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[ Norveçteki muvaf f akigetsizlik J 
emberlayn Avam 

Kamarasında siddelli 
' f e kidlere maruz kaldı 

Muhalefet liderinin sözleri: "BU bir 
hat değil, bir özür dilemektir,, • 

iZ 

( Çemberlayn'in alkışlarla ve itirazlarla karşılanan bir cumlesi 
. 

~' Britanga milletinin yaklaşan tehlikenin yakınlığını 
ve şümulünü idrak ettiğini zannediyorum,, 

Tenkidlere bugün de devam edilecek 

Çemberlayn ve kabine azası bir arada 

abineyi- kimler, 
nasll tenkid ettiler? 

" Sinkler Binbafl Atli 
Londra 7 (Hususi) - Avam Kamarasında, hl.Şvekil Çemberlayn'in beya

natile açılan Norveç harE!kAtına müteallik mÜtzakereler çok Mraretll olmuş
tur. 

Başvekilden sonra ilk söz alan muhalif İ.'}çi paıtisi lideri biılbaşt Atli, or
. du ''e donanmanın Norveç, har~'tında gösterdikleri cesaret ve mehareti 

senac ettikten sonra. sözlerine şöyle devanı etmiştir: 

Efk6rı umumiye yenhş yola sevkedildi 
- Fakat, ortada bir rnuvaf!akiyetsizlik vardır. HaLbuki gerek başvekil. 

gerek Çörçil evvelce söyledikleri nutuklarda mtiıteın3diyen nikbin bulun
muş ye efkarı umumiyeyi yanlış yola sevketmişlerdir. 

Çeırlberlayın'in bugünkü beyanatı bir izahat değil. bir özür dilemektir. 
Ba~vekil, Norveç harbinin hayati bir ehemmiyette olmadığını söylüyor. Bu 
görüş tarzı ihiç doğru değildir. Bu haTb. bir hayat ve memat meselesidir. 
Bunun aksini iddia etmek. kendi kendimizi aldatmaktır.> 

Entelijans servis ne yaptl ? 
Atli, bilahare muhtelif sualler sormuş ve bu meyanda: Fin1andiyaya gön

derilecek olan müttefik kuvvetlerin niçin deııhal dağıtıldıklarını. Norve -
çe giden askerlerin mevsimin icnb ettirdiği şekilde giyi~dirilmiş olup; olma
dıklarını. entelicens servisin istihbarat hususund~ nel~t. yaptığını ve verilen 
istihbar.atın nazarı itibare alınıp; alınmadığını ··~ k ist-eınL<>tir. 

"KaÇırılan otobüsler,, t) •~:: ·i 

Çemberlayn'in 
dünkü nutku 

Londra, 7 (Royter ajansı bildiri
yor) - Harbin sevk ve idaresine 
dair cereyan edecek müzakerelere 
iştirak etmek üzere meb'usların er
kenden gelmeğe başladıkları Avam 
Kamarası içtima salonunda. mecli. 
sin büyük celselerin:! mahsus bir 
hava var. 

Diplomatlar loca.>ı tamamile dol
muştur. 

Meclis binasının civarını doldu
ran muazzam kalabalık hariciye 
nezaretinden Westminster sarayına 
giden Çemberiayni alkışlıyor. 

(Devamı 8 inci sayfada) 

•····························································· 
Holanda 
yeniden 

tehlikede 
La Haye, 7 (Roy~r ajansı bildiri· 

yor) - Ordu izinlerinin kaldırılmasına 
sebeb olan vaziyet hakkında 'kat'f bir .şey 
söylenmemektedir. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Çemberlayn - Reyno 
telef on muhaveresine 

dair Alman tebliği 
Muhavere esnasında 

Türkiyeden bahsedilmiş 

Fi.atı 1 Kuru~ 

Akdenizde vaziyetin 
pek yakında tavazzuh 

etmesi bekleniyor 
Roma ya 
bugün 

dönen İngiliz büyük elçisi 
Kont Ciano ile görüşecek 

Roma 7 -· Bü ~ mahfellerinde katiyetle tekzib edilmek • 
yük Britanya elçi .. tedir. 
si Sir Persi Lo. Ayni Lo.ndra mahfil1c:ri, Balkanlarda 
ren İngilterede u- şayialar ve y<ı.nlış haberler neşriyatının 
zun müddet kal .. devam etmekte olduğum: bidirmekte ve 
dıktan sonra Rom~ İngilterenin inandırmak istıyen şayiala-
~a dönmüştür. ları kafi surette yalanlamaktadır. 

Kont Ciano ile Diğer taraftan, Türklerin Yunan hu -
ilk mülakatın ya ,. dudundn tahşidat yaptığı hakkındaki şa-
nn yapılması bek.. yialar da Türkiye tarafından yalanlan • 
lenıyor. Bu müıa • mı~tır._ 
kattan sonra Ak ., Fra.nsn matbuatının ınülalc:\lan 

Par!s 7 CA.A.) - Havas: 
denız vaziyetinin İtalya, Almanyayı taldb edecek mi? Fran-
t avazzuh edeceği sız gazeteleri, bugün de hu suaH sormakta_ 
kanaati hüküm sür dır. 
m.ektcdir. . umumi kanaat şu merkezdedir ki Alman-

Londra 7 _in . ya, İtalyayı kendi izinde yürümeğc sevk lçın 
giltcrenin İtalya _ şlddetll tesir icra.sına devam eylemektedir. 

Populalre gazetesinde Leon Blum diyor 
dan 16 Mayısa ka -

kl: 
dar mevkiini sara Fikrimce Balkanlar _ Tuna ve yahud Ho • 
h 1 ' aten tayin etmesi Sir P\!r&i Lo?'en limda _ Belçika şıkları k.ar.şı.cıında bulunınu. 
ni taleb ettiğine dair matbuaı.ta çıkan ha yoruz. B u fkl tehlike, birbirlerindc.n atrı de. 
herler, salahiyettar İngiliz "e İtalyan (Devamı 8 inci .~ayfada) 

• 
11 vapurun lngiltereye 

siparişi geri kaldı 
Münakalat V:~idlinin İngiliz inşaat §İrketile cereyan 

eden müzakereler hakkında gazetemize beyanab 
Ankara, 7 (Hususi} - İn~iltereyc si-\ 

parişi mutasavver ı.ı ~L'mi hakkında Mü. 
naka18.t Vekili Ali Çetin Kaya gazetemi
ze şu beyanatta bulunmuştur: 

- İngiltcreyc sipariş edilecek yemi ge
miler için Denizbank zamanında Suvan 
Hunter firması ile !:>ir fiat üzerinde mu
tabık kalınmış ve bu fıata göre fabrika. 
nın teklif ettiği fenni şeraitin müzakere
sine başlanmış ve fakat mukavele şeraiti 
esasiyesi tesbit edilmemiş bulunuyordu. 

Fenni şartların müzakeresi esnasın:ia 
fabrika bu .şartlarda fiata müessir bazı 
tadilat talebinde bulunmuş ve nıhayet 
teklifinden tamamen nükul ederek mü
zakereler inkıtaa uğramı:?h. 

Bu son safha ile Münakalat Vekaletine 
intikal eden bu jş üzerinde esaslı tetki
kat yapılarak işin devlet mübavaatında 
mer'i mevzuat dahilinde intacı lüzumu. 
na kani olduk ve buna naznran da sipa
ri~ müteallik bütün esaslar yeni baştan 
tesbit edildi. Fenni :.artnamcler ve mu
kavele projeleri bütün tcferrüatile mem
leketin en salahiyet1i fen ve ihtisas he. 
yetlerine ibz9r ettirildi. Müteakıbcn 
münakasa şartlan Türk ve 1ngiliz matbu
atında iüln edildi. Muhtelif fngaiz firma
larından teklif alındı. Bunların arasında 

(Devamı 8 inci sayfada) Ali Çetinko!Ja 

Eski meb'ns Sırrı Bellioğlo · 
hakkındaki tahkikat 

Emniyet müdürü suçlunun askeri mahkemeye 
verilmesinin sebebini anlatarak ' tahkikat ve 

tetkikat neticelerini bildiriyor 
İstanbul Em.niyet Müdürlilğünce tet

kikatı idare ve ikmal olunan eski meb'us
lardan Sırrı Bellioğlu hakkındaki tahki. 
kat evrakı henüz duruşma safhasına in
tikal etmemiş bulunmasına rağmen suç
lu hakkında müddeiumumilikçe de taki
bat yapılmakta 01 duğu öğrenilmiştir. 

Hati•b; sözlerine devamla demiştir ki: 4-: 
- Başvekil !bundan evvel; Hitlerin oto'bilsü !ka 

Sırrı Bellioğlu hakkındaki tahkikatın 
bidayetinden sonuna kadar İstanbul za. 
bıtasınca idare edilmiş bulunması itiba
rile ibu husustaki salfilliyet ve malumatı
na müracaat etti~mlz Emniyet Müdilrü 
Muzaffer Akalın, suçluya izafe olunan 
cürmün vasıf ve mahiyeti etrafında bir 
muharririmize şu izahatta bulunmuştur: 

Berlin 7 - Çemberlayn ile Reynaud c- Bazı yüksek komutanlarımızla be
:ırasındaki telefon muhaveresine dair o. Jediye re.islerine ve di]ter bazı kimselere 
lan Alınan tebliği şudur: gönderllen mektubların Sırrı Bellioğlu 

(Devan (Devamı 3 üncü sayfada) (Devam.ı 8 inci sayfada) Emniyet .:Müdürü Muzaffer Akcıluı 



Z Sayfa 

r~----------------------------
Her gün 

Son gıünlerd'e Balkanlar ' 1aziyeti ile 
alakadar ola~ serdedilmiş olan mü -
talealar arasında en ~usunu arka -
d~m Peyami Safanın bir yazısındrı 
buldum. Diyor ki~ 

«Balkanlardan namusum kadar e -

• 
SON POSTA 

Res·mıi lllakale: = iki türlii hata -= 

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMAt 

Blr arradaş anlattı: 
Kış başlangıcında bir buz dolabı almak hevesin".! kapılmış

tmı . .gidip baktım, büyükçe boy bir dolab için 420 lira iste. 
dikr, çok bu!dll.l'r., valna buz dolabının lazım olmadığı za
ınau yoktur, fakat nihayet kıştayız. ibiraz bekliyebilirim. di. 

ye düşündüm. Yaz geldi, hava ,gittikçe ısmty()r, buz dolabı
:ııın lüzumu daha fazla hissedilince üç beş ay evvel konu~ 
tuğum mağazaya gittim, vaktile mutabık kalmış olduğumuz 
p:ırayı verecektim, fakat mağaza sahibi bu defo 420 lira ye
rme 670 'iira fatedi. 

1 STER INANMAl Müttefiklerin Selaniğe n~er çıka -
racakla'tı iddiasma gelince. bu. herhal- 1 N A N, 
rle Almanların ~alinde doğmuş bir l __ __, _____________ '--------~-.:.:.__..:..:._;;..:...-;...-.....;...~__..~,~' ~;.:.:ı~h.....:..· _.;..;.,~...!..-!..l~.J 
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8 l\layıs 

Kabineyi kimler, nasıl tenkid et · er? 
(Baştaraft 1 inci sayfada) 

ııı) söylemişti. Halbuki iktidar mevkii nde bulunan bu partinin (muhafaza
ltAr) adamları, 1931 senesinden beri mil teaddid otoblisler ve sulh otobüslerini 
~e kaçırarc]k; nihayet gelip harb otobüsüne btndiler. 

Muvaffakiyetsizlikler 
Mllletimi7.in işleri; devamlı nıuvaffakiyetsizlikler yüiklenmiş olan şahıslar 

tarafından idare edilmektedir. Çeko-Slovakyadan sonra şimdi de Norveç 
muvaffakiyetsizliği. Fak-a1; şurasını iyl anlamak lazımdır ki. büıtün ounlar 
milletin maneviyatı üızerinde menfi tesir bırakır. İcr<'ilt1arı lbir mm:affaki -
yetsizlik silsilesi teşkil e<len adamların iş başında kalma1nrını istemiyoruz. 

Milletin ikat'i azmi bu harbi kazanmaktadır. Fakat zafer, böyle ricalle elde 
edilemez.• 

'· Niçin böyle vaziyete düştük? ,, 
Müteakıben söz alan liberal partisi lideri Arçibald Sin!J<ler, hükfımetin. 

as'keri müşavirlerinin tavsiyesi \'eçhile, cenubi Norveçten kıtaatm çekmesini 
tasvib eylemiştir. Maah<iza hatib, «~Hçin •bövl.e bir vaıziyete d'üştük» sualini 
frad ettikten oonra. Norveçteki mU\·affakiyetsizliğin 'bir felaket teiakki edi
lemiveceğini söylemiştir. 

İktısaci muvaffR kiyetsizli k 
Sinkler. fngilterenin Norveçte, askeri-

' den fazla iktısadi bir .Tl'uvaffakiyetsizh~e 
maruz kaldığmı, Danimarka, Norveç. 
f.svcc ve Baltık mem1'!kctf('rİIP ticaret:n 
durmu.ş olduğunu kavdPy'cmiş ve Non·cç 
hareketinin hükumet için. mü~takbP.l fa. 
altyeti bakımından bir ders olması te
mennisinde bulunmuştur. 

Muhafaza'c4r bir meb ' usun tenkidleri 

Bunun için, kuvvetlerimizi bu büyük 
savasa saklamamızın daha doğru olacağı. 
nı dü.silndük .• 

~üzakerelere bugün de devam 

edilecek 

Müzakerelere yann cfa de\·am edile
cektir. Yarın, Cörçilin beyanatta buluna
cağı. eski harbiye nanrı Hor Be'isa ile 
Lovd Corcun da söz alacakları anlaşıl
maktadır. 

?ı;f uhaf~zakar partisi mensublanndan Parlamento mahfelle>rindc hüküm ~i-
amıral Sır Roger Kevs de. b.'lhrive üni- ren kanaate ıtöre. kabi"lenin tcnkid edil
formasını taşıdığı halde kürsüvn gelerek., mPı;ine ra~men. Cemberlavnin tekrar ik
Norveç seferinin rnuvaffaki~·etsiıl;ltindP.n •inar m"''~iinde kalaralh muhakkak sa-
dolavı hükumeti şiddı>tlc tenk!d ctmis ve yılmaJd"~ır ., 
demicıtir ki: I : . . . . . 

- Başvekil bundan e•ı,·elki be\·anatın- şçı pa:-t ı sı.,ın vn;ıy ... tı 
da Trondheim.~ ~ker. ç1.karılacalt:nı Ye Londra. 7 (A.A.) _ f sçi partisi, yarın. 
bunun çok ·muşkül hır ı!; olaca~ını i7ah ki parlamento içtimaından evvel hicbir 
ettiği sırada. derhal a!l'irallık daire!"ine 1 harekete geçmemeye k;:ırar vermiştir. Bu 
C!~r~C'aat ederek. bu .!eferi kendi rnestu- içtima yarın sabah yapılacak ve mesele, 
~et rn altında terli~ '~e sevketme~e. ha- içtima esnaS'lnda inceden inceye tetkjk 

ıtr Clldu.~mu bJldırrlım. Trondheımin a·' kt' Anl 
f>ahri kuvvetlerim.iz taraiından isgali el- e ı ece ır. aşıld1ğma ııöre, Cember-
..... m J; Anc"k b n i . d lavnin nutkunun hAsıl ettl~ı aksfilAmel """" ., . ... u un cın onanmamn ,, . L 1 ~ · . • 
harpl·,.te ~ecmesi icab ediyordu ııcıl 'Uir s vası buhran t<?vlid etmıyE"cektır. 

Amirallık dairesi, N'orvect~~<i kara . Bütün "J?art~lere mPnsub a7:nlar, daha 
lruvvf>tlerimiz'n normal sıırctt'? ilerlcrlik- zı.yade ~:azıyetı:ı heyeti umumıveslni ten
leı:.in; ve Akdenizde hcrhan~i bir ihti. kıde mutema~l .bulunmaktadırlar. Fa
tnali karsılsmak üzer,. ctonannuının sl'r- kat durum. hükumet taraftarı ekserlve. 
be.st hulunmasının icab ettiğini bar.a tin, kabinede deJtişiklik yaoı1ma.5ını istt
stsvl,.-li,:. vecekleri dereceye gehni~ değPdir. Nazı-

Diii'er birC'Clk hatiblr>r mevanınd:1 tE'k- ı·ın tanırtarlarıridnn bir çoğu, Çember
rar rnuhafaz11kılrlardan F.mery de hüku- lavnin nutkunu Omirisizlfk verecPk ma. 
tnet: +onkid Nw;c:+·r. hiyett~ telakki edivorlar. Bir takımları 

Harbiye Nazı .. ı 'ltn sl'zl•ri da. nuthm, yorf?t]n bir adama has mahi
yet taşıdığı mütaleasmoadıt'lar. 

Geç vakte kadar d~vam eden müzakc- Simd:lik ve beklenmedik bir vazivet 
relerin sonuna doğru, harbiye nazırı O- cıkma?sa. muhalefet partileri hilk!\metin 
IJver Stenly de söz alarak, yapılan ten-
lrld,ıere cevab vermis ve harbin yalnız harbi S<'\'k ve idare kabilfyeti hakkında 
Norveçte cerevan etm<>d'ğini hat~rlata- cıüohe izhar ettfk'eri takdirde. hükômet 
rak, demiştir ki: taraftarlarnın ekserisir.ce hUkOmet lehi-

- Kim tasavvur edcbilır ki. ,garb cen- ne rev verilme.oıine intizar edilmektedir. 
hesi daima bövle sak;n kalacaktır? Bu Anlac::ıldıli"ına ıtöre, is:<'i partisi, yarın sa
OOJ>h.e, ·~~ daki~a. si.~clive ~aclar tarihte bahki içtimaından sonra, hükfımetin fc_ 
rnlsh e~z:ılmemış muthi~ hır harbe sah-1

1 
raatını tasvib etmiyen bir karar vere-

ne o]ıı.bılır. rnktir. 

ÇemberJayn 
muhaveresine 

- Re,1110 tel~tl)'l 

dair Alman tebliği 
(Bac;tarafı 1 inci savfada) inin verdiği haberler, Londra resmt mah-

, 30 Nisanda. garbi Avrupa saati!<· 22.10 !ellerinde büyük taaccüb1e karşılanmış-
(Sa Reynaud, Çemberlayn ile bir telefon ıtır. . 
O'lükaJemesi yapmıştır. Reynaud, mali Parıs, 7 (A.A.) - P.esmen bildiriliyor: 
lne&elelere temas ett:ktcn sonra, Wey - Alman basını. bu s~bah, 30 Nl~a.nda 
gandm, emredilen lıareket için bütün ha-lsaat 22.10 dan saat 22.25 e kadar fngiltz 
ttrhklarını 15 Mayısta ikmnl edecr>~ini .başvekili Çemberlavn ile Fransı:ı; başve
kıendisine vAdetti~nt sSylemiş ve Ccril. ı kili Revnaud arasmna vukua geldi~t id
~rlavn, bu tarihi h1rf1yen kahul etme • jdia edilen bir telcfrm muhaveresJnt bü. 
Cl~i lazım geldiğin!, çilnkü bir gecikme tün teferrüatile bildirPn bir tebli~ neşret
~ku bulabileceğini fütve etmi~tir. m~ktook A'man teb~!ğine sıöre bu mu-

Bundan memnun olmadt!Sı anhsılan hnvere esnasmcfa A lrdpnf7:dcki hareket 
Comh<.'rlayn orada, lü7.umuı;dan fazla bir planları görii<=iilmüstiir. 
tamandanberi beklendiği cevabını ver - Ru haberler, t?erek hfcbir suretle vu-
tnlştir. kubulmamıc:: olıın tel .. fon muhAverest ~e· 

Reynaud, bundan sonu. başarılması r~k mfütı>fik h0k0met1ert? f7afe edilen 
lkt iza eden .[!ilçlük' erden bilhassa Türk!- nıvetler bakımından, tamamlle valandır. 
f'e ile olan müşkülattan btihsetmls ve bu Coktanberi. Alman prC\l"lll?'Andası. kendi 
(nünasebetle şu cümleyi kullanmı~tır: usuU~rin.in bu d~rece mükemmel b ir nÜ-
t'l'alebler, .[!ilnden güne artıyor. ınunesinı vımnemişt! . 

SON POSTA 

İtalya harbe girerse 
Rusya harici siyaseti 

değişecekmiş 
Stokho'm, 7 (A.A.) - Havas ajansın

dan: 
Siyasi İsveç mehafili, Rusların ftalva

nın Almanyanın yanı basinda harbe gir
mesini hosnudsuzlukla kar<=ılıyacakları 
mütaleasında bulunmaktadırlar. 

İyi malfımat almakta olan mehafil ha
li hazırda Stokho1mdıı S•:l\'vetlerin biivilk 
bir faalh·et sarretrnelcte olduklarını - ve 
Rus ~efiri Bayan Kollontai'nin fsveçfrn 
d.e~r satın almak için ır.üzakerclere ~i
rısmıs oldujhınu bevan etmektedirler. 

Dii'Pr taraftan Aftonhladf't'11 Moskova 
muhabiri. Sovvetlerin Dalkanlarda sarf
etmekte olduktan faa'iyctin .A llllarıya a
leyhine müteveccih ltakiki bir ekonomik 
taarn1z. te<:"kil etmekti! olduğunu beyan 
etmektedir. · · 

Bu muhabir. f talvanın harb<? crirmesi
nin Rusvanın harici sfvasPtind,. birden
bire eir dni!i.,:klik vu~uıın;ı sebebiyet ve-
rebilecef(ni il~ve etmektr-rlir. · 

Kremlinin sivasi mehafili. ftalya'1ın 
hath hareketi kar<=ısında duvmnkta ol
dukları ırıPmnun;vef.cıiztlği ,.:'71,.memek
tedir1ı>r. ~ovvet ~a1etelrri, ftalvava hü
cum etmektPn sakımnakla b,.rahPr. ~ıl( 
cnk bu memleketin hoanya dahilt harbi 
ı:ıosnacıında ovnamıs oldulhı roliı inhamdan 
ari talfr1nr10 l-ıatırla~maktadırlrlr. 

Mekteblerde 
musiki terbiyesi 

Norveç altınları 
İngiltereye 
sevkedildi 

Norveç Kralı Haakon bir 
beyanname neşretti 

Sayfa 3 

E 
• Yeni nevraljik noktalar 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 

C enubi ve orta Norveçe hakim 
Londra 7 (Husu~n - Norveç kralı Ha- . • olan Alman kuvvetlerinin, iııti-

akon bu akşam millete hitaben neşretti- zar hılafına olarak harcketlerinı durdur
ği bir beyannamede, ezcümle dıyoı· ki: rnadan şimale doğru ilerlediklerim görü. 

- Şiına'f Norveçte kuvvetli mevziler yoruz. Bu kuvvetler, dünkıi haberlere na
elde etmiş bulunuv.Jruz. Burada orı~ant- zaran Narvik ile Troııdjem arasında 
:r.e edilen ordumuz ve bize yapılacak yar. kain Mo mevkiine varmışlardır. Narvik 
dım sayesinde, memleketimizi yeniden ile Trondjem arasındaki mesafenın tak
istirdad edece~iz. ri.ben 450-500 kilometre olduğu nazarı 
Düşmanın sayıca f aikiyeti. hava kuvvet dıkkate alınırsa Almanlar bu mesafenin 

lerinin üstünlilğü ve teçhızatının bollu - Y~ıs~nı .katetmişler demektir. Günde yüz 
~ ilk muvaffakivctsizli!Hmir.e seb~b ol- yırmı kılometre yam:ın bir rekordur. 
du, fakat bu nok;nnla!" tamir ectilcrck, Alman kuvvetleri şimali Norveçin ce. 
hfi_:riyet ve istiklalimize tekrar kavuşa'!' nubla en son muvasalaya malik olan 
cagız... noktasına varıp duracaklar mıdır? Yoksa 

Diğer taraftan 600 mi!yon krondan i- Narvik'e kadar ilerl~yip orada müttefik 
baret olan Norveç ihtivat altınlarmm İn- kuvvetler!e harbeden kıt'alarını kurtar-
~iltereye ~etirildi~i bild\rilmektcdir. mıya mı çalışacaklardır ve bu işi nasıl 

Norveçte muharebeler yap~caklardı!'? Mese~.e buradadır. Çünkü, 
Lo d 7 (AA ) M" tt f'kl N me\ cud malumata gore \'e cl~eki harita-

'kt n/a ·t · 'k~ ud e 1 ert, ~~ - !arın işaretlerine nazaran bu iki mınta-
vı e uşmanı ar.yı .e evam e me e_ ka arasında 'ka 1 kt B d 
dJrJer. Bununla alakadar olarak, alınan . . ra yo u .Yo ur. un an 
h be 1 ·· N n N ·k· t dolayı bu ılerı hareketm manası anlaşı. 

a hr edredgore,b volrveç ı er,d ardvı ı. s - lamıyor. Maamafih Alman kaynak'arın -
veç u u una ag ıvan ma en emıryo- dan gelen habe 1 ·ı . h k . d 
1 1 d 

r er ı erı are etme e -
una varmış ar ır. vam eden k tl · b .. t" N 

B. ! b d 1 h b uvve erın u un orveçi 
ır sveç men aın an a ınan a ere istilaya memur ldukl b'ld' d"kl · 

göre, mütt~fiklerin tazyikınden kurtul - 0 arını ı ır ı erı-
mak için. Almanlar, şım:ıli Norveçe dur. ne nazaran her halde Almanlar, geçilmez 
madan tayyare ~öndermektedırlf'r. s~nılan b.u .m~ntakavı aşmak ve. cenuh:'-1~ 

Norveçin diğer mıntakalarında da çar- o.d.u~ gıbı şım~lde ~e. hakımıyetlerını 
pışmalar devam etmektedir. tesıs etmek azmındedmer. Buna muvaL 

Al t hl' ;-..: fak olup olamıyacaklarmı kısa zaman 
man e 1K~ gösterecektir. 

Berlin '1 CA.A.) - Resmt teblit: N orveçte bu harekat devam ededursun, 
Narvikte vaziyet, bu ane kadar deği~e- siyasi ve askeri faaliyet merkezinin bü -

mlştir. Alman muharebe tayyareleri, İııglllz yük aJtırlı/tını Akdenize nakletti~ini ka
ko11arına bomba ve makineli tilfekle hücum bul etmek doğru olur. Şayed, bu iddiayı 

Maarif Ve kili dün Partide etmiş ve bunları dağıtmıştır. Narvtk önQn_ ileri sürmiye vesile veıeıı zevahir bizi 
de bulunan bir ıkruva?.öre orta büyüklükte aldatmıyor ve müşahede edilen hareket
blr bomba isabet etmiş ve Sunderland ti - ler bir nümayiş değilse. izahat verdi 
pinde bir deniz tayyaresi bir bomba lle ba- Filvaki Avrupa haritasına bir ~öz atıl. 

Ankara, 7 (A.A.) - C. H. Partisi Mcc- tınlmıştır. dığı zaman müttefikler için girtşilebile-
Iis grupu bugün 7 /5/9+:> saa~ 15 te reis Namso.s ve Orong mıntakas!ndnn şimale cek teşebbüs sahaları olmak üzere iki 
vekili Seyhan meb'usu Hilmi Uranın re- dotru hareket eden Alma.n kıt aları, MoııJ0- saha göze ~arpıyor. Bunun biri Belçika 
isliğ'inde toplandı. en'e vaım14lardır. ve Felemenk. di~erl Balkanlardır. Her ne 

Ruznamede Konya mcb'usu Dr. Os- Bir Alman denizaltı arayıcıları fllotllll • kadar Bel~ika ve Felemenk iyJ silAhlan
man Şevki tnudağ tarafından Vf'rilip ı, Skagerrak'da blr dU.,man denb::ıltısını ba- mış ve bitaraflıklannı şiddetle mOdafaa
mekteblerdeki musiki terbiye.:1ine ve u- tırma~a muvaffak ~lmuşt~r. . . ya azmetmiş memleketler vaziyetinde 
mumi mahiyette milli musikimize veri· Alman koyu üz_erınde Ingillzlenn yaptıRı iseler de. bugünkü harbin aldığı şiddet 
len veQhe hakkında bir sual takriri vardı . bir u~uş teşebbüsü esnasında 2 İngiliz tay- ve şekil, hasmına müessir bir takarrüb 

Takrir sahibi noktai nazarmt şifahen yaresı Alman avcı tayyareleri tarafından dO hareketi yapmak istiven tarafı bundan 
de izah ettikten ve bazı hatibler de avni ştırnJmüştür. alakoya.btlecek kafi srbe'.l değildir. Bi • 
mevzu etrafında bcyanatt.ı bulunduktan Oarb cephe.c;lnde kayde değer hA.dise olma naenale~ dikkat na'Z:lrlanmız, o nokta-
sonra kürsüye gelen Maarif Vekili Hasan mı.ştır. lardan ayrılmamak lii'Zlm gelir. Geriye 
AH Yücel. musiki tnbiyesi hhkkında Tayyare zayiah Ba1kanların vaziyeti kalıyor. 
C.?~hurivet r.e.iimiı:ti~ tuttu.ğ~ \'olu ve .Londra 7 (AA.) - Harb sahnelerinden Bir taraftan Almanların D. N. B .• diğer 
yurumekte ol~ ıstıkrunetı ızah etmiş gelen haberlerin dlkkatıı bir tetkiki, Alman taraftan Fransızlann Havas ajansları, 
ve grup umumi heyetini tenvir etmi~ir. hava kuvvetlerinin, son 4 hafta içinde m11- bundan bir iki ~n evvel !ngilterenln 

Ru~namede başka madde olmadığ'ın. hlm zayiata u~adı~ını göstermektedir. Balkanlarda bar.ı hat'eketlere girişece,ltini 
dan rıvas~~çe celseye nlh~ye~~erilmiştir. Bütün cephelerde İng!Jlz hava kuvvetleri. haber verdiler. Bu haber alakadarlar ta

ücretli memurlar 
Ankara, 7 (Hususi) - Yarın Mecliste 

Başvekilin hururile ücretli memurlar işi 
görU.şlilecektir. Başvekilin bu münase. 
betle izahat vermesi muhtemeldir. 

nın zayiatı 42 tayyaredlr. Buna mukabil, AI- rafından tekzib olunduğu gib: Ankara İn
manya 138 tayyare Uca.ybetm.l.ştır. Bundan giliz sc!iriniin Bulgaristan nezdinde •3p. 
başka 97 Alman tayyaresi de ya muhtPmel tığı iddia olunan bir b2c:;kg tc.şebbilsfin de 
olarak tamamile hara.b olmuş yahud da as1 ı ve esası olmadığı bevan edildi. Ka
clddt hasnra uğramıştır. ' rı.şık vaziyetlerde her şayia bazan büyük 

bir hakikatin belki de muharrl'f bir küçük 
Me'-'' us ve gazetecilerden parçasını ifade etti~ ı:!ibi ~ok dera da bo' 

.,; atıp dolu tutrnıva matuf bır ma,.nevra ola-

Ankaranın yeni meydan 
ve caddelerine verilen 

is!m!er 

mÜrekkeb bir heyet rak da gözönünde bulundurulmak l?<'rek. 
tir. Bundan dolavıdır ki. gene dikkatfmi-

Lon dra ya gitti zi bu ikinci nokta üzerind-e teksif etme -
miz isabet~iz sayılamaz. 

On meb'us, iki sa.bık Milli Müdafaa Vekl
Ankara, 7 (Hususi) _ Ankaranın ye- U, bir emekli amiral, aja~ umum .müdlirQ, 

ni meydan cadde V4 ,.0l1arına k . BaşvekA.let matbuat KAtlbı Umumisi, mat_ 
' ~ " . onan 1. üdü ü1't\ ı•~ _, ı 

simler etrafında bu~ün BelP.diye MecJi- buat umum m rl ""' mu.;ıavır ve Adana 
~n<ie müzakereler olmuştur. Mİllet Mec- ve İzmlr_ gazeteleri mümess1~erinden mtı -
Iis:i altındaki meydan cMehmedclk 'smJ- rotkeb bır heyet. İngiltere hii'kQmetinln da
nf aldı. İst~yondan Halkevıne geİe~, 0 _ vetl üzerine dün akşam Sernplon ekspreslle 
radan musiki muallim nıekteblne uzanan Ldndraya hareket etmiştir. 
caddenin ismi cİnöni\ buhran. tcsbit e- On mebustan yedisi gazetecidir. 
dildi. 

Başvekil Finlandiya 
elçisini kabul etti 

fsviçrede bir k~dın · 
c~sus yakalandı 

Balkanlar mevzuulJahs olunca, hunun
la alakadar bir mevzu olarak İtalvavı da 
hesaba katmak Jazımd1 t' Bu memleket, 
müttefiklerle olan d:ıvalarmın hal~ mu. 
allakta bulundu~ iddiasile lllütemadiyen 
memnuniyetsizlik gösterlvot'. Bütün bu 
esbabdan dola~rı. A vnıp.ının nevraljik 
mevkileri muhte1if ehemmlvet derc-cele
rile şimdi 'bu noktalara inhisar etmiş bu
lunmaktadır. Ve müstakbel hareketleri, 
hep hu noktalnrın e rafınc!a temerkfiz e
der farzetmek icab E'divor. Yalnız şu nok. 
tavı hatn:ıcfan cıkar:mama'k lazımdır ki ce-

Bern. 7 (A.A.) - Bir İsvıçreli kadın, nubda teres.c:üm ed'!celt bir hareke! te -
Ankara 7 (A.A.) - BPşvekil Doktor bir Alınan ajanı rıımuna. İsviçre ordusu sebbfü;Q, bac::ka yerlerden olandan ve ola

Reffk Saydam bugün Ffnlandiyl\ orta el- sQbay ve erlerinden askerf malOmat a!- bilecekten çok seri olarak ihtilat ı?l5ste. 
çist Baron Urtjo Koskinam kabul buyur- ma~ çalısırken tevkif edilmisfa. Bu ka- recck ve alev. denPebilir ki bir anda par-
muşlardır. dm harb divanına verilecektir. lw.,hilE'cektir. Selim R lf'/lT> Emec 

Nisan sonuna kadar olan 
varidat yekunu 

Ankara. 7 (Hususi) - Devlet varidatı 
Ni5a?1 sonund'a 229.71)8.411 lıraya balil 
olmuştur. 

····························································································································-
Sabahtan Sabaha 

ilmin hazin tarafı 

Cemberlayn, bunun üzerine, TUrlclerlC? bir 
t•re daha görn .. eceğını vadetmiş. fnkat, o_ HofAnda yeniden tehlikede Kral Farukun 
k da, hodbinllklere ve gurura nHıayet ve -

Amerikalı bir doktor tr~nriyt be:, ründe tedaTi edecek ye_'.11 b ir formül bal • 
dutunu ilan ett.1. Franfurt'da bir doktor kemik bastalılını Ultra'riyole'de bıra • 
kılmış sütle tedavi et tlf'mi söyledi. Pa.~tür Enstltü.<ıünde lnsa.nlıtı katuer facL 
asından kurtarmak için bir çok mfıtehassıdar yıllardanberl saç sakal alartmak -

f:!medlkçe, kat'i hiç ıblr şey söylcmiyeceğlnl (Bıu:t._ ... ,.fı t inci ~ıwfnffa\ YıldlJniJmiJ 
fade <:tmiştlr. Son günlerde, hir Nazi taarruzu kor- Kahire, 7 (A.A.) - Mısır, 6 Mayıs ta. 
Reynaud, manevt güçlükleri halletmek 1- ku.su artmakta olmak!a beraber, bu ted.. rihinde Kral Farukun tahta çıkmasının 

ctn elinden geldiği kadar çıalışacağını söy - birin ittihazı.· Holandada havretle karşı- yıldıönüımün4 tes'id etmiştir. Birçok ze
lemlştir. Bunun üzerine Çemberlnyn, hazır. !anmaktadır. Burada bazı hAdiselerin zu- vat, krala tebrik ve t azimlerini arzet
hkların sonunu en geç, ayın 20 sine kadnr huru ihtimali her zamankinden daha faz- m.tşlerdir. Başvekil bir QaY ziyafeti ver
kendlslne bildirmelerini Reynaudunn limlra la beklenmektedir. Bu~ünkü Alman mat. mJş ve bunda ezcümlf' .nazırlar ve kor-
ile denecek bir eda ile istemiştir. buatı, iri başlıklar altında nı•şrettlklerl diplomatik hazır bulunmuşl:ur, 

Müklleme, nezaketli sözler teatiı;lr.den son yazılarda, yeni hAdiselerln pek yakında - --
nı.. 22.25 de bitmiştir. Söze nihayet verme- zuh(ır edecci?";ni haber vermektedirler. Ayvalıkta zelzele 
Gen evvel, Çemberlayn, Fran..<;ızhr tarafın- Hamburg Fran.cJdenbladet, mlihlm karar-
Gan gene ihtiyatsızlık yapılmaması için i _ lar verilmek üzeredir. Dedikten sonra, Bü _ İr.mir, 7 (A.A.) - Ayvalıktan bildiril-
cıab eden tedbirlerin alınmasını Rcynaudclan yük Britanyanın bltnrarıar aleyhindeki cl1~ne göre, dün gece 1.35 de Ayvalıkta 
lsteınLştlr ( a ) birbirini takib eden ü,. zelzele olmuştur. · a. · kasldla.rından bahsediyor. " 

Londra ve P a ris in tek zibi Bu n~rlyat, Nazilerin, mil.ttefiklerden ev_ Hasar yoktur_ . _ ____ _ 

Londra, 7 (A.A.) _ Royter: Çember- veı davranmak nzere yeni ıe.,ebbüslere t.a- Vakıflar müfettişUği 
l aynin 30 Nisanda Revnaud ile bir telefon zırlandıklarını gö.sterme1c.ted1r. (a.a.) 1 f'oıii~mest yapmış oldıı~u ve bu ~örüş- Aın.ateronm 7 (A.A.) - Yalnız bütnn tzın_ Ankara, 7 (Hususi) - İsüınbul vakıf
lhen;, Almanlar tarafmdRn dinlenmiş ler ilga edilmekle kBlmamlf, Jzinll etrad kl- lar avukatı Ha.şirn Kameı· vakıflar mll
l>ulun.dlllu hakkında Alman gazetelert. j milen kıt'alarına Utftıak emri almıflardır. fettışliğine tayiJI edildi. 

tadırlar. Bu haberi.eri okurken acı acı d udak bükmekten kendimizi alamıyoruz: 
_ Ne lüzum va:r. l\lukatlder öl6me ha kanserle ha veremle kanı-,mak f elaket 

delil. Asıl facia sapsa.ilam y&f&J'keıı bir şarapnel misketi, b ir bomba pıırçuile 
ölmek delil miT 

blm adamı medeni baya.tın sebeb olduğu bir hasta.lıfı tedavi etmek için kafa 
patlatıyor. Fen adamı bayatın lüzumlu ıördütil silahı lcad etmek iı;ln t•r dökil • 
yor . Biri fren&"lye çare bulurken biri mlkna.taalı mayn yapıyor. Biri bin zahmet.. 
le birkaç h~ta kurtarırken biri bir çırpıda blrknç yüz cana kıyıyor. 

Her sulh devrl insanlık :\lemlnln sakat tan.nanm t amir ettttı halde her barb 
devri lnsanlan daha. biQrük çapta &Dlhlarla ıltlp !'!Üpüre<>ek tahrib nsıtalan kq.. 
fedlyor. Geçen barb tankları icad etmiş, tayyareleri daıha müesslr ı;Hıh haline 
ıettrml,tl. Bu harb bna silahlarını ve hava müdafaa nsıtalannı teı.enımüJ et -
tirdi ve yem yeni cihazJarll\ tak'riye etti. 

Geçen barbde insan uyiatı sakat kalanlar müstesna on iki milyondu. Buıünün 
mütekamil sllAhları ile başlıyan yenl harbin bWl.nçosu henüz belll deltdlr. Bu 
m ukayese önünde Anıerıkah doktoran frengiye, Franldurtlu mütehassısın kemik 
hastalılma çare bulmalar• ne hazin bir illm faciasıdır. 

~M.J..,. C.J.uı 



SON POSTA 4 Bnfa . --

( :şehir Rab erleri ) 
. 

Sehir Meclisi , 
dUn toplandı 

l üniversitedeki 
münhallere beynelmilel 
bir profesör getirilecek 

Dünkü toplantıda belediye talimatnamesinin Maarif Vekaleti Üniversitenin muhte
lif fakülte ve mektebJerlnde açık bulu-

m üz ak ereı ine devam edildi nan profesörlüklerin önümüzdeki ders 
yılı başına kadar do!durulmasmı karar. 

Şehir Meclisinin dünkü toplanbsında l Kümee hayvanlannı diri diri bulundu.. laştırmıştır. 
Vali ve Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar ranlar. kesim yeri olanlar, kesilmiş hay- Vekalet bir müddet evvel Üniversite
da bulunınu.ştur. Ayvansarayda açık bir 1 v~~ satışı yeri. bulunanlar buralarını bir- den ayrılan pl'ofesörlerlc esasen açık bu
mecradan etrafa fena koku int~ar ettiği bırınden klrgır duvar ve ~yalı :naz~ut lunan yerlere beynelmilel şöhreti ha!z 
ileri sürülerek mecranın kapatılması. k~-ı k~pııa:ıa .ayırmalı ve her bölmenın gun. profesörler getirtilme:::i için temaslara 
zalardan gelen gıda maddelerinin tnhlı- duz zıyasıle aydınlatılması ve kab hava- b~l~tır. 
linde kimyahanenin para almaması tek.. }andırma tertibatını ilıtiva etmesi ve l Üniversitedeki münhal profesörlükle. 
lif ediliyordu. Her iki teklif makama ha- pend~relerini~ deli~eri iki milimc:re!.1 re Fransa, Belçika, Amerika, İsviçre ve 
vale olunduğu sırada Kartal aza.sı Şere- geçmıyen tel ıle haneden tamam~n ortu-

1 
Polonyada beynelmilel §Öhreti haiz kim-

fettin şunları söylem.işt~r: lü bulunması ve tavanlarının sıvalı ol. seler getirtilecektir. 

- Kazalardaki bcl~iyeler gıda ma~ ması mecbu~idi~:- . . Fen Fakültesi, eczacı mektebi ispençi-
dclerini, ekmekleri kontrol etmekte, ~h: Kas~b dukkanları~~n cephel~rındekı yari kimya profesörlüğü için İsviçrede:ı. 
mune olarak aldrkJan gıda maddeJerını ı camekanlarda et tcşhır! yasak e~J.iyordu. davet edilen M. Dekenna vazifesine baş
tahlilleri için tahlilhancye göndermel_<te- azalardan bazıları bu maddeye ıtıraz et- lamıştır. :&rebiyat Fakültesi için kütüb. 
dir. Tahlilhane her ekmeİ{ nümunesinden 1 mişler, kasab1ar mallarını t~şhir .etmekte hane]er müte'hass1sı ~larak Belçikadan 
üç, un nümunelerinden b~ lira aJmakta. serbest bırakılmalıdır, dernışlerdır. davet edilen M. Ketşa?k ta yakında mcm-
dır. Mülhakat kazaları için bu bir kül- Azadan biri: leketimize gelecektir. 
fettir. Gıda maddeleri nümuneJerinin - Awupada etler camekanlarda tcş- Bunlardan başka muhtelif fakülteler 
ta'hlilhanede tahlilleri esnasında para a- 1 hir edilir. Biz de öyJe yapalım deyince, için 6 profesörle de temas yapılmaktadır. 
lınmamnsını Valimizden rica ediyoru~··• I avukat Abdü~kad~ Ziya: . Bu temaslar müsbet neticc- verdiği tak-

Ruznamenin müzakeresi hitama erdık. - Halbuki encümende azalardan bır dirde bu profesörlerle de mukaveleler 
ten sonra belediye zab1tası talımatname- kısmı Avrupada böyledir, camekanlarda imzalanacaktır. 
sinin müzakeresine geçilmiştir. et teşhir edilmez, dediler• cevabında bu. · -·----·----- -

Dün kabul edilen rnadde'ere göre: ıundu. Toptan ko··mur s t 
Kasab cmkkA.nlannın, oturulan, yatı- Kazım Şinasi: a iŞ 

lan veya baŞ:rn işler yapılan yerler ile. - Avrupa.da camekanlarda olduğu gi- fi.afi f b•t d•td• 
kaplı pencere veya rnerdıven gibi her. hi sokaklarda da teşhir edildiğini gör- arı es r e 1 1 
hangi bir vasıta ile slakac;ı olmaması ve dilin> dedi. Etibank tarafından İstanbula gönde-
·yalnız ka.sablığa tahsisi mecburidir. Dük- Dr. General Refik Münir: ri!en Hamid, kömür hakkındaki tetkık. 
ka"nlarda r""ir ıruyu tesisatı ve şeMr su- - Bendeniz, bizim memleketin Avru- l · · ·k l ~· . . . . erını ı ma etmiş olduğundan bu akşam 
yu -geçmiyen mahaPerdı? temiz su ıle dol. pa şehirler.le muk~!~se edılmemdesınl\~ rı· Ankaraya dönecektir. 
durulmuş mad'eni ve kapnklı depoya bağ- ca ederitlb temennısınr:le bulun u. 'ıev- 1 Etibank k.. - t l . . K 

d. k b 1 omur sa ış arı ıçın uruçeş-
lı akar su tertibatı bulunması, artıkların, zuubah.s madde pek az ta ılle a u e. mede yi · ı..· t 1 , b" d k . . j rmı um on UK ır epo açma _ 
çöplerin madeni ve kapalı kablara kon- dildı. . . . .. .. . . tadır. Karşıyakanın kömür ihtiyacını 
ması ve b\l kabların hergun yıkanarak .. Şehır ~eclısı ~ gun,unden ıtıbaren karşılamak için dört bin tonluk bir kö-\ 
,. mi?Jenmesl lazımdır. butçe muzakerelerıne baş ıyacaktır. 1 mür deposu d K d k .. 1 H d 
~~~~~~=====::a:ıı=====--===::c11=====-==--======·==-• a a ı. oy e ay arpaşa a. 

j T • l I l / rasındaki sahada kuru!acaktrr. 
Kültür iş ~eri: - ıcare ' er : Bir Mayıstan itibaren kömür sat~la-
M :nhal d~e:-ıtlikler için yaztlı Kalay fiatıau hakkında tah '·ikJt rına Eti~nk bilfiil el koymuş olduğu~~ 

. t.h l da 1 aza-anlar yapıhyor dan.' ~~d~~ule, D.olmabahçe, Purıs ve Çı-1 
ım 1 an ar H . d b" h 1 , 1 .th . 1 turı komur fıtbrıka1arın:ı Etıbank tara 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinde :nün arıc en ır ay i Ka ay ı al.nr e son- . • .. . . . . -
hal bulunan doçentJikler ~in bir müddet ev- ra 30-0 kuruşa inmiş olan kalay fiatları fından bırer mumessıl tayın edılıruştır. 1 

Mayı1 8 

Devlet demiryolları, ve limanları işletmesi ı 
umum idaresi ilanları --------

Doktor ve Eczacı Aranıyor 
İdaremizin muhtelif yerlerinde Jstıb.dam edilmek üzere kısım heklınlerine ve eczacı. 

!ara lhtcyaç vardır. Hek.lmle.re verilecek maa., 177 lira olup eczaeılıırınki ıoo llradır. ser. 
best. bulunm&k ve ya.şları 45 ten yukarı olmamak üzere taliblerin D. Demiryolla.n Zat İŞ-
lerı Müdürlüğüne mfiracaa!Jarı. 2117-374i2) 

Muhammen bedeli 1980 lira olan bir aded ahşab için elektrik motörlü kesme tezgAJu 
lle bir aded ahşab tçln elekt.rllı:: motôrlü delme teı.gi>.hı 23/5~ Perşembe günü .saatı 

(15) on beşte Haydarpa.şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından c:apall zarf 
wnılile satın alınacaktır • 

Bu işe glımek. l.stiyenlerin ı~ lirn 5'l lm!'u~luk muvakkat teminat, kanunun tayin et. 
U~i ve.sikalarla teklinennı muhteYl z:ırflarını ayni gün saat 04) on dörde kada.r ko -
misyon reWifine vermeleri lıl.7.ımdır. 

Bu işe aid tartnameler k.om~Y1)ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. (3'750) 

Muhammen bedeli 35ı00 llra ola.n 5000 metre 95-100 santim eninde mücelUd bezi 21/ 
5/ l!HO Salı gtınü saat !10,30) on buçukta Haydaxpruıada gar bin83ı do.bUlndeki k:om.13 -
yon tarafından açık ek.siltme u.su.llle saim alınacakt.ı.r. 

Bu i§e girmek Jstiyenlerln 262 lira 50 kuruşluk muvakkat teminaı ve kanunnn tayln 
vesallcle lblrllkte eksil~ ıünü saatine kadar komisyona müracaatları ı~zımdır. 

Bu işe aid şa.rtnameler komisyondan pa asız olarak dağıtılmaktadır. (3550) 

GENÇ KIZLAR ne tahttyyOl edeı-ler ? 
16 yaşındtt kalblerin bakikl ıırrı nedir ? 

GENÇ KIZLARIN Snslediğl bir muhitin ruhu v., ıa.tlf havası .... 

GENÇ KIZLAR PANSiYONU 
( C L A U D t N E a J.' E C O L E ) 

Hiç görmediğiniz, hiç beklemediğiniz bir mevzu... Bu gUntuı 
kızlnrı, yarının ka,;ınları ... Baş rollerde: 

BLANCHETTE BRUNOY -
SUZETTE MAiS ve MAX DEARLY 

Y ARJN AKŞA~i 

SARAY s:nemasında 

; 

i 
i 

I• 

, iLKBAHAR MEVSİMİNiN İLK ŞEREF PROGRAMI t ·-, 
YARIN MATİNELERDEN iTİBAREN 

L A L E Sinemasında 2 Süper film birden ~r 

l•RADYO SARAYI 
Amerikanın en gfizel tenoru (KENİ BEKER) ve en ateşli Yıldızı 
AN MILLER'in yara.tığı ve milyonlarla süslenen muhteşem film. 

2 • BUDUT. CASUSLARI 
Düny.ı harbinin bin bir esrar ve entrikalariyle dolu en heyecanlı 
vak'ala ından abaan tfiyük Fransu filmi; 3 ve 4 her hafta 2. Jurnal: 

Paramunt Jurnal: ( Frans1zca) Biritiş Jurnal (Türkçe) 

i) 

J 

ıvel açılan yazılı imtihanlara girenlerin im- son günlerde. 370 kur~ş~ ~k:;ıeltilmlştlr. ı Karab~k ~ok~ ve sömatok karıştırıla
tihan kii.ğıdları Maarif Vek'-letınce tetkik ... ~ıntaka ~ıcaret MudurluA~ bu teref.

1 
cak ve bır fıat uzerindcn satılacaktır. is~; 

edUm\ş ve bunlar içinde .sözlü im~ihanlara ~u nazarı dıkkate almış ve pıyasada tet-1 tanbulda toptan kömür satışı tonu yirmi 
~mıe~ .. ehak~~~~~~~~~~~~amı~~ lir dk k Ak ·ı~---•••••••••••••••••••••••••••~I '"'' B t tk'kl r · d f. t ··k 1 a on o uz unış, n arada tonu yır-
Rekt6rlüğfine ıönderllmiştlr. u e er ne reesm e ıa y;u se - . .. ı· . 1 . 

tt k 1 n trnl,.r;n harek~tleri ihtikar mahiyetinde mı uç ıra ellı altı kuruş. zmırde tonu ÇEMBERL.TAŞ s·NEMASINDA Bnelkt yazılı ın;ıt1hanlarda muva ıı < a .. • . . .. . . 1 1 
lann isimleri a.,ağıda yaıılıdır. olduğu anlaşı'dıgı takdirde haklarında 1 yırmı uç lıra altmış yedı kuruş olarak r.ııııı1111--1>-
Tıb Fakillte.<Jlnde Dr. Besim Eten, Salim kan~.ni t.akibat:ı geçilecektir.. . tesbit edilmiştir. İstanbul. İzmir ve An. 

Erkun. Sezal Bedretttn Tümay, Naci Somer- ~un ~ımanımız~ ~elen İn,gı1ız band.ır~lı 1 kara vilayet'eri hariç olmak üzere diğer 
aan, Kenan Fevzi Alter, Ahmed A.kkoyunlu, Corınth•an ~apur:ıle d'e kalay . g~lmıştır. vilayetlerin seneJfk kömür sarfiyatı on 

· BugUnden itibaren a film birden 

Kemal Seydlk, Ahmed Atakan. Kemal Ak - Macarıatana 100 ton ttftık üç bin tondan ibarettir. Buralara lazım 
gt\der O.sınan Saka, Hukuk Fakülte.'!1nde ihrQc e 'ilecek olduguv "kt rd ·· d ı k k"" ·· t• • Faruk Be.rkol, Bülend DaVTan, Ha.yr1 Çoban. . . . mı . a a g~n e.rı ece· ·omur J.1-

oğlu Hıtzt T1mlır, Tevnk Besim. lktısad Fa. ~ac;rlstan~ l!KJşti toll tıftık b~~?~.ı ı~n atlarım, Etıbank şımdıden tesbit etmiş 

1- Sinema aleminin en meşhur iki Dans Yıldızı 
FRED AST AlRE ve GlNGER BOGERS tar arından yaratllan 

B y K A 
ll .. Sinem ıcıiık sun 'atının en b!lyQk harikası ve milyonlar 

sartıle meydana getirilmiş muazzam Ş"lheser 

s 
kill~inde Orhan Tuna, S:ıbrl 'Olkener, Ah- m~:aa eih verı m\ r. 1rac 1~ ~~ı u bulunmaktadİr. 1 
med Ali öıeken, F.<leblyat Faküıtcsinde Nu- Z::ktti~~ racatçı ar arasında ta ·sım ede- İstanbulda sekiz tondan yuk:ırı kömür r 
rett1n Topçu, Ziya Somer, Takyettln Tlmtır_ İhracat evvelce tesbit edilmiş olan kıy. s~tış fiatları.nı Belediye. perakende satış- B u-. y 'İi K 
alp. • • rnet'er üzerinden yapılaea~nd:m fiatlar- fıatlannı Etıbankla, banka hesabına satış 

. 
KASIRGA 

Bugiln ılk ok'Jlların ders kesım da bir de~şiklik beklenmemektedir. yapanlar tesbit edecektir. ı 
günü teıbit edilecek Zi aat Bankanna yapak mfibayaa Etibank merkezinde bu iş'crlc meşgul 

m · Varyete sahneleri ve ~zile dıınslariyle meşhur 

HA'IAYEN GECELERi bk okul baş~~retınenlertnın Mayıs . aylık emri verildi olmak üzere ımahrukst ve kok işleri dai-
1 

~~~ün~edoooo~~~~o- . ~~~~~~Bu~~Wlün~m~~---•••••••••••••••••••~-------~ kulda ya.pılmı.ttır. Bu .toplant.ıda ilk okul Yapak ıhracının memnu olması sebe- . . .. . . . . ~ 

Polisle: 

6 lncı sınıf talebelerinin ders kesiminden bile müstahsilin fiat tenezzüllerinden za-, yesı ıki yuz elh hın lıra ohrak tesbıt o. 
sonra yapılacak imtihanları et.rarında e;örü- rar görmemesi i~in hüki\metçe Ziraat lunmuştur. 
4nımüı ve bu imtihanların intizanıla yapıl- Bankası vasıtasile yurdun her yanında -------
ması ve c;ocu.klann lehine tedbirler alınması yapak mübayaasına karar verilmişti. Mü- Mıstra gitmek mU"a~dey) ta~ i luğunc'an: 
kararlaştırılmıştır. hk okullardaki ders ke _ bayaata başlanması ir;in Ziraat Bankala- . . . . Müflis İsmail Scracüddinin başkalan-
slml gUnü bugün toplanacak olan VU~yet rm emir verilmiştir. Bankanın mübaya- Mısır scf?r~tınden: Mısıra ~ırmck ı~ın na satılan malları hakkında görilşülrnc'lt 
ilk tedrisat meclisi tarafından tesbi~ olu - aya başlaması tesbit edilen yapak tiple- 6 Mavıs tarıhme kanar Mısır Konsolos u- . b d k lar al nmalt üzere ala 

. t . ed"l k +1 b" ;,undan verilen vizelt>r Mısır heyetı· ar ı vekılcla c 7e/nH a7ar /940ıCuma gilnü saa· t-
n n .. aktır. nne avın ı en 1ymı;-. ere u:ızaran r ,., .,_ a ran '"" k . . t f d ·ı d"J . ı· lca ı arın zı 195 ... u c·1 i fb -ına airdi fiat isti~arı!l~ da o;ebeb olacak ... ve hay- erıve.ı;ı ara m .. an ı ~a e ı mış ı.r. . 14 de toplanılmasına ifl~ id~nesince ka-

m m r ı m ı a . b t van salııbler nın yapaklarını deger paha- Ve bundan boy le Mısıra kını gıtmek ı:;;- ·ı . f A1ak:ıdar alacaklıların o 
Bare~ kanunu mucibince bır derece ter 1 sına satabilmes~ne imkan hasıl olacnktır. terse vize almak icin yeniden :'\'fısır Kon- rar ven mış ır. . • 

ıçın muracaat eden memurların yazılı ya _ y. t "h )· t' ,.· t~ :-o'osJuğuna müracaat etmelidir. gün dairede hazır bulunmaları HAn olu-
bancı dil imtihanları dün ~leden sonra Ede- t.: mur a 1 ac ~ıyme P. 1 nr •1 => nur. (26771) 
blya.t Fn-külte.5inde yapılmıştır İmtihana Yumurta ihrac fia~bn birdenbire fır. 
ııo u fransızca, 41 ı almanca, 28 i lngillzce lamıştır. Dün İtalyava satılan yumurta-
ve 16 sı italyanca olmak Uzere 195 nıemur lar 32,5 liradan satılmı~tır. Gıyab kararı 
gtıımiştlr. Yazılı imtihanlara giren memur- F:atıarın 23 liradan 31.5 1irava çıkma- Djn üç esrar ve tro"n kııçakçısı Zonguldak Sulh Hukuk Hiıkim\iğinden: 
ıarm kt\~:dları bugünlerde tet.klk edilecek ve sı ihrac rizkler"nin gö.sterd:ği büyük tn- ya• alanô Zonguldak orman idares1 veklh avukat İc;._ 
kaznnanlann şlfnhi imtihanları bu ay son- havvüllerden ileri g"!lmektedir. 
lannda yıı.pılacaktır. İngiltere için de satışlar devam etmek- Zabıta dün de şehrin muhtelif yerlerinde mail Fehmi Sözen tarafından Kilimlide Gi. 
imtihan komisyonları tesbit erliliyor tedir. yaptığı ~ni araştnıma ve b:-ı.skınlar netice - resunun Aluc;re l:aza.ı;mın Karaboı'lt Kö. Nuh 

Orta okul ve liselerde imtihan Jtomi~on_ Tı f I 1 sinde biri eroin, ikisi esrar kaçakçısı olmak oğullarından Mehmed oğlu Must:ıfa aleyhine 
)arının tesbitl işine devam olunmaktadır. n p l1 n I B r: üzere 3 sah.kalıyı yakalamıştır. Kusımr,ıaşa. açmı" oldu~u 2198 kuruş tazmlna.t davası -

da Tahtaköprü sokağında 6 sayılı evde otu- .,. " 
Dün orta okul mfidürleri Maarif Mildfirlutü- Tanzimat maarifi hakkında ran Mustafa ve 11.!oruk Osman adındakl sa- nın cereyan etmekte olan duruşmasında; 
ne gelerek hazırladıkları namzed listelerln1 bir ~ O"'f~rans bıkalıların eroin sa.ttıkla.rı hnlıer :alınarak müddeJale~'.hln ikaımet«flhı.mn meçhullre -
verm~lerdir. Bugün ve yarın da mekteb mü- kaçakçılar daimi bir tara.ssu<l altına alı'OmıŞ- t.ıne b1naen hakkındaki davetiyenin UAnen 
dürl.eri na.mzed. ıısteıe:ini M~arıt İdaresine Eminönü Halkevi dil, _tarih. ve edebi- tardır. tebliğine ratmen davet.e icabet e~ınemlş ol-
blldır~ek bu lısteler, u~erlerındP. icab edr.n ;yat şubesi tarafından tertıb edılf'n T<tnzi. .. . , 
değişiklikler yapıldıktan .sonra tasdik edil - mat .serisi konferanslarına dün dC'vam e- Dun bunlardan M~tafa bır .,.!lhs:ı eroin masından hakkındaki glya.'b kararının illi -
mek üzere Maarlf Vekaletine gönderHccclc _ dilmiş. dördüncü konferans fstanbul satarken ke~d~lni kollıyan me~url~r tara. nen tebliğine mahkemece karar verUmiş ol-
•· k tı· ·ı· d ı tından suç ustu yakalanmış ve uzerındc 100 .. ,.u. mektubcusu ıy:me ı ı ım a am arımız. , b 1 t duğundan duruşma gunü olan 18/ 6/940 ta-

- --- d Os E k" t f d ·ı · · gram eroın • u unmuş ur. 
B 

an man r ın ara ın an verı mıştır. "hl de saat 10 da mahkemeye gelmesi vc-
elediye hta•istik ~ub:-si müdürli:ğO Mevzu cTnnzimnt maarifi• idi. Konfe- Sirkatten müte:ı.ddld sabıkaları bulunan rı n .. .. 

İflAs lstar.bul İkinci Memur-

tasdik edilmiş oldu~undan, Eşref Şefik bu- .şekilde hültısa etmiştir. Konferrın.cı mil- mıştır. - r 

GANGSTER 
lf tlmlerinin en heyecanlı ııı.heseri 
ve 940 mevslmtnin en bnyok filmi 

Polis Avcı Taburu 

Bnş rollerde: 
ROBERT L1W!NGSTON - JEA~ 

'I'RAVlS - JOHN CLAUDEl' 
Amerikmı polii:i teşki;Alını şaşırtım, 

memleketleri bir felt\kot gibi aşan 
b:r aret gibi saran halk dOşmanı 
Gangster çetesinin emsalsiz ma
ceraları. 

BUGÜN 
Mtttinelerdcn itibaren 

ALKAZAR 
Sinenumndtı BAŞLIYOR 

Gazeteci arkadaşlarımızdan E~ret Şetlk ranscı Tanzim:ıttan cvvc,ki Osmanlı im- berber Hasan Adında biri de düıı Karagüm_ ya bir vekili müdaf1 göndermesi, gelmeoığl 
Atabek. münhal bulu.'-:ln İstanbul Belediye- paratorluğunun maarif va?!yetini anlat- ' rükte Karabaş mahallesinde Arınudluçeşme veya vekil göndermediği takdirde dancı ·ıe. 
sl İstatistik ve Neşriyat Şubesi ~Iüdürlü~ft- mış. biJ~hare Tanzimatı müteakıb maarif sokağında 27 numaralı evde otuarn sabıkalı kill tarafından dermeyan olunan vakıaları 
ne tayin edilmiştir. Tayin keyfiyeti Vali ve hayatımızda hasıl ôlan dcjtlşiklil!i. kuru. kaçakç~lardan Aliden 1 buçuk kilo esrar sa- kabul ct.ıniş sayılacağı ve bir daha mahke -
Belediye Reisi Dr. Lütfi Kırdar tarafından lan ilim. san'at müessese!ı>rini etraflı birjtın alırken cürmü meşhud halinde yakalan- meye kabul edllmiyeceğl gıyab karan tebliği 

günden itibaren yenı TW&fe&ne başlıyacak- nevver bir dinleyidi kütlesi tarafından 1Jç kaçakçı da dii!'l asliye 5 inci ceza mfid- makamına ~alm olmak uzere ılan olunw-. 
tır. · a1aka ile takib edilmiştir. delumumlliğlnc t&l1m ohınmuşlardır. 940/ 162 ~--•••••••••-



. .,.. 
ION POSl'A 

:.. -·-· YA ZAN ·------·--
~Emekli general B. Emir Erkilet ! 
~.-... -.............. :.~~~ .. Posta ,. ~ı.n askeri muharriri f 

IB atkanlarda rahat ve emniyetin ----·-·---:-::·-..... ._ ___ .. 

bir Balkan ittihadile kabil ola- -.,......~ ......... ·~~ 

bileceği fikri çok i91enmiş ve Balkanlıla. 
nn bunca ihtilaf ve kavgalardan sonra l 
kendi ~aların~~ iyi geçinebilecekleri ve l 
me'ft.'Ucliyetlennı ancak birle~mckle ko
ruyacak.lan kanaati Ba~anlartla çok iler
lemiftir. 

Yunanistan, Romanya, Türki:re ve Yu
i<>Slavyada, Balkan devletlerinin birleş.. 
meleri imkan, fayda ve şartları etrafın

da çok ~~alar ve hatta hazırlıklar ol
ınıu;. Balkan konferansları akto!unmuş 

ve bunlara Bul.garlar bile iştirak etmiş
lerdi. 

Balkan ittihadı leıhlı:ıde vaki çalı.pna.. 
ların nimres.ml şekil~ teşkilatla.ndırıl
mu-ı Balkan konferansları .h.aUnde tecel
li etmieti. İlk Balkan konferansı,. eski Yu· 
nan başvekillerinden Papaanastasiu'nun 
tegebbüsU. ve Carna.gie eı:w;titüsünWı mali 
)'ardımile Ati.nada toplanmıitı. Müteakıb 
yıllarda, ikinci kcmferansı İstanbı.ılda, ü. 
~ncüs!i Bükreşte ve dördüncü.sil Sela
nikte içtima eylemişti. Gerçi bu konfe· 
r-anslard'a... Bulıgar~arın Ni?lıill~· muahede
sini tanımamak yüzilnden onların Make .. 
donya, Trakya ve Dobricadakı Bulgar e
kalliyet1eri meselelerini ve dola:yısile bu
ralardaki Bulgar emellerin~ ortaya oıtma
ları yüzünden daima müşkulat baj gös. 
termlş ve hatta Bükreş konferansı bu 
yüzden tatsızlıkla bozulmuştu. Soıanikfe 

ı · Hldiseler ' TALİHLİ ERKEK 
A nadoluda bir şehirde ticaret J Rak.ı şarap .su gibi gidecek.ti. Ye .. 

yapan bir genç muva!kk.a.t bir meklemen yenUe'bildiğj kadar yenile... 
zaman için İstan'bula gelmi~. bir genç cek, artanlar dOkilleoektl. Kadehler kı,. 
mla tanşn~ genç kııza talib olmuş. rıla-caktı. Evin ötesi ıberisi y!tttlacaktı. 
nişanlanmışlar. Genç er.kek, genç kız gencin iflfilıına da ramak kalm1ş ola .. 
için bir 90'k masraflar yapm~. ona bir ca'ktı. Fakat tam düğün davetlileriniııo 
~ şeyler alnuş. Kızı alıp memleketi- evden ayrıldıkları SITadaı. yeni gelin 
ne g6tüıreoeği gü.n kapıyı aQJllamışlar. de damada: 
Genç er!lrnk şaşırmış. Fakat pencere - - Haydi, dij•eookti, ,sen de kapı dı· 
~en başını 'llZat.an genç kız şaşırmasına şan. çünkü senin niyetin heni buradan 
lürz.um. olmadı~ı açiıkça anla~ış: alıp gitımeiktir. Ben bilmediğim yerle 

_ . - Sen benı buradan alıp gıdecek - re gidemem. 
sın. ıben.se lbilmedi.ğiin yerlere C!ide - Böy!e de olsa --~ taı:L. • 1 marn. . • ~-... ınısı:r. 53.'Slı .. 

M l dl
. 

1
. . 'k.a mazdı: Ya evlenselerdi. Birlikte yasa-

ese e a ıv€ye. po ıse ınh l et - L 1 ~ 
miş. ~ · mıya 'Uaşıasalard1 ... O zam.an neler ne 

G ..ıı. k ler olmamı Kadın istlvecekt1· 
enç eıı.'\.e çok · talihli imiş .. zara - · · · · 

- Kürk isterim. 
rın neresinden df.1ııiilse kArdır. Alman 
eşya ve ~L.l'"<>leri de kırzın fade ettiği- Erkek alacaktı. Kadın istiyecckti: 
ne bakılırsa. zar.arı da pek fıızb. olmu- - Şişlide apartıman tutmal:yız. 
yıor. Halbuki neler oltna2Jdı ne]pr E~ek. Şişlide apartıman tutacakh. 

Mesel.1 nişanlılık mü<l'deti bir;~· u- .K.35:iın istiyeoekti: 
zayabilirdi. Müddet uzadıkça masraf - Adada kö~k almalıyız. 
da arlaroı. Eğer genç erkek .!li~nlıhk Erkek Adada !köşk alacaktı. 
müddetinde tamamile iflAs Ptnıese bi - Kadın isti~"eeelcti: 
le, iflasa kapıyı aQmı~ olurdu. - Karada otomobilimiz olmalı! 

Ya genç kl'2: nic;andan 90nra nikAha Erıkek, karada otomobil temin ede ... 
da razı olsaydı. Genç erke'k kesesinin cekti. Kadın istiyeeekti: 
ağzımı hiraz daha açacaktı. Cruncrd o1- - Deni-zde mot~rümliz olmalı!. 
du~ da esasen be1li. hiç blr ~yi @sir· ~e'k denizıde motör tt""min edecek· 
g~yecek: müstaıklbei kar:ıır;ını baştan ti. Fakat bütün -bunlar alındığı, yapıl
aya~ kadar donatacaktı. Bu :;rüızden clığı. temin edildiği zaman er'ke'k de 
lflasa doğru bir adım d.ılha atmış ola- iflas etm·ı.ş olacaktı. 
caktı. 

y . . Dedim ya gene t.alihli erkelaniş ki. 
a g~ kız ni'kMu mü~akib de ses ni'<;!.lnlısı ni~'indan bir k ", 

"ıkarma~ıp dl\ih.'\ ] d -y-• -;,· aç gun sonr,a 
~ J • ·~~ne ra7.ı o sny ı. genç ona ıkapıyı açmamış. Penc~reden ö ... 
erkek. gene elmı keseye atacaktı. Ev- rtiınöp· g 
velce yap1lmış olan nlşa.n. n~Ah mac; . · . 
raflarınm meomuunun bfr ~aç misU . --Sen ~ ~adan alıp gidecek • 
masraf yapacaktı. Eş dost, unı.k ya _ sın.. o!:_~ bılmedtğim ~rlerP gidem~m.. 
km akraba. konu kom.,ıı davet edile • ş. 
ceJderdi. ,--., l ı 

· J .t""•' ::1-+uLAı1l 

~7~= Bcı::n~:vı!~!:u :i~7~~;t:~~ c Bun lan bı·ıı·yor mu idı'nı'z ? =ı 
ne yaklaştınlmalan çalıpnalarile geçti. 
Bu konferans, .miişkülats!z olmadıysa da, 

neticede Balkan dev1etıerinin resmr malı- <!r Yıfam zehir:eyen insan j T h ... 
!ellerinin :00. yaklaştırma wesaisine ha- Alman gazete :ve mecmuala•·ı son günleı· de Bulgariıtanta pek fa?la. meşguldürler. l fa ıUl'h lrf İStl8r 
1el verın.emeğe muvaffak olmuştu. Nih:.ı. Bulgar ~r~lını manevralard•ı gösteren -re rim Berliner !U-ıutrirte Zeitung gazete- Kolaradoda ya. Perk Vestmor 
hayet Bulgaristan o sıralarda kral Bari- ~mın çtkardığı mecmuada büyük. kıt'ad.a renkli olarc:ık neş-ı·ed:tmqt/,. §ıyan 'l'eks Davel Iiolivudda artis._ 
ıin kral Karo! ve kral Aleksandrla mü18.· na m~em.ın.el bir temel olmuştu. Fakat ile kavrulmanın bir yolunu bu suretle bir çıngıraklı yı • lere peruk yapan 
katı i'htima'li :k.art!Sl:nd.a k~tı. A:yni bu ittüak ta 9 Şubat 1934 de, Atinada bulsa ve kurtulsa!. lan tarafından ısı. . bir mütehass11ttr. 
zamanda Türkiye ile Yunanistanın kil- Bulgaristansu imza olunmuştu. Bulga· 35 milyonluk Lehistanın yardım rılmıştır. Zehir _ Onda .her artistin 

r.istansız. ünkü Bul . b sız ve h 9fik antanta karşı müctenib durmak iEte- • ç garıstan ir türlu re- ınuavenets,z nasd yere serildiğıni Daska.. 1 w-· .. 1 ği t.t tadan yapı.lın.ıı 
melerile Balkıın1a.rda. herhangi bi: c-.mu- vızyon en:ellerinden vazgeçemiyordu. 0-

1 
lof acaba unuttu mu!: tsveçin Hoı· d ' en gl, 

0 
ece mu bir bat ıkalılx var. 

harebe bloku• görmek arzu etmedikleri- nun, ~~ de tahakkukunu mümkün gö- Belçika ve İsviçrenin nasıl ;ehlik:7er~ h~-~lrak addedil • dır. Bu kalıplar 
ni sarahaten bildirmeleri üır.eı·ıne Bul- r~med~ınden. dolayı. zahıren vazgeçtıği 1 maruz ıbllilunduklarını o, acaba tetkike dıgı halde ona bir f~ınde e.n ~il.ltt 
iarlar eski taleblerini 0 suretle mutedil bır a&kı emeli yalnız Makedonya o1m.uş- layık g<irmüyor mu!! Bir Balkan devle- fey o1rnamış, .fakat May Veatinkidır. 
bir şekilde formüle etmi~1ei'di kl, dör- tu; ~u ~beble de Yugoslavya ile kardeş- tinden başka bir ~Y oimıyan Arnavudlu- birkaç dakika son- En büyüklerden 
4tincü Se~anik k.onfer.ansmda, Bükreşte 1~~1 • Bulgaristanın resmen ve açıkça ğun boynuna bir yıl evvel ve ansızın e- l ra çıngıraklı yılan biri de Şirlay Tempiin.ki. 
olduğu gihl, hhd bir ihtilM çıkm.aIDJ§tt. hızım topraklarımızda dahi bir iddiası j saret boyunduruğunun takıJmıq ol~ası h' 1 . b. • 

Yoktu· bu mü b ı1 b' d B 1 . ~ ze ır enmış ır 
Bundan sann b~~i Bal.kan :k:Qnfe- , nase e .e ız e u gans- ı ve bugün de Avrupa haritasında müsta- .. .. .. S9ri net alma rfk 

ranst akt.olunmadığı gibi i~ .<lrtık ~arici- tanla. ademi ~avüz ve dostluk muahe- kil .b'.r mmet ve dtı!vl~ olarak rnevcudi. halde olmuştur. ru 
ye nazırlan ere almışlardı. Ilk .netıce 14 delen a.ktetmiştık. Fakat o. ne Ege ve ne yetını kaybetmi~ bulunması acaba Bulaa- * A. D. Ço~ btr İngi!J.sdir. En •eri not 
~ylUJ l'9.13 Türk - Yunan muahedesi ol- <fe Dobrica~aki. i.ddia!arından bir türlü ı' ristana kafi bir ibret te~kil etmiyor m~?. 1 !'k k v • • alan in.can muhakkak odur. Süratle sblı 
mt.1.§tu. Bu muahede, mı yıl için, iki tara- vazgeçemedıği ıçın tam bir Balkan itti-ı Zavalh Arnavudhığun başına gelen R UJrUQU J8mlnl söyliyeıı bir im.sanın aöyledlklerinj iki 9 • 

fı':': müşterek .h~d~dlarmm milıtereken fakı ~usul bulamıyord~. . . fela~ette kendisinden çok Balkanlıların Amerika yerlilerinet! inek mukaddea lile, bir elile kelimenin birini. diğer el1lı 
nmdafaa.sı, her ıki memleketi al~kadar Dört Balkan devlett Baikaı\ ıttıfakını 

1 
taksiratı vardı; çunkli onu kendi araları- bir hayvan addedilir. Bir Amerika yerli- müteakib ke~yı· "' .. """" k t11 t 

d ~-~1 l 1 d k l k aktederken Bulgaristanın . . 'k b k h d 1 "~.a sure e no 
Q en enternasylAa.u .mese e er e arşı 1 - yerını aÇ1 ı- 1 na so up u udlannı garant. etmekte sine doğruyu söyletmek icab ederse bir alıt" Ve kağtdlann b.rlnd b" 'k :ıun 
h danışma ve beynelmilel mü7akerelerde rakmışlar ve ona dilediRi zaman bu itti- İtalyanın bu memlekette malum olan i ~ 1 • • • ' • • • • • • 

1 
en ır e e. 

birinin milm~linin diAer ta1-afı da tem- faka girmek salahiyetini vermişlerı.ii. J tihaları sebebile tereddu"d t . 1 ş ınek kuyruğunu tutup yemın ettırmelı -ı dığerınden bır kelıme okunulunca, s?lyle. 
!5 • • e mış t?r ve . , l k k .. ~. . . -..ı . . . . . sn edebil.mest esaslan üzeıfoe bina edil- ~yni ~a:n~nda .. Bu'garıstamn bu ıttifaka adetcn çekinmişlerdi. Bu suretle 7avallı ~ı:. ne. u;:.;-: ... nu tutup )eının ...ıen ~'.leıılerın aynırn r.aptedilm.tj oldufu·-ıö -

ırniştf. gırmesı ıçın mümkün olan her şeyi yap- Arnavudluk, itirazlarına rağmen, tek ba- ~~:~.~~.ı.1:1.~-~~.~~-~~~--~~~: ........ ~ ...... ~·_. .................................................. . 
Sofyada ve &,fya va.~tasile Balk&nl'1.r- ~şlardı. ~attA onun Nuilly muahedesi şına ka1mış ve İtalya tarafından kolay 

da faal rol oynamağı itiyk<i ederı de\~let- hılMı~ sılahlanınasına da, Selanik an· bir lokma olarak yutuiabilmi§ti. 
Mr nezdinde. bu ittifak türlü tefsirle.re l~şmaın~e, muv~fakat etmişlerdı. Bulga- Eğer Bulgaristan şu mahud Dobr;ca 
uğradı. Halıbuki -revizyouist olmıy:m Tür- rıstan ıse, _ cNuılly muahedesini zımnen ve Ege taleblerinden vazgeçmi~ ve Bal. 
kiye ile Ytınanistanın müıterek tmdud- kabul e~~ş olmaıı:ak .. resmi bahanesile kan ittifakı Bu1garis-tan ve hattA Arna· 
lt.rmı mü~ \torumak istemeleri Balkan ıttıfakına gırınemekte musır kal- vudluğun dahil olduğu kuvvetli ve nok
kadar labii bir fie'! olamazdı. F~t E~e- :mıştır. . . . ! sansı~ ~i.r ittifak halindL> tahakkuk etmi~ 
1'• inmek :istiyen ~ bunu ke.nıd.ine doıllt Bir ıki gün evvel de Bulgar ordnsu-. ol~ ıdı Lşte :ve ancak o zaman bitaraf ve 
«mnBl!. edinen Bulgaristan bu Türk ~ Yu. .. na giinu olan Senjorj bayramında g<-ne. 

1 
mehib bir kuv,.et kütlesi olur ve bita

nan muahedasinde ken~ kar§' kuuJ.. ral Daskalol kralın ve hük:iımetin mü- ra.flığmı kendi kuvvetile temine mukte. 
~ bir S8d manzarası gördn. Bu. göı-iij meuilleri önünde söylediği nutukta ~oi- dir olurdu. Yoksa Bulgaristan gibi Bal. 
dıoğruydıa.ı yalnız Bulgaristan. haksızdı.~ t"araf, tamamile bitaraf kalmak için eli- kanların ortasında kalrn~ küçücük bi:r 
Çünkü Bu.lgaristamn hudu<llacmı Egeye miı:dm ne gelirse yapacağız> demişti; devletin bitaraflılrtan bahsetmesi ve son
kadar iev.ii etmesi için ıetoografik, tarfüi gQya Bulgari.rtanı. ~rta:acak olan yegA- ra da cistiklfillni muıbafazıı ve m(ldafaaya 
veya iktısadi ciddi btr .sebeb yoktu. Ta~ ne çare bitaraflık mı~ gıbi. eğer bitaraf- ha.zır. olmaktan dem vurması yalnız gi!
~en de Bulgaristan h.L~ı· vakit bir Ege lık bir milleti tecavüzden kurtarabilse Wnç değil, tehlikeU b1r gaflet eseridir. 
de\•leü olmamıştı. idi 19'14 de Beçli.k.a ve 1940 da da Norveç Bizce Bulgaristan ve diğer Balkan 

Bulgarisbının mahduci ithalat ve ihra· kurtulabilirdi. Bitaraflık artık ne bir milletleri için bugün ittihad mümkün de
Qatı i~iıı Vamanın gayri .kA.fi gelmesi gi- Zll"h. ne bir muska ve ne de bir büyüdür. ğ.ilse bile kat'i bir cesaret ve cüretle H
bi bir hal mevcud olmadığı gibi ilerlsJ Zaten biuat general Daskalof ta, bu bi- tifak etmekten bafka kurtulus çaresi vok. 
~~in de böyle br ihtimal yDktu. Bahusus taraflığın Bulgaristanı karumayaca~ını tur. Bulgaristanın tereddüdleri Balk;nın 
lbByle bjr ihtimal o!sa da Yunanistan, anladı~ için. o beylik bitaraflık duasın- bünyesini ~·alnı~ çi.iriltilp uyıflatan bir 
Sırbistana yaptığı gibJ, Bulgaristana da dan sonra cBulgar milleti .istiklalini ve maraz değil. ayni zamanda harict büyük 
tozan muahedesinin şartları dairesinde, su.lbuntt. müdafaa e~e hazırdır,, deme- ihtiras ve tehlikeleri Balkanlara c.ezb ve 
bed.'eağaç veya SelAnikte bir serbest 11- ~ mecbur olduğ'unu hi.asetmiştl. davet ehnekte olan bir afettir. Bu sebeb-
3.tıan gösterm.eğe hazırdı. Fakat Bulgaris- Fakat general. Bulgar milletinin istik- le bu meS'ele bir an evvel kat'ı şekilde 
tan hem liman ve hem de koridor istiyor, lll ve su.Thunü :fakir ve harb sanayfi ol- ortadan kalkmalıdır. Bulgarların d't. 
~ani Egeye iktısaden deği'l., siyaseten ele mryan kC.çttk btt- memleketin ve 6 milyon Balkanlıların da ,,se1Amet! bundadır. Bi· 
inmeği cTillyordu ki, bu hu!\.!Sta istmad ntınısun çıkarablleceği küçücük bir ordu taraflık kisvesine bürünüp tereddUdle 
edebileceği tek bir huk yoktu. • Ue nMtl müdafaa edeıbileceğini bari öğ- g,eçirilecek zama.nlarda değlllz. 

Türk - Yunan ittifakı Balkan itt1fakt- r9Mıe de bu suret.la herku sıd k.Pndi yağı H.. '/I. E-rkU~t 

Olıagucıılarıma 
Cevablarıın 
Bay~.> a: 
- Evlenmek jıUyoc.sunuz, kimsesiz 

olduğunuzu düşünerek kendinize m.ü -
fiıd olacak bir ailenin içine düşmek 
:istiyorsunuz, içine gir!!<:eğiniz aileye 

çok Jaydalı olacağınızı da temin edi • 
yorsunuz. Bana bir de resminizi gön• 

dermişsiniz, karakterim hakkında bır 
fikir verebilir. diyorsunuz. 

Mektı.i:bunuıu okudum, resminize 
baktım ve size de hak verdim. Ne ça • 

re ki, henüz evlenmek iç;n icab eden 
şartları bir yere to.plamamı, bu.1 wıu • 

yorsunuz. Şimdiki halde şu dört aylık 
vazifenizi bitlrlni~ tonra kendini'ıe bir 
hayat yolu seçiniz, biru varlık edini • 
niz. o zaman bana btr daha 7auıl'Srl .. 
nız, olmaz mı? 

Aı·21unuza uyat'ak reaminizi fil'tıyo· 

rum, tabii me1rtub daha evvel o yolu 
tutmuştu. 

* A<iapazarda !Bay .. o. Y .• ye: 
- Sizin ıiçin uygun deAildir, bir rbat

kasına bakalım. Daha enrel muhitini. 
zi gözden geçirelim. 

* Ankar.ada Bay Zihniye: 
- Mektubunuz üzerıımde iyi bir te

sir yaptı, samimi :buldum.. jnanıyorıum 
ki emiz kalbli, doğru bir gencin eli?P 
den ç.ıkmıştır. Fakat evlreU1 tahsilini
zin henüı :bitmemiş. sonra da yaşınızın 
pek ıkii.çük olması ıbakı.mındaıı anunu
zu yerinde ıbulınadım. Vazifem size 
biraz daha beklemeyi tavsı) e ,etmek .. 
ttr. Acele etmeyiniz, hata edersiniz. 

* NaziUide Bayan <H ... ya: 
Size istediğiniz malO.matı t-0plıya • 

nk tı.usust ibir mektubla ıeevab vere -
ceğim, ~ bir baf1:a kadar bekle .. 
meniz rllzım. iE.'YZB 
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Denizden gelen Kral 

=-
Zeyneb kendısıne doğru uçan kağıdı 

yakalıyarak okumağa başlayınca daha ilk 
kelimede yuzu sapsarı oldu, gozlerı ana
dan fırladı, nefes alab 1mek ıçin elbıse

sınin yakasını parçaladı. 

Bu kağıd. yoksuılar evi müdürlüğü ıle 
Saide Hanım ve Nusret Bey tarafından 
imza edılmiş bir ve.5ik.a idi. Bunda, aslı 

Naklf'den: Reşad Elırem 

«Son Posta» mn edebi tcf rikası: 5 

Bir kadının çocuğunu alırken ölümüne sebcb olduğu 
iddia edilen dck ~orun a2'ırcezada diğ.er bir davası 

daha olduğu anlaşıldı 

1 

yorsun? Hayır yavrum artık atılan ok 
geri dönmez. Annenle baban her ne ka-,..,,,,,.-., _ _._~~~"i~Ö~~=====================~~=====§==::==:=:=:=:=::=:; 1 'dar bana cidden ana:ık ve babalık yap -

e 8 m mışlarsa da onların hakiki çocukları sen. 

~ Jil\ 1ii5b T [M} ı, T (i6\\ ~ z "" ' U /A. t/f!J sin ve kanun bana miras hakkı verdiği 
~ ft ıi< lU tPl ım lU K lU U lU WJ ft '\f ~~:: ~~i: ·;;~~,~·;:~:y:~k~~:~~~ ~~,: 

ben de çalışır hayatımı kazanırım. 

n~li bil,nmıyen ve bir haftalıkken y0k- Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand - Ben sensiz ne yapacağım? 
sullar evin.n kapısına meçhul şahıslar ta- - Seni büsbütün bırakacak değilim 
rafından terkedilcn bır kmn Saide Ha - birine çarpıyordu. Öyl'O! ki. fena kalbli evvel senin dediğin gibi mirastan rnah- pek iyi ettin! Düşün bir kere, sen bunu Naciye. Annenle haban bana karşı 

0 
kcı

nımla Nusret Bey ~araiından evlad ola . Naciye bi'e telaşa düşerek ona koştu. rum değilim; binaenaleyh senin bu ka - her zaman bilecek ve. yerli yersiJ.: vakit- dar büyük bir iyilik ettiler ki, scnın ka _ 
rak kabul edilmekte olduğu yazılı idi. - Zeyneb, kendine gel~ Aman Yarab. I ğıdı bana ve başkalarna göstermekte lerde ima'ı sözlerle bana telmih edecek. bahatin ne olursa olsun, onların yoklu • 

Bu kağıda i!işik olan ba~ka bir '..ayfa bı. ne ettim de bu ka~ıdı ona gösterdim. maddi bir mcnfaat·n olamazdı v~ bunu. tin- Aman Yaz:abbi, ne facia olurdu bu! ğunu ve senin yalmzlığmı bıraz olsun sa· 
üzerinde de Saide Hanımın el yazısile şu Allah rızası için bana övle bakma! Ne o- bir sır olarak pekala saklıyabilfrdin; fa- Sesi yavaş yavaş yükseliyor. irade va na unutturmak için elimden geleni ya • 
cümlel~r mukayyeddi Juyorsun? Aklını mı kaçırdın'! Korkuyo- kat her zamanki gibi hırçın ve kıskanç metaneti yerine gelmcğe başlıyordu. pacağım. Senin evini idare edcceğım, da-

cBu masum yavruya. aslı nesli meçhul, rum Zeyneb... huyun galib geldi, beni ezmt>k ist('din, bu - Evet, ergeç bunu senden olmasa dıma ve hizmetçilere nezaret e<leceğim. 
hatta isimsiz kızcağıza kendi öz evliidım Zeyneb hala bir şey göremeden ona defa muvaffak da o!dun. artık geriye gi- başka birisinden öğrenecektim belki. .. Evi, sen mektebde iken. lazım olduğu gl. 
gibi bakacağıma, onun hakıki ana.o;ı ola-, bakmakta dev:m P.~i~or ve bir düzüye: demeyiz, olan oldu, sc.>ninle kardeş olma- Şimdiden her şeyi bilmek ve tedbir al - bi çevireceğim; fakat bütün bunlDr uzak
cağıma yemin ediyorum. Onun ad:n· Zey- _ Aslı neslı belırsız. yoksullar evinın <lığımızı. ana baba bildığım ve hürmet mak daha muvafık oldu. Sus ağlamaı Yal tan yapılacak; yani ben artık :Ou evde 

0
_ 

neb koyuyorum. o. ben:m gözünü dün _ kapısına bırakılmış bir çocuk! diye tek- ettiğim kimselerin benım hakiki anam ve nız sana şimdiden haber vereyım kı ara- turacak değilim ve sana aid olduğuna vic
yaya açarken tekrar kııpıyan zavallı yav-ı rar ediyordu. babam olmadıklarını ve be~ım aı-.lı nesli ~.zcia her şey d.eğişecek~ir. Bir avukata danen kail olduğum paraya dokunmıya • 
rumun yerine kaim olacak ve şayed Al- Naciye bu kağıdı saklama~1~1n:ı adeta belirsiz, sokakta bulunma bır çocuk ol - : muracaat edeceğin~. v1~ mırğa~ hakkımı sa. cağım. 
Jah bana tekrar bir çocuk nasib ederse de, pişman oldu ve yaptı~ını telafıye çalış • duğumu öğrendim. bunu bir dalın hatJr- na bağı~ladığmn soy ıyece ım: ! _ Hemen şimdi mi gidivorsun? 
Zeyneb onun ablası olacalt \'e onunıa ay- tı: dan çıkarmaklığıma imkan yoktur. - Hayır, hayır, avukata gıtme~ Para . .. - : . 
n; hakları haiz bıılunacaktır. Bövle bir ı-cyin olmasına imkan Bu sözler Naciyeye dokunmuştu, }uç- me~eleaini ortaya atma! Vallahi ben senin - Hayırğ hırka~ g~~ yaz~yet.\ t~~ami~e 

Bu yemini. büvük bır sevgi ve şefkat- yoktur Ze meh. mutlaka bundn bir yan- kırıklar ara.:;ında ke~ik kc.sik mırıldan • paranı istemiyorum. Sakın benden ay - Jha
1
ta et~e e

0
ve .. ednd ıtme t' ~~ u ma d: 

ma>'<a başladı: nlma! Sen gene benim ablamsın! Zey - ça ışacagım.. mu. e wr ın :ı ~e~ . le Zeynebi bağrıma basarak tekrar E'diyv. lışlık var. s kt be d k v t ı ın bır 
Z b 1 'kl f 1 k - Bunu n""ıl yapt.ım? Nac;ıl ya-o. hm? neb. valvanrım san~ beni bırakma! B.m ' me e gı ece sın. erase ış er ı rum. O, bundan böyle Allahın ve kanu - evne güç il e ne e.:; a ara : ..... - ~ 1 l'k' "d 

nun huzurunda benim kızımdır.> - Sus! dedi. Filhakika bu kMıdın or- Hiç böyle bir niyetim yoktu .. Vallah, bn- de para canlıSl değilim. avukata havale edeceğim, em a ınin 1 a-
Bu satırları okumak genç kızın üzerin- taya çıkmasile bir !'.flY değişemez. Ma - IAh seni ümnek istemiyordum. Zeyneb acı acı gülUmsiyerek ona bak- resini ona tevdi edece~im ve bütün bu 

d~ öyle müt'hiş bir tesir yapmıştı ki aysk- demki beni tamamile evlAdı manevt ola- - Sen hiç bir zaman fenalık yapmağı tı. muameleler bittikten ~oma buradan ay -
ta durma~a muvaffak olamadan olduğu rak kabul etmişler, kanun nazarında se • niyet etmezsin amma gene yaparsın! An- - Kaç gündür para .. para deyip duru. rılacağım. 
yere çöktü, vütı..ıdü titriyor, dişleri bir -1 ninle ayni haklara malikim. Yani, biraz cak, bu defa bunu bana haber verdiğine yordun? Ştmdi mi ona ehemmiy.t vermi- (Arkası var) 
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C İKTISADl TETKİKLER :::J 
~~~~~----------------------~~~~ 

Almanyanın harbden evvelki 

C Güt\üN ADAMLARI ~ 

Norveç Hariciye 
Nazırı Koht 

iptidai madde kaynakları 
nereleri idi, bugün nereleridir? 

Norveçin en iyi gazetecisi, en meşhur 
konferan~çısı ve en asabi adamı 

Norveç hariciye nazırı Mösyö Hald -
van Koht hakikaten ,Unün adamıdır. 

KendJsini o'kuyucularımıza tanıtma • 
Bu.günkü harbin neticesi üzerine mü. ~ y A z A N .lir ve nüfuzu altında olduğunu da unut- dan evvel Mart ayının son ıünlerınde 

eGir olabilecek ve harbin çenre&ini de - Alı· ~ mama!ıyız. söylemiş oldulu nutuktaki ıu cümlelere 
ğiştireıbilecek en mühım amil!erden biri, san Ediz İsveç g;bi, Norveç de, Alr.;anyaya, baş.. göz gezdirelim: 
harb sanayiine yarıyan ıptidai madde- lıca olaı:ak demir, bakır ve çinko ihraç et 

1 

Mösyö Hal.dvan Koht diyordu ki: 
leri tedarik etmek meselesidir. Muhanb lar zikretmişti. Bu makale sahibinin fik- 1 mekte idi. - cGünün birinde düflllan bızi kor • 
taraflardan b.iıri olan Almanyanın ,pti- rine nazaran Almanya, harb esnasında Danimarka ile Holandaya gelince, bun kutarak boyun ea"dirmek ~erse _on~ a • 
dai IDAldde bakımından ne halde bulun- ipitdai madde me3elesini şöyle halletme- Jarın Almanyaya temin ettıklerı faydalar, çıkça: cHayır! Olamazh d'.yecejim. Ar. 
duğu.nu anlıyabilmerniz için, onun harb- I ği düşünmektedir. bilhassa gıda maddeleri bakımındandır. zı teslimiyet eylemek kendımizı köle ba
den önce harb sanayıine yarıyan iptidai Yağ ve yiyeceğe müteallik yağlı mad- Alman faşizmi. buralarını bir zahire ve line sokmak demektir. Arzı teılim.iyd 
maddelerden neler istihsal ettiğinı, ne -

1 
deler: Senede 150 bin ton olmak iizere bir gıda ambarı telakki etmekle bera • edende hayat hakkı bile kal&JllllZ. Nor • 

r~le~e? _ne g~i ipti~ai maddeler teda-ı Danimarka, İsveç, Norveç, Finiandiya. ber, bunlar vasıtasile harb şeraitinde bir veç ecnebi ~yunduruAu altı~da. yap • 
rık ttığinı tetkık edelım. Holanda ve Polonyadan. üçüncü memleketten gı<la maddeleri te- yamaz. Bu böyle olursa hürrıyetıne ebe-

1933 ymlındanberi hummalı bir faa. Demir madeni: Almanyanın istC'diği dari ketmek noktasınqan da istifade et- . di bir su~t~e veda. ey!emesi fcab eder. 
liyetle harbe hazırlanmakta o1an Al - kadar, fsveçten. meği düşünmekte id Muttefiklerin taL Memleketımız zengındır. kabul edıyoruz, 
manya. her şeyden once gerek iç, gerek- Bakır madeni: Senede 20.30 bin ton, bik ettikleri sıkı abluka neticesinde, bu fakat nüfwrumuz azdır. Harbe hiç b&.7.lr. 
1e dış iptidai madd~ kaynaklarını ge • ı Finlandiyadan. ihtimalin suya düştüğü maliimumuzdur. lanma~ .. Buna ratmen düşman~ 

1
olanca 

nişletmeğe çalışmııtı. . . Kurşun: Senede 5-10 bin ton. Polonya- Almanya. bir harb vukuunda gerek gı- kuvvetımızl.e .mukaveme~ edec~ğız.t 
Almanya, kendi memleketi dahılın - dan da maddel . b k d k ıh b Koht, sankı memleketinin bır ay aon-. . . . erı a ımın an, gere ar sa- . . . . d 

dekı ıp~daf madde kaynak.larını ~u usu]. Çinko: Almanyanın arzu ettiği kadar, nayiinde kullanılabilen bazı ham mad • ra istilAya ujrayacatını bılıyor u. 
lere muracaat ederek gemşletmege gay- I Polonyadan. delerin tedariki bakımından Polonyadan * Mösyö .Haldv.an K.oht fevkalade çalış. 
ret etmi•ti· .. . . . . . .. 1 Mösyö Haldvan Koht uzun boylu. ta • kandır. Bır dakıka bıle boş durmaz. Dur , · Harb sanayııne yarıyan dığer bazı ma- da genış mıkyasta tstıfa.de etmeğı duşü • 

a) Kendi memleketinde yetışmiyen ve denler: Mahdud mikta da olmak üzere nüyordu. Almanya Po'onyayı işgal et • müssıhha, yakıtıldı bir adamaır. Saçları maz değil, duramaz diyelim, çünkü bu 
istiıhsal edilmiyen iptidai madde'.erin ye- İsveç ve Norveçten. r ' mek 9Uretile, bu dtlşüncesini cezri olarak beyaz ve dimdiktir. Fakat ~çlarım~ a~- tabir daha doğru olur. 
rine kalın olmak üzere yen: hır takım I K est • Alma . •Y• h t t tb 'k tt• laine olarak kqlan 90k genıı ve kömur Hariciye nezaretinı deruhde eyleme • 

. er e. nyanın ıstedıgı kadar; aya a a ı e ı. Cea bak l d B' N iptidai maddeler bulmak ve bunların ıs- ı N . • . .. kadar siyahtır. ur ıı ı ır. ır va - den evvel gazetecilik yapmıştır. orve • 
tih.c:;alini arttırmak. 1 sveç, orveç, Finl~ndıyada~. Düşman topraklarını zaptetmek sure - kitler Oslo üniversitesinde profesörlük çin en parlak. en muh.ın gazetecisidir. 

. Keten, pamuk, yun:Az mıktarda ol - tile ı·ptidai madde temın· etmek Alman- · · · Ed" b b) İhracatını tasavvurun fevkınde art- .. · • yapmıştır. Tahsilını Bonn ve ım o - Makaleleri lezzetle okunur. 
tırarak ele geçen paralarla, gıda mad.. ma~ uzere: Isveç, Norveç, Finlandiya, !arın harb planlarına dahıl bulunan bir urg'da tamamlamı§tır. Finlandiya ile Sovyet Rusya arasında 
delerinin ithalini azaltmak pahasına da Holan~~· Polonya.dan. U:Suldür. Nitekim l9l4-1918 muharebe • Yorulmak bilmiyen bir adam olarak sul:h yapılmadan bir kaç gün evvel bir 
olsa muazzam bir iptidai madde stoku 1 Tabu bura~a. z'.kre?i!en rakamlar, ta • sınde, Alma~lar, ~gaı ettı~lerı d~ş1:1an yetişmiş ve hllen de öyle kalmıftır. . gazetede ne§l"eylemiş olduğu makaleden 
yığmak. mame~ t~hmınıdır. J<.s~~n. bunların e • mem eketlerınde~ e!de ettıklerı ı~tıd.ıt Otuz yatında iken filoloji ve lskandı- §U satırları alıyoruz: 

c) Nihayet harb sanayiinde kullanılan hemrnıyetı de yoktur. Muhı~ olan no~.ta, ~addel~rle,. harbı bırkaç yıl tema?ı et • nav edebiyatı profesörü olmuştur. . c- Şimdi hazırlanmak sırası bize düş· 
iptidai maddelerin memleket dahilindeki Alm~nl.arı.n ~aha harbden d~rt beş yıl on- tırrn~k ~a~ın~ bu~uşlardı. H~tta, 1914 Otuz be§ y8fında methur edib Henrık mÜitÜr. Kara &ünler yaklaşıyor. Bu defa 
istihllkini asgarl bir hadde indirerek. c~, b~r ıptıd~ı ~adde kayn~gı .?ı~ra~. ken: harbınde, ıptı~aı m~~de .mesele~;ı. ~iman- İbsen'in hayatına aid mühim bir eser neş zayıf olan hiç bir vakit belini hükmiye • 

bunları münhasıran harb zamanında kul- dılerınden ıst_ıfade etmeğı duşunduklerı ların harb ~lanları uzerıne bıle. tesır yap reylem~tir. Bu eser tam on iki cild tuı • cektir. Cesur olacağız! Her ne pahasına 
]anmak üzere muhafaza etmek. memleketlerdir. Harb başladıktan sonra maktan halı kalmamıştı. Mesela, Roman- muştur. olursa olsun cesaret ile hareket edece • 

Mesela Almanya, mensucat sahasında- inkişaf eden vaziyeti! bakacak 0
1ursak, yanın işgali münhasıran petrol temin eL Çok mükemmel bir konferanscıdır. ğiz!> 

ki i tidat madde ihtiyacını karşılamak Almanların o vakitler tesbit ettikleri mek maksadına matuftu. Ukranyanın is- Avrupa ve Amerikada zaman zaman kon Ayni cümleden 0 1arak tam iki ay ev • 
üzer: • .sun'i ipek ve sun'i keten istihsa • planları, bugün teker teker tatbik saha- ti'ası, gıda maddesi ve hububat elde et- feranslar vermeğe davet edilmiştir. vel bir ecnebi gazete muhabirı i.e :.ap • 
Jinı azami bir hadde çıkarmış, ve bun- .sına koyduklarını görmekteyiz!. mek içindi. Almanlar, bu işgal ettikleri Şimal ülkelerinin tarihi ve menşeleri Dllf olduğu mülakatı nakledelim. Mu .. 

1 · d ipek ve keten ihtiyacını Bundan maada, hu memleketler silsi • yerlerde, hiç bir şeyle mul<ayyed olmıya- hakkında derin tetkiklerde buJunmuı • harrir ona Norveçın ııe diye Fınlandiya-ar sayesm e, rak k b .. ~ l"" b'k 
mümkün mertebe ltarşılamağa muvaffak lesine. Macaristan, Romanya, Yugoslav- de ~e aç~ 

1 
~ «Y""'67a .. ~su ~ ~at d~ e. tur. ya yardım etmediğini sormuş, nazırın ce 

olmuştu. ya ve hiç hesabda olmıyan Sovyetler Bır. re ne u ur arsa a ıp goturur er ı. Norveçte alelekser profesör Haldvan vaıbı şu olmuştur: 
A1manyanın, daha harb başlamadan liği ile. Sovyetler Birliğin~ bağlı olarak ~~anların harb ~Janl~rı, düşma~ ~ - adını taşıyan Mösyö Haldvan Koht f?.v • c- Bizim yerimizde olmıyan bizım fık 

bir hayli zaman önce muazzam bır iptidai Estonya, Litvanya, Letonya gibi Baltık razısınden maada, bıtaraf arın. hntta bıı- kalade azim ve irade ıahibi bir adamdır. rimizi, hareket tarzımızı hıç bir vakit 
madde stoku yığınağa başladığını, muh. hükılmetlerini de ilave etmek lazımdır. z~t. k~n~i müttefiklerınin toyrak~arında- Çok asabidir. Sık sık öfkelenir. Hiddeti anlayamaz ... 
telif tarihlerdeki iptidai madde ithalatın- Almanya. harbden önce. mesela 19~5 yı - kı ıptıdaı maddelerden azamı şekılde ıs - karakteri kadar .serttir. Derslerine, hat - Bir devlet evvelemirde kendi emnıye
dan ve bu iptidai madde it- lında, gerek alıcı. gerek satıcı sıfatile Lit- tifade etmek de vardır. Geçen Dünya ti bürosuna gittitl vakit, çok defa Nor - ti ile m8§g\ll olmalıdır. Kendini evvele • 
halatile, .istiıhsalatı aruındaki nisbetsız- vanyada b"rinci mevkii işgal c•tmekte Harbi, buna çok güzel bir misal teşkil e- veç oduncularmın mUU elbisesi olan kah mirde korumalıdır ki başkalarını koru.. 
likten pek güzel anlıyabiliriz. I idi. Litvanya ihracatının hemf'n üçte biri 

1 
der. Sonra, bu.gün, Danimarka. N·Jrveçin l •e rengi 'kadifeden yapılmıı elbısesini gi- yabilsin. 

Meseli. 1936 yılında Almanyanın sa. Almanyaya gitmekte idi. l9il2 yılında Lit istilaları da bunu teyid eder. yer... (Devamı 8 inci sayfrı..la) 
na~ ~tili~a~ 19~ ~n~i btihs~ ~ - vanyadanAlmanyawiliraçedilenk~e-I Almanyanın ~tidai madde ba~mın. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
viyesinden bir hayli aşağı olduğu halde, nin miktarı 375 tondu. 1!"135 yı1ında bu dan dışanya ne kadar ve ne nısbette muh ( E • ,.a • t ·ı ı· ) 
iptidai madde istihsalltı ve ithalatı. 1929 miktar 1865 tona: 1936 yılında ise l!.ll6 taç olduğunu daha iyi anlıyabılmemiz 1 ~ rzıncan .. a ınşaa 1 er ıyor 
~n~n~nbkhQll~k~kti.D~ekhl, tooa~kscldi. için,~cim~t~aim~dclHinAlmany~ ~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

0 zamanlar Almanyaya giren, veyahud 1 Bununla bağlı olarak Litvanyada Al. da, ne nisbctlerde istıhsal edildiğini kı • 
Almanyada istihsal edilen iptidai madde- man sermayesinin de gittikçe artmakta saca gözden geçirelim: 
}erin bır kısmı sarfedilmiyor, stok o!a • olduğunu ilave etmeliyiz! . 1935-1936 yıllarının istatistiklerine na
rak bir kenara yığılıyordu. Bu sureti~ Ayni hali Estonyada da görmekteyiz!. zaran Almanya münhasıran kendı iç kay
Almanya, .. h:1'be .gU:r~e~ muhakkak k~ j Almanyanın Finlandiya ile olan eko • n~k~~rından olm.ak üzer~ ihtiyacı olduğu 
oldukça büyuk bır ıptıdaı madde stoku nomık münasebatı da, bilhassa 1933 yı • ı :>unun o/o 12 sını, petr<'lun 'n 30 unu, ba
na ma!ik bulunuyordu. lındanberi, sıklaşmıştır. Almanya, Fin- kırın % 20 sini, çinkonun ", 68 ini, kur· 

Fakat Alınanlar, bu ıptidai madde sto- Iiind"yadan keresteden maada, bakır, ni. şunun % 39 unu, demirin 'r<ı 25 ini, kete
kunun ancak muavyen bir müddet için kel gibi madenler de -.atın almaktadır. Me nin '1ı 60 şını temin emektedir. Buna 
kendilerine kafi geleceğini hcsabladıkla. selıi Almanya. Hitlcrin iktıdara geçişin- karşılık Almanya. kauçu:{, pamuk, nikel, 
J'ı için, harb şeraitınde komşu. mcnılc~ct- den bir yıl önce, yani 1932 yılında F :n - kalay gibi iptidai maddeleri % 100 dııa
lerden istifade etmek çare1 crını de d~ • Jandiyadan 26,5 mılyon marklık kereste rıdan tedarik etmek mecburiyetindedir. 
şünrnüşler bu memleketlerle ticari. mu • ıthal ederken bu m ktar 1935 yılında d"r- Fakat. bu maddeleri komşu meml~ket • 
nasebetlere girışmişlerdir. . hal 42 mı'yon marka kadar yükselmiş • }erden de tedarik P.tmk imkanı mevcud 

Fakat Almanya için b~ da. ka:! değ~ldı. tir. Ayni vaziyette bakır madem için de değildir; çünkü Almanyanın komşularm
Sulh şeraitınde norma! tıcarı munaseod- söyliyebilir·z. 1932 vılında Finland'va _ ~ada bu maddeler h;ç yoktur. Onun için 
ler idame ettiğı bazı komşu memleketler, dan Almanyaya ihraç edilen bakırın ~ık- Almanya, bu maddeleri temin için, ve • 
harb şeraitinde kendisine ma~ ~crmıye • tarı 30.7 bin ton olduğu halde. J93fi yı .1 yahud bunların yerme kaim olacak mad
bılır'erdi. İşte Almanya ~u gıbı vazıy~t- lında 56,4 bin tona kadar yükselmiştir. deler elde etmek için binbir tedbire baş 
lerde, münhasıra~ ipt daı . ~addn temın İskandinavya memleketleri içinde Al. vurmaktadır. 
etmek müli.hazasıle. bu gıbı me1:1.1~k~t- manyaya ıptidai madde temin etmek ba - Harbde zaruri olan diğer jptidai mad • 
leri. bir yıldırım harbı~~ ışgal etmegı, 8 a kınımdan en mühim rolü oynuyan İs • 1 delere ge1ince. Almanya onları şu mem· 
harb başlamadan ~k onc~ tasarlamı_ş b:ı- veçtir. leketlerden tedarik etnıekte idi: 
lunuyordu .. Nitekım Norveçın ışgalı. Al. 

1 bu 1• , hayata tatbıkin- Müttefikler Fin1iındiya harbıne mü - 1) Petrol: Almanya muhtaç olduğu man arın p an arının . . . · · d 
sk b . d .1d. dahale etmek istedıklen zaman Alman • petrolün % 70 ını ışandan tedarik et-

den ba a ır şey eğı ır. . . Al · 
~ .. . . .. h ların gösterd:kleri ha53asıyetı; nıhayet meğe mecburdur. manyanın harbe gı~ 

Almanların en buyuk asken mute as- .. , .. .. .. ı .. . . b 
d b .. bul b ' b H sse Norveç kıyılarına mayn doxulduğu za - meden once petrol ıçın aşlıca kRynak o. 

sısların an ırı unan ın aşı e , . .. .. . ·· 1 k 
d~ı.. 

936 1 nd d ~ bi d bu man bir gece içinde Danımarka ve Nor- !arak duşundüğü meme et Romanya, 
aııa ı yı ı a yaz ı6ı r yazı a, - t ·d· p 

1 .. kü' h b' "h' 1 1 rı'nden veçi işgal etmeleri, hep sveçle olan ra- kısmen de Polonya ı ı. o onyanın pet-
gun ar ın en mu ım mese e e . İ s tl B" ]'.ıt' '.!H 

b
. . . 1 k t k · h b art bıtalarının kesilmemesini, yanı sveçin rol mıntakuı ovye er ır ı6ıne geçtı •• 
ırınm, mem e e e onomısını ar ş -

!arına öre organize etmek olduğunu izahı bir iptidai madde _kaynağı olarak elden için, bunu hesaba katmak tabii mümkttn 

t ğ g 1 t ı kaçmamasını temın etmek maksadına değildir. Fakat buna karşılık Almanya • 
e me e ça ıprıış ı. · · · d · · 

G harb başlamadan bir hayli zaman mebni idi. nın Sovyetler Bırlığın en bır mıktar pet. 
öncee~~manların tanınmı~ askeri muhar. A1manya İsveçten, demir, çelik. balur, rol tedarik .et~i~i. muhak~aktır. Lakin, 
rirlerinden biri cHarb esnasında Alman- çinko, sellilöz gibi, d0ğrudan doğruya 

1 
Sovyetler ~ırl~ğının hergün artmakta o. 

yanın dış ticareti> adh yazdığı bir ma • harb sanayiin.de kullanılan maddPler iL ı Ian petrol ihtıyacı kal"§ısında Almanya
kalede, nerelerden ne gibi ve ne rnik • hal etmektedir. Bundan başka İsveçtn en 1 ya, ~dutu ve beklediği kadar ı>«:trol ve
tarda iptidai madde tedarik etmek müm- büyük silah tröstlerinden ı:ri olan Be -1 remıyecelf de aşiklrdır. Bu takdırde Al-
kan olacağına dair ihtimali bazı rakam. forsun, Almanların Krup firmalarının te-1 (Devamı B incı sayfada) 

Erzincanda muvakkat barakaların ini aatı ilerlemektedir. Yukarıdaki resim
lerde muvakkat bir çepe ile yeni Erzincanın bir kısmı görülmektedir. 
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ıement. om. SoTJttler Blıtlll. Mlllr. Japon. mlDdu 90k daha alır •Jl&t ~er. tln&d IWlbll e&JU,..llm. ha alratll brar1ar lttihn MUemlJMe~ Kmattm l1Mhır )d, kendtalni amirllldr 
._....,.. lnet. llldpdl&u " LlhallJa et. 8cm hWl11lrrla ..UHll bülcnda fikir Cemberlayn, icabında Finlandiyaya Df bu te~ Mrut ilbat etınl~. meıvıtlinde tutan ehıımııniyetll vazife • 
tileri bulamaaktadır. edlnebllmet lçlıı 8ll'f Bl8ftll •1Jatı he9b et yardım etmek üzere hu1r]anan ilk kuv - Çlrçil hareklb kontrol edecek nun uhtesfnde kalmalıdır. Fakat kendid-

HMlıVe • .,... fncila .._ 111Dba "9 ..,.AA••• emtntm. vetleriD Büyük Britanyada alıkonulmuı • w.di ettlitlmlz vHtfeyi. amirallılm 
mallere cenl»lar PrmflJ ....ı.ı oldufunu, hunları tak!ben sevkedilecek Bu kabine azuı bayatmda veya ua- biltila .-.. tectvn •ini olaca mahi-

r QlllllleNJD. 111s1n1..,.... edent demli- olan chıha bOy(lk Jnıvvetlerin l'rmaya nın ftZifelerincle deli.ıkUkJer yapılma- ,ette teJlkki ederse. bmıu bam bil~ 
Celae .,.1ee.den ftftl awtan bır= ~ tar ~: g&ıdertJdilini s&ylemis ve demiştir ki: ama muhalif oldulum numasım elbette mesinl kendfslnden beklerim ve bu tat. 

ilin 7!= ~ _::r .;aı011ftr ata Blru pru&q ~ Allmıınnın Norveçe sevkedilecek kıtaatın orada tazammun etmes. dircle, halin fcab ettirdiıtf hattın tedbiri .. 
met -•-· _ _,.. brada namell6b o14a1ana daır a&Jlenen yapacaklan tesir sev!dyatm stıraUle d\!- Qemberlayn bu milnuebetle, l 1 lıfa. ıt aı.e.tmL 
W• ..,.. ..m. ..u.n .. cnaplar -.•nara uoot f!tan•1&1Jnı: 4olt1anmmn lfl, Non-eçin açık ltalabilen tektük bfr YJSta. Cörçll. ukeı1 koordinasyon komi. t-Dberlayn l&IJMiai eble bltiımittilt 
llmcb: •Jeenler tarahııdan eesaretl8rlnt ım.. ~t; d•an. kaç limanını yapılab• !ecek ihraç hareb. tesi :relai aıfatile. Lord Cbatfieldf fstfhW Bir kere daha marla 16ylerim Jrf. iMi 

1 - IJillllmaıbDID ~ turm 1anmmn saferden ~ ft bu.,._ tindeki aıllratle miltenasfb olacaktı. Bu etmeel teklifinde buluncttııunu hatırlat- mG.ttl11 gQnlerde. harbe devam mabadi-
llUll td'Wlt """"'-.. .. ~ ~Y ld1eU m1"81tbta tlllal MaıllU& llzım ..ı- ha:reklta daha fdla -mi ta!-.liı edflmesl mıı. ~ Mkerl koordinasyon knınts- le «•tntlerimlzl ar.ırmanuz daha fsabetııo 
... ıtenma • m.nde - ı a _. .. ıe - dJliDI ~ Jı:a&ntM:rlL VuQetl vahim • lüzumuna kani olanlar vardır. yonu namına genel kurmay '90erı lc"lmf- it olur. 
mllUr .___ ...... bir Jett1Nrek d~ yardım ıtmemt • V aziyctin ümi dz o.duiu pOll ,ce tesfnf idareye kabin'! tarafından aalAJU. Har.b malaemest. tayyı:re, tan1r, tGPt 

1 - .....- imi....,• .....,. -. • ıenm JOttur. B' .. . ~ttar kılındıltnı sövlemtş ve demlst r ki: m6hbmnat imal edl!rek daha fazla en.., 
a:wn•ncla ..-ıs bldlıll .....,_,. mab • lfalliWyetfn ......_ berindeki temi ız kaniız ~ ~vıyn kuvvetleri ıelin- ~~L bu karar 

0

muefbtnce, harekAtm w daha fazla hüsnilnlyet ı&Rennek .. 
- ....._ wıdlr. tn· cbueye kadar bınrusbe mıthdud kuvvetler, her RÜnkil kontro'u vazlfestm denıhte c- mindeyiz. 

1 _ TJCı un ~ '*'111. hava Jlafft • lforveç hlıdllelertnln Franaa 1l- limanlan işgale ve muhafazaya kifa· ----------------------------
.... kıpt- dll'MI Jııılılls ............ ı~tn ll!'tnde JaPtıtı ~ DlefiUiJbahs ederek fU ye~ edecekti. Kuvvetlerimizın Trond- Eskı· meb'us Sırrı Akdenizda vaziyetin 

pek yakında tavazzuh 
ellll8Si bekleniyer 

'* tltl aıalct•. IÖldlrl Dbı ftmlf&lr · h~~ ~pta muktedir ohımadıklarım ~-
O-•..,..'lll al r 1 71',,. hmlllamnJt Prana. metaneUnt lılr kere daba labat dul\imuz zaman çelıilınemız mi yoka 

alıhaltl .......... Ilı Dfts'n ........ J&P. etmı.ttr ff bu mall6bi19Un Jl'rama tlzerin. yeni bir tefebbüs yapmak Ü7.ere kıtaatı- Belıı·, g"' ,. hakkmdakı· 
- 1""5rs" cıa.. .,...,. bındllhııe I01'Ul. de Jlıl>btı J'llf,ııe teafr, taarruzla daha fld- mızı takviye etmemiz mi dojru olurdu? .ı 
.._ 0 t ıd'ar; .._mı lıslll'IDe bir 11m&11 detll htr aurett.e mlcadel• hmuaundatı u - Fikir bu, ilk teşebbilsten sonra yani va- l&bkı·kal 
k;o , n M ı• --- _,.. w mec _ mtnt ~. zf~ _ _!knidsiz olcfutunu g6rdükten son. 
111 an ' lıldDe, llllldl ,.._ buıthl be- • Tlrldye alkhetlnl malıafm :Oi: ... tunm «eri çokmekle dolnı yohı CS.t.nfı 1 llM1 IQfmıılla) 
11U&* MI la - tlllllyacatuu ıi&t ecir• • etmlt old~ hdl tarafından 1911ıctı.1ı bitin 1114 DIW' ve , .. ._.. 1 llMl ••••> 
ledı. ._ -~ 'l'll*bıe: 40nMIDl mu • deliDerile tesbit ecfilmJftir, ildir. Bu1ı1ı 1*111rllr'Jııll nıa.a. IGIWr. a. 

ç.-· ı.,. .... ._....... bafaa ec:0ıar. Jılllll'; mldafaa tııldbirlctni ~J~nllNzın abınate uıt-amwnm iki Suçlunun ubrf !JUlhkemeye verilme. ler blrtll JMJqJra. Gtltlll wk ....,.. 
fatlzahlar - MISİ:ıten .onra, Aftm. ta. artı&lrlnaMadr. Yam w Ortıslarbül 'ta • Amili vardır: lilıiD __.; mektabJarmda komutanla• caktır. 

w _,.n. JSımnt. ...... -1 e&tl • slJe&lmls· Alrdeü momusun normal fekA- 1 - Tayyare brarpblan &emininde- n hdkGmete kar'1 itaat.idile w erduyu Oldre ~ de ftltlDu fl1le dl • 
... nHp1v. hlHmM eıtı'pmg m&blal 0- ..... .;.. IQ 0 re •••?lal ....... Jrf fmkAD1Jzlık. vatan mAdefıam Vaztfelini yapmamaıa ıor: 
im malin terb meebar olfilar. Bitin Jel- (Aa!DllU') • ...._ talmlD edNlll lllıl: S.: 2 -: Alman takvive kıt"alarırun sürat- tetvl keden cilmlelerln 1nılunmuld.lr. ...,.._ lllJ1ll ~ JalB8 lıllM 
• ı.at •ttdıfk Teote hUIUle p11a ID'"mel· dJler her le ~- Dfjer me~lann muhteviyatı müd- • -.111W1 _ _..nras•. GallJ ...,. -

(Jllnt»el'laJD 8llm "?/ - lıllre • .,... prdettnden slJlde olamt&ar • Bu Yuiyet bqaamda. lnıvvıetlertmfzi deiumumilikqe takibetl icab ettirir ~ dtlllı: fmmtllD. t.ıal18IUll uılııllt JaMlleW 
1ra'tA1IJ _, uhızla ~-- hbktlll c,,_L.u • Trondheimde tuttutumu.c tekdirde, • hiyette ~ ahldm• ammlllye da- lmerlnde tA111r lcrUIDa ta'.,..Mllı *-* 
llıen .at..n DJhld• w bl.peltl1. bılltt • ~ radı ve malzemeyi. '8.fl'f tabii bir nfsbet freslnde adU •ahbmelerimis t..ımdan cfellldlr. 
m9' taraftadannm flddeW aJJattan anam. Banun aftellleı1Dl tamım• akcllr edı,o.. dabi'inde teni mecburi~tinde kalacak 1 da aynca takibat yapılabilir. Bu hususta 0&711 muharibUk IDnBlllnln Od toCall • 
ela .ı5se w. Tam "'1 mada Alona &fren rum. ineç matbuatında po&mn•t mablıetin. ft son derece ldUltvetli kunetlerle kar. astert ceza muhakemeleri usulü kanunu- w **' sn-da .....,.._ ..._.. olma • 
~il de~ JUl!ld• ,.. llnllftL dl tefalrler lntlfl,r •tmıf olmuına mütee1 - talı,ıcaktık. Şimdiye kadar alınan nP.tf• nun Rkizinef maddesinde sarahat vardır • ...._ lnanmetr llotlr. 
Oemlıl'llllJn Mdl lıl: lltlm. 'Öm.idıllsJ1tlm1nl it.de etmeleri tabii celerden hüküm çıkarmak hususunda faz- Bu itibarla SJ.11Çhı hakkmdald muamele - - - -

x.... .... ~ ...... ~ da'YUlll& la acele etmemelerini. meclisten rica~ mevzuatı kanuniyemiz bikimJerlne uy- 11 wapurun m· gı·ltereyı 
0"8D a11 cini. 1111 u1mr1 harüM ut • JUdm .-. ......,.... .._...,.. Bbıl ali- derim. gun olarak bu tarzda cereyan etmekte-

tmda ancak nltalnıla IDhM wnlll1eeell _ Udar td• 191'. bir lld ....ıı.a ıelecet oıaa Afma.,lann Utifadele..f dfr.• • • • • kal.L 
mı ı6Jı.n&ttlJıı. Allıılrlertmlll 'Mrhanll mu- flltlJetler dıelll. Deride •ım•cat t.ecıbırıer - Almanlann. bu muhareıbeden bazı 1&. lf Plf llf Mft U1 
••raıa aıo,.bdectk • ufM .ır. tlÖT. dir .... ı..eo btlk6meU ft mllletl. berbanll ııı--1e1er temin ettntleri pyet aşikArdır. lkflSa"f t&lkt.kl&r ..... 
ıememet ICID ~ no~ dHta ter • talJ'lk brfmnd• ~- alpaet.lnl ta - Fl • ıt. bıa lltifllde.'eri pek pahalıya aldık· ,.........,. 1 lıılll ••k .. ) 
elhe meebar cılnnqtum. JCltutnnmD An • kite el'aD almB llller, idi delUl9 ba bfta- ları da muhakkaktır Terazinin hane ta- ~ ele iN iee Wib ... 8wftll Hun-
clatlneır'dml tetlldlllnf. datla lalt ıtnlnden nllllm. - m aubutb taraf ltettmde - rafa ~ni kestirmek beniiz pek , ..... -. 7 - ., .... ) ter firm••mp teklifi dilerJ,eriae DU8l'8ll 
lllllJordak. ..at kH , ... rtndlt .._,ün !:a, b;= > olacatını Omkl etlmk lltıe - mevBimafz olur. Muharebe henüz bitm• manya, befhıea petrol ÜlÜJ8C1111 ._aa. daha milsaid aörilldQlllnden bu firma 111 
dııa 1er1 çetmek zaruretinde taldıt. Andıds- fnegr • mlştir. NorYeÇin bilyfjk bir kısmı, heniiz yadan temin etmektedir ti. ....t. 1-U milzakereler w. Ancak bu firma va. 
._ rio"Mllld• tok 41e11a WtDtll llall .. -·'·- ~~enlertnln li~~denbine Almanların elinde deıttd!r. Kral, hükO. -n- t kadar tutmütadlr Alman zfyetf ahire dolayısfte fn'8Ata bqlamô 
-.. dc'aU haltbDda ın utü talallltta ......- ma ...... ıua &lftll eden Haı-YIAe kuT • meti. el&n Norveç topraklanndadırlar ve wv- on • tt.... MJr6nıetlnclen mllaalle llllltlalin-
laulwımoMen tcUnlb .....,. Olül.. -' Yet •Rlıtmet hmuandatı karanmmıı ı... müite'Yliye kar'1, biıtmle bir safta müca- 1 orduaunaa bafla bap lldiıria bir or<bl dl w NBt fiaıl n teslim mfldıilt19-
flk!Jecet olan uter ayısını nar.an dllbt.e • ... .,.. ... 111....._ 91 "' lıerarnm. de'eye devam etmek tzere j(erl kalan oldulmD bava bVftUerbdn t.ı.b!W. 1'IMlıt bıft w _..if"hhldMa ıblıeaml
tddnn Dllw' taaftln .Almanlar elterlnde mı alenen ı.nllt eılQdlltDı lnanmat ilt.t • Norveç kuvvetlerini bir arayıı toplıya- ı çok petrol ist.ibJik etüjini dÜfÜDünelr. yecelini bildirmesi ilzerine b(a malol1. 
hlan~ WID ~... ~Nlerlnt rmı. Bununla beraber J&P&C&tunız 8l1'k1 - caklardır. Alıman1ann. ihtiJaçlan oldap miktar • calı ve ne zaman eliınke ~eçe~ maltlna 
haretet.e pUrebDtrlerdf. ~ =. .. m~~ manıı taıacatım En mfthlm mes·le dan bir hayli u petrol tedarik edelıildik- olmıyan netlceal metkü bir hlenlD io-- ,._. _ _._ nm ,. b6yle .-,n ._,, • ..,._ da-
~ ı mıta a.to la1IM wrmeden Trondaym mahare'telerl Almanya .milkemmelen mflcehhez, bil- laini kabule nıeebuııl&. MUı-W '* ..-wı. akdi Hl •ekalM 

r1c aU lılr - 9Mfmılla llımll ..sa llabrt • ___ _._, -~ 1 ba yik ordalarile o tadar lyt bfi vaziyette. 2) Demir: Alman- Mmir 0ı+a--..... Vek&ktiw mMmla ..1t..aı-eır da-
,.Wertmllln "" uterıertmımı clı4den talc • Hvu---.u ıa.,_...ea n " mıntat&Ja dfr ki, iter an, başka noktalara taarnra . ,_ ~--- "_..._ 
cl1re f&Jm lf)Cl&ttnl hlrmetıe amnat ide _Alman tat"'9 tztaatmm mittnaJft bir 18. edebilir. Taarruz neredeD geline l(ftlllft hemen hemen kimılen lneç ve Narv~ Urelere nihayet v~. in 
rllll. kild9 akm ...... -... Glrud*ta, mey - IÖtiis aermeye huır obuk azmjndeyjz. ten tedarik edebilir. 8u&ia Alwya. Mumaflı firma mflmıesslti ıfltereyw 

QembedaJll. w.... rte'a&bdn felölmda llleıtmld .. bafw ..._.n * do olaca - Hayad ve en mühim mesela hazar bulun· hele Norveçin iyalindmberi. JÜÜMljı ~ ~a:"' MOnakaN! J:::~ 
AJmanJvat ,..,CMtn tun I• llalllı:leret :'::::,. ~ T!Mıdeim'dt tanarete- mamı7.dır. !arak İskınclinav,a demirı..ine ahiD bu- çin l81'fl ..... ~ bl1dlrmlt oı. 
cllmlttll' ld: ...utlnln a!:':';,. a::w:1 :'::~ •pat.er ot~ kaçırdı,, ~l.nle i lunuyor demektir. mMJa -.ı.er. MIMlra»t V.ıraı.tl bit Bao1n1-:U--.-: :':!:':9-~:':: lapClfmmıdan blbaber del1Jdit. Diler taraf . Çembetlayn, 811züne devam ederek 3) Bokait: Almanya Doaiı ihbyacmm l>ir taUbOde 'bll'J,mmıt '91ildir. 
• • .. ı.a ... ı.1 S..8" 91 tttabbidnde b11- IÖY~ tlemittir. ancak 'Y• 1 iDi dahildeD temin edniliyor- On bir vapur ın.wına l6'1flk eclea 
le tendlmlll a.hllJV lıdMle1lıl1lrll flbln • Jmws t Ronet !llttmetı. Jf,...w bT Milleti yaiWl lımkUer~ aldatmak • d Geri ~·•-- ~-= ... .._.... y mftaJıel'e vafutl ~ lbarettiı'.• 
dl'Jfm. -·-Y • temem Jılecli.s, azaıan. birç<ık defa.1• ur. .-um_. -ı-- q-. -- -
~ ••4let = ~ ~ --::U. a.::. =..:I dUtıer otob~ kaçırdı. ciamlesıni -~- l~vya ve Macaristandan ltMl eWli boJ. Al•anlar deniz tiearet 

Haw,,. .Andl.Jsnes Mterlert, timdi tn_ lWmdı. Tıvnd:J: IMll"""'d&N; bat ~ladılar. Bızzat ~n, nutuklarımdlll bı.,11tlerle kapamap çalıpaaktadlr. _ ele 
......,_ .... ., bll1m1IJadu 19 eeau111 .._.... tlılfa1ar idi •••ssellnll b1t _ rinde cHftler otobüsü kaçırdı> dec:b~ım 4) - Kereste: FinlAndlya, bveç ve fi108UOUD 1uz OD 
...... """" wfllb• ....-011l81l nlha- lmnk. 1- • ,.,.._ ..._-. Trond ~ ~bahse~ Zıra. Sovyetler Btrqinden ithal ett1li teres • befl'1i kayhettiler ,. '*:'"t':.. __.. twnl -. 1 t .... OIDt8 ini :veı_~aıJmıiu. ~ ~bındo çJ'! telerle bu ibtlyacını tamameu &fderebi • 

lla 1 _ ...... & ... " ........ ftst. lliJDtab, ...- ............... bfltt -ırıı.an hükünll . k fazU ·ı... .. ı:. __ lir LllDdra ' (A.A.) - AmlnDlk dalnllDla 
Mertnt tıdllll9..,.. '* ıuss:a. !la e&tlk- .-. 19 balm -ırun elalak hlJl8met 1- enn pe mu--..- · . ldlcllrdJllne 11r9 ı :m.n tutb•l'dılldllll 
lll'lnt _._ tMIR ılı ıMll ... Iaralar ela ı.,au lılr ellemm:l)eU babdl. Kdmın. landırıldılma. kani bu~nmakla beraber. 5) Çinko: Almanya çinko lhtıyacını tıs bm..& 1'arft9 imeaıfa _.. • ..._ 'le•• 
a1tan• ......,_. .,. •mı--. ... ..._ ...._ JrOi 11 a'Ovlll • wlırlt8' '8lllEtl ettik. nihai zaferımıze olall ıtimadunı muhafa- men ltlal ettllf Polonyadan; klanım de ı.ıuı aoo tdn tonllto • • 9 bM-d9 11 • 

...., ...... .-.& ': '' 1111 ..,._ .. 1llt Jalda Jlrlw •• *. Jud 'ftoadhelm't • =ı~e:: ~ :!':'..:: U:,1::. 1sveç ve Noiıveçten tedartt edebilir. ...a p MnJ _.. .... BmlN,. 1111111' w.. 
_... Wlllllt ifa• Pf • •• • Mtt;,._ tuna ıtı ı aı t, •• ,.,.... mabftlllet:: yıkJ•llD t.eblikenıa yakııW1&mı ve 8) ltm"fUD: AJ:manyanm Polonyadaa. ıa aw' ı n•'ltıa ...,MIPUr 
llrbatn ...... • 1111-* '~ı lt:~ 1111- .SR • 121 .., ,. Ml9D -ıeaun AJ - f(imıdüııütdrak ettiiini zamıt iyorum. Yupllavyadım, ve UkmdlnaVJ8daD te. Dlpn!M __.tlll -oma ..... • 
..,.._ ...... • _,.; dı 1 tu-a.. .....,. .... •21 • 1111 iddia edlyord~ (Bu cümle o kadar *~tarla ve ltiJ'alar.. darlk edebl!ecelt kurp.ın. onun ihtiyaçta- nQ&towq, ba mret.lt • lmı ol•Ul&m'· ... 
llltetdlldld ~" • w ""•TA 1• .._ .. ~, ~,R ı•ı~ •••taıa!'_ .- aıma, la kaqa!anmqtır Jd Çmlbmlajn meelist rma cevab vermekten got uzaktır. Jwbden e"'81tt taanMo mlClllnnllll '7ts. 
• 11111111 11 T d?r. , - 0 "'" • ._._ •lllWD- llilktita daftt etme'9 mecbur o'nıltm'.) 7) Bakır. YQpllavya. l'lJılbdlya. t. dt 

11 
..... :. ":::"' ..:...= ,,,.':"'~,-; :. 1 

ili Neıı •eclleır• •aiJed t4SYeç lu. blu..- 118·•cak ....... veç. ~ A1mmıJmm Jıusclekl .=:. :-" ,: =..: M: 
...... Mn1tWI - ......,.. ıatmm. L.-1...1-..I- Jm k 1.ıw~ 'L-'-- 11:6 -'L .,_, -· tnf 'L-- 3 o ....... ..,, ı s w ..... blu• lln? ft 21Uklaıtnl lforftl ~ • ffa ~va U11AU"" uniyaeınm an..- 7111 ~ - tanlftılı* ..._. Lef .,........ dııa bU. 

._.. 1111 .._ _. ... aılıM 1111mt mh \ ..... lllllD ..,..a.bd. laar1kul& denler vardır ki, bu. denlerda iltifade fllıyabtl!r. mJ1 Glıhlwı blllalr ~. Dil to , 
._.ltlltsıa Wı fm!a JllJcllı• ,...,_ A.. dt Mr _.al 1 •* wııııı Dbraman ·~~·.-v~~~ ;An~ 8 - Nikel: Alman,ama Dibi lhtıfa • aUMnhak tıl?.JJb .._ ~ "!!..!.'!!'* ~ • .. •**'' r Psc .. lılr lııalllm ,.._,,..,.. ... _ ,..._ iM• Mis ... ,_ ... !:~.-&aalr'ld•~•. ,..a, eli. emm aneaık afak Mr lnmnm PmlAncll•a llbm npadar - _. '""9DUua .,_ • 

w hlt? tt ,, .... ._.. .... bldıll .._ ._ ..,_. J&J a •• &al» n eı .a-i ~ ':t.!:!-.i! = h:f0i.--s · ve lf«'ft9 brp)!JaMlJI'. # ..-. • tentldllre.,.. M lllr. &w, iRi mara..ıe malııılillle •twadl ._, .;r- bela °""' ,ea lht!Ja A .._ ___________ _ 
Kit....._ ...,.. w••••a .-..,. M. ._.,._.,..._. ,..._ 1a11ıflıı111stn ~ ~~~ : ~~ 1) ftn: AlmnOY• ~ • BanDn adamfen 

il baMdllt. ......... w A..a Kwra - 4lmlr ...... ......., w kltR mlllıetıerın -.uuw ._.... er .--.-'"4 vmtrüya w AmlrllradlD twln etmekta 
_. liltlll '2r clutle tlllrl ,,..._ f"'9 illa,,..._ ell • ............ lddiMI ~'alanmm. ~-m makudlarma ldt. 11ub f81'81t1Dde ta .. ima bnlrla tal ( ........ 7 MI .,ı ... ) 
... ...._ wwtrlı• .... .,. • 1' rhz l:llMI .arertt1e1lll. ~ ..... dmlr J01- =•t edecet :.;~V:an:::.= •. ......,.. l a.. ..,ı. ww& temm ıaıı .... Bla 
... lellD • N111 • P2 •• ....,..... lan ..... ...,.llllt ..-;...,. ...- TeJa ve t::=1'yaratmaktm im.er edelim. IO)Keten: Almanya, kmdillm - o. ~ mp• için harbe I01mıut 
:.:-. 11: '.!::;- :...a:.:: :•.;. ..... O:::t.ı:.:"c;'· Al.. Kayga edecek zamanda delilia. Mllttehid lan bt.m Baltlk ~ Polonya ~ Andf•ld mMafu qlamek 1 • 
~· -' ~ 3111 ıallwtııldlla 1111 •:tıe ..ur el&e obr>MY&, .narı 81klatt&nnmruz, d1tünizi ft Bolhdadan tedarik ecllMllr.. çln bin bir fedakArhk ile lıamlacbim'11 
.lılrt ta;.,... ..,M cdl1 -rı11r. - 1ılle -..=-...:ı;n;;.-:,.=-. b:: mJnn•mı:ı ve bO.tüD kuvvebmizle. biitt;Uı Harb bqlamacfan ._ AhMDJamn Jmnetlerl, lilAhlan urfeylerne!DIL be-

•ıhl• M1Ms'nl alrMest anwnı tot POmlltt '" === ::ı:~::ı . .::1~~ iptidai madde kaJuk1arı bunlarda. Harb cam•m•z icab edecekti. O vakit b~ M 
..,....._ "" ....... ._.,d• ... BrManJa ~ ,...._ ld tllldrl ber • pwmg JAıunclı• bqladıktan .-a bu IWDleketlerda ip-~T 

JIDI k•u* ._ ....W 'a,......... _ ı.a. ıts ll'ı dlr. •T..Jd~ mlai ohmwu tidal,madde temin Mmlk: BuaJa U. J'iDllndb'a •asaıula 11.lDa 
4-11: ............ nlll s.ysla lıalbrü ~ ,...... .... ilan ha - " • ) 8'ı em] utlerln AJmanva•a kar- • ..ı...1-- __ ....... h' ıll --
.. mtl'-ıll 'Sidtts'l'ln ............ nQMe POlrlJID tnsalll • ...... lnsftetle • .Askert mlfavtrlerimtz, ba nevi mtlna- a m L,_ ppdcblı vaklt ,,__.. -·re ~ ıs" .. 
•~eeellal MIJ?r ıs•. dlllD dald• a • ..-- ........ ,,. k119larm tıehlilre arzettilinf anlattılar ft • lfyul vazlJe&leriııeı we4Jlbnf ton0lı™A eminim Bwwa i. 

Çembatça; ...._ f1J1e ..,_ ...... ..,... -.., 11maa1m a.an lttlJl • münahplara ~it icin bizi davet b) Kilnab» JOllarınul IU"beatlilfneı çin size daha evveld• cavabum .... • 
llr: ....... w Mn lr. ldf dllDll llankl• ettiler. c) Almanyanm bil iptidai maddeletfn Jbaı 

.Bu .-.. lıılMdlıifb Japlsls '9lldlll ._ .ı.u-. 41e11a lliMle w daM falla tuv • Fakat böyle bir 1811 biz kabul etmeyiz. karfıhlını ,. dhtzl• veyahud malla ka- ._., ba _. '9hıl pek fazla mite • 
... bmhr!r itin .... ..._ ..._. ,..ı:. wt _......... ..-.ıDıılE alahfhMIJmllf Demokratik bir memlekette tenkide~ ... +•bilmek 1mklnlanna balhdır - _, __ .... _ 
.,..... • ...W ftzl)lllll uı"Mlıeık m ..,.,..ıer ...........,, s. l2Jdım •net ni oıanamaz. Ancat. bu tenkidlere m• r-- ' 14 -* eJ1edi. Bidm blfhca 1D11WDWUl8 
lltlt rl!I at • ıaa ıa _....., tola tol .-. ~ 111. elMt ıı 1lalanan tU9 • rm blan)R m.ı ~ ~b mevcad ~ ~ilttela ftk~!.':r~~'!'4,. ':i~b~ tam menaetle l8Dacil eleanur41r. Bt. 
iedbıru dlmanmaılc wmc1hıde bJdllr. vet.ıertn nl.lbeU ne olma olluıı, RorveoU lma olıuD bndller1Dt miıdafaa edebil- w!LrlDI -Uıı ™W .... ..- J'O Mnyanm en IUl8eil mamJeJreti,a. itte 

.Gat pld&, Gellla .. .W.6 l• _.Mılleı'IDe 11111wn:a: tül9 etme : melidirler. Kabine azası aru.ııda an1q- ki bflttn bu lptlclal madde bynaldarını lılll tereddlde 18\fbdan de Mı llliıh!I 
..-, .. ei'fh'• dDıoe.,.,.-. bit otı-e• mleaıdt m-. mazlıklar bulundutunu ima edenler ol- da bmaba katmak va ona&&'• tedbir alı. mla 8f]a ...._ JL ... 

Ho"ec; cenubundan l«'I ftldllt harüıtU~ mtdltıOe Almanları pMlriemeıldıt. du. Bu gfbl lddiılar yakıp abııaz. An. mak ~~. 
Oelibol11 r1c·.- G1U edlllın• ..... ~ -- JltP1lJa JD1Zda anJartzl* bt'tfen JOltur. ıra- .... Ali .... 
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ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: DANİMARKA MASALLARI 
Bıra Mtitelleftn 1f1 w Mahalle 
N. tfOJ adı 

l Berber Mehmed otıu Ha.w.a Bub. 
9 N. Baharyan :ipekli kumaf • 
! Koç0, Toma Fırıncı Hp 
4 İsmail Vefa. Mat.ba.a Hub. 
5 M. Nulre Galib Eld1vencl ııı 
6 İstepan Kadın fapkacısı ııı 
'l İ. Haydar Dl.f tabibi • 
8 J. Ve.sko Paspas • 
9 A. Rul6sl lpetıi kumaş • 

10 Bünyamin Yünl11 kumq • 
11 Afot Kille maddesi Atar lll 
12 Şerif Kadıoğlu Kahveci ııı 

13 Baltkı Boetaneı !ip. 
14 Sotya Hacı İlya H. Manto Bub. 
15 Aristit.t La.bat>a.titi. Matbaa. • 
16 Ahmed ve Alt Atçı B.P 
l'l Rasim Kahveci Hub 
18 Fevzi Karaçetln. Kahveci a 
19 Mehıned Kahveci ııı 
20 Mehmed Kah'Nd ııı 
21 Qmıan ve Hakem Terzi ııı 
22 Mustafa Ladik Teni 1t 

23 Basan Tütüncil ft Sucu B.P 
M 1brahlm Kahveci Hub. 
25 Hakkı Bootancı H.P 
16 J. Vesko Paspu Hub. 
27 İatepan Şapta • 
28 Bilnyamln Yünlil tumıiş a 
Z8 Roberto Moncerl Dokumacı 1t 

29 İsak Bananel MaraJllOS ııı 
30 Adela R&k1t1 Gömlekcl • 
81 1stra.tl Teni • 
32 Kazlovat n şeriki Benatnel H.P 
S3 ihsan Ya"t'UI Terıl Hub. 
14 Bfiaeyln Kab"8Cl • 
35 Dr. nkr1 Senet Alltıı tıbbiye • 
16 tıhami Bata ıtültth' mecmuaıı • 
87 SilltJDWl Topuz Bostancı H.P 
88 Rıza Kalrvecl B.P 
19 1'Ullall Vefa Matbaacı Hub. 
40 Koçıo Kaba ca 
41 Osman imıet Boyahane .. 
42 Bilseyln Kahve ııı 
t3 Bedros Teni ııı 
44 lsmaıı Vefa Matbaa ııı 
45 Agob ZamcOÇJan Ka hvecl • 

46 Tahsin Ba.tmaz Avukat JI 

47 Emel Alt Güven Tüccar • 
46 Ali Kahveci ııı 

49 lsak Traves Ram kundura ., 
ı;o Jozef Kapuano Komisyoncg Hub. 
61 Jtnef Xapuano Xomisyouc• ıt 
52 Nadire Kevser Terzi ıt 

53 NMilre Kevser Terzi • 
64 Krom Limtet f. • 

55 K.roırn Limtet fJ. ııı 

56 M. Rlfat ve iŞ. Muammer Mina 
Di.f macunu komandit flrtetı • 

67 M. Rlta.t ve Ş Muammer :Mina 
Diş macunu komandit ıırt.u • 

58 Ahmed Nuri otel ve kıraathane H.P 
a9 Kobento ltlradetler KmlllJODCU Bub. 

Adres. 
Sokak N. 

Hoca Ban. C 8/l 
Yerli Mallar Pazarı R. 111 
Muradiye c. 45 
caıaıotıu Y. n 
Yerli Mallar Puan R. 1/1 
Yerli Mallar Pazarı R. 117 • 
Yen1postane caddeal 18/J 
Yerli Mallar Pazarı R. 117 
Yerli Mallar Pazan R. 1/'l 
Yeril Mallar Puan R. 1/1 
Reflt et. B es 
Küçük Ticaret han bilA 
Sergi m~anı 208 
Fındıkçı Remzi 55 
Ankara c. 71 
Vezir l.skele$1 44/3 
Atabek han 2 
Kahraman H bil& 
Kazaater B. blll 
Meydamık H. 1/l 
Meydancık B. ıs 
Letafet han es 
istasyon dahlll blll 
Roza han bill 
Sergi meydanı 20CS 
Yerli Mallar Pazan R. I/7 
Yerli Mallar Pazan R. 11'1 
Yerli Mallar Pazarı R. 11'1 
Kat1reJ<>tln R. ıt. e bila 
Hoca hanı 5 
Artaryan H 5 
Vakıf Han C. 10/1-3 
Orhaniye C. 121 
Letafet han 4 

Muhslnoğlu H. BilA 
Raslmpjlşa H. 16 
Awl bey han 1-5 
Sergi meydanı 204 
Ebussuut C. 73 
Calaloğlu Y. 33 
SenllJ Han 8 
Haca hanı 1/8 
Sadıkiye H. Bili 
Artaryan han e 
Ca~aloğlu Y. 3S · 

Artaryan han BUA 

Celll bey han 42 
Celal bey han 40 
Kızılay han bili 
Hayt1 efendi 11 
Hubyar han K. 2 N. 3 
Hubyar han K 2 N. 3 
Ankara ca.d. 25 
Anlı:ara Cad. 25 

. •. 

Matrah 
Lira N 

49.Sl 
60.00 
66.25 
'lUl 
0.54 

240.00 
0.55 

129.90 
321 

60.00 
36.00 

0.00 
900.00 
31.50 

165.00 
112.00 

26.00 
34.50 
6{\ 00 

0.00 
14.00 
ıc 00 

36.00 
o no 
0.59 

33 68 
3.57 

37ı: 00 
8'l00 
11' 00 
000 

Ja'100 
13'l .00 
auo 

no.oo 
f24~ 

0.00 
1suo 
H.25 
3 00 

1~" "0 
M25 

121.(10 
56.25 

27.00 
9 00 
o.co 

55.00 

.ıtm '"n 
1760 no 

643.00 
20 00 
7<ı 00 
13 00 

it ban 3 <Mak•·ı JP•He. 
havvll nl~hil 

İş han 3 <Makt.u, miıte-
havvil n ,b.) 

Rıdvan han 3 (Maktu, 1 .,._ 

havvU ntı:bll 
Rıdvan han 1 '(Maktu müte • 

hamı IJ1sbt> 
Hamam es 72• oo 
Retld Et. han 11-101 <Maktu. mO ._ 

han11 oisbt> 

Kar.a~ 
Ura K. 

• G2.19 
15.00 
M.87 
85.73 
0.24 

26.02 
0.25 

68.45 
1.48 

18 00 
1.35 
0.00 

1118.21 
il.Ü 

66.98 
1590 
8.80 
1.44 

10:75 
0.00 
2.55 
000 
8.60 

0.00 
0.2'1 

15.lJ 
ı 61 

60.14 
22.49 
2.81 
0.00 

83.71 
1500 
3.60 

40.39 
'127.35 

0.00 
1.Df 
'l 414 
0.78 

fil.00 
5.13 
3.18 
'1.44 
585. 

000 
8.27 

12 75 
211 20 

51.84 

I 60 
'1.50 
1.74 

nues 

23'7.Jl 

50700 

JMOO 
11.21 

118.00 

Buhran 
Ura X. 

4.44 
3.00 
3.37 
'1.19 
0.05 
6.20 
0.05 

11.69 
0.30 
3.60 
0.27 
0.00 

19.M 
1.89 

11.39 
3.18 
0.72 
0.69 
2.81 
0.00 
0.51 
0.00 
0.72 

0.00 
0.05 
3.03 
0.32 

10.03 
4.50 
0.58 
0.00 

16.'14 
3.00 
0.72 
8.08 

25.4'1 
0.00 
0.21 
1.49 
0.18 

10.20 
1.os 
0.63 
1.49 
1.17 

000 
1.65 
2.50 

41.M 
10.3'1 
032 
UiO 
0.35 

13.97 

10141 

43.80 

Z&D\ ..... 
Lira K. J (....,_,. 8 neı 1Ayfada) nfn içine. üurinde tqıdıfl ef18dan 1111 

t M m jemiyi daJoW'a salın. beni rilıjAra, biç hatıra bıraktı. .Memleketin biltün malı • 
a:a9 · ne korkmadan emanet edin. Ben &eldiıım IUHerinden birer parça toplayıp k:-ıydu • 
o.oo 936 gibi gideceğim. Vazifemi yaptım, geçim- lar: Uyuyan ihUyarın etrafında da gl!nl 

O.oo 83f sizlik içinde perçalanıp fakiT düşmü' bir bir hazine yığıldı. Başının altına, ıos 
o.oo 836 memleketi, geçim ile toplayıp zengini~- huaddan, altın renkli olgun başaklarlle 
o.o-& 1136 tirdbn. bir bulday demeti koydular. 

:.: !: Denizden ıelen kral öldü. Danimarka. Al renkli yelken ~ndi kendiıae açıl(!ı. 
ıo.&a ıae lılar, başına tacını giydirdiler. Sırtına en Dantmarkalılar gemıden çıktılar. Gena! 
0.21 tJa eflzel esvablannı eiydirdiler. Saçlarına 

1 
ağır ağır, kumsaldan denize sıyrilip JndL 

ı.aı 836 ve .sablına ,cızeı kokular sürdüler. Şe - Bir rüzeAr çıktı. Gemi, dentz kuılan al-
o.oo " 6 refle kullandJlı kılıcını beline bağladı - bi süratle uçup kayboldu. 
:·: : lar. Ve gene kocaman bfr kalkanın iU - Nereye gitti? Herkesin bildill geJdlll 
0:00 136 tilne yatırarak. p yqlan, hıçlnnldar • yere flttill idi. 

Nakleden: r uı 936 la sahtle C&tilrdiller. Al yelkenli ıemtQ-
D.00 ~36 ne koydular. Her Danimarkalı, bu gemi- lü,ad Ekmn 
o.oo 938 
0.00 t3I 
2.~ 136 
6.a3 931 
0.00 1138 
1.80 936 
0.00 936 

8.of 13e 
a.oo ur 
ooo m 
0.00 1137 
0:00 936 
0.00 938 
0.00 1138 
ı.:n na 
a.7J 113e 
0.00 8H 
0.00 
'l.27 

1136 
836 
838 
938 
ne 

Ean'atkir Aranıyor. 
Devlet Demiryollan Umum Müdürlüğünden 

8Wu dmdr'Jıoi ·~ oallftln)ma.t bere blrlnci .mut t«naeı. f:racl ... dGklm. 
et.ye ihtlyao vu.Sır; tm#baa ve ma.tıub Hııafta llyatatt c6rtlenJere 'rJ.100 Un. ..,... 
bir 6cret verilebllecett.a. imtihanlar iımırde, İataııbulda, Dttpıblnle ft .,.... JIPllll
ca.ttır. 

Ta.Up OıUlılılnn t.m1r ve 8lrteelde lllet.me mtkUlrUWertne, JlısldpNr ft 8iftata ._...,. 
aftdtırlötJll'tne, Anbnda cer dalıwine mlracaatJan ııAn olanar. <JDlt> <la> 

Belediye Sular ldares1nden: 
ı - Sular İdaresine Jilsumu olan ~ • 150 mim kutrunda husu.s! font boru parçalad 

satın a•ımıuı .tapalı artla mün.akaaaya konmuttur. 
ıı - Bu if 1Qin t.a.n&lm, edilen ~rt.name ve zeaimlw idare :nmetinden cb Ura bedii 

nıuka blllnde aa tııma.kt.adır. 
m - Tallbler §artnameye &öre hazırlıyacaklar.ı k~lı r.artıannı ihale terlhl olall 

JO/l/HO Puarte81 güntı saat d5o c kadar Twimde İdare merteztnde nıtıdlirlqe "'9 
melidirler. Ba aatten sonra getlrlleeelt zarflar kabul edilmez. 

iV - Şartname n J'C.llmler •haleden bir gün enellne bd9z 4lmJD11hdır. ~ 
DID pullu w imalı olarak teklif urfına lronulmuı lıblmdır, ıl'r6tt t 

22.92 
1.117 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
() 00 

O.OD 

1138 ------------

1.21 
0.00 
0.00 

15144 
0.00 
0.00 
000 
000 

0.00 

e oo 

0.00 

000 
0.00 

000 

936 
936 
938 
936 
PM 
1138 

936 
936 
936 
937 
936 
936 
936 
H6 

936 

8311 

938 

f3' 
938 

938 

lstanl: ul Onivers:tesi A. E. P. Komisyonundan: 
Ch1ıll Mlktan Muhammen bedeH 

ıtrtple m.-.ı ~ttril toO ton Ton• 15 llra ıoıt L. 
Yukarıda yazılı .kömür 30/.51940 Pazartesi günil aut US de bpalı aıf1& allmeütlf 

Mezkur kömür 200 tondan afaiı olmamak üzere arn ~da tbUe edllılbWr. 
latetıileria ihale aaa.tlnden blr aat enel teklif mektuplaruu zektörlllle ~ 

JAzıulıdır . 
Şartname bercün rektörlükte görülür . ı3657ııı 

TOqK TiCARET BANKASI A. Ş. 

ICUPONLU•VAD&Li •MIVDWa' 

Hocapaşa Maliye Şubesi mlikellefterlnden olup yukarıda ı<!ı, 1'1 ve ıfaretriih ıı ireslert yazılı fahıslar terki UcareUe yeni adr~
ıerını bllc!lrmemlf ve tebell~e sallhlyetll bir kimse de eöstermemlf ve yapılan ar&ftırmada da bulumn&mJ.! olduklarından blnla. 
nnd.a c&atert1en Jl)l&ra ald tazanc, buhran n zamlı~mı havi ihbarnamelerin bizıat kendilerine tebliti mümkün olmam14tır. 

KeJflyet 1692 8Q1}ı tanun1121 10 .,. 11 inci maddelerlne tevfikan teblll ycdnP ıeçmek tızere tırmen teblil olunur. (J1M> 

Devlet Denlzyolları 

MUdQrlUOU 
işletme Umum ı 
llA.n1arı 

'----'--------..ı 
Mtbihal bulunan Van tabemtlı m•'Ul muhaaibllline e. CI dereceden bir muba&b alı.1a. 

ca.ttır. 

~h ___ o_· -_ı_ı._,,a/ 
Taliplerin lWl/HO tarihine adar ffllkalarlle blrllkt.e Zat işleri mtıdilrlfitüne mil

mcaa.tıan. (3648) 

SAÇ SABUNLI 
S:ıciarını21 m ... !'. afa.ı., ıçin h•rlkOtad~ 

tesirini ılk ı. ·11.:ı~ı~ta ı:iırt·c,.kı.1'11.r. 

1 lstanbul l:eledi1esi llinlan 1 
f)ehh'de alınacak sıbbl tedabtr ıtıerınde kUllaıulmak bere ltlzwnu olan lJO aded .ıhbl 

lmdad çantuı 2490 numaralı kanunun 46 mcı maddesinin L. fıkrasına göre pa;,:arlıkla 
satın alınacaktır. Tabm1n bedıli noo Jlra ve teminatı 1395 llradJr. §artname Zab.t. ve 
Maamelit M6dtrlll11 blendnde gliri!ecek.tlr. İhale 1115/940 Cumarteaı gftnü Ea:ıt 
ıı dt Da1Dı1 Encümende yapılacalttır. Tallblertn t.em.inat ınaııtnaı 1'918. mettubıan ve 
MO yılına aid Tlcareı Oduı vtsltslulle ihale ıünil muan.en aatte Dalnıl Bncümende 
tnılunDIBları. (3'115) .,,,,,,, 

Beyollu Kaymakam ve B. '- MlidürlliilJlden: Beyotıunda Abanos aotağında tı nu _ 
maralı harab ve malll inhidam evın sahibi adresi bulunamanu.ştır. Mahzuru 15 gün 
zarfında isale edllmedlli takdirde <beltdtrece )'lktırılacatı ihtarname matamıı:a taım 
ollllak iiaere llA.n olunur. · (J758) 

Son Postamn zabıta romam. 35 

JJf KEUMENIN 
'1ill E &::> R>A Rı, 1 

·~ 30 ~rı.ı.tur ··' 

Doktor 1. Zati ·ogat 
Belediye D1111undakı muayeneha
nesinde öğ!ed~n sonra hastaJarmı 

kabul eder. 

--·-·--····-... -·······-·----··-··. . .... 
Son Posta Matbaası 

Neşrjyat Müdürü: Seli"' Rcıgap Ztneo 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekt-na USAKLJG1L 

• 
~iT·PAAANIN·FA-.ZiNi•AL• 

ı - Bir tarihte Perapelasa milyonerlOnuın emirlerini ibana bu güzel ve şıkf - 141ıi> )'Ukan ld ame bdar. O 
bir Amerikab kadm RelmJ.?ti. Kadın kadın getiriyordu. Ona bir gün bu rei-l mandanberi o ş* w güzel lmdım 
genç ve duJdlı. Yanmda da paha biçil- si soraca oldum. Gözlerini açarak. göremedim. Hili 8'tlmdan ç~ 
mlyeoelk derecede k~li müıcevtıer - -Ôlıümüıııe mi A168dın?> dedi. B~ dalba Fevtkalade ibir şeyd1. İsmi de .A)ışe tA 
leri varoı. Bunu -haber almca dertı~ i§le girişmeden Amerikalı kadının is - ga1Jba! Bir giirJ. bana nasılsa ~ 
faaliyete geçtim. Otele garson olarak tmbuldan gideceğini haber akbk. Re- kaçumı11tı. Ayşe. pek şeker btr şeydll 
yerleşnl~ ~ıığım mrada bir k& - ıs bana pasaport hazırlattı. Biletimi al· Yılmaz. Ane ismini duyunca • • 

Ya-.: ı.... Arif dınla karşılaştım. Bana işaret•· Be- dı. Pa.ra gönderdi ve bem milyoner ka- vincinden yerinden sıçradı. Fakat aı. 
Hoş bunların yarısının adam-j bizim gibi meslekten olanlan da hima- ral>er Tepebaşı bahçesine girdik. Şık. d'ını takibe memur etti. Kadını Mon - disini çabuk topladı: 

lan okluğunu da kimse bimez yesine almıstır. HEıpimıi.z. fe!Mtet ve sı- güzel bir kadnfı. Tenha bir ~re gel- U*arloya bdar ta~dlb ettim. Orada iki - Dostum. birer tane daıha çekeIJ.nr. 
ya... Tanılıp yakalansalar da can· kınb zamanlarımmıda ona güveniriz. o. diğimiz zaman: cAmerikalı kadının mü- ay için yerleştiğini öğrenerek İstanbul- Eh, sonra? 
larmu verir, sırlannı vermez - görünmiye.n büyük el bize en ümidsiz cevherlerine g6z koydujunu billJOrUz. da bdmın verdiği bir postrestant ad - _ Kadının mene'kşe rengi gazlerft 
ler. Ôğreıebtkliğfm bir şey varsa. Ya- zamanlanıımrla ~tfşir. Onu çolk seve- Reis. yoluanlJ:lJIJl'l üstünden çekilmeni rae bildirdim. Bir hafta rorıra içinde uzun. mevzun bir ~udiiı vardı. Bea 
rasa. ar'kadaışlarnı. iş esnasında silah rlz, feht, kim olduğunu kaıt'iyen bilme- aöyled'i. O işi biz göreceğtız. Sen ~a bin liralık bir çek bulunan bir mek • 6yle gmel pek görmedim. Bana Vll' ıi 
kullanmaktan menetmiştir. Kan cN!lk • y17.o Bilemeyiz. burn.wıa bulqbmıa. Reis. sana ~trn ~ aldım. Mefrtuıbda t* bir satır var- saydı derhal nikMıla. alırdım. 
meyi hiç sevmez. Pek nazi'1t ve tehlikeli - Sen Yarasa ile beraber biç çalıf- bir hJsse ayııa Onun s&l(i södlır. Bi- <h: cİstanbula dön ve bu vak'ayı unuh Altmdi.ş Kadrinin tarif ett1if kadal 
vaı.tyetleıde önlerine ç*acak olanlan madın mı? zimle beraber ~aksın. > dedi. Şa- <mdan ronra ne olduğunu bümi,orum. sabıkalı ~n başka itimae deitl& 
bin bir vasıta ile sersemleta-ek Vt!18 - ~ yalnıız çalışmatYI severim. Ze- prdım. Kadmın söz~ her clmlesi . "7te. bu rem, Yarasadan ba~a bir F:lcat. genç serserinin bu mejıur 1ı:a. 
bayı:ltarak brakırlar. Yaraaa admıla - k.Ama itimadım vardır. Sonra yaptığım birer enir maıhtyetinde idi. O kadar kimse olama?X!ı. · dının içyüızünü bilmemesi hayret P.df. 
nndan cinayet işleyeni deriıal öldüre- işler de o kadar ~ ve ~im işler müıehakkim ve o kadar s+ıkkanlı idi. -Reisin Yarasa olduğwıu ııe~en lecdt bir şeydi. Ayşenin Yıldırı lm • 

(ArkaA ııar) 

reic cezaılandınr. • değildir. Yalnız bir kere miiılıim ve hay- k; gayri iiıtiyaı1 cpetd• dedim. anladln? rnarlıanesi soygununda Yarasa ile blıt • 
Sonra. size surasını da söyliyeyim: 1i yağlı bir ilt için Yarasa ~bma ça - K.adJrı, ertesi gün ayni saaMe ken - - İstanlbulda böyle bir işi ondan rabe.r olduğu söylenmemiş mdydi? Sa-

Yarasa. fevkalade iyi kalıbli, vicdanı lıştım. disinf bahçedıt bulmaım tenblı ederek başka yapabilecek kabadayı yoktur. kın. l-ru Yarasa denilen şahsiyet bizzat 
büti.in bir adamdır. Adamlarına ~ iyf Yılmaz memnuutyetini sakbyamadı: çekildi. Ertesi ı;Jınden itibaren bu meç- - Bu vak'a olalı ne kadar zaman Ayşe olmctısın? 
P6ra verir. F&kir fukarayı korur. HattA -Yaa, .. Anlat bakalım şu işi... hul reis f>esab.na çalışmap başladmı. 1'9li? 
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(Memle et Daberle i] 
Alaçamda toton ekimi 

Her yıl bir milyon kilo tütün istihsal edilen nahiyede tü
tWı hastalıklarile mücadele ediliyor, fidelikler kuruluyor 

Vezirköprü 
Halkevinde 
Çalışmalar 
Samsun (Hususi) ' - Vezirköprü 

Halikevi, verimli çalışmalarına devam 

l\Iayıs 8 

Baş, diş, ·nezle, grip, romatizma 
ve bütUn ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

l etmekte ve muhitinde !kültürel kalkın- ,-.. -------------•ı--miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 
ESKi ve YENİ ROMATiZMA, SİYA
TIK - LUMBAGO - OMUZ - ARKA -
BEL - DİZ - KALÇA ve Soğuk algın· 

lıklanndan ileri gelen tiddetli 
ağrılarını 

malar için uhdesine düşen vazifeyi yap 
maktadır. Kazanın faal kaıymakaıını 
Tevfik Kılıç Aslanın Halkevi mesaisine 
g&terdiği yakından al~a. Halkevleri
ni çok mütelhassis etmekted1r. Son ay i
çinde gene muhtelif konferanslar ve
rilmi_,, 'hu· meyanda ıhillkCrmet doktoru 
M~ir Derman da saJ;hğct aid konferansı 
lar vermiştir. Temsil faaliyetleri a
rasmda «Karagıöz»·ün ihyasına da bi.i. - ı 
yrük ehemmiyet verilmektedir. Veril -

~~~an ~~~ ~~)11====~=~~~===================( çak büıy.ük mruvaffakiyet knzanmakta 1 ~ 
ve alaka görmektedir. Kararröz muha
verelerinde, ibllh~a köylümi.izün kal-

A!laçamdaki. tütii.rı fidelik Zerinden biri ve tiLtü.nctHer kınması. sağlık ~leri vesaire... gibi 
A1açamdan yazılıyor: Memleketimi-ilen tohum mfiltta:nını ameıt şekil.da gös- faydalı mevzular ıiizerinde kövlümüzün 

zin. ziraat mahsulleri içinde mühim ge termek üızere gram tecrübeleri yapıl - irşadına ehemmiyet verilmektedir. 
lir kaynaklarından birisi olan tütün. maktadır. Vezir.köprilınün tariht kıymeti bü -
oülüğü.müzüın inkişafı ve 'l'ürk tütün - Fenn! ve :iıktisadt fiıclecili.k esaslarına yüıktür. Ne ya'Zıktır ki Veıirköprünün 
lerinin dünya piyasalarında kazandığı dayanan bu çalışma tarzının, Türk tü- tarihl !kıymetleri hak'kında son zama~1-
büyük rağbetin idamesi yolunna İnhi- tünlerinfn dünya piyasalarında ka _ lara karşı büvıüık arastırmalar yapıl -
sarlar idaresi her saıhadt>. çalışmalarına zandığı !büyük ratğibet.in id'amesi yolun- mamış ve bir çok malumat alınama -
hız \'erımekte<lir. da memleketimiz tıüıt'üıncülüğüne büyük mıştır. Halkevf ıbu iş üızerincfo de ca - , 

Tütüın. satışlarında hakkile ~azım - faydalar temin edeceği şüphesizdir. lış~ayı filı~~l ede~,e:aı. ~ilhassa .. fü:ıl-ı 
lı'.k vazifesini yapan İnhisarlaT idaresi, kevı mesaısmde l'bü:vıLıik hızmetlerı do -
tütün ziraatinde de çiftçiye rehber ol- Samsunda muzır hayvanlarla kunan Q)asöğretmen 'F'uad Pınardağ bu 
ınak maksadile ibir milyon kilo tütün d ''lususta bir ook tetktklet yaı:mrnstır. 
ıtstfhsal edilen naıhiıYemiz merkezinde mUca ele .Vezirköprünün tarihinin nesri. bü -
\ütün lhastalıklarile mü~dele için bir Samsun (Hususi) - Seneba.şından- yrüik bir ndk:sanr doltlurmus olacaktır . 

• llilmune fidanlığı. tesis etmiştir. beri Vilaıyet daıhilinde öldürülen do - Kırkoı..,;:.r rtii;P.;leri 
1 Bu fideliklerde ayrı. ayr1 maktalar - muz miktarı; 2000 i mütecavizdir. Ve-
&. tütün ekicilerine fenn1 surette fi - zif'köprüdeki 8-000 dekarhk fareli mm- hazırhkları 
~Iik harcı hazırlamak usulleri. haısta- takanın 7800 dekarı da tamamiyJe te- Edirne (Husu ~ 
ıtı'ks1z fide elde etmek için yerli şartla- mizlenmiş bulunmaıktadır. Ladik ka _ st) - Kırkpınar 
ı-a uygun hastalıkla'!'la mücadele vasıta- ik' kö .. d ki f 1 1 ü aıüres.lerı için bir 

zasının ı ı yun e are er e m ca- b 

tarı ameıt olarak gösterilmektedir . . . . . v müddettenberi d~ 
Örnek fidel:illderine izahat almak ü- dele ıçın de mah::fil.ine zehırlı bugday-

vam etmekte -0la11 
.Eere geımeğe ıgelen ve fidelikte yaıpı - lar gönderilmiştir. 
tan işlerle yakından alakadar olan tli- H __ b_h ____ ---. • hazırlıklar son::>. 
ttlncüler !badema fenni usulle oldu~u avza kutu anes' zengmleşıyor etmiş ve 500 ki . 
~bi güıbreye ham toprak karıştırmak Havza (Hususi) - Havza kütübha- şilik tribün de bu 
~uretile fidelik !harçlarını hazırlama - nesi günden gü·ne daıha mU.kemmelleş- gıüın bitmiştir. 
a.un daha iktisadi ve fenni olduğunu mekte ve muhitin iıhtiyacını cidden kar C. H. Partimiz 
kabul etmiş. bu suretle tatbfka karar şılamaktadır. Ktitübhane, tasnif bakı- Genel Sekreterliğinin kazananla 
vel'mişler<lir. Bu usulde işlenmemiş a- mından da çok iyi bir şekil almış ve ra verilmek üzere aldıığı. 12 altın sa-ad 
raziden alınan topraığa dörtte bit' gUb- kitaıb işlerine kendisini adeta vakfet - Kırklareli ımeıb'usu B. Şevket Ödül ya
re karıştırılarak haz1rlamı.n ha>rçlarda miş olan Bay Con'un himmetile mun - rm şehrimize getirecektir. B. Şevket 
lütün fideleri dalha kuvveiJi ve canlı tazam bir hale konulmuştur. Vilayet Ödlül ile Edirne meıb'usu B. Osman Şa
büyi.imekte<lirler. Örnek fidelerinde Havza 'kütübhanesinin tekemmülü ile 'hin:tıaş da gelece'klerdii. 
tnetre ımurab'baına atılması lazım ge - çok yakından alakadar olmuştur. Bu sene için güreş aığal.an olarak se-

c ) çifdiklerini ibildirdiğimfa Süleymata U-
- İzrnir 2 nci lise atletizm bayramı ran, Şaban Ed'irneye geldiler. Yarın 
--------------------....;... _____ , pehlivanlarımızın da gelmesi bekleni -

yor. 
Resim Kırkpınar gikeşleri ağası Sü

leyman Uranı göstermeiktQıdir. 
--------

Adanada Haruniye köy enstitusu 
hazırhk ları 

Adana (Huısuısi) - Haruniye köy 
enstitüsünün ders levazımı ve öğret -
men kıidrosu tamamlanmıştır. Enstitü 
mıüdürfüğıüne Ankara i1k tedrisat mü -
fettişlerinden Lutfi Dağlar tayin edil -
miştir. 

Haruniye !köy enstitüsü 24 Nisan 
İzmir (Husuı::i) - İkinci lisenin hazır_ benin ve atletlerin gösterdikleri intizam günü Adanadan ıgidecek heyetler ta -

ladığı atletizm ve spor bayramı Alsancak şayanı takdirdir. rafından ıınen1simle açılacaktır. 
f;tadycınmnda 12,000 seyirci huzurunda .Bunu müteakib beden terbiyesi öğret-
yapı 1 mış ve pek parlak geçmiştir. Yalnız meni ihoparlörlerle yayılan bir hitabede Bahkesirde sıtma teşkilAtı 
tkinci lisenin müsabakalara iştirak ettir- bulunmuş ve atleti~m hareketleri başla- B 1 k . (H ") B 1 k .. 
~.iJti yüzden fazla atlet, bu sabahki çalış - rruştır. a 1 esır ~susı - a ~ :sırın ye 
ınaları göstermesi takımından şayanı Yapılan atletizm hareketlerinde 400 ni kadastroya göre 17 ye indırılen ma -
dikkattir. Müsabakalarda Korgeneral Ra- metre, yüksek atlama, disk, cirid. gülle halle te.şki1Atı ma:halle mümessillerine 
aiın Aktomı. İzmir komutanı ve diğer ge- ve tek adımda bütün rekorlar kınlrnıştır. göeterilmeık ve buna göre yeni mümes-
neraller de hazır bulunmuşlardır. 400 metrede 5 saniyelik bir rekor elde e- sil seçimi ıüız-erinde kon,n~ulmak r 

Merasime bandonun çaldı~ı lstiklA.1 dilmiştir ki, bu mektebin yeni rekonıdUr. . . . ·"""'$ • tz~re 
tnarşile baş1 anmış ve bunu bir geçid res. Gönderdiğim fotoğraflar. müsabakalar- ma~le m~essillerımn de i.ştırakıle 
ıni takib etmiştir. Geçid resminde tale- dan muhtelif safhaları gösteriyor. Belediyede bır toplantı yapılmıştır. 

- Hasan Bey dünyanın va
~iyetini sen benden iyi biJir
ıin .. 

Pazar Ola Hasan Bey · Diyor ki 

... Akdenizde vaziyet gün. 
den iÜJıe fenaya mı gidiyor? 

•.. Yoksa harb şimalden 

bir bifka sahqa nu sıçnya· 

cak? 

Hasan Bey - Dur piyasaya 
bir bakayım. hangi maddele
re zammolundu. neler bulu. 
na.mıyor, o zaman vaziyeti 
a.nlarız.. 

heps:nden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

.&KLON 
SAATLERlDlR. 

Z Sa t ARLON umum 81.lentası ve cep, Kol Duyar . a man mau ve bekci kontrol saatleri deposu. 
._ _____ > Sultanhamam - Camcıbaşı han. ..._ _____ ,,, 

,..._,. Bolu, Kastamonu Oteli 
Tosyalı Ahmet Gülüm 

fstanbulda Yenipostane sırasında Bolu • Kastamonu oteli eMd müste
clıi merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülüm.zade :e.,. 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve ~ tamamen tamir ve her türlü ihti-

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilmiş.tir 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mlk.roblarmı 
iökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbreklerın çaıışma.ıt ıruaretini arttı-rır. Kadırı, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabın1, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve boz3rken yanmak hallerini giderir. B')l ~drar temin eder. İdrarda kumla-

rın, mesanede taşların te:şekkülüne maru olur. 
DİKKAT: BEL M O B L Ö idrarınızı tcmizliyerek mavileştirir. 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

~-~ EREGLi HAVZASI .. --.. 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 nıuımaralırı kanıuına müsteniden 2/12899 nıumaralı kararnamenin 3 
sayılı kararına gi?fe teşekkül eden 

" ERE~LI HAVZASI KO ... ORLERI . SATIŞ BIRLl~I .. 
Merkezi ZONGULDAKTADIR. 

Birlikten !kömür almak btiyen müstehl:iklerin 15 Mayıs 1940 tarihine ka
dar İstanbulda Tophaınede bkele carlldesinde 28 numaradıa ve 15 Ma_pa 
940 tarihindeın. itibaren de doğrudan doğruya Zonguıldakta SATIŞ BİR
LİGI MERKEZiNE müraca~t eylemeleri lSzımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: 
1 - Kömüır alıc.tılarmın kömür bedlelini peşinen ödlameleıi şarttJr. 
2 - Kömürler Havzıada F. Q. B. olarak teslim edilecektir, 

Telgraf adresi: ZONGULDAK - S.ATlKÖMÜR - Telefon: 145 ZONGULDAK 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömnr sabş şubesinin bilumum mevcudat, 
teabhOdat ve matlübatı bntün hukuk: ve vecaibiyle 8780 numaralı kanuna 
müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 8 sayılı karan htıkmnne ~re 

Teşkll edilen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERl SATIŞ BIRLIGl'na 
devredilmiş olduğundan alakadarlann her türlü işleri itıin 15 May1B 19'0 
tarihinden itibaren Merkezi ZONOULDAKT A bulunacak olan Adı g990n 

Satış birliğin.., müracaat etmeleri. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
27/4V940 tarihinde CfunhuriYet ve 30/41940 tarlpinde Son Posta gazetelerindo neare • 

dllmlş olan Haliç.de parçala.nara.le çıkarılacak arzuhAl .~ının ihale günü sehven 13/f/940 
olarak g&terilııUştlr. 
İl!nda hl~ bir değ1şikl1k olmayıp yalnız llı&ls tarihinin l.a/5/940 Pazarteıll ayni ._ 

atta olduiu ta.'VZl.ha.n lllı:ı olunur. (3581U 
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SON POSTA 

A • 
1 pıy ngo 

ikinci t~rtlhin biri ci keşidesi diln Anharada 
yap:(dı. K .... zanan numaralar şunlardır 

80.000 lira kazanan 45129 45287 45397 45499 45454 45527 
45818 45872 45875 4J917 4595G 46000 

... 

3 
46078 46236 46293 46300 46303 46355 
46532 46673 46714 467ô7 46885 47035 
47310 47413 47645 476 4.J 47801 4785':1 

20.000 lira kazanan 
47977 48066 48146 48263 48290 48443 
48508 48621 48624 43803 48877 48924 
48987 48995 49099 49245 49374 49!70 
49548 49570 49898 499(i5 

4·0 fi; a ~'azananlar 
15.000 lira kazanan 111 360 384 556 609 811 

859 866 964 1077 1117 1132 

l'Ç-iL. vı; L(;Kt;;LE;Oi tZAL~ ı;;,ot;Q, 
'°t(;NiNiZı; OAiMi BiQ TAQOVl:T. VE;QiQ. 
WAZO VE; TOP ŞbKiLL~Qi V~QDIQ_. 

-=-"-2 1307 1515 1550 1637 1750 1866 
1983 2101 2152 2154 2286 2295 

10.000 lira kazanan 
4 4 7 

2666 2682 2814 2S32 3017 3148 
3272 3273 3127 335.~ 3361 3•10 
3429 3518 3588 3606 3634 3i25 

stanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaat. ilanları 

3755 3773 3860 3883 4208 4311 
4360 4fü8 4696 477:~ 4817 4~61 p R ENSE S A l l A Aşağıda yazılı sığır eUeri evsaf ve şartna- sant eyvcline kadar ıtekllf me.ktublaruıı 

5.000 rira kazananlar 4875 5019 5278 5341 5477 5485 me dahilinde alımı 9/5/H-O Perşembe günü Kırklarclinde komisyona vermeleri. 
5827 5900 6060 6091 6275 62.15 TROUBETSKOY diyor.~ Sfıloğlunda Askeri Satın Alma KOO'.\syonun- C1~22-3568} 

20052 40104 1'793 3393 6768 6420 6500 6507 6532 16618 6748 da hizalarında yazılı saa.Uerde yapılacnlt - • * 
1.000 lir 

6864 7277 7347 7474 7527 7796 '* Son Moda ve cuıp bir -~ tır. İsteklilerin kanuni Teslkalariie komlli'yo_ 20.000 kilo 6ade ~ .kapaiı zarfla ek. 

k 1 788.'l 8035 8lfi3 8180 Ba25 8360 renkleri vıırdır. \ na mü.racaatlerl. (165Eh3722) slltloo& 10/5/94-0 CUma günü saat 11 de Di .. . az nan ar 8442 8752 8779 8781 8"'16 " R813 ~ Tanıdı~m bütün pudralardu. Tutan T ..... lnatı 1·..,~1e S""n yaıbalc.rda Kor Se.t;malm:ı. mmts)"onund'a 
• "' ...,. daha hafif H daha incedir. . Mi.lctal'ı ~ ,..,. .... .,. 

47585 8861 8882 8994 9~93 9473 9684 Hakiki çiçeklerin oefia kolaa• Kilo• Lira Ura ~. Mu.bammen bedeli 23.000 l1ra 
9858 9915 lOlO'l 10275 10604 10675 • .unu p.reati' ediyonım. ll1t teminatı 1725 limdır. Şa.l'tn:amesi kDmls-

23884 10733 10791 10966 10983 11186 11417 BütiiD J'iin !ahit k.ldıaııu ırör- 5000 1650 24.8 11 yonda. görülür. Talibleıin t-Oklif mektubla.ri. 
34314 11458 11621 11632 11663 11695 11714 • düm.Buır. yanf•Kremakö· 5000 1650 ~ 11,30 nı ek:slltme ma.tlnden b!r s:ı.a.t evveline b.. 

9445 g~ g;~~ ~~~! ;~;;~ ~~~~i ~~~~~ ~~~~~~ ~~t~~=~~ı:k:İ :: ~= :: ~!.so dar kabul edilir. Cl578.S271) 
24~: 12701 1'1:777 13042 13078 ]3143 132!16 * ~ı:ıİ ~:ı,:;:z;:dr,.yet - * S00,000 kilo sığtr etı*kapalı zarfla eksllt.me.. 
15 ı 13S97 13606 13649 13709 ]3813 1~01!) BUDdao daha iyi pudra olma• 12 ton yemek tuzu alınacaktır. Pa..a.Tlığı ye konmuştur. Muhammen bedeli 190,000 
45'102

1
13931 13979 14251 14364 14645 ]4712 * dıtıu. kat'iyeD eıainim. 10/5/940 cuma günü saat 15 tc E~lrncde es. liradır. Evsaf ve şn.rtnamesl !hergün kom1s.. 

4624 14783 14805 14858 .14959 l!ll lfi l!i221 ki M~iriyct dairesinde Satın Almn Komls - yooda görülür. İhalesi 23/ 5/ 940 Pcr.şcmbe 
15256 J526n 15294 15:~25 15..'.l70 ]:;"cıO yonUilda yapılacaktır. Tutan 720, teminatı günü sant 17,30 da ynpı~acaktır. Muvakkat 

49588 36705 42793 46695 15783 
33716 41358 12849 1465 37502 

7167 34600 1252 22325 17915 
37609 13789 40870 7876 1431 
17554 

. 
46323 12684 2537 13559 

35211 20635 17822 4-0448 23735 
26141 32132 6198 24845 30754 

3632 31257 42056 20910 49929 
4148 8507 

1!'~~8 l549Q 15578 l5C75 1!1792 16040 108 liradır. Evsaf ve şartnamesi .komisyon_ teminatı 14,250 llmdır. Istcklilerin 2490 sa-
16055 1fil72 16?!'i8 Hl'l4R 16'.i!'i8 1 fW16 da gö.\'fılilr. lsteklllerln komisyona gelınele- yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya • 
16668 16900 16!'.l88 lô9Q7 17046 ]714!1 ri. (1660-3726) zılı veslknlarilc beraber muayyen günde lhn-e~ ir a kazananlar 

357 
860 

1330 
1862 
2741 
3309 
5005 
5524 
5881 
6418 
6814 
7460 
8320 
9034 
9829 

10707 
11789 
12404 

• 13078 

13501 
14196 
14708 
15964 
1C425 
17001 
17774 
19182 

19852 
20595 
212$ 
21637 
22157 
22795 
23305 
23703 

24004 
24763 
25677 
26449 
28147 
28898 
29738 

30330 
30906 
31558 
a1a49 
32630 

3ı112 
33412 
33943 
34823 
35747 
35893 
3G929 
37571 
39123 
39497 
39918 
40384 
40832 
41436 
41842 
42371 
'12989 

44189 

496 
902 

1372 
1870 
2855 
3314 
5326 
5661 
5946 
6496 
6998 
7654 
8351 
9143 
9885 

10728 
11794 
12558 

13093 
13631 
14265 
14766 
16033 
16481 
17045 
17916 
19296 

19879 
20796 
21281 
21675 
22183 
22840 .. 
23319 
:23772 

24177 
24832 
25705 
26387 
28166 
29047 
29964 

30334 
30997 
31652 
31882 
32660 
32763 
33477 
34161 
34953 
35877 
36005 
37059 
37961 
39136 
39545 
39948 
40470 
40957 
41467 
41865 
42430 
43169 
44434 

583 
1000 
1432 
2126 
3047 
3491 
5354 
5682 
5952 

6a05 
7141 
8003 
8398 
9361 

10150 
11340 
11870 
12896 

716 
1199 
149l 
2290 
307~ 

4055 
5372 
5692 
5957 
63 o 
7269 
8072 
8806 
9366 

10288 
11377 
11941 
12921 

718 
1240 

6215 
6569 
7352 
8232 
8836 
9627 

10291 
11493 
11982 
13009 

13121 1312ô 13240 
14012 14168 14184 
14543 14560 14651 
14797 14913 15186 
16215 16268 16317 
16532 16588 16703 
17079 17312 17553 
18360 18517 18810 
19468 19527 19543 

20320 20410 20420 
20799 20804 21021 
21345 21498 21593 
21714 21684 ~2018 
22262 22299 22339 
22868 22940 23065 
23344 23599 23688 

23~87 - 23880 23900 

24295 2~710 24712 
24840 24847 24980 
25796 25942 26070 
26495 26503 26952 
28312 28339 28393 
29111 29527 29559 
30076 30185 30286 

30515 30661 S0713 
31039 31135 31249 
31806 31771 31782 
31942 32050 32275 
32681 32719 32729 
32834 32949 33181 
33652 33690 83829 
34168 34188 34627 
35226 35473 35494 
35914 35329 35943 
36013 36203 36343 
37193 37361 37389 
38291 38312 38777 
39328 ~9343 39350 
39555 3!)5!37 39748 
40006 4Q035 40343 
40595 4d798 4-0809 
41006 41146 
41789 41792 
41922 41qGO 
42737 42827 
43980 44049 

412~{7 

41804 
42000 
42913 
44123 

44584 44715 44~48 

773 18005 18139 18264 lP.355 18380 1R415 * le saatinden bir saat evvcllne kadar teklifi 
l8428 18175 lM94 JSS51 18861 J8Q8C) 5000 kilo sa.bun alınacnktır. PllZclrlıkla ck. 1mcktublarını KırJtlnrell Tümen Satın Alma. 

1290 19005 1°009 19070 19232 19256 1 Pl134 siltmesi 9151940 Perşembe günü snnt 16 da komisyonuna vermeleri. (1623.3569) 
1611 1964" 1~7~0 19734 19897 19909 1!l!l16 Edlmede eski Mi1'!tlyet dairesınde S:ıtın Al_ * 
2536 19962 20 93 aoşa'7 2061:2 ~ !'i'\ 20Q 7 m:ı KQllliSyonnnda yapılacai'.tır. ırut.an 2(1()() Hepsine ta.hmUı cdllcn fintı 16,000 lira o. 
3193 212 0 2l24S 14! al 21 SO() llia, teminat.ı SOO liradır. EYsar ve şartna _ lan 400 aded motoslklct akfimülfı.törü pazar. 
'19%7 ~~060!ro7 ~l!ın.8 21607 21666 2181 22028 mesi komisyonda görülür. 0661_3721) lıkla sabn alınacaktır. Pamrilğı 10/ 5/ 940 

•. u 22375 22383 2244.1 22555 225:56 * Cuma günü saat 11 dedir. Kat'i teminatı 
5461 22575 22710 22716 228~ 221J71 2..,<l2~ 5 24il0 liradır. Şartnamesi ıhergün komtşyon -
5847 2'.,tQ()J 2.'H08 2.1149 2,..15.1 23284 2~?89 15 ton gaz ya~ al1:1acnktır. Pazarlı ı ll/ da görulür. İsteklilerin muayyen ''O.kitte An. 
6397 ?R~54 2~ıUlO 2~468 234"~ 23502 2~:>06 S/1>40 Cum~r:~ günu. saat ıı,so c\a Edirne- knrada M. M: V. Satın alma ko.ın.lsyonune. 
6530 2~845 23&ı"'2 ~ 23910 2392.'3 24064 de eslt! M~ırıyet ~ı:ur~ndeTu~atın350~

17a gelmeler!. C:633 - 3609) 
7430 24070 2.1l'>.17 24309 24469 24546 2~597 KomLı;yonun a yapınca ır. arı e.. * 
8253 

246.'31 241i82 24776 24900 24!187 2508!1 minatı 540 liradır. E~f \"C ~rtn~csı ko- 235 aded normal şaryolu veya portatif 16 
25403 2'lfl77 2=\854 2GC86 25185 26:l75 İstanbul Komu anlığı ~lsyondn gorülür. Isteklilerın sözu geçen aoed 62 veya 80 santimlik uzun şaryolu 

3871 ?R~77 ?~'\55 26722 26728 26352 2flR!'i9 gunde komisyonda lbulunmlilan. 0662-3728) cemran 250 aded yazı makinesi 10/ 5/940 Ou. 
9774 '>7140 27143 27414 27425 27507 n :;12 Satınalma Komisyonu * mn günü saat 10 da Ank:arada M. M. v: satır. 

10315 ?'iAA1 27AA1 277H3 2e1~Q 28.~05 zR;44 1 16,000 kilo sade yağı pazarlıkla sa.tın alı - alına komisyonwıda pazarlıkla satın alına. 
ll563 285ı:;g 28~R.1 20093 W':':i5 28816 !>8848 la, ları nacaktır. İhalesi 9/5/94il günü saat 16 da caktır. Normal saryolu mııJdnclerln beherıne 
ll318 ?l\RR4 2Sl9fi5 29241 29383 29397 2o;ıı4 yapılacaktır. Vermeğe tallb olanların mez_ 210 ve portatlfler Için 125 uzun sn.ryolulnr 

_ ?A5CIO 29Rl!i L. •,: 17 29854 2.Q946 2Q061 Komutanlık ihtiyacı için 9/51940 günü sa- kflr gün ve saatte Vizede Askeri Satın Al _ içln behcrtne 550 lira flat tahmin edilmlştlr. 
1304::> !iOnlO 30133 3()1fl~ 301M 303M ~MOl at on altıda pazarlıkla bln iki yüz. aded tev- mn Komisyonuna temınatıarile blrl"kte gel- Mayıs /940 ayı zarfında edebilecek surette' 
13335 ~OP-13 30919 3093B ~1080 31130 31433 hld semeri satm alıooeaktır. L~teklilerin meler!. • (1663-3129) cllertnde yazı nıflklnesi olanların verebilecek 
14186 31440 31518 31!'i!58 31822 31824 31900 muayyen gün Ye saatte kat'i temlnaUnrile * leri makinclerderr birer numune ile ;birlikte 

14663 32000 32128 32137 32153 32266 ~'>'-t4:~ birlikte Fındıklıda Komutanlık qatın Al - 40,000 kilo koyun eU kapalı zarfla eksl!t- ve 8260 liralık kat'i tenıina.Ua.rlle pazarlık 
_ 1..,455 3:!i02 3?5?R 32!)~;) ~2~fi:l :~2018 ma Komisyonuna mül'acant.ları. 1377411 meye konmuştur. Muhammen bedeli 17,000 gün ve saatinde Ankarad M . M. v. satın 

lS4
::>

9 l <.t..,Q89 32'994 3::n 48 33214 :i.'1404 335J 8 ~ - liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda gö. alına komisyonunda bulurunnln.n. Bu maki_ 
16340 133558 33P21 33643 336{;7 33704 34047 S }" • A k " S 1 rUlür. İhalesi Kırklareli Tümen Satın Al - nelerin hep.sinin birden cl.ınmn.sı mümkün 
16957 31110 34136 34312 34324 34431 34545 e lmtye S Crl atınaıma ma Jtomisyonundn 23/5/9!0 Per§embe günü olınadığı takdirde beşer ve dnba yukarı par_ 
17707 t3457J. 34716 34904 34924 34964 ~5041 Komis onu ilanları saat 17 de yapılacaktır. Muvakkat teminatı Wer halinde ayrı ayn tallblerden de alınıı.bilc 
19173 l 35154 35318 35579 3;,5s4 35617 35712 Y 1275 liradır. İSteklllerin 2490 eayılı kanunun ceğinden lstcklllerin verebilecekleri miktar~ 
19767 35734 35754 35764 3:l767 35863 35871 . . 2 ve 3 üncü maddelerindeki vcsikalnrile te- lnrdan yukarıkl tahmin liatıan üzerinden 

20520 
35921 36073 36183 363'5/i 36561) 311r:78 Haydarpaşa askeri hastnnesinın 940 malı raber muayyen günde ihale saatinden bir teminntlannı getirmeleri. (1635-3611) 

~ 36707 :l6811 36827 37073 3716ö 37~13 !senesi ihtiyacı olan (70000) kilo sütün kapalı 
212::ı7 37220 3 3767~ 37nnı 37çı21 37cis4 ızarf usulile eksiltme.si 23/Mayıs/940 Perşem- • • 
21G34 38009 3~~ 38149 384~9 38499 38538 be günü snat 11 de Selimiyedekl Tümen sa_ Denız Levazım Satınalma Komısyonu ilanları 
22U47 38552 38768 38900 .38912 "'396'1ô {!98091 tın Alma Komisyonunda yapüaca1ttır. Mu -
22538 39850 39853 39892 398!\7 40035 40043 bammen 'bedeli 9719 Ura 42 kuruşı.ur. İlk te- Mlktru'l C1ı1Sl Tahmliı. İlk tenıituıtı ' .MilnakaSa günü 
23125 40113 40117 40144 40227 40330 4055~ mlnat.ı <733> lira ·c4a) kunLŞtur. 2490 .numa.. bedeli 

40555 40592 -40669 407/Vi 40856 41 rn2 ralı bnuna uygun olarak tanzim edilecek 
23ô91 412.:ı.7 

41
44,

3 41501 41 ~rn 41591 41677 teklif mektublarının iha'ıe saat.inden bir sa_ S0.000 met.ie ~ur :!~~ 463.00 2-,3]5tfWJ Perşembe saat 14 
23:)41 41932 490'14 42188 42Trl 42370 42401) at enellne kadar komisyon başkanlığına S0.000 ~~~:~ıc::u bezi 

6300 
40Ş.OO 23/ö/HO Perrmbe .saat '11),:SO da 

24749 42414 42834 42853 
~ermelerl. Bn işe ald mıt ve -ev8ıtt hergun -41.000 472.50 23/5/940 Perşembe saat 16.SO da 

42455 424RO 42703 
4

,->"', 
07 

komisyonda görülebilir. <3746> l - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarlle eksiltme günleri yazılı üç. kalem eşya -
25424 43004 430Q4 43150 43261 43299 ·>·") * nın hizalarında gösterilen saatlerde kapalı zarfla münakasaları yapılacaktır. 
26119 43545 43551 43()91 43792 43894 44052 Haydarpaşa askerl hastanesinin D4D mali % - Şartname.sini görmek ve almak ıstlyenlenn hergün komisyona maracaatıarı -.e 
27761 

14123 44213 44353 44471 44490 d 
senesi ihtiyacı olan (66000) icl'o yo"ur un istekli olacakların da belli gün ve saatlerden birer saat evvellne kadar tanzim E'dtcekle.. 

44724 4429 44741 44975 45149 4-195 • 6 

28707 
45210 45313 45401 45

;;
56 4575~ 4~809 kapalı zarf usulDe ek.siltrnesl ~3 ~ayıs ~o ri kapalı tek:llf .mektublarını Kasmıpnşada bulunan >komtsyon ba.şknnlığına makbuz 

29584 45812 46144 46156 46343 46588 4Rl'B Perşem8bte günAlü san~ 14
1
::: Sclimdiyede~ Tii k- mukablllnde ve.ımelerl. cı368b 

30300 46925 46984 47032 471 '>7 47131 47·")11 men a 111 ma am"'Vonun a ya.p nen -
'"' " tır. Muhammen bedeli C147ffl) Ura 60 kuruş 

30839
1
47458 47639 47893 48020 4R027 4H171 ilk tCmınatı (1106> lira 82 ~uruştur. 2490 nu-

31413 14488821006 48.i30 4R648 48737 48739 48793 maralı kanuna uygun olarak ı.anzirr. edile 
48843 4887~ 48900 48920 49082 ti d -31789 

411
. 
084 

cek ieklif mektublarmın ihale saa n en bir 
4000 kilo }'iln faneUi ~ 
2<>00 kilo ytbı QC>ra.p ipliği 

Tabmin bedeli 

11.800 
5.600 

İlk t 'mınat 

~' 49108 49370 13482 49540 49543 saat evveline kadar komisyon başkanlığına 
32491 49:;58 49835 49854 49664 49879 17.400 13 3.00 .., vermeler!. Bu işe ald şcralt ve evsn! hergün 
32749 A O t• k 1 komisyonda göriileblltr. · · ,3745) ı - Kapalı zarfla ya.ptlan münakasasına taHb çıkmamış olan yukarıda c ıs ve mlk-
33306 m r 11 aza nan ar tarı ne tahmin edilen bcdcll ve ilk teminatı yazılı iki kalem ipliğin, 13/Mayıs/9~ 

ıkr ·"·eler çek"ld"kt fı d tarihlne rastJıyan Pazartesi giinii saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaı:-·. 
33914 amı., 1 1 en sonra sı r an rin yedi parçası da gene İstanbula isabet 
34822 dokuza kadar olan on rakam dolaba kon- etmı.ş' tir. 2 - İsteklilerln 24.90 sayılı kanunda ~azı}ı \"esaik ve ilk teminat makbuz veya ml • 

1 tubları ile birlikte belli gün ve saatte Kasımpaşnda bulunan :komisyona ır.tiracaa 
35534 muş ve bun arın içinden biri çekilmiştir. Geçen keşide<le olduğu gibı bu çekiliş- ıarı. (3644> 

35945 Çıkan ( 8 } rakamile nihayetlenen te de en büyük ikramiye çok fakir bir * * 
36777 5000 bilet ~10) ar, ondt bir hesabi!e (1) er kadına çıkmıştır. 1 _ Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunım taı • 
37536 lira amortı kazanmış ardıı-. Talihli Yedikulede Hacıevhad mahal- 15700 itil-O parça bezin 23/Mayıs/940 tarihi _ fatı dahilinde tanzim edeceklcrı knp::U. • 

ı9004 Piyango talihlileri lesinde Sarmaşık sokağında 4 numaralı ne rastııyar Perşembe günü sant ıı de ka - 111 mektublarını en gc~ belli gün ve sn 
39400 evde oturan Cemile adında iki ~ocuk a- palı za~fla münalrosası yapılacaktır. bir sant evveline !kadar Kasını a .ı.d:ı t 
39813 Milli Piyango İdaresinin tertib ettiği nası yoksul ve dul bir kadındır. !ki sene a - Ilk teminatı 1389 llra 45 kuruş olup . ~ .. ş 

· · ık 'k' · 1A- b' · · k 'rl · . .... d "-a~-amcsi hergUn •·omls'-·ondan par .. ..,z ,.. nan komısyona mn.kbuz mukaoiilndc Vf 
40·>·7 uç ayl ı ıncı P wıın ırıncı eşı esı evvel bu darlığı yuzun en çocuklarını o- " '''" "" J ....,. .,.. 

•>:J ·· H Ik · ı . larak alınabilir. melert. (3682) 
40~~n~~da a ~~ooun~m~dk~amıyu~~ha~t~~M C~~--------------------------~---
41390 zevat huzurunda çekilmiştir. dün Milli Piyango Müdürlilğüne gelerek p ve Ahş okulu Komutanlığından: 
41813 Keşideye onda başlanmış, on bir bu- talihine isabet eden sekiz bin lirayı bü. • 1 Okulda mevcud okur sübaylar iç.in (436) şnr aded portatif karyoln, harita çantası, 
42346 çukta nihayet verilmiştir. Seksen bin li- yük sevinç tezahürleri içinde almıştır. hurç, manevra sandığı ve matra mübnyaa edilecektir. Satın işi 2015/940 Pazar~,....sı p 
42!}57 ralık büyük ikramiyenin üç parçasile, Biletine büyilk ikramiye isabet eden- nü saat 13 tedir. Me'UU.r eşyanın evsaf ve nümuneleri okul Satın Alma Komısycnun • 
44173 yirnni bin lirıtl1k ikramiyenin iki parçası lerden biri de Karaköyde tütüncü İzrail dadır. Tallblerln şerait ve evsafını görmek ve anlnmak için Kartal Maltepesindc okul: 

44904 §ehrimizde satılıriıştır. Diğer fktamJyele- adında bir Musevidir. sa.t.ın Alma Komisyonuna müracnıı.tıeri. <1657.3'12&}.t 

. - ~ .. 



UGURLU ELLİ 

Bu keşidede dahi 7 bDyDk ikramiye 
dağıtarak bir çok 

vatandaşlart zengin ettiren, yine 

Milyonlar datıtaa Uğurlu elli NiMET ABLA Gi B · dir. 

• 
LiRA 

8'208 No. bilet sahibi çok fa· 
kir bir vaziyette bulunan ve 
Kmlay Cemiytıtlnln şerkat ve 
himayesiyle geçinen Yediku
lede Sarmaşık sokağında 2 No. 
evde oturan Bayan Cemile, 

NlMET ABLANIN uğurlu 
elinden aldığı biletle tam 

80.000 
LiRA KAZAN Dl -· -

Nimet Ablanın ujıırlu elinden aldığı biletle 
80.000 lira kazanan Cemile 

•• paralannı NiMET AB
LADAN tamamen aldı. 

Nimet Ablanın uğurlu eliyle Yerdtii ye 80.000 lira kuanan 
34203 No. Bilet 

15. Li 
ICocamustafapaşada Öksüzce Camii şerif sokağında 3 numarada Bay~n -Cemile, 

Nİ1Y1ET ABLANIN uğurlu elinden aldığı 20284 No. biletle kazandı. 

Birinci 5 O O O L i R A 
1793 No. biletle OskUdarda Tabaklar mahallesinde Atpazarmda 4 num.arada Bayan ŞUkran'a 

İkinci 5 O ·o O L i R A 
3393 No. biletle Unkapam Tekirdağ iskelesi Arabae1lar KAhyası Bay Şaban'a 

•• 
Uçüncü 5 O ·O O L i R A 

20052 No. lu biletle lstanbul Yerli Mallar Pazarmda Şapka dairesinde Bay KAni'ya 
NiMET ABLANIN Uprla eliyle verdiği 20284 No. lu 
bilet sahibi Bayan Gemile Paralarını Nimet Ablanın 

· ajurlu elinden alırken 

Dördüncü 5 O O O L i R A Beşinci 5 O O O L i R A 
20052 No. lu biletle Taksimde F eridiyede Duvarcı sokağında 40104 No.lu biletle Kadirgada Cinci meydanı arka sokak 

29 No. da Bay Yorgi'ye 5 No. Bay Ômer Kaplan'a 

kazandırdı ve on para kesmeden tamamen paralarını verdi 
Miri Piyangonun Tertip Ettiği Fevkallde 

• 

GENÇLiK BAYRAMI KEŞiDESi iÇiN 
Çok zengin ve btlytlk ikramiyeli biletleri gelmiştir • . 

BOyOk lkramlJesi olan 50 .. 000 LiRA YI kazanmak isterseniz 
·Biletlerini Nimet Ablanın Uğurlu Elinden Alınız. 

DİKKAT: Son günlerin kalabalığına kalmadan biletinizi vaktile almanızı rica ederim 
Adres: lstanbul Eminönü Tramvay caddesi 29/31 No. Hiçbir yerde şubesi yoktur • 

. 

Sahibi Nİ E ABLA 


