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Her gün 
/ngilizlerin cenubi 
Norveçlen çekilmeleri 

,_ __ Yazan : A. Ş. Esmer 

T rook:lıeiıııfin cenubunda An
dalsnes limanına çılkarılan İn -

giliz ıımvv.eıtJıeri. amırzm bu limandan 
geri çejtilmıiştir. Bu Sll'I'et1e İngilizler. 
oemııbi Non.ıeçi tam.amile Almanlara 
t.erire'!mekWirJer. Çiddü İngilizler 
Andalsnm'ten çelkildiiıktenı scmra, Nor -
veçliler:iın Almanlara !karşı mııkavemet 
g&teremi.yeceklcıi aş.iık.iıdır. 

İngili'Zleri böyle bir !hm'€k~ icbar 
eden ısıebOO, İngıliz Avam Kamarasında 
başvelkil Çeni>erlayn tarafından açık 
olarak tı.:ah edilmlıil~· Ç~r1ayn1in 
bu n'll~ınu tebaM ettiren hususiyet. 
Edrnimiliktir. İngiliz lbaşvekili. evvell 
Noıveçıe indirilen Alman da:ri>esi.nden 
bahsetmi$ir. Aınlaşılı.yor iki bu darbe. 
çdctan'beri iıarm:rlaıımak'ta idi. İngiliz 
ve Fra'llsır.ı: bülkfunetlıeıi Almanlıaır ta -
rafından bir takım hazırlıklarını yapıl- · 

Res·mıi Baka.le: 

SON POSTA 

= Neşter bazı elde iyi eder, bazı elde öldürür 

Mayıs 6 

Başvekil petrol 
sahasından döndU 

Ankara S - Başvekil Doktbr Ref : 
Saydam refakatindeki zevatla birllkr 
te 1ıu sabah saat 10 da Arlkaraya av • 
det buyurmuşlardır. Sayın Başvekl.11 .. 
miz istac;yon<la Büyıük Millet Medisf 
Reisi Abdülhalik Renda ile heyeti ve .. 
kile 8.zaları, Ci.anhuriyıet Hale Partisi 
Umumi katiıbi Doktor Fikri Tuzer. Pal' 
ti erkanı ve bir çdk mab'uslar Riyaseti 
Cünhur Umumi Katibi Kemal Gedeleg, 
seryaver CeJa.L iıususi kalem müdü • 
rıi.i Süreyya Anderi.man, Hariciye Ve ... 
lkaleti ıuırnurni •kıatiıbi Numan Menemen• 
cioğl~ Ank:ıra Vali ve Belediye Reisi< 
Emniyet Müdürü ve vek.Uetler erkanı 
iarfl!fından karşılanmştır. ( a.a.) 

Yunanistanda mahrukat 
tahdid edildi 

Atina 5 (A.A.) - Neşrolunan bir emir
name ile sulb veya mayi halindeki mah. 
rukatta ve bunların bilhassa evlerdeki makta 0~ haber a1aı.alkla bera - Doğra ~yliyen dokuz köyden koVulur. derler. Doğru -

ber, lbu hazn'lı1kl~ Norveçi istihdaf dur, iakat dolnı2 köyden ltovulnmn da bir kabahati olabile
ettlğini ancaQc Nisa'llm !,Yedinci ~ü ~ğ.ini nnuCrn.1mak lAzımdır. 

Her :hak"kat söylenebilir, yUnız söylemenin usulünü 
bilmek ~tile. zemini, zamanı iyi seçmek, .bazıdığım da pe- banyo vesair hususi hizmetlerde istima • 
finden yapmak. :ihtiyatlı bulunmak prtile.. linde tahCidat ihdas etmişti-·r. __ 

2s1Ş;~~ r~=~=~~~~~~=,~,,.,,..,,,.,,,.=R~3~.~~~~~o~opk~~,~,~,~~=~:J 
mış ve e~ kUçü'k bazı ımüfrereler ih- ltal11anları11 meşhur : . l 16: f ,, il 

~~~~=!~:=:=a::!ın: Bir kadın i HergUn b.; flkra ı Hayatını 
kw:uncu gümü ~ve Ahnanlar. 06- Mugannileri iJldO 1 ---

1
• Kurtaran adam 

ıo. Stavanger, Bergen.ve Trordıeim't ~ Tek başıma 
~l etnmŞlerdir. Bu emrivaki karşı - İ;taJ,yanlano met : Ham 'bir iskoçya.h, kalıvcye girdi. 1 
sı:rıda tecaVÜ7Je uğraymcıya kadM bl - bıır kadın ımıgan - Dlindenben kanıım ağnyor, de-1 
taraflığını muhafamda 'JSl"ar Eden NoT- nilerinden Tetra- di, tanıdıklarım arrısmda benim gibi 
veç için ingiliz.lerin ya.paıbileceklerl .zinm 69 yaşında birkaç ki§inin (1ahn kamı ağnsaydı 
yardım, Çmi>erlayn:in Avam Kama - olarak Milanoda neyse.. • 
rasında izaiı ettiğine göı-e. cAlmanla - ölmüştür. 30 se - Sord1l.lar: 1 
nn cem.ibclan aynlmalıanm geciktir- nellk salme haya- _ Başkalannın 1rnrm1a1~nın ağır - 1 
mek ve Norveç kralı ile Norveç hükU- 'brda daima bü - 1iıaslnl2J ;,ypno ne fc~ olacak "! : J 
met.inin selametini temin eylemelkten> ~ bir dinleyici _ ~ fayda.r;ı c!ıırdu. 1çlemıden I 

Sovyet - Yugoslav 
müzakereleri 

Moskova 5 (A.A.) - D. N. B. ajansı bil 
diriyor: 

Sa.lfilıjyettar kaynaktan haber verildi • 
ğine göre, Yugoslav iktisad heyetinin, 
Sovyet hariciye komiserliği ile yaphğı 
müzakereler devam etmektedir. 

Mü%akerelerin mevzuu Sovyet!cr Bir .. 
liği ille Yıugoslavya arasında bir ticaret 
ve iktisad muahedesi ile klering anlaş • 
ması ve Yogo.slavyadaki Sovyct ticaret 
mümessilinin istikbaldeki vaziyctidir. 

Loyd Jorjun şiddeUi 
bir makalesi Rxtretıti. "Bunu da aneak Tnmdlheim'in kütlesine hlt:Ml -e- l>iri doktora gitmiş lJfr ılıiç a7tmş ol- i 

zıaıptı <temin Edebilirdi. Bu sebebledir den art~ tam bir sa, o Uar;ıan bir.a da ben alır, iyi o - I (Bastarafı l inci sayfada> 
1r'f nl.:-1~1.ıı 1-ıiri Jmndheirn'in simalin- milyon IngiHz li - lu.rdum. Bu da Olm(IZSıl aram.ıu7ıı pa- i Llovd Geor,mı, bu makalesinde diyor Cfe :Na~~ U ( 1 Ut! \.'Cı.n.Ali.A.ta- HU - .,...... ~- - P 1 J -o-

ı Mo " ,...._ .,.. -..n- ...... - • ..._, \;.- ki: 
dalsneffe rutrer ihraç edildi. Çember - mış, faka'l ziy:adesile sarfettiğinden e - ,.;"ip bıı .nuayı ııerir ile~ •ıaptın.r : . 

Dalın ~..... . r . . I • • • ' : Norveç fıyaskosu başımıza, akla gel • 
Jayn bu lkrt'alarm cenubda süratle iler- linde asla para Qı1ınamştı.r. a: hep bırden ıyı oturd•ık. Şmıdt hen ! 16 sene bir gun·· bile i~nin l. ........ dan ay- dile - - till' akt. N k , __ , ... ___ _..,,,ud ı . .. : ,--- ~ıu me uzun er açac ır. orveç a • 
liyerek Norveçlilerlnı ıyardmnma koş - « -Zengin O.lll~'Li:tll:>Cl• uıe:. O - doktor ve ılaç parasını tel-: 1)(1stma o- : nlmadan t-..:ıterede Norfolk limanı tah. ul d-kın ğ k 

rdi T • ..:_ .,. t .,_ . . - : • .uqsı ra s arına rnayn o e e arar vermc-
tu'klan ihalde muvaffak olahwhklarım mayı tercih ederim!> de · • .uu"NAJ ;ı.e - deme" mecbunyefüıde kalıyorum. : lisiye işinde çalışan ve bu müddet zar - den evvel, Norveçte Almanlara takad • 
ve binaenaleyh faırzağa <llü.şmema'\ jçin razinni rnes'ud olarak yaşadı, ş.işman- \. ·-~ fında 400 kişinin boğulmaktan kurtulma- dÜJn etmemiz lizıındı. Halbuki Alınan • 
Antlalsnes'ten Çekildidtlerini söylemiş - dı. Sesinin 'tabii !bir gıürzelliği vardı.. Faz v; t "k cJ b. . · · sında en büyük rolü oynıyan Darby te - Iar mukabil taarruza geçtikleri zaman 
tir. İngiliz ibaşvdkili, lbu çekilmenkı se- la Ç<ılıgnasına, sesile uğraşma'sına ihti- a 1 an fJ ır l!_L V!rcının lraüde sevkedilmiş, bu münasebeUe ken. bu mukabil darbeyi karplamaya haz~ 

' beıbinf. i.lk hamlede ta)"Yare meydanla- yaç ydctu. Dabl'I küçücük 1bir kızken kazandığı şôhr~t ! disine büyük bir ziyafet verHmiş bile değildik. 
nru ellerine geçiren Alınanla~ bu rnutfalkta şarla sö:Yler, akşamlan Flo- Vatikanda geçenleroe beyıiz bir gü-. :ıe vazife ~ında giydiği ~ ~ Norveçe gönderdiğimiz kuvvei sefe~ 
nııntakalarda haw ilakimivetini de te- ·----.:ı-n.ı . ..:. .... ı.1 il . . . t ~ vercin pek bü"''i.i:k lbir .,.;.;.ı..,.et ~azanmıs- imızalatııl.ar3k. limandald ~mu- yenin efradı alelicele toplanmıştı ve en 

• • :.J--a .... :..- Alm Töl~-.ı ev.u.KA: a• esını zıyare e b- - 'J ~u • • ı...-..-~_..,,- Bunııda keırıd'i • . _ . 
rno.n etntelenne atftılll't:ı/l..IA::U!T'. an- •. .. .. .. ··...ı~:1 ıtır. Papa ~enlerde oir Prnr gü- zesıne ın.'VllaUUÇ"'""-·Slnı luzumlu techızattan mahrumdu. Bunun 

• . len k.omsulara türlu ıt'lırlu tilıwuu er _ • . . .c:apkasını bnzalarlten go-rüyorsunuz. ··'--..Jd ..:~ı-: -rdük. B-tün b lar. havalara hakım olduiklarmdan. as- ;;... ... ~ : 16 · ....... ~ iken 1 rinıa- nu seyynhlan ve yenı evlılen takdis 'lı' • mWUIU er ne"'--c:lollll go u un-
kerleriımme gemilerden top '\'e tanlk çı- ça5-~ ... 'l Ya.ra..._ 9'SIJ.-ryl} p ede~en beyaz lbir 1'ÜV~:?rcin havada bir )ar, saWıiyetsiz ve sersem insanlar tara .. 
karamaaiık diyor. Şürphesi7 bir sebob donnalardan olm~. .1 ?7 ~.:_ı::n. ~ kaç daire çi3rrüş \~ Papanm oturduğu Fransız askerlerin• fından yapılan icraatın müessif hikiyesi-
budu!r. Fa!kat en ehemmiyetli sebebi draya gelen Tetrazinnı ıl!k. . .11..VJı::.\:nnı tahtın üzerine tkonmuştur. Bunu gö - le b dir. Millet her fedakirlığa katlanımya 
siyaset imbı Çem.'berlayn ir.ah edeme- yarısma kadar dolu olan Q)ır salonda ren halık pek 1büyıük iblr nıtıani he~ - gönderilen me tu far lıazırdır: Fakat ~f~~~t ka~ana • 
~ir. Bu da Norveç mukavemetinin vermiş. ertesi gün ise, halik; !konsere gi- cana (kapılır ve güvercinıin Cenabı Hak Cephelerde 'bull..lll1Mt Fransız asker- cak vaz1yette değıldır çunk~. rcsıkArda 
~ zayıf olmasıdır. Bu tıa-relkatm. bil- rebilmek için birtirini çiğnooll.şti. Za- tarafndan hni9tiyanlfğın a1emdan bu- Jerine bk gimde ~len melldub - buluna:ııar yaI~ız .m~~1ketın .mukadde--da 
~ - · · · ] p On ·k· · p· ' · · ·· 1 ,_.....JJ 1....:1.:- • • • ? T ratını ıdareden acız degı , aynı zaman ı ha.cRı Trondheim'in cenulbunda1ki saf- manın rm.maildruDen; ona cas.rı:n: sesı> una.n apa ı ıncı ıe ye ıyı g.un er larm sayı;ı ılft:\llr •uun- mEımz. am f d :-ı R .k .. da b 

1 -~ .. · · ı ,_ - 00 ·ı.:ı·"· 3 00 001\4 p. .....a,.~.lerinin· ikt zayı ve meenun urıar. esı ar u u • ( hası hatkkmda şu nokta unutulmama - ismini vemıŞleıdi. Tetrazinni 55 ya- muJU~"""'-!Sl oıarn.ı~. go erı uıgıne a - .O . u: ıo.,ta ı--ı-• m arı na.nlar h h" dah "ik b" kJld 
• lıdır ki İngilizler Andalsnes'e ~er i'h- ........ ;A.., : 1-- 32 , ...... ıannda bir deUlkaınlı deta iman etmiştir. İki:nci nokta da şu- dat ~ 80.000 i bu~. k m. 'dar 

1 
t e.ka ':1crJ ırf ştt~kl _«! 

l ~ ~t:.ı.ı. J ~ d n... 1..ıı • ..ı:_ ..:1.--· t" -· -dd~''" . :~- 4 000 dedi sev ve ı are e m uzere sar e ı en 
ı rılç ederken. Norveç hülk.Umetioin cS ne evl · fa1tat bu saadeti pek u - ur: :ra.pa •. d'l\U~ ~'YiK)o.l et ıgı mu ~ - M~lar IÇ-..-:u • a 8'.8 - gayret aklın blmıftır. Parlirnentonun 

o S.> ani cimdadl> di ha..- 8 .~ çeduran guvercınm. buduaımn sonunda hiblennı bu~- Paketler 1 - . md 
1 

b • 
· Y . ~ ., ... ~ 1Dl ~.urmıyıerek; lıiı>cnsından çabucak birdenbire .ıu ~r. Ş~ hep beuaz de 9_000 ile 1 ı.ooo arasında ia- mudahale etmesi -ve ~ım~ ar arın a 

1 oevab verlyorla.n:t.. ~bzler, alelacele ayrılmıştı. Pek sevdiği pc.rpağamna ıda .. lnam ~hsıedil.mektediT : şaramadıklan bu vazıfeyı onun deruhde 
1 bir t.eltım mMrf!ııe1eT ~l'.lt:nlikleri tak 'eli bir kı öjretmi$ir. ~~--................ - ............... : ..... - .... - de ~ eylemesi llzımdır. Eğer parl~mento mü• 
, di.rde Norveçlilerin maneviyatlarını neş şu. T A K V 1 M da"'ha!e etmfyecek ohına. millete karşı f .. 

takv\ye edecEklerini ~ Ahnanlatt-a kar- den t~ :muvaffak olmamlştı.r. En kı_qmetli maden haneti vataniye irtikab etmiş olacaktı._ 
tJl ndcawmeti nünlWn kıılacaklanm İngi1i:zlerin 'CeDUlbi Norv~ çekil- MAYIS Harlb 'L3manıında en ~li maden HaTbt &e'\'k ~ idare ile ndlk~le.f teşek • 
wwıetmiş Olacaıldatdı.r. .Anda1snes'e mel.eri. bir amvaffa!kiyetsirliktir. Fa - altın drunı cwa:lır. ~ infil.Ak mad kül ve memurlar, enerjlk bir surette de• 

Rumi •• 6 hwlJi ... ..__~ ( ) asker i:hraç eder ~ bu asllrerleri kat burun şümul w ehemmiyeti izam ı:ıb'J H.5l deleri hiç bir euretJe .imal edilemez. liftirilmelidlr. a.a. 
biıicaç gtin içJnde dört yüz kilınetrelftt edilmemelidir. AJmanyawrı Norv~ ;,;,. R""" .... K::ı Çdk moyudli tir madm olan CIVll yal- ---
rnesafıeye ~leri ancak bu su - indirdiği daııbe bıgfme 'kadar na.ıvaf - ı.t 1940 ıeı DUl beş~ WU..l ectmııekt.e- HatU il O. _.. 1. ıjuılanlll 
retle i2;ih edilir. F.alkat Alınan darbesi faık olmuş demektir. Fakat lbu, harbin PAZARTESi dir. Bo memlelaetler t.ı-v• İtalya. yalaalan 
:fnertııen. Noı"VeÇ frilrumeti ne kadar neticesjni değ'işti:renıez. Almanya dar- Rusya. M!l:s•• Bir~ Ameta...tır. 
gafil avlammş ise, mloerl hareltk saf- ha daroelel' irıdirecelcıtir. Ve ~tan (j,CJNt.4 Rebi~:evvel En mengm cıva mec'1•Jeri İapanya _ (B ;Sem ı md ..,,...,. 
ham başlad*tan sonra Noveç sdrerle Nuveç dereoesirde gafil davranırlarsa, .. ; 1 ~ da C.iutad Real mır#8'M*dııı bulun • Salya 5 (AA) - Bavu ajansı bildi• 
ıi de Ahnanlara o derece az ~t o daibeler de muvaffak olabilir- An - .. 28 mr/i{ıdr. Bu madenler Sovyet Rus - riyor: 
göstemıişlerdir. A*r1erin wru, gibi cak netice gene~ UnuUnaına- ~ "" ,'adal4 cıva madenlıerindm l-tO defa Yunan bududıı•nd• Türkler tarafındaJl 
Alrnanlanrı &üıde it~ t>ildiri~r. hdırlrl ~ 191.f harbi.nrle boyu- Otl.,, ı1tı.,a• A<.,•• "", dana zengindir. ~pılmakta olan mfilılm tah§i~t, Bulgu 

Sivil halk da ~ Wcanmoavyanm na !DU'Yaffakiyetli daroelel' :indinni~i- :.. ı ıJ. .,,1·6· ı ~: s. l .J. .:;. i.J. Rarbdeı evftl cinmn tmu 100 bin hükamet merkezinde ~ endişele.r u .• 
yegane cbitarafa memleketi olank Fakat haıbi nİhaVletlendirerı san bir V· 12 ;o '" Si G9 "m 56 fra.~ Şimdi -480 bin fnmga ç*miış ~ yanchrmıftır. Sofya sıyas! mahfell ·ı, 
kalan İsveçe iltica etmek için ~ darbeyi de ln!!il~ \'e Fransızlar in- ı::. 5 oı 8 M l2 - · ı 48 tırr- Cıva madenleri eiuınw ~ gü- Türklerin ittihaz ettiği askeri tedbirl -
ttır. i'--Tzl bu ·•· - •· _ d"rdi. A. ş. ~MER -kselme1dedir. rin, Bulgarlstanm lıattı hareketinin b .u~ı 1 

er parugın Ol'lU'le geç 1 
ne yu lan kat'iyen baldı gösterecek bir mahi et 

rnek için alelacele müıdahale etmiş ola- r gösterm.erç.esi sebebile. ehemmiyetsiz te-
caklardJ.T. Bu ~dah~~ ~en tn- 1 S T E R 1 N A N1 1 S T E R 1 N A N M A 1 ıakki oıuıımamasını söylemektedfr. Bu 
gflJzler de bilıyii'.k OO'hlıkelen g<>7.e al - tabşidler, herlıalde şarki Akdenizdeld in .. 
mışlanlır. Evvelki gunı Uluıs'ıta bu ha- B;,. dost töyledi: ı de ka'mamı tır. Fakat yerine kaim olan terzinin bugün bu- giliz faaliyeti ile ali.kadardır ve bir İngi• 
rclreti 

63
.lmnyetle 1:'1hn eden R. Apak, - l!Jl4 muharebesinden ev\ el, yani dünyarım mes"ud lunabılcn en iyi İngiliz kumaşından bir kostünu1 :ıltın para liz talebi üzerine alındığı samtmaktadl.1\ 

~ İngil hareketinin. Ahmın teşeb - zsır.anlannda Türlriyenin en :iyı terzisi, en iyı İngıliz ku • ı · .. . . . . . Anadolu Ajansının notu: 
busilınden daha ft <iir'etkar olmadJ • nı maşından b ·r kostümü 5 :altına dikerdi. 'llc kı:ıça 'tlıkhgını ögrenmek :ıstediın, 7 altın dediler, anlaşı. Havas ve D. N. B. ajanslarının vermlf 
izah etmişti. Bu hareketin muıvaffal\: Bugün o terzi yoktur. o anın kumaşı ise İngil lı}or ki. Jıayat altın ölçüsünde c1ahi pahaJılamnıştı"'. oldukları bu havadis, baştan aşağı uy • 

olması. Norveçlilerinı de az çok muka- 1 S T E R S T E R I N . A N · M A I durmadır. Bilakis terhis vakti gelen ef -
vem.et g'öster:ınelerine ~lı bulunu - 1 N A N, i "" raci, tmir olunmaksmn,, muntazaman -.. 

1 ._____.__~rdu. Bu oukavemet .. 
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C u orveçte 
çete harbi başhyor 

Şimalde mücade:enin dev3m ettiğini bild.ren tebliğ 
Norveç askerleri üzerinde iyi tesir yaptı 

Stokholm 5 (A.A.) - Royter: Stok - 1 Norveç kıt'alarından bir sübay, burada 
holmde, Norveç askeri harekatı hakkın - aylarca mukavemet edebilirdik demiştır. 
da çok ihtiyatlı bu!unulmaktadır. j Bundan böyle, buralarda ancak çete çar. 

Norveç ajansının bildirdiğine göre, an.. p~maları beklenebilir. 
cak Rörostan haber alınabilmektedir. Ve Norveç kıt'alan, Gau va:ilsinde müca-
Norveçliler. buradan, Cenubi Norveçin 1 deleye devam etmektedir. 
müttefikler tarafından tahliyesini milte - Störni cenubu şarkisınde bir düşman 
akib alınan yeni talimat neticesinde, me- 1 müfrezesi bozulmuş ve 100 Alman öldü " 
' ~ bir halde çekilmişlerdir. rülmüştür. 

Şimalde, mücadelenin devam ettiğini Stoldıo~m 5 (A.A.) - Norveç ajansının 
bildiren resmi teb!iğ, askerler arasında öğleden sonra neşrettiği bir teblığe göre, 
iyi bir intıba bırakmıştır. Askerler, şirn - Alman kıt'aları, şehri bombardıman et -
di, mücadeleye devam ıç:n şimale doğru tikten sonra Rörosa gırmişlcrdir. Bir AL 
kaçabilmeyi ümid eylemektedir. ı man tayyaresi, şehre yedi infilA.k bomb:ı
. Ateş keş emri geldiği zaman Norveç _ sı atmıştır. Şehrin deniz mahallesindeki 
lflerin, RClrosun cenubundaki m€vzilerl evlere isabetler vaki olmuştur. Bundan 
olduğu gibi duruyordu. Ve 120 Norveçli, sonra Alman tayyarecileri makineli tü -
800 Alınanı geri püskUrtmeğe muvaffak fek ateşi açmışlardır. Sivil halk, şehir ke
olınuştur. Bu çarpışmalarQ.a 35 Alman as narındaki mahallere çekilmişlerdir. İn • 
keri öldürülmüş ve Norveçliler tarafın - sanca zayiat olmam~tır. Rörosda bir kaç 
dan da ancak iki ölü va 3 yaralı verilmiş.- gündenbcri hiç bir No1·veç askeri bulun
tl. mama.kta idi. Saat 12 ye doğru, ilk moto-

Alman kıt'nlan henüz TUirosa varma - sikletli Alman kıt'ası şehre girm~ ve tak 
nıışlardır. Norveçliler. şehrin cenubunda viye kıt'alarına intlzaren istasyon civa -
mükemmel mevziler ışgal etmişlerdi. Bu rında yerleşmiştir. 

SON POSTA Sayfa 3 

Norveç Hariciye 
Nazırının Londra 

radyosunda bir hitabesi 

Narvikte kar hrtınası altında 
şiddetli çarpışmalar oluyor 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 

Londra 5 (A.A.) - İngiliız radyosu; 
Almanlann Narvik in şimali şarkisin

Londra 5 (A.A.) - Norveç hariciye de ad'lm adım geri püskürtüldüklerini 
nazırı Koht, bu akşam Iı0ndrada radyo :i.. bildinme(Jdedir. Liman tenha denebile
le bir nutuk söylemiş ve demiştir ki: ~ bir vaziyettedir. Düşmanın &'1Jhil 

Birkaç gün içtn Londracla bulunuyo - bayıunaa tahaşşüd ettiği a.nJ.aşılınakta
rum. Burada, mütecaviz kuvvetlere karşı dır. Şehrin etrafrnda müıttefilk lkuvvet
bize yardım yapılma.sının en iyi yollarını lcri Alman müfrezelerini muhasaıı.·a et
salahiyettar dairelerle müzat:cr.-? ed~e - mektedlirler. Q.~erdal'da Non·eçliler; 
ğ~m. Buradan Parise geçn1ek niyetinde - di.işmana yeniden müıhim zayiat verdir 
yım ve oradan da, mücadt?leye devam et- mişlerdir. 
mek üzere Norvcçe döneceğim. Alman tebliği 

B. Koht, bundan sonra Alman istilası. 
t k ddü Bcrlin 5 (A.A.) - D. N. B.: Ordu 

na e a m eden hadiseleri tekrar!amış. 
ve sözlerini şöyle bitirmiştir: baŞkumandanlığı teb~iğ edi~oı-; .. .. 

Al.rnanyanın eml k t• · h"' _ Tayyarelerle takvıyc edılmış buyüftç m e e ımıze ucumu ,t;;ı........, ku 
1 

. N .lk. . 1. nun çok evvel hazırlanmış olduğu hak - u~uun . vv:t erı. ~rvl ın şırna ın-
kındaki kanaatimizi hiç bir şey değiştire- dekı mevZJlerımize. rnülkerrer taarruz
mez. Garb devletleri Norveçj Almau taz- larda ıbuJuırrrrıuşlardır. Bu taarruzlar, 
yikinden kurtarma; kendilerince bir na. A:~~n ~al'~. ~.yyarel:rln:in yardımi~~ 
mus meselesi yapmışlardır. JX,iskıilırtülmuştur. SteınlkJerden Tron 

---· heim şimaline !katlar. ıkıtaatımırı, şima-

ingiltereden harice 
gıda maddeleri 

göndermek memnu 

le doğru ilerlemell< roir. Naımos ve 
Goroeg alıınm·ştır. Bu mınta1kadaki Nor 
veç kıt'a1an kumandam. kayıdsız ve 
ı:;ıarb;ız teslim olmuştur. Andalsnes'in 
cenuıbu şarki.-<;i.nde'ki Lesjci ~ tayya -
re karargaıhmda. yanımış 20 İ:ngilicı tay 
yaresf bulunmuştur. Rcoroo ve Tr~'Sil 

Londra 5 (A.A.) - İstihbarat neı.are- civarın.da. araziyi temizlemekteyiız. Bir 
ti bugünden itibaren Fransa haric olmak Alman tayyare-si ıbenzins;rıli!kten yere 
üzere ecnebi memleketlerine içınde ga- inmeğe mecbur o'muştur. Müteaddld 
zete. kitab, el yazısı, fotoğraf, posta pulu hafif ·harlb sefinesi, Norv"Cçe kıta.at ve 
ve her nevi gıda maddeleri bulunan pa- taıkviy<? sev.kini 1ıernin için 9 Nısandan

Ha.rekAtın devam etmekte olduğu Narvtt. 
de iş'ara değer yeni bir şey yoktur. Yalnuıı 
düşman m:ıhdud hava fnallyet!nde bulun.. 
m~tur. 

İngiliz aınirallığının tekzibi 
Londra 5 (A.A.) - Amirallık dairest bil -

diriyor: 
Bir sattı harb gemislle York sııufındnn blr 

kruvazörün, Namsc;s aıj.klıı.Tınıdaki harekfı.11 
esnasında batırıldığı hakkınd ;:ı Alman 
haberi asılsızdır 

· Norveç mültedleri 
Londra 5 <AA.) - Norveç milltecllerlnl 

ve Norveçte bulunan İngill2 sivillerini htl • 
mil 3 Norveç vapuru, bugün şimali İskoçya 
limanlaıtna gelmJ.ştir. Mfil~cller arasında, 
kadınlar ve çocuklar da vardır 
Aalesınddan kaça.bilen bir Norveç balık _ 

çı gemisinin kapt.anı, Alman tayyareleri _ 
nin, küçük vapurlara binmekte olan mlllte
cller tızerıne arte., aç.tığını söyl~t.ır. 

Narvik'te kar fırtınası 
Londra 5 (A.A.l- Narvlk civarında, oid. 

detJl blr Jı:ar fırtınası hüküm sünnette ve 
şiddetli muhnırebeler devam eylemektedir. 

Müttefikler, deniooen ve ka.rndnn Alman 
mevziler.illi ibonibard.ımnn etm~erdir. 

Norveç ajansının blldirdi~lne göre 4 mo
törlü bir Alınan ta.yyaresı, diın Narrlkln !il
mallnde Klrkenes üzerlnde uçmuş ve bu _ 
raya 4 bomba atmıştır. Maamanh hto blr 
hruıar yapmamıştır. Kir.kenesin yanıbqında 
bulunan köy de bombardıman edllmfftlr, 

Belçika ne zaman harb 
edecek? 

(Baştarah 1 ind sayfada) Garb cephe<-,;~~e Alman 
taarruzları sıklaştı 

ketlerin gönderilmesi menedildiğini bil- beri faaliyete geçmiş bukınuıyordu. Bu ~eti ile telif edilemiyecek bir hareket • 
. dirmektedir. gemiler. d~nı tahtelibahirlerine ve tır. Ancak o zaı:ıan ha_rbedeceğiz ve o za-

harfu gemilerinin cenatıt~r.ı tehdidine rnan da ancak ıstiklAlimızi VC' arazımizi 
karşı vazifelerini tamamen yapmışlar- olduğu glbi bırakacak bir sulh akdetmek 
dır. üzere silahımızı bırakacağız. Belçika, bir Almanlar 3 milyon 

çekçe kitab Mayn tarama ı?emileri. karalool ge - tahkim edilmiş hatlar §ebckesidir. Düş -
rrrlleri. 1..tı:telbahirler. avcı ve keşif tay man. burada, çabuk bir netrc~ bekliye • 

Franı1z topçaıan11n tara) ateşi altına r lınan 
Almanlar zayiatla pllskiJrtüldi:ler 

imha edeceklermiş yarelert, 9 Nisandanberi 23 düşman mez. (a.a.) 
~aris 5 (A.A) - Hav9.3 ajansı. askeri ı ça intiuunsız .bir ric'atle gerilemişlerdir. tahte1bahirini imha etmi<:lerdir. Bir ana çocug"u!'U dereye 

1vaz.ıyet hakkında şu tatc;ilatı veriyor: Sabahın dördüne doğru, Fransız müfreze- Slovalk h dud 5 (AA ) H . Bombardımanlar 
1 Almanlar bu sabah. mutaddan daha ge !erinin yaptı.klan lstikşaflarda. bu saha- u u ·. . - avas.. L<>ndra 5 ( A.A.) - fncrillz radvosu. düşUrduğu için mahkOm o"du 
n.iş rnikyasda bir ufak taarruz yapmıı -1 da ne ôlü ne de yaralı bulunmuştur. Al- BohemtY'a ve Mora~a himaye idarele:ı t 14 30 d;:ı N""'""" ron'h,....ı-..ı- T __ -~ ...... ,u ... .,, .. .: .. , _ urnaneıının Çare-
i rdır B t kü .. k b . h.. ..f J 1 h l , ö .. d .. ld Alman maıkamatı. bırcdk Ce!k muh:ırrır saa , h ~-~ 1 .. h 1·h a : u aarruz çu ır ucum mu - man ann ıın ;ın A ıp s .. ru .. • l crı on i lerlnin eserlerim kürtiilbha:nelerden kal- draya gelen ron a·~r ere (?!(>re a ı a- ler köyünden Baser isminde bır kadın 
rezesı tarafından bir ıncvzie tevcih edil - Ia.şılmıştır. Yalnız bu mufteze er, araz l..J~-~J. t d--..1.--~~- .::..-re e z:ı.rda Norveçlilerin elinde bulwnmaik - çocuğunu dereye düşu"rerek öldürmek su-

. 1 il . d t k dil . b" k ilah k •uıııu_,._ ve sa ışıru 'u.ı"9LL!ul'dll\. •.ac•c -
mış değil, bir buçuk kilometrelik cephe zıerın e er e mış ır ço 5 ' ve an . . ,erd. Bu · 4.~tJb.lki e- ta olan Roeros'un lbu "'tıbai\ı Alman tav- çundan zannaltına alınmıs. ağırceza 

1 · · d ·· · f mal b ım ı d mır vermışı ı.r. emrın '\4' ı n . 
Ozerinde yapı'mış bir taarruz hareketi - ar ıçın e u~ı .0~ ar u. uş ar ır. ticesinde. 3 milyon nıüsha çekçe ki:tab ya.releri tarafında~ şidd~fü~ t:x:m~d.ırdl- mahkemesinde muhakemesi icra edil. 
dir. Hava şaraıtının çok güzel olmasına imlh ed'locekt: . man edi1mds oldurunu lb ldnmı..,c;tır. Dl- miştir. Şatk vilayetlPrı göçmenlerinden 

Dün saat bir buçukta, oldukça şiddet. rağmen. dünkü gün tayyare faaliyeti ol- D~. 1 
ta r: A1m •ad iyi cins ğer taraftan Norveç müfrezeleri, Kor- Hayrinin ölümile karısı Baser iki çocu-

~ btr topçu hazırlığından sonra, mevcud dukça az o~muştur. Buna mukabil, Al - d ~ef~ı • ..ı~~ h~· ~~ı an~·tedi' a'. . d _ wçin cenıu.bunrla düış;m.an ta?Jvikine ğile dul kalmıştır. İki ay kadar hemşire-
'11..ı F . ernır wv.ı.auı, lSSt:Uı ırne.I\, r, o e 
v-.ı bölük. yani takriben 300 kişi tahmin man keşif tayyareleri diin gece ransa şı ----3 k'· Alma 1 ı...::.ı.:: n~'t.emvada mulkavemet etmdktc !berdevamdır. Nar si Gü1izarın yanında oturmuş, bir müd-
ed·ı b b '-· F 1 . d .. Ü • d .deli r~~e ı, n ar uuıvun ouu ,, erl . k d"ğ h ı e ilen ir Alman .-... uvvc:ti. ransız ar malinde ve Şımal enızı zerın e cı M •aaa akli ta l' ık bu viik rnınt~rnsmda a$k faalıvet pe det te ı er emşircleri yanına gitmiş-
tarafından isgal edilmekte olan küçük faaliyet sarfetmic::lerdır. ve oraV). n ya e a~ aç - · d-..l· ~ tir. Fakat misafir khldığı yerler, nihayet • ·-~ lıunan de.mır yollarının yem raylarını zıya 'l;."Uır. _ 
bir koruya taarruz etmiştir. Otomatik si- Fransız tebliği ~..._ ~rlerine eSki raylar ikoymakta- Fransız askeri mahfctıerine göre kendilerinin de vaziyetlerinin iyi olma. 
~nn. müteakiben vaziyetten haber - ~ .: - Parls 5 CA.A) _ Parls nskerl mahfellerin_ <lığından bahsederek hükumete müraca-
'jı • t ı ı Paris 5 (A.A.) - ~ Mayıs sabah teb • dırlar ve nihavet; Almanların bir "ÇO'k uar -edilen topçunun baraJ a eş a tına a- " ce, Norveçtekl miltte!ik kuvvetlerin yeniden at etmesini söylemişlerd;r. Naçar kalan 
l111an Almanlar Fransız mevzilerile te - liği: Sl<>'Va«r vagonlarına Alman &mgası t~id.1 Mdise.siz bir tarzda devnm etmekte Baser, Orhaneli jandarma kumandanına 
~asa dahi geçmeğe mu.vaf!ak olamadan, Garb cephesinde keşU kolları faaliyeti vurdukları görillmeı'ktedir. dtr. giderek halini anlatmış. kumandan kö-
htsscdilir derecede zayıat vererek, olduk- ol.muştur. Pam askeri mnhfellerlnin bildirdiğine gö.. yün muhtarına bir mektub yazarak Ba-

.Romanyada ecnebilere 
karşı tedbirler 

Mussolininin oğlu 
Brezilya ya gidiyor 

Bükreş 5 (A.A.) - Rumen ajansı bil - Libzon 5 (A.A.) - Mrussolinin oğlu 
diriyorı Bııuno müsterolekat nazın~ hav~ mil 

SalAhlyetll Rumen mehafUlnd~ söylen 1t fltruı Azalarile Roma ve Rio de ,_.,_ 
&IJ.Aine g6re, Romanyadaki ecnebilerin i- neiro arasıaıda tesis olunacalk İtalyan 
kametine milteallik '>lan tedbirler, sıkı hava hattı 'halkkında göriüşıneler Y8t> -
ıurctte tatbik edilmektedU-. Fakat İngi - mıştır. Bu hat, Portekizlere afd Ycşll 
Siz ve Alınan tebaasının, toplu bir halde buhın adalan arasında i::>ulunaln Sal a
.ıtvkifi ve hudud haricine çıkarılması mev dasında bir merhale tesis edilecektir. 
IJl.lubaha değildir. Bruno, yarın tayyare ile Sal ad<Eına ve 

--------- oradan Berezi~ya hare.ket edeceıkıtir. 

f>aris matbuatı Fransadaki · --
Almanlara karşı tetbirler lzmlr fuarınt!a 

lran pavlgonıı alınmasını istiyor 
: Paris 5 (A.A.) - Bazı Fransız gazete
ı.rt, Fransada oturmakta olan Alman mül 

1 fı1Mdlerme karşı hükftmeti daha şiddet!ı 
'litdbirler almağa davet etmektedir. Fran
Bada 50 ilA 60 bin kadar Alman muhaciri 
~ardır. Tahaşşüd kamplarında bulunan -
laruı miktarı üç bindir. 

Meksika petroHeri 

İıırnir 6 CA.A.) - İran hüktllneti bu 1ene 
fuara büyük blr pa vtyon tn.paı suretlle işti_ 
rak edecektir. İran büyük elçlst bu ma.t..aad
la şehri.rn12e gelerek fuar sahasında berabe
rinde İran general konaoıl~u oldutu halde 
2 aaat kadar tetkikler yapm14tır. 

Ankarada zelzele 

y an K il müttefik kuvvetlerin Alman kuvvetlerlle te- . "k' v·ı k.. .. d · t' B un ra mn.sı ~emini ilerledikçe vaziyet tavazzuh et- serı 1 ı çocugı e .. oye gon e~mış. ır. a-
mektedlr. Dün ilk defa olarak, Alınan hnva ser çocuğunun bırı sırtında. dığerı elinde Makedonyada tuvvetıeri. Narvik1n şimalinde kA.ln bir kö_ olduğu halde köyüne avdet ederken Ko
yü bombardıman etmek suretile bu.rada.ld caçay üzerindeki Koca köprüye gelmi~, 

Ati 5 (AA.) _ K al G i muharebelere iştirak eylemiştir. burada ayağı bir şeve takılarak düşmüş. 
na · r eorges yen Son haberlere göre, Narv1k mmtakasında · ~ " · 

Mtrina _ Tsayazi demiryolunun açılış tö- Al 1 ikta. 3 b. i sırtındakı on aylık Kısmet adındakı kız bulunan man arın m rı, ın geçme-
reninde bulunmak üzere dün akşam Ma - mektedlr. Bunlann bin ka.dan, İ.çveçe giden çocuğu da fırlıyarak dereye yuvarlan-
kedonyaya hareket etmfŞtir. demlryolu boyunca tünel ve köprillerJ tut.. mı~. Baser naçar kalarak altı yaşındaki 

Aziziye tunelinin inşaatı 
ikmal edildi 

makta, ger! kalan 2 bin ki$ ise, iki grup ha- Adile ismindeki kızilc köye gelmişse de 
llnde, Narvlk etrafında bulunmaktadır. Bun yakalanarak adliyevc tesrm edilmiştir. 
ıvın mevzilen, dfin, karftdan ve denizden Yapılan duruşmalar sonunda, kasid ol-
müttefik kuvvetJer tarafından bombardıman d ğı t be .. ed k, a·kkats· lik ve 
edilmiştir. ma ı e yyun ere ı ız 

fnglliz tebliii tedbirsizlik yüzünden ölume sebebiyet 
tzmır 5 (A.A.) _Aydın hattı üzerinde yap Londra 15 <A.A.) - İngiliz harbiye neza suçundan Bat'er bir sene hapis. otuz lira 

tınlma.kta olaın Aziziye tünelinin inşaatı ik- reUnln tebliği~ • ağır para cezasına nıahklım edilmiştir. 
mal edilmf4tlr. Pek yakında merasimle işlet. 
meye açılacaktır. Devlet Demiryollarına bir 
b~uk m.llyon Ura.ya. mal olan bu tnneı ile
ride elektrikli trenlerin geçme&ne de elve-
rifll bir tarzda yaptırılm1ttır. 

Almanyadaki Norv~çlilerin 
himayesjni İsveç 

deruhde etti 
Stokholm 5 (A.A.) - Norveç hUkCt -

metinin talebi üzerine İs\•eç hükfrmeti 
Almanyadaki Norveç menfaatlerinin hi. 
mayesini deruhde etmiştir. 

. ........................................................................................................................... .. 
Sabahtan Sabaha 

1urk polisi 
Türk pollsl iddia edebilirim ki memur kadromuzun en alır vazifeyi iiaerlne 

alan bir uzvudur. Türk polisini .adece inzibat ve emniyet memuru olarak kabul 
etmek lhalaAlır. Türk polisi kendi mesleki vazifesinden başka belediyenin, maliJ'e
nln evkafın, aclUyenln ft hemen bütün Vekiletlerin d&imi bir icra ve teblll 'fa. 
sıı.:sıdır. Polisin ad.i ft idari vazifeleri olduğuna şüphe yoktur. Fakat halk De le. 
maa eden diter hükumet dairelerince polis en kuvvetli blr mutavassıt olarak k -
likkl edUdlti Jçhı tahakkuk ,ubelerlnin ihbarnamelerinden. belediye merkedert.. 
nin ıdari ve cezai teblitlerlne kadar bütün muameleli evrak d0&ya.an polisin 
ça.ntasına verilir. Dün tanıdığım bir zat Lyletmek.te oldutu pbjı k.apadalt için 
nrıt muamelesini yaptırmak üzere tahsU 11ubeslne ritmif. Maksaduu anlatmq 't'e& 

- Hesabımı çıkarın. Borcum varsa vereyim! 

An1ca~ 5 (Hoousi) - Bu sabaıh sa
at 7,40 ta şehrimizde orta şidd~te bir 
relzele oJmuştur. Zehıele şehrin hemen 

Nevyorlt 5 <A.A.> - İyi haber aıa.n meh.a- her yerinde duyulmuştur. Zelzele saat /ngillz - Japon 
m. Perşembe günü aıc.,amı, connciltaded ou 10,10 geçe çok hafif sarsıntı ile tekrar JJ:ilzakerelerl 
Dompıan.y Lslmli Amerika petrol şlrketile duyu1muş:tur. 
M'.eksika hükfunetı arasında Meksika kum • -· ------ Tokyo 5 (A.A.) - Jap&n hariciye nazı-

Diye elini cüzdanına rötürmüş. Bu vaziyette ya.palat'ak iş dosya..<ıını kontrol edip 
borcu va.rsa almak ve hesabını kapatmaktan ibaret. Fakat böyle olmamış: 

- Hele dur bakalım; demişler, Polise yazl(ım. Tahkikat yapahm. 
Ve tabii bu ayak üstü müracaat bir tezkere De başhyarak dosya haline selml'° 

Merke'lleri dolaşmıya başlamış. Şnmdl şu sade lşden polisin ne kadar meşrul olda
tunu anlıya.biliriz. İda.re şubelerimhı: mes'ullyeU Üzerlerine almamak için her işe 
polisin müdaba"eshal zarurt rörüye>rlar. Bu zihniyetle hem meşhur kırtaslyt!(Dlk 

ala.bildlflne &'idlyor hem de polisin lfl. taha.mmÜI edilmez halde ağırlaşıyor. Hata 
idari teşkilatta mıdır. Yoksa şahsi pyTetlertn doğUrdutu endişelerden midir! Bu. 
nu yüksek idarecileri kestirip atabllrler. G~ütümüz manzara Türk polisinin 
kendine ald olmaması lcab eden işlerle meşgul edilmesidir. 

tıenyasınm petrol kuyularının ist.imlA.kl hak Tuna u·z~rı·nde tedbı.rler rı muavini Tani Büyük Britanya elçisi landa bir anlaşma yapılml§tır. -
ile iki saat süren bir millakat yapmıştır. 

Assoclated Press, Meksika hilkfunetinln, Bükreş 5 (A.A.) - 'l\ınamn: Kar - Domet ajansına göre, Tientsin meselesi 
kumpanyaya, üç sene zarfında 9 milyon do navoda köprüru üız.ıerindelki münaka _ 
tar ödlyeceğlni haber vermektedir. Amert _ . üzerinde, bilhassa, Tientsinde asayişin ve 
ta şirketi, önümüzdekl 6 6ene zarfında 'Met.. latıta her hangi bir sabotaj hareketınin emniyetin muhafazası ile imt~yazlı nok. 
Bika kuyularından 3-0 milyon fıçı petrol çıkar- önüne gıeçmek üzere, geceleri. her cins talar ve para nakli meseleleri Üferinde 
ma.ya aalA.hl}ıet.ı.ld1r. ~nin ~ yasak edilml$lr. mutabakat husulüne çalışılmaktadır, '--23""1ı.,. c~ 
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--- --
SON ~ f:'OSTA 

( ___ i-=-,_e_·ıa_· ı_r_B_a ___ b_e ___ r~le~r_i ~) 
Şehrin temizliği için Millı Piyangonun 19 

yeni tedbirler alınıyor 
Bilhassa Küçükpazar ve Galata mıntakalarında mü-

'91 ayıs keşidesi 
Bu keşidede 42228 bilete 

isabet tem:n edildi 
cadele ciddetlendirildi, seyyar esnaf mür.akabe a1bnda Milli piyango idaresi tarafından surc-

Afyonda tüccarlık eden bir delikanlı, bir genç kııı 
giydirip kuşatbktan sonra reddedildi 

'r' ti hususiyede ıhazırlanan ve 19 Mayıs 
tutuiacak YC cemiyet~erin yardımı temin olunacak gençlik ve spor bayramında Ankara sta.. İstanbul adliye ve zabıta&ı dOııdenberfltakbel ni§8nlısı .Muzaffer görünerek ona 

. . . . dında idman şenliklerini miiteakib çeki- garib bir ,nipıılanma h1disesinin tahki • fU cevabı vermi§tir: 
İstanbul şehrinin temizliği için yapı - ı Esnaf .ce.rruyetlen, cem~y~tlerıne ka • iecek olan piyango bneeerinin satı~ına katile m~gul bulunmaktadır. c- Nafile kapıyı vurup durma .•• Beu 

fan mücadeleye devam o1unına1rtadır. Tct yıdlı esnafın yap}'ll te~li ~e. yakından yarından itibaren başlanacaktır. Meraklı aa.fbaları bulunan bu macera -1 sen.inle ıkalkıp görmediğim bilmediğtnı 
kik"ere nazaran bith !halkın ziyadesile bu alAkadar olmağa davet ed.ilmıştır. YaşaYJ.1 Öğrendiğimize göre, ikı yıiz bin nu - nm iddiaya nazaran cereyan taru ve taf. yerlere gidemem . ., 
lundugu mınta'ka Küçükpaz3r ve civarı- §~li normal ol~y.aıı esnafın ha~atı par- mara üzerine tertib ed\len, tam ve nısıf silAh fUdur: t Bıı beklenm.iyen cevnb karıısında de • 
dır. Buradan ııonra .ı.kin~iliği Gala~a Y~ tinın de yardımıle .muntazam şek.e soku- olmak üzere 1ki kısma ayrılan bu b.ilctıe-ı A!yonkarahisannda ticaretle meşgul ı rin bir :inkisara uğrayan Nurettin, c P 

c;varı almaktadır. Beledıye 61~~. ışlerı lacaktır. . . . rin satış bedelleri bir ve iki liradır. olduğunu söyJ.iyen Nurettin adında bir ' halde yaptığım bunca :masraflar ne ola " 
müdürlüğü .her jkj .tmıntak<ldaki mııcade- Müzeler idaresi kabilı ıstıfade medre - Bundan başka, biletlerin onu bir ara - delikanlı bir hafta evvel mal almak üze.. I cak? Bana şimdi bunları ve ıeşyalarum 
leyi fiddetlendirmiştir. . . werl tesbit etmiş. metruk ola.nlarla ta - y.a getirilmek suretile seri ha'inde karne. re ,ehrimi:ı:e gelı:niş ve ahbablarmdan biri iade edin• demişse de buna da müsbet 

Bitli rnmtakalan temizlemek ıçın sey- rlhi kıymeti bulunanları beledıyeye bil • lileri de yapılmıştır. Bu karnelerin ter - vasıt.asile de iıemen Fatih taraflarında o- bir cevab alamamıştır. 
yar e..mafı, 'be

1
ediyen1n mür~kabesi _al • dlrmi§tir. Belediye, medreseleri harab ol tibinde mutlak amorti isabetinin temini turan oir aile ile tarufmıştır. Dün müddeiumumiliğe bir istida ile 

tındaki bir yere toplama~ ihhyacı gun - maktan :kurtarmak için istifadeleri yolu- ~in, bilhassa son numaraların sıf1rdan Nurettin bu yeni tanıştığı aile ile bir-
1 
müracaat ederek variyeti anlatan deU • 

den güne ıfyadeleşmektea_ır.. . :na &ldecektir. Kabın .istifade bir hale ko- dokuza kadar olmasına dikkat edDmiştir. · kaç gün içinde .samimiyeti o derece iler- J kan ı1, Muzaffer ve annesi tsrafındruı do• 
Her 'kazada ha"'kın ~emızlJği ile meş - nan medreselere metruk semtlerde bakını Halkımızın milli piyangoya karşı gô5- J ıetmiş ki, derhal Muzaffer adındaki genç Iandınldığını iddia etmektP ve yaptılı 

gul olmak 'Ozere be1echy~ ba!dolctorlu~ - sız bir halde bulunan fakir halkın .kon - terdiği alaka ve rağbet karşısında idare ve güzel kızlarile nişuılanmak ve aka • masraflarla hediye ettiğl e§Yaların ken • 
lanna bağlı birer t~at vucıı~e geti - f kir halkın .dairrJ mürakabe al- yeni ve otomatik dolab'arJa yapılacak o- 1 binde de memlekete Jll1 ıp götürmek üzere disine iadesini istemektedir. 
riime.l nü§ilnülmektedir. Beledıye .sın. · = vı:ı a durulması esas itibarile .ka • lan bu 1ccşideye ikramiye olarak jki yü7 talih çıkınışttr. Müddeiumumilik Nurettinin bu istida-
hat işleri müdürü, doktor Osman Saıd bul ~ilm';ir kırk bin lira tahsis etmiştir. Paralı olduğu yaşaYl§ tarzındaL ve ba- sını tetkik edilmek üzero zabttaya havalG 
bu hususta mufusa1 bir rapor ıtıanrlamtş- _ 

1
. • Halk p rı· . se ar esna- Gene bu cümleden olmak üzere elli ve zı cömerd hareketlerinden anlaşılan de • 1 etmiştir. 

tır. Y:eni teŞküfıtm kurulması 1940 sene - Cum~yetfak. hal~ ısı tt~ları yer- on bin liralık büyük ikramiyelere iHh•c- l likan1ının bu arzusu.genç k121n ailesi ta-~ Dü ·. t .. d .. rlüğüne gctirHen 
~nde kabi: :°,'"?adı~ t~kdirde 1941 s:ne : fın: ~;8 ve le ır a~ ı~ i~ab~ sene Yi _ t~ de iki ~.dod be~ .bin, dört a~ed J~i rafından derhal kabul olunmu§, ~~ı mü 1 Muza~e~ı:ı:n:~ s~rguya çekilm;şler, 
sınde teşkılı !çın şımdıden hazırlık :J apı i;ac.:11 bir ~t::Uisa~ gönderecektir. bın beşer ~~ ve yırmı adcd. de bıncr l~: ı' teakib Afyona gitmesine . .-~za goster.J~r.ek Nurettinin iadesini istediği eşyalan da ta 
lacaktır. ralık ikramı) e konmıık suretılc 42228 bı giyim vesair masraflar ıçır.. de kendısın- . . d. M ff d"-

l · be · ed'ı · ı· bıtaya teslim etmışler ır. uza er, w.ı 
1 . d 60 uaşında bir kadın ete !sa t temın ı m~ş ır. k l !den bir hayli masraf a1ınmıştır. . orada kend:sine tesadüf eden bir muhar. Bir kadın mese esın en , .Hale~ Taşba.nda ':a~ıf~ gorme te ~an Diğer taraftan Nurettin müstakbel nı- ı . . . . 

birbirlerine giren 8Vİnİn penceresinden Mılli pıyango Jdaresı lstanbul ş;.ıbcsı bu §Snlısına kıymetli bazı eşyalar almış, hat- rınmıze. . . 

Sokağa düştü, Ö)dÜ ay içinde Dördüncü Vakıf hanındaki Va: tA bu meyanda yüksek fiatlı yüzükler de c- Nurettinle cıddi o!arak. nışan~.a~n • 
iki arkadaş kıf paralar müdürlüğün'ün bulunduğu bıl k ,_ h d' etmic:tir caktık. Fakat beni memleketıne gotür • 

"" d t yaptırara genç Aıza e ıve :ı • d ğ bil d·ğım Evvelk.1 aece Galatada Karaoi?lan .iO - Galatada Gece1roşu .soka51n a o uran naya geçecektir. N 'h t Ik' sabah ·aradaki anlac: _ mek istedi. Ben tanıma ı un, me ı 6 
- dl rı • k d rl .. n İ · .. d · d · ff.ad " aye evve 1 -s k kağında dolaşmakta .olan Cemal ve Ha : 60 yaşıannda Anadis a ı Dır a ın u dare bu yenn musaa esın en ı~ ı e , k ra göre nü::anlısmı alıp Afyo • yerlere gitmem deyince, belki k ::.r utuı-

, - ak --·n·ın nı>n""'1'esı·nde otururken ederek .ı1.nkarada oldurru g'b"ı burad:t da ma \e ara ~ · go··tü·ru .. ru··m fı"kr"ıle bı·zı· poıı .. e verdı· . Ben lid adlı iki :arkaaaş, bir kadın ıneseıesı şam "· •1 
r··-- . n ° . · na götürmek üzere Muzafferin evine gı - ""' 

yüzilnden 'kavgaya başlamı_ş1ardır. Kav - müvazenesini kaybederek sokağa düş - bır P"'rakende satış şub~sı a~acaktır. Te- den delikanlı kendisine kapınm Açılma • de bana aldığı eşyaları getirip teslim 
ga esnasında gitt:kçe .sinırlcne~ Halıd ~ı- mLİ§, oÖlmüştür. Zabıta kaza mafında tah min edilecek sa~ş bedel;le ~~ranın ka~ - dığını hayretle görmüşti.ır. ettim ıişte ..• > 

Ça~nı "ekerek Cemali muhtelıf '-"er1crın- kikat yapmaktadır. ~ı,anacağına ve u sur~t e ı arece mu - . b' . e Nu Demiştir Zabıta bu eşyaları cmanetca 
5• :s " --- d ed., · ğ. Bu vazı yete ır mana veremlV n - · 

den tehlikeli JUrette yar.alamış.tır. Halid him bir tasar:uf el e - ı ece ıne mu - reffn tekrar. tekrar kapıyı vurmuş, ni • ı almış ve tahkikat evrakını adliyeye yol • 
· · fak t Ticaret iflt-ı I • hakkak nazarıle bakılma'ktadrr. ı .. 

hadiseden -sonra kaçmak. istemış, a ' • hayet bir müddet sonra per.cerede mus - Jamıştır. 
yetiş~~bıtamemurlan~rafindan~~- -- ····- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kalanmıştır. V11.ralı Cemal tedavi ~çın M-car, Yugoslav ve B~lgarlarla Oün istant u, halkı Toprak Mo.hsulleri Ofisinden: 

--·-~ ,,.,1..ıırılmısiır. fir.::rrt.miz arttırılacak ~" 

-- Romanyaya giden ticaret 21eyet.im1z1n reısı kıriara u-o- <UldU Halen sah)hleri e::ınde bulunan I:l:ill ve daha evvelki seneıer rnahsUiü :nf-
Ticaret Vek.fileti dıJ ticaret rei.51 Servet Bu. yonlann Toprak Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şa..l.tlarta ve peşin para ile 
.k'.n Türlt - Rumen tıcar~ti h1ikkında. bir _ . . mübaya.a..-;ına karar nrllmlstlr. 

• r;· anlaşmaya mrdıktan sonra İsviçreye gide - Bugun Hıdırellezdır. Bırçok aıleler bu A - Afyotilar 1940 aenesi Ma'J'l.' nihayetine kadar İstanbul dePQ5una teslim t!dllmif 
l'epcbaji baıhç.esmde spor .şen ıgı rek tu!ynelmilel .afyon büroslle temaslara günü kırlarda geçirmek. Kağıdhaneye git bnlunacaldır. 

5apılacak geçecektir. Servet Berkin avdetle P~. Bc!-ımck üzere hazırlık yapmışlardır. ı B _:Bu müddet zarfında ~ı.trilen afyDn depoya glriş sıraslle muayeneye tabi tuta. 
19 May.16 ~1ik '\'e spor bayramı grad ve Sofyada M~T, Yugoslav ve Bı:ılıgar Diğer taraftan her ~l olduğu gibi bu lacak ınce •e kabası tefrik edildikten sonra usulü da1resinde nümunesı alınarak t.ahU. 

münase'be"tile 'Beyoğlu Halık.evi tarafın- ticaret erö.nlle ıgonJferek kom;u :memleke~. yıl da eğlence maksadile bazı Jcil'JlSC'1ere u ve 'bunu müteakib.tartısı ve ka.t'l tesellümu yapılarak bedelleri ödenece-ktlr. 
- - ibi ~ ·t .ş-eıı1iği ilerle memleketimh: arasındaki JtarfılJ.ldı t.L.l · ı · · : t· c _ Hikeml muayene netice.!inde mağşuş bulunan afyonlar mübayaa edilmi)'ecek.U.. 

dan büyıuk r spor ~ '6"'"re.n .. - .. ., .. _.,n daha .,;.,,,de lnkiMnarı etrafında Hıdırellez davetıye en geJnuş ır. . ı dD ""' t ı to ' ış olanların beher morn"" 
h de ITT ......,. ...... --v- ~· b\ k D - Bu afyonlar için taltd r e ffl ·n.ıyme nce pıanm •• yaplıacalthr. TepebaŞı #ba çesın -0° e- tetkikler yapacaktır. Dış ticaret relsl lkcn Kakava başlığı ve eğlenen . r ıptı derecesi a40. kırk kurut ve kaba toPlannu4 olanların ıbeher morfin derec~I •30. otu9 

den ~nra saat 3 le rap1lacak olan bu ... ml kellerle 1,, yapan !innaların mi.ı _ grupu resmini ta_şıyan bu davctlyeler ya. ..uru..+ur. 
·- · 200 den ( 1 ·~..,\l me e ., . u t r . ~ .,. 

gençl~ ve 'S'pOT şcnhgıne 37
: ~ me.ssınerlle göruş.mUş ve m(ıtekabil tıeare - rı kıpti lisanile yazılmıştır. s .ave 1 ım • ı E _ İstanbul haricinde bulunan mütevassı~ veya zürra ellerinde bulunan afyoolan., 

genç ~rz ye e.r'ke'k iştiralk ederektır. Un nki.,afına engel olan sebe~_ler ken<l.IS!ne ~ zalı bfr manzume de bu davetıyeye ek - nı bizzat i:.stanbula getirmcdilderi ~kıdlrde afyonlannm lpüdal ve kat1 te.dlm ve te • 
Şenlik proğranu şöyledir. inh edllm~il'. Her memleket otedenberf ~- lenmiştir. ıelH!m muamelesi, bedellerinin ta.h.<>lll için noterden musaddak bir veilletname ile b. 

200 genç krr. \"<? ertkıeftt spor etbise1e- dar!~ etmekte olduta tt.halM eşya '"' ma -1 Dün şehrimizde hava çok güzel ve tan.bulda münuih eörece.kle.ri bir mutems:!t ve.kil tayin ed_ebllir_· ~r. &362011 
ril~ ooat tam l 5 te bando i.~ birlikte muta.tını en .Y:tluc yerlerden tedarik etmeğl güneşli olduğundan halk Pazar tatilinden 

~ h bugünkü ahvale daba uygun bulmakta ol - , .. k .. l ·· tü D .. 
yürilıtüış 1rolu halinde Halkeı.'Fıruen a- auğundnn tın scbeb dahi Balkanlar arasın_• istifade ederek lor1ara ao umuş r. un 
rdce'tle Cü;m'lmrlyet abidesi~ gelecek. da'kl ticaretin art.mumda 1mıll olmaktadır. bilhassa Mecidiyeköyü, Edirnekapı, Top -

ve ~deye rncras!ırn1.o çelenk koydut - İngiliz firketi yakuda kapı civan çOk kalabalık olmuştur. Bir 
tan ve ihtirMn&l bulundtil'-Otan so.nra B lk l d f 1. t ı kısım halk da Hıdırelleze TastJıyan ilk 

- ı~1 a• "O h a an <r • •• y~ e geçtte ( - A dh de • Tepebası ibahçesine <loneoo:\ er ır . .ua - _ Pazar tatilini dun !Uğı ane geçır -
"'°"' t tMal ..m~ ile 'Se.11lig· e roaşıana _ Londradan gele.o haberlere gore ~n • mi tir. 
~~e s · . . ~· lar ve .Yakınşark :memleketlerinde Ingıltera § ___ _____, 
~ bir'kaç s?mden sonra mozıklı JIID- hesabına mubayaat yapacak olan Enko .;ıır. ---- dU 
nastiık har~tleri yapılacaktır. Ktz.far ketinin biltiln taallyei plAınları Jıazırlanm~ Nafia Vekili n 
ve eııkek.J.er taı:afmdan yapılaın ğianm ... ıs- we mubayaa iheyetıen teşekkül etm4Ur. Anltaraya gitti 
trk iha~etlerin<len sonra muhtelif .Şimt !'ogoSlı"f'.Ya n Rcmıanyadau bil _ . •. . . . 
milli oyıunlar -0vnamca'k ve senliğe ni- haaa eanh hayvan w haynni gıda ve ıipti. Bır .kaç gundenben şebrımızde bulun.. 

ilecekt· ~ Cl:ıi maddeler ile tnı. memleteUerhı bütüa makta olan Nafıa VekiU General Ali Fu~ 
h~ ver ır. f32lai istihsnlatını satın alacakt1r: Bulga -i ad Cebesoy dün akşamki ekspresle An -

!"Utan, YunanlsLan ~ meımlıeket.1mızden de karaya hareket etmiştir. Nafıa Vekili 
evve:lce Almanyaya ihracı nwt.ad iken O&f- Haydarpaşa gannda VHAyet, parti ve 
:ka mahreçlere sevki kabil olamayıp genif nafıa erkam tarafından uğurlanmıştır. 

PolltJft!: 

Kendi kendini •anlı an kadm .stolclnr llallnde kalaıı emtia ilk pancıa lllÜ. 
J bayna edilecektir. 

Bcşiktaşta Abdülhakmolla .mahalle.;inde Buna muknbll bu memleketıerjn muhtaç 
oturan zebra adında bir :kadın dün evinin oldukları mamul eşya ve maddeler İngiliz 
mutıatında çalışırkt'ln 'll)'alt eşiğe tak!larak ve Fransız firmaları tarafından temin edi
düşmüş. elinde bulunan bıçak bileğini ke.s- lecektlr. 
mifür. Zehra &edan ılçta Beyoğlu lıast.a.oe - ŞtTket '1'81.nt& aıü'ltayaa faaliyetile iktifa 
sine italdırıllBJ§br. etmeyip bu menlelce!led:n itbalit ve !hra -

Atlannın lirkme.d!e yarafanau catçııannm İngıliz tmnalarile .sıla bir te _ 
mua geçmelerini iemlne çaı"8cak ıre de -

arabacı 'Vamlı bir ticaret.in biti.in tmk:Anlannı hazır-
Anadomrenert.nM -0tmmakta .olan Yuıuf, byaeaktır. 

dün arabUlle Çembetllt~ .geçerken haf ·--:------
vanlann ü11kmMile münzene.ıint kaybede - Bir ~amalı bıçakla yaraladılar 
:ret yere ~uışıntlş, muhtelif yerlerinden -ağır Tahta.kalade evvelki gece blr yaralama hA_ 
surette yaralanmıftır. Yusu.t, baygın btr bal ..aı.-nı im D • .t ..... , .... , _ '--al 

· k Jd ıl .ri• ~ o Uf. er~ ... .-...ı ~"" .......... gece de cerrabpaşa hnstanesıne a ır m..,,-r. •~ıı ,,__ ır_.. kld b 
ynr.ısı .Xerea~ eruc;ü ~eçer-....,, ea en e-

---------
Bükreş elçimiz dün 

Ankaraya gitti 
İki gün evvel Romanyadan şehrimize 

gelen Bükreş büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tannöver dün attamki ekspresle 
Ankaraya hareket etmiştir. Bükreş bü -
yük elçisi bir 'kaç gün Aıtkarada kalarak 
hükumet erkAıille tematdard:ı bulun:iuk
tan 100ia şehrimize döne<:ek ve vazifesi 
başına gidecektir. 

Kültilr iş(eri: 
Güoeş çarpmasına uğ ıyan çocuk rJ araaı. .aç.ık olan .Meb.med adlı bir.i.sile kar-
Dü B ıttaşta Abbaaata parkında uı r.ış fıl&§tllll, Mehmed ~nı çekerek Dervişi Maarif Müdürlüiünde buıtın 

ıarın:a ;:.n adlı b r oocuk oynarten gü~ muhtelit yerJe.rlnden ...ı.ır aurett.e Yaralamış. yapılacak toplanhlar 
çarpmam 'Yift:ünden bayılmış, Beyoğla hu - tır. Vak'a mahalline yeti.ten &al>ı.ta memur- ehrlm'bıdeki orta dereceli ekalli~t oh!. 
tanesine :kaldtnlmıftır. ları 1ıLelımedi yakaJa.mJflar ve yaralıyı Cer- e - "'--- ~n enel Maartf 

ra""'""'" tıast.ane.sine bJdırmıflardlr lan aıiidiirlerl .. ~un _.......... 
-·--····-----···· ... ·····--·-·--·····----·-·-· ~ · üdü:d.il.tüDde mii<lftr 'rn'f.ik Ka.t':Dn re.iill-s t 1 k M t •• Bil' at bir çoccğu çiğnedi ~inde öir ~ ~· Toplan • r a 1 1 0 or -" Sama1yada oturan 11 yaşlarında İ.5tepan tıda bu okulların WX>tih.a.n şekilleri etrafında 
1 i · · --ülecekUr Orta dereceıı ecnebi okullar l2 k·şilik. 7 mil yolu var. .B~nle adlı bır çocuk dün atla gezerken 10 ~ann. go.~ . · ,_xo_ b ü öll<leden 

• ·• da. MelA.hat adlı bir kızı çiğniyerek muhte _ mudlirlerı de aynı ma............... ug n " 
I işler 400 lıra. Mur.acaat. Te

1
efon 4ıJ'H0 1 Uf yerlerinden yaralamıştır. Yaralı kız ha.s- sonra Maarif Müdürünün reisliğinde topla... 

l 1 taneye kaldırılmıştır.· nac:ıkla.rdır. 

~ 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi "1863 
SJ~tüTeri vt Türlupt Cümlıuriptfi ile rnünakit m11buelenamtsl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli k.munla tasdik Milmistlt 
/24/6/1933 taiilıli 2435 Numaralı Resmi Gazele) 

Sermayesi: 

•hürat akçesi ı 

10.000.000 lnclllz Lirası 

1.250.000 in.elliz LI,.... 

Tib1dyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSIL VA ve NIS'de 
LONORA ve MANÇESTER'de • 

MISIR. KJ8RIS. WNANISTAN, IRA.~. IRAK, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDUN"de 

Merkez ve ş.,beleri . 
VUOOSLAVVA. RUMANYA. VUNANISTAH, SURiYE, LOBNAN 

4.,# ... , 

filyaHeri ve bGtiln Dlnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cart .e mevt'uat hesapları küşadı . 
T"teart krediler ve wesaikli ln'ediltt küşadı. 
Tiirkiye ve Ee11ebi memleketler üzerine keşide senedal isl<onlosu. 
Bana emiıieri. 
EWM ve tahvı1it, ahta w endaa üzerine avans. 

'# • 
Senedal tahsalita ve Slll'e. 

En yüksek em11iyet şartlarım haiz kiralık 
K~ Servisi vardır. 

Piva.uııaa en mesait ıartlnile, ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 
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1 •Hidiaeler Karpnnda 1 

MEVKUF OTOBüSLERi 
• 

ltalganın gayesi harb değil, 
kabilse harbsiz kazanmaktır 

:·· --·-- Y A Z A N ·----·--......---- . 
! Emekli general il. Emir Erkilet ~ ; ,, s p k "' h . . ! 
l-'"-·········-··- on osta " nın as_~~~~-~~~- .. -·--·-j 

M uhtelif Avrupa meseleleri. umu. I 
mi Avrupa ve hatta dünya bey

nehnilel politika ve ticaret münasebet -
ferinin teşkil ettikleri büyük çerçeveler 
içinde siyasi, coğrafi ve sevkülceyş1 ba - • 
kunlardan mütalea edilmek istenirler; 
aksi takdirde bunlan aydınlatmak kabil 
olmaz. 

İtalyanlar 12 adalara 50 bin aBker yığ
mışlar da, müttefikler onun için dGJu 
Akdenizde donanma tahşidatı yapıyor • 
lar; yahud müttefikler Norveçteki mu -

vaffakiyetsi%1.iltlerini acısını ba~ka bir 
semtte çıkarmak için harb gemilPrini bir 
sürü su uçağile birlikte doğu Akdenizde 
topluyorlar; nihayet müttefikler Sell -

nikte ikinci bir cephe kurmak istedikleri 
için Akdenizde ona göre hazırlı~ yapı -
yorlar ve illı .•. yolundaki dar görüş ve 
hükümler yakın ve u~ak bulanık ufuk -

ları görmekte bize yardım edemezler. 
Meselelerin mana ve neticelerini anla • 
mak imkAnları onların künüh ve esasla - Franat% Akdeniı filosu seyir halinde 

rına nüfuz: etmekle ancak husul bulur. nun için, mü.ttefiklenn de Akdenizde mu?! Bu buı meseleyi burada bir kaç de-
12 Adalara M bin l}_d§inin tahşid edil - harb vaziyeti a.bnalan pek tabiidir. falar bahse mevzu ettik ve İtalyanın u • 

mesi İtalyaya ne Balkanlarda ve ne de Akdenizde bir harb t~hlikesi zuhfuun- zun sürecek bir harbe girmek iıtemiye • 
doğu Akdenizde herhangi büyük bir ha- da, Maltanın büyilk harb gemilerinden ceğini sebeblerile anlattık. Nitekim o, 
reket imklnını vermez ki müttefikler bu tehliye edi1meai, bir harb tedbiri olarak donanma manevralan ve U adalarda tah 
y(izden, Akdenizde birdenbire ticari sey- ltzım ve musibd.ir. Çünkü bu ada Siçilya şidat yaparak müttefikleri kızdırmasına 

A şağıdaki birkaç satın dünkü ga

zetelerden birinde okudum: 

cBir tane olan ve mevkuflardan ancak 
cüz>i bir kısmını adliye~ götürüp geti • 
ren tevkifhane otobü.unün kifayetsiz -
liği üzerine yeni bir otobils daha sipari~ 
edilmiştir. Bu da geldikten sonra mev
kufların sokaklarda kelepçesiz olarak 
gezdirilmesinin önüne geçllmlş olacak -
tır.> 

Onlar mevkuftular. Mevkuf oldukları 
için ellerine kelepçe takıyorlar, ve tev -
ki.fhane ile adliye arasındaki oldukça u • 
zun, ve her zaman kala~lık yolu süngü
lüler arasında yürütüyorlardı. 

Onlar mevkuftular, fakat biz hergün 
onlardan yüzlercesmı görmıy~ mahkum~ 
duk. Ve bu mahkumiyete senel~rce ta -
hanunül ettik. 

* Günün birinde bir manzarayla karşı -
!aşmıştım: 

En kabacaları yedi yaşından büyük 
göstenniyen il9 çocuktan birinin elleri 
iple bağlanmıştı. Diğer lkt çocuk sopa • 
tarla onu tehdid ediyorlar: 

- Haydi çabuk yürll! 

Diyorlardı. Enleri bağlı olan yüri1mek 
istemedikçe ötekller .seslerini yükselti • 
yorlardı: 

- Sana söylüyoruz yürüsene! 
Fazla tahammül edememis, süra.tli a -

dımlarla yanlanna sokulmu~tum: 
- Ne yapıyorsunuz. bu çocuğun elini 

neye bağladınız? 
Eli bağlı çocuk cevab vermişti: 
- Amca biz oynuyoruz. 
- Oynuyor mu.'1!nuz? 
- Oynuy-0ruz ya .. Mevku!luk, jandar-

malık oyunu oynuyoruz. 
Ben onlara hayretle bakarken, iki jan

darma arasında yürüyen eli kelepçeli bir 
mevkuf da yanımızdan geçiyordu. 

.................. ' ......................... . 
Bir kere de Tevkifhaneye giden yol U... 

zerindeki bir arsada kalabalık görmüş.. 
tüm. Kadınlar, çocuklar toplanmışlardı. 
Geçecek bir alayı bekliyen meraklılara 
benziyorlardı. Simitçiler, macuncular da 
oralarda dolaşıyor, çocuklara simit, ma· 
cun satıyorlardı. 

- Acaba buradan ne geçecek. ben de 
durayım da göreyim. 

Aralarına katılmış bekliyordum; bir 
aralık ufak bir çocuk. orta yaşlı bir ka -
dına doğru koşmuş. haber vermişti: 

Geliyorlar anne, işte kelepçeli amca • 
lar geliyor, bak bak. 

Herkesin baktığı t:ırafa ben de bak ., 
mıştım. On beş. yirmi kadar kelepçeli bir 
o kadar jandarmanın nezaretinde yiirü .. 
yorlardı. 

.............................................. 
Tanımadığım bir insandı. Fakat eli k~ 

kpçeli olarak birkaç kere görmüştüm. 
- Bir katildir. 
Diye düşünmüştüm: 
- Bir hırsızdır. 
Diye düşünmüştüm: 
- Cemiyete büyük fen:ılıkları doku • 

nan bir ahlak~ızdır. 
Diye düşünmüştüm. Geçende ayni in· 

sanı \•apurda gör-iüm. Ellnde kelepce 
yoktu. Yanında iandarma yoktu otur • 
muştu. Karşısındakiyle konuşuyord;.ı. 

Benim dikkatle ona baktığımı yanım • 
daki arkadaşım farketmiştl. 

- Bir ihtilis suçundan iftiraya uğra • 
rru~. tevkif edilmişti. BilAhare masum 
olduğu anlaşıldı, beraet etti, derli. 

* Kendi kendime: 
- Bir tek otobüsle halledilir btr mem• 

leket meselesi senelerdenberi niçin bir 
tilrlü halledilmiyordu? 

Sualini .sordum ve sordu~m suale ge .. 
ne kendim cevab verdim: 

- Makam otomobillerinden mevkuf o. 
tobttsüne sıra geliyor mu idi ki: 

l'J JHC.111 J.LuLA.Jl 
rüsefere nihayet vermeğe ve şimalde, or. ve Pantelle adalarından ve Garb Trab - rağmen, ticari seyrüseİeri tatil bile etnıe-

ta ve cenub Norveç işini terkedC'rek Ak- !usundan gelebilecek uçak hücumlarına miştir. Çünkü onun maksadı harb değil, c B ı b• ı• ld' • il ~ 
deniz donanmalarını ale!Aceıe takviyeye karşı o derece tehlikeye maruzdur ki bü- kabilse, harbsiz kazanmaktır. un an 1 ıyor mu ın ız r 
bir lüzum görm~ olaunlar. Takriben 50 yilk harb gem.ileri bir harbde hem bura· Fakat Ba1kanların ve Akdenizin Rus -
bin asker, yani teferrüı:ıtlarile birlikte 1 da barınamazlar, hem de bir vazife göre. ya, Almanya. İtalya ve hatta İspanya a - b' I · ki k 1 1 S 'f .., "" k ? 
3-4 fırka 12 adaları, bir hava ve bir aeruz nıezıer. çünkü, gene uçakların tesirnc, 1 ra.sında peuıa bir taksim mevzuu teşkiı Otomo ıl erm yaptı arı aza ar un yagmur yagaca mı 
üssü olarak blı- harbde vf-ya bir harb teh Cebelüt~arıkla ~üv_eyş arasında ticar:t ! e~tiğini ve hatta bu h1:1susta, tefcrrüatlı Amıerilkada ~~~~ meşgıul olan Rusy~?'a sun't ya@mm yağdmma~ ı .. 
d1dindc muhafazaya kifayet edebilirler: ve naklıye gemılerınin muntazam seyru- 1 hır surette anlaşmış bıle olduklarını kuv baızı !kimseler suratli giden at:omobille- çin ıt.ecrüfbeler yaıplllmakıtadıır. Teorü • 
yoksa İtalya ibu kadar askerle 'buradan seferlerine_imld.n kalmaz. bu takdird~ ~e vetli surette il~~ sürenl~r vardır. Filvaki irin. diğerlerinden daha aı.ı kıarıa ya,pa- beler ~af:faki~tle nıetioelenirse, ku· 
ne Balkanlara veya ön Asyaya, ne de bu deniz ticaret yolunu muhafaza ıçın, ! Balkanlarda muşterek b1r Rus, Almna ve caıklanm iddia ederler. İdd.1ıalanrun e- raık mevsimlerde ımıuayyen aırmlere 
doğu Afrikaya doğru herhangi ehem _ bO.yük harb gernilerinl_n Maltada kalma- : İta1yan hareketi bilhassa Norveç işi bit. lsası ~udur: Otarrıdbili fazla süratle sev- yağmur yağklınlaıbilec:Eirtir. Yalkın göl 
nıiyetli bir taamız hareketine girişmek lannda bir sebe_b v: hıkmct .?u1un~1~z. 1 tikten sonra mümkündür; böyle bir ilı -ıkıed!enı ~r.örlerin diğerleriru:Ieını daha veya rııehiroen alınacalk su 20,000 mo-
imk~nına malik değildir. Fakat Akderuz tıcarl seyruseferını ta- ı timalde acaba Akdeni7de harb çıkacak mültıey.aıkllrız hareket etmektedirler, der- törle i~ıyen: tultimbala~ vasıtasfle yük 

Bundan başka İtalvanın v B 1 _ til ve donanmayı doğu Akdenızle Cebe -
1 
mıdır? Bu noktada tf'"t>ddüd hasıl olma- ler. seıtilece!k ve yükselen wl.aır yağmur 

kanlarda taarruz' h~ketle~i~;e~iriş~ek liltta~~ta t~d etmek orta A~deniı:i 
1 

sı.nın s~bebi, İngiliz ~e F.ra~zlar ~yle Halbuiki Haıl üniversltesiınin yaıptığı damlaları haliınde lbir m!lyon beş v yüz 
maksadı varsa bunun için, Arnavudluk büsbutün !bırakmak demek değıldır. bır vaz;ıyette harbe gırıştıklerı takdırde bir istatistik bu iddianın doğru olma- bin hdctar mu~ arılzi.ye ya.gacak~ 
ve Adriyatik denizi elfnde iken, 12 ada • Malta müsta~k~m bir İngiliz- ~alesidir 1 hiç istem~d~kleri bir Rus - 0Mü~tefikler 'd.ıığıınııı ortaya lkoy.malkltadı:r. Çilınfkl!l ka- tır. 
ıarda tahşidat yapması çok ters bir hare- ve çok kuvvetıı bır surette tahkım edu •

1
harbine surukıenmek mecburıyetınde kaı lzaya sebebiyet veren otomobnıen.n ek- Ta1ih mi talihsizJik mi? 

ket olurdu. Kezalik İtalya, eğer Mısırı ve miştir. Bundan başka Fransanın Tunus malarıdır! serisi süıratli ilerliyenletdir. ' 
sn . tetm k ın· b eyaleti sahillerinde. Libya hududundan Daima dediğimiz gibi İtalyanın dina - G" d k" h Amen"'kalT M. Ja.n. Kruk talihli adam 

d 
veyşı zallnp d Leib ıyC>t"Sd11. YuknunMiçin itibaren şimale ve garbe doğru, Spax ve mik hareketlerinin heriefi şu veya bu va. OZ JIŞln a 1 assa olarak tamıı:ı~ı. ÇüııBoü Tttaniık ka -

e onun e e ı ya var ır. o sa l - . . . . . b ~ ~---h~ı ...... - ~ .. -""r t ed k kıt' 
1 

İt 
1 

d Bızerte Cezayır şımal sahillerınden de sıta ile daima ta1eblerin: elde ctmektır. Göz y.aşıruia 1.1z3jin ismi Yerilen ir ~ndan sag 11\.uı vı.h .. ~ bilcu:ııı.re tor-
- a aarruz ece a arı a ya a va- . . . . A 1 relk ıt...- ı ~ 

1 
L" diri" 

1
• d"' t .. k" Bone. Fıhpe, Ville, Algur ilh denı7. ve ha- Fakat bu istekler. sırf İtalyanın ırade ve- madde ke.şfetmişlıerd!Lr. Buı madde v - pillene Ud.tımış o an Luıi.zitana'dan 

~ur ara um p evve ıı. Ol' yuı; ·usur 
d 

. .
1
. d,..;ı,., 

1 12 
d ·

1 
.. va Jstinad nokta1arı vBt"dır Bunlara da - ya hareketile elde edilemezlel'. Bunlal' u- taminiınill antiseptik hassasını haiz bu- gene .sağ kw-tulımağa muıvaffak oknıı.ış-

enız mı ı vouya yan , a a ara. gon- t t ~ . L 1. ok F..ıı-- . d yanarak müttefikler talyayı ve talya • mumivetle müttefiklerın ancak maıtltlbı- lurvuıyormıUIŞ- Şim~ye kadar uer-hes Ç tu. ı:maıt güın:oo birinde 20 santim su .. 
t ~rip ~ade~u, bu~lara müttefik filoların nın Libya muvasalasını hem denirde~ ve 1 yetlerİie tabakkuk edebilecek şeylerdir. gülen insandan hoşlanın:rllı. Menf.aıat i - yu olaın bir Mvuıza düşmi.il!r. bao/]lmış; 
:a~şud 'bölgelennde cenuba doğru 200 hem havadan her vaklt tar.iz etmek im - 1 o halde İta'yanın bu ma~lUbiyeti tahak- cahı bundan sonra gÖ'ZıÜı yaşlılara daha ve Ximse de görmediği için oradi bo -

isur deniz mili daha katettirmektc en k!nına maliktirler. kuk ettirmek iç.in her fırsattan istifade fazla ikıı~1met verilecek demektiır. ğularadc ölmüeytıil. 
ufak bir hikmet veya menfaat tasav'-TUI' 6 _,_ ... t . k b"l son ölüm darbesini ''ur- ············· ····························· ····································································--········-····· 
d ·ı h .. d v ~erı vaziyeti umumiyetle bu ~uret • e mesı ve a ı se [ 

e ı emez. 12 adalarda ıbir ta aşşu eger 1 t b" k mak ı·çı·n hasım olmağa ,..alışması pek e es ıt etti ten sonra §imdi de, mfüte - "' -

tehlike te§kil edebilir. Fakat bunun için niz manevrastle 12 adalar! takviyeden nin ve Akdeniz hareketlerinin maksadı ,._ 

:~ 0~_e0d~r:abviremdaogu~aAd ktadşeınnı:zıyo:1çsı.an, anbi; fiklerln Akdenizde bu kad
1
ar ant tedbir- mantıkidir. t 

1 
t hd"dl . <~b 

·~;;r , ler almalarına s-ebeb olan talyanın de - Bunlara göre ta yanın son e 1 m·ı. N 
burada ya1nız 50 bin değil en az on ke-re maksad acaba ne idi diyeı düşünmek icab Almanya~·a Norveçte azami yardımdan ~ 
~~na~~~am~U~mdrr. ~~Ba~M~n.ÖnA~veyn Mı~H ~~a~&a~lir? ~~---•••••••••••••••-~~~~~--• 

H. E. Erkilet Elhasıl görülüyor ki. sırf 12 adaJarda herhangi btr taarruz maksadı besliyor 
tlihaşşüd, Akdeniz !ngı1iz ve Fransız do -
nanmalarınm tedafüt b!r vaziyet alma -
!tnna başlı ~a bir sebeb teşkil et -
mez. Fa.kat İtalyan donanmasının, ma -
nevra bahanesile, orta AkdeniT.dC? vazi • 
yet alması ve 12 adalara askeri kıt'alarla 
birlikte bilha!S8 denizaltı filoları gönder 
meai İtalyanın hernangi btr hareket ari -
fuinde olduğunu gösterebilir idi 1ti müt
tefikler bunu sade bir llkaydilikle seyre· 
t1:erek tedbir alınamalan kabil olamazdı. 

Müttefiklerin Akdeniz filoları içtn ilk 
tedafüi ha.rl> tedbiri. Akdenızdc ticari 
eeyrüseferi kendi gemileri için menetmek 
ı.·a Malta ü.itündeki bilhassa büvük zırh
lı ve kruvaz<Srleri mühlik İtalyan uçak 

~rlerinin dışına çıkarmaktır. İ~te bir • 
kaç gündenberi Akdenizda devam eden 
müttefiklerin tedbirleri bu suretle izah 
olunabilir. Yani: Mademki İtalya 12 ada
ları takviye ederek burasınm son müda
faa tedbirlerini tamamlamıştır ve donan
masına Orta Akdenizde harb \'aziyeti al
dırmıştır, o halde bir maksadı vardır. O. 

C Adana Halkevinde okuma kursları ) 

Adana (Hıususl) - Adana Ha.lkevınin: okuma. kumları ikinci devre faali
yeti de tamamlanmıştır. Resmimi:& Uallkıevi Reisi ile denhane fef).erini ve ta
lelbeleııi gQstıenn~ 

Ukugucularıma 

Cevablarım 
İz.mitte Bayan B. B. ye: 
- cBu genci kendime çekebilmek 

için ne yapmalıyım?• diye sorııyorsu. 
nuz. Bana kalırıa bir erkeği uzak.lat
tırıp kaçırmak için en müe.ssir çare 
onun üzerine düpnektir, bu bakımdan 
da hiç bir şey yapmamak, fakat ayni 
zamanda: 

cGözden ırak olan gönülden de ırak 
olUr> sözünü de unutmamak llzım -
dır. Yalnız bir çok musahabelerde bir 
kadından bahsedilirken; 

cNe yapıp yaptı erkeğin gönlünü 
çeldi• cüınleaini bir çok defalar itlt • 
mişimdir, fakat kendi hesabıma bu 
yapılan şeyin ne olduğunu bır türlü 
anlayamadım. Siz.e faydalı bır tavsi • 
yede bulunamıyacajım içln çok mil ~ 
teessifim. 

* Afyonda bayan cKa• ya: 
- cMademki ikimizin arasında bir 

evlenme ihtimali vardır, mademki k::ı· 

rar ailelerimiz tarafından ikimize bı • 

rakılm.ı.ştır, o halde ara sıra bu gençle 

konuşmamda, birlikte gezme.mde ne 

mahzur vardır?> diyorsunuz, mani o. 

lan ailenizden şikAyet ediyorsunuz. 

Eğer şimal memleketlerinin birin -

de. yahud İngiltercde yaşasaydınız si

zi pek haklı görürdüm, fakat bu, ka • 

nı sıcak, hele cemiyet hayahna yeni 

atılmış bir memleketin kızı için böy -

le değildir. Eğer anneni:ıı; olsaydım tıp 

kı aileniz gibi hareket ederdim. 

* Beşiktaşda Bay cE. i. ye: 

- Hususi cevab istiyen, mektubu • 

nun içine bir pul koyan adam istediği 

cevabı alabilmek için adresi de gön -

derir. Dalgınlığınıza gelmiş olacak. 

1'EYZE 
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Demirspor dün de 
Şişliye mağlôb oldu 

ikinci küme finalinde Beylerbeyi Beyoğluspora yenildi 
hususi maçta Galatasaray da Vefayı 4 - 1 kazandı 
.Anlkaıra DemirSTpOr talk:ımıı dıüın iıkin- J 

ci Ug Wo:ml~dan ŞiŞli dlıe karşllaş- / 
tı. 

Bir ·gıiiın evvel BeyoğlUSpOra mağlUb 
olan Deanirspor dfüıkıü maçta da 4 - 3 
mağlub oldu. · 

ille devreyi 3-2 il<:aızanmlŞ olan De -
mil'$pOI'lıula.r. illtinci devrede büıyülk bir 
gayret sarfeden Şişli k.a!I'Ş16l!l1da mağ
lftlb olmaktan kurtulama<h. 

Be1Jforbcyı • Beyoğluspor maçından heyecanlı bir safha 

Deım:irspor oyıuına iyi ve güızel baş -
laıd'ı. Altıın.cı ıdakillrnda ilik sayııyı yapatrı 
Demirsporlıuılar 2 4 ıümcü dak.t!kada bir 
gıol yi~:relk ıberaıbere oldıuılar. 

a 

Bu sayıdan 2 dalkika sonra Demir -
sporlru Orhan taıkımının illcin.ci golilınü, 
Arif 3 3 üncü dakiıkada ıüçüın.cU· golü 
yapbı. 

Şişli talkım:ı 40 ncı dalkilkada bir sa
yı yapınca oyıu.n 3-2 vaziyeıte girdi ve 
devre böylece -bitti. 

İkinci devre ilki taraf iç:iın ciddi bir 
mücadele halinde ~iyoroJu, Demirspor 
bu ı:M"ada millhi.m 'bİT iiki fırsat kaçırdı. 

Şişli taıkımı ise iıki gol yaprm:ıık frrsa·tını 
buldu ve ım<lç 4-3 Şll?lirı.in galiıbiyetile 
bitti. 

ikinci kUme final maçı: 
Beyoğ1uspor 2 - Beylerbeyi O 

At uarışla~ı dolayısile sabahleyin yapılan maçlar 
büyük bir alaka ile takib edildi 

İkiınci lkrüıme final maçlanından bi -
rincisi dıüın Şeref stadın?a yapılmı~ır. 

Beyleribeyi ile Beyoğlu.sporu karşılaş -

yapılan Altay maçında oynadığ1 için Al- tıran ıbu maç çdk hey€Canlı ve zevkli 
taylılar Gençler takımının hükmen mağ- olımıuştur. İlki .grup ıi.iızerine yap;lan i -
ltib olması icab ett:ği yolunda alakadar 1 ki·nci kıüıme maçları sonunda grup bi -
makama müracaat .ctmiş!erdir. Vaziyet rindlerinin ibirinci ~üımeye terfi etnne-

Ankara 5 (Hususi) - Mil!; kiline maç
larını yapmak üzere ~ehrimize gelen Al
tay ve Altmordu takımları ikinci oyun -
larını bugün sabah saat onda oynadılar. 

Öğled€n sonra at yarış!arının baş1a -
ması dolayısile maçlar günün erken sa -
atine alınmıştı. 

Ge ~:e .. Hrliği 5 - A"tınordu O 
İlk maç Genç1erbirl :ğ: ile Altınordu, 

i kıncı maç Nl unaıızgu1.:u ııc: Altay ai a. 

sında yapıldı. Havanın yağmur]u ve Yak
tin erken olmasına rağmen sahada beş 
bine yakın seyirci top!anmış bulunuyor
du. 

Gençlerbirliği • Altınordu maçı Genç
lerin hakimiyeti altında başladı ve böy -
lece devam etti. Gcnı;lf:rbir!iği güzel ve 
haklın bir oyunla Altırıorduyu 5-0 gibi a
ç1k bir sayı farkile yer.di. 

Altay 2 - M ;hafızgücü 2 

Altay - Muhafızgücü maçı on bir kırk 
beşde hakem Refikin idaresinde başladı. 
Bu oyun 2.2 berabere bitti. Muhafızgücü 

Evvelki ve dünkü ktsımlarrn 
hulAsası 

Bir kaza neticesinde ölmüş bulunan ta -
nınmış tayyare fabrikatörü Nusret Çellkka_ 
na.dm kızı Zeynebin yinnln~i yıldönümü ... 
Koca.sının ölümündenberi derin bir mateme 
gömülü bulunan Zeyne-blın annesi bu yıldö
nü.münün kendi evinde tes'idine tahammül 
edememiş ve sam.imi ahbablarından Nemi
de b.a.nımın ısrarı üzerine onun Şişlldeld ko-

~, ........................................................ "" 
\ 

Milli kUmed3 puan vaziyeti 
Maç. G. B. M. Puan 
----

Gençler birliği 9 5 o 4 19 
Fenerbahçe 7 4 2 1 17 
Muhafız 9 3 2 41 17 
AJLay 9 2 4 3 17 . . Galatasaray 7 4 1 2 16 . . . . Altın ordu 9 3 1 5 16 . . 
Beşik ta~ 7 2 2 3 13 i . Ve!a 'l 2 z 3 13 . . . . . . 

~ .......................................................... •' 
rakibine nazaran zaman zaman iyi bir o
yun gösterdi. Fakat son penaltı fırsatı 

kaçırıldığı için maç bPraberlikle netice -
lendi. 

tetkik edilmektedir. si i~n iki defa ıkarşılaşmaları esas ko -

Yüksek mekte11ler atletizm nıulduğuından iikinci maç önümüzdeki 

müsabakaları hc:ıfta yapılacalkhr . 

İki gündcnberi devam eden yüksek Düın~ü maçıın birinci devresi cidden 
mektebler atletizm müsabaknJarı niha - gıüzel oldu. İlki tarafın müıWkahil hü -
yetlenmiş, neticede Gazi Terbiye Ensti - cumlarile oynanan ıbu devrede Bey -
tüsü birinciliği . Mülkiye mektebi ikinci .. oğlusJX>r çoık güzel fırsatlar yakalamış. 
liği, Konservatuar da üçüncülüğü almış-
lardır. faıkat topun direklere çaırıpıınas1 yüzün-

Selim Tezcan den gol yapamamı~ır. Beylerbeyi ka-

tir. 

Ankara Gilneş Hübü ile Gençler- lccbi de birçok gürz.el •kuTtarışlar yap
mıştır. Devre 0-0 beraberlikle bitmiş

birliği bi··le.şiyo~ mu ? Gençlccbiriiği Altaya karşı 
mağlub mu addedil0 cf k? Gençlerbirliğl i1e, buradaki Güne.ş klübü _ 

Haber aldığımıza göre burada yapılan nün birleşecekleri hakkında kuvvetli bir ~a
Galatasaray _ Gençlerbirliği maçı netice- yia dola~aktadır. Bu tahakkuk ettiği tak _ 
sinde hakemin verdiği rapor üzerine bir 1 d~~·de ço~ dar blr kadro ile lig, şild ve milli 

.. kwne musab:ıkalarına Lştlrak eden Genç _ 
ay muddetle boykot cezası alan Gençler. ı Jerbirllği takımı, dahıa verimli bir şekle 1 _ 

İkinci devrede raildıbinin yorgunlu -

ğundan istifade eden Beyoğ1uspor. o -

y'l.lffla tamamile haıkiım o~u.r. Sağ 

açıık 1 O uncu da!kiıkada !kalecinin tuta
madığı topu ikaleyıe ataralk il!k golrü yap birliği santrhafı Hasan Cumartesi günü 1 recektir. g 

«Son Postan nın edebi tefrikası: 3 

GARWI IİIR iz~iVAC 
'11 

Nakleden.· Muazzez Tah•in BeTkand 

Demirspor - Şişli mcı.çında oyuncular 
t<Yp peşınde 

mıştır. Bu golden sonra ıbü:yrük bir he: 

yec<l1n ikesbed.en oy:un<la Beyoğl uspoı 

furvedi Beyleı1beyıini •hayli sıik.ıştıımış· 

sa da ilki müıdafiin ço'k gıüızel oyunu yli· 
:zıilinden netice alamamıştır. Buna rağıı 
mıen oyuınıun bitmesiıne pek az kal• 
Beyoğlusıxır sağiçi lk.ale önünde yalka> 
ladı.ğı ıtopla rkinci sayıyı <l'a k.ayde m'U)I 

vaffalk olcluğınıdan maç Beyoğlusporun 
2 - O galiıbi~etile sona eraniştir. 

Beyle.rıbeyi: Hüsamettin - Mua!mmer, 

Refilk - Bıoris, Receıb, Hasan - Naci Ah· 

med. İbraıhim, Cem.al. Bedri. 
Beyoğhııspor: Koçıo - Hristo, Cive -

lek - Efistras.Çimçoviç. Canbaz - Ta· 
lea, Culan. Vasil; Koço: Todori. 

Halkem: Tarıık özt."ı·engin. 

lstanbul - Ankara 
rnekteb muhtelitleri 

İstanıbul ve Ankara melkte-bleti a • 

raısmda mıuıhtelit taik.ımlar maçı 12 Ma· 
yısta şehrimizde yapılacakh:r. 

Bu maçtan evvel İstanbul mekteb • 

leri şampiyonunu tayin edecek Ga .. 

la1asaray - Boğaziçi liseleri takımları 

maçı oy.nan:*aktır. 

Galatasaray 4 • Vefa 1 
Gc!ıataısaray, Vefa taikımlan dün 

Talksimde hususi karşıla~ma yaptı • 
lar. 

İlk devreyi 1-0 !lrnzanan Galatasa • 
ray ~kinci devrede ıbir gol yedi. üç saıyı 
yaptı ve maçı 4-1 !kazandı. 

- Zeyneb, müsaade edersen sana ... 
Fakat sözünü bitiremedi, bir hizmetçi 

koşarak gelmiş, telAşla bağırmıştı: 

- Hanımefendi çabuk, çabuk geliniz! 
Aman Allahım ne felaket! Saide Hanım .. 
efendi.. şey .. çok hasta ... 

Ortalığı derin bir sükut kapladı. Bir -
denbire bir çığlık işitildi ve Zeyneb, göz
leri korku ile fırlarruş bir halde etrafın • 
dakileri iterek hizmetçiye yaklaştı. 

nağında bir .suvare tertib edilm4tlr. - Bu kararı yalnız sen verdin Zey - nin kolları arasında dönmekta devam et- , luyor ve büyük bir kahkaha ve alkış tufa-
z b. e annesile karde"ini kapıda b I - Nerede? Annem merede? Çabuk söy. 
eyıne ı v v ne ... Cidden benimle evlenmiyecek mi- tiler. Zeyneb, Haluk Gökalpın yanından nı ortalığı çınlatıyordu. 

karşılıyan Nemlde hanım, yeğeni Handarun sı'n? . . . 1 .;..J •• 1i le. ·. 
genç in-•~ meşgul olmasını sövlüyor. Fa _ . .. . her gcçışınde onun a,vni mahzun gözler- ~n son gul e nde kalınca, genç kız 

ü.1A J B ğ 11 d f ı - Saide Hanımm üzerine bir fenalık 
k.a.t Handan güzelliğine mağrur ve soğuk - unu en aşa ı e 1 e a soylcmış - le Handanı takib ettiğine dikkat etti ve kalbinde garib bir heyecan hissederek bjr . :ı.. • • • 

tlın b' ·· dd t t d k bo · ı-.. tmakt t dd" d tti b 1 geldı. Onu 'uanımefendinın odasına gö-ı bir kızdır. · ır mu e sonra onun or a an ay 1 • sanıye vunu a a ere u e ve a. .. .. . . . . .. . 
Handan gerçekten gari.b bir kızdır. Çünkü - Evet amma. ben halA biraz ümid - duğunu far ketti. ışının üzerinde bir kavis çevirdikten son- turd~m. Kendısını bı~ kolt~ .uzerıne at-

_.._,;;.,;; olan tavvarecı· Haluk ile hiç alaka- liyım' Ge y. d h'b d f 1 t .. .. .. b -'lı tı. Bır bardak su getırmek ıçın koştum., E>Ul.i.I....,.. "" . • • . . ce yemeg,n en sonra ev ı::a ı i g~nç- ra onu a ıra ıp gozunu a6 yan men-
d.ar olmuyor. Haliık kendıslnı çılgınca sev- Hata ediyorsun Izzet 1 . . b. 'b t . B 1 d'li h 1 1 .. d" .. 1.. t k'b tt· y. geldiğim vakit o ... Aman küçük hanım, 
di~ halde 

0 
'"'iaa· nedı·r. s-'onda nn•kala.rlle - . 

1 
. · .. er ıçın ır oyun tertı e tı. u oyunun ı e ecan a çoz u, gu un a 1 e ıgı 

"' ..,.,. ıu ......., N h h km <l aman hanımefendiciğim. başımı7.a ge .. 
" "' T- k b 1 lenler nedir? 

<lanseciivor. Zeyneb İzzet islınll bir gen<· le .- e ya~yırn, ıs erıme u - e _c - l kahramanı bittabi Zeyneb idi. Genç kız, 1 istikamete baktı. 
da.nsederken onlar hakkında tafsilat alıyor. mıy?,r~~· ~. me te. sırafo.rınd_anberı: .. 

1 
·birkaç saat evvel Ne!n!de Hamma verdiği O dakikada salonun kapısından Haluk 

Hal1Uı: vaktile babasının fa:brl.k.Mmda çalı • Sozunil bıtırernedı. Zeyneb bırdenbıre yirmi gülden mürekkeb buketi eline ala- 1 Gökalp giriyordu. Çiçek, onun acı bir ma Zeyneb, Naciye ve Nemide Hanım hiz. 
§lYO.rmuş, dürii&t, cesur bir genç.mi'}. C.ınu durmuştu. cak, gözlerini bir mendilJe kapadıktan na ifade eden dudakları üzerine çarptı. metçinin arkasından koşarak merdiven • 
·taın\fQl'm~Ş : - Devam edeceksen dansı yarıda hı - sonra çiçekleri etrafında bir halka teşkil Genç adam hiddetle gülü yakalıyarak a- leri çıktılar . 

• zaten onun kalbindeki ha.kiki bir aşk k ğ ı... k ğ . 1 · z in tın.as d b 1 kl
"..t d' ra ma a mecr.>ur alaca ım. Bu mevzua edecek olan delikanlılara bırer birer ata- vuçları arasında sıktı ve bu garıb şaka- eyneb odaya girdiği zaman annesin 

~ ı a en ona ya ...,..ı.rıyQrn ı}'.or. . y. • ~ • • 

Çünkü İzzet zeynebin mekteb ax)ld.aşı avdet etmıyecegını vadetmıştm. cak. En sona b1rakara~ı en irj gül. yirmi yı kimin yaptığını anlamak için öfke ile başını koltuğun arkasına dayamış. elle· 
idi ve mektebi bitirince onunla evlenmek i.S. Zavallı genç. titrek bir sesle· yaşının bir sembolü olarak gene gözü etrafına baktı. Bunun bir oyun olduğunu rini dizlerine kavuşturmuş, sakin bir hal• 
te:ı:nJ.§, reddedllm14ti. - Bu vadimi tutamıyorum Zeyneb kapalı olduğu halde atılacak, çiçek han.. ancak herke.sin kendisine bakıp el çırp. de gözlerini kapamış olduğunu göıiince 

- Roman devam ediyor - dedi. S~ninle k~r~ı~aşttğı~ .. dakika ira • gi erkeğe isabet ederse 0 gecenin kralı 
1 
masından anlact: v: o zaman ortada du- helecandan boğulan bir sesle: 

- de~ elımden gıdıyor, bütun kararlarım seçilecek ve Ze:Yneble danstmk hakkını ran genç kızı .gordü. _ Hayır, annem hasta bile değil. ba .. 
Bu son sözleri söylerken derin bir altüst oluyor. . , haiz olacağı gi·bi dansın sonunda da kcn- j . B~~k sesler b~den ona. oyunu? ~~ ~ kınız ne kadar rahat uyuyor, dedi. 

sevgi ile yanındaki genç kıza bakıyor, fa - O halde sana bır ceza vermekten disine Zeyneb namına Nemide Hanım ta- hıyetını ve gecenın kralı ıl~n edıldıgını Genç kızın hakkı vardı; çünkü Saide 
kat kalbinden geçenleri ona tekrarl:ı.ma_ başka çare yok... rafından b'.r hediye verilecek... anlattı. Birisi bağırıyordu: Hanım sakin bir uykuya dalmış gibi öltl. 
ğa cesaret edemiyordu. ZeYrıebin, ufak - Cezanın ne olar.ağın. ı bilmiyorum Bası't, fakat eğlenceli olan bu oyun - Krali·ç· e .. ile dans .e. d.e. ceksiniz .. Ça -

d d kü mü bulmuş. çok sevdiği kocasına kavili" 
bir ihtiyatsızca kelime üzerine kendisin- Zeyneb, fakat sakın benı bırakıp başka- herkesin hoşuna gitmişti. Zeynebin gö _ buk onun onun e iz ço n ... 
den ebediyen yüz çevireceğini biliyordu. sile dans etme, bir rezalet çıkarmm. .. .. . kl' b' d'll b ğl k - Durunuz, evvela onları birbirine muştu. 
Nitekim. bu imalı sözleri ve bakışları bi- - Benim1e dans etmek istiyorsan bu 

1 

zunu ıpe 1 ır men 1 e a ıyara sa .. takdim edelim. * 
le onu hafifce hiddet1 endi~meğe ka.fi gel mevzua avdet etme! lonun ort~~a. g~tirdile~, .üç defa ~ld~ğu Ve bu suretle, Handanın bastığı top - Hiç beklenilmedik bir zamanda ve 
mişti. _ Peki.. vA.dediyorum .. bir daha sana yerde çevınp ıstıkametını kaybettırdık - raklara tapan genç adam. hiç tanımadıFı neş'eli bir cemiyet içinde bırdenbıre vu-

- Manaslz şeyler söylemeğ~ başlama karşı olan hislerlınden bahsetmiyeceğim, ten sonra, en küçük gülden başlıyarak çi- Zeyneb Çelikkanada doğru i.tilmeğe baş.. kubulan bu feci felAketi takib eden giln-
İzzet: bu meseleyi kat'iyen gömmeğe ka. lakin benimle dost kalacağın~ sen de söz çekleri lAalettayin bir tarafa fırlatma.sını l ladı. ler Zeyneb için müthiş bir k~bus içinde 
rar verdiğimizi pekaia biliyorsun. ver! söyledi.ler. Beyaz gül kimın önüne düşer Neımide Harum onları birbirine tanıt· geçti. 

İzzet son bir cesaretle cevab verdi: Göz göze bakıp gülüştüler ve birbiri.. veya bir tarafına çarparsa onun malı o- mak için birkaç adım i!erledi (Arkası var) 
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Çocuk 
elbisesi 

1 Rop 
Güzel yüz, boyanmamış 
tesirini veren yüzdür 

r VE 
1 Kap 

Zaman zaman moda olan 
kaplar bu bahaı· da gene 

moda olmuftıır. 

Niçin boyanıyorsunuz? Bu suale he • 
men her kadının vereceği cevab şu ula -
caktır: Daha güzel görünmek için ... 
Ac~ boyada bu kudret var mı? Hem 

evet, hem hayır ... Bilenin elınde hakika
ten güzelleştirici bir vasıta olan ruj, al
lık, pusra vesaire acemi elinde bu gayeye 
hizmet etmekten çok uzaktır. 

Fena ·boyanmı.ş bir yüze bakınız. Bir - r 
birini tutnuyan allıkla rujun. pudra ile 

kremin ne fena bir tezad halinde sırıttı.. 

ğını göreceksiniz. Bir de sahibinin renk

lerine uyan ve bu renkleri en güzel hal

lerine bürüyerek gözilmüze sunan ma
hir bir yüz tuvaletini tetkik ediniz. Ara

da ne büyük bir fark göreceksiniz. 

Kadın için esas olan boyanmak değil. 

iyi boyanmaktır. Bunun için tıpkı bir res. 

sam gfıbi bir kadın eli de sürdüğü her bo

yanın neye ve nasıl hlzmet ettiğini bil -

melidir. Bilmiyorsa, çüphe ediyona o bo

yaya dokunmaktan vazgeçmelidir. 

Allık mı sürüyorsunuz, bunun yanak

lannızın neresinde ne manalar alacağım 

bi1meniz şarttır. Ruj mu kullanıyorsu -

nuz, kat'i olarak sizin olan rengi seçme -

sini ve bu rengi dudaklarınıza nas1l sü

rerseniz yüzünüzün manasında ne gibi 

dc-ğişiklikler olacağını bütün inceliğile 

kavramış bulunmalısınız. 

Pudranın açıklığı, koyuluğu, renksiz

liği. pembeliğile çehrenizde ne gibi ta -Bu fapkada ulak tepe, 
geniş kenarla yeni bir 

Ters - yüz ör,gü, her zaman da söyle. b l t 
u u~ ur. Ier katıp nelere zarar vereceğini olanca diğimiz gibi, örgülerin en kolay. fakat 

hanü 1ler yapacağını, güzelliğmize ne • 

en güzellerindendir. Bilhassa karışık şümulile tanımalısınız. 

renkli modellerde yüz örgü ile bu fö:gü Rob ve Kap: Bu ibaha!, !kapların ne ıkadar m<rla ol<lu;ğuınu biliyorsunuz. İşte boyaların mahiyet:ni }:e rolünü 
kadar şık görünen bir başka örgü bulmak Zaman zaman moda alem.irndıe bir görünüıp kayıbolan «Kaıp» m ·bütün. diğer böyle birer birer tesbit ettikten sonradır 
hemen hemen imkansızdır. Garn:tür ka- elıbise tarıZlaln gibi hoş taraflan kadar mahzurları da yok değildir. Bu malı- ki aiyi boyanacağınızcfan, emin olal:iilir-

tiyaç varsa bir kere onlan aray:ıp bulma
lısınız. Pudranızın, allığyuzın. rujunu • 
zun renginde gözlerinizin yüzünüze ve 
pozunuza uymaktan başka bir gaye güt
memelisiniz. Bu esası ; güzel bir ağız, gü
zel bir alın, güzel kaşlar, hasılı yüzün 
herhangi güzel bir tarafı için tatbik e
dilebilir. Hepsi de «güzellikte şahsiyet. i 
yaratabilir. 

Veni s<.ç tuvaleti 

bilinden pirinç örgü de bu nevi model - zurrları şu cümle ile hıi.il~ edeıbiliriz: siniz. 
lerde pek hoş görünür. Kap he.rllrese giıtınez. İnoe. uırun -hi<; değilse ince- bir boy ister. Birlilkte B" .. b 1 t tk'k d rken ga enjz Alında kabartma saçı hemen herkes 

b .. d b li utün un an e ı e e y b . ed' F k k k • .. "1 Bunun için çocuklarınlza el ıse orer- giyilecek efüisenin fevlkalaae uıygıun olması, ıhatta ..daha ileri gidlere!k iye i - ·· erums ı . a at ço ve sı goru en şey-
ken yenilik olsun cliye fantezi ve karışı~ riz ki- Bu e1bise için yapı-lmış 'bulunması ıazıımd1r. Bu gıüçlüıkler. kaıpı her mo- şu olmalıdır: den çabuk bıkılır. Hem de ayn i saç şekli 
örgüler aramamahsınız. Bir kere fantezı da saha.sına aıdım aıttın{ça ınnıuırndleşmiye vaıkit !bulamadan ibu sahaıcfan sili- a. Boyandığınız halde boyanmamış ve- her yüze gitmez. 

örgülerin birçoğu haylih~mtekle ya1pdıldg· ıu- nip gitımiyıe ımahk:fun etmelkıtedir. Maamafih hu senenin getirdliği modellerde ya pek az boyanmış gibi görünmek... Resimde vuzuhla gördüğünüz bu ku -
ğı halde bittiği zaman ıç e umu u . .. . . . . ~ d l Yani boyayı kendi tabü güzelliğinize vafürü tecrübe ediniz. yüzünüze yaraş • 

1 İkin . . b k bü vepyenı guı.ıelliıkler var. Bunlar eskı moda senelennın tkapl::.:rından a 1a 1 tm k 1 ması ihtimali çoktur. Yanlarda geniş bi -kadar zarif o maz. ctsı ça uca - f 1 t t • be Tu b'l modad h do( hem ba ma e e . ., . 
yü · d'ğini çabuca'k eskiten ço - aza ıuı .uınacaga nziyor. tuınmasa 1 e a ' emen guıp en - .. k rer dalga. saçlar kısa kcs:K, uçları onQ 

!enf vel gı~. ı do"kmey,, değmez tı\'erınek d'e zevıki okı<:'lyan ibh" hus•usiyet gföi 'kalbul edilebilir. Bilıh<ıJ3Sa bol b. Çehrenizin en tatlı, en goz alaca b"kü'l"' f k k b kl 1 h 1. d cuga aza goz nuru - · "'(' u u u a cı u e er a ın e. 
Çocuk elbisesi şık, pratik. basit olmalı. elıbise ve geniş fbir bütçesi olan kadınlanın d-eği.şikliik ihtiy~cıoo. oev~b. ver~k tarafını tebarüz ettirerek güzelliğlnizde Ense sivri, bir tarafa taralı geniş dal • 
Bu kadarı yeter. Şık görnmesi için mut. bir hususi'Yet ... Bu ıbaıkımdıaın lkap'ı pratilk ve devamlı bır. elbı'Se gııbı d~g1lse şahsiyet yaratmak... galarla başlayıp geniş dalgalar h<lli:nde 
laka birçok emekle meydana çıkmıü ol - bile, değifŞiik ve az gömHcn bir tarz olarak sevmek ve tavmyıe etrn€1k muım - Bu mesele son derec2 mühimdir. Mih- bitiyor. Bu sivriliğin bir iyiliği var: Bo -
ması icab etmez. Zaman ve zahmeti muh- lkündıür. Yapııp yapmaırru.ıık büıt.çenize, endamıruza. ze\~kiniıze !kalan bir mese- rak noktası yüzün bu aen tatlı~ tarafı ol- yunu ince uzun gösterir. 
taç kıymetli modPller büyükler içindir. le ... ·Model olarak verdigimiız ık.alp; orijiınalıdir. hoştur. Siyah-Yeşil kıuıma.şm malıdır. Her şeyden evvel onu mi.imkün (.°" ....................... · ..................... , 
Bunlar çocuğun ne giyiniyine, ne de kör- düz siyahla ıbirltkte yarattığı renık ahengi pelk gürz.ıeldir. olduğu kadar göz~ çarpacak hale koy _ _ Pratik bilgiler _.) 
pe güzelliğine bir ~y ~l~~e etmez. Şapka modeli: Beyaz ve ladverd' bol'C'Ud<in yapılmıştl!f. İçi lacive~. dışı mak için hangi boyayı nasıl süreceğini s· . 1 v 

Bu düşünce iledır kı bız çocuk modP.L OC'•vazıclır. Ufacıık tepe· geniş kenarlarla tatlı !bir tozad yıapmalkıtad1r. Bu tepe- l dlğ b"tü bo alan bu lntr yorgun UQURUO zararları 
· d d · n basit fakat eıı şi- . - A • ' • • • • ,_ • ~ k kararlaştırma ı, er u n Y lerı arasın a aıma e ' .. .. nın kenarına lacıverd g:rogren geçirılmıştır. Renlklen aikısetmel\., yanı Ş'öpi anın d l' k·· Gö Sinir yorgunluğu yüzün bütün tazeli-

• rin olanları seçmekteyiz. Bul~ku.nkukm~. - içini beyaz lbol<rurlan, d~ınıı 13.civ€rdden yapmalk ta müımk.ündıür. Eğer model boyaya uydurmalıdır. Farzı~-~ ım ttı. ~ ğini soldurur. İnsanda canlılıktan eser bı-
delimiz de bunlardan biridir. tren yun 't'b ·1 .. .. .. 'd' d lA . -..JO __ n_ tenı'nı'zı' a.nm"''0""" ıı'kincı' leriniz güzel... Bu güzel ıgı ar ırma .. .. . . . esas ı ı· arı c yıuıru:nıuızıe gı ·ıyor a cıcıveıu 1't.-ılli\. , Y"~'" ~..,.. .. . . rakmaz. Şu halde kendinizde umumi bir 
tıe ter9-VÜZ örıtile öriilmustur. ~ızgılerın tarl.1 tercih ediniz. Taıbii o v.nı:dt grogrenin de beyaz olması laz.ı:m gelecekti.r. için ne lazımsa,.~: •• ~~~:~~ •• ~:~=~~ .. :~ .. : asab yorgunluğu duyar duymaz bunu 

~~~~~;;!~~~~!~~~'.::;~::~;: ............ ı1"aııa~~ıır~·~ .......... i .......... Diliit8f ··saili"iiI3f iii···so s üd nr . ~:~~::~:~: l:~2~,;i~::~!:: 
lerin. robanın. omuzların, y~k.arnn ~e kOlSUZ J'UD Jll8 ensenize tatbik ediniz. Ve bırakımı sulan 
düe-me verinin kenarına gecırılen ko~u Masaların, seh - belkemiğinizden nşağıya doğru aksın. 
renk birkaç sıra koyulu, açıklı in~e çiz • paların üzer1erinde Böyle beş dakikalık bir ıslanma size cım-
gili kısınılann güzelliıfini tebarüz ettir- çay fincanlarının alt- lılığınıı.ı, pembeliğinizi iade edecektir. 

larında dantel örgü. 
mekte ve o çizgilere bir ince aescn za- ·· Vuzd,. ha li ren çizgiler ler göze çok gü;-el go- J 
rafeti vermektedir. lşte çocuk e1bisesinde rünür. 

yapılacak yenilikler, süsler V<? şıklıklar Elbiselerin süsü o-
bu türlü ince buluşların çerçevesini aş - lan dantel "Sa\onlann 

mamalıdır. ............................................................... 
1 Pratik bilgileQ 

Tr"yPğrnın n-uhafazası 
Yemeklerde kullanılan tereyağını u -

zun zaman taze saklamanın en pratik 
çaresi, bilirsiniz ki, yağı tuzlanıaktan i -
barettir. Bu tuz mümkün olduğu kadar 
ince olmalıdır ki çabuk erisin ye yağm 
her tarafma yayılabilsin. Tuzlanmamak
tan bozulmaya yüz tutan yağı tazeleştir • 
mek de taze yağı tllılllamak kadar basit -

tir. 
Tazelenecek yağ; ıçerisine yüzde dör.t 

bi karbonat dösi.ıd karıştırılmış soğuk 
suda iyice yuğunılur. Ve bu suda birkaç 
saat kendi haline bırakılır. Sonra yeni -
den yuğurulur. Temiz bir sudan geçiri -
lir. Ve bir daha bozulmaması için tuzla -

nır. 

Alınması !Azım gelen yün renkleri şun

lardır. Jilenin kendisi için kızıl esmer 
renkte yün, garnitür, yani işleme çiçek
ler için birkaç gram kokdöroş, birkaç 

gram mısır sarısı, birkaç gram domates 

rengi, birkaç gram nil rengl, birkaç gram 

da beyaz yün. . . Kullanılacak örgüler: 
J ersey ve bir ters - bir yüz llstik. 

da süsü olmuştur. 

Bilhassa seçilmiş gü· 
z:e! bir model elle ya
pıldığı zaman çok 
güzel durur. Ev sa • 
hibinin zevki ı;eltmJ, 
giymişi kadar salo • 
nunda da belli olaca-

ğı için bu dantellerin 

güzel seçilmesi ve 

bilhassa değişik ol • 

ması lüzumludur. 
Koyduğumuz mo

del, çok şıktır. Küçük 

ve büyük ölçüde ya. 

pılabilir. Büyükleri 

sehpaların süsü ola -
cağı gibi, küçükleri 
bir çay masasında tabak altlarında fevk al!de hoş duracaktır. 

1 Yüzünüzde belire.1 ilk çizgileri na~ıl .a-
2altabilirsiniz, bili~ or musunuz? Bu çız-

1 gilerin başladığı yerleri sabah akşa 
baş ve ~aret parma:darınızın arasınd a 
fif hafif sılmıak daha doğrusu Çi ık -• 
lemek suretile ... Bunun için k ve • 

. .. . l"zuın voktur uru ku • 
( saıre surmıye u J • • • • ... 

aksınız Çünkü eranzı vag. ruya yapac · i . ." 
!arsanız parmaklarınız J·ar. yı çım • 

1 dikliyemezsiniz. 

1 Çene al '"da çene 
Ya çeneniz' altından çene çıkıyor -

sa? .. Bunun aresi yok mu acaba? Var, 
hem de basit: Sabahları uyanır u • 
yanmaz yatağınızın içinde dik oturunu:ıı. 

1 

Ba.şJ, zı doğrultunuz, çenenizi, boyun a
daleleriniz gerilecek şekH~e'.. ön~ ~zatı • 
1uz. Önce bir eliniz, sonn obur elınızle çe 
nenin altını masaj yapınız. Parmakları -
nızın iç yüzile değ:l, tersi, yani dış yüz
lerile ... Çünkü bu yüz çene altına daha 
iyi temas edebilir. 



il 
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Bakırköyde dünkü sayımın ne ice i Mısırda hava tehlike ine 
karşı d · n mu af aa 

ta imleri yapıldı 

ur na koyondeki mntbiş facia 
Tecrübe mahiye1! ndeki nilfus sayı.mı 

dün sabah Bakıtköyünde yapıldı. Birkaç 
gün e"-velinden kaza dahilindeki halka 
saJ ım başladığı saatten bittiği saate ka
dar dışarıya çıkmamaları tenbih edil • 
miş olduğundan herkes bir gün e\•velln· 
den yiyece ~ni, i~c.eğini almış evine çe,. 
kibniştı. 

Vali mııavini Halük, istatistik umum 
müdüru eeını. nüfus işlerinde bllgisi o
lan vilayet meJttubcusı.i O.sınan. vilAyet 
ziraat müdürü Faik, belediyenin harita 
şu-besi müdürü Galib l:e muamelAt mü • 
düni Zühtü erltenden brr oromobille Ba-

(Baştarafı 1 inci sayfada} lardan dördü ilk tedavilerini müteakib 
Muharr:ırlerimizin, facianın vukubul - köylerine dönmüşlerdir. 

dUğu bu köyde yaptıklan tetkikata na - Dün akşını geç vakıt Kartal kayma -
(Ba.ştaraf, 1 inci ~ayfada) zaran bu kanlı hadisenin tafsiltıt ve ce - kamı Bahir Öztrak hastaneye giderek ya-

nevranm İ.talyayı kor.kutarnıyacnğını. reyan tarzı şudur: ı ralıları ziyaret etmiş VG sı!ıhatlerilc ala-
fa:kat İtalyanın Büı)nük Britatnyayı bu Yüz elli nüfuslu ve kırk beş evli Kur. kadar olmuştur. 
tecemmıiioe kararını ver:meğe sevtke - na köyünün en zengin kızlarından biri o- Hastanece ahkonan on iki yaralıdan 
den şeyin ne olduğunu pek iyi anlıya- lan İsmail kızı Müncv\·erle, buraya cı\·ar 65 yaşlarındaki Hatice bir müddet s0nra 
madığmı yazmaktadır. Bu gaz-ete di • Kurddoğmuş köyünden Mustnfa oğlu İl- aldığı yaraların tesırile ölmüştür. 
yor ki: yas adında bir delikanlının evvelki gün Bir yaralının söyledikleri 

nikahları yapılmış ve bu münasebetle de 
Eg~ er lbu manevranın hedefi Af~de - Facia sırasında vücudiınün muhtelif 

CJ gece Kurna köyünde kadınlar ve erkek-
' nizde bil' taarruz haroketı ise bu tak - yerlerinden yaralanan Kurna köyünden ler arasında ve ayrı ayrı yerlerde olmak 

dirdc Fransa ve i~....:ıtere, lbu manev - Şerife dün hastanede kendisinı ziyaret .u.ı.ı:;l ! üzere içkisiz bir eğlenti tertib olunmuş -
kırköyüne gelmi lercfu. ranın çok tehlikeli olduğunu. zira tal- eden bir muharririmıze: 

Saat sekizde 398 mıntakada nüf sa- yanın her ihtimale karşı hatzır, hem de tur. c- Münevverle İlyas bir senedir ni -
yunma başl'andlğı esnada Bakırköy kay· tamamen hazır olduğut11.1 unutmamalı- Gece yarısına doğru şanlı bulunuyordu. Dün nikahları yapıl-
m.a.kamlık binasında bulunan kayın kam dırl.ıp·. Köyün delikanlıları Münevverin gelin dı. Kma gecesi için Münevverlerin sa -
Gafura şu haber geldi; Miessegero gazetesi. diyor ki: olduğu 45 sayılı evin cinündeki geniş ar • manlığında toplandık, eğleıımeğe başla -

- Bir otomobil yolunu şaşınr...ı ka - Müttıefiltlerln kara:n. İtalyayıı hiçbir sada toplanmışlar. kadınlar ve genç kız - dık. Tam geline hediyeleri verilirken bU-
~mız dahiline girmi.ş,tir, ne yapalım! suretle !korkutamaz. Faıkat eğer bu te- lar da başta gelin olduğu halde bu arsaya yük bir. gürültü işittim ve arkasından da 

Boş otomdbilin Bakırköyüne Dii.çin cemm.u ibir taarruza başlamalk ma!ksa- bitişik samanlıkta gülüp eğlcnrnc·ğc. baş - ışıklar söndil. 
ge!diğı bir türlü anl3şılamadı ise d~ fh • ı dile yapılnuşsa, İtalyanın mukrubelesi lamı)ifordır. Büyük bir neş'c ile başlıyan Bundan sonra ne oldu pek farkında dG 
tiy ten knymakam: seri ve mÜ!essir olacak. 'bu da mtüıttefik- bu kına gecesi saat yirmi üç buçuğa ka - , ğilim. kendimi burada buldum.> demiş -

•- Bulund$ yerde durdurun. Şo - !eri, çok aITTr mağlubiyete uğratacak - dar ayni ahengi muhafaza ederek devam tir. 
föru bi.r tarafa bırak.mayın-. demekle ik- t r etmiş, köyün adeti vechile tam geline eş- F acıBya kurban ıidenler 1 

• den dosttan gelen hediyelerin gösterildi. 
tifa etti. Diğer taraftan. ayni gazete. dünva- ği ve verildiği SÜ-ada samanlığµı içinde 

Kaymakam Gafurun yanındaki telclon Sayım yapılı-rkett Y1 korl.."Utmak ve te]Aşa düşi.hme'k md<: müthiş bir .infilak olmuştur. Bır anda et-
mütemadiyen çalıyordu: tmem.iştik. Bu defa bunlan tesbit cdi - sadile İngiliz matbuatı t~ v: - rafı s;:ırsan bu gürültünün tesirile derhal 

- Bakırköy; aIW hastanesind altmıJ ymuz. Teş;rinievvelin 20 3'inde yapıfocalt pıılan manevralardan. baihsediyor. E~er samanlıktaki lambalar sönmüş, bunu kü-
beş yaşında Mehmed. öldü. Bay kayma • tahrirde İstan'bul vilayeti faz! memur Bil~ Brltanıya. D~ıly '!-:,~legraf gaze- çüklü büyüklü canhıraş feryadlar takib 
kam ne yapalım? bulundurursa sayı.mı saat on ikide b.it.i- tesınin fnandirmalk ıstedim. gi'bi, . bir etmiştir. 

Kaymakam: • rebilir.• tek top a1ımadan İtalyayı A.kdeniıx.ie İlk dakikalarda samnalıktaki bu gürül-
,_ O da duı:sun, şimdi gömülcmezt Yeşilköypalasta verilen ziyafet henüz boğl!ll:ık istiyunsa, j})u ıtaikdirde bu p~an tüye ve fecyadlara bir mana veremiyen 

cmrınr \•ermekten başka çare bulamadı .. bitmişti k:f umum! yekunun yapılmış ol- ftalv.an topları tarafından mahvedıle- kiiyün erkekleri limba yakıp da saman -
Nüfus sayımı bir yandan devam edı- duğu bildirildi : cektiı'. lığa girdikleri zaman kollıırı, ayakları vü 

yordu. Nüfus sayımına memur edilen 1935 senesi nüfus tahrirind Bakırköy Gioı:nale gazetesi: cBıiiıyıü!k: Britatrı. - cudlerinden ayrılmış, çocuk ve kadın ce. 
Bakırköy kazası ve Ye9ilköy nahiyesile kazasının nüfusu 15,804: da erkek, 12,51:~ il yanın fialyayı ve Yugosla:vıy~ istilı - sed!erile ve saYlSl bir. hayliyi bulan yara
kl>ylere dağılan memurlar birinciligi al - kadın olmak. üzere cem'an yekfm 2a,:~77 da! eden \'e News Chronicle tarafından Warın iniltiletile kar.şılaşmışlardır. 
mak için çabalıyorlardı. ki i idi. 1940 senesi tecrübe sayımın.da bu ifro eciilen hal'bouı :rutk.s:1:i1arı. İngiJte- Köyde telefon tesisatı olınadığı için bu 

. Vati muavini Halukla k~ymak.a~ Ga-
1 
miktar, 18,995 i erkek, l:l.42.8 i kadm ol _ ren}n Bal4can1ardaiki maksadlarını giz- kanlı hadise güçlükle ve bir kaç saat te -

fur telefonla hti' tarafa emırler verırken mak üzere 33,423 kişiye hali~ olmuştur. lemeye matuftur.!) diyor. (a.a.) ahhürle nahiye merkezine bildirillniJ ve 
meklubcu Osman, kazanın Parti reisi, Sayımın kat'i neticelerı şunlardır: 'ka · •-- bu vasıta ile de keyfiyetten Kartal kav -Amen ya göre vazıy,et l\.Ura~ız " 
Şehir Mec!.isi azasından Selimle müna - Bakırköy merkez kadın 7589 e:rkek 9157 \T . ,...ı 

5 
(A A ) M tıb t .. _ makamlığı ve Üsküdar müddeiumumiliği 

· ay tutuşmuştu. Sefün: y:e.kıln l6746, Ye~ merkez kadını 2048 er- ~şın~Lon · · - a ua mu malı.1mattar edilmiştir. 

Bu faciada can veren kurbanlar şun -
lardlr: Hasan oğlu dokuz yaşlarında Sa -
bahattin Ateş, İsmaıl oğlu 12 yaşlarında 
;....ı:evıad. Sami oğlu Sudi Yıldırım, Bay -
ram oğlu İhya Başaran. İbrahlın kızı 21 
yaşlarında Huriye ve 6~ yaşlarında Ha -
tice. 

Tedavi edilenler 
Hastanede bulunan yaralıların isimleri 

de şunlardır: 
Nazif kızı Sıdıka, Bayram kızı Mela -

hat, Sami oğlu Mehıned, Hıiscyin oğlu 
Suad. Mustafa kı:z:ı Şerife. İbrahim klZl 
Zehra, Zebranın kı:z:ı :Müşerref, Abdullah 
oğlu Ziya. Mehmed kızı Muhsine, Meh -
med kızı Şükriye, Ali oğlu ~a~_: 

_ Geçen sayımda kazanın nüfusu yir- kek 2360 yekun 4408, Yeşilköy köyleri kadın messıllerıne ,'beyanatta bulurıan Sum - iı .. 
sekiz bindi. Bu sene bu miktarın 0_ 140~ er.kek 1920 yekftn 3525, Mahmudbey ve ner Wells Avııua hanbinin valkındai baş- k sıhhi ımdad Silivri, çocuk ~l.rgeme Kurumu, kaza 

köyleri ıkadın 2192 er.kek "52 yokun 7744.ı ka:ı mıntakalara <la YM'ılm~lk istidadıını Kartal Kaymakamı Bahir Öztrak der - ve köy ilk okullarında tab.sU gören yoksul 

Silivri Çocuk Esirgeme 
Kurumunun faaliyeti 

t;ız iki bine çıkacağını umuyorum. 
M~tubcu Osman: 
- ~creden bildiniz? 
~ F'abrikalanmızdaki an1ele miktarı, 

mckteblerdeki çocuk adedi artmıştır da 
oncbn . . dedi. 
Münakaşa uzıyacaktı, fakat vali mua

vinı. llalük: 
c- Haydi Wr de. akıl hastanesine ul'i. 

rı ·alınl.ı oradaki tahr•ı L görelim~ deyin
ce hep beraber ayağa kalkıJdı. Mek.luhcu 
Osman gÜıDJ.ek istemcyoı·; ben burada ka 
la 'Ullı diyordu. 

Ak.il lutstan inde .sayım 

umumi yek!m 
33423

· gös!ledp göstermedi°ğu";i soı:anı bir c:a- hul faaliyete geçe.rek havanın yağışlı ol _ ya.vrula.r.a bily:ciülclr:llm~60 il .. ~~luo1:ı':!:~ 
iuı1t 1{Q1aıı ğ y d k b' b 225 çocuk gl~ '":l• QOC""' - ------- zeteci,ve ıbu hu~ustaı fikrini ooylerneık - ~~sına ra men ı ı o tor ve ır e e ve öğle yemekleri yedirllm~ir. 

lngiliz sefiri Buf gar Başvekili 
ile görU~to 

n imıtina et:n1iştir. iki sıhhat memurundan müteşekkil ilk ................. .. ....... .................................. -
Sabah alman tıelı?rafların vaziyeti sıhhi iındaci ekibini vak'a mahallme yol-

dünkündbn d h be~ •bir.- ild 1(.is- in~ ve kendisi de ikinci sılHiat ckibi1e 
t · rf," t d'"' l' k"' d k Kur_na köyüne giderek icab eden tedbir -(B t af 1 · · f d ) erıp ,..o erme an sua ı c.oıl'Ş'.sın a a-as ar ı ıncı sav a a . W , ı · 1mı t 

Sivasi mahfeller, bu mililasebetle Ingi- lan Sum.. ner . ells ce\ aib. vermek.. erı a § 1r~ 
J ~";ı::..:ı tm f 1 __ , , ti ı:. İlk iş olarak sayısı on beşi bnlan yara-

liz veyahud İngilterenin müttefikı kıt'a. ten."Uı.;ıuu e 1.$ a:l\a-ı. va~ı~e n ue~uz IF===============i 
!arının Bulgaristandan muhtemel müru - peık !karansız oldugunuı ilave et.mı - lılann ilk tedavileri Y-apılmış ve bunlar ~~fıe&la araz L 

t . celbolunan sıhhi imdad otomobilile Hay- Y 
ru hasebile alakadar sondajlar yapıl'rnış ır. Kırk yaşından sonra gayri muayyen 

.. bad J!;....._ k . l\1USSQ1ini tarafından Bhillim'e ve - darpaşa Nümune hastanesine yollanmış • bir v<u:.ta birdenbire tezahür eden !azla olmasını muste gvruıe!T'..e tedır. . . .. . . . . . ... dardır. .,_, 
Vaziyetin bu inkişaf! karşısındaı efkarı rildıso ıddia edilen temınattr.ı:.ı sonra D'ğ idrar, fazla susuzluk ve kur.aklık veya 

rdedil lb millal b te · t ı er taraftan facıa mahalline gelen mafsal ağrıları gibi aril.Z görüldü~ü za_ 

Bir doktorun gonluk 
·notlarından 

umumiye sakin kalmakta de\'am ey - se en u ea. Uı mına ın Ü 1..:td ··dd · • · 1 · d man mutlaka .... ker h"•taJ•5uıı dil"ÜO _ A '!k ihiiik• ti i M:ussolinin' s~u ar mu eıumumı muavın enn en ..,.. ... "" .. Akıl hastanesindeki tahrire akşamdan lem.e~tcdir, (a.a.) men• a ' ume 11 n . . ın Ratib Seliç te hadisenin adli bakımdan m&k JA.zı.mdır. İlk yapılacak iş ta:b1l ıd-
başlan~ Bu: şeJde. hayret eden'ere sulhcuvane tarzı hareketine mnnmak- l k'k l k ra.r tahlilidir. İdrarda tesbit edilen 1e-

B h. J ı ~- ld ~ ~ d . ld -..J·ı 'lk ta ı ı atına e oymuştur. ""'"ı"d'5 nöbetçi doktoru: şu cevabL verd;: eyse ır ova arı su anıvor tan U7.CJI\ o uı~m. aır e e ~I en 1 M"dd . . . b tl•'kl . E ker ile hastalığın maalesef ~- .. ı an.. ' 
• ı. t t blif!<r u eıumumının u te ~ı erme m - laşılır. Maamafih bununla lkUfa etmi-

- Yaşayışı ehirdeki halka benzcmiyen Beyşehir (Hususi\ - Bd:utrın gclmC' - t'C8m e ı.., tr. niyet Müdürlüğü cinayet masası şefle - yerek kanda da şekerin mlkta.ruıın tes-
h taları.mızın pek tabii olarak saymnı si ve göl suyunun fazlalaşması dolayısi- Aın_erikan vapurlarırufa tedbirle r: rinden Alişanla mütehassıs komiserle?' - bitine teşebbüs ctmelid1r. Bugün büyük 
da başka türlü olacaktU'. Hasta

1

ann ken- •le sulama idaresi kanal ile göfü bil-birin- N ·'- 5 (A.&) _ Amerika b· _ den Şeı:efettin de i.ştirak etıniş, facianın merkezlerimizde bu tetkik peklUA yapı-
Hisiui kendile · ak ıs~ · .evıv:orıK an · bö :ı k 

. . ~ rme soral' greneınıyo - 1 den ayrran barajın kapaklarını açmıştır. dıralı ·wa~ngton vapuım.ınllll1 İtalyay..aı mıkubulduğu samanlığa gidilerek jnfila - ıacak ~1r vazlyet.teylz. ~te Y ece an. 
ruz, sıcrllerınden çıkarıyoruz. 1 Sular nal boyunca uzanan susuz tar - h ...Jl.eti 2 t..,,... ! 1 lb' "dd t t - ka ve. faciağa sebeb olan maddenin mahi. da ve idrarda şekerin mevcudiyet.i mlk-

Sa .lk b't' ı- . t k ·r a '~ saa .~n az a ır mu e e ta.rJ tayin edillnoe şeker hastaıı~ının ne-yımı 
1 

T ~:ıren ":.> ı~cı mm a a 
1 ;f la!ara canlılık ve bereket taşımaktadır. tur edllm.iştir. Bunun sebebi , Vaşin<7 _ yeti araştırılriuştır. reden hangi menşeden geldiği perhlzle 

bar ohınanAı:~f bey sokakı;ınık l sayant.akAr 1 Barajın kapaklan uzun biı: müddet a- tondan g.elıniş olan ı:ni vaour kum - infilikın sebebi ldrat:daki m1ktann ne dereceye kndar 
olmuştu. ı ona cey.re a a mm a- çık bulundurulacağuıdan bu yıl gj!çcn 

1 
· ühl ld .. indirilebileceği ııfmştırılır. Bazanı sırf 

suıdaki sayın:u. bitirmiş. kaymakamlık bi- yıllara nisbetle a~ziyi da'ıa iyi sulıımak panvası memur _arm:n ~ m 0 ugu~ Bu a~ada. Kartal lıükum:.t d~ktoru Ali mutedil bir perhlile şeker miktarı sıflm 
nasına ge'm~U. imkAnı hasıl olacak ve dolavısile ınnh _ mı . ~eyan ett.iık.lerı ~ . ~ 'Oa Rıza Gulckun de cesedler uzermde satht iner. Baza.n da peıihize rağmen şeker de. 

. . . . . .. · ketının va.nura. vetl~rılclnlıne - ı.,_ otom:i yapmışt:ır Bu tet'"ı'ı• \'e .,.aş va.m ett.i~i •nkdırde o zaman bittabi ye. On ıkıyt l1Z'1lll geçe Bakırlrn.v hasta - sul de bereketli olacaktır. . . lf • • Ull r- • ~ r. ... - - ""' 
· t h · ·~ı b ti · t 1 { 1 ı· sıdır. Va-puron 'kaı'Phını Mannuı~. se- tırmalardan kısa bı·r n1u··arlet sonr" ı'nfı' _ gtı.ne UA.cımız olan dnsullne .. e mlirnca- , 11esı a rı.rı.ı..u: rınış. e e on a ne ı - ..... ....................................... .................. h " 
· • · d . y.ahnt esnaşLnda ımın;,;->ema,.t saı ası ge- Uıkın. metrılk bir bombanın patlamusın _ at ederiz. Evveıemirde bütün şrkerli has-ce"-ı H'TIVOr U.. . • ... :k..J: -el k'b ecn fi{ h talar bilmelidirler ki bu hastalık sabır 

- l!a.stauelcroıizde doktor. hastabakır' S OD p O S ta ır;c:.lool" tm :uıı e ta ·u 1 ec: ~ttı dan :vukua gclcijği anlatılmıştır. ve sebat 'iSter. Sabır ve sebat ve nziınle 
cı müstahdemin ve hastalarla beraıt>er j hareket ıhak·kında mahrem emırler a~- Bundan sonra mevaddı müşteilenin sa- ~ke.r ha.<lto.lığının bir QOk defa ehenuni-
623 kadın, l893 erkek.. c:c:m'an 2:516 nüfus dlığını söylern.işt.ir. Vapurdn 74 il Amc- manlığa ne suretle sokulduğu veya atıl • y~t ve kıymeti düşürülebllir. Şeker llD.8-
,.ardır.• Yevmi. 81ıast ~~~-~~\le Halk gı-zetesı rika tefbaası ohnak üzere ız 7 YQlcu var dığı hususları en ince noktalarına kadar talığının ibirçok sebebleri vnrdır. Buıılar. • 

Saat. bire Jaklaş?yoırdu. Bır polliı u 
haOC>ri getirdi: 

c- Gelen trenler istasyonda boşal -
tılıyoı:. Dışarıya çıkamadıkları için hep 
susamış, hararetten bayılacaklarını söy-

· }'.orlar. 

İstas~onda unntu1an halkla bizzat kay. 
maka~ meşgul oldu. Bir. damacann su ve 
müteaddid barda-ğ'ı hemen polise te!;lim e
derek yolculara yt>lladı. 

Y~ilköydeki sayımt da görmf'k üzere 
otomobillerre Yeşilköypalasn gidıldiği 
esnada sayımın b!ttiğı ilan olunuyordu. 
Saat sekizd başhyan sayım on ücü yir
mi geçe sona ernti~tir. :Bu husu.sta Baş -
vekalet istatistik umum müdlirü Ce131 
şunları söylüyordu: 

- Sayımın tarzı cereyanında. uok _ 
sanlık yoktı.ıı:. İşe iyi başlanmış ve. ayni 
mükemmeliyet sayım.uı sonuna kadar de
vam etmiştir. Biz. vakitle mukayyed de
~iliz. Cünkü, tec:.ıiibe sayımında 1935 se
D 'nde yapılan sayımda bulwımyıan iki 
maddeııi.ıı ilaves:i.rım ne :netice vereceği. 
ni beklC'mekteyiz. Geçen s~(erki sayımda 
ameleler ve amelelerin nevilerini tesbit 

Yerebatan, Çıı..talçe§me sokak. 2' ı dır. araştmlmış bu maksadle kadınlı erkek1i dan başka bir gün bahsederiz. 

f S T A N B U L İskenderiyede hava müdafaa bütün köy halkı ist icvab olunmuştur. 
GazetetrJzde çıkan yazı ve talimleri Adli ve idari makamlnrm dün geç vak-
resimlerin bütün haklan te kadar hadise etrafında vardıkları neti-

İSkencreri~ S ( &A,) - Fransız - ceye göre facia bir kaza eseridir. 
İhgifu filoları kumanrlanlarile Mısır Gene hakim olan bu ihtimal ve kanaat-remn ma'.kamatı arasınd~ z;i~aretler te-

mahfuz. ve gazetemize aiddir. 
- ···...._! 

ABONE FfATLARI 
ati edi~. l\!ısı r unaıkamatı. kuma_"l

:;=:=1==;ıı=====;:=-==:;:==! danlara har.ıı!'Ctli bir taı:zrlh ik:aibul gös 

lere göre, kazaya kurban giden çocuklar
dan dokuz yaş1arında Sabahattin öteden. 
beri abl bir halde buhıncluğu söylenen bu 
samanlıkta o gece eline geçirdiği ve ne 
olduğunu bilmecüği bu bomba ilt> oynar
ken bu facianın vukubulduğu tahm!n o-

Seııe :term~lerdir. Hava rehlikesine !karşı 
K.11. mi;:::lafaa ekzersizleri bü~·ü'k !bir nru -

TÜRKİYE a ou 
YUNANİSTAN 2340 
ECNEBl t 7ou 

Abone bedeli peşindır. Adres 
değıştirmek 25 kuı:uştur. 

Gelen evrak ~eri ver.ilm«.-ı,. 
llônlarclan meı'uliyel alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuru~lu~ 
Pul. ilauesi. lazımdır. .. , .............................................. , 

f Posta kutu.m : 741 İstanbul i 
: 'Eelmaf. Son Posta : 
: Telefon : 20203 E . . 
~ .............................. __ .............. ,. 

va.f:f.crkiyetk cere:-·an etmiştir. 

lunmaktadır. 

Trakyada ynl faaliyeti Bu itibarla dün bn;r.ı akşam gazetele -
Edime (Hususi) - İnşatttı df:"vnm et - rinlıı yazdığı gibi h~disede herhangi bir 

mektı? olan İstanbul • l ,ondra nsf<ılt yo - kıskançlık kasdi rol almış deği1dir. Bir 
lunun Lüleburg?.Z - Babaeski arasındaki müddet evvel de ayn1 samanlıkta böyle 
21 Km. lik kısmına da asfa1t dökülmek - bir bomba bulunarak jandarmaya teslım 
tedir. Kuleli - Edirne arasınciaki kısımda edilmiştir. 
da toprak tesviyesi yapılmaktadır. Edir. Müddeiumumi Ratfo Se.liç tahkikatı 
ne methalinden Türk _ Bulgar hududu müteaklb cesedlerin gömülmesine izin 
üzerindeki Kulekaptya kadar olan kısım vermiştir. 
in aatına gelecek -:.ene başlanacaktır. B·ı Diğer: taraf.tan mürlde.iumumi muavin· 
itiliada Nafia Vekruetl Erliı:neden geçe - !erinden Kemal de Haydarpaşa Nümune 
cek olan asfalt yol güzergfihmdcı islim -ı hastanesine giderek yaralıları isticvab 
liık'eı·e önümüzdeki yıl içcı:isuıde !llrişi- ettniştir. 
lccektir. Ntiınune hastanesine yatırılan yaralı • 

Cenb lsttyen ekayaealanının ,._.. 
'""8 yoUamalanna rica ....... .\W t.11. 
dird• llteklerl mukabeı.la kalabJUr. 

itan Tarifemiz 
Tek dtun •nt.11111 .................. -...... 

cahile 
aahile 
eahile 

Dörcliindi eahile 
iç •alrifela 
Son •ahil• 

""° ,..,... 
250 • 
200 • 
100 • 
.60 » 
40 • 

Muayyen blc müdde\ artında tu
ıaca miktvdı& uan ~tıu 
&Jf1e& tenıllitlı tantemladen SIWadl 
edeceltlerdlr. Tam, nrım n çenek 
ıayta llAnlar için ayrı blr tarife de.ı»&a 
edllm~Ur. 

Son Posta'nın ticari llAnlarına &14 
~ıer için fU adreşe miltacaa~ edU
melldlr. 

iılncılt& Jlöollektlt ltrbtıl 
Kabt'aıııanzude Baa 

A.nkara caddesi 
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cSon Posta» nın tarihi tefrikası: 48 

Bir haftalık radyo ·programının devamı 
PERŞEMBE 9/5/1940 • .kayeleri. i - Viya.n~ Jta_u~. 5 - Güzel Mavi havalan _ Hasan Sözen. 20.10: Mii'ılk: Halk 

Tuna. 22.30: Memleket saat ayarı, Ajans ha türküleri Te kaşık havalan. San Receb. Sa- BAYBARS 
12 30: Pr-oğram, ve M~eket saat. ayarı'. berlerl; Ziraat, Esham _ TahvilA.t. K.ambi _ dl Yaver Ataman, Aziz Şen.ses, Ali Erbaş. 

12.35· Ajans ve MeteoroloJı ha·berlerı. 12·50 · yo _ Nukut Borsası (Fiat.) 2.2.50: Müzik: :l0.30: Konuşma (Günün meseleleri) 20.50: 
Müzik. Ç~nlar: Cevdet Kozan, R~n Ka~, Cazt>and (Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarınki prot _ Mii?J.t: Çalanlar: FaJüre Fersan, Fahri Ko_ 
IzzetUn Oırte. Okuyan: Sadi Hoşses. 1 - Nı- ram ve Juıpa.nı.ş. puz Basri Üfler, Refik Fersan. 1 - Oku _ Ya:ıan: Hasan Adnan Gi2 
havend peşrevi. 2 - Nuri Halil - Nlhaveııd yan·: Mustafa Ça~lar. 1 - Arif Bey _ Mu _ 
şarkı: (Bir goncai terdir.) 3 - Sadi Ho~es- * hayyer farkı: (Ey ateşi gam.) 2 - Arif Bey-
Niha.ven~ şarJtı: <Benden aynlsan da gon - CUMARTESİ 11/5/1940 Muhayyer şarkı: (İltimas etmeğe yAre va _ 
lüm gendedir.) 4 - S. Kaynak - M~h.~yy-er 13.30: Proğram, ve memleket saat ayarı, rınız. 3 _ ......... _ Mnhayyer türkü: (Efem 

Melik Nasırın elçileri 
tıirkü: coece gündüz uyku ~irmez gozume.) 13.85: AJaruı ve Meteoroloji haberleri. 13.50: şimdi eller .sö'Lüne kandı.) f _ ......... _ Mu. 
5 _ ......... _ Uşşak türkü: Cindlm yA.rln ~-ah Müzik. Çalanlar: Fa.bire __ Fer.san, Refik Fer- hayıyer türkü: (Evlerhn1n önü handır.) 2 _ - Güzel düşünce, yarın kurultayı top 

lıyorum Baybars. 
- Evet derhal. 

çeslne.) 6 - Uş.şak saz semaisi. 13.15: Mu - s:ın, Fahrl Kopuz, Basri Utıer. 1 - Okuyan: Okuyan: semahat ÖZdenses. 1 _ Ni Meh _ 
zık: Halk türküleri. Mefharet Sa!~ ve Sa- Semahat Özdense&. 1 - Mahur ~revl. 2 - med _ Rast şartı: (Öyle yakdın k1 beni.) 
dl Ya~er Ataman. 13.30 - 14: :-1uztk.: Karı - Dede _ Mahur şarkı: (Sana llyı.k mı ey gü- 2 - Tatyos _ Suzinak şarkı: (Atfetme salon 
şık muzik CPU 18: Proğram, ve memlekeı zel ten.) 3 _ ...... _ Mahur şarkı: (Saba tar- han~ri.) 3 _ All Galib _ Suzln!k şarkl: Kapı tıkırdıyarak içeriye bir köle gir. 
saat ayarı. 18.05: Müzik: Operet parçaları fı vefadan haber yok mu?) 4 - Sel . Pına~ - CBir l!hza seni görmek tçin.) 4 _ Mllztk: di: 
ve .hafif senfonik müzik <Pl .. > 18.~0: ~ü~k: Rast şarkı: <Yalnıı ~nlm ol.:> .5 -:. Şer~! Iç- Soprano Hüdad~t Şakir tarafından Şan 80_ - Melik Nasınn elçileri geldi Emir 
Radyo caz orkestrası (Şef: Ibrahım Özgur) li _ Rast şarkı: (Gıttlkçe ,ı:uzel gozlerınln.> !oları. 21.45: MuzUı:: Küçük Orkestra (Şef: hazretleri. Huzurunuza girmek dileğin _ 
~?rano Bedriye Tüzünün iştlrakile. 19.10: 2 - Okuyan: Mustafa Çağlar. 1 - Şevki N~_ci? ~kın.) 1 - F. Recktenwald: Viyana de bulunuyorlar. 
:Muzl.k: Fasıl Heyeti. 19.~5: Memleket saat Bey - Uşşak şarkı: (Blı katre içen.> 2 - Şev muzıklerı. 2 - Pepi Müller: La Pal-0m.a şar-
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri. .20: ki Bey _ Uşşak şarkı: (Dağlar dQya.nmaz e - kısı üzerine fantezi. 3 _ Leopold: Karbbad Baybars ayağa kalktı. 
Miızlk. ~~anlar: ~kkı Dermart, Şerif Içll, ninine.) 3 - Ahmed Bey - U~ ş~~~: <Na- hatırası. 4 - Nice no.staı: Viyana, selAm .sa_ - Ben çekileyim. Şamda boğaz boğaza 
H~an G~r, Hamdı_ Tokay. 1 - Okuyan: Me.. sıl ç.ıksam başa.) 4 - H~k .. t~.kusu. <Sarı n~ <Pot.purt) 22.30: Memleket saat ayarı, geldiğim bu adamlarla Kahirede çekiş -
lek Tokgoz. 1 - Bunen Şen - Segah şarkı: mavı yıldız.) 5 - Halk tul'kwü. (Sa:ardım AJan.s haberleri; Ziraat Esham _ Tahv1Ut k · t s· b ekilde konuşursu
(Sun da içsin yar elinden.) 2 - Yesari A.. ben sarardım.) 14.3~: Müzik: Riyasetıcum - Kambiyo _ Nukut Borsa'.sı (Flat.) 22.50: K~ me ı.s emem. ız u ş 
sun - Hüseyni şarkı: (Fariğ -Olmam meşrebi hur Bandosu (Şer: Ihsan Künçer.) 1 - Mas nuşma (Ecnebi di1lerde _ Yalnız kıaa..dıı.lga nuz. 
rindaneden.) 3 - Faize - Şetaraban şa.rkı: senet: Herodiade operasından Romalılar pootasile.) 22.50: Mıiz.ik: Cal'Jband (Pl.) (Sa_ - Yardım vadedeceğim. 
(Bade! vuslat içil8in.) 2 - Okuyan: Mah - Korosu. 2 - Paul Lincke: Am.ina (Mısır se- at 23.20-e kadar y 1 -dal il ) _ En yakında yardım için kurultay _ 
rnud Karın<iaf. Ha.Ik: tlirk~il: CUrte.hyım e_ renadı.) 3 - Herold: Zampa operasından U- 23.25 _ 23.30: Yann~ nız ğr uzun :• e. dan bir karar alacağınızı vadedin. Ak • 
zel<ien.) Halk türki.isü: CYavru k\lrban.) 3 ~ vertür. 4 - B. God~d: Şflirane manzara - Hergün, öğlenleri 19.7::et:İs~~ ;J;:~~· O~yan: Safiye. Tokay. ı -;-- :Retlk Fersan _ ııır: 1 - Or~anlard.a, 2 - Kı~larda, .. 3 - Dal - TAQ ve aksamJan 31.70 metre/9~5 kll-OSlkl şama gene görüşürüz. 
Hieaı prk1: (Oüzeı sana eönlil verdim.) 2 - da; 4 - Köyde. 5 - W. Halını: Türk Enter_ TAP. Kısa-Dalga l>08ta.sil lmakta , Mısırın iki Atabeyi Baybarsı yandaki 
Nayi Mehıned - Hicaz §a!'.kı: (Ölsem etmem mecosu. 15.15 - 15.30: Müzik: Operet pot - Ecnebi Dillerde Haber} ; ~pı o.a~ kapıya kadar teşyi ettikten sonra Nası -
aırn, l.) S - .. , ...... _ Heaz türkü: <DaKlnr purileri (IPlJ 18: Proğram, ve me.:mleket sa- Birinci se \ser eşr~~ı .Proğr=· rın elçi!erini kabul ettı. 
dağla.r viran dağla:r.) 20.30: Konuşma. 20.45: 1 at a1arı. 18.-05: Müzik: Senfonlık müzik (Pl.) rv cı 8 

Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Cevdet Ko _ 18.SO: Müdk: Radyo caz orkeı9tr&sı. (Şef: İb- İranca Saa& 12.00 Saa.t 17.30 Kemalettin Öm~r adını taşıyan ve 
zan, izzettın Ökte. Okuyan: Mllzeyyen Se - rahim Ör.gür.) 19: Konuşma (Yurd bllgisl Arabca • 12.15 • '1'7.-l6 kurnaz bakışlı bir adam olan sefirle sol-
nar. ı - izzettin Ökte: Ta.nbur ıtakslın.1. 2 - ve .sevgl.sL) 19.15: Müzik. Çalanlar: Fahire Ellence • 13.45 • 18.45 gun yüzlü katibi Sadi ibni Zeyyad Mı • 
Refik P'erun • Muhayyer §arkı: (Her güzeı 1Fersan, Refik Fer.san, Fahri Kopuz, Basri Fransızca > 14 00 • 21.00 sırın yeni Atabeyini mübalagalı bir ih _ 
bağından.) 3 - Şükrü Tunar _ Muhayyer Üfler. 1 - Okuyan: Necmi Rıza Ah.ısıtan 1 İngili:ree • 14.15 • 21.15 
farkı: (Yadımda 0 sevdalı yeşil.) 4 _ zelti ı - Arif J3ey _ Nihavend -.arkı: <Ben buyi ' Bulgarca • 14.30 1 18_30 tiramla selamiadılar. Müfrit hareketle -
Arif _ Muhayyer §arkı: (Sen b~ka güzel vefa bekler iken.ı 2 - Arif Bey - Nihavend ••m .................... ·-·········-······-·-···--·- rile nezaketten ziyade riyakarlık hissini 
hüsnlle bir bqka cllıansm.) 5 - Faize - .şarkı: (Söyle nedir ha.isi zarın gönül.) 3 - r\.. Y enİ neşr ~vat ) veren bu adam!ar, siyah ve itina ile ta -
Nikriz şarkl: (Oönfil ne için.) 6 - Klarnet ......... - Ferahnak şark1: (Hoş yaratmış.) ranmış sakallarına rağmen herhalde Ku.. 
Salih _ Nikriz şarlı:ı: (Fatma.) 7 - Nikrlı • - Kanuni Reşad - FerahnA.k şarkı: <A~- Denb - Türk ticaret kaptan ve makinist- tuzdan çok daha genç görünüyorlardı. 
saz semaisi 21.10: Konuşma fBtbliyoğrafya) yar ile dalmış zevku safaya.) 2 - Okuyan: leri cemiyeti tara!mdiı.n 9J.}ta.rılmakta olan 
21.30: Müzik: Radyo Orkestrası (Şef: H. Fe- Melek Tokgöz. 1 - Refik Fersan: Tanbur bu aylık mecmuanın Mayıs saYJ$. zengin Atabeyin gösterdiği yere otururken el -

yardım hakkında biraz taisilat versey • 
diniz, naziri yaradılmamış bir bela olan 
o kafirlerin derclile dilhun yurddaşları • 
mı bu sözlerinizle ferahlatmak isterd.im. 

- Tabil size bir ordu göndereceğiz., 

Fakat daha izahat verebilmek için mese. 
leyi kurultayın tasvibine :ırzetmek ıazım 
geliyor. Elimdeki gen~ salahiyete rağ • 
men böyle mühim işleri kurultaydan ge• 
çirerek turamızın eski icabatma uymak 
isterim. 

- Çok güzel söylüyorsunuz Emir haı
ret!eri. Bununla beraber bir tufan deh • 
şetile ibadullahı katil ve nice mamur bt>l• 
deleri yerle beraber eden düşmanın o 
korkunç sürati meçhulünüz değil.dır. Al· 
dığım son haberlere göre Haleb de düş • 
mek üzere bulunuyor. Eğer tensib bu • 
yurduğunuz yardım biraz daha gecikir • 
se korkarım Biladüşşam kamilen elden 
gidecektir. 

- Hayır, hayır. Vaziyetin vahameti • 
ni tamamile biliyorum. Bu yardım müın,r 
kün -Olduğu kadar çabuk yapılacaktır. 

Şimdi Sultanla görüşüp yarın kurultayı 
toplıyacağım. Bunu şimdiden memle:ke • 
tinize bildirebilirsiniz. Yalnız. 

- Evet devam buyumnuz. 

- Yalnız bu fedakarlığa karşı Melill 
Nasırdan eski hesablarm kapatılmasını 

isterim. :rld Alnar.) 22.20: Müzik: Melodiler CPU taksimi. 2 - Bdriye Hoşgör _ Uşşak şarkı: mündericat ve birçok güzel Fe.cıimle.rle çık. lcrini büyük bir tevazu ile oğuşturarak 
22.30: Memleket saat ayarı, Ajans haberleri, (Gel Aşık gücenme.> 3 - Dede - Uşşak şar- mıştır . E • ._ tl .... ~-di tmek hata.sm _ - Rica ederim emir hazretleri. Mazi 

k (G.tt' d ı s ç mır uazre ennı ~· e k . - ··1d·· s· . b h t Ziraat, &ham _ Tahv1lit, Kambiyo _ Nu _ ı: ı ı e ge,meyiverdU 4 - ......... - u- ocak - Çocuk Eshgeme Kurumunun çı_ d d ~ b'" .. k kusurlarının affını d.i- arlı nısyana gomu u. ızı u usus a 
kut Borsası onat.) 22.~: Müzik: Cazband zinak şarkı: (Za.r oldu gönül.) 19.45: Meın_ kardığı bu çocuk mecmuasının içi ve dışı 

1 
~~l ogan uyu tem.in için hükümdarım her türlü saiA • 

(P].) 23.25 - 23.30: Yarınki pro,#ram, ve ka _ lekct saat ayan, Ajans ve Meteoroloji ha - renkli olarak ve birçok çocuk hllrayelerlle in. e 1 er. h' t• ·şı· E . 
1 

'-" M lik 
be l i 20 · ha 1 t yf . K tu b k 1. 1 b' ıve ı vermı I?'. mm o unuz AI e Palll§. Ter. : Müzik: Tratnon ve va isi oyun i.Şar etmiştir. Se ettın u z u omp ıman arı ır tN: . . M lik •ır---·- h U ini 

. . asır sızı ve e ıv.=li.':\uc a.zre er * kaç kebme ıle savuşturduktan sonra: . 

CUMA ıoıs11940 Maarı· f Vekı• Ilı· gv 1• ~_]den - Esasen ben de c:iındi sizinle görüş. ! tamami!e bir vicdan kardeşi addeyliyor. 
12 30: .Proğram, ve Memleket saat ayarı, mek istiyordum. s Bu süslü vadlerle, bu tatlı hulıiskar • 

12.36: Ajans ve Meteoroloji ha:berleri. 12.so: .. blkin d 1 l .. ilk _ .. ulJ ün - D d' K 1 tt• Ö 1. . ..v .. lıklann hakiki kıymetini tayinden aciz 
Mmik: Muhtelif şe.rkılar (Pl.) 13_30 _ l4: 1 ~ 2259 sayılı kanunun ta.ıı e a r o an talimatnameye gore · uıı. arm 4 ea e ı. ema e ın mPr e mı gogsune . K b k 

1 
dan 

MiWk: Karışık proğram (Pl.) 18: Proğram, ve 5 inci sımfları için iki ciltten müteşekkU bir «Tabiat bilgisiıı kitabı yazılması miisa- basıp vecde gelıriiş bir derviş gibi sallan- o~~ya; Se~fe~~t otoz 1Y1 atın 
ve memleket "112.t ayarı. 18.05: Müzik: So - bakaya. konulmuştur. • dı. gu ere ayaga ı. 
listler l'e melödiler (Pl.) 18.30.· M;;,..k· . ..,.afi~ 2 - Mü.saba.ka müddeti I/VI/1940 dan b~amak ve 31/1/941 onma gWıu ak.şamı - Sözleriniz bana sürur veriyor. Ya • 

~, n. ı bit it ·· ki dır - Kalbden kalbe yol vardır Emir haz 
nıiizik: ve Cazband (Pl.) 19.10: Müzik. Ça _ me uzere se z ay · nn kurultayda siz de bulunun, müzake -

3 - Müsabaka.ya iştirake karar verenler 31/X/1940 Perşembe günü a.kıfamma kadar retleri. Daima önceden haber veren ve 
lanlar: Fahire Fersan, Refik Feman, Fahri bir •~ti<ıa ile Maarif Vekını~~e müracaat ederek bu mii8abakaya girecekler defterine h' b. b · 1'" b" t..: releri takib eder ve karan derhal mem • K ı d'! Ert 1 y ..,, r;u,; 1 ıç ..r zaman enı yanı .ınıyan ll' .ws 

opuz. - Okuyan: Ra ı e en. - e_ adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. leketinize bildirirsiniz. Görüşme nihayet. 
ea11 Asım _ Hicaz şarkı: (Bilmem niye bir 1 daha bu sabah yüksek lutuf ve himaye -
tıusenl.) 2 _ Udi Cemil _ Hicaz şarkı: (Ne 4ı - Müsabakada birinciliği .kaza.nan kitab w-isi üç yıl süre ile oku.Darda okutulacak nize güvenebileceğimi tebşir edıyordu. oo:ınuştu. Veda ve teşekkü~ için bütün 
küstün bİ.'Sebeb.) 3 _ Refik Fersıı.n _ Hicaz ve müellifine her yıl için biner lira teli! hakkı verilecektir. İkiıncl çıta.n kitab serisini s· . b kı tli h c: d d 

1 
talakatini sarfederek en zengın ve en mıP 

~: (Cihanda biricik sevdiğ1m sensin.) yazana bir defaya. mahsus olmak üzere birincinin müellifine verilenin tılr yıllığı, üçüncü, - ~ı du . ymMe eı·ka~anız :n ~ a - tantan tabirleri kullanan Kemaleddin 
4 _ Fahri Kopuz: U<l tak&lmi. 5 _ Re!ika _ dördüncü ve beşinci çıkanlara da. birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira mü- yı tebrık e erım. ı asır azre e • Ö _ . . v. 

ltarci~a.r şarkı: (Hep neş'eli sevda dolu.> kafat verilecektir. rinin istediği yardım hakkında bir kaç m.er. dort atlı arabasına bmdigı zam.an 
2 - Okuyan: Aziz Şens~. ı _Kemal Emin 5 - Müsa.bakaya. glreceltlertn eserlerini üçer nüsha olma.Jr üzere ma.kine ile ve ki.. arkadaşla görüştüm. Elde ettiğim kanaat !.soluk yüzlü katibinin kulağına tam bir 
'.Bora - U .......... tarltı: <Ba"'ı hüsnün 0 ırüzel tıdların yalnız birer yüzüne~ olarak Maarif Vekilliği ne.şriyat müdürlüğüne. d ki d- h bet· . ş lŞam argosile fısıldamıştı:, 

..,._.. y s .. şu ur , uşmanın ey ını ve annn, .. ,.., 
1 

• 
ıriillert.) 2. _ Eyipli Mustafa. _ Hicazkar 1iJ.r. makbuz mukabllkıde vermeleri veya eöndermelerl lô..zımdır. Kitaba konulacak resim, müşkül vaziyetini gören Mısır ordusu _ ~urratü aynik ya Haldun! Enayile.. 
Jcı: <Bak şu dilber kadına..) 3 _ Sadet.tin ıjekil, grafikler vesairenin asıllarının yalnız bu niiıShalardan birinde l't? yerlerine konul_ -

1 
k dırdık 

R:aynu _ Hüseyni türkü: (Yanık Ömer.) muş olarak bulunmaısı kA.fidlr. Müsabakaya basılmış bir k:itabla girenler de kitabın üç bu yardımı sizden esirgemiyecektir. ri ne guze an · 
19.45: Memleket saat ayarı. Ajans ve Mete. nüshasını verecek ıveya göndereceklerdir. Kemalettin Ömer sevinç içinde öyle * 
Ol'oloji haberleri. 20: Müzik~ Nişaburek fas_ 6 - Müsabaka.ya girenlerin eser mü.sveddelerile birlikte eserleri kabul e<lildlği tak - bir yerinden :fır]adı ki Kutuz tetik dav - _ Kurratülaynik ya Haldun enayileıi 
lı. Qalanla.r: Fahri Kopuz, Cevdet Çağla.. dlrde eserlertn1 illn edilen tellf hakkı muka.bllnde ve her türlü ta.sa.mır ha.klandan vaz ranmasa az daha ayaklarına kapanıp şa- ne güzel kandırdık. 
ilanı Tümer, Zühtü Ba.rdakoflu, Celil.l. roıt.. geçerek Maarif Vek:llliğine üç yıllı.lt bir devre için terkettiklerlDJ ve Jcitabm o devre Içln-
8-, Mustafa Çağlar. 20.30: Konuşma CMilli deki her basılı.ş:mın son tahsillerinin kendileri veya .kendi ınes'uliyetıerı altında tayin pır şupur öpecekti. Kemalettin ömer kendilerine tahsis e• 
kahramanlık menkibeleri.) 20.46: MüZik: edecekleri diğer bir zat ta.ra.fmd.an yapıla.cağını gösterir noterlikten ta.sıdiltli bir taahhüt - Cenabıhak, Emir hazretleziniıı öm- dilen evin geniş salonunda sevincinde:tı 
Saı eserleri ye mün!erld tagannl. zı.ıo: Ko_ senedi vermeleri lAz:ım.dır. rü ikbalini zeval bulmaz himayesinde ar. hep ayni cümleleri tekrar ederek dola • 
n.~ <Sfhhat saatl) 21.30: Müzik: Küçük '1 - Kitaplarda. bulunma81 lllzııngelen pedagojik ve teknik vıu;ıfıM'ı gösteren tartna- tırsın. Muhterem hükümdanm ve onun şıyordu. Katibi Saib ib.ni Zeyyad uzandığı 
Orkestra (Şef: Necib Aşkın.) Johann St.M- me ile noterliğe taBd1k etttrileeelt Uı.ahhüd senedinin !onnillü Maarif Vekilliği neşriyat kadir bilir tebaası sizin bu lutu.fkar ha _ sedirden ·bacaklarını. hav~ya ka1dırara1t 
llSS gecesi: ı - Artist Hay~tı. 2 - Binbir müdürlüğünden .alınabilir. Mektupla ıstiyenıerin il ku:ruş1uk bir posta. pulunu da blrllk-
gece masalı (İndigo oper&ti.) 3 - Şark hl ~ te göndermeleri Ilizmıdır. c2000. c354'7ıı reketinizi daima hürmetle anacaktır. Bu salladı: (A1·kası f1m') 

-

Son Postanın zabıta romam, 33 

.. KELiMENiN 
411E~QAR,I 

- Siz de polis misiın]rz;? burada dıüşünülmi.iŞrtü· Mechul cani bu lemetk i.Stiyordtı. Aklıma Boğaziçi geldi.. 
- Onuın gilbi bir şeıy! Ben bir ga.zete- odada plamru kl.ıımUJ karaırını vermiş Köprüden bir Şirıketi H.aıyriye va'P'Jll'U-

cı~ ve .baçaı), aŞırtmştı. Köşeddti Y;zıiı~e- na ~la~ı· ~:~ .. Bu.~.• 
- Ah, çok iyi. Baına biır i:yililk etmek ye dOğru yi.lrüdü .. Maoonın üWiı:ıde henn~ ~e ~~ .. pütür: püfür 

isterseniz, gareteıni:ze mimi ve ilk ih- tersine çevrilmiş hır tampon gozune esen nrzgarıına gogs;u;ııu vererek ve 
barım 'benim taratıımdan yaıpıldıığını ya- ilişti. Birdenbire titredi'. Papyebüvarm durgtm yeşil sulara 1bakaralk düş\inmi
zırutz;. Bı.r suretle ınUkaf.aıt.1 almama yar- üstünde gaırib bir resim vardı. D~tle ye başladı. Maksadı, BıüyU!roereye gi • 

Yazan: İhsuı Arif dun etrmş 0~ bakınca bunun bi.r yarasa resmi oldu- dere'k bir sanal gazmoom:ıda otunnalC. 
Bernber yukanı kaıta çllkıtılar. Otelci 1 _ BLÇak hakkında polise ihbarda - Meraık etımıe! Sen ilıji lhana bırak. ğıunu gördü. K.ai:ıdı ~an ayıra- birkaç tane roğıuık lbiır~ içmekti. 

Yn1ımarıa meşhur bıçak koleksiyonunu buluoon garson nerede? Ben sanat yardım~ ra.k cebine atb Ondan sonra zile basa- Vapur~.~~ ki. .. Yı:lnımm 
göstertff. _ Size onu şı·ınnı go'"ndereyım" l Durmuşun sevincinden gözleri par- rak Durmn.ıışu çağırdı. Deliıkanlınm eli. ka:rşrsınıa çoik ıyı gıyıtmllfj. .giliı.:ıel. gen~ 

1 ...:ı. • b. ·· ·· ı· ... ,..,+, .~ ve kibar taVLI'lı bir adam gelerek ctuf'-- Bıçalk Şt? maıh!aızpının içinde id'i. Biraz sonra: Duırımıus gatZetecinin ya- aıw.. ne ır gıuırtUi ıra s~~ .... ruı. .. .. .. . .. .. . 
n ~. .,,,:..---ı.... ,.... · · ·· · ~~~ da ·a· . - Si-?Je tkiımooniın bilmeıdıiği bir şey - Bu tampcnm kağlöım kim değiş- du. YıJmazı gorur gomıezıbüyıüir bır :ne-
ve uaııma ru """i= 'C't.aJenn uzermw:; rının ı ı.: 

1 
k l'kanh ve yeriodeıı 

dU'n.J!rdu, ~ _ Bir ş_ey mi eınoodivının;,ııTuıo. ba _ haber vereceğim. Bu hı.çağım buıradan tiriyo.r? zaket e şap a91!ll. ç. 1:-: ı..~~ t 
,,-~~-~ ~,_....:,__. lb' b" ,...Jlr lnlk 'L! ,.,... Be t fı:rlıyarak garetecmm eJ..Uı.ı ıııuil'llle ve - s~ dlemelk Salı gıünü buradan git- yım?. ~ı.ru~ı l;f', 1'T U'':ı'""""' ay uır ...,..ır. - n. V• • • • • • • 

lintz? _İsmin n~ senin? - Nereden bi1iyorsaol? - En son ne zaman degışiimıiştın sarumıyıeN 1!:.__~~ ~1ma ., ,,..,.,t "'-
- Çümfkü h zannan onları ben tıe - hatırl!ııyor masun? - aısımruız '"""''.Y n ız. ~ an~ 

- Evet. - Durmıuş! . . er Duırmıuş• bi'm'Z dıüşfrndili ri bil"birimizi göremiyoru~. 
- M~erileri'ıniz nere.de yemek yer - Duıranl\JlŞ. Neye öyle rniilteeıssir gi- mızlerdım. . . '"'-- d ıb1 alk.l sildigıv ·m _ İyiyıim. Si2 n~lsmra? Tesartüfü. 

Ve otur.urlar? bi dtu !l"SUil? - En son ne zaman tEmız.led!n? - Evet! vuu: a ~ an .. 
v • ruyo - Bun.dan on beŞ, gün evveEld Salı Sah günü değiŞtiıımiştınıı. Yani. epey muze çok marrınun oldınn. 

- Aşagıdalki yemek odasında ve si- - Korlruyon.ım batyımf Raıhat başı. .. ü Faıkat oodaırı evvel de b v ofu Be}[{i bir ay... Neza!keti ifrat derecesine varan genç 
gatra sakmıunda. .. ml! belaya scktuım.ı. guörmedn ·· ·. v _.. __ A<~ ,._ b" ıçagı y~ gru"lıüımsedi adam Gaxetecinin öoünde bir reverans 

Bu ,...~ ..... 1 7 g ım . .n..<>l'K~ııuaın pawuı.l3! ır şey · • 
- . raya ~~aD lra. - Hadi hadi arorkaoaık ne var? Bila- M lemedim. Meçhul tkatilin cinayeti iŞ'Iemeden ev yaptıı-: 
-:- Isıtiyen ~ika.r. Esasen iben bunları kis tali.hine şiiıkret· soy_ Buı bıçağı IJtimsenin el:iınıde ~rme- wl bu otele geldi·ği muhakika'ktı. o bu- - Teveccühlinüze teşdclruır eder~ 

llıt>lise de aın1at1ıım. - Ne talihi a ibayım? din mi? raya gelmiş. plAnım !burada ~rmuş ve - Ben sizi hayli umnandanberi an-
- Salı gürıüı bç müŞt.erinirL vardı? - MüilcifMiı urııutuıyor :musun? _ Hayır! kolelksi)'l).nıdOO bıçağı çalıd'ı!kltan sonra yor&um. 
- Sekiz kişi'! - O.nidan üımı\limıi kestim. - Peki. sen git! Ben nıillkafatm sana şehre iınerelk. Boğarz Palasa gitmişti. Ha- - Hayrola! Bir şey mi var? Emrini-
- MÜŞterilıer Yakacığaı ne vasıta ile - Neden? verilmesi için uğra.ŞflCağıım. kik.at yol'UlllıU lkıapıyaın karanlılklar açı- ze her T.aman amade buıl'l.1!11'lryQrum· 

lel1rler? - Paltron (o benim halkık:ım) diyor. Ynlm~ yıalıuız kalınca etrarfa gÖ'L lı~r mu idi acaba? - Vapurda konu._"lllla.mJ.Z doğru de· 
- Zenginler otmd>illerile ... Di - - Zannetın:ıeıD Kaıyıb kHz1ın be.basr- gedirdi. Burası kilçüfir ve temiz bir k:öy - 16 - ğil; ~iniz ycıksa- Büyükıderede bir g& 

ğerlıeri ot<.büsle ... Biır garajlllll?l var - nı ·ben iyi 'tanırım. Sana multlalka mü • <teli idi. Duvarlarda renlkU lbamıa taıb.. O gün hava çok s1calktl. Yılmaz. ga" noda otllr'alım. Hem soğuık lbir şey içer. 
~. Ba:zaın arabalarım ora~a çeıkerler. kafatıını. ve1'€C8ktlr. lolalr, yertde irili uıfalkıh halı seccadeler 7.etede ibuna1mış. kendisini erikenden hem d!e 1baŞbaşa konıuşururz. 
~ · da kenarırıa t*'raJnr. · sevi.ncle v Jl.r_k.b ~ ı.-.ı-ııı-J___.,.._,~_....._......__,,......___. __ __,_.__ _____ .~ 
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ıo Sayf• 

Kaş ımuhabirinti:z yazııyor: Vahşi dağ otlarının çevrelediği bu 
Otomobilin homurtuları içinde ayrıl - v.dtan ovasmda, aDcşa.mm esmer perdesi 

öığunıız Yenice, çok güzel bir yerdir. yavaş yavaş etrafa siniyor ve baş~an 
Buradan yaran saat uzakta bir Pı - yayla riitl.garlan ruhu d!i.nıçleştiren bir 

nara varılır. Tahtacıı Pınarı ... Anadolu- hava dağııtııyor. Keçi siirifilerl ve inek
nun temiz sularından biri .. Bunu. bu ler aracnnda çalıŞkan cenublula.rın m -
oivara hill<metmi.1' olc..ın eski Tahtacı temadiyen çalıştJlk.laıın.ı görüıyorum. 
beylerinden biri •hayrat olsuın di'.Y~ yap-
tırmı , fakat çeşmenin üzerinde buna Buradan lbir saat uzakta bulunan 
dair 'bir yaz.ı yok. Konkuteliye g~ gıeLdiik. Buraya ka&.T 

Sonra Barut1u suyıunıu~ Barutlu kah- 300 ıkilorrıetreli& bir yol almı.'i'tılk, yor
\•esini ve bir tepenin yaılçın doruklarına gunluğıurnru'7.u gidermek için istiTa:hata 
oturtulmuş Banıtlu lkaraıkolunu, sürat- karar verdik. 
le geçiyoruz. Harab ıbir Aroprünün bağladı~ iki 

Daha ileride hırçın vadiler başlıyor. maMlleye aynlan Korkuteli, geçtiğim 
Va~)i kartalların uçuştu:i!ıu cenıuıbun bu yerler lkadar ~ir yapmadıı. Geçmiş a-
1ssız Ye &oPkunç ye.r1er:intie. insanlar s1rlarm binıbir haıcfisesini gönmfu Ye 
için yegane kurbuluş yolu. ikeskin ya'r- . . ~ 
ıar Tı.. ~- fi 

1 
yıpranmış olan Koıılrntelı. şimd'i ımar 

ı aşıp geçen UI1A na asıının şoşe e- . . 
ridtr. edılmelktedır. 

Y~ az sonra g6klere dloığmı uzanan yo
lumuz biz:i, bulutlarla kucaıklaşan bir 

yere getirip bıırakıyor ve ıburadan bir 

kapı açılıyor:· Kekliil«:iık ovası ... 

Anıta1ya-Korkuteli arasında Keklik

cik, cazlıb ıbir taıbiat tablosu halinde u-

Konku1elinin en şrayam diik!kat tarat 

fı. harap ıköpnisüıdür. Üzıerinden geçti
ğim zamanı Sırat lköprüsıüınıü aşımnş ka

dar sevindiği.mi itiraf ederim. 
Yakın zamanda bu da tarihe intikal 

edec~ el!bette ... 

SON POSTA 

Edirne (Hususi) - Harbi Umumide A
nafartalarda yaralanarak Gelibolunun 
Çardak köyünde ölen 500 kahramanın ha
tırasını tazizen mezkU.r yerde bir abide
nin yapılmasına karar veribuştir. Bu hu. 
sııısta Trakya umumi müfettişi General 
Kazım Dirik icab eden direkti! ve emir
leri vermişlerdir. 

Ağaç bayramır:'""' 

Mayıs 6 

gelen köylµler 

Ağaç bayramı miinasebetııe villyet l llal yapmış ve ağaç dikim.inin faJdaknt 
nümune fidanlığında yapılan tören çok ağaç bakımına verilmesi elzem eheımni -

Hududda samimi olmuş ve civar köylerden gelen yetin manası hakkında bfiyük bir alAka 
Tiirh _ Yunan pazarı köylü yurddaşlarm iştirakile neı'eli saat. ile dinlenilen izahat verm.ittir. Remıtmlllt 

. ler geçirilmiştir. Bu vesile ile Samsun vali Fuad Tuksalı, hasbıhal emasında 
.. Edır_ne (~ususi) - Haftanın Pazar valisi Fuad Tuksal, köylülerle bir haSlln- göstermektedir. 

gunlcrınde öğleden evvel Türk - Yunan 
hududu üzerinde ve Çörekköy civarında Faydah köy qezileri 
kurulmakta olan Türk - Yunan pazarı, 
her sene olduğu gibi bu mevsimde de 
çok fazla rağbet görmekte ve bir çok 
ziyaretçi pazara gitmektedir. Pazar, bir 
alış veriş yerinden ziyade, adeta bir eğ -
lence ve tenezzüh mahalli haline gel -
m~tir. Gerek Edirncden, gerekse Yuna
nistandan pazara gelen halk burada bu -
luşmakta ve hep birlikte cğleıımekte:Iir. 
Bir kısım Edirneliler de Yunanistanda 
yaşayan akrabalan ile pazaroa görüş -
~ktcdirler. 

Bir babnda üç çocuk 
doğuran ana 

Samsun (Hususi) - C. H. P. kaza ida- j mıştır. Hacıismail köyü, şehirden yarım 
re heyetinin, Milli Hakimiyet ve çocuk I saat mesafede, cidden güzel köylerimiz • 
bayramı münaseb~tile Hacıismail köyüne den birisidir. Bu gezide samimt hubı • 
büyük bir gezi tertib ettiğini evvelce 1 hallerde bulunulmuş, köy işleri ür.e:tinde 
bildirmiştik. Bu münasebetle köyde çok konuşulmuş, milli oyunlar oynaruIUf. eğ
sam.imi tezahürler yapı!nııJ. halk tam lenceli ve faydalı bir gün geçirilmljtir. 

I 
b ir neş'e ve sevinç içinde geç vakte ka • Resmimiz, kaza idare heyeti reisi Muhit-
dar eğlenm~tir. Parti kaza idare heye - tin Özkefeliyi, davetlilerle bir arada, köy 
tince kendilerine karşı göster ilen bu sa- kızlarından birisinin ateşli bir hitabesini 
mimi alB.ka, köylüleri çok miitehassis et- dinlerken göstermektedir. 

c KüÇük memleket haberleri ) 

- Sana bir haber vereyim 
Hasan Bey .. 

. .. Belediye Avrupadan ye-
ni arazözler eetirtemediği 
için .. 

... bu yaz §ehri istediği gi .. 
bi sulayamayacak, tozdan du .. 
mandan koruyaınayacakmış! 

t 



...... ll/MNI 
Aıpa ............ 
lllbrna .,,... 



12 Snyfa ' SON POSTA 

EN BiRiNCi 
• 

Kan, Kuvyet, lştiha Şurubudur .Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

İcabında gUnde Uç kaşe alı 1abilir. Taklitlerinden sakınınız. 

İç ve dış BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her türlü iltihapları:ıca, CERA· 
HA TLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan ha· 

sur memelerinin tedavisinde 

'PAT 1 

~·Bolu, Kastamonu Oteli 
Tosyalı Ahmet Gülüm 

fstanbulda Yenipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülüm.zade Bay 
Ahrnede dcvrolwunuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti. 

yaca ccvab verecek şek.le konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir ~ 

~-· EREGLi HAVZASI 
Kömürleri Satış Birli O-inden: 

3780 nıuımaralrJ kamına müsteniden 2/ 12899 numaralı ikararnamenin 3 
sayılı kararma göre teşekkül eden 

" EREGLI HAVZASI KO .. ORLERI SATIŞ BIRLIGI,, 
Merkezi ZONOULDAKTADJR. . 

Birlikten lkömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihine ka
dar İstanbulda Topha!nede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 Mayıs 
940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta SATIŞ BİR. 
LİG! MERKEZINE müracaat eylemeleri lazrmdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: 
1 - Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri şartıhr. 
2 - Kömürler Havzada F. o. B. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf adrasi: ZONGULDAK - SATlKÔMÜH • Telefon: 145 ZONGULDAK 
"' 

Türkiye Cümhur y !tİ 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu, tarihi: 1883 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her neYl banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tuarruf hesablarında en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na ıöro ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 

" 
500 .. 2,00() tt 

4 
" 

250 ,. 1,000 tt 

.f O 
" 

100 
" 

4,000 ,. 
100 

" 
50 ,. 5,000 ,, 

120 
" 

40 .. 4,800 ,, 
160 .. 20 

" 
3,200 ,, 

DİKKAT: Hesablanndakl paralar bir sene içinde 80 liradan aşalı 
düpnlyenlere iknuniye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOL 1 BirincikA.nun,, 1 Mart ve t Hazı. 
· ran tarihlerinde çekilecektir. 

BALSAMlN 
cevherini ihtiva 
eden yUz ve du
dak Rujları sıh· 

hldir. Btli.Ua emsalinden Ustnndtlr. 

BANKA 

K OMERÇiYALA 
ITALYANA 

Ta:nRmen tediye edllmil sermayesi: 

700.000.000 lialyan Lireti 

Merkezi: MİLANO 
Bütün İtalyada, iStanbul, İzmir, Londra 

ve New-York'ta fubelerl vardır. 

Hariçteki bankalarımu: 
~CA OOMMERC.İıALE iTALİANA 

<Francoı Parl.s, Marsellle, Toulouse, Nice, 
Menton, Monaco, Montecarlo, Canne.s, Juan. 
les - Pln.c;, Vlllefranche _ sur _ Mer, Casab _ 
lanca CMaroc). 

BANCA OOMMERCİALB İ.TALİANA E RO. 

Her yerde pullu lfutuhrı ısrarla isteyiniz. 

MENA: Bucarest, Arad, Brıılla, BrllSOy, Cluj •·--------------
1940 iKRAMiYELERi : _ __. 

Costan~a. Calaz, Slblu, Tlmlchoara. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
BULGARA. Safla. Burga.s, Plovdlv, Varna. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA PER 
L'F..Girro. Alexandrie d'Egypte, Elkahlre. 
Port _ Said. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E 
ORECA, Atına, Pire, SelA.nJk. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUS'l' COMPANY, Plhlladelphla. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA 
TRUST COMPANY - New-York. 

Miişterek Bankalar 
Banque Françalse et İtallenne pour l'ame 

rlqne du sud, Parls. 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Carı Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

ı aded 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 J> == 3000.- JI 

6 » 500 » - 3000.- JI 

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

210 il 25 • = 6250.- • 

Ke~ldeler: 1 Şubat, 1 l\Iayıs, 
1 Ağustos, 1 İklncitqrln tarlh -
terinde yapılır. 

·EKZAMiN·· 
ArJantınde: Buena& - A.lre.s, Rosario de Ekzemantn illcıdır. 

Santa f6. y ıra ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur. 

BRESİLYA'da: Sao..Paulo ve baflıca ı• • -aı.------------------------•••P hirlerlnde şubeler. "'il 

t.an'atkar Aranıyor. CHİLİ'de: Santiago, ValparaU<>. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, Me 

dell'.n. 
URUGUAY'da: Montevldeo. 
B~CA DE:aA SVİZZERA iTALiANJ\: 
Lugano. Belltnzonn, Clilıısso, Locam.o. 
Z~lch; Mendrbk>. 

Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 
sıva.s deımh"yol atelyeslnde ~t.tnlmak üzere ıbl.rincl sınıf tornacı., tzezcl ve d6ldim,. 

c1ye ihUyaç vardır; tmtllıan ve matlub evsaftn liyakati gÖl'Ülenlere 77.100 llra anısında 
bir ücret verilebilecektir. İm.t1banlar İzmlrde, İstanbulda, Esk.l.şehJrde ve Sivast& yçıı&.. 
cııktır. 

BANCA JJNGARO • İTALİANA S. .&.. 
Peşte ve başlıca şehirlerde şubeler: 

Talip olan.larm hm1r ıve Slrlı:eciıde ifletme m.üdiirlüklenne. Esk1şelılr ve Sivuta ateışe 
. müdilrlUklerine, Ankarada. cer da1reslne müracaatları ilan olunur. (2016) <3805) 

HRVATSKA BANK D. D. 
Zagret., Susak. 
BANCA İTALİANO • LİMA 

Llma (Perou) da bil.Ilıca felılrlerdt fUbt. 
ler: 

BANCA İTALİANO • GUAYAQUİL. 
Ouayaqull. 
1.stanbul merkezi: 

Galata, Vcryvoda caddeıai, Karaköypaıu 

Telefon 44845. 

İstanbul bürosu: 

Aialemclan han. Telefon 22900 /1/11İl2/10 
Beyotıu bürosu: 
tstiklA.l caddesi No. 247. Telefon: '1046. 
Kasalar ıcarı: İtalya ve Macaristan için -

ve Tourtstique çekleri ve B. O. i. TRA VEL. 
LER'S çekleri. 

Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşı.sındaki muayeneha· 
nesinde öğleden sonra hastalarım 

kabul edor. 
.............................................................. 

Son Posta Matbaaaı 

Ne§riyat Müdtil'üı SeUm Ragıp Emeg 

SAHİPLEBİı ~. ~=m E~~tcLIG!L 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 

Ere~li KömUrleri işletmesi Komnr sabş şubesinin bilumum mevcudat., 
teahhOdat ve matltlbatı bUttln hukuk ve vecaibiyle 3780 numaralı kanuna 
mtısteniden 2/12899 numaralı kararnllmenin 8 sayılı kararı hOkmUne gOre 

Teşkil edilen 

ERE~LI HAVZASI KOMORLERI SATIŞ BIRLIGl'nı 
devredilmiş olduğundlln allkadarların her ttlrlQ işleri için l~ Mayıı tNO 
tarihinden itibaren Merkezi ZONOULDAKT A bulunncak olan Adı pçen 

Sah~ birliğine mnracaat etmeleri. 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan 1.§: 
ı _ Ankara.da. Devlet mahalle.sinde tnta edilmekte olan sulama ~er:! lfletme merkez 

binasının Uanall ln.şa.atı keşil bodell 12-0262.1 lira dOıı k\ll'U.'ttur. 
2 _ Eksiltme 22/ 5/ 940 tarihine rast.ııyıın Çarşamba günli saat llS de Nafıa Vokileti 

su işleri rei.illği su eksiltme kom:lsyonu odasında ıka.paiı zarf usullle yapıla.cütır. 
g - İstekliler eksiltme şartına.mest, mukavele projesi bayındırlık 1.Şlerl genel pı1na.. 

mesi, ya.pı ve imar iŞlerl umuml :fe.nnt şartname.sini cb lira. ah kuruş mukab1l•nde 811 
lŞl.erl relsll~lnden alablllrler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin c1519D lira cG611 4rurwjluk muvakkat teminat 
vermesi ve ekslltınenln yapılacntı günden iki g ün evveline Jtndar ellerinde bulunan 
vesikalarla. birlikte bir dilekçe ile Nafıa. VekAletıne müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika alnı.alan ve bu ve.,ıknyı ib raz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vcstka. talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye i§tirrut edemezler. 
s - Tuteklllerln teklif mektuplarını 1k1nci maddede yazüı saatten b1c saa.t 4rnellno 

kadar ao :!Jleri relellltne makbuz mu.kab.Ulnde venneleri 1A%'1mdır. 
Postada olıı.n geçtlaneler kabul edllm~ c2038e a3598» 


