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3 Alman 
ilırac 

Danimarkanın şimaline asker kruvazörü de 
ederek Alborg limanını işgal altına aldı 

Müttefiklerle A;man deniz va hava kuvvetleri 
arasında buyuk bir harbin vukuu bekleniyor 

Londra 9 (Hu•u•i) - Ekıçeni telgral aian•ı taTalından verilen bir 
habere göre, Alman orduıu bu ıabah Danimarlıa topraklarına girmiftir. 

Evvela, mühim m 'ktarda kara kuvvetlerini hamil bulunan üç Alman 
Aruvaz.örü, Danimarkanın en fimalindeki Aalborg mıntakcuına alrer 
ihraç ederek, bu limanı İfgal altına almıttır. . ·~· . 

Karadan ilerliyen Alman kıt'aları ela hududu geçerek, Şılezvıgı ıı • 
fal etmiılercl'r. . 

AHociatecl Pre•• muhabiri tarafından «N•vyork Time•» gazete•ine 
llerilen diğer bir habere göre, Alman kuvvetleri Kopenhağı da iıgal 
etmi•lerclir. 

Danimarka kıtaatının Jıarekiıtı hakkında da haberler uerilmitu de, 
lıenüz. bunları teyiJ eden malumat alınaman111tır. 

Alman ordu ve donanmaıının müfterelren yaptılrları bu ifgal haTe • 
lıetinin, daha birkaç gün evvel lıararÜJflırılmlf olduğu anltJfılmalıtadır. 

Çünkü, bir müclclettenberi Almanyanın Baltalı limanlarında mühim 
lhiktarcla aıkeri kuvvetler tahıicl ettiği göriiliiyordu. Dün de, Al • 
fhGn hcırb gemilaiııia Kolqota .doir• iler/ııınelrle olJulılan bildirilmiı, 
fakat bilahare tehib edilmiıtir. 
Danimarlıanın ifgali neticeıincle müttelilı Jonanmalarile Alman 

harb gemileri ara•ıncla iki taral hava kuvuetlerinin de İflirakile büyiilı 
lııir deniz muharebe•inin cereyan edeceii maltalrluıi .ayılmalıtaclır. 

Nevyork 9 ( A.A.) - Nevyorlı Timeı !aat~Iİ, Maciay ra~yo~nun 
Kopenhag telıiz i•taıyonunclan bir . meı'!ı ald,..nı ~ !':,~ '!'eeaıcla, ı•ta,. 
Yonun Alman a•kerleri taralından ııgalı haber verildıgını yazmaktadır. 

Nevyork 9 ( A.A.) - Nevyork Timeı g~teıinin muhabiri, bugün 
ttılak •Ölrerlren Almanların Kopenhaiı iıgal ettiğini haber uermelıte • 
ılir. Muhabir, bu haberi, ıan•iir konmadan birkaç dakika evvel çekti. 
fini ilave etmektedir. 

Lonclra 9 (A.A.) - Kopenhagclan gelen haberlere göre, Alman 
lut'aları, Sle•vİg hududunu tecavib etm"ılerclir. Sonderburgdalıi Da • 
nlmarlra garnizonu, fimale doğru çelıilmelrteJir •. ~ç Alman lmıvazörii 
lliclclellrahrt limanına girmiıtit. Alman aılrerlerı lımana çıhmıı ve •o
lrdıları iııal etmiıtir. Aıker ıevlıiyatına a"tl olan üç büyük Alman ua
PUru, büyüle Belt boğazında bulıın .. "!'!lrtad'!: .... 

NorvEiÇ~ ·· m-Oü8fikleri 
şiddetle protesto etti 

·Almanlar: "Müttefiklerin ilk darbeyi 
indirmelerini beklemiyeceğiz ,, diyorlar 

orue 
Norveç hükumeti Oslogu terkederek hükumet 

merkezini dahile nakletti. Norveç sahil bataryaları 
Alman harb gemilerine ateş açtılar 

ı··-........... ·-·-·· .. ··-·-··· ........ --.-· .... ı 

Vazı· yet . a:.nntam:n <~:;::!leri ~~!:= ae~~1:~e S:~ııb:!:;Y:::ı~la~~=-a~ 
iıa•l edildijine dair bu aabab Nev • Karaya çıkan Alman kuvvetlerı 

d 
• yorktan alınan haberler, reımen dahile doğru ilerlemektedirler. ne ır ne teeyyüd etmektedir. 1 Norveç hükumeti Oalo'yu terke -

' Filhakika, Alınan radyoıu, bu 1&• derek, merkezi Noneçte Hayman 
•ı• ? bah huıuti br neıryabnda, mütte • tdırine çekilmiıt:r. 

O 1 lr fiklerin Norveç eularında yaptıklan Ncn:veç ~iye ~ırı Koh~ ~s-
• harekete karıı korunmak &zere, AJ. lodaki Amerika elçlıı Bayan Harı -

.....---- YA Z A N ----• 
Emekli general 

H. Emir Erkilet dirmiftir. Norveçteki lnailiz aefiri lnailiz 

1 many~n Norveç ve Danimarkayı mana vaziyeti anlatarak, Norveçin 
: himay•i altına aldığını ve bu iki Almanyaya ilahı harb ettiiini bil • 
•ı memlekete aıker ihraç ettiğini bil • dmiıtir. 

Alman kara ve deniz kuvvetleri tebaa ve menafiinin himayeıini A -
ıSon Postaı nm ask.erl muharrlrl k 1 d 

1 
bir taraftan Danimarkayı it1al e • meri a e çiıine tev i etmiştr. 

.. . . derlerken, aıker yüklü diier dört Norveç ve Danimarka ile diğer 
Muttefıklerın Norveçe bir nota ver- Alın h b iı" de Noneç ıahH- Avrupa memleketleri arasında tele-

melerini müteakrb bu devletin kara 1 1 • and ~r aeml aılmıt ve bu aabah fon ve tel--f muhaberatı kesilmit-
dhkm ı . h b' da erıne osru yo ··-

sularına ın_ıa~ o e erı .. •~ ın - aaat 3 de muhtelif noktalarda ihraç tir. Vaziyet ıüratle inki.-f etmekle· 
ha fazla bır şıddet ve enerJı ıle icrası barek . t dı'r 

. . 'Ik . t eti yapmıı ır. . · yolunda verılmış kararın ı :craa ı 
sayılabilir. Filvaki İngilizler dün bir 
saat zarfında Oslo önlerinde Narvik
ten itibaren Krist Bergen ve Alasund 
önlerine kadar 180 mil murabbaında İ 
bir sahayı maynlemişlerdir. Maksad 
tabiatile Almanyanın kullandığı son 
bir deniz yolu olan Norveç kara su
larını kapamak ve ablukayı şiddet

lendirmektir. İngilizler ayni zamanda 
denizaltı gemilerini de bu sulara sü
rerek üç Alman ticaret gemisini tor
pillem.işlerdir. Diğer on beş Alman 
gemisi de methalleri maynlerle ka-

( Devamı 3 üncü sayfada) 

Kadıftöudeftl ıacia ____ ,_ .. ____ _ 

Oslo, 8 (A.A.) - İngiliz ve Fransız mede bulurunuşlardır. Görü§llleden son- '··-··· ................................................ ./ 
elçileri bu sabah saat 7 de Norveç harf .. ra, parlame.n~ hariciye encümeni, Alman donanmasının 

Kurbanların yetim 
kalan çocukları ve 
komşular neler 
anlatıyorlar? dye nezaretine giderek Norveç kara su- fevkalade bır ıçtımaa çağınlmıştır. • • 

larına mayn konulduğu hakkındaki no- ~abinenin ve hariciye encümeninin hareketı şayıaları 
taları tevdi eylemişlerdir. müşterek toplantısı, saat 10 da başlamıt-

Bu ziyaretleri müteakıb, Norveç baş- tır. Londra, 8 (Hususi) - Amsterdamdan, 
Vekili ile !hariciye nazırı uzun bir görüş-. (Devamı 8 inci sayfada) Kopenhagdan ve Oslodan alınan haber-
'!lm--.;;;;~;;.;.~;;.;.;==--=--====::i:::ııı _ _ _______ _.____ lere göre yüze yakın Alman harb gemı· 

Sahte bono Suçlularının sinin, bugün saat 11 radde1erinde kısmen 
Kategat ve kısmen de Sund ile Belt yolu 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

evlerinde arama yapıldı 
Mevkuflardan Selanikli Hüsnünün karısının 

üzerinde 7.000 lira bulundu 
Sahte mübadil bonosu tanzim ede-ı bıta tarafından ibir araştırma yapılmış 
~ Ankara ve İstanbul Ziraat Banka- ve kctrm Mürüvvetin üzerinde lastiğe 
laı ı şubelerinden yüz bin liraya yakın sarılı 7 bin lira ıbulunmuştur. 

Edirnede 
35~ev 

sular altında 
SON SU BASKıNLARINA AID 

RESMi MALO ~AT 

----·-·----
Cesedlerin defnine izin verildi 

Para çek~ekten maznun olarak adli - Mürüvvet sakladığı bu paraların 
feye verılen 11 suçlunun sorgula,.,na a· . ·a ld - ·· 1 . d Ed'rne s (Hususi) - Bu sabah sular '4 .. .. . . • . . - . ken ısıne aı o ugunu soy emışse e ı , 

1 uncu ıstıntak hakimlıgınde devam o- 'd(! \Q_.-~ . ·b ·ı cd memiştir. bu "tibar- çekilmeğe başlamıştır. Bıt sebcble s::ıbah-
Unıtıaktadır. 1 '7'~· 1 ıs 8 

, .' ~e· . . 
1 

leyin tren lstanbula hareket etmiştir. 
Bu ~bekenin ele başılarından Sela- la .bulunan 7 ~'\ /~a bu ıddıa etra~~n.. * 

nikH Hüsnünün evinde dün Müddeiu- d~r"tahkik:ıtı~ inlcışafına kadar mud- Edirne, 8 (Hususi) - Sabahleyin çe--
rruunmkçe görulen lüzum üzerine za- ~iumumilikçe' ala~ulacaktır. (Devamı 3 üncü sayfada) 

t 

(YUISI 8 inci sayfada) Faciaya sahne olan ev ve kurbcmlann çocuklan 
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Her gün 

Ekmegimiz 
\..- Yazan: l\Iuhlitin Bjrgen _J 

T ıurkiyenın gıdası ekmek üzerine 

kurulmuştur. Bununla beraber, 

acaba, Türkiyenın her tarafında jnsan -
lar, bu eiSS gıda maddesim temiz olarak 
elde ed bı!.ırler mı? .Bu, hakikaten üzerin 
de durulacak mühım hır meseledir. "l ürk 
ıktısadı~atının tarıhl tekamulü, Türki -
yede mılli bır pı asa tesısıni temın ede -
memiş olduğu gıbı bizim mılli bir ekme- 1 
gımız de yoktur. Türkıyenın her tarafın
da bır başka turlu un, başka turlu ek -
mek ba ka turlu fıat vardır. :Bırçok ik
tı adı me ele enmız gibi, ekmek ;nesele
m z de oylece ha1ledılmemış bir halde 
duruyor ve bizden kendısınin hallını is -ı 
tıyor. 

1 
Benı bugün bu meseleden bahse ı;ev

keden sebcb şudur: Son g nl rde g .. ze -
telerde beledi) e kımyahancsmde tahlil 
ed1lmiş hır takım numunelere aid bazı 
netıcc He tes d i et ım E r gaze er
de okudu um ha\ adıs yanl değılse, be
lediye kırnyahanesinin muayene ettiği 

bırçok ı tiıh'ak maddelermın muhım bir 
kısmı bozuk zuhur etmı t r. Bır kere, 
beledıye kımyahanesınin yaptığı bu mua
yenelerin her zaman yapılıp yapılmadı
ğı, her :zaman elde edılen netıcelerin 

böyle olup olmadıgı, böyle olduğu tak -
dırde buna karşı alınan tedbirler vesai
re, vesaire, hep üzerinde ehemm.ı) etle 
durulması icab eden bir takım mese1 eler-
dir. 

Bu meselelerin içine girmek. onlardan 
)azım gelen neticeleri çıkarmak müşkiil 
olduğu için bunları bir tarafa bırak ca
ğım. Fakat, yüzde kırka kadar cavdarla 
mahlQt, yahud içinde canlı kurdlar bulu
nan unlara tecadüf edı1mekte olması, her 
halde, başlı ba~ına tetkike değer bir 

R e simli lllakale : 

Tecrübe, kiyaset ve ihtiyatkirlık yaş ile gelir, 
gelince fayda vermek için olgun bir baş 
ması lizundır. 

fakat 
bul-

Anlamadan yaşayanlar 

Her yaşamış adamı görmil§ sanma, her göreni de gördü -
ğünü anlamış bilme, görmeden ve anlamadan ya.şıyanlar 

.ekscriyettedirler. 

Sözün kısası 

Ben imiş:m 11 ürteci! 

~----- ıE. en-.-.,. T11lu 

M u.1evvc Adanadn, icraat ıtl ğ dn; 
.,kn.llptosları budıyan ve kagnılan 

hortlatan zlhn yet, Şehi.r Meclisin e :ten • 
di&nl m 1dafaa ederken, hıı .autund o işle.. 

1 t:ı.tbHı -eder ~llu çik:ın yazılarımdan do.. 
ey:ı bana da hücum etmeyi 1hm l ey eme.. 

imi§ .• 
Adanaaakl muhabir :arbda§ıınızı b dir.. 

dJjine göre bu müdafaa ve bucum e.m ın. 
da o zihniyet ıöyle ceva.hirler de vur .. 
muş: 

- Ohliptos hi_çblr vakit şehir ağa 
maz. VakWe bunu dikenler ha 
Gueteler ııbunlann Jcesllmeainln bir 
old$nu ,azdılaT. Halbuki bunları mu 
faz~ arzu u bir 1rtıcadı.r 11 

r. 

Şu halde, demek olqyor ki ağaç koruma ka. 
-nımunu yapan devlet makamı ve o u on Y
lıy n mll! t veklllerl mürt<>ci, r 1.: 

Adananın m ~ur ok liptosıarını ~ .} 
etmek t.~tediklcrl için te ekkür mck ub:.ı 
deren Orman Muhaf za Genel Komu 
murteci, içleri yana yana beni o n a • m k. 
tel ne .slı!' klC' ip de fecaati mu.şah ı!e e u .. 
reıı heye nl Adana nçlerl mur cı, Şc • 
hlr Mecllsınde beldelerlnln menafiıni mu • 
dafaa edE'n ?e\-at mUrtecl, nihayet oon de 
murtec_ de Gerlllğin sembolu ka nıları ma
zinin örumcekll çukurundan çekip mı.;denl. 

yetin ortasına salıveren zihniyet ile'"l oy e 

;.~?~~~~E~~~~~~f ~~~~ 
1.()(J().(J()(J c:olara r--·---·---···-·--···-··--·, Canı •ıkılan mUrtecllt'r ziimreslne katmakta gene guç -· H n b. f k Iük çekmlyecc-k ve bu husustak del ı 
Sigortalı llaca"lılar İ ergun tr 1 ra onun za anı mudaraanamestnden ıaca u:ı 

Bu karikatur·· 1 Unuta-n kı"m? \ J Londra hayva- - Bu nhçlar, elektrJk teııerlnden bitini 

I• ko:>a~ \le olüm t.ehllkcslne b ~ ma z 
meşhur sinema ) .-} nat 'bahçesinde bu.- kalmıştım Bunun Jı;ln bunlann k -Um ı e 
yı'.dızı Sonja He- ~ : Evli bir kadın, kocası evden çıkar- lunan hayvanlar emir verdim' 

nie'nin karikatü- =ı· Jcen bir mektub w~, ve sıkı aıkı da harb rejimine Demek ki b:.ı işte herhangi bir 11 rlUk ha. 
tembih etmi§ti: • l k tı k s f • · rüdür. Güzel yıl- ( ._, S kı bu k b tiıbi tutulmuş ar- re e ye . adece men aat var; şahsı endı-

J ', lıı ?_;::;; ı - a n me tu u postaya ver- dır. Bu rejim bir şe var; üst(!llk de hısım, akraba g yretl , r. 
d1z ayni zamanda ( r::::;:::: ~" ıl meyi unutmıyasın. k ha vanların Zira, .kesilen ağaçların ekseriyeti ter~ ha. 
mükemmel ve e9- \....: Akşam, kocası eve döner dönmı>z ço Y nunların, amca beylerin, bey pederlet:iu -e-v_ 
siz bir patinaj : .sordu: canını sıJcmakta- lerlnin hizasına dü,,en talihs.lz ağaçlardır. 

• j dır. Bunlar meya- 'Ba"ka ··uler~kl a~açların kesilmemiş ol • 
şampiyonudur. Ba • - Mektubu postaya 1'erdin mi? 

nında bulunan bır ması da :ıtağn'yi hortlatan zihniye n boyle 

me~udur. 

İ&tanbulda Y8§1YaD sekiz yUz hin nü1u- cakJarını her türlü =: - Vermedim kancıgvım, dur anla- bir ı it_. _._ -1Ata N-15' k pars son günlerde mem e "" UAvaaını muı:,<MA ya """'ma 
sun ana gıdası ekınektır . .Hergiın kesılen kaza ve hastalık- tayım. faz:.a asabıyet gös- istedlğlnl mükemmel.en lsbe.t eder 
et mıktarını Istaniıul nufusuna m.usavi K d · · z ,.,.. Yal biz -'h '" ı.e h k'--·-"'-lara karıı bir mil- a ın sınw enm-y.ı: termeğe -başladı- nu o .... nve: , a """"u.u.a r • 
mık tarda taksım etmek ıcab etse eti bol d 1 - Ben !ana unutma, dt!/e tembih fetm~ old ıf u sözleri reddetmek v bllm • 
Tü k d ~ :ı...:- bet ) on o ara sıg<Jrta ettirmiştir. S ğından kendisme hergün iki saatlik gez- der. l"ullandıllı irtica .tabirinin hanrrı Y"r • r ıye e ... ır ın.sanın .uasesıne ısa e- - -- etmemiş miydim? en işt.? böylesin- o• ... 
den · mik Ç / k h meler yaptınlmaktadır. Bu sayede tek- lerde kullantlacağını blldlrmek ıs erız. 

etın tan, etsiz Alrnanyada halen ıpa a dans.'arı ile r:Ö ret dir, ne Ol$0 ımutursun. Ben hiçbir şey .. 
b ıka il t edil t >' rar yiyecek yemeğe başlamıştır. Resim Mam1.ır ve tnf'denl bir beldenin m azar ı_ msan aşına ves e evzı en e b /ı tmuttıryor muyum? 

mik bul illan bl·, kadının se aletı• parsı ve bekçisini ..n..+armektedir. nı tahrlb denlere karşı, ancak .nemi ket 
tarını ya ur, Y~ ua da bulmaz. Şu ' - Müsaade et te karıcıgvım söyli-. &""-. atklle ayskl11nanlara mürteci denmez. 

halde, İ&tanbul içm et, bır nevi l~ks gıda Amerıkada Loe Aqgeleste oturan ·yeytm. Canlı papağan ~ni Mürteci oldur ki, tayyare, demh:yolu, oto. 
sayıbr. Kiıtlenin gıdası, İstanbulda bHe, Patricia Winfrey adında bir kadın son - Ne söyliyeceksin, bir alay ma- f '/ . L 

1 
. / mobil ve kamyon asonda kağnl~i hortla • 

ekmek uzerınde duruyor; bu muhakkak- aylar içinde pek büyük bir sefalete düş- zeret değil mi? gaz~ ecı erı v!"S erm 1Ş • ••. tırı 
tır. müştür. Günlerce aç kalmış, nihayet ha- - Hayır karıcığım hele dinle, sen c"Mcğer canlı papağan beyni yorgun D:rnlanm ele almakla iftihar duyduğum 

Ayni zamanda, İstanbul iki ıbüyük im- pis.haneye g~ ve böylece açpktan bana verdif1in zarfın üzerine adres gazeteqilere yeni lbir hayat ftkırlerine muhterem Adanalı yurddqlarıma, her tür-

paratorluğun bin senelik merkezı olmak kurtulmalı tuarl.anuftır. Günün birinde yazmayı unutmuşsun. küşay~ ~~de~!... ' !~~~~:ıın:nd:-:ıe =!~:ı:: 
vasfını tqıym. ıllu büyuk imparatorluğun bir t~la alıruş, büyük-bir eczanenin came \ -/ 'Bu rnühım tıavadıs Şanghaydan alın - ıerlml .arzt>derim. 
bin Rnelik merkezi olmak, bu şehirde klnını 'J>U'.Ç3lam., yakalanarak mahke - ·-E k , , h mıştır. Şanghayda bulunan ve ekserisi 
devlet ve tehir .hayatının binbir tecrübe- meye JRVkedürniftir. Bakim kendisini r eK.~re ma su~ geni Çin ve Japondan mürekkeb gazeteciler 
den geçmif olması ve bu tecrübeler ara- 17,821 dolar nakdf cezaya mahkfun et - bir saç mor!a -ı günün ~ı:gunluğunu çıkarmak ve Av- ---·-··-··,·-·-········----··· .. ······-.. ·-··· 
aında mütemadi surette ıslah edilmiş bir miştir. Fakat kadının zarureti nazan Bir vakitler erk~klerde alabros saçlar rupa havadislerini aralannda munakaşa Alrodlt kitabı nizam vücude gelmiş bulunnum demek- dikkate alınarak anctltk haftada 15 doları moda olmuştu. Yeni har!> bu modayı ye- eylemek üzere a'kşamlan §ehrin en mu -
tir. Çok uzak geçmişi bırakalım, İstan - vermesi kararlqtırılmıştır. ı niden meydana çıkarmıştır. Bu defa bu- tena bir gazill<l6tlnda top'anmaktadırlar. Pierre Louys'un Antalya meb'usu Na
bul, modem Türkıyenin. o kadar metbü Vaktile çıplak damlan ile büyük bir nu ortaya koyanlar Fransızlardır. "Fakat Toplantı başlar başlamaz hemen ..:beyin• suhi 'Baydar tarafından tercüme edilen 
18118111 edl!en Tanzımatın en eski bele- şöhret kazanmış olan Patricia Winfreyin bu yeni saç şeklmin :ismi calabroS> değil- faslına geçilmeıktedir. - Mevzuubahs olan Afrodit kitabı aleyhine açılan davanın 

diye tefkilltına sahibdir. Eğer, bu şehir- acıklı akibeti Anderson Jardin isminde dir, tanklara karşı yapıla'1 manialara beyin papağan beynidir - aşçı gazetecile- beraetle neticelenmesi ve karar1n tem
de de halkın ana gıdasını teşkil eden ek- bir protiatan papuı tarafından öğrenil- benzetildiğinden anfüank ısmini almıştır. rin bulundukları büyük .1aloaa :kafes yizce tasdık edilmesi üzerine eser satışa 
mek Jrurdlu ve kanşık undan yapılıyorsa miş. avalh .kadın papasın evine misafir Şimdi Fransız ordusunda a:ntitank saç- içinde bulunan canlı papağanlar getirip çıkarılmış, kısa bir zaman içinde mevcu· 
'bu demektir ki biz henüz bu asra mahsus olmuştur. , lar pek modadır. arzu edilen miktarda ~an beyni &ı - du kalmam.ıştır. .Kitabm bütün tabıları-
~ uzateh~ ... hayatı tanzun edebilmekten ···············T·····A .. -·-K·-.. -V_l .. M .......... --.. - karıp onlara vermektedir. ~u papağan nın hasılatını zelzele feliketzedeler'ne 
~-- 6 ._ rin büyilk şehirlerde ve büyük değirmen beyni çiy olarak şaraıbla yenmektedir. teberrü .etmeğe .karar veren Semıh LlıW 

Halbuki, İstanbul belediyesı ekmeğı ve merkezlerinde elele ver.erek yapmalen- Beyinleri yemek c:aadetine ınazhar bu- Kıtabevi, halkın ısrarlı talebleriru cevab-
fınnı mütemadi bir nezaret ve teftiş al- dır. Ti.irkiyenin buğday ticareti ofisin Junan gazeteciler, kendilerind~ fikri kud- sız bırakmamak için, Perşembe günü ye-
tında tutar. Hatta. beledı) enin en büyük hakimiyıeti altında bulunuyor. Büyük de- ret hissediywlarmış!... nı tabını çıkaracaktır. , 
işlerinden biri de ~rin ekmek iktısadi- ğirmenciliği de .belediyeler ellerine ala- Fakat piyasada eserin şöhretinden jsti .. 

yatile meşgul olmıe.ktır. Eğer, buna rağ- cak olurlarsa, devletle belediyenin el ele T avugıın gözi/e ho .. OZ iade -etmek istiyen bazı kitabcılar, bu .ki-
men, v yet belediye kimyahanesinin vermeleri ve sermayelerile birbirlerine nasıl gö"rüfi;rm .. Ş / tabı tercume ettirerek hemen nşetmi§-
gösterdıği .a.i :i&e artık söylenecek söz rnüzahettt etmeleri aye1ınde Türkiyenin lerdir. •UI 1 · l* ~ "k h' l d Komşumın tavuğu 'komşuya kaz gö -yoktur. un mese esı, evve a vuyu şe ır er Pn - Bü.u.ik i>ir likir ötdavasına mevzu 1 .... lrn 

b ı k tile M!d · i b' h l ı GÜNEŞ Rebı"u·· ·e.,vel iMSAK riinür derle.TL Amerikada Nev~rk 'ta- 'J- ""ıt-"' * a• anma frure , rıc ır a yo u- .. • Al 1 . .. . f ö 1 · d eden bu kıtab artık bir kir ve .:istismar 
. na girmiş bulunur. ~. o. biiye a im en muzen pro es r ~ın en lm -ı.. ,~- .-1;~ E 

Beledıye bu hale .karşı nasıl çare bu - Kanaatimizce bu davanın halli bu ka- t> 80 1 ı -17 birinin yapmış olduğu tetkiklere göre mevzuu o am- .uumı ~...... rın 
lur? ~ayet baSJt: Zaten. İstanbulda e.k - dar basittir. Eğer, onu halledemiyorsak, ıo 51 8 08 tavuk horozu kendisinden tam altı mis - maddi ve ınanevi birçok külfetler'ne k:d-
mek fıatlannı narka tabı tutan beledıye, bu onun halledilemez bir dava olmasın - ôtle ikindi Alc,am Yst.ı li büyük görürmüş! Yalnız büyük gör - lanan tabii Semih Lutfi Erciyas bil~, ki-
İstanbulda de~--.. llik j !erini de eli- dan A..JW1 bız' ı'm ____ ...;1anmızdan ilen' .,,._ ı--T--1-S-~D-..--;---1---..--u kl kalınaz, ayni -zamanda borcnu fev tabı maruf matbaalarımızdan birinae ve 

lS"•uoo•- ~....., &wt1u e~ ~. D. . . S. D. :S. D. 1 rne e k trol l d .1..-- arak bü'..:' _ _,.~ h 
ne alır. ı.tanbul i.stihlik piya asının alı- lir. 

1 
E. 12 15 15 M 18 41 ~ 16 kalAde güzel ve -cazib bulur ve -bu Amil- on atın 8 ~tır nın .lliöU rı-

cıaı olarak piyasadan istediği prttakf _ 
11 1 

_ _ __ m v. 5 M 9 a 1 • _ 1 115 ler dolayı5ile ona ram olmayı büyük bir sılatını felaketzedelere vermeğc bazı~ 
bujdayı piyasanın normal f'atlarile alıp (AL~ U..Jİ.llll!ll•• ==-==-.:.:::::ıı:==--=-=:::::ıı:==-=ı=z======= zevk sayarm"!... landığı halde, diğer kitabcıların, hem 

;r -Y meslekd., .. ı ........ .,. aid bir fedakArlıw , hem 
bu değirmenlerde, en fenni prtlarla ö - :============================================~· ~u ... ft11ir ve fınncılara unu standardize ol _ ( de felaketzedelere aid maddi hisseyi is-
m111 bir halde ve yeknesalt bir fiatla tes- 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M ~ 1 tismar ederek kapıfIJ18k istemeleri el ·t-
lim eder. 1.atanbul beled'yesi için bu ifde te doğru olamaz. Her bakımdar. ten'k -
kir etmesi dahi :mümkündür. Bu tefeb _ Elimize ıeçen bir Macar .gazetesini okuyorduk, gözümü- noktada muharririn haklı oldıuğunu kabul ~tmek mecburi- 1 ni mümlcün v~ lüzunilu bulduğumuz u 
baspek ıbüyük bir Rrnlaveye de muhtac ze Türkiyeye gelen bir muharririnin yazdığı rncktub ilifti, yet indeyiz. Yedikuleden tA Sirkeciye kadar uzanan saha gibi teşebbtislere alet olmak istemh en 
delildir. l.tanbulda değirmenler vardır, müta1ealarının ve hükiiınlerinin mühim bir kısmını yanlış İstanbulumuzun en güzel, fakat ayni zamanda da en harab okuyuculara c.Afrodit:. eserinin :Nasuhi 
bımlan 18tm almak ve onların bazı ek _ bulduk, fakat bir noktalı ibilhasc:a dikkatimize çarptı: ksmını teşltil eder. Buna mukabil hemen hiç deni~ce« ka- Bay.dar tarafından yapılan ve Semüı 
ilkleri varsa bunları da 1alah ebn k i§ _ Muharrir JCüçtıkçekmeceyi geçiyor ve birdenbire harab, dar az bir para ile tamamen satın alınması, lrolayhkla tan- Lütfi Kitabevi tarafından çıkarılan tam 
ten bile deifidir. tahta •e tenebden yapılnu§ mahallelerle modern apartı - zim edilmesi. Üstelik belediyerni.9e k6r temin etmesi de ve bakiki tabını ibirkaç gün beklemclerl• 

Bu bir hal feklidir; ikinci bir bal tek- manların tefkil ettiği tead' karfılmda kalıyor. Üzerine çö- mümkündür. Bunu görmemif, anlam.amıt, hatta üzerinde ni tavsiye ederiz. 
li e toprak maJypıJJeri ofisinin bu ile tren ilk tesir tamamen mpnfidir. de dü§ÜnmeıniJ değiliz, fakat işte .seneler var ki, J(Syleriz; Böylece hem eksik 1erclimelerin vere-
riidahalesi feklınde olabilir. Ayni ifi. Yazıaınm ymıhf bmn1arını bir kenara bırakalım, bu sonra :iji gene olduğu noktada bırakırız. ceği yan11" fikri önlemek ve hem de 'fe. 

İstanbul, Ankara, İzmir vesaire gibi btr J S T c R J S T E R I N A ... . &.JI • 
1Aketzedelere ata 'bir 't~ııaiin lbaşkala-

takun ~J~ binit bu ofis de ,,..- &. 1 N A N, -nl _..,. rı tarafından -azaltı1masına meyıllan Wl'-

bflir. Daha iyisi, bu işi ofisle belediye1e- memek 'ltnm ~· 



Vaziyet nedir, 
olabilir ? 

ne 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
panan baLI Norveç fiyordlarında mah
pus kalmışlardır. Mensubiyetı bellı 
olmıyan bir gemi de yeni maynlerin 
bir infilakı ile batmışt 1r. 

İşte bu yeni hadiseler scb~bile d..ın 
ve dün gece radyo1ar bol bol malU.-

Sayfa J 

E 
e Şimali Avrupada yeni 

bir ihtilat tehlikesi 
narh oenişliuor, isuec ue .noruecıe 

hUUUh muharebeler b Mleniuor ı mat verdiler ve hatta 90 ila 100 par- a:-be giren devletlerle girntlyerek bi. 
çadan mürekkeb bir Alman deniz fi- taraf bir halde kalan memleketler a. 

ı. Müttefikler Norveç sahillerinde 180 mil murabbalık 
mayo dökiüler, 2 - İngiTıiz denizaltıları 

losunun Danimaı ka ıle is\ ec· arasın- r:ısındakı munasebata yeni bır veçhe ve ıs. r 
~ tikarnet vermek istıdadını gi:ısteren P.n mü. 

sahaya 
Norveçte 

da Kategat boğazında şimale doğru hım bir hadise karşısında bulunmaktayız 
ilerlediğini haber verdiler. Bu lladıse İngiliz _ Fran.sız deniz kuvvetler: 

3 Almaa gemisini batırdılar, 3 - Alman 
Bundan ba•ka Şrmal denız~e Bc.ıtık de_ tarafır:dan Norveç kara sularına mayn do, 

nizi sahlliı>ae bulunan Alman kıt·a1aı ının killnıek .ı:uretlle meydana getirilen fiili va. 
ha"bın bıdayE:tindenberi devam eden ko - ziyettir. Müttefik donanma, bu teş~bbüse 
naklama slı;temlerinde bir takım değişik - İskandina1:vanıu Narvik limanından Al 

gİtfİÖ"İ bildiriliyor llkler oldtığu ve hatta bu kıt'a1arın vapur - many~p·a demir cevheri nakline mani olma~ Norv~çe ~ ı ıan• binmek ve ınmek talımlerını artıınlı!<:. lç!n gl:t~miştir. Ve bu maksad da, alaksdaı 
lıuı verııen haberler cümlesindendır. ~c-.rletler tr rafından gerek Norveçe, gerek 

Londra, 8 _ Salahiyc•ttnı· İngiliz muh- de de ikinci bir infitak işitilmiştir. Bu- Tahtelbahir, evvela gemiyP durmasını I Bermutad ~.erhangi taraf.tan bir h~rı>ket Isv:~c. birer nota ile bil~irilmiştir. Norve~ 

dora:ınıatı :ıın 

fel!eri, Norve sularına ma n koyma a- ı nun sebebi henüz malüm de~ildir. ihtar etmi tir. Fakat emi oluna devam olur$a bu .daı~na tefsir ve ızam olunuı. o - kaıa sularına mayn dok~eslle şimdiye ka. 
ıneli ,· . ~ Y . . . . . • • • 0 ·~· ş 

1 
g. Y. . nun ıçm Ing,Jterenın Norveç kara sularına d::ı!· )apılıı okta olan nak.lıyat durabilir mi? 

ye~ınm bır saatte yapılıp bıtırildığı 15 ,.~dm an g~mrnı mahsur kalc'ı 1 ettıgmden do ayı torpıllenmıştır. Atılan mnyn dökmek tedbırını ve bundan doğabı _ Bu, bir ihtinıaldir. Maamafih bugunc kadar 
ve bu esnada, mayn koyan milttefik ge- Londra, 8 (Hususi) - ~orveç kara su- ilk torpil isabet etmemişse de, ikincisi leC'Pk :10tic{>Jeri sükünetıe tetkik etmek murn bu sahad::ı yapılagelmi..ş o1an tecı·übcler, bu 
lnilerin herhangi bir taraftan hiçbir mu- }arına dökülen maynler vüzünden, 15 Al-\ tam hedefe varmış ve gemivi bat1rmıştır. !ık olul'. gibi te1hirleı·le bu nevi nakliyatın 5nünı 
halefete mo.ruz kalmadığı bildirilmekte-jman gemisinin Non·eç Ii~.anlarında mah- cPosidon> adındaki 6000 tonluk Al- Iııgııızler Norveç kara sular~nda .bu ş!d __ !geçmenin _mii1'.1kün olmadığını göstermiştir. 
dıı· k ld • .. x-.. ·ın . . 1 t 1 .. d O 1 f' d k detlı tedbırlen alırken Norveçın bıt .ıra flıgı_ E~ascn muttefık devle.Ierce de bu ~aklk:ıl 

· sur a ıgı Oı;.enı uştır. 1 man pe ro gemısı e, s 0 ıyor u açı - nı korumak voluudaki aczini veya bı!C;rek, malum oldu§u için Norveç kara sularına dö 
Oslo. 8 - Gazetelere göre maynlerin Bu gemilerden yedisi Narvik, diğer ı ıarında gen~ bir İngiliz tahtelbahiri tar~- [ istiyerek Alın.an taraftarlığım bir sebcb \'e kulen :navnlerle i.stıhdaf edllen gayenin da: 

döki.ı.Jdükleri yer Alasund, Christian- sekizi de muhtelif Norveç limanlarında 1 fından torpıllenerek batırılmıştır. Gemı- ;sas olarak ele almışlardır. Malumdur kl ha başka olduğunu kabul etmek 19.zımdır 
&and ve Narvik civarıdır. f>ulunuyorlar. 1 nin mürettebatı kurtarılmıştır. Ingl.Hzler dahr. Altmark vapuru hfı.dLsesi e'>_ Şoyle ki: Bu mıntakada vücude ~ctırllen 

Norverin tetbirleri Bu gemilerden herhangi biri hareket 1 cKre ter> adındaki 2350 tonluk A 1 man nasında .. Alman vap~rlarının, kara . .;:.ıhuın ~: mayrı tarlnların~ yerlerini ve ;eçid nokta. 
"r tt· . kd" ·d . t lal :ı.·· .• y . . da seyru.seferıne musaadede devam ettlgı larını anr:tk muttefik kuvvetlı>r 01! ilkleri 

Oslo, 8 (A.A.) _ Bodoe liman kuman- e ıği ta H .~· Y~ mayn ar arına 'uş- gemısı de, Norveç kara suları harıcınde takdirde liızum göreceklerı mukabil tedbL 1çln Norveç n İsveçin vaziyeti son dnece 
danlığı Narvike giden Westfiord'de bil- mek veya mutteftk donanmaları tarafın- torpillenerek batırılmıştır. lrı alacaklarım Norveç hükfımet.ine bildlrmi~ mu~küllPc;mlş olacaktır. Bu devletler bitaraf 
tün rnünakalat ı durdurmak emrini al- dan yakalanmak tehlikecinP._ maruz kala- Bunlardan başka, Stokholmdan bildi- lerdı. İşte ı.mgünkü tedbırler daha o zaman olmı:ılaı ı lıaseblle, kara sularında ve kendi 

caktır. rildiğine göre bir İngiliz kruvazörü de.\ ihtar olunan tedbırlerden başka bır ,ey de. rız"l::ırı l'iliıfıııa yapılan bu işi kabul etmi. 
tnıştır. lngiliz denizaltıları üç Alman Lilisaııd acıklarında bir A'man tahtE>l-11 ğilrlıı·. J yebi!lrlr.~ Bn .. tak~irde müttefiklerle miihlın 

Bu tedbir, Norveç sularında mayn tar- ... b ~ d I bah . b ' t t H .. b h b . Şıındl Almanların bunlara mukabıl ne ya_ bir lhtilafa rıu.şmuş olacaklardır. Yahud bu 
1 1 l gemısını aur l ar irinı a ırmıs ır nnu7. u a en . a arı vücude getirilmesi üzerine a ın- • . · ·· pacakları me.~elesı gelır. Fakat bunları mu- eınrlvıtkfl knbul ederler. Ve o ı.amaıı, ıu 
tnıştır. Londra, 8 (Hıl.'>""tl:.ı) - İskandmav su- teyid eden malumat yoktur. t talca dan evvd Alınan donanmasının [ngi _ mırtakal!!.ı dak; seyriisefer müttefik donıı.1. 

ları etrafında harekete geçmış olan İngi- Stokholm 11 <A.A.l _İsveç genel kurma. ıız donanmasılc boy ölçüşmek isteyip iste·ni. maııın ırıu··~knbe ve rehberliği altında ya . 
Balıkçı gemileri de 1imandan hareket liz donanma::.ı. bugün semereli bir foall- vı. gii~ün !lad!~e!erı dolay:sile milU müda _ yeceğinı tetkık ıcab eder. pil11 kı bu h:;.l, bu sahillerin filli sure•.te iu. 

etmernek emrini almıştır. vet kavdetmiştir. faayı takviye Edecek fevkalade tedb'rler aı_ Bır denız harbıne gırışmek ıçın kuvvetler glllz ve Pı·an"ı7 donanmalarının kontrolü al. 
May 1 tarlasında ilk batan gemi · B • ·· leden olarak askeri nakliyata 1 maya karar Yı>rmıştır. 

1 

aıa~ında hıç olma~a bır muadelet bulun _ ınrı girmesi demekti'". Bu ise .\lm:ınyıı.nın 
~ cu~ ')

60 
to 

1 
k, R d J Çembe l b .. h n tta mak lazımd,r. Bu şart olmadan girişilen blr lşlr.e gelrnPz n• çok muhten.eldlr kl l;u ha. 

Paris, 8 (Hu~-usi) - Oslodan bildiril- tahsıs edılen 5. 11 u. . ıo e ~nero.• r ayn ugun eya a deniz lı:ırb:nı.1 kaybedileceği a!likardır. Bu- 11 bir miidahnle ve<>iles! sayar. 
diğine göre bugün saat 12.30 da. mütte- adlı Alman gemisı, Kr:stıansand ıle Lı- 1 bulunacak günse Alman donanması İngılız donanma - t .. ver; ve Norveçin vaziyetleri işte ou se _ 
fikler tarafından Norveç kara suları da- dersand arasında bir İny;liz tahtelbahiri Londra, 8 (A.A.) - Royter ajan~ının sının kuvvetç< dörtte biri derecesınde b.le beblerden '!.)layı müşküldür. Bir tarafta ken 
hilinde vücude getirilen mayn tarlala- tarafından torpillenerek batırılmıştır. haber verdiğine göre, basvekil Çember- d~ğildlr. Onun ıçın Alman donanmasının In- di kııı;~. ı>ularmda .1:1ayn tesisatı yapan kuv_ 
%-ında şı.ddetıı· b·.·r ı·nfı·ıa· k ''ukubulmuetur. A k .· .. 'forma tasıyan 120 kişi ve !aynin Norveç kara sularına mayn dök- gıllz donaıımasıle bır açık deniz mu't!arcbe. vı>tll .. n rtevlet, dıger tarafta ise llcaretı -

Y s eı ı unı · ı ı ı d.. .. 'il ş d b .. ı ı ·ıe h~Iel t' il · · · t ı 
Bll l·nrı·ıaAkı mu"teakıb, m1·11ı·yetı' henüz ... tt b t b .. Norveç. gemisi tarafından mek hususunda müttefiklerin verdiği ka- sınt g r şnıes u.şum emez. aye . oy e • ~r. ı• ınesmı ıs em yen ve bunu 

mm e e a ll .. - bir imkan olaydı, herhalde Almanlaı· Ingl .. hayati <'hcnmlyette sayarak her zaman h.ı 
belli olmıyan bir geminın battığı mü~a- kurtarılmıştır. 150 kisınin boğulduğu rara dair y~rın oğleden s.onra Avam ~a- 1 ıızıerın Norveç sahıllcrıne mayn dökmeıe _ rekete 11Uhevya bir halde bulunan bir Al • 
hede c:>dilmiştir. Öğleden sonra saat J 15 tahmin edilmektedir. marasında ızahat vermesı muhtemel dır. rinc intizar f"tmezlerdl. Bundan başka Alman manya lllf't"<'Uddur. 
'=:= • donarıına.~ının İngiliz donanmasıle oir açık tı:,·eç ue Norveç, bütün bu sebeblerden do_ 

Balkan lardak ·ı ·1ng1·11·z elçı· 1 erı· nı·n Edırnede 350 ev ~l~nı~e~~~ıh~ı:~~~~:ti~~ri:;~~t~~ı;~~tl~:~~ı~~~'~1;1r:~~ r,e:'~a~;:~~~t :u~1~~~ hf~:~~ıd 
1 it d ıı oik vardır. Belçiknıwı >aziyetlne pek benzemektedir. su ar a 1 :') a 1 Deniz ıı11ıhare.be.s1nden sarfınazar euıldığı Bu hal h•nti yeni bir safhaya intikal ettlrl. 

beklenen toplantıları başladı takdırde Almanların yapabıleceklerı muka.. yor g!bidi!' ve Fin_ Rus harbinde oldu~u gi. 
(Baştarafı ı inci sayfada) bil hareketıer şunlar olabilir; . 1 bl şlmn'i Avrupada yeni bir ihtilat tehlike 

1 - Norveç sahillerine mıtyn döken Iııgi.. sl başgosteriyor. 
kilmeğe ba~lıyan sular, öğleden sonra !iz deniz kımetıerine ucakla hücum etmek c . m /;; 

fngil;z ajansı : "Bu toplantılar neticesinde lngilterenin 
Balkanlardaki siyasetinde herhangi bir değişiklik 

vukubulacak değildir " diyor 

~krar yükselmeğe başlamıştır. Karaa- ve bunlarm faaliyetlerine mani olmak. .._ JP.Li.fft UCaqt.>ı, L-nul~ 
ğaç - Edirne arasında zorlukla başlıyan 2 - Danimarkayı işgal ederek Kategat •e ··:········································· .. ·········"''" 
münakalat ikinci defa ınünkati olmuş- Sk.ıjerak boğaz:arına haklın olmak. Alman donanmasının 

3 - Danlıııarka üzerinden Norveçi işgal et * 
1
mek. hareketi şayiaları 

A •• 1 4 - Danimarkaya ilişmeksızın y:tlmz İs-

tur. 

.. Londra, 8 (Hususi} _ İn.gilterenin 1 geçmek tasavvurunda değildirler. Bilıı- Edirne, 8 (A.A.) - Sular yukselmek-
1 
veçe asker çıkararak bu memleketın cenu _ (Ba5taraf ı 1 inci sayfada) 

ile Norveç sahillerine d-oğru ilerledikleri 
görülmüştür. 

'I'ü.rkiye, Yunanistan, Romanya, Bulga- ı kis, her vesile ile Balkan lan tehdid eden te devam ediyor. Su altında kalan evlc- J bunu işgalden sonra Norveçe yürümek ve 
tistan, Yugoslavya ve Macaristandaki : Almanyaya karşt bu nıerrJeketlerı koru- rin sayısı dün akşam 350 yi bulmuştur. bu rnemlcket!n sahillerını ele geçırmek. 
büyük ve orta elçilerinin ilk toplanttSl, 1 ~·acaklardır. General Weygandın Yakın- Dün sabah hareketi icab eden Edırne • Alınanlar bu her dört maddeyi yapabılır_ Aralarında büyük zırhlıların da bu· 
bugün hariciye nezaretind0 Lord Ha~j- şarktaki ordu.su, bu vazifeyı yapnıag-a İstanbul treni, ancak 16.20 de hareket e- l~rb.~uBv'1'ettk''ed v~sıtaları buna müsai'i oldu~u f 

1 
. . . 

1 
• • gı ı a ı · enızlne de hakimdirler. Bun _ lunduğu bu Alınan harb gemilerinin ha-

aksın riyaseti altında yapılmıştır. hazırdır. debılmış ve Pıtyonda ka an ~onvansı:y.o- dan başka Almanya İskandinav memleket _ rekatı dikkatle takib edilmektedir. 
İngilterenin Roma hliyük elçisi Sir nelle ekspre<: 17,10 da ve 17,::ı2 de Edır- lerlne daha )akın ve taarruza daha miıı;a_ 

Norveç sularında ve havalisinde bulu· 
Pt>r!"i Loren ile l\Ioskova büvük elçisi ,, Merd ve cesur neye gC'lebi1mişlerdir. Su baskınına ma- id coğrafi bir durumda bulunmaktadır. AL 
~'illiam Sids de, btı toplantıya iştirak et- ruz evlerin tahliyesine devam ediliyor. manyayı İskandmavyaya taarruza teşvık e_ nan müttdik donanmalarile bu harb ge-
l'nişlerdir. T k• ·ı * den d:~er bır sebeb daha ~~rdır ki. o da mileri arasında bir deniz muharebe. inin Ur IY8 1 8 Edirne. 8 (A.A.) - İstanbul treni dün Rusyayı ışe karıştırarak muttefiklerlc mu - ,·ukuuna intizar edilmektedir. 

Toplantıda, sefirler tarafındaıı bulun- . . . • harebeye tutuşturmaktır. 
dııkJarı memleketlerin siyasi ye iktısatli ·11·h d• ~ece geç vakıt ge.ımışhr. F~at: ~\.araa- ı Aımany'.\nın İskandinavyaya herh:ıngi bir Almatı kıt~abrırun hazırlıktan 

Paris, 8 (A.A.) - Havas bildiriyor: d . b 1 1 ar e ıyoruz ,, gaç yolu su altında bulıındu~u ıçın yol- taarruz hareketını bu memleketlerı Alman. _ urumu hakkında malumat verilmış. u 
ın 3ıünıatın esaslarına istinadcıı Balkan.- cular ge<:eyi trende gecirmiş1erdir. 1 yaya kaı-.şı ağleb1 ihtımal müdafaaya sev _ 

ı Suların yiiksekliği !} metre 42 santimi t:rttiklen başka müttefıklenn yardımına mü 
ardaki urnum vaziyet ınüzakPre edil- D.. L d d b" İ ·1· b t t ı ı d .. Un On ra a iT ng. iZ· hulmu.ştur. fki ev yıkılmıssa da insanca saıd ır v~z ye· ama arı a mumkündür. Bu 
l'nis~ir. . · taK,lirde Jskand1navya yeniden bir harb 
Bu rneyanda, İngilterenin Balkanlarla Türk dostluk mitingi zay:ıat yoktur. • ~aı :ısı olur ve şımdıkı ahvale bakılır.~a har_ 

t. Mürefteyı de s~ller ba.sh bın İskandina vyaya do~ru genı.şleme.ii, 0 • 
ıcarPt yapmak maksadile kı.ırdu.~n ~ir- yapıldı k Müreftc. 8 (A.A.) - Dün hiç fasıla nıın Akdenize ve Balkanlara doğru tevessü. 
c>t;rı M<:ıl calıcabilecefü. ?alkanlnrdaki l · d d ha ti k" ·· ülm' ' vermeden yağan yağmurdan olan sd, un E'.n a m m un gor ektedir. 

Şimal denizi ve Baltık sahi1ler.nde bu-

Iunan Alman kuvvetlerinin vaziyetinde 
bazı değişiklikler kaydedilmiştir. Bu de-

ğişiklikler harbin başmdanberi sahiller

de tahşid edilmiş olan kıtaat arasında 

vukubulmuştur. 6 aydanberi mezkur kt-
ip .. ~j maddelerin nasıl Alman~·a yolu- Londra, 8 (A.A.) - İngilterenin An- . . . .. 1 Muttefıklerın Norveç sahıllermde aldığı 
ll ı '>·rakıp, İngiltere ve Fr:msanın yolu- ı kara bi.ıyük elçisi Sir Hugessen, İngiliz - k.~sabanın .ı~ı~den gecen de~ede>kı kop-! yrnı tedbırler dolayısıle şımdıl:k dlişüne taat mütemadiyen vapurlara binmek ve 

rulerden bırını yıkmıştır. Göçmen evle- ı bildiklenmız bundan ıbarattir. - inmek ta'imleri yapıyorlardı. Şimdi tak-
n ı ıutabileceği meseleleri bahs mevzuu, Türk komıtesinin Mansıon Housede ter- 1 

1 rinden birinin de duvarları yağmurdan• B. E. Erkilet viye t>dilmişlerdir. 
o~,1~tu~ tib ettiii muaz~m bir mil~g~ demi~ yı~lm~ ve iç~dekil&e b~ ~y ~m•'ı~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ff'firler konferansı yarın da toplana-, tir ki: mı.~ltr. s:ındal ve sal~arla kurtarmak sayesinde dekar gayri mezru arazi su altındadır. 
cakıır. c- Türkiye •birbiri ardıııdan zelzele- insan ve havvan zav·at 1 t n·- t fta Nik da hı"· ko··yu- :t Son ıu baskınlarına aid resmi . J • ı ı o mamış ır. ıger ara n sarın r nu 

İn!!iliz levazım nazırı ile ekonomik lere, feyezanlara uğramı.şt~r. Bu felaket- Amasya şehrinde valnız altı bina ha-! ...... basmış ve yirmi hayvan telef olmuş· h ı malliinat J ....... • 

ıırh nazırı da Balkanlardaki İngiliz dip- leri öyle bir cesaretle karşılamı.ştır ki, .. -:ara uğramıştır. Vilayet sallarla gidile- tur. İnsan zayiatı yoktur. Köyün mevcud 
10 ~'-ıt 'arının konferansına ;~tirak edC'- bunun üstünde bir cesaret göstermek he- . Ankara, 8 (A.A.) - So~ gunlerde ne- miyen köyler jçin Sam.mndan sandal i,;- ahalisi tamamen sıhhatte olarak civar 
cı ı• ;,. B d ·· 1. · k' b k f ;:ıT'<ı h · k~ d hır ve ırmakların t~asıle su altında . . . • . u a ııc~ "rı:vor ı u on er. · •nen emen ım ansız ır. ı .. . . . temıştır. Samsun vıJavetı derhal kam- k .. ı 1 t' ·ı · ı·. Son dakı'kada 
e,., pl 

1
.l y .b. 

1 
d. l C'i .. . ı kalan koy ve kasaba'arımıza aıd şımdıye · .. oy ere yer eş ırı mış ıı. 

cı> sam uı~ı gı 1, ya m7. ıp oma Turkıye siya!'et sahasında da çok mü- k d 
1 

al~ t . v d d . l "°nlarla sandal ve sandalcı gondermek alınan malumata nazaran sular inmeye 
!ah<ı.<:ına inhisar edecek bir toplantı de- ],im kararlar vermiştir. Bu karadar hu-1 a ar a ınan m uma aşagı a tr. suretile boşaltılamıvan köylerin ~üratle 

1 
b 

1 
t y .

1 
k ' k 

gilciir. susunda Türkiyenin yanındayı7.. j Edirne: Tunca nehri 4.85, Meriç 4.75. tahliyesine vardım .etm~ştir. l aş am1ış ırK. lk~tı ırma dm~corasıntai y~ -
T · ' · l A d 4 90 t yüks lrn · • · d k" ba J aşmış ve e ı suyu a u san m m· t ondra. 8 (RrıvtPr) - Bılkanlad:-ln Biz bi1iyoruz kı, Türkler ve biz dos- r a · me re e ·~· cıvar a 1 

- Son dakikada alınan bir habere göre 
llO?iliz mümessillerinin bucrii.nkii toplan- t d k d ·tl B d d zı mahalleler su altında kalm~hr. Bu a- vnşı·lır.mak 50 santim ı·nmı·şıı·r. miştir. Diğer taraftan Tokat şehrinrleo t F , uz. sa ı ().>) arız. u erece mer ve d t 1 k h .. .. d x ' 
ısı ı,akkında teMrde bulunun ::;aıahivet- cesur dostlara malik olmakla iftihar du-1r~4a ren yo u ısmen aİsar gormuşse . e Sıvas: Kasabanın kenar mahallelerin- Turhala kadar olan sahadan da sular çe-

laı· m hf 
1
, . . ,.. • bılahare yaptırılmış ve stanbulla Edır- . . . kilmektedir 

a e er, bu toplantı netıcesınd-., vuvoruz.• 

1 

d k. .. k 1 t . d·ı . 1 dPn hırını ve ırmak kenarındaki kCiyler- · 
trıüttefikl0rin 'Ralkanlarda1-i si~·asetle· j · . . .. " n.e arasın a ı mu~a .. a e en:ın e ı mı~- ~ Malatya: Tokma suyu taşmış, Tepecik 
tinrl h. . ~· . . '. Denız nakhj ... t nazırı Hudson da de- tır. Su basması yuzundPn 3a0 ev tehh- .fon bazılarını su ba"mıştır. Avnı zaman-
k e ıçbır degıı::ıklık vukubuımıyaca- mistir ki· k ı· . tt .. "ld .. -·· d n tahıı· t '..ı"l Güründen geçen Tokma suvu da t"s- köyünü su basmıştır. Köyün 500 dönüm-
Fiını kat" , tl .. . . · J e ı vazıye e goru ugun e ye e - • _ . ..., 

rı··tt ;~ke e sovlemektedırJı=>t.. cTürkiye, siva•eten istiklallerine ka- tirilmiştir. Bir ev, tamamen yıkılmış, üç r. ış ve kasabayı su basmıştır. Altı ev kıs- lük mezru arazisi su altındadır. İnsan ve 
u eıt ler, Balkan devletl,.rı arnı::ın- . . 1 1 1 ·· ~ .. . ha k rtanlmıştır da .t . vuşmak ıstıyen rr: let N' yo go~teı·mek- ı ev ha:::ara ugramıştır. Nufusça zayıat ~en hasar görmüştür. 450 dekar mezru yvan u · 

1 tıhadı ku t1 d. · y 1 k Y d Ç k k y Ak tadırıar. vve en ıımege ça ışma - tedir. Türkiye, Alınan ıktısadiyatına bağ- yoktur. :ırazi su altındadır. İnsan ve hayvan za- o:ıga : e ere ırmagı taşmış, -

l d k d · · · k t A =·· kA k x.·ı b · i ktu dağ madeni kazasından iki köyi1 su bas-AJm . • lıyan zinetr er en en l9tnı ur armış- masya: nu u.met ona5ı e elediye ıa ı yo r. 
rak ~n P~opagandasının hıla~:na . ola- tır. dairesinin alt katlarını ve 11 köyü su Tokat: Vilayetin merkezi, Turhal, Pa- mı.ştır. İki yüz otuz üç dönüm mezru a-

t\ nıuttefıkler, Balkanlar uzerınden Türkiye, en ha'is dostlarımızdan bıri- basmıştır. Su basan ve basması ihtimali zar. Gökdere, Dökmetepe nahiyelerini razi su altındadır. İnsan ve hayvan tele-
ltnanyaya karşı herhangi bir harekete dir.• bulunan köylerin ahali ve hayvanlarını su basmıştır. 37.560 de~ar mezru, 31.630 fatı yoktur. 
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Vekil bu gün de ıehrimizde tetkik ve temaslarına 
devam ederek akşam trenile Ankaraya dönecek 

SON POSTA 

Et fiatlarmda tereffii ayni hali muha
faza etmektedir. Kasablık hayvan müva
redatı azalınca deri sıkıntısı da b~la
mıştır. Tilccarlar, deri sıkıntısını önle-

Nisan 9 

Suçlu çakı ile çocuğun kendini yaraladığını ve ana 
oğul üstüne hücum ettiklerini iddia etti 

mek için İstanbula yapılan kasablık hay- Kırk kuruş alacak yüzünden Mahmud a_ 1 şarıya çıkarmak isterken, t>enı dirsekledi ve 
varı müvaredatını ne pahasına olursa ol- dında blrJnin Tarakçılarda bıçakla Şalıen. tekrar tizerlrne atıldı. Bu sırada ŞahendenJn 
sun arttırmağa karar vermişlerdir. Top- de i.sm!nde bir kadınla 14 YIUJlanndaki oğJu oğlu Bürban elinde bir çakı lle bana hücum 
tancı karnblar, aralarında seçtikleri bir Bürhanı bıçak.la vurdutunu ve bu esnada ettt ve sırtı.ına. kuvvetli bir darbe !indirdi. 

kendisinin de yaralandığını yazm14tık. Benimle boğuşan kadını bırakarak bu .se. 
mümessili Adana havalisine göndermiş- HAdlse meşhud suçlar kanununa uygun fer Bürhanlu mücadeleye başladım ve elln-
leroir. Mümessil, İstanbu'daki toptancı görüldiiğünden dün, .suçlu Mahmud adliyeye dek\ çaıo,,ı kolunu ıbükerek zorlukla yere dü 
kasablar hesabına Adana havalisinde ka- tesllm edilmiştir. şürdüm. 
sablık hayvan alacak ve şehrimize sevke- Müdde!umuırtlli.k; wafındaın hakkında Bu müc:ıdeieler esnasında bulunduğumuz 
decektir. , te-,kif karan alınmak üzere üçüncü suJh odada yatak arkada.şlarım da vardı. Onlar 

P . 1 )1"· •. "lk ceza hak!ml Münibin huzuruna çıkarılan da vaziyet.! avnen gördüler. 
ıyasaya .ge en ma um.ata gore ı - te k b 1 k · 
. . . . . maznun, sor~wıunu mu a ı yara a:na va Bundan sonra Bürhandan aldığım knnlı 

partı altı bın koyun alınmış \·e şehrımı- asını ~u suretle anlatrru~tır· k k k 
1 

··tu k k dıl h k 
· ça ıyı ;u-a o a go rme ve en erı a • 

ze getirilmek üzere trene bindirilmiştir. •- Şahendc ötedenberl ı>:nlm çamaşırla- kında şıkfiyetle bulunmak üzere medrese • 
Bu ımalCımat İstanbul piyac:asma gelince r.ı.mı yıknr. Cr.martesi günü kendısuıe Y1 • nın nvlueoun'.l çıktım. Ana <>ğul tekrar pe • 
toptan fiat1.arda üç kuru~ bir tenczziil kanm~k .. üıere çamaşırlarımı verml.§ ve Pa; şlmcten koştular. Bu sefer de burada ü-ı:erl • 

.. ·· ım·· d bu , 1 11 b' k· _ zar gunu sabahı için de bana su ısıtmasın me atıldılar. El:mdeki çakıyı göstererek ve gobruık 1*c;e ed n~ban ya nızl n~ ı ın ~ tenblh etmiştbn. sallıyarak· 
sa 1 (!ayvan an ı ret <' dugu ve mu- Vak'a günü ~a.bahleyln yattığım metlre • . · 
him bir yekun olmadığı anlaşılarak ffat- senin avlıı~unda su kaynadığını görerek şa. cUzeri~e gelmeyin» diye ihtarda bulun -
lar tekrar e.ski vaziyete yükselmiştir. hendenın o~lu Bürhanı odama çağırdım.uBu dumsa d~ dln!em~dller ve bu suretle bu ça. 

,.. su bana mı ı&ınıyor?:. diye .sordwn. Bür - kıdr.n yar::ıl:ındıla · 
Mezbahadan alınan malumata göre han: Suçlu'!"n!1 bu sözlertnı rnüteakıb hakim Mü 

Ticaret Vekili dür.kil. tetkikleri esnasında dün Sütlücede \hiç denecek kadar ~z ko- .u su hana ısınıyor, hem artık benım an. nlb aleti carlha olarak mahkemeye getiri • 
Ticaret Veklll Numi Topçuoğlu dün de jları para mevzuubahs oımu,, Vırkll Du me_ yun kesilmiştir. Kesilen kuzu miktarı da nem s~run 1ıamamcın değildtr11 tarzınc'la sert Jen beya7 sa;:ı:ı büyük ve kanlı bıçağı maz. 

ticarl menult.r etrafında şehrimizde ~t • sele lle hükftmetın meşgul olarak Polonya pek azdır. Hergün mezbahada kesilen ka- bir cevab verdi. nuna göstere:ek: 
:tik Ye _t~maslarda bul~nmu,, öğleden ene! sefaretile bedel~ri alınrnıyan t~~ün para - sablık hayvan miktarı İstanbulun yirmi Ben de «Mademki öyledir. Git annene söy_ «-- Ya bu bıçak ne, senin değil mi'!» 
tütün ıhracatçılarile, öileden sonra yapak Iarının Polonyalılar tarafından odenmegt e- d"" t tl·k i tihl.k" te.k b""l d k le kendisine bu iş için verdiğim 40 kuru~u Diye 4ordıı. 
ve tiftık ihracat bir1lti azalarlle görüşmüş- sas ttlbarlle kabııl edlldl~nl ve bir ay sar. or :saa 1 5 a me a u e ece derhal ban~ iade etsmıı dedım. «- Benim nınma knllamnadım» 
tür. fında bunun müsbet şekilde halledılmış ve miktarın dunundadır. K8snblık hayvan ---·· - · _-f a:- Peki bu kan lekeleri ne?» 

Bu esr.:ıda Şahende bırdenbıre odama ge.ı_ Dün saat ıo buçukta Mıntaka Ticaret Mü. netıcelendı::ılmı:j olacağını bıldırmışm. c:ıkıntıSl seylablar yüzünden Nisan a::n .fl- Bit" nrkada~ıma vermiştim de ... Her • 
• dı ve ;izt>ttm~ hücum ettı. Bu arada ağıza ., dürlüğüne gelerek Vekil tarafından kabııl Vekil saat 18 de yapak ve tiftik ihracat icinde deı·am edecek, belki Mayıs bida- alı'1I11•vnrRk kötü .sözlerle de benı tahku· e- halde orada olmuş.11 
edilen tütiin lhrac firmalarının mümessil _ tacirlerini Tlc~et ~ası .. sa~~nuna davet e_ yetinde fiatlar düşme,~e baş1ıyacaktır. dıyordu. 1 Haklın .rnclunun bu tevlll! ifade ve 1tlrrı-
1eri dış ply:ı.salara yapılacak ve bilhassa derek ken~Hlerile göruşmuştur. Vekll, Tica_ --- «S~n ıt:ıdıruıın, bu küfürler senın agzına 

1 
zını cilnledlkten sonra 'kendlsinl t.evkl! et .. 

Fransaya satıiacak tti.tünlerin bir e1'1en ya_ ret Odasınd:ı tacirlerle yapak ve U!tik ih - Ek k • • yakı-$ır mı. diyerek kendJsinl odamdan dı • mlıjllr. 
pılacağını duydııklannı Te bu meyan:la tü • racatını te..s'hll için tüccarların ileri Sürdük- me ç ş11 ısı 
tüıı llmi~'Cl şlrketınln Is-minin ısrarla zikre- leri mütaleaları dlnlemı_ş ve ıca.b eden cevab. 

dfüllğını söylıyerek malıimat rıca et.mışler. ları ,·ermıştır. deg"'ı.şt;rı·ıecek 
dır. İhracat tacirleri yapa.k stokunun tama • 

, 
12 NiSAN 940 CUMA GUNONDEN iTiBAREN Vekil bu ~ekUde takarrür etmiş bir ~Y men sarfedilmediğinl, yerli fabrikaların da 

olmadığını Te esasen hükftmetln mücbır tnr yapaklann tamamını mübayaa etmedikleri 
sebl'b olmadıkça ihracatı bir firmanm ınhl_ Jçin mü.stahsllln ve tüccarın elinde fazla 
.sarına terketmeği düşürunedlğlnl bildlrmlJ- mal kaldığını söyleml.fler ve yapak ihracına 
tir. müsaade ecillmesinl istemişlerdir. D:.r kısım 

İnglllzledn Britlş • Amerikan şirketi va- tüccarlar ela yapak ihracına müsaade edil_ 
sıta.<ıile tütün mUbayaa etmekte olduklarını mediğl tak~irde yeni sene rekolteslnJen ev_ 

Geçen sene tesbit edilen y~ni ekmek 
çeşnisinde yüzde on beş sert buğday, yüz
de on çavdar ve yüzde yetmiş beş yumu

şak buğday vardı. Toprak Mahsullerinin 
elinde mühim miktarda sert buğday 

ve fakat istikraz karşılığından fazla ihraç vel Ziraat Bankasının meveud stoku uma.. mevcuddur. İstanbul fırınlarının buğd3y 
edllocek tütünler için hükumetin bir prim smı ileri .siiımüşlerdlr. İhracatçılar ~tan _ ihtiyacı Toprak Mahsulleri Ofisi tara
?ermeği ye böyleUkle tüccarın da ihracat bulda 11,350, Anadoluda ıs bln balya yapak f ndan temin edildığinden sert bu<1dayın 
ya.pa.bllme.s1nln derpiş edildiğini ilivc et • :;t.oku bulunduğunu, yeni rekoltenin de 70 

1 
• • h1 d S t b od ~ f' 

~- bin balya olacağını .5Öyllyerek kısmen olsun kalıtesı ma n: ~r. er .. u': _ay sa_r ı!,a-
Bu:ıdan sonra Polonyaya evvelce yapılan yapak ihracına mwaade edilmesini rica et. tını arthrmak ıçın çcşmnm ıçındekı vuz-

ıhracat mukablll tüccarların alacaklı kaldık mi.slerdir. <Devamı 11 uncu !<ayfadal de on beş sert buğday miktarı yüzne yir-

Bir otomobil kazasını 
gören adam 

tartı heyecandan öldü 

Dün iki eroin ve üç 
esrar kaçakçısı 

yakalandı 
Dün Beyoi'lu hastanesintl"e vukubu- Zabıta dün, bir müddettenberi takib 

lan bir ölüm hadisesi şüpheli görülerek ve tarassud altında bulundurduğu iki e
keyfiyetten adliye doktorluğu haberdar roin kaçakçısını yakalamıştır. 

edi!ın~tir. . Bunlar Sıtkı ile arkadaşı Sedad adla-
Yapılan tahkikat ve muayene netice- rında iki sabikalıdır. Üzerlerinde eroin 

sinde ölünün Beşiktaşta oturan Ahmed bulunan suçlular müddeiumumiliğe tes
adında 'bir zat olduğu ve fartı h~yecan- lim edilmişlerdir. 

dan öldüğü anlaşılmıştır. Alemdarda K~esizler Yurdunda ya-
Buna sebeb de müteveffanın bir gün 

tan Hüseyin ve karısı lvfürüvvetle topal evvel Beşik.taşta vukubulan bir otomo-
bil kazasını görmüş olması ve bu yüzden Şükrünün de Yalovadan esrar getirterek 
tee~ür ve heyecana kapılmış bulunma- şehrimiz.de bazı kimselere sattıkları za-

bıtaca tesbit edilmiştir. Dün aiınan tersrdır. 

Adliye doktoru Salih H~im ölümün tibat sayesinde suçluların üçü de cürmı.i
sebebini bu şekilde teslbit etmi~ ve Ah- meşhud halinde -yaka:lanm1şlar ve Asliye 
medin defnine izin vermiştir. 5 inci ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Çocu~darı kurtarma yurdu tevsi edilecek 

Yurd ihtısas 7ıeyeti Valinin riyaseti altında toplantı halinde 

Vilayet çocukları kurtarma yurdu ih- Yurdun 120 kişilik kadrosu iki yüze çı
tısas heyeti, dün İstanbul Maarif Müdür- karılacak, çocuklar DarülAcezeden çıka
lüğünde Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi rılarak, İmrahor köşküne alınacaktır. İm
Kırdann reisliği altında toplanm1şt1r. I rahor köşkünün derhal tamiri için tahsi
Dr. Necatinin yurd teşkilatmın tevsi ve sat ayrılmıştır. 
yenilenmesine aid hazırlamış olduğu ra- Açık bulunan inZJbat komisyonu aza-
por okunmuş, muvafık bulunmuştur. 1 lığına Dr. Necati seçilmiştir. 

mi beşe iblB.ğ o1unacaktır. Be1cdiye 1ktı
sad İşleri Müdürlüğü tar:ıfından hazırla
nan yeni çeşni İstanbul Beledıyesi Daimi 

1 

Encümenine sevkcdilmiştir. Encümende 1 
tetkikat ikmal edildikten sonra fırınlar

dan yeni çeşni üzerinden ekmek çıkar
maları istenecektir. 

Ticaret işleri: 

Milin o serf isi ... e iştirak edecek 
heyefrniz gitti 

Milanoda açılacak olan ~ergilcrde lıü
kumetımizi tr .-nsil edecek olan Ticaret 
Veka1.eti Standardizasyon Mü-dürü Fa
ruğun riyasetindeki heyet, dün gece İ
talya.ya hareket etmiştir. 

Dün muhtelit memleketlere 
ihracat yapı' ı 

Dün Sovyet Rusyaya 46.300 lıralık 

66.500 kilo yapak, İtalyaya 35 bin kilo 11 
bin liralık yumurta, 11 bin liralık taze 
torik ve bir miktar keçi kılı, Macanstana 
26 bin liralık balmumu ve Çekyaya 50 
bin kilo 7 bin lira!ık portakal ihraç edil
miştir. 

Bunlardan başka Fransaya kendir, 
tatlı badem ve kepek, Belçikaya kendir, 
Cenubi Afrikaya ve Suriyeye fındık ve 
ilk defa olarak Hindistana küçük bir 
parti kuşyemi gönderilmi~tir. .............................................................. 

SEFERBERLiK MÜDÜRİYETİ 
PASiF KORU MA 

Filminl bütün vatandaşların 

görmesi maksadile 
Şehıade- F E R A H Sine• 

başı a.ıı.dn 
(Yarından ltı.baren) ynlnu bu film için 
Chergü:ı) 9.30 _ 10.15 _ ıı de ucuz halk 

~eansları tert!b ettirmlştlr. 

u:uh:ke::- 7 1 /2 kuruştur. 
Herkesin görmesi için bütün mek:t&b ve 
te~kkiıllere .seferberlik müdürliliıil 

tarafından tamlını gönderllmlştlr. 

Sayın mekteb müdürleriue 
Gönderecek oıdutunotı talebelerin mlk
tarlle -p,eleceklert .9aatı ldtfen evvelden 

bildlrln1z. (Tel: 21359) 

T AKSiM Sinemasında 
Gösterilmesine başlanacak olan 

Filmi her vate-ndaşın zevk ve neş'e ile doya, doya seyredeceği 
haftan başa Türk film aan'ahnın yarattığı büyük bir 

abide olacaktır. 

Reji: FARUK KENÇ 
4 

Eser_: VALA NURETTiN 
Prodüluiyon: HAL1L KAMİL FlLM Stüdyosu 

Baş Rollerdt:: SUA Vl TEDÜ - REFİK KEMAL - NEVZAT 
OKCUGIL - FERİDF.: CANAN - CELAL ÇAGDAŞ 

.YILMAZ ALi'de 
En son film tekniği. En mükemmel reji ve mizanseni en süfli 
tabaka ile en yükse..: kısmı en mükemmel müzik ve heyecanı 
bulacaksınız. Bu gUzel eseri alkışlamak için şimdiden hazırlanınız. 

[il etleri izi evvelden tedari' 9 e · ebilir~iniz. Telefon: 43191 

• i:.ir senedenberi Ho1ivud'un yedi tep~sine kurulan şehir. ~ 
Sinema tarihine devirler yaşatan, daima film ejderleri yaratan 

büyük rejisör CECİL B. ve De MİLLE'in son zaferi olan 

Atlas Ekspresi 
Filmine sahne oldu 

BARBARA ST ANWYCK - JOEL Mc CREA - AKIM TİMAROFF • 
ROBER PRESTON ve daha binlerce artistin iştirakile yapılan bu 

eşsiz sinema harikası bu Per,embe akşamından itibaren 

LALE SiNEMASINDA 

4 Genç kızın kalbi... 4 Aşık ... 
FLORENCE RICE ve ALAN MARSHALL 

Sevimli bir mevzuda Gençliği, Neş'evi ve Teessürü açan 

BEY AZ HEMŞiRE 
Fransızca ıözlil filmini yaratacaklardır. 

Bu Perşembe SABA Y Sinemasında 
akşamı 



• !ICiMD SON POSTA 

1 Hidiseier K 1'Ultada f 
Dağ ve kayak sporı;a ··ının 

bir milletin varlık 
ŞUNDAN BUNDAN 

mücadelelerindeki rolleri 
:·····----··-····--··· Y A Z A N ·-··-······-······ .. ---·-
!Emeldi general il. Emir Erkllet ! 
~ '' Son Pos!a ,, nın askeri muharriri ~ .. _. ........ __ .. ,,__,_ ................ .__. _.._.___.. ........... _._ ....... .__.._... ...... _ ...... _.: 

Memleketimiz baş
,1anba:ra dağlıktır. 
Orta dağlardan en 

liiksek alplere kadar 
(3916 Erciye6, 5156 

Feyezan meaeleai: 
- Gene feyezan olnıUJ. 

- Üniversitede mi? 

- Ne münasebet? 

- 0:-ada çaydan bol bir şey yok tal.. 

* /(öpelı ve İIWUI: . 

Bir gazetede altalta konulmuş iki ha
vadis gördüm: 

cFeyezan mıntakasında bir kopek altı 
aylık bir çocuğu kurtardı.> 

c!stanbulda bir insan kırk kuruş yü
zünden iki insanı ağır surette yaraladı.• 

Birine köpek diyorlar, ötekine insan ... 
Ne garib değil mi? 

1-azarlıluız sat•: 
Dün bir ıazetede fU havadisi okudum: 
cKasabl.&r ellerin üzerine koymaya 

mecbur oldukları fiat etiketlerini son za. 
manlarda kaldmnışlardtr. Pazarlıksız sa· 
tış kanununa aykm olan ...... > 

Bir hafta evvel girdiğim bir dük:ka.1. 
da bir levha görmüştüm.. çok tozlu idi. 
Doğru dürüst okuyamamıştım. 

- Herhalde cBu da geçer yahu. lev
hası olacak. 

Demiştim. Şimdi hatırladım. Dükkan
da gördüğüm tozlu levha sakın: 

cBurada pazarlıksız satış yapılır.> 

Le\•hası olmasın. 

büyük Ararat), muh-
folif ) ükseklikte ve 
turlü tabiatte dağla
rımız \ardır. Orta A
tıadol•ı yaylası ve 
doğu illerimiz sert 

C Bunlan biliyor mu id;n:z ? _J 

kışlrırın hüküm sür
düğü, karların top
raklaı ını aylarca ört-
tüğü dolaylardır. Fa
kat hiz dağa ancak o-

dun kesmek için çı- 1 ~ 
kıyor ve yazın davar
larımızı otlattığımı:ı 
~-eşil yaylalardan. 
daglarınuzın, kartal

ların üstlerinde daire 
Çevirdikleri, kayalık· 

Gazetayi kim icad elti ? 
Gazetenin ta -

rihi tamamile bel
li değildir. Pom -
pei harabelerinde 
miladdan 49 sene 
evveline aid bir 
taş gazete bulun-

muştur. Sezar ibuniara menkıbelerini 
kaydettirirdi ki, bundan dolayı bazı1an 

onun gazete mucidi olduğunu söylerler. • • 

Yttzterin ikizi 
DünJ ada yaşı-

tı tepelerini uzaktaıı yan ikizlerin en 
seyretmekle yetsın~ ihtiyarları Ame -
) oruz. . · - ::l. r;.ft f t-..a2. rikada :Minesüt 

I 
Fazla iç3n:er 

Şarab en fazla 
Fransada istihlak 
edılir. Nüfus başı
na senede 14.j Lt-
re ile birinc.-i, 
İta!) a 92 litre 

ile .ikinci, İspanya 88 litreyle üçüncü, 
İsvı~rc 45 litreyle dördüncü, Yunamsta.11 
35 lıtreyle beşi:rtt:i, Macaristan 32 litreyle 
altıneı,, Bulgaristan 22 litreyle yedinci, 
Romanya 15 litreyle sekizinci olurlar. 

Biraya gelince nüfus başına Belçika
da 185, İngiiteredc 77, Avu turyada 72, Al 
manyada 68 \'.e Fransada 42 !itre istihlak 
edilir. 

• 
Vaktite mercan uğurfu taşfl ! ğ~rş gelmeden yiyecek, odun veya te- j Finler, her kış muayyen bir haftada, kı-1 yollarından, tekli, çiftli ve daha çok kiı;i arazisinde bir köy 

~~l~ ocağın yanlarına istü ederek kı~ın zaklarile birlikte Petersburga pasaport- alan kızaklarla hızla inmeli, ~lhasıl me;- de yaşıyan ikiz -
e 1 hayvanlarla beraber fakir Imlübelc- suz gelmeğe mezun olurlar ve bu hafta si~ göre ıbütün kış ve yaz. da:r. cnnrları- !erdir Her ikisi Mercan eski de-
re kapan k k 5 -r- virlerde süs ol-
1.'lğrlması:a al vde arın kapılarn dayanıp zarfında Petersburglulan pek cüz'i bir nı doyuncaya kadar yapmalı ve yayma- de sağd:r, yüz ya- maktan ziyade U· 

• .. k a ınş etmemek kalkınıp para karşılığında istedikleri yerlere gö- lıdır. şındadırlar. 
!~k~e>lmeğ~. a~etmiş bir mllietin hemen türürlermiş. Bugün de Avrupadn ve dun· Fakat Uludağ nedir?! Kayserinin ce- 1f ğur getiren bir taş 

merek ustunden atacağı tehlikeli za- yada ıhür ve müstakil yaşamak isti:;cn nubunda dört bin metre irtifalara kadar Dünyada nekadar elmas var ?. addedilerek mak-
~ ıf11kıardır. b' .11 t "f ka "'ksel ı.::t" An d l d vl bul tutulurdu. Bil-

ır mı e nu usça ne da1 azsa o nis- yu en .uu. un a ·o u ag arımızm h 
Fin - Rus har:bi esnasında bir Avrupa'ı bette, beden terbiyesine, kış sporlnrma, düğüm yeri i)}an Erciyesi hiç tanır mısı- adEndedklıymetlie.lmastaş assa Asyadn uğur 

~azete muh b" · F" l' eli en getirdiği ıçin her~ 
a ın 1n an 'yanın kalın bir kayak ve kızağa sarılmağa mecburdur. nız! Değil onun üstüne çıkmak ona uzak- d h" 

kar ve ıbuz tabakasilc örtüm bulunan şi- Tek bir insandan iki ve üç kişi yapan tan ve yakından bakmak .bile insana bir ı mevdcu u. ıç de kes üzerinde bir mercan taşırdı. Kılıg 
tnal taraflarında bır' Fin """'d ~h d vasıtalar il.. 1 d Zek" ı. "k b' . E . b- _ Tü" k" . . az erıııdır. Bu • saplarına da mercan takarlardı. , ~ ug .. ın a ·uun ar ır. ı VV" çevı ır gurur veru·. rcıycs utun r ıyc ıçın d. d 
ibulunnıuş., anlatıyor: Fin askeri sabah adam sırasında ağır, ahmak ve miskin bir dağcılık spor merkezi ve dolayısile gun unya a 

38 * 
kalkınca ı·lk is:ı· ac k k ı··b · d u"ç k. ·· · aıt d bu· o · · b. ·n t· · · · b. ku ı ka ton eımas mev - Esans neye pahalı"'. , 'T sıc ı u u cs·n en, ya· ışıyı e e ır. nun ıçın, ır orta mı e ımız ıçın sonsuz ır vve 'tln· . . . ~ 
:rı beline kadar çıplak olarak, hemen dı· devlet eğer büyük bir devlet kudretini ğı o~abileceği .gibi bizzat Kayseri için de cuddur. On ~kı~ncı asırdan evvel el - Çiçeklerden alı-
ıarı çıkmak ve yeri kaplıyan donmu~ kM- ihraz etmek istiyorsa bir adamına ·iç ki- bir servet ve mamuryet membaı olabtlir. n~s yalnı.z Hmdistanda çı~:rılırdı ve nan esans çok pa.-
la vücu-d ve kollarını oğalayarRk bununia şin'.n. zeka, at~'..ik ve mukavemet kudret- Bunu Kayserililerle Kayseri vilayeti ih- dunyadakı mevcudu.ancak ıkı tondu. balıdır. Bunun se-
~,.ıkanmak oluyor.muş .. ve bu, derecenin lerını vermelıdır. Bu sayede 15 milyon- mal etmemelidirler. Bu hususta yapıla- . bebi az miktar e-
sıfırm altında 30 HA 50 rakamlarına ka- Iuk b;.r nüfus 45 milyonluk bir kalabalığa bilecek şeylerı görgülerime nazaran di- ( lak ) ve [ V\ç ) sans elde etmek i-
dar düştüğü bir mevsimde oluyor. Her- ınuadıl olur; belki de d'aha üstün ç1kar. ğer bir yazıda a}Tıca anlatırım. Bazı lngiliz isimleri önünde, mak ve çin pek fazla çiçe-
kes kanidir ki eğer Finler ıiddetli kışla- Bunu yapabilecek ancak man~vi ve bede- Ondan sonra hiç Torosla Amanosumu- mik hecelcri vardır. Mak, oğul demektir. ğe ihtiyaç olduğu-
~a göğüs açarak soğukla ülfet etmemiş ni terbiyedir. zu gördünüz ve bunları bır ne.ıbecik do- Bilha!Sa bunu İskoçyahlar kullanırlar. dur. 

irinci derecede kı.ş sporcusu bir millet Umumiyetle beden terbiyesinin ve Laşmak fırsatına elde edenleri hiç dinle- Makdonald ,gibi. İşte bir misali; 
0 lrnasa idiler o muazzam R~ sa ·ı faiki- sporun, tasarlı ve hedefü olmak şarti'c, diniz mi!. Demiryollanmıila muntazam :Rnslar~aki Viç de ayni şeydir. Yalnız 1800 metl'e'. murabbaı bir arazide yetı-
ıt'etlerinde karşı, belki harbin daha ilk milli müdafaadaki rolü bu suretle teba- şoselerimizin henüz ulaşıp delmcdik1eri isimlerin sonuna getirilir, mesela Çarviç şebilen 5000 gül fidanından ancak on ki-
ayında veya ilk haftalarında düşmana rüz etmiş oluyor. P'akat bö:rle bir beden vahşi dağlarımızdan bahsetmiyeccğrm. Çar ()ğhı demektir. lo esans istihsal edilir. 
teslim olup giderlerdi. terbiyesi ve spor bir milleti yalnız istik- Sadece tren vagonları yeya otolar için- -··-··-·-······-·-··-···-·····-·--... • .. --.......... ._._ ................................. _ 

Evet .kancla§ımız Finlere bütün dünya lfıl ve varlığını müdafaada en müessir ve de, kış ve yaz eteklerinden ve boğazla
rıazarında sonsuz ve ölmez bir varlık ve kat'i rolü oynamak'a kalma7, avni za- rından geçerken görebildiğimiz dağlan
bir teref kazandıraa onlaruı Ruslara knr- manda bütün medeni ve kültürel nisbct- :mızı hatırlatacağım. Eğer onların, şeJa
ll B&terdik.leri harikulide çeviklik ve !erinde ona lazım olan enerji ile teşeh- le'er ve -çağlıyanlar halinde eJ:eliyetten 
kahramanlıktı. Fin~r bu hususlarda, büc:: kabiliyelterini <le verir. ElhaS1l va- ebediyete akıp giden nice sonsuz sen-et, 
Rusıara pek faik olmaları sayesinde. Pet- samak istiyen mil1etler manevi terbiye kuvvet ve güzelliklere birer kaynak tcş
ı.amo, Salla, Soümosabni '\•e Ladoga göi'fi vanında bedeni terbiyeyi ve sporu ihmal kil ettiklerine şimdilik .inanırsak istik
firnali bölgeleri gibi hareket harbi olan edemezler. halde onların birer gayri mekşuf kor
&ahalarda hakimiyeti elden bırakmadı- Bu bakımdan kendimizin ne kadar gc- kunç dağ hainde kalma.lttan kurtulmala
hr; o derecede ki, Ruslar, bir\ok fırk::ı- ri olduğumuzu di.ifünerek ürkmemek ka- rı muhakkak olur. 
hrına, tank ve uçaktanM :rağmen lf'in- bil delildir. Gerçi ~hirle:imizd~ ve mek- Bir memleket bndini en tehlikeli 
Undiyanın şimalini alamadılar ve Batni tebl~rimizde biraz beden terbiyesi ve demlerde yalnız top. tüfek ve cebri :ıs
lrôrfez:i sahilindeki Oulu mevkiin,. ine- spor vardır. İstanbul ile- Bursada azacık kttlikle :müdafaa edemez. Bir milletin. 
l..ıt Firıl&ndiyayı ortadan böıemedil6. daicılık ve ka'akçtlıt ta nıeYcuddur. 'Pa- selametini temin için, dağda da, ovada 

l3üttin müphidler, harikulade :Pin mu- kat bunlar, hele dağcılık ve kayakçılıiı- da yaz ve kış her vasıta ile harb ve hare
i<avemetinin rnembaların1 araştırdılar ve mız taabada:eiç yetipnez. kete hanr, muhtemel ve «>vvelden ahşık 
lllıa~t m.ınu Fin milletiııin yiıltsek be- Dajeılık ve kayakçılık nedir, Bunları olması ve bir harb halinde bütün gönli
lenı 'Ve m~ terbiyesile kış sporunda zaman .zaman &ıefurü.ailarile tarife çalı- le dövüşmele arzulu bulunması 1aZ1m
~&nrıış ~ azamt böili~Jerde bul· pcatız. .Fakat bugön, jU kadarını .söyli- dır. Şehir1i veya köylü, asker ve sivil 
'lalar.. yelim ki, dağcılık bütün dağlarınuıı :kış herkes, her sınıf ve san•at sahibi, ltırda 

Maksadlı ve tasarlı bir bedeni terbiye ve yaz, yaya, kayak veya k.u~ sık sık ve dağda yaz ve kış sporlarile meKıf bu
insanda elbette mükemmel bir m.a.n~\'I ve bilgile gezmek, onların en yüksek te- lunmalıdır. Bütün bunlar hülba edilir
terbiye doğunır. M'Rkul kış ve ~·az $por- pelerine türlü ağır yüklerimizle, dağa se, nihayet bir milletin gerek harb za
lan ve h akiki ıizcilik temrinleri Yalnız çıkma ve dağa tırmanma usullenle ve manı ve gerek harb harici, ancak tasarlı 
'-iieudü güzelleştirip ae~rmez ve bu her türlü vasıta1arla, çıkmak ve tırman- ve hedefli bir bedeni terbiye ve spor sis
sure]t<' insanı tahammülün yüksek d!'re- mak, dağlarla yaz ve kış iinsiyet peyda temi ve bu sistemi kuracak talim ve ter
Celerine vardırmak1a kalmazlar, avni za- ederek onların türlü tehlikelerine karşı bive müesseseleri ile ve bunların dere
~anda insanda derin bir 1.1efse itimad, korunmağı bilmek ve. onları bütün gü- ce1eri niSbctindc muvaffak olabileceği 

VVetli bir azim ve irade ile beraber zellik ve sertlfklerile tanıvıp sc>vmek. neticesi ~kar. Onun için bu hususta ge-
b~ de ı.eka uyanıklığı hasıl ederler. t~te Bu bakımdan İstanbuldan kalkıp va- ri kalaniann pek acele etmel~i iktıaa 
l"ını;rin, ~ haıfuindc, gösterdikleri ,Pur ve oto ile Bursaya gitmek sonra eder. H. E. Erküet 
f erdı zeka, 'beceriklik, cesaret ve en sert kürklere sarılarak gene oto ile Uludağına ......... -·-·-·-··--··-······-·---
bir .k~ta dahi harikulade 'hareket kabili- çıkmak ve orada biraz n~'e ve biraz tat· fzmir limanındaki kopa• 
~tı .. hep onlann bedeni terbiyeY'i! v.e her lı yorgunluk veren kayak oyunlarne ik- famandırR yerine k•uldu 
! rlu snorla beraber 'bilhassa kı~ idman· tüa etmek yetmez. Uludağına k11 ve yRZ Birkaç giln evvel kopan İzmir lima-
ı anna birinci derece'erde ehemmiyet yaya çıkabilmeli, üstünde kışın kayakla nmdaki yeşil ziya11 ve yeşil renkli enkaz 
krernıelerinderı ileri gelmiştir. uzun gezintiler yapmalı ve büyük turlar şamandıram yerine konulmuş ve keyfi
b Fin ahvalini yakından bilen bir zat çizmeli; sonra bol karda, en yüksek yer- yet M1ntaka Liman Reisliği tarafından 
anı anlabnlftı: Daha Çarlık z;ımanında ]erinden eteklere kadar, açılacak kızak lbü.tün gemicilere blldirilıniştiF. 

Lir 8kşam gi111Pşl 
Galatadan taahhüdlü bir mektub 

aldun. Mektubunu niçin taahhüdlü 
JOllamış ve zarfın üzerine adresini 
neden yamıış, hususi cevab istediğini 
de kaydetmemi§ olciquna göre anlı

yamadım. . 
Mektubu ,gönderen okl.ıyucumun adı 

cİ.> harfile başlar, Derdi basit görü • 
nür, hakikatte halledilmesi kolay de
ğı1dir. İki satırla hültsa edersek di • 
yor iri: 

c- Severek evlendim, bütün aşkımı 
kanma verdim, iki çocuğumuz o1dı.ı, 

fakat zamanla bilh~ seviye. farkın· 
dan doğm bir sebeb beni karımdan so
ğuttu. Bir başkasını sevmiye başladım 
ve ondan da vazgeçemez hale geldim.• 

Doğrusu, bu okuyucumun kaç ~ -
şında olduğunu öğrenmek isterdim. 
Bizde, büyük şehirlerde erkek ('kse.-i· 
ya otuz sulannda evlenir. mektubda 
kat'iyet mevcud olmad1ğına göre bu o
kuyucumun da otuz yaşında evlenmiş 
olduğunu farzıedeceğim, bugün krr • 
kında <>lması 18.zım. Fakat bakınız. bu 
noktayı kaydederken küçük bir tcred· 
düd geçirdiğimi hissed'iymum. Şayed 
kırkında olmayıp da otmunda olsaydı 
hü·küm değişecek miydi? Ve derhal: 

- Hayır, diyonım, esas gene aynf 
olacaktı, fakat !belki tatbik şeklt üze -

rinde~ bir muhakeme yürütü.lebi -
lirdi, her neyse, bu noktayı pek de • 
rinleştirmi)'et'ek başlangıca dönelim. 

Aziz çocuğum, benim düşiirıceme gö 
re insan bir defa eYlenir, ve bir defa 
sever. Mes'ud olursa, sevgisi deftm 
ederse ne iyi, bir kumar oynamış, js .. 

ter tesadüfen deyiniz, ister bilerek de· 
yiniz, iyıi kağıd ç~r, talihlid.b", 
yahud da bamın aksi ohır; t>il:miyerek: 
aldanarak. ıbazan da biı. aile aliiana -
rak fena kafıa üR!ine düşmüştür. 
Bedbaht olacaktır, ne yapahm, tali -
hidir; çekmesi laZlmdtr. Fakat bu n
ziyette dahi eğer çocuk olursa mese • 
lenin şekli değişir, bedbahtlık elWlir, 
hazan tamamen unutulur; kadın unu
tulmuş. yerine çoeuğun sevgisi kaim 
olmuştur. Kabul ediyorum ki, serilen 
kadının karşısında çocuğun getirdiği 

saadcat daha büyük olur, fakat gene 
kabul ediymum ki çocuk sevilmiyen 
kadının karşısında da bedbahtlığı u • 

nutturur. Siz ibu va?>iyettesiniz, bu va
ziyette olacaksınız. Öbür kadına, s~ 4 

gisindC'n uzak kaldık\a yapamıyacağı
nız kadma gelince, fakat işte bu nok
tada devam etmek istemivorum. Son-
ra mektubumun ba~ tarafına rücu et-
mek icab edeeek Hem ben aksam gü
ne inden pek hazzetmem. 
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BeşinciMehmedArnavudlukta 
ittihadı anasır davasına bir bakış - Arnavudların ssvinci - Üsküp yolunda -
Asi reislerin dehaleti - Priştinede - Hakkı Paşanın nutkunu tercüme için 

ta lstanbuldan getirilen Ayan azasının Arnavudca bilmediği anlaşılıyor 

Me§rutyetin ilanı üzerine pek ziyade ne fahid' olduk .. Yolda büt~.n rne~kiflerde ı lan miktarın p~~ dununda idi, fakat gene 
revaç bulan bir tabir vardı: İttihadı ana- 1kurbanlar kestıler; halk kutlelerı, mek • meydan tamamı!e dolmuştu. Kalabalığı 
sır. Her hükfunet ricalinin ağzında, her teb çocukları can ve gönülden bağırıştı • : fahımin etmek mümkün olmamakla bera
yazı yazanın kalemind~. hemen her )ar, alkışladılar, nutuklar irad olundu ki ber şöyle bir göz gezdirmekle hükmettim 
meb'usun ve hülyaların arka<;ına takıl - vicdanların en derin noktalarından gelen ki elli bin ki~iden az değildi, belki bu 
mırk tıyneUndc olan her ferdin di1inde, bir muhabbet feryadı gibiydi. J miktarı daha fazlaya çıkarmak mümkün
daima tekerrür eden bu idi: anasır ara - Üskübde ikameti şahaneye Mektebi dü. Sureti mahsusada b :r kürsü yapıl -
sınd'a ittihad ... Fakat bu nasıl milyesc;er Sultani tahsis olunmuştu. Burada tebriki ı mıştı. Sadrazam hünkar namına bura -
olabilecekti, lbu gayeye vüsul için nasıl kudum için gelen muhtelif heyetler na - dan güzel ıbir nutuk irad ettı. Fakat onun 
tedbirler alınmalıydı, ne yollar takih c- mına öyle sözler söylendi, Vf' hünkar bun- güzel sözlerini anlıyacak kim vardı. 5u
dilıne1iydi? Bunu keşfeden bulunmadı. ]ara öyle münasib bir talakatle muka - reti mahsusada nutkun arnavudca ter -
Muvakkat çarelere tevessül edildi, vad- bele etti ki artık Arnavudluk oir daha cümesini yapmak için maiyeti şahanede 
ler yapıldı. gösterişlere tesebbüs edildi. çözü1emiyecek bağlarla hükumet mer - / getiri~ 0 1an ayandan Manastırlı is -
1ste bu gösterişlerin en mühimmi de pa- kezine s1kı sıkı !Jtenedlenmiş diye hükmo- mail Hakkı Efendi bu vazifeyi ifa etmek 

1 
dic;ahın Rumeli seyahati oldu. lunabilirdi. jüzere kürsüde sadrazamm yanında bu-

Bu seyahatin vukuu esnasında öyle te- Hele o günün gece.si!.. İkametgahı hü- Junuyordu. Bütün hazır bulunar. Arna -
zahürlere şahid olduk ki başta hünkA:r ol- mayunun önünde meşalelerle alaylar ter 1 vud cemaati padişah namına sadrazamı
duğu halde kendisinin refakatinde bu - tib ettiler. MuMelif ırktan ve m ezhebden I nın neler söyled iğini anlama!< için kendi 
lunanların hepsi, sadraf:amı, harbiye na- mekteb çocukları bayraklarla, birbirinin I ırklarından olan u zatın kendi lisanlarile 
zın, bütün saray erkanı hep inandık ki koluna girmiş 0 1arak takım takım bir I ağzından çıkacak sözlere sabırsızlıkla 
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• ı: z .&. il ............................................................................. ıı 

'ınıar Bıar hüuurıerse 
·······--·········· .. ········· Yazan: lsmıt HulOsi ...................... _ ....... .. 

Birinci sımank erkek çocuğuydu .. Bü- ı simde beş on rob yaptırttı. 
yümüştü. Mesleklerden meslek beğendi, 1 Tanıdıklarından birinin bir 
doktor oldu. Muayenehane açt1. Hasta olduğunu haber aldı: 
geldi, muayene etti, muayene ücretini - Ben de otomobil isterim. 
aldı. Dedi aldırttı. 

otomobilf 

Eski giirıleri hatırladı. Kendine 
komşu be§ kuruş verse~ 

bir Bir ibaşka tanıdığın bir deniz motfüii 
olduğunu haber aldı: 

- Almam! - Ben de deniz motörü isterim. 
Demezdi. Aldıktan sonra da: , Dedi aldırttı. Kimini sarı snçlı gördtt. 

bu, yalnız tbir gösteriş de~il. hakikatte şu gecid resmi yaptılar; hünkar balkonda muntazır iken, işte bu dakikada hiç bek-
6 - Bir tane daha versene! 

kaç vıldanberi her vesile ile isitilen ittı- göründü. onun namına ı:adra7.am güzel lenrniyen bir hadise oldn. Meğer İsmail 
Berberlere saçlarını o renge boyattı. Ki· 
minin saç1 arını kırmızı gördü, saçlarını " · • Derdi. İçinden geçti: 

hadı annsır ümniyesinin bir fi'le inkıl.i- bir nutuk söyledi. Cocuklardan, müslü • Hakkı Efendi hiç arnavuaca bilmezmış. _ Bir muayene ücreti daha verseydi. 
hıdır. Hatta pek iyi tahattür ediyoru:n, man ve hıristivan b;r zümre huzura çı - Bunu evvelce söylemiş olsaydı elbette Kendini tutamadı. Hastasına döndü: 
hünka"r bile ü sku'"bde bir nutka mukabe- karıldı. HünkAr bunları okc:adı, ellerine ı bac;kn bir çare bulunurdu. Böylece, nutuk 

o renge boyattı 
Huy canın altındadır, dedim ya, may

mun işhathydı. Dedim ya.. günün bi • 
rinde kocasından da bıktı, bırakıp kaçtı. 

- Üç gün sonra tekrar geleceksiniz, 
le ederken bu tabiri kullandı, cm seya _ parlak altınlar kovdu ve güzel bir hita- sanki irad edilmemiş oldu ve bu büyük :;- 1 muayene edeceğim. 
tıate çıkmaktan maksadının ana.sır ara- be ile: c şte daima böyle kardeş 0

1unuz, günün ikinci sakat tarafı da böylece vu- d"' .. d" Dedi. Hasta çıktıktan sonra uşun u: ........................... . ....... . ........ . 
sında ittihadın huc:u1ünü görmekten iba- ben de sizin babanızım! .. > dedi. kua gelmiş oldu. _ Hele üç gün sonra gelsin, ilç gün Üçüncü şımarık da erkek çocuğu idi

1 

rot olduğunu söyledi. Bu geceyi takib eden günde. İstanbul- Halid Z•11a Uşaklıgil sonra bir daha gelmesini söy!erim. büyümüştü. Şair olmak hevesine kapıl • 
Bu mümkün olur muydu, bu hülya ha- dan avdet eden Mahmud Şevket Pa~a da ............................................... ....... , •• _ .. . .. . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. . mıştı. Şair olmak için birçok şey l~zım· 

kikat 'kisvesine girebilir, elle tutulur, hazır iken, Arnavuıi'u~bın en mPşhur asi Bir matbu~t davası dun İkinci şımarık kız çocuğu idi. Büyü • dı. Okumak, öğrenmek, eski şiirleri tet· 
gözle görülür bir kesafet alır mıydı? Ru- reisleri g~Fp dehalet ettiler. netİ C3iandi müştü . K'OCalardan koca seçmiş, talihi kik etmek, hissetmek ve çalışmak. 
me1ide değil , Anadoluda bile, Asyanın Mi.inkar bü•ün mprasi-:ı-ı e"Tl~sında hiç de yardım etmiş, kocası zengin ve cö- Eski günleri hatırladı. 

h yorulmadan, nec:'esinden bir zerrf' bilP ek !'lrı.suhl Baydar tarafından tercüme edl - 0 mu telif mıntakalarında bile, başka mez- len • Afrod' tıı ki tabı hakkındaki mall:•ll da. merd çıkmıştı. : 
h hl d l 1 b. t • b k l silmeden. idare etti: ha1P:m muhabbet tP.· H · b b·ı· · ı e er en o an ar ır araıa ıra ı sın, vanın rlı:, eU sırasında bu mevzu <?trnfında Eski günleri hatırladı: - er şeyı en ı ırım . 
ic;lamiyet caminsı içinde toplanan müte· zahilrleri ona veniden tazP kuvvetler ve- Cllmhurlyet gazete.sinde yapıla n muhtelif Çok maymun iştahlıydı. Her şeyden lddiasında idi. Babası annesı, eve ge • 
ncvvi ırklar arasında bile bu ümniyenin rivor gib:vdi Burana da SPlT'ahat•nin en n<"•rlyat i\"erinc muharrir Peyami s a ra, sa. çabuk bıkardı. Bir bebek al"alar, ertesi len misafirler konuşurlarken daima sö • 
VÜC'Udc gelebilece incı artık k imsenin büvük mikvflc:ını ızö<;tPrdi. İcab edenlere, lllhattin Oiingdr, Mekkl sakl ..,.e gazet.e•ıln gün: ze karışırdı: 
inanmadığı ıbi r hengamda Rumeli seya - ve fak irlere dağıtılmak üzere .mühim bir mes'ul müdürü Hikmet Mtin!f haklarında - Bu bebeği istemem, başka bebek a- Babası, annesi, misafirler siyasetten, 

h t . k l' k b h " d" d d w 'f'\P 1"1> 'bıraktı . 1 miiddelumu:nlll~ tarafından ikame olunan mesela Umu.mi Harbden bahsediyorlar a ı vu ua ge ır en u n ıse en Qgan ı bl .. dd tt b ri te hld 1 ı j lın. 
tezahürat onlara şahid olanların muha· Üskübden sonra Priştine .. · Burası Ar· da'ialıır r mu e en e ... v en as .ye Diye ağlar sızlar başka bebek aldı - değil mi, o daha umumi kelimesinı du • 

d' ğ ··b l'r" b · d 'd· 6 ne: ceza mahkemesinde gorulmektc ldl. , , 
kemesinde öyle bir tatlı uyuşukluk hu - navı.ı u u~. ~? esı m.esa esı~. e ı ı "~ ?· Diin, bu davalar kül halinde U!tklk edil- rırdı . Kimde ne görse de isterdi: yar duymaz: 
sule getirdi ki onun arasından hakikatin 1 sıl en bu yu k rasıme Hudavendıgar mlş ve kar~:n bağlnmnıştır. Çok uzun ve - Fatrnanın ta~ta arabası var, ben Bildim, bildim, bizim yanımızdaki 
acılıklarını duymak mümkün değildi. 1 Sultan Muradın şehid edildiği Kosva sah , müd<>llel muclb sebeblerl ihtiva eden bu ka. de isterim. evde oturuyor. O umumi müdür değil 

Asıl •bizleri sarsan Arnavudlukta gö _ rasına buradan gidilerek icra olunacak • rara g1re : muharrir Peyami Safa, Saltihat- ... Ha ticeye annesi oyuncak vapur al- mi? 
rülen heyecan oldu. Uskübde, Priştine _ tı, Priştinede ikametgahı hümayun için 1 Un Oiingör ve Mekkl Saidln bu v::ıdlde m~, ben de isterim. Derdi. Babası, annesi, misafirler baha-
de, sonra Mcşhedde Arnavudların nasıl mutasarrıflık konağı Lahsis olunmuştu. , yazdıklnrı yazıların o sırada duruşması ya. . .. Annesi. Selmanın saçlarını iki ör- rın güzelliğinden bahsediyorlar değil 

Burası ah aıb ve oldukça harab bir bina pılrnakta olf•n •Afrodltıı dava.qının mahiyet d 'ki ·· " · h t l d 
çılgın bir sevinç'e şişip, kabarıp taşan ş h ıı· h .. k . t' t• ve seyrini drğl.,tırecek tarzda olmadıklnrı gü örmüş, benim saçlarımı a ı orgu lmı, o emen a ı ır ı: . 
dalgalarla çıldırdıklarını aörürken hep idi, fakat ma a ı u ume m gayre ı ve 1 , .. .. .. '-- 1 in örün. - Güzel mi, hiç te değil, acı, dün çor-• . . . . . . kabul ed lerex uçunun ..,,;-raat er e, Mes'ul 
'kendi kendimize cnasıl olup da bu yü _ mefruşat ıdaresının faalıyet ve dırayetı müdi\r Hlkme~ Münlfin de bazı neşriyat se. Şimdi çocuk değildi. Fakat huy canın bama biraz fazla koymuştum, içemedim. 
rekleri saf adamlar teshir edilemedi, e • sayesinde öyle bir hale gctiril~işti ki beb!lc 7 ay müddeUe hapsine hukmedilmlş_ altındadır. Derdi. Babası, annesi, misafirler yeni 
vet, nasıl olup da Arnavudluk daima is- hünkar ve maiyeti burada pek rahat ede- tir. Kocasının bir dediğini iki etmiyeceği- itfaiye teşkilatından bahsediyorlar değil 
yana müiheyya bir fesad membaı halınde ıbildi'er. Nihayet ertesi gün, büyük gün ni biliyordu. mi? 
kaldı?> sualini irad eder, ve bunun ce- ! için müdebdeb bir alayla hünkar Cüma Belediye esnaf h1shnesine _ Kürk manto i.ırterim. O hemen atılır: 
vabını vermek ıntkanını bulamazdık. selamlığını icra etti. · ·a .. dım edecek Dedi aldırttı. - Ben çok iyi biliyorum. Dün bir it • 

Buralarda görülen şeyler gözlerimizde Meşhedde namaz kılınmak üzere top - İstanbul Belediyesi Esnaf hastanesine İki ~n giydikten sonra: faiyecilik oynadık görmeyin. 
hep zor zaptedilen yaşlar biriktirirdi. Üs- }anıldı. Evvelce anlatmıştım ki İstanbul- 3748 liralık bir yardım yapmağa karar - Bundan bıktım, başkasını isterim. Derdi. Şair olmuştu. 
kübe varıncıya kadar, sonra orada hep dan verilen emrin yanlış telakkisi netice- vermiştir. Bu para dün hastane emrine Dedi. aldırttı. Hergün bir şapka, gün - Vezin bilirim tartı, kafiye bilirim, 
Arnavudluğun, sadakatine, merbutıyeti - sie burada teraküm eden halk me'mul o- verilmiştir. a•;ın bir cift iskarpin aldırttı. Her mev • (Devamı 9 uncu sayfada) 

Buna karşı Rozelin'in aksülamelleri 1 cSon Po~tu,.mn edebi tefrikası: 20 - Beni bu kadar mı sevıyorsun? 
- Bundan daha fazla ... daiına her şeye tahammül göstermek 

şeklinde tecelli ediyor ve ortaôa bunun ~~~;\ial!~l~~~-:;;-:;;-;~;:;;~-1·~~;-;~-;~;-;~;:;;:-;-;~ı;=l;;~N;-;---;ı~, 
daima yalnız iki türlü izahı kalıyordu : R Q VA ı N R N M A y 
ya kat'i, reddi imkansız bir samimıyet, " n 

- Rozelin ... 
Onun hafifçe elini tuttu ve kendi e • 

linde taze bir kalb gibi çırpındığını his • 
setti. yahud sahte gösterişte misli görülmemiş n .,.. M E. E D E N • ~ 

bir maharet. Ve bun!arın ıkisi de, şimdi A D A M T EH. C CJ • "' - Benim için hayatını verir mi idin? 
Bunu, dünyanın en basit bir suali gi

bi, yumuşak, okşayan, ahenkli bir se.ile 
rahatça söylemişti. .. 

kendisinin bulunduğu vaziyetlo? kabule HA Lt T f:A H ~ ', O ZAN SOY 
dilebilir şeyler değildi. 

Hakikaten cmul bir kızın, hiç hır hata, 

hiç bir unutkanlık, işi meydana vuracAk sır gibi taşıyordu; nasıl ki ekseriya demi- den.beri onu böyle çağırmağı adet edin -
bir eksik bırakmadan bu derece hilf'kar, rugos [ ı l fikirleri, mesela, hiç şüphesiz mişti - artık kendisine itimad bağladığını 
şeytan bul~lu ve sahtekarlıkta ka - top'ar satmak, fakat ayni zamanda bazı ve hakikati kabule razı olduğunu düşü -
şarlanmı.ş olması nasıl kabul edilebi'irdi? doğru faraziyeleri, yahud öyle zannedi - nüyordu. 

Bu kadar fena muamelelere mukavc - j h · ld k" b. lenleri tam hakikat üsti.indc denemek Bundan o kadar ba tıyar o u ı, ır 
m~ edecek bir rabıtanın mevcudiyetini ·· ·· l k için zihninde muharebe kombinezonları gün, ona k orkusuzca sıoz soy eme cesa-
farzetme-k de o derece akla sıama2dı. k p · "" taşımı~a! 1 retini iösterd~. ~alnız olara . ~ris cıva-

İfte o zaman, baronun zihninde, önce Zihninde geniş bir ibdala bu fikre vu- rında bir gezıntı yapmağa gıtmışler ve 
müphem surette doğup geri ittiği, sonra h · d • CAcmaz bir mizansen mi- aş· ıkdaşlık için Sen kenarında bir koltuk 

· ~· b. 1.k. h. 1 ld .. 1.. zu verıyor u, r-:t 
k~llendıgı ır ı ır ası 0 u: 0 um sali, bunu nasıl tahakkuk ettireceğini he- meyhanesinde tevakkuf etmişlNdi. 
fik~. • . 1 sablıvor, tanzim ediyordu. Hasır bir koltukta dalıp gitmiş olan 

Olüm, neticede, ulvı ızah • mukaddes Kafasını bu yeni mesele sannca, artık, RoMılin, güneşte parlıysn durgun suyun 
de1i_l, h~rm1et edilir mihe~tir, ka.hr~an, 1 ölümünü irade lbuyurmuş olduğu hind akışına bakıyordu. Sonra, bir saadet dü
ş~hid, şova _ye. ana; şaınpı~n b~r ıman; 

1 
domuzuna işkence etmeği unuttu; ve a- ~ncesi gibi berrak o güzel mavi naza -

bır dava, hır a~k, yahud bır fazılet ıı~ : deta, aylarca müddet, göze çarpan tam rile sevgili slnyorunu baygın baygın te
r~~a can verın:ıeğe razı olurlar. 7e:e.flerı 1 bir şuursuzluk içinde yaşadı. Hiç bir va- maşa ediyordu. 
gıbı kıymetlerı de, bu suretle, Jııç ıtırnz- kit .bu kadar sevimli bir ahbab olma - - FJı ıth! küçük kız, bugün mes'ud ha-
sız misal olarak kalır. mıştı. Artık ne .ertlikler, ne garabetler Un var. 

Gönül rızasiJe, şuur1u ve kat'i olursn, n... ı· crübe d · i 
goo~riyv>I-dıı. ~ze m te evrın n _ Seva-ili ıinyorum, size rastladığım-

kendi8"ini feda ediş şüpheleri dağıtır, ar- 1 i K e· 
bittiğini ve, <sevgi i s nyor• unun - <>- danberi ben daima mes'udum. 

şiA'inın kapılannı açar ve gülenleri sus- medi F'ransez'dıe Berenis'i seyrettiğin - - Maamaf1h ıbefi sana kar~ fena idim, 
~~ b~ 
Kat~ında baylece teşekkül eden fik - cu ıı:nAt\ln'un ı.JMfealDd•: JU.lik, 1ara _ hattl zalimdim; ~ ~heaiE, • Y• 

r e gittikçe 1sırunqtı. Bunu kendisinde bir dan. r e. 

Yazan: Jorj Delaki 

- Bunun için size kalbim kırık değil. 
Bu, sizin hakkınız .ve iradeniz-di. Ç;_jnkü 
bu, sizin hoşunuza gidiyordu. Biliyordum 
ki, bu, anlamak içindi. 

- Neyi anlamak, küçük kız? 

- Sizi sahiden seviyor muyum diye ... 
O halde, şimdi artık anladınız: size aöy
liyebilirim. 

- Neyi? 
- Sizi sevdiğimi . .. 

Ufak elin kendi elinde bir müddet 
çırpındığını hissetti, kendisi ise titrem!· 
yordu. Fakat nefesi, idam hükmü oku • 
nan bir mahkfunun nefesi gibi boğazın.
da tıkanmıştı. 

Çocuk: 

- Niçin vermeyim? dedi. 
Baron, tebessümü herhangi 

ifade etmeksizin gülümsedi. 
Sonrn kalktı 

bir mana 

- Ne? .. Ne dedin, küçük kız? ... - Gel artık, eve dönelim! Giyinme • 
... Nehrin üstünden, yassı şalupaları- miz Iazım .. Bu akşam Operaya gidecc • 

nı çekerek, bir romorkör kayıp gitmedcy ı ğiz. 

di. Geminin küpeştesinde ayakları çıp - Volanı yakaladı ve kendisinden emin, 
lak bir adam, nehre bir halatın ucunda acelesizce yıola koyuldu. Manzaradan, ra
bir kova daldınyordu. Kovayı hafif el hat yaşamanın zevkinden başka bir şey 
harcketlerile dolu olarak çıkarıyor ve d"' .. .. .. .. .. rd anında 

G.. d"'kf uşunmuyor gorunu)'Q u ve y güverteye boşaltıyordu. uverte. o u- . . lm . 1 len !udan gümüş bir şal gibi parlıyordu. henüz . ~ı~ yaşına ge emış o an ve 
_ Fakat ben bundan hiç şüphelenme- kendisı ıçın hayatını fedaya hazır oldu -

dim lı:i, lrilçük kız. .. ğunu söyliyen bir kızı da beraber götnr-

- O! ettiniz!.. Fakat ihtiırıal t imdi ar- mekten görünüşte gurur duyuyordu. 
tık p.iphe etmiyorsunuz. (Aı·ka1ı vo.r) 
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• • •• •• 
ımar IDID gunu 

Bugün dih.i Türk mimarının 
hatırasını taziz ediyoruz Mimar Koca Sinan 1490-1588 

Bugün iki mühim 
mesele üzerinde 
durmak ıazımdır 

( "Son Posta " nın tarihi bahisler muharrjri yazıyor ) 

a ilyök Tttrk mimuı Sinan, on a~~ı~.cı a~ırdaki Tür~ üstünlüğünün 
pıwtk de.tanını yapaıı~ çok büyu'k bır san'atkarımızdır. Fa\at 

'riirk yapı tan'atı, yaılnız mimar Sinanın ölmez eserlerinden ibaret değildir. 
Osınanıı dıevriDlle. miliıar Si.nana eserler!le ve bilfiil ustalık etmiş biiyi.iik 

•~'atklhwr eılduju p. Sinan mektebinden yetişen ve Türk mimarisine yep
~i :rnottfler v•nnit olan btrçok büyilk at tis1 lerimiz daha vardır ki. bugün. 
1'dlcırını ~tletıler anoll'k. mahdud bir münevver kütlesine inhisar etmektedir. 
~ihayet Türit ~'atı .ıa yılnız r:1imari dc,?ildir. Büyük bir dahinin hatırasını 
ti.zize tıhllis edilen bugün. 9 Nisanda, iık: büyük mesele üzerinde tekrar dur
llıak lazımdır: 

1 
1 - INyök mimar Sinanın hatırasını anmak için. yalnız eserlerini sıra• -

1YArak anmak. yeni Wr ~ka ile hayatını bira~ oaha tenvir etmek kAfi 
değildir. Mimar Sinanın e~rlerini etüd etmek Jazımdır. bu dehavı. on altıncı 
asrın içine ıeni4 bir tarihi terldb ile yeıleştinnek lazımdır. ~ 

.. 2 - En ar.dan hu~ milli hududlarım•z içinde. zengin bir iş birliği ile, 
1'ı:tc •n'at tarthi.Di.n, bizim tarafımızdan tedvini Iazımdır. Öyle bir san'ıü 
~arıhi ki. meseli, adı 'bir ~ma~menm yi.1zlerre ):~prağı. içinde kaybolan. fa-

at on sC!kistnci asırda. yaptıgı baga kundaklı fufeklen. muhteşem bir Nev
"hirli İbramm P8fa tarafından sünnet edilen bir prense sünnet hediyesi 01:>:
taic: takdtwı edilen hıir NUtıbokılu Ahmed ustayı, müzemizin bir vitrinindeki 
~fis t'Weri~ millf btr 4i>hret yapc;ın .. 

TiirJC lnhcı Viyana aıpllarına. iktısndi ve fikri bir üstünlüğe dayanarak 
Uz.an:rnlftır. Şarkt Akdentrin bir Türk gölü h~!ine gelişi, kör bir istila ve 
fenişle.."ne değildir. • 

Bugün mil1i kötüphanemizde bir Türbve tarihi yoktur. Muhalled bir eser 
arşivlerde keşfiyat yapmıya mahkôm bir ferdin eı:eri olamaz. Fakct bu t::ırihi, 
~ll'l<liye kadar. mül!a Darülfünun ve bugünkü Üniver5ite tedvin edemez mi 
ldi? 

Ben, 9 Nlsanılarda. rnekteb çocuklarımı1 Süleymaniyede mütevazı nefiseye 
~lenk koyımya giderlerken. O gençlerde, Türk .san'atının biT tek büyük ar
tistin adı içmde toplanıverdiC:ini vakından göriiri.im; üzülürüm. Sinanı, seme
l'esiz. t~:ıJflh\\rlerin kahramanı ol~akt an k.urtarmak lazımdır. Sinanın deha
:1"~· dema!gojtk nutuklar ve teatral jestlerle değiıl, tarihimizi tedvin ederek 
a1.ız edelim. 8. Ekrem K~u 

Si11.a11.1.11. eserlerinin 
tam listesi 

1 İst'.lnbı:lda Süleymanlye camisi. 
2 Şehı:nde camltıi. 

3 Avratpaearında Haseki cami.si. 
f Bdlrnetap:u;ında Mihrimah oamal. 
5 Ak.saray pazarı yerinde Osman Şah 

Vallclesl camisi. 
6 Yenibnhçede Beyazıd kızının caml.11. 
'I Topkapıda Ahmedpqa cami.si. 
8 Tah';akalede Rüstempaşa camisi. 
9 Kadlrsa limanında Mehmedp~a oamla1. 

10 8111Trlklpısında İbrahimpaşa camıst. 
U B&Upaşa camtsı. 
12 Mollaıtmı.nide ıtaza.sker Abdlirrahman 

Çelebi oamlsl. 
18 Ahırtapıda Kapı.atası Ma.lunudaıa 

cami.si. 
1' Yenık1'pıda Odabatı camisi. 
11 Kocamu.<ıt.afapqada Hocah~rev oamlai. 
Hl Sulumanutırda Hamamihatun oamlli. 
1'f 'Ö'sküblüçeıme.slnde Defterdar lüley • 

man QNebi camW. 
18 Balat.ta Ferruh Kethüda camisi. 
19 Balatt. Drağman Yunu.sbey camili. 
llO Yentb&hQede Hürremçavuş camW. 
il Kadı~Jlllesinde Sinanata camisi. 
22 İzmir iakelerinde AhlQelebl oamisl. 
13 Un!tııpanında Sttleyman Suba§ı camlsl. 
lM Eyübde Zalp!lfa camisi. 
16 F.yiit>de Şah.sultan camisi. 
16 EylHxie Nifancıpaşa camisi. 
17 Edlrnekapwıında Bmlr Buharl camisi. 
28 Yenlkapıd& Merkeı.efendi camüıi. 
ıq Sütllice<le ÇaVUfbafl cam!al. 
H K1remtt11kte Nur Şeyh!zade Hüseyin 

Çelebi cam.lsl. 
31 TerAane yanında Kasımpaşa camisi. 
32 Aıabkapısında Mehmedpaşa cami!!. 
sı Kılıç:ıUpa.şa cami.si. 
U Toph11.nede Muhit tin Çelebi camlsl. 
35 Tophane ile Beşiktaş arasında Molla 

Qelebt camı.si. 
36 Tophane üstünde Ebulfadıl canılıst. 
37 Tophanede Şehude Cihangir camisi. 
3S Tophanede Btnanpaşa camisi. 
!9 Üsküdarda Sultan camisi . 
40 'Ösküdatda Ş~I Ahmedpa.şa oamlai. 
41 Kanlıcada İskenderpaşa camisi. 
4.! ~e'l)zı>de Mustafapaşa camisi. 
4:\ Izmlrde PertevpQ4a camlısl. 
44 Sapnn<:ada RWıtempqa camisi. 
45 Samanlıda Rustempaşa camisi. 
46 Boluda Mustafapaşa camisi. 
47 Bolurin Ferhadpaşa camisi. 
48 İ:ı:m!rdP Mehmedbey cami.si. 
41l Kay. eıirle Osmanpa.şa camisi. 
50 Kay~crlde Hacıpaşa camisi. 
51 Ankarada cenabi Ahmedp:ışa camisi. 
'5:? !!:rzunımda Mu.stafapaşa camisi. 

1 

53 Çorı•md:ı Sultan Alleddln camisi. 
<Tecdldfn). 

54 İzm!tte Abdüsselam camisi. <Tecdldenl. 
515 İznik~ kiliseden camı olup yanmış ola

rak bulunan caminin yeniden binası. 
56 Halebdc Hü.srevpaşa camisi. 
57 Kfilıede Haremi.şerifin kubbelerlrJn "· 

mlrl. 
58 Manlsad.ı Murad camisi. 
59 Küt:ıhyada Orhangazi camisi. (Tecdl. 

den). 
80 Buıvadlnde Rüstemp~a camisi. 
81 Ku1.Jı.hyada Hüseylnpaşa camL,ı. 

8'.? K.arnpın:ırda Sultan Selim camisi. 
83 Şam:lıl Ookıneydanmda Sultan Süley • 

man cami.si. 
84 Ed!.tnede Sultan Selim camisi. 
8'5 Edlrnedt' Mahmudpaşa !Ta,şlı) caml.<ıt. 

86 F.dirn"'~ Defterdar Mustafapaşa camla!. 
87 Bahnuklde All~a camisi. 
88 Hafsada Sokullu Mehmedpata camlı!. 
69 Lül .. bı;rgazda Sokullu Mehmed;>a§a ca. 

mis~. 
70 Ereğllde Allpafa caml&l. 
71 Sofyada Bosnalı Mehm edpa..ta camisi. 
72 Her.cıekte Sofu Mehmedpafa camı.sı. 
73 Çatalcada Ferhadpa.şa camisi. 
74 Dndinde Mustafapa.şa camisi. 
75 İst:ırya kanbasında Firdevsbey cami.si. 
78 Ula.şlu karyesinde Meml Kethüda camisi. 
77 Gö1Jôve<ic Tatar Ban camisi. 
7P. Rusrukta Rfuıtempa,a camisi. 
79 Turhalda Osmanpaşa camisi. 
80 Edirnf'<!e Meriç suyu ü:ı:erinde Mustafa_ 

pa!z" koprüsü başında Haseki Sultan 
cam Is!. 

81 Usl':üda!da Vali-de Sultan caml31. 

Me•cidler 
1 Ye:ıih:ıhçede Rustempaşa mesddl. 
2 icfıkopmnda İbrahlmpaşa meseldi. 
3 Toplı:apıda Qlvizade mescidi. 
4 Olimrükhar.ede Emir Ali mescidi. 
5 Yen1bahçede kendi mescidi. 

CMim:ı.r sınan meseldi). 
8 GümrUkhanede Avcıba.şı mescidi. 
7 Defterc!lii.r Şerilzade mescidi. 
8 Defterdar Mehmed Çelebi mescldL 

ı 12 Kadtrc:ı limanında Mehmedpaşa med 
r~ı. 

Sinanın İmuuı ve mührü 
9 Yenlbııhçede Hafız Mustafa mc.9cldL 

ıg Slmke~başı mescidi, 
1 l Hacrılzade meseldi. 
12 Slllvrlkapıda Qavuş mescidi. 
13 Davudpajada Çivlı:ade kw ıne.scldl. 
14 Sll!vrikapıda Takyec1 Ahmed meseldi. 
16 Sarı Hacı Nasuh m~cldl. 
16 Kasa':l Elhaç İvaz mescidi. 
17 Ağııçayırın<ia Elhaç Hamza mescldl 
18 Tok Hacıhasan mescidi. 
19 Kumkapıda İbrahlmpa~a zevcesi mu • 

ci:JI. 
20 L~ngada Bayram Çelebi mescidi. 
21 Llngada Şeyh Ferhad mescidi. 
22 Kumkapıda Kürkçüba4ı me.5eldl. 
2.~ Kemhacılar KA.rhanesi mescidi. 
24 K•Jyttmcular KA.rhanesl mescidi. 
25 Ay~otyada Hersek bodrumu üzerinde 

bir me.scld. 
'-4i_ Fencrkapısı dahUlnde Yayabafl meseldi. 
i'f Sultan.selimde Abdi Subaşı me.scldl. 
28 Hacılly:uı me.scldl 
29 Sultanstllm camisinde Hüseyin Çelebi 

mescidi. 
30 Koc11.mustafapa.şada Duhaniıade me.s -

oldl. 
3! Çukurhamamda Kadızade mescıdl 
32 AzablA.1 hamamı yerinde Hamldelendi 

mereldi. 
33 Hisar dışında Tüfekhane meseldi. 
34 lCdlrnekapıda Sarayağası meseldi. 
35 Eyübde Dökıneclbafl meseldi. 
3o Eytlbc1e Arpacıbaşı me.<ıcidl. 
17 Süt.lucede hekim Kaysuntzade me.acidl. 
38 Eyttbde Karcı Süleyman meseldi. 
39 ~nl' btanbul ~inde bir me,.,cld. 
4ıO Kiremitlikte Ahmed Çelebi mesctdl. 
41 Xasımpaşads Yahya Kethüda meıllcldi. 
42 Ka.ıımıpa.şada Şehremini Hasan Çelebi 

meBcldl. 
4:l Tophanede Süheylbey meseldi. 
4-& Topkapı dışında İlyuu.de meseldi. 
45 Kasımpaşada Meml Kethüda meacldl. 
46 Büyükçet.mecede Mehmedp~a 'mueldt. 
4i fTskGctarda Hacıpaşa meM:ldl. 
'8 Haaköyde saraçhane meseldi. 
49 Topkapı dışında Sarraf mesckU. 
50 Sulnmanastmtıı. Ruzne.mecl Abdlı:elebl 

ın~cldl. 

Medreaeler 
1 MekkedP Süleymaniye medresesi. 
2 ista::ıbulda Süleymanlye medresesi, ( 8 

medrt'8t'). 
3 Halı<.•lar köşkünde Belimlevvel medrt-

se.ıJ. 

4 Edlrnedt- SellmLsanı medreaeal. 
5 Çorluda Sultansellm medreıseal. 
6 ist"nbulda Şehzade Mehmed meireaeal. 
7 Avr'ltpazarında Ha.seki medre8e-'l. 
8 suıtan~llmde Haseki Sultanın Kahrtye 

mectrc>usl. 
9 ÜskfidRrda Valide.sultan medreseJl. 
ıo Üsküdarda Mlhrümah medresesi. 
ıı F.dlrnekapıda Mlhrümah medresMt. 

13 Eyllbde Mehmedpıaşa medresesi. 
14 Ak.qaray kurblnde Osman Şah vnlldes 

medresesi. 
16 İstanbıılda Rüstempa.~a medres esi. 
18 Istanbulda Alipaşa medresesi. 
17 Topkapıda Maktul Mehmedpaşa ıned 

reoos!. 
19 istanbulda İbrahlmpa.şa medresesi. 
20 Siıunpaşa medresesi. 
2l İske:ıdeıpaşa medresesi. 
22 Babacsklde Allpaşa medresesl. 
n Oebıl'<!P Mısırlı Mustafapaşa medre s1. 
~• İmıirde Ahmedpaşa medresesi. 
86 Kaaımpaşa medresesi. 
Bf'J İ!t.anbulda İsakapısmda İbrahlmpaşa 

medresesi. 
27 Ü.sküdarda Şeıruılpaşa medresesi. 
28 Kapıağası Caferağa medresesi. 
29 Kapıağası Mahmudağa medrese l. 
30 Mahlt\l Emlrefendi medresesi. 
81 ümmüveled denmekle maruf medrese. 
32 A vcıt.~ı medresesi. 
33 Muftl HCı.mldefendl medresesi. 
34 Kazasker Firuzağa medresesi. 
35 Fatihte Hacegizade medresesi. 
Sil Ağazade medresesi. 
37 Yahy:ıefendl medresesi. 
38 Defterdnr Ab<HiMelftmbey medr~ e.sı. 
39 Tut! Kadı medresesi. 
40 Hekim Mehmed Çelebi medreseo)ı. 
41 Hüstyln Çelebi medresesi. 
42 Emin Si• anefendl medresesi. 
43 Merhum Şahkulu med{eses1. 
44 Drnqmanda Yunu.sbey medrese.si, 
45 Karcı Süleymanbey medresesi. 
41l Hacıhatun medresesi. 
47 Def~tdar Şerlfbey medreses i. 
48 Küçftkpazarda Kadıheklmçelebl medre. 

sesi. 
4ll Bab'\ Çelebi medresesi. 
50 Klrmasl medresesi. (Tecdlden). 
51 Gumri1khanede Sekban Al!bey meere • 

sesı. 

52 Nlş:\nl'l Mehmedbey medresesi. 
53 BedMten Kethüdası Hüseyin Çelebı 

mcdre,se.,i. 
54 Üskttdarda Oülfemhatun medı:e3esl, 
55 Hu.,,..ı>v Kethüda medresesi. 

Dariilkurra ve türbelec 
1 Suıtansüleyman darülkurası. 
2 Üskütiarda Valide Sultan darülkurası. 
3 Hüsrev Ket.büda darülkurası. 
4 Eyübrle Mehmedpaşa darülkurası. 
5 Ktiçü~ Karamanda Müfti Said darfıl \ 

kuras1. 
6 Bosn:ılı Mehmedpaşa darulkurası. 
7 Kadu.ade Efendinin darülkurası. 
8 Kanuni Süleyman türbesi. 
9 Selim Il. türbesi. 

10 Şe!lzade Mehmed türbesi. 
ıı Şehzadeler turbesi. Selim turbesl yanın. 

da. 
12 Rüstempaşa türbesi. 
13 Hüsrevpaşa türbesi. 
14 Topk:ıpıda Ahmedpa.şa türbesi. 
15 Eyübde Sokollu Mehmedpaşa türbe.c;l. 
16 Eyübde Slyavüş Pa.§anın evlfıdı ic;ln bl. 

na et•trdlğl türbe. 
17 Eyübde Zalpaşa türbesi. 
18 t'.r.sklldarda Şem.slpaşa türbesi. 
19 Beşlkt~ta merhum Hayrettlnpafa tiir, 

bi!Sl. 
20 Bcşikt~ta Yahyaefendi türbesi. 
21 Kıbrıs Beylerbeyi.si olan Arab Ahme, 

tilrhe..<rl. 
22 Tophan~e Kılıç~llpa.şa türbesi. 
23 EyilbJe ~rtevpt.l a türbesi. 
24 Yenfüahçede Şah huban kadın türbesi 
25 Edlrnekapıda Ahı'ledpata tilrbesı. 
2t! tiatı:ildarda Bacıpa 'l• türbesi. 

imaretler 
ı lıtanbulda Kanuni Süleyman 1maretl. 
2 Mek!ledE' Haseki imareti. 
3 Karapınarda İldncl Selim lmarctl. 
t tstanbulda Şehzade Silleyman imaret~ 
5 Corluda Kanunt Süleyman lmareU. 
6 ÜsltM:-.rda Mlhrümah Sultan ımaretı. 
7 ÜskUdarda Vallde Sultan imareti. 
8 Manı . .,ada Üçüncü Murad imaret!. 

t Devamı 8 inci savfada) 

Sinan iht i fali istanbulda 
betp senede bir yapılacak 

Her sene dokuz Nisanda büyük 
dahi Mimar Sinan için diğer şehir
lerimizde olduğu gibi İstanbulda da 
ihtifal yapılırdı. Bu sene Eminönn 
Ha~kevi reisliği, ihtifalin be~ sene-

de bir tekrarlanmasını umumi mer
kezden istemişti. Umumi merkez E
minönü Halkevinin teklifini muva
fık bulduğundan şehrimizde bugün 
ihtifal yapılmıyacaktır. 



8 Sa7fa SON POSTA 

Son Poıo•'-• _.. ._....., 7 Kadıköydeki fac ia 
JJr KEUMENIN 
'111E~R>AJ;a, 1 

EvveDd gece Kaclıkiyde, Mühürdarda 
Cafenja mahallesinin Cihansenskeri 
soka,tında 9 numaralı evde esrarengiz ve 

Norveç, müttefikleri 
şiddetle protesto etti 

o nisbette feci bir vak'a olmuştur. 
IUdisenin iki kurbanı vardır: Bunlar- f B~tarcıf-. J i'tı.ci 14yfada) 1 lin mua:arreratı hakkında 111 ~ al 

Kacbn 
Yama: tı.- Arif 

rekabeti 
dan biri tt.küdar jandarma komutam ()sln. 8 (AA) - HükGmet bir beyan- malla maruftar. Bu •' dQım • 

..., :r Alman meııaım. Hcıneo Ye is'NÇla lıınar 
binbaşı Fey21lll1ah, diğeri refikası Mel&- name neşretmiftir. Bu beyannamede Nor lıtıarmın artık .. vem1 olmadı.tını vt m 
hattir. Eğer yetim kalan iki çocuklarını veçin müttefikh!r tarafından bitaraflığı- tefık!erın §imal memleketlerıne karfl ask• 
da hesaba katarsak, kurbanların adedini nın ihlAl edilmesini aleni ve ciddi suret- rl bir h~retet. icrası için bazırlıklard& bu 
dörde çıkarmak mümkündür. te protsto etmekte olduğu beyan olnn- luDlllut olduk1anm w a 1-rekeUn pek J& 

Evet iyice hatırlamıştı. Hulk:yi çok Gayz ve kinlerini digıer insanlar ıibıi Bay Feyzu'lah a, zevcesi Mellhat 38 maktadır. tında ntua ıe::o• 1tan1 bulundultls 
iyi tanı~rordu. Maryosera zaman•nda haşin hareketlerle imar etmezler. On - yaşındadırlar. Büvtik kızlan İlhan 17, Hükumet, maynlerin ve harb gemi'e- be~an e~~ · '"ttefiklerln Uk d 
bir gece Ytldızm kınpar oynanan sa- lar, en büyük fenalığı yapmağa hazırlan- .Ayhan ise 16 sındadır. rinin Norveçin kara sularından çekilme- beY1a~:d~rmeler~n:kı:1et nlyelliıde de 
loniarrnda bir vak'asını hatırlıyordu. dıkları kimseler karşısında bi'e nazik, Bav FPyzullah bir müddet evvel Te- }erini taleb etmek mecburiyetinde olup ttkJlr. BDlkll draUe w haJl'ft edilecek 4' 
Sonra. bir kere de Şişli-Büyükdere yo- temkinli ve •iukbnb olmanın yolunu kirddmdan 'O'cküdar jandarma kuman- bitaraflıJmm bu smetle ihW edilmesi- tllde baretete Amadedir. 
lunda otomobille bir köylüyü çiğnemiş, bulurlar. d~mlı~ına tavin edilmistrr. Hasta oldu~u nin icab edeceği bütün tedbirleri ittihaz Alman maMeJI. nft1& ~&en T• na 
muhakemesi aylc*ca sürmüştü. Hanriyeti istintaka devam etti: için son ı_:ri.inlPTde mezun bulıınmaktndır. etmek hakkını muhafaza etmektedir. teatıben İaft9'8n kbletmetıe olU9 Danl 

B 1...-L ı H . t1 J""1" 'IP'C"mruların ifadelerin" nöre Bayan markadan bametmemettecHrler. - Demek bayan Jülide bu gence - ana WUL matmue anrıye . u ı- n. F- No""'çİD 1'otası •mt muhabir, flmal memıetetıeı1nde 'f 
k ~- fl H Iki · h "d"l ., M .. lfil-ıat npc;'f"si ile mes1ıurdur. Yalnız ~ tut un? ~ e u nışan mı ı 1 er· ~ O<ıJo s <AA.) _ Norveç bu aabah miıtte- Bl7et1n bugiln, yann d~ endfpmnı 
- Böyle bir itirafına şahid olmadım. - Henüz resmen nişanlı d •ğildi'er. kocası i1e aralarında araı;ıro. kısknnrhk flklere tf"vdl ettıll notada, Norveç auıanna bar etmqtır. 

Fakat 'l;)iz kadınlar çok hassasızd:.r.Hcr Tanışalı çok olmamıştı. Fakat yakında vi; 7nn~{'n kavııalar olmaktadır. a.:.tt'f.'n m3ynlerln temnıenmesinl ısterlten Berlln 8 CA.A.> _ Norveç'in ıı:ara aıılan 
şeyi çar.uk hissederiz. nişanlanacaklarını duymuştum. Ff't-iıt c;nvl(' cerevan Ptmic;tir: şunu hatı,.latıyot' ti: İngiltere 11 Mart MO mayn c6tmek suretlle Praruıa ve İnılltere 

~ ""E'''-1 aksam ıtt-ee yan'>lndan sonra B<ıv da ~ rve"le hmaladılı muahedede barb ta.. bu memleket bltaraflıtınm lhlll1nl Ber 
-- 1 e.-:t; Hulki bayan Seniha a f:Ş1k - Bı d.e henüz taammüm etmemi~tir FPY"" ,,, hın konıq ıgn uvkulanndan s!lAh çağı addedilen ena da dahil olmak tiz re pıecc!ert cGarb deYletlerl bltarafiara t?.r 

mı idi anmıa acaba babası kıza bir dra oma ve- stc:lE'"l o , .. \" nm cıludtl'. No1veç eşyasının Almanyaya aatılabllett!inl tecavüze gecnıtşlerdih başlılı altında ~ 
- Za ınetmiyorum. Fakat o da bü- recek mi idi? Ru ı tl n bh kadın şunlan anlatmnk - ve or&ya aevkolunal>ılecet-.nı kabul etmıştı. suubahs ediyorlar. 

tün. erKekler gibi hanımımın san'atini, - Ha evet. Bunu bir gün madamdan tndır· Norveçte ne ~eniliyor? la
9
eç ne diyor? 

..lizell' - ,nı· takdir ediyordu. İyi osttu- d t s· Tü' 1..1-.-.I k lar d « npr~ .saat ı bucuk nrdı. Birden m:ın_ 6
' uymuş um. ız r.uıaue ız ra - tar tn))l\nrn<;lnın mtlamıuını andıran blr seJı Oslo 8 (AA.) - Noneç htltftmet mertezı StoJr.hol:n 8 <A.A.) - İaveç kabinml ba 

lar. Ah. ~z hanımımı tanır mı iclinıı? homa vermezlermiş. Ne iyi! Bizde de keş d vıhım Jile otdutunu anlamaya çalilltrken hayret ve t~f ~nde. Şehnn ber tara • gtln ötlec!tn aonra toplanaraJt. Norveo b1 
- Hayır, :maalesef tanı~amıştım. ki böyle olsa .•. O zaman Fransada ev - fı~t e ııcı <'f'~ı odııha sfl!b J>&tladı Pence_ fınc1tı· gruplann teşekktll ettılı w aon ?ıa. tarafbtının tncntere n Pranaa taratın!! 
Hanrıyetin teessürü tazelendL Yeni - lenmemif bir tek kız kalmaz. Evet, ne revl actım. J{omsumuz Bay Feyzultabın e. beden gôrliştilklerı müşahede edJlı10r. Ga. lhlAlln~n \evellQd eden Y&ZiJeti Dam! 

den boşanan göz yaşlaTını prostelisının •soruyordunuz? Jülidenin drahoması de- vhıde ~ulda .. feryad edivordu. Ktmdlrr.t ı:o_ zeteler husul nttahalar çıkararak mitte~ şdamak lkmı seldlltni mbakere fUılf 
ucile sildi. ğil mi? Bili:ronunuz ki Bayan Jülidenin ka~ attım Daima sık ı:nk göri.t.*"1 Mel~- lerln vel'dlklerl nota71 neşretmetıe Ye mayn tir. 

_ Haydi canım, 0 kadar ağlamaymız. baıb çok . dir ltm "zdi hatin rnne koştum. Yukan kata çı~ım. Co. lerln döttlldiltıerl ,erleri pteren barltalar Parllment.o bancıye enclmem de JllllD ı 
ası r.ıengın · nm 1 vacma cu~ıar fervad edlvm· hııbnlart da hn1ıı.r 1 - basmalrt'!dırlar: buÇDtıa ıçııme.a dallet olunmQl&ar. 

Demek, Hulki ile Seniha sıkı fıkı ah - büyük bir para •yımuf olduğunu işit - rln"P ya+ıvordu. :l!ellhaw tanolada ölmft• iDegbladeb plMeıd neşreWtı buud bır Kabme ıuplantıaı baktmda ~ bır ıebl 
baptılar. tim. 1 ti Başmdan yara aJmlJh. Hemen kıırnkola nilshada dıJO? tr. ~tır. 

- Hayır, yalnız dosttular. Hanımım _ a.ılki para tutuyor mu acaba? tostum. Zabıtn memurlan g~ldller. Btr mtıd. cOarb deYletıen tla gece Norwçm tara aa atotbolJll ı CA.A.> _ tneçJuer M 
bu gençten boşlanırdı. Şen, güler yüzlü, . det .aonra da mtbfdelumum! ::vetlftt. Tahkl - lannı üç noktada mayn tarlalanle bı>adJ.. ml\ıefltlerln ~eo tara auı.ma maııı 
konuşkan bir 90<-"Uktur. Yalnız, Jülide, - Aaaa. · · O da çok zıengın. · · Baba : kata b:ıslndılar. lar. Oarb devletlermm barb gemılen de iMi d6ktttler1nt haber alınca fal& taln:Jtlar 

smdan çok para kainuı... Herkes gibı Facia ktı!'banlannın çocuklan da şöyle mmtakalarda deft!J'e gri(JOl'lar. Bu, lfllr • dır. 
diğer erkekler gibi Hıulkinin madamıma müsrif dıe değil... Fakat Bay .Ata kadar söylemı.sıe .. dir: ve; htitGmetıru bafft&te bıratan P7" mun.. Har1ciye neureti hid!aeyt reameıı me'f 
aşık olmasından korkuyordu. zengin değil... Nerede onun zenginli - Bil' ıdllh ae..ı ı.tttik uyandık. Oda ta ar bır zorbalık baretetıdır. • zuubahs etmett.en ~ etm1t ile de n 

- Siz iki kadının bu Hulki ismin - ği Jülıdeyi babası 0 kadar şımartmış karnııl ktı. El~ yalonca babamızın kan Ma,.nltt crramıda mDhlm İng:Ws tane .... areı ertbmdan 1Mn Borter AJama ••h 
deki genç hakkında .kavıa ettiklerini k" .. h l' d B k d lar kinde yathtını gördilk. Annem~~n tar. Jert uöbfaı be>tHJıar. Blnaenale:rb ba m&JD- bırme yaptııı bır beyanatta inCJ.ltereDJ 
duydun mu?, ı er şey e ın e... u ızın nazarın a yıo'n ı k cıf:111t. o da ölmilstCl. Ondan sonra leri tunete mtlraeaat ederek temizlemek ~· 

1 d 1 lira b • • k d f&ala llerl IJdJimı qlmdf "f8 demltUr IU • avuç ar o usu nın ır sıgara ·a ar baJırd•k. Bn~ka tatr ~Y bflmf)lonu.• NorTeÇ lt:Jn tmt•nandır.• ....__ • .._ ... •-M·-- -. .__,, .. - Duymadım. Fakat dedim ya, Jüli - 1 ? ~ ~ ------ uu ~u-
de Hulkınin benim güzel madamınu sev- kıymeti yok. Çocuklar zabitan wrdllcler1 ifadede baha. I'pzler ne diyorlar harb 1aJllDUID& pblll •caln 

- Bak, az daha unutuyordum. Bay !arının hPr 1.am.ankl ~ aqam 1 da oda • Londra ı (AA.) - Sallb!Jett&r mahfel. mn da aJMD :tnsDtere 1111 baret6 etlne9 
mesinden en~ ediyordu. Çünkü. Jüli- Doğan da yemdd;e idi değil mi! sıns 

1
(eldldi1Hnl. &tll?elertntn ıı e 'tadar Jren ler, Noneç tara IUlanna map tonubnul ne tun mim alabWr? 1'oneoln tara nla • 

de, madamıma &§ık olanların hepsini bi- _ Ba ~an isminde kimse elme- diler.le bMUrte otun'hıtlJnu. ev dahntnde ve ameıı,,eatnin mantta.tlJ'et)e neticelenmlş ol.. nna Almanra el& Dl&1D d6tmele taıbpr., 
liyordu. Bunlar birdenbire tutuluyorlar . Y g 1 ev hnllı:ı :ırasında gam tabll h~tr ht\dtse dulunu Reuter aJanmıa !ılldirmltlerdr. • ne ohır? lfoneÇ kara aalanDda tlddetıl 
ve artık Bayan Senihanın esiri olup ka- di. ~edf&ln1 bildtnnıı1lerdır. fugılt'I Ye Jl'ranm tıahn)'e taneUen tara. 1ı1r denk tarb1 ~ BaU. J101 
lıyorlardı. Bir gün Jülide madama dedi - İyi biliyor musun. Btt ıfadelerle cerevan ııetll anlaşılan M - fından yapılan bu tıaretet. lıltaraflara tar. ft9l mıııem.=: bndtnl mldafaa e.. 

- İyi bi3yonım. Hem madamın bu d~ hakkında derhal ba4lıyan abtta Ye ad- ~ı detU fakat. .Alm.anyaya tarfldır. Bu ted - debllmem Jı91ll Abnanıa utert ıantmmı d 
ki.•• . . d b' ıd ın d _.. Uye tahkikatı din aQ&m ~ nlr:te kadar bir Oııerlne Nanik Be Alman nmanJan ara_ 

- so··yıe L-t--1ım, ne dedi? ısım e ır tan ııs• • ,...-.. u. devnm "trn·~tır Zabıta memurlan eYın her ' teklif edelllllr. HOl:NCe um ~· 
Uil&.iU ' < .., • sındati demir ~tema· ... d1llmU,. 

c- Seniha! Sen çok güzıelain. Meşhur - Buna emin misin? tar t a.nı~tummılU'. fa.kat kapt ve penee. sa d•bı ı;ok mtuma _..... ~ .. - ftZl18tl ftbnn.,.ktmekten batta bit 
bir san'atkArsın. Fevkalade zekisin. Her - Tabii! re~Cl'de mr!ırma allmett bulamamışlardır. Müttefıtlenn bu yenJ tedbiri, fstandl~av_ ::pmIJacaırtır. Barb Pmale aira)'et ed,. 
istediğini yapmağa kadirsin. Fakat, sa _ - Öyle ise, Bay Doğan yemekt{'n son- Ohıle ın <letnıne ruhsat venlmı,tır. Zabıta ya memletetıerl uumdatı diler eua mi _ · 
km Hulkiyi kandırmağa kalkma ... Sen- ra .gehnıiftir. bir :ret. olmuı kunetıe muhtemel tmıu_ na.blltı lmnnde ele telllıtDI ~llıllezweltllr. FraYlmr H cliyorlu ? 
den bunu ümid etmem amma, aksi bir - Yemekten wıra madama kimae ıel nan facia ~fındab tabkıtatını ~erin~'- 8allblJettar l4ıdra mabfeDerlnde Ceba- Puıl 1 (A.4.) - BIJ•ıelmtıel ~ :aa . 

tlrlrken dlfeo btltb lhtunallen de ıö~nftn. rüs etttrlldlll llbl. w ledllll' m.ettenttertn UJıd we mltıetlklerln 1'onıec "'° UM 
şey olursa leni ölünci~ kadar affet - medi. de tl'trrıa!ttadır. menfaatlerine de ~. ~ • ~ M""nda cl!zreJainh sue'811nde ll&O 

menb dedi. Haşmet, ısrar etti: tar Lont!ra mahfellerl, b11 haretettn. nua. nee Oolrat, ""'8 )'Umattadır: 
- He}W bu kadar mı? - Siz, Bay Dopm P iyi tanıyol'lll- s·na111n e.~rı rinin r1 bakımdan. bitaranıt hutu.tunda açılmlf Bltaraflar r.ayıttır. ~ar ıse tortu. 
- Evet! nuz. bir rahne teşkil et&tllnf 1calml etmetle W.. dan batta bırteY dlnJemeı. Bunun ıçın bl9 
Haşmet, bu cevabdaıı pU memnun Genç kadın. dehşetle trldldi: lam listesi ber b!tarar.ııı: hattındaltl kanunların ttı '-- de *'1er1miz1 ~. Ban• ~ttu • 

göriinmedi. o, ild kadıa UHınciaki re _ _ Ne diyormnuz? Ben kat'iyen böy- rafa tat'bıa wma .,..__.. aldulma -. aöyl~. 
1 ı...:- • ..ı-. t.lınıDU--.- Günahıma <------• 7 ci ---« ~-) da bllha!la ~dlr. Pllhatib, ta - R ela d . ? lmbetin daha çok ilerlemiı ~. bu e ..-. _...... J-- Dtll!IPmuı D ...,. .. a... raflardan biri bu kanunlara ria7et etme _ oma - enıyor 

t'(izden dÖY6fmif o1malmm temenni e - 1 girmeyiniz. 9 Rusçukta Rtıstempqa lmaretl 1 mette ınar edene, diler taraftan bu kanun_ Roma, 1 (A.A.) - D. N. B. 
cliyordu. Fakat görülüyordu ki nihayet 1 - Peki peki! Siz iyice c1üfününüz, ma ıo Sapancada Rü.!tempap. imareti. lara tam mnıttıe *Jllt etaeııl illWcm. Noa veçe brp ~ tnıiliz • Fran• 

t.iltiln bu vaziyet lltisi arasında basit bir damın yanına geleli kaç ay oldu? ~~ :~~==-:n: ::::: ::::: m~~;~ın~u!:n ta::rı-:e= = ~!'ır: az hareketi siyasi İtalyan mehafilind• 
mmakqa imdadwıu "'9JM!"'İfli Dü - - On .ti& ay! ı~ Gebzede Muatarapqa imareti. den ma~a büUlıa eliler tedlalrlılrle Dfilb • hararetle m~zu ohnakla beraber her-
,Undü ki, kilm" sınıftaa oıan imanlar - O uaMwlanberi llllMianua dostu, D.rii,,iltdar ternasyonaı bn111llan DıW IJ'lemlttlr ... hancf bir tef&irde bulunulmamaktadır. 
her şeylerini bir nnaket !Dalkesi altında ahbabı olanlann Ntı ;nt ilimJıerile tun- 1 fstımbulda Kanuni Stlleyman darü.W. müttefiltltrln lmdn aldtlt ted!Jh1 atma • MezkQr mehafilde kaydediliyor kt. 
saklamayı bilirler. Onlar ctaıman~anna ı yorsunuz delD mi'? fut. dıysa, hunun aebebi de tendi lfine gelme • Norwıç bitarafhiının ihlilt umumi 'IUI• 
bile tebessüm etmeaini l>ğrenmijlerdir. (Arltan var) ı Huett ftnem BuHan darOMlfa.n. deldlr. yeti vahimleştirmiftir. Bu, bitaraflan p-

lstanbol Maarif MD.dllrlOiflnden: 
Maarif Vekillill t6y ötntmen okulları ıçta ap&ıda clna Ye .mDttan 7uılı battaniyeler 

puarlıtla atın alınacaktır. Tahmin eclllen beden HSOO Ura Ye teminatı 1150 llradıl'. 
tnetJner bu b&ttanlJelere a14 f&?tnamtyl Maarif MüdürUllil Yardl.retUh'lülünden ala. 
billl'ler. 

Paıarlıl!n 11/H&an/J.MO Puartaı. ıinü aaat 15 te Maarif MldDrtqilndt toplaua.cak 
komLsyon mulfeW. JalllJacalı llln o'unur. C27t8> 

~yaru'l c1na1 

llebert.nın uprl sltlett 3,IOI 
ltlo olan ,en battanl79 
a.herinin &llarl aıtıetı a.• 
kilo olan~-

Battaniye 
.lılllttan 

500 Aded 

Aded 

Behertaill n.a 
18 Hra 

ıs lira 

Yek6n 

ıHJOO 

Doktor Aranıyor 
Zonguldak Mıntakası lktısat MüdLrlJğünden: 

f.t mükt!DefbeU tubealnbı ZCrnpklat_ Brelll. De'fM. llartm balartle Qa7cuma na
hi,.e.slııdc 'V'Rltf.e ıönnet bere bet dottora ihtiyaç ft"91r. 

Kendller1ne aeyabat yemd,J'Ulnden batlra •• flllOJ lln tk:ret teılleeelctlr. Ba vazL 
f91e tnHb olaılann lnılundukkn mmtakanm merf'• w Jıiiylerinde 8lhhl '" i~tlmai 
prdım fllcır!DM gallıfaoü kablliJıette H fMl obnalan 1&rttır. 

hteıı:uıertn ll0/4/940 tarlb1ne kadar bal terctlm68inl, fototraf, diploma tarih ve uu _ 
ma.ruını muvanah adrede beraber ZOnıuldakta bctuad Mtldftrl11Pne veya Ankarada 
tktıaad VeklleUne ııöndermeleri. (2652) 

lstanbul P. T. T. M:dürlüğün:len 
OsmanlJıe w Yetllk6J tıll.ııll tltu)"llllıırı etnfınnl dikeni telle oenllmesl Ye ihata 

duvarı l~l açık ebllmiye konulmuştur. Elı:alltm°' 17/V'IKO Qarıamba aat 115,45 de B. 
Poıltahane btauı birinci 1mıta P. T T. Müar!iıH odulftda toplanacat mlidirlük alını 
aatur. komt.syonunda yapılaeattır. Keştr bedell 883'7 lira 98 kW'llf mankkat teminat 
ta liradır. t.ltekltlertn olbaptaJd tetlf ~ ıartnuaelerlnl IÖl'IB~ ,.. ımınttat tPml
natl.annı JaUrwaak illere çal&paa ıiinlerincle mastir müdth'Ui.t ldar! taıem ıenzım tıs.. 
DUDa ekalltme atin 'Ve ••Unde de en H bir teahhidde 5111 .llralıt bu lft ~mer tt yap 
tılma dair iclantlerinden alllUf oldaCıı veıdblara ıat.ıuaden İstanbul YlllJetlne mtlra: 
caatla ekslltme tarlhlnden ı &lin entl aıı-.ı11 ebUJC 'Ve MO 71luıa aid ttcam oduı 
vesikası lls kamlsyona müracaatlan ll5JQJ 

1 'Ötıttödanta Valide Sultan daı1lşşifeQ. Londrada arrıca turaaı da tebarllı etti - -L ~.1-
• rllmektıedlr tl, mfttteftıtler, Jııarb a.hnellnl n:m. --...- dainıya, gerek clolayırle 

Sıı ~ N • keın•l.ri gen1fletmelt niyetıııdıt delQdlıter. Fa~ &7- ister istemez harbe aüriWemek maku-
l Suyun ba,ına yakın yerde bend bmerL rıca RU cihet de bydedllmelttedir kı, mttt _ dile enterna&Jonal hukuk hililına ola-
2 Uzun k~m•. tefıkler Almanyanın ~ndmnya mende • rak yapılmıt bir harekettir. 
3 Muğla.a temert. tet.ıerme tar11 J8PllbUecell bir ttlılil ba • İ 
f Oü!t'lce kemeri. retete ?>Qtilıı fiddMD• .matalleı.le bulun& _ t.alya, MUllOlinillin de kaydetmif cıi-
5 Mü~ tiri JUl!ldalcl Müderris te. catıardır. ciJiu üzere. bütün bAdiseJere karp kop-

mel'I. Berliade u clellİJ• 1 1lımrdır. İtalya bunda ıuvaffak &a 
Mdlan lııtmıerl w Uzma kemer mfttblf Knpenhaa 8 (A.A.J _ Ha&laaall Tldead9 olacaktır. Çünkü hazırhklanm ilaMl 
Mr -'el * J1blmll. tm.r ~ ola - test i ..,,_ ıın .... _ .. ,.t resmi me...... h1.BW1unda hiçbir -yı· ihmal etmem•...., muRtur. ıa._zeilıliim"iıiıinılıııııiaıı:;iiıiii:lır-.miıııiııiıi~ıiıiıiıı:-lıiıiııi'-llııiıııı-ıııııiı.•-...ı._ _ ____ ._,..-iııııiı _ ______ ,_,,_ 

«6prlller 14 İp•'llada HüareTte"10da tern.nurayı. I 
t M~ı;etmece 't0pr1lstl. 15 Lillebuquıd& SotoUa llelmeclpqa ter. 
t !llllwl Hprlatl. vansarayı. 

3 Merto 811711 lltGnde Mutafapap. ~P- 18 Bdirnede Rtt.stempap bnanararı 
l"ft8G. 17 Edirnede Altpqa çarpaada Ali pap 

' Wtmmedpqa tOprlail. 
ı HalkaJıda, Pınarda Odabqı Uprtısl1. 

8 Harrunl dereltnde Kapıatuı kllpri&lt 
T etnanltda Me1ımedpap. töprtıstı. 

ı !tomac.ta ~dda Sotollu Mehn:ıedpa. 
ş:ı k&pr1td. 
Pnşa ~tl. 

~ 
ı İsta'lW tmueUnhı 1'8JUlld& 'KanllJll 
te~aRaraJıtan. 

2 Çeıon~ Kaıuml stUeymau .ırervan • 
ıl&l&:Aa'n-

3 Tek!l"!lalmda ~P9f& ternnaarayı. 
t Rfüıtemratanın Batpazarında 'Kebecller 

kernmar&11. 
5 Galatada ~ ternnsarayı. 
6 .111 Pat&nm Bl.tpuarında tern.nııarayı. 
7 YefMla Pertftpqa 'tenamar&JL 
8 Ilgı."lda llw&afapqa tenanara}'l. 
9 ~ıyıkt.a Riiatempaf& bnamarayı. 

10 Ss:manl!da Ms\empa... bnanaarayı. 
u Sap~~cada Wempqa kenanaraJL 
11 K:an!Un Brellialnde ltilt.empqa ter. 

varuıar1,71. 

13 Kanfbn.M& Rüatem artam1ra11. 

kervan.sarayı. 

l Yannut cıMıı 81ıt.raJJ Mlld tılodl~tll ,._ 

pılclL ('lılid W&J flmcUJr:I lnlTMaf'9Dia 
yerinde idi) 

J SatPJI cedid (Toptap& MftJUlda) ,_ı 

yııptıfı Murad m dairen. 
3 Üsltii~ a&rQllllll Je!Üdm inlUI. 
t Oalatuar~ (J'eni~n Jal)ıldı. B*l ,eri 

asta kalmadı). 
5 Atmeydanı aara71. (Yeniden bina olun,. 

4ul. 
ı Yenltapı ur&JL (Yeniden lıılna olandul. 
9 Kandilll saraıı <Yeniden 1llna ohmclu). 
8 FenE'rbahçe sarayı. < Tecdlden bina. 

olundu> 
9 ttsküdarda. Çelebi Babçeal sarayı. (Tec. 

dldeın bina olundu). 
ıo Ha!kalı sarayı. CTecdiden bina olundul. 
11 Kadırga !imanında Rttstempafa aa?IJL 

ıt Ay:ısotyada Sotollu Mehlneclpaşa saraJL 
13 'ÖaddarGa 8oUllu Mebmedı>a§& sara11. 

14 Üütldarda RDatempqa IU'tlJI. 
11 °*6ıılmla .,. ... ?.. ar&JL 
1.1 o.tDdarda 811aTllPl4& araıı. 
rı tmnblllda Sly&Ylpea aaraıı. 
llJ f.ltanbalda Altpqa ara71. 
it At:ııseJııda,ımd Atmsdp .......... 
.. Beraadda ........ anfL 
21 veıa mqıden"Mla ....,... ....,.. 
n AtmeJdnınd& Skıa~ 1&!'111-
11 Hocapafada Sofu llelmıed.pqa ar&JI. 
M Yenlbahoe içinde Mahmudala araıı. 
n Haltah Yers6tte llehmedpqa araJ1. 
• Kaalnıpqada ŞlıldbllkDtadm IU&JL 
27 Pertnpqa aar&JL 
28 Ahmedpap. aıaıı. 

21 Syübde AUP11& ararı. 
30 Gene Bytlbde Allpqa a&ıQ1. 
31 Şehir dı§lnda Rtlatem Çelebi otftltltndt 

Mehmedpqa aan11. 
il Bosnada ıı.bmedpafa .... ,._ 

• :.Sbn~lebl 91ftltllnde ~ 
aarayı. 

Malasenl.r 
1 Oalat& IDlltslllde buldaJ maNeıd. 
1 TerADei MIANde lift mahlıeni. 
1 Saray AmbAı'ı &m1rt. 
f Baabahçe yal1B1nda Ambarı Amire. 
5 Sarayda mutfala lm1re ve tiler bina& 
8 Untapanında bir mahzen. 
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SON POSTA Sayfa 1J 

Mizah: 
.Son Posta» nın tarihi tefrikası: 21 

& (Baştarafı 6 ncı sayfada) 1 Diye tuttururdu. 
~tiye gibi bir isim, aruz biliri~ Arazöz. Büroda şefi ona bir yazı vermişti: 

Şımanklar büyürlerse Ankara borsası 
Açılı~ • Kapanış 8 Nisan 940 flaUarı 

ÇIXLEa IAYIAIS 
n geliyor. Hece bilirim daha mahalle - Yazmam. Açılıı.-K.apa n 

5.2t :::teıbin.cie iken hece:ıem'..iye başlamış - Dedi, şefinin canı sıklldı: lAr dra ı Bttrlla 
Sel'best de biliyorum:. Hani bizim - Yazacaksınız. Jrew-York ~0!7 Dolar l4ı6.t5 Yazan: Basan Adnan Giz 

lnahanedeıı 'Çıktılar. Sarışın bir kadm _ Yazmı.yacağım. Parı. ıoo P'ran 2.9675 

"~ı, &na diyor!al'dı. Gene eski günleri hatırladı. Annesi ıs- w::ıano ıoo Liret. ı.4325 Gizli yol Dedi v d'' Ü .:ı. ~nını IOfl İnlç . Pr. 29.2725 
• e UŞ nuü: rar edince; ağlamıya baş11r: A.ı.n.ıterd.ua ıoo Flo.da '17.0ô15 

- Bwılaruı şiirle ne alikaaı olur ki. - Ben seni ·babama söylerim de gö - Br \1k.Hl 100 Bel&& 22.ıa 
Kendi yazdı: rürsü.n, derdi Gene ağlamıya ba§Iadı. Atına ıoo Drahmi o.~7 
~ G'\&lii>, Şefine: Rotya ıoo ; .. n a 1.7825 
•Pek 'l'ltk>, .'t'adr1d ıto Peçfta 13 151 

Od'aya gird.il2r. Şimd± bu taraltan da 
zabitlerin saz ve kahkaha sesleri geliyor
du. Yüzünü buruşturup yeğenine seslen
di. 

raretini, kalhlerinin çarpıntısını duy " 
dular. r- - Ben seni umum müdüre söylerim 

•Dünya bir ayakkabı>, J!udaJ>f'~ ıoc ~nail 25.7075 
G de görürsün. ~:ı.r ~' ı OG LeJ 0.525 

• Üne§ bir vücud> Dedi. , .•. ·ra • l OJ _,n ar 
~Giineş giydi düny~ ayakkabıstnb. . . . . . . . . . . .... . . .. . .•. . •. . . .. . .•.••. .. . . . ••. i Yokoh•m• ıoo Yta ,!:!~s 

Karanlık ve ılık gecenin şüriyeti on -
lara aşklarının ilk heyecanını hatırlat • 
nuştı. Nayman, göğsünde yakalanmış bir 

zihnini ku.ş gibi çırpınan bu zayıf ve narin vü ~ azdı ve beğendi. Çocukken söylediği Yedinci şımarık erkek çocuğuydu, bü- l tit .. ıtlıo.m mu ı..veç :er. 31.00~ 
~zleri nasıl beğendiyse hunu da öyle be- yümüstü. Dişçi mektebini bitirdi, dişci F.:"''·!"!\ n t.ahıdUıt 

- Pencereleri indir. 
Camlar inince sabahtanberi 

meşgul eden meseleyi açtı: 1 c:udü incitmekten korkar gibi tutarak 
sordu: e;enrnişti. •oldu, kabine açtı, kabineye i1k gelen roüş 1 

- Güzel! J D terinin birkaç dişi çürüktü. Usta bir diş-
iyt'nler de oldu. Küçükken de onun · l t d · d f ~ ~oo~e~e~ 

b' a'arına, bazan hatır için. bazan da Eski gün1eri hatırladı: 

Tiuk borcu I petjn 
'T'ii·"· borru II peşin 
Ergani 
Sıvas-~rzurum 5 
Merkez B·u:kası peşin 

Tıirk: Ticaret Bankası 

19.70 
19.70 13.70 
20.04 20.05 

19.:>4 
112.25 

(J.9 () 825 

- Bu akşam onu gözledin. mi?. 
Gerk haki.minin hile ve fesad ınem:baı 

olan yeğeni rahat bir nefes aldı. Oh! Am
cası gene kendine muhtac olmuştu. 

- Dün gece beni bekledin mi Zeyneb? 
- Bekledim amma gelmediğin daha 

iyi oldu. 
- Nicin? ır an evvel susması içiıı: 

- Ne güzel söyledi. 
Dedikleri gibi. 

Kendine oyuncak alırlardı. Oyunca -
ğın bira., bir veri ıbozul"a: , A. Nam:ı> 

- Emrinizi yerine getfrdlk Mel k haz
retleri -dedi- üç saat kadar gözledım. Ya
tağında yüzü koyun yatıyor. hiç bir şey 
yemiyor, arasrra kafup su içiyor, göz -
leri kan içinde, belli ki çok ağlamış. 

- Gelseydin muhakkak yakalanacak· 

n·.:· ················· ...................... . 
ordünoü şımarık çocuğa: 

- Yapma, etme! 
d Diyen olmazdı. Evde kalınca odalar

a ne eşya varsa hepsini birbirine karış
tırırdı. Ve sonra o halde bırakır giderdi. 
d Büyümüştü. Günün birinde talihi yar
ıın etmiş, oldukça mühim bir işin başı~ 

r:ıa getirilmişti. Ne yapacaktı? 
Eski günleri hatırladı. 
- Ben bu işi başarırım. 

1 
D~di. .o zamana k.adar muntazam o

an ı.şlerı altüst etti. Işler a1tüst oldukça 
~- rne.rnnun oluyordu. Nihayet işler öyle 
ır hale geldi ki, ne yapsa düzeltemiye

cek, eski intizamına koyamıyacaktı. 
1stifa etti, çekildi. . 

- Ben tamir ederim. 
Diverek kurcalamıya haslardı: 
- Tedavi ederim. 
Dedi. l\fü c::terinin dic:lerini kı.ırcala<lı. 

Müşterisi kabineye günlerce gidip gel -
di. Discinin tedav etiğ~ c_;c:111r ;vilesmi -
yor. daha fena bir hale ~eliyordu. 

Dişçi eski gün1 eri düşündü: 
O; oyuncağın bozulan bir tarafını ta

mir ~tm-~ isterse. ovuncaC!ın o tnrafı 

büsbütün bozulurdu. O zaman o bozulan 
tarafları söker çıkarırdı. 

- Bu di~ler tedavi edi1emiyece-k. ÇP. -

kPl'f'~im. 

Df'di. HPosini çekti. Ve gPne eski J?iin 
1eri '2'Ü~ndü: 

Bir o~'Uncağın bir tarafını kırdıktan 

sonra: 
....... - Artık bu ovııncaktan hanr vok. 
B~in~f. ~~~;~k·. ~~~~k. lıü;ü;fijğii .. ;~ nhmrPk narr:ı l;:ır VP vPnisini a lnırırdı. 

~a~. ticaret yapmak istemiş, fakat bir Müsteri~inin dil!er dh::l"rine de :!0l<u'1-

rlu İ.§~:rini yürütememişti. \du: 
l)e ı.:u eahhid ol! - 'Pıın ları na rP.ke.""i1iM, dedi, size 

dıler .. Eski günleri hatır1adı. mek - rutlı fr.,tıü takım diş vamırım. 
lebe gitmişti, mektebde sıkı1 dı. Çünkü ' 
l"n\lallimJerin verdiği derslere çaI:ı.cµnı , • .... · · · · .. · · · · .... · .. · · ... · ................ . 

Y 
c::,.,ı,.;7ind cı.,...,arılc. h7 rnr.ıı X-ııvdu. Bü-

or, vazifeleri dikkatli yapmıyordu. Mu-
a~limlerden azar işitti. Sıfır aldı. Anne- VÜl'.'C'üotü. p;;..,.1(!; dP -;~v"'n!er o'du: 
sı, babası onun mektebde bannamıyaca- - Sana ıtörıiil VPrdim. 
ıt.. n;""""'ı ...... ('lrhı n. eski crfü.,lpri hatll' -
g•nl anlamı lard.ı. Bir hususi muallim 
tuttular. Husust muallimin: verdiği ders- ladı. Kı>rır1;n., bir ""'" ve ... nrHi5i zmmın o-
l nu 'P~rra uarra e0.,rdi. 
t>r.e de ralıS'TTlı.vordu. Fakat hususi mu-
1 

~ • - r-.. nn a•'Tli. <::evi vaoarını. 
a lım ~s çıkarmıyordu. Vazifelerin başı
nı doğru dürüst yapıyor. Sonunu da öy

DP<li. Gönü1leri parea uarra etti. 

le. Orta tarafım yalan yanlış çırpış tın - · · · · · · · · · ••· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · ·. · .. · 
)'lordu. Dokuzuncu $ımank. erke'{ cocuğuvdu. 

lIU'SUsi muallim bu vazifelerin çırpış
tırrna kısımlarmı görmemezlikten gefü
di. 

- Mfüeahhid olurum. 
D<>di. Birçok taahhüde girişti. İşhl gö

te görünür tarafını mükemmel yapıvor. 
diğer taraflarını ü.stünkörii bırakıyordu. 

• O O O O. O O O O O O O O O O O O O O O O O• O O O O O O• O O O O O O a O O O O O O O 

Cok mızıkr1Vr1ı Bütün ovıırıbr1 lı-::ı7ı:t11 -

mak isterdi. Kazanmazsa mızıkçılık çı -
karır, kavga eder. Et!'::ıfrndakflere yum
ru:k ~avururdu. 

P.ilvıi<l'liğü nım?n spora merak <;ı:ırmıı:f 

tı. 'Ri1"asc::a ivi fııtibol 0vıınvnrclıı 'Ririrı

ci takımfarclan birine ~lr111 ar. B;r giin 
bir macta tı:ıkımı roa<TH'ıl-ı oluvordu. 

O peki piinlpri hatırladı. 

- HakPm ha1<.c;ı7.hk vanıvor. 

~~----------------' ································-·-... ·············--····· 
Fatihüddin, ağır, ağın konuştu: 

Bir ad mı ö dürm:ye kalk şan 
iki J(si tJvkif ed :di 

' .. - Bu gece yanma git:mivaı:um. Bır gün 
'Evvelki gım Tophanede vukubulan bir öl- • ~ . dürmeğe teşebbüsü hadisesi dün 2 nci ağu·- ara vermek lizım. Fakat yarın gıdece -

ceza mah~emesine intikal etmiş ve duruş_ ğim, gideceğim amma iiıtiyatlı davran: -
masına b:>şl!ınmıştır. malı. Sen hekimbaşıya lizım. gelen Hacı 

Dünkü muhakemenin cereyan t.arzma gö. y~n sabaha kadar yetiştirmesini tenbrh 
re vak'anm suçluları bulunan Hüseyin ve ettin mi? .. 
Kazım adlarında tk.i arkadaş, evvelkl gün İl' b ed' h M l'k h sarhoş bir halde Galatada Necatibey cad - aç u gec . en azır e ı az -

• tl ·ı 
desinde 122 sayıda kahvecilik yapan MllS _ re erı .. 
taranın dükkfı.run.a gelmişler ve bir sandal. - O halde. yarın suya da, yemeğe de 
ye mesel"'!!in: bahane ederek bıçakla kah ~ korsunuz. Artık tahammülüm kalmadı, 
vecinin iızerin<. yürümüşlerdir. bir an evvel arzuma nail olmak istivo -
. ;nuruşma1a suçluların sorgusu yap:imış ve rum.. Aşk nedir biliyor musun Nec~et -
ıkısi de had!.seyI inkar etmi~lerdir. 

Mütt"alnben kahvede vak'ayı gören şahid. tin? 
ler dinlentl'iş onlar da, s~Ilı Hüsey!nl~ KA_ Tilki. yü.zJü genç amcasının teklifsiz 
zımın bıçaklarını çekerek Mıısta!ayı füdiir _ hitabına Yılıştı. 
mck üzere üstü.ne Id d.ıkl - ı · !erdir. sa ır arını soy emiş_ - Ah benim de ne candan bir hak aşı-

ğı olduğumu bilirsiniz _'lelik hazretleri!. 
Muhakeme, gelmiyen diğer şahidlerln ceL 

bi için başka bir güne b:ra kılmış Vf' mah _ 
kemPre suçlul:ırın ikisinin de tevkifine ka 
rar verilmLc;rtir. • 
............................................ ···················· 

Taksim.de sta.dyom etrafındald 

- Yarın gece inşallah arzuma nail o
lacağım Necmettin. Bütün tertibatı sana 
bırakıyorum. Böyle işl~ri iyi becerirsin. 
Eğer muvaffak olurc;am yok mu? Her di
leğini yerine getiririm. 

Eğirp bükü1 mekten iki kat olan Nec-

tık. 

Tatlı! fuııltılarla ona gec.eki h&i.ise~ 
anlattı. H1kaJ€yi 5<fuırsızlık1a dinliyen 

Navman asıl meseleye gelmek istiyordu. 
- Güzel biı: oyun oynamışsın -dedi

şimdi asıl meseleye gelelim. Belki bu son 
gecemizdir, bir karar verebildin mi bari? 

Genç kız üzüntü ile inledL 
- Son gecemiz mi Nayman? 

- Evet! İhtimal yarın Gerktenı ayrı • 
byorum. Vazifem öyle icab ettiriyor. 

- Bütün neş'erni kaçırdın Navman. 
- Daha bir karar vermedin mi canım? 

- Kararımı vermiştim. 

- Ne yapmak istiyorsun? 
- Seninle yaşamak. 
- Benimle yaşamak, benimle kaçmak 

demektir. 
- Seninle geliyorum Nayman. 

- O halde yarın beraber gideceğiz, 

neye üzülüyorsun? 

- İşte bunu düşünmemiştim. 
- Anlarnıyorll.Illi 

- Anlatayım: Uzun, u.zun düşündüm • 

1 
Sensiz yaşıyamıyacağım muhakkak, de
diğin gibi bu şekilde hayatımızın da bir 
sonu yok. Bu vaziyet. karşısında ve senin 

mettin, nerede ise sevinc:ndcn amcasının için babamdan, hep"i.o.d~n vazgeçerek 
ayaklarına sürünecekti. .kaçmıya karar verdim. Fakat ne kadar 

- Ev:vel A'lah emelinize muhakkı:ık kurnaz davransak benim Gerkten çık -ı T~ğ'la, l\l arsilya ~il'emi~i, bat.ta: kalas 
ve keresteler, demır vesaıre ucuz fiaUa 

sat ıl~ıaktadır. ~ 

Mıırncaat yerleri: Zindanka-pı 2:ı mii_ 
teahhıd Ras m Eskin. Telefonu 22!174 1 
Sirkeci Orhanlye cadde~i 28 Sabrı Arc:ı: 
telefon: 20992. Mahall!nde;ı;i satış memu_ 

rumuzdan dalla fazla inhat :ılmır. 

~ .. mn_. .. ._ ... ..,ı 
.................... ········ ................. ·······---··-··· 

Son Posta Matbaa~!ll 

Ne~r.ycıt lı.luaurü: SeLim Ragıp Emtç 

SAHiPLERİ: S. Ragıp EMEÇ 
A. Ekrt!m US".KLIGtL 

nail olacaksınız sultantm! diye sırıttı. mam imkansız bir şey .. Babam kaleden 
3 ku.ş uçurtmuyor. Benim kaçtığım duyu -

üçüNcü GECE lur duyulmaz hemen etrafı saracak ve 
- ze, neb! ben yakalanacağını, ondan sonra bütün 
- Nayman! babalık şetkatine rağmen beni öldürür. 
- Neredesin karanlıkta gözüm gönmü- - Müşkülat çıkarıyorsun Zeyneb! Bü-

yor. tün mcs.'uliyeti ben üzerime alıyorum. 
- Buradayım. ışıkları mahsus söndür- Ben yanında olduktan sonra kimse teli

dü.m. Ev.velki gece nöbetçiler görmüş. ~u ne dokunamaz. Sonra sana bir. sır vere • 
taraftan gel. yim. Saray muhatızının her şeyden ha

- Fakat buradan çıkamıyorum, elini beri yar, Arıkboğanm hemşerisi ohm bu 
ver. meı:d'. adam her tehlikeyi göze a1arak bi-

- Oldu mu? ze yardım edecek. 
- Şimdi yolu bu'dum. - Böyle söyleme Nayman: B n kaç-Altıncı şımarık, kız çocuğuydu. Bü -

Y'lhnüştü, bir büroya daktilo olarak gir
rnl,ti. 

nhr0 b:ıaırrlı. Rakerıı alrlırmad1. () 'kız-
Navman, bileğini ka'l.-rıyan kücük ve mak içfn tamamile tehlikesiz bir yol bul

yumuc:ak eli avuçları arasına alarak öp- d.um. Raha4-. rahat kacmak varken ne için 
tii. Karnnlıkta ovnıyan cocuklarm heye-

1 
ace1e yüzünden mah.volalım. Hem ben 

cıınile birbirlerine yakla:;fllar ve bir mücl- s.enin'e bir mivim:' 
Eski günleri habrladt. Annesi: 
- Şu ufak işi de sen yap, dediği za -

l'l'ıan <-.Öz dinlemezdi. 

dı. Jl'hni ~arc:ısmıfa ı::rnrrfr"c:P, yumruK - rını şımarık büyütmezler. Ve yukarıda 
lamıva. tekmel4!m.ive ba<ıladı. anlattıklarıma pek o kadar sık te<'adüf 

·· ······ ······ ············ ····· · ····· · ....... etmeyiz.. 
Çok şükür ki. her anne baba çocukla- !smet HuMsi elet gö<tüs göğ~ kalarak nefesl r:inin h:ıJ (Arkası 'Vll'I') 

Son Postanın tefrikası: 30 vap:-aklı bir palmiyenin daha lo'} ı!Öl - t-dive cevab verdi- tabii ev sah'bisin .. va ka~.ar ellerini birbirinden ayırma· 
rresine soknldulnr. Yanvana yumusaı{ Hem h:zden daha üstün!. clıfa:r. İki"! de sessiz ve deruni anlaş -
kadife bir kanapcy€ yaslaııdılar. EJleri -- Övlevse siz arlık evinize dönü - moın rt h;:ızzile gaşy.olmuştular. Araba 

- Yapmam da yapmam. 

hfı1fı ayrı1~am1stı. nüz . Sür:' "k.ive !!eliyor. durunca önce Siret atlıvarak güzel ka·-
Büvi.;k dan- sa1<ımmda vorrun bir Siret derhal Hicr~ bevaz hermin- "'ısar kucnkJ :varak indirdi. Kö k. gece-

mfrzik biraz sessizle~en insanları hala le süsltl kapını sev!!i dolu bir ih.timaın.tla n'n bıu dU"!!Uil ve- geç anında pırıl pırıl 
dal'!~a davet etmive ccdJa1lVOrdu. Jı:l,,_ı._ karı n n <:.J'rtına <::ardı, Ve koli.ına aire.-. vc·nlıktı. Kolkola birbirine sokularak 
tri}..ler bi1P uvlrusuz kall'!'lı" qözler gibi re1c sok 1, .kaD'"'na doeru yürütınive b''I" l~hza durup yüksek bevaz bulut-

S iretin yüzünde 
0 

acı infial ve azab \yet hissediyordu. Zevk duyan bir ka- sör ük r• rı ı da vor la rdı. Bütün bir gece ba 'ı a-lı n ktor ve d• •er. ~akm :lo tlan 'ann """' n da panlıyan yıldızlar ruh· 
göJ~eleri birden sıynlmış: şimdi yoc _ dm vücudünden tilten bu taıt.!ı oıcakhk de,·am eden coskun harek.etlerden son- onl~rn refakat edl,.,ırdnla~. Gelini hey- lanndan ta<an saad tle sehlml•dılar. 
gurı fakat mes'ud bir hevecan rengi sev1Imek. ve okşanmak ihtiya<:ının beliğ ra dinlenme\ ihtiyacile treni~ esne ne- kel1ra~• F~z11la karikatürist r . ..ıNdet Kapının önünde kendilerini kar~ılayan 
daJgoJanmıya başlamıştı. Yavaıı ve de- bir itirafıydı:. Siretin ruhu sonsuz bir leri zaptetmive_ çalı".'n _davetliler şi~- arabavo verleot'r'ule<~n: _veoial

0 

an ·~_Jık Mus•efaıım rözleri de mes'.ud bir 
:rın bir . 

1 
b rdi· gaşyıçınde urperiyordu. Deminki ü- dt ortadan cek1len ı;em e:c-lınle ru - dok~or ~·1.ı<'rl tr"lı bir istihza ıle Sı .. et·ıı crplu5Ie- p. 'l"lıvordu .. Oh her yerce, her 

ses e ceva ve . . ·· - · · · ı~ b' · 

Oh 
.. ı · · H" ı Bu 50··zıe- midsizfü?.t ile simdiki saadetini ölcecı:>k vevın bos ma.c:c.ı1arını _goruncc ık1 er kul::ıt'!ra fıc:ıldad•.:. <=e'\;de avd1nlık. se"\·mc 1 sen ır nes eve 

- soy eym1z 1cran.. ~ • • · - .. · . . . .. . · 
Ji.nhin bar.a ne büyük bir saadet ver- muhakemoden mahrum<ju. Yaln" bir u~:.r .artık evlere çekılm"". n vakti ~el· - Yarır. sevohat vm: mı? . .. un ıdlc ko"Sılaşıvorlardı. 
dı(;ini tas:;vvur edemeezsiniz. vığın ılık \'e beyaız bulut 1.çinde c;1yak1~- dıgını an1adılar. Genç çıf le veda~aş. - Sıret derh:ı1 kızardı 'Mahcub bır rrı ~ M rdiv"'rı ba~ında Hicranın husust 

Hicran ,·umusak, ince ve beyaz elini rmın kara ve sefil topraklardan yükse- m::ık isUvc:nler nih~y~t onları çekılr:ıı~ 1üms<'rne. hrıfif ve k€sik bir sesle cevah lıiwıetler: icin tutulmuş bir oda hlz • 
uzatarak Siretin hummalı avucuna tes- lerek ilahi 'bir iklim-e uçtuğunu hisse - ol~ukları lo~ ve ~çuk sa!onda: h~l_a verdi: mf'tcisi !'-ası~da ~vaz dantel bonesi, 
lim ett' '·te: . divordu. B1raz evvel birbirinden ürh."Üp e1-Pk buldulnr Hıcranla Sıret bırbm- - Tab"i .. Tabii.: Ka\rar karardır de- siYah ven· elbisc<::ile gıenç hanımını 

1" n sonra. • d d tl'l · · t 

O
.. . ı...~-: . etli . k' . .. karan. yalnız kalmaktan korkan genç nin elini bırakma an av.e 1 erım e.ş- ~il mi? hürmetkar bir teb€ssümle karşılaya.Tak 

- nce sız Ut::J.ı.t temm nız ı nıu- , • · · · k" .. ,_ ı kapıs nda ayakta F k t b' d kto t · · b tees · , b aıı..-ht d v ·ı . . gelinle O'iiv€yin <=imdi etraflarını bir vı ıçm ucu" c:a onun • ı -- a ·a ır o run avsıyesı u onıuzlat·nd:m pel'2rinini aldı ve sP.ri 
sır 'e e 'l.)ö eQl sımz. - e- '( h d t1 · · t · v • • b' · . ~ . duı·ara'K: a bab ve os arın ıV1 E>mennı karan ı:!ene degıstıre ılır... a<lımlarfa ko~un gelin odasının kapısını 

Sıret :wucunun içinde duran eli de- saadet ve zevk havasıle saran yak:n - ·· ı .. 1 · · mı··1te ..... ~ssimatnc. dinli- :\T 'b'? · . . . ve guze_ sez erını l.}00'. - .e gı t. açtı. Geni<= otla bir cennet köskü gibi 
l'ın bir S€V!!l ıle sıkarak fısıldad1: lıklarmı herkesten fazla sezen doktor ycrlar ve birkaç tatlı sözle mukabele- - Bence artık seyahate iht.ivacın gü."el ,.c ferahlıydı. Genç çift kolkola 

- Bilfi!tis düınyarun en mes'ud ve Nihad uzaktan şa.ışkın bir sevinç1-e on- de bulunuyorlardı. Biraz kenarda bu lallmadı y~ .. Sı!hhatin mükem - odl'!mn orta!-=ınn kadar etrafa bal{•nara'K 
talıhli bir insanıyım. lara bakıyordu. Fakat onlaır bi.rbirin - manzaraya bakan doktor Nihad onlara mel! Ne ceı:sin? ilt=>rleclikr. Yanyana g.etirilmi!' H;;: ya-

- O halde beraber oynıyalım Siret den 'l:Jaşık'l hiç bir kimsenin fa1·kında acıyaral{ yanlarına yaklaşh: - Ne di.vece(Tim!? Bir doktorun tav- tak beya?. ipekler ve tüller içinde g~-
bakınız ne güzel bir havadır. değildiler. Kendi yarattı.klan mes'ud - Siret Hicran hanım yoruldu -dedi.:. siv€si karsısında aikan sular durur <le- ten inmiş hulut parçalarına benziyor-

Ele~e kalktılar. hava içinde ibirbirine daha yaklaşan eğH beni de bir ev sahlbi talakki eder- ğil mi? du. Turuncu biıı ısık içinde gülümseyen 
Siret kollarının arasına giren bu vücudleri döne döne kendilerini hay- seniz sizin yerinize misafirleri teşyi İkisi birden mes'ud ve şen birer h·.ıfif mıdide o!'kicfa. gül Ye klrizantem de -

ihatikuladc zarif ve güzel ikadın vücu- ran ve mi..i..tebessim se-yred€Il kalabalı- edeyim. kahkaha atarken Siret arabaıya atlıya- mı=:tlcri bu güzel odaya emsalsiz. muat· 
ıdüııün ince ipeklerd'en ta~n tatlı sıcak- ğm arasından sıyrılarak, tenha ve loş- Siret bi.iyük bir memnuniyetle: rak Hicranın yanına yerleşti. tar bir bahçe manzarası vermi tJ. 
lıl.mda m31irem bir itiraf ve teslimi - ça küçük bir salonun köşesindeki iri - Çok teşekkürler ederim kardeşim. Otomobil kapının önünde durunca - f Arka.>ı var) 
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10 Sayfa SON POSTA 

(Memle 
Nisan 9 

Ticaret Vekili dün tütün, tiftik ve 
yapak ihracatçılarile görüştü Ç kurova m - stahsilini IAdapazarında bir_çk~ban 

d b k 1 gUpegUn~Oz 1 1 <Bnştarnfı 4 üncü sayfada) nı ona göre tesbıt etmek mecburtycttnde • 

Yar ımsız ıra mama ıyız kı·şı·yı• yaraladı Ticaret Vokılı Nazmi Topçuoğlu tacirle. yJv.. Bu hilkümetin esas vazıtesldlr. Roman. 
rln bu mtltalealarına cevıııb verecek şunlan yaya 2 bin ton ynp:ık vermek için &6ri1iü -

Ovada 40 bin balya pamuk, binlerce ton hububat 
elde ediliyor, büyük verimi düşürm~mek için 

çiftçiyi murabahacının elinden kurtarmak lazımdır 

söylem1şUr: yoruz. Muknbllinde benzın ve petrol ala~. 

:A.da,pazan, (Hususi) - Geçen hafta - Hükumet yapak ihracına müsaade ede ğız. 
d e'ktl Anc ı.c bir iy k Jtlıa n.. Yapak Jhracı için birlik faaliyete geçebı • 

çarşı ortasın a .güpegündüz bir cınayet c ~: ~ P asa an~ı .,ına ve Ur. Ankaraya döner d5nmez standard~c e_ 
olmuştur. at yul:{Sekllı;lne meydan verml.yeceğlz. Mem dilmış malları tesblt edilecek flat üzerine sa 

Adapazarma iki saat mesafede Kanknl lekeılt içlnk de ıkarmı•tn~~rı,şlnık fdlatlarte 
1
rapdakbtal n tın almak üzere Ziraat Bankasına emir ve-

yap aca mrunu a. uzer e e s r e e - · 
Osman beyin çikliğinde bir ağıl r Ilır tt d dövi ted i'""'-d ki U receğlm. Istıyenler mallarını bankaya sata-

ır. aca a a z ar r:..u• e m ~ • blll 1 yangını olm~, bu arada 100 kuzu da külltı, .ablukanın tesirlerini dtişdnlir.sek bun F:~~t tiftik üzerinde flat tahdidi ynpl!lı. 
ağıl ile birlikte yanrrnştır. lann fıat tesbltlne de tesirleri olur. yacaı.. B fi t lh .. ~- b 

r.ız . unun a ve racını ser.,.,." ı_ 
Bu işde Sardıvan köyünden İbrahim Bundan dolayı hükfımet flatları kalite • rakıyoruz. Yalnız Rusya, Macarl.stan. Ro _ 

ağanın koyunları da yandığı için ağanın ~rfne göre te.!bit edecek ve oo nat mem • manyaya da tiftik partllerl vemıeğl arzu e
çobanı Sefer çütlikle alAkası olan Fuad leket içinde müstakar bir na.t olacaktır. diyoruz. Bunun da mtlmkün olablleceğini 
oğlu Kenandan şüphe etmiş, kendisini Eğer yerli fabrikalar bu flatıan yük.~k gö_ zannederim.• 

1 recek olurlars:ı. bu malı alm~ınlar. hökft - VekU, bugiin öğleden evvel Çubukluya gl_ 
takibe koyulmuştur. met piyasaların vaziyetlnl yakından taktb derek hilkfımet hesabına. alınan Neft Sen. 

Nihayet geçen Salı günü şeh~ inen etmekte ve piynsa fiatıarına g~ mal almak dlkat tesl.ııntını tetkik edecek, öğleden son
kıöylülerle beraber Sefer de pazara git- tadır Yerli fabrikaların ihtiyacından f&rlA ra Ticaret Odasında ıthal~t ve ihracat tüc. 
miş, orada Kenana raslamış, tabancasını kalacak yapakları ihraç edece~lz. İcab ederse carlarllc temaslar yapacaktır. 
çekerek hasmının üzerine boşaltmıştır. Ziraat Bankas. vasıta.cılle müdahale ederek Nazmi Topçuoğlu bu tetkik ve t~a 

Çıkan 5 kurcıundan 2 si Kenanın omuz flat koyaca~ız. Bu mallan hartee sate.r~n nnı tamamlıyarak bu akşamki trenle An -
y ~ rr.ukablJ1ndt alaca~mız malların nıı.tı • karaya dönecektir. 

başlarına isabet etmiş, diğer ikisi duvara 

Ceyhan bölgesinde hasad zamanı bir harnıan makinesi işlenıeğe 1ıazırlamrker 
Ceyhan (Hususi) - Ceyhan, Çukura - refaha kavuşturmak ve mürabahacılann 

vanın en vasi ve feyyaz tporaklanna elinden kurtarmak için pamuk çapa ame-
sa ııb, ayni zamanda ticari ve iktısadi ba-ı liyesi mevsim.inde Ziraat Bankasınca nak 
kımdan oldukça ehemmiyeti haiz bir bel-

1 
di yardım yapılmalı, bununla beraber 

dedır. Kazanın 935 nüfus sayımına naza-1 meydana gelen pamuk ta keza banka ta
ı an. umum nüfusu köylerile beraber 50 rafındaıı. yüksek fiatla mübayaa edilme.-

saplanmış, biri de o civarda bulunan Sa
pancalı Numan oğlu Yahya Şahinin sağ 
bacağına girm~tir. 

Yaralılar ha..l;taneye lı:aldmlını.ş., çoban 
tutulmuştur. 

Tokat - Ni'csar postalarmdaki 
intizamsızhk 

ktı r bini geçmektedir. lidir. 
1 Niksardan yazılıyor: On beş yıldanbe-

Kasaba halkının yüzde seksenini çiftçi Bilhassa. son minl.,,.,.deki beynelmilel k k d 
b- "" ri To at ile Niksar arasında ·i postalar a 

kutleleri teşkıl ettiği gibi, kö)lt>r kamilen 
1 
dünva vaziyeti tüccar ve müra.bahaoıbrı hi lb' · t• 1 k ö .. 1 · t' F k t 

çıftçidir. Ovada senevi 10 bin balyadtm k kv 
1 

d ' .. t h .
1 

h" b' . 9 ır ın ıza~z ı g ru memkış ı. aba 
f 1 k 

.. b' 
1 

·uş u an ırmış ve mus a sı e ıç ır su- bır aydanbcrı, postalarunız a samış u-
a a pamu ve yuz ın erce ton hububat ı . .. 

. 'h l d'l k d' N k' l retle yardımda bulunmamalarını ıntaç lunuyor. Bu aksaklık postanın üç dort 
1stı sa e ı me te ır. e yazık ı, son vı ı 1ım· ı· B · t 'dd k d .. · · · · b l 
ı d d 

. • - e ış ır. u vazıye cı en pe acı u·. gunde hır ancak gelebılınesı ıle aş a-
ar a ovamız a yetışen altın başaklı hu- . .. 

b b B it l 
Ne mümkünse yaparak Çukurova müs - nuştır ve iböyle devam etmektedir. Bu 

u at ve c cyaz a ın> namı vcrı en pa- . . . . . .. . _ .. 
k h l

. .. t h .1. .. .. .. .. 
1
d.. tahsılının bu derdıne bır çare bulunma • yuzden memleketın ticaret ve kultür ha-mu ma su u mus a sı ın yuzunu gu u- . 

ekt d. z· 'ft ·1 . b ki lıdır. yatında tesirler vukua gelmekte, faabyet rt'mem e ır. ıra çı çı erın lrço arı k 
b b l d t ·· tt'kl · 1 sekteye uğramaktadır. mektublannı va -

a a arın an evarus e ı crı Ycya ı::a l- T k t hh t üdü U .. . 
b l d ki Z . t B k d O . a Si a m r V8 tinde alamıyan tuccarın zararı oldukça sa orç an ı arı c ıraa an asına aı > 

boıç1arını, kah mahsulün Vcl'İffiSIZ Ol - müfettişi takdir edildi eh~iyetlidir. . ... 
d k .h f' t d" ··k1 ·ğ·· d d 1 MunakalAt Vekılımızın ve P. T. T. U-

masın an, a ıa uşu • u un oı o ayı .. .. .. .. . . . 
"di kt d' 1 b b bl d b Tokcıt, (Husu• 

1 

mum Mudurunun nazan dıkkatını ce1be-o vememe e ır er. u se e e e. an-
si) - Büyük zel- deriz. 

Şehir tılerl: Deniz işleri: 

Polialer belediye itlerinde Karadeniz limanlarına l1arct 
çalışhnlacak direkleri di\iilecck 

Belediye zabıt891 talimatnamesi po!i~ Münakalat Vekaleti Karadenizdeki li-
lere bilyük vazife tahmil etmektedir. Ta- manlara büyük işaret direkleri dikrneğe 
limatname tatbik mevkilne konuncaya 1 karar vermiştir. Bu direkler, gece renkli 
kadar polislere belediye vazifeleri öğre- ziya işaretleri ve gündüz muhtelif şekil
tilccektir. Her semtin polisleri ayrı ayn ler göstererek gelip geçen vapurlara ba
belediye :işlerinde çalıştırılmağa bqlan- va vaziyetini bildirecektir. 

m.ıştır. ••••••• •· ••••••• ••••••• •••••••••••••.••••••.••••••••••••.••••• 

Bursa Valisi Valiyi ziyaret etti ( Yeni neşri vat ) 
Şehrimizde bulunan Bursa Valisi Re- -

.fik Koraltan, dün İstanbul Vali ve 13&- Mjmar Sinan - Dört yılde.nberl ılt oku. 

leci. R · . D T ~-tfi K d ~ ~ .. _.. çocukları için çıkarıılınakta olan (Yav:u 
ıye eısı r. ı.ıu ır an .uya~~ ..,,.. · 

. . türk> ç0euk mecmuası, Mimar sınan gilnC 
miştır. •• vesilesile bugün bu addn çok güzel bir bze. 

Kurşun ve elbise çalan bir 
adam tevkif edildi 

sayı çıkarmıştır. t}"zerlnde Mimar sınanır. 

dört renlı:li bir remnini taşıyan nens btr ika 

pak içinde yü .. e san'atkArın yaşadığı devri 
hayatını ve en güzel eserlcrlnı bırçot re 

Davudp~a ve Bala caınilernxan kurşun 
çaldıktan sonra evvelki gün de Ağabama_ sınıler de vererek anlı:ıtan ve Mmıar Sına. 
mmdan 2 tnkım elbise aşırarak kaçmak ti- nın bütün eserlennın hır lıstesını de sunar ka yeniden kendilerine kredi açmamak - zele felaketzede-

tadır. 

Ceyhan çiftçisi, birçok emek ve para 
sarfıle yaz mevsiminde jhzar ettıgi pa -
muk mahsulünü yetiştirebilmek için 
hububat mahsulü henüz meydana gelme
den % 40-50 faizle para çekerek yok paha
sına açığa satmak mecburiyetinde kal -
maktadır. 

lcrine ilk günden
beri yapılan Kı

zılay yardırrıım 

Kızılay heyeti ile 
tam bir ahenk i· 
çindc idare etmiş 

ve geceli gündüzlü 

çalışmış oldukla

rından dolayı vi· 

lstanbul erkek muallim mektebi zere iken mahalle bekçisi tarafından yaka.. bu sayının fıntı 10 kuruştur. 
la.nan Hasan adında bir sabıkalı dön Su1 Bütün öğretmenlere ve Türk yaYrUlann& 

talebeleri Burs~da tanahmed ı ıncı suıh ceza m·ahkemem~ ıavsıye e:ıenz. 

B (H i) tst b 1 k k teslim edllıniştlr. Beden Terbiyesi ve Spor - Beden Terbi. 
ursa, usus - an u ' er e rn~- Suçlu Hasan dünkü duruşmada cürnıünü yesl Genel Dlrektörlilğü ta.rafından çıkarılaır 

allim mektebi talebesinden 20 kişilik bır itiraf etmi§ ve tevkif olunm~ur. bu spo!' mecmuasının 16 ncı sayı:::ı dolguıı 
grup şehrimize gelmişlerdir. Bunlar ye- Karar için muhakeme başka bir gün9 ta- mtinderlcat ve blrook rcslmlerle lntlfar et . 
di günlük sömestr tatiltndcn istifade e- llk eöllml§tlr. miştir. 

Pamuk mahsulünün idrakinde, müs -
tah.:.il piyasaya arzettiği pamuğunu çok 
ucuz fiatla satıyor. Her ne kadar pamuk 
fiatları yük~cliyorsa da bundan gene mü
lc>\ assıt kimseler kazanıyor. Nitekim gıo

çcn sene Adanada Ziraat Bankas: yi.ik -
s k fiatla pamuk mübayaa etmişse de Cey 
han çiftçileri istifade edememişlerdir. 

Çukurova müstahsilini kalkındırmak 

ldyetımiz Sıhhat 

Mürlürt\ Ahmed Ahmed Vefik Giray 
Vefik Giray ile sıhhat müfettişi Mazhar 

Akif Oflu vilayetçe birer takdirname ilo 
takdir edilmişler ve keyfiyet te Sıhhat 
Vekaleti ile Kızılay Genel merkez bat· 
kanlığına bildırilmiştir. 

derek yurdu tanıma ve tetkik seyahatine 
çıkmışlardır. İngilizce öğretmeni Nuh 
Naci Canfescinin başkanlığında Bandır
ma, Balıkesir ve Bursayı gezmışlerdir. 

Buradan Mudanya yolile İstanbula dö
neceklerdir. 

Konya doijumevi asistam 
hakkındaki tahkikat 

C Samsun Halkavi azaları Sivasta ) --------
Konya, (Hususi:) - Doğumevi hAdi

sesinin tahkikatı devam etmektedir. A· 
sistan hakkında takibat esnasında birçok 
yeni ve müessif hAdl.seler meydana çık
maktadır. Asiı;tan ıbirkaç gün evvel tah
liyesini istemiş, fakat ce7.a h~kimliği bu
nu reddı>tmiştir. 
-·············································-.. -······-· 

J (Küçük mem'eket haber:eri ) 
* Adanıı Halke\1nde konferanslara baş _ 

Jtmmı,tır. Bu konferanslar 15 gün kadar de_ 
vanı e1ccektir. ' * BergA.ma avcıları sürek avına devrun 
etmektedirler. Bir ay içinde 73 domuz, 5 c:a_ 
kal, 2 tllrl. ı cana.var öldürillmU.,tür. * Bı?rgama polis teşkil1tı kadrosu tamam. 
ıaıımı.,tır. Zabıta şehirde büyük blr hassa -
slyetıe çalışmaktıııdır. 

Sivas (Hususi) - Karadeniz kıyılarınm j vi tarafından karttlanmış ve misafir e- * Ak.<ıaray mahkemesi staJlyerliğine 25 U-
şirin şehir~crinden güz.el Samsunun ~alış-, dilmiştir. Bir Doktorun Ödevi ve Beyaz ra aali maqla h~kuk mezunl~rından .A\b _ 
kan Halkevi Oümhuriyet Halk Parthi Baykuş e.ser!erini temsil eden gençler dullah Tolga, varıdat memurluguna Kazım 
sekreterliğinin tensibi !le Sivaaa faydalı , qok muvaffak olmUj, bunlara ilAve edi- Dln~r. köycülük bürosu memurlu~una Flk. 

. . . ri Kı:ı:ı!tan tayin edllmlşlerdlr. 
bir gezi tertib etmiştir. Gösterit komitesi len konserlerı de memlekette büyü~ bir * Arapkir Hu.sust Muha.';ebe varidat me_ 
ile ar komitesi mensublarından 46 kittlik takdir 1ıoplamı.ştır. Resim ınısafirlen eski murluıtuna Re.sut Sargın tayin ed!Lnlş ve 
bir heyet !buraya gelmiş, şehrimiz Halke- eserler önünde göstermektedir. vamre.tnı ba.f}amı.ştır. 

P a zar Ola Hasan Bey D iyor ki : 

- Hasan Bey oilmem far- ... Hayat son günlerde 
kında mısın... dehşetli pahalandı ... 

Hasan Bey - Yanlışın var 
dostum .. bıil~kis dehşetli u
cuzluyor. 

- Ne diyorsun Hasan Bey. 
Hasan Bey - Baksana ga

~teler yazıyor: Kırk kuruı 

için üç adam yaralınmJj!. 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En sık"flk zamanda slzç en büyi!k yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet. ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti Ye 

yüksek evsafı haizdir. 
Merolmelt, beaelya, buğday vesalr çorbalık komprlmelerimlzl 

her yer-:1.e buıabillrsinlz. 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARATI 
M. NUKl ÇAPA Kurulaf &arilll: UU 
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9 Nisan SON POSTA 

Milli Piyangonun son keşidesinin en büyük ikramiyesi olan 

so.o L i RA'yı 
Şrtnslı mü!'jterilerimizden Bayan Hr11i~eye verdim. Aksini isbııtt edene 5000 lira veriyorum. Aynca Milli Piyan
~m~n verdiği bilet serisi bordrosu ilE' de r,.ayın müşterilerime gooterır.m. AL TIN GİŞE her ay müıbal~galı rek

lam ya\.)lTiıyor. Yapılan reklamlar essaslı ve doğrudur. Talihli Bayan Hatice gazeteye yazdırmak üırere bize an
latt·kları Ş'Lı<lur: 

"Bır ~enelik gelinim ve yirmi sekiz günlük lohueayım. Beş gün evvel kocam Bur.slllı Mehmed Tur öldü. Gı -
<la'mdan kesip 28 günlük kızım Gülserin talihine Beyazıddaki Şanslı Altın gişeden 33069 No. bileti Cumartesi 

"inü annemle ald!rd m. Pazar gi.inü de ~endim gelip çocuğumla berabe: 150.000 lirayı tamamen ALTIN Gİ • 
ŞEDEN aldım. Darısı kc..lzanarnıyan1'lrm başına.» 

S z de biletinizi Şanslı Altın gışeden alınız. Şansınızı denemiş olursunuz. 

Adres: Beyazıd Okcularbaşı ALT 1 N G 1 Ş E, Telefon: 23347. Hiçbir yerde şubesi yok 

Teknisiyen aranıyor 
~1li Piyango İdaresinden: 

. Elek1 r:kle müteharrik otomatık keşide dol ahları için makine ve elek+rik 
ışlerin€ bıhakkın vakıf bir teknisiyene ihtiyaç vardır. 

1 
Bu ~artları haiz isteklilerin şimdiye kadar bulundukları işlere aid vesika

ar · ;ki kıt'a fotoğraf ve tercümei hal!eriie birlikte ( l O) Nisan 1940 larihi-

*SSM iM 

Kan Çıbanları, her türlü yanıklar, arpacık, 
sivilce, koltuk altı çıbanları, şirpençe, traı 
yaralan, piyodermit, dolama, akneler, ergen-

likler, meme iltihablanm ve çatlakları 
lronjoktivit ıark çıbanlan 

En erken ve en 
:tıe kadar Anikarada Milli Piyaıngo İdaresir.e, lstanbulda Taşhanda Milli Pi • 
Yanrro büro~una bizzat veya mektubla mi.ı.raraatları. 

Po~ivalan Te polimikrobiyen aşı EMİN TEDAVİ EDER. 

ViROZA PATI Cerahat yapıcı bütün mikropların 

yaşamasına mani olur. 

T raş bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

[stanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilan!arı 

İstanbu. Komuıan:ığı 
Satınalma Komisyonu 

İlanları 
Munakasıı günü talibi çıkmıyan komisyo. 

numuzda mevcud keşi!namesine göre Ayaz. 
ala süvari binlcillk okulunda depo olarak 
kullanılmak üzere pazarlıkla bir tamirat yap 
tırılacaktır. Mtınakasasma 23/4/940 Salı günü 
saat onda b~lancaktır. Muhammen bedeli 
iki yüz kı"'lt beş Ura yetmi4 kuruştur. İlk 
teırnln~t parası on sekiz lira Jı:ırk üç kuruştur. 
Tuteklilerin belli gün 're .saatte Fındıklıda 
komı1 tımhk satın alma komisy<muna müra_ 

* Komisyonumuz.ela mevcud şartnarr.eslne 
göre komutanlık birlikleri ihtiyacı için on 
miliınctrt'Uk b~ bin yı.iz yirmi kilo ve yirmi 
millmet.rcllk beş bin yüz yirmi kllo demlr çu~ 
buklar pazarlıkla satın alınacaktır. Müna -
kasas·na 19/4/940 Cuma gün1.1 saat on birde 
başlanacaktır. Muhammen be<iell dört bln 

sn 281 ton kuru ota kapalı zarfla istekli çık-ıÇarşamba ırünü aaa.t 10 da Tekirdağ tüm.en doksan altı liradır. İlk teminat par:ıeı üç 
rtJ. Q.dıbndan pazarlığı 20/4/ 94-0 Cumartesi aatın alma komisyonunda yapılacaktır. yüz yedi liro. y1.rm1 kuruştur. İ.stekllleriı.1 bel-
<laı nu sa.at ıo da Edlrnede eski mü.şir1yet (1527) (278SJ 11 gUn n saatte Fındıklıda Jromutanlık Sa-
ia ~inde Mtın alma komisyonunda yapı. * tınslmo. komisyonuna müracaatları. c264b 
lireaıctır. Tuta.rı 13,060 ve kat'i teminatı 19n8 llep&ne ta.hmin edileII 1'1a.tı 23.811 lira * 
y a.c3ır. ~·ısaf ve şartnamesi hergün komls. olan 53,000 kilo benzin, 11,000 kilo makine Kcmisyonumuzda mevcud keşif ve şart _ 
lt~a 1orülür. İsteklllerln sözü geçen gtlnde yalıı. 3620 k:llo ırres, 30~4 kilo gaz yağı pazar_ name.sine göre Haydarpa§11 hastanesi ba.hçe-

?lU.sy::ına g~lmelerl. (1525) (2787 J Jıkla satın alınaca.ktır. Pazarlıtı 12/4/940 si dahlltnde elektrik kuvvet muharrike tab-* cuma ıı:tinü saat 11 dedir. Ka.t'l ıemlnatı ıosu ve sa.atini koymağa. ma.rusus yapılacak 
la.Q .\trı ayrı beşer bin liralık evsaf dahilinde 3571 lira 65 kur~ olup fartnamesı komisyon olan binanın münakasa.sına 19/4/940 Cuma 
tı e Ya~ı :pazarlıkla satın alınacaktır. Ev.sa- da görlill\r. bteklllerin muayyen vakitte günü saat onda başia.naea.ırtır. Muhıınımen 
~e kotnisyonda görülür. Taliplerin 11/41940 Ankarada M. M. V. Satın Alına Komisyonu_ bedell iki yüz yirmi sekiz lira sek.sen tk.L ku-
~ıbe günü saat 15 te diğerinin 12/4-1940 na gelmeleri. (1520.2715) ru~tur. İlk teminat parası on yedi lira on 
•at ı!lnu saat 11,30 de Kırklareli askerl * seklz kur~tur. İsteklllerln belll gün •e sa -

Ilı alma komlsyonuna müraca.atıan. 20 ton saat' yağı pazarlıkla sa.tın alınacak_ atte Fındıklıda Komutanlık Satınaıma ko -
«1526» .2788ı> tır. Tutarı 26,600 temioo.tı 3010 liradır. Şart_ m1syonuı.a müraca.a.tleri. c25'.J011 

lia 'f ll8ll'.es1 bcrrün T•tıııdat Ttlmen satın alına 
ta Yrtarna,a ofiz <ieposunda me\•cud 500 komisyonunda görtllebllir. 19/4/940 cuma 
J:ı~ buğdavın Tekirdağ sahil fabrikası de- günü ss.at 11 de pazarlığı yapılacaktır. B~lll 
2-0o~.na nakledilecektir. Tahmin bedeli ıründe adı geçen komisyona 1steklllertn gel -

•300o liradır. Pazarlık günü 10/4/940' mtl.91. 0&00) (2634) --
~, . ~. , . ' : . _; . ... - '; . •, . ',, .. ,· . 

llöb.reklerdcn idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanım~ 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadw, erkek idrar zorluklarını, eski 
~e Yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
e bo7orken yanmak hallerini giderır Bl)l ~drar temin eder. İdrarda kum.la-

. rın, mesanede taşların teşekkülüne mAni olur. 
nılCKAT: HE L M O B L Ö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
S·hhnt Vekiıletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

fstanbul Defterdarlığından: 
Adı ve işi Adresi -------ltahved Hasan At.eş Kemalpa~a. Selim (pa.ş:ı) yokU§u 10 No. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ila~lan 

Selimlye garnizonundaki blrllklerle H. Paşa 
askeri hastanealnin ihtiyacı olan 6500 kilo 
sığır eti paııarlılda satın alınacaktır. İhalesi 
11/ 4/ 940 Perşembe gü.nü saat 11 dedir. Ta. 
llplerin belli &ün ve saatte kat'1 teminat ak
çeleri ve kanuni ~kalarlle tümen satın 
alma komisyonuna mfuacaatıarı. (2800) 

* Haydarpaşa süel hastanesi ihtiyacı için 
şartnameşi ve nümuneslne göre yaptırılacak 
beş yüz aded hastane etejeri pazarlıkl!l ek
siltmesi 12/4ı1940 Cuma eünii saat 11 de Be .. 
Umiye ıUmen satın aJma komisyonWlda ya. 
pılacaktır. Tııhmln bedeli 5600 Ura 1lk: teml. 
nat 412 lira 50 kuruştur. Tuteklllerin belli gün 
ve saatte tümen satın alma koml.&yonuna 
müracaatları, nümune ve şartnameyi bu ko. 
mlsyonunda görebUe<:eklerl ve tallblerln ka-
nuni vesikalarını da getirmeleri. (2799) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 
Oölcük deniz fa.brlkaları Te Dz. harb oku. 

lu için mcvcud fennl ve hususi şarmamesi 
mucibince, tahmin edilen bedeli c9900ı lfrn 
ve kat'! teminatı cl485D 11.ra. olan lkl. aded 

BALSAM iN Kremleri - BAlSAMIN Güzellik eksi
ri- BALSAM iN Rimelleri - BALSAMIN Pudraları -

BALSAMIN Rujları - FARD BALSAMIN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca tanınmış 

ııhhi güzellik müstahzarlarıdır. 

Memur alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Mimhaller için ilse veya orta mellt~b mezuniıırı aranndan müsabaka- ile meınw· a _ 
ım.:.c~ı..-tır. Kazananlardan ihtiyaca göre t:ı.yin Edileceklere 3656 sayılı kanun mucibin
ce ücret verilecektir. Bu mekteblerden mezun olunl&.rm aşağıda yazılı vesikaları Liti<ia
larır.a ba~Iıyarak. en geç l~/Nisan/1940 aqaır.ına Icadar Umum M'üdürlüğe mi.ırıcaat. 
ları, vesikaları vaktinde göndermlyeuleıle nokı;an gönderenlerin imtihana kabul e -
dllmiyeceklerl. imtihan yerUe gün ve saati adreslt>rine aynca blldlrlleceğlııden ı:ı~t1a _ 
ıara açık adres yazılması lüzumu lli!.n olunur. 

ı - Lise ~ orta mekteb l}ahadetname.sl veya bunfara muadil mekteblerden mezun 
olanların muadeleti Ma.a.rif Veka.Ietıııce tasdi.itli veslk=ı. 

2 - Askerlik terhis vesikası, 

3 - Doğruluk ka.ğıdı. 
f - Tereüüıeihal ve tasdikli nüfus tezkeresi sureti. 
5 - 3. Vesika fotoğrafı. 

6 - Devlet memuriyetinde veya diğer yerlerde çRlı~arıların oralardan aldıklan bon. 
servis tasdikli suretler!. a2543D 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
1 - Ku:eıı, Maltepe, Bursa askeri U.:;clerinln her üç smıtına da önümüzdeki H zıran 

lçlnde başlanacak olan 94.0-941 ders 7L1ı için ta1ebe alınacaktır. . 
2 - - .Alınacak taleheleTin öz türk ıradan olması ke:.ıdJslnln ve a!Ieıslnln kötu hal ve 

töhr&t sahibi olmaması sıhhl muayenP.de sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına -
yı,r.da da kazanması şarttır. 

, - Bir aene tahsili terk.edenler yaşını büyütnıüş ve küçültmüş olnnlar kendi oıullıı. 
nnın sını! ıreçme sınavında ipka veya bütü:ılcmiı;ıe kalanlar yaşları boylan ve ağırlık
arı tallmattakl hadlere uygun olmıyanlıır askeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin şimdi okumakta oldukları ınekt-eblerdelct tahsille~ine devam etnıekle 

beraber ıo Nisandan itibaren bulundl.4k1arı yerlerdeki askerlik şubelerinden dlğcr k 
dükabul ~:ı.rtıarlle müracaat yollarını öğrenmf'leri ve huna göre de kaydükabül knğ ci 
ıarını en geç 30/Mayıs/940 a kadar taınamlamı~ elmaları lazımdır. 

:; _ isteklllerin sınıf geçme ve.slkala.rı Haziranda bulund.uklan okullardan askeri li. 
selerce celbedllecek ve bütünlemlye icalmadan s!tııf geçenler seçme sınavına çağırıl.ıcaktır 

Askeü lise II ve III sınıflara girmlye muvaffak olanların 940 yılı kampları llcr!dc 
askeri oku!larda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla mu.>ikl san'at ve kara ~edikli erbaş hazırlama artı. okulla. 
nnın kaydükabul şartları ve zamanlan ayrı a !'an edllecektlr. e2521.ıı 

'l'tıkanda adı, işi ve adresi yazılı :Jah!S ticarethane.sini terketmtş ve gösterdiği lka.rnet 
Yetinde bulunmamış ve yeni adresi de bUdlrmemş oldu~undan ıtıra-z lı:om.isyonunca 
i:onderllen davetiye kendisine tebliğ ed!leınemlştir. tum tarihinden itibaren on beş gün 

~e 938 ticari yılına aid defter ve faturalar\ ile birllkt1: Cağaloğlunda Cünıhurlyet 
t partı"i vilayet merkezi karşısında 19 ~ayılı apartı.manda 1 Nolı kazanç itirazları 

motörlü tulumbanın 29/ 4/940 tarihine rast. Gümri.1"k Muhafaza Genel Komutanlıg"'ı İstanbul 
lıyan Pazartesi günü saat 11 de Kasımpaşa_ 

~tklk komsyonuna ıınüracaati lüzumu n~n•n tebliğ olunur. (11769) 
da bulunan Deniz ıeva21ım satın alma komls- Lv. Amirligı"'. Satınalma f, ('\misyonundan: 
yonunda paznrlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 _ Mevcud şartnamesi hergün tş saati l - 'l'eşkUfı.t ihtiyacı için satın alı .' " , 000 cibinliğin açık cksil.tmesl 25/Nısan/940 

Ôk 
•• } K t H kk Ek dahilinde mczkiir JtomJsyondan bedelsiz aıı.. Perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. 

C SUTeD ere : a ran a 1 rem .._.,,, nablllr. 2 - NümWle bezile şartnamesi komi~yo dadır. Görülebilir. · . ,l 3 - İ:ıteklilerin belli gün ve saatte 2490 3 - Muhıunmen bedeli 45-00 ve ilk tf"mlna t 331l liradır. 
Llakkı Katran Pas..:llerı• de Yardll. • .__, sayılı kanunun istediği veaal:k.le birlikte 4 - !steklılerln gün ve saatinde ilk tema at makl:>u7.larını hamilen aaıatada Mum. 
n ,.. adı ~en ~ miraca.atlan. c27:1h hane caddellııde İbrahim Rı!at han lkincl .ıratt:ılti lmmlsyoııa ge.l.meleril • .mm. 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_;.__..;.~~...;;..;.......::._;_...::;.;..;..:.....;..:;~.:.....;;.~--...:-_: _ _:_ ________ ~ 



.ı2 Sayfa SON POSTA . Nisan • 

in tek kolu, talih dağıtmakta tek olduğunu Milli Piyangonun 
bu son keşidesinde de her zamanki gibi isbat etti. 
•• •• • 

1. 
1- 83069 No. biletle Bayan Fatma Oülen'e 2 - 16260 No. biletle Kadıköy Altıyol 

ağzında 68 No. evde Bay Lütfü Karan:an'a 

. 150.000 LiRA 
kazandıran TEK KOLLU CEMAL, sayın müşterisinin arzu ve 
emirlerini yerine getirmek ve verdiği sözü tutmak için onun 

adres ve hüviyetini gizli tutuyor. 

50.000 LiRA 

12.000 Ura Kuanan Bay Mehmet .,.. ukadqı paralannı 
Tek Kollu Cemalden alıyorlar. 

Aziz Vatandaşlar; 

3 - 32889 N o. biletle Şişli· · · 
de Operatör Raif Soka- ""' 
ğında Güven Apartıma· 
nı kapıcısı Bay Necip'e 

. 20.000 LiRA 
4 - 46580 No. biletle Mer

canda Sultan odalar 11 
No. da Kunduracı Bay 
Mehmet ve arkadaşına 

12.000 LiHA 

Kazandırdı. 

kazandırdı .. 20.000 Ura kazanan Ba7 Necip Paralarını Tek Kollu 
C--ldm alıyor. 

•••• 

Çok dikkat! .. 
Herkes TEK KOLLU CEMAL'e neden 
koşuyor? 

Vatan hizmetinde bir kolu
nu kaybedip tek kolu ile ca
lışan bu temiz vatandaşın· 
Gişesi 

E KOLLU CEMAL 
kendi kendisini met etmez, Fakat herkes 
tarafından her yerde met edilir. 

E KOLLU CEMAL 
Büyük ikramiye kazanan biletleri yalnız 
kendi gişesinden sahldığı takdirde teşhir 
ve ilan eder. TEi HU LU CElnftl Di Si 

Sizin Gişenizdir. Daima ter
cih ediniz... Daima üstün 
tutunuz •• 

TEK KOLLU CEMAL 
büyük ikramiyeler çıkan müşterileri teş
hir arzu etmezlerse emirlerini tamamen 
yerine getirir, tamamen mahrem tutar. , 

ADRESE Oi KKAT : Istaubul, Emlnlnft - Tramvay Caddesi N o. 27 TEK KOLLU CEMAL GiSESI 
Sah.bi Harp MalQI Em li uba 1 r n CEMAL GUVE 

Biçbir yerde şubesi yoktur. 


