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BİR İNGİLİZ GAZETESİNİN VERDİ(;/ HABER Vl.bor~· asoka 
·ı er ar 15 i • c 

gi.inii yıldırım 
taarruzuna geçecekmiş 

-

mu.ha e e i 
devam ediyor 

Finler 17 SOvyet 
tayyaresi düşürdüler 

Kareli berzahında Sovyetlerin tazyiki devam ediyor, 

Berlin matbuatı da yakında bir 
1 
muhtelif noktalarda ~inler muntazaman geri c~kildiler 

Alman taarruza başlıgacağını yazıgor1 

l Diğer bir habere giJre lae •• 

Alman hOkQmeti Lord 
Halifaksa bilvasıta sulh 

teklifinde bulunmuş 

Garb cephesinde lngiliz topçuları 

~ndra 3 - People gazetesinin as -ı ıs Martta istilA edilmiştir. Avustur -
ker~ muharriri yazıyor: ya da ayni ayda ilhak olunmuştu. Sar-

_Sunmer Wells'in Berlini ziyaretine re ve Rhin de keza Martta işgal edil -
ra~men bitaraf memleketler merkez - rniştlr. ( a.a.) t11ndeki intiba şudur ki Hitler 15 AJmanya bilvasıta sulh teklifinde 

art Cuma günü yıldırım taarruzuna bulunmuş 
f eçeccktir. Londra 3 - Yann Avam Kamarasın-

_M?rt a4yı Hitlerin siyasi hayatında da Başvekil B. Çemberlayn, son za -
!!,._Uhırn bir rol oynar: Ç.eko-Slovakya (Devamı 3 üncü sayfada) 

Gençlik neşriyatını 

--·-··············· ... ···--···: ........ .__. __ 
1ngiliz kontroıo 

şiddetlendi 
Belçika, Holanda ve ... 

Danimarka Amerikadan 
madeni yağ alamıyacaklar 

.. Lr>ndra 3 - İngilterenin Vaşington 
buyü.k elçiliği, İngiliz harb kaçağı kon
trolu servislerinin gayri muayyen bir 
zaman için Holandayıı. Belçikaya ve 

(De\-amı 3 üncii sayfada) 

İtalyanın prot sto 
notası dun 

Londraya ·bilı'irildi 

plô.nlamak üzere ltalyanın Londra sefiri Bastianini 

b • h t k l Roma 3 (A.A.) - İtalyanın Alman-17 eye uru ugor ~adan deniz yoli~e gelen kömürler me
!-elesi hakkında Ingiltereye verdiği pro 

M (Devamı 9 WlCU sayfada) 
aarif Vekilinin tercüme işleri komisyonu son toplan-
tısını yaptı, tercüme edilecek eserler tesbit edildi '' Cemberlaynın 

' !jiemsiyesi de 
askerlesti ,, 

Dün akşam Londra radyosunda Fran
s ı zca bir hitabede bulunan 1ngi1ız iaşe 
nazırı muhtelif mıntakalarda yerleşen 

İngiliz ordularının yiyeceklerini temin 
için sarfedilen büyük gayretleri tebarül: 
ettirmiş ve sözlerine şöyle devam et -
miştir: (Devamı 3 üncü sayfada) .............................................................. 
(Bugün 

Hatıralar arasında 
Bir sultanla 

. . izdivac 
Tercüme fşleri komfs yonu · topla~tı hal~de y A z A N 

Ankara 3 _ Bir haftadanberi Maarif profesör Ragıb H~tYsj Yüntem, profesör UıtaJ 
"Vekilliğinde tercüme işlerini pratik bir Halid~ Edi? A~1an, tr'alim .. V\? Terbiye j Halı"d Zı'ya Uşaklıgı"I 
Programa bağlamak için çalışan heyet Heyetm~n ~1!>3ha in Eyub<ığlu, Do -
dün son toplantısını yapmıstır. Heyete çent11.Şnvet• Zty a~ Bedri Tuncel, (Bugün 6 n<:ı sayfada) 
hfaarif Vekilliği başmüfettişlerinnen Av Saffe~ . er~iy~ Enstitüsü mu-ıl ) 
hl Baş.man, profe..~r Abdülkadir inan, l (Devamı 8 ıncı sayfada) ~. __________ __,_ 

Cephede telörgüleri kesen bir Fin askeri 

Helsinki 3 - Bu akşamki Finllndiya ıtesbit edilmiş olan plan mucibince gt-ri 
tebliği: çekilmektedir. Berzahın şarkında Finlan 

KarP-li heı-,..a'hmd~ dü~anın {tazyiki diya topçusu, bir hücum için tahaşşüd e
J devam etmiştir .. Bir çok hücumlar geri den düşman kıt'alnrını dağıtmıştır. 
püskürtülmüştür. Fakat muhtelif nok - Bugün zarfında, duşınanın dokuz tan-
talarda Finlandiya kıt'alan, evvelden (Devamı 9 ıuıcu sayfada) 

Garb cephesinde hava 
f aalil}eti arttı 

İngi'iz tayyareleri 6 gün içinde beşinci 
defa Berlin üzerinde uçtular 

Londra 3 (Hususi) - İngiliz tay - Tayy~reler Berlin üzerinden geçer-
vareleri altı gün içinde beşinci defa !erken mevcudiyetlerini izhar etmek 
~lara'k Almanya üzerinde gece uçuşları maks3dile ışıklar neşretmişlerdir. 
yapmtşlar ve havada 1 O saat kadar kal Garb cephesinde hava faaliyeti 
dıktan sonra üslerine salimen dönmüş- Paris 3 - (Havas bildiriyor) : 
!erdir. yor) : (Devamı 3 Uncü sayfada) 

Balkan güreş müsabakaları 

Takımımız dün de beş 
mühim ga ibiyet kazandı 
En muvaffak güreşi Mersinli Ahmed yaptı. Celal 

Atik ise kendi oyunile mağliib oldu 

Çoban Melımed Yugoslavı tuşla mağh1b ederken 
(Dünkü ıüreşlere aid 1ıu1 ve res.inılerl 8 inci sayfada bu.lacaksulla) 



1 llyff'" 

Hergun --
Bastmıt Ralrale : 

Bir ıuete pl,..acla altın llatmm Jlbelmeye hatladıianı 
iaydeblüf, diyor ki: 

- cPoJonya Urbinden 89111'8 yObelıneye baflıyan aftın 

diin 1880 ımn. 91mııfbr. 
Tilrk pl1'U1Dlll kıJmetinl düş-;trecet mahiyette olan bu 
~ #ı.eb llUı tfmcrelerfn sebetMiz olarak pfyuadı.an 
altta tnplamakta olmalarıdır. 

AJAbdarlar • wzi,et tr.erilie Rbebllz altın toplıyan-

5~=~~-i-~~~~~=:illjl!ll Wldrler almak lzere faaliyete geçmiş-

sma halhdır, böyle bir brarm almdtjl iJe. ifltlhnemt,ıir. 
Esasen bu sahada hedılllll bir '-kJld ~ alma flatuıı 
.eksiltmez, bilikfı yitbe)meefne..,. oluT. Hldlae hem ru
.h,i. hem de ilrtııaclidir. Ruhi çelJi)Mıllne meeeJl Beıvekllla .. 
nutku gibi memlekete fenhht wr1c1, beclhiDan.! 
daları kıncı tedbirlerle bJJ1 Jro.rallWll&. tlmadl =-
ise iktısadt tedbiJ'let ~. Baaln ~ aıtm pt tt;fn 
sası beynelmllel plyuamn çok fwltndedfr . ._._ .J:: 
sınm bu f'ıaktau istifade ederek, kendi ~ hiç do
kunmaksızın hariçten bfr mlktmr .ıtan ıethwe dahtMe at
maya ve bu mretle bir Ur temta etme,. iinkln balwp bu
IamıyacalJ dürJnüJeblllr, bamın tamdncle fazla korkala. 
fazla bedbine sermayelerini .wt-. ~.-ek lmklıt
lan da verilebilir, milli eınltk w lll'Ufden satı1masma karar 
verilip te henüz satılmamış olanlarm biran enel ataııı. 
çıkmılmalan hatıra~ ilk çuelerden bfrlcllr. Htlllla biz 
üı:bsadf hAdfseye iktnacH tedbirle Jııoiar.c:a kaqı kauı.blle

N,.~Slıel!'Mı.J_,_.'~• Jnamro~ fakat ey ~sen: 
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Sözün kısası 
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80Jr P08'1'.& 

Emekli Orgeneral 
izzettin Çalışlar 

Dün de milliyeti meçhul 
bazı tayyareler Belçika 

üzerinde uçtular Amerika Hariciye Nazır 1 

Muavini Berlinden ayrıldı meb'us ıeç·ııd·ı Bıilbel a - Belga ajansı milllyeti 1 da yere inmiştir. Tayyarede bir ecnebi 
meçhul bazı tayyare1erin bu sabah Bel· tayytll'esi tarafından atılan mermi iz • 

\V elJs fİmdiye kadar yapbjı temaslar hakkında Ankara 3 _ Bot lan M ğla b' çika üzerinden uçtuklarını bildirmekte • leri görülmekte idi. Tayyareci beya • 
• cldid 1 .. d d• usı • 3 ° u " me • dir. Hava bataryalan ateş açmııbr. natta bulunmaktan imtina etmişse de Ruzvelte mutea rapor ar JlOD er 1 uguna. Mart 940 Pazar gunü ya - Diğer cihetten bildirildiliJıe göre bir emin bir membadan alınan habere gö-

pılan intihabda Parti namzedi emekli Alman tayyaresinin üç Belçika tayyare- b ta ~ h'"laımetin tebliğinde 
Lttldra J (Hususi) - Amerika bari- saWıiyettar olan kimseler, .Alman harb ~~n-.ral İuettin Çalışlar ittifaklav se- si üzerine harekete geçmesi üzerine Bel ~e~y ta;yar~lerden biri değil -

tif• ınilsteşarı Wella bu *fam Berlini gayeler~ Fransa ve ~~ ta- çılmiştir. çika hariciye nazın Spaat dün BrDbel dir. 
~tti. • .. kı~ e!t.igi gayel~le ~abıli telif olm8 • • deki Alman elçisine bir protesto notası Belç.lbnın karan 
... ~Urich 3 - Haber alındığına gore dıgını l!bat e~lerdir. Göbels ablukanın akım tevdi ettill esnada BerllndeJd Belçika Brilksel 3 (A.A.) - B. Spaak, Coillet 
~.r Wells S Mart akşamı veya 6 Bir Fran&a gu.etelhiin sualleri elçisi Alman hükllmetine Belçikanın bi- de yapılan bir toplantıda nutuk aöyllye-

rt sabahı lsveçriye dönecektir. Mu- Paırl~ 3 (A.A.) - Havas : kaldıg~ ını tekrr rfıyor taraflıfuıa karşı yapı'an bu müsellih te- rek demiştir ki: 
lblilt!yb bir müddet Lozanda kalac&~ Sumner Wells'in Berlini ziyaretL G. cavüz hakkında fiddetll bir protesto no- Belçika, arazı tamamiyetine hün:ıet 
larıra Parise hareket e~ecektir. We~- Fransız matbuat~da bazı te.fsirlere ba- Berlin 3 (A.A.) _ Leipzig fuarının a- tuı tevdi etmek için tal~at almıftır. ettirmek azmindedir. Ordumuz 0 derece 
~ 7 Mart sabahı Panste bulunacagı his mevzuu teşkıl etmektedir. çılıp münasebetile Göbels söylediği nu _ Belçika h11lrnmeti bu çift protesto hak takviye edilmif, mitdaf.aa stst.emimiz o 

ır.:n edilmektedir. Wells Martın o. Petit Parisien gazetesi: ilk sayfa - tulda, iptldat madde noksanının dabna kında bir cevab almamıftır. derece tekemmill ettirilmlşitir kı, her 
"-ıa doğru Londraya gidecek ve 14 Rmda. adalet için sonund kadar mü • Almanlan diler\erinden fazla çalıpxnya Belçika göklerinin yeni bir ecnebi ta- hangi bir devlet memleketimizden geç
~!a 1 S Martta Parise avdet etmiş bu- cadelc edileceği hakkında FratlS1z na- mecbur etmif oduğunu kaydeylemif ab- amızuna utramaması için ııkı tedbirler miye kalkar ise bu 0 devlete ~ çok 
-.cQllcllktır. Bir gün sonra Romaya ha- zır, general ve amirallerinin azimlerini mkanın akinı kaldıtmı tekrarıamıı' ve alınmıftır. . pahahya mal olacaktır. 
-~ edecektir. tebarüı ettiren yazılar neşretmekte • Alman zaferini teyid eylemi§ttr. Asker! makaniat büyilk bır enerji ile Be,annameler 

BerJin 3 (A.A.) - Amerika. harici~e dir. , hareket etmeye karar vermiflerdir. Brilbel 3 (A.A.) _ Bugün fttley. 
~An Wells bugün Hitlerin muavı· Am~rimn mn.,ahidin.in vuifesin • Al d • (LL) kadar Belçika üzerinde yeniden cMllll -
a.t-}I~ ile bir saat görüşmüştür. den bahseden Derm~n. Figaro ga • franya 8 çay yerıne Brilbel berinde yeti meçhul• tayyareler uçmuı ve l>lr 
M~teakıben Karinhalda giderek Gö- 7.etesinde şu sualleri soruyor: h' k 

11 1 
k _ Bıilksel 3 (A.A.) -. Belçika ajansı bu çok yerde hava dafi toplannın ve avcı 

tJıir, ziyaret etmiştir. Cekn Slovakya kimin işgali altında- 1 ıamur U anı 8C8 gun öğleye doğru mlllıyeti meçhul m~ • tayyarelerinin müdahalesini tcab ettir -
Aıneribya raporlar sönderiltR . dır? Polonyayı kim işgal etmiştir? Fin teaddid ecnebi tayyareleri Belçika top • ı miştir. 

Nevyork 1 (A.A.) - Ruzvelt. bır landiya üzerlne kim hücum ediynr? Kop~nhag 3 (A.A.) - cBerllngoke raklarında ve blBı ... BrO.klel ilzertndıe Tayyareler, ezcümle, Malmed~ de, 
IUale cevaben Sumner Wells'den Bütün taahhüdlerinf kim yırttı? Bü - Tende- gazetesinin Berlln muhabiri • uçmuftur. prk bntonlannda, Uccele de Happen d9 
:'trup~ hükılmet merkezlerini ziyare- tün söılerini kim tutmadı? Her türlil nin badirdiğine göre Almanyada kah· Hava daft bataryaları atef açmıştır. Brllbel civarlannda ve Malines de ga • 

bahlJfnde müteaddid raporlar aldı - makul uzlasmayı kim reddetti? Teca - ve istihsali için kullanılan arpa ihti • Bir Belçika tanaresl daha taarnaa zükmflftih'. 
~;. f:tkat Swnner Wells'in Amerikaya vüz harbini kim hazırladı. Harbe kim yatlırrında tasarruf yapmak maksadile mana kaldı Bazı beyannameler toplanmlftır. Bu 
':'llUfİinden evvel bu hususta bir şey basladı. Harbi kim istedi? Alman makam1an halkı gelecek mev- Brübel 3 (A.A.) - cLe Peupte. beyannameler tızerinde cFnnsız un kl-
löylty~miyeceğıini bHdirmiştir. nr·ormesson sözlerini şöyle bitin • simde çay yerine kullambnak üzere ge ~tcsinln bildirdiğine g5re, 2 Martta tabı, lıarbde İnglllz - Franllı menıtye-

Ditttın fimldler suya diismüş vir. nff mikyasta ıhlamur ve gül yapralı Almmı hududu istikametinden gelen tinin JeDl bir ltirafıdıra cOmlesl JUl • 
rl Vaı,tngton 3 (A.A.) - Havas bildi· Bu i.:in ortası voktur. İneiltere ve toplamaya davet etmektedtrler. bir &lçita tayyaresi cCiney• civarın- lıcbr. 

~~=--.. Wells'ln Berlini dyaretinln :::.:;!ü~~~.b;:,~~~:ı:~.~~;.~ Bulgaristanın kurtuluş iki askeri Belçika l Filiatinde siyonisderin 
ınüsbet neticesi Avrupada bir ı;ulh tin şcretini fhJAl edenler a.leyhine kalk tavvaresf çarpı.t. tezahürleri 

~Ya tavassut imkAnlan hakkında ba- ma~da h~lıdı.rlar. Zira, m~t.eftkler J ldK O O "" ,. .. 
il Amerikan mahfellerinde hüküm ııür vamvetin bu ~tle devamını kabul 1 un m Brilbel 3 (A.A.) - ~ uterl Bel· ltuclls J (A.A.) -Siyonist komitell 
~ muhtemel olan bütün ümidleri edemt-zlerdi Sofya 3 (A.A.) Bulgarlltanm kur çlka tayyaresi Anven cıvarmda Ba • Filistinde arazi satışlaruu tahdid eden 
--Y~ diişürmek olmuştur. Macar ··Jnsmm Wr tanihl tuluı yıldanOmD d.e, Sofyada, bU: ust'da ç~ ve müsadenıeni~ tld· yeni ıtatüyü protesto eden bir brar 

Sıveset Alemine mensub kimseler ve detinden ikisi de. ateş almıştır. Pilot • sureti kabul eylemiştir. 
lazetakrin büyük bir kısmı Nazi hii _ b'IBd~~ape_şte 3 

(A.A.) - Macar ajansı ktbrıetkerl U.:Wvilnuı. traık--'~~ Udinl• lardsn biri paraşütle atJam14- dilerf Yeni statünün neşri ilzerine llltd • 
1...-\:._ 1 ır1yor. ve sı ma auuann lr~--- d"•..-lr "l " t" et dairesi de ba tezahn...:ıer pıl ~1111\etlrıin Wells'in zivaretini haric-te . . . . . . . yere U'f"&....a o muş ur. n n zı ur ya • 
hfr t.elllt hlllAJ • _ . : · B. Hıtlenn Amerıkan harıcıye mfute - hır m.erasım yapılınıftır. DiXrer bir Mıkerl tavva- Brüklel m1• ve hiçbir hldise çıkmamıştır. 
anar le eetırmek uzere ıshs - san B. Wells. AJmanyanın yalmZ' Çeı;Jer Memleketin het tanfmda da QD1 tan ~ u-- ·-. 
fab detmek istedieini müttefikan mü • ve Polonyalılar Ozerfnde d .. lil fakat AY· da merufm icra o1anmaftur. mahalleılerinden birine diltmilfl:Or. ı. Diler tarattaD Ani> maldeDert. 
ıa..: e evl:mektedirler. Söylendiittne ni zamanda Macaristan tlzertnde de He- çlncWkl çavuş pilot iSlmfittilr. manda malwnlarmm bu branm mem 

ti von Ribbentrop ve Hit~r tarafın- ~onyasını ıera etmek tltedt~ hakkında e· • ·ı· 1 • • 1 ·u le t il :.1detle •I mmfyet]e telAWrf eyJemeWedfr. 
an W~Us'e bildirilen sulh şartlan Al· beyanatta bulunduluna dair Auocfatton ır ıngı iZ gaze asının ••• z on ro ,.. • . 
:~ !utuhatını ı.dik etmeie münha- Preesfn Berltn muhabirinin verc!llf ha · verd•ıg"'•ı haber ~~ -:'t-.=.!ıme uç.hrlapll fl•llJlll • 

alnıaktadır. beri, tamamile yalandır. Sallhlyettar ya 1 ukırlef U 8h"81Jt mahfellerde hasıl olan kana- Macar mehafillert bu hususta tam bir sine tuBalıde etmiyeoelh,den .Amerl.. " 
Me glS~ «Sumner WeUS> in Berlini zi- kanaata armışlardır. Macarlstanln fs • (n.tanfı 1 lacl • 76Mla\ bn madeni yal firketlerlnl haberdar <BI......,. ı hld •~) 
1'refüıfn neticesi Londra ve Pafris gö- tikJAlf çok kuvvetli bir tt>mele <!ayannuak- man1arda Alman hilk6metlnfn bilvamta etmlftfr. 

1 
barilz cSıalt '* mmtüa ohm Stven b • 

~~Jerfni kolaylaştırmak olaeaktır. da ve hiç bir fl!Y bunu tehdtd etmemek- Lord Halifaksa gönderdiği sulh teklif· ~ bQyiHc e çUllJnin te et- neJındeJrt ubrle Majtno hattında JW • 
!..~ Almanya namına slSz s<svlemeğe tedlr. lerinin mahiyeti hakkında beyantta bQ.. tirdifine g6re. Belçika. Hollnda ve 1epn ukerlerln ,tyecekterl bittabi a,_ 
... ______ _::_, ___ ...;_.;;.._~~ ..... ---- --- - - - - lunmasını ve bu sulh tekliflerinin sılı • Danimarkada lilzmnu kadar madeni nl olamu. Bunım en ufak tefenGatma 

G hatine inanıp tnanmadıtmı btldJrmesinl yal stoku hdlen mevcuddur. Bu sebeb kadar tesblt etmek ve .sevbtmek zanne.. 

a rb b • d taleb eden bir sual 80nllacaktlr. (LL) den dolayı eğer bu memleketler yeni- dlldill bdar kolay delildir. cep es ın e Alman matbmtnnn aw+bab den madeni yağ ithal ederlerse bu it • Harb dolayllile her tef ukerlepnlttfr. 

h Am t da 3 (AA.) _ Amstenlam halltt ancak Almanyaya sevkolunmak Yalnız top, tflfek delfl, hattl Çember • 

ava faaliyeti arttı daki h~t:~af~üşahidiere göre. dün sa• üz; .. 
1:ı::~dı~ndrada bildirfldi- layn'tn methur f!JDSlyeal bile .• 

bah ffitler ıle Sumner Wells arasında ge •- l 
vukua gelen ve 85 dakika süren görüş- ıuıe göre, .mgi~ hilkdmett, Hol nda, Tireboluda ze zele 

<9-tualı t lnd •y&da) 1 avcı tayyaresi altı cMeaenclımfdt. ti - . A i ti d h hangi Belçika ve Danımarkanın petrol ihti -
lr..~n 24 saat içinde hltva faaliyeti fev pinde tayyarenin hücumuna ulramıf • ~=lih ~=d:'8zei~~:e ~: elde vacatm1 tesbit için de bu ilç memle - Tirebolu 3~~·) - Dün saat 17.10 
~ olmuştur Ge ek Alma k tır. g ketle müz..fkere halinde bulunmakta- da 3 saniye suren şiddetli bir zelzele 
"1-ensız keşif ta· ar:ıeri ka ı':i.c4~ cMes..eraclımic:tta tayyarelerfnden bJrl h:çbir emare yoktur. dır. (La.\ olmuştur. hasar yoktur. 
Ilı n _ _._: YY rş t 1 1 1 ind don.n..nJ il bir dl Algemeen Hendelsblat ~tesinln .......... ............... --•• - ... • ...... .. ........ ···-·----· .. 
l.ı~-~ ve memleket içerilerinde a ev er ç e yere .. ..._'4& .. m ş. • Berl'.n muhabirinin bildirdiği gibi. Hit 
~ UÇuşlar yapmışlardır. Bu uçu.,_ ~: ken~lne hAldm olmadılı anlaşı- ler - Wells görüşmesinde bahis mev- W taa Sabaha 
"-- esnasında bittabi avcılarla mii8a • tekil e ,ere lnmf§tir. .,uu edilen meseleler hakkında her -
~eler olmuştur. Fransız keşif tay - f1d İngiliz tayyaresi salimen tı.ıerfne hant- ir.ı:ınıbr mahiyette mal6mat ver-c:lert. kimiJen üslerine döndüklerf dCSnnıOf)er.dir. mek fmkanSlzdır. Zira gerek Arneri • 

1 e 2 Alınan tayyaresi Fransızlar ve Ahnıt tanareleri Parla tlserinde kan mabfelleri. gerek Almdn mahfel-
~an tayyaresi de İngilizler tara - Berlin 3 (A.A.) _Alman hava kuv lerf bu hususta tam bir ketmniyet mu-
llıU n Fransız topraklarında düşürül· \•etleri bu~n Fransarun şimali şarki- hafız~ etmektedir. 
il d:r. Dördüncü bir Alman tayyare sine VP. Partae kadar keşif uçuşlan vap Alman gazetelerinin neşriyatına ~e-
lllfkl '6tiUınfiş. fakat bu Alman top - mıslardır. ~ lince, Wells'in g5rilşmelertni milm -

A arına hımiştir. DlSnüşte bir Alman tayyaresine Hur kün •"'lduiru kadar az kelime ile bfldfr-
lli . ltnan hava kuvvetleri Şimal de • rican ristemtnde 7 İngiliz tayyaresi -mek f stiven matbuat. pek yakında bir 
1rı:1 fl~e de faaliyet göstermiş ve hücum etmf-;tfr. Cereyan eden muha • Alman taarruzu başlıyacağını ve Al -
it ~faza altında giden bir vap\lr ka- rebede- bu İ11giUz tayylfrelerinden bfrf manya için harbin ancak sillh kuvve. 

@sıne taarruz eylemiştir. di1şün1lmüstür. Alman tayyaresi iluil- file halledileceğini tlln fçhı sanki Wel
l>lter taraftan karada mutad keşif ha- ne dffnmüştür. l!t'in BerJfni ziyaretini beklfyormtış 

l'eketlerf olnıu,tur. Be:-Jfn 3 (AA.) _ Hava faaliyeti ('Tibl hstrelret eylemektedir. Alman mat 
~lle'nin §arkında k'lçük bir Fran- esnas,nda dün 3 Fransız tayyaresi Al- t'uah, İn~ltereye ~ şiddetli surette 

Ilı lbGtrezestnfn ku d ,... Al man bati.an gerisinde d" ürillm:t- hücuTD eden mülhem beyanat ve ma-!hanlar ı-.ı.._.~ r Uguı pusu~" • " uş """ - l·alP-lPr](. doludur. 
ı. naG ~&eUJlit ve hafif mitra yozter- tür. • . ........ - ...... _. __ ....... .... • ........... _ 
ita ceblıez bir bölük ile bu müfrezeye Bır AJman tayyaresi üssüne dl5nme 
,.;:: eyJemişJenfir. Düşmanın failrl • mistir. 
tlat ratnıen Pransızlar dilpnana za • Bir lncWz tay1uestıe Janlqbkla 
'9lft....~~ kurtulmaya muvaff1tk fitüriildft 
--tUl1'Uır. ( ı.a.) ... ı..t11a Londra 3 (A..A.) - Hava nezseti -

lmll ve sarf 
meseleleri 

YAZAN 
Hali• ZiJI Upklıgfl tanaremdn muvaffaldyetl n1n bildirdiğine göre. bir İngiliz tayya-

•u~~ ~ (A.A.) - Hava nezaretinin si bugOn öğleden sonra Oravwnd 'O'.tadnı bu mOhlm irfan •a,,.•ndaldj 

1 -'"fPll9 ıöre diln Alman topraklan civanda yenlıflıkla gene fqQn mv • kl,..w IWrWiDI 1*bc lbe bür 
._~et 1 •Herocels• tipi Alman tay- lıarebe tananlat ......._... 4lfllrll- ........ . 
"'-~ ... etıoelra. olan ilci İaliliz mGftGa. ..ı~., • ...,..,...ı ""'ı-..__...,.., ....... ,~,,..., __ ,, 

Tenkid değil tahlil 
Yal lteledi1e brarlarau 4b lueteler 1iJt9 llaNr ftl'dller: 
ı - Tram•J'lar en çek kırlı: kllolDl&re dr'a&le ............-. ot ı rtllllr • 

tok st kOometre sldneldertlr. 
Tabllll: 
- OtemoMI tram•,.._ llratlNlr. 'l'raMftJI 111 ., .... etrr ılı .. • ..... 

.. ldle• tre ............................................ ,.. ...... 

.... u .. bul ... ,.nan .................... , . , lılır alı•,. ,.._ 
ılnltk • lmlrh4lr· 

t - Y.,a .....,, , ... ._.. lr•• s• ._.,k 1111 ıt ,. ..... 
'l'allml: 

_ .. ,......,.... .............. ,.,. , ............ lılır ...... -
zt 11...-. •:ı'ae.,....,.,. ..........,. .._ .. • "'* J•111'111ı1 

:....-.--MI!, - llllli .... ..,,., ...... • .. , ......................... ..... ...... ,.._ -........... . 
1 - -- .............................. 1 ldlı ..... fada ... • ... ,._ .... 
Talalmı 

- ............................. · - tel'4lerlnden biridir. leJrl8el• 
................... ,.. ~ - .... fll'lar. Ana ea4delerln orluna4aa 
........... . ,, • .,. .. ..,... ""' ........ bir '8blr ................ ... 
..... ....... aüll ftll&alarma teblletlerlne llstlk ko1danp peel .. p1...,_ ................. 

!Mlee: - Y....._ JWlndedlr, fabl tatbDd llçt6r. iskele ftrllmeta .......... 
aaa-k ta ,..._ t..-. J81'1erd• bqJp ~ te Juaktı. ...,.._ ,.. 
llaldlnmlan lgal ehDelerl de ,..atı;. Ber releanan talı ...... ...._ at1rM11 
de ımktı ft ........................ ,......, .................... ft ... ..... .... ............ .... ........ ...... Bir,.... .......... en.- ..... 
.....,.... dltllam9' ft Jerhac1e ... ,.. ... .... -"nwh• ......... --
.... Alılıl taMlrte ....... ..,.. ıl• . ... e' • ·- ••• 5 .. 5 •• 
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( Haberleri ) Hükôme1, radyo sahibleri için yeni 
kolayllklar temine ça ll şıyor T rakyada çok şiddetli 

soğuklar hüküm 
.. suru yor •• 

Yolların büyük bir kısmı kapandığından otobüs seferleri 
tamamile durdu, dün lstanbulda dondan düşenler, 

yaralananlar ve hastaneye kaldırılanlar oldu 

Evvelki gün akşama kadar yağan 
k ardan sonra gece müthiş bir ayaz çık
mış ve rokaklardaki kar birikintil~ri 
buz haline gelmiştir. 

Dün şehrimizde ha\·a günE!.'ili ~eç -
mek1c beraber sühunet derecesi dü -

vi edilmek üzere Haseki hastanesine 
kaldı.rılmıştır. 

Dün Trakyadan gelen yolcuların 

anlattıklarına göre Trakyada çok şid -
detli soğuklar hüküm sürmektedir . 
Yollnrın mühim bir kısmı karlardı:ın 
kapan&ğın<lan otıobüs seferleri tama

~lüğünü muhafaza etmiş ve hararet 
en vi;k~ek 1 O. en düşük sıfırın altın - mile durmuştur. 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan 
da 9 santigrad kaydedilmiştir. Dün so- aldığımız malfunata göre dün hava yuı 
kaklarm buz tutması yüzün~fon bazı dun Akdeniz kıyılan ile doğu ve ce -
ufak tefek kazalar olmuş, birçok oto - nub doğusunda kapalı ve yer yer ya -
mobil vr otobüsler motörlerinin don - ğışli. Karadeniz ve orta Anadoluda ka 
ma..c;1nd~.n işliyememişlerdir. palı ve mevzii yağışlı, diğer bölgeler-

Galata köprüsünün bir tarafından de bulutlu geçmi~. rüzgarlar doğu ve 
diğer tarafına geçmekte olan Vasfi is- cenub bölgelerde cenubi istikametten 
minde biri buzdan ayağı kayarak yere yer yer kuvvetli. diğer bölgelerde şi -
düşmüş ve bu sırada b~ından yaralan mali istikametten orta kuvvette es -
mıştır. mi~tir. 

Şi~Jid~ Çınar sokağında 90 sayılı ev Akdenizin garb UJ$rafile Ege ve Ka-
de oturı:ın Borina adlı genç bir kadın radenizde karayel fırtınası dün de de
da İstiklal c.addesinden geçerken buz- vam etmiş, bazı kilçük vapurlar fırtı
dan ayağı kaymış. düşerek kalçasın - na yüzünden Karadenize çıkamamışlar 
d~ y::ıralanrnı.ştır. Yaralı kadın te<la- dır. 

Basma Hatlarının 
muayyen haddi 

tesbit edildi 

Yeni Yunan - Türk 
ticaret anlaşması 
aktedilmek Uzere 

Nazilli fabrikasının basma bezleri ile İki ayar yalon bir zamandanberi Yu 
Bakırköy ve Kayseri fabrikasının Ame- nanistanla yeni bir t icaret anlaşması 
rikan bezlerinin satış fiatları hükümet- ::ıkdecfümek üzere Ankar ada cereyan 
çe tesbit edilmiş ve şehrimizdekı a1Aka- ebnekte olan milzakerelerin neticelen
darlara bildirilmiştir. Ayrıca Sümer - mek üzere olduğu haber a!ımmştır. Bu 
bankın İstanbul ve diğer yerlerdeki sa - sebebl':! muvakkaten temdid edilen es
tı.ş şubelerile yerli mallar pazarlarına da ki an!aşrna y~niden uzatılmamıştır. 
tebligat yap~ır. Harb vaziyetinin u zak yerlerden eşya 

Tü ı tesbit edilen fiatlardan pe- naklinde husule getirdiği güçlükler 
ccar ar, 'k' k 1 k d .. 

rakende mübayaat yapacak, buna mahal ı ı · om.~ mem e et arasın a,. eş!a mu 
u ih . I kl gıv nazarı iti badelesının artmasında da amıl ül -
.u tıyaca ve mesa e uza 1 - k · G · · d y · 
ba 1 ak ak l b. a raf ve kaAr i- ma tqdır. eçen sene 1çın e unanıs-ra a ınar m u ır m s . . . 

. tand:m rnemleketımıze bılhassa pamuk 
lave edilecektir. Basma bezlcrı 31, Ame- · 1. -· 'th .. l"tı ··h· · b tt t 

3 k t f z1 
ıp ıgı ı cı a mu rm nıs e e ar mıs 

ik b 1 · d 3 uruş an a aya sa- , 
r an ez erı e . .. ve T)iy&.~nın ihtiyacı tamamlanmıştır. 
tılınıyacaktır. Bu fıatlara gore satış ya- Yeni anl.ac:mav1 müteakıb karsılıklı ti-

d • d · • t t t kib ve · pılıp yapılma ıgı aımı sure e a caret hacminin fazlalaşacağı anla -
kontrol edilecektir. "ı1mRktadır. 

ltlii. teahhidlerin 
vaziyeti 

Nafia Vekaletinde kurul
muş olan komisyon bazı 

mühim kararlar verdi 

Telsiz kanununun bazı kısımları değiştiriliyor, radyo 
ücretleri iki taksitte alınacak 

Münakalat Vekaleti, iki buçuk sene -ı yalnız o devreye aid ücreti ödenecektir. 
denberi meriyet mevkimde bulunan tel- Muayyen tediye zamanlarından sonra 
siz kanununun bazı kısımlarının değiş • ı vücude getirilmiş olan ra<l.yo tesisatının 
tirilmesine lüzum görmilf ve bu mak - ücretleri, ruhsat alınması icab eden rnüd 

Avrupada harb hali dolayısile ihale ış- sadla yeni bir kanun projesi hazırlamış·! detin bibnesinden itibaren bir ay içinrie 
lerinde alınması lazım gelen tedbırleri tır. tediye edilecektir. Taksıt verildik~en son· 
tetkik ve müzakere etmek üzere bütün Mer'i telsiz kanununda radyo satın a-ı ra i.<.iimalden sarfınazar edılen radyo. i -
vekaletler mümessillerinin ıştirakile Na lındıktan sonra ne kadar zamanda ruh - çin pu1ıSuz bir yazı ile Posta, Telgraf Idn
fıa Veka1etinde kurulmuş olan komisyon satname istihsal mecburiyeti olduğu tas-1 resine müracaat olunacak ve tesisat mü
tarafından hazırlanmış olan rapor üze - rih edilmemiştir. Yeni proje ile radyo - hürlettirilecektir. 
rine Vekiller Heyetince ittihaz edilen ka nun vücude getirildiği veya satın alın - Tesisat mühürlettirildikten sonra üc .. 
rar şehrimideki alakadarlara bildiri! - dığı tarihten itibaren Posta, Telgraf, Te- ret geri verilıniyecek ve başkaca ücret 
miştir. lefon İdaresine müracaatla on beş gUn (de istenmiyeccktir. Bilaha.re mühürün 

İhalelerin zaruretten doğan fesih ve içinde ruhsat a1:ınması hükmü konul - kaldırılması hakkında vakı olacak taleb 
tadillerinin muhasebei umumiye kanunu maktadır. Aynca senelik radyo ücreti - ı o devrenin taksitini vermeğe bağlı ola .. 
mucibince kanuni merasimi tamamla - nin Haziran ayı içinde hepsinin birden caktır. Muayyen müddetler içinde radyo 
nmcaya kadar müteah'h1d!er hakk-ında verilmesini 8.mir olan kanunun 36 ncı 1 

ücretini vermiycnler mahkemeye veril .. 
bir muamele yapılmıyacaktır. maddesi ücretin tediyesinde vatandaşla- mekte idi. Yeni proje ile bu usu1 kaldı • 

Hükômet. devlete karşı taahhüde gi- ra bir kol.aylık olmak üzere iki taksitte rılmaktadır. Müddeti içinde radyo taksi
rişmiş 01anların kendi sun'u taksirleri alınmasını temin edecek şekilde değişti- tini vermiyenler yüzde yirmi fazla.sile 
olmaksızın umumi ahvalden müteveliid rilınektedir. taksiti ödeyeceklerdir. 
sebebler altında büyük zararlara d:.işme- Radyo ruhsatnamesi verilenlerden a- Kanuni taksit müddetinin bitmesin • 
.sini şayanı kabul görmediğinden bugün- Iı_nacak ~cret Mü~ak~lat Ve~aletince t~n I den sonra Posta, Telgraf İdaresinin tah
kü fevkalade vaziyet göz önünde tütu - zım ve Icra Vekıllen Heyetınce tasd!k rirl tebligatı üzerine on gün içinde t:ıksi
larak husule gelen güçükleri makul e - olunacak tarifeye göre tayin edilecek ve ti yüzde yirmi fazlasile vermiyenler için 

iki taksitte alınacaktır. Radyo taksit üc- taksitler iki kat fazlasile alınacak ve mal sas1ar dahilinde halletmeyi adilane bir 
retleri biri Haziranda, diğeri Birincika- memurlukları bu para~arın tahsilinde hareket olarak tav~if etmiştir. Makul se-
nun aylarında tahsil olunacaktır. İkinci tahsili emval kanununa göre muamela 

bcbler dolayısile mümkün olmıyan in - taksit zamanında tesis olunan radyonun yapacaklardır. 
şaat mukavelelerinin feshini muvafık 

görmektedir. 
Mukavelelerin tadili mümkün olan 

hallerde de şartname1er kısmen değiş -
tirilerek inşaata devam edilmesi karar -
laştınlmıştır. 

Roma Büvük Elçimiz 
[e,di 

Rorrıa büyük elçimiz Hüseyin Ra -
gıp Bny<!ur dün sabah Semplon eks -

presile ~ehrimize gelmiştir. Büyük e]
çi dün şehrimizde istirahat etmiş ve 
akşaım ekspresile Ankaraya gitmiş -

tir. 

MiJte/errlk: Ticaret işl~rl: 

Emniyette yeni tayinler D~polar ihr aç mallarile doldu 
Bir müddettenberi şehrimiz eınniye: Şelli-imizde depo. antrepo, ardiye ve 

müdür muavinliğinde bulunan kıymetlı ı mal k0nu1ması mümkün olabilen yer• 
mülkiyecilerimizden Daniş Yurdakulun, leri.n kısmı azami ihraç emtialari2e 
Çankaya Kaymakamlığına, bu suretle . _ 
kendisinden inhilal eden müdür mua _ dolmuştur. Bu vazıyet ~~doludan ge-
vinli ~ine de İzmir emniyet müdürü Sa- len malların konulması ıçın yer temi
Jahat~inin tayin edildikleri haber alın _ ninde müşkülat doğurduğu gibi standar 

mıştır. 

Emniyet dördüncü şube amiri irfan 
Yalçın da şehrimiz Emniyet Müdürlüğü 
kadrosuna verilmiş vazifesine başlamış
tır. 

dize eclikcek malların işlenmesine yarı. 
yacak yerlerin de azb'ilması gibi bir ne
tice doğurmuştur. Dün şehrimizdeki 
vapur acenteleri bugünlerde ihraı; em
tialarmı yüklemek üzere birçok vapur"" 

Alınanyaya giden bir feri ların geleceğini alakadarlara bildirmiş· 
Hii.seyin Ragıp Baydur dün kendi - heyetimiz döndü lerdir. Mevcud mSllar sevke<lilir eclil-

sile görüşen gazetecilere bu seyahati Almanyada yaptırılan yolcu gemile - mez Anadoludan yeni stoklar celbedi1e-
etraf,ndl şunları söylemiştir: rimizi teslim almak üzere dokuz ay ev - cektir. 

_ Mezuniyetle geldim. Bir hafta vel Alnıanyaya giden Necmettin Erelin 
· reisligyindeki fen heyeti dün sabah şeh - Bir otomobil dükkana ve elektrik 

kadar kaldıktan sonra Romalya dönece 
rimize döıunüştür. direğine tos1adı 

gyim. Türkiv .. e ve İtalya arasındaki mü- 1 d zdıgyırnız g·b· Alın Evve ce e ya 1 ı anya - Evvelki gece saat 24 te Bebeğe git-

Pof".•'~ : 
nasebetler çok iyi ve normal bir hal - daki vapurlarunızm getirilmesi "'şimdi- mek' e olan c::oför Mordinin idaresinde 

Dit!'""r taraftan Macaristan ve İsv<'ç ı h' · :t 
· ~ dedir. Yeni imzalanan :ticaıret muka - lik mümkün ° amamış ve tikümetimlz ki otomobil. Ortaiköyde Muallimnaci 

hükl1metleri1e yapılmakta ofa~ ticaret dak' ti · t ·· · Alınan daki f h veleleri iki memleket arasın ı ra - bu vazıye u.zenne ya ' en ey caddesinden !!ecerken bu cadde üze -
k 1 d ve 1{1r"ing anlaşmaları görüşmeleri mü t· · · çagırmv ıştır F h ı·ı b' ~· 

Bir yankesici ya a an 1 ret i~lerini daha ziyade inkişaf etti - e mı gen · en eye 1 e ır - rinde bulunan 4 1 sayılı şekerci dükka~ 
said bir hava içinde devam etmekte - ~ ı·kt giden gemi tayfa v .. tt bat nın 

b k · · kf ı e e mure e 1 nına çarpmı:;tır. Dün Tahtakalede ir yan esıcı. pa- dir. İsveç1ilerle yapılmakta olan mü - rece ır. hepsi de memleketimize dönmüşlerdir . 
. rasmı çalmak istediği adam tarafından zakerelerin bugünlerde biteceği ve anr k II ka Bu esnada şoför ma•nevra yapmak 

S 1 K Zelzele mınta ası ayvan ydı başladı istemi!=. muvaffak olamıyarak bu se -suçüsFı yakalanmıştır. uç u asmı .- laşmıımn parafe edileceği haber veril- Mı· v k~l :1k · -
Ç·ı k d d b • k lk a ıye e a eti şehrimizdeki alc.ı a - ferd~ yol Ü!';tündeki elektrik direğine paşadc:1. oturan Ahmed ı e a ın a !- mektNiir. köylülerinın a ınmaSI darlara yeni bir emir göndererek hayvan 

ridir. Y<ıkırı. bir zamanda bir Holanda t i- 2li.r aat VekAleti zelzele mıntakasında vergisi kanunu mucibince Nisan ayının toslamıştır. 

Ahmed Çilek dün Tahtcıkale<le bi.r caret heyetinin memleketimize gelerek bulunan köylülerimizin kısa bir zaman- birinci gününden 15 inci günü akşamına 
seyyar satıcıdan bir yün atkı alrncıkta hükCımetimizle bir aniasma akdi etra•- da müstahsil bir hale getirilmesi etra - kadar kayıd defterlerine kaydettirilme-

fında müzakerelerde bulunacağı bil - d b:ih ı d k ·ı h ı 

Her iki çarpışma da çok şiddetli ol· 
duğundan, otomobil ehemmiyetli su -

rette hasara uğramıştır. 
olan o.mele Mchmedin yanına sokul - fında tetkikler yapmaktadır. Ziraat Ve- en mez .. a ar a . esı en . a. yvan arın 

- dirilm~ .. ktedir. k k dd J ,..;...ı d k k t am kaleti köy!ünün vaziyetini tetkik ve ih- aça a ı ı e ver5"°'n en ı ı a z Zı:ıbıta, kaza etrafında tahkikata ba~ 
muş. al!şveri 1le meşgul cı1 masından is

tifade ederek cüzdanım aşırmak iste -
· h"l k .. 1 1 cezası alınmasını bildirmiştir. lamı~tır. 
lli~~O l a~m ti~~~nı~~t ~~UZ~ ~ree ==========~====================~ 

mistir. 
İ~in. farkına varan amele Tv1ehmed 

hırsızı y:ıkalamış ve polise teslim et -

1'\"'~a!"ltasında Kodaman sokağında mıntakasına muhtelif ekiple:r göndermiş-
2 7 c:avıda oturan Va'S1f dlin köprüden tir. Bu ekipler ihtiyaçları tesbit ederek 
crec,.,rken şoför Alinin idaresindt-ki Vekalete bildirmeğe başlamışlardır. 
1840 ~avılı otomobilin sadmesine ma - Ziraat Vekaleti muhtelif yerlerden 

miştir. ruz ~alm'stır. havvan ve tohumluk mübayaa etmekte 
Ahm"'d Çelik dün rneşhud suçlar Bu carpma netioesinde vücudünün ve. peyderpey zelzele mıntakasındaki 

müddeiumumiliğine verilmiştir. muhtelif yerlerinden yaralanan Va~ıf köy~ülerimize tevzi etmektedir. Vekalet 

Üç yangın başlangıcı hasta"'1f'VC kaldınlmıs, kazava sebeb o- aımakta olduğu tedbirlerle önümüzdeki 
lan ~oför hakkında t akibata baslanmış ekim mevsiminde lt'öylümüıün müstah -

Evvelki gün şehrimizde üç yang;n ~ır. sil bir hale getirilmesini temın edecek 
vak'ası olrnu~. fakat tevec::c::ülerine me:v * Galatada Yazıcı soka~n<laki Ka·- tir. 
dan ver'lmeden itfaiye tarafından si)n manto hanında oturan David adında 
dürülmi.istür. bir mu~\'İ f!ün Sişhane yokuşund'an 

· r:rrrprl•o,., , c::0för Muc:t~anın ida,.e.:;inrie Sanycrde Istt-lvova aid 132 savılı 
ki t 776 ~avılı otobüsün çarpmasile ba-

fınndan yangın çıkmış. derhal sön -
d ürül.müc:.tür. c:ınrfon yara1anmıstır. 

Yaralı BeYoe-ıu hastanesine kald•rıl 
Kızıltoprakta Kayı.şdağı caddesin - mıc:. ~nför vakalanmıştır. 

de '4f\ !.nyılı ltöşkün alt katında.ki soba- Ünh-ersitE'ye musallat olan palto hırıoıızı 
nın bomları tutusmuş ve ateş kaplama Bir müddettenberi Üniversitede s;k 
lara sirayet etmek üzere iken söndü-
rtllmü.<;ti.ir. sık pardesü ve palto hırsızhkları olmak 

Üçüncü yangın d.a Yedikulede ol _ tadır. Evvelki gün de biri Hukuk. di -
muştur. ~eri İk~ısadd:m olmak üzere iki tale -

Hac.ıevhat mr.1~allesincie tramvay 

cadrtesi:ıde Ablülfızize aid ahşab i ki 

katlı evin üst katındaki odadan yan -
gın çıkmış ve bu oda kamilen yandık-

tan sonra. yangın yerine gelen itfaiye 
tarafıd~m ateş söndürülmüştür. 

ben in paltoları çaılınmıştır. 

Hırsızlıkların bu suretle Üniversite 
bina~u 1çinde teakub etmesi zabıtarn1 -
zm ehemmiyetle nazarı dikkatini cel
bettiğinden lazım gelen tetkikat ve ta
kibata büyük bir hassasiyetle deva'ın 
edilmektedir. 

Balıktan zehirlendi 

Gafafada Mekteb sokağında 23 nu
.nara;ı pvde oturan Bürhan dün öğle 

vemeğinde balık yemış, bir müddet 
;onra zehirlenme aJaimi gösterdiğin -

den tedavi edilmek üzP.re Beyoğlu has
tanrc:inc• kaldmlmışt1r. 

Zehirlenme hadisesi etrafında za -
bıta tahkikata başlamış bulunmakta -
dır. 

Tramvay - Otomobil müsademesi 

Dün Perapalas otelinin önünde bir 
otomobme tramvay müsademe etmiş, 

neticede her iltisi de ehemmiyetli su -
rette has:ira uğramışlardır. 

Zabıto. kaza etrafında tahkikat yap 
~aktad•r 

Devlet demiryolları ve liman ları i~ letm 3si umum idlrasi ilanlar ı 1 
Muhammen bedeli 32195 Ura olan 18 ka!c.r.ı. muhtelif ampuller 18/ 4/ 1940 Per~e.nbe 

günü saat 15,30 da kapalı zarf usuiü ile Ankarnd.:ı idare binasında satın alınacaktır. 
Bu 1~(' girmek lstiyenlerln (2414,63) llrnlık muvakkat teminat ile kanunun tayin et~l~l 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 z:ı kadar komisyon reisliğine vermı::lert 
lbımdır. 

Şa,.t:ıı:ı.meltır (161) kuruşa Ankara va H;~darpa•şa veznelerinde satılmaktadır. (1613) 

•• Muhammen bedeli :ı-t 000 lira olan 30 ton neft yağı 1413/ 1940 Perşembe günü saat 
15 de taahhüdünü ifa edemiyen müteahhidl namına açık eksiltme usulü ile Ankarada 
idare binasında satm almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenJerin (1800) liralık muv .... kkat teminat ile kan unun tayin ettiğt 
vesikaları hamilen eksiltme saatine kacl?.r komisyonda isbatı vUcud etmeleri lA.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada M:ılzem~ Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüın 

ve <=3evk ŞefUğlnden dağıtılacaktır. (1538) 

Istanbul Levazım Amirliğinden: 
Memleket dışından 1000 na 1500 baş top beygiri 8 Mart/940 Cuma giinü saat H de 

Ankaracla M . M. v. satın alma komisyonunda µazarlıkla satın alınacaktır. Alakadar 
firmaiar daha evvel komisyona m üracaatla şernltı ögı"eneb. llrler. Pazarlığa i~tirft.k ede. 
cekler teJrJH edeceklert son fiat üzerinden kati te"l.Jı~auarı ve diğer kanuni vesikalarlle 
birliJrte pazarlık gün ve saatte komi.:;ycnd:ı hazır bulunmaları. 0676) 

Maarif l\ı!atba ... sı Müdürlüğünden: 
Nevi Muhammen bede:li 'l'v 7 .5 pey akçesl 

Sığınak 3776,80 Ura 282.26 lira 
M:ıtbaam12 lçln yapılacak olan gazdan korunma ~ığınağının 

1940 f>C'r~embe günü saat 15 te Cağalo~lu.1da Yük~ek l\fektebler 
kılın:lca k tır. 

Şartname ve diğer evrak Müdürlüğümüzde görül~billr. 

açık eksiltmesi 14/IIII 
Muhasebecll1ğtnde ıcrıı 

İsteklilerin pey ak9elertn1 veya temlnatı:ırmı yatırmış oldukları Jıı:ı lde o gün o aaatte 
komisyonda hazır bulunmaları. (1523) 



4 Kart SON POSTA 

Finlô diyaya r 
eles· sade • 

1 m 
ve heye • • s 

' 
an 

,..- -·--.. -.... ·-· .. ·-- Y A Z A N ._ ............................ -·-···~ 
~Emekli general a Emir Erkilet ~ 
i '' Son Posta ,, nın askeri muhartiri ~ . . r ....... -_. ....................... _._. __ ------ ._ .......................... - ... ----. ........ 1 

ispartada Halkevi faaliyeti 

tarafından ve orta o

kul resim öğretmeni 

his 
• 
1 

) 

~·· 
1 H Jseler K rşısuı da 1 

KARA 
· Golden lapa tapa yağan kan sev

mem, amma kar gibi lıipaı yağsaydı ba
yılırdım. 

* Top!arm envaı vardır: 
Sahro topu. 
Cebel topu. 
Ağır top. 
Futbol topu, 
Tüccll rın attığı top .• 
Bunlardan en tehlıkesizi kar topu 

amma. yazık kı bu~ünlerde bütün dün
yaJ diğcrlerilc meşgul. 

* Açıkgöz. bastoncunun dükkanına 
girdi: 

- Bu modası geçmiş b !;tonlar k ça? 
- Bec.-er ku 

S.7fa 1 

DA Ü R 
Komürcü kar yağarken dükkinınuı 

önüne çıktı: 
- İkı adam boyu yağsa, yirmi adın» 

boyunda yırmi apartımaaı salubi olur
dum. 

* Ma"'t d~ündü: 
- Bir yanlışlık olacak amma nedir. 

ben n i erken geldim, yoksa kar mı geç 
kaldı? 

* Çol'lıaa sordular: 
- İlkbaharda ne olur? 
Ct>vii b verdi: 
- Lapa lapa kar yağar. 

* n baktırır kazma kü-

u büktüm: 

Çayın muhte!if hassaları 
Çay. İngilizle -

rin çok sevdıkl~ri 
içkidir. Meşh1.1r 

İngiliz amintlı 
Sydney Smith 
çay için der ki: 

c- Harareti -
ıiz mi var, çay 
teskin erler. 

Üşüdünüz mü, çay için ısınırsı 
.nız! 

.• Halsiz mi düştünüz. Çay içın kuv 
vetler.diğinizi hissedersiniz. 

• . . Sinirli misı.niz. çay en tesirli 
müsckk"11dir. 

Okt1gucalarıma 
Cevablarım 
Muşta Bay .A..: 
- Evet, Kadıköylü Bayan A. ev

lenmek istiyordu, 10-1-940 tanhll ga
zetenin gene bu sütununda bir mek
tubu çıkını.şu, namına bırçok teklıf 

geldi, geleni rı kendi.siM yolladım ve 
bana yazdıgı ı ıncı bır meklubdan an
ad m kı, tal blerden bırile uzaktan 
bır konuşmaya gırışmlştır, hatta ~n
d n fıkir de ormuştu. Cevabınu hu-
susi bır mektubln göndermiştim. Fa
kat Kadıko) lu Ba) A. nın adrl"'si 

d JOktur, keı dısi her mektubun
ar eder, ben de cevabımı yazar 

y z yırtar, sonra da unuturum. 
Demek oluyor ki adresı size veremi-
ycc ım, fakat tah n ediyorum ki, 
bu atırları gorc kt r eğPr merak e
der de benden r ... a soylerım ve bu 
sütunlarda gorursunüz. 

* 
Eluzıi"r'da evlenmek istiyen 

genç kız 

Bir m ktub a dırn, zarfının üzerin
de g çekten Elaz g postanesinin dam-

gası var. Ya1.ı da gerçekten bir kadm 
yazısı .. 

Mektubun başında bir cümle: 
- Mektubumu aımca salun hayret 

etmeyin, dıyor. , 
Hayret etmek adetım değildır. HPr 

şey olabilir telakki etmek feJsefcsi 
saç lan beyazlanmış insanhırın im ti~ a
zı ve zırhı oJacak. Yalnız bu mektu
bur beni chayreh e düşürdüğünu ıli

raf edeceğim. Hulasaten diyor ki. 
- cBcn orta mekteb mezunuyum. 

biraz hu usi tahsilim var, çok iyı b•r 
aılenin kızıyım, çirkin de dC'ğılım, fa
kat işte şu yaşa gcld ğım haine e an 
evlenemedim, benim derdune bır ÇJıe 
bulamaz mısınız?. 

Ben İstanbuldayım, g nç kız e 
Türk yurdunun burava en uzak k ... 
sindedir. Adresim Vt>rcml•m, hü\J,>ell· 
ni anlatacak şekilde va ,:y ami1m, 
evlenem miş genç kızlara acırım, fa
kat acımak hissi henüz koca ar m k 
tcşebbiı une kadar varmadı. Bu gı·ı ç 
kız leh nele pren ipte hır defa ık o r 
· t sn y m bıle i t<-d ~ kocayı na

l bu nbıl m? Hü a kendısıne hır 
~ rdımım dokunam y cak dive kor-
karım. TEYZZ 
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İSIR 
SIDAD • 

ır tanla iz İVii Trenden a.tlıy~;ik;d~n 
Sultan ismi -/smail Hakkı - Düğün ue zigaf et-Cemiget 
aleyhinde bir teşekkül - lamail Hakkının bir çocukluk 

hareketi -Tasarrufa riaget - iki düğün dalıa 
Bir ..ıtanıa nlenme:t elbette pek ca- dfjer Wr ziyalMe daha phid olduk: ma hikiyeler, -türlü garib iftiralar .ay. 

silleye malik tır ifti. Sultan iamlntn al- Sadrazam Hakb Patama ıüze1 bir nut- lenmiştir. Kendisıne dair intıbalanmı 
tında .o.lenmif nice güzel, pir ile dolu ku... tuYir ederken bunlan tashih etmek ar
laayaller olmak Ibımdı. GençJ.ilin teVda Öyle amıedlJWWD ld IMı yeni çift pek au ederim. Bugün yalnız ona aUedilen 
Wyalan arasında gizlenen ft tirlil e-J 8eVipiler, ve pek J1M.W

0

ud bir hayat ıeçir· hilletten bltısedeceğim: 
mellerin vldlerile 8'ilüm8eyen. fUl'&dan diler. Ne yazık ld bende Enverden çok Sultan Refadın bütün veliahtlik ..., 
'~ hiklyelerden, prk masalların- daha i1t Wr batlra bırakan bu aenç, tali· manını, otuz aeneden fazla aüren mah
ün t.irikm.it .Wtan simaları ıece rüya- hin mtıt'um Wr dlvesile bekleııemiym rumiyet ve mazlumiyet hayatını, naaıı 
1annı *liJ& 197lerdl, elbette. Buna bir ZMMnda ha,ata gCSzlerini kapadı. sıkı vesait içinde mahpus denecek ,.kil
lllw etmek llam plen tefentat ta var- İamail HaJdndn tek Wr hatıra nr ld deld 6mıi1 düşünülünce hükmedilir ki 
•: KJmeklar, uabalar, atlar, lhttfun ve Jrendiainln delil, pnçUk atepnin, bir bu adam pek bolluk içinde y&famafa a
_._ lçhıde Jmnılmut bir ha,at, fazla heyeeua hamlelİDill aleyhine bydolu- Jqkın Cleiilitt. Pek muktesid, pek muta-
elarak riltbeler, ntpnlar ft Mpmıin Ü· nabilir. Sultan Rlıfad umınının IOll yıl- aarrıftı; masarifinin varidatını qmama. • 

wiDcle laıl•klanla iyi tmh,_., etrafta lan emwnnda ordunun bazı zabitleri a- mna mütekayyid olmak niyeti, cimri oı- ı Birden. bir yıldırmı aür'attıe bir de- yajlL. bu çtzıller, bu renk brrer boya-
~ w hued thtizadan u,wbrarak rasmda im neft ilJan, daha d~lrum İt- mak elemek değildir; biWda bazhıei hu- mir 'Çember btleklerlne ,..tıı... dan ibaret.. hiç fÜphesiz boyat ••• 
tn iWI eden tııir invan: Demedi llazreti tihad w Tenldd aleyhinde bır hareket "Ul"JD Wll&iü dairesinde mahdud, fakat Komiser Sedad dojrularak w kor • Ayni zamanda arada bir ooa baktıJr,. 
~.. ~ ıe~ekte leli. Hallaklran tlnva- makul ve nw:but bir semahati vardı. kunç gözlerini Mıgnın.ll dibnk onun ç.a kadının asabileftiğini ve bu halini 
aı kadar culbeye malik ela Wr te- Dile tefekltü1 eden ft ipuçları muhalif· Hazine)ll f&Şlrtacak derecede israfa iık1 elin birden apışmlfb... Genç. ıizlemeğe çalıştığını fM'ketti. cLeta • 

J9 ıau,. lAbYJd blınamads. ...._ır.ıe ara- !::un elinde :;:::mm hh' heyet akıbeti fnhimakint. görmedim, fakat icab ettJkçe kuvvet:, mile~ meleke • sahibi feb pansiyonunda Aleksandra ismini 
Ja im .. rekabet '" ~ hialeri aebeb ol~yeaek ftbim hadisata ve hal müsaid o~dukça saltanat pnına bir erkekle bu ihtiyar kadın tıyafe • taşıyan kadın aklına geldi. Bu kadın, 
._..., elura... . llyık olan masaıiften çekinmezdi Her tindeki kızın mücadelem ~ slirme- Pendiğe davet edilmişti. Sedadın pa • 

•,.-m ar~ ft Mlrriyet Bır IÜB L6t.ft Bey elinde, gayet adi pydeıı nvel hazine tarafından tesviye dl. Sedad· keti aşırmak tıertil>Mtını altüst ettiğine 
~- bir ele t.man Hakkı bir peml>e lilıd kerine kurfUJl kal~ olunmak icab eden maiyet tahaiAtını o- _ ~ .esini gılwma• tlmdl im • göre onu otele girip çıkarken görmüş 
ftnlı lıı:i İtühad ft TenJdd Wlblan le yamlnuf bir mektuıb aallıyarak, hare- na bıraktıktan .oma kendiabıbı husul! ' WJ kompartimanda tanımı bu ..A .. ..ııen 
~ pek ı:iyade tnilm bir ıençtt. me çekilmek lzere mabeynden ayrılan murafianna, bu meyanda haremi hfl· dad işaretini çekecelim... . . ~· 3 ........ 

Ona Hafız Hakkı clerlermlf. Ne için? hunkin yaka1ıadı. Ben de orada idim, mayuna aid maatlarla ihtiyaçlara k81'fl· Dedili zaman s.e, nmbuhane kıv ~bile~ o~bilirdi. Yanı. bu kadın 
B•kibtm hafla mı idi, ,.._ kalbinin kAğıch htınkirl ftrdf. Mektub befma- Irk olmak Clzere hazineden her ay ancak ranıyor: yu:W.e yüz değiL fakat belki de 0 ka • 
...., elan afvetindlD c1oıa11 :mı böy- beynciye gönderilmi§, fakat hilnklra hi- btıı Jira celbeder, fUJla buna verilecek a- - Siz delfsinb plfba ... Ne oluyor- dındı.. .. . 
le teDdlt ecUlmifti· bi1miJ'Ol'Wll, fakat o- taben yuı1mlftı. Hilnklr: - Bu nedir? ttyelerle arayın padişah namına yapJJa- suınuz? Bırakın beni ... Yoksa hayla • f~te bu §Uphe içinde artık k.aqısınr 
mm pek t&m1z abJIJnndaa, •dedillilin- diye eonınca liJMlm teklinden ft muh· cat huswd mahiyette ufaktefek masraf- racağlrn!. daki yolcı.mun hiç bir .. M:reketini kaçır· 
Un, mahviyeti Mvarmdaa bahleden ya- -teviyatıiıdan cam pek aıkkuı görünen lan lçin clbi hümlydnun ayda bin lira- - Hayır; eliınden kurtulamazsın. mamıştı. Arada bir buyuk çantada do
lm clmtlan IRı aenç aüitl 0 darece Utfi Bey böyle zamanlarda IÖzlenne dan fazla sarfetmemesine dikkat ederdi Raykırmak mı iniyorsun? Haydi, rica laşan bu elin birden alnına bir rovol • 
~ki. Jrendıel>e lüçi* vaJQt bir tıutmıuk wım 8hıirlililile ~· Ba ~ki PIDUJ~ ~ •71m ~im ..m .. Qe. vıer dayemmı ihtimalini bile dücüııdil. 
terw etnıemiı ohnakl- beraber ben de İsmail Hakkı lrihıklra karp prlb bir fıass8 -ıi1çbil- zaman idaresini pşırmamıt- lecek olanlar bU fhtlyar ~ ktvafe- ve nthayet ohun bir şişe çıbrd'gım 
tıu Ji:W... ıüze1 nafi 81Dell kabul et- ifade, ve, bir nuih tavrı ile Hürriyetie- tır. Hisset insadı gecmiş zamanda saray- tinde saklanan mahlfıkun kim oldu • kirp!klerinin arasından gördü. 
aittim. ve hiçbir uman bunları tekzib bediye tıepestnde ahitleri bir toplantıya dan milsteftd olmak itiyadında bulunan- tunu görürler!... Horul horul uyur vaziyette. fakat 
edea.k bir emareye teucllf etmedim. u- ~vet edıettk onlan dolnı yola ve asker- 1ar tarafından ipe edilmiş bir iftiradan Sedad. biraz evvel tren birdenbire hakikatte tam tetik üstünde bekledi. 
aktan kendisini ltirkaç bre ı&ıfüm. lile yalapca:t bir intizam. •e mldya~a ibarettir: eter aarfiyatmı hazinenin ve- durur durmaz. ftzerine yı:kıl.Ml kadın Hasmını tam kendisine yaklaştığı sıra
Obll miydi? Bana IU'ahaten cnab ve- sevkedecek tarzda bir nutuk irad eye- saltile tenine dikkat etmemiş olsaydı vücudünün hiç de ihtiyar bir vücud da yakaladı. 
~· Herhalde kara 16deri ve mek tavsiyesinde bulunuyrodu. Kllıdm IU'&Y pek ziyade müıkilllt içlııde yuvar- olmadtğına dikkat et:mifti. Bu nAgiha- Ş"mdi onu karşısında Pendiğe kadar 
mmımw sf"'NI, IMftWl mdanu imana tekli, ifadenin 'ft teklifin garabeti; hele l lamr giderdi ni sadme o.zerine birden uzanan avu - alıkoymak. orada tevkif ettirmek 11-
lyle meak bir his ftri,.O ki 1Mı efk&- :!'~~':ık t 01:.0 bdyle Semahatinin bariz bir misalini yuka- cu içine sert ve dik bir kadm etı ge • zımdı. Bu da güç bir şey değildi. Fakat 
me meni evafını birhıftiıwek Mıı de r n • e e tav- nda IUltanlann dOtnnlerl vesilesi! ha- lince bunun g&rlhıdüğünden başka bir Sarenin nasıl bir kadın olduğunu bil· 
m1lft ua:t bir dosta obmapum.. laiyea 6yle çoeukhıt neticesfle bir heye- zinesl tarafından l&rlolunan ~ t şey olduğuna hemen hükmederek dik mediği için bu iş. Sedada güç görün-

Vakta ki Enwrin bir •ltanla isdivacı canın telfrf altında yapılım' fdi ki hftn- q- katini arttırmıştı. müyordu. Halbuki ... 
9Ukua kil da Sa:"1ıattin eı din" klr hiç 1esini ~dan ve klğıdı at- kil eder. Difer bir misalini de, gene bay-

... • 0 en ın madan h ilden d hli d 1un le dQjün vaile5ile, bqldtibinin ve Jkin- Ondan 11<>nra karşıamdakinden şüp- Feleğin çemberinden geçmiş, şeyta-
brllmlerinden 'birine talil> oldu. Onu bu devam ~e bizi orada eb~~ yo a el ~yebynclsinin kızlan hakkında IÖ9- besi a..-tarak onu dikkatle. fakat hiq na küllih giydirmiş olan Sare vaziyeti 
talebe aevkedm amillenlm biri pek be- Ldtfl ._ bu w.a.c1ı • terdilf mGrilvvette fÖrdilk. belU etmeden tetkike. teceasüae ko • derhal kavradı ve bu yeni vaziyete glS-
eerl Wr hia olmalıydı: cO olsun da ben ~~ -.A ' uun uzun teem- yutmuştu· Kendi kendine: re hazırlanmak icab ettiğini düşündü. 
ile için olmıyayım?• kaNHndm Wr duy- Dil ve iltipn etmeden hünlclra arıet- Bu ilci atın evlendlrilecek kızlan ft1'- - Bqmda peruka var; değil mi? Evvel! teslimiyet gösterdi. gözlerini 
1'1··· Kendisine clolt olan tttibacl w Te- melde aceleye bpümıf. o da linirlerinin dı, lltizal1 edildikten IODl1l ılınan tuvib ôyleya ... Yüru de mükemmel mak • <Dnamı 11 mıea •Jf• .. > 
nJdı:I .-kAnile beraber IMı taleW htinkAr bir tubanma IDlfltb olmuf idi Eler iradeal ctzmDe nikihlaruıın icrasını mtl-
.. tente etti; IU'8J' ltelkındı, Werde fmıan Hakkıyı wdine eelbedenk anu teabb hazine! hula mfldiri ummm.1 ft Şllkran ile Tevfik beyle ben huzura ı harem ataıarmı dfll(1nlerde tarafından 
tle mmmuniyet1e tellkld edUm bu ta- ikaz etm1f olaydı bu hem ,un, hem Hacı Feyzi efendi bqkltlble ildnol ma- ÇJkt* w llyık olan tefelddlr veclbeainl hazır bulunmap memur ettı; ve, fazla 
•nw, mutad elan t.ıtfttund .. flfle mabl,wt itibartle llrib e1m Mdi8eye l>eJnciyi, telılkld ettili bir lradel .-tJe- ifa ettik. Her Od c:lüjfl.n bu ayede adeta 1 olarak mabeyn orkeatruile incesaz takı· 
.,.,...,., .,eni çiftin lbmet,ahı olarak mahal b)mMNf olmdu.. cim haberdar etti. HOnJrlr )m1anD plin llUltanlara y.ptlenJer bbllinden mükem- mını gece lflndh ikametgllqmızda bu· 
tlllldr w tefrit eılllen kanatta dqln .,... Dqlnlerdea Mhlederlra pMme ald odalarile yatak odalannm bl1ttln tefer- mellyet fll'8itt içinde JÇıldı. Hattl hiln- lundurarak meruime bahp nept etti. 
fildi, w ._..,. Wrum k--mdl llmr Wr habn1" b;clw' wt. w bu Jamlarda rtıatile n clq(1n muartflnln Wfel Sca- kir bu IUnt1e ..-Uen 16t1lfle de ka- Heyhat! Hayat hep öyle nept daire
edfJm dra1arda Jralabelık 1llr _,.. Mlntlra bı'fl lllr fllknn ~ ed~ batlle tıulne tarafında e.vl).me ba- naat etmı,enk p1bı1ere birer hediJe sinde cereyan edebllileydt; ve böyle bat
slyafet verildi. Bls de clavetltler arasın- mek lltlyonJm. mı.,t ...,. etımf. Bu haberi alınca 16ndermekten prl clmmadı; haremi bte lıyan dülQnler hep liyle devam ebeydi!" 
.. idik. O gece J91M1m 80mm& clolr1l Saltan R....ı llMJnıuJa birçok uydur- bumle ,.ım..t tabii olan memnuniJ9t ma:JUlldan WJ'90k hulDedar utaiarmı, Halid Zit1" Upklıgi? 

_ YaJnız birbıL evvell yalnıı en ı .._ ...._ ma tefrllr.Mr. 50 • 1 - Her py hazır bugün piiyoruz. 
bOyüllni MiyHyecelfm Mualll hanım, • Ded!. 
Jlaiı.,.. yardım edin .. ben gebeyim.. E ., l I Babam Mualllyı l&rdiilfine çok n-

Yilzll istikrahla buruttu: vindi. Konuşamıyor, llkin memnuniy• 
_ Ydi, saaa da kıydılar denıek tini izhar ediyordu. 

ltlr kelime Miylemeyiniz. Her feYi an · A B Beraber çıktık. Köte başında beni bir 
byorum ve blliyorum. Yapanlan. na K otomobile bindirdi. Beyojluna çıkt~ 
.ı yaptıklanm. kim olduklarım.. Bilmediğim birçok 11<>kaklardan seçtik. 

- NuıL ktmcı.ı duydunud Perdeleri kapdh lot bir aputımanm 
- IDç killMleda.. inanlar ba teli- kapısında durduk. Korkuyor muydum? 

kete lilMb obnacll mı!. Bu Jrlll... götürürüm. Ben ld. ,nn bakarJlll l&Dli. güni1 ben her "yt hazırlar. gelir alınm tebcil edilmi lAyik 6ril Başıma gelen ilk vak'a olduğu için he-
- Babunm ytınltne iner ... Aldır- Ellerine sanJıcbm, Öpecektim. çekti. senı.. ye 1 ~.:.an yecanl1 mıydun bilmiyonun? Tltriyor-

mak ~-,m.. bamıt 1-tr akıl _ Ne yapıymnm. bırak ta biraz ın- Parayı avucumun içine nkıftırclı: dum. MuallA bana cesaret veriyordu: 
ııremı.. yardım edtn. DeU olacafmı sanlık etmenin •vldni tadayım. Bot _ t ld bana tesadüf ettin.. MuaUA ıeUr ilmid1le aokap çıkmı- - Korkacak hiç bir şey yok. pazar., 
JCime «ideyim' Ahr1ar an. 9* para is- naanlık &zenilecek bir P1T delil ya!. HDlu ~ jin itle delildi bunlar yordum, Beş lira bizi bir hatta geçin- Iılı öyle yaptım. Ameliyatı bayıltarak 
terler mi? J:!ı1::1 =· ya bir tt!Y BatJmı 6nihne eğdim; utananac Bu ıerece thr · direbWr. Blıkbldın btru mflaade daha yapacak ..• 
olursam .. vı ~UJIL J'a- b-..L.I ~-d - pwaya sizin tiyacına 'YUia' 4-..-.ıı~- 'D~ y 1n sivri ,_ lh eni dokto bt babam. babmı ne yapar!. - Doktor para ister .. hal 1.m.1 .,"' e.. Omuzlarmı lilktt: · .. loCUllll. mu.taya vermezsem, wresiy• a ız 18&& erm ~ 

DudakJannı Jm'lJOftla; birdenbire: S6zthnti kesti:: _ Adam sen ele. Ji beecolfnt ihtar etti. Hiç bir f81 aY*Janmın am~llyat masasının demır-
- Merak etme brdılflm dedi.. iten - Bwıu dOflmne. Şayed benim ver- · nasıl kuandılJm ~de J'Ok. Her te7 düzelir .. evvelA lerine .ıeçirlldijini. burnuma bir mu-

bt re bulurum. lf abm iki san mem g6elne p!eı9e, ftı1din olchıiu za- sence malam.. bu Üflm bhbç mlalbıi kamımdatl hallolmalı kenin mdilini hatırlıyorum. ;:!:t ~. aerede ,atMM&t man &tenini. tıDnmn. · · · 11 Mart Lysol kok.usu içinde ıöderimi att 
Evde yatıırıml Catwm ._ Bir ... Uraht pbr- Aclreihnl aldı, Çlktı. gtttt. B bm. 

- Baban anlam.iZ mı? JIUlb: itte eemlyethı tekmeyi attıtı lnll!l.· ulln ayala lralctım. Dizlerim tut- Koltuklarıma prek otomobile m-
~ cat MJde deifl ...... - ._ al ............ p ldaN itte lftd awbt ve thaa · muyor, tutuna tnıtmw clolapbillyoıımı- diMiler. :ive geldik. Mualli hastalan· 
~-----*-...,.-' ... e&.. .._ate•"' .. ._., •dlıat 1Jd•t ıan.tıe ~ .~;:_,_ lluaDl iç l6b - lildl- Kapıdaıı dıtuDı &ayledL h4en Hraber ıezmiya 

- CWIYe ~~- ' -- labd atıtwır.: 411e çım,.tık. , ..... _., 



4 Mart 

Çocuk alblselerindel 
renkli işleme 

ltenkD ttlmle fOC8klara dalma güzel 
'9rünilr. Çtlüıl ....... BUbenp tatlı 
~JllPhna. .• 

Bunu ,.ım. im ~ elbiselerine de
tn, erkek 90CÜlara • ;yapabilfnfnlz ta
lın. K:üçtık ~ \içim sadeltll zaru
ıt olmakla Mıraber renk sadelilf hiç te 
bota gider bir ıer delildir. Binaenaleyh 

later Jnz. ister oflan biitiln çocuk elbise

lerine ten ve iç açan renkler karıştırmak 
fawatmı~. 

Örgü buna aon derece mduiddir. En 

'-it bir &wGmın, • aUk renkte bir ,tı
nan üstil renk ımt lfleııiverince &iilen 

feY bamt.apa bir hal alıverir. Verdilf

lftiz model.,._ cGm bir lSmektir. Bu 

tarı modellerin tıplcmu yapmak pek ko

lay oldufu lfbi bemerlerini belki de da

ha rüzıellerini lcad etmeniz de imklnsız 
delildir. İnce bir kadının zevki isteyince 

ileler yvatmu, Blctiwn, ppb, ceket ••• 

B6yle l§lemelt bir taJwm düz, koyuı renk 

~ düz lAstik 6retl bir pantalonla, yalıud 

lldniınint '* etaı. tamamlamak iften 
~fildir. 

Kıştan 
ilkbahara 
Manto Jnım IGll aylarında giyi

lecefi gibi kürksüz olduğu için 
llkbahann .ııerin günleripde mev
simlik bir manto yerine de giyebi
lirsiniz. Sonbahara saklayınız o 
zaman da işe yarar. Biçim esas iti
barile sadedir. Kollar, kıorsaj ve 
arka düzctlr. Etek hafif ldoştur. 

Modeli orijinal g&teren değifik
lik brodesindedir. Bu brode kol
larla birlikte bntiln ti.it Jnama fan
tezi kumaştan bir ceket hissini 
vermektedir. Kumat aiyah yünlü
dür. 

Masalarda uf ak ortoıer 

DeQişik bir tok 
Bu biçim ppJralar mdJr ,ezı.. ,.rapr. Faka& Mr 

bre de yarqtı mı ruceie modell8N .,_...., • ., ıçja 

aahlbine orijinal bir pk1ık verir. 
Rengi siyah. Jrumap fötrdür. Alim rellli bir lfleme 

bu aiyıhlıtm a.tündıe firin ve .iDoe bir li1a e1arak parıl
damaktadır. GClrıel bir bulUf ••• 

1 Haftada bir kere 
yüzün sao l ı Öl 

~ 'ft cDzel ywpm•k ilttyen r haf
tada bir bre yilzlerinin aallılı ı ya
kından mefCUl olmalıdırlar. Bu g "zde 
büyütfilecek bir mesele deği'dir. 

Her ,eyden önce bir kuvvetlendirici 
kreminiz ohnalı. Bundan pek az alır, cil
Clinizıe h.ru hafif dokuna dokuna sürer
lini.z. Mabad krem drmek değil, yflze 
- pumak uçlarile dokunarait - kanın do
lıqmuuu Jı:olaylaftırmaktır. Krem aade
ce bu lfln kuru kuruya yapılmamasını 
~ edecektir. 

!ıdnet defa ayni kremden çok daha 
bol bol lllriiniirwOnüz. Bu seferki kre
minizi derinizin doya doya ıçmeıl esas
tır. Bol krem ellerfnirln kavmasını da 
llıolaylaftıracaktır. Bundan sonra: 

L G& Jı:enarlannızda ckaz ayağı. de
nilen çtqflertn olmaması veya geçmesi, 
p Jı:apeldannızın düşmemesi, göz alt

lannızın çlzgilenmemesi için ıunu yapa
calaınız. 

İki parmağınızdan biri gözününn is

tünde, biri altında olduğu halde parmak

laruım bunıunumn dibinden clıprı dof
ru ~ Şakaklannıza gelince ay
ni hareketi yeni bqtan tekrarlayınız. 

Fakat bafif, p hafif, tüy gibi dokun• 
nt. Derbml çekmekten, bastırmaktan 

l8kınum. 

'b. 1tqlannızın aras.ının dQzgftn kal
man için gene burundan başlıyarak ıld 
kafmızın Ostünii pkaklarnıza kadar sı

vayınız. Bu defa biraz daha kuvvetli .•• 
c. Dudak kenarlannm düşüklüQ".i yüze 

ne mahzun, ne yorgun bır mana verir 
hePbıb bilirainiz. Genç insana bu mana
lar yarapnaz. Ağzınızın yanlanru kulak
lamııza kadar apfıdan yukarıya hafifçe 

otarak bu c:Hlfüklülü eidermeye ve in-
Jeıneye çahpna]mnız. 

__.. ............. -·--··-··-··--·---·-···-·---
Ttlnden 'ık 

birbl .. Çorapları çabık eskitmeyiniz 
Çoraplarumm p dayanm ... ı illi-• 

yonamz .,uı}an unutıma:JUUE 
1. Daima ayalınıa en unun pabı 

alınız. Ne iri. ne de afak pap tam iri
likte çorap tadar dayanın.as Bu lst.r 

tp0r, ilter pce ft ttnaı.t lııllttbı ....,.. 

lar için bö1ledir. 

2. Spor ayakbWannızla atlı ,en .. 
rap, l'1ı ince pili> llJmeybm. Yln .. 
np ayakkablJl llÇlll'. Biytlk &)'akkabı 

1 

ince pabl Jı:tmtrtr. 
a. Çorabınızı 111van ..,._ ..,._. 

dilf(lnmeytniz. .Mlnm pabumda ollun. 
ftplik bçmaa ihtimali yan JU118 uahr. 
Hatta Amerib1Llar paplarmı py.cek-
leri aman ellerine bU9Qk e1dnm takı- · 
yorlar. Esti elclmmlmnizle a,m tedldrl amanda onlarm mlnlıklermı da temjn 

siz de ,mne ~ eder. 
tıd renk yGnden p bir bluz arebillr- 4. JartiyeriJUzl tatarken dtkbtlt oha- 'I. Hiçbir 'Vllıkit ayni çorabı üstüste iki 

JI .... 'MI - .ı.t afak 6rt41erle krOf9de ~. San feridden 6ıillen 11Jm. Bu bhmm 8rlfld; 6rglllerm en nus. Çorabın dalma Dd bt n b1m Jft- IÜD giymeyiniz. Bir gün giydiliniz çera
lrtiııt '* J..t w hiç fllphub -t lneıın lat Jr"'91ne ma'ri ~dle, ._ buitl olan db &1'fldGr. Her Od ,.an; Jerinclea af81ı tnmemeye dikkat ediniz. bı en u bir tün dinlendiriniz. 
'8:,tır w lııltln Mr kttl ile ~ ma- ttı ahibinin llW'ba lflemniftlr. muanen •J1Cla malar halinde l>JrbJ.ıtJe 1. ıtuara bir lp1lk kaçarsa felı:erll 1U, 8. Yıkanan çoraplan ateşe yakın yer
lllardan fi* daha modem Te dahi ori- Bö,.ıe bir takımda peçetelerin reql de blrleftlrlllr ve bittill aman açıklı kOJU- ..ıat •bun veya biru umkla tabit e- de kurutmayınız. Çekmeyıniz. Bır .san
Jbaaı t&'lalr. Bu afak lrt(llerba Wr lr- feridlerden WriD1n 1'lnllne uyclmuluna lu JOllu bir lmmaf Jımlnl :r!:1: dinb. dalya arblıima asıp aerin Dır yerde 

netlnl ~ haftalarda nrmifUk. .. Mmw.a. '* -...aı-. Şeridi ~ = = =~· oopıeıe- 8. Şunu da unutmayınız ki çorabın 6- kendi halinde kurumaya bırakınız. Çün-
4efakt mocleJhnlı m.nl'" ıan ensiz iJÔ Malunmuz a,m ...Wt ~ J6m1aı rtn ftD11 koyu nnk yüne U}'IUD oluna ltlmil terdir. Her liYdiliniz çorabı o ak- kil IOluk tuyu pek seven çorap; sıcaktan 
teridlmlma ,apahmfbr " tıpa )'llıı sıw u ,apaltilininl&. .....,.. elar. pm bir aoıut iudan ıeçiriniz. Bu ayni ı çok zarar cörür. 
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Ge Uk neşriyatını 
p anlamak üzere 
r yet kuruluyor 

<Rastarnfı t inci sayfada) 1 bu nıcsalslni! ciddi surette t.ştlraklerlnt te • 

a ııııız u · a e uz 
allimlerinden Nurullah Ataç, Cemal mln etmrk üzere ayrıca serbest bir liste ter
Köprülü ve Bedrı Tahir Şaman, S&ba _ tlb ectllmiıttr. Tabi ff naı!rler bu lısteae"' 
h tti Ar N tt" A t . t k seçeı::ekleıl kltablan arzu ettikleri zatlara 
~ n . ı, ure ın r am ış ıra et • tercüme ettirdikten sonra tabl'den evvel Ve.. 

mışlerdır. kllli~ tarafından blllhare llln edilecek ta • 
Ça':ışma1ar, Dr. Adnanın reisliğinde 1 rihe ks.dar tercüme heyetine gönderecekler 

idare edilmiş, heyetin ilk ve son içtima- ve \to:ıtrol neticesinde muvafık gorülen ki· 
larında Maarif Vekilimiz Hasan Ali Yü- tabla: Vekllllkçe husus! bir himayeye tAlJ 
cel de bulunmuştur. tutulacaklardır. 

• • Geçen sene toplanmış olan neşriyat Mevcud usuller dahlllnde neşriyata yar • 
· .. . . . . 1 dım için Veklllikçe mutad alınma miktarı 

k~ngresınde tercume ~ttırılmış v:. ct:ı- bu kıtablarda iki yüz elll razlaslle olacak -
nice k olan r er rıozden geçırılmııı:, tır. Ayrıca bütün okullara tavsiye edilecek.. 
t b' dı mesi f \ lı nak eserler içın tır. Kltabın lyl bir tercüme eser olduğu M:ı-

zırl nmıştır. an! Vekllllğinln manevi mes'ullyeti altına 
BJ ı H meros deo;tanları, Sofok - alınarak kitabın kabına yazılacaktır. Bundan 

les ia. Kr'll Oldıpos, Oldipos Kolones'da, A-, başka tercümesi beğenilen zata veya zatıa-

En güzel gu··reşı· 11/lers ·nıı· gnpfl c l "'[ jax, ı: lokte . Antıgone, Etektrn, Trakyalı ra da :ıakdl mükftfat verilecektir. Bu llste-
LV.l ~ ~ , (::; a kad n! r adlı trnfed.lf'rl. deki eı:erler ve mueıuneri şunlardır: 

At 
•k • k d • ·ı .., "" 1 [d Er ~lL'!'un, delil ğln methiyesi, Bocc:ıcl ·Jane Aıu-ten'ln Gurur ve peşin hukum nd· 
l l s e en l Q g un l e ffl Q g U [} 0 il o'n:ın, Decameron'u, cervantes'ln Don Kl - 1ı ese:!, Emlly Bronti'nln Waterlng tepeleri, 

1 
Şot u. Fielr.lng"n Tom Janes'l, Mark Twain•Jn 

Shakespeare'ln Kral .. L~r, !Inmlet, Antuvan Mahuc)'; Fin adlı romanı, Klclst'in M.chael 

1 
d_ir. Şimdi mil3abakaların tafsilatına_ gc- birincisi olmuştur. Sund ikincilik için ve Kleopıı.tra, Kuru gurultu, Fırtına adlı e- Kohlha'"' d'~ h!kfı 1 1 , • : serl'!rl .- ve ..-er ye er, Keler in nık:ı .. 
çıyoruz: Yugoslavla karşılaşacaktır. Mollcre'ln MlzantTop, Tartüf, Bilgiç ka _ yelerl, ı;ıotfman~'ın hikAyelert, Zola'nııı 

56 kilo 66 kilo dınla~. Kndınlnr mektebi adlı komedllerı. Germinal 1, Balzac ı~, Şagren derisi adlı ro-
Rumen Horvat - Yugoslav tıiç Yasar Domı - Rumen Horv3f Rou~au'nun Emile adlı ~rl, ooethe'nln mam, Stendhal'ın, Italya hlklyelerl, Dos • 

Yaşar sıkı başladı. B;r be1 sarmasile Wilhelrn Melster'l, Stendbal'ln Kırmızı ve toycvskl'nln Budalası. Lermontof'un zama. 
İlk on dakikada birkac gu~ zel oyun ya- bir k h • Rumeni yere vurduysa da mındcr dışına Slvahı. nunıı:n a ramanı adlı romanı. 

pan Rumen güreşci 20 dakika sonunda kaçırdı. Arka,.ından Rumenın bir kafa Balz<ıc'ın vadideki Zambak lsimll romanı Teıcfim'! işlerini ~evamlı bir surette ta • 
Sl fat0d

4 
1'unan-Yugoslcı• g•-:r,.~ı·,.•-k- ittıfakla ve sayı hesabile galib geld.ı.. k .1 b .. -k b. t hl k . y vardır. kJb ve tertıb etmek uzere daimi encümen ha 

., .. ..,~ ı.t;T ",. ~pış~ e uyu ~r c ' 
0 grçıren aşar Bu kltnblar Vekllllk tarafından heyetin llnde bir ıtercüme bürosu. kurulmu~tur. B~ 

Altıncı Balkan güreş §ampiyonasına Kü~ük Hüseyin - Yunan Jorj Rkopruy~ geler:kd.kurt~du. F~ka\ !.ekrakr tayin ett1~1 miltercimlere verilecek kontrol- büroda reis olarak Nurullah Ataç ve aza 
dün de Çemberlitaş sinemasında devam Hüseyin. genç rakibini birkaç el, en- umem yere ın ı:en a~:ır . ap ı.:{ı te 1 dan geçtikten sonra önfü~_üzdekl sene bas_ olarnk Saffet Pala, Sabahat.tın Eyüboğıu. 
edilmiştir. Salon gene tamami?e dol _ se i!e denedikten sonra derhal altına kolla hasmını çevırerek <> dakıka 23 sa - tırılr.c~ktır. 12 kltabdan murekkeb olmak iL Sabahattin All, Bedri Tunçel, Enver zıya 

niyede sırtını yere getirdi. :bu kıymetli zere 1..cincı bir liste daha tanzim edilmiştir Kanı bu!unacaklarC:ır. 
muştu. Dün müsabakaların kısmı aza • aldı. Yerde kol kaparak hasmını kopn.i- bır galebedir. bkllklnb'rinbcJnln işi bittikten aonra bunun tat- Yakınd• çocuk ve gençlik neşriyatını plln 
mında üçüncülükler belli olduğu için bu ye getiren kıymetli güreşcimiz 2 dakika e aşlanacaktır. 1 k .ı,..., ...... ı..; 6 · Yug~lav J>Mkns - Yunan Filim • amıı. ve programlamak üzere başka bir 
~·~ müsabakalar final karşılaşma- saruyede tuşla kazandı. İlk d be be likl b tt" K , d Serbest lıste heyet Veldlllkçe davet olunarak' nzitelen _ 
lan halinde geçecek, birinci ve ikinciler 

61 
kilo evre ra r e 1 ı. ura a Bunctan başka Türk tabllertnln Vekllli~ln dtrilec<>ktlr < > 

b 11
. 1 k alta yatan Yugoslav, Yunanlının bir bel · a.a. 

e ı o aca tır. Dünkü müsabakalarda y la ]\•--•-'-takımımız 2 mağlCıbiyet ve 5 ga!ibiyet ~ Y AV&"",._ Jc_ündesile mindere seri~k tuşla mağ - Rumen ağır sıkleti sayı hesabile ka -ı liadada 19 mınta-kanın dörder kisilik 
kaydetmiştir. 61 kilo güreşçimh Suad Yunan Mitropulos lub oldu. • zanr.ı. takımJl\rı arasında yapılmıştır. Alınan 
kuvvetli olmasına rağmen tecrübes.izli _ Müsavat arzeden bu karşılaşma !!O da- 72 kilo Cobaw Mehmed - Yugoslav Oto derecl'leri yazıyoruz: 
ği yüzünden çok teknik rakibi Rumen kika sonunda daha enerjik ve hamleli Yunan P<-fmP7.:ı! - Rt~ Grefu Genç YuP'oslav ıtüre.şçisi Çobanın Rıza Maksud (İstdnbul) 25 dakika 
Tojar'a sayı ile, 72 kilodaki en ümidli güreşmiş olan Yugoslavın sayı hcsabHe 20 dakika müsavat arıeden güreşi <la- varımda- çocuk gibi kalıyor. Çoban mü 51 sı:ıniye 4 te birinci. Ankaradan Mus 
güreşçilerimizden Celal Aük, kendi o- galib gelme3ile neticeendi. ha çok hamle yapan Yunan sayı hesabi- temndiven sık~ştırmaktadır. Yu~oslav tafa ikinci, İstanbuldan Hiisevin Ü _ 

yunilc Yugoslava tu~la mağhib oldular Suad Savaş _ Rumen Tojar le kazandı. ~evi~liğile hen minder dısına kaçıyor. cünrüt Kocaelinden Galib dördüncü ol 
ve bu siklet'erin birinciliğini kaybetti _ . Cela1 Atik - Yugoslav Dehıka T i sıkı tutan Mehmed. nihavet Yuı?og- mucıla!"für. 
ler. Bilhassa Celiilin mağ!Ubiycti büyük Bu müsabaka çok heyecanlı geçtı. Bnl Yugo. \ kuvvetli ve t crübeli biT lavı yere indirme~ muvaffak oldu. Takım tasnifi itibooile: f - İstan -
bir talihsizlik eseri olmuştur. Buna mu- kan birincıliği ve Avrupa üçüncülüğü Püreşci fı ıiu·und--n m c: ·a s1k1 ba~ Yu<tosJav, Cabanın kol kaomRfan ve bul 10 puv.an. 2 - Kocaeli 18 puvan. 
kabil Küçük Hüseyin Yac:ar Do:ııu, Bil- gibi .güzel d.ere. celer alınış bulunan Ru - !adı. C"'1A' 5:ert hamleler vamvor. rst-Jrevirmelcrile ezili.var. Birincisini köp 3 Ank 19 4 . ., ,. s "S - ara puvan. - Eskişehir 
yük Mustafa, Çoban Mchmed ve günün menın teknığı fazla... kat yap~ığı bir oyun teşebbüsü büvük rü ile atlattı. Fakat Çobanın ikinci k0l 55 puvan. 
en parlak güreşini yapan Mersinli Ah - Mü~bakanın Balkan fampıyonunu bir t:ılihsizHkle kendi aleyhine neti -Jltapmnsı altında sırtını yere vererek B h ı 
med rakiblerini tuşla yenmişlerdir. tayin edeceğini ·bilen Suad güzel bir baş-j celendi. fülkibini salto ile yere vura'l bu b:ıdireden kurtulmuş o1du. Çob:ın a ar ' Upası maçları 

Dünkü müsabakalar sonunda dört Eik langıç yaptı. Rumen kendi oyun ile alta Celal, köprü lmramadı!!ından 3 dakika; bu ~ur~tJe 7 dakika 30 sanivede tuşia yapılamadı 
Jetin birincileri be\li olmuc:tur. Puva, düştü. Fakat ustalıkla tekrar kalktı. To- 3 7 sanij'ede tu!;la mağlub oldu. Yuf'05 kazar.arak ağır sıklet Balkan şampiyo- n·· _,, un sabah yapılması lazım gelen 
•aziyetine nazaran bugün yapa~akJarı jar tekrar altta. Fakat Rumen güreşçi lav t-u suretle bu sıkletin Balkan bi - nu oldu. cba'har kupası• maçları sahaların kar 
müsabakaları kaybetseler dahı 61 kilo -ı altta mükemmel çalışıyor. tlstüste çek - rincilF'rini kazandı. * b 1 ·· ~ • :oı-: • •- ve uz a ortülmüş olması yuz·· ünden 
da Rumen Tojar. 72 kiloda Yugoslav De- tiği bravlelerle Suadı köprüye getirdi. 79 kilo Giireslerın ll\.ıncı >Aısmı bu suretlP- yapılamamıştır. 
luka, 87 kiloda Türk Büyük Mustafa, İ'k on dakika beraberlikle bitti. Kur'ada fM~inli 1\hmed - YugMlav fvnnriç bl~!s .. o~k~a be!'a~~ bam sıkletler- M h 
Ağır sikle~te Türk Mehmed Çoban Baı-ıevvela Rumen alta düştü. Suad üstte K··rmctli ttiir <>cimiz sıkı tutuc:larla ide ucunculen tavın ıçın birkaç müsa- u afızgucu Harb:yeyi 
kan şampıyonu olmuşlardır. fazla bir şey yapamadı. Şimdi Suad alt- l"!;riserek r kibini sarsıvor. F at baka_ d.aha vao•lmışt.ır. Bunların neti- 7 - 1 yendi 

Bu ak , k ·· 1 d 56 d R k Ü . celerını yazıyoruz· şam yapı .aca gureş er e a ta. uuıen ma ine gıbi çalışıyor. stu - bır ri f'pc;ında a1 k lsm. ters b r ovt n- · Ankara .... 
K. Hüseyinle - Rumen; 66 da Yaşarla - te burgu ıJe Suadı ıki defa köprüye ge- h. C'P'alin a~ıhE>~"ne ufmıvordu. rı1lrıt- T • 56 kilo a ılan 3 

.. - - ~uhafızgu.cu sahasında 
Yunan, 79 da Mersin!.i ile Rumen Bal - tirerek puvan kazandı. Neticede yırnıi .. ı. j\ hnıed . Yugoslavı minde e ~ı r k 1".m~·oslav lliç - Yunan Jorj ~~kli 011;;:;;;nkü lıg karşılaşması hiç te 

kan şampıyonluğu için çarpışacaklardır. dakika sonunda Tojar ittifakla ve haklı r"l k"ııneler:le yerden yere vuruyor. Yu~oslav bu güreşi tusla kazanmış 1 ı. 
66 ve 79 daki• Rumenler ciddi rakibler- olarak galib ılan edildi Rumen Ballrnn fT"lk, Mers'nliyi c:idrietle alkışlıyor. ve Balltan üçüncüsü olmuştur. H~k~ .servetin idaresi altında ve bu 

1 Tlk ~ıı dakika ittifo'·'a Ahmcdin lehine Rum"n 66 kilo :~~
1

~~:=~:i;:11t~~:~~;~ M:;ua!~n~ 
lhitt'. G ires Ahmed'n arzusile veıd• Horvat - Ym~oslnv ProkRs 7-1 Muha!.ızgücü kazandı. 
hac:' riı. Alta vat!'ln Yuc< c:lr-'Vl Ahmed RnMen 31 ~anivecfo tuşla kazanarak 

lrr··ı< nıMel blr ~n1to ile havava kal<i r bu s kletin ÜÇÜ!"lC'ÜSÜ oldu. Arıkarada allcıhk rrffs~bakaf?rl 

1 
dı \'(' bn ın•n f 7 r r-io ÇE'\rır<l'kten on 1 79 kilo Ankara 3 - Atıcılık klübli tarafındRn 

· d · •1 Yu""cslav t , · K n· 1 ta · ra i ·i O"TIUZll tizerinıi" m n ere Çl\ ı c- \an~ıç - Yunan apa ıs s syon cıvarındaki atış polıgonunda 
1 ni. 11 ~ k·}l";ırhı ka7andı{i'ı bu tu, üze- MPrsinli ile ya'P•ığı l!Ürec;te h1rpalR- tertib olunan atıcılık müsabakalarına 

0

bu 

rine h"lk Mersinliyi. salonu yıkarca - ~:n Yucros1nv tu~!a .. m~erl_i"~?. ~.lmuş ve ı' gün de devam olundu. 
;;ına ~n~·c:ladı. mmlı Balkan uçunculugunu kazan- Erkekler arasındaki atış'arda en yük-

R men CocM • Yunan Kapanis mı~t·.:· sek dereceyi Said, Mitat ve Mustafa 
1v· '"ıir viirec;ci n1nn Rumen mükPm 1c:abal,.alann son kısmına bu gece 35 er puvanla elde etmışlerdir. 

mel bir lenfa koJla Yunanlıyı 2 dak\ - devam edilecektir. Bundan sonra yapılan cRozeh müsa-
ka 16 saniyede tuc;Ja mağlub etti. Tank Özerengin bakasında Atıcılık kliıbü azasından Sa-

87 kilo Türkiye kros bi rinciliği ~i.3o pu~a~ıa birinciliği aımış ve ken _ 
Bilyiik 1\'f usbtf a - Vtt"'«>!'lav Sveto7.1'r T" k: . . . . _. .. dısıne klubun rozeti merasimle veril • 

Yu lav c:a-bm bir güreşçi. Mus - ur .ye ktos bırıncılıızı dun Heybe- mi.ştir (a.a.) 

tafa c o t rriıb0 Nlerken büyük bir 
tcıhl1k" e 1 ttı. A7 kalem Celal gibi 

11d C'Vll "le tuş oJuvordu İlk on da
r rrkle 1"'f>t•celP11di. Kur'a -

Y v alta criştü. Yu,goslavı dı:-r 
ı bE'l kii'1d(' ·nP alan Muc:-

ı·;, 15 ı::ani"ede tuc;la mo;; 
~7 kiloda Balkan birincısi 

R nnl'n J>Jnld - Yunan Kara,; 
C 

.. k as 
/ K li'U CT"'lmel bir vücuıie sahih ~ 

l..ın J u...,., n. Yunıınlın•n çift kleı:;· .ı 
rf ,, . ] k tn11Pfl 

rr ıva " vet c urtuldu. Ve .k. . 
d · 14 ·· .. 1 tncı 
. .ev ı>nı~ uncu d:ık;kasmda tf"k kle 
ıle Yunanlının sırtım yere getirdi 

Ağır sıkl"t · 
Runu~n Şuşaba _ Yuna p . 

Balkan aüres takımlarından ü ÇÜ, yukarıdan afağıya doğnı• 
Yunaı~ Rıım en, Yugo.dav. 

t . . . n anayotıs 
. kı .şısman vücudün eğlenceli bir i-
tı..~esı halınde geçen b . u musabaka'j'l Ağı,. sıklatte Yunan ··Rumen çarpışırlarken 
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0

Ü&NESI testo notasında, İtalyaya gelen kömü-

( 8aştarafı 1 inci sayfada) 1 ri rakamlar, Finllndiya genel kurmayı rün anca~ dö~te ~ir nisbetinde Alınan 
kı bir çok topu tahrib olunmuştur. tarafından gülünç telakki edilmektedir. ,malı ol~ı..tgu, 7:1'1"a Italyan amelesi t~ra-

Kolaanjokç da düşmanın bir hücumu Finlandiya genel kurmay mahfelleri, bu fından ışlenmı.ş bulunduğu ve bu se
esnasmd.a, düşmana bin telef verdırilmiş, derece fazla miktarda harb malzemesi - beb< len dolayı İngiliz kontrol teşkila -
bir pervaneli kızak, bir tank ve bir zırh- ne malik olduğumuzu bilmiyorduk, de - tının h~ kömürü müsadere hakkı ola -

w azan: Rqad Ekrem 

h araba tahrib edilmiştir. mektedir. m\yacagı bildirilme.ktedlr. 
Cephelerin hemen her yerinde topçu Sovyet tebliği Romada tebarüz. ettirildiğine göre. 

faaliyeti vukua gelmiş ve Finlandiya kuv- Moskova 3 (AA.) - Sovyet tebliği: Teşrinievvele kadar İtalyada herhangi 

Huseyin efen dinin mektubu 
- Bre Hüseyin tiz söyle Tayyarzade yarzadeye bir arize yazsın .. 1'ohçayı çu vetleri, dü.şınan hücumlarını geri püs - İki Mart tarihinde Kareli berzahında bir kömür buhranı olmıyacaktır. 

kürtmüştür. Sovyet kıtaatının taarruzu muvaffaki - Amıerikt:ian kömür alınması mese-
Rus hava kuvvetleri, bf'lıassa berzah yetle inkişafa devam etmektedir. lesine gelince. İtalya. Amerikadan ma 

nereye gitmiştir?! ı buktarın odasına koysunla!' ... Tayyarza. 
Fakat ı.rgad Hüseyin, ağzının açılabil-ı de bir çelebi adamdır .. hazınedan a.ffe-

ti~ıfode ve Ladogan~n ~imali şarkisinde Kıtaatımız Viipuri deposunu ve ga - kul ti_ertrl şerait daire$}nde ancak pek 
ki mınlakalarda faalıyette bulunmuştur. rını ve keza şehrin cenubunu işgal ey • az mıktarda mübayaatta' bul bil _ 

Müteaddid şehirler de bombardıman e- lemiştir. cektir una e 

diği kadar sırıtmıştı: der .•• 

- Bilemem val'ahi Ali bey... - Doğru söylersin .. tiz varalım haD-
- Bre peşlerind:n varmadın mı?.. 'nedara söyliy .. lim ..• 

dilmiştir. Alınan haberlere göre, sekiz Vüpuri şehrini şimdiden cenubdan Roma 3 (A.A) 1t.aı · d ·ı 
. il -ım- kiş' al t Tah . - yaya gon en en 

S'JV o ~. on ı yar anmış ır. - çeviren kıtaatımız şehrin ~imalinde Alman kömürünün harb lı:açaır. d..1 d'J 
kik . - b - !'iı a u.e 1 -

- Vardım be Ali bey.. eşyalarım ka- Fakat eri' ak d ~ k ı... 
ğ . . . o ı:>un şallli'l ogru, ona6 -. 

yı a bındirdi.. anasını ve oğlanı alıp ken· Yandım Ali elmişt· K , halkın 
d · d b. d ' g ı. onaıt ın, ~ 

fm t"dılmış raporlara ~o~:· .. ~i:~ ~r - Tammisuo istasyonunu, Kejhasnelmi 1 mesi hakkındaki İngiliz ka.r~rına karşı 
da 17 Rus tayyaresı uşur uş . r: burnunu ve şehrin cenubu garbüıinde k3.- İtalyanın protesto notası, ancak yarın 
Bundan başka a1tı Rus tayyarcsının in Turkinsari adasını zaptetmiştir. Londrada İngiliz hükfunetine tevdi olu-

ısı e ın ı... kl kız .. h 
_ Bre sen?! şa arın, gın ve şup eli bakışlarm• 

ehemmiyet vermiyerek doğru hazineda-
- Vallah billfilı Ali bey kayık param rın odasına çıkmış, gayet laübali bir ed• 

düştüğü de kuvvetle tahmhl 0lunma.kta- Viipurinin şarkında kıtaatımız Kaan- nacaktır. yoktu.. ile sel.anı vererek: 

dır. tina ve Lapinhari'yi ele geçirmiştir. Roma 3 (AA) - İtalyan hükilmeti, 
Sok k uh b 1 · Bu haberden sonra, Yandım Ali, G;.im-

a m are e en Cephenin diğer kısımlarında mühim protesto notasını İngilterenin Roma bü-
- Bre hazinedar ağa, efendimizin 

mektubu vardır, çabuk oku ve icabın 
gör:. H lsink. 3 (AA) Harbe haline ge .dUkçil Hüseyın· efendinin de Fazlıpaşa e ı · · - ... - hiçbir hadise olmamıştır. Hava kuvvet - yük elçiliğine tevdi eylemi.+U-. Notanın 

ı V.. · h · d kak muharebe Y" sarayına kaldırılması zamanının ge1diği-
en ııpun şe nn e so - !erimiz düşmanın kıtaatını ve askeri he- metni derhal Londraya bildiril.miJtir. 

leri devam etmektedir. F!nlandiyalılar defleri bombardıman eylemiştir. ne hükmetmj§ti. 

bu şehri üçüncü müdafaa hatlarının ileri Hava muharebelerinde yedi düşman Gerede Yeniça "'ga nahiyesinde 
Dedi ve koynundan bir kağıd ç1kanp 

hazinedara uzattı. Az evvel, kapı yoldaş
larının ihtarı üzerine, Tayyarzade lÇin 

mevzii suretinde telakki ettiklerinden tayyaresi düşürülmüştür. 
sonuna kadar müdafaa edeceklerdir. bir hatk okuma odası açıldı kıymetli bir çamaşır bohçası hazırlamır 

İZ ÜZERİNDE 

'Duslar cepherun· dig~ er aksamında ye- Almanlara göre G 
.n erede (Hususi) - Kazam.ızın U5 ki-

ni Finlandıya mevzilerile yavaş yavaş Amisterdam 3 (A.A.) - Berlinden a- lornetre garbinde bulunan ve Bolu-Gere-

Gümrükçü Hüseyin efendi, Yandım olan hazinedar, serseri delikanlının elin
.Ali ile çıkıp giderken, ne hareme, ne de den efendisinin mektubunu heyecan ve 
selamhktaki kapısı kuUarma bir ş-ey söy- korkusundan elleri titriyerek aldı ve, ev
Jeınişti. Yalnız Yandım Ali. hazinedara, vela şöyle bir göz gezdirdı, sonra dik
efendi hazretlerinin o gün sevgili çubuk- katle okudu. Yazı, Hüseyin efendinin 
tan Tayyarzadeye artık bizzat gitmcğe elinden çıkmıştı. Altında ınührü ve par
karar verdiğini, gece dönmezse, merak mağı nişanı 01.ınasa bile tanırdı: 

temasa gelmektedir. / lınan haberlere göre, A1rnan gazeteleri, de şosesi üzerinde Yeniçağa nahiyesiıı -
.34 iincii tank alayının aıl<ıbeti Viipurinin düşmesini Finlandiyanın mu- de dört aydanberl yapılmakta olan halk 

Helsinki 3 (A.A.) - 34 üncü Moskova I kad~era~ını_ ~im~den halletmiş olan bir okuma odası yüzlerce halkın, hilknmet 
tank 1ivasının yok edilmesi Sovyetlerin emrıvakı gı·bı go~termektedir. ve parti şeflerinin huzur!Ie açılmıt millf 
mühim surette h; ...... ttikleri b.ir darbe - ı Finler nikbin nJ .... J h k ~ oyu ar oynanma& sureti e alk geç va -
dir. So\ryetler, bu darbe neticesinde 200 Stakholm 3 (AA.) - İsveç gazetele- te kadar eğlenmiştir. Gece de partide etmemelerini, Tayvarzadenın bu alice- cBenim -.:anım hazinedanm İbrahinı 

kadar tank zayi etmekle kalmamış, fa - rinin Helsinki muhabirlerınin verdikle- muhtelif eğlenceler tertib ~f1rrrlJtfr. 
kat ayni zamanda bu zafer üzerine 1',jn - ri haberlere göre, Rıusların Vüpuriye -·· .. ····-······ .. ••• .. ··············-········· .. --·· 
lAndiyalılar. Ladoga göEinün şimali şar- 1 doğru ilerlemeleri, Finlandiya milleti • ,. ~ 
kisinde cepheyi tam olarak yeniden te-

1 
nin kuvvetli nikbinliğini sarsmamıştır. 

sls eylemişlerdir. 1 Finlandiyalılar, Manerhaym hattının da-
FinJrrin Sovyet tebliğine bir cevabı ha çok kuvvetli mıntakalar arzettiğini 

Son Posta 
Helsinki 3 (A.A.) - Dünkü Sovyet bildirmiştir. En kuvvetli hatlar, balen Yevm.t, Siyasi. Ha~~-~~n Halt gazete.sı 

resmi tebliğinde FinlAndiyalılann harb 
1 
Finlandiyalıların elinde bulunan hatla

malzemesi kayıblan hakkında verdikle- rın daha şi.malindedir. 

Malatyada spor hareketleri 

Malaty~ (Hususi) Vilayetimiz - semeresini vermif. Fıratspor ltlübü te-
de spor teşkilatı vücude getirildikten .!is edilerek, spor hareketlerine geçil -
90nra bu sahada memnuniyet verici fa mi.ştir. 

aliy.etler başlamıştır. · Yukarıdaki resim, civar bölgeler i-
Değerli valimizin gençliğe karşı gös çin cidden kuvvetli bir rakib olan Fı

teroiği derin alaka kısa bir zamanda ra.tspor futbolcülerini fıÖStermektedir. 

Yerebatan.. Çatalç"şme aotak, 211 
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Gazetemizde çıkan yazı ve 
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mahfuz ve gazetemize aidd.ir. 
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nab velinimetini belki de bırakmıyabi1c- ağa. 

ceğini, evinde 'bir gececik olc:un ağırla- cTarafıruza gönderdiğim Yandım Alf 
mak istiyeceğini anlatmıştı. Efendi haz- ağa oğluma iki yüz aded altın veresin va 
retleri o gece hakikaten dönmemiştı. Er- bana dair hiçbir şey sual etmiyesin ve 
tesi gün, konakta, kulaktan ku1ağa fısıl- dahi soranlara bir şey ~öylemiyeS"in. 
tılar. kapı arası dedikodu1arı başlamıştı: Hüseyin •bin Abdullah>. 

- Akşam efendi gelmemiş... Hazinedar İbrahim ağa, Yandım Aliyi 
- Garib manadır .. · de şöyle bir süzdü. Delikanlının yüzün-
- Bre kapı yold~m, efendinin bu de garib bir tebessüm vardı. Sanki: cE--

kopuk oğlan ile ülfetin beğenmem.. bu fendiyi soruyor isen, Tayyarzadenin e
l ~b1~_!ebenilen nabellkahar bbırl~uhğursuz ayaklı vinde misafirdir, merak etmeyin, şöyle 
· ı 1JOR: , nzer .. va il a ben Tayyar-

bir zaman da orada oturup safa sürsün. 
zade kıssasında bir do1ap çevrilir derim ... der gibiydi 

- Ne ~labıdır bu bre Haydar _çavuş?. Hazinedar, mektubu bir ü üncü defa 
- Benım canını Ahmed celebım ben kudukta ç 

~ o n sonra· 
derim ki bu Ali oğlan Tayyarzô.deyi b:ı- • Ef d. . · . 
mez, GeYherll hanµn sultan sarayında D . en ımm emrı. b<l§ım üzeredir .•• 

edı · ve· 
seyi8 ve ırgad makulesi bir adamdır. E- ' · 
fendinin çubuktara olan muhabbe~ ve - Ali ağa oğlum sen buyur şuracıkta 
şefkatin görüp dolaıb çevirir. kese ve ak- otur, ben varayım keseyi getireyim! 
çe ve mücevher, hançer ve gül yüzük ve Dedi. Biraz sonra da, elinde bir yeşil 
rn<lcevher saat koparır bir hırsızdK. atlas kese ne geldi. Keseyi, çekmecesi... 

- Benim canım .. efendinin bu akşam nin üstüne dökerek, iki yüz altını Yan .. 
gelmediğine bakar isen, Tayyarzadcne dım Alinin gözü önünde saydı ve tekrar 
misafirdir. Bugün çubuktar konağa be- keseye doldurdu. Kesenin ağzını da bat-
raber gelir derim ben de.. layıp balmumladı ve mühürledi: 

- Hazinedar azinı telaştadır.. «Benim - Al canım Ali ağa .. efendimin iste-. 
Bal Mehmed ağacığım dahi yoktur ki bu diğidir. Varsın Tayyarzade oğlu ile zevıt 
sefer Tayyarzade nezdinde şefaat etsin ... ve sala edip yesin. gün akşamlıdır, maı.. 
Vallah beni kovarlar~ der... dar olana malın yemek gerektir 

- Bre çavuş, t1z varalım o hatineda- Dedi. Yandım Ali keseyi kuşağının 
ra ... Bir mükemmel bohça donatsın. Yu- içine atarak klSaca: 
ıük ve hançer ve saati unutmasın .. ve ka- - Eyvallah!.. 
tih efendi dahi hazinedar agzından Tay- (Arkası 1·~r) 

Şaka değil_, baba olmuştu. ler vermekle vakit geçiriyordu. Mada-
Maryora ona bir kız doğurmuştu... '_'Son Posta,, nm tefrikası : 32 1 1 masına da fena halde düşkündıi. Fakat 
11.intarafillfilı kendisine hiç de benze- d d 

S hi ' 
ma amasın a artık eski iştiha kalmam~ 

nıiyen bu yavrucuğa karşı kalbinde de- • • ı • •• k M 

1. r 1. go.. on••s••yor tı ~ aryoranın anası sürgit sevdadan 
ruı bır baba muhabbeti peyda olcl.u. Ço- ~ .... !I .. • bir şey anlıyan takım<lan değildi. 
CUk sarışındı. Anne.sine de benzer taraf-
ları o1makla beraber hıh dem.iş, aile dost Sabık aşçıbaşının kayınpederliği Bay 

~ı~m ~bri~l~ınbmn~d~ ~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı Yazan: Zeynel Besim Sun HuTui &ye~ ilk ~nlcr~ h~li a~ 
~tü. • - geldiyse de aradan zaman geçince buna 

Evet; .Maryora hemen her nafta iki na çıkmış, kıskanç ve ve acul k~a, j hel~niyorou. Filtıakika Ma.ryora da, ım - ı nı saklamıyor, Süleyman usta ile rnua- da ahşt1. Hatta Bay Süleyman Doğrann 
ifık değiştirmiş veya mevcuda bırkaç ~ahkem.e huzurunda. kansından, elini nes1 de: şakasını anlatıyordu. Gönül bu; sevmiş- kaba varlığında kendisine bir derd orta-
lr.ıai ı·ıa·ve etmı·~ de piyango Sabri Sal- operek, af talebine mecbur olmuıtu. İl - - Amanın fU gözlere bakın, şu buru- ti işte .. nihayet istic.-ab edilen Süleyman ~ h" . b -t -r-- gı uvı:reti ile görüyordu. 
tıia çıkmıştı. Halbuki o, ya Hilmi Kay - min bu kadar ilerlediği bir devirde en - na dikkat edin, JU çehreınn biçimini aö- usta= Evet; Hulki Soyer derdliydi. BütJn 
!laktan veya zabitten bir çocuk alınası - dişcye mahal mi olurdu? rün; tıpkı bahası! Evlad benimdir; piç olmasın diye 

Evet ki b·1 • belki d d · · d d Di l necaıbetine, aı.:aletine rağmen kansından nı iatiy<>rdu. Hesabda yanılmıştı; bina - . : m ı.ır, e esının e e- 'yorlardı. Bun arın ikisi birden ters Allabm emrile anasını alacağım. 
"1aley?ı tadadüterkime yemden başlıya- sı s~ışındı da ~ yavrucak üç yüz em 1 görmüyorlardı ya?. Olsa, olsa kendi gö- Dedikten sonra mesele mi kalırdı?. . şüıpheleniyordu. Kayınvalidenin bu u-
rak hatasız bir netice almak lmmdı. in- s~~.e evvel bu dunyadan göçmüt dede - rüşünde bir terslik rnevzuubahs o1abi- Hulki Soyer, kendisi gibi scysuz bir mu1maz harE>keti Hulki Soyerin rnideft.. 
tallah lohusalıktan ka!ksın; yaruışını f cıgme benzeyivermi~ti. lirdi. muakkibe beş on kuru' vererek hemen 

1 
ni bulandırır gibi olmuştu. Türkçedeki 

tashih sadedinde elinden gelem yapa - Kit~_blarma eğilerek bu tetkikatı \'e , Bay Hulki Soyer, bu mülahazalarla, muamele.ve başlattırdı ve muamele bit<·r atalar sözlf>rinin arasmdan ckenarına 
eaktı. tetebbuatı yapan bay Hulki Soyer, mils- yataktaki kansını almndan, çocuğu, ha- bitmez Tıohusayı yataktan, aşçıbaşı~·ı 1 bak. bezini al; anasına bak kızını ab 

Kı%ln .... ~ bo'"yle dü..iinürken baba- terihane ayağa ka.lktJ; Giclip yavrusunu ,yır, çocuğunu iki yanaklanndan öperken mutfaktan alarak nikah daırcsine götür-ı . . d . d b' 1 h ,h 
-........::.:u y- k kl k il f di. • vecızesı em1r en ır ey a aline gele--

m da •atavi.zm:t hakkında kitablar te - .u:a azı:ıa suret e babalık muhabbe a ben gi.Pmekle ağlamak arasında bir his- mek için bir dakika bile evtetme . · 
tim teskıne karar d' F-l- t •~'- . f d.l - ik'l . 1. B rek şüphenin ateşile kızıllastıktan sonra darik ederek tetkikata girişmişti. A1lah ver ı. ilLA& •• • le muttasıl parazit yapıyordum. n.nUL enn e en ı erı ı eşmı~ ı. un- 1 " 

alla:lı!. Kitabda yazıldığına göre Amerı. - Fakat kaynanasının türkçesi? Aradan tam on alt1 gün geçti on ye- !ardan birisi ne der_ec~ ~meaeniı ise, di-ı kafasının. içine vyapışakoymuştu. Bü•ün 
kalı bembeyaz bir kan-kocadan marsık Aşcı Sül::)rnıan ustanın lehçesi? dinci gün ıbizim evin kubbesi yE>ni bır vi- ğeri o kadar ~-vahşı. ıdı, kar:_sına soluk gayretlerme ragmen bu levhayı söküp 
renkli bir iellah doğmuştu. Bunu bir na . ~e ~ayagı adamdı? kendi kendisinden yaklama ile çınladı: . aldırmaması şoyie durs~n; _ uve~ ~ı I atmanın imkanı yoktu. 
lnUs mese'.esi yapan baba derhal mah- tık<=mdı. Rornanyanın en muteber famil- Madam Nikolesko da, aylardanben ge-

1 
Maryoranm da başına pusk:ıl kesılmışti. I Bay Süleyman Dogr' ar· 1. . T-

' al d '-l d )(., .. -; k y . . ·ı B s··1 D ~ a ge ınce. ı\.an-k@meye miira<"aatla boşanma davası aç- yasına rnensub ve Kazıklı Voyvodaya da, niş entariler tın a saA a lg• ~ ... mse enı ısını e ay u eyman cgrar o- d .... k 
mış, fakat mahkeme kadının nas1yes:in _ yanan bir sülalenin azasından iki kadın' karnını boşaltmış v_e. beşeri~et Alem~ne lan eski aşçı~aşı Süleyman usta öyle me- , sın~n a, uve:,: 

1:ının da ne mallar ol~ 
den namusunu okuyarak işi bir ilim hey hak.kı~da bu. derece mel'unane düşün - gür~z, nur topu gı·bı bir oglan hedıye ram anlar. _ı.fıf. dinl er, do'm;ı yutar tak1- ! dugunu, aşçı,ba.şılıgı .zam_anın_d~n, gerek 
etine havale etmişti. mek cınayet.tı. etmişti. . . . . ~ndan degıldi. Eden hemen, hemen· kapı yoldaşı hızmetçıleraen ışıtmek su-

Yapılan uzun, derin ilmi araştırma - Sonra ... Insan1arda tuhaf bir cters Artık bu rezaletin .. atavızın> 1• kıtabı, hıç çıkmıyor, kucağında dolaştırdığı ço- retile. gerek şahsi tecrübesilc, gayet iyf 
1ar neticesinde babanın on sekiz batın (görüş> illeti de vardı. Nitekı~. bu h~. - tetkikat ve tetebbüatı filan ·oktu. Esa-ı cuğile ikide. birde mu1fağ·1 nerck ::er.i bildiği için hatunlara göz açtırmıyordu. 
evvelki dedesinin zenci olduğu meyda - susta, bay Hulki Soyer, kendismden şup •sen. damadına karşı, kadın da macerası-. aşçıbaşı ya yemekler hakkında dırcktiI-1 (Arkası va-r) 
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(Memleket Haberleri) Çankı~m.ı~ her.yerinde meyv~h ağaç 

Sındırgıda münakalat,_ 1 Gemlbi~te hıozuk viı!~~l!~l!!~~h~S~~~ca~~!:e~öy~~l~i~C;!am 
ı• b• k•l ld ır yo e ım ır şe l a 1 Gemlik (Hususi) -Bursa-Yalova vo- araziye ağaç tohumu ekilecek, yabani ağaçlar 

sesinin Gemlik belediye şosesile iltisak aşılanacak, bu suretle memleketin eski meyvab 
Sındırgı-Balıkesir şosesindeki üç köprünün yıkı1ması 
nakliyatın icrasında büyük ınüşküller doğuruyor 

peyda ettiği noktadan başhyarak Hami· ag"' açlıkları ihya edilecek 
diye mahallesinin Ilıca köprüsü başına 
kadar in)tidad eden şehir hududları da - Çankırı, (Hususi) - Çankırı meyva
hilindeki yol, mürur ve ubur olmıyacak cılığının inkişafı noktasından birçok ta
derecede bozuhnll§tur. En küçük bir yağ- savvurlar üzerinde durulmaktadır. 
mur her tarafta göloü.kler husule getir - Killburnu mevkiinde huswd idare ta
mekte, buralardan geçmek pek çok gü~ rafından yıllarca önce kurulmuş olan vi-
1ükle mümkün olmaktadır. Bu yolun bu 

1 
layet fidanlığında fidan yetişmediği ve 

yıl ~inde tamiri belediyemizin esasen yetişemiyeceği artık tahakkuk etmiştir. 
müttehiz mukarreratı meyanında bulun- Çünkü Çankırının ç-0k uzağında olan bu 
maktadır. Bu kararın her işe tarcihan bir yerin toprağı iyi olmamakla beraber u
an evvel tatbikma başlanması zarureti zaklığı yüzünden layıkile bakım yapıla
hasıl olmaktadır. 

Bergamada bir şoför muavini 
yanarken kurtarıldı 

mamıştır. 

Vilayet bu iş üzerinde tetkikler yapa
rak .buranın satılmasına ve yeniden bir 
vilayet fidanlığı kurulmasına karar ver
miş bulunmaktadır. 

Bergama, (Hususi) - Burada bir §C>- Bu yeni fidanlık şehrin yakınında ve 

Sındırgı Parti ve Halkm binaa 

för muavini yanmak tehlikesi geçirmiş- toprağı iyi bir arazide kurulacaktır. Bu 
tir. Muavin otomobile benzin dökerken hususta araştırmalara başlanmıştır. Du 
ağzındaki sigarayı düşürüyor. Sigara fidanlığı Fesliğen ve Karaköprü semt • Sındırgı (Hususi) - Bu sene Sın - 'güçlükle gelinebilen bir yolumuz var -

.dırgı münakalatı elim bir şekil almış- dı. Bu yolun da son yağmurlar dolayı
tır. Her sene yalnız bir buçuk milyon sile bazı yerlerinde ufacık heyelan ve 
kilo tütün yapan ve harice satan bu sel bozmaları dolayısile eşeklerin ve 
memleket Balıkesire bir tek şose ile beygirlerin bile geçemiyeceği bir şe -
merbut idi. Bu şose de son yağmurlar kil aldığı söylenmektedir. Tütüncülük 
dolayısile aradaki ah.şah köprülerin sebebile Akhisar merkezile çok alaka
üçünün yıkıJması sebebile muattal bir sı olan bu yurdun bu yolsuzluktan ik
bale gelmiştir. Amerikan kumpanya. - tısadf vaziyeti ı;<>k fena bir şek.il ala -
larının aldıkları tütünler çok rnüşkiil caktı.r. Fimabad herhangi bir kum -
bir şekilde sevk ve naklediliyor: Kum- panyanuı mübayaat yapmıya.cağından 
panyll1arın buradaki adamları Smdır- endise edilmektedir. 
gı-Bigadiç arasındaki Simav köprüsü H~r sene üç, dört bin lira verilip ta
haşına ve Bigadiç - Balıkesir arasında- mir edilen ve bir senede bu tamir pa -
ki ıt<me Simav çayı üzerindeki köprü-

benzinin iştialine sebeb oluyor ve elin- !erinde yapılması mutasavverdir . 
deki benzin :enekesi patlıyor, üzeri~.• Diğer taraftan her köyde bir dönUm 
sıçı:yan benzın de ateı alıyor. Bunun u- ı arazi aynlmış, buralara kıraçlarda yeti
zenne alevler arasında zavallı muavin şen ahlat, zerda:U, dağ eriği gibi ağaçla .. 
şaşkın bir ha,de balonağa başlıyoT. Ken- ' t h mları ektirilmiştir. 
disini kurtarm.aları için halkın üzerine nnB 

0 
u ha k b''tü. k" b .. ..., 1 ri e Çankırı bahçeliklerinden bi,. göriuilf undan ş a u n oy u ~çe e n ı • 

koşuyor, ba~nyor, f~kat bu acr manza- konan tahsisatla yabani ağaçların &fl· he yok ki Çankınnın eski meyvah ağ119-
ramn dehşetınden kimse sokulm.ağa ce-

1 

. edil kt' kl ih tmiş olacaktır , . lanınası temın ece ır. lı arım ya e · 
saret edemıyor. En nihayet bahçıvan . lebe b- Fakat bunlarla beraber bugün e.Jıem .. 
Hasan adında biri üzerinden paltosunu Hususi ıdare tarafından 2 ta . .. . 

k · · .. . 1 tanlbul Büyükdere meyvacılık istasyoo- miyet verılecek ve uzerınde dutulacalı çı ararak yanan muavmın uzerıne atıyor 1 d ,_t Karak.. .. bah ı ridir 
b B nunda ve 1 talebe de Kastamonu evn.- yer, opru çe e . 

ve yere astınyor. u suretle hava ala- ı . . . kı ın baştanbaşa bir vadi boyun-
mıyan benzin sönüyor. Muavin kurtul- · fidanl1ğında tahsil ettmlmektedır. Bun- Çan nn K k" .. bah 

1 muştur. Fakat yarası ağırdu. Hastan<::ye ı lar geldiklerinde bütün köylerdeki bu 1 ca s~atlefrcek ul:adyan aral klıopru ft,...,.~~9": 
· · ğ · · · tı · altlarına alarak ri dun ev a a e meyva ı ""f"·~ kaldırılmış, tedavısı yapılmaktadır. a aç ~mı nez~.e er: . 1 d 

1 
. di B gun" ise bütün bu bahçeler 

iyi bir şekilde koylerın meyva ağaçlanle o u ı · ': . . 
Cizrede HalkP.Yi fa~liyeti bezenmesine çalışacak~ardır. . ı~arabiye dogru gıtmekte~lr.hAf;~ ih-

ye birer memur bırakıyorlar. Bu köp- rası mahvolan ahş.ab köprülerin derdi 
rül~rin baş1armda ayrıca on beşer, yir memlekette ağJcınacak ve acınacak bir 
ml~0r ki~ilik gruplar var. Tütünler bu- hal aL"'Ilıştır. . • _ Bu güzel ve yerinde tasavvurlar f'ÜP" tıyarlamış ve kurumuş bır a · 

Cizre, (Hususı) - İki yıl once açılmış 
r a <i:> n kamyonlara yerleştiriliyor. Bu 
kamyonlar beş kilometredeki köprü 
bEtŞında duruyor, tütünler hamalların 
sırhnda tehlikeli bir surette iki viran 
yaya gcçidden geçiriliyor. Oradan kar 
şılayan diğer kamyona veriliyor ve 
yirrr.i beş otuz kilometre mesafede Bi
gadiç - Balıkesir arasındaıki Simav ça
yının yıkık ve ani inhidamı muhtemel 
köpıüde tevkif olunuyor. Tekrar ha -
mal alemi başlıyor ve mallar k::ı.r~ıda 
bekliyen kamyona yükleniyor ve Ba
lıkesire tren istasyonuna gönderiliyor. 
t!:vvelce kurufa.n tombazlar vasıtasilc 
l>u. dereden geçiliyordu; şimdi onlar da 
oradan ayrılmış bulunuyor. Halk ve 
ıes.yalar maili inhidam köprünün yaya 
için uydurulmuş bir kısmından muş -
külatla geçiriliyor. 

GE>çen sene kilosu yirmi beş, otuz 
j)araya sevkediJen tütünler bu sene 
~( 70) paraya kadar götürülüyor. Bir -
tkaç o:ktarma. tütünlerin kalıblarının 

bozulmasına ve ayrıca da maliyet fia
~tmın artmasına sebeb olmaktadır. Böy 
i(e olduğu halde halk ve tüccar bugün
~ vaıziyetin bir ay kadar devam ~t -
mesini candan temenni etmekte. çünkü 

!bu yaya geçidlerinin de ufak bir ya~ -
mur ve arıza ile tamamile yıkılacağı. 

bu da olursa memleket müJakatmm 
ilk günlerde oldu~ gibi tamamen ka,_ 
penacağı düşünülmektedir. Burada a -
melivatına ]i..izum görülecek ani bir 

: hast~ çıksa bu yüzden ba~ıra. ba~ıra 
61meoe mahkumdur. Çünkü her sene 
kar~ıhklı otomobil bulmak mü&küldür. 

Ve Bigadiç köprüsünün de yava o
larak geçilen kısmı korkunç bir halde
dir. Akhisar ile Sınd1rgı aTasmda 
köv milkellefince tesviyei türabiyesi 
yapılan ''e yaz l?ilnleri otomobil ile 

Pazar 

--~--------~~-----
olan Halkevimiz muhitte hissedilen bü

Geredede havalar güzel gidiyor yük bir boşluğu doldurmus ve çalışma • 
Gerede (Hususi) - Kazamızda diğer !arından ha!k1m1z ve bilhassa gençleri • 

senelere nisbeten havalar çok açık git • miz faydalanmakta bulunmuştur. 
mektedir. Soğuklar tamamen tüken - Adliyeci Ahmed Titreğin idare ve ri
miştir. Çiftçiler hararetli bir surette yaz 1 yaseti altında toplanan mensub!ar gaye
lık ekim işlerile uğraşmaktadırlar. Ha • ye varmak yolunda feragatle çalışrnak
valann açık gitmesi devam ederse hiç e- tadırlar. Muhitte derfn bir spor ve tem
kilmedik tarla kalnuyacaktır. Gerede siİ zevki yaratı~ ve toplantılara yer -
veteriner sağlık fen memurluğu tara - li halk tarafından gösteri'en rağbet art
fından Ankara tohum ıslAh deposundan makta devam etmiştir. Bugün iki kol'lf. 
köylüye tevzi edilmek üzere at'pa ve buğ daha faaliyete geçen Halkevimi.z mesai
day sipariş edilmiştir. K15ylü bu tohum- sine bu yıl geniş ve zengin bir progrımı 
!ardan çok istifade etmektedir. dahilinde hız verecektir. 

Zile Halkevinde fotoğraf sergisi 
U #t T 

!(il ' . "*" ' ti' j ' 
t if X WP+ f4 ;ay 

Zile (Hususi) - Bu halfta kazamız Jere gelecek ytl daha çok mükliat ve
Halkevinde merasimle açılan ama tör rilecektir. 

H .. k. t' alaka ve müıaheretile fotoğraf sergisi Zilemiıde ilk defa oldu- u ume ın . . 
- : . b" "k b' l~k d d Halkev:imiz bir yıl içinde verunli me-
gu ıçın uyu ır a a a uyan ır ı. . bulun.mu , hassaten temsil. 
J .. · h ı· t fı d ·· bak da b. saılerde ş 
urı eye ı ara · n an musa a ı- kö cülük ve sosy<rl yardım kolları daha 

rinci. ikinci ve üçüncü dereceyi kaza,.. ço~ muvaffak olmuşlardır. 
nanlara mükafat verildi. Resim fotoğraf sergisinin açılışın • 

Memleketin tabii güzelliğini tantta- da bulunanları göstJermekıtedir. Ort• 
cak ve panoramasını vücude getirecek- daki zat kaymakamdır. 

Ola Hasan Bey Diyor ki · 

_ Hasan Bey bazı za -
ınan yağmurda çamurda.. 

.. . Sokakta aUet iibi 
koşan. •• 

. . . Sporcu lan rastgeli -
yorum.. bunlar kimlerdir 
kuzum? 

Hasan Bey - Ya bele
diye memurlarile köşe 
kapmaca oynayan seyyar 
esnaf, yahuJ da nakil va _ 
11.talarına yetişmek isteyen 
İstanbullulll.t\ •. 

Komiser Sedad 
<Başta.rafı 6 ncı wa7fada) tren birden durdu. Tren şefi ve maki-

yere dikti; müteessir ve meyus bir za1.. nistkrden biri koşarak geldiler. On.alık 
vallı hali aldı. Sedad, onun kar~ısından kararmıya başladığı için biletçiler de 
bir yere kaçamıyacağmdan emin ola· lambalarını yakmışlardı. Komiser Se-
rak ellerini bıraktı.: dad, hemen hüviyetini isbat ederek: 

_ Kımıldama; yakarım!. - Siyah elbiseli. uzun etekli yaşlı 
İhtarile iktifa etti. Bu esrarengiz ka- bir kadın trenden atladı. Bu kad•nı ya

dını şu kısa yolculukta sö!letmek için kalamalıyız; bana yardım ediniz •.• 
sarfettiği gayretler boşa gıdiyordu. Bu ~özleri haykırarak söylerken bir 

_ Anlaşılan, dedi. ifadeni merkeze taraftan da geriye doğru koşuyordu. 
saklıyorsun ve tekrar etmekte f.aıyda Buras1 bir bostanın önü idi. Daha ile
bulmuyorsun. ride hafif bir sırt ve ağaçlar görülü• 

Sara. bir heykel gibi duruyor. hiç yordu. Fakat hava kararmıya başlad1ğı 
oevab vermiyordu. için bfr adam gölgesini on beş. yirmi 

Yalmz. onun kımıldarunast için kü- metre öteden görmek kolay değildi. 
çük bi.,. fırsat zuhlir etti; vagom.m ka- Tren yarım saatlik bir beklemeden 
pısı aç1ldı. Bir biletci. Pendiğe çıkacak- sonra hareket etti. Çünkü ara'Zi. vazi
ların biletini ı.0plam* için içeriye yeti, ağaçlar, ortalığın kararması fira
~rdi. İkisinin Penıdikıte ineceklerini riyi bulınıya imkan bırakmamıştı. 
biliyordu. Sedadla yaşlı kadının arasın- Tren de orada, daha uzun müddet bek-
da durarak evvela Sedaddan bilet iste- liyemezdi... (Arkası var) 
yince komiser, bir 18.hze şüpheli kadını ·; .......................................................... . 

gözünün kontrolünden kaybetmek en
dişesile doğruldu. Faka.t bu hareket o
na pah::ılıya mal oldu. Hiç bir şeyden 
haberi oJmıyarak kendini bıralamş bir 
halde duran biletçi arkasından ~elen 
şiddetli bir darbe ile Seda.dm üsHlne 
vığıhvc:>rdi. Yerinden kımıldamıvan Se
dad bu nagihani sademe ile beli bükül
m~ ve birden incinmiş olarak oldu~ 
yerde k~ldı. Vakıa bir iki saniye sonra 
kendine ~elmişti. Şaşıran ve kendini 
toplam1y-a çalışan biletçiye: 

- Ko,, tut ... Bu kaclını kaÇtrma ... 

Diye bağmyordu. Fakat öteki çok
tan fırkım1s. vagonu geçmiş. arka va
gonlara <loğrıı bir t<1zı gibi seğirtmişti. 

Birindi vagondan ikincisine. sonra 
üçi.i.ncüsiine geçerken tren, gene yolda
ki bh· tamir yüzünden yavaslayım:a 
sahımlıkt.an merdivenlere lndJ. Kendini 
boşıluğ'a koyuverdi. 

Orıun indiğini üçüncü mevki yolcu,. 
laırından yalnız bir kişi ıtönnüştü. Önde 
Sedad. arkada biletçi bütün vagonları 
sonurı;ı kadar aradılar. Geriye döner-
1erken onların muhaveresinden birisjni 
arakhklarını anhyan üçüncü mevki 
müşi('ı·i~!: 

- Yaşlıca bir kadın mı? dedi. Tren 
yava~larken aşağıya atladı. 

&-dad yumrukla4rım sıkarak. dişle
rini f?J<'mfatarak: 

- Allah belA.sı.nı versin! dedii 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

Müzaıin 

Romatizmaların 
Tedavisi 
Romatizmanın sebeb ve nev'lne cöre 

de~lşir. MeselA. müzm1n tesemmilmdeon 
ileri gelen romatizmaların ilk teda'lsl 
yer!ı!zdlr. Çünkü bunlarda tanaiyon :yük. 
~ktlr. Damarlar ve kllyeler yani böb -
rekhrde sertlik başlaınl.fttt. Klfi dere. 
cedc süzgeçlik vazife.sini böbrekler yapa_ 
mamakta ve böylece kanda lire Te d!!er 
ıehirler teraküm etmektedir. Bu sel>eble 
tansiyonu indirmek, böbreklerin Jilkllntı 
tahflt etmek ve uzviyeti müzmin Te bat1 
tesemmümlerden kurtarmak lcab eder. 
Ondan sonra romatizma arazının çok 
azaldığına şahid oluruz. Bunun iı;m bu
tııyı perhize tAbl tutmak llzımdır. 

Dahilen örodona.1 veyabud bizlm yerıı 
mamulattan pornlyol bu glbl n.kayıde 
çok ly! geleb1lir. Bilhassa zaman nman 
en esaslı tedavi vasıtası olan iyodu aalll 

' 1hrr.al etmemelldiı'. İyod romatizmanın 
her şeklinde mutlak faydaaı olan çot 
mühim bir ua.çtır. İyod ya madıml şe. 
kilde veyahud nebaıl şektlde nrrlltr. Ta. 
bil hu kısun tablblere ald bir 1.§tlr. 

(Devam edilecektir) 

Cevab istiyen okuyuculanmm posta 
pulu yollamalarını rica ederim. &kSi tak. 
dlrde istekleri muka.belesb: kalabllr. 

Hemen imdad ~aretine koştu; çekti , .... _____________ _, 



4 Mart • 

. 
° Fak at azizim 

O,ŞAYANIHAYRET 

BİR CİLDE MALİKTİR,, 

SON" POSTA. 

c ÇOCUK ) 
17 Şub~t tarihli 
bilmecemizde 
kazananlar 

1 7 Şubat tarihli bilmecemiz -
de kaz3Danları aşağıya yazıyoruz. Is
tanbulda bulunan talihli okuyucuları
mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ
leden sonra hediyelerini bizzat idare
hanemizden almaları lazımdır. Taşra 

okuyucularımızın hediyeleri posta ile 
adreslPrine gönderilir. 

Bir k·ıo çikolata 
İstanbul Kabatat llsesl i/B den 35 Hi.şlm 

Çağlıyan 

Bir Fu·bol topu 
Ceyhan Cümhurtyet ilk okulu No. lt2 Bil. 

ge Ö::;ııy. 

MUHTIRA DEFI'ERİ 
tSon Posta hatıralı) 

Dlya:-bakır İnkıllp okulu sınıf 5 talebesln_ 
den den 68 Receb Dursun, İstanbul Cib:ı.li 
63 üncü okuldan 47 Şadi Agun, Gazianteb 
cezaevi müdürü oğlu Salahatt1n Ajın, İstan
bul Er~nkôy kız lisesi sınıf 7 de Ferhan. 

MÜREKKEBLİ KALEM 
<Son Posta hatıralı) 

ist:ı.nbul 2 incl Uk okul sınıf 4-A talebesin
den Sami Güngör, istanbul avukat Hasan 

Bu takdiramiz sözlerin sizin için Fehmi oğlu Nevzad Gılgüzel, İstanbul Be 
de söylcnmesim ister misiniz? yazıı.! Fuadpaşa caddesi 25 numara.da Ay. 

Her gittiğiniz yerde erkeklerin tak
dir ve kadırJann gıpta nazarlarile 
bakmalarını arzu eder misiniz? 

dm, İst:ı.nbul Derterdar 37 nci llk okul aınıf 
.J. te Nihad Yıldırım, İstanbul Üsküdar BL 
rinci orta okul Slllıf 3 de Cahid Uyguner. 

KURŞUN DOLMA KALEM 
Her aksam vatmazdan Evvel cild 

unsuru ol~n ~mbe renkteki Toka1on 
kremini kullanınız. T€rkibinde Vi -
yana üniversitesinin m~hur bir pro
fesörü tarafından kc~f ve «Biocel> 
tabir Hlilen tabii ve ihya edici kıy • 
metli biı cevher vard r. Siz uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir.Her sa
bah uyandığınızda daha yumuşak, 
dnba güzel ve daha taze bir cilde 
~s.lik olur ve bütün çizgi ve buru -
şuklardan kurtulmuş olursunuz. 
Gündüzleri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon krem.im ku11:mınız. ·Terki. 
binde şayanı hayret bir surette cildi 

1 

<Son Post::ı hatıralı) 

İstanbul Yüce Ülku lisesi sınır 2 de Bülend 
J Konıl, İstanb?l Pertevniy:ı.l l1:5esi sınıf 4 de 

--------------- Tahir Atak, Istanbul Fatih It!alye caddesi 

PAHALI GÜZELLİK MÜESSE. 
SELFRİNE UGRAMADAN BU 
CALİBİ DİKKAT <<TEN-. e KO. 
LA Y V".! CABUI{ MALİK OLA-
BİLİRSİNİZ. ŞÖ'\:LE Kİ 

oesliyen ve güzelleştiren unsurlar 14 numarada Hadi, t,tanbul Beşiktaş 20 ınci 
t ilk 'lkul sınıf 3-B de- 155 Fehmi, İstanbul 

bulur,duğundan en esmer ve en ser Boğazıc:t llscsi .sınıf 4 de Kemal Çağlar. 
bir cildi bile beyazlatıp yumuşatır. YUVARLAK DÜNYA KA.l. . .EMTBAŞ 
40 ve hatta 50 yaşlarındaki kadınlar <Son Posta hatıralı) 
Lile bir genç kızın nermin ve sevimli istanbuı Samatya Çeşme sokak 6 numa-
cndine ve cazib güze11ikte bir tene rada Cetin, i~tanbul kız U~i talebesinden 
malik olabiJirler. 214 Nebahat, İstanbul Ortaköy Soğancı so-

kak 16 numarada Hilmi. 
Binlerce kadınlar, bu basit tecrü- DİŞ FIRÇASI 

bcn:Jl ve kendi .cendine yapılan teda
vinin ~ayanı hayret ve müsmir neti. 
C<?sinden memnundurlar. 

MiN 
E zJmanın ilacıdır. 

Yara ve çıba'll uda ku.ı. anı.ır. Her 1:.cz.ı,ıedl:) kurusu 50 kuruştur. 

~ .............. r:m .. llllm!!!Elllım!lll!alll!: .... lllilıaıl .. m!3! ... 4&4 iifW .. 

Devi el Denizyolları 

Müdürlüğü 

lşlelmesi 
ilanı arı 

Umum 

·• 

4 Marttan 11 Marta kadar muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri, kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 

hradenlz hattına. - Salı 12 de (Gün~y~uı Persembe 12 de <Dumlupınar) ve Pazar 
16 da (Tarı). Galata rıhtımından. 

Bartın battma - Salı 18 de <Ülgen}. cumartesi 18 de (Antalya). Sirkecl 
rıhtımından. 

hınıı hattına - Salı. Per~cmbe ve ?ar.ar 9,30 da l'Jtur>. Tophane rıhtı • 
mından. 

llud.ınya hattına - Pazartesi, Salı Te Pazar 9,50 de, Çarşamba, Perşembe ve 
Cuma 15 de (6ıJS). Cumnrtesi aynca 13,30 da ( Trak ) 
Galata rJhtıımın dan. 

Bandırma hattına Pazartesi, Çarşamba, ve Cuma. 8,llS de ( Trak ). Galata. 

ltarablga hattına 
hnroz hattına 
Ayvalık hattına 

rıhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Antalya), cumartesi 
20 de (UJgen). Tophane nlıtımmdan. 

- Salı ve Cuma 19 da cseyyar). Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da CB:rrtm) Tophane rıhtunında.n. 
- Çarııamb:ı. 15 de (Kemnl), Cum:ı.rte.<U 15 de (Baadet). Sirke-

ci rrıhtımından. 

hmır sür'at hattına - Pa1ar 11 de CKadeş). Galata nhtmımdan. 

)Ier.,in hattına - Salı 10 da <ÇanRkkalel, Cuma 10 da (Etrüsk.). sırtecı nh
mından. 

Not: Vapur seferleri hak~ında her türlü malı1mat a_,ağıda telefon numara.lan yanlı 
lceut.eıerimizden oğrenilebllır: 

Galata baş acentell~l Galata rıhtımı, Llrnanlar Umum 

Galata şube ncenteUgi 
Müdfırlüğü binası altında. 

Galata rıhtımı, M.ıntaka Llman 
Reısliği binası altında. 4013! 

Sirkeci şube acmtrııcı Sirkeci, Yolcu salonu 22'140 
(1868) 

Toprak Ma~sulleri Ofi )i 
Ista bul Şubesi~den: 

933 ve dnha evvelki seneler nıahsulıl afyon bedc1leri ödeniyor. 
ı93'1 ve daha evvelki seneler mahsulü olup sahlbler! tarafından Ofisımiz depolarına 

•tesıım edilmiş bulunan a:!yonlar mukabl!inde sahiblerine verilen senetlerin be:lelleri 
.afyon sahlblert tarafından kabul ed!.1'3n şartlara tevfikan ve Ofisimiz~ tayin edilen 
te.S~lar dahilinde O!l.slmlz i.stanbul Şutem1zcc tamamen tediyeye b~anml§tır. 

cEllcrinde senedleri bulunanlar l:>izza~ H.ya noıerlikçe tayin edecekleıi vekllierlntn 
•müracaatında istihkakları derhal ödenecelitir. Alakadarlar bu senedleri mahalli bcın-
tkabr va .. ıtasile ibraz ettirmek suretli~ de tahsil ettirebillrler.ı d680a 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
940 .:enesı Kanunusanislnin 31 inci akşamına lradar Gümrük ambarların& glnn4 

olan .Alman mcnşell malların sahibleri; fatllr4, konşimento, ordino ve diğer veslk:ılarını 
hfunllrn en geç lıjbu Martın Altıncı Çar~9.mba akşamına kafa« ~nın bulundt!fu 
amba:ın Gümrilk müdilrüne mü.rıı.caat et~le:i, alO.ka.darm Jnentaatlne olarak 
ehemmiyetle il~n olunur. (1681) 

<Son Posta hatıralı) 
Adana Zlyap~a llk okulu sınıf 4-B de 

269 N~rmin Ulukan, Bh ec!k posta telgraf 
şefi km Cavidan Ylğlt, İstanbul 49 uncu ilk 
okul sı'"lıf 5-B de 99 Nuran Kaygun, İ.stanbul 
Unkapanı 54 ünctl ilk okul ~ınıf !LA da Orhan 
Kılıç. 

PİS MACUNU 
SalllSltn 8elah1ye mahallMI Yokuı aonk 

4 num:ıra<ia M. Aysu, Mali\tya başkomlı;er 

Şevki Demiralp ~Iu Seyfettin Deııı.ıra!p, 

İstanbul kız muallim mektebi mesleif 1-D de 
325 N!met, İstanbul Emlrg~ 28 inci nıı:: okul 
sınıf 4. talebe~lnrten Fabrt Çandnr. 

A LOl\TİNYOl\f BARDAK 
<Son Posta hatıralı) 

İstanbul ş~ıı 39 uncu llk okul sınıf l5 de 
İhsan Alper, İstanbul Kumkapı orta okulu 
sınıf 2-B de 677 Babrl, i~tanbul Karagilnırük 
orta 0kulu sınıf 3_A da Hüseyin Başıı.ran. 

KOKULU SABUN 
<Son Post.a hatualı) 

İstanbul Kocamwrtıı.f®aşa 28 inci okul 
sınıf ~ de Selim f.skit, İstanbul 45 lnet llk 
okuldan 822 Orhan Uçman, İstanbul şı şhane 
Mekteb sokak 31 numarada Ahmed. İstanbul 
Yenl Nesll okul sınıf 3 de 92 Gökz!ya, tstan_ 
bul TakBtm Tarla.başı cadde81 1 numara.da 
Halld. 

ALBÜM 
(Son Posta habrtt.lı) 

sıva.s İskAn miidilrfi o~ıu Kfunlran Attln, 
Malatya orta okulu !Ulıf lLB de 935 Sallhat
tin ~inan, İstl\nbul Çamlıca kız ll.şe31 sınıf 
4' talehe.!tnden Ga'Tİdan Yurddaş. 

BOYA J{ALFMİ 
Çorlu orta okulu sınıf 1-A da' 119 Mezahet 

Arın Kırk1arell orta okı.:lu sınıf 1.B de r'J77 
Flkrtve. İstanbul Fatih orta okulu ıınıf 1 
A da· t;;ak1r Gündoğan. 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

istanbul Hayriye lisesi talebeslnden 898 
Hasan Fnad, t,tanbul cağalo~Iu erkek orta 
okulınıdan 8 İbrahim, İstanbul Bebek 26 ıncı 
llk okul .sınıf 5 talebesinden Servet BUencr. 

KİT AB 
Kon:n klz lisesi 4.E de 836 Adil Karaağaç, 

Ankar'\ Çankaya. okul arkll.Sl 5 numarada 
Ilalük Mengü, Burru\ HLsar Orta pazar ca1-
desi 28 numarada Neza het Tanyeri, İspaıtn 
posta telgraf müdürü oğlu İhsan Yens:r, 
Afyon 11.!ıe sınıf 2-E de 1096 Abturrahman 
Yücel, Uşak orta okul, sınıf 2.B de 579 Hakkı 
Mutlu. 

RESİMLİ EL İSİ MODELİ 
MP.rsiıı Kurtulwı llk okulu anut 4 de 761> 

Kemal Bilgin, İzmit Demlryolu cadd~1 202 
şehnp Sunay, Toltat hükilınet tabibi oğlu 
ziya 1:r1;ağ, Diyarbakır İnldlAp ok~u sınıf 

5 de 57 numaralı Mehmed Atay, Iskende_ 
nın gt\mrükler umum mftdürlfiitü memur -
ıarın".tnn Esrıd kızı Suna. 

KART 
samsun dl' tabibi Adnan Serter .ı[lZ1 G ii

ler sert.er, Afyon ll.'ıe sınıf 2-A da 76 V-!dı:.d 
Akay, Mnlatya ııse sınıf 3-B de 88f Nclad, 
Safrafıöolu Kalf!a.ltı 1lk okulu sınıf 5.B de 
186 H~eyin, Bursa. YeşU İnoe sokak 13 nu. 
marada Sabahat, 

Sayfa J 

El p.anlannda da yazıldığı gibi 2. nci keşide biletlerini herkes 

Martın 4. üncü günü akşamına 
kadar değiştirmelidir. 

Aksi takdirde bu numara üzerinde hiçbir hak iddi edilemez. 

Kandilli Kız Lisesi Alım ve Satım 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Muhammen 
Fialı K. 

İlk teminat 
Lira Kuruş 

LAciverd kumaf 240 metre 375 67 50 
Kandilli kl'Z llsesi meccani talebeşl için alı.nacak muhammen flat 'Ve miktarı 

yukarıda. yasılı laciverd kumaşa aid açık eksiltme 14/III/1940 da saat 15 de Beyollu 

1stıkUl caddesi 349 numarada Liseler muhasebec!llğlnde yapıla.caktı.r. isteklilerin bu 
işleri yaptıklarıta dair 1940 yılı Ticaret Odası vcslka~ı "e ilk teminat makbuılarlle 
birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatı~ı.rı (1540) 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu:;ı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı : 265 

Zira.t ve tıcarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA • 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ac!e:. 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
500 •• 2,000 

" 250 " 1,000 

" 
100 tt 4,000 

" 50 tt 5,000 

" 40 .. 4,800 
" 20 " 3,200 

,, 
" ,, 
,, 
" ,, 

DlKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
düşmiyenlere ikııuniye çıktığı takdirde % %0 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylUL 1 Birincikfuıun, 1 Mart ve 1 HaıJ. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 
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KERDiRiZOE ueua COCUHLABIRIZDA 60BDDGUnUz: 
Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağnları, karın şlşmelerl, burun makad 
kaşınmaları, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, 

geee korkuları, görmede işitmede bozukluk gibi gayri tabii haller: 

z• 
1 

Bunlar yiyip içil :a şeylerin temiz ve saf olmamasından dolayı barsaklarda yetişip üreyen ve barsaklarımızı emen solucaniann 
tesiridir. Bunlardan kurtulmak için Eczaneden bir kutu alınız. ve içindeki tarife muci-

bince kullanınız. a n ~ derShatAkurNtuıuTrsunAuz. 
Her Eczanede kutusu 20 Kuruştur ~ ismine dikkat 

ADEMi iKTİDAR 
ve ••L••v••tcLieiNK -

B 
Tabletlırl her eczanede bulunur 

tP..ta k..t.. 125S) Galata, l.taat.ı 
,._ .... .., 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hes :ı plar 
iKRAMiYE PLANI 
ı aded 2000 llralılt - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • ""' 3000.- • 
40 • 100 • -= 4000.- • 
, 5 • 50 • - 3750.- » 

210 • 25 • - 5250.- • 

K~fdeler : 1 Şubat, 1 1'1•Jl!lo 
ı Ağustos, ı hincitetrln ~ 
lerinde yapdar. 

ı, ... ____________ ~ 
Vatansever her TQrk gencinin 

okuması icab eden kitab : 

Büyük Türkiye 
Yaza": ORHAN CONKER 

1'optıın ıttlış yeri : Akba, A nkara 
Fiatı 160 kuruş. Sipıuiş bedeli 

pefin gönder ilmelidir. 

· ( TiYATROLAt'l ) 
Şehir Uyatros• 

ı.ıwaı caddul mm•dl nmwıd.a 
aqam aaa\ 20,30 da 

Herkes kendi yerine 

lla1k Opereti: Bu akpm 1 4• 

Halime 

5 Marı Salı aqamı 9 da Çemberuta4 sine
masında BUYUK SAN' AT gecesi 

NUV ART roısiLEst 
ı - Şehir tiyatrosu tan.tından llİNDİSTAN 

CEVİZİ: Tekmll kadro 
t - Halk opereti an•aıtldan tarafından 

LDLF.Btct BORBOR AÖA - Nuvartın 
ltılraklle (Kapoçelll orkeatn&ı> 

ı - Varyete numaralan. 
,- Tel: 2251S PERAKENDE satış yeri: Beyoğlu, istiklal 

eaddesi No. 48 - 1 ODEON Mağazası 

ffi 
Akba kitabevi < 

r dUdan kitab, '-uete, mecmua Bolu K stamonn oteıı· ar. SON POSTA ııın Ankua ba- ,__._. a 
dir. E.ıı iyi kırtul 'f3 malz&m&- ' 

~ ...... ..:..:..::_00_dd_u~~-~ •• -· •• •._"" GSJ' ~ Ahme fil ........ 

ilan Tarif em iz 
Tet dtun 1&Dt1Jlll 
__. .................... . 

sahile 400 iluraı 
I irinci aahile 250 » 
O çüncii tohile 200 » 
Dördüncü ıahil• 100 » 
iç ıahilel« 60 » 
Son sahil• 40 ,, 

Muanen bir mtıddet zarhnda ta1-
ıaca mııctarda Uln 7aptuacaJtlar 
ayrıca tendlitlı tanfemlzde.ıı Jatltade 
edec:etıerdlr. Tam, yarım 'Ye çeyret 
aayta Ulnlar lçln Qn bir tulle deıpif 
edilmlftlr. 

eon Poata'Dln Ucart lllnlanna a1d 
tşler lçbı fU adftıle mnracaa, ecıı... 
melldlr. 

iılnrda JtolleJrttt llrteU 
Kabramanude Ban 

hkara caddeel 

·-·-·········--·-····---···----·-··· .. ····--
Son Potta Matbua 

fstanbulda Yenipostane arasında Bolu . Kastamonu oteli eski m&te
ciri merhum Ziya mahdumu Fua.ddan Toı;yalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahnıcde devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihtl • 

... yaca c"ab verecek tekle konulnnlf ve mobilyalan yenileşttrilmiftir. ~ ~ 

r ·i~ çıkarıldıktan oonra dl ı~elerlnde, Akıl dişi ''O'br.nda] 
Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeı ı D A ' I ş s u J u 
SAJIİPLDI: B. Ragıp BMEÇ 

A. ~ VfAICLlOIL ' nun ılık olarak rarıaraaı. bu Utihap!ann tituını temin eder. 


