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m uzam bir donanma toplandı 
·ıoy mlihim 

nakliye gemil · i d 
refakat ediyorlar 
• 

ltalga gazeteleri müttefik 
donanmanın hangi maksadla 

Akdenizde toplandığını soruyorlar 
Yeni bir SelAnik cephesi mi kurulacak ? 

Londra 4 (Hususi) - Şarki Akdeniz· ı 
de tecenunil eden İngılız - Fransız do -
nnnmaları, kendilerı i hı tayin edJlen üs. ~ 
l'or e me\ ki alma a lnmı lardır . 

.B b ge r n n 1 kcnden-
yeye varması, şehirde büyük scvlnç u -
yandırmı.ş ve hararetli tezahürata veslle 
olmu tur. 

Bu münasebetle şu nokh tebarüz et -
tirllmcktedir ki, şimdiye kadar hıçbir va. 
kit Akdenizde bu kadar muazzam donan· 
ma bir arada toplanmamıştır. 

Filoya nakliye mlihimmat gemileri de 
refakat ediyor 

Londra 4 (A.A.) - Royter ajansının 
İskenderlye muhabiri, bir müttefik fi • 
losunun ıiskendcriycye gelmesi, Büyük 
Brltanyanın, Şarkl Akdenizdeki huku -
ikunu icabından müciafaaya sadece kadir 
değil ayni zamanda azimli de bulunduğu 
nu isbat ettiğini bildirmektedir. 

Royterin bu muhaoıri, filonun 7Jrhlı
lardan, kruvazörlerden, muhrlblcrden, 
denızaltılardan ve mühimmat nakliye 
Cemilennden mürekkeb olduğunu haber 
vermektedır. 

ltalyanın 9 •affı 1ıarb gem.bine mu.Jcatxt mü.ttB[iklmn 29 saffı 1larb gemiler 
t1ardı.r. Yukarı.da ltalyan g'mıilf'rini blr manevra esnasında g"rilyor8ttnu.ı 

İtalya harbe girerse 
• Belçika gesetclorine göre 

Brüksel 4 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil· 
din yor: 

lngilizlerin meşhur denizci 
Belçika gazeteleri. bır Fransız - İngi

liz filosunun Şarki Akdenize glSnderil • 
muharriri vaziyeti tetkik ediyor 

mesi ve Mısırda, Yakınşarkta, Balkan- iİngilizlerin meşhur denizci muharrlri altında çok enteresan bir makale yaa-
larda büyük bir asabiyet hilküm sürme· kumandan Keble Chatterton, cPeople> mıştır. 

(Devamı 3 üncil sa.1/fada) gazetesinde c!talya harbe girene> baılığı (Devamı S inci sayfada) 

Başvekil Ankarada 

Ba.gvekiZ Diyarb111vırda imcır pldm hGkktnda veril6ft iıahata dtnlerken 
(Yuma tmoli -.,lada) 

Belgradda kadınlara 
şehri terketmeleri 

tavsiye e "idi 

Norvecte harb 
9 

şidcletlE) 
ele a ed·yor 

Norveçlilerin bir muvaffakiyeti 
Kont Cianonun .gazetesi : "Norveçte 

harb henüz bitmemiştir n diyor 

Acı bir esaret levhası: Danımarkada zıı bit ve askerler Alman ankerlerine !el4m 
vennek mecburiyetma tutıılnıuştur. (?.erim bu sahneyi göstP.1me7ctedir 

Londra 4 (Husus!) - İtalyanın hanci-ı cTelegrafo,, İngiliz kuvvetlerinin cenu -
ye nazırıı Kont Cianonun gazetesi olan (Devamı 3 üncil sayfada) 

CMESIELEILER:J 
Bn nasıl amator sporculuk ? 

Klübünden elli lira almadan sahaya 
çıkmıgan f utbolcüler varmış! 

Bizim spor te~ilatunıı. nizamname • Birçok oyuncuların ötedenberi klilblerl
ılle. takımile amatör htlviyet taFJ na para ile bağlanmış olduklanru, yahud 
beynelmilel amatör spor te§kilAtına da • klübün kendisine ça~tığı işı. klübde kal· 
bilis. Spor işlerimize çeki düzen verme- mak şartilo temin elmiş bulunduğunu bl· 
ğe çalı.şıp ıbeden terbiyesi teşkiJAtını ku • llyoru.ı. Nihayet masum bir profosyonel
runcıya kadar, maalesef kurduktan sonra lik denilip hoş görülmek mecburiyetind• 
da klllhlerimlzln profesyonelliğe doğru kalınan bu vaziyetin son günlerde bazı 
dolu dizgin gidişleri frenlenmiş deQUdir. \ Devnnu 2 nci sayfada l 

Frenginin 5 unnde tedavisi 
Doktorlarımız, A~srlkalı doktorların 

keşfi hakkında ne diyorlar? 



Z S•yfı 

Her gün 
-····-

ita !yanın hesablarında 
Yanzlacagı gün 
Gelmiş midir 7 

Ekrem Utakhgll 

Daılga yolunu deığ~rdi. . 
Avııupanın şiııkr1 kısını:nır ~ hiç 

değilse ıurzıun bir zaman ıçin sük.fm dev
rarlne girmiş farzedebiliriz. 

Norveç ve Danimarim hadisesi kü -
çük ti.evlet için lbüyü:k bir ders o~.du. . 

1sveç, Felemen!k. Belçika hergun bı
mz daha hızlanan bir ~".relle ne kadar 
rnüıDkünse ha-zırland!lar. Buıgüıı. muh
temel ıbir Alınan taıarı1WOOa karşr çe-
likten siper içinrlOO.irier. . 

Esasen resmi Sovyet aja!nsının bır 
tebliğinden aıriliyoruız ki: 

esimli lllakale ı 

SON POSTA 

= lhtigarlıgan ve ihtiyarlamıyan kalb 

MayL~ S 

r l Sözün kısası 

Erkekliğin şanı 

~---- E. Ekrem Talu _) 

Ş u insan denilen mahl\ı.k baznn ne 
kadar tuhaf oluyor. Eodaddanberi 

nesilden nesle kötü bir mlrns olnrak intikal 
eden bir takım münasebetsiz telrıkkllerl dil-
f{inmeden benhnsıer. onları rnsgele Hade -
den çekimneylz. 

Geçenlerde, memleket 1çerlslnde seyahate 
çıkmıştım. Uğradığım yerlerin birinde olduk. 
ça. akıllı, uslu görünen ve cerbezesi hoşu. 
ma giden bir adamla sohbet ediyordum. Blr 
aralık göeilın muhatabımın yakasına ilıştl. 

Orada, drnnıldanan beyaz bir noktacık gör. 
mfiıtüm. Çekine çekine: 

- Arkadaşı dedim; ya.kanda bir kehle yü. 
rüyor gnllba? 

O, yuzüıne hayretle bakıp, cevnb verdi: 
- Ne 9lkar, bayım? Kehle erkeğin şanı -

dır! 

Daha böyle nloe ·~· telfi.kkl edllmiş nıü
na.sebctsizllkler ha tırlarmı .. 

-- cAlman-Sovyet ademi tecavüz 
iülw mucibince ilki hafta evvel Mos -
kovada bir istişare) :ptlm:ş ve bu isti
J.':l'.lre netires:nde İsvcçin ıb' '.3raf kalma-
-.- icaıb Bir z:ınınnlnr çeşid ç~id bıyıklar moda 
sının iki kkld ttarafın mıeııfaati · m - 1d1. Çoğu bnkınısız, Allalıın ynrnttığı gibi, ter. 
b:nda!n ol~ anlaşı1mıŞtl:r. Bir defa ledlğt gündenberl kendi haline bırakılmış, 
bu baiknmdan, o:xnıra da Almanya hem Bır insan kendisinden bahsederken: U:rumnın her uzvu glbi kalbi de zamanla ihtiyarlar. Sena • çorbaya, ha.,:ıfn gırcr, nezle mcvsımlnde 
İsveçten. hem de bi Norveçten bü- - c Vaktile fek haristiırı> demesi va'ki değildir. Zıra Jn - lerin tesıri altında gençliğini doldurmuş olan bir çok hisle- 1mndlllenir, mahyalanır, s:ıhlb! tüttin, enfl-
tün iSted.iği ilk ~leri ala!hilecek san ya bari tir, ölünceye kadar haris kalır, yanud da de - re :Uıkayd kalır, iakat hırs bahsinde hfıdiae beraklsdir. zira ye tiryakisi ise zifirden ab~la§ır, mus:ıllnt 
\ra:.n...nnıt.o g:oı.....A... olın doı.,,..~le 1sve- ~ild ıı. tı __ ,_ı • 1 h d rd olduğu çehreye bir antipati verirdi . 

.... J .... .,._ "'.u•uq "°"J ,,.,. g ır, uaya ıoaA.11' geçer. yaş a artan ırs o va ır. 
çin herhangi b•r Abna.n: taarruzundan - Yo.hul Şunları blrnz kırptırsana! Dcse-

~t~!lr ~roldıuğuıe1r1.~hA;~;_y~a~n: fm.~u~~t~ buo:ı~ :Et= b::::··~:::~: 
011.IC>l t'Uk: .l!lUd•• ... ı H<l Jnglltered• "BY ve ~arkı söylerken d3Jşilp - Neye ettin bunu? Diyenlere o, a:ynl ce-

dur,u t lhlikelere ~ir yentsini ilAve et- rr1ı.,·ıane ;ıinı" harb ı.1: Hergun bı·r fıkra 1 YÖlen bı·r akt I " valbı verirdi: 
rrrlyece!!i de imUha;klkaktır. ı i r 8 - Knrı boşamak erkeğin ş:ınıdırll. 

İm>eç, Felerooıik ve Be çtkamn m:ıh- Son zaman!llrda İngilterede tasarruf E ---- 1914 h b' · ·rn d b' 1 Bu ıknbllden daha neler, ne herzeler vnr-
k • Şimdi anladım ar ının 1 nın an ır sene evvc' dır: Hnnt.n.J. adam, iğrenç mertebeye \o.rmış 

temel bir Alma~ ıtaa~"'lı kor - içın mühim b::ı.zı cereyanlar baş göster. : Avustralya aktrislerinden Florrie Forda, şi.şma.nlığını «göbek erkeği frulldırl dl. 
1'YY'Var3k b'r vaz:i'\.·ete e1 • olma nna mıştir. Gerek vapurlardan istifade ed'l- :.· Tehlıkcsiz bir deli, akıl hastalık , ibır' tngı·liz mu-z.ı·khol"rtd Ti n ' Je ··-J ., u e c pperaryı a. müdafaa eder. Kavgacı, atak, nobrnn kişi 
mukabil Almanva ~ ·me b·r cep - mesı, gerek paranın memlekett~ kalması : lan ha tanesınin ba!-ıçcsir.d., dolaşır- dında bir şarkı söylemişti. Kendisi tara- bu kotu huyunu er.kekliğin şanından sayar. 
he ynpmaJk fikrine yanaşınodıncları da ıç n bırçok m ddeleı-in sarfiyatı son de- ~ ke11, çilek fidanları 1le m"§!JUı olan fından tertib edilen ve fevkal5de bir mu- Kafayı dumnnl:ıyıp sokakta yalpalamak, nL 
meydandadır. lşte hı her dolayı- recede tnhd d edılmiştir. i bahç vanı gornui.§ıi.i. Ne yaptığını vnffakiyct kazanan bu şarkı hart> çıkar ro. ntmnk: d:rkckliğin ~nıdırlJ> 
siledlr ki. Avruıpan !'imal k s:rr.: Bu cuml den o arak çay ve tiitüne ıla- ı sordu. Bahçıvan: çıkmaz İngiliz askerlerinin yürüyüş mar- Hanı ya, ı.nsan buttin bu .şanı teıfıkkl e-
hlç d ğilsc tm.ın bir 'ZDl'!Ila...'l ·çın sii.kftn nı hnrbedılmi tir. Bu hareketm b da - Ç lcklerc gubre döküyonım. l dilen .kepazelikleri, iğrençlikleri akla getir • 

b ek 1 Bald b 1 kt d şı ormuştur. Bugün ayni şarkı haltı eski dikçe "erkekliğinden utanacağı erkek doğ 
deıvresine girnrlş farzedebiliri~ e .i aşv ·ı vın u unma ır. Dedi, deli dil§ündii, ba1ıçıvan o - rağbetini muhafaza eylemektedir. duğundan nedamet edeceği gcliyor. • 

* 
Baldvin bu hususta sık sık ha ka hitab mm ne düşündü.ğünıl mera't etmişti: Ge h ft , tk" Fl . F d 
ey emektedir. Halka nümuneı ımtisal ol. - Ne düşünüyorsun? t çct . adö~san a dar ld ~rr~ ld orbue Kel~cden, pırasa bıyıktan, iknn boşamak. 

n.aı.- '\JV'llumı d0m.:ı irdi. mak üzere "ay ve tütünü terkey1ediğini am ye mış yaşın 3 0 U6U a e tan, zıızurna sarhoş olup d:ı. cltllem.e rezil ol.. 
..._, .. J - ~~ :ı - Hak katen deli olduğumu şimdi i k 1 b h . rı . t d . dO maktan gıt}Ti cinsiyetimize iıüv.lyctuntzc 

Avııupaının ~linde iık!i tarafuın kar- b' dırmış' tir. l d d · i şar ıyı yarn ı a nye ı enn e avı c ı. • 
..-~·- an a ım a.. I kt ld kl Ab d h t . d §an izafe edecek hiçbir şey yok mu? Besbell' 

~ı!kJı azm'ne çarpmak da~ lacak sahal Geç nkrde '\ rmi olduğu ve çoı mü- - N den anladın? • ~el\ o ~d:~l aı: leen a~.a~esı~ e bulamadığımız zamanlar olmU§ vo bu mü 
buılaı:myan hroib reh oosi yeni blı- isti- ba- ka b k taraf ndan dinlenon hı- -A llılar mc eT çi1eğe gıi.1Jre dô. 1 ;oydC'r :!r e e .. ş8an1:

11~. ırb aç e- nnsebetsiz telilliler bize o vakitlerden knl-
lınmet akh. tabe ni su .. rle ikmal eylenuşt r: ke~e ş. Halbuki ben §eker döker İ a e t etmıştır. a~ a r ~ şar- mL:ı, kalmış anının, o va.kltJer bizden bugün 

Şimdi gözl~r hıanta Avruıpanm şi- c- Yırmı mı yon İn iz benim y •• ptı- ; yerd'm, i kıdan son:n gene ken~ı e~erler.md n ne kadar uzak! TelA.kkllerimizl de onlar ka-

malindi?n a.ynlara'k. cenUba ~; ini- ğun gı"bi t e tng tere ve bü. cGood bes e> şarkısını soylerkcn bırden- d .. "~ ,_, t ak kaf 
.......,.. ' J '-. .,,/ b d" " "lm" " K d' milr ar ~uş ırs , nmızı zamana uydur. 

ytır. yük tı r ıyı k etmiş lurlar. H m para- - -- :.re P 0 uştür. en ıs ne ı ce. s:ı.k olmnz mı? 
üç gıündenberi yenı ibir harb saha mız .m trop ı. da k ır, hem de bu g bi çiirçilin naze alayı yapılmıştır. c ek. re 

ile yenıi !bir muhareberrn rnWı!emel mad eleri taşıyacak serd~ v purlarımız Hayranlarından I . tJe.11ı a.Lu 
rz:uhı.mm lba1ı:sedili ar. :her yerde daha lüzumlu şeyler taşırlar. Çay ve tü- Ggenc hı,_ ' Bir ngiliz lirasına ....................... -.................. -............... _ 
İıta.lynrun i~ini . 'wruz: tün olmaksımı da yaşaynbilıriz. Şek ri . . . ~ t l Meseleler 

Mut:tefik damımnamn mühim bir de son derece tasarruf ile sarf yl meli- lng.l z bırıncı Sf'l 1 an tJapur 
kısım A'kilenlııe geldi. Malta ile Sur 'e yiz1> lordu C:hurchi1lın Amerikan ımilyonerler'inden Madam 
w M.ıısı.r sa!hffierinde ihti'}"'tl!t teclb'rlcri aşın d cede hay- Katrm Nillro1son geçen ay, İngiltere 
al~ Yunreııld..a:ım 10 S'.Jlı1f ihtiyat za Kalıirede fevkalade güzel ranlarmdan olan hülkllm.etine. sahih bulunmakta olduihı klüblerde nahoş hadiselere sebebiyet ver 

bu genç İn iliz kı. diğini duymakla müteessiriz. 
bitini silah altıma ~ığl işitildi ve bir kadın herkesin yatl sntıttşıtır. Diildkate değer ndkta şu... .. .. 
nRı~t AmeriJmnm dıa ~ kar..şarak zı. b:ıb ı n da bır dur ici· bir İngiliz lirasıına satılan bu Haber aldığımıza gore, kcndısını tam 
t~ıyaıra ihtiynt vıe itid 1 tavEi)elerln _ merakını mucib oluyor... bahri)clı olması- yat 1 so.ooo tngilız lirası! iloymetinde _ profesyonel nan edip, klilbünden em li-

,_~· T ı..1.:oı.- nın tesıril göğsü- dd lt . 1850 to d B t ~- ra almadan sahaya ç\kınıyan oyuncular de bulundu~ OOV.K-"Jıuı. elli.lllU::, mu - Son haftalar içinde Kahirede fev1aıl1l.. r. acmı n ur. u ya ÇOJ\ • • ~ 
~;....;;,...~beri ne bir çapa otuı t- ..,_;~~.,ftp 0 . " te rk ibuluınıme.ktadı varmış. Bazan ıhtılaflara yol açan bu ka-

haırdbeninı i '6':.ı ........ u..<..... ara S'ra de guzel b'r kadından bahsedilmektedir. tuğu gıb' şapkası. ......,.Y...._ Jr sura ıma ı . . r. bil vaziyetlerin klübleri sarstığı dn a)Tı-
sez11erek sonra unu~lan tehliıke ger - Kahırenın en bü;uk. otellerınden biri o - na da Çö~çil kru- Kadın 'bunu vatnn:perve.rane bır Jest o- .ca ilave olunmaktadır. 
ndl.4ten .. -117l~ m r? lan Grand Hotel de .ikamet eden bu ka - \'azo"rü manasına laralk 1 liraya satıruştır. Aslen İngiliz Futbol v • t 
~.. ı~ . N. oynamagı geçun vası ası yap. 

Nlsnnrn 21 incl günü Roma şehrinin dm. ~di~e kadar .görülme~.ik ~zellik - gelen hır tahlisiye olan~ Katenn ~lam, ilık .ıro- mak zorunda olanlar varsa, spor teşkilfi -
fild kardeş ta.rafından hırıuluşurmn yıl de muş,. ~a~ irı sıya~ _?Ozlerl hari • ı simidi kokardı yer casıından milyon İngıl'i.z lir~ mırn~ tımızın profesyonel olması icab eder. 
dönümüne ~ ediyordu>. Bütün kuU'ıde ımış: ~~e He goruşmez, saatler- leştirerek Londra- sa iJronm'l.lştu. Satış. ~avclanamesı Kim bilir belki de bu sayede şu cüce fut-
şehir &:m.anm v.e ıbüii.iın ga-ı.eteleııdıe Sin ce penceresı onunde oturur ve arada sı - nm en mutena :r{c~ııkıta llıman daıresiınde yapılım.~ - bolümüzün seviyesini biraz daha yüksel-
-yor Mussıolini'nJn yeni cmıri o'kwıdu. rnda şarkılar mırıldanırmış, 1 yerlerinde dolaşmıctır. Bunu gören ve tır. tiriz de .. Yok, gaye tam amatörlük ise, 
b _:...:ı . Boynunda bulunan pantantifindc ikı ı..-ğenen dığer İngı~liz. kedınları da ken-u 'tllıııı.nıe. uc 118 k l sporu. klübü, at cambazhanesin~ çevir • 

- Çalışaıcağıız ve sil hlanacağ:::z. de- nded siyah inci bulunmaktadır. Si~ah fn- disini tnklid e+.mişlerdır. ıvıaymun ıl arı mekte de mana yoktur. Bir takım kap -
cilcr de herkesın dikknt nazo.rlannı çek •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• niliyordu. Bir wlh havasmdan bahse - T A K V t M hülasa sından saçlara ilaç f rislerle klühleri sarsmak, spor heyecanı· 

dil .1,.__,.:ı,.. mektedir. k' k .h t ·.r...,.........,. na. zev ıne zarar verme , nı aye spora 
Dört gün romu Nnıpolide deniz rl'.?lrl Sinema aleminde geni MAYIS Cenubi Amerikada Penı'da bir cild ihnnet sayılır. Klüblerimizi de bu işda 

İtalyan topraklan mahsulaiırun sergi - doktoru saçların sukutuna mAni -Olmak kabahatsiz saymağa imkftn göremiyoruz. 
si açıılac~t-rr. Şimldiden 'büfün gazete- bir hadis~ Rumi •911

• 5 Ara1b~5;-ııe ve yeniden çıkarmak için bir ilAç bul - Zira, gizli profesyonelliği ilk ortaya çı-
lerhı ilk sayfalan 1ta4yaımn sulh esna- Gösterilmesi üç saat kırk dakika süren 

1
- R.e.mi usa - muştur. Bu illç m:1ymun aaçlannın hU - karan maalesef klüb idarecileri olmuşlar 

ınnda elde e'lltiği mt.JVaffakiyetleriın sa- ve son asrın hasılat rekorunu kıran N;:ı 1940 K:Om }asasından elde edılmektedir. dır. Birçok oyuncular tanıyoruz k;, klüb 
yısile dbluıdur. Bununla iberaıber sulh- cRilzgarla savrulup giden~ filmi, sinema ==-- Bu serom baştı zerk edilmeden evvel idarecileri tarafından zorla profesyonel 
ten bu lkad..1a' istifade eden İtalyanın Aleminde yeni bir hAdise yaratmak üze- PAZAR baştaki saçlar tamamile yolunmaktadır. yapılmı§lardır. Bu hareketler diğerleri • 
yaııın ha~ girebileceği de !kaıydedil - redir. Film sahibleri, :film nüshalarını uüNI::Ş Rebiülevvel IMSAı< Ondan sonra tedavi bqlamaktadır. On nin de ayni yola gitmesine sebeb olmur 
meıktedir. Bu. doğruduır. Şimdiye ka- gayet yüksek flatln kiraladıkları için, A- .... ü. .:;, o. beş günde yeni saçlar çim mLSali nefV{l • tur. Sporcuyu maddeten de himaye pren• 
dar ar.taya atılmış olaın. bllınd.an som·a merikadnki 700 sinema bunu gl>sterme- ' M 27 2 67 nema bulmaktadır. • sibine taraftarız. Ancak sporumuzu köti). 
da a'6rla<:~ olan bin~roe ıpropag:a-ıda. meğe karar vermişlerdir. o 46 7 '9 Bunda mühim bir mahzur vardır. O profesyonelliğe giden bir yolun başında 
tahrik ve ZE'Jlliıni ha.zırlama rivayetle - Ot!• ikindi Alı:Ş«m y •• ,, da bu yeni aaçlann tam.amile simsiyah gördüğümüz için, kulağımıza gelen es -
ri arasında "tr-\·1nn lbu ,:ı,,,;:;.......,:ı.,.r. Evet. gününe Usıdüf etti. Bu tesad'üf üze - ol.maaıdırl Maltlm olduğu Ü%ere maymu- rarlı pyialann tesirile bu mevzu üzeri 

Jr- '"""G•·wu~ f. ed :'L S. O. S. O, S. D, S. O, 
İtaeyn lbu:g:i.inden yarma haııbe girebi - rinde dilşüınülına:l lca:o en rnu.uim V· 12 ıo 16 04 19 06 20 ô6 nun kıllnn hep siyahtır! Şimdi Peru'ya de durmağı faydalı bulduk. Sporumu, 
lir, fııbt hami vıüzde )"1Ürz lkazmıaca - bir noktadı.T. E. li 02 8 ~5 12 ı 46 giden saçsızlann sayısı tahmin edilemi - büsbütün keşmekeş içerisinde bırakma -
ğma, lhlç 'Z:ıElrnr ''htimali olm...""'<lnn ka - F.Jcrem Uşaklığil yecek kadar çok imiş!.. mak. gayesini, nezahetini kayb tmeden 

(Baştarnfı 1 inci sayfada) 

~.oma hW<metu-· gün girebtrir. yolunda yürümesi için daha esaslı ted -

Bu gi\n. İta~arun h blarında aldana 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A t birler almak icab ettiği kanaatinı ~ ıyo.. 
calğı bu n gebn - dir? Yahud d ruz. Ya amatörüz, ya profCS)Oneliz! Bµ-
ya'k r'? El' sanrnıyoru Gaz telerde okumuşsunuzdur: 800 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz, ~O yıldanberi tyi nu kat'iyetle <tesbit etmek, .,por istıkba -

T ed:ivoro.z. Belediye 'l'atsim gazinosunu icara vermek i tediği zaman kötü bır gece hayatı yapmaya çalışıyoruz ve şehrimizin bi- limiz için zarurld'r. Futbolümüz gittıkçc 
hl Bir tehlike valnız bir tek taUb çıktı, bu talıb de Türk veya başka ırktan ricik büyük gazinosunu ~letebilecek kabiliyette bir adamı tedenni ediyor. Kurtarmak hangi pren-
'1 r mu mmadır. Fa _ bır vatıındaş değil, bir Ronınnyalıdır. bir ecnebinin §ahsmda buluyoruz. sibc mütevakkıf ise onu yapalım. fakat 

m , ili \yaıt ted _ I ikisi arasında bocalayıp büsbütiın i i Çl 

tirlorinin ~ıınmasını muciib olması Nor s T E R 1 N A N, i s T E R 1 N A N M A l ğırından çıkarmıyalım! 
'CÇ hadisek?rlnin 6011 safhasının son Nusret Sııfa C•)~kıın 



SON POSTA Sayfa 3 

Beden Terbiyesi Direktörlüğü 
istişare heyetinin kararlan 

İngiliz muha efet 
liderinin dikkate 
şayan bir nutku 

Norveçte harb şid etle 
devam e iyor 
(Baştarnf ı l inci sayfada) 

bi N orveçten çekilmeleri hakkında bu -
~n neşrettiği bir makalede, bı.. hareke -
tin menfi ıbir tesir uyandırmış olduğunu 
kaydetmekle beraber, czcümlı:! şöyle di -

E 
• Norveçteki vaziyet 

Sab ·ı:eşm~k üzeredir 

Jimnastik ve İzcilik adile yeni bir 
federasyon teşkil ediliyor 

"Millet cesur ve azimkar 
şefler istiyecek,, 

yor: Yazan: Selim Ragıp Emeç 
- Cenubt Norveçin tahllyesi harbin --- . 
t. · bak d k t" b" A 1 a .. ?orveç hurekatmın aldığı şekle gor• 

ne ıccsı ımın an a ı ır mı s yı ~ ... ,. Trondjem şimal mıntakası lleri b 
lamaz ve sayılmamalıdır. Norveç harbı hattı fasıl olmak üzere Norveç iki kısma ay 
henüz bitmemiştir. Yapılan hareket. bu rılmnk suretile şimdılik bu mesele tasfi.Y• 

Londra 4 (A.A.) - Atllee, bu akşam harbin yalnız bir safhasını teşkil etmek- edilmLş sayılabilir. Bu hattı !asılın cenub 
Ankara 4 (A.A.) - Beden terbiyesi' bir federasyon teşkilinin Başvek!lete ar. radyoda söylediği nutukta demiştir ki: tedir.> Almanların, şimali de müttefiklerin elinde 

ıenel direktörlüğü istişare heyetinin 29 zını kararlaşt~ır. Zannederim ki millet. bıze bu buhranı . . . 'k I dlr. Görünüşe göre, kral Hakonun riyaseti 
Nisan Pazartesi günündenbe:,'1 devam et- Bu tOP.lantı!arda, sporcularm sıhhl m~ geçirtecek kabiliyett• ce.sur ve azimkar Müttefıklerın Narvı te çev rme altındaki Norveç hükfimeti, merkezi belki 
mekte olan toplantıları bugun aona er • ayenelenne, cezalandırmalarına ve mer fl . r kt' hareketleri Narvlk. belki de Troınsö olııcak olan ıımaı 
ıniftir. Bu toplantılarda tah.!isatın sureti kez te.şkilAtile Mlgclerin hesab iıtlerlne şet=~ ıs ıyece ır. Londra 4 <A.A 1 _ İngiliz ra.dyoou, Nar - nuntakasına çekilerek tıpkı Umumi Harbde 
tevzii üzerinde kararlar alınmış ve büt- dair olan tallmatnamelerln gelecek iç - .u~iliz milletinin vezifcsini yapacağı - vikın, dün akşam karadan ve havadan boın- işgale uğrıynn bazı memleketlerde olduğu 

nl 1 k ı t h timaa kadar hazırlanması için husust en- na eminim. Biz işçi partisi mensubları, bardınlnn ~'"lldi'l'ini ve müttcfık kıta.at ta. gibi hukuki surette memleketini tems.l.l ede. 
çeden federasyo ara ayrı aca o an a - CÜm"'nler teşkil edilmlş ve aenel direk - ""' 
i t tl taksl'm olunaca~ı ve " ,.. kendi vazifemizi yapacağız. Millet, bil - ra.!ınd'"'' 'b;,. "S>Virme hıı.reketile ku...,tıldı - cektlr. ı sa ın ne sure e K t6rlük merkez teşkil~tınm vatifeleri, ec- ...... .. Y" '#-

han~ ~ere sarledilecejtl müzakere ve nebi sporcularla temas VP. mtlli Olimpi _ yük fedakarlıklar yapmağn amadedir, ye. ğını ha.ber vermoktedJr. Bu vaziyet~_ gör: Almanlar için yapılacak 
teebit olunmuştur. yad komitesi talimatnameleri üzerinde _ ter ki, yapılacak fedakarlıklarda müsa _ Muttefik ve Norveç kıtantının ir.k!ı.bı a - şey ya bu fiilı vazıyeti kubul ederek kuvvet. 

t b 1 d ğun . 1s 1· meliyesi Norveç başkwnandanlığının .cat1 lerıni başka mıntnknlarn tevzi etmek ve ldL Merkez istişare heyeti bundan başka, ki tetkiklerini bitirmiştir. va u un u a emın o un. nsan ve • l . . . mutabakatile yapılmıştır. ve müttefiklerin çük bir cephe ile burada işı idare eylemek, 
Beden Terb:ycsi ve spor mükellefiyet ne Vekiller heyetince yeni kabul l.di1cn malzeme ~akımından elımızdckı mevcu- Norveçteki plM!arının terki m~nasıru değıl, lynhud da, muttef!klerle ber~ber hareket 
dahil olacak bölğelerle mükelleflerin yer nizamname hilkü.mlerinP. göre her ay top. du tamamile kullandığımızı zannetmiyo- bu planlarm tadili manasını tazammun et. eden bır Norveç hükümetlnin Isveç üzerinde 
lert ve yaş hadleri hakkındaki düşünce- }anması iktiza eden merkez istişare he - rum. moktedir. Oesterdal'da ve Roeroo'un cenu- tesir yıı.pabileceğıni ve A.ımanıarın Şimal Ok. 
lerinin ve bu mevzu üzerinde çalıiffiak yeti müteaklb toplantısını Haziran ba - şu anda büyük bir heyecan hüklim bunda mü.sade.meler devam et.mektedir. yanusu vasıtnsııe ablukayı kırmak husu.sun-
"--re. cJimnastik ve İzcilik> adile yenı .şında yapacaktır. b " ü u d f , dak1 azimlerine engel olabllece~·n· dn·ııne 
!\iM: sürüyor. Kıtaatımızın, Norveç şimalin • stavanger ve Forne u, uç ne e a o.a.. "ı ı ......, • 

Akdenizde inlsli görülmemiş 
muazzam bir donanma toplandı 

rak tekrar bombardıman edilrn.1'tir ve tıaY. rek bu hukümet baklycsıni de Norv~ top • 
den, cenubundan geri çekilişi, bir çok ya.re kararg0.hlarma aid binala.r alevler ıçin rıı.k.la.rından sürüp çıknrmıya çalışmaktır. 
kimseler için hassatan ilrnidıerinde faz - dedir. Bu, kolay bir iş olmamakla beraber t.ahak • 
la ileriye giden ve böyle bir teşebbüsün Norveçlilerin bll' muva.flaltiyeti kuk ett.irilmesi imkfinsız bir şey detıldir. 
şartlarını hakikt kıymetlerile ölçmiyen - İsveç hududu 4 (A.A.) - Havas: Çünkü: 
lei için, bir darbe teşkil etmiştir. Röros mıntaknsında bütün gün cereyan Bu mıntakayı cenubi Norveçe hemen hlO 

1 · t' · s ı gil il hükO. tt eden bir muharebeden sonra evvelk.l gece b1r kara yolu bağlamamaktadır. Bu mınta. 
~. p~ un, a ı ~ • me en 100 kadar Norveçli ve İ.9veçli gönüllü 400 AL. kaya kar~ yapılacak harekat hep dal yollıı-

• • 4 da lkimaeler, Norveçte müttetlltlerin utracııiı her türlu 7:181Cimatı istıhsale çalışacak • manı o&o istikametinde geri püskürtmilf • rından ve gayet sarp vadılerden idare edU • 
(Ba§taraf'. l mcı say,a ) . muvatfa.klyetsızllttn bütün bitaraf memıe _ tır. Bu yem muıvaffakiyetsizlik. Hitleriz. ierdir. mek lA.zım gelecek\ir. Muhnle yakın r.orlull 

ti keyfiyetine bilhassa nazarı dik.katı ketlerde hlasedllen emniyetstsllği arttırd.ıAı mi yenmek hususundaki azmimizi asla Emin bir membadan öğrenildiğine göre Lşte bunda':1ır. Esasen şimali Norveç! cenuba 
oelbedi arlar merkezinde olan k:ana.at.ıerlni sakhımamak.. deği§tirm.iş değildir. (a.a.) Norveçlller cenub istikametinde Alına.nları bağlamak ıQln yapılacak yollara ta.hs1a edll-

y · . .. mle Çember _ tadırlar. takib etmektedirler. mesı 1cab eden emek ve servetten dolayıdır 
Standard ga.zet.~, ezcu ' demok AmerUauı efkAn umumiye.9' Almanlann bu Ko··stence ve Varna Trondheim mıntakasından hareket eden k.l Norveçlller, muvasalayı, hep deniz vaaıta. 

layn tarafından soylenen nutku~, sene içinde ka.t1 bir nettoe elde etmek i~ln bazı Alınan müfrezeleri cenuba d<>tru ıler - sile temin etmişlerdir. 
ru:i devletlerinin Garb cephesıyle ala - bütün gayreUeı1ni sa.rfedeceklerlne in.anma- ıemektedirler. Buna mukabil müstevll kuvvetin elinde, 
kadar olmadıklarını ve kat'i harekatın, R:a meyyaldir. sularında bazı Trondheim'ln 50 kilometre cenubu §11.?'kl - düne nazaran bugün~ü kadar tekemmtll eL 
&.....lra t--"arda cereyan !iideceğini gös • Cncle !kain Dolbu'nün Almanlar tarafından memıı w bugün mukemmeı oldu.A'u &rtık ~ et.uu.• Amerika ltal-"• .. 1 tebeaslDI ıeırt çelani7or •~'- ,,....... tm1• b l blr il"'h ~.... ld 

. . . ektedir ;,- 1 .. Oldu ı.waı edüdlti zannedilmektedir. .......a ......... e ..., u unan .s ~ YIM.Ulr 

terdığmı .sö~lem ~ . ' • Va~ 4 (A.A.) - Sumner Wella, ıa mayn er gor Narvlk'te ılddeW muharebeler oluyor bu da tayyared1r. Norveçln cenubunda, mil. 
Yem bir Selinik cepheıeı ~? zetecllerle yaptıtı görüşnede Phlltpıpıı'ln Ro. Stokholm 4 (A.A.) _ Attonbladet ~ sald mmtakalarda vücuda getirilecek olan 

Nieuwa Van Dendag gazete.~u, Roma- mada ya.ptığı görüfmelerde.n aonra Roma - Bükreş 4 (A.A) - Royter : sine Grong'dan blldirillyor: hava meydanla.rında.n uçl.ll'ulacak tayyare 
liUll. Akdenizdeki İngiliz filosunun t~k ~ dan birook indl mahiyette haberler aMııek- Beş memeli bir mayn, dün Kastence Narwk mıntakasınd& fiddeUi bir muha - fUolarile ~lmaldekf merkezler muntuaman 
~asinl 1talyaya müteveccih telakkı te oldutunu aöylmnif ve İtelyada otunn ~- limanı civarında karaya oturmuştur. rebe cereyan etmektedir. A1ma.nlar şehrin ve sistematik bir surette iz'aç ve tazyik olu. 

ttı•ıır· . yazmakta National Belge gaze- merika.n vatand:&flarına İtalyayı terk Loın Mayn, parça parça bir halde bulunmakta cenubu şarkislnde geri püskürtülmlişlerdlr. nablllr. Bu mınta.lcanın la.şesl :için denı. 
• ıe;ını ' İ . . ffaki henüz emir verllmemi4 bulunduğunu lllve . . . . Müttefikler görün~ göre Narvlke karşı üzerinde seyredecek nakliyeler batırılır ve 
test ise, Norveçteki ngılu muva - le-'•tir ve menşeı hakkında nıç bır ışareti ihtiva '-t'l bl h"' k i . •ftı..•ı kıt'a böylece esasen bir kar ve buz sahra.ııından 

h b' ba ka tarafa ey .. ....., . l k ~.J: V ı· k. - r ucuma geçme çın ......,., ye - ' 
retaizliğinde? .sonr~ a_r ın. ş . ii ey ememe tıı:u.ır. arna .. ım~.nı açı !arın- laırının gelm~lnl :beklemektedlrler. ibaret bulunan bu dağlar, ayni zamanda 
J)Ak.ledileceğını. muttefıklerın yem bir Fransız razetelerinln m taıealan da da bazı maynler görulmuş bulundu • NorveçWer mücadeleye devam edecekter cehennemt bir kasırga fırtınasına tutulur. 
SelAnik cephesi kurmak arzusunda bulun Par~ 4 CA.A.) - Havas: #uda, bu münasebetle hatırlatılmaktadır. atıokholm • <A.A.) - Norveç Telgraf .ıJan- Faka~ bu vasıta, .bu işi yapınıya un gelebL 

alan muhtemel olduğunu söylemekte - Bütün p11eteıer, Ruzveltln beya.na.tuıı ve K&tencedeki maynin, b ir Rus mayn tar- 81Jlm nefl"ettıtı bir notada Norveç, bürrlyetln lir mı? Hava harekAtile müterafık olmak 1L 
m Akdeniz havza.wıda bir Franaız - İnglllz 1 d k ld lmaktadır Wt aa!h83ı.n<1a elde edlılen netlcelerın derin zere tara taarruzu icra edilmeden matlub 
dır. !UOBunun tecemmtıünü ehemmiyet.le kay - asın ~- OpmUf o utu sa~ı - - . blr !nk.1sar tevltd ettıği, fakat Norv~ mıl - netice elde olunur mu? 

İtalyanlara göre ·rt detmektedlrler. M kt b 1 d • 
1
. h ıetının müttefiklerin maruz kaldığı müş.Jc~ Burası, bittabi bu ~! yapmıya teşebbill 

!Roma. ' (A.A.) - D.N.B. ajansı blldı - Populaire diyor ld: MUA'IOllnl, şimdlye ka. e e er e 1 m 1 an Jıltı anlamağa gayret ettiği kaydol uruna.it • edecek olanların bilecekleri bir iştir. Maa • 
ror: dar gayri muharlbllği elden bırakm.&lt te. • tadır mafih ha:rita üzerinde göze görlinen vaziyet 
tngnız ve Fransız matbuatı, denizden 1:~- savvurunda ol.madıtı cevabıru verm~l.r. Fa. gUnlerı· saİtınıyetıtar Norveç mahfellerinde Nor _ memleket dah1llnde oldukça genişliyen ti ~ 

lecek tecavüzlere ka.rfı İtalyanın zayıf 0 
- k.at statüko ne kadar devam edecektir? Bu- yeç .k.ıt'alarının muharlbllk zihniyeti b~kl mali Norveç topraklarına geçebilmek çln 

tunu yazmakta devanı ~tımektedtr. . İtal ra.sı nınlfun değildir. Bundan dolayıdır ki, old\ltu w.son hfi.diselerin Norveç mllletinin İ.!ıveç hudud1le deniz ıtrnsına sılı:ışmJf, son 
Tevere gazetesi, bu munasebet.ıe bır . - İngiliz ve Fransız amlrallıkları Akd.enu.de ba (Ba$tarafı 1 ind sayfada) ve hukfımetınin mücadeleye deva.m etmek derece dar bir takım fiyor kıyılarnı taklb 

ya haritası neşre~t.ir. Bu harita~, 1t:ıL zı ted.blrler almı.şla.rdır. Ve Yugoslavya, ken- dera yılı Haziran devresinin imtihan ~n- hususundaki azmini hiç blr ve~ile zayıf. eylemek lA:zımdır ki denizden bu mıntaknyı 
pn dentz. hava ve kara kuv;etıerlnın bu • di hududlarında, ayni tamda hıa.reket etmiş- leri tesbit olunmuştur. latmadığı beyan edilmektedir. ateş altında bulunduracak bir kuvvet, böyle 
fıOırı hudu~11rda. te.,kll ettıklerı ~aleler, şema tir. .. . . Orta okullarda dersler 23 Mayıs Per. Norveç başkumandanı meçhul bir bir teşebbüsü, akamete uğratablllr. Bu sebeb-
ballııde goııterUmiştir. Gazete, Ita.'lyanın Z~- Pertinax, Ordre gazetesinde şoyle dıyor. şem:be sabah~ndan itibaren kesilm19 bu- semte hareket etti le Narvik'te bulunan Alman kuvveUerlnın. 
tından ıba.lıseden bu teze itiraz ederek JÖY- Eğer yarın İtalya harbe atılacak olursa, İ- lunac?ktır. 27 ~~yıs ~az~rtesi günü bil- Londra 4 (A.A.) _ Harbiye nezareti Nor. cenubla irtibat temin edcmiyecekler1ne ba,. 
le demektedir: talyanın şimdiki ticareti, l.,panya, Yug~ • tün lıselerde bıtırme untıhanlarına baş- veç ordusu ba.şkuma.ndanı ne erk!nı harbi karak falk hasım kuvvetleri knrşısınde ya 

!Kapılarına. İtalyanın M.klm ~ulundu~u ıavya ve Yuna.niatanla .ıtabotaJa mllnll.Mır ]anacaktır. 0.!"1a okul eleme imtihanln~ ye.sinin 1 Mayıs geccst bir İngUiz ha.rb gemi= ezilmek, yahud esir olmak, ynhud da fsveçe 
ıı\driyatilt denizi, tamamen kllidltdır · kalacaktır. Diğer bir t.abirle, İtnlyaının rııki. na 28 Salı gunü ba.şlana;ak . v~ o giln sile meçhul bir istikamete hareket ettikleri- nt1cıı etmekten bn.şka y:ıpn'bilccekleri bir şey 

Giornale d'İtalia ne diyor? bl olan denizci devleUer, Almanyanın sekiz tilrkçe, 29 Çarşam~a tabıat .bılgl.!l,. 30 ni bildirmektedir. yoktur. ocnubdakl maküs talihden 80nra, 
Roma 4 (A.A.) _ o. N. B. ajansı bildiri- ayda.nberl maruz bulunduğundan daha şid - Perşembe matcınatık de.rsl~rınden ımtf- Alman eslrleri tıu da mlltteflkler hesabına ş1md1lik mtlatak.. 

JOl': detll bir abluka tesis edccek1erdir. han ~apılac~ktır. Eleme ımtıhanları neti- Londra 4 (A.A.) _ Norveçte e&1.r edilen 42 bel rna.Uuba ma'hsub edllmiş ufak bir bakf-
Butun gazetelerin en f.nzla me.şgul olduk- A.lma.nyanın ablukmc;.ı dalha t;ıklaşe.caktı.r. c.elen .4 Hazı;an Salı sabahı talebeye teb- Alman, dün blr Norveç vapuru tarafuıdan yedir ki bir nevi teselli mükAfatı yerine ge. 

lan mevzu Akdenıze Fro.nsız ve Inglllz kuv. Çünkü Almanya ~in Italya yarımad.Mındn, lığ0~ılec~kt1ır ... 1
.. . t"h 

1 
ıı:. H . İskoçyn.da bir limana çıkarmışlar. çebillr. 

vetJerlnln gönderllmesi meselesidir. . harici Aleme n9ılan yol .kapanmış olacaktır. r a o u soz u ım ı an nrı oJ azıran ı te hayal hık" < . m ı:;; 

Oiomale d•ı' talla gazetesi, Fransa. ile ln • - - -- c.al'!am.ba gil~ü başlıyacak ve 28 Cuma Stokh im :vce1 A ) - Ha ıs~ .J 11Li..m. ur aa.L,.. L ,,...~ 

B k· ı A k d gilnu bıtecektır. 0 
· · vas. .,,. 

CUterenin, Akdenizdeki filolarını kuvvetlen. aş ve 1 n ara a Lise b 'tirme imtihan ,arına girecekle- Mütten.klerln Norveçte geri çeldlmelert ta.. ----···············-····-··············------
dlnnek kararını hangi maksadlara istlnad rin adları 25 Mayıs Cumartesi sabahı <>-l"'~te büyük bir hayal inkt.san husule getir. . Sovyet - Rumen 
etıtirdiltlerinl İtalyan mUletinin henüz an. kullarda ilan edilecektir. Lise bitirme im- mıştır. 
lamadığını, takat İtalyanın, buna ratmen, K~ri 4 - Baş\rekil'imiz Dr. Re - tfhanlarına 27 Mayıs Paznrtesi günü bat- cDagens Nyheten gazetem, İng1Uz donan- ı· t u k 1 • 
tllküneU muhafaza ettiğini yazmaktadır. Bu fiik Saydam bugün saat 17.15 te ~ri- lanacak ve 15 Hnziran Pazartesi günü nf. masın.ın Almanların Norveçe asker naklet - ıcare m za ere erı 
auete diyor iki: .. ünü lk mi"Ze gelmişler ve i9tasyonda vali. ku- hayet verilecektir. Bu imtihanların neti. melerıne n1Qin ınAnl olama.d~ı sorma.kt.a Bükreş 4 (A.A.) _ Emin bir memba. 

itaıya. Akdenizde filoların tecenunu ı rnıa.nd a$kerl mü»d ericAn h lk 1 . 1 H . p . . " ve Almanların tngUtereye havadan yaptık _ 
defa o~ görmlyor. İtalya tesir altında an. · ve w 8 c~ 1rı k~I azıran azartesı gilnu tebliğ lıarı hücumları telcsif et.mek üze.re Norveç ha- dan verilen malCimata göre Romanyanın 
1W:ma:ınJ-7tır ve mllll menfaatıerlle Avrupa- tarafından karşılanmış w I ~ ,JO da da e ece Qr). ) k . "h l n üSl.erl.nden istifade etmelerinden kork • Moskova ticaret ateşesi Bükreşe gelmit 
mn ali menfaatlerine mUstenld siyasetini An.karaya hareket etımi.~lerdı r. ~nn ° ımtı ""n an maktadır . ve Rumen harici ticaret nazırı tarafından 
taııcıb etmektedir. Fa.Ica.t, müttefik kuvvet- ( a.a..) Lise devlet olgunluk imtihanlarının t Soclnl Demokraten diyor ki: kabul edilmiştir. 
ıenn Norveçten geri çeldlmelerlle ayni za - Sıvastan geçerken fen. ve ed:biyat kollarını~ t~rkçe kom •

1 
ıNorveç Alman htmayesl altına girmek ve Sovyet hükUınetinin Romanyaya pa _ 

mana te.u<!Uf ede.1 bu deniz nümaylfl, ka.y. S 4 (AA) ~·ı 'rVV7ısyon ımtihanları 22 Iıazıran Cumar- İnglltereye karşı yapılacak a&keı1 ha.rekM L uk d"km d . ih t ğ h 
ısı t f bir ıvas . - ı imi'z Dr t"'- • • k hltk m ve o e emır rac e me e azır bedilen prestijin tekrar tes ne ma- u · · tesi, edebıyat kolunun, edebıyat ve fen çin bir üıs ~ ı.ı et.mek te emne marwı bu. .. . . 

-...rruz pl!nı ı.se, bu nllnıa.yif İtalyada lntl- Refik Saydam hı saiOOh saat 8 de Sı- kolunun matematik grupu 24 Haziran ıunma.ktadır.. olduğu oğr~~ılmek~ed1r. . . 
lıamcı ve azimli bir ak&üla.mel yapacaktır. İ- vası tEşil etımişler. istasyonda mölkt, Pazartesi. edebiyat kolunun felsefe ve Bir İngiliz harb ıesniai batınlmıt Rumen hukı1metı bu teklıfı kabul et • 
.tıaı,ya, nereden gelirse e;e.Lcıin her tehdidi e- aSkerl erit.An. Partıi ve belediye reisi tarih. fen kolunun tabii ve ve fizik ~rup. Berlin 4 (A.A.) _ D.N.B. ajansı. bil- miştir. Eşya mübadelesi §artlarını tesblt 
nerJI ile pil&kürtecektir. ve arz;alaır,ı· \'e halk tarafıınıdan kal'fllan- lan 26 H~ziran Ça~mb~, edebiyat ko- diriyor: etmek üzere yakında iki hükô.met ara.sın-

RuneH'in ıt.•~-~~,:,est neticesiz mi mnıa. aSkerl birr kıt'a selA.m resmini ifa lunun tabııye ve matemntık, fen kolunun Aılr~"""" tel . N 'd b' da müzakerelere başlanacaktır • 
....._,... ··~ felsefe ve tarih gruolan 2R Haziran Cu- • ~·· gam ıerı, a.J'rula; al ır _ . . _ 

Vaşington f - Havu: etmişılerdir. Başveıkilim.iız, Kırıııla.y d e - ma ~nli vapılacaktır. İngiliız gemisinin ziyaa uğradığı haberi 
Belgradda kadmlara şehri 
terketmeleri tavsiye edildi 

Ruzvelt'ln matbuat mıiimeıuillerlne vuku _ polannı gezdikten sonra vflAyetl, ttıme- Şehir ilk 6kretmen okullarında 27 Ma- tı~ neşre'tmekrediTler. Almoo •bombar -
bul.a.n beyanatından sonra Ameı:ı1kan ma.h • ni. partiyi. •belediyeyi ziyaret etrni~. vıa Pazartesi .günü dersler kesflecek. 31 dıman tayyarelern bu fıngmz ·harb ge
Nlerlnde Amerikanın Roma hilıktimetıne L cer aıe1~.....mn1 ~ ha5taneyi gö...w,. ve Mayıs Cuma günü ~ılü imtihanlara b~e- . ....., . tbi te'k ~ ile b~ırmııııılar _ 
tld&l tavsiye ettıtı ve Amerikanın ayni ee- t 

12 
"'Jde~· h reket etmAJflo. ···-. !anacak ve 20 Hazıran Cuma gilnli bıti- pıa.;:.ını r ~ (Bastarafı t inci sayfada) 

ldlde te§eblbüslerde bulunmağa devam ede. saa 8 
·"i"' rllecektir. dır. ya bulundurmamala.rını ve şehirde taınıa.. 

oetı kanaati hüküm stirmektedir. Bu suretle TürkiyPdeki biitün orta ö~- Norveç ba.şkumand&nınm beyannameıd ıarını ieab ettiren mühim t!ebebler 70ık~ 
Bununla beraber iyi haber alan mahfe! - Garb cephesı·nde retim müesseselerin~ Haziran nihaye.- Londra • (A.A.) - Norveç kuvveUert 00.,.. daha fimdiden köy ve bağlara glt.melerlnl 

!erde h11dm olan k:aıuı.at Amerikan diıplo _ tinde her türlü imtihanlar bitmt, olacak. kumandanı general Ruge, Norveç kıtaatına tavsiye eylem!.ş.lerdir. 
QIB.S1sl ta.rafından İtalyayı itidale sevket • topçu faaıı·yet•ı ·arttı tır. hitaben bir beyn.nna.me neşrederek, k&.hra_ Halk, hükfunetin bu ihtiyat tedbirlerizııl 
SJM11t için sarfedllen gayretlerin Mussolini _ manca mukavemetlerine devama teşvik et. itidalle karşılamıştır. 
mn garlh bir vaziyet almasına yare.mıyaeağı Kral Boris lnS?"ilterenin m4tlr. Sokol teşktlUının beyannamesi 
ve Avrupa işlerile altı.kadar görünmemek 18- Par1s 4 CA.A.) - f Mayu akşam tebliği: ---- Londra 4 <Hususi) - Yugoslavya.da 300 
~n Ruzvelt tdare.cJlnin bu anu.sunun bu te Mınte.Jca daJılltnde ve Bllu ü7.erlnde her Ankara Büyük Elçisini Macaristanda SU bin azadan müteşekkil olan Sokoı tetkllUI 
flbbüslerl zayıflatacağı, hatta hiçe indtrece. iki tAU&f topçuau oldukça büyük faaliyet k b l . baskınından l 4.000 tarafından bir beyanname neşredllmlftl.r. 
it merkezindedir. sarfetmişUr. 8 U ettı Vatanın müdafaası içln ıbUtUn Yugoslav so. 

Amerikan efkAn umumlyealnde hft.&ıl olllll Dün gece, dtlfm,an, Sa.mt mınta.lta&ında, Sofya 4 (Hususi) - İngilterenin An - ev hasara uğradı kollannm her zaman içln hazır bulıvwnaJa. 
anaate göre İtalya müttefikler 1~ Akde_ genlf bir cephede oldukça mühim btr küçük kara büyük elrisi Sfr Hugesson. bugün rını hatırlatan bu beyannamede bllhuaa Pi 
Dbde ve Adrlyatikte her an pek vahim m~- taarruza teşebbO. etmlşUr. l"ata.t tq>oumu- • :ıı Budapeşte 4 (A.A.) - Macar ovasında cümle pyanı dikkat addedilmektedir. 
tGıl.A.t çıkarabilecek ciddi bir tehlike tefkll zu.n ve otomatUt sUAhla.nmısın ateet kartı.. öğleden sonra kral Borla tarafından ka - ki su baakınları yüzünden 14.000 ev ha - cıSoın günlerde all!ha. sanlmıyan mlllet • 
e1ımektedtr. sınd& ma.116.b olaraJt dalımk bir f8kilde bul edilmiştir. sara uğr~. Bunlann derhal tamJrt Ierin mlltecavlzlere daha ko~ bir lokma ol. 

t>iier dhetten konar• uaaı.ndan birçok rio'&$ eımı.,ttr. Kabul, yarım saatten .fazla sf1rmüjtür. için 16 milyon tabalsat ayrıım.ı,tır. dutlan anıafılmlf olmalıdır.• 
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("--___ Ş_e_h_i_r._ll_a_b_e_r_l_e_r_i-J) llY 
Balıkçılar bir birlik 1 Ticaret heyetimi~ ~un Bir belediye tahsildarı. 

Romanyaya gıttı • • 
vücude getirdiler Mü~~:~·1s!!!:1~~,r~inn;~~~i~in~:'~r. muhakeme edıldı 

iddia makamı tahsildarın ihtilastan, suçlu vekili adi 
zimmetten cezalandırılması mütaleasında bulundular 

Bahkçılar birlik sayesinde fiat müvazenesini muhafaza 
edeceklerini ve ecnebi komisyoncuların balık fiatl arını 
düşürmelerine mahal bırakmıyacaklannı ümid ediyorlar 

caret Vekaleti müşavirlermden Nejad 
Ayguner, petrol limited şirketi müdürü 
Sedad, pamuk ihracat bırliğındcn Kasım 
ve yapak ihracat birliğinden Bahri Kına. 
cıdan mürckkeb ticaret heyetimiz dün 
Transil'-:a~ya vapurile Köstenceye hare-
ket etmı~tı:. 2 inci Ağırceza mahkC?mesinde j?Örü. tir. Bu ~de, kasıdla hareket etmiş deği>-

Balıkçılar Mayıs başından itibaren ba- !etine mal edilecektir. Balık satışını hi. He.yetımı_z Romanyada dokuz ay evvel len bir ihtilAs davası, son safhaya v:ı.r- lim. 
hk satışını kontrol etmek için araların- maye için açılması lazım gelen buzhane- a~tedıl.~n t!caret .a~la~masının hükümle- mışt~r. Demiştir. 
da birlik vücude ~etinnişlerdir. Birliğe lerle konserve fabrikalarının ne şekilde ~~~e gore \e yenı .ıcablarına .~ygun ola- H~disede .suçlu sanılan sabık belediye Suçlu vekili Besim Şerif te, duruşma 
kırk beş .gırgır sahibile binlerce balıkçı ve kim,er tarafından açılacagına dair eh d~~amın~. temın maksadı e Rumen tahsildarlanndan Ali Rıza, tahsil ettiği sonunda suç sabit dahi görülse adiyen 
yazı1mı.ş bulunmaktadır. projede bir kayıd yoktur. Balıkcılık sa- rn A a~lıle muzakereJcrde .bu~u~a~.aktır. 80 lira parayı ihtilasen zimmetine geçir- zimmetten ibaret olabileceğine 've ceza 

Balık çok çıktığı ırünlcrdc hariçten ba- basındaki ıslahatın esasları. te!=:kilat Mü- n arada bulunan ve bır ıkı gun zar- mekten muhakeme edilmektedir. Ali Rı- - .. W• • • 

'ıı~ alm.ak üze~e gelPn ecn~bi ba.lıkçı ~e- nakalat Vekaletine devrecHldikten fın~~ J:?omanyaya dönecek olan Bükreş za, iddia edildiğine göre, tahsil ettiği 80 ka~un:ınun .. 203 ~ncu ~.eıpl. 202 ıncı J?18d"' 
mılerlnin komısyoncuları fıatı zıyade~ıle te b"t ol na akt r sonra scfırımız Hamdullah Suphi de bu müza.

1 

lira yerine, dip koçanına 50 kuruş yazmış desı şumulune gıre<:~ını beyan etmıştir. 
kırmaktadırlar. Balıkçılar. birlik sayt-. s ı u c ı · • kereleri takib edecektir. ve kopya k!ğıdı kullanmak suretil~ mak- Mahkeme, davayı neticelendirmiş ve 
sinde füıt müvazenesini muhafaza ederek Balıl·çılar ne dıyorlar? .~omanyadan ithal edilen petrol ve buzun bir suretini de yapmamıştır. Bun. karar vermek üzere duruşmayı başka gü. 
b lık k ıkt ,. t 1 1 muş~a.kk.atının. ve bil.mukabe. le ıh. raç e- dan başka, para tahsil ettilrı" kı"msenı·n a- ne bırakmıştır. a QO <; ııı;ı za>nan sa ı mıyan arı Balıkc;ılığımıza verilecek veçhe hak- d - "' 
denfte dökecek. sa"ıib'erine mütevazin kında balıkrılnrın bas:nd:ı bulunan bir -~ceg~z emtıanın fıat sevıyelerı "!e l~ dını bir başka isimle değiştirerek, suçu Adliye Levazım dairasindeki 
f . t ·· · d t 1 b 1 kl ... }m Türk parasına nazaran kıymetı mu- tamamlam1stır. 1a uzerın en sa ı nn a ı arın paracmı zat şunları sö:v'emektedir: k , k 1 "' •• • 1 d 
taksim edecektir. Bu suretle ecnebi ba- _Balık tutma urulümiiz ihtiyaca t?Öre za ere ere esas teş i · edecektir. Bu davaya 2 inci A~ırcezada devam o- SUllSbma aVaStna davam edildi 
l k ı b ı ki m z k pahasına alıp • • h k lunarak, söz alan iddia makamı eski mü- . . 
ı. çı arı~ a ı an ı 1 Y~ • . ıslah olunmuş, iptid:ıi ~ekilden çoktan.. rmt. an omı·syonları talea.c;ında ısrar etmiş ve tahsildarın su- . Adhye levaz:m da~re~ind_;ki suiistima· 
gıtmeler ı:e meyd~n. verılmıyecektır. beri kurtarılmıştır. Türklerin ne sekilde • çunu ihtilas şeklinde tesbit ederek, ceza lın m~hakamesıne 1 ın.cı. Ag~rce~ada dün 
Balıkçılıgı teşkılatlandırma kanunu balık tuttuklarını incc>liven Avrupalılar seçı· s,~yor kanununun 203 üncil maddesine göre d? de\amla, ev\•elce hadıse uzermde tet., 

projesi bize cen ivi tarzı kendiniz bulmucsunuz> 1 tecziyesini ~temistir. kikler yapan ve raporlannı vermiş bulu• 
MünakaHit Vekaleti tarafından hazır- demektedirler. M lf .. - - - Suçlu ise. müdafaasında hadisenin bir nan ma1iye tahsil müdür!i Şefik, Hoca· 

]anan ba,ıkçılı~mızı teskilatlandırma Bizim ba1ıklanmız <lünvanm en kıy- b~irm M~d~~~· devlet orta okul ve lL unutkanlık neticesi olduğunu söylemiş paşa maliye şubesi şefi Süleyman ve maı 
kanunu proı"esi balıkçılar arasında büyük m~tli balıklarıdır. Palr.mut ve torikleri sed hı e m an arı için b~~ resmi okul- ve ezriim1e: · l:ve kontrolörü Ferid mahkemece dinle-

t .1. a er branşa mahsus olmak uzere azası en . . . ~ 
alaka uyandırmıştır. Kanun proies:ne gö- her sene talva, Yugoı;lavya, Mısır, Fı ıs- az üç klş"dcn ibaret b"r lmtıh koınis. - Makbuzu vazarken, kopya kağıdı nerek, bazı ızahat vermışlerdır. Hadise. 
re bugünkü teşkilat o!duğu gibi Ma'iye tin, Romanya. Yunanistan. hatta Ameri- seçmeğe 1bn.şlamı.şt 1 

er nn 'onu kullanmavı unutmuştum. Başkasından nin bir başka safhası etrafında hazırlan· 
Vekaletinden alınacak. Münakalat Veka- kava kadar gönderilir.> Bu komı .... 

0 
Iarı~· lmtlh 

1 1 
ı :ıldıi!ım 50 kurusu makbuzun bo~ kalan makta olan ikinci rapcrun ikmali için, 

..,,, n ve an yer er nin snvfa d M l b d "b h k · · · · tesbit1 !.fi birkaç güne kadar bitirilecek ve ı sına vaz ım. E:'Se c un an ı aret. mu a eme talık edılmıştır. 
Londr adan otuz beş 

otobüs getirilecek 
İstanbul beledivesine bağlı Elektrik, 

Tramvay, Tünel İslet>nPSİ Umum Müdiir
luğü haric;ten ,getirilecek 3'i otobtl.sü bir 
İngiliz sirkctinden catın a'ma<•a karar vrr 
rniştir. Her otobüs Lo11dr2da tC'slim edil
mek üzere işletmeğe 1890 İngiliz lirasına 
mal olacaktır. 

Yeni otobüsler Tc>srın"sani avında 
Londradan alınarak t 'itan bu 1:t ~etirilece k 
hatlarda çalıştırılma~& başlanacaktır. 

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

Poliste: 

Arkadaşını yarahyan bir •dam 
yak landı 

Unkapanında Zevrek caddesinde Sii
pürgeci hanında yatm ka1kan B~1<irle ar
kadaşı Ömer kavga etmişler, Ömer bı. 
çnkla Bckiri yarnlamı~ır. 

Yaralı tedavi altına alınmış, guçlu ya
kalanarak hakkında takibata başlanmış
tır. 

Bir kadın cam silerken caddeye 
dü,tü 

Şişhane caddesinde 78 sayılı evde otu
ran seyyar satıcı Havımın karısı Lüna, 
dün evin pencere camlarını silerken mü. 
\'aU?nesini kaybederek yedı metre yük
seklikten caddeye düşmüştür. Bu sukut 
netice~inde başından ağır surette yara
lanan Lüna, tedavi eclilmck üzere Beyoğ
lu hastanesine kaldırılmıştır. 

Sokakta bıçakla adam kovalayan 
bir sahkah yakalandı 

Galata sakinlerinden ve sabıkalılardan 
Hıdır, bir meseleden dolavı ~ralarında 
kavga çıkan Turhan admda bjrini bıça_ 
ğını çekerPk sokakt:.ı kovalarken. polis
ler tarafından yakalanmıştır. Cürctkar 
sabıkalı dün müddeiumumiliğe teslim e
dilmiştir. 

-------------------------
Şehir iş leri: 

Yol int aabna tahsisat ayrıldı 

"Üniversite h;;fta ları,, 
hazırhkları başladı 

15 Mayısa kadar Maa.ri1 Vektı.letlnln tasvi
bine Brzedlleccktir. 
Dlğcr ta.raftan Maarif Vekiılctı bu imU 

Üniversite idaresi önümüzdeki yaz han komisyonlarının teşkili hakkında düı~ 
mevsiminden itibaren memleket"n muh- alı\kadarlara yeni bir emiT göndermiştir. Bu 
telif yerlerindt~ tı:•rtil- ol..ırın~ak • Üniver. enu:e göre, öğretmeni az olan okullarda ny
site hafta> ları için hazırlı~::ı b:ışlanmış - nl oğretrnenler muhtelit komisyonlara gl:e_ 
tır. bilecek, talebe.si çok ve öğ-retmeııleri sayısı 

Ün;versite ders kes mi ve imtihanları . ikı imtihan komisyonu teşkiline müsaıd olo.ıı 
nı müteakib pr0fösö~ dC'<''" rt v• talebe • okullarda her branşın sözlü imtihanları ıçın 
1erden mütesekkil mto!ar muhtelif Ana· ayn ikJ ~omisyon teşkil olunacakt~r. 
dolu merkezlerine ,E!İOl'Cc:>kler ve orada Eleme ımtlhıınlarının her branıp için an_ 
konferanslar vereceklerdir. cak bir imtihan komJ.syonu seç1lecektlr. 

Bu sevahatler kü'tiir ·av1m• ve vftk - Şehrim4ZdekJ orta dereceli ekalliyet oku?
sek tahsil umurlarının halkla tr>mas et - ln~ı _müdürleri de öğleden sonra Maarif .Mü
mec;i r<>~mın~an çok istHadrli olıı,..:-kbr. düru • Tevfik ~ut'un relsl~ğindc tqpl~narl\k 1 

flk Ün'VE>r~te haftası Erzurumdan ter- bu okulların untlhan vazıyetJcrlnl goru~e • 
tib nlunaC'flk ır. ceklerdlr. 

Diğer taraftan Ünivr> .. ~itrnin muhtelif -
Fakülte doçent1eri valtın'h Partinin ten- Sahte aspirin ambalajı 
c;ibi Üzerine TT'Uhtelif ı::,..•., · rıı> .. imize _gide- b~sı'an bı"r mat~'~·ada 
rek konferanslar vereceklerdir. -""' 

J{fll fi r ls'Pri: 

Üniversitemiz için bir F r11ns•z 
p~of .. sörü geldi 

Maarif VPkiıleti tarafın-lan Üniversi
te Fen F~l·ültesi, .. czac) subesi ispençi
yari kimva kürsüsü idn <:itğırılan beyncl. 
rrıilel söhret; haiz Fransı7 alimlermden 
Profesör Dükrnna. rlföı refikasile birlik
te <><:-hrimize ~elmiştir. 

Yeni profesör Sirkeci garında Fen Fa
kültesi erkanı tarafından karşılanmıştır. 

Yüksek lkt 1sad ve Ticaret 
mektebi- d ! ko:ıferans 

il raşti rma yapı d ı 
Aspirin namı altında mahivetleri ,gay

r~. malum bir takım maddelc>r:n taklid 
t~p v~ kaşe zarflar hnlinde piyasaya kul. 
lıyetlı m"ktardn süriildiiğürıü ve zabıta- 1 

nın da bu sahtekarlık hadisesinin tahki
kati1e çok yakından meşgul bulunduğunu 
yazmıştık. 

Evvelce tahkikat sırasında bu ış1e ala
kaları tesbit olunarak sorgul:ırı yapılan
lar bu maddeleri Tahtakalede Sabuncu 
hanında ticaret yapan b;r ~ahı~tan nldık. 
lannı söylemişlerdi. Zabıta tarafından 
yakalanan bu adamda mühim miktara 
baliğ olan bu a~pirin taklıd'erini ism:ni 
bilemediği ve görse tanıyacağı bir şahıs

Riyaziye profesör1erinden Kirkor Kö- tan aldıihnı ifade etmisti. 
mürciyan dün öğleden evvel Yük~ek İk. ..o .zaman?anberi Emnıvet Müdürlü.l{ü
tısad ve Ticaret mektebind(: bir konfc- nu bır haylı uğraştmın bu miihim sahtc
rans vermiştir. karlık tahkikatı nihayet dün tamamen 

Bu konferansta Kfrkor Kömürcivan inkisaf etm:s, failini meydana çıkar:ıcak 
yeni meydana getirdiği banka takvimi bütün deliller elde olunmuştur. 
hakkında ders şeklinde talebelere izahat Dün zabıta tarafından bir matbaada 
vern:iştir. .. _ . . . . . . a~a;tı:ma yapılmış, burada taklid aspi

Kırkor Komurcıv~~ ılk takvımını es~ı rın crı kaymağa mahsus seksen bin tane 
hocası bulunduğu Yuksek İktısad ve Ti- matbu kaşe zarlı bulunarak müsadere e 
caret. :mekt~bir:e vermıştir. _Bu tnkvi.m 1 dilmi~~ir. . • 
say~s~nd~ tıcarı hesab ı:sull.erı çok basıt-1 . !aılı~ bugiın zabıta tarafından ele ~e
leştınlmış ve tek formule ırca olunmuş_ çınlmesı kuvvetle muhtemeldir. 
tur. ____ _ 

Hususi okullarda tftlim~tnameler 
bıtbik e'

1

İll'Ct" k Ac~mi bir hır~ız yaka'andı 
Belediye 1940 bütçesinde yol inşaatına 

üç yüz bin Ura ayırmıştır. Bu sene Yedi- Maarif Vekaleti dün şehrimizdeki ala. Niyazi isminde •bir genç. hırsızlık mak-
kad'arlara yeni bir emir gönderE>rek. hu- sadPe Fatihte bir eve j?irmiş, fakat mes-1 

'.ku1e - Balıklı, Kocaraeıbpaşa - Ağaçc-;. susi okullardaki öğretmenlerden b:ızıl:ırı- lekte daha acemi oldu~undan, bir sev 
rncsi, Taksim - Tarlabnsı - Tozkoparan. nın ta1ebelerinc talimatnamelere uvmıva- çalmağa muvaffak ola'Tladan ev halkı ta. 
Taksim - Sıraserviler. B'.>ğaz.kesen - Sıra- cak ve mürebbilik vasfma sığ'mıyacak rafından yakalanmıştır. 
serviler, Sürpagop mezarlığı yollarile A- şekilde ceza tatbik ettiklerinin haber a • Niyazi, dün adliyeve sevkedilerek 
yasofya ve Sultanahmed meydanları in. Iındığmı, bu öğretmenlerin resmi okul - müddeiumumilikte sor1'uya ('ekilmiş ve; 
şa olunacaktır. Mevcucl tahsisat bu yolla- lar öğretmenleri ,gibi talı:natlara riayete - Bandırmadan iş aramak üzere. ts
nn inşasına kiiayet etmiyecegi için, 1039 mecbur olduklarını, buna riayet etmiven- tanbula geldim. İş bulamadım, aç kaJ
scnesi bütçesinde tasarruf olunan dokuz l l~r h.ak.kında muamele yapılaca~ım bil - dım. ne ya~~yı:rı? demiş1_ir: . 
yüz bin lira da buralara harcanacaktır. dırmıştır. Suçlu, 4 uncu sor~·ı bakımlığı tarafın-

( ______ o_u_·n ___ ik_i __ r_e_s_im~_s_e_r_g_is_i __ a_ç_ı_ld_ı _______ ) 

Galatasaray .lise taleoelerinin 9 uncu 1 
resim sergisi dün rnekteb salonlarında 

güzide davetliler huzuri!e açılmıştır. Ser

gide mekteb talebclerınin muvaffak e

serleri vardır. Serginin gelecek sene da. 

ha muvaffakiyetli olmasını temenni e
deriz. 

Güzel San'atlar Akademisi muallim. 
}erinden res.5am Ayetullah "Sumer de dün 

Jkyoğlundaki atelyes;nde bir sergi aç

mıştır. C a1atasaraydaki sergiden bir kö§e 

dan, tevkif edi'miştir. -················································· .. ······ ... 
Kiralık Köşk 

Kızıltoprakla Kalamış arasında onu 
tramvay caddesine ve arkası Kalamış 

koyuna bakan büyük bahçe içinde bütün 
konforu haiz biri beş ve diğeri yedi odalı 
iki köşk mobilyalı veya mobilyasız ola
rak kiralıktır. Arzu edenlerin Kızıltoprak 
Bağdad caddesinde 128 numaraya rnüra
caatlan. .............................................................. 

Satılık Motör 
12 kişilik. 7 mil yolu va:-. B:mzinl~ 

işler 400 lira. Müracaat. Telefon 40610 

Toprak Mahsu lleri Ofisinden: 
Halen ııalıibleri e:In de bulunan 1939 n daha evvelki seneler mahsulü af. 
yonlann Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şa;rtlarta ve peşin para ne 
mü.baya.asına karaı- verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihrıyetine kadar İstanbul deposumı teslim edllml§ 
bulunacaktır. 

B - Bu müddet zarfında gettrllen afyon depoya giriş sırnsile muayeneye tabi tutu • 
Iacak, ince ve knbnsı tefrik edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alınarak tabli. 
Ji ve bunu milteakib tartısı ve ka.t'i tesellümü yapılarak bedeller! ödenecektir. 

C - Hlkemi muııyene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar mübayaa edilınlyecektlr. 
D - - Bu afyonlar için takdir edilen kıynıet ince toplanmış olanların beher morfin 

derecesi c40• kırk kuru.ş ve kaba toplıınmış olnnlnrın beher morfin derecesi e:30ı> otuz 
kuruştur. 

E - İst~nbul harlclnrle bulunan mtitevrı.ssıt veya zürra ellerinde bulunan afyonları. 
nı bizzat Istanbula getirmedl.1tlert takdlrde ntyonlannın iptidai ve kat'i teslim ve te _ 
sellüm muamelesi, bedellerinin ta.hsill için noterden musaddak bir vekfiletname ile İs
tanbulda ınfinas.b görecekleri bir muteme:ll vekil tayin edebilirler. u3620ıı 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı icin 9 met.relik 190 aded, ıo metrelik 355 aded, ıı metrelik 25 aded, 12 

metrelik 25 adcd ki cem'an 595 acled kestane cinsinden telgraf direğinin kestlrllmesl açık: 
eksiltmeye konulmuştur. Ekslltme 8/5/940 Ça:rşarnh:ı. saat 14 30 da B. posta.ıınne binası 
birinci katta telgraf ~v1nltğ1 ooosında toplnruıcak alım ~atım komisyonunda yapı.. 
lacaktır. 9 metreliklerin beheri bedeli muhammin! 7 lira 10 metrellklerin 7 5 Ura· ıı 
metrcliklertn 8 Hm, 12 metreliklerin 8,5 lira hepsinin 4405 lira muvnkknt ~innt' 330 
lira 38 kuruştur. 

lıtcklllerin olbabtakl şartnamelerini görmek ve muYakkat tentmıtlannı yatırmak 
üıere çalışma gtinlerinde mezkôr müdürlük idari kalem levazım kısmına eksiltme gün 
ve saatinde de 940 senesi için muteber ticaret odası vesikası muvakkat teminat maır... 
buZile biri.i.kte komisyona mfiracaatlıırı. (3263) \ 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedell Teminatı 

Krlple maden kömürü goo ton Tonu 15 lira 1015 ı.. 
Yul?md.~ ~ kömür 20/5/940 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla alınacaktır 

M:zkur kamur 200 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayn da ihale edilebilir. 
Isteklilertn ihale santınden bir ıaat evvel teklif mektuplarını rektörlüğe vermeleri 

lAznndır. 

Şartname bergün rektörlükte görülür . c365711 

Bugün TAKSiM 

fspanyol rainslan 
~ı-mııı .. -~.,. Buglln saat 11 de 

ve 

-
Bugün 

MELEK 
Beyaz perdenin en güzel 

Smemnsında 
va ateşlli yıldızı 

ViViANE RO MANCE 
GEORGES FLAMANT ve DALİO tarafından 

Nefis bir sure tte temsil tıdilen 

YARI GECEDEN o RA 
tıave ten: 

Frnrıdzca filmi takdim edilecektir. 
METRO JURNAL en son harp vo dllnya havadisleri. Norveçte 

lngillz Askerleri - Deniz muharebesi 
Bugün saat 11 de tenzilAtlı mntine "" ~ 
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urs bir köylu 
İskenderundan Ege denizine kadar uzanan sahiller, 

Anadolunun en harikulade manzaralarile doludur 

diğer köylüyü öldUrdU 
Bursa, (Hususi) - Evvelki akşam Iğ~ 

dır köyünde bir cinayet işlenmiştir. Ci-· 
nayetin sebebi henüz tesbıt edilememiş
tir. Bu köyde Mehmed oğlu 339 doğumlu 
Selim, ayni köyden Mehmcd oğlu Hasa .. 
nın evine girmiş, Hasanın genç karısına 
tecavüz etmek istemiştir. Kadının ferya
dı üzerine arzusuna muvaffak olamamış. 
fakat köy kahvesinde bulunan ve hicbir 
şeyden haberi olmıyan Hasanı dışarı ça
ğırmış, daha kahve kapısında iken üze
rine tevcih ettiği tabancayı ateşliyerek 

Hasanı cansız yere sermıştir. Müddeiu
mumi muavinlerinden Muhtar hadiseye 
el koymuş. Selim tutularak tevkif edil. 
miştir. 

Yazan: Hasan Adnan Gi:ı 

Kaş muhabirimız 

!'azıyor: Yurdumu -
i:Un cenubu, gerek 
dcaız ve gerek kara 
bakırr.ından bir silrij 
güzelliklere sahibdir, 
İskenderun körfe • 

zinden başlıyarak E 
geye doğru inen ce .. 
nub sahillerimiz, baf 
ka hiç bir deniz kı • 
yı:::.ına benzemiyen 
fcvkaladeliklerlc do-
iudur. 

Limon, portakal 
bah elerf, keçı b()y .. 
nuzu koruları, pal • 

Seyfettin Kutuz birden sararak: 1 tıp tutan Nasır şimdi korkak bir tavşan 
- Helagu! - diye inledi - Bizı yurdu-

1 
kadar ne yapacağını şaşırmış, oraya bu. 

muzdan atan bu bela burada da peşimizi raya baş vuruyor, bir türlü kendine ha
bırakmıyacak. 1 kim olamıyordu. Son bir karar vermek 
Havarzimşah hanedanının ielaketzeda üzere gene bir toplantı yapmıştık. Ben 

bir çocuğu olan Kutuz ailesinin uğradığı bütün kuvvetleri bir araya toplıyarak 
feci inhizamı hatırlıyarak gayri ihtiyari düşmana karşı koymak fikrini müdafaa 
titremişti. Tekrar Baybarsın kolunu tu- ettim. Fakat alçak, satılmış bir adam a
tarak: lan vezir Zeynüttin bana şiddetle itiraz 

- Size .güveniyorum Baybars! • dedi - ederek Helagüye itaatten başka bir çare 
Sizin zekanıza, cesaretinize ve pek zen- o1madığını söyledi. Nasırın da bu fikre 
gin olan tecrübe'crinize tam bir itima- meyletmesi üzerine aramızda şiddetli bir 
dım var. Üzerimize doğru bütün şidde- münakaşa oldu. Ben hiddetimden kendi

Bursada bir köy köprusn ÇÖ tU tile akıp gelen 'bu bern tufanını ancak se- mi kaybederek Zeynüttıni adamakıllı 
Bursa, (Hususi) _ Evvelki gün Meri- nin yardımınla durdurabilirim. Dün NA. dövdüm. Önümden kaçmasa az daha Na-

miyclerin zengin çe- nos fabrikasının umumi kapısı karşısın- sırın elçileri .geldi. Halebin tehdidi üze- sın da öldürüyordum. Nasırın k~çmasın. 
§idleri buradaclır. Antalya limanından bir parça da bulunan ve Soğanlı köyüne aid olan rine bizden imdad istiyor. Daha bir ka- dan sonra artık müdafaa imkAııı da kal· 
Yol kıyılarında kendiliklerinden yetiş • kaç yaylalı He kon~uyorum: Antalya • tahta köprüden Hilmi Yavaşcanın idare- rar veremedim. Meseleyi sultana ve ku- mamıştı. Reha düştü. Helagu Caber knle
miş- adi dikenlerin bile hususi bir man • nın sıcağından şik&yet ediyorlar. Bun • sindeki (12 Dursunbey) plakalı kamyon rultaya arzetmeden önce nası1 hareket sini de aldıktan sonra Haleb yolu açıldı. 
zara arzetti,Ai cenubda Akdeniz kıyıları- far sahillerin merhametsiz bir iılke ol • geçerken köprü çökmüştür. Belediye sey- edeceğimizi tayin etmeliyiz. Siz Nasırın İşte bugüne kadar geçen vekayiin kısa 
ımız, koku ve renk zenginliğine boğul • duğunu söylüyor ve: cAz sonra kendi • rüsefer idaresinin yaptığı tahkikat so. yanından daha yeni ayrıldınız. Oranın bir hülasası. 
muştur. mizi cennette bulacağız:. diye mırılda • nunda Hilmi Yavaşcanın kamyonunda vaziyetini bizden çok iyi bilirsiniz. Beni - Bu vaziyet karşısında ne yapmak 

Denizin uçsuz bucaksız enginlikleri va nıyorlar. j haddi istiabdan fazla palamut bulunduğu biraz tenvir ediniz de ona göre bir fiktr lazım geliyor? Nasıra yard\.m edelim mi? 
ibitip tükenmiyen koycukların göz ka • Antalya ovasının susuz kalmış bir çöl anlaşılmış ve şoför beleci yece cezafandı- edineyim. Kahireye geldiğiniz günden- Elçiler bugün gene gelecekler. 
maştıran güneş altındaki efsanevi hatı - gibi kuru düzlükleri üstünde biiyük bir rılmıştır. Ayni zamanda köorünün bede- beri bir sürü merasimden sizinle konuş.. - Eyyubilerin kanını gütmekten bir 
raları vardır. süratle kayıyoruz. · llni köylüye tazmine mahkum edi!miştir. maya vakit kalmadı. an fariğ olmıyan Nasır daima bizim ve 

İçerilere, rastgele bir yere, dağlar ve Burada Toroslara dalmak için ilk ka • İçeri girerek bir masaya karşılıklı o- Mısırın düşmanı olmuştur. Fakat ne ya-
ormanlar arasındaki yaylalara geçildiği pı Kepez geçididir. Ovanın geniş düz - Samsun Halkavi kHab serg. si turdular. Baybars: palım? Büyük, küçük iki düşman karşı-
:vakit, burada bambaşka bir dekor var • lükleri burada bitiyor. Ve koyu bir or _ • 

1 
- Söyliyeceğim şeyler b:ısit ve mah- sında kaldığımız zaman akla en uygun 

Clır. Bazan münbit ovaların ortasından man arasında şose, gittikçe yükseliyor . Samswı (H~sı) -. ~aı:nsuın Ha~.e- duddur _ dedi _ Bağdadın di.işınesile bü. gelen küçük düşmanla birleşmı:?ktir. Na. 
.dağlara baktığınız vakit, göz itiyadları - ve bir sürü kıvrımlarla dağların derin _ vmde açılan lkntab sergısmı. on beş gun tün civar ülkeler Tatar istilasına açılmı.ş sıra yardım ediniz. Fakat bu yardımı u· 
huza, ve dünyanın hendesesine uymıyan liklerine gidiyor. içinıde 12.000 den farzla yuırdda.ş ziya - oldu. Bu ülkelerin hükümdarları tarafın-. mumun arzusunu aldıktan sonra yapmalı. 
fbaşkalıklar görürsünüz. Kepez geçidinde, yalçın yarlardan ge ret etmiştir. Sergi çok mıuvaffakiyet dan yapılacak iki şey vardı. Ya onlarını - Şu ha1de işi derhal knrultaya so
. Dağlar, birbiri ardınca ve ufuk iki çilirken şose, insan 01inın, tabiatı kendi.. kazanmı:ıı ve fbi.iyüık bir takdirle karşı- himayesi altına girmek veya karşı koy- kalım. 
misli genişlikle yayılmışt.ır. Göklere y:.ik ~in~ ramettiğini gösteriyor. lJçurumlaı 1 l~nmııtrır. Serginıiln mıuvaff~yeti!1i teb mak. Selçuk sultanı birinci şıkkı tercih - Evet derhal. Yardım etsek de, et -
seleh dorukların heybet ve ihtışamı ay • ustunden geçen dönemeçlerde.>, insanı. a- rık eden mamf zıevaıtıtan btr çogıu. bu etti. Bir çizme yaptırdı, altına kendi res. mesek de Tatarların kahir kuvvetleri 
rı bir varlıktır. deta ölüm bekliyor. İtiraf ediyorum ki, münasebet!le Hallreviıne bir çok kit..:.ıfö mini çizdi ve çizmeleri HelagQye gönde- karşısında Nasır er geç yenilecektir. Fa-

Vapurda, geceyi uykusuz geçirdim. buralardan geçerken gözlerimi kapıya _ teberru ünde lbuı1'Unmuşfar<l' ir. rerek: Umarım ki han şanlı ayağile bu kat o ne kadar düşmanı oyalayıp hırpa • 
Sabahın alaca karanlığında. ıssız Akde. rak tehlikenin dehşetini görmemek iste- Oııta ve ilk tıedrisat talebeleri. grup hizmetkarının başını şercflenrlirir dedi. larsa bizim için o kadar faydalı olur. He-
tılz kıyılarında, uzaktan Toroslann mor dlın. haliınrde sergiye gelerek 1etıkiklerıde bu- YürPksiz ve cebin olan korkaklığı zara- lagıi Suriyeyi aldıktan sonra elbette Mı-
silsilelerl göründü. Ne bir sıs parçası ve Ara sıra çukurlarına dalıp tekrar e _ lunınnıslar ,ve son sen€-lcr ın~riyatmın fet şek1ine sokarak düşman ayağı altında sır üzerine yürüyecek. Bir kere buna 
ne de hırçın bir hava gözükmüyor. De - teklerine çıktığımız Torosların, uzaklar. gürz.el biT meşheri olan sergiyi hayran- yaşamayı merd ve alnı açık ölmeye ter· muhakkak nazarile bakalım. 
tin bir silkfinet içinde uyuyan denizle, da. sahil boyu güzelliklerini seyredıyo - l Oda seyretmişlerıdir. cih etmişti. Nasırüttin ikinci şekle meyle- Masa üzerindeki üç kutuyu arka arka. 
:vapurun uğraşmasından başka ses yok. ruz. Ve sonra, koyu çam ormanları tek - .. • derek kafa tutmak istedi. Hel~gu ona ya dizerek cHelag'Unun Mısır yolu üze • 

Antalyaya varıyoruz. Antalya giın • rar başlıyor. GUmUşhacı~oyde k~ndır satışları gönderdiği mektubda,; biz yeryüzünde rinde aşağı yukarı üç manı var> dedi: 
den güne güzelleşmekte ve ve inkişaf Anta~yanın. iki. saat uzağında, ilk du- Güm~haoılköy fHususi) _ Normal Tanrının askeriyiz gazeb ettiği insanlar - H~1eb Şam ve Çöl --B~rinci _kutu -
etmekte .. Bir yıl evvelki Antalya ile şim rak yerı, Yenıcedır. fiatlanın ~ki misli "oıma\k üzere 70_f\O üzerine bizi yollar. Allah merhameti bi.. yu devırerek- Haleb yakınaa duşecek. 
diki arasında ne kadar farkla!' buldum. Sarmaşıklarla örtUlm!iş bir kır kahve- urub1taın kıen i r &ıı' 'AI fe\·kalade hara-I zim kalbimizden silinmiştir. Kaçsan bile -İkinci kutuyu devirerek- Şam da dü 

Burada çok durmadık. Yarım saatlik si.. (400) yıllık hatırası olan iki gözHi tlenm' t" y . ~ ~- -..J· •1 . hangi toprak seni sakhyabilir Bize itaat şecek. -Nihayet üçüncü kutuyu da de • . . re ı.ş ır. enı YJ'ıa ı..eu.uırcı erın · . . .... 
ibir intizardan sonra Korkuteliye otomo- bır çeşme .. bır kaç ev .. ahır ve bir jan • . tı .. zd ·ı.- .. .a w - et diyordu Nasır daha yüksf>kten atan vırerek- Belkı Çölu de aşacak. Fakat 

l zıer ya yu € lc~l yuze çu<:annaga u r • • •• 
bil bulundu. Antalya, öyle bir merkez ki, darına karako u. ...~. 1 k d' :~ fl' - . bol tehdiçlli bir cevab yolladı. Bu cevab bu uç enge1 onu yolundan ne kadar alı-

y . . Y . ıra ~ ar; en ır ı.ı::f~asyon şe ıgınce b·ı· b' d h 1 , · · k 
civarındaki kazalarla rnütemadı bir te - enıceyı en ce yapan çeşme, 1080 se "') id •ohıı!Jm:ııkıtad'ır. karşısında HelagU Ahlattan çıkar~k Di· koya akı ı:sek ız e aBzır ~nma~niıçındüo a-
mas halinde. Bir süril kamyon, tenezzüh nesinde Menteşe mutasarrıfı İbrahim pa _ yarbekiri çiğnedi. CezireiömE>r, Lı.yafar- dar v ıt azanırız. u uç ma şman 
otomobili gidip geliyor. şanın nıhu için yapılm1~. nı kiram, zevalilihtiramdan Menteşe mu kin ve Nusaybini aldıktan sonra Rehayı ordusunu ne kadar hırpalarsa bizim de 

Korkuteli yaylalarından iş için An • Yazılarını tetkik ediyorum: Aynen: tasarrıfı merhum İbrahim paşanın rulıu j sardı. Bu sırada ben de Şamda bulunu- zafer ihtimali o kadar artar. 
talyaya ,gelmiş. şimdi yaylaya göçen bir (Dağlar başı, sahralar hakam - Mirmira- için 1229) yordum. Bir müddet evvel yüksekten a- (Arkası var) 

DUnkU kısmm hul~sası 
Bir kaza neticesinde ölmüş bulunan 

ın1nmış tayyare fnbrıkatörfi Nusret Çelikka
ruıdın kızı Zeynebin ylrmlncl yıldönümü .. 
Kocasının ölumündenberl derin bir mateme 
gömWu !bulunan Zeynebln annesi bu yıldo
nümunün kendi evinde tcs'ıdlne ta.hrunmW 
~cmem~ ve s:ı.mimi ahb3blarındnn Nemi
de hanımın ısrarı üzerine onun Şışlldekl ko
nağında bir suvare tertlb edilmiştir. Genç 
kızın elinde yirmi gülden murekkeb bir gul 
demeti vardır. Nemlde hanım boyle olına.:smı 

istemiş ve buketle ona blr sürpriz hazırlamış. 
tır. Zeyneb! ve annesllc karde,,lnl kapıda 

karşılıyan Nemlde .hanun, yeğeni Handanın 
genç kızla meşgul olmasını soylüyor. Fa _ 
kat Handan gilzclli(;lne mağrur ve soğuk 

bir kızdır. Zeyneb bunu biraz sonra daha iyl 
nnlıyor. Kendi kendine: 

- Ne ih.lsslz .kız, diyor Mutlaka fileme kar. 
oı kendini t>öyle gootennek istiyor! 

- Roman devam ediyor -

~ 

Fılhakika Handanın halinde, en mü. 
dekkik insanları bile şaşırtan acayib bir 
şey, gözlerinin derinliklerinde, karşısın· 
dakinde isyan ve hiddet uyandıran bir 
sır. hele dudaklannın tebessümünde büs
bütün şaşırtıcı bir mana vardı. 

Zeyneb bir taraftan yüzünün pudrası
nı tazelerken. diğer taraftan Nemide ha
nımın gAh annesine, gah Handana döne. 
rek söylediği sözleri dinliyordu: 

- Bu akşam sofrada bir düzüye Han
da a takıldığım halde bir defacık olsun 
)·nnaklan kızarmadı. Seven bir insanın 
kendısine bu derece hakim olabilmesi 
cidden şayanı hayret bir kudret! 

Beni dinle Handan, şirr.diye kadar 
amcanın oğlile sözlü gi.bi olduğunuz hal
~e onu yakından tetkik etmek ihtiyacını 
~uymamıştım. Bu akşam, haricen çok be
ğendiğim bu delikanlı ile biraz kon~-
ık istiyorum. Mademki iş resmiyete 

«Son Posta» nın edebi tefrikası: 2 

dökülecek, müstakbel nişanlını iyice ta. 
nımak muvafık olur. 

Bu son s<lzler büyük bir muhabbet ve 
alaka ile söylendiği halde Handanın ü
zerinde .gene bir tesir yapmadı; hatta 
gen§ kız biraz küstah bir tavırla teyzesi
ne cevab verdi: 

- Bunca senedenberi bizim evde ras
ladığınız Haluku henüz tanıyamamış ol
manıza şaşarım teyze, maarnafih bu gece 
onunla istediğiniz kadar konuşabilirsi. 
niz. 

Nemide hanım başını teessürle sallı

yarak Handana baktı. 
- Onun çocukluğunu biliyorum kızım, 

sonradan leyli mekte:blerde, Avrupada 
dolaştı. Şimdi de tayyaresınden inmiyor; 
onu iyice tetkik etmek fırsatını bulama
mıştım. 

Teyze ile yeğen arasında geçen bu mu
havereyi Zeyneb hayretle dinlemişti. On
lar sustuktan sonra, başının içinden, bi .. 
lAihtiyar şu sual geçti: 

- Bu soğuk kızı, delicesine sevmekte 
olan şu Halfık bey nasıl bir adamdır aca
ba? 

Fakat kendi neş'esile o kadar sarhoştu 
ki. bu fjklr üzerinde uzun zaman dura
madı, omuzlarını kaldırarak: 

- Bana ne? Ne halleri varsa görsün
ler! deyip odadan çıktı, gl>z kama'1ırıcı 
ışıklar içinde yanan salona girdi. 

mizde nadir olan sivil bir tayyarecidlr. 
Eğer zavallı baban sağ olup da tayyare 
fabrikasına aid havadisleri evde s5yle • 
miş olsaydı sen onun çok cesur blT tay -
yareci olduğunu hepimizden evvel öğ -
renmiş ve uzak memleketlere yaptığı se
yahatlerin tafsilatını yakından dinlemi~ 

olacaktın. Haluk senelerce babanın fab • 

Nakleden: Muazzez Tahain Berkand 
rikasında çalışmıştır. 

Suvarenin ilk saatleri o kadar neş'cli 
geçmişti ki Zeyneb, renk ve ışıktan baş
ka bir şey göremedi, herkes memnundu, 
herkes ona çok iltifat ediyordu. 

Fakat aradan birkaç saat geçip te et .. 
rufını tetkik edecek hale geldiği zaman, 
iki şey nazarı dikkatini celbetti: Biri, 
hırçın ve mağrur Handanın birçok de
falar iri vücudlü, esmer ve azametli bir 
adamla dansettiği, ikincisi de uzun boylu, 
ince, yanık yüzlü bir gencin hemen he
men hiç dansetmeden, arkasını bir duva
ra dayayıp siyah gözlerinde derin bir 
hiddetle bir düzüye Handanı takib et
tiği. .. 

Bir ara İzzetin kollan arasında döne. 
rek onun önünden geçerken - İzzet Er
man Zeyncbin mekteb arkadaşı idi ve 
mektebi bitirdikten sonra. Zeyneble ev
lenmek için müteaddid defalar müracaat 
etmiş genç bir avukattı - kendi kendine 
şöyle düşündü: 

- Güzel Handt.n müstakbel nlşanlısi. 
le dansediyor, onun kolları arasında 

mes'ud oluyor. halbuki bu biçare adam, 
ümidsiz bir aşk uğruna kendini yiyip bi
tiriyor. Ne kadar mahzun bir hali var 
zavallının! Kim il)iltr, kalbsiz Handan 
bir taraftan tayyarecislle sevişirken di
ğer taraftan buna da yüz vermedi mi? 

Fakat, henüz bu dClşüncesini bitirme 
mişti ki izzetin, kulağına fısıldadığı iU 

sözlerile bir saniye lrkilip durdu: 
- Zavallı Haluk Gökalp bu akp.m 

pek meyus .. 
- Haluk mu? Bilakis ben onu mU. -

takbcl nişanlısile dans etmekten pek 
mes'ud görüyorum. 

- Ne söylüyorsun Zeyneb? Onun yü
zündeki kederi görmedin mi? 

Genç kızın içine şüphe dü§lllüştü: 
- Haluk Gökalp hangisidir, lut!en 

bana gösterir misin İzzet? 
- İşte şu karşıda, duvara dayanıp hid 

detle etrafı seyreden adam ... Handan, 
yalnız bu akşam değil, son günlerde mef 
hur tüccar Turhan beyle pek meşgul o • 
luyor ve ötedenberi kendisini seven Ha. 
luku pek ihmal ediyor. 

- Bunları sen nereden biliyorsun ku· 
zum? 

İzzet, kendisinden oldukça yaşlı olan 
kimselere aid malfunat veren bir genç 
grurile dudak bükerek sözünde devam 
etti. 

- Bizim kulağımız deliktir küçük ha· 

Babasından :bahsedilince Zeynebin 
gözlerine de derin bir yeis çökmüştü. Bu 
gün yabancı ellere düşmü2 olan o muaz
zam fabrika ile artık kendilerinin alAka
ları yoktu amma tayyarecillğe ald her 
şey onda derin bir merak uyandırmak • 
tan h~li kalmıyor, bununla meşgul olur • 

ken babasının hatırasını taziz edJyormu~ 
gibi manevi bir zevk duyuyordu. Bu se
bebden, HalUkun bir tayyarecı olması o
nu cidden alfikadar etmişti. 

İzzet sözünde devam ediyordu: 
- İşte bu yılmaz ve korkmaz adam, 

his bakımından fevkalade zayıf... Güzel 
Handanı, büyülenmiş denecek kadar bü· 
yük bir aşkla seviyor. LAkin doğrusunu 
istersen kız da pek ncfts, adamın onu kıs 
kanmağa hakkı var. Hele bu akşamki kı. 
yafeti cidden mükemmel değil mi? 

Zeyneb kendi düşüncelerine dalmlf ol
duğu için kısaca: 

- Evet. . . dedikten sonra sordu: 
- Bu beyi yakından tanıyor mmun 

İzzet? 

nım. İstersen sana biraz daha malfunat - Gökalpı mı? Yakından tanıyorum 
vereyim. diyemem amma kendisine bir kaç defa 

- Çok merak e-0.iyorum. Ne biliyor • rastladım; gazetelerde ismi etrafındaki 
san söyle İzzet. yazıları takib ettim. Pek hoşuma giden 

- Rivayete nazaran. Hal1lk küçük ya· bir adamdır: bundan başka, onun kal -
şındanberi amcasının kızını seviyor ve binde hakiki bir aşk yaşatma~ da beni 
onunla evlenmeğe niyetli ... IIalO.k Gök- ona yakl~tınyor. 
alp. herkesin bildiği gibi, memleketi • (Arkası txırl 
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lson Posta! S P O R 
Ankaradaki Milll küme maç annda 
İzmir takımları mağlOb oldular 

Mcktebler arası futbol şampiyonunu meydana 
çıkaracak olan Galatasaray - Boğaziçi maçı 

dün yapıldı, beraberlikle neticelendi 

Damirspor Beyoğluspora yenildi 

lnmı derhal atı.r basan b1r 
et m hA.k m oldu Bir müddet son 
kendin topar'Jıyan Hayrl;yelller de rahat 

~ıamata blLf}adıla.r. Fa.kat hiç mnulma -
W mühim tınat yaıkalıyan Haydarpqa.. 

SON POSTA 

Norveçten Akdenize 

Ömer Besim _ .......... ·············--.. ··---.................. __. 

m Ragıp Enwç 

S. R E !EÇ 
SAHIFIZIU: A. E rem UŞAKLlGlL 

Sayfa 

Frenginin 5 günde tedav· i 

Anb r 

Ankara borsası 

Loaıdra 

llew-Y«k 
Paria 
MUlno 

Budapeıte 

Bukret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokbd.m 

1 St.erlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 Isv ~. Fr. 
100 Florin 
100 Belp 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Peçeta 
100 Pengü 
llO Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
1DO Isveç ltr. 

a tı 

940 fta tları 

Açıllf.J( pan 
6.24 

151.0S 
29647 
'165 

28.3550 
801538 
22 0625 
097 
18125 

13 435 
2'132 

0625 
S.54 

35.31 
SUJll 5 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
1 - Çerikli iıtaıyonwac:la yapılacak anbar, idare binuile buna 

müteferri isler gotürü olarak kapalı zarf uaulile ekailtnıeye ko • 
nulmuttur. Lfil bedel' 89t26.12 altmtt dukae bin dört yüz yir. 
mi alb lira oa iki kuruttur. 

2 - Ekııltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofis Umum Müdürlü
ğunden alınabiHr. 

3 - Eksi tme S/7 /940 tarihinde aaat 15 de AnkaradA Ofis 
b?.naaında yapılac.akt .... Teklif me&tablannı havi zarflar makbuz 
mukabilinde Ofisin mahaberat Nl'Tİaİne teslnn edilecektir . 

.t - Muvakkat teminat miktan .t.721.30 dört bin yedi yüz yir
mi b"r lira otuz kuruştur. 

5 - 1.tdd:Jer tek.Jil evrakı meyanına eksiltmeye girebilmek i
çin ihale tarihinden nihayet iki ıün evvel Ofisten alacakları 
ehliyet Teıikaaını koyacaklardır. u3473,, ccl967» 

Devlet Denizyolları 

MüdürlUIU 
lşlelme Umum 
ilanları 

M ha bulu:ıan Van fuhernb -'111 m!!hasihQiDe 8. eı detteeclen btr muıw• alma 
calt ır. 

iPlerııı W51'HO tildh&ne bıılmr "*8larUe birlikte Zat 1'leli mudürlülüne mi 
ncaa.tlan c.1841> 
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~~~Saf ve ormal gıda 

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT ı INLARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
~. Nuri ÇAPA Kuruluı tarihi 1915 

SON POSTA 

Saçlarınızı dökUlınekton, kepek
lenmekten koruııııık için muhak
kak Majlk saç cksirinı ku.luııınız. 

Derhnl tesirini görllrsnnnz. Saçlım 
bOyOtur, köklere yeni luı.J at verir. 
mr tecrübeden sonru nctıooyo hay
ret edeceksiniz. 

İstanbul Komu:anhğı 
Satınalma Komisyonu 

hanları 

Boğaz komutanlık kıt'atı için on bin kilo 
taze bakla 7/5/940 günü saat on buçukta pa. 
zarlıkla. satın o.lınncaktır. Evsaf ve hususi 

. şartlan görmek için .hergun ve pnzarlık i~in 

. de muayyen gün ve saatte kat'i teminatları 
, ile birlikte komisyona gehnelcrl. cıS63311 

* Komutanlik .kıtantı için yirmi seklz bin tL 
lo taze bakla 7/5/940 günü sa.at ondn pazar. 
lıkla satın alınacaktır. Evsaf ve hususi 9arL 
lnrı görmek için hergfin ve pazarlık için do 

!
muayyen gün ve .snntte knt'i temıno.tlarllo 
blr11kte komisyona gelmeleri cı3G34• 

İzmlr tümeni için 9/5/940 gtinü saat onda 
pazarlıkla otuz alb bin paket çorbalık mer. 
clmek komprimesi ile ik1 yüz elli grıı.mlık on 
beş bl.n beş yüz kutu zeytin ya.ğlı taze fasul
ya Uo ayni miktar ton balığı ~tın alınacak
tır. Şartname ve ev.saf komisyonda hergUn 
görülcblllr. Çorbalık .komprime ile diğer kon. 
.serveler başka !başka taliplere de ihnle edile
bilir. İ.steklllerln şartnameyi &örmek iizcro 
hergün ve pazarlığa iştlrft.k için de belli sun 
vo saatte kat'i teminat nkçelerı ile blrllkte 
Fındıklıda Jromutanlık .satın e.lm!l komlsyo. 

~· o u, Kas a onu Oteli ·-~aıı. nuna gelmeleri. c36S5 .. 

Tosralı Ahme Gülüm 
İstanbulda Ycnipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski milste

ciri merhum Ziyn mahdumu Fuaddan Toeyalı tiiccar Gülümznde Bay 
Ahmedc devrolunmuştur. İçi ve dı~ı tamamen tamir ve her tUrlil lhti. 

yaca ccvab verecek şekle konulmuş \'e mobilyalan yenilcşilrilmişti.r ~ 

* Süvari blnlclllk okulu için sekiz kalem 
lrı§ao.t malzemc.ııi 7/5/94(1 gilnil .sant on birde 
pazarlıkla alınacaktır. Muhammen fiutı iki 
yüz kırk altı llrndır. Şartnamesini görmek 
için her gün ve pazarlığ,n girmek 1stlyenlerln 
de pazarlık günil muayyen saatte ket'I tcml
natlartle beraber Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna. rnüracnatııı.n. (3523) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ * 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaatl ilanları 
Tümen blrllklerlnin ıhtıyacı olan sığır etleri ka.pnh zarna eksltmcye konmuştur. Vcr

mlyo tnllb olanların şartname ve evsafı hcrgün Vizede askerl sa.tın alına komisyonun
da görfilebillr. Tckllf mektuplan aşağıdo. yazılı 1hale snat.ıerlnden bir s:ı.a.t evvel komis-
yona verilecektir. Eksiltme yeri Vizede askeri satın alma. komisyonudur . Cl608-345e) 

Tutan Miktarı İlk teminat ihrue gün ve saati Tesllın yeri 
Lira Ton Llra 

49,600 150 8713 20~/940 1{) Demirköy. 
49,500 150 3713 20/5/940 11 Vize. 
49,500 150 3713 20/6/94-0 16 Babaeski 
49,500 löO 3713 20/5/940 16 Kızılcık dere. 
49,500 150 3718 21/'IS/94-0 10 l>ınarhlsar. 
49,500 150 8713 ı!/51940 11 İ>ınarh!Ba.r 

** 

Komutanlık birlikleri için yet.mı., beş ton 
mğır eti 7/5/94-0 günü saat on lbl.r buçukta 
pazarlıkla satın alınacaktır. Tuhmln bedeli 
otuz üç bin yedi yüz elli llrn.dır. Kat'l tenıL 
natı beş bin altmış iki lira elli kuruştur. 

Şartnıı.meler İstanbul K.omuta.nlı~ı Satın 
Alnın Komisyonunda hergün görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kat1 te -
m.lnat akçeleri ve 2400 snyılı kanunun .isle
diği vesikalarla btrllkte Fındıklıdn Komu _ 
tanlık binnsı dahilindeki S:ttın Alma Ko • 
misyonuna gelmeleri. (3576) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 
Evsaf ve şartlan dahilinde 20 ton mlde ya- tiler h8linde a.yn ıı.yn tallblerden de nlınabile 

Cı pazarlıkla. <ıJınaca.1ctır. Paza.rlllı 8/11/9'0 ceA'lnden lstcklllcrin vorcbllecek:lcri miktar- l\lamıara. Ü übııh'r1 K. Satınıılma Ko. 
Çarşamba günü .san.t 11 de Balıkeslrde kor lardan yukarık1 tahmin fiatılan üzerinden Başkanlıfında.n 

Batın alma. .komisyonunda ya.pıla.caktır. Ta. temlnatıarmı getlnneleri. (1635-3611> 1 _ Komutanlık ihtiyacı için içinde 2ııo 
liblcrin muayyen gün ve saatte koml&yona * gram torikten mamul sn.ti bn.lık olmak üzere 
gelmeleri. (1642-3648) 67.ııoo kilo sığır eti kapalı znrfin satın alı. c4790) kutu balık konservc.ııl pazarlıkla satın 
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B , diş, nezle, grip, r ma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keseı 

İcabında gOnde aç kaşe alınabilir. 'l'aklitlerJnden sakınınız. 
Her yerde pullu lfutuları ısrarla isteyiniz. 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

Li E Kavuşmuştur 

ESKi ve YENİ ROMA TlzMA .. 
SiY ATIK - LUMBAGO -

OMUZ - ARKA - BEL - DiZ .. 
·~~~ .,i KALÇA ve soğuk algınlıkla

nndnn ileri gelen şiddetli ağnlannı TESKiN ve İZALE EDER. 

Ji1. nacaktır. Tahmin bedell 16,875 Ura 1lk tc- alınacaktır. 
319 tane çift aUı 4 tekerlekli ordu Upl nn.k_ mlnatı 126!1 lira 43 kınU11tur. Şartname ve ev 2 - Eksiltme.si 615/940 Pazartesi gUnü sa_ En son mod-' halı'ı l!Jmliz: pipolanmız gelmi•tir. 

llYe arabası pnzarlıkla satın alınaca.ktır. Pa- satı Boluda alay, İstanbul, Ankara LY. A. ve at 14 de İzmitte Tersn.nekapısında.ki komts_ m 6' Y 

c:ırlığı 7/5/940 Balı günü sant 14 de yapıla- Kocaeli Tümen satın alına iko~lsyonlo.rında yon binasında yapılacaktır. İstekliler her Sultanhamam, kebapçı karşısında PİPO PAZARI No. 2 
ca.ktır. Ummn ta.hm1n tutarı 86,ıno llm kat'1 görülür. İhale 21/81940 Balı günü saat 16 de gün şart.namesini görobllit1er. -------------------------------
temirul.tı 5486 liradır. İsteklilerin bildirilen Boluda alay .satın alma komJsyonunda ya. 8 _ TnJunin edilen tia.tı beher kutu in 
!\akitte İzml.rde Bornovad:ı. askeri sa.tın alma pılacaktır. Tekllf mektublan ihale aaatln- 25 ıkuru.ştur. iç 
lromlsyonunn gelmeleri. (1641-3647) den blr .saat evveline kadar komisyona mak- ~ _ Muvakkat temlnat.ı 89 lira 82 k * buz mukablllnde vorllmelldlr. (1617) (3487) tur. uruş -

Balıke.sirde üç aded ccphn.nellk yaptırıla- * İsteklilerin bu ~le ald.kadar olduklarına 
oaktır. Beherlnin ke.şi.t bedeli 2681 lira Sl Blı' atelye pazntlık suratı.le in.p ettJ.rUe - dair vesikaları ve temlnatıa.rlle blrllkt 
kuruş; üçünün tutan 77W ıtro. 93 kurut; üçü ooktlr. Keşif !bedeli 34,796 lira ıs tu.ruo. ıaıt'i kür günde komisyon başka.nlıtıne. m~:n8:; 
nün 1.lk teminatı 580 lira 57 kuruştur. İha - temlnat.ı 8220 Ura.dır. Pazarlığı 7/5/940 Sah etmeleri. <~•l> 
ıeaı 715/940 Salı günil sn.at 15 de Bnlıkeelrde tıünü aaat 11 de Anka.rada M. M. v. Hava 
kor satın n.lına komisyonunda yapılacaktır. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Ke
Tnllple.rin kanunJ veslkalan Ue beraber ko. t1f evrakı hergün tomisyondan 1711 kuruşa ı - Tahmin edilen lbedell (13.211-0) lira 0 _ 

misyona müracaatlan. (1647-3663) alınabllir. İ.ha.1eye lftinı.k edecekler ihale lan 50.000 m&tre Amerikan bezin1n 16/Ma-* (1lnftnden ü9 gün evveline kadar milsteşo.rlı- yıa/940 tarihine rashyan Perşembe günü .6a-
235 aded normal şaryolu veya. porte.Uf 15 ta mQraooat edip ehliyet veslkasl almaları at ıı de kap&Jı zarnıı eksiltme.si yapılacaktır. 

o.deci 62 veya 80 sant.lmlik uzun farroıu lsteklllorln muayyen gün ve .aatte kat'1 te_ 2 _ İlk teminatı (993) llra (75) kınuş 0 _ 

cem'an 250 nded yazı ma.kJnMl 10/~1940 Cu. mlnat Ye kanuni belgelerlle komisyonda bu- lup şartname61 hergün komisyondan parası• 
rno. günil ant ıo da Ankarada M. M. V. aaun lwunaltırı. Cl62l-3667> olarak alınab01r. 
Dlma komisyonunda pnzarlıkla aatın alına_ * 3 - İ.ateklllerln 2490 sayılı kanunun tarı. 

Uçut pisti yoluna blr dranıı.J te3isa.t.ı pa - fatı dahilinde tanzim edecekleri lcapah tek
cnktır. Normal saryolu mııklnele.rln behırinı za.rlıtl4 yaptırılncn.ktır. Ke,şlf bedeli 2a 5'20 lif rnektublarını en geç belli gün ve saatı. 
~10 ve portntıfier 1çln 12!1 uzun ııaryolular Ura 11 kuruş, lkat'1 teminatı 4279 llradır. 'Pa... bir saat evveline kadar Kasımpa.şada komla
icin beherlnc 550 lira tin.t talunln edilmiştir za.rlıtı 715/940 Salı günü saat 10 da Ankara.da yon ha4kanhğına makbuz mukablllnde ver-
Mo.yıs /940 ayı zarlındıı edebilecek surette M. M. V. Hava Satın Alımı. Komisyonunda melerl. (3448) 
ellerinde yazı makinesi olo.nla.nn nrebllecek yapılacaktır. Keşif evrakı hergün komisyon_ 

1erl makinelerden birer .nü.mune ile birlikte dan 143 kUI"U.Şa alınabilir. İhaleye 1şt.lra.k e- .--------------
ıvo 8260 liralık Jmt'i te:mınatıarlle p::ı.zarlık deceklcrin 1hale tarihinden üç gün evveline 
gün ve saatinde Ankn.rodn M. M. V. satın kadar milsteş:ı.rl$ı. müracaat edip ehliyet 
nlma komisyonunda. bulurunalo..n. Bu maki. ve.sika.s:ı nlmalan ve 1steklllerin kat1 teminat 
nelerin hepsinin birden rumması milmkün ve kanuni lbclgclerUe muayyen gün ve aaat-

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

olmad ~ı takdirde b*r ve da'ha yuknn par. te komisyonda bulwımalan. (1619-3~5) '---·------------• 
Tümen ıblrllkler1 için (900) liralık kösele 

Kırklareli Askeri Satınalma Ko. dan: 
Telll, telsiz, motor mııklnlstllklerindo istihdam edllmek üzere ücretle san'atıkAr alı

nacaktır. 
Tallblerin 10.15/940 Cum:ı. günü akşamına kadar Kırklareli askeri sa.tın alma kom1s. 

yonuna müracaaUarı. (1610) (8480) 

ve (100) liralık nalça, knbara, kundura ipi 
ve çivinin 615/940 Pav.a.rte.si günü saat ıo dıı 
pazarlık ile alınacaktır. Tnllblerin belli gUn 
ve santte kn.t'1 teminat paralan ve ka.nunı 
vcs1kalarlle birlikte Selimlyedekl Tümen sa. 
tın alına komisyonuruı. solmeler1. (8617) 

Yalova Kaplıcaları açılıyor 
3 Mayıstan itlbaren §lmdll.l.k ya2nıı: Qın&r oteli ve Çınar ib&nYola.rı laletm97e aoll - • 

Dllftlr. 

Fiatlar 
Tek yataklı oda .................................... 2ao kul'U4 
İlt1 yataklı odada blr yat.alt .••..........•••••••• 18' • 
Otel ttatJarından Mayıs a.yı zarfında 1' 20 tenzillt yapılacaJı ilbl aynoe. da 1' ıo dl 

alınnuyacaktır. 

Yemekler 
Sabah kahvaltısı, ö~e vı aqam yemeklerinden mürekkeb tabldot SZ.00 Ef 
YaJnız kahvaltı ............................................. . ...................................... 80 ltf. 
Yalnız öğle veyn akşa.nı yemekleri •••••••. • .. . . . .• •. . . . . .. .......... .. •• . • .. .. . • .......... 86 Ki 
Diğer otellerin ııçıl14 zamanlarlle tarltelerl ayrıca lltın edlleoektJr. c84'10> 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından 
Hcybcliadadaki okulumuz için iki nuı.tematık öğret.meni n!lınacalrtlır. İsteklllertn cU.. 

Iekoc ile okula müracaatları (3372) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fakültesi Umumi ki.m)'a. enstitüsünde ynptırılacak 4871,60 lira kea1fll lft.bommvar 

tesisatı 17/V/1940 Cwnn günü snat 16 te Rektörlükte açık eksiltmeye konulınu.etur. 
isteklilerin 8000 liralık bu gibi lA.bonı.tuvar tefriş c.ttlklerino dn.lr eksiltmeden 5 gQn 

evvel ilniver.slte minıarlı.ğından vesika. alnııi olınD.la.rı ve 366 liralık muvaJtkat tıemıııa' 
makbuzunu Tlcarot odası k!ğıdlarını göstermcsl lft.zımdır. 

Liste ve şartname mimarlıkta hefiÜU görfilür. (3608> 


