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souueı sıuıeunde deüi'iBllB aıaıetıert ıı? .aımanyaa•n 
! maha.sarasa 

"Pravda u gazetesinin Fransız Nazırı, harbi 
makalesi: "Almanya bitirmek için en iyi çare 

ablukadır, diyor 
arbi kazan(lmOZ r. Matendiyo~k!: H~rtOn demirAlman 

. - ' askerlerının elınden alınmış o 
lngıliz gazetelerinin iddiaları: "Londradaki Sovyet sefareti, Moskovanın ·k d b ·· · l ·· d k · 
-Serlini terketmesi ihtimaline binaen, lngilterenin Rus aleyhtarı bir siyaset mı far a o us ve mıira yoz eme tır 

takib etmemesi IAzım geleceğini ihsasa mamur edilmiştir " Londra 5 (Husu.si) - lngıli'I mes~ekda- 1 tatıbik edilmekte olan ablukadan mem 

A ı 1~nya da şimdilik Sovyet Rusyayı bir tarafa hır karak italyaya 
fazla yaklaşmayı duşunuyormuş ! Yeni plan bu imiş 1 

file müz$:ereleroe bulunmak üzere bu nun kakbklarını ve iyi netıceler aldık'a. daha sabah Lond!raya gelmiş olan Fransız ab- nnı bildirdikten sonra, Almnnyanın pet. 
luka nazın George Morınet, gece rad - rol, kauçuk ve tekstil gibi roaddelerd ı 

Alman teknisyenleri 
Rusyadan ayrıhyorlar 
Sovyet gazeteal Alman11anın harbedebllmelı 

için muhtac old11ğ11 ip t i dai maddeleri 
tec'arll ~ imltlJn bulamadığını tebarllz ettirlgor 

1 ondl'a 5 (llmusi) - Komünist 
partio:"nin n siri cfkiın olan •Prnvda• 
gazetesi, ln :rünkü sayısında neşrettiği 
b" ı l , Al ıny harbi 
k 

e c ... E" • ""11 Lt 1 l «hi"ını tel arü~ 
c r 1 tC'clir. 
~ zetC', lı rb sanayiinde en fazla kul 

in ıhn .- l, pa t l{, bioksid, k Hru1 , 

bakır ve ilh. maddl'lerin miittefiklerin 
eli •d l ul duftmu kaydettikten son
ra, iktısadi ablukanın da şiddetlendi -
rilmiş olrhığunu yazmakta ve A1rnan
yanın hu harbi kaybedeceği netict'Sl -
ne vat'lllaktadır. 

Alman teknisyenleri Rusyayı 
terke iyorlar 

Londl'a 5 (Hususi) - Çernautiden 
(Devamı 8 inci sayfada) Londradaki Sovyet ~lçisi Mauky 

Turhal ve havalisini 
de sular istila etti 

Kasaba dört taraftan sularla mahsur bir haldedir, 
Amasya ile Turhal arasında tren işliyemiyor 

lngiliz gazetelerin:n 
tahmin ve iddiaları 

Londrada çıkan Daily Herald 
gazetesi Sovyet Rusyaya dair yaz
<hğı bix yazıda diyor ki: 

cRusyanın Almanyaya kaI'fl va
ziyeti sotwıctur. İtti~k devletleri
ne karşı alenen tecavüzkArane ol -
maltla beraber, huausf vazi~tlerde 
- eskiye n!Sbetle - şimdi daha az 
hasmane davranıyor. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Ankara 5 (A.A.) - Reisicü.mlıur fs -

yoda bir nutuk söylemiştir. çok sıkıntı çekmekte olduğuna dair rnev-
Monnet, müttefiklerin, şimdiye kadar (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
lngiliz taggareleri 

Alman deniz üssünü 
bombardıman ettiler 

İngiliz tayyareler'nin ggçenlerdc S31lt adası.na yaptıkları taarruzu gbsttten 
met İnönü bugüıı öğleden sonra Fransa m · 
bü ··k ı · · M · 1;,.,; ç k k' tenu resım yu e çısı assıg.uıJ. an aya oş • 1 künde xabul etmişlerdir. Londra 5 (Hususi) - Ingiliz bombar- fakiyetli bir uçuş yapmış ardır. 

1 Bir saat süren bu kabulde Hariciye Ve dıman tayyareleri, dün Vilhelınrlıaten - Tı8JY'Yareler, limanda demirlemlf ola 
kili Şükrü Saracoğıu da hazır buluıunuş- d'eki Alman ıcieniz üssil üzerinde muvat- {Devamı 8 inci sayfada) 

tur. 

A'manya 
fırsatı 
kaçırdı 

lng]iz Er~aıı Harbiy~ 
Re.sinin beyana'ı 

C: TİYAlRO DEDIKODULARI :J 
Hazım ve arkadaşları 
Şehir tiyatrosundan 
ayrıbnıyacaklar ! 

Londra 5 (Hususi) - Erkanı harbi- Naşidin kadroya alınması iıi eski bir meseledir, 
ye umum reisi general Edmond İr.-msi- san'atkarın sıhhi vaziyeti düzelirse tahakk uk edecektir 
de, bugün beynelmilel matbuat mümes- .. .. . . . . 
sillerini kabul ederek beyanatta bu • Dunku sabah gazetelerinden bınrun 
lunnmc::tur. verdiği habere göre Galib. Hazım, Ca-

"'- ') 1 ç be ı · d" k" t hide Şehir tiyatrosundan ayrılacaklar, '-R'!lera , em r aynın un u nu - . . 
kunda Hitlerin fırsatı kaçırdığıııa da_ buna mukabıl kadroya Naşid almaca.k-

ir Ö l · i · · h d ek d mı.ş .. s z e!'ın n manasını ıza e eı . e- 1 t w .. .. ) 

miştir ki: AlaKadarlar a yap ıgımız ~oruşme • 

H be t ı-;: .. k b" d ·ı lere nazaran tek satırının dogru olma-- ar , gaye ~uçu ır or u ı e · . w • k ciro 
..n...n·k F k t h b · · dı.-. dıi'ını ~nlad.ıgımız bu havadıste a 
6 ... "'ı . a a , ar ıçın 'C geçen ye - ~ .. ,_ b' 
di f d "k 1 b' rd .. değismesi, girip çıkmalara! şoy.IA;: ırer ay zar ın a mu emme ır o u vu- . . . . 

<l .. d"k esbabı ınucı·be serdedılmiştır: 
cu e geur: ı . lı!kl · · 

H dol :ı... üd" d.,..._ f . Hazım. sea.onu hasta a gıeçırmış. 
am sun. ·uu m ""~ zar mua k .. .. .. H tt t 

H tl b' h" t ed' Ge h sahnede pe az gorunmll.'I· a a ur -
ı. er ızı:? ucum e m ı. ne am- k . . b' ..:ı- 'b 

(D 3 .. .. yf d ) neye çıkmama ıçın · ır w:: rapor ı -
evamı uncu sa a a . . . 

------ raz elmiş. Nıyetı, Şehır tiyatrosundan 

Almanlar çı·n'KO t ara tam~men ayrııma~. tek başına bir trup 
i I" teŞ'1~ıl etmek. aynı zamanda Kavuklu 

Yeşiltrma{}ın Tur haldan geçi§i -~ Çlk'.lrlyOr Ah Pe beraber rah:roeti rahmat1a kavu-
Turhal 5 (HusU&i) - Birkaç günden- istikamet tepesinde 3 9$ • sular iç~e • t:ı şan orta Qyununu ihya etmek maksa -

berl ıd'eVam eden şiddetli yağmurlar neti- kalmıştır. • -:.-~ Berlin 5 - Tedavülde bulunan bakır. dile. orta ovununun kırıntı san'atkAr -

valisini kfunilen su altında bırakmıştır. bir haldedir. Yollarda· · nak t · - olına:k: üzere Alman bankası yakında bir, avni ha vo.d se bakarsanız: 
Suiann istilfunna maruz kalan evlerden mu§tur. Turhal ile .. asındaW""a- bet ve onar fenniğlik çinko paralar çı - Cahide. tiyatrodan ziya<le sinemada ( 
birkaçı ~tı.r. Gene Turhalm Yakın ( Dev81111 8 ind ;:flfıal)" karacaktı.r. '8.a.) (Devamı 8 inci sayfada) 



z Sayfa 

H er gün 
/ngiliz ablukası 
Şiddetlenirken 

Ekrem 
a 

Ufeklı gll 

1 ngiliz Başvekili son nutkunda Al • 
manyaya .karş tatbik edilmekte o-

lan ablukanın şiddetlendirileceğini 
söyledi, ve bu nutkun söylendiği gü -
nün ferdasında da müttefik matbuat 
aynen şu dimleyi yaulı: 

- Mister Chamberlain'den i:ktısadi 
harbin sevk ve iıdaresi için tesbit cdi -
len plAnın teferriiatını bildirmesini 
beldem vf'lim. İngiliz Başvek1li bize 
ancak prensibleri anlatabilirdi. yaıptı -
~ da o. oldu. T tıbik şekli erkan har • 
b"venin sırn olarak kalacaktır. Mes~ -
le-nin ruh~" bitarafların gizli vey,,• açık 
şekilde Almanyaya e'l.:ikiyatta bulun -
malarına rnü.ttefklerin müsaade ede -
mi eC€''ı{lt>rinı bilmekliğimiz.dedlr ve 
şimdi bunn b'l voruz..> 

MüttPfılt :rr tbu t n kullandığ li -
!anla, yürrntüğü muhakeme ~eklmi 
tabff bu1m, ll'V z. 

Hakikat sudur ki. Almanyaya karşı 
abluka muhar€benin daha ilk güniln -
de tesis edildi. İkinci. üçüncü ayında 
şlddctlencHrildi. Ve gi)rüldü ki. bek -
lenen fav.darrı ümid edilen nisbette de 
vermemis-tir, şe'klinin d~i!'iştirilnıesıne 

~um görüldü. Bugün yapılanı, bundan 
sonra da yap lacak olan şey bundan i
barettir. müh"m olan nokta da mütte • 
fik matbua,.ın kavdettiği gibi abluka -
nın de· ist'rilmesine lilruı;ı görülen 
tatbik ~cklin<ledir. 

&ON POSTA 

R esimli lllakale ı s His ve mantık 

Bir kısım insanlar daima hisle, bir kısım insanlar da Hisle mantık bir çatının iki ana direğine benzerler, rol-

- _.._______ -- - -------- - -

Nisan 6 

Sözün kısası 

Çörçöp deyip de 
Geçmigelim •. 

\. E. E~re n Taıııı -tr::!!,. eçen!erde, burada, iktısad mti .. 

~ tehassısı değerli arkadaşım ırn
zım Atıf Kuyucakın Ulusta çıkan bir ma
kalesinden ilham alarak, hükfımctin ve 
belediyelerin ele alınalan lazım gelen, 
zahiren basit, lakin haddi zatında önem
li bir davadan bahsetmiştim. 
Başka memleketlerden de örnek geti

rerek ileri sürdüğümüz bu dava yurdun 
iktısa<:li vaziyeti ile alakadardır; ve h .. s
saten büyük şehirlcrd1;, evlerde birıkip 
atılan ve ziyan olan bir takım iptida! 
maddelerden istifade edilmesini istihuaf 
eylemektedir. 

Ne.den bilmem, gözümüz•! parlak gci • 
rüruniyen her şeyi istihknr elmege m<:'y
yal insanlarız. Dilimizde iktı ad ve ta • 
saITUfun muhassenatını ila eden bir sürü 
söz temsilleri bulWlduğu halde, on1an 
vakit vakit tekerler, fakat tatbik mcv • 
kiine koymayız. 

Gerek Hazun Atıfın, ilim ve ihtısnsı • 
hep muhakeme v~ mantıkla hareket ederler, neticede de leri ) ekd•ğerini ilmam etmektir. Bunların birinden vazge-
iı;lerinin veya hayatlannın yarnn kalmış oldu~unu görür- çcn ınsan çatıyı tehlikeye d~rür ve kendi kendisini tabit nın kendisine verdiği büyük salfthiyctle 
ler. saadetlerinde daima eksık bir nokta vardır. \'asıtalarmın bir kısmındarl mahrum etmiı olur. ileri sürdüğü ve gerek benim naçiz aklı-
================cıı:::::======:::ııı::==========================ıc::== mm erdiği kadar tcyid ve takviye ey,e

Almanlar Şarlman'ın 
K emihlerlni başka 
Yere naklettil~r 

ı···························· ······················· .... ~ 
Hergun bir fıkra -

Birbirlerini glJrmeden 
Evlenen 
lngillz gençleri 

diğim fıkir, süprüntü namını vererek o-
kağa attığımız ve belediyenin de Ur.ha 
ettiği gazete, ka.ğı<l', teneke, demir, cam, 
kemik gı'bi, kimyanın 1ve sanayiin pekalA 
işine yanyacak ve yekunu azametli bir 
manzara teşkil edecek şeylerin itina ile 
top,attınlması ve bu suretle milli ser -
vetin korunmasına yardım edilmesi hak
kında idi. 

Vells'in harita meselesi 
hakkında bir tavzihi 
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6 Nisan 

Kabine değişikliği lngiliz 
parlimentosunda mühim 

Sayfa J 

· Millt Şefin Malatyada 1 S4.........:::~ 
Daimi bir ingiliz, 1 h!!~~~i <~~~ze~1~8;~~ AL: E ...... ~ E 
Fransız ittifakı ve yüce hemşehrimiz İnönünün va -

tan hizmetlerindeki yüksek ve tariht • Nıhai düelloya doğru 

PlaA nı hazırlanıyor e~ler:ini •de Canlandıracak bir hey -
kellerinin ilk defa ol:mık Malatya Yazan: Selim Ragıp Emet 

Londra 5 A.A.) _ Daily Mail gazetesi, şehrinde rekzine hali içtimada bulu - M üttefik devletlerin şimdiye ka • 
FransLz ve İngiliz eksperlerinin hali ha- nan Malatya umumi meclisi ile şe - dar denizlerde Almanyaya kar~ı 
zırda daiı;n.i bir İngiliz - Fransız ittifakı hir mecl.islerinde ve btiyük bir halk tatbik etmekte oldukları abıukaııın kafi 

Lo dra 1• h 1 kl ı ldukl kütlesi huzurunda yu"ksek tezahürat d ___ ...ı , 
n ~ (A.A.) _ .Royter ajaruı, 'ı dedir. M~IA. Çöırçilin riyasetindeki ko- p anı azır ama a meşgu o arını er~-.:ıu~ tesir göstermeını~ oldugtı yeni-

me-b'.uslann kabinede yapılan tadil!t mitenin, faydalıı bir surette çaJ.ışacağı ve bildirmektedir. Bu plAn mütecavizlerin ve sa.mim! alk~larla karar verilmiş- den bir takım tedbirlerin alınmak isten-

telakki edilmiyor 
bahsindeki noktai nazarlarınd'R ikiye ay- 1 mahdud az.alı baro kabinesinin, ileride cesaretini kıracak derecede kuvvetli ola- tir. ı mesi~e ~za_hür e~iş .. oLu~oı-. Ingıliz harb 
nldıklannı 'haber vermektedir. Bir kısım bu komiteden çıkabileceği düşünülüyor. caktır. Bu kıarar bütün şehirde büyük bir komıtesi rıyasetini uzerıne alan Mister 
rı~m:berlaynın' f tt · t'f d d k Bu gazetenin zannettiXine go··re Loıı- sevinç uyandumış ve halkımızın min- Churchı'll ı'le b::ı-"vekı'l l\1ıster Çember _ 
Y"" • ınııa an ısı a 2 e ere H"IA. kabine d ğ' ·kr~· d h f 1 ,.., --. -
hükumetin u · b' l t' t k u sıa, e ışı ı 1

' a a aa dra ve Paris hükfunetleri planın tefer - net ve tazim hislerine tercüman ol -

1

1 laynin SıOn nutukları da bunu te'l!ı' d ed"'r 
,,enı ır 1aya ıye azanaca- bir siyaset vadebnekle beraber parla - " .... 

ğı~ıı efkan ıumumiyeye .ı.ı.çıkça bildirme- ı mento ekseriyetini Jltkayd bırakan ehem- rüatını tetkik etımektedirler. Plan, yük- muştur. mahiyettedir. :rakat ablukanın şıddetlen-
m ş olmasına teessüi ed'i:-.•or. Di~er bir kı- miyetsiz bir tebeddül olarak karşılan _ sek harb meclisine gelecek içtimaı es -1 Bu maksa<l'la sayın vaJimizin riya- l diri~esi ~ ~ç~n .alı~acak ted~il'lerin neler 
sım da, Jıü.kfuneti tenkidde haklı olduk-! maktadır. Mevzuubahs kiımselerin ne ka- nasındıa tevdi edilecektir. Maksad yalnız setinde teşekkül eden komite derh1tl ol<l!bılecegını şımdıden kestırmek müm _ 
lannı kabıne değisı"klı.ğı"nden bı'lı·stı· fade harb esnasında değil, ıilC>nra da iki mem- faalivet.e başlamıc.o*ır. Bu eserin se- I kün d. eg~ ildir.. Bu hususta mu· ttefiltlerı'n . ' · • biliyet göstereceklerini görmek üzere bir "' .,., 
soylemektedirler. Bunlar dıeğişikliğin müddet beklenecektir. leketin tek bir a.Skerl ve iktısadl kuv - ne içinde ikmali Mahtya ve Malat - taayyün etmış ve tesbit edilmiş bir plan-
şahıslard'a l ibaret kaldığını, esasen u _ vet halinde ~riki mesaisini temin et - ya1 ılar için büyük bir bahtiyarlık o- ları bulunduğu muhakkaktır. Fakat bu 

kl Alm.-n!arın tt-bdidi ekted' ı akt 1 ı· t b'k za aştırılan, yahud başka vazifelere ta- m ır. ac • ır. P anın at ı edilme.si için daha bir mık-
yin edilen kimselerin yerine intihab e<li- Kopenhag 5 (AA.) - National Tiden- A -- J tar zaman geçmesi lôzımdır. Zira bu me-

lenlcr:in, ocleflerinden daha iyi olmadık- de gazetesinin Berlin mtLhabiri, Çörçilin vusturyada birçok . ·ı• . . sele ile alakadar olarak Londrnya davet. 
larını ilave ediyorlar ve mahd'ud: azalı İngiliz harlb siyaseti şefliğine tayinınin 1!1 gı iZ şırkstıne karşı edilen. İng !terenin cenubu şarki memlc-
bir harb kabinesi kurulmamasına itiraz- Almanya& derin bir intıba bıraktı·1ını gıda maddeleri . ketlenndeki sefixlerinin mütalc:ası a'ına-
da bulunuyorlar. kaydctmekte-dir. Almanya şimdi a4·ert ıtaly~n ve Macar cak_ ve kab e~:rse bu pl<ın üzerinde bit-

Fakat esas itibarile umumi mi.ltalea, cephclero'e biiyfrk bir faaliyete geçilme- bulunamıyor tabı bazı tadılat yapılacaktır. Nitekim 
Çemberlnynin mütemadiyen değişen ah- sini beıkleınektedir. w mat•t uatının neşriyatı b:ı h~st~ başvekıl Mi<>tcr Çemberlay-
\"ali karşıl&mağa cehdettiği ve bu mak - Angriff gazetesi, İngilte,.eyi Alman ha- Dern 5 <A.AJ - Bern'de çıkan La Natl • mn .gızlı bır celsede A\'anı Kamarası a a-
sadla yapması icab e<len her şeyi yapma- va kuvvetieri vasıtMile tamamila tahrıb on gazetı>si, Avuııturyada hayat şartları hak. Berlin 5 (A.A.) - Gerek İtalyan mat- larına gelecek hafta vermeyi Vcldeyledi-
nıış::a d , il ride yapabileceği merkezin- etmekle tehdld eylemektedir. kında cmın bir membadan aldığı haberleri buatı gerek Yugoslav ve Macar matbuatı 1 ği izahat da bunun böyle o'dugunu te-

------------------------- neşr~tmektt>dlr. . cenuıbi ~arki Avrupasında mübayaatta yid etmektedir. 

Ç
• l' I J I t ., 1 Muttellklerln ablukası Alman iktına<lıyatı .. . İ .. İngiltere Ve Fran.sanm şiddc. tlendır _ En 1 er a p on ara a ar ruz 1ç1 n üzer nde pek yıkıcı bir tesir bırakmış ve biL bulunmak uzere teşkıl olunan ngılız şlr-1 U ~ yük nıikyafta blr hayat pahalılığı tevlld et. ketini :mevzuubahs ederek şu rnütalcada meyi vadeyleoıkleri ablukanın tatbıki 

m !ıtlr. Gıd<ı. maddelerinin nedreti ıizll tl _ bulunmaktadır: için iki yo dan müvazi surette h..ıreket e-

2 O m 1
1 'yon asker haz i r 1 ~ yor ft ar caretin lnkişa!ını intaç etmiştir. El ~ltından Vıakıa para ile :mak:ina satın alınabiJlr. dcc:kleri anlaşılıyor. ~u yollardan bırisi 1 g J 1 sa.tın alm'ln kahvenin !le.tı llbre orujına ~O 

1 

Fakat para makinanın yt-rini tutamaz. dem~. abluk~smın henuz kafı derc~edc te-
marka k'ld<tr çıkmıştır. Bazı maddeler hıo H p ... k' lbi ki d 1 tl . ğ _ I su· gostennıyen sa alarmda balın müra-
bulunamamaktadır. nazı gıda maddeleri de a vu ı cenu şar eve en a ır sa . . 

0ıng-King 5 (AA.) _ Çin salfüüyetli, de Yorhov<la Japon umumi karargA.hı kô.fl miktnrda tedarik edilememektedir. Me-ınayii :istihsal1tına muhtaçtır. Miittefikler kabeyı km.:vet
1

endırnıek,. di.,c ı de Al -
rnakamatı, bü"u"k bır' mukabı'l taarruz" "hiımm t ' k ' seltl yumurta teöarıki ancak b6Ş haftada iki ile şimdilki ha1:d'e bu istihsalat bizzat ken- ı manyaya cıvar memleketlerle Alınan~ a-

" .. mu a ve erza depoları yakılmış ve . t' • · l · k .. .. . .. ker(' kabil olmaKtadır. dilerine lazım olduğundan diğerlerine ve nın ıoııret yapmasına nıaru o mak ıçın 
~ç;me zamanı gelince Çinin düşmıana bı'.tun ?ın tayyareleri us terine avdet et- Bıı gfıu te, halkın Gestapo'nun nazarı dik re""'"'Zler. azami şiddette ticari bir r.,k b t yap -
20 milyon asker çıkaracak vaziyette bu- mıc::lerdır · """ ıı • kn ıni <'f'lbetı;neden ecnebi ra~yolarını din _ --· mak. Sermayesi 1ngıliz hazıne::.i tarafın-
luı duğunu. söylemekte-dil'. M k d l .ek lç n b.r90k hilelere müracaat ettlğ1n1 Al f satı dan temin edilecek olan bır limited ır-

Silfilı altında ll.alen ~ 'nı·ıyon asker ,rar Of '->V8 ra yosunun Japonya ynznıaktadır manya !r ş ~ 1 "t. • • 1 ket bu rekab~tin ana m kanizması,..,, ı'd"-
dır 8 ·1 .JI aı· ·· k d B aleyhinde ne• .. i•.·a'ı AJ d ·ı ..... "' . mı yon ua t ıım gorme te ir. un- Y manya a yeni vergı er kaçırdı re edecektir. Bu şirketi idaıe edecek olan 
lar bir sene zarfında 01,,,:ı..1ya ı'ltı'lıak n.de- Mosko\•a ~ (AA) Ecnebı· mu" ah'd Be • fA A ) Ne Zü i he z ıt 6 'Ul " • .. • • - ·• Ş ı - rn " · - ue r c r e ung idare meclisi azaıarı daha şimdiden se -
bileceklerdir. 'I\ahımfn edildiğine göre, Icr. sıon gunler zarfında Sovyet radyo is-- lıattadanbrrl Almanyada halkın yenı vergi_ (Ba .. tarafı ı lnd sayfada l 'lın. 1 a· B d .. . , k' . 
•i d ç· d 40 J · · Jer çıkmasından gittikçe korktuğunu yaz '"l' çı ış er ır. u a gos erı) r)r ı bugun-
~m ı ın e apon fır.kası yani bir tasyonlarınıı: dahıa ge~ış mıkyasta Ja - maktadır. - dolsun 'ki, bu fırsat artık kaçmıştır. kü harb, her şe;:yıden evvel ve gun geç _ 
rnilyon asker vardır. ~onya aleyh~nde neşı:yatta b~~undukla-ı Alman makamları tarafından terkedilmiş Simdi, kö .. eyi dönmıüş bulun,1yoruz. tikçe iktısadi bir mücadele mahiyetini 

Dün n~edilen bir Çin askeri tebliğin- ı mı lkay~e) l~~ınckteıdırl~r. Dun_ akşam I olan mecbur1 tasarruf tedb!rlerinin yerine GE>-rrk İn[:ilterede, gerek Fransa da or- ı:ılmaktadır. İngı teı~nin, bu t r da ha
de, Hansı cenUbu~dQ Yunq-Şeng tayya- ~vyet ~ık:rı, Japon hukumetını ~varı- krlh1 olnrnk üzere ve•·gilere nuhiın miktar_ dularırmz hanr bulunuyorlar. Domin- rek~t etmekle, bu!!lır.c kuder Almanya 
re meydanında, Çınliler tarafından 30 ISıng-'\Veb ın kuklaları ıle Uzakşarkta cıa zam yapılması derpiş edilmektedir. .. · . . . . 

0 
• 

Japon ta.''" .,.., talı ı'b dlld'1'· b'ld'ı 
1
· eni b' . • k rnııak ·..:ıı...ı· d vonlanmız<la ve mustemlekelerımızıde ıle tıcaret yapını;: olan b taraf ve Al -

J J are-.ı r e ıfiı ı r - y ır nızanı u )uuıa:sın a bulun- · 
llyor. Ayni tebliğe göre, Hunan şimalin- makla itham etmiştir ou·· nku·· Mecıı·s ise. yeni yeni kuvvetler yeti.ştirilivor.11 manyaya komşu devletlere kar-ıı beynel-

, _____________________ ·____ General, sözlerine devamla Alm:ın milel kavaid ve nizamlar<ı aykırı bir ha-

Alman - Rumen ~ 
ikhsadl müzakereleri 

• ·ı· F bl k •• k J ordusulıd~n da bahsetmiş ve bunun ha- ıekelte bulunmak i!ıiemcdıği anlaşılıvor. 
ıngı iZ ransız a u a muza er~ eri rikuiRde bir kuvvet olduğunu sövle - İngilterenin makc:adı, ağlebi ihtimal bey-

~ miştir. Fn'k.at halen Alman ordusunu nelınilel piyasada ravici olan ve üstün bir 
nazıriarı görusu•.~or .. Ankara 5 (A.A.) - B. M'. Me.clisi ~u-ıidare roen1er. geçen harb<le azami yüz iştira kabiliyetine malik bulunan bir te-

ı; ..5 gun do~tor Mnzha~ ~rmenın ~ıyasetın- bası rütbc"ini haiz bulunuyorlardı. Bi- di.>:_e vasıtasile Almanyanın müi'teri ol -
Bükreş 5 (A.A.) - Alman iktısad he- Londra 5 (A.A.) - Fransız abluka na- de .. t;ı~n~.ra.k İzmır lunan ışlerı1 • ~mum no.enaleyh harbin sevk ve idare tcc _ dugu pazarlara geln ek ve Almanyanm 

yetinin şefi Dr. Clodiu.s, dün maliye na- ı zırı Mon~et. bugün Londraya gelmiştir. müıd.u.rluğü 1935 yılı hesabı kat mne ıt- rübelerinden mahrumdurlaT. alrruya talib bu 1unduğu harb yapmıya ya-
zın Constantinesco i1e uzun bır mülA - • Nazır, lngiltere hükumetı· tar"fın.Jaıı tı'a kesbetmi• ''e Tü'rkiye Sovyet hu" 

.. 11 , •• 'Y , .. , ~ • . - Çoğunu ~ahsan tanıdığım Alınan or- rıyan eşyaya, daha clverisli bir fiat vere-
lk:at yaprn~tır. şerefine verilen İngiliz iktısadi harb na- kumetleıı arasında mun akıd demıryol- d b .. kt\ kfi t b! rek talib olmaktır. Bu tarzı hareketin Al-

Alınan - Rumen mall meselelc>ri şimdi zırı Cross'un riyasetindeki ziyafette ha - lan mukavelesinin ıı inci rnadıdesinin usunun ugun . ~1:.. nı. umum .r 
mi~tıa.kerelerin esasını teşkil etmektedir. zır bulunduktan sonra İngiliz nazırile gö- 2 nci fırkarının tadiline aid kanun layi- ~~~rruz em_ri verıl<lıgı t.a~dirde ne ş~
İyı' haber alan mahfellcrd'~ Romanva hü- rüs:melerine bacı.laını.ştır. İstic:areler, Cu- ~ d b. · · .. k · · ' de haret:et edeooklermı acı, acı dü-

manya için zararlı bir vaziyet ihdas ede -
ceği muhakkaktır. 

" • ~ '-' asının a ırıncı muza eresmı yapmış- sünmektedirler. 
kfımetinin markın kıymetinin yükseltil - marte6i sabahına kadar devam edecektir. tır. İ 

Çünkü Almanyanın şimdiye kadar ya
pageldiği mübayaatın kısmı azami iptidat 
madd~ karşı mamul eşya vermek su -
retile bir nevi ayniyat mübadelesi idi. O
nun yerine onun almak ıstediği 'şeyleri 
peşin para ile almıya bir ta1ib çıkınca $8-

·------.-- ---- General ronside, So'~t ordusu • mesi hakkında Alman murahhasları tara- Meclis Pazartesi günü toplanacaktır. · J -

tından yapııan teklifi .«:abuı etnıiyeceği- l ıgiliz Kralının sarayında ---- nun vnziyeune de temas ederek, bu 
ne kat'i nazarile ıbakılmaktadır. L • l ld Ad • •k k• or".iunun yeni bir harb yanmaktan iç -

nı. top antı yapı ı rıyatı ~e 1 tirı&'b edece~ini söylemiştir. 
Rumen iktısadi mahfellerinde temin Londra 5 (A.A.) - Kral, bugün Buc _ 

&dı diğine göre, petrol kontenjanlarının: kingham farayında aktedilen husu.si bir Alman gemiJerİ 
arttırılması meselesi Alınanlar tarafın - 1 içtimaa riyaset etmiştir. Vukubulan de -
daı yeni bir program seklinde Heri sü- gişiklik neticesinde kabineye alınan yeni 
ırülınemiştir. Bu hususta yakmda yapı - nazırlar yemin etmişlerdir. İçtımaı mü -
la<'nk olan muzakereler esnasında y::ılnız teakib Kral, Lord Chatfield ile hava ma
rn cud itilafların tatbiki mevzuubahs o·, reşaJı Arthur Longmore u kabul etmiş -

Alman 'ar in"'ilizce sahte ııcı 01an memıeketıer için en eıverfsu 

k 1 
t€'klifl yapan mfütPrinin terr:h edilmesi 

gazete rı arıyor ar 

la kt• 'tir. 

Pa'.,.: korunma mütahassısı raporunu hazırhyor 

ii 
ıJ' 

Lonclı-a 5 (Hususi) - Belgradıdan bil- " tabiidir. Beynelmilel ravici olan bir tc-
dirildi.ğine göre ALman hüklımeti, Adri- Stokholm _5 (A.A.) - Alman. propa - diye vasıtasına malik bulunmadığı iddia 
yatiktc Yugoslav sularında bulunan Al- ganda servisi Stdkholmda "Evenıng Stan olunan Almanya için, bu haı. gayet tabil 
man gemilerinin serbest seyrüseferinin darch gazetesinin sahte bir ingHizce nü~ bir mağlt1biyet demektir. Bundan dolayı
garanti edi1mefıini iateımiştir. j hasını dağıtm.ı.ştır. Bu nüshada İngilte - nır ki, kısa bir zaman sonra Balkan m<>m 

Harbin 'başlangıcında Yugoslav liınan- re aleyhinde bir ~c* iftiralarla dolu ma- Ieketleri piyasaları, İngiliz - Alman lktı-
larına iltica etmiş bazı Alınan gemileri kaleler vardır. sadi rekabetinin öldlirücil dUE>llosuna şa-
vardır ki, pncii bunların Almanyaya ya- hid olacaiklardır. Fakat İngilterenin as • 
pılacak olan Yu,goslav Jhracatına tah!iıi Gümüşhanenin Edre kerlik kuvvetinin çok üstünde ma1l ve 
dÜfÜDÜlmektedir. kövünde heyelan tktısadt bir kudret sahibi olduğunu bil • 

Bu cümleden olarak bioksid yüklü Güm~ane 5 (A.A.) _ Devamlı zel- mesi !Azım gelen Almanya. elbette ki va-
cAnkara. ismindeki Alıman vapuru, ha _ :z:elelerin tesirile çatlaklıklar peyda eden ziyeti karşılıyabllmek i~in dağarcığına 
len YugOıS1lav ııulannd'.a beklemektedir. merkeze bağlı Edre köyünde altı hane _ bazı şeyler saklamıştır. Aksi takdirde. o

İktıEo-adi ırliln.lkanın Fd.d'etleiııneai ne-- nin bulundu~ arazi parçası dereye kay- nun vaziyetini. muazzam bir flöfle bfi -
tice.inde, Adriyatik 9Ulanndaki gemile- mıştır. Evler tahliye edilnıi~tlr. tnsan ve vük bir parti kazanmıya uğraşan ve hiQ 
rinin mütt.efikler tarafından her an ya- hyvaru:a zayiat yoktur. Heyelln devam mahir :>lmıyan bir kumarbaza benzetmek 
~alana:bileceğinden korkan Almanya, bu Etmektedir. doğru olur. Yakın ati. cevabsız kalan bu 
gemilerini hareket ettirmek için teminat .suaPerirnize karşı icab eden fillt ceYab-
araana.ktadır. Polonya Başvekili general ıarı vermekte geci'kmiyecektır. 

Yugoslav MMctirneti, Berlinin garanti V dl .. .. t .. 5 l m G eynan a jlOfUŞ U ll iln Ur aqırı- L IH.ll(I 
talebine muvafakat edem.iyeceğini bildir- c. 

miştir. ve~= .~a=~ı ~~~:~~ ::r::~ ""iii~"di;;;·~·d;·""bi; .. ··;~ik~;d 
Almanlar 70 yaşında topçu bugün Ckneral Veyıgand ile uzun süren meydana çıkarıldı 

sÜbaylarını hizmete bir mül~katta bulwunuştur. Lahoır 5 (A.A.) - Royter ajansı bil -

1 l lran lzmir fuarına d!iriyOI": Mütehassıs dün itfaiy ede1ci tetkikleri ıma.ıında a ıyor ar Bir suikasd keşfedilmiştir. Suikasd 
Pasiıf korunma mütehassısı Amiral Mu- ğa başlanılJtır. Kopenhag 5 (A.A.) - Politiken gaze- İştirak ediyor müteşebbisleri Pencab meclisinin içti -

ren dün Tüneli, Ağacamisi mahzenini Amf.ralin tetkikleri CIU1amba gttnüne tesinin Berlin muhabirine göre 70 yap - İzmir ~ (A.A.) - İran hükt'.imeti maında, nazırlar üzerine bomba atmağı 
getrniş, itfaiye müdürlüğünde meşgul ol- kadar devıa:m edecek, Üsküdar tarafın _ na ka<iar y(iksek rıUt!beli Alman topçu 1940 enternasyonal b.ımir lusrına iştirak tasarlamı.şlardır. Za:bıta, bu adamların 
ın "· öğleden sonra da vilayetteki mesai- daki ahşab mahallelel', gaz tankları, Uni- sübaylarııım tekrar hizmete ııtrmelerine edeceğini fuar komlte.ı riyasetine rea - toplantı yaptıklan yeri basrru§, bir 'ld.ai.vi 
siue devam ederek raporunu hazırlama- versite, ha9taneJ. gezil8<lektir. müsaade ecl.lııniftir. men ibildirilmJftir. ya.kalalmf, iki bomba bulmuştur. 



Şehir Mecl's'ıfn dOn ü toplantısmda 
belediye zabıtası talimatnamesinin 

müzakeresine devam edildi 
Tra~vay kapılarının kapalı bulunması mecburiyeti 

münakaşalara yol açtı ve kapıların kapalı 
bulunmasına karar verildi 

İstanbul Şehir Meclisinin dünkü top- .zakıercsi esnasında azadan Raşıt sÔz al -
lantısı birıncı reis vekilı Necib Serden - mıt şunları :K>ylemiştir: 
geçtinin re.iısliğ i altında yapılmıştır. Ge- - Sinema, tiyatro paydOOlannda, e~
çen cel nin zaptı okunduktan sonra ma- lence yerlerinin dağıldığı saatlerde ya
kamdan mustaceli)et kararile meclise pılan tehacüm esnasında izıcltham olu -
sevked11en mazbata, aıd olduğu encüme- yor, buna kimse bir çare bulmu§ değil -
ne havale olunmU§tur. Takrıl'de maliye- d1r. Eskiden, tramvay idaresi şirketin 
nin 'belediyeden 3,465,712 lira. buna mu-

1 
idi, olur olmaza çatıyorduk. Şımdi idare 

kabı! beledıyenin maliyeden 819.899 lıra bel~. Bari şimdi bız bunlara ça
alacağı bulund'uğu ) azıl:rruıkta, her iki re bulalım, izdihamı önliyelim.> 
idarenın borçlarını sulhen ıbra edecek - Tramvay kapılanrun hareket esnnsın-
leri Hlıve olunmakta ıdi. da kapal1 \'e açık bulundurulmnsına dair 

Bundan sonra be1cdiyc zabıtası tali - hükümlerin mıüzakeresi sırasırıda mü -
matnnrncsinın müzaker sine geçilmivtir. , nakaşa1ıar ohnuştur. Azadan Sım Enver. 

Beledi)e zabıtası talımn.tnnmesmin - Tramvay biletçileri .sabahtan akşa-
müza'kercsi sırasında şu esaslı maddeler ma kadar arabanın ön vc> arka kapılnrı
knbul cdılmiştir: na koşarak kapılan bpalı bulundurmnğa 

Yayalann geçid olmıvan yerlerde, en çalışmaktadır. Kapısını açık bul'Unduran 
kısa yerden dikme olarak geçme1eri mec biletçi cezaya çarpılmaktadır. Biletç!lerc 
buridir. Tramvaylar d'uraklnrda durur - acıyallilb demlşttr. 

ken inen yolcuların tramvay geçmeden Bu esnada uzun zamandanberi münaka
önündcn gcçımeleri yasaktır. Traım·ay - 1 §aya kruışmıy.an azalar da söz alıp, mü
larda yolcuları rahatsız edecek ve if( - talealannı yürütmüş1erdtr. Bilahare Sır
rendirecek şeyler yapmak, şarkı söyle - rı Enver tekrar söz alınış ve, 
mek, ıslrk çalmak ve her ne suretle o- c- Tramvay kapılan açık dursun. di-
lursa olsun gürültü etmek yasaktır. yerek .son sözilnü ooylemiştir. 

Tecrübe edile<:ek, otomobillcnn ön ve Nuri Dağdelen SılTl Enverin müta -
arkalarına tecrilbc pldkalan konması leaslna iştirak etmediğini söylemiş, Kd
mecburidir. Şehrin umumi tenvirat ltı.m- zım Şinasi: 
ba11ın yandıktan sonra ve tatil gün'!.erin- - Biz talimatnameye koyduğumuz ye
de tccıiibc pl!kalarile seyrlisefer edil - nf hükümlerle tramvay arabalannda iz. -
m€Sl ve belediyece gösterlle<:ok yerlerden dihamı önliycocğiz. İzdiham önlenince 
başka yerlerde yapıhnası yasaktır. de ikapılardn kalabalık o'mıyacaktırıı de-

Tramvaylara mah.lus hükümlerin mü- miştir. fD<' ,.,fnt 8 foci savfada) 

SON POSTA 

' 
Belediyenin tramvay ve 
elektrik işletmelerinden 

, 

aldığı kar 
lstanbul belediyesi Elektrik, Tramvay 

ve Tünel işletmesi idaresinin 1939 sene
si altı aylık kAn 2,M9,949 liradır. 

Tramvay şebekesinin ıslahı için ya -
pılan te ebbüsler malzeme :fikdanı mü
nasebetfle pek bati iler'emektedir. Mü -
nakalAt noktai nazarından şehrin çek -

tlği mü külAtı tahdid için bir taraftan 
otobü~ ımübayaasına ve diğPr taraftan da 
tramvay gtlzergAhı şoselerinin peyd~r -
pey beton olar.ak yeni baştan tahkimine 
müteallik tedabire işletme tarafından te
vessül olunmuştur. 

Her nevi malzeme, mahrukat vesaire 
fintlnnndn olan tezayüoler, ~etme mas
rafını geçen senelere nazaran tedricen 

ağır1aşt11ınakta olmakla beraber tarife -
lerin hiç .bir suretle tezyidine gidilme -
miştir. 

1939 senesinin son altı ay:ı içinde elek
trik idaresi 2,224,688 lira, tramvay ida -

resi 285,209 lira. Tünel idaresi 51 lira kAr 
etmiştir. Ot-O'bilslerin kAr ve masrafı bir

birine teknbiıl etmektedir. Ayni altı ay 
zarfında elektrik idaresi 5.667,806 lira, 

tramvay idaresi 2,023 990 l?ra, tilnel ida-

resi 79,469 lira, otobüs1er 47,697 lira ha -
sılat elde ebniştir. Buna mukabil mas -
raf elektrik idaresinde 3.561 ,156 Ura, 
trrunvayda 2,327,911 lira, tiinelde 100,816 
lira, otobüste 41,798 liradan ibarettir. 

------- --
Genç bir doktorumnzun 

muvaffakiyeti 
'Tıb Faktiltesi 

11 şaker toptancısı 
hakkında tahkikat 

Bir kamyon kazasında 1 
iki kişi yaralandı 

933· senesi mezun -
larmdan Doktor 
Tank Maktav Ha
seki kadın hasta -
nesi doğum ve ka
dın hastalı klan 
scr.iriy.a.t.ındrı iki 
çenelik asistanlık 

miıddetini ilanal 
Milli korunma kanunu hükümlerine Dün Beşik~a bir kamyon kazası ol- ederek Profesö _ 

aylan hareket edenler hakkmda takiba- muş, biri hafif, diğeri ağır olmak üzere rü Tevfik Remzi 
ta ticaret müdürlüğü ve ubıta tefkilltJ iki ldjl yaralannuJtır. Kazancığil, mez -
bQyilk bir haasasiyetle diwam etmekte - Şoför Aluned ~rln idaresindeki .ıtôr hastane do -
dirler. 3799 numaralı kamyon tramvay cadde - Doktor Tank Maktav ~ ve kadm hns 

Bu cümleden olmak Ü7.ere emniyet Binden hızla gitmekte i'~en caddenin bir tnlıklnrı polikinljk şefi Dr. Süleyman 
m<ldürlilğü alAkadar bilrosu flm<liye ka- tara:ından diğer tarafına _geçmekte olan Feluni, Zeyneb Kfimil doğum evi müte -
dar on bir şeker toptancısı hakkında tet- terzı Hwaıya çarparak vucudilnün muh hassısı Dr. Eyüb, süt çocukları bakım e
kikat yapimştır. tellf yerlerinden ağır surette yaralan - vi mütehassım Dr. Ruaf'dan müteşekkil 

Zabı'ta vaziyetlerini şü:ç>hoJi görü~ =~~'beb olmuştfı:r· bKazayfı mdüteafrkib .jüri huzunında seriri ve ameli imtihan _ 
bu eşhasın son iki aylık satış defterlerini şaşıran '° or u se er c en dan sonra Unku rahim kanserlerinin c::e-

yapmak ı.t'Cmiş ve buna muvaffak olaını- kil ve son tedavi usil.11erinden R . " 
g8zdcn geçirmiş. diğer taraftan alıcılar yarak .Oratlc kaldırımın kenarındaki e - . adıum, 
ııe7.dinde de icab eden tahkikat yapılmıt- lcktrik ,:n..,.y.· b il d Derın şuaın tatbik şeklil~ aJınan netice -

"""""~ıne çaıpmış ve u m sa e-
me esnasında toförün yanında oturan ler hakkındaki tezini muvaffakiyetle izah tır. 

Şimdiye kadar vaziyetlen bu suretle 
incelenen firmaların hareketleri kanun 
ve kararname ahkamına aykırı gorülme

kamyon sahibi Fehmi de ynralnnmıştır ederek birinci sınıf Do~m ve Kadın has
Her iki yaralı tedavi edilmek \ize~ talıkları mütehassısı olmuştur. 

Beyoğlu hastanesine kaldınlrnışlnrdır. Hastalannn karşı gösterdiği candan 
Bunlnrdnn yarası ağır olan Hakkının ba- alaka ve intiza.mile kısa bir zamanda ken 

Emniyet müdürlüğü mali bürosu bu cağı kesilmiştir. Kazaya sebeb olan şoför dini seV'diren Doktor Tarık Maktav'ı teb-
m.lştlr. 

tarzdaki tetkiklerine de\ am etmektedir. yaka'anarak, talrkikata başlanmıştır. rilc eder havattn da ayni şekilde muvaf _ 

Tic ret işleri: 

Otelciler zarıır ettiklerini 
bildirdiler 

Milleferrlh: 

İki Alman döviz kaçı'"lrken 
yakalandılaT 

~emll'ketlmtzden harlce çıkmak üzere bu. 
Diln M nuıka Ticaret Mudürlüğıinc şeh - lunan 2 Alman Uzunköprüde tevkif ecillmlş. 

rlnıJzd<>kl o!Rklle .. n murahhn.sları müra - tir. Bunlıı.rm üzerinde mühim miktarda 
caat ederek beledl:yenln otel f atlarmı ın - TUrk pnr:ısı bulunmuş, döviz kaçakçılığı su. 
dlrme.~ind"n dolayı zarar etmekte oldnkla - çili' ne7.aret altında istanbula yollanmıştır. 
rım h!.ldlrm1şlerdlr Kaçakçıların, beşinci asltye ceza mahkeme. 

OU'kl!er .son günlerde malzeme .,,. qya nde duruşması yapılacaktll'. 
flatJarın1n yfikselmesl ilzCTlne masraflarını ····························································-

ALEMDAR h konıyarr.ndıklarını ve bunn bir çare bulun. 
masını ls!.emlşlerdlr. 

Mt\te-:ıkıber. beledhe tı:•ı.sad isleri mfıdu • 
rünUn <le iştirak le görumıelere devıım <' -
dllmlş Vf' vaztyetln be edlyece tetkikine ka. 
rar verlmlsUr. 

------ ----
Deniz işleri: 

lstinye dokları ıslah e 'il •cek 
Dcnızyolla:n Umum Mudurfı İbrahln• Ke _ 

mal, C:un İstınye dok rabrıknsını Uı!tış et _ 
m1şt.lr. Fabr!knnın ıs'alumı yakında ba~a _ 
nacaktır. 

Bir amele dini vince kaptırdı 
Galat.r rıhtımına bağlı I>enlzyollanna nld 

Atau vapurunda çalışmakta olan tahmll ve 
tahliye a.meleslnden Ali dün, vapurun vin _ 
clnde yük boşaltırkeı iki ellnl de makineye 
ltaptırmı' ve bu yuulen parmaklan kesil _ ı 
mlşUr. 

Yaralı amele sıhhi lm<lad otomobHllc Bey_ 
oğlu hnstanesine kaldırılmış, kaza etrafın. 
da tnhkika ta b::ı.şl nmıştır. 

MiLLi 
D .. nyııyı yerinden oynatan 

2 film bir prog &m".!a: 

iSPANYA HARBiNiN 
Bütün dehşeti 

A $ K 
FIRTINASI 

DOROTHY LAMOUR 
Fransız dehasının bir ha Tik ası 

s o !l 
'Ü"DliT 
JEAN GABiN 

Son 4 gün 
Fiatlara zam yoktur. 

fak olmasını temenni edenz 

······························································ 
Beynzttta 

Muhll'şem ve Sılıhi 

RMA 
Sinemasında 

Jeanet e Mac Donald 
ın bu seneki Şaheseri 

Bütün İstanbul halkını 
bir hortum gibi 

çekip boşaltıyor. 

izdiham 
Olmaması için biletlerinizi 

vaktinde alınız. 

Cumaıtesi 1 den Pazar 11 den 
itibaren devamlı matineler 

l 
Nisan 6 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Sivrlht.s..r merkezinde inşa edilecek "~SQW,14• ııra ke;U b~elU llk okulun ihale bede. 

ııne gö:'e takarrür edecek rıntıarn nnzanın ~ıs.ooo. liralık kısmı 28/3/940 tarihinden 
15/ 41940 tarihine müsadlt Pauırte.sl gunü sa!\• 14,30 n kndnr kapalı zarf u.sullle eksilL. 
meye ko:ıulmu.§1.ur. Eksiltme vtllı.yet dr.lml encümeninde yapılacaktır. 

Muvnkkat temınat: cl875D liradır. 

Bu işe ald evrak: Proje, metraj, keşif h:U5.s"'.~ı. hususi fenni ş:ırtname. ek şartname 
flat bordrosu, bayındırlık işleri genel şartn::ı.mesı, ynpı !şlerı umumi fenni eartn:ımesl 
eks!ltme p.rt.namesi ve mukavele projesinden ibaret olup bedelsiz olıırak her zamaı; 
Nafıa Miıd.ürlfiltllnde görüleblllr. 

1stelr1!lcr1n ihale tarihinden en . az sekiz gü'1 evvel en az .. ıs. bin liralık tek lşt t.aah. 
hUd ve başardıjtına dair tennı ve c25.000• llrn~ık bir 1.şi başnracak mali iktidarda ol
duğu tevsik e~n referanslarla vllliyetc müracaat ederek nlacakları elfllyetnameyl ve 
sene.si içinde alınmı.ıı ticaret odası Ve.3~1ta.cını 2400 sayılı kanunun tarın veçhlle 
teltllt mektubuna eklemelerl ltwmdır. 

Tekllf mektublan 15/4/940 tarihine mtlsadlf Pazartesl günü saat 13.30 a kadar mnk.. 
buz mukablllnde dalml encümen riyasetine vc,.ileccktır. Po.>ta lle gönderllecek mektu'!>
lar ladell taahhfidlft ve mfihür mumu ile mii!ıürlü olacaktır. 

Postada olacak geeıtmeler kabul edilmez. c2320• 

Orman Umum Müdürlüğünden : 

10 Muhasebeci Alınacak 
Orm:ın Umum Müdürlüğüne bnğlı Devlet Orman İ.şkt.mclerinde Cknza ve vllayet mer. 

tezlerinde) oaı.ştırılmak üzere imtihanla on muhasebeci nlınacaktır. 
1 - Tallblerln memurin kanununun 4 üncü madde~ı evsııfını haiz olmnlan şal'ttır. 
2 - .Mfl3abaka imtihanına Iy1 muhasebe bilenle:- •şt!rak edecektir. 

S - Muvaffak olanlar işletmelerde btı müddet staj gBrdUkten sonra muhasebeci ola
rak göndertlecekletdir. 

4 - İmtihanda muvaffa.k olanlara 3653 sayılı barem kanunu bükümleri dairesinde 
170 Uroya trndar Ucret verllecektır. 

5 - İmtihan WNJsan/940 Çarşamb~ günü snnt 14 de Ankarada Orman Umum Mu. 
dürlü~Unde ve İstanbul Orman Qev1rgc Müdilrlil~ünde yapılacağından tnllblerln en g ç 
18/4/ 940 Perşembe a.kşamına kadar aşa~ıda gösterllcn voslkalarıru ibraz ctnlll olmaları 
tnrtLır: 

A - Nüfus ofir.dnnı ve askerlik terhis vesikası Yeyn suretlerL 
B - HfımUhal mazbatası. 

C - Melı:teb diploması veya suretl'!rl. 
D -:-- Varsa fimdlye kadar çnlı.,ıııı yerlerden nld~ı bonservisler ve en son aldığı mn_ 

ILl}ı gösterir ~ka. 1587/2680 

~ 
Ti iti Pli 

BABA ve ANNELER ••••. 
Koçnklerinizin sevgili bOyUk dostları 

SHIRLEY TEMPLE 
(Saray sjneması) Bugün sizin 
için en sevimli ye en neş' eli 

OKAH Kili 
(Fransızca sözlü) 

Filmini intihap etmiştir. 
Knçnklori eğlendiren ve bnynkleri heyecan· 

!andıran filmidir. ÇnnkU en gOzcl blr 
aşk romanıdır. 

Bugon snnt 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

Bugün MELE K'te 
LORETTA YOUNG - DON AMECHE -

HENRI FONDA 
gibi 8 bOyUk yıldız tarafından nofis bir surette ibda edilen 

ŞEREF YOLU 
Seven bir erkeğin yQksellşi - Sevilen kadının fedakarlığı - Pransııca 
sözlü aşk ve vazi~ hislerini nıUke•t,mel bir şekilde gösteren l>UyQk fılm 
Dikkat : Bu filmde LORETT A YOUNG'un Oç kız kardeşi de rol nlınışlnrdır. 

1 

IU\veten: ME'I'RO JURNAL en son dllnya haberleri 
BugUn saut 1 ve 2,8'.> dn tenzilatlı matineler 

lıme Hörmet ..• San' ata Takdir... Kudı ete saygı duyanlar 

Bu Hafta L A L E de T o pi anıyor. 

Senenin iki muazzam filmi birden: 
insaniyet tarihinin yıkıl· 2 - Amerika milyonerlerinin 
maz abidcıi. POL MU- göz kamathTnn bayahn· 
Nİ. .. ANlT A LUİZ... DO- dan bir f antazi. 

NALD VUDS'un yarat
hğı ş heser 

LUI PASTOR'Un HAYATI 

MiL YONERLER BARI. 
MADLEN KARQL -
FRED Mac. MURREY 

S anslnr: 2.15 - 5. 1:; - 8.30 dn 

, 

Seanslnr: 12.SU 3.30· 6.SO ve 9.80 dn 
Bugün saat 12.30 ten:ıilatlı matine -c:••••••IV 

sc;;,d· FER A H ve Ç EM BE R L 1 TAŞ ~-1111ıııır. 
lstnhulua en büyüle 2 •İncımlllındll 8 gıınJc 82.5.lO le ıbio candıın ıı.llu~ladığı. 

AY Ş E (Türkçe) Bu senenin b31Dr_ı 'l'Orkçe filmlerinin izdiham, 
hası ııt ve gozellık rekorunu kırıyor. 

TEKRAR EDİYORUZ: NE MUTLU.! BÖYLE GÜZF.:L ve MÜ
KEMMEL TÜRI< ÇE FİLM GÖSTEREN SİNEMALARA! 

FERAH 
"ııı,, Körtıng fulmırnsı l'Or ".,e ıııorııessılı .NECiP ER
SES mDessesntına kurdurduitu 94J SON MODEL 
F1LTRg ClBAZLl - MlROFuN!K SES TERTİBATLI 
MAKlNı·:umı Savı l sincm3 rncrnklılıırına h11l~iki sine-

wınn zevkıııl tattırıyor. 

SAYIN KIRIKKALELILER! s~:~0ti.çi:0;:~:.r~:n•İ- AYŞE <Yeni Kopya> 
BUyUk gala mosameresi olarak: Bu Paz&rtesiye hazır olun. ~ 

• 
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Karşısında J 

Ulak kusur: Yaşlı zat söylemiş: 

Bir arkadaşımız, Amnıra çocuk tiyat _ c- Sivrisineklerle pireleri öldürrnü -

rosunun, eece saat doltuz buçukta tem - yor., 

Balkan memleketlerindeki İngiliz elçilerinin Londraga ~~~~r~0~:~::.1:;:;~~yu':'::.: Usıalık - üsıaİıı1ı, 
"' [ l •• b f •t • t • k k tiymiş. cBir mahkc.tı\e havadisi okudum. Sul· çagtrl ma Qrl mUnQSe e l e VQZlye l tef f Mükemmel bi.r eser vQcude getirmiş tanahmedde terzilik eden iki kişi arasın-
,. .. -·-----.. -.... ··-.. y A z A N ___ .... _ .. _ .............. _____ : kimselerin bu kadar ufak bir kusurunu dakmustalı'k,ahkkıılfaledık me1 selesınden kavga 

1
• gazete sayfalarına geçirmiye ne lüzum çı ~.. m em e ıer biri on şahld 

·. gene al • r t :.= var!.. Bu kusur, aşağıdaki fıhadaki ku- dinletmişler., 
surdan bile ufak. Terzilikte usta olmak bu kadar güç • 

s " Son Pos~a ,, nın askeri muharriri ! cSivrismek. pire gibi ha ereyi öldür _ se, ne diye terziliğe merak ettner bu -

L-....... _ ........................... - •............ ~····· .. ······ .. ··· .. ··· ··•········ .. ······-······-········· .. - ... : mek için birçok isinılerle ortaya çıkan mem. Babıfiliye gelselerdi, usta olmasalar 
te_ ovyet Rusya Lehistanın yansın- 1 rinde herhangi bir muvaffakiyet ve fay- ncrjesini haiz olduğu söylrnen Rc>yno· i1açlardan birinin amili, vapurda yüksek bile, üç gün içinde üstad oluverirlerdi. 

;;;;;ıJ dan fazlasını aldı, Estonya, J,,,e- da göremiyorum. Çünku bu devletkr Al- nun idaresinde yenı büyi.ık bir harlı ' ka- sesle kendi ilacının diğerlerine fnikiye _ * 
tonya ve hatta Lih:anyadan, istediğı de- manya, Rusya ve İtalyanın doğrudan binesi teşekkül etmiştir. İngiliz kabine- tinden bah9ediyormuş. Benimkinin kutu- Eroin ka~akçıları: 
niz ve hava üslerini ele geçirdi; ordııla- doğruya tehdid ve t:esir'eri altınd~dır. sinin harbin idarcsi'e aJakalı uzuvların- su şöyle muntazam, tulumbası şöyle mü- Dört gün evvel, iki eroin karakçısı ya-
rile Finlandiyayn tecavüz etti ve bu za- Bunlara müttefiklerin icabında müessir ela tadiliıt yapılarak İngilterenin maruf kernmel. Jkokusu şöyle iyi diye birçok kalandığını okumuştum. İki gün evvel 
vallı küçücük memleJcetten Kareli ber- yardım edecekleri ve bu hususta imkan- ve mücerreb müteşebbis, ccvvıtl ve ener- şeyler söylemiş. Karşı kanapcde oturan dört eroin kaçakçısı yakalandığını oku -
zahile, Ladoganın bütün sahillerini ve lara da malik oldukları ne kadar anla- jik devlet adamı deniz nazın Lord Çör~il yaşlı bir zat da dinlemiş. İIAç arnlll sl5zü- dum. Dün de on eroin kaçakçısı yakalan-
stratcjik diğer bazı yerleri ve hatları si- tılsn onları Almanysya karşı ve aleyhta- hnrb komite! ine şef ol~ak harbin scYk nü bitirdiği zaman: mış. 
lUh kuvveti~ kopardı. Şimdi de müzake- rane .bir harekete ikna herhalde pek ma~- ve idare makinesi başın'l getirilmiştir. _ Affedersiniz beyefendi de . si _ Eroin kaçakçılarının yakalanması bu 
re yolile yeni menfaatler teminine ç:alı- kül olacaktır. Bu suretle, kelimenin bütün mnnnsHe zin ilacı hen de kullandım d'edik~;nizin nisbet dahilinde devam ederse bir seneye 
şıyor. Buna rağmen Rusya kendini bü- Gerçi Almanya şimaldt? İ!:kandinav müttefik ve müttehid olan İngiltere ve hc-psi doğrucur. Yalnız ufak bir kusuru kalmaz bütün hir halkı eroin kaçakçı-
yük devletler harbine girmemiş, bitaraf veya cenubda mücavir Ba1ka11 devl >tle- Fransada ha~i şiddetlendırip !kat'ileş- var. lığı cilrmile yakalanmış olurlar. Bu iş de 
bir <lcvlet olarak sayıyor. Hem de Avru- rinden yiyecek, maden V(' petrol cek- tirmek ve dolayısi'e kısa kesmek için İlaç amili ihemen cevab vermiş: böylece biter. 

P
ada sulhtnn başka bir şey düşünmiycn mekte müşkülata uğratılabilse de, gene mümkün olan her şeyı· 'l'<lpmak için :ı.. •eni S /"'J l ı I - k .; - öyleyiniz; derhal tashih edelmi. ' '- ı.on~t d--1 u 11.,fi. 

bitaraf lbir devlet sıfatile.. ar ·ası Rtısya cihetinden ve ya!lı İtalya b·r nzim ve harel::et hasıl olmuştur. 

Rusyanın -bereket ve iciakki tarzına tarafınoan açık kalacaktır. Rusya ve t- İngilterenin Balkan ve Yakındoğu ı= n 1 b" I· ·d' " " =ı 
itiraz ve muhalefet milttefik1cı:in işıne talyayı evvel~ Almanya aıc,ıunc C:C'\'il'- memlekof'tler:indeki elçilerini müzakere llUn arı 1 ıyor mu 1 n'Z '~ 
gelmemektedir. İngiltere ve Fransa eğer meıklc kabil olur; çünkü böyle bir net;C<', için Londraya çağırması bu hususta ye- I · j 

1 

, diğer bitarafJarı da Almnnva alcyhıne 
Aimanyayı harbin sonuna kadar yanız kendi1jğinden siiriikle'-·ebili;. ni kararlar arife.'>inde oldu~unı.. ayrıra O"k" .-.. · 1 1 ? K d' k k d v bırakarak mağlub edebilirler i.sı~ Rusya .; gösterir. Elha<"Il müttefikler, garb cephe- 1 iŞ ıgn8SI n8SI yapl tr 8 1 Öp8 OStlUQU 

h 
... .:ı. :t 

1 1 1 
• Fakat görülüyor ki bitarafları ve harb s· d k t'' h k ti ı ğ b' Dikiş ig~nesı· :-,·a- Bır" bı'rlerı"le ge -ve atı.a ta yaya müteaJlik mese e eıı ha . . ın e ·a ı are e er o amıyaca mı ı· _ 

de dnha bir 'kolaylıkla hal imkanına ma- ncı rlevletkori Almanva aleyhine çe- lerek. harbi zaferle bitirmek için bac:ka pılan makineler çinemiyenler irin 
virmck pek m- küld" B 1 ~ :r lik olurlar. Bu scbeble rnüttefik1er.in bu· . uş ur. ununa beraber sahalarda baş.ka çareler aramak ilıtiyacı- çok hassastırlar. ckedi köpek gibh 
nihayet hıtaraflann .Almmıva m olan ih- nı artık duymuşlardır. Bu makineier çe - dediklerini biliriz. 

günkü siyasi ve askerl hedefi Rusya ve 
İtnlya ile herhangi bir harb ihtiltıfı ç1-
karmamak için bu memleketleri müm

kün mertcl>c kollayarak bütün kuvvetl~ 
rlle münhasıran Almanya ile uğraşmak
tır. 

racatlarını azaltrnağa sevkNlilebilec<'lde- Bu harbin kısa olmasın3 imkan yok- lik çubuk!arı in . ~'I. - Hayvanlar ara -
ri İngiliz1erce ümid olunmaktadır. Çu"n. lt' l 1 · v da b' b' l il ., tur. Çünkü kısa baro ancak yıldırımaso ce _ır c~. ı~:_c çu - · ~ sın ır ır er· e 
kü bitaraf memleketlerde müttefiklere olan bir har'bdir. Şimdiki harb bu karak-ı buklar ıkı _ı~ne bo . bir türliı bağdaşa-
ka:rşı iazla romp~i besle-nmt'ktcdir. terini ~.oktan kaybetmiştir. Bununla be- yunda kesilır. Ge- mıyanlar bunlardır. Fakat istisnaları da 
Bundan baska Almanyanın galibiyeti ha- raber R'USyanın ve İtalrnnın şu veya bu n: ha::.-sas bir ma- vardır. Bilhassa k-üçükten birlikte b!iyü- .. 
linde kü<"ilk ve orta devletlerde bürri\'et tarafta harbe girmeleri halinde sükılnet J...-ınede her iki ucu sivriltilir ve ortası tülürlerse, hiç kavga etmeden yaşarlar. 
ve ~iklRl namına bir şey ıkalmıyac~ğı muhtel -olarak bazı seri hnreketlerıe yassıltılır. Yassıl~ıl~n kısımda iki delik a- 1 Anlatacağımız vak'a Pariste geçmiştir. 
muhakkak addolunmaktadır. B•ı sebeble eri muvaffakiyetler elde ediJmesi müm- çılır ve bunlar ıkıye ayrılarak iki iğne Bir hayvan meraklısı bir Ankara kedic;ile, 
bitarafların k~ndi'ıerini bekliyen nkıbeti kündür. Ancak şimdilik böyle bir ihtj- olur. foks köpeğini birlikte büyütür. Bwılar 

şimdiden bu yolda neler düşündüklerini "drak rder€-k ibiraz daha btr cesaret ve mal yuk gtbidir. Onun için de harb sürük- * iyi geçiniyorlar. Ankara kedisine bir gün 
bilmek pek ehemmiyetlidir. ce!Sdetle hareket edecekleri ümid olun- leneoefdir. Tehlike isareti neden kırmızıdır? sokakta otomobil çarpıyor. Kedi ölüyOl'. 

Fakat Nmanyanm mağlubiyeti haüle 
bundan çıkabil~ neti.celeri Rusya ile 
ltalynnın nasıl tellkki edecekterini ve 

Rusya, Alınanyanın mağ!ılbiyetile bil- maktadır. 
0 

h • Köpek büyük bir teessür içinde kediyi e-

til 
,__ 

1 
erl k alde :bu harbin neticesi ne olacak- ,.....J>l>1·1""0<'·nd •-1.lil- 1 1 kır n Nızanç arını g verme mecburi- Herhalde evvelemird,. mütWiklcrin ? 

1 
. ~ ..... ~.,1 e ı=ı "l!O.e o an yer ere - vin bahçesine taşıyor. Bir müddet başın 

Y~tine girebilir. 1tal,•a rla yalnız başına t dd~ d k tır · mese esıne gelince evvelce de söyle- mızı lamba veva levha k · 1 B .l beki" · t · sl k "' ere u ve g"'·şc liği bırakarak baTbi diğimiz ve tckrar,adığunız v~hile bü- gin intih b ~ . kı O) ar ar. u ren- ua ıyor, mu eessır se er çı arıyor. 
kalarak bütün hayal ve rüyaları boşuna dahıt fazla bir encrjile idare etmeleri ik- tün denizlere ve dolayısi)o bütün yjve- ten dah a /: .. sı rmızının her renk Ve öldüğüne kat'iyen emin olunca ayak
gitmiş olur. Bu sebeble bu devletl~in tıza eder ki bitaraflar onlara baknrnk cek ve ham madde kaynaklarını ana va- kırmızı ~nak a gkoze dçird~masıb.dlhır. Çüııkü larile bir çukur kazıy-0r ve arkadaş. ke -
Almnnyanın mağlubiyetine hlzmet et- karşı taraftan çekinmeyi biraz azaltsın- t ıı...-~l • • n • pe na ır, ı assa ta - diyi oraya gömilyor. 

1
ar. ana 11.1<t6 ıyan yollara MJ,.,m olan, genış biatte.. Ağaçlar b 1 ti d . t rak 

:mek şöyle dursun, biltıkis galibiyetine mü temlekeleri bulunan ve üstelik Ka- .renlderile kır.mı~ınıu uk ar, enız, ~p ~ * Parmak izi dı edecekler
. d h hl ,....,el go-" Bununla :ı.._ b b t · n arışması ve iOrun-yar m ı a a mu f>..... 1.n~ra er u 7.:-1rure m ıı:on :ıa- nadanın ve Aınen1tA sanayiinin dostane memesi ihtimali yoktur. 

rıünmektedir: meğer ki bu iki devlet man.la.rda mntt:ffk memlPkeUrroe gere- yardımına dayanan tarafın mağlub ol
- evvelce de yazdığıma veçhi1e - müttc- ~i ~ıhı .anla.c:ıldıgına da cruplıe yoktur. Ni- masınn imkan yok gibidir. Bu taraf har
fikler tarafından bir '•eçhile ve tamamile tekım ı!'>te Fnınsada, Finl8.nd!yaya yar- bi ve zaferi zorladığı takdird• nihai :r:a
tatmin ve temin edilebilsinler. ~ım ~ususundn tereddüd ve beceriksiz- !feri kendine Ç<>virip temin edeceğinde de 

Rusyayı tatmin ve temin etmek, Po- hkle ıtham olunan Dalad,•c kabin si de- t şüpne edilemez. 
~· ı. l lonyada, Baltık denizinde ve Finlandiya- gısmı..4i \•c onun yerine Klemansonun c- H. E. Erkilet 

dn kazandıklannı ona bırakmak yani bu 

ka7.ançlannın meşruiyetini hükmen tas
dik etmek ve üste>lik Besarabyayı vnde)'
lemckle olur. Belki de Rusya bu yo1dnki 
müı.akcrclerde bazı şeyler duba istiyeJ. 
cektir. 

İtnl) anın arzularını yerine getrrmek 
içm ise onun Akdenizde, Afrika ve Kl7.ll
denızde istediklerini vermek ve Ama
vudluktn vücude getirdiği emri v.ıikii 

tasdik ctme-k ve üstelik ona lfı.zım olan 
kömürle petrolu elverlş1i fint!arla tcmln 
eyleme>k lazım gelir. 

Görülüyor ki Rusya ile İtaly~ ..• 
mln ve temini müttefikler i\in pek ['Ü!: 

ve hatta mulrnl §(')!erdir. Bununla bua
ber bunıın muvakkaten husul bulduğunu 

kabul edersek filvaki o zaman A 1man-
7nyı tamamile tecrid ve abluka ederek 
- dedikleri gibi yoksulluktan - teslime 
mecbur etmek lm'karu hasıl olmuş olur 
Çünkü Rusya ile İtalya Almanyadnn uy-

nlır ve, bunun aleyhine muharebeye 
girmeseler de, mütte!ik1ere miltC'mayil 
bir bitaraflık politikası takib etmekle ik
tifa etseler bile İsknndina\• devlctlerıl 
Romanva ve Yugaslavyanın artık Aı
marıvadan çekinecek bir tarafları kalmaz 

ve onl T da Rus ve İtalyan politik· rınn 
U) arak Alman1ara ne petrol ve ne de vı
yec k ve ~aden v rmezler. iste A 'mm
~ n n ddiksiz bir çembfırle her taraftan 
çevrilmrsı ve ablukası ancak bövle olur. 

Filv ki bu takdirde Almaı: lar bir mtid
det d a mukavemet e~, er de n 'hayet 
teslime mt><:bur -0lurlar. Ytlk a Rusy \•e 
İtalya A 1manyaya desteklik ettikleri 
müddetçe, İskandinav devletlnri ile Bal
kan devletlerinin, bllhllSM Romanya ve 
Yug.aslavyanın .Ahnanyaya yiyecek, pet
rol ve maden vermemeğe icbar edilrnele-

· islle · şerefine te n1sil 

KDlnedi ~ U'tUtlerl §el'efinc An kaı·a atu&.l' taıebeiinln :ı:nuvaUa • 
kiy~ bir tem.sn ffS'diltlerinı yazmı§"tık. Yukandtıki resim&I temsilde ha.zır ~ 
lunanlar, aşağta. da tıeındl veren talebe .Maarif Vcld.J.t ~ ~ v,. 
lCoılMiMli hansec a.rUstlert ara&lnda aörillmekted1r1-. 

* Eski Romada Vah di mahalleleri 
Parmak izi almak yeni bir şey değildir. 

İki bin sene evvel Çinliler 'Parmak iz -
lerinin birbirinden ayrı olduklarını bl· 

Eski Romalılar zamanında Yahudilere liyorlardı. Hindliler de bunu bilirler. Se
ayrılan mahallelere Getto ismi verilirdi. nedlere parmak basarlardı. Bugünün par
Gettolar haricinde oturan Yahudi idnma mak jzi mütehassısları birbirine benzi -
mahkfun olur1ardı. Harbdcn evvelki l~- yen iki parmak izinin ancak milyarlarda 
histanda, ve Rusyada da Gettolar gene bir bulunacağını iddıa etmektedirler. 
vardı. Yalnız Getto haricinde oturanlar * 
idam edilmiyorlardı. * l'k tefrika romaf\ 
DUnyad:ki en bUyUI< neh:r adas ;tık te!rlk~. r~nn. ı119 senesinin 1 ncı 

1 tikteşnn gunu İngilterede çıkan cLau -
. Am.azon n~~i dünyada bu1unnn ne- dan Post» gaze~sinde intişara bnşlomı~

hırlerın c.n buyuklerındcn olduğu gibi, 1 tır. Bu tefrika Rubenson Kruzoa roma • 

?.~ .. ~?.~.~ .. ~:~.i.1: .. ~?.::! .. ~a Amazondadır. 1 nıydı. ················································-································ .. ···· 

Okuyucularıma 
cevablarım 
Konyada oturan Bay cH. B .• soru

J·or: 
- Bir muddet nişanlı kalmak mı 

iyidir, yoksa derhal evlenmek mi? 
Bu meselenin üzerinde ben birçok 

defalar fıkir izhar ettim, münakaşala
ra giriştim, boklemenin sarih surette 
aleyhind yim, yüzde doksan ayrılık 

il ne icelenlr. Bununla beraber oku-
'JC..ı. un vaziyetinde kilçük bir husu-

siyet r. Onun içindir ki kendisine 
mutn , t bir yol tavsiye deceğim: 

- K n aile& ile mdt bık ka1ınız, 

muta• akatının gizli tutunuz ve nişan 
olmadan ~ir m11ddet bekleyiniz. 

* Boyoğlunda Bay cA... ya~ 
- cBu kız beni aviyir mu!• diye 

sordunuz, lehte bam deltllor de g&ter
dim&. bendelt< 

- GönM1Bd9 •ram. ttı,ıe bir {)&" 

va'b aldınız ve işte şimdi bu cevab 
karşısında hayal sukutuna uğradıfı

nızı yazıyorsunuz. Hakkınızı teslim e
derim, sizin yennizde olsaydım belki 
ben de kızardım. Fakat insanın düşün
düğünü değil, istediğini söylediği düne 
yada, kalbim değil. maskesini göster
diği hayatta, şahsan şahidı olrr.Adığlm 
hadiselere -bakarak nasıl hüküm vere
bilirdim? Bununla beraber saydığını& 
hadiseleri lehte tefsir etmek llzıın. 

Fakat niçin hadi 
siy-et gösteriyorsunuz?. Orta r g 
ci değilsiniz, cF ·ır deltkanl nın 
kAyesia romanının m beti de, m 
fisi de artık fürör yapmıyor. Size 
ka bir şey söyllycyim: 

Mes'ud mu olmak istıyorsunua 

Şüphe etmekten vazgeçiniz, bıraı i 
mad .göstermn ,. çalışınız, ve m· 
seviyOTsunuz, mademki sevdi~ln d .. 
lillerini görüyorşunuz~ tereddüdü bıra-
kı.ı:ın. • 

TEYZ! 



SON POSTA 

Ya:ıı:an: Halid. Ziy& U9aklıg-il ~ : --· 

Selônikle. bir gece 
I ········-···············-·-···--·--·········-·----·-··---·-·················· ·--·····--..... ········-·-························-···············-······-·-,., 
1 Mqnıtiyetin ilanını mütealıib itti had ve Terakki cemiyeti, bir imam ile bir hıri•tiyan papazını ve b ir mu-
: aevi hamamını bir arabaya bindirip luanbulda aokak 1:0/ıak dolaftırırken henüz •alderunane ümidlerden 
j aıyrılmalr ayılılığını bulamıyan ha llıta naaıl bir ümid hasıl olduysa o 6ece bizlerde de öyle bir ümid 
i uyandı. Her gece aahabı ona uygun ol•a .. 
t / .............................................................................................................................. -........................... ·-······························ 

Çanakka1eden başladı, bütün devamı 

rnuddetınce, ta İstanbula avde! edıl:nci
ye kadar pek miısaid ve muvaffak ~ rait 
dairesinde cereyan eden Rumeli .seyahati 
huma>unu, herkeste bu>uk bir meserret 
ve ümid uyandırmaktan hali kalmadı. Bu 
se> ahati tertıb eden İttıhad ve Terakki 
Ccmiyetile onun hükumeti ve büyük bir 
iı ti am daıresinde tahakkuku esbabını 

istıhzar eden altı.kadar heyetler cidden 
iftihar edcbilırlerdi ki ihtiyar hünkara 
ta mil edılen bu yorucu yolculuk kendi
sinden beklenebılecek fa'ıdeyi temin et
mi tir. Zavahire a1danrnıyarak her görü
n n mes'ud hadı enin altında gı7.lel'cn a
cı hakıkatler olduğundan şüphe ta lyan 
re' biler bile bir müddet için korkula
rını uyutabilırlerdi. Ben de onlardan bi
ri id ım ve gerek seyahat esnasında. ge
rek avdette artık Rumeli ihtilacının sü
kuna mübeddel olduğuna kannat etmiş
tim. Bu kanaat çok sürmedi. 

İtiraf etmelidir ki seyahatte korkuları 
uyuşturacak tezahür1er pek mütevali, 
ve, pek kavi idi. Çanakkaleden başladı 

diyordum. Veliahdliğinin uzuıı men'hus 
}'lllannda hıç-bir zaman saltanatın ken
disine en parlak şerait dairesinde nasib 
olacağını ümid edememiş olan Sultan 
Reşad cültisunu müteakıb gere!~ İstan
bulda. gerek Bursa, İzmit ve Edırnc se
yahatlerinde nasıl halkın sevincile alkış
landığına şahid olarak buna az çok alış

kın olmakla beraber Rumeli seyahatinin 
tevlid ettigı coşkun meserreti henüz ta
hayyül edebilmekten pek uzak idi. Öyle 
ki yola çıkar çıkmaz başladı. b~tün yol
cu 1ukta ihtiyar padişah, türlü cefalar 
yüklenmiş olan sırtından yirmi otuz se
nenin kalkıverdığine hükmettirecek bir 
gençlik, bir tuvanlrk d'uydu. Çanakkale
de kendisini parlak bir istikbal iJe karşı
lıyan mülki ve asker! ümera ile halk küt
leleri arasında hiçbir zaman kendisinde 
görü1merniş bir çeviklikle hükumet ko
nağına kadar yaya olarak yüriidü, arzı 

ihtaramat için gelenleri büyük bir bcşa
şetle ve talakatle kabul etti. O kadar şe
taret gösterdi ki bunun sevkile mekteb
lere, mahpuslara mühim mikkrda atiye
ler verdi. 

Çanakkalede görülen bu istikbalin 
revnakı Selfınikte en büyük bir mikyas
ta şa'şa'a verdi. Se1Aniğe bir h:ırb gemi
ıile vürud eden padişah, pek münasib 
bir mülfııhaza ile şehre amiral üniforma-

sıle çıkmağa karar vermişti. Kendisini duygular bir tarafa atılarak herkes tek 
daha dınç, daha genç gösteren bu elbıse bir noktada birleşmış gibıydi. Bu öyle 
ıle göruverınce rıhtımda bmkıniş binler- bir mesti hengamesiydi ki devam, esna
ce halk kütlesınden oyle bir alkış tuğya- sında, böyle nasıl ıbaşladıysa öylE' devam 
nı patladı ki ben gözlerime hucum eden edecek zannını verebilirdi. 
ya ları zor zaptettim. Bu geceye dair birkaç sene sonra yaz-

İkameti humayuna tahsis ed . ımiş ve dığım uzunca bir makale ile ihtısnsları
pek iyi ihzar edilmiş 0 1an hükumet ko· mı anlatmış idim, onları burada tekrar 
nağında kısa bir zaman istirahatten son- edecek değılim. Yalnız şunu i1ave etmek 
ra hunkara arzı tazımat için birbirini ta- isterim ki meşrutiyetin ilanını müteakıb 
kib ederek gelen muhtelif h >etleri ka- cemiyet, bir imam He bir hıristiyan papa
bul etmek, bunları münasıb cıımlelerle sını, bir Mu evi hahamını bir arabaya 
tat>ib etmek ''azifesi başladı. Hünkar bu bındirip İstanbulda sokak sokak dolaştı
vazifeyi de hiç yorulmaden ve vakarı rırken henüz safderunane ümidlerden 
saltanatla mutenasib veciz bir lisan He, sıyrılmak ayıklığım bul mıyan Uıalkta 
ve dımdik durmağa çalışan bır metın va- nasıl bir ümid hasıl ol<iu ise o gece biz
kar ıle ifa •·tti. Onu istanbu'da muhtelif !erde de öyle bir ümid uyandı. Her gece
hallcrde görüp tanıyan ve her türlü hu- nin sabahı ona uygun olsa ... 
u !\et ne vakıf olan bizler b ' !e büsbü- Mayısın güzel bır Cuması idL SeJam-

tun değişmiş bul<iuk. Sade g nçleşmiş lık resmi Selaniğin Ayasofya camisinde 
değildi, ayni zamanda kendisbden emin icra edildi, ve bittabi pek mutantan me
olan bir natuk serbestisini almıştı. Mülki rasirnle ve halkın coşkun tezahüratile .. 
ve askeri ümeradan başka b"\tiin o mm- Ertesi günlerde de hünkarın yapılacak 
takanın meb'u.;lan, hatta mütccavir ''i- ziyaretleri vardı: Her şeyden evvel dai
layetlerden tebriki kudum için gelen he- rei askeriyeye gidildi, burana müfettiş 
yet,er, ruhani reisler. ecnebi devletler Hadi Paşa ümera ve zabitanı takdim etti. 
mümessilleri. Sultan Reşad hakkında u- Hünkar mevlevllıaneyi de ihmal ede-
7.aktan uzağa işitmiş olaca'k'arı gayri mezdi. Buraya gitmek için şehirde bir 
müsaid rivayetlerin fiili tekzibi karşısın- cevelan yapıld temaşaya değer yerler 
da mütehayyir olmuş olmalıdırlnr. görüldü. Beşçınar namile maruf bahçeye 

Merasim ıbununla bitmiş olmadı, daha gidildi. Burada bir sergi açı1 mıştı, birçok 
doğrusu asıl gece baş1adı. Hükumet ko- eşya mübayaa olundu. Gene bu sırada 
nağı binası pek geniş ve her tiirlü mio:a- hünkarın Selaniğe seyahati hatırası ola
firet ihtiyacatını fazlasile kUı\ olduktan rak On Temmuz meydanında dikılecek 
ba ka önünde gayet vasi bir d<> avlusu abidenın vaz'ıesas 1'SDli yapıldı. 
vardı. Bu avlu saatlerce devam eden bir Bütün bu cevelanlar esnasında halkın 
cuş-u-hurlış içinde çalkandı durdu. dolup coşkun kalabalığı ve taşkın alkışları ih· 
dolup taştı. Etraftan Selanik sokakları- tiyar pad~aJun neş'esini kat kat artırı
nın istiab kuvvetinden fazla halk gel- yordu. 
mi ti, eğer bütün bu kaı,abalık gece bu- Bu neş'enin sevkile nasıl natukiyetine 
raya hücum etmiş olsaydı, kim bilir ne bir küşayi§ gelmiş idiyse semahatine de 
büyük bir kargaşalık olurdu. Teşekkür ayni mikyasta bir küşayiş geliyordu. A· 
olunur ki ittihaz edilen tedabir sayesfo- tiye ve hediye zemininde bir hususi me
de ıkamet.gahı hümayun karşısındn nü- rakı olan hünkarın 1stanbulda bu mera-

f kını hazinei hassanın istitaati1e tevzin mayiş yapacak olan takımlar, muhteli 
unsurlara men.ruh mekteb talebr.o:i, mı- etmeğe takayyüdü vardı. Bu seyahat es-
zıkalarla fener alavJan terttb eden te- nasında da o kayda riayet edeceği ümi
cekküller mükemmel bir intizam daire- dinde idik, aksinin zuhurundan korkular 
sinde gelip hünkarı alkışladılar O da geçirdik. Teşekkür olunur ki hazine mü
her biri için balkona çıkarak il'ifatlarını diri umumisi icab eden tedbirleri almış 

ı·dı· . Mümkün olan semahat, fakat azami ibzal etti. 
Büt'in bu halk kütlesi, hangi mezheb bir mikyasta yapıldı. 

ve unsura menswb olursa olsun, şu. saatte Bittabi ırk ve mezheb fark1arı gözetil
tek bir vücud olmuşa benziyordu. Sanki meden hastanelere, müessesatı hayriye
bütün şalıs'i ve hususi ihtira.c;lat' unutul- ye, mekteblere mühim bir meblağ tahsis 
muc:. tefrikava. ihti1afa badi olan bütün olundu. Mü!ki ve askeri ümeraya müna-

cSon Posfo•nlft edebi tefrikası: 17 
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RŞKA iN ANMAY AN 
ADAM TERC~M E. ED E N: 

t-IAL'iT J=AH~'ı OZANSOY a 
Y87..an: Jorj Delaki 

İşin doğrun, sb ~"" içın etmez. Bu olmasa, itiraf ederim ki bana ı -Doğrusu da budur, metresim btnim 

ha varmışsınız, ha yokmuşsunuz müsavi, alaka verirdiniz. o! 
kl . .. Jak ·. Dedi. liz de, adamlannız d;ı, ne yeme erını .... , 

· · · · b 1 · d ır.·ı· d' t h'h et Bu defa delikanlı gülümsedi ve geJip, ne cömerdliklerıııiz, ne delılıklermız e- - Ben zengın e6ı ım, ıy" as 1 - •. . . • . d"k , 
k .. • ·ı gözlerini iyice gozlerının ıçıne ı creit, ni alakadar eder Hem mademkı fırsat ti Sadece ihtiyacım yo ; musteıtı ve k d 

· · · . elini teklifsizce baronun omuzuna oy u. 
zuhtlr etti, size bütün bunların benım scrbestım. H bab · ın· metresinı·z 

.. ğ' d t l ı d b'" .. - ayır, acan, o sız kafamı şişirdiğıni soyleme ı e errı 1 e- _ Vay! Oğlum, bunu ne e ta ıı soy- . 
1 

derim Benim sevdıklerim samımiyettir, lüyorsunuz. Sanki bu, hiçbir şey değil- değil. . .. . . ·ık d fa rnağlub 
aessiz1iktir, aşktır, musikidır, ağır aır.ır mi g"bi. Kendinizi koruyun: yoksa 5izi Mavı Sakabl, omr.~n.~e ı · ır.d· c bundan 

ı ..ı· • ve makhur aşını onune ı6 ı ve 
&eyahatlerdir, kendılerındcn emın o u- kı kanacağım. Fakat, de' am e..ıın, rıc:ı ' k d • B"t" hay

3
t n 

. şiddetli bir zev uyau. u un ı -
nan d~tlardır, yaprakları kes1lmıyen ederım.. da bu hakir düpneden daha yeni, daha 
k blardır, hasılı sızın rnutadınız olmı- - Hasılı, siz de farkına vardığınız gi- k skin bir teessür hissetmemişti. 
yan bır sürü şeylerdir ki. b .n .pek i\i an- bi, bu sevımli kıza kur yaptım, amma o e Jak bunu bir mağlUbiyet telflkki edi
ladım, siz bunların kıymetını takdırden sizin çocuğunuzmuş, yahud yetımmiş te yor ve saflıkla kendisini muzaffer bulu-
k zsıniz. siz onun vasisi imiş iniz veya bilmem '-

d yordu. İhtiyar zendosta teselli verereJ\ 
Jak, bunlan ıöylerken barona bücbü- neyinizmiş, bunları hiç umursama an. .. b' mer-

Ancak onun sizin metresıniz olduğunu bu muhayyel yaranın üstüne ır 
tnn fena tesir yapacağım düşünüyordu. . . dl hem süreceğini zannetti. 
Balbnki onun yfü:tinden billkis neı'e ta- düşünecek kadar ileriye gitmemışun r. 

Hamdolsun, henüz 12.'andan mahrum de- - Haydi canım, dövünüp durmayın. 
pyordu. İşin daha güul tarafı var. Ben onun lp-

- Bravo, dedi. lşt~ bu ~ıler hoşuma ğilim. d f t ll i 
Baron, delikanlıva, .Buna ne huyuru- kı olmadım, kibar bir a am aı a • ı ze 

w'flBl·tti. Sizin bu meselede canımı aıkan yal- ., n rln •- in ederim 
111 ıur?> diyen bir tavırla reybiyane, baka- bunu namusuın ze e ..-m • 

bir kötü taraf var: o da zengin olma- çi1nkil siz baronsanız ben de kontuın. 
Fabt neticede bu da bir weJ ilbat rak: 
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Bir adamı yaralıyan iki kişi 
dnn tevkif edildiler 

Sarhoşların g ürültüsüne müdahale eden adam 
kavga sonunda sarhoşlar tarafından yaralandı 

Evvelki gece Feriköyünd~ bütün bir 
mahalle halkını uykudan uyandıran ve 
kanlı bir şekilde neticelenen bir kavga
nın tahkikatı ad.li~..,ye intikal etmiştir. 

Hadise, şudur: 
Feriköyimde oturan Kemal isminde bi

ri, evvelki akşam evinde bir arkadaşile 
birlıkte rakı içmiş ve adam:ıkıllı sarhoş 
o1<iuktan sonra, coşkunlukla bağırıp ça
ğırmağa, gurültü etmeğe başlamıştır. 

Komşusu Kahraman da gecenin ~eç saa
tindeki bu gilriiltüden müteessir olarak, 
komşusunun penceresinP bir taş atmış -
tır. Kemal buna hiddetlenerek, iki pen
cere arasında bir küfür düellosu başla
mıştır. Bir aralık o derecede şiddet kes • 
betmiştix ki, her ikisi kendilerinden g:?
çerek bir anda pencerelerden bahçeye 
atlamışlardır. Bahçede Kemal eline bir 
bıçak, Kahraman balta geçirerek birbir
lerine hücum etmişler, ka\'ga kanlı bir 
boğuşma halini alnuştır. 

Hadiseye Kemalin arkadaşı Yaşar da 
k~rışmış, bu sırada yetişen mahalle bek
çi5i kavgacıları ayırmıştır. Fakat, çar -
pışma, Kahramanın kanlar içerısinde ye
re serilmesile neticelenmiştir. 

Kahraman hastaneye kaldırılarak tah-

ABkrrllk işleri: 

tı tedaviye alınmış, suçlu Kemal ve arka
daşı Yaşar da dün adliyeye verilmiş1er
dir. 

Müddeiumumilik, suçlulan mesken 
masuniyetini ihlfıl, fiili müessir ikaı id • 
diasile Sultanahmed 1 inci sulh ceza mah 
kcmesine sevketmiştir. 

Hakim' sorguyu müteakib Kemal ve 
Yaşarın tevkiflerine karar vermiştir. 

Sahte bono suçluları hakkmda 
ilk tahkikat açıldı 

Sahte mübadil bonosu yapanlar, mild
deiurnunulikçe dun 4 üncii sorgu Mkim
lığine verilmişler ve haklarında ilk tah
kikat açılmıştır. 

Ankara müddeiumumiliğindeki tahki
kat evrakı İstanbula gönderilecek ve tah 
kiıkata tevhiden devam edilecektir. 

Bir palto hırsızı tevkif edildi 
Tahtakalede Sabun hanında oturan 

Tahir isminde bıri arkadaşı Salibin pal
tosunu çalarak satnuş, bilahare yakala -
narak adlıyeye verilmiştir. 

Sulçu, Sultanahmed 1 inci sulh ceza 
mahkemesinde sorguya çekildikten son
ra tevkif olunmuştur. 

Poliste: 
Aıkere çağırı'an'ar 8 jr dOğün evinin ıofası ç6ktll 

Şeşllctaş Askerlik Şubesinden: Şlmdlye ta_ Evvelkl gece ttaküdarda Oültenhakkı ma
dar askere çağırılmıyan 335, 334 dotuınlu ve hallesinde 13 numaralı evin aofaaı 7ıkı1m1f. 
bu do~umlularla muameleye t!bl Te askere tır. HAdlse düğün münasebetlle eve olr hayll 
çağırıldığı halde herhangi bir aebeble ge -
rlye bırakılmış veya şubeye gelmlyerelı: ba _ misafirin toplanmı.t olmasından lle~l gel • 
kaya kal'7lış ve askere sevkedilmemlş 316 m1cftlr. ~a.sen hayli eakl olan evin d01-ınıcle 
UA 333 doğumlu jandarma sınıfına meruıub rl bu afırlıt~ tahammül edememiş ve sofa 
eratın sevklerine başlanılacatından bu sı - birdenbire ve büyük blr gürilltü 1le ç6km\lt. 
nıfa mensub eratın ayrıca llln edlleeek olan tür. HAdlse eanuında nüfusça zayiat ve ,.a. 
günde sevkleri yapılmak, vaziyetleri tesblt ralanma olmamıştır. 
ettirilmek üzere derhal şubeye müracaat et_ B' d t 1· Ü Ü • k bn.ıı __ 

ır a am o e ın ç ncu a U1U1 
meler! nan olunur. k w d n *** 10 aga n,t 

Fatih .Askerlik Şubealnden: Oalatada Neeatlbey caddesinde Karamllr. 
ı - Şimdiye kadar muvazzaflık hlzmetlnl sel otelınln üçüncll katında yatmakta olan 

yapmamı.5 316-335 (dahil) dofumlu cezalı, Ömer, gecele~·in sakatı aeyreMrken müva. 
ceınsız (Jandarma> ve Cgümrilk) aınıfına zeneslni kaybederek caddeye dllfm\lft.tlr. Bu 
mensub erat askere snk~ll~eklerdlr. sukut neticesinde vllcudünlln muhtelıf yer. 

2 - Şubede toplanma günü 20 Nisan 940 
cumnrtesl sabah saat. 9 dur. !erinden aıır surette yaralanan Ömer, te • 

3 _ Bu celbde bedel kabul olunmaz. davt edilmek üzere Beyoğlu hastanesine kaL 
4 _ Tnyln olunan günde mükellenerln ıu. dırılmı,tır. HAdJse etrafında tahkikat yapıl. 

bed" ha~Jr bulunmaları llAn olunur. maktadır. 

sib hediyeler verildi. Müdiri umumi her 
türlü ihtiyatları gözeterek beraberinde 
birçok hedaya getirmişti. Bu meyanda 
padişah tarafından hediye alınağa pek 
teşne olan rneb'uslar da unutulmadı. 
Emsali görüldüğü veçhile unutulmuş o
lanlar bulunsaydı bile onlar kendilerini 

hatıra getirirlerdi. 
Halid Ziya Uşakltgil 

Ve Rozetin benim metresi.rn deiildir. Fa· 
kat onun sevdiği adam sizsiniz! 

Yaptığı küçük te.tirden, ve Agnes ta
rafından sevılm~ği tasavvur eden ~r
nolf [*] gibi baıonun da hazla kendı~
den geçerek bu derece hayret vmcl bır 
haber karşısında sevınçle kol1arım aça
cağından emin olarak ona döndü. 

Ancak baronla karşı karşıya Gelip te 

0 andaki halini görünce korktu. Yüzünü 
bir nevi içinden gelen soğuk ga:ab don
durmuştu. Pürosunu atm1ş ve sanki he
men bir şeyi kırmAk, yahud birisini boğ
mak istiyormuş gibi iki geniş elıni aç-

mıştı. 

- Ne diyorsunuz? 
Ve, tehdidkar, ,Tak'a doğru ilerledi. 

Beriki: 
_ Ey, canım! Deli misin~z •. monş~r? 

dedi. Rica ederim. biraz kendınıze hlkım 
olun. Gören samr ki beni katledeceksi-

nizl 
Ve kudretli sinyora, muhakklrane eli

nin tersini gösterıp her şeyi göze alan 
bir tavırla, aralarındaki mese.feyi işaret 

etmede idi. 
Mavi Sakal ellerinden bjrini aşağıya 

düş(lrdü ve diğerile makine gibi yakalı
ğını çözerek tekrarladı: 

- Ne diyonunuz? 
_ D!yonım ld Rozelln sizi seviyor, 

c• ı lılolltreın Kadınlar lılektıetıl tmrıedl-
dndekl saf &pk Upl. 

···························································-
23 Nisan Çocuk Bayramı ve bunu tatlb 
eden haftanın Çocuk Haftası olarak te•
idl, halkımızın en büyük ve en ileri yurd 
davası ol:ın çocuk ihtiyaçları üzerine 
dikkat nazarlarını çekmek emellni gOt • 
mektedir. 

Çocuk Eslrıeme Kurumu 
Genel Mel'kul 

bunu bana zavallı çocuk kendisi itiraf 
etti, sizi bütün kalbile seviyor ve bunu 
size itirafa cesaret edemiyor ve yine di
yorum ki, eğer onun aşıkı olmamışsam 
bunun sebebi sadece budur, inanın bana. 

- Sahi mi? 
- Evet, sahi. Vakıa bu abdalca, aca· 

yib, menfur bır Şt!y, ne isim verırseniJ 
öyle, fakat bir vaıua bu. İstifade edln 
bundan, azizim baron, şahsınız için se

viliyorsunuz. 
Bu anda kendini zaptedemiyen Tata

rın kocaman ağzından kopan kahkaha 
Jak'ı adeta titretti. Baron uzun müddet 
böyle güldükten sonra biraz siikı'.in bula· 
bildi; bir taraf tan, delikanlıya şeytanatla 
bakmak için bu i.l3tihzalı dev kahkahasını 
keserken, ayni zamanda bir do1abdan ya
sak savan şarap şi,elerinden b~rinı çıka-
rıyordu. 

İçkıyi, kesme köşeleri kavsiku:zehll 
güzel Bohemya kl\dehlerine kendi ellle 
doldurarak, Jak'a: 

- Hani bilivor musunuz, vallahi siz 
çok yaman bir tipsiniz! 

Demeden evvel koca bir kadehi bir çe-

kişte içti. 
Sonra, kadehleri tekrar doldurarak: 
- Hikayeniz fena tertib edilmemlf. 

Yalnız, bana yutturamazsın, laiçilk do., 
tum. Ben çok eski bir tilkiyim. 'Ey, ne ka

da.T IAzım .size? 
Ve cebinden çek karnesini çıkardı. 

( A rka.n 1'GT) 
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MONOLfJÖ \( Okuyucularımızm şiirleri ) 

Papağan J Gemlcller 

Siz hiç papağan gördünüz mü? İçi -ı 
niule gören de var, görmiyen de öyle 
mi? Görenler çok. görmemiş olanlar 
az öyle mi? 

Gören az görmemiş olan çok olsay
dı. ben de papağaının ne olduğu hak -
kında çok ~k laf söylerdim. Görmemi) 
olan az olduğu için az söyliyeC€ğim. 

1 - Papağan bir kuştur. 
2 - Güvercinden büyük çaylaktan 

kiiçüktür. 
3 - Konuşur. 

İşte papağanın hususiyeti burada. 
sizin gibi konuşur. Bilhassa benim gi
bi konuşur. Bilhassa benim gibi konu
şur, dememin sebebini size anlataca -

ğırrB··. . 1.. k d f d 1 sesini işitince vapurun kaçtığım anla -
ır ın~ana 11.ır e a ne er erse o 

0 
d- ı. d f - mıs. tuz ~uzuncu e a: 

olurmuş. Ban&' da kırk defa p.ıpngan • Ak 
11 

de ı "kl . i . """ lm d - ı ısın. c ı en çın papa6 .. n o a unsa pa • . ·· d k 
- mbf k ld - h d Dı.}ormuş. Vapurun bu yuz en aç. pag:m 5 , onuşmuş o uguma. ya u ~ r. ~ 

da papağanın benim gibi konuştuquna tıv ınaAKk17:1'11
1şd. ~~1~,;m1.ı~: d d 

1
. _ 

~ d' d i ..J - ıı ı egı ue ı~ın. sen e e ı 
!Len ım e nalnulm· · k 11 d' be d d ı· 

L "f l"f ş· a· b" · ana sın. <=cına a ı ıs n ıyen n e e 1 -a a ı açannış. ım ı ır ıns . 
• 

1 
~ . vım.ı. 

t.ırk acfa nP. derlerse o o urmuş aeym- • : , . 
kl b. h'k" ıa· Akl d Lru lat <'Çtı. Gelelı.m gene şu papa-

3e a ıdma ~r ı aly~ ge 1: · ım nn ean meselesine. Bana evde annem ba. 
caçma an sıze an aLıvereyım: - d ı Mekt bd ··-

Esk" di hl d . d B 1 bam papagan er er. e e ogret _ 
4t. ı P8 şa .ar evnn e PV er - m~m papaiian der. Arkadaşlarımdan 

beyı sm-aymın bır aşcl91' varmış. Bu aş- b" - <1in - de 1 .. .. . ır cr ıı ymt'a,,,an r er. 
p gunun birinde aklını bıraz oynat - p w "b' ku degıw ·1ım· a·· . . · apagan ~ı ı ş . uver -
:nış. Herkes deh detnış ... Aşcımn de - . . ·b.. .:-ı.~ de çaylaktan k"" :~1-
ın·-· - ,,_+'k rt Art k cırı •ıc>n uyuASem uç~ 
:.uıgı gun & ... ,.~ı çe a mış. ı aşu - d w •

1
. K. 

• • • • e •11 ım. onuşuyorum. 
reyi tuzlu, çorbayı şekerlı pışmr ol - İ ik t - . . g- d' 

B ··••~- da 1 <:fe onus uımın ıçın papa an ı -
mul u "........._..., aşc:ıyı saray n çı.,ar- yoriar. Amma siz de konuşuyorsunuz; 

anş5ar. h - .. .. bl . d nive ı:ize oapağan demivorlar da bana 
aravın aremaı?Usı gunun rm e . · . . · ? 

•- ,__:1 i km:ft f k l 1 · dıvorlar bılıvor musunuz. 
ıstanıuu a nece J.°)• s e eye ge mıs · _ . . 
d h Ö 

•• il 1 d ,_ n· BE'n ne duvarsam. papagan gıbı ma. a a vapur g nın r er e yo.~mu~. nır . · ...ıı_ 
..ı~ .. __ da k 1 rl ı· nas!nı b·lmeden tekrarlıyarcıı.~ konu -
ur. ne ~or.:sun saray n çı arı an e ı .. 

d de~ı i' D ı· bo I !;U'1ntı c:um. Evde bınnden. sokakta ço-
~ı ora a .ı;• m . e ı asçı vnunu . 
bükmüş. haremağasırun yanına sokul _ cu'Y.la~?nn ?ır şey duydum mu ben de 

m~. 

- A~a efendi. dernis, t'ördünüz r.1ii 
fU bac;ıma eeleni beni deli diye işimden 
ç:ı4tardı1ar. Sota-kta kaldım. 

Ağa ~ye acım~ 

- Ne yapalmı dem~. başına gelmiş 
~keceksin. Kime kırk defa ne derler -
se o olurmuş. Sana kırk defa da deli. de 

dtıer. deli oluverdin. 
Aşçı sormuş: 

- Ya kırk def.a ak·tlh derlerse akıl-

onu soylerım. 
- P;ıpaijR<n gene bir şey ezberlemiş. 

f)er<:ime ralısınm. Su gibi ezberlerni -
·imdir. Ö~retmen sorunca gır g:r gır 

~·lerirn. Fakat öğretmen beni sustu -
un da are>da bir şey sordu mu? Kal -
dım gitti. 

- Papağan. Bu papağanlık yüzün -
den başıma neler gelmedi. Küçükken 

fena sö~Jer ezberleyip tekrarla<lı~ım 

için day.ak yedim. Dersimi anlamadan 

P.zb<>rledığim için sıfIT aldım. Ve niha -
vet artık vazgeçtim. h olacak mıyım! 

- Olursun ytl. 
Aşçı yalvarmağa başlamıŞ': 

Papağan gibi her şeyi tekrarlamıyo. 

rum. I1er<:imi anlamadan ezberlemiyo
- Aman ala efendi, canım sğa e • rum. Fa'kat bir kere adını papağana 

fendi ne olursa sendıerl olur. Bana lrrk ç-ıkmtş. Gene bana herJces: 
defa aıkıllı de de, akıllı olayım. 
Ağa ~üş, razı olm~; iskele -

nin arkasında bir kenara oturmuşlar a

la söyleme~ başlamır. 
- Akıllısın . 
. .. Akıllısm. 

. . . Akıllısın. 

- Papağan! 

Diyor. Papağan değilim 

Papağan değilim artık. • 

efendim. 

Kerim Taran 

Gün doğmadan açılın, 
inci gibi •açılın, 
Enginlere lıarıf ın 
ileri gemiciler. 

* ileri gemiciler. 
Rüzglirlara katılın, 
Dalgalara atılın, 
Son•zlağa açılın 

Kerim Taran 
Sonbahar 

Perihan Sofuoğlu 

Sanbaharda yapraklar 
Uçuıarak dökiildü 
Benim hüziinlü günlerim 
Bir ademe gömüldii. 

E•tilıçe aerl rüzgarlar 
Cevab verdi kam dallar 
Kervanlardan eser yolt. 
Sanlıi ıimtl I ailar yollar. 

Yorgun, argın, köylii, çiltçi 
' Yanan ocalı buımdadır. 
Konuf1J1alar taze mah•ul 
lllıbaharın afkındadır. 

Perihan Sofuoğlu 

Savfa 7 

Devrilen vazo 
~ 
~··'ı ·' , __ . __ _. 

Yıldızın teyzesi terzidir. Bir gQn 
Yıldız orada iken kendine bır eteklik 
wnarlamış olan bir bayan, bayile bir
likte gelmisti. BaYl.ıı hıclurııtı tut.
mU§tu. 

Bir bardak su içirirsek belki ıeçer 
diye, su vermiştı. Fakat nafile. 

Yıldızm teyzesile, eteklik ısmarla
mıı balyan konuşudarken o da müte
madiyen hıçkırıyordu. Yıldızın teyzesi 
merak: etmJftl. 

Bu esnada da Yıldız filiJmiş ctek
lili getiriyor .!u. 

Yıldız dikkat .etmedi. Önündeki \•a1rnun uaiuıa tar?tı. Vazo h!çkıran bavın 
başına düştü. 

Yıldız çok korkmuştu: 
- Şimdı kim bilir b:ına ne kadar 

danlacaklardtr. 
Diye dü§ünliyor, ço11. üzülüyordu. 

Fakat darılmadılar, bay 
etti: 

teşekkilr 

- Bafl.llL. ıifti amma zarar yok, de
di. Korıa.ll!ll h:çkmğım kesildi, ona 
memnun oldum. 

1 C Yani bilmecemiz :ı 
Ağa akıllısın dedikçe. aşçı da• bir. i

ki, üç diye sayamuş. Ağa söylemiş. aş. 

çı saymış. oo esnada da vapur. iske -

leye yanapnış. yolcularmı boşaltmış, 

orauaki yolcular binmiş vapur düdü -
tünü çalınış. hareket etmiş, ağa düdük YAZISIZ H 1 KA YE 
---·---' ----···--···--.... ---·-·--... •••••M••eeeeH•eeeeee .. •-••M••--··-••••••••-·•-••••eeeeeeeeeee-eeeeee•a• •• ... e•aeeeee•-··----,---·-·---------··----

Tilki bir Siln tavulu görmüştü. Ta
vuğun peşi.na cHlftil Tavuk sahibinin 
bahçeWıe taçtı. Ti!kl de peıir.den koş
tu. Tilki memnundu: 

- Ne olsa, burada tavutu yakalarım. 
diyordu. 

-
Bahçede döner biley taşı vardı. Ta

VU·k oraya zı.pladı ve küçük ayaklariJe 
taşı çevirdi. Tilki ayağım taşa dokun
duruyor, fakat taş döndüğü fçtn çıka
mıyor. tlıvulu yakahnmu'OJ'du. 

Tilkinin aklına bir kurnazlık geldi: 
- Biley taflJlın kulpundan yaka

larsam taş artık dönmez, ben de tavu
Ju yakalanın. 

Diye dilfündil. Fakat ağzını halka
, r d~ca ~eri kınldı. 

Tavuğun sahibi de olan biteni uzak
tan görmüştü, elinde ot kaldırmaya 

mahsus çatal oldulu halde koıtu. Til
ki aizının acıaından kaçamamıftı. Ta
vutwı Mhi'bi onu yakaladı. 

Yukarıdaki Mikey resmıni gazeteden 

kesiniz. Uygun geıecek renkıerh h->yayı

nız. İyi boyamış olanlardan bir kışiyı 
maroken kilplı, fevk9ladc kağıdlı bilyük 

bir hatıra defterı, iki kışiye gene maro

ken kaplı ve levke.IAde kağı:ilı muhtıra 

defterleri, diğer elli kişiye de ayrı ayrı 

güzel ve kıymetli hediyeler verc·ceğlz. 

Bilmeceye cevab verme mfüıo~ti on bet 
gündür. Bilmece cevabını bi:z~ g.moerdi-
.ı.iniz zarfın .. . . 
& uzeruıe cBılmece. keHmesını 

ve bilmecenin gazetede çıkt~lı t.ırihi "

zmız. 
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SON POSTA 

Alman yanın 
mu asar ası 

Nisan 6 

Tiyatro dedikoduları 

lng"liz t yyareleri Alman de ·z 
Ussunu bombardıman ettiler 

(fuştaraft 1 i ci s yfadn) 

( Baştarnfı 4 üncii sayfada) 
Belediye zabıtası talimatnamseini tet. 

kik eden muhtelit encümen namına sö21 
alan avukat Abdülkadir Karamürsel en -
cümentn nokta! nazannı şöyle hül~sa et
miştir: 

- Tramvay arabalarındaki kapıların 
seyir esnasında kapalı bulundurulması 

esrun eskidenberi caridir. Encümende biı 
de münakaşa ettik. Burada ortaya atı -
lnn fikirler orada da mevzuubahs oldu. 
Encümen, eski usulü ipka etmiştir.> 

İhsan Namık: 
- Hükumetle şirketin karşılıklı anlaş

masında bu esaslar mevcuddur. Şimdi 

şirket belediycnindir. Ayni esaslar şim
di de mevcud olmalıdır. Bilmem biz bun-

arzeclilmiş, maddenin aynen kabulü, ya

ni tramvay arnbalan kapılarının seyir 
esnasında kapalı bulWldurulması esası 

kabul olunmuştur. 
Bundan sonra Şehir Meclisi Salı günQ. 

toplanmak üzere dünkü toplantısına ni -
hayet vermiştir. -----
Turhal ve havalisini de 

sular istila etti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rnzi su altında 'ka'ld'ığın!dan şimendifer 

işliyememekte, aktarma imkfnları aran
maktadır. 

Kızılayın yardımları 

bir Alman kruvazörünü ve daha ileride 

.-----------------ı de dort distroyer müşıhede etmişlerdir. 

Ankara 5 (A.A.) - Seyl5b dol yısile 
Kızılay umumi merkezince ilk y ıı:lıtm 

olarak Amasya valiliği emrine 3500, T<r 
kat valiliği emrine 1500 lıra gbnd ril -
tir. 

ç C'Uk Hnftnsında Çocuk E:.lrgeme Ku -
rumunnn s! den g rece~ al ltn ve yar _ 
dun memlekette kuvv ll bir ne il, ça • 
lı:;kan ve muktedlr blr gençllk vilcude 
geWrerektlr. 

Çocuk Eslrreme Eurum11 
Genel MerkW 

Du harb gemilerine müteaddid bombalar 
atılmıştır. 

Distroyerlerin. bazı hasarata maruz 
kaldlı.kları nnl~tır. 

Tayyareler, karadan açılan 

'baraj ateşine ra.ğmen, salimen 

2.000 ekmek gönderi!di 

..._------------....:jdönmüşlerdir. 

şlddeW Gümüşhacıköy 5 (Hususi) - Amasya 
üslerine seylabzedeleri için ilk yardım olarak bu

gün 2000 ekmek gönderilmlştir . 
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B · · ·· od d "b tti Galiba lar Ba b · d ·· l t e Imıirde ALsancak stadında·. 1
'
4

"
1
MO PAZAR <Kış geldi firak). 3 - Okuyan: Mahmud 

urası ıçıçe uç a an ı are . . y arsın KartM a oy e yap ı v 12.30 Program ,.e memleket, saat ayarı. Karındaş. 1 -· sam.hattın Pınar - Beyati 
kulc.nın en ü"t katınd::ı olduğu için iki o- farkında olmadan derin bir uykuya daldı. Galatasaray • Altmordu, Fenerbahçe • 12,35 Ajans ve meteoroloji . haberleri. 12.50 şarkı: (Delisin dell gönlüm). 2 _ Saliihat _ 
danın penceresi ta\•anlarındavdı. Yalak 1 • Altay. M" ik ç 1 nıar· Muzaffer Ilkar 1 Şeb ,, ,. uz . a a · · - - tın Pınar _ Beyazı araban şarkı: (Goriır.ce 
odasının pencere.si ile, damdan zemın ka· Bir ayak sesile gbzlermı açtı. Karşı- Ank:ırada JQ Mayıs ~t~dında: na:ı: buse!lk peıJrevi. 2 - Dede - Şehnaz bu. ben seni). 3 _ 8al1Uıattın Pınar _ Karct~ar 
tına kadar uzanan - ancak bir m2trc ge- sında bir erkek vardı. B~iktaş • Muhafızgucu, Vefa - Oeııçlerblr selik bestP: (Blr vuslat için yare). 3 - De - şarlı.ı: (San:l gönül verdlm). 4 - Karcıgar 
nışııginde hava ve ışık girmek içfrı yapıl- - Sizi raharsıı mı ettim mu~terem llğile karşılaşacaklardır. Yarın ise takımlar, nlzo~lu • Şehnaz bu.selik şarkı: <Yolun bu- Köçek: <Pıns.rın başında). 20.15 Konuşma 
mış - b:.r aralı'•a açıh" ordu. Dört "anı E . ? rakiblerlnl değiştirmek suret.ile, birer maç lamam) t - Mustafa çavuş - Şehnaz bu - (fen ve tabi:ı: bilgllern. 20.30 Müzik. Çalan. 

ı:; " " mıre · 1 daha yapacaklardır. selik şarkı: (BU dllberdlr beni yakan). 5 - . 
ga)et muhkem oıan ve hıçbır tarafı gör- Başına yastığın ipek örtüsüniı alıp ye- İstanbul i .1 - Ahmed Efendi Tahir buselik şarkı: CNaz.. lar: Şenf içli, Fahire Fersan, Refik F'er.san. 

un en :> dort takımının ikişer, • 1 - Okuy:ıu· Mustafa Çağlar 1 Kömür 
mıyen bu daırenin hafıİ tcrtib bir mah- rinden sıçradı. l<'atihüddin dik ve mtis- ikişer seyııhat etmesi mllli küme deplcıs lım ne kadar güzel yüzün var). 6 - Tahir ü z H f · H- b te · (Ald h 

1
-
1 - c . a ız • uzzam es : mı aya 

pesı andırması Fatmarun bıraz garıbinc tehzi bakışlarla ona bakıyordu. manlarmın aH\kasını bir kat daha arttı:mış türkü: (Be~. sana mecbur oın;uşum>; 2 ;-- perçemın), 2 _Şevki bey • Hüzzam şarkı: 
gitmıştı. A\Jun;'nak ve bıraz derdleşmek - Sizi rahatsız mı ettim - diye t1.?krar- olmaktodır. Bilhassa memleketin her köşe - Okuyan: Muzeyyen ~nar. 1 - Lemi - Ni. (Gam dldeleriz). 3 _ Ah.med Rasim _ se. 
içın Zey:nebin daıresine geçmek istedi. ladı - uyuyordunuz galiba? sind<! pek çok taratta:a malik bulunan Ga. havend şarkı (Bin gül çıkarırdım). 2 - Sa. gdh şarkı: (Benim sen msln) . 4 - Hacı 

, . latasarayla Fenerin Izmirde büyuk bir he_ det.tın Kaynak _ Neveser şarkı: (Hicranla .. 
Fakat hayret!. Sofanın demir kapısı SJm- - Farkında o.madan bırnz dalmışım, yecnn hnvnsı yaratacağı ıuphcslzdlr. Bu harnbJ. 3 _ Ra.hmi bey _ Nihavend şarkı: Arif bey - Huzzam şarkı: <Kuşade tall'lm). 
s.kı kapalı.. o zaman büıuk bir hiddet ve ehemmiyeti yok lnknt.. hafta deplasman yapan 4 İstanbul takımı (Süzüp su:züp de ey melek). 4 - Sadettin 2 - Okuyan: Radife Ertem. 1 - Suphl Zi • 
şa kınlık ıçinde kapıyı yumruklamaya Şaşkın ve dalgın mırıldar.ıyordu . arasında en kuvvetli kadrolarile Y'>ln çı _ Kaynak _ Muhayyer türkü: (Silrmey. göz ya,- ~urdlll H. şa:kı: <Bıktım elinden). 2 -;-
bnslad. Fntihüddin, konuşmasındaki nezakete ~bllen Onlatasarayia Fenerin karşısında öldürür) 5 - SalA.hattl.n Pınar - Muh:ın:er u:ı -1~~ahlm - Kurdlll H. şarkı: (~arı b.r 

Kapıda küçuk bir pencere açılıp bir uymıyan lfıübali bir hareketle mınd<.>re Izmir takımlarının da kuvvetini ogrenmiş türkü: <Oökler perisi gibt)i 13.30 - ı.:l 30 Mu. g k ~ <~13 ln-:~cı ı.a::f l~t~Y )- :ur~I ~ 
1 ola('~ğız. En !J1 oyuncularını hemen her .se_ zik: Kuçiik orkestra (Şef: Necib Aşkın) 1- şar_ ı. ç r eye .P g n · - . ev? 

baş görundü. kuruldu. . . . . . . • ne Istanbul ve Ankaraya kaptıran İzmir Niemann: Çarlston (Modern danslar sultln. be) - ltürdilJ H. ~arkı. (Saffeti aşkım}. ~ı 
- Bir emrınız mi var? - Af dılemek ıçın sızı tasdı et11m, lut- takımlarının bu sene de zayıf vaZlyette 01 _ den). 2 _ Hanns Löhr: Büyük vals. 3 _ ı.e. Mfızik: Snz e.;erlerl 21.15 Konser takdimi:. 
- Kapıyı kim kapamış? Buradan çık- fen oturunuz konuşalım. du~u ~öylenmektedir. Bu takdirde son knd. opold: Çigan bayramı. 4 - İtalo Azzor.I: Me Halll Bedii Yönetken. Muzik: Radyo orkes -

mnk ıstıyorum. Biraz kendini toplavıp bir köseye bü- lrolorlle ist:ınbulun en kuvvetli takımları va_ lodia. 5 - Rlo Gebhardt: Romans CvJ.::1010·1. trası (Şef Dr. E. Practorius). 1 - m rd 
- Maottccssi.ıf buna imkan yok!. Bu züldü. Ya yarı karanlık odada gözleri iyi zlyetlnde olan GS::a'tasarayla, Fenerbahç.e sel ve orkestra için). Wagner: Lohengrln Prelüdü. 2 - Rlc~ard 

kapının kapalı :...alma ı ıç·n emı"r aldık. - .. d h d d G k h'k" . gibi kendi sahalarında dahi mağlü!l etmek 18 Program ve memleket saat dyarı 18 05 Wngner: Lohengrin operasından Elsa nın .... - gormu) or u. va u a er a ımınm . .. • · · .. 3 Rlchıırd w . T ha 
.. . . "' , , munıkan değlldlr. Bu sebeble Galatasaray_ Mfı.zlk: Radyo caz orkestrnsı 18 30 Çocuk ruyasJ. -- agner · ann u.scr 

Her ne orzu edu ~eniz bura) a getirece- gozlerınde bır ba~~~lt~- .' a~dı ~~ ak~am. ~a. Feneriıl, bir takım sürprizler olmazsa, saati. lfl.55 Serbest saat. 19.10 Memleket, sa- preHidü. 4 - Rlchard Wagner: Tnnnhau .. 
ğiz. - Bavbarsla gır~tıgımız muc:adele~e Izmir maçlarını kazanarak dönmeleri kuv- at Ayarı ujans ve meteoroloji h:ı.berlerl. ser operasmdan Ellsabeth'in duası. 6 -

- Fakat bu ne rlemek? Ben mbafrım. daima maffelı'ı!:> o'arı:ık düc:m::ınlarımızn vetıe muhtemeldir. l9.30 MUzlk. Çalanlar: R~ad Erer, Ruşen Rlch:ırd _wagner: Trlstan ve lsolde'dcn pre_ 
Beni ne bakla hapsedı~ orsunuz? Bu em- bovun eğdi~mi?.! biliyorsunuz. Onlarla Bun:ı mukabil Beşlktnşla, Vefa Ankaraıia Kam, Vecihe, Cevdet Kozan. ı - Oıtuyan: lürl ve Isodernin aşk ölümü. Şan: Semiha 
ri veren kim? Sızı Melık hazretlerınc şi- yaptığım mürn1fıhada bir d3ha Baybars çok çetin maçlar yapmağa mecbur kalacak. Müzeyyen Senar. 1 - Kanun taksimi. 2 - Beıksoy, .soprano. 2215 Memleket, saat nya_ 
kfi) et cdecegım. V" taraftarlarile kat'iven mihns!'b<.>tte l~~.,1ır. Ankara takımlarının her sene milli Yesari Asım _ Kürdili H. şarkı: <Sen gitgide I rı, ajaus haberleri; ziraat, esh:ım_tahvlH\t, 

b l .. ·şı· B .... kume maçlarında oynadıkları mühim roı bir Af<'tl devran olacak.~n). S - S. Pınar - ı kambiyo - nukud borsası (tlat). 22.30 Muzlk 
G f ' so' ylı."'e" ı"m kı· bı"zim i u unmamava soz ''crmJ lm. una rarr - l 1. . .. - .. el h b C b d (Pl) 23 25 23 30 Y k1 - ene ese e " " - . . . . .. • , er ma umdıır. Millı kumede Ankarayı tem. K1•rdıli H. şarkı: (Ne g en var ne a er . az an . . . _ . arın prog -

çin fazla konuşmak ta memnuaur. Bura- men sızın G<.>rkt> gelmcnızı bu rnusalalıa- sil eden Gençlerblrllği ve Muhafız c1dden 4 - s. Pınıu _ Kilrdill H. şarkı: (Nereden ranı ve kapanış. 
dun çıkmaktan ba!iika her ne emredeı~c- yn mugayfr görmerlim. Çünkü s;z kndın- km·vetll ve iyi futbol oynıyan ~kküll,..r _ se•dlm o zalim kadını). 5 - Lem"t _ Kar • *** ı.4,1940 SAU ıı.z yerme getiririz. ı dınız ve bütün bu harblerin hancindı? dlr. Bcslktaşla, Vefa An karaya çok ek$1k cıgar şarkı: <Çeşmanı o mehvcşinı. 6 --

Delik kapandı kalmı-;tınız .. gcigclolim bu fik• imizi ka- kadrolarla glttlklerlnden muvaffak1Y"t ka. Tatyos • Karcıgar şarkı: (Ne yapsam ne 
· b l t . . d" 1 . . . k zanmalıırı ihtımall çok zaYlftır Kendi sa e•·sem) 2 Okuyan. Muzaffer İlkar ı _ 1:?.30 Program ve memleket, saat n~ an. 

S tr k 1 b 1 u e m•ven ve1ır ve ne ım P-rtm sızı a- · - "' · - · · aray en ı a arının ya ancısı o mı- ,.. .. . . . . , hahrırtcıa ovnamak gibi bir avantaja dama_ Lem'l _ Hic:ı.z şarkı: (Neş'em emel1m> 2 _ 12.35 AJam ve meteoroloji haberler •. 12 50 
yan Fatma artık butun ısrar ve rıcanın b 1 umun tam~mıl" oır nakzı ~h:d olılu- Uk olan Ankara takımlarının bütün ma~h- Ref!k F::rsan _ Hicaz şarkı: (Ey benım kon Müzik Ç'al:ı.nlar: Fahri Kopuz, Fahire Fer • 
faydru;ız olduğunu anlamı tı. Yat g 1"' 3 • nu ve cüc:manbrın bunu ve~ile add<.>- rını gallbivetıc bitlrmelert mumkündL r Blz.. ca güllim). 3 _Hacı Arif bey _ Hicaz şıırkı: san. Rcflk Fersan, Zühtü B:ırdako~-;;. Oku. 
k panarak bir muddct hı k rciı. S nra dc>rek w•nidr>n mutıasmnata g;rişecekle- ce bu~un Vt> ~arın Ankarada yapılacak maç.. (Anı:ı'l da~lar). 4 - Halk türküsü: (Aksa • yan: Nec.'lll Rıza Ahıskan. l - Ra.st peşre-..1 

.. k. b 1 h t v M· ·l rini id~·a <'ttiler. lar mtm kumede mühim rol oynıyac .. k ma delf>r giyer aman) 5 _ Hüseyni saı semaisi. 2 - Abdi Efendi - Rast şarkı: (Sen!n nş • 
bıraz su ~n. u nnca, uzu~ "'.e - c' '" lıiyette1ir. - 20.15 Konuşma <tarihten s:ıyfalar). 20.30 kıııla cfıkoldwn). 3 - Dede - Ra.st şaritı: 
içınde n<.> ıçın hap d dı ,ııu duş~nup a~- Fatma, sinirli, sinırli: T. Özercngln Müz•k: Fıu::ıl heyeti. 21.15 Müzik: Macar vl. <Hatırımdı:ın çıkmaz a.lnl. 4 - Hacı Arif _ 
larraya çalıştı. Akhno tek b r fıkır gdı- - AffrdC'rs niz, !>ız bunları h:,.. düc:ün- B 'k 1 H yolonlstl Aleksander Veırh'ln resitali. 22.os Rast ş:ırkı: (Vuslatından gayri el çektlml 
~ordu. Kocasının duşmnn'arile birle~cn me'l1İ'ltik - dedi - basınıza yeni bir gaile sşı taş 1 ?kkı Ani'arada MüE.lk: M~'odller (Pl). 22.15 Memleket, saat 5 - Dede - Rast ~arkı: (Gene bir gulnl -
Fa ti uddın onu elındc bır rehin gıbı t:.ı- RÇl'l"ak İ"tc>mem, ynnn der"1al Gerki oyn y C"' k ayarı, a1ans haberleri; !.lrnat, e.sham - talı_ hal). 6 - RMt şarkı: (Zahir hale 
tacak ve bu uretlc Ba~ barsın )eni b r t<'rke>tmervim. ı vll~t. kambiyo _ nukud borsa ı <flat) 22 30 bakıp>. 7 - Mahur saz semnlsl, 13.15 MCL!k: 
is" an çıkarmasına manı olacaktı. - Bövl~ sövlPmeviniz Emire kalbimi dırGılanlnataBsac~alkyta:ııBeHsiakktkaışnımn aç2ınadyalık~ez:b!1L.ekno_ A fons roor servisi. 22.4-0 Müzik: Cazband H.ılk turküleri. Malatyalı Necati ve Sall Yn. 

" h d"l " ~ v• fPL) 23.25 _ 23.30 Yarınkl program ve knp:ı_ ver Ataman. 13.30 - 14 Müzik: Hafif mll711t 
Saraylarda :;enrlcrc~ npsc ı en 2 a- dilhun ve beni tahkir cdiyor~ınuz. Size tu bltmi~ oldul!undan bugun Muhafıza, y:ı. nış (PU. 

vnllı kadınların hik~iyelerini hahrlsdı. olan hürmetimi bilirsiniz. Eğer gi.icüm 1 rın Gençlerblrllğine karşı oynıyacaktır. * * * 18 Program ve memleket, saat tıynrı. 18.05 
Diisünce ve vehimler birbirini takib et- yetse yeniden harb açar ve bütün düş- Atletizm müsabakalar ı U .1940 PAZARTF.Si Mlizlk: Senfonik mlizlk (Pl.) 18.40 Konuşma 
tikçe, ycsinden çıldırmak derecesine g~- manlannızı berbad ederim. Lak!n v:ızi-ı (çiftçinin saıı.tı>. 18.55 Serbest saat.. Hl 10 
liy'<>rdu. Bir ara iradesini omurlayarnK yet malüm ··t di ·rb· ti rl Mısıra gldC'cek atletlerimizin ikincJ tecrü_ 12.30 Program ve memleket, saat ayarı. MemlckEt, saat ayarı, ajans ve meteorolo _ 

" mu ema mag u ıye er en be mii.rnbıkalan yarın Kadıköy .stadında 12.35 Ajall!" ve meteoroloji haberleri. 12.50 jl haberleri. 19.30 Müzik: An.kara radvos!.l 
bir sürü cadam sendeler> bulmaya ça'ış- çok zararlı çıkan halk ve asker "'eni bir • lb tt " yapılacaktır. Atletlerimiz I5 gün sonra Mı. Mllılk: Muhteıır şarkılar (Pl). 13.30 - 14 koro ve küme saz heyeti. İdare eden: Mesud 
tı. Müthiş bir adam olan kocası e e e, mücadeleye girmek istemiyv!' MeselPyi sıra gideceklerdir. Müzik: Kı.n'lık müılk (Pl.}. eemıı. 20.15 Konuşma <İktısnd ve hukuk 
onu kurtarmamn çaresinı bulacaktı. duyan tebaamın galeyanı karş•sınd.1 i-.in M kt b I 18 Progrmn ve memleket, sa1lt Ayarı 18 05 saatn. 20.30 Müzik: Fn.sıl heyet!. 21.15 Mü _ 

Ortalık büsbütün kararmca iri yarı hilci şer'iyesini bulduk. Güya size esir ?. 0 maç arl Müzik: R:ıdyo caz Ol'kestrası. 18.40 Konuş • zlk' Küçiık orkestra (Şef: Necib Aştın>.1-
bir köle ışık, }emek ve su ~etirdi. B;r- muamelesi yapacağız. Ne kadar emin a- Mektcbler ara.51 futbol maçlarına bugün ma <umumt terbiye ve beden terbiye.si). 18.55 Eduard Künncke: İady Hamllton ope ın. 
den kölenin üstüne atılmak ve kaçmak dam kullansak gene etrafımız casuc; do- Taksim ve Şeref stadlarında devam edile _ Serbest sa'lt. 19.10 Memleket, saat ayarı, A. den Potpuri. 2 _ Theo Rupprecht: Marş. 
istedi. Fakat herifin heybetli cüssesine lu .. sizi ~· daireye koymakla vaziyeti rek üçer mııç yapılacaktır. Haftanın en ma. jans V" meteoroloji haberleri. 19 30 Müzik. 3 _ Franz Lehar: Lüksemburg kontu opc _ 

r- him maçı Taksimde Galatasarayla, Darfi~ - Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzrt. retlndf'n Potpuri 4 - E. Kalmun: Kontes 
bakınca tasavvurunun saçmalığına ken- kurtarmış oluyoruz. şafaka orasında olncktır. t1n Öktf', Kemal N. Seyhun. 1 - OkuJnn: Sa Marltza operetinden Potpuri. 5 - Amedl: i. 
di de güldü ve yüzunü duvara çevirip - Bu şekilde hareket etmekte tama- B k H lk · dl Hoşst>~. 1 - Ud takslml. 2 - Lem'! _ HL vano CserenPd). 6 - Moszkowsk:l: i;panyol 
gözlerini duvar halısının süslerine dikti. mile haklısınız. Faknt dedim ya ne dıye 0Ş İ t2Ş 8 8V1Rln dansı. 22.15 Memleket, saat tıyarı, ajaruı 
Yeis ve aczin insanı uyuttuğu zaman• benim yüzümden ba~ınıza bir gaile ac;ıl- kOŞU mUSabaka'arl de 7apılncaktır. Müsabaka Beşlktaşta Aka - haberleri: ziraat, esham _ tahvildt, kambL 
lar da olur. Aslanlar bile bir kafese tıkı- sın. Hem yalandan dahi olse bir gu··n bıle rctıerde Hnlkevt kurağı önünden b<ışlıya - yo-mıkud borsası Cflat). 22 35 Müzik: Caz .. 

Evlmiz tarafından tertib edilen ko.şu mü_ caktır. Atletlerin ve sayın hakemlerimibin b:lnct (Pl). 2~.25 _ 23 30 Yarınki progrnm ve 
hnca, saatlerce böğürüp çırpındıktan esaret hayatına tahronmülüm yok. Bı!'n- sabakalıızınıı devam edilmektedir. Üçüncü vaktinde Ha!kevimizdc bulunmaları rica kapanış. 
sonra sırtlarını demirlere gömp uyur- kınız yarın gideyim. ( Arkaı:ı var) koşu 7 :Nisa:ı 1940 Pazar günü sabah saat 11 1 olunur. (Devamı yarınl 

teklerinize hazır m. Büyük bır s -:ıdet kikadrn itibaren önümüze çıkan engel- Size na~ıl hitab edeceğimi bilmiyo _ 
duyarak her dediftinizi yapacai'rını. Jeri atlayıp g~bilmek için ilk müra. 

Son Posianm tefrikası: 27 

~ Ben de bütün lfız m olnnlnrı dil · caat et'i.im caıre de bu oldu de[i'ıl mi? 
~üniip derhal mevkii tatbika ko,·aca - - Övle .. bundan ba~a hiç bir çare 
"ım. İsterseniz nişan yüzuklerinizi bi· yoktu! Yahud ... 
Je slayını. - Y..,hud' 

Doktcr ç k•ncrı ooava çöken a_ğ r sil- - Eb >diven aYrılmak lfızımdı. 
ki'ıttan ikisı de ürker gibi oldular. Ah - P 1Jet1"ven ayrılmak mı? 

rmn! 
Siret heyecanını göstermemek için 

kalktı. Hicranın yanına giderek elini 
tuttu. En afif ve bakir bir ruhu bile 

iirkütmiyecek. temiz bir temasla bu jn. 

ce ve bevaz e1e dudaklarım dokundur-

du ve rakik bir sesle: 
Hicran ~~endini toplıyarak: jbul ettiğiniz gibi bir dost sıfatile de keşke bu ne "eli ve se\ imli arkana!; hiç İkisi hiı·den bir sanive susarak de -
- Bakınız doktor ikimiz de pek şaş- manevi sıhhatinizi 'korumama müsaade 1 eitmesc. hiç aralarından aynlmasa ne rin bir hü1ünle birbirine bakıstılm·. Bu - 1~7.ülmeyiniz siz .. -ded:- so:"lra 

km bir haldeyiz. Bizi bm.~ayınız ne etrr..enizi rica ediyorum. iyi olacaktı. bakışta ;çli bir itiraf vardı: Ebediyen oencerenin önüne giderek dışan b3 -
olur? Hıcran 1oktora elini uzattı: Hicre:rı bac:ını oturduğu koltuğun aT- avl"'lmak cok acı. ook haz·n bir ~ey 0 . karken Hicranın biraz evvelki, -size 

Sire~ kendine gelmiş gibiydi. Bütün - Ben bütün tavsiyelerinizi mem- kasına dayayarak gözlerini yumdu. Si- !urdu. Fakat derin bir sük•ittan sonra nası] hitab edece$mi b'lmiyorum-
kararları Hicrandan bekliyeı bir bakış- nuniyetle kabul ediyorum .. tabii siz de ret pencerenin kenarına sokularak, o- tekrar birbirine tesadüf eden bakışla - cümıesine gayri iraıdi bir coşkunluk ve 
la genç kıza bakıyordu. Hicran derhnl öyle deg"il mi Siret bey? tomob·ı,- binerken tuhaf bir düsünce • rı tam bir hirle~enin de imkans:zlı -- -<··· derın bir nrzu ile içinden: 
vnziyeti kavrad1 ve tatlı, sa!kin sesile: G<.!nÇ a·dam irkildi ve dalğın dalğın: nin altmda başını sa·llıyan doktoru sey- ğını itiraf ederek donuklaştılar. 

d • b ı tt'kt a · d .. d" ı - Ne olurdu bana sevgı'llın! divc hf~ - Yaptığım hareketi ogru udu - - Tabii -dedi- elbet' Fakat aziz knr- re ı en sonra vav şca gen on 'il ve B" , . .. d . b' a·· " · · · . .. .. · d d ır r:a.ç sanıye suren erm ır u - t lı d b"l ~...:ı· 1 d ' .... 1.. d 
nuz mu Siret bey? -diye sordu- dec;im. Henüz yorgunluk bitmedi. Sana Hıcr~nm onunde ur u: .. d H" k lb" . k . a e e 1 sey'Uın, ıye uzu uyor u. 

· ? -d" şunce ~n sonra 'C'ran a ıruı emı -
Siret genç kıza şefkatle eğilerek: birçok ricalarım var. - Ha<;ta mıs:mız. ıye fısıldadı- , ~ kl "'j. Genç ve yakışılkh san'atkarın narir. 

Ö 
. .. 1 . . k .. 1.. d" rerı azab fi ıvarr ı. 

- d<!ştilk -dedi- hem ben size ilk - Anllyorum. .. Hıcran g01 ennı açaı-a gu umse ı: F k t b w b" .. k r~...:ıak:.rlıg"ınız \'C zari~ endwnma arkasından bakan 
H h t d -')' f k t a·· - a ~ u U\U eu (.1 defu sövlemiyorum; siz ınasıl isterse- - Anladığın. gibi .. arkadaşlara der- - fıvır P a egı ım.. a a u - be . ok 1 b ea· Hicran da gene içinden düşünüyordu: 

niz övle-olncak... hal telefon et. Tokatliyana davet et ... ~ünüyorum. · · n5ı ç ıara k ıyor.h _Ah içime bu 'lrılan kıvrılmış ol _ 
- Yani mutlak bir fedakarlığı aöze - Hangi gece için? Siret sormağa cesaret demedi. Hic - iret. genç ızın .~u. undaki as~l iz - ,J 

almış bulunuyorsunuz?. Hicran Siretten önce atıldı: raıı ürkek bir sesle devam etti: tırabı anlıyordu. Muşfık bakışlarıle o- maı::aydı da seni sevebilseydlın? Sen 
- Buna ben fedakarlık ismini vere· - Mümkünse yann akşam için. Bir - Evet d~ünüyorum ... Siz bir ka- nun güzel ve masum gözlerine teselli derin ve sadık bir aşka ne kadar 1" k-

miyorum. İçimden gelen bu hissi izah an e\'vel... <lmın iffotini. haysiyetini kurtarmak ve şefkat doldurarak: sın! .. Ne yo.zık ki ben .. halfi çılgın gibi 
ed~miycceğim.. Benden izahat isteme- Doıktor sevinçle Hicranın sözünü için çok büyük bir fedakArlığa lratlan. - FP.dakftrlığı yapan sizsiniz. min- ferıa. hısslz bir erkeği seviyorum!. 
yiniz olmaz mı? tamamla<ll' dınız.. nettar oln.n da ben .. . Harab olmak la- lf. 

Doktor ciddiyetle söze karıştı: - Evet bh' an evvel bu mes'ud isi - Gene ayni sözleri tekrar ediyor- zımsa eğer? .. 
- Aziz dostlanm! Ben de size mü - bitirmeliyiz .. Öyle değil mi S iret? • sunuz! - Siz çok merhametli. bir erkek 

rıaka~ayı bırakıp yalnız saadetini1J <.15- Siret tekrar dalgınlıktan kurtulmıya - Gücenmeyiniz bama ... Hakkm12 kalbinden bcklenilmiyeccık kadar in -
şünmemzı tavsiye ediyorum. Bir dok- çalışarak: var ... Bundan başka çare yo'ktu ki . . ce hisli bir insansınız. Teşekkürlerimi 
tor olarnk sıhhatinize müdahalem;. ka.. - Mükemmel! -dedi- ben bütün is- - Birbirimize tesadüf ettiğimiz da· bile kabul ctmiyecek km:lar asilsiniz., 

Ressam Siretin çok samimi do<:tıaı • 

rınd:m heykeltraş Fazıl. Hicranın ünü.n 

de egilerck dcnsa da\ et etti. 
(llrkası var) 
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SON POSTA Nis:uı 6 

...:.=::;;:;ı:ı 

(Mem et 
Adanada kesilen Qaçlar Şehir 

Mecllslnde gürültülere sebeb oldu 

1 Aksaray Ziraat 
Bankasının köylüye ·1 

yardımları 
Meclis a:aalarlle belediye reisi arasında şiddetti 
münakatalar çıktı, bir kısım azalar rei.i. z.aıariı 

İCi'ant ile itham ~~i 

Balkonundan Seyhan nehrinin görü ıımesi içm kesildıği iddia edılen eu ve 
ağaçlar dan biri 

Aksuay (Husttm) - T. c. Ziraa-t 
Ba:nkası Ak.aray ~ bu 3ene köy -
Jülerimjze tohumluk mübaYMJ!l için 
dije:r !One-lerden daıha geniş mikya~a 
krediler açm~br. 

MütıeselsJI kefaJe.t:tf sen-ed~le 6fl 
köy@ 65 bin lira yardımda bulunduğu 
gibi geçen sene kuraklık vesair ~.!etler 
d<:ılayıEJle zaraır gôren 23 köy halkımı 
da 3 2 bin lira değerin<le na.çıanm~ to
humluk buğday verilmi~tir. Ziraat Ban 
kasmın bu geniş yardrmı muhitte bü -
yük bir memnuniyetle kar ılanmr,tır. 
B11 para ve tohum1uk yardım]a-rıııın bu 
seneki istihsali hi-ssecl'lir dereoede art
tıraca~ı şüphesiz görüJmektodir. 

lstr ntu; Şeh · r ti,atrosu 
Çankınya gelecek 

Çankır~, (Husu<:t) - Haber variJdiği
l'le göre Istanbul Sehir tıyatrosu bu yıl 
çıkaca rı yurd turnesinde Çankırıy<l na 
gelecektir. 

Bu hususta tiyatrl) mlintlrlüğii Çnnkı
rı sahnesinin vaziyeti hakkı 1-Ja mı=ıifırnat 
istemiştir. 

İlk defa olarak Çank•rı~·a g0'ecek cılan 
Sehir tiyatrosu süphe yok ki. tiyatroya 
ve san'ata karşı kalblerindr- sonsuz hir 
c.evgi tasıyan Çan1{ırı1ılar tarnfınmm bi,i-
yük altlka ile ırnrc;ılanacaklardır. · 

Adana, (Hsusi) - Adana Beledıyesi- gacı olıamaz. Vaktile bunu ~hre diken
.tıin, zarü cinsten ağac;lal' dikmek arzu- ler hata etmişler. Gazeteler ükaliptüsle
s 1 ehrin ana ca ~e eı·inden acıfalt yol- r·n k~ihne inin bir irtica olduğunu yaz
daki uk-ılıptusleri kbkünden kesmesi ve makta, halbuki ükaliptüsleri muhafaza 
ıkı tek lckli arnbaları ihya et.nesi iıze- arzusu bir irtica hareketidır> şeklindeki 
r Son Posta. da Ercumend Ekremle, fıknni izhar etmiş, bunun üzerine aza
d ~er bir gazetede İsmail Habibin müte- dan Veıhibi Necib Sava-?an da söz alınış, 
arl ıd tenkid yazılan neşredilmişti. e ki<len şehre ukaliptü3 ekmenin bir za-

B lhn sa .son Posta, nın bu mevzuda- rurct olduğunu, çünkü o zaman düşman j BandırmR H"Jl'~V.i"~e f~ydalt 
ki son neşriyatı bugün toplanan Adana istilasmtian henüz kurtulmuş bulunan I b• k f 
Ş hir Meclisinde gürültülü bir celse ak- memlekette, değıl ağaçlı liOkak bir f]dnn •r O"! ercıns 
tine sebeb oldu. ı bile bulunmadığını \ e şehri müm'h"tin, Bandırma, (Hu.us}) - Hnlkı-vi salo-

Şehir Meclisi azalarınc an büyük hir mertebe golgeye kavuşturmak - bilhassa nunda Bandırma memlE:Ket hac:ıt~nesinin 

kısmı bu neşriyatın oek muhik 0 1 duju Adana gıbi sıcağı 42 dereceye kadar yük- kıymetli dahiliye m..ıteha ~ı~ı doktor 
neticE>Sine varaıak, Adan:ı Belediye Rei-ı selen mem1ekette - lazım geldiğini teba- Sev!i Eryılmaz 'rl>i ve kcıyif verici zehir
sine muhtelif sualler tevcih ettiler. bir riiz ettirdikten sonra. ce~er bu ağaçları !erin \ ücudde yaptığı taı:ıriht ve zarar-

k t krirler verdiler. ı kesmek 18.zun geliyor idi ise hepsini bir- lar h ~kında faydalı b;r konrerans vC'r-
Bu çok t•nteresan celse konuşmasını den köklerinden keserek koca bır cadde miştir. 

aynen hülasa ediyorum: c;ııı'çıplak bırakılacağına bırer a~ırı k~- Kalaba1 ık bir dinlPyk-i huzurunda ve-
Şehir Mecli1::i azasından avukat MaC'id silerek yerlerine muhite uygun teli\kki rilE.'n bu konferan<: rrıııhittt' C'01

\ altıka u
GUçlü .A(lana Bcl~iye Reisine şoyle de- edilen yenilerinin dikilmesi> 19.ztm gel- yandırmış ve konforan t takib edenlerin 
di · diğini söylemiş ve sözlerıni şu cümleler- bir çoğu içkiyi terkebıeğe karar vermiş-

- Şehrin sed yolu ve Dıvanyolu c.ıd- le bıtirmiştir: lerdir. 
delerı üzerindeki ükaliptü.s ağaçlarının c- Bugün kestiğiniz ükaliptüs1e yeri-

pi" ra.la c:ft nkt•zll mUbav!"ası l:ıepsi dururken bu ağaçların Beledıye ne dikmeğe b11Şladığınız top akasyaları u ._: J. 

Reisinin babasının ve teyze.,inin evleri da beğenmediğinizi söy'üyorsunuz. Şu 
önüne ra~gelenleri bu evlerin manzarası- halde y~rın da bunJ:.\!'ın kesildiğine şa

nı temin edecek şekilde kesilmiştir. Ayni 1 hi<l. olacağız.> 
caddeler üzerinde bulunan yüzlerce ağa-ı Bu meselenin müzakeresi daha başka 
ca dokunulma<lığı halde bu iki evın ö- bir şekil almak istidadıni gösterdiğinden 
mindeki ağaçların kesilmis olınasını bize bir kifayeti müzalten~ lakriri verilerek 
rıvaset izah etnı~lidir! bu konuşma yarıda bırak?lmıştır. 

Reis - Bu ağaçlar, elektrik telıcri.ı- Adana Belediye Reisi Son Post~nın bu 
den birini koparmış ve ölüm tehlikesine vadideki neşriyatına bir tavzih gönder
binat maruz kalmıştım. Bunun için bu mi_J ve meseleyi başka mahiyette göster-
ağaçların kesilmesi emrıni verdim. mek istemiştir. 

Takrir sahibi Macid Güçlil tekrar söa Biz şunu tekrarlıyoruz: Kesilen ağaçla-
aldı ve şöyle dedi: rın adedi üç ·beş değil, tam (79) dir ve 

_ Bir telin kopma5ııııclan ve bir ölüm ükaliptüsler zararlı bir a~aç değildir. E
tehlikesi geçirmiş olduğunuzdan bahisle sa!.en buna dair, yani ükaliµtüs hakkın
bu günahsız masum a~açları kestiğinizi da nebat~t m~tehass.:slarının yazdığı bir 
söyl<'diniz. Şu halde 0 civardan geçen da- kaç eser Jsma~l Habı~ taraf~:ıd~n Adann 
ha binlerce vatandaşın da hayat ve sıh-ı Belediye Reisıne ta:vsı~e e~ıım~ş ~e O~
hatini gözönünde tutmanız icab ederdi. man C'..enel Komutanlıgı ukalıptuslerın 
Her vatandaş, sizin babanızın ve teyze- ' vikayesi hak.~ında ne~riyat yapan gaze
mzın istPcli~iniz, istedikleri şeyi talc-b teleı: .~e~kkür~e bulunmuştur.. . .. 

Big·1 (Hususi) - Burada te~el:kül 

eden 1,ir komisyon marifetile yer s:-ır -
sıntıc:ı 0 1an memleketlerdeki yurddaş
lara bir :hafta içinde 8000 lira 1° ~t çüt ö
küzü rniibayaa edilmi~ ve Balıkesir vo
lile m[~'ıallerine gönderilmiştir. Tah -
~i ·at m1->vcud olduğundan. bundı:ın son
ra da 5000 liralık havvan alınar~k ya
kında sevkolunacaktır. 

Biga (Hu"usi) - Ayın on vedisinde, 
fa'-'ı~agız yağan yağmurlardan Biga ça
vı taışmış ve Çanakkale - Biga şosesini 
istila E>tm'ştir. O gün posta servısını 

' aoan kamyonlar, yoldan gecemiyeı·ek 
'"'C i dönmeğe mecbur knlmı"lardır. Bu 
"Üzdcn Cavuşköy köprüsü de hasara 
uframıştır. 

etmeğc haklı de~il midirler? Ayni vazi- Goruluyor kı, Son POBta vazıfee1mı ıh-yette olan diğer 'ağaçları nicin kestirme- mal etmemiş ve Adana Şehir Mec isi de Biaa (Hususi) - Şimdi ve kadar 

d. i . ? S f ıt.. ~ 1 k .1 . d'~ bu hassasiyeti yerinde görmüs ve hare- -"=ı" r,iinleri bile- 80 kuru"1tan yuka-
nız. !'I' 1..>U a6 aç arın e!liı nıesı ı5er . . • '"( 

heınşeriler tarafından başka maksadlara kete geçmıştır. rı cıkmıyan tereyaiHarı, buglinlerde 

atfedilebilir! Babaeski hUkOmel konai:eı bir liraya kadar yilk5elmtştir. Buna 
Bu defa diğer azadan Fa.ıli mevzuu !I sebeb, civardaki mandıralann köylU. -

~le alarak: yıktlrılaca~ ~en stitleri pahalı alması. halkın da 
- Adana<la kesilen ükaıipti\sler işinin Babaeski, (Hu~ust) - Hükumet bina- SL\tü ~·ükı::e'< fiı.,tla sat.tığı için ys.ğ yap-

matbuata intikal ettiğini görmekteyim. sı, maili inhidam görüldüğü için yıktırı- malda uğra~mamasıdır. Bazı hafta ;;.ın 
Bu meselevi imar ent'ümeni tetkik etme- lacak ve yeni bir hilkCrmet konağı yaptı- leri, pazar yerinde 1ereyağı arayc.n • 
lidir, dedi. rılacaktır. Bu itibarla resm.1 devafrin ika- lar. kllosu yüz kurwı-aı bile ol:sa yağ 

Bunun üzerine BelE>diy~ Reisi: metine tahsis edilmek ilıere maruf bir buJamam~kta ve 'bu yfuden s.ı.kıntı 
ır Ükalipti.isler hicbir zaman şehir a- kac bina kiralanmıştır. cekmektedir. 

- Hasan Bey, gazeteler 
yazdı.. Bir hafta içinde." 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

. . . Şehrimizde iki inhi
dam h~disesi olmuş ... 

. . . Misafirler yüzünden 
iki ev yıkılmı~ ... 

Hasan Bey - Ben dai
ma söylerim ya dostum. bu 
zamaında misafir yıkımdır, 
yıkım!.. 

• 

Yukarulaki fıat!a w.~dataa ver gisi dahi:~L·. 

Şaraplar 25-50-~~oo · 250 Litrelik 
Fıçllarla ve bir fıçıdan ıız olmamak şartile satıı kamyo Janmıun 

geçtiği yollar üıerindeld evlue teslim olunur. 

ş:A R A P N EV I L E R I : 
Beyaz Sek, Beyaz Dömi Sek, ve Kırmızı 

i HiSAR AR iDARE i 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıyıwııti Pey para.ıtı 
Lira Xı. Llra Kr. 

1!50 00 11 2& 
ŞehrQIDlini Ereğli mahallesinde Yunus Emr' .>akeıiında f_No. lu Rem.ti be..ba na.m Tt... 

Jo1 bina 8ll.ltazı satılmak ti2ıere nnimyede " çıkarıımı§tır. İha.leei 1214194-0 0ıana elini. 

saat ııs...cte komisyon huzurunda yapılac:lkltı . LLekli*l.n ÇemberUtatta Va.k.ıD.ac Bat • 
mWliirl~ Mahlii.lat kalemine müca.6ıl&t.ları. llı72G) 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Har· ci Askeri kıta ati ilanları 

SON POSTA 

Ankara borsası 
Açı1ış _ Kapanış 5 Nisan 1940 Ilatıan 

Asagıda yazılı saplar açık eksiltme ile s:ıtın alınacaktır. İhale.c;i 22/4/940 Pa2artesi ÇEKLER 
gunu s:ıct ıı de Çanakkale mustnhkem mevki Satın Alma Komisyonunda yapılacak - ı-------=------A-çll-14-.x-.-pa-n......,ıt1 
ktır. T, liblerin gdsterilcn muvakkat temın:ı.tınrı \'e yeni s<?ne ticaret vcsikalarlle birlikte Lordu. 1 eterlln 5.24 
ornısyona müracaatıe.ı. Şartnıımesi İstanbul, İzmir Lv. Am1rllkler1 ve Çanakkalede Sa. Hew.York ıoo Dolar 146.75 147.-

tır. Alma Komisyonlarında gorWur. 0513.2708) Pıt.1'11 100 7.rt.n 2.9429 
Cins! Aded Fintı İlk teminatı Mllano ıoo Llreı 7.45375 

İs. Mo 1. kurek sapı 
Is Moeı. kazma sapı 
Adı k.ir"k .;apı 

Kuruş 

l5 
25 
15 
J5 

Lira cennn ıon inıç. rr. 29.2725 

Adi k m1 sapı 

2000 
'ZOOU 
8000 
;3003 1!55 

* ... 
AŞa aa f:b'ad, m.kt r ve belleri e t:-..!:ım n edllen ıfiatlarla teminat miktarları gö:ıtc -

l'ilf • l won o om bll vı; motoslkl .. l:l t klerı pazarlıkla ~ntın alınacaktır. Hepsınin 
lh lel 1 ıi 4 'gıo Per mbc gurıu saat 10 10 5.ll_lJ,5 da sıra.sile ayn ııyn yapıl:ıcııktır. 
T "e ı~ !mı yyen "akitte Anka.rnct:ı. hl M.V. Satın Alma KomisYoııuna gelmelc~ı. 
Eb a<.I M k•arı Tahmin bedeli Kat'i tcmınat Şartname bedeli 

Ac.ed Ll ·n Llrn Ku. 

19X400 1040.1060 dı.ş 24 
2011 2000 iç .; 4972,50 166 

20X ~ J G5 dış 148 
115: 125 Iç 14 1462.uO bedelslz 

2 >.. J 2 o ış sa 
1075 1150 I 10 4132,50 138 

laxcoo 301 3"0 d~ '1S 
641. O Iç D 4432,50 ' 148 

(1521.2716) .. 
10 00 • lt. pazarlıkla er kundurası satın günü sa:ı.t 10 da Edtrnede eski Müşlrlyet daL 

nı c.ı._t.:. Paz rhğı 9 4 940 Salı günü saat 1 res!nde Satın Alma Komisyonunda yapıla -
l5 de Zd. ~de . ki Mtı.'! rlyet <lairesindc sn-1 caktır. Tutarı 1600 ve teminatı 24-0 liradır. 
tıııaınıa komi.-~onunda isteklilerin getlrecek- Evsaf, şartname ve nümunesl komisyonda 
kr n ım ınelcrde oc11-r llereK yapılacak • lgorülür. (1514..2709) I 
tır TPmıı atı 1500 liradır. Şartnamesi her - * 
C.ın kom.~Jonda gor lur. 1506-2701 500 aded bakır karavana pazarlıkl satın * alınacaktır. Pazarlığı 13/4/940 Cumartesi gü 

M. M Vt>kfiletlnce tesblt cdılen modelde nü saat 10 da Edirnede eski Mutiriyc!. dai -
6000 liralık tevhld semeri pazarlıkla satın a. resinde Sntın Alma Komisyonunda yapıla_ 
lınncaktır. Pazarlığı ıo 4/940 çarşamb:ı gU-

1 caktır. 'I utarı 1750 ve temınatı 263 liradır. 
t.ıu saat 10 da Edirnede eski Mu"irlyet da.re-1 Ev~af, şaıtname ve nürnunesi komisyonda 
6 llc!e satınnlma kom!..c;yomında isteklilerin göriılıır. 0515.2710) 
g<;t receklc..ı numunelerde.'1 beğenilerek y:ı - * 
P.I:tc ktır. Teminatı 750 ııradır. Şa.rtn:ı.me _ 100 ton rekompoz.e lavemarin ktimüri\ 10/ 
Si kor. i>yonda orülür. isteklflerin sozti ge- 4/94Cı Çarşamba günü saat 15 te Çorluda 
ten Clinde komü.-yona gelmeleri. 1507...2702 Kor S:ıtın Alma Komisyonunda pazarlıkla * satın alınacaktır. isteklilerin belli gun Ye 

Ev'Saf ve şartlnnna göre 20,000 kil:> ıspa. saatte komisyona gelmeleri. (1516...2711) 
nak ve lC 000 kılo taze bakla satın .ıluıacak. * 
tır. Eks1ı,ınesl 20 4/94-0 cumıırte.<ı1 günü sa- 1500 kilo Adana pamuğu 10/4/940 Çarşam. 
at 10 dn Edlrnede eski MU§hiyet dalreslnde ba günfı sant 15 te Çorluda Kor Satın Al -
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Tu. ma K~lsyonunda p:ı.zarlıkla satın alınıı -
:tarları ıaoo ımı, tcminntları 135 liradır. is. caktır. Tstck11lerin belli gün ve saatte konııs. ı 
't.eklllrrin sözu geçen gi.ınde komisyona geL yona gelmeleri. 0517.2712) 1 
:ıne.eri. {1508..2703) * * · Tekırda~ma te8llm şartlle ':nl çuvallı 300 

İıınit.te bir pavyona şartnamesine gere su ton, :ırpa 10/4/94-0 Çarşamba gunll saat 11 de 
Ce+ırttlrllecekUr. Açık eksiltme pazarlığı 241 Çor.uda Kor Sntın Alma ıcomlsyonunda p:ı. 
4 040 günfi saat 15 te yapılacaktır. Ke§lfn:ı._ z:ı.rl•klll satın 9:1ınaca.ktır. Tutarı 19,500 Ur_:ı, 
lllP. ine göre tahmin fıatı 3Ml lira 80 kuruş, teminatı .14'1_3 liradır. Evsafı komtsyo::ıda go. 
ıınuva.ı.ô;at teminatı 300 llrndır. İstekltıcrln rülnr. 1s.~klilcr1n belli gün ve saatte l:om1s. 
i>e.ıı gün ve saatte İzmltte Tumen 3atm Al- yona gelmeleri. (1518.2713) 
:ına l{omtsyonuna gelmeleri. (1509.2704) * * Tekirda~ına teslim şartııe yeni çuvallı 300 
Aş ~ M ton yular 10/4/940 Çarşamba günü saat ıı 

rnun agv.ıa y:rnılı mıılzcmelere evsaf ve nu - de pıızarlıkln Çorluda Kor Satın Alm:ı. Ko -
eı~rlne göre köseleden kılı! dikt1rlle - misyonunda satın alınacaktır Tutarı 21 000 

~~tir. Pazarlığı Edirnede eski Mii.şirlyet da- Jlra, teminat! 1575 liradır. Evs~fı hergU.n 'ko. 
940 llıcte Satın Alm:ı. Komlsyon~nda 10141 misyonda görülür. İsteklilerin belli ti\:n ve 
et!Ul'~arşt amba güna 1~atd~ ted~. Tn;mı~ saatte komisyona gelmeleri. (1519.2714) ı 
ın utan 12,905 ra uruş ur. em. * 
atı ıe35 ııradır. Şartnamesi ve nünıunele. 

ti ko:-:ıf!.yond:ı gorülur. (15l0.2705) Hepsine tahmin edilen fintı 23,811 lira 
Cınsı Aded olan 53,000 kllo benzin, 11,000 kilo makhıc I 

~ - - -- yağı, 3620 kilo gres, 3054 kilo gaz ya~ı pazar. 
tllhki\m modeli kazma kılıfı 1525 ]ıkla satın alınacaktır. Paearlığı 12/4/940 
is llhkü.m modeli kürek kılıfı 2084 cuma ~ünü saat 11 dedir. Kat1 teminatı 
İs tlhkAnı modeli büyük balta kılıfı 141J 3571 lira 65 ku~ olup şartnamesi komisyon 
P tlhkürn modell küçült balta kılıfı 6!H da gö.rllli\r. isteklilerin muayyen vakfüe 
0:-tatıt piyade modeli kazma kılıfı 621 Anltarnoa M. M. V. Satın Alına Komisyonu. 

~Utek kllıfı 5732 na gelmeleri. (1520_27151 
azrnaıı balta kılıfı 1585 * 

Çapalı knznıa kılıfı 1061 Behertne tahmin ed1len fiatı 325 kuru' o. * ıa.n 50.000 nded Jdllm kapalı zart usullle mü_ 
soo kilo sabun, 1800 kilo sadeyağı klmyevl nakasnya konmuştur. İhııles1 24/4/940 Çnr -

~uayene> ne alınacaktır. Pazarlığı 8, 4/9'0 şamb::ı. günü saat 11 dedir. İlk teminatı 9375 
azart0~1 günü sant 11,30 da Lüleburgazda llradır. Evsaf ve şartname.si 815 kuruşa ko. 

"skeri Satın Alma Komisyonunda yapıla - mlsyoooan alınır. tıteklllerln kanunı:n em. 
taktır. (1512.2707) retti~i belgelerlle Uuı.le saatinden en az bir * saat evveline kadar Anka.rada M. M. v. Sa. 
tı Si) aded b~kır küçük kazan pazarlıkla sa. tın Alına Komisyonuna gelmeleri. 

n alınacaktır. Pazarlığ1 12 4/940 Cuma (1504.266(!) -- --
lJevlat demi'"yolları ve limanları islqtmesi umum id rasi ilAnları 
Muhammen bedcll 1500 lira olan oir aded Sertlik muayene cihazı 21/5/1940 Salı gü. 

~tı sant U5> on b~te Haydnrpaşada Gar blna.'ll. dahilindeki komisyon tarafından kapa. 
1 zart u ullle satın alınacaktır. 

t Bu 1 e rnrnıek I.stiy~nlerln 112 lira 50 kuru.,luk muvakkat teminat, kanunun byln et. 
~I ve.-ııkalarla te.kliflerlnl muhtevi znrfiarını ayııl giln saat (14) on dörde kadar ko _ 

ıtll<;yon Rels!lğlne vermeleri 13.zırndır. 
Bli ive oid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2720) 

** Muhammen bedell 1650 lira olan 3000 Kğ. No.; 14 çinko levha 9/4/94-0 Salı günü saat 
<ı0,30) o~ buçukta Haydarp~ada gar binası dahllindeki komisyon tarafından açık' 
<!-kııUtıne usulil satın alınacaktır. 

Bu işe girmek tstlyenlerin 123 lira 75 ku~uk muvakkat :temınn.t ve kanunun tayin 
ctt,ğı v~salkle birlikte eksiltme günü saatine k.tı.dar komisyona müracaatJan ı~zundır. 

BJ ıc;e ald şartnameler komisyondan parasız olarak dağılmaktadır. (2300) 

A.ı.naterdı.m JOO :P'lorln 69.3575 
Drük.Ml JOO Bela& 25.0407 
Atln& JOO Drahmi O 97 
8o~ 
~drid 

100 IAu l.775 
JOO P~eıa 13 61 

Budııpef:.e 

BOi:rt't 
ne:ı;rM\ 

Yokoh .. ma 
8to1:holm 

200 Penıo 26 8725 
100 IAJ 0.625 
100 Dına.r 3 4925 
100 Yen 34.3050 
100 ineç .Jtr. 31.005 

Esham TC tah.tli t 
Ergani 
Sıva.s.Erzurum 5 

• 

Kar'l!ıll r ı>~ mensucat şirketi 

20 04 
19.53 

hisse senedi 9 -

.............................................................. 

1 - GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 

bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l - KREM PERTEV: Bir tuva 
let müstahzarıdır. İnce bir 
itina ve yapılışındaki hu 
'ıusiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşuklukların 
teşekkülüne mani olur. De 
riyi genç ve gergin tutar. 

2 - KREM PERTEV: Bir güzel 
lik vasıtasıdır. Genişlemiş 
mesamatı sıkıştırarak cild -
deki pürtük ve kabarcık -
lan giderir. Çil ve lekeleri 
izale eder. Teni mat ve ıef -
faf bir hale getirir. 

3 - KREM PERTEV: Bir cild 
devasıdır. Deri guddelerinin 
ifrazatını düzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların tezahürüne 
mani olur. Cild adalesini be.sli
yprek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağsız 
cildler için yağsız hususi tüp 
ve vazoları vardır. 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanl1rı 

, 

ı _ Tanmin edilen bedeli (30.000) lira 0-

lan (20.000) metre erat yazlık elbLseUk tu. 
maşın, JO/Ntsan/94-0 tnrlhlne rastlıyan Çar. 
§amba güıaü saat lG da pazarlık eksiltme&J 
yapılacaktır. 

2 _ İlk tenılnatı (2250) Ura olup şartna _ 
mcsi hergün (160) kuruş bedel mukabUln. 
de komisyondan alına.blllr. 

3 _ 1cıleklilerin 2490 sa.yılı kanunda yazılı 
vesikalaıla birlikte belll gün ve saatte Ka. 
sıınpaşada bulunan komisyona milracaaua.. 
rı. (2564) 

~ Doktor. 1. Zati Oget • * 
, l\I alef'i .: Adapazarı Akyazı ruıbiyesinin B 1 · k 1 - Tahmin edilen bedeli (18870) Ura 

Adavazan Asliye Hukuk Dfıkhnliğlndcn: 

'l uvaıaıt ı .. .. e edıye ıırşısındaki muayeneha- olan 279 p"rça muhtelif eb'adda Slmens 
n °· dım Huseyfn oğla l\lebmed. nesinde öğleden sonra hastalarını Mart.en çeltk saçların ıı Nisan 940 ":arlhlne 

Ort:ı vacı -: Adapazarı Akyazı nahlyesinln , ,. kabul eder sl P be günü saat 15 de Kasım 
ta · a:ı Kö. de oturan İlyas kızı Hrmlfe ta. • -c rw ıyan erşcm -
aı~ındıın nleyhinizde açtığı boşanma dava. paşada bulunan Deniz Levazım Satın Al -
arz dan doJayl namınıza y&Zllan davetiye ile il&ndnn itibaren arzuhale karşı on gün zar. ma 'Komisyonunda pazarlıkla eksııtmesi ya_ 

!.thaı orl'I ği b l d ğ • blll pılacaltt.ır. 
tn". indp e u un u unuz :re.r nr.me - tında cevnb vcrmedlğ'lnlz ve muayyen olan 2 İlk teminatı (1415 93) Ura olup şart. tn n tebllğatın lltuıen yapılmasına ve .. - · 
bı~ıı:kenıenın 14/5/940 Salı @nü saat 10 na gun ve saatte mahkemede hazır bulunma - namesi hergün ~saati dahlUnde mezkur ko. 
dair lllllasına karar verilmiş ve bu hususa dığır.ız veya knmınt blr ve.kil göndermedi _ misyon~an bedeWz alınabilir. 
l<ı. <l:ı.vctıye ııe arzuhrı.l örneği mahke.me ~iniz takdirde muktezi muamele! kanuniye 3 - lstekllleri 2490 sayılı .kanunun 1ste -

l<.nuna IJsnt edilmiş olduğundan t:ır1h1 yapılacağı ilanen tebllğ olunur. 216 dlği vc.~aikle birlikte adı geç.en komisyona 
müracaaUarı. (2612) 

Sayfa 1 

HER AYIN YEDiSiNDE 

150.0 

MiLLİ 
DlYANGO 
o Lira 

Askeri Li'lelere Talebe Alınıyor. 
ı - Ku'eli, Maltepe, Bursa askeri ıbclerlııln her üç sınıfına da onumüzdekl Hazı.ran 

içinde bıışlanacak olan 940-941 ders :nıı 1ç!n talebe ıılınacaktır. 
2 - - A:ınıı.cat: talebelerin öz türk ırk:ndnn olmas. ke:ıdlslnin ve ailesinin kötü hal ve 

fÖbrtt sahibi olmaması sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına -
Ylllda da kazanması şarttır. 

! - Blr ~ne tahslli terkedenler yaşım büyütmüş ve küqültmüş olanlar kendi okulla. 
nnın sınıf geçme sınavında ipka veya bütü:ılenüye kal:ınlar Ya§lıırı boylan ve a~ırlık. 

arı talimattaki hadlere uygun olmıyanlsr askeri okullara alınmazlar. 
4 - İsteklilerin şlmdi okumakta oldukları mektcolerdekl tahslllerine devam etmekle 

beraber ıo Nisandan itibaren bulundı:kları yerlerdeki askcr~ik şubelerinden diğer kay
dilkabul ş:u-tıarile müracaat yollarını ö~renmelerl ve huna gore de kaydükabül kfığıd. 
ıannı en geç SO/Mayıs/940 a kadar t.amıımınmış elmaları lazımdır. 

~ - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları Hazirandn bulundukları okullardan askerJ Il
selerce celbecillecek ve biltunlemJye ir:almadan sııııf geçenler seçme sınavına ça~ırılacakt111 

Askeri J13e II ve III sınıflara girmlye muvaffak olanların 940 yılı kampları ilcrlde 
Mkeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla musiki A>an'nt ve kara gedikli erbaş hıızırlama orta okulla-
rının kaydükabul şarUarı ve zamanları nyn a l'l'ln edilecektir. c252!• 

ı( 
1 

1 

An bar 
• 
inşaatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
1 Kırklareli ve Çardak ü:tasyonlarında yapılacak anbar. idare binasile 

buna müteferri işler götürlı olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmUJtur. 
Keşif bedelleri Kırklareli için (15.726,55) on beş bin yedi yüz yirmi altı 
lira elli beş kuru~, ç.u·dak için de (45580.20) kırk beş bin beş y'.ız sek
sen lira yirmi kuruıtur. 

2 - Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofis Umum Miıdürlüğünden ve 1s
tanıbul fU'bemizden alınabilir. 

3 - Eksiltme 12/4/1940 tarihinde saat 15 te Ankarada Ofis binasında yapı
lacaktır. Teklif mektublannı havi zartlar makbuz mukabilinde Ofisın 
mu!ıaberat servisine teslim edilecektir. 

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

5 - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek için, ihale ta
rihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları ehliyet vesikasını 
koyacaklardır. 

l
6 - Birinci maddede yazılı ;nşaat ayrı ayn kimselere ihale edilcbifü. 

cl490t •2539~ 

İstanbul Defterdarlığından: 

Davu<ıpıışadıı Topçular kı.,Jasmda oıçme aıa. 
:ymda mevcud hurda Arlyel moto.siklet par. 
Qaları. 

Beyazıtta mmga tastlyc muhaslbllğl mahze-
ninde bulu:rıan on Uç aded piyango ke:}i..de do-
labının ah~:ı.b demir ve telli cam ıruııınıarı 

hurda rı:ıtı. Beher kilosu 
Bebekte Büyük Bebek Kilise sokağınc!ıı 47 
numaralı evde mahfuz <>n altı kalem muh. 
tellfülclrı.s hurda eşya. 
iisküdnrda Bellıniye kıcşlası ve Daya Hatun 
caddeslnöe 65 numnralı dilkkfı.n cnknzı. 
'Üsküdnrda Av vergileri idareslnde bu!unnn 
köhne muhafaza. sandalı enkazı. 
Bebekte Bebek caddesinde 272 sayılı santlha-

30 kuruş 

Muhammen bedel 
Lira. Kr. 

100 00 

17 30 

·18 

l 13 

Teminat 
Lira Kr. 

'j 5 

10 

l 50 

1 5 

10 

nede mahfuz muhtelltülclns eşya 288 80 22 
Yukarıön yazılı menkulfi.t hlzalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden sa-

tılmak üzere açık arttırmaya komılmuştur. İhale 8/ 4 940 tarihine müsadl! Perşembe 
günü Eaat on dörtte Milli Emlfık Müdürlüğünde müteşekkll komisyonda yapılacaktır. 
satış bedeli nakden ve peşindir. Tallblerin muvakkat ~mlnat makbuzlarllc muayyen 
gün ve saatte komisyona mürıı.cantlıırı. c2153-» 
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PASİF KORU 
,. ,. 

IÇIN 

Yangın sö dürme Sıh lİye Canav r 
aleti san ıgı dü ügü 

r ı lPti v s ir l .o ı ırı ynngrn sö ıdlirıne 
Y.! PA F 1\ IRUN tA v ~ıt 1 ı ı 

UCUZ, SAGLA ve TEMİ ATLI 
o:ara1' y gı ne l u~ c.ığınız yer 

A. SA~ URKAŞ Fabrikasıdır. 
l> ldurehane, Gul t1 Perşembe P zar No. 5:.ı. 1sta:ıbul Tel: 41362 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her türlft iltihaplarında, CERA
HATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan ba-

sur memelerinin tedavisinde 

PATI ŞIFAYI TEMiN EDER 

İstanbul Dordıincü İcra Mcuııırlulund:ın: 
Rıı borçt~.ı dolayı mahcuz olup paraya 

çcvrllme~ıne kc.rar verllen Muhmudpaşnda 
Hoca hrı.nındn müstecir: 

ı -m.ın"inin lkl aded yazıhane lkt koltuk 
bir sım<lnlvc ve bir aded Ollınya markalı u. 
fak yazı ınaklnesl ve bir barsak tezgAhı ve 
bl.r lrnnnpe: 

2 -> Mısırlı Mecldln bir aded boya kaza. 
nı: 

3 --l Osman Ondoğanm buhar imzanı: 
4 -) Hnm!dln 6 top kışlık fanila kunıaş ~ 

larının. 

Pıı.rayıı. çevrllmeslne karar verilmiş ol -

1 
makln 9/4/940 tarihine rasUıyan Salı günü 
saat ddrt buçuktnn itibaren Hoca h:ı.nındıı 

~·----------------------' muhn!nmen kıymeUerlnin yüzde yetmiş be _ 
~-~------------··~-~~--~ ~ni b~d~u ta~~~aa~auk~. Aksi halde satış geri bırnkılıuak 10/41940 

KU TüVü YASTIK. YA AK. YORGANLAR 
Dünyada En iyi istirahat Vasıtasıdır. 

Kuş tOyll yaıttık, yatak, yorgllnlannı kullananlar bunu her zaman takdir 
ederler. c h liraya alııoağınız bir kuş tuyO yastık bunu ispata katidir. Fi· 
atlarda tenzilat yapılmıştır. Kuş tnyn kumaşlarının her ç.,şltleri vardır. Fab
rika ve satış yeri : Ç1tkmakçılarda Sandalyecller sokak Kuş TQyD Fabrikası. 

tarihine rnstııyan Çarşamba gilnll ayn\ sa_ 
atte yapılacak olan 1k1ncl arttırmasında en 
fazla bedelle tallbUslne satılacağından ta _ 
Ublerln m~kftr gün ~ aaatte mahııll!nde 
hazır bulurunalan ilAn olunur. 938/2-UB 

Tohumluk Çeltik·• 
1stiyenler Istanbul BAlıKkazarında 
Mttksucliye hanında 63 numarada 

Nezle, Grip, Romatizma 
_.,...ıır.rıl'fl'~~~f7911. Nevra ji, Kırıklık 

ve bütü ağrıları

nızı derhal keser 
icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 

Taklidlerinden sakınınız. Her yer· 
de pullu kutuları ısrarla isteyiniz • 

. _ . . . ~ .... \:{ ...... ·'~',.,:;.... · .. · .... · r . ı · ,-.·'' · ·. ~ · ı·. 

BALSAMIN Kremleri 

BALSAMIN Güzellik eksiri 

BALSAMIN Rimelleri 

BALSAMIN Pudraları 

BALSAMIN Rujları 

FARD BALSAMIN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve BUtlln Dünyaca 
Tanınmıı Sıhhi Grızelllk Müstahzarlarıdır. 

,.. _ _. Romatizma, Siyatik, Bel Diz, Kalça 

A 
ağrılarına 4ml-lllıı. 

L c Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem - HÜSAMEDDiN ENGiN'• mQracaat 
·· -, etmelidirler. 

H kk K t P ·ı ı • d d _,• Telg. 'l'U r AL. Tel: 28388 MQessir bir il Açtır. SoOulo.tan arkalara giren sancıları iyi 
8 1 8 ran 85tl eri 8 var ır. ~ ~---------"" ~------_. eder, vOcudO kızdırır . ._ ______ • 

p· 

ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ağrıları ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerile derhal geçer, icabında Kiinde ı .. 3 kaıe alımr • 

• - ...... • - ... -- .·"',:~..._.$1Z. 
-- - - - -

Dr. IHSAN SAMI , 
Gonokok Aşısı 

Belıotulduıtu ve !htll&tlarıııa kartı pek Neırıyat Mi.ıdürü: Selim Ragıp Emet 
teıirll va ta:ı:o aııdır. Div11ııyolu Saltaıa S. Ragıp EMEÇ 

Mahmud türbesi No. 113 AHİP 1 
~---------"" S LER : A. Ekrem UŞAKLIOlli 


