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Resmi otomobillerin 
adedi lahdid ediliyor 

Balkanlarda 
siyasi faaliyet 
AJmanyanın hedefleri 

· Yalnız 15 valinin • 
emrıne resmı 

Londra ve Paris gazeteleri birçok 
tahminler ileri sürüyorlar 

otomobil tahsis edilecek Bir Fransız gazetesi diyor ki: '' Stalin Hitlerin her 
hareketinden kendi hissesine bir menfaat çıkarıyor" 

Dairelerin servis otomobilleri kaldırılıyor 
E A_?kar~ 2~ (Hususi) - Büyük Millıet MecJ.mnia Batçe 
" ncudmlenınae resmi otomobillerin kimlerin emrine tah • 
.,15 c ı ect'ğin · ·· 
• 1• 

1 gosteren kanunu değiştiren bir lAyiha ha· 
zır anmaktadır Bu r ih 
Lıfade t' . · ay a resmi nakil vasıtalanndan ia -

. sure ını 1ahdid eylemektedir 
Layiha yakınd • · 

JAiyih~n ıh< • a umumı heyette müzakere edilecektir. 
"' ın tıva edec ğ' ı yJk 1\f'P t M . e ı esas ara göre Devlet Reisi, BQ. 

kumnn
1
• e • eclısi Reisi, Hükumet Reisi, Vekiller, fiilen 

' aa mevki ' d b ın e ulunan askeri erkan cGenelkur -
........... 

mey Reisleri, Ordu Müfettişleri, Kolordu ve 'l'ümen ko
muta.'lları. ve yalnız 15 vali emrine resmi otomC>bil ta.,_
sis eciilecektir. Hangi vilayet valilerinin otomobili ola -
cağım Dahiliye Veklleti tayin eyliyccektir. 

Rer.ni dairelerin hllen kullanmakta oldukları servis 
otomobilleri usu1ü kalkacak ve yerine servis kamyonet
leri jkame edflecektir. 

Rt.Smi ctoroobillerin tahdidi bütçede c:;aslı bir tasar -
ruf ıem:n edecektir . 

B ............................ . 
a,vek1un:····ı;1;··gtt;iük····5·;yih.-&ti("··111ti;;· .. ;;:ühb; .... 
D•• • • bir nutuk 

uBn şehrı.mıze gelen =.!~?"e~:~~B!n.- Ri~benlTVJ> aon Ro .... ıeyuh•\,;=~-~ld~~ Ciano ile birlik« ııaı ••• 
aşvekll akşam delsblad gazetesinin Berhnden bıldirdı - . .. .. .. · İ 

ıı1o; .. H'tl kında "h' bir _ Londra 24 - Sunday Tirnes gazete.,temayıl gozukmuyor. Mademki. tal -
5~ne gore, ı er ya mu ım nu .. betl · · .. tl · 

A k 
tuk: söyliyecektir. Nutkun metnı §imdi - si, Roma ile Moskovayı barı.ftı.nnak i- yan • RlhS munase enm:n .surt e 1

• 

n a J t · tt • den hazırlanmıştır. çin Afnuın siyaısetinin sarfettiği gay - yileş.J™?Si tahakkuk etm~ıq~ır. talya. raga avue e l Diğer cihetten öğrenildiğine göre Hit- retleri mevz:uubahs ederek .~yor ~i: nın dahi .Rusl~Tla Ş~.mul.lu bır anl~~~a 
Jer, paskalya yartusunun Berchtesga - İngilterede şu intiha mutemadıyen yapmak ıstemıyecegı aşıkArdır. Bma • 
den'de geçirecektir. (a.a.) artıyor ki. ne İtalya, ne de Rusya Ber- enaleyh. Alı:ı~n P~~ga~d~smın E!"e -

------ -- lin • Moskova • Roma üçler ittüakım çen hafta ılan ettığı milhım hAdl~t 

Nafia Vekilinin Egede .wetmek hususunda h·~ de ~ınk vukubulmıyacaktır. 
"ÖStermemektedir. Bu pr<>Je ildncı plA. Yakmşark 

dünkü tetkikleri ~a attıldığa benziyor. Rusya. komtn • Bu~unlR.~:~'ber, ~lman - ltalyan. 
1 tem aley.hiJ'llP müte~ br siyaset Rus agız bırlıgı har~ın .Yakın.şarka sf. 

İzmir 24 tHususi) - Şehrimizde üz-erine kuru1an mihvere girnııeğe mO CDe,amı 8 mcı sayfada) 

bulunan Nafıa Vekili bu sabah Salih -

liye gitmiştir. Manisa hududunda ve. B •• k.. h b karşısında 
:~. ~:;:~~ ~~~:/:.1~;;-;ı~ı::.~~: u g n u ar 
oradan Marmara gölilne gidilmiştir. Ve ı• ı • t • 
kil. Marmara gölün~n .civarındaki şe- ta yanın vazıye } 

(Devamı 8 ıncı sayfada) 
--------

Umumi 
niiıfus sayımı 

Bir İtalyan Nazın diyor ki: "lta~ya k~ndi meşru 
menfaatlerinin yolunu takıb edıyor,, 

B Başvekalet İstatistik Umum Mü - R 2-4 _ Maarif nazırı Pa - ıtalya kendi meşru menfaatlerinin yo. 
Dün sabah A k a§v<?kil . otelde V a.li Lutfi Kırdarla görüşürken dürlüğü umumi nüfua sayınu etra - li ~rna Romada söylediği bir nutuk - lunu ıtakib ediyor. Faşistler için. haTb 

nan hususi vago:ı:ra ~~sp~esıne bağla - garında Vali ve Belediye Reisi DokttJr fındaki hazırlııklarına devam .. e.tm.ekte ~ : h~l arun Avrupa ihtilafı karşısın • mi. sulh mü? keyfiyeti ikinci derecede 
Vekıl Doktor Refik ~ r~mıze gelen Baş- Lutfi Kırdar, Parti Müfettişi 'l'evfik Ftk dfr. Umum! nüfus sayımı ~nümilzde d ki v!ziyetine temas ederek demiştir kalır. Bizim esaslı ve ihmal edilemiy~ 
-= ay aın Haydarpaşa (Devamı 8 inci sayfada) Birinciteşrin ayında !~pılaca tır. .. .. ~. cek olan nokta İtalyanın bugünkü W. 

• Sayım masrafları ıçm umum mudur· ki. . . • .. .. 1 1 · · halletm&r 

l l 
lülün 194-0 bütçesine 22S bin lira tah~i- Gitmekle bEra:ber gideceğimiz me - dilattan butun mese e ennı ( ) n gi iz ta g gar eler i sat konulmuştur. oelesi te1lcik edilecek bir nddadJr. t . olarak çıkmasıdır. a..ı. 

tekrar Alman şehirleri BBIMBD Mır MOŞUSUDdB IBBllDllDIZ iMiDCİ Oldu 
üzerinde uçtular 

Sıı L adusının J ·ı· · ngı ız tayt1u1'eleri tarafından. bombcınfımcın.mı 

:,.,O reaim (Yuısı 2 

Lig maçlarında Fener Beşik/aşı 5 -1 yendi, bisiklet 
müsabakalarında da Eskişehirliler iyi derece aldılar 
---~~-----------r---~--.,--'---

BaUcan 1cv kOf'IUU meraıiminde Türle, Yu.nan, Yugoılav bayrakla.n ve Cemil TaMT Jcamnanlara kupalanm verirkM 
(Kır k.ofusuna \"9 diier spor hareketlerine aid yazı ve reei.mleri 6 na 1ayfammla bulaeakvws-) 
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Yazı Çok O/duta ~in 

Bugütı. Kanamadı 

-···························································· 
ing:liz tayyareleri 

tekrar Alman ş iri er· 
Uz ri e uçl lar 

Lonrlra 24 (Hususi) - İn~iliz hava 
lll"Zarf>tinin bir tebliğine göre. Cumac -
te'Yi, Pa1ar gecesi İngiliz tayyareleri 
Alm,myarun şimali garbi k .,m üze -
ıindc uçuış1ar )apmışlardır. Bu uçn1-
l r esnasında bir İngiliz tay) arcsi Al
manbr tarafından dfu.ürülmüştı.ir 

Alman ajansmm tebliği 

Berlin 24 (A.A.) - D. N. B. ajal'S' 
bıldiriyor: 

Alman hava kuvvetkr·nin :\ apt 1.ğ! 

ucu~lar düşmanın vazi) eti hakkında 
çok mühim mütemmim malıimat te".llin 
<'\ lemistir. 

Dün gece bir t~{lll1 düşman tay' a
rd('rİ çok yüksek-ten ve bulutlar ar a
s na gizlenerek Alman}anın Şmali nr 
bisi ve Moselle - Rhin mmtaka ı üzer-
1~rinde keşif UÇU§ları yapmışlar<! r. 
Havanın rnü.~kül~t.ıru::ı rağmen Alınan 

ü hava mü1afaası ~imal sahillerinde hır 
şehir civarında b·r İngiliz ıtayyaresmi 

g düşürrnü tür. Mürettebattan biri p@ -

e r~şiitle atlıyıırak sapasağlam Alm ... n 
u~praklaT na inmiş ve esir edilm·s -
tir. J)j~er ikisinde van k ve vr·o. lar var 
d r. Bunfar da hastaneye ka1dırı1ınıs-
l· r-:!ır. 

Holanda iizcrindc 

("·mali garbi Almam·ava g·~ d .. s.. 
ırarı tayya eleri dün ece Ro tercrooı{

r: I in en hattı üıerind~ H ı:-ndanın bi -
t raflığ:nı ~aat 22 45 ile 2.45 arasında 

r 1 3 de!a il:Mıl etmislcrdir. 

İki Fran~ız Pot.ez tavyaresi S&Tre 
• üzerinde bir k~f uçuşuna te-;ebbüs et 
c m· ""e de Almc;n hava mfrn~faas· k·'r;;:ı 

Sl"cla vazif.eler.ini vapan' ı ızın Fran 
,. s ya dönmeğe mecbur olmu.şlardlr. 

Görünen hakikat, gorunmzgen hakikat 

Mart 25 

' Söz··n kısası 

Kömiircüniin aşkı 

~--=-.... • E. Ekl'9"Tl Ta1u _J 
ir yanda. pejmürde kılıklı, e -
linde ve yüzünde zanantınm kt

rini, namuskar bir çalışma hayatının be
ratı gıbi taşıyan, lfıkin bunlara beraber 
ve bunlara ragm n gönlu, sağlam bir 
ençhgın hesecarule çarpan bır adam, 

.,ır delıkanlı .. 
ÖtC'de, ancak içtimai bir mevki farki· 

le o delikanlıdan ı:ıynlnn bır de genç dul 
adın var_ 

Bir tc:.aduf bunların ıkisini de karşı 
karşıya gdirm~. Önce, be1ki alelade, 
maksadsız bir bakış teati eunişl<?r. De -
likanlının gönlü akıvermiş.. yanmış .. 
tutuşmuş .. karşılık gönnemcsıne rağ -
men.. 

B it insanların ke di duygularına 
hakim olm.nlan zordur .. muhaldir. Man
tık n<>dir bilrncdıkleri içın, duşüncelerı

nc hislerine bir isti.kamet veremezler. 
Aşk, hased, kin, on 1-arda çarçabuk ihti • 
ras oluverir. 

En büyü& ıztırab söylenmiyen, en derin yeis te göriın- Dilde gezene inmlma}·mız, zahiridir, hakikati anlam~ik Bu alelade roman mevzuun n kahra· 

:rne) end=ir=. ====:ıı:=:========'=========ı~ç=ın=k=n=Jbc~=bak=ma==Jı=. =====-========== manında da kaziye bö~ le olmuş: Sev . 

~b:~1;;:;~~~;, 
Fransada meşhur olanlr""-.. - ....... -. ................................... ~. ALuıestne 927 mektup ımPek çok1arunı.zın dclaatıe, hayran hny 

Gamlein plnosu erg· b~r fı r l Gönderi! genç ran dinlediğimiz me~h~ Karmen opera-
I r i smda, ·akışıklı ve yığit tol'eadorn vurur 

----- i lan çingene karısı: 
Ço < şükü 

Hasis bir lsko<;yalı!J'l bir §işe tf'n-
dürdlyot hcd ye et 1Pr,. cı11ltır geç· 
mış h y ten.t rd·yoda 

bır 

.A§k bir çıngene çocuğudur ki, 
Hiç bir zaman, hiç bir kanun tam -

mnmıştır! 

1 
Diye haykırdıkça kendis;ni heyecan • 

1 
la alkışhırız. 

Gök yüzündeki bir yıldım ık olar 
solucan, muhalled Fransız şairi Hugo • 
nun, ruhumuza cın munıs gelen, en ra · 

, arttk boZ'tıl..ı- ! I kik duygularımızı tahrı.:!:{ eden mevzu · 
e . lanndan biri olmuştur. 

Iskoç 'ıyı : Ingilterede Yonks.da bundan dört bu- Gönü'! 
bir çuk sene evvel felce uğrayan bu [ngiliz Buna aeaba kim. ne zan: n hükınedc-

Parisin en meşhur pıpo fabrikaların - ı -+_ · d · · d ·1n1;., gf"ncı, LS'\Jçreye te avıye ~on erı~~, o- bilmiş?! Ta Leyla i e Mecnundan. Kerem 
dan biri Fransız orduları ba:;;kumandanı : raci b ı duğu - dd 2 
GC'neral cGam1en•ın başını gö~teren çok • a un mu etce annesine 9 7 ile Aslıhandan, Arzu ile Kmıhcrden hat 

mektub yazmıştır. Son günlerd~ tama - t hatt:ı ta Saha melikesi Belkıs ile Pey-
san'atkarane pipolar imal <'YlC'miştir. 1 ı · ·ı k dö d-"'" -

mı e ıvı eşe-re yuva na n u.o .. gun gamber Siil,.ymandan, Yu uf ile Züley-
Generalın başı piponun ağacı iızerlne 1 d ckt b 

J\1 4 ' • • k 1 e son _m u unu postaya atmıştır. h-dan ~ e Adan ile Havvadan beri istik-man tayyareıcnnın n an an hakkedılmiştir. Bu pipo pC'k büyük b1r --------
ka S , k" 'b · sım lalini, serazad ığını muhafaza eden o an-

I ondra 24 (A.A.) _Alınan bazı h~ rağbC"t zarunıştır. an at ar u pıpo - • H l" dd - - k Jı 
kd. mış; : O l'lJU a gunun a ra- !aşılmaz şey: Aşk denilen hırçın, coc:kun, 

rlere i!JN:'. 3 gün içinde üçüncü defa dan bir adedini general Gamlene ta ım • tı'ird. oo'u ~ 
ı · .. ı-ı... : - ÇoJ.: .:tir, den ·-, ıe • _ n a ız beyaz bı·. •şe ııı· r- sunank, mu'dil, cür'etFJrr nesne, içtim.at 

olarak Almı:an olduklan zannedilen ba- ey emı~. '= ~ /<.. ziyan ımedik. n"zamı altüst eım·~, tac Ye tahtlar de • 
% ~ayyare!er dfin İsk<>çyanın şark c;a - 40 dela an1eliyat geçi· e 1 :. j . Bu sen~ Ho~ oodda dikkate değer vı.rmiş, binlerce, yüz binlerce, milyon -
h'line r·:da.,,~ışlardır. Tayyar.e1erin J 

1 
,,, ..... - inr cscnclik mukafat. yapılmıştır. Bu lar, milyarlarca taze mt.zarlar kazmış, 

ö df'niz nak!iystının vaziveti hakkmda adam A lir 8 "l cepl.Psinden mükafat filmlerde rol alan ve bu rolü en kainatı rum etmiş, fakat rfun 01mamış _ 

b·r kesif yapmak istedikleri zanneclil- Şimdiye kadar kırk defa ameı·ynt ol- A.~ırılarr bir lo ·omof if n;ül;:emmel sure:~ .'yapan hayvana a.d- hr. 
k rnPl:tedir. muş olan ve Londra radyosunu.11 Mak 1 dır ve 1939 scnesı ıçın cCahrmaıne> adın- GönüL seven gönül.. kördür, sağırdır, 

Hnrbf kazanmak için amcası diye anılan yüzbaşı Derek, ild se- Fra.n~ı~ ord:.ıru mühendis wb"tlcrin- da beyaz bir eşek tarafmd:ın kazanılmış- ne tehlike görür, ne nasihat dinler, ne söz 
b b- k rıeticesinde den bırısı dc:h~(·}i lokomotif meraklısı- tır. Mükafat nedır bilir misıniz? Bunun anlar. 

Lonrlra 24 (A.A. ~ - Obsenrer ga ne evvel ir oto us azası dır. Gfüıün f rmde «'phede karakol =>- hayvamn hoşlanac gıy bir CPY olmasına 
zetP imle Garwfn şövle y~ vor· bacağı kesi1:erek hastaneye yatm~ o za- ,,,_ ~- Onun üzerinde yalnız, tek bir şey 

1 
• • • •• •• rnandanberi de muhtelif ameliyatlar ge- zerkE>n. muh rıblerd n hiç bir tırafa bilhnssa gayret edilmiş, cbir balyn kuru müessir olabilir: Zaman! her duyguyu 

. De~o.<rasH~nn ha~bde. da~a_ bu~uk çirmişti. Şimdi Fransanm cenubunda :ıid olmıvan ve !\'!.oman'cland ismi ver - ve yağlı snman> verilmiştir. 

1
uyuşturan, her ateşi külleyen zaman!. 

b r azım.~: d .. ha genıs b_ır goruş ~os. - bir şehirde son beş haftalık nekahat dev len bir ~ crdP f!ClY€ p.uzel bir lokomo'i· -- --.- • • Lakin buna da tahammül gerektir; zi-
t~ :nelen .azımdır. Zafen 'kazanmak 1- resini geçirmekte olan Mak am~a, be fm nazlı rı~z ~att·P. nı ve paslanm•ya Selma La{!erlo~J kzm ıtlı? ra zaman uzundur ve uzaktır. Zav:ıllı · 'ın devreden sonra icabında sapasağlam in . vüz tu+<u<•ur.u esr-fle görüyor. Bir 1ab- B .... k t;. ed.b . S 1 L loef kcmürcül Senin bizzat g<lrlünden söküp 

· 1 - Hava kuvvetleıimizi arttırmı/, sanlar gibi bastonsuz gezebilece~inı .ı:öy- lishe ekipi lrn llvor. \C sular karard.k- b. kuyu.. veç 
1 

\~:_ı ~ ma ~ge~d. atamadığın o ümidsiz ve karşılıksız sev-
li ere bir :ıraç milyon fazla 'kadm ve lern~tir. ~ · tan sonra, o ek.ple bir1'kt.e verdc sü-ı ır18a9ç1 gun ~vved 1° u.t K yalşıtndt~d1 1

3' 2 davı zamana havaıc et! 
1. k b"lh . . k 1 . scnesın e sveç e ar s a a 

eı ~e ve ı assa ışçı ·u ]anmakta ıs- - rime s·irı.in~ 'okomotıfe vana"ıvor. Ar:,a . d b. .1k ek b allim . ;a· O vakte kadar da dı:yruımaya bak. 
f 1 :t r . I a· . . .:1 ~asın a ır 1 m tc mu esı ı. B y d. bak n· 
ıca eı me 1y1z· A • • • • ,. z ıvac merasımrnu,e ğı yukarı Alman luıtlarmdan 30 met!c .snga de Gmste Berling. adında bir eser ~gnna taş bas.. ve ken me ş a ır 

2 - HaYa hakırn1vetını kat ı olarflk b l /. ı· . mer:afedf· bulunan lokomotife. kurdul!u t . f B d h 1 pek bü mabud ara .. 

1 
lı> almnlıvı1 .. Çünkü bu olmGdan lrnr- a•n an n.2z lZ şampıronu ekip;n elde~ ele ffirdifi kQYalarla y~zkıplb~eşr~hmıtş ık. u edser +_:_r ad. ru- Her seyde olduğu gibi, aşkda da çivi 

• • A •• • • • yu ır şo re azan ı. ıs.Kan mav - . . . _ _ 
bı kazanmaya ımkan ydktu:r. Mutt<• - İngilterenın kriket şampiyonu olan 22 ILauter nehrinin suvunu ula m\·or. ve b ıru mükC"mmel tt tmırl• Nec::.. çıvıyı soker oldugunu sana dostça hatır-
f1-: le c h k"t 1°" bb .. ·· ·· '1.. hA t .sure e yaşa 'l- l' ı t ı 

." . r . are ·a "9e .~su~u • 1a:ra a-
1 
yaşında Archibald Samuel Fowler g€-Çe:ı kazan•ı a bocnltıvor. Oca(!J sioerler·ne rinden az sonra birçok dillere tercüme a ırım. 

"I kımıvetı.nden dahaı muessır ternm e - hafta West Eud mıntakası evlenme dai- gönderiyor. ve 1o'komotifin ka1anını O· edılen bu eser muharriresine büyük pa- c ek ~ L 
decek bır f:.ey yoktur. resinde, kendisi gibi 22 yaşında Mıs Joan dunla vakıv r. suvu ısıtıvor ve rıiha- yeler kazandırdı. İsveç ve Norveç roman- ....................... :_ ...... ~~--·· ..... ~ .. ~ •• 

3 - Harbi iyi bir arzda sevk -ve i- Harvey adında güzel bir kız ile evlene- 'vct aclarrıl., ... na te1 ÖrPüleri acmakırı cıları içinde birinciliği ihraz eyledi. Hindistanın çayları aa~e için küçük bir harb kab;nesi i ·ti. ceği sırada ve evlenme memurunun mu- err.rini Yf'r·~·m. makjrıf'~·· kal<lırp;or: Selma Lngerloef birçok eserler yaz-
·;-ro"UZ. Bu kabine. büro işlerile kat'i _ tad sua1ine cevel• diye cevab \erirken kendisi de Yan nda k~rak c>livor. mıştı. Londra 24 (AA.) - İngiltere iaşe ne-

ren uğraşmıvacak ve rnünhac;ıran har- birdenbire düşüp bayılmış, müşkülat !1c Bu rna ~<o' r hiç bir c:p' den haberl0ı i 191'7 suıesinde; .. Nels Hol Gerssonun zareti HindisUının, SeylB.nuı bütün çay • 
:>iıı sevk ve fd;;resini düc;ünerek beş ayıltılmı tır. olm 'an Alman nöbe•c leri. lokornot"- harikulnde ~eyahati> adında bir eser lnnnı satın almıştır. Bundan b?>yle ~e 

. ti iden mürekkeb olmalıdır. forasime yeniden başlD.nmış, fakat fin ker1' k di~·ne 'ü~dü-ani.t ö - nesrey1edi. Bu eser ona 1909 senesinde Cava ıne de Çin çayı ii.mpnratorluğa gu~ 
ı So•ı acı dersler ve Avruoa millet _ ayni bal tekerrür etmiştir. rünce fk e\""\·ela ~ r ,·or, sonra tüfok- büyük Nobel mükafatmı kazandırdı. miyecektir. 

eri aras·ndaki münasebetlerin ald ğı Şampiyon ancak iiÇ":lncü dem da ce- ferini at Ih· r ar<>a da. lokomot ç alan Bövlece bu büvük mükafatı alan ilk ka • ...................... _. ............... , ..................... . 

~revan, ve1ev geçici olsun, 'bu yüksek '·et. di)e mınldanabilmiştir. 1 dın oldu. ~ T A K V M 
i va~f kıımanda heyetinin -derhal i"ll • 
8 ı.ı1ması !Az·m geldiğini bize isbat edi-

r. 

Almanyada petrol mevcudü 

' Londra 24 (A.A.) - Sunday Times 
r arb vazJyetine dair yazdığı bir ma -

:alede ıJarih malfunata istinaden divor . -
Almanyamn petrol ınevcudü pe:.ıt a~ 

r. Binaenaleyh rnın·affakiyet ihtimal 
He vM! bir taarruza gir.işmesine mü 

id değiklir. Mnttefik1er tise billtlds. 
anyaya ıkuvvetle taarruz için znil-. 

d bir :fırsat bulmak imklınına ma. 
a ktir. 

1 STER l NAN, iSTER" iNANMA! 
Londra tadyosu: 

- İngiltere hava kuvvet1('rlnin Svlt ad ı üzerlc" ,,_ 
t~ldarı akmda büyük muvnffakiyetl r elde ettikl .n haberi 
etrafında y ni tafsillit verdi. 

Berlin radyosu: 

- İngiliz tebliğinin tam zıddı üzerinde ısrar etti. c bü

tiln za '1atın içinde yangın çıkmış olan bir tek e'\·den ıbarct 
kaldığı idıfüısım bir defa daha tekrarladı ve güya idd asını 
isbat etmek 'üzere de şunlan söyledi: 

cAlrr.:am• .. da bu'unan bitaraf gazeteciler vaziyeti Y'-rin
de ormdc u~cre Sylt ada ına götürülmuşler ve tclırib cdıl
d • "Ô) J nrn demiryolu üzerin e seyahat etmi.sl ratr.• 

io.u."JU .. il 
l G 

Bu cümleyi .ı. t•nce bir sani e şaşırdık, fakat bPmfll d·k
knt Ettik ki, bazrm haberlerini tafsil etmekte çok ocımerd 1 

-

h, r kt>t l"drn Aim~n radyosu bu defa hangi bit.<ır3f memle- 11---.~-ıı 
ket n ha g· pazetesinin hnngi mııharririni iddiasm!l sabıd 

1 

.::.~ Lı. 

tuttuğunu ı::oylemeyi unutmu~tur. Bu vazi)c:tte iddiasını u 
te\ !'ik ed bıJmış -0:ı.duğuna biz inanmıyoruz. fakat ey oku
yucıi. sen: 
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81 
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G h · d b.. ··k 1 "Avrupanın buton ar cep esın e ı..y .11 11 . Al 
b. d mı a arı man 
ır sulh taarruzu yapıl ı zaferinden korkuyorlar,, 

Avusturya • Macaristan 
:Crallığının ihyasına karşı 
Peştede yükselen bir ses 

Eski Macar t>aşYek"linin bir makalesi 
Almanlarm hayadan ve hoparlörlerle yapbklan pro- Nevyork Taymis gazete· 
P•ıanda taarruzunu Fransızlar kurıunlarla karııladılar sinin bir mak:ılesi 

Budapefte 24 (AA) - F.8ki Macar yatı tatbik edilemez. Ancak mütekabil 
~vekili İmredy, hükllmetin gazetesi menfaatlerin tanı.nması ve teyidi iki 
ol:tn Maggarszag gazetesinde cMacu. müstakil milletin komşuluğundan te -

.. Paria 24 - Alman propaganda aervili,'propaganda lnJWannı df'llk detlk et • Nevyork 24 (A.A.) _ New-York Alınan münasebatı hakkında samimi vellüd etmesi zaruri olan serbest ~e 
ılun Ren Üzerinde büyük bir sulh taar - mif1ıerdir. Hoparlörlerde konuşanlar sak nmes gazetem. Fransadaki siyasi buh- bir SÖZ• başlığı altında iki memleket !htiyatlı teşriki mesaimiz tarifiledir ki 
~zuna tefebhii. etmiftir. Sureti umu - !anmak mecburiyetinde kalmışlardır. Al ranı tahlil eden makalesinde diyor ki: münasebetlerini tetkik etmektedir. memnuniyet verici ve devamlı bir ıar 
nuyede bu Dft'I propagandalar tayyan- man askerleri mukabele ettiklerinden Bitaraf memleketler için müttefik,. İmredy. eski Avusturya • Mac.-ts. zı hal bulooabillr. Almanyanın bu ~ö
ler tarafından atılan bandrollarla, risa - Ren'in her iJd tarafı 81'81mda ıiddetli bir Ierin zaıfednden korkacak hiçbir feY tan kralhtmm 11.hya.m tefl!'bbüslerini zü tutacağına itimad edelim. Bizim i
le r ve hoparlGrler vuıtasile yapılmak- atet teatisine bqlannnıtır. yoktur. Halbuıki Alman zaferinden her şirldetle protesto ederek diyor ki: çin her ne olursa olsun Macar topr: \c. 
tadır~ . Diğer taraftan Fransızlar SiegfriP.d fenalığı bekliyebilirler. ~ık ~rilyor ki, ne ~ünyevl bir ~nnın ıstiklAl hakkı mukad?estir. ı. 

Dün hakiki bir propaganda taarruıu mevzilerinin arkalarına keşif tayyarele- Fransa ve İngilteredeki si·--' va • hııyat ıştirm. ne de bir mücadele ha- tıklAI olmart.Sa yaşamaya değmez. 
karşısında kalımmştır· " . . . Ja.a& 

B. d . rt gondermışlerdtr. zıyet harbın sebebleri ve hedefleri hu- M 1 f h h • p f h 
inak~ y:n:,~v:~: =~: ~~~ : Fransanın f8rk kısmı üzerınde ftc; .~ı- SU!Unda !~ ~ir ffkir v~~r. AJ- o oto un er angı apa, Otu at 
1t1 kta ve Ren• sa sahilindeki duvar - man keşif tayyaresinin uçtuğu göru! - man Hfen, bızzat kendi m.ılletinın ferd b• Al h • il • k 
!ardan sarkmakta ı!. Hoparlörler her müftiir. Uç tayyare de lngilter~~in ce - ve vicda~ h~~d~. ~zan itiba~. al- lr man Ş8 rıne eme 8rl08 artı 
taı afta sulh 1 d d nubu prld sahilleri açığında gorlllmfit- =nıyan bır dıktatorlü~ tevessuunti, • • • • 

aı kta idiler. N :n !:°ıop~~~~:eı:a: : tür. Alm~ .~ağlUbiyeti ise millet idaresin~n g· ttig~ 1 asllsız n:hayet varıl meli dıyor 
UhkAmlarda buhman Fransızlar, bu fa -ı Diğer cihetten İngiliz tayyareleri Si - zaferını. ıfaJe ~l~r. Almanya harıç . 7 
alıvete sinirlenerek fiddetll bir otoma • mal denizi üzerinde uçu§lar yapml§lar - o~k uzere hıçbır millet müttefikle • Moskova 24 (A.A.) - Tas ajansı Mo - Valtıkan 24 (A.A.) - Papa. paskal 
tik tttfek ve mitralytsz •tefi açmıılar ve dır. rın zafe~inde~ endişe edemez. A11nıpa- lotofun Berline veya herhangi bir Al - ya münasebetile bu sebah yaptığı be. 

nın bütün mllletleri. İtalya da dahli man §ehrine veya garbi Ukranyaya git- \anatta b:!hassa resmen ıdtdedilen mu 

D n·ımar ada batırılan A'manlar ı·ıkmekteblere olrnak t•zere. Alınan zaferi~den kontu. üğine dair ~nebi memleketlerd~ ~o~a - ah~el~ kısa bD' müddet sonra lhlA -
1 •ıorla!r. Hiç bir küçftk mıllet. Fransa şan haberlerm asılaız olduğun11 bildir • !ı ı ve ıııv l halkın ke'll lıam ed'lme ni 

1 U O d ·ı • ı · h bl ve fngilterenin galib geldikleri takdir- mektedir. şiddetı.- tenkld etmiş ve sulh münue -vapur ar y z n en ıı amın ı a ar ae kendisini ortadan kaldıracağını aı\- A l d --· t ·leıini bozan hudud bilmez fütuhat 

t t t 1 d v t 1 lına getiremez. Almanyanın sulh prog manga Q emeller!!K' artık bir nıhayet verilme9 ma 8 u u uyor agJ ıyor ar ramı hakkındft ise ayni küçük millet- r' tem nnisinde bulunmuştur. 
''illt lf"rin ~issivatı bövl~değtldir. - c ey e zan ---

Kopenhag 24 (A.A.) - Politiken Alınan hududu 24 (A.A.) m. Sovy t e::-e terkedi'en 
VP Social D aten gazeteleri baş - sıhhat ofisi, ilk mekteb'ere vitaminli Le rd Ha lif aksın Berlin 24 (A.A.) - Oder nehri sula -
il' kaleler·nae Danımarkada paskalya haplar tevzii işile meşgul olmaktadır. n yükselerek tafm1f ve buz küUelm Hangö'd ~ hiçbir 
yo tulaıırun marka gemilerin.il\ zi Bu haplar, gıdası lığa ve meyvasızlığa Finlere hitabesi b~ saba Nıederwuben civarında bend- Finlandiyalı kalrradı 
t' oolavı i matem şeklini aki·ğı- karşı çocuklara elzem olan antiakorpitık Jeri yılamftır. 
n kayde mek+ rler. Bu iki gazete vitaminleri ihtiva etmektedir. Esasen Mareşal Göring feyezan mahalline gt- Helsinki 24 (AA.) - Hangö yannı 
hf ınlan \' D rdan hf~ birinin Al • pek yeknasak olan gıdalara bazı kimye - "Devamlı sulhten derek tetklkatta bulunmuştur. Derhal a- adası dün gece yarısı Ruslara teslim edil· 

lann id · hilAfına olarak. bir vi maddeler kanftır11.makta olduğundan Finlandiya da ist ifade lınan tedbirlerin feyezan sahasını tah - rniştir. O zamandanberi de Hango ile Fın 
etmediğini illve ey _ bunların zararlarını izale için bu hapla • did eylemif olduğunu görmüftür. lAndiyanın diğer kısımlan arasında her 

rın tevzi ne lüzum gönilmüştür. edecek tt türlü münakale kesilmiştir. Hango'de 
tesi Almenlann h!ta- Preetzensee tevkifhanesındeki mab - Bir A iman vapuru hiç bir Finlandiyalı kalmamıştır. 
~a· göre hareket ede. pu .. sıa.r_da sarih iskorpit alametleri görül- Londra 24 (A.A.) - Londra radyo- ,,,.,,. ,,.pil ~.n JI Şimdi sulh rnuahedesinın bütün şart -
~· SU, Finl~diya için yaptıgı· n~riyatta ı ' c: f lar in g t• .lmi b 1 kt d y l vlemektedir. muştür. ·-ı ı yer e e ırı ş u unma a ır a 

---------- Lemi Hahfaıks'ın Ji'inlanıdıiyaya müte. Kopenhag 24 (A.A.) - Dün gece ~i- nız Petsamo müstesnadır. Ruslar bura..<:"J-
ten gazetem. H d • Çı.nde Japonların dair beyanatını vermiştir. Lord Hali - mal denizinde Toorıninde açıklarında bir nı ıo Nısanda teslim edecekleriir. 
u torpill yen İn irz il' fab d yor ki: cBa .teri kaaancb:ktaa in,ws deniaaltw 2189 toııJu.k Hqo • 
\elce ihblırda bulun- • ı•v• sonra, tesis olunacak Adil ve devamh Stennea Alman yük vapurunu torpilliye- Almanlar SOO mooe) 

ettırmektedir. Fılha - bir muvaff akiyetsız ıgı suJhte Finlandiya da istifade edecek • rek batırmqtır. Vapur mürettebatı aan-
n mürettebat nd n tir. dallarla Danimarka sahillerine çıkmıf • tayyarelere 

arka vapuru taraf n- Şunking 24 (AA.) - Japon kuvvet Kabine tadilatı lardır. Kaptan İııgiU. dentr.altlll tara • rekabet edemiyorlar 
ngiliz tahtelbahiri ta • leri Naning ile Ya~v arasındaki mu Helc;inki 24 (A.A.) - Haber alınd1. fından kurtarılmıştır. _ _ _ NeYJCllk 24 (A.A.) _ Son hava - • 

v:ısalayı kesmeğe muvaffak olamamış- ğına göre. kabine tadilatı önümü7.deki I hare'beleri MDHmda alınan neticeler • 
lM"dtr. Bu kuvvetler on gün süren bir Çarşamba günü ydpılacaktır. talyada memur ve den birçok Alman tayyatelerinio bava 
rr~uharebeden sonra garb istikametinde J işçilerin üc ·e tleri artbnldı tekniğinin tekemmiUü aayesmde inp e -

aYdet etti dağlara do~nı ric'at etmeğe başlamış - a ponyanın dilezı .IOll model tayyarelerle rekabet e • 
t·r Fakat ç;n kdaatı bu kuvvetlerin Roma 24 (A.A.) - Paskaly~ hediyeli demediklerinin anlafıldıjı Fransız-İn • 

1 
c 

Helsinkide !urı h:!li 

Relsinkt 24 'A.A.) - Harb esnasında . ·, tine imkln bı.n&onamak için uğ - da bili V8ZJ•yeti olarak memur ve ilÇi ücretlerini yüzde giliz md'bayaat komiayommca ne§redilen 
al an tedb.rle büyük bir kısmı mu - nr a k d 15 arttınıması gerek memurlar gerek it- bir teblijde kaydedilmektedır. 
h aza olunmaktadır. Ancak, paskalya "aşroe ta ır. Baskınlar B A . . i ci'er arasında derin bir memnuniyet • -ı - _ 
d ıs"J H . şehri normal olarak ir merıka gazetecıs yanciırmıştır. A -k d b · t k 
t Vir edilmi t Ve sulh halinı> bu su- Şunkin~ 2b (A.A.) - Çin kıtaat! Pe dahi~i vaziyetin çok Bu karara sebeb 11 aydanberi İtalya- men a a J1' ren azası 

P.k d fa et edilmesi halkın yel- ıt;n civar ndaki yerlerde tekrar büyilk da hayatın yüzde 18 niabetmda bahahlaf Rio-de-Janeiro: 24 (A.A.) - Au~ 
bir derece kadar tahfif ctme!de • b·r faaliyet aöstermeğe başlamışlaırdır. fena olduğunu bildiriyor mıt olmuıdır. ile Vierira aruında wkua gelen bir 

d r 1 b •t·· h kAt h bü.yü._ tren çarpışması netıcesinde 14 kifi öl _ 
· Ya.pı an u un are " ep ~mu. Şunking 24 (A.A.) - T Ame- Fransada komünistlerin miif, birkaç kifi yaralanmıştır. 

S 
f v::ıffaidvetlerle neticelenmiştir. Bilhas- rik t 111 Marsc:hall arıı;;:;:!yadan .. • 

Mos ova - o ya s bir Çın müfreze i Pekine yakın bir dö~ı::: :=ongkonga ujramıı ve yap - mu akemesı 1 . d .h . " . 
hava 5 ,.feyl .. 1 j başladı maden merkezi olan Mentmrofu işgal tıtı beyanatta Japonyanın dahili vaziye- Parla 24 (A.A.) _ Komünıstıel'in mu- svıçre e ı tıyati tedbırler 

Sof 
24 

AA. M k v:ı _ Sofva •me~e muvllffak olmuştur. Burada tinin çok fena olduğunu ve eğer gözlerile hakemesi bugün de gizli o'arak divanı - Bem 24 (A.A.) - Sırf bır ihtiyat ted 

tı ya ( ) - os 
0 

d'· ··ğı Taoonlar baskına uğramış ve cüz'i bir görm•rn;• olsaydı bu dereceslne lnanmı - harbde devam etmi§tir. Muhakemeyi! ya- biri olarak icab ettiği takdırde tatbik e-
a sefer1 r ilk tav are ı un o - . . .. -s • . 

y Sof . R ürettebat .;;m• narıç o1mak uzere Japon kuvvet- yacaiım aöyleml§tlr. rın sabah ve öğletten sonra gene gızll o- dılmek üzere halkın §eh rlerden tahliye. 
ta yaya g ış ve aus ;1 va kuv _ 1 ri imha ed·tmiştir. Japonya biıhassa teker, tuz, kömür, Iarak devam edilecektir. sı için bir plan hazırlanmaktadır. 
" =kuman ge:e~~ Bovdef ve dl- Pekin - Hankov demiryoluı blr çok benzin ve elbbıe yokluğunu hilletınekte- ......................................................... __ ........................................................ _ 

1 an kar anmı tır. vf!'r! r·nden tahrib edilmiştir. dir. Sabahtan Sabaha 
-=- -
·=Ankara ammnl küttihhanesl) /talganın lıava 

Taarruzlarına 
Karşı mütla/aası 
Rana 24 (A.A.) - lluuolinl, harbiye 

namı general Balbo ile aeneral Benli -
ayı kabul edelek İtalJID topraklanmn 
hava taarruzıanna kaql mildafaasma 
milteellik bul menWer hakkında sa • 
riifaı6ftiir. 

----------~~~-
Balıkeıird e koyuncular 
arasında bir teıvik 

sergisi açılacak 
Balıkesir M (AA.) - Ziraat Vekllt

ti merinos yetiftirme çifliği tarafından 
18 Nisanda fehrim1zde iyi koyun w ku
zu yetlftlren koyuncular aruuıda bfr 
t.ep1k lel'gilıl açılacaktır. Bu sergi, ke -
sim, tf1rll ve alı1 olmak ilı.ere ftç kısım
dan ibaret olacaktır. Sergiye iftirak e -
deeek olanlar muhtelif miktarda nakdi 
müklfat alacaklardır. 

Bir radyo temsili 
ımew ıeee Ankara n4Jennü Mı temsil Yanlı. llnma bir Ur diil6nl. bd 

k1J arumda bir ıeUn fit6rili7or , mnsuua banket DOktua da kÖJllDa._ ~ 
simi•• Çoban Jddm 7.tne 7ol ... srtan Sarı Jddma kapdmw " ini rillllea 
pUa alaJDUD .-ken Jola tlklP dplJe &atalmuı, ıeUnba ilmed. 
..... ltlr ıh ellenoesl obaakla lıeraber tnJlkUr. &nadola itinde bua bala ... 

ff'lüel.e ~ kiJ düiiiJılslala batana nealllere muaı Pbl ~. 
Batıl balll ltaDlı dere, Kalil köprl dire tesadif edilen lıdmlerba manaaı 1na ftlr'a. 
lardaa ..... Bir ... alaJI . ...... ıeçerkelı ıeUn bolalnuattm. Ala7 kipridea 
~- Jllulnuttlr. Ba ftk'alar efsane halinde dilden dle. neelld• n.U. 1a11m1 
..... BiJie klJ .,... .............. Çlkarmü da •imkibulir. 

Yalals dlkb& edllecek miiJWn Mldalar ftl'dlr. Y•adaeak p1Jene U, U.a.ia1 
&J'kın, tablMe &Jkln; ......... •Jkln fikir ... hareketlere diifnwnek ....... ıır. 
ltadJo temall koluaa hnnu deaebllecek kadar dikkatle can ... dmldlla *
'bu aoktalardan tok kunrlu idL Blrkqmı nıaeatmı.: 1 - Aft f1kan bir u, ile. 
lika~ yaran aaa& içinde bir keklik, bir ta.-ı " b~ bddlrem ftrQel'. BaL 
baki ba it &Ylll da IDftldmlerl lalr detildlr. 1 - Bir Anadolu ki7 diliintbule DU1L 
laka ..,.,,.. ...,... ftl'dlr. Ballnald ini dilinde tamı.ara le kadın .-kek ..._ 
Glr117orlardı. s - Kö1 d61ibılerlıule ~ .-rkılar okull'lll'. eaİbukl lehçelerine 
nuaraa Kastamonu tanlında seçen Urfa baft an, htanlnal şarkdan okuda. 
' - Anad~ucla ditünler dalma buad eona Atustos. Eyhil aylannda yapılır. BaL 
h ld ba dütin kan kqta J&Pddı. 1 - Köyden köye giden ditin ala7lan ula pee 
J'Ola pkmu•ar. Halbuki 1MI Pi7•te ditin ala111ece J&na Jo1a çdaaıştır. 8 - OL 
lin... ltlr batta enet 1m1ar Ç&JD'.arda çlçeklft toplarken dütin pcest kar. farta. 
DUi koptu ft pce JOla flkan dQill alaJJ lelin de dahil olarak dal ....... 
llOlaldan c1onap ölcltll•. 

Onu için anlqama4m. PlJ• bmed1 mi, tıajede mı, todmll mi, ne taf 

'-13""1..,. C.J.uı 
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-c( Şehi er r1. J Beledi enin ye i sene tçesi ~ 
boynk işler yapma im ansız . 

Milli a o teşkilatı daha 1 

eke sok uyo 
üdürlük Fransadaki piyango teşkilatının tatbikini 

tasavvur ediyor, bu aydan sonraki keşideler yeni 
otomatik dolablarla yapılac k 

Mi1li piyango idaresi, halkımızın gös- Bu meyanda ikramiye ve amorti mik-

t::dı~ı r~ğbet ve alfıka karşısı bu - tarlan da alAka ve rağbeti tatmin edecek 
ıunku ~-ıyango. satış ve çekiliş sistemini nisbette fazlalaştınlm~ olacaktır. 
daha mutekfunil ve verımli bir şekle 1 Yeni otomat"k d ı bl ·· d d ıokmağn kar . t . ı o a arın vuru un an 

ar Y~~- ır. . sonra yapılması tasavvur edilen, bu keşi 
Bu ma~dla bır muddettenb~ı Fr~?- delerin İ.zmire, İstanbula ve diğer büyük 

ıada cLoterı nasyonel:ıo adı verılen mı 'Ji v.Hayet ....,,.,.rkezl · f d t ·ı· d"" ·· · ki 1. ~·...- crım ze e eşmı ı uşu-
pıyango teş lutı etrafında tetkiklcrJe nülmekted" H lk Ü lık k bul "lli . .. .. .. . - 1 ır. a ımız, ç ay _ muva -

unan mı pıyango muduru Nıhad A- kat intikal plan b"l tl · ld ğ "b" 
li Üçi.ıncu Ankaraya donmüştiir. 1 ikram· . . t 

1 ı ~. _erıne 0
kl u_ u bgı,_ ı, 

M . . . ~ . ıyesının cnevvuu ve ço ugu aıı.ı-
üdur, Fransada cLoterı Nruıyonel,ın mında d.,.. k ·d l d • kl b 1 .. . . . . . n ı6er ·eşı e er en ı:ır · ı u u -

tıfittin servıslerını gezmış, bu teşekkülün nan t t "b b "l tl · d f 1 "° . . son er ı ı e enne e az a ra15 -

atış ve çekıliş usullerinı göz.den geçir - bet gö t kt d" · tir erme e ır. 
mış . 

Evvelce de yazdığımız gibi, Avrupaya 7 Nisanda çekilecek olan son ter -
pariş edı'Jen, en yeni tesisat ve techıza- tibin üçüncü kcşidesinde umumi iknı -

tı havi k~ide dolablar kısa btr zaman miye miktarı 649 bin liradır. 
sonra Ankaraya ıeJmiş olacaktır. Son tertibde büyük ikramiye miktarı 

Muvakkat intikal planını müteakıb, 150 bin lira olduğu fibi, keşide sırasile 
fki aydır muvaffakiyetle tatbik edilen 50, 20, 1~ ve 12 bin liralık muhtelif ile -
birinci tertib keşidenin üçüncüsü de ö _ ramiyeleıi de ihtiva etmektedir. 
nümüuicki ayın yedisinde nihayet bu - Bu keşidenin hususiyetlerinden biri 
cağından bundan sonraki keşıdelerın de ilk defa olmak üzere 13 bilete amorti 

bu y~i dolablarla yapılacağı ümid edil- isnbet etm.i~ olmasıdır. 
ektedir. 7 Nısan keşide.si de, evvelce oldu -
Öğrendiğimize göre milli piyango ida- ğu gibi Ankarada yapılacak, büyük ve 

resi bu tertibden sonraki keşidelerı bırer mühim ikramiye kazanan numaralar rad 
aylık olmak üzere tanzım edecektir. 1 yo ve gazetelerle ilan edilecektır. 

E~alliyet cc ehi 
zi et 

1 K~rt:siy ci i' le şi u tle 
ın ·· cado e er il ece < 

ir otomob· 
h sızlığı 

Bir tüccarın hususi 
otomobilini kaµısı 
önünden çaldılar 

Gümrük yüzde onundan belediyeye düşen hisse yarıdan 
fazla azaldı, mezbaha resmi yardımı da yapılamıyor 

İstanbul şehrinin müterakim ihtiyaç- ! baha resminin indirilmesi münasebetile 
larına cevab verebilmek, imarına çalış - geçen sene hükUmetin İstanbul beledi -
mak, normal varidat membalarile müm- yesine yaptığı 400 bin lira yardım bu se-

Evvelki gece geç vakit Osmanbeyde kün olmadığından yeni varidat membaı ne yapılamıyacaktır. 
çok cür'etkarane bir hırsızlık vnk'ası ol - bulmak veya devlet bütçesinden yardım Bununla beraber önümüzdeki sene 
muş, cadde üstünde dur~ bir otomob:I görmek zarureti vardır ki maalesef var.i- 1 mekteb inşaatına devam t?dilecektir. 
meçhul şahıslar tarafından kaçırılnuştır. y~ti hazıra bwıa müsaade etmemekte - 1940-1941 seneleri bütçelerine birer nllk· 

Çalınan otomol>il, Osmanbeyae Koket dır. tar tahsisat konmak şartile 600 bin liro.-
apartımanında iki numaralı dairede o - .1939 s~nesi bütçesini on iki buçuk lık mekteb inşaatı tanhhüdüne girişile -
turan ve Sultanhamammda bir mağaza mılyon liraya çıkarmak suretile fazla 1 cektir. 
sahibi bulunan Armanağa aid 1116 sayı- tahsilattan e1de edilen paradan bir mil -

1 
Halk Partisine yapılan nakdi yardım 

lı Viktorya Doç markalı ve tahini renkli yon 283 bin lirası ile yol yapılmış, 350 31 senesinde 30 bin, 32 de 69 bin, 33 de 
hususi bir nrabadır. bin lira Florya ile Taksim gazinolanna 67 bin nihayet 37 senesinde 80 bın lira
. . Armanak evvelki gece mutadı vechile ayrılmıştır. dan ibarettir. 38 senesinde bu yardım 
ışınden otomobille evine dönmüş, araba- 162 bin lira ile mevcud hastaneler ta- miktan 130 bin lira, 39 da ise 180 b in ıı
sını her zaman olduğu gibi caddede bı - mir edilmektedir. 110 bin liralık itfaiye raya iblağ edilmiştir. 
rakarak dairesine çıkmıştır. j ve tanzifat a!Atı alınmış, 150 bin lira pa- Belediye 1940 senesinde Halk:evlerine 

Dün sabah, Armanak caddede duran sif korunma ve emsali ışlere harcanmış, bütçesinden fedakarlık yapmak suretile 
otomobil.inin yerinde yeller estiğini gör- 400 bin lira Şifli hastanesi, 300 bin lira 245 bin lira verecektir. 
müş ve de~hı:1 keyfiyetten tabıtayı ha - stadyom için ayrılmıştır. Tahaddüs ed~n vaziyet, şehri yeni ih
berdar etmıştır. Yeni senenin bütçeıile büyük işler tiyaçlarla karşılaştırmıştır. Bunun en 

. Emnfy~1, ~üdürlü~ü memurları, bu yapmak imkAnsızdır. Okruva resmi kar- mühimmi pasif korunmadır. Belediye, 
cıdden cur etkarane bır tarzda yapılan şılığı olarak Gllmrük yüzde onlarından geçen seneki bütçesine bn işler için tah
hırsızlığın faiUerini şiddetle aramakta - İstanbul beledi,.esi hilsesine d~n do - sisat koyamadığından sarfedilen paralar 
dır. kuz yüz bin lira, dünya vaziyeti dolayı- ancak münaka~ suretile temin edilebil -

sile birdenbire yarıdan fazla azalmıştır. 1 miştir. Şimdiye kadar belediye pasif ko-

e·r yaşrnda bir çocuk 
içtiği ilaçtan 

z-h·rı ner k ö~dli 

1940 senesi belediye bütçesine son iki rurunaya 150 bin lira harcamış bulun -
ayın getirdiği. hasılatı eMs tutarak rıoo maktndır. İtfaiye ve temizlik teşkilatına 
bin lira yerine ancak bet yüz bin lira alman vasıtalar da pasif korunma oıarak 
koymak mecburiyeti hasıl olmuştur. Mez kabul edilmiştir. 

iJ'lahkemeEerde: 1 /Ye l.ste: 
Evvel.ki gece Küçükpazarda bir çocu-

ğun ölümile neticelenen müessif bir ze - Arka,,tlşı Savaşı tehdide kalkan 1 Bır kadın vucüdunan mfiteaddid 
hirlenme vak'ası olmuştur. Durama:ı mahktım o'du f 1 yc:le~im"en y2ndı 

Küçükpazarda Muhabir sokagwında o - Du""n mec:hud "U"lara bakan o""b tr· '» • :ı: n c ıı: 1 Kurbağalıderede Hamiyet sokağında 
turan seyyar satıcı Ahmed in bir yaşla - asli,,; e 7 nci ceza mahkemesine bir ö - 9 .; numaralı evde oturan Ayşe adında bir 
rındaki çocuğu Ayvar evvelki gece has lümle tehdid ve hakaret davası ıntıkal kadın dün evin mutfağında ateş yakar -

Maarif Vekaleti dün iehrim\zdeki ala- Dahiliye Vekaleti işlerin günü günü - t~la~~ş ve kiiçüğe bu sebebden ilaç içı- 'etmiş ve suçlusunun mahkfunıyetile ne - ken dikkatsizlik neticesinde entarisi tu-
:1- da 1 • b" · ·· d k h k ı rılmıştır. ticelenmı·c:t ' ·· - - ·· -~a r ara yenı ır emır gon crere u - ne çı arım.ası ve sürüncemede kalma - . .. .. .. .. :ı: ır. tuşmuş, bu yuzden vucudunun mutcad -

mekteb e(n e 

ıusi Türk, ekallıyet ve yabancı okulla - ~ına meydan verilmemesi hakkında vi _ Bır ~~d.det sonra busbutun fenalaşan Dün cereyan eden muhakemenin !.afa- did yerleri yanmışhr. 
rmın idare ~lerinde vakıt vakit bazı u - Jiiyetlere aşağıdnki mühim tamimi gön - çocuk hu~u~et .d~~~o~u tarafından mu - batına gore hadisenin tafsilat ve mahi - 1 Yarah kndm tedavi edilme!<: üzere 
ıulsüzlükler yapıldığını bildirmii ve bu dermiştir: 1 ay~e edılıniş, ıçtıgı ~laç~sn zehirlendiği yeti şudur: 1 Haydarpaşa hastanesine kaldmlmıştır. 
vaziyeti önlemek uzere bazı husus'an cDevlet ve halk işlerinin günü günü _ tesbıt olunar~k tedavı edı1mek üzere ço- \ . Yeşildirekte bir medrese müştemila - . • 
tasrih etmiştir. ne görülmesi, yürütülmesi, hükumetin cuk ~astanesıne kalchnlmıştır. Ayvar kı- tından olan bir odada oturan ameleden Bır maçta bır oyun~uyu fena 

Bundan sonra muadeleti tasdikli lis , en e"as'a ve üzennde hassasiyetle ve ti- sa ~ .~aman sonra kaldırıldığı ha.c;tane- j Hasan Savaş ayni yer sakinlerinden Meh halde varxlac ılar 
orta ve ilk dereceli Türk hususi okulla - tızlıkle durduğu .prensiplerden biri ol _ de 0~~~. adli tah.kikata esas olmak üze- 1med Duramaz adında bir arkadaşile a!a- Dün Taksim stadyomunda bir futbol 
·rile yar direktörü bulunmıyan lic:e, orta duğu ve Q.u prcnsib dahilind~ çalışan re kuçuğün cesedi Morga naklo1unmuş - cak meselesinden kavga etmışler, bu es- maçı oynanırken Mmıol adında bir fut -
ve ilk dereceli ekalli) et oku'lnn direk - devlet memurlnnnın da bugünün işini tur. .. .. _ 

1 
nada Mehmed Durama2 silahını çekerek ~lcuya arkadaşı tekme ile vurmu~, bu 

törlen idare işlerinden §ahsen mes'ul tu- yarma bırakmıyarak vazifeyi nnmus l:ıi- Ç~cu~ olwnune sebeb olan ilacın Hasan Savaşın üzerine yürümüş ve ken- yuzden Manolun ağzından burnundan 
tulaeaklardır. lip günltik işlerini bitirmeden mesai sa _ mabıyetı de bu arada araştırılmakta - disini tahkir etmiştir. Vak'a yerine ge- kan gelmiştir. 

Bu okul direktörleri talimat mucibin- ti bitmiştir dıye vazifelerinden ayrıl _ dır. len zabıta memurları mütecavizi silahi- ı Yaralı futbolcu celJ:ı olunan sihhi im-
ce uhdelerinde bulunan vazifelerden mamaları icab edeceği malümdur. Dev _ le beraber yakalamışlar ve mahkemeye dad otomibiliyle Beyoğlu hastahanesıne 
gayri ta~beye verilecek karne, tasdik - !.etin prensibi ve memurlardan beklediği, Yedi kulede vermişlerdir. ı kaldırılmıştır. 
name, şahadetname ve talebenin tahsil v zife hissi böyle iken bazı viHiyetlere bir kamyonun çiğnediği Dünkü duruşmada Mehmect Duramaz Bir amele yapıc'an dfştü 
durumuna aid kayıd ~ureUeıi ile sıruf yazılan yazılara aylarca cevab alınma - k suçunu inkar etmiş, fakat dinlenen şa - [ M k d s·ı·hh dd . d ç ı-ı-.. - çoc u o·· ı d Ü . . . d - aç a a ı a ane ca esın e o i,IA-

geçme ve şahadetname defterlerı ve bun dığı gonılmekte ve bu hal Vek51eti cid - hıdler hadıseyi yukarıda yaz ıgımız tarz d S "d "d art . d 
lara esas olan cedvellerı, talebenin men- dt tedbir] r almağa mecbur eylemekte - Evvelki gece Yedikulede bir kamyon da anlatmışlardır. ~a e aı ~ :ı d ap D~m~n. ınoğş~atın Aa Ja-
sub bulundukları askeri 1Ubelere verile- dir. , kazası neticesinde ağır surette yaralan _ Neticede suçu sabit olan Mehmecl Du-

1 
d1?.ankamde eğuer. eknl dım~t~1

1 0 

1 nl on 
d 

w a·· .. .. . 6 b un ur u ıs e e e lŞı e meşgu o ur-
cek vesikaları ve paso Pmühaberlerini Bu tedbirlerin başta geleni inzıbatt co ıgını un yazdığımız Mustafa kız. se - ramaz, olümle tehdid suçundan ay, a k .. . . k be 1 k a· t • k" . .. . . . . k .. en muvazenesını ay c ere ..-e ı me -
bizzat tetkık ve ta dik etmekle mükcl - zadır. Bundan sonra vi'.ayetıere yazıla- ız yaşınaaki Hacer kaldırıldığı Balıklı karet fıilmden de ıki ıun olma uıere ··1.~ kl"kt dd d"" .: h 

ı fd
. ı "" t .. lü hnst . d a·· b h !.el , 6 iki" .. h hk" re yu~e ı en ca eye uşmuş, mu -

e ır er. cak olan yazıların vihıyc e vu.ıı;u tari - anesın e un sa a a ığı yaralarm cem an ay gun apse ma um e - t l"f t... • d - tt 1 _ 

T ı b 
· 20 ·· · · d t · ·1 ··ı ·· t"" ı d·ı . k t fh. . . ··ı k"b d e ı yer.~rın en agır sure e yara an 

a e enın tahsil durumunu tesbit e - hinden itibaren en geç gun ıçın e bil- esırı e o muş ur. ı mış ve ararın e ımmı mu ea ı e t 
den defterler ve kavıdlar hü:kumet~e fün muameleleri ikmal olunarak cevab- I Kazaya ve Hacerin ölümüne sebeb o- tevkil olunmuştur. mıyş ır. 1 . . t d . d"l ,_ ü B 

il 1 21 
· · ·· ·· t "lmi ı 3

896 1 
k İ ı - -· - -- - - ara ı ışcı e avı e ı me.... zere ey-

müseccel mua imler ve hükumetçe man an ıncı gunu pos aya ven ·ş ola - an sayı ı amyon şoförü stırati wl h t · kald nl tır 
aup imtihan mümcyizle!"i tarafmdan tan- cnktır. Aksi takdirde vilfıyet mektubçu- dün müddeiumumiliğe teslim edilmiş ve Köy era~ ttileri te~k" IAtı og u as ancsıne 

1 

mış • 
zim olunarak idareye veri'Pcek olan tas- lan hakkında derhal inzıbnti ceza tatbik sorgusunu müteakib tevkif olunmuştur. Maarif Vekaleti şimdiye kadar köy Kl n:y{)n - T ·am\ ay ça. Jill nası 
dikli not cedvellerine ve talebenin okula olunncaktır.> muallim mektebleri namile açılan mek - Üsküdar belediyesine aid şoför isına-
kaydına esns olan tasdikname şaha:ie - Zogulda ( e'ektrik teblerin köy enstitülerine kalbi ve yeni- Hin idaresindeki kamyon dün Doğancı-
name vesair vesikalara is.tinad edecek - Z r y .. ~k o·t~ok11lnn~ y!'an('l'ln san ra I den enstitüler açı1anası etrafındaki ha - Iar caddesinden geçerken, vatman H:ı -
tir. Beyazıdda Kovacılardaki Zeyrek orta zırlıklanna devam etmektedir. .. sanın idaresindeki Üsküdar tramvayile 

Resmi okullarla muarlC'lrtleri ta d1k oku!un~an evvelki gece yangın çılan.ıssa Zo~~~d.~kd~ kurula~ait. elektrik san-· Bu. enstitülerdek_i talebe sayısı koy çarpışmıştır. 
edilmemiş olan hususi Turk okulları ile da ~tfa ve tarafından tevessüüne meydan tralı ı_~ını u~~rı~: alan In~ı1 iz sanayi gru mual~ım ~e.kteblermd.e okuyan 1000 ~- Müsademe çok şiddetli olduğundan o
yabancı ve ekalliyet ilk okullarının ve verılmeden söndürülmüştür. ı pu mumessılı dun sabahkı semplon el:s- lehe ıle bırlikte 6000 ı bulacaktır. Veka- tomobilin ve tramvayın ön k:sımları e _ 
Türk yar direktörü bulunmıyan yabancı -········-···00

••••••• .............. :··· .. ········-·- presile Londradan şehcimize gelmiştir. ı let enstitüler masrafı karşılığı 01
arak hemmiyetli surette hasara uğramış ve 

ve ek lliyet orta okul ve li selerınin sınıf Teşekkl.Jr ı Grup mümessili hükCimetimizle te - 1,240,000 lira tahsisat koymuştur. Ayrıc~ bu am~a vatman Hasan da yaralanmış. 
geçme, diploma, ve kayıd ışleri okul ida- Yarım asırda f \ B, •d k··ı··b- mas için buradan Ankaraya giciecektir. enstitülerin bilhassa ziraat sahasında~u tır 

k b 
. 

1 
b""l n az a eyaz u u 1 . . . . . _ . .. d il · 

relerince yapılacak, fa at u ı er o ~e hanesi mudiriyetinde ve Darülfünun Zo~gu dakta kurulaca~ elektrık sa~ - faalıyetlerı ıçın but~esıne mute av ser Yaralı vatman tedavi altına alınmış, 
ilk tedrisat müfettisleri taraf ndan kon - Arab Edebiyatı müderrıs'jğl ile Beyazıd tralı 1ınş~1~t 1~asrafının bır ?.u~uk mk ıl - ?.1.~X~.~~?:1:~~ .. ~~ .. ~~.~!~.!.1:.~ .. ~0~~~-~~.1::... kaza etrafında tahkikata başlanmıştır. 
trol ve tasdik edilmedikce m. arif idare- dersiamlığı d h" t• b k l yon ngı ız ırası tutacağı soy.enme te - EV ARANIYQR E" k d t d- .. 
}erince tasdik olunmıyacaktır. n a ızmf' ı me<; u 0 :ın va d"r ,-~ ır .. rn n mvay n tştu 
.............................................................. 22/Mart/940 gecesi saat on birde hay.ata 

1 
• -- k Beşiktaşta Sapancı sokağında 5 nu -

C 
"' gözü~ü ~payan pek, sevgili ağabeyimiz Bir ka ın kfin1ürclen ( S::tılık veya kiralı ) maralı evde oturan İsmail kansı Fatma 

T i Y A T R O L A ) İsmail S~ı~ Hoca haotk _nda. ~~huroun Nişantası, Hürriyet tepesi, Meci- Fahriye dün tramvayla Bebeğe giderken 
ŞEHİR TİYATROSU ço~ s~vdı~ı S:yın ~aar7f Vekı~ .. Hasan zehirlene-e1< öldü diyeköy, Bomonti veya civarlarında, muvazenesini gaybederek düşm~, başın-

lıtJkllıl caddesinde kom~dl Jt.t:mında Alı Yucehn gostermış olduğu buyuk aHl- Tepebaşında Haçapulo pasajında 6 :ıu 5-6 odalı genişçe bahçesi veya bah- 1 dan nf,rır surette yaralanmıştır. 
Akşam s at 20,30 da. ka ve kadirşinnslığa vP. m:rasimc iti'la .ınarada oturan Yunanlı matmazel Mori, çelik arsası bulunan ev aranıyor. Yaralı kadın ifade veremiyecck bir 

Herkes ke"ldi yerine gösteren İstnnbu! ya1i"b1. Luıt: tı_<ırkdarat. yanmamış mangalı odasına almış ve bu Tafsilatın tahriren Beyoğlundn halde Beyoğlu hastahanesine kaldırıl -

s t lı 
•• os 

' 
a,rı orum 

\ 

Deniz kenarında veya denıze çok 
yakın bir yerde geni bahçeli bir 
köşk arıyorum. Yeşilköyd0, Adalar
da, Boğazda veya Anndolu sahilin· 
de olabilir. M"umkünse fotoğrnfla 
birlikte tafsilat, fiat Son Postada 
• Makbule,. adresine bı ldırılmelidir. 

4 fi ' 

Son veda merasımıne ızzat ış ıra c - B mıştır. 
t 

yüzden zehirlenmiştir. Kendisi Beyoğlu Saray sinemasında kontrol ny 
mek lutfündn bulunan stanbul Mruırif 1 k d b b"'di ·ı · Kaza etraf d b t dl" tah . . Ü . . hastanesine kaldırı ara te avi altma a- Şa ana ı r1 mesı. m a za ı a ve a ıye -
Mildüırü· T~fık kKutd.ılie. tmversıte heye- lıınmışsa da fayda verm1yerek vefat et - kikata başlamışlnrdır. 
ü ta imıyesıne en ıs nı anıyan ve se-
ven kıymetli arkadaşlarilc, talebelerine, miştir. S 1 ~------------
Kız ve Erkek muallim mektebi talcbele- ---- Bugünden itibaren ' .... Sinerr asında 
rine. Akraba ve dosUarınuza, telgraf ve 19 M yıs bayramı 

• Maarif Vekaleti 19 Ma'"cc gen ... lik bay- 2 büyük ye gi:zc.l film birden: 
mt-ktubla ve)a bizzat tazıye etmek lut- J - ~ l h k 

nd b l 1 kk rammda okullarda vapılaca~ J·ıınnastı·k 1 _ BETTY DAV S'in J8 eserı ve mevsimin muva.ffa iyeti 
tu a u unan ara ayı-ı ayn teşe iirP J 

pek dcrın teessürümüz manı olauğund:ın harekeUerinin programını hazırlıyarok D A M G A. L l K A D I N L A R 
şük-ran ve minnetlerimizi takdimı> muh- bütün okullara göndermiş ve gençlik •• 
terem gazetenizı tavsit evleriz. bayramının her senekinden daha büyük 2 A L U G E Ç •] O 1• 

Karc!e~lcri bir muvaffakiyetle kutlulanması için cid • U . 
Hasan Kem411, 1brahim, Davud eli çahşmn'tıra başlanmasını bildirmiştir. Heyecanlı; kuvvetlı ve mt:raklı bir film 



• 

25 Mart SON POSTA 1 

Romanyanın vaziyeti ve 
keri kudreti •• gu •• 

Romanya bir harbde ordusuna güvenebilecek bir hale 
gelmiş bulunmakta ve gün geçtikçe 

milli müdafaası bir parça daha artmaktadır 
. Y A Z A N ............................................ _.: :··· .......................................... . 

j E e li general H. Emir Erkilet 1 
~ ''Son Posb.,, nın ask : ri muharriri ~ 
:aaaa•a••aaa .. aaaaMa ... •aaaaaaa .. a• ıaaaa .. •e- --aaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaa.eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNaaaaaaaaaa ... aa 
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Sayfa 9 

1 Hadiseler Karşısında 1 

VALLAIHI 
Fıkrayı bilirsiniz: J Belki ikincinin saçlan da öyle. U çüncü
cMildür havale ettiği her kAğıdın ti- nün saçları tabiattım san olabilır değil 

zerine cacele:t kaydını koyarmış. Acele mi? Nasıl ayıni etmeli, kadın sokakta 
kaydı olmıyan kağıd kendilerine havale yürürken: 
edilmediği için memurlM, bu kayde - Vallah bilJAh tabiatten san. 
nldınş etmez olmuşlar. Bir gün müdü- Diye mi bağırmalı. 
rün eline hakikaten acele neticelendiril- ........................................ . 
mesi icab eden bir kağıd gelmi§. cAcele:t Muhtelif radyoların aJansı havadisle-
diye havale etse diğerleri gibi giinlerce rini dinliyorum. Hiç birini de yalan diye 
sürüncemede kalacağını biliyor. Düşün- vermiyorlar mı ki... Güya hepsı doğru: 
müş ve kağıdın altına; - Bu havadis yalan olabilir. 

c Yallah billfilı acele.• ••. Belki bu ikinci ha vadi~ te. 
... Ya bu üçüncü havadis doğru ise?. 

dilkkAnlannı Nasıl anlamalı; spikerin: 
tarzda etı- - Vallah billah bu havadis doğru! 

Bir genç kız 
(Jhu,;ucuma cevabım 

(S. S.)e· 
Kızım kısaca• söyliyeyim.. o akra

ban kanunun evlenmenize müsaade 
edeceği derecede bir akraban nndıT? 
Yoksa çok yakınin mı? Eğer kanu -
nun evlenmenize m<lsaade edeceğ1 
derecede akrabaonsa.. niçi senden 
başkasile evlemeyi dnşilnür? 

Bunun cevabını beklemiyorum 
Kat't bir şey söylemeyip bu tarzda 
soru.~um da mektubunwı buna aid 
kıs~mda pek az tafsllAt vermiş ol • 
mandır. 

Herhalde iyi bir iMan ki sizi hi
mayesine almış, si7.e be~r, bu iyi 
insan yanına aldığı. himaye ettiği 

gene kızı kendisine zevc olarak ta 
alabilir. değil mi? 

Şimdi asıl sen.in utl derdlmne 
tema'S edeyim:Btr kere yanlış d~U.· 
nüyorsun, kendine mAnssız üzüntü· 
ler icad ediyomm. böş yere kendini 
r.ıağmum bk hale sakmuşsun. Senin 

Demesi mi lazım? 
.......................................... 

yaşındaki insanın gülmesi ve acı dü
şün~f'lerden ziyade. tatlı hayallerle 
kandini avutması lh:ımdır. 

Neş'esiz, sıomW"lkaın. ve yaşamak
tan bıkmış olmak niçin? 

Neş'e, güler yüz ve yaşamak anu
su.. işte bfrtün bun1an elde etmek. 
senin saadetini temin edecektir. Ni-. 
hayet bunu sen de takdir edersin. 
Böyle <>lduğu halde n~n yapını • 
yorsun: neden gül müyorsun; neden 
hayatı y~ın seni saadete ulaştıra<:ak 
bir yol olarak telB.kki etmiyO'l'. ve bu 
yolda neş'eyle ilerlemiyorsun? 

Haydi kızım. sen benim sözümü 
oinle; hayatta hayatı sevmek kadar 
saadet olamaz. 

Yann ne olacak? 
Eğer bütün ~nlar bu düşün • 

ceyle yaşasalar<h. hiç kimsenin yüzi1 
gülmeıdi 

Kızım bir kere daha sana yarzdı -
ğım cevabın ilk satrrlannda mevzuu 
!bahsettiğim ciheti düşün, 

TEYZE 
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su rosıa 

dün Heybelıde yapıldı ~ 
Çok heyecanlı IJBÇ8R . koşuda takım ltibartle ikinci 
olduk. Rıza Maksuddan beklediQimiz neticeyi alamadık Fe 

s 

Fener - Beşiktaş ma.çın dan heyecanlı bir safha 

erbahçe Beşiktaşı 
- 1 mağlôb etti 

Btrinaı Balkan lru koşusu dii.n Neybella -
•ada büyük bir aeyil'ci kalaıb&lılı &\ünde 
rapıldı. Rumen ve :Sul1r1lrların 14-ttnk. etme 
•ıklerı bu mWıaıtıaka Yunan, Yugoslav ve 
t"lirk aUeUerinckn dörder k!Jillk takımlar a
JUmda yapılın~ n Yugoslav Xotnlk, 7500 
•etreden ibaret olan yarış yolunu :!4,40.6 da 
kl.kada koşuıı.k kazannıı~ır. 

Atletlerimiz bu ınilsabakada pek ttmld e
.Uen ~receyi alama.mı~arsa da !el'd ltlba
l'Ue Hıza Mabud fi9ün&ü n takım da ikinci 
olnıu§tur ki bunu da ayrı bir nıuvaf!all:lyet 
ele.rak kabul etmek lazımdır. 
Miısabalcanın ba~aJ1.gıç tt muvasalat bat

•ı olarak intihab edilen Deniz Lirsesi bu ınü 
naııcbetle iyi bir şekilde hazırlandığından 

müsabaka zamanında b~lamı.ş ve mükem
m.e1 olarak nihayete ermi§tir. 

Saat üçe yaklaşırken mlisabakanın ba1 -
iamak uzere oldu~u bildirildi. İçerıcte alman 
l>ir tertibat üzerine Deniz liaKl talebeler 
ara tle Bulgar, Yunan, Rumen, YugMlav 
n Türk bayrakları ellerinde, at.letlt:r arka
lt.r!nda d1'9li oldutu halde .u.haya gelerek 
munt::ı.zam bir şeltlld~ dlzUdllfl'. 

Eu vasiyetten .sonra Balkan mllleUednin 
aıım mar~larını Balkan ınar•ı taklb tttıtl ve 
aalk:ın bayrağı direğe çekildi. 

Bu merasimden sonra. Vail namına :mua -
'tin Haluk miısaıbakayı açan kısa bir nutuk 
ltıyledi. Atletizm P'edera.syonu Balkanlı mi
tafırleri selamladıktan sonra ırıı.sarır k. -
kunların reisleri mu.ka.belede bulundular. 

HE\r türlü merasimi müteakıb haklki t()fu 
,.p:ır; atletler hareket hattında. toplanarak 
rar ~a başladılar. 

Uıun olan mesafeye rağmen aUetıer ıli

ntu bir k~u ile Heybeliadanın ka.rııık yo
len:! doğru hızlanırken Mustafa, ayağının 

•ıa talcima.sUe düştü, takat hemen kalkıp 
llc>.'uyo. devam etti. 
Koşunun ilk kısmı hemen hemen 7o~u1 

tıkıl:ıc:ığından aşağı yukarı en güç tar!\fı i. 
C. Bu yolu Rıza Maksud başt.a, YU,ioola v 
ltıotııik n Yunan Mavrapostolo.s baıa geçe
rek katetme~e. bu sur.t.le ilk merhalede bir 
Mrlnl takibe çalı-itılar. Uç bin metre ki.dar 
MZiyet bu şekilde iken Kotnilt beklenm!yen 
lltr hamle ile başa geçti. Rıza bırakmıftı. At 
IMJ.er artık :ıo.,u kapısını tuttuklarından bu 
n.ziyetl <ieJiştirmek 19in kimse ufak ~i.r te
te-bbiı~t.1 bile bulunmadı. 

Balkan kır koşusunda atletler koşarlarken 
hi9bir rakibi tarafından kapanması imkanı l Mustafa sek.izinc'i, Yunanlı Varcakis o -
olmıyan bir mesafeyi .elde ettiğinden ipe nuncu geldiğinden Türk takımı ikinci ol -
doğı u alabildığine .t~arak Deniz lisesini~ muştur. 
ıa.h~ma llk defa. ııtrerek: bu mesa teyı 1 .. 
24.i0.6 dakikada bitirmeğe muvaffak ve bi- Mwıabaka gene rneras1mle kapandı ve de 
rtnci oldu. rece alan atletlerle, takım itibarile birinci 

Yugoslavm gidiş kapısında.o yarı yolda olanlara kupa. ve plaketler verildi. 
ayrılmı.ş ola.n Rıza bütün ümidlere rağmen Ömer Besim 
beklenirken Yunanlı Mavrapotolos ikincı o • 
laralt göründü. Kısa bir müddet sonrı bi
raz yorgun iÖZüken Rıza .Maksud da Türk 
eklI=inln ilk at!.etl olarak üçüncü vaziyette 
koşuyu bitirdi. Koşunun sona kalan :ıtıetıe 

rl kısa fa.Jiılalarla içeri girmişler ve en ... so
na kalan Artanın gelişlle de müsabaka bit--

Ei ik'et teşvik mUsa~a'! l"'rında 
E · ş hirliler iyi de:·ec 3 f 1 1 'ar 

Bisiklet teşvik mü.sa.baklalarının beşincisi 

Topkapı He Çekmece yolu arasında 110 tııo. 

ti. metre olarak yapılmıştır. 

Galatasaray lstanbulsporu 3 - O, Vefa Kasımpaflyı 2 • 1 
Topkapı HilAli 3 - O, Beykoz da SUleymaniyeyi 2 ·O yendi 

Oöu :•g mac:larına muhtelif sahalarda de-J 
vam edlldl Haftanın en mühim maçı olan 
Feneı· _ B~~!kt.aş maçı Şeref sta.dınd& bü - 1 
viık bir seyirci kalabalığı önünde oynandı. 
Bu maçfa Beşiktaş mağlüb dahi olsa şampl. 
yon olacağından maç alakasını kaybetmiş 

bulunuyordu. Maç hakemliğine seçilmiş o. 
lan Şazi Tezcan ve Sami Açıköney rahat. 
sız1ıkl:ırır.ı ileri sürerek maçı idare etme. 
diklerindıen ıni.ısa.bakay~ ıhakıem namz~dlc-
rindc~ Samih ci Spor> idare etnıiştiı·. 1 

Hakik: bir manzara arzeden Beşiktaş kar 
şısındn Fenerbahre derhal hakimiyeti ele 
ge~lrnüş ve Beşiktaş kale.sine ciddi hücum
lar yapmağa başlamıştır. Bilhassa Beşiktaş 
müdafaa hatlarında görülen bocalayı~ı Fe
net'lllerin bu Mklmlyetlni kolaylaştınm~ o. 
luyordu. Fenerbahçe bilhassa. sağdan Kü -
çük Fikret vasıt~ile güzel hücumlar yapı -
yordu. Devrenin 13 üncü dakikasında 'Flk -
retten güzel bir pas alan Naci, yakından ve 
hakiki bir vuruşla Fenerin ilk golünü yaptı. 
Bunu gene Küçük Fikretln güzel pasından 
•ft ır d d Basrlnln ı'klnci golü taklb etti. . . . . . ~t a e e en .. .. .. .. l't!llııerlı Alı Rıza Beşıktaş 1w1esı önünde 
Blr karşılıkta Na.el Fenere uçuncu golu de 
kazandırdı. ustiiste olan bu goller Beşiktaş _ Ömer, F..sad, M. Reşad - K. Fikret, Naci, 
ta fa~la bir tesir husule ~tirmedi. B!ı- çar- Melih~ Basri, Fikret. . .. 
pıtmade. Cipad yaralanarak bir müdde~ sa. Beşıkt~§: M. Ali - T~cl, Ibrahlm -:. H~.seyin, 
hayı terkettl ve yerine Melih geçti. Bu esna. Rifat, Cıhad - Hayatı, Rıdvan, Husnu, ş.>. 

da Fen.:-r aleyhine penaltı oldu. Penaltıyı Galatasaray 3 - İ.Spor O 
Hüsnü Çt?k:erek Be;şlktaşın yegfıne sayısını .. 

Yunanlı Ragaza.s•m 5000 metre üzerinde Bu müsabakada Esk~ehirlller büyük 
iken mü.sabakayı terketme.si koşudaki ek.1p. I muvaffaklyet göstermişler ve birinciden 
lerin yerlerini rlE:ğ!ştirecek kadar mühim bi!· I düncüye kadar derece almışlardır: 

d r 3 1 Fenerin galibiye. Şeref stadmda birinci . kume maçlarının 
blr yapmı'}. oldu ve ev e - .tılrincısl Oalata.Jlarayla I.stanbulspor ara -
dör tile n@!tıcelendl. • . sınd::ı. idi. İlk devredeki maçı İstanbul5por. 

rol oynamıştır. 
Müsabakada alınan dereceler: 
1 - Kotnik (Yugo.slav> 24.40.5 dakika, 

... 2 - Mavrapotolos <Yunanı 24.56.1 1:ıid-

lı:a. 

3 - Rıza Maksud (Türk) 
4 - Rallls tYunan). 
ı - Hüseyin (Türk). 
6 - Burcan (Yugoslav) 

25'.20.2. 

ı - Osman (Eskişehir) 3.21 saat. 
2 - Sabahattin (Eskişehir). 

S - Faik tEskişehlr). 

5 - Kir kor (İstanbul.spor). 
6 - Zekeriya <Eskişehir). 

İk\ncl devrede Fenerbahç.enin h~kimi.!e- Juların 3_2 kazanmış olmaları dünkü kar 
ti devam ediyor. Beşiktaşlılar sıkı bır mu - şıla~manın ehemmiyetini arttırmıştır. Ha • 
da!aa yaparak gol yememeğe çalışıyo~lar. kem Necdetin idaresinde oynanan dünkü o 
Fakat N:lci 20 nci dak.ikad~ Fe~erln dor - yun _ bilhassa llk kırk. ıbeş dakikası _ başın 
düncü golünü de yaptı. Bır muddet sonra dan sonuna kadar sarı kırmızılıların baskısı 
Melih bir kafa vuruşile beşinci sayıyı da altında geçti. Buduriden mahrum muhacim 
çıkardı. Ee.şiktaşlılar son dakikalarda bir hattı ikinci devrede çok durgun oynama.say 

Bu ~porcufar Ankarada.k! kampa ıt!ma _ penaltı daha kazandılar. Fakat yerine geç. dı gol adedi bir hayli yüksek olurdu. Birinci 
caklardır. mi} olan Cihad güzel bir plonjonla gole mft. kısmın ilk anları tarafların karşılıklı akın. 

Yarışın yarı yolu bu auretle deHm eder- Puvanlar: Siklet atma müsabakaları nı oldu ve maç Fenerin 5_1 gallbiyetlle bit. larile geçtikten sonra Galatasaraylılar ağır 
ti. basınağa başladılar ve 15 inci dakikada ka. 

ken Yugoslav koşuya hlklm olmak üzere ı - Yug08laT H puvan. Kadıköy Halkevi tarafından tertib e-dfü:n B "ktaşın zayıf kadrosuna ve dünkü o - leclyc verilen pasıı yetişen Sallm birinci go. 
yun~ş~a nazaran bu netice normal sayıla- lü att~. ıo dakika sonra gene Salim takımı. ,enlden bir atak yaptı ve nitekim blrınde ! _ Türk 16 puvan. :680) gram ağırlığında sıklet atma müsa. _ 

lıh- fırMt kollamış olan Yugooıln bu vazt - l _ Yunan 16 puvan. oak:ısı dün Fenerbahçe stadyomunda sabah bili T kımda bilhassa müdafaa çok bozuk nır:. lkıncl sayısını da çıkardı ve ilk kısım bu 
,.tı sonuna .kadar muhafazaya muvaffas Türk Yunan ekiplerinin puvanıarı mü _ ı saat 9,~0 da icra kllınmış ve müsab.\k9.ya 
.sdu. ıavictı/ Fakat beynelmilel nlzamnamey~ gö 20 atlet iştirak etmiştir. 

r. a et'r.e ııe bitti 
tu B üLün takımda hemen hemen Rtfat ve n Ik. 'ı· 1 ,d d. 

· ne evre e Gal t lıl ·· t 
Yarış .sonlara doğru hep lnl4 ~kllnd~ ya. re ın'i.savi puvandaki ekiplerin son koşucu- Neticede: Birlnci - 52 80 il~ Nuri örs. 

•ıldığından küçük n sık adımlarla rokuş. !arından hangisi birinciye yakın vaziyette İkinci - 49,60 ile Müf~hham. 

Şereften başka muvaffak olan yoktu. Ha - .. .. a asara.y ar gene us • 
k ilk defa büyük bir maç idare etme.slne ust~ hucurnlar yapıyorlar. Fakat ortada es.. 
em, ff k ld milm çok bozuk OyUnu yüzünden netic2 a ~ 

ta müvazeneyl temin eden Yll&oslav, artık 1.se o tal>ım daha iyi derece almaktadır. Ur,;üncü - H,90 ile Sudi Arsever. 
rağmen m\lVli a o u. (D 

Fcnerbahçe: Cihad _ Orhan, Ali Rıza - evamı 11 inci sayfada) 
-== 

Ve, çocuğun şaşkın sükutu önünde: 

- O! canım, herhalde korkmazsın. 

Sana fenalık yapacak değiliz. 

Küçük satıcı kız gü 1ümsedi ve bu de

fa endişesiz baktı: 

- A! şüphesiz! Niçin bana fenalık ya

pasınız? Fena haliniz yok kiı .. 
Mavi Sakal: 

- Hah! Hah! diye gülerek şaka etti. 

.llani bilmi~ ol ki buna güvenmemeh. E
fer istersem ben çok fena olabilirim. 

Küçük kız, mavi nazarını asilzaden!n 

ıözleri içine dikti ve nezaketle: 

- Eğer bu hoşunuza iİdecekse pek 
lIA! 

Dedi. 

- Demek bizimle gelmek istiyorsun? 

Küçük kız, ne cevab vereceğını bile -

aıeden bir an tereddüd etti. 

- Eğer eve döndüğünde babanın se -

ai tartaklamasından korkuyor.san, ııe za

man istersen gidersin. 

- Yoo! bundan ne korkayım! yapyal

aızım. Anam babam yok. 

- Ben bunu Georges Ohnet'de oku -
1r1u~um. Daha yeni bir feY bulabilirdin. 

Öyle ise nerede yatıyorsun? 

_ Bir arkadaşımla beraber, iki ki§l 

ldiçük bir odada. 

ccSon Posfo»mn edebi tefrikası: 5 re odası kadar geniş şeref merdivenin
den çıkarak, sanki kendiliğinden açılı
veren bir kapının önüne vardılar. Bu es-/ 

ııD n 
nada, kısa pantalonlu, Fransız biçimi el-

i "ıı N M
,~ VA N. biseli ve beyaz perükalı bir uşak, onlar 

""çerken eğiliyordu. 
Ön odada, diğer beş uşak, gelen 1erin 

1 
mantolarını, kürklerini, bastonlarını al-

\\ f '"r DEN " - dılar; ve Rozelin, bu ıahane dekorun Tf gc UM ı::. • içinde istedikleri gibi hareket ecı ... ~n bu 

'"' AL •ı T FAH R ., Q z A N S Q Y suare elbiseli ve büyük dekolteli madam-
UE~~~---.....:.~H~!-!,~~-~~!.!.!::..!.......:::..=.:...;;.;..;..,;;_;; __ ..._ _ _.,. lar!ıa mösyölerin arasında kendisini bir 

- Ya, öyle mi? Pek ala, arkadaşın ne drillont u? (1) 
İf yapıyor? O da çiçek mi satıyor? - Cendrillon (Sandriyon) mu~ .. Ha, 

- Hayır. Tıraş bıçaklan satıyor. Her 

1 
evet, pabucunu kaybed.en ... 

zaman Saint _ Lazare garının ban kö _ - Tamam. Sen de hıç bu hayale ka -

Şesindedir. Hani biliyorsunuz ya, Ams _ pılmadm mı? böyle mucizele~ senin de 
b d · · · lbısel uqak terdam sokağının aşağısında. aşın an geçmesmı, mavı e ı "' -

_ Kaç yaşındasın? ların hizmet ettiği prens sofraları~da o-
- On altı. turmak için güzel roblar giyınmeğı. .. 

Rozelin bu düşünceye karşı alaylı bir - Nasıl, on a!tı yaşında kira odasında 
kahkaha attı: 

Yazan: Jorj Delaki 

- Hülyam o kadar ileriye gitmiyor -

du. 
- Pekala, öyle ise biz seni götürüyo

ruz. Sözümüz söz. Bak göreceksin, htll -
yan nereye kadar gidecek. 

Ve bütün kafile konağa girdi. 
Rozelin ağır araba kapısının üstüne 

kapandığını işitince korkmağa başladı. 
Girdikleri bu muhteşem sarayın ho -

Jü.nde şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor -
du. Her tarafı, yalnız sinema filınlerinmı oturuyorsun? Polis buna ne diyor? 

- Öyl& amma, efendim, Pup~t yirmj 

bir yaşında: Rüşde ermi:}. Oda onun i6 -
mine kiralı. 

<I) Peau d'line (Eşek postu) tle CendrillO'J'l (ıe seyredip de hakikatine pek inanma -
<K?l kedisi) l.smindekl bu !ki masal Pera - dığı şekilre tamamile mermerden yapıl
ult un en meşhur w zarif masallarındandır. " 1 ler kavmaktaşından 
Bllhaasn. CendriHon'un bir çok piyesleri, f~- mı~ ~ altın meş a e '.. .. J 

- Maşallah her teYi düşünüyorsun. Nl~rı, opera komlklerl yapılmıştır. Cendrillon kaselerle ayd .. 1lanmış goruyordu. 
küçük blr kızdır. üvey anası ona 9ok fena Bir .sefirden daha süslü püslü bir ka-Peki, senin adın ne? 
mu:ur~ıe- etmektedir ve çocukcağızı çok eski pıcı elinde şapkası, ev sahihlerinin o-

- Roz. Beni Rozelin diye çağırırlar. yırtık ~ırtık elbl.selerle gezdirmektedir. Cen - nü~de kapılan açtı ve bir zilin düğme-
- Pekala, Rozelin, sen peri. masamı - drillon un maTl aba terlikler giydiği inanıl - . bastı. bu suretle parmaklığı oyma-

mıyar.ak derecede küçük ayakları da mualı sıne • ' . ,. 
rını okudun mu? cPeau d'lne> ı, cCen - kadar meşhurdur. lı, üstü kalın döşeli ve Rozelın ın on ke-

küçük fakir sığıntı gibi hissetti. 
- Rozelin, yavrum, dedi Mavi Sakal, 

hiçbir şeye şaşma ve rahat ol, çok iyi in
sanlar arasındasın, onların hoşuna gidi
yorsun ve birazdan onlarla beraber be
nim soframa oturacaksın. Sofram, seni 
temin ederim ki gayet mükemmeldir. ve 
umarım ki sen de oraya şeref verirsin. 

Yalnız, anJarı:ın ya, bu kıyafetle oraya 

gelemezsin. Bu, bilhassa, bizden ziyade 

senin müthiş surette canını sıkar. Bunun 

için, şurada gördüğün şu iki sevimli kız, 

birlikte sana yardımlarını esirgemiyc

cekler. Frida, Mitsi! Haydi bu çocuğu 

banyo salonuna götürün, ona çamaşır 
verin, güzelce makyajını yapın, tipine 

uygun bir akşam robu bulup giydirin ve 

bu gece meclisin kraliçesi olacak olan 

küçük prenses Sandriyon'u bize getirini 
( Ar1cası 1mr) 







a 1 

• 

1 
-ze ın he en 

şınd ki sarnıç 
Kubbelerinde, üstündeki evlerin kuyu dcl~kleri 
gözüken bu 5 rnıçın girintili çıkıntılı yerlerı var 

SON POSTA 

r ' 
Kalb hastalıklarında 
Sıhhi tedbir 

Romatizma. 1ht11Mı veyahud diğer ın. 
tanı hastalıklar netıcesı ka.lb lçlndcld 
zn:ın iltihablanınasına "8 bu ilt.lh bın 
neticesi bak. kalan knlb kapakları bo -
zukluk:larına kalb hastası derler. Bundan 

Sayfa 9 

.Son Posta» nm tarihi tefrikası : 6 • 

Yuzan: Hasan Adnnn Giz 

1 ır h zr 1 or! 
'llnada doğrudan doğruya kalb ndnlesi-
nln mfızınl.n iltihabı da gene knlb hnsta. .. ~?ki~at~n, Türk tarihine niiak so!~an 'ihtimal_ altınd_a !'1ansure galibi Köle -
Iıt'l .sınıfına dahildir. Herhangi şekli ve 

1 

buyuk ihtırasların şıddetle munakuşa c- menlerın Heluku ordusunu dn yenecek -
... urette olursa olsun kalb bir defa hasta- dilip kanlı hndıseler yarattığı ve yakın - !erini yüzde yüz muhakkak sayardım. 
Janc.ı mı Uktak seslerinde de tahavvül §arkın korku ile içıni çektiği en karışık IHa'buki bugün vaziyet tamamile :Mısır 
olur. Nethalar duyulmlyn başlar. Bu def. bir devirde bulunuyoruz. On ı.içüncu as- aleyhine olarak dcğışımştır. Eski :MlSlr 
rede erkek ve kadınların dikkat etmeleri nn başında bütün Asyayı kaplıyan Cen- hükümdarı Aybey benim şahsi duş.mn -
lc!!.b eden k'dablr mevzuubahstlr. Ka. -
dınlnrda umumiyetle izdivaç, hamil ve gız ıstuusı Oktay ve Kubı'ity Hanların mm olmakla beraber itiraf ederım ki kıy 
vaı·ı hamil gibı hastalıkları üzerine çok Çin fütuhatı ile şarkta son haddıne var- metli bir kumandandı. Omı öldürdüler. 
mühlik ve menfi bir tesır yapar. Böyle 1 mış, garbdc ise Helakfı Hanla İran yay - Sonra çok yuksek bir kansı vurd: ki o
hnstnlann gebelik c.snasındn veyahud }asını aşmıştı. Yakmşarkı tehdide baş - nun da hayatına nihayet verdiler. Haç -
doğum s:ıralarıııda maalesef lroybolduk- lıyan Heliikü orduları nihayet romanı - ı lıları mağlub eden ordunun en ust& c .. 
tarı çok gorulmuşt.ilr. Mnamnfih knlbl mızın başladığı günden bir müddet ev - mırlcrı benimle beraber kaçtı!ar. Bugün 
hasta ol:ın birçok kad nların da pekülll 
do um yap'lblldlkleri vakid:.r Herhalde 

1 

vel Bağdadı alarak Abba~ilerm hılafeti- memleket başında on altı yaşındı:ı bir ço-
tıbbcn tavst:ıe edilemez. E!"kekl de de ne nıhayet vermış, bu suret'e tarıhın ınü cukla ıhtıyar hır hekim var. Bu vazıyet 
ınede!t ve s:ın'at meselesjnin ehemmiyeti him bir safhası daha kapanmıştı. Siyasi karşısında elbette Temcçinın kurnaz ve 
~oktur. Kalt hastnlnrı umumiyetle buro ve mülki hiç bir değeri kalm~yan hilafet tecrılbedide torunu galebe çalncaktır. 
hnyatına atılmalıdırlar. Ban!tala.rda. mücssescsının yıkılması tarıh bakımın - - Sunye hakkında ne düşüni.ıyorsu-

• v !rde veynhud ynzıhanelerde çalışma- dan ehemmiyetli bır baclıse olmakla be- nuz? 
tarı ç.:>k muvafıktır. Yorucu işlerde gunun 
muhtelif aUertnde birçok yerlere koş. rabcr. milletlerin mukadderatı üzerinde - Suriyede Eyubilerin enkazı üze -
mak merdiven lnlp çıkmak. yokuş çık- büyük tahavvüller yapacak bir çöküntü rine kurulan küçük hükumetler ilk h..ı -
mak 0.sla C"..lz değildir. değildi. En mühimmi Hc'aku şimdi Su - cumda teslım o!Jrıaktan başka ne yapa -

Binbfrdirekten ba1 ka bir glSrilnüt Bundan başka yük kaldırmak., ağır \ş. riye üzerine yürüyor, bu suretle büti'ın bilir? 
_ 5 _ eski olduğu an18§ılıyor. Sütun baş~ıkla- lcrde bulunmak kalbi daha çabuk yorıır bu hnvali hatta haçlı akınlarından yeni Naymnnın harb işlerine çok meraklı 

"'" b . y b t sar- f nnda diğerlerindeki ziynet ve san'at gö- K:ılb hastaları tutun tçmiyecek, nlko!lü kurtulmuş olan Filistin ve Mı.ır yen. bir olduğu ve yüksek vukufunu gördüğü 
.oın irdirek Teodos, ere a an • _ k b d me rub ta fazla müııhemik olmIJ ncak - d B b d ~ li • :k· 

1 
· d ·sı·f de ~ 1 ' .. . A k i Mu-- rülmüyor. Zaten sutunlar da pe o ur 1 istila tehlikesine maruz kalıyoı u. ay arsın cger .ı.ı ır erm en ı ı a 

u lr> d b ze s er ~ardır. Heyecan. korku, hırs ve muhtelif 
"" arın an sonra, ugun sı 1 Haçlı seferlerinde Müs'.üman Türk or etmek istediği anlaşılıyordu. ıe ile Babıhilmayun arasında bu1unıın şey :r·~ . _ .. . . şcklldı> lhtlrnslnr kendileri lçl.n muzırdır. I 

sarn d. ğ " Burası diğerleri Bu tun sarnıç ılk nazards gonıımedığı nunlnrdnn kınmalıdırlar Yemek mc - , dulanna fena halde mağlüb olan Avru - - Ben Ö) le düşünüyorum ki - dedi -
gıbi ı::kf::n~~e ~Cun bir sarnıç değil- ve bölmeli old~ğu ~çin sütunların kaç .ta- selesi o kadar haizi ehemmiyet de~lldir. panın taassub iılemi şimdi Heliıkünun Helfıkf.ı eğer Mısıra yürürse muhakkak 
dir. 1930 da bulunmuş ve tanzim edile- ne olduğunu bır turlü tcsbıt edemcdım, n:r R'" a ek amlan hafıf yemeleri mu - I hıristiyan olan karısı ,Dokuz hanut.ı> ordusunun mühim bir kısmını geride bı-

h ld '"0 d f il vtıfıkl.ır. ı elde etmış, misvonerler vasıtasile bu rakmak mecburiyetinde kalır. Buna kar-
k . . k d z her a e .ı en a a. . . .; 

re halka açılmıştır. Şımdıye a ar ge • Ce\"ab j ~iyen ok , ıırubnmm posta müthiş Türk hiıkanmı Mü.lüman Türk- şı Mısır kaç bin ~ilik bir h"'llvvct çıka-
diği,.,,, ynrlen"n hm'\sı"ndcn bakımsızlıkla- K_ ubbc_ ler_in_de_, üstündeki e.v.lerin kuyu. k I 

'"'" .. ~r kü B d 1 kl d b ınılıı r na :ılumı rica t:derun. Aksı ta . }er aleyhine tahrık edıyordu. rabilir? 
:rı h b0 l şı"kô'-•et ettiğimi hatırlıy rak delıklerı gozu yor. u e ı er en ı- d"de istekleri m •'ıtabeleslı kalabilir. d d 

nse 
1 

e, .; . h"kı:. d" , d S Esasen büyük Türk camıası o eviı e - Bu husuc:ta kat'i bir şey söyliye-
ta · , b" · h t t e- rine aid hoş ta bır • .i:l)e ın e ım .• ar-

• nzim cdi1mış.> ta ırıne ayre e m - . . üç kısma ayrılmıştı: Şarkta Şaman Türk mem. Maamafih memleket ?.engindir. 
Yiniz Fılhakika Askeri Müze Müdürlü- nıcın 1930 

da bulunduğunu soylemışttm. - ıer, Anadolu, Suriye ve Mısırda 1slam Mecbur kalırsa büyük fedakarlıklar ya-
ğ'Ünun bulunduğu binanın h<>.men yanı Üzerindeki sahaya düşen evlerin, altla- ilerisinde ko-koca bir Gıllhane hastane- ! Türkler ve bunların arasında bir kısım pabilir. 
başındaki sarnıç daha kapısında, diğC>r 1 nnda bil.yük bır sarnıç . ~ul~~duğund::ın sinin bulundugunu da unutmamak lfızım! 

1 
hıristiyan Türkler!. ı Bir müddet daha harbden, Helakuden 

arkada }arından fazla bir iltifata rnaz.lıar 1 haberlerı yok. Gene eskısı gıbı kovaları- Sarnıçtan çıkarken gozı.im~ merdiven Dini telakkılerin birbirine düşman et- ve siyasi \ az.iyetin vahametinden babset-
olduğunu belli ediyor. Diğerlerinden da- nı daldırıp su çekiyorlar. Sarnıcın tan- başınd, ki şu plaka ilişt ı: tiği bu kütleler arasında muhakkak ki' tiler. Deminden beri hafif bir şekerleme 
ha mı güzel? Daha fazla alfıkaya mı l,1. zimi için çalışanların nkl,na bir azizlik cAsırlardanberi sinci zeminde saklı büyük bır hadise çıkacaktı. Zıhni bu dü- kestiren Arıkboğa onların sözü bitince: 
Yık? Daha mı enteresan? Hayır. Bilakis gelmiş, bir davul ve zurna bulmuı;lar, kalmış o'nn bu kıymettar eser bu kere şüncelere saplanan Baybars tekrar mü - - Artık gidelim! diyerek uzandığı 
f imdiye kadar g zdiklerımin en mukas-J yukarıdaki evkrden biri gen' su a'mak meydana ÇJkarılarak umumun nazarı tct- n:ıka,.n) ı açtı. yerden doğruldu. 
ai v en gö terişsı7.ı .• Fakat hemen mü7c- için k ova mı aşağı salla "Inca, kovayı t u- kıkıne vazcdı mıştır. l-J0-930. - Ttlrk'ıüğun anısındakı nifaka scbcb Baybars ta istemeye, istemeye yerin-
n in eyanı başında oluşu ona himayeye tup davulu gümbürdctmeğe, _zurnayı Bence gene nazarı tctkıkd~ kalsın. Sı- Tcmoçin \'C oğulları o'muştuı·. Harzem den kımıldadı: 
:mazhar olmnk imtiyazını bahşetmiş .. ne çalmağa başlamışlar. Yu~ar•daki fcrva-' ğınak alınası ıçm ısrar etmıycceğim. diyannı istıltı etmekle büyü'~ bır mcdc-j - Hakkınız var, yavaş yavaş hazır
kapısındn, Yerebatan "arayında olduğu dü figanı bir tasavvur cdın. Kovayı sal- 1 Çünkü İstanbuldn istemed•ğım•z kada!", niyeti yıktılar. Biliyor musunuz:' Şımdi 1anmnlı. 
gibi insanı kovan bir kadın, ne ziyaret- }andıran bir kadınmış: ~üzumundan faila sığınak 01mağa miıs:ı- Suriye ve Mısır da ayni akıbete uğraya- - Siz nereye gideceksiniz? 
çiyi ürküten moloz ve dipsiz bir karan- - A do.,tlar, kuyuda cin'er var~ id yer var. cak. Ünlü emirin alnında yeni endişe çiz-
lık var. Diye vcdi mahalleyi aya~3 kaldırmı~! Allah muhtac etme.sin. hem bana pek Bu SC'fer Nayman söze karıştı: jgileri belirdi: 

f k t Şimdi burasını kend; nok ai naznrrrıı- sıkıntılı geldi. Bu da 5 ılu sarnıç seyret- j _ Bu fıkrınizi ben de doğru buluy!'I - - Çok müşkül bir mevkideyim. Son 
Derli toplu bir anteredm, tah~a, _a : za tetkik ettiğimiz mevzua uydurmağa k . t" 1 k 1 z d- ı·zah et rum E. C>r llelakü ile Mısır :ırasında haı·b hfidisclcr bütün ta"avvurlanmı altüst 

dar merdivenleri iniyorsunuz. Koprunun • me ıs wen ere a sın. 'ra un - · 
çalışalım: j tiğim sC"beblerden Yerebatan sarayından çıknrsn kim kazanır dersmiz? . etti. ı:içbir karar veremiyorum. 

Şirkt'tihnyriyc iske1.esinin Haliç vnpu:- Askeri Müze ile Babıhiimnyunun ma- h k "b" görünüyor Kölemen ordu unun değerlı kuman - 1htı ar kurd: 
larına geçilen bölmcsinr> benziye~ bır sını dolduran bu sarnıç suv:.ı boşaltıldıll'ı ayır yo gı ı N .S f C 1 danı basını salladı; - Ümidsizliğe kapılmayın - dedi - her 
tahta köprüden esas sarnıca dahıl olu- • • usret a a cı.~ :un _ _ .. . 

takdirde Slğmak olarak kullam1 abiUr. Ü- .•.•••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•••.••••... :.......... _ Eğer bu suali dört 'beş sene evvel I muşkulun çaresı b ulunur. 
Yorsumız. İçinde 70-80 santım irtifamda "ndc dört b~ met re toprak kanlılığı 

1 
sorsnyd nız muhakkak ki Mısı:· dcırlım. 1 - Hiçbir zaman ümidimi kaybetme-

au bulunduğu cihetle, gezmeği kolaylaş- zelrı '-'erler ""k-rok. Sanı'-·e.-ı tavan kıs- 23 N ~.n - ÇJ~U. bayr mı 'o zaman !Vl'ısıra ulaşmak için uzun çfü - dim. Fakat kim o'ursa olsun herkesi dü-
t k k d ·1 mıcın uzunluğunca o an .; r ~ .; 1 d"' '· l • - .. k k - ""1 • • ınna ma sa ı e sa .. 1 rnk mukavim. Yaln:z su mesele du- 23 N an Çocuk bayramı ve bu g""m }erden geçmek mecburıyet l' ,..3 an şundurece pe muşku bır vazıyette bu-'-·· -1 şı Buradan r ahatça yu- mı r ıı: ı d kl h"t M ~opru er yapını nr. şünülc>bilir. b lıyan Çonık haftası nüfusumuzun 1 HellıkU ordusu alışık o ma ı nrı mu · lunuyorum. ısırd:n _ a!.1"tldıl..-taı1 sonra 
rilyerek sarnıcın her tarafını gezebi1.i- Sığınak ittihaz edilirse, muhitinde ~·i:zd,, kırk birini ~klJ eden ~~hlın kut. şerai!i altında yıprana~ak, bu~a mu~a - hayatım o kadar gurultu ve heyecan i-
Y<>rsunuz, ufak ve bac:ık olmasına muka: _ k" "f b" h lk ib ı mnd ğ . · l~~e. )"ar nın buyuklC'rlne butun mille - bil tcc.rübe1j kumandan'arın ıdnresınde çinde geçti ki, bugün sük\ınetle oturup 

k tıl verlerı mute ası ır a u un ' ı 1 ıçm. n"l- t n nazarlarını çekmeğc matuf bir tesis- . · • ı - -
bil bunun da girintili, çı ın ı ak müze b<>kçileri ve memurları ıçıne 1 I ve senelerden ben bu sıcak ıkl.me a ış - duşunmek hassasını adeta kaybcbniş gl-
var. Sarnıç muhtelif kısımlarn ayrılmış. ~ığınabilir. Maamafih, hemen 100 ndır.ı l mış taw bir kuvvetle ~arc:ıla acakn. Bu b iyim. ( ATkaJı var) 
1Ik bakışta, arkadaşlarından iptidai ve 

JJa\"lr .. E" et var yok gibi bir şey. resadüf karş ma sizi çıkardı. Sizinle Siret Hicranın bir çoc\JX kadar ma-
Siret bir an kalbini kurce.lı)n:1 acı 'lleşgul olmak bana br saadet verecek sum haline derin bir sevgi ile bakarak 

ir şü.lherıin sesini işitmemiye çabala- bunu benden esir~er misiniz? ellPrini tuttu: 
iı: I:Iicr..,n derin bir inkisarla gene Ser- - Ne isterseniz yap&4rız. Şimdi sa-

- Hicranın Münire h<ınım arhndakı ev veri duc:iinüvordu. Hayatta saadeti ve kinsiniz. ya?. 

.. 
Son Postnnm tdrika ı: l S 

qhir"le !';:k· a15kas ne olabılirdi?. Bu fclfrkcti onunla paylaşrnıya karrıtr ver- - Sakinim artık. 
ll.fürirc ha• ·~ vol<<> ?'. mislerdi. ll"maveye muhtaç olduğu za- - O hakie gidip merkez memurunu 

H"cran a Ptenin ik nci savfasına ba- nıarı on~ clq 'lnacakh. Se\'inc•ni onunla gön'!irn. 

1 
· · t · ı· _, ım' kürük re m·n·n al ındaki ilanı atttsim cd~l{tj. S;mdi kendisine hi - Hicran zantedemediği bir sıkıntı ile: 

da olmıyacakur. Ve t çuncu g zc C::i ı e ıne ü..ılp nçt d flded b k" 
- Bundan sonra . , d hn- VP biraz sonra ikic;i b·r<ien haf foe ö lC'ri k ~r~rak <'kum a calışıyordu: mave, dostluk. var ım v en u i ı - Fakat bütün bu olanlan nasıl dü-

~u yeni başlıyan c:ak n ve mes u b"rer ha\ ret sodası çıkard ar. s ret t- ·, ı't bir 17• r ... hla biraz da dn- günliik ·pni arkadac;ın erk.ek bir sesle zeltcceğiz .. aJemin karşısına ne yütle 
yatın son güriiltüsü olacaktır. k tek- ~ırct gızlcmiye cal:ştı"ı bir hid f' ıc: rr .. niş sC'4iinin soğukl·• •m:.ı gizlıycmiv,._ ~ armak is•erlii!i sevler hen onun, Ser- çık Acn:nım?. Ah Münire hanım Ah! .. 

Hicran Sıretin sözünü kesere :_ Bu del"li ~ .. Bu bi; cınnet? -d"ye rrk verin ":ız"fplorivd". H lbu'ki Servn o -- Heosine bir çare bulmak kolay •• 
rarladı: te'ere bak- lıni'i rd•- resmiıvzle berab<>r bir ilan~. _ Gt·.,..·~e mecburu1. -dedi- cbc.1i nrlt~dac:l'k ve dostluk vade'"Tliş Yalnıı metin olunuz!. Münire hanımı 

Fakat bı"r kere ""1 gaze Jit"('f,"'" bu .,-n..;n tonunu dnha-0 fark o)an, niha:vct kalbini a·vtıl'larmın ;,.i'1P r{a .vo)a getiririz... ' - "' "'- Hicran da !ki elile bacnnı dövcre'tı;: ' "·• '-· 
onk tt" --ı]nı1" olan aclam basına ~elen bürnn 'Bahçeye .... t-tılar. Mustafa otomobı"ll '"' · · · ı·kf Ah -dhorou- <fu bunu mutlaka o e. ı: ~~ 

- Kimbilir ne münas00etcrrz ı. ır.W• - F """ "'irin nırrhuruz dhorsu - feli'tkctlc .. r"n venane mücıebbibiydi. Hic- hazırlamıştı. . 
d ı Münire hanım vapmıstır. · · k ...:ı . 

B. k ·· memiz Hlzım e~ı n'lı7' B'-"T' mPcburum'. Sizi 1:-u 7.ahmc c rnn örrin d 0 rm •rini <:-e ek~: Siret su tanımadıö-1 Münire hanıma - ır ere gor _Kim bı,; Münire hamm? ,.., 
mi? s"'kmıvn ac:l~ razı olamam .. BC'n yalnız - Ben bek• h<' ·atfR cok fena c;evler fena halde tutuluyordu. Tekrar izahat 

_ Bana sakin ve müı:;ter h olaca~ı- - E\· sah•bim. · · inor;m! vapmıv~· m(>{"bur olac~0·m O zaman da almak istedi· 
- Tuh'lf' u ne alf kndnrlık? Poli'e c::.·rrı H°" ;n n h~c:sac:"vetine hayran bana ark:ıdac:.-lık ~ ı.,;lir misiniz? Bu Münire hanım ne diye sı"zı·nıe nı.zı vAdeder mi iniz? 

• 0 koqınak. rcs mlc beraOC>r ertesi gün ga- o1t"' • kAt'i ,.e eski hima··ekar scsilc: S iret acı acı riildü: ~ı karlar nlakadar oluıvor acalba .. Mec-
- Evet .. Zaten gorüyorsunuık' ;·ra zetC\C' Han \'ermek... Bu. a 1~ olama7! -dedi- Sizi hen - Her zaman. her işiniz.de beraber zuh fahm bir kadın mı bu? 

k&dar k;ılmadı . Daha ağır va a a . 
rnu··tehamrnilim .. Rıca ederim gazetelerı fürr~n hala ba mı ellerile tutmuş: nö•ürec,...;rim İcab ed rse rnü<lafaanızı olmak b'lnR c:a!1fot verecen"ını t krnr _ Havır. Havır .. Bilakis iyi kalbli 

- B r:ız dıı krtbahat benim.. Yani v·mnca;; m .. rize kücük bir üzüntü gel- edivomm. Fakat siz fena şeyler yapa- bir kadındır. Aklı sıra beni konımak 
isteyiniz. d" Ve b·raz son- ço<in benim. Bir kere olsun uğrayıp ha- mer.ıec:i ;cin ne vaprnak !Azımsa hiç bi- ma7.s111 • istemiş olac:l'k . . . 

Siret dl:jar1 seslen ı. ·· ber vumelivdim. Ona bu deliliği yap- tinrlen cPkinmi recei!im. - Y:ı..,arım!. - İ\lC'!ne t~hir ederek mi? 
M t f 1 d "ki iiç aksam gazete- S b . • ı.. k .::ı.. ır 1" ., 

~ _us ~ a_ e ~n ~ ı irini. Hicran bir mıya 'akit bırakmamalıvdım. .. - ... cin iret ev. mçm ıuu auur - re:,, a · - Hakkımı var. Fa'kat ancak bu ka-
sı_ı; ı~e:ı ' rdı. ~~r~1. b öz gezdirmiye _ FakJt b:r ev sahibinin kiracısı y~rnunl_uö-a. katlanacaksı~~z? • . - İnfkam alac .. P:ım .. İntikam fena -iar düı;i.inebilmiştir ... Çünkü ben dün 
dı.gf'rını alarak sur~ le _g . d k" a - baı~~kında hududu çok aşan manasız bir - H•ç hır ~ey mulkabılı degıl .. Buna şeydir deöil mi? crcce: yalnı? bcı.şıma çıkarken bana uzun 
başladılar. Genç san atkın" elın c ı g l"ka bu . Bir gece bir gün insan evin- em;n olunuz hiç bir şey mukabili değil.. - S c1'1ine göre... U7.\tn naı;ihatler etmişti.. Çünkü ilk de-
zcteye bir daha. bak.ara~: v öreme - ~:n m:akİr.sabilir. Yoksa bir akrabalık Yalmz fa:rze<liPiz ki ben vakti bol, yü- - Tabii ben de bir adam öldürecc1' fa gece v~l.-i: honi valn•z c:okağa çıkar-

- - Ben size nıd hıç hır şe g f hm mı va.r? re{ti de çok fena olmıvan bir in<:anım. değilim.. . kcn röri; ' • ı.,, .. ı var J 
dim -dedi-



SO N POSTA 

(Memleket Haberleri) 
Doğ ~nun en kalabalık 1 Mersinde ~in!n:ıinL. 

• • yavruların yelıştırlldıgı 
hır kazası: Mıdyat bir kültür müessesi 

Kazanın Midyattan Estela nakli kararı buradaki 
imar hareketlerini durdurmuş bulunmaktadır 

Isı yuva senede 300 lira ile 
idare ediliyor ve büyük 
bir ihtiyacı karşılayor 

Mart 2& 

C Yurddan resimli haberler =ı 
Tarsusta Halkevl hareketleri 

Mersin - Terbi1,ecf. Bayan Mürş.ide 
Suner tarafından tesis edilip altı sene
denberi mesaisine devam eyliyen Isı Yu
va, muhitte hissedilen büyük bir boşluğu Tarsus (Hususi) - 937 Şubatında ' !erinin tamamlanmasını müteakib da
doldurmuş ve gö.sterdiği başarılar ona aıçılnuş olan Halkevimiz. aradan üç yıl ha iistün başarılar göstereceğinde ~üp
emsali arasında müstesna bir mevki te- gibi kıs~ bir zaman geçmiş olmasına he yoktur. Maamaıfih, bugüne kadar 
min eyl~tir. rağmen bir çok faydalı işler görmüş - elde edilen muvafiakiyetler takdirle 

Üçle yedi yaş arasındaki miniminile- tür. İlk yılın biitçe jmkansızhklan ve yad e'.iilmeğe şayestedir. 
rin devam ettiği bu kültür müessesesi, hazırlıtklarla geçmiş olduğuna göre Tarsus Halkevi en ziyade halk ders· 
müdür ve öğretmenlerinin malik bulwı- elde edilen muvaffakiyetleri iki sene - haneleri ve kurslar. bir de köycülük 
duklan yüksek kabiliyet ve ihtısas, garb nin çerçeveleri dahilinde toplr.~nak ll- bakımlarınd~;ı fazla mesai sarfetmiş 
kültüründen alınarak büyük bir itina ile ZJm ,gelir. ve bunda muvaffak olmuştur. Her iki 
tatbik edilen sistem ve nihayet oyun ve Tarsus Halk.evinin bü-tçesi bugün de komitenin elde ettiği netice, bu yaşta 

Midyatm göl kcna nndan görünii.§iL 

Midyat, (Hususi) - 1070 rakımında lediye reisliği mevkilerini işgal eyliyen 
ba\ adar bir yaylanın arızasız sırtlarında Akif Rahmi Kocamanoğlu (halen Saya- ı 

Komuk Türkleri tarafından kurulmuş o- 1 köy kaymakamıdır) umumi ihtiyaçları j 
lan Midyat, doğu Anadolunun en büyük, yüzüstü bırakı~ olan Midyatı umıan 
kalabalık ve mamur bir kasabasıdır. I bakımından layık olduğu mevki ve mer-

Sathi mesahası 3450 kilometre murab- 1 tebeye ulaştırmak için çalışmış ve bu 1 
baı olup kasabada on bir bin nüfus, beş gayretlerin netice'.eri Midyata bugünkü j 
deviet binas1, 1038 dükkan ve mağaza, 1 sevimli çehreyi vermiştir. 
üç otel ve han, bir garaj, sekiz kahve, 1 Yapılan işler arasında; caddelerin tan
bir un fabrikası, iki motörlü değirmen, zimini, tenvirat ve tanzifatın iktisab ey-
280 dokuma tezgahı ve beş fırın mevcud- !ediği ehemmıyeti, i>eled!ye binası inşa
dur. 

1 
sını ve bu binanın en modern şekilde tef-

:1\fardin - Cizre - Irak ve Suriye - rişini, bu bina önünde bir park ve karşı
Nu:.avbin - Siird umumi güzergahı üze-

1 sında bir Cümhuriyet maydanı tesisini, 
rinde bu' unan Midyatta ticari hareket- meydana Atatürk büstü dikilişini , hari<;-1 
Jer oldukça geniştir. İşlenen toprağın te iki yeni mezarlık ve bir cami inşa.sı- " . . .. . 
152,10 hektarı ziraate, 24 bin hektarı bağ- nı, kasabadaki ağıl ve ahırların kaldın- Isı Yuva muessısı Bn. Mur§ıde S11ne1 
cılı a ve 12 bin hektarı da ıncirciliğe 1 

Jarak iki kilometre mesafey.:? yer1eşme- yazı mu1ıarririne izahct verirken 
ta edilmiştir. Ayrıca 3500 badem n- 1 lerini, canavar 'düdüğü getirilme\S.in;, ders :malzemesinin mükemmeliyeti saye- I 
facı vardır. Her yıl vasati olarak 26.500 radyo teminini Akın İdmanyurdunun 1 sinde beklenenin fevkinde bir randmnn I 
to::ı hububat, 5000 ton nohud ve merci- teşkilini, iki yataklı bakımevinin açılma- vermiş ve memleektimızde açılmış olan 
mek. sekiz ton pamuk, 18 ton pırınç, sını, güzel bir Halkevi binası inşa edil- benzerlerine her suretle tefevvuk et-: 
50 00 ton y~ş üzüm 15.000 ton incir, 40 miş olmasını başa alabilirız. PH\.nı çizi- miştir. 
ton radem ve 500 ton sebze ve meyva is- ]en Cümhuriyet meydanında birçok mo- Okula devam edenlerin sayısı 130 u 
tir. al edilmektedir. dern tesisat vücude getiri!ecekken kaza geçmez. Ücretsizler müstesna, her tale-

Pwarcılık ta mühim b;r mevki işgal merkezinin Estele nakli karan buna ma- beden ayda üç lira alınır. Hiçbır sene 300 
eckr. Resmt knyıdlara göre kazada ni olmuştur. Estelde hükumet konağı in- lirayı geçmiyen varidatla bu müessese-
90 ~O kıl ve tiftik keçi, 25.000 koyun ve 1 şaatı ilerlemiştir. Kacamanoğlu za.ma- nin yaşaması, elbette mucize kabilinden 
14 000 sığır ki cem'an 12!l.000 kara sığır nında tasarruf edilmiş ve bankaya yatı· bir şeydir. 
ve dtıvar hayvanatı mevcuddur. nlmış bulunan 12 bin lira ve diğer vari- 300 lira gibi mahdud bir gelirle bir 

. r 1yat, vilayetin hemen en mamur datlarla Es tel yakında bir kasaba çehre- müessesenin ve bahusus bu ayarda r.ir 
)rn.saoasıdır. 937 de kaymakamlık ve b~ si iktisabına başlamış o~acaktır. müessesenin masraflarını karşıtamak 

r Tarakyada köy kanunu bayramı ) 
l~------~---------------------

muhakkak ki, imkansızdı-r. Dört öğret-

men ve iki hademenin ayhkları, kira 

vesair türlü masraflar, her sene yenileş

tirilmesi ve tezyidi laztm gelen oyun ve 

ders malzemeleri, her şey bu üç yilz li

raya bakmaktadır. 

Nitekim, Isı Yuva, devletçe korunmn-

dığı takdirde mesaisine son vermek, ya

hud, hiç olmazsa, muvaffakiyetsizliğe 

düşmek mevkiindedir. 

lzmit Halkevi res·m ve fo to 
sergisi kapandı 

müt€vazıdır. Hemen bütün mefruşat olan emsali arasında kaydedilmiş de . 
hamıyetperver halkımızın teberrüleri i{ildir. Eski kurslar takviye edilmek . 
eseridir. Zengin. fakir herkes mali va- te olduğu ıtibi bunlrt!ra yenileri de ila· 
ziyetlC'rinin verdiği imkanlar nisbe - ve olunmakta ve vazın bir çok günler 
tind•..? Eve yardırnn. koşmuştur. Nite - kövle::C!e geçirilmektedir. 
kim, inşaatı t<1mamlanan yeni binada Spor ve Kitabsaray komiteleri.n in 
rla hayırseverlerin büyük hisseleri var- faaliyeti de faydalı neticeler vermek -
'ır. ten hA.li kalmamaktad·r. Bir çok spor 

Avukat Bay Fikri Ünlü'ni.in başkan- şubeleri Halkevinin ie~kilini müterı -
lığı altında çalışan Halkevi maddi im- kib canlanmıs ve okuma zevki git ik -
kansızhklaırı yenmeğe çalışarak ve ye- çe artmakta bulunmu~tur. 
nerek birçok güzel ve faydalı işler gör- Re~im H alkevi kövcüler kolunu bir 
mü.ş1l1r. Bütçesinin tezayüdü ve şube- "'eıide ic;tirahatte gfü;teriyor. 

c - ) Manisada sağ lık işleri 

Manis•l Şinasi hastanesi 

Manisa (Hususi) - Manfsamızın Ka -lmuhitine çok sevdirmiş kıymetli doktor

raköy semtinde Şinasi hastanesi başdolc- larımızdır. 
Gönderdiğim fotoğraf Şinasi hastane

toru Necdet ve dahiliye ınütehasSlsı 1 sini göstermektedir. Hastanenin temizlik. 
Cafer, hastalarına ihtimamla bakmak ~e bakım ve hastalara karşı gösterilen a!A

onlara karşı alaka göstermek suretıle ı ka, disiplin, ve hastanelerde aranılan 
büyük bir feragatle çalışarak kendilerini sükunet mevcuddur. 

Adanadaki iki tekerlekli arabalar 
ve asfalt yoldaki ağaç lar 

Tokatta Halkavi 
yerli sazı 

15 Mnrt t.arlhll gazetemizde cbugiiolerde 
Adanayı meşgul eden lkl mUhlm şehir me -
selesi- başlıklı blr yazı çıkın~. Bu yazıda 
asfelt yol kennrındakl ağaçların keııllmesi 

İzmit (Hususi) - Halkevinde açı - ve lkl tc'kerlekll araba yasağının kaldırıl -
lan resim ve fotoğraf sergisi kapan - ması mevzuu'bahs ed111yordu. Adana Beledi. 
mıştır. ye Reisliğinden aldığımız bir mektubda de-

Teşkil edilen jüri heyeti neticeyi i- nU!yor ki: 
Ian etmiştir. uİkl tek~rlekli için Adana belediyes1 VlltL 

Resimde Kemal Zeren ~rinci. Melih yete müracaat ederek ynsağı ıstemtş de~ -
.. . . . . .. . . dlr. Bllftkls, en son sistem, modern vasıta.. 

Dolen ıkıncı , .Remzı Arkın uçilncü. fo- ıarla zer'iyat yapan münevver çlftçl kütlo.. 
Edirne (Hususi) - 18 Mart, köy ka- dür. Her ikisi birlik te 18 Mart günü kut - toğrafta Fahrı Seyrek ~..rincı, Nazmi i- sinin volsuzluktan mütevellid bunları kullan 

nununun Millet Meclisinden çıktığı ta - lanacaktır. Köylüler bugün toplanırlar, kinci, Mehmed Ali Kağıdcı üçiin _ ması ~ecburiyetı karşısında, vlltıyet karar. 
rıhtir. Ve bu tarihte Türk köylüsü cüm- eğlenirler, nutuJclar söylerler ve her ka- çü ., orta okul talebeleri arasında larınıı uymaktan başka bir şey yapoamıs -
huriyetin büyük nimetlerinden istifade ı zanın örnek köylerinden ikisinde ürün _ Emire Tuna birinci. Fikri ikinci Gö _ tır. 
etmiş ve belini dogvrultınuştur. Bu kanu- k ··ı K ·· ·· ·· ı · 1 d" Bu zarureUedlr ki, bu lkl makamca. e.,kL 

.. ler, el, ev işlerinden sergiler yapılara nu a~an uçun~u ge .m~ :r ır. denberl kendi sınırlan dahilinde muUak su-
na dayanan koy kalkınmn hareketlen o .. , . Sergıdc eserlen teşhır edılenler ara- rette tatbtk edllemlyen bu mesele son defa Tokat (Hususi) - Halltevıerının açı-
tariht~nberi adım adım .. v: fakat ~on be~ ı bö~lece _bayrama neşe _kat~rlar ... Resım sında .. Kemal Zeı::n ile F~ri Scyrekin tekrar meydana çıkmış, ve bu memnuiyet l!J yıldönümü burada da büyük mera -
yıl ıçınde daha hızlı yurumektedır. Bu-

1 
Edırnenın Havsa nahıyesınde yapılan am8 tor olarak gostedlmesı bazı ttira'Z- umunıt meclis kararııe kaldırılmıştır ve be- simle kutlulanmı.ştır. Resimde mera _ 

gün, Çanakkale deniz zaferinin de günü- bayrama aid tezahüratı gösteriyor . ]ara vo1 açmıştır. ledlye meclisi riyasetine vukubulan müra_ . d n sonra Vali İzzettin Çopan ve 
---------==-...,.----==--==----==----====-ı::::::m--==----=---· -E:::ii--=-""""'----=----· caat üzerine de mecllsce, iki tekerllnln şeh_ sun e . 

- Hasan Bey bir müd -
det evvel gazeteler yaz -
mıştı. 

Pazar Ola Hasan Bey O i yor ki gtrmesine müsaade edllml.ştlr. meb'usumuz Cemal Kovalıyı yerlı saz 
re Bu karardan sonradır ki, belediye rly:ıse. heyeti ve davetliler arasında görülmek· 
u ce cnciımen kararlle icab eden tedbirleri tedir. 

• . . Bir kaç İngiliz İs -
tanbula gelip kenar ma -
ballelerımızde .. 

Bazı aileler y&nında 
oturup hususiyctlerimiz 
hakkında bir yazı serisi 

yazacaklarmış ..• 
Hasan Bey - Dedikodu 

top'ıyacak1ar desene ... 

almış bulunuyor. 
Asfalt yol kenarındaki a~açlann kökfın -

den kesllmesl mesele.sine gelince, Adana şeh 
rhıcen lsta.'7Qna kndar uzanan asfalt yolda 

Adanaya iskan edilen felAket
zedelere çift hayvanı veriliyor 

koyu bir gölgellk vücude getirdi~ ve yerle. Ad~nn (Husttıı!> - Adanada tsk~n edilen 
rtnd.? yeller estiği blldlrllen, foto~rafını koy zelzele felO.ketzcdelerlnden çiftçi otanhra 
du~unuz, a~açlar tamamen yerlerinde dur. çlft ~ayvam alınması lçln BJ..ffVekMet 30,0CO 
maktadır. Bunlar okallptü.s ağacı dc11 11. ~a -•ııra göndermlştır. 
mamen adi akasyadır ve fenni llizum üzeri -ı =~===~=========:::::ıı 
ne. dünyanın her tarafında olduğu gibi, n - dır, bunlar da şehirclllk bakımından hiç -
ğnç budama zamanında. dallarından budan. blr işe yarnmıyan ve hattfi zararlan bnlıı -
mı.ştır. nantardır. Şimdi bunların yerine daful mu. 

Köki.ınclen kesildiği söylenmek istenen n - vafık ağaçlar dildlmlş ve Adananın en gll -
r;açlar 'oclkt n"Jfalttn adedi iki sıra üzerine I zel btr caddesinin süslenmesine çallfılnuş -
elliyi ecçmiyen okaliptüslerden bir kısmı -

1 
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SON POSTA 

1 Roman yanın vaziyeti ve 
bugünkü askeri kudreti 

(Baştarafı 5 inci sayfada) 
1938 de Hwnn hava kuvvetleri hem 

az ve hem eski tip uçağa malikti. l<'a -
kat 1939 da bu hususta epey bir te -
rıikki gösterilmiştir. Bugün her cins
ten 300 kadar modern harb uçağı bu-

~ İstanbul Ge lunduğu tahmin olunur. 9 Mart tarihili b"lmecemiz 12 nwnarnda Neclfı Gulseren, ü - Elhasıl hükümet "si T t k 
de kn 1 I - lenbe·ıi orta okulu sınıf 2 de Sadi Stün. d d d:w. 'b' reı a ares onun 
t uzınctnları aşa wıya yazıyoruz. s- 1 h.i:TAB a e ıgı gı ı, artrk Romanya bir harb 
anbuJda bulunan tal'hli okuvucuları-1 E'azığ Cümhurlyet okulu sınıf s de 272 de ordusuna güvenebilecek bir ha-1e 
~ızın Paıart 1, Perşembe günleri öğ- Turkan Kurdoğlu, Dlya.rba.kır inkıl~b okulu fTelroiş bulunmakta ve gün geçtikçe 
h den <>0nra he:I y lcrini bizzat ·dare- sınıf s de 221 numaralı Necmett.ıin Caymaz, Romanyanm mil1i müdafaası bir parça 

k
anern •rt('n almaları la "mfür. Ta,.ra Yaslhan ilk okul sınıf 4 de ıi26....°':1~a!~1~b- daha artmakt'*lır. 

o U\'t ,.. I .1 dull:ıh çınar, M:ılntyn emn Yı::ı. om ~ -
ad 1 ~u armuz n hediyeleri poc;ta ı c 1 d Edib kızı Yüksel Kırıcı, Bozoyük bl- iL E. Erkilct 

res]p,.ı· r n "D Y ll - - -- --~ ne ondc>r lir. ırlncl llk okul .smır 5.A da 403 Lemnn eş -
bir ko 1 S" ati ov:ı, Eskişehir Y~n!:"1ahalle Bozdağ sokak 8 Acizlerinden dolayı mecburi 

0 _ numnradn Veli Uşumezbaş. te~aüdc sevkcdilen öğretmenler 
'Jev~~~koy 23 uncu ilk mekteb sınıf • ten RF.SİMLİ J<:L işi MODELİ Maarif Vekfileti alakadarlara veni bir 

Erkoroı. . Bandırma birinci ilk okul sınır 3 de lOD ., 
MUH1'IRA DEFTERi numaralı Pembe Atıı.man, Babaeski Gazi Ke- emir göndererek aclzlerınden doıafı mec 

can Po; a hatıralı) maı mahallesi 17 numarada Sabahat Kurt_ buri tekaüde sevkleri icab eden öğret -
S.v s U1 N v1 1 . k lih u hııak s 11'1 24ı numarada e- boğan Balıkesir tapu ııicll muhafaza mua - men erın te aüde sevklerinde esas tutu-

Ok Kor 1, Karadeniz Ereğlisl Bozane ilk nl Sabri oğlu Saim, ZOnguldak Gazi okulu lan üç teftiş raporundan her birinin ay
Ca~u -s'!i f 3 de 262 Emel, is• :ı.nbul B"ykoz 1 sınıf 5 dP +47 Murvet Şenol, Ankara Yeni - n bir ders yılına aid olması icab etti -
~ k k 4 num r da N:ızire Kab s:ıkal, şehır M mar Kemal ilk okulu sınıf 4-A da ğini ve bundan sonra aci:ıı:lerlnden dola-
be:ı~bul ı· nta ı ı., inci okul sınıf 4 tale- 795 Güney Aktuf,. Mardin icra kı\tlbl Receb • 

den Husame~ln Akgol. kardeşi Kemal özknn. yı mecburi tekaüde sevkedilecek öğret -
MÜREKKEBLI J{ALEM KART menlerin acizlerinin ayn ayrı yıllarda 

1s <Son Posta hatıralı) Afyon lise sınıf 2-A dn 76 numara'lı Vedad ve hiç deği~ iki ayrı müfettiş tarafın -
tal :nbuı Haiıcıo~lu 2 ıncl ilk. okul sınıf 5 Ak v, Ad::ı.p:ızarı orta mahalle Ulus caddesU dan verilmiş üç teftiş raporlnrile teıbit 
<lıkö es ndcn Muha.rrem Acar, Lı;tnnbul Kn- 55 numarada Nihad Oknn, Adapazarı Ulugnzi edilmesini bildirmiştir. 
1 Y Muh•ırdar cadd l ıı numnrndıı i\llelih, llk okulu sınıf 5 de 865 Cavid Aldlnç, Konya ............................................................. . 
tı a'lbu1 JI:ı.ydarpa.şa ll: 1 talebesinden 1715 lise orta kısım sınıf 2-A da 981 Metm, Afyon B ı• R p u D R A 
kı~n ar lı Hu nu Zeki, i.ı:tanbul Süleyın::mlyc lise orta kısnn sınıf 1-F de 12.W Adnan Gür_ . 

Qe';.,~~ okulu sınır 3 tale-beslnden Sahibe gü!1· ..... ... ........... .. .......... :·········-············· 

KlmşuN nou\ıA KALEM F enerbahçe Beşıktaşı 5 - 1 
i. (Son Posta hatıralı) mag'Ob etti 

trı tan!>uı 15 lncı llk okul sınıf 4 de Tevfik 
t:azn<'n, Lcttnnbul Aksaray 64 üncü llk ol(ul- ,.ı3a~tnrah 6 ncı sayfada) 

~:n 641 Yıldız, İstanbul Şehremini 34 fıncü ıamıyoılar Nihayet 13 üncü da.k1kade. sa -
~ 0kuı sınıf 5 talebe ıncen Ha..qlm Gökmen, ha h?l ortasına kadar bir çıkl§ yapan kaleci 

'1 tik mfkt b t ı be tnc "l 170 Muallfı Fiklct tı.kımı alevhine üçüncü blr golun 
\'l.:\1ARL.ı\.K ÜJ\"YA KALEl\fTR.\Ş kaydcd.:m<? ıne scbcb oldu. . 

,~ Tl p ı h r lı) Buncmn sonra mwa.baka Istanbulsp::>rlu_ 
t nb 11 ı (' l"'ll r cadd !;j 58 ıarın enerjik oyununa k rşı Galntasara~lı -

11 "" ı b ı B vo~lu Çukur !arın durgun akmlıırı ar ında uzayıp gitti 
1l'! a a :Uman htanbul ve sonu ıdıl Gal:ıtnsaraylıl r 3-0 gallb gel -

okul ınıf 5 de Tayyar mlş olduıar. 
Yl'h 2 - ICnsımpasa l 

K d .oy ... hasında yapıl n bu kar., !aşma 
oldu :ı hırçın b.r şekiklc ~rc;Fm ct.ni _ . . 
tir. 

V.. p·, ry n Vefa takımı oyuna hfı.kiln b!.r şekilde baş_ 
t:•1"ılebıcı okak ıı numarada Emine Evirgen, ıadırrınd n Mehmedln sıkı bir şutlle birinci 

nbuı B Vllğl Bo, nb ~ı cnddesi 20 nu- golu Y• pmı.ştır. 
ıtı racıa s ı h t in .Akscı Kn mpa a bu :ıyıya rağmen güzeı oyna_ 

nts "n•ıı..-,1 ma~ b cıamış ve devrenin sonunda bera _ 

'• Ac!<ı"'1 pr t ti E ib G l kızı Kadriye, berrllik ' dy ~~ı atmh ı.ş:~· d K .. 
l\ nrz f -d" - ~u r e. e <1 a ;uya c nsunpaşanın gu 
t on me oorololl loıtnsyon mu uru 0 zel o ı:'lu lle e mi tir. Bu devrenin "rt:ı 
ltaıt N C' lda i~anbul Sam:ıtya Ceşme so- ıar• 'a K mp a. alt>yhine bir korne.r ol = 
ı~ 6 nı~ r da Cetln İstanbul İnönü kız mu •u ·. Bund n !Stifade eden Vefalılar b.r 

}{! ıı:•nıf 3 de F'<'Than Yenen. gol c' hn vnpma~a muvaffak olarak oyunu 
IP.U 1A7. DÖKÜT MF,Z HOKKA 2_1 knz:m~ıştır. 

t !Ron p <ıtn hat•ralı) ver bu maçı kaybet.seydl mllli kümeye 1 
E; •<ıııbul Fa lh Ttirbe caddesi 55 numarada glrcm::vecektl. 1 
lı -.,,lı,t1 ın Rulgu İstanbul Yeşllköy Halka- TopJ .. nnı 3 - Hilal O 
Fı~~~~ı:IP<"l. Dörtkar<k!<ıler sokak 6 numn:rad: 

1 o:, unım ilk devre.si her iki tarafın karşL 
ıo,4 ıt. l'ltnnbnl Nlşanta.ş Madalyon sokak Jıklı nkınlnr!le mütevazin olarak geÇlll'llş, ta_ 

dl' Ilhan Evren. raflar birbirlerine go1 atamamışlardır. lkincl 
J<OKln lT ~ftllllN haftr.ymdn daha 90k çalışan HllAl, biri sa_ 

Tecrübesi Karşısında 
1 .ooo 

KADI iN 
il Hayre i 

Dalıa 
..,._ genç ve 

t~ '~Tl P"'ıtıı hn•ırıılı) lAhattln, !kisi de .n.<UJıll, tnratındnn olmak d l 
.ın,,~t:ınbul B:ıvnzıd Fundpaşa caddesi 36 nu- üzere 3 gol yemLş, maç da bu suretle Top _ alın s~vJm İ 
~p,, 3 da zıva. İsta!1bul Hayd:ı.rpa.şa llsesfn_ kn'Pının gallblyetıle bitmiştir. gonınmcnıze 
ıı:ııtu 1711 Nu~et. Iortıınbııl Davtıdpa.sa ortn Beykoz 2 - Süleymnniyc O yarayan kat'i Bugün bu 
~ u atr>ıf 1 de Ml'hmed Demirel, Isl!ınbul Oyunda dahn ilk dakikalardan itibaren BİR TECRÜBE TECR'ÜBE 
tı ,;~11 ~1~ B~,.ut1'a~e ~adt'lec;l 36 numarada bariz blr hAkimlyet kuran Be)"lı:O'Zlular dev_ Pudra ıleminde yi yapınız 
hetı" hnbnl 24 uncu llk okul sınıf 5 tale- re 1 pC'k şanssız olarak o_o berabere bltır _ • . 

de"l Leman Vural.. Y , yet'ı, cazıb ve son 
ROV }{AT ,lf'Mi m:~~;r devrede de Beykozlular ayni tempo.. bir keşif... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 

tı~dana kı7 ıı e-ıt sınıf 2-A da 46 numaralı yu idame ettlrmeğe muvaffak olmuştur.İlki şayanı hayret ve yeni bir un.!ur, şimdi 
~r-~~"l'Ver Erdll, Turhal ilk okulu sınıf 2 de Kemal, 1klncıst de Şahab vnsıtaslle olmak ipekli elekten geçirilmiş en ince btr 
ırı t tı:ınd. İ tanbul Pertevnlyal llsesl sınıf fızero 2 gol kazanmışlardır. Maç ta böylece pudra ile müddekikane bir tarzda .ka. 
l-iar a1,.tıe<ıinden Nurettin C:mtlirk, Ant!llya Beykozun ikinci devre attığı iki golle nlha t 

1 
, t r ki bu sayede c ilde bi 

ıa başkll.tıbl N~vzad oğlu Vedad. yet !bulmuştur rış ırı m ş 1 • • r 
AI Bt,,,,.. " ı·k · · k·.. e ,.e sabah madan parlaklık ve yem bir hayat verir. F.s-

~ Jtn ıncı ıım . • k' b. t liği b e 
mon Posta hatırahl Dli muhtelif snhalında yapılan ikinci mer ve çır m ır en, genç n ta 1ı 

t~~1"as erkek lisesi sınıf 4_A da 99 nmnarah kül'l"~n,maçlnrında şu neticeler alınmıştır: renklerile güzelleşir. Fazla olarak ter-
541 et Scvhun, Mu~la orta okulu sınıf 3-A da Anadoluhlsar, Davud.paşayı 1-0; Beylerbe kibindeki şayanı hayret bir unsur 
tlı~nnumarnh Orhan Akpolat. İstanbul Yiice yl; Eyübü 1-0 mağlQb etm~rdlr. Beyoğlu olan cKrema köpüğilı> imtiyazlı usulü 

ll.'iE>sl talebesinden 312 num ı Hüsnü. spor 9 ki~ oynama.o;ına rağmen Kaleye 6-1 sa ·esinde iki misli fazla zaman ıabft 
AYNA gallb gelmiştir. ) 

t <Srın Posta hatıralı) Taksim stadında tertib edllen aabah maç durur. 
~a ~!nnbuı G ıncı Uk okul sınıf 4 talebesinden la.rınd::ı. da Beyoğlı.ıspor: Gün~i 2--0; Şişli; HAKİKATEN FEVKALADE BİR 1 

... 

HASSAS 
'JüJuek {lujuJi 

~e~ 
VE 

... .... 
SAGLAM 

Tip: 

s. 99 

AR IMIDİS müeueuııl T. A. S lstiklll Cadde~! No. 30 34 

150.000 Lira 
lstanbul Belediyesi ilanları 1 .... cıı l{araasıan, İstanbul Beykoz camı soknk Beyoğlusporu 2-1 ma~Qb etml.şttr. TEKl ... tF yüzilnüzün bir tarafını cKre-

~ ma köpüğü• havi Tokalon pudrası ile 

l llavlet d . il ve tı·manları ı"sletmesi umum idargsi ilAnları J \'e diğer tarafını da herhangi bir pud-......_, emı ryo a rı _ rn ile pudralayınız. Şayed cKrema 
~lthanımen bedeli 19.000 Ura olan ziya ile çalı,nn bir tnbı maklnıı.sı 9/Mayuı/1940 Per_ köpilğü» havi pudra ile pudraladığınız 
~be günü saat 15 30 da kapalı zart usulü lle Ankarado. idare b1nnsında sn.tın alına_ taraf diğer tarafa nazaran daha taze, 

Hocapaşa tramvay cadde.sinde klı.ln Mehnıedpaşa seblli ve odaları, 2490 numaralı ka 
nunun 43 üncü maddeslnln son fıkrasına gdre pazarlıkla kılrnya verllecektır. Yıllık ldr; 
bedeli muhammen! 300 llra ve llk teminatı 22 lira 50 kuruştur. Şartn:une zabıt ve mwı._ 
ınelM müdürlüğü ikalemlnde görillecektir. İhale 1/4/940 Pazartesi gunü saat l4 d 
dıı.tnıl encUmende yapılo.caktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektubln.rı ile Iha~ 
le gilnü muayyen saattte da.imi encümende 'bulunmaları. (2060) 

C;ı.ktır. . 
dah:ı genç ve daha cazib görünmüyor

\' nıı iş" girmek Jstlyonlerln 1425 liralık muvnkka~ teminat ile :kanunun tayin ett.lğl sa aldığınız Tokalon pudrasının para-
,:~~~~an ve teklltlerlnl ııyni gün saat 14.30 a kaaar komisyon relsllğlne vermeleri lfı - sım iade ederiz. TOKAI~ON . pudrası. 
l ~fartnanıeler parruıız olo.rak .Anl."arnda malzeme dairesinden, Hayda~ada tesellüm nın fevkalAde rağbet bulan yeni 10 
6 

Cvk şefüğlndcn dağıtılacaktır. (2276) renr,i vnrdır. 

~ 

Haseki 1ıastanesı için lüzumu olan tıbbi ecza kapalı zar! usullle eksııtmeye konul_ 
muştur. Tahmln bedeli 6593 Ura 69 kuru-; ve llk teminatı 494 lira 53 kuru t ş tn 

b t .••t. "d · 1-~u k 1 s ur. ar amc ıa ı ve muanıe.... mu ur u& a eminde görül<?cektlr. İhale 28 3 94-0 Per.şembe günü 
saat 15 de dnlnıl encumende yapılncnttır Taliplerin ilk temlnrıt makbuz k 
tupl12rı ve 940 yılına ald ticaret odası ve ıknı rı:e 2490 numaralı knnuna gör:e~::~yn: 
cakları teklif mektuplarını iruue gunu ~a t 14 de kadar da.imi encumene vermeleri. 

(1957) 

Maçkn Emlak caddesinde yeniden yapılacak kanal inşdatı kapalı zar! wıulil ksll 
meye konulmu,tur. K~lf bedeli 9900 llrn 25 kuruş ve ilk teminatı 742 llr c e t. 

a :52 kurrştur. Keşif ve .şartname zabıt ve muarnelM mudurlü~li knle.ın'nde gö "J 
1 
tlr İh 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SİNiR ağrılan ve 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kaşelerile derhal geçer, icabında aünde 1 • 3 kqe alınır. 

28/3/940 p be ü .. · ru ece aıe erş.em g nu saat 15 .de da1m! encümende yapılacaktır. Talipleri~ ilk 
00

_ 
rnlnat makbuz veya mektupları, Ihaledcn 8 gün evv!'l Fen işleri müdürlüğüne mtiraca_ 
atla alacıı~ları fenni ehliyet ve 940 yılına ald ticaret odası vesikalarile 2490 NoJu 

ka~una göre hnzırlıyacakları telı'Jlf maktuplarını ihale günü .saat 14 de kadar dalml 
encumene ''ermeleri. (19.?4) 
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BAŞ, DIŞ 
Nezle, Grir 

ROMATiZMA 
Nt.VRALJİ, 
KIRIKLIK 

_J, 

• 
ADEMi İKTİDAR 

Devlet 

ve BELGltVSEKLiGiNE -

Tabletler! her eczanede bulunur 
ıPoata kutusu 1255) Galata, İstanbul 

Denizyolları 

Müdürlüğü 
işletmesi 
ilanları 

Umum 

25 Marttan 1 Nisana kad3r muhtelif hatlara 
ka:kacak vapurların isim!eri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (CQmhurlyetı, Perşembe 12 de < İzmir ) .,. Paar 
18 da {Ankara) Galata rıhtımından. 

Bartın hattma - Salı 18 de (thgen). Cumıı.rtesi 18 de <Ant.aıya), llrkec& 
rıhtımından. 

fzmıt hattına · - Salı, Perşembe n Pazar 9,30 da C Utur ). Tophane nMa _ 
mından. 

Jrfud.anya bat!ma - ?azartesl, Salı ve Paz'.!r 9,50 de, Çarşamba, Pertembe " 

ve bütün ağrıları der ıal keser, icabında ~ünde 3 kaşe alınabilir. 
Cuma 15 de CSu.s). Cumartesi ayrıca 13,30 da ( Tnt ) 
Galata r.ıhtırnm darı. 

JS"ndırma baftma - Pazartesi, Çar.pmba, ve Cuma 8,15 de ( Trak ). Galata 

EKZ • 
• 
1 .. 

Ekz .. manın i Acıdır. 
Yara ve çıbanJ 1rd·1 kullıınııır. Her !~czıı ıe ı~ kutusu 51) kuru.tur. 

~ ......................................... ., 
Maarif Veki. .. iğind ~n 

l - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ort.a ticaret okul. 
lannın 1 inci, 2 inci, 3 üncü ve 4 üncü sının~ fı;in dört clltt~n müteşekkil bir cBüroko. 
m~rslyaı. kitabı yazılması :r.;:üsabakaya konulmuştur. 

2 - Mwabaka müddeti 12/IV/940 tarihi den başlamak ve 12/Il 941 Çarşamba gunü 
Jkşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Müsabakaya Lştirake karar verenler 12/XI/1940 Salı günü saat 15.30 a kadar bir 
dllekçe lle Maarif Vekllliğlne müracaat ederek bu mfuabakaya girecekler defterine ad_ 
!arını y:ızdırarak bir numara alacaklardı!.'. Müsabakaya gırenlerin yaıdıkları kita.blaı ı 
12/'.II/1941 Çarşamba günü akşamı saat 17.3~., kadnr Maarif Vekilllgl neşriyat mMürlü. 
tüne tesıım et.melerl veya göndermeleri şa tır. 

4 - l\filsabakada blrincilltl kazanan ~ltab .~erlsl tlç yıl bfrre ile okullarda okutulaca:C 
ve mücllf1ne her yıl için 24-00 lira telif hakkı verılecektlr İkıncl çıkan kltab serisini ya. 
uma bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müelliflne verllenln, bir yıllığı mUkUat 
olarak ver11ecekUr. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini üç~:- nfü;ha olmak üzere makine lle ve ket. 
ğıtların yalnız birer yüzune yazılm:ş olarak M~arlf Vek IIJğl n~yat mUdürliığüne mak. 
buz muit b!lln-de vermeleri veya göndermeleri lAz.ımdır. Kitaba konulacak resim, ~ekil 
grafikler ve.,airenin nsıllarının yaJnız bu nushalard'.ln birine ve yerlerine konulmuş 
bulunması l!lzımdır. 

MUs bakaya basılmış bir kltabla girenler de kitabın üç nüshasını vereeek veya gön. 
d reccklerdir. 

6 - Mü.sabaya girenlerin e.ser müs,·eddelmle blrUk~e. ~rlerl kabul edlldlği takdirde 
eserlerini 11ft.n edilen telif makkı mukablllnde ve her ıtürlü t.Marruf hakkından vazr;e. 
çerck Manrlf Vek!lHğlne üç yıllık bir de\TE' frl11 terke tiklerini ve kitabın o devre için. 
d"kl her basıl~ının son tashlhlerinin kendileri veya kendi ~ullyetlerl altında tnyhı 
edecekleri dlGer bir zat ta.rafından yapılacağını gösterir n<™ırllkten tasdlkli bir tnahhüd 
senedi ,·ermeleri de IAznndır. 

7 - Kltnblardn 'bulunması lft.zım gelen pedngoJlde ve teknik vasınarı g&+""e'l c;art. 
name ile noterll~e ta"dlk ettirilecek tnahhüd s"nedlnin formülü Maarif Vekilliği ne;rlyııt 
ınudür1ü~ündeıı alınabilir. Mektubla tstiycrJerln bir kuruşluk PQ.5ta pulunu da birlikte 
gondermeleri lcabede.r. «l 149• cl880• 

Orman Umum M;idürlüğünden 
Lüzumlu görülen Devlet orman işletme evlrlerlnde kurulacak olan kereste fabrika_ 

tarında kullanılmak üzere katrakt lOkomobll vesair fabrika malzemesine lüzum ftrdır. 

MUcedded veya az :kullanılmış makine ve malzeme.si olup da satmak lsttyenlerln Uert 
ırlirl'cekleri şartlar ve maklnelerin marJtuı evsafı :tıatı veaa.b- maHimatla birllktAI orman 
umum müdürlüğüne müracaatları (1338) (228.Vl 

,-~ Akba kitabevi ~ 

1 Her di.<1fln kitab, g \zete, mecmuıı 
satar. SON POSTA'ııın Ankara ba
ywJır. Eıı iyi kırtaslya malzeme-

si mevcuddur. "'•••111" . ............................................................ . 

Son Posta 
Yevmi, Siyası. Havadu ve Halk casetw 

Yerebatan, Çatalç94me sokak, 25 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 

resimlerin bütün ha.ltları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 

\s~ne A~ 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

ı--.ı---ı- -
TÜRKİYE 14•.ıU 'i<>u 4uiJ lf>u 
YUNANİSTAN 234J 1220 710 '!.7J 
ECNEBİ ~7\JJ l 4vv 800 JW 

Abone bedeli peş1ndir. Adres 
değiştırmek 25 kuruştur. 

-····-
Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lAzımdır. 

,;j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ._ .. 

: Posta kutusu : 741 tstanbul ~ 
~ Telgraf: Son P0&ta f 
i Telefon : 20203 : 
~ l 
'••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••'r 

........-.rft'l'ft"l"r.wn-nm,...•nR-...••••••.....,. ... ..,.,"•• 
Son Posta Matbaası 

Neırıyat Müdürü: Selim Ragıp •mcc 
t S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLER : A. Ekrem UŞ.4.K.LIGIL 

Karabll'& hattına 
İmroz hattına 

Ayvalık hattına · 

İzmir cıür'at hattına 
1'Jer-;fn hattma 

r.ıktımından. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya>. Camarteat 
20 de (Ülgen). Tophane rıhtımından. 

- Salı ve Cuma l!'I dıı <Bartın), Tophane rıhtımınd&ıı.. 

- Pazar 9 da (T.,f ar) Tophane rıhtımından 

- Çar§amba 15 de rKemal), Cumartesı 15 de (Saadet). Sirke-
ci rıhtımından. 

- Pazar 11 de <Aksu>. Galata rıhtımından. 
- Salı 10 da <Etri.ak >. Cuma 10 da ( Konya ), Slrkecl nht.ı ~ 

mından. 

Not: Vapur seferleri hakkında her 
Aceutelerımizden öğrenlleblllr: 

türlü malüınat aşağıda telefon numaralan ,azılı 

Ot.lata baş acentellğl Galata rıhtımı, Llrn;ı.nlar Umum 
MüdUrlüğü binası altında. USSI 

Galata Şube acenteliği Galata rıhtımı, Mıntaka Uman 
Retslltl binası altında. 40133 

Btrk~cl Şube acentt!llll Sirkeci, Yolcu salonu aıt0 
(J316) 

-
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
Takriben 68270 kllo tel, çıplak kablo, ıa.ma. çubuk vesaire glbl bakır mabeme mftbayaa 

edilecektir. _ 
'l'ekilller 2/Mayış/94-0 Pertembe ıüırü akşamına kadar levazun da.1remt.t &lld1 

edilecektir, 
Muvakkat temlna.t. malttuan 5000 liradır. 
şartnameler idarenıln Jevuım müdllrlOtfuıdı:_n .. Pa~ız olarak t.evzı edfimektıedlr. 
İ.steklller1n tartname alma.k 1lsere ıensı.m mudurltiğunde komisyon klttblll1Dt mttra.. 

caa.t etmeleri. <2084> 

E F E S B A N K LTD ,------~ Vatansever her Tnrk genoiııin 
TÜRK SOSYETESl 

L""-----~~- =---- ~~--~--~~~~-:--"3~1--·~K~·~E~V~V~E~~~ 193;~~8~/~L~A~N~Ç~O~S~U~--ıı;;ı;oaa--~~ı--~L~ira~KT.~L~lralr. 
KASA: ................................................ 

Banknot ...........................•.•...........• 
Ufaklık ......................................... . 

SENEDAT CÜZDANI ............................ .. 
Vadesine üç ay kalan ........................ .. 

, » aydan fazla kalan .. . • . . . .. . .. 1-----ı-, 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANII ........ 

Serbest ...................................... . .. . 
İhtiyat karşılığı ......................... .... .. .. 
Mevduat , ...•....................... 

AVANSLAR ...................................... . 
Senedat üzerine avanslar .................... . 

BORÇLU HESABI CARİLER ................... .. 
KEFAJ ... ETİM1ZDEN DOLAYI BORÇLULAR .. . 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR .............. . 

Hissednrlann sermayeden barçlRn ....... . 
Muhtelif borçlar ............................ .. 

İPOTEK MUKABİLİ BORÇLAR ........... . 
1ST1RAKLER ..................................... .. 

Daimi iştiraklcı- ................................ . 
?.1"ENKULLER ..................................... . 

1

•

1 Ka~aıar ........................................ .. 
Mefruşat ........................................ .. 

ı GAYRİ MENKULLER ......................... .. 
. l,I TAHSİLE ALINAN SENETLER .............. . 

Slt~Rl\1'A YE ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••. •• 
İHTİYATLAR ...................................... . 

l''evkal!de ihtiyatlar ..•.•..•••...•.•••.••..•..• 
Kanuni ve nizami ihtiyatlar ................ .. 

M lJHABİR BANK.Al.AR ....................... · 
ı I\ıf.EVDUAT ......................................... . 
l!I CARI ım.sAB~ ................................. . 

'fASARRtJF' 'I'E::\TI>İı\'I'I •••••••••••..•.•••••••.... 
\'ad esiz ........................................... , 
Vadeli bir aya kadar ......................... .. 

ı. > aydan bir seneye kadar , .......• 
> > seneden fazla ......•..•••••... , .. . 

SAİR MUHTELİF' ALACAKLILAR ........... . 
KEFALETİM1ZDEN DOLAYI ALACAKLILAR 
MUVAKKAT ALACAKLI HESAPLAR , ....... . 
1940 SENESİNE AİT KAR ...................... .. 
KAR ................•......... ··•··· ............... . 

8.459 24 
13.875 97 

4.639 30 
6.062 7~ 

2.515 24 
604 2j 

600.000 -
22.33:> ~ı 

1.947 24 
13.161 60 
5. 7116 94 

l:l,621 ~J 

1.836 2~ 
1S9.fı92 1 ı 

9.593 os 
2.08~ :.:!4 

17.062 8~ 

okuması icab eden kitab : 

Büyük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

'J'optun s .. tış yeri : Akba, Ankara 
Fiatı 150 kuruş. Sipıuif bedeli 

peşin gOnderUmelidJr. 

·························--········ .... ······.-....···-

ilan Tarif em iz 
Tet atltun an9-

~ahile 400 -., 
aahile 250 • 
ıa.hile 200 • 

Dördüncü ıahile 100 • 
I~ ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muayyen bir mQddet sarfında fU
Jaca miktarda Uln 7&Ptıracatıaı 
ayrıca ten.ıilltlı tanfemlzden ı.ttfade 
edeceklerdir. Tam, yarım •• oeırelıt 
sayfa ııa.nıar 1~n ayrı bir tarıı. deıplf 
edllm~tir. 

Son Poata•nın Ucarl 11Anlanna al4 
1.§ler için ıu adrese mflracaa* ecn.. 
melidir. 

iılncılık KollektU ltrba 
Kah:amansade llaa 

.&oltara cadd ... 


