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1 
Oslonun simalinde iki 

' 

Eski müstakil meb'us 
Sırrının muhakemesi 

yakında başhyor 
Sırrı orduyu hükômet aleyhinde tahrike 
teşebbüs suçundan muhakeme edilecek taraf biiyiik bir Tahkikat evrakı Milli 
Müdafaa Vekaletinde 

tetkik ediliyor hluharebeye lutu,tular 
Mıu"tte./,ı•'-lerı•n "LJamar'ı gerı• al'Jıkları Ankara 21 (Hunııi) - Sabıl / ~ IC ı J j U j Kocaeli meb'uıu Sırrı Bellioğlu hak 

kındaki tahkikat eıJrakı Milli Mü -Ctokholm -'en bı•l'J•r •ı• dalaa Vekaletinin alakalı daireıin-~I uj al l llJOr de tetkik olunmaktadır. Sırrı Belli-

A!man kıtaatı Os lo §e1ırine girerken. 
Lon<ira 21 (Hususi) - Bu akşam tebliğ€' {'oıe Hamar mıntakasın<la ve 

::rednen Norveç tebliği harekAt hak- Oslo'dan 60 kilomet:e ~safede şid -
-._da UZUn tafsilat venmektedir. Bu (Devamı 8 ınc:ı sayfada) 

ikt1.sadi harb 

oğlunun muhakemeıinin aılıeri 
- ·--·-.. - ... ·····~·--· ................... _ mahkemede yapılmaıı iç:..n İcab e • 

M 111,, den lormaliteler ikmal edilerek ya
kında lıtanbula tebliğ olunacaktır. 

modafaayl Sabılı vekil ve meb'u• orduyu hiJ
kUmet aleyhinde tahrike teıebbü 

Sırn Beııioğlu koruma -nJan mahalıeme eJilecelılir. 

C.DIPLOMA TIK MÜCADELE-::] 
Yeni kanun layihası 
Başvekalete verildi 

Ankara 21 (Husui) - Mllll müdafa • 
a71 koruma kanun llyihası bu projeyi 
hazırlıyan vekAlet tarafından Başvekl -
lete takdim edilmiştir. Llyiha İcra Ve -
kWari heyetinde görilfdld.i..tkten sonra 
yakında Mecllae ~tir. 

Müttefiklerle Sovyetler 
arasında bir itilif 

ihtimali ileri sürülüy:or 
Orff idare kanunu 

Ankara 21 (Hususi) - örfi idare ka- Bir lngiliz gazetesine göre Sovyetler Almanya ile 
<Devamı 8 in~i-~yf~> müttefik vaziyete geçmeği arzu etmiyorlar 

mussolininin 
italyanlara 
tavsiyesi: 
Silahlanın! 

Londra 21 - Observer gazetesınin dip- j rıdır. Her memlekette Guislıng'lere kar
lomas! muharriri Avrupa vaziyetini tet- şı mücadele umumi bir sürgün avı hali· 
kik ederek şu mütaleada bulunmaktadır: ni almıştır. Yugoslavyada eski başvekiJ 

,Müttefikler tarafından Norveçte ya - Stoyadinoviç'in tevkifi dahili düşmanla
pıl:ın hareketin göze en ziyade çarpan rın izalesine doğru atılmış ilk adımdır. 
r.eti~si birer birer nazilerin kurbanı ol- Holi.nda idarei örfiye ilin etmekle ay
mak mevkiine düşen bitarafların vakit ni suretle hareket edeceğini göstermit-

Romıa 21 - Romanın tesisi yıldö - geçmeden harekete karar vermiş olmala- tir. (Devamı 8 inci .ı;ayjada.) 
nümü ve iş bayramı münasebetile Mus- ---============-===-====-=====-===-=-==-====-==-=======-=-==• 

B. . . B Ik I solini bu sabah bir nutuk söylemiş ve .... 1-111 ku·· me macları 
ır Alman gazetesınıiı a an ar 0'lJCÜmle demiştir ki: ı1ı•& , , __ _ 

~~!:~ınD~:. B. ~:"~~1~,~!,, .~:!~,?ıınd~~:ı.~~~ ~~~~~: - ~~:;:F1~S:-:~~~=:~~ Beşiktaş Altın orduya yenildi, 
~tliner Bcorsen Zeitung gazetesi, garb dir. Bu münasebetle mezkür gazete, Bal şınız. Butun 1talyan rmlletı ıç1n dus - v f Alt 1 b b k ld 
~l:tıerlnin Balkanla: h:kkındaki pro- ııtev•ını 8 iıı<i sayfada• • tur ı;.::~ldom yeni bir nut~:a.) e a ay a era ere a 1 
Dnnden itibaren Petrol benzin Roma 21 (A.A.) - 12 Nisanda raayo -

• • ' ~nv::.h~;:ı:;,• :;;::ı.A:':~~· .~~ Ank_a~ada ki_ maçlarda Gala tasar~y .. Gençlerbirliğini 1-0 

f ıatıarına yenıden zam yapıldı sııyıemıı;,~.~";n:!ı~ :~ sayfada> maglub ettı, Fenerbahçe M. Gucuyle berabere kaldı 

Şehrimizdeki benzin depolan.ndAn biri ( Yazw. 2 ncl sapada) 

Romanyadan 300 
Alman hudud 

haricine çıkarıldı 
Bükreş 21 - cReuter ajansh b ldiri • 

yor: 
Yabancıların kontrolüne dair olan ka

rarname mucibince zabıtanın Roman -
yadan timdi 300 Almanı. hudud harici

(Devamı 2 nci sayfada) 

Hatay ile Suriye 
arasındaki hududun 
tahdidi işi ilerliyor 

Anikara 2 ı (Hıuslll9i) - Hatay vila. 
yetile Suriye arasındaki ıhududun 1ah
didi işi ilerlemelcl.edir. Hududun bruzı 

ndctaları ürerinde 'Fransa ile aramı~ -
da cereyan etmekte olan müzakereler 

1 
dıe iyi netice verdiğindn tahdid işi kı
sa bir zamanda ikmal edilebilecektir. 

Ankaradaki milli küme maçlcınnm seyir rilerinden bir grup ve G. SMay-lf. GacO 
takım.la" 

dst:mbal Te Ankarada yapdan milli küme mqlanna alıl 
7an " resimleri 1 ncı s:ıyfamızda bulacakslDIL) 



? ' 'a fi O N P O S T A Nisan 
~===================================-======~~~~~~=========================:============~~==~ 

Her gün 
f°ılfotlaf>l/a ve Sovgetler 

'-- Yun: A. Ş. Enner _ 

S myetler Birliği, e.stı çarlık Ru.syası_ 

nın I* i•tilı~ olduğu ilbi, YugOB • 
.... dl. eekt Slrtı6eta.nın ibir utlbalesidlr. 
BQıe Jlutt çıblıud&n enel, büyülı: Rw;ya, 
lllflll: ~m M.misi kit. O bdar ki 1914 
laaıtııt, Ruayamn Sııt>lıstan hakkında göster -
dtlt bu 7*JA NlMııın neticesi olara.k çık • 
....... Ça!tıt .a-.,.... "9ült Sııi>111&andan 
l>tı:rft bir' YQCOalavya. yarabnak için Alman
ra 1'e AYUı1turyaya ka.r4ı haı:t>i göze aldı. Bu 
uturda ha.yli nn Kıttı. ııatat bu cayeyl 
elde etmeden enıel, Rmy&da çıkan büyilk 
bir ihtllAl çar rejimini ft bu rejimle beraber 
pa.nbla.v slyas&tinl &illp aüpürdu. 

esimli M"akale Dinle, falcat inanmadan evvel araştır = 

Etrafında dönen rivayetleri ifitıniyen, yahud da ifitme
mezliktcn gelen adam kendi kendiainln sillhını kıran bir aı
Ifillşora benzer, fakat ifittiği her rivayete inanan, hele riva-

Dünden itibaren petrof 
ve benzin fiatlarjna 
yen iden zam yaplldı 

Ankara 21 - Ticaret Vekiılef ndeD 
tebliğ edilmiştir: 

1 - 2 Marttanberi cari benzin. gazyaJı 
ve motorin fiatları, mezklır tarihten son• 
ra Romanyadan gelen malların :fiatıarı• 

nın daha yüksek olmasına binaen, muk• 
tazi zamlar yapılmak surctile ) eni den 
tesbit edilmiş ve 21 Nisan Pazar günün• 
den itibaren mer'iyet me\·kiine konmuş· 
tur: 

Benzin, gazyağı ve motorinin İstanbul, it.. 
mir ve İskencM!run dep0 -esas !tatları şunıar. 
dır: 

Benzin. dölrme, kilosu 22,90 10'· 
Benzin, dök.."lle litresi 16, 72 , 
Benzin; çift biiytik teneke 646 .12 , 
Gazyağı dokme kilosu 17,2l • 
GaZ)"!lğı, çift büyük tıeneke 581.31 , 
Gaıyağı tek kuçük teneke 87.83 • 
Motorlın dökme kilosu 0.82 , 
Motörın çift büyük teneke 36819 , 

BenzJn ve gazyağının Ankara; İstnnbul Tf 
İzmirde dökme olarak azami satış f!auarı 
§Unlardır: 

Benzin 
Litresi ku~ 

Ga-zya.lı 

Litresi kurut 

Yugoslavya, İnııiltere ve Fransanın AL 
man)'&18 k:arfı ~andıkları zafer neticesin. 
ile çarlık R~uının emellerine ~gun ola
r.it lrurulmuftur. Bununk beraber. Rusya_ 
ıwı 1114 harbinde döktüğü kan da oenub 
lsla.Tl&rı birliiinfn lumılma.sında mühim l
mU oimuttur. Vaziyet böyle olma«la bera • 
ber, Yugosla~ De BovyetJer Blrlll1 arasın.. 
d&t:l mü.nasebetler, barbden 80ıD:r8. garib blr 
laUb&leye glrmiftir. Ylll'OAla.vya. panialavizm 
riyaaetJnl 1ıeıirettitlerl için Rusyarun mu -
llıııı.ddera.tın.ı ellerine sec;;Uen dev'let adamla. 
nnı isllvlıla Dl'f1 ib&neUe itham ederek_ 
onlarla mftmeebete Sfıilmekten ~iş • 
Ur. Ba iall.Tlık d6füncesl. Kara Yorgi hane.. 
ılanmın Romanof fta:nedanı hakkında duy. 
iulu minnet n 'ffitran hiss1 ve difer blr ta.. 
tun aebebıer, Yucosla-yya ile Sovyetıe- Bir. 
Hl1 vumca bogilııe lcada.r siyasi münase
betleırln :turıdmuma mlnl ohnU§tur. 

Tarudıgınız ~ir llda.m hakkında ku1afınıza gelen fenn bir 
rivayete derhal inanmak meylinde ıniliniz? Kendi kendim
zın karakterini kolaylıkla te&bit edebilirsiniz: Sızde hem 
gurur, hem de tembeJlık var.dır. Her yerde suçlu görmek 
merakında bir adamsınız., fakat suçun nerede olduğunu araş
tırmak zahmetine katlanmazsınız. 

Ankara 21.85 yetin kötl:sü tlzerjne derhal .saplanan adam iae rüyet kabili- is 
tanbul 19.00 18 40 

yetim kaybetm;ş bir biçareye benzer, bir ba~kasımn .koluna tzmır 19.05 18.55 

,girmiştır, onun dellletile yürümektedir. Ankara; İstanbul ve İzrnlrde tenekeli beJl,. 
~=::==ıı-ıc::=--=--=::::ıa:::-==-==---====ıı=-ıı:m:::ı-==-=--==~z::::~=::::::ıııc::====~===-=ıı==---====---==== zln ve gazyağı azami satış flatları şunlar .. 

YUIQllarvya B1b1Wc Haıibde.n sonra emnl • 
7etını, Fra.naa De lttlfakta '1'e küçük antant 
tıornblnetıonunda e.ra.dı. 1934 seneshıde de 
Ba.lk&n Antantına girdi. Jl'r&Ma.nın orta AT. 
rupadakl nilfusa ayıtla.dıktan ve küçllk an
tant )')lnldıttan iO()nra dJttaraflıb adını -ver_ 
cQi bir siyuet ıaıtlb etırnete başladı. Ha.ki -

/ngilterenln ~n küçilk 
Boylu •Blı~rl 

tatte o zame.n YugoSlav:yanın rnukaddera • İngilterenin en 
ıını kfare edenler, h§.dlselerın tazyiki .altın_ küçük boylu aske
~ Alma.nyayn ?e İtalyayn temavul etmiş - rinin H yaşlar.1ı11-
lerdl Yugoslavya İtalya ile dostlukta emnı. daki gönüllü ef
ret ararken. Amavudluğun ansızın tşgall ti- raddarı K. Fee ol
Bertnıe bu emnlyetı bftsbfttün sarsılmı~tır. 
Binaenaleyh bir ıta.ra.fta.n Amanyanm 'Qelro_ duğu u.nılmakta
Slovakyada, diğer tara!tan İta!yQ.Dm Ar • dır. Feenin boyu 
naTUdlultta ya,ptıkla.rı emTivAki ile harici 127 santimdir. 
politHcası :felce ağrıyan Yugoslavya, demok- Değme olgun as-

......,.,..,..,,.,,.~ ......... 
,,. ...................................................... ~ 

Hergon bir fıkra 
Siz varken değil .. 

On yedinci asırda yetişen me~hur 
Fransız ed'bi Fanteru?ll~ yetmiş yaı:ı
na geldıği zaman gözlen ziyadan mü· 
teessir oluyardu. Bir gece bir genç 
kızla konuşuyordu. Genç kız. cdibın 

ziyadan müteesstT olduğmı.•ı biliyor
du: rat devletlerden gara.nıtı bile ka.bul edeme- kerlerden daha 

mlftlr. Stoyadlnoviç"ln Yug08la.vya.yı kötü - Işığı kaldırayım üstad, dedi, si-

H rhin en mühim 
Hlic!iselerinln filmi 

blr çıkmaza sllrUltlediği anla.şılma.'tttachr. güzel v~ ustroplu zin karanlığı tercıh ettığimzi bilıyo-
Yugo.~avyanın mukadderatını büyük btr güzel ve usturuplu rum. f Kontramiral Kent dükü, yanırıda dü-

dl~tk idare eden prens Pol, 'bu memle • kı gibi if ıörmelt- i §e.s olduğu halde. River Plate muhare-
tetı. içine dii§U~ltı ç1kmazd1L11 ltuııtarmaya tedir. FanteneUe cevab verdi ~ besi i1e Altmar'k hadisesin! temsil eden 
çalı.,rnaktactır. Filhakika Prens Pol, Hırvat - Karanlığı tercih ederim. fa1uıt • n·· . t .. tr. f'lm· . la -

: c urrıye as-.naa ı ının ga musa-unsuru 11e 1&ptıtı an1aşma ne mnıı birıı~i D.ı.nyanın en tall"eı'z adamı siz varken değil. • 
aallıunla.,tırmış Te hariodan bir takım tab. \ ı meresinde bulunrn~. Resimde kcn-
rttlt 'J'8C)ılmMmm önil.ne geçmiştir. Harlcl kimdir? ....... -' disini, sinema başlamadan evvel çalınan 
politikada da Preru Pol, Stoyadinoviç za • . ? y er'IJLZünün milli marşı dinlerken görüyorsunuz. 
manlannm tıataıarnn tamir etmete ve Yo- cDünyanın en talihsiz adamı kimdir.> 
l'Q.t1e:Y ha.ı1ct polıt.lkasına tam ıstılclAl kazan- diye sorulacak oluna, Amerikanın Ayo- IJf ilyoner/Pr.i 
dımu,a Qah~ır. :Rat.ika.teın Yugo.~la."f- va fchri sakinlerinden Hank Şafferi der- insan lSlrn ası z~h!rli 

midir? Jamll brftl8ff.llı zor'luklar Qdt büyül:tllr. hal gösterebiliriz. Bir Amerikan iktısadcısma göre Av
AvWEuryanın ı.waıııe Almn.nyaınn .k~usu Bu adamın bqına gelen son feliltet. nıpadaki harb vaziyeti. şahc::i servetler 
obn'Qftur. Ve Alman.ya Yugosl~vyada boyu ~ g""'enlerde yolda kayıp düşerek aya~ını üzerine pek büyük tesirler yapacak rna- Coloradoda büyük bir çiftlik sahibi na tahrttlt ra.pma.ktadır. Dı~r taraftan -:s 5 . • b T · 
Arna:mdhıfun lfi'l,llle Adriyatftc denfzt 1 • I kırmış olmasıdır. Gençliğinde bir kere, ı hıyettedır. Bu iktısadcıya göre harb va- ulunan . M. Dowell adında bır adam 

d>r: 
Benzin Gazyağı OazyaAı 

Çift buvük Çift büyük Çıft kü~üll 
teneke teneke teneke ---Ankara '78:1 725 107 

İstanbul 705 615 93 
İzmir 705 62C 96 

Diğer yerlerde gazyağı ve bem:inin 
azami sa tıs .fiatları, yukarda bir n m : :ı 
altında gö terilen depo esas fiat arına 
nakliye ve teslım masrafla-:mm. mahalli 
rüsumun, şirket ba);ler ne verilen kfınn 
''e listesi vekalete tevdi edilen s er1erde 
ise perakende satıcı komisyonunun ıli .. 
ve.si suretile ta)in ve tesbit olunur. 

Her yerde halen ciri motorin azami 
fiatlanna: 

Dökme kilo .başına 0,97 kuruş. çift bil· 
yük teneke 16.71 kuruş ilave edilmiştır. 

Bu fiatlai- şirketlerin bay'fteri bulunan 
mahellerdeki en büyük mülkiye memu .. 
runa ve rnıntaka ticaret ve iktisad mü .. 
dürlüklerine telgrafla tebliğ edilmiştir. 

(a.a.) 

Yugoslavyada da fiatbr art,yor 

Begrad 21 (A.A.) - Benzin fıatı Ü9 
Mavıstan itibaren Yugosla,ryada G 60 di· 
nardan 6,90 dinara çıkarılmıştır. 

----· --
Romanya 'an 300 Alman 
hudud haricine çıkarıldı 

(Baştarafı t inr.i sayfada) 
çtne mtlflp bJan Yl.J80Slavya, :ha.ıyanın tu. bir maden ocağının ağzının yıkıJmasile ziyeti milyarderlerin sayısını muvakka- · geçenlerde bir yı!an avına çıkını~, yılan
J)tma kal"fl pek hUOBAdır. Ayni zamanda içeride kapalı kalnuf. ~çlükle kurtarıl- ten arttırıyor ise de harbden sonra gele- ]ara rasgelmiş, bu hayvanlardan biri 'f. 
hem .._.__._ hem de Alma.nyanın kom.'u k ı ulh d · d b 1 k l ne çıkardığı haber verilmektedir. (a.a.) .1-.ıyan11ı, . - mıştı. ce o an s evre.sın e aş ıyaca 0 ruı M. Dowe11 üzerine atılmış. Cesur ve b·ı-
n olmU, blr devlet lQln cidden gaileli bir Birkaç Rne :sonra. bir infilik hadise- buhran bu milyarderlerin cüm'esiru silip Bu'garistanda 
meseledir. . deh" ~zü . bi ba ~ k b .. .. ekt" ıgi1i bir adam olan çiftçi yılanı başının 

Bu 1'0r' flll"flar a?t.ındırdır ki Yugo.slavya. sın rr :6v nü w r ca5ını ay et- supurec ır. arkasından kaldırmış, diğer e!inde bulu- Sofya 21 (A.A.) - Bulgar hükumeti. 
bUhun aon zamanlarda Balkanlar hakkın.. miştir. En yeni ve en ciddi istatistiklere göre Bulgaristan arazisinde bulunan ecnebı .. 
da yaJtm a1J.ta gösteren SovyeUer Birliğini İ) ileşmi.ş, sonra bir evin ikinci katın- bugün dünyada serveti bir milyar doları nan bıçağı bırakmak istemiyerek ani bir lerin vaziyetini tetkik ve kontrol etmek 
ha.t.zrllbııftır. Belgraddsn gelen iblr haber, dan aşağı düşmüfttlr. tecavüz eden yalnız bir tek adam vardır. hareket ile yılanı ısırmış. üzere hususi tedbirler almıştır. 
Yuıoe!uyam1l ~tler Birl!Jire ticaret Tam ı"yilemyorken bir beyair kendiıl- B' il d l d f k t ·· ·ı A l b. k f sc k ym fa 
mutueleiert akdetmek için Mo.cıkovaya bir :.-· . ~ . ır rn yar o ar an az a a yuz mı - z sonra yı anı ır :ı e o uş. - İsviçre ordusu Başkumandanının 
heyet c~~inl bildfrmekted1r. Bu, şüp_ ni tepmiş. tekrar yatata gırmıştır. yon dolardan fazla olan servetlerin sayı- kat yılanın dimdik kesilerek öldüğünu beyanab 
ı. ... atyut nrlinıaibetlerin teshi ıçtn bir Sek~ yaşına pdlli zaman çifte za- sı yalnız on yedidir. ha)Tet1e görmüş. Doktor ve baytaTlar ta-
&dlnı tetttı edecektlr Bu hMisenln oümul türree dedikleri • 4ddetli bir ciğer basta- Asyada u"ç, A·-upad" do"rt. Cenubı· A- .Bem 21 (A.A.) - İsviçre ordusu başkU.. 

r n .. rafından yapılan tetkiklerde yılanın in- b oıre eh!mml}"etl me~?a_:ıdadır. Harb çık::Uı: :t_ lığına tıutulmuş, seksen iki yaşında bir mer:kada bir. Birleşik Amerikada dokuz san ısırmasile zehirlendiği kanaatine va- mandam general Guisan fU beyanatta u • 
taı,a Balkan aulhunun koruyucumı rolunti beygirin altında katmıştır. tane lunmu,,tur: 
OJ'll&IM.k1achr. Buna dlveeek yok. Fakat bu Sekse ıdö t d k dis' . bi t 

1 

· rılmıştır. Etrafta ;gayrı tabii gürültüler var 'Üç teh• 
ro11l byle oynuyor ki B'.llkan memleketleri- . ." r. Y&Jtn a en mı r 

0 
o- Yanlış olarak milyarder lakabı verilen like görüyorum. Harici tehllltelerden bahset-

nin fDphe:yııe dt\'°1emelerlne tmkAn yoktur. mobıl çığncmıştir. bu milyonerler sıra Pe şunlardır: rnanm her birinin 200.000.000 dolat. mlyeceğim. Dahili bir tehlike mevcuddur. i. 
tıaJ:y.. kendtslınl Balkan 3tılhilnlln ycglme ko. Hayatında üç defa yıldırım çarpma 1 _ Ağahan. Serveti <:l00.000.000 dolar. 8 _ Hindistanda Baroda mihracesi çımizde yaşıya.n bazı ecnebiler vardır ki; aa. 
ruyucueu fanıedl:yor. Ve kimseyi, haıt.tl Bal. tehl'kesi geçirmiştir. 2 - Boliv •a kalay kralı Simon Pa- Prens Sayoi Rao Geakwar - 150.000.000 ıbotaj hareketlerine, propagandaya ve mem. 
tan m~t~rmı bile buna bnftırmak t.ste - Şimdi de bütün bu tehlikeli~ macera- tino. Servetı··.~ 700.000 000 dola"'". d 1 Iekctimiz aleyhindeki yalan 'haberlere m.~ .. -4- Ital d kmla""-' yedi a.ydanbert - • 0 ar. samaha etmiyeceğlmlz.i anlıyamıyorlnr. U • ~ıa.rı :lh ~~~ın diler bir tehlike lardan lu!ndi.sine yegAne vadigar kalan 3 - Henry Ford - ;;oo.ooo 00 dolar. 9 - Laly Rhondda adında bir İngiliz çüncü tehlike şudur: 
t&l'1UIDda. tJrlAf c9>i cöstererek bndislne de tek bacal't kınlm14 bulunuyor. 4 - Mrs. Ailsa Mellon Bruce - vikontesi 150.000.000 dolar. Vaziyetin vahametini ve fedakarlıklar ya;p. 
bu mınt.akanın toru:y:ucusu süaünü vemı11 - naaebet ıesıs etmesi ya.lruz YtI devletin tar. 500 001).000 dolar. 10 - Eski Alman imparatoru ikinci mak lüzumunu anlıyamıyan İsviçrelıler va.r .. 
tılr. Bir gün bu tettlıtıe So~tlerden gellyor. !Jllıkh mi\na.sebetlert be.k.ınundan de&il, bft. I 5 - Dük dö Westminc:ter - 400.000.000 Vilhelm - 120 000.000 dolar. dır. Ne olursa olsun İsviçrenln biz.im malı • 
Ertesi rün demokrat devleUerden. Halbukl tün Bllltanların politikası nok•asında.:n da d , 11 - Lord İveagh - 100.000.000 dolar. mız kalmasını 1.stlj'oruz. Kendi yurdumuza 

~ar ~~detehllt~ =a Sod~. eheııımmyetll <bir hAdtsecMr. Bu münasebet çok 
0 

Gar:_ Du Pont biraderler - 400 000.000 12 - Mathew Astor Wi1ks ve Joseph ~!ı;" ;;;:~:iyoruzya:p~u~~ır~~ri;.,ın ;; 
;;-~an~m =Jeırinl huducHan:~~ ~::=::~~.:~ ::.~\~~~d:~ ı dolar. . . j D~visin dul zevcelerinden her biri - 100 kalacağız. 
onv ~lometre cer:t:ve çekme1eri 'hakkındaki dın<\adır. A. ş. F.Sl\IER 7 - Andrew Carnegıe ve E. H. Barrı- mılvon dolar. -·-·-..... T ...... A ...... K ...... V·····-

1
·-M· ............ - ... 

mn ania.şm& d& R.ıoma:nyaya Sovyet taarru_ ~===::====:=:;;::::=:=::;:=:::;:::~===:===:=:=:====:=;;;;;================::: sunun herhalde bugün için varkl olmadığını 
anı.tmaktadır. F&lcat Balkan hariclye vekil. 
ler1ntn Baltan memleteUerUe Roma arasın
da mekik dotumalan İtalyayı ~un et -
m.elatedlr. Roma, bu gidiş geliJ}eri. İtalyanın 
llalb.nlar tberindetl alıt&sını zımni olarak 
bb1il ft te)'kl ma.blyet.ınde 1ef.slr etm kte_ 
dtr. Geçenlerde Romanya hın'id:ye vekill Oa. 
f.-0 Romqı ziya.ret etti Ma.lfundur kl Ro. 
maa:ra. Sovyet tıehlikıesinden en çok endlşe 
edan Baltan memıete dir. Şl.md1 İtalya teh.. 
llbllnden en 90k endlte eden Yugoslavya -
am da :uc.ı.o... De mtinuebet tesis etmesln. 
de. b1!M da Gatenke'nan Boma aeyahatfne 
lı:arfl muka-bele manzarası varciır. Yugoslav. 
J& mı Roma.nva.,,a mulı:abele edtJıor? Yoba 
Savyetler mı İtalyaya? Bunu iyice bilmiyQ.. 
na Belıti 4e ıbu hareket.Le hiç böyle bir mrı.. 
na ,okt•r 4a ıbir t.uadıiiften ibarettir. Fa -
at her.ha.lde Yugoslavyanın Sovye-tle:-le mü. 

IST ER I NAN, IS TER INANMAI 
Bir dostumuz yaz münasebetile birkaç av g·di'ebilccek bir 

yazlık arıyordu. Uç gün üstüste birçok semtleri do1a tıktan 
so:lra şunlnrı .. öylcdi: 

- işe cvveUı içinde oldukca rahat edileb lPcC>k temiz bir 
kö k ara!llak a ba<:ladım. aradığımı da b111dum. hattii bır ta
nesınin buz dolabı bile "\'ardı. Fakat yazlı~ı içın 1~();) lira ıs
tf'chler. mekteb zamanını hesab ederseniz ben m bu kö .. kt~n 
ı.stifade edebileceğim zaman nihayet 4 avdır, demek ki. nvlı
ğı 300 lıraya gelecek. Biraz daha mütevazı olmak zaruretini 
duydum, ine ine güneş a1tında cayır cayır )anan çıplak :bir 
bahçe orhtsmda 5 odalı yeni yapı bir binaya kadar indim; 

- 6~0 ];radır efendim, dediler. 

j,. ~an m!'shud ciirümler mahkemesine niçin ve hangi tart

la dahilinde gıder? Anlamak içm az çok rağbet ıörmüş 

serrıtL rde y~zlık r..ramaya çıkınız. 

Nihayet vazgeçtim ve şu kanaate vardım ki. bu zamanda 

yazlığa çıkmak iki şarttan bırinln bulunmasına l>aJlıdır, ya 
ıssız bir yerde müşterek bir evin iki dç odasına razı olacak

sınız, yahud da &aymadan harcedilecek kadar fazla paranız 
bulunacr.k.~ 

Dostumuzun vardığı kanaatin cfolru ol,.,.lına: 

1 S T E R i N A N, 1 S T E R iN A NMA! ___________________________________________________________ __, 
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M••tt f·kı N 3 Sovyetler Rumen u e 1 er orveçe hududunda tahkimat 
fırka asker çıkardılar yapıyorlar 

it l l A.T k • h b • Londra 21 (A.A.) - Reuter ajansı ayan ar ıyorveçte ı ar ın uzun bik!riyor: 

"e müşkül olacağını ileri sürüyorlar ka~~k:1e!~z~!1;~~za!~~~ 
diV'08tok'a tren ve vapurlarla petrol 

~a 21 - Havas ajansından: tarı Ud İngiliz fırkası ile·btr Fransız alp- fPderild5g1 haıtırlatıJerak Sovyetler 
~ ttlyan askerl münekkidlerı, Norveç - cı fırkasından mOrekkeb tahmin edilmek Birliği mütte-fi1der aleyıhin.e harbe gi
ı.ıe harbin uzun ve milşknl olacağı mti- tedir. Tredj'hemden pek u1.ak olmıyan recek olursa. mütteruderin bu yulu ke 
fı.ı "ını serd etmektedirler. Norveçteki Ordkal'a da asker çıkarılmıı olması muh- seceıkleri biırıırM?tioe Sovyetler Birliği -
a.ı:~ gazeteleri muhabirleri, bugün ilk temeldfr. nin Ja~nya ~a~ısındaftd vatz!yeti teh-
~ atak, Norveçte Fransız kıtaatının İtalyan gazeteleri. bu ihraç hareketle- l:l«ıeye gıreceği soylenmektedır. 
"4ı CUd olduğunu kabul ve te!lim etmek rinin müttefiklerin bqlıca hedef!eri a.:kıd şOOirlerinden elıınan itimad 

8rler. Trond}hem olmak tızere yakında mfthim edilir haberlerde. Sovyetlerin Galiçya 
fl\'e u llluh~i:ler, hldisatı miltalea ve i- arpı malara mukaddeme teıkil edeceği da, Rwne~ hududu boy.unca tahkimat 
lılııh etnıeksmn anlatmakta ve cere~anı ~Uta~easındadırlar. yapma'k !çın hummalı bir faaliyetle ça-
fet. tenıeı harekAt hakkındaki farımye- lıştıkları bildirilmekte ve bundan ma-
~ ba~inde büyük bir ketumiyet göster- İtalyan müşahidler, bu hedefe varma- adil bötün hat üzerinde, esasen nç sıra 
l\rıktedırler. İtalyan gazetelerine naza - nııı bir takım mftfköltta maruz kalaca - tel örgü tesl8 ettikleri de ilave olun -
1ıı,_ ıntıttefikler öç naktoda karaya çık- ğmı çünkU Alman'arın mevzilerinde kuv rnaMadır. 
t('lardır: Namsos, Molde ve Laerdet. vt-tle tahassun etllliş olduklarını ~yle - -------- - -

..,,_ çıkan1mı, .ıan kavv•tl•rin mık . m•ktedırıer. ca.a.ı A im an le r in gi 1 iz 
Sovyetler 9 Japon Felemenk Hindistanı sahillerine yeniden 

Vapurunu müsadere hakkında Amerika, mayn döktüler 
etmişler J pon görDşmeleri LMıdra, 21 - Almu tayyarelerinin 

İnıt1'erenin cenubu ıarld sahili açıkla
fltt l..o~ndra 21 (A.A.) - Domei ajansı son V.&1Şington 21 (A.A.) - Japon se - rına ve Şimal deniziM yeniden mayn 
~n zarfında Sovyet karalrol gemi - firl Kerinouchl. Hol ile yapmış olduğu cJmrtiıkleri zanı1edllmek.tedir. ÇUn~ 
t J hı Sibirya deniz mıntakası açığında bir saatlik lbir '6röşrlleden sonra met- dün betan Mersey ve Hawnby Wınlerin
~n vapurunu müsadere ettikleı:Jni buat mümessillerine •beyana.tta bulu - deki fngiliz vapurları bu ay içinde bu 

inektedir. narak bu ~ Böy<lk Okyanus- ıularda maynı çarpan ilk vapurlardır. 

Hindistanda iki 
lnUsluman arasında 

dak.l vaztyetin heyeti ınecrooa.st halt - (A.A.) 
kıınd;a cereyan etmiş <H~~ söyle - · -----

~ileyh, Amerika ve Japonya iki Rumen tayyaresi 
hl\!kô~tlerinin BUyU'k Okyanusta sul- Bulgar araz·ısı· k=1nh bir döv3ş hiin. ve ~a~{inün muhataza.rı h~n -

-· d.1.kı ;ndktaı n&219rlarmı yekdığerlne üzerinde uçtu 

Sayfa 3 

Hava muharebeleri 
Son 48 saat içinde şiddetli hava muharebeleri 

oldu, 10 Alman tayyaresi düşürüldü 

Lond.ra 21 (Hususi) - Son iki gün zar leri Chriıtiansund tayyare istasyonunu 
fında İngiliz ve Fransız tayyareleri bd - bombardıman etmişlerdir. İstasyonun 
yük faaliyet göstermişlerdir. 48 saat i - cenub kımıında şiddetli bir yangın çık ~ 
çinde N orveçte ve garb cephesinde dU,ıl mıştır. İngilizler bundan başka, hangar
:rQlen Alınan tayyar8lerinin sayısı onu lara da mitralyöz ateşi açm~lardır. 

bulmuştur. Alman aj2nsının tebliği 
Danimarka fizerinde Berlin 21 (A.A.) _ D. N. B. ajansı 

Hava ~leri nezareti, bugünldl tebliğde bildiriyor: 
cenubi Danimarkada Almanlar tarafın - Alman - Fransız hududunda bugün 
dan işgal edilmiş olan Aalbord hava 0.- mühim hava muharebelerı olmuştur. 
sO.ne karşı yapılan hücum esnasında bir Dört düşman tayyaresi kısmen avcı taY"' 
hangarın hasara uğramış olduğu bil - yarelerimiz kısmen hava dafi bataryala
dirilmektedir. rımız tarafından düşman arazisine dil-

Bir İngiliz tayyaresi, yere inmek üze- şüriilmüttür. Bir avcı tayyaresi zayi et • 
re bulunan bir Alınan nakliye tayyare - tik. 

aini mitralyöz ateşine tutmuştur. Tay - ·Alma, tayyarele hin hftcumu 
yare meydanında yangınlar çıkmıştır. L d 21 (A A ) Al t 

· ki . d k. d on ra . . - man ayyare • 
Stavanger lımanı ile ya nm e ı e - 1 . d"' t 22 d ğ t gilt . .. İ erı un gece saa ye o ru n ere-

nlz tayyarelerı ussü de ngillz tayyarı - . b kt ahill · ta rruz t . . . .. nın cenu u şar s erme a e -
lerının muvaffakıyetli hucumlarına ma- . 

1 
d' t .

1
. •. d f t ı 

mış er ır. ngı ız mu a aa op annll\ 
nız kalmıştır. (a.a.) ıiddetli infilakları etrafta işitilmlı ve 
Krutiyarıuad bombapdıtı'"a'l edildi gök yerden atılan aydınlatıcı bombalar

Londra 21 (A.A.) - İngilis tayyare - la parlatılmıştır . 

Loyd Jorj harb hakkındaki 
dtşüncelerini anlatıyor 

Karnovom 21 (A.A.) - Loyd J orj mün 1 nazarı dikkatinizi celbederim. Bu harbin 
Wıiblerine karşı irad ettiği bir nutukla neticesi ne olursa olsun dünya haritasını 
muharebe hakkındaki :iüşüncelerini an - yeniden basmağa mecbur olacaksınız. 
lat:mı§tır. Loyd Jorj ezcümle demiştir ki: Loyd Jorj'un bu nutku kendisini par • 

Ben bizi harbe sürüklemek halısında 19.mentoya intihabının ellinci yıldönümü 
yapılmış olan manevralara ve harbe te - dolayıslle yapı'an bir merasim esnasında 
kaddtim eden müddet zarfındaki yanlıı . d d'l . t" B ·· b tl kendı' . . ıra e ı mış ır. u munase e e -
hareketlere dair olan miıtaleamı değıştir . K h 1. · d 1,. 000 kı'ş·ınm· 

sıne arnovom a a ısın en .,. 
ınif değilim. Fakat harbin esbabı hak - . . .. . 
kındaki mütaleamda da bir tebeddül yok imzalarını mu_htevı hır album takdım e • 
tur. Bizim ıilaha sarılmamız çok doğru ı dilmiştir. Bu ımzalar ara:.ındıı muhafaza
ve namusluca bir hareket olmuştur. Av- kar ve amele partilerine mensub b;r çok 
nıpadaki hudud değişmeleri hakkmda mühim zevata aid olan'ar da vardır. ~dknow 21 (A.A.) - İ'ki Müslü- mümasil old~u beyan etm4ftir. 

ta.rik&u meneublan arasında çı- Horinouchi. Arita'nın beyanatında Fe- Sofya. 21 (A.A.) - İki askeri Rumen Belcika üzerinde Jranda t;e.11 
bir dövüş ~ 15 kişi ölmüş- lemenk Hindistanım himaye etmek ta- tayyaresi. 15 dakika kadar Bulgar arazi- R 

ı... ... polis memuru da yaralanmış - savvumnu Hade eden hiç bir kelime si üzerinde uçmuştur. Bulgar hava dafi Bir hava muharPbPtti ,1lfyo istasyonu 
~--. bukı.nmadığmı .&ylemiıŞtir. bataryaları bu tayyarelere karşı ateş aç- Brüksel. 21 (A.A.) _ Pallseul mınta- Tahran 21 (AA.) - İran velıahdt, k131. dal 
k~ söndilııme eınrl verilmiştir. Mumai~yh. dt~r milletlerin dle Fe- m1ftır. kasında hüviyetleri tesbit edilemiyen ga üzerinden çalı.şah ve yabancı dU neşriya-
~ polis memurları ve aSker lemen:k Hi.nd~anmda mcıfac4tleri ol- . dört ecnebi tayyare arasında bir muha- tına mahsus olan radyo istasyonunu 24 Ni • t~elen devriye gezmektedir. d1u""'·.,.., ta.nırnıakta ~ Felernec1k Htn - J •ıt d · k d u 12 .r.u z. 5uoı.u n gı ere e rebe olduğu müşahede edilmiştir. sanda açacaktır:. Istasyonun u re o_ 
...._ hıta, halkın ü1:1erine 2 dıefa ate, di!tan .. ıı .a.dala .. nmn 1'şleıtine yapıJacak_ 1 . . . vat olup 30 metre 99 ve 19 metre 87 dalga 
~t..ı. h ı -::...ı-h 1 +.c. ..... bbd-ıı 1 yh Son zaman'arda Belçıka arazl!ı üze- kt rt t -.__ ltıı.. ""t~ır. Bir Hindli memıur t*.rruza er tür u 111~ a e ·~ l!JU 8 e ın- ye nı· vergı· 1 er . uzunluğu ile çahşaca ır. Neş ya r -sça, 
~tnışsa da mfrteam~larm elinden de HolAnda hiikOmeti ıtarafndan yap1l rinden Fransız ve Alman tayyarelerı uç- Ara.bcıa Fransızca, Rusça: İngilizce, Alman,. 

~en kurtuınınğa muvaffak olmuş - m~ ol.an beyanatı memrw.niyetle kar - • hd d• J • muş olduğu için Belçika hükumeti Fran- ca ola~ktır. 
. Ş1lamıt? ok:Juğ'tmu ilave etrn~ir. ) as e ) lyOr sız ve Alman hükumetlerine şiddetli pro- -----

...._ ~vga. iki tarikatten ıbirinin tertib Horinou<:hi, Hu1 ile yapmış olduğu Lo d 
21 

(AA) ö .. .. d k' s testo notaları göndermiştir. Tokatla Kızılay kongresi 
1..-:'~ · tediw, " · d.ğ · · -·~- .. .. . 1~~-t i ima tın• 1 n ra . . - numuz e ı .. a--.:ı ıs gı ı:tyıne ı ennın 111ıU'l1ı11 - goruşmemn !l\~ı~ n n r e ı~ o - lı ..,~ ü A K d b"" t .. Bir Alman tayvaresi isviçreye indi ~ .,...__ ·-..:ı · ı · ım· t" duw .. · 1 H l' ..... n vaın amarasın a u çe mu - " Tokat (Hususı") Tokat Kızı1ayının "'"'~sııruen ı erı ge ı.ş ır. gill arzu uzenne yapı mış ve u e --'--

1 
. 

1 
kt ç b 

1 
,. -

• .-ı. te d' t ı.. \.oıa..;;..., z.ö.Mıre erı yapı aca ır. em er ayn m Bern, 21 (A.A.) - Bal şehri üzerinden senelik kongresi vali İzzettin Çağparın V 1 h • hıç bir mu:uıhre v ı e ntemuz o ........ 15 ... - harb h kk d b tt b 1 ~ Ugos ...... ~v e vetı nu tasrih etmiştir. 1 a ın .a eyana a u _unaca6 4 uçan bir Alman bombardıman tayyaresi nutku ile açılmıştır. Kızılay başkanı sıh· 

-

J - - - - muhakkak değilse de muhtemeldır. Meb- be .. k l d ~ . . h a me"-·danına h t "d"rü doktor Ahmed Vefik Girayın 
k t d · · · "ks 1 ·ı . nzmı ama 16 • ıçın av " a mu u 0S QY~.yJ hare~·et ettı• v ı ·ı •kl uslar r a vergısının yu e tı mıyece • inmeğe mecbur kalmıştır. Tayyarenin izahatı dinlendikten sonra yeni idare he-

~~ :\ Q l l er ğini. f.a~at. . posta ücreti, . tütün, şeker, dört kişiden ibaret o1an mürettebatının yeti seçilmiştir. Kongre Ebedi Şef Ata • 
lı ı çay ııbı bılvasıta tekUifın arttırılaca - .. .. . . .. ~ .e grad 21 (A.A.) - So\'yet Rus - A nda ı;.,· ... tan . tm kt d' l ıevkif edile<:eği tahmin olunmaktadır. türkun ve zelzele felakc.tındt? olen va .. 
lle lktJSadi müzakereler .... ~ağa rası gu.u mm e e e ır er. tandaşlann aziz natJra!armı taziz eyle .. 

.r -r·· Mart ayında milli müdafaa servisleri 
Ur Yugoslavya hey~ti dün gece Aırbra 21 (Huısuısi) _ Çoruh ve için 700 milyon İngiliz lirası masraf ka- Meksika japonyaya miş ve zelzele hadisesinin akabinde To • 

~ ta.rikile M08kovaya gitmek ü- Denidl valilerinin tekaüde sevkleri ne bul edilmişti. Bu masrafları karşılamak l h kada koşan Milli ~·f ile büyüklerimızin 
~ Belgraddan ~~met etmiştir. He- açılan bu iki valiliğe ve halen veka • için maliye nezaretinin yarı nisbetinde petro sa yor ve büyük milletimizin yüksek alakuını 
'j Perıembe gunü MoSkovaya mu- ı.etle idare olunan bazı valilikle~ ta- istlkraz akdetmesi, mütebakisini vergi - Meksiko, 21 (A.A.) - Habw alındılı- minnetle anmıştır. 
"t hltı beklenmektedir. Heyete riva- yinler Mayıs ayı içinde yapılacaktır. !erle temin eylemesi bekleniyor. na göre Meksiko, Japonya ile yeni bir Kongre bu şükran duygularını te~graf-
~ eden Dr. Milora Corceviç hareke - Valiler arasınd'a gen~ bir değişıtklik - -- pazarlığa girişmiştir. Meks\ka Japonya- la ~ildirilmesine ka:.a:. ver.~rken bU!'1k 
k:'~ evvel haridye mzın Cincar bahis mevııuu ~ğikiir. Amerı·kanın h~rb 78 bedeli pe1ırıen tediye edilmek şartllı felaket karşısında butun dunyanın gos -
. ~ç ile görüşmüştür. M aıç milyon dolarlık petrol satmağı kabul terdiği yakın alakayı da minnetle yAdet-

H -- -·- Muhacirler hakkında k .a • t• .tm.ifttr. miştir. arb oku~unl Sıhhat Ve. aletinin arşıs:nJa vazıye 1 ·-······•00••························00000•••00••·········-••0000000000000000000HOOOOOHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOHO••••• 

1 • • WarmstriJlii (Georıia), 21 (A.A.) Sabahtan Sabaha g ... çen ~eıç Erım!Z b'r teme"1I!İsi Ruzvelt, dahili siyuet hakkında bir nu-
~h~ ~ (H ") y d tuk irad etmiftir. Reı.tdlmhur, tlçüncü iL... -~aa 21 (A.A) _ Askeri liseyi An:\\ara 2 1 ususı - ur umuza . . . 

~al ed · . . ı.e h irlerin bilfiil müstahs~ 0 defa ıntıhabl hakkındaki kanaatini ifşa 
~ b11o1.~~k Ha.rb okul~ gıtmek il.: fe n ~: ıbelediye v&rgi w - etmeden Newdeal siyasetini mildafaa et
~-~~ geınçJ.ere millclf~t tevz~ı ~~ıy~ de ar f tutulmalarım S ~ ; ı m!f ve bu kanunun tatbtkına devam edil-

unt dün yapılrnııştlJI". Valı muavı- sım en~ n ~a • . ı 8 1 m•ini tavsi e eylemiftir. 
tihnen kuma.ndam. H&!k Partisii Veklletı Dahılıye Vekal~tmden temen- Y . k. 

lıltevı ~islerile askerl ve müHct er - ni etmiştir. Keyfiyt tetkik edilınekte- RBuavelkt demihltı~-" •:.., tt 
. ~ .. d 1 c u a şam an\;1 ıw.yase en bahset-

! adın. eıikek yuczlerre davetli me- r. miyeceğim. HOkılmet soğukkanlılığını 
~ hazır bulunmakta i<iiler Genç A R ı " · muhafaza etmekte ve hadisatı dikkatle 

~ı~r ağızdan söy}edlıkleri İstiklAl l nanyanın . oma. e:ÇISl tak:ib eylemektedir. Btı Avrupada veya 
~ t<t ıle merasime başlanmış ve bu - acele Be ·1.n~ g ttı Asyada yapılmakta olan harb1ere ı,tırak 
~tlna<iben söz alan mekteb müdürü Roma 21 r A.A.ı _ Almanyenın Roma el_ etmiyoruz. Fakat Amerikanın ve Ame
~ ~ albay Ekrem Atsel, yarının çısi von Ma.cunsen 24 .sa.atteobert Berllnde rikan mi~etinin da!ıa i)'i bir nizamın te
~ b Btibaylarma ıtam bir baba şefka - buluımıa.ktadır. KlUer tarafından Berllne e&!(180 için hiçbir şey yapmaması l!zım 
~t :Ytnetli öğfrdler ve direkıt:ifler ver- davet edUen elçi Bom.adan oreya husuat bir geldiğini siu ll'Syliyen bazı reislcömhur 
~ r. tayyarıe tle gttmi.şttr. namıedlerinin bu mütaleasına iştirak et-

pç -;~eb_ ımüdürüni1n bu hitabesine f mlY'Ofılm.• 
~liseli oevab veraniştir. Tümen Bir "'<1'.lh; Vr\puru bath ------

l'ak nı tamfından liseden derece Londra, 21 (A.A.) - 1307 tonluk tn- Belçika Kralı istihkamlan 
· Çıbnlara ve 9ınıf birincilerine giliz Mersey vapurunun dtın cenubıı pr- t ft • tti 

.. !atlanın veril~hıi takiben de kt sahili açığın.da battıtı haber veril- e iŞ e 
. l'nıektE>b tal'E'lbel-e-rlnin iştirak ey - mektedtr. Karaya çıkan daku:ı gemici- Brilc:;el 21 (A.A.) - Kral Leopolct, 
: 
0lıdukıan ·bir geçid resmi yapıl - den ikim ölmilştar. Mtlnttıebattan 11 ki- E1bert kaMh mıntabmrıda.ld ı.tibkA-

Ji kaybolmuştur. mata yeniden 1'ettlf etmlftir. 

Meraklı bir harhdir 
Bolindanın uzak şark&& kıymeW müstemlekeleri vaır. Batta bwtlardan Can 

aclaaı.nda birçok Türk bile ftl"dır. llmdt Holinda bir Alman lstllisı lbtlmallne kar. 
fi harbe bamianını.ttır. Bö7le bir barb Norveçte oldatu sibl müttefikleri yedi mil.. 
yonlak küçük Rolindanın imdadına kottaraoak. Fakat Bolindanın uzak f&l'ltta. 
ki mistemlekeleri ne olacakT ,Da.ha bir Alman-Bolinda harbi ihtimali olarak 41 • 
ıüntiliirken bu müstemlekeler etrafmda Japonya ile Amerika harekete ceç&Uer • 
Japonya açık ıözliik etmek lstedL Bolinda harbe cittrse bu müstemlekeleri AT. 
nıpalıla.ra kaJ'1l müdafaa edocel'lnl ıW7edL Bunan manası bu IU'Satla müstemleke_ 
leıri kabullenmek oldutana ıüphe yok.' Fakat Amerika fırsat vermedi. Çelik atma• 
açta n tperit ıaai kadu sehlr, zeınbeftk bir han saldırdı. aAmerika Japonlana 
böyle bir ıbareketlne miiuade etmiyecektlr.» 

Ve uçak kaleleri, yüzen k.alelerllı San denize dotru bir manevra7a balfacb. 
Vaziyet fu noktadan hem nullttlr Dem de meraklıdır. 

Bir Dolanda - Alman7a harbi nu&l ihtimal dahilinde ise bir Japonya Te Ame. 
ırlka harbi de böyle bir ihtimal olarak kabul edilirse netlee acaba neye varırT A.. 
merib. çeliği bol, parası bol, insanı bol, malumesl bol her şeyi bol bir memlekeı., 
tir. Japonyaya fa.lk donanmuı vard•. Fakat Amerika bqiinkü Amerika oldalım
danbert başlı ba.tına bir harbe glrmlf delildir. Geçen Biiyök Barbde müttel•lerlıl 
ya.run.cla harbeWtf tçln onaa maheme ve maW,-el lhaktmiyetinden başka bir ha.. 
nıaset eseri göeterdltl pek anlaşdm&dL Acaba barbetmeslni pek iyi bilen ve nl.. 
fwıoa kendisine yaklaşan Japonya ile yaJnıs bafına bir harbe ılrdtl1 saman aeU. 
oe ne olm.T Bö7lıe bir ihtımaı Ameıikanuı DUilınl kuvveti için de b~ imtihan el&-

1 

e&kt1r. 
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Ha lmlyetl Milllye ve Çocuk 

bayramı yann başlıyor 

j üç kişi bir olup bir 

Nisan 2Z 

Or ta tedrisat öğretmen 
kadrosu arttınlıyor 

Öğretmen yetiştiren müesseselerin kadroları tevsi 
edilecek, 4 sene içinde 2.382 öğretmen yetiştirilecek 

Çocuk haftası münasebetile tertib edilen pr:gr:ı:nda 
çocukların eğlencelerine azami ehemmiyet verildi 

ameleyi dövUp 
yaraladılar 

Beş"kta t A turya tütU de Maarif Vekaleti orta tedrisat müesse - okullardan mühim bir kısmının kadrola· 
ı ş a vus n P0~. - selerinin bugünkü öğretmen vaziyeti hak nnı ikmale muvaffak olmuştur. Bu yıl J.: 

~ çalışan M~afa, Reşad, ~~vad v.e .Şük kında maarif ie§kilatına bir tamim gön - nadolunun şark, cenubu §arki ve şıınall 
1ii. adl:ndad dort;rkadaş dun Kü~k - dermiştir. şarki bölgesi okullarına tayin edilen öt 
mmi§lusta pa.şa a M . alın .. meyhanesine gıt- Bu tam;,.... .. aöra orta tedrı"sat okulla - retmenlerin sayısı 104 du- r. 

.er ve ora a ır mu et ra içmi~ - nndaki talebe miktarı Cümhurı·yetin i - Bu ders yılı b:ı.,ından ı" t.ibaren o··r.ret· 
Yarın 23 N~an Hakimiyeti M.illiye ve ~ zıddaki çocuk kütü'bhanesinde bir mera- d b dd lo ~~ • 

,Çocuk bayramıdır. Bu münasebetle )·ur- anı yapılacak: n ayni zamanda Bakım - ı dir A b ı d ş krü ~ v 
dwı tarafında old••,.,• ..... ~ -hrimiz _ evinde bir aergı· :.Mlacaktır. er • z sonra . un ar an . Ü .:· ile lan edildiği yıl 9674 iken bu yıl 115,301 men yetiştiren müesseselerin kadro:ı.ao , . ._. ............. - ı -..- Mustafa artl.Slnda 'hıç yoktan bır muna - 1 de de vann büyu .. k mera.sim ,,.._..,t ... cak _ .Beyaxıdda fnkilf.b Müzesi binasında k k d h"di b "" olmuş ve okul adedleri, dershane ıayıln- evvelce alınmış olan tedbirlere ilave o 11 

~ . .1 "'ı-- aşa ç~ ve çp geçme en a se u- .. . . ak 1 b. · ur 
tır. I da bir çocuk neşriyat sergisi açılacak, - k b. k h ü . 1mı rı ve oğretmen ihtıyacı da bu talebe ar- r esası ır surette tevsı olunmuşt · 

&yram mün ebetile bütün resmi da- gerek otobüslerle ve gerekse tramvaylar-- yu~e;e_ ~~ av.g~ ad~: ~tırd . tş ile mütena.sib olarak çoğalmııtır. Bugün mu:htelü müesseselerimizde 166 

!relerle okullar bugün öğleden 11onra ta- la çocuklara şehir dahilinde gezintiler t t':f., ~ •r_; ki ~a ~ eşaıa: da Şs~:- Fakat k13a bir zamanda hızla inkişaf namzed felsefe, 65 namzed Türkçe, 199 
il cak.lardır Dai tmI ktı y~ iel "b&Mj' 

0 
al ca l\tr tuafs er oün il a • ull - eden orta tedrisat miicsseielennin öğ - namzed edebiyat, 403 namzed tarih. 47! t yapa . "reler Çarşamba gü- yap aca :r. ru e ,r o up '.ıus anın st ne çu a- • d - i1 • 

nü okullar da Pertpmbe gu·· nü sabahı a - 23 Nisan Salı ve 28 Nisan Pazar ıün- k d .. ~ b 1 1 d rctınen ihtiyaçlan birdenbire karşılana- namze cografya, 68 namzed tarıh-COtı 
r- nnrn ovme6 e aş amış ar ır. f 240 ed · · ed 

çıl caklardır. leri Güllıane parkında çocukları eğlen - B k d h al .. marn~, bu yüzden bir kısım okullannu · ı ra ya, namz rıyazıye, 171 narnz 
Çoc k d . k l u avga,esndasm ·ıma r:ıey Maue f tub~t zın kadrolan. tedris unsuru bakımından tabiiye, 106 namzed fizik-kimya, 250 naJ1l u Esirgeme Kurumu, Çocuk Hnf- ırme üzere sabahtan akşama kadar 0 muş, masa.ar evrı •§, usta a ır • , d 

1
• 

35 
. ed 

tasında yapıl~cak merasimın progrrunnu muhtelif oyunlar ıertlb edilecek, fııkir h li d k . k .. t lik d d noksan kalrruı binnetice kendilerinden ze ısan, namzed resım. 5Cl namı 
h l ukl ı..~y ki ayğa yıyetre us el e sırtın an beklenen faydayı matlll:b derecede temin beden terbiyesi, 34 namzed musiki, ı24 
azır amıştır. ÇOC ara elbise d~ıtılacaktır. wça a a ır sure te yara annuştır. d d "k " b" k " hs" kt dit• 
Kurumun lstımbul Merkezi yarın ve Beyazıd, Kwnkapı ve Küçükpazar Ço H~dJ rin 1 b 1 edem.emişlerdir. Bu vaziyet karşısında ııamze 1 ış ve ıç ı ta il etme · e 

Ç cuk Esir.rl'emc ı:ubel·n· de hafta zarfında üt ~ 
1
ye. ekgcl en zla ıta melmurCarı tedbir almak (lzere ölh-etmen yeti"tiren ler ki bunların tutarı 2382 yi bulmakta.· arpmba günü öğleden sonra saat 2,30 o v ... m ecavız en ya a amış ar, yam ıyı e:t 6 .. ~ dır 

da Bey~lunchı Fransız tiyatrosunda iki muhtelif oyunlar tertib edecekler ve mın rnhpaşa hastanesine kaldırmışlardır. Ar· mGessecelerin kadroları tevsi olundu - · . . ~ ~ _ 
büyük müsamere tertib etmiştir. ı.akalarmda fakir çocuklara elbı.seler da- bede esnasında Mw;tafaııın kimin tara _ ğundan son senelerde semereli neticeler ~u suretle Mla:U ~ekfilclı: ?11a og-; 

Bu milsamcrelere fakir çocuklıir ge - ğıtacaklardır. fından yaralandığı araştırılmaktadır. alınmağa başlannuş ve yüzlerce salAlıi - retım kadrolarını uç dort yıl ıçındc :rn~ 
lccektir. Maaamerelerde Iıık, Boğaziçi Çocuk Esirgeme Kurumu Beyoğlu şu- -- - 7etli öğretmen orta tedrisat mtiessesele- cud kanuni mevzuata göre salahiye 
v Ş i Terakki liseleri talebeleri tara- besi Şişli Ha1kevi ile mU~tereken 23 N1 - M"lli Piyango yeni rine iltihak etmiştir. 2382 öğretmenle kuvvetleştirmeğe :imkAtı 
1.ından muhtelif dans ve eğlenceler yapı- sanda Mnksim salonlarındıi bir çocuk ba Yalnız 1939-rn40 dera yılında orta öğ- kazanmıştır. 
lacaktır. Her iki müsamerede de çocuk -j ıosu tertib edeceklerdir. Zengin ve fa - keşideleri nasıl rctim müessc.sclerimiz. yüksek öğretmen Ee:,ebi tabiiyetindeki talebe 
lara pasta, aandviç ve çikolata dağıtıla- kir çocukların davet edileceğt bu baloda yapılacak? okulu. Gazi Terbiye Enstitüsü, 'Oniver- Maarif Vekaleti alAkadarlara yeni bit 
caktu. 24 Nisan Çarprnba günü saat 10 Karagöz. kukla ve daha bir çok oyun ve Fransacıan getirtilen milli piyangoya site ve diğer yüksek okul mezunlarından emir göndererek ecnebı tabiıyetinde bU· 
da Franmz tiyntrorunda gürbüz çocuk eğlenceler ,gösterilecektir. a id otomatik dolabların monta] ve tccrü- mesleki salAhiyeti haiz 511 gençle kuv - lunanlardan okullarımıza girmek istiyefl 
m'C.labakası tertib edifuıiştır. Bu müsa - Kadıköyde Kızıltoprak parti binasın belen yapıinı~tır. Bundan sonra keşide- vctlendirilıniştir. lerin arıcak Vekillikten müsaade alın -
baka günü annelerle çocuk bakunı hak - , da çocuklar için iki müsamere tertib e - leracki ısabet şeklı bu yeni dolnbların Maarii Vekilliği orta tedrisat öğret - dıktan sonra kabulleri lfiıım geldiği hal-
kmda bir nrllsahabe yapılacak ve biJlıha- dilmiştir. F-atih kazası üç bin çocuğa şe- hw.-us.yehenne gore tanzım edilmiş bu _ menliği evsa!ını haiz o1an bu yeni ele - de bazı okul idarelerince bu hususun nıı
re bir müsamere verilecektir. ker dağıtacak, Bakırköyde Halkevi sa - Iunmaktadır. manlan tayin ederken Anadolunun şark , zarı dikkate alınmadı~ını bildirmiş. b1l 

Yarın sabah saat 10 da Eminönü kazn- lonunda da müsamere verilecektir. Ada- Buna sebeb de. halkımızın miJli pi _ ve cenubu şarkt ve şimali şarki bölgeleri gibilerin kabulleri için Vekfüetten bche-
sı dahilindeki rnekteb çocuklan ile ço - larda bayram merasimle kutlulanacak, yangoıa gosterdığı ragbet ve alfıka kar _ okullarının noksan kadrolarmı tamam - mehal müsaade alınmru;ı lüzumunu ebeJJl 
cuk kötübha~i korosu Divanyolundaki Kartal ve ş:ıe kazalannda da mütead - Şlsında ıdarcnın plyango i ~lcrine daha lamayı ön pl!na a~ ve bu suretle bu miyetle tamim etıru..c;tir. 
çocuk kütübhanc.sinde toplan.acak ve bu- did eğ'enceler tertib olunacaktır. 1 şümuliü ve mütekamil bir ~ekıl vermiş 
radnn Gülhane parkına giderek Atatilr- Şehrin muhtelif ıemtlerinde hafta i - olmasıdır. Universitede: Miiteferrlk : 
kiln heykeline huswt mera.sim i!e bir çe çinde bir ço~ ~lımesiz çocuklar giydiri • t Şı:mdiye ka-Oar dolablarm içlnc bütün 
lenk koyacaklardır. Saat 15.30 da Beya -herek sevindırılecektfr. bıletlerin tam numaraları yazılarak atıl _ Üniversite gençlerinden bir grup Yeni ziraat alet ve makineleri 

Meçhul bir şahıs 

tarafından bıçaklanan 
seyyar satıcı 

Maltepe istasyon 
makascısı nın ölümü 
aydın lanmak üzere 

makta ve keşideye bu mretle devam o - Bursa ya gitti mübaya ~ sı devam ediyor 
lunmakta idi Halbuki bu yeni dolablara Üniversite talebelerinden yüz kişilik Ziraat Vekaleti, Zirnat Bankasile mil~ 
büt ün bilet numaralan atılnuyacak .. sı - bir grup doçent Muhtenım'iıı riyaseti al- ı tereken Koordinasyon heyeti tarafındaJl 
fırdan b~lamak üzer.e dokuza kadar olan tında Bl.mıaya gitmişlerdir. verilen 25 milyon liralık tahsısatla Ziraat 
rakamları ihtiva eden on tane top kona- Üniversitenin hukuk ve iktisad fakül- Alet ve makineleri mübayaasına oevaJil 

Evvelki gece ~ vakit Tophanede 
Necatiıbcy aıddesinde 4r.a~ soka'kta 
bJr nda:ımn kanlar .içinde yatmakta ol
duiu g&\Hel'S hAdiseden zabll!:a ha -
benler ediJmh;t1r. 

Maltepede Basri adında genç bir lstas- cakur. teleri talebelerinden 150 kişilik bir grup etmektedir. 
yon rnakascı.sının kurban gittiği çok es -1 Bu suretle otomatik o'an beş dolab fa- da 23 Nisan tatilini geçirmek üzere bu - ........... ................................ ..... -··-···-·· 

V Rk'a yerine gelen memnırlatr, vli -
cwmrtün :muhtelif ,.erlerinden b1çakla 
ağır sıuretıte yarall ve buı &ebeıble de i -
:fu.deye gayri muktediT bir halde bulu
nan mecruhu. tle.rilal S'lhhi imdad oto -
morllJle Beyoğlu wtanesiııe kaldır -
mıŞardır. 

İlk tedav· ini mü!.e fkıb. kısmen 
kendhıe gelebi'en yaralının Tophanede 
Kapdçinde .O.ğirmen sokağında 33 sayı -
da oturan Emin adında bir seyyar sntıcı 
olduğu anlaşılmı§tır. 

Emin, evvelki gece geç vakit yatmnk 
üzere evine giderken, Aralık sokakda 
birdenbire meçhul bir şahsın hücumuna 
ul?t'adığını, mütecavizin karanlıkta kcn -
distnf gizlemeğe çalışarak bir tek kelime 
söylemeksizin elindeki Itocamnn bı c:aği -
le rutgele vOcudüne vurduğunu söyle -
miytfr 

Mecrufıun bu ifadesi Ü7.er·n~ harekl te 
geçen zabıta, meçhul carihi şiddetle aTa
maktadır. 

rarengiz bir ölüm hAdisesinin tahkika~- aliyete geçecek ve dolablarclan sıra ile gün vapu:rla Bandırmaya ve oradan ıa -
le birkaç gündenberi adliye ve zabıtanın dökülen numaralar yanyana dizilerek at 13,l(J da kalkan trene bağlanacak Uç 
geceli gündüzlü meşgul bulunduğunu bunların vücude ietirdikleri rakanı ik - vagonla İzmire gideceklerdir. 
dün ta!silatile bildirmiştik. • ramiyenin iEabetine esas tutulacaktır. Üniversitelilerin İzmirde iki iecelik 

Basrinin ölümü etrafındaki esrar per- Bu yeni çekil~ tarzı ikinci tertib pla- yatma ve yiyecekler~ Maarif VekUeti i-
desi adliye ve zabıtanın yaptığı t.abkika - nmdan sonra tatbik edilecektir. Önümüz le Dabiliye Vekil.eti uasında yapılan tc
ta rağmen dün de eeç vakte kadar kal - deki ayın yedisinde ilk keşidesi yapıla - maslar sonunda temin edilmiştir. 
dınlamamıştır. cak olan ikinci tertib p!An da geçen se - .............. ............................................ ... . 

BekAr ve kendi halinde bir adam olan ferki: gıbi üç aylıktır. R.yaseli Cumht.1r fi larmonik 
makascının bu feci alcibete kimin tara - 1 1kram.iye ve amorti nisbellcri de rağ - orkestrasmm konserleri 
fından ve ne maksadla uğradığı şimdilik bet ve alfıka derecesinde fazlalaştırıl - Memleketimizin iftihar edeceği bir 
bir müphemiyet içmdedir. ınıştır. hale gelmiş olan Cümhur Reisliği Filiır-

Bu esrarlı hadiseye el koyan alakadar- k monik orkestrasından ıayın İstanbul hal-
Jar, dün de maktulün uzun zamandanbe- Bir işçi İ i tramvay 

kının da istifadesini temin için bu or -
ri çalışmakta olduğu Maltepe ista.-syo - arztsrnda kaldı kestra 70 kişilik bir kadro ile 28/4/940 
nunda tetkikatlanna devam etmişler vı K d t k d tütfi d ı k ğ da.ki uruçeşrne e s en er n epo - da stanbula gelece ve ~a ı prog-
bu arada bazı memur ve müstahdemler - d 1 Et Ik" ·· t ğl d k' s i aun a ça ı~an em. evve ı gun ram - ram mucibince Beyo un a ı aray s -
den .icab eden izahatı a'~ışi~rdır. . vayla işine giderken, deponun önünde neması salonunda 4 konser verecektir. 
Dığer taraftan cesed uzennde otopsı dd tl k ist · ı· İs b 1 h lk h b · ı ca eye a ama emı§ ır. Sayın · tan u a ının a erı o ması 

yapacak. olan M~rgun .verf'r.e~ ~aporun 1 Atlamağa muvaffak olamıyarak yere için bu ;programı neşrediyoruz: 
da ta~kıkat ~yr_ı Ozerı~de .m.uessır ola - l düşen Etem bu aefer Bebek istikametin _ 29 4 940 sa.at 21 .~e ~et: l.'rnst p~~torlus 
cağı \ e h~dısenın mah1yetmı aydınlata- den gelen diğer bir tramvnyla gittiği Bcethoven : 3 üncu Leonare uverturu. 
cağı tahmın olunmaktadu·. t d k 1 " ,,,. bu "'uretle Beethoven : o mc1 piyano konçertosu, ml ___ __ _ ___ ramvayın arasın a a mı:ı- - ., 

1 
... 

' f · b" k"ld ·ı i t· tıemo maıor. ecı ır şe 1 e ezı m Ş ır · Solist : Ferdi statızer. 
Yaralı işci ifade vercmiyecek bır hnl- DİNLENME 

Şelıir işleri : 

Ber'in Eilyük Elçimiz de Beyoğlu hastanes:ne kaldırılmıştır. Brahms : ı inci senfoni, do miı1ör. 

Keşif AlayL.. Gungı .. chn FJl e
r ine nazire olarak ç vrUen ve 
milyon.tırc" dulat:ü nuıl ola ·ı · 
Dünyanın 9 ncu harikası 

ônnmnzdeki Çıırşıımblldan itibaren 

.ALKAZA.B 
Sinemaslnın şeref programl 

olarak başlıyacak 

Son Posta 
Yevmi, Siyasi. Havadis ve Halk gazetesi Zabıta kaza etrafında tahkikat yapmak - Wagner : TannhA.user \lVertfirü. 

Al"n~n·•aya gitti tadır. . .. 1'/ 51940 Saat 21 de Şef : Ba.sa.n Fm,t Alnar Yerebatan, Çatalçeşıne soıtat, 25 
Bir müddet evvel mezunen şehrimize Beet.hoven : r; inci senfoni, do minor. 1 S T A N B U L Kültilr lş'~rl : 

Bugiin kız talebe yurdunun 
açılıf töreni yapılacak 

Wa.gner : Triötan ve İsolde'den prelüd ve 1--------------_.I 
gelen ve Ankaraya giderek hüktbnet er- Oç katlt bir evd~n aşk ölümü 

kanile temaslarda bulunan Berlin büyük SOkag"' a düşen kadın Solo 4aı1 : Sem1ha. Beraoy. 
~1çimiz Hüsrev Gerede dün gece semplon DİNJ,ENME 

Cümhuriyet Ha!k Partisi tarafından ekspresile Berline hareket etmiştir. Kumkapıda Cemre sokağında 2 nu, - Puccinl : Buttertıy opera&ndan ar 
Cağaloğlunda tesis edilen kız taL be yur- Şeluimizde de ziraat n:aki l '!leri maralı. evde oturan seyyar satıcı Serki - ya (Anneciğim seniJ . j 
dunun açılJf t&reni bugün yapılacakt.ll'. .sin karısı Nazik dün evinin üçüncü katın- • : T05ea operasından Tos-

-- - --- - kursu F.çı'·yor ca'nın duası, İtalyanca 

M d 
. ..., d daki pencere camlarını silerken müvaze- arya (Ben dalgın göz _ 

Ü 31UmUmilİfi9 ayet Ziraat VekAleti 2~ Nisanda şehrimiz, nesini kaybederek sokağa düşmüşlür. lerle >. 
İstıu:ıbul C Müddelwnumlliğinden: t.stan_ Bm sa ve Adana ziraat mekteblerinde zi- Bu sukut neticesinde bacağı kırı1an .. : Butt.e.rny opera8ınd:ın 

buldıı. bulundulu anla.şrlan Hop& hlı.klml raat makineleri makinist muavini yetiş- , kadın tedavi edilmek üzere Ha~ki has- Cesar Fra.nok : Senfoni, Re mlnöc. 
Şevk.et Al~ manuırı. :-Umi müra_ tlrmek maksadile lrun.1ar açacaktır. 10 tanesi'ne kaldırılnuştır. 3/ 5 940 Saat zı de Şef : Emst Praetorlus 
caatt. Hazirana kadar 45 gün devam edecek -----·----·- A. Adnan Saygın : Dlvertimento. 
................ -.................... ........................ olan bu kurslara köylerden seçilecek gür Poliste : Ulvi Cemal Erık1n : Bayram. 

büz Ye tahsilli köy çocukları alınacaktır. Tschikowslcy : cevtz kıran süviti. 
Dunya ımtlıurirlerinden tercumelcr 

seri 1 : S4 

Anton Çehov 

6No. Koğuş 
Çeviren: 

lluan Ali Ediz 
Remzi Kitnbevi 
Fiatı 50 Kr. 

Hasan Fent Alnar P:.relM ve iki dans. 
:i-..ars nrildavimleri leyU o1acak ve iaşe Bir adam deni2 e ~üştil Neeil Kiiwn Abm :. çırte tem. 

]eri ZTaat Vek!letf tarafmdan temin e - ~,,, .. nrl d Cih .. h 11 . DlNLENME 
dilecektir. ~~.aş ~ annurruı. ma a esm - Dvorak : 5 inci senfoni, MI minör. 

de Karadenu .10kağında 11 numarnlı ev - J . Straus.~ : vıyana ormanından ms.aallnr. 
H arriy ctiebediye tepesi meaire de oturan Hüseyin Avni dün, Beşıktaş 4/ 5/940 saa.t ıs,30 da Şef: Da.san Fert& Alnar 

h9line getirilecek vupur iskelesinde dolaşırken müvazene - Verdi : Talihin kudreti operası üvertürü. 1 
Vali ve Belediye Rel.9i Doktor Lötfi ıini ka)"bederek denize düş-nıi4tür. Cemal Reşid' : Karagôz; tt 

Kırdar Hürriyetiebecliye tepesinin me - Etraftan yetişenlerin yardımile güç - O<ıu.nod : ırauat nfs=n bale m.uzlğı. 
sire haline kon~ını alakadarlardan llilde boğulmaktan kurtulan kazazede Tschaikowsky : 4 üncü .enfoni,. Fa minör. 
istemiştir. Kırk amele bir haftaya kadar denizde kaldığı müddetçe fazla su yut - N o T : 

burasını temizliyecek Cuma itinü de bu- tuğundan tedavi edilmek uzer~ Beyoğlu Bil'etler Saray sineması kişesinde11 

"-~---------------1 ras• halka açılacaktır. lıastanesıne kaldınlmıştır. ahnaccıktır. 

Gazetemizde çıkan yazı ye 

resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir· 

-····-
ABONE FIATLARI 

1 6 3 
Sene Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 750 400 

YUNANİSTAN 2340 1220 710 

ECNEBİ 2700 1400 800 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştırmek 25 kuruştur. 

1 
AY 
J(r. 

150 
270 
300 

Gelen evrak geri verilmeı.. 

i lanlardan meı~uliyet alınma:I• 
Cevab için mekttrblara 10 kuruşıuk 

Pal ilavesi lfinmdır. ·························· ...................... "' .. 1 1 ' : Posta kutusu : 741 stanbu f:: 

Telgraf: Son Posta 
• Telefon : 20203 : 
; .............................................. •'" 



SON POSTA 

• 
lya t ne 

1 Hıdi.teler Karpanda 1 
ŞUNDAN BUNDAN 

Çorap muelui cBir zarfın üzerindeki pulda yuvarlak 
bir damga gördünüz mü, muhakkak mek

Bir hafta evvelki gazeteler yazdılar: tub dahilden geliv<>l'dur. Fakat nereden 

Jl 1,••tt -~•kl • • J JA t • b • cAncak iki tip kadın çorabı imaline geldiğini anlıyam~nu:. Çünkü o yu-

LV.l U et l erzn Cluul Ve Çe lR lT m~:~:~e::~··gazeteıer yudııar: :~ak damgayı okumak mümkün deıtı1-

'1ıeşgu/f gefi esnasında İtalyanın sesini bi~;:~;~pl::m:
0

::.: nıi;::::u::::: ışi mernk .tm.dl • k l karar bir ay daha gecikecek olursa gaze- Mektubu dostum Meraklıya gösterdimı 

g lİ. se tmesine intizar etmek tabiidir teı::,:;:up~;.:~!a:: yetnıiı çeş;d De!~~~:.;:;1' ettim 
kadın çorabı mevcuddu. Verilen bir ka- - Şimdiye kadar merak etmedin 

:··· _...... Y A Z A N ·---... -----
!Emekli general JI. Emir Erkilet 1 
j " Son Posta ,, nın askeri muharriri ! . •--....:.-......... -·-... -............. --.-----· .... -----·-·= 

rara göre çeşidler bundan b5yle yedi yü- miy.di? 
ze çıkarılacaktır.• · - Merak ettimdi amma, ben onların * damga olduğunu bilrrıiyordum. Nasıl olu-

Hamal kavgası yor da, her mektubun puluna bir damla 
mürekkeb damlatabiliyorlar, diye me

Vak'a Kadıköy vapurunda cereyan rak ederd m. 
etti: * Mcktebliler bayramı Vapur köprüye yanaşmıştı. Birinci 
mevki salonun kapısı önünde duran bir 
erkek etrafına bakındı: :lcktebliler bayramı başlıyor: 

- Hamal yok mu? - Acaba muntazam o1acak mı: 
Dedi. 1ki hamal birden koştular; bun- ... Acaba mektebliler bayramdan 

Iardnn birine ~erde duran eski model iki hakkile istifade ettirilecekler mi? 
kulplu bavulu gösterdi: .. . Acaba intizamsızlık göze çarpnu-

- Bu çıkacak. yacak mı? 
İki hamaldan biri bavulun bir kulpu- Diyeceksıniz ki: 

nu, öbürü öbür kulpunu yakaladı: - Hele bayram yapılsın, bitsin, noksa· 
- Beni çağırdı. nını. fena bir tarafını görilrsen o zaman 
- Sıra bende. söylersin. 
- Sen bırak. Ben de bir f1kra anlatacağım: 
- Sen bırak. cNasrettin Hoca, C'ğluna testiyi ver-
Yakaladıkları kulp,an çektiler. Her miş, ve bir temiz dövdükten soma: 

1ngı1tBrenin Akdeniz donanması Mattada iki kulp ta koptu. Bavulun sahibi bavulu _ Şimdi git. demiş, çeşmeden su dol-

~ 2? tarihli Son Posta'da çıkan cİtalya lehinde yazdığı bir makalesi olmuştur. için cMukadderat saati. henüz gelmiş de yakalayınca omuzuna aldı: dur getir. 
a· lstiyor?. başlıklı yazımda cbelki hiç Bu gazete, müttefiklerin ~bluka faaliyet- ğildir. Çünkü milttefiklerin İskandinav- - Kavga bizim bavulun kulpları üze- Görenler Hocaya: 

ıtır Inemleket ve hiç bir hükfunet reisi j ıerinin İtalyayı rencide etüğini yazıyor yada yeni bir cephe tejklli ile me~gul rine imiş: kulplar gitU, kavga bitti. - Canım Hoca, demişler. ne diye ço· 
alya Du k d ık f ·· Dedi. Bavul omuzunda vaı>urdan tıktı. it ol ve _ ~e _a ar. aç v~ te .erru~t- j ve ayni zamanda İtalyan milletinin Ak- oldukları şu anlar onlann, İtalyayı ha • _. cuğu dövdün. 

111t...ı arak ~şunduklenni ve ıstcdıklcrmı 
1 
denizde mahpus kalm.ama.k ıçin büyük fe .rekete getirebilecek ve onun istedikleri- Hoca ce\•ab \•ermiş: 

-v~ eın l d t b ı Camekfın önünde 
lnlUnj emış •. cm ş ve un arın u-

1 
dakArlık1ara katlanznala muktedir• ol - ni ona hemen bahşettirebilecek, zat gün- - Testiyi verip çeşmeye gönderiyo-

1 yetle ne gıbı şeyler olduklarını an- duğuna dair olan MUMOlintnin sözlerini leri sayılaınazl 1ngn· d Karı koca Beyoğlunda bir mağazanın rum. Testiyi kırarsa füye dövdüm. 
atnıı~tım. İşte şimdi de elimdeki bir ga- . . b"lh Alın arh. ~z on~asınm ,..ı '- d d-ıeted . 1 hatırlatarak şöyle yazıyor: c"Bız emelle • ı assa an ava hilcumlarıle az çok önünde durdular. Kadın camekandaki, - Testiyi kırmadı A.lı Aırsay ı ov-

tesis ed~lkumişyorul m: PMussolm~ ~rafından rimizin bu tarzda ifade edilmesini alkış- hırpalanmış olması ihtimali de İta'yay1 mankene baktı: mekte haklı olurdun. 
1_ e ı o an opoJo d'ltalıa cMu - . d h h ~ . . •. . Onun ... ~en·nde olsaydım. kendimı· Hoca ""''lmüc:· 
ıtaddnr t t• b lıklı b" k 

1 
. d ladık fakat tarih alkışlarla yazılmaz. Biz er al are.ı>ete geçırebılecek olan umıd· - ., c.- y· '" a saa ıı. aş ır ma a esın e: . .. _ . . me.s'ud addederdim, dedi. son moda ba- - Testiyi kırdıktan sonra dövmüşQm 

ı •.. Bizim milletimiz gibi büyük bir mil kılıcın altından daha kıymetli olduğuma lere scvkede.mez; çünkü :muttefıklerın har elbisesi gi~. neye yarar kih 
let kendi evinde (yani Akdcnizde) kon - ve hiç kimsenin kavi bir ka'bfa tehlike- deniz k-uvvetlerl İtalyanınkilerine pek Erkek te baktı: Diyeceğim~: 
tro!a t:ıbi tutulmağa hiç bir zaman rnzı yi göze almadan tarllıteki mevkiini mu- çok üstündür. - Onun kocası olsaydım, kendimi Muntazam olmasını. çocuklann hakki· 
0lnıaı. Ş"mdi ise seslenen ve araynn, dur hafaza etmiyeceğini biliyoruz., İtalya bir harb ihtimaline karşı hazır- mes'ud addederdim, dedi.. hiç konuşmaz le istifade etmeleri imkanını hnnrlama-
(ak emrini veren, karantinaya tabi tu - Görülüyor ki Akdenizde, Tunada, Bal- !anmakta hiç bir şeyi ilımal etmemekle da. yı baştan dilşilnelim. Sonradan: 
a.n, kontrol eden ve bu suretle çabuk kanlarda ve Yakındo~uda sulh istediği - beraber onun için harb ihtimali daima * - MektebUler bayramı iyi o1madı, ço-

~Zulan eş~anın ziyanını mucib olan ab- ni ve sulh için çalıştığını hep öne süren bir ~arta muallaktır; bu §art. müttefik • Posta damgaları cuklar istifade edemediler. 
kanın ezıyetlerine katlanmadan Mas - İtalya şimdi birdenbire harbci görün • lerin, onlara karşı İtalyanın müdahaleı;i Demek neye yarar ki! 

&uad Tr" k ı d Okuyucularımdan Cemil Şen'in bana r:J :fJ, 
ı~-ı an ıyesteye gıtme ·, talya an meğe baş1amııtır. ile kolay bir zafer elde edilebilecek ka - "'ı~~ ..... J'll, ... ·'l ı.cı. y k d B dd ı yazdığı mektubu hülAsa edeyim: u ,....,..~ .. r,ı.., 
~a~~ m~u~ up a- ~n~~~ğukg~cl "R ~~f~~cl~d~ili~~~~~~~~=====-~----~=====~-=~=-~~~~ 

tane tedb" ı ·ı'L. ..... mesı, o - ., ~·· c ~ ır er ı.ıı .•. > • M · 1 ltalyada. böyle bir §artın vukuuna em - B ı b · ı • • d • • il 
Görülüyor ki İtalvada on seneden faz- r nyayı acarıstan a ve Macaristanı . . . 1 . . un arı 1 1 yor mu 1 1n1 Zıt' 

la b" ~ . Yugoslavya ile -her ne kadar ınuvak • nıyetle ıntızar o unduğu ıddıa olunamaz. 
ır zamandanben hep aym nakarat o · 1 ·· · · ltzı· h t kat olsa da- uzlaştırmaya çalışması ve nun :içm t.alyanın, muttefıklerın baş • 

ı vuzu la tekrarlanmakta ''e talya . . l , . · MU t · · d b. D d H · 
.\kdenizle bunun mahreclerirıe hakim 1 Yunan~stanla da karşılıklı dostluk vü~u- ı.a:ına bır ~e ta ya har~ı çıkarmak ıst~ ş erı seyyaresm e ır sene I ör Uncu anrı ve 
Olınağı açıkça istemektedir. Nitekim Po- de getırerek bu suretle Ba1kanlarda Şl - mıy:c:k~en bazı te~eddud anlann~~n -~- kaç gUndUr ? 14 rakamı 
Polo d'İtalia gazetesi yazısına devamla imal ve şimal doğudan gelebilecek tesir zanu ıstifade etme.ği daha çok düşunup Müşteri J- it seyyaresi d b" Fransa kralı dördüncü Hami Birinci· 
§Öyle diyor: cİtalya gu-ne<=>n batmasile ve istilalara karşı cepheler vücude ge • emel etmesi akla daha yakındır. Onun i- '-'zim c .~1 ~rı.._, n e _ ır kAnunun <>n do" ... dün-=L .ftlnünd"" d~n ... 
Çık y· • . . · ··u f'kl . "ddt f h h . sene ıuı gun erımıue 4332 gün surer. a • \;U. &"" , "& ... ..,. 

rnası arasındaki zaman zarfında araş 1 tırmek yolundaki gayretlen hep yan ve çın mu e ı cnn cı 1 ve çe ın er. angı Eğ d · nnı d" d 10 tur ve öldü1"'1 tarih de H Mayıstır. t - . . . . . . . • t er ora a ırıs ar vara. l.lnya a ya- 6"' 
ltır.a yapılmasını meneden beynelmilel gerılerını tahkım etmek ihtıyacından do· bır meşgulıyeti esnasında talyanın se - §lllda olacnk bir 90Cu.k orada üz yirmi Tuminin fransızca yazılıflll& göre Hen-

\anun ların bahşettiği imtiyazdan bile! ğar .. Filvaki. İtalya A:fr!kada. Ak ve Kızıl si.~~ yükselmesine intizar etmek pek ta- yaşında bulunacaktır. y ri de Bouroon, on dört harfiid r Yaşa • 
ilıldırumdur. Okyanuslara açılmış kapı . 1 denızlerdekı emellennı tahakkuk ettire • bııdır. * dığı müddet dört defa <>n dört sene. on 
ları 'bulunnuyan bir millet büyük bir 1 bilmek için milttefiklere karşı tehdidle- I Bununla beraber Çemberlayn'in 19 Ni Kesik saç modası dört hafta, on dört gündllr. 
'ltı..IUet değildir. Bu hususta Portckız İtal- ırini -Habeş harbinde olduğu gıöi- ica- sanda Avam Kamarasında, İngilterenin Kesik saç moduının bu asırda çıkımı * . 
l'adan dana serbesttir., bında azamt hadlere kadar çıkarmak ih -ı Balkanlarda sulhü idame etmek arzusu • olduğunu zannetmemelidir. Frnnsada ilk 55 Sanlİm boyundaki adam 

Giornale d1talia gazetesi de Akdeniz tiyacındadır. Bunu yapabilmek için do na tercüman olan. hakimane ifadeleri defa on altıncı asırda kesik saç moda ol- Dünyanın en küçük dlcesi 19'.!.6 sene ,. 
~elesine tnhsis ett:ği yeni bir maka - İtalya Adriyatiğin öte tarafından emin ile Fransız başvekili bay Reynaud'nun muş ve yirminci ur~ kadar, yani d&-1 a- Binde Am.erLltada ölmüştür. 'Boyu 55 san· 
~ e cHiç bir milletin! Akdenizde İtalya olması iktiza eder. ayni gün Fransız Ayan meclisi dış işleri sır içinde ayni moda on defa tekrarlan - tim o!an bu cüce 88 yaşına kadar yuşa .. 
d lldar ~ayati menfaatleri olmadığın. kay ~te !taıyanın Sovyet Rusyanın Bal • komisyonunda yakmdoğu ve Balkanlar mıştır. Onuncusu bundan on bef, yirmi m1f, iki defa evlenmiş ve her iki se!er de 

eylemekte ve cFransa ve İngiltere: tara- kanlara doğru yürümeırini hayaU men • hakkındaki mühim beyanatından istifa • sene evvel olanıdır. kansından boşanmak suretile fl)Ttlmıştır. 
~~ü~~~ta~~~~~~ı~~ne~p~~~Wü~~~-~ed&~~~~m~~~~~~-i-;-~-·~·-~··~··~-~--~-·~-·~·-~·;-:-~·~==:·~~-==·:-:-;·;-=-;-;-=··;··;-:·;-;··;··;··;-=·;-:-;··;-;·;··;-;-;-

:11 tahakküm sisteminin ehemmiyeti- sinin başlıca 9C'bebi bundan ileri gelir. talih listesi etrafında mütte!iklerle uyuş
~ büyük bir kısmını kaybettığini, çün- Bununla beraber -İtalya gazetelerinin ması, bize onun menfaatlerine en uygun 
hıtn lnuhtemel bir ihtilılfda İtalyanın mü- tabirince- cTarihin ve harb bölgeleri - 'bir hareket tarzı olarak görünmektedir. 
bu ~denizaltı (1) filoları ile uçaklarının nin ortac:ında bulunan İtalyan milleti. H. E. Erkılct 
l<t ~k !mkAnlara malik bulunacağını. 

dia etmektedir. ( Samsun Halkavi fotograf sergisi ) 
ı:lılli~ve~n~~~~~ ~----------------------------
d:,,.1 hır taraftan böyle yazmakla beraber Samsun, (Husu-
~er laraftan İta1 yanın maksadının Ak· s!) - Halkevi salo
lı eı:tizde hakimiyet tesis etmek olmayıp nuni:ia açılmıf olan 

2 
etkes ıçin bir müsavat ve hürriyet re • fotograf sergisinde 

R.tı~ kurmak olduğunu ve bu şeklin Fran eserleri teşhir edilen 
;'un ve İngilterenin menfaatlerine daha amatörler arasında 
1~ olabileceğini ileri sürüyorlar. birinciliği Mehmed 
•F'r l t • Başarır, ikınciliği l>ar ansa i e ngiltere. Akdenizdeki im-

.. atorıuk menfaatlerini herkes hakkın- Rifat Akar ve üçiln· 
\( 'tatb k cillilğü de Rıza Akpı-
l ~ edilecek bir hürriyet ve işblr - narlı kazanmı•lardır 

'fejımile daha iyi müdafaa etmiş ola - ,. 
Caki Mehmed Başarırm 
~rdır. Bu sayede sulh ve medeniyet birinciliği kazanan 
,..., z bu deniT.ıde dE'ğil. Avrupada da e- fi · i k 
·<..ı.ı:n h;'f surette temin edilmiş olur.. fotogra sın ° uyu-
~ cularımıza sunuyo-

aknt son günlerdeki İtalyan ncşriya- ruz. Görüldüğü Uzere 
ta~n en ehemmiyetlisi gen!! Popolo d'İ - eserde çok güzel bir 

~gazetesinin İtalyanın harbe girmesi foto tekniği vardır ve 

tn~1 l Rıiyftk den1zaltl 24, -orta 34, ildlcıüıt ao, manzara 'ok 18nt.i-
Yn dentmıtı gemtst 7. midir. 

" HRklkaten mea'ad 
Olacak mıgım?., 
Bir genç kız müstear adının ilk 

harflerile bayan cS. C.> diyor ki: 
- cEvlenmek üzereyim. Beni saa • 

detin beklemekte olduğundan şüphe 
etmekliğim için ortada hiç bir sebeb 
yok, fakat i§te gene kendi kendime: 

cHaldkaten moo'ud olacak mıyım?, 
diye sormal.."tan nefsi.mi alıkoyamı • 
yorum. 

Nişanlım. oldukça sık münasebette 
bulunduğumuz bir ailenin çocuğu • 
dur. Fakat aramızda :Cazla tanışık!~ 

yok. Düşünce evveıa aile reisleri ara· 
sında başgöstermiş, arada menfaat 
birliği, münasebet. görlHmüş, fikirle
rimiz alındı, dilşil~yi aykın görme· 
dik, ıbir günde karar verlld\ iste ev .. 
Ienmek üzereyiz .. , 

Genç kızın •kendisinin de söylediği 
gibi saadete doğru gitmekte olduğun· 
dan şüphelenmesi için ortada hiç bir 
sebeb yoktur. 

Bir yuva kurarken başlıca üç nok -
taya dikkat ediniz: 

His birliği var mı, seviye rakmlı -
ğı var mı, üstelik menfaatlerde mu -
vafakat görülüyor mu? Temelin sa • -
lam olduğuna hükmedebilirsiniz. ~'!c 
evveli kök salmamış olsa bile arka -
dan muhakkak gelecektir, gelmese 
dahi yokluğu duyulmıyacnktır. 

* Bayan Samiyeye: 

- cSevgi ve nefret a~rnl kalbin i -
çinde yer alabilir mi • dif9rsunuz. 
Mümkündür, fakat bu knlbin sahibin· 
de mutı ak 6'\ll'ette cmü vazmesizlih 
de vardır. 

TEYZE 



6 Sayfa SON POSTA 

( BepktQf - Altıııor dıı, V~fa. - Altııy maçlarındoıı iki güzel enstantant 

Beşiktaş A. Orduya yenildi, 

Nisan~ 

J ( ac a • 

Gal t s ray G. ir iğini 
1 - O mağliib etti 

Fenerbahçe birçok fırsatlar kaçırdıktan sonra 
Muhafızgücü ile 2 - 2 berabere kaldı 

Cumartesi günü karııla§an Fener - Gençlerbir1iği takımları bir arada 

Ankara <HuausiJ - BU8ün 1'I Ma.yı.s sta. uzaktan blr şütlle beraberlik sayısını yıı.P • Vefa Al tayla berabere kaldı 
. dında yçıla.n mmı kiline rnaçla.n tçin 30.000 b. ı; 

Çok Dnzeı bı·r oyun oynadı Beşı•ktaş :~r:~~==· !~=·ç Muhafızla, Fe - ga~~~~ı:.ınci~:l~b~~k:~~l :~~ar~::::t~--Altınor 
biri 

' deM~=~ub~~=:nLs~~=~~:;!: P~~nbı~::ıı~!a h~z!ıı::~· her iki taJetı 

l• ı-~evreyı• 3 /11111 o mau-ıuA h bı·ıı·rmı•ştı• =dUk =~ ~~r1n sağ aç~ı K. Fikret ~~~d~~!~eb~~~~~il;ng~~!! ;'irSU). U 90 aç 1 el dakikada Fcnerın golunu yn.pmağıı mu~ 
. . Fenerin toplu olara.k yapt.ığı bir hücwn • !ak oldu. Bu sayıdan sonra Mu.hnfız taltl • 

Altay 800 maçını ctün ~f stadında, bir- . büyük fırsattan sonra oanlandl. Sık sık Al. d& Muhafız kalesi fena ha.ide kar~ı. 33 ün. rnında daha büyük bir canlılık göze çarPı. 
kaç bin seyirci önünde, Vefa. ile JÇtı. Oyu. ı , tınordu kalesine kada.r inmeğe başladı. Şe. cü dakika.da kaleyi boş yııkalıynn Melih Fe- yordu. Bu çalışma da semeresln1 gösterdi 1' 
rı.a Vefa başladı. İlk daıkıkalıırda iki tnk.ım retin ve Hakkının yaılcaltı.dıkları !ırsntlanzı nerln ilk: golünfi yapma.ğıı muvaffak oldu. Ali Rızadan pas .alan İbrahim 39 uncu dıı.-
Ga. dağınık bir oyunla birbirlerini JOk}uyor- -..., kıaQIJWlı Alt.ınorduyu ağır bir ma.ğ.ltlblyet. • Fenerin hA.kim oyunu ne lbiten devre 1-0 nt 1 kikııda ıkinci golü yaparak gene beraı>erU.. 
ıa.r. tık tehlikeyi Sulhi yaratt.ı. Altay mfıda- ten kurtardı. Altıoordunun bir hücumunda ha.yete erdi. ğl temin etti. Oyıın da 2-2 berabere bitti· 
ta.ası kurt.ardı. Bunu Velınibın l'fuJ&1 blr pa. ~k.atıano.n Taclnln biraz ~a oyuna gir. İkJncJ devreye Muh'a1ız taxunı pek hfıklm Fenerbahçe: C!had • Ali Rıza, Orhan..Ô-
81nı tüte tıahvil eden Altay sol açıtının hü _ dıği bir anda Beşikta_-ş aleyhıne bir faVUl ol- bir şeklide başladı. Sağdan ve soldan hü • mer, Esad; M. Reşad _ K. Fikret, Yaşar; ?Jt" 
cumu .t.a,kJb etti. Top a.vut oldu. BU' dakika du. Sol açık Ham.dinin ortalo.dı~ı topa mil - cum yapan Muhafız 8 inci dakikada sol açık lih; Bülend; Lobib. 
sonra kale önünde t.opa vurarnıyan byes bir keınmel bir vuruş yapan Said 28 inci dakl.. Turgudun ortaladığı topa yetişen İbrn.himın (Devamı 9 uncu sayfada) 
101 tıraatuıı heba etti. tıd t.a.ra.f da müsnv1 kada Altınordunun ilk gollinu yaptı. 
hucum eıtlyor, fakat kale ont\nde müessir ı.o ~ltlb vaziyeU!. düşen Beşılcta.ş iki da- d1 Beşik~ müdafaasının .topu blrbl.rlne bı_ orduya geÇıtiğl zaman da oyun Altınordunu1l 
olamıyo!tar. Ve!& da.ha. muntaam hliıeum et kfta suren bir tazyıkle Altınordu kalesini .ra.k:me.sından 1.c;tifade ederek güzel bir ııUt 4.3 gallblyetile bittl. 
tiğinden All.6.y ıkaleı!ine tehlike olma.ta. baş.. mfithiş ~lr çember içine aldı ise de heyecan- çekti, topu direk kurt.ardı. Hemen soldan hü Altınordu tnkunını dünkü parlak ve cid• 
ladl. Necib kalecinin vak:it.liz oW.,ında.n ıs. Iı lblr mtidafas.dan sonra Altınorçiu bu tehll. cuma ~Iıya.n Beşiktaş İbrahimin ortala - den enerjik oyunundan dolayı tebrik etnıe1' 
tlfade edemedi. Topu dışarı a.btı. keli daklka4arı atlattı. dığı topla Şerefin şütlle ikinci dakikada ilk lazımdır. 

İkı tanı.1 da çok durgun oynuyorlar. Ne Süra.tJi hareketlerle tekrar Beşiktaş kalesi . 1unı, doğru d.ürftst blr l>&8 Te n.e de ıüzel bir şüt iç.Ln teh!like teşkil eden Altınordulular gene golü yaptı. Beşiktaş golden sonra oyunda Altınordu: Necati • Zıya, Halim - Fe dil, 
cormei. mümkün dıetll .. Veha.t>m bir pasın. Said vasıtasııe S6 ncı dakikada ikinci golle. katı bir hA.kimiyet tesis etti. Bir müddet ~urullla'h, Ali - Namık, 5ald, Mıızhar, A 
dan İlyM gene istif~ edemedi. Altay o • rint yaptılar. müdafaa halinde bocalıyan Altınordulular j amd · 
yuncla hafif bir hA.kimiyet kumıqa muvaf. Gittlkçıe fevkallde bir oyuna ba.şlıyan Al- her fırsatta .Hamdiyi düşünfiyorlardı. Nite - .~eşlktaş: Mehmed Ali - Taci, Hüsnü "' 
fak oldu. Ve.babın so~n çıekt!li gü3el bir uıordululnr devam eden güzel btr anlaşma. kim uzaklardan kopup gelen topu süre süre H.":5eyln, Ri!at, Feyzi; Hayatı, Hakkı; J3e-
4ut ~n bir kıırıt üzerinden dJ.'61.n kaçtı. n.n sonra topu merkezden Hamdiye geçir _ Be.ciikta.ş kalesine götüren Hamdi yere düş.. dıi, Şeref, lbrahi~. 
Bunu müteakıb İzmlr blr korırıe!' daha ka. 1 d.Lle:. Sol açık Ham<linln ender görfillır bir tüğu halde pasını vermeğe muvaffak oldu. Hakem: Tarık Özerengln. 
zandı ise de ist1fade edemedi. Arltuından 

1 

şutu çok uzaktan direğe \'Urduktan sonra 42 t.ışrnl la N ık 11 1 1 Ömer Be inı 
hu ~ h1 k 1 .. · d ldk d 3 "- .. d t . Hemen oraya ye ş o n am ne Vefanın lblr <ıuınunu ııur& m orner e ncı a. n a uııcu e a B~ıktaş kaıe..~ıne .. .. .. . _ 8 

kurtardL Top Vefa kalesi önlerinde oynanır- Vefalı bir oyuncu A!tay kalecisile girdi. ~ktaş İbrahlml sol muavine Fey_ dakikada Altınordunun • uncu golunü guzel eşiktaş Halkevi kır koşusu 
ken blrl.nci devre 0-0 beraberlikle netice.en_ çeki§iyor z1Y1 301 açığa almak lüzumunu hlss~erek l'ir şekilde yaptı. ı ıı 

bu .. tu·· n Beşiktaş HnJkevi tarafından terıtlb ed1 e 
di. .. müdafaa.sını takviye etti. Devre de 3_0 Be- Altınordu 1utboliin ioab ettirdiği kır koşularının 4 üncüsü dün 5.000 metrcJll 

İkinci devreye Altay başhldı. Vehabın gü_ Hakk~ guzel bir hamleAl~e veı:ını~ i~nrl §iktaşın mağl~iyetlle bitti. enerjiyi 6arfederken, Beşiktaş sinir içinde bir mesafe dahlllnde yapılm~tır. 
zel bir n<>cımı Hulu mUdafilere kaptırdı. Ve. 

1
golunu yaptı. k Topblrd Y tı· esı onl. Oyunun b"' 01 nma.slle Saidden '"""'" al"n Ham d falıl dd tehlikeli h - m1 1 erlrule oynanır en en uzun ır vuruşa - .... ~ .. bulunuyor u. 28 atletin girdiği bu müsabaka Beşiıttllf 

lar. ~it.ay ::;esi bir «Qrne~umü;~ül~J~Y:ı : 'İlyasa geç~l. Beki kolayca. geçen İiyasın üze. Oyun, dakikalar ilerledikçe h_:ır~retll ~l~ klübünden başlamı.,, Yıldız yokuşu, Ihlamur-

lat
" v f k-'est . v hab to r1ne ık~ Safa fırladı ise de topu tutama_ Milli kUmeda puan vaziyetı' şekU aidl. Beşiktaş takunının butun enerJlSI dnn d\Jlaşılarak Halkevi önfinde bit.mlŞ .. 
.... e a '"" ne ınen e pu aya - . ki Şe ı k ğ d fail t tt ğ d b f t d .. 

1 
il dı. Ilya.s boş kaleye topu sokarak beraberliği kesil.miftl. Fakat 17 nci da kadn. re o • Ur. 

0;~u~ a u u un an u ırsa a 0 m ş temin etti. İki ta.rarın canlı hücumlarına rağ Ga. Bera. Maf. Pu. layca &tlntt~ı Altınordu müdafaasını geçe. Neticede, Artan bu mesafeyi ı~.32,2 da "' 

Ömer1n Vefa kalesin ç kt!ğ' frlk1~1 Va men ba.şka sayı yapılamadı ve maç 2-2 be. Gençlı-rblrlll'i 3 O 2 11 rek ikinci golü yaptı. klkadn koşar.ak birinci olmu.ştur. İkinci i.,_ 
· e e 

1 
- raberllkie neticelendi. len Hus' eyin 17,06, u··çun·· eli gelen Habib 17,08 

hıd kornere attı Korneri Ve!alı1ar uzaklaş_ T Ö Fme:bahçe 2 2 1 11 Beşiktaş ikinci sayıdan sonra Altınorduyu 
tırdılar. Bir vera hücumunu İbnhlm feda.. · zereorın Vera 2 2 ı 11 iyice müdafaa haline sokmağa muvaffak ol- dakikada üçuncü olmuşlardır. 
kAr bir plonjonla kurtard1. 17 ncı dakikada Altmo·du 4 - Beşi" taş 3 Galatasa.ra.y 2 1 2 10 du. Altınordu müdafaasının ve bilhassa ka. 
soldan aldı~ı pusla Vehab Vef.a kalesine ine. İkinci maç gene Şeref sahasinda Altınordu Altınordıı 2 1 Z 10 lecilerinin güzel oyunu, Beşiktaşın bütun 
re:k güzel iblr şütle Uk golü yaptı. Oyunun ile Be9ikta.ş arasında yapıldı. Rüzgfırla bera. l\tubafızgücü 2 1 2 10 hücuınlAnnı yarıda ıbırakıyordu. 

Ankarada yapılan 
maraton birinciliği 

durgun cereyanı lbu golle birdenbire de~iş - ber oyuna b:ı.şlıyan Altınordu, ~şlktaş yan Altay 1 2 1 9 
ti. Vefnlılar büyük bir canlılıkla Altay mü. müdafıleriınln aksaması yüzünden sıksık hü. Be-şikta'l 1 ı S 8 Devam eden bu tazyikler içinde Beşiktaş Dün Ankarnda mnmton müsabakası ya " 
dara.asını zorbmağa ba.şladılar. Ve 30 met. cum ediyordu. Fakat 15 inci daktknda Be _ (Puanlan müsa.ı olanların dereceleri İbrohimin şütıle 38 inci dakikada üçüncü go- pılmıştır. Neticede Ankaradan Şevki üç sa.. 
reden sıkı bir şüt atan Suht Vefaya bera • Ştktaşın bir hücwnunda yere duşen Altınor. ıoı averaje göre he~b edilmiştir.) lü yapma.ğa muvaffak oldu. Beşlktaşın top_ at, 16 dakika, 33 saniyede birinci oımuştııt• 
berliği kazandırdı. Bu golle beraber Vela _ du müda1Unin ropu elile tutması netice.si pe- Takımlar beşer maç yapmış bulun_ lu bir hUcumunda Şeref Altınordu müdafi1. ,Ankarndan Ali ikinci Balıkeslrden Hnsnn U-
lılar Alt.ay kalesini çember !~ine aldılar. naltı oldu. Hakkının çıektiği şüt direğin ya. maktadırlar. ne tekme atıtığı için hllikem Tarık kendisini çünc~, Çanakkalede~ Hakkı 4 üncü, izmlr .. 
Derli. topju bir Vefa hficumunda santrhaf rundan dışarı çıktı. Beşikıtaş dmçırdığı bu saha.dan çıkardı. Hücum Beşiktaştan Altın- den lbrahim 5 inci olmuşlardır. ~ 

Bu ise uzun olacak. En fazla •Son Posüınmn edebi tefrikası: 32 - Yaa, öyle değil mi, mösyö? Memnu-
bu yanda çalışılacak. Maamafih fikrini- niyetle görüyorum ki, bizim keşfimızill 
zin beni alakadar ettiğini isbat için. sizin • ne dereceye kadar ehemmiyet alabile " 

hnb fabrikanıza tahsisat vereceg,m. R Q 1/ A ı N A N M A y A N ceğini inkar etmiyorsunuz. 
Böy'ece, mesleğine gönülde!l bağlı kim- y n Baron, hülyalı bir tarzda: 
yagerlerle, koloni halinde kendinizi işe b - Şüphesiz, dedi. Yalnız ne yazık ıd 
verir, daha büyük tecrübelere girişeb :lir- A D A M TER C M E E O E N : biraz geç geldiniz! 
siniz. İşin pratik cihetini idare için size 1-f A L'I T J=A H Q 't Q ZAN SOY - Fakat mösyö. iki yıldan fazla olı.ı" 
bir de vekil tayin ede<'eğim. Fas hoşu- 1 yor ki size ... 
nuza gider mi? Orada benim işinize yarı- Vazan: Jorj Delaki 1 - İki yıl mı dediniz? .. Evet, şüphesiı, 
yacnk arazim var. Ne lüzım bunun için-si- alakadar olabilirdim, olmalı idim ... O 
ze? 2• 3 milyon?.. labileceğini iddia ediyordu. Ve mesela den bir yere toplanmasın:ı V€: onların bu !samimiyeti hakkında böyle kat'i surette kadar tetkik sahasında işlerim var ki.·· 

_ Aşağı yukarı, mösyö... birbirini takib eden bir seri terkiblerle, ı suretle düşman ordusuna karşı daha ilk ı il.mi kestirme bir usulle malfimat alma - Hem sonra düşünülürse dünya ahvali " 
• • • 

1 
pek yeni veya eski sözleri, jest1cri ve hat- anda ezici bir faikiyet elde etmesine im- sından herkes için ne esash, ne hesaba nin böyle ~iması ihtimaİ daha iyi... aıı-

- Pek~!~. Haydı 5 mılyon o.sun. ~u ta şahısları ve hadiseleri bile tamamen ki.n verebilecek olan tasavvura kapıl • sığmaz menfaat husule geleceğinde da - kikat hakikat ha! •.. 
para, emrınıze mevdudur, fakat pek .:ı-1 tekrar vücude getirmek ~rnbil olacaktı. nııstı. ha fazla ısrar etmiye lüzum yoktur sa - ' . · · · •1 

b · l k t k"l d w • k" t • Ve saffetle kendısını insanlara katr 
ı o ar.a • ev .' e cceg.ım. ımsc ara - Bu, ölüp de dirişilin, fen tarafından te - · 1 ·· ·· d nırım, mösyö. Bu, hakikaten. bütün iyi d -Dosyalar baronun goz erı onun en ge- kıyam ettirmek hülyasını kuran ma a 

fından ıdare edılerek. Sızı~. ş~hsmıza. se- kid edilen prensibi iktızasındandı. ç!p duruyordu. Doymak bilmiyen ins:m davaların zaferi, sahte görünüşlerin mas- mı teşyi etti. 
nede rno.ooo frank .. nasıl ışınıze gelıyor 1 B h .,_. .. 1. d h h d h kesı· atılışı ve yer yu'"zünde hakikatin em-

? w • • • •• _ aronun uzuruna hl uç a ım a a z<>kasını en safiyane, ya u en ayrct . . . .. . 
mu· Eger. ı.ş b~~rse,. temettu hakkını geldi ve her biri bir hayat gıdası ve bir 'erici şekillerde ebedi surette sarsan bü- nıyetle hüküm surmesı olacaktır. Bir kişi daha geldi ve mahvedici bit 
koru~ak .ıç~n sızını~ hır mukavele yap~ ümid1e tekrar çıkıp gittiler. Bunlardan tiı'1 bu garib ve hayırhah inF-ani arzular- Baron, bu fikre müpher.ı surette i~ti- kudrete malik bir şua keşfettiğini söyle .. 
rı~. Şımdıkı ha~_d:· ~ş~~ ava!'~ ?lara~ . bır biri. güneşin huzmelerini zaptetmeği \'e da ki. bil tün bu cennet hülyalarındaki saf- rakle: di. Öyle bir şua ki bu sırrı elde eden mil" 
yı .lık. Sonra gonışuru~. Kat~bını sızınle bunları sınai ve bayağı bir şekilde kul- cfC?runra ve mukavemet edUmez kudrete - Hakikaten öyle. diyordu. Yalnız şu let derhal dünyanın hakimi olacaktı. soıı 
d~ ma t.e~a"a gele~ktır. Orovuar, mös- lanmağı tahayyül ediyordu; diğeri dün - hayran kalıyordu. var ki, aziz madamcığım, hakikatin böyle zamanlarda bahsi geçen muhtelif öliirıl 
yo. ve ıyı muvaffakıyetler. yadaki bütün fenalıkların membaı oldu- İşte bu suretle bir madamll dn tam hüküm sürmesi ihtimal sizin• zannettiği- ! şuaları. hatta temin edildiğine göre 11° "' 

B d h t 
'b b" . ğunu sövled:iği hususi ticaretin yerine bir çeyrek saat konuştu. Madam. kendisi- niz kadar arzu edilecek bir şey olmasa beş harbinde Markoni'nın İtalyan tabur: 

un an sonra, aya mı garı ır ışe . - .. . bl 
t h . t.m' 

1 
b ' ."-t· ld" K". I kaım olmak uzere umumt mağazalar tesı- ne, ikisi de psikiatr ve fizikçi o1an kocası gerek! Sizi, temin ederim kı hakikat kor- ı larına askeri kudret vermiş olan şuaı ... 

a s•s e ış o an ır 111 ıvar ge ı . aı - ı k uJl 
nntta ihtizazi bir iz bırak~n bütün hı\di _ ı s:ni kafasına koymuş. bu Ci!~ri mübalağa ile oğlunun yardımı sayesinde, son derece kunç bir şeydir ve onu son derece ihti - ile, kendisininkinin yanında çocu oy 
selerin fiilen ölmez olduklarını ve fev _ ile ortaya sürüyordu. Bir üçtincüsü, ro- hassas bir alet, en karışık vicdanların di- yatla kullanmalıdır. Fakat baıı hAdise - caklarından başka bir şey değildi. 1 
kaJade bir incelikte yapı'nıııı aletler sa- mancı Wells'in (Jules Verne bunu da- bindeki iradi, yahud gayri iradi riyakAr- !erde bir §8hidin, bir siyasi n:ımzedln, bir - Keşfinizin bütün tesahüb hakl<lJl 
ye.sinde (hepsi, neticede. enerjiden başka ha evvel düşünmüı olmakla beraber) na- lıkları zaptedecek bir nevi psikometro milttehimin, yahud bir t.ctlebde buluna - kaça satarsınız? ıı 
bir şey olmadıklarından) bir nevi thtiza- mer'illk prensibini büyıük mikyasta tat • keşfettiğini teminle bildirdi. nın hüsnü niyetini ciddf surette kontrol - 50 milyona. Fakat bunu Fransadll 
zın hu:<;11sf mecra.en bulunursa bu lhtizuı bik ederek bulduğu harikulAde fikre, ya- t~anın umumi, yahud hususi hayatın- etmenin faydalı olacağını da tasdik ede- başka hiç bir memlekete satmam. 

d )!.,, k ' ı · rim. (Arkcıııı vo1} bizzat yücude getiren sebebe kadar cıkı- ni muharebe zamanı orduların glirD.nme- da münasebette bulun u~... ınue enn 
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.. 
"tın 

Bahar ve çocuk 
kız çocuk için 

örgU rob 

I(_ G .. zellik bilg:leri ) 

Her şeyden evvel sıhhat 
ve temizlik 

Güzelliğin esası her şeyden evvel sıh

hat ve temizliktir. Sıhhati yerinde ve te

miz insan her zaman için güzel görünür. 

Kadınlar güzel1iği boyadan, süsten ziya

de sıhhat ve temizlikle elde edebilirler. 

Temiz olmıyan. sthhatin~ itina etmiyen 

bir kadın, ne yapsa güzel olamaz, güzel 

görünemez. 

Pürü?...criiz, kadife gibi yumuşak biı 

cild: büti\n kadınların tatlı bir hayalidir. 

~u hayali -'hazan güç de olsa- pek geç 

'{almadıkça hakikat yapmak imkansız de 

ğildir. 

SON POSTA 

Sağda: Gansla süslü 18civerd bir tay -
yör ... Laciverd - beyaz emprime krepten 
şık bir bluz ... 

Ganslar eteğin önündeki dört küçük 

parçanın kenarile reverlerln kenanna 

çekilm~ir. Klbik ceketin altından bol 

bol kloş ve bu ganslı parçalaıla süslü e • 
tek insana hoş bir deiişiklik gibi gel -

mektedir. 

~ ..... , 7 
---- ==' 

Her şeyden önce mide ve barsakların 

muntazam işlemesine dikkat etmelidir. 

Bu uzuvların en ufak tenbellik ve yor • 

gunluğunu derhal giderme çarelerini a -
ramalıdır. Kan deveranile yakından alfi· 
kadar olmalı. ufak arızaları vaktinde ön-

Bu güzel kanotyey1 isterseniz kolayca 
görebillrsiniz. YıÜ'l'lden, keten iplikten 
vesaireden... Yal • 
ruz, örgU için inti-

lemelidir. Her iki cihete de tabii bir §e- hab edilen mal • 
kilde yardım için yemeklerde sebze ve ıeme pek ince ol-

lıjj~ Ue 7 yaş anıoındakl kız çocuklarına meyvaya büyük bir yer ayn-malıdır. mamalıdır. ince al-

~ ecek baharlık rob için açık renk bir I Akşam sabah cildi tertemiz temizle - ınak zeruretinde seçın 

1 

kalırsanız iki üc 

~Pe~. ~:~:z: ile icab ediyorsa... Kap modası kat J:elisi~~~·Me ~.ita e idlr. A- melidir. (Sabunla. yağla. losyonla ... ) Ne 

'>ııı/'liU çocuk Cildinin cinsini tanımalı ve yalnız bu kroşede sık iğne - ' ~ 
1 

'1inin en &il- cinse uyan krem, pudra vesaireyi kullan- Solda: Bu bahar modasında zevkinizi dir'. iplik atılmıyacaktır. Arasına lst.ı • 
etidir 

1 

d C'ld ,_ d f zd r... • tenılen kalınlıkta bir gans konuıup 
~•ba · ma ı ır. ı -ÇO• e a ya 15.mız gı - okşıyacak bir çok kap modeller bulacak- bu gansın üstü sık i"ne .. - 1 kt' l\lf k 

ta ıJ &eniş bı ğ ğ A . t b'' yük ı... ih 11 6 oru_ece ır. !8 -
(, ~ Alt kısım • bi- ya ya 'ıdır, ya normal, yahud ya - oınız. ynı arz u uır tima e son- 1nd şapkaya sertlik verebilmektir. 
, DrgU sız ... Alınacak tuvalet malzemesinin baharda da devam edecektir. Çünkü se- Tepe: tıpkı berelerde oldu"u gibi or-

''•t ar ... na • lorı, ~anı fuıla • bunlardan hangisine uyacağını araştır • tin havalar kapı daima arattım. tadan başlar ve gittikçe büyüyen bir ) ••nuı • Modelde düz gri kumaşla sarı-gri ka- daire ıeJdinde örülür. 

•ti rnllf vbw 11ra ajur la plili ve- rnak ve kat'i surette öğrenmeden sürün· G · ·· d · ilııo 'lıfli gibi göeterilir. Roba ile bu kıs-' .. . . . rlilk bir kumaş birbiri!• kan§lırılmıştır. . arn~tü~ i>rt türlü olabilir: Yn tcpe-
ttııı:'a Y•rine iki ayn renkte iki kordon mcmek guzellık namına asla ıhma! edıle- Karı~ık kumqtan spor bir ceket ile düz gri yünlüden bir etek kapı tam ve JIÜ""l yı ma~ hır g'.ogren ile çevirir, şap· 

lJ lir. 1 miyecek milhim bir tedbirdir. bir takım haline koymuştur. kanı~ .0n.u~e. "_lavı çiçeklerden bir de • 

~~ :.yu.:;.;- .:::: ıı;.:;::~;:. ......... M .......... o ...... da ...... d~ ....... g ...... 0.-;;;r ..... e ...... c ..... e ..... :~·,·;m····· .. ···l·;z·· .... ····-···c ........... H~·; .. k;d~ ... bii;;;jjdi; ....... 5 :;~0;r~:~~:ro~::n .::ar. ~·u da 

<ı<. n kenarına koclonların renginde 6 _ • •en ı ır grogren ve bır toka ı..:,tne geçtrl!ir. Yakaya da esas renkle t:üyük mevsim temizliğinde ile te,peyi sarar, fazla süs koymazsınız. ~ bu k d 1 •ı •k l l d • ? O :ıaman ppkaya bir spor tarzı vermii 

~r~et\k_ 0:o::o::n :;nnv~:7u~y~!ı genı l er ne er ır. şunları unutmayınız olursunuz. . .• "llıı hıız i!n kenarına- iki kordonun y·· • Carnlan pınl pırıl parlatmak için a _ Ya. tepeye ustüste ve birbirinden bi • 
t don .sılt iğne Mlllr. ıu Modaya _gör: giyin'."ek her kadının\ monlaklı •uya batın!mllı olan ve tfiy bı- rer santim ara ile daraeık üç grogren ge-
~rk k arzu edecegı bır şeydır. Fakat modaya rakmıyan blr bezle siliniz. çirir, üçilnü de sağ yanda birer ufak fi • 

e çocuk için kazak u!"'a~ için fazla mas~afa gi".°ek çok bil-! Kışlık elbiselerinizi koyacağınız do • yonga ile bitlri'.""iniz. . 
yuk bır hata olur. Guzel gıyınmeyi han- labları boşaltınız. Kll§elerlne biber ııer • Yahud tepenın etrafına pıkolu bir mu· 
gi kadın istemez ki... Yalnız şunu da dü- piftiriniz. Güve bu sert kokudan kaçar. ar kordell geçirdikten sonra bu kordel~ 
şiinmeli, güzel giyinmek için paradan Tahtada yarık ve çukurlar vana balmu· nın iki ucunu ensede bağlarsınız. 
çok zevk hiıkim olur ve zevk'e par.yla mu ile doldurunuz. Kaldıracağınız elbi - -·- - . yapılamıyacak birçok yenilikler yapıla- .eler! birer gazeteye sarınız. Matbaa mil Gençler için guzel 
bilir. Yeni bir süs eski bir elbiseyi, mo- rekkebinin kokusu da güveyi kaçıran i-
daya uyıgun bir şekle getirebilir. Masraf- kinci bir ilAç yerini tutar. b•ır rob 
sız ve ,..;ızel... İşte en iyisi budur. Mo-6... Elbise ve tuvalet fırçalarınızı kuvvet-

dayla nUikadnr o1anlar yeniyi yapmadan li bir amonyaklı .uya daldırıp teml:zle -

1 
eskiyi yenilemeyi düşünmelidirler. yiniz. Yalnız saçlannın bu suda ıslan -

Büzgü ... Hemen her elbised~ bol büz- mamasına dikkat ediniz. 

~OJauı ~\''lrnd.e bir kazak erke.t çocuğunun bu 
~l'o{Sedi en aevdilf, en rahat giydiği 

~lldQ k r. ~la
" sııc endlru as -
ltııı1t btnıyan buna 
tk a il 1\..:~ 
-"ıt;> ci ""i"' me • 
ta1' .... e lllahal bı -

• .. ıı 'lbıse Y.an bu basi 
dı: Yı. -üt" "iıır s une 
tii seniz- 8 - 4 

gü... Spor mantolardan tuvaletlere ka -
dar. . . Bilhassa yaz kumaşlarına bu tarz 
fevkalAdc yaı-nşacaktır. Emprimeler, çiz
gili. benekli kumaşla geçı>n sene plili mo 
dellerde olduğu gibi bu yaz da bü:ıgülii 
modellerde yer yer değişen ve bambaşka 
bir çehre. yepyeni bir desen halini alu!1 
orijinal bir güzelliğe kavuşacaktır. Elbi
senin düz korsajmda kullanılan empri -
meyi büzgillü etek veya kolunda ikinci 
bir kumaş gibi seyredeceğiz. Büzgü ile 
sıklaşan desenler. çiçekler kuma.c:ın ta -
bii haline hiç benzemiyen ikinci bir gü -
ze!lik alacaklar. Bu değisikli.k büz~ülü 
modellere olan hevesi arttıracaktır. 
Düğme ve f ermetör bu ay her zaman

dan daha cok j?ÖZe çarpıvor. Gittikçe de 
çoğalacaktır. Çünkü her iki garnitür de 
büyilk bir terzi eline, hi.inere ve büyü'ıt 
masraflara lüzum göstermiyen nevidcn-

dfr. · 
Bundan başka bevaz ve renkli harç -

!ardan ynpılmı~ tür'ü türlü ŞC'kildc !'=ÜS -

ler, yuvarlakl~r. düğme \'e toka. yaka ve 
iile yerini tutan garniti\rlerle karşı kar-

Yün battaniyeleri veya örtüleri ılık 
su sabunla yıkayınız. Pike veeaire pa -
muktan eşya alel!de çamaşır gibi yıka
nabilir. 

Aynalarınızı ispirtoya batırılmış bez -
le siliniz. Temiz bir bezle de parlatımz. 

Kromse eşya odun kömilrünün külile 
ve ıslak bezle oğulerak temizlenir. (Kü -
Jü çok koymamalıdır.) Sonra da bir yün
lü parçasile parlatılır. 

• 
Yünlü kumaşlar, erkek elbiseleri, bil

hassa IAciverd ve siyah gibi koyu renkler 
I çok tüy tutar. Fırça bu tüyleri kolay a -
lamaz. Bir süngeri Adi suda ı.alatıp iyice 
sıktıktan ı;onra kumaşın üstünden -ıs -
latmıyacak şekilde- hafif hafif geçirir
seniz bütün bu tüylerden kurtulursunm. 
Su yerine sirke kullanmak da fena de -

kumaşından veya uyar bir kumaştan ya-pılıp yerine ya-dikilen yahud iğreti ola· ğildir. BilA.kis kumaşın parlaınağa yüz 
ra.k konulan köylü elbiselerindeki önlük- tutan yederine yen!Uğindekl donukluğu 

verir. Fakat ne kadar az olursa olsun ıir-
lere benzer minimini önlükler... Şimdi- ke daima kokusunu bırakacağı için bu 
lik -şirin olmakla beraber- biraz ek - tedbiri ancak birkaç. gün dışarıda asıla -
santrik gtbi görünüyor. Fakat moda neyi bilecek elbic:elere tatbik etmek mfun _ 
başında taşır da biz };ıoş görmeyiz ki... kündür. 

llci"' )(__.. I . lı!ı h vı-uvertrsi - : 
· ol •. '1t .. ze göre en ' .. • • ... 

~l Orgü llıı..L ...... \ ~. t •• 
a11d en sade 

c::ıvavız. Bu moda belki fazla yayı1mıyn -

caktır. Fakat bunu bir kı•sur gibi değil Bu arada bir de arkalan düğlüntülü * 
bir i\•ilik gibi kabul etmeyiz. Ucuzluğu, b1uzlan yazmadan geçemiyeceğiz. Roba- Geceden ıslak bez ü.~ne bırakmayı L 
kolav1ı~ı yüzünnen umumileşen yenilik- lı. robasız her iki türlüsünü de gördüğü- unuttuğunuz sıkı ayakkabılann ayakla -
Ter daima çabuk unutulmağa mRhkum - milz bu güzel bluzların hususi bir iyilik-,nnızı vurmaması için içerisini ispirto ile Öğle son~na .. m:hsus ~u şık roo JZıl l~lln- ır: Fakat .sık sık eskiyen ve yeni -

t esı . ~da b· ıcab eden bu nevi kazaklarda a-
l'~lli hır Örgü değişikliği yapmak hem ö
t ' Clll a Zik çocuğu eğlendirir Bu husus -
'ı>or Zak, büklümlü. boğumlu muhtelif 
lil'gln~e kaba örgülerden istifade edebi -
\tıı ;:· · Erkek çocuk elbisesinde incelik-

ıyade rahatlık aranır 

dur. !eri var: Sırtın lıafif öne eğilişini meha- nemlendirmeli ve hemen giymelisiniz. J.ahve rengı yunludendır. Yakası, kolla-. .. j + tı, korsajı, arkası dümdüzdür. Eteğt kloş. 

Geçen sonbaharda ve bu kış kendini retle gızliyor. Bu ufak kusurdan ~ikayet 1 d 1 d . bel' tü ~ d" Çavı dem er ememez çav ana bır ı sen rsuz ur. 

veni yeni göstermeğe çalışan önlük mo · eden genç kız ve kadınlara düğlüntülil 1 şeker. parçası atınız. Ne kadar ·geç içer • Beyaz grogrenden iri bir fiyonga kor-
dası Nisan ayı~da M.kim bir rol oynama- bluzlardan yaptırmalannı tavsiye ede -

1

1 
seniz içiniz çay renginin kararmadığını sajını, belini süslemekte ve tA dizlere ka-

ğa başlamış bulunuyor. Elbisenin kendi riz. göreceksiniz. dar sarkmaktadır. 
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Jülide neden kaçtı? 

SON POSTA 

(Başta rafı 1 inci sayfada) 
kan memeleketlerindeki Büyük Blitan -

. 
Iktısadi harb Norveçte harb şiddetlend 

ya e'çilerinin Londrada yaptıkları gö - (~taralı l inci sayf da) tereken faaliyette bulunmaktacıırl"' 
rüşmelere temas ederek diyor ki: detti muharebeler olınaktadır. Hô!"e - <..enubda 

Psı1rnlojik manevralarla ve propa • kata İngiliz ikrl'alarmın da ıi.ştimk ettik Stokholm 21 (A.A.) _ Alman ~1" 
~anda ile, Balkan milletlerinin zihinleri lc.r:i bildirilmektedir. nın Trondheim cenubu garbisinde (}I' 
lskandlnavya hadiselerine bağlanmak ve Almanların vaziyeti mf.'Şknl dal mıntakasını tahkim etmekte old 
korku vererek siyasi işler yapılmak te - . . l 
şebbüsünde bulunulduğu bellidir. Sta~o~ 2 1 - Kı.ir~ya ihra~. edi - arı haber alınmıştır. (. 
Maksad bugüne kadar işlemiyen bütün ~ muttefik kuvvetlenle paraşutıe;ıe Gothenburg'dan gelen bir babe1'e 
o. muahede. garanti ve abluka tedrurle.- ıne_ n Alımanlar arasında_ .N. arnros da İsveçin cenubu garbi sahilleri aç 

Salamon yağlı kıuyruğu kaçırıyor - s~'.l taraflarıru bu ahbabının nüfuz ve b uh b tt - 1 ıl §iddetli bir infı1uk işidilnıiştir. Bu it 1 1iu. Kadının ~öyle tenezzül etmeı bir tavassuıtu sayesiınde öğreniyoıttu.. Yıl- ri rnekanizmasıııı 'harekete geçirmektir. _::.r_mt d areAlmc cenl;.an ehıgı_ a_n aş] - lakdan az evvel bazıları harb s~ 
h Ba'kanlar, garb devletlerinin kuvve - uk1J;<..: a ır. a ".rın cep eyı ışga e-

alde çtlop gİitlllQSi.ni görünce yüre - mazın gazetecilik "'-·atında temin et- d · 1 1 ,., · 1 1 k mak üzere 20 kadar vapurun cenub ,, _ _, tini ve imkanlarını şimdi dnha objekt:f ememış o ma an uemır yo u i e as er 
-ğine inecek gibi oldu. Ankasından koş- tiği avantajlarda, bu eSki garsonun ve ıbir şekilde ölçebilivorlar. Tun adan Ana-r nakletmek hususundaki kıabıliyetsiz - lerinde geçmekte olduğu görü ...-.J 
t11, kapıyı açarak bağırdı-: yem patronun hayli tesiri oluyordu. " likl · · · b .. ~-'-"edi H k 1 Bu vapurlar infi1iıkdan sonra t"" 

d-Oluya kadar uzanan bütün devletler ar- . - ~n_nı ıs at elJı.l't::l'ı.~ r. ~gra a e- kaybolmnc::}ardır. 
- Prensesim. prensesim! Affeder - Yılın&, masanın ü-zerindeki nefis si- haı- muk ek edir v Al .,. 

. . B" dakika t~· .. H b l ? tık İngilterenin ve Fransaıun kaprisleri- sı a avemet etm -t . e - Oslodan ı::imali ~,.ki ist:l..--etiJJd' 
6ınız. ır - '""i .. LL uyunı ur mu. garalardan bir tane yaktı: ni tatmin etmek arzusunda değillerdir. man mümessilleıinin teklifleri Norveç ~ ~· 1Aöll• .. Jt 
U'eklifinizi ıkabul ediyorum. - Ehhhıh. anlat hakahm. Gazeteci lil t f d dd d·ım· ı· c bd Ierliycn Alman kıtaatı şiddetli JD~ Ba'kan devlet merkezlerinde ve Tür - er ara ın an re e ı ış ır. enu a P"' 

Prenses Nebile. zctten uzakl~mış de- baŞ'l ne var. ne yok? kiyede herk.es biliyor ki. cenubu şarkide kazandıkları muvaffakiyetlere rağmen belerden sonra Elverum'u işgal e 
ğilcli. Kapının önünde eldivenlerini gi- -Yeni bir şey yok. Seninle çene bu neviden herhangi bir manevra, yalnız Almanların vaziyeti müşküldür zira şi - !erdir. 
3iyordu. Yahudmin bu telıişı.m görün - çalmıya g~ • Almanya tarafından alınacak olan seri malc çıkmak ıçin takib edilecek iki yol Diğer tnra!tan haber verildiğin' 
ce gülümsiyerek içeri girdi. _ Çak iyi ett.i.rı. İki elim kan<lo: ol _ d B n1a d b" · G d lr d Hamar da Almanlann elindedir. .J 

1 ve müessir mukabil tedbirlerle değil, var ır. u r an ın ran c an va - İsvcr hududun.!- Alnınn ·~..l~t:J' 
- Beni biT iki d'a'kika ookliyebi ir sa gene sen·nıe kurıu~an zevk du- ayni zam.anda. Balkanlarda sulhün mu- disJıden Dombas istikametine giden yol- :\' U&J a.SJfP" 

İnisiniz prenses? Gideyim de paramı yanm. hafazasında büyük menfaati olan iki bü- dur ki müttefik kuvvetlerin bulunduğu Stokholnı, 21 (A.A.) - İsveç n tJ 
tamamlryayun. - Mersi!. Buı;ünlerde şu Senihanm yük devletin, İtalya ile Sovyetler Birli _ noktadan geçer. Diğer yol Oester vadisin g~:bi sahirnde kain Strüm.:.t:ıddall 

- Haıy. hay biraz beklerim. ölümü beni pe'k ~c.;ul ediyor. ğinin,,böyle bir teşebbüse karşı göstere- den geçen yo!dur. Orada da mühim mik- rıliy~r: ... ~~ 
Salamon acele acele şapkasını giy - 'Lemaının yfuj:ii lli:rderlbire değişti. cekleri mukavemetle akını alacaktır. tarda Norveç kuvveti vardır Trondhc - ~n Almanyanın Narv~ı istıl~,JO r 

fü ve çıkıp gitti. Nebile, bir sigara ya- Yüzüne derin bir hüzün çöktü. Bu itib:ırla bu memlekeUerden 3_ bir imde bulunan Alınanlar Bork ve Gavel berı ~~ de:a ol~rak İsveçın Bohu.swııl ta 
kar.ak odanın içme dolaşmağa b~la.' - - Zavallı çocuk. Ona ne kadar acı _ tanesinln. doğrudan doğruµ. "Veya dolayı.si- vadilerinden asker sevkedememektedir - yaletırun şımalınde Norveç hudud h-f 

&.. Daha o sigarasının yansım ~çme - d1ğımı bilemezsm. Acaba onu han~ le, meselft, IDı.radenlz. Çan-a.k.kale veya Tu. ler. Çünkü bütün kuvvetlerini Dennas -'takasında Alman kıt'alan görülınÜ~ ler 
mişt: ki Salam.on nefes nefese geldi. I melim öldürdü? ~yorum. d~- na meseleleı'lnl tahrik etmıısı ihthnal.i az • dan gclen taarruz üzerinde teksü etmek Bu askerler kamyonla Svinesund .:~ ~ 
Elin:de gazete kfıP-.dı.nd'an büyük bir nüvorum bu ~ ...... bir türlü mana ,~e- dır. mecburiyetindedirler. a(.a.) rük binasına gelıni§ler ve bir ınu 

~ Gazete, bundruı sonra. Balkan memleket. 
palket \"aroı. Ppr.:-eti a91;ı. onar ve elli - remiyorum. lerlle uc::ui mün.asebe~rln te!tsf! edilmesi N orveç tebliği sonra uzaklaşmışlardır. ·1" 
şer liralık küçük paketleri saydı ve - Ben de öyle! Böyle dünyanın sev- keyfiy:ı?'tinl tetkik eder~k diyor ki: Sfıok:holm 21 (A.A.> - Bu n.Itşam neşredl. Norv 'ler yeni mevziler işgal et;,. 
gerdan.lığı aldı. diği bir kadınm dü.şmam olabilir mi ? İngll erenın cenubu §31'kide!ti 1.ktısad1 men len Norveç teblığ:inde denlliyor lı:i: Stokholın. 21 (A.A.) - Non'eÇ . t 

Prenses Nebile> naraları alorktan son- _ Peki; sen 'bu cinayeti nasıl tefsir faat1n1n pek meşlrllk olduğunu Balkan mem Almanlır, t.Qpçu kuvveUer.lnln ve tayy.ı - 1annın yenı mevziler işgal eWklcf1 

l'a cilveli bir hareketle: edi"Un.rsı.m? leketleri tasdik et.nıişlerdir. Bu meml:kcUe - relerin yardımlarUe MJoere'dekl. kıt.aa..tunı - Norveç tebliğinde bildirilmektedir. 13' 
J ~ r1n Almanya ile olan tarlı t.lcar1 munase - za her w taraftan birden taar.ruz e~ _ .. _ _ j<lt' 

- Bonsuıvar mösyö Salamon, tekraır - Bum şimdiden cevab vermem betıerlnl durdurmak Te bu memleketlerle ıeı'.se oo püskürtmeğe muvaffak olamamış. cuzutamlar duşmanla temasa geçrrt ~ 
görü$ÜJ'Üz.; d•verf"k d<itı. mümkün dcöiJ ... Heni'rz müsbet bir Aimany;:t ara.sına düşmanlık ve itüıud..--ızhk ıardır. Tayyareler, Littelamıner tepelerini dir. Estlandet mıntakasmdaki ınııb~1, 

Salıımon yaln~ trnlınca odarun için- kanaatim vok. Sen Senihavı ne kacfo'r sokmak istenildiği mnlümdur. bir çok defa •bombardıman etmişler ve hem belere İngiliz kıt'aları da iştirak e) 
d:e sevinci.nrlen rokı:r ş-Jkır oynarrnya zamand'anberi famV\'Jrsurı? ~ T ch ider propaganda beyannameleri ve hem de bom. mektedir. Rands fiyordu civarında 
başladı. Sonra ku"uvu açtı. gerdanlığı Barlar patronu başını salladı , go"zle- Bu münasebetle şu nokta mü.ş:ıhede edi _ balar ~tmı.şlardır. Gar yaklnindekl bir ev Alman tankı tahrib edilıniştir. 
tokr f Kendi Uyor Jd Yugoolavyanın SOvyetler- Birliği ynnmıştır. 

a_r u~? ıumı:: m~vene ett. ri daldı.: 1le tıcarl münasebete gırmesı '\'e garb devlet. Müteaddid Aman tayyureleri §imale geçe- 50 Alman esir 
kendme şoyle covlen•vordu: - Omı çok eskiden ta.mrdımı. ıerının kendısmden esırgedığını bu memle • rek Trondoolm mınta.kasına gitm!şlercllr.Bir 20 Nisanda Alınan t anklar, D()!Jl 

- Bugün co'k u"urlu biT günmüş... Yılmaz, a~.nda;n çıkan sigara du _ ket.t.e araması sırt tesadüfi bır şey değıldlr. ~an. t:ııyyar.esı diişiiriilınü.ştür. Bu t:ıyya - civarında kain Renaossen'i bombardırıl 
İ) · bir İŞ yaptım. P~ı prenses arlık öm- manlanm takib ederek d~ye başı- Bu vakıalartı rnğmen gru-b. devletleri, ça _ ~~ ıçinde, Almanya~ 1940 senesinde çı_ etmişlerdir. . 

·· d b " ı· b" t re ... - .__,ınca BaI'"-nları ,,,..._ ... , ha.rbe r .. h zilmış Danimarka haırıt.aları bulunmuştur. So Al .. ..1 . t ,..,.1lJ{ run e on ın ıravı r araya getirerek ladı. Senilıanm. mazisi hakk111<la en iyi ~ ..,...,. ~ ...... ı=.u..ı ....... - n man paraşutçu erı, aıv c1' 
bunu ırerl alal'llfl7. Bunal . diden i . malilrrıMı ancnk bu d dan 1 b"l' - ne yapmaktan çckınmlyeceklerdir. Fakııv, In Hamar gerı alınmış elli kişi. esir edilmiştir. İsveç istihbll 

.. . şım yı ı a am 8 a 1 ır gllterenln Alınan kadınlarınn ve Alman ço - Stokholm 21 CA.A) - Royter ajnnsı bll .. . • rıd~ 
b~ muşten ~azrrl~malı ... ~e ise kesad ~· Ve onıun ma:z.isini öğrenince belki cukla.rına bilA merlulmet hanb ıııı.n etmesın.. diriyor: · • bürosu. 

1
Varland cy_al~tın~ ~enubtıfs' 

giden son gunlenn acısı bırden çıktı. ısıne yanyaca'k bir ipuC'U. elde etmek den sonra, bu m:ı.c;u~nn lbo~azlunmasına, Henüz teıcyyUd etmiyen haberlere "Öre ve Dalsıand cyaletının şımalındcn 
Y~ Sa1amon, kıaç:ınmadın şuı yağlı. kabil olacaktı. Fakat. acaba Leman bu bltaranar tnroflndan vaki olacak her ıürlütin.guız kıtaatı Almanbrd:ıın Osl.o'nun ııÖ ıtlıhududu üzerinden üç Alman tayyatf-d.11' 
kuyruğu!... lrad•:nın esrar dolu mazisi hakkı.nda iştirak hareketini, Almnnynnın daha şlddeUI lometre şimalinde bulunan Hamnn almış_ -1 nin uçtui','Unu bildirmektedir. Bunlar 

1 ..Jı: • l. t ek d 1 OOdbirlerle cezalandu-a~nı cenubu şarld larchr Bu haberleri «tı.ydı ihtiyatın karşıla- biri Trolhattan civarında tayyare d 
Geroanlığı ka~va ~oydu. Ceketini tenuısıfü:> ma uma Yerm ve o ayı- rnemwketıeri müdriktirler. Bnrt> şiirasının 28 ma.k H'ızundır Bunun.la. beraber m-"'fir hn ı 

1 
t . k 

1 1
·1·\Jlc' 

ka . .J lk 11 d 11 bu · · · · J._ ... .,~ . k "--4 • • "~ - top arının a eşme maruz a rnış, ı-çı • ruı , ·o annı sıva ı. YakasLnı çöz- s e rsıe ıc:mıını !\da ,......rma 1::.ıer ını Martta verdiği kararlara belki yakında mu- berin, şarkta Norveç kıt:ıatlle İngiliz kuvvet. , . .. . . . bet rl' 
düı ve c:onra: idi? Bu a~'lm"Ln kafası. artist hayatının tavaa.t etmek zaruretinde bulunan cenubu !erinin miiqt.creken faaliyette bulundukları sıne Nolndall cıvarında mer~ ısa _ 

_ Rcbe'ka! divP bağırdl. bir lCığat kt'lh fod'. Ru kitab ancak is- şarki devleUeri, im sebeble gart> devletleri - ıhakt.ındaki Norveç resmi tebllğindoo az $On_ ı mış ıı e Got borg açığında dcnıze duşır1 
E tedt~ .... e a<:"h""'.lı. F~.-at. T --n..1-n bı·r n'n istecllk1erine Hirazda bulunmuşlardır. ra verildiğini de göz önünde bulundunnalı _ üçünCÜ"Ü Borlaenges civarında yere 

smcr. ufak tefe'k. sakin vu,, ··zıü kansı "UJ ~uk\ =ı onı ulh ı tnd k ı.stı ı v Al d . . . . . . fst" • 1' 1 ada h ·den ar, s ç e ya.şama yor ar. e - ır. mck mecburiyetinde kalnuştır. 
fçerı ITT:rdi ve yaZ1 makınesmın başına sey n ecf' ~ rırı m. erseıı ev- manya Ue dostıan B:ılka.n sulbü lehindedir. ih· h . k t' d ed ehi" v. 
geçti. Salamon. aiizel prensesten oda. vel sami"lli olmah ve istediğini açık is- !cır, zira. B:ı.lk:an sulhü ayni zamanda kendi , ac . a e c ı arızasız c,·~11 .yor Alman t ıgı di!Y 
ya yavılımş ol.,., nefis lavanta kokusu- temeli idi. mcn!aatJ.eri icabıdır. Parı~ 21 .(A.A.) - Havas aJansı Nor - Berlln 21 A.AJ - D. N. B. aj~~ bU 
nu '.k lklı k ı:1 . mektubla _ Set!'inlc Sen1ban•n çocu.k"'uru ve veçtekı vazıyet hakkında şu tafsilatı ve _ yor: Ordu ib:ı.şktımandanlığı tebl.ği. 61· 

O va O n.a nnı yaz- a·p omat"k mnc del r iyor: 20 Nısan günü öğleden sonra. düşnıafl ıJ • 
d rımya devam ettı. nınrisi fu inde kom.ışrmva geldim. E- _ • • e Frans V 

1
. .

1
. k t tı. "hr h ruz kuvvetleri Narvik önünde görillerc~ı.r, 

9 ğer vcrktin va ız e ngı ız _ı aa nın ı ac a- maru Te ......... blr müddet topa tutınur-."". 
f.Bsto;far.ı(ı 1 irri vfada \ kat t d ~· -~1~Y - Sana her .zama:n vaktim var. re ı arızasız ve zayıa sız evam et - dır. Asker fur cını:ı. teşebbüs edılıne:ı....,.iıf' 

- ı:ray, Bay Y·lmaz! Sen bizi arar _ Polisin bu cinavet hakkında ileri Siyası mehafilde Alman radyosunun mektcdir. Şimdi bu seferi kuvvetler er - Narvik mın~atasında bulunan Alınan J , 
sorarsın demek. Hangi rüzgar seni bu- 9frrdn~ fffiirleri biliyorsun. Sen bun _ kral Hakon aleyhine yaptığı son hücum- kanıharbiyesi1e Norveç başkumandanlı _ vetıeri 8000 weıc. 10 mitralyöz ve mtıııtSO,_. 
l'aıya attı? lara ne dersin? Iar mevzuubahis olmaktadır. Bu mahfil- ğı arasında sıkı bir elbirliği mevcuddur. mat iğtinam etmiŞlerdlr. Trondhelm'e tJJ '-

- Sorma Mö vö Leman! İşt.€n güç- lcrde nazi sevkulceyşinin Norveçte mem- Fransız - İngiliz _ Norveç harekat plflnı :~:!,1~~:,_topçu ıa::re tuvv~ 
ten vakit ıbuluıo esi dostu ziyaret ede- --: ~ ga~ha şu Jfüide ismindeki leket müdafaa kabiliyetini imhadan a - en küçük teferrüatına kadar çok iyi bir jAI~='i;;~;ı~e d~v~= ilerl~ 
miyoruz ki. sitem etmiye hakkın var . zengın a aıu şüphelerden bahsetmek cız kalınca ahaliyi şahıslara karşı hü - şekilde tatbik edilmektedir. Fransız hah· te ve s:ıhayı küçük Not"VeÇ müfi'e2eler.ı~11 isti~l'Slln.? ml I k kutm k · 1 ır-- Asrrlardal"lihPri biroirimizi g~r - cu ar a or a gaycsıne düştüğü - riye mehafili müttefiklere aid efrad ve teınlzlem kt-edirler. Oslo mınt kasın~ • 
müyoruz. Bu nac:"l dostluk! - Tamam! nü ve bunun bitarafiar efk:ln umumiye- malzeme nakleden gemilerden hiç biri . vlye edE:n Alman kıt'aları. 'büt.ün ~~ 

_o kadar a!ma! Fakat görüşm:ry· eli - ~<irusunu istersen ben müte - si icin hususi bir ders teşkil ettiği söy - sinin batmadığını, buna mukabil Alman- meUerde i!erlf!llektcdlrler. Bir grup AaıJl0 ~ 
reddidim: lenmektedir ı -ı dd d · b" pek ~ bulıı.nmakta.da)". D!ğer .ı. bir iki ay olcr.ı. · ann mu ea ı gemı ve mlercc asker grup da Ham:ır'dan 50 kilometre nerldt. r 

- Buyıuır şöyle. Vallahi çok görece- - Ben de öyle! Bana bu ·adm:m ka- Sovyetler le anlaşma I zayiat verdiklerini tebarüz ettırmekte • ma1e doğru ilerlemektedir. Alman tıt;ı;:: 
ğim geLTilişti. Bir sinara yakmaz mısın? !!1~~n.u söyliyenlerin yüzüne gül- Sovyet'erle İngiltere arasındaki tica _ dirler. OJoevikın önfinOe bulunuyorlar. Afm.8ll Dit ' 

Leınaınm yazıhanesi, birbirin e uy _ .,........ re~ müzakeratının başlamak üzere olma- Almanlar Norveçin şimalinde bulu - niz kuvvetleri Hardanger fiyoronda ,ı . 
m~n ıka:mmkanŞ"k eşyalarla bir anti- (Arkası var) sı ihtimali diplomatik mücadelenin Al _ nup şimdiye kadar zayiata uğramıyan knç kü"ük N~:veç barb gem1si batırın~ 
kacı dük'kfınına benziyordu. Duvarlar- - ............. - ... ·---·······-··~--········ ·····-· manya aleyhine dönmekt~ olmasına bir, kuvvetlerini iaşeye çalışmaktadırlar. :· Bunlar meya~~ ~n ~ pf' 
Ciaki resimlerden burasının m~hur ti- M S ~atin "njn fta yanhra misal addedilmektedir. Müttefikler için 1 D ğ.ık ar<tzide ve=~~ tmha. ;~:dlr. . 
~-atro ve baTlar müdürünün odası ol - tavsiyesi : Silahlam111 Sovye1 ittihadile bir iti1a! elde etmenin Asken mehafil Tron.dheim mıntaka- .NorveQC asker Vt! malzeme natıtystı ~ 
~ anlaşılıyortlu. Taksimin bir köse- ehı:>mmiyeti meydandadır. Filhakika böy sındaki harekat hakkında ketum davra- vam etm""-"edlı'. Eski bir Polonya t.o rl 
sine tesadüf eden bu yazıhane tarihi 1 <Rt•starafı l inci savfada ) l~ bir_ itilaf nazı1?r~ S~yet ittihadını nıyorlar. :~= ... ~== :ı~::.n~ 
bir yerdi. Bucr-aya kimler girmiş, kimler Geçen Pazar günfi söylediğim sözlere bır mucte1:1'1~ke. gı~ı ~ullcınrr.ak ve orn - Osk şimnlindeki mıntakada Norveç ce de te.'.>r edildiği gibi, Aiına:ı ııarb t>1, 
çıkmamıştı. Bu dıwarlal1l1, bu dö ~ - ne bir şey ilAve edeceğim ne de o sözler - d:n her tür~ ıp~ıdaı mevad cel~tmeıt kumandanlığı Elverum hattı gerisine çe- yarcte.rl 19 Nlsanda İngiliz bvvet.ıerint "il' 
meleri:n . • bu lro1tıu!klarnı dili olsa da den bir ŞE!)' ekııilteceğim. Unutmaymı1. hulyalanna bır nıhayet vereeektir . Ru kilrnc emrini vermiştir. Bu emrin scbe - OlTU% e rdlr. Bu taunız netı# ıP 
söylese, buraya ı::relen yüzlerce. hayır ki, bu harbin mağ1 t'.iblarr. sefil hayatla - mesel~n Sovyctlcr Birliği taraiından bi Almanlann adedce ve silMı bakımın- b:irincI sınıf b!r t:ravazare. lklnd. sınıf ~JI 
binlerce lkadmm havatını ... fstanbulrla nnı zahmetle kazanan esirler haline ge- yapılan t~~bbüs. bilha538 ~~ ~oktayı is - dan üst.ün vaziyette olmalarıdır. Alman- :;;;:e ~n;:ly~ g=: ~~ "' 
\ r.o+;sen veya Avruoadan gelen bütu··n leceklerdir. Galibler, kendilerini herke- hat gavesmı takib etmek.edır ki, o <la lann o mevkide modern malzeme ile iki ıH 1iıt" 
.r·~ - S tl . Al .1 -t f"k . Andalones cinnna yapmak i&tedi&Y rr 
artiStler bir &ere ibu odayc.ı u~arlardı., sin efendisi telAkki edecekler ve bütün · ovye erın manya 1 e mu tc 1 vazı - fırka askeri vardır. Buna mukobil ayni hareketi külliyetli miktarda. harb ta.Y11l 

Leman. rnemlE>l.cette tivatrolar ve dünyaya hükmetmeğe çalışacaklardır. v~tP ge!meği. ne arzu ettikleri ve ne de mıntakadaki Norveç kuvvetleri zilyıf ve ıerlnin ~~ müda.haleslle kı:ı.rşılanzılı.I ' 
b.arlar inhisarını kn-ı.di ke~ h-ur - Unutmayım~ 1d İtalyanın, yıkılmamak bovle bır fikırde bulundukları noktası - fena şekilde mücehhezdir. Norveçliler t.ır. e. 
muştu ('.ok k:ı 7nn•vorou. Çekirdekten için snhib olduğu garanti bır tanedir. O dırM. oskova ~ü~aı mıntalfayı terketmişlerdir. Ve cll~~e{s.: ı;:~ab~f~:!un:ı;~:d~"' 
~cl~m·c: b"r adamdı. !=;irr.di, çok zennin da si!ahlarının kuvvetidir. radyosu ile matbuatının şımdı Stavangcr'den İsveç hududuna ka balrr isabctlle alev almıştır. ... 

n Türklf're karsı vantık,arı hü<'Umu birden d b" d h Un· '" olma na raöm n ,·ıf·tile yan aç bir ------ ar muntazam ır uvar a ae yükse- Bir başka gemiye ibL-mıba isabet. etın~ tlA 
Atlc' ' ıl. mUsab"" ka'arı bı'tt "ı bire kesmi~ olma}an \ e SnvyC't Birliği len dagw da harb etmektedirler. """ffii yo.nn ııana ba1m• ... ı.r. İki nokta~ 111• , garson parçaS! ol.nıu;:,,..,u hiç b"r zaman '\ h' J ~v .,- ne~ 

ile Yugo!';lavva arasında münaEeba ın ı.,0'1·ıı·zıer Os'o mı'ltnkast"'da edilen İng'll!z kıtaatına bomb:ılarla ın °--1• 
Unutm 1vordu. 0.,,11:., ir'n. dü~künlere. Ankarn 21 (A.A.) - Bir aydanberı· a- "' a.ı ., . bnslamak üzere olması aynı vaziyetin bi- slr surette tasrn:nd:ı bulunulmuştur. P~ ... , 

fa!' rlere karsı nir'lv"'t~z merh"'meti ,tıc: poligonunda devam etınektn olan atı- Londra 21 (A.A} Norveç resmt --d b .... rrıı•· " "' .. rer deHli addedilmektc>dir. (a.a.) · - ta-at e.r"k t;.Uu • g~k malzeme :t.ıv sa' 
vnrd Dünyada en k·?d l'n şey. aqdatıl- cılık teşvik müsabakalannın ikincisi bu - - tebliğinden anıa,ıldığına göre, İngiliz dan l.s<;edlll.r zayiat vermı.,Ie.rdil'. N'g.tıı 69' 
rnaMı .. ~ndis;~i ::ıld'l+an veva aldat _ gün nihayeUenmişür. M:lli M ld faayı koruma kıt'aları Norveçin şark tarafındnki her - '-e Andtı.lon.es g:ırl'lrı yanmış. yollD.r ,e 1' 

mak ihı:ııv:nlen ·av ~E'n ıffetmezdi. Müsabakalara 80 bayan ve bay iştirak f ~~9~r"J 1 '""t c:--· f-ıda) hangi bir mevkide Oslo mıntakası deni- rüler lınra'o olmuştur. 
Bu gı kinı~lerP t,........... hadd t d f·m;.. t la b len kısımda harb harelrntına i~tirak et - bgiliz lnt'alan yollarda . .ıı .,.,...,,_ . "" "'"· • . ıza m a .ew .. .oso ve o uzar puvan aşta g 1en üç nunu layihasının Mec1~ alaknlı encil - '""$ a.ıar1w 
~ .. _.,~, ~metlı ol:ı:ı'l 'kalbı derhal gra- . atıcı arasında yapılan final müsabaka -ı menler:nde tetkiki t:ım:ımhınmak üzere- mektedirler. Ro~~~ı u~.A.) htlin:C~;!ı:!' ar~;~ 
nıtle ırd lannda 52 puvanla Zeki Kuter birinci, dir. Yakında umumi hı:wt'tte görüc:üle _ İnsriliz tcbli~ d:lıkl yeni mevzilerinde, kuVTetl! bir şe~te. 

Yılmaz Leman ihi e'i'ki ahbab çaVUj- ,Nuri Vural ikinci gelerek rnük.fatlan cek bu layiha örfi idarenin hangi sebcb- Londra 21 (A.A.) - Harbiye Nezare- tahassun Ct.."Dl.ş oldukları haber vernın J1' 
tu. . • poligon binasında bulunan kalabalık \>ir ter tahtında ve hanr,i rnnkarnlnr tarafın- ti tebliği: dlr. İngtltz kıt'ala.nnm, tanklarla ve ~ 

.. ~-::ı~tec.ı, BE'vorrlı:nu"l esrar doluiç ,seyirci kütles huzurunda merasimle ve - dan ne suretle ilan edilc>bi 1eceğini gen~ N?rveçte harckAta devam edilmekte - m::,1:ı::ok~~-~ll~~~ı.s ~1 " 
yuzunu. bılhassa artıst hayatının entnı- rilınişür. surette tesbit eylemektedir. dir. Ingiliz kıtaatı Norveç kıt'alarile müş ıenıyor. 
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' Bir lloklorun gllllk 
ntttlanntlan 

Gilzde misafir deııllen 
Begaz noltlalar ... 

Bir haftallk radyo prourammuı de·1am1 
PERŞDmE %5/ 4/1940 20.50: MUzlk. Çalanlar: Vecihe, Kemal N. 

llıl.30: Program. ve memleket saat aşar,.. S.yhun, Fahire Fer.san, Refik l'eraan ı -
12.3~: Ajans n ~roloji haberleri. 12.50: Okuyan: Mefha.ret; &ağnat. ı - SadetAılıı 
Milzlk. Çal6nlar: l'ahri Kopuz, Cevdet Ça~. Kaynaık - Uwak §al'kı: <Görmesem sen! bir 
hl.; İzzettin Ökte, Vecihe. 1 - Ol;:uyan: Se- gün.) 2 - Rahmi. Bey • Mahur ıark.: (Esir 
mahat Öııdenaee. ı - Lem'i _Kürdili IL şar- ettin benl) :J - 'J'.ant>ari Cemil Bey • Ma .. 

EwriyeUe küçük çocuklara ve Kenç - in: (Nazlandı biin>ül) 2 - Stl. Pınar • Kür. hur şarkı: <Ver.ken Jlldında.) t - Musa Sü.. 
lere mahsus bir hastAlltt.u:. GClZiin aa& dill B. şarkı: (Blr glzll yalan.) 3 - ......... _ reyya - Mahur şatla: <Tacı hüsnün.) 2 -
camı gibi parlak ve adeta aynaya ben • KiirdUi H. §arkı: (Gönlümü b~ka uuelleı: - Okuya.n: Necmi Rıza Ahı.skan. 1- TaDbm 
zeyen şeffaf btt tM>aku:ı vwdır. Ban le.) 4 - Blmm ean _ ırumnı H: :jarkı: <A • Ali ıu . • Hü.wyni şarkı: (Nice bir hasretle.) 
zayıf ve lenfatHt çocuklarda dojrudan ~ afkın.) 2 - Okuyan: Aziz Şenseıs. 1 - 2 - Halk türldlsü: CBkln eledim ı:öllare.) 

lltikü doğruya bu tabakanın iltihaıbı baJJl&r ve. .. ......... Hicu .-rıcı: (~t oldum.) 2 - 3 - Haik tfuıJCüsü: (Demireller.) 4 - Hallr 
~ b tn•:iarunız iyi yürekli ve kabi- 'o1acak1ı.t. Aramızda toplanarak dirayetli yahed kapaıklardaki munzam ılttbabı ......... - Hicaz f8.l'kı: <Oüzel Ayşem.> 3 - türküsü: (Şu dağları delmell.) 21..15: Ko _ 
'-et ll' gençtlr. Fakat şunu da itiraf v.e namuslu bir Atabey seçeceğiz. Sonra karine .iltihabı lle 1htıllt eder. Bu IM't- Udl Ahmed - Türkü: CNedeı:ı kalbim aeni D1J4111& CBlbliyotratya.) 21.30: Müzik: Br -
tıı..... ~lil, ki hayatı tazyik a!.tında ve mah Kölemenler: arasındaki bütün eski tlüş- ne iltihabı. yahud parlak lf91faf twmıı aevdl:) 4 - ·••••·••• • Hicaz türkü: CKara tuğrul Boysal tarafind:an Akordeon Soloları. 
~ ıçinde gertig·ı ;,..;n bır sultana manlıkları. kaldırmak istivoruz. Muhtelif hastalığı başla.dıtı zaman -irdenbire bu ıôzler aürnıeli.> 1 - Ok~: Melek Tok - 2145: llıliWk: Küçült Orlaeıstra CŞe!: Necib 
~ 0 ..._ -= .; tabaka üzerinde beya.z noktala.ı: peyda o. ıoz.. 1 - Kemani Nobar _ Hicaz §IU'Jn: <At- ~.) 1 - Rachmaninnow: BlejL 2 ·- vn_ 
~ acak kadar bilgi ve görgi.i sahibi tarihl<'rde bizden ayrılıp. Mısırdan ka- lur. Etrafı kıpbrmızıcln. Şiddetle veca- lamııt ıülmtı.t.) 2 _ Sel PUıa.r _ Kumam torlo Gluliani: y~ sana (Sarenad.) 3 -
~ r. Ancak kıymetli ve namuslu A- çan'arı, e!'ki Sali-hileri tekrar Mısıra iş nak'tır. Hassastır bilhas.58. ziyaya aydın_ §8l1kı: CSeviyonm onu.) 3 - Ta.nl>uri Ali • LuJaj.ni; MlıBll' balesi. 4 - KCnakow: Bkut S trin, feragat sah~bı Emirlerin reh-1 başına davet edeceğiz. Onlara bütün es- lığa kar~ güne.şe karşı fntalade hu • Htiıımm .pu-Ju: <Fer.sa güaellnL) 4 - Bolos ~ 5 - C&r:I Robrecbt: Vala potpudli. 
~ ~e ıdares. sayes.nde istıkb:ılin iki rütbe ve vazifelerini geri vereceğız. sa~. I4ıta .bakamaz. Yavrucağın başı Ala - SuzinAa tar.kı: (Güller açmlf,) 6 - Tschallmws.ky: Balet suitl 22.15: ~ 
...::.'' hır hükümdarı olabilh-. Halbuki Bu sur.etie memlt"kete favdalan dokun- dalına önündedir. BaşJnı kaklırlP ~ ı3.so - 14· Miizllt: Hafit miizlık CPL> 18= leket saat ayan, Ajana haberleri; zır..... 
~ ~t bakamaz. Daimi bir ıztırab iç1nde llalır. P~ ve memleket aaa.t ayarı. 1805: B&ham • TahY.ili.t. Kambi1o • Klıkut Bora-
..., b ab yLk mevkiini ~gal eden zat muş birçok kıvmeUi arkadaşlar yeniden Bu hastalığın müddeti tayin olunamaa. Mü.zJk: Radyo cu orkestra&. 18.40: Kail.uf. sı (Fat.) 22.35: Mümllt: CUband <PL) 
' ~ ~ctbuu dare etmek t>abiliyetın-ı b.ize iltihak etmiş olacak. Mesela Bay- Arızi iltihab karineler beş on gün ıçlnde ım. (Çocult Blirpme Kurumu tara.fıııdan.> 23.25 • 23.30: Ya.nı:ı.ftf. proi.ram, ve kapanJfo 
~ llıyen mahrum o1dıığu gibi, onun bars. tedavi ile z:-il olur. Fakat bunyev1 bo • 118.M-: Ser.beat -...t. :UUO: Memleket saat a- .. 
~ b.u: nümu~~. olma~tadır. Emir ~aet~n ~r b"r .kahk~ha attı: zukluklara, kanaızlığa lenfatizme miip • yan, Ajans '" Met.eoroloji ba.berle.rl 19 30: CllMAKTESt Z7/ 4/19tl' 

, "( Alaeddm gulurr.sedı: - Yanı cskı ko'emden nııhsediyorsu- ':u1
: ~=nnfu~~~eş~1~™117nr g!:ı; ı:;;~~~ıar: ~=:O.~~he, ::ar~ 13.30: Proiıram, ve ~leket .saat aJ'Kl, 

~ anı hekim Şerefettınden bahset - nuz. 0 şeftat tabakasında kesi! bir beyaz leke 1 _ Petrev. 2 _ Sel Pınar _ Kürdili H. far- 13:~: Ajans ve Meteo~oJl haberleri. 13.JI: 
, ;ıy rsunuz. - Evet. Sizi ziyaretimin bi~ sebebi de peyda olur kalır. Bunun ilaçlarla. tedavi kı: (qlnnıa JaD8.ILl 3 _Rahmi Bey • Kür- Müat: Çalımlar: Şerif Içll, Kem.al N. Seır-

lıt,.,. ~et Vaz yet meydand~. İş bcışı - budur. Onu büvüten ve yetiştiren sizdi- ile kısmen iznlest miımkün ise de tama_ cWi B. fU"kı: csana ~ canımın canı.> 4 - hun, Cevdet Çaila, İzmttln Ökıte; 1 - Okll.-
'1ak":\tığ gundcnbcri hiç bır ~eyde mu- niz. men refedılmest mfünkün değ ldir. Bazı.. 3uphi Zlya • Kürdlli H. şarkı: (Guvenme yan: Mllhmud Kannd&.§. 1 - Dede - Gtt11 • 
!....~ Olanı dıktan b şk b' k ftn lnnren gozlerinin sı'l'ahı üzerinde ırörü- husnüne.> 5 - Halk türküsü: <Menek§eler zar şarkı: <Reha bulduım.) 2 - Refik Fer .. 
"""~o a a a ıı: ço . l e .- - Yok cnmm! Elime gelrliği zaman o len lekeler ~e böyle m;un mman devam tutam tutam.) 8 - Halk türküsü : (Karanfil san - ~fil~ şarkı: (Dağları aştım da.) 3 -
~ ~ başı altlndan çıktı. Sız de bı- kadar küçük değildi. Onu on dört yaşın- eden bl.r kar.ine lltiha.bının neticfllll 1 ola.cU&n. 2 - Okuyan: llıluz.affer Iltar. H~k. ~üsü: <Kevenli; yolu.) a - Oku"" .. n.; 
' ki o iht,yar tilki adeta hile ve fe- da ikC"n Şamda İmadüssayka adında bir ncdbesldir. Tabakat karine iltfüa.blar; 1 - Udi Cemi - IWıavene şa.r.kı: (Ezvakı: cL Azıze Tö7.em. l - Udi Mehmed - Hlc~kiz 
~~~cı? ?ir. . Emirden satın almıştım. Değerli bir a~- iyi bakılmazsa daha fC'Ci akibetler yan._ han.) 2 - Fa.ruık Arifi _ Nihavend şa.rlo: .şarkı : <Seni candan seveı:im.) 2 - Hacı A • 

lt ~~ ..,~tır41 tababetten zıyade dena.?t • ı ker olarak yetişmesi için elimden gelen I tır. Mesela hastalık tabakanın derlniiL <By fllr.i il8.hi.) 3 - sadettin Kaynaic.. _ Ni. rif Bey - İB!ahan ~ı: <Ca~da hasiyet mi. 
taı.:~terır B g · S 1t l al'd sinı Jcrine kadar nüfuz ~erett ~ar..ne deli _ haY&nd şarkı: (Xalblerden dudaklara.) 4 - var.) 3 - ......... • ISfahan türkü: <FesllyeD 
~ ~ u un lmu :n la, V< ı ~Tak her ~"'V; vaptım. Fakat her Ç'l"uk gibi o nir ve gözün renkli kıs.mı olan kuzahiye • Şakir Ağa - Hli1ızam şarkı: CIQ ce!acu.) 5 - ekctim.) 14.15: Müzik: Ha1k türküleri. A.stz 
~~l :u~~a a a:ış- . u ~UY~·-kim· I da büvüvüp meşhur olduktan sonra ihti- de Urten adeti bir fıtık yapar tt 0 zaman Ra.kım _ Hüzzam şacitı: CSU&mU§ geceler.) ~ ve ~ Yawr Ataman. IUO: .Mtl -
• """it e e ın yeg e amır ve a 1 i var babasını unuttu. Seneler v.ar ki bir gö:ron butıin ku~si meYCudiyetJ tehll- 20.15: K:onu.şma (Slhhat saati.) 20.3J: Mü _ zi~. RiyaAietıcumhUT Baındo8u (Şef: Ihmn 
' Bu arzusuna nail oldu mu, Nu - selamını bı'e almadım. ke e. girer ve o zaman t~nfye mu.saran zlk: Fasıl heyeti. 2U'5 : Müzik : Radyo Or -ı Kunçer.) 1 - F.ra.nz Von Blo~: Ma~. 2 -
L._ -

1 
.'\ 'Yi devırmek onun iç.in bir giin B h ta nu mazur g- m 1. S ecl lmezse gozu tor ede.b lir. kestra.sı Şei: Dr. B. Pra.etorhuı.) P. J. ç:ıy_ R. strauss: Der Rose.nkavalıer operasının 

~ esid' . ı - u usus o or e ı. e- valsları 3 F' Suppe Vlya.nad b h öl;;. \ ı..: ır. Bu gayesıne engel olacak sa- l d be . h t "z" go" edı· kofeld~ Konçeırtıo :&. Major (Keman u Or. · - · " · a sa a • 
~ va . . k , k . 1 ne er en rı ra a yu u rm . (;nab istıren ok~-.lanann ....-. lu!stra. için.> SolılaıL: Joııe! Aırnol<ll Zlı:ldilı le Ye aqam (u""r:tü.r.) f - F.d. Lalo: l!Jc • 

~ ilt ta~~ ve b zı ortadan a dırnın ı.- - Mı.sırda iken dahi son yıllarda kapı- pum :vıllalll2lar1nı rlea ........... Al&9I ..._ 22.05: Muz.ık.: Deanna Du.rbln'in plildar~ fıerm. 5 - R. Walner: Dle W~üre opera. 
~ U6u 1\: :uııan~y~~· Faka~ kua!<ın - , mı açmaz olmuştu. Çalış. didin, yetiştir; dinh la&eklert ..tseltelem lmlalUllw. 22:15: Memleket saat ayarı Ajans habecr _ .smdıan Seııtorı.ik pe.rça. 15·1~ • lS.30: Mn.t.a: 
~ biı d pe e yenı ır <=ey 0 m ğm- sonra heı: şey unutuluyor. Kimsede tak- le:rt; Zircr:ıt, &ham - Tah~ilAt, Kambiyo • cazba.nd <Pl.) ıs: ~roğra.m.. "Ye memleket ._ 
' e kolayca kendimizı müda-faa . k d" h li bu' Aaltaradai' maç 'ar NubC BbntaSJ (P1at.) 22.30: Müzik: ca.tband at ayarı. 18.05: Müzik; Radyo oa.z orkestra. 
'tll 'olunu buluyoruz Şerefettin ev - sır. yo · unya a · <Pl.) 2325 • 23.30: Yarınkl proğram Ye ıra 111• 18·40 : Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru.. 
M.. l'fteınıuk'er arasına nifak sokarak - Hakkınız var muhtPrem Emir! Şim- <BM•• & 1IC'I 1a7Jada) panlf. • - mu tarafından.) Ut.55: sert>Mt saat. 19.10: 
~ Ma di ~izi taciz1min sebebini rica ve dilekle- Muha1'lr. Bedr.i - Abdtirrabman" P'eth1 * Memelete\ saa.t, ayan, Ajana '" Meteoroloji 
" z.riler Salih ·ı.cr dü.~m..,ulı - rlmi nrzetmek istiyorum. Bi1ivorsunuz Hiış1m, Clhad; Neeati - Turıuıl. iahkı; ...;_ haberleri. 19·~=- Müzik: Fasıl heyeti. 2e.ıoı 
'ta.nı~nd rmak. bu suretle hiz; iki_.v~ . .. •. . za: İı>ohlm; Tumn. CUMA %6/ f / l HI Konuşma (Ounun nee-JelerlJ 20.25: Mü • 
" ak ıstiyor. Bahaettim isyana t ~ _ kı Bavbarsla acamız otedenberı aç.k.

1 

. 12.30: Program, Te memleket saat. ayarı, ziJl. Çalanlar: Şerit İçli Cevdet Ç3'Ua h 
eden de 

0 
olmuştur. şimdi onu Mısıra biz cağırırsak belki Ha;;~· Muzaffer. G ..ı hi ır · 12.35: ."Jnru ve MeteoroloJı haberleri. l!!.50 : zeıtin ökte, Kemal N. &ı;:hun. 1 _ Ok~an~ "'da ffak la Tcfl inanmaz. bu işde bir düzen var deı: ve lat& a. y - e \aft gl Müıill. Mlıb~llt p;rıltılar (Pl) 13.J<J - 14: Radife Erten. 1 - Sadettin Kaynak _ Nlh&. 

muva o mayın<'a va ı e . . B 
1 

k ı Günün ikinci ve mühim maçı içm ~ Mimık: K.a.r:ışık mftzit. tPL) 18: Proğram, Te vemi şarta: (Ofüıfil nedfr bilene) 2 _Rab,. 
' hın yapmak istedıği hileye baş ~~sıll~ ~par. una me.v. . an vermeme la.Jan Galatasara,J'.l& Genderbirlıii tUmı • memleket saa.t ayuı. 18.05: Müzik: Ka.rıtık mi Bey_ Müstear fal"kı: (Gel a.İ.ı oarabı tAr.. 
~.~tOr. ~fısır ve Suriye.de yerli asker. ı~ın bı~ namımıza sı.zın çağır~a~ızı ları hakem Kemalin: 1daresınde oyuna fU müzik CPl.) 18.40: Müzik: Tür.killeı: ve oyun 1Jelend1.r.) 3 _ Sadettin Kayna'k _ Mutıanm 
... ~rak bizimk.i'erj avlamnk. Gerçi I rı:ıı ed yoı:uz. ~e ka~ar o~'l eskL kole- şekilde çıktılar: ha.valaın. 18.56: Serbest saat. uı.ın: Manle. türilü: (BMan l'ÜD kana benzb'or.) + ·- sa. 
'iti.tin her iki.sini de başamlak için u- nız. gene s1ze hurmeti ve itimadı vardır. G~: 01ııııuı1ı - ftnll, Aidliıea - ket --* eywr, A:taıw Ye ~ta»oloJı haber. dettin Kaynak. . Muhay:y.at tilRfl: \Ne sa • 
L llantan b~ "k -~ L .k. Emir Aiaettin yerinden ıtalktı, oturdu:, M~ .. Bnnr; ~ -~ Sa•QeMDr; leıt. 19.3<>. Konu.-. <OMnıa llltrpme Ku. _ man görsem anlL) 2 - Olluyan: Sadi Hot. 
°""I ve uyu şans ı · r. a ın . • . . B k b' Günduz; Budur!; Sa.rafinı. rumu tarafı.nda.n) 19.45: M'üm. Çalanlar : ses 1 _ Kemal Emln Mahur §llllkı· <İkl & 
k. ....,.arrı AtabevJik mevk'ind" kalıp bü- - Bu ımkansız azızım. aş a ır ~y · Genc;lerblrl.Iğ!· Rahim Nmd Afuned. Ha Cevdet ,....., ~1a İ.mlıtıtln Öls.iıe c.. ... _, K - · • · 1 
~ .; , •• . . . · - , • - ..._. , , r.uuı Opu%. ~ sensfz.) 2 - Nuri Halll - Mahur şarklı 
' aıı elinde tuttukça muhakkak bi- ! soy.lec:emz ~aalmemnunıye ya~m~ a lld. ~n; Münir - Vahdet., Al · All; Mua • 1 - Okuyan:. Mustafa Çağlar. 1 - Tanburi (Daha ıün doimada.n.) 3 _ Udi Ahmed • 
ll...: _aleyhimizde bir şevler yapacaktır.! gayret ederdım Fakat ne yalan soylıye- t.afa: Huseyln. Ali Ef. _ SUzidll Alır semai: <Kani yadı le- 1tlkdru H. ııar.Iu: (lif nazll melek.) 4 _ Set. ;;cu. asıı sadede gelelim. Her ceydcn yim. benim de gururum var. Ev1adım gi- Gal.atasaray oyuna .ınkı başladı. Gençler- blnJe.) 2 - ~n ztıa • 8uzid.ll ~Jn: Pınar _ Kfiıdili H. şadı: <Attlım yine IÖ1 ~ 
L. 'l llıllht • · b :mukad- biı sevdiğim halde senelerdenbE>ri beni a- blrll~ ayırt etreıil lle mukabele ederelt o - <Er gonce açıl.) 3 - Pabri K'.aıpuz - SUridil senle.> 21.15: M1izik: 111Qan Amıie 'Oe1mul 
.. ~. eı:em emm.m u:. uzım ı . yunda hMdmiyeıtl raldbi~ 1'l'm1'e'k istem!. ı,aXı: <Tı!lı napmm.) 4 - ırlian.. C'Z tet-. taratından .blırtlaç t1eman ......_ • 
~ile ~ınızı ağnttlğım için affınızı rayıp sormayan hır ~da.ma mektu b yaza- ~ ._.rdu. a.iata-..""ayın tıahlttreH 111?- şeırıJa yap ar&ban şa;ı:: -ı. (Glmı seni.) 5 _ ......... : Şet_ 3*: JDiçiik aıaaımı, (Ştl· ~·~ 

....._ ·. l!.ikin macfühat mühim! , ~~· Hem mademki sız çağırıyorsunuz. tığı hücumda BUıdurtye qelme MM-ac penaltı araban şaz:tı: Ulabçeienlıt atJ&ma.) 8 - Şıe.t. ı _ aupp.: Maça em ~ u:ve:tlld. 
ltıca ederim sözünüze <fe.vam edin. , sızın yazmanız daha muvafık olur. yaptılar. 10 uncu dak11cada Buduı:!nin oek • araban au semai8t. 2 - Olwya.n; ~- Tok 2 _ Joaef Glıng'l: Hldropatenıer IVal&) 

ııı.::- 'tvet, anlatıyorum . V:az.iye.tin veba- - Fakat y.a bize itimad etmezse.. tJti pena~tı oyunun yegA:ne goltl oldu. lgöa. 1 - Ş.emaeWn Ziya - U)lak pm: {Şu 3 _ Humphrles: ı-ztn1n höyalan. 4 _ aa 
~ &ören birkaç arkada, memleketi _ Neye etmesin canım? Geçirdiği bu Bu vazlyett.en sonra ~nçlerbirllği biraz sallo~.aöiüdun.> 1 - FaiB Kaıpanc.ı. _ t1HR:" slberger: Kfic;ük t.opla.ntı (Reme _ ~ • 
.::._1\1\ 'bit: 'itilalden kurtarmak ve Köle- sürl?'iln ha.vatı omr da bezdirmiştir. Ev- asabf bil' oy.un tutturdu. Bu arada eın c;ot şartı. <lfatl'allıtı o;rlmıı~> 3 - Bacı Arif memo.> 5 - 'IXha*'>nQ-= Romans. 8 -
.~}4! .. : .. d . bi lk.. hırpalansn da Sarathn üe Budurl olft. Bey • t1,.U .,.mı:_ (Sati ~.) ~ - Blllk Monma· Potpuri. 7 - Reldkıotf· Söılaiiz Bo,;. 
' r arasınd-a muhtemel bir nifakı ön- vela hırını .. gon erın r ag ... ,nı , arasın. Oençlerbirl.i'inm tu:rild •ltıında Jra. tilıtrllsil: Amıuwla Cevı:l)tmı.> s - Oku _ mana; a _ Beins M1ıı1Sel: v~ hatıruL 
'\, ayni zamanda Atabevin dolabıa- Bakalım donmeğe nfyf!ti var mı. lan Galatueray, ta.lesini iyt müdalM ide- yan: Sll11y• TotaJ 1 - ŞtMttU. Şenozan - 9 - Qıeırnlll: Ba.Ueden 'tallJier. 22.15: Jl8nlıi. 
~ lbirti olmak için bir. taltun tedbirler - Peki, fikrinizi kabul ediyorum. Ba- ret devreyi 1.0 p.lib b!tJrdi. B~Hk .-zin: <Gönül han.rett sönmez;) JMet a.at .,an. Ajam ~ zıraat .... 
~ Sözün kısası 0 bizi avlamadan ri siz de ikinci dileğhnizi reddetmeyin. İkinci ıievre iki tarafın d~ lta.rşılıkh kaçır- 2 - S&dettln Ka1D&k • Bme.lik şarta: (Baç,. 'bam. • Tlah.villlt; K:a:mbtyo _ Nukut ~ 
"-.. ....,.,\ lij~ Şer fetti . dev'rmek isti _ Sö le iniz. yapılması mümkün ve chğı nrsatlarla geçti. Yllıva.ş yavaş oyuna hA_ I lanrn.a a41: d~.) 3 - Ahmed Ruim • 8tt - (Phtt:) 22.3'J: lt'ontqına _ Rnebl dlllerdt 
'- e m 1 y.or:uz. . Y Y • e . kim olan Galata.Mray ~ nrl!him f\rsat • SnA.t .şa.likı: CPet revadır.> 4 - Refik Fer - (Yalnız kısa. • dalga. posta.sile.) 22.30: Mil • 
....., kanaatırne u~gtm m: ş yse elımd~ g~I- ıarı kaçırmak .!llretile vaziyet! ~me .. •n - Rast şarkı: IYaktl eB\am ateşin.) zf?c; Cazband (Pi.) (Saat 23.00-e kadar yal. 
....., ~e.t sdnra. eliği kadar hızmetınızde kll6Ur etmıyece- idi. Hırçın bir "1tllde doeWlm edan OJ.QD da 20.~ Müzi:lt;. Halk türlrüeri v. oyun bava _ nız mun.dalga postasi.ıe.) 23.2& _ 23.30: °"" 

liakimiyet tamamile Mcmılllkler.in ğime emin o1abilirsiniz. f Arkrm r.ur> 1.0 Ga-la.ta.ıara.yın ga.HtılıeWe bit.t1. IJa.n. Ban Reoeb Te Sadi Yavv- Ataman. rınld Proiram, ve EapanJJ> 

--.: .......... t.&iknn 4 J. umulmaz bir şefkatle. seviyor. Ve ne Kardeşim Nihad sana bir defa Cli.ha vaşça söyledikten sonra omurzlarından 
ya1aırı sövliyeyim. bu yalnızlık l'e acı böyle söylem~; hatrrlıyor musun ? ağlı- bir yü'k daha kalktnl'Ş gibi ha.fif, 
ümi<lsizlik içinde bana cidden teselli -daha yorgımluğıuın bitmedi- dem~tim. çevik ve neş'eli bir hareketle ayağa 
oldu. Şimdi htmlan yazaıilten yüreğimde kalktı. M"ekıtubun içineloen Ç'J'ka;rı veıkA. &icran E'vet beni me'k'Wb elimOe. öyle pe - gene bir sm dl.ıyııyorum. Fakat; güzel letoomeyi itina ile mr yere yerleşti~ 
rişan görünce her ~vi anladı. Azfaim arckadaşım derin. anlayJıŞlı ve insanı rek; yaktığı sigaradan keyifli keyifli 
kadınlar. hele böyle Marga:ret gib i has u)'U'ltıururu siyah göilerimi anyor. birkat; d'üman çekıti. Şimdi yüzünde 
sas. ince ruhlu, iyi okumuş kadınlar Karşıııkh bir masasında oturduğumuz gittikçe genişliyen bir tebessümle. oda

'-~bu. ellinde. ve :yüzümii kim bilirjistedim. Ve yatağmm karşısındaki du- intuitionlan çok- kın'1.-etl1 mah11l"lcla:!· gar lokantası~da sana bu son sözlerimi da doı.a_,ıyordu. Saatine balktı; vakit 
~ ~ &örünce hiç- şaşırmadan biç bil'. v:ara astını. Onun gı'bi yük.sek lalbHlerl, onlar içın y<ızıyorum. Bır çevrek ya var ya yok epeyce ilerl~rnişti. Halbuki hAia uyku-
~Ylenıeden beni teselliye başladı. Son -ı.amanlaı-dal aramı'Zdtı başlıyan en feci dM"be olmasına ramnen kıs - ~m. Parise hareket ~k trene su yoktu. Bü:tıim meveudiyetiııde hia • 

'ı ~bini söyliyeyim: tekiifSizlikle. odamda beni ziyaret e - kançJı'k:Jarmı da dlğergAmlıklarile l5r - bineceğiz. settiği hareket ihtiyacı o&urup düşün-
'\ ~diyeköyürrdek.i ev.imde onun ba den koınıtes Margaret bir çdk defalar füp teselli edici birer melek oluyorlar. Sa.na oradan adresimi yazarım Ü • mesine marn oluym-du. Hastahaııenln 
~ 1' ~Idiği mes'ud gecenin sabahı siy.ah derin gözlerinde aceytb 1Şlltılar- Güzel ve asil Margaret de rakibinin mid ederim ki işler çabuk biter. ben de havasın& durula.n derin sükti.t içinde
~tô.SUnu yaprnağa başlamıştım. la bana bu taıblomm sahibini sordu. O- bana verdiği acıları. nazik ve ince el - hl! ilriilme! Bu sevimli ve müstesna bir ay.da.o-beri devam eden bu heyecan. 
~ ~ bir çok hadiseler içinde na cevaben: 1er.inin şe.fikati ve muhabbeti ile unut- kadının yanında. ve bambllşka mWıil - lı hrkiv~ zihninde bir film gibi geçi'-
' bu 'tablo başlanıldığı gibi kal - _ Benim hayalim! -dedim.- ~rmaığa çahştı. ~ni bir çocuık ~?i se- le.Ne kendimi ~buk &M.rturum. Ha sa- 'yor ve karıştırıyordu. Bu vak'alar ara-
' 13.u yarım tabloyıu o meş'um ge- Hatta bir defasında, 'llrzgın kızgın: vrp okşad'ı: Ve daıma ~r ettıği se - n~ fllJl'U da yazayım .. · Fakat kootes sında ken<li rolüınü dü~nürlten tş cı. 
'lh._ - 8abaJuı seyahate çı.kariten yanıma - Bana hiç benıııemiyw! -dedi- vahat teklifini teirarla<h. Bu sefer der küçili avaklıarlle bazı ~aır.eket.ler yapa- rinden ruhunu dinlemiye çalışıvordu. 
~~ltn. Burada. val.ruz kaldı mm za _ İlk defa anıa kırıd:ım ve atrr bir ees- hal ka-bul ettim. rak sabırslZlanıyor amma zarar vok Ned d , d b' f hl";~ d 
,lllilb.L... ~ •o· . ,_ ,-.Jı ... ~- ba Ev.et da .. 1. en şu an a mesu ır era .ııın. uıy-..._ ~ bitün vaktimi bu: yanın tablo- le: Mar~aret sevınç.ıe a.u•a 11\alıdı, kaT rışırnz.. SIM\a şumı soy ıye- -
.~ L....... •• • l.L.. _ u-... li_,. :ı. ... :ı.imBe- benzemez! sırnı?.daftd duvarda hl~ kimsenintine yim ki ben tam beş kilo aldım. Sana nnya başlamıştı?! 

-m&.i.t'ne hasrettiin. eOruı> ~yaz .. ..._,.~. ıuu.r- ~ ,,-. · •• B·...:ı.... .ı:.· .. ,_.,.....L. b' w r1-1. 
L. ~ ~ .• -diy.e cevab veıdlnr.. benzemiyen güzel ~1 ışıklı rnuum res:ınlmi gönGerdig.J zaman memnun ı.ı.-mrn.uıre go5 ., ... u...a;. llt! agı l'J\' Dil'-

~ ~ ~kadar ta~~ı 0 kad~r ıt1' - _ 0 halde bmi müreccah bh: kadın ve taze 11ebessümile blu b&kan tablo - oJa~ın. İ.steı!"!en M.argaretle beraber fesinde bir darlık hissetti. Bu s.ıkıntıh 
~~ ~ bi: hal~ bıtirtlim. kı heı:__- olar.• tmumadınrz? daki genç krmn ftltıil.ne bUyUk ve- kalın bir resmimi gfinderirim. hissi tahlil edebilmek için vak·a kı.h-
k~!tı. esen teşhır etseydım. ~egıl Dud.aic\aıımr-~ mü&teli7Jiyane bir perde çekti. Sonraı c!zlerimin tlıe. - Merrıurrlar trelli habe:c veriyorlar. r.amanlarını birer birer gözlerinin önü. 
·""""'..,,__,on do'kıuzunou asrın san at - derin derin vü-zilne baktım. tzzetinef- ~ otıurup boynuma san.Jarak: Allahaısmarlad* sevgı'li Nihaıdırn sa- t· .• ...J.. Bunlann ızt, ...... b ..... 

-... 1'lan birinin ..... ı.., t bl · ne ge ırı)Onl1A· ...... ...., 
m9-'~ur a osunun sinde açılan yanmn bütün acısı gtn _ - Am'k hayelkıl umııt'! -ded4.- na da büyük sa.adetler diler ve yorgun- . 

1 
. d k.,,..,,->:~ı· , 1 .. dü' 

9lb.til b' · · lm k h" "n ~• Sefa~•ı.. ,....3..1 • • • ...,. ... Irk" 1 _.ı.. . yeıs erın en , ...... UU:ı mes u muy . . e ır.ıncı. o a • ıç şuc ]eri~ ~lt 1fV bir oeval:t veıı - Deı:hal faaliyeta ·~- r~ı1me: ı'lmUltr.JD lÇlll' ~ uır er ~nm. . .. . . 
' dtirıya ressamları; arasında meş -~. ıbeni yalırrD kaık.1'>' Çfktı gtttt. va~ .Qndııın. reanen- aynlmait Siret Bir gun g~l.ıp b~l~~~n ı.:haım~n~ ma-
"-t ~ hntiyau.mr lraırsm.ıdtm. Fa - Uzunca. hir ~n 30IU'8 gene için ~n :rnuameJayt yapturlını. v.. _ Güle güle ... Allah selamet versin ruz kalahılır mıydı. . . ~oy le bır ı thama 
~~ ~ ~ eserimi sıırf kendime kıontedı g&tıeı~ arzu- ite barıştık. kAletnameyi ~umla- ~yo - yavrum~ maruz kalabilmek 1çın ne yapmışt.ıt 
~, onu yalmrı kendim görmek Bu genç~ ve 2(17.l&l bmn Miti rmn. Dr. Nihad bu sözleri gi.ilerek ya - (Arkası t'ar) 



10 Sayfa 

( emleket lla 
Kaşta zengin komnr madeni 

damarlarına rastlandı 
Dört saatlik ve geniş bir saha üzerine yayılmış olan bu 
madenin iptidai tecrübesi yapıldı ve iyi netice alındı 

Kaştan b'fr g(hii.n(!ş 
Kaş (Hususi) - Kazanın Hacıoğlan merkezlerin ftıtlyacını mlr'atle kaqıla -

köyünde memleket için mühim bir sor - dığı gibi, 1nhisarlar İdaresinin yurdun 
v.ı kaynağı olabilecek maden kömürleri uzak k~lerini de nazan iti.bars alması 

'izlerine tesadttf edilmiştir. lAzımda. 
Hacıoğlan - Gendive köyleri arasında 

' saatlik geniş mesafe üzerinde yayılmı~ 
bulunan bu maden, mcrkezd~ yapılan tec 
nibe neticesinde mükemmel surette yan
mış ve buraca müsbet netice alınmış ol-
1d.t.ığundan bir miktar nümune alınarak 
.Uy.makamlıkça Maden Arama ve Tetkik 
Enst tüsüne gönderilmiştir. Hacıoğlan 
k6ytinün civarı gürbüz ormanlarla mes-

1 tur ve bu ormanlar geçmiş devirlerde de 
'mevcud bulunacağından Hacıoğlanda iyi 
~ir servet kaynağı bulunacağı tahmin e
'dilmektedir. 

Fecri şimali 
Umumi fe<:ri şimalt hidisesi kazamız

da da müşahede edilmiştir. İlk günft.n ge
cesinde Gömbe yaylasının Akdağında 

kıpkızıl bir aydınlık balinda ve ikinci 
günün ge<:csinde de K&.§ merkezinin ya -
kınındaki Asaz dağlarında hafif bir kı -
zı1Iık görillmüf• yarını saat kadar davam 
ettikten sonra şimal istikametinde kayıp 
gitntiştir. 

Seyhanda k~y ınst:tusw 
l Bira ihtiyacı Adana (Hus~) - Seyhan Haruniye ı 

1 Kazamız şimdiye kadar bira görme - köy eru;titüsil binasındaki hazırlıklar ik
mifti. Birkaç ay evvel İnhisarlar İdaresi- mal edilmiş ve tedri~ kadrosu se~ım·s -
ne 300 şişe kadar bira gönderilmişse de tir. Erurtitil milfettişli~ine Asım ~er >ğ· 

llıoca bir kaza için bunun ne kadar kltt re1menliklere de Remzi Argun ve Naşid 
J.leceğini tahmin gilç • değfldır. Büyük ı Erdem tayin edilmiştir. 

{ ____ <J_a __ n_k_ı_r_ı_d_a __ B_a ____ h_a_r_~J 

Ağaçları donatan çiçR kl.r bahan müjdeliyor 

Çan-kırı (Hususi) - Çankırıdn bahar 1 onu güzelliklere bürüyerM: canh, çok 
batün güzellit'ilc başladı. Havada bulut -1 canlı hayata kavuşturur. 
lar kayn~ıyor, Nisan yağmuru vakit va- Artık bahara kavuşan Çankırı ıirın

kit scrpellyor, gök gürlüyor.. Tepeler, liklerile, ayni zamanda Anb.ranuı ıüzel 
tarlalar yeşil çimen1erle bezl'!ndf. Ağaç - bır tene7.züh yeri olmağa her yıldan. da-

. ha çok ıhazırlanıyor. 
lar tomurouklanmakta, yapraklarla, çı - G '"irk Jd be · A k d · . .. " eçen ıu a~ yı an n n ara an ı~-
çeklerle dooanmaktadır. Tabıat butun liyen tenezzüh trenleri bu yıl da g 
ikt§ın uykwrundan, o kadar canlı, diri ve yüzler~ Ankaralıyı Çankmnın ,:;i~ 
hareketli ka1ktı ki .. ılık hava, çiçek, top- bağlarına havmlu bahçelerine gettreeek
rak, menekfe kokulan içinde kırlar, bağ- tir. 
lu, bahçeler dolu .. renklı"!rle göz alıcı, iç 1 Her geçen yıl görülen noksanlar. her 
açıcı.. ı gelen yıllar içinde izale ıdtlirken fÜp -

Çankırı.da başlıyan bahar şüphe yok ki he yok ki Çankın çok daha güzelleıu ve 
,i?k ba§kadır. Çankırı baharla beraber '11-0deornleştl. 

ftisunkar bir şiir diyarıdır. Ö'gtin, solgun Son söz şu 0 1ablllr ki: Çankın baha -
pçen k1f, Çankırıyı ne kadar ruhsuz vı rile, yazile Anadolunun en güzel ve ıan
byatsız gibi gösterse de bahar ve yaı 1 ki efsanevi bir yeşillik beldesidır. 

SON PO~TA 

Şehrin mesiresi esaslı ı 
6 Nisan tarihli bilmecemis - sel, İstanbul EmirgAn oııta okulu -" 

1 

şekilde güzelleştiriliyor de kaz:rnanları aşağıya yazıyoruz. İ!- H~~~AZ DÖ -- S~ 
Trabzon (Hususi) - Belediye i§leri - tanbulda bulu~an talihli okuyucuları- <Son Poot~~~ ıl 

mızın Pazartesı, Perşembe gilnlerl lSğ- İstanbul Büyükada ilk okulu sınıf ı 61 ..ı ni deruhte ettiği gündenberi şehrin ima- 1 ,,.,, 
eden sonra hediyelerini bizzat idare- Şakir Acundeğer, İstanbul 44 ünd i* ıtl 

n için ehemmiyetli derecede bir gayret hanemizden almaları lazımdır. Taşra sınıf 5 de MüJgA.n Adalı, İstanbul #°~ 
sarfeden genç belediye reisi Mahmud okuyucularımızın hediyeleri posta ile Madalyon sokak 10/4 numarada. bbaD Jf 
Muammer Yarı.mbıyık son zamanlarda adreslnine gönderilir. KOKULU SABUN 
belediye .meclisinden aldığı bir takım 8. bu . k k h t . (Son Posta hatıralı) fi, 
kararlarla halkın mühim ihtiyaçlarını lr yli marO 80 a iri Istanbul kız lisesinden 1433 N~ 
tarşılayacak işlerin ikmaline çalışmak - deflerı' tanbul 44 üncü ilk okuldan 4.25 th.ker, d'ı 

bul Saı11ratya Ç~e sokak 6 nwnQ.1"9dıl ~.4 
tadır. Şimdiye kadar ihmal edilmiş bir İstanbul 54 üncü mekteb 7~ Muhteruı. İstanbul Beşiktaş 20 inci okuldB.n 156 ~ 
vaziyette bulunan ve Karadenizin en gü- iKİ KÜÇÜK MAROKEN HATIRA İstanbul Erenköy kız lisesi suuf '1 ~ tfl 
zel mesirı.;1erinden biri olan Soğuksuda- DEFTERİ Yenen. 
ki Çifteçamlığı bugünkü bakımsız ha - Alpullu ilk okulu talebesinden 179 numa. BOYA KALEMİ ' 
linden ıkurtanp daba güzel bir şekle koy- ralı sım İğe, İstanbul kız J..lseei sınıf 1..A da Edirne bölge san'a.t okulu tal~~ 
mayı düşünen Trabzon belediyesi evve - 381 numaralı Güzin ÖZglray. ı:umaro.lı Şakir, Konya lisesi sırul 4..C dl~ 
lemirde Soğuksuyu koruma şekil ve im- MUHTIRA DEFTERİ Adil Karanğıı.ç, İstanbul 2 nc1 ilk c*al ~ 

2-A da 131 Belma İstanbul 1kinıoi ilk 
kanlarını hazırlayıp, boş kalan kı.sımla - <Son Poota hatır~> 3 B talebe.snld 

2
83 N ban 

ra da yeniden çam fidanları dikmek su - Ankara Kızılelma mahallest Çocuk ara.Jl - en .~. · 
b 1. · ır. d B caddesi 61 63 numarada Mü.nener YUrekll, ALBuın 

retile u. hava ıyı asaçlan ırmıştır. . e - Duzçe orta- okul ııınıf 2-A da Memduh Bt.Y- (Son Posta hatıralı> P 
lediy~ Çıftcçamlığ~n alt kısmına. harıç - rakdar. İstanbul Faıtih l3 üncü okul aaıf Edl!OO. Mumcular sokn.k 22 num..-.dl JD-
ten gırme ve tahrıp edilme şeklınl me - s_c de 536 Feruzan. cer, Iznııt HacıHızır maha.lle8i K~11 ' 

netmiş ve üst kısımda da bir gazino yap- MÜREKKEBLİ KALEM kak 17 numarada Sermet Erdem~,. 
Senbenuva ise.si ihzarı kısım 

{Son Posta hatıralı> 322 numaralı Türktı.n. 
İstanbul 44 üncü ilk okul sınıf 2 t&lebt • AYNA 

ainden 104 ZillA.l, İstanbul m li!e8i aınıf 2 CSon Posta hatıralı) 
taebesinden 904ı numaralı Dlirrü.nnlsa, İatan. İstanbul Beyo~l 13 U ll ~ wot f' 
~ul 44 üncü ilk. okul sınıf 5 de 1'evkiye Akın, kulu sınıf 4_c de u259 ~ öt, ~1' 
Istanbul 12 incı ~lk ?kul smı! 3-A ~le1*1.n- Tnksim 29 uncu ilk okul sınıf S..D dl " 
den Şadan Pek.goz, Istanbul ~Ziçıl llaMt MemdWı, :iıstı:ı.nbul HalYda~ u.ııd ~ 
sınır 4..B talebesinden Kemal Bingöl. 3_A da Gallp Cantürk. 

KURŞUN DOLMA KALEM KİTAB 
CSon Posta hatıralı) Mudanya Hnlidpa..p cadde& 63 ~: 

Kfit.nhya tayyare deri topçu ta.buru tetmen bcrtıer HJkmet Çankırı Gazi okulu ıını.f 
Taoettin Alpdlnç yeğeni Yaşar, fatanbul Ka. de Reşad şcrn.;ck, Zile orta okulu anıl S .~ 
bat.aş erke~ 11.seSl sınıf l..A d1L 1-41 SalAhd - 64 numınrn1ı Mfinir Öööğretmen, ııaı•~~ 
tin Uğur, Istanbul 49 uncu Uk okul talebe - Fırat okulu sınıf 4 de 202 numaralı Be1feP" 
sinden sınıf 3 147 numaralı Selma, btanbul Demtralp Konya lise orta mım .mır 1-J\ 41 

1 Da.vudpaşo. orta okulu sınıf 7 dıe 128 Ekrem, 981 Metı~ önol, Ilgın Uk okulu muf 4 ı.sl~ 
İstanbu Erenköy kız lisesi sınıf ı de ŞiftZ&ı besinden 49 numaralı Salp Akba.t, f.ı,tat1t> 
Tunca. Fatih 18 inci okul sınıf 5.B de 568 flıı"t.ıı.U' 
YUVARLAK DÜNYA KALEMTRAŞ Makan. 

(Son Posta hatıralı> RESiMLİ EL İSİ MODEI.J . t1• 
İstanbul Snmatya 26 ıncı ilk <*ul ıınıf ı de Çorum orta okulu sınıf l.A da 24 ~t_,,,. 

Ayten Meriç, İstanbul Nı.,tmta.t 16 inat ııt Konya Köprfiba.şı sokağı Acalooğlu ma;;,. 
okul sınıf 5..B de 380 Bülend Kı:rıcı, İat&nbul 61, 77 numarada Tahsin Toraman, .,.ıı. 
Fa.tih 13 ün<:ü ilk okul taıebeainden 524 AJ. Meydancık İnilrli caddesi 5 numanrıda Jl d 
ten Nuhalı, . mud, Ankara. Atattlrk erkek ilk otuaa .. 111' 

DİŞ FIRÇASI 3_A da ihsan Gökçener, Bandınna. orta ~ 
(Son Posta hatıralı) sınıf 3.B de 349 numaralı Ekrem 8a~ ..,; 

. ta.nbuı Cihangir Asmalımescld dd J' 
Trabzon Soğuksu nıesıreli Susığırl!k lbtrincl Uk okul sınıf ı de 41 • ._ 6 da Leylfl. 

tı.rmağa karar vermi9tir. Bu gazino şim- maralı Şülcra.n Kepekler, Dlyazbakır İntıJlp KART 

dilik "ki k 1 1 ··...Jı d b' okulu sınıf 6 talebesinden 36 namarah Bel'_ K ~fil , 
ı at ı o up Onun e ır taraça ve ki Günay, İ.rta.nbul kız lLsesinde:n 1060 • _ ayseri asiye hukuk h1Udmt ~bı llu--r'-

0.st katında da bir taraçayı havi buluna· maralı Muzaffer Doğan,. mer, Blll"5a Çıra pazarı 11 numarada ~ .. 
caktır. Gazino btnası bu yaza ikmal e - DI.Ş MACUNU him Aytun, Ankara. DemJrtaş m~~.t 

. . . . ralar sokak 8 nu.mam.cla Bedia ~-
dilı.p halkın ıstıfadeslne arzedılecektlr. Mersin Kurtulu§ u kokulu sıruf 4 cı. ıe orta okulu sınır 1 E de 224 Ali Kalan, Bllrs' 
İlerde ihtiyaca göre füt kısmının da otel numaralı Kemal Bilgin, Bursa Cllmhurtyet blrlnct orıta okul ;ınıf 2.A d'a 889 HuaD oO. 
şekline ifrağ cdilece~ düşünülmekte - caddesi 296 numarada All saı,p Akgöl, İ.stan.. rel, İstanbul SIHeymaniye kı.ı orıtıa 0ıcaıu .91' 
d1r. bul kız l~ talebesinden 842 numaralı it:/. ruf 3 de N. Bayülken. 

Belediye sayfiye ve gazino işlerinden 
maada asırlardanberi ihmal edilmekte o
lan ve şehrin en mühim ihtiyaçlanndan 
biri bulunan hela işlerini de yeniden üç 
aded büyük helA ~a etmek suretile kö
könden halletmiştir. Bir milddettenberi 
inşasına başlanan asrl helAlar bugtin1erde 
ikmal edilecektir. 

Abdülhak Hamid ihtifali 

Nazillide hırsızhk 
vak'aları arttı 

Tekirdağ temsil kolLI 
Babaeskide 

Nazilli (Hususi) - Son günlerde ıeh- Babaeski (Hususi) - Tekirdağ tei1)' 

rlmizde hırsızlık vak'aları artmış bulun- sil kclu ve ar şubesi gençlerinin Bal>'' 
maktadır. eski Halkevinde verdikleri cCeza 1't " 
b" G~çcnlcr~e ~osta .. m~fuününk ev~~ nunu11 isimli 3 perdelik vodvil ~~ 
ır ırsız gırmış •. m~cev er vı ıyme berj temsile hasret Babaeskllilnt ,U--

eşyalar çalmak nıyetinde iker., ev sakin- b' tm • 
Şehrimiz mü~evver ve. ~de~iyat?.ıl~n lerinin uyarunası üzerine yakalanacajm- ır gece yaşa aga vesile oldu. 

1 ta~~fıı:dan Abd.~lhak. Hlmıdı~ ölUmu.nu~ dan korkarak kaçmıştır. Gençlerin gösterdikleri muvaflald 
1 üçuncu yılı munasebetlle büyük §aır ı- Bu vak'adan kısa bir zaman sonra ~ yet hakikaten 'katyda şayandır. perd 

çln Halkevi sa1onunda par~ak bir me~a - Us mevkiine yakın bir yerde olan kay - aralarında ar şubesi mensubini ti~" 
sim yapılmıştır. ,Bu ~erasımde ~dP.b~!at makamlık ve nüfus daireleri meçhul h~ fmdan çalınan parçalar haılkm ~ 
seven kalabalık ve munevver bır kütle sızı ar tarafından kan(:tırılmı .. ve bu ara- iht· ' t t • t · t' .ıı ,__ .. n ~ 

d ld b .. yük IT! . · ıı y J) acını a mm e mış ır. 'T &11Ut-- _ .d 
salonu hıncahmç 0 urup u. .. mı- da bir kısım eşya ve para çalınrn.ııtır. 21 k kt ··ı kkil lan ~ 
din hatıra~ını taziz etmiştir. Bir hafta içinde birbiri ardısıra n - h etri ep en ~~ :şern...ki d ~ ıJ ıV _ ___ eye azar gunu .n: r a6 a avu-

Muradlı ve havalisinde çok faz'a 
yağmurlar yağıyor 

kubulan bu hırsızlık vak'aları Nazillide miştir. 

u~talıkla çadl_ışa~ ~irh iltırsızlıktioebektke9iedlr- Diğer taTaftan bu yakınlarda taeli • 
nın mevcu ıyetını a ıra ge rme · b 1 H lk vi b1 konferaıı' 

Maamafih hAdise etrafında ıabıta 11 - yete aş ıyan a e r ti 
Muradlı (Hususi) - Muradlı ve hava- zım gelen tedbirleri ittihaz etmiş, bir t.ertib etmiştir. Bu maksad'la yua f~lt 

lisinde çok fazl<t yağan yağmurlardrn takım şüpıheli eşhası isticvab ederek tah- bürosu şefi Refet Rodoplu taratındtt1' 
Çorlu ve Ergcr.e sulan hı;ıddinden faz!a kikatı derinleştirmiştir. Halkevi salonunda verilen cİçt1maf hl"' 
taşnrak ova ve tarlalan su a!tında bırak- Halen şehir için kAfi gelmediği anla - yatım1zda 'kadın• mevzulu konferaıı.' 
mıştır. Zarar ve ziyan bUyUktür. §ılan polis kadrosunun tevsi edilerek Na- kalabalık bir dinleyici taraıfından W 

_...,. ________ P_a_z_a_r--0--1 __ H_a_s_a_n __ B_e_y--D-i y==-o-r_k_i_·_..:::::::ıa:==----- zillide bir emniyet Amirliği ihdas oluna- len ilmiştir. 
- a cağı memnunyetle haber alınmıştır. -------

- Amerikalı doktorlar
dan biri ••• 

• . . İnsan çehl'e!i üze -
rinde yapt.ı.lıı \IZUn tıtkill

lerd8 ••• 

... Btr ınü.dcMt sonra in
Mnlıann ~n dıh -
,.tli firJdnl91ecaQini töy
lelaif. .• 

Hasan Be1 - Tabii... O 
zamana kadar bütün in -
an!arın y(l:z:lerinden gaz 
maskeid ebik olmU'acak 
da ondan.!._ 

70 yaşmda bir ihtiyaı 
Adana pamuk ihracatçıları d 

b. 1'"'" f" ı: ot t• korkudan öl u ~ 
lrılQI <'3 ı y J 8 QBÇ 1 Gerede (Husust) - Dörtdivan k6fii1>" 

Adana (Hususi) - Adana pamuk i&- de Ahmed ötedenberi mülkiyeti ınl1n' -
racatçılar birliği idare heyeti seçilmiı ft zanlı bulunan bir tarla meselesinden atft' 
birlik faaliyete geçmişt\r. İdare heyetine cası 70 yaşında Tahirin üzerinı balta il' 
İbrahim Burdur, Kasım Gülek, A. Diyab, yürümüştür. 
S. R. Gilodo. Vasıf Uğur, C. Jiro, Eksport 1htiyar bu vaziyet karşısında korkU " 
Türk limited', Hasan Dağkara aeçilınittir. dan düşüp bayılmış ve bir mUddet tsCJ1l!' 

Çukuwva pamuk ihracatçılar blrli~t da ölmUştür. 
Romanya ve Macaristandan vaki olan ta.- Yapılan muayene ve otopsi neticesind~ 
leb'!.eri tetkik ederek Romanyaya 2~00 ve korku tesirile beyin damarlarının ~~~ 
Macaristana 3000 balya pamuk ihraç et.- masımn ölüme seıbebiyet verdiği anlar 
meğe karar vermiştir_ Bu hunııtald for - mış ve Ahmed yakalanarak adliyeye &et" 
maltte de tamamlannuş bulunuyor. lim edilmiştir. 



Müferrih ve midevidir. 

llevıet demiryolf arı ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

ıtııh 
lt:ıı1ıe an-.:ııen bedeli 26500 Ura olan tiç aded rontgen clhıızı T teferrüatı 30/5/ 9{0 Per-

liu 1 t'
1nü s .. ııt 15 de kapalı zarf usuuıe An'lı:arada ide.re btnumda satın alınacaktır. 

'taı )<: glrmcık 1s1ıiyenlerin 1987,5 liralık muvakkııt teminat ile kanunun tayin ettiA'i 
~ arı ve teklinerinl aynı gün saat H de kadar komlsyon reislltlne vermeleri lA.zım. 
~rıııa 

ıneıer ıso kur~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerınde 5atılmakt.adır. (2950) 

lı s 
~!'1940 P.aza~ günü ,saat 16 da Ankarada Nafia VeUleti binası 1ç1nde malzeme 

odasında toplanan malzeme ekIDltı.1e komisyonund 5940 lira muhammen 
t .. 2! lı<!t)d telgraf makme.4rlnin kapalı zar! usulllc ekSlltmesı yapılacaktır. 
~~ 1 

ıt ~ it e Şartnamesi ve teferrüa.tı bedel.siz olilrnk malzeme mildurlüğünden alınablllr. 
~·~~ kat teminat 445 lira 50 kuruştur. 

b;ılltte ~rhı tek11f mektublannı muvakkat teminat ve ecU'tnames1nde yaWı vesaik :ile 
~ lJni gün saat l5 e kaL.ır mel'Jaiı' komLsyona m:ıltbuz mukabtlinde vermeleri lA.. 
~7) (2779) 

l 
stanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu tlanları 
~ ~ 8Skertyeoe seyyar fınn ve seyyarı Komutıu:ılıik blrllkleri 1Ç.in ~k1z t:.aıem 'it ~ınlacaktır. Talib olanların bun. kamın ~ kürek biıtı pazarlıkla ya.ptınla • 

'1ı ~llnelerini görmek ve ne kadar za. caktır. MünakQSU.UMI. 26 / 4/ 94.0 ,günü saat 1 
'-'<lllln.aa kaç tane fırın ve mutbah ve_ onda .bnş)anaca)gtu. Şc.rtnamesı komlsyo -r 
"->\~ini ve beherin.l taluninen Jaı.ç 11_ numu?Jd11 hergün rörllleblllr. İsteklilerin bel
~ ~~Jderlnt Fındıklıda komutan. li gün ve sa.a.tıte ot1 t.emina.t akçelerlle be... 
~ alnıa .k.omJsy-Onuna berıtiin mü.ra- 1 rliber Fındıklıda dromatanlıılt .sat.uı rumıı ko. 

•Bı&eıı misyonuoo mürocaatıarı. •824211 

• * 
~anlık için on yedi portam demlr Plyade ittlş okulunun ihtlflor- "'1!l.n altık -
~e Yirmi lbeş sandalya iki şezlonk üç lem kazma ve kürek blı1'ı pazar. ıkla Y ptı
~ loltUk nfimunesine göre pazarlıkla rılaca.ktır. Münakasa.sına 26/ 4/ 940 günü saat 

' 1lcaJctu-. Nümuneler hergün komis. on otuzda başlanacaktır Numune ve şartn..ı. 
'-t ~ ~ebllır. İsteklllerln 26/ 4/940 giıniı mest ılroın.U(vonumll3da. .hergön göriılebillr 
~1rd kat1 teminaUan ile birlikte isteklilerin belli gün ve saatte mt.'i teminat 
'ıtır.~ lr.omute.nlık satın alınn komlsy0- o.k~erlle be.ra.'ber P'ındıkhda komutanlık sa... 
~tları. a:&ı39ı 1 tın alma kw.ıis,yrmuna mil.racıı.atl:ı.rı. {3248) 

tal ekirdağ As'.eri Hastahanesi Baş Hk. den : 
~ lltll tnaaflı btr talebe tayin bedellle cır bıılncl sınıf hemşire 30 Ura maaşlı b ır talebe 
~ ~em bir ikinci sınıf hem,ıre. 25 Ura maaıılı ve bir talebe tayin bed~ıu, Wr 
'hbaJncıya lhtıyaç vardır. Evsaf ve şeral ı haız o~:ııı isteklllertn ve.sfka,fU'ile bitlikte 

~-n-·~~cı-5_2_3'~(-2~_,6_1)~~~~~~~~~~~~~~~-

SON POSTA 

!:luruşukluk"ar:ı 
ve lekeleri 

NA iL 
T miz emeli? 

Bu yeni v 
Cazip Gü· 
ze!iik R -
çetesi11i 
Tecrob -
edmjz. 

Cild hücey
relermden çı -
karılmış ve 
genç ve sağ -
lnm bir cıldin 

unu nna mü 
şabı'ı )leni ve 
kıymetl..ı cev -
her hulAsaıı: 

• 

lstanbul Levazım Amirliğinden erilen 
Harici Askeri kıtaa ı ilanları 

6il0 ·on Karabük kok komürunün kap .. 11 radır. İs c •• ı i tayin olurum günde Er 
zar na ~ks.llt.mesi 24 4 940 günü saat 15 ele 1 ;;urum 1 v. Am1rhği tınalma komısyomına 
Anlmrad. Lv. Ami iği tın alma k m yu.. mur Unn (1556} 5059) 
nunda , ?lllacaktır Ta.hmm ibedell 15,600 * 
Um llk 1emlnat1 ıı 70 liradır. Şartnamest ko. 5000 ç.ift zo pazarlıkla satın a macak . 
misyonda gorwür Içinde ticaret odası -ves:L tır. Muha.mmc bedeli Sl,000 Ura, tat'I te. 
kam ve ~an~nt vesaik de bulunan tekltr nıck- mtmı. :ı. 4650 • ..:adır. p.a.za:rııı:ı 24 4 '.940 Omzu 
ubları sıuıt 14 de !kadar kabul o!unur. ~gumı saat 10JW da Ankar~d M. M. V. Havı 

0511) (26il7> Snt.malınıı. Komisyonunda yapiliı.caktır. Şart * na1™) ıevsa:r ~ ıı1umUDCSJ hergün komısyon. 

cBİOCEL> tabir edilen ve Vi
yana universnes nin meşhur 

bır profesorii tarafından ke§ıf 
ve gt:nç bayvanlnrdan gayet 
itinalı bir tarzaa ıstihsa 1 ed.len 
bu kıymetli cevher, cıldın un -
suru olan pembe renkteki T<o -
kalon kremı terkibine karıştı -
:nlnuştır. Bu kı emi her akşam 
yntmnzdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cı1 dini.ı bu kıymeth 
ceh\·eri mas..'ieder. Her sabah u
yandığınızda cHd.inızın daha a
çık, daha taze ve dah~ genç ol
duğunu gôreceksınız. Gü nd:jz -
leri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kreminı kullanınız. Bu 
kolay tarzı tedavi sayesinde 
iter kadın lO yaş <!ahn genç gö
TÜnebilir ve genç kızların bile 
gıpta nazanle seyredeceği şa -
yanı hayret ıbir cild ve bir tene ı 
malik olabilirsiniz. Tokalan 
!kreminin müsmir netice'eri ga
:rantid'ir. 

l M rr.aı:ta r:a.:z okulu ıçln muhtelif dns vı: dan U55 kuru alma2ill!;- :İsteklllerln mu 
· cniktard Mo.bllye ve mefruşat -e~yası 2914• nyyen &fın v~ saa~ kat 1 temmat ve kanu. 

940 ıPa r•esı gu kapalı zarfla ek.->'Iltmcs1 ni ıbe!gelenre komL9.önda buluıınuılıı.rı. 

! ldtd 2000 liralık ıc: 2000.- lira "'"''-=---~ 
e • lOOO • ... sooo.- :r 

t2 • 600 > -== 3000.- • 
co • 250 > ıı:::: 8000.-
'ls li 100 > - tOOO.- :r 

\ı :ıı Mı • - 3750.- :r 
o • 25 • = 5'259.- • 

' <4. l(eşldeler: 1 Şubat, ı 
~-l_llStos, 1 iklnclıeşriıı 
--....ı-.ııu:. 

Ueniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilan lan 

ı - G6lcük deniz fabrikalar ihtiyncı içlll 
(3370) matre, 120 .Mim makUı. mmatıA41n • 

da (700) met.re 50 Wm ~ta :mesaluısm. 
& çıplak ba!kır Lel 24/4/94!1 Çar.şa.mba ifinü 
s.acı.t ıı dıe Kasımpa.şada Deniz Levazım Sa
tı.nulma Komlayonund:ı. pazarlıkla '8.lınBeak.. 

tlT. 
2 - Beher «.Uomımın tahmini fiatı (2) lL 

Gl lka.ıt.ı tıeminatı !1200 Ura olup şa.rt..rıamıe.ı 

~ '1' ooa..t dalıiUnıde mezkOr komlsyorı. 
dan ısteoilebllll". 

3 - Tallblerln 2490 sayılı nnunun istediği 
ve.s:ıl:kle birltkte bolll gl\n ,.. saatte mez'kür 
lromlsyoruı müra.caa.'tl:Ln. (lllSO) 

.... 
1 Tahmin edlleıı., bedell c2492:ıı lira olan 

1400 kilo Tire çorç ipllfmln, 25/Nban/Q.W 
to.rlhf:ıe rutJ.cyaın Perşembe 'fr(inü Aa.t !G IO 
da pazı.ırlıkla ek811tm.e& ,yapılacaktır. 

2 - Ka.t1 temin~tı J7311 lira c80ı turuıı Q.. 

lup şartnamesi hergün KomJsyondan alına
ıblllr. 

3 - İsteklilerin 2GO cı.yıll 1aı.nunda ,7U1lı 
Ve9111k:le bll'l~ belli cftn ve as.atte kumı_ 
pafa4a bulun.a.n :kom.lsyona müracaatıan. 

c1169ı 

-• .. ••••••-••••••••••••m•••-·-••---••• .. ••-•••• ... ••• 

( Yeni neşriyat 
' 

) 
.hta.nbul üidlJl.erf - Nens w a.n'a.tU:rane 

ıb!r ka.b iç!nde .nefl"8(inen bu malQma.t t.tllll. 
ya.t.ı, hun lb~ blr ebfkli41 CkJerm1.t, hem 
de tuı ibUmuııdaa ıtatfibh&neJerımtre ~ 
güseJ. btr eeeır kaaaııdll'IXUfbr. a: Yedi Oün t 
mi1aisMellı'lnl, bu 18JJ1 hinneU.nden dol~ 
bJr er.a dıah& ~ ...... 

yııpilacnkt;r. Isteld 'erin mezkür tar:iht.P. sa.. 15'12-3189) 
at 13 e kadar tekllf mektublarını Ankarnda * 
M M. v . Satınalm.a komlsyonuna verıne.ler;i 300 d mahrutl çadır pnzar1ıkln tın e, 
.şartname ve .reslmler H5 kuruşa Ankar4kia lınaca.kb.r. Mıı'hnmmcn bedel 26, 700 lim 
Oebeclcle ı;a:- genel K. dan alınır. Heyeti u _ kat'i teminatı 4005 liradır. Pazarlığı :!4/ 4/944 
ır.um.ye.!inr tahmin edilen flatı 28,ıi5.~ lira, Qarşam'ba günu ~at 11 de Ankarnda M. M 
ilk tembatı 214!'1 llrndır. 0531) ıt2B6I> V. 'Hava Satmnlm9. IKomi.syonunda yapıla 

c.akt.Ir. Şartru.me evsa!f ve .numunesi her '* gün kbmısyondan 138 kuruşa alına.bi.lr. İs , 
25 ton sade yıığı alınacaklır. Pi.Zarlı~ teklllerin muayyen gün ve saatte ka"ı temı 

24114 S4Q f'arşn.mba günü saat iO dactır. Tah natları Vt! 'kanuni \ııelgelerlle komLc:yondt 
min tıedeh 27.500 lırı:ı. ilk temin:ıtı 2003 11 • bulunmalnrı. (1573.3190) 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden~ 
ı - Eksiltmeye onulan 1ş Ankara ;polis kolleji blnası ıb.şaatıaır. K~if bedeli 439.988 

Jk'adır. 
2 - Eksiltme 6/ 5/ 1940 günü saat 15 de Emniyet Umum Müdiirfüğu eksiltme işleri 

komisyonu odasında kapalı zarf usulllc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartname& ve buna :nüte!erri evrak 22 lira bedel mukabilinde Emniyet 

Umum Müdürlüğü eksiltme işleri komic;yonundaın alına'bllir. 

4 - Eksiltmızye gı.rebılmek için Jsteklilerın 21349 11ro 52 dmnışluk muvnkkat teminat 
vermeleri ve Natın VekAletinden bu işe girebileceklerine dair alınmış ehliyet vesikası 
1bl1 z etmelerl lA.zırndır. Bu ves1ka ek.c;iltmenln yapılacağı günden en az .sekiz gun ev .. 
Tel tsU:klılerln bir istida ile Nafln. Vekli.letlne müracaatb.rı ve dllekcelerine eıı az bir 
t:alooıde 250 bin lca.dar liralık bu işe benzer ~ yaptığına dair işi yaptıran idarelerden a-
lınmış vesikn nıptet.meleri muktezl.dlr. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulun • 
nuranb.r eıaattrıeye giremlyeceklerdlr. 
ı - İstekllia' ıteklff mektublarmı ihale gil:ıü olan 6/5 1940 'iarlblnde saat on dörde 

bda.r Ek6iltme Komisyonu Reisliğine me'tl. _z muknbilinde iesllnl.1 lazımdır. 
6 - Pootada ol1lcak geclkmeler kabul em..ımez. c5l70:ıı 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
1 _ xu:elt, Maltepe, Bursa askeri tl;;elerlnln ber üç sınıfına da önfunüzdekl Hazıra ıı 

ıç:ndt başlanacak olan 840-941 der.s :;ılı 1~ln talebe nlmacaktır. 
2 __ füınılcak tilebelerın öz türk ırk:ndım olmns• ke!1dlslnln ve alles!nln kötü hal ve 

GÖbrııt sarJbl olmaması sıhhl muayeMde Eağlnm çıkması ve yapılacak seçme sına • 
vmda da kazanması şarttır. 

s _ Bir sene ıtabslli :terkedenler yaşm1 büyüt.muş ve kü~ olnnls.T kendi okulla. 
nnm sınıf geçme sınavında 1Pko. veya tıütü:ıleır.11e talanlar yajlan boy an ~ ğırlik
arı t!Lllmattakl hadlere uygun olmıynnlar askeri okullar:ı alınmaz1ar. 

f _ isteklilerin şimdi okumakta oldukları mcktcblerdekl tahsillerine devrun ctmekl 
beraber 10 Nisandan itibaren bulundı:kları yerl<'rdck1 askerlik şubelerinden diğer kay. 
dilkabul ş:ı.rUıı.rlle müracaat yollarını öP,renmelerl ve buna göre de kaydükabül t. ğıd. 
ıannı en geç SO/Mayıs/940 a kadar tamnmlamı.. elmaları lazımdır. 

s _ isteklilerin sınıf ıeçme vesUcnları Hazlrand:ı. bulundukları oku1lardan askeri li
selerı~~ celbedllecet ve biltilnlemlye italmadan sımf geçenler seçme sınavına ça~ml.ıcaktlt, 

Askeri JIMı II ve III sınınara girmlye muvnf!ıık olnnı:mn 940 yılı kamplan lltridt 
werl otuılarda ,l'apılacaktır. 

e _ ~ ona Okullarla mus\kl sım'at ve kara geaikll -t. baş hamlama oı:'ta ok\illa-
nDlıll U.ydlluow f&l'tları •e ı.amaıılan ~rı a 1.1lıı ~kLir. ..252a 
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12 Sayfa 

SABAH 
ÖGLE ve AKŞAM 

---

1 ls'"anbul belediyesi Hanları 

İlk teminat Tahmin bedeli 

3,31 44,10 Cihangir yangın yerinde 4 eli ndada 8 82 metre JSl 
sahalı arsa. ' 

1,80 24,00 Olhangir yangın yerinde 4 cü adada 4 80 metre JO 
sahalı arsa. ' 

Tahmin bedelleri lle ilk t.c:minat mtktarları yukarıda yazılı iki parça arsa ..-.JJ, 
üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt JP"j 

lüğü kaleminde görülecektir. İhale, 6/5/940 Pazartesi günü saat 14 de Daimi · -"* 
yapıla.caktır. Talfblerln ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale gunü ıoP'' 
saatte Dalml Encumcnde bulunınalan. (3115) 

Ke.şlf İlk 
bedeli temlnat 

5665,10 4241,88 Maçkada. Bronz sokalında yaptırılacak parke ıknldırım inşa•~ 
2000,42 150,03 Haseki haatananesi mutfak ve çamaşırlık .binasının dahili ~ 

her yemekten sonra günde 3 defa 
dişlerinizi muntazaman RADYO-

Keşif bedellerl ile ilk t-emlnat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı açık t 
meye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususl ve renııl 
nameleri, proje k~if hülfıJ>asile buna müteferrl dlğe.ı: evrak <kaldırun inşaatına ...al> 
?lanı 29 kur1.U1 ve diğeri 5 kuruş mukabilinde> Fen Işleri Müdürlüğünden verııeıı"'" ~ 
Ihale 4/ 5/tMO Cumartesi günü gaat 11 de Da.imi Encümende ya.pılacaktır. Tallbterl1' tıt 
teminat makbuz veya mektubla.rı, ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlliğüne 111..as 
caatıa alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası vesiknlarlle iht.le ı~ LİN diş macunu ile fırçalavınız 
muayyen ı>aatte Daimi Encümende bulunmahrı. (3155) 

IJiılllıNIW 

GRİP - NEZLE - NEVRALJİ 
BAŞ • Dl.ş - KIRIKLIK 

SOGUK ALGINLIKLARI 
ve AGRILARI 

2414/940 Çarşamba günü saat 15 te lıtanbul Belediyesinde Daimi Encümen od.,,/ 
mezbaha et nakliyatı işinde kullanılmak üzere lümımu olan mecmuu 55,COO Ura oıll~ 
men kıymetli 2 aded kamyon ile 14 aded ka.myonetln kapalı zarf usulile eksııtıııelıl #' 
ıa:aktır~. Mukavele, eksiltme ve fenni şartnameleri 138 kuruş. mukabilinde ten J~ 
müdürlüğunden verilecektir. Muvakkat teminatı 4000 liradır. Isteklilerin wkllf JO,., 
larını; lbu işlerle iştigal eden bir müessesenin sahib veya mümesslll olduklarını feY' ~ 
gibi işlerle müteveggil bulunduklarını müsblt vesaik ve 940 yılına aid ticaret oddl ~ 
kalarile teminat makıbuz, mektub veya 2490 numaralı kanunun teminat göster~ 
kabul ettiği diğer evrak, vesıı.ik ve imzalı şartnamelerlle 24/4/9W Çarşamba ıünO 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulıış tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi : 26.5 

Z1rat ve ticart her HTl banka mua111elelet1 

~~~~~~'• 
PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Hankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesa'Dfarına:a en aı 

50 lirası bulunanlara ıenede 4 dtfa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA • 
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
.{U 

100 
120 
lt.u 

Adet 

" 
" 
" 
" 
" 

1.000 
soo 

Liralık 

.. 
" 
" 

4,000 
2,0)) 
l,IJJJ 
4,00J 
5,000 

4u " 4,soo 

Lira 
,, 
,, 
,, 
,, 

" .. ~o " 3,200 ,, 
DİKKAT: HHAb1anAdakl pan1ar bir •~ne içinde 50 liradan •.-atı 

ditpnlyenlere iknuniye çıktıtı takdirde % 20 faıluile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 E7l6L 1 Biri.Dci.kinun, l Mart ve l Huı.. 

ran tarihlerinde çekilecektir. 

EKZ.AMiN 
Ekzemanııı illcıdıı-. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Ecu:ıede kutusu 50 kuruştur. 

KAN, iHA Şurubu 

BALSA~t1 N 
cevherini ihtiv.1 
eden yoz ve du
dak Hııjları sıtı-

1 hldir. BOi.On emcıallnden OstOndUr. 

,. Doktor 1. Zati Öget 
Belediye karşısındakı muayeneha
nesinde öğ!eden sonra hastalarıhı 

kabul eder. 

ilan Tarifemiz 
Tek dtun n.ntım.J 

Birind ::ohi/e '100 
. ,.,. .. , 

ikinci aahil• 250 • 
Üçüncü sahile 200 )) 

Dördiincii aahil• 100 ,, 
iç aahileler 60 ,, 
Son whil• 41) • 

Muanen bir mllddet ıaıfında tu
Jaca miktarda Uln yaptıracaklar 
ayrıca t.enıU•tıı tarıfemlzden 11tltade 
ed~eklerdlr. Tam, yarım u eeyret 
sayfa 11&.nlar için ayrı bir tarıte dezplf 
edllmiotır. 

Son Poat&'nın tlcaıt 11Anlanna tJ4 
14ler iç1n '" adre.ae müracaal ecU... 
melidir. 

i.ılncıh.k IolleJı:tJf flrkeU 
ltabrarun:ı:llde Bu 

Alık&r& c:&dclMI 

.................... _.. ...................................... . 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekr~ UŞAKLIGlL 

14 de .kadar Daimi Encümene vermeleri. (2601) 

~ 

24/ 4/940 Çarşamba günü saat 15 te İstanbul Belediyesinde D::ılml Encümen ~ 
da Meı;baha et. naklLyntı işinde kullanılmak ürere !üzumu olan 58092 lira keflf ~ 
3 aded deniz motörünün kapalı zarf usullle eksiltmesi yapılacaktır. :Mukavele, etsll tJ 
hususi ve fenni •']S.rtnw;ıeleri, proje, ke.,if hüliı.~asile buna mUteferri diğer efta~ ııt 
kuruş mukabilinde Fen Işlerl MüdürlüğQn<leıı verilecektir. Muvakkaıt teminatı 41&' 

1 

60 kur~tur. İsteklilerin teklif mektublarını; bu işe benzer iş yaptıklarına dair "ıı; 
!arına istinaden eksiltme tarihinden S gUn evvel Fen İşleri Müdürlüğüne m~~ 
alınmış ehliyet ve 940 yılına aid Tica~t Odası vesikalarlle teminat makbuz, rıtt ~ 
veya 2490 numaralı kanunun teminat gö..<ıterllmeslni kabul ettiği diğer evrak ve '1~ 
ve imzalı keşif ve :}artnamelerile 24/4/940 Çarşamba günü saa.t 14 e kadar oaııol 
cümene vermeleri lA.zımdır. (2602) 

IJiılllıNIW 

Hastanelerin 6 aylık ihtiyacını teşkil etmek üzere lüzumu olan muhtelif nıe~ 
gıdalye kapalı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedell 35786 lira 38 ttl' 
ve il~ ~.eminatı 2~83 lira 98 kuruştur. Şart~ame zabıt ve mua:nelM müdürlüğü kale~ 
de gorulecektir. !hale 26141940 Cuma gtlnu saat 15 de daimı encümende yapılacP1'
Taltplerin ilk teminat makbuz veya mektubtan ve 940 yılına ald ticaret odası \fdll' ı 
rile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları tekllt mektublarını ihale günU -' 
14 de kadar daimi encümene vermeleri Hl.z:mdır. (2642) 

IJiılllıNIW 

T~-cslm lbahçıe.sl gazino binasına bit1ştk salon ve müştemilA.tı inşaatı ıkapalı ~ 
ususıle eksiltmeye konulmuştur .. Keşif bedeli 33654 lira 2 kuruş ve ilk teminatı 2524 

1 
.... 11 

5 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık umumi, hususi ve fenni şartnameleri. J>'i, 
keşif hüliıs::ısile buna rnüteferrl diğer evrak 168 kuruş mukabilinde fen l.şlerl miidtıtl J. 
ğünden verilecelctir. İhale 3/ 51940 Cuma gunü saat 15 de daimi encümende yapııaı:t t 
tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evvel fen I.şleıi ısı eti' 
dürliiğüne muracaatla alacakları fennl ehliyet ve 940 y:lına a1d ticaret odası vesfkal;ı, 
2490 numaralı kanunun tarı fntı çcvr~sinde hn.zırlıyaca:kları teklif ımektubla.rını i 
günü saat 14 de kadar daimi enctı.meııde bulunmaları. (2905) 

İlk 
Senellk temin:ı.t 

kirası C 1) sene 

1200,00 
4500,00 
1224,00 
1200,00 
1500,00 

400,00 
400,00 
300,00 
400,00 

1200,00 
72,00 

48,00 

130,00 

90,00 
337,50 

91,80 
90,00 

112.50 
30,00 
30,00 
22,50 
30,00 
90,00 

5,40 

3,60 

9,75 

oaın.tada Kara köy caddesinde 11/18 numaralı dükkô.n. 
lll lll lll 20-22_24 • , 
• • lll 2/ 2 • D 

lll , lll 14/l , > 

I> I> , 618 lll lll 

il Fermeneclleır il 15/165 il lll , lll lll 159/1 lll lll 

> > > 16/163 lt il 

lll lll lll 17/161 • lll 

> Topçular > 1/2 > • ıı 
Tophanede Karabaş mahallesinin Lüleciler sokağında 20/22 'ffO· 
Topcubaşı Mehmet.ağa mektebi bina.sı. 11 
Qe.1memeyıdanıJ1da Arnhc nmll mahallesinin Boğluca se>kağında 4 

11 

manı.lı Sane.mlnehatun mektebi binası. ,... 
Beyoğlunda Hilseyinağa mahalleslnin Tarlabaşı sokağında 61 ıı 
maralı dtlkkA.n. ıı• 

200,00 15,00 Beyoğlunda Hüseylnağa mahallesinin Tarını~ sokağında 41 

maralı ev. ~ 
Yıllık kirıı. muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı gayri ınetı w' 

ler ı llft. 3 sene müddetle kiraya verilmet üzere ayn ayrı açık arttıx:naya konuiınllJ-r, 
Şartnameler Zabıt ve MuamelA.t Müdürlüğii kaleminde görllleoektır. Iha.le 24/4/940 ~· 
şamba günü saat 14 de Da!m1 Encümende yapılacaktır. Tallblerm hlznlarında 1 ııot 
len miktarda llk temınn~ makbuz veya mektublarlle ihale günü mua~en saıı.tıta 1" 
Encümende ıbulunmala.rı. (2798) 

~--------------------------------------------___./ 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri 

Umum Müdürlüğünden 
1 - İdare ihtiyacı için: 
200 kilo 5 m/m kutrunda ıerğl için 7um~k çelik tel 

1500 kilo 6 mim kutrunda gerAl lçtn 7umu1a.k çelik tel. 
3000 aded 5 ve 6 mim gertı teli için plnniz.11 halka. 

500 meıt.re 20 mim ilk galvanizli oellk kablo alınacaktır. 
2 _ Muvakkat teminat m&ktuan 800 liradır. ııı'' 
3 _ Eltslltme 31/5/940 Cuma güntı aaat 15 de Metro han binasının 5 inci ta~ 

topla.nacadc Qlan A. E. Komisyonunda yapılacaktır. ~ 
4 _ Bu işe aid şartnameler Jdarımtn Levıwm Müdürlüğünden parasız olara& ~ 

edilebilir. ı,rl 
5 - ~teklllerln kanuni veatkalarile mer:kur gün~ komi.syonda hıwr bul~ 

lüzumu illn olunur. c31M• 
• r*'1 / .. "' - . • • • ..... • :"· , ; • • ~ • . 

F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısuu olan kırmızı yuvarlacıklan taıeliycrek çoğaltır. Tatlı iştah teıııiO 
eder. Vücude devamlı gen~llk, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderit· 
Muannid inkıbazlarda, banak tembelllğind~, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nckahatlerinde; Bel gevşekliği <il 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faldeler temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üsttln1üğii DEVAl\U..J BİR SURETI'E KAN, KV\'· 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk lm11ananlarda bile tesirin) derhal gtiıterınesldir ... 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini bmdir. Her eczanede bulunur. 


