyük bir sır 



ıo Sayfa SON PO~TA 

eket Haberleri) 
Hatay 

Köylerde zirai ve içtimi inkişaf süratlendi, Hatayın 

c Vezirköprü de ağaç bayramı ) Bursa askeri lisesi muduru 
Ku:e'iyo tay:n edildi 

l Bursa, (Hususi) - Işıklar askeri lise 
I müdürü kurmay yarba.v Ekrem İstanbul 

1 

Kuleli askeri lise müdürlüğüne tayin 
edilmiştir. Bu münasebetle g<!çen akşam 

1 
Çelikpalasta şerefine bir veda ziyafeti 
verilmiş. mekteb heyeti idare, sübay ve 
öğretmen 1eri aileler ile berabr burada 
bulunmu.ılardır. Ço~ samim! bir hava için 
de geç vakte kadar eğJenilmiştir. 

Posta paketlerinden eşy' aşıran 
muteahhid yrı kalandı 

Cizre ciheti posta müteahhidi Cemil 
Bilgiç, kazalardan getirdiğt koli paketle-

Nisan 27 

Bahar memleketi: Malatya 
Malatya son iki sene zarfında birçok yeni ve gfizel 

binalara kavuştu, şehir istasyona doğru büyü7or 

( ______ E_d_ir_n_e __ H_a_l_k_e_v_in_i_n __ k_ö_y_g_e_z_i_le_r_i ____ __ 

Vezi~öprüden yazılıyor: Halik.evimiz ağaç ibayramını çok g.Uzıel biır şeık.ilde rini yolda açıp içinden 1?.şya aşırmak su
kutlulamıştır. Kız.ılcaörenı iköyüıne bir gıerQ tertib edilmiş. köylülerle geç vak- çile mahkemeye verilmiştir. C~milin A -

te kadar eğlıenil~ fidanı dikilmiştir. Resimde fidan dlıkenleroen Halkevli- şırdığı eşyalardan bir yelf'k ile ipekli bir Edirne, (Hususn Halkevinin köy- delikanlı ve daha sonr.ı da 8-13 yaı ara-
leri ve !köylüleri görüyorsunuz. başörtüsü üzerinde yakalanmıştır. cülük kolunun bu Faza'r Süloğlu J1ahiye- sında köyün en güzel kızı seçilmlı ve 

----,,,;.--~-~=--=---------------=--ı::::mı---=-===------==-=====-----= I sine yaptığı gezi çok neş'eli ve faydalı çok çocuk yetiştiren ailelerle birlikte tal· 
Pazar Ola Hasan eey Diyor ki : olmuştur. tif edildikten S.:>!lr a hastaların muayen• 

- Ulusal Ekonomı ~
rumu ••• 

. . . Gill, lale, karanfil gi
bi nadide çiçekleri ••• 

. . • Domates, patlıcan, 

asmakabağı ile bir tutu -
yormuş ••• 

Hasan Bey - Doğrudur, 

fiatlarına bakarak sebze -
!er .ancak koklanacak hale 
geldi, demek istiyor •.• 

Kafilede Umumi Müfettişlik başmil· 'sine başlanmıştır. 
şaviri Sabri Üney, Va1i Ft-rid Tümer, Bundan sonra okur yazar çocuklar a .. 
Halkevi reisi, kız öğretmen okulu mü · rasında müsabakalar ve gençler ara!ında 
dür ve talebeleri hazır bulunuyordu. 500 metrelik koşu, talebelel' arasında çu

Köye varıldıktan sonra bandonun çal- val, yumurta yarışları, gilzel hik!ye mil· 

dığı 1stikial mar~ı dinlenmiş, bunu köy- sabakası, at ko5us:ı yapılmış ve Edirne 
lülerin misafirlerin~ choş geldiniz> de· Halkevi gençlerinin sazı dinlcnmiıtlr. 

meleri ve daha sonra da köylü namına Müsabakalarda muyaffak olanlara ve 
bir mekteblıni!1 hitabes~ takib etmi~tir. köy çocuklarına, çok çocuklu ailelere 

Hatıb Şaban Taşkının vecız, Dr. Basri köycülük ve içti.mat yardım kolunun he· 
İıJbolun konuşmalarından sonra gü.rbüz diyeleri bizzat Vali Ferid Tümer tara-

çocuk seçimine başlanmıştır. fmdan verilmiştir. 
Evvela 2-7 yaş arasındaki çocuklar:l-an Resim Süloğlu nahiyesi ilk mektabini 

en giltbüzü, 15-20 yaş arasında yakışıklı ve çocuklardan bir kısmını gösterıyor. 



.... 

Ankara borsası 

l 8terlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
l 00 İ.svıç . Fr. 
ıco Florin 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 

Açılış.Kapanışı 

5.24 
J49.40 149.oO 

2.9429 
7.595 

29.2725 
69~7~ 

25.1946 
0.9i 
1.8125 

13435 
27.22 
o 6256 
354 

35 18 
31 005 

20.20 
19.10 
19.61 
\9.Gl 

8.60 

··········· ~l '-,ıı · · ····· ··· · · ···········-···-·····-····-··· · 
'-'O ~t · or Hafız Cemal 

(1.., n Hekim) 
Di\>a 
~ nyolunda 104 numarada 'lcrgün 
•s•a '

.... .' ">abul eder. Te!efon 21044-233Sf3 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT . BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi: 265 

fJrııf ve ticari ber nevi banka muıı nole!art 

PA A BiRiKTiRENLERE 28.BDO Lira 
iK AMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en 32 

so lırası bulunanlara senede 4 defa ~kilecek kur'a ile aşağıdaki pll • 
na göre 'ik ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet l,000 Lira1 ık 4,000 Lira 
4 ,, 500 .. 2,0JJ ,, 
4 

" 
25J 

" 
1, JOO " 40 • 100 .. 4,00J tt 

100 • 50 .. 5,000 ,, 
ı~o 

" 40 
" 

(,80[) 
" 160 

" 20 ., 3,2uo ,, 
.~IKKAT; Jfesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aıağı 

duşnıiyenlere iknmıiye çıkhiı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylılL 1 BiriDcikinu.n, l Mart ve l Ha:z.l. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

~()~ r nS TA •1 11 
~~~-=======--=--=-~· = 

ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR ağrıları ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer, icabında ilinde 1 -3 kaşe alınır. 

İstanbu Komu ~an:ığı 
Satınal:na Komisyonu 

İlanları 
26 4 '940 muna nsa gunu talıbd ç~ 

komutanlık b ~r ıçin ~z kalem, z.. 
ma '~ ctırek kılıfı pazn kla. ynptırıla.c:ıJr.. 
tır. M 4 940 gunu t on bu. 
çu!kta başlanacaJrt.lr NJmunc ve şa.rtn.s.;nıe. 

sl kom::.syonumuzda, herl;tin gôrlileblllr İs.. 
ieklllerln belli gun ve s:uıtte kat 1 t.em!nnt 
akçelerlle beraber Fmd klıda Komutanlık 

BAVILANLAR ÇARPINTI. VE SiNiR BUHRANI ÇEKENLER . 

·· NEVROL .CEMAL 
. ; DEN .29" DAM.LA~·AllRİ.ARSA . SiNiRLERi ': YA·T.l ·ŞJR ,·,:. 

:. DERHAL FERAHLAR.LAR.EViNiZDE MUTi.AKA BULUNDURUNUZ~)'.! 
.. . • . •. ' . . • . • .. '•· .-... ' ... ' - . ~_-.j, 

İstanbul Levazım Amirliğinden Veri en ı 
Harici Askeri kıtaat. ilanları 

----------=-~ 
Sat.ınıılma K~mıuna mfiracaatl n. On 'bln liralık er ~aşın satın alınacak- 1375 ıtıded <."e',Phıane ıtevh.d se e.rd ~ 

(3379) tır. Pıa.z.arlığı 30 4/94-0 Salı (;lmu saat 10 dn bcakti:r. Pru;a.rl 4 '94-0 Cu:ııurlesi ü * Eclirnedt: ook:ı müş!.ıUyet dairesinde satın al- s:mt 11 d Iımtr Lv. AmlTl n nlın ke>-
26/ 4 94.0 munakasa gunu Uı i çıkıflıya.n m.a ~nund.a, isteklilerin ~tire<'eklerl jmisyonunda yn;p:.laoaktır Tahmin edılen tu

piyade atı., okulunun lıhtllya.cı '<>lan altı ka- iki boy numune "'-e bu nümunelerln ev~ fla- tnn 37,125 li:?"~dı..: . m: t'i ten na ı 5569 lira. 
ıem 1aızma ve ıkürek lolıfı pazaırl:dtlo. yaptı.. ııına g re ıbe.ğcntlerek yapıla.rokt.ır. Şart.na. dır. Şart.ruı.me "~ numU!l hergün ko:nl.s_ 
I"ll.acaikt.ır. Munakasasıruı 30 41'940 gunu saat m si he.rgun komisyonda gorulur. Isteklile. yond.a. gorülur. I!;tekblertn Tie t O ın. 
on birde başlnnaca.ktır. Nümune ve şart.na- rin OOzü geç.en giinde nümunc ve C\saflnrile da knyıdh oldu.'k.la.rına d ir " goster. 
me!l 1romi:s~onınnmcta. ıheTgiin göru1ebll1r. lberoıber lltômlsj'Ona. gelmeleri. (1590.3352) mek mecbu~ner. .'I'allblerln 249() 
istıcklileıin belli gün ve tte b.'1 mı.nat • * sayılı kanunun 2 \e 3 • cu nuddelerindc ve 
a:kçeleııUe d:ıernlber FmdılC!ıda. ınmıutnnhk Pazarlı.kl:> 26 e.ded saka arabası alınacak- şartn.amminde yazılı vesaik ve lknt'i temi. 
Satmnlmc K.omlsy un 11'..ilracaatJınn. tlr. Pazarlığı 215/940 Perşembe güniı saat 14 natlnrile kom1syona ~lmelert (1596-3358) * (3380) de Edlmede eski müşirtyet da.iresinde satın * 

xomuta.nhk bhıllk1eri ıhtiy:ıcı olan dört alına .konıiSjonunda yapılacnktır. Şart.nnme. Şenı±t ve ev~firm dahllindc aşa.Cıda mtk. 
ka1em yangın malzemesi pa:za.rlıkla sa.tın o... ıSi lkorisyond!ı. gfu-ülür. 0591-3353) wın.n pıWı sadayağla.rı alıruı.dktır. Kapalı 
ıına.eaktır. Munakasa.<mın 29 4 940 gunü 6:1.. * 1 za.rfln eııziltmesı 15 5 94D Çarşamba gunü 
nt on dörtte i>a.şlanaea&ttır. Şartnamesi ko. Aşağıda. yazılı mev:ıdın pazarlıkları 80/4/ I Suloğlund3 satın :ı.lma k.om!syonunda yapı. 
m.i.~umtmia herglin görüleıb!llr. :lsteidllerin 94-0 SaJı giınu bi3alann<la ~zıh saatlerde E- lncn!ktır. Şa.rt.no.mc ve evsafı tıe~n koml.s. 
!belli gün ve .s:ı.atı.e at"i temı:ıınt ~elerile dirnecle eski müşiriyet dahminde yaıpıln.c:ık.. yonda gö.'"illur. Isteklllerln kanunı vesık:ı.ln, 
beraber Fındıklıda Komutanlık Sa:t.uwma tll". İste'kli1er1n komisyonda buhınmaları. rı.ıe berober !h!üe riınü ihale saatinden cıı 
Koml.syonun:ı. müraca.atJan. (3381) Clım1 Mlkt&rı TutAn Temi. ihale geç bir s::ıat evveline kadar teklif mektub. * na.tı sa.at farını lk.onrlsyona vermiş olmalnn lfi.zımdır 

26/4/940 münakasa günü talibi çıkmıyan KilQ Linı L1m p593.3335) 
komutanl:ık dç.hı on yıed! portatif demir ma- Nohud 

1688 
-;;- ll Miktarı Tutan Temlnatı 1halıı saa.t.I 

sa De yirmi 'oeş sandalyn, ıld 400lonk, ftç por. Sa!> • 1!·: 1836 261 14 Kilo llia lira 
tatlf knltUk n~unestne ~~~a:ıa.riıkla yap ıor:~ mer- ' 7800 9594 720 
tınlaea.ktlr. NumuneleT ~6..... kmn.lsyonda im k. s 500 525 'l9 15 7800 9594 720 
görülebilir. İste!d!lertn 30 41940 :günü at ~ ' 300 7000 9750 '731 
on beşte katı temınatlnrlle birlikte Fındık- an. 

117
•
000 2055 16 

7800 9750 hdJ. Komutan'lik tdnalme. Kmlb;yon~ (1692..3354) 731 

11 
11,30 
15 
15,30 

* T 
<3382> Aşağıda yazılı iki J..'Wem yiyecek ve yem Şartname ve evsafı dahilınde bir milyon * sa.tın elım.ca:ltiır. Pazarlıkları Edlmede eski kilo buğday kırdırmak suret.ile un ynpılncnk. 

mfi'racaatıan. 

25/~ 940 münııkasa. günü te.lil>i çıknuyan mü$iyet dairesinde satın nlmn komlsyo_ tır. Kırdınna ücret.inin toplu tutarı 25,000 
Rami ıc,,lasımia emanet.en ynpıbnakt.a olan nunda ;"3,Pılaoaktır. Evsat w rt.:n:unelcri llrn ilk teminatı 1875 liradır. lhalasi 8/5/940 

) tmn!ra:ta sa.Tfolunma:k frzere lfizum olaaı he~n komisyonda görülür. İsteklllcrln ko_ Çarşamba ı:;unu smıt 16 da kapalı zarfln ya. 
\ malır.eine pazarlıkla. satın alınacaktır. Müna.. m1syona gclmeleri. pılacaktır. IstekJılerln ihale günü ih:ıle saıı 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~m~~~oo~te~. ~ ~~~~- ~~~~~~~~c~~~m~~~~ 
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An bar 
• 
lnşaa~ı 

Toprak mahsulleri ofisinden 
1 

- Qorlu lstasYonunda yapılacak anbar idare blnasile buna müteferrl ~ler götürtı 
Olarak kapalı zarf u.sulUc eksiltmeye lronulmuştur. Keşif bedeli (36542.82) otuz 

2 
aıtı bin lbcş yüz kırk iki lira seksen fkl kW"ll§tur. . 

- Eksutme evrakı 2 Ura mukabilinde ofis mm.mı müdürlüğünden ve İstanbul şu_ 

3 
bemızcıen alınabilir. 

- Eksiltme 29/ 4 1940 taıihin.de saat Hı de Anlaı.rnda of.is binasında yapılacaktır. 
Teklif mektuplarını haVi zarflar makbuz muknlblllnde ofls.in muhaberat servi_ 

i sıne teslim edilecektir . 

- Muvakka.t teminat miktarı (2740, 71) iki bin yedi yüz, kırk lira. yetmiş bh- ku _ 

11 
~tur. 

- İsteklilerin teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek JQin ihale tarihinden 
lllhayet 1k1 gun evvel Ofisten alacnklan ehliyet vesikasını ~-

• (1869) (3286) 

doks:ın .sekiz lira doksan sekiz kuruştur. um Ton Lira vcrmcler1. Şartruımesl komisyonda görü • 
şartnamesi kom.lsyomımu7.da ~n görüle - - -- -- lur. 0580-3273) 
blllr. İsteldllerd.n oom gün ve saatte Jmt'i te Kuru ot. 13,05-0 261 11>58 4 5 940 10 * 
mına.t akçelerile beraber Pınd•klıda Komu: Kuru fusulyc. 18,400 67 1005 7 • • 10 1 t k 
ıtnnlık Satmahoo KO!ll~-ontın mfrracruıt. 0594.3356) m~~;a~ ~1!~~Y~ ~u :~~ru~a~h:~~~ , 
ıarı. c337'7D * 940 Pazartesi gunu kapalı z.nrflıı e.k.slltnıc ı * 25 ton sa.dtzy"~ ıtt.ı tıali:b çıkm~ığıından vapılacakt: ... L"Steklilerln mezkur tnribtR. s ... 

Komutnnhk birllkle.rl ihtiyne1 için bin altı ildncı ilinl~ 2 5 94-0 Perşembe gunu saat at 13 e ikn1nr teklif mektubJannı An arad 
yüz seksen aded lmlas p:tza.Thkla satın ah. 15 de yupılnca.ktır. Toplu ~uto.n 27,500 llrn M M. V Snt1:ıalma komisyonuna verıneler 
n:ı.oa.ktır. M.ünalrnsasma 2 5!940 günü saat ilk teminatı 2063 liradır. Ist.eklilerlnA muny. şartname v• ıesiınler 145 kuruşa Ankara ·ı 
<r.lda başla.nacaktır. Şartn.une komisyonu- yen gun ve saatte Erzurumd:ı. Lv. Amlrl (;1 Cebeclclc: a genel K dan alınır. Heyt)tl 
mw.da. bergfın görillebU"r ~ilerin belli s..ıtın alma komisyonuna gelmelen . n~u n ye .n° t. hmın edikn füıtı 28,d53 
gün ve saatte kat'i rem1na. 1\ikçıelerile bern- 0595.3357) nk teınt-ıa ı 214!1 lir dır. 0531) <~8 ı 
ber Fındıklı'd-a Komutanlık Satın. lına Ko. 
misyonuna. müraoa.afüm. 33'"8 

* Ciheti a.c;ketiyece seyynr fırın ve ıey:yar 1 Deniz Le vazını Ec-fı !::ı:ma Korni~yonu Ianları 

Bir eczacı ınacak 
mutbnh yaptırılacaktır T lib oL'lJ'!lnrın bun_ 
ların nümunelerlnl görmek ve ne k dar z:ı. 
mnıı zarfında kaç tane fınn ve mutbah ve_ 
rebileoeklerinl ve beherinl tahminen ku~ il_ 
raya ynpabllecekl rtnı Fındıklıda komutan.. 

........... •••••••••••••••••••••••••••' ilk sa.tın alma komisyonuna hergün miira-

Golcuk deniz 1abrika.lnn işçi revirinde çalı.ştırılmnk uzere tb.r eczaeı nlınacak ve 
ıkendısme mahiye 100 !lra ücret vedlecektfr. Talll> olanların Istanbul Deniz Komutan • 
lığına, Ant.arada :oemz Müsteşarlığına. m caatııı.rı. (1916} (3368) • 

caatla.n. ~3196:0 
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En dar zamanınızda bile KOM.PRİME ile teliş etmeden misafirlerinizi ağırlıyabilininiz. 
Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri ÇAPA ~~~r~r· 1915 

1. GENÇLiK 11 
2. GÜZELL:IK 1 

3. SIHHAT 
işte yüksek bir kremde 
aranan bu meziyetlerin 

hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir, 

1 - KREM pgnTEV: Bir tuva- 1 
let mOstalız ı rıdır. Jııce bir 
itina ve yapılışındaki husu
ıiyeti itibariıe yüzdeki çiz
gı ve buruşuklukltırın te
şetkUlUne mani olur. De
riyi geııc ve gergin tutar. 

2 - KREM PJt.HTEV: Bir guzel
llk vasıta ıdıl'. üeni~lt:'miş 
mesanıatı sıi-ıştırarak clld
dekl pOrtOk ve kııbarcıklnn 
gid:.-rır. Çil vo lcKelerl 
izule eder. Teni mat ve 
şerrnr bir hale getırir. 

B - KREM PERTEV: llir clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını d0zelt1r. Si
vHce ve siynh nokhılRrı•ı 
tezıthürUne ml\ni olur. Cil<l 
adttlesini besliyerek kuv
vetlendirir. 

Kuru cıldler için yuğb, ve 
yağlı cildler için yağsız hu
susr tup ve vazoları vardır. 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
cmsı KePf bedeli % 15 knt1 tıeınlnn.t 

Elc:d.rlk t1 2900 L 35 K. 449 Uta 45 K. 
Maart! l\Lll.baosında. müstacelen yaptırılmasına. lüzum lhAsıl olnın 2996 lira 35 kuruş 

c tl1 el k k tc.:;;.satı pazarhkla 1hale ecillece#lnden dsteklilıenLn yuknnd."l. yaztıı te-
min tı kat ·eıarııe bl:rllkUı 29ıv.1940 Puzıu't.eii saat 15 te Yuk.sck Mektebler Muhnse-
b d.ek1 8romisyona gelmeler:! 
Şırtnaıme ~c dı er evm.k Maruif Mo.tbaası Mtidürtiığünde gorülebilır. (3345> 

EREGLI HAVZASI ~-... 
ömürl • 

rı atış irliv ind n: 
lstnnlıul ve Zonguldak'ta Sntış Bırugı teşkill'ltında çauşınak ozere 

imtihanın muhasip, muhabere memuru ve daktıl,_o alınacaktır. Talip 
olnnltırın Rşağıdakl şartları hı> iz olma~ı JAzundır: 

A - ı·ürkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 

B - As1cerl iğini ikmal etmiş bulunmak. 

C - Asgari orta mektep mezunu bulunmak. 

D - Hüsnühal ve tercümeihal varakaları ibraz etmek. 

Yukarı lnki evsafı httiz olanlnrrn 29 Nisan rn40 tarihine kadar vesaiki ile 
birlikte ıııUracantları lAzımdı r. 

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

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

1n tıhnııdn muvurr tk olanlara Barcın derecesme gOre ücret verilir. 

Mllracaat ve imtihan yeri: 
Tophnııecle Devlet Denlz~·ollftfı karşısmdn iskele caddesi 28 numaradır. 

PEUGEOT 
BisikletJeri 
Yegane satış mahalli .: 

Beyoğlu istiklal caddesinde 

Baker Mağazaları 
T iye jçin yegane depaziterl 

~---------------' 

İstanbul Üçüncü İcra l\1emurlugun

dan: 
Paraya çevrilmesine karar verilen 

cReinice Kcndorf. markalı bir demir ka
sa ve bir yazı makinesinin birinci açık 
arttırması 2.5.940 Perşembe günü saat 10 
da Sirkecide Yalı caddesinde Ayniye am
bannd'a yapılaraktır. 

Bu arttırmada takdir edilen kıymetin 
% 75 ini bulmadığı takdirde ikinci nçık 
attırması 10.5.940 Cuma günü ayni saat 
ve ayni yerde icra edilecektir. İsteklılc -
rin gösterilen .gün ve saatte mnhallinde 
bulunmaları 938/2857 numaralı dosyası 

ile iltin olunur. (26479) 

ilan Tarifemiz 
Tek antun ıant1m1 .......................... 

Birinci cahile 400 
ikinci aahile 250 ,, 
U,üncü •ıı.hil~ 200 )) 

Dördüncü ıahile 100 )) 

iç •ahi/eler 60 )) 

Son ıahile 40 » 
Muayyen bfr mt1ddet ıarfında faz. 

laca m.llttarda Uln yaptıracalt~t.r 

ayrıca tenıllktıı tanfemlzden ıatııade 
edeceklerdir. Tam, 7arım ve çeyrek 
aayta llAnlar ıçln ayrı bir tnrlfe deıı>lt 
edllmlotır. 

Son Po.sta 'nın Ucarl mmıanna ald 
ı~ıer ıçın ıu adrese müracaat edı.. .. 
melidir. 

it&ııcıhk ollektir ŞirkeU 
Kabram::.nwclo Han 

Anksr.a l'acldul 

Son Postn l\tntbansı 

Neşriyat Mıldürü: SeLım Ragıp Emeç 
• S. Ragıp EMEÇ 

SAillPLERI: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Nisan ~ 

A 
A 

1 T E i R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, Soğuk alg ınhğı 

ve bütün ağrıiP.rını derlıa l keser. Lüzumunda 
günae .~ kaşe alınabilir. 

Taklidlerinden 'aakınınız. Her yerde pullu kutuları 
ısrarla isteyiniz. 

BALSAM iN Kremleri 

BALSAM iN Güzellik ek•iri 

BALSAM iN Rimelleri 

BALSAM iN Pudraları 

BALSAM iN Rujları 

FARD BALSAMIN 

-

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dünyllca 
Tanınmış Sıhhi G lizclllk Müstahzarlandır. 

KAN ÇIBANLARI - ARP ACIK - SIVILCE
TRAŞ YARALARI - AKNELER - DOLA
MA - ŞiRPENÇE - PIYODERMİT - ERGEN-

LII<LER - HER TÜRLÜ YANIKLAR 

POLİV ALAN ve POLIMİKROBIZEN AŞI 

Meme lltihablarını ve Çatlaklar 

Konjoktivit Şark Çıbanları 

Koltukaltı Çıbanları v.s. v. s. 

• 

ViROZ.A. P A Ti EN ERKEN ve EN 
EMİN TEDAVi EDER 

l<UŞTüVü YAS'f IK, YATAK, YORGA LA 1 
Dünyada En iyi istirahat Vasıtasıdır. . 

Kuş tnyO yasbk, yntak yorgttnlnrını kullananlar bunu her zaman takdı.r 
ederler. ~.it liraya al~cağınız bir kuş tOyll yastık bunu ispata kafidir. Fı· 
atlardtt tenzlll\t yapılmıştır. ]{uş tnyo kumaşlarının her çeşitleri var,dır. Fab· 
rlkn ve ısatış yeri : Çııkmakçılarda Saııdalyecilel' sokak J{uş Toyn F B brUrnsı. 


