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'.c AmeriBan aıansıarının llf aall :J 
~ Miiffefiklerin Zigfride 

hava ve karadan 
taarruzları bekleniyOr 
......... İngiliz gazetelerine göre müttefiklerin yeni oıam ........ , 

1 - lskandinavgadan Almangaya demir sevkini menetmek 1 
2 - Alnıan filosunu harb~ tahrik etmek 1 
3 - Hava muharebelerini şiddetlendirmek 1 
4 - Dip.'omasi faaliyetile cenubu şarki Avrupoda Almanyaya karşı mücadele 1 

\................... ,: Zi gf rid .... h~t·t;~; .. -·-······ .. ·:--·· .. ······.·· ................................................................................ ~····--·· .. ··· 
taarruzu Daladye · Başvekil, dun. lstanhul 

istiyormuş Ankara ve lzmir 
gazetecilerile görüştü Nevyork 1 (Hususi) - ~Associateci 

Press• bildiriyor: 
Parisin salahiyettar mahfellermdeo 11_ Ankara 1 - Başvekilimiz Dr. Refik 

un .haberlere göre, milli müdafı:ı.a nazırı Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Sa!"a. 
Daladvenin kara, deniz ve hava kuvvet- coğlu, Dahiliye Vekili Faik Öztrak ve 
leri kumandanlarile yaptığı son görüıme Hariciye VekAleti Umumt Katibi Nu-

İdare lflert telefonu: 20203 Fiatı 1 Kunıt 

Almanlar Amerikayı 
harbe sebeb olmakla 

itham ediyorlar 
"Beyaz kitab ,, btttnn dnnyada 

derin akisler uyandırdı 
Meselenin Amerikada ayan ve meb'usana intikali 

ve iki elçiye yemin teklifi muhtemel 

Fransız gazeteleri : ' 1 Almanya Ruzvelt'in tekrar Reisicumhur 
olmasma mAni olmak için manevra çeviriyor ,, diyorlar 

neticesinde, Garb cephesinde bfiyük mik man Menemencioğlu ile beraber bu -
yasıa bir Fransız hava ve kara taarruzu- gün ~aat 17 de Parti bin.asında. Anka- AlmanJarm, Vaşlncton namına yaptı.klan ddler:e Anupa harbine sebeb oı:ı· !!., ... rını 
nu beklenmektedir. ra; İstanbul ve İzmir, Adana gazeteci- l4dla ettikleri iki Amerika elçisi 

Daladyentn, mrtl:ıın ba,lanğı~ından be- lerHe umumi vaziyet etrafında bir gö. Londra elçili Kennedy Paris elçisi Bullit 
ri ilk defa olara~ L:ıgfrid hattına kar~ı rüşme yapmı.ştır. Berlin 1 (AA.) - İn.giltere ve Fransn dair Amerikanın Londra ve Pads bQyülr 
umumi bir taarruz yapılmasında ısrar el- Başvekilimiz daima açık ve daima Almanyaya karşı lharbe girdiği takdkde elçileri Kennedy ve Bullıt taratından 
ti~i anlaşılmaktadır. dürüst olan siyasetimizi gazetecilere Amerikanın bunlara yardım edeceğine (Devamı 8 inci sayfada) 

Evvela Fransız hava kuvvetleri hare _ izaıh etmiş. gazetecilerin muhtelif su -
kete geçerek, Zigfrid hattının gerisinde allerine cevablar vermiştir. Bund.aın 
bulunan Alınan tayyare meydanlarıru 90ll!'a Hariciye Vekilimiz Şükrü Sara-
bombardıman edeceklerdir. ooğlu ve Menemencio~lu harlct vazi -

Bu taarruzdan sonra bir kaç gün için- yet hakkında gazetecileri tenvir etmiıı-
de İngiliz hava kuvvetleri ayni hedefleri ı l~r ve Dahiliye Vekilimiz Faik Öztra1< 
ayni şiddetle bombardıman edec~k!erdir. Mü.ttefik hava kuvvetlerinin aldıklan da muhtelif mevzular etrafında m alU.

İki müttefik, bırbirinden tamamen foto~raflardan biri: Zigfrid hcıttındJJ ta,ık rMt v~rmişttr. Toplantı i'ki saat rievarn 
(Devamı 8 inci sayf.ada) m4niaiannln havadan görünü1iı etmtştir. 

Bir yalan daha: Mnttetik 
filolarının Karadenize 

geçmelerini kabul etmişiz ı 
Dahilive Veki1inin ~fle üyafetl 

1 M re:=- s l'E" L E' L E IC5) :::J Ankara 1 ( A.A.) - İstanbul. İzmir Londra 1 (A.A.) - Royter ajal"sı bil - takviye.sine hAdim olmak Q.zere müttefik 
L,_ UZ:. ~ ~ ~ w Adc::ın~ gazet.eleri sahih ve başmu - diriyor: filolarının Çanakkaleden geçmesint ka • 

harrirlerinin Ankarada bulunmaları Tilrkiyenin ablukanın .Karadenhde (Devamı 8 inci sayfada) 

Harin bı·rrakam ==~===~~-K-o-m~e~d-i~F~r~an_s_e_z~s-a-n·-a-tk-A-rl-ar-il~e-m~Dl-Ak~a~tl-a~r 
bübün matbuat erık!nmm, davetli bu -

Gönüllü hastabakıcı yetiştirmek istiyen Kızılaya 
yalnız 21 kadın müracaat etmiş! 

Aksara;}1da .Kızılay ıhastaba.kıcı. hem.- tirileceği ilin edilip duruyor. Mekteb 
firel~r mektebın~eyun. idare.si ilanm sonuna: cŞeiik ruhlu, ha-

Günlerdenben gazetelerde fevka!ade yırperver h ......... ı .. 1 im' in b i n1 · 
nl · · ·· "il'" h b ..... ~e.er ız u nsa ışe 

1ama ar ıçın gonu u asta akıcı yetlı- {Devamı 2 nci sayfada) 

İnönü zaferinin yıldönümü 
Halkevlerinde heyecanld kutıuıandı 

,t;minönü Halkevinde diın gec~ toplanns,rcı ifti,n/Jr. lid, 
CYuw 3 ündl N)'flwla) 

~~ukları bit öğle ziyafeti verilmiş_ Germaine Rouer 
(Devamı 3 üncü sayfada) -····-················ ...................... ...._. .. ._.. .. 

Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

OstaJ 
Halid Ziya Uşaklıgil 

(Bugün 6 ncı ıayfada) 

.. . . o .
~İME.~\~ . 

ESRARI 
Y-fNl lAl?ITA 
ROMAN\Mlb 

Pek yakında 

neler · anlatıyor? 
MUIAkatı yapan : Muazzez Tahsin Berkand 

Madam Germaine Rouer bugüne ka
dar İstanbulda Mari Bel derecesinde ta
nınmış bir san'atklr değildi. Bundan on, 
on iki sene evvel Brllnonun riyaset etti
ği trupla birlikte İstanbulda birkaç tem
sil ve~ ve ondan iOnra da memleke
timizde görünmemişti. 

İstanbul halkı onu bu defa, temsille
rin ilk akşamı Andromaque rolllnde bU
yük bir hayranlıkla alkışla<lılat. Andro
maque rolünde, bu yüksek san'atkAr cid
den harikulade idi ve bir iki dakika için
de kalbleri t.eshir etmeğe muvaffak oldu. 

Onu, sahnede seyrettikten sonra. Cu
martesi günü Mösyö Yonnel J1c Parkote
lin holünde konuştuğum esnada gördüm. 
Kibar tavırları, sevimli tebessilmU ve sı
cak bakışlarlle beni derhal cezbetti. 

Kendbinden bir mülAkat htedim, bu 
ricamı sevimli bir gülüşle kabul ederek 
Pazar günü saat üçe çeyrek kala otele 
gelmemi söyledi. 

Muayyen saatte gittim, kapıcıya ha
ber bırakmış, kendisini g~~~k için ge
lecek olan gazeteci bayanın biraz bekle
mesini rica etmiş. 

Bit gQn e"IV'el Marl Belle' yaptığım 

muıtkatta olduğu gibi, aa.bır ve tevekkül
ll>evamı • lnd •Jfiıda) Bflyilk san'atkdr Gfffl14ine Rou.r 



Hergün Resimli •a.JraJa : ................. --------------------~ .... ..-.... ~ - ·-
Siga&i lcombinezonlar 
Devri henüz kapanmadı 

.,.___ Ekrem u .. klllll _ J 

S on hafta içinde müttefiklerin 
harb politikaauıda hakiki veya 

zahiri büyilk bir dejifiklik oldu. 
Bu clettfikltlin ımıbiyeti, IJelll§liği. e • 

bemmiyeti nedir, vereceji netice ne ola
IXlirf Anlamak jpn dejipklip takad -
d1im eden vui,.U hatJrlamat icab ede
cek. 

iST E R 1 N AN, 1 STER I NA M At 

Arkadaşımız :Muazzez Tahsinin Frannz trupu san'atklr
ları ile vaptılı .:nOllkatlan okurken bllhaı;sa bir noktası ü
zerinde durduk. 

San'atklr Tepe'bqı tiyatrosunun sahn-a,ini küçük bubnu1. 
kuçii'k ıahnenin tenmill istedikleri ıekilcte vermeye mAnt 
oldulunu söylemlf. Ha'klıdır. 

Ne zaman ut•nbulda bir ecnebi trupu görmek zevkini 
tat.ak 11n'atkir lahnenln keiçft)dtllflnden '°"yet eder, tru
pu DUl'Q& getirtmek tefebbllsllne glrffen c~O• da 
salonu iU~ bulur. kllçllkmlb flata tetdr edecelfni s8yler. 

Genlf halk tabablamuD Avrµpa il temumı temfıı eden 

bir, bu tiya~dur, bir de apoıdfar, labt itle tiyatroda oldu• 
tu gıbi c:porda da ne 7.8lDUl fl!brlmlze b.ir eaıeW futbol ta
kımı ,eı e ôaima ayni fe1l .&ylsls: 

- Saha fena, seyirciyi tatiab bblllyeti az,. deriz. 
Ve Da hal ıpor ve tiyatro l'e tema ettlltmk ~ 

ıff.e yarım uır oluyor kl, hep b3yJecDr. 
Şıklyet f'deriz, l&ylertz, hatta utamm. Fakat Beletli1emtz 

bil' hareket _.ı ,a.tarfp, Wru,.... bolup, ktlçft bir IJM>r 
l&huı ile JdlçOk bir tiyatro ylpbrtmaya tııılıilla cttllt 
vakit ıe: 

- Şlmdl -- mı? diye mmldlımn& 

1 T R 1 AN, iSTE R 1 NANMA I 

.Nilan 2 

Mes1leler: Hazin 
bir rakam 

(.Haştaralı ı inci sayfada) 
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2 Nısan 

'Çörçil'in söyledüği nutuk 
1 

lsVeçte iyi karşılanmadı 
lngiliz gazeteleri: "Çörçil bu sözlerle yalnız 
kendi fikrini delil, lngiliz hüknmetinin de 

miitalea11nı bildirmiıtir,, diyorlar 
Stokholın 1 (AA.) - İsveç gu.ttteleri talee&ını beyan ettili ve İngiliz eflt!n u

,Pörçilin nutkunu büyük baolıklarla Ref- mu.miyeainin de hakiki tercümsnı olduğu 
retmektcdir. kanaatindeyiz. 

Dagen.snyetter diyor kiı Küçük bitaraf devletler pekltlA bilf -
İngiltere ve Fransa, A.lmanyanm yorlar ki onların emniyeti ve sulhl\ müt

harbe devam husu~unda i.!tediği iddia o- tefiklerin zaferile k'iimdir. Fakat Alman
lunan eşyayı bitarafların vermesine rnA- yanın tedhiş siy~etı dolayısile bu mem
nı olmak için bu bitaraflan cebre hazır - Ieketlerin hükfunetleri kendi emniyet -
lanıyorlar. Bu cfüet Çörçilin nutkundan !eri için çok sıkı bir oyun oynamak ,.e 
saı ahatle an1aşılıyor. tehdid ve tahkir eden Almanlarla bita -

Halbuki Stokholm siyası mehafilinıfo rafların müdafii olan milttefi1~1er ara -
ıorulu' or: Harbi lızatmak için bitarafla- sında kat'i bir bitaraflık muha!azasınıı 
rın Almanyaya iptıdai maddelC'-:- verdik- ~alışıyorlar. 
leri iddıasını acaba Çôrçil neye i t >ıat et- Fakat kendi bitaraf kara sularında 
tirıyor?. Almanların serbestçe Alman karaların 

' c«'örril'in ınu, ingilterenln dllidlrt. oo o~duğu gibi h!rcket etmelerine mü
ı Londra 1 (A.A.) - Sunday Times, bah saade eden bazı bitaraflar entemasy<>-
ri) e nazırı Çörçilin nutkunu mevzuu - nal kaideler mucibince dahi olsa bu ka 
f>ahs ederek diyor ki: ra ~u!ara girdik mi derharl prote~toları 

Bu nutkun en müh1m kısmı içmen mu yükseltiyorlar v~ bunu bir takım tek
.ftaı C'be harici bulunan, büyük küçük bi- nik hokkabaz1;k1arıt istinad ettiriyor -
taraf m<'mleketlerin vaziyetine taallO.k e- lu. 
denidir. 1',akat Çörcil İngilterenin bu h1JSU~-

Çörçıl bu sözlerile yalnız kendi mü - ta ne düşündüğünü kat'i bir lisanla.ı be
taleasını değil tn.gmz nüktımetinin de mü yan etti.:» 

İngiliz • Yunoslav 
müzakereleri başladı 

Yu~osf av Başvekilinin 
dun geceki nutku 

Londra l (A.A.) - Bugün Yugos ~ Belgrad l (Husu.si) - Ba~\·ekil 
~avya dclegelerile İngiliz hilkumeti a- Zvl"tkoviç bu akşam irad ettiği bir nu. 
ırac;ında ticaret müzakereleri başla - tukta. Yugoslavyanın kat'i bitaraflığı
mıştır. ı' nı teyid eylemit ve Sırb - Hırvat a."l -

~ Bel ııaddan harbin d"'valtnı müdde _ laşmasının mi11t vahd ti temin e•tiği-

t . 'd ı k .. bi . t 1 ni etraflı bir surette anlatmıştır. r mP aı oma uzere r tıcare an aş-

f

mas ıı11kanı hakkında ısu~c<la bu - Meclisin dUnkU toplantısı 
lu'lulup müzakerelerin böyle bir an • Ank 1 (AA ) _ B gu" Büyük 
ı ı d' .. 1 v ara . . u n 
1 

asn'a: 9K ıne muncer o acagı zanne - M"ll t M 1 .. D M har GerraDnin 
d" mekted ı e ec ısı r. az ~ 

\ · • r. .. baskanlığında yaptığı toplantıda Van 
\ ugoslavlar. mutteflkler tarafından aölü sefain işletme idaresinin 1935 vılı 

yapılan 'kaçak kontroliln Yugo~lavya - hesabı •kat'isine sid divanı muhlisebat 
nın haricden yapmağa mecbur oldu - mA7batasını tasvib etmiş ~ havai mü
ğu hrrm madde tedarikine ağ1r darbe nakalatta 'kullanılan mahrukat ve yağ
tec;k"l ettiği kanaatindedirler. l:l!"ın resimlerinden muaf tutulma3ına 

Pek yakında Londraya bir Rumen mütedair mukavelenin kanun IAyiha -
ticaıct heyetinin de geleceği ve Bal _ ı.n· da iki~c~ müzakeresini yaparak tas 

kanlardaki İngiliz mümessillerinin ı.on vib Pyl~mı~tır. .. . , 

d ,J t 1 _ı, 1 d .. Meclıs Carşsmba guni\ toplamı.ca,{ -
rana op anaca< an a gozönüne alı- t · 

nıııcn , İngilterenin yaptığı ticaret mü- ır. 

zakere1eıine müttefikler tarafmdan Şiddetli bir zelze~e kayded:lrl 
®ğu-cenub Avrupasmda yapılmak ü • Nevyork 1 (A..A.) _ Fordham ünivt'r
ı7.er<· cl"n .fddetli diplom:ıtik faaliy~ - sitesi sismografı saat !S de çok şiddetli bir 
tin bir tezahürü olarak bakmak icab zelzele kaydetmiştir. Zelzelenin merkezi 
edecektir. '12 bin kilometre mesafededir. 

Korredi Fransez 
Üniversiteyi 

san'atkarlan dün 
ziyaret ettiler 

80N POSTA 

us harbi 
başhyor? 

: eni hudud kıt'aları ara
sında çatışmalar olduğu 

şa yialan çıktı 

.. ,... 1 

Macar Başve ili 
Yugoslavyaya gidecek 

Kont Teleki, Macaristanm 
daima sulhcü yollardan 
yürüyeceğini söyledi 

Molotofun nutku 
Berlinde iyi 
karşılanmadı Helsinki 1 (A.A.) - Finlandiya ile Belgrad 1 (A.A.) - Kont Teleki, Bel-

ltalyan gazetelerinde 
ç•kan ilk miitalealar 

Rusya arasındaki yeni hudud üzerinde ı graddan geçtiği sırada, yakında Yugos • 
kain iki mevkide i.Ki memleket kıtaatı a- Jr..vyayı ziyaret ümıdinde olduğunu söy · 
rasında nizalar çık.nq olduğuna dair bir lcmi§tir. 
şayia deveran etmektedir. Budapcşte 1 (AA.) - Roma seyaha • 

tinden avdet eden Kont Teleki, şu beya-Bern 1 (A.A.) - Berlinde bulunan 1s
vi1.rre gazetPlerinin muhabirlerı Alman 
hariciye nezaretinın organı olan La Cor
respondance Politique gazetesıne bakıla
cak olursa Molotofun nutkunun Bcrlinde 

1 
ııatta bulunmuştur: 

nönU zaferinin c- Ziyaretim İtalya ile Macaristan a. 
rasındaki dostluğun yeni bir inkışafın· 

Yıldönümü temin etmiştir .• 
Teleki, Maaaristanın slyasetincen ve 

memnuniyct!e karşılandığına nükmetme . . .. .. . . _ .. .. ~ 
mek icab edeceğini beyan eylemektedir-! İk.ın~ı lnonu zaf~rının yıldonumu dun hedeflerinden bahsederek demıştir ki: 
ler. Fakat ayni muhabirlerin ilıhe ettıği- şchrımız Halk~~~e:ınde ih~y:canla kutlu- cÖtedenberi söy!edik ki, Macaristaıı, 
ne göre, bitaraf müşahidlerde hası1 olan .an~ıştır. Emınonu Halkevı tarafından yalnız sulhcu yollardan yürünmesi H: 

ıntıba bambaşkadır. Besarabyaya yapı _ tertıb edılen toplantıy~ 20,30 d~ ba~lan- Avrupanın umumi r.ıenfaatlerı gözönun
lan telmih siyasi Alman rnahfellerinde mıştır. Çok kalabalık bır ha!K: kiıtlesı sa- de tutulması şartile hedeflerine ulaşmak 
bilhassa bir memnuniyetsizlik uyandır _ lonu erkc~den doldurmuş bulunuyordu. ümidindedir. Tuna havzasındaki vaziyet 
rnıştır. Mernsimc Istıkliıl rnarşıle başlanmış, bu- bakımından, Macarların telakkisi budur 

cNeue Zuricher Zeitung. şöyle ya _ nu rnüteakib kürsi.iye gelen Nusret Safa Macarlar, bu suretle, bu mıntal{ada sulh 
zı or: Coşkun zaman zaman alkıştan kesilen davasına hizmet etmektedirler. 

y h l b" t 1- o·· 1 ı·ş İno··nu· za İki mesele var ki, gözönünden uzak · cBerlin sansürlerinin tarzı haıeket'e- eyecan 1 ır nu UI\. s Yem • · -
rine bakılacak olursa bu nutuk İtalyan _ ferinin Türk tarih ve talıhındeki ehem - laştırmamaklığımız iktiza eder: 

· t. · ı t t i t ı· ·· ··n-n 1 - Kendi rnmtaka1 arımızda sulhü mı.. 
R ·· beti · ·· · d d d mıye ını an a mış ır. sme nonu u 

us munase erı uzerın e o <!rece c hafaza etmek. 
fena akisler bırakmıştır ki bir Berlin . ~ahsiyeti hakkında geniş bir tRhlil yapan 
Roma_ Moskova mi.ısellesi teşkili için Al- hatib ezcümle şöyle demiştir: 2 - Avrupa harbinden sonra tesis e • 

- Büyük Türk mılletinin başında bu-1 dilec. ek _su. lh. .. . _ manya tarafından sarfedilen ı{ayretlerin 
gün İnönü meydanlaı ının, konierans Şımdılık sulhu muhafaza edclım, ç:.ın-iUYa düştüğünden artık bahsedebi1irler.• ı 
düe:lolarının harikulade kahramnnı bu- kü, Avrupa harbini yaymak zararlı o aBascler Naohrichten gazetesi d!yor ki: 

cBcr'inin siyasi ::nah!ellerinde hasıl 0 _ l~nu)or. O kah:a~a? _ki.~ ~~anetını Ebe- caktır. 
lan kanaate göre Molotofun bu cPphe a- dı Şeften daha ık·ncı _ınonu ~a.fennde al- Nihai sulhe gelince, Avrupa camiasımn 
lışı Rusyanın cenubi Avrupa siyasetin<! mıştı. O kahraman kı, tcmkının, soğuk • içindeki misyonlarını hakkile mü.irilı 
dair giri~ilen müşterek taahhüdlere işti-! k~~lılığ~n, icabında. ce1~deti~ ta. kendi - bütün milletler, adaletsizlik rejimine ni· 
aki h kk nda Brenner mülakatı esnasın sıdır. Dunyanın çetın bır sara ıcındc çır· hayet verecek olan bir sulhe teşnedir' er. 
~a bin: e~ilen bütün ümidleri suva dü- pındığı şu günlerde huzur ve sükun için- Hadiseleri bugünkü görünüşlerile tie-

. de istikbale emni •('tle bakışımız onun e- gil, büsbütün başka bir noktai nazardan 
~ürmıiştür.. serıdir mütalea etmelıyiz. Muallaktakı mesa lı 

Roma 1 (A.A.) -· Molotofun nutku ilk 
Küriik milletler endiş" irinciedirler. hallederken, milletlere devamlı bir sulh, defa olarak La Stampa gazetesi taıafuı - ıı ') 

Biz korkmuvoruz. Çünkü evvela kürük ıtminan, feyiz ve refah vereceğini üımd dan tefsir edilmektedir. Bu gazete dıyor "' 11 

millet deg~iliz. Biz 18 mılyon Tiirkte 130 ettiğimiz vasıtalara müraoaat etmeli · ki: 
cMolotofun nutku, şiddetli cümle!erle milyon insanın kudretini bulm.Rktayız. yiz. _ _ __ _ 

doludur. Fakat esasında ihtiyatkar ve Saniyen başımızda İnönü meydanlarınır. 
müphem olan bu ciimleler, geçen Eylfıl- kahraman İsmeti var.• 
denberi Rusyanın tarzı hareketiı'ıin ne- Konferansı müteakib konservatuar ta
dcn ibaret olduğunu açıkça gö,.errnek - lcbesinden En.ver ~ö~soy tarafmd~n bir 
tedir. Rusya harbi azami derecede istis- keman konserı verı mış, toplantı boylccc 
rnar ederek netıceıerinden müstefid ol - sonu crmiştır. 
mak istemiştir. İ.zmirde 

1'1nlandiya macertioı istitrad kabilinden İzmir 1 (A:A.) _ Gazeteler İnönü 
bir fE!Y olmuştur. Stalin ilk im~andan is- meydan muharebesinin yıldöniimü miı
tifade ederek durmuş ve eskı planını nasebetilc hararetlı neşriyat yapmakta, 
tatbika devam etmiştir. Bu plan, rnuha - Türk milletinin yaratmağa muvaffak ol
riblerin gittikçe arta.n gayrctlerı~i~ eskı ı duğu büyük günlerden biri olan bu günü 
Rusyanın emperyalıst emellermın ve milli tar;hte haiz olduğu ehemmiyet· te
progra.mı~ın tatbikıni ve fırsat düşerse i barüz ettirerek bugünün büyük yııratıcısı 
bolşevızmı Avrupaya ve Asyaya yaymak uziz Milli Şefi tazim ile anmaktadır. 
teşebbüslerini kolaylaştırmasını bekle - İ t d 
mekten ibarettir.. apar a 8 

Sovyetler Besarabyaya 
karşı siyast bir 

taarruz hazırhyorlarmış 
Londra 1 (A.A.) - Daily Herald ga -

zetesinin yazdığına göre, $talin bu sefer 
~:yasi olmak üzere yeni büyük bir taarruz 
hazırlamaktadır. Bunun da hedefı Besa
ıabyayı Rornanyadan almaktır. 

Bu, bolşeviklikle tıiç alAkası olmıyan 

h.t> emperyalist siyasettir. 

Sovyetbniı yeni milli müdafaa 

Isparta 1 (A.A.) - İnönü zaferinin 
yıldöniımü miinasebetile bugün Halke -
vinde büyük bir tören yapılmış Vt! bu za
ferin istiklal ve kurtuluşunun uğrundaki 
değeri tebarüz ettirılmiştir. 

----------
Mesken kira bedelleri 
hakkmdaki haberler 

Ankara 1 (Hususi) - Mesken kira be
dellerinin arttırılmaması için hükümet
<'e tedbir alınacağı :ıakkında çıkan ha -

herler doğru değildir. Bôyle, tedbir al -
mağa lüzum ve ihtiyaç göstert-cek bir va
ziyetin mevcudiyeti kabul edılmemek -
tedir. 

Amerika deniz manev. 
raları 130 harb gemisi, 
500 tayyare ile başladı 

Nevyork 1 (A.A.) - Amerikanın harb 
filosunun 130 cüzi.ıtaını, AmE>rikaııın 

şimdiye kadar yapmış olduğu manevrala
rın en mübimmini yapmak üzere büyük 
Okyanus sahilinde kam Sanoedro ile 
Sandıegodan ve Hawai üssü bahrisinden 
hareket edecektir. Bu manevrahra 4.'J,0()1) 
zabit ve efrad ile 400 deniz ve 100 kara 
tayyaresi iştirak ~decektir. Bu iki ha\ a 
filosu, büyük Okyanusta bir milyon ki • 
lometre murabbaı mesafe üzerindf? ce • 
velanlar ) apacaktır. Manevralar, şimal

de Aleoutienne adalarına, cenubda Can · 
ton adasına ve garbde Guam, Wakc ve 
Filipin adalarına kadar uzanan bir ~a -
hnda yapı1acaktır. Amiral R!chards n 
bu manevra esnasında bilha sa den;zaltı 
maynlerine ve ha,•a taarruzlarına kaı şı 

müdafaa mesclesınin tetkik Pdileccgini 
beyan etmiştir. 

Yeni Irak kabine ·i 
Londra 1 (Hususi) - Yeni Irak kabine 

si adliye nazırı Said Raşid Gellaninin ri
vasetinde teşekkül etmiştir. Hariciye ne
zaretine Nuri Said Paşa, müdafaa neza
retine Taha Elhakimi, maliye\e de Naci 
Paşa getirilmiştir. Dahiliye na"Lırlığt baş
vekil tarafından deruhde edilmiştir. blUçeai 

,Moskova 1 (AA.) - Sovyetler BjrJiği 
maliye komiseri Zverev 1940 bütçesini 
yüksek Sovyete takdim etmiştir. 

··r;:~~-~~::····~=~-~-~ooooooooooooooooooooHooo•ooooHOHOOOOHOo•oHOHO•OOHOHHOOOH-OO•ooooHOO••••••o••-

1940 Sovyetler Birliği devlet bütçesi -
nin varidat faslı 182 milyar 200 milyon 
rubledir. Masarif ise 179 milyar 700 mil
yon rubledir. Milli müdafaa t&hsisatı, 57 
miJyar ruble tutmaktadır. 

Başvekil dun İstanbul 
Ankara ve izmir 

Hadiselerin lıulasası 
Ara sıra hadiseleri Peırimbe takarak Ahkim çıkarmak fena olmuyor, Ald.,.._ 

lıari meldublan bu mııkaye9eli haliR&lan Ak sik yapmam için beni teşrik edl) or -
lar. Bu rerçi sa:i.hiyetli siyasi maharrir arkada,larımmn bakluchr. Fakat onla. 
rın hakkına hürmet ederek ahkia çıkarmamnda mahnr olmasa renk. 

.. gazetecilerile görUşto 
Bat&'atk4rlar 4flft alcfam 'Vali k~nda veriln nyafette (Baftarafı ı ind sayfada) 

Hidiseler .c;yıe reçti: ı - Almanya blı lllyul manevra yapmak WedL MMaena. 
nan NUı tudUI': hıriltere Te Franu.ya ıu.r.ı yalnu kalmamak için italya nı llua. 
yayı kendi cepbealne balt&mak. Alman dedet reisi bu maksadla balyan badu • 
chna kadar pW. balya llafTeklU .. riliqtl. Bir taran... .. 8oTJ•t baric:IJ• k• 
m~rlnl Bel(lne ıetlrml7• ça1atU. Ke BnnDtll' miilikatı italyayı kandırdı • dl 
Sovy~t BariciJe komiseri Berllne pld1 Yani llJul mannra bot çıktı. 

Z - Bana ltal'fl Fransa n Jnıtıuıre Jeai Wr befaaname Ue safere kadar ut*& 
sarerdftl .onra da beraber hareket edeeelderinl tekrar eUDer. 

S - SoTJet 11aıte•• bmboıl llarbla Mşmdanberl ilk defa mİİllllD Wr .._ 
nuhlı: ııö1'ecll Te Pin - Bu harbinin blllnçosunu J&ptddan 110nra Bmya1llft AT
napa mllharebeslne ıtrmlJecettnJ ut1 lisanla söyledi. Ba&ü ö&ed•berl So•Je&le. 
rtn alilaa oldalean malim olu Boman7&1UD Besarabya lut'an I~ de 8o't'191 

Komedi Fransez artiatleıri dün t!'ni-\sında ne en ten.bel. ne de en çah.}kan Ziyafette Hariciye Vekili Şükrü Sa. 
"tıteyi ziyaret etmitler, talebe ara - talf"be meydana çıkmıftır. Bunun üze. raooğlu. Adliye Vekili Fethi Okyar. 
da. uzun müddet kalara.k hubıhal • rine ~n'alklr neş'eli bir tanxla, Rek- Maarif Vekili Hasan Ali. Yü~el, Güm -
yapmışlar. kadın artistlerden Cat- tör c~mil Bilseli kucaklamıştır. rük ve İnhisarlar Vekili Raıf Karadt:-

llne Fonteney, FrançoiH De!lile, G t... ·m1 bi h . . niz. Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu. 
Ot!nnalne &ue, Marie BelL erkekle~. a:; ... am~. sah ~ ava ıçınde cere - Sıhhat ve İçti~ Muavenet Vekili Hu-
i!en de Yonnel ve iki arkadq. bhw tiir v::a 

1 
ent ~l ~ le~e~ sonra sa~- hisi Alataş ile Neci:b Ali Kıüçüka, Baş

o'kumuşlardır. a r ar 8 e er e rli te muhtelıf ve'kA.let mUsteşan Zühtü DemireL Baş. 
Sohbet esna!>ında Marie Bell eı' ten ~imler çektirmişler. geç vakit Vali. vekalet Husust Kalem Müdürü Hasan 

bel talebe ile en calışkan talebeyi Ü- nin kendi şereflerine verdiği çay z:ya- Şü!trü Adal ve matbuat bürosu umu -
nivermtenin sembolü olarak öpeceğini fetinde bulunmak üzere Vali konağına mi katibi Selim Sarper de hazır bulun. 
1Öy1emiş. fakat böyle bir teklif karjl· gitm4Ierdir. makta idiler. 

noktal nuaruu şOyle hah etU: « - Besarab;ra için harb edecek dettll•.• 
4 - Müttefikler Alınanya7a &a&INk eclDen ablukayı flddetlendlrdUer " ballı 

baaırlıklarına aurat erdiler. 
Şimdi bu din harebl nokta.andan halr.•nca T&siyet ti)le 1örini1or: AbuQa 

yalnas ta:nıa,tır. Almanya ıuta ma.Jdlleri '" harb malsemesl temia edecek lp&Jcl.a 
maddeler bulmakta dal'& plmiftlr. AlınAnya beslenmek Te serben hareket e~ 
ihU;racuuladır. Banan lçla bütün koslanm ıarfecleeektlr. Banlann ne oWulll 
tabii kenclhıe aJddir. Falr.ai ıöriait .. clur. Bu yas aylan kıt a7'an Pbl -'-' 
Y•ntı ile ıeçecek detlldlr. 
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( Şehir Haberleri ) Di0fı ] 
Pasif korunma· mntehassısı Deniz terde yeniden Beşiktaşta kahveciyi Oldoren 

tetkiklere başladı fırtına başladı sandalcı dnn tevkif edildi 
V:!ayetin haber verme ve alarm teşkilatını muvafık Yalovada bir bina yıkıldı, 

Katilin kullandığı saldırma denizden çıkarıldı ve ha
diseye iştirak eden diğer iki suçlu serbest bırakıldı 

gören mütehassıs harb tenviratı ıebekesini beğenmedi iki kişi öldü 

Mü.tt>has.~ı; di.in iııahat tılırken 

Fransız puif korunma mütehassısı A- 'dudları dahilind~ pasif korunmıya l'.id 
ıniral M"uren dün sabah saat 9,30 dan ak- meydana getirilen ekipler üzerinde ol -
fam geç vakte kadar viliyette meşgul oi- muştur. Sıhhiye, itfaiye, polis, enkaz kal
muıtur. dırma, cankurtarma, veteriner ekipleri 

Müt~assısa, ~iliye:~n h.ava ha~er ver- hakkında amirale ayrı ayrı izahat verıl
m~ t_eşkılitı p~.-n~ar. uzerınde goc::terıl - miştir. Bu izahatı vermek üzere emni) et 
mış, ızahat verılmıştır. müdür muavini Salahattin itfaive mfü:iü

Bundan sonra şehrin alarm vaziyetini rü İhsan, sıhihiye müdürü O:>~an Saıd, 
tetkik eden amiral, her iki teşkilatı mu -
vafık bulmuştur. 

Şehrin harb tenviratı şebekesi hak -
lµnda mütehassısa, elektrik işletmesi tek
nik müdür muavini Refik tarafmdar. iza
hat verilmiştir. Amiral, bu hususta İsta~
bul vilayeti tarafından teS'bit edilen harb 
tenvirat şebekesini beğenmemiş, yeni e
saslar dahilinde şebekenin yeniden tan
zimini muvahk bulmuştur. Şehrin harb 
tenvirat şebekesi mütehassısın vez:diği 

zehirli gazler mütehass1sı Hüsnü, enkaz 
kaldırma reisi mühendis Şevket, vete~ i
ner Nuri viliyete çağırılmıştır. 

Amira!in bugünkü tetkikleri saat 12 
ye kadar vilayette olacaktır. Bıı esnada 
~ığınak planları meydana çıkarılacak, 

müteh&3S'l.S8 .gösterilecektir. 

Öğleden sonra otomobillerle on bir ka· 
za dahilindeki sığınakların yerlerı gezi -
lecek-tir. Amiral Muren bir gününü de şe-

izahata göre yeniden hazırlanacaktır. lıirdeki ahşab mahalleleri gezmeğe ha..re-
Öğleden aonraki tetkikln, vi'ayet l"ıu- decektir. 

Şehir işleri: 

İki müuıoae yıEınm cez sile 
cualancın '<11 

Tut··n ve si ra kaçakçısı 

bir adam yakal ~n 'ı 

Belediye reis muavinlerinden LUtii Pendikte Ankara caddesinde 255 sa -
Akııoy ve belediye iktısad işleri müdür:i yılı evde oturan Saidin tütün ve sigara 
S.ffet Beyoğlu otel ve lokantalarını tef-, kağıdı ka.çakç~lı~ ~ptığı zabıtac.a ha -
tit ettikleri ı:ırada Tokathyan ve Parke- her alınmış, dün evınde yapılan hır ara§
telde liste haricinde yemek verildiğini tırmada üç kilo 700 gram tütünle 15 def
&örerek, ber iki müesseseyi beşer lira yıl- ter sigara kağıdı bulunarak müsı.:ıdere e-
4ıru:n cezasile cezalandırmışlardıl'. dilmiştir. Said kaç:ıkçılık suçunclan ad-

G . kö .. Ü •• , l 
1 

liyeye teslim olun'lluştur. 
aıı prus nun no san ar ___ _ --

ikmal e~tirilecek Tiirk Hekimleri Cemiyeti idare heyeti 

Gazi köprürunde tesadüf edilen nok - se<:imi yapddı 
. . Tfü·!t Hekimler! Dostluk ve Yardım CemL 

ganJarın ikınalıne başlanması belr:dıye ta yetini~ 3013 t94G tarihli f~vkalA.dP. toplantı-
rafından firmanın İstanbul mümessilin- .!iında yenı nizamname mucibince ıstıfa fi

den istenm~ti. Mümessil, vaziyeti Al - den ldrı"e heyeti yerine Tei.sllğe Prol. opera_ 
manyadaki ıfirmMma bildirmıs oiduğun- tör Dr. Mım Kemal Öke umumi katl'tıli~e 

• . • . .. Alunl!cl Şükrü Erned, muhasebeciliğe Prot. 
dan cevaba ıntu:ar olunacaktır. Kopru - Dr. Lutfi AJrsu. azalığa Prof. Ali Rıza Ata-
nan kat'i k.-bul muamelesi Teşrinlerde soy ve ih.!an Arif Derman ıntıhab edilmiş -
yapılacaktır. lerdir. 

Şeh~ Meclisi don toplandı 
Valinin nutku ile açılaTl toplantıda beled .ye zabıtası 

talimatnamesinin müzakeresine devam edildi 

Birkaç gün evvel yaz ıünlerir.ıi hatır -
latan hava yeniden bozmuş ve ıiddetli 
bir soğukla beraber denizlerde de fırtına 
başlamıştır. 

Fırtına dün bütün denizlerde hüküm 
sürmüş, bilhassa Karadenizde çok şid -
detli olmuştur. 

Bu şiddetli fırtına yüzünden vcıpur se
ferleri bozulmuş, seferde bulunan bütün 
gemiler en yakın limanlara sığınmak 

mecburiy~tinde kalmışlardır. Sinop li-
1 manı vapurlarla dolu bulunmaktaJır. Ka
radeniz sahillerindeki dağlara da kar yağ
mıştır. 

Limanımızdan Karadenize hareket e -
den gemi~er dün şiddetli fırtına yüzün -
dt'm Karadenize çıkamamışlar ve Büyük
dere önünde beklemişlerdir. 

Evvelki gün Karadenizden gelmesi 
icab eden Denizyolları idaresinin Tar1 
vapuru bir gün tea:hhür]e ve güçlükle 
ancak dün öğleden sonra limanımıza ge
lebilmiştir. 

Mersin dönüş seferini yapmakta olan 
ve dün gf'lmesi beklenen Kadeş vapuru 
da fırtınadan gelememiştir. • 
Ayva1ık postası yapan Kemal vapu • 

ru da dün sabah gelmesi lazımken ancak 
akşama doğru müşkülatla gelebilmiştir, 

fırtına limanda da tesirini göstermiş ve 
tahmil tahliye işleri adeta duracak bir 
'hale gelmiştir. 
Fırtına ~·tizünden Yalovadaki facia 

Sebebini ve cereyan tarzını tafsilatHe 1 di. Bu defa, arkadaşımdan para alarak, 
yazdığımız Beşiktaş cinayeti tahkikatı, bize kahve tedarik etmesini söyledim. 
hadiseye el koyan müddeiumumi mua - Kencllıdne işsiz olduğum için ödiyemedl
vinlerinden İhsan Yarsuvat tarafından ğim 250 kuruş borcıını vardı. Bunu ha .. 
ikmal edilmiş, Rasimle arkadaşı Hakkı ve tırlatarak, bana: 

İsmail dün adliyeye teslim olunmuşlar - c- Paran varsa, sen kendi borcunu ö-

dır. de> dedi ve eline geçirdiği bir sandalya 
Maktul Mehmedin ölümüne, Rasimuı ile üstüme hücum etti. Kapıştık. Bu sı

kullandığı bıçağın sebeb olduğu delil n rada soba devrildi. Kahveci Mehmed ka
itiraflarile sabit iörüldüğünden suçlu - pıyı tuttu, kardeşi de onunla birlik olup, 
lardan Rasim asıl fail ve katil mevkiin- üstüne çullanmıya hazırlandılar. Ben da, 
de bulunmakta, sandalcı Hakkı da kendi- nefsimi müdafaa zRruretinde kalarak, bu 

sine cürüm ortağı, İsmail iBe müşevvik işi yaptım. Vak'a gecesi arkadaşım Hak

teliikki edilmektedir kı ve İsmaille beraber, Beşiktaşta 'Feri -
Katil Rasim müddeiumumi tarabndan 

yapı~an sorgusunda her şeyi itira{ etm~ş. din aşçı dükkanında yemek yemiş ve bil' 
cinayeti müteakib kalhveden çıkıp aleti şişe ~ab içmiştik. 
katil olan siyah saplı bıçağını Beşiktaş (Devamı 10 ıuneu sayfada) 
vapur iskelesinden denize attığın1 söy 1e- ................... .... . ..................... - ..... .......... . 

miştir. ~ 20 nci Century FOKS Filin 
Katilin bu ikrarı üzerine bıçağı attığı Şirketinin 1940 senesi için 

yerde memurlar araştırma yapmışlar, de- HltZlrladığı ve büyük arUst-
nizde siyah .saplı bir saldırma bulmuşlar- lerle dolu emsalsiz Macera 
dır. Filmi 

Suçlu Rasim dün adliyede yapılan sGr· AR•ızONA-ıı:
gusu sırasında, demi§tir ki: 

- Kahveci Mehmede cbana bir kah - KAHRAMANLARI 
ve yap> dedim, cyok> cevabını ver:iL 
cÖyleyse çay yap> dedim, ıgene yok de -

Baş rollerde : ·················-··········································· 
EVLENME 

Evvelki ge<:e Yalovada fırtina yüzün · Karargahı umumi ve C. T. ve divanı-
RANDOLPH SCOTT .. NANCV 
KELL Y • CESAR ROMERO den iki köylünün feci şekilde ölmesile harbi örfi heyeti tahkikiyesi azasından 

netice~enen bir inhidam hadisesi olmuş- ve İstanbul hakimlerinden m.ütekaid 
tur. Bay Vehbi Torun kızı Bayan Mizyal 1lc 

Yalovaya bağlı Yeniköyde rençperlik .piyade üsteğmen Bay Şükrü Kıvılcımm 
yapan Hasan oğlu Zekeriya il<.' arkadaşı düğünleri Martın 30 uncu Cumartesi ıL>.- ı 
Receb oğlu Hüseyin, bir müddet evvel şamı Kadıköyünde Şifada 18 numaraıı 

beraberce inşa ettikleri binada uyurlar - köşkte icra kılınmıştır. Her iki tarafa sa
ken. şiddetli fırtınanın tesirile bina bir - adetler temenni ederiz. 
denbirc yıkılmış. ikisi de enkaz alt.men 
kalarak feci bir şekilde ezilmişlerdir. 

Çöküntü ve ölüm hadisesi ~trafında a-
1 akadarlar tahkikat yapmaktadırlar. 

,_-.> Yarın akc-am ~ 

Dolınabahçe açıklannda iki m otör 
çarpı,tı 

Said kaptan idaresindeki Salahattin 
motörü evvelki gün Dolmabahçe açıkla· 
rında demirli bulunan Triyeste mo -
törüne çarpmış ve hasara uğratmışt1r. Li
man reisliği h!dise hakkında tahkikat 
yapmaktadır. 

SAFiYE 
Konseri 

Be yazıtta 

~MARA 1 

Bir orduya karşı koyan, bütün 
insanlara meydan okuyan ml1tbiş 
halk dUşmanları öltlm ve ateşle 

karşı karşıya be) eean v& korkuyla 
yUz yUze bnyOk maceralar macerası 

------- ----
Hava seferleri 
Dün başladı 

Sinemasında 
Bütün yerler numaralıdır. 

VAR 1 N 
matinelerden itibaren 

ALKAZA.R 
Sahanın çamurlu oluşu 
yüzünden lstanbuldan 

layyare hıreket edemeai 

Bilet~er gişede sablıyor. Loe ı lral
mamıştır. 'T'el..:!on: 2386J sinem•1sında şeref haftası başlıyor. 

~·--,. Telefon : 42562 

\TARIN AKŞAM 

MELEK'te 
LORETTA YOUNG • DON AMECHE • HEN R İ F ONDA 

gibi 3 büyük yıldız tar:ıfından nefis bir surette ibda edilen 

İstanbul - Ankara, İstanbul - İzmir, 
Ankara - Adana ve Ankara - İzmir h«t
ları arasında posta ve bagaj nakliyatma 
mahsus tayyare seferlerine dün sabah 
başlanacaktı. 

Iı'akat Yeşilkôy tayyare meydanının 

çamurlu bulunması yüzı.inden dün İs -
tanbuldan tayyare kaldırılamamı§ \. e 
posta eşyası iade olunmuştur. 

EREFTOLU 
S Seven bir erkeğin Yük,elişi - Sevilen kadının fedakarlığı. 
F ransı1ca sözlü Afk ve Vazife .. Hislerini mükemmel bir şekilde 

aö11teren büyük film. 
Dün sabah .saat 7,10 da Anka.re.dan İz

mire bir tayyare ıharQket etmiş ve bu 
tayyare saat 13 de İz.mirden istanb~ 
gelmiştir. 

Bu f ilmde LO:lETı A YOUNG,un uç l<ız kardeşi de r ol lllmışlardır. 
Yerlerinin evvelden aldırınız. Telefon: 40868 

İstanbul - Ankara ve İstanbul - İzmir 

arasında tayyare seferleri hava müsaid ç E M B E R L İ T A Ş 
olduğu takdirde bugün yapılacaktır. 15 
Nisana kadar ya1nız bagaj ve posta nak- ........... ____________ ,. 

Yann 2 

Sinemada 
FERAH 

liyatı yapılacak, 15 Nisandan sonra yolcu A y s E Bu mevsimin yegane 
biletleri verilecektir. •• 

Ankara tayyareledne 800 kUo, İzmir il TURKıÇ'E '' 
tayyarelerine de 4()0 kilo e§ya kabul e - ' 

SözlU 
Şarkıh 
Filmi 

dilecektir. Mektub1ardan 10 kuruş, bagaj 
eşyasının kilosundan da 30 kuru~ alına
caktır. 

Askerltk işleri: 
EhUyefoamesiz kısa hlzrnetıiJer 

çağmlıyor 

_. •• > Şehır 'I'iy11lrosu arlistler:i y.ıkında Turneye çıkacakl!lrındıın 

Kadıköy OPERA Sinemasında 
Yann akşam ıon veda müsamerui olarak 

, 

Fatih Aslterllk Şubesinden: 939 yılı as -
kerlllt meclisinde .an. yoklamuı yapılan eh

btanbul Şehir Meclisi Nisan devresi top-j Uncu lntihab devreainln ikinci yılına ald NL Uyetname.sl.z kıısa hlzmeflllerln ı Mayıs 940 
lantıle.nnn dfin Valinin nutku lle -oa~lı:ımış- san ıçtlmaım açan Vali bu içtlmaın başlıca da. Yedek Sübay okuluna gönderileccklerln
tır: ın.uznkereslnl 940 blt9eal teşkil cdeceğlni den hemen şubeye müracaatla muamelele-

Lt1tfi Kırifar n1ıtkunu aöylerken HERKES KENDi YERiNDE 
Bilgük Komedl&ini Ogıugacaklarc!ır. 

B\l nutukla İ&tanıtıul umumt meclL~inin 3 (Devamı 9 u ncu sayfada) rlnl yaptırm.alan illn olunur. Biletler ıimdiden ~ifelerimizde aahlmaktadır. Tel: 60821 ""-" 



1 N.._ SON POSTA 

• 
Balkanlardaki lngiliz 

elçileri Londraya 
• çağırıldılar ? 

*** 

*** 

( Ankarada ki s por hareketleri ) 

*** 

Daily Mail gazetesi fU mütaleada 
Mı1unuyor. . • 

Hadiseler Karşısın :la 1 

SU BAHSÜ 
Havadis beliti gözünüze ilişmiştir: Diyorsunuz.. Eğer benim dediğim gibi 
cSucularm sattıkları Ta.şdelen suyu, Taşdelen suyunun membadan çıktıktan 

Taşdelen membaından alınan sudan kat sonra bihikmeti taala artmak hassası 

kat fazla imiş.> yoksa .. artmaması l!zım amma, hakikat 
Bir bilmece vardır: Ayan beyan. 

- cSokaktan aldım bir tane, eve ge- - Terkos katıyorlardır. 
tirdim bin tane.> Benim de aklım yatıyor. Mübarek gö-

Nedir bildiniz mi? yu olmaz mı? 

Bilmiyenleri bilenlerden öğrenmek yu olmazını? 
zahmetine sokmamak için ben söyliye • - Kontrol edilmez mi, tahlil edilip an• 
yim: !aşılmaz mı? 

- Nar. Kontrol edilebilir .. tahlil edilip anla .. 
Bu bilmecenin bir benzerini daha ya- şılır amma, hele sıra ona ge1sln. Henii2 

pabilirdik: sütteki terkos suyunu ayıramadık, nere-
- «İnekten sağdun bet litro, sokakta de kalmış Taşdelen suyundakinl ayıra • 

sattım elli beş litre... lım. 
Bildiniz değil mi? Bu kadarına da şükretmeliyiz. Süt" 
- Süt! Taşdelene katılan terkos, yann erbabının 

Bu da yepyenisi: 
- cMembadan çıkar bin, sokakta sa · 

tıhr yüz bin.> 
- Taşdelen. 

Hikmetinden sual olunmaz, membala, 
sucu dükkaru arasında nasıl da artıyor? 

Taşdelen suyunun 'birçok hassaları 

vardır derler. Sakın bu artış keyfiyeti de 
o hassalardan biri olmasın. • 

'Böyle değilse nasıl artar ki... Acaba 
terkos mu katıyorlar? 

- Muhakkak! 
Diyorsunuz.. Ne .bilfyorsunua? 
- Başka nasıl artar lti? 

elinde da'ha birçok şeylere katıl!:!a ne ya. 
parız? 

Olur ya .. mesela Trabzon yağına da ka· 
tıp yağın miktarını arttınrlarsa. 

Olur ya .. sildeti izafiyesini azaltmalı: 

çaresini bulup zeytinyağı.na katar'arsa. 

Olur ya .• tazyik edip kösele şekline ge
tirir, ayakkabı pençesi yaparlarsa. 

Olur ya.. bir madde ile dondurduktan 
sonra iplik haline getirir, kumaş dokur• 
}arsa. 

İyi.si mi, şimdiki hale şükredelim. 

r:J .11n1.t lJul1.1..tl 

S•ıa•Une: 

* htı vada, karada 
• - · Nasıl takma olabilir? Ben yanıı 

aym marn. Çi.inkü onlardan birini yakalayıp 
nak 1 vasıtası yedim 

Cevab·nı ve~tir. 

* Domuz hamamı 

bu vaziyettedir. Bir gün bana şöyl' 

söylemişti: 

cÇok sevdiğim bır genç kızla evle-

cİhtiyar adam> imzası altında bir necektim, onun da. bana meylı var 
mektub aldım, yalnız son ktSLmlarmın mıydı, yok muydu? bilmiyorum. ı.a
bir hülasasını yapacağım: kin muhakkak ki evlenmeye razı ola-

- cBugün sütun".llluzu okurken bir· caktı ve beni mes'ud edecekti., fakat 
denbire, düşündürn ki, benim de bir işte olmadı, cesaretsizliğim yüzünden 
derdim var: Ben hiç evlenmeden, niç yapamadım, şimdi o. evlidir, birka9 
aile hayatı görmeden yaşı f;!Jli beşini çocuk sahibidir ve zengin, rahat olma
aşmış, ihtiyar bit' adamını. Dinç olsam, sa da, sanırım ki mes'uddur. Yaz ayla .. 
genç, kuvvetli göriınseın gene ueyse, rında çocuklarını bır plaja getirir, 
üstelik hastalıkbyım da. Fakat işte • banyo yaptırır, ben de baıan kasden 
düşünüyorum: o plaja giderim. ~örünmedPn bir kö-

Bir " ihtiyar 
Adam,, ın derdlerl 

Oldukça mühim, geniş bır geıirın şeye sinerim. uzaıttan bu aila tablosu .. 
na bakarım. Fa zederim ki, bu kadın 

sahibi olmaklığuna rağmen g~nçliğim benimdir, çocuklan da benimdir. Bu 
gibi ihtiyarlığım da tıep böyle bir pan- düşünce ile hulyaya dalarım ve bir 
siyonda mı geçecek? Benim için ne müddet kendimi mes'ud ı:ıddederim 
düşünebilirsiniz?> diyor. Hayatta yeganP zevkim artık bu htit. 

* yadan ibaret kaldt 

Okuduğunuz şekilde hüllsa ~ttl· 

«İyi malumat ala1rı mehafilin kanaa
~ göre bu hamle müttefiklerin ce • 
nubu şark1 Avrupada hem diplomatik. 
hem de ekonomik: bakımdan Alman -

yaya takaıddümünü ıtemi.n için İngilte
renln plinlan olduğunu göstermek te.. 
lfr. 

Pazar günti Ankarada J&pıl&n futbOl, atıe tlzm mü.sabakalan çok gtlzel olmuştur. Yu. 
katıds 1nllll küme maçlarının nıı: ka r§llaşmasmı yapan Muhafızgilcfl lle Genç..' 
ıerblr.liii maçından bir enstantaneyi, Ankara laı metteblert aUatlzm. m\1.sa.ba&ka -
ıarından da bir .sathQI 16rl1orııa.nU1. 

ğim bu mektubu ccözden geçirirken 
hatırıma aile dosthnmdan ih~tyar bir 
erkeğin tevdiatı geldi O da takriben 

«İhtiyar adam> imzasile yazmış o
lan erkek okuyucu:na bu eski dostu• 
mun sözlerini hatırlatmakla iktifa e. 

deceğim. TEYZE' 



1 Sayfa ŞON 

AbdUlhamid haBBında dUşonceıer 
Onu itham mı ediyorum, evet, elbette, fakat tamamile deiil. Tebriye mi ediyorum, 

hayır, elbet~e, fakat bu da tamamile değil. Hayatımda bir müverrih, yahud 
bir hakim olmadığıma çok memnunum 

Nisan 2 

CZiRAAT:::J 
Yabani zeytinlerin aşılattınlmasına ve 
zeytinciliğin ıslahına dair nizamname 

Birinci bölüm: Baılangıg ı r·········· ............................................. , 
Madde 1 - Kendiliğinden biten ve aşı ! 3573 sayılı kanunlUl, zeytbıciliğiınizin ı 

tatbik edilmemiş olan zeytin ağacına ya- ! ileri gitmesindeki büyük rolüne evvetce bir 
bani zeytin [Olea silvatica] V'! bunların ! yazımızda temas etmiş ve bu kanun ile 1 
yalnız veya diğer ağaçlarla topluluğuna ,1 köyHımW:~ .~ahş_edile_n imkanların mem • 

b · ytinlik d . lf'kette buyuk bır alaka uyandırdıfını be. 
ya anı ze enır. 1 llrtmiştik. Bilhassa yabani zeytılnliklerl 

Madde 2 - Perakende veya toplu bir aşllayıp imar ederek, bunları mal edin • i 
halde bulunan ve atı tatbiki ile ~hli mah- mek isti)enler gün geçtikçe çofalnıakta
sul vermesi beklenen ehli zeytin [Olea dır. Düne kadar dağlarda göze bile bat • 
Sativa] ağaçlarına atılı zeytin ve bunla- mıyan yabani zeytinlerin şimdi bir an 

H t d b · ·· ih ah d b · l k f C r t ı d k t b d . . . . evvel ele geçirilmesine can atlldığı ınem-aya ım a ır muverr y u ır 1 e e ı ur u var a ar an ur aran, er yın a bir iUikasd ihtımalinden sakır sa· rın toplu hallerme aşılı zeytınJik demr. ııunı·~·l't ... . ... 
1

.. G k t 
·· 1. k ., -~- goru uyor. ere emas ettik. 

hiıkinl olmadığıma ~ok merrınunnm. Mü- tur ti ta yidata rağmen vatanıt ümran kır titriyen, uykularını dalına o.tim mu- Madde 3 - Aşılı ve mahsul veren zey- ıeriınde'll, gerek aldığım mektııblartlan. 
verrih olmadığıma memnunum, zıra ta-

1 
ve irfan zerkeden icraatı da inkar olu- hataralarının kiıbu.slarmda geç.iren bfr tin ağaçlarına mahsuldar zeytin ve bun- öğrendiğime göre, ka.nunun köylümüze 1 

rihte büyük icraatile iştihar eden şahsi- namazdı; i§te böylelıkle terazide bir :mi- cebin idi. Müstakim ıdi elbette, lal{at ıs- !arın toplu hal!erine de mahsuldar zey- bat~ettiği bu mazhariyetten ne gibi for
yetlerin umumi ve hususi hayatlarm:ı vazene teminine çalı~•rken hep şaşa!a- rafının nihayeti yoktu; etrafına, akraba- tinlik denir. nıalıtelerıe ve ne şartlarla istifade edile. 
vakıi oldukça hiçbır zaman lehleıinde mış, hep kefelerden hangiJ;inin sıkletine sına ihsanlarile, atiyeıerile kendisine U· Madde 4 - Zeytin ağaçlarını iyi bir r bileceğj teredd~dleri mucib olm~ktadır. I 

ı ~ . . · Zaten bunun boyle olması ihtimali bükii. 
yahud aley'hlerinde :cat'i bir hükumle ka- 1 r~molınak lazım geleceğinde mütehay- zaktan, yakından Ia'idtsi olanları hav- surette yetıştırmek, bunların mahsul metçe evve den düşünillmüş ve bir nizam_ 
rar verebilmek kudretini kendimde bı.ı· yır kalmıştım. Mehaiet devrinin başına i salaya sığmıyan servetlere garketti; h"1- verme kabiliyetlerini çoğaltmak, mah- naıuP çıkartıması karaıaştırıJmıştı. Çok- ı 
lamadım. Hatta bilgı~erine, görgülerine geçen, ve beşeriyete saadet va ntcat 1 ıe kendisinin milyonlarla birikmi-j bü ıul verme müddetıni uzatmak, bastalığa 1 tanberi beklenen bu nizamname bu defa 
en ziyade itimad etmek lazım icle!'l bü- vadlerile gelmiş iken büyük ihtilali müt- hazinesi vardı; rahjm, şefik herktse ve haşerata karşı mukavemetini arttır- ı hazı.~Janmış ve 10/Mart/ 940 tarihinde· 
yük müverrihlerde bile böyle bir kudre- hiş bir ifet haline aetıren Robespierre de mültefit idi, bu muha;,,kak· f;kat kendi- mak üzere mevsimlerinde t.opraklarda mflr Jyete konulmuştur. 
te tesadüf etmedim. böyle değil miydi? Hayatı hus!lsiyesinda, sini ürküten, çekemi.yen şıilisiyetlen hiç lüzumlu hafriyat, gübreleme, ve ağaç- 15 Gerek bana sorulan cihetleri cevablan -

.. . k iht'lilin . . k . . d di f 1 l . * l .b. 1 clırnıak ve gerek bundan sonra. hasıl ola. Misal: Fransa ouyu · ı m ne ıyı , pe ıyı a am ye tavsi o unan ve ismı-ı bir adl ve insai kaydına tabi olmadan larda budama, ton.ama ve ıl"ç ama gı ı i f'.ak ""-r-dd'u·d.J . .d k • i 
d ·· d - . 1 · ..., .. erı gı erme .1.ç n bunun 

başladığına, nasıl kötij şerait içın e ııer- ne aima incorruptible - nakabili ifsad - ifna yahud tağrib etmı?kten çekinmezdi; fenni işlere bakım denır. i aynen neşrini muvafık gördük. Köylü 
lediğine, hele mehafct - terreu.r - devri-: v_as_fı izafe edilen bu canavann da dişlc-1 netice: Öyle . tezadlardan mürekkeb bır Madde 5 - Ziraat Vekaletinin lüzum i oknyucularıınız ve bi.Jhassa ihtiyar heyet. 
nin yüzlerce yüzlerce mazlumların satır rını, tırnaklarını bileyen bir Carrier, bir 1 acaib muamma idi ki c.na dahi mi deme- göreceği mıntakalarda zeytincilik milte- i Jeri bu nizamna.meyi ga:ııeteden kesJp 
altında kesilen başlarile, seller iibi akı- Joseph le Bon kabilinden yüzlerl!e alet- lidir, mecnun mu d.:ınelidir, buna karar hassısı ile fen memurlarından ve zeytin i saklarlarsa çok iyi etmiş olacaklarclır. 
tılan kanlarile devam ettiğinQ bütün in- Jeri vardı. Onun kendi hissesi nedir, öte- vermek imkanı yoktur. Nitekim bu sual- ustalarından mürekkeb olma!! ilz~re ba- ! Tarımman 
ı~i h~leri isyan ederek vakıf olanlar, 1 k~erin ~e!'uli.!et~ ne_di~, ~um_ı ayıklıya· lerin cevabını almak i~in neye müracaat kım teşkilatı vücude ıgetirilir. '-. ........................................................ ! 
içtıklerı kanlarla mesLo!an, mestoldukça bılmek oyle muşkül b1r ıfdır kı onu ayık- etmek, nasıl bir terazi içinde bu pek bil- Bakım teşkilltı kurulmayan yerlerde miktarını tayin ve irae etmek için icab 
daha ziyade kan içınE:k için kuduran Ro· lamak vaziyetinde bulunmadığ1ma te- yük, yahud, pek kiıçi.ik adamı tartmak bunhtrın vazifeleri VekAletçe bu işe me- eden muamele bu vazifeye memur edilen 
bespierre, ve emsalı yüzlerce zalim hak- şekkür ediyorum. imkanını bulamadım. Onun için müver- mur edi1ecek orman ve ziraat memur- .orman mühendisleri tarafından ifa ve 
kında, mütenevvi seslerin m:ıhtelif Diğer bir misal: İşte NapolP.on. Hak- ı rih olmadığıma, tekrar ediyorum, pek ları tarafından ifa olunur. ikmal olunur. 
rivayetleri arasında t~ırıp kalmışlardır, kında yazılan bin1erce tarihlerden, hatı- memnunum. ikinci bölüm: Yabani z;eytinlik le. 

l c) Bu suretle tamamlanan tesbit mu-
bunların mezalimini ılikAye eıiE:n mü- ralardan. menkab:!1err1en bir hülasa çıkar Abdülhamid için de böyle ... Onu it- rin teıbit, ilan ve tevzii 

amelesi Vekalet makamınca da ta.svib o-
verrihler de öyle ... Ne zaman umumi mak lazım gelirse buna di imkan göre- ham mı ediyorum, ev~t, elbette, fakat Madde 6 - Kanımun ikinci maddesine 

lunduktan sonra usulü dairesinde müra-
h_ayatlarından b_ ah_ ".etmiflerse, kalemle- miyo_rum··' b .. elki başk.aları _kendilerine gö• l tamamile deg-il. Tebrı'v. e mi edıyorum, göre devlet ormanları içinde ve devlete d k 

caat e ece lere tevzi olunacak sahalar 
rınden nefret, ıstıkıan akmış, ne zaman re bır huküm vermışlerdir; ben bu bin- hayır, elbette, fakat b~ı da tamam.ile de- &id boş arazide bulunup ta aşılanacak ilan olunur. 
husu.wi 'hayatlarına gil'mişlerııı3 mazur lerce kitab içinde en iyilerini, en salAhi- ğil. O halde bence ve:ilecek bir kat'i hü- yabani zeytinlik sahalarının te.sbit ve ila-
görmek, müsamaha etmek, esbıbı mu- yet sahibi olanların eserlerini okudum, küm yok; onu benden beklememeli. nı şu suretle yapılır: Madde 7 - Tesbit ve ilan edilnli~ olan 

k l d • bl Eahalar dahilinde muayyen hir kıt'anın haffefe aramak tari ıne sap~ ar ır. hala da okurum, ve e~an, iktidar mevkii- Ayni sebeblerle haklın olma-:iığıma da a) Zeytin bakını teşkilatı mensu a-
l ağaçlarını aşılayarak mahsuldar hale ge· Evet, müverrih olmadığıma memnu- ne tırmanıncaya kadar en zelil 7a,c;1tala- memnunum: rından veya orman ve ziraat memur a-

ak V tirmek istiyenler; talih oldukları purça-num, ~te mesela Abdı..ılhamid devrin~ ra müracaattan çekinmıyen, o mevkie Galiba fazla bir zat sahibi olmalıyur. rından lüzumu kadarının iştir i ve e-
l nın mevkiini, hudud ve dekar miktarJabaşmdan aonuna kadar görerek, anlıya- vasıl olunca da dünyayı ateşlerP. kanla- ki herhangi bir cınayet davasının muh- kalet makamının tensibile teşkE o una-

• rını bildiren bir istida ile mahallin rak, bilerek yaşadım. Bu padişahın nice ra boğan, kardeşlerine, eniştelerine telif safhalarını takib ederken kendim- cak komisyonlar; mezkur sahaları fennı en 
büyük mülkiye memuruna mütacaat e
öerler. Bunlara kanunun üçüncü madde
si mucibince müracaat tarihini ve kayıd 
numarasını gösterir birer vesik.ıt verilir. 

zulümlerini dinleyt' dinleye, hatta bir gasbolunmuş taçlar. tantlar tevzı etmek 1 de her zaman, mazur görmeğa, affetm<·- ve idari her bakımı:lan tetkik ederek dev
çoklarma yakından ~id ola <'la otuz §U için memleketinin ev.l.adından yüz binl~r- ı' ğe değil, lakin kanunun şedid hiikümle- let ormanları dahilindekiler iı:in, geride 
kadar yıl onunla, onun türlü .ff'yyiat ıle ce genç, dinç bedbahtları arkasına taka- rini yumuşatacak düştincelere yel açma kalan ormanlarla birleşmiyec~k surette, 
dolu saltanat devrile ı>eraber sızlaya 5ız- rak oradan oraya sürükleye siirük1eye ğa bir temayül buluyc.ırum. devlete aid boş arazide bulunanların da 
laya, inleye inleye getı~liğimi 11ürükleyip bütün Fransayı bir matemgaha, büttin Kanunun kıyna~k bıraktığı esbabı tabii hududlarla tefrik olunmasını gözö
götürdüm; fakat onu tartan muhakeme Avrupayı bir kabrıstana çevirer., kendi- muhaffefe kapısı, eğer hakim o~saydım, nünde tutarak mufassal rapor ve kroki
terazim.in bir kefesinue yığın yığın zu- sini iktidar mevkiindt! tutabilmek için beniın için zaptolun.ımıyan bir merha- ler tanziın ederler. 
lümleri kümelenirken rliğer kefPsinde de yüzlerce yüzlerce masumu kurşuna rliz- met hissine mağlub ol.rrak her vakit eli- b) Ziraat ve orman umum müdürlük
onun kat'i bir surette beraetina hük:.ir,1 diren bu adama yalnız J:,u noktadan ba- min tersile itilecek ve ardına kadar aı;ı- lerinin mütaleaları ilave olnnduktan 
verdirecek kadar değil belki, fakat onu karken onu idamına bükmedilecek bir lacak bir yol olacaktı: onun için, madem-· sonra Vekalet makamınca ta.wih edilen 
mazur gösterecek esbabı muhaffefe top- beşeriyet haini mesaresinde telakki et- ki tam mana.sile adil, her türlü. zayıf bu krokilerin göst~rdiği yabani zeytin
lanıyordu. Bilirdim ki bu adamın bütün mek lazım gelirken, diğer cihetten mem- duygulara ramolmıyarak yalnız kanu- lik sahalarının kavaidine tevfikan taf
keskin zekasına, nafiz nazarına mukabil, leketini na!'ll tehlikelerden kurtardığm~, nu tatbik eden sadıı< bir hakim oJamıyu- silli amenejman l:aritalarmı, mümkün 
bir tarafında zehirini akıtmıı muzır bir ona ne hayraver ka~unlar verd1ii;ine, bü- caktım; hüküm verecek mevkid~ bulun- olduğu kadar parselajı da ihtiva eyle
böceğin yarasile çürüyen bir meyva gibi yük l'htilalin sarsıntılanndan nonra n::ısıl muş olmamağa pek müteşekkirim. mek ve kesilecek. ayıklanacak veya 
beyninde bir vehim marazı vardı; ve et- saadc.ıt ve refahiyet getiren bir sc1amet Bütün bu satır~an ne için vazıyoruro. kal'edilecek ağaç ve ağaççıklardan istih-
rafında menfaat arayan haris biyımet el- devresi açtığına dikkat edilince hakkm- Abdülharnidle mülakattan sonra yll- sal olunacak haşebi maddelerle kereste 
leri bu çürüğe daha tiyade ya~ılacak bir da verilecek hükümde tereddüd etmek lardanberi beni işgal eden bu meseJe ye
i.itidad veren telkthlcrini getirince o nr- zaruret kesbeder. İ~te yüz şu ~caı:lcır sene- niden tazelenmiş oldu, ve o günü takib 
t-ık maluliyetinin büsbütün hakimiyeti denberi tarih buna ha1a bir karar vere- eden gece Selanikte hünkara tahsis olu· 
altına girmiş, ve onun esareti Alhnda ya- merniştir. Cesur muydu? Evet, harb mey- nan konağın bahçesı mızıka ~rültüleri
ıamıştı. Sonra bütün mesavic;ine karşı danlarında hiçbir tehlikeden yılma;ı; lıir 1-:!, toplanın!§ binlerce halkın alkış1arile, 

uzun süren saltanatı zamanında bu mem- şecaate, bir cür'~te malikti; fakat sara- yaygaralarile dolarken, zihnimde de hep 

Çatlayışlar ve fışkırışlarla do- •Son Postu»nın edebi tefrikası : 13 

Abdülhamidi muhakemeye çall§an biı' 
çalkantı vardı. Onunla uyudum, ve uya· 
nmca da hiçbir hal neticesine vasıl ola-

madan kalktım. 
Jfoli.d Ziya U§aklıg1l 

lu olan bu adali ve gür!eyen musikide, 
ona kardeşçe gelen barbar ve kudretli 
bir şey vardı. Ayni zamanda müstehzi 
ve açık. Şimdi genişleyip kabaran. şimdi 
alaycı zarafetlerle kesilen şahane bir at
let musikisi. 

RŞl<A İNANMAYAN 
ADAM TERChME EDEN: 

Dost alayı terbiyeli terbiyeli dinliyor
du. Rozetin şeytanlık b-ilmiyen bir çocuk 
gibi, sahnedeki tuhaf1ıklardan hoşlanı-

HALlT l=AHQ'' OZANSOY a 

yor ve salona bakıyordu. Bu iki sene zarfıııda talih ona. bol bol' nı iadeye gelen bu haspa, yüzü masumi-

Yazan: Jorj Delaki 

- Korkmayın, matmazel Sandriyoo, 
binin benim küçük briçkama. Patron ba
na, pek tabii arzu ederseniz, sizi küçük 
bir evciğenize götürmemi ve oradaki ~
dayı göstermemi söyledi. Hoşunuza gıt

tiği takdirde pekala yerleşebilirsiniz. 

Madde 8 - Verilen istidalar zeytin ba
kım teşkilatına havale edilir. Bakım me· 
murları istenilen yerin maha1linde keş· 

fini yaparak müstedinin taleb~ni kanun 
ve nizamname hükümlerine uygun gör· 
dükleri takdirde bir rapor tanzim eder 
ve sahanın parselini, muntazam hudud 
]arını gösteren ifraz haritasile birlikte. 
mahallin en büyük mülkiye memuru va· 
sıtasile, Vekalete gönderirler. Kanun vı 
nizamname hükümlerine uygun görül· 
miyenlerin ta!ebleri gene en büyük mül· 
kiye memuru vasıtasile tahriren reddo· 
lunur. 

Madde 9 - Yukanki madde mucibin· 
ce tali'bine tevdii V~kaletçe tawib edUen 
parçalar; zeytincili.~in ıslahı hakkındaki 

kanun ile işbu nizamnamede gösterilen 
<Devamı 11 inci sayfada) 

Demek burası ıhoşuna gidiyor? 
- Hoşuma gitmemesi için pek mÜf· 

külpesend olmalıyım! 
Fakat baron, işin ciddi safhasına ge· 

çerek kızcağızı kolları arasına almak is· 
teyince, öteki, kendisini daha az bir mu
kavemetle şöyle yarı bir çekti ve tevek· 
külle: 

- Görüyorum ki, dedi, bütün bunları 
şimdi ödemek lh.•.lım geliyor!. 

Bunun l:. 1 r.ne Mavi Sakal en biıyük 
bir kibarlıkla derhal yerinden kalkmış 

ve cutangaç çocuğun> endişesinı en ha· 
baca sözlerle gidermişti. 

Perde arasında barman, lcx:an_ın ark~ hediyeler taşıyan nice uşaklar yollamı§, I yetle pudralı düzenbazın biri idi ve çok 
bölmesine soğuk şerbetler getırdı. Ffepsı 'kızcağızı nice latif hediyelerle dolu se- bi!mişlijinden sanki eline geçen nimetin 
b~r cihetçe asil'. me~hur yahud esraren~ 1 petlerin altında e1miş ve genP. kendisi üstüne bir çokları gibi aç gözlüce atıla
~1z ad~lar gel~p:. hır ~v. ~~nı-~ının elmı için bu sepetlerin dibine haince acı bir 1 cak yerde bilakis buna ehemmiyet ver
öper gıbı Rozelın ın elını optuler. O, 1:~ , meyva, bir kin tanesi, bir zehirli koku j miyor görünüyordu. Sanki bu kadar 
hürmetleri en ince sadelikle kabul edı- sıkıştırmaktan da geri durmıımıştı. j lüksten gözleri kamaşmazmış, sanki bu 
yor ve bir taraftan kibar tabaka arasın- Saat 5 te Petrorun konağına fakir po· haşmetli oltanın zokasını yutmaz ve ier
da cmütenekkiren> kaybolmuş bir halk tinlerini almağa gittiği gün, Pupet'in vetten kaçarmış gibi rol kesiyordu. Ha
kızı olmanın verdiği dirayet, diğer tn- tavsiyesi üzerine barona iade etmek için kikatte ise, hiç şüphesiz, o serv~ti daha 
raftan zarafet ve ta-biPikle dolu şahsi ca- cebinden 1.000 franklık banknotu çıkar- iyi peşine takmak istiyordu. İşb bunur. 
zibesi sayesinde sempatiden ba~ka bir 

mıştL O. bu kadar akı 1lıca harı>ketinden içindi ki, bu ·boyda bir par ten erin karşth ic:se raslamıyordu. 

Sanki mesele de bu idi ya! Hayır, ha· 
yır! Baronun yaptığı, hiç bir menfaat· 
siz, sadece ruhunun iyiliğinden, zavallı 

Bunun üzerine kızı, Clement-Marot so- öksüz fakir bir kızcağıza olan sempati
kağında döşeli dayalı bir garsoniyere sindendi. Canına yandığımın! onun <la 
götürdü. Evde üstelik , hizmetine alın- hayatın zevklerinden tatmak hakkı idi! 
mış bir famdöşambr ile kapısında bir kü- Hem sanki ne? farzedelim ki milli piyan
çük otomobil ve hizmetine hazır bir şo- goda, büyük bir ikramiye kazanmış! Ar· 
för vardı. tık rahatça uyusun ve baronun ona bir 

Esasen. iki sene evvel. Montaignc ave
nüsünün yan kaldırımında, çok geçme
den kendisinin Unvanlı hamisi olan bir 
mösyöye son menekşe demetlerıni sattı· 

ğı zamandanb0 ri pek az dcğiıımişti. Yal
nız birazıcık gelişmiş, çok değil biraz bü
yümüştü ve on sekız yaşında, hazan nice 
kenar mahalle ve Fransız köylf'ri kızla
rında olduğu gibi, halk sıhhati n ismi 
meçhul ince bir aristokratlıkla sapasağ
lam narin bir genç kız olarak kalmıştı. 

dolayı genç kızı tebrik ederek, bunu, te- ~ında bu oyun ma.sasına oturmak zahme-
reddüdsüz, dudaklarında bir tebessümle te değecekti. 
geri almış ve ne yazık ki Rozelin bu te- O zaman çocuğa, kendisini küçük sa
bessümün zalimliğini o zaman hi5setmc- lona kadar takib etmesini rica etti. Ora-
mişti. da bir diki!çi kadın bekliyordu. 

Sonra, baron, gayet tabii bir tavırla - Müsaadenle sana biraz ~ik öteberi 
ilave etmi~ti: hediye edeceğim. 

- O. K. Dürüst hareket! Dikişçi kadın, iç çamaşırı ve potin de 
Nam.U5lu kiiçük bir budala kız, ilk dahil olarak, ölçüleri almıştı. 

hamlede, tatsızblı ile onun hiç hoşuna Ertesi sabah, Gaspar, evden çıkacağı 
gitmezdi. J'akat JÖzde kendi!ine parası- esnada araba ile gelerek RozeUn' t aldı. 

Sekiz gün sonra Mavi Sakal habersiz- lutuf olarak parmağında oynattığı ~ihir
ce bu garsoniyerin kapısını çaldığı za- u değnek sayesind~ tasasız ömür sürsün! 

1 
man, Rozelin'i pijamalı ve yeni hayatın- r Sadece büyük bir sinyor kaprisi: Eğer 

dan pek mEmnun buldu. Böylesi sokakta kız bundan istifade etmese idi budala 
buketler satmaktan daha hayırlı idi! sayılırdı. 

Hoşa giden bir taşkınlıkla onun boy- O gün akşam yemeğinden sonra ah-
nuna sarıldı. bablar istirahate çekildiğinden, Mavi Sa-

- Ah! vallahi, ne kibarsınız! kal, feylesofu ile sigara içerek y:ılnız 
Mavi Sakal müthiş suret te eğlenmek kalmıştı. Ona gündüz öğ1 eden sonra ola· 

ve cişin ne dereceye varacağım> anla- nı anlattı. 

mak istiyen bir kiıme halile oturdu. (Arkası vaT ) 
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Hulusi .......................................................... sJ i&met 
- Nimet teyze aeni muhakkak göfü-ı bir çekirdek. Kırıta kırıta vürüdü. Fan 1 - Ne var hanım teyze? 

ııeceğiz. Locamızda ıııana da yer ayırdık. fin fon etti. Ortaya bir kadın çıkıverdi. - Ne olacak, ağzını açmış b~kacağına, 
Dediler. Merak etmiştı:n. Acaba bı:ni Ne çaçaron şeydi. Konuşurken de kaşı delikanlı ile pembe yana~f,.ı kızı seyre· 

nereye götüreceklerdi. Sordum: gözü, burnu filAn hep oynuyordu. Ya~ı· den kukuletalıyı oraoan uzak1a~tır, yok-
1 - Çocuklar neyere gideceğiz? ~ na bakmadan başına da buklelı~r yapmış, sa cinayet çıkar. 
' - ltomedi l"ranseze. ~ konuşurken onlar da iki yan~ oynuyor. - Bir şey olmaz kıza. 

Bizim ahbablar iyi insanlardır amma, Hepsi gidiverdiler. Perde kapandı. - Nasıl bir şey chnazmış. Kukuletalı 
bir şey söyliyecekleri zaman doJru dü- - Çocuklar, dedim, ben bir şey anla· kız deminden de~ikanlıyı istemedi amma. 
JIÜst söylemezler, iUJla Fransız tiyatro- rnadım. Haydi gidelim. kim bilir belki naz etmişti. Şimdi de de-
aundaki komediye gideceğiz, deseler san- Lafımı bitirmeme kalmadan gene tak likanlının pembe yanaklı kızla birbirle-
ki olmazdı. tak tak vurdular, perde açıldı. rine aşıktaşlık yapmalarına tahammül 

- Pekala çocuklar, dedim, giderim. Bir taraftan bir delikanlı, bir taraftan edecek mi bakalım·? .. Ya maazallah ka-
-'<>ğrusu o Hazımdan, Vasfidcn ·ben de bir kız girdi. Yanımdakiler: fası kızarsa ... 
hoş~anıyorum. - Mavi Bel. - Sus teyze karışma. 

- Hazım, Vasfi yok teyze. Dediler. On1 ara döndüm, Beni susturdular, fakat bir türlü gön-
- Öyleyse bir şeye benzemez. - Mavi bel mi, ince bel, sürahi bel, lüm rahnt etmedi. Perde kapandı: 
- Sen hele gel teyze, bak nasıl mem- dik bel, eğri bel, yıldırım adam, pembe - Haydi gideliın. 

nun olacaksın. bel, mavi bel hiç duymamıştım. - Bitmedi teyze .. 
Bir otoıoobile bindik, Tepebaşında in- _ Adı Mavi Bel. - Allah hayırlara tebdil etsin, ben bu 

dik. 
- Ayol, dedim, yanlışlık o~acak, bu

rası komedi yeri değil, (O kadın) tiyat

Ad kıtlığında kalmış olacak ki, bunu işi hiç beğenmedim. 
takmıitılar. - İşte son perde. 

- Ya delikanlı kim? Bir mum yanmış kıtkuletalı kız kuku-
rosu. 

Aldırış etmedile;, önüm sıra yürüdü
- Yonnel. letasını çıkarmış, mumun karş1smda dua 

ler, ben de yürüdt1.m. Dalına orada dur- Bunlar da ne biçim is.im1erdi. Km• 
duğu için olacak, Daim bey dedikleri de- dikkatli baktım. Başında kolalı bir kuku
likanlı da kapıda idi. leta vardı. Amma ne !ffizel kol:ı.lanmıştı. 

- Oi!um Daim bey, bari stn İ"unlara Sesimi duyacağını bilsem, olduğum yer-
&nlat, komedi diye buraya gel1yorlar. den bağırıp kukulE>tasını kolalat+tğı k'.>-

H lacının adresini istiyecektim. Bizimkinin 
er zaman türkçe kontı.jan delikanlı 

acayib acayib yüzüme •baktı: yakalarını köşedeki kolacıya veri.yorum. 
- Vu vu trampe Madam. ' Hiç te böyle iyi kolalamıyor. 
Dedi. Delikanlı kıza bir şeyler ::ıöyıedi. Ne 
Üstüme iyilik 9'lğlık, bu da nasıl lAftı: söylediğini anlamadım. Yanımdakiler· 
- Bir defa madam değilim, ağzını top- - Delikanlı bu kızla evlenme!{ istiyor. 

la, sonra vapur gibi vu vu diye ne ötü- Dediler. Evlenmek istiyorsa güçlük 
yorsun. mü var. Beyoğlu dairesi, Tepebaşına ya-

Beni götüren ahbablar: kıncacık çıkıp oraya gidiverirler. İsmet 
- Aman Nimet teyze pot kırıyorsun, bey oğ~um nikahlarını kıyar, olur biter. 

burada Komedi Ftansez var. - Çocuklar, fan fin fonla onlara söy-
Siya.h k\.l.yruklu elbiseler giymiş er- iesenize, mademki birbirlerini istiyorlar, 

kekler, yarı çıplak entarili kadm '.ar ge- hemen gidip nikahlarını kıydırıversinler. 
çiyorlard.ı: - Öyle diyorsun Nimet teyze amma 

- Pot kırıyor mu var mı? Komedi fi- kız istemiyor. 
lan deyip beni mi aldatıyorsunuz. Bura- - İşte iş değişti. Öyle ya istemeyive
da balo dedikleri, sarmaş dola~ eğlence rir. Gönül bu. Hem o delikanlı biraz da 
var. Ben bilmez miyim. o sarma~ dolaş yaşlı görünüyor. Kız da pek genç mi bel
eğlenceye gktenler ·bu iÖrdükJedmiz gi- Ji değil ya, başından kukuletasmL çıkar-
bi giyinirlM. &a an1aşılacak. 

- Değil Nimet teyze hele 5eo gel. Perde gene kapandı. Gene tak tak a-
Söz clınledi.m. Peşleri sıra yürüdüm. çıldı. Başta gördüğüm adamlarla sarı k;z 

Loca denilen tavuk kümesi yere gırdik. ortaya çıktılar. Delıkanlı da geldi. Sarı 
- Çocuklar bu ne kalabalık. kız da çok cilveli şeydi. Deli.kanhnın 
- Tabii kalabalık olur, Komedi Fıan- gönlünü alacak gibi gözünün icine bakı-

.sez bu. yordu: 

- Oyunun adı mı Komedi Fnınscz. O sarı kız da kim? 
- Hayır, oyunun adı, On no batiin - Köylü o .. 

pa z'avek lamur. - Köylü ha .. böylesi şe'hirdc güç bu-
Şaşırmıştını: lunur. Yeğenim Necati burada olsaydı 
- Ayol Ian Iin fon diye o nası] o:y un da görseydi. Muhakkak beğenirdi. Ben 

ismi? de ona a1ıverirdim. 

- Öyle işte hele perde açılsın da bır Arkadan ufaktefek bir kız göründü. 
gör. Pembe pembe yanakları vard1 Delikanlı 

Derken perdenin içinden tak tak tak onu görür görmez elinden tutup çekiyor-
diye bir ses duyuldu: du. Elalemin içinde şap diye yanağından 

- Ç~~k!ar, de~, biz b~raya boşu· ı öptü. K~kuleta~ı. kl::ın delikan
1
1 ile :v

na gelmı§ız, perdenın açılacagı !ilan yok. lenmek ıstemeyışınde hakkı varmış. Boy
Hani bu tiyatro yıkılacak, diyorlardı ya. le kimi görse boynuna sarılan yanağın
İşe başlamışlar bile, tak tak yıkıyorlar. dan öpen erkekle evlenilir mi hiç. 

- Sus Nimet teyze, dediler, Komedi Delikan1 ı, pembe yanaklı kızı kandırı-
Fransezde böyle tak tak vurup pnde &- verdi. Ne kolay da oluyormuş. Fan fin 
çarlar. fon deyince kız koluna girdi. 

- Bu Komedi Fran~z dediğiniz bir Bu frenkçe yaman şey vess~Iam. Bi 
çıngırak alamıyacak kadar mı fakir?. zimki beni Kandırmak için gi1nlC'rce n:-ı-

ediyordu. 
- Dediğim gibi kız o delikanlıyı se

viyor. 
Delikanlı da yanına gelmesin mi? Ya 

kırmızı yanaklı kız ne olmuştu: Ay, diye 
biri bağırdı, kız d!§arı koştu. 'Biraz sonra 
geldi. Yüzü hiç gülmüyordu: 

- Ne oldu? 
- Öteki öldü. 
- Ben demedim mi size Nimet teyze 

böyle şeylerden anlar, aşk şakaya gel
mez. 

Şaşırdılar: 

- Nimet teyze sen fransızca biliyor 
musun da oyunun aşk şakaya gelcnez ol
duğunu anladın. 

- İlahi cahil çocuklar, aşkın şakaya 
~elmedi.ğini anlamak için insanın fran
sızca bilmesi mi lazım. 

!smet Iiı.lusı 
. _. .......................................... ·-·················· 

Ja pon~arrı c; n 1eki 
zaY:atı: 231 bin kişi 
Şunkjng 1 - Siyasi konsey önünde 

Çinin vaziyeti hakkında izahat veren 
mare.pl Çan-Kay-Şek. Çinin her za • 
mankinden daha kuvvetli olrluğunu 
ve .Japonların 6 ay içinde 230 bin zayi
at vE'r<lik1erini söylemiştir. 

Mareşal, Finlandiya - Rusya harbi
nin nihayet bulmuş olmıt5ının Sovyet
ler Birliğine Asyada ve dünyanın di -
ğer kısın11arında barışın tekrar tesisi 
içi.n büyük devletlerle tekrar ~eşriki 
mf!::.ai :mkamnı vereceği ümidinde bu
lunduğunu ilave eylemiştir. 

Çocuk Es:rgeme Kurumunun 
son 3 ayhk faaliyeti 

Ankara 1 (A.A.) - Çocuk Esirgeme 
kurumu genel merkezinden bildiriliyor: 

Çocuk Esirgeme kurumu genel merke-

zinde 940 yılı ilk üç ayında kurumun 
po'ikliniğine müracaat eden 2.2~H basta 
çocuk diş bakım evınde de 2.185 çocuğun 
dişleri muayene ve tedavi edilmışfr·. Ku
rumun çocuk sarayındaki süt damlasın -

Sayfa 1 

İngiliz Başvekilinin 
24 saatj nasıl 

geçer, bilir misiniz? 
Çemberlayn'in bir adet i 

mutlaka rndyo 
: Gazete okurken 
da dinler 

Londra, Downing Street numara 10 .. · ı 
Ufak .bir. kapı ... Miitevazı bir bin=ı. Bu
rası Ingıltere Başvemli Oham.lJerlain'in 

·d· ı evı ır. 1 
Harbden evvel saat yedi buçukta kal

kan Chamberlain, harb zuhur edeliden
beri saat altıda kalkmaktadır. Harbden 
evvel herhangi bir işe başlamazdan ev
vel St. James Park'ta muhakkak bir çey· 
!'ek saatlik yürüyüş yapardı. 

Şimdi bunu artık yapmıyor. Çok sev
diği ve gençliğindenberi hiç bırakmadığı 
bu gezintilerin yerine kaim o1mak üzeri? 
duş yapmaktadır. Duşunu ikmal eder e!· 
mez Mis Annie'nin onun için ha7.ırladığı 
çayı içmektedir. 

Saat yediyi yirmi geçiyor. Başvekil 

uzerlerine bal sürülmüş birkaç· bisküvi 
yer. Bisküvilerden sonra bir bardak çay 
daha içer. 

Koyu y~il vestonunu giyer ve birinci 
kattaki mesai odasına gitmek üzere ye
mek odasını terkeder. Got hastalığından 
dolayı ekseriya bastonuna dayanarak 
merdivenleri çıkar. 

Bu merdiven tarihidir. Mı>rdivenin 

her bir basamağının trabzanı üzerinde 
bir İngiliz başvekilmin küçük heykeli 
bulunur. 

Çemberlayn 

Uışarıda bekliyen ziyaretçilere gitme· 
leri tavsiye olWlur. 

Başvekil dairesini ~izli bir kapıdan 

geçmek suretile terketmektedlr. Odasın· 
da ve koridorlarda biraz gezinir. O vakt~ 
kadar da yemek sıra<>ı gelir .. . 

Yiyecekleri şunlardan ibarettir: Sebze 
püreleri, yemiş, pasta, bir şişe maden 

Mesai odasının kapısında çok sadık suyu. 
hizmetkarı Georges hürmetle ona intizar Haftada iki defa, o da doktoru•rnn tav· 
etmektedir. siyesi üzerine kızarmış et yer. 

Georges'un elinde .siyah bir ceket var- Yemekten sonra St. J ameste ufak biı 
dır ... Efendisinin yeşfl iç vestonnm, alır. gezinti yapar ve nihavet sıra gazetelere 
ona siyah ceketi giydirir. Bu ceketi g1y· göz gezdirmeğe gelir ... 
dikten sonra Chamberlain, kabul salonu- Chamberlain gazeteleri okumak ıçm 

na doğru ilerler... çok sevdiği kırmızı meşinden ::.w1 tuğu na 
Orada birisi kendisine intiz3r etmek· kurulur ve radyosunu açar. Gazeteleri 

tcdir . . Bu adam Lord Halifakstır. okurken radyo dinlemeği adet edinmiş~ 
Bazı kere Lord Halifaksıın yanınd"' tir . 

Lord Hankey de bulunur, gerek Lord Öğleden sonra muhtelif işled vardır. 
Halifaks, gerek Lord Hankey erkencidir Ya meclis toplantısı, ya bir narh mec-
ler · · · Saat beşte kalkarlar. lisi içtimaı, ya büyük bir şahsiyetin veya 

Haftada bd- iki -iefa Lord Chatfıeld bir generalin kabulü. 
de gelir ... 

Koltuğuna geçip beş dakika kadar ha
tır sorduktan sonra Chamebrlain; bir sü
bayın o anda getirdiği madeni zarflar 
içinde bulunan resmi evrakı alır ''e açar. 

Bu evrak süratlP. tasnif edilir. Bu iş

den sonra ufak meclis toplanır. Bu mcc
iis toplanmadığı vakitlerde ChR!Tlberlain 
göz!üklerini takar ve katibi Jamc<> Hal
lidayın her yarım saatte bir kendisine 
getirdiği telgrafnarneieri okur ... 

Chamberlain her saatte bir m\ıhakkak 
Fransaya telefon eder. Cephedeki başku· 
mandan ile görüşür. 

Bu iş~er böylece saat on bire kadar 
devam eder. Saat on biri on g~-;c salon 
boşalır. 

Geçirmiş olduğu s0n hastalıktan son
ra Chamberlain kabul resimlermi hususi 
salonunda yapar. 

Resmi dairesinde aı1cak öğle<len evvel 
bulunur, akşam saat altı olunca onun 
için gün hitama E>rmiştir. 

Hindistan seyahatinin kıymetli bir 
yadi•garı telakki eylediği laktan masası 
başında bir fincan Seylan çayı içer ... 

Çaydan sonra günlük son havadlsl('ri 
ihtiva eden .10> numaralı rapor:.ı dirıkr, 
biraz radyo ile meşgul olur ve yatağın:ı 
uzanır ... 

İşte bugün İngilterenin mukadderatı
nı elinde tutan Chamberlainin bir gün
lük faaliyeti. .. 

Orta Avrupa için 
Amerikada birbir/erile 
mücadele eden iki Dük 

Perde açılıverdi. me yollamış, aylarca pesime diişmü~, lM 
Saçları kadın saçı gibi kıvrı:< üç er- atmı~tı da kanmamıştım. Fan f!n dı:ıme

kek, bir san kızı ortalarına alr11ışlaı dı, sini bilseydi. Bilmem belki bir defa k::ır

fan fin !on fan. şıma geçip fan fin edince belk; ben de 
- Ayo! bu nasıl tiyatro, !an fin fon kanıverecektim. 

~ . , . •gı zce un ay ıspa c gazetesı ya-d:ın 396 süt yavrusuna 6177 kilo çocuk sü- İn 'li S d n· t h . 1 
tü tevzi ve 36 çocuga da elbıse, ayak'{abı, zıyor: 

fandan bqka lafı bilmezler mi? Delikanlı. pembe yanaklı kl!la ı;ıkıp 
Beni dürttüler: fitti. Pr>rdr kapandı: 
- Teyze fransızca konuşuyorlar? - Eh, dedim, çocuk1ar onlar ermiş 
- Ayol türkçe kon~alar ne olur, ınurarlına biz çıkalım kerevetir..e. 

sanki.. ben de anlarım. - Yok daha bitmedi Nim""t tPvze. 
- Türkçe bilmeıler ki... - Avol bundan ötesi sevredilmez, a-
Bir y~una daha basmıştım. Ben me- yıbClır. 

rakla bak~ken \}ir. kenardan ~ir p~p~z J Perde ar~lrlı. Delikanlı ile pembe ya
ç~~ıp f~ Im fon dıyenlere r:iogru yuru- 1 n~klı kız bır ceşme başına oturdıılar. O 
yuverdı. bıraz evvel delikanl· ;>l istemiyPn kuku~e-

- Papazın bunların arasında ne işi talı kız da kenarda değil mi, ;:ıembe va-
vardı ki!.. 1 naklı kızla delikan1 ıyı seyretnıiye>rdu. 

Lifımı bitirmeme kalmadı. Delikanlı- fctn bıı f""il .. Onlar rı:>cmp baı:;ındn fin
nın biri bir 9\irahiyi yakaladı. papaza bir girde~irlerken, kukuletalı kız ' hiddetle· 
tas bir şey verdi: 1 necek. ba<;Jarına ta~ atacak. b"'lk' de kiır. 

- Ne iyi insan, ihityar papaz~. su ve- bilir cinavet çıkacak. E+rafa tı aktım. Ka-
riyor. 1 pmın önünde polisler duruyordu: 

Papaz suyu içer içmez birdenbire göz · - Burcıva bak:::ana oğ1um. 
leri parlamasın mı .. o zaman iıtl anla- Divf'! ba~ırdım. Bi"'.imkiler şaşırdılar: 

çamaşır veri1miştir. bir çocuğun ~ıek:eb cBiri Nazi aleyhhrı, diğeri Hitleı. 
levazımı tedarik edilerek oku~a ımkanı sureti mahsusada gönderdiği muhtemtı 
temin ve 6181 çocuk ve annesı kurumun olmak üzere iki dük Amerikada küçük 
sıcak banyosunda banyo almışlardır. mikyasta bir harb yapıyorlar. 

Kurumun gündüz bakım evinde 385 Bu iki dükten biri, Merkezi Avrupada 
çocuğa 19.519 kah yemek verilerek bakıl- bir cTuna devletleri ittihadı. kurma1

-. 

makta bulunmuş ve 85 çocuğa da 270 li- isti yen Habsburg hanedanından Arşid:'.' 
ra 22 kuruş para vardımı yapılmış. Ku - Ottodur. Diğeri Saks-Koburg dükü. 
rumun çocuk behçesinden 16.ô79 çocuk Hitlerin Saks-Koburg dükü~ii Amc
istiiade etmekte ve Keçiörendeki aNı ku- rikaya göndermesinP. sebeb, 27 yaşınch
cağında 225 yavru daimi bakım altm~a ki Arşidük Ottonun Amerikada itibar 
bulunmaktadır. Bu suretle kurumun uç görmesi ve hatta siyasi planının ana hnt- Saks - Kobu1·g dulcü AdşL . Otto 
ayda yardım yaptığı çocuk sayısı 28.:312 Jarını Reisicümhur Ruzvelte arzetmiş Hitler, Avusturyada bir ihtilal çıkaca· 
ye baliğ olmuştur. o'masıdır. ğını söyliyen Arşidük Ottoyla nıuc.:ıde-

------------ Saks-Koburg dükü, resmen, bcyne1- lesinde Ribentroptan da i.stifad"! etnııştir. 
Arczishi ekmek istiyen milel Kızılhaç namımı bir vazifo ile A- Son defa Ribentrop Romaya gittiği 

Erzirıcanhlar merikaya gitmiş bulunuyor ve şimd~ işi- zaman, koyu bir katolik olan Arşidük 
memI,.kF-tleri e gön ..ler'Jecek ni bitirmek üzeredir. Ottonun Papalık ır.~hafilinde uyandır-

istanbulda yerleştirilen 'Erzincanlı -
}ardan toprağını ekmek istiyt:.!nler para -
sız olarak Erzincana gönderileeektir. Bu 
arzuyu gösterenler vilayetlerP. müracaat 

Hakikatte i~e, vazif ~si, yüksek içtima! mış olduğu sempatiyı de baltalamağı de
ınehafilde Nazi propagandası yapmak ve nemişti. Katolik bir Avusturyanm ycni
Arşidük Ottonun teşe'.>büslerini kıymct-1 aen ihyası, kuvvetli ve müstakar Lir dev
ten düşürmektir. let ortaya koyamaz. binaenaleyh k:ttolik 

dun. Papaza ıu değil, meğer ~arap ''t'r· _ Ne yapıyorsun Nimet t.evze. 
ıni§. Papaz bilmeden içmedi ya. gün:ıhı - ~iz karıc;mavın böYlP cpvlerc 
hndi boynuna. mz ermez. Sen polis efendi bana 

ak1 ı- ettiklel'i emada arazi1erine aid tapularını 
bak- gösterecek. tapuları yoksa iki şahid ge-

Hitler ona, Habsb!lr~culuğıın .ycni1 gayesi için faydasız olur, demişti. 
Avrupada teessüs edecek nizam ve sulhü Fakat Hitlerin düşmanı olan Otto. Pa· 
bozacak mahiyette oldu~nu Amerikalı- pahk mehafilinde kuvvE::tli tesirler bı-

Derken bir adam göründü. Yapmış ya- sana. 
k1fhr?nlf, takını§ tahftırmış. İk1 dirhem Polis yanımıza geldi: 

' tirmek suretile arazisi bulunduğunu is -
bat edecek1erdir. iara anlatması eml'itıi vermiştir. rakmış bulunmaktadır.• . , 
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Yuzaa: Huan Adnan Giz 

Zeyne in aşkı 
- O halde hi..r yere. saklanayun.. llı.ırsmı dişlerile didiklediği ipekli mendi-
- Hayır! Burada kalacaksın. tinden alıyordu. 
Kapı, bu sefer hızlı, hızh vuruluyor- Nayman nihayet barı§mak arzu.sunu 

du. "ayman Zeyn~bin elinden kurtuta- meydana vurdu: 
rak • hiç olmazsa - perdenin arkasına _ Bana darıldın mı Zeyneb? 
saklanmak istiyordu. 

- Artık münakaşa etmek istem.iye-
- Zeyneb kapıyı aç!. Şüphelenecek-

ler... rum. 
O ltayıdsız omuzlarını: sPkti: , - Çok sinir'isiniz Melike hazretıın. 
- Kım şüphelerMse şüphelensin, Beline dolanan qk kemendinden kuı-

nuyaeağım. a'Ç- tulmak istedi. Fakat deli.kanlı onu bir 
- Çıldırdın mı Ze b b . 1 hamlede havaya kaldll'arak yatağma at-yne , enı e e ver· . . . . 

rnek mi i tiyor.sun':'. ı mış; hasret, sevrnç,. hıddet, teessür gıbı 
- fademki. b.,. .. d ·· h ..J: kuvvetli ve birb'rine zıd duvgularla çır-

~ en şup e eu!yorsun. · 
ben de seru sevd ğimı me.> cıana , urac::.· pman iki vücudün kopardığı bu büyük 
ğım. a k fırtma.s1 u·,un bir busenin ~apırtı.sile 

- Allah aşkına yapma Zeyneb, nere· nihayet l:tulmuştu. 
de ise kapıyı kıracaklar. j - Şimdi daha sakin kon~alım Zey-

- Kırsınlar, umurumda loile değiL ı neb. 
- Beni öldürtmek mi istiyorsun?.. 1 - Kalbimi acıttın, hlla a!rıyor. 
- Ne çıkar, beni de o1dürürler. - Benim ne kadar ıztrrab çektiğimi 

Kapının arkasmda bir kadın bağın-ıhesab etmiyor murun? tlzünttılerimi 
Y<>r, kapıyı yumrukluyord·u: meydana vurmaktan ne kadar çekindi-

- Allah aşkına aç Zeyneb! Beni sevi- ğimi bilirsin. . 
Yorsan aç!. Genç kız ona bir&z dikkatl~ bakınca 

- Mademki bana inanmıvorsun, aşkı- arnında çizgileşen ıztırabı ve gözlerinin 
rrıı bütün saray haUnna isbat edeceğim. ciu_"1la1"llr endişe-ini gördü. Bütün kuvı:re-

- Sana inanıyorum Zeyneb, aç!.. ! tilr geni~liyen a<;'kınm ansızın bir an;ıbk ı 
- Ya'an ı;öylüyon;un. 1 ~eflrati halinde titrediğini sezdi. ' 
- And içerim kı sana inamyroum. f O sarı~n ve m:ığrur basr. avu~lar: • 
Zeyneb ba kadar intikamı kafi bntn- rasrna a1arak bu 5efer bambaska bir his

rak gidip kapıyı a~tı. Gelen kalfaSJ Zô.i-1 le dudaklarına doğru çekti: " 1 
beydeydi. . . l - Emin ol Nayman! Hiçbir kuvvet J 

- Ner~eycfinız hanımını? Çok ır.e• beni senden ayıramaz. AŞ,kımJZ ebedidır. 
:rak ettim. . . 

ı ·a .. k d' duk - Aşkımız ebedıdır. - çen e muna aşa e ıyor . . . . 
_ MünakııJa mı .tim.inle?.. Demın en coşkun b1r gençlik kas1rga-

SON POSTA 

Altın va kambiyo 
temevvocferi devam 

ediyor 
ı 

Savfa !) 

Şehir Meclisi don toplandı 
.. (Baştarah 4 üncü sayfada) zırıa-::mış, Şehir Mecıısı azalarına. dağ1tılmll_ 

soyleınlş •e bütçenin varidat ve masraf k.ı.. tı. Kitabın Uk sayfalarında şu malümat Te .. 
sıınJarı hU:kmcia 1ıabat vermiştir. riliyordu: ı 

Altın fiatlarmda temevvüc ve fiatlar- Valinin nutku bittikten .sonra belediye za- aV:ıtidat bütçesi blrincis.l VilAyet ve ikin. 
da bir iÜJl ~.ıine naıaran görülen bıtası talimatname.sinin müzakeresine ge - cisi Bel~diye olmak üzere iki kısmı ihth'a 
farklar devam etmektedir. NitPkim bir ~!§tir. Dün kabul .mlen maddelerin hü_ etmektedir. 
ıhafta evvel yeniden 1900 lruJ"~a çıkan tümleri şunlardır: 1939 mall ytlı muhammenatı villyet. kıs • 
bir Türk alt .d d~; ...... x. b ... 1.. Nakil va.sıtaıarını sevk ve fdare edenler mında 5.448.810 lira ve belediye kısmında dl 

ını yenı en ...,-.e5e ~ - ehll.yetnaınelerile sıhhi ve nakil l'!l$ıt.aları _ .. 
mw ve 18'12 kuruııt. ... muamele g:c:-.n1 nı.n f•--• .. "'~nı .. , 6.974.8133 Ura olmak uzere cem'an 12.423.~78 
~ r-• uu.u.u - ... .&Uu muayene cuı;....., arını uzerl~rınde ; 

tür. bulundurmağa Ye zabıta memurlarınca ta - Ura .ker, .~u kere arz. ve tekllf olunan liolO 
A · ~-..1_ ,,~ b. l: ,.,.. leb vu.bnınct~ tbrua cb d 1 V varidat butçesinin vilayet kısmı geçe.r. sena. 
ynı •uıco~ •-:t ayar ır gram a tın ~ me ur 1ll' ar. a.!lta. den 110 598 Ura fazla3Ile 5.559. 406 lira ve bit. 

kuruştan 240 kurUf8 bir bqibirlik altın lar.un sevk ve idare edenler zabıta memur _ 
' . . . ıarmuı '\erece.kltrt t:dur:a t.taretine uym.ağa ledlye kı.smı da geçen seneden 668.044 lira 

8925. kuru§tan ~50 ~uşa _ınm1ştır. m~burdurlar. Nakil vruııtaları veya hayvan. noksanlle 6.306.819 Ura olmak ti.zere geçen se. 
Fıat ternevvuct.rı kambıyoda da mev- Iarlle ~t>hrln yollarında ve meydanl;::rında neden 557.~46 lira. noksanlle 11.866.227 :ura 

cud olup bilhassa dolal' da barız bir ıekil tecıilbe ~ tallın Jllpmak 1!t38kttr. Nakil va. teklif o1unmuştur. Geçen sene bütQeSlne lm.. 
alın.ıştır. aıta.ıuını idare edımlıerin fazla ~urlu nulan muhammen varidatın tahakkuk 'M 

Uzun zaman 130,19 kuru.ı olan dolar hna.larda. }a.yaJ.ara çamur sı.çratmıyacak su- tabsi.li.!ıde bir noksanlık müşahede edilme A 

kambiyo kuru 2'I M tt 141 28 M tt retle harektt etmeleri mecburidir. mlş ve bu hususta muhasebenin Ç-Ok iyi ça .. 
ar a • ar a Kamyon, kamyonet otobüs gibi ağır na hştığı an~ılmıştır. Yeni bütçedeki maruz 

148, 29 Martta 1~,80 e yükselmi~ ve dün k1l vasıtalarını .snk ;e idare edenlerin ar - 557.445 llralık muhammen noksanlığı tahak 
148,75 e düşrnü~tflr. ka.dan ~ 'ft'.188iti :tolqhtla gö.ret>llmeı~ kul: Yeya tansııattan mfitevellid olmayıp, et 

Ayni ıuretJe 1 Martta 874 kuruı olan l8l'i io.in arabalarm dışında ve şoför mahal- fiatlannı d~i:ımıek üzere hükümetin taleb 
100 liret dün 742,'1'5 olarak tesbit td.llmiş- lfni'."l ıolunda bu ayna bulundurmaları mec. ve teki!fl üzerine mezbaha resminde yap1 • 
tir. baridir. lan tenzilatı ka.rşllamak üzere müvazenel u.. 

Ann caddeye çıkan Te ayni sınıftan bu _ mumiycden. yardım olarak 938 senesinde ve. 
lunan iki yoldan mezttı.r cadde lstikame - rllen ve 939 bütçemize ithal edildiği halde 
tlnde ıeyretnwkte olan nakll nsıbtlarını ş.lmdiyı:ı kadar verilmediği ve verllemiyecetı 
!da.re •cenlerden lkliş J.stikametinde sol ta.. anbşıl'.ln 400.000 lira ile ahvali hazıra dola _ 
:raf1ak1 yoldan QJkacak olanlar. ses veya ~ık yısile gümrük resminde . hasıl olan tena • 

E~rJr tekl<esi işleten 
bir kadın yakalandı :, ı~~~nve;=.:ağ 0~~afı kollolamağa !e kustan dolayı 939 bütçesine konulan 950.000 

ara Y vennege liranın 500 OCıO lira""' tenzili ha.!eblle h--' mecburdurlar. · ,,~ ......, 
olan 450.000 lira ve buna müma.!il. dJ~er bit 

Yeni bütçe iki k.al.enı.dfü baslJ. olan farktır.> 
BeMdiyenin 1~ :teneel varidat bütçesi Sehir MecJi.\J cuma günü tekrar topla.aa.. 

tet:lı:i.k tocfilmet: fizere bir ltitab halinde ha - caktır. 

Dün dört yerde yangın 
çıktı, bir ev tamamen 
ya--dı iki kişi yaralandı 
Dün şehrin dört mu1ıtelif semtinde 

yangın çıkını§, bunlardan Bakırköyündc 
KartaJtepe caddesinde mütekaid Mehme-

de aid iki kat.k ahşab evin :dt katın -
dan çıkan yangın itfaiye tarafından der
hal .söndürülmt4tür. 

Galatada Rızapaşa sokağında 21 sayılı 
Yorgiye aid demir fabrikasında kontak 

Nazillide yeni 
bir ilkmekteb 

binası yapılıyor 
Nazilli (Hususi) - Geçenlerde Nazil

liye gelmiş olan vali Sabri Çıtağm ver
dikleri müessir emir!er meyanında aşağı 
Nazillinin müzmin bir derdi olan ilk okul 
binasının yapılması ~ de vardır. Yedi 

bin liralık istimlak parası bankada ha -

zır bulunan okul binasınrn yeri bir türH1 

hazırlana.mamakta idi. 

- Na··ma.-Ja. ' sile sarsılan vücudler. fimdi en temiz , ~ Ena? tekkai irfeten Belkis 
_ Benimle alaJ mı ediyorsul! hanı-, hissiyatın taktı~1 kanl\d1arla tayflar ha- . 

yü.rliılden çıkan yangın da derhal bastı
nlm~tır. 

Öğrenildiğine göre bu yerin süraUe is

tim 1 ak ve tesviyesi için icab eden emir
ler verilmiş, yeni sene ihtiyaca uygun 

bir okul kurağının inşası için muktazi el

li bin liranın da vilayet bütçesine eklen· 

mesine karar verilmiştir. Btl hayırlı ha • 
ber halkı memnun etmiştir. 

ınım? lınde aşkın nirvamı.<=ma )"°jkseliyodu. Mar:zt esrarkeşlerdeı: B~lkis adın?a Kuruçeş.mede Firuzzade sokağında a-

i 1 bak. Bir&n oldu ki kalblerini bir avn,. su ka- genç hır kadının Karagumnıkte Kurdaga vukat Marakosa aid ve bir f\elçikalı ai-
- nanmıyo.rsan ge. .. h 11 · d 9 1 · · b" · · 
G,.:ı· d . kt" ç k k.alf bır'. dar berra.k, bakışlarını bir bahar seması ma a eun e sayı ı evını ır esrar tek- lenın kıracı olarak oturduğu evden çıkan 

.auıp per eyı çe L er ~ a . ~. .. , k . h ı· . di~ b. -dd 
feryad kopardı· ıkadar avdınlık gorduler O zaman süku- esı a ıne getır ıP ve ır mu etten - yangın da, bina ahşab olduğımdan kısa 

A · bı.!t Akl 1 ne<tle daha normal şeyler konuşma'-·.:ı beri bu.rayı işlettiğı zabıtaca t~sbic edil- b' fınd . . d ki il b' - man yara w.. ım sana cmane.. , . ı· ır zam.an zar a ıçın e e§ya e ır -
ya duyadana mab:nıluruz. başladılar. mış ır. likte tamamen yanmıştır. 

- Du"'""'"'l.,.rsa duV'<:lın]ar. Nice sonra, Zeyneb ilk deb. sorulma~ Dün memurlar bu evi basmJşTar ve içe E . . tal ld ~ .r-ı:- _ ~--· vın sı$or ı o ugu anlaşıldığından 
Nay:man Zübev~I!in ellerini tuttu: Ia:ıım gelen suali !Ordu: ri<ie bir miktar esrarla, esrar içmeğe Dönkii ithalat Ye ihracat fai'iliyeti 

- -:ı.. ·ı "- b kl b , .,._ Ü yaııgının ne suretle vukua ge!dıği araştı-
- Am.an k.al:facığım! S<.-n hunun sözü- - Buraya nasıl ve ne zaman iC-1din mwısus: nargı e ve "'8 a ar ıt Rran m · rılmaktadıT. Dün limanımıza Amerika. bandıralı 

Exmouth vapurile mühim miktarda de .. 

mir çubuk, makine ve aksamı~ elektrik 
malzemesi, kimyevi ecza, boy<ı ve cna, 
cam eşya, teneke levha, pamuk mcnsu • 

cat, ham deri, kağıd eşya; Sovyet bandı· 

ralı Krasni Profintern vapurifo keten 

ne bakrna
1 
çık dl.şanda bekle, odaya kim- Nayman? 1Jade~ etmi~lerdir. 

ıe gİ?:rnesin. _ Bu i.abah Mttud Yalvaçla Baybar- Emniyet müdürhiğüne getirilen B<!l -
F~ kadın cJelikanJ.ıyı temin etti: sın wmnı aetirdik.' iris, suçunu ikrar etmi~. asriye 5 mci ceza 
- Meralı. etme aslanım! Ben kapıda Zey~b hayretle kaJlarını kaldırdı: mahkemeısine teslim edrl'miştir. 

be~r, Melike uyuyor duim.. Siz tatlı, - Baybarsın karısını mı?. Sekiz esrar ve eroin kaçakçısı 
tatlı lt:onuJUn. amma merak oldu bana, - Evet. yakalandı 
ılz ne 1.aman g,eldiniz?.. - Ah! Bunu anlamıştım. K.adıı:cağız, Zabıta dün iehrunizin bazı yer'erinde 

- Şimdi, firndi ~rda.bdan [*]. Soı:ırı başından geçenleri Musa vadisinde biri ani araştırmalar yapmış, sekiz eroin ve 
uzı.m, uzun görüşürüz. ffll~, biri yaşlı iki Türk tara:fından kuı- esrar kaçakçısı yP.kalamıştır. Yakalanı:ın 

- Aman Wı pek uzatmayın, ıonra he- tar1la:ırsk Gera getirildiğini anlatıyCJll' kaçakçılar İbrahim, Abdürrahm2.n. Ali, 
pimiz mah."Vohıru:z. du. Türklerden birinin ı•:ret iri yan 1-T Nevzad, Hıic:evin, Reşad. Yurof VP Ah -

Zübey-de tel!ş ~çinde dışarı çıktı. Si- adam olduiunu duyunca birden şüphe· ;;d adındaki sabıkalılardlr. Bunlardan 
nlr ve t~den sapsaJa olan ıenç kız, lendim. Tam ismini soracağım madn Q:a. Alinin kahvesinde mühim miktarda ero-

r;-1 ........ Burl -ı ..1.. _ bam (eldi. Sonraı kadının dairelllıi. a:y:rr- inle bi.iyilk bir ~aldırma bultmnuı~tur. 
~ ... Mnm.r Te ye a•rsıJ'ıarm ..... 1111- • • • •• • 

lunan "faıt yer altı yollarına ırsırdab• nun dılar. Fakat ıçımde bır şup1ıe uyarum~tı. Kaçakçılar bugün ad!1yeye tesf1m edi-
Yertllrdl. (Jh·ka:ıı ıı1r) Ieı:eklerdir. 

İki kişinin yanması ~ yaralanmasile 

neticelenen yanıgın da Süleymamyede bir 

arsadaki kulübede yatıp kalkan 60 yaşla-

rmda Malatyalı Naz.Henin kulübesinden 

çıkmıştır. 

Nazife dün bu kulübede ısınmak. üze-
r k

• v d _ , ___ k d.. döküntüsü, yapak ve keten gelmiştir. Ay-e paçavra ve agı yii!A.i:U en oseme . 

t h•-ı t 1 t aftan t· -1 . rıca limanımızdan Italya, Bulgaristan v~ a ... an u uşmus. er ye ışen erm 
d ·ı t b"·, - ed -· d - .. 1 .. ı fü)manyaya yumurta, fasulye, ba1ıkyağı, yay ımı e a eş uyum en son uru muş- .. . . . . . 

tü. "il' "- t h f N -r .k. yun pacavra, balı kıtre, cevızıçı, keçı kı-r . .[' a"a u esna a anıe VP. on ı ı r -
la dak. t M 1 k .. dl . . 1

1 
h, kuşyemi, arpa, taze balık portakal J.h".. 

yaş rın ı orunu e e vucu erının 
. . ı rac olunmuştur. 

muhtefıf yerlerınden yandıklarından. te- r . 
da-vi edılmek üzen• Haseki hastanesine 1 Italya için son günlerde satılan arpa 
kaldırılmı. lard1r. miktarı da 1000 tonu bulmuştn:. 

Son Postan1u ~frikaıı:. 23 ~karc:ısmda kalmca hellti Hicran başka - Öb~r meseleden dolayı. Baş memur aturm~ı; nazik vakur 

l
brr kahra düc:ebilirdi. - IJa.,ı:i mesele? bir ta,Tırla: 

Sıret Musfafanm elinde brr teı:>sile - Firar meselesi. Hicran hanımın - Vaktimiz çok kıt -dedi- bir an ön. 
vukarı çık•·~m· ~ördti. Kendi · de bah- E.vinrlen kactığ na da-ir merkeze ilıbar ce Hicran bammla göri.işi.ip işimizin ba
çeve dcı-~n1 yürüdü. Hicrana: henüz ·a-pık1ı rahkikat yapmak mecburiye- sma dönmek mecburiyetindeyiz. Onun 
!'eobr.emlerlc nemli taze- b•r cicek drme- timkyb. için nazi.ir teklifinizi kabul edemiyo -
ti tcplam~lr ·~tivordu. Yeni açmrc: kri- Meıl'ur ltlilümsiverek devam etti: rmr.. Hicren hanım nerede? 
zan~.:mlP.re d'oı!nı ik" adım atrrıamıc:b - O fi!P'-'e bir müsab0 bet. bir vanlı~- Siret bay~ml!k geçiriyordu. Simdi 

DWttor yulta.n çı:k:uken S.i.ret mut - ~dü. Fakat bunun dedikoduyu körükle- ki hahr.n Kan•sın•n z"lini: duvarnk bak- lıık yüz""ı:den tanı~..ık. Fakat g.ene bir o ne mi.Hhi~ bir heyecan ve korku için
fağ'a doiro yürüdü. N,;muı. alaycı VQ DH'kten biışka ne faydası olacaktL? Se- tı. Ah! Miithis. müthİS'!. Dün !'!~ mer- zrıh.ta :rrıes-ele!ri ortasındr-ı kaldınız. de lcafacaktı? Boğulmuş bir sesle: 
fİ.\riiltülil ıerile birden duraklaıdı. Gimç. ı.inl çıkaımamağ;ı ~rcih ederek tekrar ke?:de ~örü~kleri memnr, bir komiser Garib' - Hk.ran hanını? -diye mırı1danch .. 
aşçı Mustafaya: ~mek ~~ına döndü. Ve Mustafayı ve ~ivil ve bir de resmi polis! Siret havret ve ıtırabla dinlivordu. F'akat Hicran hanım hastadır memUl' 

- Bm S&M demedim mi dangalak? çağırma.le için :ıtle bastı. Ac:çı kosarak kalpıvı actı. Siret sabah Memur onun 1" ·· -i•nii seımekte ge- bev, simdi ck>ktorla beraberdir .. 
-diye kahkahalar atıyordu- Bizim bey Düşünüyordu. Dehe. iki gün olmadan kıvafeiine rağmen gelenlere doğru yü- cikmecli Ve t" •ınive basladı: - Emin o1unuz kendisini mümkün 
bu gece tabese~h onun odumde.ydı. bu kııdar şişen dedikodu bafonu kimbi rü<lü. - Ben me...c:ele iıarn etmemek için rldu0u k.:ıdar az rab.Gr.51z edeceğiz. Bir 
AtP~le prunuk işi bu oğlum. Alefle pa- lir d1!1h2 :rıe I:adar üfürülfrp şifirilecek ME>mU" 011a nezaketle selam verdik- buraya S!elmeği tercih ettim. Sizi tek-lkaç sorgudan ibaret! Asla yornlmıya • 
muk!. Bizim beyin sabrımı gent! diy•· ve belki bir 'bomba gibi petlıyacaktı. tl!n sonnı: rar çafur:nak. isi bi.ivültmek ola.ca.fl·ı •. caktır. 
eeğim yok ... İkinci ~ceti bu! ... Ne de &ı:kin ha vatı karmakarıŞ'lk olmuştu. Sü- - Mazur l!'Örlinüz. sizi rahatsız et- Bahusu-: ortada bir de sıhhi mazeret - Fa.kat düsüni.inüz. Dün bir kaza 
o~a nazik nazeninim İstanbul çocuğu kima alışık olarl kafumı gi.ttikç~ koyu- tik .. fsht ca~ yoktı:ı. 'Bugün rnııtlaka olduğu ic~rı burava eelip görüşmek atlatmış bir' kadın şimdi polislerle kM'-
9& ondan ... yoksa... laşan htr buılut sanyordu. Fakaıt !Jütün Hicnn ham..ımm ifadec:ini lmak mec - d31ıP miinasib oldu. Emin o1unuz ki ~ıla~::ncrı tnbil heyecana düşecektir. 

Musta!R hiddetle tahta rn"5anın üze· endişeti Hicranın bunlardan kmhp buriyetindeyit! -dedi- mesı:>lcyi kısa kesm1y<> çahsaca·ğım. - Fakat ne çare beyim! Bu bir vazi-
tinc bir ~ V'llrdu: mi.it~~Mir ve ınettur ohnMbydı. Hiç Siret büvük bir ıztı:nbla kek~lMi: Siret şac:ıkınlık ve ızt1r<'lbdan nazik feıdir. Herhalde kendisini merke7e ge-

- Sus ulan! Sus b&! Senin Allahtın, ,.ti.phe y<>k bunaI~ak ve belki! Oh bE>Iki - Fmt krndm henüz rahats1zdır. memura haJA korkulu ıtöılerle bakı - t1rtmekten ook daha hafif değil rni'? 
peygamberden korkun, utancın yok 'Hfım 8.lıp bit' tarata k~acaktı. İşte o Ve bu kandan dolayı btr şikayeti de yor, ona karsı bir ev snhibine düşen va- Siret dü~ncesinden sıyrılaıı-ak: 
tnu? zaman Sfoe·t Ç<>k b@d'baht olacakh. Onun y~... ziff'~·i irmal ediyordu. Kendini toplam!- - Muhakkak ki öyle -diye N"vab 

- ~ utancı b€y budala~ İki _«enç yo.\c:hı:Un.u tıuavvwr etmek bUe kalbhtt - lCll1I için 6ejtıl efendim.. kaza va ~alJ.~arak: verdi- müsaade buyurunuz da gidip 
•kzmı hll'vaya açı.p sinek mi yutacak? Hl! ve ~rr.am-ız Mr zehirift ı81lCisı1e ltıv- mNRlest mahkemeye intikal e~ir. - Tesekkt\r ederim efendim -diye kendis;nc haber vereyim. 
ll~t !'~vdala.şacak.. r-andrrıyordu. Ak'3mdtw.ıııbcıri ztiınini İsterle9e, y1lm ınıum görülürse ora- cevah yerdi- buyurunuz içeriye: - Bekliyoruz efendim. 

- Sana kaç defa dedim ki bunların ~e«layarı bfr ftk~clm Otla nud bfth- dan ~mlır... Hıep beraber ytirüyerek evden içeri Sire: sel";eliyerek çıktı. Hi--ramn 
arasında aha ~ kadtt kötülük yoktur· 31e~lini henttz tHarlay&matnIJtı. Siret he:veca.nııu uptedoemiyere.k giroiler. Siret miı:ıafir memurları aşağı od;:ı::;ma girdıği zaman doktorla genq 
T>inlm imanım şaıhi.d olsun ki... Oflu lıtfitün b\t 41e<ttkodulard&I kur • S611dt.t: salona al:ı..Y"R!k memura döndü: kız ~aşırdılar. O kada'r sararmış VP ha. 

Siret birden mutfağa girip aşçıyı bir !ıaunaAln ıek ça!'eli bfr Mftddet Sçin - O halde ni.çm kend1alle aörüfllle}t - Bn:•urunuz beyler .. bilhassa size mb olmu~tu. Ondan evvel Hicra'1 en,. 
tokat atarak k:tpı dışarı etmeği düş!in- buradan tıcnıkla~1 ... Bl5yle btr teklif ioah ediy<lr? çok teşekkürler borduyum. dişe içinde sordu: ( A,·1:c:;;ı t"':"} 



10 Sayfa SO N POS TA Nisan 2 

(Memleket llaberleri) 
Ceybhanın ~er1 tardafı1 baştan 1 h:!i!~~~~::~is~~::&o 

aşa agaç an ırı ıyor kişi müşahede altında 

Çankırı viliyet bütçesi 
tanzim edildi 

Umumi Meclis 940 yılı için bütçeyi 393.177 lira olarak 
tevazüm ettirdi, fakat bu bütçe yapılacak 

işlere kafi gelmemektedir 

Belediye cadde ve sokakların kenarlarına fidanlar 
dikiyor, yeni bir hububat ve pamuk pazarı yapılacak 

Bunlar kuduran çocuğun 
komşu, akrabası ve mekteb 

arkadaşlarıdır Ceyhan, (Hususi) - Ceyhanda imar 
hareketleri memnuniyet verici bir şekil
le devam etmektedir. Yeniden yapılan 
Muradiye caddesinin iki tarafı ağaçlan
dırılmıştır. Evvelce dikilen ana cadde
deki ağaçlar aşıhrnmıştır. Keza eski hli
kumet konağı yanındaki sokakla, Halka
vi yanından nehre giden cadde üç sıralı 
ağaç dikilmek surctile kapatılmıştır. Ge· 
QOn senelerde olduğu gibi bu sene de ka
sabada binlerce fidan dikilmiştir. Mez
baha fidanlığında j'etiştıirilen meyvalı 

ve meyvasız fidanlardan halka paralı V"! 

parasız dağıtılarak bu fidanlardan hal
kın istifadesi temin olunmuştur. Diğer 

taraftan Camükebir civarının ve çariı 

içerisindeki parkın biran evvel ikmaline 
çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan iki sene evvel belediye 
tarafından tüccar1 ara satılan eski Ha-

V& ikmale çalışacaklarını vad Ve taah
hild etmekle beraber tanzim kılman ta-
ahhüdnameyi de imza etm.iıler ve bu :.şi Aksaray (Hususi) - Evvelce yaz -
intizamlı bir şekilde sona erdinnek üze- dığımız kudu.ran çocuk hadi.sesi Aksa. 
re bir de komisyon teşkil etmişlerdir. Se- rayda ~.0~ t:sır yapmıştır. Kud~~an Ha
çilen bu komisyon §U zevattan mürek- samn olumunden sonra son gune ka
bebdir: d::ır mektehe devam eden çocuğun rnı-

Reisliğe tüccardan Metuned Şirmet, zıkasını çalan, havuç ve ekmeğini yi
azalıklara Bedir KuzudiJli, Abdullah yen, onunla arkadaşlık yapan ve ku -
Tok, Ziya MülAyi.m, Kadir Çmgı ve ŞUk- duzun sirayıet etmesi ihtimali bulunan 
ril Derici. çocuklardan, kOinŞllı ve aıkraha .,ından 

. .. 80 kişı müsahcde altına alınarak Kon-
Bu pazar, şehrın mustakbel plAnına y ..J D .. 1,~ lb t d ih · k . . . a\ 1a au !\.e e av anesıne sev e • 

yugun bır şekilde ınşa olunacağından, d"lm' 1 a· HAd· ed ihm il · t 
h 'mi · · bak d d .. h. ı ış er ır. a ıs e a erın e -

şe rı .zın ımarı ımın an a mu ım 1. tt' w. • ... 1 k C Müd' d · · 
bir rol oynıyacaktır va ı e ıg: goru ere . eıumumı-

. liğince işe el konulmuştur. Anlatltdığı 
Çukurovada bahar na naızaran çocuğun babası köpeği bul. 

Çukurovada artık havalar .. çılmış ve muş ve ölen hu köpeği belediyeye te.s- Çankırı vildyet meclisi toplantı halinde 
devamlı yağan yağn;u~lar dinmış, il~ha hm e.:miş, bel~d.~ye .. de ~ahlilini yaptır- Çank;rı (Hususi) - Bu yıl vilayet Böyle olmakla beraber bütçenin aza:n!. 
har tam olarak gelmiştır. Her taraf zum- m"lk uzere bu olu kopeği baytarl1.ğa tev ummni meclisi valimiz Refik Noyanm si teşkilat is.lerine ayrılmak zoru o1du-

mam mahallesindeki eski mezarlık saha- a· rüd gibi yemyeşildir. Badem, kayuın, e- ı eylemiştir. Hayvan sağlık memuru rivasetinde açılacak 34 günlük bir içti- Q;undan. diğer ihtiyaclann karstlana • 
sı da hububat ve pamuk pazarı haline if- b i l'" k d w • rik ağaçlan çiçek açmış, diğer ağaçlar da u şe ayı ol 'ugu ehemmiyeti ver - ma ile vilayetin 940 yılı büt~sini mü· bilmesi kabil olmamıştır. 
rağ olunmaktadır. Kaymakamımız Bekir · Suphi Aktarım başkanlığı altında, me- yavaş yavaş yapraklanmağa başlamıştır. n:eıı:ış· ölü köpek hiç bir vere ı;önde- tevazin olarak tanzim etmiş ve dağ~lmış Bununla beraber çalı~kan valimi? _ 
ıarlık sahasını satın alan tüccarların.~z Halk, palto ve pardesülerini atmı~tır. rılm1~e_:ek ortadan yok olmuşt~r. He- bulunmaktadır. den beklediğimiz; gene bu dar ve az 
evvelki akşam saat 

17 
de Halkevi salo- Kahvelerin gündüzleri olduğu gibi gece- len Yı:~yet mak.amı da bu ~adıseyi e- Bütçe başlıca altı kısım üzerine ya· bütçe içinde isabetli çalışmalardır. Bu-

llunda bir toplantı yapmışlardır. Bu top- leri de kapı ve pencereleri açık bulwdu-ıhemmıyet~e takıb .~tm. ~edır: pılm~tır. Birinci kısmını teşkil eden na emin olarak müsterih olabiliriz. 
lantı iki saat kadar sürmüş va bazı k:ı- rulmaktadır. Bu v&zı,vet de gostenyor kı hayvan. htısust muhasebe masraflanna 59.934 Umumi meclisin bu yıl daimt encü
tarlar verilmiştir. Diğer taraftan, yeni yıl arpa mahau1ü lcı.lığı ileride ~~a~ A~ar~yd~ diplomalı lira konmuştur. İkinci kısım nafıcı. işle~ men 5e1;;iminde de nazarı dikkati celb 

Hububat ve pamuk pazarına 
70 

büyü'c ba~ak çıkarmı~ır. Çifçiler nadaslarını lnr bayt.a:a b.uyukA ~rr i:htıyaç v~r~ır. rine rn.293, üçüncü kısım maa-rife edece~ derecede yenilik olmuştur. 
mağaza inşa edilecektir. Mağazalar be- hummalı bir wrette aktarma yaparkeı~ Koyun .. ıtı.::ııırıle vası mer'ala~ Y~~un: 133.640 ve dördüncü kısım olan ziraat Bu yıl encümeni daimi azalığına; 
t-0n olarak (l20) bin liraya malolacaktır. diğer taraftan da pamuk tohumlarını ek- den Turkıv~~: hemen hemen bırıncı ve v~teriner işlerine 8.420, beŞ'inci kı - .{\li Saym-, Münir İnandık, (Çankm ), 
İnşaata Nisan ayında başlanacak- mtakle meşguldürler. planda ge.ldıgı halde kaza maal.esef yıl sım sıhhat işlerine 2 7.411 , afüncı kısmı Ismail Küfük (Çerkeş), Mustafa Ak • 

tu. Tüccarlar bu toplantıda, üze!" - Ziraat Bankası Ceyhan köylülerine tc- lardanher! baytardan mahrum bulun - teşkil eden müteferrik i!?lere de 54.607 man (Ilgaz) seçilmişlerdir. 
!erine aldıkları bu ışi biran evvel itmam humluk yerli pamuk çiğidi veriyor. maktadır. Alakadar vekAlet Aksa rayın lira ayrılmak suretile 301. 76 7 liralık 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~y~nmı~~k~ı~~ ~~~~ticia~bnı~w91.410lira~ ~daa~ Reşadipde çı~nsıcaksu 

Hendekte tutun satlşları Ada nada bir katil on sen~ye gözıönünc alır ve Aksaraya bir baytar b.ütçe ne 393. ı 11 lirayı bulan umum şifa kaynağı o'du 
mahkQm oldu yollarsa baytart işler salahiyetli ellere bütçe kaıbul edilmiştir. Tokat, (Hususi) _ Büyük zelzele fe-

Ad ( 
+T t ) K lın tevdi e-:lilmiş olur. ____ Ge\en yılki bütçeden pek farklı ol- laketi üzerine +,, 0 üstünde taQ kalnuyun 

(H 
A) H ..3-k tüt" ana nusus - araisa ın b"t 'l" tt 1 i b ~ -s 

Hendek ususı -. enU't;! un Şeyhler köyünde Hakkı oğlu Niyaziyi Biga ovasını basan med1yanb u çe. Vll ayke e yadapı masıd kC8 ve baştanbaşa yıkılan ve yanan Reşadi-
a4lırn ve satımı hararetlı 018.l'ak devam bıçakla yaralıyarak öldürmekten suçlu en ir<'ok iş er arşısm ol u ça yeye giden, orada tetkiklerde bulunan 

hararetlendi 

&tmcktedfr. Tüccarlar gilnden gtin~ Yusuf oğlu Zekeriya Adana Ağ'rceza su1ar mezruata yüzde dar ve ki.iç~ikti.ir. :3u yüzden?ir ki. u - Valimiz İzzettin Çagpar şehre yakın bir 
"-'zlcıhşmaktadır. On senedenber! Hen- mahk~mesirıce on sene ağır ha~e mah- doksan zarar yapfl mu.mi mechse teklıf olunan bırçok ışler yerde ve yol üzerinde bir dağ yamacı il-

ku dil . . bütçenin kifayetsizliği yüzünden ~ele- zerinde volkan dolayısile şellAle halinde 
dekte böyl~ hararetli satış görülmemiş m e mıştır Çanakkale (Husust) - Son '·ag"an 1- 11 b ..n-·lm bul kt dı _ --------~ .. . " cet\. y1 ara ırö!l\.1 ış unma a r. bir sıcak suyun akmakta olduğurıu gör-

Bigadiçte çiçek h-astahgı yagmurlar Bıga ovasını hemen tama- Ve gene bütçenin darhğı ve azl1ğı müş ve bilhassa bu su ile çolt alAkadar 

B
·g d' ıH .) Nah. b ~lı men su altında bırakmıt ve muhitine yüzılmden bu y11 fevkalade bir şev ya- olmuştur Buraya gu"zel ve modern bir 
ı a ıç , ususı - ıveye a6 k + __ --- ha · · 

Ç k
. d kli , .. .. d . k h • t 

1 
~ ço zarar yapmıştır. ınsan ve yvanca pılamıyacaktır. Ne yol. ne köprü, ne banyo mües.sesesi yaptırarak halkın bti-

e -ır e .iCoyun -e çıçe as a t6~ zu- · ı d .. l 1-··" · hfır ettiği hükumete ihbar edilmiş. kö~ zayıa! oma ıgı an aşı~a da mezru- mekteb. ne de başı~a ihtiyaçlar kaqı fadesini temin ettiği ve o civardakı halkı 

ve mul değerinde satılmamıştı. 

Geredede P. T. idaresi teftif 
;
1

.. t ~ hh t .. a·· .. h"'k-"'- t atın 1 " 90 nın ıruıhvolduğu söylen.~ - lanac8·ldır. Ancak butıün vaziyet oldu- bu suretle çok sevindirdiği memnuniyet· 
ye v. aye ·~ 1 a mu uru ve u wue yor Hükümetçe · beden tedbirler ğu 'b· k 1 kt V belld d 1 Gerede (Hususi) - Kazamız posta doktoru giderek hastaları muayene et · . ıca gı ~ ! aca ır. e .. @ yı or. le haber alınmıştır. Su sıcak olmakla be-

ve telgraf idaresi müfettişi Reşad Ün&l mişlerdir.- alınmıştı~. Bıgadan Çanakkal~ye ge - tas• istıkraz zarureti dogacalmr. raber yapılan tahlilde de iyi netlceler a-

edi .iyor 

t 
. . ..J t ft' ed'lm kt 'ken rıörü y p 1 a enede ı.·st"l 1(...,. len şosenın 9 uncu ldlometresınl de su Valimiz Refik Noyan bütçeyi azam! lınmıştır. Reşadiye kazası halkı ile köy-

nr aııntıan e ış 1 e e 1 n h - . :. 1 ;; ~mu i 
1 

. na d .. 's;:M su bastığı için posta w nakliyaft bir gün gayret ve itinalarla fuzult mssrafiara liller böyle bir hamama kavuşmtıf olına-
len lüzum üzerine üç müfettiş da a çıçctı;ıko ud_,u ba;:tün~şı hmıı°'k 18e .e nk ye sekteye uğramıştır. mevdan vermiyerek tanzim etrnistir. !arından memnundurlar. 

. . ~ . mina~na u a a ~~ a~ ==========~~==·=======~===~~~-~-
gel~rek bırkac senelık muamelatı teftışe + tb 'k' , 'lm" t k h -

başlam~ıardı;. Müfettişler Naci aüroı, h:t ~:;u;~r~:r~::~ b~·:;;: ;a;n:~ : Bigadiçte Krzı,ay yardım Mahkemelerde: Beşikfaşfa kahveciyi 
Tevfik Gökcay ve Sevkettir. ~a bEJ<"lamı~tır. komitesi faaliyeti 

r Çankı rıda spor işlerine hız verilecek . ) 
~~~----------~-----------

Bigadiç (Hususi) - Bugün nahiye 
Kıvlay yardım komite!{ son toplantı
sım yaparak bu hafta topla.naıcak olan 
kongreye arzetmek üzere b ir rapor ha
zırlamıştır. Bu raporda şfmdive kadar 
Erzincan . felaketz~delerine 1800 lira 
para. 1000 parçadan fazla çamasır ve
rildiği, ayr~ca a~ker ailelerine, muhitte 
yaıngın felaketi görenlere ve Di.kili fe
IaketzedeJı:>rine de para yardımları ya
pıldığı zikredilmekte ve halkımızın 

giisterdiği yüksek hamiyet ve nrnka 
ı:ilkr anla yaaolunmaktafdır. 

Geredede havalar düzet~i 
Gerede (Hususi) - Kazamızda so

ğuk. ya!ğmurlu ve karlı giden havalar 
artık düzelmiştir. Karların erimesinden 
çayların taşacağı anlaş.ılıyoc. Çiftçi yaz. 
lık zeriyatına devam etmek(edir. 

Tarsusta havalar ısmdı 

öldüren sandalcı dün tevkif edildi 
(Baştarafı 4 üncü sayfad-ı) kında takibata geçildikten sonra mer'i ~ 

Mtiddeiumumilik suçluları 2 nci sorgu yete girdiğini beyanla, bunu ubat mak • 
hakimliğine sevketrniştir. HAkim üçünü sadile Resmi Gazete ve Meclis zabıtla -
de .isticvab ve h~diseyi tetkik ettikten rını gösteren bazı vesaiki ibraz etmişler
sonra, Rasimin tevkifine karar vermiş, dir. Ayni zamanda kendilerinin şeker sa-
diğerlerini serbest bırakmıştır. tıcısı olmadıklarını, sadece şekerleri ma-

Melba ve Lion fabrikaları mu1at yaptıklarını söylem.işler, ortada 

h
"bl . t k.f d'ld.I suç olmadığından hahisle, beraet talebin-

Sa 1 erı ev. 1 e 1. 1 er de bulunmuşlardır. 
Milli korunma kanununa muhalif ha- Mahkeme, müddeiumuminin talebi 

rcket etmek ve şeker ihtikan yapmak su- veçhile suçluların tevkifine 1<arat vere~ 
çundan haklarında adli takibata geçilen rek, dosya ve evrakı tetkik ve nihat ka -
Mclba - Lion fabrıkası sahihlerinin asJi- rarı tefüim etmek ÜQ:ere, duruşmayı t a· 
ye 6 ncı ceza mahkemesine verildiklQ - lik etmiştir. 

rini yazmıştık. Beş karmanyola suçlusu 
Suçlu Kostantin ve Koçonun durui - adlİJ8J8 yeri ldi 

malarına dün başlanılmıştır. Her iki suçlu Bir karmanyola vak'a.sının suçluları 
da. mahkemede vapılan isticvabl&nnda. dün adliyeye verilmişlerdir. 
hakları~daki. iddiayı reddederek, ezcüm- Hüseyin, Nuri, Aziz, Cebbar, lstefl' ve 
le, demışlerdir ki: Cemal isimlerindeki beş ınıçlu , iddiaya 

Tarsus (Hususi) - Havalar, iyiden c- Fabrikamızda bulunan 106 bin kilo göre, D-Okmecilerde Yanooaraylar yaıı _ 

Ç.ankm, (Hususi) - Beden Terbiyesi 1 ada, atıcılık, binicilik, avcılık, dağcıl1"!<, iyiye denecek surette lBlI1JWŞtır. Palıto- s~ok şeker gayri t~bii bir ~~r değil.· gın yerinde güpegündüz Ali isminde bl
~nkırı bölgesi vilayetindeki spor iıleri- tenis n atletizm .spor tubelerinı ihtiva lar çıkarıl.rruş, kadınlar w erkekler d~r. Geçen sene bır ay i~eı:sın~e 73 .bm rinin önüne çıkarak, ~ lirasını gasbetmiş
Jdn sönük bir halde gidişini izale için ye- edecek ve bu sahalarda faaliyet göstere- yazbklarını giymişlerdir. Park ve mc- kılo şeker aldığınuz ~akıdır. Bız daıma lerdir. 
~iden bu yolda kliıplerde itti.hazı lhıro cektir. Jireler daha şimdiden rağbet görmiye fazla şeker alır ve ihtıyacımızı kar,ıJa - Fakat, kendileri hakikatin bayJe ol -
p len tedbirlerin alınması hususunda Diğer taraftan bölge, bu yıl Türkiye başlamıştır. ınak üzere, fabr ikada bulundururuz.> madığını iddia ederek, sorıgularında· 
• geçende bildirdiğim giıbi - çalışmakta- güreş .birinciliklerine iştirak etmek üze- Tar!lusun maruf v• m ~.ıtır parkın- S<>E alan iddia makamı ise, suçluların - Bu Ali, arkadaşımız Nuriye teca -
~. . . . .. re hazırlıklarını hayli ilerletmiş ve peh- dan sonra en gürel mesiresi Şellale fiilini sabit ve millt koru~ kanununun vüz etmek istemi~. Biz müdahale edince, 

Faalıyetı ıki uç yıldır tamamen dur- l' 
1 

t k . 
1 

bahçesi ve civarıdır. Büyük bir sudan 32 ve ~9 uncu maddelenne uygun bul- korkup, kaçmağa başladı. Bu sırada, pa-
ırnt§ olan Bozkurd!'por yeniden bir kon- ıva1n ar mun azam e zemız ere başla- yec;ıillikler arasında hasıl o.lan mütead. muştur. Buna göre tecziye ve derhal tev- raları döküldü. Bir. de kendisine iade et-

k tal. t . d 
1 

mış ardır. '! . • fCe yapara ıma namesın e esas ı de- dit şellaleler cidden .pek nefis bir man- kıf edilmelerıni taleb etmiştir. mek üzere, dökülen parayı yerd'en aldık, 
Jifikliklerle. ~e seçik~ek olan y~~i bir l"otograf~ız Çankırı güreşçilerinin zara arzetmekte ve burada birkaç saat Sulç vekilleri ifte, müvekkillerinin demişlerdir. 
~re he.yetı ı.e faal hır. hale getmlecek- baila°:nda ıbölge idarecileri olduğu halde geçirenler bütün yorgunluklarım unut- mahkemeye sevkine ~beb olan b.mm ve Müddeiumumilik, hadiseyi tahkik~ 
tfr. Aynı zamanda bu klüp futboldan ma- ekzeraizler yaparlarken göetıtrmeldedir. maktadırlar. kararname hükümleTinin, kendilc-r~ hak- başlam4tır . 

• 



2 Nisan 

Yabani zeytinlerin aşılattmlmasma ve 
zeytinciliğin ıslahma dair nizamname 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) senenin tevzi mevsımine bırakılır. 
nıuameleler yapılmak ve bakımı müra- Madde 17 - Aşılanmak için verilen 
k.abe edilmek üzere zeytin bakım teşki- yerler ne maksadla ,.,iursa olsun esas 
latına devır ve keyfıyet bir zabıtname ile zeytinlikten maada hiçbir şekle konu1a
tevsik olunur, diğer sahalar ta1eb vuku- maz. Aksi takdirde verilen mezuniyet 
buluncaya kadar orman idaresinin mü- sakıt olur ve saha geri alınır. 
rakabesı altında kalır. 

Madde ıo _ Dokuzuncu maddeye gö- Madde 18 - Yahani zeyünliği mahsul~ 
dar hale getirmek ü.ıere ruhsatnamesini 

re zeytın bakım te~kilatına devredilen 
almış olanların bu .sahayı nıhsatname 

zeytınlık sahasının .ışılanmak üzere sa-
hı bıne tevdıınden evvel mezkftr teşkfüıt tarihinden itibaren hır sene içinde bakım 
ınemurları tarafından miktar ve hudud- teşkilatının tarifi veçhile temızlemfş vP 
larını gosterır ikı nüsha zabıt varakası aşıya müsaid bir hale getlrmtş olmaları 
tanzim ve taraflarca imza edilerek bun· ve en geç ikinci sene içinde 'lğaçıar. kA
lara ayrıca ıki nüsha da kroki raptolu· milen aşılamış bulunmaları icab eder. Bu 
nur Bun ardan bır takımı, bakım teşki- işleri vaktinde bitırmıyenlerin ruhsatn:ı
lıitınca hıfzo'unup :iığeri Vekalete gön· me1eri kanunun 18 ind madde·ine tevfı
d<'rilir. kan istirdad olunur 'Ve sahada'l eldP ,.,t-

Bundan maada nıüst.E'diden zeytinci- tiği mahrukat vesaire mevcud ic;C" zapte
l:gın ıslahı kanunu ile bu nizamname? htl- dilir, değilse bedeli tazmin ettirilir, :.ın
kiımler tamamıl~ riayet edece- cak fevkalAde hallerde Ziraat Vek· !eti 
ğıne, z tınlik içmden çıkarılacak bu müddeti temdid edebilir. 

SON POSTA 

Bu basit 'Vt kolay 

GDzel:ik 
reçetes:ni 

tecrübe ediniz. 
Ayni genç kızın 
tedaviden eıJvel 
oe so11ralıi re
simlerine ba • 

lnn111. 

her turlu rnahrukatı ve keresteleri zey- Madde 19 - Yukarıkı maddeye gört: 
tin oo ım teşkılatı ve orman memurla- temizleme ve aşılaına iş1erini ikmal e
r na k ntrol ettıreceğme, bunun hilafına denler zeytinliğin tapusunu ıtlm1:C: ÜZPre 

hareket vukubulduğu takdirde kanun! bir istida ile mahallin en bilyük mülkivc 
ceza ve tazmınatı kabul ettiğıne ve sa- memuruna müracaat ederler. Kendill'ri
hayı, tapu muamelesı tekemmül etme- ne havale edilen b•ı lstidalar ü:ı:erıne ba
den ve Ziraat Vekfıletinin muvafakatı a- kım teşkilatı memurları sahaların SJn 
lınmadan a ara ~,., reylemiyecPğine ve vaziyetlerini gösteren kroki ile bir rapor 
aksı halde bilcümle nukukile beraber tanzim ve dosyasına raptederler. Bu "'U

devir muamelesin;n kendiliğinden sakıt retle hazırlanmış olan evrak Vekaletin 
olacagına ve bu hususta hiçbir veçhile tasvibinden geçtikten sonra <;ah•hine ta-
zarar ve ziyan iddiaı.ırıda bulunmıyaca- pu veri1mek üzere kanunun 4 üncii r.nd- Bayan M. 
ğlaına dair bır taalıl üdııame alınarak aşı- dt•s;ne tevfikan mÜ?Pkk~resi tanzim ve S. diyor ki: 

n k ~·h d ı· l ehe tdimı b· aca' - a ken ırı~ tes ım o unur ve 1 malıallin en büyük mü"kiye memurun ı 
ır kıta ruhsat tezkere~i verilir. t d" a·ı· aynada gördüğüm vakit, ade • 
M ev ı e 1 ır. ta gözler me inanamıyorum. 

adde 11 - Bırinci derf>a' askeri (A rka.orı rıır) 
Cildını evvelkinden daha gü-

ınemnu mıntaka, ardaki va bani zeytin- -····································· •••• 
J zel, daha yumuşak ve daha 

lıkler halka tevzi edilmez. İstanbul İkinci İflas Memurluğun - nermin, bütün arkadaşlarım 
Madde 12 - Te b t ve ilan edilmemiş dan: tenimin güzelliğine gıpta na-

olan sahalar üzcrindı:ki talebleı· b.r gu-j &.volfüın<ta Cihangirde Oba aotak Ho _ zarlariyle bakıyorlar.. Siz de, 
na muameleye tabi t~tulmaksızın reddo- sepyan apartımanmda oturmakta olan ve yeni ve taze bir cilde. pyam 
lun ed --- ........ - hayret b "t tene malik olabi -ur. enelce tıcareUe lftlgal en ~· .,,. .... ,~ ua-

Madde 13 - Yabam 7.E'ytinlik sahaları lu MehMed Klmilln ifiAsı 28/3/940 taribln- lirsiniz. Hemen bugünden bu 
genç kızın tatbik ettiği ayni 

birinci derecede hu sahuya en yakın köy- de açılıp tasfl~nın adt şekilde yapılmasına basit ve kolay güllellik reçe _ 
lerden toprak sahibi ıı)mıyan!ara, ikincı karar vrrllmlş oldutundan: tesine -başlayınız: Bu gece yat-
derecede küçük çiftçi'ere ve hundan son- ı - Müfllste alacağı olanların ve 1stlh - rnazdan evvel yüzünüze ve 
ra da diier isteklilere tevzi olunur. Ayni kak lddtasında bulunanların alacaklarını ve boynunuza cilt unsuru olan 
dereceden b" k L· • •• t 1 . 1 istihkaklarını llAndan bir ay lt;tnde İstanbul pembe renkteki Tokalon kre-

ır aç ... ı;ı muraca~ c mış o - ~~-"' :~-
duoıh· takd. d · t"-" d h 1 ikinci lflfıs dairesine gelerek kaydettlrr.ıP.lerl mınt lJU.lun~ 

gu ır e ıs ınac;ını a a evve ver- h"ı•- ı Terkibinde Vıvana Universi -miş olan . . . ve d·lıllenni ısened veya defter u .... a.::ın J 

tercıh edılı::. vesalrel a$ıl veya musaddak auretlerinl tev. tesinin meşhur bir profesörll 
Madde 14 - Bir şahsa veya şirkete dl eylemelerı tarafından keşif ve cBİOCEL. 

veyahud k" h .. ,_. h · t' · i tabir edilen kıymetli ve cazib oy Ul\.1111 ~a sıye .erme ver - 2 _ Ulllfma hareket cezayı mea'uUyeti 
lecek s h 20 h kt :l • d 1 .. ençlilk cevheri vardır. Siz a a e ar, ctn zıya e o awaz. müstelzim olmak ütJere müfil3tn borçluları- "" 
Anc k uyurken, -cild;niz bu kıymet -

a a1dıkları sııtıaları tayin edilen nın :ıynı mftddet içinde ltendtlertnt ve borç. li cevheri mas edecek ve her 
müddet içinde mahc:•:llü hale getirenle- larını bildirmeleri. ~abah daha genç görünecek.si • 
re ınüracaat1an halinde yeniden yabani s _ Mtlfllaln mallannı her ne matla olur. niz. Ertesi sabah yağnz beyu 
zeytinlik verilir, icabında bu yirmi hek- sa oLcı:ın ellerinde bulunduranların o mallar renkteki Tokalon bemini kul· 
tar nıiktarı İcra Vekilleri Heyeti karari- üzerindeki haklan mahfuz kalmak şartlle tanınız. Bu da, siyah benleri 
le tezv:id edilebilir. bwıları ayni müddet içinde daire emrine teY eritecek ve açık meaamelerl 

Madde 15 - Yokd;ğer·ne münasebet dl et'Tl~lerl ve etmezlerse makbul mazeret - llklaştıracaktır. Ayni zaman • 
k 'uli te lho. da cildi yumuşatıp beyazlata • 'Ve mu··cavereti bulunan köylere ve bu lert b~lunmadı ça cezayt mee ye u~u -

caktır. Bu tarzı tedaviyi tat -
ki5ylerdeki şahıslar:ı verilecek imar sa- yacatıarı ve rüçhan hatlarından mahrum bik eden (g{lnde 3 daık"ka) htT 
halarının imkan nishetinde toplu ve bir- alacaklım. bc:lın. kendisini birçok seu 
birine bitisik olmasına dikkat edilir. 4 - 10/4/940 Çarşamba günü saat 10 da gençleşmi' bulacak ve yeni gO.-

Madde 16 _ Yabııni zeytinlik t . t alaı:atlılımn llt lqttmaa gelmeleri ve müf. zellikte bir tene malik olacak -
ev:rıa 1 Hsl~ mf\şterek borçlu olanlar ve ternıertnln tır. TOKALON kreminin mil> 

her sene Nisan ayının başı~dan EvlO? ve borcunu tekeffül eden aair klm.'ielerm mir neticeleri ııarantldlr. 
sonuna kadar yapılır Bu mııddct bittık- to~lanmacj,'l bulunmata haklan oldu~u DA.o ----------------
ten sonra vapılacak müracaatlar ertesı olunur. <25720) 

Deniz Levazım sabn 
alma komisyonu 

ilanları 

,_. Ôksürenle"e: Katr'ln t-lakkı Ekrem ~ .. 
~ Hal<kı Katran Paslilleri de vardır. 4 J 

lstanbul Vakıflar DirektörlUgU ilAnları 
3/N1aan/940 ta.r1Jı1ne raat.ııyan Çarpmba 

güniı aaat 11 de kapalı u.rfla münakaaul ya 
pılacatı UA.n olunan 963.800 kilo ekmelin 
göriılen lüzuma binaen mtinaka3aaından 

8ern\l 'Ve mahalıesi 

Davudpaşa Ka.sabUyaa 
Davudpaşa Ka.ınbUyas 
Kaztıc;eşme ra tıhııul
tanmehmed 
Kazlıc;eşme P'atıhsuL 
tanmehmed 
f!yftb, Kmlınescld 
Kasabllyas 

E.Yiib, Kızllmescld 

KazııçefJlle FatthsuL 
'llnmehmed 
Kazııçeşme Fatlhsul
ta.nmebmed 
Abaray, Çakırab 

!riib, Yeni Alipaşa 

Cadde veya Mokalı 

iskele 
Hoıresancı odaları 

Demirhane 

Demirhane 

Dtbağhane 

Samatya 

Kalender hane 

Demirhane 

Demirhane 

Tramvay 

Kurukavak 

No..a 

5'1 

24 
'12 

57 

83 

12,14 

90,9C/l 

Abpb ev 
Ahşa;b ev 
Ahşa.b eY 

Ahşab n 

Mefl'Qtahane 
Kadem tetkML 
n1n harem kı.mıı 
Caferp&f& tek. 
teli aamalwieal 
Düktt.n 

Ara 

Muhammen sarfınazar olunmu.ştur. c2508• 
aylıtı 

Lira Kr. Adapaan Birlnei Sulh Bikimı.ltinden: 
&!u J81 
Karar 80 

10 00 
5 00 
8 00 Adapazarı Gedltollu mahallesinden imam 

otıu Osman Uluer ve İ.mıail kızı Reflde Ye 

'1 oo Ya~cılar mahallesinden Mehmed otlu Meb.
med Al1 Topallar vekm avukat Ahmed A -

8 oo car tarafından mftddeaaleybima O«lltotıa 
5 oo mahallr.c;lnden Çefme meydanında H nu _ 

mar&ıı evde Zekeriya kızlan Ane Hatice ve 
2 60 Makb~lf> aleyhlerine t.stlsal eyledlkleı1 Yal

cılar m&balleııinde ,tfJn bir kıt'a aranın f11-
S oo yuuı:ıun lsaleıd hattındaki illmı gıyabi mftd. 

deaaleyhimanın ahiren ikametglhlannı ıert 
4 oo ne lstanbula ııtttlkler1 ve fatanbwdatl ad _ 

res:erinl bJlen oJmMıtınctan tıeblll odlleme. 
75 mlş ol~uma mebni bu babdakl M0/181 e. 

Benelltl ıaa ve l!O lrarar numaralı lllmı gıyablyt llA.n 
tarih.inden 1t1baren bir hatta içinde temyiz 

Bahçe ve 24 00 etınedtklert taJııd1rde kesbi kat'iyet edecetı-
barata nln malOmlan olmak Ulnı teyftyet olunur. 

Yutar d'!I. yazılı mahaller 841 senesl Mayı.s aonuna tPclar kiraya verilmek tlzer.:ı açık ,2559, 
&rtt.ırmıya çıkanlmı.ştır. İstekliler 9 Nisan 940 Salı ıünü aaat on be§e tadar Çemberli- ----------------
t&tta İE.tanbul Vakıflar Batınüdüı-llltiinde Vatı! Akarlar kalemine gelmeleri t2W> istanbuJ İkinci lflis Memurluğun -

H k T elan: 

150.000 Lira 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaatı l16nları 
aoo ton yulaf, 200 ton kuru ot, 2Cı0 ton ve 3 cü maddelerinde yazılı veaalltle oeuı gün 

arpa pazarlıkla aatın alınacaktır. Pazarııtı ft saaıte Kayaerlde Kor aatm alma lı:omts. 
5/4/940 gunu aat 1' ten 18 ya kadardır. yonuna gelmeleri. (1494) (2558) 
Ver~lt tallb olanların mezkür ıun ve saat. * 
te temlııatlarile birlikte Vbede aakerl satın 60,218 k lo benzln, 3985 kilo vakuru, 1750 
abna tom~onuna gelJMleri. 0491J 12~53) tııo valvaıln, 235 kllo gres yatına :Pazarlık 

• gunftnde verilen nat gali görüldüğünden ,._ 
98 to"' un puarlıtla 9 4ı.1940 ıünil saat nkl,.n pazarlığa çıkarı.;mı§tır İhalesi 3 4/940 

15 de İzmitte Tümen satın alma komtsyo - Çarfamba günü saat 10 da Lüleb:.ırgazda 
nunda satın alınacaktır. Tahmin bed~I lJ.691 ukerl sabn alma komtsy nda y pılaı:alıi.. 
lira; teminatı 808 liradır. Şartnamesi An - tır. (14 5 (2557) 
kara İstanbul, Eskişehir Lv . .AmlrlUderi .sa. 11 
tın ~ma komlliyonlarında ve İzmıtte me:ıı. Aşağıda yerler! ve mltt ları y zıh SJ1ır 
Jt6r komisyonda görülür. İatetıUerln bent ellerinin pazarlıtı ~ 'f rn-reqembe ırDntt 
stın ve .saatte İmı1tte tumen satın alma lto- sa t 10 da Süloğlunoa ıumen satın al:r.a to-
mtsyonuna gelmeleri. d493• •2555» ml.syonunda yapılacaktır. İsteklilerin kamı.. * nJ ve.ilkalarlle komisyona gelmeleri 

&.her çiftine tahmln edtıen fiatı 225 kuruş (1498 _ 2S58 ) 
olan 10,110 c;lft yemeninin hepat nya 6.000 Miktarı Talunin Teminatı 
w 5,110 çifti ayrı ayrı olarak talibine ~ '4 MO bedeli 
cunıa günU saat 15 de pazarlıkla ihale cdlle. Kllo Lira 
cektlr. Tahmin bedeli M,997 lil'ft 50 lruruş; 

ilk tem!natı 1,8'14 Ura 81 lmrnştur. Şartname. Huköy 
.n lstanbuJ, Ankara Lv . .Amirlikleri ve Adana, San cl:ın!şmend 
Kaperı a.c::kerl satın alma komiayonlarınıla Sulotıu 
pölnr. İsteklllerin teminat ve kanunun 2 Yağcllar 

liOOO 
5000 
5000 
5000 

1550 
1550 
1550 
1550 

Lira 

ısı 

133 
133 
133 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
ı - Kulell, Maltepe, Buraa ulr.erl ilaelerinln her üç sınıfına da önilmtizdeti Haziran 

tıılndr baılanacak olaıı 940-941 derı 1lh 1çln talebe alını.cattır. 
2 - - A!ınacat talebelerin öz turk ırk:ndan olmas• tendlslntn ve ailesinin kötü hal ve 

IOhrı:t sahibi olmamuı aıhhl muayenede satlam çıkması ve yapılacak seçme sına -
tuıda da Irazanmuı şarttır. 

3 _ Bir aene tabslll tertedenler yaşını btlyütuıtı~ ve kü~ültmiiş olanlar kendi okulla. 
rmın sınıf ıeçme aınavmda ipka veya bütü:ılemlye kalanlar ya§lan boyları ve ağırlık-
11"1 tallmatıakt ha4JeN U111Ul olmıyanlar ukcrl otallara ahnmazlar. 

4 _ İstetlllerln fimdi okumakta oldukları mekt.eblerdelı:l taballlerine devam et eldt 
beraber 10 Jfll&Dd,an itibaren bulundı;kları yerlerdeki askerlik fubelerlnden dlier ta,. 
clltabul prt.larUe müracaat yollarını ötrenmPlerl ve buna göre de kaydukabül U~ıd • 
Jannı en ge~ SO/Mayıa/940 a kadar tamamlamıı olıriaları llzımdır. 

s - ts etlllerJn sınıf geçme ve.ııltaları Haziranda bulundutlan okullardan asker! JL. 
•lerce cetbedllecet ve büUlnlemlye 'icalmadan sııııf -geçenler seçme .sınavına ~ağırılacatfi. 

Askeri llae II ve m sınıflara aırmtye muvaffak olanların HO yılı kampları ileride 
ukerl okullarda yapılacaktır. 

6 - Askerl ona okullarla mualkl an'at ve kara gedikli erbaş hazırlama orta okulla.. 
nnı.n kaydütabul şartları ve zamanları ayrıc l!An edllecekUr. •252b 

İnhi~ar~ar Umum Müdürlüğünden: 
A _ Tuzlalardaki açık memuriyetl~r için İstanbulda umum mudürlük merkezinde, 

Ankara ve İzmir bqmtk!ttrıtıklerlnde bir milnbalı:a imtihanı yapılacaktır. 
B -- İmtihan tarihi ayrıca pzetelerle llln edilecektir. 
c -:- İmtihana girmek t.st!yenlerln atalıdatl vasıf H fU'tları haiz olmaları llwmdır. 
1 - San'at 'ffJ& usta mektebinden mezun olJllJlt, 
a - .Askerllllnl bitirmiş olmak veya müeccel bulunmak, 
3 - 21 yatından aşatı ve 30 yaşından yukan olmamak, 
f - Slhhatll bulunmak ve bedeni arızası olmamak, 
5 - İyi ahllk sahibi olmak, 
D _ imtihana talip olanlar bir dilekçe ve evrakı milsbite ve üç fotolrafia blrllkt<' 

istanbulda umum müdıirlük memurin şubesine ve Ankara ve İzmirde bulunanı r or 
başmüdurltiklerıne müracaatla kayıdlarını ~ aptmnalıdırlar 

E - İmtihan mevzuu şunlardır· 
ı - Hesah ve hendese. 
2 - Resim 
3 - Umumi malumat. cCoğrafyaıı 
Net: 
ı - İmtihan neticesinde ayni dereeede muv,,ffnk olanlar arasında yabancı ll!tn 

va.kıt olanl:ır tercih ed11lr. 
2 _ imtihanda tuananlann muvarta!U e 'e tahsil vaziyetlerine ~ôre Bare::ndeld 

dereceler usertnden ücreUeri teablt edllerP.k tayinleri yapılır. 
3 Te.yln edildiği ma.ha! vazlfeyl 15 gün :zarfında kabul e'mlyenl,..rin battln 

baklan iptal edlltr. as Öy op Alay K. dan: Miifll! Neapolldül blradener tlrteuıe ,~ 
bunetclhı meçhul olan Saray tsbtınr tu'beıılnden 1-aıı otla._ aoımaıu Qsma..ı relıiA Yorgt ve Vaall hattındaki tnA.a:ı bl-ı 

- ~ealnl IJlldlrnıal ita. C. Mbk. U.. K. nun 211 macl4ellDe ~n ihtar olunur. dCrılmasına mahtemeee 28/3/IHG tariblnde 
UMU (9M) karar wrDmlt Oldala illn olunur. t25'1f0) 

4 _ l'!cneb! H.w.nma Yak f u unanlar h:ıngt 1ı~anı blldltlerlni dllek9elerlne yamnab.. 
dırlar. 

6 - Müraca&Uu 15/4/MO IÜDÜ aqau:ıı.-ıa kadar ıuwuı edilecektir. c2505• 



SON POSTA 

Çıbanları, her türlü yanıklar, arpacık, 

.sivilce, koltuk altı çıbanları, 'trpe~çe, trq 
yaraları, piyodermit, dolama, akneler, ergen

likler, meme ilt hablannı ve çatlakları 

lrn.ıjoktivit tark çıbanlan 

En erkt:n ve en 

Po iv alan Ye polimikrobiyen • şı EMİN TEDAVİ EDER. 

Vi OZA PATI Cerahat yapıcı b:tün mikropların 

yaşamasına mani olu:. 

• 
Anbar inşaatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 - Kırklareli ve Çardak iı:tasyonJarında yapılacak anbar, idare binasile 

buna müte!erri işler götüriı C'laralc kapalı zarf usulile e.biltmeye ko
nulınuştur. 

Keşif bedelleri Kırklareli için (15.726,55) on beş bin yedi yüz yirmi altı 
lira elli beş kuruş, Çardak için de (45580.20) kırk beş bin bef y'.ız 5ek
sen lira yirmi kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofia Unıum Müdürlüğünden ve İs
tanbul şubemizden alınabilir. 

3 - Eksiltme 12/4/194-0 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofis binaS'lnda yapı
lacaktır. Teklif mektublarıru havi zarflar makbuz mukabilinde Ofisin 
muhaberat servisine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktan Kırklareli için (1179,50) bin yüz yetmiş do
kuz lira elli kuruş, Çardak için (3418.50) üç bin dört yüz on sekız lira 
elli kuruştur. 

5 - İsteklPer teklif eVTakı meyanına eksiltmeye girebilınek için, ihale ta
rihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacaklan ehliyet vesikasını 

koyacaklardır. 

1 
6 - Birinci maddede yazılı ;nşaat ayrı ayn kimselere ihale edilebilk. 

cl490> c2539> ' - , 
Adana Belediye Riyasetinden : 

Gazoz Şişesi ve Gazoz kapsülü alınacaktır. 
1 - Adana belediye gazozhanesl ıhtlyacı tçlr. gerekıt olan clO,OOOı aded gazoz ffşesl 

lle ~000,00011 aded gazoz kapsülünün açık eks!ltmesinde talip 91kmad1~ından 1h:ıle 
müddeti uzatılmıştır. 

2 - Şişelerin muhammen bedeli beher adedi ı7ı ku.rıı' kapsülün beher b1n adedi 
ı22~ıı kuruştur. 

~ - Şişelerin muvakkat teminatı c52,~» lira kapsüllerin muvakkat teminatı d52ı 
liradır. 

4 - İhalesi Nisanın 12 inci Cuma günü saat 15 de belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Satın alınacak ş.lşe ve kapsüllere ald şartnameler belediye riyasetinden parasız 

istenebilir. 
6 - Taliplerin ihale glinll muayyen saatte muvakkat teminat m~k.buı.larile ticaret 

odası kayıd vesikasını hfı.mllen belediye encümenine müracaatları llAn olunur. 12548• 

Fizik • Cebir -Hendese -Kimya -Lisan 
ihtiyacınız otan bntnn dersler gnndnz • akşam • gece de veriliyor. (Çeru

berlitaş tramvay dureğı karşıBında Yabancı Diller ve Riyaziye Kız Erkek 
Okulu) birkaQ derste mUşkOllerinlzi giderir. Sınıfta kalmak korkusu bırakmaz. 

DirektGrD : Ziya Çetinkaya 

-açılıyor 

lslanbul füt bç~kapı Numara 23- 25 
Telefon 21224 .vı . Dtırviş Uğur 

İstanbul İkinci İflU Memurluğun • 
dan· 

Müflis Mustafa Faile masasına gelen 
hazinenin istediği 2340 lira 40 kuruş hak
kında iflas idaresince yaı:nlan tetkikatta 
taleb tarihine nazaran müruru zaman ol
ması ve müflisin gösterilen müessese ile 
bir alakası görülınediğinden kayıd tale -
binin her iki noktada reddine karar ve -
rilmiş olduğu ilan olunur. (25718) 
................................ -............. -.. ....... ..... 

İIAn Tarifemiz 
Tek dtım .anttm1 ........................... 
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Muayyen bir mtıdde' zarfında fu
ıaca mllı::tt.rda UAn JAPtlracatıar 
ayrıca tenzilltll tarıtem~den istifade 
edeceklerdlr. Tam. ~rım n çeyret 
ıayfa urınıar için ayn bir tarife deıp.lf 
edllmiştlr. 

Son Po.sta. 'nın ticari ilAnJarına aJd 
~ıer için ıu a~e müracaat edL. 
melidir. 

iJincllı& koHektU f:'lkkeU 
Kahramamııute JJaıı 

Ankara caddesi 

................................................. ·-···-··-· 
Son Posta Matbaası 

============-====-
NeJl'i)'at Müdürti: SeUm Ragıp Emet 

SAllİPLEBI: S. Ragıp EMEÇ 
A. Arnt UIAICLlolı. 

Nisan 2 

1 

l 

T ES i R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, Soğuk algınhğı 

1 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumund 
günde tl kaşe alınabilir. 

İstanbul Maarif l\llüdürlüğünden: 
MaarH VekllUği köy öğretmen okulla.n lçin aşağ!da cins ve miktarı yazılı battani~ 

ler kap~lı zarf u.sullle eır.,lltmeye konulmu~tu!". 'lahnıin edilen bedeli 54500 llradır. 
va\...kat teminatı 3975 liradır. i.,teklller bu battaniyelere aid şartnameleri Maarif Müd 
ltiğü yarcUrektörlüğün<le görebllirler. İhale 4 Nisan 1940 Perşembe günü sa.a.t 15 te 
a.rlt Müdürlüğünde toplanacak komtayon marifetile yapılacaktır. Teklif zarfla.rı en 
saat 14,30 a kadar kabul olunacaktır. (2095) 

Battaniye 
EF.yanm cinsi Miktarı Beherinin tı.a.tı Yekfın: 

Beherinin asgari sıkleti 3,800 kilo olan 
yün battaniye 
Beherinin asgari sıkleti 2,400 kilo olan 

battaniye 

500 

3500 

Traı bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamışhr. 

Piyuamızda daima mevcuttur. 

18 8000 

13 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanb 
Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundan: 

ı - Deniz Atölyesi lç1n 91 kalem tamir malzemesinin 15/4/940 Pazartesi ıtınil 
15 de açık eksiltmesi yapıla.caktır. 

2 - 'I·asarlarunış tutarı 4080 ve ilk teminatı da 306 liradır. Evaatlı llsteal komisyon 
dır. Hergün alınabilir. 

3 - - İsteklilerin ke.nunl vesikaları ve ilk teminat makbuzlarl~ Galata. 
caddesi İbrahlm Rt!at hanı ikinci hattat! komisyona gelmeleri 12445» 

Uevlet demir olları ve limanları işletmesi umum idaresi ilAnla~ 
Muhammen bedeli 1650 llra olan 3000 Kt. No.; 14 çinko levha 9/4/940 Salı günü 

(10,30) on buçukta. Haydarpa.,ada ga.r blna& dahilindeki kom.l.syon tarafından 

ek.sil tme usullle sa.tın alınacaktır. 
Bu işe girmek 1stlyenlerln 123 llra 75 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun 

ettiği ve-saikle birlikte eır.,ııtme günü saatine kadar komisyona müracaatla.n l1zım 
Bil 1§6 aid ~artna.meler komJ.syondan parasız olarak dağılmaktadır. (2300) 

Üsküdar Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
Üsküdar ceza ve tevkif evi iç1n 31/Mayı.s/940 tarihine kadar alınacak aza.mi H 

kilo ekmek açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen ibedell 1476 Ura olup muvakkat teminatı 110 lira 70 kuruştur. Eksil 

13/4/940 Cumartesi günü saa.t 11 de Üslciidar Cümburiyet müddelumumlllği mat.a. 
toplanacak komisyon huZ\ll'unda yapılacakıtır. İsteklller kanunt vesikaları lle bir 
me:zkür günde komisyona müracaatları; buna aid .şartnameyı görmek ve fazla mal 
alnıak ıstıyenlerln tatil günlerinden maada hergün mesai saatler! dahıillnde O'at 
c. MUddeiumumillli kalemine müra.ca&Uan llln oiunur. ı2•37• 


