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•oneota har çetin 
bir salhaJi girdi 

Oslo - Trondhaym demiryolu 
boyunda çarpışmalar oluyor. 

Londraya göre Berline göre 
Alman kıt'aları demiryolunu tehdid 

edecek tıaz!!Jette degildirler 
Oslo • Trondhaym demiry olu işgal 
edildi, Almanyada bay_ram yapıldı 

Londra 30 (Husu -
si) Müttefikler 
bugün tekrar Norve. 

çin muhtelit nokta • 
!arma yeni kuvvet • 

ter çıkarmışlardır. Bu 
kuvvetler arasında, 

Fransada talim gören 

Çek ve Polonyalı kı • 
taat da vardır. Bun. 
)ar derhal, harbin ce 

HariCige Vekili dün 
Partide dış siyaset 

hakkında izahat verdi 

1 S ON 
iv AZÖYE-=rl 

Londra 1 (Hususi) - Dün gece ya • 
rısından biraz evvel neşredilen İngiliz teb 
liği, Dombaasm milttefiklerin elinde bu. 
lunduğunu ve Almanların Stenkya şima· 
liiıde ağır zayiata düçar olduklarını bil.: 
dirm.ektedir. 

-························•••*••······························ 

Bahar 
Beyrami 

Bugün 1 Mayıs bahar bayramı • 
dır. Bu münasebetle bütün resmi 
daireler ve mektebler bir gün tatil 
yapacaklardır. Fakat havaların ev. 
velki gündenberl tekrar bo.rularak 
kış günlerini andıracak kadar so· 
ğuk ve bulutlu oluşu tatilden isti. 
fade ederek bahar bayramını me. 
sirelerde tes'ide hazırlananları bu 
arzudan menetmiştir: 

Bu sebeble ne Boğaza ve Adala. 
ra giden vapurlarda v~ ne de ban
liyö trenlerinde geçen senPJı;.rde 

olduğu gibi kesif bir kıı.labalık gö. 
ze çarp1yor<lu. 

İdare isleri telefonu: 20203 Fiatı S Ktıru1 

Resmi otomobiller 
Bütçe encümeni eski tahdid listesini 

daha fazla kısmıya karar verdi 
Ankara 30 (Hususi) - Bütçe en • 

cümeni bugün toplanarak resmi nakil 
vasıtaları hakkındaki kanun projesi.. 
ni yeniden müzakere etmiştir. Encil .. 
men Meclis. umuınl heyetinin dünkü 
toplantısında ileriye sürülen arzu ve 
temennileri gözönünde tutarak resmt 
nakil vasıtalarının tahdidi maksadile 
evvelce hazırlamış bulunduğu proje
yi umumt heyete sevketıneğe karar 
vermiştir. 

Encümen bugünkü toplantısında 

bu proje mucibince :muayyen bazı 

makamlara tahsis edilmiş bulunan 
bazı otomobilleri de ilga etmiştir. Em. 
niyet umum müdürlüğüne tahsis e • 
dilmit olan otomobil bu meyanda 
kaldırılmıştır. Büyük Erkanı Harbiye 
ve Milli Müdafaa Vekaletinde büro 
hi:mnetlerinde çalışan generallere ay· 
rı ayrı otomobil tahsis olunmamakta, 
bu zevatın emrine muayyen miktar. 
da otomobiller verilmesi yeni proje 
ile teklif olunmaktadır. 

··························································--······· ........................................................ .. 
LM~S~L~LER] 

Tekaüde sevkedilmeleri düşünülen 
155 tecrübeli gümrük memuru 

Yapılan tasarruflar hakikaten yerinde olursa bir 
kıymet ve b ir fayda ifade ederler. Bu tasavvurdan 

vazgeçilmesi lazımdır 

Tay mis gazetesinin Balkanlar hakkmda bir yazısı 

Son haftalar zarfında Yugoslavya üzerinde Alman 
. tayyar~leri mükerr er uçuşlar yaptılar 

Yugoslav ordıı...cıu geçü.. resminde 

Londra 30 - Balkanlar hakkında teL 1 ederken Yugoslavy°a da Alman turlstleri
siratta lbulunan Times gazet.esi şu satır- nin istilasına uğruyordu. 280 Alman gen.. 
lan yazıyor: ci, Hitler gençlik te.şkilAtından oldukla. 

Belgrad. Oslo ve Kop~nhag dersinden rını söylemişlerdir. Bu vaziyet liılrşısm· 
istifade etmesini bilmiştir. da Yugoslav makamları ihtiyat tedbirle.. 

Almanlar müdafaası~ iki krallığı istilB ri aldılar. (Devamı 3 üncü sayfa ) 



2 Sa:vf• SON 

Hergün .ı .Res·mıi Dla..ka, e : 

M ürebbiye 

Mese lesi 
Ekrem Ufekhgll 

A ~karayı ziyaret eden tar.ıınmış 

Ingiliz gazetecisi V. .Prıce Lon.. 

draya döndükten sonra yazd1ğı bir ma. 
kalede TürkiyC'de gittikçe gEnişliyerek 

yayılma yolunu tulan Alman külfürün. 
den bahsetmiş, edindiği kanaate gö-re: 

- <Bugün almanca konuşan Türk ço
cuğu çoktur. BıJ lisanın Türkiyede yayıl
masında Alman milrebbi)esinin büyük 
rolü olmuştur fakat artık bu dalganın 
önüne geçmenin zamanı gelmiş sayılır. 

Alman kızı yavaş yavaş çekiliyor. onun 
yerini alması iç:in İngiliL kızını t~ik ve 
ikna etmek lAzundır.• 

* 

Memleketimizde İngiliz ve FraJlsız 
mürebbiyesinin yok1uğı.ı karşısında AT. 
man mürebbiyesinin bolluğuna gelince, Tilki gene tilkidir! 
bu bahiste ben ilk bakı!'lt.a garib gelecek Londra civarındaki çiftliklerden biri • 
bir noktay1 kayde~eceğim: nin sahibi, yavru iken yakaladığı bir til-

Son yıllar içinde Türkiyenin büyük şe. kiyi ch:bileştiırcrek, boynuna blr tasma 
hirlerinde almanca konuşan müreb1'iye- takmış ve köpek gibi beslemeğe başla -
lere sık sık rastge'indiği bir hakikattir. ortadan 

mış. Bir müddet sonra tilkinin 
Bu çoğalmada Almanyanın kültürünü ve k ,thr.ld .ıı-.. .. ··ı ü d b' ka .. • .. _ aJ'VV u5 u goru m .ş. ara an ır ç gnn 
manevt nufuzunu vaymak arzusunu !!U- . .. • 

d 1 · b , d x.' • ..:ı b' h k'ka . l g~çınce hayvanın beŞ ikilometre suren bır 
en erın u un \J,t;U ua ır a ı ttır. k 'bd b' k r·ı · t fın . . . ta ı en sonra ır avcı a ı eçı ara -

. 
MAYIS 

~== -
Kuıni Hll& Arolıı ıeo~ 

Sözün kısası 
Bahar gt!şili ... 
Venedik kırmızısı.. . vs .. W 

~---- E. Ekre m Talu _J 
· & çık deniZlerde, fırtına azgın azgın 

.... hütmünü sürüyorken, gece karanlı .... 
ğında, ansızın bir torpilin isabeLi, yabud kil 
bir maynin dokunma.sile, suların doymak ' 
bilmiyen derinliklerine göçen adem evlAd -· 
larının h azin mukadderatını düşünüyor •1 

dum .. 

Bir tarraka .. Bir sarsıntı .. Kaynaşan, kö -
1 püren denlz.. Sonra bir yağ lekesi.. İnsan. 
, varlığının hatimei tarihi bu dört kelimeden, 

1 
ibaret. Ve bu dört kelime, dünyayı kendine 
rimetmek istiyen ha.'i.i ibir devletin verd.ği 

Ye hercün vemnekte bulund~ğu hükmün l.ü
t ıasa.sı. 

- Beşeriyet bu kadar aciz mi ki bu hük
me boyun eğiyor? diyordum. 

O esnada gözlerim bir kağıd parçasına, bil'! 
gazete yırtığına. ilişti. Ve şu satırları oku • 
dum: 

Fakat bu mescJc\ ı son ıkı yıldan rvvel. d .. 
1
d.. .. ,d .. v.. 1 lın t . . an o uru ugu an aşı ış ır. 

kı zamana kada!' yakından tetkik etm;ş Gümrükler idaresinin memurlar için 
bir adam sıfatile sövliyevim kı. almanca . . . 'k' - li b' Muharrir prens senenin ancak beş ayı açı~ bulunan hir 

1 1.,5:; 1 ;,5,;ı 

y •• _ _ _ mesı ıçm ı ı yuz rayı geçen ır paraya 
konuştugu gorulen murebbıvderden co. ilıt ' - .. rd b uk b"l ki Holanda prensesi Jülyanın kocası Al- tatbikat kursu vardır. Bu kursun seı\elık - ~ 1 ıyaç goruyo u, una m a ı es 
~nun ~vusturya m~:t_akil ~ir d~vlet zamanlarda Avusturyada veya Almanya- man prenslerinden Bernhardın, fotoğraf I bütçesi (30) bin liradan fazladır. Ahvalin 
ıken Vıyanadan geld!.gl de bır hakikaL da bir talebe ayda (90), (lOO) liraya bol amatörlüğü, mükemmel otomobil kullan. fevkalfıdeliği karşısında bir kaç sene .çin 
tir. Bunlar ayda yirmi beş otuz liraya bol geçinebiliyordu. ma gibi meziyetlerinden sonra bir me - bu kurstan pekala vazg~çilebilir. 
razı oluyQr1ar, kolaylık1a da yer bulu- Demek oluyor ki, bu bahiste de ba~lı- ziycti daha meydana çıkmıştır. Kendisi. Bundan başka yeni modern bir kim ~ 
yorlardı, fakat Almanyanın, Avusturva- ca mesele memleketlerin para ve geç:m nin mükemmel, cidden güzel ve sefü ya- yahanenin kurulmak üzere olduğu her .. 
nın iktısadi vazivetimn düzelmesi .. eYl~n- ölçülerinde bir yakınlık, bir uzakbk me.. zan bir muharrir olduğu, son günlerde kesin malfunudur. Tesis masrafl on bin. 
me kolaylıklannın artırılmagı nı~betın. sele!'idir. Temenni edelim kı. istikba,in Ho1aııaaıı sosyoloji ilimlerinin miiştere. lerce lirayı bulabilecek olan bu işten de 
de burada rnyılan azaldı, ve nihayet bir iktısadi münasebetleri mernle1E'timizl~ ken vücude getirdiği bir kitaba yazmış muvakkaten feragat etmek kabildir . 
zaman geldi ki, bu gibi mürcbbivelere iş daha yakından temas etmek istediğimiz 'bulunduğu bir ön sözden . anl~ılm1şt1r. Muamelesi pek az olmasma rağmen 
bulan idarehaneler müracaat eden1ere: memleketler arasındaki farkı azaltsın. Prens makalesine (JiolAndanın miras ve teşkilatı İstanbul derecesinde bulunzm 

- MemleketlP.rin" dönüyorlar, bula. Ekre•n lTsaklıgH vazi.:fesi) başlığını koymuştur. .Hatay> gümrük teşkilatını da tensik rt-

mıyacaksmız, cevabım vermeye başla- ~========================::;;;;::;;::=:=:;==:;;::;:::::============~ mek kolay olabileceği gibi merkezin 1 

dılar. ) S T E R ( N A N M A ' çok büro ve mefruşat ınasraf!arını da 
Hülasa olarak söyJiyeyim: Bir aralık 1 S T E R f N A N ı • vakkaten durdurmak matlubu temin c -

- -Nıı1a:ı Reıı'ni ııen, Ka11m 

18 194) 176 
~ 

ÇARŞ~MBA 
C.ÜNt.;ı Rebi ;:i evvel iM3AT 
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memlekette almanca bilen mürebbiyenin d ' ,_ J:u suretle nakledilen petrolün av_ t!.ı y~: bin_tcnu mek noktasından herhalde n::.ümkündtır • .F~<ırısız ~;~.nsı Sofyadan aldığı bir haberi bütün tinya. _ 
sayısı çoğaldıysa bunun ilk sebebi bulun. 1 . d . k dur bu·ıaragyı tahmm edilmektedir• denilıycr. Hasıl olmak istidadını gösteren miles.. 

t v. a ~ a, .. mı;;, t•izım gazetelerinuz e eh? o umuşsunu2 • 
masının kolay ve ucuz olmasındadir. - - " Ayda ~Jrmi ci .. ı ton senede iki yüz kırk b;n tPn eder ki, sif bir vaziyet karşısında sür.ımettedarili 

b b I. b .. .., hi.i!iıc:aten: - ı · 
kinci se e e ge ınce. ugun çocuguna ya. · •· ıhtry"c~n milycmlr ö1.rüldüğü' bir devirdi? hiç demektir. Bi- aklımıza gelen bir kaç mülahazayı ı en: 

c -· Ru.; pı..· ~roli.i İtalyan vapurları i:ı? V:ın1ayn g~tır' .. ı - .. :s 
bancı dil öğreten bir ailenin ~ıl mnk- kJ d'J' na~n;l.!.e:yh e:'!er telgrafın çekilmesi esııasındı bir rakam ha.. sürmüş bulunuyoruz. Ümid ederiz ki a .. 

ğu 1 · y'.ır, V:,1naa.ın Alman vagonları ile Almanyay:ı mı c : ı. - " 
sadı ileride çocu nu ta 1sılini ikJJlal için d v · ıd F k t tan yapılmadJvs."l. ·uahud da tahmind.~ yanılınmadıy~a biz meli kabiliyetleri bakımından nazarı dik-

1 k 11 'l'nr> demış. OTm1yacak. yapılınıyacak şey cg. ı. ır .... " .. a _ J J 
öğrendiği dili konuşan meme ete yo a- J k blı ı:~klıyE.ıt.ın mühim olmıyacağına inanıyoruı, rn okuyu. kate alınır ve dakik bir idare ma~<ın~si 

b l bu Iınhz .. in tir d<= sonuncu cümlesi vardır ı gı,zumuze 
maktır. Halbuki üç eş ay evve Lon.. cu sc:n: bir çok tecrübeli memurundan mahrumı 

b . 1 kt V , rp 1 ı bu cümkde: daraya gitmiş olan ır mc.; e aşın a. çcı • • edilmeksizin matlilb t asarruf da temin, 
kit. yahud da Cümhuriyet gazetelerinden i S T E R i N A N, i .S T E R 1 .. N A N ·M A l edilmiş bulunur. 
birinde neşrettiği bir etüdü okumuştum, 
bir Türk çocuğı.ım.ın Londrada tahsil et. ---=---__.,----------------4--------------------------------- ** 



1 l\layıs SON POS'l. h. 

Son Dakika: 

Haıua ue nınıanuada Yuoosıau hududu 
isliMaınetinde asMeri nareheller oörumuor 

ltal11an demirgolları 
Almanyac!an 

11cklfyatile 
na~line bile 

asker 
kömür 

meşgul bu:unduğundan 
ı•a ;.l?it bulunamıyor 

" Belgrad, Oslo 
dersinden istifade 
etmesini bildi,, 

CBastaraf ı 1 inci sayfada l 
Yugoslav hükümetinin bu harek!: ti bü. 

tün Tuna ve Balkan memleketlerınde 

mükemmel bir tesir hasıl etmiştır Ro • 
manya ve Macaristan bilhasc:a Alman tu
ristlerinin kabulünde teyakkuzların: art. 

Sayfa 3 

E 
e Harb gürültü eri içinde 

mühim bir tehl!ke 
at:atan B2/ç:k:z 

Ya.um· Selim Ragıp Emcı; 

tırm!§lardır. c oğrafi vaz•yctı itibarı\~ çok "la-
Bulgaristan, Macaristan, Yugoslavya "k . . _ .. 

- . , . zı bır mrvk:de bu'un:m '·uruk ve Romanyanın Tuna uzerınoe seyrıse - ·" :s 

faini tanzim hakkındaki kararları Tuna Belçika. siyasi bir fırkanın l&kdırsizliği 
teşriki mesaisi davası iç!n lıir mU\·affa_ ı yüzünden \'ahim, siya~i bir dnhil: ıhtilu_ 
kiyet teşkil etmektedir. (a.a.) 1 fa düşerken kraımın basireti sa) esinde 

Alma•\ tayyarelerinin faaliy r ti jt~hli~ey~. atlattı. Fc~at bu hfü.lise, ona, 
Londra, 1 (Hususi) - Bel0rad-ıde lngiliz ticaret gemilerinin seyrü- deniyet için bir tehlike tes_kil ettig~i B l d 30 R ) H"k. • y ıyırını dort 'iaatlık b·r kab.ne buhranına 

~ 'h l k d e gra ( oyter - u ume. u - maloldu. Fakat Belçib kralı kab.neııin 
dan bildı'..rildiğine göre, İtalya ve . seferin~ emniyet altına almak hu- tasn o unma ta ır. goslav hudud'arında uçacak vabRncı tav. . ·r k b 
A Y ı h d d · • 1 d d"" h""k 4 l f d V ·1 k ·•kAf · · M • · · ıstı asını a ul etmemc>K surelılc buhra-lmanyada, ugos av u u u ıslı· ı susun a, un u umet ara ın an erı ece mu a at ıçın, ayısın yarelere dafi toplarının a!eş :lcma•ına ka. • h dd" . . . . 

h k 1 ·· ··t ·ı k · · d p "f"k k d "'dd · d"I · 1 • • nı asgarı a ıne ıncıır<lı ve boyl~cc Al-kametinde askeri are et er goru -, verı en arar .netıces-.n. _e, as.ı ı •• sonuna a ar mu et tayın e ı mış- rar vermistir. Bu kararın amili- s'>n yedı F k ' .. 
Ok d ı ı ı . ~ man - ranc:ız mentoat mınta ·asının mu. 

mektedir. yanosuna gı en ngı ız gemı erı tır. hafta zarfında Yugoslav c;imal hııdudları h b" .11. k h t k"l d b k"" 
S l d k ki . ·• S ·· l b k k t 'h A 1 • 1 · ı . ım :r ı ısa a tım teş ·ı f' ı;n u u. 

on gün er e as er na ıyntı:~ UVeY§ yo unu ıra ara , ercı an man tayyareı8rl ng! tere!lın üzerinde mükerrer surette Alman tayya. çük memleket te. kuvvetli b.r helecan 
meşgul bulunan İtalyan demiryoJ- Kap'dan geçeceklerdir. k h"ll . h ., relerinin uçmasıdır. 
arı, Almanyadan kömür taşımağa Hilleri M;llener C9mlyetine şar sa 1 erıne . Ucum etti•er Bugün öğrenildiğine göre, Alman, t- ile işin içinden sıyrılnbıldi. 
bile vakit bulamamaktadırlar. I' d b' 'f Londra, ı (H'..1susi) _ Alman talyan \"C Macar hük(ımetleri bıı kacar. * 

Diğer taraftan Alman iktısad mü- tes ım e ene ır mı yon tayyareleri dün gece İng:lterenin 1 dan geçen Perşembe günü haberdar eai1- Malıim olduğu i.ızcr~ Belçika krallığı 
tehassısı Dr. Klodius dün Belgrada do lar v arilecek ıark sahillerine hücum etmişlerdir. l mişlerdir. . .. ırkan olduğu kadaı !isa'l:?:1 dı~ birhirin-
varmıştır. L d 1 ( H A) N k Hava dafi topları projektörler ve 1 Daha son zamanlards bır gunde ~ Al. , den ayrı iki kavımôcn teşekkül c>J 1.:r. 

Dr. Klodius, yeni bir ticaret a n · y· o n ra, t • usus~. - A « .evyk odr İngiliz avcı tayyar~leri derhal faa.
1 
ınan taryaresi hududu geç·1ıı-ştir. Bun- 1 \Vallo 'l Fl 'l 

1 .. k t k ·· ımes» ga ze esme gore meır a a· . . . ·r il .. k 11 f 1 n aı • amar. ae. 
asmasını muza ere e me u zere, • w. • •• •• • • w lıyete geçerek , dütmanı uzakla~tır- !arın ıstıkşaf vazı es e mu c e olduk. Nüfus ekseriyeti birinrı kısımda olma-
d~rhal Yugoslav iktısad nazırı D r. kı Karnegı enstıtusu, ~ıtlerr sa g o- mıtlardır. ı Jarı tahmin ediliyor. sına rağmen medeniyetç;? yekdiğf!rine 
Anders ile temasa geçmiştir. larak Mille tler Cemiyeti makamla - E seks e yalet i ü zerinde uçan b ir I Alman uçuşlarının C'kscrisi Al. hiç te tefevvuk iddia edemiyere!" Qıan 

Klod ius, Yugoslav h ariciye nazı- rına tevdi edecek ola n h erhangi A lman bombardıman tayyar esi a- man ekalliyetinin me"ki'ın ve Na. bu ikı kavim arasında ötedenhPrı mühim 
1'1 Markovic ile d e görii§müştür. ! kimseye nakden bir m i)yon d olar levle r iç inde yere düterek p a r çalan- 1 zi propagandasının cari olduğu bir noktai nazar iarkı vardır: Lisan me. 

Alman mütehassısı yarın Sof yaya w • • b"ld' • t • t 1 Marribor mıntakası iiz('rhıde vu- selesi. • verecegını ı ırmış ır. mı§ ır. • 
hareket edecektır. E t "tü'" •. d •... ç ·· ,.. . T • kutu t• • d e kubulmuitur. Yugo~la\'\·omn Klagen - Belçikanın resmi lis:mı frans:!zcadır. "f k . d 1 T ns ı mu uru orç un ımzasını ayyarenın su ne ıcesm f 'd k' k ls h W ak"mlar 
Pası . ık~ ya~ osa gı en ngı ı z taııdığı ~ald~ ne~~edilen b eyanna- jbirkaç ev yıkılmı' ve 41.kiıi .~ara- ı :::di~d~ ;:~~s~o~a ~:h~n~ug: z~·man. ~~n 1!::ndi~~~~:~~~:1~e~ti~~:~n~zıı<~de~~ 
g3 mı lerı Kap tan dolaşacaklar mede, Hıtlenn dunyayı harbe sevk lanmııtır. Bunlar, tedavı edılmek bu makamlar pilotların talim yaparken temin etmiş gibidır. Du yüzden zaman zn. 

Londra, 1 ( Hususi) - Akde niz- ettiği ve gerek beteriyet, gerek me· I üzere hastaneye kaldırılmışlard ır. yollarını şaşırdıkları cevabını vermişler. 
1 
man husule gelen :htilaf!an nazl'lrı dik. 

A • k • J dir. ı kate alan Belçika dev!e~ ad;ımlaı·ı, n:ha-
Şark milletleri merı anın tayyare "ita ya Dereye Belgradda salahiyetli bir menıut· bu - yet, bu müzmin derdi söyl~ lıal!etmiş-

• gün Royter ajan::.ma beysnattn buluna - 1 !erdir: 

arasında tesanüd ihracatı . doğru gidiyor?" rak bu şart'ar dahilinde Belcika. Holtın-I Flaman halkile sakin mıntakalarda bu 
da ve İsveç gibi diğı>r hitarnf memleket. lisanla muamele yapmak, uüfusu k~ırı~ık 

. 1 s· b k ·1 d 1 Fransız gazetelerinin }erde olduğu veçhile Yugoslcıv hükumeti olan büyük merkezlerde <le her iki Jisam 
Tahranda çıkan ttilaat ır uçu mı yon o ar tarafından alınan tedbirin de pek tabi~ ol. idare lisanı olarak kabu' etmek. Bazı 

• • d•kk t kıymetinde tayyare aldık Sordukları bir sual duğunU bildirmiştir. (a.a.) devlet daire]er:nde. bu yüzdPn, ayni va. 
gazetesının ı a e Pa.rls 30 (A.A.) Havas: Balkanhlarn .-n büyük ümidi : zife iki memur t?rnfından görülür. Me. 
şayan bir makalesi Va~lngton 30 (A.A.) - 194-0 yılının ilk üç Mabbuat hülAsaları: Türkiye murlardan biri Falamansa muavini Wal. 

1 ayı zarfında Amerikanın tayyare ihracatı 67 Dino Alf!eri'ni~ .Attolico'n~n .. ye~lne İta~- londur veyahud bunun aksi. 
Tahranda çıkan ttilaat gazetesi: cŞark yanın Berlin sefırlığlne taynı uzerıne ?arı.;; Londra 30 (A.A.) - Reuter: 

milyon dolara baliğ olmuştur. Bu rakam 1939 . Şimdiye kadar Belçika ma~rif ;ıpzare-
milletleri arasında manevi rabıta-. baş • yılının ayni devre&ne nazaran Yüzde 225 bir matbuatı şu suali soruyor; altalya nereye Balkanlardaki vnziyetten bahseden E'lc -
lığı altında dikkate şayan vikıfane bir artma gô.Stermektedir. Bu müddet zarfın - doğru gidiyor?. . . nlng standard gazetesi diyor ki: tinde b"r Fransız Jı .. am müdüriyeti var
ınakale ne;;retmiştir. Tahranlı arkada • da Fransaya 33, Avustralyaya ıs, İngiltere- Excelsi~r gazetesınde Marcel P~ys, _Ital . - Şantaj ile, ekonomik tazyikile, . yıldırım dır. Şimdiye kadar bu daire. muavinsiz 
§ımız makalesine: cHer millet kendi ku. ye 17, Kanadaya 4 buçuk, Finlandiyaya 3, yanın müttefiklerden korkması içın hıç bır harbi tehdidile ve birçok Qulsklin~.ızın Ur, olarak çalı~mıştır. Fakat s~n zamnnda 

. . İsveçe 2 milyon 357 bin Norveçe 1 buçuk sebeb olmadığını, buna mukabil, gerek ba- Nazi Almanyası, Balkanları katı surette maarif nazırı buray,1 bir rl'! l<'lnman mu. 
surlarına v~kıf olduktaı.~ son~adır kı on - Türkiyeye bir buçuk Çi~e ı milyon ve Fe~ r~a gerek harbde şimdiye kadar kendisine rlmetmeyi arnştırmaktadır. avin tayin etmiştir. Bütçes·ı,in mecliste 
lal'm çaresıne bakar• cum:esıle ba~lıya - lemenk Hlnd!stanına' da 750 bin dolar kıy- kanlı ziyafetlerinden . b~r kırıntı vermemiş 1938 Eyli'.ılündenberl, Hltıer, _kendisini, Bcr müzakeresine sırR ge,d"ği zaman libf'ral 
rak şöyle devam etmektecıır: metinde tayynre satılmıştır. olan Almanyadan muthış surette korkmn~ı lln ve Hamburgu doyurmak ıçl~ ç~balıyan fırkanın orta .... a attJiiı niuhal!f bir nnktal 

Ok 1 İstanbulda intişar et • ____ için sebebler mevcud olduğundan tecahul 80 milyon esirin imparatoru gibı gormekte- .ı ..., 
• uyucu anmız, t d·11-1 ı k d t ·k ·· ·· d k t k t O tnekte olan (Son Postal gazetesinin doğru ve D • b k d e '?1e 1

o n ay e tı ten sonra soruyor: dir. nazar yuzun en •yame opmuş ur. 
vakıfiine yazdığı bir makale münasebetlle l gar Q ır Q .. r:a1ya kendisini Hitler Almanyasının öl - Balkan milletleri. kendilerini bekllyen a- suretle ki, harb'n devamı müddetiı~ce 

bundaıl bir mu .. ddet evvel Şark milletlerinin B k çusuz ihtiraslarına feda edecek mi? Ne Kral kıbeti evvelden görmüşlerdir. Şlmdılik. Bal- b' •tt"h d h· f~ıa Ptmeve a'1tet 
•ı Viktor Emanuel, ne de Benitto Mussol!nl kanlılar, ;mukaYemete do~ru gider gibidir. tam ır 1 ı ~ mu .'' ~ ' .. _ ~ . • 

birleşmeler! lüzumuna dalr (İttilaatı da neş. QŞVe l cebren sürüklenmelerine müsaade edecek Yugoslavya, 30 bin Alman turistini hudud miş olan Belçıkan1r ıkıyr bolunmı>_c:ı teh. 
rettlğlmiz bir yaz\Yı elbette hatırlarlar. insan değillerdir. harici etmiş ve hududunun Alman tauuare- likesi baş nöstermiştir. Flamanlarda ol-

d i f Maden 30 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik n " 
Ayni gazete son zamanlar a gene ayn a- ıerl tıırafından tecavüzunü protesto eyle - du"'u kadar Wall<mlarcl.l d<..?hşdli b r ga-

h ri k 1 . d Saydam dün buradaki bakır madeni tesisat K l / k " ~ıı ve vatansever mu arrı n a emın en çı - lZ1 ayın sene ,· rni.ştlr. Ro.m<ınya petrol kuyularını. Qulsllng. levan baslamı<:tır. Mese1e her ne kadar 
ft.ft ·"'l i a"'"riyemı'zı· teu[d eden mu ve işletmesini tetkik ettikten sonra otomo- .a. .., -n ve "' z m n .... ,, - !erden sıyanet için ih~ıyat tedbirleri almak- • .. - d k b 

1 .1 ı d ı tt· B iki 1 bille Gulemana gitmiş ve ora.dakı' krom n1a t•ı· b' d h"l mesf"l"' vuzun en Yll u u ...assal b r makale a ıa neşre ı. u ne - V tadır. Bulgnrlstnn harıciye nazırı, dün Bul. a ı ır a ı ı . - . .. . . • -
makalesinde muharrir Şark mllletlerinin her denlni de tetkik eylemiştir. Başvekil Dr. Re- fi 0 ngr e Si garis anın Balkan ailesine dlirüst bağlılığını mus i<"e de, iç sıya::;et mutarckes'nın thlal 
lbirlnin kendi 1.stidadlarına ve kablllyetlerlne fik Saydam bu tetkiklerini müteakıb Diyar. teyid eylemiştir. ('dilmesini kabineye kars: adem! ıtimad 

· i i l bakıra hareket etmLştir. :ve temayüllerine göre garb medenıyet n a - Ankara 30 (A.A.) - Kızılay C. 1940 yı. . Balkanlıların e_n ~üyük ümidi, Türklyen~n gibi telakki eden b:.:ıı:vc>kil istifa etmiştir. 
maları llzım gelmekle beraber, kendilerinin Diyarbakır 30 (A.A.) - Şehrimizde h kongresi bugün saat 10 da B. M. Mec • sıyasetlndedir. Türkı~e, dos:u bul_ıı~duğu bu-

0 
·d u cr.hpclerdP rr illi emniyeti temin 

•ark milletleri camiasından oldukları ve re- bulunan Başvekilimiz Dr. Refik Saydam. ı· · · k · ı· A d b' tun Balkan devleUerın!n hurmetını üzerinde 1 us . 
v ısı reıs ve ı ı y ın ıne usu Dr. Maz • b 1 kt d ederken dahilde şavnnı memnunıvet hır 
fıı.h saadetleri hatta beka ve lstlklô.llerı bir- öğleden sonra tayyare karargahını gez • har Germenin riyasetinde merkezi umu- toplamış u unma a ır. vakar muhafaza ed"n Beıcika milletinde 
birlerine müzaheret ve :tesanüde bağlı bu - mı·ş ve akşam umumi mu·· !etti tarafından 

y mt binasında içtima ederek 193ıı_19~9 yııı Ceviz cesame:inde do1u birdenbire tesettüt ıııamctıeri baş göster. lu.nduğunu unutmamaları lfmm geldiğini şereflerine verilen ziyafette bulunmuş • h bat l"t k "' k b • · ı k 
büyuk vo milli bir heyecan ve imanla yazmış lardır. esa ve muame a mı tet lK, a ul ve Maraş 30 (A.A.) _ Dün saat 15.30 da miş ve bir anda v:ızıyeti n sükunrti a la 
ıve Tahran ile İstanbulun birbirini iyi anla- merkezi umumi heyetini ibra eykmic: \'C bullak olmuştur. B~reket versin büyük 

~ başlıyan hafif bir yağmuru mütcakib ce. 
makta olmasından dolayı duydutu sevinci :l:thalat ve 1940. 41 bütçesini tasdik \ "e kıdem sırası b·ır basiret sahibi olan kra: kabinen~n is. 

1 tm t. viz cesametinde ve şimdi ·e kadar Ma • 
a.n a ış ır.. ile merkezi umumi azal•klar d k t'ıfasını kabul et""emıs ve bövlece, son · · ın arı çı · - rasta tesadüf edilmemis b"r irPikt doltı ... J -BlZJCe şark mUlctlerlnin tnrihlerinde, ına. 1 · b d B k "I D R S • 
2llerlnde. dinlerinde ve efkfırında, tarzı te- ihracatımız ma arı ıca e en aşve. 1 r. efik ay_ yağmış ise de çok devam etmemiştir. tf\ ... ~-..· Q :-~· rn•·fnrJa) 
ınıectdünlerlnde, fi.det ve usullerinde, hatta dam, diyanet iş,eri reisi Tiifat Börekçi, .... .. .......... ............. .... ...................... · ..... . .... .......................................................... . . 
İtsanlarında ve edebiyatlarında mevcud o - Ankara 30 - Ticaret Vekaleti kon • Çorum meb'usu Dr. Mustafa Cantekin, 
lan bu birlik ve müşterek mukadderat, mez- jonktür bülteninin son nüshasındaki ra. Isparta . meb'usu Mükerrem Ünsal, tüc -
ıkOr milletlerin birbirlerine gittikçe yakınla- kanılara nazaran Mart ayındaki ihraca -1 cardan Hasan Alemdarın tekrar intihab. 
varak muzaharet ve tesanüd suretıle kırıl - . • .. h 1 k . • 

ılm ~1 b" kütl kil t tımız 16 468 000 lira ve ıhtalatımız da ları ve mun al o an m~r ezı umumı aza. maz ve sars az saı:. am ır e teş e - ' ' 1 A •• ı · 
ıtnelerlne pek müsaiddir.. 7.418,000 liradır. 1925 senesindenberi ih • lığına Baş\'ekalet mustP.şan \ ehbı De -

-- racatımız Mart ayında bu kadar yüksel. mireli~ ve t~tkik komi.sycmu azalıklarma 
Moskovanın cevabı memiş olduğu gibi bu rakam geçen sene_,Kocaelı mebusu Salah Yargı, Konya 

nin Mart ayına nazaran 7 milyon lira bir meb'usu Kazım O~a~~· _Em15.k ve ~~;ta~ 
Londrayı fazlalık ifade etmektedir. Bankası umum muduru Ce\·det Go.etın 

Umumi inkişaf: intihabları icra kılınmıştır. Ve kongre he. 

etmedi• yetinin Milli Şefe yükSt•k tazimlerini, memnun Mart ayı nihayetine kadaı 3f;,'i milyon 
lirayı bulan 1940 senesi iiç aylık ihracatı 

Londra 30 - Roytcr ajansının diplo - geçen şenenin ayni devresine nazaran 9,5 
lnatik ınuharriri bildiriyor ki. Sovyetler milyon liralık bir tezayüd arzctmektedir. 
&irliğinin Londra büyük elçisi l\faiski 1 İtha'at : Geçen seneye kadar yaptığı • 
dü k L d H 1"f k · d I n ~ şam or a ı a sı zıyaret e e • mız ithalBtın takriben varısı Almanva • 
~ek, Ingiltere ile Sovyetler Birlıği ara - dan tedarik edilmisken ~ 19110 seneslnde 
61nda ekonomik görüşmelerin yeniden Almanyanın hissesi. yüzde 2,! c'" inmiş ve 
b~şlaması hakkında 11 Nisanda tevdi c - buna mukabil müttefikler. itah·a, Ame _ 
dıı 1 ·1· ht s h '·k· • trı.ee~ . ngı ız mu mısı~a. ovyet u u - rika B. D. ve Balkan'ardan ya""'ılan it -

Büyük Millet Meclisi Reisine, Başvekil 

ve Genel Kurmay reisine yük~ek say _ 
gılarını. Türk Hava ve Çocuk E:-irgeme 
kurumları kardeş teşkilatına se1am ve 

muhabbetlerini arz ve iblağa kongre ri. 
yasetini memur ederek içtimaa nihayet 
vermiştir. ------

1 .giltercnin şark ordusu 

ta''viye edi"di tının cevabını verm~tır. hnlfıt nisbi olnrak artmıştır. (a.a.) 
L .Royterin ı.!iplomatik muharriri diyor - Kahire 30 (A.A.l - Reuter : 
ttı, sanıldığına göre, Sovyet hükumetinin ı ltaf yani" 35 bin tcnf uk zı r h, flSI İngilterenin orta. şark ordusu yeni bir bu · . . . " unsurla kuvvetıenmiŞ bulunmaktadır. Ro -
§a ce\'abı Ingıl_ız m~hfellerı t~raf.ndan Roma 30 (AA) - 35 000 tonluk 4 cü.ıü - dezya Teritoryal ordusuna mensub yeni kı-
l~ Yanı n:emnunıyet _hır r.evab ~ıarnk te • tamın blrincisl Vittorlo Veneto zırhlısı Trl-ı taat bugün Süveyşe gelmektedlr. Bu kıt'a _ 
ı.:kı edı1memektf'd. r. Maamafıh, mesele • yestede merasimle İtalyan deniz makamla. lann büyük blr kısmı Ortasnrk ordu.suna 11-

llarada tetkik olunmaktad•r. (a.a.) lrına teslim edilmiştir. tihak edecektir. 

Sabah~an Sabaha 

Resini otomobiller 
Resmi otomobiller bahsinde .:mnet ı'.\Ied.i~i çok hassas görünüyor. Evvelce iki 

meb'us tarafından verilen takrir üzerine resmi otomobıllerln tahdidi kara.rlaşt&
rı.Jmı~ ve bu h m.usta Büt('e ı::ncünı eninde bir layiha lıazırlannı~tı. Bu layiha ev
velki gtin :\Jttliı.in umumi heyetine ı:rldi ve umumi bir itiraz ile kar ı.landı. Li7lha 
deli!!tir ilmek üıece ~imdi gene Encümene iade edilmi · bulunuyor. 

) l ecllste öz Öyllyen hatib erin kanaatleri şudur: 
- Ah val heı nok'ada be:;ablı davranılmasını zaruri kılnıı tır. Bunun için barl

n eye ağ ır bir yük ola n re!>nıi otomobilleri mümkün olduğu kadar azaltm ak lazım-

dır ... 
f<'ikir esas itibar ile rok yerin dedir. Rdhassa barb başladığındauberi makineye a

id h er ı;ey azal~tıır ve pahalannuştır. Benzinin ve makine )·ağı fiaU arının her 
gün arttığı da malumdur. Oövi7.le tedarik edebildlğimiı bu maddelerin ü.tihlikl
n i asg-ari h adde indirmt'k zarureti .ardır. 

IIÜk.iı nıetin bu fik\ ·!eri tawib etti~lne de fÜphe ) "Ok. \'alnız bu meseleyi kona -
şurken h islere kapılıp heyecana düşmeınt>liyiz. OtomobL bir süs delil ihtlyacdır. 
'Makamına olomobllle ı:elip ~iden bir valinin emr :ndeki otomobili alıp: 

- Yaya gitse ne çıkar. Hem <;ıhhaUııi de kazanır. 
Demek hlsst>, heyecana kapılmak olur. Çunkii o vali otomobile yalnız CYindtn 

makamına gt>llp gitmek için binmez. l\lıntakasını tefti etmek icin de biner. Aci
len yettşilm~i zaruri bi,r lıadi~e yerine gitmek için de biner. Ve bu vaka.lu sık 
sık tekerrür eder. Onun için re'>mi otomobiller meselesinde makamın deV'.et teşki -
ıitmdaki mevkii değil o makamın icJlb ettirdiği vazife ve meşguliyetleri esas tut -
mak lazımdır. 

Resmi otomobillerin kalitesi meselesi ayrı bir bahistlr. Memleket yollarına ma
~avemt>ti fazla olanları tercih etıneı.. e .bette istifadeli olur. 
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Şehl· r Meclls ı· dün beledı·ye zabıtası Tayyare ile ticari ı- BORfS KARLOF - BELA LUGOSl ve BASIL ORTHHRO:NE gibi Oç bUyUk 
, yıldız'ın yarattığı heyecanla doln asırlRrın bUyUk lıariknsı 

t 1. f · i .. k d ttl nakliyat yapılacak FRANKENŞT AİNİN OGLU 
1 a ıma namesın muza ereye evam e A:::;~e~:~::J.~~ -;;,; m~:~::.~'. il · H ı· n ı ı· s TA n c E u ı· z ı· 
Gıda maddeleri yapılan ve satılan yerlerde bulunması leketimizde ae tayyarelerle ticari nakli. 

" l h d yat yapılmasını kararlaştırmış ve bu 
lazımge en sıh i şartlar müzakere ve kabul olun u mak.çadla hazırlığa başlam~tır. MARiE BEL • RAlMU • MiCHEL SiMON tarafından 
+ • • . • . . Tayyare ile ticari nakliyat, bilhassa 
;ıstanbul Şehır Meclisı, belediye zabı ·ı 'P.ışrrfi.mcden veya yıkanmadan, yahud JPO t ak tl ri k b'l' i t' 1 1 uh . . . .. . s a p e e , a ı ı ~ ıa o mıyan m 

yarahJmı~ ne,'eli muaızam Fransızca filmi 
tası talimatnamesmın muzakerelenni kabukları soyulmadan yenilen gıda mad. tcl'f 11 1 ·ı "t dd'd . . . . . . ı ma ar ve nıa zeme ı e mu ea ı 
Nisan ayı devrcsınde ikmal edememış ol- -delerınm açıkta muhafazası, ~n. sa • - . d t k ·r 1 kt.ı 
d ğund b .. t did ed'lmi tir t ~ı eşya uzerm e e sı o unaca r. 

m - Muhteşem sahneleri - Dekorları ve cu:ile varyete 
gnıplarile herkesin gözlerini kamafbran 

u an on C§ ıgun em ı ş . ışı ya.saa. ır. B 
Dünkü müzakerelerd.e belediye zab.ı.. Belediye zabrtası talimatnamesine de • u suretle İstanbul ve Ankaradan en 

tası talimat.namesinin gıda maddeleri ya.. ğirmenciler, krrmacı1ar hak"!<ında konan ~zak :erlere ve .. b~uka_bel~. urnk ye:Jcr
pılan ve satılan yerler hakkındaki faslı esaslı maddeler şunlardır: en . uralara buyuk ~1r sı.:ra~e tıcari 
kabul edilmlştir. Buna göre: Dckinnen binalannın '1er tarafının nak~yat y.apıJ~sı te:nın, eclılmış_,01~~~~-

·HABARE OARSAD 
Yenilecek, içilecek maddelerin yapıl • bol glındüz ışığı ile aydınlatılması. ve k~- tır. A~c~k na~Iıye p.ılot t.ığu busbütun 

masına, satfunasına.. depo edilmesine fi derecede hava tazeleme tertibatını haiz ayn bır ış ve ıhtıs~a ba~lı .?lduğund:ın, 
mahsus yerlerin açılması için belediye • bulunması mecburidir. Değirmenci VPya devlet hava yollan ıdaresı .suratle nak -
den ruhsat alınması mecburidir. kırmacılar öğütüp hazırladıklan unla-nn liye pilotları 'j'etiştinneği karnrlaştırı:ı1~-

Muazzam müzikal film 
DtKKıi.\T: Bu kadsr feda'kQrlığa rağmen bu gUnden itibaren fintlarcta btı· 

ytlk tenztIAt BALKON 20 Kr. HU::,1JSİ 15 Kr. DUHULi YE 10 Kr. 

Çalı~ılan yerlerin ve çalı-anların ürl çuvalları üzerine en az O 05 x<> 08 eb7a • br. tdare. bu makrndla memur o'a ı1l -
:ve başlannın, kullanılan al~t ve vasıta. dında francalalık unlar i~in be~, ek _ mek evsafını ha!z ~ilotı.u~ diploınasJ bu. 
lann daima temiz bulundurulması mf'C- meklik unlar için 'kırmızı, çavdar ekmek. l~an Ye ecnebı . lısanı bilen gençler~_en 
burldir. Gıda maddelerinin yapıldığı, de. Uk unlar için mavi renkte birer etiket bır kı.ı;mının !ngıltere ve F.ran.::aya gon. 
po edildiği, sabJdığı yerlerde çalışanlann .ıkoy.mağa ve 'bu &tlketlerde <leğinnenin, derilmclerini kararlaştırmıştır. 

~-----------------------------mE'~, 

adedine göre ıhcr on ve ondan az şahııı değirmenci veya kırmacının isim ve ti- Bu gençler İngiltere ve Fransada kısa 
!çln bir lAva'bo ve bu yer!erde ondan faı:- carl adreslerini ve unun nev'ini yaz:ı ile bir müddet nakliye pilotluğu stajını göf
la tnh~ çalıştığı takdirde her -yirmi kişi göstermeğe mecburdurlar. dükten sonra memlekete döneccklerdtr. 

Yarın Akşam SARAY Sineması 
Sinemanın en parlak çift yıldızı 

lçi sıhhi şartlara uygun bir aptcsane Şehir 'Meclisi Cuma günü tekrar top. Bükrcş - İstanbul hava seferlerine CARY GRANT ve CONSTANCE BENETT 
bulunması .mecburidir. fanacaktır. yann başlanacak mevaimin en ıen, en ne~' eli ve en eğlenceli 

B• Ü d 325 b• B k Bükreş - İstanbul arasında 'hava se>fer. 
ı r g n e ın u sene yapılaca lerine yarından itibaren başlanacaktır. Görünmeyen Adam Aramızda 
liralık İhracat yollar V8 istim l aklar Yarın Hk y-0lcu tayyaresi saat S.35 cic 

ld t b•t d•td" Bükreşten kalkacak ve iki saat soııra Ye. 
K omedisinde bütün şaşaalariyle parlayacaklardır. 

ya pi 1 es 1 8 1 1 şilköye inecektir. Bükreş - İst.aubul ar.a. 
lngfüzlerin piyasadan yumurta müba- İstanbul vali ve belediye reisiı doktor sında tayyare seferleri haftada üç gün 

MODERN AŞKLAR... KiBAR HAY AT •.• . MACERACILAR ve 
KUMA:RBAZLAR... ve N:HA YET KAHKAHA lLE GÜLMEK ..• 

yaa fzaliyetlerini arttınnnlan Ü?.erine Lutfi Kırdar, belediye fen heyeti müdürü yapılacaktır. Bükreşten gelecek tayyare 
İt:ılyanlar da yumurta talenl rini fazla • Nuri ve Beyoğlu kaymakamı Ahmed ite .bir gün Yeşil.köyde kalacak ve ertesi sa-
I:ııtırmışlardır. beraber dün şehirde bir gezinti yapmış- bah saat 9 da yolcu. posta ve eşya alarak 

Asllt!rllll iıleri: Dün İtalyaya 960 sanaık ve 30 bin lira tır. Bu gezintiden sonra şu kararlar Ye • Bükreşe bareket edecektir. 
kıymetinde yumurta sevkefı:ılmii'tir. İbıJ .. rilmiştir: 
yanlar mensucat sanayünin mubtaç ol - Şişhaneden Azabkapıya i~n Meyit Muharrir Cem·ıı Yardıma hastabakıcı hemşireleri 
duğu paçavra mübayaas:na de ·am et - yokuşundaki istimlakler bu sene tamam. kursu açılıyor 
mektedirler. Dün de 17;5{)0 liralık 35 bin }anacak. yolun f~asma geçilecektir. İs • suı f t ıı• Kart.al Askecllk ŞubMinden: 
kilo -paçavra ihraç edilmişfr. timlfık işlerini idare etmek üzere Bey - eyrna ve a 9 1 1 - Giilbarıe, Gfimöş.gıyg, Haydarpaşa 

Amerı1taya da tavşan deri.si ihracatı oğlu kaymalrnmı .&hmedin riyaseti altı..n. hastan-elerinde 1 Had.nw -940 tarihinde ba§-
Fecriati edebi teşekkülünün değerli u. ıo.maa: üzere (yardımcı ıhastabakıcı bemol _ 

a."1:mı~ ve bir gün zarfında 40 b~ liralık da bir komisvon 'kurulmuş, komisyonun zuvlar d ..... · 1 dokt c ·ı s-. . . . . . - . . . m an ·uın o an oc emı u • reler) ltUl'sıı eçılaıcaxtır. 
130 bın den sevkedılm• r . merrkaya derhal faalıyete ge911'esi bildirilmıştir. leymamn tedavi edilmekte olduğu Cer • 2 _ Lise, orta. ,..e ilt mekt.eb memnlatile 
mavi ha~aş tonumu ihrtreah da devam U~ka?"1nmdan Pert~\.-niyal ~s_esin~ ka. rabpaşa hastanesinde vefat ettiğini tee..o.. okuma yazma ve dJ.plome.sı olan 20 llfı ro 
etmektedır. dar ımtıdad eden Gazı caddet-mın tez cı . I sür1c öğrendik. Mcrh~ 35 c k ~lanndaki t>ayanlann tursa .iltlrak etme-

Romanyaya 110 bin fua kı.rmetinde ve den mşası, Merzifonlu Karcı Mustafa Paşa bir zaınandanberi Türk ed~l~=:-ab~ te ıtstekli olanlar ıkQ>dl.a.n Y~Pılma.it ürere 
50 bin Kı1oya yakın Kay"'erl f:ı rikası ma 'tÜJ'besinin arkasıtidald ev,erin iSflimlak . • J .. hiMyet cüuianı ve ts.hs1l vesınsllı tubeye 

• •Y• • met etmiştır. Rmnanlan arasında cSı}-cih mllracantlan ilA.n olu.nar 
mul§tından pamuk ıplıgı föTaç edılmış - edilerek yıkılması ve türbenin ortada b1- ıao" .. ler Ukd _..ı. -:ı... ~ r-- · . 1 _ b .. ~ ~ • e> "''"'~'Uıuurıar. '-.A:na. ş b d t 
tir. :Macarıstana ısknrta pl'l~uk, ngllte • rah.,lar.ak tramvay yolunun iki tarata a - . bu " k ld 1 k... u eye a~e 

zesı gun a ırı aca ur. ~ 
reye fındık. Framaya fasulye, Be1çıkaya 1ınması kararla.şmıştır. Aynsofya miiıesi. Eminönü .Mkerllk Şubesinden: isimleri 
arpa sevkcdihniştir. nin ynnrnda. eski afilive :saravına .aid en. Basın Birliii aıbda larma a.şatıda yazılı tüfekçiler askeri v~lklle bir-

D .. kü" ih t ..J Al vn ,_ kald 1ma • d t ._., B B' :t'ği "" t bul k . ilkte kısa bir ı:nma.nda şub~e gelmeleri :ilin un ı raca rneyanınt;n man., - Kl!Zm ırı S1 ve mey anın anzıuu asın ır.ıı .ıs an rnmta ası reıs- .ı 

29?1 bin kilo ayçiçeği 'kü!"pesi ve 250 bln de diğer ~lede beraber 1940 senP.Sinde liğinden: ~n~.Sını.t '1 tüfekçi Abdullah oğlu 1304 do-

kHo pamulc tohumu vardır. vapılınağa başlanacaktır. .Arkadaşlanrnızdan Cemil Süleyman luınlu Bekir (316-22) 
Finlandiya. Litvany.a, Le1.onyaya da şi. AJyanağı dün sabah kayt:>ettik. Otuz yıl- 2 _ sınıf '1 tüfekçi Osman oğlu 1308 do _ 

mendiferle yapral: tüfün ~v1ledilmiştir. Polis it!: dır Türk gazetelerinin edebiyat sayfa • tmnıa M~fa l32.92) 

Şenrimizden yapılan bir günlük ihraç lar.mı ze1'ginleştiren Cemil Sülcymanfa s - SmıI ı tüle'k.Çt Marker oğlu 1308 do. 

faaliyetinin tutarı 325 bin liradır. Bir genç alacak yüzünden fikir alemimiz değerli bir uzvunun da. tumııı Na.zrai Dım.t ll2&.3) 

arka~aşmı yaraladı Jıa matemini tutacaktır. .f - Smıt 8 ttıfe-kçl BuTfi<ı ofla 1298 do -
Kllltilr işleri: Cenazesi. yarın (bugu-n) önleye d"'~. tumıu H ur4'd 11122--l) 

Dün Usküdarda kanlı bir :vak":ı. ohnuş, to ~·.. ----- ----

lil yaşlarında bir ~enç sokak ortasında ar - Cerrahpaşa hastanesinden k~dırılarak 
tada§lnı 'bıçakla a~ır sınette yaralamıştır. Topkapı d1şındalrl aile mezarlığına nakil 

müsamaha edilmiyeoek Topta~mda .254 sayılı evde oturan Abdül- ve defnolunacaktır. 

Bir kamyon Emin~nOnde 

bir çocoğ• çacpb 
Maarif Vekiletı ötretmcnlerln nıattret kadirle aynl yer saltinlerinden Basri adm - Arlrndaş,'1rırnız.ın cenaze töreninde b·• 

teskereleri hakkında nlü:aclarlara yclll bir da bir genç bir müddette~l blr alacalı: .. Krmka;nda JCmiıısinaıı "lna.bailellnde otu-
.ı,. dol d 1 lunmalarını rka eder, kencUsine rahmet raın ıa }'8fla.nnda Leon 11ıdmda bir 90Cu.k. emir gon<lecmişt.ır. meselesin"""n ayı argmdır ar. 

Buna göre. bazı öğr~tmenlerln mazeret _ Dün bir t.e."!atlüf netlces'inde blroirlerile dileriz. dün ~nihıden leı}8r'k.eıı tolör Abdulla-
lerın.ı bile tasrihe lüzum ,görmeden tezkere Usküdu caddesh:ıde kar.şılaşan iki deUltan- •• .. -·---····-~········ .. ··;:····················· hın idaresindeki 3826 sayılı kamyonun ~ 
gönderilmek suretne vazife!~rlne gehm!dıt.. lı,. tekrar bu alacak mevzuu etT&fınrla .mü • M E V L U D maslle başından yarahnmlftır. 
lert ve o'knl idarelerinin de bo te?Zkerelert 'ka. rı..-ı.'kaşaya tutuşmuşlar ve az .sonra da işi .. .. . . Leon tedavi ~ilmek tizere hastaneye kal-
bui etmekte oldukları an1aşıhnıet.ır dövuşe vardırmışlardır. Beyazıt kütubhane.c;ı mu<lürlüğünden dırılmış kamfa sebebiyet ~ OO(ör hak-

Vekfilet, lise ve c>rta mektebler talimatnn- Bu esnada kavgacılardan Basri bıçağını mütekaid Maarif Vekaleti kütübhanelei" ltında ~bata baf}amwştır. 
me.sl, vazlfPye gelmemek için mazeret ol:ı _ çekere~ A.bdülkadinn üzerine atılmış ve vii- müşaviri ve eski Darülfünun Arab ede __ ....... ·-·--.. ---·- -. _ . ..... 
rak ancn'k ıtnımılik !halini tasrih etmekt.e 1Ve cudü.ıiün muhtelif yerleıi~ nplamışttr. biyatı müderrisi ll\el'hum İsmail Saib Ha.. 
bu mazeret.le 2 günden fazla sürmlyen de _ Abdülkadir, aldığı ynral.a.rıı.n ıtesirlle kan- canın ruhuna ithaf edilmek üze 4 M 
va.ıruıızlığı kabul edip etmemek hususunda o- lar içinde yere 3erl!miş, :sa.ı-ı Jtaçmı~ır. 940 C TU>s" .. .. .. ~ 1 re a -
tul müdürierlne salA.hlyet vermekte oldu - Zabıta suçlu Basriyı bir müddet sonra ç0- yı~ uma .ı gu~~ ~ ~ nam.aza:ıı 
~una göre,. m üdürlerin bu salihiyetlerini kal la.binan mahallesindeki evinde yakalamış - muteakib Beyazıt camıı şcrilmde mevlut 
lan.makta çok ha&$aS ,.e kıskanç da\Tanma- tır. nevebi kıraat edileceğinden m erhumu ta. 
larını istemiştir. Basri ıtmgün Uslttids.r mtid<ietummnlliğine nıyan ve sevenlP.rin, arzu eden zevatın 

Mekteb ; darelerl, 1>admaa ö«ı'etme:nlerden te&l!m ecmece'ktir. teşrifleri rica olunur. 
maBf!'l'etıerlnin 'ne okluğunu tım"Th bile et -
medeA, sadece muereııne b inaen "va:tlfesine Alb e · ob kaçakçısı yakalandı 

Bahar Bay~aou ve Osmaah 
Bankası 

Bahar bayramı münasebetile, Osmanlı 

Bankasının Galata merkezi )le Yentcami 
ve Beyoğlu şu~eleri 1 Mayıs 9-10 Çal'şam. 
ba günü kapalı bulanacaktır. 

,> Bu sene Amerikııda görOlmenıiş 
bir rekor kazanan v& 25 b lly Qk. 
sinemaılu birden gOsterilen mev· 
simin en son ve <'n gtlzel filmi 

BEŞ MASK Eli LER 
Filrnl lcahraınanlannın en son 

yarttttıkları - •• 

OLUM 
MAKiNESi 

25 Kısım tekmili birden 

Baş R-0llerde : 

LEE POWELL - ff ERMAN BR" 
İntikamın çıldırttığı, lnsanlann 

korkunç 'fak'alan 

B U o · Ü N 
Matinelerden itibaren 

AL KAZAR 
'•. smemasında haşlıyor. .,. 

gelmlyeceğinl blldin.'nlerln ted:erelerinl ita- Bı'faz zehir b.çüçüarlle möcadelesine 
btil etmlyerek haklannda muamele yapacak devam eden İstanbul :zabıtası düı:ı <le şeh • YAR 1 N AKŞAM -------------.-.. 
!ardır. rln -bazı semtlerinde raptlğı ani ;ı.raştırmalar 

- - -----......__ netices1nde 6 k~ıyı ,Yakalamağa muva.f-
Eminönü kazası sıhhi teşkılatında fak olmuştur. 

değişiklik yapıldı BımlaT maruf Te ubıralı kaça.kÇllardan. 
.. . .. oevRd, Fakir Salih , arabacı Receb, çortir Rı-

- l'ecrübe mahisetin<lı! olmak mıere Emin - n tZ'ZCt '9e İ!:mıtll Mustafa '&dlannd:4d ta.. 
onfi kazasındaki belediye sıhhat t~kllfttı tkl b~lardır. Kaçakçılar 'dün nsll~ beşinel ceza 
ye ıı,yrılacat,. bir :kısım dokk>r ve .sıhhat mahlre~ne teslim edilm~len!lr. 
memurJan !ıastaıarla. bir kısmı da gıda mad . . -·-
delerinin kontroıu ile jştigal edeceklerdir. 
Kaza emrine yeniden 6 doktor ve ~t me Türk.işe poıt'un çıkmasına 
muru ver.ileceJc. tıu 'teşkil1t tyt net.4oo ver_ müsaade edildi 
dlği takdirde vilayetin di~r kazalarına da Şehrimizde almanca llsanlre tntışal' etmek 

• teşmil olunaı:aktır. te bulunan ve blr mfüldet -evvel bükO.metçe 
·····-············-·················- · ... •••••••• ... ···--· gönilen lüzum üzetine knpatümış olan Tü.r-

Sa tı Jık Motor kl~ gazeıesı.nın teı..'Tar ~ınrumasına 

~ 
müsaade edilınl.ştır. 

kişilik. 7 °mil yolu va:·. B :mzhı'le Bu müsaade Vilfryete lbildlrilmlş ve vllA. _ 
400 r a Mürnca::ıt. Telefon 40610 y~ eUkad~rlara tebliğ olunmuştur. 'rür. 

r ır · kişepo.st bugunden ltlbaren tekrar int~ara 
l, I başlıyacaktır. 

i PEK l'AHKAHALARLA 
GüLMEYE HAZIRLANIN Süıemasında 

OLIVER HARDi 
tarafmdan harikulAde bir surette yarablan 

T ÜRKÇE S Ö Z LÜ 

F il DOKT ORU 
Büyük Talditli Komedi 

F ilme ilAve olarak: JNG1L1Z ORDUSU nasıl hazırlanıyor - Nasıl yetiştiriliyor, 
Majeste Kralın ~nünde yapt.an resmigeçiUer, 3 kısımlık bOyUk harb fılıni 
,. FOKS DÜNYA HAVADİSLERi _________ ,,_ 



_. ..... &ON POSTA 

Harbi Tuna ile Ba_lkanlara sirayet 
ettirmemek için baş vurulması 

icab eden çare nedir? 

1 H'diMler Kırpm!I ~. J 

Dünkü haberlerden 
Çölıen hal: - Yüz altmış ıki şehir mütehesısı, şa. 
Dünkü gazete1el' yazdılar: htr haricine çık.anlıyormuş. 
Sebze hali çöküyormuş. - Şehir mütehass?ı dedin, okurken 
Hal yapı1alı on s.?ne oimadı. Bu kadar dikkat etmemişsin, şehir mütehassısı de. 

az zamanda çöknıf·mesi ic.ıb ederdi ... A- ğil, bar artisti.. 
caba sa.ğlam bir yapı değll miydi?.. - Ha şehir mütehassısı, ha b:ır artis. 

- Nasıl olur, dıyeceksm:ı, inş.1at kon. ti. aralarında ne fark var ki? .. Onlar da 
trola tabi tutulmuştur. K:tbulii z:ımanın. ev yıkarlar. ötekıler de. 

da bir heyet iinceden inceye tet- * 
kik etm~tir. Her halde kontrol eden _ Y cuak .aumalı: 

····· ......... -----·-· YAZAN ·---·- ------ ·· ler sağl b. b" - "k J... : • am ır may1 çuru bir bınadan Yasak savmak tabiri, dilimizde kök • i B•••e klt g eneral B. Emir Erklle t =.i ayırd etmeyi biliyorfardı. leşmh-:tir. Bari benliğimizde kökleşme. 
Bir fıkra anlatayım: sin: 

İ " Son Pos:a ,, nın askeri muha:-riri j d c:Adamın biri mantar topıamıı, topıa- I Jimnastik şenliklni için hazır1ık1arı 
··-···-·· .... ·····-·-·-·----···--·--· .. -................... - --·-- ······-·-·--= ı~ ~anta:ları. satmak içn pa1.3rn getir. 1 başlandı. prova'ar yapılıyor. Vl' nihayet 

H arb kıvılc1sı Eyluldenberi Avru. I j Jetler tarafından nasıl akim bırakıldık, arı mış, hır muşterı çıkmış: günü gelecek şenlik olacak. 
panın doğusundan batıblna, şi. malıimdur... a - Ben b~ mantarrnrı almak istiyor•ı.Tn j Bu şenlik geçen seneki şenlikten dAhı 

malınc ve timdı de tekrR1· şiırualine sıçra.. cBununla beraber Tuna ve Balkan .~ma. demış, mantarın zclıırsizi, zehir • az· muntazam olur ... a , vasnk yarı yarıya 
mış ve buralarım yeniden tutuşturmuş devletleri arasında rekabet davalarmın !ıs, olurmuş. Bunları birbi:rinden ayırd asvulm~ demektit • 
L. • ' etmesini bilir misin" B li . -.,ulunmaktadır. umumı tehlike dolayısile _ tamamile ber. M · u şen k geçf'n sen~ki şenlik kadar 

Harb sirayet devre-.!ııı atlatarak l'>ka - taraf olmasalar da - hafiflemis olmaları. antarc·ı· ce.v~b venni~: . . . muntazam olursa yasak savulmuş olur. 
iize olmaktan henüz çok uzaktır. Harb nı memnuniyetle kaydederiz. Bugün ce _ .. c- Tabıı bılırım, zehır!uını yıyen ö • Fakat ben yasak savmarım aleyhtarı • 
'lnkişa!ının henü?: ılk devrelerinde oldu. nub doğu Avrupa devletlerinin herhangi lur.• . • . yım .. Bu c:enenın Jİmmıst ik şenliği geÇ'?n 
ju ıçin daha uzıyacaktır ve uzadıkça biri taarruza uğrarsa kendini müdafaa e. Vazıyete ba.ıtılırsa hnl ınşantını kon - seneninkinden daha muntaz.'lm, d h ·· 

trol eden1er kab• 1 1 · d ı tk·k a a mu. 
sirayeti muhakkaktır. Faka~ hangi sıra ile deceği ve f.akat bu müdafaanın müşterek ·. u murun~ esm e, e 1 kemmel olursa ancak o zaman yasak iôa-
Jlerelere &alacağım bilmek belki müm • bir hal dahi alabi'eceği kanaati vardır... , edenler de bır bmamn .s~ğıaın vıwa çürük vulmamış. şenlik y:apılmış added c>rim. 
Min değildir. • • cMuharib büyu-k de 1 ti d h. • . . olduğunu mantarcı gıbı anlıyorlarmış. * 

1 
. .. ve er en .ıç oırı. Yani: 

talyan gazeteıen hiç bir memlekeiln ..t.. nın bugun Tuna ve Balkan sulh yoluna Küfürlü fİİr: 
... _ b ' k d bi fl ~ h - - Az zamanda çökmezse saır.lamdır, u.ır ın sonuna a ar tara. ı6ını mu a - '" dikenler saçmağı düC!linmemeleri dola _ 6 K fü ._ __ ed · dd !ı'- çökerse çürüktür!. ü -r dolu bir şiiri maruf bir cı:ıire 
~ emıyeceğini ıs.r3rla i ia ettiler. ve yısile, sulhün muhafazasına taalhlk enen ~ ..;ı Esk 1 Diyecek kadar. maletmişler. Bu şiir elden ele dolaşmıc, 
~iyorlar. i rıgiliz bahriye na1.m B. bu müllhazaların bilhassa kıymeti var _ "I *"·-f + iş yerinden iş yerine gitmi~. mağazadan 
~ t Cooper. Londra gazetek'l"inde ç.ı - makin rtüt: kl dır• E l ğ kan bir yazısında, mademki müttefikler e 1 e e daimi surette teslih ve ı · u ene!!__Yarım a~elr: ma azaya geçmiş, n;hnyet mcktebJere k11. 

müdafaa etmek ne kolav ve ne d"' daı·mı Muharrir Tuna ve Balkan memleketle. y dar gil'miş 
bitaraf küçük dev!etlcrin 1stildali için - " . anm bir erkek. yani yan varlıği nok. · 
tlarbediyorlar, o halde bunların onları bir emniyeti kifil değildir. Romanyaımı ~mi ~akından tPtıdin eden tehJikeJeri an. an bir erkek. bütün bir kadınla evlenmiş. Şiirin bu kadar yayılması maruf şaire 
terbeıt bırakmaları llnmdır diyordu; Macarüıtan, Rusya ve Bulga?istala olan ama la ber.aber bunları karşılarnağa ya- Bütün bir erkek bütün bir kRnınla ev. maledilmesinden mi?.. Oııu hiç zannet -
tünkü muharlblerin Belçika ile Jsviçre mezkfir hududlarmın müdafaasının Ro - rıyacak tedbirleri de tamıımile kavramış lendiği zaman yan v:ırlıAım kııybediyor. miyorum. Küfür dol:.ı olmasından mt? 
ara ındald karşılıklı müııt.nkem Alınan • manya için ne kadar güç olacağını anla- bulun~aktadır. B.u tedbir şüphe yok ki Ya bütün bir kadmla evlenPD yarım er. Belki! 
~ansız hudud bölge5inde koz'arını pay mak için bir kere A'manya ile Fransa a. ~~carıstanın dahıl ol~uğu - bir ~alkan kek evlendiği andRtı itibaren bir hiç mi O halde şu n~ticeyi çıkarmak müm • 
~lerl mümkün delildir. rasındaki hududun ancak 350 Km. uzun. ıttıhadı olm~ da • hıç olma1.S8, bır Bal olacaktır?.. kündür: 

• ,. • • • 1 kan askeri ıttıfaktdır. * Bir şiirin kıymeti, şiirdeki küfür mık· 
Harbın Norveçte katı htr netıceye va. luğunda oldukunıı düıünmek iktıza eder. ! B. Tu . .. E 1 ___ tarile mebsuten miltenasibdfr. 

l'acağıru wnanlar belki vudır. 1'akat Majino ve z;,.,.irid müstahke h tl • ır na - Balkanlar ıttihadı vucud u yıbnUIT: 
-&.. m a erın.n b 1 k 0 hti li ı d b h Biraz acı amma... Biraz da hahkfkat, 

l>un1ann, harbin bır sulh anla§JMaile ao.. bugün yarılmaz ·vasfını kazanmış olrıı.a _ ~ ~a ~ ma 0 say 1 u" er halde ç?k Kadıköy vapurunda ,t..na yakın otu • Hba' 
tMı var~nı zannedenlf'I" kadar yanıl - lannın baflıca Sl!bebteri, kısa ve ynnla- buyuk bır eser olacaktı._ Çünkü Macarıs- ranlar konuşuyorlardı, dinledim. Aynen ga · 
maları muhakkaktır. Şiındtkı N1>rveç ve nnın bitaraf memleketler~ dayalı oltna. tan • ~nya - Rulgarıstan • ~rkiye • nakledeyim: Q d"'41 :IJ. ullldi. 
~4~~~~~~~~~~m~~~u~~a~~m~~ı%n~~~~~~da~~~hl.~~~~-~------------------------~-
ft Bü ..... 'k Harbde Sırbistan ve M,akedon. luk ordular bul d R . ,bu derece büyük ve kuvvetlı bir cenub c B 1 bll' 

' J"" • unması ır. omanya ıse d ğu A ·u 1 un an ıyor mu ld• • ? =ı '9 muharebeleri gibi. 1imdiki harbin an. yalnız 20 milyonluk bir nüfusla 1600 Km. ~. vru.pa mı ete~ bloku Avr~.pa ınız 
Gaıt bir 7.eyil ve b!r safhumı teıkil ede- r . . .. muvazene811'1de tedafüt ve barışçı mu -
a...11: 

1 
nt-1-A N• _._ bl t ık bır hududu tahkım V.:! mudafaaya ça. him bir rol oynıyacak ve vall'ız Avrup3 • 

,_ur er . .,.. .. .nAı.& ne orveç ve ne QS :ıza lıfl~. . . 
lııkandinavya her iki taraf kuvvetıer:nin nın cenub doğusuna sırayet etr:nemesını 46 sene ba1 1a kalan roınırkö ı At 1·11 t ı 1 
fOiunun ortaya konularak bir ölüm ve ıli. Fakat el~ Romanya, Macaristrm, Bul- temin etmekle hlmıyarak gelecek ya _ H r lla 1 rl' 0 111 lr 
llm meydan muharebes.i verilebilecek bir garlatan, 'l'ürldye. Yugoslavya ve Yu • rışta da en büyük bir su1h teşkilAtı olmu.' Lomirada Tay. . cBu mümkiln milı?• denilecek. 
pr olmak için lazım olan cotrati ve sev. kam.tanla anlaşrnll ve ittifak etmiş bu • olacaktır. Fakat bu kadar gilz~l ve lü • mis nBui ~~ • M~ş. hattA hepimiz farkına 
laülceytf vuıf ve şartları haiz <tflfildirler. ?ununa onun müdafaa edilecek hududu . zumlu sey. ata kadar- Tuııa ve Balkan ~ ku1ıe ~ • vannadan at nallarile trq oluyomıuşu7.. 

Y
aln •/\il Km · d k 1 sü 1894 senıesın • Bcm.ıt,_,.., at nail .+hftblVıt'ftlar. ve ı......_ 

Bununla beraber Norveçe ve dolayı'lfle . ız vuu • ye ya!\l, fim i inin tak • devletlerince tamamfle tasdik olunmakla "'"'"""'i ....,..t' .,, -·· vwl"" 

f*andinavyaya nihayet hlktm olat>ak rıba iiçte birine inmekle kalmaz, ayni za-ıberaber. simdilik ideal ve hatta bP1ki yal- ~~rü Ya:,:;_: :' ~~ tütur··~arBiu~uksatanlaıt anralldaünnnmy~ 
iaraf. diğer zümrenin an:ı yurduna ve do. manda bu hududJarı müdafaa edecek nız hayali bir proje olarak kenarda kal. ~ 's"'"" 
~yısile kuvvet kayııaklarına o kaclar ya- kuvvetler, müttefik ordulann inıımamile mağa mahkumdur. :zıaman bazı ~~. • müşterileri traş 'bıçağı fabrikalar! sa ~ 
~mdan ve yandan hakim ohtbitecek kuv. birkaç misli artmıı olur. Bu mülahaza di. , Bunun yerindP.. mezkur devletler ara. 9:1er&n ik6pronun . . . hibleridir. Eski nallan eritip, inceltiP. 

~tli bir dunun alımş olur ki bunun. har. ter Balkan devletleri için de aynf!e va • sında rlaha modPre bir askeri ittifak bile ta 
111 ~yü gemık lerdelll .d~ınnin onlardan traş bıçağ! yapmaktadırlar. 

k d
. 1 hin . b. aJ riddir b" .. .. .. kü·11 1 d emasının opru yı aca ıru ı dıa et • Ha 1 1 la ? n en ı e e ıyı 11' cereyan masına . ır suru muş ere otudur; bununla . . . .. . .. .. yvan ar nası uyur r 

aıiihim 1Urette tesir etmımıes! mümkün L'independanoe Roumaine a.:llı gün beraber görü1Üy"r ki harbi Tuna ve Bal. m~lerdi. Bu ıdd:ia ın.ıenne. kopru alt.ı-
de~ld'ir delik auptenfn 24 N. t ·hı· " h - k 

1 
. k . . . na •An• isimli bir romöııkör ba:ğlaln Fil ayakta ve bfr atacı dayanmı~ ola. 

5 • • .--- ısan arı , nus a - an ara getırmemP ıçın yegane çare bu- . . .. • rak uyur. _ 
Her iki tarafın, İBandinavyadan son.. aında küçük, fakat dikkate değer bir yazı dur. Saydığımız '!'una ve Balkan devlet. mJŞ'tı kı, lbu romoııkör, köprü yıkııldığı At ve katır da ekeriyetle ayakta uyur • 

. •· birbirlerini ihata ile mağltıb e~ebile- gözüme ilifti. Muharrir şöyle diyordu: 1 leri kendi aralannda anlaşarak bu yolda talk~irde ~T.aya .~~yanlarm :imdadı.na far. 
~ bafka aemtler aramıdarı pek tablf o. c:Tuna ve Balkan memleketleri ayrı bir askeri ittifak akdetmek imkanını bul- yıetişecektı. Romoıitör 46 senedir ayni Maymun oturduğu yerde, crangotan 
lacaktır. Bu hususta Hollnda, Belçika, bulunduktan müddetçe, ko!ay ve dola • dukları ve bu ittifakı, ne paha!;ma olursa yerde bağ?ı durmakıtıadır. Çünkü köprü bir ağaca asılarak uyur. 
lirviçre ff İtalya doğrudan doğruya bahis yısile cazib bir av teşkil ederler. Müte • olsun. korumak ve yürütmek azmhıi ken yapılalıdanberi hiç biT ~za VU'kubul - Timsah ve kertenkele. karınlarını ye-
~vzuu olabilec:eği gibi Akdenizle. Bal . • kabil rekabet ve düşmanlıklar. daimt hak dilerinde hi~ttıkleri gfin Ba1kanlarda mamıştır. re yular, ağızlarını açar, öyle uyurlar. 
f5anlar. dolayı.sile ol:;a da. - jt?nl? bır mil. iddialan ve bir ~0111Şuy1.1 diğeri aleyhine Sulh ve refah güneşi doğmuş olacaktır. ··--............................... - .............. - ..... - .......................... ............................. _ 

&.hale alanı tefkil edebilırler. .sevkederı harict m.ane\Talat cular ic;in Fakat Macaristanla Bulgar?s:tahın taleb. 
Onun için Avruparuıı bötön bitaraf daimi dl sebeblerı o1ınuştuı-. lerini nasıl hallP.dip bunları R:>mımyaya 

ltüç{i~ ve ~ ~.evlet}~ gibi ~alkart dev c20 yıldanberı Tuna ve Balkanlıırda ve sonra da birincisini Yugoslavyaya ve 
letlerı de bır gun gelip çatabılecek olan bant teşltillt ve nıesatsfnin. bu rnıntaka- ikinC'islni Yunaolstana yak1aş~ı'mlalı bl 
laarbin. hiç olmazsa, ma:zarratlannı tah. Iara hüküm için onlan zayıf ve müte _ lemem. 
"4id etmek için şimdiden luw türlü askeri, tettft bırakmakta menfaatleıi olan dev • H . P:. ETkilet 

( ) 
~b~di ve ~ya~ ha~~~an g&~k ~--~--~--~~-~~~---~--~----~-~~~
mecburiyetindedirler. Bu husu.sta gaflet 
.fderek harbin gelmiyecelini sanmak ve 
"1 sebeble hazırlanmayı ihmal etmek bir 
)Memleket ve bir mlllet ~in en bGyftk fe
laketlere tebeb 0 1abilir. Dokanılmaı mu. 
t.ddes bitaraf hududlar artrk blmamıt
~r. 

Bu itibarla. şimdiki :harbin hir gün ge
_.. barıf içinde sakin kaim.ait bu kadar 
l'itenen Tunanın ve Balkanlann kapı.sın. 
r&n içeri girmesi bir emri vaki olabile • 
oeık:tir. Bu ak~betin imkanlarını pekA~A 
müdrik olan Tuna ve Balkan devletleri 
elbette kendi selametleıi bakımından eJ. 
lerinden gelen askeri, iktıc:adt ve siyut 
tedbirleri almaktadırlar. FakAt acaba 
,bunlar kifi midir? 

Meseli bundan evvel, gene bu sütun -

Çorlu orta okulunun yllhk mDsamerasi 

§
a tarif ettiğimiz gibi Romanya 3i • 
batı. §imal, simal doğu ve cenub hu. 

!arını büyük ölçü!erd~. demir ve be • 
a tahkim etmekte VQ bımun Jçin btı-

E fedak&r1ıklarda bulunmaktadır. Fa. Çorlu, (HUSU8i) - Orta <0kul yıllık müsamere ve lıronaer takdirle karıılan. 
takriba 1600 Km. lilc bir tludud çev. müsmı.ereırini bu sene de OrduevJnde ve ml§tır. Reiim orta okw talebelerini de. 

nde beton ve demir tahkimat yapmak gilzlde bf.r halle taba.kul önünde muvaf- jerll müdürlerile bir ar.ada. göstermek. 
~ sonra bu tahkimatı her nevi top ve faklJetle vennlftlr. Bilh ... gece ''t'l'Hen tedir. 

Bayan P. T. 
Meydana çılıtı 

Evet, evlenmek uıtıyen, bir genç 
kızın nefis izzeti ile oynamıyacak 

merd, dürüst bir erkek aradığını söy. 
liyen Bayan P. T. meydana çıkmış .. 

Bakınız: 

Meydana çıkmış. diyorum, zira be
nim bu isme mektub göndermiş olan 
okuyuculara cevab vererek: 

- Görünürlerde yoktur, dediğim 
bir dakikada o. matbaaya uğramış. bir 
erkek dostumu görmüş. mektublarını 
sorm~. mektub1ann bir kısmı daha 
evvel postaya verilmişti, bu dakikaya 
kadar eline geçmiş midir. geçmem~ 
midir, b ilmem, fakat şu noktayı da 
kaydedeyim: 

Bu genç kız kendisini gören erkek 
dostum üzerinde müsaid bır tesir yap· 
mış, kendi halinde, utanga!;ca, bir genç 
gibi g<)rünmüş. erkeklerin fikrine ka. 
dm bahsinde itimad edemem, bunun. 
la 'beraber işte bu noktayı yazmayı da 
bir vazife biliyorum. 

Bayan P. T. adresini değiştırmek 

üzere ım_ı+ yenL'>ını bildirecekmiı. o 
vakte kadar bahsi kı1pıyacağ11;, demek. 
tir. 

* İzmirde Bay H. ö. ye: 

Aziz çocuğum, dört yıldanberi eVr 
lenmeyi düşünen, üstüste dört km 
tetkike girişen. birisini yaşlı, ötekini 
şişman, ber ikini köylü, nihayet sonun
cusunu da şöyle böyle bulan bir erkek 
bu bahiste b r hayli eğlenmiş, eğlen. 
m eye de bir hayli alışmış olacaktır. 
Başladığın işe devam et, bira;: daha a. 
ra. biraz daha eğlen, biraz daha yoruL 
yalnız şimdiden haber vereyim: Gü. 
nün birinde tek tabirile evlenmenin 
c:H• saati gelip çathğı zaman hiç te 
beğenilmiyecek bir kızla evlenmen 
çok mümkündür. Bu noktayı unutma. 

* 
Bayan C. C. ye: 
Evet, bahsettiğ iniz genç biraz ça

buk sinirlenir, bir hayli de hassastır. 
Bu noktayt kendisi de kabul eder sa-
nırım. 

TEYZE 
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Norveçteki muharebelere ~ m:usiıc:I: ~ ~ ingilterenin tarihi ::J 
aid ilk resimler R. 1 ... h /ne1iltere ile Fransa 

~yase ıcum ur 6 

filarmonik orkestrasının arasındaki 100 gıl lıarbi 
i 1 k konseri r·· .. ---·-·---·--.. ·-··-.................... - ...................................... , 

Dö t k k .. h . . ~ Fransa. kralı, he~üz 13 yaıında bulunan en küçük oğlu ile berabeı· 
l 

r R' onset~ ümh~erme f~lzere ~ke n mık ze 1 i bütün gün kahramanca dövütmüıtü. Küçük prens «baba, sağdan ge-
ge en ıyase ıc ur ı armonı or ·e3- : . . • 
tr.asmın ilk konserini evvelki akşam Sa. i hyor, ba~~. ıoluna hak» dıye b~iıra~ babasını koruyor, bır .taraf. 
ray sinemasında dinledik : tan da kuçuk kılıcı ile etrafına kımıeyı yaldaıtırmıyordu. Nıhayet 

Senelerderııberi bu kad~r geniş kadrolu İ baba oğlun kuvvetleri tükendi, kıhçlan ellerinden düttü. 
bir orkeııttrayı dinlemem~ olan isi"anbul \....................................... -·----···-·-' 
halkı için bu konser cidden bir müzik zi. - • -
yaf.eti oldu. Dinleyiciler vakit vakit ken. 
dilerinin olan bir orkestranın hu kadar 
mükemmel çalışından duyduklan zevki 
içten gelen heyecan ve alkış~arile ifade 

Sayıca kendilerine lailt olan Almanlw tarafından eıir edilen Norveç ettiler. Bu heyecan konserin sonunda o 
kadar taştı ki, bizzat k1ymetli valimiz bi. 

a•kerleri teslim olurlarken 

Ka:ı4a örtiilii Norveç sahmeni11 ücra bir kötesinde karaya 
gılııarılan Alman askerleri 

le sahneye kadar gelerek şefi ve orkes • 
trayı kendileri ve şehir namına tebrik 
ettiler. 

İlk konserin bütün parçaları garb mü. 
zisyenlerinin eserlerine tahsis edilmişti. 

Birlıı.ci antraktan evvel çalınan L. van 
Beethovenin 3 üncü Leonor uvertürü ile 
mi bemol majör tonunda 5 inci piyano 
konçertosu güzel seçilmiş parçalardı. So. 
llst Ferdi von Statzer, 5 inci konçertoda 
çok canlı idi. Eseri baştan aşağı ve güç
fük. çekmeden ça! dı. En ince nüanslardan 
en kuvvetli vuruşlara kadar bütün par. 
ça imtidadınca mükemmeldi. 

Fevkalade .güzel idare edilen bir orkes. 
tra ile çalmaktan mütevellid memnuni • 
yet virtüozda göze çarpıyordu. Beetho. 
venin bu iki güzel eserinden sonra, ikinci 
kısımda on dokuzuncu asır orta zamanlan 
nm iki bestekarı, Avusturyalı (Yohannes 
Brahams) ile Rihard Vagnerin eserleri 
çalın dl. 

Yohannes Brahamsın do minör birin-

Fransa ile İngiltere 
arasında, bir asrı dol. 
duran harb şöyle baj 
lamıştır: Fransa kra. 
lı dördüncü Güzel 
Şarl'ın dul kraliçesi 

ci senfonisi bilhassa andante ve final kı- ı Nisan 1328 de bir 
sımları ile dinleyicileri büyüledi. Rihard kız çocuğu doğur • 
Vagnerin cTanhau.ser~ operasının uver. muştu: '.Mari. 
türü de fevkalade muvaffak bir tarzda ça.. B. d f 1316 

k .1 d b.. .. 1 ır e a cı~ . 
Iındı. Orkestrayı teş ı e en utun e e. , b' d f d ıa·~?. d 

1 
ır e a a ,.,~ e, 

manlarla, şef Ernest Preatoryusu burada F t ht b' ransa a ına ır 

tebrik etmek bir borçtur. 1 k d ·· ı · d · . a ının cu us e enıı. 
Muvaffak bir tarzda bıten bu konser· ı ~· t 'd 

• • 1 yecegı resmen eyı 
den sonra bir nokta Ü7..erınde bılhassa d'lmi t' 1328 d 

• . . k' e ı ş ı. e, 
durmak lazım gelıyor. Evvelkı akşam ı k 1 k k k d · 
konser, İstanbul halkının güzel bir or • drabınler e d ardeşı 

• ğ .. 1 e u unma ığın an, 
kestraya ne kadar alaka duvdu unu gos.. Fr taht b' . . . . ·· . ansa ına ır 

1ki OTdumın karşılaşması 

termış oldu. Şehrımızın de bu şekıl ve . . • 
· kabHiyette ·bir orkestraya sahib olması ı kral bulmak ıçm ha. 
ne kadar büyük bir kazanç olur. Bu ş2 • knedand~ yeğe~lera 
k.iıd h h 

· b. · t adar ınmek lazım 

Fransız lut'aları Norveç sahillerinde 

Narvilr:telti Je11lz malıarebeıinden ıonra Herjang tiyordunda karaya 
oturan bir Alman Ji.tr-oyeri yanıyor. (Bu rmm tayyareden alınmııtır) 

e er angı ır organızasyonun s -
b 1 ··r b .. "k b' k · 1• ,geliyordu. Bu vazi .. tan u nu usunun uyu ır e serıve ,ı 
f d 1• k ·· v • h. .. h yet karşısında ÇP.tiıı 

ta:a ın an a a a Ü~or:cegı~e ıç şup .ek. ve tehlikeli bir hA 
mız kalmamıştır. mıd edıyoruz ve be 

1
. ı nedan meselesi or • 
ıyoruz. 

Turan Selçuk taya çıkıyordu: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••. •· •• ·•••· ••••·•• .......... Er kek kol undan 

lngiliz m'ibayaa h3yeti 15 
Mayısta şehrimiza gelecek 

varis Filip dö Valu .. 
va idi. 

Kız kolundan va • 
Londrada İngiliz devlet sermayesile .teşek- ris İngiltere kralı ü. 

kül etmiş olan E. N. c. O. şirketinin IngUiz çüncü Edvard idi. 
iktısadi faaliyetini Balkanlar üzerinde ~aha Ve, eğer ckadınlar 
esaslı bir surette harekete getirmek uzere tahta çıkmaz tor Fransa kralı ve küçük oglu 
harekete geçtiğini ve şirk.etin Balkanlarda .. .. • .. . . . . . 
mühim miktarda mübayaatta bulunacağını mulu, kadınlar tahta da tevarus ede -ı rektıt ıçın on ikı yıl bekledı. Fransa k~a-
yazmıştık. İngiliz şirketinin mümessillerin • mez> cümlesile gen~letilmez ise, İngil - lı ise, 1340 da, tamamen pasif kaldı, ılk 
den bir heyet 15 Mayısta şehrimi~ gelecek- tere kralı Edvard, Fransa tahtı için çok J darben~n indirileceği saat ve yer hak • 
tir. Şirketin şa:.k~_aki merkezi IStanbulda 

1 
daha kuvvetli olarak haklar iddia ede • kında Ingiltere kralını alabildiğine ser· 

kurulacak ve butun Balkan memleketleri~1 bilirdi. Fakat, Filip dö Valuvayı Fransa best bıraktı. 
de. mümessillikleri bulunacaktır. 1 kralı seçen Fransız erkanı, hak ve ada • Yüz yıl harbinin esas karakteri. bunun 

l 
In.gd lUz!;~ bu sahadyaki osfalaaliyetleirk~i . den }etten ziyade milli bir his ile hareket et- artık bir kurunu Vl.lsta harbi olmayışı • 

z ya e, .a,vmanya ve ug vya, ıncı e. . . . . . . .. . ~ . 
recede Bulgaristan, Türkiye, Macaristan ve mışlerdı. Devrın hır tarıhçısı; cKrallığa dır. Bu mucadele, yenı çaglarda emsalı-
YunanL~tan üzerinde teksif edeceklerdir. 'Fi!ip seçildi. Çünkü o, Fransada doğmuş, ı ni sık sık göreceğimiz, bir veraset mu • 

' · t b fabrikasına büyümüştü> diye yazar. harebesiydi. Harb çetin, kanlı, merha • z nır ara . • · . hı:. d .. ık 

d 
. .

1 
Bu hanedan davasına Fransızlık duy •

1 
met.sizce oldu. Ikı i.ine anm uç asır ı , 

emır verı ecek k 1 t . . · · .. h ı· k 1 ~ b" gusunun arı~tırı masına karşı, ngılız. geçımsız ve şup e ı omşu ugunun u • 
İzmir üzüm, incir tarım kooperatifi mü • 

1 

dürü Muhib, şehrimize gelerek Mm taka Ti
caret müdürile temaslard11. bulunmuştur. 

Bu temaslar esnasında İzmirde yapılmak-
ta olan şarab fabrikası için H'lzım olan de
mirlerin temini etrafında. görüşülmüş, gerek 
bu fabrikanın ve gerekse İzmirdeki diğer 
re.smt dairelerin demir ihtiyacı karşılanmış
tır. 

emrivakii kabul etmedi. Kral Filipin 29 tün he~abları görülrlü. 
Mayısta Rens katedralinde Fransa tacını ı İngıltere kra!ı, k 'ndi topraklarından 
giyme merasimini müteakib, orta çağla - olan Güyen'den taa ·ruza geçti. Fransa 
rın en uzun harbi de başladı. 1 istilası bir gezinti halini aldı, Flander. 

Güzel Şarl ile münkariz olan siyasi onu resmen kral tanıdı. Edvard da res -
ve realist Kape hanedanının yerine bir men cFransa ve İngiltere kralı, ÜnYanı· 
derebeyi ailesi, şövaleresk bir hanedan nı aldı. 
tahta sahib oluyordu. Valuva. b ir kra -1 Fransa donanması, 1340 Haziranında 

Yerli çorap iplikleri hakkında la lazım olan meziyetlerden mahrumdu. Eklüs'de mahvoldu . Altı 3ene sonra üçün-
rapor hazırlandı Halk kendisine derhal cbulunmu.ş krah 1 cü Edvard, Normandiyada Fransa top • 

Gemlik sun't ipek fabrikasının çıkardığı lakabını taktı: Politika bilmezdi, prat'k raklarına çıktı. Flamanlarla bir
1

eşmek 
çora.p iplikleri hakkındaki rapor İktısad Ve- görüşten ve uysallıktan mahrumdu. laf üzere ilerledi. 26 Ağu~tosda Krcsi mcv • 
lrA.letine gönderHmlştir. dinlemezdi. Gurüru okşanarak söylenen kiinde. Fransa kralının harb san'ati bil

Ra.peırda bu ipliklerin çorap faıbrikaların- her şeye koıaylıkla inanırdı. Yıllarca. miyen. sadece çılgın bir cesare-.; sahibi o-
da kullanılması için yapılan tecrübelerden t .1. t hd.d' k t dh. 1 1 k 1 ·· 1 e"'k ordusuna karsı çok par • 
alınan neticeler wrlh edilıniştir. ngı ız e ı ıne arşı e ı r er a aca an şova er ı; • 

yerde. bütün Hıristiyan şövalyelerinm lak bir zafer kazandı. Bu zafer, t:ıl mh, 
Azami fiat liatelerl t~tkik edildi :başına geçmek şerefini kazanmak için, iyi tamim edilmiı:; ve ihtiyatla SC'Yk ve 
Dün Mıntaka Ticaret ve Iktısad müdür- bos bir haçlı ::eferi projcsile vakit geçir- idare edilen İngiliz milL:.lerinin hakkı i-

lerUe belediye iktısad işleri müdürü ve Ti- • ... · k d f ı k b ' b d d · ki 
caret Odası umumi kAUbl Odada bir toplan. di. Daha saltanatının başlangıcında pot di. 11 e a o ara u munare e e ır 
tı yapmışlardır. Bu toplantıda belediyenin 

1 
üstüne pot kırdı. Fransız zadE>ganının .. bü- t~~ kull~nılmıştı; topu kull:nan da İn -

hazırladıtı yiyecek ve içecek maddeler ,as..• yük bir kısmını hanedanının zorla duş - gılızlerdı. Fakat bunlar. duşmana zarar 
tııa.n yerlere ald aza.mı :tiat listeleri gözden imanı yaptı. vermekten ziyade kuru gürültü çıkaran 
geçirilmiş ve ııünün icablarına uygun olup Üçüncü Edvard Fransa seferi için u - şeylerdi. Filip, perişan \'e ümidsiz çeki • 
olmadığı te't1dk olunmuştur. zun tereddüd yıllan geçirdi. Askeri ha - 1 (Devamı 9 wıcu sayfada) 



1 Sayfa 

Norveçte barb çetin 
bir safhaya girdi 

(Blıftaralı ı lnd ayfaD) 
1eçl~ muharebe~e tşlirak ede.rı cüzttta.mıua 
hl.ta.ben a§ağıda.k.1 emrı. yevmtyt neşretml' -
tir: 

Norreç harb saJı.neai wkerlert, 
Öııüne geçilmez bir Ue.rleyl.§le_ Alman llıt

aları, bugün O&o ile Trondh~im arasında 
karadan irtibatı temin etmişler Te Nornt-
9in istilllsile Almanyaya dh ~t hu -
susunda garb de1'leUerinJn pli.nmı akamet. 
uğratmışlardır. Kara, deniz ve hava kuv -
\'etleri, nümune teşkfl eden blr it birlltue. 
genç Alman kuvvetlerine büyük bir şeref ve
ren cesaretli bir işi başarmışlardır. 

Zabitler, küçük za.bltler, a.skerler. Norveç 
tı::ırb sahnesinde. Dii§manın muka venH!tıne 
karşı koyarak denizde, karada ve havada 
bulün engellerle mücadele ettini:ı. Sizlere 
ve kuvvetınıze ltimad ederek tevdi mecbu -
riyetinde kaldığım büyük işi başardınız. Mll
\et , ben ın ağzımdan size teşekkürlerini biı. 
<Hrıyoı . Bu minnettarlığı J.sbat için Norveç 
ordusu başkumandanı general Fon Falken 
Hors !l demir sallb ni.şanını 'Veriyorum. Ku
manda arınızın tekll!lertle, aranızdan en 
cesurlarınıza da .nişanlar vereceğim. Fakst 
ş mdlden sizin için en büyük mükifat, mll
letimlzm mevcudiyeti için yapbfı bayat mii
cadelt ne katı bir yardım yapmış olmanız
ôır. İslıkbalde de size ?erilecek nzifelerl ya.. 
paca • ıızı blllyoru.m. Yaşa.sın büyük Alman.. 
yamız. 

geliş. sanıldığına göre, müttefiklerin ih • 
racatı ile ayni mikyasta ddildir. Zira Al. 
man kıt'alarmm ekserisi, tayyarelerle gel 
mektedir. Her tayyarede 30 ila 40 kişi bu 
lnnmaktadır. Denizden asker nakliyatı 
için kullandıkları küçük vapur1ar da 50 
il~ 100 kişiden fazla insan almamaktadır. 

Ayni membadan öğrenildiğine göre, 
Norveçteki askerl vaziyet, büyük deği • 
fiklilde!" kaydetmernfştir. 

Nanikte vaziyd 

Stokholm 30 (A.A.) - Royter - Af • 
tonbladet gazetesinin bildirdiğine göre, 
milttefikle!" Narvik mınt.Uasında A1man. 
ları çember içine almayı istihdaf eden 
plinlannı tekmille~lerdir. 

Bu gazetenin sözüne inanılır memba • 
!ardan aldığı haberlere göre Alman km·
vetleri, Narvik etrafındaki dağlıklarda -
ki mevzilerini terketmişler ve müttefik 
kuvvetlerin ihracına mA.ni olmak icin ma 
kineU tüfeklerle sahile çekilmişlerdir. İn
giliz filosu. bütün büvük çaptaki Alman 
top1anru susturmuş bulunmaktadır. 

lngilb tayyarelerinin 
bombardımaıılan 

Londra 30 - Pazartesi günü İngiliz 
tayyareleri Fornebu tayyare meydanına 
müteaddid hücumlar yapmışlardır. Hü -

Alman tebliğleri cum.lara gece yansından biraz sonra baş. 
Berlın 30 (A.A.) _ Resmt teblli: lanm~ ve bir saatten fazla sürmüştür. 
Kıt·aıurı.nuz. Gudbrandsdal vadlsinde ge- Bir İngiliz tayyare91 Reri dönmemiştir. 

l'i cek!lmekte olan d\4manı takib ederek, de- Bu hücumlar netice!rlnd~ tayyare mey 
miryolları ile kara yollarının mühim ıltisak danı ve müteaddfd tayyareler mühim su.. 
noktası olan Dombaasa varmı.şlardır. Şfmal- rette hasara u~amışlardır. 
den C€nuba doğru Trondheim - Dombaas fki lngiliz tahtelbahiri battı 
demiryolu boyunca yapılan iler~me net1ee-
s inde de Opal işgal edilmiştir. oslo ile Trond Londra :iO (A.A.) - Amirallik dairesi. 
h elm arasındaki esaslı demlryolu mün.almlesi üs

1 erine dönmekte pek çok ııecikmis olan 
tarafımızdan ı,gaı ed.ilm1şf.lr. cTarpon> "e cSterlet• tngiliz denizaltı 
BerJın 30 (A.A.) - Re.mı! tebliğ: gemilerinin ba.tmı.s teIAkki edilmeleri rn-
Pazarte.sl güni de Trondheim ve Domba- znn geldii?ini bildirmektedir. 

as 'a doğru biUD.ıı yollarda Ilerliyen Alnıan l.kajerakta 
kıt'aları. her yerde düşmanı ınatlüb etmete 
m6varra.t olmuş ve gert ~kilmeğe mecbur Stokholm 30 (A.A.) - Godborgdan bil. 
eylemiştir. Dombaasa dotnı takib devam e~ dirildi!fne ~öre, son gün1erde Skajerak.. 
mektedir. Bergen istikametinde f.lerleylf ve da mühim deniz çarpışmaları vukua ,gel
çarpı.şmalar da terakki eylemektedir. mişttr. Bir İsveç köyü halkmdan bir grup 

Cephenin çok gerisinde, evvelce dallara on iki vapurdan mürekkeb bir kafilenin 
iltica etmtt olan dördüncft Norveç piyade a- dağıtılmış olduğunu görmüştür. 

layı Lıllehammertn şimali garbi.s1nde. 3ilih- Kızı'h"Ç• hücum 
lannı bırakmış ve kumandan ne beraber 
2500 asker tesllm olmuttur. Bergenin şar • Paris 30 (A.A.) :- AJrran tayyareleri, 
kında düşmam takf.b etmekte olan Alman iki Norv~ hastanesi ~emisine Yaptıkları 
kıtaları 2M e81r alırut ve 5 top "ğtinam ey _ hüctımlardan baska. bildiri'diğine göre, 
lerniştir. Stenkjer ınıntakasında. çok alı;aktan uc. 

Alman hava kunetleri Narnsoa " And~ tuldan halde. sarih işaretleri bulunan bir 
nes mıntakalannda, düşman ihraç hareki- Kızılhaç kafilesine de hücum. etmişlerdir. 
ıtına ve taha.Miidlerlne büyük kayıblar Yer. Çem\Jerlayn geni, İ%ah-ıt ve ·ecek 
dirmiştlr. Baraj tamplannda, hangarlarda, 
kışlalarda n petrol depolarında yangınlar Londra 30 (A..A.) - C"!mberlavn, bu -
çıkarılmıştır. Altı TaPur ıbe.tırılm.14 ve diler gün Avam Kamarasında yaptığı beya -
bir çıot vapur da cickD buara o!rablmlftn'. natta.. kat'f söz. vermemek.le beraber Nor-

Pazar cilnO. Christia.mandın fimall car- vec hakkında bu hafta içinde beyanatta 
bisinde bir İngiliz tayyareaı dü.şürillmü.ıtftr. bulunabilecelini söylemiş ve mümkün 

Alman denizaltı arayıcı gemileri stager- ol~ kadar catiuk ve cok g-enlş malO. 
ı-ak ve Kattegat'da 2 veya 3 dlişman deruzal- 11 mat vermeyi arzu ey1ediğ!ni ilave eyle • 
tı -'eml8iJ:ıJ batıımJftır. miştir. 

lngiliz tebliği Avu.turyada tezahürler 
Londra 30 (AA.) - İngUiz harbiye n~-

tiııln tebliği: Londra 30 (A.A.) - Londradaki Çeko.. 
Gudbrandsal Tadimıde Pazar giinil Tilkua Slovak mahfel!erinin öğrendiğine göre, 

gelen çarpışmalar esnasında, tantıa.r ve al- Alm.a.ny3da birçok şehirlerde ezcümle A
gaktan ~an tayyareimn miizaheretile, düş_ vusturyada ve Südet nuntakasında. Al • 
man kuvvetıt hücumlar yapmıştrr. Büttin manyanın Norveçteki kayıpları 'bilanc;o _ 
bu hucumlar, ağır zayiat verdirlle.rek gerı sunun henüz neşredilmemiş olmasından 
püskurtülmüştür. Orta büyiık.lükte ü~ tank dolayı tezahürler vukua ge!miştir. Asker 
tahrib edilmiştir. Gece, kıt'alanrnız, Domba.'lı nakliye gemilerinin battığı h~berleri ya
muhafaza eden tıır meV'Zi üzerinde hafi! bır .vıklı~ zaman, bu tezahürler daha ziyade 
geri çekilme yapmışlardır. ı?enislemiştir. 

Bütun giln Andalsne3 ve Mokie üzerine ........................... ·-···-···-·--·····--·-... ·-
hava hücumları devam etmiştir. 

Namsos ve Narvik mıntakalarında vıui _ 
yette bir değişiklik yoktur. ' 

Roytere göre vaziyet Son Posta 
Yevmi, S!yasl. liavacil:ı ve Halk ıneteai Londra 30 {A.A.l - Reutere göre, Norveç-

teki vaziyet föyle hfd3..)a edileblUr: Yerebat.an, Ça~pe s<>kak. 25 
Narvik mıntaka.sında, mutıefik kıt'aları 1 S T A N B U L 

takviye edilınLştir ve şehre doğru ilerlemek- • - ---------------.. 
tedir. Narvikten alınan bir habere göre ma- Gazetemizde çıkan yazı ve 
den şirketine a!d binalar yanmaktad;, tesimlerm bütün haklan 

Trondheimin cenubundaki mıntakada mahfuz ve gazetemize aiddir. 
müttefikler, mükemmel bir şekilde mu ~ 
kavemet etmisler. düşman hücumunu 
tardeylemişlerdir ve or.ta büviiklükte bir 
kaç tank tahrib etmişlPrdir. Müttefikler. 
bu mıntakada şiddetli bir tazyika :maruz 
kaLnış 01dukların1 gizlf'm<'ıııektedir. Tc
eyyüd etmivPn haberlere ~öre. Almanlar 
Rör~s·~ ve .?törni .. almı.şlardır. Gene söy: 
lendığme gorP. muttefikler Pjerkinni is-. 
gal eylemislerdir. 

Almanların , cpnub sahillerinde, Gud _ 
van,gcne de v;ı rr!ıkJaorı röylenrn c>ktedir. 

Namsos mmtakasmıia. müttefik kuv -
" etler, mevzilerini m uhafaza etmektedir. 
Bu mıntakada. :mrak kesif kollan faali 
ye ti kaydedilmektedir. -

Yeni kuvvetler 

Stokholm 30 (A.A) - Stokholmde öğ_ 
leden sonra nesred11en haberlere ~öre 
müttefik kıt'ala~ı, evvelce işgal edilmi~ 
noktalara ve aynı zam.anda Norveçin ~arb 
şahilleri boyunca yeni noktalara durma _ 
dan ihraç olunmaktadır. 

Diğer taraftan . Alm an kıt'aları da Nor-
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ION POSTA 

Bir doktorun günllk 
notlarından 

Yem~k bahıl 
Bazı ilaçla r ve yemekler bası LManlar& 

gelmez. Meıseei bir çok zatJar tanıyonı:ı 
ki klnln ve plı-amidon veyaılıud antipl -
rin gibi llt\çlaca asla ta.balnmülleri yok -
tur. Bu ilaçları alır almaz derhal büyük 
bir sıkıntı, tay ve gasyan " nihayet 
birdenbire vücudü aaran blr lr.orde"n 
tezahüratına şahld olur~ Bun'& anald -
laki hali derler. Eskiden idiyo senkoajl 
derlerdi. 
İla~lardan maada bazı insanların bazı 

yemeklere ve hatta meyvalara kartı ge. 
ne bu ademi tahammül haller1 vardı. 
Portakalı gordüğü yerden kaçanları bi
liriz. Bu gibi vak'al.arda ısrar etmeğe 
gelmez. Bu.zan da l:mlık. gibi veyahud de.. 
nizden çıkan midye, istiridye, ista:Coz 
gibi hayvanların bayat olanları derhal 
böyle kurdeşen ve ka.şıntı ve büyük ade
m i tahammül arazı gösterir. AdetA bir 
nevl te.semmümdür. İş.te böyle vak'alar -
dn ilk yapılacak hastaya derhal blr müs
hil vermekt.Ir. Bundan sonra gösterdiği 

araza gö«ı tedavi tatbik edilir. Mi\shll • 
den sonrıı en çok tatbik ettiğimiz lliiç 
kalsyom iğneleridir. Bunlardaıı bir iki 
tane ta.tbik edilir edilmeı derhıı.l hasta 
rahat eder. Ayni zamanda bir 1.kl gün 
için pcrh1z de yapılmalıdır. MeselA. çok 
tuzlu şeyler sırke ve turşular ve baha -
ratlı şeyler vermemelidir. Bu kurdeşen
ler bazan serom atıldıktan sonra da vu
kua geleblllr. Meseli difteri seromundnn 
veyahud t.etanoz seromundan takriben 
sekiz gün sonra blrdenıbire bu tarzda. ı.e. 

zahürat görülür. hasta da etrafı da bu 
vaziyetten telaş ederler. Buna serom has. 
talığı derler. Bu da gene perhiz Te kal3 -
yom ile icab ederse müshiller vermek su
retile üç gün içinde zail olur. Bunları 
bilmek bütün aile re.isleri için çok fay -
dalıdır. 

l.·nab lstlyea elnıyuc11lanmaa )I09ta 
pu4• y•ıllam.alarıaı rlea ederim. AUl Ulr. 
dırde lsteltl~ri mu kabelesiz kalabiilı. 

·-······-······-·············-···-···· .... --.. ···---
Siyaset aleminde 

<Baştarafı 3 ünci.i sayfada) 

derece genişlemek istidadını gösteren bu 
mesele, sırf bu sayede, bir bardak suya 
münhasır küçük bir fırtına h.alıiıde sö
nüp gitmiştir. İşte size ittihadın kuvw~t 
doğurduğuna bir misal daha. 

.:51Li1n &a911ı Cm.o, 

rariciye Vekili dün Par~ide dış 
siyasa t hakkında izahat verdi 

(Ba.ştarafı 1 ind sayfada) 

Saracoğlu, grup umumi heyetinin son 
içtimaındanberi geçen 15 gün içinde hi. 
dis olan siyasi ahval ve mesail hakkında 
ve bilhassa Türkiye siyasetini yakından 
ve uzaktan alAkadar eden meseleler ü _ 
zerinde uzun ve etraflı izahatta bulun • 
du. 

Bu izahattan ve mevzuubahs meseleler 
dolayısile söz alan b~zı hatib1erin beya. 
nab dinlendikten sıonra saat 17 de top • 
lantıya nihayet verildi. (a.a.) 

lng.lizler Akdenizde 
tedbir ıer aldllar 

(.81\'ltarait 1 ind savfada l 
bu karan almasında başlıca amil olmus.. 
]ardır. 

Vaziyet tavazzuh eder, etmez bu ted • 

bir kaldırılacaktır. 

İf al yan Nazırları Mussolininin 
· riyasethde toplanıyorlar 

Londra 30 (Hususi) - İtalyan nazır -
lar meclisi, yarın sabah Muc::solininin ri. 

1 

ya.seti altında toplanacaktır. 

Akdenizd.e İngi!iz vapurlarının seyrü. 
seferini himaye etmek hususunda Lon • 
dra hüki'ımeti tarafından verilen karann, 
bu toplantıda müzakere edileceği mu -
hakkak sayılmaktadır. 

lılay11 1 

1 Son Posta j SPOR 
Kız mektebleri atletizm 
müsabakaları neticelendi 

Düz koşuda kız muallim, manialı koıuda Erenköy, 
abşlarda gene kız muallim birinci oldular 

Müsabakalarda muvaffak otan Kız Muallim mektebi "e Erenkl:y lisest atletlen 

Kız mekteblerl arasındaki koşu ve atış 1 10/5/19ıf0 Cmna günü yapılacak müsa. • 
müsabakaları Hnall dün Şere! sahasında bakalar: 
yapılmıştır. İ&tanbulspor - Beyotluapor saat 19,30, O& 

MA.niasız tDşular: 70 metre olarak yapılan lata.saray - T. Y. Yıldız saat 20.30. 

bu toşuya 20 auet girmi.ftlr. Makteb maçları finah 
~ede Kız Muallim m ektebi 3.43 lle bl- • 

rincı, Erenköy Kız u.sesı :us ua ikincı. Çanı- Cumartesı yapı!acak 
lıca k:ız lisesi de ilc;i.hN:ü olmuştur. . 

,,._ kö ~ft... .... 5 d«"ürdil,;ü için Mekıtebler arası lig şampiyona.sının CınaU ..... en y wwr.Iml uayra6ı "'9 6 •• üm .. _ .. ki c rt . ünü T ... R. -h 
birlnciliıı.i ka be~lı-. on u""='e uma e8ı g a~m .- a -

6 Y sında ya:pılacaktır. 
MA.nialı koşular: 70 metre olarak yapılan İk.t kümenin birineisl olan Galatasaray!& 

bu miisaıbakada ise, Erenk.öy Kız lisesi S.54 Boğaziçi liseleri bu münasebetle karşılaşa -
ile birinci, Kız Muallim 3.54.2 lle lklncl, Çam- ca:tıardır. 

lıca Li.sesl üçüncü olmuşlardır. İki tattın arasındaki bu maça buyük bir 
Bu y~ Erenk:öy ile Kız Muallim mek- ehemmiyet verilmektedir. 

teıbl atletleri arasında cid<ll bir çeki§me ol -
mu,ftur. 

Mektebi er arası fut bol 
maçları finali 

Balkan futbol turnuvası 
Ankara ( Hususi ) - Beden terbiye&( 

umum müdürlütünün, Balk.an futbol hare. 
ketlerinin canlanması gBG'eslle bam karar. 
lar aJdığı:nı mem.nuniyeUe haber aldık. Bu-

Mektebler arası futbol maçları finali, Tak- na göre Balkan milletleri arasında deplıis
sim sahasının son vaziyeti sebebile Şeref manlı !ut.bol karşılaşmaları ya.pıl:ıcD.k ve h er 
sahasında yapılaA::aktır. Balkan devletinden iki futbol takımı mösa.. 

Final maçı Gala.ta.sa.rayla Botaziçl arasın- bakalara 1'tifi.k edecektir. Bunun için btı 
da oynanacaktır. Uçüncüyü tayin edecek kongre akU. Baltan devleUerl futbol feda -
mao da Haydarpa.§a ile Hayriye liseleri ta - ras,.vonlarma. tek.lif edilecektir. 
kmtlan arasında yapılacaktır. D.iier tar&ftan, gene umum müdür!Uğün 

Ma ıara saat 15 te ba.şlaııacaktır. bir ka_rarına göre, takımları çal~tırmak üze-
ç re tlüpler tarafından getirilen genç antre. 

Galatasaray - Fener muhteliti nörıer o tannda tutbol oyruyab1lecetıerd1r. 
• • Umum müdürlütün teapit edecetl blr ATrU. 

Cuma gUnD Mısıra gıdıyor pa devıet1n1n ıubbolcwaırından 1ettrtıece1c 
olan bu antrenörlerin ücretlerinin yansı 

Mısırlılar taratından vW olan davet ü - umum müdürlükten diter yarısı da antrenö. 
zerine Galat&'laray, Feneıi>ahçe muhtelltl - t•- klüb t fınd il t~·-

klll ir 
o ....... h .. t ... ol tak d.. ru ge .u~n ara an ver ece ı.u . 

şe e b ~,- yapaca. an un un 

tesbıt edilm1ştir. lngiliz - Fransız hava ordular~ 
Futbol ajanı Hasan KAmllin riyaseti al-

tındaki takını ŞU oyunculardan müteşekkil- maçı 
dir: 

İngiliz ve Fransız bava orduları arasında. 
Galata.sa.raydan: Osman - Faruk, Adnan- Partste yapılan futbol maçında Franawar 

Mu.sa, Enver, Salim, Gündüz, B~duri. 3-0 ragbi maçında gene Fransızlar 32-1' 
Fene11bMıçeden ise: Cihad - ömer; Esa.d; gaı°Q, ge:ıtnftferdlr. 

K.' Fikret; Basri; Naci, Mellh seçllmlşler -
dir. Kral kupası maçları 

Futbol federasyonu iki~i ~i.sl Danyal ile İngiltere Kral kupası maçlarının birinci 
Galata.saraydan Musll.bittın, yardımcı ola - turunda a.şağMiaki tatunıar gallb gelerek 
rak da Fenerbabçeden Niyazi takımla ber- ikinci tur maçlarm.a kaılımıfla,rd.ı· 
ber gideceklerdir. · 

h l1 .ft.... Cum ·- - ;;.ıı.1 .. ert h Araenal, Bladtbum, Bla.kpool, Obe&tedlld 
Mu ıe t ...... ım a gunu -. e uz a- Everton Fulham. Manchest.er C1t7 Bk>D 

reket edeceklerdir. City, Weat Brom~, Birmingbam,' Wf!/6 

Basketbol teşvik mUsabakaları Ham. 

Beden Terbiyest İ&tanbul Bölgesi Voleybol. lskoçya - lngiliz OrdUSU m&ÇI 
Basketbol Ajanlığından : İ.ngll.iz orduslle, İskoçya mllll takımı ara. 

1 - Aşağıda gösterilen günlerde yapılmak .sıncla Edin.burg ~hrinde yapıla.n beynelml • 
üzere ·bir baskefıbol t.eşvik mimbaka& ter - ıeı futbol maçı büyük bir kala.balık önı1ndı 

Yetmiş yaşında bir ihtiyara ttb olunmuştur. oynanmıştır. İlk devre8l ı.ı berabere biten 
yük arabası çarptı 2 - Müsabakalar Galatasaray spor klübü maçı 4-1 İskoçya milli takımı kazanm~ı.ır. 

. . lokalinde yapıW::a.ktır. 50.000 kişinin seyrettiği maçın hasılAtı Kı. 
Dun akş:ı.m geç vakit Galata rıhtıruıuda 3 - Müsabakaya iştirak edecek klübler zılhaça verllınlştlr. 

bir ihtiyarın ağır surette yaralanma.sile ne- oynatacakları oyuncuların Lslmlerinl havi - . ------

tlcel nen bir araba kazası olmW]tur. fotoğranı bir liste ııe müsabalı:aıardan evve1 Bigadiçte mecburi tahsil çag--1 
Knled!binde 128 sayılı evde oturan Bohor ajanlığa tevdi edeceklerdir. 

adında yetmişlik bir ihtiyara dün akşam 4ı - İlln olunan saatte müsabaka yerinde yazı mı 
Galata rıhtrm caddesinden geçerken henüz hazır lbulunmıyan takım hükmen mağlClb Bigadiç (Hususi) - 10.4.1940 Çar-
.kime ald olduğu tesbıt edilemiyen bir yük sayıla/ /ca,_~ır.c .. .. . . şamıbal runıli yapılan wızım neticesi tah 
arabası çarpnuştu'. 3 5 lır= uma gunu yaıpılacak milsaoa. . .o . ,,-

. kalar: minlenn fevktinde olmuştur. Merkez .. 
Bu çarpma netlcesınde başından ağır su- Galatasaray - İsta.nbulspoı" ısa.at 19, Bey. de yazılan çocukların yüzde 50 sinin 

ret te yaralanan Bohor, celboluna.n imdadı oğluspor T Y Yıld1z saa:t 20 d hLı.c. ruf .. ibe 9 .. - et - - . . . mevcu ' v=ı sı uç ~ıı ve ogr 
.sıhhi otomobUUe Beyoglu hastanesine kal. 8/5/ 1940 Çar.şaanba g ünü yapılacak mü _ . . . -s- . "' 
dınlmış kazayı miiteakıb vak'a yeıinden ka sabakalar: menlı bu· ılk okulun ihtıyacı karşıla • 
çan n.~bacının hüviyeti hakkında tabklka. İ.stanbulspor - T. Y. Yıldız saat 19. Gala • maması. yiizüınden oıkula de\·aın edeme 
ta başlanmıştır, tasaray - Beyoğluspor s aat 20 dikleri anlaşılrn1ştır. 



ı Mayıs 

Bir haftahk radyo 
programının devamı 

SON P O'S T A 

İngilterenin Tarihi 
(Baştarah 7 nci sayafada) 

lirken, Edvard zaferinden tam i<ıtifade 
etti, derhal Kale ü~erine yürüyerek, sev
~ulceyş bakımından fevkalade ehemmi • 
yetli olan bu beldeyi, bir tiyatro sahnesi. 

CUMA 3/ 5/ 19'0 llıYoğrafya.) 21.30: Müzik: Küçük Orkestra. ne yakışacak şekilde zaptetti: 
!Q.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, <Şef: Necrb Aşlon.) 1 - Ra]ph Benatıky: Kaleliler şiddetle mukavemet göster • 

12:~: Ajans v~ Meteoroloji haberleri. U.30: Beıbekler Perisi fUminden N~'eliyim şarkı -ı mişlerdi. Fakat nihayet teslime mecbur 
Muzik: Muhtelıf şarkılar (Pl.) 13.30 _ 14.: ısı. 2 - E. K.ahne.n: Prenses Çardaş operetin_ 

0
,d 1 Ed d . . 

Müzik: Katışık müzJ.k (Pl.) 18: Proğraın, den potpuri. 3 - Paul Lıncke: oaprI CScre. I . u a_r. ~:r ' yedı fedaıye bedel, Ka-
ve memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Bir uad.) -t _ Masca.gnl: ovalleria Rustlcana lelılen katlıamdan affedebileceğini bil • 
konçerto <Pl.l 18.40: Müzik: ~ eserleri. operesı üzerine Ta.van tarafından fantezi. dirdi. Başta Sentöztaj dö Sen _ Piyer a-

- Sayfa 9 -.Son Posta» nın tarihi tefrikası: 43 

AYIAIS · 
Yuzan: Hasan Adnan Giz 

Beklenmiyen bir tesadüf 
ÇaJıanJQr: Ruşen Kam, Basrt Ufler; Cevdet 22.16: Memleket saat ayruı, Ajans haıberlcrl, dında biri bulunmak üzere yedi burJ·uva, j: t b" tıürl"" b k t' · k b / B !:!.t. 
,,ftıı.1 R fik F N i Halil P ş e ır u unu es ıreırn_ ıy~r .. e.. a.... - u liill kapa anne- • dive çıkı"'tı • 
~ a... e ersan, ur. oyraz. Ziru.t; Mıam - Te..hvilat. Kambiyo _ Nu • baş açık yalın avale, boyunlarına Rsılacak · " "' 
l.S = Se.-....~t ..,, "t 19 10 M mı •-t t "· zan kandı, bazan kanmadı dıye ouşundu Benim neler düşu·· ndüguv ··mü bilmıvorsun. ·""· ·~ ., ..... · · · e e ..... saa a- kut Do.rsa.sı CFiat) 22.35: Müzik: ca.zband ları ipleri geçi · ··k k b ·ı·k f " 
y.a.n AjaM ve Me~roloji !b.aıberleri. 19.30: (Pl) !3.25 2330. Yarınki Proğram, ve ka- • v np yu se emşerı ı e. ve her fikir tebeddülünde kendini haklı Ben artık çocuk sayılmam. Dilediğim j.r:ı,, 
Konuşma <Milli kahramanlık menkilielerU ~. - · · dakarlıgının. k~~amanlan oldu.lar, Ka • buldu. • ı sanı sevip sevmemek hakkına malik de,. 
19."5: Müzik. Qala.nlar: CeYdet Çağla, Ke • 11 leden çıkıp lngıliz ordu karargahına git- Bu tereddüd toy delikanlmın ilk ha. ğil miyim? Eğer sultanlık bır esaretse 
mal N. Seyhun, Faıhrl Kopuz, İzııettin · Ökte. CUMARTESİ (/S/1

941 
tiler. Edvard, bu civanmerd adamları, a. tası olmuştu. ı bugünden tezi yok vallahi bu yükü baı-

1 - Okuyan: Mu.ııtafa Ça,tla.r. 1 - Ce.."llil yaklarına kapanan kraliçesinin göz yaş • Daha sonra, genç kızın Aybeyin oğlu- şımdan atarım. 
~ • Kfüdlll H~azkAr peşrevi. 2 - Tatyos. lJ.30: .Prolraını ve me~:ıret saat . ayarı, ları için affetti. na karşı ıbeslediği kin ve nefreti aç;ğa 1 
Kürdili H. Şa.tlkı. <Ehli '1.Şkm neşvegıUu.) 13.35: Ajaruı ve MeteoroloJı ıhaberleri. 13.50: Yabancı istilasile beraber ko kun b" .. .. .. . j Kadın sebeb olduğu isyandan mütees.ıı 
3 - Yesari A.mn - Kürdili H. şarkı: <Keder. Müzik: Münbeh!b şarkılar. ÇalaNa.r: Rruıer. .. .. .. r.. ç ır vurması butün umıd ve tasavvurlarını sir ellerini kaldırdı: 
s~ hiç C04a.r aflar mı.) 4 - Hıristo _ Kürdill 1 Ka.m, Vedhe, Reşad Erer. Okuyan: Nuri Ha. I ka~a~eb~'. F.:ansanın ustune bu tün deh • altüst etti. O şiddetli tarizleri . dinlerken j 
H. fa.l'kı: CGiiJsen aQl}sa.n.> 5 - ......... - Kür l1l Poymz. Hıı 20: Müzik: Halk turkıilleri ve şetı ile çoktu. kalbi parçalanır gibi oluyor, bu meş'um - Çıldırdın mı oğlum? Hiddetle kaJ,.ı 
dili H. şarkı: (Mislret geliyor Misket.) o - oyu.n havaları. Azi2 Şenses ve Sa.dl Yaver A. , Yeni hanedanın ilk kralı, 1350 Ağus- tesadüfe lanetler yağdırıyordu. Sözleri. · ~an z%anla. oturur. İstediğini sev. se~ 
~n Şen • Kürdili H. şarkı: C~ninle ey taman. 14.3~: Mii:ıik: Rlyaseticümhur Ban_ tasımda, Fransayı ümidsizlik ve matem ne ,bakınca kızın kendini tanımadığına una en bıle karışmam. Fakat kadınla. 
irülü a:~n.) 2 - .okuyan: Azize Tozem. 2 - dosu (Şef: Ihsan KünQıer.) ı - R. Be.rsottı: iı;inde bırakarak öldü. Oğlu Jan lö Bon,, k:.- .• aat getirmişti. 

1 
ra fazla itimad caiz değildir. Hele bir sul. 

Okuyan. Azize Tfuem. 1 - Kemençe taksi- Marş. 2 - Leo. Delibes: Kopelya. ~esinden babasından üstün meziyetli bir hüküm- Hiç beklemediği bu tesadüf karşısında j tan için ·hiç değil! Bak babanın akıbetll 
mı. :ı - Hafız Yusuf _ Su.zinAk şarla; tNe • Mazurka. 2 - Keler - Bela: Spa.rusche Lu::- d d ~·1d·· B ·ı ah . . · d · ·· -
dlr bu oeuü tega.fül.) s _ Hıristıo _ Suzı _ f.gpiel (Uvertür.) 4 _ A. Lulgini: Bıle _ Nl'.l ı ar egı ı.. ası , m dud .v~ .kaba ıdı. gene ne yapacağını şaşırdı ve teessürün mey anda. Bı~ s~vda yuzunden sana, baı. 
nAk şarkı: <Ey nloce dalar.) 4 _ Arif _ su. Çaroiı . N 2 vft•- N 3 Ma ,__ N Tek· kıymetı. sonsuz cesareti ıd1. Laka - doğurduğu ani bır cüretle bütün hakika. na neler çektırdıkten başka kendi başını 

ş, o. Q..O.'). o. zur,..,.. o. 4 b d bu t· d - .. . 1 d a· H b . 
rıinlk .şarkı: <Uslanmadı hrua.> 5 - Ali E _ Marş. 5 _ J'arnefelt: Prelüd. 15.15 _ 1,_.30: mı a cesare ın en oturu almıştı., ti meydana vurmaya karar verdi. Ya a ye ı. em en senı ba'k kiminle evlenı. 
fendi • U~ şarkı: (Benim yarim güzeller Mü2Ji.k: Cazband CPl.) 18: Proğram, ve m~m Krallığının en sağlam varidatını zevk ve 1 hep, ya hiç diy<>rdu artık. O mehtablı I direceğim. Sana en büyük sulta.llbrııJ 
aerver1.J 6 - ~u:;tafa Çavuş • Uş~k 9ark1: le-ket saaıt e;:ran .. 18.01: M~~ Ra.dyo t;az eğ'encelerine sarfetti, bir kralın itima - gecede Zelihaya her şeyi söyliyecekti.

1 

kızını alacağım. 
<Ya~ guzellendi.) 20.30: Muzık. '?3-- orfk:estrası <Şef: Ibra.him COzgür.) 13.10: !{o dına layık olmıyacak kim.selerı mahrem Fakat malum hadise .. darbe onu değil, - Çocuk mu avutuyorsun annc>~ Be• 
la.nla.r. ~hlre Feııoo.n., Refik F~rsa.n, Vec! - nuşma (Yurd ~ilgisi ve sevgisi.) 18.G5: Si?r- ! ve mü.şavir yaptı. Ve bar.b meydanına c;;ı- en kuvvetli insanları bile şaşırtacak ka. nim bugünkü vaziyetimle babamın h~ 
be, Fa.h.ri Kopuz. 1 - Okuyan. 'Melek Tok. ~t sı.at. 19 rn . Memleket sa.at a~n. _l\j:nıs kınca da mukadder alcibeti ile karşılaştı d ·· tli hzuh • . ı t t ~ d h" b" be k . ı.J eöz 1 _ Taıh 'rpusellk peşrevi 2 _ z· .B ve Meteorol<>f .haıberl . 19 33. M .. ·k· F . • ar sura ve nage ur o muş u. ya ı ara.ın a ıç ır nzcr no tı:ı ~o~. 

• . 
1 ıya ey-

1 erı. · · 071 
• a - O sırada, Ingiliz kuvvetlerinin başın - · · · · ·· · 

'l'ahlrpuseliık a.rkı: <Nim nigA.h.a kail oldum) sıı heyeti . 2<>.10: Konuşma (Günün rne~le _ d Geceyı dalgın ve hummalı geçırcli. Başıma gelen tamam\Ie muretteb bır ha4 
3 - Retlk Fersan - Tahlrpuselik. şarkı: (Can leri.) 20.25: Mii2ik. Çalanlar: RU§en Kam, a Edvardın oğlu Kara Prens ~ulu~m. - Kendini toplayıp uzun boylu düşün- disedir. 
landı ~~n<ie.) 4 -. Tatyos • Rast şaı•kı: Reşad Ere:-. Vecihe, Şeıılf İçli. 1 - obyan: 

1 
yordu ... Çok genç, ?.°~ cesır. de~erl_ı ?1: dükten sonra bütün bu hadjselerin bir _ Müretteb bir hfid.ise mi? 

(iB1r gonlume bir halı perişanıma. baktım.) Muzaffer Ilkar. ı - Eviç peşrevi 2 _ 'l'am. asker<lı. 1355 de butün Langedok u ıstıla 1.ahııhni yapmış ve şu neticeye varmıştı: . • 
2 - Okuyan: Azız Şenses. 1 - Kanun tak. ı buri Cemil Evlç şatkı. (Bir nigahm kalbl ve yağma etmişti. Bir sene sonra da, Pu- ı . H .. tt b 1" b .. f" b , 1 - Evet. Benım saraydan çıkmamı ve 
simi. 2 - m:li İbrahim _ IW.rdill H. şarkı: mi eiti emr.~ 3 _ .......... _ Eviç ~r.k ; lGöz- atiye mevkiinde, dört misli büvük bir er şeY, mure . e. r ı ve u un . u a~K halkla temasımı istemiycmler o kızı araya 
a~ . - •. . oyunları Şerdettının kurnazca bır p'a. k ' k b t - k d 1 (..,.,.neler a.ç.lonla 1nler.) 3 - Kemnal Musta- lenm kıan aghyor._ 4 - ......... _ Eviç t..ır:ı.;: Fransız ordusun'll darmadağın etti. Biz _ . . . 1 O) ara u uza~ı ur u ar. 

fa • Ktt:rdili H. şarkı: CNereıd.e5in sen.) 4 - CElıvedQ. <loot delıi gönül.) 5 - Dede • Ferah_ zat kral, Jan dö Bon esirlar arasında idi. nı~dan .ıb~ret~ı. Genç sultan~n şehır ha. Şerefettinin ıstediklerini söyleme!i 
nı.bri Kopuz - Kürdili H. şarkı: (O fettan I nlk: şarkı: <Betendi.m seni geçmem a..:la. oenı ı Kral h .. _ d b 

1 
. r.cı gczıntılerınden ve halk ıle temas:n.

1
'fırsatını yakalıvan kaa·ın atıldı· 

dilln1n) 5 Niha d kı . , enuz on uç yasın a u unan ve lmı .h . .11 . b .; . · - ......... - ven şa.r : <Sa- 15 - Şerif Içıli _ Feraıhnak şarkı: L''ı.var" gö. C F" . . · . • dan memnun o yan 1 tıyar tı <ı, una _ . . 

1 

.. . " • esur ılıp. diye par' ak b r lakab ta - . . . . . - Demek duyduklarım dogru ımı~ 
ba.'h yıllardan.beri.) 3 - Okuyan: Mefharet nill.} 2 - Okuyan: Muzeyyen &>nar 1 - , .. .. v . .. .. manı olmak ıçm Zelıhayı karşısına çıkar- ı . '· . 
Sa.fna.k ı _ Ha.eı Faile Rast ş:ı.rk:ı· (.Jale Lemi Hiio.A"ni şarkı· <O güre.l gözlerlf' """k .şıJan en küçu-k oglu ıle beraber, butün t k b" k .1 . b 1 Daha demın sadır. adamlarımızdan bJrt, • • · -

1 
- -'"V · va - •• .. .• _ .. ara .r aş oyunu ı e ışe aş amış \'C . . . v 

\er seçsın.) 2 - Ri.f.a.t - Seba şarkı: CHa.y-al'- m.asını bil.) 2 - Refik Fersan - Hüseyni ~r- gun kahram.~ca dovuşmuştu. O harbde meseleyi bir rezalet şeklinde ortaya do. aleyhımıze hır fesad hazırlandıgını ha~ 
yar: ,değme.) 3 - Rakım • Uş.şa·~ ~1:1: ı_Ba kı: CLeb11!1de a_rarken şebnemli bir giu.) 3 _ bulu~~ş bırı yazar: _ . kerek onu tam bir tuzağa düşürmüştü. ber verdi. Şu halde bu tuzağı kuranla bu 
n. .ç ya~şmıyor.l 4 - Halk tur!ki.isu: <In- ı Lemi • Hü:seynı şarkı: <Gunler geçlyor. 4 _ cKuçuk Fren<:: cBaba. sagdan gelıyor! . . . . r fesadı hazırı ıvan ayni adam olac<lk. Va .. 
..- çauı,. b1"llir J ·) 2115· "'· (Bi' Dede G''""- ..... ..nr.. <Bi f b. nl ı B b 1 bak' ,. Bu netıce'-'e varan Nurettm Alı vasısı. v 
'"'" o1- .. nı. · · .n.onuşma o - • wur<ı.r ~..... ve a il" ÇJ-Ş. b.. a a, so una .> dıye durmadan ba - .. " .. . . . kit geçmeden bu alçağın cezasını verme .. 

dMJ 5 - De-ete _ Gülizar köçek: (Naz.\t n:ı~- oırarak babaS'lnı koruyor bir taraftan da ne karşı buyuk hır nefret \'e ıntı ka:n 1. . ' 
.. . . 1 ~ , h" . d fak t 7. rh r ıyız. 

ıı sekip gider.} 21.15: Muzik: su~t Tayfur küçük kılıcı ile etrafına ltinıseui ya klas- ıssı uyuyor, a ~ ,e ı aya ge ıncc 
ta.rafından Gitıar Havıa.yen Soloları. 21.30: [ t d Nih t bab v 

1
.; · ku · birdenbire durak'ıyarak onun hakkmda - Alçak dedi~ln kim anne? 

M ... k K .... k 0 k t.ra ırmıyor u. aye . . a agu un v - · v • s r tt"n K t 
uzı : uçu r es <Şef: Nec1b .Aşkln.) . .. . ' . .. nasıl bir hüküm vermek lazım geldiginı - ey e 1 u uz. Ankara borsası 

r 
t - Kutsdh: MJaea.r marşL 2 _ Dr·ov· ı.rl ı vetlerı tukendi, kılıçları ellennden duş - . .. .. . . 

""" • • ı.:- .. hır turlu kestıremıyordu. 
Açılış - Kapanış 3-0 Nisan 94-0 fiatları kenln milyonları (Seren'ad.) 3 - F __ ı.nz Le tü .. ~ 

ha.r: Şen Dul operet;inden ıpotpuri. 4 _ :"l!rı.,ı~ 1360 da da Bretenyi muahedesi imza _ j İhanet aşikardı. Genç kız, ihtiyar tn. - Tabii o. Babanın ölümünden sonra 

- Kutuz mu? 

._ ______ ç_E_KL __ ER ________ ! fred: KM-mençita CSerenad) 5 _ K'.'1.lman: 1 landı: Fransa kralı. Puatu. SentonJ. Li _ kinin dolablarına körü körüne alet ola- Kölpmcnlerin cleba~ısı C· olriu bııgtin. 
Açılış.Kapanış Cambazha.ne Prense.'Si operetinden :ı:ntµt11·i. mozen ve Perigord bö',e;elerini terketti. rak ona karşı alçakç:a bir oyun oyna. Kazandığı nüfuza güvenerek, Atabeylilf 

Londra. 
New-York 
Pari6 
Mllino 
Cenevre 
Amsterdam 
Brüt.sel 
Atina 
Sotya 

.Madrtd 
Buda.peşte 

Bük:reş 

Belgra.d 
Yokoha.m.a 
stokholm 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100, Frank 
100 Liret 
100 İsviç. Fr. 
100 Florin 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçetl 
100 Pengü 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 

5.24 1 2~15: Memlelret saat ayan, Ajans haberlPı i, Bu suretle deniz ile bütün rabıtası kesil- rnı.ştı. mevki ini ele geçirmek ve istediği gibf 
H 8-'75 ı ~:taaBot; Esh.ac~t'Th.hl 22vil30~t, Kambiyo - Nu,: mi.ş oldu. Eğer bir Fransa yaşayacak ise, Fakat o yeşil gözler, o beyaz ve tatlı memleketi idare etmek istiyor. Anla~ıla?t 

2.9647 ması "ıa . . Konuşma Ecne ı . • .. 1 •• 

7_5675 dillerde _ Yalnız kısa. dalga poot&ile.) 2'2.ZO; bu siy~i ve.,.ika ancak bir mütareke ola- duruş. hele o samımı, o sıcak sozler ... I3u-
1 
bir taraftan o kı7. Yasıtasile sen: kazan·. 

29.272J 
69.3575 
25.1193 
0.97 
1.8125 

134350 
27.1350 
0.625 
3.5175 

35.18 
31.005 

Mtieıik: Ca?l'ba.n.d (Pi.) CSa:ı.t 23.00-e kıa.dar bilirdi. N"tekirn de h·1e nl<l'u. Bretenyi tün bunlar nasıl o'ur da sahte ve yalancı maya çalışırken. diğer tarafla~ d:ı Şere .. 
yaln12 uzun dalga poot.asile.) 23.25 _ 23.SO: muahedesi . VÜ7. vıı harbinin ancak birin- olabilirdi. Birleşmek ümidi azaldıkça fettini devirmek için orduyu kışkırtıyor• 
Yannfkil. proğram, ve kapanış. ci safhasını kapamıştı. Resad Ekrem aşk kuvvetlenir. muş; asker arasında bir karışı:idık çıkma.. 

M M V H M .. .., DeLkanlı da ihtimal şu dakikada var. dan bu adam1a o kızı bir yana sürmeliyi~. 
• .. • • ava Usteşarlıgınd 1 !1: lıgvının bütün şı"ddetile seviyor ve Allalı-

1 

- Düşüncelerinın bir kısmı doğru an~ 
&ki.şehir hava okuluna beş Fran.;;ıııca. tercümanı alınacaktır. Bu tercümanların F'ran- tan, tesadüften, kaderden velhasıl umul. ne. Fakat bu tuzağı kuran şahısta alda. 

sızca 113a.mna 'hak-kile vakıf olmaları §art olduğu glıbi imtihan neticesinde teknik ıstı. mayan hadise'eri doğuran bütün ihtimal. nıyorsun. 
13.hatı <bilenler tercih edllecekleı·dir. lerden. zihninin saplandığı bu düşünce. 

Tal.iple!in imtihanda gösterecelı:lcri lly:ı.katlerine göre azami 170 (Yfrı yetmiş) liraya nin tekzibini di:t:yordu. 
kadar ücret ver.~lecektir. Bunlar~ T:.iirk oı.ma.sı, ecnebi kadınla evli bulunmanıa.sı, sıhhi AnneLi yanına girdiği zaman onu bu değil mi? 

- Anlam.adım. Bunları yapan Kutu; 

durumunun musaid olması, husnu ~Jllft.k. sahibi olduğunu tevsik etmeleri lAzımclır. kuruntuların pençesinde buldu: 
Taliplerden An karada bulunanlar mekteb şa.hadetnameleri ile şimdiye kadar çalışmış H" 1• d .. ·· ·· d · 

- Hayır. 

- Ya kim? 
Esham ve tahvi1at 

Ergani 
Sıvas-Erzurum 3 
Sıvas-Erzurum 3 
İstanbul Umwn Tiyatro 

19.1() 
rn.62 19.63 

19.62 
la.-
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olduju yerleri gösterir bonservisleri ile Ankara.da Milli Müdafaa Hava Müsteşe..rlıl;;, zat 'ı .. - . ~ a_ onu. ı:ıu uşunu!.o~s~~ - ıy: 
işleri şube.sine; diğer yerlerde bulunanların doğruca ve bu vesaiklerile ~~hirde tıava ~ze gır.ştı - .?ala mı. onu du~~m.'~orsun. 
okul komutanlığına 5/5/940 ~şamına J«ıdar müracaat etmeleri ı~mdır. İmtihan günü j Bır su~ta~ ~yle adı eh.emmıyetsız şey. - Şerefettin mi? .. a .. mümkün değil, 
gerek Ankara.da ve gerek Eskişe"hir hava oku'.•mda 6/Mayı.s/940 Pazartesi günü saat onda ı lerle zıhnını yorar mı hıç? bu olamaz. -
(10) yapılacaktır. <1915) (3367) Delikanlı hiddetle yerinden fırlıyarak: 

- Bizzat Şerefettin. 

(Arkası var) 

)fi bin lirayı kay1bederse:m fena bir şey Ertesi sabaıh erkenden yola çıkan geçtiği halde müddeiumumi henÜ"l t 

1 1I KEUMENiN 
.. Ecf>R>At:<, 1 

yapmaırmş mı olacağım? Salamon, elinde ·bir tkutu -Olduğu halde kikatnı ikmal edememişti. ÇUnkü vak'l: 
- Ka)~bederscm ne olacak? sendeliyıe sendeliye polis müdüriye - henüz esrarengiz mahiyeUni muhaf&! • 
- Nemi olacak? Öleceğim. tinden içeri girdi. Müdürü görerek va. rıa ediyordu. Müdde:iıumumi ikimi itham 
- Salamon, ondan daha mühim baş- ziyeti anlattıı, ve incileri teslim etti. edecekti? Ortada üzerinde şüıpheler to; 

ka şey var. İzmir polis müdürü, hemen telefon- lanmış olan bir genç •kız varoı. FRkat 
- Nedir? la İstanbul polis müd'üriyetini bularak o da ortalıkta yoktu. Acaıba Julide kao 

Yazan: Ihs~n Arif - Polis! hadiseyi haber ve rdi. İneilerin bulun - m.ış mıydı? Bir şüphe üzerine bu hu • 
Ve okum.ıya b<i§ladı: jon bin liraya alıdıığı gerdanlıktı. Kadın Salamon .inledi: duğunu yazıhanesinde çalışmakta olan susta nasıl ibir hüküm verilebilirdi! M 
« Danslar ·kraliçesi Senihanın öldil- meıtanetini muhafazaya ça!ışarak sor- - Polis mi? Haşmete bildirdiler. Polis müfettişi liye ve polis teşkilatının geceli gün •. 

rfrlmesinden sonra ortadan kaybolan du: - Evet! Eğer sen ses çıkarmaz da telefonu alarak İzmirle konuştu ve in- düzlü mesaisine rağmen henüz müsbei . 
bayan Jüılideniın iboyrmın.da yirmi be.ş - eki! Nedir ıbu telaşın? polis 'bu gerdanlığı sende bulursa ha - cileri satan kadının eşkaH hakkında delil namına bir şey elde edilememif • 
bin lira '.kıymetinde bir inci gerdanlık - Amma sual ha ... Buna oturup şın belaya girer. malllımat istedi. Tarif edilen kadın, J u- ti. 1 

vardı. Pıol'is. bu gerdanlık hakkında k:ı- gülecek değilim ya! - Doğru! lide d'eğildi. Fakıat. Haşmet işin esasına Bugün de müddeiumuminin odası " 
zın ailesinden kMi izahat alımş ve işi - Niçiın. lbu 'kadar korıktuğunu anlat! - Sen nıarnuskarane hareket ede - çdk memnun oldu. Çihı!kü, ger<lanlığın nın önü 'hByli 'kalahahktı. Boğazıpa18:f1 · 
her tarafa tamim etmıi~r. Bu çok kıy. - Benıi 9'ldı.rtac::r{Sın Rebeka. Bu ceksin. bulunması ooa doğru bir iz takib ettiği ciuayeti haklnndıa ifıadeleri alımnEild 
metli gerdanlıJk ele geçtiği takdiTde gerdanll'k bende! - Yani. polise gidip ha.her verece- kana,atini vermi~ti Fakat ibu Prenses üz.ere yeniden bir çok khnseler dRvet 
heım ibu ııengin ve gıüızel kızın izi bulu· - Biliyorum. Bir Mısırlı prenses ğim.. Nebile de kimdi? Şimdi bunu tahki'k edilmişti. . 
nacak. hem de derin bir esrar karaınh- sattı. - Evet. Salatrıon! Va'klt geçirmeden etmek ve yeni bir yolda yürüımeğe baş Gazeteci Yılmaz, işi adım aldım ta • 
ğına bürülü kalan Boğaz Palas dnaye- Salamon heyecandan ağlamıya baş- polis müdüriyetine gi4 işi anlat ve in- lamak lazımdı. kiıb ediyordu. O. polisin takilb ettiği y~· 
tini ayıdmlatacak lbaız:ı deliller elde edil. lamıştı-: cileri teslim et. Hemen Mısır.a cevablı. yıldırım ola- la pek itimıad etmemekle !beraber müd,..; 

miş olaca'ktır.> _ Ah. gözü kör olsun. Onun pren- Bu sö~l~r Salanmnun beyninde bir rak şu ~-elgrafı. çek.~:~ . . deiumuminin .~ahkikatını göz:dn kacµıe, 
Yazıınm bundan soınraki kısmında ses olmad gıw ·, di 1 lı Y-•, bomba gııbı partlaırmşt.J. Artık avalkları cKahıre polıs mudunyeti. mıyordu. Bugun <le ibu maksadla adlt. 1 şım an aşı yor. a:ı.nız t tm rd B' dal '"kü N b. · 1 1 · t' K 'd d c_ 'h gerdanhğm 'bıiçi.mi, taneleri hakkında! _. . · - u uyu u. ır san yaya ço ver - «Prenses e ılemn nerede bu un · - yeye ge mış ı. :0rı or a. VC'Ill anı~. 

tefsilat veriyordu. ~:şlarıın de~l. ~~nların da sahtesini di: duğunun lfi.tfen lbilclirilmesi. cesedini i~ defa muayene etmiş ilaıı 
ogrenmek lazım ımı.ş. - Rebeka! Aklımı oynatacağım. İstanbul polis müdüriyeti> tabibi adlıye rastgeldi. 

Salamon. titriyen sesile yazıyı oku-
duiktan sonra korka korka gözlerini Rcıbe'ka, ellerini 'kalçasına dayamış - Çare yok. A'k~ama doğru şu cevaıbı ald:lar: - Merhaba d6ktor! 
kalıdıraraik kırısma ıbaktı. Rebeka sa. dinliyordu. Kadın. kocasını bu dakika- - Ya ıben~ .on .?in lira! cİstanibul oplis müdüriyeti. - l\IIc.ııhaba gazeteci. 

· d t ıı· k uıht - ·· d 0 - Allah tifyüıktur. Sonra, bu inci - Prenses Nebile a!ltı ay evvel Niste - Hayrola? 
şırmııştı. Ga7.eteji Salamonun elinden a ese 'ltye ço m ac goruyor u. 1 · aıh'lb· 1 D--- • 

. . . . . . ,enn s ı ı o an 1\..lfL.lil allesı çok zen""'n vefat etmi~ir Mu""ddeı·umuımı" çagvırmış H"'rhft1 

alarak bır kere de IJrendısı okudu. Bah- anda her 9eyı unuttu. imcş Ga ....4-~..ı ~- d ? ! ~· "i" • - c • '"~ =• 
ı .. . Zcı.t"l\Je O'Auma m mı. ncıle- Kahire polis müdüriyeti.. de şu Boğazpalasdaki Yak'a için ola • I 

Sedilen ınci g~dcı.nlık, daha bir hafta - Sen hiç dıe fena lbir şey yapmadınl!rin bulunduğu.na memnıun olurlar. Bel. _ I J _ cak. 
evvel koca-sının ıbi:r Mısırlı prensesten - Sen oynattın mı kuzum! Ben bu ki hak!kımnda daha lhayırlı olur bu iş! Cinayet gününden itibaren bir ay (Arkası wr) 

• 
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(Memleket Da.berleri) 
Halayda kalkınma 1 ~ızılcahamamda 

imar faaliyeti 

Elizığın sayfiyesi olan 
bir şehir: Harput 

Elazığdan çıkan bütün yolcular otomobille baı 
döndüren yollardan geçer, fakat bu tehlikeli 
yollarda şimdi)e kadar bir tek kaza olmamısbr 

Şu üç büyük işin biran evvel tahakkuku bekleniyor: 
1 - İskenderun limanının inşası, 2 • İskenderun • 

Gazianteb asfaltı, Amuk gölünün kurutulması 

Maar~f VckHi Hasan Ali Yiiceı Hatay seyahc.tinde 

Antakya (Hus usi) - Hi.ikiımet ve ı liği.nde ve revkaıl.8.dıe münibiıt. :m.aıh.sul • 
mahalli teşelk'küller Hiatayda her saha- 1 dar bir Wp.rak sahası• dabıa. iltihaık ede
ya şamil. umumi bir kalkınıma temini 1 cek, geniş yol şebekesi; Hatayını dur • 
ma1csadiyle geniş mikyasta harekete gıunlaşan ticaret hayatıında tam bir in. 
geçmiş bulunmafktadrr. Biır yandan ba- kişaf ve oanJılık vücude getıireoeık ve 
şarılması mühim milktarda para sarfı- şarap fal':lribsı Haıtay ibağcılığınu· ihya 
na mütevaıkkıf büyük işlere teşebbüs ve Q.l'lu hakikaten 'bir servet membaı 

olunurken diğer ya·ndan da mü:tıefer - 'haUne ifrağ edecektir. 
rik ihtiyaçlar ve noksanlar üzerinde Bu suretle teessüs edıecek eserler u-
dıurulmaktadıır. muım.t iktitsadi d'urum üzerinde en yük-

Devlete asgaırl ıbir hesabla on mil - sıek. tıeraikki ve inkişaflar temin ettik .. 
y.on liradan daha fazla.ya mal olacak ben ba.Şka Hataya modern ve meden.l 
olan büyük işlerin ön pl8na almmala - bir böl~ vamf ve sıfaıtıınıı. bahşedecek • 
rını şöylece sn.ralıyafbi1im: 1 - İskende. tir. Devlletiın. büyük p<i·ra sarfHe vücude 
ruın limanının her türlü ımodern tes1 - getireceği eserler yalnıız /beş maddeden 
satı iami olmak frzıere inşası. 2 - İsken- iıbaret 'be dleği1cflr. Bunlarıı ibelki. mik ~ 
derun - Gaziantep arasında asfalt bir yas ve n:isbeıt itibarile daha az para 
şose açılması. 3 - Amıuk gölünün kuru. sarfın.ı. müstelzim diğer büyük ve şil -
tulması. 4 - Vilayet yol şebekesinin mullıü te~bbüsler taki'b edecek w bu. 
tevsii, bir şarap fabrikaısı• tesisi.. . rada tefe.rrüata da azam! ehemmiyet 

Her birisi başlı :başına üstün bir e - verilecektilt'. 
hemmiyet ta.şıyan ıbu teşebbüslerin ta. Oüımhuri~ hükfuneti Hatayın e • 
hakkuk vıe fiil sahasına intikal eyledik- sash surette imarına, sa@.ık şa,rtlarıının 

!eri gün Haıtaym nasıl bir çehre iktisab tezayüd ve tekamülüne ~ Hataya kül

edleceiti.ni kıeşfstmek kolaydır. Liman türel alanda da. yüksek bir mevki ve 
ve asfalt şose, İskenderunu, ayni za - mertebe teminine azmetmiştir. Şehir 
manda cenıuıb ve şark vilayetlerinin en ve kasabalctrın umuma mahsus ihtiyaç

yakın bir ihraç ve itha•l iskelesi bulun- larını.ın. .gi.derilrnesi. sıhht ~.şkilAtın her 

mak itibarile İstc:ınibul ve İzmirqen son kas:aibaya teşmıili ve ik:ültiiır müessese • 

ra en işlek bir iskele ve istas~n hali- l~rinin arttırılması çiıı1len bir program 

ne sokacak. Amuk havalisi lbir sağlık ve bu progvamın ruhunu teşkil eyli. 

. ~ölgesi halini almakla ıberalber Hattay yen silırat ve inıt:i:zam dahilinde taıhak
eiraa t sa hasma binleroe hektar ge~iş - kuk ettiırileoclrtir. 

(~~-T_e_k_i_rd ___ a_ğ_v_a __ ıi_s_i_G_e_l_İb~o_ıu_d~a~--~) 
' -

Kızılcahamam (Hususi) - Kazamıız 
belediyesi şehrim. :imar ve ümranı. için 
d'evamlı ıbir mesai: sarfetmektedir. 

Bu ıcllınleden olma'k üzıere getirilen 
meyvalı ve meyvasız birçok fidanlar 
şehrlıı lbelli başlı yerlerine muntazam 
bir surette dikıtirilme.k:tedir. Geçen yıl 
belediye tarafından ~a oluınan So -
ğuksu gazinosu da bazı noksanlarınm 

i.kım0.li suretile bir kat daha güzelleş • 
tirilmişti.r. Sıcak su hamamlarına da bu 
c(rad'a inşaat ilaveleri yapılmUJ ve bu 
işler için hususi muhasebeden tahsisat 
istenmiştir. , 

Sıhıb'i lbalkımdan lbirçdk faydaları ol
duğu ıtec;btt edilen sı-cak su hamamları

nın muayyen mevsimden evvel esa~lı 

bir surette ıslah olunacağı ümid edil -
mek:tedir. 

Bergamada elektrik tesisatı 
İkmal &dildi Harptıt kalesinden bir görünüş 

Bergama (Hususi) _ Bir senedir in _ Harput (Seyahatte bulunan Samsun , bir meziyeti ve en büYuk şehirlerim.iz • 
sasına devam edilmekte olan elektrik muhabirimizden) - Elazığa gidip de den 1bir çoğunun imrenebileceği vasıflan 
;antral binası ve tesisatı ikmal olunarak ! Ha~~ta uğramamak muh.:ıkkakt~.r kı bir ; var: Yerinin güzelliği, tabiatın buradaki 
merasimle açılmıştır. Kısa bir zamanda 1 e~ıklık ol~. Esasen burasını gormeden armağanları ve namütenahi vadilerin 
istihsal olunan cereyanın ev ve dükkan- 1 Elazığdan donenler pek azdır. Harput, bu topladığı hayat verici panoraması. 
lara da verilebileceği ümid olunmakta - nuntakarun yalnız tarihi şöhreti haiz bir , Harput eski devirlerde muazzam bir 
dır. yeri olmakla kalmaz, ayni zamanda coğ - , şehirmiş. Bugün bu azametten eser kal • 

Bergamanın ibu suretle nura kavuş - r~f'i vaziyet ~t~~r.ile en dikkati calib say· 1
1 manuş olmakla beraber. bence, seve seve, 

ması halkı çok sevindirmiştir. fiyelerden bırısıdir. isteye isteye oturabilinecek bir yer. Hele 
. Bi~i .. H~~uta gö~r:cek olan ot~ml)bi- , yaz mevsiminde, başını dinlendi.rmek. yor 

Sivas daimi encümen ıın şoforünün uk sozu şu e>ldu: gunırukıarını gidermek. tabu güzellikle -
I - Hiç korkmayınız, yol çok dönemeç- rinin zevklerini tatmak isteyenler için 

aza arı li o1mak1a beraber hiç de tehlikeli değil_I burası muhakkaktır ki ideal bir yer. Ba .. 

dir!.. ' ı' harın tatlı rüzgarları tarafından okşana 
.. İ~könce. bu sözü kavrayamadım. Şoför okşana , evlerinin pencerelerinden göz -

gulumsecli: leri· önüne serilmiş eşsiz panoramayı sey-
- Bunu peşin söylemekliğimin sebebi redebilen mes'ud insanlara gıpta edilir. 

şudur: Birçok yolcu. Harpuu çıkarken Zaten bunun için değil midir ki El!ı • 
virajlardan o kadar yılıyor ki dönerken, zığda işi olan birçok kimseler, ffarputtan 
imkan yok otomobile binmem. yaya gi - ayrılmazlar, sabahları işlerine gider, ak
cfe.ceğim diye tutturuyor. Böyle bir kor • şamları dönerler!.. 
lruya düşmemeniz için size peşin cesaret Harput eşrafından bir zat, burasının 
vereyim dedim. 1 ne kadar zaman vilayet merkezliği yap • 

Şoförün bu hüsnüniyeti hiç de hoşu - tığı sualime şu cevabı veriyor: 
ma gitmedi, itiraf . ederim. A~amc~ğız, 1 - Rivayetler arasında yanlışlar var -

. bana cesaret vereyım derken mıdemı fe- dır. Herkes Harputun bir vakitler vilA • 
na bulan<lırrn~tı. Az evvel alelıtlak etra· yet merkezi olduğunu söyler. Hakikatte 

\fa bakan gö:z.ler, şimdi virajlara bütün 

1 

bu doğru deği1dir. Vakıa bir vakitler bu 
varlıklarını .bağl~lardı. şehir, Ç<>k inkişaf etmiş ve bu ınıntaka -

Elazığ-Harput yolundayız. Güzel bir nın en büyük şehirlerinden birisi jmiş. 
şose, şimdilik dümdüz. Uzaklarda bir çok Burada çok canlı bir ticaret hareketi var
umran eseri yükseliyor. Gen4 bir ovanın mış. Geleni, gideni çokmuş. Yalnız, hiç 
rüzgar~arı, otomobilimizi selAmlıyor. ~e ,. bir zaman burası valinin oturduğu mer -
çare kı, ~u ovanın hududu çarçabuk bı - kez olmamış . Bu rivayetin çıkmasına se· 
tiverdi. ünümüzdeki koskoca bir yokuş beb şu olsa gerek: Valiler, burasının gü
ve bir dağa tırmanan dolambaçlar var. 1 zel ve hayat verici havasından istifade 
Çıkıyoruz. Fakat her köşe başı, kalbleri- etmek üzere gelirler. günlerce otururlar
rnize yeni bir heyecan daha ekliyor. Şose mış. Harput, 0 zaman da mıntakanm en 
ellik ilmi, en dik bir dağa, en dikkati ca- mühim sayfiyesi imiş . 

. . ~ . . .. . li'b muvaffakiyetlerden birini sarn:ış· Harputun küçük, fakat güzel bir hal-
. Sıvas vilayetı dauni encumenınde se- Sanki her adım başı, bizi bir tayyare ıle kevi de var. Bundan üç sene evvel yapıl
çım yapıldığını. yazmJ.itık. Yukar~daki ı yükseliyormuş kadar heyecana d'i.işürü - mış. Sahnesi, salonu, okuma ndası, hülisa 
r~simler bu seçunde kazanan daimı en- yor. Aşağıda kalan vadilere bakmak im- her şeyi tamam. Hele kütilbhanesindeJtı' 
cümen az~a:ını göster~ektedir. Yu~ar~- j kanı yok. Ovalar, bir avuç içi ka~ar ~ü - intizam karşısında ütihar duyduk. 
da soldan ıtıbaren Şflkıt Cuma, Kamıl çüldü ve Elazığ bir tutam ev lıalın~ gır -
Kitabcı, Melek Türkistan. Kamil Kitabcı di. o derece yükseklerdeyiz. Harput yr>- Bigadiçte koyunlara dalak 
görülmektedir. lu cidden görülecek bir hususiyet taşı - aş,sı yapıhyor 

K 1 h h 
yor. Bir çok mıntakada büyük dağlara -

iZi Ca amamda 2 !rSJZ birer şan şose'ere rastlanabilir. Eminim ki hiç Bigad~ç (Hususi) - Nahi~ye bağlı 
SeR 3 hapS8 ma~küm edildi biri, Harputta olduğu gibf, bu kadar kısa baz: köylerin ~:,Un~a~a.dalak has.. 

, bir mesafeye ve dar bir yüksekliğe bu talıgıı zıuilı.ür ettıgı lbıldirill.mış ve der -
Kızılcahamam (Hususıl - Kazamızın ha ·· d ·ı t · - ~:, "-•t 

Y 
· h 

11 
. d derece dolambaçlı bir yol sıkıştıramamı.ş-

1 
1 gon en en w enner nöJ:u~ uu ge-

eruce ma a esm e oturan marangoz .. .. .. .. . . . , 
Z. H ı·ı İb h ' d d b' k d : tır. Donuvoruz. donuyoruz. ve sankı ay · sırnde.kı koyunlara dalak aşısıı yaprmığa 
ıya, a ı . ra :m a ın n ır ar a' a - ı , . .. . .. 

şile Hüseyin ve Abdullaha ,:ıid binaya , ni yerdeyiz. Halbukı mutemadıyen yu~- başlam1şt_ı1r_. - - ------
merdivenle girerek bir k?sım tahtalarla, ' Eeliyorıuz. Bu şose. safra taşıyanlar içm S b 1 • 1 • " ,,.,_;::~l\-· . tşdlere aid takımları çalmışlar ve ru tam .. yer:. O~m~bilin konediti daha s~~a İV'\S ö gllSI güreş seçme arı 

. . . . . . . l yüz?'en mahkemeye veri!mişlerdir. 1 henuz d~nmuş ıken h:me~ sol.ı se>n sur
1
_ - Sivas (Hususi) - Edirnede yapılacak 

Gelıbolu (Ifusus1) - Valıimlız ekli- Bu gece val:imizi.n şerefine Halkevı Suçluların Kızılcahamam asliye ceza-! atle çevrılmek mecburıyetınde. Yoksa~ r Türkiye serhest ı;tireş birir.cllikJeri için 
balu~ıı ge~, ~ ~ ve :ı1a.h iş- salonunda güzide ailelerin iştirakile mahkemesinde yapılan duruşmaları 50 • kaç ~z me:relik uçurumu boylamak ış- bölgemiız güreşçileri de bilyük bir kala -
imm tetkik e~ştir· Daırelen zıya • neş-'ell lbir lbalo ~lm.iştir. Baloya par. nunda üçer sene müddet!~ hapislerine k.a 

1 

ten ·bıle değıl. . . balık önünde seçme m.üsabakaları yapıl -
retle yapılacak ı.şler haldnında izahat .. . . . . rar verilmiş va bazı muhaffef se1-ebler i Bilmem kaç dakıka geçtı, muhteşem mıştır. 
alinrştır. Klaza merlrez öğ:refmenlerini ti müMtiışi de gelmıştn-. Resım mer • dolayısile de bu cezalan yarıy.:t indirilc- bir kalenin önündeyiz. Duvarları dibin • 56 kiloda Osman (Demirspcr) bxincl, 
Hallkevinde toplııyaralk onlarla samimi kez öğretmenlerini. valH w :parti mü .. rek neticede birer buçuk yıl hapse mah- den geçiyoruz. Harputtayız. Bir vakitler İskender (Demirı:por) ikinci, Mustafa 
ha91:nhallerde bulunmuştur. · fettişb ile !birlikte göstermektedir kum edilmişlerdir. koskoca .bir vilayet merkezl;ği yaptığı (Darnirspor) üçüncü. --==-----------------------===--------------====-==a----- söylenen, uzun zaman sancak olarak ka- 61 k.il(jda Lutfi (Demır.spor) birinci, 

- Hasan Bey, gazetede 
okudum ••• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki . lan, ad'ı herkesce ımalfun bulunan cHar - Ömer (Demirspor) ikinci, Seyfi (Demir-

İsvaç, yambaşmda 
yangın devam ederken •.• 

-

. • . Öteye beriye nota 
yazmakla meşgulmüş ... A. 
caba bu notalar ne notası? 

putt şimdi basit bir belde olarak bızleri spor) üçüncü. 
c:=>Q.-.A. ....... -...>-......... karşılıyor. He1e', dört yanımıza serinlik 66 kiloda Şevki (Demirspor) bitinci, 

seren hoş bir rüzgar, tertemiz bir hava, Mustafa (Yıldızdağ) ikinci, ş,,ban (De -
birkaç dakikadanberi içimizi saran heye- mirspor) üçüncü. 

Hasan Bey - Suzinak 
faslının notuL olacak dos. 
tuın. 

can ateşini söndürdü ·ve bize yepyeni bir 72 kiloda bir~nci Muharrem (YıldızdaA 
hayat veriverdi. spor), ikinci İskender (Yıldızdat.IP<>r), 

Harput güzel bir şehirdir. Belki bugün üçüncü Mustafa (Yıldızıdağspor). 
sapa bir yere düştüğünden olsa gerek, 79 kiloda birinci Vli (Yıldızdağspor), 
fazla inki§af edememiş. Binaları arasın - ikinci Hacı (Demirspor). 
da dikkati calib ol:ınlar parmakla göste- 87 kiloda hirinci AhmM (Yıldızdal • 
rilecek kad'ar az. Bütün evler, toprak spor), ikinci Fikrt (DemiMpor). 
renginde, çatısız ve haricen çok basit ge>- AğLrda Bektaş birinci o1ırmışlardır. . 
rünüşlü. Dar yollar, mahdud dükk:Anlı Gür~ de büyük bir intizam ve beye • 
bir çarşı, buna mukabil Harputun büyük can içerisinde sona ermiştir. 



1 '.l\tayıs 

lstanbul L~vJzım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri l<ıtaafl (lanları 
Beher metresine tahmin edilen fiatı 15 ku

ruş olan 500,000 metre gaz idrofil 17/ 5/940 
Cuma günü saat 11 de Ankarnda M. M. V. 
Satmahna Komisyonunda .kapalı zarfla sa
tın aıın8caktır. ist.eklıleıin .0025 liralık ilk 
teınlnaıtlarile lblrli:kte tekli! mek.tublarını 

ek.slLt.me .saatinden bir saat evveline kadar 
mezkur mm.lsyon B~k. na vermeleri şartna
mesi 375 kurwıa komisyondan alınır. 

(1479-3138) 

. * Ikl bin beşer yüz liralık ıhikemi ~ kimyevi 
muayenesi yapılmak şartile pazarlıkla sade
yağı alınacaktır. Taliblerln 2/5/ 940 Perşem
be günü saat 15 de Kırklarelinde askeri sa
tın alrruı komisyonuna .gelmeleri. 

(1609) (3479) 
.,.. 

330 t-On ar,pa veya yulaf alınacakLır. Pa
zarı -ı 3 5/940 Ctuna .{."Ünü saat 16 da Edir
:nede eski müşlri,llet daire.c;inöe satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Tutarı 26,400 ve 
teminatı 3960 liradır Evsaf ve şartnamesl 
hergun lı:omısyond:ı gôrulür. 0618) (3483) 

* 67,500 kilo .sığır eU kapalı zarfla satın ah-
ıacıı.ktır. Tahmin bedeli 16,875 Ura llk ·te
n!n ı 1265 lira 63 kuruştur. Şartname ve ey 
mrı Boludil alay, İstanbul, Ankara Lv. A. ve 
{ocneli Tümen satın alma komisyonlarında 
~orulur. İhnle 21/5/940 Salı günu saat 15 de 
roluda alay .satın alına komlsyonunda ya
ıılacaktır. Teklif mektublan ıhale santln
en bir :::aat evveline kndaı; komisyona mak
uz mukabilinde verilmelidir. (1617) (3487) 

1. 

Gayrimenkul Satış ı:a _ıı 
lsta:ıbul E'lln ·vet :'andığı M~d:i ·lüğü~den : 

Bay Ömer Faruk'un 11132 besab numarasUe sandığunızdan aİ<lığı 2500 liraya brşı 
~irinci derecede :t;>otek edip vMesinde borcunu vermediğinden hak.kında yapılan takıb 
uzerlne 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin nıntufu 40 n<:ı maddesine göre satıl-

S ON P O ST.A 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

İlanları 

ına.sı icab ed<!n ıkraz senedlnde (Sultanahm-edde tiçler mahallesinin Ecza.ne ve Terz.l - Komutanlık kıtaat ihUyacı için 1lr.1 bin 
hane sokağında c.~ki 20 yedi, defa Mü. yeni 30.31.1.30/ 2.30 3.28.28/ 1.7/ 1 nwruıralı dört dört yüz kllo vakmn, iki yüz kilo valvalln ,.e 
kflrgir eY ve üç dükkan kadastro tes'citınde ı ıSultaınahmedde Binbirdirek ma!halleslndc takriben iki bin beş yuz kilo !benzin 6/5/940 
.Ecza.hane sokağında. eski 20 yenı 3013.7/l kapı, 230 ada ve 17 parsel numaralı zeminden giinü saat on blrde pazarlıkla satın alııın
it.baren :f.50 metre yukarı havası 18 parsele u.d altında iki odayı havi knrglr hane ve ay- caktır. 
nı mahalle ve sokakta esk i 20 yen! 28 kapı, 230 ada 18 parsel numaralı ve 17 parselin İsteklilerin şartn~i gonnek uzere her
havasını müştemll ~:me ve düktln ve ayni mahalle ve sokakta eski 20 y&nl 3-0 12 ka- gün i.ş san.tinde ve pazarlık günü muayyen 
Pı, 230 ada, 19 parsel numaralı ve 20 parselin havasını ımüştemil kfu-gir bir bab hane saatte kat"i temlnatlarlle birlikte Fındıklıda 
ve ayni mahalle ve .sokakta yeni 30.30 ı kı:pı 230 ada 20 parsel nwnaralı zeminden iti- Komutanlık saunalma Komisyonuna müra-
~a~en 3,50 metre yukMısı 1:9 parsele aid dü.k:kftn (halen mezkdr ga~fi ~kull,er J sxf.i (3524) 

Iran ha.stnnesi karşısındadır. Dukit'mlnr ev '""! H\18? h l ~ .. ev li,Q.de kull ıl- * 
:maktadır. Mecmuu kftrgirdlr). İşbu gayri rr.enJ{ullerln tamamlan bir buçuk ay müddet- 30/M.ayıs/940 münakn.c;a gümı talibi çık-
le açık arttmnıyn konulmuştur:"· . mıyan piyade atış okulunun ihtryacı için oiaıı 

S:•tış tapu sicil kaydınn göre yapılmak!adır. Arttırmıya girmek !stiyen (415) lira pey altı kalem kazma ve kürek kılıfı pazadıltla 
~;u;.c5:! ver~cc-ktir. Milh bankalarımızd~n birinin teminat mektubu kabul olunur. yuptırılacaktır. MünaknSasına 2/519-W gı.inu 
r ırıkmiş outun vergjlerle belediye re."ı::nlerl ve vakıf icn.·esi ve ta.,,viz bedeli ve tc-llbJ'ye saat on ibirde ~lanacaktır. Nömune ve 
u.~umu brrcluya alddlr. Arttırma şartname1l 715/940 tarihinden ltıbaren tetkik etmek şartnamesi komisyQnumuma bergUn görüle
~ııyenlPre Sandık hukuk işleri servi.>indc açık bulundurule.c:ı.ktır. Tapu slcll kay~ı ve,!;a_ blllr. İ.steklllerm belll gun ve saatte kat'i t.e
ır lüzumlu izahatta şartnamede ve tak;b dosyasında vardır. Arttırmıya gtrmı., olarJar, minat akçelerlle beraber Fındıklıda Komu
bunınrı t.etkilı' ederek satılığa çıkarılan gayri menku' h.'\kkında her şeyi öğrenmiş nd ve tanlık Sa.unalma Konıısyunun.a mfimca.nt-
Uibar olunur. Birinci arttırma 28/6/940 Cuma günü Cağaloğlunda Emnl _ ları. t3325l 
Yet Sandığında saat H ten 16 ya kada.r yapılacaktır. Muvakkat llıale yapılabilmesi * ic;ln t.e!tl'f edilecek bedel n terciban alınması lcab eden gayri menkul mükellefiyeti 
ile Sandık alacağını t.amamen geçml.ş olmtı•" . . •-.• . ..ıı ,, .., "nn arttıranın taah 30/4ıı940 m~.a.ka.sa ~ünü iallbi çıkmayan 
hudü baki kalmak şartlle 1317/ 940 Cumar ıJ .. ün" ........ , malı ld - komu.!'8nlıt bırlıkleri !çın setiz kalem bznın 

~ u a_, "" a e ve ayni sa- ve kurek kılıfı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
aıt.e son arttınması yapılacaktır. Bu axttı ma1.:a ~pyrı nırnkul en çok arttıranır. üstün " ün k 215 ....... ,..;,.-fi ~- a asasına fırtV e ...... aa.a.t on buç uk-
de bır!t~~cnktır. Hakları tapu slcillerlle sabit olmıyan alakadarlar ve irttfa:t hakkı ta başlanaoaktır. Niimune ve şartnamesi ko
sahiblerJn.:ı bu 1:'klarını ve hususile .!r,i~ ve masarite d:ı!r iddialarını llan tarihinden m.lsyonumuzda he.rgun görüleblllr. İsteklile
\tib<:.rcn yı"':i gun içinde evrakı ~usbıtelerUe beraber d a!remize bildirmeler i lftzırn _ r in belll gün ve &aatte bt1 teminat a.kçe
dır. Bu smetle haklarını blldirmemış olaıı.l.:ırla hakları t.apu siclllerlle sabit olmıyanlar lerile beraber Fındıldlda Komuta.nlııtr: S:ıL 
aatış b<'deJln!r. :>aylaşmasından haric .kal1rıar. Da~a !azla mali'ımat almak ist.lyenlerin imalına KomiSJ'(>nuna müracaııtlan. (3526) 
938/55 dosya numaraslle Sandı~ımız hukuk işleri .!ervis.ine müracaat etmeleri lüzu 
mu llfın ohınur. ' - * 

*** Kırklareli birllkleri iç.in muhtcill eb'atta 
D İ K K A T otuz altı aded demir kesme aleti Ue otuz altı 

F,mnıyet S:ıncığı. Sandıktan alınan gayri menkultı ipotek e tmek ı.st.iyenlere m u _ aded demlr bükme aletJ. elll adcd galvanizli 
haır_:mı~rimlzin koymuş olduğu kıymetin yarısını tecavüz etmemek üzere ihale be .saç kova yüz elllşer adid demir balQ.'>t tırmığı 
delmhı yansına kadar borç vermek suretile kolaylık göstennektedir, (3505) ve yaba.cıile .bin tane on iki ve on beş kiloluk 

• saplı beton tokmağı ve kırk tane kum eleği 

G • k J S t }} "' 3 5/ 94-0 gönü saat on beşte pazarlıkla satın • ayrımen U a iŞ anı alınacaktır. Bu malzemeler ayrı ayrı talip. 

lstanbul Emniyet Sandıg""'ı Mu·· du··rıu··~u··nden •• ıere de ihale edilobllir. Muhammen bedeli 
~., • on üç bin dört yüz altmış iki Ura .ve kat'i 

Ahmed Uğurgunün 70 hesab numaraslle Stmdığımızdan nldığı (975) liraya karşı bl _ temlnatı iki bin yirmi liradır. İsteklilerin 
tfncı derecede ipotek edip vMeslnde borcunu vermediğinden hakkmda yapılan taklb fenni ve husus1 şartnameleri gormet <Üzer<t 
lizerine 32<12 numaralı kanunun 46 ncı madddesinhl matufu 40 ncı maddesine göre satıl- hergün l.ş saatlerinde •ve pazarlık günü mu
lllıı.sı jcab eden Fatihte- Gurebahtise.Y.inasn ma»nl1C$lnin ~kl Mehrnedetendi ve Gümlı~- ayyen saatte Fındıklıda komutanlık sııtm 
:Oane kndastro tesbitınde Kakmacı ve namı dığer Kakmakcı sokağında esk.1 14 yeni ve iılmn komisyonuna ~e1mel rl. cı:lf.420D 
~o. taj iki knpı numaralı ahş:ııb bir evin tnmamı bir bu9uk ny müddetle açık arttırnn-
l'n konmuştur. 

Sat.ış tapu Eicll kaydına göre yapılmakta:iır . .Arttırmıya girmek istlyen (87) lira pey 
akçe:si vcırcektlr. Milli banknlarımızd:ın birinin temina~ mektubu da kabul olunur. 
lltrl:kmiş bütün vergilerle belediye resimlcri ve tellfiliye rllsumu bo 
ı ~ç -
Uya aiddlr. Arttırma şartnamr.sı. 7/5/ 940 tarihinden itlbaTen tetkik etmek 

Deniz Levazım satın 
alma komisvonu 

"' 
ilan lan 

:istı~cnl•re Sandık hukuk !.şleri servWnde nçık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve.sa. 
1r Juzumlu izahatta şı;ı.rt.namede ve tatib d~asmda ;ardır. Arttırmıya girmiş olanlar 
buuınrı tetkik ederek satılığa çıkarılan gn.yrl me: ıkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad .. ~ 1 - Tahmin edilen ibedeli <13.25-0) lira o. 
itibar olunur. Birinci arttırma 28/ 6,li}40 tarihine. mü.sadlf cuma güınU Ca.ğnloğlunda lan 50.000 metre Amerlkan lbezinln 16/Ma
ktun Sandı&ım.zda saat 10 dan 12 ye kn.dar yn.pılncnltt.n . Muvakkat ihale yapılabilmesi yıs/940 tarihine ra.slıyan Perşembe günü sa
ıçıu teklif edilecek bedelin tercihan ıılJn;naşı icab eden gayri menkul mfikelle!iyeUerL at 11 ~ kapalı zarfla e.kslltınesi yapılacaktır. 
~ Sand•k alacağını trunamen geçmiş <•iması şarttır. Ak.si takdirde son artt.ıran:n taah 2 - Ilk tenılnatı (993) lira (75) kuruş 0-

lıfidü lbül kalmak şartlle 1317/ 940 tarihine mü.sadif Cumart.esı günü ayni mahalde ve· lnp şartnamesi hergün komisyondan parasız 
(l.Ynt saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttıranın olarak alınabilir. 
\istünde bırakılacaktır. Hakları tapu slcWerlle sabit olmıyan alMı:adarlar ve irtifak hakkı 3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun taı1-
&a.hlb1erinin bu haklarını ve hususile faiz ve mesarife dair iddialarım ilAn tarihinden fah dnhillnde tanzim edecekleri kapalı l.ek
l\ıtıaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelertla beraber daireml2ıe bildirmeleri lhım lif mektublarmı en geç lbelli gün ve saatte 
llu-. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla ha~an tapu siclllerlle sabit olmıyanla; bir saat evveline kadar Kasımpaşada koml..s
:atı~ bcclel!nln paylaşmasındnn hnrıç kalırlar. Daha fazla malümat almak ıst!yenlerin yon b.ı.şkanlığına makbuz mukabUindıe ver-
t!9'20 dosya numnraslle Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat etmeleri ıüzu meler!. (3«8J 

il llün clnnur. - ----------------

*** ( Yeni neşriyat ) DİKKAT 
tıa_ t?nnıyct Sandığı, Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek istiyenlere mu.. 
it tt-nı~ıim17ln koymuş olduğu kıymetin % 40 ını tecavüz etmemek üzere ihale be Dekameron Illkiyeleri - Muharrir M. Ra-
~n yansına kadar borç vermek suretne kolaylık göstermektedir. (3501) slm Özgen tarafından rercllme ve neşre -

dilmekte olan dünyanın eayılı şaheserlerin _ 

Kırklareli Askeri Sahnalma Ko. dan: den Bokaçyo'nun Dekameron 1smlndeki 
m~hur eserinin üçüncü b~ürü de çıkını, _ 

alı- tır. Kapak sayfa,larında ayrıca Raslm öz _ 
gen'in §llrleri vardır. Bu meraklı eseri oku

Kırklarell a.steri satın alma .t.omıs.. jucularımıza tavsiye ederiz. 

~elli, telsiz, motör maklnlstliklerinde istlhdam edilınek üzel"e ücretJe san'atklir 
akttt. 

~llblerin 10/5/940 Cuma günü akşamına. kadar 
'1la müracaatları. 0610) (3480) 

Askeri Li~elere Talebe Alınıyor. 
1 - Ku~eli, Maltepe, Bursa askeri U..:derlııln her üç sınıfına da önümüzdeki Haziran 

lçlnde başlanacak ol:ı.n 940-941 ders jlh iç!n talebe cıhnacak.tır. 
2 - - A:ınııcak talebelerin oz turk ırk:ndan olmaE. ke!ldlsinin ve ailesinin kötü bal vo 

&ôhre~ sah!b! olmaması mhhl muayenede Eağlam çıkınaaı ve yapılacak seçme sına • 
vır.da ôa kazanması ıarttır. 

3 - Bir sene tahsill terkedenler yaşını büyütmüş ,.e küçliltmi.i.ş olanlar kendi okulla.. 
nnın sınıf geçme sınavında ipka veya bütü::ıleırJyc kalanlar y~ları boylan ve aj?ırlık
arı talimattaki hadlere uygun oımıyanlar a.skcrl okullara nlınmazlur . 

4 - İsteklilerin şlmdi okumakta oldukları mekt.cblerdeki tahsille::lnc devam etmekle 
beraber 10 Nisandan itibaren bulund.:klan yer;('rdeki nskerllk şubelerinden diğer kay. 
dukabul ş:ırt.ıarUe müracaat yollarını .()ğrenmrlerl ve huna göre de kaydükabül kü~ıd. 
ıarını en geç 30/Mayıs/940 a kadar t~ınnmlamış olmalar. lazımdır. 

:; - isteklilerin sınıf geçme \-e.siknlnrı B.ıtlrıın!ia bulundukları okullardan askeri ıı. 
aeıerqe<:;'t'c.Ibedllece'k ve biltünlcmlye italmndan smıf geçenler seçme sınavına çnğml.ıcaktu 

Askeri ilse n ve Ill sınıflara girmlye muvaffak olanların 940 yılı kampları llcrido 
askeri oku.Jarda ynpılacaktır. 

IJ - Askeri orta okullarla muslkl sa.n'at ve kara gedikli erbaş hazırlama orta okulla-
rının taydukabul şa.rtJarı ve zamanları ayrı a !!An edllecekUr. c252b 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA T. BANKASI 
Kuruııı, tarihi: 1883 

Sermayesi : 100.0ÔJ.OOO Türk Lirası 
Şube ve ajans _adedi : 26:> 

J ı Ei rı r n Uoaıt .ber n evi bıınb muameleleri 
f 1 

PARA BiRiKTiRE LERE 28.800 Lira 
• 

iKRAMiYE VERiYOR 
Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az · 

SO lirası bulunanla-ra senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 

' 4 
40 

100 
120 
160 

" 
tt 

" 
" 
tt 

tt 

ı.ooo 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

" 
" .. 
ff 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 
,, 

" 

DtKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içini:le 50 lira&n n~alı 
d iipniyenJere iknunJye rı}<tıfl takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQL l Biriııcikinun, l Mart ve l HaD. 

( 
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12 Sayfa 

•• • 

inkıbazı def eder, iştah
sızlık, hazımsızlık, şiş
kinlik, bulantı ve gaz' a 
karşı fay dası vardır. 
Her yemekten sonra bir tath kaş~ğı yarım 
bardak su içinde köpürterek ahnahiiir. 
Hasan ismine ve markasına dikkat. 
Şişesi 30-iki misli 50 - dört 

misli 80 
Her eczanede bulunur. 

HASAN DEPOSU: 
Bahçekapı, Beyoğluna giden 
Tramvay durağı karşısında 

Şubeleri: Ankara, Karaköy, Beyoğlu. 
Satış yerleri: İzmir Kemeraltı, Karşıyaka. 
Beyazıd, Üsküdar, Kadıköy, E~k~şehir. 

Aİlbar İnşaatı 
· Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

1 - Çerikli istasyonunda yapılacak anbar, idare binaıHe buna 
müteferri işler götürü olarak kapalı zarf usulile eksiltmeye ko • 
nulmuftur. Ke§İf bedeli 69426.12 altmıt dokuz bin dört yüz yir • 
mi altı lira on iki kuruştur. 

2 - Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü
ğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5/7 /940 tarihinde ıaat 15 de Anl<arada Ofiı 
b~naaında yapılacaktır. Teklif mektublarını havi zarflar makbuz 
mukabilinde Ofisin muhaberat ıerviıine teslim edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4.721.30 döıt bin yedi yüz yir
mi bir lira otuz kuruştur. 

5 - İsteklilet' teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek İ· 
çin ihale tarihinden nihayet iki giln evvel Ofisten alacakları 
ehliyet veıikasmı koyacaklardır. «3473» «1967» 

SON POS'l'A 

. ' 

PEUGEOT 
BisikletJeri 
Yegane salış roalrnlli : 

Beyoğlu lstikla.1 caddesinde 

Baker Mağazaları 
ı Orkiye için yegane dep·ızile:.., 

Satıhk Piyano 
.steck• markalı y~nı oır pryano satı

lıktır. Beyoğlu Aynalıçeşıne Pllta han 2 
numaraya hergün öğleden sonra müra
caat. 

ilan Tarif em iz 
Tek atUun ıantlmJ 

Birinol cahile tfOO 
ikinci aahile 260 ,. 
Oçiincii ıahil• 200 » 
Dördiindi ıahile 1()1) • 
lf ıalıileler "' » 
Son ıalıile 40 )) 

uuanen bir mlidde' sarıında tu
ıaca miktarda Uln yaptıracaklar 

ayrıca tenttlatıı tarıfemlıden 11Ufadı 

edeceklerdir. Tam, :rarım n çeyrek 
1ayfa Ulnlar için ayrı blr tarife detpif 
edllmiftlr. 

son Poat&'nın ticarl UAnlarına &14 
ııler 1ç1n ıu adrese müracaa' edU.. 
melidir. 

illncıhk ltollektıı 91rkeU 
Kabrauuı.nzııde Baa 

Ankara 
0

caddeel 

Mayıs 1 

8011/<i .......... ~ .......... 
Herkes bilhassa çocuk1ar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarınır. büyüklerdt: ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur • 

. ._ .. }' v • ,-

A 

1 AN TES • 
1 R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GR!P, 
ROMATiZMA, Soğuk algınhğı 

ve büti:n ağrıiarını c;erhai keser. Liizumunda 
uünae .1J kaşe alınabilir. 

Taklidlerinden aakını:ıız. Her yerde pullu kdtulan 
israrla isteyiniz. 

i. eps~nde:ı 
Sağlam 

Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

ON 
SAATLERlDlR. 

Z S t ARLON umum a~entası ve cep, Kol Dunr • aa man IDl:lSJ Vb bekci kontrol saatleri deposu. 

Sultanhamam - Camcıbaıı han. "'-----·~ 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen satıı 

lbedell 

Beyazıdda. mülga .tasfiye muhasibliğl malı. 

zenin<le mahfuz ve kısmen pirinç.ten mamul 
piyango keşide dolabı. 
Üsküdar av vergileri müdürlüğünde mahfuz 
sandal enkazı. 
Edirnekapıda atık Mustafapa.şa mahallesi
nin Hamam sokağında eski 28-35 yeni 30-28 

Ltm Kuruş 

Beher 30 
kilosu 

1 13 

Muvakkat tem1na. 

IJra Kurut 

10 00 

10 

sayılı dükkanın 120 de 45 hissesi. 405 sı 

Eski Şurayı Devlet binasının tamirinden çı. 

kan eski ka·pı kanatları ve çerçeveleri. 15 50 ı 60 
Yukarıda yazılı menkul ve guyri menkul emval ~lzıılnrında. yazılı muhıunmen bedel

ler üzerinden ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuş iseler de taliblerl 
çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa bırakılmışlardır. Pazarlık, haftanın Pazartesi 
ve Perşembe günlerl saat 14 de Milli EmlAk Miidürlüğünde toplanan komisyonda yapı
lır. Menkulfı.tın satı.ş bedeli nakden ve peşindir. Gayri menkulün bedeli nakden veya 
ikinci tertib mübadil tasfiye vesikaslle tediye olunabilir. İstekllklerln 31/5/940 tarihi-
ne kadar yukarıda yazılı günlerde ve saatte komisyona müracaa.tıarı. (M76) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı için 9 metrelik 190 aded, 10 metrelik 355 nded, 11 metrelik 25 aded, 1% 

metrelik 26 aded ki cem'an 595 aded k~tane cinsinden telgraf direğinin kestirilmesi açık 
eksiltmeye konulmuştur. Ek81.ltme 8/5/940 Çarşamba saat 14,30 da B. post.aha.ne blnMl 
birinci katta. telgraf m'\lllvlnllitı odasında toplanacak alını satını kOmlsyonunda yapı.. 
ıacaktır. 9 metrellklerln beheri bedeli muhammlni 7 lira, 10 metrellklerin 7,5 Ura; 11 
metreliklerln 8 11.rıa, 12 metrellkler!n 8,5 lira hepsinin 4405 lira. muvakkat teminat !SO 
lira 38 kuruştur. 

isteklilerin olbabtaki şartnamelerini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere çalışma günlerinde mezkür mu<lürlük ldari knlem levazım kısmına eksiltme gün 
ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret odası vesikası muvakkat teminat malt. 
buzi1e birlikte kom.Jsyona müracaatlan. CS263) 

Doktor Hafız Cemal 
(L)lamın Hekim.) 

Dlvanyolunda 104 numarada '1ergQn 
but& kabul eder. T~lefon 210ff-23391 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selıim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLl(jJJI 


