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Fransanın ıimalinde cereyan eden 
uhar rln neticesi henuz·belli değll 
Manş kıyılarında 

muharebeler biitiin 
fiddetile devam ediyor 

... ,.b 

1•;ıı1ın•aa@ıa• I 
Alman tebliği 

,.....,_ ... t&t"19 
.... lld ... ., olarak bpmdl -
tını haber 'IWJllettidr: 

.A1ni amı&nda L1i 191fd1 IOdanm11 -
br. 

Valenclenne1 ve V1m7 araamda, fi _ 
mal1 prbl ı.titamettne dotru Alman ta
ammı dnam etmettedlr Doual'nln lt1 
tarafında Vlmy'nln tepelen apt.edll -
mlftir. 
DGtmanın kara ft deııls tu"9tlerile 

oetın mubarebelerden 1e>nra Boulogne 
teıdlm olmuttur. Calala muhaaara ed1l.. 
mittir. 

Llllera ft eaınt - Amer'den OrftO -
nnu•e tadar Vtmy'ntn tepeleri Alman -
1arın eline ıeçmt,ftlr. 

Alman haft ltunetJerl Bel9Uta .,. 
1'.ranaanm ftmaliılde dltm&n tmat tab.. 
fldatue tanare daft tıoplanna htcum eL 
mı.tir. 

Manche'ln ll'ranm - Belçtta llmanla -
rında, Alman tanareıert. rıtıtunıan. 
benzin depolannı, lnf&at telgl.b1arını ve 
d6'manm dopfu tahfldatmı bombardı -
man etmlfUr. Yetbu 20.000 tıona ba1J1 
olan b1r lrontT torpfJOI' .,. ., aded natııye 
~u cdddl bir aareUe buara utrat. 
-1a ftJ& imha etmete mllftftat ol -
mqtur. Bund&n maada ha.a daft topla_ 
nnın lbanttille bir ~ bamılmJf
tır. 

Oenub oepbMlnd•, d8lmanm batıl sa -
it hlcmnlan bir oot nottaıar tllertııde 
plsttlrttıımlftib'. 

8on ~ SedaD'm cenubanda, a. 
ıdm.Ur b1r muharebe 1mumc1a. kıtaıa _ 
rmm d••nın mlhlm bir meVll1nl 

Almanlann ve mi.ittefiJderm ıddicılanna göre~ gö.Ttenr kroki :':1'~~~ ratmen 

Londra 2' (Huauel) - ~a haıe-ı~..:'~.kk.~ elaa eimall Maube1119 bmpDde bu son dnlerd• 
baklmada alman babewl-. ..._... • bman tev • - .. -- m11hanbele:r eawqnda bir 

1 d.L -x- - cıüı olnnm.,..... --.. - -aua bir deiiliklik o m• .,nı .-- <D•• = ı iMi ...,..._ pl;Jıadıl aJa,,na tumaDda eden miraJaJ 
laektecür. ._ _ _ _ n , ,.,.., • • - • Y~rdan De bir llttbktm taburuna men • 

18 ili 19 buçuk yaşında olanlar da 
gönüllü hizmete çağırılıyorlar 

Paraşütçü akınlanna karşı lngilterenin bütün stratejik 

Londra 11 <Hun.il> - !ıleobmt dtln .,. l»asln J9nl m11ft~ 
bnuıuma ınııtaa bastln ~ ~ .,._ bydetmJtlerdlr. 
t1Ddatllerin de, uterllt tubelertnde bJdl- cBlen!Mılm• tanareJerlnden mG.retblt lllr 
na tıAf]annuıtır. mo, llo&edamda bemtn d9po1u'mı ........ 

Bu nret.ıe a11&h altına ahnanıann ..,_ ıam11 w mtltMclcftd 1&DF."W ~ 
1 mDJona t>&Ut olacdtır. Bu tananıer dbltleri MDMnda, Balanda 

Dll9r taraftan memleatln dah.IJl amal • ahWerlnde bir Alman t.orplıdonnu batumıf 
Jet w mtldafaMI ıvtn de muht.ellf tedblmr .,. birkq nat1J1e pmlalnl buaıa ulntmıt
aıuamattadır. Bu C~D olarat, ı-_ lll it lardır. 
buout JaflDıda olanlar da s&ıtııt hlmllte 
dant olunmaktadır. Motlrll kollara bacam 

Muhtemel parqtıtqtı atınıarmı Onl .... t Diler tanare fUo1&n da, Boulolne'd& ce
" cbeflnel kolon• a faaltJetlne .ad 9* - l'9J&D eden muharebelere ffUrat etm1f ft 
met Glere, memleketin bMtn ıdratejlll -*- t»uradatl Alman mıotıDrUl lrıoıDarım mmaffa.. 
talanna muhafıslar n mitraı,cı.ser 78~ ldıet.ıe bombardlmaD etaıltlRdlr. Bir dM 
ltrtlmlftlr. Londrada balı maeu.. n blD&- JIQl allmda ten.tbf h•ıtnde bulunan 4ıO Al. 
ıar uk.S muhafaa aım. .ıımn11, MI er. man nat1f1e b.mJonu n mrhlı otomablll • 

smerıe (lllTZ'llmlttb. n• de ldteaddld bombalar &tılımf, mmıım 
la,Ub tanarelerinln yeai akmlm huar iM edllmlf'tr. 
Londra • <Jluall> -~ mü AJnoa bir lafe kıolUD& da ıao ~ba ataı. 

W1f uJWara tetmll eden tn.Dts ha?& b'Y- Dllftlr. 

Fransız yüksek k~manda 
heyetinde değişiklikler 
15 general kumandanhktan uzaklqbnldl 
Parla 25 (A.A.) - Baıv.Wetten tebHi .,Hhnlplırı 
a-..ı Wenanclın harekat .ı.. laqed amuml:J-.... be ...... ead ....... 

tayin edllmeliDI 1a-. ecl• thndlld uk..t baNkAt nedwlad., ,alrM lr.umaac:la be • 
,..dnde mtllalm delltiklUrter ppalmı .... 

Bu mepnde. 15 .....ı bmandaalakten ~. Bunun 
aruaada onlu kumandanlan, blorda lnaaandanlul w bea ba,.alı cl&l-
tam ..ıı.n vanlaı. 

-»VA • .. 1atuUml L&npDltrW bQhe- J& • 

.&skerl
1
vamret ~~== Almanlar bu yaz bir 

Almanların maksadı \. ~0~~ m~~-J netice elde etmek 
tamamile anlaşıldı ••rH•• lstiyorlarmı, 

Miittefilderia buna na11l mukabele eclwklerl gt.d.17orm.Uf 1..oac1ıa u - ıı- ...,.... ....ıı. ı....nı-ı..a .ı. lıolb -.. 
h _ belli ...1-Mldtr- Beldlyellm N.vyork 2S (Hum) - AuocJateCI ai)rut mulıanhi Almaalana 'ba :ru Wr Y.o.lttL AlmaaJ-amn prb mıntüaa ı 

enuz uws• P.....mwblri Romadaa blldlıVorı netto. latlheal etmek ı.t.dlkı.tal ve buaa ••rindi lqth llQ7arelerl taraflndan 1'9' 
Ymı · Elleldl .... ....ı N. E11lr Erkllel Arnawdluiu ziyaret eden Kont Ciano ~ de lbdyatlannı tehUk.,.. muua haM- ıeoo :nPdan almalar ve bom~ 

• ....... ~ llflm-I Valenolena ~ beJr.,. Jle ....,W ve korporuyonlar nazırları. b11- maktu tekinmecilklerinl yumaktadaı. Dl- llvil ~ auan dlkbdnl ce~ 
BeI,..JJ...,,Jtll .... ,.. - süo nranadan a)'ftlmıtlardır. i• ~ annedttdllfne ı&re bhtC?k_,.. batlam11tır. Caue balb Alman Uft ter. 
~, .tnde ~- diler m11..f8r1er ordUIU - Bazı mahfellere gCSre Kont Ciano, Ro- rah trealerlnhı Almany~a plmeel baUua kllltıam mUtteflk tanarelerln AlmanJ'a ıı -

Abnanlar E.wd nehrhal 8eotfktea " - eol ..ıa ........ tehJIU,. eohn•k-~ avdetinl müteaklb Berlirll siderek. manevipb tlndnde pek fena bir teelr ha - serlnd• uçmalanna lmUn nıınlyeoek cle-
Gent mnldinl aWdrt.n eoaıa pr~ doite tadlllt Hld.r ve F oa Rlbbntrop ile ı&rllfeMk • raklnlfbr. Çbktı elde mevcud olan muaa- recede kuvvedl oldulu lılJ'leamfeti, 
l.lemıtltr Te Lre ~ .......... .,... (Dws= 1 ... llfW dr. sam malum• l&)Wlnde taarruun u a • (~ 
~ Belcılh erduuaua ba el..-
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. Telgra.E, TeleWon Ve Radyo ~a,1berleri 
Almanlar inalzeme ~J:faMt.-~o.:-

ih 
. h .. h b ~I!. EMIN-D-E 
tıyatlarIDID epslnl ar Müttefiklerin mücadele 

F ransanın şimalinde ki 
muharebelerin neticesi 

henüz belli değil sahasına döküyorlarmış Yazan: Se~:y~~: Eme~ 
M üttefik orduların Belçika ve Şimalt 

Berne 
25 

(A.A.) _ Berlinde bulunan bi • denler, motörize maıze:ne ihUyntıarmın hep Fransadn düştükleri vaziyet.in vahn _ (Başta.rafı 1 inci sayfada) 
, raf memleketler ga.7.ete muha.blrlertne na- sini harb sahnesine dokmektedır. metini gizleme~e ne lüzum ve ne de imklı.n Aisne cephesinde kayda değer bir §e) 

'5hrnn Almanyn.nın bugün garb cep'be.ıdnde Fra.n.sanın şimalinde ve Belçlkadaki ha - vnrdır. Esa'Sen bizzat Fransız ve İngiliz hü- Somme nehrinin sol kıyı:ıını tutan Fran- yoktur. 
blttün kozlarını 

0 
amakLa olduğunu Al _ rekAtın. HiUerin hareket pl!nının 11.lr. sat - kOınetleri acı hakikati ıtirnf etmekten çe _ sız kuvvetleri, burada sıkı surette yerle§ - Yukan Argonne'da Sedanın cenubun 

ftlan resm1 mak:a.tı kabul etmektedir. hasını ~ll ettlltl zannolunmaktndır. Ma- klnmedlklcrlne göre onların stı.klamı:ı.dıkları. mişlerdir. Cambrai'nin şimal ve garbinde da, taarruzun bidayetinde Almanların 51• 

ilci d maflh burada Almanlar, beklemedikleri mu. nı başkalarının g1zlemeğe çı:ı.lışmı:ı.lan kadar cereyan eden şiddetli çarpı~maların neti _ zıntı suretile üzerinde ilerlemcğe muvaffalt 
Bu ma.tamat, haıt>in bitmesinin be 8 kavemet.ıcrc mıı.ruz kalmaktadır. rnAnasız bir şey olamaz. Kaldı ki tehlikenin cesi beklenmektedir. oldukları esasen pek geniş olmıyan bir a • 

bugünkü harekıı.tı hnl'blyenin alacatıı şekle HltJer p16.nmın ikinci safha.c;ının da, doğ- derecesi ve mahiyeti hakkında halkın te _ Diğer taraftan bugün lsviçre hududun _ razi parçası Fransız kıt'aları tarafından ta· 
baltlı oldult\Ulu ldı'ak etmektedir. rudan doğruya İnglltereye yapılacak blr nevvUr edeb!lmes\ için bunun açıkça söy - da, Majino ile Zigfrid hi\tları arasında ~id- mnmile istirdad edilmiştir. 

Bunun 19ın bu harekAtı hari>ıyeyi idare e. hücum olduğu zruınedUtyor. lcnrnesı elbette ki :tayd'.llıdır. ÇünkU halk o. detJi bir topçu düellosu kaydedilmiştir. Tea . Bu mıntakada başlıyan oldukça şiddetli 

Türk Hava Kurumu Kurultayı 
dün mesaisini ikmal etti 

lanı biteni öğrenmiş olur. Alınan ve alına _ ti edilen ateş kısa, fakat çok kesif olmuo- bır muharebe bu sabah devam etmekte idi 
cak tedbirlerin genişliği ne olursa olsun, fe- tur. Bunun inkişaf etmekte olan yeni bir mu· 
ragati o nlsbette z!vadele!'ir ve yapacağı Ma ış kıyılarında harebe mi, yoksa dün başlıyan muhare • 
gayretin hudud ve şümullinü daha iyi tayin . benin sonu mu olduğu henüz malüm değil· 
ve tesb!t ed .. Parıs 25 (Hususi! - Geç vakit alınan ha_ d" 11 h ld er. Mutterlk orduların bizzat b 

1 
.. l\ k 

1 
fih ır. er a e bu muharebe birkaç bin ki· 

Frarunz Başvekill tarafından da kaydedil _ ı:~ereAlgore. 1:at~şr· ı~tr;na mel ım mık.. §İyi karşılaştıran nıcv.ı:n bir musaclemed• 
dl~! vechUe u~amış oldukları askeri mu - n man mo or u 'a arı g mış 01 - ibarettir. 
vatrakiyets!zllk c!dden vahim bir vazıyet makin beraber, Dunkerque ve Calı:ı.ls Hmnn_ 
ihdas etmekle beraber bu.,.iln dahi bu vazı_ ları halen Alman taarruzundan masun bu _ Çetin muharebeler oluyo:-

1 1 b 
vetin tamir knbul etmez b"ır mah\vette ol _ Junmaktadırlar. P · 2 5 (A A ) H k 

Ankara 25 (A.A.) - Türk Hava Ku • ı ça ışma arında aşarılar vo delegelere de · ana · • - .are at bülteni: 
rumu yedinci kurultayı buglin son umumi muhitlerinde kurumun inkişafına en geniş duğunu 1ddla etmek mlimk!in olamnz. Zira Bu iki limanda mühim mlktardı:ı. Fransız Flandres' de muharebeler gitlikçe vüı"at 
toplantısını yapmıştır. Bu toplantıya kon- mikyasta yardım edecek muvaHakiyetler Alman kuvvetleri tarafından ric'at yolları kuvvetleri vardır. kesbediyor. Muharebeler son derece çetin 
gre ikinci reisi Hilml Uran riya!et etmiş ve temenni edilerek kurultay mesaisine niha- kesilen ve bu sebeble anudane çarp~arak Boulogne'a gelince, burada. muharebeler ve hatta anu\ianedir. Alman zay1atı ıim~ 
hirbirini takiben hesab encümeni ile dilek yet vermiştir. kendilerine yol açmağa çalışan bu kuvvetler devam etmektedir. Şehir ve kalesi Fransız diden müthiş gibi görünmektedir. Maa _ 
vo nizamname encümeninin raporları okun Merkez heyeti kurum nizamnamesi mu- ~c~n bir, iki kurtuluş imkAnı vardır. Bu im • askerleri tarafından kahramanca mudafaa mafih harb sahnesinde mahsus hiç bir te _ 
muştur. cibinco merkez idare heyetine de araların- nların bir tane~!. bizwt kendilerinin bu • edilmektedir. Buradaki muharebelerin ne - beddül müşahede edilmemektedir. Muha-

Bu raporlar bazı delegelerin mütalea - da aşağ1dald zevatı ayırmıştır: na mu-vaffak olup etraflannı cevlren çem _ tı zesl hakkında henüz bir şey söylenemez. b 1 larına ve bunlara karşılık olarak kurum Başkan: Şükrü Koçuk (Erzurum meb'u- beri paralamaları, d iğeri de müttefik ordu - Şimalde ki müttefik kuvveUerln muhasara ~e e erin en anudane olduğu mıntaka Cam~ 
baıkanı Şükrü Koçak ve alakadar encil - su), başkan vekili: Abdiilhak P"ırat (Er _ far başkıımnndanl•~ının elindeki ibUyat ecllldiklerJ iddiası varld değildir. Buradaki rainin etrafı ve şehrin §imııl ve garbidfr. 
ınenler tarafından verilen iL.ıhata ıttıla pey zincan), Rahmi Apak (Tekirdağı). kuvvetlerle bu hareketi kolaylaştıracak llC _lkuvveUer, Manş denizi yolile muntazaman Picardie dahilinde Abbcvill~ ve Boulogne 
da edildikten sonra tas"ib edilmiştir. Aza: Bayan Naki?'e . Elgün (Erzurum), k!lcle ha.~ım hatlarına umumi bir saldırış la~e edilmektedirler. istikametine doğru Almanlar zırhlı kıt'alaT 

Kurultay bunu takiben kurum genel mer General Cemal Mer"ınlı (İçel), Cemil Uy- t şebbfi5u yaom:ısıdır. Ru tesebbüı; ne ka - ş· ld k. b.. .. k h b ileri sürmüşlerdir. Bu bölgede bu sabah va· 
kez heyetini seçmiş ve kurumun mesaisi ve badın (Tekirdağ), Hakkı Ungan (Van), dnr ger kal•r0 n muvaf!aklyet iht·malleri de ıma e 1 

' yu mu are e ziyet vuzuhsuzdur. Sağ cenah üzerine Om~ 
uçucu gençliğin muvaffakiyetleri hakkın - Kamil Dursun (Jzmir), Rıza Erten (l\tar- 0 nlı;bctte azalır. Paris 25 (A.A.) - Havas ajansı saat istikametinde Almanl.ıı setir mühezelen' 
daki takdirlerini bildirmiştir. din)', Süreyya Yiğit (Kocaeli), Genoraı Askeri mücadele bu şekilde devam edip 15 de harekatın inkişafı hakkında şu taf- göndermişlerse de çarpışmalardan aonn 

Reis Hilmi Uran, yeni merkez heyetine Zeki Soydemir (Erzurum). giderken Fransa ve İngllterenln u~anılan silatı vermektedir:. kıtaatımız. Almanların motörize müfreze 

Örfi idare kanunu 
Ankara 25 (Hususi) - Örfi idare k nunu bugünkü resmi gazetede ne~redll -

ml§tİr. 

Ruzveltin mümessili harbin genişlemesi 
meselesi üzerinde Papa ile görüştü 

l"lU"nt!akiyrl'"lzl!kten Yl'i~c kaoılmamış ol - Şimalde cereyan eden büyük muhareb !erini durdurmuştur. Somme' dn sol sahl 
duklannı, harbe devam için lüzumlu ı:tör - bundan evveJki günlerde clduğu gibi bu~ Jin tathir ameliyesi devam ediyor ve Fran 
dfikleri bir takım askeri ve emniyet tedbir - giin de askeri mii~ahidlcrin dikkatini cel _ sızlar birkaç yüz esir almışlardır. 
lertnı nlmnlari1e anlamıs ohıvonız Bir ta b k d" 1\1 h 5' d b d ·· A • 
raftan uzak yerlerdeki kuvvı>tler . celbolu = .etme te ır. . u arcbe bu mını_akada .~it- e anın cenu un n ve ust rgonnc dt 
nuyor. diğer taraftan da dahlltie bozguncu_ tıkçe ehemmıret .kes~etmektedır. Dıgert Alman hücumları durdurulmuştur. 
luk yapahllerek unsurlı:ı.r tem"zlcni "l\ mıntakalarda ıse şımdık ı halde sevkulceyşi Royt rin aske i muh rı irine göre 

1 vor. " ş - h · t' h · h' b' h k man maksadlarına hizmet edeb"lccck kim _ e. emmıye 1 aız ıç ır arc et kaydedil-
.~elerln mazarrat vapama'7 hale konMalnrına tır. Alı:nanlann taarruza veya Fransıı.ların Londra 25 (A.A. ) - Royterin aııker\ 
çalışılıvor. Bu vadide İnJ?11tereyl bllh:ıssn en ~~ka.~ıl taarruza ~t".Çmell!rİ her an miiın- muharriri şunları ya1;yor: 

Roma 25 (AA.) - Ruzveltin mümes-
ili Myron Taylorun Papaya yaptığı ziya -

rcte büyük bir ehemmiyet ntfedilmektedir. 
Tnylor ve Papn harbb genişletilmesi me -
selesi ve umumi vazı:,•et üzerinde uzun 
nıUddet görüşmüşlerdir. 

azJmkl\.r b'r surette h.ı.relcet eder ~örüyoruz kun~ur. Fransız kıt alarmın hareketine mü- Boulogne şimdi \ngiliz sefer kıtaatı için 
Tevktf edilen faşist rliecın. h apse atılan cl\m teallık hazırlıklar tabii gizli tutulmaktadır. son muharebede olduğu kadar mühim biı 
hurlyct~l Irlandn ordu~u men ubları bu 1 Picardi~ gediğinde Almnnl r uzun tcred - Ü değildir. lngiliz sefer kuvvetinin istifade 
emniyet zlnelrinl teşldl ederek hnlknhrı tn- düdlerden sonrn miittefiklerin işgali altın- ettiği üsler geniıı b!r surette dağınık bu -

İtalyanın müttefiklerin yanıbaoında Umu mamhmak için birbirine rklenen umum! ve da bulunnn Arras mıntakası ile Somme mm lunmaktadır. Şimalde Escaut bölgesinde 
mi Harbe girdiğinin yıldönümü sükOnetle lüzwnlu bir tedbir silsile.sinin muhtelif kı _ takası arasındaki dar geçide zırhlı cüzü • vaziyet, mühim olmamakla beraber cidd, 

ütt flkl . . I ht d I ht sımlarıdır. Son zamanda kabul edilen fev _ tamlar sevketmislerdir. Birlikler "imali gar- olnrnk telakki edilebilir. lnrıiliz hava kuV" 
ve m e er ıçm ne e e, ne e a ey 0 kaJı\de kanunlar ve 1stlh1Akl'tta konnn şld b"ye doğru sah"ld k" 1. ] • "k ti" vet1er:i, düşmanın münakalelcrini Aix k 

h .. l k 'id d"J · f detll kayıdla b h ta - 1 e 1 ımnn nr ıstı nm<' n- Ch 11 "d · ' k d · 1 • teza urat yapı ma sızın tes e ı mıt. u- r u u~uıı mücadele azminin de ilerlemektedirler. Picardie' dekı Alman ape e e ız ac etme ve emıryo u mü-
knt bütün İtalyada ayinler yapılmıştır. ne tadar derin ve şıddeUi olduğunun birer •. ıvv ti . . w h t k . . • b nakalatını inkitaa uğratrnnkla, harekahnda 

delllldlr. Bu k-ndar fernıtatle icra edUen bir b" likl dının s~g d :hna ınr a vı{e ı1ın ~ devnm etmektedir. 

Meksikoda T roçki'nin katibi kaçırıldı 
Meksiko 25 (A.A.) - Troçkinin evine 

tabanca ve otomatik tilfeklerle s\lahlı olan 
}'irmi kadar kimse tecavüz etmiştir. Bun
larla Troçklnin adamla. ı arasında ınilaa -
deme olmuştqr. Mütecavizler Troçkinin 

eski Utibi Chelden Herd'~ kaldırmı~lardır. 
Troçklnin küçük oğlu yaralanmış ve biz
zat kendisi de yilzünden bereler almııtır. 

Troçki bu suikaedden Gepeu'yu mea'u) 
tutmaktadır. 

ingiltereye hava taarruzları başladı 
Londra 25 CA.A.) - Yorkshire'in şimal b~elerlıle dün gece düşman tayyarelerinin 

bombalar ~ttığı havn nezareti tarafından 'l<llrllb'or. Sekiz sivil yaralanmış ve bac 
ll>Sddl zaylnt Iacyded.lJ.m.işt.i.r. Şark! İnfrll r 1ın köylerjne de bombalar atılın~ 1ae de 
Ghenuntyetsiz ha.sarat husule gehn14tlr. 

lngiltereye giden meb'us 
ve gazeteciler dönüyorlar 

Londra 25 (A.A.) - Meb'us ve gaze

tecilerden mürekkeb 16 kişilik TUrk he -
.,-eti, Türlcfyoye avdet etmek Uzere. bugün 
lngiltcreden hareket etmiştir. İngılter~de 
ikametleri 9 gün süren gazeteciler, aekorl 
... b h • .. l · muhtelif silah fabrikaları ve a rı us erı. . . 

Türkiye - İsviçre 
ticaret anlaşması 

Bem 25 - lsviçre federal konseyi, Ma
yıs bidayetinde Ttirkiyedeki lıvi9re heyed 
tarafından parafe edilen ticaret anlaşma • 
sını taıvib eylemi§tir. Ani,u~ma l / 6 tari _ 
hinde mer'lyete girecek ve bir sene mu
teber olacaktır. Anla~ma iki memleket a -
rasında tediyelerin münhasıran kliring esa
sına dayanacağım . bildinnektedir. \'e bahri tezgahları ziyaret etmt,Ierdır. 

'~~::::~~=-==--=-==-=:--=:----~----
7 5 tonluk bir tankın benzin sarfiyatı 

Cnrb cephesinde cer,.van eden muhnre 

l>elerde en mühim rolü oynıyan ağır tıınk
lardan bir niimune. 75 tonluk bu tank, sa 
ıtte ancak 1 O mil mesafe katermokte vo 

hor mJl için altı galon benzin yakmak.tadır. 

çarpışmanın muvaffak olmaması için orta ır r er ~-n 5\ a t ~ayır m\r~.~ ~~ ~·-
da hiç.bir sebcb yoktur. Bu itibarla yelse kn= Ba 1 ~-{r 1 ;sıı s~et~ıne sev ·e ~ mış~r. Kat'i bir sükut muhufcza ediliyor 
pılmnk yer.;lz ve lfizmnsınıdur. '- u._ mluklreze crk"f aınd:! ~nl,.pd" mınta nsın a Londra 25 (A.A.) - Londranın sala

.. oı.a.y ı a tev ı e ı mı~ er ır. 

5 . m ı:; hiyettnr mchafili, askeri vaziyetin ciddiyet 
"!im ve a.41-}'f- L , IHQ(: Boulogne mıntakaıımcfo vazıyet müphem 

iııe de Calaisye karşı Jı;ç b'r Alman taaıruı.u ve müphemiyetini muhafaza ettiğini ve fa. ....... V~kfü~;··h~y~·ti ...... . 
toplandı 

Ankara 25 (A.A.) - icra Vekilleri 
heyeti bugün saat 1 1 de Başvekil Or. He -
fik Saydamın başkanlığında toplanmı§tır. 

Koordinasyon 
Heyeti 

Ankara 25 (A.A.) - Koordinrııyon 
heyeti bugün saat 9, 30 dıı toplanarak mü
zakerelerde bulunmuıtur. 

Başveki 1 in zi yat eti 
Ankara 25 (A.A.) - Baıvekil Or. 

Refik Saydam tarafından bugün Türk Ha
va Kurumu yedinci kurultayı delegeleri ıe
refine bir çay ı:iyafeti vermiştir. 

Ziyafette B. M. Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ile Vek.iller, Parti genel sekreteri 
Fikri Tüzer, meb'uılar, Hava Kurumu vo 
matbuat mUmessillerl hazır bulunmuıılar -
dır. 

E elçika ve Holandadaki 
ta le hemizin bir kısmı 

Londrada 
Anltara 2S (A.A.) - Belçika ve Ho -

landada tahıilde bulunan talebelerimiz _ 
den j 1 ki§İnin salimen İngiltereye muva
ıalat ettikleri hakkında Hariciye V cklile • 
tine malumat gelmiştir. 

Eükreş müsabakalarının 
neticesini radyo bildirecek 

Ankara 2S (A.A.) Ya -
rın (bugün) BUkreşte Türk, Ru-
men, Bulgar ve Yunnn mılli ta -
kımlan arruıında yapılacak olan mUsnbaka
lann tafsiH\t1 20/ 15 de Bilkreı - orta dalga 
j64,S - radyosundan türkço olarak ver! -
lecektir. 

kaydedilmemiştir. knt, itimadı selbedecek lıiç bir eebeb mev-

s cud olmadığını beyan etmektedir. Carb 
aat on altıdaki vaziyet cephesinde ecre.yan etmekte olan muhare-

Paris 25 (A.A.) - Havas ajansı saat belerde muvaffakiyet cld~ etmek için on 
16 dn bildiriyor: mühim umurlardnn birinin, harckAt hak • 

Somme üzerinde Fran!ıı: kıt'alarının kında kat"i bir sükut muhafazası mecbu • 
nehrin sol sahilinde yerleşmiye muvaffak riycti kat'iyesi olduğu ilave edi1mektcdiı: 
olan Alman raüfreze1erini mcV7.it birkaç Bu sükut bir müdd6t muhafaza edilmeli 
muharebeden sonra tardcttikleri teeyyüd dir. Londrada Boulogne ve Calais bölge 
etmektedir. Bu mıntaknda birkaç yüz esir lerindoki harekat hakkında, veri1ebilece1a 
alınmıştır. hiç bir malumat mevcud deA"ildir. 

Manisada evlenmeler artlyor Gerederle maarif iş:eri 
Manisa (Hususi) - Maniıa belediye Gerede, (HU.ius1) - Kaza merke2lnde Ud 

evlenme i~leri memuru Haydar Çetinin ilk okul ve 22 köyde de köy okulu vardır. 
verdiği izahata göre, evlenme iş,erindo Bunlardan 6 adedi yatılı olup köy QOCUkları.. 
eski senelere nazaran gittikçe kabnran bir nın beş yıl okuyarak ilk tnhs!llnlu tamam-

la.nrna.sını temin etmektedir. 
artma görülmektedir. Bilhassa geçen yıl- Eğitm&n köy okulları da randımanlı bir 
lardan daha fazla bu yıl evlenme .şlerin- ~ekllde faaliyetlerine devam etmektedirler. 
de mütezayid bir hareket bfii göstcrmiı-ı Köylerde eğit.men okulu inşa.atı için hazır. 
tir. lıklarn daha ziyade önem verilmektedir. Bu 

Manisa bağcı memleket olduğu için sene birçok köylerde pldna gore okul bina
herkesin eline para girdiği bu mevsimde lınrıı yapılacaktır. Mevcudlnra ilft.veten bu 
dah zı d ı 1 lm k d sene Gerede köylerinden 12 eğitmen dahe 

a ya e ev enme er o a ta ır. ııeçllerek Arlflye eğitmen kursuna gönderil. 
Bu zaman1arda günde birkaç nikah bir mtşUr. 

den dcra kılınmakta ve belediye bu yüı
den pek kalabalık olmaktadır. 

Bu yıl bu mevsim hulul etmeden Bi -
rincikanun 940 ayından Nisan sonuna ka
dar 13!i çiftin nlk8hlan kıyılmıştır. Vu -
ku~>Ulnn talebler ise bittabi bunun bari 
cindedir. Talebelerin hesnbını da 
buna katacak olursak hali mu-

* Geredenln Mengen nahytesinde yaptı. 
rılmakta olan Halkevi binasının lnştı.41 ik. 
mal olunmak üzeredir. 

* Gerede Ziraat Bankası ta.rafından get.1,. 
rllen yetmiş iki bin kilo tohumluk buğday 
geçen .sene doludan mutazarrır olnn Jı;ôylil
lere dağıtılmı tır. Çiftçiler bu ynrdımdan 
çok memnun olmuşlardır. 

amelede hatırı sayılır taleb var-
dır. Şu birkaç ay içerisindeki bu lzmitte tutun satış~arı durdu 
rakamların ifade ettiği fazlalık bağ mev- izmltte harb zı t i 
imin ~- . va ye dolııyıslle tfitün 

s e v-.adar birkaç mislı artacağa ben- satışları durmuştur. 16 tutün f ~asından 
ziyor k i bu da şayanı memnuniyet gö yalnız üçü kalmıştır. Bunlar da isteksiz ola-

rülmektedlr. rak mübayaa yapmaktadır. İnhisar.lnr am. 
barlarında hfılen 100 _ 120 bin kilo kadar tü.. 

Kocaelinde kiraz tün vardır. Ve bu t u t tinler Karşıyaknnın en 

Kocaeli çevresinde bu sene kiraz boldur. güzel mahsulleridir 
Kilosu şimdiden 15 kuruşa dilşrnüştiir. Yal- * izmıtte havalar çok tı:ı.ha.vvüllü geçmek
nız en nefis kiraz 91.karan Ynrı.nıcada so - tedlr. Sık sık yağmur yıığmakta. ve tır.t.ına 
ğukla.r ma~ulü yakmlf ve kiraz olma.m~tır. çıkmaktadır. 



4 :sayra SON POSTA 

( Şehir llaberleri J 
ir po is memuru sevdiği 
k dının aşığını öldürdü 
Katil vak'a mahallinden uzaklaşırken evin içinde 

karşılaştığı bir kadını da yaraladı 

Lise ve orta okullar 
bitirme imtihanları 

Orta okullarda devlet orta okulu n lise -
lerde Use bitirme imtihanlarına girecek ta -
lebelertn fsimlerı dün okullarda aUkadar ta 
lebeye tebliğ olunmuştur. , . 

Bu sene yeni imtihan talimatnamesine gö. 
re Haziran devre.slnde devlet orta okul ve 
lise blt irm.e imtihanlarına glrmeğe hak ka-

Dün Tarlabaşında ltlska..nçlık ve reknbet Bir mnddet devam eden bu karşılıklı dö. zanan talebelerin miktarı yüzde 30 - 40 a-
iizünden kanlı bir hlıdise olmuş, bir pol.1.1 Tilş e.sna.smdD. Hayri 7&Dlllda bulunan polis rMındadır. Llse bitirme 1mtlhanlanna ya. 
emuru tabanca ne nı.kibinl öldürdükten tabancuını c;ekm1ş ve hasmına tlç el ateş rın, orta okul imtihanlarına da Salı günü 

onra bir kadını da yaralamıştır. Zabıta ve etm.1.ştlr. b~anacaktır. Orta okullarda Salı günü 
..dllyenln yapbğı tahklltatn göre bu kanlı VOcudftnftn mnhtellf yerlerinden iki ağır ~k5e. Çarş~ba günü tabilye. Per.şembe 
ak'anın mahiyet ve tatsDAtı l}U<lur: J&?a alan delikanlı derhal kanlar içinde ye. gunu de rlyıızıyedcn yazılı yoklama yapıla.: 
Abanoz sokağın-da 17 sayılı umumi evler_ re dfi.şmftt katil de l&§km bir halde elinde cnktır. 

len blrlnln sahibi bulunan ve Tarlaba.şınd& tabancasfl~ yatak oduından dı.şa..nya fır _ Bu ders lere ald sualler Maarif VekO..Ietl ta_ 
O numarada oturan Nebahat, 3 senedenberl ıamıştır. Bu aırada nde hlzmetçUlk yapan ıiı~.nd.an bütün mek:eblere gön~llmi..ŞUr. 
Inlll adındıı ot.obüs ~eten 35 yaşlannda Duhter admdn genç bir kadın, katil Hayri Bu sualler imtihan gunlerl bütün talebe hu 
raloşıkl ı bir gençle dost olarak yaşamakta. ue karşıl&flllLJ ne n.r ne oluyor diye sormak zurıında a<;ılacaktır. 
Iır. !At.erken bu s~ter de 'göz!l kararan suçlu Orta okul ve li.-;elerde imtihanlar Haziran 

li"ebahat, diğer taraftan Taksim merkezi tabanca.mun namlusunu ona çevirerek bı:;, 28 e kadar bltlrllmlş olacaktır. 
nfitttkbatmdan 1297 sayılı polls Hayri lle el ateş etmiştir. Çıkan mernıl Duhterln ka
!e aıakadnrdır. Ham, NebahaUn polis me - sığına isabet ederek yarala~ına .sebeb 
nurl1e olan bu altı.kasını öğrenmiş ft ka - ohnu~ur. 

K;ırısın ın süt babasını 
öldüren bir adam 5 sene 
hapse mahkum edildi 

!ına onunla mllnasebetınI kesmesini sıkı st- Gayrtşuurl bir vaziyette evin merdlvenle
n tenblh etmiş, fakat, Halllln blltlln bu ıs_ rinden inerek sonla ~ı.kan Hayri, blr t&k
arlarına rağmen Nebahat, Hayri ile olan siye binerek Tablm ba.şlromtserllğine gei -
nfina.o:ebeUerlne de gizil gh:ll devam etmek- ml.ş, komiser Kadriye tabancasını tesllm e. Geçen Kanunuevvel ayı içerisinde Feri -
.en va:zgeçm~I tır. derek suçunu itlra.f etmiştir. köyünde Mundardere semtinde kapsının sftt 

Hatuin birkaç gündenberl Erenk.öyünde Cinayet.ın tnhkika.tlle dün geç vakte ka _ babası Aziz Süleymanı bıçatııyarak ö1dUren 
Julnnmasmdan W.Itade eden Nebahatle Hay dar müddelmnuml muavinlerinden Necatı Kı\mll Yıldırımın muhakemesi 2 net aAır -
1 evvelki gece Tarlaba.şındaki 20 .sayılı evde Taksim bft.4kom..lse.rllfinde meşgul olmuş • cezada dön neticeye varmıştır. 
oulu.şmuşlar nı geceyt birlikte geçlrmlşler- tur. Suçlu, hakkındaki iddiaya göre karısı Mec 
:lir. tkı çocuk babası olan katil, büyük bir te_ zuka ile geçlnemem!.ş, kadın kalkıp süt b:ı-

Dün sabah otobiit'lçü Halil mutad hilafına e.ssür ve buhran içinde bu işi yaptığını mfld- basının evine gitmiş, kocasının müteaddl<l 
erkenden Nebahatin nine gelmi.ş, yatak O- delumumlye de ikrar etmiş ve tahkikat ev - mürncnatlıı:rına rağmen bir daha geri dön • 
..1asına çıkınca aeYgillstnl polis Hayrinln ya.. rakı !km.al edilerek geç vakit adliyeye tc.'5 - memlştlr. Üstelik, evin e~a..t;ını da alıp gö. 
~unda görm.~ Um edllınlft1r. türdil~ünden, KAmU perişan bir halde k:ıl. 

Bu vaziyet t~ güçiU kuvveUl bir HM!sede bir de yaralı bulunduğu ve bu. m~tır. Nihayet bir gün Aziz Silleymanın e. 
dellltanlı ol&u Halil ra.kiblnln üzerine abL nun dtı. henftz katı raporu alınmadı~ için, vine giderek karısını ve eşyalarını 1stemlş, 
ın1', Hayri de bu tecaTibıe ayn! tanıda mu. clnayetln tahkikatı me.şhud suçlar kanunu bu yüzden arnlarında ~iddeUI bir kavga çık
lı:abcle etml.ftl;r. dışında kalmıştır. mış ve kapı.şmışlardır. Aziz Silleymıın, Kd -

mm evden ayrıldıktan sonra da sopa ne t a-

Y ı l dırım isabetile bir kişi Tramvay altmda kalf n klb edlnce. bu defa KAmllln de gözü kızm* 
tır. Tekrar kap~ı.şhr, boğ~rken yanla _ 

tUdO, bir kişi yaralandı çocuğun ko~u kesildi rıncıakı dereye yuvar1anmışlaroır. Kavga de 
.. re içerisinde de devam etmiş bu esnada bı_ 

EVTe1ki gece Bakır.köyüne yağan sur.ekil Dfin vatman Ramaa.nın idareslndekl 2639 çağını çeken K!mll Yıldı~. Aziz Sfiley _ 
vağmnrlar esnasında blr eve yıldırım dUş - sayılı Sirkeci - F.dlrneta.pı tramvayı Fatih- manı 9 yerinden yaralıyarak öldfirmll 
mftş ve bu evde yatmakta olan Ahm~le mi. ten hareketle Malta çar4ı.sına giderken o ci- tür. ş -
safir bulnnan Plrtnçıçl köyünden Osrnana J- varoa oturan Mehmed Entlnln 12 yaşlann-
sabet ctııı1ft1r. dakl oğlu Ramazan tramvayın ön sahanlı

Bunla.n1an Ahmedln kolu kopmuş, üs _ ğına atlamak l.stemlttir. Tramvay süratıe Eski mUtekaid, dul ve 
yetim maaşlarına 
yapılan zamlar 

~n da yıı.narak &müşttlı. glttığl için Ramazan aUa.mağa muvaffak o_ 
Bir çocuk kuyuya dü§tü 1.ıı.mamış, ayağı takılarak tramvayın altına 

dUşınnşttlr. 
Topbt!>$ Merlcezetend.l nulıalleslnde Bu sukut esnasında sol kolu tramvayın 

Meseld not.ağında 1 sayılı evde oturan İsha. tekerlekleri altında kalarak: parçalanan ÇO- Eski tekaüd kanunu hükümleri muclblnce 
kın 6 )'1l.Şlarmd.atı ~u Hnyrettin, dfin 00.h. cuk, baygın bir halde Cerrahpa.şa l\Mtane- maaş almakta bulunan mlltekiıdler dullar 
('.e!ertndekl bostan kuyn.nı dolabının ti.zerin- sine kaldırılmıştır. ve yet1mler ve hldematı vataniye t~rtlbln 
de oynarken mtıvazenesin.l kaybederek ıra.. Vatman Ramazan yakalanmış, kaza et - den maa.ş alanların asll maaşlarlle fevkalA: 
~ya dQ.şınüştft:r. _ rafında ta.hklkata bql&runıştır. de tahsisatları ve yüı.de on zamlarından hh-

Bn nkut netıce6tnde t.a.şl&ra çarparak Tll- • ıı olan ,. 
ltldlhı1llı ~tea.ddld 1 rlnd .. -. t... Denizde hır ceıed bulundu 8 yekuna yilzde 25 nJabetlnde zam ya_ 

yor e en _... sure pılmasınıı mlltedalr kanun, Hazirandan lti-
te yar.ılıman Hayrettin, etraftan yet1şenle- Şilenin Alacalıta§lar mevkll sahillerinde baren tevzi edUecek tlç aylık maa.şlarda tat.. 
rtn yardnnllc kuyudan çıkarılmış ve Şlşll dlln 25.30 yaşlarında kadar tahmin oluna - blk olunacaktır. 
hast.an~ne kaldtnlınt.Jtır. bUen tıtr erkek c~l bulunın~ur. Defterdarlık Te alAkadar makamat maaş 

bordrolarını bu esasa göre hazırlamışlar _ 
dır. Dün Üniver sitede merasim yapıl dı 

Bu hususta yapt:ğımız tetkike nazaran bil
farz kanundan evvel 10 lira ile tekafid olan 
bir vatandaş, 15 lira fevkal~e tnM!sat. 
iki buçuk lira yüzde on zam Ue birlikte cem-
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Kapalı zarf usullle Eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: · 

1 - EkBlltmeJe konııla.n J.ş Esk1febtr - Blvrihisa.r yolunun 39+990-63±354 Jdlo 
motreıert fa.sıfıı.aında tesviyeyi turablye ye ŞGSe inşııaLı. 

1 - Keşlt bedeli 167416,62 liradır. 
3 - Bu iş.o tJd ıartnameler ve evrak §UQ}ardll': 
A - Bayındırlık l.şleri Genel p.rtname.sı. 

B - Tesvtyeyt turablye, şose ve kA.relr inşaııta ald umumi fenni şartname. 
O - Grafik. 
t> - Metr&J. 
E - Hususi tart.name. 
F - Fla.t bordrosu. 
O - Proje. 
H - Ke.şlf. 

l - Eksiltme şartnamesi. 
J - Mukavele proJed 
İsteyenler bu evrakı her zaman Ankara, İst&.nDUl ve Eskişehir Nafıa Müdtlrlüklerln,. 

den ve bedel&!.z olarak ıörebillrler . 
4ı - iş yeri Eskişehir - Sivrihisar yulunun 39+990-63+354 kilometreleri fasılasıdır. 
15 - Yapılacak 1ş 23364 me~e tuı tesviyeyi turabiye ve şose inşasıdır. 
8 - Eksiltme 17/8/94-0 tarthlnde Eskişehlrde V11A.yet binasında toplanan Da.imi En , 

cftmende saat 16 de yapılacaktır. 

7 - Eksiltme kapalı m.rf usullledir. 
8 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin 9620 83 lira muvakkat teminat vermesi ve aşağı. 

da gösterilen ve.slkalan haiz olup ıöstermesı lA.zımdır. 
A - En az Te bir defada 100,000 liralık şose işi yaptığına dair bonservise müsteni .. 

den ihaleden ~1 gft.n evvel VUJ,yete müracaatla alacaklan ehliyetname. 

B - Bu kadar lşi bıup..rabUecctıne dair maruf bankalardan alınmış mali referans. 
9 - Teklif mettublan yukarıda a ıncı maddede yazılı saatten bir saat evveline ka • 

da.r VllAyet Daiml Enctmıen1 RtyuetJne makbuz mukabilJnde verilecektir. Posta Jle 
cOnderllecet: mektublarm nihayet 6 ıncı maddede yazılı saate kadıır gelmiş olıruısı •• 
dlf zarfın mfthft.r mumu ne tyice b.patılması lbımdır. Postada olncalt geclkıneler ka • 
bul edilmez. (4030) 

BU G 0 N ·---------------. 
DIELEK'te Gazel • Eğlen cell - Zevkli aşk ve 

heyecanla dolu Fransız filmi 

~- . 
KAFE DO PARIS 

Baş rollerdl : Komedi Fransez art:sllerinrten 

VERA KORENE - JULES BERRY 
Ayrıca METRO JURNAL en son harp haber;erı 

Buırjn ıaat 11 de ten%ilaUı matine. 

~----•-. Mevsimin son ve fevkalade konseri ~-cı•••••~1ııı. 

30 kişilik KüME FASI hey'eti 
Bütü!'l alaturka ıaz ve ıes üstadları bir arada 

3 0 Mayıs Perşembe akşam• 9 da 
F eyoğlunda Fransız Tiyatrosunda 

'z Biletler gişede utılmaktadır. Telefon: 41819 
4Jfj11m&mııı.-m:mmmm=::m.-.. mmı::a:m._• ....... ..,. .. m:ı11~ 

an ylrmJ yedi buçuk lira maa., almakta !dl. 
Halbuki bu yen! zamla aynı ashabı maaş bu 
umumi yekônun ytiwe yirmi besi olan 6 lira 1 
87,SO kuruşun ilhesile 34 llra 37,50 maaş a. 
ıacakLır. 

······························································ 
( Küçük haberler ) 
Almanya ne ticaret - Almanya, İsp:ınya, 

Danimarka ve İran ile taka.~ e.saslarına gö. 
re ticaret yapılııblleceği hakkındaki karar 
Uzerınc bilhassa ötedenberl Almanya lle i.ş 
yap:ın firmalar evvelce i.lj yapWtlan mües
seselerle ticari temaslara geçmlşlerdtr. 

Hukuk F- '-·· ı . . . l Bu muhaberelerin 15 gün zarfında müs 
11.K.U teımın yenı mezun arı bet neticelere iktiran ederek karşılıklı thra -

Univcrsltede dersler dUn «esUmlş ve bü - talebeleri dalma Ttlıt ıstiklAllni korumak ve emtlalarının tesbit edUeblleceğl ve burada~ 
t.un fakülteler yaz taWI devre.slne li.rm.İ.I - m.c.sleklerln.ln icab eLt.ıroıtı sa.ha.larda hiçbir yapılabilecek ve ihracı serbest olan madde 
ler"'lr. Ders ke.s1m.l ve Hukuk Fakillte,,ln1n 4 va.ltıt dotrulukt.an ayrılmamak hususunda lere mukabU Almanyadan neler ithal edile: 
ser.eye çıkıı.nlışından sonra bu devrede fil and lç.mete davet etmif, bunun üzerine genç bUeceğl anlaşılacaktır. 
me ~r verilmesi müna.sebeLilt dün öğle ler hep bir ağ~n and lçml.şlerdir. İnKfil7 mübaya.atı _ Balkan ve Yakı k 
llzerı Üniversite merkez blnası holünde me- Muteakıbeı:ı Unlvımıite Rektörü Cemil Bil- rneınlekeUerlle ticaret yapmak üzere ~::~
ra.slm ynpıJını.otır. Bq merasimde Unlverstte sel kısa bir hitabe 1rad ederek genç hukuk. kül eden Enko İngiliz şirketi mümesslll 1 
Rektörü ile takilltc dekan ve profesörleri ve çuları tebrik etinlş n m uvaUak.iyet dilemiş- nin bugünlerde şehrimize muvasalat :k -
talebeler haZll' bulunrnuı;lnrdır. İlk olarak tir. Gençler, Rektör Te profesörlere buketler lenmektedlr. ı -
Hukuk Fakfilte31 eon sınıfından Necdet söz vermişler ve hep blr arada resim çektirmiş_ 
alarak Hukuk Fnkfiltesınln 41 seneye çıka _ lerdlr. Muhtelit membalnrdan şirketin fanllyetl 

ıl d 'lk zunı '--k dol H k k F k·· ıt ' nd b d d 150 hakkında verllen mütenalw haberler hll!l. 
r ı.şın an gonra • me arı OJ..U.U1 a... u u a u e.<rı en u evre e genç tına olarak bu hususta ilk verilen kararın-

Ycl!=sı=ıe=d=u=yd=u=k1=ar=ı=11=e=v=ln=r.J=te=b=a=r=ü=z=e=tt=ı=rm=t,=v=e=m=e=zn=n=ly=e=t=ım=t=!h=aru==-na-=g=lr=e=c=e=ltt=ir=.====- yani Balkanlar ve Yakırusarkta İngiltere 1 ~ 11-----------------· 1940 .iKRAMİYELERi : 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Hasan Bey, 
sana bir şey sorn -
yım .•• 

-

•.. Bir kitabda 
görmilştüm. et yi
yenler ... 

Yırtıcı. kav
gacı cılurlarmış.~ , 

Hasan Bey 
Bütün Avrupa 
şimdiye kadar et
ten başka bir şey 
yemiyor mu idi 
dersin? 

c:ın geniş mikyasta mübaya& kararının de
ğL,memiş olduğu bildirilmektedir. 

Fiat rnür:ı.ka.be komisyonlan - Men'i Jhtl. 
ktır komisyonu bu hatta bidayetinde Vali _ 
ntn xlyasetinde • t.oplanaralı: son kanuna ve 
talimatnamelere uygun olarak f1:ıı mllra _ 
kabe komlsyonlannm teşltlllt. ve faallyetJ 
etrafında bazı kararlar verecektir. Bu top _ 
lnntıyı mtiteakıb komisyon yeni esaslara uy
gun olarak bütün maddeler satış flatlnnnı 

daha sıkı bir surette kontrol ettirecek ve ka_ 
zalardaki fanllyeU de gözden geçirecektir. 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 
Carı Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

ı aded 2000 llralılt = 2000.- Ura 
3 • 1000 • """ 3000.- • 
8 • 600 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşkleler: 1 Şubat, 1 J\layu, 
1 Atu.stos, 1 İkinciteşrin tarih -
terinde yapılır. 

Pasif korunma - Geçenleide Türklyeye T E Ş E K K Ü R 
gelen ve Anlta.ra, İstanbul ve fzmırın pasif . ~ Akba kitabevi ~~ 
koruruna bakımından vaziyetini etüd eden Geçirdiğim otomobil taza.sı milnuebetile ır · 
Fransu mütehassı.sının hazırlamLŞ olduğu beni tanıyanların ve sevenlerin telgraf, mek- ı ller dildım kilab, ~azete, mecmua . 
raporlardan bir nüshası İstanbul Vlllyetıne tub, telefon ve s!yaretJe ıösterdlkle~ aamlml s~~a~. S9N .P~S!A nı? Aııkara bıı • , 
gönderilm!Ştir. Vll~yet, raporu tetklk ede _ alUa.dan ve ueclb Wslerden pek müteşek~.lı' yııdır. En , ıyı kırtasıye ıııalzem d· 
eek. pn.sıf korunma bakımından alınması lL ve minnettar oldu~umu arza delAletınW hur • sı mevcuddur. .. 
zım gelen tedbirleri alacaktır. • metlerlmlc rica eylerim Mulıar Osman 



SON POSTA Sayfa 5 ~ 

o ern ur u ar a suuar nın 
eri ue ro u uar ıı ır? 

1 Hlclliıeler Karşısında .1 

istanbul içinden 
Un stoku 

İstanbuldaltl detırmen ve tırınla.rd-a un 
.stoku yokmuş. 

Detlrmenlerdı, fırınlarda un stoku olma
ması demek, un zerresi yok demek değildir. 
İpe serecek kadar unları varın~ ki, ipe un 
.sermişler. Ve fazla un bulundurmak Iüzu -

muştum: Bu işde her sınıf, mekte'blerde ~. 
duğu eibi bir seneye tekabül ediyormuş Jsl, 
loltantaların dört sınıfa ayrılmaları ~i dôrl 
sene sürdü.. 

Gene şükredelim... Ya belediye lokantaıa_ 
rı on iki sınıfa ayırmak isteseydi, on iki ae,. 
ne beklemek mecburiyetinde ka.lacıı.ktık y&Jy-

Jf. 
munu hlssetm~ler. Fakat şu da hatıra E • ·· ·· Jl sya, Avrupa ve Afrika sahrala -

lıyan tında at üstünde asırlarca kılıç 
İnhit eski atlı bir milletiz. Fakat zaman-
... llt& Yı.i" - L h 'b' " ıııııtıi . :z tutara.x er şey gı ı suva -
dıılar~ı de lcaybetmi~tik. BU vakitler, adı 

İiatiJ çıkaran imparalorluğumuzda ar
ı, ne binilecek ve top çekecek tek at 
~1 %. 

Y A ZAN ··········-··· ················ 
ETekli general 

H. Emir Erkilet 
" Son Posta ,, nın 
askeri muharriri 

ı:. Cflı)eket' · d ·· · ti ı ~ti ımız. c suvarı ve topçu a. ar •••••••••••••••••••• .. ••• .. ••••••••••••••••••••••••u••••• 
ıL 'ille . b ~. )\ ış ve san'atına darbeyi vuran lan takdirde yollar dışında da yürüye İ -
!arın 1 rıın seferi olmuş derler. Anlat - lirler. ŞeniJJi ve şenilsiz m~tosiklelforle de 

il •. k d k f ll'ı t:ore Kırım harbine a ar gene düsmana doğru yaklaşmak ve eşi yap -
ın:~lı imparatorluğunun muhtelif semt - m~k kabildir. Süvarinin ateşli silahlarla, 
}'or aı; çok at yetiştirilerek orduya sa- yani yaya, muharebe yapmasına gelince o, 
teı Ve bu yiizden devam eden bir at ti- bunu motörlü vasıtalara bindirildi~i ZC\man 

dı ll\ernlekette at yetiştirmek hevesini daha iyi ve daha müessir ynpabilir. Çünkü 
.• :~~c:ye kadar koruyordu. f a_~at, . Kı- motör ata nazaran daha dayanıklı ve daha 
ını· --rı sona erdikten sonra, muttefık - seridir. Bu sebeble motörleştirilmiş bir sü-

1~ l<ırıından dönerken hemen bütiin vari düşmanın yan ve gerilerinde çok 
tını 1 daha az bir zamanda nüfuz edehilir ve at-

~ Btanbulda bıraktılar ve ucuz fiat-
ilt"erdiler; çiink.ü bunların ta Fransa ve !:dan daha fazla sürprizler doğurabilir. 

er k Harb ıürat ve harekettir. Bu cihetle motör •k~Ye adar geriye nakillerinden "ku.r-
" ı t k ata faiktir. ile 8 em.işlerdi. Bizim «Babı seras ernı 
uı bulduğu için bunlardan çokça seç- Bundan başka motörle naklolunan asker 

Ve ordunun bütün ihtiyaçlarını bol bo\ at üstünde mesafe kateden neferlere niı
ııtllııştı. Bunun neticesi, askeri idare se- betle daha az yorgun oldu~u gibi muha -

Ctce h lk b rebede hayvanları tutmak için bunların baa tan at satın almamış, u su -

ıa çok parası ve kuvvetli .motör .•~nayli gellr: Değ1rmenler1, fm.nla.rı kontrol etmek mınonu 
bulunmıyan memleketler ıçın h~yatıdır... vazifeleri olanlar, nereden un bulmuşlar ki, Eminönü meydanından geçerken dikkat 

Şüphe yok ki, s~vari sarp, daglık ve yol- onlar da ipe un aermlş. Ve bu haklke.U bu _ ettiniz miydi? . 
suz semtlerde keşif ve harb vasıtası ol - gtlııe kadar görememişler. Yenlcami merdivenleri önünde, betondalf 
makta devam edecektir; fakat alelumum ' * birkaç merdiven yapnuşlardı. 
süvarinin küçük devletlerde dahi motör - «Çolrn a Jü.fTJ1anım da Caminin şilıane merdivenleri önünde blll!( 
leştirilmesi bir zaruret haline gelmiıtir; Jar, Milonun Venüs heykeli önüne kon-almuf 
bunda tereddüd caiz değildir; çünkil gör- «İstanbul cadde ve sokaklarının yıka.nnıa kukla gibi duruyordu. 
dük ki Polonyanın meşhur süvari livalan ve sulanması işlerinde kullanılmak. üzere .................................................. . 
hiç bir iş göremeıpişlerdir. buradaki 1ma1Athanelerde iki arazöz ya - Bugünlerde de dikkat ediyor musuntı!.'ı 

Bu kısa miitaleadan anlaşı}ır ki küçük pıJdı.. .. in Bettından yapılmış birkaç ayak merdive'hl 
d 1 ti · · d hi t'• 1 . h . •Otobu.s mesele.si halledilecek, caddeler yıktılar. Yerine daha geniş ve da.ha göste .. ev e er ıçın a mo or mese esı ayatı- 1 rı h bd ' 
d' N 1 k' d 1 tl l 1 k hepsi asfalt olacak. şehir, gece e ar en rlşli mermer merdivenler yapıyorlar. 

ır. ası 1 eve er evve ce meme et- evvelki Parls kadar aydınlanacak.• Evvelden yapılan derme çatma beton mer-
lerinde atın ıslahını ve at yetiştirllmesini Daha ne b!leylın, bu tarzdaki haberlerln divenlert acaba kim yaptı? 
kendilerine program yapmışlar i!IB bugün, he'"'"' bir yana, yukandak.i haber bir yana. 

P">' Belediye kendlllğlnden mi? 
milli motörcülüğü de büLün k.uvvetlerile hi- Ben yukarıdaki haberi tercih etttm ve al - Öyle ise Eminönü meydanını açan Proitl 
maye etmek zaruretindedirler. Çünkü dı- kışladım. ne yapıyordu? 
ıarıdan at satın alarak süvari 

1

kütleleri vil- Çünkü her ~e olacak bine değil, olmu§ Prost mu yaptı? 
cude getirmek kabil d~ğilse memlekette bir'e kıymet verenlerdenim. Prost blr yaptığını beğenmiyor, bozUY?fa 
motör sanayii olmadan da motörlü tümen- lf yeni baştan yapıyor, gene beğenmezse ~ 
ler ve korlar teşkili sadece bir hayal olur. Lokantaların •ınıllan kere daha bozup blr kere daha ba.ştan yapı.: 

H. E. Erkilet fstan.bul belediyesi, şehirdeki. lokı.ntalan yorsa, Pro.stun bu tarzda fazla masrafa 11)11 

·-· 00•••00··················~················~ .......... - dört sınıfa ayırnu.§. olan işleri karşısında belediye ne rapıyor? 
Esnaf Cemiyetleri 

hastanesi genişletilecek 

Lokantalann auuflara &ynlacağı havadi - ,..-, I I I l"' ı 
slni ben dört aene evvel pzetelerde oku - • v tlHC.• d--1--u '"ı/ 

llt Yetiştirmek ve satmak iş ve ticarr.ti şında adam bırakmak mecburiyeti motör -
bn birçok kimselerin ve ailelerin düze- de yoktur. Bu kıt'alarda icnbında şoföre Esnaf Cemiyetleri hastane.sinin Alemdar_ 
.~lulınuş ve nihayet memlekette ordıı kadar herkes muharebeye g"1tcbilit. daki yeni binasına nakli dolayıslle dün yenJ 

tı.cı İçin at yeti~tiren kimse kalmamı~ Harbeden hasımlar takriben ayni dere- hastane b1nasmda, bir toplantı yapılmıştır. 
cede motörleştirilmiş seri ve 7.ırhJı fırka - Toplantıda Vtlayettmiz Halk Partisi b~ka
lara malik bulundukları takdir<le galebf! nı Tevtlk Fikret Sı1ay ile, Esnaf Cemiyeti a_ 
imkanları bunları daha ivi ı·e daha yerinde 1 zaları, gazeteciler ve diğer davetliler hazır 
kullanabilen tarafa meyleder. bulunmuşlardır. 

Fakat iki hasmın motörleştirilrni'} büyük Davetlilere evveıA. ha.siane binası ge2ldtrt_ 
Bu nedir? i'in 

~---~------~--~ 

aslı 
c Vakitlerde milli iktısad denilen ve mil
~ İçin hayati bir ehemmiyeti ta~ıyan sı
/en bizde eser bile yokmuş, yalnız 

ı ha:tineıı varmış! «Nefi hazine» ca· 
nı ~es' uliyetten mücten.ib ve dar kafalı 

Utlar elinde öyle meş'um bir parola 
lıştur ve daha olabiliT ki, bir memle -
Ve bir millet türlü felaket ve yoksulluk

birlikleri arasında büyük sayı farklan mev- lerek, tesisat gösterilmiş, müteakıben ha.sta_ •A. A. T.• im.ZUlle şöyle bir mektub al ~,ckldidlr. Dnşiincelerimi aynen yazmış bu • 
cud olduğu takdirde galebe ih'°malleri mo- nenin büyük salonunda t.oplanan davetlile- dım: lunuyorum. 
törlü teşkilab üstün olan taraf için daha re Esna! cemiyetleri ve hastane namına bir .2a ya~ındayını. 135 lira maaşlı bir me - Gönül işleri sütununa münasib blr şeklldt 
çok vardır; çünkü bu taraf, taarruzda has- hitabe lrad edilerek çalışmalar tebarüz et- murum. Evli arta.da., ve ahbaolarun~n evli - yazarak bu müşkülüme ~ardmı etmenizi eıd 

ll·Yalnız bu yüzden düşebilir. 
1~dc aüvari ve topçu atının kökünü ka
~gn eebeb olan diğer bir unsur da maz
b 0lınuştur. Malumdur ki müteakib 
· !erde kimin elinde, ordu işine elve -
' at v rea kuru bir mazbata mukabil: 
tılınrnıştı. Halbuki tam mukabili na -

'Ve Peşin olarak verilmeden hiç bir lc.im••n l ·d rna ına dokunulmamak esastır; ve bu 

ııd rnuarneleler ancak düşman toprak -
a el .. B· uşrnan ahaliye karşı tatbik olunur. 

~ın:r devlet ordusunu ve müdafaa teşki -
i i\n~ak kendi mali, iktıeadi, zirai ve 

·r Berırne ve ietitaatlanna göre kura -
t~ u itibarla dışarıdan satın alarak ne 
ti harnanı büyük süvari ve topçu küt -

'cf uluııdurmak ve ne de harbde bunla
.c~her Ve ikmal etmek kabil olur. O -
!5~? iürkiye cümhuriyeti hükumetini, 
\ıaund b · l · b. · · d ed en en, at mese eıııne ırıncı e-

l k e ehemmiyet vermiş ve at kalkınma-
}:' tndine program edinmiş göriirüz. 

11kat b ·· · · \o ugünkü harblerde ııııuvarınm ro-
1\r 

ıı mıdır) l) diye bir sual sormanın za -
dltlır. Filvaki Büyük Harbde A~m~~la
..,a, Fransızların da büyük süvan kutl~
h llrdı; fakat bunların süvari olarak fol 
!! 8.tcketleıi kendilerinden beklenen de -

olrn 
ı 9 arnıştır. 
~l I ~: 18 harbinin başhngıc.ında ?e.~ j~j 
~ euvnri kütleleri birbirine at liııtunde 
t~Ve l'llızrakla saldırmaktan sakın?1ı~ V<' 

~t ke İf unsurlarına istinad teşk~~ et_ -
(!. Veyahud bilfiil taarruz ve ınu~:hı.foa 

<I I• 1 1 · · ·· ' He ıı 1 •gn ınuharebe vazife erını gurn:e ~ 

1
• ~. ateşli silahlarını kullanmakla ıku~.a 
nır A k k .. ··k suti ı · tlı hücum yalnız pe ·uçu 
ıtıt' 1 S. a arı arasında vukubulmuştuı. 

'ı 11Vari İse kılıç ve mızrağını kuUa.nma .
i ~~rnan ata bindirilmiş, yani se1?-,. bır 
Pı" d d .. yı ata dit J a e olur. Bundan a su varı .. 

~· lllekten ise daha seri olan ~otore 
ıil;~ck ll'ıeselc!!i çıkar yani süvım fır -
k~tferine mot~rlü fırkalar teşkil etmek 
!-'

11
k ~nrnak meselesi. 
bat alivariye modern muharebelerde 
•bıtakrnıyan veya pek az yer bırakan 
h }'alnız bu değildir ayııi zamanda a
~~tbdc Yorulması ve çok zorlu hare 
~de takatinin kesilmesidir. Bundan 
rı :olonya muharebelerinde .alçıı.ktan 
~rı iman uçakları yürüyüş halıııde bu
lil ~h topçu ve süvari kollarının hay
~~~.ı itlaf edebilmiştı. Filvaki at zırhlı 
~ •llere ve hele tanklara na7.a;an çok 
~bqtabult yaralanabilir ve daha kolay 
s~ ~ hariç kılınabilir. 
i ~v~ri kıt'a ve tümenlerinin motörlü v~ 
~~ ıt il ve tümenlerine tahvili meselesı 
~:ıda bir karar vermeden tvvel um_u -
. s~ aiivarinin vazifesini gözden geçıre
V;ı lı.vari ordunun keşif unsurudur. O ise 
~ (lfeyi görmek veya muharebe' etmek-

mın yan ve gerilerini uzak yollardan dola- tirilmiştlr ilkten şikiyetleri ve gene birçok evlı kadın- derin sami.mlyet.ıerimle nca ederim.• 
şarak sarmak ve müdafaada en uzaklar - · . ların kooalarına yaptıkları yolsuz harellet - Benim anladığıma göre bu mektubu aç$ 
daki ihtiyatlarını bile kafi netice yerine E<;naf Cemıyetleri hastanesinin halen 2 •ıerini görmek beni evlenmekten her an u _ dl1e tercüme ettiğiniz zaman çıkacak netlce 
vaktinde yeti~tirmek imkanlarına mal'ktir; amel~!athanesi, 2 laboratuvarı, 5 poUkllnik !zaklaştınyor. şudur: 
hasım ise bunları yapamıye1cnğından mağ- ile rontgen ve doğu~ odaları vardır. Bun- fstanbulda hiç bir yakın akrabam olına _ - Eğlenmek istiyorum. Gazete sütunu "'ılJ 
lub olur. lardan başka muhtelıf doktor, a51stan ve dığı için tam bir yalnızlık içinde yaşamak • sıtaslle birkaç genç kızı tanımak fı.rsatn» 

Motör şimdiki harbin en eııaslı bir mah- hastıı.bakıcı odalariJe bekleme salonları mev- tayını. Esasen yaradılı§ım itibarile de pek bulı:ı.blllrsem çok memnun olacağım. Eğlen
rekidir; fakat bundan abn modern ordu - cuddur. sokulgan olmamaklığun da bu yalnızh~ınıa mek veslleslle tanıyacaklarım arasında gön. 
!ardan tamamile lc.alkbğı anlaşılmamak ik- Cemiyet gördüğü ra~bet üzerine hastaneyi inzimam edince büsbütün kimsesiz kalıyo - lümü okşayıp menfaatimi temin eden biri T 
tiza ederi. Bilakis hiç bir ordu henüz ta - daha ziyade genlşletmeğe ve modern bir has rum. Artık muhakkak olarak evlenmeğe ka- sini bula~ak olursam, eh.. belki evlerun~ 
mamile motörleşm.it değildi:. Alman, Fran- rar verdlm. Ancak iyi bir yuva açabilmek 1 - de dti,şünebiliıim. 
ııız ve İngiliz ordularının bilyük kısımlan tan~! bina.~~~. sa~~ olm~~:ı da .karar ver - çin fikirlerim fÖYledir: .Jf 
henüz atlıdır. Bu ordularda at yalnız sü - mi~ r. u ume n ver 1 mıısaade ile 1 Hiç tanımadan veyahud bir iki defa. gör _ Sapancada bay O'K. F.» ye: 
vari bineği olarak ortadan kalkmış gibi - liralık 50 bin bilet bastı~ılarak cemiyet aza_ mekle evleneceğim kadın veya kızı seçebll - - «Beş sene evvel bu sütunlarda bah.ı!ıe\ı 
dir; çünkü. ne seri ve hafif zırhlı otomibil- !arına ve esnafa dağıtr.acaktır. Bu suretJe mek: tamamen yanlıştır. Hiç olmazsa birkaç miştlniz• diyorsunuz. Hafızasını sağlam SfL 
lerile yanşabilir, ne de zırhlı arabaya karşı elde edilecek gelirle yeni ve modern bir has- defa olsun alablleceğlm kızın ahlA.kı ve ta - nanlardanıın, fakat doğrusu bu kadarı fa.sli 
durabiUr. tane binası satın alınarak, yatak adedi iki blatının b:ına uygunlultunu tetkik etmek geldi, eğer tam bir tarih zikrederseniz kol • 

Bunun için mesele mühimdir, ve bilhas- misline çıkarılacaktır elzem oldu~nu zannediyorum. Sözlerim çokıleksiyonlardan aranın.• 
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Saffet hanım oğlunun esmer yuzunu 
iki eli araııına alarak öptükten soilra: 

- Allah selamet versin çocuğum. 
Güle güle git, güle güle dön. Yolun açık 
olsun yavrum. 

Sıra Zeynebe gt:lmi~ti. Genç kadıo 
fevkalbeşer bir .lrnvvetin kendisini bu 
vabancı kocaya yakl~~tırdığmı hissede
~ek titt~di, başını kaldmp ona baktı. 
Bir ~aniye gözleri çarpıştı ve e>nun ba4 

kışlarındaki mlnayı anladığı zaman 
Zeynebin kalbi göğsünü delip dı~ıı fır
layacakmış gibi (Arptı. Ayni saniyede 
kocasının başı eğilmiş, titreyen sesi ku
lağına şu sözleri mınldanmıştı: 

_ Aramızda gayri tabii bir şey ol
duğunu hisııederse anacığım pek üzüle
cek buna raZl•değilim. Son hatıranın o~ 
nun için tatlı olmasını istiyorum. Kabil-

se .•• · 
Zeyneb göz uoile kay~n v~li~esin.e 

b ktı. ihtiyar hanımefendı muşfik bu 
t:bessüınle onları seyrediyordu. Bi.~d~~
bire Zeynebin etıafın~a her. ~y ~o~a~, 
h şey kayboldu ve rüyada ımış gıbı yii-

. ~r.. kocasına uzatarak gözlerini kapa-
zunu ki b" 1 . dı. Bir saniye duda · arı ır eştı. 

O kadar helecanlı idi ki koca:!ınm 
tekrar eğilerek kula~ı~a: . .. .. 

T e>lekkür edenm. Beru muşkul 

b
. - · e'tten kurtardınız... Dediğini 
ır vazıy 

h al meyal işitti. 
ayB Haluk Gökalple karısının ilk bu-

l 
~· ldu Bir dakika sonra tayynre 

se en ° · . · k d · d 1 eket etmiş, ıkı a ın ıstas?'?n. a Y.a -

Nakleden: Muazze2 Tahsin BerkanJ 
de birbirimizle biraz konuşuıuz. tanışı
rız; teklifini yaptı. 

Zeyneb sabahtanberi o kadar at.ayib 
vaziyetler karşısında kalnu~tı kı artık 
metanetiııi daha uzun 7aman mı...hafaza 
edememekten korkuyordu. Böyh ibn 
kayın val:desinin teklifini çarnaçar ka-

bul etmiye mecbur oldu; fakat muhalle
bici dükkanına girdikleri :.c.aınan onun 
yanına değil karşısına oturmağı krcih 
etti. Böyle hareket etmekle onun kc::skin 
nazarlarından kaçacağını iıımd etliyor
du. Boşmuş! Saffet hanım bilakis gelinini 
daha iyi tetkik etmek için o,1a yr:ı!daşı
yordu. 

- Bu izd:vac şayanı hayret bir ıürat
Je yapıldı değil mi kızım) 

Zeyneb tereddüdünü belli etmemek 
için sahte bir neş'e gösterdi ve gülerekı 

- Şimdi makine devrindeyız efen -
dim. Her şey delicesine bir ıüıatle yapı
lıyor. 

- · Benim gibi ihtiyarlar için bu ~ürat 
pek baş döndürucü bir ~}' · · • Ne iae 
geçmişi bırakalım da hale "Dakalım. 

- Daha münasib olur efendim • 
- Oğlumun yabancı bir kızla ve bu 

derece ani bir kararla hayatını bağlamış 
olması dün akşam beni çok müceeb .. İr et
miş, hatta biraz ağlatmıştı; fakat ıeni 
görünce rahat bir nefes aldım Zeyneh. 
Halukun seçtiği kızın nen» olduicuııa 
pek memnun oldum. 

- Teşekkür ederim efendim. 
- Kendiaine bir şey ıomıağa cesaret 

Haluk bana her şeyi söyledi. Evlenme -
den evvel kendisini meşgul eden hiıJle -
rini benden saklıyamazdı değil mi 1 

Saffet hanımın yüzü gururla parladı: 
- Haluk, dünyanın en asil kalb!i ve 

temiz adamıdır. Kansından böyle bir 
§c:Yİ saklamasına imkan olamazdı. 

Zeyneb bil~tereddüd ve hararetle ce
vab verdi: 

- Hakikaten öyledir. 
- İşte yavrum, senin de yüzünde o-

nunki gibi temiz bir mana okuduğum i -
çin, velev ki biraz acayib ve alelacele 
bir bağlantı bile olsa, izdivacınıza pek 
memnun oldum. 

Bu sözler genç kadında pek fena bir 
tesir yaptı. Kayın validesinin hakikati 

öğrendiği takdirde bu kanaatinde ya -

nıldı~ını anlıyacağ1nı ve kendisini dün
yanın en alçak kadını addedeceğini dü
ıünmek vücudünü korku ile titretti. Dir 
saniye, ona her şeyi itiraf etmek için i
ç.inde büyük bir arzu uyanaı, lakin Ha
luk, annesinin sükunet ve saadeti namı
na, izdivaçlarmdaki sırrı, ona söyleme -
mesini o kadar rica etmişti kı bu zavallı 
anaya öyle büyiik bir darbe vurmağa 
kalbi razı olamadı. 

Esasen Zeynebin tereddüdünün uza
masına pek meydan kalmamıştı. Saffet 
hanımefendi vapur saatinin yakla~lığı
nı söyliyerek hazırlanmağa başladı. 

Bir iki dakikadanberi Zeynebin baş -
ka bir derdi vardı: Kayın validesinin 

~~Bunları 
< biliyor mu 
L idiniz? 

S mal kutbunda mekteb 
' 

Dünyanın en şimal • 
şehri meşhur kutub sey- -
~·ahı Vilhjalmur Ste- · l 
fanssanın Sovyct hükO.- :-<; 

metinin müzahereti1e .. 

kurduğu Mancheg'arch şehridir. Şebi~ 
pek yeni olmakla beraber, şimdiden 400 
talebesi olan bir mekteb açılmıştır. 

* Filme alman ejderha 
Masallara gıren ej er

hayı mevhum bir hay~ 

van farzederiz. ~~ 
Yılan, kertenkele, as- ~ 

lan ve gecekuşunun korkunç gö • 
rünen taraflarını vücudünde top .. 
lamış olan bu mevhum hayva• 
nın hakikisine Kamodo adı:llarında fil.Jn 
çeken bir heyet tesadüf etmiştir. Masal
larda anlattıklarına pek benziyen bSl' 
hayvan önlerinden gayet seri geçmiştir. 

Film çeken operatfü, o sırada bayıldıQı 

halde, otomatik işleyen makine, ejder • 
hayı filme alabilmiştir. 

* Eskilerde nişan yUzUgU 
Nişan yüzüğü, eski Mısırlılar zama • 

nında da mevcuddu. Onlar da sol elin 
yüzük parmağına takarlardı . 

1 tikadlarına göre bu parmakta bulu • 
nan bir damar, doğrudan doğruya kallSa 
gitmekte idi. ~~llar. C.örmek için ilerilere keııif kollan 

,~Ve kendisi küçükten büyüğe doğr~ 
t (!}er halinde bunlara mesr.ed teşkıl 
~ Yle ki, keşif kolları biı zo;a uğra -

lıcrilcrdeki bölük, alay ve fırka üze
~ı~lla) nır ve bunların himayesile düş -

har kal .,Jardı. Bilaihtiyar bırbırlenne 
nız l mıSaffet hanımın gözlerinden 
baktı ar.kı ordu. Zeyneb helecanını giz-
yaşlar a Y ·r .. 1.. . ı . . k . . hafi ce gu umse} ere.ı... 
leme (f ~lmeyiniz efendjm, birkaç gün 

edemiyordum amma onun halleri beni 
pek üzüyordu kızım, onu gözü kapalı 
bir aşık gibi gördüğüm zaman ..• 

Sözünü bitirmeden durc.i,ı. Gelinirıe 
belki de bilmediği ıeyleri ıBylemek U -
zere olduğunu düşünerek bı.. ~cvezeliği
ne kızdı, yüzüne kan çıktı. Zeyneb o -
nun düıünceı1ini anlamıştı, hafifce te -
bessüm etmeğe çalışarak onu te~vik et
ti: 

böyle akşam vakti Yakacığa dönmesi 
biraz gayritabii, hatta manasızdı. Bina-
enaleyh ona, her şeyi göze alarak, hiç 
olmazsa biT gece için apartımana gel -

* Umon çiçeği tam 
11 ta )'an ve gerilerine ka~ar sokulur-

(J 
ı~1halde, süvari görmek ıçi;ı düşmanın 

t tıı "r-ırıa kadar atla sokulabildiği ka -
~~ •kinelitüfekl~ müseUah hafifçe zırhlı 
~ keşif otomobillerile <le ııolculabi -

tlc bunlı ·ı · anı tırtıllı olduk -

- zliu dedi ve kayın validesinin 
sonra ge r... . .... d" 

·rerek onu otomobıle gotur u. 
kolun~ g! e geldikleri zaman aaııt dört-

SiV'r ecıy daha bir saat vardı. Saffet 
tü. apur~. 

b gelınıncı , . }' 
anı~ Ş da bir muhalleblcıye gıTc ım _ ura 

h m vakit geçimıiı oluruz:, hem 
kızım, e 

--- Handan hanımla çocukluğundan-
beri nişanlı gibi olduğunu ve aoııradan 
onun baıkasile evlendiğini bıliyorum. 

mesini teklif etmek lazımdı. Zaten bu 
alelacayib izdivacı biraz şüphe ile kar -
ıılayan yaşlı bir hanımefendinin ciaha 
fazla şüphelenme&ine meydan vermek 
<lo~ru olamazdı. 

lArkası va.r) 

Evlenenlerin başlarına limon çiçekle • 
rinden taç koymaları bize Avrupadaıı 
gelmiştir. Fakat menşei Avrupada değU. 
dir. Avrupalı1ar da bu Adeti Çinde gör • 
mi.işler ve memleketlerine Çinden geti.P
mişlerdir. .J 



SON POSTA 

(Memleket llaberleri) 
Tokatta imar faaliyeti 

f:elzeleden harab olan birçok köylerin yerine modern 
binalarla dolu yeni köyler kuruluyor 

Toknt (Hususi) - Son zelzele ve seylM> -ı heyet.lerlndon geçen mazbatalar Villye\ Or-
tan harab olan ve nakilleri ioab eden köy - man mQdQrlüğ'üne verilmiştir. 

terle ViH\.yet Umumi Mecll Bu sureUe halk kerestelerin! 
81.nce birleştlrllmelertne lüzum de pterilen mmtakalara gö-
görülen köylerin yerleri te.&b1t re ormanlardan temin etmiQ 
olunmaktadır. Bunların na • bulunacaktır. İn.şaa.tta göl ö -
kllleri kaymakam ve nahiye ntınde tutulan nokta binanın 
tnüdurlerlnin mürakabesl al • ze!Eeleye mtttehamınll olma -
tında yapılacaktır. Köylerdt\ aldır. Bunun ~indir k1 bütün 
mevcud enkaz tesblt edilen idare memurları ile Nafia MiL 
yerlere sahlbler1nln vesaiti ile dih- ve fen memurlanna wreti 
bu mlimklln olmadığı takdir. kat'tyede .salA.htyet verllmiş _ 
de imece usulü ile nakloluna • tlr. Bu cthnleden olarak bu 
oa.ktır. Köylerin ve yapılacak 

e'llerln plA.nlan tesbit edil • 

mlştir. 

Körün attığı taş bir çocuğu 
yaraladı 

lımit kağıd fabrikasım ziyaret 
yasak ediJdi 
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yeni inşaat i91n ya.pılma.sı ge_ 
rek1i olan çe11ne, kuyu,, yol, 
helA, ~brelik gibi köye ntd 

Ankara ziraat fakültesi 
talebeleri lzmitte 

1 
tr 

~ KELiMENI~ 
IJJll EcJJQAJ'.'<:, 1 

Etrafındaki eşyarala ~yle bir göz gez
dirdi ve yandaki bir odaya açılan kapıyı 
iterek gözden kayboldu. 

Aradan beş dakika geçmeden, hiz
metçi suratı değİ!jmiş bir vaziyette içeri 
girdi: 

- Hanım burada yok mu) 
Profesör atıldı: 
- Hanım efendi biraz evvel dııııuı 

çıkmıştı. 
Tam bu sırada yemek odasının kapı

sı hiddetle açıldı. Yabancı bir adam içeıi 
aaldı ve: • 

- Evin hanımı nerede? diye bağırdı. 
Profesörle hcykeltraş şaııkın bir halde 

ayağa kalktılar. Yalnı;.ı: heykcltraıtın ka
nsı bu sahneye lakayid yerinden kıpır
damıyordu, Bu gelen adam kimdi? Ka
dın kocasına döndü : 

- Kamil, bu gelen zatın İsmini sorar 
mısın) 

Kamil Oymataş da kapının önüde 
asabiyetle etrafını tetkik etmekte olan 
adama döndü: 

- Lutfen kim olduğunuzu söyler mi
siniz) 

Poli!I müfettişi Haşmet: abus bir çehre 
ile söylendi: 

- Polisim. Bayan Feride nered~) 
Profesör Hulusi, işde bir fevkaladciik 

olduğunu sezer gibi olmu§tu. Kadının 
girdiği odanın kapısını gösterdi: 

- Biraz evvel burndan içeri girmişti. 
Haşmet kapıya koşarak tokmağa ya

pıştı . Kapı kilidli idi. 
- Kapıyı açınız. Yoksa kıracağım. 

diye bağırdı. 

-içeriden hiç bir ses gelmedi: O zaman 
kapıya yüklendi. Cam kapı iki kanadı 
d a duvara çarparak ve kırılarak açıldı. 
O da bombo tu. Polis müfettişi açık olan 
p encereye koı1tu ve kalın bir ipin amlık
to.ki yangın merdivenine kadar uzanmış 
olduğunu gördü. Kadın kaçmıştı. Ce -
binden bir d üdük çıkararak ilç defa acı 
t\Cı öttürdü. iki dnkikn geçmeden civar
da nöbet b ekliyen genç bir polis ko~ 
!coşa geldi. 

- Biraz evvel ·bu sokaktan bir kadı-

Yar.an: İhsan Arif 

nın acele acele geçtiğini gördün mü) 
- Hayır.! 
Hasmet büyük bir can sıkıntısile pen

cereden çekildi ve yumruklarını sıkarakı 
- Mel'un, kaçtı. diye söylendi. 
Misafirler onun etrafını almı§lardı. 

Profesör sordu: 
- Kuzum ne oluyor, bizi biraıı: t n

vir eder misiniz) 
- Şimdi size oturup masal anlatacak 

değilim. Kaçırdık mel'unul 
- Demek bayan Feride kaçtı. Fakat. 

o çok ciddi ve namuslu bir kadındıı. 
Kaçmasına hiç bir mana veremiyoruz. 

-Manayı ben veriyorum. Pencere • 
den kaçmış! 

Profesör de pencereye giderek ba§ını 
uzattı ve etrafı gözden geçirdi. Odaya 
döndüğü zaman başını garib bir tarzda 
sallıyor. büyük bir hayret içinde etrafına 
bakınıyordu . 

Haşmet onlara döndü: 
- Bana lutfen iıim ve adrealerinid 

verir mİ!Iİniz ~ 
Profesör kartını uzattı. Heylr.eltrat 

Kamil o kadar fllşkın blr halde ldi ld 
Haşmetin sözlerini bile İ§itmemi§ti. Ka· 
rı11na döndü: 

- Ayol, bu ne hal) diye söyleniyor• 
du. 

Muamma, esrar ve heyecan delisi olan 
kadın bu sahneden çok memnundu: 

- Budala gibi ne bakıyorsun KD.mil) 
Böyle bir vak'aya ~ahld olmayı dllnya
nın servetlerine değişmem. Bana bir ıl
garn veri 

Karısının ağızlığına bir sigara taktılcr 
tan sonra Kamil de kartını uzattı. 

- Bu hanım da kanmdır. 
- Ben de polis müdllrlyetl oinayot 

masası şefi Haşmet 1 
- Şercfyab okluk. Fakat bayan Fe

rideyJ ne için aradığınızı öğrenemlye -
cek miyiz) 

- Arkndaeınız olan bu kadın polisin 
aradığı bir sabıkalıdır: 

Üçil blrd n ba~ırdıları 
- Yana .•• 
Profesör tekrar sordu: 

Zara.da petrol 
bulundu 

Sıvas CHwmsi) - Sıvasa baiilı Zara 
kazasının Vehaba.ğılı mevkllnde pet
rol bulunduğu hakkında şehrlm1z Ti
caret ve Sanayi Odasına. yapılan mü
racaat üzerine Oda<:a bu husUBta tet
kik.atın ılıaşlaıınıışt\1'. Neticede Umu
mi Harbden evvel bu ınıntakadan 
getirilen çamur hallndelı:f petrolün yan_ 
dı~ı öğrenllmlş ve derhal bu ha.valide 
icab eden araştırmaların yapılma~ıı ı_ 

çln keyfiyet İktısad Vekô.letlne ibUdL 
rllmiştlr. VekMetten. alın.an ceve.bda 
da petrol sahasında esasiı araştırma
lar yapılınıısı t9ln önümüzdeki çalUJ. 
ma mevsiminde, tetkik edilmek Uzere 
Maden Tetkik ve Arama Erutıtüsti 
programına dahil edildiği blldtrıl.mış. 

tir. 
Bu haber muhitte QOk büyük bir se

vinç uynndmnı.ş bulunmnlttadı:r. 

- Cürmü) 
- Hırsız! Birçok suçları vnr. 
Bu sırada Salamon içeri girdi, Haş

metin son sözlerini duymuştu: 
- «Benim de on bin liramı aısırdıl » 

diye bağırdı. 
Hepsi hayret içinde şi§ko yahudiye 

döndüler. 
Haşmet, hizmetçiye seslendi: 
- Bana hanımının bir fotografı la

zım. 

- Nerede olduğunu bilmiyorum. O 
meydanda resim bırakmazdı. 

Heykeltraı Kamilin karısı polis mü
fettişine yanaşmıı merakla onu süzüyor
du: 

- Demek bu bayan Feride sabıkalı 
bir kadındır~ 

- Öyle efendim 1 Siz bunu bilmiyor
dunuz tabiH 

- Nereden bilelim 1) 

- Şu gazetelerin yazdığı buğday kra-
lının kızına aid kıymetli gerdanlığı da 
aşıran bu kadındır. 

- Müthiş bir şey. Ben zaten son za
manlarda onda bir fevkaladelik görü -
yordum. Bugün biz (Yarasa) dan bah
sederken o kadar şaşırdı ki <ıİgarasile 
parmağını yaktı. Hatta bir aralık ((Ya
rasanın bir kadın olduğuna nereden 
hükmediyorsunuz}» diye sormarnıı ve 
hepimize ayrı ayrı ve manalı bir tarzda 
bakmamış mıydı) 

Profesör HulO&i, bilyük bir hayal in
kiıarının verdiği ruht bitablık içinde bir 
sandalyeye çökmüştü. Feride hayalin
den gitmiyordu. Kadının menekşe ren~i 
gözleri, sehhar vilcudü, afif, ciddt hali 
onu manyatizme etmiş vaziyette idi. 
Böyle güzel bir kadın nasıl hırsız olabi
lirdD Bu güzel İpek başın İçinde fenalık 
nasıl yer bulabilirdi) 
Haşmetin sesi kendisini dalgınlı~ın -

dan uyandırdı: 
- Kartınıza bakınca sizi tanıdım. Siz 

maruf cinayet ve ruhiyat mütehassl!ll 
Bay Hulusi değil misiniz) 

- Evet. Böyle i lerle uğraşmaktan 
zevk duyanın. 

- Bizim mildürü de tanırsınız zanne
d erim) 

- fyi dostumdur. Evvelki ak§nm be
raber yemek yemiştik. 

- Bu vak'a hakkında s iz.in de fikri
nizi öğrenebilirsek çok memnun olaca -
ğım. Ferideyi ne kadar zamandnnbcri 
tanıyouunuz ~ 

(Arkast var) 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

ı 33,300 kilo sade yağı kapalı zartla eksilt - dair vesaiki hamil olarak tnytn edlle0 
meye konmuştur. İhalesi 12 6/ 940 Çarşamba ten en az bir snat evvel zarnannı 

linü saat 16 da İzmlrde kuıla.da İzmir Lv. olmaları. (1735) c4S'f" 
ilınlrllğl ı;at,ın alma .komisyonunda yapıla.- * 
caktır.Tahmin bedeli 39,294 lira ilk teminatı Beherlne tahmin edllen flatı 2610 ıı.rt 
2948 liradır. Şartnamesi kom~onda görülür. 16 aded ragola makinesi 27/ 5/ 940 PJ# 
İsteklllerln ticaret odMında k.ayıdlı oldulı:la.. günü saat ıı de Ankarada M. M. v. SS t 

rma dair ve.sıka göstermek mecburiyetinde. ma Komisyonunda pazarlıkla satın· ' 
dirler. Eksilt.meye iştlrd.k edecekler 2490 sayılı cktır. İsteklilerin 6264 liralık ko.t1 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ve şartna.. larlle birlikte pazarlık gün ve saatınd' 
mesinde yazılı ve.slkaln.rllc tcmlna.t ve teklif kUr komisyona gelmeleri. Cl 724) 1 
mektublannı ihale saatinden en az bir saat. 
evvel komisyona vermiş olmaları. * (1734) C4a71) 200.000 kilo un k;ıpalı zarfla * konmuştur. Muhammen tutan 26,000 JJf 

240 ton un kapalı zarfla ek.'!ilt.meye kon- teminatı 1950 liradır. Şartnamesi 
m~tur. Muhammen bedeli 29,400 lira temi- İstnnbul Lv. Amirlikleri ve Marn.şta 
natı 2205 liradır. Eksiltmesi 10/6/ 940 Pazar. satınalma komisyonlannda görülür. 
tesi günü saat ıo da Adanada askeri satın mesi 1/6/ 940 Cumart~si günü saa.ı 
alma komlsyonunda yapılacaktır. Şnrtna - Maraşta Askeri satınalma k.omıs1°° 
mesi Ankara, İstanbul Lv. Amirlikleri ve yapılacaktır. İstekliler teklif me~ 
Kayseri Adana askeri satın alnuı. komisyon. !hale günü en geç saat dokuza kada.r 
la.nnda görülür. Taliplerin kanunun 2 ve ta askerl satınalma komisyonuna 
3 cU maddelerdeki şeraiti haiz olduklarına rl. (1008 - 399!5) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu İlanları 

Miktarı Oirısi Ta.hmln bedeli Teminatı 

3125.- lira 468.75 kat'l 3/6/ 940 

936.3~ ilk 3/6/94-0 

3/6/ 94-0 , 16 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu llanlaf1 

Komutanlık hayvan 'haste.nestnden çilrü#e Dokuzuncu kor ihtiyacı için !'1/G/9'0 r 
çıkarılan 9 baş hayvanın 29/ !5/940 öğleden saat onda yirmi t.o:n slynlı aaç pazarlJkJJ 
evvel belediyenin hayvan mezat yerinde mll- tın alınacaktır. İstek:lllerln bcll1 gft.n ve 
zayede ile satılacaktır. İsteklllerln belli gün_ te Fındıklıda komutanlık sa.tın alına 
de mezkür yerde buluıunaları ('369) yonuna gelmeleri. (4361) 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
alınıyor okullarına talebe 

1 - Kayseride Gedikli Erb&f hae.ırlama orta okulunun I. II, m . .sınıflarına Kınd' 
ıeoo San'at Gedikll Erb~ haıruiama arta okulu ile Ankarada Mu.si.ki Oed.1.lki ı:rt>8I rl' 
zırlamn orta. okulunun yalnız 1. sınıfianna önümüadeki EylOldc ba§layıı.cak oıa.ıı ffl' 
941 ders yılı için ~be alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerln Türk ırkından olma3ı, kendislnln ve nile&inln kö'tı hal n '
ret sahibi olmaması, sıhht muayenede ıaRSam oıkmn.aı ve yapılacak seoıu ama~ 
kazanması şarttır. 

3 - Gedlllı:l hamlama orta okullarına alınacak talebenin 18f haddi: 
Sınıf YQ.f 

Gadikll Qı:i;a I 1': l'1 
, • ıı uı:ıs 

, , m 16:19 ol.malt 

Bu yaşlara a!d boy ve aiırtık hadleri askerlik oubelerlnde.kl as'kerl Haeler .- ti' 
okullar talimatının 71. ınadde.'ll öderlne uygun olması lAzımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına l.stekll olıı.nların lbo§ sınıth llk okulu lbttlrmio ~ 
şarttır. Orta II ve III. sınıflara girecek olanlt\r bu sınıflara twft ettilclel'ine daa t#P' 
va.sikıuıı voya şahadetname gö.!tereceklerdlr. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun tld yıldan fazla tah.ıılli terketml.f olanlar '9 ı'' 
velce Gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlar alınarnadar. ·-" 

6 - Kayserlde Gedikli Erbaş hazırlama ortn okulunun her 'il4 sırufı ile ~ 
Bnn'an Gedikli hazırlanın orta okulunun I. sınıflarına köylU istekli, Ankara !lfl" 
Gedikli hazırlama orta okulunun I. sınıfına musikiye hevesli şehirli istekliler aı.ıoıt;.,.. 

7 - Yukarıdaki ıartıarı haiz tsteklller 10 Hazrandan itibaren bulundukları yctıı 
kerl!k şubesino müracaat ederek dilter ka;rdU kabul şartlarile ·münıoaa.t ydlannı 61' 
renmelert iH\n olunur. (1732) (4S51) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---__,/ 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
ı - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümllzdoki Eylftlün btrinct ,., 

nil bn.şlıyacak 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 
2 - İstekli t alebenin Türk ırkından olmWlı, ken sinin ve aileslnin kötü hnl ve ffJt' 

ret sahibi olmaması sıhhi muayenede sağlam çıkması ve ynpılncnk seçme sınavında d> 

kazanması şarttır. 

3 - Bir sone tahsllt terkedenler, Yi!.Şını bilytiltmiiş veya küçültmüş olanlar, ~ 
okullarının sınıf soome sınavlarında tpktı. veya biltUnlemeyc kalanla.r, yıı,şları bO~ 
ve nğırlıklnn talimattaki hadlere uygun olmıyanla.r askeı1 okullara. nlınn.mnzlar. 

4 - İsteklilerin, imdi oldukları okullarda tahsillerine devam etmekle be_raııt1 
10/ Hnzlra.ndan itlbaron bulundukları yerlerdeki Mkerllk şubc.slnden d1ğer kaşd~ 
şartıarlle müracaat ~narını ôğrenmclerin1 ve ibuna göre de !kafdllknbuı k~ıdlBrU11 tP 
~~ 30/TemmUZ/940 ~aıihlne kadar rtamamlanııt oımaıa.n lAzımdır. c"350• 
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SON POSTA 

r······················································, C: iKTISADİ TETKiKLER=:J 1 SPOR Resmi Tebliğler 
b ı ıan nın musıemlehelerı• Milli küme maçları - <Baştarafı ı inci saytat1a> Q tasyonları ve hücum arabalarına karşı 

F Alt G S 
bilyük muTa.ffakiyetıer elde etm.1ştlr. 

A ener ayı, . aray 2.2 Mayısta fevkalade bil' tebliğ lle bU_ 1 
Y H Alı" Edı" Z dirllml.ş oldu~u veçhile 1k1 kruvazör o 1 

azan: asan AltınordU d. derece ha.sara uğratılm11tır ki tamamen~ 
·" l-lolandan ··h· - ı k · ·b· b" 'mtiyazı da koparmax.n JU J8n 1 llxıha edn-ı. '"hl teıA'-~ ,....ıı'mek•~ .. •-. ! ~ele ın en mu tm must.em e ·esı, gı ı, ır orman ı ~ ..... ..., e• C1.AA1 .,.,. ...:uu ~~enle Hindistıını.ı dır. «Felemenk muvaffak olmuolardır. Gene bir aa.ffı harb gemJ.cıile bir kru • 5 
~ tanı», Hindonezyu takım adaların- Borneonun Holandnya nid olan kısmı, Yaz.ör veya tontr torpiyör mtlhlm suret- ı 
'<fa.ıa"cyahud bir ba;rkn tabirle, «Zondı: kömür ve demir madenl,,ri bakımından da tıe hasara utratılnuştır. 

l-{:;dan ibarettir. zengindir. Bütün Felemenk H.indistanında Bombaların tam isabetine hedef : 
'1lıın onezya takım adalan, Asya kıt'a- elde edilen kömür ve demirin % 20 si bu- ı l olan 'bir gaz gemS.si karaya oturmuştur. : 
h-alyaCcnubtı şarkisi ile Yeni Gine ve Avus- rada istihsal edilmektedir. Narvlktc muharebe etmekte olan kıta. i 

F'cI arasında b~lunmnktadırlar. Fakat Felemenk Hindistunındı.ıki demir 1 a.ta takviye olacak dag, avcı mftfreze • ı 
~1 crnenk Hindistanının mesahası madenlerinin en bol olduğ:.ı mıntaka Tse- leri gönderllmiş ve bunlar par~tıe in.. 

&ıau od 904 bin kilometre murabbaı, nü- ]ebes adasındadır. Born~oda olduğu gibi mlı;tlrler. 
liind· a 60 milyon 700 bindir. Felemenk burada da Japonların gözü vardır. : Dünkü gün zarfında düşman hava kuv 
L""' l&tanı, kısmen zengin madenlerile, i votlerJnin zayiat yekılnu 84 tayyareye 
~en ,; • 1 ıı l h l Tselebeıı adasının m~aabnıı 189 bin ki- : on.ıııı. olma ...... -Aır. 7 tayyaremız· dönme -

r- ... raı ma lSU •!r e meş ı.:.rc ur. bb fu 4 1 • ıs r1.uuu r I ]om et re mura aı; nli ııu iııe mi yon , • ı: mı.,tır. 

Sayfa. 

izmirde atlıspor 
klübü çalışıyor 

~d c cınenk Hindistanı, bir yandan Ho- 200 bindir. Bu ad'.l.nın şimal kısmında zen- ı 
1
! 

ier anın bütün zenısinliğinin kaynağı, di- gin altın madenleri bulunmuıtur. Burada Franaıı tebli~i 
~tnl~~d~n da, bütün empe'.Y~~st ':'e m~•· pirinç te istihsal edilmektedir. 1 İ Par.is 25 CA.A.) - 25 Mayıs sabah teb. İ İzmir (Hususi) - Kültür parkta Fu 
lctnı lı:. ce1. devletlerin göz dıktıgı bır mus- * 1 1 ll~: ! ar sahası dahilinde inşa edilmekte ola!n 

r-e cdır. Dtlnkt\ günün nihayetinde Somme üze. ; 
rcJ k k Fe1emenk Hindistımı yıllardanbe1i Ja-1 • spor s~~· ı.. ·..ı·- ,_ ü ıtı:.ın Cnten Hindistanının dü_nya e. o.n?- rinde mevzllerlm'zt takviye ettik ve ha- : .11.ıc.::ıı. ·uu sene yenıuit:n cuazı m • 

..,. d 
1 

b 1 pon emperyalistlerinin alakasını {ekmek· 1 • l ı.- T 
1 

e oynadığı rolii an ıya ı mc.-mız ıçın rekAt e.sna.sında bir çok esir aldık. Cep- 1: essese er ru:tzanrnıştır. enis kortları ve 
~ n d tedir. Hatta Japonyada, Felemenk Hin-\ 'h tcıcı2 şu bir~aç. rakamı ~i~_retm~k kafi ~r: distanını elde etmek yollarını araştırmakla enln heyeti umumiye.sinde şayanı iş • e tenis kliiıbünün binası insa edilmiştir. 
Hl tnc.nlc Hindıstanı: Butun dunyada ıs- 1 b 1 ar bir şey yolmır. : ~ # "Qa.ı I meşgul hususf cemiyet er i e mevcuddur. • Bu hafta sonunda çılma töreni yapı 
3'"" e~il~ kauçutıun °fo 30 zunu'. ~a. ayın A)qam tebliği : - · " ~ 20 sı ı·· {)( 3 ·· ·· k nının % F e1emenk Hindistcmının iktısadi ehem- ! lacaktır 'IJ nı; petro un 70 unu; 1 Paris ~ (.A..A.) - 2.6/5 akşam tebliği: ; · 
'1 ruııı; şeker kamışının o~ 30 zunu; çayın miyetinden maada, strl'ltejik ehemmiyeti Şimalde vagjyette mfthlm bir ddlşik-: AUıspor lklüıbü !binası inşaatına de· 

c- 1 O unu k h · ,., 5 •İni· keten ve de büyu""ktür. Felemenk J lindiatanını İ"gal D ·· k~' Al • L • • : a venın ıı ,. • Y un u t1?'ı.ordu - Galatnonra•ı ,,.,,.,..-"'an llk olına.mJişt:r. Kıt'alarımız dn.,manın :. vam edilmektedir. Atlıspor klüibi.i bi • 
~dınn oı 80 k d" B d etmek, Japonlara Avuatrr.lya, Hlndiııtan ....,,. ·:1 .. .......,..nu #, ~ı. 1

0 
nim verme te ır • .. u~ a~ heyecanlı bir saA,, büyilk :f'aallyet1 ~a tiddet ve a-: nası bu ay sonunda ikmal edi.lecek, o • 

n:ıjLq Felemenk Hindistanın~a. kuU~;>'~ıU çöUerini de açabilir. Bunun içindir ki Fe· "'"" zlmle 9 lf&l'8.k Alınanl ldlk 
..... ıı:tarda pirı"nç, karabiber, çıvıd, tulun, lemenk Hindistanının müdafaAeı, İngilizler Bir mlkidettenbe.ri ..,a._.1 .. --- m.W1 ..,. _ 8.l'll ' an rasge - ınun da açılına töreni va.pılacaktır . •• , ,,..,.,......ua.y..u •ı.ı leri yerlerde ağır zayiata u~atmaktıı. _ v 

lc1811• kakao da ıstihul edilmektedir. Fe- için bütün Uzakşıı.rkt·,ki menfaatlerinin me ma.çlarına dün Ta.kalm .stadında. devam dırlar. Kültürparktaki Atlı.spor klüibU, mu-
dii lllenlt Hindistanı, kalay istihsalatında, müdafaası kadar milhimdir. edllm.t.§tlr. izmtr tabmla.r:ll& Oe.la~ ve Ai.m M amnd h A 1 lb.itte büyü!k lbir alaka uyandırmıştır. 
"''tlln.d~ üçüncülü~il.' ; . petr.ol iıtih_sa.latı_n_ ~.a A1manların Holandayı istilaya kalkış- Fenerbahçeyi k8.r'fJ].Aftıran bu ...... ,,1 .. _.. ol e ve eUBe ar a arek t ş d_ "'ı ... -.L- '- h 

1 
d ki ı · .. k ··-- detin! muhafaEıı. etmektedir. Son gün _ T:'....;k ..ıı...· ib" k k 1 

t. :u.:.uı.gı; a.auçuk utı sa atın a 1. ncı ıgı; malan ve fiilen harekete geçmeleri, Japon- l.lU ça kalabalık btr SCyir<:i kW;les1 'bıazir bu.. w . '\"e ecnt:ul IT Ç0 genç lZ ar Ve ~ııın L..,_ __ , b il·w· k 1 lerde ıtıu mıntakada dÜ§Ir.ana. haklın va-ııunııaıahnda irine ıgı azanınıştır. )arın da el altınd,an Felemenk Hindiııtanı- unmuttur. r:lyette bulunduk. delikanlılar bu k.füpte çalışmaktadır. 
la f' elcrncnk Hind.istanının en meşhur ada- no karşı harekete geçmelerini mucib oldu. Fenerbalıçe 9 _ •»-- ! in H .. bahl ~ I b · ld 

11~11 Cava., Somatrıı, Borneo ve Teleles lngi1iz ve Fransızların AvTUpadaki ....... _,. giliz hava nezaretinin tebliği 1 ergun sa arı ve -~ ~am ~rı Jrçıc> 
ed:~a~ır_: FeJem.,n_k. Hindistanını teııkil 1 meşguliyetlerinden istifade eden Jıııponya, İlk ma91 Fenerle, Altay t.atmılan yı.ptı - Londra 15 CA..A.) - İnglllz hava ne - .gençler atlı spor klübu manCJ sahA~mda 
lile burun ~d~lar ıçındc,. ~erek m~~enle- Felemenk Hindistrınını :ı:ahmetsi:zx:e eline lar. RilzgAr altmda oyns.mafa mecbur 'ta- zaret1 Arra.s ve Boulogne bölgelerinde atlı ,gezintiler yapmaktadl:f. Askeri ida .. 
tıı • gerek zıraı mahsullennın bolluğile en geçirmeğe uğra~ıyor. Fakat burada Japon- lan Alt.&7 derhal Fener bfJclmtyett altına düşman Jcolla.n tuerlnde tevali eden bir : renin binicilik mütehass.ı.s1arı ve gene SÜ• 
. cşhurlan Cava ile Somatradır. Bilhassa l b" k.b ] k A düştü. IKıaa fa.sılalarla. Yqa.r 'fe Melih tara,_ OOk bomba hiloumlan ..,...pıld.ı5ını l:ılldlr 1 b l bin" lik ta - üJ ~ra'ı h ll b 

1
_ d C k ların karşı:-;ında eBlls ı ır ra ı o arn - r da t.oe .. t - .J- " - ay ar · ıci · sı-orunun ammum 

. ma su er a .. ımın an ava, pe zen· . Ç k"" J nlan F l ın n ı ir<>l yapan Fener, Altay •t ~n mekted1r. • .ı. tlııdir. menka çıkıyor. ün u, apo n_ e e- ~ile :Ut ftOlü yemif oldu. HAk1m ll'ran.sanın fimali şarldsinde orta Bel- 1 için büyük bir ga) ret sarfediyorlar. 
'"'v d h 

132 
b" kil menk Hindistanını ele geçinneleri, lngiliz- Fenerliler Btıyük ve Küç11k Fll:retl~ ,..kada. ve Rhena.nie'de, gece "'"rfında, :. Beden terbiyesı· umum mü::lürlü;;:.i de, 

'-el a a asının mesa ıı11: ın o- . . w k d A "kalıl i · d - -v• ~ 
0

· ~etre murabbaıdır. Bu miktar, bütün Fe- Jer ~çıknb?ldu~k ~·ar men ar çın e ~nt btrertllaayı daha ya.parat U g&llb ft- (ttlşman mu~a.la kuvvetleri üzerine §fcLi Kültilıparktaki spor sitesine bir kapalı 
t.rtıcnk. Hı"nd" ._ k oı 

7 81·n·ı te" büyü ır te ı e ır. ye e geç er. BugQıı Altay mMafaaaınm detU hücumlar ya.pılın]ftır. ı .. h . • . k itil ıa ... nının anca ıo ,..- . . . . bi tür ü B ün ,_.. 1 "ıı yuzrne avuzu ılave etmıye ar3r ver • 
t eder. Fakat buna kar§llık Cava, bütün Müttefık1erm Felemenk Hin~ıstanına r 1 tutarnadılfı Mellh i\st, fute iki gol ug e ·~ar ge en raporlara nazaran • . .. 

6 
elernenlc Hindista.nındeki nüfusun % aid ~ruba ve _Curacoo rıd~lannı ışgal et· dah~ yapmış ve devre e_ı P'mıer leh1ne bit- son iki gün zarfında. a-reı tayyarelerimiz 1 miştir. Kapalı yuzme havuzu 60.IJOO lira 

<)? ~nu ihtiva etmektedir. Felemenk Hin- melen, oradakı kolonizatör Almanların m~tir. a.sgarl 80 dQşınan tayyaresi düşürmüş ı= ı;arfile illŞi edilerek Ağustos ayında ta. 
ltiısta~ı~ın en meşhur ve en kalabalık şe- herhanıi bir hareketine mani olmak gaye· lldnoi dewede Melth1 mükemmel ileri PM- veya tı.Mar& ulratmıştll'. 10 avcı tayya. mamlanacaktır. Kapalı yuzme havuzun-
11 •• rlenru te§kil eden: Batavya ( 435 bin sini taşıdığı kadar, Japonyaya karşı da le.rla oynatan Fenerbn'hç~ Burlntn ortası rem1z avdet etmi4-Se de bazı pllotlnnn d 2500 1,;...; • ıst· d , t trl (~~uslu~: Surabay.ı (342 bin); Bandung esash bir ihtardır. ve Melihin gayretlle 1 gol daha yaptı. M Un. avdet etmek rhtımall mevcuddur. 1 a ~·Yl ıap e ece~t cesa.met e .. 
ka 7 hın); Surakarta ( 165 bin): Cokca- Hasan Ali Ediz ctl daldka.da Salmi düşüren Fenerlller bir So.n hatta mrfında dÜ4ffian Fransa • ıbün ve localan bulunacaK- ve oeyne1m1~ 
darta ( 134 bin) l{ibi şehir1cr hep Cava a· - 00·--··-·000 "

00
--

00
·-·-··

00
···-

00
--·-,,_.. penaltıya :ıebeb oldula.r. ve ~elçlkada asgari 6()0 tayyara kaybet.. l lel yüzme müsabakaları yapılmasına el• 

~ndadır1ar. Mersinde atlmhk faaliyeti Tevf1k bunu gole tahvil etti. Bunu mü - m!.ştır. Bu suretle, Hola.nde.nın istllAsm- verişli olacaktır. 
k elcnıenk Hindistanında yetişen ıeker teakıb ha.kem, ra'kl'bine telıcm.e atan Altyt a- J datıı'beri düşma.nm 2aJ'\ etti~ tıı..yyare • b b 
( <mıışı (senede 600 bin ton) ile kakao Adıma, CHwıwıt> - MerBinde atıcılık fa&- hada.n {llkardı. Son dalrtkalanla Melth1n mil- mıktan ı~ e ballğ olmu.ştur. Bunu nazarı 1tıbar:ı alan eden ter l· 

..... senede 15 00 ton) yalnız Cavada yetiş- liyeti tnld§'af etmektedir. AtJ.f]ar haftanın kemmel btr akıntle 9 'llileu pft de yapan ll'e. \. ; yesi umum müdürli.i~ü. Eylülün ilk hafta-
"''Cktedir. Gene bütün F elemcnk Hind,ista- muayyen günlerinde tehir stadındaki atıf nerlller ma~ 9-2 pllbtyetle btt1rdller. • ...................................................... -' aında, fuar günlerinde spor sıtemlzdcı 
~~n,d~ iatihsal edil.!n 63 bin lon kahvenin poligonunda. va.pılma.kta ve pek rağbet iÖl"- Galahısara.7 a - AICmoPdu • ( Koçuk memleket haberleri ) beynelmilel tenis birincilikleri ve Balkan 
4 bıni ve 70'bin \on çaym da 56 bin tonu mektedlr. Yakında umuma. ma.h&u:ıük~~ Son maoı hakem Şa.zinln id&reslnde .1J _ - • yüzme müsabakalan yaptıracaktır. Bu 
titt~da yetiştirilmektedir. Tütün, kinin ye· üzere atıcılık aJanlıtı te.tafın.dant dlız;ordu ile, Gala.tuaray ~- Bu orun * İzmit o. H. Partı1s1 merkez nahiG'e ocağı hususta fuar spor komitesi bir program 
n· ırtne1t bakımından da Cavanın rolü ay- müsabakalar tertib edilecektir. ~er maça nuan.n fevkallde ll8rl. ft gtızeJ 

1 derecede mühimdir. oldu. Altın.ordu, o..Iata.sara,a tamamen denk güzel bir .faaliyet sa.rfetınektedir. lhazırlamaktadır. P.esim inşa edilmekte 
olan Atlıspor kliibü binasını ve antren
man yapan gençleıi gösteriyor. k }:' clcmenk Hindistanı 300 bin ton kadıır B • d kt 1 k bir oyun oynuyordu. Faka\ devrenin 40 neı Bu cfunl&den altuak Kulle.r köyünde bir 

•uçuk. istihsal eder; bunun yarısı Cavadarı ır 0 orun gün Ü dakikasında BaHmin ortaladltı topa ta.ıecl pazar yeri teessüs etmiştir. Bu pazarın açı. 
~~ka:, Fakat buna kargı Cavanın ham pe:l- ile belı: Halim &.Jnl nmaııda ~!ktılar. B1r _ lıo tören! evveDd gD.n büt1ln part.3. azalarının 

1 ıstihaalatı Somatra Vl' Borneoya naza- notlarından birlerUe çarpı,ıı.rak yere dft~erlnden tql .ifUrakile 18-:Pılmı.ştıl'. Çorlu ve Tekirdağda 
tarı daha azdır. boş Altınordu kale.sına girdi. Dev.re bu f8 • Şehir be.ndoılru dıa l:>u ~e iftirıeık etmlf.. 

"" 1 ld d"l lt1lde ve Galataaara.yın 1-0 ga.Hb1-tl.la neti- ...... göçmen ı·şıerı· 
re cmenk Hindistımında e e c 1 en celendl. J- -.-. 

t_trolun ancak 7ı 9 zu (6 mily~n ton) Blibreh hasf alı(/ı Gala.tasaray fkinol devreye çok p;yretll * Ado.ruı. Hallı:e~ kit.a.b sergisi hazırlıkları Çorlu (Hususi) - Çorlu istasyonu 
~anın hissesine isabet etmektedfır.l k bnşlıyarak .sıkı btr hA.kt-1..n elde etm_.e tamamen ıbitınifttr. Sergi 20 lıla)']Sta. açıl - !k!l'Y"C:'lıC:ı'Tlda. köycülük esıaslarına göre 

li
. ''e.smi istatistikleTe ın_azar .. an e emen Hl\.d ve müzmin tekilleri Tardır. Yani JIUJ' <>a "' ...,._ .. _n fazl" ••e teor.ı.. _ .. n-4a ~;ı.--•rıdıstanında 5877 11naı muessese bulun- herhangi intani lblr hastalık esn.a&nda m~vaffak oldu. 18 1.ıt-01 dakikada gi}zıel bir m11 ve uç .. uKLC .. ~ r 'i" ..... auu.uı"'l • yeniden tesis ve in.,o:;a edilecek 150 evlli 

llıalc d k ·b ı zirai hücum yapan Btlleyman 8!kı blr -"tle Uctncl tır. " . . . ltı·ı. ta ır. Bunlardan ta n en ~arısil me.seın. tifo, kızll, za.tnrree, grip gibi mllc_ golü JV.ptı. 20 nef dakikada otm.J~ ... _ * llata"'d& :tpek'çll.ltğtn 1Mdşa.tı için bir goçmen :lOOyiiınden başka muilıtelif kBy-
l~ ;ıstıllerle meşguldür. Bu aınaı m eaaese- roblk hutalıklar aeyrederken birdenbire uu-.:ı. " la til pı1 k 1 ı..~ "tın 3648 i CavadadıT. böbreklerde b1r ntihab tavazzuh eder. ~e çarpan tütüne yıldmm tdb1 yet~n 8a - bôcekçillk ~u açılma.sı ka.rar'laşmış • lere i Ye sure e ya aca ev erle uc-

f elemenk Hindistanındaki clemiryolla· Baza.n da böyle intani bir hastalık yok. llmtn topu kaleye sokmıuıfle Altınordu !-O tır. raber bu sene Çorlu b:z.asmda 368, Te-
rı5ııın uzunluğu 7365 ld]ometredir. Bunun ken de şiddetli blr soğuk algınlı~ı neti _ mağlfib vaztyete d~tQ. B1r milddet 80nra * Ya:püan llllt.etwt!kleıre IÖfe bU 'Yll Mer - ki.rdağ merkez kazasmrlla da 132 evi~ 
399 kı"lomeh.esı· Cavıının,• 1966 kilome.t- i b. bö'b k uuı..-"' -·'-,..- " blllr Galata.!arny blr pe.na.Itı ta21&Mı Falı::ıı.t :ta.. t . " d '- d ces ır re UA&Jl ;ı.uuu .. ı: e ... e . leci v.4aıı..- ""t"n" ~~ .. ı ~ır rı'o.nJonl -- mııdekl ekinı sahAsı geçen seneye n1&betle edilecektir. 934 den 9"40 senesi b!l~na 
'" de S L ·ss~sı"ne ü"me.a.te ır. Hastada der,.,..et hararet _ _...._ 'drarın ~· ısıı..u vu u "' ~...,... ..... .,ıı a "'"" ....... ft.. ~t•- 1 ı b•ı .. esın --s· omatranın ru ""' " 425 bi ... .., ann.ı., .ı: tarm~a muvaffak oldu. Son dakfka.lft-'a Al= yl}Fıde an Qltı .ı.--..ır. Du ·ı.uı. çe v.,. • kadar Te1d:rdagw vilaveti da.hlline n .. 

Sornat d mesahası: n miktarı çok azalır, göz kapaklarında, el- """' ,. .. , J kil ra a asının 7 ·ı tınordu bttyftk gayret sartettiyııe de _, ..,.._ de lbu yıl mab81zlü pek bereketı.o\,Llr. ~-~]arı 3-68 72 v,o !1...-Jı.gv olan 965 6 hane• 
0ınctre murabbaı· nüfusu ise mı yon Ierinde, yüzünde fi.ller görlllftr ve bun _ &"" .J- ..ı.lC.> J"' <l.ld .ı: 

60o b ' h. l · Palt!mbang h t h t etr fınd J')a.m.ndı ve maç Gale:tMarayrn l!-0 gallbtye_ . . A • • • • 

( indir. En bı.iyük .şe ır en . d" ıar as anın ve a.a anın a akile_ tile bitti. Blltlln oyunda ~ ~arpan en en.. lik göçmen is'kfuı edilmiş. şımcliye ka-
10s bin nüfuslu) ile Medan (80 b~) ıll rln nazarı dlklrattni celbeder. o zaman t.eresan tıldlısa Altmor<iu sal açıtı Ba.Hmle, Ankara borsası dıar y~ni yQpıl.makta <>lı:ıtn ve bu sene 
Soınatrada petroldan maada, yme~ derhal idrar tahllıll yaptırılır, derecesine 

!))•den olarak altınla ~ümüş te elde t-dıJ- göre a-z veyahud çok miktarda a.lbomln Galat.Maray sol açılı Bülendln şa.yam hay_ Açılış - Kapanış 25 Ma.yuı &40 fiatlan yapılacak olan haric 6352 f'V yapıl~ 
~ektedir. Felemenk Hindi,tanında. elde yanı yumurta alo mevcud oldu~ tesbit ret acemW.kleri id1. ıbunJ.ara 279389 dekıaır toprak. 364~ 
kdilcn kalay iıe, Sorcuıtr•ı civarın~~ı Ban· edlllr. İdrarda albomln aramak zor bir M. T. Ö. ÇEKLER öküz, 5H 1 pulluk. 449 arolba, 65 3 78,t 
d~ Billiton, Sinkep adal~nnda ıstıtr-\ e: şey değildir. Doktor bulururuı.dığı yer - Balkan bisiklet mUsabakılarına Ac;üq..Kapanı kilo yemlik lbugwday. 290421 o kilo to-
L''11tclttedir. Son yıllar içınde sene •. a

1 
lerde bunu siz de yaapbllirslnlz. Bir cam Lcllldra 1 Bterlln -lll~ iıtihsa1atı 20 bin tona kadar yukse - tüp içine blr ml'ktar fiiphelenllen idrar dUn BUkreşte başlandı Mew-York ıoo Dolar 164.15&.24 164.40 hum1uk. 11340 lira da döner sermaye 

lkıiltir. konulur, ı..plrto llmbuında kaynatılır. Bükrefte Blrlnci Balkan bis1klet mtıaaba.- Part.s 100 Frank ıl.96876 v~rilmiştir . 
.J.18ütün Felemenk Hindistanında elde e- Eğer fdrar ktıynadıkt.an sonra bulanı - e.s1lnl .... na-o ıoo Bu r-n.1.ama "'Öre nüfus l-..... .. ıııa isaı. qı c f l SomatTa. yorsa idrarda alıbom1n veyahud fosfat kalnrı d:Qn b~ mer e yapı.ımı,,ttr. 1'11.MAü I.J.rot 8.41175 ~ e. ~ 
d n petrolL"tı yarısından az ası, eml!hı vardır. Eğer bu kaynamış ve bu- Miisabt.tal&ra Tlh'k, Yunan, Rumen Te Bul- Cenevre 100 tnlç. J'r. 16.8623 bert eden arazi 8 dekar kadardır. Bun~ 
a İstihsal edilmektedir. lanmış idrara birkaç damla utd nitrik gar btsikletçilerl lfl:iralı: etmifJlerdlr. AOJ,llf Atln& 100 Drab:mi 0.9976 dmı ~ pl8nlı inşa edilen bu evle .. 

'1· Bundan on yı) önceye kadar, Felemenk damlatınsanız der fosfat t.cıe derhal erir mera.siminde Balkan gençUğlnın bera.berH11 llofya. ıoo Leva I.- rin birer de'kı6ırlık da ibaih~leri vardır. 
' •tıdiııtanında elde edilen petrolün en ço· ve idrar 'berralı: btr manzara ahr. !.1er tebarüz ettir~. oaıman mmı In.al1lardan J&dı1d lOO Pe(ıet& 14

"
455 Bü'tıi.in ibunlara rağmen köyünü, evint 

~ Borneoda istihsal edilmekte idi. Fakat alboınin 1.'!e bulanıklı'k devam eder ve dl- sonra her milletin hayratı direklere 9ekll - Buda.pefte 100 Pengil 30.0625 ~ "nd.,de Amcrikalola<a aid Standn•d bine te.e'8!\b eder. • ""-"'· ....,., lOO Ley ol625 tıerkoden lıayvanını. pull~u sataıı; 
tol ı. Petrol k~mpanrası, Somatradaki p~t- .Asid nitrik bulunamıyan yerlerde böv- Sürat yarışında Tallt Rumeni, Yunanlı =~a :: ~ar :!·:!25 evini haralb eden güçmenle:re tesadUJI 
tir ıatihsalatını artırarak Borneoya geçmış- le kaynamış idrar içine beş on damla ıı_ ~~~~ı, Bulge.r da Rumen! ma.ğl1lb etmış • stokhol.m 100 İsveç K.r. Sl.0975 edilmekte ve iSkfuı dairesi ayrı.crıl bun- . 
ı · Gene burada İngiliz - Holanda petrol mon su'"' da damlatmak bize bir derece_ larla da rn~<::gul \bulunmakta.da-. , ıı:11ll1 'R D ı;:.~11 d b .. yük J - - Bu müsabaka netice.sinde Bulgar Yuna _ -ı b- Panyası olan oya! aç ~ e u ye kadflr fikir verebilir. Limon da bir a_ Esham ve talıvilit Bır· sene evvel 'r"".-ııı.:.ı.cv .ı.....11....um ısı ... ı..:. ıt f 

1
. k d nı diğer bir Bulgar sporcu da Talft.tı ma~. ·---------- ı~ .r.ıvJ w.u. au 

aa ıyet gösterme te ir. siddir. Eğer idrarda a.lbomln olduğu bu •· ~.ı Hindonezya takım adalarını teşkil ed;n suretle tesblt edilirse 
0 

zaman yirmi 11lb etmI.tler, bu .suretle iki Bulgar bisiklet- 1938 % & ikramiyeli 19.- istasyonundan getirflen iki traktör bu 
"qa) d d " d B ) e- çisi bugün yapılacak finale kalmışlardır. ~ 1938 % 5 hazine tahv 75.60 ..n... ]j:h,.;ıı.1,....., :.... 1 000 d-'---1....v 
"" ar an biri e dorneo ur. orneo, .11:...1. santllk miktar toplanır. ve ta.bllle sene u~ ce •v=.•.ııu"""»' vıe . ı::Acı..n..1111. 
•ıı c· l k uvn• turluk taldb müsabalt:ıı.sıns. bugün devam e-n ıne ve Gretlandiya müstesna 0 ma gönderilir Çi1nkt1 böbrek hastalıklarında dUecektlr. ı. arazi ekilrn"ye lbaşlanml§'.tır. 
~~re dünyanın en büyük aJalarından _bi· albominden daha baŞka .şeyler idrarda ··-······· .. •••••• .. ·-·············--·--···-···-··-· 
lQ ır. Borneonun rnesnhası 5 39,500 kıl?- bulunmak lfızımdır. Onu a.ncak ltlborn • 
) ctrc murabbaı: nüfusu ise ancak 2 mıl- tuarda tanı tahlll :vapıldıktan sonra ta _ 
d0tı 200 bindir. Bomeo ile bunun yanın- yin mümkündOr. Ve bu behemehal ya _ 
t 11ki Tarakan adasında, Felemenk Hindis- pılmalıdlT. Böbrek Mstahklannda ne 
~rııııın en zengin petrol kuyulnrı bulun~ gibi tedblr'ler almalı: IAzmıdır? Bunu da 
l' alttadır. Buradaki petrol istihsc:J.atı 1ıRo- yazacağız. 
IQil.I Daç Şell ıı kumpanyasm'\ aiddir. Fele- 1-----------------1 

Cenb lstlyen ekayuea.lanm.m posta 

, ,uta yollamal&nıu rlea eı!erlm.. Aksi tak. 

•trd• t.teklerl arakabelesls blaltBlr. 

İşçi yurddaş: 
Billyorsun kl, kullandığın makinelerin 

ve Metlerin çoğunu dl§andan alıyoruz. 
Şimdi dışarıdan makine ve llet satın al. 
mak işi giiçleşti. Çünkü: Bütün mlllet
ın~ kendl baıjlarmın derdine d ""·tüler. 
Onllll iç1n elindeki makinele 
lerln füıtüne titre; onlara ço, 
bl iyl bak. 

l'·crık Hindistanına aid yazdığımız geçen 
t~~larımızdan birinde de izah ettiğimiz 
~i Borneodaki zenııin petrol kuyu]arı Ja
~ ıılann fevkalade büyük bir alakasını 
~hnelttedir. Buradn Japonlar bir petrol 

tiyazı koparmağ:ı muvaffak oklukları 

Ulusal Ekonomi ve Antırma Karamu '--_________ _, '---------....ı 

ATINA, S .LANIK, 

- L 
SOFVA ve BÜKREŞTEN 

Hareket eden nç motöılo .. Deutsche 
LOfthansıı • tayyareleri, Almanya ve 
beynelmılel hava hallan ile muntazam 

irtibatı lemin atmektedir. 
Her tllrlO. izahat ve biletler için 

HANS WAL TER FEUSTEL 
Tayyare biletleri satışı Umumt scentasına müracaat olunmalıdır. 

Telgraf adreii: HANSAFLUG, Gelıta Rıhtımı 45 Teletan: 41178 

-· 



8 Sayfa 

Bayanlarımızın ıizli tuYaletlerinde kullanacağı gayet 11bhl, 
afak, yumupk Adet bezleridir. 

Har yarde F EM 1 L ve B A Q LA R 1 N 1 arayımz. 

/-' ~ 
(: \~~ ,,., 

..... . 
~ ;;::,:-

~ -.. 

SON POSTA 

~ 
Ankara } ... adycıu 

DALGA UZUNLUÖU 

iMi DL ın Kes. iZi Kw. 
TA.Q. 19,H m. ISJııs J[a. ı• Kw. 
T.A.P. 11,11 m. 9'65 Kea. IO Kw. 

PAZARTESi 27/5/ 1940 
12.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, 

12 35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.50: 
Müzik: Muhtelit şarkılar (Pl.) 13.30 - 14: Mü 
zık: Karışık proğram CPl.) 18: Proğram, ve 
memleket saat ayarı. 18.05: Müzik: Hafif 
müzik (Pl.) 18.30: Müzik: Radyo Caz Orkes. 
trası <Şet: İbrahim Özgür.) 19.10: Müzik: 
Saz Eserleri. 19.30: Müzik: Eski İstanbul şar 
kıları. Çalanlar: Hakkı Derman, Şerit İçli, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay, Basri Üfler. O • 
kuyanlar: Tahsin Karakuş, Cel3.l Tokses. 
19.46: Memleket saat ayarı, Ajans ve mete -
orolojl haberleri. 20: Müzik: Halk türküle -
rl. Aziz Şenses ve Sarı Receb. 20.15: Müzik: 
Okuyan - Nebile Raif. Çalanlar: Kemal N. 
Seyhun, Fahri K'opuz, İzzettin Ökte. 1 -
Şemsettin Ziya - Şetaraban şarkı: (Ey gon. 
ca açıl.) 2 ~ .........• Şetaraban şarkı: (Nev. 
baharı hüsnüne.) 3 - Bimen Şen - Şetara -
ban şarkı: (İdini tebrik için.) 4 - Deniz 
otlu _ Şehnaz pusellk şarkı: (Yolun bula -
marn.> 5 - Rahmi Bey _ Şehnaz şarkı: (Ey 
dilberi lşvebaz.) 20.30: Konuşma (Umumi 
terbiye ve Beden terbiyesi,) 20.45: Müzik: 
Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe, Cevdet Ko • 
zan. Okuyan: Mefharet Sağnak. 1 - Servet 
Bey - Hlsarpuselik şarkı: <Bir Metise var.) 
2 - ZekAi Dede - Hisarpuselik şarkı: (Vus.. 
lata nail de etse.) 3 - Mustafa Çavuş _ Hl. 
sarpuaellk şarkı: (Dök zülfünü meydana gel) 
f - Cevdet Kozan: Ud Taksimi. 5 - Halk 
türküsü: <Esmer bugün ağlamış.) 6 - Halk 
türküsü: {Yürü dilber yürü ömrümün varı) 
IU.10: Konuşma. (Fen ve Tabiat Bilgileri.) 
21.30: Konser takdimi: Halil Bedii Yönet • 
ken; ve MüZik: Radyo Orkestrası (Şef: Dr. 
B. Praetoriua.) Solist: Licco Arnar, Violonıst. 
ı - Mendelssohn: Keman konçertosu. 2 -
Weber: Euryanthe operasının uvertürü. 22.30: 
Memleket saat ayan, Ajans haberleri, Zira -
at, Esham - Tahvillt, Kambiyo - Nukut Bor. 
sası CFiat.> 22.50: MüZfk: Cazband (Pl.) 
23.25 _ 23.30: Yannkl protram, ve kapanı.t. 

* SALI 28/5/lMI 
12.30: Proğra.m, ve memleket saat ayan, 

12 35: Ajans ve Meteoroloji haberleri. 12.SO: 
Müzik: Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fer. 
san, Fahri Kopuz, Refik Fersan. 1 - Oku -
yan: Melek Tokgöz. 1 - Rlfat Bey _ Hicaı 

A ~ Z IJ li
~ şarkı: (Qülşenl hüsnüne kimler va.rıyor.) 

2 - Ahmed Raaim - Hicaz tarkı: (Can hu. ta gönnı.) 3 - Bedriye Hoşgör _ Hicaz şar. 
kı: CMümtezlo aşkınla.> 4 - Fahri Kopuz -

Cazip ve sehhar kadın güzellik ve letafetinin ideal muhafızıdır. Hicaz şarkı: CBa.har olsa çemenzar olsa.) 

INGİLIZ KANZUK ECZANESi - Beyog" lu, lstanbul 2 - Okuyan: Sadi HoŞBeB. 1 - Cevdet Çağ_ 
la: Keman taksimi. 2 - Sedad öztoprak -

•••••••••• .. •••••••••••••••---~ Hüzzam şarkı: (Cefayı hlerinle.) 3 - KA _ 

ı ·ı· • d } zmı Ua • Hüzzam şarkı: (Benzemezsin kim. 
ngı iZ yapJSI yeni mO e seye.) 4 - Salahattin Pınar - Hüzzam şar. 

C O 
la: (Bilmem niye kalbimdeki yare.) 5 - Sa-p H 1 L dettin Kaynak - Hüzı.am türkü: (Erzurum_ 
da. bat olmaz.) 6 - ..•••...•• Hüzzam türkü: 
(Uzun olur efelerin bıçatı.> 13.30 _ lf: Mü
zl.k: Karışık proğram CPl.) 18: Protram, ve 

R A D Y O L A R 1 memleket saat ayan. 18.05: Müzik: Konçer
to CPI.) 18.30: Cocult saatl 19: Müzik: Fa _ 

G E L M 1 Ş T 1 R 
~~nsH'!e~e~~ıo~e::!:ı~r~~~:aic'":~u:ın; 
CQittç:l.nln saati.) 20.15: Müzik: Ankara Ra.d.. 
yosu Küme Ses ve Saz Heyeti. İ.dare eden: 

ile tedavi edlllr. 
Kanın en mühim unsuru, kırmızı yuvar· 
lakcıklard1r. Onlar1 daima çoaaıtmakla 
vücudunuzun mukavemetini arttırmış, 
kansızlı'1• ve zafiyeti gidermiş olursunuz. 
DESCHIENS şurubu; kan,' kuvvet, 

iştiha ve gençlik temin eder. 
Bütün hastahkların nekahat devrele

rinde kemali emniyetle kullanılır .. 

Reçete il• aatllır 

Meıı'ud Cemll. 21: Konııtma: Cİktmd ve Hu 

Galata HELIOS Mu"essesab ~-~ 21~=M~=~~~ta-------------------------~1 
rafından Vlyolonael Solo CBach _ Suıt.> ---~---.------~---~---~--~~~--tJ 2UO: Müzik: Küçük Orkestra (Şef: Necib .. 

~-----------------------~Atkın> Soprano Bedriye Tüzünttn iftlraldle. ESKİ Ye YENi ROMATiZMA, slYA· 
SOMER BANK 

SELLULOZ SANAYii MüESSESESiNDEN: 
MQessesemlzln lzmit Te Hir gtımrtıklerdekJ, (Malin gQmrQğe vuru

dundan çıkanlmasına ve buna mtıteferrl bllto.n muamelabn ikmaline 
kadar olan) ışlertnln tedviri, nakliyat TeTa bu f1bl iflerle tştigal eden 
bir mQesseseye tevdi edilecektir. 

Bunun için: 

1 - Tlrkiyenin her yerinde gtlmrtlk komiayoncaluğıı yapa• 
bilmek 

2 - Sellüloı aaaayiin• aid iptidai maddelerle infaat ve ma
kine akumı üzerinde • Glimrlkcllllik bakımından • lbtiau 
aalıibl elemanı haiz bulunmak. 

a - Mneueıeain ifleı iD. iltenilen laer yerde ifaya her an 
amade bulunmajı kabul etmek. 

4 - Nakdt Yeya itibari ( Banka mektubu) olmak tlzere ... 
garl iki bin liralık kefalet Yerebilmek. 

5 - Kunetli Ticari referau gllterebilmek eautır. 

Bu lfl deruhte etmek 1.Uyen mOetseaabn yukarıda Yazılı praltt 
tamamen kabul edebileceklerini ve bunun totn ne gibi bir euı dahi
Unda ve nekadar Qoret talep etmekte olduklannı bildirir . dllekc;eyl 
azami 10 Haziran 940 tarihine kadar (lsmit • Somer Bank SellOloı la
naytt maeaeeseıl mOdtırlOA'Qne) ıondermelerl. 

Dalul fu1a izahat izahat lstlyenlerlıa Jzmllte maeuese 
servlılne m11raca8llarL 

sı(lıNAK ve iNŞAAT 
Baş mQhendlslJklerde ve f &tibk4m mQtabaısıslıklannda bulunmuı YQkıek 
diplomayı haiz bir z,abn nezareti albnda gayet uom ve feıınl s!:~: 
yapbnbr. Her nev'i inşaat ve tamirat ve boya işleri yapıbr. &oku • 

~--~Galata Tlnel CiYan Gllllwa No. ta Teh 43601..---~ 

ı - wnıı La.utenschlager: Yıldızlara doğ - TIK - WMBAGO • OMUZ - ARKA ., 
ru. " - Bernhard Kut.sch: İapa.nyol kaprisi. BEL • DiZ • KALÇA •e S-JC...L .ı .... 
3 - Ziehrer: Der Seha Tmıet Ster operetin. " vas- e-
den valsler. 4t - Hel.nrich Strecker: Kalbi _ bldanndaa Deri gelen flddetli 

1 mln sahiblain. 6 - Emmerich Kalmann: Ho •inlannı 
ıa.ndalı kadın Operet.inden potpuri. 8 - ac_ 
herapow: Pavlova (~vals.) 22.30: Mem -
Jeket aat ayan, .AJana haberleri, Ziraat, Es. 
ham - TahvtıA.t, Kambiyo _ Nukut borsaaı 
(Fiat.) 22.50: Müzik: Cazband (Pİ.> 23.25 _ 
23.30: Yarınki proğram, ve kapan11. 

······························································ 
İlan Tarifemiz 

Tek sütun santimi ..................... -.. 
Mltil• 400 hruı 
Nhil• 250 )) 
Mltil• ıoo )) 

OörJüncii aahil• 100 >> 
iç sahifeler 60 » 
Son aahile 40 » 

Muayyen bir müddet zarfında faz., 
ıaca DUktarda ilA.n ya.ptıracak.lar 
ayrıca tenzillUı taı1fem1zden lıltltade 
edeceklerdir. Tam, 7armı ve çeyrek 
aa.yta illnlar için ~ bir tarife derplf 
ed1]m1ft1r 

Son Po&tamn tıcart 111nlanna aid 
lfler için fU adre.ae müracaat edll. 
melldlr. 

Dlnelbk KoHektil 81rkeU 
Kabramamade Bu 

Ankaft caddeU 

····································-························ Son Posta Matbua 

Nefl'iyat Müdilıi1: Selıim .Ragıp Bm.o 

... • ,......LEBI: S. Ragıp EMEÇ 
DADK" A. Bkrcm VŞAKLIGlL 

Devlet Denlzyolları 

MUdUrlUGU 
ltletme Umum 
lllnları 

ı _ tdaremiZ thttyacı olaralc 1.96XD,IOX19.60 metre ebadılld& ve f&?tnamealnde ,. • 
zı1ı vaaıfda. 60 ton kömür nakline elftr1tll bir mavna .satın aJmaeatt.u. 

2 _ Ekalltmest 27 /Ma.yıs/1940 tarth1M mfilad1f Pazarteal aüntı aaat 11 de Tcıplwn9d' 
alım satım komisyonunda. yapılacaktır. 

3 _ Muhammen bedeli (1800) lira olup muvakkat teminat (136) llr&dır. 
.f - iateklllerin §al'tna.meJt ııörmet 1çln herıün, ek81ltme lOin de }'Ull1 san ,. ... 

te komlSYona gelmelerL <3881> 

Sinop Cümhuriyet Middeiumumiliğinden: 
sınop umuml cezaevindek1 mabkimı n mevkUflann 940 mall Jılı 10ID4• 1ldllcıel 

255 ooo ili. 365,000 aded ekmek 17/1/MO ıtntinden ıtıbaren on bit liln mtıdıdıMlıt '9 
u.Paıı urr usulile ek81ltmeye çıtarılmJttu'. 

Yevm119 700 llll 1000 ekmet ver11ecett1r. 
Bedeli muhammen 13308 l1ra olup teminatı muvakbte 2IOO llradlr. iıwe INNI 

P&zarteıli gtınil sa.at ıt de 81nob c. Mlddelumumllili daire.dnde ~. 
şartname tatil gilnlerinden maada berltln Stnob o. Mtıddeiumumiltlt lralemln"'e .... 

rülebllecell lli.n olunur. c39H• 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşımndakf muayeneha
nesinde öğleden sonra hutalannı 

kabul eder. 

Doktor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

Divanyolunda 104 numarada hlrp 
lıaata kabul eder. Telefon 210M a.I 


