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giliz filo nan 1 aliJ 
C Amirall k dairesi bildir· yor~ 

A man ceb kruvazö U 
Amiral Şer forpi len·-i 

manlarM rvikiterk tt•l r 
... ~rlinde ne,redilen bir tebliğ 

ilizlerin iki dlstroyeri batı ıldığ 
Rarvi 'te 
bildiri iyor 

Naroik'te ilk deniz muhaTabcBini ta3vlr eden uc lngiliz gazetelerinde inti§areden tem.rilt re&im. 
tli lontlra 14 (Hususi) - Bugünkü de ceb kruvazöril amiral Şer bugün Su- ............................................................. . 

~ z harekAtı hakkında amirallık dal- perfiş 1ng1Uı tahtelbahiri tarafından sıf a 
'-,şu ınalfunatı vermektedir. Alman (Devamı 8 inci sayfada) ,, 

b o ve e atladı, te 

Stokho!mdan bir görünü.ş 

Londrn 14 (Hususi) - Stokholın'dan artmaktadır. 20 bin kişilik bir Norvcı 
erilen mal.ılmata göre. Norveçlllerin kuvveti bugün Almanlara karşı mukabtı 
?slo civarında mukavemetlerı gıttikçc, (Dcvanu 8 inci sayfada) ,, 

it d d t b•ı• Kontramiral M'.uren tetkik- Harbin gösterdiği son inkişaflar karşısında Amerika ya a p ya ı ır '' leri neticelerini anlatıyor matbuatının dikkate şayan yazıları 
1(0 c· . . Ankara 14 - Pasif korunma müte- h . . . nt ıanonun gazetesı Telegrafo'nun başmuharrırini hassl!iı kontramiral M • - Nevyork 14 - Bu sabahki gar:otelorin A1:111anyanın areketi bıtaraflara ıntl 

ı . . . b . n uren memleketi başlıca mevzuu harbin Amerikaya ya - hab imkAnını bırakmamaktadır. 
talyan kuvvetlerıne bır hıta esı tnizi ~erketrneden e~eı. Anadolu ajan- kınla tığıdır. Harbin gösterdiği son inki~aflar Ame 

ltn ..... _ . (Devamı 8 ıncı sayfnda) ş. . t · dı ki· . 
rıo• ""40Q 14 - Hariciye nazın kont C!a - vetlerine radyodan bir hitabede bulun _ - : _ _ Nevyork T.ı.me.s gaze esı yor · CDevamı 8 ıncl sayfada) 

~ Jtun .,gazetesi olan 'l,elegrnfo'nun b~ m~r. Resmi Da • 
~ Ansaldo bugün İtalyan kuv - (Devamı 8 inci sayfada) l 

vası a arı 
zele ve el de am ediyor 

aden kazasının 
6 kö_qü harab oldu 

kanunu 
Ankara 14 (Hususi) - Büyük Millet 

Meclisi.nin umu.mi heyetinde yakındu 

müzakere edilecek olan resmi nakil vası -
talan hakkındaki kanun layihasında res
:m1 otomobiller 3 kısma tefrik edilmi~tlr. 
Bi:rind kısma dahil olan?ar şahıslara. 

ikinci kısma dahil olanlaı makamlara tan 
&b olunm~tur. Ü çtincü kısımda hangı 
dairelere ,serviş kamyonetleri vcr!leceği 

g&terilmiştir. 

~ ......................................................... \ 

VAZÖVETI 
E 

Narvikte cereyan e en; 
son deniz muharebesi : ,· 

neler oğ rabilir ? 
.---YA ZAN-----. 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 

' . c 
: 
i 

1 
«8o'l ~.nın o.akerl muho.rrlrl f 

(Yansı 5 inci sayfada) 
: 
: . . . 

"-.--... .... ..-... ....... ._.. ...... -. ..._.. .... J 

Fenerbahçe dun - m çta 
Maca takımı a yenildi 

Dünkü maç ikinci küme maçlarından çok daha 
zevksiz bir şekilde cereyan etti, Fenerliler 

baştan sona kadar aksadılar 

Fenerb~ kalesf bir gol tehlikcBf atlatırken 
(Dünkü maçl:ım Te diğer ı.por lhıı..reketleriwı al4 )'&D ve 
reıdmleı1 • DCl aayfamıı'1a bulacabınuJ 
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-····-
flangi laarekertlerin 

Baılangıcı ? 
Yazan: Falih Rıfkı Ata1 

Ç örçil'in Avun Kôlllarasında 

öy}.ewıiş olduğu nutltun tron 
ısnetai ancak d6.n elimi:ıe i€ÇÜ· Bu me
tin okunduğu uman, ajens ve radyo 
iJ:ııi.ilkalarından alınan :Uk fikirler üz.e
rir.de tekrar durmak lbını geliyor. 

Deniz muhdrebelerinin bildiğimiz 
tatsllltmı tekrar etmeksi?.in, nutkun 
·w~ k•sımla:rıl'lı gö:zrlen geçirelim: 

Elli yıl süren dava 

l ______ E. Ekrg-n Tab 

H oş sohbet oluşu, deryadilliği, hu· 
llısu kalbi kenclisini ötedenberi 

tanıyan!ara sevdırmiş olan cmuhibban • 
Cl> lfıkabile maruf Bay Muhtar dostu .. 

~ muzla gene onun akrabasından ve ayni 
'l evsafı haiz, meşhur cBicaıı Efendi. miib

dii san'atkar Şadinin ellı senedenbcri 
1 sürmekte bulunan bir dava ile alfıkadar 

olduklarını gazetelerde okudum. 

Mister Çörçil'in ·iroh8hna göre. miltte
fikler. aylardanberi, birçok ticaret ge
mılerlntn nakHye g"milerl haline kal
bedllerek Baltık den z·nde \"E' Elbe neh
:ri ağııında topltrlmakta oldu~undan 
haherd11r idiler. akat bu gemilerin ne 
ul'nnn "" hangi mNT11 ·ete tec vilt i
ç n kullanılaca~mı tahmin etmek milm 
kim değildi. Alman""3· şaŞırtıcı nva -
vf>tler ve c:nv1alar iki.O~ bir hedef de -
~! tiren tehdidlerle hak.iki maksadını 

mma kndar klamak san'atını bill - Eıdu F'ransız mar llerinden Turenne 1644 yılında Fri- Hayal daima tatlıdır ve tatlı olduğu içindir ki. bizi dai-
\ or. Holfulda. D nimarka. Norveç ve bourg harbındcn evvel maiyeti erkanile konuşuycrdu. rr.a arkasından sürükler, ümidimizi, emelemiz.i ekseriya ta-

Elli yıl!. Yarım asır!. Bu müddet zar
fında dünya kaç inkıJab geçirdi? Kaç 
memleket doğup, gene kaç memleket ha· 
ritadan silindı? Hak mefhumu kaç tt ılii 
tefsire uğradı? Dünyaya kimler geliP• 
dünyadan kimler gitti? Bu arada, hep ay
ni dav~n peşinde. yılmadan, geçen za • 
manın seyrindeJl ürkmeden, değişen he· 
yctlerin, şahısların huzurunda hep yeni 
baştan davayı şerhedt! ede, her yı' bir çığ 
gibi büyüyen evrak tomarına ilaveler ya· 
pa yapa, bidayetten istinafa, istinaftan 
temyize, temyizden asliyeye. mahkeme 
mahkeme dolaşarak, ehlihibreden ehli
vukufa, ehlivukuftan avukata, avukattan 
tapuya, tapudan hazineye. hazineden ev
kafa koşmak az buz iradenin, azmin ba
şaracağı iş değildir. 

i veç here;' birbiri kadar tehlike altın- Oııa xaferden sonra tatbik ed'ilecek projeyi anlatmıya hakkuk etmiş gibi görürüz, ve o vaziyete ıöre düşünmiye 
da idi. 11kbahar kur'ası Dnnimarlm ile başladılar. :.1aref8l hepsini susturdu: koyuluruz. Bunun ilk zararı bize vakit kaybettırmesi olur, 
Norveçc isabet etti. -- Kazanalım, sonra, dedi ve hakikaten kazandıktan son- bu zararın ukasından da hayal sukutunuo. verdiği a:ılık 

Nutkun bu kısmını. Norveç k•yı1a - =ra=m=u=· n=a=k=nş:=a=y=a=gf==rişt::::::.icı. ~=======~======~g;el;;;ır;;·====-====z=-=====-a:::========= 

~~!f ~:{,~Şf n J~I:[~z~:!;~~ 
glz1' den!z hareketlerine yatak h·zme- Tayyare harblerine _( ........................................................ "'\ Pinosundan bir tllrlü 
t.i ~lSrmüc;tilr: İnniliıler nihavet 1916 H ._., 
da bu klyıları ronvnlemiş,erdir. tn..,i1iz Gi mek istiyen i erg n hır fıkra Vaz geçmigen 
ba'hth-es;, bu harbin başlangıcmda-r. - Ç ı.. ; - A / k 
bert. ~vn· tedbirin tatıbik edilmPk ın - -;cu" Sandahm var sır ı kadın 
Eım g~ldiMnde ıısrar etmic:tir. A1mrı.n- Sekiz yaşımla - BiT içki aleyhdan konfeTans veri -
yanm tm kulvl'!rclan ist'fade etme:;inin ki bu İngiliz ço - yordu. 
~nüne 1!ecmek mutlaoka lazımdı: c Hit- cuğunun adı De - - Ben öyle arzu ederim ki, dedi, • 
ıer Norveçi ~tntı edip bize. bu sahil - r~k Hıyu.ı~dur. Bil- ne kadaT rakı, ne kadar şarab, ne ka-
!crl tmnaınen 8b1uka altına almRlt ha'!c- tün İngıliz gazei dar bira mevc:ucUa hepsini toplamaiı, 
k vermekle bnv:O'k biT strateil hıı.~a- telerı ikendisinden ftr1. ftr1. denize atmalı. 
mı bahsedi ..- ~· 

smrlıı. bulundu.• Cörc-il. bu ~uretle Nor- yor. Dinliyenlerden bıri bağırdı: 

Ah, o chak:t denilen mukaddes şey! İn· 
sana neler yaptırmaz? Neler çektirmez? 
Hakkını arıyan kimse, onun peşinde mah· 
şere kndar sürüklenir. Hiç bir maşult 
yoktur ki, aşıkına hak kadar eza '\ e cefa 
etsin .. Onun kadar hercai ve alüfte ol -
sun ... 

Vaktile, rahmetli babam. bir ::neceıı .. 
kitabının başına: cDünyada Zati Haktan 
sonra en mukaddes şey Hakkı zattır .. > 

diye yazmıştı. 

Kudsiyeti bu mertebede olan bir şe • 
yin tecellisi için, elli y1h ihtimal az.ınsa
yanlar bi1e olur. Ancak, bu bahiste be ~ 
nim ölçüm beşerin ömrüdür. Yarım asır 
süren bu dava beni onun için ürkütüyor. 

İnsanlar, adaletle ataleti. benim indim-v: ç ku!Ynrının tec:ki1 e mf"ktf' olrlu.;.u Sebebi de. ya - - Ben de ayni fikirdeymı. 
~imt tthd1dd~n 'kurtulmuş olduk la - imö1 bakmadan İn Konferans veren memnun o1mu,tu: de, biç bir zaman birbirine kanştırmama-
nn JlAve etmı~ir. giliz heva kuvve- - Sizin de içkiye kar§ı nefretiniz lıdırlar. Herhangi bir hakkın elli yıl 

Almrmlnr hemen bir avdanb""ri ha- 'ne~ iştirak ede J • • var değil mi? muallakta ka1ması zihni durduruyor. Gö-
zırlrklarıını b!ttmric:ılt-rdt. Fakat mavn 1:~ ~ayyarelerle harbe gırmek ıstem:- - Hayır, sandaiım var. nül adaleti beşcriyenin hükümlerinde dn-
ı. lf i ..l- 1 '-nrel·e'e sıdır. Bu maksadla hava kuvvetlen n- \ ı ha seri olmasını arzuluvor . 
... oymn amP ves TILR·n evve rı-.. . .. b 1 • -·' J 

1 1 el . ('• •1 b d ht·ı , ~~ı ya etme muracaa-tte u unmuştur. Ç k. A B -zı · d b. · hk ı · gecm c: er ·r. l'r<;' ura a rr ···• . . .. : .et .lJiizünden merika u so erım en, ızım ma eme erı .. 
t~n dö~n Norve<:' mille<tine tPwinnt Ken ıne cevab olrıl-ak gonderilen mizi tenkid manası anlaşılmasın. Bu va .. 
wrmr-ktedfr: Mfütl"ttkl~r bu muhar·b- mPktubda. biraz ~ha sabretmesi. mek ile Meksikanzn arası ziyet dünyanın hemen her tarafında böy· 
fore tller!nd~n ~elen yardımı yapacak- tebine devam eylemesi tavsiye olun - açılzqor / ledir. Ve bilirim ki, davalann uzama .. 

rnaktadı-r. lır "e onlar hM: ve hOrrivetlerinl ka - Çiklet dediğimiz asrl sakız Amerika- . sında, müsebbib mahkeme değil. ekseri-
7..anmadan rulh akdetmive<-ek1erdir. Fakat Hiyuz geçenlerde sinemada da pek büyük ıbir rağbete mazhar bulun- Sara Heys adındaki bu Ingiliz kadt- ya tarafeyndir. 
J!"~at Norvec. bu kadar şiddetle bita- İngiliz bahriye nazırı Çörçil'in resmini maktadır. Buna Amerikadn chewing- m timdi yüz yaşındadır. 40 yaşından- Bana bu satırları yazdırmakta ~mil o
rııflı~ sErılacrı~ verde. ergeç uğrıya- gönnüş ve bunun ıQzerine Çörçil'e bir gum denilmektedir. Bu çiklet (cactus beri. içmeğe başladığı piposunu terk- lan davanın iç yüzünü bilmiyorum. Han
csm tehlikevl düsünerek daha başka miirxaat mektubu yamnağa k3rar ver chiclc) deni1en bir nevi nebattan çıkarıl- etmemiştir. gi tarafın haklı olduğunu da mahkeme 
türlü hare1<et etmeli ~ mMtef'k1ere. miştir. maktadır. Bu nebat da bilhassa Meksika Bundan aldığı zevki soranla1ra: cBen tayin edecektir. 
kendisine ?BT'fl@n'M& ml\essir yardım --- da bulunmaktadır. Üç mühim Amerika ce pipom._ yemekten daha .. ~~imdir. Lakin onun bu kadar uzamış olma~ına 
etmek imk!nln'rın1 vermeli idi. Bita - Kıztub iklim;nd~ olan firması Meksiknda bulunan ve bu ne - Aç !kalmaga razı olurwn; tutuDS\lz kal- hayret ve esef ed'iyorum. Hakikatin mey· 
r"flı~a o l{adar vap,c;tı~ ictndir ki Nor- /r/ô.ndada üzüm batı yetiştirmekte olan vasi arazi üze - mağa ise 2sla!.> damekted~-- dana çıkmak jçin elli yıl beklemiyeccğine 
v~ şimdi bu ııhrabı çekiyor: cGene rinde hak iddia eylemişlerdir. Meksika General Frankonun kani olmuş bir faniyim. ı 
bunun kindir ki biı de ona ancak rr.3h- .fJt!tİ~lfrif iyor hükumeti Amerikan firmalarının hak - / ./. Hak. kıymetinden kaybetmemek için 
dud bir y8rdımda bulunabilivoruz.• Üzüm k l k l d larını tanımannştır. Bu yüzden Amerika verr :gi za; er zİyaf et: çabuk tecelli etmelidir. 

ıca mem e et er e yetişiT. Fa- ile Meksika arasındaki siyası münasebat t-
ÇlSr~tl'in nut1tunda bu mahdud yar- kat bugün, kısmen Kutub ikliminde olan ~anyadaki 2a!erinin yıldönümünü Çok naz 3.şık usandırır demişler .. 

müşkül devreler geçirmektedir. k tl ı l F k M d dd dımm ına~l ~entş1etilme i dü~ni.lldi\- İzlfinda adasında da iızüm yetiştirip şarap u u ayan genera ran o, a rl e Bu hakikat, hak aşıkları için de varid· 
p.i1 hak1rnıdn i~h v~~tur. Bi.r ac:;k~rl çıkarıyorlar. Senelerdir bu mıntakada Pata!e5 iç'!n propaganda verdiği büyük ziyafete Alınan ve İtalyan dir. 
harekt>t ta avvur ed•l1vorsa b,H-, m1l- tetkikat ynpan İtalyanlar İzlAndanın , diplomatlarını davet etmfJse de. İngiliz, ı:;; ı:;;; 1 ~ 
~ mil<iafaa kuvvetlerinin ba.c:.mda bu- . . uop1 l rıor Fransız diplomatlarını çağırmamıştır. (_.,, L..-kıutm . ....__,alu 
lunım mes'ul hUkOmet aclnmmm ;tğ- - toprağını. volkanik mftnblt bir arazı 0 - Patatesin, Avruparla yalnız yardımrı I Sebebi sorulduğu zaman, yalnız, ge- ............................................................. . 

211"<.1:.m ifc:al'lt b!>k1Pmek tabii doğn1 la~ İtalya toprağının ayni olduğunu gör- yemek olarak kullanılması İngiltere zi - neral Frankonun muzaffer olmasına yar- Fransız Başvekilioin 
df'Mldfr. Yamı~ Cördl nutkunun son- müşlerdtr. raat nezaretinin dikkatini celbetmiş ve dım edenlerin davet edildiği cevabı alın- Ç b l 
Jar"l'la do<rru. kE'Ttdi fikrince. ki buna Ancak özüm yeti.şmeBi için lfizım olan patatesin yeni yeni şekillerde pişirilmesi m~tır. ern er ayne bir mesajı 
m{~virleri ~ i.~tira'k etmektedir. Al- harareti, hususi şekilde temin etmek pek için propaganda başlamıştır. Faris 14 (A.A.) - Paul Reynaudı 

tngiltere başvekili Çemberlayn'e aşa • 
ğıdaki mesa·jı göndermiştir: 

mnnlann .. t~andinav dev]etler;m bi _ pahalıya çıktığından onun da yolunu Bu suret1e memlekette patates ziraati 
taraflık•an ç·karmak '""' ur.ık _ şima11 bulmu~1ar, dzlandada pek bol olan sıcak ve istihinki teşvik edilmiş oluyor. 
harb ıah!lııı içine almakla aihr bir stra- su membalarındnn istifade etmeğe hnş- Şimdi patates, yalnız et yemeklerinin 
teji hataorıncfoııı bulunmw; oldukları - lam~lardır. yanına. gerek püre. gerek kızartma tar-
nı C'öylemi,, bBvleUkle müttefiklerin. Ve şimdi İzlandada Fransa ve İtalya - zında konmakla kalmıyor, muhtelif pata-
Norvec korkfonmu kanamak fırsatını k.l be . ü~ 1 t• . . tesin yemeklerini gösteren propaganda 

nın ı ere nzıyen ;r;um er ye ıştırıl - . . .. . . . · 
elde etmi olduklarını ilAve etmic;tir. t lıstelenne gore bırçok yem şckıl1erde pi-

mekte ve tarihte ilk defa olarak zlAnda ı:ıirilivor. 
Cörçil'in nut1mnun nihavet'nde dik- ~ J 

katle okunrnMı 1Azım p-elen bir cümle adasında üzüm sanayii kurulm~ bulun- O kadar ki patates. çav ziyafetlerinde 
ver: c:Hitlertn ve müşavirlerinin deniz maktadır. bile yer alrnağa başlP..mıştır. 

politika ındald bu cUr'etleri, bana öy- r 
~ geHyor ~f. karada cerevan edP~ek o
lan çok da ha mfthim vak'alann haıslan-

l STER 1 NAN, 1 STER 

31 yaşında b1igük anne 
olan kadın 

Amerikadn Pravidence §ehrindeı ika
met eylem.ekte olan Mis. Elln Chaffee a
dında bir kadın 31 yaşında büyük anne 
olmak rekorunu kazanmıştır. Bu kadın 
14 yaşında evlenmiştir. On sekiz yaşına 
vardığı vakit beş çocuğu vardı. On yedi 
yaşında bulunan büyftk kızı geçenlerde 
bir kız doğurmU§tur. 

INANMAt 
gıcından bsska bir y değildir.• 

Karadan maksad. garo cephe5inden 
başka nerc~i olabilir? Acaba Danimar
ka ve No~ taarruzu. t§ ikış ortala -
rındanberi duymakta olduğumuz me.ct
hur ilkbahar harek~Jerlnin bir mu -
kaddemesindeJı mi ibarettir? Harbin. 
Çörçil'!n tAblrile, bu cUk hAd safhası-. 
fskand1navyeda ve İskandinavya dışın
da nasıl inkişaf edecektir? Büfün meç
huller, olduğu gf.bi ve oldukları yerde 

Yekdiğerine :ııd harb haberleri arasında hakikate biraz 
yaklaşabilmek için ötcdenberi kullanılan beylik bir kaide 
bulundu~unu ıoylem4tik: 

Müttefiklerin gördükleri ve söyl~dikleri vaziyete göre 

Almanya He Norveç arasında muvasala tamamen ke!llmlş-

duruyor. 
Falih Rıfkı ATAY 

- He.r iki iddiayı dn yan yarıya tenzilata tfıbi tutunuz, 
geriye kal:ın kısımlnnnı karşılaştırınız, çıkacak neticeyi de 

1 kendi muhvkeınenizin süz:geçinden geçiriniz, doğruya yak
laşırsınız, demiştik. Fakat şimdi anladık ki. bu beylik kai
denin dnhi tatbik edilemlyeceği yepyeni vaziyetler olabi
lirmiş. Bu \•azjyetlerden bir nllmune mi istlyorsunu7., aöy
llyelim. 

tır. Denizlerden bir kuş dahi uçamaz, halbuki Almanlara 

bakarsanız Almanya ile Norveç aruında muvasala mevcud 

dur. asker nakliyatı muntazaman yapılmaktadır. Bu, öyle 

bir iddiadır ki yarısı alınıp. yanaı btrakılamaz, muva.'!ala 

hem var, hem . de yok olamaz, binaenaleyh muharebenın 

eski beylik i>lçtileri de yavaş yavq Jcaybettirmiyeceğtne: 

IS TER i NAN, 1 STER iNANMAI 

«Fransız milleti, düşmanı ciddi za
yiata uğratmak suretile tarihine şnn
lı bir sayfa ilave eden İngiliz donan • 
masına karşı İngiliz milletinin duydu
ğu şükrrln ve takdir hislerine iştirak e
der. 
····························································--
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beri 

A 

resmı 

Japonya buyuk 
soperdretnot filosu 

in .. a ediyor 
1 Nevyork 14 (A.-~.) - New-Yorit 
Time:> gazetesinin Va~ington muhô:bi
rir.in aldığı malumata gö:·e Japonyl\ bü 

Arnirallrk dairesi lngilizler tarafında çok Londra 14 (A.A.) - Çörçll'in Sah yük bi: silperdretnot filosu imıa et -

az O
"" lu"" günl.i Avam Kamarasında Norveç sa- mektedır .. tn~a.at, pe~ gizli :utulmakta 

Olduğunu bildiriyor hilleri açığmda ve Baltık deniı.i.nde ce- d.'t" Bu fılonuı: tonaJı Ame:i'kan zırh~ı 

Sayfa 3 

İngilterede 
casuslarla 

mücadele 
1.000 kadar detektif bu İfe 

memur edildi 
I revan eden harekat hakkı d · h t filosunun tor.[ ıını geçecektır. Muhabır 
·"'°.ndra 14 (A.A.) - Amiralhk da·i- 'Narvlk koyunda tahrib edilerek batı - ve.receği bildtrilmektdir. !:;,ba e~~:rn: şöyle. demektedir. 7 tarihli The Reople gazetesinin ya.z -
Çaın rcsmı ~bliği: rılmıştır. Diğer üç Alman torpido muh- mü:uıkeratıı Çaqamba ve Perşembe aBırkaç scnedenberi Japonya d~niz d~.~~a gö:e, İ~gilteredo bugüne kadar 
n {Şa:n_ba günü Narvik'e hücum e- ribi. Narvik şehrinin arkalarında 8 ilA g-frnleri de devam edilecektir. in aatını gizli tutmaktadır. ŞirY'dive gorulmemış mıkyasta bir casus takibatı 

bl 
1 
ngılız filosu. buradaki di~manı 19 mil uzunlu~nda bir körfez te:?kll Burrünlerde bı'r· gı·zıı·· ls kd a· kadar alınan mallı.mattan Japony&.'11n 1 başlamıştır. Kısmen Skotland Yardın bu-

l.ta Hm' ı· ~ b ce e a .. e ı - . . . ı 3 ~· ış ı. I ı:-den Rom hah fiyordu na iltica etmiş - Ieı ek iktısadi harb veya harekatın ·evk 40.00f) veya 45 bin ton hacminde 3 ve- s~sı hır şubesme, kısmen cinai tahkikat 
hatb ~eıs~~ öğleye doğru. ~arspHe lerse de. tr.ı:;i11.z harb gemileri bıı tor • ve idaresi hakkında müzakerelerdes bu- va 4 dretrn~t. inşa etmekt: ol.du~u an- ı burosuna'. kısmen vila~et :eşkaatına 

ılil ~ı ~r~ıe :~.1• yanında m&1yn dokme a-!pi-:lo muhrihlerini de takib eylemi~ ve lunulması ihtimali de vardır. la~ılmakta ıdı. Bunla.r şımdı hızmete :ı~=b .hın kadar dedektıf bu ışe memur 
·vht"b .ııt·ehhez mtiteaddid torpid·::ı 

1 
bunları da tahriıb et.'lliş1.ir. Bir sual ızirecck bir vaziyette bulunmakladır - e ı ıştır. 

~iyp: ~n 1 hlerı olduğu halde. bir kısmı c- Bu tı>hliğin nesri dakikasında. ami- Londra 14 (A.A.) _ Reuter ajansının l:~r. Şimdi nl:nan ımalümattan ayni to- Bunların vazifesi. bugüne kadar tngil-
hti .a ıısara uğramış olan ve Narvik.e . parl!mento muhabı'rı· yazıyor· na1du 8 ve belki d€ 12 Zlrhlının lns.Rsı terede serbest ka~malarına müsaade e -

ev] rnllık dairesi. Narvik şehrindeki vazı-
za • 'hr hl eı_nis bulunan Alman torpido Salı gu"nü ("'.;{r,.1·ı·n· 1 beyanat.ından evvel için bir program hazırlandı~ an]ac:ıl- dilmi§ düşman ımılletine mensub 10.000 
he· " ı yetten haberdar değildir. Yalnı7.. Al - vv ') . ı:;• ı ~IU>t; errne hücum için. Narvik ko - ~şçi meb'us Shine11 hıırb iktisat nazırm _ m::.ktadır.» kadar cşüphelh yabancının vaziyetlerini 
enf j ~ "ll~thal'r.e do~ru ilerlem~tir. fl'l~n oldukları sanılan bazı grunlrırın, dan l.stizahta bulunacak ve nazırdan c:u- Muhabir. Japonya yalnız 4 zırhlı in- te.sbit etmektir. 

•, n.avva sularında hıırekatta nu soracaktır· ~ etmiş olsa bile Amerikaın filosu to- Bu yabancılardan büyük bir kısmı. d.ı-çı~ t •tlnd tepecikler yolile ~hirden ayrıldı•kları " 

ya· 
1 

'l· n İn~Hiz deniz km·vetleri• baş- ~örü!mü<:t1 ir. Amirallık dairesi. bu va- Almanya Danimarkayı işgal ettiği va- na.im:n ;nc:nntın seri olmaması 'üzün- biliye nezareti tarafından ~-ureti mahsu-
taıı l"'l"' ndanlıgJından amiralhk dairesine ıivet hakkında. mütemminı malt1rnat kit orada 240.000 ton motör benzini ve den nc;ağı. yuka.n Japon filosuna müsa- sada kurulmuş mahkemeler huzuruna 
~~ ~· n }ı~}{'r e:e 

1

gör:, visc-t 1iral V~'hi~ _ beldemcktecllr. 160.000 ton da diesel yağı bulunuyordu. Yi olaca~ını ka~<letrnek~~ir. Fakat Ja-1 kafile ~afile çıkanlınnktadır. 
tan h" u nr~oıte e flamasını çekmış ve D""niz lınl"('kAtı devam etmektedir. Nazırın bundan haberi var mıdır! Ve ne I oonya R zırhlı mşa ettigı takdirde Ja-

1 
Bugune kadar polis şef'erı, bflhas.rn 

eı:· ]) ın emrınt vermiştir. Üç 1ng'liz torpido muhrlbi. hnnf su- için Danimarkanın bu kadar mühim mik- oon filornnun tonajı Amerikan mosu- tehlike mıntakalarında, ecnebilerin halk 
ba· t ~?nanın IYıukavemeti. mahsu.~ de- YX?tte yaralımmıştır. İngilizler tarafın - tarda stok vücude getirmesine müsaade mm tonnj 1nı tecavüz enecekt1r. 1 arasındaki faaliyetlerini yakından tetkike 

'fl c si<lcl~tli olman1ıştrr. Cossack'111 d.a çok az (\li.l vardır. Diğ~r taraftan 7 edilmiştir? ---- ırnkAn bulamamıştı. 
İn· p., e ;.,de. Almınların sahile yer- A.lman tcıroıdo muhribinin miirctte1Ja- İSVOÇ V o1an~ada 1 Alman, Avusturyalı ve Çeklerden ıba-
ez? flı, t!"rnfs ~:du'dar! ohlisier susturuı - t nın 1000 k!§iden fazla olduğu sanıı • An~arada şiddetli ıet olan bütün bu yabancılar, kc·ndiIC'rı-
ah- Ur. b rt Alman torpido rnuhnbi. maktadır. aziler faali ett 'ın~n rnül~eci. olduklarınt idd~n etmekte -
şu~ Aın bir fırtı a oldu d)rler, şımdıye kadar da Ofü,lflll bu sô~-
efa nyanın 811 ! US a in Om~ yau Stokholm 14 (A.A.) - Social De - krıne iiim&d edılmişt1• 

ol ~ Sil J Ankara 14 (Husust) - Bugün ö v,le- mc'kraten gazetesin:i.n bildirdiğine gô- Fakat şımdi bu şüphe>lilerunı her hırı 
ura li ta relerini not verdig""i d:-ın sonra şeh~m'zde şiddetli bir lo - re İsveç Naz leri memleket dahiHnde .asum olduklarım :ı.sbata m cburdur -

ell1.. dns f rtması olmu~tur. B::ızı elektrik f aliyete ge-çmi l~ro:r. Boden'den ge- ı r Üzerl rin ekı şıip'ıeyi s lemiycnler, 

tan O, efi , I re s~t1y r 0 w ru dea!' ... rt rckıer.~ ~evrllım.!ş. tene~. kopmuştur. ıen ve hendisine zabit süsü veren bir uk parma lıklar ar asına g·r cekür. 
r .. > \r til ~ ~ H~anıo "'llnde 4 Ün<:u orta 1Jkulu adam yeni bi; teşekkül vücude getir- İng,liz dedektifü·ri, s rb t gezme! ri 

llşi~on 14 (Royter) - Haber n1m:iı- Billkreş 14 (A.A.) - Hariciye! nazı- l VP Ulu <rnlarda bir evin çatısı uçmuş. mPk ıruı.k!)a ~Je işsizleri angaje eder • eırzu edilmiyen hu çoşid :manl n dbrt ·ı-
tı ~ore, Aı\ıerika hiıkfımeti milttefik -Jrı Getenko, gazetecilere beyanatta bu-ıAltmda'I mahallesinde birkaç ev ha - kı:>n tevkif edilmiştir ıı'a ayırı) r 

a Aınerikay.ı yeni tipde Douglas bom- lunarak Romaınyaya Sovyetler Blrliiti. '*-11'9.. uğram•_st1r. Zir nalıivesinde de Yapılnıı <traş!:!rrnalar neticesil"'-.!e bir Inıa ~ t h b ,_ 1 - Sahte pa aport~a a .m 1 ere) e gır 
....... n tayyareleri de sipa._•iş etme - tarafından h;ç b;,. nota tevdi edilme • · < rı ata· u~ıyan evler vardır. çor. rısaleler ele geçirilmi~tir. Bu ri<;a-... ...... 'l'lt'k imkanını bu.l ıuş f ıl • -: ı ca~us1ı.rı. 

tı 
68

Usaa.de etmıştir. Bu tayyareler sa- digv,ini ve bö". le bir notanın tevdi edil- I~ler<le işsizlere b'r buçuk kron ~·evmı-sır O 
1
_, .r z ı /. 1 2 - IIarbden evvel ticD."'İ miımPssıl -

1, "~tl' r..ıloınetre silratle ~(tm. ektetlir miveceg-ini Ümid ettığini SÖy]eıni-.tir. Ilı zu~ "0 ve sol ye VHC etiı1mektedir. or. "y ı.._ • g • ·ı Lo 1er ıfatile İngiltere ve g rn e \ muvaf -
ı1r1 b uombardıman tayyareJerınde dOn &mıan.vanın 'kom&'lllaııile mtinasPbct _ 1dra 14 (A.A.) - Sundav Chro-im- u. d •• ..., d · l · fak olmu Nazi ajanları. 
f ''" ercce sUratli hiç bir tayyore leri iyidir ve ortada Rumen halk 111 eva~~l ed" 'Or nıc e gazetesinin Amstrd.ı.mdan bH -ma· ..... ( ) dır· d' v'n g" Al 1 II ııı.. d · 3 - H, kikatte lPlercilıgın kurbnN 

• · -~ endişeye dti~ürecek ıbir ~ey yoktur. 1 1 e ore man ar o tııl ·ıvı s-
YJl lt -- -- Yozgad 14 D" kil dd tli 1 tilA etme~e karar verdiği zaman 20.001) 'llduklan ha' ' Alın· . . ·ı, Rusvar n 
'ô- Q[ d • • "it - un şı e ze zele Ti 'a <l 1 N · . anla~ası üzerine. dik+atörliık tarnftan 

da· yan enzz ıncu ere ra n11n Yoz,gad ve havalısı mülhakatında bır çok (1
1 

n "-~1 azı memleke,!-te bir ısyan '\C 1ngi1 z al yhtarı lan kon-· nistl r 
~ JI ._. • C>Hikctlere sebeb olmuştur. Macien kazn-j ç karı:; a çalısacakla~~· lVI [ K • Bu korrGnıst erden co'u "n,.., erede toh-

i. ..a.nevra arı 1 orv ç ra 1 n1es~·ı ısı.na bağlı Peyik nahiye merkezile bu naı Norveç limanl'lrında ıipkar proparranria yapmaktadır 
a • '!{ • ! h yenın Dedefakılı, Kararnağara, Kan _ • 
öy· ~ ahına 14 (A.A.) - İtalyan filosunun Loı~dra 14 fA.A.> - Inglltere Krnıı Altın- bcrli, Karapınar, Karacalar köylerin;n bulunan Amerıkan 4 - Bcvnelmılel s 1i er. 

a -

o· 
an
me 

ar lllanevralnnna 15 Nisanda baı- CI OeoTgt\ Norveç ~alı Yedinci Ifaakon'o. evleri tamamen yıkılmış ve b· k" l b'- vapurları Limanlara, tayyare me)daı .arıno \e 
"ağı söylenmektacUr. a ağıdakt mesajı göndermlştır: h u oy er 1 askeri garnizonlara r ık•n oturnn ecne -

Alma.nyanın merhe.met.c;i~ ve evvelden rcr arabe halıne gelnıi~tir Dedefakılı - Va.,c;ington 14 (A.A.) - Hariciye neza-
t

n ...... 1ım ve tasavvur etmek ·u"""tlle memle - ua 16 yasında bir kızla sekiz vaşınd-1 bı'r b'ler. ayrıca tetkike uhı tutu ~ı.~aklardır. 

h • d . ..,.. " . ., · J - retindcıı bildirildiğine göre Amerika hü-c e p q51 8 kctinlzln bas•rıa harb beıa..:ıını getirmı~ ol. çocuk, Karamag-ara ile Kanber·ıı· ko"ylo _ k·"\- Bu suretle İngilterede sak n hakiki , g ., wueti Norveç limanlarında bulunmak-
<1•1~ ıı bu nn .. lk nnda, majestenlzle mllletlnlz rinde birl'l' çocuk enka~ altmda kalar,"'k .nUlteciler üzerinde btr tazyı~ hareketi 

1 4 (A A ) A1-, F " ta olan üç Amerikan vapurunun Amcrl • . . - n..~am ransız t'1.ıafınc.'an göstıerilmlş olan vekar şecaat ve ö'mü~ ve 14 k' · d ı B apı'acak değildir. İlk defa olarak ne7.a-
netanetten dolayı majestenlze k;ndlmln ve l d ğ ı.~ı c yara anmıştır. un - kaya dönmelerine yardım etmeleri için. ret altına alınacaklar, lngilız misufırper-

O~gl'slerin rn _ impnratorlu~umun derin hayranlıklarımızı ~r a~l ~tır .y~ralılyar mahallerinde tcda- İngiltere, Almanya ve Norveçin :siyasi 
t<ta garbi.nde uht~l:f nok . bildirmek isterim. Bu mllmetlt halde hük(i_ vı edılınışJeıdır. A~ır yaralılar hastaneye mahfollcri nezd~nde teşebbüsde bulun - ''cıliğini suiistimal edt'Hk polıse mu~ -

IJ •ını diisman piyade müfıezelerilmetimir.ln Fran&<\ hilkiimetlle tamamae ınu. yatırılm~tır. Bunlardan başka 15 köyde muştur. külat çıkaranlar ile hınckctlen şüphelı 
'l ~ mtn n:üzah~retile hatlarımıza •ııbık kalnrn!c Norveçe. elinden gelen yardı. de bir çok evler yı~<!lmışsa da Jnsanca Ayni mesele hakkmda Amerikanın görülen .diğer bazı kinıse,erd!r 
r !naya t~'>büs etmişlerdir. Bu mı yapaca~ını ve mütr.efik kuvvetlerin Nor. zayiat olmamıştır (a a ) 1 L d B ı· o 1 ü ·ıı · ezeı 111 1 h r.bed k Alın · · · on ra, er ın ve s o m messı erme * 

er tardedilmi~ ve düşmana veç ere yanyana a ere anyam.ın Kars<l:t sellerde I ıkıJd d li · · 
~t Ver•lirı'lmı'-tir son taarruzunun .hııJn:ı.ne olduğu kadtır cur_ K :

4 
(A.A) 1D

1 
ebv ~r Y 1 e ta mat vcnlmıştir. Ayni gazetenin yazdiğma görE>. İs\eç-

~ ~ • tkA ld ğ ..... ftt ed kl ı · ars ı · - ar ocraz ve Sarıka- -· --l\. - ·-··- o "rnne o u unu .w~ ece er nı maje.s. 0 l\ı'I "il" .. . . teki komünistler. Alrranya ve Rusvava 
ta.ı Fa k k d . tenluı temin ederim D m~tan gelen kar suyunun karı~masiJo ln1Sır mı ı mudafaası ıçın ' . r d'y t ·ı . -

Gar 

l' h ru un ayın pe erı - ~ Kars çayı taşmış ve şehirde 400 den faz- • t r. . t ;!lZ l ra o vası ası e asKerı \ (' prtpn -
a r~n B .. ..k E' ·ı·.... Danı· marka -lakı· ıa ev ve au"kk"' . ı lt d k l , yen, a s sa ı,gdnda mahivetinde ma1ı .. IT'at gönderdik -id· Q uyu ıçı ıgıne an su ar a ın a a mıştır. . .. - , . . . • •• fkla. Bunlardan 12 ev tamamen ve 15 ev da Kahire 14 (A.A.) - Nazırlar mec- krınden şuphe edılercK bırer birer top-

l\ıı.htt tayın edıldı • mutt: 1 ... r kısmen yıkılmıştır. P~1. mi.lli miidafa.~ için yarını milyon liln~ak:a~ır. . . . 
u 1'ık\ı e 14 (A.l .... ) - Mısır kralı Fa • dıplom-:>tık heyeti -"l Dükkanlardan 150 si tamamen diğer _ Mısır lırac;;111<1 balıJ olan munzam tah- Şımdıkı halde bu ıtham.a sekız komu-
··- ~ıs·"'~ kayınpederi Yusuf Zilllike.r Pa•a I ~h 1 .1. (AA) D . k d ]eri de kısmen su altında bulunma'da ->isat kabu1 etmiıştir. nist tevkıf olunmuştur <ti ·41 l'ah ~ ' ,cı ave " . · - anımar a <ı- • ' -ltı'ıi.ştı tan bü\Uk elçillğiııe t'lyln e - 1 i t ai}j Fransız ve Polonv;;ı di l - dır. İnsanca zayiat yoktur. On kadar hay- ................ ·:····· ...................................................................................................... . 

tn(ll'rıu,,ır. Yusuf Zülfikm.· Paşa. bugün yeni .< t~k1'> hz. tl ...; 
1
• hA-ıı hu~ • pt 

0 
van boğulmuştur. Maddi zarar1ar tcsbit •Yeti h n~ ı eve. e.-n dlıı susı ren Sabahtan Sabaha 

Ş . ne arekct edecektir, 1 b h · t 1 de Kopenha d L._ ~ ed ~mektedir. E\·velce alınan haberler sa 
!lı _____ _ _ m sn :ı saa g an a . d 

1 
1 

kanun Ud' '-\}1' B h h J , at ı o da p · 1 yesın e E:\' er tahliye edilmiş sabaha ka-e ç t K I N ·b aye gc m ,c; ve sa Cl arıse 1a _ r.. e ema ecı k t . "ti Tren t 20 d p ı dar tombazlarla su içinde kalan aileler a • r -.~1ı I re e etm1~ r. saa e ar sto k 
c. a evh:ne hakaret ]· ~- - , urtarılmıştır. Diğer sular Karsın içinde 

• 0 ::ıcaKtır. b l K" d d t G"l l 
d ı . i u unan or ereyı e aşırmış o yer 

za- A avası açtı KopC'nhng-<laki Fransız e cıs ParfstE' d l . d k' d"kk"' 1 d ... <\111ta 
4 

A K h , o muş. eııvar a ı ev ve u etn ar an u-
all' ~~ '?l\ ta 14 (Husus!) _ Yeni Ses Paris 1 • : A. .) - open ac;daıı:i çü tamamen ve 12 si kısmen yıkılmış ve 

~ 
P· 
u 
,1 ' 

1 
1 
'Uasında Necib Fazıl Kıısaküre - Fransız eJc:c:ı~i hamil ol~n husu~t tren 134 parça ev ve dükk!n da su altında kal 

c-ı. lltişar ""den J.... :L- • d i hu ~k~am Pa rıse ıre lmiştır. ~ .. t t> "' uır •J.Jt::yana,,ın a şa r 150 k' . b l mıştır. 
~ va~d ~ernal ÇağlaT aleyhinde bir tık T;ende takrlhen ışı u unu - İznıirde 
~')) ~e1;;l Bunu okuyan Behçet Kemal yor ıt . ..._ _ - .. - İzmir 14 (A.A.) - Dün geceden beri 
~ •a.t1 Ya . Fazıl aleyhine, hem de mü- Berl\n P.üvük Elcim;zin ... ,ğmur ycniı'den başlamıştır. Bu sabah 

1 d~ Pan muharıfr aleyhine haka- - başlıyan ve ara sıra gök gürültillerile mil 
Vası açnı~tır. · Ankaradaki temasları '"rafik yağmur bugün şiddetle de\ram e-

v~ ~a~st~nda şeker Ankara 14 (Hususi) - Berlin bü • <iiyor. 
·~ }' ... vük elçiın;z Hüsrev Gerede burada hü· Muğlada 
at~-.. ag Saıtşı tahrlid edildi kumetle temaslarına devam etmekt~ - Muğla 14.(A.A.) ·-Bugün şiddetli bil' 

~ <ıc.ıPeşt fırtınadan sonra sağnak ha1inde sürekli 
"-l'r """ e 14 (A.A.) _ Hükumet ıııe- d r. Yakmdb memuriyeti başına döne-
~ "' Yağ ' • h'r yağmur yağmıştır. 

r tı ı .. ı.. • satışını Pazar gününden iti- cPktir. 
lltıa, -uıdıd eyl . H 
,.._ \'(!""1 emıştir. er ay adam ba '""' d At t•· k .. .. R;r " ola"nd·a vapuru b .... ttı 
·ıır lteti' ec>ek şek.?r miktarı hilkfunet - erpa "'U& a a "" ~unu l • ~ 
~ ~hı;~e ve civarında bir kllo, vil!- ~rgama 14 (A.A.) - Diin Atatürkün Londra 14 (AA.) - Velocitas isminde-

ı- 1ard erinde 500 gram ve diğer rnm- ı Bergamayı ziyaretinin yıldönümü oldu - ki H<Jlanda vapuru. bu gece, İngiliz sa -
et-Y :ı.~ i a 300 gramdır. ğu için eski yıllarda yapıldığı gibi bugün h;lleri açıklarında bir mnyne çarparak 

~t'~"rı. "e~ı her _hafta adam başına 240 de spor a1anmda Atatürkün ilk ayak bas- bat~tır. 
ltt~ 'il'net e<'ektır. Yn~ tahrlidcıtı yalnız tığı ve üzerinden orduya tatbikat yap - Velocitas vapuı·unun mürettebatından 

· lll.erkezile civarına münhasır •

1
tırdığı tası muhit olan sahada bir tören üç kişi infilAk neticec;inde ölmüş, diğC'r -
yapılmıştır. leri kurtarılmışlardır. 

Ezeli 
'l'op denilen siliıh taş kaleleri yıkmıJ:ı 1'a ~tama1da11 evvel dünya dercbe)lerinirı. 

di. tiıuf> lL'1ğ tepesinde granltreıı bir mekfııı tntan derebeyi nüfuıu'llun erişelıih!lğl 

3et'lcro hükmeder, yakın.da.ki ıayif cemantlrrl ita•t altına alır. Onlan asker gilıl 
kuUamr. Haline görıı ordular yaıı.ı.r 11onra daha u1ak hasımlarına meydan okurdu. 

o dc\'irde kral.lıırın bile hükmü J,almamı'}h. llercbeyi civarda gözüne kestirdiği 
ar:ıztyl, köyü; kasabayı emrine almak iç!n babrr ~ollar. Zayii gördü mü h:ıraq 

kese..-, baç alır; zorbaJığın bütün tidde t ini rııösterlrdi. Top lcad edilip taş lLaic:-ler 
yıliılmıyrı başla.ymca. orta çağın bu :ızılı derebeylerl de ortadan kalktL 

Dı·virleı· geçtıi. F)ra.nsa lnklli•>ı.nın diiny:ıy:ı tııttJl'dığı hukuku beşer beyanna. 
me~He <ıımıiyetlerin hayatı yenJ yol tuttu. Parlitnıento sistenıl ku.ruldu Ye-nl 

hukuku düvel meyclaııa çaktı. Son sJ.,Ya.si te~tıkkiiller hepsi bu zihniyetin eseri ola. 

ral. J.:ııruldu. 
Gt'l;elelİDl daima ıhürrlyet fikri, tnsanhk fikri üzerinde ile-..ri giden medeni remi. 

yet son çeyrek a..sır içinde blrlleublıc istik;ımetini deği~tirdi. İn.sanlık dünyıısı da-

- ha nıeR'ud bir ileri hamle bek\erla~n 1.ş tersine döndii. l\IAsa.Jların ~hu.r büyük 
balık ı..üçük balığı yutar 6fııaucsl dcvl~tleı lıukukunı. bastırdı. Şimdi orta ç:ığııı 
)tılın kılıç derebeylerl gibi :>alın rno\cr Uılerler ult:u atı başladı, Lider şöyle bir et... 

rafa bakıyor, gör.üne kestlrditl memleket ön<"e bh· haber; on iki sa.at içinde te3lim. 
Hık mık yok. daha mühlet bltmtıden motôrlü kıt'alar gue basıyor. Sala atq, 

~la ateş; şuna göz da.it; buna tlJBlı. bağı, Gün batmadan bir iki devlet batQow. 
İıl!.u.nlık dünyası muhakkak blr buhran &t"Çh~or. l\IonteskJyolann, Volterlerln 

mod:un geçmJş denilen ln.sAni Hktrlerl budandı.. M:U'ksların vesalrelerin akldr.lcrt 
cllinyaya aşılanmak lsten.tll a.mnıa bu aşılar tutmuyor vesselam. Kuvvet ancak 

insanlara saadet getirdtli mödde• fazUeUi lı.ahr ve yıkJıoı kuvvet nihayet kendtnl 

de yıkaı·. Bu da ezeU kanundur. 



4 Snyfa 

( eh· abe 
Ev kir l rı h k ın ki ka ar 
bennz vilaye e tebliğ edil edi 

SON POSTA Nisan 

• l~ e 
Dun şehirde sağ~nak 
halinde yoğmur yağdı 
Memlektin muhtelif yer· 

ler:nd~ da hava çok 

e·rahane kapısmda duran bir otomo~ 
yüzünden çıkan dava 

Ahşab ev kiralarında yükseliş olmadığı ve aparhman 
kiralarının mütemadiyen arhrıldığı anlaşıldı y ğışlı geçti Dün rneşnud suçlar kanununa tevfi -ı Müddeiumuminin :fddiasından s 

kan, nöbetçi bulunan Asliye 8 inci ceza hakim Cemil, ifadelerinde mübaY 

Ev kiralarını ihtikar derecesinde yük-j ğalmaktadır. Halk. kullanışlarının ko - Dün şehrimizde sabahtan akşama ka mahkeme.ruıe bir cifayi vazlfe halinde 1 görülen hadise şahidlerile müdafaa , 
scltenlerin mllU korunma kanunu ahkfı- laylığı dolayısile apartımanlara rağbet dar kıs~ fasılalarla şiddetli yağmur zabıtaya' hakareh davası intikal etmiş hidledni ifadelerini telif bakımındnll 
mına istinaden cezalandırılacağını yaz -ı etmekte, yeni yapılan apartımanlar nis- yağmıştJr. Yağmur bilhassa öğleden son ve duruşmasına başlanmı~tııı. 1 

birlerile yüzleştirmiş, müteaki.ben sıı 
mıştık. Koordinasyon heyetinin bu husu- betinde taleb de artmaktadır. ra hızmı çok arttırmış. ve kuvvetli rüz- Muhakemenin cereyanına nazaran, ha- Hayriye müdafaa için söz vermiştir. 
sa dair vermiş olduğu karar henüz İstan- Kaymakamlar. koordınasyon heyetinin garla karı~ık olarak devam etmiştir. disenin mahiyet ve tafsilatı şudur: Ço - Maznun müdafaasında, komiser 7J 
bul Vilayetine bildirilmemiştir. Karar 1ebliğatını alınca faaliyete geçecekler _ Dün yağan ~iddetli yağmurlardan şeh- lak Hayri adında biri evvelki gün bazı yi tahkir ctmediğinL bilakis onun tıı! 
tebliğ edilince kazalara tamim edflecek dir. tstanbulda kira bedellerinin yüksel- rin çukur smtlerini sular basmıştır. arkad'aşlarile birlikte Edirnekapıda bir fından hakarete maruz kaldığını ve 
ve tatb~ata geçile~ektir. _ diği zamanlar semtlerin geniş mikyasta Al?ığ•mız m~lıimata göre. dün mem- birahaneye ginnişler •ıe burada geç vak- hususu isbat edecek bazı ~nhidleri old 
. Beledıyenin tetkikatınn gore ahşab ev istimlAkine başlandığı anlardadır. Emin- leketın muhtelıf yerlerinde de hava te kadar eğlenmişlerdir. Bu sırada o ci - ğunu söylemiştir. 

fıatlarında son senelerde yapıl~n tere! - önü meydanının istimlakine başlandığı çok yağışlı geçmi.ştir. Bilhassa Trak - varı teftiş ve kontrole çıknn emniyet ko- Mahkeme. suçlunun iddiası vcc 
fil hissolurunıyacak derecededır. Buna d s· . . . . . vada- da siddetli yag~murlar vag-mış bir miserlcrinden Zeki ve beraberindeki :me hndiseyi gören bu şahidlerin celbin-

k b
.
1 

. b sıra a ırkecı ve cıvarmdakı kıra fıat - · .. J 
1 

mu a ı apartı.man kıraları her sene fr . . k çok yerleri ~ular kaplamıştır. Dün Ka- murlar bi:rahanenin önünden ge,..erler - suçun mahi)yetine göre de maznunun 
"k "ks lh . lannın yilkselmesini buna mısal olara . ~ _) mı tar yü elmiş. bi assa 1940 scnesın- . radenızin şark taraflarile doğu Anada- ken kapıda bekliyen bir otomobilin be - kifine karar vererek duruşmayı bŞJ 

de fiatlar her senekiııdl-n fazla tereflü gösterebllinz. . . lucfa hava çok bulutlu. cenub doğu - lediye nizamlarına aykırı bir vaziyette bir güne bırakm~tır. 
e~tir Fiat tereffüü bazı semtlerdedir Koordinasyon heyetının bu kararı be- d k 1 .1 - 1 d' -
1940 se~esinde ev kiraları fazla miktar ~ lediyenln ziyadesile işine yarayacaktır. sı:n a ·apa ı ve rnevzı yagış ı. H~er durduğıınu görerek şoföre otomobilini Bir polise hakaret eden 

bölgelerde yer yer yağışlı geçmi~, rüz- başka bir tarafa çekmesini söylemişler - b" 
da yu"kselen semtlerı"n bı:ıc:.ında Adalar Bundan onra imar hareketlerine hız ve- A ır adam mahkOm oldtı -r garlar, Trakya. Marmara havzası. .fut- dir. Fakat şoför, komiserin bu ihtanna 
gelmekte,dir. rildiğf esnada açı!acak meydan ve yol d · K d ı ~~ız v:. ara eniz kıyıla_rı~da ~imali, bazı sebebler ileriye sürerek itirazda bu Evvelki gece Hasekide Ahmedin 1'f 

Şehrimizdeki apartıman sayısı her se- civarındaki kira bedellerinin fırlaması - cliger böl <relerde cenubi ı.c;tıkrumetten. I ]unmuş ve bu yüzden aralarında mü na - vesine sarhoş bir halde gelerek kavgıı 
ne yeni inşa edilenlerle b;r miktar ço - na iınk~ verilmiyecektir. T ı- E M ha Akd ,,. ~~l\.·~·a. ' .ge arrnara vzas1 • e - kaşa çıknuştır. Bl.l esnada birahaneden k.aran ve _kendisini kara~~o~.a götürm~ı> 

mzın k1~ ılarmda v~ orta . _ Anadoluda 1 çıkan Çolak Hayri ve arkadaşları da ko- t~yen polıs memuruna küfur edere~ uP 
Tayyare postararı Maarif ve Sıhhat yer yer fırtına şeklinde. dıger yerler - miserle şoför arasında cereyan eden bu nne saldıran Mehmed adında birı t 

nakliyatı aybaşında Vekilleri dün de orta kuvvette esmişttr. münakaşaya karışmışıar ve iddiaya naza meşhud suçlar kanununa tevfikan asl! 
I Karadenizıde kf~ray:ı. Mannarnda ran bunlardan Hayri fazla ileriye giderelc ye 8 inci ceza mahkemesine verilmişti! 

baş ıyor Ankaraya git iler poyraz. E!Je ve Akdenızde cenub fır - komiser Zekiye vazıfesini ifa sırasında Dinlenilen şahidlerin ifadelerine ıı' 
Ay başından itibaren İstanbul - İz- Şehrimizde bulunmakta olan Maa - tın~sı kuvve~le başlamışbr. . . hakarette bulunmuştur. zaran polis memuru M:ıımede fiilen Jı' 

enir. İslan'bul - Ankara Anka'l"a - 1z - rlf Vekili Hasan Ali Yıfi<:el. Sıhhat ve Fırtına ibılhassa Karadenızde şıd - Dünk- d d H . t f d karettc bulunduğu sabıt olan mottl 
mir - Adana arasında '~ta ve bagaj İçtimai Muavenet Vekili DT. Hulusi A- cktli olduğunda'D bazı küçük vapur1ar vaki olaun buuruşhamk a at· g~yrı ha'rdal ın d~n Mehmed bir ay üç gün hapse ve 31 ~ d ·· K "..1 • .. _ are ı oren şa ı er ın A • .~ı 
nakliyatı yapan tayyaıre postaları ha- la taş, diln akşam saat 19 da ekspresle un . a.:~enıze ~ıka~ıyara.k Buyuk - lenilmiş bunlardan blr kısmı suçlunun para cezasına mahkiim edılerek tevıtı.> 
va müsaid olduğu takdirde bugünden Ankara~ harek'et etmişlerdir. dere önun .c den:ırl~ışl:roı:· . komiseri tahkir ettiğini diğerleri de bu lunmuştur. 
itibaren yolcu nakliyatına da başlıya- Vekiller Haydarpaşa garında vna - Karadenız _sahıllen kesıf hır sısle ka iddianın tamamen aksini ifade etmişler- Bir yankesici mahl Om old~ 
cakJsrdır. yet. Parti, Belediye. maarif ve sıhhi palı bulu.~1d~gundan yolda bulunan va- dir. 

B ta l 1 
- f 

1 
mi.iessese~f'r erktmı, Üniversite dekan purlar guçlukle sefer yapmaktadır - Dün Hasırcılarda Mehmed Ali adıll 

u sene yyare yo cu uguna az a .. . • . lar. Bundan .onra müddeiumumt iddiana- birinin cüzdanını çalarken cürmümeştı 
rağbet gl'ıster.hleceği anlaşılmaktadır. v~ profesorlerı ve dostları tarafınaan ----- mesini serdet.miş. suçu amme ıahidleri - halinde yakalanan koltukçu Mustafa l' 

A k t · 10 1 · t i um.ırlanrnıslardır. O • b • nı·n ı"fade be ı riJ b"t 1 H :,. n ara ayyaresı , zmır ayya'res ' · emır eyannamesı ve yana e sa ı o an ay- minde bir yankesici Sultanahmed birv 
de 6 yoku alacaktır. Seferler her~n h rinin, Türk ceza kanununun 266 ınrı ci sulh ceza mahkemesine teslim cdilffe 
yaJ>Jlacak ve Yeşilköyden sabahleyin ŞeJ•ir iş/er/: mü leti bu akşam bitiyor maddesinin 2 inci fıkrası mucibince ce - tir. 
Ankaraya giden bir yolcu saat 15 de Elinde demir 'bulunan kimseleri be- zalandırılmasını ve m.eşhud suçlar ka - Suçu sabit olan Mustafa yirmi gün b 
Ankaradan kalkacak olan tayyare ne Şekerciler ıekerli manıulat yaınnarne vermeğe mecbur tutan 1<arar n~nu_n~n 13 ü~cü madde.sine gere de tev ı se mahkum edilmiş ve tevkifine kıı1 
ayni gün içinde İslanbula dönebilecek- fiatl- rı-ı yiikscltm 0 k isfr·o lar namenin üç ~ünlük müddeti tatil gün- kıfihı ıste.m.iıştır. ver lerek tevkifhaneye gönderilmiştll" 
tir. Mamul şekerciler. şeker fiatına yüzde leri ~ayıhnadığından bu akşam bitmek- 'd' 

on zam yapıldığını ileri sürerek mamul tedir. 
şeker fiatlannı yükselteceklerini beledi- Bu aksama kadar elinde demir bulu
yeye bildirmişlerdir. Belediye iktısat iş- nan .herk('c; beyannamelerini Mıntakaı 
leri müdürlüğü mamul şekercilerin tek - Ticaret Müdürliiğüne vermiş olacaklar 

Miiteferrik: 

Amiral Mehmed Ali 
Ankaradnn gel .ıi 

lifini tetkik etmektedir. dır. 

Harb filosu kumandanı Amiral Meh -
rned Ali dün .!!abahki ekspresle Ankara -
dan şehrimize gelmiştir. Amiral Mehmed 
Ali bir kaç gün şehrımizde kaldıktan 

sonra Ankaraya dönecektir. 

Hamallar iç~n yeknes k elbise Beyannnme venmiyenlcr 'reya yanlış 
malt'\mat verenler hakkında milli ko-

Poliste: 

Bir mo'osiRlet kazası 

Yorgi adında biri idaresindeki 409 sa
yılı motosikletle Beyaz1d caddesinden ge 

çerken Fatihte Karadeniz medresesinde 
oturan Mustafaya çarpmıştır. 

nürrı1.,Psi h., zı-lPnıvor 
Belediye İktısat İşleri Müdürlüğü ha

mallara yekna.:ak elbise giydirecektir. 
Yeni hamal elbise'erınin nümunesi ha -
zır lan maktadır .. 

Umumi hamallarla, han hamalları a -
rasında basgösteren ihtilafı halletmc>ğc 

Belediıye İktisat İşleri Mildürü Saffet 
memur edilmiştir. Saffet. her iki tarafın 
murahhaslarını dinliyccf'k, hml'alları uz
laştıracaktır. 

1"icaret işleri: 
Bu çarpma netices;ncc başından ağır 

surette yaralanan Mustafa tedavi edil _ Fas ı!ye fiatlan yüksel .ıi 
mek üzere Cerrahoaşa hastanesıne kaldı- Son günlerde Fransa, Belçika ve İtal-
rılınış, 'kazaya sebeb olan Yorgi yaka _ yaya yeniden mühinı miktarda fasulye 

ihracatı yapıldığından ve talebler devam 
lnnarak hakkında tnkib::ıta başJanmı<:tır. t kt ld ğu d r· tl ··1._ 1 . 

• w • " e me e o u n an, J.ıa ar yuA.'>e mış -
Bır çocuga otomohl ç--rptı tir. 

fstanbulda misafir olarak bulunan Ufak tombul mallar 17 kuruştno 19 a, 
Samsunlu Davudun sekiz yaşlarındaki ça'ılar 19 kuruştan 20 kuruşa ytiksclmiş-

oğlu Cevdet dfin TophanC'de Necatibcy tir. 

cadde<=inden geçerk•--n Hamzanııı idare -
sindeki 1500 sayı 1ı otomobilin sadmesine 

Dün Fransaya 15 bin lira k.ıvmetınde 

100 bin kilo. İtalyaya ?OC:O lira kıymetin
de 30 bin kilo fasulye satılmıştır. 

maruz kalarak yaralanmıştır. Yunan firmaları ~ert buğdaylara a1a -
Yaralı çocuk tedavi edilmek iizere has- ka göstermekte ve c"'ıc>mmiyetli partiler 

taneye kaldırılmış. şoför yakalanmıştır. satılmaktadır. Borsada Anadolu ve Trak 
Bir yangın brşlınıgıcı ya malları be~ kuruş yirmi para ile bes 

Dün Boğazkesen C"addesincle Mehmede kuruş otuz beş para arasında muamele 
görmektedir. 

aid 35 sayılı leblebici dükkanından yan- Belçika ve İtalya için de ihracatcılar 
gm çıkmışsa da, etrara sirayetine ::ney - arpa mübayaatına bas1amışlar, fiatlar 5 
dnn verilmeden itfaiye tarafından sön para fazla.c;ile 5,25 e yükselmiştir. 

dürülmüşttir. fsviç ·e ica:et hr yeti geldi 
Bir yolcu tramvayft.,n düştü Dün semplon ekspresilc şehrimize f s-

runm::t kanununun hükürnlerl tatbik o
lunacaktır. 

Bir yıkıc-ı amele ankaz 
alflnda can verdi 

Dün Tahtakalede bir amelenin ölü -
mile neticelenen feci bir kaza olmuştur. 
Telefon idaresine aid binanın bitişiğin -
deki sahada sığınak için hazırlanmakta 

ve yıktırılmakta olan apartımanda çalı -
şan amelelerden elli yaş1arında Hüseyin, 
ani olarak çöken demir vı' moloz yığını 
altında kalarak feci bir şekilde ezilmiş -
tir. Yaralı amele dcrhc.l ce'bolunan sıh -
hi irndad otomobililc Cerrahpaşa hasta -
nesine kaldınlmışsa dn bir müddet son
ra aldığı yaraların te,.irile ölmüştür. Ka
za etrafında adlıye ve zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 
-···············································••ılı••••••• ... 

Kı.,·ıköy 

p RA 
Sinemasında 

18 ~isnn Persembe 
saat 8,30 da 

FiY 

akşamı 

ve arkada~lan tar<!'fın<lan konser. Ay· 
r!C'3 kılci•n Macar oPkestrası. 31-letler 
şimdiden sinema gışesindc satılmak -

ta<lır. Telefon: 60821 

r ·r i YAT fl O LA ) "-----Karaka, Gecesi 
Edlrnekapı - Sirkt>ci hattına işleyen viçreden doktor Hans Ebrard riyasetin -

vatman A'hmedin idaresindeki 10 sayılı 1 de dört kişilik bir ticaret heyeti gelmiş -
16 Nisan akşamı Çember1 itaş sinema 

ile 'l'ürkıye arasında sında emektar san'atkar Karakaş şe _ 
esasları dahilinde iki refine tertib edilen müsamereye nıcm _ 

tramvay Fatihten geçerken, içinde bulu- tir. 
r:an yolculardan Şakir müvazenesini kay Heyet, İsviçre 

. .. . mevcud anlaşma 
bederek tramvaydan duşmu.:tür Bu su -ı leketimizin en maruf san'atkarları Naşid 

ve kumpanyası - Mualla - kemani Sadi
ayrıca saz heyeti - Babikyaıı, profesör 
Şirin - Karakaş - ve arkadaşları İ"tirak 
edeceklerdır. Telefon nümarası: 22513 

; • •• •• .. 11 • • memleketin ticari münasebct'erini ge -
kut ne cesın<te vucudunun muhtelıf yer- nişlctmek üzere hükUmetimizle temas ve 
]erinden yaralanan Şakir hastanc•ye kal-ıl müzakerelerde bulunmak için Ankaraya 
dırılmış vatman yakalawnıştır. gidecekti!". 

1 

ı :Aded 2000 liralık = 2000.- Ura 
3 • 1000 • = 3000.- r 

6 • 500 • - 3000.- • 
12 • 250 • - 3000.-
40 • 100 • o:: 4000.- ,, 
75 • 50 > ... 3750.-

210 • 25 • c: 525'.l.- • 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
ı Af:ustos, ı İkinciıeşrin tuUı. 
4ıtrınıle yapılır. 

ı 
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• u Nı..m BOM POSTA 

Narvikle cereyan eden 
son deniz m.uharebesi 

neler doğurabilir? 
·-·,----·--·"· YA ZAN ------- ı ! Bmelrli general B. Emir ErJdlet j 
i " Son Pos' a ,, nın askeri muharriri 1 . . 
: ...... _. ................... ........---......... ··------···· ····················-······-·· .. ··-· ..... ·-·. 

~ vvell radyo'c ve ardından ga-ı 
&;... 7.eteler İngiliz 2 inci muhrib fi

loeunun Narvike yaptıiı çok tiddetll ve 
:U"•ffakiyetli yeni bir hücumun taf.si -

tını Yerdiler. Garibtir ki Alman radyo-
.. 14 Nisan öğleye kadar bu yeni deniz 
'-'harebesinden bahtı bile etmedl 

İngilizlerin verdiği haberler doğru ise 
~ tonluk saffiharb zırhlısı Werspitein 

lnda ettiği kalabalık harb gemile • 
lhıdeJ\ nıürekkeb İngiltz filosu Narvik 
llltı:rinn.. bulunduğu fiyordun ilerisinde-

~~iazda bulunan Alman sahil batarya
...,.,_le 13 Nisanda m11harebeye girişmiş 
•e hunlan susturduktan ve bir Alman o
~ topunu da tahribden sonra boğazda. 

Yedi Alman toroidoeundan evvelA 

~:~ünü batırmışlar ~e iç fiyorda kaçan 
~r üçünü de takib ederek bunları da 
~a etmişler; Narvik küçilk A~man iş • 'L-tı·-~ 
bı k tııpiUz distroyerle ri seyir nu 1K.S UVVeti şehri bırakarak bunun doğu-
;ndaki dağlara iltica etmiş; halbuki ni:ı veya havadan, herhalde takviye e - karşısına düşt.ü.ğü için de İnfiltere, Al -
t otveç kıt'aları Nai-viki karadan sıkış • dıldi~mi gösternıektedir. manlar tarahndan. hava ve denizden da
t~rd_~~ı içın Alman müfrezesi bu suretle Fih .ıki Oılo ve Kr.ıtiyanzand mev • ha kolay vurulabilir bir duruma düşmüş 
~izlerle Norveçliler arasında ka'mış ; kılerindeki ALman kuvvet1eri~in ta~i • o.l~r .. B.undan ~~ka m~ttefiklerin .pres • 
bu azinı muvaffakıy~tlel"':! mukabil tngi- yesi Bergen ve Trondhaym _bölgel~nnde- tıJlerımn ~ayli d~~esın~ mukabıl Al • 
litıerden yalnız 3 muhrib hasara uğra • ki müfrezelerin takvi.yelerıne msbctle manlarınkı pek yukselmış olur. Almon • 
~ ilh... 1 çok daha kolaydır. Faka t bu, Bergen ve lıar Nor~eçin. fet~ini ikmal .ed~bilirl.e~se 

:a . . . . . . Trondhaym müfrezelerinin denizden de İsveç muttefıklenn herhangı bır tesırm-
WL U ıtıbarla İngılizlerın 13 Nısan Nar- h d d t k . 1 . . b"' b" tün ka den tecrid edil.miıı: olacağından siyaset-
~ d · b d l " ava an a a vıye ennın us u • T ~ 
llt'tsan enız taar~zu, gen: . . ura a 'e .1~ bıl olmadığı demek de~i'.clir. Bu scbeble 

1 
ce, asker!ikce ve iktisadca kendiliğinden 

~ da 3 lngılız muhnbının. batma. deı müttefıklerin ı,,Jralara yapacakları. Alman tabiiyet ve esat'etinu ve dolayısi· 
~ ~le~en evvelki muvaf!~~ıyetsız N~r haıek tte istical etmeleıi icab eder. ! le Finlandiya Sovyetlerin pençesine ta -
tf)ij enıl z muharebesin~l mı u~li~mmdel bır i He h lde e~er müttefikler Norveçi mamilc düşerler. 

o m~ ve bu suret e ngı z onan - . c::..· ld k d' · b ti k t -... .. kurt r r ve Almanları oradan çıkarabı - ":>'.rna e en mı u sure e uvve -
bet ~ ~lman donanmasından mukemm. l lrl•~ e. her feyden evvel prestijlerini lendirecek bir Almanya, zaten Zigfrfd 
~11ltikam a'!.mıştır. Fakat maksad intı: yükseltecek. maddi ve manevi pek bü • mevzii dolayJBile kendini garb cihetin -
4\rtu 0Y"Unl~ yap:nış oı:na:'lp No:,v~.çı yük bir muvaffakiyet elde etmiş ve bil- den emniyette h.issettiği~de~ _cenub do • 
"'11' Pada gume gıden dorduncil kuçuk h a Almanyayı şimalden abluka ve o • ğu ve doğu işlennde busbütün serbeı::t 

et olmaktan kurtarmaktır. nu N?rveç demirinden mahrum etmek ve hakim bir mevki kazanır ki bunun 
"'ı l3unun için de yalnız Narvike taar - hedefl r ine varmış olurlar. Bundan baş- muhte.-nel neticeleri müttefiklerle onla -
~edip oradaki Alman t">rpidolarını bn- ka Almanyayı §imalden her an tchdid c -1 rın dostları için iyi ve müsaid olmıyabi • 
"it •.k kAfi değildir; bir İngiliz ihra::: ha debi1ecek yeni ve pek müsaid bir askeri l lir. 
'1ı etine mAni olacak Narvik Alman de • va7J) et ihdM etmiş olurlar. Müttefikle - E'hasıl müttefikler için, Norveç ~e . -
"'- kuvvetlerini bertaraf ettikten sonra rin karük milletleri himaye yolunda1d selesini bir an evvel halletmek onlar ıçın 
lld Ya asker dökmek ve burada münfe - karar ve arzulan da slSz alanından fiili • yalnız Norveçe bir yardım vazifesı de -
lbı· bir. vaziyette kalan Alman müfreze • yata ancnk bu suretle inttkal etmi§ o • ğil, fakat g~Hlyor ki ayni . za~anda 

ı eıır etmek Ibımdır. lur. , kendilerine aıd hayat! bir vecıbedır de .. 
Muttefiklerin bu yolda bir hareket ve Bilfık s eğM" Almanlar Norveçte niha· Onlann biraz geç kalmaları vazife'erinf 

~lffakiyetleri gerçi Norveçin ve har- yet h!\k"m kalırlarsa buralarının demiri- güçleştirdiği muhakkak ise de yeni. Nar· 
lb- ~kadderatı Uzerlnde ea~lı bir te - ni kendilerine temin ettikten başka İsveç vik deniz muvaffakiyetl, bu va.zıfeni~ 
9' Yaprnaz ve vaziyette büyük bir de~- ve Norveçten thrac edilmekte olan hay- 1 mütt~fıklerce niha~et ifa olunabıleceği
k.. lik husule ,getirmez. Çünkü Narvik van, zirmıt. orman ;• maden{ mahsulle •

1 

ne ? zde yeni Qmıdler uyandırmaktan 
~~in şimal uclarındadır. Üstelik bu· rin kAffesinden 1ngıltereyi mahrum ey1e- gen kalmamıştır. 
~•tı nıernıeketin cenubu istikametinde ~ olurlar. Bergen, İskajerrakın tamam H. g, E1'kilet 
~ara malik değildtr. Yani Norveç 

~aldarı Narvikten :itibaren fethoJu -
t Alınan kıt'alanndan temizlenemez. 
'kat ne de olsa miittefiklerin Norve -

:: ~l köşesine hAkim olmaları bura
"-d ~0rveçlilere bi!haMa manevt bir isti
~hd ~kil eder. Bundan başka daha ce -
~•ki Trondhaym ve Bergen mevki -
~ e karşı yapılacak mft.teakib harek!t 
'-1 lnilkemmel bir hava ve deniz üssü 
~kil eder. İşte bu sebeblerle yeni N:ır -
'-bud~z hareketinin bir ~hemmlyeti o -
'-tı.ıcir; fU ıartla ki, buraya derhal mnt • 
'11t kara kuvvet1eri çıkarılsın ve Nar-

böige.sı Alınan kuvvetlerinden te -

~nerek Norveçlilerle doğrudan doğ· 
'-1 te?nas hlsıl edJlıin. Fnkat ondan 
~re. da Trondhaym ve Ber ene karşı 
~·ılacak deniz, hava ,e k harekAtı 

llcnıesi n. 

~~Uttefikler için, g Nfıwıda beri vaki 
~ teahhürleri tel! t lı hıreket . . 
lttt 1 itte budur. Ancik şunu d bilmeli- Edirne (ıtuı.ueı) - Jt6y1e:imizde gent- nameleri vffil-?11' ve hama kftylennde 

11 __ lrt, bugün yapıla 1 cek h er y dQn· len ziraat Aletlerini w nakil vasıtalarını i§ başına g~~lerdlr. . 
-...ı " •- iht' ö- Kursun ikınci devreli nahiyeye cıvar 
...._ e Yarın teşe blı s o u r 1< her ha - tamir etmek w köy1tinuu ıyacma g b 1 kô lerin keufeti dolaY'lıüle Peb-
1..~t bu .. d k la kt k ib' u unan Y J ~ .._.hcı gun en dah kftçü o ca ır. re basit ataq &fY&Yl bizzat yapma i ı ll aıık'" nahiyeainde açılacatından kun 
llol6. h~ süratin ve t am.ı.z bu büyük işleri öğretmek ttzere k&y çocukları için a:daı~ Pehllnnk&yilne pderil • 
~ ç unutulınarn r. Maarif VeldJlfli tarafından Ilavaa nahi - . ve her türlü. hazırlı.klan tamamlu -

iltraı rlin radvo ha r eTl e göre, Alman yeetnde te.ia edibnif olan seyyar ilk köy ::'k ÜT.ent bıu}unmuftul'. 
'- harı Oslo şimal, ve cenublann - demircilik w :maran,tozluk kursu dört Gönderditfm reGıa Ha.,.. demirclllll 
'-ıtt&rekAta devamla raber Krlstiyan- ı--'- ~ """" l ~akta ft marn..---...luk Dutwıwa btrlnel dev -

lft finı r d ki 'J.1-,.,.,,~ vki' ı ıaJdaaberi ~ UU" llUl'eı.- 99 1-:-• CU'f>,,,_ 
"s>tt-trnc...1 adı_n eB ~,,.h_ .... ı.._:"eK . ı~joı.n m-tehııt bitirmifttr. resini bitirip ~adetıuıme alan köy 90 -
aı._ ;er ır. u yeni are~. rısı.r _...__ ıaleb~ ....ı..adM- cıuldanndan Wr anıPI Pterf7W· 

~ddak.i Alınan :mttfreeeııdnln de, de Kaana ifMNk - .-ı 

1 HlcLeler K arpmnda 1 

Bayan -Bay 
16 yaşındaki Bayan Hadiye, bayan o-ısa ne mutlu, iyisini bulmazsa iyisini bu· 

larak girdiği Gülhane hastanesinden bay luncıya kadar İ§ değiştirecek. 
olarak çıkıyornlllf. Günün birinde: 

Ufak bir ameliyatla kız.keıı erkek o - - Artık ~ güç sahibisin, yaşın da ev• 
lan sabık Bayan Hadiye, llhik Bay Hadi lenmek çağına geldi. evlenmelisin. 
acaba bu işde kArlı mı! Diyecekler. Bu söz Bay Hadinin zih -* nini kurcalıyacak. 

On altı yaşında bir ıenç kızdı. Evle - - Evlenmeliyim. 
necek çağa yakl8§lyordu. Yann öbürgün Sokakta gördüğü genç kızlara alacaklı 
ona bir talih çıkacaktL gözile bakacak. Hoşuna gidene: 

- Evlenelim. - Hişt pişt. 
Diyecekti. Bayan Hadiye bu talibi bel- Diyecek, hişt piştine hakaretle cevab 

ki beğenecekti: o da: verenler olacak, yan çizenler olacak, 
- Evlenelim. nıyi iltüat gösterecekler olacak. Bay Ha-
Diyecekti. Bir yuva kurulacaktı. Ba - eli ruyi iltifat gösterenlerden birlle ah • 

yan Badiyenin kocası çalışarak, yorula- bablığı ilerletecek. Birlikte sinemaya gi
cak, kazanmıya gayret edecek ve bQtün decekler. mahallebicide oturacaklar, o • 
kazandığını Bayan Hadiye için sarfede • tomobile bineeekler. .. Belki birbirlerin-
cekti. Bayan Hadiye: den bıkacaklar, belki kız bıkacak, Bay 

- Para. Hadi üzülecek. Ve ::;onra gene başkasını 
Diyecekti. ~ buhap buluıturacak arıyacak . 

para verecekti. Belki de bıkmıyacaklar. Ni§anlanacak-
Bayan Hadiye: lar, nişanlandıktan sonra evlenecekler. 
- Kürk. Bay Hadi bayan sahibi olacak. 
Diyecekti. Kocası borea ıtrecelc, ne ya· Bay Hadi masraf edecek. bayan giyi • 

pacak yapacak kürldi alacaktı. necek. 
Velhasıl Bayan Hadiye yaşıyacak, ko- Bay Radi borca girecek, bayan görü -

casının canı çıkacaktı. necek. 

* Bay Hadi didinecek, bayan rahat ede-
Ya pmdi? cek. 
Meğer ne kadar tallhaizmlş. Ameliyat 

neticesinde Bay Hadi olunca it tersıne 
dönüyor. 

Bav Hadinin canı çıkacak. bayan yay -
şıyacnk. 

13ay Hadi henüz on altı yaşındadır. 

Halbuki Bay Hadi olacağına, Bayan 
Hadiye kalsaydı . . . Ne rahat yaşıyac.aktt. 

Uğraşacak, çalışacak. tahsilini bitirecek, 
kendine bir iş anyacak... İyisini bulur- Q &IHUl dl ultltlİ. 

C Bunları biliyor mu idin1z ? 
Hava tebeddUllerini haber 

veren hayvanlar 
Hayvanıann hava tebeddüllerine kar

§! hisleri çok kuvvetlidir. HattA bunlar • 
dan bazıları en yeni aletlerden daha doğ
ru olarak hava tebeddQllerini ı- ıber ve-
rirler. 

Vahşi hayvanlarm kadm 
mürebbileri 

Holivudda film çekerken istifade et 
tikleri vahşi hayvanların ekserisinin mil
rebbileri kadındır. Kadınlar vahşi hay -
van terbiyesinde erkeklerden aşajı kal
mamaktadırlar. 

Ormanlardaki vahfi hayvanlar fırtına * 
olacağı zaman hep birden bağırırlar. Ha- Parmak izi ile imza 
va soğuyacağı zaman targalr çok yük • Am .k d k "zil . k k 1 

erı a a parma ı e ımza ço u -
sekten uçarlar. 1 1 B'lh b b k 1 h · 

1 · avada ok üksekte uçan kırlan - anı ır. ı assa . azı an a ar e e:nznı • 
yı h h ç bozulay h. topra yetil miktara balığ olan çeklerde ımza • 

gıçlar da ava e&g• zaman - . . . . k · ·nı 
1 K b ,. lar " celerı' er- dan başka ımza sahtbının parma ızı ğa yakın uçar er. ur aır;a ~e de lar 

tesi gün hava güzel olacaksa bağırırlar. arar · 

* Elmas'a tedayi * Ho!Anda peynirin;n rengi 
Meşhur HolAnda peynirlerini HolAn -

dalılar kendileri imal ederler. Fakat pey
nir.in cazib reııgini veren nebat Fransa 
topraklarında yeti§ir. HolAndalı!ar bunu 
oradan alırlar. 

* Tayyarede coğrafya dersi 
«Tayyarede ooğrcıfya deraiıt ilk detn 

H-0landad11 tatblt edilm:lftir. Coğrafya 

talebesi tı:tyyare ile nameket ÜZA!rinde 

dolaştmlmış. ve bir muallim kulakla -

nnda, dinlem~ kulaAtlılı olan tal~ye 
ön.ündeki mikrofon vamtuile il7ıerinde 
bulundukları arazi bakında maltım6.t 
vermiştir. 

İS,panyalı meşhur doktor Fruan Pe • 
rezin yazdığı eserlerden biri eski devir
lerde kıymetli taşlarla tedaviye dairdır. 
Bunda on beşinci Lüi zamanındaki dok
tor Vollat için der ki: 

cDoktoc. birçok hastalıkları kıymeUI 

tqlarla tedavi ederdi. ZehirlenmJye kar
tı elmu tozu kullanırdı. Kral nevralji ol
dutu zaman bunu lncl ve mercan tozla .. 
rlle tedavi etmifti.• 

• 
Banyolu kompartıman 

Ed'inburgla, Londra arasında işliyen 

gece trenlerinin yataklı vagonlarında 

banyolu kompartımanlar mevcuddur. Yol 
cular seyahat eanuında yıkanmak lmkl· 
nını bulurlar. ..................... -.... -··---·····-----·---· ... ··· .. ·········-····-··-·--·-··-··· .... ·---

Kah v•11• 11lden 
Erkelı 
ŞişlidR Bayan cH. D .• ye: 
- Kocanııuı siı:i ttunal etmiye 

başladığından şiklyet ediyorsunuz. 
akşamları gazinoya gttmiye başla .. 
mJştır yemeli yer yemez solu~ so
kakta 'alıyor. hatıl Pazar gilnleri ôl
le kahveye çıktığı oluyor. Yeise dü· 
fÜy<>rsunus. hakkıma teslim ede -

rım. Milteessir olmama:k. elde değil • 
dir. Fakat bu Adet, bu huy diyeyim. 
ne va'kit bqlamıfbır, hatırhyabi1lr 
misinlzT Muhakkak evde geçm!J şid 
detli bir ;mOnak~n. bir kavga • 
dan. yahud da bir IUNt aridıjın " 
dl\n 90111'& olaeaıkm. 

Ben ne w.m•n ~ caddesin .. 
den ieçe&lll kaiwe eamekAnlarının 

önünü doldurcın işsizlere bakarım. İ9 
lerinde bir Nllıdevu için. biraz din -
1enmek mabadile; ye.hud da gidecelc 
yerleri olmadığı için uğram11 olanlaı: 
vardır. fakat bir büyük kısmım ev· 
!erinde 1.evk bulamıyan ldmseleı 

'teşkil eder. Kocanız evden kaçıyor
sa. soluğu sdkakta e.lıyorsa; sidnl• 
derin ibir müsahabeye dalmıyorsa 

sebebini evvelA kendlnlme arayınız., 
şikAyeti sonra yaparsınız. 

* Bay cS. Ş.ıt ı': 

- HAcllse hakkında bir fiktr ed1· 
nemedim. verdiğiniz malfunat kafi 
değildir. bir defa ihtilafı doğuran 

maddt ıebeb ne? Onu söylemeyi iho 
mal etmişsinb 

TEYZE 
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F enerbahçe dünkü maçta 
Macar takımına yenildi 

Almanyanın mevki . ~ 

Yazan: Hasan Alt Ediz 
Müttefiklerin Almanya etrafındaki e· 1 

konomik çemberi dru altmak için iltıJıa2 

ftttikleri son kararları ve bunun doğura
bileceği netkeleri tetkik ederken, ilk ha
tırımıza gelen noktalardan biri, Almanya 
He Balkanlar arasındaki ekonomık bağ -Dnnkn maç ikinci knme maçlarından çok lardı. 

Geçen yazılarımızdan birinde, Alman
ya ile Bulgaristan arasındakı ekonomik 
münasebetleri tetkik etmiş ve bir pazar 
olarak Bulgaristamn elden çıkması t&k -
dirinde Almanyanın neler kaybedebıle -

aba zevksiz bir şekilde cereyan etti, 
Fe1erliler baştan sona kadar aksadılar ceğini anlatmağa çalışmıştık. 

Bugünkü yazımııdu, Almanya ile Ho
manya arasındaki ekonomık münasebet

Macar Vişpeşt takımı dün ikinci ma - 1 

çını Fener stadında Fenerbahçe ile yap
tı. Havanın ) ağınura çevirmeli ve Ma -
carların bir gün evvel G. Saray karşı _ı 
iında hezimete uğramaları yüzünden sa- ı 

hada ancak iki bin kişi kadar bir ~yirci 

top1anmı.ştı. Huılat 600 lıradır. G. Saray 
maçında da 1500 lira hasılat elde eclflmiı
tir ki mecmuu 2100 liradır. Macar takı -
mı üç maç için 2500 lira alacaktır. Bu pa
ra çıktıktan sonra klr kalırsa oynayan 
klüplere mütesaviyen taksim olunacak -
tır. 

Sıkı b r sağnaktan sonra saha göl ha
lini alınıştı. Macarlar kırmızı-siyah yol
lu formalarile sahada goründül r. Fe -
nerbahçe onları takib ettı. Saat 16,30 da 
maça başlandı. Saha va zevklı bir maç 

seyrine gelenler maalesef an:ulnrına ka
vuşamadılar. Bütün oyun imtidadınca 

oynanan futbol bizim ikinci küme kar -
§llaşrnalarından farksızdı. Yorgunluğu 

ıeçmiş bulunan Macar takımı bır türlü 
ıahada tutunamıyordu. Buna mukabil 
Fenerbahçelıler de 'imdiye kadar gi:ir -
mediğimiz blr tarzda bozuk oynadılar. 

ler üzerinde Clurmak istiyoruz. 
Almanya etrafındaki ekonomik çem -

beri daraltmak meselesı tetkık edılirkcn, 
ilk hatıra gelmesi lazım gelen yerlerden 
biri de Romanyadll'. Çünkü. Balkan hu -
kumetlerinin en mü~imlcrinden biri elan 
Romanya, gerek gıda mad.ie'eri bakı - ı 

Rumen petrol membalarında son 
sistem tesisat 

mından. gerekse Alman harb sanayi ıne J lar neşretti. Bu gazetenin verdiği ral< 
lizım olan iptidai maddelcrı temin bakı- lara nazaran Romanyanın 19~0 yılı 1 
mındnn, Almanyu ıçın fevkalade ehem -

1 

cikanunundaki ihracatı ithalatından 
miyeti haiz bir memleketfü Bugün Al - hayli fazladır: Yalnız 1940 yıl 
manyanın en çok ve en gcııış mıkyasta İkincikanunundaki Romanya ibra 
alış veriş ettiği memlPkct Romanyadır. (2 799,000.000 ley tutmuş; gene ayni 
Bilhassa Almanya ile Romanya ara ında- det zarfındaki ithalatı ise ( 1.850,000. 
ki ekonomik münascbet'er, Hitlcrin ık- leyi bulmuştur. Bu rakamlara nazara 
tıdara ,geldiği 1933 yılından itibaren fev- racat ithalattan (949.000.000) lPy ka 
kalade kuvvetlenmiştir. Bunu da P k ta- bir fazlalık kaydetmektedir Halbuki 1 
bii telakki etmek lazımdn·. Çünkü Al - yılının gene İkincikanunundaki bu it 
man~ a. bilhassa Bitlerin iktıdara geçi - lfıt ve ihracat farkı ancak ( 434,000.0 

Düıılcü tcıtsız ma~·tan iki cansız görü.nü.§ §inden itibaran büyük bır hızla harbe ha- ley kndar tutmuştu. 

oynamasına rağmen forvedden çok geri yordu. Bu esnada Fikret de çıktı. Yerine zırlanmağa başlamı~tı. Romanyanın ihraç ettiği maddeler 
kalıyordu. Basri girdi ve devre 1-0 mağlübiyetle Almanya ile Romanya arasında ekono- rasında petrol. birinci gelmektedir. 

Birinci dene bitti. mik münasebetlerin nasıl bir seyir takib bugünkü harb şartları içinde Roman)' 
. . İkinci devre ettiğini şu rakamlardan pek güzel anlı - nın ehemmiyetini arttıran nokta da 

Oyuna Macarlar başladı. Bır gun ev - ! . . yabiliriz: 1 d 

açık oynuyor. Tarıkın bir hücumunda Romanya malıye ve a e ı guınru ı a- Romanya 1940 yılının İkinciknnun 
ve'kı hezimetin acısını çıkarmak azmile Fener başladı. Basrı sol ıç. Tarık sol ı . kA l f .. ..k ·a ur. 

çok gayretli oynuyorlar. Fener müdafaa- . . . re!;inin neşrettiği istatistiklere nazoran .
1 1 

kı 
Bilhassa müdafaanın sol tarafı hı.itim sı kayan topu bir türlü tutamadığından Mehh topu kalecının kuc&ğınn attı. Fe -

1 
• d k" . i yında (1) milyar (435) mı yon ey 

oyunda aksadı. Eğer Cıhad. Reşad ve bl- bocalıyor. Fenerin ilk hücumunu Küçük nerin bozuk oyunu devam ediyJı°. Yağ - I R~.manya ~le Alma?ya ar~.~4 a ı ;ıca; metinde petrol. (691) milyon ley kı) 
raz da Şevketin yerinde müdahal~'eri Fikret yaparak topu avuta attı. mur tekrar başladı. Sahada top kontro - mubadelenın yeh_ıın; k' 19~~ m a tinde hububat ve tohumluk, (334) mil) 
olmMAydı Macarlar birkaç g\ll yapabi - . .. lü çok müşkü1•• Macarlar yoruldukla - (4 ,3ıı.83S.OOO) leydı. u ra am . yı · ley kıymetinde de kasablık hayvanat 
lirlerdi. Fenerbahçe forvetli de, bilhas _ I Macarların tehlikeli hır hucumunu nn rmdan işi .gevşettiler. İki taraf ta işi ken lında <5•384•349·000k) ldeyc; .. 1k9361d.yıhln9d3a7 et, (148) milyon leylik de kereste ih 

cak Cihat onliyebildi. Havaı• Vt.! Orhan (8 347 423 000) leve a ar vu .. e ı 
sa birind devrede, muhakkak gollük fır- J di haline bıraktıklarından maç futbol - · .' . ' Jl . 'k" ~ d., M. . etmiştir. Bu rakamların içinde göze ç 

sol tarafta bir gedik teşkil ediyor1ar. Bu . c:enesının yalnız kıncı :ınun an a~ ıs:ı I 
ııatları kaçıracak kadar bozuk oynama - yüzden Cihad mütenıad.ı müdnh::ıle mec- den başka her şeye benzedı. -k d 1 b .. d R anya ile Al pan bir nokta var: Ronıanyanın 1940 
ıaydı netice tamamilc aksine olabilirdi. Bütün bir oyunda sıkı hir şüte hedef a ar 0 an eş ay~ ıçı~ e • om'..b d 

1 
. - İkincikanunundaki hububat ihrac 

t~ burıyetinde kalıyor. Melıhin seri ınişlcri M k 
1 

. . 1 manya arasındakı tıcarı mu a e enın A • 

~te dünkü futbolden başka her şeye bl'n ikı kornere sebeb oldu. Kornerler nei.ıce olamıyan acar a ecısı yuvar anan top- ( 361 011 OOO) 1 k d k 193Q yılının İkincikanunundakı hubu 
ziyen oyun böyle karış!k bir dava idi. ları bile toplarken bocalıyor. Herkes bu yekunu 4• ' ' eye a ar çı · ı ihrncatına nazaran 59 bin tonluk bir 

vermiyor. , d F f d. , .. t b kl" mıştı. 
Macar takımında kalecı top tutmasını 19 uncu dakı"kada l\Iacar sol açığı top" an ar a ener orve ınoen şu e ıyor. I 

1 
. zahş kaydetmektedir. Bunu, Roman)' 

.. F k d k.k 1 ·ı r b 1 Bu yıllar artık A manyamn resmen sı- 1 beceremiyor. müdafiler aksıyordu. Biı - sürerek güzel bir orta yaptı. Tamamen a at a 1 a ar ı er ıyor, oyun ozu - • x. ğ A t . mn bazı hububat maddelerinin mcm 
tün takımda sağ açık. sol açık ve santr- b b ak dukça, bozuldu ve nihayet Fenerbahçe - lahlanmaöa başladı ı, vus uryayı .ıhş - , ketten ihraç edilmemesi hakkındaki 

oş ır ılmıc: santrfor yavaş bir vuru .. "- ı tt·ırr· llardır Almanv·ı bu tarı - · 
h :\' nin 1-0 mağltıbiyetile sona erdi. ga e ı6ı yı . J', . kararı"le ı·zah etmek lazımdır. aftan başka iyi oyuncu göremed.k. Ma - la Macar'arın yegane ve galib.yet golü- F b h k 1 h k lerden itibaren Romanyanm dış tıcare -
carlar fevkalnde bozuk oynıyan Fener - nü vaptı. ener a çe şu ta ım a sa aya çı - . . . . .. . 1 · b 1934 1935 1936 l!l37 yıllarında ol 

J t . tınde bırmcı mevkn ışga etmış ve u - , , • 
bahçe karşısında bütün gayretlerine rağ- 27 .i~c~. da~ikada ~elıh topu sürerek mı~~ad - evket, Orhan - M. Re ad, E- 1 güne kadar bunu elinden bırakmamıjtır. ~ gib~ 1940 .Y~lın.da da, .~~manyanm 
men tesadüfi bir gol )apabildEer ve maç kalecı,Yı uzerıne çektı ve topu K. Fikrrtc d H t~ K F'k t N .. ,..,r l~h T Almanyanın. Romanyanın dış ticare -1 tıcarctınde bırıncı mevkıı ışgal eden 
tan gal.bı·'-·etle ç ktılar d K F'k bo k . sa • aya ı - . ı re ' acı. JnC ı ' a- b"l ı Al d B nu şu "'akamlard ı .; ı . geçır ı. . ı ret ş ale yerme topu F'k tinde oynadığı rolü daha iyi kavrıya ı - ne manya ır. u • .. 

Fenerbahçe bilhassa K. Fıkret ve Me- direklere atarak mükemmel bir golü he- rık, ı ret. . T d memiz için Romanyanın diğer mem1e - pek güzel anlıyabiliriz: 1939 yılı Bırıfl 
lih. kl ·ı ·· d ·· ıı k ba t · B" d k'k · 1 Hakem Şazı ezoan !. ' ·· k. d R da Almanyaya ın aya arı e yuz e yuz go .er açır•- e tı. ,r a ı a sonı".1 aynı oyuncu. T. Ôıerengin ketlerle olan ticari münasebetleri uze - anunun a omanya n • 
rak bu fena neticeyi aldı. Müdafaa çok ayni şekilde bir gol fırsatı daha kaçırdı. rinde de durmamız lazımdır. raç edilen ticaret eşyasının yekunu 
bozuktu. Y.al~ız Cihad bı.: ço~ kurtarış -1 40 mcı dakikada Melih kaleci ile kar-! Taksim stadı mar.!arı: Romanyanın dış ticaret nezareti, 19;ıo milyon ley tuttuğu hal~e 1940 yıb 
!arla kalesını korudu. Mudafı Şevket ve şı karşıya ka1dığı halde gene gol yapa - "'llının Mart ayında rumenc• ·Argus> 1 İkincikanununda 748 mılyon leye kad 
M k ld 1 F Tak..ir;ı staC:ı tara!ın<:lan rertib edilen ku. ,; • . . .. . 

. R~d muvaffa o u ar. orved hat- madı. Kaçan bu muhakkak goller oyunun p,\ maçlarma dün d a edil 1 t' gazetesinde. Romanyamn dış ticaretını kg yukse1dı. 
tı hiç bir anlaşma gösteremedi. Esad iyi mukadderatını az ço!<~ayin etmiş olu - meva;ıv 1~ unc~ !~;fada) rakterize eden çok dikkate değer rakam-1 ,Devamı 10 uncu sa.yfad3) 

İhtiyar siltnineye mütevazı ve bahti- •Son Posta»nın edelıi tefrika~ı: ~,6 1 mağrur ve fena idi; fazileti hakir görıı1 
yar bir tavırla: serveti tebcil etmiş ve etrafına bund 

- Anam, dedi. ben bir cinayet itledim • zevk duyarak felaket yaymıştı; hasılı 

ve ~te şimdi yeniden hayat buldum. Fid- R Q l/ A ı N A N M A y A N lay ede ede ve oğünc oğüne en merd 
yei necatımı liitif bir çocuk kendı haya.- y h hareketleri yapmı~ ve dünyanın pisliS1 

tile ödedi. Fedak§rlık kuzusu bemm ö - .,._, iştirak etmişti. 

nümde can verdi ve benim günahlarımı 1 A o A M TER C U M E. E D E N : Ve böylece bütün karalarını itiraf 8 

alıp götiirdii. Şimdi ben yeni bir hayat HA Ll T J=A H Q ,, Q Z AN SOY derek hayatını tekrar gözlerinin önİ) 
için musaffa bir haldeyim. Dılerim ki el- getirdikçe, hiç bir nedametin temizli)'' 
lerin beni takdis e1"in ve kall>in günah- r azan: J orj Delaki mediği bu korkunç kir tabakasının vıC 
ları~ bana bağışlasın.! .. . hım, diyorum, kullarınızdan birinin bu· ruhunu kurtarmak llzım!> İşte o uman - Diz çök önümde, oğlum, seni tak - danının duvarlarında toz. haline gele 

İhtıyar kadın, sankı bu suzlerı anla - kadar müstekreh ve bu kadar kötülüğe iyileşiyordum ve tekrar dualarıma baılı- dis edeyim ve Ulu Tanrının namına gü- eridiğini hissediyordu. Öyle sanıyor 
mamış eibi hareketsiz duruyordu. Ruhu- dalmış olmasına imkln yoktur. Bu dere- yordum. Senin uğruna şeyümla dövü - nahlarını çıkarayım. ı ki, ruhu, daha saf ve daha hafif bir }lll' 
na büyük bir sessizlik inmiştı. Uzun u -

1 
ce büyük bir bedbahta acıyın ve onun ~yordum. Düşün bir kere, oğlum, benim Petrof diz çöküp, on yaşında iken uy- teneffüs etmeğe başlıyor ve bu karan 

ıun Meryeminin tasvir. önünde diz çök- necatı için beni kefil tutun!» Allah beni gibi ihtiyar bir kadın iğvakar ~eytanla kusuz geçirdiği Noel gecesindeki gibi el- medfene günün aydınlığı giriyordu. ııJı 
tü. Sonra tekrar kalkarak Tnnnya aü • ·· ad J ts• , be k" h .. .. 1 .. bit" ti dl - Bırak, oğlum. fenalığımn cer 

hemen dinlememiıti. Hiç şüphesiz, tecrü- muc e e e ın. n ı enuı yu7. yaıın- erını ış r · ve irini aksın. Nadim ol. nadim ol! Ali 
lürruedi ve: benin sana ve kendisine llyık olmasını dayım. o i$e ebedidir. İhtyar kadın iki elini onun ba§ına koy- . ff d k 

- Şimdi ölebilirim. t&kdir buyurmuşlardı. Ben de dua ettim. - Evet, ebedidir, anam; fakat ebedJ du ve göz kapaklarını kapı yarak yüzünü sePnıta f e e:el · .. b . . .. çık 
Dedi. . oğ1um. Bütün ömrümü senin için dua et· mağ!Cıb. ıök · di 1 e ro ' agı ın gu re.sını guneşe 
Ecel saati için gelip koltuğuna yerleştı I . e ~evır · gibi, kürek kürek günahlarını ortaya ç 

ve ağır alJr kısı,an sesile: 1 mekle yıprattım. Başka bir şey yapmı - - Evet. oğlum! mağlCıb! I~te ben, ihU- - Önce dua etmelLJin, oğlum, ve gü-. karmakta devam etti. 
_ Oğlum, dedi. ben sana hıııvat ver _ 1yordum ben.ÖZaten daha faydalı ne ya - yar Nataşa. bir daha görmiyeceğim kır - nahlarını itiraf etmelisin. Kalbinin tor-1 Sonra, daha açık bir sesle: 

1 medim. Fakat hayatını korudur:ı. Ve u- pabilirdim? yle sanıy-0rd'um ki bu su- ]arın hakir kızı, işte ben büti.ın ruhumla, turunu, çamurunu ve kirini bQ!altmalı ve _Ve nihayet, benim kurtuluşum o 
zun zaman bunun için nad1m oldum. BÜ· retle biraz senin günahlarının ağırlığın: ) erimden kıpırdamaksızın, sarsılmaksı - :elen bahar için evi ak etmelisin. Haydi, çocuğu öldürdüm. 
tün hayatım müddetince senin hayat:na hafifl.e:iyor ve .. Adil ve .rahim olan Onnn zın §eytam mağlôb ettim. benden ~nra sen de unuttuğu:1 duaları Dedi. , 
dehşetle baktım. terazısınde muvazeneyı temın edıyor -ı Ve bunu diyerek, ihtiyar Baba, haya- tekrarla. - Hayır, oğlum. Bu çocuk, AllahıJl H 

_ Hakkınız vardı, anam: ben korkunf dum. tında bir kere daha gülmeğ'! baş1ad •• o Ve ihtiyar adam, on yaşındaki gibi, mu leti oldu. Mutlu bir kızcağız o! Kalk şı 
~ir adam oldum. ı Ekıteriya başıma geldi~ üzere, haııta ki yarım asırdır hiç gülmemişti. Fena kaddes kilise dualarını okudu ve mağfi- bularak! , 

_ Küçük veya büyük, hiç bir fenalık olduğum ve ölümün yak~aştığı~ı. hisset· ı kmnJUsuna iyi bir oyun oynamı' olan ret diledi. ı Bunun üzerine, günahı affedilen f'e~, 
yok ki işlemiş olmıyasm. Sen tek başına, 1 tiğim zaman, ya~amak ıçın belı~ı do~ - kurnaz bir köylü kadın gibi, güldilğU i'}J- Urun uzadıya kendisini aşağıdaki sayı- 1 rof istavroz çıkardı ve başrnı yukarı }<il 

hepsi kötü insanlardan mürekkeb bütün rultuyordum: cHayır, hayır, dıyordum tHmeksb:in gülüyordu. Eski zamandan ııı günahlarla itham etti: yalan söylemiş, dırdı. et' 
bir kavimden ziyade Allahın kalbini in- llAllaha, daha değil! ?lm~k iat~n:em, öle· k~lma bütün ?8lmum~ çehresi sanki y&- kumar oynllllUf. zina iflemi1t mukadde- -ı - Pek güzel. dedi Nataşa. Şimdi ç 
cittin. Bu kadar menfur hareketlere ina- mem. Oflurn en bıQyük günah ıçınde. Da· niden renklenıyor ,tbı 1dt. a ta küfür •tmi4· iğfal ve tezvirde bulun- ğum, sana elveda diyeceğım. ) 
namıyorum ben. Kendi kendime: cAlla· ha d'Ua etmek ve onun ıeytan'i esir olaıı Sonrt derin derin içini çekti ve dedi: mut. namuea dokunmuştu; obur, fehvetll, l (Arkası var 
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Gençli Qin uzun 
zaman muhafazası 

mümkündür 

~ 

.._. ___ ,.-eı:-
~Daha en genç yaşta vüeudün şişmım
ta a nu. kururuğa ım istidadı olduğunu 

Yin eb'Mli, bu lfıtidada «arşı vaktin
de tedbJr ahnahdır. İleride ştşmanlıya
~Jannı se:&en~r bugilnden şiştnrı.nb-
cı Yemekleri <Hamur işi, pasta. rilav. 

~~karna gibi) ço4t ve ~ı4c yememiye o:l{ 

l 
P.. etmelidirler. GlttMce zavıflavacak-a . . 

1 
"ını. orta yH•ı!lrında kuru bir vlkud-;r! olacaklarını anlıyanhır ![ldalarm -

b ~ daima birkaç ktm ihtiyat alrnı~a 
:il~tnnhd!rlar. Bhineiler fazla hareket 

~trneli. mfimkün8e sıpor ve iimnasUk 
YaPl'nalı<iırlar. İ'kincUer bütün bu hu
~('larda fazla yorulma'ırtan itidali a.ıp 

h vermeAtten se.'kımnalıdır. 
İkinci ohmı~ cçehre ve çi"l~iler» me-

(lcsi ~elir. Çiz~ dtl~g'On bir c!ld . . . 
ı;te ı:rend ı l'i:ı en rılSze çırpan vMf ı . . . 

ev-ec-anlarm, k~r ve se\'inçlerin. 7a

i<'n1!1 clld il7.erlndeki yıpratıcı tesir!ni 

1 
Urdur'n•va imkAn v<>'ktur. Fakat bun;;1 Pektll~ ~eç1~~1ir, azaltabiliriz. 

hı ız. ma~nil. tvi btr l:ı~nici krem hu 

o 
• 

iki renk 
yDnden 

zarif 
bir örgD 

o 

SON POSTA 

• 
Korsajı 

renkli 
karelerle 

sOslO kazak 

• 

t~ustn istH<'rle ed11ece'k en mües~ir va
~alardır. Cildtn herhımgi $eıkilde ku-
ku n1asına. yağsızlaşmasın.a mani olmak, Solcln: Modc1 son derece basittir. Ve tam spor tarzında - &ağda: Spor tarzın.da fık bir kazak. Korsajının orgu.m 
~ rut~cu hiç lbir madde !Uri.\nmemek dır. Dik acvrik bir yaka, uzun kollar ve yakanın ömlnde (dört ters - bir yüı) lAstik öri\).. Kolları düz öraü. Korsajile 
Ü ~Uhlm bfr tedbirdir. sivri bir parça.·· Bu kadarla kalsa her uman gördüiürr.üz bır örgüde örülen yakası dik devrik ... Önünde - bu yakayı 

l'\I c~ncü no'kta: Renk meselesidir. Ya- duz kaznklsrdan farkı olmazdı. Önündeki sivri parça da ni- da içine alan - koyu renk bir kısım ... tİ.tünde açık renk 
h <'lliin pembeli~ .. sağlı~n yarattığ'ı hnyet kı'ndi örgüsünden ve renginden oldulu için göze bir kordon ve minimini bir fiyonga... Kollarda da bana 
g u tatlı renk vtlzü muhakkak ki pek çarpınazdı. :Dunu bilen moda yaratıcı.ı;ı düz kazağın tekmil benzer koyu renk bir örgü parçuı ... İki renıi birbirine 
t '°'1clec:fir,r. Omı muhafu.a edebilmek korsajını renk renk kare ve zikzak örgü parçalarile süsle- uydurursanız kazağın yapacağı tesir fevkallde olacaktır. 
f~n .-krın devranını! v~ hll~ım cihaz•mn mi~. Böylece cn.ı yepyeni bir güze!lik vernıi~. Ayni şeyi kı- Ancak hep Jfıstik örgU olduğu için bu elbise vücudü bıraz 
d!r lı;lPrnec:!nc ~n derece itina etmt>1l- şın giydiğiniz kazaklara neden tatbik etmiyesinlz? dolgun gösterir El;a~n toplu olanlara tavsiye etmeyiz. 

~0::,~~~.:~i:~ .~~;1: ~.ı:::b~~i~ c··· ... cia~·;'ji·ı1r.···tıı·i~·ıi·;~·ı ...... Y ... B;/,""a;;~;· .. y· a-;-ş·-~pk;T~~~-
1 bördt\nc.i1 plAnda arkanın ve omuz- Kaş telleri gençlikle daima düzgün 
ıt1 .. rı k ve yerinde durur. Yaş ilerledikçe ya-

dtl,. .. ı::e li ıteHr: Cren<; b lr ,·Ucno diktir. vaş yavaş biı-er ik~er aşağı sarkmıya 
tın rrt.ındtır. Omczlann ~ne e~H~i. sır
'.rı. kambur!a!.'l'lla~ı. ~~Un rlS-kü~"!.\ ba·~lu. Fakat mütemadiyen alttan in-

Son şapka modellerinin çoğu şirin ve 

pratiktir. Tabii arada tuhaf hatta garib 

denebilecrk modeller de yok değil. Fa-
·11<'Udü • cPltilen uzun tüylü kaşlarda da ayni 
. .. 

1
•
1 

n h<.-yli yılların yilkü altmda k 1 deci' ı...ı· 
""1• rnı şeyin daha pek genç i en görülmesi kat hakim o an tarz sa u. norma \llr. 
le\>h . ş oldulu hi~~ini verir. Btnaena- mümkündür. 
)o} "~ne gl\rönmek ve ~nç kalmak t1 k 1 , .. , Utıda en 1;vade itina edtlmesi Iazım Böyle bir vaziye e aqı aşınca asla Malzeme olarak hasır ve ipek hasır 

-.- f>n bi kayıdsız kalmamahdır. Çünıkü bu ufa·- .. 
1n·; · r cihet te bel kemil!inin ve sır- cık kusur vüzi.i vaşlı gösterebilir. Der- çok kullanılıyor. Fotr geçen seneye na-
""' }dai~& Hk ırenclt'kte di.\.,ı:rUnlü~ün[i · · ·•ıu ıaf hal mavi h:>iinde vazelinle (90) derece za1an az. Daha şimdiden ikinci, üçün-
~lt ata f"ciofı.bilmek~r. Bunun için · 
da Ulla r.~mHlme'kt""1. hattA saldanvı\'- al'k·:ılil kıuı~tırıp hususi ·bir ilaç gibi bir cll ptanda k:ıldığmı görüyoruz. Moda; 
lardoturmakta~s ar1<alıkınz sımdalya - şi~ede ~aklamalı. Geceleri temiz bi:- diş beklenmedik bir kaprisile onu veniden 

a ot İ fırçasını bu mahlule batırıp her ka~ı · · .. 
l'Utke urmıyı terdh etmelidir. ş {JÖ- • defo fırçalamslıdır. 7,aman ortaya çıkarıvermezse yazın pek az fotr 
ltiıt n, Y2zı yaza?1ken. diklc; dl'kerkcn yınnişer 

B?l'l~z ~ki~ e~lme~lkUr. ~çtıkçe tüyler yatkım1aŞ1r. Her gece sapka görercğimiri iddia edebiliri1. 

ekseriyete uy~a'k mahiyettedir. 

-Ve esfnct nokta: Kol"Ml. sutiven geri fırçalamıyn lüzum !kalmaz. Haftada bir Mnanıafih sürpriıi çok seven modaya 
l'tıı:ıl~ntilrlıor vUcuM uygun şekilde o]- iki Rere haf gelir. Fakat başlangıçta ıriiven olmaz. Belki de bir el çapu1<lu
lı(\. ır. Ne fazla !ıkı. ne de bol olma- ~~rgün tekrarlamayı ihmal etmemeli - ~ile onu rene gizlendiği köc:eden yeni 

"'~nr. 'Bolu f"vda vermer-. sıkıl!lı !Tr.Uay- lf· bir güzellikle yürüyerek çıkarır ve bize 
hak·~ri ~tb~ et ve ys~larm -vücudü gibi çevik ve çabuk yürüyebil 0 siniz, sevdirir. 
Şekildett~n ~ daha. yac:lı 11österecek İncecik yiikse'k topuklar üstünde bin . . . . 

- rur11dan ~ d f 
1 

h tl ·· ·· L' k d h t Şmıdılık hı:ı.c:ırla ıpek hasır ve ben- dır. Bü sene ma~nin acı savdığımrz 
~beb · •uurs an ır amasına za me e vuruven •uır . a ın ra a spor 

olur. av. ~kkabıl;rile vseker gı'ıbi g--ip .aiden z:eri dikka~i çekece'k kada(r çok. Modeli- tonları bi1e modada mühim bir yer 
Altınc ·h -~ "" i~ind ı cı et: Avaik1arınız avakkabı kadından muhakkak çok daha ya,lı gö- miz bu tarzda bir siyah toku göster:yor. tutacak. Çivid mavisi çini mavı gi-

e ratıat olmalıd°H' ki en gençler rfimir. Garnitür; çini mavi tafta kordcladan- bi. . . 

= 

1 Laciverd yün:üden 
yapılmış 

şık bir elbise 

Tam ımevsimlfktir. Son derece sade
dir. Modanın ça·bucak gelip geçen ve 
biraz dı:r acayibe kaçan yeniliklerınd~n 
hoşlanmıyanlar için çok elverişlidir. 
Bu nevi modellerin ibu bahar ve sonba
har gibi gelecek bahar hatta sonbaharda 
bıkJlrnada::ı giyilebileceğini iddfa1 et -
mck yemz olmaz. Çünkü; göze ba4.an 
taraflnn yoktur. Bu dar etekli k!asik 
ve ıısade tayyörü dün görüp sevdiğimiz 
gibi bugün de görmekten nasıl ho~la
nıyorsak yarın ve belki öbür mevsim 
de hoş göreceğimizde şüphe yoktur. 
Bluz lAclverd-pembe karışık bir cmpri 
meden yapılmıştır. Garnitürü lariverd
dir. 
······························································ 
C Ev bilgileri ~ .....__ ______ , ___ .) 

Kertenkele ce keçi derisinden yap1l
tn1ş ayakkaplarmızın yeni kalmaları 
iç.in pasit bir tedbir vc1rdır: Onlan za
man zaman çiy yıumurtanın beyaıına 
batıracağmız lbir pamuk parçası veya. 
vumuşak lbir bez parça~ile oğunuz. Ta
bii toz ve kirlerini kuru bir bezle te -
mizledik~en sonra ... 

* 
Kuzu. geyik. keçi derilerinden ya -

pılm1ş sentürlerinizi boıım..a<lan temiz
li~ ebilmek için de en son yani ç:ılkala
ma suyuna hir ufa~ kaşık terebenthine 
katmalıdır. Aksi t~~.-dir<le yıkanan \•eya 
silinerek temizlenen deri katılaşır. 

* Kepekle fırçalar nasıl temizlenir? 
Elbise ve saç fırçal2rı kirlenip yağlanın
ca bir tabağa bolca kepek kovunuz. İki 
fırçayı bu kepeğe brtırdıktan sonra bir
birine sürtünüz. Kepeğin kiri, yağı al-
dığını, her iki fırçanın birden temizlen
diğini göreceksiniz. Birinci defada iste-
diğiniz neticeyi alamazsanız ameHyeyi 
-fırçalar temizleninceye kadar- tekrar -
lamalısınız. 

* Alüminyom tencere kapaklarının <'li 
vakmaması icin de gene avni derccC'de 
basit bir tedbir vardır: Kapağın ku1pu
nun altına (uzunluğuna) bir mantar sı

kıştırınız ve kapağı daima bu mantardan 
tutarak kaldırınız. 

* Ayakkabı cilası katılaşıp kullanılmaz 

bir hal alınca atmayınız. Cilanın üstü>:ıe 
damlatılacak birkaç damla süt: bu katı
lığı az zamanda giderir ve onu yeniden 
kullanılacak şekle sokar. 
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Kırda bırakılan otomobil 

t 
(!Jt4tara.f. 1 iftCI .,J!ada} ,tulö. 1 O derece 26 dakika prk arzı. 

arıyor torp~. 2 - b. pozisyonu: 57 ~ f 
(B t f 

1 
. i f d Bundan maada am1.rallık dairesince tulil. 12 derece 24 saniye ..,.t arzı, 

bir taarru adş arba 
1
1 ınc say 8 .. 0 > , bat.rılan 7 Alman vapuru hakkında ma 3 - c. pozisyonu· 55 derece 30 dl 

z a u unmuş ve duşmanın ı ~ m t 'lm kt'e<l' B 1 · ileri hareketini t kif t . tir u a verı e ır. un ar arasmd:ıt kik.a şimal tulü. l '6 deNCe 20 da 
Gene s•-1-'L.olın~vd e ımış ~;~ b h 4 bin tonluk bir pet:roı. gemisi. 7 bin sark arzı. 

l.UAl.l an gc en .,....er ır a to Iu:k Ri d<S • . • 
bere göre de bir Alman kolu İsveç hudu- . n yo Janeyro isminde dığer 4 - d. pozisyonu: H derece 30 

- Canım. kızmı elbet gelir. Onu me- Telefonu icapadı. Şaşkın şaşkın ken- duna yaklaşmaktadır. İsveç üzerinde u- bır ~:m1 de vardır. . . . kika şimal tulü, 21 derece 6.5 d 
rak ..?tmiyorurn. Fakat ben böyle şeyle- disine briımıakta ola.n Hulkiye döndil: çan 3 Alınan tayyaresinin düşürüldüğü- .• "I?ıger _taraftan Stokho~dan bıldırıl şark arzı. 
ri hiç sevmem. Rica ederim. rile baııp c- Hulki yavnmı! Gördün mü ba- nü Sıokholm gazete:.eri haber vermekte- dıgıne gore .. Baltık _denlzınde de bir a. b, c, ve d. pozisyonlarını birb 
uşaklara söyleyiniz. Kendi.sini ansın - şımıza geJeni. Jandarma. Julidenin 0 -ı dirler. Alman geıı::isi torpıle çarparak bat - ne bağl1yan hatların cenubunda 
lar. tomobilini Ztndrlikuyuda boş olarak Stokholm 14 - Havaa muhabirı bil- ~·°'tır. Demz harekatı devam etmekte.- bütün Baltık sulan ve civan. dökül 

Biraz ronı·a bir hizmetçi kadın içeri bulmuşlar, k~ndisl meydanlarda vok.> diriyor: dır. maynler sebeblle tehlikeli mıntaka 
girdi. Hulki EOrdu· Yılmaz da hayret içinde idi. flkw ka• _ I Almanlar, İsveç bududu:n3 çok yakın AJmanlar Narvik'i tahJiye ettiler dır. 

- Jülide geleli mi? naati. bu vaka'lar ii7.erine tez.elzüle uğ- bulunmaktadırlar. Alınan k.ıt'aları, :t. _ . 81.~~holm_ 14 (A-~·.> - Royterln bll- Aınirallık dairesi. İsveç kara sula 
-- Ben görmedim. ruyordu. O, pollı fefierinin ani karar _ veçte kfıin Kongsvinger·P varmak iste _ dırdi~ne_ !!Ore. İngılız oon~nmasınııı nın rnaynlenmiyeceğini de bildirmek 
- G~raja bakınız arabası orada :nı? larla yarıl~ yollar intihab ettiklerini mektedu. !:'an:k lımanma karşı yaptıgı hareket te<ltr. 

Eğer gelmiş ise. kendisini derb.&:\ gör - bilirdi. F~lkat. meşhur Haşmet bu serer ı Almanların Holden şehrini aldıkları u~c:ı:ne. Alır.an kıtaatı Narvfki terkel- Almanlar 2 İngiliz distroyerl ve 8 
mpJ.: "stedi.i.mi söyleyiniL isin tam üstüne mi basmıştı acaba? V<! müteaddid defa .söylen.Jn:§tir. Bu haber. mıştir. . . tahtelbahir batrnruşlar 

Hizmetçi kadın gitti, be., dakika son- kendisi Julidenin bu isteki roliini\ lvi artık doğru telakki edileb:Hr. Bunn mu- Baltık denızme mayo deKüldU Berlin 14 (A.A.) - Neşredilen 
ra döndü. takdir edememek P>i ... bir hataya ~ı k~bil. Norveçliler Eidsvold'da muva!fa 1:°ndra l4 (A.A.)_ - Amirallık~ Baltık tebliğe göre, İngiltzler bi.iyük de 

- Bayan Jülide henür& gelmemişler düşüyordu! kıyet kazanmışlar ve Alman kıt'a'armı den.wne mayn dökuldOğilnü. bfldırmek - kuvvetlerUe Narvik koyuna taarruz 
efendim. * cenuba doğru çekilmeğe mecbur etmiı - tedır.. İsveç karasularına mayn dökülme- mlşlerdir. Buna r~~en orada bulun 

Hulki saatine baktı. Öğle yemeği za- Yar:m saat sonra. Hulkinin otnmo - lerdir. (ı.a.) miştir. m~..kta olan hafif Alınan gemileri rnll 
man

1 
gelmişti. Jülidenin şimdiye kadar bllf fstinye yokuşunu süratle tırmaru- Alman tebliği Fransmlar ne diyorlar! harebeye girişmişler ve henüz kat'f 

eve dönmüş olması lhundı. yordu. Arabaıyı Huld kullanıvordu. Berlin 14 (A.A.) - Neşredilen bir teb f Pa~is 14 
(A.A.) - Fransız askerl mah- tices.i ahnamıyan bu muharebe esn' 

Ata sordu: Yılmaz da onun yanına otumıu.ştu A _ !iğde deniliyor ki: ellennde hAsı1. ola~ ~anaate nazaran ~ında biri Crossak torpidosu olma:k O 
- Kızım ar~sile gitmemiş miydi'? rabanın icinde bir k@Nlra büzülmüş o- Trond.heim mıntakasında Alınan kıta- ~a;nc m~eriyetı, sıyast ve asker! sa- zere 2 İnl!iliz dlstmye.rf batırılmış 
Hulki cevab verdi: lan buğday kralı fevkalade mütehey _ atı hiç rahatsız edilmeksizin yerleşmeye f~l:;ı~ netk~r verec~ktlr. Bu mah di~er müteaddid distroyerler ha5' 
- Evet nrabasfle gitmişti. yiç bfr vaz~e kil. Eski tayyareci devam etmektedir. Sahil hühkbı.lan e d yerlen tahrib edilen Al - uğratılmzştır. 
Yılmaz konuşmuyOt", Atl ile Hulki- C~vdet te Y11mttza aid araba ile arka_ §imdi müdafaaya tama.mile hazır bir ha- ~4~ d:=ınm üçte birini k~y- Diğer taraft-n Schetland adaları 

nin tonusrnalannıı dinliyordu. Kızın dan onlan taktb ediyordu. le konu~tur. en· ~ tt edir.ahf 1 U varmda bir Alınan denizaltısı C{!l95 
meydana çıkmaması işe b<ieıbüttln esra- Zincirlikuyuda 'karakolun önüne g""- Oslo mıntakasırun himayesi harekltı 1~ ~e:~yni m el erde d § - oow tipinde bir İngiliz kruvazöri\11 
rengiz bir mahiyet ''eriyordu. En-Jrgü- lince durdular. Bir jandarma çavu; süratle terakki etmektedir. Oslonun ce- m: h yyar d uçmasına müsald ye- torpillemi~tir. 
na geldi.ine iyi ebn~ti. Burada' bir ip kapm'n önilnde onlan bekliyordu. Hep nubunda Kristiania koyunun methalfnde gy e -~,_va mey;boarumbaroland Stavangibgerl htay- Bundan· ba~ka Skagerak'da 2 s~ dili 

ld muh 
ı.._ '\..- ,.._ bu,unan Freddriksad . l l ..+.... are ~·asının ımanı ava 3 ... ı • b .. t .. q 

ucu e e etmesi pek temeldi. Kar- ~rnUt:r ı.'\1&3 doğru yO.rümee;e bac:la• _ . ~a o unmu:i ...... hareket!.erirun ehemml eti tebarüz etti _ ve u a~ um.ın ohnak :üzere S nı..;: 
f!Sında hayret, teessür ve ıztırab içinde dılar. On dakika !ODl:"8 Julidenln mavi Oslonun cenubu garbl9lnde de AlmaD rilmekted" B h y d t .1 d-E>nizaltısı batır•lmıştır. 
birbirlerine kararsrz bakman iki ada- renkli cpor otomobilinin durdueu yol kıtaatı Köngsvigviğeri ele ıeç1rmişler - tayyarel .. :::lnuh" a\-a metiy a~ d ngfdı dtzt BerlSn 14 (A.A.) - Alman istihba . k dir ~.... ucumu ne ces:n e c b A . m:ı acıyordu. Ata. 'biraz h~ln tabıatJi enanna ~elmfşlerd1. AtA ev\·elA oto _ · . _ hasara uğramıştır 8 Jh t. N _ llrosu. lman tayyarelerınin Şımal de 
olmas•na rafimen. tipi. sözil. sohb,,.tt m~i l f!Özden geçlrdt Arabavı ~apa _ Danınıarkada d~n melhuz bir fh veçte neşrivat ya~a u :.ı e: es~sen 1 tor nfzinde iki İngiliz tahtelbahirini batır' 
itibar e hoo bir adamdı. Hulki de giyi- ~al"laırn görilnce dudaklarını ısırdı. A _ raç har~e~ne karşı Jutland:ın §imalin- yonu taraf~dan te;d e:;er:ıe~r. 

5 
as- dıklarını bildirmektedir. . 

ms·. kib!\r' M-ı. nemetile, İn~Uzlerln rabada bir çizik bile yoktu. LAstikler de en ~uhim noktalar ışga.; ve tahkim Almanlann 3 hedefi Evvelki gün Non·eç .sabıllerinde ce 
d •; - , "bi m bir centilmendi. nP eapac;a~lam duru___.:ıu. Hu ~.i ka _ edilm~tır. Buralara ağır topçular Yfl'r Bu m-~'ell d "',_ t fı d yan eden hava muharebeleri esna<;JJl 

• .JV"'"' yerleştırllmiştir cw.ı· er e n..ı..'118Jlya ara n on , dit 
Üc erkf'k cin.ayet üzerinde tefsirler- oıvı aça~ak motörilın dü$nesine dokun- · .sarfedilen gayretlerin üç hedefe teveccüh A .manlar b~ tayyare kaybetmişler 

de u lt-nu) or1ardı. Her birisi bu işi du. Lıkme derhal çalışmağa başladı. Sovyetlerin. tekzibi ettiği söylenmektedir: ~~ .:nu~a~.ıl İngilizlerin 10 tayy 
bac!·'l b r 1.aviyc<len tet'kik ediyordu. Jandarma çav'l.rşu: Moskova 14 (A.A.) - Tass ajansı 1-lweç hududuna doğru. düsurulmu~~_u_r. __ _ 

Vakit gecivordu. Henüz .Julideden - Arabad~ hiç bir sey yok. Hatt~ bildiriyor: 2 - Os1
0 ve Trondhaym dcmiryolu im- p k ı 

bir h::rher :yoktu. Arasıra konuşmayı bı- bi7 yan,na 1teldiMmtz zaman motör hA- İngiliz e:Daily Telegraph and l\Ior - tidadınca, asit korunma teş i a 
ral rı ela rene 'kız akıllanna gelince ü - ıa calıc;ıyordu. Ben durdurdum. ning Post. gazetesile Lituanyanın «Li- 3 - Bergen istikametinde. . . 
çlin ·· de bir tclflş ahyordu. Y1Imaz at!ldı: etııvos A\da~> gazetesi. A~an kıt'a - Norveçte bulunan kuvvetler~ gelince . CBastaraf~ ~ ıncı s~yfa~a) bil 

B'r rıra!tk babanın merakı bi19biltün - Demek !llz arabayı terkedi mJş bir Jannın, vaktıle Munmarsk da bulunur- bun1ann 2 veya 3 fırka kadar olduğu. ya- sının bır muha_:nrme ~~~na ta 
art ı: vaziyette buldu~uz zaman motör ça- ken oradan Narvı1t'e nakledildikleri ni 3:S.OOO k~iden ibaret bulunduğu tah - lu~~ ve ez.c~le demıştır ki: 1' 

- Ç'1cuklar. dedi. Sakın kınının ba- lı~vordu. kapılar kapal mı "d;? hakkında haberler neşretmişlerdir. min edilmektedir. Turkiyede pasıf korunmayı hazır 
1 1 . k ili ·ıe ükell f l t ·t~ ' 

şum hir feliıket gelmesin. Jandarma c~'UŞU biraz düsündük _ Tass ajansı. bunların hiçbir surette Matbuatın neşriyatı mal rini~EJ; .. ı es'ıni m .. k e ~ anb~l~~le, 
Hu1 d atıldı: tPr ~ra ~''ab venU: h~kate muva.fıık olmadığını ve tah- Para 14 (A.A.) - Frnnsıı matbuau e ~en mu emme en 

1 

- Üzülmeyiniz. Allah saklasın. bfr - Havır! Kapı açık bulunm.·ordu. n""kkar mahiyette bulunduğunu bildir- İngiliz donanmasının Navrik koyunW: rini v: hararetle çalıştıklarını mi.işa-'1' 
şey olmar.ı ~ır. Mutlaka yolda arabası Bfz bir müddet sahR:ıtni bekledik. c;on- mPğe mezundur. elde ettiği parlak zaferi llekfz sütuna ya- d,(> ettim. b 
bfr an1aya uğramrşbr. Onun için geç 111 civarda 11raddt. Bulamayınea• tahki- BeJçikada tedbirler yılan başlıklarla haber vermekte ve Al - ~unun..:a. ~~aber lbu korunma ted 
kalmı<::tır. kRta ıbaşlad1k. Brüksel ·l '4 - Yalnız ~zaretler ve rnan dlstroyerlerini tahr1b eden Wars - lerı kendıs~ ıçın ittihaz olunan hll 

At<
.,· ı..-..,.n1 •aTiadı·. AtA sordu: • pite zırhlısının bu hareketim takdirle ı:ilmre.siııin kendisine düşen vaz.if 

0<1 askerı ınüessesat değil. telsiz istasyon- J 
- Ne olu~ olsun bu kadar geç kal- - Demek civarda da kirnc:e\1 ~ör - ları chr askeri lut'alann nezareti altı· karşılamaktadır. ve esaslı prensipleri bilm~i .ve 1~... ' 

ma7ıiı. mP.dfniz? na konulmuştur. Diğer taraftan, bütün Norveç .aa.hflle- lu teşkilatın meydana getınlmesı k~ 
'"mf"k ~~nti roktan geçrni~. Tek _ - Ha\·ır, ben burava geldii?irn za _ Tahliye olunacak şehirlerin halkmı rinin çelik bir ağ altına alan mayn tar - dar e:n~~lunan tedbir ve çarelerin , 

rar öteden ~riden koouşmağa başla _ man !kimseleri ~rmıedlın. Yalnı:? 
0 

sı- barındırmak için B~eldeki bütün la
1
an da tekruk olduğu kadar bir sevkül- ta~ikı ıçın vazifedar ıı:~kamlara Y:dl' 

dılar. Bu e uin telefon acı acı çaldı. rad1l ~Pden birkaç araba geçti. gitti .. boş evler ve binalar tesçil edilmekte _ cey.ş m~vaffaklyetiı olarak telAkkt edil - dı~ etmest !Azım gıeldığtni işaret 
AtA. elindekl S.:garayı bırakarak tele!o Ga7.e•ecl de sordu: dir. ' rnektedır. ceq;~. . . . ·c 
na k~tu: - Bütün bildiğiniz bu ka<lar mı? Şu cihf't kaydediliyor ki. bu tedbi - Alınan donanmasının üçte biri ed Müess~t b~~ pasıf -~~r:a ~:; 'çt' 

- E\•c>t. ben Ata! (ATka.n var) rin enternasyonal gerginliklerde daima lınha edilmiş en mu e ~ ~u e. . ya 
Buli"dav ln-alı ile meçhul muhal bı -·-·----······-·-············-····-·- ittihaz olunan tedbirler cümlesinden Parlı 14 (A.A.) - Framız askerime - t'a c.evab vermek 1çin fılhakıka bü. 

arn: n;h şöyle bir muhaıt.rere cereyan " 1-:'arb Norveç le paf hdı, di·r. ( ) hafilincte beyan olunduğuna göre miltte- bit' el birlil!i ıazımdır. 
ediyo du: f __ a.a. fikler Alma!l donanmasının hiç değilse Sığınakların yapılması ve yanrt:' 

ra yada da patrıyab ıir,, "A .k h b üçte birlnl imha etmJşlerdlr. bombalarının tesirlerine katrşı yard 
- Burnsı. Zlrıdrlikuyu jandarma merı anfn ar 8 ö !kare.kolu. nurava iki kilometre mesa _ l:Uaştarafı ı inci sayfada) yle zannediliyor kt. Alman

1
ann Nor- ekiplerinin yefü)tirilmesi gibi busU5 

An.saldo d ... matir ld· • k ı·k . veçte takriben 35 bin askerleri vardır. larda meselA halkın yardam ve ıne~ 
fede kırda t1>r'kediJm4 mavi renkli b!T Geçen haf~ hAd" l . d grrme 1 rıne Kısmı külUsi Oslo civannda bulunan bu nmbahs meseleyi iyice takdir etmiş ot 
spor otomoh;Ii bulduk. Numarası -439 ... hiç bir Avrupa devleti 1: e~~n en scnra • .. kuvvetler üç istikametten İsveç hududu- ması, esasen en evvelA kendisinin isti' 
Sı:.yri.\sefe! merkezine telefon ettik. A- Jamaz. Bu, en uzak oldu;::nue~a::ıdkena: alışmak lazım' na, Bergene ve Trondhaym'e doğru ller - fade edece~ büyük hizmetler görcct' 
ra.banın size aid olduğunu s~y1ediler ve ler üzerinde bile her · 

1 
• U }emektedir. mnhiyettediT. Bir bombardımanda 9' 

telefon numaranl7.l verdiler. Arabamı mdthi§ bir tıarbdir V : pat:.ıyabıl~ek (Baştarafı 1 inci sayfada) BnJfıkta yeni mayn tarlaJan $.nağa J:.firmek. asla sokakta kalmnro•' 
kaç-rıklı m1? Ydksa m mi lmaktmız? kadar hnrb Jıaricind.e: 

1 
:;;ızın .s:ınuna rikayı §imdiye kadar ittihaz etmiş oldu- l..ondra 14 (A.A.) - Yeni mayn tar- evlerdeki ışıklan maskelemek emredfl' 

Bize rnür ~aat ediniz.• neden her İtalyan h t a; 1 e~eğı~ı zan- ğu hattı hareketi yeni bir tetkike tabi tut lalrm. AlIPanyanm bütün Baltık sahil- mişse tic&rt ve umumt tenviratı nz~lt' 
. ~av _N"a bir ~ s5yllyernedt. Elin- pılır. 8 a e er. aya e ka • 1mnğa sevkeder. Amerikan menfaatleri lerini ve İsveç suları hariç olmak üze- mr.h. vesaire gi.bi tedbirl<?rln zart'lst' 
~eki ah ze yere düştü. Ve kendi!l inme H b N İ Groenland ve İslanda meselelerinin çok re Baltık dentzfnln cenub kısmını ka - ~elince 'lamamile yerine ~etirllmesi ıt 
inmiş bir 2dam gibi aıtt*ndaki kol - da a~ o~eçt; patladı, harb talyad:ı fevkindedir. patmakta ve şimale doğru. Mernel'in n.."l'ltlır. Bu tedbirler en basit emni1' 
tuğa yığılıp kahverdi. r ad~. · undan bir ay evvel çok t Newyork Heralda da şöyle yazıyor: takriben 12 nıU cenubunda ktfn bir tecl'birler.dir 

' ~zaçok ~dilece~ ~ bu ihti~al belkı Bugün de 1917 de olduğu gibi, Ameri- noktavR krtdar gitmektN!ir. Türkh:ed~kf vazifemin blttlM şu I 
Tc>lefon tekrar acı acı çald1. BRy A- de d yad hın v~- adı zannedebıleceğiniz- kan milleti harbe girmek fikrini redde- Bu veni mıtvn tarlalan. Skagersk ve rada bPni bilvü'k bir hilsnü kab~lle 'fi 

en e a a YaAın r. (a.a.) d F k t b ·· 1917 d ld - · • ' tA bi .. az kendine gelmişti. Ahizevf tek- er. a a ugun e 0 uğundan Katteg<1tta ı-vvelce konmuş mayn tar şılıyan Başvekille ve Dahiliye Vetd_~ 
rar ahtı. Avni jandarm~ karakolundan Ad .... f fazıa harbin Amerikan menfaatlerini teh lalan Ue irttbat temin etmekte ve ikü - Une kar~ duyduiiuım derin mJnne"' 
aryorlarc11. Bir jandarma ÇBVUF- ana ögretmen eri Hataydı did ettiği görülmektedir. Bu menfaatleri çük büyük Beltlerden geçerek asıl Bal tekrar ifade etmekle bahtivanm. 

- cB'r şey söy1eme®n telefonu ni- Antakya (Husu61) - Adana öğretmen- ~<>nıyacak_ yegane şey müttefikl.erin ga - tıka kadar cıkmaktad1T. Pa'I"if korunma. tedbirleri almak f~f 
çin · apati,r.1z?. diye bağınyonlu. AtA lerlnden 55 lti~ilik bir kafile, sömestr ta- }Eıbğ ge~~ _vke Almanlfarın ezılmesidlr. Ba1tık<:Js4ki mav:n tarlalan, hAltn. bil rivat'et e1tiğim muhtelif şehirlerde~~-

~ <l' .. ,,,_.._n istifad d k d" t-1- d er n;ıııen anın men aatlerl onun an - .. h ll . Al . ce\a·ı ver ı: ı.uu».a: e e ere un ::>Aen eruna k 'h be . .
1 

k 
1 

bll . tü,.. Alma'l'l ~a t enni ve manyarun va!lakive!le çalısan otontelerle blr,.,.J 
- Telefonu ben kapamadım. Bir in- ve oradan ~rimize gel~1crdir. ~ İ ar ~rr:ı:sı e hurt~a . ece~ı f~~ - işrrali sltın<laki Danlms:rka sahillerini hafta beraber çalısmak benim tçtn rr 

kı'ta ol<lu. Maarif mensublan tarafından karşıla- ~şı ırs1a, kel? an.!._n_ ar gırmcsı 1 
- kaoatmakted1r. zeYkli olmuc:tur. An'l<ara. hmir, tstB~ 

B h tt
·-· ,ı, ~- ğll k tell mı fi rıne a lflTla öZlmuır. (a.a.) _ ,1 - a ıse ıgunız arın.Hl sizin de nara o ere "a r edilen i'ğretmf"n - R lt b .. hl hık .. il k Fevkalade cOret'kAr bir hareket o - bul ,(!ibi zivaret ettiğiımi-z sehirlere ~-

mt., ler dün şehrin tem•ya değer yerlerini ;n~ to u~: (~ ~u) 'Z'n. Y~" 
1 

lan &«tık denizinin bu maynlerunesi lince. bllhac:;sa buralarda mevdana ~ 
- Bu. lı-1z1mı-n arabamdır. Onu bu- ge~ ve am uz.eri İsmetp~a ilk o - ,aşıng n · · :-- ~r a ı- hareketi. bugftn şafakla ruhayet1t!nmiş tırllen muazzam eserleri bu şeh;rıerv 

lalı ne ka~ar zaman oldu? kulunda şereflerine verilen ziyafette ha- Jar .tto~_feran~ı ~eşinci gilnü munas9 - tir. tn..cdyatif ~ terakki zihniyetlerini t11'-' 
- A er. vukan üç salltl zır bulunmuş'nrdır. betil~ 0~1~1 li~_Ruzvelt radyoda blr Tehlfkell mıntakalar pl~nlarmm tanzim ve taibikına s~ 
Atu. derin derin içini çekti. Heyeca- Ziyafette va.llmlı Şükril Sökmensüer- nutu soy ye ır. Londra 14 (A.A.) - İngili'Z amiral- lan 'büyOk hissenin ,ı:ı:österdi~ centıl~ 

runı l7ÜC mptt'd"yordu: le hükfunet crkfuı:ı ve maarif men5ubları 1 l d • fil Ak lık d::ı1resi, Baltık denizlle bu deniz ve havativetJerini haydnlıkla tem' 
- Kızımı ören olmamış mı? hazır bulunmuş ve geç vakte kadar de - ta ya a JD a civarında aşağıdaki yerlere mayn ko - şa. ayni z~manda büyük şehirler 3r•' 
- Biz arnbadan başka bir şey gör- vam eden ziyafette millt oyunlar oynan- Mi!Ano 14 (A.A.) - MllAn.odaı N- nulmu.ş bulunduğunu tasrih eylemek- sın~a güzel eserler meydana gettrerı b! 

medik. mıştır. Öğretmenler bugün Hatayı ter • relJl fabrikasında bir infilAk vukubul- tedir: barış mevcud olduğunu da mü.salı' 
- Peki. şimdi gelfyorum. ketmlşlerdir. muştur. llrkaç amele yaralanmıştır. 1 - n pozisyonu: '7 derece §imal ettim. 
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SON POS!'A . Sayfa ':') 

-Son Poeta» nın tarihi tefrikası: 27 

s 
( Yeni neşriyat ) 

" Bir vazifede ademi 
muvaffakiyet,, 

Ullmi•1 
30 Mart tarihli 

Yazan: Hasan Adnan Giz İngi:terenin eski Berlin 
büyük elçisinin eseri 

bilmecemizde kazananlar 
• 

30 Mart tarihli bilmecemiz - \Mustafa elile Kemal Dağlıer, ç:orıu üçünoe 
Ilarb çıkıncaya kadar Bedlnde İnrfilz ae. d k , • İs- okul sınıf 4 de Saminı Sargu.s, Istanbul Ka 

firi olarak bulunnıu.ş ol&n Bir Nevil Htnder- e az:rnanları aşagıya yazıyoruz. dıköy Ba'hariy~ caddesi Sofullu sokak 5 dl 
nemır an 

sor.'u tanımi:.•aıı kalmamıştır. Bugünktt dtınya tanbulda bulunan talihli okuyucuları- Sevım Önal. 
- Biraz mı de.din? Nogerlerinden Ankboğa Noyan var. Had tarihinin yaı:yan şa.h1<1leri arasında Lttt.snat mızın Pazartesi, Perşembe günleri öğ- ALBÜ?d 
- Evet ya Seydi! dini bil! mPVkil olan bu zat, .90n zamMllarda blr kltab leden sonra hediyelerini bizzat idare- (Son Posta hatıralı) 
- ôyıe ise hepsini getir. Eli hançerinde kudurmuş gibi s')!u - yazdı. hanemizden almaları lazımdır. Taşra Akseki m2r~ez okulu sınıf 4 de Penanı 
- Ya tatlı fa1an yok mu? yor .. birdenbire deg-işen hüviyetile tam cBir nzifede ademi muTBffakiyeb adını ok t ·ı B ili h U 8 p km t-aşıyan bu eie:, isminden de anlaşılacatı gL uyuculanmızın hediyeleri pos a ı e er.ove , Aydın Hasanefendl ma a esi 2 
- e ezim var. bir orta Asya kaplanına benziyordu. bi muayyen tır MI.hada harcanmış bir l'.me_ adreslnine gönderilir. numarada yüzbaşı T. Akyüz oğlu Nej~d. İs. 

nı·; Iia şu güzel üzüm pekmezi değil Sap~arı olan Nayman. dimdik durdu. ği::ı muvaffa.k1yet.cıizlikle neticelenmesine Bir buyuk maroken hatıra ::ı~~ ~:t:ı~o~~:.ıatasaray lisesi ılk kısım 
§ 

1 
· Eh onu biraz çokça koy .. hadi bu ak- - Nayman! ~aret ~tmelrt~dir. Bu saha d1plomatl.ıktı. 

anılık bu kadar. - Emriniz Noyan! Dıplarrı:ıtıık iki devlet ara.-ıındaki mlinaae. defleri 
Gülüşmeye başlıvan voku1ara ters ters - Yasada hakanın emrine itaat etrni - betlı.:rl b<ızmıya değil düzeltmiye, her iki ta_ Bilecik birı·nnl ilk sınıf 2 de 324 Erl)l Arin. hak · - - rafın fiklrlerlnl birbirlerine sa.rahatla anla- " tıktı:ın sonra ila\'C etti: yenlerin c:C'zası nedir? İKİ KU .. t~ÜK MARUKEN HATIRA 

tıp tarafeyn için en iyıl neticeyi elde etmlye .._. · 
SU-:- Az daha unutuyordum bir tulum da - Ölüm~ mf'mur oldntuna göre Sir Nevil Her.del'80. DEFTERİ 

ısterim. Cebinden bir mektub çıkararl\k genç nun mewuub-aha ettttt mUTafla.ktyetsız. Merain orta okul sınıf 2_ıı: de 241 numawlı 

11 
- Başüc:tiine ya Seydi. Fakat yanı - adama fırlattı: li~ln nev'i kesti:rllebUir. Mediha Acaroğln İstanbul Beyoğlu 9 uncu 

AYNA 
(Son Posta hatıralı) 

İstanbul 4-4 üncü ilk okul sınıf 2-A ao. 21Z 
Ergun, İstanbul Nişantaşı Madalyon sokak 
10/4 No da İ!hsn Evren, İstanbul Kumka.pı 
orta okulu sınıf 1-B de 147 Kit.zım Kopak. 

KİTAB IZdaki deJıkanlı yemek vemiyecek mi? -'-Al öyle ise oku! Hakanın emri; bu - Lakin bu rnuvaffe.kiyetsizlik neden ileri Ut. okul sınıf 2 ~ebesinden 899 İcllH Kural. 
11u"th' d 1 ·· ld geldi? Satık Berlln Sen:rıt .,.. finıdlld h&lde İKİ ŞİRLEY ALBÜMÜ Ankara CebccI TanyeU sokak 27 nu.:ıı&.rada ış a am omuz c:i'kti: gun a ım. 

O elftn İngiliz haı1cym diplomatik sermine Lıtımbul 56 ıncı ilk okul sınıf 3 talebe.<ıin_ Meral, E.5lti~eh!r Odunpazarı Milli Zafer oku. 
; na da biraz yoi"rurt getirirsin. Nayman ki'ığıdı hür1'1.etle alarak titrek baifü bult"nan Bir Nev:ll kitabında. ııte bunu den Esad T'lkiÖK, İstanbul İnönü kız lisesi lu sın~f 4 de :;:53 Şayeglln, Ke§an tüecar Ah... 

:rı iveceği yemekler'n havalile bütün bir ses'e okudu: anlatıyor. sınıf 4 talcbe&fnden Mahire Girgin. med Uner Jnzı Nermin üner, İzmit Demiryol· 
b~~'esi avdet etmişti. O~ı171arın söyledi[:i - «Artkboğa ve Naymana. 9:,7 de Boene3.Ayresten ant bir emirle Ber. MÜREKKEBLİ KALEM cadde.si 202 numarada Şehap Sunaıy. Sındır. 
d~: c~nk türküc:ünü hN'1urc'lanarak mer- - «Ben Haleb üzerine yürüyorum. line tnyin edilme.shıd~n ba.şlıyarak, oradan (Son Posta hatıralı) tı blrıncl :>~1.ıl sınıf 5 de 69 numaralı Nejlll. 

enı çıktı. Navman vatağına uzan - Her nerede iseniz bu emri alır almaz ayı-:ldığı 8011 _günıere kadar Avrupa .rulhtınn i3tanbul it ünctt ilk okul sınıf 5 de Neza- RESİMLİ EL İŞİ MODELİ 
~ıştı. süratle orduya iltihak ~in. 1 ttebml1! lçlnt•_:'1gnt-erenin saır'fetttği mes&iyi het, i.stanbul erkelt fuesi sınıf 9 dn Turgud Ed' t kul ıf 

M t .. , 1 te Rruz 't u l!ıtktedir. Borımba Istanbul kı~ muallim mesleı. mek_ ıme or a o sın 2..F de 538 Ne!m1n 
- erhaba delikanlı! . lh~mılıiza~ J.,,_u al·•ı. · I<Itabda hAklm olan fikir, bir dün1a :teli. tebl sını:'ı.n de 525 Nimet, İstanbul istik.lal Tuncn, Hayrabolu llk okul sınıf a de 99 Ad. 
- Merhaba ihtivar! Nayman bır.denbıre değişmiş; aşk, ketinin önUne geçmek i9in İngiltertmln bu~ ıl.9f>ııi sınıf 3 ta.let>Ninden Mehmed Ali Anıl. nı:ın Korkı:.ıaz. Ad~pazarı orta okul sınıf 2 _ 

d - NE.' o yalnız mısın arkadaslar nen'- Zevneb. Şobek panayırı, hepsi gözünden günkü mültcflk\e.rl1.le beraber her ~ıyt yap_ KURŞUN DOLMA KALEM B de 6~ .. Oıhan, Izmir kız lisesi son sınıtda. 
e? · ı::ilinerek karşısında bir kelime kalmıştı: tı~ıdır. Hatt~ Alnıımyanm bundan linoekl CSon Posta hatıralı) 1783 Suu\şnn Sayhan, Tekirdağı ortı:ı okı.ıl 

- Ranp,i arkadaşla~? Vazife. fiitırhatında~ blT kı,.,mına mft.samaha edllP- İ8tanbul hremini Melekhatun mahalle_ sınıf l.~ rle 110 numaralı İbra.hinı Hllmt 
- Ranı' ı::u kadınla k'V'"<=ı. 1-t t h dol bi 1 • bilet'e~1ni röc;teren birkaç ıma:ra blle t~a.d1H ... Di 11 kŞet 13 marada Cevdet İstanbul Taner, Istanhul 49 uncu ilk okul sınır 3 de 

'" ... aa ve evecan u r seı e. d"lm kt en .,. ng so a nu , Selnıa t:'ygur 
- Arzu eder9eniz şi.mdi gidelim No-ıe ı e e r. . . H üncü ilk okul .sınıf 5 de Fevziye, istanbul . KART - Gittiler. S8na se'·rr c(i .. ledi'er. 

d - C'rtile güle gitc:inJer. Biz de yarın gi
i'7oruz. 

' ı . d'"Sir Nevıkı.l;ııtıılert, so~ d!_~ içınde lye\şıntalş H!!.ydarpR~.\ l~ sınıf 10 talebesinden 1809 
:Jan. unya ın 1 .. pç arını ımv .. -..en, baş anaıç Ali Ert\ırk İstanbul 64 üncü ilk okul sınıf Sivas ll.se sınıf 3-A ca 207 Cahid Ünal, İıı. 

Dedi. ,.. 1 bel~~ d0ğru olarak hareke:~ geçmiş bulun - 4.A da Bedri Çamer. mir :<arşıy-:ı.k:ı 1696 ıncı sokak 17 numarada: 
- Hayır yarın ~aba~ vderiz . .:>en yal- mp a berabe,. bu hareketı nerede t~Tldf et_ YUV \RLAK DÜNYA KALEMTRAŞ Melek Ok Afyon Gedik Ahmedpaşa okulu 300 

.. 1 mf'k Uz mgeldit\nl bllmenekle itham et 1 
" 

~avman yerinden .s1crad1 
- ~ereve gidiYOrtI7? nız bu g-ece Gerk'de Nablusda ve Kudus- mektedır. - (Son Posta hatıralı) numaralı Tahsin Ayvalı, Uşak Göl llk okulu 

Hale _ df' elde ettiğimiz vesikaları bir araya top- Kitabın iceri.~inde bugünkü Alman ricali İstanbul 54 tt.ncfi ilk okul talebesinden 723 sıııır 5 de 323 Sec!ad Bacak, Edirne M1te.i 
'la cizmemizin tabanına dikelim. nln şahsiyetlerine al.d yakından yapılmış ut- M1ıhterem, İ-;tanbul 44 üncfi ilk okul talebe. paşa ckulu ,<;mır 2 de 18 Mehmed Ergil, Mer. 

· .. .. , kiklere te.<ı'.ld;;f edilmektedir - Sinden 425 numaralı Ülker, İstanbul TJnka. sin ~urtulu:ı ilk okulu sınıf 4 de 165 Kemal 

be~ Bu sefer biraz uzak. Doğru 

~likanlı haykırdı: - Basustune Noyan. . . B l"h cadde.en 58 numarada Erdo Bllgm. 
Ş• di t k L dôVll"ma•,. nır dJp}Q'l'l:Jt 0ldtı!l;U kadar liVRKB.t}ı bir panl R 1 pqa - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••H•••••H-•••••---

- Çıldırdın ımı ihtiyar. Halebde ne !si
~z var? Be-n imkanı yok bir ay şu top -
&klardan a'rılmam. 

- ım ar l l'l.&rnımızı l a - . -

· muharrir olchıiJımu göoteren sabık Berlln lgan. Ç k B k d ki b tım ve sabaha kadar uyumaktan baska sef!ri, bu kıt:ıb'u lldnci dün,_ harbinin corı DİS FIRÇASI an iri OZ Ur spor Ü 0 
j<:imiz yrık. Krıs su i!':mini ~e1'€'me'.ii~m 1 iln!Prh ne rbır en şayanı dikkat Ye.<ııkalar= <Son Posta hatıralı) ihya edildi 

h - Maval okuma yarın sabah erkenden 
&teket ediyoruz. Hem hiç bir konakta 

e~l 

herife <iiv1e e~er yedi g~~k ecdadına dan bir kısmını hüIA.sa ola.ra.lr: vermiş bulu_ Konya Di!Vlet DemlryoUnrı şube 81 mühc-n. 
1.,, ... ~~ak istemiyorsa ye-me!i ç~buk ge - nuyor. dl.s Emin oğlu Kemal, Eskişehir tayynre Çankırı, (fü.ısusi) - İki üç yıldanberi 
tirsin. * fal::rikaı>ı po1is P!nver kızı Gilniz Şen1Pr, İs • sönmüş olan ~Çankırı Bozkurdıı spor 

_ Basi.istüne Noyan! 1I••rkt's için l'lektrik - Ziva Ba~aran tara. taınbul Süleymanlye kız orta okulu sınıf 3 de klübü yeniden jhya edilmiştir. Yeni aza-
?h.~ay:man iki elini incan azmanının o - 0 <'ıktıktan 

50
nra kollarmı !ıvavıp u _ f111ctan forma forma çıkarılan bu faydalı N. Bayiilken. 1 lar kongreye davet edilerek kongre ya-

~ enmeden. 

"11.1ılarına koydu: esnrin 3 ı\n~ıi ve dördüncü formaları çıkmış. DİŞ MACUNU pılm ş . . .. ku l 
b . "1 k ça'dı t t · d .. t . ı 'e Y~nı mzamııam~ muna aşa ar· 

_ 'tl . • 1 .. zun ır ı ı . ır. çın " yıı2 ane resım vardır. TaT.slye cankırı a~ ceza h!kimi Sadık "! sa_ l k b · . . .. 
be . .oana bak ıhtıyar. Bu~t:nlerde hep ı - Vav canına yandığım vav! T&muçin edniz. be.hat Şimşek, Balıkesir Mitatp~a ıl" okulu a a _uı edıle_re~ ıdare ve murakabe he-

nıın işime mani oluyorsun. Ben Şobek 1 bu yasa ile dfinv~yı fethetmi~i. gınıf 3 de ~33 Şakıir. İ3tanbul Be.şlktaş kız yet]erı seçılmıştır. 
Panayırına kadar burada kalacağım. Pa -ı dükten sonra •Mazriye> n<tmı alhnda 1 orta okulu aımf 3_A da Hamiyet, f.stanbııl Kabul edilen yeni nizamname-ye göre 
tla.Yıra tam bir av var. Tam bir ay bura - Birinci kısmm SOM toplanan Aybek taraftan köl('menler f_g.. 15 inci ilk okul sınıf 2 talebesinden Nacı Bozkurd klübü atıcılık, binicilik, avcılık, 
daYun anladın ~ı? Z vncbe söz verdim. İRİNCİ KISIM yan ederek Şeceretüddürün dP hayatına Tuncer. tenis, voleybol. güreş sporlarile ::neşgul 
~u kaçıTacağım, hiç bir kuvvet beni bu ı nihayet vermiş ve tahta Aybekirı eski ka- KffilLMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA olacak. futbolln şimılilik alfıkadar olmı· 
fikird~m döndfüeme-z. Ö ·· rısından olan genç oğlu Nurettin Ali Ay- (Son Poota hatıralı) yacaktır . 

.fEŞİL G ZLU KIZ lıtanbuı ver;;. erkek lisesi talebesir.den ao 
- Densizlik etme clC'Jilrnnlı. yarın be- beki ~eçirmişlerdi. Memhlkler Atııbeylik 1 B ha tı· B kd •-t b 1 Ayni zamanda bu klüp; memleket 

llhtıJ Hikayemize adını verdiğimi? Baybar- · numara ı a e ın ayra ar, J.5 "'n u 
e geleceksin. makamına da Hekj.m Şerafettin admda BeY. 0r;ıu 44 üncü tık okul sınıf 4.B de 447 gençliğinin içtimai VC' kültürel sahada 

11ın hayat ve maceraaım tarih sırasile ta- <> 
- Payır gelmiyeceğim Boğal ihtiyar bir veziri getirdiler ki. hakikatte I samı Güven. fatanbul oaıe.ta..,aray lisesi bedeni olduğu kadar terbiyevi bir suret-

kib edebilmek için Nayman ve arkadaş -- Geleceksin. bu nam altında y~ıyan hakiki Serefettin idare ftmirl Nurl kızı Fatma Aşan. te de çalışacnktır. 
larını oldukları yerde bırakarak namıdar 

- Gelmiyeceğim. de~i1. onun hüviyetini çalarak Atabeyliğe KOKULU SABUN Beş kişilik idare heyetine; reıs1 iğe sıt· 
O kumandandan evvel Mısıra dönmek mec 

zaman müthiş bir ş~y oldu. kadar yükselen Şem'un lbni Y<thya adın- <Son Posta hatıralı) ma mücadelesi doktoru Mehmcd Akçay, 
A.rıkboğa bir tekmf>de ortadaki masa - btıriyetindeyiz. da cok zeki ve müthiş bir Yahudi şarla- tatanbul 62 inci ilk okul sınıf U de Sü - ikinci reisliğ,. ba,.öğretmen Rahmi Eren, 

n devirerek canevinden vurulmuş bir su Baybars avdet ettiği zaman Mısırı ne tandı. Jeyman Co§kt.n, Lıtanbul Sa.ımı.tya A~açka. umumi katibliğe Kadri Kurman, muha-
~"" halde buldu? ["') Hükümdar Aybek ka- kan 17 numarada İhsan, İstanbul İnönü kız 
.ıgırı gibi korkunç hir nbra attı. Nurettin Aybekin cüh1su ve Şerefetti- İs siblige kiitiıbhane memuru Mustafa se· 

rısı Şeceretüddür tarafından öldiırtül - lisesinden Hadiye Öztürk, t_.anbul Haydn_ 
- Sana ı:öylüyorum delikanlı! Ya!'!n _ nin atabekliğc geçmesile, Baybarsın Mı- p~a lisestnr1eıı 1715 Hüsnü, ıstanbul Beşlk- çilmic:Jerdir. ;hah gideceğiz. Sana söylüvorum, emre- [*l Ru devre aid Tekayii •M!Slr İnl'idıı sıra dönmesi arasında iki yıldan fazla bir talJ orta okulundan sınıf 3 de M~hmed Somer. Yüksek mürakabc heyetine de Zahid 

fh~<>ruırn. Karşıında her+.lamanki yumuşak l.mı'!e tefrika oıunıwı romanımda hlkil.ye et-ı zaman vardır. ı BOYA KAL_E1'fl ~okman, Yavm B'.lc;er, Niyazı Aslan in· 
~ değil. He!agfı ~nın şark ordusu mtştım. (Arkası VBT) Manisa C:ümhuriyet otelı yanında br.rber tthab olunmustur. 

Son Postnnın tefrikası: 36 Server yanan gözlerile doktordan hal tediye etmek rneoburiyetin<leyirn. GPlince de mesele bfü:bütün karışır. 
istimdad erler gibi onun şefkat dolu Doktor güldü: - Demek o bakikati bilmiyor? 

·craa r,özlcrine baktı: - Maalesef demniki sözlerimi tek- - fü;y·r!. Ben hakikati bilmemesini 
-- Hiç bir Limiıd yok mu? rarlıyaca(l'Jm. Hicran hanımın masraf- tercih cdivonım! 

- Nicin susuyorsunuz muhterem 
rkıkfor? f:övleyiniz! Allah atskınıza söy
le~·iniz. H'cran ölmiyecek değil mi? 

Doktor Nihad acı acı güldü: ıayak ucunda put gibi hareketsiz1iğile Doktorun a•ğır sesi cevab verdi: 
h - Sok geç sordunuz bunu!. Kendi durdu. Hastanın odasında güler yüzlü - 'feselliye muhtac olduğunuzu çok 

0'1 am hisleriniz tatmin edildikten genç bir hasta bakııeı be'kliyordu. Oda lyi anlıyorum .. Fakat ... 
sonra hatırladınız değil mi? hastanenin hiç §fiphesiz. en güzel. en - Of ne müthi~ yarabbi! Hicran na-

- Oh, evet haklısınız... Iıtırabım ferahlı. en zengin ve başd~torun mua- sıl ~lür? 
~Ynimi a lti.ist etmisti. Rica ederim venehanesine en ytıkın bir odasıydı. - KurtulmaS'l için her şeyi yapıyo
srJ k•\ ıniz'. Hicran nasıldır? Doktor Nihad sevgili hastasını mü~fik rU7,. Di\n grce bu hastahğa aid bütün 
dı-;-- Hicra!'l hanım tehli'keli ~ir ha~ta- ve şifa verici ellerle yoklad1ktan sonra kitaHarı tekr~ alt_üs~. et.ti~ ... 

t. l-Intta ölümle kucak kucaga!. Servere baktı. Genç adatmJn ruhunda - Demek hıç bır umıdıniz kalmadı? 
.. Gehc adam acıklı bir hıçkırıkla göğ- kopan fırtına. huaketslz ve kıpırda - -- O kadar ümidsizliğe dü~miiş- deği-

Si.ı krıbardı: mAktım bile çe'lctnen yüzüne gürültü - tim .. Fnıkat söz vermek. İşte bu müm-

0~- Hicr~n!? Ölüm !? Ne diyo:sımm:? ~üz yt.kiır•rnlar mdirlya:r· gözlerinden kün de~n. . . 
t . doktor! Onu bana gösterinız. Gös- boı,anan yaşlar al.eve dü~ iU kstre- - Ah zavallı çocuk!. Nasıl bıtmı~. 
g~rni~ ban at... Yalvarırım size onu leri gibi buğulemyordu. 5eMiz kalmak ne h3le gelmiş!. Aleve :u~ulmu~ bal -

sterın bana?! mecburiyeti He bqmı karyolanın de - mnmundan b1r heykel gıtn. 
it Doktor khpıya doğru yürüyerek ar- mirlerine vunap parçalaYM11adığı için Server artık hıçkırmıyordu. g'Ö7. vaş-
.. asından gelmesi için hafif bir bas isa\. çıldıracak g1bt'1dl. lar1 da dinmi~i. Oturduğu koltuktan •er . . v 1 Yaptı: Doktor ayni sa1dn adımlarlA onaı yak- ayağa kalkarak doktorun fulüne doğru 
"'i - Fak!t hiç bir ses! Küçük bir he- laşarak o.rmmına ·dokundu ve gene ci~di ve rnetlrı adımlarla yilrüdü: 
'~·an bile yok!! kendi önde öbürö a:rlıt:adfl odadan ç.ıktı- -- Evvel~ slre sonS'llZ teşekıkürleri-
~a bir koridor geçtikten sonra dok- lar. mi s~y1emelt ieterim aziz doktor Hk -
rtb un .Yavaşça açtıığı hir odaya gölge Muayenehaneye g:irdtkleri zaman rana bir prenses gibi ba~nolıyor. Sani
ti~ girdHer. Server bir mücrim gibi Server bir çocuk ıgfb!. }n~~ırmıya ba~la- yerı !!izden büyttk bir istirhamım var: 
gôı/'Erek Hicranın aralık ve bulanık dı. Doktor artık orıa menedemedi.~ bir -· Buyurunuz Server bey? 

erle bir ölü gibi yattığı karyolanın hisle acıyordu. Nta.t ne diyebilirdi?. - Hlcnma ald bütün masrafları der-

ları sizden daha yakın biri tarafmdan Sen·cr ateşli bir nefesle göğsünü 
ödenmiştir. l:hı;altarak ,r.:ordu: 

Sen er kıpkırmızı kesildi: - O halde bu müthiş meseleyi k1m 
- Doktor! Rica ederim! halledecek? 
- Niçin ı5rar ediyorsunuz? 
- Beni vazifemi yapmaktan size 

karşı duyduğum büyük hürmet ve .şük
ran hisleri de menedemez! 

- Fakat size sö~·ledim 'ki Hicran ha
nım bu~ün evlidir. 

- Fakat bu evliliğin hiç bir kıyrr:eli 
olmadığ•nı ben de size sövle<lim!. 

- Belki azizim ... Amma ne çare ki 
bn meseleyi halledecek ben değilim 

- O halde derhal vaziyeti orn1 ~·aza

rım .. Namuslu bir adamsa bu gülünç 
olduğu kadar korkunç meseleyi elbet 
halleder. 

-- Ben de sizi bundan siddetle mrn 
ederim. Ona bu mesele hakkında bir -
şey ya7m~'lt bir adamı daha dldiirmck 
olur. Çiinkli Siret Hicran hanımı ~~zin 

a'kınızdan daha büyük bir aşkla• sevi
~r. 

- Doktor! 
- Evet ha'kikat bu!. Ve Siret bugün 

Hicran hanımın hastalığından haber -
cfar olsa; dünyanın öbür ucunda olsa 
hiç bir m§nj dinlemeden koşup geJir. 

- Böv1e sükunetle sorarsamz size 
"PVab veririm. 

- SövJeyjniz muhterem doktor. Ba· 
ıa acıvınız.. ook feci bir haldeyim 

- Ac·nacak birçok kimseler va•ı-. 

S'ret.. Siz. fakat en evyel Hicran. 
- Evet zavallı Hicrancığım!. Fakat 

hu mesele hÖ~'le garib bir şekilde kala
bilir mı? 

- Tnbii kal&•maz ... Elbet bir netfoe. 
~i oiacak . 

- Ne ?aman? Ne zaman doktor?. 
- H' cran hanım iyi olduğu :rnmanl 

* Si etten doh.-tor Nihada mektub 
Cok <:C ·ızili kardesim! 
Beni :lff et sana c;elam ve kel~~ -ian 

önce <'!ene ondan bahsedcel;im. Birinci 
mPktubu:ma 'erdi itin ce\·abda hala Hic
ranın nerede oldufrunu öğrenemedi~inl 
vazıvor~un. niçin iYice aramıyorsuıı azı. 
zim N:had? Vakıa böyle bir uzakla~ A 

mağı z<tbıtcı.~.,a haber '·ermek do~ .... u de
ğildir. Bu husustaki tedbirini tamaınlle 
makul buluyorum. (Arkası ı:ar) 
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• 
lçelid son altı aylık 

Nafia çalışmaları 
Kaza ve şehirler arası yollarından birç<>tu tamir 
ıördü veya yeniden Jf.pddı, mükellef amelenin 

çalJflBaiarı ~ faydalı oluyor 

Mersin r mendifer tamir hanesinden btT manzara 
Mersin (Hususi) - Geçen altı avlık mış, Mut - Karaman yolwıda 591 mü -

Nafıa faali) etini bildiriyorum: kellef amele çalıştırılmak suret.ile gene 
Tarsus - Pozanti yolunda 1641 metre bir 90k ftler başarılmıştır. 

SON POSTA 

Bursada merinos 
kuzuları ·esim 
müsabakası 

.Bt.ırııa (Husust) - Merinos müfet
tişliğince 1ertib edilen merinos kuzu-
1r.tr1 kesim müsabakası, dün mezbaha
da bir çok davet.Uler huzurunda yapıl
Anştır. Merfnıos yetiştirme müfettişi 

Tevfik, bu senelki et veriminin daha faz 
ln olduğunu. yetiştiricilerin takdire sa 
yruı oldt~unu. merinosçuluğun gerek 
köylüye ve gerek memlekete temin e
deceği faydaları izah etmjştfr. 

Mü6n'hakada bi:rtinci derece alanlar 

Spor: Fenerbahça dünkü maçta 
Macar takımına yenildi 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) devam edllmJ.ştir. Blrlnol ve Ooünoct b1ıl .. 
ŞjşJi A 5 _ Galatasaray B o goriler arasında yapılan mQsabakalarda ah

na:ı neticeler .şunlardır: 
Oalataaarayla, Şişli arasında.ki maç& ""- Birinci kategori: 

li takımı A takımı olara.k çık:ını§tır. 2ÖO _ Şevket 2U, Kdzım 25.5. 
Galatasaraya karşı ciddi bir hft.kJmlyet 4-00 _ Kft.zım 68.2, Ziya 61.6. 

temin eden ŞişU takımı bu maoı 5.0 gibi 1300 - Artan 4 27 9 dakik& Abdnllall 
buyük ·bir 11nyı farltlle kazanın~. 4.39.8 dnkJka. · · ' 

Beyoğluspor 3 - Kurtuluş 2 5000 - Artan 17.7 dakika_ Halil ıs.ıs.s. 
Beyo~luı:por, Kurtuluş ar88ındaki ma~ C}Ok 110 ~Unla - ~Mı 19.2, Agob 19.T. 

heyecanlı olmuŞ, neticede se,oğluspor 3-ll Üçüncü kategori: 
maçı knzanml§tır. 100 - Turan 11.6, Orhan 11.8. 

Şeref stadı maçları: 
Şeref sah~c;ında ikinci küme 

devam eclllmlştir. 

200 - Turan 26, Ferid 26. 
400 - Orhan 1.1.4 dakJka, Adnan J. t.6 

maçlarma dakika. 
800 - Cevad 2.25.9, Hasan 2.26.8. 

Beyoğluspor 2 - Davudpaşa 1-
sunlardır· İkinci Jlg takımları arasındaki bu mao 

Bisikletcilerimiz Romanyayı 
gidemiyorlar Pa .. a çiftliği nhİ'hi Muhittin Dinç - b:ıştan sona kadar heyecan içinde geçmiş. 

oy, Badu çiftliğinden Talib Ozke, Çel- t.ir. Romanyawa, gidecek olan b1s1kletçllerlıni. 
tik köyünden fyilb Eris. Zaman zaman oyn~da hft.kl.m olnn Bey - zin seyahati şüpheye düşmüştür. Blikre· be. 

. . . : .. oğlu.spor çetin bir mucadeleden sonra maçı lcdiyesl, b·sıkler federasyonuna göndl'rdPi 
lkıncıler. Panayır kövunden Harun 2.1 kazanmıştır. b1r mektutrla m\ıc;abaknlann 25-29 Mayısa 

Bi<'en. Çata1ağıldan Kara Hasan. Ar - Galatasaray Çarşamba gUnU tehir e1ildl~!nJ blldırmlş!.tır. Federasyon bU 
mut köyckm Mumfa Toptancı. hususta hc.nüz karar vennemlştır. Mu; rı• 

Birincilere 30, ikincilere 25, üçün _ Ankaraya gidiyor giden atletlerden sonrn futbol ve güreş ta • 
kımlanm zın da gitmesine karar verllm!ştı. 

cülere 15 şer lira mUkafat verilmiş - Mulnf1zgü<'fi ve Gençlerblrllğlle mlW k1l - Son gelen haberlere nazaran futoo:eıncr 
tir. nıc maçlarını yapacak olan Oalatruı.nray ta- ltmıvecek, yalnız gür-OŞQiler gtdecf'kler .. 

lnmı Çarşamba sabahı Ankara.ya. gidecek _ d1r. ----------
Antak,,'ada ikinci bisik'et 

yarışları 

tJr. 

Takını PerJıembe günü Ankare.da bit id -
ın:rn yapacaktır. 

Gü~eş ve futbol tal<ımt rı da 
~ ısıra gidecek 

ıtu ndcki yol "" iki ad d altışar metre Silifke - Taşucu - Gilindire yolunda Antakya (Hususi) - Bisik1et Federas-
ğında menfez mütcahhid vasıtasile l 1027, MıW. - Dnğpazan yolunda 112. Mut- yon unun wrti:b ettiği seri bisiklet koşu -

ırılmı)'tır. Miık 11 f amel ile7 10 a.- Mağara yolunckı .286, Mut - Ermenak yo- larıııın ikincısi önümüzdeki Pazar gıfrrıü 

Bakırköudo kırılan dl nya 
rekoru (!) 

·ta ab dort n" z tamir ettiril- 1unda 214 mı.ik Ilcf amele çalıştırıl rak A ker'ıayırı-Antakya arn~nda ve 30 kilo- Bakırköy Halk~vı tarnfından 
e 7t,OO lıralık kı ın in aatı devam bir çok l§ler görlildüğü gibi Gülnnr-Gi - m tre me afe üzerinden apılacakt1r. h .. lin ·ı k ,. k u nna e am edUnılştlr. Bir 1 reel, b r nntrer.or ve yedi güre ı u. 

l d . 1 f"'_,.,, • • • ,. • Müs b:ık:ıyo. 11 tlet ı tırak etmı Ir. 5000 k r 1 ı t • bir Jel cf V<' on beş fil' lcr 
kt bulunmuştur. in ıre - Anamur ) olunda da 688 mükel- ...... -.,en bırıncı uya ! tırak etmıycn- 1 k , b n~~ ı..n .. d ld d" fu 1 r n1 t kil d 1 dl 

nıe r o ar • ~ apu n u m...,.........,, ı c e 1 ... c e e er T 
utr.tlıl id ve mükellef amele vasıta - lef amele çalı tınlmak surE>tile 296 "".ıf 3 1 rin bu ko U'j a ve bundan sonrakilere ed en <!er eye nazarnn bırlncı gelen aue.. 1 t b J b' I . 
~plan ''l/lPrill mÜfıı.;datl UdUr: 3]2 hC'ndek ta+hiri, 2()00 :?.\1'.3 toprak im ~Si, ;,_ti ak "ı:fE'mİVCCPk}eri hakkındaki halx>r n d<r C 1 ,}-:l'lllŞ Olsll gerektir s an u Jr •apah sa o~a 

M 1. toprak hafrı, 1402 M 3. ar~yet n im- 3.297 M.3 yol tathiri. 48 M.3 toprak tcıthi- !erin asılsızlığı bildirilmiştir. Seri olmak- 50 o metre diinyıı. rekoru Finlandıyalı ko... kavuşuyor 
a 119. M.3. temel hatri ve 2200. M 3. te-1 ri, 68 M.3 kuru duvar yaptırı1rnış ve 28 1n ber her bu ko ulann her biri mfiwt kil şuru Makip icldir ve r krır 14..8 d:ıkıkadlr. 

çim ntolu, 1332 M.3. sandık kuşadı, menfez tamir ettirılmiştir. Gülnar-Mut, puvanlıdır. Ne ·ccd yan~cılarııı lıf'r ko- Dünku ko u P ü er< nde yapılm mış bir Ta ~de yapılacak ~apalı sa n fçın t~~ 
Hl Ma kam s rpı'm si 8 ~13 k;ıya Gülnar - Ermentık - Anamur - Erm nak sudn aldıkları d"rC'<'<>ler bir ara'-"l ~Ptiril- kır ko usu olduğu hald ddc edilen derece kı ı yap ' u re mımnr şı ı Reşid ılı 

· · · 1 13 32 d .. k kanır ki dün~a rekorund m çok F ıı 1\ • i'.rk c g ıne kadar P e eı: k 
h ı 66 !ıtf.2 harçlı duvar, ' ' 'M 3 kır- 1 ve Anilmur - Alanya yollarında toprak d qinde h' ıl olacı:ık ye1...-Un\Jn k "IU$U böl üstündür. • leni r. K pa 1 lon 5000 klşll k o•ncalttır 

,rn ıhıarı, 1086 M 3. kmna ferşı. 2047 kg., imla ve hafri ile blokaj. kablo gibi bir clerle wma! yarışlarına ve Türkiye bi - Al d<'rt'Celer: Dolm bahçe stady mu 
be J arme demiri, 92 M.3. blokaj, 21'1 çok lPr başarılmıştır. rincilik1enne istirAk ettiri1mekt~ lr;siri 1 _ Ahmc <San'at mektebi) 13 32. 2 _ 
I 1" hcdmi) at, 1086 M.3 sıl'ndiraj. 31 -~-- - ;- olacan"t d'ti~inlilürse varışcıhrm bu koşu Ya"lnr lJ.40 3 Todorl <Beşlktnş) ıs so 4- Dolın:ıb 1ıç de yapılacak şehir stJ.dının 
M ... kaba )Oruna, 41 M3 moloz inşaat Çorlu H lk vinın lara ara VPr'lledl'n icrtir"k etmeleri ı~en - Cevad. 5 - B rk f. son hazırlıkln:n ko.t l şeklınl 8..i.lll.LŞbr. Kırta.. 
ı~Q nıımı~tır. faaliyeti di h snbınrına fa:ı.dnlı olacaktır. Dünkü atletizm müsabakaları ~:~a!:';:~un dn.nden lt'ba.ren nakıınt 

'f r.'ruS - Namrun yolunda 353 mükel-
1 t .. l ç l tırılmak surc.tıle 4WO m t- ,,__ 

ol t iz'enmiş, 1128 M.3 toprak hRf-1 
20 M.S kaya hafri, 300 M.3 kuru du - 1 
mrıatı yaptmlmıstu-. M sin - Tnr-1 
yolundakı tamirata 12710 lira har -

en n~ le esaslı surette isltıh olunmuş -
t r M ·n - Göznc yolunda 691 M.3 o
r en imla. 130 M.3 kaya hafı-i, 2MO 
metre tul için taş kırdırılması ve silin -
dir jı yapılmış ve betonarme bir menfez 

1m~ır. Mersin - Fındıkpınarı yolun
d :!095 M 3 toprak tesviyesi, 784 M.3 yol 
t "zlenrnesi, 1481 M.3 toprak hafri, Er
d mli - Güzeloluk - Mağara yolunda: 
1~96 M.3 toprak hafri, 68 M.3 knya ve 
482 küd..1ilük kaya hafri, Mersin - Silifke 

ı esir 17 m halleye 
taksim edildi 

.Balıkesir <Hu ust) - Balıke~·r Be
lediye Meclisinin kararile evvelce 26 
olan mahalle taksimatı bu defa yeni 

ALlel11Jn a.Ja.nlığı t:ınıfındıı.n tertib edl - Dolma.bahçe stadının temela.tma monısımı 
1C'n m~ ba ulura dun K dıköy 1:ı hasında 19 M ısta yapılac!l'A ır. 

• A 

1 r 
kacla.!!troya göre 1 7 ye indırilmiş ve bu (Baştarafı G ncı sayfada) 1 milyon ley iken, 1940 yılının İktncik.8. • 

' tak imat· Vilayet İdare Hevetince de Romanyanın dış ticaretinde Almanya- nununda bu miktar 11 milyon leye .kadar 
tasdL°I{ olunmuctur. Yeni mahalleler şu dan sonra İngiltere gelmektedir. 1939 yı- d~müffer. 
isimleri taşnnaktad r: Akınc Ilır, Altı - lı İkincikiınunun a , nya an İngil - Romanya. Almanyanm en ziyade muh
ey llıl. Aiiariçi. A;, gören, Çay, Dinkçi - tereye 483 mılyon ley kıymetinde mal ih- taç olduğu üç madde bakımından Alman· 
ler. Dumlun•na1~, Ege. F.skikuyumcu - ı raç l'dilm~ti. 1940 sen~sımn Ikmcikanu- ya için mühimdir: Petrol, hububat. selli
lar, Hac•ffhey, lnönii, Rara~i. Karao~ - nunda ise bu miktar 718 milyon leye ka- löz. Almanya etrafındaki ekonomik çem
lan. Kayaney. Mirzabey.Oruçgazi. Yıl- dar yükseldi. beri daraltmak ~ahıs mevzuu olurken. 
dırım. Görülüyor kı İngiltere, daha ekonomik müttefikler, Almanyanın Romanyadmı ko 

yoıunda: 400 metrelik kısmın ferşıye.tı Piyangonun Pursadrki 
\'e sılindirajı yapılmış ve Alata köprüsü Çorhı. (Husu~ - Bin88'lzlık yüzünden 

nbhıka kararını vermeden de önce, açık lnyca tedari r ettiği bu üç maddeden onu 
rekabet kni.delerine uyarak Romanya pa- mahrum etmek gayesini taltib ediyorlar .. 
zarlarındaki Alman ekonomik hakiıni • Müttefiklerin bu gayelerina eri.pnek içııı 

tamir edi1111iştir. hiç bir şubesinde faaliyet göstercmiyen ta' i hı: le ri 
1 yetini uzaklaştııımağa başlamıştır. 

Gerek müteahhid, gerek daimi ame - Çorlu Halkevi idare. ~e~·eti, bir., top n.ntı- Bursa fHu u i) - Son çekilen Mılli 
burada takib edecekleri taktik. serbest 
Romanya pazarlannda Almanya ile açık 
rekabete girişmek, ve biltün Rumen mal
larını, daha müsaıd şartlarla ve pe§in pa
ra ile satın almaktır. 

k ve rekse mükellef amolc ile umum sında .~~.len Halkevı ıttıhaz cdı e~ bına- piyan~on11n bi.iyük ikramiveslnin bfri 
~-01 iız rfndc 6480 M.3 hendek hafri, 2268 ~ın kuçuk s~lonunda ~uay~·e~ gunlcrde jde c;:ehrimize isabet etm~tir. 

1
M 3 arlyet n imltı, 283 M.~ toprrık t vi - ırşad g~elerı, çaylı. rnüziklı aıle. toplan-' 33069 numaral• onda bır biletin :.ra-
y. i 227" M.3 toprak hafrı 432 M 3 kum tılan bır hafta herke.sın zıyarctınc nçık R ·a j • d b" . · d d. ~ · .. • · . . . r sı aş1 sının e ·nsın e. ı ,er yarı-

Romanya ile alış veriş etmek hwnı -
.. unda üçüncü olarak İtalya gelmektedir. 
i tal yanın Balkanlara gösterdiği alAkayı. 
onun gerek Romanyadn, gerekse diğer 

Balknn hi.ıkumetlerindeki bu ekonomik 
Hasan Alf Ediz 

f r 1 2820 M 3 kırmft ihuı.rı 1M7 M 3 kır tutulmak üzere resım ve fotoğraf sergısı, 1 d · · 1 · · b·la· k . t · Ü . · · · . fı ~ a ısım erını ı ı:ml€ ıs emıven c mcnfaatlerile izah etmek lhımdır. 
ı1 a fer.şl, 15378 M. yol kumlanması, 2200 köy.ler spor. yu~alar:ıı müsab~ka arının kadındadı..-. " , Beyoğlu gösteril kolunun 

Kırklareli seyahati M. oee çcntnrnesf. 172 M.8 .silindiraj yap tanzimi, fakir bır orta mekteblı talebeye 1939 yılı İkincikanununda Romanya -

'ıırılmıştır. 1 nakdi yardım gibi güzel. ve isabetli ka - Mani~Pda bol yagmurlar ya ·g· ıyor dan İtalyaya vaki ihracatın yekilnu 171 
Silifke _ Mağara _ Karaman yolunda rarlardan başka Halkevı kurslnrını mu- milyon tutmuştu. 1940 yılının ikincikA - Kırl<lareliden yaztlı.yor: Geçen Cu -

1140 mükellef amele çal~ırılmak sure _ vaffakiyetli ikmal edenlere diploma tev- Manisa, (Hu.~usi). - Şiddetli fırtına- nununda ise 429 milyon leye çıktı. ma günü saat 16,20 de Beyoğht Hal -
ttle 7300 M.3 imlA, 480 M.S kaya, 700 M.3 zli merasimi yapılması. seri halindeki lardan sonra s;ırek1ı ve bereketli yağ-1 Romanyanın Fransaya olan ihracatı da kevi g&terit !kolu 'haşlıttında kıymetli 
Jrl; killtlk kaya hafri, 5320 M.3 blokaj th- konferanslardan birinciııinm Ziraat Ban- murlar yağmngn başlamıştır. Du:maksı- son zamanlarda bir hayli artmııtır. 1939 idaıecileri Kemal Uluat olduğu halde 

. fe . 2400 M 3 kırma ta• fE>rr-4 ve kası müdürü Enver PosaOl. ikincisinin de zın yağan yağmurlar hemen Manısa ova- yılını.1 İkincikAnununda Romanyadan şehrimire gelınişler ve Parti Başkanı 
~ı v.e rşı. 'I !i' b""'-' y v • 

ı!9 kö.prli te-miri yaptırılmı , Silifke-Mut posta, telgraf memurıa:ından Azmi .sc- sıru suya "!>"'uş.tur. agmur. oevan:ı e- Fransnya olan ihracat 88 milyon ley ikerı Tahir Taner, Halk.evi Başkanı Fert -
)l'Munda. 5800 lira 4 yeni menfez inşa e _ lM tarafından verilmesıne karar verıl - decek olu~.sa G~dızln taşmak ihtimalı de 1940 yılının İkincikfinwrnndA 132 mllyon dun Cicioğlu. Maiyet memuru Şevket 
d.tlm'4 ve bu yolda 1615 amele çalı~tırı\- miştir. .. v.ardır. Cıvarlaıdan gelen. yağmur sula- leye kadar yükseldi. Yındakul ve gösterit şubemiz amatör 
mak suretile bir 90ic işler vaptırılmı~. Si- Fotoğraf köy ıpor yuvalarında gureı I nle Bozdağı.nın k.arlan erımeğP başlamış Romanyanm i~aıatında. bu yıl içfndo ve ~darecileri tarafından karşılsnml.§ -
lHke _ OOlnar yolunda lSOO M.3 kuru yapan köy gençlerini w ~yirdleri iÖ6 -j oldu~a~ Gedız kabarmıştrr. Ovıtyı esaslı bir artış goze çar~maktadır:. Ro - larchr. 

d -.JV\ M 3 top k hafn· yaptırıl termektedir tekrar su ıstil! edeceği anlaşılıyor. I manyanın Alrnanyadan ıthal ettiğı mal ,11,. r· 
1 

. . k b" di 1 medPtı uvar, 4'AIV • ra - · 1 . A mısa ır enmıze. ısa ır nen 

1 

yekunu 1939 yılı kmcikanununda 507 H lk . sal d bi iJ-

- HASarı Bey hecgtill. 

g.ızetelerdo .. 

Pe zar Ola Hasan Eey Diyor ki : milyon ley iken. 1940 yılı İkinciMnunun- so~r~ ak ·evı onğin~n a:n ~= :rsi-
1 da 832 milyon leye yükseldi. Romanyanın mış -ve a şam yeme 

. . . Belediyeauı 
ekmekleri .. 

bozuk . . . Gıda mad~ni 

belediye kımynhanesi -
ne gön.dwip tahlil ettJrdi
ltnt C>kuyorn. •• 

Kasan Bey - Buna ne 
hacet d~tum ... Mideleri -
mJz bu tahlili kAfl dere -
cede yapıyorlar ... 

İngiltereden ithal ettiği mal yekllnu 1939 ln6:1a salonuna gidilerek temsil hazır -
vılı İkindkfmununda 99 milyon ley iken. ı lığ.na başlantlmıştır. 

1 1940 yılı tkincik!nununda 100 milyon le- ı Saat 21 de Halkevi bandosunun ça -
ye çıktı. İtalya Romanyanm kcndtaln -1 dığı istikla1 me11rşından sonra Kemal lJ
den yaptığı ithalat bakımından !ngll - luat'ın güzel ibir şiiri dinlenmiş ve ar: 
tereyi geçmiş Romanyanın 1939 yılı k.adan 2 perdelik (Palavra) komedis 
İkincikanun;nda İtalyadan yaptığı 109 nin tem~i11ne başlanmıştl'l'. Temsil. fııl~ 
milyonluk ithalftt, 1940 yılının İklnclkA- oosuz bir şekilde V€ kalabalık bir hali< 
nununda 281 milyon leye kadar yüksel- ırutle<.>l'llı1 alkışları arasında hftan1

' 

miştir. ermiştir. 
Yalnız Romanyaılın Fransadan yaptığı Gençler. Cumartesi günli öğlede!\ 

ithalAtta esa.c;lı bir azalış göze çArpmak- sonra ikinci t.emsillerini vermek üzer
3 

1 tadır: Romanyamn H>39 yılı İkfncikA - '>tobüsle Edirneye hareket mmişler " 
1 nununda Franse.dan yaptığı ithalat 4.~ d1r. 



Nis<ın 

MAZO TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

Tür~iye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.00G.OOO Türk Lirası 
Şube n ajans adedi: 265 

Zirai " tıoar1 her neYI banka muamal&INI 

PARA BiRiKTiRE LERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Hankuında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hemroıannaa en u 
SO lirası hulunenlen senede 4 Mfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll • 
&a röre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1.000 Lira'ık 
4 
4 .. 

" .. 
" 

500 
25ll " 100 .. 

50 .. 
40 .. 

Lira 

" 
" 

" 

SON POSTA ~avfa l l 

Mide . Bulantı ve Bozukluğunda, inkıbaz, Hazımsızhk, 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik 

Barsak 
ve Vanmalarında emrıiyetle kullırnılnbi ir. 

M.!DE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

Bir doktorun gUnlUk 
notlarından 

SRrılı/1; •• 
Bir takını sacılıklar vardır ki clvardak.l 

azanın ABfra ıreae.sıne tazyiklnl mueib o.. 
lur.MeselA pank.ru !kanseri gibi.Midenin 
a.rkasında bulunan bu mU'.hl.m hazım 

gudde8in1r. b~ tan.tında görülebilecek 
ıuh.ır e<Mebılecek urlar yani kanserler 
pek yai:ın olem .kan. elğer n safra yolla. 
rına tazyik ederek safranın deveranına 
mlnl olur ve obunwı netice.si olarak çok 
şlddetll bir .sarılık meydana gellr. Mo.ale. 
sef bunun tedn.vlsi lmkfJ..nı yoktur. :vtutıak 
6lümli lntııc eder. Sarılıklardo. umumi _ 
yetle bir de çok kqmtı olur. Bilhnss:ı. ook 
devamlı O'lan aanlıklarda hastaları çok 
iz'aç eden bir Arızadır. Birçok sarı1aıklar 
vardır ki az çok bir zama.n ~rfındn ılfn.. 
yalı olııb!ltr. Fakat hablı<:ı tablat.ıi urların 
teslrile meydana gele..-ı sarılıkların tedıı.. 

vi.sl m\ımkun ol:ımama.kt.n Te hastalan 
ölilme 15.::Ukleıoortedlr. Kara cığt\:' vü _ 
cudün fabrlk ıdır. Vucudümüzde bulu. 
nruı bazı aliilnın kıamen harab olması ve 
hasta ol"lla.<ıı ha.yat üzerine o kadar mu. 
esslr olmıyabllir. Meaela bir im.:ı.n bır 
akci~rle yawtll>tıır. Bir böbrekle de 
Yafiyablll.!'. Midenin bir kısını çıkanldığı 
halde de pekAlA. 1UJPYabillr. 
Faknt kııra cl~n bozuklukların:!n mü. 
d.ıhalcl cerrahiye ne bir twnını çıkar. 
mak ..,, b\• sure~ hutalığı tevkif etmek 
mümkün değildir. 1'1zlyoloJli: vazifesi iti. 
ıbarlle çok mühim olan bu uzvun di;cka~
le muhafazası ~ hıfZJMlhhası IAzımdır. 
İ.spirtolu içkiler; salçalı: baharat!ı ye • 
ır.ekler. durmu~ balık etleri; tuz.Ju bo.lık
Jar; 50Ct"lt, p.ı.crtınna.; atır turşular daL 
ma kara ciğer! rahat.sız eden tahriş eden 
runUlcrdt!:-ı sayılır. Müteyakkız c.Jma.ıt 
:ıızını dır. 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kltaatı ilanları 

Aşl\ğıda yazılı maddeler tapalı .ıarna EdirneJe eskl Müşlriyet dairesinde satın alma 
kom!.syonunda ek.slltmeai yapılacaktır. Şartname ve evsanarı komisyonda görülür İs .. 
teklllerin ihale aaatinden en geç bir aaat enel tekli! mektuplarını komisyona verme -
lerl. (1490-262SI) 

Oinai Tahmin bedeli 

Arpa 
Sabun 
Pirinç 

ııra 

27,120 
&,400 

23,580 

Miktar\ 
ton 

'52 
16 
'14 

Teminatı 

Ura 

2,03t 
405 

1.778 

** 

İhale gün 
ve sa atı 

25/ 4/940 11 
25/ 4/940 16 
26/4/940 11 

Afağıda teslim yerleri gosrerilen birllklere ayrı ayrı kapalı zarfla evsaf ve şartname 
dahllınde sı~r eti alımı 22/4/940 PaZJ.rte.sl günü hlzalarındn yazılı santıerde Slii.oğlun. 

da Mkı:::-1 ~tınalma Komisyonunda yapılaca.ktır. Evsaf ve şartnamesi hergün komi.!: -
yonda gôrillür. İsteklilerin kanuni " ticaret vesikalarını havi teklif mektubl:ırını Iha. 
le santlııden en ıeç blr sa.at evveline kadar koınl8yon:ı. vermlıj olmalnrı. U503.2ti65) 
Teslim yeri Miktarı Tutarı Temlna.tı İhale saat.t 

Kilo Llra. Lira 

Yağcılar 137,250 34,313 2574 11 
Stı:'ı danişmenı 137,250 34,313 2574 15 
Stuo~ıu 171,562 42,891 B217 15.30 
HMkBy 128,100 32,025 2402 16 

** 
A,fağıda yazılı aapıar açık eksll,tme ile s:ıtın alınacaktır. İhalesi 22/ 4/940 Pazartea' 

günü SRBt ıı dı:: Çanakkale müstahkem mevki Satın Alına Komisyonunda yapılacak • 
tır. Tallblerln gö,.,terllen muvakkat temın:ı.tıarı ve yeni sene tlenret vesikalarlle blrl!kte 
lcoml8yona müracaatlerl. Şartnamesi istanbul, İzmir Lv. Amirllkleri ve Çanakknlcde Sn. 
tın Alma Kom.Iaronlarmda görülür. (1513.2708) 

Cinsi Aded Flatı İlk teminatı 

lı. Mod. kürek sapı 
is. Mod. kazma aapı 
Adi kürek sapı 
Adi kazml\ sapı 

2000 
2000 
8000 
:1000 

1111 

Kuruş 

25 
25 
15 
]5 

Lira 

255 

200 ton ı;ı~ır eti Mtın alına.caktır. Tahmin Blilher kilosuna tahmln edilen flatı 65 ku-
bedcll 50.000 lira llk teminatı 3750 liradır. rus olan 100,000 kilo pamuk kapalı zarfla ek. 
Ekslltmesl 22/4/940 Pazartesi günü saat 10 da slltmeye konmuştur. İhalesi 22 4/940 Pazar. 
Edrem\tte n.o;kert satın alma lcoml.syonunda test günü saat 11 dedir. İlk temlna~ı 4875 
kaptılı zarna yapılacnktır. Teklif mektupları ıırn .şartmımesl 325 kuruşa komisyondan a. 
gaat 10 a kndal' komisyon reWlğine verılmlş lınır. Talihlerin ihale günü saat 10 a kadar 1-----------------11 olacP.t'tır. İsteklllerln ticaret odasında kayıd. za1flannı Ankarada M. M. V. Satınalma k<>-

Cevab istiyen okuyucalarıının posta lı olmaları şarttır 0474-2492) mısyonun:ı vermeleri. (1499) (2633) 
pulu y•Jllam:ılarnu rfca ederim. Aksi tllk. 1ıf-. ~ 
dırde isteklel'i mukabelrsiz kalabillr. 

.J 30')0 ton buğdayın öğütülmesi kapalı sarfla 
• "".• •• • .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. •.• .. • •• • .. • .. • •• • •• • •• • .. • .. •.• .. • .. • •• • .. • .. • .. • ...... ·.-••••••• ek.JUtmcı-ye konmUftur. Muhanımen bedeli 

Eeher!ııe ta.hmln edilen flatı 325 kuru~ o. 
lan 50.000 P.ded klllm kapalı zarf usullle mO • 
naka.saya konmuştur. İhalesi 24/4/940 Ç:ı.r _ 
şamba günü saat 11 dedir. İlk teminatı 9375 Denizli vilAyet umumi mec.isi 

top.antılarım bitirdi 

49.~ııo ıhı, ilk teminatı 3723 llradır. ~vsar ve 
şen.!.tl Edırnede Sanayi kı.şlıuıındn saLınal.ma 
koml8yonunda görülür. İhalesi 22/4/940 Pa. liradır. Evsaf ve §~rtnamesi 815 kuruşa ko_ 
zarte.ıl günü saat 11 dedir. İsteklilerin belll misyondan alınır. Isteklllcrln knnunı.:n em. 

Denizlı Hususi) _ Şubat~ın Birinci gü:ı ,.e saııtten en az bir saat evvel ı·esınl retti~ belgelertle il.bale san.tinden en az bh 

40 
100 
120 
160 .. 20 

" 

4,000 
2,J)J 
1, VJ() 
4,00() 
5,000 
(,80J 
3,2l)O ,, 

DİKl{A'l': HeMhlanadald paralar btr sene içinde IO ftraflan a~ağı 
d~ lkntmlye ~ füdirde 9Cı 20 faduile verilecektir. 

vostkalarllo blrUkte teminat ve rnekt.ublan _ saat evveline kadar Anka.rnda M. M. V. Sa_ 
1 günü toplarunı.ş olan Denizli Vilciyeti nın satın alma komisyonuna vermeleri. tın Alma Komlsyonuna gelmeleri. 
Umumi MecJı.sı bütçeyi tevzin ederek 0485) l2!:24) 0504-2666) 

Kur'alar senede 4 defa, t BJ L ı Biruaeikim~ 1 Mart v 1 Haü. 
ran tarllılerinde feldleeektir. 

Ankara l"'"tlksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlilğllnden 

~ - MuNGe6emızde pasif korunma t<ırtibat. ~:n 162) kalem elıektrıı: maJMtneeı a9tk 
l tnıe .su.::etllc ııatın alınacaktır. 

1 - Muhammen bed~ <3736,66) lira ve munkb.t teminat (280,H,96) liradır. 
~ ._ İhale &1i~ 27/VHO Cumar~~i gtinfi aaat 11 de Rektörlük binasında.ki i:omuycm 
t fın~an yapılacaktır. 
~ \taızemenın clna ve nevini @6.::mek v~paruız tartınıune ile tuıa izahat almak 18. 

erın dal.n mMürlüR't\ne müracaat. eylemeleri. <!837) dM~b 
":'--.. 

--~----..----------------~------------------~~~~---

Devlet demiryolları va limanları iŞletmasi 
umum idaresi ilAnları 

~llhall'.!tlen bede11 16500 lira olan ıiç aded rontııen cihazı ve teferrliatı 30/5/94C Per. 
ti be lfllnü aat 16 de kapıılı zarf usullle An.karada idare bina.unda satın alınacaktır. 

'°taı~ lıe ıı;irmek lstı!yenlerin 191!7,5 liralık muvakkat teminat Ue kanunun taytn ettiği 
•tr. aıarı ve tekll!lerlııi aynı gt'ın saat H de adar tom.tııy-0n reLsllğine nmıcıerı az.m. 

~artnanıeıer 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veınelerlnde se..tumaJct.adır. (2050) t = - Is~~uı-~:l~diyesi ;:.:;:n 1 
f:~ı~~lınde Kazancı yokuıunun yeni grauti parke kaldırım ln.ta.tı kapalı sarf usulile 
~l'\ı llıeye konulmuştur. Keşif bcdell 10114 ıira 48 kuruş ve ilk teminatı 758 lira 58 
l~ it tur Mukavıeıe, ek8Btme, Bayındırlık ~eri umumi, husl.L!1, ve fenni ~arı; prc. 
11 rı tfıt htUiısas1 ile .buna müteferri diğer evrak 51 k.uruı muta.bWnde fen lflerı mü. 
)' Utunderı e.Jınacaktır. İhale 22/4/94G Pazartesi günll aaat 15 de daimt encümende 

Dllnc k . 
ı,ıl!rı n tır. Talıplerın ilk t~minat makbuz veya mektubları, ihaleden 8 gün evvel Fen 
\'l'~llt llludtırllığiine mürneaııtla alacakları fenni ehliyet ve 94-0 yılına aid t.iearet odası 
~tın nı:ıl' le 2490 numaralı kanunun tarifatı çevreslııde hazırlayacakları tctnı ınektub. 

1 ıhaıe gUnü ~aı:ı.t 14 de kadar da1m1 encümene vemıelerl. (2735) 
_.,. 

Uııı. 
l~ 2 Cdnrda Hace Hesnahatun mahallesinin Vapur l.Bkelesi Çeşme meydanında 6.tı.10.12 
..,l' Uktıunı:ıraıı blnn cnknzı açık arttırma suretfle sat.ılacııktır. Tahmin bedeli 1030 lir~ 
l!r,ı ı.ı: ~lll!natı 77 lira. 25 kur~tur. Şartname sabıt ve muamelA.t müdürlüğn kaleminde 
l>ll'rıecektır. İhale 2G 4/940 Cuma gtınu saat 14 de daiml encümende yapılacakt:.r. Ta. 

llıerıd n ill: teminat makbuz veya mektublar.lle lbale gtinli muayy.m aaatte daimi encil-
• ~ulunmnıarı. (2877) 

~ İst~~l Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
,.,ır·JrJı 

'at Kllrlğ:nde ya.pılncak 03015) lira keşlfh asanııör 1n9aatı 19/4/19t0 Ouma gfinü 
lıı~15 de Rektörlükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 

\>tıl .. ltJIJer 8000 l!ralık bu gibi iş yaptıklannıı dair lhalc~n aelds ıtin e'mll .iatanbuı 
lh_ ... etınd 
-..ı,cı. en alınmış vesika ve 1044 llrnlık muvakkat temlıuıt makbuzlartıe tekllrlerinl 
~ ~\ bir saat evvel Rektörlüte vermelidir. 

&id mukavele ve prwıame iC.Sııir veslkalAr JterPıı Rektörlükte rörilir. (2574) 

gelooek sene l;Şubat/1941 tarihinde 'f 1ıf-. 
toplanlnak .. .,.,, · · h"t 100 ton ağır benzin paıı:ı.rlıkla satın nll. u""'re mesaısıne ı am ver· 62,()1)() kll-0 pirinç n 50,000 kilo nohud Dl. nncaktır. Muhammen bedeli 

25 000 Ura kat
1 miştir. yarcakırdıı Kor satın alma~ ~oml.!yor.unca 1em1natı 375(1 11.nıdır. Bazarlığı' 16/4/94.0 Sa. 

Vilayetin 1940 mali yılı bütçesi pazarlıkla 16141940 Salı cunu saat 11 de lı gü:ıü saat ıo da Ankarada M. :M. v. Hava 
. . . . .satm alınacaktır. Muhammen tutarı 21.930 

547.000 lıradır Bundan bırıncı kısım lira + , tı • 289 llr ıın k t ş t Satın Alm.~ Kom!syonundaı ~up~acaktır. · .em.na o a av uruş ur. ar na. . 
idare bütçesine 86.681 lira. ikinci kısım m~l komisyonda görülür (1483.2523) Şartn.nmes1 hergün komisyonda görülür. J.s_ 
Nafia bntçe.:,;ne 19.064 lira üçüncü kı· lf teklilerın muayyen taa.tte lmt'l teminat ve 

M "f b"t · 235 766 1· d" karunl belgeleı1le komtsyonda bulunmalıı • sun aan u çc ıne . ıra. or· Aşağıda teslim yerleri yazılı sığır etleri n 
0549

) 
12

a
67

> 
düncü kı!.nm Ziraat ve Veteriner büt • evsaf ve sartnamelerine g&re ayrı ayrı pa. · x 
çesine 7265 lira, beşinci kısım Sıhhat ıarlıkla eksntmelerl 171411940 Ç~rşamba gü.. Beher metresine tahmin edilen flatı 16 
ve hayır iJ:l€ri bUtçesine 52.872 lira. mı saat 14 de Süloğıll~~ta as<kerı0 s2a9t8ı9n) alma kuruş olan 500.000 metre gaz idrofll 17/4ı9W 

Y komisyonunda yap a .. -....,. ır. 155 • C Q ü t 11 d Ank d M M V 5a 
altıncı muhtelif masraflar kısmına Teslim yeri Miktarı Tutarı Teminatı uma g n saa e ara n · • · · -
5 1 22.ıi lt f . .a. l*.:ı k d kil li lir tmalma komisyonunda kapalı zarfla ,ı:,.ıtın alı 

· ra ve ev:r.8 ctUe ısınma a 0 ra a nacaktır. İsteklilerin 5625 liralık llk teminat 
9 l .9Uı lira tahsis21t. konulmuştur. . He.stöy 6000 1650 248 ıarııe b1rllkte teklif mektuplarını ek.cııllme 

Umumi Meclia Vilayet, kaza ve na- H. D:ml~ment. 5000 1650 248 saatinden bir saat evvellne kndar nıezkftr 
biyeler arasında bazı köylerin fek ve Süloğlu 6000 1650 248 komisyon Bşk.na vermeleri. Şartnamesi 375 
ilhak'.na ve vilayet dahilinde yeniden Ynğcı.ı. 6000 1650 !48 kuruııı komlsyondan alınır. (1479.2497) 

beş nahiyenin teşkil edilmesine ve Hasköy Top Alay K. dan : 
Ti.irk lehçe ve rejimine uymıyan köy İkametgahı meçhul olan saray askerlik .fubeslnden İsmail oğlu 325 d-0ğumlu Osma. 
isimlerinin değiştirilmesine karar ver· nıu mesken1n1 blldirme&1 M. C. Mht. Ua. K. nun 215 maddesine tevflka.n ihtar olunur. 
miştir. (1492) (2554} 

Aydın. Afyon. Muğla. Kütahya ve 
İzmir vilayetlerinden vilayetimiz Bul· 
dan. Sarayköy, Acıpayatn, Tavas kaza
Janmı. münasip ve yakınlığı olan baz:ı 
köylerin de vilayetin bu kazalarına 
bağlacnması temennisinde bulun.muş -
tur. 

······························································ 

ilan Tarifemiz 
Tek •Dtun nntlJal -···········-........... . 

cahile ~ ~ .. 
ıahile J50 ,. 
1ahile 200 ,. 

Dördüncü .ahil• 1()() » 
1, ıahileler 60 » 
Son ıahile 40 • 

Muanen bir mtldde' sarfında fu
ıaca miktarda Uln yaptıracaklar 

amca teınllltıı tanfenıtsden ıatuacı. 
edeceklerdir. Tam, yarım u ceyrek 
1ayfa lllnlar lçln ayrı bir tarife deıplf 
edllmlft1r. 

Son Polta"nm ticari Ulnlanna &14 
lfler 1ç1n fU adre.ae müracaat ed1a
melldJr. 

Mi•llıJl J(ollektll ftrketl 
Jlalırama.nzatde Ban 

Ankar.ı caddesi 

lstanbu\ Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

lıanlan 
Sirkeci askeri konağının bozuk olıı.n etüv 

ne hamamın .su depoou altındaki akarar ter_ 
Ubatı pazarlıkla tam1r et.tirilecektır. Keşif 
J:>edeli yüz -0n 1t1 Ura on beş kuruştur. Ta. 
mire aid pazarlığı m1Ueak.lp takarrür edecek 
tlat. üzerinden katı teminat alınacaktır. Ke
şif evrnkı herglln Fındıklıda komutanlık sa
tınalma kom.lsyonunda görüleblllr. Pazarlık 
20/4/ 940 ~ünü saat onda yukarıda yazılı bl. 
nndakl komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin 

.saatte komisyonda bulun. 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Çürüğe çıkarılan beş ha., hayvan 19/4/940 
Cuma günü saat 10 da Üsküdar Atpaz:ırında 
satılacaktır. İsteklilerin pazara gelmeleri. 

•298b 

* Sellmlye Tümen bandosu lçdn iki aded bem 
kılnrnetle bir aded alto saksifon l8/4ı 940 
PNşcmbe günii saat 11 de t:ıazarlıkla .rntm 
alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatte 
kat'i teminat paraları ve kanuni vesikalnri. 
le blrllkte 8ellmlyedeki Tümen satın alma 
komisyonuna gelmeleri. 1298511 

BALSAMlN 
cevherini ihtiva 
eden yoz ve du
dak Rujları sıh· 

1 bldir. BUHln emsalinden 11stnndür. ! 

Son P•ta Matbaası 

Neırıyat Mudürü: Selim Ragıp .lmct 

S. Ra.gıp EMEÇ 
&AB1PLE&1: A. Ekrem VŞAKLIClL 
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En dar zamanınızda bile KOMPRiME ile telq etmeden misafirlerinizi ağırlıyabilirsiniı. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabilirsiniz. 
Çapamarka Müstahzaratı : • uri ÇAPA ~~~r~~· 1915 

Kan Çıbanları, her türlü yanıklar, arpacık, 

---·-~~~;;=~~~sivilce, koltuk altı çıbanları, fİrpençe, traı 
-yaraları, piyodermit, dolama, akneler, er· 

Po ivnlon \i..; poluıılnıooıye" . .;;1 

genlikler, meme iltihablarını ve çatlakları 
lronjokti vit ı,ark çıbanlan 

• 
En erkt:n ve en EMiN 
TEDAVİ EDER. 

C rahat yapıcı bütün mikropların 

yaşamasına mani olu!'. 

ev et Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Umum 

15 Nisandan 22 Nisana kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 

Karadeniz hattına - Salı ı:ı de (Güneysu>, Perşembe 12 de <Ta.n) n Paıaar 18 da 
(Kadefl. Galata nhtmıından. 

Not: 18 N1.5an 940 Salı günü 1stanbuldan ka.lk.acak poostadan 
ıttbaren Karadenı:z hattında yaz proğramı tatbikatına baş
lanacaktır. Po..5tnlar eslclsl ııtbl İsta.nbuldan Paza.r 18 da, 
Salı ve Peroembe 12 de kalkacaklar; fakat İstanbul& birer 
gün .vvel döneceklerdir. 

Bartın hattına - Salı 18 de Cthgen). Cumartesi 18 de (Antalya). Btrktcl 
rıhtımından. 

fzm.lt hattına - Balı, Per~embe n Pnzar 9,30 da ( Uğur ) . Tophane nht.ı -
mından. 

l\ludanya hattına - ?azarteal, Salı ve Pazar 9,50 de, Çıırşamba, Per§tımbı ve 
Cuma 15 de <Su.s). Cumartesi aynca 13,SO da ( Trak ) 

Galata rahtvmın dan. 
8&ndırma haUma - Pazarıe_,ı, Çarpmba, ve Cuma 8,15 de c Trak ) . Galata 

Ka.rabl,fa hattına 
İmroz hattına 
Aynlık hattına 

rıhtunından. Ay rıca Çarşamba 20 de <Antalya), Cumartesi 
20 de <üııen.>. Tophane rıhtımından. 

- Balı n Cuma l 9 da <Bartın>. Tophane rıhbmından. 
- Pazar 9 da (Tayyar) Tophane rıhturundan 

- Çartamba ıa de !Kemal>, Cumartw 15 de (Saadet>. 81rke-
ci rıhtımından. 

izmlr sür'at hattına - Pazar 11 de <İzmir). Oalata rıhtımında.n. 
Mersin hattına - &lı 10 da ( Kon;va.>,. Cuma 10 da (Erzurum>, Sirkeci nhtı. 

mından. 

irot: Vapur seferleri hakkında her türlü malQmat afaAıda. telefon numara.lan 7azw 
AceoteJeriml.zden öğrenllebWr: 

Oe.lata baı aceotellll Oalata nhtımı, Llrnıı.nl&r Umum 
MüdfrrUlğü b1nuı altında. 

Galata Şube acenteU!ıl Oalata rıhbmı, Mıntaka 1Jman 
Reisll#i bina.sı altında. f0133 

Blrkeci Şube acentellll Slrkecl, Yolcu salonu 12740 
(8000) 

ME-ı;;ııur 

lT AL YAN BOFFl markalı 

JALUZiLER 
Ahşap istorlar 

Umumi acentesi: 

NIKOLA DAVRANOF 
Mahmulpaşa BllyOk Yıldı:ı han 11- 14 
~ Telef on : 22870 lstan bul .__, 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeıi 

Merke%i: Berlin 

Tir/tiye ,.b.lmı 

Galata - İstanbul • İzmir 
Deposu: Uıt. Tütün Gümrü#(l 

* Her tilrlii banka iti * 

.... ~··ı· .~~-. : ... 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra J?Ünde 3 defa daima 

ile dışlerinizi tırçala yınız. 

RADYOLiN 
Müstesna bir formülle ve azaml itina 

ile yapıldığı ve rekabet kabul etmez bir 
fiatla satıld:ğı için yurdda ecnebi ma -
mu!Atının hakimiyetini ortadan kaldır -
nuştır. Kazandığı bu rağbet sebebiyle 
elde hiç stok bulunmadığından da m(l -
temadiyen taze ihzar olunarak piyasaya 
çıkarılır. 

Radyolin kullanınız; sade di~erinJrl 
temizlemek, korumak ve güzelleştir -
mekle kalmazsınız, verdiğintz para da 
kendi cebinizde kalmış olur. 

Sabah, öğle ve akşan her yemekten 
sonra günde 3 defa 

DY LiN 
~...:.-ı·, -:: : f ~.. ..ı:'"1 , ..... · .. '.. • .. :' 

YENİ ÇIKAN 

PLAKLARI 
SııneJerderıbe:rıl. memleket.im1zin yükaek rağbetini muhntnza eden kıymetJ.1 mognn.. 

nlycmız Bayan HAMİYET'ln en aon okuduğu pl'ıkıan muhterem .hnlkunıza. tava11C 
ederiz. 
Ayrıca Bayan SEYYAN, BİRSEN, ZEHRA BİLİH, fiEVZAD SUAK, stiııT.n..ı\ 

mmniYE ve Diyarbakırlı CELAL'ln plakıan iutlş:ır etmiştir . 

HAMİYET YÜCESES: AX 2227 
Deli gbnli1 (Allahın cenneti filminden) Be<ıte Sadettin Kaynak 
Benim :;n m gellşlnden bellidir. Be to S:ıdettin Kaynak 

AX 2232 

AX 2223 

Hele hele bıı..nn bir ycın bıık. Beste Draın:ılı Uasa.n 
Cefası çıolt vefası yok. Bcstc:Dramalı Hasan 

EY A • • 
Dudakların oo ince. Müzik: Zeki Duygulu 
Olt aırtık seni fstem.?m. Müzik: Dramalı llıısan 

BİRSE/\T: 
Ax 2222 Gurbet tango. Müzik: Fehmi Ege 

Ayşe tango. M!Wk: Felnııl F.ge 

ZEHRA BİLİR: 
Ax 2231 Hop hop nanay. Halk türküsü 

Yem dilber yeri törem!yesln. Halk türküsü 

NEVZAT SUAK: 
AX 2230 No hal oldu bana. Beste: Dramalı Basan 

B1r ba.şkasırun sevdiğini. Rııst neva gıızeı. 

SÜHEYLA BEDRİYE~ 
AX 2225 Toka.dlı kıs. Beste: Kemani Salih 

1ster.1m b1r lftlızacık. Rııst gauıl 

DiYARBAKIRLI CELAL: 
Ax 2224 Deli gönül melül olup ağlama. Halk türküsü. 

Bu dere bm bağlamış Halk türküsü. 

E ZAM i N ·· 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yara ve çıbanlardı kullanılır. Her EczaııeJd kutusu 50 kuruştur. 

Çorlu Belediyesinden: 
Her sene olduitu gibl bu eene de Çorlu !lkbahl\" emtia ve hayvan panayırı 8/MapttfO 

Ouma günü açılacaktır. 
A _ Panayıra hayvan aatmıya ııelenler gel<:llkler' yerden hayvan hutalıtt oıınacSJ-

ğına dair me~ §ahadetnames1 almayı unutmamalıdırlar. 

B -- Yurdun her taratınd&n alıcılar ıcld.lği cihetle panayıra geleceklerin her ıc.rıO 
esbabı 19tlrahatlerlnln temini §imdiden hımrlanmıştır. 81 o - P:ınayı.rın .son günü olan 5 Mayıııta ehlı hayvan tergi.sl yapılaca~ı UA.n olunur. (250 

F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan taıeliyerek çoğaltır. Tath iştah temin 
eder. VUcude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak nsnbi buhrnnlnn, uykusuzluğu giderir· 
l\funnnid inkıbnzlnrdn, barsak tembelliğinde. Tifo, Grip; Zntürrieye, Sıtma nckahatleı·inde; Bel gevşekliği ve 

KUVVET, • 
1 TiHA Şurubu 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faidcler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün Diğer bUtün kuvvet şurublanndan UstünUiğü DEVAl\fl..J BİR SURETTE KAN, KUV· 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk 1mllananlnrda bile tesirlnl derhal göstermesidir •.• 

Sıhhnt Vekfiletinln resmi müsaadesini ba.Wllr. Her eczanede bulunur. 


