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Trondbarmdan çekile müttefik 
kıtaatı larvik'e sevkedildiler 

·ıı 1 d O 1 

Namsosda bulunan a ya_n onanması n müttefik kuvvetleri 
iki adalar sularında de dün geri ahndllar 
tecemmu mU ediyor? 
Amerikadaki Yunan sefirinin bu 

• 

meselegi Amerikan lıükiimetile 
görüştüğü bildiriliyor 

Akdeniz sularında Akdeniz sahillerinde 
Mısıra yeni İngiliz deni~ kuvvetleri 
geldi, İtalyan limanlarındaki İngiliz 

gemilerine hareketleri emredildi, 
Maltada yeni tedbirler alındı 

Mısırda müdafaa tedbirleri süratle 
gözden geçirildi, Filistine yeni lngiliz 
kıtaatı muvasalat etti, Mısır Başvekili· 

beyanatta bulundu 

lngiltereni.n ;Akd611.iz doncınm asından bir görünü.§ ve Yakın.şarka geti rilen !ngiliz kıtaatı 

Jtalyanın vaziyeti etrafında 
Ruzvelt neler soyloyor? 

Vafington 3 (A.A.) - Yunan elçf.ei. iki adalar sulannda tecemmüü meselesi 
Piamantopolua Akdentzdeki umumi va • haldt.ında Sumner Wells ile görüfmüş • 
İlfet ve İtalyan deniz kuvvetlerinin On tdr. (Devamı 8 inci sayfada) -Ucretll memurlar 

Yeni teşkilat kadroları Mecliste 
görüşülürken münakaşalar oldu 

Müstakil grup namına aöz alan Rize meb'usu ucretli 
memurların maaşlı kadroya alınmamalarına itiraz etti, 

································-····················-····-

Yeni edebi romanımız 

Garib 
bir izdivac 

NAKLEDEN 

Muazzez Tahsin 
Çok güzel bir aşk 
ve iztırab romanı 

Muharririn en çok beğendiftl 
eserlerden biri --

Bugün başladık 
neticede layihaların müzakeresi tehir edildi 

• Altıncı sayfada okuyunuz 

Ankara 3 (H~) - Meclisin bu- a/erl~ V~eti. vıe Post.ar ve--------

Cenubda Norveç başkumandanlığı ile Almanlar 
arasında sulh müzakereleri yapıldığına dair haber!er 
var, fakat Londra bu haberleri tekzib edivor 

Nar vık 
Nevyork 8 (Hu.ms!) - cNational Bro- nubundan çekilmelerini müteakib, ce • 

a<kasting> radyo 1stasyonu bildiriyor: nuJ:>I Norveçte, Norveçlllerle Almanlar a. 
Müttefik kuvvetlerin Trondhei.min ce- (Devamı 8 incı 'Snyfada) 

Amerika membalarına göre 
İngiliz kabinesinde değişiklik 

olması muhtemel 
lngiliz Başvekilinin evvelki günkü beyanatının 

muhtelif memleketlerde uyandırdığı akisler 
Nevyork 3 (Hususf) - cNational Bro. lan kanaate göre Çemberlayn kabinesi -

adcasting> radyo istasyonu bildiriyor: nin mukadderatı önümüzdeki hafta zar-
Londra siyasi mahfellerinde hakim o- (Devamı S üncü ıavfada) • 

Frengiyi beş günde 
tedavi çaresi bulundu 

Tıbbın bu büyük zaferi Amerikada kazanıldı 
ve resmen ilan edildi 

( Nevyork hususi muhabirimiz lbrahim Safa yazıyor ] 
Nevyork, Ni • .-="'·"" 

~an (Hususi) -
Frengi hastalığı • 
nm bir daha nük· 

~. ilice Amerika frengi hastalığile mü • 
cadele eden 200 mütehassıs doktor ve 
matbuat mümessili huzurunda bugün 
illn etti. 

setmemek §artilı Dr. Rice'1n verdlll izahate göre frengiye 
beş gün içinde ta• karfl :papılan mücadelede nıuvarte.k.lyetı te-
mamile tedavi r m.ln eden ilA.9 Arsenoxlde'd.tr. Bu il~ hasta-
dilmek im.kAnının mn kol damarına batırılan bir §lrll1&& ı.tneııi 

vasıta.slle her 3 sa.niyede 2 damla olmak şar_ 
bugün tıbbi bir tile her 3abah saat a den eecen1n 10 UA 12 
hakikat haline gel ıine ta.dar beş glın mutemadlyen akıtıımak.-
miJ olması hiç §ÜP tadır. Bu bet sün iç!nde haatanın kan da _ 
hesiz dünyanın marın.t. giren oıte. mayilnin m1ktarı 12 ı1t -
her köşesinde bin- "dlr. Bu maylde erltilrrW} 1200 millgram ar-

.,enoxlde, 800 gram dextro.se bulunma.ktadır. 
lerce zavallıyı se- 0200 mlltço.mlık arsenoxide içindeki san 
vindirecektir. arsenik mlktan S60 millgra.m). Arsenoxlde 

Bu yalnız ma.hlfilii ™apha.r.sen) ismi altında. imal e_ 
müthlı hastalığa dilmektedlr. • 
tutulanlar için de Frengiyi •bu psµl ile tedavi dtm&k Ne~·ork 

sıhhiye daireslle Kolomblya üniversitesi tıb 
ğil, bütün insan • fakültesi ve Nevyorkta Mount Sinni h.astane-
lığa kar§l pek bü· sinin '1 senedenbert devam eden tecrübe ve 
yük bir müjdedir. teşrtld. mesaisi sayesinde elde edilmiş, ve 

Tıbbın bu yük· Jlındiye kndar Mount sıno.1 hastrule.slnd.e 8711 

gilınkü 't!oplan~-ıın.lda Oıınının Urnunt 'T,elefoo UM:m" Uı-lunclerl teŞkiHtt 
Müıdürlüğü ile &hhat ve İçtima! I\fu- ·• ' , <fi.ev~ı 2 nc1 sayfada), 

sek muvaffakiye. Dr. Hyman ıtrengUl üzerinde to.tblk edilen bu tedavi 8 

--------- tini Nevyork sıhhiye komiseri Dr. John (Devaını 3 üncü sayfada) 
~ . ... 
... . ~ ı' ...... ,,,.. 
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Çarpışan kuvvetlerle 
Za,yiat arasında 
Niçin nisbcl yo.~ ? 

Ekrım 

-"' 

O 
ngiliz başvekilinin nutkunu iki üç de-

fa okuduktan sonra siyasi ve askeri ba.. 

kıından hemen hiç ehemmiyeti olmıyan 
bir noktası üzerinde durdum. 

İngiliz başvekili Norveç harekatı es
nasında Alman ordusunun verdig! zayi
atı kat'i bir rakam halinde zikrcdebile
cek vaziyette elbette değildir. Bu bahis
te kullandığı cümleyi harfiyen tercüme 
edJyorum: 

- cAlınanların insanca uğradı3dan 

kayı~>ı kat'iyetle tahmin edemeyiz, fakat 
bu kayıb birkaç bin insan sayısına yük. 
selmiş olmalıdırı demiş. 

Şimdiye '·:ı !ar resmi ağızlardan söy -
lenmiş ola" • •kamları hatırlamaya çalı· 

~yorum. 

Alman 
dahil olı: , 

•nun Lehistan seferi de 
·t le karada, havada ve 

denizde verı.ı.gı zayiat, resmi kaynaklar
dan verilen haberleri toplamaya çalışa

rak söylüyorum: 

20 bini geçmedi, müttefikleririki ise 5 
bin rakamının altındadır. Yekftn 25 bin 
ecfer. Halbuki çarpışan kuvvetin mikta. 
n on milyondur. Harbin başladığı gün
den'beri ise 9 ay geçti. 

Bu 25 bin rakamına karşı eski harbin 
ilk 9 aylık safhası esnasında verilmiş o
lan zayiatın b!r milyonu bulduğunu ha
tırlıyorum ve kendi kendime: 

- Garib muharebe, diyorum. 

SON POSTA 
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ücretli memurlar 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

kadrolarına aid kamın layihaları n 
za.'kere edilıniŞfu. 

Bu münasebetle müstakil grup n .... 
ımna :i!k rozii alan F\:ıad Si:rımen (Rize)1 

€'Zcii.mle dembtir ki: . ~ 

- Barem 'kanunu hükümlerine tev .. 
fiıkan elimize ~lmiş olaın. ıbu facJkila-e 

l
kad:rolanına aid lfıyihalar tetıkilkı edil .. 

. diği zaman görülür ki bunlarttallci c-et ~ 
veller gen~ eSkisi gibiı dpimi hi?irr.efl 
muftatbili w.zifeler ücretli olarak kal "'ı 

l
rnJŞ'tır. Buınıuın sebebini gerek hükı't .. 
m$in. gerekse ,bütçe encümeninin biıe 

·izah etmesini~ namına rica 
ediJorum. 

Kil:ısüyc gelen bütçe encümeni mazbata 
mlJ.l?arrlıi SalA.h YQ.l"il (Koca.eli) - Me::de .. I 
yi şöyle izah etmiştir: , 

1 Ücretli memurların ma~lı kadroya alın-. 
imaları mUhlım bir meseledir. Malümunuz ol .. 
duğu üzere bütçemizin masraf kısmında ınü .. 

1 him yek:ilnu memur mna§ları te.şkll eder. 
I j 
fBlnaenaleyh memur mıı.aşları meseleslnin• 
üzerinde uzun tetkikat yapılması lfl.znn ge.1 

len bir mevzu olduğunu teslim buyurur.-.u ...., 
nuz. Ücretli memurların maaşa n::ıklcdilmcsl' 
yalnız kendilerine her ay verilecek paralaraı 

Muhatabınızı aJdattığınızı mı sanıyorsunuz? Mümkündiir. Çinde asırlardanberi babadan oğla intikı&l etmiş bir dar- inhba.r etmez. Da.ha başka. ibir ta.kını hnkıar 
Fakat ya aldanmış görünüyorsa, böyle görünmekte men- bımesel §U emri verir: Aldanmamak istiyorsan aldatma. fena da temin et.met ve nihayet bütçe üzeri ıde· 

bir takım yüklerin btnm~ 1cab cttirm('k..t 
=fa=t.=a=u=m=u=y.=<>=rs=a=al=d=a=n=an=kim='=d=i=r,=sö=y=li=· y=e=b=il=ir=mı=·=s=iru=·=z'=· ====='ö=cı=ı=·ş=it=m=e=k=ist=ı>=m=iy=o=rsa==n=fena===sô=:ıc=sö=y=lem==e=. =ııır::===ıı-=ı-==== tedir. Bugün elimizde bulunan Hl.ylhalar dôrt! 

mülhak bütçe ile idare olunan idarenin Joad
1 

rolarına dairdir. Bu .kQdroJarı encümen he--ı 
men hemen aynen kabul etmlşt.ir. Arzettl -ı 

ğlnı ücretten maaşa ı:eçinnenin §umul ve 
tesirlerini dlişünerek bu:ün için encümen\ 
böyle bir J.rnrnra varıınıı..ğa vaziyeti müsafd· 

19 defa doğ11rdulrtan 
So11ra HAia çocuk 
lateyen kadın 

,, ...................................................... ~ 
Hergun bir fıkra 

Fr11nsada idama görme:mlştır. 
Mahkdm edilen ilk Bir laütçe meselesi 

l\efik İnce (9erlnden) - Bu da ne tle ... 
Casus kadın ek? Dersini en iyi bilen m İngı'lterede Bristollu bir kadın on do - c M B Salabattın Ya~ Cdeva.mla) - Bu işin .. ııı 

Mektebden evine dönen çocuk, ba- annen ory ismini taş.ıyan ve enı. bütçe meselesi olduğu meydnnda.dır. Bir uc.. 
kuz çocuk anası olduğu halde, analığa basına: de doğmuş olan bir lsviçrelı kadın gaze - retli memurun m:ıaşa alınma.sile on.o. bir ~aı.ı 

Bir gün içinde bir ülke devriliyor, iki dıoymadığını, elil.2!irmek ihtiyacını pek teci, harbdenbcri ilk defa olarak casus- kını tekaüd hakkı vesaire vennlş oln°C",.ız ki 
d l · ğı · l dT n- ı - Baba, dedi, tabiiyat dcrsindP. "ti 
ev etin topra ış,ga e 1 ıyor. unya- ~iddetli bir surette duyduğunu ileri ıü • Iuk suçile Pariste muhakeme edilmiş ve bu da neticede bütçeye tesir edecektir. Bu 

b ... "" iP • 1 ğ Y dersini ben herke!ften iyi bildim.. nın en UJu:n. üç imparatoru u insan ze. rerek bir çocuk hastanesine müracaat et- dört gu"n süren gizli bir muhakemeden meselenin uzun uzadıya tetkik edilmesi iL 
kasının 20 asırda b labild·~· k ·etli ın· - Muallim ne sordu? . . zımdır. Evveleınlrde bôyle bir teklifin h1i ..! 

u ıgı en UV\ miş ve süt yavrularından bir tanes ın T 1. d d d' sonra Fransız askeri divanı harbı kara- ku"metten gelnıesl ıa--dır. "'oksa bu me : 
tahri:b vasıtalarına malik oıarak dokuz kendisine evladlık verilmesini istemiş • - avıısım r;aç ayuğı var ır, o.? ı, ·ı .d a:hk" a·ı . t• uoc-ııı .... -

ben üç, diye cevııb verdim. rı e ı ama m · um e 1 ımş ır. mtırların b:ırem kanununun hükmüne •ev.• 
aydan'beri karşı karşıyadır, fakat çnrpı- tir. Gayretli kadın bu 19 çocuğunu ken - ~ - - -- fiknn ıstımall ~aniri olan kadrolarının ve1 

k t . · il - · d ı • - Tavusun üç ayağı otfır 11w hiç, 
§an uvve ın azametı e uzerın e çarpı· disi emzirmiş. beslemiş ve yetiştirmiş, ; .o;u~ k ~1 • • l tc~ilAt kanunlarının ibUgün çıkması Jfı?.ını. 
şılan sahanın "\'Üs'atine bakılacak olursa yirminci üvey .bebeğe ise, diğerlerinden ~ ikidir. ~4tV iıomelr'egt! n'H!l'nl't1a an geleceği karşısında. encümen bunla.mı m:uı.; 

- Öyleymşi amma arkadaşlunm A f 
hemen he.men hiç kan dökülmedi, deni- daha itinalı bakacağını vadeylediğinden, i benim \adar da bi1emedfü.:ı·. Dört, geni bir iman topu... dşa ~~ı:"dnlb ml uvnf:!: ogöY.rmksediğbi ~~i 'n'a;:1tr 
lebilir. hastanenin en g\lı'büz erkek çocukların- • e m~ u mamı'1u•r. o a u ""lın ı "l • 

_ Garib muharebe. diyorum. dan bir tanesi kendisine tevdi olunm~ _ • ctediler. lngiliz ga7.et.eleriınden ba?X.larıı ahi • de tetkik edHecek bir mevzu olduğunu lı13 
\ .1 ren Almanlnr tarafından .imal edilen de ta.~dl.k ederiz. • 

Fakat bunu yalnız ben mi söylüyorum, tur. '· -' Ik" f 
-------· - - - - muaızzt.ım bJır toptan bahscylemekte • ı sını 

siz de bu fikirde değıl misiniz, asıl aıa- . /ngiltt!renln paten tlirlcr. Fuad Sirmen <Rize> ::- Ha~ıarsınız kt 
kadarlar arasında aşkla, şevk!e, benim. H ndislanrf a . bnrem kanununun müztı.keresı sırasındt\ 
senilerek bir türlü yapılamıyan bu mu- k C '.l 'si 'f fıs 1 f .{;! • l l d Bu gazet.elerdıen Daıly ~etch bu devlet teşkilft.tında artık ücretli, maa.şlı .:liyo 
harebeyi siz de biraz anormal bulmuyor :ırzn \. l • ••• ~ampıyonu n şan an l busuBta şu i:zahabı ver.mektd:lır: iki sınıfın bulunmasının doğru olmadığıntı 
musunuz? Ortada bir eksikli~ duymuyor Almam !halberlere göre son haftalar Bu genç İngiliz cBu top 2-40 lkilamef.ıreye meıımi a _ nrzctml.1tik. Buna :sebcb olarak da artık es.. 
musunuz? za.rfiında Hindistan:ıın bnş]ıca şehirleri kızının neş'esine tacak denHmektedir. Na:mlum.ın boyu kiden old.uğu glb.l bir ü~ctli istenildiği Ea .. 

..; ........ rl'i~ kadar göriilımed'iık şokilde ka- bakıp siz de ncş'e ed M . . . ~. ma.n tertı edebllır, hlçbır kayda tdbi olm~ 
Evet. bu muharebe hakikaten garib- "1"'........ ' • . . . ta!krlbe.n 38 metr İT· emusıınm Sl.r- dan istihdam edilebilir glbi blr vn.ziyetln bu 

dir ve garibliği bir eksik tarafının olu- rn:ıca iSt.ilasnna uığramIB,lar<lıır. Yalnız ienmeı: mmnız?.. let.1 66 l libredir. Bu memni 59 kilomet- lunamıyacağı bıırem kanunu önlemiş b~ 
d lın kt d . yiyeodklere, mezruatn üşüşm.ekle kal - 19 yaşlarında bu. re .... m ..... ,.,.;ı;.e kadar çmna!ktadın-·> ıunmalttadır. Bu iUbarla devlet ihlzmet.ıcrini 

§Ull an ge e c ır. 1 :ı.. t =---~-ı ı 1 1n ·1 ,,.~. mryan karınca ar n.ııuaye .ı.ıı-xlrnora sa· unan ve gı te • D il Exp azetcs• .. topun 1kl sınıfın elinde bulundı.amanın sebebi kaL 
h .. ~azed te _he

1
:gün yhazı:b~r, rd~dl yod hcrdsa:ıt dıımaya başlan)r.şlardnr. Halk karınca- renin tanınmış pa ~-....: a Uy Fri~ ~=- "~-~~re bu to m:unış ve o zamanki mazbata. muharriri bu. 

~· a soyuyor, atı ın ı ın e? e ~- ]ara knrş· ~klktri\kle mürt.charriık aspi - ten şampiyonla ~ ~uu c 'nlln Ç> uı.1· ..n.ukU.ı.ıar - luna.n Faik Baysal arkadaşımız da bu eı:ıa..' 
teş :fışkırıyor, fakat bu ateş hatıbln dı. .. l-·· llanmaıkfadı Şimci" buı . rından o?an Mi~ ~ pa cWest wall :reclre> ismini veıımedr - sın doğru olduğunu ve barem ~unumm.. 
lindcn halkın kalbine gidecek yolu he- ı:-ror ~ r. 1 as.pıra~ M 

1
. . . ı ~11:1.~., tedirleT. . maddcl mıı.hsusıısına teUlkan hükfunetin 1i 

.r.- bul dı 1914 .. h k . l k törlerle 1\)fpl.anan loamncalar toııbalara ack ının yenn • '.I • • • • Teşıinisantye kadar dD.lın1 hizmetlere nld; 
nu;c; ama ' un er esı ço u ' ço- tı ~ bu Ji> 1 d l de olsanız, siz de ~ ~ GEOe Dallıy Express'~ asken mu - kadroları da hükiimetin Teşrinisanlye ka • 
cuk, yurd. aile düşünmeden cepheye koş- oltlunı · ~ to ~ ar 

3 ~z e böyle can ve gö • ~ ,, hanirl bu ht.ısusta ŞU sabır~ yazmak- dar Meclise getireceğini söylemiştir. Teşri • 
turan ıhunmıalı günlerinden elan · çök u- ya.kılm~dı.r. Bu ıt.edbıre ragmen ,; ,a 
zakta ız. ş,imd'i~re karlar lkarım.calann arlkası ke- nülden gülerdiniz. ~ ~ tadır: nlsani gelcll. Teşkillit kanunları da ge.dl, 

B Y arib uh b . 'b k silani~ değildir... Neden mi?. Çün- ~~ cBu topun ömrü uzun olamaz. Fa - Ancak bu l!ı.yihalar de bütçe encümcnlnlıi 
u g m are eyı gan yapan e • kü genç kız, doha L~/r kat hedefe isabet ettiırnnek bbiliycii o vakitki vMinln yerine getirilmediğini gÖıı: 

6iklik işte bütün propagandalara rağmen 30.000 liraya mal olan yeni nişanlanmış. ~ür. Thpı.m narnlıusuı ne kadar u- ~~~~~~:: b~i.şa:Urı: b::!n~ 
kalb ateşinin tutuşturulamamış olmasın- · b d tır. Nişanlısı İn - 2JUil olursa hedefe isdbet o derecede bir .sene evvel vW olmuştur. ve arada ha • 
dadır, hükfunetleri ve kumandanları ken- oşanma avaşı gilterenin tanın • sağlam olıırl> zırlıkta. bulumnak için epeyce vaklt gcçm~ 
dl miJletlcrinin kanlarını azami ihtiyatla İngilizlerin meşhur oto::nobil süratçisi. roış milyonerle _ Bu ~erl muıharrir ayrıca şunlan tir. Eğer bütçe encfrmenl ve hü.ltfunet b~ 
esirgemeye sevkeden de bekledikleri kalb bunca senelik kansından ayrılmıştır. dnden birinin. şlın söylemelkif.cdfr: müddet zarfında. bunun yapılmasına 1mk~ 

te · · h - .. · 1 l l K k d. · ih t tt•W• b ' t ı görmemlşlerse hiç olmazsa ne zaman hruur.. 

akt H .d. · 'b 'h t· b bo- b-- lay:ıp get cceıuel'illl t.....ut ere v~d~ 
a şını • enuz gormemış oma an o a-ı arısının en ısıne ane e ıgı sa ı o .• di topçu. alayında c7.an ve tahmm trliJrlimın..:> go"re bu lrebil ~• ..... -~· ed k ,. · 
c ır. muştur. a ışerun en ı:-arı cı ç ı u sühaylık eden oğludur. tapım nıemdsi 46 kilometre yü.ltseğe bulunsunlar. 

Harb zamanından evvel mi gelip çat- şanına davası için tam otuz bin Türk li- ·-· .... ·---.................... - .......... - ........... _ .. v • M • ) Bare "--k ' . 1 . . . 1 kaijar çıikımaktadrr. BtlfunübalJ~ga de • Renk Ince (_anısa - m mu= e .. 
tı. yoksa zamanını geçırcrck p.ek gP.Ç mi rası masrnI edılmiştir. T A K V M mlelbilir ki 145 ile l 60 kilometreye ka- resinin . .he:ecanlı dakik.a.lnrını hatırla.tara.~ 
geldi? Her iki ihtimal de aynı derecede C da meımi atabilir. Urnııtımamak icab dem.lştır ki. .. . .. 
variddir am femiz!ıyici:er MAYIS r . . .. .. - o zamn.n ayni butçe encümeninin so ~ 

· ~ e'.'dcr ki 191 4 haıibinde lbiıyıu~ Alman züne !na.ndık. Bu akıbete uğradık. Encümo. 
Eski har.bin ölümü hiç gösteren hum. Londrada profesyonel cam tcmizleyi - R..ımi .. .ıe 4 Arabı .. a. topu 1l2 kilometre mesafudıen. Pa'risi nın şimdiki ma.zbata muharririne lnanırsall: 

malı, fedakarlık menkıbeleri ile dolu cisi olmak hiç de kolay bir san'at değil- ı~ ı~ döwnümü. 0 valkit 42 li.k topı.m beher aca~ akıbeUmlz ne oln.cak? Ben prensip t, 
gilıılerinden sonra su1hün aktı ile birden- dir. 'türlü türlü tehlıkeleri bulunan bu Nuaa Rurııi .. u K••m . ·. 700 ~1. •- "":nil h . tibarlle ımkada.şım Fuadm lloktai nazarın~ 

, h 1940 ~ıırmsr • m"Cı ıaııg 'l'.ıtym\;'u aız- 1.§Ura.k ediyorum. 
bire .başlıyan çılgın hayat aşkı :ferdde san atın mensu:blarından er sene us - 21 179 dı.> Meselenin thüloimet ttfBlnin htmırlle mu .. 
devam ediyor. Hükfımetler ise gene eski ta

1
ardan sekseni. amelelerinden de 160 ı CUMARTESi zateresi iç.in görü.şmelerın teh1ı1n1 istlyeıt_' 

muharebelerden aldıkları dersleri unut- kazaya uğramakta, cam temizlerken ek- /sve.çln mü da/ aa istikrazı müsta.kil grupun teklifine Lşaret eden saın.ıi 
mamışlardır, en büyük kuvvet kaynağı- seriya düşüp yaralanmaktadırlar. İyi bir GOM:.!,ı Rebiülevvel IMSAı< Yargı encümenin de bu teklife işUrak elitfa' 
nın esirgenen, sona ~ak~an kar.. ile ser- cam temizleyicisi ancak on senede ye • ...,, . ~. o. İsveçin, yeni açtığı 25 milyon İngiliz ğin1 ifade et.mtıı ve B~ekilln avdetine in~ 
vette olduğunu biliyorlar. Bununla bera. tişebilmekte, san'atın zirvesine de, isti- ' ~~ · 26 2 58 liralık müdafaa. istikrazma ilk yazılan zaren müzakerenin tehiri ıkarar altına :ılın. 
ber harbin vereceği neticenin eskisinden dadlı bir futbolcü gibi tam gençlik çağın 9 48 '1 ısı kral Gustav olmuştur. İsveçliler bir gün mı~ır. 
de mühim olacağını anlamamış olan yok: da ulaşmaktadır. Bu çağ 25 ile 33 arasıdır. Ü!rl• lırındi A1<, .. rn Ya:ıı içinde bir milyon sekiz yJz bin İngiliz 

Bir Alman zaferi garb dc·ıletlerinin Bu yaştan sonra kuvvetlerini kaybeden, ~. o. S. D. S. D. .:). u. lirası" teberrüde bulunmuş1ardır. Kral 
imparatorluklannı yıkabilir, küçük dev- adeta atalete uğnyan cam silicileri, bu V· 12 :iO ıe 04 19 ı.,7 20 IS2 14,500 İngiliz lirası, diğer hanedan azası 
!etlerin biç değilse Almanya ile hududu yüzden pek erken bir yaşta başka bir iş ı::. 5 03 8 56 12 45 da aşağı yukan ayni miktarı tutacak ka-
olanlannı esaret altına alabilir, ölümden aramak: mecburiyetinde kalmaktadırlar. dar para yardımı yapmışlardır. 

de beterdir. - r 
~~:n~~:1:.~~::::~:' ~:::: I , :~rbe :.k:d~ :n ~ylarda loo~25:~:inde dL S si~ase~ v:illi m!d~ad~ql~ğu ~bi :ıs~dda dahi brr 
tır, fakat işte vaziyetin böyle olmasına yanın geçirmiş olduğu iktısadi buhranların sebeblerinı tct- milletin ynlmz kendi kuvvetine dayanması IAzımdır. Aksi 
rağmen 1914 ün' ateşi tutuşturulamamış- k;k eden ildı.sacicılar bütün mes'ulfyet,i: 
tır. Bunun sebebi bir kısım için harbin - cHer devletin kendi kendine yetişmesi• düsturunu tak .:Hrde ölümden sonra dlrilme mümkün .olsa bile ilk dar-

bir beraberlik ile bitmesi ihtimali, bir icad etmiş olana yüklUyorlardı. Fakat bngün anlaşıldı ki. bt'<'IP. ayni halin tekra.rlıyacağı muhakkaktır. 
kısım için de hayatı :feda ettirecek ide
alin bul urunamış olmasıdır. IS TER 1 NAN, i N ·A N M A ·l · 

~krem Uşak1ıgil 

Siirdifl dört köyünü 
sular istila etti 

Siird 3 (AA) - Son yağan yağm .. 
Jann tesiri ile Şirnakta Cttdi dağı ete ... 
ğinden geçen su ta~m~ ve bu yüzdt'n 
dört köy su istilasına uğrainı~tır. B· zı 
binalar yıkılmış ve bir miktar hayvan 
sular tarafından götürUlmüş ide se nu • 
fusca .zayiat yoktur. Sular çekilmi§tır. 

Dikilide zelzele · 
İzmir 3 (A.A.) - Dün ;abalı saat 4.50 

db Dikilide altı saniye süren orta .şiddet
te bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. 



Yunanistaılda 10 sınıf 
ihtiyat sübay 

Balkanlarda 
tesanod 

Lon.dra 3 - (Reuter'in diploma.tik muhar -
rlri yazıyor> : : 2 

BaJ.kanJardıı.k:I vaziyet pek ziyade entere_ Müttefikler Norveçte bun. 
sandır ve tarihte ilk defa olarak Balkan dan sonra neler yapabilirler G erek Norveçt":. Tn~djem mın · 

silah altına davet edildi Y.n:an: Selim Ragıp Emeç 

Atina 3 (A.A.) - 1919 ill 1923, 1929 
ve 1932 ilA 1934 sınıflarına mensub ihti -
rat zabitleri ile zabit vekillerinden mü
tekkeb dört çup, bir aylık talim görmek 
Clzere 15 Mayıstan itibaren silAh altına 
davet edilmişlerdir. 
' Dördüncü grup. 15 Ağustosta çağmla
caktır. 

takasından rnuttefık kuvvetle . 
Atına S (A.A.) - Estia gazetesinin sa- yarımadasında kollektlf bir anla..,ma lehinde ve neler yapmalan lazım- rin geri çekilmesi ile hasıl olan askeri; 

• hakiki bir hareket kendi.sini göstermekte - dıır? 1 gerek cenubda İtahramn rrösten'r gı"bi ol· 
la.hiyettar mehafilden istihbar ettiğine dlr. Böyle bir anlaşma., ..bugünkü şerait lçil'l.. h 

göre 10 sınıf ihtiyat zabitlerinin silA.h al- de, Avrupanın cenubu şark.isinde sulhün i- 3 - Mi.itie'":n.ıe,..;... Tro-..:ı.ı.e· duğu bazı temayülattan doğan siyasi va ı 
~ .. ...... ıWılı ım ziyetler icabı olarak harb ve binnetlca 

tına çağırılması, beynelmilel vazıyet ile dama.si için en iyi gara.ntıyı te~kil edecek - : rnııntakasıQ:ian çekHmeleri- beynelmilel durum s0n derece nezaket 
tlr. : 

alakadar değildir. Sadece bazı ihtiyat za- Hariçten gelecek bir tecavüz ihtimali kar- J lıe .Almaınların edecekleri is- peyda etmiştir. Umumi ahval ile beraberi 

biti sınıfları kısa bir müddet için talime şısında, Balkan devletlerinin müşterek men. d be 
f u " S ma~asın a yanatta ve izahatta bulunan 

davet edilmiş bulunmaktadır. aa eri vardır. Bu menfaat ayn1yetl, Bal - on Posta " nın İngıliz .başvekili Mister Çemberlayn bu-1 
tifadcler nelerdir? Norveçteki hususi şeraite dair AYam Ka-

ka.nlılar arasında eski kavgaları ve niza meT ! 'h b · 
. zulannı te.sk!ne yardım etmiştir. ! ask eri muharriri nu sa.rı. ır surette ifade etmekten çekin-

A 1 
1 memıştır. Gene bu beyanattan anlaşıldı. m erik a memba 1ar1 na göre n g; 1 iz ~~~yaav:~h:· ~=a Ro~~ı:~~u: i Emekli general ~~ !~e~/b:a:~a~ı~ft~u~~~~: f:~~a~~t: 

soylemek kabil olmamakla beraber her Ud : H. Emir Erkilel mek lazımdır. Mahal tayin etmeksizin 

kabinesinde değişikUk olması muhtamal ~~:n::~:ı~:~~::~-:::::~ .ruam,; L~~:~.~~~'.::~:~~~/ r~:;t~!if~;:~;;:it~~~:;~~ 
CBastarafı 1 inci sayfada) 

fuıda başvekilin Avam Kamara.>ında ve. 
receği yeni izahata bağlıdır. 

Norveç askeri harekatının menfi neti
oesi hakkında verilecek. olan bu izahat 
tatmin edici ve mukni mahiyette olmadı
tı takdirde, kabinenin düşmesi kuvvetle 
muhtemel sayılmaktadır. 

Maahaza şu nokta da tebarüz: ettiril • 
mektedir ki, dünkü beyanatına müteal. 
llk müzakerelerin gelecek haftaya kadar 
talikini istemiş olan Çernberlayn, müt -
tefik kuvvetlerin bu müddet zar.fında mü 
h1m bir üstünlük temin edeceklerini ve 
bu suretle kabinenin prestijini kurtara
cağını ümid eylemektedir. 

Royte. in diplomatik muhabiri 
ne diyor? 

• Bulgaristan, Balkanlarda, mükemmel bir cağı cidden merak uvandıran bir h3dise..ı 
lanmış ve İngiliz başvekilinin dürüst hat devlet adamı rolü oynamaktadır. Bulgaris- Frengiyi beş günde dir. Bundan da tahmin edilebilir ki müt-
tı hareketi fevkalade takdir edilmiştir tanı, Balkanların üzerlııde dola.şmakta olan tefik devletler, Norveçte Almanyanın ra. 

Norv1>r tebWl·ler'nd ,k· h tl h . - tehllke ~ir hakikat olduğu takdirde hareket tedavı· çaresı· bulundu hat rahat yerleşmesine müsaade etmemek 
• -• ""'6 ı c ı sara a er, ar .serbcstJsınl muhafaza için metalib:ı.tını 

hın azam! enerji ile devamı lüzumuna şimdilik bfr tarafa bırakmaki.adır kararındadırlar. Fakat Avrupa haritasına 
dair olan kanaati takviye etmektedir. El !lski müttetık:I. Tüı1klyenln mÜ.za.tıaretile göz gezdirildiği. zaman Almanyayı mat • 

Bul 1 k hte 1 
(Bsştarafı t inci sayfada) !Ub derecede müteessir edebilecek her-

de edilen netice şudur: gar ar pe mu me olarak, 1914-1918 .. . • • .. • 
Müttefikler Almanyaya Narvik yolu- devresindeki rollerinden çok başka bir rol gunde tama.m şıfa. temin etm.ışt1r. ArsenoxL hangı hır n?ktada bugunden yarına hır 

oynıyacaklardır de ile frengiyi tedavi etmek usulü 1910 se - harb cephesı bulup tesbit etmek kolay -
nu kesmeğe ve Alman donanmasını za - El-'er 'ıe ...... ·

1
.dln ta ğ nd bul nelerine doM-u Alına.nyada Dr. Pauı Ehrllch !ıkla mümkün görünmüyor. Maamafih 

f! _ au.ı. , ıru m a zı a unma. &' N h k't b ı k 
yı atmaga muvaffak olmuşlardır. Müt • makla beraber, mii'ttefiklerln earantl.slnl ta.rafından tecrübe ed1lmlşse do, o vakit bu .?rveç are a ının .. aş amasına ta ad .• 
tefikler için asıl olan tam zaferdir ve ha.lzdirler ve Balkan unun dl~ ._ ~n kolay ve ucuzca imal edilmesi müm - ~~m eden haftalar ıçınd~ yalnıı asker~ık 

.. grup . ı;er azası ışınden anlamamakda maıur olan sı -
muttefikler bitmemiş olan Norveç mü - le muahedelere bağlı dootane münasebetler kün olmadığından Dr. Ehrllch bu mahlQJ. ·p d ıt."l b 'b. h 1 k d .. 
Cadele · · t• · d k . . ..rı h . idame etnıektedl 1 ) d t • - vı er e,,.ı . u gı ı a va e ya ın an Vll· 

sını, ne ıcesın e ımsenın i ... p esı r er. (a.a. en s:u ı nazar ederek salva.rsa.n ve neosal- kıf olması ]azım gelen mütehas<:ıs askcr-
olmıyan hududsuz surette dnha geni' bir ----- varsan terkiblerlle tedavi usulünü kabul eL ler dat.i iki taraf arasında j?arb cephe • 
mücadelenin veçhelerinden ancak biri o- MiUl Şef ile Prens mı,,tir. Fakat ıbu ilAçların içindeki zehir kuv- sinden başka bir temas ve mücadell! sah-
larak telfıkki etmektedirler vetının fazlalığı yijzünden ha&t.alara tatbiki nesi ~örememişlerdl. Bir mayn clökme 

P 1 d t t• ancak uzun fasılalarla mümltün oıımaaın _ hadisesi, muhtemel bir ihraç korkusu bir-
Amerikada 0 arasın 8 8a 1 elan, tedan müddeti birden ru seneye 0 _ denbire hadisata dehşetli bir hız verdi. 

Ne\') oı k 3 (A.A.) - Nevyork Times d •' 1 f 
1 

dar sürmekte idi. Bu mahzurlara karşı bir Koskoca bir yarımada. bu~nden yarına 
gazetesi, müttefik kuvvetlerin Andals - e l.8Jl te gra ar çare bulmak arzu.sile Colwnbla ünıversltesı kan ve ateş içinde kaldı. Yakın maıiye 
nestcn çekilme!eri hadisesi hakkında profesörlerinden Dr. Harold ThOUl.83 Hyman aid bu hAdL-;e gözönünde durdukca. Av-

Londra 3 (A.A.) - Royterin diploma• mütalea dermeyan ederek. bu ric'atin, Ann<ara 3 (A.A.) - Y:ugoolav naibi tetkikata. b~ıyarak üç senelik bir sayden rtuutpanıb~lherkhanlgi nb~vrkaliikl· notkttalsında 
tik muhabiri bildiriyor: .. f"kl . . . p ~uıı·· .. .. .. .. aonra bazı müsbet neticeler elde etmi b uşa ı ece o an ır ıvı cım, a ı uy. 

1 

Hafta tatili esnasında parlamento va. mutt 1 enn pre.stıjlerın<? darbe vurdu;.. prens < un yıldonuımu mA.nıaseoo - . f, u- kusundan sabah erken gözlerim açan bü-
ziyetinde bazı değişiklikler olması pek ğunu ve müttefik s~vkulceyşi için bir ti~e aşağ.:da'k.i telgraflar ıt.eati edilmiş. nun ilzerıne .kendisine Mount Shıai hastane_ tün insanları mühim emri vakiler karsı. 

mağhibiyet teşkil ettiğini söylemektedir. tir: 51Willfria.meng1Lemlfüteha.ssl3ı Dr. Louia Chargin, ve sında bırakabilir. Demek oluyor ki önil-
ı:nu:htemeldir. Avam Kamarası azası, ö - B t d" k.. er iştirak etmişlerdir. P'rengl.nin müzdeki günler son derece ciddi vakavl 
nilmüzdeki Salı celsesini alaka ile bekli- u. gaze e ıyor ı. . . Altes prens Paul Karageorgcviç 5 günde tedavisi işte bu ü9 Amerikalı llim1n ne maUmaldir. Buna munzam olara~ 
yeceklerdir. Salı günii Avam Kamara • Müttefikler noktaı nazarı~aan, İngı • Yugoslav naibi ~reUert saye:slnde mümkün olmu.Jtur. Bu İtalyanın elan tavazzuh etmemts olan va. 
sın<ia vukubulacak müzakereler esnasın. lizlerle Fransızların, daha bıdayettenbe- Belgrad gayretll fen adamları.run meydana geUrdl.k.. zivetinl de hesaba katı:ırsak vukuatın in· 
da. hükılmetin Norveç istilasından ev _ ri, hemen hemen başarılamıyacak engel- Altesleriniın yıldön:ümü rnüınıasebe _ leri usum tedavinin frengili hastalar üzerine kişaf istikametleri bir parC'a sisli de olsa. 
vel ve sonraki siyaset!ninl inceden ince- !erle karşılaştıklarını söy!.ernek doğru o. I tile kt"ndilerine :har{Jlrotli tebriklerimi tatbikatı Amerlkada tanınmış tıb mütehM- gözümüzün önünde ş~killesebilir. 
f& tetkike tabi tutulacağı muhakkaktır. l~r .. İngiliz ve Fransız. milletleri, talih - ve mhsi saadetleri le ~arayı01n refahı sıslarından mürekkeb bir heyeti fenniye ta- 5 L. c5P, t C " 

M
.. kk"dl N . . t 1.d sızlık karşısında boyun e~memeli ve ce - h~ml:faıki saaniımi temennil,,_ıan· i bı'l- rafından. yakından taklb edilerek gerek UL " un a9 1'1- "'" '1 
une ı er,.. or:ı>çı~ ıs ı.a _an ev - saretlerini ka betmemelidirler. Simdi . . . . .. .. . ._ cın te.sirı ve gerek.ı;e hastaların tedavi e.'J - ........................................................ _ .. . 

\"el aldığı ve muttefıklerın de rı:ıyet C!İ-ı ı h b / kT 1 ku ~ . ' dnmıek •beuııım ıçm ıbuyuık bır memam- nasında geçlrdlklerl lstdhaleler büyük bir H·tı . 8 . Al an 
tiği tam bitaraflık hattı harek~tinin. se- on.ar, ar eş ı at arını vvetlendı - niyeti rnıuciıbdir. dikkatle tesblt edllml.ş ve tahakkuk eden 1 erın y nı m 
ıferi heyetin Norveçe çabuk çıkmasına 1 rece~ler v~ baş_aı:ıl~ası icab eden mü - İsmet İnönii müsbet neticelerin tamamiyeti bu suretle de subaylarına hı·ıabes·ı 
ciddi bir engel teşkil etmiş olduğunu ka-ı teakıb vazıf elennı ıfaya hazırlanacaklar- Ekselans İsmet İnönU is bat olunm~tur. 
bul etmektedirler. Fakat münekkidlerin dır. • Reisicümhur Frengiye karşı ka1..anılan bu kat'l galebe.. 
ekserisi şuna kani bulunmaktadırlar ki f~pınyarla Ankara ~ es~ noktası hastanın kan cereyanını 5 Berlin 3 (A.A.) - Hitler ibu sabah 
vaziyet Norve"te ciddi bir mahi ... ·et al- Madri.d 3 (A.A.) .- Falanj in rt1_smi or- ~hinslarıınıın iyı' temellinı·ı,.,.n· be - gün mutemndiyen arsenoxlde damlalarlle Sportpa.latz'de orduya yeni iltihak e. 

ır J Ar b ""' darbelemcktedir. Dr. Chargin'in bu technl 
6 

lb' ,__ ..l • ,_ ...:~ı...-
d.ı.ğı zaman. seferı heyet kıt'alannı ve gam . ı a gazetesı, Norveçtekı vaziye - ni haS&-ctıen mütehassis etmistı'r V" ~·en- - den ın '.t\.dra, uenız ve uavp. ~UJUdy .. 

· · ki fi tk"k d k d 1 "" ,.. que için kullandığı tii.blr a.speed shock. csürat 1 .. :~.l b' . ..ı...ıı. •• l . 
ll'inlfındiyaya asker göndermek için ha • tın ın ~a arını te ı c ere iyor ki: dileriın<lcn mÜihe'-""lric miınn~- ı w darbesh dfr. arı on:uuaıe Lr Tilnu:r.. S1:1Y em1.Ş ve cep. 

Ç b l -k· 'l b. JJ• cuı.ar tgl.l11i 
zırlanmış olnn nakliye gemileri dağıtıl - em er ayn, su un ı e ve tam ır spor kabul etmelerimi rica ederim. Beş gün içinde hnstanın .kan damarların_ hede Alıman milletinin mevcudiyeti 1-
nuş bulunuyordu. Pek nıuhtemel olarak cu nikbinliği ile, hakikati İngi.ltereye bil • - da toplanan arsenik miktarı vasati insanın çin haı:ibeden Almam sühaıyıınm va:zif& 

bu mesele. Salı günü hükumetin cevab dirdi. B • f) vücudündc :malik olduğu kan miktarının 3 !erinden lbah.setmiştir. 
vereceği suallerin en mühimlerinden hi- ş_u gazete, Çemberlaynin, Akdenizde. Jf a"' a a rJ Il milyonda tıir nl.sbetinc çıkar ve ancak o za_ 
rini te§kil edecektir. ki İngiliz ted~ir'crine dair olan beyana- man spirochetes denilen frengi rnlkrooları 

"<f • tından bah~edıyor V0 diyor ki: tedbirleri mahvolur. 
Muh .. Jefet lı erı Bugiln, başkumandan Frankonun, har Dr. Rlce tarafından bugün verilen izaha_ 

Taksimde bir dükkanda 
k:ıçak eşya bulundu 

Londra 3 (A.A.) - Muhalefet Ederi bin bidayetindenberi tekrar tekrar izah Londra 3 (Hususi) - Muhtemel teh • ta. göre, şimdi elde edilen bu be§ gilnlük fren 
'.Attlee ve Grenvood, bu sabah baş\·ekil ettiği bitaraflık siyasetinden, İspanyayı likelere karşı bitaraf memleketlerde alı- gi tedavisi daha tekA.mfil etm11 bir technl - Dün gece Taksimde Hayik isminde biı 
Çemberlayn tarafından kabul edilmiştir. hiç kimse çevirmiyecektir. nan tedbirler, gittikçe sıkıla~maktadır que yardımı meydana getırlllnclye kado.r an. tütüncünün dükkanında yapılan araştl.l"o 

Fransa da aki.tlor ·----- -- ·--- Roman yada. yeniden 28() Alman' tu;is- cak frengi hastanelerinde tatbik edilebile _ mada bir miktar kaçak tütün ve içki bu. 

Paris 3 (AA.) _ Havas ajansı bildi _ İ bsad Vekili A "'karad ~ ti nudud haricine çıkarılmıştır. Roman - ~~~-t!~· ........................................................ ~~~~'?!~ .. ?.~~~~.:.1~.~! .. !.~.~!~?.~: .. .. 
riyor: Ankara 3 (Hususi) - İktısad Vekili yanın Sakson AJman,arile Mesktin mm -

Çemberlaynin Avam Kamarasındaki Hüsniı Ça'kır bu akşamki trenle şehri ~ takasında da, bazı yerliler tevkif edil -
beyanatı Pariste hayranlık hfssile karşı. m :ze dönmüştür. mişlerdir. Bunlar, Alman sübayı olduk -

lan anlaşılan bazı kimseleri evlerinde 

( k l k kl J 
saklamışlardır. 

Başve ı• ı• n tet ı• erı• Bükreşte, bir evin mahzeninde, Al -

ı......---~------------' =~:~:s~::!ı~:a:~;~~:n ç~~~!ıı:~~; .. 

Petrol mmtakasına ve Erzfncana gıd en Başvekil yollarda mühim tetkiklerde 
bulunmuştur. Yukarıdaki resimde B~ve kil Ergani bakır madeninde görülmek -
tedir. 

Belçikada 
Belçikada ise, Alman hududu y::ıkının

da, Ex-la Chapelle civarında bir evde. 
bir yabancı orduya aid 300 askeri ünifor
ma meydana çıkarılmıştır. 

Belçika ile Almanya arasında yapılan 
nakliyat, bilhassa köylülerin arabalarla 
yaptıkları günlük süt nakliyatı sıkı bir 
kontrola tft:bi tutulmuştur. Çünkü, mev • 
zuubahs asker:t üniformaların süt güğüm 
lcri içinde Bclçikaya getirildiği tahmin 
·emmektedir. ··--·-.. ----····-·· ......................... _.. . ._ .•. 

Bugün 

Hatıralar arasında --YAZAN 

Oatad 

Halid Ziya Uşaklıgil 
(Bugün 6 ncı ıa11fada) 

Sabahlan Sabaha 

Talisiz Balıklar 
Müşteri bulamadıklan için tekrar denize atılan dört bin torik balıfının b.JkAyesl 

İ~tanbul balık~Uarını atıa.tnuş. Ba.klıd•rtar. Elindeki serveti avuç avuç etrafa ser
pene tababette ve tarUıte mecnun derler. Fakat şuunına sahib olarak bu h&reı.eU 
yapanları kimse ltham edemez. Ancak balıkc:ılık san'atındak.l ceb.aletimlı:e ballf. 
lanır. Ben e ki bir Bofaziçllylm 'H Boğa.zlçl dünyanın en zenıln balık ıeçldldir. 
Fransa. ve İtalya. ribi balıkcılıkta az çok ileri gitmiş memleketlerde balıkçılıtı 1.ıl.. 
raz tetkik ettim. Bu memleke:.ler balıktan yana çok fakir olm:W &!"Ula ra.fmen bq 
işin lcab ettirdlli fenni tesisatı çok enel kurmuşlar, balıkçılığın teknik ta.rafını 
bulmuşlardır. Halbuki elde ettikleri balık kalitesi bizimkilerle kıyas edllmlyecek 
kadar kötüdür. Unutmıyalım kl Bofaziçi balığı dünyanın en ıezlz balığıdır. Bura
da denize attığımız toriklerl İtalyanlar alıp lüks konserve yapıyor ve Amerikaya 
satıyorlar. Bize gelen ve ton adı verilen kon.serveler ise ·gene bizden giden orld
nos balılının etlerinden ;ra.pılır kJ biz bunun tazesini atzımıza koymayız. Yunus 
balıtı kadar mefret bir şeydir. 

Gelelim Boğa.ziti balığının tutmuş ve satılış tarzına: Vasıtalar gayet iptidai 
ve adiclir. Avcılıp ba.ht ve talihe ba~tıdcr. Satışı ise bir takım şart ve kayıd.Jara 

tabidir. Boğa.zlçliler balıtı dalma istanbulclan alıp götünnde mecburdurlar. Şe .. 
hlr balkı bahtı taze yemekten mahnundur. Çünkü tutulan bal ık esnaftan ınadraba.. 
ııa, ma.drab:ı.zda.n baJ.ıldhaneye, balıkhanede müzayededen gene madrabaz&, ora • 
dan satm esnafa., oradan da mft.tterlye gelinceye kada:r ik.i defa. ı:ün batar n 
dofa.r. Netice şu: Boğuiçi bir balık hazinesi olduğu halde ne btanbul halla ucu 
ve taze balık yiyebilir ne de ba;ıkçı esnafı para kazana.bilir. Ne memleket ha ı;e,r.. 

veU stanclard!ze halde ihraç edeblllr ne do bükfımt:t bu muameleden istifade e • 
deblllr. Dedi.tim gibi orkinos leşleri ftalyada konserve yapılıp bize gelir ve bb da 
bakkaldan alıp afiyetle yeriz. 

Ça;re.si: K&ıı.aatlme ıöre balık.çılıiı esnaf 171 olmaktan kurtarmak ve balıt& taze 
ve1ahud mamul halde memleko$ içinde TO dışmda sürecek teslsa.tı yapmak. 

~'"/..,. C-1.ı" 
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( Şehır Baberıeri 
Şehir Meclisi 
Dün toplandı 
İstanbul Şehir Meclisinin dünkü cel • 

sesine İstanbul vali ve belediye reisi 
doktor Lutfi Kırdar riyaset etmiştir. llk 

Dolmababçe stadı, Şişli hastanesi, Ticaret sarayı, Florya okul öğretmenıerıne verilecek mesken 
I~ ·ı dak• • • ·ı k d • 1 • d•} k bedeli. gazino ve .kıraathanelerde1d rad-

Belçikadan üç bin ton ~ 
demir getiriliyor 

PUIJ ann ı ınşaat getirı ece emır e temın e ı ece yolardan alınacak resim hakkındaki tek. 

"' lifler aid olduklan encibnenlere hava!e 

Bpgiln 
IPEB: 

SiD811luıoda 

2 

KAHKAHALARLA GÜLMEYE 
HAZIRLANIN 

OLiVER HARDi 
taıafmdaa harltulMe 1ılr mrett.e J&Ni;l1an 

TORKÇE SÔZLO 

Fil DOKTORU 
' > B1b'ük t.ülidll komedi. 

.Filme A&H olarak: i:nİWz Ol'duaıı nasıl bamianlJOI'. Naaıl yetiftlr1liJor. llaJeste 
kralın 6n11nde yapılan :re.mı1 ceçldler (3 Joaımhk bilyü.k barb .filmi) ft yeni 

FOKB DfunrA haberlerL 
BugGn ..aı ı ft 2.30 da tenzllltJı matineler Belçibdan getfrilmesine ır.üsaade e • her aenekinden fazla idi. .Belediye raf • olumml§tur. Beyoğlıı kazası dahillndcld 

tilen demir miktarı üç bin tondan iba • beti daha fazla arttumak için Florya Fakir, Şebek ve Maymun sokaklannın 
rettir. Bu bmustaki müsaade Merkez plajını modem hale koymak zaruretini isimleri deği§tirilmekte idi. Azadan biri: 
Bankasına ftl"ilmit olduğundan ilk de • hmetmiştir. Floryadaki uışaatta da Bel· c Sokaklara tar.ihJ kıymeti haiz bu- •••• SARAY SiNEMASINDA 
mir _ .. ,..; Be1••nradan vnla çıkanlmak •• n .. a demirlerinden btilade olunacaktı~. yük. o··ıw· erm· ıs· iml .. ...;nı· koyft1·-, ..:ı-mic:: - w 

:t-"- ~- ,,- ~ .:-.u ~u uc- .. Salonu ba.ftanba§a dolduran seylrcller; 
lzeredir. Belçika demirlen klmilen lı • Belediye, sili fabrikasının Jnşasını bir ür. Mec'ls, büyük ölülerin isimlerinin Gülüyor ..• Elleniyor ... Alkış.lcyor ••• Ve hayrette kalıyor... Çünkü: Sinemanm en 
tmbul be!ediyesine aiddir. müddet 1011raya blrakmıştı. Demir sı • şehrin büyük caddelerine verilmesinin 1 tık. en ten ft en parlak ~fit artlatt. 

Belediye, deminizlik yüzünden mü. kıntı.sı kalma.mıt oldutundan talib çı • doğru olduğu kanaatini izhar etmiştir., G A R y G R A N T 
hfm. inşaata bir türlü bqlıyamamakta karsa silt fabrikasının inşa imkanları da BilMıare belediye zabıtası talimatna • _ 

idi. tık demir partisi limanımıza gelince aranacaktır. mesinin müzakeresine geçilmiştir. Dün ' IJB C O N S TA N C E B E N E T T 
bu inşaata derhal bllflanacaktır. Demir Uç bin ton demirfn milhlm bir kısmı kabul edilen hükümlere göre fırınların , 
ithaiine mOun edilmiş olduğundan. elektrik ve tramvay tesisatının tevsitne un depoları, harman ve hamur yerleri ~ maceralarının en gllsell ft en aevtınUlll olan • 

belediye, Jnpat için bir program hazır• harcanacaktır. Her Jki idar~ ihtiyaç. birbirinden karg'r ve sıvalı bölme1erle 
1 GÖRÜNMEYEN ADAM ARAMIZDA 

ıa'::a......__... 1 cak stad lan telbit edilm.if olduğundan demirler aynbnış olacaktır. Zemin mermer, fa- Fnuı&llU -aözlil ~ ne§'e ve kahtaha .s&91YOrlar. GörünmJyen Afıtlann al 
~ yapt.a yomun d 1m a... "'-lad a. tar:iht itibaren u yans, karosiman veya karo nıozayik Pe dö rmı -'"'ız l'"ık olanlar anl-.... ı.1arc1ır. a..-.. , dems-ı beledi tarafından te- ee eg ... ~ 1&& en ..,. - a.s.ib 1 · d -. ,,_,,., v .,,_ 

.. ,._.. an ye şenecek, zem.inin mün yer erm e 1 iıt.veten: 'POKS lUR.MAL eon .diin7& '"' baı'b h&Y&d1aleri 
mln edilmek 6zere müteahhid Abdülka· lahata geçilecektir. Elektrik. tramvay, tü- mecraya ve umumi mecra olmıyan yer - BucOn saat 11 -ye 2 de tenzllAUı .matloeler. 

dlr ve Sadı\ndelere ihale edilmi§tl. net idaresinin yıllık kln ilç milyon U • lerde sabit veya septik c:ukutlara bağlı ıs- ~========~d:iter saatler saat 4 ve 9 da 
Stadın :iııpm jçfD 800 ton de.mJre ihtiyq raya yakındır. KArın Oç sene evvelki te.. karalı ve sifonlu delikler bulunacaktır. .ııı ·-

b enln ~ •• nrdır. Belçika demirlerinden 600 tonu sisatm tev:süne arcana.cak. üç sen Fınnlann iç taraf'an SP.nede iki defa. - UM ER s· d 
lıtadın inprDJ tlzerine alan müteahhid _ hitamından sonraki khl• ,ehrin imanna çık renkte badana yapılacaktır. Bugu·n s ınemasın a 
lerin emrine verilecektir. ça11şılacaktır. Belçfkadan teminine mu - Un çuvalları fınnlarm un depolarınd.l 

Şişlideki modem hastanenin inşlatına vaffak olunan demirlerle tıç senelik ısla- ızgaralı tahtalar üzerine etiketleri gö - Da cas n mu:sikl romı olup güldüren ve danaeWren 

aid ihale muamelesi ancak Hazjran ayı hata başlanılabileoeıı gibi bitirmek de rünecek surette depo edilecektir. ç nsl, G ı •k 
içinde kabil o!acaktır. Hastanenin demi. kabil olacaktır. mektrik ve tramvaydan Francala fınnlannda ekmek ve ekmek gın en ç l 
ri de. stadyumun inşası~ds olduğu gibi elde edilen kann fehrln imarına sarfedl • fırınlannda francala yapmak ve satmak l 
beledıye tarafından temin olunacağın - l bil · · · ü lik 1ah t 'kmali ve francala fırınlannda ekmek1ik un bu-d ü b. ton d . . r-0 t hasta e mesı ıçın ç sene ıs a m ı 

J 

an ç m emınn ' onu • ı- g ı--1-4--..ı·ır Beled·ve ıslahata bir lundurmak yasakt11'. Zahire borsasından a ... - .. ~~e KEN MURAY • KATHLEEN K A .H E'nin 
nenin müteahhidine tf>rkedilecektir. azım ele ub~ ıı.c:u---~ bi . 

1

Jek ··tea eçmiyen unlar fı~nlarda bulundurul • Me•ı.ur TED ~~azı ve DANSÖRLERİNİN ıttlra.tlle yaratılan ve biiUbı mo. ,_1 ... ik, .. 1 .d . . an evv aş ıuua&. tırm ve mu • g ır-• 
E~~r tramvay, tune ı aresının ft,__ .~ fr cal d k.. dem dansın parla.kl~ını sJnema perdesine a.bettiren 

baricden alacağı malzeme içir. bankada kiıben de işletmenin klnnı imar i§Ierlne mıyacak, t:'A.!uege, an a ve çav ar e Yeni s w İ N G dansını görecekain!z. 
ılört milyon lirası birikmişti. Belçikadan sarfetmekte istical göstermekted·r. meklerine yağ ve bulamaç sürülmiyccek- Görllmete şayan dan.ı;lar. .. Dlnlenmeğe seza prkılar. 
demirler peşin para ile alınacağınd:ın tir. iıA.veten: EKLER lURNAL son dtlnya ve ha.rb bavadJslerL 

~~~a~~d~mn~n~1n~ MQI~"~: ~~~~~~~~~akU·~======~B:u:~:n~•:n:t~l~d~e~t:e:u:il:i~t:lı~m:•:ti:n:e~=====~ zere dilnkü toplantısına nihayet vermiş- ,. him b:r kısmı buraya tahsis edilecek. en 
fazla iki ay sonra üç bin ton demir kL Ecnebi artistler 'en 60 ı vize aldı tir. ----------- İhUraauı ateşi. .. Aş.kın kudret.i... Kıstançııtın ıztırablle 
mi1en şehrimize getirilmiş olacaktır. Memleketimizi terke mecbur kalan ec • • d b• k çerçevelenen büyük Fransız filmi 

Projesi tekemmül eden Eminönündekı nebi artistleroen dün akşama kadar em- UÇ yaşın a ır çocu As y ADA Kop AN F l R T l NA 
valaflar fcaret sarayının da demir mev- niyet müdürlüğüne müracaat ederek vi- k·ıbrı·ııe oynarken yandı .cebelüttank casu.su.. cDon ka.zatıarı. fllmleri ...tabrama.nı 
cud olmadığından lnşasm;t gcçflemiyordu. ze alanların sayısı altmışı bulmuştur. R O G E R D U C H E N E 'nin 
Vali ve belediye reisi <'loktor Lı'\tfi Kır.. Ylze talihinden itibaren on beJ gün CONRAD ~DT..sESSU& HAYAKAWA _ MADLEN ROBENSON • MİŞİKO 
dar ticaret sarayının demir ihtiyacını irinde aitm~e kanunen mecbur olan bu Dün Kasınıpaşada küçük bir çocuğun v .1!.iı 

~ & "'".6 ak -ım J f MAKA GİBİ BUYUK yıldızlarla yarattıtı 
TA-

Belçikadan getirilecek demirlerden te • artistler birkaç gündenberi den:z ve ka- feci bir şekilde yanar 0 es e ne ıce. Somuz bir JJ.eyecan ıtaynalı... Baı dondüren bir avantiirtln romaıudır. 
min imklnını anyacalctır. ra yollarile birer ikişer memleketimizi lenen müessif bir kaza olmuştur. l 

Geçen Pazar Floryay:ı olan rağbet terketmektedirler. Kasımp&{ada Kulaksız mahallesinde Bu Şah9ser bugün L .. B Sinemasmda 
Mandıra sokağında oturan Ahmed.in üç Programa n~ve olarak: 

Bakırköy tecrnbe sayımı 
hazırlıkları tamamlandı 

Dün vilayette istatistik umum müdürünün iıtirakile 
yapılan bir toplanbda son kararlar verildi 

yaşlarındaki oğlu Salih, dün annesinin ı - lıliittetıklertn havada, denizde, karadaki harb hazırlıtı 
başka bir qle meşgul bulunduğu bir sı- 1000 metrelik muazzam turkçe film 

2 - Yeni Paramun~ lumal No~ deniz harbi .. 
rada odada kibrit kutusile oynarken bir- ,.1..•••••••~ 't)ugUn ı ve 2.30 da tenztlkth matineler. G•••••" 
den.bire kibritler ateş almış. bu yüzden , 
üstündeki elbise tutuşarak yanmağa baş
lamıştır. 

Vücudünü alevler istilA eden küçüğün 
feryadına annesi koşmuşsa d:ı ateşi sön -
dürmekte güç'ük çekmiştir. Bu feci yan. 

ma neticesinde muhtelif yerlerinden ağır 
surette yarala.nan Salih. tedavi edilmek 
üzere derhal hastaneye kaldırılmışsa da 
bir müddet sonra ölmüştür. 

Hadise etrafında zabıta tahkikat yap-
maktadır. 

Be yazıtta 

fMARMARAI 
Yıldaz~ann ttŞ81z son snkseal 

TAYRONE POWER 
ve 

LORETTA YOUN0 
un 

iKiNCi BALAYI 
Ue 

CLARCK GABLE ve 
NORMA SHEARER 

in 

TATU HAYAL 

Sinemal'M 
pdtnla w CBCBLiA PARKllR De BRİC 

ı.tımm t.arafmdaD JV&&daıı 

GENCLiK GüNAHI 

~ MiLLi ALEMDAR 1-
20 nci aBlın geoç ve sehhu 

vahlJf ormanlar mabudu 

JONE WEISSMOLLER'fD 

Son dehasını g09terdllf 

TARZAN 
MAYMUN ADAM 
- Ttirkçe Sözlü -

Göz kamaşbrıcı filmini seyrediniJ. 
Aynca : IVONNE PRIN J EMS ve 

P~ERRE FRF.SNEY'in bit haribası 

BugQn Saat 18.SO da 

SARAY SINEIASINDA 
Riyaaett C1lmbar 

Filarmonik Orkeatruumı 

HALK FIATLARLA 
8011 KOllSEB 

P'iaUarı 100, 70 T8 60 mruş 
Yeni Progr-am 

) 
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imdi ne olacak? 
Norve-; ve denizdeki 

vaziyeti tetkik 
f .... Y A l A N ·----

rEmelıcH 8'9••ral B.. B111tr ErJdlet J 
·--· ... ._.::. Soa Posta •• 111• aıkeri mulıarr~~--... ·--·-J 

1 Htdileler Ka,...ııda 1 
ŞUNDAN BUNDAN 

Ç111la;JW1lar 1 Ul ••ode bin misafir ıttnıfl. ve HMa. 

Evv 1ki .. -1..A t ı b ftl illçlıkla '9!'8lamtf: e guılAu gaze e er se ze ve Bir hikA kısaca 
meyva halinde çatlôlar husule aeldlll- cQlilde .ze~ .u ...... ~tayım~ 
ııl 'JUllllŞllrdL Dinkti ,..tel• ele ma- ....- r Ara11111 atmı 
blba duvarlarmm çatlllllllf oldupu elim ~ llteeit Yanlı Miklicll Ja· 
yazdıl pıp yere yatmlf. At sahibi Arab atındaa 

ar. . inmf§, yaralı taklidi yapanı buıdinnlf. 
ca==~ ele hueddn çatıamıe ola- Yarah taklidi yçaa ata biner binmez. 

. :. . atı bfW:t .. ya n bçmaya .,..... ö-
0&-tinUfte sebze ve meyva ~ali koDlfU t.eld -balJrm.ıı: 

çatlatan btr ,..,.at. Mftbaha mıu ,... - Ya seyd1, at senin olaan. fakat sakın 
rünce çatladı. bu vak'ayı kimseye anlatma, günQn bt, 

Sebze ve meyva halı ele. mezltah&Jı rinde hakild bh- yaralıya rulıyan da ol· 
görilyordu. ı&7.bWrım bir kapaıaa sa, yaralı laklldi ypaıyor, diye dilpiniır. 

lı k i . . öb"" k d k·.... w OAu atma 'bindirme~· can eç gırıyor, ur apıaın an e:ıu. N ..._ ,...__ da tel b • e u:na ou.uı gaze er u haOen 
mış kıvırcık çıkıyordu. Halbuki sebze ha- yazdılar ... itim M!lr belki bundan bayle, 
line giren k&bak gene kabak olarak çıkı· bıçak çelctp beni yaralamaya gelmiştir, 

yordu. Karpuz olamıyordu. Hal komşu- diye birçok kimseler Tanrı misafirine ka. 
sunun kendisinde olm.ıyan bu hus\liiyeü· pı aç:rmyacaktı.rlar. 

ni kıskandı ve çatladı. * 
• y aml •altrN 

I lslah i,in Takmis bahçeat yazlık sahne inin in-

.Dünkü gazetelerden birinde şu serlev- şası münakasaya konulmuş. 
hayı ;gördüm: Boşuna -eıne1t ve boşuna masraf: 

cMem'ba sularının lslahı.. Buz bulunmıyan mahallelerdeki facl-
Düşündüm: alar. Pazar günleri yer bulunmıyan va-
- Acaba bunun için de Taşde1en, Ka- purlardaki yer kapma vodvilleri. pllj. 

rakulak., Göztepe sularından anl~dığı id- lardald çeş"d çeşid revüler bütün yd 
dia edilen -bir ecnebi mütehassısı mı ge- mevsimi müddetince devam ederken, 
tirecekle.rdtr?.. kim kalkar da, Taksim bahçesinde yapı. * lacak sahnede temsil edilecek şunu bunu 

BıçaJdı misalir seyretmeye gider ..• 

Kum.kapıda oturan Hasanm evıne Ha- r:J J JHtd .J./.u.lı1.tl 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
1ngtık ressamlan iktnci Na.rvik muharebaifti <bu ,.ekili!• canlandınyorlar 

.. ngı1iz t.fvelr;Hntn, .NOl'V'eÇt•, Trond- ~an IOIU'~ .ne yapabilecekleri meselesi ge. 2. Almanlara .w:lık Norveç elemanla • Kamıştan SU kovası 
11 heım bölgesinin cenub 'taraflarında ~· İnıiliz la.ıvvetleri Andalesneıten çe- ruıcian miirekkeb yardımcl yerlı kov~t- Aınerikada ba .. 

Kır pkilleri 
Kar tanelerinin 
~f pkUle. 

rl~.Fa 
!tat dldtaıt edilir .. 
se bü1ıüın bu muh .. 
telif şelkiiilerin al. 

. . . . kildikien sonra Namsa. bölgesinde zıten ler teşkil w asıl Alman kuvvetlerini m bbileier su :lca-
!:;"eket eden İngiliz ıkuvvetleriniıı An. denizle Snua mevkii mumda 'l!bşıp mümkün mertebe mrmuk V• tasarruf bı olarak bhn ka 
b:~ ~ bindirildiği hak • kalan Frarunı. 1ngiliz ft Norveç dağ ve etmek. mışlaım kullan -
')'8fl ~ Nvara ~ ~ f~ • kayak müfrezelerinden mürekkeb zayıf 3. Norveç demiryollarını n kara yol- malkıtadıırlar. Su .. 
~ 'd orveçDo b trafmd a...!1;ı,. tte 1h er müttefik kuvvetin bu tekilde o ınmtaka- larını SÜl'atle Uaıir ve ıalah ederek· ve yu ibu kamışlar 

n a m as e a muil mu a • da mrvcudi tini idame etmesinde artık · · · · · · 
rdbeler olduğunu zannedenler için müt. 'ye • w Norveç maden ıocaklarile sanayıını faa. :ıçıne ooldırur. ve 
hiş bır sürpriz oldu. ne btr hedef ve ne bır maks~d katı:ıadıgı 'i~ete getirerek bunlardan ve Norveçin lall1übelıel'!ine b. -

'Muhterem Bay ç..berlayn İngılia: ~~~ =k~~~:-.:n~:;~~m:: z_irat ve orman mahsullerinden azamt is- mışlar içinde ta · 
ıkıt'a1aruua Andalasnes böııceaim tama- fa''- a

1 
___ ,_ ____ 1 . ç üfade etmek. şıırlaır. Ava çık -

. . • • • .... ~ .n.uv Yoet en tarafından ınaj - . ttıkla-ı zaman da 
mıle taıhli1'! ıettiklerini tam iMr :meta • i4lb edilerek denize cMNdllmesl mutıı. Almanlarm. Norveçe tamamıle hAkiın . 
~ söylerken bu barekt!tin sebeb ve meldfr. 'Mefer ki Aııdalelnea luı tl .: olmaktan elde ~ecekleri diğer bir fayda bu ~r.ı, :tıil • 
wruret.leriııi de l\ayret ve \akdin deler ilin Nansosa Çllcanlmalarit. ::.d':t da Norveçten başlta ~-eçin de bütün de- fek gibi OO'JUZla -
Nr \"tlZuhla anlattı. O, ayni zamanda Nor mftttefikler mil~ı:esi takvty@ edilmiş ol- mir, diğer maden ve selliloz gibi muhte- tııınQ asap taşLdar. 
veç harekltuun menşelerm' 'temas ede. sun. lif mahsullerini mi kendilerine hasrede.. * 
ftlc kısa bir. tarih~ de yaptı. Bunıar, Filvaki böyle l>ir takviye milttefildt' _ ırek müttefi'kleri bunlaTdan mahrum et- Gözff!ri kUVf811İ iV kipegi 
Qıeı:rM>crlaymn nutlaında toplu ve sar:h . N . melttir A ~ı · 

tl' ~ okliclart görülür. 

* Masüri yazı makill9Si 
Bir Amerüc:ail nucid be...urJar f -

9in bir yaa mllktnesi icad etıuışth-. Bu 
makmerıin t.ırufata !dal ve diyes be -
ad gibi iprreblerdk. ArtJk mta da ya
JI gibi' makineyle ~-

* Eı kuvveUi alkol 
elar k ·· leDd .kler.i . . tek nn. amsso b61.gesınde, dahıt bir müddet · v aıv~ er:ımn kı8ı a1ma hassa • 
4'h ~ıe:!zıer. 1 ~m ral' ve tav • mnıcudiyetlertntn idamellni mümldbl Bunlardan ba~ka Almanlar, Norveç u- larıı pek lkuvvetliditr. Fabıt b.m1ar a • Amerika llllıebi ismi verilm. Tllpiç -

. • .. kılar; ancak netic~ itibarile müt+efiklı!re çak alanlarından uçuracakları uçak filo. nısında gözlui kbbJ amm hassaların- ka nebatatın lila1nien etie edilen al -
İngilızler Trondheim bol.gffinın ctmub hiç btr fayda temin etmtyeceli için Nam. Jarı1e 1.nrilirı ıtenanelerini, İngiliz deniz den kıuıvvetli olan ve da.ha n)radıe gös kd dünyada mevcud aJ!lmllerin en ıe-

&a.rafını tahliye etmede Norveçte Alman L.,. __ _.l""--'ntn .:ıı. 1 · . • ·1:- ,__..... ti · L...1- 4D ....n.-ı • _.: .... u .. u'- v.:.Jl..:..2--lllra k ıtakib ttilderi b" hede . 9Cll ll'ilUVV'C~ •en takTI,..tnden ziyade us erını ve .ı.ngtul'O ıuuv ve caret gemı. lllC'nıe '"" 6 v ...... .-..er de~- Tazı ~l'UD·· -iucıı on defa daha kw-
atmi ~d ) ; h def ~~ tıeı' - bunlann da gemi!ere irklb edilerek ~e - Jerini daha bir kolaylıkla taciz imkanına bı .nevidendiır. Bwun dıetikleri dar o - vetfüfir. Bundan kCçük btr kadeh içen 
... A, ş 0 laıu •r~ u e .;.:_ıA mde- kilmeleri memutdnr. malik olacaklardır. Fakat eğer İngilizler lan. bu hayvavı, avmı AA7Ae1iJAt aravın birdlen'biıre sarhoş o~ 
.... .:muı vvetlerini .,.........en '(Nam • . · . av ~..., · 
ms cıhetinden) ve cenubdan (Andales _, l"akat İngili%lerin Narvildt!n ç-elci1me - Nan·ik boJ,ge mı teıbtmezler 'ft burada bokl.r ve takib .ter. * 
ıDIS tarafuıdan) ihata .ederek esir etm k len için hiç bir sebeb ,oktur. Oniar bu bir hava issü kurabilirlerse, Almanların * Camdan çalgılar orkeslrlSJ 
_. neticede pek miılıim bir sevkulce;fi mıntıkada. Norveçuı cenubandaki Al - ~-orveç cenubuncJaki Stannrer hava u. TIClflJ lt1rıkan hftUrndarlar Hamden ~vvel m bar. 
aokta <OlaJl Trondheimi zaptetmekti. man kanı kuvvetlertntn taarnızlanndan sune y:alandatı taama :lmklıunı muha - 2600 sıenecloobert taı6ndan feragat da,,_,_'" . . ~ . 

~-.:u..-:-:- _fth "'•mberl emin olar.ak kalabilirler ve bu suretle fa1.a edebıleceklerdir. etmic:ıı hüftdirndarlann •- 77 , rak •:t..... ~~ ~ orbstnmn b'1 • 
u u1KK1aauu .....,- - ....,.. aynın de- N . N rvlk _ t . ~ 'J - oıa ~ --.lıeri carndrm yapılımarp. Ses t -

4iti gibi • ıcNorveçlilere mümkün olan . orv~~~~ ba. -. TromzlS Jimal ~~lge- şte N~ ımlttefilderin Trond • 41e8bit ecBmiŞtir. Btm1adlll1 on üçü bin Ubirile 0 kadar tevXa1Adle oknemelda 
bütün yardımda bulıımnak. Almanların sıne 'utlAım ır vazı~t idame edebılırler. he~ cenubundan çekilmelerinin netice. ~ yüz on t1d eenesilıdenberi tah _ ~ eJe1ıtrNer ..ıfmada .. _ .. 

fiorce_çin cenubundan ~ılmalannı ge-' ~. ounun için Narvik ~gesindeki lerı bunlar ~labilir. . ~..!!.!~.~~ pek ~ akmb görünüıpil 
oiktirmek ve buna ın1ni olmak, Norveç ımuttetik kuvvetin Andaleaneıı veya Nam Fakat muttefi'kl@ml Altdenizdct alma- -··--·--·-.. --......................... -: ........ . 
kralile Norveç hükılmetinin selAmetml _. :miifre7.elerlle .takviye edihnesi iktiza ja lüzum g6rdü"k1eri tedbirlerin netfcesi 
ve hımayesini temm etmek• heder.erine edecektir. Bu takdırd .. Oç haftadan ziya- acaba bir İtalyan harbine d~ mOncer ola
müttefiklerin siiratle ulaşmalarını müm- .de bir zamandanber:f Narvikte münferid cak mıdır?! :Biz bunu muhtemel sanmı -
ktin kılacaktı. Fa'kat bu mümkün olama- bir vaziyette kalmış olan Alman müfre - y.onız: aıncek bu milnasebetle tunu söy. 
mıttır. Çünkü Almanlar Norveçte ta'kad. em de Y. ı.v. geçer vey.a eair "Olur kt üyelim ki İta"!.)'anlar ton tavır ve hare -
9!n etmiflerdi. Müttefikler de, A1m11n her iki fıkdt altteflkla kendi heaabla - ketlerile Almanlara kıymetli bir yar -
uçak hücumlıınnın şiddetli ıtıedr 'ft mi- nna • 11.f&k .oı.ua ·bir lnllvalfakiyet .tay- donda •*••1Mflardır. Çünkil lau tavır 
-.muti wbebOe .ı\ııdıılelnese .t.lfi 'bil - dettirrnif ~udar. 'ft ~ ı..,uızleriıı Andale.mesi, ya 
Ji'ik 'kunıeıtıer ~!erdi. ~ttefikler:in Naa rikta ~meme - ıR bütüa ft!rmhl ft M'ta Narveçi Alman-

Küfte!fiWer rn.dheimi npteôeme - leli ve biati9 ~.takviye oetmeıert lara terlaetırıelıeril!ıde Alç tın nl oyna • 
.-ıe ~ hedeflerinden acaba ~ fil .sebabler nrid liW g&üalr: mamq ıo'masıa blMll .ı.ek 119 olur. 
lıiUliyeıı vuceçmişler miü1.' Çember • l. Çemçerlaynm ıdedilt ııfhl, Nonreoe 11. B. Bftiid 

laynın ifadelerin. dikkatle takıb edersek yvdımda dnun. -·-··-··· .. -·------, 
a..,il"zleriıı ayni hedefleri başka yo11ar- 1· Noırveç hftftmetinin ve Nwveç tn- A1tln '9!0 bna• vt11rser•i 
hıı takibde devam edeceklerı anlaşılır. lınm ae!I~ temiıt. .,. ... ıvn 
'O fÖ) le demiştir. cTrondhe1mi tşgalc mu- 3. Almanların Nanik madeonlerine hA- Bir miiıdetteoberi bir hayli dÜflnüş o-
vaffak obnaınaldığınm keyfiyetmden a- 'kım ve sabib otmaltrma miimanmııt. Mil alt.Ut .a .tld. ıfla .ıarfuıda yeniden 
'!eltcele lriiküm Çtkarma~ Ut i~'9llerc şu. 4. Bu madenlerden, kabilse, müttefik. yük9el.mi§tir. 
mı söylemelt 4Sterim: Noırvec muharebe- lerin istifade e~lerint temin. .Bu defaki ~belit harb ~l8ft&lcm -
alnin neticelerine akl bit' ırıüvazene yap- 5. Nihayet müttefilderin asker1 ve ıi-~ vAsıl relmıyu ell yübek &evi -
eak henüz mevsim-=iEdir. Bu mı.ıh.arebe- yas! presti.jlennt vikaye. yey.i bularak: ta kunlf olarak kayde. 
Mı ilk safhası beniz ıbmnemiıtir ... • O halde bundan sonra mütte.fnderin dilmişür. 

Bu s5zler .gösteriyor ki müttefikler N<>rveç'te yapabilecekleri 1t!'J Norveçin Ditı .allbdartar aezdhMi9 yapmlf ol
..,., ....... çterı bü5bütün el çek~oek de~ild"r. şimalinde kalmak ve burasını ellerindo duğumuı taılııkibta &tire •itanın daha u
~kü 'bu takdirde ,.&dotunduğu gib~ 'tutmaktır. cu'l olduta amanlarda altlAdaa mamul 
cNon eçlilere mümkün olan b.'tü.n y.ar • Alman1ann yapacaJı weye gelince ban- zlynet eşyasm• halle fevblade rağbet 
~b bulunulmalill§ l'e cNan'CC kra - lar da pek aşikA.rdır: gOırtennelcte fen fiatlarm yübe1mesi ü-
Jile Ncınıeç hükWnetinin ~ıametı ve hi- 1. Cenub ve orta Norvecl l:>üti1n dttf- zerine talebler azalmıştır. Ayni suretle 
ll'la) esi temin• edilmemiş olur. man ve slllhh Norveo elem.anlarından te. ınıöce balinl!e altm ahm atmu da 

O halde müttefiklerin 

Her kaidenin bir 
Mllstesn11aı ••rdır 

Bay cE., ye: 
- Mademki aruıra pzetentn bu 

kÖjesine b!r ıa& atmak zahmetine kat
lanmı§&ınJ.%, belki herhqi bir tavst
yem ele ,gözflnibe lllpiftir, ben prea
ai,p olarak hiçbir zaman yazı ile qk 
:lliıumı:l taraftarı olmadım. Bunu çe. 
cukça. hele samimiyet• uzak, 10tuk bir 
hareket buldum. Fakat her kaldenm 
bir istisnası vardır. Bu bahiste titisna
yı size tatibik edecelim. 

debllirsinız.. 

Sizin yertnfzıde olsaydım, §imdi ya
aa.ltm mektuMa karde§im httahmı 

ıenç kızın iamlle delşltirlr: 
- Bak. sana ilk d~fa adınla hltab 

•deceflm, dlye b&§lıyarak btıttbı histe .. 
ıiml 1671er, ondan da kend1 htslertnl 
tahlıl etmesini iat.a.rdlm. Bu talebin 
fenı bir netice vermesine ihtimal ver
miyorum. Kalbdeıı kalbe yol vardır, 

tamam ecityorum ki. cevab müsaid o
lacaktr. Fakat ak.sini farzedellm: Bel. 

ki bir maıllıp kaybetmi. olurıwuız, 
fakat hayatınızın belki biricik saadet Mademki blltün ~u~unuzu bir

likte geçirdiniz. mademki gençlik ha- pmım derıememtf olmanın bütiln ha-
yatınızı baıl•~cında da ayni muhitte ,.bmZda wncelf ıztırabdan turtYI· 
yapdmız., mademki bQtün mektubla· 1111111 otacağımz da muhakkaktır. 
ruııza kardeşim hitabile baılaınayı iti. Ben saadete ermek tefebbnsüntl 
yacl edindiniz, pmdi hakiki hfllerlni- yapmamq o1anlan yapıp ta muvaffak 
u anlamaya JmkA.ıı bulduğunus dald. ol.mamIJ olanlardan daha çok bedbaht 
kada cndan da kalbini incelemutnl fi- bulurum. Acınmaya llyık mıdırlar, 

_.... ....... .__~,.__..___~----·--~~~--



6 Sayfa SON 

-alld Ziya v,aklıgll 

1.ld1.zda neler gördüm? 
Bütün saray curnallarla do~u idi. Her dolabda her masanın göz·· d h t 
k " 1 . . k'.kl . . . ' un e, a . a 

ase er.o, ç1çe ıı erın ıç nde bunlardan vardı. Kimi okunup şuray b 
t k ı k. · k k · . a uraya 
ı ı mış, ı mı o L:nma ıçın zarfı yırtılmağa bile lüzum görülnıemiş k""' dl agı ar .. , 

Eski Yıldızla yeni Yı!dız arasında ne ı için hepsini birden saray mebanisile bir •küçük b d 
" yük bir fark vard~' Dolmabahçe sara- Jikte hazinei hassaya terkedip işin için~ ı eşya .1 m~. e}~ enen nisbeten mükellef 
ı hünkarile beraber bütıin halkını b!.l- den çıkıvermekten başka hır çar b 1 1 ı e ~r ına, mukabıl tarafında da 
aya gönderirken onlarla beraber sükô. namamıştı. e u U- ev ı::run~ .ş sultanlarla kendisine pek 
unu da göndermiş gibivdi. Bir vakitler Ab .. h . ya n ° an _k~dınlara mahsus bir bina 
-tün memleketin kalb~~hı j(ibi ne\'İ ne- , dul am~d etr~fma neler toph.mıştı? vardı. Kendısınden uzak kalmış kadınlar 

·i ihtaraslarla heye~anlarla ümniyeler· ~a~ at ~~ dun ya ıle aJAkası yalnız ken- da tfi sarayın müntehasında biribfrine 
e çırpınan b~ sarav şimdı 'uykuya dal- h ısıne. a~~tta bu\unanlardan .ızeJecek mutt~sıl, eski konakları andıran, karan. 
ış gibiydi. Dolmahahçenin kapanç ve .a':'adı.se muJ?hasır ,{alınca kendi kendi· lık bı!1alara tıkılmışlardı. 

"yet ufku mahdud dalrelerlnden .sonra sını hapsett~ğı bu sarayı karmakarışık; a- .. Daırei hususiyeyi gezerken hamamını 
u tepede bol gün~ ve havaya, ve .ızeniş 1 ralannda bır ahengin, bir insicamın ra- gordük, ve bittabi bu hamama göz atar
ir manzara d~ :reı.:ne malik olan Yıldız 1 bıtalan oın:~ıyan, tez~dlarl<'. çarpışan n. k:n zenprest padişahın bu hamamda ge
.. tün mebanisile, bahçelerile, Ortaköve t~~rdan mu.rekkeb ~;r meşher .rapmıştı. çırmi.ş ol~~ı ~~zım p,elcn saatleri düşün
adar akan ormanlıı~ile her köşesi a);.ı lkonc7 tetkık ve muşahede vazıfesi1e o- memclc mumkun olmadı. ve bunun kapı
ir cazibe ile bir '!ayfi';e kadar müferrih rava g:~en heyet nPl.'"'r görmüştü? sında gecikmi;ere!{, .. saygı dairesinden 
~; kışın b1T türlü ısıtılamıyan, içinde Bu~n b~ muhtelıf müşahedeleri maz- çıkacak hayalata musaadc etmiyerek n .. 
aima omuzlar kalkık. öksürükle, aksı- b~t bir ~kılde kaydedebilmek imkanını za~andık. 
kla dolaşılan, yazın sabahtan akşama bıle bulamıyacabm. . en:ıaşava de~er yerlerden biri mUze 
adar cıvıl cıvıl '?Üneşle nefes alınacak Yıldızın esasen az çok bi1inen dış dai- daıresıle esva_b oda~ıydı. Bunları başka 
ir köşeciğin inşirah ICıtfunu esirgiyen relerini bırakarak le: tarafındaki mE>bani- yerlerde t_asvır etmıştım, burada tekrar 
olmabahçeden sonra. Yıldız herkeste vi ~örmek münaslbdt. ve buraya dairei l~1.!tt~eP;ı:r1. YaI:ı:ıız işaret . edeyim ki 
ir beşaşet havattan istifadeye bir heves hu<;usiye denen ve ~ünk~n'!'l hurncıt aram.. u amıd pek zıyad~ esvao ve çamasır 
yandırın~ oldu; sanki Aksarayın kuy. ~ahını tec;kil eden kısımdarı girdik. Ze- ~~rakl~sı 1~· ;re ~>U. merak o kadar ileri 

tu. basık bir mahallesinde bir hazin kış minle beraber k0ci1kc;e b!r kapıdan alça- ~~ ermış kı ~skılerını_ de kayıp başka1an· 
eçirdikten sonra birdenbire Yakacık cık bir dafreve ITTrmiş bulunduk. İlkönce ;rer~k ~temezm·~· HatH bir ambar 
ahud Çamlıca tepe~inde yazlıAa çıkı~ bir methalde Jdik 'iti her tarafı büyük do· ;azıfes~nı gören bir bını:ıcfa .!landıklar do-
•ermiş bir ai1e !'ıevincile en yukarıdan 1 lablarla isı:rııl Pdi'rnfc:ti. Bi7o ciPlfıll't PdE>n usu ikı üç kere kullanıldıktan sonra atıl

en aşağıya kad·ar hütün saray halkının ı zat: - Bakınız. derl.1: büt'Jn evrak ile mld~· se1lAm~~l aldavlarına mahsus, beyaz 
..n ü d b" • do'u e ıvı:>n er vu un u ·uz n e r fnbısatın iptihaç asan dal- · · · p k rl d · 
alanıvordu. 1 Evrak denilen kl~ırllar o zamanın :na- e ya e m_erakı olan şevlerden biri 

. . f 1 hl ' . . rnaranJ!ozluk ldı. Bıırad:ı pek mahir bir 
Memleketın ahvalı unutulmu4tu. İs- ~ .. ı~ı a. anndan olan curnıı lh•r ırlı. usta ile çalışırmış ve hakik t t kdl 

bkbal ne ihzar ediyordu? Gamı ferdavı P .. tıin .~arav bunlarl.<ı. dolu idt. Her do. de~er yazıhane,er masal ~ eln bı8 re 
ih_tar ~decek endişelere mÜ!aade etmek labd~. ·her ma~anın E?Ö7lnlnde, hAtt:\ k~- pa~ış. Sarayda buluna;r. rn~r~n a~zfu8k 
içın kımscde heves yoktu. selerın, cfc_eklıkl~rln ırtn-i~ bun,ardcın aJAt ve edevatının -:la harld .. h bfl. ' k 

Eski Yıldız deyince ben yalnız Abdül- vardı! klmı okunmuş, P-ezerken surnva j tu. Saray hazinei ha,!lava ~er;t~ı~e~ ~~n: 
hamid zamanını de~il. ondan yani hal'- b!ıra' ~ tıkıl:nıcı, 'ltlml rıktınnıı:ılf:ı . hA~U ra bunlar fcab eden s8.nnvı rnekteblerine 
den sonra, Yıldızın hayretler veren ha1i· ~.r ı:röz ~t~ k fc~n 7.arfı vırtılma~a bıle da~tılmak üzere ciheti askerİ\·eye teslim 
ni düşlinürdüm. Hal'i müteakıb Sultan l~zum J!O.nılmemt<ı kMır\lar. fakat lıeosf olunmuştu. Silahlar icin de övle vaoıldı 
Reşadın arzusile 1,iz üç beş kişilik bir hırer VMıkadır d!v0 sakla"lmıc; ~ev1~r.. Saravın muhtelı"f y 1 d b 1 · 
h h ]. d y ld . .. ;ı;. Runtar hükrı t" b b' b 1* ld . "" er erın e u tınan eyet a ın E' ı ızı gezıp gorme,,,e, ne- l l'Y')P l!l ~<;111:1 r E' il 0 U. e.<ı'ihadan bac:ka SafaV dJ Ol "lfılıh 
ticei müşahedatı hünkara arzetrrıejte me- C::anchklarla. i'ı.;ı.,. ı:ır~ba 1nril .. harhh•P rf>- denı"l b'l .:-k b: ..J • şın d ~k1 :' b ane .. t' t ld h. en l vu ır lıaıre var ı 1 ura~ 
m~r oıı:ıı~ş~uk. O z~man :ıld~z b~tiln 7.ar(' ıne a~tı ı . .•r aralı'< ta"nlf~ kal- lı"r nevidPn tüfeklerlP. fabnrıılarb dolu 
rn~şte:,nılatıle clhetı askerıye ıdaresınde kı!'ıldı. b~_kıJdı ki bıınları. mı:>~·d:ını:ı rı- idi. Bu sila~hane rnıılıtPvivatı cihPti as
idı, hukumet ve hareket ordusu burada lt-~rıııak bütün me:n1 Pket!ıı Ü7erınP ltUrek kerivevf' teslim olıınduktan sonra bu bi
muhtelif •hevetler teşkil ederek saravın ltiirek cAmıır atmAk ciemf"k olacaktı; ni. nA\'I mefru at idarec;i bir ec;va ambıuı 
b;tmez tükenmez nıuhtev:yatını sebti \.,A''" ıra1iba henoılni birof'n vakıo a;d nl- halin" knvmu<:tu 
defter ettirmeğe, ;rili ufak!ı her parça- riuklan dPvirle ~raber yok etme~e ka- Abdiilhamidin. l,ac;Jıca !1"lerakla d 
nın fizerine birer r.umara ile ka~ıd va. ,..Rr vPrildl. birini havvanat tı>o:,<i1 ed~rdi At~ınd ~n 
pıştırtarak tasfiyeye bir intizam vermeğe Dairei tıusuc:ivede en şavnnı nikl{at ronra gelen köoe>k,e~ idi Bunla da~r an 
teşebbüs etmiş~i. Bu. aylarca, hattA bit ?E>m~n mr~~ale va~ın bir verde bJr divan kadar ve kaç çesid vard~? Bu~~ tahm~~ 
!eneye vakın bır zaman devam etti: ve o- 1di kı Abd11 hamldın ~ercihan burada va- etmek milmkün de.itil· herhalde en tvi . 
tuz s~neden fazla bir ıa_man içinde. kendi tıo _uvudul!u rlvav0 t ol 1Jnurdu ve •ıvkusu nadir cinslerden secıimiş olacak. Nit:~ 
ıine, ınzlvagahmda vakıt geçirtecek esbab E!elınceve kadar da venı ba!mda biri. Pk- kim papa~an1ar, kanaryalar. dudulaT, 
arayan. bergün başka b:r şeye mevyal seriyet üzere e.!Vabcıbao;;ı İsmet Bev, B:ı. kumrular. hele ırüvercinler dC' öv1e ıdt. 
zevkinin rehbcrliltlle türlü garib eltlc>nce bı~li kltabcıları marifetile sur<'ti mahsu- Sarav ha:ı:lnei hassava geçmeden evvel 
vesailile nefsini iha!a eden bu padişahın c;ada tercüme ettirilen sersnhe't hik~ve- bunlar hükumet tarafındar. ,E?aliba 5attı
burada öyle birikmiş yığınlarla e~vası leri okur, ve b<Syle şeylere pek merak sa- rilmic: ve daITTlmıs idi. 
vardı ki muhtelif heyetler işin içinden ran hünkAr bu ninnilerle bir müddet u- Biz bunlara mahsus daireleri gezcr
çıkamadı. birçok "!şya şuraya buraya yur. BOnra .sarayın fl.lrasında burasında ken hususile renk renk papa~anlara hay
nak1olunmakln beraber gene o kadar ka- ver deltfştirirdf. ran olmuc;tuk, tavıık klime~leri dP. öyle 
]abalık kaldı ki hunlardan kurtulmak Bu dairei hususivenin bir tarafında idi. Kendisine inziva havetmca mümkün 
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RŞl<A iNANMAYAN 
ADAM TERC~Mt EDEN: 

~ALlT ı=AHQ'ı OZANSOY 

Yazan: Jorj Delakl 

Yerden göke doğru 
Astronotun avd~ti beklenirken, Ber- ı - Fakat, bilakis, aziz reisim .. gidiyo

nar, erkAna, makınenin jşleyış tarzını rum, görüyorsunuz ya ... 
izah ediyor ve teknik taf.sil!t veriyordu. Ve ayağını demir merdivenin ilk bn. 

Ba§vekil, pek emin olmıyan bir sesle samağına koydu. 
birkaç resmt kelime söyledi ve artık her- Bernar: 
kes, .sinirleri son haddine kadar geren bir - Fakat, diye haykırdı, manevraları 
azabın pençesinde ezilerek, muayyen da- ' bilmiyorsunuz! 
kikadan yarım saat evvel Resadhanenin - Her şeyi biliyorum, dostum. Ders· 
vere~ği elektrik sinyalini beklemeğe lerinizin bir tanesini bile kaçırmadım. 

ba,şladı.. Görüyorsunuz ya, sanki böyle olacağın-
Bu sınyal çınlayınca. Petrof: dan şüphe ediyormuşum. 
- Mösyö1er, d~di, önümUzde yalnız - Fakat hususi ekipirnanlar sizın bo.. 

yarım saatimiz var. Gitmemizin zamanı. yunuza göre değil. 
Bernar meraktan mosmor kesilmişti. Bu anda baronun şoförü P.1inde bil' 

çünkü rakib h!IA gelmiyordu. Earon, o çanta ile girdi. 
zaman. ayni sakin sesle şunu dedi: - İ§te henim merd şoförüm bana lA-

- Bu küçük te gelmiyor.. . Adıışılan zım olanları getirdi. 
son dakikada korktu... Şoför patronunun güllenin içine gir-

0 vakit, gece pisti üstünde gittikçe kı. meğe hazır olduğunu görünce dehşete 
sılan bir motosiklet motörü gürü ltUsil uğradı .. 
işitildi. Baron gülümsedi. - Mösyö, mösyö... bunun içine sJz 

- Ehemmiyeti yok, mösyöler. Bütün girecek değilsiniz ... 
bunlar son dakikada yüz üstüne bırakıl- - Ver bavulumu bana, dostum. Al. 
mak için yapılmadı ya .. . Tıpkı muhare- bunu götür. 
bede olduğu gibi, bir adam öldilrUlınUş Şoför, mlhanki surette bavulu aldı. 
yahud kaçmıştır: yerini bir başkası tu- Rü:ı.g~rda yaprak gibi titriyordu. 
tar. O gençti; bense, artık ihtiyarım... - Şimdi, aziz dostlarım, hepiniz gi~ 
Onun yerine geçeceğim. melisiniz. Ancak otomobillere binip sıvı. 

Ve acele kürkilnü sırtından atarak, şacak vaktiniz var. Unutmayın: şimdi 
bütün hazır bulunanların hAyreti karşı. saat 10 tt 15 geçiyordur ve tam 10 u 35 
.!'lnda, tıpk1 biraz evvel kaçmış olan figU- geçe. Rasadhanede 'bulunan meşhur bir 
ranın giyinmiş olduğu şekilde tam tay- heyetşinas bir düğmeye basacak ve bu 
yarecf kıyafetile göründü. dü~e burada infiJak fitilini ateşliye-

Hükı1met rei..:,; atıldı: cektir. 
- Fakat delisisinz siz, Petrof ... Sakın İşte bu esnada Jak, atıldı: baronun 

ha gitmeyin... <Devamı 11 inci sayfada) 

mertebe vakit geçirtecek vesile arayan 
A'bdülhamid Beyojtlunun Avrupa ile mü
nasebette bulunan müe~seseleri vasıtasi
le daima köpek, ku.,. kilmes havvanatı 
ce1betmiş. 'bunlarla sarayının etrafmı 
doldurmustu. Bittabi bunların o nisbette 
bakıcılan da vardı. 

En bakımsız kalan VP yava~ vav:ış. 
cinl~eri. avkm ciftlesme1er n~ticP.sile bo
zulan m.ivercinler idi. İlkönre hemen bü
tün d'~er hanedan a'zası E?lhi gi1'1erclnlere 
pek merak saran Abdül'!'ıaır.irl. gitti1<:ce 
üre\'en ve adedleri binlerce çifte hali~ 
0 1an bu ırt}7.el ku:c;Jarı irlare edebilmekter. 
~rj7 kalarak kendi hallerin~ bırakrnıs ve 
böylelikle türlü fedakArlıklat ihtıyarile 
tedarik olunan nadir cir.sler hep bozul
muştu. Sarayı bunların kalabalık isti!A
sından kurtarmak epeyce uzun bir iş ol· 
muştu. 

Hanedan içinde güvercin merakını en 
ziyade ileri götüren ve en iyi cinslere 
malik olduğundan bahsedilen Vahdeddin 
idi, ondan sonra da Sultan Reşad gelirdi. 
Dolmabahçede birçok zamanını güver
cinlikte geçirirdi. 

Benim de çocuktuktan kalma bir fl.Ü
vercin vukufum vardı. Vaktile dedemin 
Göztepe köşkünde, küçük halamın kl)ca
~ İzzet Bey bir ~üvercinlik vUcude ıte
tirmişti. Ben de boş zamanlarımda eni~ 
temle beraber f/,Üvercinli~in köşesine o
turur ve 'bu güzel. aşı!< kuşların cünbü
şünü temaşa ederdim. Bu suretle, o za
man Tirede pek iyi yetiştirilen bu gü
vercin cinslerinden bir çoklarını isimle
rile. vasıflarile ö~renmiştlm. HatU.. son
ra .zevrakla Ebru. namilP. bir hikaye 
de yazmıştım. Bir gün nasılsa bende de 
~vercinli~e vukuf bulunduJtuna agAh 
olan hünkAr kuşçubasısma emir vererek 
Nişantaşı kon~ında bir güvercinlik yapa 
tırmış ve buraya !..n seçmelerinden yJr
rni otuz çift göndenni~ti. 

Sonraları bunlar Yeşilköyde bakılmak
ta çekilen zOTluktan dolDyt şuna buna 
hediye edilerek da~ıtıldı. Bugün neda· 
met ediyorum ve onların ha!';retini çeki
yorum. IUlA mevcud olsalardı ne ıyi a
vunacaktım! 

Halıd zr11a Uşaklıaıl 

mek ümidile Saide hanıma doğru eğildi 
ve g\ıya yavaşça. fakat hakikatte odada .. 
kilere işittirecek bir sesle şu sözleri söy
ledi: 

- Kızcağız bugünler ~k nsabidir . O
nun, çocukluğundanberi amcasının oğlu 

ile sözlü gibi olduklarını biliyorsunm. 
Bugünlerde galiba resmi nişan yapılacak. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand 

Memleketin tanınmış Çelik Kanad 
tayyare fabrikası sahibi iken bir kaza 
neticesinde ölen Nusret Çelık Kanadın 
kızı Zeyneb, bizzat kullandığı otomobili
ni büyük bir rneharetle tam Nemide ha
nımefendinin konağı önUnde durdurup 
yere atladı ve sabırsız blr hareketle bah. 
çe kapısını ittikten sonra mermer merdi
venleri koşarak tırmandı. Karşısında. 

l§lkl~r i~"indc parlıyan geniş bir hol ve 
bu holün arkasında da Nemide hamme- ğında tes'id etmeğe razı olmuştu. Bu gibi ı saçları ve iri yeşil gözlerile. güzel oldu. - Ne muvaffakiyet! Ne nefis bir tab. 
fendinin di11ere destan olan rnu:hteşem davetleri pek seven ve etrafında gençle· ğu kadar mütevazı ve gösterişi sevmiyen lo! Senin bu derece latif ve zarif oldu· 
salonları vardı. r in gülilp eğlenmelerinden Jıoşlanan Ne- bir genç kız, Handan da aksine, !!fÜzelli- ğunu hiç görmem.iştim Zeyneb, yw. elin-

Ve muzib, şakacı bir göz kırpışile tek
rar yeğenine bakarak ilAvf! etti: 

- Senin cAşık Garib• henüz gdmedi 
Handan .. gecikmez değil mi? 

Genç kız, biran e\·vel varmak için te- mide hanımefendi ise böyle bir vesileyi ğine mağrur, kendisini beğ0nmiş bir in- deki o güzel güller! 
J!ış ettiği bu yolun arkasında, talihinin fırsat bilmiş ve bundan azami istifade e- ı sandı. Hem bu sebebden, hem de Zeyne- Genç kız heyecanlı bir kahkaha 
ve mukadderatının kendisini beklediği- derek gerek Zeynebin arkadaş ve ahbab. bin kendisinden iki üç yaş küçük olması güldü. 

Genç kız ayni soğuk gözlerile teyz~. 

füt !İne bakarak cevab verdi: 

- cAşık Garib• den maksadınız Ha· 
lU~a teyze. geç kalmadan gelir sanırım. ni bir ı.aniye bile düşünmemiş, böyle bir larını ve gerekse kendi tanıdıklarını bir 1 do1 ayısile aralarında daima bir uzaklık - Bana, yirmi yaşımın şerefine elime 

§e); tahmin ve t~aV\'Ur etrnc>mlşt:. araya toplamış, mükellef bir suvare ter- ı kalmıştı. yirmi gülden mürekkeb bir buket almak- Onun beni görmek fırsatını kaçırrnadığı-
Merdivenin son basamağında durarak tib etmişti. j Bu defa da Handan teyzesinin ısrarile ! lığımı tavsiye etmemiş miydiniz hanıme - nı bilirsiniz. 

annesine ve küçük kız kardeşine bakıp Saide hanımla kızlarının içeriye gir- 1 ona yaklaştığı halde, onun soyunmasına fendi? Hatta bununla bana güzel bir o. Bu sözleri söylerken sesinde zerre ka-
muhabbetle gülümı:cdl: diklerini görünce, Nemide hanım neş'eli yardım edecek yerde keudi şahsile meş- ryun hazırladığınızı da ilAve etmiştiniz. 

İ dar heyecan ve muhabbet hissedilmiyor-
- Sizden evvel yukan çıktığım için adımlarla onlara doğru lcoştu. gul olmakta de,·am etmiş, aynanın kar. şte ben de, şu minimini gc>ncadan başlı· du. Bir adamı pençeleri arasında tuttu .. 

ğunu biliyor ve bunu büyük bir emniyet 

ve lakayJdlikle herkese söylemeği tabi! 
addediyordu. 

affınızı dilerim anne; bu akşam ne yaptı. - Evvela şu odaya gPl:niz, çocuklar §ıc:ına geçip güzel yüzünü, şık elbisesini 1 yarak tA bu en güzeline kadar b:rbirin
ğunı pek bilmiyorum, zihnim karmaka- mantolarını filAn çıkarıp tuvaletlerini sevretmeğe koyulmuştu. Yeğeninin so-1 den daıha lAtif olan yirmi gül seçtim. On
nşık, kalb"m helecanda . . . Yirmi vaşına biraz tazelesinler .. ~en de bu gecenin ğuk tavırlarına alışkın olan Nemid~ ha- ları, annecifim, artist el!erile bir buket 
ba.c:mak pek alelade bir hAd:!e değilmiş kahramanına biraz yardım et Handan! nım, ~vimli bir tebessilml~ Zeynebe hi- yaptı. Şimdi bu çiçeklerle ne yapacağını-

Nemide hanım J~tifesind~ devam ettff meğer... Bu son sözleri, biraz ileride du ran ye- tab etti: zı anlamak için merak içindeyim. 
Saide hanımla Naciye (Zeyı ehin an- ğenine hitaben söylemişti. V"ücudQ bir - Haydi kızım, §Öyle yaklaş ta man- - Biraz sabret, anlarsın. Sana güzel _ Evet, hatta onu Fuzulinin cMec-

nesi ve on altı yaşında, kızıl saçlı , zayıf heykel gibi mütenaı:ib, kwnra! sacları tonu çıkar, altındaki elbic;cnin çok güzel bir sürpriz hazırladım ... Handan, başını nun. una benzeten de pek çoktur. 
kız kardeşi) adunlarını sıklaştırarak dalgalı bukleler halinde boynuna dUş- olduğunu şimdiden tahmin ediyorum. aynadan çevir de biraz buraya bak. Bu 
ZC'vnc-be yetiştiler ve üçü birrlen, uşağın müş, gözleri, mat bir çehrP üzerinde fi. Saide hanım, müşfik fakat mahzun gecenin kraliçesini nasıl buluyorsun? 
nçtığı geniş kapıdan salona gird"ler. ruze gibi parhvan Handan ağır ve nazlı gözlerle kızını seyrediyordu. Zeyneb oda. Handan şımarık bir tavırla çevrilerek 

Handan teyzesine cevab vermek lüzu
munu h issetmeden omuzlarını kaldır

makla iktifa etti. 
Bu gecP Zevnob Çelik Kanadın yir- adımlarla misafrlere yakla~h . nın ortasına doğru ilerliyerek arkasın- Zeynebe baktı. Gözlerinde soğuk bir ifa .. 

mine! vıldönümü idi. Fakat. kocasının - Nasılsınız Zeyneb hı:ınım? dan mantosunu çıkardı ve pembe bir tül de vardı. Onun bu hali, henüz insan kalblPrlnt 
nni ölümü üzerinden iki c;eneden fazla - TeS('kkür ederim efend1m. bulutu içinde vilcudilnUn bütün zarafet - Evet, hakikaten güzel.. başka diye· pek iyi öğrenmemiş olan Zeynebin pek 
b ir zaman geçtiği halde. haJA ilk fe1~ket İki genç kız. birkac defa Nemide ha- ve inceliğfle meydana çıktı. Gözleri ha- cek bir şey ibulamıyorum do~rusu... tuhafına gitmişti. Kendi kendine: 
~iinü gibi mevus ve kederli olan Saide 

1 
nımlarda ve diğer ahbab evlerinde bu- rlkulAde bir heyeoanla partıyor. burun Bu söz!erde giz.li bir kıskançlık ve öf- - Ne hissiz kız! diye dilşündükten 

hanım. bu vesile Ue bile ndi evinde bir luştuk1an halde. birbirlerine pek ısına- delikleri, etrafındaki havayı ve kokuyu ke seziliyordu. Onun soğuk tavırları, ağ- .sonra, gene tecrübesiz ka
1
binden gelen 

topluluk yapılmasına tahammül edeme- mamışlnr ve münasebetlf'rl daha ziyade çekmek içinmiş gibi telAşla açılıp kapa- zından dökülen soğuk kelimelerden son- bir alicenablıkla: 
rnlş ve ancak samimi ahba-blarından Ne. ciddf ve meraslmli bir şekle inhl~ar et- nıyordu. ra tekrar aynada kendi elbısesini tetkike - Mutlaka ~leme karşı kendini böyle 
mide hanımın lSI'an üzerine. Zevnebin miştl: cü11lrli her hususta birbirlerine ud Nemide hanım candan gelen bir tak- koyulmas.ı NemJde hanınun pek canını göstermek istiyor. kararını verdi. 
!enei devriyesini onm1 Şişlideki kona- iki tiptiler. Zeyneb, e.cnner yürll, siyah dir 5e-'lle bağırdı: aılonıştı. Yeğeninin hareketini tamir et. (Arkası t•ar; 
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Lorel ve r "' 1 
haydudu kaçı ı!ar 

( Okuyucular ı mızın ş ·irleri ) 

23 Nisan 
Türklüğün gö~ bebeği 
Egemenliktir inan 
Atatürkün emeği 
Bize yirmi iiç Nlstm. 

* Bu yurd öylt! bir yurd ki 
Yurdlnrın ~cıheseri 
/c;mizde yoktıır ki 
T apmayarı bir tek eri. 

* Karanlıklar iç:nde11 
Kurtaran sensin bizi 
Zulmetler;n icfrıdrn Lorelle Hardi. Bir gece geç vakit so-ı Siz ·bir kurşun atarsınız, o bir kurşun 

kakta duruyorlardı. Lorel durdu. Hardi Hardinin kafasını deler geçer, sonra da Haykırtan ses;mizi. 
aordu: benim kafama girer. ... 

- Neye durdun Lorel? - Faz!a laf yok, ben işimi bilirim. Sağ yanında lnönii11 
- Durdum Hardi. - Aman bay haydud siz işinizi bilir- Solunda Maresalin 
- İnsan neye durur LoreJ, sen oto- seniz, biz işimizi bilmiyoruz, affediniz, ı Türklü~e m~stud güniin 

-ıoobil değilsin ki benzinin bitmiş olsun, işimizi bilseydik buraya gelir mıydik. I t . . .. N' 
tramvay değilsin ki cereyanın kesilmiş İşte hep kabahat arkadaşım Lorelde. f e yrrmı uç ısan. .. .. ... 
olsun. Hardi Loreli yakasından yakalar. hay- Mehmed Kurumoglu 

Lorel cevab verdi: dudun üzerine atar, haydudun elinden Köyde akşam 
- Benzinim bitmedi Hardi, cereyanım ta.banca yere düşer, Lorel alır. Hayduda 

kesilmedi amma, dizlerimin bağı kesildi. doğru uzatır: 
- Dizlerinin bağı mı kesildi Lorel, _ Affedersiniz, yere düşürdük, buyu-

kim kesti, nasıl kesti. Makasla mı kesti. runuz tabancanızı. 
bıçakla mı. Tabancayı hayduda o tarzda uzatır ki, 

- Ayol Hardi. Dilrin bağı makasla, bı. haydud Lorelin kendini tabancasile teh. 
çakla kesilir mi? did ettiğini zanneder ve kaçar, tabanca 

- Ya ne ile kesilir. baltayla mı? Lorelin elinde kalmıştır: Hardiye döner: 
- Şaşartma beni canım, bir takım _ Bu oyuncağı şimdi ne yapalım 

sesler duydum. Hardi? 
- Musikidir belki, ben de bayılırım, _ Ben de bilmem, sahibi de kaçtı, o-

o tarafa gidelim de dinliyelim. na veremeyiz. 
- Öyle seııler değil, acayib sesler zan- _ Bana kalırsa karakola teslim ede-

nettim ki, bizi yakalıyacakl~r. bizi öldü- lim. 
recekler. - Karakola neye teslim edeceğiz. 

Uzaktan bir ses duyarlar: _ Bize aid bir mal değil ki saklama-
- Durun kim var orada. ya hakkımız olsun. 
Hardi ceva·b verir: Onlar böyle konuşurlarken. polis dev-
- Biz vanz, iki akıllı dost. Ben Hardi. riyesi görür. Yan~arına sokulurlar: 

Arkadaşım Lorel. _ işte bu taraflardan eksik olmıyan 
Gene ayni !es: tabancalı haydudlar. Yakalayın şunları. 
- Kıpırdanrnayın, orada durun. yok-

18 yakarım. 

Bu sefer de Lorel cevab verir: 
- Te~kkilr ederiz amma sigara içmi

yoruz ki yakacaksınız. 
- Susun '1.rndi oradayız. 
Karşılanna eli ta'banoalı bir adam çı. 

kar: 
- Kaldmnı ellerinizi. 
Lorel Hardiye bakar: 
- Ellerinizi kaldırın dh·or bu adam. 

Acaba ne yapacak. 
_ Ne yapacağımızı şimdi anlarsınız. 

Ben haydudum. 
Hardi gülümser: 
- Müşerref olduk bay ha~;nud. 
Lorel el ~ıkrnak için ~lini uzatır: 
- Müşerref olduk bay haydud. 
Haydud bağınr: 
- Çek elini. 
- Çektim bay haydud. Bizden ne is-

tiyorsunuz. 
- Hem paranızı, hem canınızı. 

Lorelle Hardiyi yakalarlar. Lorelin e. 
!inden tabancayı alırlar. 

- Nihayet sizi ele geçirdik. 
Lorel ve Hardi şaşırmı§lardır: 
- Biz haydud değiliz, ben Hardiyim. 

arkadaşım Lorel. 
- Ne olduğunuz kar:ıkolda anlaşılır. 

Her ikisini karakola götürürler. İstic
vab ederler. Lorelle Hardmin, haydud 
olmadıkları anlaşılır. Serbest bırakacak
lardır. 

Lorel güler: Lorelle Hardi birbirlerinin yüzlerine 
_ Bizim paramız yok ki. bay haydua. bakarlar: 

Canımızı isterseniz onu verelim amma. - Lorel biz buradan çıkarsak ne ya-
canımızı nasıl çıkartıp size vereceğimizi parı7.? 
bilmi~ruz. - Ben de onu düşünüyorum Hardi. 

Hardi JAl'a karışır: Karnımızı doyururuz. 
_ Hak.kın var Lorel, canımızı çıkart- • - Sen budalasın Lorel. hep işin kar

mayı biu öğretmediler ki .. kabahat biz- nını düşünmek. Ya o tabancalı haydud 
de değil. gene karşımıza çıkar, camınızı isterse ca. 

Haydud: nımızı nasıl verelim. Ya o:ıun daha baş-
- Fazla 1Afa lüzum yok. Nasıl canını- ka tabancalı, bıçaklı arkadaşları varsa. 

zı çıkartacağımı ben bilirim. Siz şimdi - Benim aklıma bir şey ge~di Hardi. 
d ·k· Biz burada kalalım. paraları çıkann, yoksa iki kurşun a ı ı. 

nizin de kafalannızı delerim. - Kalalım. 
- İki kurşun fazla israf olur, bay hay- Polislere dönerler: 

dud ben Harelinin arka3ında dururum. - Biz burada sizin misafiriniz oıaca-
--········~································000""""""" ğız bay polisler, hiçbir yere gitmiyeceğlz. 

Biga ilk mektebine giden 
yavrulardan bir grup 

- Olmaz canım, burası otel değil, ka-
rakol. 

- Ne olur, bir sefer de otel olsun, biz 
fena insanlar değiliz, gürültü patırtı et
meyiz. 

- Olmaz olmaz. 
- Çok rica ederiz. 
Polisler onları güzellikle çıkaramıya

caklarını anlarlar. İkisini 'birden yaka
larından tutup karakoldan dışarı atarlar. · 

** 

Güne$, ulakta kaylwluJor, 
Güzel günün rengi soluyor, 
Yılan gibi kıvrılan yola 
Köyün •Ürüleri doluynr. 

Cırıgırak se.i yiikseliyor, 
Birçok nağmeler heceliyor 
Gurbetin bütün acısını, 
Bu güzel sesler gideriyor. 

Dündar Taran 

Deniz 
Kavık aldı vo!;•rıu 
GPcivoruz burunu, 
Ali kaptan dümenrle 
Varda g~liyor (önde) 
Atarak dalgaları .• 

Pupa yelken ~isirdi 
Araya yıldız g:rdi, 
Ali kaptan baiırdı, 
Hepimizi çağırdı, 
Varda geliyor yıldız. 

Dikkat et gidiyoruz 
Ambarlar doldu ıuyla: 
Filikalar indirin 
Serdiimeni bindirin 
Battık geliyor deniz .. 

Giresun: Ali Mola 

Yeni 
Bilmecemiz 

Ben küçücük çalı!)kan bir hayvannn 
İ mim: Yedi ha.rflidlr. 

Birinci, ikinci, üçıincü harflerim 
kı ın yağar. Birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü, beşinci harflerim TÜCudde 
bal"'akların bulUJ1dnlu yerdir. Altmcı 
ve yedinci harflerim küçültme edatı. 
d•r. Ben kimim bilini:ı ... 

Dotru bileı• erden bir kişiye maro -
ken kaplı fevkalade kiğuHı büyük bir 
hatıra defteri, bir kişiye rene maro _ 
ken kaplı ve fevkalade kiifıdlı bi.r 
muhtıra defteri, bir kişiye bi.r .Şlrley 

albümü, dlğ~: elll kişiye de ayn arn 
ıuzel ve kıymetli hediyeler nrecetız. 

Bilmeceye cevab Terme müddeti on 
beli ıündür. Bilmece cevabını blıe 
gönderdiğiniz zarfın üzerine •Bllmeceo 
ke.lmesini n bilmecenin lazetede 
çıktıAı tarihi yazmız. 

Barsada ilk mekteb yavruları 
milli kıya/etlerle ı 

B1r saat süren 
telefon konuşması 

Terzi bayan Saadetln işleri son 

giinlerde fena gidiyordu. Karşı a -

paı.rt~manı tutmuş olan terzi ba·yan 

Necla, onıda:ı çok ~1yi e:hbi.9e di!ktiği 

için •ba<J•an Saadetin büıt.ün müşteri -
leri. artıı:k ona ebbise dilkltiımiyorlar. 

Bayan Saadel.c uğramızyorlardn. Ba.. 

yan Saadet ibu halden çok mü tees -
siedi. Sadık uşağı: Aliyi çağırdı: 

' , 
1 

- Haıkikatcn bu çdk iyi bıiT fikir. 

Bu esnad'a kap1 çalmrmŞtr. 

- Herhalde biT müşteridir. 

Ali gidip lkıapıyııı açıtıt. Geleın bil' er

k€1h..-ti: 
- Terzi b:'.ıya.n Saadetin aparn • 

mam burası rmı? 
Ali cevab '-'erdi~ 

- Evet bura.su ıbay. Bayan Saadet 

Ev-et evet.. isıtediğiniırlen ala ola -

cak. 
Telefon tekrar çalmdıı:; ıbaıyeın Sa

adetin sesi tekrar duyıuldUı: 
- Bir ıkosiüm bir rob w lbir man

to yaıpt.ırmak istiyorsumız öyle mi? 
Vaıkitim dıe hiç ydk. O kooa.r fa7Ja di-

la il.Ltifat ... Gerçi diğerleri benim 
!kadar iyi dikemezlerse de .. nlliayet 
onlmıın d&tikleri ~ giyilebi11.T. 

Bayan Saaldet ıtıelefonda konuş 
m01kıta devaım ediyordu. Alindh YV!sr 
gösterip bek1EmeSini söylıed'i.ği ada -

- A'l1 dedi. hiç o:lmazsa• görünüşü 
kurtar:mama:z Jaumdl!I'. 

- Ben de shıinle ayni fik~ır'deyim 
bayan. Hatta bunun için haZ1rlan -

dun bile. Telefonun zfüni düzelttim. 
Bilr müşteri gelince d:şaı.ıııda otıurtu • 

ruım. Telefon çabmnca siz aça11s-.111z 

ibir çok müşterilerle ık.onıuşur gibi ya. 

parsıruz. 

içeride biraz meşgul, m üsaade edin 
de kendisine haber vereyıim. 

Ali lbaya.ıı Saadetin yan:na gitti. 

Bu gelen herhaldıe kal11S!l için bir el
b~ ısmarlıyacah-tt. Ali, U?lefonu 

çalchr<h. Bayan Saadet tıelefona koş-

tu: 

- Evet bayan robuınuzu hazırlı • 
Y<XI'll!l'Th .Bugünlerde lıfJlll & fazla da .. 

kişim var ıki.. fakat sizin hatıı.rınız i -
çin kabul ederim. 

Te1efonı tekırar çalınd.~ 

- Kimle !konıuşıuıyoııum. Pren~s 
siz misiniz? Hay 'hay Pren..">eS robu • 
nuz hrur.rnllrr. E:St.ağfıüııuillah vazife -
ımiız ... Benden iyi terzi ydk mu? Faz-

mm saıbnı tükenmişti. İçeri girdi: 
- Aff<Xlersinfiz bayan Saadet, de

di. bir saattir telefonda konuşuyor -
suınuz. Ha[lbu'ki si'Zin ıtelefonunuz bo. 
zufkıtur, Ben relıefun idaresinden te -
lef.ornı taınıir için geldim. 

Çanhırıda 23 Nisan Çocuk bayr.amı gününü kutlıtlayan ilk mekteb 
yavrularından bir gruJJ 

• 



Namsosda bulunan müttefik 
kuvvetleri· de dün geri alındılar 

(Bqtarafı t ind sayfada) diltni kabul etmekle beraber, ~kıymeti tak-
ı.. .... Ü __ ,_ im tır Bu h d1r edilm1Jecek dem:ed• QOt pnatm. alın
'asında wir m ı~e yapı ı~ . u- dıtı ha.!tkında Almanyadan verilen haber -
usta henüz fazla tatsnAt alınamallllftır. ıert tantazi mahsulü telA.kk1 eylemektedir. 

Diğer taraftan mntteffklerin Nanvosu Norve Krah memleketi terketmedi 
aa tahliye ederek. buradan da uzaklaş- ç ,...._.~ h '-"t ld 

1 • I4ndr& S CA.A.) - v-......- are ...... ı a-
tıkları resmen bec:Urlhnek.tedır. re .tmelrte cian Norveo t11Vvellerl ba.şku -

Gerek Andalsnes, gerek Namsosdan manda.ı:ııı. karariA.hını başka bir mmtakııya. 
çekilen kuvvetlerin Narvik cephesine na.tı~ir. 
nakledilcl.lkleri anlqılmaktad.ır. PNaa Awıcb.tfon, kral Haa.ton'nun hıilli. 

Norveçi 1 cenubunda Narveçte bulundutunu temin eylemekte 
dir. 

Londra 1 (Hususi) - Norveç başku-
mandanlığı ile Alınln seferi heyeti ku • 
mandanlığı arasında sulh milz&kereleri 

Alman h ava fiaJ ... ri 
bomhardımaft e -liHi 

cere~'nn etmekte olduğuna ve Norveç Lcmdra. 3 <A.A.l - İngtltz bavn kuvve~ -

k tl rl · ı--"-:- d.ild" .ııı· dal leri. Jutla.nd'ın ş1mal1nde, Ry g51tıntın sa -

S O N POSTA 

İtalyan donanması 
Oniki adalar sularında 
tecemmu mo ediyor? 

<Ba•tıı.ı rafı 1 lncl sayfadal 
Londra 3 (Husust) - Başvekil Çem • 

berJayn tarafından dün şarki Akdeniz• 
muvasalatlan bildirilen İngiliz ve Fran. 
sız donanmalarının büyük cü%\ltamlan, 
bugün İskenderiyeye varmışlardır. 
Donanmanın kruvazör ve küçük ge • 

milerden mürekkeb diler kısmı i-. Pa
zar günü İSkenderiyeye elmiı buluna
caktır. 

Diğer taraftan Malta adasında da ihtL 
yat tedbirleri alınmış ve gece ışıkların 

söndi.irtilmesi emredHmiştlr. 

!talyan limanlannda bulunan 
İngiliz gemileri uvve e nın t:.eu...., e ıe;ıne r ve - hillnde bulunan ve düşma.ıı tarafından Nor-

rilen haberlerin asılsa olduğu anlaşıl - veç harekAtında kullanılan Ry hava tıs.<;U _ Cenova 3 (AA.) - Cenovada bulunan 
maktadır. n1l Te demlryolunu muvaffa.ktyeUe bom'bar- İngiliz vapurlarına derhal m~nsub ol -

Diğer bir habere göre de, Norvcçtekt dıman etnıı.,tır. Hücumlar, dttn akşam llaş_ duklan limanlara dönmeleri için Londra-
müttcfik kuvvetlerin kwnandanı Gene - l:ı..mış ve biltün gece devam eylemiştir dan emir gelmiştir. 
ral Paget Trondheim mıntakasında müL Stavanger hava fıssüne de gündüz havn Diğ<'r taraftan Vııne?arn adındaki Ho • 

' , , hücumu yapılmıştır. Aynca Stavanger ile 
tcfiklerle birlikte harbeden Norveç kıta Fomebu havı:ı. mcvdanlıın geeelevln de bonı- landa torpido muhribine üssülharckesi.. 
larmın da, müttefik askerlerlle beraber bardnnan ed~tr. • ne avdet etmesi emri verılmiştir. 
naklini alakadarlara tavsiye etmiştir. Bu ingnız tayynrelcrf, aynf zamanda, bütün F J k 

1 temenninin tatbik edilip, edilmediği bel- gün, Andalsnes'den hareket eden İngUlz ilistine ge en yeni uvvet er 
li değildir. kıt'alarmı ta.ştyan gemller knflleslnl Alman Kudüs 3 (A.A.) - Cenub Rodezyası 

Mayıs 4 

1 Son Posta 1 SPOR 
Muhtelit takım dün 
Mısıra hareket etti 

Galatasaraydan Enverle Salime izin abnamadı§'ı için 
takım 13 oyuncu ile seyahate çıkb 

t hava kuvvetlerinin h6cum1arına knrşı mu- kıt'alan bugün Filistine muvasalat et -
ngiliz tebJiği haraza için de kullanılmıştır. 1 mişlerdir. Galatasaray _ Fener muhtcliti Mısıra hareketinden evvel Galeta rıhtımında 

Londra 3 (A.A.) - Bugün harbiye ne- İng!llz hava kuvvetlert, bu barekA.t e!na- , . Mısırdn kaç ma.ç yQJ>aca.Jdan henüz belli ğun.dan maç büyük ehe~iyet. taşımakta • 
zarctı tarafından neşredilen bir tebliğde sında. hiçbir tnyya.re kay'betnıemlşlerdlr Mısı:d :ı a.ı:ıan tedbırler olmıyan Galatasaray Fenerbahçe muhtelltl dır. Maamııtih birinci kume klüblertnJ.n bu 
denili or ki: Londrn 

8 CA.A.) - Reuteır ajansının 8 7'.1!1.- Kahire 3 (A.A.) - Akdeniz er inli- dftn öğle ilzerl ~ 'hareket etmı.,tır. Fa- sene sekize indirilmesi ta.hakk~k ederse 1 -
.. Y . . hiyetll bir kaynaktan luber aldığına. gore, _ • . g . g kat Gala.tas:ıraydan Envcrle Sallme fz1n a- kinci küme şampiyonluğu da bütün ehem -

Muttcfik kıtaatın Trondheım yakının- Dan1markanm Ry tayyare karn~i\.hı. İn«l _ ği Mısır hukumetı tarafından dıkkatlo ' 
3 

lmtyetlni kn.jbetmiş olacaktır. 
d . k 'lm 1 . h kk d k" • t k"b d'' kted' D"' h . . d b' Jınamadığı 1~ takım mecburen l oyuncu '"' an gen çe ı e erı a ın a ı umumı ıız h:tva ordusu tnyyarecııerı tarnf!ndan lkl a ı e ı me ır. un arıc:ye e ır il eyahate kmıştır Ener.ilk. tılr ta.kttn. olan Beylerbeyi ile 1,,. 
plana tevfikan, bu kuvvetler dün gece, <!efa tıuı.mıza uıtramıştır. Bu tayyareler, kn_ içtima yapı~ ve bu içtimada başvekil j ei~arect o~k ta.bm:ıa. beraber seya:ha.te,!utbol oyıuyan Bey-Oğlusporun ya.mı sıkı bir 
Namsosdan gemilere irkiib edilmişlerdir. rargtıhın clvnrınn. da ı+ıım·'J bir va 7 -.Ptt<' Mahir Paşa ile İngiltere büyük elçisi Sir çıkması mukarrer olan Mwıla.ha.ttin de lz1n knr§ılaşma ~ııpaca.kları ımuhak.ka.ktu. 
Gerek geri çekilme hareketi. gereic ır. b ılum:ın takrtben 

20 dtışrnan tayyare inli Miles Lampson İngilterenin Mısırdaki or ı alamadığından gidememiştir. İdaTeci ola - Atletizm müsabakaları 
k"b li . b" ff k" l bombalamı!!lardır d b ku d G l W'l rnk H KA.mll yardımcı olank da Nlya a ame yesı taın ır mu ... ·a a ıyet e ve Tav•-'are kar~.....,.dhına ve ciV1lrınd.aki ko _ usunun aş man an: Tenera ı son asan • - Kuçüklcr arasında ve muhtellf kategori.. 
h . · tsı J tı "" • .,, ·ıı· .-:..ı f ,., hm d s lih zlden başka federasyon lk1ncl reisi Danyal ıç zayıa z yapı mış r. rolııra tezn. tahrlb ve Vlll""''rı bomb J:P'\ ve mı ı mı.ıua aa nazırı me e a • ıer üzerinden yapılmakta olan ntletızm tcŞ-

N 'k bö'l . d · ı ı· -ıt f"k . . p . t' k t . 1 d" da takımla beraber ett.m!ştl.r. b h Kad ,_r nrvı gesın e ı er ryen mu e ı tı•·ım~ ır. Sahanın OI'ta3lnda bulunan iki aşa ış ıra e mış er ır. Muhtelit takım fU kadro ua yola çıkıntı _ vlk müsabakalarına yarın sa a ııwy sa.. 
kuvvetleri, 1 ve 2 Mayıs tarihlerinde düş dii.şman tayyaresi ateş a.lmı.,tır. Bir buçuk saat süren içtimad:ın sonra t hasında devıım edilecektir. 

man tarafından mukabil taarruza uğra-ı fnf'iliz Hnva N·z.,r•thin tehFği müdafaa nazın, konferansın yakın bir ırGalatasaraydan: asman, Faruk, Adnan, MeK1ebler şampiyonası finah 
mı.şiardır. Her iki taarruz da püskürtül - l,ondra s (A.A.) __ İnglUz hava nezarP-tl tehlike dolayısile deltil, memleketin em- Musa. Gündüz, Budurt. Mektebler şampiyonasının finali bugllll 
piliştür ve düşman i'eri mevzilerimizde tebliği: niyetini temine Amade bulunması için Feneııb:ıhçedcn: Cihad, ömcr, ~d, K. öğleden sonra Şeref .sahasında oaıa.tasarny_ 
birçok ölü ve bir miktar esir bıraknuf - Bugtln. ~lec!en evvel, bir keşif tayyaresi, içtinabı imkansız tedbirh?ri almak ma~. F1krct, Naci, Melih, Basri. , la, Boğaz!Ql lt<ıelerı takımları arasında ya -
tır. Borkum yakinlnde 3 dt\şma.n harb ta.yya - saane toplanmış oıdu~unu bildirmiştir. Bu hafta yapılacak m?ç ar pılacaktır. 

Norveç 3 - Havaı; ajansı, Norveçteld treksı~ıı:._ taa~rudd7utJnta u'~dm~ır. Dıı tadnrrıiızu Toplantıyı müteakib ba§vekil, dahi. Haftanın boş olmasından istifade eden ik! takım arasında birinci sınıf Usderabece~e 
• w • • • ...., cuen .,. e mu.:.a ente a!na.!ln a, n- . . ğl olan tutbolctilerln bnlunrna.sı bu m ıır. ... _ t'azıyet hakkında aşagıclakı tafsılatı ver- gU!z tayyareslnln topçusu Alman tnyvare _ lıye müsteşarı Hfunıd Mahmud Beyi ka- Taksim. stadı Galatasaray, Vefa, Beyo U- yı pek zevkli lbir şekle sokacaktır. 

me.ktedir: terinden birini dilşürnıO.,, kendisi de ölrnfl~- bul ederek yabancıların mürakabesi hak BI>Or, ıŞiŞ.ll arasında hl!SU31 bir turnuva ter- Bu maçtan evvel üçüncü çıkacak takımı 
lngiliz kuvveUerinb:ı Trondheimin ce-1 tür. Dtğer 1kl Alman tayyaresi mti.sademe - kında alınacak yeni tedbirleri tetkik ey- Ub edecektir. ... taryln e<lccek olan Haydarpaşa, Boğaziçi Il-

aub mıntakasınd.nn geri çekilmesinden den vazueçmişlen:ttr. Pilot rlsıd her 11c1sı ıemiştir. O 'mirspor. Beyogluspor maçı seıer1 mıı.c:ı yapılacaktır. 
Şonra, Norveçteki harekat devam etmek- dllme ya1!::uolmabt1nna ;atmen, tayyareyi Sll- Hükfunet. iher türlü ihtimale kar~ı a. Ankaranın Dcmirspor ta.ınmı bugün llk Boks yen"ıden ihya edilivor 
ted. B "ik h"d' ğ en ....,.., ne ge rme6 e muvaffak olmu.şlıır. 1 1. db' l . .. 

1 
. d 

1 
k 1 J' ır. u strate3 " ıseye ra men şu - dır. ınan po ıs te ır erı cum esın en o ara • maçını Tak....im stadında Beyoğlusporla ya -

rasını tebarüz ettirmek icab ey~er ki bu- f .1. d b .k Kahirede bir Mısır fırkası tahşidine de paca.ktır. Maça eaat 16 da b~lanacalttır. Beden Ter.biyesi İStanbul Bölgesi Bok.t 
·· N eki zi b d bl OR'I ız onanmasını t e rı nni . V f Aja.nlığmdan: 

lr\lll orveçt va yet, un an r ay karar ve ştır. Galatasaray - e a maçı ı Meml k timtzde boksun yeniden i~ 
avvel Norveçin Almanya tarafından iş • j ~ 3 <A~~ - Amirallık, geçen hafta Şurası da kayda !Ayıktır ki. başvek!l yl t •~ı...mı P 

1 
yn"ı-dü"u-nc:u: Ta.kslmde sırasenfier cad. 

• • • mrflıK.&U Norvey ... gento m.l.kyutn. yııplla.ıı w t . Galatasara ıı., Ve a _..., arı azar r - ..., .. . galınden evvelki vazıyetten sarih suret- haretit esna.sında çolıı: parl&t muva!ta.k.1 et_ oğleye doğru talya orta elçfst Kont M::ı:ı!- ntı öğ'Ieden sonra Taksim stadında. husu.st desinde Wn 57 numaralı bölge binasında 
te çok daha lehtedil'. Müttefikler. şimdi, ıer elde eden İngiliz, dananmuı ve ıı1ıı.va zolfniyi kabul etmiştir. Sefir başveki1in bir kıırşllaşma yapacaklan:tır. ta.nzim olunan idman .salonunda bob a.n -
fUmn.nya için hayati ehemmiyeti haiz o- ordusu silbaJlarlle etradmı., bugiln ne31'8 odasına girmeden 6nce matbuata vaptığı G 1 l k • tTenm.anlarına başlanacaktır. 
lan demir madeninin nakline deniz yolu- dllen bir tebliğde tebrik etmektedir. - beyan.atta, fli!lkfunetınden herha~gi bir a a asarayın Ongr8SI 2 - Antrenmanlara 6/5/1940 Pazartesi gll.. 

o !! d - ıc h L- • • 1 d nünden itibaren her akşam saat 18 Ue 20 rw kapamaktadırlar. a:oerıın e mutareKe aoerfnı buhran ta.c;avvuruna imkAn verecek hı9 yapı ama 1 ar.aınnda devam olunacaktır. 
Müttefik kuvvetler, şimdi. Narvik mın tekzib e 'lyor bir iş'ar almadığını ve hAdfselerin nik - anlata.saray klftbtintln revkalli.de kongresi 

3 
_ Antreıunanlarıa memleketimizin ta _ 

takasında bütün noktalarda Alman kıt'a- Berll.n 3 (Uu.~uısU _ Noneo aSbı1 ma _ bin bir şekilde m!ltaleası icab edeceği kn- dftn akşam ~npıhea.kıı. Ekserlyet olmadığın nuumş bdksörleri nezMet edeceklerdir 
larile temasa geçmiştir. A

1
manlar, geri bınıhı.rlle Alman seferl heyeti ku.nıa.ı:ıda.nlı naatinf muhafaza etmekt~ olduğunu bil. dan kongre ıo MaYJ3 Cuma cüntl akşamına 4 - Bu ışle ilgisi olup da ça.lı.şma.1t tm!'j-en 

~ekilmektedir. Fransız Alp avcılan ke. arasında. bir mntareke.n.in a.kdtne müteallik dirmiştfr. bırakl.lrnıştır. her sporcu klü.bünden alaca~ ı:esimlt btr ve-

~ kollan, 18 esir almış ve bu suretle bir olarak mfiza:ıre.rrler cereyan ett111ne dair Kahire 3 (A.A.) - 1!§ Mayısta yapıla- lkı"nc"ı kUme f 'ı na l maçı Sika ile ınilsabaka sn.ntJerlnden evvel alan.. 
L . · '"• - ver:Uen ha:berlor aml:sımır. · .. f lığa müracaat ederek isimlerini ka..ydett.ıre-~eşıf kolumm nelere kadır oldu5 .... nu gos- cak olan tayyarelere karsı muda aa ma- . . ed Be lderdlr 
term· tir (a a.) M kf b d 1 • nevralan, sahil baUırvalanmn topçu ~ Ikincl küme final maçım teşkil en Y- ce . . .. lŞ • • . 8 e mu Ur erı yenı· ce ahslan ve karanlık talimleri 7 Ma - lerbeyl - Beyo~hLı;por karşıl8.'J.lTl9.Sl yarın ~e- .. 5 - Hiç blr klube menst ukteb o~ya:n boı t: 

AllT'an t~bligı" · l t ref stadında yapılacaktır Kazanan kl{ibun sorler ikişer fotoğrıı.fia b rll mumcu. e..-yısa a ınınış ır. · 
B rlin 3 (A.A.) - ResMi teh'iğ: ı·m'°ıı·han şekı· ııerı• Diğer taraftan sabotailarl\ ve casuc; - birinci kümeye geçmesi mevzuut>nh.s oldu - melidirler. 
Al nl t f d · 1 edil A luklnl'll ka,.., idam ce .. ası df'rDI!! eden ve- İ edildik! r1 

ma ar ara ın an ıS'!a en n - k • .,,. n.~- 1 k 1 ~ İtalyan de.ntz ıyollarının taallyete dev:ı.m e -ı tebea.sının tnlyayı terke davet e 4nlınes şehri ve mıntakası son İngmz t f d •• O ı · · ı ni anunun mu~l.dce.en çı ar1 ması - ktad meselesine hiç lbir ehemmiyet attetmediğin1 k ta t .:1- d bl" d:T-f ld .. ıı. e ra ın a gor ş u er ...Arıdan lstenm: :fr deceklerini ya.zmn I?. ı a ınwın a ta ıvP e lLLiı o U1'Çun - :ıcı fneı1iz sP'flri SİT Mflr..s T .... ampson ih• Mısır ihracatının durdurulduğuna dair ve- blld~ştl~. Bu beyanat Mussofinintn seflr 
dan Norveçtc tem.5zl,,me hım•keti seri te-. M b k'lf ,3 fl l"i d rllen haberler siyasi mahfellen:te tekzlb edlL Phıllıps e Italyanın hi\lcn harbe gmnek nı -
rakkiler kaydetmektedir. Batı Norvecin Şehrimizdeki lise, orta okul ve muallim l.!nr asve 1 ve f'l"uU· se e arn~n a yetinde olmadığını bildirdiğine dair Roma. 
(le orveç kıt'alarımn terhisi de"·am edi- mektebleri müdürleri dün öğleden hııoün veni bir mi.!lAlrı:ıt vukııbulmustur. mektedir. dan vertıen hnberlert bilvasıta teyld eden 
~r. Alman müfrezeleri bn:n verlE"rd(' hn- sonra saat 15 de Kız lisesınde maarif mU. ülAlc.ıa tı:ı m.Plt:~n~aa ~llkkındal;l~ Ruzveltin beyanıtı mahiyette görülıncktccür. 
n~z .. umumi v,:ııive~ten lıaberdar ,olmı:ran dürü Tevfik Kutun rei.sliJ!ınde bir toplan- nacıı le bUtün te .,. .,.,.,n A mm1• n n • Va.şlngton s (A.A.) - Amerika Btrleşlk .k I 
kilçuk ve munfPT·d orvrç kıt alannın tı ya~lardır. ve Mısınn hP'l' fhtfrnRlf" karın hnzı,.. b•ı - devletleri reisi Ruzveıt, gazetecilerle yapb~ Amerı a • talyan 
mukavemetile 'karsı1a'3ıvorlar. . . . lnnrlultu ittifakla milşahed.e Vtt "sbıt e - mutad haftalık toplantıda, Anupa harbi - görüşmelerinin neticeleri 

Narvik nuntakasında düşman kıt'alan Bu top~hda yem ımtihan ta!.ımatna - dilmic:tfr. nln başka mmta.ko.lara veya. b~ka milletlere •parı., 
3 

(A.A) _ İtalyan Amerlkan gl).. 
yavaş yavaş mev1ilerimiz vaklasmakta- ~esine gore bu sene .~Ik def~ y~pılacak Mınr Başvekilinfo hev•nıth yyılmaaını men için Amerlka B1rl~ik devlet- rüşmeleri ya~ız va.zlyet.l a;dınlatma.kln ve 
dırlar. Düşmanın buradaki hücumlan Al ımtihanlar hakkında gorOşiilmilştur. ,.,

1 
lerlnln gayretler sarfında denm eyled1ğln1 be'"'elmil'eı ·--' ... et üzerinde eh---• 

anan ileri müfrezeleri tara.fmdan pils _ Toplantıda devlet orta okul ve lise bl. Kahh°'e ı (A.A.l - Ra.,velcll, matbuata .,. bildi J.ştı .r~· v-.r <M>wau,,...-
kürtülmüc:tür. tirme imtihanlarına c:eçilecek milnıe r _ ilf'V'llnatta lb11hınmu.~nr: rm r. _ .. blr Amil te!Akki edlmekle kalınaJl'P, b8zı ne.. 

De.,izi e ve havada }"izlerin tesbiti meselesi de görüşül~üş Bütün emnbet tedblrlet'i alınmı!'ttJT. Vıırl- Ruzvelt, dun İtalyan büyulı: elçisi Pren.s tı...adl realiteleri de ortaya çıkarmak "tlbl 
ve b@r mekteb idal'Mfnin müm.evvi% ola: vet ~çl tehUke nrretmekted!r. Fakat bu Colona ile yaptığı görüşmede htlkfunetln bu bir fayda temln etmt.,tJr. Amerika bitaraflık 

Alman deniz kuvvetleri Sbj r kta bilecek öğretmen'erin isiırJerini dört tehl!kPler m• telA.şa dilşürücn ma.hfyettedfr, anusunu kendlstne anlatnuf oldutunu da kanunu mucibınce, Btrleşllt Amerika ttcare• 
d.enızaltı takibine muv:afiakıvetle devam g{l1ı içinde maarif müd:ilı:lüğ'ünc bildir _ ne de yakındır. tlln e~emt.ştJr. gemUerlnt, he.rbe giren btr deovletm Um.an -
ad.erek iki düşman denjzaltısmı tahrib et mest kararlaştırılmı~ır. Maarif müdür - Mı "4akl • alar Gazerecllerden birlsf, harbin gen11lemesl- larına uğramaları rnsaktır. İtalya Abm.n • 
tnışlerdir. Iüğü bu öğıretmenlerd n her ders içillı ü. ŞAfl ne mani ~lmak için hU.kftmet.ın ne 8'bl tedbir yaya yardım ettiği takdirde bu .kanun onun 

A'man ta areleıi ı MavlSt düsman çer 1dşllik imtihan komisvonlm-ı t ı:kfl e- Kahire 3 (AA.) - Kahlrede dola.şan ha - almak nıyctınte bulun<luğu hak.kında bir hakkında da tatbik e<lllecek ve Italye. bu su_ 
filnsundan bir J!nTPU -fa~ıtmıs v bir tav decek ve okullara bildirecektir. Resmi o- bertertn hllft.fına olarak El Ehram gazetesi sual somı~tur. retle, yed.ne menbn. olarak Sovyet Rusyay& 
yare f!"misi ile bir distroyeri muhakknk kulların eleme ve SÖ7.1il imtihanları keı1di Ruzvelt, buna eeva.ben, hructlınetln bu he- münı.caat zaruretinde ka!.aca~ndan tam ab
olarak. diA'er bir tayyare '!em~ni de okullannda. Tür:k hu:rust lisel~rinin im - devresinin birinde. ik dersten eleme im. d:fe varmak için elinden geleni J11Ptıtm1 luka içine girmiş btılunaca.ktlr. 
nn.ıhtl'mel olal"ak talınb etmi.crtiı-. İki dü til-anlan da Galatnc:aray, Pertevntval, tihnnma ıı?irmeifu m~burdur. ooylemlştir. 
man avcı tayyaresi dfümrü.J_ ..... ü.ştür. 2 Ma- ~işan~ 2 nci kız orta ve fstanbul erkek Eleme fmtiban;nda muvaffak olanlar. Amerikalılann kanaati 
yıstıı AJn:an tavvareıe:.i duşmanı:- d-en.iz lıselerıncle yapılaca~ır. . . di~r derslerin sözlil imtihanlarına ı?ire-
~V\·etlerıne tekrar _hücum etmıslerd·r. Orta o'knlla~a türkce, rı~zıve VP ta- ceklerdir. Sözlü imtihanlar 5 Haziranda Va.şlııgt.on 3 CA.A.> - Hartclye mUste~arı 
Bır kruvazör ehP?T1'lllıvetli surette hac:ara blive derslerinın eleme lmtihanlan Tilr- Sununer Wclls, Ronmdııld büyük elçnln Bar &ahiblerinden bazıları bar artist • 
uıtramıstır. Bcrr!bal::mn di~er bir kruva- ki~deki bütün orta okullarda 28 29 ve başlıvacak. 15 Hazirana kadar devam ~- Mussollnl ile yaptıfı mülflkat ha.kkmdakl ra- alı..., .... 

1 

Taksim gazinosunda ecnebi 
artıstler çahşhrılmıyacak 

·'~ ' decektir. DUnkü tcmlantıda aynca 19 Ma porunun hariciyeye geldlğlnl bu müıtı.katın ~erinin ~~ ga~osunda ç ~ .... acn-
zöre vaphi!ı tesir'. ri~ ·rozündt"n tesbft ~ 30 Ma~ günlem yapılacak, bun~rın vıo ırencl'k ve soor bayramında vaı:ııla - umumi bir maJılyette olup beynelmilel va - ğım ilen surmektedırler. Bu hususta İs-
dilem"."'liştir. B;r. naklive vaouruna bom.. sualleri Maarif VekAletf tarafından gön- cak senlikler etrafında görüşülmilrtür. zl.yet ha.klonda gö'""• tentıslnl ıstJhclaf ey - tan.bul vali ve belediye reisi doktor Lüt-. balar abet etmu: v vanur batmıstır. derilecektir ·~ 

TOrvPcte VP n:ınfmarkada bfrkac ha- . 19 Mayıs spor şenliklerinin Taksim sta lerniş olduğunu lblldlrmJ.ştlI'. fi Kırdar şunlan söylemiştir: 
va mf'vrlanı d.nc:.,..,:m •arafından netfceı;iz Eleme imtihanlannın notları yalnız dında'ki kısmı, stadın duvarlarının yıkıl· Har!clye nezaretinin kana.atı, Phllllp._, - <- Ecnebi artistlerinin barlarda ça • 
bir Stır,.tte bomb .. rmm:ın edflmbtft:. imtihanda verilen cevablnrn göre takdir mas yüzünden burada yaoılamıyacnktır. Mussoltnı mfilii.laı.tmdn.n çıkan neticenin t. 

1 
ı:malan yasaktır Taksim gazinosunun 

GaT"b cephesinde mühim bir ~Y o'ma- edilecektir. Spor senlikleri b 1ri F('nerbahçe, diğeri t:ılyanın harbin eşitine gelml.ş olmo.dıtı biy~·,··--·-da da · eb. artist' çaı • ..., ... ı 
mı tıı- Eleme imtihanlan bir bütün teşkil et- Bes'ktaş Seref stadında olmak üzere iki merkezindedh" ar ~uı.u ecn ı 1 ~· ... .u • r ·ı· 1 • k tiğinden, talebenin eleme imtihanlanna verde yam1acakfır. Evvelce Taksim sta. · • mıyacaktır. Bazı bar artistlerinin Taksim ngı ız erın ter ettikleri malzeme ayni devrede girip her üç derste>n de beş- dına a}TI!an mekteblı>r de Seref stadın - Summer Wells Italy~h~ ha.t gazinosunda ecnebi artisti çalıştıracağı -

Londrn. 3 (AA.) -: İngiliz eri mahfel:. ten aşaltı not almaması şarttır. Eleme im- daki senlikJere rnrecPklerdir. :ı h:~ett ~ı:ı.~ıcu:a :ıı.ş faka.~u.mı;:\t mıza dair ortaya attıkları haber kfunilen 
leri, Andelsnes'den In.glliz kıt'ala.rınuı çeki- tihanında: bir dersten de olsa muvaffak Ayrıca 'kazalarda da okulların iştira -U u ::;~n. ç :nnı.? · t1n1n ~ 'tıta yalandır• 
lişl esnasında bir miktar malzeme k~bedll- olamıyan talebe, müteaktb üç imtihan kil<! spor şenlikleri yapılacaktır. m mc.» ... erıne -..,,e nezıı.re r · 

• 



4 Mayu 

Y apıla11, sığı11 ak Zardan biri 
Vfüı.yet dahilinde nüınune sığınaJtia.n ya. Sığınaklar slıper sığmak ve bendek ~ı -

pıl.masına başlandığını yazrnı.ştık. nak olma.k üzere lkl tiptir ve bunlardan bir 
Yapıl~k 3Z sığınaktan Beyoğlu, Erninö- kısmı Jkm.aıl edilmiştir. 

nü ve Fatih kazalarında dörder, diğer kaza- Resim, inşası tamamla.nan sığınaklardan 
larda ikişer sığına.k )'1lpılacaktır. birini göstermektedir. 

~n Postanın zabıta romanı, 31 

~ KELiMENiN 
.. E~R>AR,I 

Yazan: İhsan Arif 

• Ştmdli ne yamalı idi·? Gi - j - Bıçak am? 
di!p ıblçağı tanıdığını bildıiri.rse acaıba - Evet, gaz.etenin resm:iıni bnstığ1 
kendi.filne mükafat verirler mi idi? bıçak. Hani daınsöz ka<l.ını öldüo.xlükleri 
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BAYBARS 
Yıuan: Basan AD.an Gia 

Omidsiz bir hayatm başlangıcı 
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NASIRIN ELÇİLERİ 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAIUPLERI: ~· Ekrem UŞAKLIGlL 

Onu oradaırı :kim ~? - Sen. fulerine varriie olmuyan ~Y· bi.r lkad!ınm katili o1mak'la. itiham dle-j 
- İşte bunu bilımem! lere klarr.şma bal'ı<:llım. ccldıi. Polis. halk.sız yere kendisinden, 
- Kimıb::liır? D~ ik:mıkuyoniu.. İşi gelip poli- şüıp:he etmişti. l 
- Belki ıbay Süleymaıı:ı. bilir. Çünkü se h.aıbar verefı:ği.nıe bin g<:me ıp~an ol- Ya•k.acık gibi asude bir muıhi'Lte ha • I 

bu b·ça.k koleksiyonu ooundıuı. muştu. Fakat ilkmaımiyeyıl. düşündükçe yaıtm.1 nemuskarrunıe kmanaın ve bütiln 
Polfas müfettişi. Durmuşu onı dakika- de içiın içi!l'lı sıev'inıi.1yor<lıu. muhitin iıtirru:ııd ve teveccühünü kazan.. 

dıan fötz.la4 anhrııt.a!k etti. Fa.!katt. köylü Kadrfköyı\.ine kadaT hiç 'blır şey lro - mış olaın kıend'istıne bu ikad'm ağır"bfXi 

tı'Ş'aık fazlıa bir ~y bilmiyordu. nıuşm:adıılıaır. iskeleye ç1ktıık.taın sonra suç isnad e<llilmesini hatvsalasiJ. alam •İ 

Danslar kiraliçesini öldüren b1~k. bu bıçak.'.. 
otıeldlen çalınd!ığıına göre, !lmıti.J.'in de o - Anladım. 

H.aış:rm:YI: . • bu ihıba.rıa fevlk.aladle eM.m- bir tolksiye altlıadılar. Dunmuş o zıaman 1 yordu. Üç saaıt polis müfettişi ile did1 ... J 

miyet veriyoııdu. Niha~. bu oiına.~ti dnyaru:mııyaıralk so.r<lıu': şen aıd'amcağlmda aI1tık asab .namına blıt! 
örten karo.nltlclar yııır1.'!l'Laıooıktr. Niha - - Af :fıeıdiersin!iz; lıuı ~iımin müila1fa - şey 'kallmamı.~ Masum oldıuğunu is •! 
yet ümid vorid izlero ıkavuşuıyorou. tnıno ne zaızııan alalbilıiııian. 'bplt edine.eye ka<lıa.r akla kaıray11 s~I 

Sen bu ıb:ıçaığı tan dm Çe'kmeceyıi açam'k mahurl bıçağı çıı"kar- Dalgın d\algı.ın d~'Ilfffiekte olan Haş- ti. B:i.rr lxçak :rrmtlaka sahihi tarn.f~ 
ıı dlı. Du.rn:ıuş göriiır görmez bağınm: met bu sözlleni dıuyma.dıı~ Q zaıma.n gar. kullarulmaz yaı! Onıu oteltlcn aşnırmış •I civaırda oturması lazıımdı? m1? 

- Ta ~nıdisi bayım,, ıtıa 'kendıisi! Ben son ona biı:rarl daha yaıklıaşaır..ık tekrar lardıır mtıtlaka! .. Kim ruı:ıroa ise bıu hat. Durrmıuş. patron;tınıu hiç sevmezdi. - Tamdım. 
aldanmamışım. f"eslendi: tı da o işlemiştir. Fakat, gel gelelim, e , kasa•b lbozması herli:f. ya lnırz müşteri le- - Söyle bakalım. 
Ha..~ blçağı 1:ll kağıda sa.rareık iç - On b1ın lira mi.ilkafaıt.1 bana vermi- cel tö~sü polis mü.fetJl:iştuıe hunla.ı1 rinin yıüzü'nte gülıer, fakat Durnu.ışun - Söylersem mükafaıtıı lbaa:ı.a verir -

camm çılkaıruıdı..° BıçFı1~{. otel sahiıbi l::iay Jer mi? Celbine koydu. Dış cebine ae iıl<! kelep - yecek1er mi? anlaıtımalk mÜımlkri.i!n oJımn.ı;ordu !kJj ••• He 
Si.ilcıymana aid bulımdUıi?nına göre; ka-

til de ıbu -aıdam olmasını? Yüreği hop et
ti. Ne olursa olsun. jŞ'i gidlıp polise ha-

ber vermeık ,lazımdJJo Nihayeıt. dayana
mJıyaralk kaaketini aldı. yoldıan geçen 
bir otobüse athyaırak Kartala gitti, o
tadfıll trenıe ıbindi .• 

Dınmıuş iki saat sonm polis müdü
riyetiırıde müfettiş H~metin yaınıında 

kii- Ha~et, ıbu köylü 'kıyafetli adamı 
dlilcka tle sürzdukten sıoınra sordu: 

- Sen ne yumurthıyacr.ıksın baka • 
hm? 

- Ben şu 'bııçak içfo geldim 

1 
• çe yerl~. Ondan sonra po.rtmanto. Polis illlüfettişi buıgüın çolk asabi ve rif. o paır'la.k gözlerriJe insana biır bakı • 

- :A-rs~zl~ ~· ~-er şey s.:ı:rasıle .. · dan ş.aıpkasım aldı: buhr.an:J:ı hir halde iıdfi. Başmı çevi:re - yordu iki ... Sanki, kıafa iasfl.m dlclerel 
Sen şımdı ıbıldigını soylıe baıkalınn. _ Düs önıüme 'ba1mlım. Yaı~ gi- rek ad<ıımcağırza ters ters ıb~ ve su - beyninin içindekilerli oıkıumak ister ~ • 

- Bu bıçak. bizim Yakıacrkta bay diyoruz. · raıtıına tünrurü.T gilbi söylendi: ib'iı ..• 
Süle~ o.tw::l.in.de idi. Yolda tkonıuşıuyorla.rdı: . - Buırası. bana aıid bir şey değildir. Bir iftıira, bir dalgınlık. ibiır yarıhş ıa 

- Emın nıIBı1'-? - Demek bu bıça!k: otel saıhıilbine a- Yam:m<la ~vezeltlk eıtırrie be herif! lıik inısanm başıi!1.aı ne felfıılro'tler ge~ 
- Kat'iyen! Bir koleksi'j-Onun içind~ iıddi'r? mıe7.di. 

duıruyordu. Hıer zıaırrıan onllaın siler. te- _Evet! - 15 - Durm~"llal mi.inasebclsi7liği de ~ 
m~ızlerdim.. - O halde bu ~"aıbi Süleyman bana tuz bi:rer katm.1~. Eğ<?r, Duırmu~. hır;a:. 

- Yanlışh.lk olmasın? her şeyi an~alldıır. Ydksa! kenrlıisini Yaıkacık'talkıl. 'küçülk oteUn &Jhilbi o - ğn polise :rıaber \'~Ş' olsaydı., o. et 
- İmıkfuı.ı. yok. Keıit.i!klerlne de dik. tev'k:if eıdleooğim. · lan Sü~eymanın ıbugün sinıirleıi Ü7e • geç işin farkıınıa varac.ak. polise gideretl 

kat eıttian. o ·benim ıl:fild.iığlım ibıçaiktı.r. Dtmımıuş ~ lb:lır sec;le: rinde idi. Ha.ya1ında carum bu k.:ı<lm kendisi haber Yerecek. tabit mevdu (J;a 

Haşmet, altın madeni lbllılan ıbiır adam - Fa'kaıt on:uın k.albah.aıt!li cilliığunu s.ı!kaın !biır hM'JSe ile hliırşıı.Ja~mfJm1ş idi. lan mülkiıfa.~ da alac~tı. Bıçak ken • 
gtbi sevinıdi. Fabıt, revindni belli et- n~n biliyxn-sunruız? Hala. !bir lk.!bus görmüş gilbi idi. Çiin- djsinin i&. 
mıodi.ı. Haşıp; :t, tÇ'l.ğı tersledi: ııru, az daha llren<lisiır:ıJ.n hiç tanımadığı (Arkası ı•ar) 



ıo Sayfa SON POSTA 

aber (Memleket 
Gemliğin güzel sahil 

köylerinden biri daha: Fıstıklı 

eri) 

Nefis bir memba suyuna kavuşan bu şirin köyde 
halk içki içmez ve kağıd oyunları oynamaz 

1 Balıkesir 
Halkevinin 
Çalışmalqrı 
Ba1ıkesir (Hususi) - Ba'l.ıkesir Hal

kevi kışlık çalışma programına muvaf
fakiyet~e devam etmektedir. Evvelce 
tesbit olunan program mucibince kon-

C Yurddan resimli haberler ~ 
.. Samsun gençleri takdir edildi 

Geımlik (Husus1) - Sahilden. yal • suı Gemlilk havzasındaki sulann- içim ferar,slar verilmekte, her hafta Cu • 
~ ağaç ıdallannıın i..istil!nden beyaz itiıbeııile en ne&idiT. martesi günleri muntazaman müsame
lllb1aresini görebildiğiımiız Fıst.ııklı kö - Sudan başka ik6ytde bir de umumi reler tertil) olunmakıta ve Pazartesi 
Ş'{l, ~ çam armanlarlle mestın dağ helA yapılmış. bir ecra dıolaıbı: kıurul _ günleri de köylü geceleri yapılmakta -
BflSileleri arasmda lk:urulmUŞ'. önünıde mı.ey. iSkelelden köye kadar olan iıki ki- dır. 
geniş ve yemy.eşil bir ova ve Marma - lometrelik yol genişletilmiştir. Köyde Bu cümleden olarak spor sahasında 
ramn şirin Gem'lik :körfezine açılan bir üç uımınni radyQ vardı.ır. Köyün küçük da ayni faaliyet göze çarpmakta1ır. 
saha olan bir köydür. Bu sahaıda ha • ça..nj'.sıında 3 !kahve. 4 bakkafi. bulun - Gençli1< klübile Ha1kevi takımı arasın- Samsun, (Hususi) - Samsun Hallcevi- Gençler, genel sekreterlik, Tokat ve Sam-
:ılkıçrların yaz.Jkıış faal.iıyctleri . görül - makıtaıdııır. Başlıca geçim vasııtasıı parıkıe da bir rrı.ıaç yapılmış ve Halkevi tak1mı nin, büyük zelzele felaketinin ertesi g(l- sun valilerinoe takdir edilmifleroir. 
mekitedw. taş oca~arıı işlet.mek, ~çılık, koza, 3-0 galib gelmiştir. Bundan baş.kal Hal- nü Erbaa ve Reşadiye nuntakalarındaki Halkevi idare heyeti, feragatle çalışan 
Fıstı:klı fkıöyü sahilden yaran saat zeyıtin. anıcnblk kıümes ve ağıl hayvan - kevi spor kolu müsaid köylerde spor fe18.ketzede kardeşlere yardım ekipleri bu gençlere ayrıca birer takdirname vcr

kadar mesafedediır, iköy meytlanmdaı i- lam ye~ek gilbi muhtelif ve mü • klübleri açmağa karar vermiştir. İlk o- gönderdiği malılmdur. FelAket sahala- 1 miş ve büyük makamlarımızla Halkevi
se eski btr şadmraın. ve şaOO.rvan üze - tenevi olup bunların. en esa5hlarınöan larak Karaman köyünde merasimle bir rında hiçbir maddi düşünce taşımaksızın nin bu takdirnamesi. gençlerimiz için 
rlnd~ d~ gene ~efis ıbir ~~~be vardır. ~i.nıi ~lılkçEl~ taşcııldk teşkil etımek- klüp açılm~tır. büyük ?ir fera~atle çalı~an . Samswı manevt hakiki 'birer mükUat olmuştur. 

Bu !kıta be lbı1hassa koyun buiildan tedd.T. Köy kahvelerinde herhangi biır D"... t ft Halk vi 
1 

d . Halvekli gençlen, yardım ı§lerınde çQl\ Resmimiz, yardım ekiplerinden bir gru. 
.. 1 ~,.., l · ·n~ 1 b" " ıger ara an e sa onun a ı-1 f d lı 1m: 1 uh• ı . dü ,_ . 1 . C di il b. d "_._ k yuz erce JIW evve muır.emme rr asa'- oyrurn oynanması ya.sakı olduğıu. gibi k' . 1 .,.f B' . . . k' b ay a o uş ar ve .e erme şen llJa pu reıs erı u e ır ara a goıtı.c:1..uıe -

ra Iayıılk olacaık derecede t€lk.imülünü ınüSk:irat satmak ve içmek de yoktur. 1 setrgı açı mı.,,ır. ın~ı resı.m, . ıta ' sanı vazüeleri hakkile yapmışlardır. tedir. 
. . . . . gct7e e ·ve mecmua sergiSi olup hır çok Ç . 

an.'!atmasıı ıtıbarole çok kıı~h bır ta- Cana yahn, münevver ve çcic misafir- .. . w • Çankırı ocuk Esırgeme Kurumu çahşıyor 
whi vesilka teŞkil etımektedir. Bundan perver bir ha.1ika rn.aliık olan Fıstııı.klıyı guzel resım ve fotograflar, eski ve yenı 
.başka mezarl.tldarınrla 250-300 y~l ev- genç köy ımıullltan Mustafa Ünal çok devirlere a!d kitab ve risaleler bulun -
vıaline aid mezaT taŞlaııma rastlanmak. gützel :idare etımdkteıdir. maktadır. Diğeri ise· talebelerin mesai 
ıta'dır. saatle!i haricinde yaptıkları yağlı ve 

Köy'1ünün geçim vasıt.a:1arındaın bi - Samsunda Tahsil çagrndaki sulu boya resimlerle kara kalem re -
rlsi ıbüyü'k şehir sokaıklaııım süsliyen çocuklarrn sayımı simlere aiddir. 
paıike t~h~ ve Fırstnrklınm küçük -------
oo'kaklan lkaldmımlıdır. Bu köyün mnu Sarmuın (Hıı&ıst) - Tathsil çağında Kızıhrmak nahiyesinde fmdık 
m! g.üzıellıilklerini, huısusiyetleriru izah bu1unan çoouıklarıın sayam1ı yapılımş. • · ·ı k 
ecrerken. ·bilhassa, lköy:ün geniş "bir bah- ibüyüık bir intizam dahJllinıde cereyan yetıştırı ece 
çe om.asına kturulan mekıte:bi ye dahili etmiştir. Evlere ıuğraıyan memurlar, Çankırı (Hususf) - Kızılırmak na -
ilruttibat ~ leva7llmı tecirisiyesiıni.n bol- tahsil çağında 'buaunıaın yavııuılaırın e.d • hiyesinde üretilmek maksadile Giresun
luğu, temizliği. umuırni ve rnuıntazam ların1J ve sayııiaruıru -resbit için her ta - dan getirilen dört yüz fındık fidanı Kı -
ig1er.i nazam diılcltati relbediyor. Bahçe- rafıta müsaidi bir hüsnıiJk:albul gönnüŞ' • zılırmaık köylerinden bazılarına gönde-
mn bir lroşesi ni.iımune fildanlığına. bir lerdir. rilrni§tir. 1 

tarafı seme ekimi.rııe. ıbir bBlümü de Rakımı 500 metre olan bu havzada fın- t Çankırı, (Hususi) - Çocuk Esirgeme çareye teşebbüs etmektedir. 
ohnruıstik yeri olaralk aynl.rnııştrr. Antalya belediye bUtçesi dığın iyi netice vereceği iimid edilmek -· Kurumu son aylar zarfında durmadan Kurum faydasına yapılan eşya piyan. · 

F:ı.stJlldlıı köyıünde 12 5 ev, 6 70 nüfus Atntalya (Hususi) _ 840 yııh bele _ tedir. Bundan başka bu havzada Anteb çalışmaktadır. gosu çekilmiş ve kuruma hayli bzan.9 
fıstığı da tecrübe edilmektedir. Kurum; tesis etmiş olduğu csüt dam- temin etmiştir. 

,v.aTdııır. SeneliJk !bütçesi: 1671 liradıır. diye /bütçesi yaıpı:lmıŞLıır. Varidat ve - -----· - - lası. ve 100 fakir okul çocuğuna ye. Bundan başka kurum menfaatine ve-
K6y geliri satma, iSkele r&umu \•esair masarifat ~ğerine müıtevaziın ol • Çorluda Çocuk bayramında mek verme işinin idamesi yolunda her rilen bir balo çok neş'eli geçmiftlr. 
91Jretlerle temin edi'1mclctedir. Bütçe • mak üzere yüz sekiz btn ddkı.ız yüz k 
öan sarfiyat yekUntu 1935 senesinde yetmiŞ iki lira dlaırak tefi.>it ed·iliniştir. imsesiz çocuklar sevindirildi c ) 
IU30 lirayı bulmuştıur. Bu sarfiyata - ~belediyenin maliye encüi'n(!nfüı Çorlu, (Hususi) - Kolonlu kumanda· - Küçük memleket haberleri -
~~~nüç~~~~ö-~~~~~~~ k~w~~h~~dwb~ak~~z~ ~----------------------------~ f · d ~ li . ·ı b 1 d 125 k. * Hendekte tütün alım ve satımı harare- * Trabzon - Rize seyahatine çı:kan Gire _ 
~ 1buı1unan memba suyıu !köye a - ta.~i.k ediJaniş olıuıp vilAyetin tasdikine er~n e5e: ~e~aısı e u yı a un. tini muhafaza etmektedir. Piyasa gittikçe sun Halkevi temsil koluna aid yirml be§ kL 
btı.lmış ve yedi çeşme ya~ıır. Bu ikıtıran etm~ üzeredir. sesız çocuga ıcab eden yardımlarda bu. yükselmektedir. . şillk bir grup şehrlmlzde iki temsU wrerek 

lunulmuştur. Çorlu ilk ve orta okullat'm- * Arapkir c. M. u. sı İbrahim Gören bir Gire.suna avdet etmişlerdir. 

C Samsun Halkevinde d b. t f • ) da tahsil gören himayeye mııhtac yavru. ay mezuniyetle vazifesinden ayr~ yerine * Gemlik Belediyesi hiç de muntazam ________________ e __ e __ ı_y_a ___ u_e_c_e_e_r_ı_ ~ra~L~OOnt~lı~d~uwrl~iş,M•~c. M.Rm~wer~~n M~wa 1~~"n~~lı~~ies~~a~~~-
mekteb levazımları temin edilmiştir. Abüğüm gelmiştir. nuş bulunmaktadır. Bu işi gören müteahhl-

23 Nisan bayramında giydirilen bu * Malatya Umwni Meclis toplantısına iş. din Lşlerini takibde lntizanımzlıtı denm e.. 
vrul d ı t• h Ik b l"k tirak etmiş olan Uırnumi Meclis azasın derse mulcavele feshedilerek bu işi belediye 

ya .ar eve ın ve . a. m u a a a. ve dan Şevket Çobanlı ve Asım Oral meclis~ kendi üzerine alacaktır. 
şef~a~ı ka.rş.ısmda fakırlıklerini ve kım. bitmesi ha.sebile kazaya dönmu.,.Ierdir. ..-* Gemlik Çocuk Esirgeme Kurumu., Ku • 
sesız1ıkl:.:2~utmuşlar~t::__._ * Adana ibölgesl güreş grup birincilikleri non menfaatine bir müsamere tertlb etm!ş_ 

Mersinde yapılacaktır. Cenub mıntaknsın _ tir. uÇökü.ş. piye.si temsil edilmiş, monolog 
Agonyada tutun satış!arı daki bütün güreşçııer tayin ooııecek günde söylenmiş ve zeybek oyunlan oynallJDJltır. 

Agonya (Husuısi) - Bu sene Agon- Mersinde toplanacaklardır. * Gemliğin en güzel bir yeri olan Balık • 
ya mııınıtak.a.9.ru:laiki tiitıün rekoltesi ge- * Adana Belediyesi buz flatını nrttınnış pazarı civarındaki evlerin sıvanması lçia, 
çen seneden d'nha iyi ve fiaıf..lar da ol • ve üç kuruş olarak tesbit etmiştir. belediyece bir karar alınması düşünülmek* Adana Valisi Faik Üstün Ceyhana gi~- tedir. Şirin Gemliğin güzelliğ~ni bozan bu 
dulk.ça jıüiksck oldllbdıunıdaın zürraın bi ~ rek teftişlerde bulunmuştur. Vali daha zl _ mahallenin sıvanması çok yerınde bir hare. 
raz ytÜl:cii ~lmıi.iş. ~ylıülerdeın bazıları yade maarlt işleriyle meşgul olmuştur. ket olacaktır. .. . . 
600 liray~ yakın tütün parası alım~ - * Adana Vakı!lar İdaresinin yaptırmakta * Gemlik kor!ezındekı ~alık tutmap mah 
fm-, Nefaset itiıbarile d'iin·yamn her ta- olduğu sebze ve kasablar hali . atı ta _ s~ maha~~r~e balık tutmak ~klımnm tak
:rafında tanınmış ve çik' şöhret bulmuş mamlanmak üzeredir. Bu sııreU~dana iki sıml.~de koyluler arasında zuhur eden ihtl. 

olan Aarınttrll .ı..r:..ı.:;""leıri ~n ı·ı.: ay ı" • güzel hnle sahib olmuş bulunuyor 11i.f uzcrlne işe Gemlik kaymakamı Zet1 Işık 
t.~·.1,.. ııu•ı.:...... o--r-• 11U _ • vaz'ıyed etmiştir. Sahildeki köylülerin baş. 

çindc inhisar idaresilc ban tücca·rlara * Çörluda S Mayısta ba.~amak üzere bft.. lıca geçim vasıtası olan balıkç;ı.lık 1f1ne mü. 
kilosuı 5 O ile n ttıtnaş ~ arasunda sa- yük emtia ve hayvan panayırı açılacaktır. navebe sure tile 1dares1 karar~nıştır. 
tılırmş; bu yl1 idrak. edilcrı tütıüın rnik - Panayır 1kl hafta dev:un edecek, sonunda * Oemllk Halkevi köycülük kolu köy 
ıtaır.mm da :350,000 lkiloya baliğ oldttğu pehlivan güreşleri yapı.J.aeaktır. gezilerine ba.§lamıştır. Bu Pazar gii -
aml~;ıuılmııfı.Ir. * KarUjtıranla - Muradlı arasındaki 14 ItL nü Halkevlnin köycülük kolundan ta _ 

--------.......- lometre şose asfalt yapılacaktır. İşe ba.şlan. labalık bir kame Kayaklı ve Fı.stııdı tö • 

Ak k 
• nuştır. yüne giderek köylülerle temas etmişlerdir. 

Samsun, (Hususi) -- Her ay tertib e-1 büyük bir alaka ile dinlenilmiş, bu hafta yazl aza merkezi Oluyor · * Muradlının Aşağtsırt köyünde oturan Geziye Halkevi başkanı Reşid, Parti bafka,. 
ifümekte olan edebiyat geceleri ;büyük da (Abdülhak Hrurudin siyasi ve idari İzmit (Hususi) - Aıkyarzıda beledi _ Romanya göçmenlerinden Sadık Ateşin evi nı Kerim iştirak etmişlerdir. Mütea.kıb hat. 

ı lblr altıka görmektedir. Şimdiye kadar hayatı) hakkında Vali Muavini tarafın- ye teşkili Devlet ŞCırasıııncat tasdik edil- birdenbire yıkılmıştır. Bir tesadüf eseri ola. talar bu gezilere devam edilecektir. • 
! ~Füzuli), (Namık Kemal), (Abdülhak dan bir konferans verilmiştir. Halkevi miştir. rak (6) nüfustan ibaret olan alle efradın _ * Gemlik Halkevinde .. Y:nı idare he,eti se. 
HA ·a) "b d b" . . . . .. .. . . . . . . dan hiç biri içeride bulunmamış, muhakkak çimine başlanmıştır. Butün kolların 10Çim1 

urı;ı gı i e e .ıyatı.l'!'lızda m~vki i~gal her ayın yırrnı lbınncı gunu bır edebıyat A'kyazı halıkı, yenı beledıye seçımıne bir ölümden kurtulmuşlardır. henüz bitmeml.ştir. 
1 etn:ıış zevata taihsıs edılen edebıyat gece. gecesi topla~tısı yapmağı kararlaştırmış- hazırlanmakıtadır. * Malatya Fırat.spor takımı 22 kişillk bir * Armudlu nahiye müdürü Kapaklı tö _ 
len çok faydalı olmaktadır. Namık Ke- tır. Resmimız, toplantılardan birisinde Kocaeı'linin çok güzel ve verimli b;r oyuncu kaflleslle G. Antebde bir maç yap _ yünde ihtiyar heyetinden bazı azanın tıze_ 
:ınalin idari ve siyasi hayatı hakkında valiyi, general ve davetliJerden bir kıs. nahiy€Si olan Akyazııı. yakıında kaza mak üzere hareket etmişlerdir. rinde sllA.h araması yapmı.,tır. 

; Yali Fuad Toksalın verdiği konferans mını göstermektedir. me:rıkezi de olacakrtııır. * İskenderun kaza mel'kezile mülhaka _ * Gemlik 2 nci llk okul talebeterl tara. 
:::Z==========:.:::=====:::==::====:=:===========:==::======~~~=======:a tında bir nüfus sayımı tecrübesi yapılmış_ fından Halkevi mi.isamere salonunda çok 

- Hasan Bey, bizim ~o
ouğu tanırsın •.• 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : tır. parlak bir müsamere verilmiştir. Yilzlerce 
davetli huzurunda verilen müsamerede ço 

... Bu sene liseyi bitiri -
yor ••• 

••• Birkaç gündür elin -
den eski osmanlıca lugat 
kitabı dü§tnüyor. sebebini 
anhyamad.ım? 

Hasan Bey - Nasıl an. 
lamaı;sın. Yeni çıkan bazı 
gazeteleri okuma~ içindir. 

* Kayscriden Adanaya gelen ErciyCJJ spor cuklarımız çok mu af! k lm 1 dır -
futbol takınılle Adana Milli mensucat spor v a 0 uş a.r • 
takımı arasında yapılan mao "-.2 Mllll men-
6ucat.sporun gnllbiyetlle neticelenmlştlr. 

* Adana. Halkevi sosyal yardım kolu men. 
taatine 'Yeni Halkevi bina.sının inşaatı biten 

Sivas Halkevinde hukuki 
toplantılar . 

alt salonunda bir balo verllm1ştir. Bu balo Sivas (Hususi) - Şehrimiz Halkevi 
mevsimin en ne.ş'eli bir gece31 olmuş, sa.baha dershaneleri ve kurslar kolu tarafından 
kadar devam etmiştir. tertib edilen hukuki toplantılara hafta * Havzada son haftalar içinde yapılan sü- içerisinde başlanmıştır. Her hafta bir ge
rek avları çok ~aydalı olmuştur. Bunlara. kay ce olmak üzere şehrııniz in genç ve bil -
makam sa.dl Suer ve belediye, Jandarma er- . hfiltlınl · il h k ki ·· ah bel 
kfuunda.n ileri gelenlerden blrooğu 1§t1 it gın erı e u u mus a er ve 
e~tir. ' ra bu esaslar üzerind~ münakaşalar yap -
* İzmit belediye.si, Kozluk ma.haUestne maktadırlar. Her haftanın hazırlanan 

yeni elettrıt teııt.9&tl vamııq w cere10.n l'el'_ hukuki mevzuları ve etüdler aWta ve J.s-
m.!.ftlr. üfade ile takib edunıektedir. 
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Bükreş Büyük Elçimiz 
dun Romanyadan geldi 

Sayfa • ı 

Aşka · inanını yan adam 

10 s~nt!lik 
izdivaçtan 

:onra 

Her kadın -hatta 40 tan yw<an 
olanlar bile_ açık, taze ve ku
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
billi ler. Bunu, Tokalon ile te
.davi, -g_ünde- 3 derk.ika_ 10 günde 
garanti edebilir. 
Her akşam -yatına?.<lan evvel 
cild unsuru olan pembe renk
teki Tdkalon kremini kullanı-

ruz. Terkibinde Viyana üniver. 
s·tesınin meşhur bir profesörü 
tarafından keşif ve BlOCEL> 
tabir edılen kıymet!:. gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil
dinizi besler ve gençleştirir. 

Buruşuklukları giderir. Her 
sabah da yağsız beyaz renktekı 
Takalon kremini kullanınız. Sı.. 
yah benleri eritir ve açık mcsa
melcri sıklaştıru· ve cildi yu. 
muşatlp gençleştirir. 10 gün 
zarfında müsmir bir netice elde 
edeceksiniz. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Halen sahibleri . ıl!(lnde bulWl&D 939 n 4aJı.a evvelki $eneler nıahtulu at. 
yonlann Toprak MabşuJlen Othint'e aşaiıclakl ~r'la ve peşin para U~ n 

mü.,.,....... karu TIJlilıµlftir. • . · ~ 
A - Af19ııler :1940 :aen~ ~ ;:illht,yetitıe"Dd:l.r":istanl>~d~ teslim eantntf 

bulunacaktır. 

B - Bu müddet .zarfında geUrllen alyon depoya giriş sıra.sile muayeneye tft.bi tutu • 
laoalt, ince ve cabası tetrilc edlldJkten sonra. usulü dairesinde nümunest :ılınarak tahli
li -re bwıu müteakib tartısı ve ka.t.'1 tesellümü yapılarak bedelleri ödenecelırt1r. 

C - Hikeml muayene neticesinde m.a~şuş bulunan afyonlar mübayna edllmiyecektJr. 
D - Bu atyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olanların beher morfin 

derecesi ı.O. kırk bıru§ ve kaba tcııplanm\f olanların beher morfin dereccs.i c:30~ otuz 
kuruttur. 

E - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra ellerinde bulunan afyonları_ 
nı bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde atyonlarmın iptidai ve bt'l tesUnı. ve te -
aellftm mııa.melesi, bede~lnin tahdll için noterden mU8addaJt blr vekA.Jetname ile k
tanbulda münasib görecekleri blr muteme:U vekil taşin edebilirler. a.3620& 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 
... Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 

kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak oluca larına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalaklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

"' Kutusu 20 kuruştur. 
Sıh.._t Vrkaletinin müsou rlesini hairdir. e te ile satılır. 

ADEMİ İ KTİDAR 
-

HOR 081 
Tabletler! her eczanede bulunur 

tPosta kutuıu 1'255) C.lata, lıtanbul 
'•IMlt ~ ..... ,., 

EREGLi HAVZASI 
K ömürleri SatıŞ Birliğinden : 

3780 nıumarabı lkanıuna müsteniden 2/12699 m.ımaralı ikararnamenin 3 
sayılı kararına göre teşekkül eden 

"EREGLI HAVZASI 'KOY:ORLERI SATIŞ BIRLIGI,, 
Merkezi Z ONGULDAKTADIR. 

Birlikten ikömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tariıhine ka· 
dar İstanbulda Tophtı!nede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 Mayıs 
940 tarihinden itibaren de doğrudan dogruya Zonguldakta SATIŞ BİR. 
LİGi lVIERKEZINE müracaa't eylemeleri lii.zımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: . 
1 - Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 
2 - Kömürler Havz:ada F. O. B. olarak teslim edilecektir, 

Telgraf adresi: ZONGULDAK· SATlKÖMÜR • Telefon: 145 ZONGULDAK 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
Hepsine tahmin edilen tıatı 16,000 lira O

n 400 aded motosiklet aklimülô.törü paz:ı.r
Kla sat.ın alınacaktır. Pazarlığı 10/51940 
uma günü saat 11 dedir. Kat1 teminatı 

~00 liradır. Şartnamesi hergiln komisyon -
,, görülür. İswklllerin muayyen va.ldtw An

~:uada M. M. V. Satın alma koıı:n.1syonuna 

~elmelerL (1633 - 3609) 

* Aşağıda cinsleri gösterilen malzeme nü -
-ııunelerlne göre pazarlıkla satın alınacak -
:r. Muhammen bedeli 31, 103 Ura 66 kuruş, 
nuvakko.t teminatı 2332 lira 77 k~tur. 
İhale 815/940 Çarşamba günü saat 16 de Ba
lıkesir Kor satın alma komisyonunda yapı • 
lacaktır. (1632 • 3608) 

Cinsi 

12,340 Kg. siyah yağlı kö.sele. 
1,234 Çut yapılmış halde hamud. 
1,2341 Aded ıbeyaz m~in. 

1,850 Kilo dolgu kay191. 
1,850 Şaplı kösele. 
1, 850 Yumak keten ipliğL 

1,234 Aded Kantarma. 
22,212 11 Pirinç toka. 

1,850 » Paldum halkası. 
2,468 ıı Hamud halkasL 
3,700 Koçan tokası. 
2, 468 Aded Çeki demiri 
6, 000 > Adi toka. 

90 Kilo Saraç çivisi. 
122 ıı Çiğ sırım. 

Mayıs 4 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde üç defa mun

tazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

BALSAMIN Kremleri 

BALSAMIN Güzellik ekıiri 

BALSAMIN Rimelleri 

BALSAMIN Pudraları 

BALSAMIN Rujları 

FARD BALSAMIN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün Diinyaca 
Tanınmıı Sıhhi Glizelllk Müstahzarlandır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

600 
90 
30 

11 saraç lpliğL 

= ~::"ı:~~· ~Bolu, Kastamonu Oteli 
Hepsine tahmin edilen fiatı 15,000 lira olan n..aı •• 

1 - Tuhmin edilen bedeli (6354) Ura olan 18 000 kilo sabunun 10/Mayıs/940 ta.rd.hlne 
rastJıyo.n Cuma günü saat 11 de kapalı 2larlla. ekSlltmc.sı yapı!laca.ktır. 

2 - İlk Uıminntı (476) lira (55) kuruş olup §ru"tlnamesı hergiln lamı:l8yonda.n ah • 
na bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun tarli'a.tı dnhllinde tıa.nzim eıcfeoeklerl lcapalı tek. 
lif mektul>.ı.:ınnı en geQ lbelli gün ve sa.atter. bir saat evvell:nc kada.r Kasım~ bu. 
lunan kom1syomı. vemıelerl. 13262• 

' 

300 aded akümüH\tör pazarlı.kla satın alına. Tosyalı Ahmet ..... u~ .. 
caktır. Pazarlığı 10/ 51940 Cuma. günü saat İstanbulda Yenipostane sırasında Bolu • Kastamonu oteli eski müste-
10 dadır. Kat'i teminatı 2250 liradır. Şartna... ciıi merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülüm.zade Bay 
ınesi hergiln koıni'9yon.da görülür. İsWkllle. Ahmede devrolunmuştur. İri ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti. 
rin muayyen vakitte Ankarada M. M. V. sa. :s -
tınalma komlsyonunıı gelmeleri (1634.3610) yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir 

* * * Askeri evsaf dahilinde ve yeni çuvallar ı. 
l\lanna.ra Üssübah'ri K. Satınalma Ko. 1 tarihin• rastlıyan Çarşamba günü saat 11 • ~~d:O Tekirda~ınd1L anbara. tesl1m şartile J 

B kanlığmdan de pazarlıkla. eksiltmesi yapılacaktır. n yulaf ve 300 ton arpa. pazarlıkla sa-
aş • tın alınacaktır. Arpanın 4ta.t1 teminatı 3690 

1 - Komutanlık ihtiyacı için içlnde 250 2 - Dk teminat~ ı73h lira •25• k~ olup yulıı.fın kat't teminatı 6787 lira. 50 kuruştur 

TÜRKİYE 
ŞiŞE ve CAM l=ABRIKALARI 

AN O N l"M S O S YE T E S l N DE N : 
gram torikten mamul safi balık olmak üzere şartnamesi he~ gun komh,7ondan pe.rasız Tallblerin 8/ 5/ 940 Çar~ günü nat 13 d~ 
(f790) kutu balık konservesi pazarlıkla satın olarak ~lınabuız:. kanuni vesUralarlle Tekirda.ğında Tümen sa. 
o.1ınacaktır 3 - Isteklllerın 2490 sayılı kanunda yazılı t al k ı~. " ..,A .... 

• r.:.. tte m ma om..,.,onuna mura.caa ..... .u. 
2 - Eksiltmesi 6/ 5/ 940 Pazartesi günll sa_ vesalkle birlikte belll gw.ı ve san Kasım- (1630 8606) 

at 14 de İzmltte Tersa.neknpısında:kl kom!s. paşada bulunan komisyona mllracaa.t.ıa - * -
~on binasında yııpılacaktır. istekliler her rı. .-3587ıı 
gün şartnamesini görebllirler. * Aşa~ıda ~zılı :nevad pazarlıkla 13/5/940 

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikamız toplu olarak s~rı renk ~işe imal 
edeceğinden imalat miktarının , 14yıkile taay~On . e~ebılmesl . !çın al!ka· 
dıulann en geç 16-6-940 tarihine kadar senetık ıhtınaçları !çın fabrika· 

mıza sipariş vermelerini dileriL 
Bn tarihi geçecek olan siparişler ancak 9':11 senesinin Temmuz ayında 

ı - Tahmin edilen bedell a607fü lira olan Çarşamba. gunü hizalarında :Yazılı saaUerde 
3 - ~ın~~n~h~~~w~ın~~.uo~~n~~~ ~~9 1~cl~p~~~~~~~~~ ~~~'••••••••••••••·~~~~~~~~~~~~~~~ 

25 ıkuruştur. . - e&ki MUşlriyet daire.sinde ntm alına komi,, > Ç O C U i< H E K 1 M 1 

imalata alınabileceğinden keyfiyet şimdiden ııan olunur. 

4ı - Muvakkat teminatı 89 lira 82 kuruş • rnsUıyan Pazartesi günu saat 11 
de kapalı Yolluna eelmelert. (1631 - S607) - s t 1 k p·, a o Dr. Ahmed Akkoyunlu 

htcklllerin bu işle alakadar olduklarına 2 - bk teminatı •455• lira •63• ktıru.ş olup xu:rı Lira 
1 ~ ::::~ ıSteck. markalı yeni bir piyano satı. Taksim • Talimhane Palas No. ' 

tur zarfla eksiltmesi yapılacaktll'. Mtkt Tutar T tı Ci:nsı . a 11 y n ~ 
dair vesikaları ve temlnatla.rile birlikte meı- şartnamesi her gün komisyondan alınabll1r. -- Jıktır. Beyo~ıu Aynalıçeşme Puta han 2 t 16 t 
kOr günde dcomlsyon başkanlığına müracaat 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta • 13,500 1688 254 Nohud 10 numaraya ~ergün öğleden aonra müra- Pazardan maada hergOn saa en 
etmeleri. (3541) rlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 5100 1836 276 Sa.bun 11 sonra Telefon No. 40127 

,. caat. -----~~~~~~~~!!!!~ * teFJlf rnektubannı en geç belli gün ve saat- 3500 525 79 K. Mercimek. u; .. 
ı - Tahmin edilen bedeli e9750.ıı lira olıın w-n bir saat evveline kadar Kasımpa.şada 17'7,000 26M 399 Saman. 16 Dr. IHSAN SAMI 

13000» metre kaputluk kumaşın 81Mayıs/940 bulunan komisyona mürac~tıarı. 135861 * Gonokok A ... 
151 İki.şer bin i3tihkAm modeli ve sekl?.er bJn ~ 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 

Ereğli KömUrleri İşletmesi Kömür satış şubesinin bilumum meTcudat, 
teahhQdat ve ınatlObalı bUtUn hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı kanunıt 
mUsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı kararı hQkmOne göre 

Teşkil edilen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERI SATIŞ BIRLIGl'ne 
devredilmiş olduğundan alakadarların her torlu işleri için 16 Mayıs 1940 
tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKT A bulunacak olan Adı gaçcn 

Satış birliğin~ mUracaat etmeleri. 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktölrüğünden: 
ı - 1000 aded portatif çadır dlktirilccektlr. 
2 - iPazarlıkln. ihalesi 615/940 Pazartesi günü saat 14 de Y~ilköy hava aktarma 

anban satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin şıırtname ve nümuneyl görmek üzere lbergün ve pazarlığa girecek
lerin mezl."Ür giinde temlnatlarile komtsyonwnuza müracaatları. ı35Sb 

A.di kazma, kürek sa.plan pazarlıkla satın BelıotuJdup ve ibt.illtlanaa karp pek 
aJ.ına.caktır. Muhammen bedeli beherinin 16 teıirli n taze atıdır. Dinoyohı s.Jtu 
kuruştur. İhalesi 7/5/940 Salı gttnü sa.at 11-
de Çana.kkalede Müstahkem Mevıti sa.tın aı. 
ma komisyonunda. yapılacaktır. (1636-3612) ,,.. 

Hl.kemi ıve ldm~ev1 muayenelere tlbl tu • 
tulmak üzere 20,000 t.ılo sade yatı 6/5/940 
Pazartesi günü saat 1-0 da ÇQnakkalede Müs
tahkem Mevki satın alma komisyonunda pa

Mahmud türbeıi No. US 

elimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonu ilanlan 

zarlıkla satın alınaca..ktır. Beher kilosu 139 ---------------

Tümen birlikleri için (900) Ura1Jk kösele 
ve (100) liralık nalça, lta.bara, kundura ipl 
ve çivinin 6/ 5/940 Pazartesi gilnlt saat 10 da 

t Dr. IHSAN SAMI - ... pazarlık ile alınaca.ktnr. Tallblerin belli ıtlln 
kuruştur. (1637 _ 3613) 

* 6000 kilo şeker 10/ 6/940 Cuma günü saat 
10 da pazarlıkla satın alınacaktır. İs~k!Ue
rin Manlsada Tümen sa.tın alma komlsyo _ 
nuna gelmeleri. (1638 • 3614) 

* 10 ton 4 Mm. galvanizli düz tel. 3 ton 1 
Mm. siyah bağ teli. ı ton 1 Mm. galvanlzU 
ıtıağ teU. 7/5/940 Salı günü saat 10 da pazar
lıkla satın a.lınacaktll'. İsteklilerin Çanakka. 
lede Mfrsta.hl.."'6lll Mevki satın alma komLs -
yonuna müracaatları. 0639 _ 3615) 

_.. J y Q L Q j J ve saatte kat'i teminat paralan n kanunt B A K T E R veslkalarlle birlikte Selimlyedeki TO.m.en ae-
LA B O R A T U AR 1 tın alma koml.syonuna gelmelerl (3817) 

Umumi kan tablilatı, frenııi oolctal * 
nuanodao Wauerman ve Kaho teamül· Sellmiye garnizonunda.ki birliklerle Hay • 
leri, kan küreyvatı nyılmuı, Tifo ve ııt· darp~ askerl hastanes1nin ihtiyacı ola.JI 
ma butalıklan teşhiıi, idrar, c.,rahat, (6500) kilo sığır eti pazarlıkla. &abn aıınacat. 
balıam, kaıurat v• ıu tablilab, ültra mik· tır. İhalesi 4/ 5/ 940 Cumartesi günli saat l~ 
roıkopi, huıuıi atılar i.tibzarı , Kanda llre, dedir. Tallblerln belli gün ve so.n.tte kat'i te-
şelı:er, Klorür, Kolle1teriu mllctarlarıoııı minat paraları ve kanuni vesik:ala.rilo birlik-
tayini, Divanyolu No. 118, Tel: ro981. te Tümen satın &lma komisyonuna eoıme • 

lerf (8618) 

• 


