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• • 

lngiliz ve Fransız liloları 
• 

siiratle lskenderiJ•J• gelirorlar 
• 

Amerika, ltalyanın teminat 
verdiğini teyid ediyor · 

Roma ve Vaşington dün mühim sigasi 
mükalemelere sahne oldular 

· lngiliz Başvekili dün: "Harb kruvazörl 0 T"inden ve deniz tayyare1erinden 
mürekkeb bir İngiliz ve bir Fransız fJosu lskenderiyeye doğru yol alıyor,, dedi 

Jngitız saffı harb gemileri Maltadan açık denize çıkarlarken 

Amerika sefirinin 
Mussolini ile 

mQlakatına aid ifşaat 

İngiliz Bügük Elçisi 
Akdenizde .b ·r sürpriz 
olacağını zanne lmigor I 

• 
- Büyük Elçi dün gece Sofyaya :-:a reket ederken 

"Son Posta,, ya beyanahG bulundu 
t 

• 
lngilizler Trondhagm'ın 

cenah kısmından 
geri çekildiler 

Kıtaat, Andalsneste tekrar 
gemilere irkab edildi 

lngiliz Başvekili: " Trondhaymı iŞgale muvaffak 
olamadıksa bundan alelacele hüküm çıkarılmamalıdır. 
Muharebe devam ediyor ve bunun neticelerine a~d 
muhasebe yapmak zamanı henüz gelmemiştir.,, diyor 

f Çemberlaynin nutkundan bir pa~ça 
Almanlar Holiindayı, Jıahud Belçikayı veya ayni zamanda her 

ikisini birden istüaya hazırdırlaT. Vahfi ordularının Avrupa cenubu 
ıarh:sindeki masum komıularına aid topraklara doğru akın etmesi 
de mümkündür. Almanya garbde büyük bir hücuma, yahud /ngilte· 
reye harp kahir bir taarru~ hazırlanırken bu saydığım hareketlerden 
birkaçına da teıebbüs edebilir. Almanları hezimete sürüklemek için 
en müsaid sevkiılceyfi hareket hakkındaki fikrimizi dütımana ilıa 
etmek delilik olur. Fak.af her an zuhur etmesi muhtemel hayali ehem· 
miyeti haiz ve beklenmedik ahval karıwnda hareket serbestimizi 
iıkcil edebilecek ıekilde kuvvetlerimizi dağıtmamız veya teksif.) 

......, ________ etmemiz doğru olmaz. 
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Her gün 
Yeni bir garb 
C~phesi 

Ekrem 

ondrada çıkan News Chronicle 

ga7.etesinin 27 N'san tarihli mis- • 

hnsı gözlerimin önünde duruyor. 
Bu nüshadan, b:ışmuharrir Cum

mings'in Norveçte müttefiklerin ağır 
zorluklar karşısında kaldıkları kanaatin
de bulunduğunu öğreniyorum. Yazdığı 

aynen şudur: 
- .Buraya gelen haberlere göre Al

manya Trondheim muharebesini kazan. 
mak, ayni zamanda da Norveçi derin bir 
sed ile İsveçtcn ayırmak için kuvvetli ve 
devamlı bir gayret sarfetmektedir. 

Şark ilerleyişi muvakkaten durdurul
muştur. 

Fakat harekata tekrar baş1amak için 
Almnnyanın cenub sahillerine topçu ile I 
ağır levazım çıkardığı ve şimdiden zırhlı 
otomobil kıta•ıarmı kullanabilecek hale 
geldiği anlaşılmaktadır. 

SÔN POSTA 

Res .. mli M'akale: 
Sözün kısası 

lstanbul abideleri 

~----- E. Ekrem Talu ....Jı r 
~ iridk neşriyat san'atkanmız S~ 
~ dad Simavi mUli kütübhanemizEf 

nefis bir eser daha hediye etti. YornJ,ıl 

mak, usanmak bilmiyen şuurlu bir sayiıı 
zevki selim ile imtizacından doğan bu e• 
ser cİstanbul Abideleri:. ünvanilc birkaç 
gündenberidir, kadir bilen ellerde dola~., 
maktadır. ~ 

Güzel san'at aşıkları iç-in ist3nbul eze•l 
Ii ve ebedi, zengin bir mevZl'dur. Bu eş-) 
siz şehir, ta Boğaziçi kıyılarında kurul.I 
duğu günden, fakat bilhassa koca Fatihin 
clile Türklük camiasına katıldığı andan 
itibaren cihan şairleriniı1, nasirlcrinlin,! 
ressamlarının, mimarlarının. hasılı sana .. , 
yii nefise erbabmm bitip tükenmiycı1 

hayranlıklarını, cemilelcrini celbetmiştir. 
Dünyanın, tarihe geçmiş yedi harika-· 

sının sekizincisi olmağa IUyık bu ilfıhiı 
beldeyi. Türk dehası, asırlardanberi süs..J 

cTrondheim:. e hakim olmak için ya
pılacak muharebe yskındn vahim bir 
safhaya girecektir ve müttefikler cınlı
yorlar ki, bu muharebenin neticesi Nor. 

İnsan düşmanından bir !af eseri olarak nefret eder, jnti
ku:-n almayı dü§iipür. fakat tembelliğin sevkile sükı1n bulur, 
intikam almaktan vaı:geçmesinin sebebi de gene bu tembel-

Ne nefret et, ne de intikam almayı düşün, faydasız his. leye süsleye bir kat daha kıymetlendir 
]erle bocalanarak kaybedilecek vaktin yoktur, düşmanını miş, sayısız abidelerilc onun snn'at ba~ 
kederınden çaUatmak mı istiyorsun, hergün biraz daha yük~ kımından da, manzarasını ebedilcştir.il 
.selmeye çalış. miştir. I veçin akıbetini tayin edebilir.~ 

Bu makalenin yazıldı~ı 27 Nisan ile 3 
Mayıs arasında 6 gün geçti. Bu 6 gün 
içinde de neticesine o kadar ehemmiyet 
verilen muharebe yapıldı ve Alman kuv
vetinin muvaffakiyeti ile neticelendi. 
Bugün şimaldeki Almarı ordusu ile ce
nubdaki Alman kuvveti birleşmiştir. Nor
veçin cenub ve orta kısımlarına hakim 

=::~:=::~:-=:::==~-:ı::-::._:-::ıı::::::==:ı::::::==:~=======ıı::========~~~====-====-=====ı:oı:w::ıc::======= Türk dehasının fatanbulda tecellisine 
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Londrayı ı········································ ................ , Şanghagda isal eylemiş eserlerdir. 

H b
• f k · Kiiinatm en nefis bir dekoru içeriı:indd 

Saran "Rumb• ergun ır 1 ra ~ Tercümanlık yapan İstanbul camileri birer atlas mahfaza Oli 

i: ' Çin kızları tasına kondurulmuş, paha biçilmez incl görünmektedir. Bununla beraber hü~üm.. Kasırgası,, 
de İngiliz meslekta~1mızdan ayrılacagı2: .-..,.--.:o' __ _ 

Norveçin akıbeti taayyün etmiş değil- , _ Lon~r~, bu harb 
dir. • gun!erının buh -* 

1 
ran lı dakikalarına 

Müttefikler Norvecin kara sularına rağmen yepyeni 
torpil dökmekle hedefi •hemen göze çar- bir dansı alk~.şla -
pan bir plftn takib ccHyorlardı: ma.ktadır. yucud-

Almanyanın şimalden demirle bakır lenne harıkul~de 
gc-tirtmcsinin önüne ~cçecek'eı di, tav- ı inMna1.ar verm~k 
yare ve deni7.altı hücumlarına knrşı Şi.: kudretıne :malik 
mal denizini daha ivi kontrcl edeceklerdi, ı olan Gal~t~ ve ~ 
İsveçi dP. daha kat'i bir nii ruz altına ala- Leonardo ısmınde- . 

klardı [ ki artistler c Rum- ~- ::;;.:; 
ca Alma~yanın Danimarkayı işgal etme- ba kasırgası:t -~ .ver~ikleri ~u yeni 
si. sonra da Norveçe askPr çıkarması hem 1 dansla pek 1>uyur '1,ır muv,.ffakıyet ~a
brdefin. hem de plfınm genişletilmeı;ini , zanmışlardır Şimdiki Londra sosyetesm. 

Ar~mız~a fark var 
Bir hayır ceımyeti için iane toplı

yanlar Baron Jarı. Roçi!ıfe de müra. 
caat etmişlerdi. Baron onlara bin 
franklık bir çek verdi. lam~ topltvan
lar bu parayı az bu!muşlardı· · 

- Oğlunuz dahc;. fazla verdi. 
Dedi!er, Baron J an RoÇild .. i(hlVl!O 

verdi: 
- Olabilir • .ıramızda büyük bir 

fark var. O zengin bır babat'ın oğlu
dur. Ben öyle değilim 1ci! •. 

"---------- ________ ;; 
Bir lng:·rz hikayecisine 

inme indi 
Müttefikler Norveçe derhal yardım ___ ....._ İngilizlerin tanınmış romancı ve kü-

kuv\Tc>ti göndermek'e kcndil~rinP. • daha Müs!flkbel salh mualı.iesini çük hikayecilerinden Theodore Powys 

clb ]d de hep bu daru oynanmaktadır. 
mu o u. 

gpnfş b:r hareket sahası acıYorlarch: k:m/~r hazırla~a/ıqmış? bundan yedi sene evvel kansına şöyle 
Norveçi t-:gale muvııffnk oldukları tak- • aemişti: 

dirde Almanvanın şimalden anhi!ı itha. 57 yaşlarında bulunan, İngilterede c- Artık yazıcılık h<:yatıma son veri-
lAtı önlemekle kalmıvacaklar. bizzat Al- Chichester Piskoposu doktor Bell. yorum. Zira yapılacak daha mühim bir 
manvanın simal ve Baltık sahillerini de 13rightonda şe.r.efine verilen-ıbir ziyafette, 
telınid edebi'ecek bir vazivet ıôreccldel'- bir hitabede bulunmuş ve son harb ha -
di. Bu şekilde bazı komnlika~ion ihtimal- diselerine temas ederek: 
terine rai?ınen muharebenin bir df'rece - Müstakbel sulh muahedesi kırk ya-
kısalması ibtimali de vardı. Simdi son şından aşağı olan gençler tarafından ha 
günl~in askerl harPketlerinden sonra u. zırlanmalı ve tahakkuk sahasına konul-
1 ... ıklasmı~ ve tahakkuk etmesi ~ancfan malıdır .. demiştir. 

işim var. Bundan böyle, kendimize evlıid 
edindiğimiz kızımız Sıuzana bakacak, o. 
nun tahsil ve terbiyesile uğraşacağım.:. 

Tabi!erin cmeşhur 1ngi1iz romancısı 
Hardy'nin en mükemmel halefü diye an
dıkları Powys söziiniı tutmuş, ve pek 
nadir olarak yazmış, hep kızile meşgul 

eksiliniş olan ihtimal, bu ihtimaldir. 

""' Va7jvetl sövJe wütalea ~debi1iriz: 

olmuştur. Fnkat muharrir jki sene evvel 
/nJ!iliz akademisin~ alınan büyük btr felakete ugıamış, kenui.ııine 

~imal denizi f n~=ıterenin elind~dir. 
düc::man hava kuvvet1Pr;nin mütem:ırli 

iz'a<' harPk"tlerinr raamıPn müttPf;kler 
askeri naklivan tPmin edPbilirler. Kuv
vetıf'rfni arf1r'>b:lirlPr. f cn!:ıl Pttiklı>ri 
nokta'~rda tahlrimat :vnnııb:ı'rlı>r, 'R11 

kuvvetleri cıktıkhrı noktalar~an dPnlze 
dCikmek Almım ordusu için mümkün de
ğildir. Bu kndar büviik bir muvnfrnki ·e
ti ümJd edemez, hatta tahayyül dahi e. 
demez. 

Buna mukabil: 
Alman ordusu da, mademki Almanya

dan takviye kuvveti getirtmek imkanını 

bir genç kızın foblosu inme inmiştir. O zamandnnberi de ya _ 
talak olan muharriri yedi yaŞ'lndaki ev-

Londra resim ve san'at akademisi, 16 lôdlığı asla yalnız bırakmamakta ve ona 
yaşlannda bulunan :i\faureen Bums is - ı hergün istediği kitab!ardan yorulup ti

mindeki bir genç kızın ynğlı boya bir tab- sanmadan okumakta, arada sırada yazdı· 
losunu beğenerek akademi serg)sine ka .. ğı küçük hikayeleri de gösterjp fikrini 

bul 'etmiştir. Tablo b;r portredir ve cbir almaktadır. 
delikanlı portresi> adıJ'l taşımaktadır. Vel ............................................................. . 
genç ressamın ilk yağlı boya eseridir. Ken T /' f ", V 1 M 
disi portrede ihtisasını yapmak arzusun- MAYIS 
dadır. 

Boksör Karpenli!JB 
bulmuştur. mademki işgal etti~i sahayı ta,•uare çavvşu 
genişletme fırsatını elde etmiştir. onu da I . 
cemrbi ve orta Norveçten çıkarmak pek Dempseye yenılen meşhur Fransız 
güçtilr, }gkandinnvya ile Finlfındiyadan boksörü Jorj Karpantiye Fransız hava 
bakırını ve demirini. Danimarkadan da kuvvetlerinde ~avuşlukla vazife görmek 
yiyeceğini almakta devam edecektir. tedir. Arada sırada da cephe gerisindeki 

Şanghayda ec -
nebi seyyahlara 
tercümanlık işle • 
rinı, hususi mek
teblerde yeti~ -
rilmiş genç Çinlj 
kızlar- görmekte • 
dirler. Muhtelif li
sanlar bilen bu 
genç kızlar, bir 
Avrupalı gibi gi -
yinmekte, şehrin 

rukkate şayan yerlerini müş erilerine vu

kufluca anlatmaktadırlar. Çin alakadar 

makamları tercüman!arın 20 ile 25 yaş a

rasında olmalarını şart koşmakta ve eli 
yüzü düzgün bulunmalarını istemekte _ 
dirler. 

20 sene sonra istedigi 

yemeği yi,qebilen adam 

taneleri gibidir. 
Bu eşi bulunmıyan nadide ko11eksiy~ 

nun ötedcnberi fihristini yapmağa heve"' 
edenler çok olmuştur. Bn fihrlstlerdem 
cHadikatükevami:t meşhurdur. Lakiı( 
H-adikamn neşri tarihte resim basma\ 
imkanı bulunamadı~dan eser noksan 
dır denebilir. Sonra Müze Müdürü ve f s 
tanbul me'b'usu. tarih fılimi merhum Ha4 
lil Etem Be •in de İstanbul camilerine 
dair dei!erli bir eseri olduğunu hatırlı• 
yorum. Bu da, popüler = halka mahsus 
deği1. daha ziyade havasa. ihtısas ~ahili. 
lerine hifab eden bir eserdi. 

« Yedtgiin• neşriyatı meyanında b~ de, 
fa meydana getirilen clstanbul Abidele-ı 

j 

rh adındaki mecel' ise. hem tabı ve ter-
Fb iUbarile ötekilerden nefis. hem d~ 
herkec:e h'tab eden. her kıitübhaneye ya., 
kıc:an bir t'Ozel 5an':tt eseri olmuştur. 

Cok çalıskan v 0 verimli bir mesl~kta~ 
~ımız o'an ~Pdarl Simavi. ikide birde Ye.! 
silesini hazırladığı hay:ranlıjtımızdan "~ 
t<'brikler;mizdcn belki de uc;anmıştır. La" 
kir, onun t-er veni ~ri kar•nsında hi:f 
bıı <luvcrularım111 Had0 etmekten kendt 

Kırk senedenberi cokeylik eden, I.on. 

dranın binicilik a!eminin en meşhur si
Kl"ndimizi m"rı"CT"n'llvoruz. 

malanndan Carslake yirmi seııedenberi 

ilk defa olarak hakkile. aörtbaş; mamur e. E tı-,,n ~atu . 
bir yemek yiyebilmiştir. Yarışa sokacağı ····-············ ... ·············-···········---···-···.., 
atlara binip, zaferi elde etnıek için mu- Ticaret heyetimiz yann 
ayyen kilosunu kaybetmemek mecburi _ Romanyaya gidiyor 
yetinde kalmış bulunan Carslake, bu 'Yir. Romanya ııe m.UtekabU ilcnretl günün ş~ı1, 
mi sene zarfında. mütemadiyen meyva lanna uygnn olarak tnnzlm m~e. Buıf; 

. · Tcşe gidecek ola.n heyetlmlrJn reisi Ticare' 
usarelerı veyahud da meyva ile karnmı Vekfı.leU dış tıcnret reisi Servet Berkin ~ü~ 

doyurmuşt;U. J3undan ooxıe cokeylik yap- .şehrimiı;de temaSlanna ~evam e~;, .~ 
mıyacağı, sırf atların talimi ile meşgul leden evvel Mıntaka. Tıearet Müdurlugun • 

i . . . v. • • de ve öğleden sonra ömer Abid hanın.da. bl~ 
olacağından artık istedıgı gıbı yemek yi- liklcr merkezinde me.şgul olnn servet Berkl\1 

yebilmek saadetine kavuşmuştur. ywnutta. yap k ve Uftik ihmc~ı1ıın 
alelumum Romanya ile lş y:ıpan firmam 

A merikada tayyare 

garsonlugu yapan kızlar 

çabuk koca bu.'uqorlar 

mümessillcrlle görüşmüştnr. 1 
Heyetimiz pamuk ve yapak ihracat birli~ 

terinden blrer mümessilin tştirakile yar~ 
Bükreşe hareket edecektir. 1 

Dış ticaret relsl ı;eyahaUni İsviçre ve Pe~ ' 
teye de teşmil edecok ve dJ.Ş ticaretimizi al 
kalandırruı mfui>et teıına.sln.r ya.pacaktır. 

Amerikan yolcu tayyare1erinde gar -
sonluk hizmeti güzel kızlar tarafından lngiltereden teneke geliyor • 
yapılmaktadı.r. Bu garsonlar cStewar- Teneke ithali müşkül bir safhaya girdi~ 

ıç1n plynmıda reneke fiatlnrı aıabildiğinff 
desses., denilmektedir. Yapılan istatistik- yük.6elmlşU. Son «ÜJl}erde bir teneke Jiı'~ 
lere nazaran 90n on sene içinde 600 gar • kuruşa yük3eldlği halde piyasa.da gene tene.; 

k d k 11 lm . ke bulmak .imkAru azalmıştı. 
son a ın u anı ıştır. Bunlar ıçfnde Haber aldığımıza göre Ticaret Vekfile~ Hü'asa edelim: hatlarda, arkadaşlarına boks gösterişleri 

yapmaktadır. Umumi Harbde de Fransız evlenm~ olanların sayısı 375 dir. Dikka- İngiltereden teneke ithalini tcmln etmiş bu.. Şimali Norveç müttefikler:?. cenubi ve 
orta Norveç te Almanlara gecmic: ve bu 
topraklarda yeni bir garb cephesi kurul
muştur, daha doğrusu kurulmak üzere
dir. Binaenaley'h muharebenin nerede, 
ne ~kilde ve ne zaman yapılarak: bitece. 
ği ilk günde olduğu gibi bugün dahi ba
his mevzuudur. 

hava kuvvet1erinde çalışmış olan Kar - te değer nokta şudur ki buldukları koca- ıunmaktad'ı.r. İlk partı Londradan yola r ·:n .. 

Ekrem U akltgil 

-····ı;i~~b~i".ffii~···F~·i;;i"k·~·~;~d~······ 
yeni makineler 

İstanbul tüt.tın fabrikasına son günlerde 
aon sistem dört yeni slgare. makine.s1 daha 
19tırtllın1ş, bu suretle bu btiyük fabrlkamı-
1111 s1p.r& lnıal t.udzeti bit ka.ı dalın arttı_ 
rıhnıştır. 

. rılmıştD'. İngiltere tenekeleri piyasaya ~ '<'~ 
pantiye bugün ayni mcsleğ-e girmiştir, ve lar hep tayyare ile yolculuk yapan zen - dllmeğe ba§la.ndıktan şonnı :teneke na ı1 

~46~~;·a~ş;la~r~ın;d;a~b~u~lu~n~m;ak;t~a;d~ır~·=====~===~===~=~=~~~~~g~in~in;sa;n~la;r~dı~r~·========~::= 5 kuruşa kadar düşürülebilecektir. 
inhisarlar memurlarının tekaüdlüğtl' 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 

Bir arkadaş söyledi: 
- .Alınan teb!iği bu 'Sabah Alman kuvvetlerinin Norveç 

sahillerinde bir İngiliz kruvazörünü batırdıklannı tebliğ et
tı, dün de bir başka kruvazör için ayni iddiada bulun. 
muştu. 

Aklıma geldi, hc>men kalemi alarak duvarın bir köşeaine 
ikı çizgi çizdim. bundan sonra da Alman tebliğlerinde böyle 
bır iddia ç-ıkınca listeye bir çizgi illlve edeceğim. Bahse gi
rişirim ki,· ~ızeceğim çizgilerin sayısı İngiliz kruvaz<5rleıinin 
malum olan ~ayı.~.ını geçecektir.:. 

İSTER NAN, ri S ı; ER iNANMAI . 

hakkında bir tavzih ~ 
ocçen gün bir gazetede İnhisarlar İdaresi' 

memurlarından .bir kısmının Haziranda mea 
buri tekaüde sevked!leceğl ynzıl.mı.şb. 

Bizim aldı~ımız malüınata göre böyle bir!Jl 
.şey mevzuuba.hs değildir. İnhiSa.r'lıır İdaresi;" 
memurlarının tekaüdlüğüne dair ola.n kn .. 
nun ahk.Amınm tatbiki yeni bir muanıelM 
olmayıp diAer deTlet dewlrindekl memur .. 
ıar hakiında carı ola.n mua::ın Men fark ~ 
sızdır. 



Almanya Tuna 
nehrinin inzibatı 

vazifesini uzarine aldı 
Londra 2 (A.A.) - Havas ajansından: 
1yi bir membadan öğrenildiğine göre 

tnavna şekline konulmuş olan müsellAh 
b'ir takım Alınan karakol gemileri, aşağı 
Tunaya gelmiştir. Bunlardan bazıları 

Bu1garistnnda kfiln Rusçuk önlinde de -
mirlemişlerdir. 

Bu da gösteriyor ki Almanyn kendi ks.
rasu!arı ilerisinde de Tuna nehrinin in • 
zibatı vazifesini üzerine almıştır. Bu ise 
mezkfır nehir inzLbatımn ancak nehrin 
sahillerinde bulunan memleketler tara -
fından ve kendi sahilleri boyunda temin 
edilmesini natık olan Belgrad konferan
sı kararına mugayirdir. 

Bulgarların tekzibi 
Sofya 2 (A.A.) - Bulgar ajansı, adi 

yelkenli kıyafetine sokulmuş Alınan ka
rakol gemilerinin Tuna üzerinde Rusçuk 
Bulgar limanına demirlemiş oldukları 

hakkında Royter ajansının 1 Mayıs tari
hinde verdiği haberi en kat'i surette ya
lanlamağa se1ahiyettardır. 

Gafenkonun beyaTtatı 
Mndrid 2 (A.A.) - Gafenko, İspanyol a ~ 

dansı muhabirine şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

Tuna sulbü ile Akdeniz sulhü sıkı surette 
birbirine bağlıdır. Cenub Avrupası millet _ 
lerl, birıbirlnden ne kadar uzakta olurlarsa 
olsunlar, bugün ayni mukadderata sahlbdk
ler ve hepsinin nrzu.su nizam ve lhUrrlyet _ 
tir. 

{ş Bankasının 
• 

lkramigeleri 
Ankara 2 (A.A.) - Türkiye İş Ban -

kasının kumbaralı ve kumbarasıı küçük 
cari hesabları arasında tertib eylediğı 
1940 ikramiye planınm May:ı3 keşidesi 
bugün banka merkezinde ve noter huzu
runda yapılmıştır. 

1000 liralık ikramiye İzmir:le 6881 nu
nıara 1ı Yavuza, 500 liralık ikramiye İs • 
tanbulda 84578 hesab numaralı Oğuza, 
iki yüz ellişer lira İstanbuldıı ~!\003 nu -
nıarada Kostantine, Ankarada 21.378 he
sab numaralı Abdullah ve Kayseride 3427 
numarada Hayrünnisaya isabet e~miştir. 

Yüz lira kazananların isimlerini ve 
hesab numaralarını ve bulunduklar: şe -
lıirleri de bi1diriyoruz: 

NeclA 6481 Ankara. Halime 11,733 An
kara, Hasan Saffet 758 Antalya, Nazlı 
403 Eskişehir, A:bbas 1136 Kars, Sabit 
3377 Konya, Ulviye 3183 Zonguldak, Ah 
med 53,281 İstanbul, Abdülkadir 24457 
Beyoğlu, Nuriye 22144 İzmir. 

Bundan başka 50 ve 25 şer lira kaza • 
11an talihliler de vardır. 

Amerlhanın Moskoı1a 
E'çlsl n;;krrşte 
Bükreş 2 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil

diriyor: 
Birleşik Amerikanın Moskova elçisi 

Steinhardt bugün buraya gelmiştir. Ken
disi Vaşingtona gitmektedir. 

Bu1garistanda muazzam 
bir iplikhane yandı 

Sofya 2 (A.A.) -Trojandaki muazzam 
f,plikhane 1bir yangın yüzünden tamamen 
harab olmuştur. Yangının bır kundak -
çılık eseri olduğu tahmin edilmektedir. 
Hasar, 40 milyon leva• miktarındaır. 

Altay ve Altınordu 
takımları Ankarada 

İzmir 2(Hususi) - Altay ve Altınordu 
takımları milli küme maçlarına devam 
otmek üzere Ankaraya hRreket etti1er. 

------· - -- --
Kral Karol ile Prens "Pol 

buluşacaklarmış 
Roma 2 (A.A.) -!İyi malfünat almakta 

olan mehafil, Romanya kralı Karol ile 
Yugoslav naibi hükumeti prens Paul'un 
ortodoks paskalyalarında iki me..'Tlleket 
hududu üzerinde buhınan bir mahalde 
buluşacaklarını bildinnektedirler. 

Egede Kermesler 
İzmir 2 (Hususi) - Pazar günil Sart 

harabelerinde Kerme:; şenlik1eri icra e -
dilecektfr. Benmma Kermesi de bu ay 
fçinde yapılacaktır. •• 

Türk- Yunan 
Dostluğu 

Çekoslovakyadaki 
Alman askerlerinin 

sayısı 

ingiliz Buyuk Elçisi 
Akdenizde bir sürpriz 
olacağını zannetmiyor 1 

(Baştarafı ı inci sayfada) 
zımdır. Hayatta daima nikbin olan ben, 
şimdi de ayni nikbinliği muhafaza et • 
mekteyim. 

S' At'E 
Sayfa 3 

Eı 

Hariciye 
Alman 

Vekilimizin Faris 2 (A.A.) - Çekoslovak ajansı • Akdeniz vaziyetine gelince, burada her 
run aldığı haberlere göre, himaye idaresi hangi 1bir sürprizle karşılaşacağımızı tah
arazisi dahilindeki Alman askerlerinin min etmiyorum. Şunu da ilAve edeyim 

Yamn: Selim RagıJ> Emeç 

A kdenizde İngiltere ve Fransa ta-
• 

a1ansının 

neşriyatına cevabı mikt 300 ila 400 b. k d ahmin ki, bu benim şahsi kanaatimdir.:. 
. arı . ın a ar t e- Büyük elçi, Türk matbuatı tarafından 

rafından alınmasına lüzum gö -
rülen emniyet tedbirleri gösteriyor ki 
A vrupanın bu nokta'5ınclaki vaziyet ev • 
velki zamana nisbet!e bugün daha ziyade 
ciddiyet peyda e~miştir. Bunu İtalyada 
yazılan yazılar ve söylenen sözlerden zi -
yade ba~ vurulduğu şayi olan bazı askeri 
tedbirler intaç etmiştir. Bu tedbirlerin 
başında İtalyan donımması tarafından 
merkezi Akdenizde f crasına tevessül e
dilen manevralar kaydolunabilir. Filvaki 
İtalyanın bu müşevveş :wmanda Akdeniz. 
de bahri manevralar yapmıva karar ver
mesi haklı bir şüphe ve büvük bir dik
kat uyandırdı. Hatta bu manevraların as. 
keri veya siyast olup olmadıklarında te -
reddüd eden1er dahi bulundu. 

Ankara 2 (A.A.) - İstanbulda Yu
nan kralının doğınn bayramı müna -
sebetile yapılmak istenen dini ayi -
ne mahallt memurlarca muvafakat 
edilmemesi D. N. B. tarafından mü
temadiyen istismar edilen bir mevzu 
haline getirilmiştir. Bu neşriyata 
karşı vaki olan müracaatımıza Hari
ciye Vekilimiz, Yunan ve Türk mil -
letleri her saadet ve felaketi arala • 
rında paylaşmıya karar vermişlerdir. 
Ve ıbunu ·her vesile ile tekrar etmek
te fayda vardır> cevabını vermişler -
dir. 

clilmektedır. Bu askerler, sık sık yer de- hakkında gösterilen alakadan dolayı. ken 
ğiştirnıektedir. Himaye idaresi mınta • disine has bir nezaketle arkadaşımıza te
kasında ayrıca 80 bin kadar da Gestapo şekkür etmiş ve neş'eli bir tavırla: 
ajanı vardır. c- Tekrar görüşürüz.:. 

Mart ve Nisan ayı içinde, Çeko-Slo _ Diyerek, vagonuna girmiştir._ 

vakyaya, ekserisi garb cephesinde olmak •k • ,. t h ·ıı • 
üzere 15 bin kadar asker getirilmiştir. 1 ramıye 1 a VI erın 
Bunların hemen hepsinin ayakları veya d •• d .. O k •d • 
elleri donmuştur. Zira Zigfrid hattında Of unc 8Şf 8Sf 
bu kış çok soğuk yapmış ve soğuğun şid- Ankarn 2 CA.A.) - Maliye Vekfileti ve Tür
deti, yeni yapı~ ve kışın hiç ısıtılma. kiye Cfunhurlyet Merkez Bankasından: 
mış olan mevzilerdeki fena şcıait sebe - Yüzde 5 faizli ve ikramiyeli 1938 tahvllle
bile bir kat daha te.5irini göstermiştir. rinin bugün 2.5.940 Per~cmbe Merkez Banka

L ) 

izmirde bir adam 18 
ayhk çocuğunu boğdu 
Bir yaşında bir yavru da 
beşiğin ip~erine sarılarak 

boğuldu 

İz.mir 2 (Husus!) - Mersinlide bir ya
şında Remzi isminde bir çocuk Beşikte. 
ki iplere sarılarak boğuldu. Zabıta ta -
rafından tahkikat yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Karşıyakada beraber 
yaşadığı kadının doğurduğu 18 aylık ço
cuğunu gece yarısı 'boğarak öldüren ve 
gizlice gömen Hasan isminde biri za -
bıta tarafından yakalanmıştır. 

Çocuğun anası hadiseden haberdar o • 
lur olmaz derhal çıldırmıştır. 

Basvekil 
.a 

Erzin canda 
Çetinkaya 2 (A.A.) - Başvekil Dr. Re. 

fik Saydam bu.gün saat 15,40 da Çetin -
kaya istasyonundan Erzincana geçmiş • 
tir. 

Malatyadan geçerken 
Malatya 2 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik 

Saydam beraberlerinde İktısad Vekili ile 
maden arama enstitüsü müdürü ve 
maiyeti erkanı olduğu halde bugün saat 
10.15 de buraya ge~ ve istasyonda va
li, belediye, Parti ve Halkevi başkan • 

Kahirede 
güreşçilerimizin 
muvaff akiyetleri 

Kahire 2 (A.A.) - Diin akşam Kahire 
de yapılan İstanbul - Kahire ekıpleri gü
re.ş müsabakaları neticelerinde, 

72 kiloda Kandemir ve 56 kiloda küçük 
Hüseyin, puvan hesabile. 

87 kiloda Mustafa tuş ile. 
Çoban, rakibinin müsabakayı bırak -

masile galip gelmişlerdir. 
79 kiloda Adnan, 61 kiloda Yaşar ve 

66 kiloda Yusuf puvan hesabile mı.ığlub 
clm~lardır. 

Türk güreşçilerinin klas yüksekliği. 

ekser müsabakalarda kendisini bariz su
rette göstermiştir. 

Macar Nazi şefi 
Dahiliye Nazırinı 
düelloya çağırdı 

Budapeşte 2 (A.A.) - Öğ'renH.diğine 
göre bu sabah Macar nazilcrioin şefi Hu 
bay, dahiliye nazırı Herestes Fischer'i dü 
elloya davet etmiştir. 

Bu düellonun sebebl, Macar parlamen
tosunda bu iki zat arasında çıkmış olan 
şiddetli bir münakS§adır. 

Bulgaristanın 
sulh siyaseti 

larile vilayet erkanı ve halk tarafından Sotya 2 .A.A.> - Fransanm yeni Sofya 
korşılanmıştır. Başvekilimiz trenin te • elçisi Julen Blondel bugün Kral Borlse iti-

madnameslnl takdim et.mı.ştlr. Kral, söyle-
vakkufu müddetince vali, belediye ve diti kısa bir nutukta: _ 
Parti reislerile görüşmüş ve 10,30 da Er- Bulgarlstan. sulh ve bitarafiık siyasetine, 
zincana müteveccihen hareket buyur - kuvvetle ve samimiyetle ba~lıdır. 
muşlardır. İktlsad Vekili Hüsnü Çakır i1e Dedikten soma, Bulgar hükfunetinln, her 
maden tetkik ve arama enstitüsü müdii- iki memleket a.rasındald tıcarl münasebetle-

.. h · · d k 1~,,.1 dır r1n inkişafını görmekle memnun olacağını 
ru se nmız e a.u ... •~ ar_. ·_ _ _ _ söy1emiş ve sözü şöyle bitirmiştir: 

H alkevlerinde 
musiki çalışmaları 

Bulgaristan, Avrupa cenubu şa.rklsinde 

sulıb davasına h1zmet etmekle bahtiyar ola
caktır. 

lran ve Felemenlı 
Ankara 2 (A.A.) - Cilmhurıyet Halk E J d 

Partisi, Halkevlerinin musiki çalışma • içi/eri zm/r 8 
larına yeni bit hız vermiye karar ver - bmir 2( Hususi) - İran ve Felemen. 
miştir. İlk olarak ele koro çalışmalan gin Ankara elçileri bugün şehrimize gel
alınacaktır. Koro ve ses faaliyetine esas. eliler. ~lçiler yarın An.karaya dönecek -
lı bir surette haşlamak için bir cses ve !erdir. Bu.gün konsolosluk işlerim tetkik 
koro repretuvan:. meydana getirmek la- ettiler. 

Akdenizde harb sigorta 
primleri arttı 

zım olduğuna göre Cümhuriyet Halk 
Partisi, kompozitörlerin bu neviden e ... 
serlerini, teşkil etmiş olduğu jüride tet
kik ettirerek muvafık olan1arı, telif hak. 
kını vererek alacaktır. Telif hakkına mu- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
kabil eserlerin Parti ve Halkevi gayeleri Fob .satışlarla ithalAtta cif alışlar ya-

pılmakta olması . dolayısile gene bu 
için bastırma, plakalara ve filme alma 
hakkı Partiye aid oJacaktır. şekilde diğer şartlara uygun olarak ti -
===========:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==:=:=:::::::== caretin devam edeceği kabul edilmek -

ı···················································· .. \ tedir. 

Yeni romanımız 

Garib bir izdivac 
NAKLEDEN 

!Muazzez Tahsin Berk~ 

Şehrimizdeki alAkadarlara gelen ma. 
!ti.mata göre yeniden büyük tcreffüler 
kaydedilen harb rizikolarında artış mik
tarı yüzde 200 nisbetinde olmuştur. Bu 
suretle primler yüzde bir iken yüzde 3 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu primler bir hafta evvel gene yüz-

M • • l de bir tereffü göstererek 0,50 den yüzde 
: evsımın en güze bire çıkarılmıştı. 
i aşk ve macera Bı·r - .. ---b---- ld 
~ romanlS\rından biri goçmen ogu u 
~ ltzmir rı (Hususi) - Bakırçayından 
; [Birkaç güne kadar neşre karşı tarafa geçmek istiycn göçmenler • 
~ başlıyacağız] den Şakir suyun cereyanına kapılarak 
\._••••••••••••••••••••••!!!••• .. ••••••••••••••• .. ••••/ '),,,. boğulmuştur. 

sı binasında Maliye Ve.kAleU, Merkez Ban -
kası ve diğer bankalar mümesslllerlle noter 
huzurunda yapılan dördüncü ikramiye ve 
ikinci amorti keşidesinde: 

Num.ara Lira Numara. Lir& 

61.079 10.000 73.890 303 
176.178 10.000 134.64:1 303 
158.941 5.000 195.606 303 
288.342 5.000 202.218 303 
15.808 1.000 207.794 803 
18.084 1.000 259.587 303 
70.887 1.000 282 33:1 303 

112.873 1.000 284.561 S03 
273.272 1.000 335.45:1 303 
314.414 1.000 351.359 303 
411.075 1.000 353.031 303 

9.073 303 412.664 303 

Ve aynca 596 aded numaraya 4-0 ar lira 
ikramiye ve 9570 aded numaraya da . amorti 
!sa.bet etmiştir. .............................................................. 

Amerika radyosunun 
verdiği haber 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

'I1rondheim'in 4şgalinden ümidie
r.ini dresmi.ş olan müttefik kuvvet • 
ler; Andalsnes'i taıhliye ederek bu 
mıntalkıadan tıamarnen çek5!1m»şlet'!
dir. 

Bir haftadanberi ilitilmarnila.. ha -
zıırlanmış olan bu ıtıahli~ planr mu. 
vaffakiyetle taıb'Wt edillmdş ve An -
dalsnıes'dıen geımilLere irlı::M> edilen 
müıttefik !kuvvetleri. şind şimali 

Norveçıe Ilffıtlerlilmişlm'dir. 
Bu suretle şimali Norveçte de -

miT maden.le:I1i ihavmsıru. kontrolleri 
altına alin:tş o1aın m~fiklerin 

müstakbel haJ'ek-et1er.i hakkın~ 

~di'tilk: hiç biT malCımaıt mevcud 
değildir. 

Hükumet orkanile 'birlikte An -
®:lsnesm ciıvarmda !bir kasabada 
buılunıan Norvıeç Kıra:h Haakon da. 
bugün bir vapuıra hineırek bu mın
takndan ur.:Jkl~'l.Ştır. 

Bir ha/bC're göre krnl, ~ali Nor
veçe gj.ttırrılişfıir. Fa..'lmrt Londrada do
hışan şayialaıııa 1:xılkıı1aca'k ohıTSa. 

wlialhd Norvıeçte lroTumş. hal ise 
Lontlraya gelmiştir! 

Bu harbin iba.şlamasından evvel 1tal -
vanın muhtemel vazlveti hakkında tah • 
minler ve kesiflerde bulunmıya çahşan -
farın pek çoğu, İtalyı:nn harbe girmi •e -
ceğini, fakat müttefiki olan Almanvaya 
e1inden geldiği kadar yardım edecej!ini 
iddia etmişlerdi. Harbin başlangıcından 
bu$ine kadar geçen sekiz ay zarfında bu 
tahmin teevvüd etti ve İtalya bitaraf kal
madı. Kendi kendini harb haricı il~n et. 
ti. Son depreşmelere nazaran sekiz av -
danberi devam eden vaziyet de]!işe~ek 
mi? Bu suale cevab vermeden evvel va
ziyeti kısaca gözden ~eçirmek lazımdır. 

1ta1ya. bugün A1man ihracatını destek
lemek ve onu iaşe etmC'k bakımından bü. 
vük bir hizmet görmektedir. .!talyımın 
harbe ~rmesinin ilk neticesi abluknnın 
cenubda da tesirini gö~tennesi olacRktır 
ki Almanyayı çok mütecs<rlr edebilir. Sa
ved ftaJvanın müdahalesi ı:eri bir zafer 
temin etmezse, İta1 \•an müdahalesinden 
bövle seri bir netice beklenebilir mi? 

Deniz silBhı bakımından İnl!iliz - Fran
sız üstünlülffi barbıdir. Buna mukabil 
ttalvanın kuvvetli bir denizaltı filosu ve 
her halde ihmale gelmlyecek olan bir ha. 
vacılı~ vardır. 

A1ll dağlan Fransayı sıyanet için mil
him bir rol oynıvabilirler. Buna muka -
bil böyle bir müdahalede bu iki sllAhın 
tesirleri kendilerini ıtösterebilirler. Bu a
rada İtalyan mih'ıtemlekelerinfn zavi ol
ması ve ticaret filo5tınun muattal kal • 
ması mukadderdir. Şu halde iki nokta • 
dan biri: 

ftalvanın harb harici kalması Alrnan
va kin J~zımdır. İtalva harbe ~lrmez. 

BillkJs seri bir askeri netice alınak ih. 
timall için bövle bir müdahale zaruridir. 
O zaman İtalvanın harbe dahll olması 
kat'ileşir. Fakat böyle bir müdahale me -
"ela Amavudluk işgalinde oldu~ ,qibl 
birdenbire yapılır. Davul zurna ile ilan 
edilrn~. 

Halbuki İtalyanla,.ın hattı hareketi 
dalma ~rültüvü terci!\ etmPkte oldu~unu 
"ÖSteriv<>r. Demek ki buı;n.inden varına 
bir müdahale arzusu voktur. saved bu ~
rü 1tülerln b;z7at kendileri de bir şaşırtma 
manevrası değill<>r~"· 

511LLm &a9t~ Cm.•(1 
_._.... .. .,.._ .................... -.................... . 
ftalyanın bir ay içinde 

Almanyadan aldığı kömür 
Roma 2 (A.A.) - Münakal.M nazırı 

tarafından Duçeye gönderilmiş olan bir 
mektuba nazaran geçı>n NiSan ayı içinde 
İtalya. Almanyadan 986.000 ton kömür 
almıştır. Bu kömürler, münhasıran Alp
lardan kara yolile nakledilmiştir. L--------------~~--__,J .............................................................................................................................. 

Sabahtan Sabaha 

Petrol edebiyatı 
Stird dallannda petrol bulduk. DiTrik lkl yıldır demir ce~he!rl veriyor. Türkiye 

diinyanın en zengin krom madenlerine sahibdir. Bakır topraklarımızda lhtiya -
ClDllZdan fazla çıkar. Bu dört ceYberln dünya ekonomic;indeki mevkJ eri Transuv:ıl 
ve Ural altın madenleri kada:r miihimdir. 

Petrolün kıymethıi geçen harbde bira?: a.nlannştık. Bugünkü barb içinde bu • 
lunmadığınuz halde bu kıymetin dere esini daha ıruvvee.e anlattı. Almanyayı kur. 
şun yeıniş boğa gibl sağa sola koştuı·an ihtiyaçlardan biri demirse birl de petrol -
dür. Biz demtri aradık bulduk. Niıhayet petrolü de bin metre yer altında bulup 
çıkardık. İlk tahminler şimdilik bize günde on ton ham petrol vereceğini müjde
ledi. Fenni tesic;at ile bu miktar artabilir. 

Sırası gelmişken petrolün dünya piyasasındaki miktarı ile mevcud petrol ha • 
zine:erine a.ld blr fransızca mecmuada tesadüf ettiğim hesabları buraya nakle -
deyim. 
Dünyanın en zengin · petrol kuyuları Ametikadadır. Yılda yirmi bir milyon toıı 

petrol verir. Sonra Bakü gelir ki yılda dokuz ıuilyon verir. Daha so~a Romanya 
gelir, yılda yedi milyon verir. Daha sonra Irak gelir. Yılda dört milyon nrir. 
Bundan başka Galiçyada ve arzın başka yerlerinde küçük karnaklar vardtr. En -
düstri.eri pek ileri oldulu halde petrolü dış&rıdan alan memleketler de Fransa., 
İtalya ve Almanyadır. Alınanyanın yıJJık ihtiyacı normal zamanlarda yedi mil • 
yonu geçiyor. Şimdiki halde bunun yalnu Od milyonunu Romanyadan ve bir kıs • 
mını Rusyadan müşkülitla tedazlk edebiliyor. 

Petrtt.ün ne kıymetli bir hazine olduğunu anlatırken diinyanm üzerine titrediği 
en büyük petrol madenlerinin Baku, Bra ova (Rumen) \'e :\turu! membalarınm 

va.idile Osmanlı imparatorluğu hududları içinde bulunduklarını ve daha bir çok 
ha.tlneler gibi bu servetlerin de yer altında kalmış bulunduğunu, hatta l\lusul 
petroı:eri yerden fışkırdığı halde mahalli Belediyenin bu pis kokulu kaynaklan 
toprakla kapatmak için büt~e.sine tahsisat koyduğunu acı acı hatırlamaktan da 
kendimi alamıyorum. 



-·~ S O N P.O'S~ A 

Şehir Haberleri ) 
Mekteblerde bu yıl yeni imtihan 
talimatnamesi tatbik edilecek 

. 
Orta okul ve liselerde dersler 23 Mag111ta ke•il~cek, 24 Onde yapılacak 

bir toplantıda imtihan lıegetlerll~ imtihan gilnleri teshil olunacak 

Birkaç gün evvel Maarif Vekiletinin 
daveti üzerine Ankaraya gitmiş olan maa
rif müdürü Tevfik Kut, dün şehrimize 
dönmüştür. 

Maarif müdürü Ankarada imtihanların 
ne şekilde yapılacağ'ı hakkında Veka • 
Jetle temaslarda bulunmuştur. 

Maarif VekA!eti ~e('en yı1 maarif şu
rasında kabul edilen imtihan talimatna
mesine göre bu sene llk defa olarak ya
pılacak imtihanlar hakkında bir takım 
kararlar vermiştir. 

Buna göre bütün -resmi ve hususi orta 
okul ve liselerde dersl<·r 23 Mayıs Per • 
şe:rnbe günü kesilecektir. 

Bu suretle 25 EvlUldenberi açık bulu -
nan orta tedrisat müesseselerinde dinlen
me tatilleri &ıaric olmak üzere 8 av ted -
risat vapılmış olmaktadır. ~ 

Okullarda Maarif VekMeti müfettişleri 
tarafından yapı1an teftişler sonunda bu 
müd<let için.de mevcud müfredat progra
mının tamamen tatbik edildiğ; anlaştl -
mı.ştır. 

Orta okul ve liselerde öğretmenler 
meclisleri 24 MaV1sta toplanarak so11 sı -
ruf talebelerinden devlet orta okul ve li
se bitirme imtihanlarna girmeğc hak ka... 
zanan ta1ebeleri tesbit edecek ve bunlar 
okul idareleri tarafından 23 Mayısta ta
lebeve bildirilecektir. 27 Mayısta da orta 

okul ve liselerde son sınıf talebelerinin 
in; tihanlarına ~lanacaktır. 

Orta okul v e liselerin bırinci, ikinci sı 
nıflarında talebeler do~rudan doğruya öğ 
retmcnlerin verecekleri kanaat notları 
ile ya sınıf geçecek veyahud ikmale ka
lacaklardır. Bu sınıflarda talebeler birisi 
türkçe olmak üzere üç dersten, türkçe ha.. 
riç olursa dört dersten üç devrede aldık
ları notların vasatisi beşten aşağı 0 1ursa 
doğradan doğruya sınıfta kalacaklardır. 
Gec:en yıllarda olduğu gibi bu talebeler 
kanaatten sonra ayrı bir sözlü imtihana 
tabi tutulrnıyacaklardır. 

Orta okul son sınıf talebelerinin dev
let orta oku1u, lise son sınıf talebelerinin 
lise bitirme :imtihanları devlet okulların
da yapılacaktır. Husu!'i Türk lise ve orta 
okullan taleiJeleri kendi okullarında de. 
ğil , r~smt okul1arda imtihan edilecekler
dir. Bu imtihanlar maarif idaresi tarafın
dan seçilmiş ve fiilen ö~etmenlik yapan 
üç kişilik mümeyyiz heyetleri huzurunda 
yapılacaktır. 

Şehrimizdeki bütün orta okul, lise ve 
muallim mek-tebleri müdürleri bugün 
Ôğleden sonra saat 15 de kız lisesinde 
maarif müdürü Tevfik Kutun reisliğinde 
bir toplantı yapacak ve hangi mektebler
de devlet orta okul, hangi mekteblerde 
lise bitirme imtihanı yapılacağını ve bu 
imtihanlarda han_gi c,ğ"rctmen1erin mü 

meyyiz olarak bulunacaklarını tesbit e -
deceklerdir. 

Şehrimizdeki orta dereceli ekalliyet 
okulları müdürleri önümüzdeki 6 Mavıs 
Pazartesi .günü öğleden evvel ecnebi Ö -
kullar müdürleri de ayni giln öğleden son 
ra maarif müdürüni.in reisliğinde topla -
nacaklar ve imtihan günlerile mümeyyiz 
heyetlerini tesbit edecek1erdir. 

Muallim mekteblerindc sözlü imti • 
hanlara da 7 Haziranda başlanacaktır. 

İmtihan talimatnamesine göre bu se -
ne orta okul son sınıfında bulunan tale -
beler her dersten geçecek kadar kanaat 
notu al<lıktan sonra türkçc. riyaziye ve 
tabiat <lerslcrinden yazılı olarak ~'eme 
imtihanına tabi tutulacaklardır. Talebe
ler bu üntihanlarda kazandıkları takdfr
de d;i:er derslerden sözlü imtihan ola -
caklar ,.e btmlarda muvaffak olurlarsa 
dcv1et orta okul bitirme diploması ::ıl ~ 
mai!a hak kazanm1ş olacaklard1r. 

Lıselerin son sımflarındaki talebeler 
de b :.ttün derslerden kanaat ııotu aldıktan 
sonrn sözlü olarak imtihana _girecekler, 
muvaff~k oldukları takdirde lise bitirme 
diploması alacak1ar ve devlet olgunluk 
imtih ıı r.brına girebilecPk]erdir. 

Devlet olgunluk inıtihanları Maarif 
Vekaleti taıafından tayin edilecek mü -
mey~ z he vPtlcri hm:urunda resmi okul • 
1 ard n ynp.J acak-tır. 

isfklal marşı şairinin j Otobüsçüler 1 i. i rkadaş bıçakla 
kabri yaptırılacak Zarar ettiklerini birbirlerini yaraladılar 

• 
iddia ediyorlar l\ıiaarif Vekaleti büyük şair Abdülhak 

HAm.idden sonra Mehmcd Akifin de kab
rinin yaptırılması hususunda faaliyete 
geçmiştir. . .°Şehirde iş1iyen otobüslerin kazançları, 

Üniversite gençleri bir müddet evvel belediye vergisi ve geçtikleri sokaklar 
İstiklal marşı şairintn kabrini yaptırmak hakkında taleblerde bulunmak üzere An
maksa-Oile aralarında 700 lira kadar bir karaya giden otobüsçüler İstanbula dön
para toµla~lardı. Gençler bu paranın dükten sonra belediye ile tekrar temasa 
şaire layık bir kabir yaptınlmasına kifa
yet etmiyece~ni gözönÜM alarak Maarif geçmişlerdir. Otobfü;~ü!erin şikayetlerini 
Vekılletinin bu hususta müzaheretini rica tetkik etmek üzere belediye otobüs ko • 
etmişlerdi. Maarif Vekaleti ~enç1erin bu mi'Sy.onu on dört defa toplanmış. fakat 
miiracaatini memnuniyctlP karşılamış ve bir türlü bir neticeye varı1amamıştır. 

evvelce g~çl.er tarafından ha!ırlat!mlan Şehir sokaklarında volcu taşıyan oto-
mezar pro)esınln Ankaraya gondenlroe • _ . ,, . . 
stnf isteml'$fu'. Bu proje \Tek~let tarafın- ı buslerın sayısı 163, taksılerın sans1 1200, 
dan tetkik olunarak beğenildiği takdirde vük ta~van lrarnvonla,.m mn~~A1"l ~M. hu-

d h 1 
· t b 1 k b - .lın cliM sust otomobillerin sayısı ise 4!:i0 kadardır. er a m.şaa a aş anaca . egenı e ıv 

takdirde Güzel San'atlar Akademisi p:ı;o- Bundan birka<' SPne ""\'Vel pek az serma-
fesörlerine bir proje hazırlattıracak. ve ye ile birer otobüs cahstırmağa başlıvan. 
1.stiklAl mar.şı şairinin mezarını da kısa ların bugün en a,,c;ağı on, on iki otobüsü 
bir zamanda yaptıracaktU". mevcuddur. Fakat iddialara göre benzin 

Cerrah pş, hastanesinde 
bir paviyonun temeli 

merasimle atlldı 

E \r;1elLi gün Kumkapıda kadın yüzün. 
den ka 1 

.. bir vak'a olmuş, iki arkadaş 
birh"rlEri"'i bı~akla ağır surette yarala -
mışlarrlır. 

Beyo..,lllllcla Yeniçarşıda Sem.met a -
partunamnda oturan Halil adında ibiri ev
vellri ak!,am, Kumkapıda Tavşantaşmda 
KaJavc''"e.,.·ki sokağında oturan arkadaşı 
Hasanın evine ıgitmiştir. 

Hasan arkadaşını ağırlamak için mü. 
kemn,d btr ıçki sofrası hazırlamıştır. 

Bir m-ddet bu içki alemi, samimi bir 
şekilde drvam etmiş, fakat az sonra or -
taya ntıJaı, bir kadın mevzuu iki kafa -
darın bitbirıerile kavga etmelerine sebeb 
olmuştur. 

Bu k;ı,•g:ı esnasında misafirle ev sahi
bj bıC'aklarını çeker~k birbirlerin?. gjr _ 
misler Ye vı.ırwµnağa başlamışlardır. GiJ
riiltüye koşan zabıta memurları mütead
did j erlerinden yara alan kavgacıları a
yırrmş:ar \te kendilerini tedavi altına al. 
mışJa~drr. Vak'a etrafında zabıta tahki -
kata devam etmektedir. 

Kapı kilidi kırarak 
ev soyan 

bir kadın yakalandı 
Cerrahpaşa hastanesinde ayakta teda

Vl olanlar için zemin katında bir daire 
aynlmıştı. Ayakta tedavi o~anlara mah
sus olm.ak üzere inşası takarrür eden 
paviyonun temel atma merasimi dün sa. 
balı yapılmıştır. Merasimde İstanbul vali 
ve belediye reisi doktor LCı.tfi Kırdar. va
li muaYini Haliik Pepeyi, vilayet ve be -
lcdiye sıhhat müdürleri, profc~örler ve 
diğer doktorlar bulunmuslard1r. Hastane
nin sertabibi doktor Esad bir hitabede bu.. 
lunmuş, doktor Lutfi Kırdar kısa bir hi
tabe ile korde!ayı kesmiş, temele ilk har
cı atmıştır. Merasimrlen sonra davetliler 
büfede ağ'ırlanmışlaı-dır. 

fiafürrının yük<-e1mis olması. ve di.ğer 
madde,erin pahalılığ'ı eski .kArı azaltmış, 

bilhassa birkaç aydanberi otobüslerin Tak 
sime. Dolmabahçe tariki ile çıkmağa mec
bur tutuluşları k~r et~e imkanını da bı -
rakmaıruştır. Otobüc;ciilerin dileklerini 
Dahiliye Vekaletine arzetmek üzere An
karay-3 giden hevet aza51ndan biri bu hu. 
susta şunları söylemektedir: Evvelki gün Ayvansarayda bir hırsız-

- Yakın zamana ~elinciye kadar 're - lık vak'ası olmuş, Topludede sokağında 
pebaşı yolundan iner ve çıkardık. Tak - 13 numaralı evde oturan Mehmeclin evi
sime Dolrnabahçeden cıkış mecburiyeti ne, kapısındaki kilidi kırmak suretile b ir 
konduktan sonra 163 otobüs j!Ünde faz!a hırsız girerek, karısı Ayşeye aicl mühim 
olarak üc .. ·vüz şişe beı:zin ~arfetmektee .- miktarda ev eşyası çalmıştır. 
dir. Bu yuzden hem bız fazb masraf edı. H 1ık h"d· · d h b d a·l 
yoruz, hem de naramız harice gidiyor. Bi- ~rsız .. ~. ~~~s~ en a er ~r e ı en 
zim dileklerimiz nawrı itibara alınmıya- emnıyet mudurlugu derhal laalıyetc ge- ı 
caksa ellerimizdeki otobüsleri satı~. al - çerek tetkik.ata başlam1ş ve kısa bir za-

1 sınlar. Buıriin imk~mm bulsak otobusle - man sonra da bu işin failin] yakalıyarak 1 

rimizi hemen seferd~n cekecek, kazan - kendisini suç delillerile birlikte Eyüb 
d1klanm1z1 venıeğe başhyacağız.> "dd · ·li~... t Ü ım.· t " · -·-·-- - mu emmumı 6 ... e es m e 1ş ır. 

Şt-!hlr lş!erl: Milf Pfrrrlh: 

Belediyede yeni inşaetlar istatistik Umom MüdirU 
ihale edildi tehrimize geldi 

Kad1köyünde Mühürdar caddesinin parke İsta.tJ.stık Umum Müdürü Celil, Pazar gü_ 
tnçaatı 4'119 llraya, Florye.daki kahinler in _ nü Bakırköyünde yapılacak tecrübe tahririn 
tutı 2100 liraya, Tepeba.şı t>ahçesinin du • de bulunmak üzere İzmirden şehrimize gel-
ftr inşa.atı 2800 liraya ihale edilmiştir. ml.ştir. 

Yugoslav koro heyeti ilk Belediye Kooperatifi toplantısı 
konserini verdi tehir edildi 

Şehrimizde bir konser vermek üzere gelen İstanbul Belediyesi kooperatifine yeni veç.. 
Yugoslav koro heyeti dün gece Fransız tı - be vermek üzl!.re dün belediyede bir toplantı 
,atroounda Beyoğlu Halkevi yardım 4ubesi yapılacaktı. Ekseriyet olmadığındal. toplantı 
menfaatine ilk kon.serini vermiştir. başka güne kal.ınJ.tttır. K<>operetife verilecek 

Suçlu, Aksa.rayda H aseki caddesinde 

12 sayılı· evde oturan Melek admda üç 
çocuklu bir kadındır. 

Dün Meleğin evinde zabıta tarafından 
yapılan bir araştırma neticesinde çaldığı 
eşyalar sandığından ve bavulunda bulu
narak istirdad olunmuştur. 

E.yüb sulh mahkemesinin saiahiyet ha
rici kararile dün asliye 6 rıcı ceza hakim. 
liğine tevdi edilen Melek sorgusunu mü
teakib tevkif edilmiştir. 

Ask~rllk işleri: 

Şubeye davet Konsere Tiirit ve Yug<lı.'ilav milli mar§lar.L. yeni veçhe ha.kkında1d. esasları tesblt etmek 
1e ibaJlanmış, mütea.kıben Sııi> bestekA.rla.- üzere .tqkil edilen mm.iSyon bir rapor h& -
rmm milli eserleri ~a.n.ni edllınlştir. Fev _ zırlamış, k.ooperatitin idaTe meclisine ver _ Beyoğlu Yerli .A.ı>kerllk Şubesinden: Şube-
bla.de beğenilen ve alkışlanan kon.serde bii- mi§t.ir. Raporda kooperatif hisse senedleri _ mizde kayıdlı tüfekçi ustaıa.rından tavzif e
tün koro heyeti cidaen muvaffak olmuş.lar- nin on ·beş liraya çıkarılması, bazı kazalar- dilmek arzusunda buluna.n.lann hemen 2u -
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İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen Muvakkat tem.illa' 

Boğaziçinde İstinye meza.rlıtmdan itlbat'en 
Kireç ocakla.rının bulunduğu Balaban dere_ 
sine kadar uzayan sahada.ki 4 hektar 59 ar 
ve 65 metre muratJbaı çayırın bir mevsimlik 

icar bedeli 
Lira Kuruş Lira Kuru.§ 

ot ve otlak1yesl 125 00 t 50 
Boğaziç.lnde Baltall.manmda üç parçadan 

ıınüreıkkeb 4 hektar 13 ar 63 metre muraobaı 
mesaJıasındaki çayırın bir mevsimlik ot ve 
otlakiye.si: 118 9 

Yukarıda mevki ve mesahalan yıaz1lı çayırların tarihi ihaleden ltibaren Şubat 941 .. ~ 
yesine kadar uzayan bir mevslmllk ot ve otlak:iyesi hf.zalannda yazılt muhammen ~ 
delleri üzerinden ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere açık arttırma.yıa. Jı:onulmuştur. L_teı 
6/ 5/ 940 Pazartesi günü saat on dörtte Milll Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon .. 
da yapılacaıktır. Mevsimlik icar bedeli nakden ve peşindir. Talihlerin muvakkat temi • 
natlarile muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları (3085) 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAA BAN KAS 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirııt ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 l ira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasa rruf hesablannda en az 
S O lirası bulunanlara senede 4 de fa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli .. 
rıa &öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Ade t ı.ooo Lira~ık 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

" 
it 

• 

• 
" 

500 
250 
100 

50 
40 
20 

" 
" .. 
" .. 

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

Lira 
,, 
,, 
,, 
tt 
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DiKKAT: Hesabla.ruıdaki paralar bir ııene içinde 60 liradan aşağı ;• 

düpniyenlere iknmıiye çıktılı takdirde % 2.0 fulasile verilecektir. 1 
Kur'ala.r senede 4 defa, t EyllaL t Birincikinun, 1 Mart ve 1 Had. 
ran tarihlerin.de çekilecektir. 

ı.-~ ........................ "'~"'ııııı.ııııııııı.ııııııııı.ııııııııı.ııııııııı.ııııııııı.ıııı"-"-"-~""---...--...111111ııııı~~------_....~~"~ 
Muhterem halkımıza: 

İstanbul Telefon Müdüriyetinden: 
1009 _ llMO rehberine llAve olarak. bir rehber çıkarılmak. üzeredir. Bu rehberin ;;~ -

pa.klarınıı. reklllm vermek arzu buyuranların nihayet 15/5/940 akşamına kadar a.bv.ı -
man dairemiz amirliğine müracaatları. (3583) 

·Anbar İnşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

1 - Çerikli isıa.yonunda yapılacak anbar, idare binuile buna t 
mütefeni i~ler götürü olarak kapalı zarf wıulile eksiltmeye ko -
nulmuıtur. Keıif bedeli 69426.12 altmıt dokuz bin dört yüz yir -
mi altı lira on iki kurUJtur. 

2 - Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofis Umum Müdür!:.:. 
ğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme 5/7 /940 tarihinde saat 15 de Ankarada O · · 
bmasmda yapılacaktır. Teklif mektublannı havi zarflar makbu 
mukabilinde Ofisin nıuhaberat ıerviaine teslim edilecektir. 

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

5 - lıteklilet teklif evrakı meyanına ek&iJtmeye girebilmek i
çin ihale tarihinden nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları 
ehliyet vesikastnı koyacaklardır. (<3473» c<l967)> 

Yeni neşriyat Satılık Motör 
dır. da satıt .şubeleri açalması, hükumete ballı bemtze müracaat etmeleri llAn olunur. 

Taksim gazinosu kiraya verildi btauk.ıoml_!~~-~~urek~~- koopera.tife or- .... ............... N ...... , ... Ş ..... A ...... N....................... Ba.vacılık ve Spor - Mart ve Nisan sayısı 12 kişilik. 7 mil yolu vru-. B,.=nz'nl t? 
ll.llUA.l.L ~ ...,......, • k km•-+ ı· ın· d Mareşal ış· ler 400 lira. Müracaat. Telefon 4ı' ·~ :r: 

Taksim gazinosunun idaresi, 3 .sene müd.. • • .. bir arada o.ara çı "!l"ı:r. ç e 
detJ.e vo Genellği 16 bin 3-00 lira ile Romanyalı Naha Vekilı dun Ankaradan geldi Selami İzzet Sedesin kızı Nazan . Çakmağın, Türkkuşunu ziyaretine a.ld yazı- J 
pztoocula.ru ihale edilınLş.lir. Gazino, 19 Nafıa. Vekili Gene.ral Ali Fuad Cebesoy İkdam refikimizin yazı işleri müdü~~ lar ve re.slmler mecmuayı süslemektedir. rilerek «Remzi Kitabevi• nin ne.şretmekte 1-
Ma~an itı'baren balka açılal'aktı~'. dün sabahki ekspre6l.e An.karadan şelırimL Murad Kayahanm dün nişanlandıklarını PAN - Şimal edebiyaı!:ını bütün güzelliği- duğu «dünya. muharrirlerinden tercüm€ ·t 
Gazınonun bar kısmı ıse 29766 lıraya ki _ ze gelmiştir. Vekil $Jehrimizde kısa bir müd- memnuniyetle ihaber aldık. Nişanlılara le aksettiren Runt Ha.msun'un bu orijinal serlslı> nin 40 ncı kitabı olarak çıkmı§tır. 
~ verilm~tir. det kalarak tetkiklerde bulunacaktır. saadetler dileriz. romanı, s. Turgud tarafından türkçeye çeY- Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 



S O N POSl'A 

İngilizler, Trondhaymm cenub kısmmdan geri çekildiler lngiliz vefransız filolan lskenderiyade 
(Baştarafı ı inci sayfada) kında meclise tafsilat veremiye::eğint. Faj dü.şınan tahtelbahirini torpıllem~tir. <8-tarafı l bwt •7'•dal j Bu mebaru, böyle blr anlatma abBladen 

tinaden münakaşa etmek isted\i~ zaman. kat bu zayiatın. harekltın genişliğine nis· Alman tebli;leri İtalyada bulunan Amerika tcbnalarmın eneı, fglya HabeŞ&stan hlktmlyeClnln tu-
daha uzun izahat verebilecek vaziyette beUe a~ olmadılını ıannettiten sebeb. Berlln 2 CA..A.) _ D.N.B. ajansı bildiri. memleketlerine dönmelerini icab etti • ddttini istedili takdirde, Blrletilt Amerika. 
bulunacağız. Jer mevcuddur. . · • yor: recek hiç bir sebeb olmadıfını M>ylemlJa =~~ talebi reddetnılyecelinJ tahmin edl. 

Almanya. Norveçin cenubuna taarruz Trondheiml işgal mık.anını bulamamatlıgı. <;>rdu başkwnandanlığı tebllti: t · l 
ettiği takdirdeNorveçin garbsahili liman ~-ıza ratmen memnunum. Zira, "VU11et "bu. ıntıza.msız bır şekilde çekılen İng!lızlerın. ırM ı· d k. V . ··kh. t t h nıilterenin tedbir leri 
l 1 . k d k , gune ıkadar müttefik kuvvetleı· lehindedir. ıntı mJı •• bt ftft·-'" .,_ a um ur ı, aşıngton hu ume 1 e Londı·a 2 (A a.) _ K*hlreden L..IL61· 1·ı1• _ 
armı işga içın. mahdud mi tar a ıt a- za aure ... e takl esn-. .... a AU&.lu . ..n ... .-. 

ların hazır bulunması, bundan bır ay ev- Almanların, Noneçte ve Dan~markad~ ko kıt'alan Andelncse varnuşlar ve saat 15 te lıke~ Aydılı mıntakalarda b•tlunan A .. yor: 
vel kararlaştırılmıştı. İn_giltcrenin her l~Jca ~afer elde et.melt umldinı b~l~ıkle - gamalı haçl hamU baJratı şehre 99kml~ - mcrıka tebaalarının uzaklaftnasmı tav - Portsaid ve 8uv~ eeyrisefain ltuınpan. 
hangi bir harekete geçmesi, Almanyanın rıne şuphem yoktur . .Norveç mUletının şe • lerdlr. siye eylemeği Adet edinmiştir. >:alanna İllgiltz gemllerinin bundan böylı 
Norveç bitaraflığını ihlfil etmesine kafi cbaatilml vkle . mu~ettklerln gayre~~. Almanl.a~ın Berlin 1 <AA.) - D.NJS. ajan&l blldlri - Nevyork 2 (Hususi) - ıNatlonal Bro- tlmldburnu yolunu taltlb edeceklert bil:SlrU.. 
l'dı· u ınl boşa çıtarmışt1r. Uç hafta suıen yor· ad t• d . t b"ld. . m•<>tir · hart>d hen" u · cas ıng,. ra vo ıs asyonu ı ırıyor: oy • • • 

Almanyanın bize nasıl takaddüm etti. en sonra, Norveç uz zapted me - Ordu başltumandanl~ı teblll edl)'Or: İtalyanın Akdenizde her han~i bir ha. !tahlredeki Ingillz bahri ma.kamatı. IngU. 
ği suali irad ediliyor. Bu. uzun müddet- mııttr. İngiliz lilosuna ınensub, tayyare na.kllye rekete .reçmesi ihtimalinden mütevellıd tere hükCUneti tarafında.n ittihaz edllm!I o. 
tenbcri itina i'e hazırlanan ve hiç bır şey Bu mi.lddet zarfında, Almanyanın denlz - gemllerlnin de ıdahll bulundutu, oldukça vaziyet neticesınde, dün MWISOlini ile u· lan tedbirlerin Atdenil dalıillndetl tk:aı1 
den şüphe etmedi~ iç n hemen hemen si- deki zaylat.ı mühim ~lr rakama baliğ olmuş. kuvvetıı bır grup Mayısın blrincı günü, Nor. zun bir mülakat yapmı' o'an Romadald münakallta pmU olmadılını beJan etıınet. 
lahsız bir millet aleyhine yapılan, bir iha. ~.ur. Bru}lıca gemllermden Ut.laf, muhakk~k •ec;ln Pli> sahlllne yaklaşmıştır. Bu haber Amerika büyük elçisi Vilyam Fillps. t- tedlrler. 
net sa vesinde mümkün olabilmi ·tır. Ay. uçll m~htemel surette hasara u~ramış. dort alınır aıınmaa. Alman barb tayyarelerlnden talyan baıvekiline bir nevi ihtarda bu • Bahrlahmerdeki İnallı& cemllerlne 'Oaıld
lardan.beri bılıyorduk ki, Almcııılar, Bal- krunaor, .11 mubrlb, 5 denl:ıaltı batmıştır. miırekteb bir tiloUlll, Norveç.teltl ÜSllÜnden Junmuştur. burnu yolunu taltlb etmelc suret.ile :lnıute -
tık lımanlarına nakliye _gemileri ve kıta- Otuz naklıye ve iaşe gem~ batmış, blnle.rce hareket etmiştir: Vilyaın Filips, İtalya harbe girdiki reye avdet etmeleri lçln talimat -.erllmlf -
at :, ıı:makta idi'er. Yenı b;r taarruz ha - Alman olmu,:uır. Torpillerın_ılz. on nakl,lye Düşman avcı tayyarelerinin çok faal mil- takdirde. bütün Amerika gemilerine Ak. ti.r. 
reketi tasarladıkları aşikardı. v~ lafe gem ine isabet etmıştir. Bu gem?e- aataa.sı ve bütQn harb gemllerlntn teksif denize ve İtalyan limanlarına uRrama • Muırcla tedbirler 

Almanlar. bu kuvvetleri, Finlandiya.. rın batmış olmaları kuvveu_e muhtemeldır. edilen a.teflne ratmen, Almanlar vuifelerl. malarına dair emir verileceıin! bi1dır -
ya, İ""•eçe, Norveçe, Holandaya. yahud Ayni muddet zarfında bizım maruz kaldı. nı yapmı.şlar ve düşmanın iltl avcı ta.yyare. miştir. Akdenitin 'her türlü ticarl "'ev • Kahire 2 CA.A.) - Bütnmetın, mllll ma -
Ingıltere e taarruz için kullanabilirlerdi. ğ.ımız deniz zayıatı 4 muhrıb, 3 ?enlzaltı, 1 sini duşünnfişlerdlr. Orta çapta. blr bomba, rüseferden tecridi, her halde ltalyanm ::~r:;,~~~ı:.!..arak ~W:::...!u:eif~ı: 
Bınaenaleyn , bu memleketlerden han~i - .şilep ve 5 balıkçı gem.isine balığ olmuştur. bir tayyare ııakltye gemisinin b.,. taratma lehınde olmıyacaktır. vç 

Hava taaITuzla.rı netlcesind bunl da baş. ...,, said'ln ticaret ve münatalltınm ton\ı'olll 
sınc karşı taarruzda bulunu'acağını tah - e ar n ortalama isabet etmiştir. Gemiden alevler ve Romadaki üllkatlar hakkındadır. 
min etmek imkansızdı. Danimarka ile ka 5 hart> gemisi d~ ha.nra u~ramış~ır. dümanlar yükselıntştlr. Dığer btr tayyare m 
Non ,.. in bu taarruza kurban olacakları- Bir Al.man tahtelba~lrı tarafından torpll.e- naklıye gemisine de muvaftaktyeUl bomba Roma 2 (Havas ajansı bildiriyor) - Mısırda ittihaz edilmiş olan lbt yat ted • 
nı b ı~Pvdik. bu memlek,.tlerin •ardımı nen ~ır 1~ gemimız batmıştır. Bu rak~~- isabetleri olmuştur. Maamaflh bu taarru _ Birleşik Amerıka elçisı Phllippin bu sa. birleri hakkında beyanatta bulunan :nUll 
olmadıkça. bugün vaki halin önüne ~eçc. lar, IngU!z bahriyesinin, kudretıni ve mu - zun tesiri s1a yüzünden görülmemiftlr. Bun. ibah Kont Ciano ile yaptıA'ı mülakat, kıs· mudafaa nazın, bu tedbirlerin tamamıle te.. 
mczdık. es.slrllğinl gost.ermek f~tını Adeta bula - dan başka, bir torpido muhribinin pupasına men dün Mus.solini ile viki olan mülA • datül mahiyette oldufunu söyiemlftir. Bu 

Fakat Danimarka ile Norveç. bitaraf - madığını lsbat etmektedı.r. Hal"bukl, Alman orta çapta bir bomba isabet etmiş ve muh.. katının lbir devamı idi. tedbirın flmd ki beynelmllel TUiYet dol&fl-
Iıklnı nın kendiJer'nf kurtaracağını um- bahriyesinin uğrachğı. zayiat, duşmanın de - r1b derhal durmaya ıneobur olmuştur. Filhaki~ Philipp ile Kont Cianonun, sile ittihaz edılınlf olup meınleltetln berhan
duk ından tedbir al.mamıslar ve hic; bek nb tuvvetlni ~araacak '"' mtıttetitlerln baş. Düşman gemı kafilesi dafıtılmıştır. Harb umumi vaziyet etrafında goniştüklerl gi bir aürpriZ tarpaında blmamuuıı teml-
1ernC'dikleri taarruz çok yaklagtıAı zaman lıca gemileriru baflta mıntakalara ae•t_et. - gemilerinden ekserisi müsademeden sonra söylenmekte ve İtalyanın Yugoslavyaya ne matuf tulunmaktadır. 
hizı bundan haberdar etmf'mii$lerdir. melerlnl mümkün kılacak derecede buyük bütün aüratıerUe Pli>e dotru uutlaŞI1llt _ taallük eden maksadları hakkında, Kont lngilia g azeteleriDin nefriyatı 

Norveç rnuhambesi 7 Nisanda küllı - olmuştur. lardır. Cianonun, itminan bahşedici beyanatta Londra 2 (A.A.) - Yorltshlre Post gaze. 
·etli Alman deniz kuvvetlC'rinin Norve - Almanlann, efrad bakımından zayiatını Bir Alman tayyaresi üssüne dönmemlt • bulundulu tahmin edilmektedir. teaın n askeri muharriri diyar kl: 

çin g:ırb sahiline doğru ilerl"diklerini ha- k~t1 surette tahmin edemeyiz. l"atat bu za. tir. Malfun. o,du~ üzere aon zamanlarda. Almanlar, daha başlamadan evvel Trond-
ber almamız üzerine baslamıstır. Avı;i yıatın bir kaç bin kl..şlye balil oıınu, bulun- Berlln z (AA.) _ D.N.B. bildiriyor: İtalyanın Yugoslavya aleyhinde bazı te - heim aaferını Uln etml§lerdlr. HtUer şuna 
günün aksamı. bııc:lıca har1> gemilerill"'ız ması lAzım geıır. ı Mayıa gecMt, Mören ve Romsde'dekl Nor şebbüsleı:e «eçmesi ihtimaline dair şa - farsediyordu ti bu, müttefiklerin Akdenllde 
ve ikinci kruvazör filomuz düşmanla Trondhelmt lfrale muvartalt h ol~amak.l~ yeç tuvvet.ıertnın kumandanı general Haug, yial~r dolaşmıştır. ~lı hl.timlyetlerlni ıt.akvtJe için il.mal de. 
kar ı 'acmak ümidi1c Scpdan ve Ravth • ğımız keyfiyetinde, al~Acele hukum çıkar - teallm olmak iat.edfilni blldlnnlş ve kıt'a _ Dığer taraftan, haber verildı~ı1?~ $tÖrt'!, nlzlnde1ı:l denb tazylklerınl azaltmalarına 
dan hareket ettiler. mıı.k i.cıtıyenlere ı.ı.unu soylemek isterim: Nor_ ıarına muhasama.tı kemnek emrini vermlf- Fransa~ ~oma elçisi Poncet. Phı~~pp ile tlfl geleceilnl ümıd etmlştır. Almanyanın .L 

8 ""Ti anda b;rinci filo kruvazörlerimiz, veç muharebesinın netıcelerlne ald blr mü- tir. General Haug'dan .kayıdsız ve f&li,sız tel- uzun bır mulakat yapmıştır. Bu mulakal, talyayı harbe sotmağa teşebbüslerinin sebe
f lomuzun dii'!C'r ~emilerine iltihak etmek vazene yapmak henüz m.evsimslmir Bu mu. um olması Jstenmi§tlr dost millet1er diplomatları arasında ya- bı budur. Nul entrikaları, İngntereyı Ak _ 
u rlemir almıc:lardı. harebentn ilk satha6t henii?J btt.rnem!ştlr, O&o'dan şimali garbı istikametinde llerll- pılması mutad olan temaslar çerçeve!i da denizde Ucari ~yrlsefalnl azaıtmata mecbur 

9 Ni anda Alman ordu 11 Danimarkavı Bu safha esnasında ihed~fiertmize varmak • yen Alman tunetıerı yeniden arazi tazan. hılinde. ~al~at ~dinmek maksa~ile ya- bıra.Jtnu4tır. Bu uaıtmaıar, İtal)'W.n matbv.-
i gal etti ve cac:uslarile coktanbcri hazır sa, Almanlan~ da kendı hedeflerine uıaı - m1şlar 'Ve Sogne tiyorduna • varml§lardır. P.ılm1$ bır ~ıy~rettır. Po!lcet, bu zıynre • atının hücumlarının blr hududu Olmaa 
bulul':-ın dPniz kuvvetlerinin vardımı sa • madıklanm soylemek doğru olur. U~radı.k - Vaıdres mmtaka.smd& enelce te.slim oldu tınde. Philippın Kont Ciano ve Musso - icab ett.l#lni turth eylemiştir. 
ves·11 r Qcloyu Stavanger, Bergen ve l~rı ltayıblar, blzlm kayıblarımı-zdan daha ğu bildirilen dördüncü Norveç fırltasmda~ lini ile yaptığı müllkatlar hakkında ma- Ma.nchester Ouardian gazetesi diyor ki: 
Tr nrl~C'imi zaptetti. agırdır. alınan esirlerin mlktan 300 subay ve 3200 lumat almak istemiştir. İn&llterenln aldıtı tedblrleı1, İngllterenin 
Çenıberlavn. Renown harb gemisin;n Mecl~e .şu ciheti hatırlatmak isterım kl, e.r<llr. 290 at, 3 dağ topu ve 58 makineli ~ü _ Po!onya elçisile İngiliz ve Sovyet mas İtalyanın nlyeUerlnden korktuğu manasına 

Srh r"hortsun cok büvük tahribsta u~ - Norveçln ıkincı derecede blr hali> aabn?51 tek ganafm alınmıştır. 14hatguzarlan da aynı maksadla buı\in alınmamalıdır. Bu, İngilterenln tat1 hatta 
rattıe:ı Narvfk fivoru harekAtını \•e bu ha olmasına müsamaha etmek niyetinde delı - Dombaas'ın tlmalt şarklsinde nerllyen Al- Filipsi zi aret etmişlerdir. hareketini blld rmektedlr. 
rekat esnasında düsmana aid muhrib'er- lis. Fakat, tuzağa düşmek de lstemlyoruz. man kıt'aları, İngUlzlerl bu mevldl süratıe v i........ 2 (AA) Fil · M Bel ·k d d ·· - • 
le t'cı:ıret genıil<>rinin ciddi surette ha- Kıtaatımızm hayatı merkeroe tehlikell bir terke mecbur etmıotlr. Alınanlann eline mü.. i . aş ''!".on . . . d tt!f5ın, us o- çı a a ne il~ ın lilyor t 
sara düçar o1du<1unu hatırlattıktan son· zA.fa uğrıyacak derecede dağılmasına m~nt hlm miktarda ganaim geçmlşUr. Dombaas' l .nı~ ~ıy::tid ~sn~~~ ~afınd va - Brültsel 2 (AA.) - Bütun millet, İtalya. 
ta Ö7·ine snvle devam etmıstir- olmak arzusundayız. m 5D kilometre ş mali şarkislnde Kleven nıev zıy:_lıd-!: ı~ f ı ~t ~er ~ ~n a ~C:.- nın va yetı netıcesmde, miitterıtler tarafm-

13 Nisa~da :muvaffakivPtle biten bir Düşmanımız merkezi mevkileri işgal et - kilnde ı Mayıs ak.şa.mı mukavemet etmek ıs. ~t u,, ... soit enm~ e ~[-1 i~ I ve k; dan Akdenızde alınan ıhtıynt tedbırterınden 
dc>niz taam17;l ec:nasmda düsman denız mektedir. Hücuma hazır muazzam kuvvet. ternlf olan düşman müfrezeleri geri püstür. ~ ~e got~' 1 USl90 ı!"'ı d"l ~ ~ · 1:~ıı dolayı me.mnunıyet iıha.r etmekLedlr. 
kuvvetleri Nnrvikte tamamen tahrib e. lere aahlbd.lr. Bu hücum Norveçln mütead. tülmüt_•ve SOO N"""eli estr alınmı•tır. eibçıl~kıne . a vtia~ınd ~!1't. ı ı le yrın·yetinde- Bir soayalıst gazetesi, Mussollni HiUere 

· • h nd h .h& i bl i d ıld -Y y r ı vazıye nı e,..ış ırme ı . dılmis ve bin;ıvı>tte bu harekAta ı~ıralt. et did cep eıeri en er neillr Alınl". n el, Y Hı - - -- bulunmadığına dair tem nat vermiştir. yardıma !tarar verdı~ takdirde, bunun ııaı. 
mek üzcrP irkP,b "dilen kuvvetlerın hep· rım süratile vukua geleb . an ar o - t •ı • T M fih :ı.. t • - h f·ı ya IÇfn ne tadar korkunç tehlıkelen davet 

• 1 . 1 ngı terenı .h. aama • &Srı.erı ve sıvası me al. sini Narvikin 7antı için kullanmak za - landayı, yahud Be çıkayı veya ayn zaman. 0 arJ J İ 1 . ti h kk d tahm·n yü edecellnl teba.rll.I et1ılnnektedlr. 
· da h I'"'-i i b .... d Jstlll h rdırlar Hiç ta yanın sıyase a ın a 1 - ı •'--d ... ..Jt-ı ureti hacıl olr"l"ı:nı11c:tır. . er ~ n u en ya azı · rütülemiyece~ni ve bu .cıiyasetin nnt su. Beç ..... aiti ..anaate ..... ç, Birl8'11t Ama -

Bunnan ı::orır::ıki hedefimiz, Norveclı - btr taygu onları bu hareketten aııkoy_am~ı. (Ba§tarafı 7 nci sa,-fada) tte de~i ebilecd"ni söylemektedirlPr. rıka elçL!tne verilen cevab bugün bmut 
lerc mümkiin ",ım bütün vardımda bu _ Vahfl ordulannın, Avrupa cenubu şaıklsm- sızlara milli bir heyecan, bir gayret, bir re $ • bir ehemmiyet tafllnaktadır. Zira, it.ııciyCLnuı 
Junmak. Alm:n,tsırın cenubundan ayrıl - dalti masum komşularına . ai~ topraklara şevk aşılayan köylü kızı Jan d'Ark ortaya Alman aıraı-:ıa pre mea•uıtyeuer yüklenmek zamanı 1eımt1 • 
mamalanm ,,..,."ktirmek ve buna mu ha· doiru atın etmesi de mumk.undur. çıktı. Kahraman cOrlean bakiresi~ bu Nevyork 1 (AA.) - D.N.B. ajansı bildiri- tir. 
lefot E>tme'k. Nm·vpc kralı ile Norveç hÜ· ~nya garbde bUyük bır taarruza, ya - beldeyi İngilizlerin e!ine düşmekten kur. yor: 
kümetinin $:t>1AmPtini ve himayesini tc. hud Inglltereye kar§ı kahir bir taarruza ha. tardı. Vakı. Dutun ~tbuat, dun Birl~it Amerikanın Amerika mektubları nlı·n "Yl"'mP1_ ,..lmustu... zırlanırken, t>u aaydı3ım hareketlerden blr a J an d'Ark. 1430 da Burgon- 1 d 

" r 1( '' • D di Roma elçisi Phlllpp ile Musııolln arasın a 
TrondhP•rrıhı 7antı. biltün 'bu hedPf]et'" kaçına tefebböa edeblltr. Almanlan ~ • ·ya dükasının askerleri tarafından esir vukubulan mUl~kata bilhMsa ehemmiyet at. <Bqtarafı '7 Pcl sayfadat 

Ür"," ufal:T"'ı:>l'Y'ı.,.1 mOmkün kı1acaktı. mete sürüklemek için en müsaid se•kiilceyşi edildi. İngilizlere satıldı ve Ruan şehrm .. 1 fetmektedir. Slyut ve dlplomatllt mahtel. bu lım• mealinde m~ktublar da gönder:lik· 
AtmanlAT' 'l'T-nTidhefm ve Norvecin ce- hareket hakkında.ki filtrlmi d1.14numa ifşa de, dinsizlikle suçlanarak diri diri yakıl- hldi.se ııe ooıı: alüadar olmattadrr. lerinl ilave etti. 

nubu ırnrb;~·rırı" veı?ane ::nilhim tayyare etmek delilik olur. dı. Fakat, bu köylü kızı. Fransanın ah. Romadakl Amerika elçlliti meha!ill, M. Lantosun verdığı diğer izahata gö-
karar~ahı olan <:::tavanıreri C?llerinde bu - Fakat, her an zuhur etmesi muhtemel !akını kurtannı.ştı. Şarl, birdenbire, ener- Phlipp'ln z!yareWe Akden1zcleki İngiliz . . 
lundurdukl:ımırlım bu har~kattn tehlike- haya.ti ehemmiyeti halı ye ~tlerunedilt ah. tedbirleri arasında blr mtlnasebet btilun - re gazetenın terebbü kabul etmekte p 
li'? arzetmec:itıP Taamen. hedefimize ulaş. vaı lcal'flBmda hareket semes:imlzı lft.ll ede. jik bir adam oldu. Evveli Burgondiya madt1u11I söıylemektedlrler. terdiği büyük kadirşinaslığı İstanbul 
mak üzere bir hamle yapmağa karar ver- bilecek tekilde, 1tuvvetlerlm12l datıtmamıı dükasmı İngilizlerden ayırmağa muvaL New.York T1mes gaızeteıst. v~ De patriği Beniamin takdır etmiştir. Türlrl
dik. vey~ teksif etmemız doğru olamaz. fak oldu. Bu suretle l 436 da Parise gireli. ROma ara.i:lnda, mun.ueba.tın dütl.elWmuı ye ve Türklere kar 1 büyük bir sempati 

14 Nic;anrln "t-T.,mcıoc:a bahrive efradı 16 D~na zayiat verdirmek için, Norvec;- Yalnız kalan İngilizler zayıf düşmüşlerdi, haltkmda <itplomatlt bir nolttaJ nazar teati.. besliyenlerin toplanmış olduğu bu :z yafet 
ve 18 Nisandn ı...•.,Rt ihrac edilmiştir. Bir de, her fırsattan ıstıfadeye devam edeceğ~z. sekiz yıl sonra mütareke teklifinde bu· si yapıldığını söylemektedir. · · · 

'C' Al f d Fakat blse harbi uzandıracak olan eevkül B t ~ b dlpl • k meha çok temır: bır hava içmde devam etti ve 
~ .eiin srmrsı ,.ınısız P avcı <' ra ı . - Jundular. Askerlerini ıslah eden :Fransa u gaze eye gore, azı oına~ı -
Namsoca vAc:ıl "lr'lular. Bu kıt'lllann bir cent preMipı cözden taçırnıamaklıiunıa ll'ı- fil, yeni blr ticaret anlaşmuı ak.dedlleblle - bitti. 

i. Safa kısmı StPnki.,,.;ı., mevzi alan Norv~ıı - zundrr. kralı, 1450 de Formimyi. l45J te Kastil • cd1 zannındadırla. 
· k {l .sft atı Çem.berlayn nutkunu töyle bltirm1'tlr: lon zaferlerini kazandı. Kale şehri müs- -====:a:::z==-=-=----====-=-==-==--=-=-=-==-=---ı::=::-=--===-

lere ya~dım ~me zere, r e 0 mın- Bazı harekat hfilen terakki vaziyetinde • tesna, İngilizler. Fransada ele geçirdik. c 1 ) 
lakava ı)er1Pd11Pr. . ..... ·ıa 1 ı ...... ı 1 l h Beşikta• gurec:çı leri stanltul şampıyonu oldular 
17ffi~~~ ~~~ci~n ~~~~ad~~~re~ g~u foMuın Q"Lkri~ilin~~lH~n~kh~ 1 ______ v ____ v---------~-~~-------~~ 

kain Andalsnece ihraç edilen deni~ ~v- ~:m=~ey~i!.:':a~~~~lt ,::c1:~d:.rtaiç~:~ Yuz yıl harbınden az sonra ıse. İngil- . 
vetlerine. 18 VP 19 ~.isanda .kıtaat ıltiha~ lacalt müzakerata kadar, mütaleadan ısu _ terede büyük bir dahili harb başladı: 
etmistir. Bu kuvv,,.tler. demıryolunun m~ zahlardan tevakki et.meıerını, meclis aza _ ıİki Gül Muharebesh, İngiltere tarihine 
htm bir ilt~ıı'k noktAsı olan Dornbasa dog sından rica ederim. Size, önceden söyltyebi. çok kanlı yapraklar ilave etti. 
ru ilerleml«:,prniT'. Bir kısım kıtaat cenu- lirim ki, bu harekat esnasında huswi ma _ .Refad Ekrem 
ba dol'!nı il,..,.ı;vorPk orada. Norvec; kuv· hlyette mu.şlı:iilit zuhur etmiyece.ttır ... 
vetlerine iltihak etmişt~. . . Haya muharebe e i 

Kıtaatım1z 1'J'nrvece ihraç edıldiğınd<>n Londra 2 (A.A.) _ Amirallık 'Ual 1 ou _ 
beri her iki C('T\"'h"de c:rey~n eden muha- gün a.tallıdaki tebllti neşretmlştir:res · 

Ankara borsası 
rebeler hııkkında bugun sıze tafsilAt ve. 1.1" .. ft • • 

1 
~m Ing ·~ -.va ... uvvetJerlne men.sub tayya- Açılış _ Kapanı., 2 Mayıs 940 tlatları 

r~J~~nta~:ılsırda müttefik kuvvetler reler, NOl"Veçı ve Danimarka hava üsleri ü -
büvük mü küHHlJt lcar!!llasmışlardır. Bu zerinde tazyiklerini devam ettlrm.işlerdır . 
...rı Iüklerin çoğu, başlıca tayyare karar. St.avanger hava me;yıdanı dün nbah iki 
ıs:-Ç .. • b kere bombardıman edlltNıt ve l>u tanare Londra 
gahl.arının du;m::ı~ elıne .l!eçmiş ulu~ : meydı~nın<tıın bafka A.alberı ve Foreııbu 
masından ilerı 1"Plıvordu. Bu şerait da 11· tayyare meydanları da •iddetıı bombardı - New-York 
Unde dll~an '1:tva lruvvetlerlnfn mahal. tlbl tutulmuştur. Parl.ıı 
U iistünlilitil .dolavısile. topların ve tank- m~:al dentzınin cenub mıntakası üzerin. ~e~!1:e 
ların karaya .~"r:ı'"l ve lotaatm:uzın cenub-- de yapılan bir uçuşta, ıayyarelertml&ın bl - Amsterdam 
dan gelen ducm;m kuvvetlerıne muka - _._. N d eg adası civarında bir d .. . . ka 1 ~ b. k ·· ·~ or ern uşman Brillt.sel 
~t etmesı ım nsız ı~ı. ır ac; gun tayyaresine rastıunış ve bu tayyareyi dü -
evvel aşikar ~ı,.otte anlaşılmıştır. ü . tü 
tn~U~ ta1ıtelbıılıfr1erin1n ve. bir .Fran. ş :k:cita.ı esnasında, hava kuneLleri _ 

sız fılotıllAstnıl"I ht'haltku'k ettırdi~ fev- . hl~I '--" __ .. ....,,. hıftb k b 
t ·1· t 1 • • mız yu r ,....,,ara Uı:.u•u""·~· "\' U' ayı ka18{{,,. eseTP VP noı ız avvare erının ızav k d iştir 

retler·ne ra&m<>n. Almanlar. ?-Torv~e. bl- ay etmem · J.. • _. 
zlm vapabi1di(!-inıl7rif>n daha ~entş mlk- Fransız te hgı 
yasta takviye göndermek imkanını bul. Parls 2 CA.AJ - 2 Mayıs a.qaıu tebliği: 

Ati na 
Sofya 
Madrid 

ÇEKLER 

l Sterlin 
ıoo Dolar 
100 Frank 
ıoo Liret 
100 İsvlç. P'r. 
100 Florin 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta • 
100 Pengü 
100 Ley 
ıoo Dlnar 
100 Yen 

Açılış.Kapanq 

5.24 
150.10 

2.95 2.0429 
7.6225 

29.2725 
'79.6685 
21.97 
0.91 
18075 

13 4350 
27 1350 Budapeşte 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Stokholm ıoo İsveç Kr. 

o 625 
3.5175 
35.0475 
31.005 muşlardır. Keşif tollan taa.liyette bulunmuflardır. 

G(>cen hııfta 'T'rnnd-hefm cenubunda is va eslerde oavr!yeler anctııda vu.kubulnn 1-----E-s_h_a_m_v_e_t-ah-v-iJ_a_t ___ _. Beşıktn$ güreş takımı 

,:tal fikrindPn v:ı.,.aecrnive. bu mıntaka " müsademede, lehimize netıceıenmı tir. 
]ardan kıtaatı 11°...ı ceker"k ba!!:ka Hmnn· Şımıı.l denizindekı son harekô.t esnasında, 
Iara nakletmivo hrnr verd;k. Simdi, An- torpido muhrlblerfmlzden blrl ağır hasarn 
dclsnes mı"+nlra~ndaki bütün kuvvetle. u~ranu.ştır. Kara.kol gemllerımlzden bırl 

İstanbul gtireş ajanlı~ının tertil:ı ettiği 
Ergani 19.11 Kırkpınar serbest ı;.ireş müsabakalarına 
Sıvas-Erzurwn 2 19.63 ıştırak edecek olan t :ıtanbul takımı seç-
Sıvas.-Erzurum3 19 64 me müsabakaları 20-U40 tarihinde Sil -

rfm'7i bir tn1· ,,..,.,r r 7.avint vermeden f!f' mayne çarparak batmlftlr. 
rf çekmiş bulunuyoruz. Zayiatımız hak- Diğer taraftan, bir tahtelbahlrlmiz, 

sıva aErzurııın 5 19 64 Ieymaniye klubünde icra edilmiş ve bu 
bır \.. .. müsabakalara (4) klub ı tırak ctmıştir 

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

Bu rnusabakalara (6) gure çı le ıştt.. 

rak eden Beşiktaş takımı (5) birincılik ve 

(1) ıkincilik kazanarak iki sencdenberl 
devam eden sistematık çalışmaların n mil 
kafatını el etmiştır. 
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1 Son Posta j 
IAYIAIS. 

Mektebler fut bol 
Yazan: Hasan Adnan Gis finali garın gapılıg,or 

. .:.-=:::.::..~.=no::~~ 
0 
~ -~o . ~ 

0 
uma.ndanların toplantısı 

&eteri ıı.rMında. yapılaaktır. Uzun mildd~~ O ~oO QÜ 
tenberl muvftati;etıe devam eden ma~ f'\QlÜ O O ,50. O - Sal~! nuna kadar çarpışıp .gayemizi yerine ge. 
bl Qldutunda.n kırmızı ve beyaz k.ilme). f\ so"'- \O . A!Q ı-crı\tt o oo - Emriniz sultanım. tirmeye yemin ediyor musunuz? 
birincilerini teşkil eden bu ta.tunıann ya_'\ oOv ~ \\l'~ O Ov 5 . "c- mç kimse duymasın Saıamış, müm- Salon .gürültülü bir sesıe ınıedi: 
paca.tı final maçının me.ktebler a.ruınd:ı .J · r'\(\ \ ") ~ • oao 30 f"'\\J m olduğu kadar süratle git. Emir Alfı.. J - Yemin ediyoruz. 
büyük alün uyandırdığı mulınldcaktır. nıı.. OVV '( ~ C.. \ ., V ı. 
tıassn Qnlaşmış ve temız futbol oynıya.n hC1" 5. o \ ıt '.). • oo~ine söyle, mühim bir şey gör~k - Şu halde derhal ylıni Atabeyi seo-
ikl takım blıiJirlne denk kuvvette bulunu - Q QÜ O QÜ \ .. '). in kendini sarayda bekliyorum. Mühim meliyiz. Ben bu hususta uzun boylu mil'. 
Jorla.r. Boğa.zlç1nln mükemmel bir !OrTed \ • " o \ " \ . o ' ~C..'0 oc~ hayırlı bir iş konuşacağım onunla. 1 zakere1erle vakit kaybetmeye lüzum gör. 
ha-t.tına ralmen müda1aası Oaı.a.ta.<ıa.raydan S O v () ı5 () O \ J .) • - Şimdi ıgidiyorum sulmmm. l müyorum. Dündeıibcri. birçok arka~ 
biraz rayırtır. Oala.tasarnylılara gelince mü.. ı · () O \ "' fll.l' · O O c:. ~f#\ 'O().() - Haydi yaşa Salamış! Durma, koş! !arla görüştiim. Aşağı yukar! herkes bli 
dn.!aalnrının kuvvetine, forvedln çok 1Y1 an- ? O · O () () S .,"C>· ~\ S O· O O O -~ ., ,.., .~1l' ı c:. • ( Odasına dönerken karş,~ında bir köle isim etrafında toplanıyor. İçimizde Ata;o 
lap:namnn rağmen, baznn gol a.tma.me.kta 1 'l O. " {) f\ \\,f:fj 'l O. O O c{) \• -.J 
ın d etmeleri, bir ~ mnçta. kendin! göster_ )\ -:ı O O v n S'v ., ~bt)) -;,ıO O O -.J " \\9l) C)O .tiliyor: beylik mevkii için en eski bir kıdeme 
r:nJştlr. Bu iki genç takımdan en soğukka.nlı l ' {) {) v f)r:Jl " ~\ ' () (l C:,00 " \ ~ () () - Melik hazretleri! Kapıya kalabalık malik ve bu mevkie herkesten ziyade ıa. 
hBreket edebilen maçta. büyük rol oymya - ~\ S ~ • ..,__......... SO() fll \ ~) ~('\ 500 ,. ~) \...,;.--.r heyet geldi. Dileklerini sıze bildirmek yık bir arkadaşımız vardır ki o da asıl 
cnkt.ır. cınkıennın 1ru- ~('\ "" ~ aOv ~ blJtiyorlar. Ne ccvab verelim? ve kıymetli Emirimiz Seyfettin Kutuz.. 
Takımlar şu şekilde snh!ıya çıkuakla.r - taya çıka.racafı muha.kk.&ktlr. - _ rJ • ~'l(). t; Öy!e bir hülyaya dalmış ki. hiç düşün- dur. Ekseriyet namına kendisinin Ata-

dır: HülAs:ı, Klrkpou.r p~yırı munasebctfü -;J !.' 
Galatasaray: Necmi - A1l, TalA.t - Abid, Edirne cidden canlı gpor hs.reketıerine sah.. ~ ıcden: bey seçilmesini teklif edıyorum. 

HaJil, Mahmud _ Mustafa, Aydın, Şehab, ne 01 caktır. 6. - G<?lsinler! diyor. j &llonda kabul kabul seslcrlle bir alkıi 
Nwi Bulend f lb 1 1 ti f k Ve kapıda güriİitülü sesler yükseliyor: tufanı koptu. Meclisin hemen dörtte üçii 
~ç!: Halil - İsmet Rnhmı - Enis, 08- u o cu arımızm a e 1 - Şerefi\tini .istemiyoruz. Seyfettin Kutuzu alkışlıyordu. Geride 

m:ı.n, Necdet - Sabri, M~tntn, Tes'ld, Niyaıl, derece\3ri * Seyfettin Bahadırla 11müttin Fethi etra• 
Nusret. Futbol Feııera.syonu mühim bir taıimatna O sabah füıvza kıŞ,lasının sultanlara fında toplanan küçük bir zümrC' b ı anf d Bu m~b~k~ar:1l.ll ~~~"H:iiY:ın::ı ~ay_ me haınla.m.ştır. Bu talimatnameye g6re nahsı.ıs salonunda büyük blı kaynaşma sürpriz ve bu kuvvelti ekseriyet kar~ 
:ır.paoa. a çunc ve ot un ç ıtar- atletizmde muayyen derece y~mı)ran fut- K 1ardı. Daha gün. doğmadan Kölemenle- j sında bfruük bir hayrete düşmüc:tü. An. 

şıl dır. bolcul.a.r muhtelit ve milli ta.lam4 giremiye - y J } } ~ ııı 
Ga.atasaray - Fener a ova ap ıca ;-in bütün me..c:hur kumandanları yer ye.r kışların ardı kesildikten sonra İlmüttltl 

cckle:rd1r. ı h ı· d to 1 k üh" • b . 1 . grup ar a ın e p anara m un ır Fethi ayağa kalkarak: 
• muhte~iti bugün gid'yor D~mırspor stanhula ne:·yor :şı::.aYl&t.aD it.ibaren şimdilik Jalnıa Çınar otelimeseleyi kontL<;uyorlar. müzakerenin a.. - Arkadaşlar! Bugün birçok emirl8" 

Kahire vcyahud İskender:tyede iki nıaç Ankanmın Demirspor takımı son yapılar F" l çılması için d•ğcr arkadaşlarının gelme- rimiz bu toplantıya yetişememiştir. İ~ 
ya.pa.cak olan Gala.tasnıra.y _ Fenerbahçe yent bir turnuvaya. göre bu ha.1\.a İstanbul~ ıat ar sini bekliyorlardı. tihabın öğleden sonraya tehirini isüyo11 
mıtht.elltl t>ugiin öğle üzerl Mısıra hareket gelecektir. ~ yataklı oda .................................... rıo Ortaya k nan kürsünün yanı başında 1 

rum. 
edecektir. Dem rspor Cumartesi ~ünil Bey@usporl:ı Iki yataklı odada i>ir yatak ····•••···•••·······• 165 Seyfctt n Ba a lır birkaç emirle şiddetli Diye haykırmış. fakat ekseriyetin şid;. 
Ta.kım ik1 gün evvel es'bit edile:ı şekilde P:zar ~ü d~ ş~ n~ b:rer maç yapacaktır~~=dan MııJl.S ayı mrfmd& % 20 ten:zbir münakaşa yapıyor. diğer tarafta İl-ı detli gürüJtüleri önünde sesini kesmeye 

veM=t ~= ~~a~:::::~nnl e- ·. m 0 : t 8 80 fuffiO f:Jmaslar y k} müttin F c>thi b · btr grupa gene ayni mecbur olmuştu. 
deriz. Mllll kume şampiyonu c;ıJta.cnk takun eme tşiddetle k<'ndi fik"rlerini kabul ettinne'k - Yaşasın Seyfettin K'Utuz! Kavbede-

8İSİklel teşvik mlisab~kaları Türktye birlncll1ğı !Çin kırk mıntaka ara Sabah kahvaltıın, ö!J.e ve atpm yemeklerlnde istiyordu. cek vaktimiz yok. Derhal icraata geçe-
ındJ. yapıl:ıcnk grup b!rlncller1le maçı ya .;alnız .~va.ıtı ····-···················:······· ··-······· Seyfettin KLI uz kapının yanında bir lim. 

İstarl>ul bıslklet ajanl ~ı pazar saba.hı mnsı takarrür etmiştir. Ordu ve mektebl alnız oğle -veya nk.şam yemck1erı ............ .. k.. ,, , . . . ğ d S 1 . ..k 1. k B d tt• tekraıı 
Toptapı ne SJ.lvri arasında 100 kllometrel.k şamptyonu çıkacak taktmm dA lbu mü.uba Diğer otellerin açllış zamnnlarile tarifeleri aynı oşeye çcr·ı :JT'I~. cc>ncsını yumru 'Una a.. es erı yu se ır en, e re ın 
bi.r teyn!ı: mus:ıbaka.s:ı terUb etmiŞtir. Jta.ıara. JşUra'kl temin edilecektir. yayarak sr·Jrn V!' düşünceli bu toplantıyı kürruye çıktı~ 

K k d 1 ' tU Ü~ V f 1 ·ı "d k ~ S<'yre dalrr şt•. v,,nına vakhışan bir ihti- - Arkadaşlar, Emir Seyfettin Kutuz 
lr pınar a yaptaCaK 0 a zm 0 QI Ce 1 . yar yere eğilir ~fbi yapıo fısıldadi: kahir bir ekseriyetle Atabey seçildi. Ku. 

h · 0e'1ız Levazım Satınalma spor teza urn I:zmlt rnınt:ı.kası yeni bir spor sahası h; • - İşler ro'nnd~ Kuluz. Taraftarları- rultayın vakit ka~betmemek endişesi haı. 

9 -
l2 Mayıs ,.u-nıermde Edl cı ıl ıml:ınıaktadır. 19 MllYlsta küşn.d resmt ya mızın hepsi "eldi. Otekiler g0 lmeden mü- .kikaten çok yerindedir. Düşmanlarımız 

"' rne e yap - Iacak olan bu sa.ha.da açılı.ş mera.simi 1 B • 
mMct.a olan meşhur Kır~ınar panayırı bu Vefa takımı davet edilecekUr. Vefa takı ır eczacı 8ı.akereyi a~hm. kararımızı haber almadan derhal icraata 
8Clle <!e ıbfiyuk spor tezahuratına vesile ola- bu münasebetle İzmit muhtelit! ile bir n GO ük deniz fa!lrikalan ~ revtrin<le ça.lıştm. - Bir aksaklık çıkmasm sakın. Scy!et- geçmeliyiz. Şimdi aramızdnn bir heyeti 
roktll'. Çocuk Esirgeı:ıc ~urmn ~u sene_ de ya~tır. ke~ıne mahiye 100 !Um Ucr~t verilecektir~ Talııtin ile Felh nin ha'lerine bak, pek gay- seçerek, saraya gönderip ordunun kar~ 
pa.nayır esnasında ibuyuk yağlı gureş mus:ı- lk" . k I .. etli " ·· ·· 1 b "ld" eı· s bo un baltaları tertlb etmiştir. m ~I Ume maç a""I l:ı~ına, Anltamda Deniz M~lıtma nıuraCeAt'r f!'Orunuyor ar. . . rını ı ır un. aray arzumuza y 

....._ ~1 H'"~ · • * * - Merak etm<'. srn her se ·! bize bırak, eğmediği takdirde tekrar toplanıp yenflo 
Y~ güreşlerde tıaşa Tbuua& ı u.:.ı:Yın, 515/940 tarihinde yapılacak ikinci ktiı 
~ Ali, Müla.yim ve dıhr namdar pehli - ı şampiyonluk maı;ı: _ Pk.,,.rivPt bi:dm tarafımızna. den hattı hareketimizi tayin ederiz. 
'9G1llllr ı.,t.Jrak edeceklerdir. Geçen sene öl<>n Şeref stndı: Beylerbeyi _ Beyoğl~r saat I Biraz ~onra herkes y~rine g ~erE'.k top- Gene kabul. kabul scs

1
eri yükseld~ 

meşhur Kurdderell pehlivanın habrasmı 16. Hakem : Tarık özerengln. Yan hakem _ M Z A H la'ltı a('ı!dı. İlk söz alan .Kutuzla konu-
1 
Birkaç kişiden başka bütün Emirler hala 

an:mak maltsadile bir aı'Kurdderell kemeri• !eri: Bahaettin Uluoz _ Necdet Gezen (Ra.,·---•, 7 nci ll"'·~f ... ~a) şan beyaz sakallı ihtiyar Be<lrettin ol. kapının yanında duran Seıfettin Kutuzu 
ort ok~ ve bunu Tekirdağlı Hüsey\n s 1 • · • r ld ·ı kazanmıştı. :Bu ıtemer bu sene de ortaya kO- U Spo·· art ISl•şare h8'18ll Terlikçinin yerine fabiraktör tabirini muş'•· . tebrike koşar_ke~ zaten ev·~e. en scçı eıı. 
naoa.k "R on aene zarfında ü~ defa başpeh_ su Sporlan Federasyonu te.knlk işlerin ida- kullanır. 1 - ).Iuhtcrem Emirler - diye söze gi- heyet dolu dızgın saraya gıdıyordu . 
Hvanl~ı ka?..anan altın kemerin ~ahibi ola- resi için eski denizcilerden bir istişare heye- Sevgilisi terlikçinin kızıdır. o: rişti - ne müh.m bir maksadla burada 1 • * 
ooktır. ti ~cçmlştil'. - Sevgilim bir ayakkabı fabrikatörü- toplandığımızı biHyorsunuı.. Siz yani bü- Heyetm başında gene. Kutuzun ~ud. 

A}Di günlerde Kırkpınaı"~ Cümhurlyet Bu heyette Galata~r.ra:rdan Kli.mll ı: - .. k d d tii"n halka ümerası. memleketin selameti r etli yardımcısı Bedrettın vardı . Gcng 
H lk: P&rtls1 Halk len te kn~ t t.a f nun ızı ır, er... 1 "k d" f 

a •e ev ş a ı rn ın- tem, Suad Erler, Be1dr, lnşafye mühendis - Pireyi deve yapan, her meslekte bulu. ve ordumuzun şan ve şerefi i("Ol Atabey- s~ta~a karşı, kurnaz, tat ı v~ _ı n~ c ıc 
dan yetiştil'ilen Trakyalı gençler muhtelit !erinden Naci ve Harun ile fedemsyon umu.- ..,_ da . .. k~·d ı..- E-e m·· -1 lik mevkii ne kendi arkadaş,arımızdan bır h~c;an kullanarak Şerefettinı kunetle 
~r hareketJeıi y:ıp~atıar~ır. Halkevf gen~ mi k~t.ibi Rıza Sueri vardır. nur . .Di:fzan mune 11..ı Oıus. g r u . . K .. l 1 
lerı bu ~e m~tazaı:n bır çalışma. neti: Kürek -ve yelken bakımı için bir de tali _ nekk.idler arasında, mevzuub:ıb ettiği e- birini getirmek azmindesiniz. Bugün tek- tenkıd ettıkten ~o~a cnun ° emen ew 
c~ı elde etUklen beden ve spor terbıyesiru matname hazırlanmıştır. serler için harikulade ve berbaddan baş- rara hacet kalrruyan bir hakikattir ki arasında uyandırdıgı ho~nudsuzluğu an• 
gostermiıl olacaklardır. G J ı, • ta bir şey söylemiye~ vana o muhakkak hekim Şerefottinin tutt~;ı yol çok teh- ı lattı ve. ~u hoşn~dsuzlu~un ~ltan için 

Bu müddet zarfında Edlrnede yapılacak a atasaraym r..On"r8St pireyi deve yapan nevidendir. Çünkü pi...likeli bir h<>~ awıştır. Biran evvel bu d~ pek ıyı .. o~:nadıgını hafı{ tl:!rtıb çıtlatlı. 
spor ~reketlerlnin e_:ı büyu~erinden birisi Galatasaray klübünün fevkalade kongresi reyi deve yapanların lisanlannda iyi ve tehl:keyi önlf"lnek ve va"'.iyeti idare et.. Nihayet sozu kurultayın kararına getf .. 
de T\ırir.lye ser.best gureş blr.inclliklerid.Ir. 261 bu akşam 6 da Jclüb merkez.inde yapılacak ı ı S f K uhakk k At mınta.ka.nın teşkil ettiğ 8 grup 5 Ma:yıı Pa- tır. - fena kelimeleri yoktur. Onlar i.yiye. ve- 1 mek lazım geliyor. Bu husu:>ta tamam~~ j rere~- ey ~ttin ~:uzu nı . a_ _ a-
zar trünü 1birincilerinl ~erek Edim.eye gcin- Fevkalft.de kongrede Jenl :idare heyeti se- ~·a iyiceye harikulade, fenaya. yahud fe- ı birlik <>lduğumuza ve kurultayın verdıği be!lı~e getırmek -luzurnunu ilen sun.. 

__ w,t!/\"t. "\:ılılıw" ~unu &. .. v .. .ı ...... .&..A.UU.lC\lC :>ti,'f:>U Kgr. Keten yaıı:ı. --· w- --- • • • , f--~· ı.ı •• M..; ........ o .. , ~,., .. 'h-.l lrn\.,,,1 pOf'~k bu yolda 9C>- m~tu. (A1ka.-;ı var) 
elll Mü~ye.t daire.sinde satın alma komis.. 5{),750 Kgr. Segntlf. arı taı:ın::.t.taki hadlere uygun olmıyanlar uterl ~kullara alınmazlar. J3ieldller,ın W:Ln~ ~Otlllt:t\. u~c· ~ J•c•w 

vonunda yı:ıpılncaktır. Tahmin bedeli 36,000 512 llded Lente tesblt çfv15L 12. Sın. 4 - r.stekl!lerln §imdi okumakta oldukları mektcolerdek1 taMIDe:-lne de.v m etmekle gün ~ san.tinde ve p:ızarlıt günil mu11yycı1' 
Ura, tentinatı 5400 nradır. Ev.saf ve şa:rtıar1 kutru. 4 Sın. bir tnrafmdiın kıv-- beraber ıo Nisandan ltlbaren bulundaları erlrrdeki askerllk. şubelerlndeı:ı dlleı: kay. saatte kat'i temln:ıtıarlle birlit:ie Fmdıklıda; I 
komisyonda görülür. İSteklllerin .sözü geçen rıklı. dukabul ~e mtiracaat yollarını öğrenmeleri ve huna göre de bydiib.bill klğl(f_ Komutanlık Satınabna Komfsyonun:ı müroo.I 
günde ikomlsy-Onn gelmeleri. (1620 - 3566) :224 adat Somnn?a bargulu çtvi. 35. tarını en g~ 30/May.ı.s/940 a kadar L&Inamlamış olmaları lfı.zımdır. caatJ (S524) ı * Sm. tat ı.~ Sm. kutrunda. ;j - İsteklilerin sınır geçme vesikaları Hatirunda bulunduklan olrullardan askeri Jl.. 1 

30,000 ikllo yoğurt ııçı.k eksilt.meye konul _ 53,"l60 M. 4. Mm. g:ilvan.iili demır tel s.elerce- celbedllecek ve bütunlemlye icalmad2n c111f geçenler seçme sınavına çağırıiacaktır. 
muştur. Muhammen bedeli 4350 ura, . evsaf Oente için.} Askel"l ııae ll ve m sınıflar& gl.onlye munffak -0lanlhnn g4() 'YÜl kam.plan lleıide 
ve şartnamesl komisyonda görülür. Ihale.si * a.sltP.rl oku:tıı.rda yapılacaktır. 
ltırklareli Tiimen satın alma kom1syonundn Uçuş plst.i yoluna bir dranaj tesisatı pa _ IJ - Askrn orta okullarla muslkl san'at n kııra gedikli erba~ hazırlama orta oJtulla. 

elimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

23151940 PerŞ?mbe günü .saat 1~ da yııp.ıla- zarlıkla yaptırılacaktır. ~ bedeli 28,6'20 nnın ltaydükabul şartları ve zamanlan ayrı a l~n edilecektir. •%51b 

catt İlk t ln t :rı& lira 25 kuruştur İs- lira 11 :kuruş, kat'I teminatı 42'19 llracfu. Pa_ Sellıniye birliklerinin .günlük ibıtt;Jacı ~in 
ıtell:erln be: ~n~ k . onı:ı. geım.cle _ zarlığı 7/5 lt40 Sah gunü sa:ıt 10 da Ankarada 1275 llrndır.: İsteklilerin 2490 ea~ılı kanunun 1 800 ton ar.pa !kapalı zarfla Y!li>ıla.n eksilt. evsaf ve şerait dahllinde cıo.oooı kilo tazo 
l'i. 

0624 3570
)g onusy M. M. V. Hava Sa.tın Alma. Komisyonunca a ve 3 üneu maddelerindeld Te3ikalarlle be- uıcs!nde 1stekl1 ~ıkmaclığından aynt şerait bakla ile (10.000} kilo taze yeşil soğanın 4/5/, - * yapılaeüktır. Keşi! eVTakı ~ergfin komisyon_ raber muayyen günde ihale saatinden bir dalıillnd:ı eksiltmesi 10/ 5/ 940 Cum3 gfu:ıü 94-0 CUmartesl günü san.t 10 da pazarlıkla; 

dan 143 kuruşa alm:ıblllr. Ihaleyc iştirak e- sa.at eneline kadar teklif mektublarını sıat 11 de ra.pılacat.tır~ ?,f~nım.en bedeU elcslltnie.si Y?PJl:ı.ca'ktır. TaU.blerln l)elli gi"'t 
30,000 kilo aiit açık eksiltmeye konmuştur. decellerln .llınlc tan'lllndrn iiç gün eTVeliııe Kırlaarelilıde komisyona verme1erl. 39,000 Ura, ilk temtmıtı 2925 lirada. Ev.sa! ve s;.a.ıte kat'i teminat paraları ve kanı.1 ..ı: 

>.tuhı:ı.m:ı:ıMın bedell 34'>0 liradır. Evsaf ve kadar müsteşarlığa. müracaat edip ehliyet (1~08> l'e şeraiti komisyonda gôrii:liil". İstellllerln ve.sikalarlle birlltte Bellmiyedeki Tümen S -
ıt.ırtne.mesi komisyanda. görülür. İhalesi vesikası almaları ve isteklilerin kat'l teminat * belli gün ve saat.ten bir saa enel resmi n - tın Alma Komisyonuna gelmelerL (3548 
23/5/940 Perşembe günii saat. 15 de Kır:klar- ve kanuni be.lgelerile mWlyyen &\in ve :;ant- 50~.ooe ıkflo sığır etı k:ıpalı r.u-fla eksiltme_ stleılarile birlikte temın:ıtı:mnın Edirllede 
eli Tümen .satın alma komlsyonunda yapı - te ıkom~yonda bulunmaları. (1619..3665) Je konmuştur. Muhammen bedeli 190,00CI Sanayi kışlasındaki Satmnım:ı Komlsyonu.. Tokad İcra. l\It.murlu wıılan: 
la.cnttır .. Muftkkat temfn:at.ı 258 11.ra 75 t.u.. * ll:radır. Enal ve ş:ırtrnunem ıhergün komls- oa verım!erl. <1566) (3142) Evvelce Erb:ı.a.da. po.sta mütealmldl 
tuttur. isteklilerin muayyen gün «tom.tsyo Bir atelye pazarlık suretne inşa ttirl1e _ yarıda görülür. ibaJesf 23/5/ 940 Perşembe • ça.vı~ neıdlnde olup İstnnbula gjd.crck 1 • 
na gelmelerl. (16:?5 - 3571) c~kt.ir. Keşi! bedeli ~.796 lira 13 kuruş, ımt'i günü saat 17,!0 dn yapılac:ı.ktır. Muvakkat 20.000 ikile> sade yağı.mn tapalı z:art1ıB. e~ metgfını halen meçhul olıın CWa oğlu P. 

'1- temlnatı 5a20 liradır. Pazarlığı 7/5 940 Salı teminatı 14,250 liradır. İsteklllerln 2490 .s:ı- slltmesi 10 /5/94-0 OUm:a günu saat 11 de DL Halil ta.rat:.ına. 
Saray Akpınanndan Yarukkışlaya. gelen günü saat 11 ·de Ankarada M. M. v. Hava yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya _ ya.rbakırdA Kol" Sa.t.malma komisyonunda Ölü Cılız oğlu İbrahim vcicselcrlne ol ı 

ııu yolunun bomk yerleri pa:ıa,rhkla tamir Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Ke- zılı vesikalarüe beraber muayyen günde iha- ~"3,Plhı.ca:ıüır. Muhammen bedeli 23.000 llm 249 lira 92 kur~ borcumuWl temini zımn -
eturneccktir. Paznrhğt 9/5/ 940 Perşembe fi! evrakı ~ün komisyondan 175 kuruşa le saatinden bir saat evveline kadar tcklıf ilk tıemfnatı 1725 Jır:ıdır. Şartnamesi 1romLs- da hadz ve satı~a t:nrar verilen Toka 
tinü saat ıı de yapılacaktır. Muhammen aı;n~bllil'. ~hal~ye iştirak edecekler ihale mektublnnnı Kırklarell Tümen Satm Alma yonda gorüilür. Talib!erin t.eklıf mektublan, Behzad ~ş_ısmdn ~ ada 106 p:ı.rsc 
lia.tı 2500 ııra. ilk teminatı 375 liradır. is _ gununden uç- gun enellne kadar mü.!teşarlı- komisyonuna vermeleri. <1623-3569) rn eksllt.ıı:ıe sıa.a.tlndcın lbir saat ev:veUııe ka_ numaralı nh.şab dükk5.nda.kl nısıf hu 
tetlnerln belli gün ve saa.tte teminat ve; res- la müracaat edip ebliJet Teslknsı almaları * dar kabul edilir.. (1578_327l) 93 lira 80 Jruruş:ı. 2280 numaralı kan 
~ ve.sikn.larlle keşifnamesini de görmek 1s- uteklllerin muayyen gün ve saatte kat'i te_ Şartname ve evsafı dahilinde bir ınllyon * hükümler} dairesinde Tokadda Cılız o L 

tırenıer Edlı:nede Sanayi kışlasında tın mlnnt ve kanuni belgelerlle komisyonda bu- kilo buğday kırdırmak suretllc un yapılacak.. 20X230 eb•adında ıoo~ıso aded dJş ve 23ı:soo Hüseyin Işbltirene 29/W9f.O tarihinde ıh. J 

&.hna :komi&;onuna gelmeleri (1626-3572> lunmalan (1621-3567) tır. Kırdınna ücretinin 1.oplu tutarı 25,000 nded iç lfi.st.ik pazarlıkla satın ahnacaktır kllınnıış oldığu ıtebll.ğ :mak:lmıruı. kaim oı -
lf. * lira ilk teminatı 1875 llradır. İhalesi 8/5/ 940 Pazarlığı 6 5/940 Pazartesi gunü saat ıı de~ ~~~.~!::~ .. ~.~~ .. ~!~:ı.~:.· ............... I!!.~~}.~? .....• 

40,000 kilo koyun eU kapalı zarfla. eksilt- Çarşamba günü 88.'at 16 da kapalı zn.rna J'U- dır. Dış Jfü;tiklerln beherine 195 lira ı~ ı~ Son Posta Mntbaası \ 
~amklnş1ad:ı. ~ctrfık bulurum hamamın meye tonmnştur. Muhammen bedeli 17,000 pılacaktır. İsteklilerin 1hale cunü ihale sa.a. tiklerin. bcherfiıe 21 lira fi::ı.t ~ edil _ ====·==== 
be l~en ihyası için pa.zarh#ı 9/ 5/ 940 ~m- u;~~ır .. Evsaf Te şartnamesi lıx:ımlsyonda gö_ tinden bir_ saat evvel teklif arfla.rmı Ersu- mlştir. Kat'i teminab 3652 lira. 15 Jı:unıştur. Nec:riyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
~unü saat 14 de yapılac~. Muham - rulur. Ihalesi Kırklareli .Tümen S3tm Al _ rum Lv. AmlrlllH satın alına komlsyonuna ş:ırtnamest komisYP.Pda gorülü.r. Taliplerin ~ 
lt fiau ~O lira, _ilk _:.emınat.l _37~ liradır. ma. ~o.nunda 23/5/940 Perfelllbe &üı:ıü vernıeıerı. Şartnamesi iJromisyonda görü • muayyen vııkitte Antarada M. M. v. satın · · S. Ragıp EMEÇ l 
tftı konnsyonda gorülur. İsteklilerın res - saat 17 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı lür. (1580-3273) alma tom!syonuna germeleri. (1615) (3~5). SAHiPLERi: A. Ekrem UŞAK.LlGI~ ' 
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~uEI ika mektul:>la~ 1 .-

(Memleket merikadakİ Türk 

can ırı madenleri 
dostlarının 

verdikleri ziyafet 
~rk milleti ile hükumeti 

amyant ~adar hiçbir millet ve Vilayetin 

Bu zengin 

üç ayrı yerinde bakır, linyi~ ve 
madenleri meydana çıkanldı •. 
madenler de yakında işletmiye 

lÜkumet biribirlerine 
açılacak bağlı değillerdir ,, 

~york muhabirimiz yazıyor) 
radaki Türk dostlan Amerika -
iefirimiz Münir Ertegun'un {tre
\'aldori .Astoria otelinde 22 j kişi
r ziyafet verdiler. 
afette bir çok tanınmıi i§ adamlaı.i
yeteye mensub kadın ve erkek -
ırif Türk kadınları hazır bulunu-

usi §eref mevKii olan hitabet ma
il Yunan setırı Cimoan Dia.manto
' Romanya .sefiri Radu İrimescu, 
avya sefıri Constantin Fotitch, 
•rtodoks kilis~sinin Amerıka kıt'a

memuru olan başpiskopos A the

---

s. robert koll~J müdürü Walter düf ettiğ 
ve İstanbul Amerikan kız koleji Minim 

Bir ismi de cMadenkırt> olan Çankırıdan umumt bir görüniiş nlerinden birkaçı oturuyordu. Ra- pireyı oy 

Çankırı, (Hususi:) - Çankırı toprak. fından işletilrneğe başlanılacaktır. tı ard~a~~i~e Flo~idaya gitmiş o : 1 önüne ~~ 
ları altında saklanmış bulunan madenler 1 3 - Yapraklı nahiyesi J1e İskilip hu. fırının yerı boştu. Fakat zı- bundan o 
henüz Jayıkile anlaşılmış ve meydana dudunda linyit kömürü, bir ıirket tara - hazır bulunan Balkan konsolos • pan, demi 
çıkmış değildir. fından i~letilecek ve Çankırı merkez ya. ında Bulgar konso~osu Doycheffin Pireyi • 

Şimdiye kadar vilayetin her köşesin- pılarak bütün yurda ihrac edilecektir. aal~anl~lar ahengını bozmamıştı. Elimde 

- 23 Nisan Bayramı] 

<ıe, dereler boyunda, tepeler ve dağlar e- Bu gtizel ve memnunıyet verici haber c li~esı çok ~nte..z:c.sandı. Am~ ~ Yara gitti 
teğinde toprağın üstünde göze batan çe-1 tahakkuka başladığı gün şüphe yok ki, n h~ç Y~metJı~lerı ve ıs1mlerm1 tesir etme P~L"'l.~>f'"l!l~<il3.:~ı...-

1 §İd çeşid madenlere çok raslandı. Fa!tat Çankınnın iktısacil hayatında büyük ve m~diklerı t~v~~ çorbası, t~s k~- yata razı .~ 
ibunlann hakiki membalnrı ve zenginlik. bariz farklar belirecektir. ~ı ve bak.a on safı teşkıl edı- lacağını so 
Ieri iyi bir araştırma yapılmadığından. İktısadt bakımdan hergün birnz da..lıa emek esnasında bazan alatur • Ben de bit_. 

~ anl~şılamadı. Hususi olarak bazı meraklı sönükleşmekte olan Çankırı; bu maden- 1 alafranga havalar çalan bir or-
1 
madan dur 

~as tarafından· yapılan araştırmalar da lerln i~letilrneğe başlanılmasile birden. 1 mevcuddu. vaffakiyetle 
z d • sefirimızin bir nutku ile açıl- Pireyi de • müsbct neticeler verme ı. bire canlanacak ve dirilecektir. 
• Ertegun Tı.lrk - Balkan - Ame- yat ıhikaye h Y l hakk kt k1• Çankırı B - d 1 b ı ·1~ t• · anız şu mu a ır •ı ugun ara ·mış u .unan vı aye ın ış esine ~tirnk edenl~re tı•~ekkür uf~k bir sivC4~~~ .. f 

topraklarında maden mebzulen bulun- sahası bu sayede genişliyecek, iktı!ladi :ıınra sözünü Avrupa harbine in- · ·~ 
1 

dl>tıMıı.:tı..Jlil 
akt d Ç" kü 1 1 i 1 ·ı yı ıgnev e 

a ~d'~ a 1ır. 1 un dasır ~caflevvel ş enı - hayatı parlıyacak ve Çankırı tabif ser- 1di ve oiI:ıassa şunları söyl~dı: Pireyi de' 
r 1.5' an a~ı an ana en ct:ru 1 arıdo a~ mm- vetlerinden bu suretle geniş ölçüde isti- l Balkanlılar iyi komşuluk his- - Dün ge 

takalar vardır. Bu maden er ernır ve b' ı .. . . 
fade yoluna doğru gidecektir. ırimıze bağlıy:z. Türkiye sulh Muth. ış. bır tı'iurdda çocuk bayramına aid muhabirlerimizin. göndermekte oldugvu resimlerden bakır madenleridir. ___ lbir memlekettir, tabiatile sulh D l ı 

Çan~ınnın bir maden diyarı oldutu. ın ıyen eı kısmını da 1bugün neşrediyoruz. Yukarıda 1 Mal.karada, 2 Ispartada, 3 Sllimae, 
Edirnsde de hava çok ~resi prensip!crini mJdafaa et - - Aman \ialkarada, 5 Trabzonda yapılan merasimi ve miniminileri görüyorsunuz. halk arasında cÇankın' adının cMaden. ,şan memleketlerle daıma işbir- Derler. 

kırı. ndan geldiği söylenmesinden anla- Serin gid' yor ıak arzusundadır. Türkiye ha - - Hakikat ) 

şılır. Edirne (Hususi) - Dört beş gündür . hücuma maruz kalmazsa ve tım efendim. Küçük memleket haberleri ; 
Şu hale ve görülen. söy~enen şeylere l:!ttiği mükellefiyetleri Hava - Havdu,. .. .. .. .. . 

k kı · bahara kavuşan Edirnemiz dün birden - J J l 

nazaran Çan ırı topra · arı zengın ma- yı:..t'vaziyete e-elmezsc '1'erek ı::i· _ E t (: Edirnede Halkevl neşriyat kolu idare he-ı * Çankırı nafıa mudurluğüne tayıA olunan 
bire tiddetli bir fırtına ve aoğuk ile kar- • ve .. H lid D nı· ç kı .. ı .... i. --·~-· denlerle doludur. Ziraat ve diğer Vekaletlerin yardımı bila- yeti azasından öğretmen hatib Şaban Tq.. a e ı an rıya g~ ve vaL'U..-... ne 

Fakat ne yazık ki bugüne kadar c!ddt şılaşnuş ve bu yüzden sandıklara giren hare bütçeye ilave olunacaktır. Bir fuar kın <Kadın ve kadınlarımız : uım.ıı kon.re - başlamıştır. 
ı d ~ d palto ve pardesüler tekrar giyilmeğe baş .. .. .. .. . . . , ransını Ku Oğretmen okulunda nrmistır. * Kızılcahamam ıslahevi müdürü Paad 

y bir tetkik ve araştırma yapı ma ııı;ın an lanmıştır. Bugün bahar bayramını so - mudurluğü de ihdas ~dıhr.ıştır. "* Çorluda mllli korunma kanununa te'ffL Kurterin yerine velcBJeten Eskişehir .orgu 
h madenlerin hepsi yer altında saklı kal- kan mtılıtar Cemal Türel esnafta bulunan hakimlerinden Hikmet Murado~lu taJiD ğuk ve bulutlu bir hava ile geçirdik. B d b" kU ilk ' tkA • 

llu mıştır. UrSa a lr Ç San a arm gaz, bcnz!n vesair maddeleri kontrol etmek- edUmiş ve kazaya gelerek vazifesine bqla • 
mı: Şu birkaç yıl içerisinde şahsi araştır. 1 d . k ' 1 müsameresi tedir. mıştu:. 
lar malar çoğalmış bulunmaktadır. M:d.t?n zmİi' 8 f8mS Or' arı am vor * Sivas <Hususi) - Şehrhnlz ilk okul öt. * Izmate C. Halk Part~i nahire tefut.ıe. 

tetkik ve arama ensttitüsü ınühen~i - İımıil' (Hususi) - Balkanların en güzel Bursa - Geçen Salı günü gecesi Bur- rctm.enlerlnin meslekl mllgliertn1 arttırmak rl yapılmaktadır. Şimdiye kadax IJml~ Mer. 
d b d tenis kHibü ve kortlı:ı.!"•, beden terbiyesi sada Necatibey Kız enstitüsünde Anado - gayeslle her 15 günde bir te.rtib ettikleri me.oı kez na.hlyesl lle Derbend, Akmel)e, Bahçe • 

)eri gelmiş, gitmiş, şura n ura a araş- umum müdürlü"':; tarnfmdan İzmirde ludaki zelzele felaketzedeleri menfaa - lekl konferan:.ı Ye örnek tecrübe -dersleri öğ_ cik nahiyelerinin tefti~leri yapılmıftll'. 
tırmalar yapmıştır. B•mun netice."! olarak 5"' ~et""."nler tarafından "tifade lle kar•:la.n - Panlll arkadaşlar da Merkezde t.Jpl.u.a -

K··ııü kt · a·ı ta mla m ş tine mahsus olarak Kızılay namına 12 ya. ... , ...., " 
ta üç sevinçli haber duyulmuştur: u rpar a ~n?a e . ı mı~ 'ma n . ı ~ mak~:ıdır. Bu harta da t.tıklM okulunun ruk dilekler etrafında konu.şmuşlardır. 

l _ Yapraklı nahiye~i mıntakasında tır. Yarın valının ehle açılma merasımı ~nda Haluk Muzaffer Evrenos tarafın - genç ve ç.alı.şkan baş öğretmeni KA.mil Ku _ - --
bulunan bakırın is,etilmesine Etibnnk yapılacaktır. Bu tenis kortlarıncia fuar dan bir musiki müsameresi verilmiştir. ral <Sözle ıfade> mevzuu üzerinde tecrübe Altmordu takım ı Atinaya 
karar vermiştir. Etüdlni yapılacaktır. 1 günlerinde beynelmilf?l tenis müsabak3: Genç san'atkar çok alkış1anmıştır. cte:sini yeım!ş ve bu esas üzerinde faydalı davet edildi 

2 _ Orta nahiyesi dvarında. ve ları yapılacak ve Balkanlar arasındakı münakaşalar cereyan etrfiiştlr. 
I. . d . dil k lzmı'r be ' edı· yes"ı bütçesi * Sivas ve çevresinde son bir ay içinde İzmir (Hususi) - İzmir şampiyonu cSani> dağında amyarıt bulunmuştur. müsabakalar zmır e organıze e ece -

an fa b"t d'f d" yapılan işler etraf~nda görüşülmek ü.rere vl- Altınordu takımı iki maç yapmak üzere 
ti. Son etildleri biter bitmez Etibank fara- tir. ..,S 1 0 1 1 layrtte vall Akif Iyidoğanın başkanlığı al -1 Atinaya davet edilmiştir. Teklif tetkik 
ahe ' İzmir (!Iususi) _ ..,ŞJt)r,niyr h:;.,,,.,,.: tın'1a nııfr<>, ..,...;;~:.,ı.u,ı., .. M - '"':.'n\.rc" • - -:uı. v ..... "'ıl" ... ı .......... .., ·-··· ııru~ı-
unu ( Konvada LjsA -oSn.o;a,+hh'Ssa"krakç~/B~vveralı bu bedbaht köş~~·nde ·tabia i~ .. ~ynad;ğııçelğuik çom_a~n.Y.81~~~.lel~ğj v:r~ır. O, h~ mi ~llir~, der. . . 
Ka e, &yon, Bordo, Brest ve Şerburg İzabo da Burgondiya düka3ı ile blrlik o]. büyük facia hakkında tafs:ıa t vPrdi \'e ~u ~ mı~~~n~ t 1 "'5'rıı ;a a amı§. ı . :ı:eyı deve yapan bır yerme bin ta. 
dı. du. Bu suretle. Fran.c;a ic r. bir .siyasi fe- Amerikalılan z~lze'e felakrtzedelerıne ) anagına ı ı o a vurmu ur. bınnı kullanır: 

sı.l adı Edvard olan cKara pren"> Jaket olan Truva muah~desi imzalandı:· yardıma davet elti. Dr. Wright, ZP.lzele Pireyi deve yapan anlatır : Bir lira bozdurmuştur. Hepsini sarfet-
6 da, babasından bir yıl evvel. genç Altıncı Şarlin kızı Katt-rin dö Frans mıntakasına ilk ~ıaP.n ecnebi müşuhidler- 1 - Efendim mobilya işlerine pek ak- miştir. Akşam evine dönerken cebinde 
ında_ öldü. 1377 de de •. ~çüncü Edvar- İngiltere kralına nişanlandı. Kız, babası. den biri olduğu ıcirı b rçok acıklı vAk'ala- ı l'.m ~~~~· ~~~ak1 ısıyımdı~. Bizi~ eve ~e- bir kuruşu bile kalmamıştır. ~ 
yenne tahta torunu ıkınci Rişard o. nın ölümünden sonra. ciha7. olarak kl'ca- rı ~özlerile tesblt c~111iş bu 1unııyordu. ı Iın gorursunuz. Salondakı mobılyayı bız.. - Bir bin liralık bo~durdum, der, bin 

du. 1 ~ına Fransa tacını götürecekti. İngiltcr~ Erzincandaki felaketi mı.iteakıb canları- ' zat kendim yaptım. lira imana büyük bir şey görllnür amma, 
u ölümler. yüz .sene harbine. bu sder kralı bu suretle resmen Fran ..-anın mPsrn nı di ... krine takarak c:alışan ve tircok ha- - Mobilyayı siz mi yaptınız? hiçtir. Emin olun akşama evime döndü-

asız. mütarekesiz, tabii ve oldukça u- ve1iahdi oldu. Veliahd S:ırı:n rle. bunun yatları kurtaran mahktirr.lardan bahse • - Evet ben yaptım. Niçin garib ga- ğüm zaman bir liram kalmamıştı . 
bir fuıla verdi. Rişardm yirmi iki haklarından mahrum edild;~i iliın 0ıun. derken dedi ki: rib bakıyorsunuz. yapamaz mıyım zan- Pireyi deve yapan ev yerine apartıman 
dolduran zamanı, bilbassa I...ankastr du. 1422 de. beı:inci Hanri \'(' altıncı ~a:rl j •- Bu mahkumlaı ın ekserisi ağır ce - nettiniz. Bu o kadar mühım bir ~t-y de. tabirini kullanır. 

edanının sebebiyet verdi~i dııhili ka birbiri arkasından öldüler. Be~inci Han- zalı kimselerdi, fak~ü f Plaket zamtlnında kil ki. Biraz tahta. bir parça kumaş, zev - Minimini bir evdt oturuyordur. Adre-
klıklar1a geçti ve 1399 da Lankastr rinin oğlu altıncı Hanri, Pariı:t<> t"'m fn. 1 bu adam1 arın insaniyete karşı gösterdık- kim de buna inzımam edince oldu bitti. sini istiyenlere: 
edanından dördüncü Hanri İngılterel f!İltere. hem de Fram;anın kralı ilan e- leri sa •anı takdir ?,avrf't ve feıiakarlıklar - Yani modelini siz çizdiniz?.. - Bay c ... > nin apartımanı dersiniz. 
mı giydi. dildi. 

1

. pek büyüktür. Bundan da Türklt-rin ne - Hayır efendim. bizzat ben yaptım. Bizim semtte herkes gösterir, der. 
üz yıl harbinin Fransa için çok Diğer taraftan. meşru veliahd Şarl de, ·kadar merhametli V:? in~anivct ~ever ol- Hakikaten kt-ndi yapınışhr. Bir ma~a- Marul yerine çam tabirim kullanma. 
'um olan yeni bir devri, 1413 de, Frnn. 1 Burj sehr'nde vedinci Şar! adı ile kral.. duklarını anlarstml. Mahki:miyetleri za- zadan aldı~ı mobilya evine getlrild ;~ za- sının minimini m arulu koskocaman çam 

k_ralı altıncı Şarl ile İngiltere kralı be-, lığını ilan etmişti. manında bile OO\'İe hareket eden bir hal- man koltuklardan birinin kenarı biraz kadar büyütmesinden ileri geldiği kadar, 
ı Hanri zamanında b;ı.şladı . Burırnrııi:va diikac;ının ittifakı save- kın masumivet ha1indeki insanf mn;ye1 cizilmiş, arkasının da bezi yırtılmıştır. daha başka sebebleri de vardır. 
arı 1380 de kral olmuştu. Kra1lığının .c:;nde. f n~ili7.ler bütün şimali Fransava ve fazileti çok yüksek biı m~rtcıbccie ol - Bezi yamamış, çizilen kısma biraz boya Marul mevsiminde l:ıir gün, sevgilisile 
ikinci yı1ında cinnet getirmişti. Tam hnkim olmtıc:lardı. Fransanın meşru hü. malıdır.> sürmü-ıtür. Yedikule bostanlarına gitmiş. manılla-
z yıl da mecnun bir kral olarak salta- kiil'T'darı vedinci Sarle. istihza ederek Bunu müteakib Amerikana !ntisar et- Pireyi deve yapan bir i~ sahibidir. İşe rın arasında oturmuşlardtr. t 

silrdil. Kralın cinneti, vasileri ara_ cRuti kralı> divorlnrdı. mekte olan nımca Atlantis gazetesinin sa aid konuştuğu zaman şunları söyler: - Bir ilkbahar günii Adada sevgilim- } 
da kinler, kardeşi Orlean dükasile ye- Zevk ve eğlence düc:kiinli bir prens o- hihi Sotiros Lanto.:: kürsüve gelerek zel· _ Ben olmasam müdiri umumi hiçbir le çamların altında oturmuştuk. der. 
i Burgıondiya dükasının sonsuz ihtiras lan Sarı. b'r takım gö7.dc ı?enrlerin ara. zele. fe!Aketinden sonra gazetesinin A • işe yapamaz, çünkü ne yapacak olsa ben- Yedi·Jculeye .sevgilisile otobüsle git. 
ve bu yüzden çıknn dahili harbler, '.iında vakit l!Pcirivor, elinde bulunan kii- mnr'kadaki Yunanlılardan topladığı den sorar. Ben ona ne yapacağını ne su. mişlerdir. 

iltere krahna derhal taarruz fırsatını cü"ük arazi o:inin varidatım na bu surPt1e 4982 do1ar miktarındaki teberriiü Türk retle hareket edece ·ni tavsiye ederim. Pireyi deve yapan otobüsil daha bü-
di. İngiliz'er, Orlean dil kasının ordu- harrıvordu. 14?R de idi f naili?. Luvar sefirine verdi ve bıınrlan memnuniyet _ Siz mi? yütmesi lAzım gelirdi amma, onu yapa-
u 1415 de Azlnkur mcvkiinde büyük mıntakasının kilidi saYılan Orlean üze. duvdu~unu c-öyledi. TPberrüe istirak e - _ Tabii ben, ufaktefek gördünüz de mamıc:, fakat daha kıymetlendirmiştir. J 
hezimete uğrattılar; ve Paris :herine rine vürücfül<>r. f ı:te o sıralardadır ki, denlerden hepsinin c'rrük. kardeşlerimi- Karamürsel sepeti mi zannettiniz? - O gün sevgilimle lüks bir otomobile i-

diller. O zaman Paris ve kral. Bur. Fransızlar• hirdenbire uyandıran, Fran- zin bu felAket gürıiindn yardımına koşa - Sözünün hakikat tarafı vardır. Çünkü binmiştik, der. r 
diya dükasının elinde ve nüfuzu al- 'Devamı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) 0 bir müdirfyeti umumiyede santralcidir. (Devamı 9 uncu sayfada) 
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lstanbuJ Levazım Amirliğindsn Verilen 1 
Harici Askeri kıtaatı ilanları j 

Aşa~ıda yazılı mevadın hizalarında gösterilen ~ ve sruı.tıerde pazarlıtıan Manlsada 
tm Alına XomJsyonund& yapılacaktır. isteklilerin meik.O,. k~na gelme-

lerl. 1429/3575 

Chl.!i Kilo Clnst Kil<> 

Pirinç 6000 Çay 500 
Şeker. 6000 Kı.:nnızı mercimek. 10,000 
Ze:ytJn yatı. 5000 Kuru üıUm. ıa.ooo 

Arpa fehrıye. 10,000 Tuz. ro.ooo 
Çay. 500 • Beyaz peynir. 5000 
Kıışar peyniri. 3000 Zeytin. laJ)OO 
Şeker. 6900 Zeytin 1ağ1. 5000 
Kaşar peyW.ri. 3000 Şeker. 6000 
Arpa tehdyo. _, 10,000 Pir~ 6000 

iııaıeıerı 1015/940 gfı:ı\I" saat ıo <raaır. 
Çorbalık komprime: JS-,000 nded. 
Çorbalık: .ıtomprime: 16,000 D 

Et konservesi. 8000 > 
ıto~: 8000 D ilınlelerl S/5/940 s:ı.at...10 

** .483 metre mill'abı ~ lkcreste il~ 600:700 ton kireç D!ya.rbakırdn. Kor Satınaı:na 

O!JllSyon;mca ayn ayrı kapalı arna ekslltmelerl &Şa~lda hizalarında yazılı g\in VP. Sa. 

atlerde ~apıir.caktır. Evsaf ve şeraiti herg\ın kJm~yonda. gbrülür. Teklif mektubla.rı ek -
t nih:ı t t nvellı?e cm."~ te&im edllmes1 prttı:. 

(1557) lst9H 

Yalova Kaplıcaları açılıyor 
3 Mayıstan it.ibaren şimdilik JaJnız Çınar oteli ve Çınar lbanyolan işletmeye açıl -

mı§tır. 

Fi atlar 
'rek yataklı oda ....... •••••• ...... ......... ••• ••••• lmıll-
İki yataklı odada bir ya.Lak ..................... 165 • 
Otel flatıarından M~1\o'S ayı znr:fmda % 2a tenzilat yapıhıcağı gibi ayrıca cin % 10 dn. 

alınnuy cakttr. 

Yemekler 
Sabah kahvaltı.'Jl, öğle ve m yemek! nden rnfirekkeb tabldot 
Yalnız k:ahva:ıtJ ....................... ............ _........ • ............................. _ .... . 

JQ. 
!O Hş. 

Yalnız öğ:le veya akşam yemekleri ...... ...... • ................... ········-···........... it§; 
Diğer otellerin e.çıhş zamanfarile tarifeleri ayrıca illn ecUlecektir. &3470• 

.. . 
~-; ..... ;,, ~ :._. .· .• ~--~--.· ~~'. 1-~. ·. 

ŞiFA 
BUL 

A 
1'a~ '· o. O. llaz11ur 

Ek.~trı1 olmJorım. TedaYl gOren llı\ot 
T&rmış fıılı:at, ALLCOCK )'llla.!md.an ba 

t.1Jm m de4lidtr. 
talın e b1r ALLOOCK yak 
zarfında te.mtnı g&tererek ' 

den mcatıı.k Tlld ederek aRTıyan m.a 
halli tf'.akln e~tlr. 

ALLCOCK, romatizm , lum
b go, siyatik, delikli ALLCOCK 
y kılarile şifayab olmuşlardır. 
Al.LCO yakılarının tcvlld ettlltl sıhh[ 

sıcatıık. OTOMATİK Bffi MASAJ slbl ho .. ! 
men ağrıyan yerin etrafını kaplar. AL!i.. 1 
OOCK yakı!9.rmdak1 kırmızı dalr ve kar.• 
tal r~:rı.U '1llartasına dikkat ediniz. Ec1.t1 .. 
nelerd~ 27 bu~ut kul'Ultur. 

İstanbul Komutanlığı. 
Satınalma Kofllisyonu 

ilanları 
Yenlmnhalledekl askeri fırın i~ln 6/5/94 

gUnil saat onda. pazarlıkla on beş ıtA:ın odUD! 
satın almaca'ktır. Talib olanların şartname .. 
Ji gör.met üıme hergün ve pnzn.rtık için dQ 
muayyen gün e .saatte ltat'i tcmlnatla.ıilo 
tılrlikte komisyona mü.rncaaUan. (3577) . * . 
Komutanlık için lüzumu olan 77 M3 kumıı,; 

teklif edUen flat pahalı görüldüğün'-en meZ-ı 
miktar kum 615/940 günü saat on blrJ 

buçukta pazarlıkla. satın alınacaktır. İstek.. 
Jilenn mezltiir ~ saatte knt'i teminat-' 
lal'ile bir.ilkte kmriliıyona gelmeleri. (3579) 

* !Komutanlık. kı.t.a.atı için t.o.şumu ile bere.-, 
be. btr ~e arabası 6/5/940 sunu san.b' 

----.....--~---------.,..,......,.;_--------------- on dört.te pazarlıkla satın nlınaco.Jd:ır. İstek..! 
lJle.ı:in meıkiir gün ve 6aat~ kat'i tcmlnab} 

1 
akçelc.rile birlikte Fmdtltlıda Komutanlık 

Denız Levazım Satınalma Komisyonu ılanları &tm Alına Komisyonuna gelmeleri. 
(3580) 

* l1a.slaktaki askeri pm\'nntxıryomda yaptı.l Bir eczacı alınacak 
~ük ~ ta'?>rikalan ~ revirinde ~tınlınak - tnr ec=.cı etlmacak ?e 

ke · 100 ibra tlcr~t. veıile.cektır. Tallb olıı.n1arm · ul Deniz Komut<ı 
lı~ına, .ı\nb:mda Deniz M~ muraCOll.tları. U91U (3363) 

rıla.ca.k tamiratın P.tızarlığı 8/5/940 giınü sa-ı 
nt onda Fındıklıda Komutanlık Satın Alma. 
Komtsyonundn. Yaı>ılm::aktır. Bu ta:mirntıru 
kcşir bedeli nlt.l Jiiz linldır. ~f evrakı ne * * fenni rtnames1 hergün tcı:nılsyonda görü., 

Cinsi Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira Kr. 
İhale günü 

ıamıara Ü -bah.'ri K. Satınnlma o. !gün şartname&nt görebilirler. lebUir. Tullb olanların muayyen cfin ve sa-
BaşJuutlıfnıdan 3 _ Ta.hnıin edilen fia.tı tu f.te 'kati temlnöUarJle birlikte komısyona.1 

gelmeleri. ( 78) . 
saati ı - Komutanlık fht.iyacı lçln içinde 250 25 ıkuruştur. * 

_ • gram torikun mamul safi balık: alın.ak fizere t - Muvakkat teminatı 89 lira 82 kuru~ - Komutanlık blrllkleri için yetmı., beş ton 
Çam tereste 
Kireç 

21, 60 
15, 750 

1647 G 5/ 940 11 (47 ) kutu b:llı.Jı: .konservesi pazn.rlıkla saıın tur. sılır eti '115/940 günü so:ıt on t>Jzo buçukta 
1181 25 'l • • 11 alınacaktır. İstekl11erin :Jşle aM\OOar oldnJdarm& zarhkla satm a.lınacaktır. Tnlnnln bedeli 

Jtl.. ,,,_ 2 - E bncsi G~ O l'tızaı1esi gün - cialr v 1kalan tem.ır&u e mez;. otuz üç bJu yMi yüz elli lirndır. Kat'i temı.1 

Toptan ve p:ıza.rlıkl:ı 234,000 kik> kuru otıml vcslkalarlle belli günde komisyona gel - at H de imıltte Temmei:a~ komis- lQr günde ıkoml:ıyon b uruığbıa mtitifth t fın l lifti bnış N lltn elli unıştur. 
alma~. Pıu.nrl~ı /51940 Pazartesi ıil- meler!. (1627 - 3573) yon biruısmda yapılacai.br. lsteklilcr her etmeleri. (3541) Şartıruımeler İst:ı.nblll ~ığı Snf:lnı 

saat 11 de Edirnede e3k:t Mü.şlriyet dal _ * Alma Komlsyonunda hergün görülebilir. Is., 
z inde satın alnın ıtomayonunda yapılacak.. Aşa ıda 72zılı muhabere malzemesi satın teklllerin mu~ gün ve .saatte ko.t'i te -
ıt • Tesll:m yerleri Havza, Pehlivanköy, Os - alınacıı tır. Pazarlığı 6/5/Ç40 Pıızartesl günü Askeri Liselere Talebe Alınıyor. mhıııt akçeleri ve 2.ı9Q sa.yılı knnunun iste-. 

nhköy Ab ıar Jtöydur. Tutan 12,870 11- aaat 15 de Edırlcde eski M~iriyet dairesin. diği la biriikte FıDdıJ-.hda Komu -1 
~ tcml~tı 1931 llrndır. Evsaf ve şartlan de utın alma. komisyonunda yapılacaktır. ı _ K ·e1ı, Ma11:epe, Bursa as ı1 lk-elcrJD!n her üç sını d &>ümüıdekı Butran t nlılı:: blnru;ı dahilindeki Satın Alma Ko •ı 
tcmi.syonda görülur. İsteklilerin sözü geçen Tutan (000 lira, temınab 600 liradır. Şart - ıçind b şlanııc:ık olan M0-941 den 7ılı içm talebe alınacatt.ır. misyonuna gelmeleri. (8576) 
g· de !komisyona gelmeleri. (1618) (3564) name.ğ komisyonda. görülür. (1628..3574) 2 - - A:macak ~!erin ~ ıürk ırlc.Dda olması kendisinin Te ailesinin kötü hal ve * 

Miktan Eb'adı ~l -..... h·'~i olma hhl d -ı;ı km 1 it Komutanlık kıtaat lhtıyacı için lkl lbln * iQr.ut:L sa ;.uJ ması fil muayene e .,...; nm ç-t u: Te yapı acn seçme sına - dlirt )'ÜZ kilo vııkıım, iki ..r.z kilo valvallo va 
300 ton vu:d3 da :tuanması şarttır. J" .. 

Mütenhhld nam ve hesabına ar - 101,000 M. 3. Mm. Galvanizli demir tel · takriben n:ı bln beş yüz tilo ben!lıı 6/ 51940 
pa ;ıxızarl?kln satın alın:ıe:ıktır. Pazarlığı lhat lçln. ! - Bir sene tabsm terkedenler 1aşını biiyfıtm n kü~tnıüş olanlar te.ncll otullA- gfinü saat on birde p:ızarlıl:la saım aıuıa .. 
1 :15/940 euma günü' saat 10 da F.dlrnecle 56,750 Kgr. Keten yağı. nnm :smır geçme smavmda f'J:ıb ft1S bütünJcırJye kalanlar yn.şlan boyları .,.. a!lırllt.. caktır. 

l MiŞrjye.t dairesinde tın nlma tonıJ.s_ 56,750 Kgr. Segatl!. arı talimatta.ki hadlere uygun olmıyanıar eri okullara alınmazlar. İsteklllerjn .§ru:.t~ göpnek üzer() }l.er. 
vonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 36,000 512 a.ded Lente tesblt çlv'lst. 12. sm. 4 - isteklllerin timdi okumakta oldukları mekkblerdekl taliSIDe:1iıe Cfe m etmek! gün ~ san.tinde ve pazarlık günü muayyen• 
lln tentlnatı 5400 Dnıdır_ Evsaf ve şa:rtlııtı kut.ru. 4 Sm. bir tarafından ıı:ıv- beraber 10 Nisandan it.ibaren bulund::klan ~!erdeki a..skerllk. şubelerinden -di#a.ı: ka3. snntte kat'i temlnatıarllc biı:Hktc Fmdıkhda; 
t~lsyonda görülür. İSteklllerln sözi1 geçen zıklı. dilkabul ş:utıruile muracaat yollarını öğren 1erl ve buna göre de ka)'dülabill qıtt. Komutanlık Satm:ıtrnn Komfsyonum mi\ra .. ı 
gün<le komlsyon:ı gelmeleri. (1620 - 856B) 224 nded Somnnlu burgulu çtvi. 35. l:innı en geç 30/Mayuı/940 a kadar l.aınamlunı~ 1llmaları lazımdır. caatJ (3514) : * Bm. t?il, 1:5 Sln. kutrunda. j - İsteklilerin SlOı! geçme vesikaları Baiirnnda bı:ılıındukları olrullardnn asked JI. •

1 30,000 kilo yoğurt açık ek.slltmeyc konul _ 53,760 l\:t. • Mm. galvıınii.li demir tel aelcrce celbedllecek ve bfrtünlemlye iuılmadan &ıuf geçenler seçme sınavına çnğırıI.ıcaktır 

1 
nıuştur. Muhammen bedeli 4350 lira, evsaf Oente için.) Ak ı ı n ve m mnınara glrmfye mun.!tak olanUlnn 940 yılı kam.plan ilcddo elimiye Askeri Satınalma 
v şar:tname.s.I konı~onda. göı:ülür. İhalesi * nskerl oku!lnrda yapılacaktır. 
kırklareli Tümen satın nlmıı komisyonunda Uçuş plstl roıun:ı. bir dranaj tesisatı pa _ 'l - Aske::rl orta okullnrla m~ild san'nL ve karo ged!tll erba~ hazırlama orta okulla. Komisyonu ilanları 
23151940 Pcr§embe günü saat 16 clıı yapıla.. zarlık.la yuptırılacaklır. Keşi.f lbedell 28,6'20 nnın JtayduJ::abul şarlları ve zamanları Qr• a i'!n edllecektlr. &252.b 

cattır İlle temfnntı 326 lira 25 ku~tur. İs- l1ra 11 Jtunış, knt'i teminatı 4279 liradır. Pn.. • Selhniye birliklerinin. unlük Uı.ttracı ı~ 
teklilertn belli günde komisyona gelmele _ zarlığı 7/S 1140 Sah gunu saat 10 da Ankarada 1275 llrndır.: ~etınerin 2490 eayılı kanunun 1 800 ton a~ kapalı zarfla yapılan eksilt. evsaf ve şerait dah1linde (10.000) kilo tnzo 
ti. 0624 3570> M. M. V. H va Satın Alına Koın.1$yonundıı 2 ve s üncu maddelerindeki ~alnrlle be- mcetnd f.5tekll ~ıkmadığmdnn ayni oenıtt bnkln ne (10.000) kilo taze yeşil soğonnın 4/5~ - * yapılncaktu:. Keşi! evrakı hergiin komisyon- rnbcr mu yyen günde ihale .saatinden bir dahilfnd e.kslltoıe;f 10/ 5194<1 CUma gQnfl 94-0 Cumartesi gilnü saat IO d:ı p:ıznrlıkla. 

dn.n 143 kuruşa almablllr. İhaleye iştirak e_ t eneJlne kıı:dnr teklif nıcktublnrını BMt 11 de J"Çiia.catıır, ~Ulmnmeıı bedcll ekfill.µac$ Yf:!lll}nt:atiır. Ttlllblerln elli Gi' 
30,000 lt11o aüt a~ eksiltmeye konmuştur. deceklerln ilınle tarihtnden üç gün evvellne Kırın:ırelınde komfsyona. 'Vermeleri. 39, ıtra, ilk .temımııı 2925 limıdır. E r ve saatte k.ıt'i teminat paralan ve kanu 
uhıunmen bedeli 34.50 llr:ıdır. Ev~ v kadar müsteşar.lığa müracaat edip ehliyet (l62U568J ve şeraiti kom.lsyonda giirü:lür. İsteklilerin vesikalarlla birlltt.e Scllmiyedekl Tfimen s _ 

varı.namesi komisyond:ı. görülür. Ihalesl ve.siknsı ulmnlan ve Jstekll!erin tat1 teminat * belli gün v t.ten bir e r n- tın Kom1.syonuna gelmeleri. (8548 
23/5/940 Perşembe günü saat 15 de Kır.klnr- ve kanuni ibelgelerlle muayyen gün ve :saat- 500,000 kilo sığır etı kapalı zufla eblltrnc. silmlarile birlikt.e temimı.tı:ırının Edirııede ----------------
eli Tümen satın alm:ı .komisyonunda yapı - te ikomf.syonda bulımmalan. (161S-3565) re konmuştur. Muhammen bedeli 190,00tl Sannyi bşl:wndak.1 Sat.malına. KomJısyonu- Tokad. tcra. lHe.murlu undan: 
lattttır .. Muvakkat temlnatı 258 llm 75 tu... * llradır. Enaf ve prtmımem ihergun komi&. 1)3 vermelerı. (1566) (31~) E\-velc.e Erb:l.ada posta muteal:ıblcU 
~ur. :r.steklllerin muayyen gün kamlsyo - Blr ntelye pazn.rhk suret11e inşa ttırllc _ yonda görillür. hr.ı?est 23/6/940 Perşembe 1ll' çavuş ııczdlnıie olup İstanbula gjdcrc.k ı · 
na gelınelerf. Cl~S - 357l) ceklli. Keşi! ıbedell ~.796 lira 13 turnı ımtı gun\ı saat 17,30 da yapılru:a.k.tır. Muvakkat 20.000 kilo 8ade rağı.nm ı:ı3h z:ınıa. e~ mr.tg"1u Mlcn m çhul olan CW3 ~lu 1-. ı. 

'f temlmtı 5220 llrndır. Pazarlığı 7/5/940 Sıılı teminatı 14,250 llrndır. İsteklilerin 7490 s:ı. sll~i 10/5/940 Ouma günu S3:1.t 11 DL Halil t.ara!ıoa. 
Sarny Akpınanndnn Yanıkkışlaya. gelen günü snat I1 ·de Anknrndn M. M. V. Hava Jllı kanunun 2 ve 8 üncü maddclcılndc ya - yarbakırda. Kor SaLma.bna komisronunde Ölü Cılız oğlu İbrahim veie.'lclerine ol 

ııu yolunun bozuk yerleri parnbkla tamir Satın Alnın Komisyonunda yapılacaktır. Ke- zılı Ve.'likalarile beraber muayyen günde Uıa. l'l,PıJ:ec.ütu-. Muhrunmen bedeli 23.000 lira 249 llr:ı 92 kuru.~ borcuruuun tcmlni zımn • 
ttttrncccttfr. Pazarlığı 9/51940 Perşembe fif evmkı ~ün :komlsyondan 175 ku le saaUnden bir saat evveline knda.r teklif ilk remfn:ltı 1725 lıradır. Şa.rtn:amesi kom.Is- da hıı.elz e ~tıp rcnrar verilen Toı.n 
~- ü saat. 11 de yapılacaktır. Muhammen alınnbll1r. Ihnleye iştirak edecekler ihale mcktublarını Kırklareli Tümen Satın Alma. yond..-ı. gorwür. Talib!erfn tek.Ut mektublnn. Bebzad çarşısmda ıniı!re2l ruia 106 pars 
t •ı 2500 ııra. ilk tcmlnatı 375 liradır. İs _ gününden ü~ «ün e-rvelhıe kadar müsteşarlı- komisyonuna vermeleri. (1623.3569) m eksllt.me sa.a.tindcn r>ır swı.t en-eline ka. numaralı nhşab dükkfi.ndn.kt nısıf hı.: 
te.kıilerin belli gün ve san.tte teminat ve res- ğa miirncnat edip ehliyet Yesitası almaları * dar ka'bı:ıl cdilır.. U578.32'7l) 93 lirn 80 kuruşa 2280 numaralı kan 
~ vcsikalarllc :ıteşi!namesinl de görmek is- ft.tcklilcrin muayyen gtin ve saatte kat'i te_ Şartname ve evsafı dahilinde bir mllyon * hukfimlcri daire.sinde Tokadda Cılız o 
t!Jenler Edlı:nede Sanayi 'kışlasında. tın mlnat ve kanuni bclgelerlle komisyonda bu- kllo buğday kırdırmak suretile un yapılacak_ 20X230 eb'adlnda lOO:ıso aded dı'} ve 231 :SOO Hüseyin İşbltlrenc 29 4/9«1 brihlnde ıh J 

ftlına komisyonun gelmeleri (1626.3572} Iunmalan. U621-3567) tır. Kırdırma ücretinin <toplu. tuta.rı 25,000 ded ıç 163tik pazarlıklıı satın alıruıcatt.ır. Iolınnıış olchğu ıteıııe makamıruı imim oı ~ 
lf 40 000 ikllo k "\ llrı:ı. ilk teminatı 18'15 llradır. Ilıal ı 8/5/940 Pazarlığı 6 51940 Pazartesi günü saat 11 de- ~?:.~~!-:.~ .. ~.~--~~~.'l!!': ............... ~!.~(!.~? ..... . 

, oyun et kapalı zarfla eksilt- Çarşamba günü sant 16 d kapa:ı zarfla yn. dır. Dı.ş llistıklertn beherinc J9S lira. iç ı . Son p
0 

ta l\fatbnası l 
~~nıkkışlad:ı metruk l:ıulunan hamamın meye Jt:o.nmnştur. Mab:ımmen bedeli 17,000 pılncn.ktır. İsteklilerin !hale cunu ihale saa_ tiklerin. bcherfne 21 l1rn ftı.ı. tahmin edil _ 
be ı~en ihya.g için p:ı.za.rlığ1 8/ 5/940 ~m- "::~~ır. Evsaf ve §arinamL'>i lıl>m~nd:ı. gö_ tinden bir_ saat evvel teklif zarflarını Enıu- ~- Kat'i teminntı 3652 ııra 85 lturuştur. 

gunU saat 14 de yapılacaktır. Muham - rulur. İhalesi Kırkı reli .Tümen S:ıtm Al _ rum Lv. Amirliği satın nlma komisyonuna şnrtnamesi koml._m.odn görülür. Taliplerin 
l':tt flatı :SOO Ura. _ilk .teminatı 37~ llr&dır. ma. komisyonunda 23/51944) Per§embe cünü vermcteri. Ş:ırtnn.mesı komisyonda görü • muayyen vakitte Antamda M. M. v. aııtın 

Ui konu.~yonda gorillür. fsteklUerın re.. - saat 17 de yapılacaktır. Muvakkat temlnntı lüi'. (1580.3273) alma konıl$yonuna gehneleri. (1615) (3485). 

Neşriyat Müdürü: SeLim Ragıp Emcg 

. S. Ragıp EMEÇ l 
SAHiPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIG1~ ) 



12 Sayfa .. 
Güzelliği hem yaratan, hem 

tamamlıyan 
bir iksirdir. 

Bu güzel çehreyi aydınlatan güneş, 
§Uphesiz. inci dişlerdir. L~kin o dii

lere can veren de, şüphesiz 

'' Radyolin,, dir 
f. Siz de ayni güzelliği elde edebilirsiniz. 
1 Fakat bunun için ilk şart sabah, öğle 

ve akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

ile dişlerinizi fırçalamaktır. 

SON PO·STA 

MIRATON GRENLERi 
Hem inkıbazı ve hen de terkibin
de!ü mııddeler s \yesincle haraakla
rın faaliyetini tanzim ile en muan-

nid inkıbaz mUpteHUannı bile 
rahata kavuşturur. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 

.. !~~~~~ !~!~?ı2 .. ••il-) 
lıktır. Beyoğlu Aynalıçeşme Pllta han 2 
numaraya. here-ün öğleden sonra müra
caat. 

. ~ 

Mayıs 3' 

B1çak ~arın en uçuz ve en iyisidir 
10 adedi 25 Kuruş 

Hasan deposu: Bahçekapı. Beyoğluna ğideo tramvay durağı karpsmda 
Şubeleri: Ankara, Kara köy, Beyoğlu, Satış yerleri: Beyazıt, Üsküdar, 

Kadıköy, İzmir, Eski,ehir ve sair Anadolu ıehirlerinde 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısou olan kırmızı yuvarlacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamh gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu fiderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel revşekliği ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faideler temin eder. 

KAN, KUVVET, iŞTiHA Şurubu r 

F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAI\U~ BİR SURE'ITE KAN, KUV· 
VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesiclir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Kansızlar tçı., 
Pek Mükemmel - -

En kansız düşmüş hastaların u zaman 
Aıarf ında iktisabi kuvvet etmeleri için 
~er yemekden sonra . bir Likör kadehi 
QUlNIUM LABARRAQUE. almalara 
lifidir. En muannit sıtma nöbetlerine 
lcarşı dahi gayet müessirdir. Zayıf haa1 
.talıkdan sonra kuvvetsiz, fazla çalışma~ 
'dan yorgun düşenlerin ve pek çabui( 
~eşvünema bulmuş gençlerin, zahmetle 
'nkişaf eden ırenç kızların Lohuaalıkdan · 
kallran kadınların, ihtiyarlar, ve kansız' 

ların dahi tesiri mu• 
cerrep ve Paris Tıp 
akademisi tarafından 
kabul_~ğilen • • 
uınıum 

abarra • 
• 
Deposu: Gaıııa. 

Gümru1c ıok. No. 36 

Her !nanede Mtılll't 

Gözleri yakmaz, ıu ile çık· 
maz. Kirpikleri dökmez. ' 
Terkibindeki BALSAMİN 
cevheri aayeıinde kirpikle
ri besler ve uzahr. Siyah, 
lacivert, kumral, yeıil renk· 
ferinin bakıştaki füsunkar 

cazibesi şayanı hayrettir • 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki muayeneha· 
nesinde öğleden sonra hastalarını 

,----------------------·----------~ ~-- kabul eder. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhtelif mıntakalanna göre 

0/0 25 ten 50 ye kadar .TENZiLATI HAVI 

· 1 ve 3 aylık k·arl abonemanlarımızın 
~ Y enilerl mayısın 11 inci gününden itibaren mer'iyete konula· 
cağından muhterem yolculanmızdan almak istiyenlerin şimdiden 
idare merkezinde Kontrol kalemine ve Köprü gi'elerine müracaat
ları ilin olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi . ı 
umum idaresi ilanları 

• Muhammen bedeli 3500 Ura ola.n 5000 metre 95-100 santim eninde mücellld bezi 21/ 
5/194-0 Salı gllııü sa.at (10,30) on buçukta Haydarpa.µda gar binası da.hillndeki lromls -
Y"Oıı tara.fmdan açık eksiltme usullle satm alınaca.lttır. 

Bu t§e gtmıek Jstlyenlerln 262 Ur& 60 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayln 
Y039.ik'le blrllkte eksiltme günü saatine kildar kom.lsyona müracaatları 1§.zı.mdır. 

Bu lto aid şartnameler ~ondan parasız olarak dağ'l.tılmaktadır. (8550) 

ilan Tarif em iz 
..................... 

cahile lfOO i.nıı 
ea.laü• ısa • 
ıahil• 200 » 

Dörtlüncil ıahil• 100 » 
1, ıalail•ler 60 » 
Son ıalıile 40 » 

Mu.nen bJr m1ldde' lt.1'fında fu
IM& miktarda Uln raptırae&klu 
&Jl"le& t.nsllltlı tanıem.lsden ıatııaclt 

edeceklerdir. Tam, 7arım •• cenq 
,..Jfa ııt.nıar için &Jl"l blr tarttı dezplf 
edllınlftir. 

Son Poata'nm tlcart lllnlaruıa a14 
lflu totn fil adrue mttracaa• fdU
mtUdJr. 

tlb.callil Kolle.küf llrael 
ltabraman:ıatle Baa 

Ankara eacl._. 

SOCUK ALGINLIKLARI 
,.. ACRILARI 

1 
Teskin eder .. 

ODEON 
MüNiR NURETTiN'in 
Son Okuduğu_ Plahlar: 

270916 N DELi GÖNÜL Beıte: Sadettin Kaynak 
o, : İNCECİKTEN BİR KAR Y AGAR - Elif Türküaü 

YÜCE DAC BAŞINDA - Türkü 
270917 No.: KALENiN BURCU - Halk Melodisi 

270918 No.: BILMEMKI GONALIM 

BiR GON NE OLUR 

Betse : Rakım Elkutlu 
Şair: N. Ôzeren 
Beste : Rakım Elkutlu 
Şair : N. Ôzeren 

~-----------------------·-------_,, , ... ıncı:.-.------------------------~ 

11------------ 1940 İKRAMİYELERi: --

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

ı aded 2000 lil'alık - 2000.- Ura 
3 • 1000 • -= 8000.- • 
6 • 500 • - 8000.- • 

12 • 250 • - 3000.- • 
40 » 100 • Cll 4000.- • 
75 • 50 • .,. 8'750.- • 

210 • 126 • ... 625-0.- • 

Keşldelerı 1 Şubat, 1 Mayıs. 
1 Atustos, 1 tıdnciteşrln tarMı -
lerinde yapılır, 


