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k d.. h kAI _Norveçte harb s an ınavya_ are a ı günden güne 
Sovyeller· Birliğini şiddetleniyor 

Müttefikler dün de Norveçe binlerce tedbir almıya Sevk elti asker çıkardılar, Narvik mıntaka9ında 
Norveçliler iki köy istirdad ettiler 

~ 

Kuvvetli bir Sovget filosu Finlerden 
alınan Hangö açıklarında göründü 
Moskovanın Berlinde bir teşebbüsü 

Lon raya. göre Sovyetler şimalde ve· Polonya.da. 
Alman hududunda. tahkimat yapıyorlar 

L-lndra 28 (Hu.sus.i) - Royt.er ajansı. bildiriyor: mektedır. Son günlerde Sovyetlerin Baltık filosu da büyilk 
!skandinavyada cereyan eden harekAt Sovyetler Birliğini btr faalıyet glSstermekıtedir. Kuvvetli bir Sovyet tılosu son 

hır takım tedbirler ahnağa sevketmiftir. Bu meyanda Lltvan- harbde Finlerden alınan Hangö açıklannda görQlmüştür. 
)ll - Almanya hududunda tahkimat yapıJmağa başlanını§tır. Sovyc::tler Birliğinin İsveçe yapılacak herhangi muhtemel 
Ayrıca Po!onyada Alınan - Sovyet hududu da tahkim edil • (Devamı 3 üncü saı;fada) 

İngiliz Hava Nazırı 
Ribentropu şiddetle 

i h m diyor 
Ha b hayati bir 
safhaya girdi 

Londra 28 - Royt.cr ajansı •bildiriyor: 
Jngiliz hava nazırı Samucl Hoaere rod 

YOda söyle<lıği nutukda ezcümle §Öyle 
dernıştir: 

Roman yada 
ihtiyat 

tedb~rıeri 

Bükreş 28 - Havas: Romo.ııya genel -
kurmayı ihtiyat ve mürakabe tedbırfori
ni arttırmaktadır. Petrol kuyularının bu 
lunduğu Prahova vadi 'nd~ muntellf 

1 noktalara silahlı müfreze le: ikame edil -
f mi~ ve ilk defa olarak bu akşam askerle 
muhafaza edilecek olan Bukreş tayyare 
meydanının etrafına dafi topları konul -
muştur. (a. a.) 

·Bir Alnımı asker; tayyaresi Diikrcşto 

Almanlar Norocçta Trondhe- im limanına asker çıkanrlarken 
Londr:a 28 (Husu.si) - Norveç sahille. ı ce askerden mürekkeb olan bu takviye 

rine bu.gün de muvaffakiyetle yeni kuv-ıkıt'aları mükemmel .~r~tte tcchiz edilmış 
vctl'er ihracına devam edi~tlr. Binler. (Devamı S uncu sal/fada) 

• 
ilinih ye 

Avrupa harbinin 
dışında kalamazmış 

Romada İtalyan talebe~eri tarafından Yugoslavya 
aleyhinde tezahürat yapıldı, nutuklar söylendi 

B. Ribentrop tarraka ile ilAn edilen bir 
nutuk söyledi. Riber.irop umuınt işlerde 
felaketli bir rol oynıyan tehlikeli bir sor -
IÜz~tçidir. Nam~u hiç bir insan onun 
~~ne inanmıyor. Hakikt bir bitaraf o -
lıUn söylediğine inanmıyor. Bitara!l8.J'tl 
karşı komple yaptığımızı l!Öylarken al -
9akçu yalan söylüyor. Ne riyaktırlık. Bid. 

Bü~eş 28 <A:·A·~ - Havas: Bir Alınan Roma ıs _ Telegra!fo gazetesinin ..Hatiıb: cBizim için tamamen hazır 
asken tayyarcsı Bukr~ tayyare meyda -

1 
üd' .. .. d •od İtnl a silfilılı kuvvet olmak ve verilecek emre itaat etmek 

(Devamı 8 inci aayfada) Sam~ıHoaere 

C Yarının sübayları ::J 

Kuleli Lisesinden 500 
genç Harb Okuluna geçti 
Dün Kulelide yap1lan uğurlama merasimi parlak 
oldu, gençlerin spor gösterileri takdirle karşılandı 

· k .. dd'd Al ru · t m uııu ra J a Y n 
nın.a ınere mutea ı ":a~ şa sıy~ . - lerindenı lbahsed.en ıbir müsahabesinde. mevızuubahstiır» demiştir. .. 
le:_ı tar?fın<lan karşılanmış.ıı. T.anaıo İtal giıhi bir memleketin ilanihaye -Y~lurya aley(hinde tezahurat 
muteakıben Sofyaya h~re~et etın~tir. Av~ har.binin d.ışır1:<la kalmaısına Roma 28 (A.A.) _ Yugoslavynnın 

-- c ~<'~mı s ınc~ say!_ da> imkan ol.m:adı.ğ.ını 'öildirmiş ve bunun Lubllyna şehrinde geçenlerde İtalyan 

Macaristan da. 
ecnebilere 

karsı tedbirler 
' 

geçenlerde mecliste Grandi ile Guidi aleyhtara ibazı !beyannameler dağıtıldı
tarafından da salahiyetle müşahade ve ğıın.dan Italyan talebleri bu hususta te-
tesbit edilmiı olduğunu söylemiştir. (Devamı 8 inci ırayfada) 

Dünkü milli küme maçları 

yo~::;:,::rcU~:::.:::::::.: Galatasaray G. Birliğini 5 - O, 
~~ta~:ş:~~~~~i~.er~:a:!~~:::~~i:ım::~~~ Fener de M Gncnnn 3 -1 yendı· 
ettiği hedef, arzu olurunıyan yabancıl:ı- ı 
nn memlekete girmesini mcneylemek ve . • 
memleket dahilinde gizlenmiş buluna • 

1 bileccklerin taharrisini kolaylaştırmak -
tır. 

Bu emirname hüküml~rine göre, ha -
len Macaristan da'hilinde bulunan ve jka
met tezkeresi olmıyan yabnncılaı-. 24 sa
at zarfında polise müracaat edecekler -
·dir. Bu emirnamenin neşrinden sonra 
memlekete girecek olanlar da muvasalat-

(Devamı 8 inci <;ayfacla) 

Şamda 7 kişi · idama 
mah~Om edildi 

Kahire, 28 (A.A.) - Ahram gazetesi
nin Beyruttaki Fransız mahfeilerinde e
dindiği malfunuta g5re Şam divanıhar
binin yedi Suriyeli nasyonn.list hakkında 

!
verdiği idam karan kat'i değildir. Mah
kOmlar Suriye başvekiline karşı bir sui
knsd tertib etmiş oldukları için . geçen 

-------
lzmirde yapılan· maçlarda da Beşiktaıla Altay 1 - l 

berabere kaldılar, Altay 3 - 2 Vefayı mağlub etti 

l{uleli Mildürü Aıbay Ekrem nutku.mı. söylerken ve gençler tef ti§ ediUrkcn Tenunuzda tevkif edilınişle~di. Yirmi Su-

kahramrut ordurrnuzıun şanlı tarihin- yüz mezun ve.mıiştir. Bu .münas006tle riyeli de devletin emni~etıne .karşı sui
d , şerefli tbir mev!ki alan Kuleli Lisesi hor y.ı1 olduığu gtıbi dfuı de lisenin son ka8d terttb etmek suQU ıle aynı zamanda Dünkü ~lar dan bir intıba 

~ yıl da Harbiyeye aslan yapılı beş (Devamı 8 inci sayfada) tevkif edilmiştir. {Dünkfi. spor banketleri.ne al4 iafsllbl 6 ııoı 11&).,anumda bul&cabum) 



Hergün 
So"get gazeteleri ve 
Türlcige 
~- Yazan : A. Ş. Esmer _ 

S ovyet gazeteleri, bir müddet -
tenberi, Türkiyenın iktısadi va

ziyetine k8l"fl 90k yakın bir alaka gös -
termektcdir1er. Ve bu alakanın dikkate 
layık olan ciheti, gazetclcrın mütemadi
yen Türkiyede pahaWıktan bahsetmele
ridir. Ekserisi. Ankara menşeli olan ve 
Tass aJansı tarafından verildiği anlaşı -
lan bu haberler, 'Iür.kiyeyi, kıtlık ve pa
halılık içinde kJVranan bir memleket <>
}arak göstermektedir. Ticaret müvazene
si bozu'mu.ş, bütçesi açık, ıktisadi ve ma 
li felakete doğru yürüyen bir memleket! 

Filhakika bolluk ve ucuzluk içinde 
yaşıyan bir memleketin evladı sıfatile, i 
Tass ajansı muhabirinin, memleketimize 
gelır gelmez, buradaki darlık karşısında 
bunalması mazur görülebilir. Fakat bu 
vaziyeti müsamaha'ı bir ııazarla görme
~mi ıcab ettirecek sebeb olarak şu söyle
nebilir ki, harb çıkalı. dünyanın her 
memleketinde fiatlar yukselmiştir. Üs -
tüne pek ziyade duştüğil şekerin fiatlan, 

başka memleketlerde yüzde yirmi beşten . 
yüzde yüze kadar yükselmiştir. Gene fi
atına takıldığı demiri bulmak için bazı 
memleketler pencerelerin ve bahçelerin 
parmak!Jklanru eritmektedir. Avrupa -
nın ekseri memleketinde -ve bunlaıa 
Macaristan ve Yugoolavyn gibi memle -
ketler de dahildir- gıda maddeleri vesi
kaya tabıdir. Türkiyede hiç bir madde 
içın ves.ıka yoktur. 

fıl ON 

Resimli Bakale : 

Fransız içtimaiyatçısı La Bnıyere şunu söylemiştir: 

cBir adam çirkin. kısa boylu ve alıktır, birisi kulağıma 

cğillp te bana bu adamın aenede elli ibin lira varidatı oldu
ğunu söylediği zaman onu bir başka gözle görmeye başlar
sam benim için ne büyük hamakat!> 

POSTA 

= Muhtac oldutumuz kuvvet .. 

İnsanların gözlerinde beyazı siyah, siyahı da beyaz göste
ren gözlük daimi olarak takılı durmaz. Fakat her gözde mu
hatabının zırhını delerek geçecek kuV\7et te yoktur, ekseri
ya görünüşe aldanırız, servetin, haşmetin, kuvvetin oyun
cağı oluruz, halbuki en çok muhtaç olduğumuz kuvvet, ha
kikat\ olduğu €İbi görmek kuvvetidir. 

ilk hücum borusunu ıı·····••H••••••H•U•••••U••H•U••••• .. •••••••••UH•"'\ı 

Hergun bir fıkra = 

Fransada asker 
Çocuklarının bakımı 

Nasıl yapılıyor? 
Çalan· 
Tayyare çavuşu 

irsi 
Yerinden kalkmak istemi yen tem

bel bir adama: 
- Bu senin halin 11edir1 • dediler. 

yerinden kalkmazsın, bir iş görmez-

Nisan 

Prens Polün 
Yıldönümü 

29 

Şövalye kral . Aleksandi"'ın feci aki - · 
betin i mütealldb. 1934 senesinden:beıi· • 
dost ve müttefik YugÖslav milletiııid · 
mukadderatını en :rniişt.ül şartlar içm-. 
de salahiyetle idare etmekte olan Y~ 
goslavya- saltanat naibi prens Pol. ~ 
doğumunun 47 nri yıldönümünü id~ 
etmiştir. 

1893 senesinde Petrogradda (Rus .. 
ya) doğmuş olan prens Pol Karageor
gieviç. müteveffa kral Aleksandrın anı 
cazadcsi ve en yakın mesa! arkadaşı 

olup. tahsilini İngilteredc Oksford ünl• 
versitesirrıde ikmal etmiş ve bilahare 
güzel san'atlara ikarşı büyük bir alaka 
beslemiştir. 

Yugoslavyada güzel san'atların inki• 
şa.tına lbilfiil funil olan prens Pol. 19 34. 
senesinde Belgradda tertib edilen Türli 
ressamlarının ekspozisyonunu da hl "' 
mayesi altına al!Ill.'?tıır. 

Prens P-01. Yugoslav milletinin siya• 
si hayatında da büyük bir rol oynamıŞ 
7e Sırib-Hırvat anlaşmasın.:. intac ede-o 

Türkiyede fiatlann, her memlekete 
~l olnn barb pahalılığından mütecŞ. -
sir olmnmnsına nasıl iınldln tasnvvur e -
dilir? Kaldı ki Türkiye sene!erdenberi 
Alınanyaya bağlı olan ticaretine yeni bir 
veçhe vermeğe çalıştığından, bu istihale 
devri içinde başka memleketlerin karşı

la.şmadıklan bazı zorluklarla da karşı -
~ sin. o. ı p p z 

!aşmaktadır. Bu zorluklar yavaş yavaş ~ - irsi olsa gerek, diye cevab ver- • rens o 
zail olmakta ve Türkiye ticareti, daha . ~~~· r~ Yugos'1avyanın harice karşı vazi-v....... di, babam da böyle idi. mç yerinden 
müstakar, daha sıhhatli bir mübadele 

1 

yetini takviye eylemiştir. 
kalkmazdı, bir i§ görmeıcH. 

mahiyetim almaktadır. Alman iktisadi ~ Yüksek meziyet ve faziletlcrile bü ~ 
· ~;/" ~· - O da teml)eldi ha? ı ll · h hegemonyasından kurtulmak için yaptı- ~-:.?'~ I köt,

1 
_ tün Yugos av mi etinın ürmet ve sem 

%' ,,,- - Tembel de!)ildi ammo, -..; p d ğımız bu hamle, SovJet dostlarımın .xncm 2" ,,,,, • rümdü.. patisini kazanmış olan prens ore o-
nun edeceği yerde, gazetelerinin yazıla - ~~~ 5 ğumunun yıldönümü münnsehetile en 
nnn bakacak olursak. bilakis müteessir $'~~~ \. --- sarnnllı temennilerimizi arzederkenı 
etmekt.,dir. Yapılan menfi ve mübaHiga- R i . d uc~ .... ; 'L~ Fr /sparzyada yetmişlik do~ ·ve müttefik Yugoslav milletini do 
l . i ah b d E ı.. ·esm nı erceı.ı.ı5u•wZ l.X.l'ı-azan • an- b . k d "k . • I bu bayrammdan dolayı tebrik ederiz. ı neşrıyatın z ı u ur. sasen ,..,u neş- t .1 . in ilk d r hü d 
riyatın başladığı tarihe de bakılacak o - sız .a~ar~cı erın e a cuma geç- ır a ın l lZ oğuraıı. . . .. Macaristandn 
]ursa bundaki maksad daha nşikar ola- mesı ıçın boru çalan tayyare çav~dur. t- · · · Frarunz Kızıihaç Cemıyetinden müf- Budnpeşt..e 28 CA.A.) - Yug~lav nnlb! 

, + __ , A "" d L-~ tti B l ~1-'anyada Madrıd şehrı cıvarında A- rez kadınlar asker çocuklnrırun balolma- n.. P ı··· Id- ""-ü b tıı , .. ~ , 
k nl lm k d So t t 1 . ısını rman tuores r. oru ça ışı . k b d .k 't 1 k ..--.ıens o un ıyı onwu mun;:ıse e e .. ~ 

ra a aşı a ta ır: vye gaze e en, . rnnJa asa asın a ı ame ey eme te o- ]an ile tavzif edilmişlerdir. Kızılhaçlı car gnz.ete.Ierl Macar _ Yugoslav ya.kla.şmıı. .. 
Tü ki d ah l lık Tü. k ikt a~ Fransız tayyareolleri tarafından çok u- l tmi .k. d C T.'- ld 

r ye e P a ı ;ve r ısa 1 va- • an ye Ş ı ı yaşın a ve armen ı:.;,i a kadınlar her.gün, kendilerine tesb!t edU- 5uun tak:vlyest ümidinl g&termekt.edirler. 
zfyetlndeki zaftan bahsederken. demok - ğurlu sayılmaktadır. adında bir kadın geçen hafta ikiz doğur 1 rniş olan mıntaknlardaki çocukları yokla-
rat devletlerle iş birliği yapmamızı ten- muştur. Kadının vaz'ı hamlt>ylemesi tıb maktadırlar. Onlara icab eden yiyeeek, 
kfd etmek istiyorlar. 62 yaşında bfr adama alimlerinin nazarı dikkatler.ni cclbcyle- ilaç ve melbusatı tevzi eylemektedirler. 

Halbuki bir seiıe evvel, harici politi - aşık o/an genç kız miştir. Hüklımct kadına çocuk başına I ---- _ 

Başvekilin 
Tetkikleri kamızn bu istikameti verirken. bu hare- 10 000 pezeta mükafat vermiştir. Ayrıca LJ k k . d 

1 d. B i cocukların taı.~ı'llerı· hu"ku"met tarafından yur en yeme yıyen a am ketimizi alkışlıyan ayni gazete er ı. a- talyada Napoli ıehrinde Marki Tori- • ·~ Elfızığ 28 (A.A.) - Dün gece saat 23 ta 
kmız Mayısta demokrat devletlerle dek - noti adında 62 lik bir adnma 19 yaşında deruhte edilıniştir. Kadının kocası 42 ya- Rusyada Pzartinkosk hastanesinde on Elazığa gelen Başvekilimız Dr. Refik SaY. 
llırasyonu yapbktan sonra İzvestia ga -

1 
bir Amerikalı kız 'Çllgınca Aşık olmuştur. ~-~~~?.1:.:................................................. aydan beri genç bir amele tedavi altında dam bu sabah refakatlerinde İktisad Ve• 

zetesi ne yazmıştı . Bu gazetenin 15 Ma- Marki Torinoti yaşlıl;ğına rağmen fevka- -( A K V f M bulunmaktadır. Geçen sene Temmuzun kili. dördüncü umumi müfettiş ve Elazı§ 
yıs 1939 tari!ıli nüshasından aynen ikti- lade güzel bir erkektir. İşin daha garib dördünde bir fabrikada çalışırken bir- valisi olduğu halde otomobillerle Murad .. 
bas ediyoruz: ciheti kızın birkaç milyon dolara baliğ NİSAN denbirc uyumağa başlıyan bu delikanlı- 5~~ üze~in~e Yeı:u yapılan .Pertek köp -

.Türkiye ile İngiltere arasında bir bulunan servetinin kA.ffesini daha ~im- -=t<=.=.-=.ııi=.=.-=no>==i"_.,= -="""'JT"'A"'"=ra=b.==-acoc:.:;no-=I nın sıhhi ahvali bütün Rus doktorlarının rusune gıtmişlerdır. Başvekil avdette ye--
karşılıklı yardım anlaşma~ının hazırlan- diden müstakbel zevcine hedive eyleme- , ~J3 29 . 59 d 'kk 1 km • ni yapılan memleket ve ı:üzzam haıotanc• 

~ _ _ ı at mızar anm çe tştır. Onu uyan-
1 

. . tk"k tt•kt · il 
makta old~_ğl_ınu .bil~ ren bu deklara~ - sidir. Şimdi düğün tıazırlıklan yapılmak- Nısso Reıımi ~0' K ıı•m dırmak için yapılan teşebbüsler hiSbir f erı~ır~e bi1 e ~ ~~ so~~d u:°unu 17" 

1
"' 

YJ on, ~etcah\~kzün. ıklende md uhte~el ~enbı~- tadır. Yeni evliler balaylarını letafeti He 16 194.J ı74. 1 netice vermemiştir. Bu hnstn şimdiye meuttslışarı dır. nasın a ır mu e. meşgu o -
emesı e .ı es1 nrsısın a mucssır ır ' P-A~.ZARTES --=-

lh phesi teskili volund:ı atılmış 8 • meşhur Capri adasında geçi~eoeklerdir. l kadar görillmedfk bir hususiyet arzeyle- Elazığ 28 (A.A.) _ Başvekil Dr. Refikl 
su C<' y l . k l .. kk d"l ' --.~=ı:===.....,.~-rc==~l""-=ı1"""'"'ll mektedir. Bu aa uyltusu içinde mükem- Sa'-·dam b11aün ög"le yemeg'1in1 dbrdılncli dımlardan birisi o arn tc a · i e ı me - vi yardımda bulunmak mecburiyetinde - " ""'b 

ı ı mel surette yemek yemesidir. Hergiin umumi müfettiş General Alpdogynn'la be-ı lidir. Türkiye ile ngilterenin akdetmeğe dirler. Zaman zaman, İngiliz - Türk itti-
hazırlandıklan anlaşma. hiç şüphe yok fnkına karşı tevcih ettikleri tenkid de bu burnundan IAstik boru vasıtasile üç kase raber yemişler ve saat 17 de Ergnrıiye ha· 

k ki . ..n •• A · et suyu. 5 yumurta, 30 ~am tereyağı ve reket etmişlerdir. y<> , tecavuzun vnıpnnın yenı mm- manevi yardım cümlesinden olm~k gc -
takalanna yayılmasına mani 0

1acak ye- rektir. Bunu da. yapmakta serbesttirler. ı---,---ıı----:-;ı----:;---1t--.,_--1ı ilaçlar verilmektedir. Tedavi eden dok- ------
gAne mfiesstr vasıtq olan z'ncirin halka- Fakat bu manevi yardım borç,.annı eda M• J. ..:i. J. ..>. o. .;. u. torların iddiasına göre bu hasta uzun se- 400 Norveç askeri 
lanndan birini teşkil eylemektedir. Tür-, ederken, bari, eski bir dostluk sarf veya y. ...ı 1ı 16 C2 ıı 08 .::ı 4' nc'er bu halde y~ıyabilecektir. Çünkil 
klyenin hayati menfaatleri kendisine bu lsraf edilmesin. ı::. :, 09 8 (j ı..ı - 1 42 tam ve mükemmel bir surette gıdasını isvaçe iltica etti 
siyaseti takil> etmesini amirdır. Sovyet - A. Ş. Esmer 6 =====::.:============:::!J almaktadır. 
ler Birliği e!kAnumumiresi de bütün sa-

mimt sulh taraftarlan gibi, Türkiyenin 
inglıtere ile bir karşılıklı yardım anlaş -
ması akdetmesfni Sovyet1er Birliği tara
fından dalına hiç değişmeden müdafaa 
edilmiş bulunan sulhün takviyesi eserine 
b:r yardım gibi telakki edecektir.> 

Ajustos sonlarma doğru bir {eyler ol
du. Ve Sovyet matbuatının ağızlan de -
ğişti. Biz bunun münakaşasına girişecek 
değiliz. Yalnız Sovyet dostlarımızın va -
z1yetlerini iyi anladık ve bu yilzden ken 
dtlerJni tenldd etmek aklımızdan grçtm'
m~fr. Bizim de kendilerinden bekledi -
ğimiz, hakkmıızda ayni anlayışı göster -
melerinden ibarettir. Eğer bu anlayış 

karşılıklı olursa, yirmi beş senelik dost
luğun yüz yfrmJ beş sene daha d~vam et-

~ 

1 S T ER 1 N A N, 1 STER INiANM~t 

Ford kumpanyası sene1erce evvel Tophane rıhtımında te
sis etmi§ olduğu atelyeleri boşaltmış. 

Gazete hadiseyi haber vererek: • 
- Atelyeler Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğüne 

devredildi, Mayıs başından itibaren gümrük ambarı olarak 
kullanılacak, diyor. 

On, on iki yıl evvel atelye!erin açılmn töreninde bulun
muş bir gazeteci sıfatile orada, o vakit gördüğümüz intizam 
ve mükemmeliyet karşısında duyduğumuz hayret ve takdiri 
şimdi de hatırlıyoruz. O zaman: 

- Atelye bu dakikada sadece bir montaj atelyesidir, fa
kat tedricen büyüyecek, bir otomobil fabrikası haline gele
cek. memlekete çok faydalı olacaktır, demiştik. 

Aradan geçen müddet zarfında Ford Fransanm eski ve 
meşhur bir otomobil fabrikasını satın aldı. Bunua hancinde 
de I-'aris şehrinin hemen ke!1annda muazzam bir fabrika 
kurdu. Gene şimdi o zamanlar Fransız gazetelerinin kendi 
memlcketlednde kurulan bu iki müesseseden bahsederler-
kcn: 

- Bir harb vukuunda memleket için kıymeti takdir edil
m!yecek kadar büyük )?ir kuvvet kaynağı olacakhr, demiş 
olduklarını da hatırlıyoruz. Tahmin ediyoruz ki, bugün 
Fransa o vakit kurulmuş olan bu iki müesseseden azamt ve
rimi almaktadır. Ne yazık ki, gene bu müddet zarfında bi
zimki söndü, nihayet bir gümrük amban haline gelcli, orla
d:t acınmak için mühim bir se'beb old\ığuna biz mamyoruz, 
ey okuyucu sen: 

memesi için 'bir ~ebeb yoktur. Anlıyoruz ·~ 
• 1 .,. _'. . 

ki Savyet gazetele-ri, Almanyaya mane- '""----------------------------------------------' 

IS TER i STER iNANMAl 1 NAN, 

Stokholm. 28 (A.A.) - Rosrası i~al 
eden Alınan kıt'aları tarafından takill 
edilmekte olan 400 Norveç askeri İsveQ 
hududunu geçmiştir. Bunları silahlan .., 
lındıktan sonra tevkif edilmişlerdir. 

Kitabsevenler kurumu 
Halkevine iltihak etti 

Ankara 28 (A.A.) - Haber verlldiğ.ne 
göre Adliye Vekili Fethi Okyann hima
yesinde teşekkül etmiş olan Kitabseven· 
ler Kurumu heyeti umumiyesi dünkü top 
lantısında Halkevine iltihak etmeğe ka .. 
rar vermiştir. 

1939 İlkte§rininde teşekkül etmiş olan 
Kurum bugüne kadar devam eden me~ 
devresi zarfında Ziya Gökalp'ın cTü • .. 
çülüğün esaslar!> ve Ahmed Hikmetil'l 
cÇağlayanlar:t adlı eseı1erini basmış ve 
yaymıştır. 



Royt•re göre 

~leA-ınster<l.am 28 (A.A.) - Berlinden Re
göre, dün 

İ:\kandinavya harekatı 
SJvyetler Birliğini 

teJbir almıya sevketti 

.. 
gune 
(Baştaraf', 1 inci sayfada) 

bulunmaktadırlar. 
Alınanların muhtelif noktalarda ileri 

harek!ta ve münakale yollarına hücum ey
liyerek Alınan kıt'alarına müzaharette bu
lunmuştur. 

Cumartesi güniı alınan esirler arasında 
İnailizler de vardır Leicesters'lerin kuman: 

<R3sfaraf1 1 inci savfada) Norveç tebliği Şiddetli muharebeler 
bir hareket karşısında IAkayd kalmıya • Londra 28 - Norveç oaşkumandanlı _ Stokıholm 28 (A.A.) - RadJ'(lnuıı blldirdi-
caklan anlaşılmaktadır. ğının tehliği: ğine göre, Norveçte Voss etrafındaki muha-

Sovyet.erin t 'şebı·Usü Cuma günü doğu Norveçte Hallingdal- rebeler aynı şiddetle devam etme~t;ed!r. Bir 
St ld1 lın 2 da E t d 1 il A d , Alman tayyaresi düşürülmüştür. Uç Alman 

0 0 8 - Aftonbladet gazetesi ' n e a e n al m cenub kısmında tayyaresi de mühim hasarla yere inmeğe 
tarafından ne§redilen bir Tallin telgrafı- ve Kvam'da Gudbrandsdal vadisinde mu mecbur edilmiştir. 
na göre. İsveçin bitaraflığında bilhassa a.. harcbeler devam etmiştir. Paris 28 <A.A.1 - Norveçte vaziyet: 

mühim kararlar verildi, Norveçe lakası olan Sovyet hükumeti Berlin nez - . Ôsterland'da Alman kıtaatı Roros'a Bu sabah salahiyetli Fransız a.sker1 mah-
malzeme sevkiyatı da tacil edilecek , dinde bu hu9Usta bir demaq yapmıştır. varmışlardır. tellerinde gö.sterilen kanaate göre, Hitıer İs-

G Alvdal'da, k t' 1 Al veçe hücum etmeden önce muhtemel ola_ 
4

11 
. • . • •• •• · azeteye göre. bu hususta müttefik , v • ı a arım!~,. manların rak Norveçteki harekatın inkişafını bekllye-

d~ g(i dra, ~8 .-1~. haber al~n mahfeller-ı l.iste görUşülmu.ş ve Norveçe yapılan sev- devletler nezdinde diğer bir demarşın Folda a dogru il~rlem~lerı_nı ve Tynset - cektir. 
lltn Y~end.i,ğin~. go~e 27 Nıı~~. topl~- kiyatm bilhassa malzeme sevkiyatının \ yap~ olması imkansız değildır. (a.a.) ten gele~~ Kvınk~ uzermd~n İnnset'e 1 .. sal3.l_l1yetli kaynaktan alınan malfım:ıtı 
~k Yüksek muttefikler meclisınm mu- tacfli için tedbirler alınmıştır. Mec~ı!J İsveçt"' ask*"r"ı h l ki doğru yuruyen duşman kıt alarmı dur- il gere, lskandinavyadaki Alman ileri hare -

ereıer1 d "' ~ aıır ı ar d k ... Rö. oo·ı . .. t .. ~ . esnasın a bilhassa Norveçte- Narveçin muhtelif noktalarında mütte~ d . urmu.şlardır. Bu kıt'ahrın büyük bir e~. roo · gesı mus esna olmak uzer~ 
h Vazıyet tetkik edilmiştir. Norveç cep- fik:lerin hareketini tanzim mese~esi hak- ev3 m e::hyor kısmına toplar, zırh'.ı arabalar ve tayya - bır tevakkuf devresine girmiştir. ıı~akat bu 
~Slrıin b d .ki . . . . 8t.okholm 28 (A.A.) - Bitaraf memleket- 1 .. ah . . hususta başkaca malümat yoktur. 

la.:rtınd azı noktaların a son ı gün kında da kararlar ıttıhaz etmiştır. Asıl lerin ekserisinde olduğu gibi Stokholm'da re er muz eret etm~kte ıdı. Bhbirine zıd üç haber mevcuddur: 
lın-ı a kaydedilen muvaffakiyetsizlik- meselenin müttefiklerin Norveçe ayak da Alman orta elçisi bir resmi kabul tertib Alman tayyarelerı cephemizin gerisin- ı - Almanlar şimale doğru uerliyorlar. 
h~n Sebebi nwclisce araştırılmıştır. Bil- bas:mıf olmaları olduğu ve mahalli mu- etm.i.ştlir: Bu resmi kalbul, Berllnde gazete _ de münakale yollarının bombardımanına 2 - Cenuba doğru çekiliJ'(lrlar. 
\'a. .a. <~baruJ> ın cenubunda cOester> vaffakiyetsizliklere rağmen başlanan ha- ellere ve bitaraf diıplomatıara Oslo'da Al _ devam etmişlerdir. 3 - İsveç hududuna doğru gidiyorlar. 
\> dısı UZUnluğunda gayri kafi olan Nor- rekata nihai zaferden emin olarak devam manlar tarafında~ bulunduğu iddia edilen Batı Norveç:nde Alınan klt'aları Voss Ha~a~ın fenaLğı hava faaliyetine zarar 
'tl._tç kuvvetleri Alman kuvvetlerinın edileceği. ayni mahfellerde ilave ediİ- :s1k~a:ı~ t:~1°1 tçın Fon Rbbentrop tarafın- istikametinde i!erlemeğe devam etmiş - ve~mı~ bl k d t . 
.. l'Otıdh . n r · cu lenin bir minyatürüdür l a· en a u a evam e mektedır. Bazı 
' 

1 
eını.€ doğrUı geçmesine mani ola- mektedir. (A.A.) Dagens Nyheter ga?'etesi bu vesİkaların er ır. Alman vapurları zaptedilml.ştir. 

A.. ş ardır. Çemberlayn Norveç harekatı hakkında birer kopyasını neşretmekıte ve bunlara tah- Tro~d~ei~ _bölgesin~e Al~an kı::aıa- r:ıarvlkde. ~ütteflk kıt'alar dağınık Alman 
ii1 Yni nıahfellerde beyan edildiğme • aL!ı ettiği uzun bl.r makalede Almanyanm n SteınkJer ı ışgal etmışlerdır. Bu bolge- müfrezelerını sıkıştırmağa devam ediyor -
~re ınüttefikler mümkün olduğu kadar izahat verecek bitaraflıkları thla.ı ettikçe bunu haklı gbs _ de Norveçliler İngiliz ve ıı~ransıı kıta'la- lar. 
l atıe Norveçe asker ihraç etmektedir- Londra 28 (A.A.) - Çernberla·yn'ln bu haf- termekıteki müsa.raatini kaydeyledikten son_ riylc teşriki mesai etmektedirler. Steinker' .. de, karşı karşıya bulunan kıtaat 
er. A..~ıl 

1 
• ta Avam Kamara.nnda Norveç harek~tı ve r.a. Fon Ribentrop'un Norveç metinlerini tef- ş· 1 N .k .. ,,· .• devriye musademe!erl yapıyorlar. 

itidir .. m~~ele av<:ı tayyare.erı mesele- pek muhtemel olarak son yükaek harb kon- .sir tar-ı:ını kaft:ıul etmemektedir. ıma d~, a~~ı . bolg.e;;ıınde Alman liit Gud'brandsal'da. hava kuvvetlerinin ve 
1t, · Çunkü Almanlar bombardıman 

8 1 içtimaı ha.ldnnda beyanatta bullllnma Bundan lb~ka İsveç matbuatı Rlb t aları tecrıd edı mışlerdır ve ancak hava topçu ateşinin müzaheretlne daya.nan Al _ 
Qg~ ~'ar~Ieri saye...<:inde taarruzlarında bir ~klenmeldedir. '3alı günü, mnhafazak:; pun İsveçln dürüstlüğünü teslim' eden er~°: yolile yiyecek alabilmektedirler. Bu böl- j rnan kuvvetleri Kwan'da müttefiklerin mu_ 
tUnıuk temin etmektedirler. Avcı tay- meb'u.s yüzbaşı Plugıgle, b9,fvekllden, Nor _ Ya.natmı memnuniyetle kaydetmekte ve fa- gede İngiliz bombardıman tayyareleri ba kav~metlle karşılaşmışla~dır. Bu. mukave -

l'arelect Alınan bombardıman tayyarele- veçteJı:l Alınan 'kuvvetlerinin Almanyadan kat bu cemilekarlıktan Alman propaganda_ zı Alman tayyarelerini düşürmüş ve l>a- me~ın QOk devamlı olacagı ta.hının edilmek-
~ln faaliyetine mani olmaya çalışacak· mühim miktarda takviye kıt'aları almaları sının beklediği neticeyi asla çıkarmamakta- zılannı da inmeğe mecbur etmişlerd.r. ted~r. Tzl . . 1 . . 
'ltdır. karşısında hıgilis hükfunetintn t~dbirler alıp dır. . (a. a.) Ingı ı er111 ışga ettıklerı mevtd 
İn 'l . • . almadığını soraeaktır. Gazeteler Alma.nyanın mtikerreren vaki tebliği Parls 38 (AA.) - Havas: 

?\a gı iz mahfeUennde hakım olan ka- ça~mba ve Perşembe &"Ünleri de Si J 1 tecavüilerlni ısrarla .kaydederek mem.Ieke _ A1man •v İyi bir kaynaktan öğrenildiğine göre Dom-
~~te gi:Sre avcı tayyarelerinin Norveçte Slınon, Avam Kamarasında. bütçe ba~~~~ tin asker! lhazırlıkla.rdruı vazgeçmemesini ~-rUn 28 (A.A.) - ~~an resmt teblıgt: bas ile Stören arasında den;lryolıı üzerinde 

Utıdurulması meselesi de yüksek mcc- yeni izahat verecektir. istemektedirler. Dünkü. Cuma~t gu.nu, Norveçt.eki Al - k!in olan Hjerkinn mevkii Inglllz!er tara 
• man kıt alaxı ·buyuk muvatfakiyetıer kar.an- fından sa~lam bir surette işgal edilmekte 
Is . Al Al d Ga b co hes· d mıştır. Her tarafta d~anı~ mukavemeti dir. -

Veç posta.si manya .1 an ra YO~UDUD r vP ın e kırılmıştır. Alm~n kıtaları, ılerl harekeUe- Stören de İngilizlerin işgali altındaıchr. 
Üzerinden geç1yor yal 30 .bir 1: 3 l· e:-i Pa.rla 28 (A.A.) - Akşam tebliiti: rlne devam etmışlerdlr. Mıı1üm olduğu üzere bir Alriınn mitrre1,.si 

St ,_,_ Vbsges'in ga.ııbinde tıır .ka~ topçu ateşi ve Hava kuvvetleri, .. ımra çaı:ıpışmalarına doğ_ dağlardan bu demiryoluna doğru vilrfımek-
tı\a.r 0 lU!olm 28 (A.A.) - !sveçle Dani - Kudüs 28 (A.A.) - Filistin makamla- mevzu müsademe müste3na olmak üzere kay :~~.~~ •• ~~~:~ .. ::1~~~~ı.: .. ~:.:?~. ve gerld~ tedir. · 

ka arasmdaki posta münakalatı ge - nnın Nedimusa'da cMevlıldu Neb • · •••••·•·•····· ............................................................... . 
~l 1 evı,.nın de değer bir h1idlse olmamıştır. Düşman bu 
~ erde normal olarak tekrar başlamış tes'idini menettikleri hakkında Berlin mfuademede zayiat vermiştir. 
ll:ı.t Malrnö'den Kopenhag'a vapurlarla te-ı radyosu tarafından ne§redilen yalanlarm -·-
t~ ed.ilınekte idi. Posta bu sabah geldiği. tersine olarak ömer camlinde büyük mev TIJrlt f/Cllrel 
ttı..ı an Danimarka maıkamları postayı ala lud okunm~ ve Elasker camiinde oku - Hey€li Biihreşfe 
~~caklannı bildirerek geri çevirmiş - nan Mevlud da radyo ile neşredilmiştir. Bükreş 28 (A.A.) _Bir Türk ticaret heyeti 

1~ •r. Bu suretle A1manya üzerinden ------ bu akşam Bükr~e muva.salat edecek ve iki 
lt 111.eğe mecbur kalan posta büyük bir T unada seyrüs~fer mem!eket arasında ticaret mübadelelerin.in 

11hhüre uğramıştır. Budapeşte, 28 (A.A.) - Tuna üzerin- en iyi tarzda cereyanını temin için müzake 
~ - de Ylugıo~lav ır.mtakalannda seyrüsefer reler tıaşlıyacaktır. -

Şİri civarın~ a bir kamyon meselesinin Macar mıntakalarındaki scy- Prenses Juliana bir nutuk 
devrildi rfuıefer meselesinin ayni olınadığı siyasi • k 

S·· Macar mahfellerinde beyan edilmekte· sÖyfıyece 
~k l!l'-d. 28 (.4-A.) - Evvelki gün Diyar-

1 

dir. Bu itibarla Tuna hakkında Macaris- Amsterdam 28 (A.A.) - Prenses Jullana 
~~ Irdan_ yolcu ile Siirde hareket eden bir tan tarafında Tuna hi.iktimetlerine gön- yann saat 13 de radyoda. Felemenk Hlndl.!

~Yoıı B 0 ..;Y""1 ve Kurtalar kazaları ara -1 derilen tekliflerin müsaid bir fekildc tanına hlta•ben Kızılhaç relsi sıfatlle l>Jr 
""'ld. ~........ hitabede bulunacaktır. 
~ il devrilmek suretile kazaya uğra • karşılanacağı ümid edilmektedir. 

~ır. Nüfus telefatı yok.tur. Hafi! ya .. Meşhur çigan orkestrası 
lar tedavi altına a.lın.mı.şlardır. 

y _ --·· şefi öldü 
llgoslavya Maliye Nazırı Bu-da.peşte 28 (A.A.) - Meşhur Tzfgan or

kestrası şefi hnre Ma.gyart bugün Budapeş-
A tin ada ted.e ölmüştür. 46 yaşında idi. 

~(! l\tina, 28 (A.A.) - Yugoslavya ma1±
~tl llazın cChutay> Atinaya gelmiştir. 
~e;'°11aileyhin bu seyahati hususi mahi-

~dir. 

B"r l~veç filosu L~zbonda 
Llzbon 28 (A.A.) - Dört torpido muhri _ 

binden mürekkeb bir İsveç filo.su Hartaca -
dan izbona gehn!Ştlr. 

f zmirde şehjr oteli 
İzmir 28 (A.A.) - Belediye tarafın _ 

dan inşa ettirilmesi mukarrer olan Şehir 
oteli bu sene y(lpılmağa başlıyacaktır. Bu 
nun için ]azım gelen malzemenin bilhas -
sa demir aksamın temin edilmesi işi ko
layla.ştınlınıştır. Şehrin büjiilc bir ihti -
yacını karşılayacak olan bu binanın iın _ 
k!n bulunursa bu sene itmamına da ça _ 
lışılacaktır. 

Sabahlan 5ahaha 

• iki Devlet 
Harb devirleri m.illeUerin imtihan mevsimidir. l\>Iora.ll kuvvetli, bünyesi u&laın 

mille:ler kolay sarsılrn.azJar. Gtri.ştik eri davayı kazanmak ha.hasma he-r feda -
kirlığ"a katlanırlar. Çünkü bu bir tarihi vazifedir ki mes'uliyetl yalnız bir neslin 
omuzlarında toplay~tır. Bir misal olarak İngiltereyi. mütalea edebiliriz. İugil. 
tere deniz yo.lla.nııa hiklmdi. Keııdi adalarında emniyetle yaşıyordu. Eski İngi.l:ı 
diplomatıanndan (•Pit11 ln koyduğu "Splen.dtdıe i9olemerrt-:\l'Ulh~ lııfintdıo 9l. 
yasetl içinde kalabilirdl Fakat baktı ki çil gibi yuvarlandıkça büyüyen bir Al • 
ın:uıya peyda oldu. Hemen gÖ'liinü açtı. Ha.rbden sonra. yağlanan, hatta memleket 
içinde, yekünu beş milyona r.ıran bir İŞÇİ teşkilatı, mecliste yekunu do~a.ıu r~cn 
bir komünist grupu peyda olacak kadar gevşeyen Fransayı da elinden tuttu. 
dl'önih" mü.k.t.emeleırinden aldık.Jan acı dersle kalkındılar. O gündeubed lltl bil.. 
yük devlet akıllara dehşe~ veren bir barb masrafı içinde büyük bir mücad'!'leyo 
girişmiş bulunuyorlar. 

Zengin İngiltere, raha& n n~'ell · Fransa yarın kalrşılaşacaklan tehlikeyi bu. 
gün.den önlemek için tam zamanında davramnışlardır. Biraz daha geclkselercll 
kabul edecelGerl fedakarlık da.ha elim olabilirdi Buna rağmen iki büyük devletin 
lrııgiin ne ağır masraf, ne mu~kül hayat şarilaln ıc:inde düşmanı yenmek için 
utra.ştıkları görülüyor. Da.va miihlmdir. Kazanılması için çok fedakarlık. ister. 
İngiltere ve Fransa bunu yapıyorlar. Tarihte her siyasi teşekkülün bir itltl ve 
in.kirazı devri vaırdır. Fakat iStlkbali görüp hadi-;eı'.:eri yakından takib eden mil
letler için bumın varid olmadıfı Anupanın en eski tarihine sahih olan bu iki 
muazzam devlet ispat dtiler. Küçük milletler b yüksek ferapt ve fedakirhk 
örn.eklerinden ders alacaklardır. 
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( •ehir Ba~~rleri J 
Darnş af akanın 67 net ılı don Dun ilk tahsil çaftındaki 
neş' e .ı bir şekilde kut ·uıandı sa~~!~k~:~~ldı 

Bu şefkat yuvasından mezun olanlarla fimdi okumakta 
olanlar güzel bir gün feçlrdiler 

Düın, İsta.Dıbul VHAyeU dahilindeki 
tahsil çağıırıda!ki ~rın sayımı 

fapılmtftır. Evvelat har eve bekçi • 
ler ve mah~e milmess:lllerl tarafın -
dan dağ'ıt1lan fişler saat 1 O da t.oplanı
~çt:ır. 

Vali muavini HalU:k Nihad Pepeyi. 
Din reisliğindeki heyet sayımı idaıre 

etmd~. Hk o'kUıl ~ğretmenleri de o -
lrullarında bu ~e meşgul olmuşlardır. 
Kijylerde il:k Wısil çağı.:ndaıki çocuk -
lan tes'bU işi de tahrir usulüne göre 
yapılmış. !köy öğretmenleri, köy kMib
lerl !köy evler.fnt dolaşarak çocukları 
Yruzını.1lnrdır. 

Gelecek .P~zara Bakırköyde tecrübe 
mahiyetinde nüfus sayımı yapılacak 
Dün Vali muavi~inin iştirakile Bakırköyde bir 

toplanb yapıldı, alakadarlar halka izahat verdiler 

Vali muavini Halük Nihad sayım hakkında izahat verirken 

Önümüzdeki Pazar günü, umu.mi nü - bir 0kat daha ehemmiyet vermek ıa.zını 
fus sayımına hezırl.ık ~lmak üzere Ba - geldiğini tebarüz ettirmiş, sayım.da hal· 

Beyazıdda şarkkari kırköy kazasında tecrübe mahıyetinde kın Ye sayım memurlarile kontrolörlerfıl 
bir nüfus sayımı yapılacaktır. vazifelerini anlatmıştır. 

Sayım ~leri bir~ giln içinde tas
nif ve tetkik edilerek neticeler İsta tis
tik Umum Mild'ürlüğilıne gönderi1ecek
t11'. 

bfr kahve açılacak Bu sayım hazırlıklan etrafında görü- Önümüzdeki Pazar günü Bakırköyd6 
Belediye. Beyazıdda şal'kkart bir .şülmek ve sayım •günü halka terettüb c- tecrübe nüfus sayımına saat 8 de başln .c 

kMıve açacaktır. Bu ihusustaki haZ1rlık den vazifeleri anlatmak üzere dün öğle- nacak ve öğ1eye kadar bitirilmesine ça ~ 
Iara başlan:rruş. !kahvenin plAnı vileu.cle den sonra Bakırköy Parti merkez.inde bir lışılacaktır. Sayım müddetince halk ev "' 
getirllnrlştfr. toplantı yapılmıştır. Toplantıyı Vali mu- !erinden dışan çıkmıyacaktır. Top ve '.fal> 

-------· ---- avfoi HalUk Nihad açmış ve §unlan söy- rika düdüklerile verilecek işarete göre 80 
Dilnkü toplantıda buluna nlcrla son sınıf talebeleri Ticaret işleri: lemiştir: kağa çıkma izni verilinceye kadar herkei 

· Mrnıl ket:-•-ı- k" k tli bf 1 - Arkadaşı.mız Zühtü Çubukcuoğlu ikaınctgfilıında bekfrvecek, gelecek sayım e • .ı..ullL.ll1 ı e:- ı ve ıyme ~ Saat 13 de davetliler mekteb günlerin- J 

irfa:ı __ ) __ uva .. sı o .. wı Daruşş. c.-afak._anın 67 ncı da oldu~· gıibi hM"I beraber rnektebın Bir İngiliz mübeyaa heyetinin sayım hakkında etraflı malumat vereceği memuruna kendisini, ailesini, çocukları .. 
ld bet ı d k bd "... -.r için ben sadece sayımın ehemmiyetinden nı ve o gün evlerinde bulunan kimselerİ ~ onum~ munase 1 e u~ ~e _te e yeınekhanes_ine inenk, Darii.şşafakarun, muvasalatı beklcniym· 

bır mcrasım yapılmış ve yıldonumu te - fasuı.~e pil~v ve 11,.. .. ,,tan ibaret olan 1.,,,( .1.zl . B lk ;ı y k k bahsedeceğim. Bu tecrübe sayımı ıçin Ba sayım memurunun karşısına çıkaracakl8' 
zah- ı kutıul tı J ' ~ '"C~ 1 enn a an·ıar ve a mşar kırköyün seçilmesi biraz da Bakırköylü - dır. Hastalık, ma!uliyet gibi sebcblerlf. 
=~e v:ı~ş ~ledlye Reisi Dok an'an~vi y~eğini yemi§lerdlr. v memlek~tlerind~ yap.:~!klan .~~~iş .. mü lerin talihinden Heri gelmiştir. memurun karşısına çıkamıyacak vaziye~ 

t L •tf" K d E t M"·d·· - ...... Vali LO.tfı Kırdann da bulundugu ye- lbayaatı ı<lare etme'k uzere onumuz • Kasabanın kuruluşu, derli toplu olma- te olanlar aile reislerinin verecekleri nıa· 
or · ı ır ar, mnıye u uru ınu - k ok , li . ..1'1 d .J' ~-· h f · · d lb. h · h i · 

zaffcr Akalın, mektebin eski ve yeni bir- me ç ne§ e ,geçmış, 06 e en sonra es- ue'J\.ı a ta ıçı.n e ır eyect.m şe r mıze sı sokakların intizamı sayımın burada ya llımata göre sayıma dahil edileceklerdfl'.ı 
1 nl h bul t kj oyunlar oynantmfo müzik parçaları ça- rnuvasalntı belklenmcıktediT. · pılmasını Jll-·-lu kılnu~tır. - -ço mezu an a.z.ır unmu§ ur. · . u.c.u:.ıu ~ 

Sarıt 11 de talebeler tarahndan söyle· lınmış, spor hareketleri yapılmış ve Bey- Bu ma'ksadla teşkH edilen Enko ln- Bu Bakrköy.!.üler jçin b:r imtilıandır. Po/i.~le: 
nen İstikHil mar:şile merasime başlanmış, oğlu Halkevi temsil kolu tarafından İkiz. gillz şirıketinin mümessiHeri. derhal pi- Bu imtihanda muvaffak olunacağına er{ . 
müterudben mektebin en genç bir tale _ ler piyesi temsil olwımll§tur. y a vaziyetini gözden geçirerek gene büyük delil karşımda bulunanların göz _ Bir tramvayla bir otomobıl ça~ıştı 
besı davetlilere choş geldiniz• demiştir. Akşam saat 17 de davetliler ve mezun- mi.imkfüı siiraUe rnübayaa fonliyetine }erinde gördüğüm gençlik ve heyecan a- Bebekten gelmekte olan şoför Isrntv 

Genç talebeden sonra Da~şafakadan lar, eski hahralar içinde, sohbet ve nere geçeceği söylenmektedir. Mfrba\Taaya lametidir. ilin idaresindeki 25 32 sayılı otomobili 
yetişenler kurumu idare heyeti reisi il: geçirdikleri bugOnün tatlı heyecanı i- sa~yi jpU<lai maddeleri. gı<ln mrudde- Sayım memurlarının dikkat edeceği Kun1çeşmeden geçerken vatman varı• • 
Handı Atlıoğlu da kısa bir söylevle da- çınde _şefkat yuvalannın daha uz~n yıl - len. ihu~ubat ve canlı hayvanlar mev- husus şudur: Ne bir eb:ik, ne bir fazla! geHn kullandığı 163 numaralı amele 
vetlilere teşekkür etmiş ve bunu takiben lar mıllet ve memlekete hayırlı hızmet - zu te.ş'kıl edece'k Bnlkan ''e Yakınş.ark Vali muavini memurların nasıl çalışa- tramvayı ile çarp~ıştır. 
kurum veznedarı Sabri Meriç Darüşşafa- ler yapma~ını dileyerek mektebden ayrll- nrcınleilretlerinden harice 11öndcrilen caklarını anlattıktan sonra sayım günü Bu müsademede otomobille trc_:m ' 
kaıwı k1sa bir tarihçesini yapmış. memle- ~lardır. , mc.·denler de buma dahil ola<'aktı..r. bütün Bakırköylü'erin evlerinde bulun- vay ehemmiyetli surette ha.sara ugra ~ 
kete yet;ştirdiği kıymetli evlad.ları vası- Şirketın faaliyet meıikeı;i İstanbulda masmı rica etmiştir. jrmş. şoför İsmail yaralanmUitır· Yara: 
tasile yaptığı değerli hizmetlP.ri tebarüz Ş~hlr işleri: ola<'alk ve sövlendil!ine görP. knrn.1a Müteakiben belediye müamelat müdü-Jlı tedavi allına aılmmış. kaza etrafın• 
ettirm~tir. ,• memleketlerden na'kledileclk Pmtia şeh rü Zühtü Çubukçuoğlu nüfus sayımı ka da t:ıhkikata •başlanmıştJT. 

Bundan sonra mektebin eski mezunla- Taksimde mermer bir tribiin rimitrle stok edilcre'k muntazam bir nununun mükelleflere tevcih ettiği vazi- Be~iktaş önlerindeki deniz kazası 
rındaıı 1\rif Karagümrük o zamanki ter - yaptlacak p18n d'ahilinde İngilt.ereye sevkedile - lelerden, sayımın faydalarından bahset _ Düın Beşiktaş önlerinde bir deniz k• 
biye ve zihniyete göre mektebde talebe - T~im mcydanmın projesinin tan.. cektlr. mi.ş ve ezcümle şunları söylemiştir: n:ısı olmuş. tzmir motörünün eksoz ~ 
lcrc v tilen cezalardan bahsetmiş Ye sı- zimile müteahhid meşgul olacaktır. Barsak ihracatı yapllannyor - 927, 935 senelerind~ memleketimiz- rusu birdcınbire patlamıştır. Motör ına• 
nıf arknda.şlannın bir yıl içinde yaptık - Mcynanıda geçid resimleri için rner - . . de iki defa nülus sayımı yapılmıştır. Bu kinisti Nuri muhtelif yerlerine isabe1 
lan kab~atlere kaft:1 aldıkları cezal:ınn d .'L..:- trlb- 1 ~. t .b.. Mcmleket:mnıden yapılmakta olan J 

·r mcr en 1L1u l.81 yapı aca·ıs., n un b •- ~:ı.. •• rd 1 sayınılar bir çok noktai nazardan hükO. - eden demir "'arçalarile !l•ihr sUTette ya listesini okumuştur. arsaJ\. nıracatı son gtmle e çok aza - r- "'O 

zemind'en itibaren 2 kademeli ve ze - mış ve h . "zde 1 .1 d d" _ rnetim.izin çok ~ine yaramış ve elde edi- ralanmı.~. bnY!!ın bir halde hastan~ 
Ari! Karagümrükten sonra rnekteb - mmden 3 ibuçuik metre yükseklikte <>- b. ~etnkmbı. ·~---=~~.;"OnBa e_ . ...ıı... ı g_ebl len mallı.mat ile memleket ve halkın jn- k 1rl 1 ı:-t ~ bMoto··..;;.,... makine dairf'1 

den 30 sene evvel mezun olan türkçe öğ- çen ır s o ' ın.ıurn":l....... u :.ıt:Ut: e . . . . . a ın mıi.ır. • ...... 
rc.-lmenlerinden Gündüz Nadir Darüşşa - ıac;tı~ . ~...; ilan 1 C(rldik- e\rvelce 40-45 kuruşa kadar sa'lılan kişa~,f e;;;;~~~t, ~ef~ ve saadet~mınl~ si tamaımen parçalanmış. ~iğer kısım1~ 
f L d h d b ··k ·· ı · ey ~ '-1' a 1 harsa~lar 22-23 'k11n~ dfü;müc: ve ma 1 

• ~nn a ınm~a .Y . 0• rına lbir şey olmamıştır. L1man İdaresl 
ad a geçen ayatın an, u o suz enn ten ~ resrnigeçıdlerden baztları da bu fi d üş1 7"'-~bu·l · ., 

1 
muştur. Bu ıtıbarladır kı hüktlrncttmı~ h:d· t f d tank·,1--t yapmakta. ~ 

-!kat yuv"''"'"'n yaptıgıw hizmetlerdE>n 30 A. ıattan a m en unamaz o - dün k k k b" a ıse e ra ın a lıut 
r- ...... u.. Eminönünde yaptlaca'ktır. gustoa yanın pe a~ı ır zamanı sayılan d 
çok samimi bir ifade ile bahsetmtş, mü - Zafer bayramı resmigeçidi Taksimde mu~tur. şu sırada bile bu işi aene tekrar etmek ır. 
teakiben mektebin 9 uncu sınıf talebesin- B lla n ~ n;;., a'-- \' azı· •etın· Arkadaş kavgası 

..... . 
yeni mermer triıbünün önünde olacak- u ma n "'Uı-.-· ~ısı ) - ve bunun mükemmel ohnasını temin mak w • 

den 103 Şina.st İsmail Safanın yazdığı Da t de olan Amerikan firmalan daha mü. sadile geçen sayımlardaki tecrübeleri kl- Bcyogluında Gazı yokUŞU11da otunı1 
rlişşafaka fiirile gene talebelerden 85 E - :ı· ti ümh fllArmonik k tru · satd şartlarla müıbayaafta.n Suriye, Fi- fi görmiyereJı yeniden tecrübeler yapıl • Nedimle ark~ı Kadri arasında Çl 4 

ııad Vf! 2'24 Muıırtafa Atili Darüşşafaka i - yase c w: eldi or es 1 }istin ·ve Mısırdan yapmaktadırlar. masını kararlaştırmış bulunmaktadır.> kan bir kavga neticesinde Kadri bı 
çin yazdıklan fiirleri okwnu.şlardır. _ . . •. 1 . . Söylendiğine göre Amerika ya ihra- Zühtü Çubukçuoğlu bu tecrübe sayı - çakla Nedimi aığır surette yaralamıştır; 

Çok güzel yazılan ~e okunan. bu ~~~ler ~~eıslıgı fi.Ur~~ orkestra. catı :irtınna~ için verilen yüzde 25 nurun, umumi nüfus sayımı i~lerinin tan- Yaralı tedavi altına alınmış. suçlu haıt1 
toplantıda bulunan bır çok eski Daruşşa- 51 7o kışılik ~~ ile ~un akş~~ An- prim, dolann ~n tereftim yüzünden ziminde ~ olacağını gör.önl\ne alarak kında takibata başlamnışt.ır. 
takalıların götlerini yaşarto:uş. şiirler - karadan ~hrırnrz.e gelmiştir. Fılarmo- bir favd'a temln edemen'11.ı4ttf'<llr. 
den 80llra talebelenien milteşekkil caz. ~ orkestra bu.günden itibaren Saray Aıakaoarıar seıibest döviz temini i -
hfrçok havalar çalmıştır. sinemasında 4 konser verecektir. 
·~~======~=::;;;;::;:;::;:;:;;;;::;::;:;:;::=;;=;:;:=:=====~=~,- çin Aımeriıkaya ihracabn art.ınlma!Pl ve 

( Yüksek mühendis mektebi talebes1nin seyahat i ) bumın için de her imlkb başvurulma 
sı lAzım geldiğini Ueri sürmektedir -
ler. 

----------· 
KültQr işleri: 

Maarif Müdiirii Aııkaraya gitti 

Maarif Müdürü Tevfi!k Kut, dün 
Maarif Veıka.Jelinin ıchıveti üıerine An
karaya gitmiştir. Maarü Miklürü, okul
ların ders ikckn:i. imtihdl:ı vaziyetleri 
ve gelecek ders yılı !için şimdiden alı
nacak olan tedbirler b~ında Vekl • 
letle temaslarda hulunacak. 2 gün. son
ra şehrimize dönecektir. 

----------
( Şehrin temizlik işleri tetkik ediliyor 
Yüks~ MUhendis mektebinin muh- Bunlardan yol tulbesi talebeleri grtl- Belediye reis ımla'\lltnılerinden Lftt-

( Çocuk bayramı dün b itti ) 

telif şulbeJer talebelerinden müteşek - pu Diyarbakıra. su grupu izmire, inşa. fi, yaz günlerl yaıklaşmı.ş olduğundan _...s. _ 
kil 40 kişilik: bir grup diin memleket Aln"· 1 ..ıı~-- k .k QPhrln temizIU~·:ıe yabldian meşgul ol Dün Çocuk hafüısınıın oon günü ıdi. Gülhane parkında çocuklar için ınu-ı· 

at grupu ·Karaya, e t:'Kı.n.1 me anı ve r "5' • - B ·· be 1 okullarda H Ik ~ t- r 
içinde l 5 günlük bir tetik& seyahatine . ma'Jda, her semti teftiş etmektedir. u mun.ase t e ve a ev- telif eğlenceler tertiib etmiş ve ll"' 
ç.rlmııştır. Talebeler ilk olarnk Sıvasa elektro P.T.T. gruplan .da KayS:rı, Lutfi Ak9'YJ Yediku1e, Yenikapı. Sa - l~rinde eğlenceler ve müsamereler ter- çocuklara elbiseler dağıtılmıştır. Re ' 
gı·der~ cer atelvesinıde tetkikler ya - Karabük ve Amca.rayaı gideceklerdir. t a Ktm'l!k.&pı ve v__. .. a semt - tiib olunmuştur. . .. . v .ri .. 

v b 1 --3- \..:r le ma Y ' .. ......,..,..~ Çocuk ""'-· u-·-·- Em' - ·· sım. Gülhane arkmdakı eglencelere ır pacak ve Sıvasta beş gnıpa ayrılaca!k- Resim, ta le e eı~n L'1 ı..<ımını lerlnl ge7nliş. temizlt!lr ~lerl1e meşgul ~ırgeme .. ~ wıuu ınomı .. . 
lardır. Haydaraşada g()6teriyor. olmuştur. şu.lbesi dü.n sabahtan akşama kadar den yavrularımızı 1,~sterıyor. 
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CiKTJSADİ TETKİKLER 1 $~;2;AdN' BUNDAN 

Almanya Yunanl•stan ôğleilen aonra aıtına almak vazifedir. Fakat asıı vazi-
..., Ortamekteb ve liMlerde öğle aonu fe, penceN içindeki saksıyı görmek, dü-

mütaleal.arının kaldırıl.ması, talebenin ,U.p ibaş yarmasına meydan bırakmadan 
_ kaldırtrnaktır. 

i klı adi mi.in asebolı na :a:~ s~~= :: ==ü~:.ı:::!~ bınnoo fU serlev-
Evlerinde mi otururlar? hayı gördüm: 

" umumı 
Yazan: 

Bundan öncelltl yazılarımızda Al-ı 
inan) anın Romanya. BulgaTistan ve 
Yugoslavya ile olan itktısadi münase -
betler inden bahset:.miş1ik. Bugünkü ya
znnızda, Almanyan.m Yunanistnnla o
lan iktısadi münascl>otlerinden; müt
tefiklPrin tatıbik ettikleri iktısadi ablu
ka neticesinde .Alıruınlarm. Yunanistan 
pazarlarını elden kaçırmakla neler kay 
bMcceklerin.den bahsed'eceğiz. 

b 
. b k Zannetmiyorum.. Hem bütün bir genç- cKö,prünün terfii.> 

1 r a 1 S 
liği öğleden akşama kadar eve hapaet- Barem kanunu çıkmal'lllJ olsaydı. kim-
mek kadar büyük bir hata olamaz? den tavsi~·e getirdi, diye düşünürdüm. 

Ya ne yaparlar? * 
1 Parası olanlar hazan büy:ük1erin bfle Zehirli peynir 

seyretmeleri doğru olınıyan bir takım 
filmleri seyretmek için sinemalara gi- Kadın karakola gidecek: 
derler. - Kocam beni öldürmek isted1. 

Soracaklar:' 
Az p.nıası olanlar da kahvelere gidip 

Wıvla ve alt~altfle vakit geçirirler. - Tabanca mı gösterdi, bıçakla üzeri-
ne mi hücum etti? 

Parası olmıyanlar da mahalle arala- K k' ô 1 1 d h f 
rmda kaydırak oynar, uçurtma uçururlar. - Beğş 1 Y e 0 saık, t a a .enda.ni 

. - o azını mı s ı senı e ze at-
Fena şeyler fakat onlar içın hazırlan- k ist eli? ' 

mış ne var ki ondan istifade etsinler. nuı mıK,..,:ı,.~ .. · 1 1s dah f * - ~ oy e o a, n enn. 
-Daha fena ha .. ne yaptı söyle!.. 
- İki yüz elli gram peynir alıp eve 

Hasan Ali Ediz 

Düıen ıakBt 

Havadisi aynen kopya ediyorum: 
Almanya. bilhassa Hitlerin iktidara cAğapio isminde bir kadın; Tarlabnşı 

geçişinden sonra, büyük bir harbe ha - caddesinden geçmekte iken Baynn Öje-

getirm ş. Bana, yi~ eceksin, diye emretti. 
Gülecekler. Kadın hiddctlenecek. 

zırlamrken. her şeyden ônce Balkan - ninin evinden başına d~n bir saksı He 
lan ekonomik nüfuzu altına· almağa 

- Ne gülüyorsunuz, şu gazetedeki ha
vadisi okusanıza. 

yaralanmış, yaralı kadın polis tarafın- Gazeteyi memurlara uzatacak: 
çalıŞ'rmştı.. Almanyan:ın genişleme yo - dan teda\•i altına aldırılmı~ır.> _ 1şte şurasını okuyun hele. 
lu üzerinde 'bulunan Yunanistan da, Pencere ı'rı'ne konulan .,,, __ aşa~ dü-il ~ .... ~, 5' Kadının gösterdiği havadisi okuyacak-
pek ça:'bU'k Almanlann ekonomik n - şebilir, düştüğü sırada bir insan da geçe- lnr: 
fu7,.Jan altına giıımi.ştir. bilir. Saksı o insanın ~nı yarabllir. ciİkl kadın ile bir erkek, yedikleri pey-

Almanya ile Yunanistan ara ındaki . llunu düşilndükleri içindir ki belediyeler, nirden zehirlenmişler, tedavi altına alm-
iktısadl münasebetlerin na.~ıı bir seyir Yunaninnnın ihracat meTke zi Pireden bir görilnü.f pencere içlerine saksı koymayı menet- mışlardır.> 
takib ettiğini daha i)'i ant·yabilmemiz drahmisi Alma:nyanın hissesine C:üş - da Almanyarun Yuınan1stan ithalatın • mişlerdir. 
için. muayyen .biT devir 7.arfındaki Al- me!kted'ir ~. " itilbarile nisbeti % 18 da'kl mev!ldi % 20 dlT. Başına saksı düşen bir kadını tedavi 
m~a-Y~an~an~M~~m~~& . __ . A~~y~~~~rm&-=~~===~==~==~-=~--~--~=~~---=~ 

sebe·Ierini rakamlar üzermde tetkı'k 1934 yıl:nda Yunan~tanın butu~ ıh- ki bu mev'kiini. tabiatile diğer devlet- c Bunları bı'lı·yor mu ı'dı·n·z '· ~ 
OOelim: roca.tı S mılyar -477 mil~ drahmı k.ıy ler hesa'bma elde etmişti. MeselA 1933 

1932 yılında Y~anistanın dışarıdan metinde olup ıbunun 7 mılyar 230 .mı !- vılında. yani Hitlerin ihenilz iktidara 
Yaptı~ büıtü.n ithalAtı 7 milvar 670 mil- yon drahmi.si yııni bUtUn Yunanıstan ~eldiği yıl. İngiltere, YUllant~tan itha
~n drahmi tutma~ idi. Bu yıl z:ar - i~catıının '1 22·' 'il Alrnanyanın his - ta tında birind tn€'Vkli işgal ediyordu. 
fınıda yal.ruz Almanyadan yaptığı ıtha- sesme isabet ıetmektedir. Halbuki. ar.adan ı sen geçt.ikt · _ 
JAt 761 mUyon 400 !bin drahmi tutmak- 193S yılında Ytıınanistanın bütün ih- ra. yaıni 1935 yılında e İıngilter:n y5;~ni 
~dır iki yüzde itıı?arile o yıl zarfında: racatı 7 milyar 1O1 mHyo~ drahmi k'~~- Alm~myaya ter'ketmek rnecburiyetjnde 
ki bütün Yunan ııthaUtınm % 9,7 slnı metinde olup bwıun 2 mıh"ar 109 nu.- k 1 b' . ·ı·~· Alm . t'k 1 .. .. - a mış. ve mncı h~ · anvl!ya m ı a 
tutm~tadlr. 1932 yılının . Almanyada yanu. yani bi.itun Yum.t1istan ihraca - elmisti. · 
henüz faşistlerin iktidara geçmediide- tının % 31 i Almanyanm hissesine isa- A ~ 19 36 İ 
rJ bir yıl olduğunu da unutmamalıyız. bet etm~tedir. rtık yılında nITTltere, Yuna-

Almanyada faşistlerin iktidara ~eç- 1936 yılında ise Yllıl'lanıstanın u _ ".~c;~nın lbac::lıca ihrac maddesi olan tü-
tikleri 1933 yılında ise Yunanistanın mwn ihracatı 1935 yılına nazaran bir tun~ heınen ~~en Yunanistaından 
lı-1-.---.l tı- b''tün 'th lAt s mil_ h li ld:ı- h ld Al h'~ hlc ıthal elmedı~ı halde. Alma.m·a. ynl 
"'le}öıwan yap gı. u 1 a ay aza gı a e, manyamn ı:s· 1 . . de b" .. y 

• • · k:\ . nız o V1 •cm utün unanistanın 
~ar 432 mılyon d:rahmıdir. Bu ye u - sesı buna rağmen esrusb bir artış kay - .. .. · . et. 

ın 864 ·ı 200 b' .:> h 1 · Al d tm· ti y i 1936 ..... 1 .l- y ·. tufıtrn ıhracafınm r 60 mı kendisine un mı yon ın ura m sı - e ış r. an . _,. .... ınUit unanıf:- . . . . 
rna his · ı--'--t et ktedı'r ta ı.."t'' ilh t .. ·ı a .,00 .1 mhısar ettırmış buhınuvordu. 

nvanın sesıne ocı•-= me nın llJU un raca ı J mı y r ~ mı -
ki, bütün Yunanistan ithalAtının % ı 0,2 von drahmi kıymetinde olup buınun 2 A'\'ni c:evi italva için de sö\·Jivebili
Btni teşkil etmektedir. mliyar .H6 milyon drahmisi, yani 0 yıl riz: 19 33 vılmda Yuna.niı:;tanın itha -

Piyanoyu zenciler mi 
icad etti? 

Bir yumurta getiren istediği 
kadar şarab içebi lir1 

Afrikanın Hattı Macaristanda 
üstüvnya yakın bir yumurta bi -
yerlerindeki bazı zim para.nuzla. 
zenci kabilelerin- yedi buçuk kuruş 
de piyanoya tesa - olduğu devirde, 
düf edilmiştir. bir litre şarab ge-
Bunlar iptidai şe- ne bizim para -
kilde yapılmış olmakla beraber mekaniz- mızla be.ş kuruştu. zeki bir şaırab tüc
ma itibarile aynen piyanodurlar. Zenci- can yumurta toplamak için şu usulü 
Icr, bu çalgıların dedelerinin zamanın - bulmuştu. Bir meyhane açmış, cBir 
dnnberi J..."Ullanıl~m söylemektedirler. yumurta getiren istediği kadar şarab 
Piyano çalanlar, bu iptidal piyanolarda içebilir .• Diye ilAn etmişti. Bir yumur
bazı basit musiki parçalarını 11otaların ta mı.rkıioilinde ~ra~ içmiye gelenler 

. . arasında birkaç lıtre ıçenler olduğu gi-
hakkını vererek çala:bılmektedırler. b. "-. 1.,_ ık 1 d d 

ı 'Ulr ıw eye ç aın:.yan ar a mevcu -

* 
4.000 senelik dolma kalem 

du. Şarab tüccan hem ~arabını satrnı.ş. 
hem de yumurta ticaretinden çok para 
kazanın~ oldu. 

1934 yılında Yunanista'n. bütün it - 7,arfmdaki bütün Yunanistan ihracatı- lUında % 5.6. ihracatında tse % 14 
halAh 8 milyar 792 milyon drahmi o - nın. % -45 l Almanyuun hlssesine isa _ ı:rilbi ibir nic:bet ise-al eden tf:alva, 1935 
IUp bunun 1 milyaT 291 milyonu Al - 'bet etmektedir. Vl'lında- Yunanistanm ttJuılatında % 
nıanvanın hissesine isai:>et etmektedir Rakamların pterddığ!ine nazaran 3, 7; ihracatında ise % 6 gilbl bir mPv -

ki % Hibarile niısbetl % l '4. 7 dir. Bu Yunıınistanın Almaınyaya olan ihraca- kie di.ismüstiiT. 
"11 içinde Yunanic;+..an ithalAtında Al - b mütemadiyen artmış. ve 1936 vılın- Fransa, Aımerika gibi büv111< devlet- Yeni bir icad addedilen dolma kale- * 
inan hissesinin derhal % 4 nisbetinde da hemen hemen bütilon Yunanist~n ih- 1erin. ve bütün Balkan hiikO.metleri - minin Mısırda yapılan bafriyatt~ bu- 23.000 kilovatlık fazla cereyan 
bir artış gösterdiğiın.i kaytletmeliyiz!. racat:mm yar191. A1manyaya a~ağa ni11 Yunanlstanla olan ticarl mübade- lunan 'bir takım eşya itterine, hiç de 

1935 yılında Yunanl<rtanm dı~arıdan ibaşlaımıştır. lelerinde de ayni revi görm~teviz!. 1 lm t Ruzvelt Reisiciimhur olduğu zaman yeni bfr icad olmadığı. an aşı ış ır. ,.:ıı.........ı ibir tu'k · ti A rlk ı 
taptı$ bütün itharnt. 1 O mHvar 681 mil Yuna·nistandan Almanyaya ihraç edi İşte bugün miittefiklerin Almaınvaya 4000 rk'b· dal k t b' rau.r"""B nu vermış · rne a ı-
ton drahmi kıymetinde oı,;p bunun 2 len maddelerin en başında tütiln gel- karşı tatbik ettikleri ekonomik abluka • sene ı: ır meznf\ amı.ş an ır lar nuttun Amerıkada uyandırdığı ala-
rnııvar 96 rnil-mn 600 bin drahmisi Al- rnekte idi. 193S yılında Yunanistanın l\eticesiınde. Almanya Yunanlstan gibi ka.~em bulunmuştur ~i. bu kal~~ uç ve kayı birçdk cihetten tetkik ettikleri gi
manyarun hissesine isaıbet etmektedir Almanyay& ihraç ettiği tütün mlıktan. pe'k miihim bir pazarını da elinden ka- murekkeb mahfazası olarak ıkı kısım bi elektrik sarfiyatı .cihetinden de tet-
bUtün Yw:ıanistan itha1At.ının ,; 1 <>,6 Yunanistan:ıın o yıl içindeki tiitün ih . çırrnı.~ qlu~or. dan müre'k!kebdir. Müreldkeb ucun aksi kik etmi.şlerdir. Ruzveltin nutkunu vcr-
•ın1 t~l e1mektedl;r. . ra~tının % SO sini geçım€'~te .ıdl. -~yni Hasan Ali Ediz tarafından konuluyor. Ve mürelqceb eliği müddet zcrrfın<la bütün radyolar 

19~6 ~Iı:,ıda Yunanıstarun dı~arıdım şeyı ~uru Uzfun için de ooylıyebılı.rlz . .............................................................. konulduktmı sonra bir kapakla kapatı- açık olduğundan mutaddan 23000 kilo-

~~: ~ı:,i1~:eti~;!11:~ b~1~ m~fer~ıa~~a!~:an~~~;~· bt;ptı::~ isveç bitaraflık ~?:?.~~: .................................................. ~~~-~:~~-.~~.ı::.~.~~ .. ~.~:.~:?.~~~~:.~: ........ .. 
hun 2 milyar 519 milyon drahmisi· Al- maden cevherleri de ithal etmektedir. siyasetine 
ınacnvamn htssesine isıwbet E>lmektecHr Almanya uzun yıllar, bütün diğer 

ki. bütün Yunanistan ithalA.tının % Bal'kan rnemleketleıinde taiıbik ettiği devam edecek 
22.2 sini teSkil etmektedir. mi~adele usuHlınü Ytmanlstanda da 

1937, 1938 ve 1939 yıllarında da bu tatbik etmiş. yahi. Yuruı.nistandan faz- Stok:ho!m, 28 (A.A.) - 1.sveç ·radyosu 
nisbet, dalına Almanlann lehine ola - la mal gelmiş olduğu için. daima Yu - dün akşamki neşriyatında fÖyle demiştir: 
l'a'k art.mı.,tır. nantstana 'karşt borçlu kalmak gibi blr cİsveçin bitaraflık taahhüdlerine cid-

Yunanistanın ihracatım tetkik eder- avantajlı vaziyet işgal etmiştir. Alman diyetle sadık kaldığına dair Von Riben
ken göreceğimiz ürr.ere. Almnnvanın. ya. oo borçlu vaziyetinden istifade e- trop tarafından yapılan beyanat Stok
bffiıass.a Yunanistarun fhTacat;ndakl derek, diğer Balkan memleketlerile holmda hayret uyandırmıştır. Bu beya
b'\e\.ı\{li. çdk ilerid'edlr. Yani Almanya, oldu~ gibi. Yumınistanla da. Yunan- nat tabil olan bir vaziyetin m~ahede
Yunanistama satb.~nıclan ziyade ondan lılar hesabına gayet ağ.ır ticaret mu - sinden ibaret telAkki edilmektedir. Bu
rnaı almış oluyor. Bu keyfiyet Alman- kaveleleri akdetıniştf. nunla beraber siyast İsveç mah!ellerinde 
tanın, hal'be ha7.'lrlaınd$ ~ir sırada ar- Yunan devlet bamtasının n~rettiği Von Ribentropun bu noktaya işaret et
lan iptida! madd'e ihtiyacını karsıla • istatistiklere nazaran 1936 yılında Yu- mi§ olması memnuniyet uyandırmıştır. 
ili.ak için sarfettiği gaıyretin bir ifade-- nnnistanm Almanyadan alacaığı olan İsveç hükfuneti bitaraflık siyasetini 
11dir. Şimdi de buna akf ni<amları gBz para mlktan 35,-488,000 mark kıyme - her istikamette ayni azimle tatbik etme-
~en geçirelim: tine beliğ olmaktadır ki Yunaınistanın ye karar vermi.ştir.t 

1932 yılında Yunarm.tarun biltün ih- e"konomiık kuctretlne göre bu hayli yUk- 1sveç radyosu bundan aonra İsveçin 
laca't.ı 4 milyar 75 7 milyon drahmi kıy sek lbfr yekôn tutmakta idi. Yunanlı!- müdafaa teşkilAtuu ileri götürmek husu
tnetinde olup. b~un 690 milyon drah- tan, o zaman ölmüş te1Aldd ettiği bu pa sundnki faaliyetine devam edeceğine da
lh1si. yani biltün Yunanistan ihracatı- ralar:ı. lroparabllm€1k için. Almanyanın ır bazı haberler neşretml§tlr. 
hın % 14,S u Almanyanuı hissesine her ~iftne ıboyun eğmek nıecbu - İsveç slyast partilerini birleştirecek o-
~ a'bPt etmelkte idi. rlyetınde kalmıştı. lan ı Maya şenlikleri bütün milletin, 

1933 yılıooa Yunanistanın bütün Yıınanistanıo makine ve madeni e.,- memleketin sulhperverane ın<lnasebetle-
lhracatı S mHvar 141 milyon drahmi ya ithalAtıında Almanyanm mevkii ~ rinin ihlAU teşebbüslerini müttefikan 
lnyınetınde olup. bunını 916 ıtıl.l~n 40-50 raddeaklıdecfil'. ~ eahasın takbih ettiğini isbat edecektir. 

nır eolenmelı 
Me•elesi etrafında 
Eskişehirli ıbay H. K. anlaşılıın çok 

fena örneklerle dolu bir muhite dili -
mü.ş olacak ki, bana yolladığı ektu
bunda: 

- cSeverek evlenen ı 
mızın bedbaht olduklarını 

l'Ulll> cümlcsiııf. lwl.lanm1§ 
Mümkündür, severek nl r a· 

rasında 'Üç ~ on ki§i be t olmuş 
olabilir, fakat aziz ~m. bir defa 
da içinde sevgiden eser ol.mıynn bir 
yuvada y~amamn hele hls:::~ ince bir 
insan için ne bt1yUk bir a.znb o cağı • 
nı düşürunellsin. 

Görmeden. sevmeden evlen n ata -
}arımız nıes'ud mu oluyor ard'l. bed • 
lbaht mı? Bahse girmek istemem. saa
det ve !bedbahtlık kellmelerinucn kas-

dedilen mana her asır ve her terd i -
çin bir değildir. • 

Maziyi ka~tırmak acı ol'.lr, hem 
şehir hayatı ile hakiki Türkün şehir 

dışı hayatını yekdiğerinden ayırd et -
mek de icab ed'er, çetin bir mesele -
dlr. F t ma :iemki ellnd9 imkfuı Vat'., 

nr, talilılni denemeden hayatın 
1ı b~hsinden elini çekmeni an -

lamam. Severek aldığın kadınla kur -
duğun yuvanın sana muilak:ı saadet 
getireceğini iddia edemem. fakat tec
rübeyi yapmak hem hakkın, hem de 
vazifendir. 

* Bayan P. T. meydanda. 
Evvelki yazılarımda meydana çık -

madığmdan şikAyet ettiğim bayan P. T 
nihayet göründü, mektublannı da al
dı. al~kndar okuyucularıma ınüjde. 

TEYZE 
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Dünkü serbest .güreş"er 
gene yarıda bırakı dı 

Kalabalık bir seyirci kütlesi, başpehlivan T ~kirdağlının 
yersiz itirazları yüzünden 

verdikleri paraları bile geri alamadan geri döndüler 

Dün Tak.sim stadyomunda serbest güı~ş- Halk, ııolmadı!D diye bağırdı. Hüseyin, bun
ler ya,pıldı. Ayni gün Jçinde milli küme maÇ- larn rağmen güreşmemekte ısro.r etti. 
ları olmasına rağmen stadyomda oldukça Hüseylnin tekrar mindere gelıne.3inl on da. 
kalabalık ıbir aeyirci klitlesi vardı. Faknt bu klka kadnr 'bekllyen Ali de a:Blr başpehllvan 
kalabalık, her zaman olduğu gtbl mııalose! bunu yaptıktan sonra ben yenilmiş sayıl • 
tatmin edilmedi. maya razıyım! • diyerek çekildi, gitti. 

Kasım Tafari - Gönenli l\lehmed Hüseyin neden sonra rıızı oldu amma, Ali 
Güreş Kasımın ibariz bir !nikiyetl ile oaş_ tekrar dönmedi. Organizatörlerden birisi de 

lııdı. 23 tine.il dakikaya kıl.dar da bu faik! - hiç yerinde olmryan bir kararla Tekirdağlı 
yet tat.sız bir şekilde devam ederek Gönenli Hüseylni gallb (1) ilan etti. 
Mehmedin tuş olınn.slle nihayet b:.ıldu. Netice şu ki, bizim profesyonel güreşçile-

1\lanisa 1 Halil _ Villi Marn rimiz, başta Tekirdağlı Huseyin olınak üze-
re bir hakemin ne demek olduğunu, hake.. 

Villl Marn, geQen sened.en-beri mcmlekc - me Jtlraz edilmiyeceğlnl bllmiyorlar. Güre .. 
t.lmizde olan Polonyalı :tıır pehlivan. Yaşı 
geçkin göbek salıvermiş. Sıkleti 130 kilo. 451 şi yarıda bırakmağa sebeb olınakln, seyır -

) 

d:ıkJblık güreş umumlyet :ttLbarllc: tıı t(J:z clye karşı hürm~t.sizlik etmiş olduklarını, 1 geçti. Halli kendisinden en ~ğı 50 kilo faz- profe.syoncl ·bir güreşçinin her şeyden fazın. 
_ ııı olan Marn'e nazaran daha enerjik güreş- seyirciye hürmet etmesi Ift.zım geldiğini, çün 

ti. N&t.lcede güre§ bera.berlikle bitti. .kil onun parıısile geçJnd1klerJn1 henüz ôğ -

(nttx YAPILAN iLLi KÜ:ME Dl.A.ÇLA 

G S G B e ı · " e • 5 o Tektrdatlı Hüseyin - Kara Alı rencmem~er. • ara lJ • lr lgln l - ' Güreşin müddeti ı saatti. Fa:Cat anca.k 30 Pehlivanlarımızı, kendilerine spor cen -
dakikalık bir güreş seyredebildik. Bu :;o da. tllmenllğini öğretecek bir teşkllo.ta bağla .. 
k.lka 1Çlnde Hl1aeyin de Kara Alt de birbirine mamn zamanı artık gelmiş, hatta geçmiş • 

Fenerde • 
•• 3 1 d e çok az oyun tatbtlt edeblldUer. 30 uncu da- tir. n. n. • • •• l klkada minderin sol tarafında ve mtntier 

U C Un U • yen :~:':,:.'~';.:~~iı1~1~"·.:~!~:' ,!~; Gençler birliğinin bir itirazı 

İzmirdeki maçlarda e:i!< a i?:a A tay 1- 1 berabere kaldılar, 
Altınordu Vefayı 3 - 2 mağlfıb etti 

Milli küme maçlarına di.in Kadıköy sa 
hasında devam edildı. Fiat arın pahalılı· 
ğına rağmen sahada büyük bır ka'abalık 
vardL 

.................................................................. (dakika sonra maç 5-0 G. Sa'fayın gal,bi-

MiJ.i kUmeda puan vaziyeti ~ yetile b~~!~ernahçe - l\luharı:ıgücü 
Ga. nera. i\lağ. Pu.~ Günün son maçını Fcnerbahçe ile Mu-

Galatasara.y - Gençlerbr~liği -17~ hafızgücü yaptılar. Maç G. Saray - Genç-
İlk maç ~at 15 de G. Saray - Gençler - Feneı·bahçe 4 2 1 

16
• lerbirliği müsab:ıkasile kıya., kabul et -

b:rliği arasında oynandı. Gençlerbırliği-,· Galatasaray 4 1 2 mcz dere<:ede seri ve p;{izel oldu. Fener-
nin gayreUi bnşlamasına rai';-ınen G. Sn _ Al ınordu 3 1 3 14 bahçenin Melihin silr'atinden istifade e -
ray forvedinin derhal vaziyete hakim ol- Altay 2 3 2 14• derek hücuma başlama!:ı Muhafıza ilk teh 
duğu görülüyor. İki gündür sahaların en Beşiktaş 2 ! 3 ~!: likeyi geçirtti. 18 pas içerisine dalan Me-
iyi oyuncusu olduğunu gösteren Gündı.iz Gt'n~·lerblrliği 3 O 4 

13
. lih 'n Yaşara verdiği müsaid fırsatı bu o-

3 üncü dakikada aldığı topla bütün Genç- \'ef:ı 2 2 3 yuncu topu beş metre havııva dikerek dı-
lerbirliği müdafaasını yararak G. Sara - l\llıhafızıücü 2 1 4 12 sarı attı. Muhafız da işi sıkı tuttu~undan 
yın i'k golünü attı. ıPua.ııları müsa~i olanların dereceleri: ovun cidden 7evkli ohıvor. Büyük süra -

•ol averaje gore hesab edilmiştir.) • t ' d M h f "d f'l · i k d' Gençlerb'rliğinin çok durm1n oynama- • .. ın en ve u a ız mu a ı erın n f'n ı -
,,,_ ıTakımlnr 7 şer maç yapm.ş bulun - ~ · · b b km .ı · t'f tl d ue sı G. Saraylılara rahat hücum fırsatl ve- : • sını oş ıra asm..,.an ıs ı a e e en "V -

n·yor. • maktadırlar.) • lih tekrar kale öniinde .. top kornere ~itti. 
~ İ Bunu ikinci bir korner dalıa takib ettiv-

15 inci dakikada Gençlerb\rli~ sa~ ha .............................................................. se de Muhafızlılar savuşturdular. Bu a-
lı kaleciye pas verPyim derken topu ken- Mustafanın kafa vuruşu G. Sarav kalesı- rada Muhafız kalecisi Fet~!n!n fedakA -
d~ k~lcsi?.e sokarak G._ Saray hesabına i- ne girerken Faruk yetişerek kurtardı. rane ve güzel kurtarışlarını sevred'yo -
kıncı golu ~e .k~ydet?1ı~ old~. .. ... Oyun şayanı _hayret bir dur.gunlukla de-ı ruz. Fenef' müdafıi Faruk topu tutamı"vor. 

Gençlerbırlı~ı 12 ıncı dakıkada .. buvuk 
1 
vam ediyor. Iki taraf da hu vaziyeti ka- Cidden usta bir ovuncu olan Muhafız sol 

bir gol fı~ş.a~ı kaçırdı. G. Saray mudafaa- bul etmiş gibi işi oluruna bıraktılar. Dev açı~ı ı?iizel bir 5\irfü; ve sıkı bir şütle to
s~ to?u güçlukle kornere attı. Korner ne- re 3-0 G. Saray le'hine bitti. pu direkten direğe vurdurArak Fene"' ka
tıceS17.... İkinci devre avni durgun hava ile ov- lesine soktu. 10 uncu dakikada 1-0 Ralib 

15 ine~ da~ikada sa~ açığa J?eçmis olan nanıyor. Maç futbolden başka hN şeve vazivete geçen Muhafız hücum üstüne hü 
~a~_ah~.ttın .~ dığı topla kaleye sokularak benzedi. Gençlerden K. A1i sıkı bir şüt 

1 
cum vapıvor Fakat forved hattı mütemıı

U("uncu ,golu de vaptı. O:nınmı mukadde - . .. 

1 

di pas vRpmak ve süt ~tamarnak yüzün -
ratım tavin eden bu sayılardan sonra G. ç:ktı. ~ana çarpıp gelen top:ı :vuklencn den n"tke alamamaktadır. 
Saray işi gev etti bırkaç kışı yere yuYarlandı. Bu fırsat d:ı y d '~ 

1 
~ . t 

. . ~. · .. .. , .. .. kaçmış oldu c ı.:.ı ~o e ra,.;111en serı empoc:unu 
Gc~çlerbırlıgı butun ha.larında j?oru - _ . . '. .. .. .. .. . bozmıvan Fenerbabce 16 ncı dnkikada b~ 

len bır yorgunlukla bu vaziyetten istaa- <> ı.ncı dakikada G~nduz butun ~ek~~rı raberliği temin etti: Ortadan Rf'ibiive Re 
d~ edemiyor. Bilhassa takımın bel kemi- ı k~nd:~: has çah.mlanle geçerek _dor?un- cen top ustaca b;r kafa darbec:;1,, Melih! 
lı Hasan çok durgun oynuyor. Sahada ye cu golu yaptı. İkı taraf da bu vazıyetı ka- bu,uvor ve kıvrak b•r \'ÜM.tn c-alurıından 
ıane mües5.ir oyuncu Gündüzdür. Aldı~1 bul etmiş gibi oynadığından oyunda hiç sonra cekllen süt Muhafız a~larınd'l ... 
her topla karşısındaki müdafaayı altüst bir zevk yok. 39 uncu dakikada kaptığı Muhafız tekrar hücumda. Cihad. Tur
~diyor. 27 inci dakikada nereden çıktığı 1 topla iki beki ve nihayet kaleciyi de kıvı- gudun ortasını. !havada ucarak VP. vum -
belli olmıyan Buduri gol vaziyetine ji?İr -

1 
ran Gündüz G. Sarayın beşincı ve en gü- rukla uzaklastırdı. Bir carnıcımada Fe -

dıyse de Rahim kurtarmağa muvaffak ol- zel sayısmı da kavdetti. Son daki~nda bir nerliler k"'ndi santrhnflan "E~adı .sakat -
du. Mukabil Gençlerbirlif{i hücumunda korneri Osman muvaffakivetle tuttu. Bir rn .. v:m11 8 1 .. r; ıı,_,.fıut• \ 

•Son PosÜt»nın edebi tefrikası: 39 

geldiğine ifaret değil, pehlivanların ayaiıı Cumartesi günü yapılan Fenerbahçe -
kalkarak tekrar tutuşmaları için verllmlş bir Gen~lerbirliği maçından evvel Gençler -
1§8.rotti. Tekirdağlı Hti.seyin derhal itiraz birliği kaptanı, asker olan Fenerbahçeli 
ederek a:ben Aliyi ıyend!m, tekrar güre.ş - Basriye müsaadesi olmadığı içın itiraz et 
menı. dedi. Hakem kararında ısrar etti. miştir. 

( Mektebler arası bayrak yanşı ) 

Mektehler arasında.ki 20 kilometrelik 1 Kabataş mükemmel hamlelerle rakible -
bayrak yarışı finali dün sabah Fenerbah- rini bir tur açtı. Sonlara doğru Haydar
çe stadında yapılmıştır. Altı lise arasın- paşa Vasfi ve Muzafferin sayesinde ara
da yapılan yarış çok zevkli V-' muntazam yı biraz kapamağa muvaffak olabildiler. 
oldu. G. Saray li!~esi koşucularının ilk an- Teknik neticeler şunlardır: 
}ardaki muvaffakiyetlerini di~erlerı de- 1 - Kabataş 53.45.6 dakika, 2 - Hny
vam ettiremiyerek ortadan silindiler. dar~ 54.10.6, 3 - İstanbul lisesi 55.46.7, 
San'at mektebi ile Kabataş atletleri ara- 4 - G. Saray, 5 - San'at mektebi, 6 -
sında büyük bir çekişme oldu. San'atten Darüşşafaka. 
Ahmed ra.kiblerini hayli açtıysa da di - Resim mektebli atletlerle koşulara iş-
~er koşucuların zayıf olması yüzünden tirak edenleri gösteriyor. 

VakıA henüz daha scvg'li küçük ölü 
ile yıldızlara gidiş arasında bir münase
bet bulamıyordu. Fakat mademki baron 
böyle bir münasebetin mevcudiyetini te 
min ediyordu, o halde kendisi de ona i -
nanmakta idı. 

R .ŞKA İNANMAYAN 
ADAM 1TERCbME. EDEN:· 

1

1-iALlT ı=AH~'t OZANSOY a 

ve mefhumundan bibaber olmakla bera
ber, gene kendi işine karşı hususi bir a
laka duymakta idi. 

Parisi müdafaa için gizli h•tihkam
lar yapıldığından bahsolunuyordu; inşa-

- Ey! pekala, kararl~tı. azizim. Ba 
na güvenebilirsiniz. 

Baron, karşısındaki ince. kibar adam
dan ~ka hiç kirruenin faı·kedemiyece -

ği bir teessü:.le, yav~şça: . . Montaigne avenüsünden in'p Champs - lenişle, Artemis'in teni kadar beyaz, kos-
- Te,şekkür ederım. Jak, dedı. Sızden J Elysees'ye kadar çıktılar. koca dualı bir ekmek kadur yuvarlak o-

.zaten başka tür
1
ü bir hareket beklemez -

1 
Rond-Poin'a vardı.klarında vakit tam lan kadim Selene'nin süt renginde kur-

dim. Aldarunam~ı.m. Artık aldanmamai'ia 'd" A b ' k fd'I · · d l d v b · d 0 

1 

gece yarısı ı ı. y. ır aç sa ı ınsanın sun an ayrı mıyor u. e u an a onun, 
başlıyorum. , v yakında üzerine cinli makinesini çevire- Arc de Triomphe'un [*] tam üstünde bu-

Ve beron. Jak ın aşagı vukan gece ya- v· b 1 1 . 'h h k'k t · l d v f k tt·1 - cegı u tı sım ı nışanga , a ·ı a en, sı- un ugunu ar e ı er. 
rısını ~ret eden saate gay.ri ihtiyari bak yah kadifeden bir semanın ortasınd:ı tam Baron, geniş nikbin bir te~S&Ümle: 
tığı.nı gorerek ona şu teklıfte bulundu: d 1 1 ğ ·ı 1 d 1 · 1. t d ğ·ı mı· ha' o gun u u ı e par ıyor u. - yı a ame e ı . 

- Haydi ifı1erseniz Madgnan'a gidip D d' 
bir şey içelim. Hem 'biraz hava almış 0 _ Bu akşam, sahiden, daha nadir ve ul- e ı. 

· · t d'I · k b. t ·· Ve kahvenin taraçasına oturacak.Jan )uruz. Hava güzel ve mükemmel bir meh vısı asavvur e ı emıyece ır eessur 
d d 1 ı esnada, küçu·· k bir drekçi kız onlara so-tab var. u_y u ar. 11 11 

Jak, ayağa kalkarak: Her asırda insanların cürctkar arzusu-
- AU right! dedi. Size itiraf ederim ki nu bütün sihirli cmavera> Jara ve p~rili 

bu akşam biraz sersernleştim. Haydı gi _ .-gayri mümkün> lere doğru ~ürüklemiş 
dip ayı seyredelim. olan eski macera çılgınlığı şiddetli suret-

- Ve eminim ki şimdi bu canına yan- te benliklerini sarhoş ediyordu. 
dığımın ayına başka gözlerle bakacağ1z. ı Kendilcr·ni art~ yeryüzünde hisset
Öy!e değil mi amma? .. Birkaç ay sonra miyorlardı! Etraflarında bu dünyadaki 
içine dünyamızdan bir vatnnd'~ yollıya-1 şeylerden hiç birini görmeden yürüyor
cak &lduğumuz aya bakacağız yahu!... lardı; insanlar, arabalar, ışıklar, her şey. 
HE•..m öyle ki, ihtimal, giden geri gelmi - rüyet 5ahaları içinden karmakarışık ge-
yecek de... çiyordu. 

kuldu. 
Kız, az çok bir muz.iblikle: 
- Benden bir buket satın ahn, mösyö 

lö baron! 
Dedi. 
Baron, şimdiki adeti üzere. küçük kı

za müsamaha ve nezaketle baktı, yanağı
na fiske vurdu, bütün $epetinin parasını 
v~rdi ve yalnız iki uiak menekşe demeti 
alarak, birini, zarif bir sadelikle Jak'a 
takdim etti: 

İki adam, konuşmakta devam ederek. Fakat nazarları, fevkalbeşer bir büyü- [•] Takızafer. Parlsı.tett.. 

razan: Jorj Delald 

- Müsaade eder misiniz? 
Bunun üzerine, iki ad'am için, sarhoş 

edici, hummalı, durup dinlenmesi olmı
yan bir hayat başladı. 
1~ata, Seine-et-Marne'da satın alı

nan genif bir arsada girişildi. 

Baronla Jak, aanki gizli gizli hariku
lAde bir aşk macerasının randevularına 

gidiyorlarmış gibi, kendi sürdükleri kö
t11 bir araba ile arasıra oraya gidiyor
lardı. 

Baron bir tayyare meydanında bir ma
kinist pilot yakalamış ve onunla kendi 
çalı§Ulla odasında husu61 olarak uzun u
run konuşmuştu. Bunun üzerine onunla 
bir mukavele imzalamı.şt! ki bu sayede 
mukaveleye sahib olan dayanılmaz men
faatler elde ediyordu. 

Demek ki, fimdiden, bu cihetçe müs-

at meydanında, dışarıya aksetmiyen da
ha on türlü başka faraziyeler yürütülü
yordu. 

Petrof, kullanılan memurlarla amele
yi söyletmek için yanlarına iki üç kur
naz yardımcı yollamıştı; maamafih umu

mi bir ketumiyet vardı. İki üç ameleden 
başka hiç kimse bir şey söylemedi, o ge

vezelik edenleri de tezgahlarını değişti
rip bol gündelikle Fastaki gıda kompri
meleri fabrikasında çalışmağa yolladılar. 

Bernar'a gelince, tahakkukuna çalışı

lan bu muazzam işin hummas1 içinde hiç 
yorulmadan gece gündüz didinip duru-

yordu. Her şeye nezaret ediyor, en ufak 
hesabları gözden geçiriyor, inceden in

ceye planların tatbikini kontrol ediyor 
ve zihninde tasavvur ettiği harikul~de 

beldenin kendi ilhamı altında doğuşunu 
bir hareket verici gururu, bir cihangir 

gayreti ve bir peygamber imanı ile görii
yordu. 

Yıldız pilotunun adamakıllı yctiştiril-

terih idiler. mesi de lazım geliyordu. ta ki, adamın 

Zaten diğer bütün cihetlerce de işler kendi tabirile, büyük yolculuk gününe 
rena gitmiyordu. Herk,.es. görünüşte bU-ı hazırlanmış olsun 
yiük bir sır gibi saklanan meselenin esas ( /1 rkası var) 
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Saç dükülmesi 
ve kepeklenmesi 

Saç dökülmesinden, kepeklenmesin
den m~teki misiniz? 

Saçlarınızın dökülmesini durdurmak. 
hiç değilse azaltmak tçin §U losyonu kul
lanınız: 

Alcool 
Map'htol 

* 
100 gr. 
10 gr. 

Kepekleri gidermek fçln de şu losyon 
çok faydalıdır: 

Alcool 200 gr. 
Essıence de terebenthine 40 gr. 
Camphrc 40 gr. 

Geneler icin 
' ' ~enç bir elbise 

R:Wllafl: Orta incelikte rnciverd ~ü. 
Garnit<ırii: Beyaz pike. 
Sentüril: Yeşil deri. 

Biçim1: Kloş etek (örgü hemen hemen 

~z) konsajda ve sentürün altında bir

birine pek benziyen sivri uçlu iki parça ... 

J{orsajd'akinin iki ucuna birer pike fi
Yonga il~rtlrniştir. 

LAciverd, y~ll. beyazın ortaya çıkar

dığı renk ahengi çok tatlı ve yenidir. Bi

Çi.m de tam bir genç kadın, hatt! bir 

l enç kız s:llüetine pek uyacaktır. 

Her kadın bilmelidir 
Ayağınızı sıkan ayakkabıyı, giyeceği 

?\iz ,günün gecesi, ~lak bez üzerinde bı
l'akınız. Rutubettm yumuşayan deri size 

hır daha eskisi gibi rahatsızlık vermiye
Cektir. 

* Fötr şapkalannı:zı ge1ecek sonbahara 

kadar kaldınrken alın taraflarındaki 
l>udra ve !ıafif yağ izlerim alkole batı -

l"ı~ bfr pamuk parçasile temizlemeyi 
\ltıut.mayınız. Temizlenecek şapka daha 

~"velden iyice fırçalanmış ve tozdan ta
ll'ıarnen kurtulmuş olmalıdır 

Yün etek - bluzun tam zamanı ... Kadın gardrobundn yıllardnnberi mühim 
bir yer tutan bu pratik elbise bu baharda zengin çe.şidlerle insanı çekiyor. Etek
ler geçen senelerde olduğu gibi sade, hemen hemen dü.z. Şimdilik en beğenilen 
renkler siyahla JAclverd' ... Bluzlar - bıl!kis - çok de.ğişik, türlü türlü ... Çoğunun 
rengi açık. Maamnfih kısa görünmek e~dişesile ayn ayn renklerde etek. bluz 
giymekten haklı olarak çekinenler yün bluzlarını daha ziyade eteklerile bir 
renkte yapıyorlar ve fazla koyu düşme,şin için açık renk veya düz beynz bir 
garnitür ilave ederek. bir iğne, bir kolye takarak süslüyorlar. 

Modelimiz bu bluz1arın arasından sadeliği ve pratik olması bakımından be
ğenerek seçtiğimiz hoş bir örnektir. Etekle bir veya ondan tamamile ayn renkte 
yapılabilir. Düğmeleri kendi ırengmden koyabileceğiniz gi'bi açık - meselfı be
yaz - da yapabilirsiniz. Laciverd gibi koyu yünlere böylesi dana iyi gider. Ör
güsü pirinç iğnedir. Biç"mini tarife bile lüzum yok. Görüyorsunuz. ne kadar 
basittir. ··········-··· ............... __ ..... -... -·--··· ........ ...._ ....................................................... . 

Yemek bahisleri =:Ji 
Havuçlu bezelye 

c 
Bezelyeyi çoğumuz ya haşlayıp üstü

ne tereyağ koyarak et yemeklerinin ya
nında. yahud da alelade kıymalı fasulya 
gibi pişirerek yeriz. Biz l>u ikinci tarzın 
bugün daha değişik ve daha nefis bir pi
şirme usulünü anlatacağız: 

Kabuğundan ayıklanan ve yıkanan 

bezelye taneleri taze kavrulmuş kıyma 
ve daha evvelden kızgın ı-adeyağda pem
beleşti1'ilmi.ş soğarlla birlikte tencereye 
konulur. Üstüne ufak uf ak doğranmış 
havuç HA.ve edilir. Tuzu, suyu konulur. 
Yarı pişince gene ufak ufak doğranmış 
patates'er de tencereye atılır. Tamarnile 
pişinciye kadar beraber kaynatılır. Bir 
kilo bezelyeye orta büyilklükte bir ha
vuç, iki patates katmalıdır. 

Rus usulü salata 
Dört kişi için: Dört irice patates, bir ı 

yumurta, bir buçuk kaşık un. bir soğan 
katidir. • 

Çiy patatesleri rendeleyiniz. Tuz bi-1 
herle birlikte rendelenmiş soğanı içine 
katınız. Yumurta ile bP.raber iyice dövil
nüz. 

Zeytinyağım kızdınnız. Hazırladığımı 

patates - &0ğan mahlutundan kaşık kaşık 
alıp bu ya.ğda kızartınız. Sıcak sıcak soI
raya getiriniz. 

Szdeyağh pırasa 
Basit bir yemektir. Fakat zeytinyağlı 

ve etli pırasa kadar yayılmış o1madığı 

için pişirileceğini anlatmak faydasız ol

çocuk i~in 
•• •• orgu rop 

Çocuğunuza değişik bir rop örmek is-

maz zannındayız. Soğan, pırasa. sadeya~ tiyorsanız ona şu yuvarlak robalı modeli 

ve salçanızdan başka hiraı da nohuda yapınız. Şimdiye kadar gördüklerimizin 
lüzum var. Pırasayı bildiğiniz şekilde yı

( ____ G_u_ze_ll_ik_ h_il_gi_le_r i ___ ) 

Yüz tuvaletine dair 
Gen~ kadınlar göz kapaklarını boya

maktan ise küçilk parmaklarının uçJari

le bir parçacık yağlı krem dokundura

rak parlatmayı tercih etmelidirler. Göz 

kapağın<laki boya; çehreyi kart göster

diği halde parlaklık göze ve bakıştı can
lılık verir. Gençliği arttırır. Bcyayı yal

nız yaş ilerleyip te kapaklarda hafif çiz

.girler belirince akla gehrmelidır. 

* Pudralandıktan sonra saç diplerinde, 

kaşlarda ve kirpiklerde kalan pudra izle

rini kolonya suyuna batırılllU§ bir pamuk 

pal"Çasile silmeyi ıunutmamalıdır. Kolon

ya suyu bazı hassas göz kapaklarını ln
.r:artabUJr. O vak.it kirpik ve kaılar için 
kullanılacak pamuğu kolonya suyu yeri

ne gül ıruyuna batırmalıdır. 

* 
Cildi acele temizllyecek, pudra, pomad 

ve boyalan çıkarıverecek şu ild tertibi 

tuvalet masanızdan eksik etmeyiniz: 

Gül suyu 100 gram. glliıerin 100 aram, 
infusion de roses 100 gram, essence de 

geranium 10 gram, aclde sallcylique 2 

gram. 
Bu mahlQle batırılmış pamukla bir iki 

defa yüzünüzü silerseniz kirden ve boya

dan eser kalmaz. 

İkinci tertib ~udur: 
10 gram acı, 40 gram tatlı bademyağı, 

100 gram gül suyu, 1 gram extrait de 

lbenjoin. 
Bu da ayni işi görür. 

* 

Ortayaşltlar için 
güzel bir elbise 

Yarı rop, yan manto yerini tutacak bu 

aade modeli pek gençlerden ziyade orta 

YB§lılara ve bu yaşa yaklaşmak üzere o-
İri. ufak muhtelif maksadlarla kulla- lan kadınlara tavsiye ederiz. Umumi hat

nılacak tuvalet fırçaları; tuvalet nıalze- lanndaki sadelik silüetlerini inceltcceği. 

melerinin en mühimmidir, diyebHlris. daha mütenasib ,göstereceği gibi renk 

Bunlar sayesinde ...açlara parlaklık, cilde renk jilesi de yüzlerine tazelik vcre
sağlık. boyuna temizlik, vücude pembe- cektir. 

lik ve şeffaflık gelir. Fazla olarak, tüy- Kumaşın rengi siyahtır. Sentür siyah, 

leri d~n, kıvrılan, hasılı yerli yerinde parlak deridendir. İstiyen kendi kuma

ve ince bir çizgi halinde görünmiyen 1 şından yapar. Hatta hiç sentür koymaz. 
kaşları da her gece ufak Iıl"Ça ile fırçala-1 O vakit boy daha uzun görünür. 

ya fırçalaya istenilen şekle sokmak Jile; kırmızı - beyaz - mavi çizgili 
mümkündür. ottomandanddır. Kumaşın tıpkısını bul-

Tuvalet masanızda her ~eyden evvel mak şart değil, yalnız renkleri olduğu 

bir saç, bir yüz, bir vücud, b ir kirpik ve gibi muhafaza etmeli. Hiç değilse tatlı 

bir de kaş fırçası bulwıdurmayı unutma- renklerde çizgili \'e tok bir ipekli bulma-
yınız. lıdır. 

Şık bir şapka 
Şapkaya kadın giyiminde en fazla e - ı 

heınrniyct verilmesi icab "!der. Çünkü şap 

ka baş güzelliğinin belli başlı yardımcısı 1 

olduğu gibi, baş gtizelliğini bozan. güzel 

1 
başı çirkin ~österen bir §eydir. 

Her kadın şapka alırken, çok titiz bir 

prova yapmalıdır. Çilnkü güzel bir şap

ka her kadın için güzel olamu. 

Şapka güzel olabilir. kadın da güzel 

olabilir. Fakat bu güzel şapka gilzel ka -

dm başında çirkin görünür. Çünkü şa.p

kanın biçimi o kadının yüzüne gitme -

miştir. 

Kadın çirkin olabilir. Fakat şapk~ını 

başına o kadar uygun seçer ki. o şapka 

yalnız şapka olarak giizel görünmek de -

ğil, o kadının çirkin olan yüzünü de eü
zel gösterir. 

Şapkanın yüzle olduğu gibi boyla, gi- çimi yeni tarz, ufak kalotlu bir kanstie 

yilen elbiseyle de imtizacı temin edilme- şekli. Bu tepeler umumiyetle kadın çeh• 

lidir. Bazı fQpkalar uzun boylu kadınlar- resine gençlik vermektedir. Renkler! bi

da iyi durduğu halde kısa boylulara ya - çiminden de genç Ye şirin: Lapon mavi.si 

kışmaz. Gene bazı şapkalar kısa boylula- 1 denilen yeni bir mavi renkte hasıra kır
ra çok iyi gider de, uzun boylularda fena 1 mızı - pembe kordelalar konulmuş. Bu kayıp doğradıktan sonra soğanla kızgın hiç birine benzemiyor. •rers-yüz ve cço-

yağda öldürürsünüz. Üstüni.i örtecek ka- rap örgüsü .. nün muayyen sayıda sıralar durur. yeni mavitıin bizde yapılıp yayılmıyaca-
dar su ilave eder, yarı haşlanmış bir avuç halinde birbirine karıştırılmasından Netice itibarile şunu söyUyebiliriz: ğını şimdiden söyliyemeyiz. Ancak şap .. 

nohudu da katarsınız. Pişeceğine yakın mevdana çıkan enine çizgili b~r roba, düz Güzel şapka modelleri pek ~oktur. Bu 1 ka renklerinde modelden umumi bir fi· 
tuzunu b 'berini atar, llmon sıkarak y~r- 1 örgÜden bir bandla orta yerinden - tıpkı güzel şapka modellerinden kendine gide- kir almak ve moda renkler n yüze en ya-
ı::iniz. ı 

1-·maştan bı'r roba cribi toplanıyor Ge ni seçmek kadınların kendilerine düşer. raşan tonunu seçmek esastır. Muayyen Gerek .sebzelerin, gerek et yemekleri- J\U c· - · - - -
nin tuzunu mümkün olduğu kadar geç ri kalan taraflar basit: Kabarık kollar ve Resmini koyduğu.muz şapka: bir maviye, bir pem:beye ve ilh. saplanıp 
atmalıdır ki tuz; p~ecek m~ddeyi sertleş- geniş bir biye ile çevrili, boyuna çizgili Şen, şirin ve genç ... İşte bu küçük kalmak - ı·enk kolay bulunsa da - cok 
tirip yemeğin p~esini geciktirmesin. bolca bir roba altı . . . şapkanın nadir bulunan vasıfları... Bi- defa güzelliğin zararm.1 çıkabilir. 
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Yarının sübayları 
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İngiliz Hava Nazırı Dün yapılan milli küme maçlan 
Ribentropu şiddetle (Baştarafı 6 ncı sayfada) 1 kincisi Kurtulu.ş ve Demirspor takımJatl itham adı.yor !adılar. Fakat Esad beş dakika sonra tek- ~~ında ve pek az bir seyirci kalabalııs 

rar yerini aldı. Muhafızın güzel anlaşma- onunde yapıldı. 
(Baştarafı ı inci ~ayfndn) sını seyrediyoruz. Fakat kısa pasla i'l gö- Demirsporun hücumile başlıyan oyu • 

itham eden adam Çekoslovakyanın, Po _ rülemiyor. Kale önüne kadar ustaca ge- nun 2 inci dakikasında Salih DemirspO' 
len Muhafız forvedi şüt atamadığından run birinci golünü rahatca çıkardı. 

lonyanın ıkatili olan adamdır. Bu adamı gol yapamıyorlar. Fener çok süratli ov _ 15 inci dakikada sağdım inkişaf edetl 
yalanlarile başbaşa bırakalım da Hitlerin narnağa başladı. 34 üncü dakikada Melih bir Kurtuluş akını Şevketin kendi kale
ve kendisinin Norveçte irtikab etmek ü- bütün süratile Muhafız müdafaasını ka - sine gol atmasile neticel,,ndi. Bundall 
üezer oldukları cinayete geçelim. milen geçerek Fenere ikinci golü de ka- sonra oyuna tamamen hakim olan De • 

Harb hayati ve hararetli bır safhaya zandınyor. Bunu Muhafızın sıkı bir akı- mirsporlular beş gol daha atarak ilk del' 
m takib etti. Ve İbrahim yakından mu - reyı 6 - l galib bitirdi. 

girdi. Hiç şüphesiz düşman merhametsiz hakkak bir gol kaçırdı. Birinci devre 2-1 İkinci devrede durgun ve isteksiz bit 
olacak. çirkin bir surette harbe sürük - Fener lehıne bitti. oyun oynıyan Demirsporlular devreniıt 
lcdiği asırların müsalemetperver milleti İkinci devrenin başlarında Muhaf1z sonunda bir gol atarak şiddetli yağmııt 
cesur Norveç milletini esirgemiyecekti. çok haklın. Fener bek'erinin bırbirine altında devam eden oyunu 7-1 galib bi ~ 
Almanyanm alçakça hattı hareketini tak girmesi yüzünden az kalsın gol oluyor - tirdiler. Kurtulu.ş takımı ikinci de\Tede 
lid etme,_ ist' emı·yo M'" d f . - 1 du. Cihad ikurtardı. Muhafız sol açığım rakibine nazaran daha canlı oynadı. Fa· 

'~ ruz. u a aasız gemı m .. d f t t F k t Tu d - k t h · 1 · · ·ı · v • .. .. deli · ı · boğul k k u a aa u amıyor. a a rgu un mu a mu acım erınm acemı ıgı yuzun 
~ı en~ masını uza tan seyretme 1 kemmel ortaladığı top diğerlerinın ayak- gol çıkaramadı. Demirspor 7 gol atması· 
ı.<>temıy.oruz. Açık şehirleri bombar:dı - lannda tesirini kaybetmekterUr. na rağmen tamamen hakim oynamış de
man etmiyc-;:eğiz. Almanları, kadın ve On ~ dakika süren bu Muhafız taz - ğildir. Kurtuluşun 7 gol yemesine sebeb 
çocuklarını de~et jçine salarak nıağlüb yikinden tekrar kendilerini kurtaran Fe- birinci devrede mtH!afaanın fena bir o ~ 

Mükdfatlar tevzi edilirken etmek istemiyoruz Bütün bunları düş _ nerliler seri bir oyunla vaziyete hakim yun oynamasıdır. 
· . . ' oldular. 17 inci dakikada sağdan gelen Hakem Ömer maçı iyi idare etti. J3t1 

(~tarafı 1 inci Myfada > c- Bm de sizin gibi olacağız, sızın gibi ça.. man~. brrnkmayı tercı~ edıyoruz. Fakat topu Naci durdurmadan enfes bir vuruş- maçtan evvel Harbiye - Gazi Terbiye el 
ders :rılını !bitiren gençlerin mekteb - )Jpcağu ve bu yoldıın geçerek Harbiyede enerJı, meharet ve azım ınh sarını ona la Mu.'1afız ağlarına takarak üçüncü ~o - topa takımları arasında vapılan maç! 

size lro vuşacağız.' b n ayrılma ı;e Harıbiyeye uğurlanma- Dem~r. ırakmak da istemiyoruz. 1ü de yapmış oldu. Bir dakika sonra Me- Harbiyeliler 11-10 kazandılar. 
l 1 parla:k lbir mera.sini}e yapı.1.nu.ştır. Merasim geçidi ve spor gösterileri Avantaj Alman.nrın ~Uer'.,den lih boş kalcve topu atamadı. Oyunun son Sc1inı Tezcan 

M--=--..:- v li leci R . . al k dakikaları mütevazin ve çok zevkli oyna- Hall·e 1 . 1 k la ve t:ı~ı= a. ve Be iye eısı mtabelerden sonra ııseyı en Jyi derece ile ın:ıca nıyor. Fener hücumları dah3 tehlikı>lı. V eri Ur OŞU rl 
Liitfi K:ınmr. İStanbul Komutanı Ge - bitirenlere İstnnbul Komutanı t.arnfmdan Müttefik kuvvetler Almanyanın Nor • Dakikalar ilerliyor. Başka sayı yapılama- basketbrf mUsabakafarl 
:neral İs1ıak Avni, General Hüseyin muhtelif hediyeler verllm!4. lbunu talebcle- veç hava üslerile limanlarmdakı tazyikı- dığmdan maç Fenerin 3-1 galibiyetile so
Hiisnü, Askeri Liseler müfettişi albay rln takım :kolu halindeki merasim Keçidl ta. ni adım adım tahrib etmelidirler . .Mütte- na erdi. 

kib etmiştir. T. Özerengin 
Adi Tü.rr.ıc ve güzide davetli kalabalık Müten.kıben muhtelif spor gooterilerl ve fikler mazlum Norveç milletıne c!Ü§ma- I . d . 
bu1un:muştur. Sa:.!t 15 te törene. mek. milsabakalat11 ya.pümış, !bllhassa. genç lise- nı tepelerden, vadilerden limanlardan zmır Bkl maçıar 
ta'bin spor alanında kumandan ve Vali- lilerln müzik.le ya.ptıklan Jlmrıastlk hareket.. ve ha!.içlerden kovmak i~in lazım olan 1 İzmir 28 (Hususi) - Milli küme maç
n:in nrerasim !krt'asını teft~ ve muayc. lerl ve Japon güreşleri ıtakdirle seyredilmiş- silfilıı vermelidirler. Bu iş bir günde ya _ lar~a Alsancak stadında devam edildı. 
.... _, ·ı ıba ~ iL k tir. pılam a ğ g b' _<t,. • 11. f d k~- Ilk maçı Vefa ile Altınordu takımları 
u~ıen e şınn:rm.ş. uunu ıruzı anm Bundan sonra !be beden terbiyl?-'i ö~ret- ıy ca ı • ı uıenunıye ı e a uı· - yaptı. 
çaldığı ve talebelerin lbir aa~zdan söy- meni Hü.samettın Gürellnfn de iştlraklle lıklar ve sarsılmaz bir iman olmadan da Büyük bir kalabalık önünde yapılan bu 
}edikleri İstiklal marşı t~ib etmiştir. gösterilen yer Jimnastikler! ve cesaret ta ~ yapılamaz. Almanların alçak bir ihanet maçta Vefa bir gün evvelkı kadrosunu 
t Mekteb müdürünün hitabesi llmlerl davetlfler tarafından al~ltn !le ta • sayesinde kazandıkları a\ antajın şimdi muhafaza ediyordu. 

u~ala'ben Kuleli Lisesi müdürü Albay ldb olunmuştur. çetin bir muharebe enerjik bir icraat 1 Hakem Şerifin idaresindeki oyuna 
Ekrem Ata.sel, mektebi Utmal eden geni.) me- Gürbüz Kulelllerln bu 

1
takrllr ve .. nl.ltış muttarıt bir püınla el!erinden alınması ı~ Ve.!:ıt başl~dı. - ~ 1t d ld ~ h 

1 -·-'ara lılr ... 'tabede .ı..uıunarak, mu-nteslbl tqplıynn. hareketleri muhtel f spor musn - b tın kt d " B . Al 1 ıno u ruzgar a ın a o ugu n -
IM&llJ ..... ..., b le 1 l d ıblr fi ı~ b ea e e e ır. u avantaj. man arın de dü7a'Jtn ve ümid verıci bir "ekilde oy-
bulundukl esl r.· f it •-ı ti n a an e e m ddet devam etm..,., un- -.- "' 

an m e.ın şere ve u.., ye n - d d tlll btif ··t- ül k ellerinden alınacaktır. nuuordu. Vefa hücumlarını Altmordu -'1en b hset.mi el 1 1 :r.l t c· an sonra ave er eye go ur ere n- J 

a ~. gay er n n a z vn ana, . urn ğırlarunışlardır. Dünyanın en büyük deniz kuvveti o - nun hücumları takib etti. Oyunun 14 ün-
hurI:Yet ve inkılaba hizmet olduğunu soyle- Müteakiben mektebin sinema salonuna lan İngiliz bahriyesi, dünyanın en güzel cü dakikasın?a Saidin verdiği ~~sı ~yı kul 
dileten sonra sözleI'.lnl; c.A.tıkerlik, 'l'ürk mil_ geçilmiş, A.skerl Liselerin kara ~ deniz spor. ordusu olan Fransız ordusu, dünyanın ~n !anan .HaIJ::<iı Altınordunun bırıncı sayı-
le~ için Yaa:>ılan blr na.mus hlzmetldir» elim- larına ald filmleri 8eyredildlkten s.ınra me- . . . . 1 sını yapmaga muvaffak oldu. 
lesıle bitirmiştir. rnslme nihayet verllmlştlr. mabır ve en ıyı hava kuvvetlerı olan tay- 21 inci dakıkada Vefadan Hakkı bera-

,.. 1 L-· tukl yarelerimiz Norveçin kurtulacağına ke1ıl berlik savısını vapınca oyun birdenbire 
~a eocnın nu art :Mükafat alanlar J J 

dir1er. Kral Haakon'un kahramanca hattı kızıştı. Maçın kırk ikinci dakikasında Ve 
Ll.tJeyi lyi derece ile bitiren ve mllk~fnt a

lan gençler şunlardır: 

Fehmi Ural, Cahid Üstüner, Ali, Mu.stara, 
Vahid ve Abdlilkadlr. 

hareketinden dolayı seviniyoruz. Hankon fa kal<:ci5ınin bir hareketini ha~e!ll .gol 
hakiki hir kral. hakiki bir muharibler I a.ddet~ı.. Ve devre 2-1 Vefann maglubıye

tıle bıttı. 

Bey.oğlu Halkevinin tertib ettiğı kJf 
koşularının dördüncüsü dün ~il yi müte
cavız atletin iştirakile yapılriı. 

Birincı: Kale.,-pordan Takfur, 20.35, i• 
kinci gene Kalespordan Yor~o 20.53, il· 
çüncü Beyoğ1u Halkevinden Muzaffct 
21.10. 

Gene Beyoğlu Halkevinin tcrtib etti
ği basketbol müsabakalarında Kurtuluf 
Beyoğ'usporu 79-19 sayı ile yenmiştir. 

Galatasaray da Kartal takımını, 49-34 
sayı ile mağllıb etmiştir. 

Bakırköy Halkevi tarafından tertib o " 
lunan dördüncü kır koşusu da (6) bin 
metre üzerinden dün sabah saat 11 de ya· 
pılmı.ştır. Koşuya 12 atlet iştirak l'tmi~ 
tir. 

Neticede Osman birinci, YaşaI" ikinclı 
Nail üçüncü olmuş1ardır. 

Beş klUp bir arada profesyonel 

takım yapabilecekler 
Beş klüp bir araya gelip de profesyo " 

nel takım olarak oynamak arzusunu gös
terdikleri takdirde bunlara müsaade e-

t.ıudürün 90k alkışlanan bu nutkundan 
aaııra, Har.b!y~ eeçen Kulelller namına 

tıılebeden Fehmi heyecanlı 'bir hitabe ile ar
bda.şlarına ve -kumandanlarına veda e~m\ş.. 
tir. 

Bu nutuk.tan sonra 10 uncu aıoıf talebe _ 
terinden Ahmed, füıell arkadaşlarının hiMI_ 
ptınıı terefunan olmuş ve arnlanndan ayrı
lan ağabeylerini hllrmeUe sellmlayıp uğur
ladıktan sonra: 

Bu gençler ayni zamanda muhtellr spor 
bl'2Ulşlannda mektebin en iyi derecelerini 
almış değerli ldmancılarıdır. 

zümresinin şefidir. İkincı devre Vefanın canlı oyunile ba~ 
ue •. izlerde ladı. Bir müddet hakim oyoıyan Vefalı- dilecektir. 

Okuma fistünlüğ1le ıbeden terblyesını bir 
arada inki~f ettirmde muvaffak olan me
zunları ve yett,,tıricllerlnl tebrik ederiz. 

Macaristanda Roma:Jy:da ihtiyat 
ecnsbilere karşı tedbirleri artırıhyor 

ta 'birler (fl1>d;> .. af1 1 inri sıwf<>fla~ 
Bu işin mahiyeti meçhul olmakla be -

(Rasfarafı 1 inci """'"""') J rabcr umumiyptlf~ iyi malumat veren 'bir 
lanndan itibaren 24 saat içinde polise kaynaktan öğrenildiğine göre tayyare 

müracaatta bu'unacaklardır. dün Ribentrop tarafından haber verilen 

İngiliz donanması düşmal'a daha şim- lar 22 nci dakikada Sulhi vasıtasile tek-

di rar beraberlık sayısını ·aotılar. 
"den, bütun oğı.inmesine rağmen gizli ~ Altınordu bu beraberlikten kurtulmak 

yemediği muteaddid darbeler indirmiş için çok f?ayret sarfetti. Sonlara doğru 
bulunuyor. Alman donanması kovuklar - epeyce müdafaa halinde ı~a'an Vefalılar 
dan çıkmağa mecbur eclilmi§. muharebe 39 uncu dakikada Hamdinin güzel bır 

edemez hale konmuştur. Alman donan - .şiitile. bir g-01 ~aha yiyerek >Sahayı 3·2 

Boks işleri 
Beden Teıi>iyesl İstanbul Bölgesi Boks A~ 

janlı~ından: Boks :i.§lerl hakkında görüşmek 
üzere alA.kadar ltlüblertn salfıhlyettar birer 
muralhhaslıırını 29/4/194-0 tarihine milsadtf 
Pazartesi gfuıü alqamı saa.t 18 de ıbölge mer .. 
kezine göndermeleri rica olunur. ması artık kuvvetli bir harb aleti değil - mağlub terkettıler. 

. · · Beşiktaş - Altay Balk Ü Ü b k 1 dır. Alman vapurlarından ekserısının talı 1 İkinci maç Beşiktaşla Altav arasında an Y zme ffi Sa 8 8 arı 
ribi bize 7 denizde her zamandan ziyade oldu. ' · 
hareket serbestisi temin etmiştir ki stra -1 Altay malCım kadrosile. Beşiktacı ise şu 
tcjik ihtiyaç'arımız için müdafaamızı te- şekilde idi: . 
min etmek için bize lazım olan da tam Mehmed Ali - Ibrahiın. Tacı - Ahmed, 
b d 1 Rifat, Hüseyin - Faruk, Şevket. Nazım, 

u ur. . Hakkı. Hayati. 
Hava kuvvetlen Beşiktaşlılar kat'i bir zafer için rüz -

Almanların tesirli surette henüz kul • garla beraber baş1adığı oy'..lnda çok sür-

Bu Sporu Federasyonu tarafından :ııazır,. 
la.nan Balkan yüzme müsam.kaları Ağusto' 
sonunda, rnUmklln Olmazsa EyHU blda.yetln .. 
de ya,pılacaktır. 

Müsabakalar için iz.nıırde hazırlanmakta 
olan !havuz ikmal edllemedl.ğl takdirde ınU... 
sa'balıfalar Ankara.da Kare.deniz ha ruzund• 
yapılacaktır. 

Bu kayıddan yalnız diplomatik pasa -
•port ile seyahat edenler ile yabancı hU
~etleri resm1 delegeleri muaftır. ika

1 bil ekl · b"'"" ·ı·hı d H atli hareket ediyorlardı. 
vesikaları .getirmiştir ve tayyare her Bal 1 ana ec erı ~ası a arı var ır. ~ 0 17 · · d k"k .1 x. k 

k · · N ahili . d k' ı yunun ıncı a ı asınua saııı; .açı 
kan merkezlerine bu vesikalardan ikişer va ~vv~tl?rını orveç ~ e~~n e 1 j Hayati Bcşiktaşın ilk sayısını yaptı. Al-

Balkan yüzme müsabakaları için her ta .. 
rafa davet.iye gönderilecektir. 

MiUi küme ve Türkiye 
ıuet tezkeresi olmıyan yabancıları otel nüsha verecektir. 

mevzıleruruze ve Norveçe gıden munaka- tayın gayretine rağmen devre 1-0 Beş•k-
le yol!arına karşı kullanıyorlar. Bu hava ' taşın. le~inde bitti. .. . birinciliğı 

veya evlere kabul etmek memnudur. Bu 
cnıfrname hükümlerine muhalif hareket 

harbinde avantaj bizde değildir. Alınan - İkmcı devre Altnv ruzgarı lc.>hıne al -
Boyabadm Ekin veren köyünde .. . . . mı.ştı Ufak bir zaman sonra Altaylılar o- Ankara (Hususi) - 'Bazı gazetelerin yazdı.. 

lann uslerı var, bızım yoktur. Norveçte d. h.k. 1 w 00• 1 b" h 1 al ğına ..JY..e mllli küme müsabakaları :sonun .. 
ı 1 b . N yun a a ım <> maga ayan ır a • b.,.. • 

Çaıınan petrO OrU.arl uçan Alman tayyarelen .ı orveç toprağın- mı.şlardı. Devrenin 16 ncı dakikasında da. ş:ımpiyon olan takım. mllli küme ııarı-
cak ve ikamet tez.keresi cı'madan kanuna dan kalkıyorlar, biz ise muharebe sah- Bcşikt~ a'e~h ine bir penaltı oldu. cinde kal:ın şehirler.in ~kll edeceği grup. 

eden yabancılar hudud haricine çıkarıla-

nıuhalü tarzda Macaristanda bulunan Boyabai! ( Hususi ) - Kawmızın nesine varmak için açık bir deniz üze:rjn- Altav bu mühim fırsattan istifade e - l~ın .birincisi lle. bir müsabaka ynp:ıcak ~· 
yabancılara yardım eden Macarlar ise Ekinveren köyünde petrol araştmna - den 300 mil uçmak mecburiyetindeyiz."' demedi. bu maçın galibi Türkiye tut'bol 'birincisi illin 
"nlnrne olunacaktır. ları için iki sene evvel getirilmis, ol.ın Fakat bütün bu engellere rağmen in - Fakat gittikçe artan Altay tatyikinin edilecektir. 
" '" . . . ' .. yirmi altıncı dakikasında Salahattinin Tahk:ikniıma t:üre, 'futbol !edera.vonu şiın.. 

ve Yunus Nadiye aid bulunan boru \'e gılız kara ve <ienız tayyarelerı son 15 gıın 1 şütü Al tayı beraberliğe götüren ~olü yap diye kadar böyle bir karar venmemişlıfr, 

ltalya l''A ·ıı"haye Avrupa sair malzeme bir müddettenberi parça zarfında parlak ibir iş görmüşlerdir. Skan , tı. Sclim Tezcan 
.a. . . dinavyada dii:.c;man gemi1erini ve düşman Oyun bundan sonrn iki taraf için de e- Ankara muhteliti Vunanistana 

harbinin dışında kalamazmış paırça şuna buna satılmış. hadıse kaza üslerini bombardıman etmek suretile müt hemmiyet ke bt>tmişti. Bir aralık bir sıç 
. . kaymakaml1ğına aksetm~tir. Kayma - hiş kuvvetimizi gösterdik. Stavanger, rayı.ş yapan Mehm('d ~li sakatlandıysa gidecek 

(Ba.starafı 1 ıncı sayfada' k . h . . . d Albo 0 1 Tr dh . da yeniden sahava geldı. Ankara (Hususi) _ Ankara muhtelitl ıs 
-~11.... t '~rt·b tm' 1 . ..ı·. T h" ~,,_ aın ve Jandarma kumandanı ma alim- Krıstıansan rg, s o, on eım, B"'t" •np lan rravretlerin boşa çıktı-
.~ıura ,ı,c ı e ış eıuıı. eza ura:•· W bü .. b h .. 1 . b u un l ~ ı ,., Mayıst.e. Yunanl.stana gidecek, bir maç ynpa-
~ft oı:.. • fed · k" rb' h' de yaptıkla1·• tahkikat ile hırsızı yaka- esterland, tun u ava us erı onı- ğı sırada maç dn 1-1 berab<ıre bitti. cn.ktır. Kafile 20 Mayısta dönmiış buluna ... 
ıwı .wşıst erasyonu umumı a ı ı ır bard d"lmiş düşman ağır zayiat ver O • K 1 
kaç söz sövlemistir. Hiç bir hadise vu- lamışlard•r . .Bomları ve malzemeyi ça- .. ıman e ı emırspor urtU UŞU caktır . 
.__...,___ ~ . s 'd Ali . . d b' "d" mı.ştır. 7 1 d' A kara at yarışları ll"Ul1u1maımştır. lıp satan . eyı ısının e ırı ır. Hatib sözlerine şöyle devam etmjştir: • yen 1 n .. 

Hiikfunet 'havalara hakim olmak ve Ankara 28 (Hususi) - Şehrimizde çık- Ankara CHususl> -: Yarış ve ıslah encu "" 
bu hakimiyeti denizlerde olduğu gibi makta olan Ankara Spor isimli gazetenin meninin tertlb ettl~ı,~ ilkbahar at ynnşl:; 

, · te.şebbüsile milli küme haricinde ka'an beş Mayıs Pazar günu başlıyacaktır. Do 
havada tia mtihafazn etmeıt azmınde te- A k u"ç İstanbul takımı arasında hn.fta devam edooek olan tbu yarışlar iç.in. 

.. l'di n ara ve dil 1 

Samsun Valiliğinden: 
Şose İnşaatı 

ı - &unsun-Bafra yolunun Bafradan ilk 5 kllometrcllk 
palı zart usulllc eksiltmeye konulmuştur. 

reddud etmeme ı r. tertib edilen futbol müsabakalarının i _ icab eden hazırlıklar ikmal c mL~t r. ~ 
kısmının e6U1ı tamiratı ka_ Başvekil bu nzmi ~iddetfo idame et-

mektedir. K endisi bu mühim anda t ze d .. oldu~umı .Alm:ın mfilet1ne itiraf mecbu_ Ribentrop sansasyonel i>lr beyanatta bu -
2 _ Eksiltme 6 51940 tarihine milsadlt Paurtesl günü saat. 15 SO da Samsun Vilayeti 

Daimi Encümeninde yapOacnktı.r. 
3 - 1n.şa.atın ke"if bedeli t31034) lira (25) kuruş ve muvaltb.t teminat (2327) llra 

(67 kuruştur. · 

4 Bu tşe ald evrak' K~f. silsile! flat cetvelı, husust ve fenni şartname, muk:ıve. 
ıe proje.si; Baymrlırlık !~eri genel şart.namesi 'Ve grafikten lbro"et olup Samsun, Anka • 
ıro. ve !stanbul Nnfla Miidürlüklerlnde Samsun Daimi Endümen kaleminde bedelsiz o. 
larak görüleb.llr. 

5 isteklilerin 'bl.r mukavele ilr en az (15000) liralık şooe işini taahhüd ve başar-
dığına dair bu 1ş1 )-apt.ıtı mucssescden alncağı vesika lle llıale gününden Ih.kal 3 gun 
ovveı S:ıımsun Vruılığine 1stida ne müracaat ederek alacağı ehliyet vesikasını ve cari se_ 
neye ald Ticaret OdaSı vesikasını 2490 sayılı kanunun tnrltl >eQhlle teklif mektubuna 
c'klemelerl lflzundır. 

6 - '11ekllf mektublnrmın ihale gıinu saat 14.30 a kada.r maık.buz multa.b11lnde Daimi 
Encümen Re1sliğlne verllınl.ş ·..-ey.a in.deli taahhüdlü ve mühür mumu ile lkapatllmı.ş o_ 
larak posta lle göndcrllmlş olınası ldzını(lır. 

i'ostada olacak gecikmeler ırabul edlliliez. C21187) 

d :vettnde o an Nıı:r.l Eimamdarlarının his - ıunacağını haber vermişti. Halbuki l:ıitarııf 
Iıizım oıan adamdır. Baı kil2!:! . h - settiKı rı sı.tıntı sezilmektedir. diplomatların onünde yalanlarla dolu blt 
ran dakikaları için mükerrı111 1 l'V ~ '!1la g· er memleketlerde ne.;lr okudu. 
lik, soeukkanlı fakat SPri Ü' atlı b r dl"'.V- Le Jour gazetesi diplomatlara verilen Al.o 
let adamıdır. (a a ) Zik edilen uydurma vesikalar Londrada man Beyaz Kitabını cknbn masallardan ya.. 

f . . snrih surette red ve tekzib edilmiştir. Bütün ılınış bir kumaşıı olarak tavsif ediyor. 
Fransız matbuatının te sr .. lerı hiikumet merkezlerindeki a.ksülftmel de sa- P 

Parls 28 (A.A.) - Bu sabahki matbu fon l rıh suret~ Almanyamn aleyhlndedlr. İşte Romanyada akisler 
Rfüentrop'un Berlindekl bütün diplom l ·ı hükumet merkezlerlndeld lbaşlıklarde.n ibir Bükreş 28 (A.A.) - Havııs: 
nn önünde yaptığı lbeyannt ve bir de ~ k- kısmı aşağıdadır: Efkftn umumiye Rlbentrop'un beyanatını.ı 
sek harb konseyinln dokuzuncu içtım ı llo İsvlçrede: OüQ inanılır bir beyanat. pek az aoymet vermek~ ve styas1 mahfellel' 
rne.ş.,oııl olmaktadır. Va.şingtonda: •Almnnynnın yegı1ne mes'ul bll'hnssa Almany.aşı Isveçin bıt.nraflığ.na 

Le Journal gazetesi diyor !ki: olarak kalmakta olduğuıı blldirillyor. mils:ı.id gösteren lruıım üzerinde durmııktn-
Alman propagandası bir fare doV,urdu. R I- İtnlyada: Hayret ve inkisarı hayal. dırlar. 

1 bentrop ancak blr silrü yalan söyllyt: Hol!l..ndada: Almanyanın göz boyamağa Bununla beraber şurası llft.ve edllnıektcd r 
bu yalanın içinden harbin Baltık kapıl ı ı çalıştığı kano.a.ti gösteriliyor. ki Ribentrop tarafındnn verilen teminat is
dayanclığını ve mfittefıklerln yardımına maz ıPetlt Parlsien gl{Zetool ~mnknlesinde veçl blturaflığını müdafna için icab eden 
har olan Norveç.in Almanya ile harb h Un- .şöyle diyor: tedbirleri almaktan mcnet.miycccktlr. 
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IAYI RS 
- Mö.syö Düran. - Dokuz buçukta söz vermişti. 

Müzmin 
Romatizmadan 
Şikayet edenler Ynzan: Hasan Adnan Gi2 Genç noter. kendin~ hitab eden fovka- - .Beni maı.ur iörünü2 matmazel, fa-

ladc güze~ genç kıza baktı Sabal'ım bu kat şu noktayı söylemekten kendimi ala- Genç sultan iş başında Bl.l.ha.ssa genç er'kek ve bdınlat'da bir. 
erken saatinde gelen bu genç kızın ne işi 1 mıyacağım. denbire tezaıbür eden mubteıır aıe. mı 
olurdu ki .. borçluı:.una protesto çckt1rmt!l I - Buyurun mösyô, sizi dinliyorum. ve sa.ncılannda mutlaka bir aebeb an _ 
isti yen bir alacaklı mı. k.irac1sm1 evden - Sözündt:! . durmıyan bir erkek ben~e ma.k lbıırndır. Şüphesiz burada meskenin Kendini toplayıp ayağa kalkmadan bir malumatı olmamakla beraber, gayet mii-
çıkarmak istıyen bir ev sahibi İni? . .ı.~e o hiç itimada layık değildir. tıü,yük bir rol'li TIU"dır. Rutubetli evlerde köle telaş içinde içeri girdi: him şeyler geçtiği ye bunları yeni zuhU.. 
o1abJirdi, ne de ötekJ.. 

1

1 Genç kız müıeessirane boynunu bük- oturanlarda, gün~ gör.mlyen mfllıalleır - Aman ya Emir Atabey Şereiettin ratın takib edeceği söyleniyordu. 
Noter Düraıı benim. tü: de uzun müddet l.tamet bu arazı mey. h tl · e.ldil S ·· k · ~- dirnl · d h dana getirelbilir. J'alQat daima. bByl& azre en i er. izi gorrne ıstiyor - \.n:DÇ sultanın ne erı arasın a, 1!"' 

- Sizl ıbiraz erken rahatsız ettim. 

1 

- Hakkınız var fnkat... vak'a.laırda aı?ıaı ve dişlerin TUJ,yetını IÖ!I lar. kim Şerefettinin birkaç gün içinde Ate.-
- Zarar yok matmazel.. matmazel - Bilhassa evleneceği gün muayyen önünde tutına.k lAzımdır. Diş çılirüklori - Derhal yukarı alın geli;rorum. beylikten atılacağını iddia edenler bile 

demekle yanılmıyorum değtl mi? saatten yarım saat geç kalmak. diş etlfil"in.in müzmin iltihabı, J>iYore - Yukarı çıkmaya vaktimiz yok Emir vardı. 
- Hayır.. • - Hakktnız var mösyö fakat... .. mevcud mu defll ml? bunu tetkik ettir_ :hazretleri. Araba kapıda bekliyor. Sul -ı İhtiyar hekim ertesi sabah erkenden 
- Sizi dinliyorum matmazel, şu k•)l- - Müteessirim matmazel melidir. Ağızda tedavisi ihmal edilen btl tanı almaya geldik. 1 sultanın annesini zivarete gelmişti. Vak-

yük V1'1 küçük d'l.ş çü.ı.'ii.klerin:in daha. b1l" .ı tuğa oturunuz.. hayıı· hayır şu kr.ltuk - Ben de fakat. Atabey Şerelettin kalın bastonuna da- lı tile yaptıfu. i'-'ilikleri daima hürmetle a ... çok fenalıklar yaptığı gibi böyle romatiz- ~ J 

daha rahat. [ Genç noter susmuştu . .Bakıyordu. Ne ımaıu da tevlid ettiği muba.kkaktır. CU- yanarak mahzene kadar gelmişti. nan bu müteYazı kadın üzerinde çok bQ. .. 
Genç noter, genç kızı tepeden tırnağa güzel bir genç kızdı bu. yüz güzel, vücud rüklerin çıkar-tılma.sınııı ve diğerlerinln Emir Alaettin hayret ve endışe içinde yük bir tesir ve nüfuzu vardı. 

kaıdar süzmUştü . Güzel olduğu kadar d'l güzel. Giyiniş güzel. hal ve tavır güzel. tedavlsJ.ni mütıeakib hastanın ııihvall ne cevab vereceğini bilmiyordu. Etraf - İhtiyar şarlatan birdenbire makfıs ne-
iık giyinmişt~. Hareketlerinden asil bir 1 İzdivaç şeraiti U)~gun. kendisi de bekar. umumiyesinde pek çok salB.h ve iyilikler larını saran kölelerin merak ve tecessü - ticeler veren entrikalarını bu nüfuz vı 
ailenin iyi yet•ştırilmı§ kızı olduğu beili 1 Bunun eşi bir genç kızla evlenmeyi ne görillmelın.edir. Had romatizma ş.~hesız .sünü gören Ata'bey bastonunu sallıyarak 41hakküm sayesinde tekrar istediği şek-o 
idi: kadar ıs· terdı·. Alı un· k"'n olahıl"e de .~ enta.nl bir hastalıktır. Mözmin roma tiz • h kırdı 

- Bir izdivaç muk::ıvelesi için s1zı ra-
hat...'ilZ ediyorum Mösyö Düran. 

- Vazifemiz matmazel. 
- Mukaveleyi şimdı yapabilir n:nyiz? 
- Hayhay matmazel. tarafeyn bura-

da nu? 
- Şimdilik yalnız evlenecek genç kız 

burada. nişanlısı biraz sonra gelec('k. 
N<:>tcr, karşısında konuşan genç kıza 

bir kere daha baktı. Ne kadar da güzel 
konuşuyordu. Noter onu her an bir kat 
daha beğeniyordu. 

- Erkek gelmeden mukavele yazıla
maz mı? 

- Yazayım matmazel. 
- Janet. 
- Ne güzel isimi 
- Evet. 
- Soyadı. Löblan. 
- Jannct Löblant. 
- Evet, kadın koc:lsma bütün hayatı 

müd'detince sadık kalacaktır. Evinin iş

leme ibizzat kadın meşgul olacaktır. Yaz-
ltnyorsunuz mösyö ... 

- Bunların mukaveley~ yazılmasım 

istiyordunuz demek, hayhay vazayıın. 

•Xadın kocasın~ hayatı müddetince sa
dık kalacaktır. Evinin iş~erile bizzat ka
dın meşgul olacaktır.> Başka matmazel. 

- Yazınız, evlenmeden evvel çok ka
naatkar olan kadm, kocasih birlikte p:e
çlrdiğ\ hayatta da gene kanaatkAr yaşı
~acak. Kocasını fazla mı.wırafa sokmıya
caktır. 

- Bunları da yazd~m matmazel. 
- Yazınız, kadın kocasının gösterdi-

ği meskende ikamet edecektir. 
- Yazdım matmazel. 
- Erkek için de yazar mısınız? 
- İsmini ve soyadım, erkek geldiği 

zaman ilAve ederiz. Şartlara gelince ... 
- Şartlan söyllyey1m. Kadın kocasın

dan yalmz sadakat beklemektedir. 

- Yazdım matmazel. bu kadar mı? 
<knç kız saatine baktı: 

u ~ v- ma 1.9e bu büsbütıün başka başka sebeb- ay : le sokamazsa mevki ve ikbali hakikaten 
nündeki iııdivaç mukavelesinde açık ka- lerden gelir. Mese!A verem müzmin ro _ - Hepiniz yukarı çekilin! .Bu kadar tehlikeye düşmüş olacaktı. 
lan y'ere kendi isıajni yazsa. matlmna yapar. Frengi hastalı~ roma • gaygısızlık canımı sıkıyor. J Atabcyliğe geçtiği taıihtenberi sultan-· 

Dakikalar geçiyordu. Erkek henüz gel- ti2ıma ~par. Bademciklerin iltiha·bları, Onlar çekilince, kıvılcımlı gözlerile la anasını tamamile avucuna almış, on~ 
memişti. şeker hastalı~ı. tagaddi bata.etine a1d mahzenin karanlıklarını yırtmağa çalı - Iarı istediği şekilde oynatmıştı. 11.iemle-

- Sizi burada rahatsız ediyorsam, dı· diğ-er 'hastalıklar da müzmin romatizma şarak delikanlıya seslendi. ketin yegane hakimi olduğu bugün1erde 
meydana gettrebili.r. Bunların sebe-blert_ 

şanda bekliyeymı mösyö. ni araŞ;ırnı'llıdır. Çünkü romati?ma de. - Araba bekliyor Melik hazretlen. Bu yegane rakibi olan nüfuz sahföi en: ir.erl 
- BilAkis matmazel. sizin burada bu- ytp de ihmal edemeyiz. Birçoklarının vü- nahoş oyuna biran evvel nihayet vererek ezmek fikrinden ba§ka ~ir can sıkıntısı 

lunmanız. cudünde ve nıa.f\sallarında husule gatır. Saraya avdet etmenizi rica ediyorum. yoktu. 
Bir şeyler s~ylemek istıyor, fakat b•r dlği il<&aklar ve bunun neticesi hare _ Yüzü yaralı .genç ba§ı önünde dışarı İşler böylece tıkırında giderken, fU 

türlü söyliyerniyordu. 'kets:izllkler dolarısue vaktinden evvel çıktı. son hafta içinde Nurettin Alinin ahvalJ 
k ~alışma /hayat~ çekilmek mecbınl.--:- Ço ta geç kaldı. Acaba hiç gel.mi- Şerefettin onu kindar b ir nazarla süz- birdenbire değişmiş. bir babadan fazla 

yetlni tevlid eder. Aımudu fıkııride kam_ 
yecek ml? burlu.k yapar. el ve ayak parmaklarında dükten sonra acı bir tebessümle güldü: itaat ettiği vasisinin sözlerine artık fazla 

Genç noter ttrtık kend ini zaptcdernc- çok çirkin sui teşekküller yaµar. Elha.sU - Vasisi olduğum bir sultan için ne ehenuniyet vermemeye başlanuştı. Bı.ı 
eli: ramatimla tamamen derdler arasına gir_• müessif bir hadise. Devlet için ne haysi - ı vaziyetten pirelenen Şerefettin gencin 

- Keşki hiç gelmese. mi:ş bir .hastalık haline gelmiştiı'. yet kırıcı bir ~y. Emir Alaettin! Devle- peşine- casuslar takarak her hareketini 
Genç kız şasırrruşu: tin namus ve şerefi namı·na bu surm bu- tarassud altına aldırd'ı. Az zamanda ca-

Ceub istiyen okuyueala.rmnn posta 
- Hiç gelrrıe.se mi ded:ni7.? .. Bir genç putu yqlJaıruıla.rmı rica. ederim. Ak1ıl &ak. rada kalmasını ta~eıb ediyorum. Vak'aya sus İhni Yakub bu tahavvülün sebebbıt 

kızın, istikbali meselesi mevzuubahs o- C:irde istekleri mukabelesiz: kalabiilr. şahid olan köleler Yukarı Mısıra sürüle- keşfederek delikanlının genç bir kuı!la 
lunca... J ceklerdir. Şimdi ki>§kü muhafaza altına 1 .görüştüğünii haber vermişti. 

- Matmazel ar;ık konuşmak istiyorum. • .............................................................. aldırttım. HükO.met bir karar verene ka- Bu yaşta bir genç için aşkın ne oldu.-
Bu genç kıza bir başkast talih c~saydı. ÇUkUrOVada bity0k SUiama dar kimse dışarı çıkmıyacak. ğu ve daha neler olabi1eceği ihtiyar he-< 

- Başkası wı, şimdiye kadar bir baş- Bu )T~ kadar böyle bir hadise ile kimin meçhulü değildi. Delikanlı üzerin~ 
kası talib olmamışt. ki? tecrUb,leri karşılaşmamış olan Alacttin kekeledi: de daima yürütmek istediği vesayet ve 

- Fakat şim<'li olabilir. Adana (Hususi) - Ziraat Vekaleti bu - Başüstüne Emir hazretler.i! tahakküme kar§ı aşk gibi kuvvetli bir raı-
Genç kızm ,11özlerın1~1 içine bakıyordu. yıl Çukurovada büyük sulama tcçrübele- - Buyurunuz Melik Mansur! Çıka- kibin belirmesi onun hiç arzu etmediği 
- Mese.'a bir noter... ri yapılmasına kar&r vermiştir. Vekali!t Iım. bakalım bu acı hadi~yi nasıl kapa- bir şeydi. Derhal bu tehlikeyi önlemı;k 
_ Bir ncter mi! .. B:ı cok fazla.. bu tecrübeleri idare etmek için Bay Ce- tacaksınız. için iki sevgilinin aralarım açmak iste-

z t B. t ~ M 1 .. b ' :riani Akçer ile Sami Giıvcni memur et- 'ı Demindenberi sükUtunu muhafaza e- miş. ve bir şantaj şeklinde işe girişerell 
anne mem. ır no er. ese~ en. . . .. .. .. ... h.-i. b b 1 t s· . .,.; f? miştir. 1 den delıkanh bırden kopurdu: malum a __ seye se e o muşu. = ~:;uı:e~:z m · ! Bu iş için ayrılan büyük bir arazide 1 - Artık hududu aşıyorsun Şerefettin! 1 Fakat zeka ve desisenin . ~adığı z&o 

· M'. d d t. k 1 sulu ziraat yapılacak ve bu tecrühclerde Zelihaya bu tuzağı kurduran sensin!. 1 manlar da oluyor. Kendısıne o kadu 
- usaa e e erscnız. v:"l~ il an yere. . . . . . . .. · Al' · b" ı Emtr 

is . . ı çeşıtlı mahsullerm vereceği randımanlar 1 Çevrılen dolablan anlıyacuk kadar bılgı hurmet eden Nurettın 1nın oy e 
mıını. yaz~'.'1m.. . tetkik edilecektir. ve tecrübe sahi.bi olduğumu ve utık se- Alaettinin önünde kafa tutacağını hif 
- Sız bLırsınız. Fakat bu lJır şaka ol- j nin vcsa'-·ctine ihtiyacını kalmadı~ını is- aklına getirmemiş meselenin arzu ettiA' 

.,,;.;. • - - J .s 1 ' • 
masuı. "'l!>er s:z cayarsam~. . . . bat edeceğim. şekilde kapanacağını umrouş-tu. 

- Kat'iyen caymanı. İşte yazıyorum .. Kazaen kendi kendıru ya.rahyaıı berber Hiç wnmadığı ve beklemediği bu dar- Şimdi sabah. sabah onu saraya koştu-
cErkek: Noter Pol Düran, hiçbir veçhile j Beyarzıdda 27 sayılı dii!kkanda ber- be karşısmda ne· söyliyeceğini şaşırıp, ran kaygılar yalnız Nurettinin Alin.hı 
bu ızdivaçtan caymıyacağına söz verir.> berlik yapa.n. Mustaf~ elinde· bıçak ol- başı omuzlan arasına gömülen ihtiyar serkeşliğinden ibaret değildi. Dört yana 
İmzamı da atıyorum. cPoJ Dilran-.. Şim- duğu ih.akie düklkanın merdi"eninden şarlatana tebdidkar bir nazar attıktan saldığı . casuslardan biri Seyfettin Kut\lt-
dl imza etmek sırası genç kıza düşer. ineııken düşmüş. bıçak kasığına bata- sonra yukarı fırladı. Saray arabası, me- :zun AlAettini ziyaret ettiğini ve ayni z ... 

- Peki. ralk ağır surette yaralanmasına sebeb lilrAnenin etrafını .saran kordon arasın- manda Kölemenler arasında kendi aleY'"' 
Ayağa kalkmıştı. Kapıya doQru iki a- olmuştur. Yara-lı berber, tedavi edil • dan geçerken. Atabey Şerefettin köşkün hine bazı manevralar çevirdiğini haw 

dım attı. Kapıyı açtı: mek üzere Cerrahıpıi.şa hastanesine kal- kapısında son emrini veriyordu: vermişti. 
- Janet buraya gel. dırılmıştır. - Vereceğimiz yeni bir karara kadar Bu haberi alır almaz ihtiyar şarlatanın 
Üstü ıbaşı kirli, saçı başı dağınık çopur Emir Alaettin ile kızının köşkten çıkına- büsbütün etekleri tutuştu. Sultanla ara• 

yiizlü bir hizmetçi kız çekine çeh!ne içe sı sende .. iyi aklıma geldi Seır imza at- lan ve başkalarile temaıı etmeleri meno- ları açıldığı bir sırada Atabey makamına 
- Erkek bu saate kadar gelmeliydi? ri girdi: maYJ da bilmezsin, parmağmı mü:rekke- lumnuştur. g&z koyduğu söylenen Kutuzun büytUi 
Noter de saatine baktı: 
- Saat on. 

- Mösyö seninle evleniyor. Mukave· ı' be batır da, mösyönün kiğıdda işaret .. Saray te1lş içinde idi. Cereyan eden bir mesele çıkarmasından korkuyordu. 
leyi imzaladıla-r. Şimdi imza etmek sıra- deceği yere bas. hadiseler hakkında kimsenin tam bir (Arkası var) 

Son Postanın zabıta n>mam. 26 almadan arabadan atladı. Nefes nefese fında olanıı biteni görmüyor, .söylenen- Polis ıkasanın kapısını !kapattı. 

1 ~ KEUMENiN 
'1/IE~"R>AR;I 

sorduı: leri duymuyordu. - Bu kasa kendi kendine a.ç1J.maa, 
Polisle sivil adam (}na tuhaf tuha1 Poliıs kemiisine üç defa seslendiğj Sırrını bHmiyen bir !kimse de açamu 

baktılar: haJde duymadı. Nihayet giderek omu- Bunun açmasını yalnız siz. bir de kAdo 
- Siz kimsiniz? ıun.a vurdu: hiniz bili)110r. Bcrlruıız kasa hiç zorlan• 
- Ben noter:im. - AHedersiniz lbay noter! B-u kasa- ma.mıı.ş. açmasını bilen bir kimse tara-
- Öyle nti? nın nasıl açıldığını sizden başka kimibi- tından açılmış. 

Yazan; İhsan Arif - Ne oldu? Bir şey md var kuzum? lir? . - Kasamdaki mücevherleri ben.im 
Ya, Se.nihanm uydurma varis-j ler haIA. katili belli olmıyan danslar - Evet bir şeyler olmuş. Noter, ceva'b ve:.med~ katibi ahldı: ç.aldığımdan .şıüphe etmiyorsunuz in • 

leri ç.ıkarsıa ... Or:ıJarla uğraşmak lazım. kraliçesi Senihaya aiddir. Bir müddet- - Bir hırsızlık mı? - Canım. •ben soyledım ya! .. . şallah? 
İşin asıl millıını tarafı: Bu mücevherle- tenberi bunları kasasında saklamakta _Demek haber aldınız? - Siz susunuz bakalım. Bay soyh - _ Ben 'kimsevi itham etmivorum. 
li ne yaıpacak.? Kiıme vere-cek? olan mu.lıterem noterin şimdi bu mü- _ Eyvah, kor1ktu.ğum başıma geldi yeeek. ,. . . . . Yalnız vak'ayı i~ ediyorum. " 

Gazeteyi Okuduktan sonra kalbin - cevherleri ne yapacağı meselesi zihin- demek' - Yalnız katıbım bıhr. N "hti ~-"t"b" 1 d" 
· · D.. ı~ ........... ~- jyı·"""' kapat- ot.er. ı yar 1.1\.a ı mı? ses en J! 

d~i kurımtu arttı!kça arttı. Bütün ge· leri meşgul etmektedir. Çünkü, Seniha, Cemal Gündoğdu, deli giıbi merdi _ - un .a~aııu ·.aasanızı "'"' 
• da t.ıgınv ıza emin misiniz? - Şu yerdeki kağıdlan topW Y• 

Cıeyi kabus içinde geçirdi. Ri.ıyasın hiç bir varis ibırakma.mıştır. Bu: kadı - venleri tınmandı ve yazıhanesine girdi. iha · b" h 
"" k 1 ı...._ z1 .r d lk a· · · Not"'r. polı"se. ;ı..ı·d,detle bakb zı nemın ır tımar an.e olacağı hlg •uas e i J.u.ı.Sl ar tara ın an en ısının mn hayatı hakkında çok iyi malCımat Burada da bir polis. kapJsı ardı.na ka - " ~ı klı ı 

C b k 11 Adeta a· ma ge memişti. 
Yakalanarak bağland1.ğını. ağzının bez- sahiobi olan bar ve tiyatro aJ·an1 M. Le- dar a'*'Jk olan 'kasan.ın önünde nöbet .amm ll' 11€. çocu ça sua · · 
ı ~· be ı J ed B kas"...,ın Polis memuru atıklı: erl•-' ... ı.--..:ı-gınw ı ve .... tı"stın· ı o ""Il'',...., dı·· b. ..ı... . . . Se .} . ih . mm e a ay ·ı~-orsunuz. u ' .,u 

•• "' 
1
•
1
•fü:iil1!lil'. • = "" ~ .. man un ır muı.uarrınmıze n. ıanın 'bekliyordu. Noterın tıyur katibi . . ,.. : .ı • .. _ 

tnUC€'vherlermıın !kasas.ından çalındı~- bir .. "---..:ı· . h tta hi ki . ..L.... • • ~- m1 . .. . ... 
1 

ıçmde dun)arun en kıymetlı mucev - Hiç bir ~eye el sürmeyiniz. Ben 
e: gun ~ı.ıuısıne aıya ç msesı Ht:iı.ıııdi ıbir ıst\.e erun merıne vtgı mış . . . h 11 b · t .t.. 

nı gördü. Kan ter içinde uyandı. Yeni . . w • • • • "' herlen saklı ıdı. Her a .c e u vazı ~1 et e polis müdürünün emrile uuraya gel • 
.,..,'!... h 1 _.ı. T7" di , __ din ve vansı olımadııgını ıtıraf etmiş oldu- alıık alık etrafına bakınıyordu. Adam - ~-nsa-m-. arık bırakıp gidece'k kadar . bu- dim. Kasamzın so'-·ulması, 9U Bogy 81 "Cl'ua• o uyoı.uu . ..ı:ı...en K,;Il e ıı.,,,... ö 1 · ı· · ı-c ·bi b. h ~,. • .. , -y· J • 

V .1 ·ı · . · B ·· b s ..... u 8 Y emış: ır.> cağızda inme ınım..., gı ır al vardı. dala degıw·lim palasta öldürülen dansözün işile ala .. - a u geçırmıyeyım. ugun un- .. w • • • • _ 

lan emin bir ıbankaıya nakledeyim. C~l Gün.doğdu. Sırlrecıd-e. tren - - Ne oldu .Aıhmed efendı? - Hiddetlenmeyiniz ibcJy ım! Bu sual kadardır. Binaenaleyh. ıbu işe de mü .. 
Diye söylendi. Sıkıntısından kahval· d~n ıner ~ez- koşa !k~a tadt_sı y~d.ne lıüzumludur. fettiş bay Haşmet el koyacak. BunlXl 

tı ıblle edemedi. Çabu-eak giyindi. Tre- gııderek !bir aralbaya .'b~di. ~ır hissı - Adamcağız heyecandan konuşamı - Öyle ise ... Kasayı adamakılll ka- .için. hiç bir şeye el sürülmemesi muva-
lle binet.ken bir sabah gatzeıtesi aldı. kablelvuku • ona fecı hır ihtımalin ta- yıordu. Yamrz elile ~ile müphem bir tımı tım. ıba . f1k olur. 

~ flık saıyfada şu satırlar gözüne ha1klk.~ et~ği-~ habe:1" veriyordu-. w Yazı- işaret yaıparak aç.ı!k kasayı gösterdi. pa - ~le ~atibiniz zan altındadır. - Bu müfettiş ne zaman gelir? 
9arpt.o.: hanesiniın onune gelınce, 'korktugunun Kasadaki.. yazıhanıenjn frz.erin<lelti bü- _İşte ıhi:r delice laf daha! - Nerede ise ... 

c Düınıyanın en güzel mücevhel'at başı.na geldiğini gördü. Başından aşağ1 tüln ik.ağııdlar :yledere serilmişti. Kasa _ Ne<len? _ Peki! Bildiğiniz gibi ya:pın. ın9 ~1eksiyo.nu İstanbuJıda. memleketin kıaynar ,ru dOkıilJm~ gibi oldu. Ayak- bomboştıu.. Zavallı noter. bu .telaket - Katiıb.ime kendimden daha çok bir şeyle uğra~k halim yuk. 
taırıllJlmlŞ simalarmdan yirnlinci Noter lan titremiyt? 1baŞ'ladı. Kapıın.m önüınde karşısında daha fazla itidaline hAkim itimad ederim de ondan. Böyle bir Noter. bitab lbir halde tekrar laı). 
Cecın.aı Gi.lrldbğrjumın kasasındaldır. Şu- bir resımt pıolis ile bir sivil adam duru- olamadı. Kanapenin üstüı.ne çöküverdi. şeyE en ufak bir manada daıW ihtimaJ tuğa çak.tü. 
11.'lf da ibaber verelim !kıi, bu mücevher - y~. Şoföre verdiği liranın Ustünü O ıka<lar bitıkin bir halde idi ki etra- veremem. (Arkası var) 



10 Sayfa Nisan -

(~ __ e_11_1._l_e_k_e_t_B_a~b_e_· r __ e_r...m..ııi] [_Y~~~da ~~cuk bayramı J 
Mar inin iktısadl hayatını Cukurovada parru:t , ~- . 

yeni en canlandırmak lazımdır 3
8uk:: !::~?:~~ah~!~~~:e 

Son senelerde bir çok sebeblerden dolayı ticaret 
hayatı çok sars ıldı, esk i v:aziyetin yarısı kayboldu 

yüzde 25 i aha geniş 
sahada ekim yapıiıyor 

Adana (Hususi) - Çukurovada pa
muık ek.im faaliyeti başlamıştır. Bu yıl 

ekim sah~ geçen seneye nisbetle as
gari yüzde yirmi beş fazladı.r. 939 re
koltesinm oldukça iyi .fiatlada satılma
sı ve Ziraat Bankasi.le kooperatiflerin 
ya·rdııma. Çullturova ı;ri.~isini sevindir
miş ve önümüzdeki mahsul için büyük 
üımidler vermiştir. 

Bu yıl cendb bölgesind.ıe her şeyden 
ziyade pamuk v e buğday ekilmektedir. 

Haber aldığıma göre. Çukurova top
ra~darın<la biralık arpa yetişti rmak için 
lbir teşeblbü.s de vard'ır. Ve ilave ed.ildi
ğb göre bu ofns arpa yetiştf rrne-k için 
bir tecrüıt>e sahası ayrılmast mukarrer
dir. 

Diğer taraftan Ada.ınadaki ziraat teş

kil~tı da faal bir halde bulunuyor. Ada-
Mardın Titaret Od<I81 idare heyeti (Ortadaki rN Rifat Güvendir) n,a çiftçisini zaman zaman büyük mad-

Ma.rdin, (Hususi) - Son senelerde 1 Butum da Mardin için kı~tli bir d1 felB:ketlere sü~li~n Eari:s . ~şe
oldukça zarar gören vilayet ticaret ha- ihraç meyvası haline getirilebilir. A,ı- resine karşı genı..ş ~yas~a .ed:bırler 
yatı. harb dolayısile de büsbütün sarsıl- 'sız f.lstık olan 'bu meyva ağaçlan on alınmaktadır. Bu ~edbı_rlerın başlıcası 
mıştır. O derecede iki, eski canlılığın binlerce denecek kadar mebzuldür. ~ı Ş'tllllar olacaıkt-ır. Zıraatın ~rken yapıl-
yar.ısı kalmamıştır. landı:klarıı ve 'bir teşkilata raptedildiği ması ve tuzak nebatatı ekı1mesi. 

Mardin ihrac~tımn başlıca mevad- ta'kdirde vilAyetin 'bundan büyük isti- Şehirc, lik mUtf haSSISI 
dını hububat, hayvan mahsulleri. Sa. fadeler göreceğinde şiiıphe yoktur. B 'I k . d Yurdda Çocuk ve H!kimiyeti Milliye ı den küçükleri, altta da Edimede yapılan 
:VW' kazasından · kavak ağacı K;\,..;;;ı,.. t tl ,JA ·ıtı h. a ' esır e B 1- k b. kild ku 1 • • uıy....!.n. sana arı Uö< 1! ya ve ımaye B 1 k . • ayramı ÇO.I\. coş un ır şe e t u - "rbüz çocuk müsabakasında birinci. ı 
Midyatt&n üzüm, baıdem teşkil etmek- etmek gerekmektedir. Küçük endüstri . a_ ıı esır (Hu~usı~ - Balı~esir mer- lanmıştır. Yukarıdaki res.imler bayram - ~ . .. .. .. .. .. • 
tedir: Deriğin zeytinyağ ve sabunlan:-1 şuahatı arasmda dokumacı.lıı.k başta'. ge- kezı.1 ı~ar planı uzerınde te_tkı.kler y~rp- dan intıbalardır. Üstte Çankırıda oyun kincı ve uçunculuğü kazanan yavrularl
ve ~!Ayette bir miktar dokuma işleri lir. Midyat ve Mardinde mevcud '4 00 lllalk ıuzere An~radan şehircıll.k mu - oynayan arkadaşlarını alkışlayan yevru- le bayan K!zım Dirik ve bayan Ferid 
de ıstisna edilecek olursa başkaca bir küsur tezgahta d<ikunan dokumalar ci- t~aSSlSlı. pro.~esor Egl_t Ba:~kes~re gel- ları, ortada Tokatta merasime iştirak ~ Öney ile birlikte göstermektedir. 
thraç maddesi yo'ktur. Bunların da nis- var ·ı· etl_.:ı raM-tl ka· 1 k- mı' ve •hır mud'det bu ı.şler uzerınde ça- __ _ 

vı ay eıue 5•vç; e rşı anma 1 ak .ed b d •. . kl 'kl ,,,.----------------------------.... 
beli çok ~üıhim ~ğildir. tadır. Şu halde tezgAh sayılarının tez- ~ proJ ~ ~zı egışı 1 er yap - ( Küçük memleket haberleri ) 

Haibuki. Mantin. yukan Mezopo • yidi varidatı arttıracak ve dokumacılık trlrtan sonra gıtmı~tir. ___ - -
tamya gibi dünyanm en mtim'bit ve san'ah inkişaf eyliyecektir. HülAs~ ola- Esk"şeh~ beled"ye mecrs· * Urgübde şark vilA.yetıedmizd.ekl zelzele! * Ka.ndıra bel001ye rel&i R•d Gdnaf h_ 
mahsuldar bir ovasına maliıktlr. Ziraat ralk. Mardin iktısadiıyatının inkişafı için ! r i 1 1 telA.ketz(:df'lerl için öküz mübayaasına. b:ış~ mit<' gltıniş, ~~dU:~~~ su baie etmek ~-
usullerinin fennileştirildiği. ve ziraat f d 1 t tbi 1 b k 

1
A toplana 11adı lanmıştır. Kaymakam Kemal Taşmanın rL re su tşlerl mudürıug-u ile temMlara batla.. 

saM . . . w . • ay a ı e r ere ~uııma az.ım ge- ~ . . 1 yasetınd~ teş6kkül eden kom.L!yon faaliyet; - ~tır. 
,. ıının gemşletıldıgı takdırde bu - leceği kanaatinde ·buluınduğumuzu kay- . Eskişeh~r,_ ~Hususi) ~ Şehrımız Bele- terine dt'vam etmektedir. Kan<lıra halkı, belediyenin bu taal{Jetın -
gllnlkünden ikat kat fazla randıman elde dederi..z. dıye Meclı.su~1n 25 Nısanda yapılması j * Ankara mıntaıkası parti müfettııt Esad den dolayı pek memnundur. Buyun bir an 
edilmesi ımfunlkü.ndür. Bu ovada her mukarrer ıçtımaına 30 azadan ancak ye- Ur:u Knılıcaham.ama. giderek ha.l1c partJ.stn1 önce kasabaya gelmesini beklemekte.ttr. 

n evi toprak mahsulleri göı.ıülmemiş bir Denizlide do 'u ve .., disinin iştiraki yüzünden ekseriyet h~sıl tettış etmiş müteakiben halk: odası il& puti * Kızı.lcahamamda atao bayramı lfuıll 
bereketle yetişir. yagmur olmamış. içtima geri bırak ı lmıştır. ocağına ald işleri ve bütün muıamelAtı birer has~atı kı:ı.z::ımızın yoksul çocuklarının IP7-

0rta Gurs ımınta'kasuıın ititünleri de Denizli (Hususi) _ İkıi günd€tııberi bil'er gözden geçinnl.%1r. Klaıl.anın tetkike dlrllmP.le:lne sarfedllmek fuıere blr mllsamL 

Ad,, a d bı' r otomobı'I nıuhtac nokta:ıarını ıezmı.ş ve halkla temas re tertıı.- edilmiş, ve dört y1lz ııraya 76mı 
Maııdin için ibugünkünıden çok daha mil- vilayetin Babadağ nahiyesi ve Çal ka- ,. p zarın ;ı ederek ha.sb!.hallerde bulunmuştur. bir '1asıll1 '.. elde edUml.ştlr. 
him bir varidat mem'baı haline getirile- zası rnmtakalarında şiddetli yağmur1aT- bir kÖ''lüyU ç:gnayip ö1dUrdU 
bUir. Bu hususta inhisarlar idaresinin la beraber dolu düşmüş ve kazaların Adapazarı, (Hususi) _ Adapazarı ile 
mlistahsili koruyucu tedbirler alınası hep.sinde de sürekli ve bereketli yağ - Hendek yolunda bir otomobil kazası ol -
i!k.tı7..a etmektedir. Fıatların dü~üklilğü murlar yağım~tır. muştur. Şoför Hüsnünün ıdaresindeki o
ve ekme. kurutma usullerinin baBitliği Bab&.iağa düşen dolu ve yağmurdan tomobil Adapazarına gelirken yolda Kır
~nden bugün ancaık otuz ton tlitiln hasıl olan sel Sarayıköy kazasına gelmiş caali muhacirlerinden Beylikışla köylln
almabilmelktedir. Umu.m1 Harbden ev- ve Sarayiköj1in ortasından geçen çay den Nazif isminde 65 yaşmda bir köylü
\'e l tütün rekoltesi yüz tona çıkmıştı. t~mak suretile baz1 evlere. paza:r ma- ye çarpmış. ölümüne sebeb olmuştur. Şo
'.Ayni rekolteyi bu gün de temin etmek halline sular hücuım etmiş ve aşağı ma- för yakalannuştır. 
pe'karn müım!künıdür. hallede iki köprü y1ık~tır. - - -----

Bi oada bir delikanlı bogutdu c Taşan Biga çayı inmiya başladı Biga (Hususi) - ~en hafta yağan 
yağmurlardan ansızın taşan Uzunsu 
deresinden !karşı yakaya geçmek istiyen 
Kalafat köyünden on yedi yaşlarında 
Mustafa oğlu Receb, suların cereyanı
na kapılarak 'boğulimuş ve cesedi bir 
müddet sonra ~ilde bu 1 unnnu.ştur. 

f suıar o sırada gene o köyden Süley -
man oğlu Salihin de üç yaşında bir to
sununu boğarak denize si.h iiklemiştir. 

Birada sellerin tahr'.batl 
Biga (Hususi) - Bu kış mevsimin

de biııkaç defa taşm!Ş olan Biga: ve Di
m€tuka çaylarile Urunsuı. Karanti ve 
İpkaiye derelerinin taşmasile birçok 

Biga (Hususi) - Geçen hafta bila zile akt'llktan sonra bugünlerde artık taırlaları su bcı.c;mış. bir ıkısmırun top -
fasıla 24 saat yağan sağnaklı yağmur- inm.iye ve normal bir hale gelmiye baş- raklarını yalayıp denize dökülmüş. bir 
lardan Biga çayının fevkal.Ade taştığım 

1 
R . ha! kısmına yukarılardan gelen kum taba

bildirmiştim. Şehirde Mç bir tahribat ~· e:'un, _çayın spor sa •sını kalar dolmuş, kışlvk maıhsu1at kıs.men 
yaipmaı&n, fakat tuğya.nla akan ve şe- kaplıyaraık elektrtk santralı duvarları- borulmuş ve bilhassa Savaştepe ~öyü 
hlr önünde bir deniz ıh.alini alan çay. na daıyanan manzaırasını göstermekte - ile ctvardald bazı köylerin mahsulleri 
birkaç gün geçid vermeden bütün hı- dir. f.azlaea tahrlbataı uğramıştır. 

- Hasan Bey aylardanba
ri açılacağı söylenen halk ha
mamları. .. 

P a zar Ola Hasa n eey. Diyor ki · 

Nihayet Balat, K.asun
P8*<lda açıld'ı. 

. • . Belediye hamam açmak 
için galiba. pa va kirli yerle
ri seçiyor_ 

Hasan Bey - Zannetmem.. 
öyle olsaydı koca İstanbulda 
adım b~ hamam bulu
nundu. 
I ,• 

A!EMEIC 
ue]!s hJr.L ljemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En s!}n§ık zam.anda slu en büyük yarcll.m.cı<tır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edlcl mahiyeti ve 
yük.sek evsafı lıalzdlr. 

Mercimek, bezelya. buğday vesatr çorbalık komprlmelerlmlzl 
her yeroe bulablltrslntz . 

ÇAP Af4ARKA MÜST AHZARATI 
M. NURİ ÇAPA KurlllDt tal'Uııl: UU . .. 

j ~ , -
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IAZON MEYYA ·TUZU 
Müferrih ve mldevidir. 

, inkıbaz, Haz1111S1Zltk, lide Bulanb ve Bozukluğ1H1da, Barsak 
T edeltiğinde, lide Ekşilik YI Yanmalannda emniyetla lmlhnıla.billr. 
MfDB •• RARS.AltLARI temlmer 1119't1rmaı ·.e yormu. MAZON isim Ye HORas markacn'l! dikkat. 

Bir haftalık rad yı 
programının devamı 

ÇARŞAMBA 1/5/IMO 
12.30: Prolnm, ve Memlemet .saat a,.n. 

12.35: Ajans "fe Met.eorolıOJı GM>erleri. 12.61: 
l.iınik: Muhtelif .şarkılar CP1.) 13.::0 - Jt: 
'4uzlk: Kuçük Orkestra Cl}e.f: Nec:.b .~kın.> 
l - Rab. Brecht.: :B r hiti,e (Kllçiik s:srça) 
2 - Bcce · Amelti Serena.dı. 3 - ~ro >{.;eh.. 
lnann: D>edi arkada.f}ar (M!l.rş.) 4 - 1 
8raJuns: Macar dansı, No. 1-2. 5 - ce..,:ır 
cuı: canta'bıle <ViJ'olıoMel Solo'su.J ıa: 
Protram, ve memldtet. aaat ayarı. 18.05: Mli 
tık. Fruııl Heyeti. 18.55: Müzik: Okuyan: Man 
rnUd Kanndsı.ş. 1 - Rifat ~ - mcaz şark!: 
<AU!şı suza.nı füka:t.) 2 - H. Arif • mau 
lal'kı: (Aman d&ila.r canım dailar.l S - Rl

!at Bey • Hicaz şarkı: (Niçin büJ>IU fl.,un 
eyıer 4 - s Kaynak _ HJ.c..z p.nlu: (Be.tan 
gun 1910: Memleket saat ayan, AJans ve 
Met.eoroloJl .haherlerı. 19.30: Konu.şma (Dıı 
l>Qllt.lka 1 adiselerı.> 19 45: M~k. Çalenlar: 
Fasıı saz hcyetı. ı Okuyan. Mustafa Çaa-. 
lar. ı - Ferahnak peşrevi. <Zeki Mehmcd 
Aga) 2 Cevdet Ça~la • Fer-.ııhnA.lt şarkı: 
<A.Jqa.m oLsuıı şu perdeler insin ı 3 - Melek. 
Bet, _ FerruhnB.k ş:ırkı: (Titrer yürettm.) 4 -
Şakır Ata _ Ferahnt.lt p.rio: (Genç öm • 
rumde mzu fel>.) 6 - Şakir Ata - P'erahnü: 
Yurlik Srma.1: (Bır dilbere dil) 2 - Oku -
'Y n·) Safı:ye Tdtay.) ı - Lem'i - Mu.hayyw 

'3ricJ · (~kasız hüsnun g:u~me anımı.> 
2 - SelAnikll Ahmed • Mılhayyer prkı: 
<Görunce ben .seni.l 3 - M. CeWettln • HU. 
ISey:nt şarkı: csevdığl.m cemal111.> 4 - Refık 
l" n • H\ıseyni şa.rkl: (Birk~ı birleşerek.} 
20 15. Kon\l.!jma. 20 30: ~nsll: Per Oünt. 
Yaaan: Beınrich ı~n· Tercüme eden: Se
n ha Bedri GöknlU 21.30: Müzik: Riyaseti 
CÜJnhur Bandosu <Şef: Ihsan Kunçer.) 1 -
Frooerıc . curz~n: Bravad a(Paso DobleJ 
2 - L. Ganne: Zafer (Va.Is) 3 - Saint -
Saens. öıum dansı. t - M~kowski: Se -
tenaıa. 5 - Franz Liazt: Les Preludıt.s <Sen-

fotUk parça.> 22.ı~: Memleket saat ayarı, 13 N • t ~ b ı • 
AJans haberleri; Ziraat, Esham. Ta.lwlll~, JL an arı ) 
ltaJn:b yo _ Nukut. Borsası !Fiat) 22.SS: Mu. ~ 

~,~~~:· ... ~;~*: .. -"·'°' Ya<mkl bilmecemii<le kazananlar 
PERŞEMBE 2 5 1941 . 

1 ll.30: Proğram, ve .Memleket .9&.at aynn, l J Nisan ~ihli bilmeC€Ilıiz -ısalhet Beçkin, Dimoe orta okulu sınıf 2-A da 
2l6: Ajans ve Mef.t>orolOJi h:ı.:berteri. 12.50: _ ! 585 Saftlri ttlter İstanbıil kız llaesl talebesin.. 

>.füatt çaıanıa.r: ce det Ko n, Vecihe, Ru de kaz:rnanları aşagıya yazıyoruz. s- eren 904 Dürru~nisa. İstllnbul 44 üncü 1lk o. 
~ ıram. ı - Okuyan: Necmi Rlm ~~ - tanbulda bulunan talHıli o~yuc~ı~:ı- kuldan us Ülker. 
l1 1 M CelJ.let in - Bayati şarkı. <Na. mızın Pazartesi, Perşembe gunlerı oğ- KDULMAZ DÖKÜLMEZ HOKKA 

fiı,ka' sule. pa oldu'lrça) 2 - Mustafa Ça. leden sonra hediyelerini bizzat idare- Son ......_.ft hatıralı) 
"\14 - B:ısatı şa.r ·ı: <Canım rezdl.r.) S - De. . • d T ~-
de _ Bayatı şarkı: <Niee bir a.§km Ue :feryad hanemızden almaları lazım ır. a~ra İstanbul vera erkek ı~ı sınıf 4.D den 85 
eueyıın > 4 _ Halk t.ür.ltüsu: (Yıldız.> 5 - okuyucularımızın hediyeleri posta ile 8a.br.l Yılgör, İ.sta~uı Beyoğlu BMtanbıı.,p 
Şe'Vk.i - Huseyn1 şarkı: (IDcran oku.) 6 - ndrcslPrine gönderilir. caddesi 30 numanıda Salllıa~Un Aksoy, ts. 
l!usernı Sa.z sem.a1sl. 2 - Okuyan: Muzey. 

8
. k h t d fte .

1 
tanbul 414 üncü ilk okul sınıf 2-A da 212 Br-

~<'n Sen r. l - Tak.sim. 2 - Bcylel'beyll Hak ır mlrO en a ıra e r gun. 
~ - lilca:z şaain: CAhva1i ka"lllz&.re mgfı.h ey. Merzifon orta okulu 3-A dan 330 İsmet KOKULU SABUN 
er.) 3 - Şevki _ H caz şarkı: (Bağlanıp zul. Çaldal. <Son Poata hatıralı) 
~ hezan tabına) 4 - Nuri • ıneaz ,arkı: BİR KÜÇÜK MABOKEN HATIBA · İstanbul Haydaıpa.p. ııae.,ı mnı.f 4 de Raz. 

ar mıdır takrire ~acet.) '5 - Divan. DEFTERİ zak Ayaan. !sta.nbuı Clbeli m orta okulu !!!' -14: Muzik: Hafıf müzik (Pi.) l8: ~ _ aınıf 1 de 8ad1'ye Özenir, İstanbul lcız ııaeaı 
nad' ınemleket saat ayarı. 18.~: M~zlk: 1starı:>ul Eyüb orta okulu sınıf 2.B .de 427 talebeQDden 1000 Mur.affer, t.t&nbul M 11n-

yo Caz Orkestrası (Şef: İbrahim Öz - Zeki Qülad. . . . . cü dtul aını.f 4 de İbrahim Ölçer İstanbul 
gfır l Soprano Bedriye Tüzünün iştlraklle. ŞİRLEY ALBÜMÜ Sama.tYa Ataçntan 17 numarad~ İhsan. 
1840: Konuşma. 11! 55: Serbest saat. 19.10: İstanbul Cümhurtyet kız ıı.sesı sınıf 2 de 
lYıemJeket saat, ayarı, Ajans ve Meteorclo~i Ham.lYet Toker. BOYA KALEMİ 
baıberlerl. 19.30: Muzlk. Çalanla:r: Vecihe, ZARİF EL İŞİ MODELİ Eceabat Tllrlc&ü Uk okulu sınıf 6 cıe Ttir-
Cevdct Kozan, Ruşen Kam. 1 - Okuyan: . it 1 ln kln Meı19, Bura 2S Oncü okuldan S2 numıı.. 
>.f ustara Qatıar. 1 - Hüzzam peşre.t. 2 - . (Peçetelilc yapna. ç > 
lYıeoenı Azız - Hüzzam şarkı: cn..~ildl böyle :İstanbul Da.vudpqa orta okulu sınıf 1-B ralı Ayhan, Ba.baeatı Oazltemal :mahalle.si 

U"6 De~irnı.en ldta.k 38 nmnarada 8ahire, f.stan_ 
~ve].) 3 - Faiz Kapancı • mi21Z8.lll farkı: de 467 K&mll., bul '9 uncu ilk okuldan 147 Selma. 
<Senı gördu o -fak.> 4 - Ra-kım • Hüzzam MUHTIRA DEFTERi 
:rJu: <Susmuş~eeeler.) 6 - Yesarl Asım • (Son Poeıt.a hatıralı) ALBüM 

UZin k şarkı: (Ayrı diıştfi~ sevgilimden.) N1kar Cilretınezı ~üm.tU Yav.us. .kw Le- <Son !'olta hatıraıı> 
41 

- Rahmi Bey - Suzln!k prkı: tB!h1. ba:ı!- man l•m.ız~ Tokat BiJ1ırı Kemal -okblu aınıf Eı9kifeh1r Odun puarı M1lll Zafer otulu 
~ etti gonlum.} 2 - Okuyan: Radi!~ !.:' .- ~ da. w numarl:lı Ayhf.11, Dt:'lie Namık sınıf• de Şayeıglrı, Balikeslr l1'e u11t 1.1' de 
ı: rn. 1 - Lem 1 - Nihavend şarkı: <Bın gul Kemal olr:ulu aJın1f 6 ~ebeaindeti l60 Bet.ili 1964 numarah 8tke"1l Akpınar, htamul 
ltı~l\nrdnn l 2 s .. Karnak. Nihavend ııar_ ~ ~ Jr,,at~ on.,.okulu sı.. ~t kız Uae81 275 Hamıtye, btanbul 
~ • CK.lrp klerl'nın gol"esl.) 1 -~ -~---- Fatih ıa DnoQ üll Mulda~ &» ~ 

f!Veser rkl: rıııc la hn.ro15.) 4 - Dede- • 
».t hur şarkı: <San lfiyıt mı.) s - LA.tli MtJBEKKEBIJ KALEM AYNA 
».tailur şarkı: <Aldı aklım bir gonca. leb.) <Son Posta hatıralı> <Son Posta hatıralı) 
8 Saz semaisi. 20 15: Kon~a (Sıi"hat :l'atanbuı Kadıköy tatrincl ilk. oknklen Rıza İatanbul İsUklAJ llsesi .sını;t 4 de Ragıp Ko-
'aatt 20 30: Müzık: !"Mıl Heyeti. 21.11: ıH A)ıngan. İıat&ıı.bul t6 bcü ilk okuldan 228 rul, is?-nbw Panplt.ı Türkbey aotat 61 nu
~: Ne ad Akipek tafafında.n keman solola- şııtran, :t.t&nbul Cal•Jıollu od&. okulundan marada Aaf, 1stanbul caPJolıu 9rkek orta 
~ 214-0: Müzik: Senfonik müzik (Pl.) 22.15: 121 8aJ.Aı. istamul Kurtulut caddeei 132 nu_ okulu auuı 1..I> de 118 Fikret. 
....._~ket saat ~n. AjaM haberim, Ztraa' mM'llda fnet Ann, fatanlm1 !llrtm1 ilk otu1 KITAB 
~ - Tn.hvllft.t; Kaml>t:ro • Nukut Bor • aınır 9 Ulel>es\nden Dan1U a&,ıtl9. Upk orta ot111 .llJllf s..A da 423 Mehmed 
~: · <F~t:> 22.30: Miizl.lt: oaA mlialll CPl.l XUBŞUN DOJA!A KAi.EM Coft.u,n, f'atanaNI gandmt ta Uw1 llnaf l de 
l'ııı ltfuzık. cazband CPl.) 23.25 • 9UO: Ya- <Bon .Polta hatıralı) Salı&veı& Dem1r ~ lılltha.~ okulu 

.... ~ •• ~~· •• ::.~ •• ~........................ ı.tanbaı iıltttW lllelt amı.f ı de m ilhan, llll1f 2 de e n~ l'Klı11•, Pelıllftllıt61 
b! fatanbul o uncu ut okul taıebednı4tm " nu.- ilk oüulu mıı.f t de 39, Derince ilk otul IUlı.f 
Qlgaöa bir muhtarın fedakAr~ıjı maralı Kuran Ka,pn, İ8tanbul C&taıotıu 2 de 10 numarah Şllkran, İlııtad>uı (lebremi-

a· (-ı:T i) v arta okulu amf l.D de '14 'lluman.lı mmm., nı orta «*ul .sınd 1..A de 11 a.....ıa .. -
' ııga .. "ıUSl.JS. -:--~ faz.la yag .- Oonca., ı.w.,uı ti 1lnel mc otuı IDllf t ta- lA.hattm.. 
)1ı lardan şehnmıze 'bağlı Km-antt kö- lebeıdnden Kafi 86er, btanbal erat Haea1 Rl!StMLI EL tşt MODELi 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu., tarihi: l888 

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

r:tral ve tıcarl her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve fbbarsız tasan-! hesabtannda en a& 
SO liruı bulunanlara senede 4' defa ~l~ kufa De aşağıdaki pli • 
111 p ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet ı.oao Liralık 
4 • 500 
4 • 250 

40 • 100 
100 • so 
120 • 40 
160 • 20 

" 
• 
" 
• 
• 
" 

4,000 
2,0()0 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
DiKKAT: Besablanııdald paralar bir RDe tçlncle &O liradan apil 

düpniyenlere lknıuai7• Qldıiı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kllr'alar HBı•ı 4 4efa. 1 E710J. l BirincikAnun. 1 Mart •• 1 Ba2'. 
raa tarihlerillM ~-

~resi de taşmış ve Hacı Mehmed teıebe.slnden 1MO numaralı Bafa. atvu a&erllk da1re b8fltam km lllilerre.f 

~ nda altnnşh~ bir ihtiyar na'Sılsa YUV ABLAK D'VNYA KALDITBAŞ Se5'hun. KoQ,Ja :&Oıwl batMttmı Bebce& 7e. ----------------------------
teye düşer~ cereyana kapılıp yu - (Son Poata hatıralı> led Yqar D1Do, ZanguJda QlliDl ıı..aı 

~lanmı.ya başlamıştır. Bunu ·~iden :latan.bul o&.ıt.epe m orta okuldan 384 Me- ıımt 1..J' de 1'7141 Tank Alemdar, Buna Ha-
tanti kövü. muhtarı mimar Nuri ha- lek, İst.&nbul ~ tınaıll ilk otukl•n mut ı - B oı1ar malballeal 1!lceler S>Dk ıa .numarada 

)tıtı .~ ' de 123 Berrin, İatanbul oaıat.uan.y llıwi Flkret, Bercama ma'lmüdllrü cıllu İJ,ban ö 
~ n.ı tehlıkeye ~oyarak hemen yetişip ldUe lmJr1 Hurt ~ MllStafa. ner, lat.anbuı Jt&racQmrWt orta okulu aınıi 
ır1.: hızlı a1kma.'kta olan engin sulara a- DİŞ FIRÇASI 2-C de l'ftl Hamt A;ytekin. 

~zavallı ihtiyarı muhakkak bir ö- <Son Poata hatıralı) KART 
n baygın bir halde trurtannıştır. .Antan. :btıeldn tik obhı m:mt Uda l'ald. ~ blr1ncl ıa okul sınıf 2 de IH Wrol 

,lrıuhtaır boğulmasına ra.ma'k kalmış TINer, Kala~ ......_ lınmlMrlertnden Arın, Menemen Kd>UA.J ıa olmlu mut ı de 
~'1\ adamcağızı kurt:mnasile beraber ~ tm Tflblıl, Mmslıı orta onıu mııf 2. «n Necdet ~ Qaımn oaa bitimi 

].....,., Acm.m .. :UR-: '"~t, .. ~, J • de Jale BDlfn. t.unbaı ıapntaf 11 inci BadJk Olmlek ma MeJM>bat ....... Aabra 
~A--~· '"'-l --~.L UJ:IUU!Ş J-· we!i"' su arı aka11-A da - Olbtde. f 

~ş ve şa.atleroe ~ yaparak DİŞ MACUNU =~=-Afif~ :::.ut.aru mı 
~ gı&etiıııllJtir. ZcqWdM Qlllal llllll lllL1f U da 11 tfe- VBBlea JDRno Bl.J.Jna VM1 Nna -

1 
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 1 

umum idaresi ilanları 1 _______ _. 
18/tllHO tııırtbiDde ,...ııan _...,_, feebedilmif olen ve muhammen bedeH 32196 

Hra <*n 18 Dlem muhtelif ampuller 9/5/1940 Perşembe günü saat 15 de kapalı mrf 11_ 
~ Be Anlıar9da idare btmmnda atm allmdatctıır. 

Bu l.fe Pllllıllt ~ (lüf.IS} Uraldt mU"tllla.kkat Mmtnet ile kanunun -.ıtıı ett.ı. 

il ftE'Ym"m w _.,Oeltni aınl IÜD aui H de b.cilr ~ rewı11ne ~ JAa. ...... 
~ Ull} lnlnlta Anlrala .,. BaJdaıpafa te&ülteıtode &&t.ı!mak:tadır. <DUi 



SON POSTA Nisan 29' 

. .. :. , "' ,,;. - . . . 

E<uvv;::T, 

1 
İstannul Levazım Ami~liğind3n Verilan 

Harici Askeri kıta~h ilanları 

5000 kilo sabun, 4500 kllo zeytin yağı, 1800 vellne k.a.dar zarflarını Anık.arada M. M. V. 
kilo sade yağı kimyevi muuyene ile alınacak. il Satın Alma K misyonuna v•rmeleri. 
tır. P::ızarlıkları 1/5/940 Çarşamba gılnli saat (1565) (3141) 
11 de Lüleburgazda askeri satın alma koınls- * 
\"Onunda yapılacaktı:. (~598> t3407) 600 ton arpa. kapalı za.rna yapılan ek.silt_ 

'1t' meslndc istekli çıkmadığından aynl şerait 

462 ton arpa alınacaktır. Pazarlığı 915/940 dahilınde eksiltmesi 10/51940 Cuma ııünu 
Perşembe gunU saat ıo da Edirnede eskı sa.at 11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 
m~irlyet daıre..sinde satın alma komlsyo • , 3!t,OOO lira, ilk teminatı 2925 liradır. Evsaf 
nundn yapılacaktır. Tutarı 27, ı:ro lira temi. ve şerait.1 kom.L:;yonda gorühir. Istıeklller!n 
natı 2034 liradır. Evsa! ve şartnamo.sı he:·gt.ln I belli gwı ve s~atten blr sa.at evvel re6mi ve. 
komisyonda görülür. Isteklllerln belli günde sikalanle hlrlıkte t.e-mlna.tlannın Edırnede 
komisyona gelmeleri. (1600ı (3409) Sanayi ~Lasında.kl Satmalma Kom.1syonu-

na verm~leri. (1566) (3142> 

* * Yenı yapılan pavyona su tesisatı yaptınla
caktır. Pazarhğı 6/5/S40 günü sa:ı..t 15 de Iz.. 20.~ 'kilo sade yağını~ ~apalı zartla e~. 
mitte tümen satın alnın komisyonunda ya- slltmesı 10 5/940 Cwna gunu sruı.t 11 de Dı. 
pılacakt1r. Keşfine göre tahmın bedell 3941 ya:rba.k.ırda. Kor &ı.tınalms. ~omt~YQnunda 
Ura 80 kuruş; Uk teminatı 300 liradll' İstek- yup:~'ktır. Muh:nmmen beıdelı 23 000 lira 
Ulertn komisyona gelmeleri. (160ll 13410) ilk tıcın1n.atı 1725 :Uııadı.r. Şartnamesi komls-* yonda gorültir. Taliblerın teklif mekt\rl>ları. 

lll eksiltme sa.a.tln<:Wn b1r saat evvellna kıı. 
da.r kabul edilir. (1578_3271) 

* 
177 aded çift ntlı arab:ı ıpazarlıkla 3 'S/940 

Cuma günü saat 15 de Bahkeslrde kor satın 
nlma komisyonunda yaptırılacaktır. Nwnu. 
ne ve şartnamesi hergıin komisyonda görü 1375 aded ceph:a.ne tevhid semert ya.ptın
lür. Muhammen bedeli 24 780 Hra, ilk temi: l.acaktı:ır. ~lik 4/5 940 Cumartosı. günü 

' • saat 11 de Izm1r Uv. AmiTllğl s:ı.tın n.lma k'J-
n:ı.tı 1858 lira 50 kunı,tur Isteklllerın mez. misyonunda yapıla.oaktır. Tahmin edtlcn tu
kQr günde komisyona gelmeler~. (15991 (3408} t.arı 37,125 liradır. Kat'i teminatı [)569 ura. * dır. Şart.nnme ve numunesi hergıin kom!.>~ 

Ke.şlf bedeli 125,964 lira olan 12 aded ben. yonda görülur. İstekltileri.n noaret ~ın. 
eın tnnk1 bp'llı z:ırfla eksiltmeye konmuş • da knyıdlı olch.tklt\.rına. dair vesika göster
tUT. İhalesi 6 5 940 Pazartesi günü sa.at 15 mek me<f?url~yetindedirler. T11llbler1n 2490 
tedir. İlk teminatı 944.7 lira 30 kuruştur. Ke. ıııayılı knnwlUn 2 ve 3 • cü m.addelerln<W ve 
~ ve projeleri 630 kunışn kom.i.syondan a- şartnamesinde ya.zılı vesaik ve k-n.t'i teml-
1nur. Taliblerln muayyen saatten blr saat ev- natln.rile ikomisyona gelmeleri. (1696-3358) 

1 lstanbu; Komuta~lığı Satınalma Komisyonu Hanları 
Kırklarell ~birlikleri için muhteiif eo'atta beğenilerek pazarlıklıı. .satın alınacaktır, 

otuz·nıtı aded demir kesme aleti ile otuz altı Münakasasma 3/5/940 günü saat on dörtt& 
aded demir bükme a.ıeu, elli aded g:ılvanizli başlanacaktır. İsteklilerin tıelll gün ve ~aattıt 
saç kovıı yüz elli~r aded demir balast tırmığı nüınunderlle lbera.lber Fınchkiıda komutan~ 

ve yab:ıs1le bin tane on iki ve on beş kiloluk Lık sa.tın alma komisyonuna müracaatları. 
s:ı.plı beton tokmağı ve kırk tane kum eleğı &S388• 

F O S F A R S O L; Karun en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan t.,eliyerek çoialtır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. 
J\f uannid inkıbazlarda, barsak ternbelliğind~. Tifo, Grip; Zatiirrieye, Sıtma nek:ıhatlerind • Bel gevşekliii ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı haynt faidt"ler temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMJJI BİR SURETTE KAN, KUV· 
VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk knJlananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletbıin resmi miisaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

BALSAMlN 
cevherini ihti v l 
eden yUz ve du
dak Hujları sıb-

1 hldlr. B!hll'l emsalinden Ustondür. 1 

~ Sa ıhk Piyano ~ 
ıSteck. markalı yeni bir pıyıtno satı- ı 

lıkt.ır. Beyoğlu Aynalıçe~ıne Pllta han 2 

t=~<aya hergiln öRloden sonra ınııraJ 

•===-==============;==== 
DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Baıık Şubesi 

Merkezi: Bedin 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: ut. Tütün Gümrüğü 

* Her !iirlii banka İfİ * 

E ·~ LI HAVZASI ·--.. 
ömürleri E atış Bi lii' nden: 

lstan hul ve Zonguld:ı.k'ta S:ıtış Birliği teşkHIHında çalışmak 
imlihııııın ınulı .. s:ıı, nıub~bere ffif}lllllru ve daktilo tılınac .. khr. 
olanl&rın ttı;ıığıdaki şartları hPiz olımısı lQzıındır: 

Qıere 

Talip 

A Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak. 
B - Askerliğini ikmal etmiş bulunmak. 

C Asgari orta mektep mezunu bulunmak. 
D - HüsTtühal ve tercümdhal varakaları ibraz etmek. 

Yukurıclaki evsarı haiz ol:ınlarıu 29 Nısan 1U4J tarihine kadar vesaiki ile 
birlikte mUracaaLarı 1A 1.ımdır. 

iMTiHAN GÜNLERi 
Muhasip imtihanı 30 Nisan 1940 Salı günü saat 9 da 

Muhabere memuru ve daktilo imtihanları ayni gün öğleden ıoora 
saat 15 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 

lmtıhttnda muvaffok olanlara Bardın derecesine göre Ocret verillr. 

Müracaat ve imtihan yeri: 
Tophııııede DevlEt Deııiz_vo!1'ırı kerşısmdll isl,rnl& caddesi 28 numaradır. 

Devlet 

Dükkan No:su 

l 
2 
8 

" G 
6 
9 

Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletmesi 
ilanları 

Muhanın1en kira bedeli 

L. Kr. 
17U1 
211,11 
116.12 
131.110 
126.61 
126.67 
126.67 

Umum 

Muvakkat temlnat 

L. Kr. 
13.06 
16.BJ 
8.70 
9.89 
8.50 
050 
9.50 

İdaremiz malı olan Büyü.ka.da iskelesi üzerinde ıkA.!n bulunan yukarıda. numaraları 
yazılı 7 bab dükkan 10 Mayıs 94-0 tnrlhinden 31 Mayıs 941 tarihine kadar açık a.rtt.ırma. 
ile kiraya verileceklerdir. DükkAnlıı.rın .senelik muhammen klra bedeller! ve muvakkat 
temlnatlarile numaraları hizalarında yazılıdır. 

3 5/940 günü snnt on beşte pnzarlıkla satın * 
alınacaktır. Bu malzemeler ayrı ayrı talip. Il>/4ı/040 münakasa günU tallbl ~ıkmıyan ~Doktor 1. Zati Oget 
lere de ihale ed1lebllir. Muhammen bedeli İstanbul deniz levazım depo.suna te.sıırn edil- B ı a· ksu"'<'. s dakı muaye eha-
on iıç bin dört yüz altmış iki lira ve knt'I e e ıye -ı.-U ın n 
teminatı iki bin yirmi llradır. İsteklilerin mek ü~ere tki bln dört yü:ı: otu~ dokuz lira nesinde öğleden tonra hastalam!l 
fenni ve hususi şartnameleri görmek uzere kırlc. iki kuru.şluk gaz pazarlıkla satın alına- kabul eder. 
hergün iş saatlerinde ve pazarlık günü mu. ca.ktır. Münakasasına. 315/WO günü saat on. 

Arttırma 10 Mayıs 940 tarihine mlls:ı.dif Cuma günü sa.aıt 14 de Alım satım kmnlsJO
nunda yapılacaktır. İsteklllertn ta.yln oluna gün ve saatte muvakkat teminat akQe
lerile komisyona mtlracaatıan (8308> 

iN ·• 
da lba.şlanacalltır. Şartnamesi komisyonu • 

ayyen saatte Fındıklıda. komutanlık satın 
alına komisyonuna gelmeleri. a3420.o '!1uııctlna hergiın görülebll~. İ.s+...eklllerln kat'l * ~em at a.kQele?11.le beıt.'1.oer Fındıkhd.a ko. 

32 nci alay ihtiyacı için dört bin kilo gaz mutanlık: satın alma komi3yonuna müra -
pazarlıkla satın a.lınaqıktır. Mi.inakasasına caatları 11~• 
8/5/940 günü saat on birde başlanacaktır. * 
autnameaı komisyonumuzda hergtin görü. Komutanlık blrllklıer-1 iht1yacı için bin altı 
ldbUlr. İ!iteklllerln belli gün ve saatte kat'! yüıı 8t'llcsen aded kala.! pazartıkla satın alı
tem.ınat akçelerile beraber Fındıklıda komu. n.aoa.ktır. Münak:a.'>B.Slna 2/5/940 günü saat 
tanlık sa.tın alma komlsYQnuna müracaat • onda ba$a.nnıcaıktır. ş.ı.rtnamesi korn.layonu-
lnrı. •338711 mu2Jda hcrgün görülOOUtr. 1steklııerin belli 

._ gün ft saatte kat't tem1na.t aJı:Qelerlle bera.... 
Yedek silbay okulunun ihtiyacı olan Ben- her P'ındıkbdıa Kmnuta.nlıt Satın.alma. Ko. 

zin, makine yatı yazlık, gres yağı, gaı yağı mbyonuna. müra.oa.a.tla.n. c3378• 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu Hanları 

1 - '.rulılnln edilen bedell (6354) lira olan 18 000 kilo sa.bun.un 10/Ma,y~/940 t.a.rihine 
rııstiıyan CUnm günü sa.at 11 de kapalı zarfla. ekslltmes.I ya.p:laca.ktır. 

2 - İlk remlnatı (476) lira. (~) ku.n.ış olup ~bnamest her.gün kom!syond:ı.n aıı • 
nabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tc.rlta.tı da.hlllnde tanzim edeoeklerl kapalı t.ek.. 
Uf m.e.ktubla.rmı en ge9 belli gün ve saatten b1r saat evve'.lln.c kada.r K:ı.mnp.'l..,a.dn bu.. 
ı~ kom1syoıın vermeleri. a3262P 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından 
Heybella.dnda.kl okulumuz için iki matematik ~et.meni a!ın.acaktlır. İateklilorln dl

lekçe ile oktUa mUrnc:ıatları (3372) 

ilan Tarifemiz 
-·············· .. ·····-.· 

Birinci cahi.le 400 
ikinci ıahile 260 
Üfiincil •ahi/• 200 • 
DördünciJ •ahil• 100 • 
lf «ıhileln 60 » 
Son .alaile 40 • 

Maa17en bJt mtıdde\ sarfında fu
Jaea m11ı:tuda Uln Japtıracatıar 
ayr1ca tenıllltıı ıanteml.lden ıatlfade 
edeceklerdlr. Tam. ranm 'fi çeyrek 
eayf & Ulnl&r içln ayn bir tarife deıpit 
edllml.f tlr. 

Son Poata'nm ticari tlAnıarına &14 
lfler ıçın ıu adres• möracaa' edU
melldir. 

iJlncılı.k JtollekUI 6irk. 
Kabraınımzude Ban 

Son Posta l\fatbaası 

Neşriyat Müdürü: Seı:m Ragıp E~ 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERL A. Ekrem UŞAKLIGiL 

Ek:zamanm ilAcıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her Eczanede kutusu 50 kuruştur-

1 lstanbul Belediyesi llanlan J 
Tepebaoı Şehir Tlyatrosu bahçesinde yapılacak muhafaza duvarı ve teferrüatı tapall 

zar! u.sullle eksiltme~ konulmuştur. Keııt bedeli 28135 lira 90 kuruş ve ilk teminatı 
2110 lira 20 kurllftur. Mukavele, ekaıltme, Bayındu-lık 1.§lert umum! hu.sus! n ıennl 
p.rtna.meleri, prqJe kefil hUIAsasilo bu.na ınüteferrl diğer evrak 141 kuruş mukabWO.. 
de Fen ifleri müdürlllaünden verilecektir. İhale 2/ 5/ 94-0 Pertembe günü saat 10 d• 
daimi encümende ya.pılacaktır. Taiiplerln ilk temhıat makbuz veya mektublan, thaı. .. 
den 8 gün evvel Fen işleri müdürlüğüne müracaat)Jl alacakları fenni ebllyet ve HO yı.. 

ima ald tlıcaret odası vesik.alarlle 2!1.90 numaralı kanunun ta.rlfatı çevreslnde h:ı.zırtıy...., 

cakları teklif mektublarını ihale günd .saat 14 de kadar dalm1 encümene vernıelerL (2828) 

İlk teminatı Keşif bedeli 

379,16 !!055,33 Kadıköy Mühütdar caddes.Inde parke kal.dırım inşaatı. 
38,00 1!06,61 Fatih 15 c1 C'kul blnası kalorifer dnlreslnin tecridi. 

Keşif bedellert ile ilk oomlnıı.t miktarları yukarıda yazılı parke kaldırım ln~aatı ve 
kalorifer dairesinin tecridi işleri ayrı. ayn açık eksilt.meye konulmuştur. Şa.rtnaroeıc.r 
zabıt ve muameıa.t müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 2/ 5/ 940 Perşembe günü sa .. 
at 14 de daimi encümende yn,pıla.cakt.ır. Ta.liblerln ilk teminat makbuz veya mettub
ları ihaleden sekiz gün evvel CKalorlfcr dairesinin tecridi .1ş1 için Nafıa miıdUrtüğlln8 

ve kaldırım inşaatı için ıen l,.ş_lc:-1 mtldllrlüğünc) müracaatla ala.cııkln.n fenni cbJ.lYctı 
ve 940 yılına aid ıticaretı odası veslkalarile 1hnle günü muayyen saatte dalml cncti .. 
mende bulunmalarL (3038) 


