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~giliz kabinesinde beklene~ Amasuada SU baSBIOI 
değişiklikler dün yapıldı . 25 k- 1 it d oy su ara ın a 

örçil harbi sevk ve bulunuyor, şehir de 
.d d k k A tehlikeye maruz! 
1 Or e e ece OS eri Mezruat mahvoldu, Amasyanın 

kom ilenin ba,ına geçli birçok mahalleleri tahliye edildi 

Lord Cetfildin uhdesinde bulunan koordinasyon 
' ne~a.. eti lağvedildi, sam uel llor ha va nazırı oldu 

Lon<lra 3 (Hususi) - Bir müddettenberi kabinede ya -ı ve idaresi hnkkında harb kabinesine tavsiye ve telkinler . 
ıulnı.lM tı< ıdC!ltu u.:g; h .. l!hler, bu akşam ~vekaletin bir de bulunmakla mükelleftir. 
tcbliğfü· ilfın edilmişti... Şimdiye kndar, asluıri t-rkan ile alakadar ne-zaretler a-

l'apılan c1t·~it:ikliklc.r netic·esinde bahriye na2'.rl Çör - ı·asnıda irtibatı temin eden ve Lonl Çetfildin uhdesinde 
çile, hu mevkii muhafaza r.(mekle berqber, harbin sevk bulunan koordinA~yon nez:ırcti lağvedilmiştir. 
\'e jflaresindc dnha faal bir rol oynayacak yeni bir vazife Bundan lıo~.ka han uazJrc Khıgslivud mührü hu lord-
tevdi t•,lilmi~tir. luğunn ve lıu vazifede bulmrnn Sir Samuel Hor da, hava 

Çöa-~iJ lıfulc•mil, hava, kı?ra ve deniz kuvvetleri ('rkilnı. nazırlığına ııakledilmişJerdir. 

lıarbiyc reisl<·r;niu to}Jlnııtılarına riyuet edecektir. İaşe Deniz tkaret nazın, posta nazırı ve diğer bazı nanr • 
hBzmnm dn işılrak cdoccği bu askeri komite, harbin sevk !ar arasında da değişikljkJer yapdm•şhr. 

1 ahariblerin 1 Romanyads 
ararlar1. terhis yol< -ye 

Fransız har~J kabinesi general Veygandın iştira\(ile 
yen~ opl nh yapiı, Hitler ablukaya karşı alınacak 
mukabil tedbirler hakkında askeri rüesa ile görüştü 

Bükreş Berlinin teklifini 
kabul etmiy;or 

Londra 3 (Hususi) - Bugün Bühcş -
te, hukiimet namuıa konuşmağa salahi -
yettar bir zat demi~tir ki 

- Hali hazır beynelmılcl vaziyet k(lr
şısında Romanya, ordu mevcudundan 
yüz bin kişi terhis edemez. İstihs<ılatımızı 
arttırmak üzere Almanya tarafından ya
pılan bu teklif1 kabul edecek vaziyette 
değiliz.> 

Alman casusları doktor 
Şahll İngilizlerin eline 

Yenı Fransıı kiıbitıcıi azaft bir arada düşme it. ten kurtardı 
Paris 3 (Hususi> - Harb knbınesi bu- r:areti wnum kAtibt Aleksiı Legerden 

ifin başvekil Reynaudnun riyaseti altında maada, Yakınşarktaki Fransu: kuvvetleri Sabık Alman 
• ... - 1 t h l iktısad nazırı Dr ;:rlanmıştır. Bu top an ıya, ar ciye ne- (Devamı 3 üncü sayfada) Şahtın, Am~rika 

F ransada intişar eden 
bir Avrupa haritası 
italyanları kızdırdı 

.. 
J_,'Ulustrat\on mecmuasında çıkan r. "A. . .. 

~talyan ve Macar gazeteleri blrkn9 ı-,-.. -... -.. -.. ,-.t-. OJL.. .. -•• ~ .. ":Hr~-~----
Cilndenbcri Fransa alcyhiM mü§terek ! ;' • 

hariciye müsteşa · 
rının bindiğı va 

purla Amerikay• 

,!litmek ~izere ı~en 

vapurun CebP.!ilt -

tarıkta birdenbirl? 
alıkonup baştan 

aşağı aranınağa 

karar verilme~:te Dol(tor Şaht 

bu seyahatin Akim bırakıldığınR dair g~
:Zetelerimizde kısa bir hAvadis çıkmıştı. 

(IH.varm 8 inci sayfada) 

Fransız Başvekilinin 
Amerikahlara h·tabcsi 
Pnris 3 (Hususi) - Başvekil Reyna-

1 

ud. gece yarısı. Ameri!ka halkına hita -
ben radyoda İngilizce bir nutuk söy -
lemiştir. 

Başvekil, Almanya tarafından icbar 
edilen bu yeni harbe. 1..aferin istihsali. 

(Devamı 3 Uncü sayfada) .................................................. ____ _ 
, Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

Vıtad 

Halid Ziya Uşaklıgil 

A maıyadun bir manzara 
Amasya 3 (Hususi) - (Yeıil) ve m.l§lardır. FelAket rakam ve yazı ile lta

(Tersakan) ırmakları, Amasya kurulduğu de edllemiyecek derecede? büyüktür. 25 
gündcnberi görülmem·ş blr ş kilde taı - (Devamı 8 inci sa)fada) 

Sahte mübadil bonoları 
dol· ndırıcılığının yekilnu 
100.000 liraya yükseldi 

Şebekenin elebaşı.lan (soldan saO<ı do!)ri): 1.tfılyo, At,ak. 1:ltunıı ve 'l'crvant 

r 

Mübadillere aıd sahte bono tanzim et- çektikleri te.sıbit edilen şebeke efradındu 
mek suretile Ankara ve İstanbul Ziraat ikilinin Ankarada yakalandıklarını, Se -
bankalarından külliyetli miktarda para (Devamı 2 nci sayfada) 

, 
Milli Şefin artistlere iltifatları 

• 

Mılll Şefin Komedi P'ranseı artistle • dilerine iltifatta bulunduklarını J-Uf -
rlni, evve1ki gece Ankarada verdikleri tık. Resimde Mılli Şef ve kabul esnasın-

(Bugün ş na "'Jlfad.a) 

bir cephe üzerinde yer almıı gibıdir. lHafl 
Parlıite çıkan L'illustration mecmua -

(Devamı 8 inci S&J'fada) · .................. . .. ~ t.m&ili milteakib, kabul ettikleril4 ve ken (Devamı 3 üncli sayfada) 
~----------------------' ı . 

b 
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(~____._Ş_e_h_i_r ______ e_r_e __ i __ J DlitfS 
Pasif korunma mütehassısı dün Haliç üniversitelilerin ,Ag-ırcezada bir sahtekarlık 

S. " . paltolarını çalan hırsız 
ve .lahtaragada tetk kler yaptı dun yakalandı davasına bakıldı 

Elektrik fabrikasında t~r:vir t~bancal rı atı'ar3k 
korunma ş~k1lleri etrafında tecrübeler yapıldı 

Fransız pasif korunmn mütehclSOısı Mu- trik fabrikasının muhafaza a1tında bulun
ren, dünden itibaren şehirdeki tetkikleri- durulması mühim meseJelerden birini teş
ne başlamıştır. Amıral yanında seferb~r- kil edecektir. Amiral. beraberır.de bulu
lik umum müdün1 Hüsamettin, İstanbul nan zevata bu gibi anlarda elektrik i~le
se!erberlik müdürü Ekrem o!duğu halcie rinin idare tarzı hakkında lazım gelen 
otomobille Haliç sahillermc gitmiştir. A- ı malumatı vermiştir. 
miral Haliçteki f:.ıbrik&la:-ı gezmiş, pasif Fabrikalar gezildikten sonra bahçeye 
korunma bakımından alınmış ola.".l ted - çıkılmıştır. Elektrik işletmesi a1 ~kadar 
birler hakkında alakadarların V<.'l'diği müdürleri amirale pasif korunma hazır
izahatı dınlemiştır. lıkları etrnfında llzun gelen izahatı vcı-

Havuzlara uğrandığı esnad::ı hnrb ha - miş, müteha-..,stan aldıkları direktifleri 
linde fabrikanın faa 1 iyctini sekteye uğ - not etmişlerdir. 
ratmıyacak tedbir'er hakkmda ıniite- Bahçede tayyarelerin atacağı tenvir ta
hassısın verdiği iuthat dinlenmiştir. A • bancaları tecrübe edılmi~tir. Amiral, bu
miral tetkikatı esnasındcl yanındakilere: ~aria da tenvir tabancaıarının at.Iacağı 

c- İyi hazırlanmaktasınız, lıer şey! zamanlan, tabancaların kullnılmn tarz -
yerli yerinde buluyorum. Yahud pek ko- larını, tayyarelerin bu esvada alacRğı va
Jay olarak yerli yerine koyuyorum• de- ziyeti ve korunma tekillerini anlatmıştır. 
miştir. 

Haliçteki muhtelif fabrikalar gezildiği Silahtarağa elektnöc fabrikasında dün 
esnada sığınak yerleri de gözden geçiril • yapılan tecrübeler muvaffakiyetl! neti -
miştir. Mütehassıs ba1.ı sığınak'arı beğen- cplnr vermiştir. Dünkü tecrübe,erin ve 

tetkikatın hitamında amiral edindi~i 
miş, bazılarının da ycrlermi değiştirmiş-
tir. Yolda gidilirken tesadü~ edilen ahşab kanaati kendisine refakat edenlere an -
binalar da görülmüş, bu hususta müte _ !atmış, dünkü gezmtiden memnun kaldı -
hassısın \"erdiği izahat dinlenmiştir. ğını beyan etmiştir 

Haliç sahilini takiben Silfthlara~a elek- Amiralin tetkikatı bugün d~ devam e-
trik fabrikasına gidilmışfü·. Hava tC'J11i - decektfr. Bugün diğer ı;emtl<'rdeki fabri
kesi başladığı esnada Silahtaıağa e:ek - kaların ~rülmesi muhtemeldir. 

Yen.iden bir kömür 
nakliyat tarifesi 
hazırlanacak 

Koordinasyon heyeti tnrafından kabul 
edilen kömür nakliyat tarifesinin mcr'i
Y"'t müddeti bu ayın 15 inde b~tmekte -
dtit. 

15 Nisandan sonra tatbik edilttek ye
ni tarüe hazırlığı hakkındu tetkiklerde 
bulunmak üzere Münakala~ Vekaleti ta-

rafından şehrimize gönderilen deniz r.ak
liyat fen heyeti mfitehassm azasından Ne
,., Atsan bu hususta al1'ıkadarlar1a gö -
rüşrne.kte ve armatör1crin de mütal<'a!'mı 

tesbit etmektedir. Nejad Atsan bugün VP. 

yann da tetkiklerine devam edecek ve 
Cumartesi günü akşam~ Ankaraya gidc
el'"ktir. 

An.karada bu ayın 8 inde Münakal!t 
VekUetinde toplanacak bir komisyon ye

ni kömür nakliyat tarifesinin esaslarını 
hazırlıyacak ve bu tarife koordinasyon 

heyetinin tasvibine arzolunacakhr. 

Şclırlmizdeki armatörler de, yeni kö
mür nakliyat tarıicsinin hazırlanmail sı

rasında gözönünde bulundurulmak ü~ere 
mütalealarını bir raporfa Münakalat Ve
ka1etlne bildireceklt> .. rdi.r. 

-------· -- -
P,rlament:>lı.r bi. l'ğindeki 

murahhas arımız d:in 
ş ~hrimize döndüler 

Lu,ganoda parlamentolat birliğinde 

memleketimizi temsil eden murahhasla-

Bazı pamuk iplikleri 
100 kuruş fazla fiatla 

satlhyor 
A vrupada harbin başlangıcından beri 

pamuk ip~ği ithal edilememesi ihtiyacın 
yerlı fabrikalar tarafından karşılanması 
vaziyetini doğurınU§tur. 

Fabrikalarımızın iatihsallenni aı ttır -
mış olmalarına raım~a çift kat 20 ve 24 
numaralı iplikler.in iltihsali yalnız Ye -
dikulcdeki fabrikanın bir tek mnkinesıne 
münhasır kalmış v<? eı tezgahları çözgü 
ip'iklerinde kullanılması yüzünden çok 
sarfedilen bu numaralar piyasada kıtlaş
mıştır. 

Bu kıtlık üzenne ellerinde bu mallar
dan bulunanlar paket başına yüz kurll§ 
zam yaparak satmak \'nhınıı tutmuşlar -
dır. Dijer iplikler piyasada mebzule.n bu
lunduğundan buntarm fiat1arında bir ta
havvül olmamıştır. 

~----

Bahk kabzımalları 
Ankaraya bir heyet 

gönderdiler 
Deniz mahsulleri hakkında hazırlanan 

kanun JAyihasının Münakalat Vı>kUeti 

tarafından Meclise aevkedilmekte bulun
duğunu yazmıştık. 

Bu husustaki kanunun bir an evvel 
meydana konacagı ha beri balıkçıları mem 
nun etmişse de kabzımallar bundan mem
nun olmamışlardır. 

Buna sebeb, kabzımalların ticaret'eri
nin sekteye uğrıyacnğı endişesidir. 

Münakal~t Vekaleti mütcvassltları or-

Palto hırsın Bil.inil 

2 ncl • ağırceza mahkemesinde dün ünl - ıraf:nd'in aı:ılan n~en hakaret davası dün 
versite1f' mü.st.ahdem Ekrem isminde biri - ne t.ıcc:lcnmlştlr. 
n1n sahtekArlık suçundan, duruşmaaına baş- Ac!llyc 6 ncı ceza mahkemesi .suçu sabit 
lanmıştır. Hld.lae, şudur: görerek, garetenln neşriyat mtldürü H'kmet 

İst.anbul Darülfünunu 16.ğvedllirken, Tıb ' Münın 4 ay müddetle hapse, 60 ıtra para 
Fakillt'JS!nde ufstan olan İffet Jsınlncie L·L cezası ve Konyalıya 75 llra manevi tar:minafı 
rl de r.çıkt.:ı k.alıruşt.ır. Suçlu Ekrem ise,. id_ öde:ne~e m:ıhkum etmiştir. 

d1a edlldlf;'ne göre. bordrolara ifte~ın ts.k- fı"ır gUmrUk ka k l ... d 
li<l"D inwasını atarak, 14 ay müddetle Ona ça ÇJ ıgı avası 
ald açık ına9..1lannı alm~ ve kendlslne gö_ suçlu:arı beraet ettiler 
türrnlyer<-lk. zimmetine geçirmiştir. Bil~hare Bnzı malzeme ürerlnde .noksan rc.s.laı ver. 
me...el~ mcycıana çıkınca, hakkmda adli tah_ mek ve kaçakçılıkla hazineyi ı milyon Ura 
k.l.Dt ve taltlbata başlanmıştır. · zarn:-a ~okmak iddia.sile Ford müesse.;es\ ve 

Neticede .auçlu görülen Ekrem sahtekô.rlık b1121 giinu·ük memurları aleyhlerine a"ılan 
lddla.:ı!le, ceza kanununun 339 uncu madde- dnva W.:ye 5 incl cezada dün netlcele ı"mış 
sine göre ağırcezaya scvkedllmlştlr. tir ' • 
Ek~e,n, diln yapılan dur~şmnsı m.:ı:~n - M:ıhkenıı> .suçu sabit bulmıyıırak, Foı·d a • 

da boyle bl.r hft.disen!n Irat iyen mevcut.: oL centn.sı müdür ve memurla rlle, gümrtik me
madığını söyllyerek, denılştJr ki: murlaımdon Muzaffer B:ı.şar, Ziya, Mazhar 

Bir müddettenberi, Üniversite binnsınn - Ben, İttot namına aldığım paraln!·ı , Aziz Çmar ve diğerleı1nln beraetlerlna ka : 
bir hırsızın dndandığını ve şayanı hayret gene kendisine verd1m. Bordroları da, 'ken- rar vennlştlr. 
bi t ·· , 1 1.d b" b" . dine imzalattun. Ş1mdl ıae, imzalarını ta - --- - - __ ___ _ 

r cesare ve cur et.e " eta ır ırıni ta- nımıyor. Bu Ltde, su~m yoktur. y k f "ft" k k it 
k1b edercesine bazı doçent ve talebeye Mahkeme. f&hidlerln celbine karar vore - apa ve 1 1 ~e o e 
aid yirmiye yakın palto ve pardesü çal - rek, duru.,mayı talik etmı.,tlr. ve stok vaziyetleri 
dığını yaZDU§tık. M91ba ve Lion müesseselerinin tetkik edildi 

Zabıtayı uzun müddet uğraştıran hu Yünlü mensucat sanayii miimessill!m 
hırmıJıklar n~ayet dün failinin meyda- sahibleri beraat ettiler yapak ve tiftik ibracat.çılar birliği .!dart 
na çıkarılmasıle sona ermlştır. Şeker ihtJUrı yapmat JddJ&sile ullye 6 cı heyeti dün mıntaka ticaret .müdür~üğün-

Kış mevsiminin b;,:ı ,,v,.tinrt"n bugüne cezada ouru§Inaları yapılan Melba - L:on de Avni Sakınanın reisliğinde bir top • 
'<adar :hırSlzlıklanna devam eden bu a _ fatır_kalıırı aa.hlbleri aleyhindeki da;ra aun Jantı yapmı~ardır. 
dam Antalvah Hfisr.ti adında 19 vaşların- ka.ıarn .. varm2ıstır5/• ",,AMO at.ahkemlh1nendın verd!ıl tı .... ıı.a - Toplantıda fabdkaların yeni rekolte 

• . ~ rara gorc; .,/ rn r e aç a.rı ..... nme . 
da bir gençtır. davasına ııöre Kostantin Te Yorpn.in. fabrL mevsimıne kadar olan ihtiyaçları, mı:!vcud 

Çok şık ve temız giyinen Hüsnü , zahı- kat-Or olduklarına ve tendi ma.ınulAt.ıa.rı~aa stok vaziyetleri ve yeni rekolte vaziyeti 
tanın kontrol ve t.ıkibinden kaçınmak ve ham mndde olarak sa.rt ve 1.!tlhl1t. ettikleri tetkik edilmiştir. · 
etrafına itirnad telkin edebilmek için de şelte:l her zaman ucuz t1atJa almalı tercih Haber aldığımıza göre fabrikalaı· son 
ba.:ına bir talebe kasketi giymiş ve bu su- l ~~cekte1nnek, !.?°u kn.ılü san~~de mddevnlnaddud ıf~~ bir hafta içinde piyasadan 135 bin kilo 

1 "'"' • "t b . . k uıo.ıve o ara A .. a an ....... ma e şu k 1 k .1 k . 1 . i 
ret e unıversı eye ser cstçe gırıp çı - tlatla alınmaslle rekabet "" k~r lmkA.ııları yapa ama suretı c sto. vazıyet crın 
mağa muvaffak olmuştur. mevcud oıctutuna göre mumalleyhlerln mll- ıslah etmişlerdir. Yapak ihrac:mın mem-

Dün, çarşıda pa)t.) satmağa U>şebbüs e- U korunma kanununun 159 uncu madde.>ı.::de nu olması dolayısile dış piyasalara ihra -
den Hüsnünün bu vaziveti ve hareket - geçen lhtlkAr n ısU.smar k.a.sdl cürmU.<:!le cat yapılmamasına Tllğmen şehrimizde 
] . b t d'k. k t" . lbet . fula şeker aJmı., olduklarını kabul etmek ancak bir milyon 20!l bin Anadolu ve 
erı za ı anın nazarı ı a mı ce n:ıış, p.nı.kAn~ı.,. gfüfilmü.ştür Kanunun 25 ıncı m~d • • : . 

vakalanarak emniyet mildüılüğüne ge - dest ance.k htlkfımetl~ alacalı karardsn son Trakyada bır mılyon 500 bm kılo st llk kal 
tirilm~tir. jra mcrtyet meTkllne girer. Bu madde ıtızmn mıştır ki bu miktar föracat yapılan se -

Hüsnü. burada $Uc:nnn tamamen itiraf görtildü~il takdirde aan'at ve ticaret erba _ nelerdenberl bir hayli noksandır. Bu hal 
ederek muhtelif tarihlerde Üniversite d:ı-jbının fazla stok yapmaktan menedllr.ıelerl- fabrika'an~ızın fada 1stihsalatmdan ile-

. . . . d nl tesblt etmı.tır. Şimdiye kadar 25 lncı mad ri gelmiştir 
hılınden yınnıye ynkın palto ve par e - oo-ıın derrlş ettiği ahval Qr.ertnde dÜfÜilül- : . 
sü çaldığını söylemiştir. l meodtği g!b! Mdtanam«ıe mevzuuba.hs toor_ Halen pıy~da ~do!u :malan 6l-fi7, 

Genç hırsız bugün adliyeve teslim ed:- dJ.nasyon btryet1 kararı da marnunlarm rnii- Trakya 7~-7o. renklı kızıl m allar 70-72., 
ı kf • baysa tarihinden sonradır. yıkanmış yün 75-80 kuruş arasındadır. 
ece ır. Türkiye<!e şeker üzerinde mo&pol var _ Alakadarlar Tabakça yUnlerinin çü -

Nafia Vekili don 
dır. Buna nazaran ~ker natını berhangl rük, Karadeniz mıntakcsı mallannm ka
bir c.ıpckü!fısyon gayretlle temerküz ettlrll • lın. ve ikinci kırkımların kısa elyaf1ı ol- ' 
met<l dllşunt\Jemez. Eğer maznunlara milba- • . 

A k dö dü yaa ett1k1ert emtia ür.erlnde heihangi bir duğundan fabnkalarımız tarafından lŞ -n araya n 1nhi<.ar lmtlyazı tanılmı.t olsaydı o uı;ru.n ]enmediğini ve yalnız bu tiplerin ihrocına 
. danmn vechm Te tzah tek.lllerl deıt•~lrdl. müsaade edilmesinin fnydah olac.a&rını ile 

Ege mıntakasında tetkıklerde buluna- Mııznunlnr ı,et:er müba.yaa ederler'ken lhtl _ ri sürmektedirler. 
rak yeni nafia eserlerlnin açılış törenieri- kAr ve istismar ta.sdile hareket etmedlklerl, --······· ··E············E··········-· .. ····:-:-······--
ni yapan ve ilç gün evvel şehrimıze ge - ı şe~rt11 1nh1Ara tlbi oMutu ııat temevv;üç. T Ş K K U R 
!en Nafia Vekili General Al. Fuad Ce - ıerıntn mthntthı bulunmadıtı. bu auret e V l"d . d"' ti . .. d .. de 

serdolunduktan aonra yapılan milbe.yaat do- a ı emın uşme ne cesı vucu un 
bcsoy dün akşam Ankara ~k.spresine bağ- 1 ıayıslloe bir nat yütrselmeahıe zemin bazı!" _ husule gelen muiıtelif arı.zaların te.:iavi
lanan hususi vagcmla Ankaraya hareket lanaca~ı dfi411Dtllemez. Kaldı kl. bu mevzud!'I. sinde gösterdikleri yakın alakadan do
etmiştir. Nafia Ve'kili Haydaıpaşa ga - gerek ceza kanunu ve gerek mını korunma layı Gemlik doktoru Bay Bedri Tapucu, 
rında nafia müdürü ve dostları tarafın - kanunu mllznnnlann lehinedir. Cllnktl ceza sıhhat memuru Bay Kenan Dur maza, 
dan uğurlanmıştır. kanununun e.crıWarı gayrtta.,ot fUller ıcın hastamın Mudanyadan vapura naklinde 

i.stısnal ahvalde ceza t.aytn et.meği muvafık _ . . 
Vekil Haydarpa~a garında kendisini bulmus, m:ııt korunma kanununu ceza !ta • göstcrdiğı kolaylıktan dolayı Mudanya 

gören bir muharrinmiz~ kısaca Anad0lu- nunur.dakl bu 1atl.snat ahTalt tem:U hd\:Um- sıhhat memuru Bay Lem'iye ve müşfik 
nun muhtelif yerlerinde vaptığı tetkık - lerl arasma almamıştır. arnkasından dolayı da vapur d:>ktoru 
]erden çok memnun olduğunu İzmit ve> Mqznnnl:ınn mahkemeye ibraz ett!klt.rl Bay Adnana alenen teşekkür ederim. 

. . . a 
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i , . '. ruh.~atnamf'ye bakılırsa aeneltt lmallt mık_ 1\-f. Enve:- Ft>.şe 
Eskışehırdekı sul n şlc rı tcs1sat1 hak- tarına gör~ Klnunu.•mn! T8 Şubat HıO a:r!a _ ·······················---·· .. m•••• ········---··-·· 
kında tetkiklerde bulunacağını söylemiş- nncta satırı aldıklan şeker mlkt&rınıu far.la , ., 
tir. glMilmf!m~! llr.ımdır .• 

Mat.keme. bu .roretı~ auçları gör1llmeyen Cihan Palas 
Ko.1'tanUn ve Torg1nJn beraetlerlne tarnr ' 
vermt~lr. 

nmız Elı1zığ meb'usu Fazıl Ahmed Aykaç 
ile Seyhan meb"usu General Naci Elcle -

PIAka resminin indirilmesi için 
şoförleT Partiye mfö·acaat ettiler 

tadan ka1aırmak yo1unu ihtıyar ettiğin- eı·r neşrı·yıt d 'livası mahkOmı·yat 
den kabzımalları memnun edememiştir. Şcfötlf'r pH'ıka resminin tenzili için bele -

dlyeyl' bır müracaatta bulunmUf)ardı. Be • k ., f" ı d" 

Ankaranm en modern 
ve 

en merkezi otelidir .. Lokan
tan ise rekabel kabııl etmez 

1 

bir nelasette.dir. 
niz. dünkü semplon ekı:presile şehrimize 

avdet etmiş1erdir. 

Balık kabz~mallanndan mürekkeb •bir le<ilye müracaatı tetkik ve şoförlerin teJtlL aran 9 ne IC8ı8D 1 1 
heyet evvelkı akşam Ankaraya hare.cet flnl yerln<!e bulmıyarak reddetmişti. ŞofOr- Cümhuriyet gazetesi aleyhine, mezitQr ga
etmiş1erdir. Heyet, Münakaltıt, Ticaret ıer bu ı:~fer ParU vn.sıt.4lslle miiracaatıarını zeteae • Vc.cıtkalaT> :tsml altında çıkan ya?.ı -! 

Fazıl Ahmed kendisinı karşılıvım ga -
zetecilerc, seyahati hakkında şunları söy
lemiştir: 

ve iktısad Vekaletleri'e BaşvekAlete mü- tekr:nı:ımışlardır. lar'"'ln do1ayı, İbrahlm Hakkı Konyalı ı.:ı J '----------------~ ... 

c- Konseyde hukuki ve siyasi birçok 
meseleler görüşüldü. Bu içtimalara en 

yedi devlet iştirak etmişti. Türkiyeye 
karşı gösterilen sempati ve alakn umu -

midir. Her yerde çok ivi karşılandık, 
Suilı, herkesin terr.P.nr. i!id:r.> 

-·----····-············································ 

Satılık kö_ k .. 
arıyorum 

Deniz kenarında veya denize çok 
yakın bir yerde geniş bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyde, Adalar-

racaatta bulunacak, lAyihanın tadilini is-
tiyeceklerdir. 

Bundan bir müddet evvel balıkçılar 

Ankaraya ça~ınlmış, bu hususta mahl -
matlarına müracaat olunmuştu. Balıkçı
lar ,yeni kanun J!yihasınııı toplantıda 

te9bit edilen esac:lar dahilinde hazırlan
mıısmı arzu etmektP.dirler. 

Balıkçıların Ankarad.:l vapacakbn te -
masların ne netice verece~i malum de -
ğildir. Yalnız, balikçılar için bir kanun 
1ı azırlanması ve bu kanunun pek yakın
da mer'iyet mevldin~ konahilmesi key, -
fiyeti !';ayısı bin'eri aşan ve ekserisi fakir 
olan balıkçıları memnu;. etmiştir. 

Mütef t'rrlk: 
da, Boğazda veya Ana.dolu sahilin- Emniyet Miidürü Ankaradan geldi 
de olabilir. Mümkünse foto~rafla Muhtelif emniret ı~erl et.rafında D:ıh11L 

cMakbule_. adresine bildirilmelidir. lüğ!lc te."llasta bulunmak üzere Ankaraya. 

Bugün matinelerden itib r Jn LALE Sinemasında 
ı: 2 - Lüksün ... İhtişamın... Zevk ve neı'enin 

süslediği 

Senenin .•. Sinema tarıhinin .•• San'atın en bfiyük 
zaferini teşkil eden iki müstesaa film bir 

Progremda 
1 - Amerikanın POL MUNI - ANİT A LUIS -
DONALD WOODS gibi üç yıldızının yaratbğı 

MADELEINE CAR9LL - FRC:O MAC MURRAY 
ın canlandır ığı 

"LU~S PASTEUR'un HAYATI,, 
Seanslar: 2.3 ı - 6 ve 9.30 da 

M1L VONERLER BARI 
S h~s •ri 

Seanslar : 4.3'J ve 8.30 da 

İstanbul'un gli%el filmden anlayan halkı arasında bir tek isim dolaşıyor. 

SEViMLi HAYDUT TYRON POWER 
HENRY FONDA 
NANCY KELLY 

Bu, i PEK Sinemasının hakiki bir ZAFER 1O1 R. birlikte tafsilat, :fiat Son Postada 1 ye VeitAletı ve Emnlyet.ı umumiye müdllr _ l 
a. 4 gtc!en Emniyet Mlldtlrll Muzaffer Akalın, Filmin uzunluğu dolayısile aeanslara dikkat: 2 - 4.15 - 6.30 ve 9 da 

- r dün ffhrlaıhe dönm~. .. .......................................................................................... ~ 



4 Nİlall SON POSTA .... 
[Bir sorn meçhullerden çıkan tek maltım ] ı HadqeJ.. K-~· ı 

ŞUNDAN BUNDAN 

Harb Sl.mdı•kı• farzda Yenifiirler: -Acabadahaevveıdengazeteıere: 
Dünkü gazetelerin bırinde, yeni pir- cAfrodit davasında Afroditin kendi. 

f lerin yazdıkları · · 1 ~...ı.. b" k bulunmıyacaktır .• 
şur er V•uu.. ır ar a • 

Ve teleddu .. dler ı·çı·nde daşımN=y~:~~? me!:~e~ı::.;~:wk~~b;:!: 
Dedim. görülür mü idi? 

Cevab verdi: * 
- Bazılarından mana bile çıkıyor. Yanan • yalronı 

d d ki. ' * Evlibirerkekıuh•vadlsf okudu: evam e ece ır • :.~~=·h~:::ıub1azınakkud- ~=k~~öldü .• 
reti obaydı her halde Taksim gaıfnosuna - Yalnız başkalarını yakarlar UJJne-

'---·-· .. 
YAZAN ... ____ _. ........ , ___ . ----

ı.-.---

L __ ·-·-··----·----··----···-----···-·--··-· -·-·' -·------·-----· 
meribnm hariciye milateprı 

W eUs. mWıarib devletlerle İtal· A 
yanın harb ve Sillh meselelerindeki mü. 
taleaiarını öğrenmek mabadlle.. Avru • 
paya gönderildiği z.amaıı birçok zihin • 
!erde sulh imkiıı ve ihtimalleri belir • 
m.i§ti. Biz iae o vakit, bir Avrupa snlbiiM 
ihtimal verdirebilecek Jaıvveth bir ema
renin mevcud olmadığını esefle 7amuf 
ve seıbeblerini izaha çahpıııştık. Bu 1e • 

beblerın en basiti ortada bır galib ve 
mağlüb olmaması idi. 

O zaman Sovyet Ruqa henüz Finl4n
diyada dövüfiiyw ve bu. kahraman DVm

lekete yardım her taraf ta bahis mevzuu 
ohıyorcta. Doğrusu bu yardım gerek müt
tefiklere ve gerek İskanciinav devletleri
ne düşen hayati bir bocç ve bir zaruretti; 
diier milletler için de bir insanlık ve bir 
medeniyet vazifesi idi. 

Filvaki Fiıılincliyaya yardım edilmek 
ist.endi ve az çok da edildi; fakat Finlin
diyayı Rusyaya .:ırşı koruyabilecek yar
dmı şekli ancak oraya kati ordular gön
dermek olurdu. .Müttefikler bunu da dü-
fÜlldiller ve hatta gidecek orduların ön- Gırb cqhuinden lngiltereye izinli d6nen bir aker l .ondra iatasyonunn 
cülerini denizden nakle hazırlandılar. Fa- indiği dakikada 
kat bu sefer, ne İsveç ve ne Norveç bu mfi.mldln delildL Şüphe yok ki Ribentrop •bazı enerjik hareketler atfetmesi bu ıti
kuvvetlerin kendi topraklarından geçme- Romaya boşuna seyahat etmemiştir. Ke-1 barla haklıdır. Nitekim Frarısada kabine 
lerine mfieaade edemediler; çünkü Al • za Hitlerle Muasolini ıırf beraberce ye - bunun için değişti. İngilterede bu yoldn 
manlarm müttefik!erden daha önce dav· mek yemek ve kahve i~ek için Brenne- teşvikler eksik olmuyor. O halde mütte -
rmarak memleketlerini i§ga! etmelerin • 1't! gelmemişlerdir. Elbette bu seyahat - fikler harbi şiddetlendirmek hususunda 
dm kıorlr.talllr. Bu ıakdirde bütün 1lbıı • 1erin ve gm;lpelerin altından bir teY çı- ne yapabileceklerdir?!. 
dlnavya llmb ....._ .-.ırtı. ku- diye .halkm oilfüniip huylanmuı pek Zigfrid hatbna taarruz edemiyorlar; 

l"iıılindiıaP yardım için gerçi mütte- tabüdir. Fakat i§ bu kadarla kalsa gene çünkü bu hattı yarmak ve Alman ordu -
fik}erin lfHlwle edebilecekleri diğer bir iyidir. Bunlara bir de propaganda neşri- suna kat't bir galebe temin etmek için 
,oı - yani PetMmo yola- vardı; fakat yatının türlü uydurmaları da katılınca iş- sayıca ve malzemece Alman ordusuna en 
Petsamoy& w dolaylanna bir ordu Dırac le o zaman if çığınndan çıkıyor ve ln - az üç misli faik bir kuvvete malik obna
eanek haıeJreti. büyüt ölçüde bir den~z Anlar neye inanacaklarını artık bilemez ları lAzımdır. Uçak ile de Almanyaya bü
aprı sefer ~ o~ için onlara .pek oluyorlar. cumdan çekiniyorlar; çünkü buna bir ta
mfifkül ve ~eli b11' M macera halınde Şimdi de nihai zaferi elde edecekleri.ne raftan insani ve medeni hisler, diğer yan
fkiindil ve bu JE:oeble boyle bir harekete yüzde yüz emin olan müttefiklere ge!e - dan bilmisil mukar>ele korkuları mAni ol
c:tlr'et edilemedi. lim. Fakat bunlar bile emin oldukl3rı za· duktan başka karşı tarafın da büyük ha-

Gerçi Finlandıya harbi, müttefiklere ferin nerede, nasıl istihsal edileceğini bi- va kuvvetleri ve kuvvetli bir bava mü -
avaşm.ak.f&natal verecek reglne bir flr- !emiyorlar. Bu. ıebeble bunların muha • da!aası vardır. Denizde ise zaten her fkf 
18ttı bundan başka. Finl~diya, kafi kuv- rebe tarzı düne kadar yalnız müdafaa ve taraf elinden geleni esirgemiyor. Ve İn • 
vetlerle 7.ardmı ~~ takd.iMe, ni- mukebele idi ve yapttklım yarı müsbet giliz denizaltıları Ba!tıkt.1 faaliyete geçe
hayet ies1iJn veya ı-.Wli edilebileaektJ.. Bu bir şey varsa o da ab!uka idi. Yan müs- miyor. O halde müttefikler harbi nasıl 
da. A.lmaD18 hesabına ebemmiyeth bir bet diyoruz, çünkil Almanya ne şimal, ne bitireceklerdir?! 
ımıvafiak.U'et olacaktı.~ ~. ~tte • doğu ve ne cenubda tamam ihata olun - Finlandiyaya yardım zafere doğru bPJ
fiklerin iU Vef& bu ~ ~ınlindifaya mamıştır. Hatta Vilidivostok üzerinden ki bir çığır açabilirdi; fal\at bu olmadı. 
yardıma ~an ~e f 'i bir ~fer istih- bile bazı lhtiyaçlannı almaktadır. Belçika, Ho1inda ve İsviçre üzerinden 
sali için mevcud bır F=: ~kandan ,Eğer miittefiklet' Sovyetler Birlij!ini ken- bir hareket de müttefikler için düşünü -
iatifadeleri llzımdı. • t ~ bil' man- dilerine celb ve bend edebilse idiler Vi'\ - lemez: Balkanlarda resen bir harekete te
tık para etı:nedi ve Flııl8ndiya yalnız ka- ziyet esasından değişirdi ve harb belkJ şebbüs etmezler; Karadenizde bir teşcb-
larak kurban gitti. çıkmazdı bile. - bilse ise, harbde olmadı~ı için, Türkiye 

Rus - .Fin sulbü de, Almanlar tarafın- Fakat Almanya bugün Baltıkta ser - müsaade edemez; elhasıl müttefiklerin 
dan. yeni bir sulh manevrasına müsaici besttir; çünkü bu denize hAkimdir. İugi- Almanlara karp harbi §iddetlendirebile
bir temel olarak kullanılmak ıistendi; ~ liz denizaJtılan da b!tray:ı girmtyorlsr. ceklerl yeni bir mikAn yok gibidir. 
kat sökmedi. Elhasıl sulh o~;ymca .sa- Kafkas petrolünü' de Karadeniz yolile a- Bu f&rtlarla müttefik1erin yapacakl&n 
v.q eıhu ve bu sayede har_? !llç .. olm.a.ı.scı lablliyor; cünkıi müttefiklerin harb ge - en iyi §ey gene ablukayı mümkün olan 
kısa kesilirdi. insanlar duşundulcr. O - milerini Bo~azlardan geçirerek hunu bütün vasıtalarla devam ettirmekle beTa
muı üzerine :Rer tarafta bir .silrü tahmm- menetmeleri Türkive h~bde olmadı~ı ber hazırlanmak ve beklemektir. Belki 
ler, Jazılar ve propagandalar başladı. Böy için MontTö ımıahedesine muhalif bir ha- karşı taraf, Finlandiyada olduğu gibi, 
lelikle Avrupa basınını .istila eden .fiki.r reket olur. Ahrumva Romanvadan da mü- müttefiklere yeni blr müdafaıı imklnı ve
marfisi OOgün o dereoeye vanwıtır ki badele usulile pehool ve he; şey ahtbili • rir; onlar da inşallah bu yeni fırsattan is
blmlardan hir .netice çıkarmak kabil de· yar. Keza Yugoslavyadan onun müba - tifade etmeği bilirler. Yoksa harbin çok 
lflciir. vaalal'da bulonmaını1 menetmPJc ı>elc güç- uzıyarak dejenere olmak ihtimali bile 

Bir arakk Alınanya ne Btisyantn İskan tül'. Nihınret İtalya yolu da vardır. vardır. H. E. Erkilet 
dinavy.ayıı istilA ~ taksim edecekleri ıP- Elhasıl müttefiklerin ablul.ası ya • _ ....... - ................ - ...... - ................. _._ 

yt oldu. Arkasından İtalyanın ymıi Wr nmdır ve geçen harbde oldu~ll gibi Rus- Gaz tankları va stok miktarı 
aWh projesi hazırlamakta o1dıJ.tu htLva- ya, Balkan devfot1Pri ve İtalya Alman - tesbit edildi 
~ ortaya çıktı· fattat, ayni zamanda, b.u lar alevtıine dönrnedlkc~ Almanvanın iha k1 ' • ~erb .1 'ğ _ ,__ .. • _ıı..1 k ~ • Belediye şehir clvar:ırıda gaı tanklarını 
msnlekette umuroı !eı er.!l e y-.ın ye- ,~ası ve i1'u u ası tamam olamaz. Bununla ve tankların stok miktarını teablt e~lştlr. 
ni hazırlıklar olduğunu da duyuyoruz. !beraber düşünebHirfa ki geçen harbde Sok-0nl vakum Jcumpanyasmm 19, Romana 

Sovyet :Rusvanın Besarabyayı, Mnca • Almanya tamamlle çember kine alındığı kumpanyasının 8, Petrol Llmtt.edln 15 ve 
ristanın Transil~anyayı,, İtalyanın Dal - halde aç ve maızP.mesfz bırakılamarnıı;tı. Beledlyenın 12 gaı tankı mevcuddur. 
maçyayı istiyeceklcd ve almağa teşebbüs Yani geçen harbde Alınanlann sırf açlık- Bakırk6yde yapdacak tecrDbe 
edecekleri hakkındaki haber ve .şayialara tan ?e malzeme"izlikten teslim oldulda - sayımı ayna 28 ine bıralnlcb 
ftlveten şimdi, Almanyanın HolAndadan nnı zannetmek büvük bir hlih olur. Ha- Bamköyde 91111 21 inde JaPJlm.&sı ta -
!ngiltereye daha yakmdan taarruz ı.çin kikat şudur ki onların w müttefiklerinfn rulaşan tecrftbe tahı1rl ayın 28 ine tallk e
hava ve deniz lls\eri isttyeee~i ve verme- ku..-vetlet1 bfttftn dünyaya karıı olan dllmi~tJr, Ayni (Ün vilAyet da.blllnde tabsU 
'dtği takdirde buraF'nt istilA. ed'ece~ ha - sonsuz muharebe ve müsademelerde sa - oatındak1 ııocutıann a.ranmuı da yapıla. .. 

vadisi te~ e8'!\1a~. . dece tftkenmtsti. Bu sebebler şimdiki har- ca= Vali muavtnln1n reJallll altında top. 
Fflvalfd ~ Tr11mM~~ hartnn de- btn sırf Almanyayı ab1uka etmekle bl - lanan tayınatamlar, tahsil çalmdaltt ço _ 

vam ve sonu hakkında Mn turM hayal, tecPM dfişüniilemez. cukh.rın aranma tam. etrafında &onut .. 
ihtimal ve 'Pf"P&gandaların türememesi Zfktn umımılyentn mtttteflldere de milflaıdlr. 

§Öyle bir mektub yazardı: derdim. 'Meğer kendilen de yanıyorlar • 
c~;im gazin.ı, 

Epey müddet evvel inpatırun bitmiı 
olduğunu haber almıştım. O zamandan. 
beri bir işe yaramadığını da işitiyorum. 
Bu halden kendi nelsime memnunum, 
hiç olmazsa derdleşecek kendime benzer 
birisini bulabildim ve saire vesaire ...• 

* K8prülere dair: 

Darbı. mesel: 
ctizüm iUüme baka baka kararır .• 
Misali: 
c-Evvelki sabah Karaköy köprügünde 

bir irıza olmuş, bu yüzden köprü açıla • 
ıµanuştır. Arıza köprü açılırken vesaıre ... 
Vesaire .•.• 

* MelıtebJen adliyeyfu 

Dünkü gazetelerd<>n birinde okudum: 
cMektebden kaçan bazı talebenin, Af.· 

roditten çıkan davaları dinlemek için 
adliyeye gittikleri göriUmilı, bunlar ya
kalanarak mekteblerine gönderiJmışler • 
dir.» 

mış. 

* ln•allı ve inaalıa haıtal.ar: 

Bir gazeteye beyanatta bulunan bfr 
doktor, bazı hastaların muayene edilip 

reçetelerini aldıktan sonra para verme • 
diklerini söylüyorlar. 

Fıkra aklıma geldt: 

cAdamın biri hastalanmış, doktora git
miş, doktor bir re.-ete yazmış, reçeteyi ec
zacıya götürüp yaptırmıı ve aldıfı ilicJ 
evine getirip pencereden aşaj? atmıJ. 

- Doktora gittim, demi4, çünkü dok • 
tor da yaşıyacak, reçetesini eczaneye yap 
tırdım. Çünkü et'%acı dil yapyl\cak. tılcı 
içmedim, pencereden aşağı attım, çünldl 
ben de yaşıyacağım.:t 

O insaflı hastaymq; gazeteye beya -
natta bulunan doktorun da bahsettiği 

hasta1ar da kendilerinden ba~kaların1n 

da yaşamaları icab ettiğini d;_jşünmiye -
cek kadar insafsız olanlardır. 

Q dMl81 ~ufıt"i 

C Bunlan biliyor mu idinlz ? :J 
Ag::çtan çalgllar Buharh i!k otomobil 

Avusturyada 
çalgı çalanlar pek 
çoktur. Bilhassa 
köy!üler çalgı ve 
raksa meraklıdır

lar. Köylerde çahM 
nan . birçok çalgı· 

lar, doğrudan doğ
ruya köylüler ta
rafından muayyen 
bazı ağaçlardan 

yapılır. Hepsi de 

İlk buharlı oto
mobil 1893 sen~ 

sinde Elvod ismin· 
de bir Amerikalı 
tarafından yapıl
mıştır. Bir beygir 
kuvvetinde olan hu otomobilin 
90 kilo idi. 

*** Yaprak si@araların halka'arı 

çok san'atkarane 
bir tarzda işlen • 
miştir. En g·izel 
sesleri çıkarmak

tadu·. 

Yaprak sigaralannın flıerlerlndekt 

kAğıd halkalar ilk defa İspanyada yapıl

mıftır. KAğıd halkaların sigaralara takıl .. 

masının sebebi sıgara içenlerin sigarala· 

rı oralarından tutup ellerinı kirletme
meleri içindi. 

*** Telgraf kelimesi *** 18 inci as:rda çay 
Te1ıgraf kelimesi Fransada telgrafta 

kullanılan cMors~ alf'lhe.si icad edilme
den 50 sene önce de kullanılırdL Bayrak 
işaretile haber vermeye telgraf derlerdi. 

18 inci asır ortalarında çay Avnıpadı 
bugünkü tarzda bir içki olarak kuliaml· 

mazdı. Çay tiryakileri pek nadirdi. Çayı 
tabibler ille olarak tavsiye ederlerdi. 

"11 olu,, la bir 
Geı~c1n şllıiJgetlerl 
İşte size garib bir mektub, bunu ya

zan Bay C. G. isminde genç bir erkek· 
tir. Mukaddemeyi geçerek asıl derdi· 
nt hülasa edeyim: 

- Evlenecelim, fakat !kı pilrilz ile 
karşılaşıyorum, birf ncial henüz otıız 
yaşına - gelmemiı olmamdır, haydi bu 
zamanla dü7.elir diyelim, beni ovlen· 
mekten alıkoyan ikinci engel cBolu:t· 
lu oluşummut-

Diyorlar ki: 
Boludan yalnu aşçı çıkar, ve fiven 

de tam bir Bolu şivesid.tr. 
Eğer Bolu haric. eğer bütün Türki

ye İstanbul şivesile konuşmıq olsay· 
dı ıbellti de bu sefer makbul olan five 
Bolu şivesi olacakh.• 

Bay C. G. ~ıer lltife etmek istemi
yorsa mektubunun bilhassa son satır· 
larında gösterdiği mantık ve espirl nü .. 
munesi hoşuma gittL 

İstanbul five&i bahsin• geltn<:ı, oku· 
JUCum inanabilir ki, bu ııve hemen 

tamamen kaybolalı en apğı 25 1eıu 
.geçmiştir, 

l3ug(ln o eski İstanbul ıt vesiniD fe
rine esas kitab telaffuzu olmak üzere 
İstanbul, İzmir, Seliııik ve Bursa five
lerinin birleşmesinden dolmuı yeni 
bir ahenk kalın olmuştur ve Hnıruu 
kt bu ahenk, hayır bu §ive zamanla 
Vangölü kıyı!arınıı kadar bütün Tiırw 
kiyeye yayılacaktır. 

Bakınıı bu satırları yazarken ken .. 
dimi düşünüyorum, ben bile §ahsan 
İzmir şivesini kaybetmiş, eski İstan
bul şivesini ise asla elde edememiı bir 
kadınım ve muhitimde de hep bana 
benzerleri görüyorum. 

Aziz çocuğum, merak etme, fakat 
sana söyliyecetim başka bir şey vm 

Lise tahsı1ini bitirnıl7 ve hayata • 
tılmış olmak iyi bir şeydir, fakat zekl• 
sı meydanda bir genç için kifayet et
mez, meşgalenf' halel getirmemek far• 
tile yüksek tahsi11 de e1de etmeye ça• 
lışmalısm. Evlenmek i_çin herhalde 6-
nilnde uzun zaman ve fırsat varr1119 
acele etme. TBr.tB 
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• Balid Ziya. v,aklıgll f- i : 

Beşinci Mehmedin Rumeli 
seyahatinden intibalar 

,-· ........................................... -... ·-······ ... ······························ .... ····---··· .. ······················································-······--.... ·····~ 
i Büyük sevinçler, aynile biiyük mQtemler gibi ~uura tatil eden bir hadiseye sebeb olur; o zaman da : 

1 
böyle olmuş olacak ki padi§alun seyahati sükıin, sulh vadeden b:r maluada müpteni iken Seliinikte çıka- i 

rılan bir martın ne kadar makus bir tesir yapacağına kimsenin aklı ermemifti. 1 
;. ; . ····························································································································-·---···············-·-···························· .. 

Bu seyahati bütün tafsilatı!~ hil~~~c 1 her yerde hün~ur sanki İstanbu!da bay-ı efe?~·. böy~ece arzedin.iz!..> cevabını 
etmek pek fazla ~lacak, ve hıç ~~~~d I ram alayına. çıKıyorcasına. muhteşem ve ve.~ırdi. Işte ou za1; hakkında mükt-rrcr 
olmıyacak. O tarmte seyahatın butun muntazam bır mevkfü buldu. muşahedelerle öyle emin olmuştum ki 
safh ... arı en küçük teferrüat:a kadar gü- Bundan daha mühimmi matbahı amı- seyahat esnasında hiçbir itiraza sebeb o
nü gününe ve uzun uzun evrakı havadis- re müdiriyetin\n dirayeti.ne bırakılmış la<:ak noksan bulunmayacağından tama
te intişar etmişti. Bunları tekrara kalkış- bir işdi. Hünkar her menzilde, hc.•r vemek 1 mile müsterih idim. Bütün erkan ve müs
mıyacağım, ya~ruz hususi mahiyette bir vaktinde sarayınd:ı imişçes;n~ taam etti- tahdemin h~r türlü levazımilP, Lıttabi 
kaç noktayı kaydedeceğim: ği gibi vükela ve erkıln için her yerde o- derece~erine gör~, yatacak, barırtacaK 

.Nisan 4 

Kız mekteblerinin atletizm 
mnsabakaları don basladı • 

Atışlarda İstanbul kız lisesi birinci oldu, erkek 
mektebler futbol maçları da dün oynandı 

Tekrar etmeğe hi-; lüzum yok kı padi- tuz kırk kişili~ mükellef sofralar bulun- yer buldular. Hele hünkarın hiçbir şika
şahın öyle bir zamand:ı Rumel! ve Arna- du, ve bunlard:ı tam saatmde, balıklorlle, yeti işitilmedi; şikayet vesilesi yoktu 
vud1uk seyahati oralarda alaka sahibi o- hindilerile, tatlı'arile, böreklerile, h::ıtta ki... Zaten olsayd• bile hünkar bu seya
lan memleketlerd~ büyük bir tecessUs yemişlerile ve dondurmalarile yemeklP.r hatten öyle memnun, öyle mes'ud idi ki 
ihtiyacı uyandırmıştı. Onun tesirile mi- hazır bulundu. Evlerind~ beş rın kişilik neş'esiru ihlal edc-bHecek en küçük bir 
dir, yoksa sadece komşuluk icabatmdan misafir kabul edenler bu işin ne kadar şeye ilişrnemeii;e azmetmiş idi. Bu ıhti

bir cemile mi idi, seyahatin devamı es- tckellüfata zemin olduğunu bilir!cr. Dü- yar adamın idmans;zlıktan, hareketsiz
nasında Bulgat'i.standan ve Sırbistand::m şünülürse görülür ki matbahlar idaresi- likten ~pranmış vücudüne, mesanesin
ayrı ayrı birer heyet geldi. Resmi bir nin hiçbir engele tf"sadüf etmeksizin bu de kendisini her an muztarib ec1E'n iki 
mahiyeti haiz olan bu heyetlere karşı vazifeyi tam bir muvafrakiyetl<! görmüş büyük taşın mevcudiyetine rağmen ne Dünkü mmabakalaM i§tirak eden iki ta kım: Vstte lstanbttı 1:12 lisesi, aıtıa 
hünkar münasib olan teşekkür ve iltifatı alınası pek takdire ~ayandır: bundan kadar huzur ve istirahat esbabile muhat Eren1côy kız lisesi atletleri 
diriğ etmedi, bundan başka gene hünkar başka da yüzlerce mniyı;t müstahdemini- olursa 0 1sun uzun sliren ve oradan or~ya Kız mekteblerı arasında yapılacak olan\ 
namına ·bunllra mükellef - ~vet, mükel- ni, sanki bir diiğün evinde imişlercesine, yolculuklarla devam eden bu seyahatte e.tletizm mtlsabakalannın seçmelerine dün 
lef, sanki İs~anbul saraylarından birinde doyurmasını bildi. hiçbir yorgunluk. hiçbir gevşeklik gös.- öğleden sonra Şeref st&dıncta başlanmıştır. 
imişçesine - ziyafetler verildi. Bu kom- Evvelden alınmış ve bütün küçük t::ıf- termeyişine, ve yetmisine giTmiş lapa Müsabakalara. İ. Kız Lisesi, Erenköy, Kan
şuluk cemilesini yalnız onlar değil, ci- silatma kadar te:;bıt edılnıiş o}an bu işirı vücudünde bitmez tüke>nmez bi.r azim dilli, Çamlıca ve Boğaziçi Liseleri lftLra.k c.>t. 
var vildyetler de, btrer heyet göndermek muvaffakiyetle yüri.iyeceftinde dajma sermayesi bulu şuna hayran olmamak ~!erdir. . 
sureti'e irae ettiler, hatta deniz aşırı k3r- mümkün değildi. nt müsabakada atışlar ya1nımıştır. Is -

. ,. şüphe ve korkudan kendimi kurt::ınma- . . . . . tanbul Camlıca ve Boğaziçi kız ııseıerı ara-
şıda bir komşu olan lzmirden bile Sela- mıştım. O tertibat ta:n bir sadak::tt ve Mefruşat ıdaresırıın tertıb ve tanzım ' . ıl hoı j fft 

•v b' h t ı k t b 'k' lrud a . . . . . sında ve takım halinde yap an a.~ar a ...,,_ 
nıge ır eye ge ere e rı ı um y· - mutabakatla ~nevkii icraya konulunca kabılıyetıne bır mısa! olarak kaydedece- tanbul kız; lisesi 201 5 puvanla birinci olarak 
zifesini ifa etti. hayretlerimi ketmedemiverek, hatta hün- ğim: Nereye gidildiyse, nerede misafir finale kalmı.ştır. Ç~ca 185 puvanla ildn. 

Seyahat bir mı.ise11es teşkil ediyordu: kara yapılan işi izah et~im . o da ~alibn olunduysa, başmabevn~i ile başkatibın cl, sdğaziçl 168,5 puvanla üçüncll olmuşla?
Selanik - Üsküb - Piriş!ine - Meşhed. korkuyor olm'.:llıydı kı benden izahAt a- yalak odaları: ~razı takımlaril:? terlikle- dır. 
- Selanik - Manastır - Selanik - avdl.'!t. lınca memnuniyetini saklıyamaciı. re, yataklarının yanınd ı su ve lımonata 1 Koşular Erenköyle, Kandl111 liseleri e.ılet_ 

Her gidilen yerde mahalli hükümet hi.in- ı Bu sevahat f'snasmd 1 en bil Yük lrtkdir sürahilerile kolnnv:.ı şic:elerine varıııc:ya ıerl arasında yapılmıştır. 
kara, erkana, maıyet0 daireler tahsıs 1 hissesi ~efruşat ll'Üdıirl Hae~ Akif Be- k:ıdar bütün tPff'Triiat rlüşünülmii~ bulu-ı MAnialı ve manıasız koşularda Erenköy 

etmiş bulunuyordu; bazan vilayet konak- ye te\Tccüh ~der. Bu zat hilkatın n"ldir nurdu. Onu çek<>m!~·enle: , EvPt, :--vıe- lisesi biri:ıci!iği kazanarak finale kal~uştır. 

larında, be,ediyt> dairelerinde. idadi varattı~ı adamlarda!'l bın idi. Tahsil gör- d~r. fa~a: b?l ~ara sarfın dan çekin~ez!> D.. Y" pı 'an mektebler arası 
mC:>kteblerinde; bazcın maiyeti teşkil e- memis. Endertın efendiliğinden yeti~mi~ dıye bır ıhtıra7.ı kay!d serdederlerdı. On- U!l · ' 
den yüzlerce insan için şurada burarla .. ini; tıatta okumasm•n, yazmasının pek lar bu işin parn esir~eyerek yapılabile- futbol maçı 
Hünkardan, vükeladan başlıyarak dere- kıt olduğundarı bahsederlerdi; hakıkı.- ceğine kani mi idiler. bilmem; bild i~im Tehiı edilen mektebler arası futbol maç_ 
ce derece, sofracılar.:ı, aşçılara, seyislere j tC'n onun elinde hiçbir" zaman bir kalem bir hakikat var->a eliniien bn kadar bol lanndan bir kısmının, hafta içinde, Çarşa.m
kadar inen yüzlerce kişiden mürekkeb I ı:ıörmemişti.m. H:.inkar beni cağınr, me- para geçen bu temiz adamın fakir rlC'ne- ba g;·nıer~ Taksim stadında yapılmasm'l ka_ 
azim bir ka[ileyi isk8n etmek lazımdı. seıa harem hamamınrl:ı su kaçıran b•r cek bir darlıkta ölmüş olma,ıdır. Ruhu rar verilm!ştlr. Bu sebeble dün öğleden s.:ın
Mahalli hükfım~lcr, mülki ve askeri, bu 1 musluktan, bir !1a~ineriar U"tanın pcde- şadolsun!.. ra Tak.<ı:m sahasında Vefa ile Ticaret llse -
müşkül işi hiçbiı· tarafıncl::.ı bir arız:ıya 

1 
tcrinin eskidiğindr>n . f;ıan filan, sekiz on Hünkar memnun idı de gidilen yt:rde ıerı karşıla~mışlardır. 

jmkan bırakmıyacak surette tr>min et-, ufaktefek isd~n bal-ısedNdi: bım je :ısa- halk memnun de.~il m1ydi? Ha'kın me!n- Mfuoavl. kuvvetler arasında oynanan ma -
mi~lcrdi; fakat en mühim iş hazine has- ğıva inince mefru~at müdürünü celbe- nuniyetini, sevincini anlatmak için bulu- çın birinci devresinde, bir fırsattan ıstitade 
ı;a ile e<:tablı amirey:? tewccüh ediyordu. ı der, vapılacak şı?vleri birnr birl'r cna an- nabilecek yegane tabir olarak h,•··kı:s çıl- ed~n VPfa lisesi blr goı yaparak devreyi ı_o Bir Erenköylü ml:nia cıtlm·ken 
Se1anikte alayı t~j:,n edecek arabalar, latırdım; onun asabi bır hareketb. hr>le gın idi demelidir. galib bit!.rmlştir. ·· .. d h ;_, 1 · d h iyi nr·an Ti yuzun en şe r.ı.uuzde resm maç yapılmıyn. 
takımlar, atlar. :;eyi"h'r ne idi~·se onun rlikkat ı>derken, bac:ı sallanırdı. Öyle Bütün gidilen yerlerde halk arasında Iklr.cl devrede biraz. a a oy ", - caktır. Bundan istifade eden Taksim stad> 

.. caret takımı yaptığı bır golle beraberl,ği te_ . . .. 
bir ayni Uskübje, Piriştinede p::ıdi;?ahın din1er dinler v2 kalkar çıkardı Bir s::ıat unsur, mezheb, emel. mefkur:? farkları . , ma 

1
_
1 

beraberlikle netlce _ Şışlı ve Pera klupl~i arasında hususi maç.. 
vusulüne muntazır olacaktı. Ayni l:al "erer ııe>cmez ona sar:wın divanlrnnesin- silinmiş gibiydi. İslav, Rum, Türk, Arna- mın etm.!I ve ç lar tertıb etmiştir Iki klübün genç takım 

"' lennıişLlr. · 
Manastırd.ı da ~ekerrür edecek. Manas- de tı>c:adüf ederdim· cCanım Akif Bev, vud bütün muhtelif ırklara rnensub o1an- . d I lan sabahleyin karşılaşacak ve saat 14 de dt 
tırda bu vazife bitince o tnkım Se1anik- nvahınacak ıaman df'E1ıl. Hiinldr sa hır- Jar. türlü türlü ihtilaflar. husuınEfü~r Tak s: m sta 1 maç arı B. takım1arı maç yapacaktır. Saat 16 da Şiş. 
t~n geçerek İstanbula gictecekti. Bu ka- sızlanıvon demiş buhınurdım1. O der- içinde yanyana yaşarken biribirinin ka- Bn haft!l bütün İstanbul takımlarının li - Pera birinci takımları son maç olarat 
rışık iş öyle bir surette yürümüş olrtu ki h:ıl t~Pnnac:ını b:ı.,tır.r -.Hı>nst rluv0r. (Devamt llj .rnrıı !ıaıtfad~1) milli kümı:! içln İzmir ve Ankaraya gıt.mesi karşılaşacaklardır. 

Açıkça anlaşılıyordu ki, doğuş-

tan bir aşıktı bu! ihtimal bu :mJa 
buraya, bir kadınla münasebetini kese
rek bir başkasını aramağa gel!"Cıi~ti, ya
h ud melankolik bir yorgunluklJ aşıkane 
hürriyetinin zevkini çıkarmağa çalışı

yordu. 
Delikanlının balo saatinde çok giiıcl 

dansettiği görülüy0rdu. Danstan sonra 
tam bir neş'e i1e yerine dönüyor ve ba-

«Son ?~ r•,•nın edc!b: !<!~ikası: 15 
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ronun marnsına yaklaşarak '>tra ile bır 1 · d b · · ld h t 1 ' d b d ğ d 'b t h J kad na val,. baygın baygın rföndü~ünü gördü. Bu a- erın en irısı o u, er op a!lu a u-
1 

u un an ı are ıı unan ı " .. -
çok kadınları dansa kaldırıyordu. dam. artık münakaşaya imkan yok, bir lundu. 1 1aşsındı! 

Önce Magna'dan ?ir dans ie'edi; sonra hastalık gibi bir aşka tutulmak iizere idi. Çok iyi musikişinastı, bu da baronun. Nihayet dudaklarından itirafının çık-
Frida'vı davete gel.:ıi; ve sırasik daha 1 k h d ' d · h b t v .. · d b .. "k t l'h "· Rozelin'i, danseden erkeğin rrondeıı dü- ço oşuna gi ıyor .u ı~sa.~ı ayran ı-1 ~gı_ ~~-n, aynı zaman ~' ~n uyu a. ı .. · 
iki üç danstan sanı '1 da sarışın .Mit?.i'yi. rüstlüğü altında içinın titremPsini büs- rakacak surette şar;;;ı soyluy0r, bu da sızlıgı ıle beraber en buyuk <;aşkınlık gu-

Baron alaka ile c,nun bu hareketine 1 d n· · .. ld bütün gizliyemiyen ateşli ve 5crmest bir madamları neş'clt ndiriyor u. ıger ta- nu o u. 
bakıyor ve her kendisine doğı u gcli,,in- "Pvle kol1arında tutuyordu. ı raftan, Rozelin'e, mümkün ol:ıbild:ği ka- - Beni sevmiyorsunuz, Rozclin, Jetli, 
de en cesaret verıci bir tebessümle ona · t k k"l" .. ı ı ı B · · Mavi Sakalı bunu görünce gülümsedi. dar en romanesk ve en sessız sııre te ur pe ·a a oy e o .sun. en senı sevı!or~r:1 
gülüms.'Üyordu. Bekliyordu ld Rozelin'in b · B ı d h ka Hiç şüphesiz küçük kız çok kuv\'etli idı. yapıyordu. . . . . sen enı sevmıyorsun... u, e >~ ı . ı • 
sırası gelsin! Halbuki kız, kendi tarafın- Fakat baron, bunun neden il<?ri geldıği- Baron onları. her:ıalde gı1lı bır maK- yedir! Artık bundan bahsetmıyelım ... 
da. hep başkalarile dansa dalmı'5 o'du- h · d b.,. · · k · F k t h ld k. · · ? ni anlamağa başlamı~tı. .. Meçhul genç sadla. bunu ta mm e e ı ır.c:ırıı.7. ~ .. serı- a a o. a .e ımı sevıyorsunuz. 
ğundan hiçbir şevin farkında değildi b k d H tt l: R 1 b h Rozclin'i tekrar getirdiği ve gaye~ kibar- ya yalnız ıra ıyor u. a a ır gun o- oze ın, ıraz rr.a. zunca: 

Rozelin'in sırası ~elmedi. - k v ı d ~ 
ca herkesin önünde eğildiği zaman, ba- na, Clement-Marot so · agına xa ar re ... a- - Bundan size n<.:!? decl;. Ben seni se-

Baron, şaşkın bir halde, mütNed'.Jıd b h · · ı· t ron onu en dostane oır tavırla davet etti: kat etti. Delikanlı, Rozel:n'i yalnız aşı- viyorum, sen ent scvmıvorrnn... ş c, 
kaldı. 1 _ Görüyorum ki masanızd ,1 yalnızsı- na görmek arzusilc yanıp tutuşarak tek- dediğiniz gibi, zavallı Jak'ım, bu hikaye 

Üstüstüne birçrık akşamlar. o genci be · d h'k. , 
nız, möc~vö bari gelip te bizimle bir ka- rar oraya geldi. Tanımadıgvı bu adamla- Jlllm e ı ayem. 

bunu hiç söylemedim. Ve ona bunu söy
lemekten de kendimi tutacağım. Söyle
sem alay ederdi benimle. 

- Haydi canım, imkanı yok bunun! 
Siz bir tek söz söyleyin, kafi, o a1am 
dizlerinize kapanıp sevinçten hıçkıra hıç
kıra ağlardı. 

Rozelin, bu füm~ karşı adeta tabii blr 
kahkaha attı: 

- Hah! hah! Mavi Sakal bir kadının 
dizlerinde aşktan h1çkıracak ha! Görü
lüyor ki hiç onu tanımıyorsunuz. 

- Nasıl! Kimden bahsediyorsunuz? 
Baron Petrof'tan mı? Sevdiğiniz adam 
bu canavar, bu moruk, bu barbar mı? 

Rozelin neden Jak'ın bu meseleyi bu 
derece nefrete şayan bu'duğunu anlıya· 
mıyordu. 

- Vallahi öyle .. evet.. sahiden seviyo
rum. 

Zavallı oğlan bundan son derece mü~ 
teessirdi. 
~ Demek Petrof'un metresisiniz ha! 
Çok şiddetle itiraz etti: 

- Hayır, metresi değilim ... 
Jak vakit varl{en muzaffer 

can attı. Yeniden ümidlcnmişti: 
olmağa 

tekrar görmek ümidile kafilesini Lido'va b. d deh ı::ampanya içiniz. ..:ı , 1 Delikanlı, acı ır tarz a: 
aötürdü, fakat delikanlı anca~ dö1düncü :ı ... rın şöyle doğru dürüst kim Ol•.ıUK arını · 0 , t b·1· d k' · · r:ı bı' se • ~ - Öyle ise, dedi, benim kederimi an- - . za en ı ıyor um ! sızın b! -
aksam gelebildi. ,., '~ bile anlamagv a çalısmıyordu. Elverir ki, · l' b' k 

• lıyorsunuz ve hic değils~ bu noktada si- v1m ı ır ız. · · 
Ve bu defa Rozelin'in sırası geldi. Ve Hakikaten, meçhul güzel dansörün her tehlı"keye ragvmen, şı·mdı' bt'itu"n du" - k'd lt' 

zinle dostuz. Fakat sizin gibi dilber bir Rozelin sözünü te ı e ı: 
baron, halinden buna faz1a ;ılaltadar ol- ka1binde bir aşk uyanmağa l-aşlamışh. f k 
duğunu hiç belli etmiyerek, onun, dalga- Rozelin'i tekrar görebilmek için her şeyi şüncelerini işgal eden ve hakkında bü- yavrunun aşkına mukabele etmiyecek - Ben metresi d:ğiliın onun; a at ne 

k b . k' .. ·ı h · · .. aöze aldı, kendisini davet etti.d.i, Mon- tün bildiği, onun t:.ıpılmağa la.ırık ve ken- kadar çılgın ve taş kalbli adam kimdir? J zaman isterse olacagıın. 
dan ça an ır ımse gozı e çe resını go- "' - Buna verecek cevab yok. Ben ona ( .4.rlwsı ı:ar) 
zetlediği meçhul gencin kolları arasında taigne avenüsünün en devartılı misafir- disinin de ona böyle taparcasına aşık ol-
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a:ftan. Bari lcatiirleri 
Yapan: Orhan Ural 

Siyaıet dünyası ntl.,. bir peyzaj 

Fecri kA•ibin suya dii'ii'ii 
- Tarihi eMl'lerin &amir ediitp muba • 

fazaaına ka.rar ftl'llmlş .• 

e • e 
' I 

_ Almanlar bir beyaz; kitab nef retm:ıler ••• 
_ l(.,.Jilerİlli temize çıkarmalı için mi?. 

_ Belediye 6ütçeainde a~ık var m1f ••• 
_ Tabü olar •• her yerin açılmaaına çal1fılıyor ..• 

- Almanyada mutlak qyalan bile hülıamete talim ediliyormafo. 
- Tlllhü, lıallanılmaJılılarına 11öre baflıa ne yap8ınlar1 

- Demek, tramT&ylu<a otobüslerin 
dercU•I daba asan müddet çekecetis t. 

Nahncı keseri 1 •.• 

Me~a ve sebBe flatıannı belediye wnumt yerler• uacak .. - Gazetelerden -

- BorMı lıupya mı fGf111dı1.. · 
- Yok canım, ı•ln.e almalı iatiyenler liatlannı okuyorlar. 

((Beni 6~drte mi 1a11dım a canım •• 
N~• hnden fe2 a1a11dın a canım/.» 

Elld bir ,ukının Jelli medluli 



8 Sqfa 
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SON POSTA 

.'KELiMENiN 
EtP~AR,I 

Yaaa:b.aaArif 

Nban 

Alman casusıan doktor Şahn 
lngilizlerin eline düşmekten kurtardı 

(Baştarafı l inci sayfada) ğı bildirihn~ti. Halbuki bu, Şahtın ne • 
Dünkü posta ile ıeıen Londra gazete- reye Cideeeiinı •klamak içhı bir ma • 

!erinde bu havadWn mühim tafsilatı ve- nevraydı. 
rilmekte ve bu vak'ada Almaıı casusları- AnladılJmıa &tire. Dottar Şaht Nor .. --Athl.•' LI.• r CI.• Dayet nm oynachlrlan pyanı dikkat rolden manadileContecliSavoia'daystutmuı 

.lıYA ... M bahsedilmektedir. ve gemi Cebelüttarıktan çıkıncaya kadar 
Bu cümleden olarak Sunday Ehrunıcle 1 bir Amerikalı imit libi BÖiünerek Tou • 

• DUnkU bsm·ı hullsatt • 
T.ırabynda Botazı-18& M?lhtı me!ltabll 

blr yaz gece.al ıaplan tlsıtn.l a.loR aba -
bın beşine lııldar devam etalf w bstu da. 
tıııruotı. Balonlar teınlzlenlp aa& beti 91 -
larke:ı •IUdf •lr çaltlık duyulmuttu llenl 
adında llDI lılr CKla hllm.tçlll 41ehfet içinde 
odalardan. MltDden dlfan fırladı. 

meni ba,lt bir töhreVYapmıf olan ııııeı 
ve :rengin arUlt Benlhanm daıre.&n1 s6ste
rerek: 

- Btıradal ...... 
Dlycbflml~tl 
'Bi: tadın ilattmda blr 90k rlnyetler do_ 

laşıpr, macerapere.st v.e aeıııın oktutu 8GJ
lenlyorrtu. 
&nHıanm l&m1 dam1 belll olmıJ&n lıılr a

damm ksnsı olduğu dır. rlva~ edllmette 
idt. 

1 - Mefhar Seniha bu <leme&? pzetesi Amaterdam muhabiri diyor ki: j ri1t Clau'da (ikinci ve üçündl mevkileri 
' - Evet! cSon d•kikada yapılan bir ihbar, Bit. bir araya eetirerek •nahlar için tertib 

Polis hem konuşuyor, hem odaya lerin maliye miıteh•ısım doktor Şahtı, Ce olunmut bir mevkl) de fitmejl tasarla .. 
göz gezdiriyordu: belüttankta kendin ıçi-ı hazır1anm bir lllJfb, a,rıca kendisi için buind mevkide 

~--....,.; __,. ··d·· · tin ha tuzaktan ı... • ..+.-....... bir kamara ldra1amruftı. Doktor Şabt Ce-- ~..,-- pvı1S mu urıye e • •..w..a'""9""· 

her verdiniz: mi? Doktor Şahtı Amerikaya götürecek o- belüttanktan sonra bu kamaraya ı{'Çe • 
_ Hayır! Henüz bildirmedik. işi ilk lan İtalyan transatlantiği cConte di Sa- cektL . 

haber .alan memur si13iniz. Maama.fih. voiaa Cebelüttankta on üç saat alıkon- Do~ Şahtın Amerikaya gitmek ıste-
~d · ''d'' · ,_ d 1 f ed w. muş ve bu müddet zarfında silahlı po • mesinın sebebi anlaşılamıyor. Fakat o 
~.,. .. ı mu unyell'C' e te e on ecegım. . . 

1
__. · · · · -+Hir' • beb ·k· dı pli tel .. d .. - .. du d'u- lisler ve bahriyeliler geminın direk cu· geınıyı nıçm ~-..ınm se ı aşı ar r. 

. b
0

• s. ~l . ~d ub~ilkn b' tık gnl yke. ne .kadar çıkıp, bacalarının içine vıınn- O gemi, Ruzve!tin hariciye ınilsteşan 
nn ı!'Bz ı ~nsm e uy ır an e e- .. . . '- s v lls'i A ·• -ı.. ekte i . .. d.. B .. . . caya kadar gozden geçırmıı ve ~aırtara - umer e meraaya go urm • 
sı eor ~· u~un u~. . . ları yoklamıştır. di. Hiç şüphesiz doktor Şaht, yolda baza 

- Sız yerinizden ılerlemeyınız. Ben Halbuki doktor Şaht Cebelüttarığa ya istifadeli temaslarda bulunmayı kur • 
t.el~on ederim. Buradan bir yere ayrıl- kın bir mevki olan Linea'daki AL-nan muştu. 
mayı~ız ve hiç bir şeye dokunma!.ınız. casusları tarafından yapılan ihbar flze - Gemi arandığı sırada yalnız Amerika-

Poas memuru. telefon etmek uzere rine, ~apoliden hareketinden yarım ıa Iı müsteşar ve maiyeti rahatsız edilme -
(Roman dnam ediyor) dışan çıktı. at önce- gemiden çıkmıştı. miştir. 

MMıJ Yirmi dakika sonra polis müdüriye- Doktor Şaht bundan sonra derhal tre- İngiliz kontrol memurlan direklere ve 
&- .,;hanın çok zengin olduğunu söy- olan müşteriler tarafından duyulma - tinin iki sivil memuru acele acele otel- ne binip Berline gelm;şt~r. bacalara tırmandıktan, kamaraları tara • 

l~mi :~ik. Muhtelif hankalardaı bulunan mı.,,4tı. .. .. den içeri girdiler. Bunlar biri ikinci Şimdi oradacbr. Bu sebebledir ki Al - dıktan başka cankurtaran kayıklarının 
hesabmm kendisinden başka kimse ta- Haşim. kilidled.ilf lmpmın onun~~ şube cinayet masası şefi Haşnıet idi. manlar, Doktor Şahtın asla Berlinden içine kadar girmişler, gemı sintinesini bl· 
rafından bilinmediği muhakkaktır. Fa- hir kaya gibi dikildi ve heyecandan mu- Diğeri de y~lı ve tecrübe sahibi doktor ayrı,mamq olduğunu illn ediyorlar. le taharri etmişlerdir. 
bt. kadlrun yanında taşıdığı kıymeti temadiyen terliyen yüzünü mendilile Ali Rıza... Bundan bir kaç gün evvel Doktor Hatti mutfaktaki yemek dolablarınıır 
ölçüsüz mücevherler onun renginliği sHerek beklemiye başladı. Çok geçme- Ha~met, Türk polisinin en iftihar Şahtın Ba!kanlara bir seyahate çıkaca • aranması ihmal edilmemıştir.t 
hakkında bir fikir vermeğe kafidir. den metrdöteli yanında bir polis me - edeceği elemanlardan biri idi. Şimdiye 

İşte. Tarabyanın en güzel oteli olan muru olduğu halde garündü. Polis, otel kadar birçok cinayet vak'alanna el Amasyada SU 
Boğazpalasın müşterllerfn~ biri de müdürünün yanına gelince sordu: koymuş, hepsinin üzerindeki esrar dil- --------

bu kadındı. - Havrola. bu adam bize bir ~ey;er ği.ımünü çözmüş. katiHerirriı, fa-illerini (Baştarafı ı ind sayfada) ramak tehlikesindedir. Bu kısa izahattan 

baskını 

O!cUn müdürü Haşim, ilk saşkınlığ1 ı;övlcdi ,:nuna doğrusu bir şey anlama- yakalamıştı. Doktor Ali Rıza da böyle köy kAmi'en sular altındadır. Şehir da _ Amasyayı tanıyanlar felaketin ne dere
geçtikten sonra. hizmetçi kad1nın işa - dıık. Çünkü ne olduğunu o da bilmiyor. cinai vak'alardaki kuvvetli müşahede. bili perişan bir vaziyet arzetmektedir. ceye kadar ehemmiyetli olduğunu anlar-
ret ettiği daireve doi{ru yUrüdü. Ara - Bir hırsızlık mı oldu? Ierile şöhret kazarunli bir polis dokto- Bütün k~ıiilerin ~n[ezJeri tıkanmak Jar. 
b1t kapıyı açarak iceri girdi. Burası an- - Hayır! ru idi. üzeredir. Rıbtımlardan tapn sular bir Saldhattin 
tre idi. Karş1daki iki kapıdan biri sa - _Demek daha mühim bir şey.? Hepsi birden cesedin bulunduğu o- kısım yollan kapamıştır. Gittikçe artan Amasya 3 _ Y~ilırmağın tuğyanı yü-
lon:l. diğeri artistin budvM"ına açıb - Otel müdüril sesini çıkarmad:. Ya'l- daya girdiler. Doktor meşhur tek göz- su şehri tehdid etmektedir. Şehre en p zünden SaD18Wl - Sivas demiryolu ile ka-
yordu. nız baın111 tasdik manasında salladı ve lüğünü tıtkarak ölüyü muayeneye baş- kın bütün bağ ve bahçeler de sular altın- ra yollan üzerinde münakalit durmuı -

Otel ınüdürii. fl'vvelA salonA gilten dönerek kilidli kapıyı açtı w içeri gir- lad1. Bir iki dakrka kadının vücudünü dadır. Meznıat klmfle1l mahvolmu,tur. tur. 
kapıya doi{ru yürüdü. He,ttanın~ rağ- di. Polis (\nn takib ediyordu. Evvell tetkik ettikten sonra Haşmete dön4ü: Un fabrikalanm tehdid edecek kadar iki zeheleı oldw MD duvarlar yıkıldı 
men nezaketi ~lden hll'alanıvarak ha • mükellef salona girdiler. Otel müdürü -- Tam kalbinin üstüne bir bıçak ye- yükselen sular r8$tgele, tatlbmetlerini Amasya 3 (A.A.) - Bu sabah saat 3,30 
fif hafif öksilrdü. Sonra kaıpıva üç <!efa vattdt oda.sına açılan bpıyı da açtı ve miş. değiştirerek akıp gitmektedtT. Şehirde da ~e birbirini takiben iki zel-
VUTdtt. Bir müddet bekledi. H~ bir'" polis memuruna ,ol verdi. Genç me- - Bu darbe mf onu öldürmüş? Heçkız. Şam1ar, bısanıye. içeri mahalle- zele olmuı ve bazı duvarlar yıkılmşıtır. 
4uyıtl2dı. Gene vutdu. İçer.den cevab mur. bir iki adım. atarak yatak odasına - Evet! lerindeld evler ıahll,e edllmektedtr. oaı- Sam.._, ve ç .. rtambada 
'ft'rilmiV<mlu. ~ ~man kap'!vı .. v~va,ca ~rdl ft b•?den iıtilerelt durdu. Çür.kü - Bir in!ih~r o~? önü fabrikası çakme1ı: dzeredir. Yorguç- Samsun 3 (A.A.) - Dün yağan şiddet-
açarak içeri gırdi. Burada kuçük bir ta karşısına 1 - 1 b' di .. Doktor gozlüklennı çıkardı: :paşa camiine ve birkaç hamama IUlar 1i yağmurlardan şehrin civarındaki Mert 
k6pE:k halılrınn üzerine serilmiş 11~ • ~ : e:. ~ ~ 1va~ ~s- - Hayır: intihar değildir. B1: kadın dolmuştur. Tren yollan ve lltasyon, ayni ve Kmtan ırmakları taşmıştır. 
,ordu. Veni do~ai'Ta başlıyan ~ de yan çıp tıyo ~ ~ n anhar ıçın- öldürjJmü!:tür. zamanda Slvu yollar: bpanllllfbr. Çarpmbada ve Yeşllırmakta beı met-
odı- a dolm~u. Etraf. ~ ve ılık ~yal ~~· emur eyeca - _ Ym-a;ı olarak kaç dakika yaşadığı. Tufandan bir nilmune sayılabilecek re yfibeleret kasabanın etrafım i&tillt 
bir esans kokusu irinde idi. Haşim ll"en nın= mp e em y · t h . d' , derecede coşkun bir halde akıp aiden su- etmlftir. 

B' 'n yet' d'ye bagı" rdr nı a mın e ıyorsunuz •· dilini rıkararak alnmda toplanan ter - - ır CI a · 1 
• • Iar halkı korku ve dehşet içinde bırak· Gerek Seımun ıerek Çarpmha hilkft-

lerl "ildi; sonnı salondan yatak odasma Haşim başını. meraret"ie salhyarak - Bunu aldığı yaranın derinliğine maktadır. Şehir datıfltnda mitnakallt fel.. met w laeıediyeıdnce ıcab eden tedbirler 
OÇ'lhm 1mpıva doanı yürildü. Bu kapıyı mınldandı: . . göre tahmin etmek miiD*iin oJur. Beş. ce uğramış gibidir. Bütün zabıta teşkllitı vaktinde almm•ı ve tehlikeye maruz ev-
blr kaç defa vurdu. Cevab alamayınca - Evet. hır cınayet sekiz, belki de on dakfb yaşıyabilir. .seferber hale getirilerek insan zayi3tının Ier boşaltılarak hE:r lıanıl b!r suretle zi -
ı . . dl Bu ölü kadın. güzel ve meşhur Se!'li- - Ne zaman ölmüştür dersiniz? 0- 0 u··ne ıeçmektedir. Şu dakikaya kadar yan ve huara me-ı .. n verilmemiştir. Su ıçen gır . .ı... ... 'IP .. ~-- değild' Öl"...r.. d 3 .... 

Ü'"'lin metrdoteH Simon, dairenin hadan ~ aaıı.ae . . . 
1
• U:sun e - Takriben kırk dakika evvel! topbyabildiğim ma16mata gm şehir da- tstilisınm arazi ve mezruat ilstilndekl 

dıs hanısında durmuş bekliyordu. Mü· bile ne kadar ruh ~kicı bır hal vadı. Polis Amiri cebinden saatini çıkan- hili daha birçok yerler su baskınına ili- tahribat dereceli t.eıtfk edilmektedir. 
d.: .. lood~~gl~~~~~~N~~~~~~~: ~~~~~~~~~~===~~~~~~~~~~~~~~~ unm ss -s- ~·ki la bakt li · t + ' f d • Iİ de _ Aaa!... vücudünuıc yara ra ı. e nı u.- - Demek bu kadını üçü elli geçe "' r80S8 8 10 Şif 8 0 

Diye boğırdıflnı duydu ve hemen tu \'e: .. yaralamıslar. Bir doktorun nOnlok A 
~-- • d :t-..tu H ·mı Simon ar· - Ölmuş ... Çok )'Ulk ... Ne za-e1 ::ın - Evet! ti Lı•r vrupa h~rı·ıası ar!Uls.n an a~ • ~ e . oldu bu is' 1 :Ll" ü ...a.... fi .1 il !I 

tistin mutantan sal<munda karşılaştı • . ·.•. Haşmet. ote muuur ne dönuu: no arını~an 
brr. P.av Haşimin beti benzi uçmuştu. Dıye sö_v]eudl. . - Katil hakkı?daki fikriniz! İtalyanları kızdırlL 
Ç<>k d#>hşetJi bir m&nzant karglSında - Çok evvel oldu~u zannetmıyo- - Hi~ bir fikrım yo~ "4 lı dlhl 
kal 1-t d ıt b" .. k o·T heyecan rum ... Hakı'bten fed bır fl!Y... - Kimseden Ş'ilphelenmiyor musu- ırna (Bastarafa t lnd sayfada) 

ma an ° ~n u'; 1 
1 

du M t Pclis bu smMla yerde halı üzerine nU7' /ltlhabla .. , ( Pnnarls) 11 birkaç hafta evvelki nüsbasumı kapa-
~~~=· bulundugu ıbel 0 

uvor · e r atılm1ş bir blÇ&k gördü. Bıçaık kanlı idi: ....:_ Hayır! Tırnakların d!plerlAde pytan tırnatı jına büyük bir fotoğraf dercetmi• 
- Kadını bununla &ldiirmCqler. . . _ Kadını divakı üzerinde ilk defa daclle:ı zald tıaımlan ellerile ?eyahud Bu !otutraf Franııa mallye nearettade A.. - n1şan çıkmız~ dedi. Kııındisi de Ö l l -~ ,.,..,erile -......ranlar, tımatıarını fena llWl'ika hariciye müatep.n v.Jla'in Fran.sa11 k d k'lld - y e o &Ci:Ui.!,.. kim gördü! _. ..... _ bt A da 

adtas·'!"IM1' Ç?-kh •• 'kanıvı ~nn t, ı - - Katilin kim olduğunu biliyor mu. - Otel hizmet ilerinden bir kadın... ~ayrı llbb1 tettlde maniktlr yaptıranlar. Jdyal"Pl.t esna.sında almmıttu. pi n 
ledi. anahtan a1n'. Ve korıdorda hay. 9 • ç. da 11-X Nt bu bl7lk ve ıztvablı lltuıabla- Frana ~et111 MÖIJÖ Reynaud lle Mister 
ret ic'nde kendisine bakan Simona şu sunttz. . . . Tahmınen klrk ellı da'kika evvel bağı- ra ~ahld olmaktayız, Eller ve parmaklar Well&'l görtlyorm, artada blJft bir barlta 

. ., - MaleRf. hiç bir şey bilmıyonım. rarak buradan çıktL ne ksc.lıtr sıt yıkanılsa gene dalma pla •rdır. 
emri 'erdı. . Henüz otu& otuz beş yaşlarında olan _ fsmi nedir? nddedlllı. Bııtwıaa ellerin mabtellt yer. Rejlma J1'as1N lamlndet1 ltaıyan gazete. 

- Koş. en yakın polis merkeDnden pollJ. daha yeni mektebi bitirmiş tec- _ Eleni! ler.nde :ıçılan yara ve berelerin 6Uratle at bu bRrlta tzertnde 8Ulhtıen soma Franm 
bir memur çam. rüıbelitıı memurlardandı. Belki de ilk _ Sb; kimsiniz~ mlkrob tapması pet tola;pdır. Bunda;ı anuau:ıa göre Avrupara verilecek yenı ha 

Hat:imin bu sert 1 sesi yan b:gml~k defa bir cinayet va'k'asile karş ılaşmıs. _ Otelin müdürü Haşim! ~~~~ P~:d=n ::'8p!:aıı:ı:1! ctaean ..:: Vtrutıa t1ı111 _. ... ı.e. 
bali:ıde bulunan E eniyi-. uyan nmş ı. ilk defa bir ölü gönnüstü. Şa~kmllğı - Su hal ... de şöyle işi bir kavnya- sokulması çot tehıttell neUcelere mün. hlıUan (lartl Pnqanm da Jll.,.. blJtı 
Başını kımıldattı. gözlerini yan açtı, yürllnden okunuyordu. Şapkasını çıka- lım: Hizmetçi Eleni. kadını diva•,n ü- cer olab•Iu. Tırnatıarıa eeuıı bir aureL ttlleret dtrllttlmlf. Qetollo-..Qa titrer me1 
ve otel müdilrünün verdiği emri duya- Tarak bir S&lldalyanın üzıerine koydu. ~nde ölü olarak IMrdu.gu" - .. zaman saat te meşgul oımat lbımdır. Şeytan c.ıma.. dana tetJrllmlt. bir Bav,era 'bMtwıMI tu. 

·"• oldu ~~ rutmna: Annarra • iıalJamn TrlJW 1L raık üroerdi. Biraz evvel #?Örrn~ - Cebinden küçük bir not defteri çıkar- r-:; otuz geçiyordu. it meyde.na ıe&meshıe mlnl olacak ıe. manmı..,. -•~- ~ tetn.r d1ln-- 18'1rtbnlf: 
Jı:.... k bat lamanın ...1.. "''6"\A 'tlkle luıreket etmllldlr, lllw berh&nıt -- 1 - 1 -gu. kor unç manzarayı H" ~ (A•kan "ar) .,.. __ _._.

11
n da - -.. iMi oım,..ıar. 

d .ıtri bir suıeUe blr ttiçtlt yara meydana pL -~~ •- ·-ı-
verdilri vahş! bir korku için e ı.ı ye- - Bu kadım tanıyor musunuz? ............. -········-···-··· .. ·-.. ·····-·-- .nıi}Se oerhal ıentlrdlJOd ltlnnelldlr. ı:ı.. Bu Mıtrl .. .aı Oseı1ne '&jana evveltı ıtJn 
reık bafurdı: - Kendisi1e iki üç defa görüşmüş - Amerika donanmasının ıerı uıa a~za ıöttlrmemeUdtr. Milmtnıı l'ransıı harleiJe 118UJ'etlnln bir teblll1Dl net 

tü Bu d · d t -ıı retmiftlr. Tebuı.te IÖJ!e denllmettedtr: - Polis, polis ewnnmz! m. aıre e o uruyoruu m""neY!'a}an QJur~ günde blrtao defa elleri aabun;a •B• harita AlmanJ&llın ioo aeneler •r 
Hat:im. bir müddet için bu esraren- - İsmi? Q bol bol yıbmalıdır. Tırnat dlbl lltlbab. tında milkl!'n'eren pptıtı tecavtizle'l'de4 eT 

Sen.ıı Sa n· 3 (AA) A erlti fil lan birçok defa J& ameu,at ile V&J&hud dlr B1I gı'z h • .:ıı· .. enı'n t"'sı'ri a1~nda kalını• ol - - nıa. n ıego · · - m osu ?elti Avrupa hududlannı g&termette • 
u .., "'" ru ~ k 1 dil parunmanlar Ue 11'1 olur.sa da baza.o tır- u -ıı makıa l"'""ber kendisı'ni -ı...uk topladı. - Yalnn! mı yaşıyordu? 1940 1enesiftin ıl manevra arına n ge- .. , dr. .. --•- beb olur nı hududlRnn fototraftak1 oetınert ar .- m 
~·"" ~ ı 7 h fta d d r.a~arın '"'im"°"'e .. ve 1•·r- te'-r""- •tt·--~ .... __ n roto-fcının fan.. 1 -'..... -'L- ~-ld lnız tunı~rdu Fakat ce yansı baş amıştır. a evam e- , •·-·~· d •• L .,. uıo ,., ... ~ ~ııc,,- a•• Bu m"vsimin en ITTize ~çou ... ııauıe - v11e e ya o ~- · -den ıe.:en ,_u ... ar a mun-zam ıe tezlslnden bqt& bir ~ detlldlr .. 

olan otelde vukua Pelen bu kanlı sbn. ~ t•ndıklam vardı. cek olan bu manevralara 130 parça barb mez. E:lerln ıtlleWl1n1 1hlAJ edecet b1- Ealıl,. menmı 'Olan fotıotrafl tllutratton 
dal•n tesirlerini hı-'A'if geçlnniye çalışa- - Zaıgin mi idi? gemisi iftlrak edecektir. çlmstı tırnaklar nerrilDema bulur. dan naklen lttıbu ediyoruz. 

cakt .. Kapının öniinde taplan.mq olan - Çok "Zengin bir tadın~ Yere dfi•en bir aclna kendi Cenlt tstlJ9a ..,....,._ .. po11a Franm Başftkll balyan sefirine 
m&tahdemine katı bir emfrW. - Nasıl vakit geçirdiğini bilir misi- Y .. -'-nd puta 7oUamalanlu l'lea ......_ Aksi lü. lsabat Terdi 

Aallo..1.- • ' bıçağile )'ilnWI ı clirde istekleri ==ts•dmll laalabBJr. P&rls S <Jluul> - Bqvekll w halt~ - Heoiniz odalannım -.U&&& ve ça- nrı. namı Reynaud: ballD İtalyan btl1tlt eı 
jırılmadıkca dısan çıkmaynm..• dedi. - ltendisini siz de bllecebiniz. Del- Jtt1fQ)cpuuda Bacıtaduı mahallealnde '°- "' ... ~============~ ...... , Otıarl'"'""'- lrabal etm'•tlr. 

· · d 1---·-·zd ' ş tara:ı llllrdll De"1f elinde bıoat oldulu ... 'j-. -ı· .., Uşak!~r, F,lemyı de kucaldıyarak uzak. ki ga~eler e o .... ..um•p-;•u. ur· u haı.te yere dtlfmtıf ;e bıçalm .ım t&r<Lfmın Burüniin Çoellla y..._. 917iitidür. Bu kabul .-ıumda, mabadı mahluala 
]aştılar. Bereket vemn. otelin nl4tşte- A.vmpada cŞark ,.ıcm. diye meşhur 801 m'mest tlzertne rastıama..sDe alır 5U?et. Klmsesb bikes t•Halan mwaaak JcJa çbılldlll iddia edDm baıra barltuı mwıe. 
r.llere mahsus lüks daireleri çift kapılı olan kadın yok mu! İşte o. ba bdmdır. tıe ,yanlanınlfbr. ,..._ 'Mr Ura ~ OeRIE ... ,..... Km- llnlıı 1ôı11fllldil111 " bu hu.amta Reynaud 
olduğu için gürültü, odalanna çeldlmiı Ge119 polishı g6zı.rt hayretten açıl- Taralı. cerrahpaşa haatanemM kaldırıl • romuna bls de ile 8lalual tarafmda:l bOJlt elctJe !labat verUdlll ~ 
ve çoktan en tatlı uykularına t1abmt 1DJ1b: llllftır. lUllmattacflr. 
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ns 
-

Yuzan: Hasan Adnan Giz 
ır! 

nışan.ısı Melikenin 
llUmasmz ve altınsız berrakiığmı göste- Zeyneb sapsarı olmuştu:-
lleceğim. sanal'.. Herlıalıle beııi.rr;le k.uc;n.a- - Mes'ud bıt erkeği benim dairemde 
.hmn. Niçm dnrdun. Niçin sıısU)cnıun?. mi görmüş? 

1 Zeyneb rengi ka~ış, biraz calıa Nay- - Evet öyle tahmin ediycır~ 
nıaon sokuldu: Gözlerinden ateş saçarak zenciye dön-

- İ'Çime safıiden bır korku geleli Nay- dü: 
Jnan, babamdan, babamın intikamından - Öyle. mi Mes'ud? 
korkuy<l'l'um. Köle korku içinde kekeiedi; 

- Bizim yanımızda yaşıyacaksın Zey- - Kat'iyetle söylemedim sultanım, 

SON POSTA 

Emvali Gayri Menkule ve ikrazat Bankası T. T. Ş. nin 
31 Birinci Kanun 1939 tarihindeki senelik Bilançosudur. 

Aktif 

'f'eci 1y<' ı:>dıl:memi~ st?rmaye 

l\Iuh::ıbır oank::ı.lar. . ..............••.•.......• 

İrotek mukab. Avanslar: 

a.) Banka n~mırı.a .................... . 
l:) E'şhası sal. namına ................ . 

Sa:r 1Iulıt. Eon.;lular H• .................... . 

K;ır \'C zarar hesabı: 

l!J18 den nakil 

1939 sı::n. kirı 

I\:da'etten borçiular: 

~ı lp. M KtlB. 
b) Snir Boı çl. 

4794.46 

492.31 

33000 
120 

~. L. 
4!i.(;()f),-

ll .259-.ll! 

4·!.76U,07 
ıjfi . .100.-

209,2'7 

.uıı2.15 

152.046, 10 

'ermaye 

Muhabır Bankalo.r 

2999 nlr. kanun mncibl ııce ihtiyat 

hesabı •••••• • ••••••••••••••••••••• 1 

Saır Muht. ~Jacc.ıklılar • •••• '1 •••••••••••••• 

Kl'falctten ::ı7 ncaklılar ............. ........ 

Pulf -'l'. I .. 
80.90CJ.-

H.7Go,G7 

15!),10 

47.121,5:1 

152.046.70 
a:u:w.-

Deb, bizim yanımızda korkulw· mu? Be- öyle tahmin ettim. 
~lın, seni o kadar ,<,even Arıkboğar:ın ve - Böyle adi bir tahminin benim için f 1 :ı. i.lliri. 'iO .. 185.166,10 

binlerce kahraman insanın arasında ya- ne kadar haysiy:?t kırıcı ihtimallere yol 
fıyacaksın. Orada değill babcının, Helagıl açacağını düşünmedin mi? 
Hanın bile fermanı okunmaz. Orada yep- - Affinizi dilelim Melike ha.zret1Pri! 
yeni bil: hayata kavuşacaksın. Derhal Sarayın emniyeti içın böylP. bir densiz
karannı ver. Burada geçen her saniye: likte. bulundum. 
bizim için bır tehlike işaretidir. Baban - Benim dair?min emnıvet! sana aid 
eenı Necınettine vermek için her şeyi bir vazife değil, bir daha böyle işlere 
yapacak, bütün. şiddetile hareket edecek- karışma. Bu ser~em.in aklına uyduğunuz 
tir. Ne kadar mukavemet etsen onu tik- içinı size de teessüf ederim Necmettin. 
tinden va:zgeçir.emezsin. Netice fena ol- Soluk yüzlü genç ellerini ağuştın:axak 
Jnadan hem~.n ~imdiden hareket edeli~ &lir diledi: 

- Hemen şimdi mi kaçaca.~ız Nay~ - Ben de affınızı dilerim Melike! Pe-
man? Düşünmek için bana biraz mühlet derinizin emri ile! hareket ettim. 

Zbımet 

l'Jfa:ış_ ve ürretH:r 

İd ·ır<' m<.•Haf!;ın 

Veı ~ı ve harçlar 

V e.ı ilen fa.iz 

B~9 senesi kan: 

299!) nlı ],c.ınun mücibinde ihtiyata 
alman . .. .. . . . . . . . . . .. .. 59,35 
19 W !.cne~lnöe devredilen 492,31 

Kar ve Zarar HPsabı 

ı.o:~rı.-

2n;;,92 

HU,16 

Alınan faiz ve komisyon 

Matlup 

2.932,01 

ver. - Her işe daima pederi.nlı karıştırı-

- Pekala! Bu gece düşü.nebilirs~ ya- yorsunuz. Babamla aram1 açmak mı i.!ti-- 2.!H2,01 a 9;ı2,01 
rm. )l'Orsunuz, mabadmız nedin? =:::::s:o=-ıı:::==m-=-.,_,oı;;:m_ıa:::ı-=------=====;;;;~-~~~-;.-!!.,. ___ ~,_,,-------------.:===~ 

Kapı üç kere tıkırdadı. Zeyneb cZü- - Rica ederim boyle dfişüncelere ka-
heyde!> diye yerinden fırlıyarak kapıyı pılmay:ın Melike. hazretleri. Hüsnüniye-
açtı. Zübeyde nefes nefese fısıldadı: timize itimad edin. 

- ı-ra.1.a konuşuyor musunuz? Necmet- Onlar çekilince Z'übeyde~ 
tin cariyeler.in dairesini dofa~ıyor, ihti- - İyi yapmadımz - dedi - fazla l:.id-
mal buraya da gelecek, galiba geldi bile.. det gösteı-diniz, tama.mile lakayıd da\Ta

- Sen bir dakika meş-gul et. ben şim- nacaktımz. 
di kaçırayım onu. Nayman~ - Hakkım yok mu Zübeyd~? Artık 

- Kim geliyor Zeyneb. bu N.ecmettinin tanakkümiine dayanamı-
- Necmettin geliyormuş. çabuk kaç. yorum. AI"ZUıa-urna dmolmadığmıı glS-
- ~ki yarın i<;.inı karal'lDl verdin mi? :cünce her®n hirn7. daha cneden çıkar:ık 
- Daha düşünemedim Nayman! Al· her ff!nallğı. ~öze alıyor. Babamla adeta 

lalı ~rnr çabuk git. aramızı açtı. K;rn biJir a.Lrsyhimde nPler 
- FaRat ne zaman düşüneceksin. . uvdurııv('I~~ sakın Naymandaru ~elen-
- Yarın akş_am gel, görüşürüz. me~n? 
- Yarın alqam K:ac;ta? - () ibTisten her şev urc.ulur. siz de o 
- Yatsı ez.anmdanı sonra. kadar fazla ve l\yle h:rzh kmnııştmıuz ki 
Dışarıda Necmettinin sesi yükselince, sesinizi adeta dı~dan duyuyordum. 

Nayman istem.iye. istemiye ocağa girdi 
1 
Hem odada 1gık varken pencere ~nünde 

Zeyneb km'lhı ve telaş içinde kapağı: ka- durmak ne 1h1riyat!ızlık ... 
payıp perd·~i mihrdi. Kencfmi hemen - B'Z' konu~urken kendlınizde mi -
yatağın üzerine atıp eline bir yelpaze Ctik? Onunla konu!Urkcn ne babam ak
aldı:. lıma ~Ii'V'Or, ne saray, nf? tehlike. Dü-

- Affeder.riniz: M.elike miisaadenizi şün avfardanberi onu görmemiştim. 
almadan odanıza girdım; - Neler konn~unuz gene? .Annud2 

Necmettfn. yanında zenci bir köle. :ır- bir münakaşa ' 7ard1. 
kasında Zübeyde mütecessis na· • ·larla - Hem ne mfinakasa\. Babamın beni: 
etrafa })akıyordu. Zeyneb lakayıd: gö- N°PMnPtttne vermek istedi~i lr®er al
rOnmek istemesine rağmen sinirli, sinirli mıs, övle acı laflar söyledi k1 h& kal-
IOl'du: . ? bim "17.hvor. Onu temin erlene kadını ne-

- Ne 0 bir şev mı var· ler cpı'Jrtim. Sr-'\.-n btr.ız cfüze<I!r gibi ddu. 
_ 

0 
kacfar mütıım değil - Z€nci köle- lPakat ~lr> bir te"ifte bu1un:lu k1, akhm 

,ı göc:tererek - M~ud karşı k-ulede nö- bru:ımn:t ne11ı1 .. 
bet beklerken haTem pencerelerinin hl.- - Üzülme meleğim, söyle ne teklif 

t'inde bir eı:kek başıı görm~ş •. ~~:di, h~- etti? 

ber 
di. :Melik nazretlen bııyük bır - Kaçmak! 

ver h d . 
hayrete d~rek bil.tün arem aırcsini - Kaçmak mı.. nereye? 
•olaşmamı emrtrltiler. 'Usuleıı buraya ka- Nereye olacak. Beraber kaçmak. 

T··rkiye CDmhur~yet erkez Bankası 
AKTİF 

Kasa: 

Altın: Safi kilogram 
BANKNOT 
t1FAKLllt 

'lL721.23I 

Dahildeki Muhabirler: 
Ttırlr. IJ.ra.sl 

Hariçte1ü Muhabirler : 
Altın: Safi kilogram 6.803.338 
Altına tahvil; kabil serbest 
dövizier 
Di!er döT~er Ye &>r~u llltr!q 
bakl)t'!lert 

Buine Takvillm :. 
Deruhte e:!ll~ evrakı nakd~ 
lcarşı.J.ılı 
Kanunun e - 8 tncı maddel~ 
nne tnn~an bazl:oe tanı.nnd&ıl 
Ti.ki tedly:>.t 

Senedat Cthdanı • 
'l"İCARI SE.NEDAT 

Eshmn ve Tahvilit Cüzdanı: 
<Deruhde edilen ~ nak

A - (di1cnhı karşılıll. ı:sha.m ft 
CTahvtUt (1t1bar1 kıymetle> 

B - Ser~ e3ha.m ve tahvilli 

Avanslar: 
Hazineye ma vadell ava.na 
Altın n D\>-.iz hertıs.. 
Talnil&t üzerine 

Hissedarlar : 
Muhtelif: 

30 - bfart - 1940 Vaziyeti 
PASiV 

il t.ıra 

J00.88U549,66 il 
11.932.859,50 
r.901.22-ı.ao 114.715.733.96 

ti 
256 381,91 I• 256.381,91 

il 
9.576.471,49 

12.082, 18 

29,ga3.093,os ıı 39.571.846, 70 

ı : 

l58.748.56l,-

18. 206. 398.--
ı ı 

140,542.165,-

1 

23.8.313.103,811 238.319.103,81 

50.093.624,36 
8. 395.982, 01 aa.m....,n 

I • 
6.286.000,-

11.202,29 
7.848.773,40 14.145.975,69 

' 4.500.00ll,-
I• 15509.T/7,90 

Yekıln 
il 626.050.391,34 

Sermaye: 
İhtiyat Akçesi: 

Adi va te-ıtalAde 
Husu.!! . 

Tf'davüldek:i Banknotlar: 
Deruhde edll'!n evrakı natd\7t 
Kanunun 5 - 8 inci maddeleri 
ne tevnkan hulne tantından 

'Ylkl te11Y•• 
Deruhde edilen e-nakı n&kdlJ• 
bakiyesi 
Karfllı.fI loamamen aıtnı olarak 
11.!veten teaaTiııe vuedllen 
Reeslr.on~ mııkabW tilTeteu t.ed&. 
'9az&d. 

MEVDUAT: 
Türk Lİ.rB81 

Altın: s. K.lg, 

Döviz taalihüd.ab:. 
55.541.930 

Altına t&l\vll1 bbll döv1ıler 
Difer döTıller vt &lacai1ı tllrtDI 
ba1ıl.yeleri 

Muhtelif: 

l ı 
Lıra 

15.ooo.ooa.-

4.al 7 134, ll5 :: 
6_000.0DO,- 10.ll7.13Ui 

15&, 748.563,-

ı , 

18.206.393, -
ı , 

140.542 105, -

17.000.'.JOO,- 1 

ı, 

156.0011.0W:- 312.5ıl2.t65,-

~I 
5D.17U.5lıi',51 

78.12.4.. 1f)7.,90 128.294.aıl'J,41 

3.394,63 

37 .1%8 .318, 97 37.131.713,61 
122.864,1;~.\0i 

l·ı 

l ı 

l ı 

li 

Yekı1n 
626.050 391,34 

t Temmw: 1938 tar.filinden itibareıt: lıdam.to hml'dl f10 4 Altın berine 90 3 
dar geldim. ( il.Tkası. vaT) 

'5 türmesini mi? Düşün bir kere ne müt· Hicran başındaki sargıya! bir el ata- cek bütün ıztırabları beraber karş~ 
hiş bir iskan dal olur bu'!! rak: yalım ... 

- Varsm olsun. - Hayır bir daha o kadının e\rine Bu muhawren:in arasında mevcudi. 
- Sen şöhretini.. namını da feda edi· gitmek istemem. -dedi- yetini :fazla gören dokror bir gölge gibi 

yorsun' - 0 halde'? Sorabilir miyim nereye odadan çekilmişti. Yavaşca k.aıpadı~ 
- Şöhret, nam. san 'at. hatta haya - gideceksiniz? ka~ımn r-alığmdan hali Siretin hey .. 

tırr:ı bile!. Hicr<t'D boynunu büktü ve dudakları can dolu sesinin titreyişlerini işitiyorM 

. Doktrr ellerile bir ümidsizlik İ!'.)areti titrer gibi kıpırdadı. Siret yalva!!'all b:ı- du: 

Siret kendini topnınıağa ~alışarak: 1 fes ald - İşitmedin mi kardeşim? Hic _ v~p<>rak h~sta~m odasına ~oğru .yü:,ü· k~larla. ona ~o.ğnı bir adim attı : _ Evet Hicran hanım gitmeyiniz!. 
_ Çaresine bakarız, -dıye. ce~!3b raP. yalcın söyliyemedi!. dı~ ~a~at ıçerı a~ım atmasıle ~n. don· ~ G1tmey1mz: bın:ada _k~ .. ister- Hayatın ı:ztırablarmıı berafber karşıla • 

'Nl"di- Fakat görüyoıısunuz ya. şımdi ra - Evet.. vak'ayı yavaş- yaıvaş anlı _ m~ı ~ır oldu. Sır.e:e geI1?1esını ışar:t semz ben buradan. gideyim?. SıZ1 yat- yalım.. Siz kendinizi kuruyacak kuv .. 
hatsızdır. ,·orı.m1 . Sen kendisi için nişanlın oldu. eti:!. Sıret od.aya gınnce bır hayret nı- nız b'cakayım?. · vetten. .rr.ıahnrmsanuz demek istemiyo.. 

s· e şöhretiniı.e itimad:mız ~unu sö~,rlemi~sin galiba? dasın! menedemedi: Hicran ~ bir gülfu?Ie: rum .. Fakat ... 
~uhak~:~t~. Faxıt.bunun ~~an ev- - Ö~·le icab etımişti. Fakat? - A at Bu ne?! Nereye gidiymsu • - Fedak~lıkl~n~ ben~ .eziyor Si. Siret sözünü tamambyamadı. Aşa • 

lt'el yapılmasın11. tavsı.ye eder.un. , - Fakat Hicı:an hanım bunu kabul mm? 'tm-n- .. h ret ~T.F. -kdedi- .B.uy~n!:bını:~~yrcaka. ğıdan gelen seslere kul.ak vererek sus-
~trnenı' ı;: 12.örünüyor. ffokik<ıten Hicran gı en. u2ere a- mm... a a.t sız:. e.-w en ~a tu. Dı~arıda buliman dO.ktor da merdi-

Memurl::ır gı'ttHt.t'en sonra ar~ na. · · k k d h ..Jb d -ilim -. Siret rıek - Ö;{le. zır.Janmı:::~; entmsini gı:ynnır; şap rasım a ~r ou ın. er! . . . veıı ba.~ma yaklaşarak bahçe kapısulihı 
gelmis olan ı:ibktora:ı &inen biTh:! ba~ı;a koym~ Götlerinin etrafı Sıret kckeliy.ordu. : Muı=:tafa ile m";'f... .. ek ses1 KO !':: .....,._ 

bitkı.nd' i. Doktor onn a~IT.r!ltle k.ucalili . - Rica e<lerim Siret! Bir hiç ud-M .. - .. .. th' 1 ,...,,...,drr H l E . d ,_ "- be . . . b' :t ~ e nu, an UU' ~~ 0~- kıpkı...'l'!nız.1, yüzu n:ııu: . ~ so"1'S........ · 3 - -- .. v•m en Ç'lJCTDax. . nı:rı ıç~ ır kad.ınm sözlerini dinlemiye basladu 
yarak: . ~<t kendjni öldürecek misin? Bmık! siz; sesfrıe: kuvvet verımy~ çabalryarak: fedakarlık sayıimaız ki... Bır muddet Kadm asabi bir sesle: 

_ Al':tık üziillne! ..diye omıu:r~rn: (]}ü.,.e~ evine dönsün! _ Evet -dedi- gidiyorum!. için.. kendinizi tıoplaymeaya ka<Lır.. . _ 
dk.şadı- Hicran hanını.da hiç bir terlik!? - Imkfuıı yak! F.rer şev.e karar ver. Siret bovmmu bü:ktü. Sankf mAni İnsan bu vaziyette yabancılarıh: arasın- - ~rcran hanın:.tı LJUrao .• cldiıgunu 
70k .. ehemmiyetsiz blT s:ın:r bufu::m: .. ru:n be~:· hıc .bir fudakarl ktan çekin - olmak i!'::tiy~rm~ gibi gayri iradi kalpı. da kalırs~ ş~rll"... ben bıliy~... .. . . 
Hepsi geçecek. mernk etme!. fnıvece~ım. Hıcran ne iste..."Se onu ya • ya doi!ru giderek: _Ben sizi bir yabaru:ı: telakkr etmi. Mustafa agır ve mutereddid sesıle : 

Siret xı biır sesle: TVRcail 1m! Benimle. kalmak istediğini _ Demek hepgini işittiniz?' yorum ki... - Ben bir Ş,ey bilmiyorum -divordu. 

_ lHay.ır! -dı?d. _ daha ç:ok gelec_:k -

1 

ı::ö• · iecli. Sen de. işittin bunu. . Sir:+ .?ff<avet eden bll' ba~şla dOldo- Sireti~ ~~d~ki ger~~~:ik .. ~u ... bunu bizim ~yefendi bi~. 
ter var .. fıf'niiz hiç hır ~ey geçmem. -- Ben bun:ı çılgınlık derun yav • run vuzune baktı. Hicran bır adıma~ şayıvereı. Hiç ümid etmedi:gı biiy.ük bır - Mademki beyefendiye danı.şµu« 

_ Göı:eceb'in ı ~ !!.!!Y y.oT.ıuna ~i.ııe • rure! Çılgınlık!,. rı:ık: iltifat\ görmüş bir mimıetle: istiyersun git ~!. Bırak ta i.çeri gj· 
re.\. - E:vct çılg nlık! t i~tim. İşitmesem bile tahmini - Öyle mi? -.dedi- Teşekkür ederim.ı. rip b~ '50luk alayını.. görmüyor musun 

Siret kr.nd'ni tntamad.: - -e istiyorsun?! B:iJ:az sonra ilti güç öir ~ey df'ğil. Şimdi size daha çok J.Sl'aJ: edebileceğim; her tarafım titriyor?. 
_ İsi~medin mi? .di) e derin htr 11€- poii:- n kapıya d.~yanıp kızı zorla gö • - F,vinize ıni gidiyorsunuz1 gitmeyiniz, burada kalmız, size gele- (Arkası ı.:ru·J 
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[Menileket Haberler·] 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) \·icini, mutadı olan telaşil-? yanıma so-

Hatıral r arasır.-da 
Trakyada kOycOIOk i Ierin T e~irdağ'.ı _sporcuların 

çok eb.emmiyet veriliyor h•;~~~:(:~:~k 1~~=~~~~ 
runa susamış btılunanla:..· bütün ınemle- kuldu ve koluma girerek beni biraz öte
keti istilA eden bir meserret kasırgasının ye çektikten sonı:a: - Öyle işittik ki. de
tesiri altında sarho~ olmuştu. j di; Cuma günü Arnavudlardan pek az a· 

Nümuue köylerinin ekserisinde okuma odaları, tavuk 
ve tavıan istasyonları, radyolar var. Ziraatin modern 

bir tarzda yapılmasına gayret ed:liyor 

~l~eğinıi haber ver<liğ'im Tekirdıı.ğ 
sporcular; 20 kişilik bir kafile h~linde 
Edimeye g~lmi~ler v-e istasyonda klüb 
mümessilleri ve kalababk sporcular 
tarafından kanplanmışlaı:ıd..ır. 

Bu. halin en galeyan halin: Se!amkte dam bulunmuş. 
gördük. Gece gündüz, konağın bahçesin- Bunu doğrucian doğruya tashihe kal
de, şehir bahçesindP., sokaklarda. rıhtım- kışmak işime gelmedi, yan tarıdmilan 

larda öyle bir sevinç öyle coşkun bir mukabe~e ettim: - Hünkarın bu seya
hareket vardı ki bana meşrutiyatin ila- hati, dedim; her tarafta, hele Arnavud
nını müteakıb İstanbu!da görüleı. tac:kın lukta çılgınca hir sevince sebeb oldu. Us
meserret manzaralarını hatır:atıyordu. kübden Se!Ani~e dönerken bütün c!emir
Se!Anik istikbaline ayrı bir mak'ile tah- yolu güzergahı Arnavudlarla dolu idi, ve 
~is etmelidir. bunlardan pek çoğu sanki. yetişmek mtirnHanrlanan programa göre Cumarte. 

HattA bu coşkunluk içinde bir dlışün- kün imişçesine delice bır heyecan ile ka
si günii li~in kapalı jimnastikhane -

ce fıkdanına da te~adüf olundu. Büyük tarı kovalıyorlar, hünkarı gördüklerine 
R'inCle ilk olarak voleybol maçı yapıl -

sevinçler, aynile büyük matemler gıbi, doyamıyarak onu. blr daha, bir daha gtir
mıştır. Oyunu seyretmek üzere gelen-

şuuru tatil eden bir hadiseye sebeb olur; mek için düşe k1J1ka koşuyorlardı. 
ler arasında Traıkya wnumi müfettişi o zaman da böyle olmuş olacak ki bütün Bu yalan değildi. Hakikaten güzer-
penc·rnl KAzım Diri!k, Edirne valisi SelAnik padişahın seyahati münasehetlle gAhta böyle bir A rnavud kaıabal~. ve, 
Ferıd Nomer. kolordu er'kanıharb reisi yapılmış olan bfr marş ile çalkand1 dur- bunların içinden katarın arkasında ko.. 
d.e hazi r btllunuyorlard.ı. du. şanlar vardı. 

H&kem Niyazinin idaresinde yapılan Bu marşın bir h~yti hatırımda: Halid Z?1f'l TJ1aklıgil 

*** voleybol maçının Hk kısmım Edirne lleri ileri (lTŞ ilf~ri 
15-7 'kinci devresini misafirler l S-14 Alalım r!ü>ıman,fon es1~i yerleri :.- Matb~nda musahhihler ve mürettl.hler ta_ 
k,~znndıl~r. Final.de de 15-1 l le oyunu Padişahın seyahati sükun, sulh, barı§ rafından sarfedilen azamı dikkat ve ııımme_ 
misafir takım kazanauk samimt bir vAdeden bir maksada mlipteni iken bu te rağmen ynzılarımda bir takım tert1b yan-
ŞE:ıkilde a1ku~landılar. marşın hususile bu sözlerin ne kadar lı.,ları kalmaktadır. Bunları tuhib etme-

E k k Ö
x... h d ı makh- 'b. t · v d k' ğe ltizum yok, okuyanlar kendller1 doğru.sıı.. 

r e ~retme:n sa asm a yapı.an . u.s ır esır ya_pacagına o sıra a ım- nu bulurlar. Bu hatalara misal olarak şun. 
bas'keıtbol maçı çok he~anlı geçti. Bu senın aklı ermerru'.? olacak. ları zilm·deyim. Son makalelerde mensi ye_ 
oyunda dah&. kuvvetli olan Edirrıe ta- Bütün bu seyehat esnasında tek bir rine mlin.st, esbabl muhafflfs yerin• muhaf
kımt her ild klsmında yapıt~ 32 sayıya yanlışlık oldu ki onu da kaydederek bJ fefe di~lm~. Bu hataların mM'ul.lyeU ne 

Çorlunun Basripaşa salıawı da açılan koyun ıergiilinıe misafirler 14 sayı ile mukabele edebil- faslı bitireceğim: muharrire, nF' mürettibe, ne musabhthe at.. 
getirilcıı 1ıay·,·an Zardan bir kısmı dilPr ve bu suretle basketbol maçı Hünkarın Meşhedde Cuma sel!ınl:ğı fedllemez. Matbııa işle~~e vA.kıf olanlar bL 

lirler kf bAsım işlnde bovle yanlışlar lcUna-
Çorlu, (Hus~) - Trakyada köycülük tirmesini de bilen insanlardır. Çorlu Zi- Edirnelileri!' galibiyeti ile netlcelend'i. yapacağına ve namaz kılacağma vAkıf bı mümkl.111 olamıyan k~zalardır. 

işlerine ve köy kalkınmasına çok büyük raat Bankası açtığı kredi ile köyün zira- Ertesi gün de staıdda bir futbol kar- olan civarda sakin Arnavudların akın a- H. z. Uş ••• 
bir ehemmiyet verilmektedir. füitUn at ve hayvancılığının inklşafma büylik şılaı::ması yapıldı. Baştan sonuna kadar kın oraya gidecekleri ve orada mahşer ............................................... --··-· 
mıntakalarda olduğu gibi Çorlu ve chra- hizmetlerde bulunmuştur. tç ve dıı giye- c::amimi bi!' şekilde geçen oyun sonunda kadar bir ıkalahalığın izdihamı vukua ge- Askerlik iş /eri: 
rın da da köy işleri tamamile teşkilAtlan- ceklerJni evlerindeki ktlçük tezgihların- misafirlerin. biri penaltıdan ka?;andık- lcceği tah.min edilere'ıt, Rusya Çarının te
dırı'mıştır. Bunlardan kôy birliği ıner- I da dokuyan köy kadınları da marifetli- lan ı gol~ kar$l Edirneliler daha· ~ gol .tevvüç rasimcsi ic;in halkın bir toplantı-
kezi ittihaz edilen ve tama.mil~ köycülük dir. \'apmak suretile maçı S-2 kazandılar. sında binlerce kişbin ezilip, çiğnenip ol-

Kısa hizmetliler çağırılıyor 

! ·· ö .. d h l d b' 1 Ü Eeyoi'lu Yabar.;:ı Askerlik Şubesinden: 
e.sas arı goz nun P. tutularak asfalt yol Bu yeni köylerm Hiy büro v•! b~rlik- Bi ·kt t dükleri atır ar a olduğundan öy e m - A k ıığ· kar lldl~t ~A•A h - sı e yanşı . . . .. .. . ı - s er me r ver '"' UA4Ue er-
üstünde inşa edilen Seğmen köyü nümu- leri Trakya Umumi MUfettişli~inin ':i:~i- essıf hır facıanın onu alınmak üzere faz- hanai bir sebeble şlmdlve kadar sevkedilmo.. 

d k . - s Böl~e seri bisikletler yaır~larının 15 dili d ilm · " " ne ve mo ern c.iylerirr..izden biridir .. m.t kontrolu altında bulunma!dııdır. S')n la bir iz · ama mey an ver· ernesıne miş olan yüksek askeri ehllyetn.ameler'.le ge. 
K .. .. kilometrelik olan ilki Sazlıdere volu oyun muntazam bir köy konağı, oku- defa Müfetişlik köycülük şubesi şefi l'ik- dnir dahiliyeden vilayete emir verilmiş- çen scn-e askerlik şubelerince vaktinde .ev -

od ıı.. Ik d h·ı· h t üzerinde yapılım.<j ve neticede Zühtü 0 ı· h il · d k d ı edlkl · · · ed k üb kul tara.. ma ası, ~ıa ın a 1 ı ve aric neŞTi- ri Bakırcıoğlu Çorluya gitm;~, köy büro ti. zaman va ı emş~r erım en ve ar- e ı.m en ıçın Y e s ay o u 
yatı takib edebilmelerini temin eden köy ve köy birliklerini teftişe gelmiş, mmta- birinci. Mehmet te ikinci gelmişlerdir. kadaşlarımdan pek zeki bir zat olan Ha- tından kabul edllnıeytp geri çevrilen yfik.sek 

d t k t f t i t 1.1 B ydi z t k' b mr· ..... okul me1unlıı.rı ve yedek subay deT1'9&1n1n 
ra yosu, avu • avşnn ve Sl a s asyon- kada tetkikler yapmıştır. o· 1 M h d hl' 1 e . anne mem ı o .. u e l y.,.. .. - üçte birlnden fazla.sına devam edemedltleı1 
l k .. l" .. h ı k h ınar ı e 'ne pe ıvan ı f k ıh k ı arı oy unun to um u uğdaylarını r:la- J\TıtrıHHıd~ fidancılık ve sağlık tı,lerl lış anlamış o sun; a .at mu a at yan ıı ~in terhl.8 edilip mll.teak1b devreye bıraıa. 
tıa iyi randıman a1abilnıeleri için bu~.:la- Muradlı, (Hususi) __ Muradlı fidanlı- Bursada telakki etmiş olacak ki kafilelerle Met· ıa.nıar 'ff askerl1ğjnl tam h1zmetl1 o!arak 
J·ı toprağa atmadan evv~l tf'mizlediklı>~ı ğında şimdiye kadar 30 bine yakın mey- hedin yolunu tutan halka mümanaat e- yapt1kte.n .eonra tahslllerlni &e veya daha 

ı , ö k Bursa (Hususi) - Dinarlı Mehmed l ı b d k d ık d k1 mı bir ve se eKt ·r ma inesi v.-~ dairesi buhmdıı- va fidanı yetiştir~lmiştir. Bu sene bun- dilmiş. Bunun neticesi e ası ura a ya- yu arı eMcey~ 9 a.r ı arını res -
- pehlivan şehrimize ge~ir. İstıı.nbu1- ed d sl.k ·ı t b t ed k ed k ilb olm.at lıı ~u gibi bir ilk okul ve 2.j bin lira kadAr lardan 5 bine yakmı satılarak kö•r sandı- pılacak rasim en maksa yarı temi.n e- a ı e s a ere Y e s ay -

.ı da ve Bursaıda Erzincan !eia'keıtzedeleri l d h .. 1 d C ttyen ve B•yoAlu ve Beş;lktaş kazaıan oe~ 
bir para sarfile irışa edilmekte olan bir ğına irad kaydedilmiştir. dilmiıJ oldu. z i am şoy e ursun uma -- menfaatine güreşler yaprnıak niyetin - , k d k 8inde !kamet eden yabanc:lar ı Mayuı/940 
yatılı okuldan başka köy gençliğinin Muradlı tarımbasısı Osman :Aycuft-r alay ve namazı şaşılaca;c a ar seyre gününde Yede;c sübay okuluna ve Olllhar.eye 
k dedir. Ancak bu gu .. reş, Bıudanı:><:ıtede f 2 b' h Ik ·ı ld a 'bd' ah d k aynaştığı Cümhuriyet meydanı ve Ata- nahiye kövlerini gl'zerek fid;ınlan buda- l:'-s" ır a 1 e yapı 1• an ır. Y u pe ve ~terlner ıatbika.t mektebinde bulunmak 
ti.irk büstü vardır. maJrtrı . ası vaomı.ktadır. Nisanda ba~layıp beş gün devam ede- tabiidir; Cuma namazının bl'yle yarı ya- üzere &evkedlleceklerdir. 

Evvelce küçük bir koy halinde bulu- Diğer taraftan Muradhda asrt tavuk cek olan Balkan ıprofesYQnel ~Ureş rıya maksaddan uzak kalmış olmasına ıı -- Bu kabll şeraiti haiz ola.nla.rm p.ıh • 
nan Muradlı ise süratle bUvi!mekte, ve · t d ·t 1 .• Edi · ŞRll"·piyona-s'ndan sonra mümkün olabl- sefaretlerce hemen vukuf hlsıl olmu,. miz~ müracaatları illn olunur. 

J. ıs asyonun an yumuc a a, .rne cıv- 1 kt' B <l . dö k T · · 
nüfusu artmaktadır. Mevcud arazi bu eh• makinesine gönderilmektedir. ..ece. lr. u~a ~ nere ürkıye Bunu şimdiden kaydedeyim: Şubeye davet 
nüfı...1ı...""1 geçindirecek kad:ır olmadığın- Muradlıda sa~Jık iş'crine de çok ehem- uzeı-ınden Hındıstaruı geçecek ecnebt ,Vakta ki seyah~t bitti, ve Sel~n~~~ Enıinönü Askerlik Şube.sinden: Şubede 
dan nahiye halkının zaruret dolayı~ile nıi\'et verilmektedir Sıhha~ !nemuru pehlh.~nlarla kal'Ş'llaşacaktır. gene deniz tarlkile İstanbula dönüldu; t:ayıdlı Diş Tbb. Teğmen Mehmed Tallı ot-
dağılmaması için m.hiye hududu dahi- S" l Sol k kö 1 ltid k t · B d H k . • b Mikbal merasimi de aynila teıyl' mera- lu 321 dotıum..lu Mu.ıııtafa Zek1n1n tı.H blr 

u eyman a yer~ ere emız- an ırma al evmın terti o:. imı' kadar mutantan suretle yapıldı. mth.\dot zarfında oubeye mllra.caatı. 
!indeki çiftliklerden kanuni yollarla hal- lik işlerine bakmak+~. küçük çocuklara • .,. • • • 
ka toprak tevzii, bu zaruretı gider::ni~ nicı>k a~ıst yapmaktadır. 81t1QI tktnCl kır kOŞUSU Biz saraya hünkhdan evvel 9ıktık, tı-
olur. Halen köy kanununun mAhdud sa- ------ -- --- Bandırma (Husust) - Halkevinin tikbal kısmen nhbmda yapıldı Sefirler 

--------- --
Yangın esnasında yaralanan 

kadın öldn Uhi\,·etleri biN'.r.k hizmet1 erı' ı"faya knfi Purs·Hfa zı.ythrnili~ kur~ları ği kin n_ gü Dolmabahçenln yukarı katındaki mera-
., • -x~ tertib etti · i d r;.ır koşusu Pazar . • d 

gelmediğlnden Muradlıda bır belediye Burf'::ı (Hususi) - Vil!yetimiz~ zey- nü 4 km. (llarak yapılmış ve muvaffak!- sim salonunun ön tarafında tara~ i a snıeymaniyede bir kulübede oturan Na • 
teşkilatının kurulnıa.;;ı çok li.izumbdur. tirıcil' ~n inkh:afı icin kurslar acılmış yetle basarılrnıştır. Ko..,"1.I<lılı derece alan.. hünk!nn zırhlıdan çıkışını tema,a ıç n 9ife ismlnde b.11' kadınla, torununun r.anl • 

toplanmışlardı. Biz dE' onlara refakat ra.k, ha~taneye kaldırıldıklarını yumllftılt. 
Halkı tamamen göçmen ola~ı ve köycü- olduı.!unu bildirmiştim. Usta budayıcı- !~r şunlardır: için yanlarına çıktık. Bunlarla sel!mla- Yara.lllardan Nazife dün ölmüş, beledl1'9 

lük esasları gözönünde tutularak inşa e- lar v~tistirmek yolunda büyük !'01ü 1 - Cemal Gü.müç. 2 - Ramazan şıp konuşurken Avusturya sefiri Palla· tabibi defnine ruhsat verın1ft;ir. 
dil<!n Çorlu köy~erinden biri de Türk- olan bu kursların yirmi birincisi de va- E>ter. 3 - Hlit;eyin Gürg-ene. 4 - Fehmi 
menlidir. Köy halkı ziraatten başka et zifec:ini bitirmiştir. Bu teşekküllerin vi- Çatır. 5 - Hüc:eyin. 
ve süt veren hayvanat bı"?sleme ve yetiş- ı tayf-'timizc pek çok faydalan olmuştur. Bundan .sonra daha iki kosu yap1la-

"f?l'.{tır. lfalkevi spor şubesi sporu teşvik 
( Aksa rayda iki müsamere ) maksocıne ~·eni yeni prog-rarnlar hazır-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~maktndı~ Bu ~l d~izcHi~ daha z~ 

Aksaray, (Hususi) - Bu hafta içindo kasçı piyeaini temsil etmişler, milli o
lJcsarayda ik! müsamere verllmlştir. yunlar oynanmış ve yurd havaları çalın
llunlardan biri Aksaray orta okulu t~e- mııtır. Bu müsamerenin en muva:ffaki
l>eleri tarafından verilmiş ve genç isti- yelli tablo.su Yunus Emreye aıd kısım
'dadlarwı ~etiitirilme tarzları hakkında dır. Şair Murad Karaca bu tabloda Yu
tnuhite iyi bir telkin yap1lm1~tır. Orta o- nusun Aksarayda yaşadığını canlanciı~ 

kullu gençler gerek temsillerde ve ge- mış ve Yunus hakkındaki şiirini oku
tekse müzikte muvaffak olmuşlardır. t-j muştur. Gençler her iki müsamer~dc de 
ktnci milsamere iae Çocuk Estrgeme Ku- büyük muvaffakiyetler göstermjşlerdir. 

rumu menfaatine verilen müsameredir. ! Resim orta okul gençlerim temsildeki 
~ksaray gençleri bu müsamerede Ma-1 kıya!etlerile bir arada gösteriyor. 

ya<le ehemmiyet verilecektir. 

Kızı,cahamam - Anka.ra yo'unda 
bir otobüs kazası 

Kızılcahamam, (Hususi) - rn yolcusu 
ile bir!ikte Ankara) a gıtmektc olan şo
för Akdoğanlı Ali Osmanın ıdaı·esindeki 
otdbüs, Kurd boğazında önüne çıg:nn bir 
köylü kadını ile eşeğini 1riğnememek ~çın 

fren yapmış, fakat müvazenesini temin 
edemediği için yuvarlarımıştll'. Bir iki 
yolcu gayet hafii şekild~ yaralanmı~tu . 

Muradhda bir koyun dört 
kuzu doğurdu 

Muradlı, (Hususi) - Kazamızda Bul
garistan göç.menlerinden Osman oğlu 
Ahmed Karanın bir koyunu dört kuzu 
doğurmuştur. Yavruların hepsi sağdır. 

OrgUb köylerinden birinde bir 
dUkkAn tamamen yandı 

Ürgüb, (Hu.sust) - Buraya bağlı A
ğaçaşar köyünde bir yangın çıkmış, Ho
ca Tahir isminde birinin dükkam, için
deki mallarla birlikte yanmıştır. Zorar 
2000 liradır. MUddeiu:numllik yangın

daıa şüphe ederek bi.rk1ç kişi hakkında 
takibat yapmaktadır. 

. DEPOSU 
Müstahzaratından 

beynelmilel şöhreti 
haiz, 360 madalya 

ve mükafat kazanan 

dır 

Fujer, Şipr, 5 Eahar Çiçeği, Leylak, Yasemin, 
i.,J!enekşe, Suar Döpari, Origan, Pruver, Skandal, 
Arpy, Krepdöşin losyon ve levantaları baş 

döndürücü ve çok ezici bir rakibdir 
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~ukarıdaki tiatta Müdafaa vergisi dahildir. 

Şaraplar 25 • 50-100-250 Litrelik 
. fıçılarla teslim ofu nur. 
ŞARAP NEViLERi: 

SQN POSTA Savr:\ ıı 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı v& Bozu:<luğuada, Barsak 
Tembelliğinde,· Mide Ekşilik ve Y c.nm,l2rında em 11e0e kulluı!••~. 
MiDE ve BARSAKLARI remizler alıştırmaz ve ~ oıo az. ı )..~O~ s m ve [f .. c S mnl rs na dikl<at. 

Toptan meyva va 
sebze fiatlart 

3 '4/MO Qıı.rş&lllba Sini btanb1&1 &ledL 
JeE. merkez ballnde toptan aa&ılan !f&I 
meyvq vp aebse ftatları: 

Cinai 

Bakla 
Arata 
Patat.es 

Solan 
Ispanak 

Pll&'!a 
LAlıana 

HttVUQ 

~talı: 

Thr-evl" yaprak 
"~arn"lbahar 
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melrt.e:ı korumak lçlll muhakkak Ma • 
Jlt .saç ~k.!!r nl lrulhmmıa. Derbal te -
llrtnl gdYiirstınuz. 8açlan bıiyilLür, 

köklere 1ent bayat Yerir. Blr tecrübe -
den sonra neticeye hayret edeceblnlz . 

Bele tiye \( r ısnda ~ı mu:lye.ıeha

" S d öğ.e •~ ı sonr ı ba~t ılannı 
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v 

AGRI 
l'ay J. O. G. YaUJOfl 

Bl.<11er1ya e>kll,anz. Teda~l gören il1Qllır 

ftlmı, faltat, ALLCOCK J'ÜU1nd3.n bl.lt. 
.-dilince, -~ müballf.a cfetlld1r. Btr 
zat Up.m t.&t.blk ettitl bir ALLCOCll ~ 
.. bir pce sarfmda \e9lrlnl s&ıt~·-- ... 
de7amlı sıcatlılı: tevlld ederek ağrıyan a.
hallt wstııı et.mJ.oUr. 

YflŞll salata. 
'T'au sobn 
Taze <ıarm~k 
MaY<!anoz 
Dereotu 

Demet 
80 - 100 

1 

ALLCOCK: romatizma, hım
bap, siyatik, delikll ALLCOCIC 
yalularile Pf ayab olmuılardır. 

ı -
ı 

r: 
· Dokto:-. 1. Zati Ogel 

1·15 k bul ed r. • 
1 25 ALLCOClt yakılarının tevlld ettiği aıbbl • 

Nane 
Pancar 
Pazı 

Turp kırmızı 
Turp bayu-

• 
• 
• 
• 
• 

2 

-.75. 
s -
s -
1 -
1.119-

Ul5 İstanbul İkinri İflas Menmrluğund:an: aıcalmk. OTOMATİlt BİR MAS.U glbl M • 
3 1 M1lllJc; Dllt-er Mıalur.ed E.linln alacJ.klılarL m" • at:-ıyan yerin etrafını kaplar. AlııL 
1 le terki emval suretlle yapt:ıtı konkurclat.o COCK 7atııanndakl kırmızı daire ve tar. 
4 't~ reel:nll mar.kuına dikkat edlnlz. Bcm.. 
4 mahkemen n 6 3 940 tarlhlnde taadiltlne lk. ne.:?rdc 27 buçuk kuruştur. 

1 
r,o tiran ederek kat'lleşınif olduğu llln olu -• 

• :! ~ (25856) 

Taze y"prak 
Blma AmuJa 
Elma Ferik 
l!.:.lma Llz 

100 
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• 
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• 
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> 
> 
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• 
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> 

• 

-

45 
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IO 
40 
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limiye Askeri Sabnalm a 
Komisyonu ilanları 

Komlayonumuzda e..ı prtııamell meY -oud liaydarpa.şa ulıım1 lıutaJpM!ntn lilnlD 
ihtiyacına aid (10.000) lı:llo JOtuft 5, Nisan/ 
MO Ouma ıtınü aaa.' 10 da pazaı-hkla atın 
alınC1cat•ır_ 1.tekllleırfn belli sfin n •atlie 
bi1 t.mlnat ve kanuni vldlallrle blr~lde 
IJallmlyedekl Tümen .mı alma ~ _ 
mına ıelmelert (2824) 

* Karadeniz J1otazı B1rl11derl Haynnatı 
lç1r. şerait 'Ye evafı dahllln&ı 20.000 kilo tu. 
nı ot 8/Nt.nn/HO Puartesl sftnü nat ıı e 
paıar.lJkla ntın alınacaktu. İ.ateklllenn bell1 
ııtın ve aaa.tte kat't teminat ve kanunl •esi. 
blartle b1rlltte Sellmlyedetl Ttmıen Htm 
abna toml&yonuna celmelerl (2628) 

İstanbul Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu 

il anlan 

150.000 Lira 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaatı ll6nlart 
m ton aad• 7alı pazarlıtla aat.m alınacak.. Pazartuı ıüntl aat 15 te Muğlada yapıla • 

tir. Tutarı 28,tOO teminatı 3010 ltradır. Oart. catilr. Muhammen bedel 38.MO lira, kat1 te-
ltoıntQonumuada mevcud ll.st&lne ıöre namuı hcrgi)n Teklrdal Tumen atıa almıl minatı 6.922 liradır. Şartnamesi komlsyonda 

otuz yed1 model Port otomobil yedet parca. mıntayonunda gOrtlleblllr. 19/4/MO Cuma g6rillür. Kanuni 'ftllS&11tl haiz ıstekmerın 
ları puarlıJda satın alınacaktır. M'Onata.sa. ıünll nat 11 de pazarlıtı yapllacaktıı:. 8'.:ill Ml1flad,a. uMr1 atın abna mmi.syonuna 
81118. 10 't/~40 Qal'flllDba günü aaat onda ıünde adı geçen komisyona J.steklllerin gel - miıracaaUarı. 
bqlanacallt.u-. MUbammen bedeli bet bin mtıll.. (1500) (2634) Muti& 111.000 kilo Ma.rmar~ 2U)00 K. 
diirt ,a. •k&en ıtı Ura altmış tur1.11~ur. Jlt * MllAs 99,000 t1lo Bodrum 24,000 K. 
teminat paraaı d6rt )'Is on bir Ura on bet Ata~ıda yazılı cem'an 282.000 kilo un pa.. KUilnt 2f,OOO 
ıtaruıtur. btetlllerln belir ıtm ,. aatte sanıkla sntıı' alınacaktır. İhaleal ~2'4ıHO 

~--~--~--~~~~--~--~~~~--------------------~------

(14.85) ('l390) 

l'lndıldlda tomutaıılıt a'1D alma komı.!Jo. 
nuna mftracaatlan c2581• 

An~ .a.uımn Karam\ll'M D&hl~i 
1le & Y&IJJ-e Ztu.ftbıiı. J'afaköytl Arıca.ıı Me
~ .. Çm'bt lıuoJıeıslnde OIDıan Bar-b kızı 
ca vldm nmıma muharrer ıs tapu •nedi lle 
tarafımdan taarrut olunmakta bulunan w 
K&nunuenel 331 dert.eri terhlnln 10 lll 24 
ııra. numaralarında muharrer a.raa. TII tarla 
ve aramnl::ı JdaNml w huııaımm tahatll ...., 
bana teıallml ve kab etutı taJrdiıde lerajl 
mmmnda L4t-ll namında bir at De l'raru.nı 
y1bba')ıaı ölü Hallt karıaı ~ Halldl dört 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
ı - KuAll, lıılaltepe, Bursa aalr.eri ılielerlnln her üç amııına da önümizdekl Hutran 
~e başlanaca.k olan 940-941 dera Jl}ı 1çln talebe alınacattır. 
ı .. A.ımu:a.t talebeleı-ln öz tlirk ırk:ndan olması tendlshıln ve ailesinin kötü hal ve 

f5br11t s hlbl olmaması .sıhhi mua7eaede aallam rılmı&11 ft Jllpılaeak aeçme aına • 
'fllld& da taanmaaı tarttxr. 
ı - Bir sene tahslli terkedenler yaşını bDyütuıtıı ve küqültmft4 olanlar k.end1 otuna. 

nmn aınıl ıeçme .sınavında ipka veya blitü:lleırJye kalanlar yaşları boylar1 w atırll -
an talimattaki hadlere uygun olmıyanlar ukcrl okullara alınmazlar. 

-t - ~teklllerin ştmdt okumakta oldukları mekteblerdekl tabs1llerine devam etmekle 
beraber ıo Nl.sandan itibaren bulund~kları yerlerdeki askerlik şubelerinden d er tay • 
dtlkabul :ırtıarlle müracaat yollarını öğrenmeleri ve buna. g6re de kaJdtlkabül Utıd
ıarmı en geç ııo Mayıs 940 a kadar tamamlamış elmaları lhımdır. 

8 S k B D•• • s k, bet •nt tvftl tevkil ttmıl 'M 9mcWedna ta.. 

eyaz e , eyaz oım e ve Kırmızı :; ::da:ıı:rı~d=!!r!:~ .:ı:. 
s - İst~klllerin sınıf geçme vesikaları Haziranda bulundukları okullardan askeri U. 

..ıe~ celbedllecek ve butunlemiye ;caımadan sımf reçenıer ~ 81J18Ylft8 ~tınıacattır 

A&keıi lıse II ve Ill sınıflara glrmlye muvaff:ıt olaruarın 840 yılı kampları lleri 
aakerl okuUarda yapılacaktır. 

dHclerl ıibl t1mdJJıe tadar bir ııQna huab da e - Askerl orta okullarla m..Wki san'at ve kara gedlkll erbaş hamlama orta ot.uDa-
'ftr:Dem\f ve yapt.ltl&n iller hakkında da ma. nnm k~ ıikabul sartl:ı.rı ve zamanlan ayrıc r !in ed cekt.l.r. c252lı 
ıtımat vermemJ.t ve uzun zamandan.beri kcnji_ ----=-=--=====--===---==-====-=======--======-=====--iNHiSARLAR iDARESi 

-------------------------------------- 11nden btr 1laber de alamamıt ?e ıt:ametıt.h.. olan Lfıtft ve madam Hailde tebllt makamına tapu 8lcil muhatızlıtına ve munddak bir llL 
?an d1' ~hultbnde blmıf oldulu cihetle talm olmak here Son ~ta gaaete.!l ile 11~. ret!ntn de Ankara tapu umum müdürJQltıle 
1ıııeDd1Iertne vermlt old ~ nttiettıln azlet- nının Vf' mez.tQr gayrlrnenkuller üzerinM teblit olunduktan aonra muaddat bir ..,_ 
tllimt ~ ftmabaat "1~me' ~1& sa?ll. f)enden yeni bir vellllet tılmadıtça veya f8.h.. retmm de t.amıuna 'ftldlm.eslnl dlll • 

AldJa kitabewl , 
lltr dlld"n kilab, ~azete, mecmua 
llllar. SON POSTA nın Ankara ba
Jlldlr. !Ja iyi kırtasiye malzeme-

• • a ita 

8enıı...•atı-. 

Nqrı1aı Müdürü: Sd!m R"Q'll .ı.., 

vy•p1ı.111ts S. Ragıp EMEÇ 
A. nnm 171'AJCUC1lt 

blıpoU kalmai!tlraın ~ :ııectlertnd! bulunan llllı taıafımdan bir müracaat vakl olmadık- rJnt. (2288~ 
t.mpu B!9lllerlllt imla ıaa 9tmlk mecburi.. p. b1r mnıımele yapma...,..m blldlrmell .,. 
jlaftDde oldufmnr llıldlnnet bere llbu lht.ar. a1'Jl1 zamanda dqça.una ifaret verilmek 
namtDlıı bir IUntaDID ~ IDtClbul lllre llllllklıı bulundulu Ant.atıa kuau 
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EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 

Baı, Diş, Nezle Romatizma, Siyatik ve Kulunç 
a;nlanaı pçirir, pipe " .,pk alpıhjına kup iri bir 

l .. çtır. Glnde 2 - 3 acW abmr. 
Sılalaat Veklletiaia rububm h•izdir. 

Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

1 - Kırklareli ve Çardak JmıyonJarmda yapılacak anbar, idare blnulle 
buna mütelerri lfler götürü olarak kapalı zarf usull1e eksiltmeye ı. 
nulmuştur. 

Keşif bedelleri Kırklareli için (15.728,55) on bet bin yedi Jk yirmi altı 
lira elli bet kurut. Çardak için de (45580.20) kırk bet bhı bet r.ıs sek
sen lira yirmi kuruftUr. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofil Umum Mtidürliil6nden Ye ı.. 
taQbul fUbemizden ahubWr. 

3 - Eksiltme 12/4/1940 tarihtnde Nat 16 te Anbrada Ofta binaande yapı
lacaktır. Teklif mektublarıru havi tartlar makbuz mukabulnde Ofilin 
muhaberat .ervislne t.etlfm edilocektfr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı Kırklareli için (1179,50) bin yüz Yet.mit do
kuz lira elli kuruf, Çardak için (3418.50) üç bin d6rt y(iz on sekız lira 
elli kuru§tur. 

-
KAMZUK 

MEYVA 
TUZU 

Mu YIMl1CTI" SONU 
tcU\.L.ANINlZ 
~ZJ 
KAZAMQltNQ.. 

15 - İste1df!er te1dlf evrakı meyanına eJaıiltmeye lfrebilmek için, ihale ta
rthinden n1hayet iki gftn evvel Ofisten alacaklan ehliyet veılkumı 
koyacaklardır. 

8 - Birinci maddede yazılı ;1lf9at ayrı ayn kimselere ihale edileblll". Çeltik ve Pirin~ 
cl490ı. c2539ı. Y 

Her nevi mahsulden yerinde ıa-

~------------"'' tın almaktayım. 2-8 yDı gram atımune göndermek kAftdir. 

Devlet dımlryolları V9 limanları işletmesi umum idarasi ilA11arı 
Hüaameddin En . 

İstanbul Bahkpazan Caudlye 
han 63. Telgraf: Tutaı. Tel: 28388 

MulınınıMn bedeli 1120 Ura olan 25 aded 75 \\'atlık ve 75 aded 125 Watııt clvalı ampul ~-----" 
J614 1940 Balı günll aut (11) on blrdo H:ı1darpa,ac'l:ı Gar blnuı dahlllndetı tomlsyon ZaJI - Ailemin ve benlm ntllua tAlıdlan. 
tal'afından açıt etaııtme uaullle aatın aıınacattıT'. mı evtaıtan (250) kurUf ma.,,mın ılcl n11 _ 

Bu :tşe girmek ıat.IJenlertn M llnlü munttat teminat ve kanunun tayin ettıtt TU&iklf =da~~:U -:O~enlllııl ala-
blıllkLe etsllbne gilnll aaatloe adar komiayona mftracaaUan 1'8undır. ._ _.._. __ .. 

1
_._ • 

ANI TESiR 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRi?> 
ROMATiZMA, SO~UK 

ALGINLICI 

Ye bnttın •ğnlannı derhal k ..... 
Llzumuncla pnde 3 kate •huhilr. 

--·- -·----- --- -------------

Bütün dünyada tanınmıı 
ve meşhur 

1 
Marka 

Her tipte gayet kullanııh 

ELEKTRiK 
ASANSORLERI 

MUTLAK BiR EMNiYET 
ve 

SAKIN ve SARSINTISIZ 
BiR TEVAKKUF TEMiN 

EDER. 

Hareketi sessizdir. 
Bltlba Tlrkiye içiD 
Y ..... e acentua: 

A. Parma · 
l.t.nbal, Saltanhamam Senili .._ 

No. 911 t. T elefoa: 21787 

ADEMi iKTİDAR 
ve •11a.esvesKLieiNll -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

CPOlla btu. 12SS) Ca1.te. l.t.abul 
..... . , il 1 ...... 

EKZAMiN· 
l!kz•m•nın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutuaq l50 luar~ 
Bu i7e aid f&rtnameler tomJ.ayondan param olutt dalıtılmattadlr (1615> ,_.,_ - • - ,,._ ,. ....._ 

• Y..r DLmll ~------------_,., 


