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Mliff efikler ablukayı 
Ballıklan Balkanlara 
kadar uzatacaklar 

M'iitte:fiklerin iSveç ve 
Norveçten istedikleri 

1 - Müttefikler Fin - Sovyet anlaşması neticesinde lskandinavyaya hulul etmiı 
olan Sovyetlerden korunmak için, lıkandinav memleketlerinin Alman himayesine 
sığınmalarına karşı lakayd kalamazlar. 2 - Müttefikler Sovyetlerin İskandinav 
topr~kları üzerinden Baltık ve Şimal denizine inmelerine de müsamaha edemezler 
~ndra, 6 (Ht.1$U- ································--···-··•••••••••••••• .. ••• 

:~d;i~!i~~~~t~es:~ Kaybettiğimiz 
:~ A0;~~ny:::ı~!~ kahraman denizci: 
• iktl"adi ablukayı Nazmı· ka• ~tan 
Baltıktan başlıyarak t' 
Balkanlara kadar 
tam manasile tatbik 
~t.rnek azmindedirler. 

Dün akşam Lon
drada Lord Halifalaı 
ve Pariste Reynaud 1 

tarafından İsveç ve 
Norvc.>Ç rnilmessflle
rine tevdi edilen no-

Çörçil'in Umumi Harb 
, hatıralarında ismi geçen 
bahriyel:miz dün gömüldü 

,t Dün Tophane 
1 rıhtımından bir 

rom<>rkore al bay· 

talar, müttefiklccin, rağınuza sarılmı~ 
abluka meselesinde bir tabut yerleşti• 
kafi bır hattı hare- iliyot"du. Bu ta· 
ket t lkıb edecekleri. 

1 
bu.tun fçınde ha-

ne d il sayılmakta~ yata gözlerini ka· 
d.lr. panuş olan insan 

Stokholmdan alı- Lcrrd HaUfaka ıharlci.11• ne.r:ar•tıı den çıkarken gibi Qnun ölllmt.l~ 
nan haber1ere göre, müttefiklerin 11ota- ma:k1a beraber, bu notalara cevab verme- nü çevrele~:en ka. 
larını tetkik etmekte olan lsve· ve Nol'- ği derplf eylemektedirler. file de n1Utevazı. tiiıl~ 
veç hükumetleri, taleb yapı~mış ol- (Devam 8 inci sayfada) dı. Rom<>rkör ha· 
·-=:=======z:::::----===------,_,..m:::zı:==-====--= roket etti~i zaman Merhum Nazmi 

Bir Y gosla v vapuru 
• 
lngi izler tarafından 
Maltaya götürüldü 

onu sadece basit Kaptan 
ve kesik birkaç vapur düdUi:rü seltı.mla
ma'k.la iktifa etti. 

{Devnnu 2 nci sayfada) 
------ - - -

Fransız sefiri 
gece Parise 
hareket etti 

ikinci Tabı : illi Pjyangoda kazanan numaralar 
1 O uncu sayfamızdadır 

Fiatı 1 KunJ.4 

Bir inglll• gazet~slnden naklen 
Bomada netre~len haber 

Baltıktakl Alman 
llmanlarında 400 bin 
asker tahşid edilmiş 
Norveç Hariciye Nazırının mühim beyanah: Kara 
sulanmıza girmek istiyenlere karşı müdafaa etmek 

azmimizi izhar etmiş bulunuyoruz 

Kiel limanmdcıtı. bir görilnilş 

Roma,~ (Husum) - İskandinav mem-ıİsveç ve Norveç üzerinde muhtemel bir 
leketleri tarafından Almanyaya yapılan 1-tazyikJ meselesini tetkik eden cLavora 
iıracatı durdurmak için, müttefiklerin (Devamı 8 inci sayfada) 

• 
ltalgada qeni ihtiyat 

sınıf farı silô.h 
altına çağırılıgorlar 

Mussolini hava dafi toplarının atış talimlerinde 
bulundu ve askerlere hitaben bir nutuk söyledi 

Roma 6 - Mussolini, bugün Anzio el- yat sınıflarının silfilı altına çağınlması 

vannda hava dafi toplarının atış tallın - derpif edilmektedir. 
lerind-e hazır bulunmu.şttır. Yanında har- Sanayi federasyonu, bilhassa milU mü· 
biye ve hava müsteşarlarile bir çok ge - dafaa için çalışan müesseselerde a.tkerli• 
neraller vardı. ğe tAbl olnuyan işçiler ıırasında uamt 

Londra 6 (Hususi) _ Belgraddan alı-' hir e~ olan Abnan gemisi, yapılan bu Balkanlardaki Fransu sefirlerinin Pa- Talimlerden sonra Mussolini sübayla - derecede fazla mütehassıs işçi yetııtlr -
:nan bir habere göre Yugoslav makamları ihtar Ozcrine harekete huırlanmakta _ r.fste yapacak1arı toplantıya i~tirak et- ra ve ukerlere hitaben yaptığı beyanatta meye karar vermiştir. 
balen Adriyatikdeki Dubravnik limanın- 1 dır. mek üzere, hüktlmetinin davetine icabet modern harbde bava dAfi bataryolaı m·n Bir tebliğe göre bu va:ı.iyet yakında 
c!a bulunan Bloksid yük1 il Alınan cAn- Diğer taraftan ihracat emtiası yOk'ü eden Fransanın Ankara büyük elçiai bdyük ehemmiyetini kaydeyl.ıniıtiı .(a.~.) silAh altına yeni ihtiy~t fıınıflarmın ça -
kara,, gemisine, bu ]imanı üç gün zarfın- olduğu halde Yugoslavyadan İtalyaya <Devanu 8 lnd sayfada) 1 Rcııma 6 (A.A.) - Yakında yeni ıhtı - Qınlmu:ı. ihtimalinin bır neticesidir. 

da terk etmesini bildirmişlerdir. gitmekte olan cıDubak. Yugoslav vapuru, 
Adriyatik sularında dört İngiliz kı uva- İngiliz karakol iemlleri tarafından ya -

ZÖıilnün devriye gezmekte olduğu şayi- kalanaıak, kontrol için Maltaya götürül
aları neticesinde Triesteye hareketi te-- müştür. 

OskOdar ve KadıköyDn 
müstakbel şekilleri 

imar planına aid rapor hazırlandı, Üsküdardan 
itibaren Boğazın Anadolu yaka~ını takib edecek 

asfalt yol 24 metre geniıliğinde olacak 

Sey/Qb mıntakasında 
tahlisiye f aaligete geçti 

Ağaçlara sığınan 40 kişi kurtarıldı, suların istilasına 
maruz kalan Hafik kasabasında 10 ev boşaltıldı 

Amasya, 6 (Hu.wu-,-.... ,._ .......................................... -:"ıım.ıı!~~~--~----llll'!!IP.!mıllJI• 
td) - Btt.gün Sam-
8Wldan kamyonlarlı 

memur ve am.leden 
ml1rekkeb 18 kifillk 
bu- tahllaiye grup1l 
gelmit v& sulann la· 
tilbına maruı: kalan 
yerlerde kurtarma t 
mellyesin baılamlf" 

, tır. Bu arada ağaçla· 
ra sığınan 4-0 kisi 
kurtnnlmıştır. K 

Haydarpa.§a ile Ka~ıköy arasında bulunat1 ve~k olan nhtMn 
(Yazıauıı 4 ~ bulacek•mı&) . 

y' 

tanna ameliyesı • .ı l~!!!!!!~!:~~iliil! devam edilmektedir. a 
Sular hanf suret. 

ta çakilmeğe ba§la--
mıttır. Maamafih halk arasında 
henil.a zail o~tır • 

Seyldb 1mntakcısından gelen ilk 1'eıimlff: Hafik sular alt\nda 
endiıe 1 Sıv88 (H:usuai) - Şehrimize bağlı ka-ı lod<ııwn tesirlle İpslle ctvarındald eh• 

Wardan biri olan Hatikte fiddeUe esen (Devamı 3 üncü sayfadaı) 
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Göbels, Almanyanın 
şarkta korkacağı hiçbir 

tehlike kalmamıştır, diyor 

POSTA 

Fransada muntazam 
teşkilata mensub 19 

Alman hududunda komünist yakalandı 
bir HolAnda devriyesi Paris, 6 (A.A.) - Askeri mahkeme ta-

kayboldu rafından 4 Martta dörder ve beşer sene 
hapse mahkum ed.i~ımiş oıan komünıst 

. meb'usların büyük bir kısmı haklarında 
Amsterdam 6 (A.A.) - Geçen Çar-

şamba günti bir Holanda devrivesinin verilen k~rarı temyiz etmişlerdir. Meb'us 1 

8 Sovyet · Fin harbine 
aid geç kalmış bazı 
ifşaat 

J 

E 

• lar aSken makamlarca gösterilen hususi 1 
Alınan hududu civarında ortadan kay merkezlere sevkedilm. le d.. B ugiınkü harbde her şeyden evvel kul-

Mare~al GKrı"ng de, Fr•nsa ve lng"ılterenı"n lbolduğu bugün if..~ edilmektedir. . .. . . . ış r 
11

:. lan:.hn silahın propaganda .illatu ol -y U u LI L Tr • bu h . Polıs mudınyetı, bir muddettenbcri ıduı:;unu Sovyet Rusya _ Finlandiya harbi_ 

P 
m urg n..oerıer ususta dıyor p · · · r d ki f b 'k ı rd b b · Olonya gibi imhlı OIUnl!ICB)(.lnl Söyledi iki: Bu devriye Svalmen mıntaka· d ar.ısın .şuna ın e a ~~ a a a u ı- ,nırı neticesi, bize. b1:. defa .daha isbat etmlş. 

!f . .sın .8 naların ıç duvarlarına kagıd yapıştırmak Ur. Buna, neden hukmedıyoruz? dlyecekst_ 
Milano _ . . . hududu. be~lıy~rdu: Burada' hudud ı- suretlle komünist propagandası yapan niz. I<'in!an:iıya harbinin neticeleri r.akkm-

Q"ı..._ 6 Alınan propaganda nazırı ısulh teklüınde bulunmuştur. Fakat bun - şaretlerı filan hıç bır şey yoktur vaı - ·· ·· ·· t 1 dk 19 k .. dal:l ynpıl~n ifşaattan diye size cevab vere 
Ouds p

0 
1 d"t li t . · h . . · • u~uncu en ernasyona e sa ı omu- • • 

81 
• . ~ o ı a a gaze esının usu- lar mer:ıkur teklifi kabul etmediler. Çün- mz bir onnan vardır. Binaenaleyh yo- · ti t k'f tmi t' y 1 t 1 kik t billrtz. 

a:nmabırıne yaptığı beyanatta askeri kü her halde Almanyanın imhasını isti- Ju !?aşırmak pek iltolaydır. ms. ~vdı e ş ır. apı a~ a 
1 

a Aradım 9ot zaman geçmediği için iyi ha-
vazıyet hakkında d . t· 1ti' ! . l d Alman d ak k bl r n~tıcesın e me\~ufJarın genış vasıtalara tıruyacakbınız: Fin - Sovyet Rusya harbi 

D
.. emış ır . 1 )IOr ar ı. yanın a anc tc r Jerşemhc sabahı saat 2 de diğer l'k t b' .,ı,.·1ttt b h .. UŞ?nanlarımız Almanyanııı şark ha - hedefi olabilir- Garb devletlerinin Al - b' d . . . . . W• • .. ma ı mun azam ır te~ı a mensu akkında gelen haberler, her&un bir veya 

rekatım • . · . . . . ır evrı~€ evvelkını degıştırmek uzc- oldukları anlaşılmıştır. ımuteaddıd Kızıl orduya mensub piyade v~. 
k 

1 
yaparken Polonyada saplanıp manya içın teşkil ettıklerı daımi tehlıke- re oraya· geldiği vakit diğer deVl·iye Du 1 t 1 k"ğ dl h ya zı.·hlı livanın imha edildiğini blldirıyor 

1 
a dacağına kuvvetle inanmış bulunuyor- ı vi tama.mile ortadan kaldırmak ve mec- den eser bt~lamamıc:tır K.avbolan dev- g·· ,va: darağ. )t·~~~l ırı ant t'af bı. ar tber-ı du. Sovye~ oıdu.su o derece bozuk ve harbe: 
ar ı Alına d p 

1 
d k b . . . .. 't • J - un yerı e ış ırı en por a ı ır ma aa-, d t 1,, .. . . ~ · n or usunun o onya a ay- ur ed'ildiğı bu hanbı sonuna kadar go - riye bir çavu~ bir onbaşı ve 8 askE>r- d ıb 1 k .d. eınez ıa -,e gosterıldl kı birçok insanlar 

Ci'eğer bir anuvaffakiyet elde edebil - tüıımek. Almanlar Faşist İtalya gibi bü - den •taret t. , a ası ma ta ı ı. bu~und!!n yarına Sovyet hücumlarının ke_ 
ltıesi için bir çok avlar lazım oldugwu so"y- ' 

1
' sileceğine VP bu ordunun bozgun vereccğl.1e 

ı " yük bir devletin dostluğuna malik oldu- At ·ı·ı ı z· f ·d hük t.m b 1 ıı eniyordu n;~sma la 3" ·1 .. e· B 1 d aşemı 1 or er rn rı me ege aş ad ar. Vakta ki, bizzat 
fuslu . · ...,'"'1' n. nnnz .. o mı ~o~. ~u- ğu kanaatindedirler. Bu kanaat onun için ır P. 6gra gazefesı• lf V • !! Fin başt{um.ındanlığının taleblle Fiulurıdi _ 

., 'hır rnemleketın 18 gunde duştuği1 - bil yük bir sevinç teşkil eder. (a.a.) - ; h k ı ya hıik.ı.m~ti sulh yapmaya tnlıb oldu. o za-
llü teessüfle görmüşlerdir. Alrruınyanın .. • •. Al k attn11 gezRC9 er m.:ın l;ıln hak!kati de h!ssedllmeğc başlan -
§arkta korkacağı hiç bir tehlike kalma • Gonng ın nutku manyaya yiyece • . ~ dı. Bu vazlyeti daha iyi kavrıyubilmek ı~iıı 
rnıştır. Berlin 6 (A.A.) _ Mareşal Göring, • h Berlin 6 (A.A.) _ o. N. B. ajansı bil- bltr.raf bir Fransız gazetesi olan cOazctte ne 

Gnrbde d~lerine kadar silahlıdır. Ve Polonya h.a:rbinde Alınan hava kuvvet 1 rarı aleyhinde didyor: YL:~ı~nn~v lın buk ımlmevzua ltkatihsbiı; etdtı~I ğlbır 
abluk k d .. d' . .. . . . H't! B 1. d b 1 b' k z n n aş ıca ıs .ırını as e ece :n. 

aya arşı a .muemmen ır. Alınan- lerinın harekatını gooteren filmin ılk ı er er ın e u unan ecne ı ara, Ta ki vaziyetlerin mutalea ve tetk!ıti sıra _ 
Yanın hanbi ikazanacağına hiç şüphe yok- temsili dolayı.sile söylediği bir nutukta Belgrad, 6 A.A.) - Politika ga7.etesl deniz hava ataşelerinin Zigfrid hattını ve 

1
• ındu doğru ııe yanlış arnsmdakl mesareıe. 

tur. Alınan hava kuvvetlerini methüse- şöyle yazıyor: Garb cephesinde bulunan Alman kıtaa -ı ri daha !; ı ölçmeğe cehdetmenın her zaman 
Son haftalard'a, Almanyamn sözdQ sulh na edere'k Fransa ve İngilterenin de cAlm~.yaya yiyecek ihraç ediyoruz. tını gezmelerine müsaade etmiştir. f.aydalı olacağını düşünmekten tnrlğ oimı-

teş~bbüslerind'en çok bahsedildi. Hitler tıpkı Polonya gibi imha olunacağım Bunun mukafatını pek yakında etsiz kal- Ecnebi devlet ataşeleıi yakında bir hu ~ıılun. 
geçen Teşrinievvelde muarızlarına sulh söylemiştir. mak suretile göreceğiz. Yugoslavyanın susi trenle garb cephesine gideceklerdir.! * 

çektiği mahrumiyetler, ablukadan değil, - •. - 1 . cKıııl or1u belki ~an ve Frans!z ııske-

F d d
. 1 Nazilerin iştihasını tat . .. .. d a· F d b .. .. k rı teşkllatlle ooy olçu~emez. Fakat DJ ordu, 

ransa e i . . . . .. mın yuzun en ır. ransa a U"' U t.-c .. cbi mutehnssısıarın tasavvur enebue a neşre ı n ve çtırnaı ve ıktısadı bunyemizde ciddi bo- } ıce.derinc.en daha iylciır. Finlaııdlyada bu : 
zukluklar vukuundan korkmaktayız.. } " t h f İ .. luıımu~ ..,.nn asterı mlışahldler bu n.>ktıı.d.ı 

f 
• ı 1 Belgrad 6 (A.A.) - Yugosla,·yı:ıdd Al- par amen 0 a 3St uınumıyctıe Ittlfuk etmişlerdir. Bu, deme: 

t e Sır ere Y O a Çan man .sermayesi1e ihracat müesseseleri ku-1 Paris 6 (A.A.) _ Framtz matbuatı. Sa- aeğı1cilr kı Kremlmln kırmızı yıldızlı iırka _ 
rulmasile Almanvava yı·vecek dd l . J .. .. ,. d . r ,..ı ~ •1 b' • .ırı mlğll b edilemezler. Bu kıtnnt, cephede 
• " J • ma e erı ı gunu a~un a gız 1 Co;J.'>e 1 e ve me u - gayet iri tevzı edilmişlerdir. Kabl!l • Ll i 

Avru Pa harı
• tası 1 • j ihracatmın artmas•. ~et~ces~nd~. fiyatlar ~n meclisinde de Cuma günU umumi~:- .evknladcdır. Fakat bu, Kızıl ordunu~\:;_ 

m ese esi 1 o .kadar artmıştır ~ı, ı~tımaı muvazene - yaset hakkında yapılacak müzakcrelet'le pı~ma ı.:ıblllyetini isbat etml§ olmak demek 
nın bozulması tehlıkesı başgöstermiştir. 

1 
b~lryacak o'nn biiyük parlfımento hafta- olduğu g?t,ı duşmanının adedce dün olma _ 

- -- sıle meşgul olmakta ve Fransanın dnhi - slle beraber, fırkalarının taarruz knblllyeti 

Reynonun odasındaki haritayı Fransız ve ecnebi 
matbuat mümessilleri tetkik ettiler 

Den l•za/fı harbı• li vaziyetinin bu müzakerelerden aydın- mevcud cJduğunu ve bir kısım Leçl'.lıa•ınm 
da mukcmmellyetini tsbat etmek dcmektır. 

G 
]anmış olacağını yazma.'ktadır. - [Bunrln'l u.ıc;ka Sovyct yuksek kumanda he,} eti 

evşedi . nln tecrubclerden istifade edebildiği ve sev_ 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız ve ecnebi Matbuat mümessilleri bunun An- Alman br-şı<:umandanı l ktılcey.rnı ona gôrc t.unzlnı ve tadil edebıı_ 
rna~buat mümessilleri, İtalyada nahoş bir Sdhhıss'd'an evvelki zamana aid eski bir Londra, 6 (A.A.) - Press Associa- b h • d d 1 dlğinl ls!Mt demektir. Şurası lnkfı.r olun -ı:ıekiP' ı· • b h • gar Cep f Sln e OT U arı maz b!ı hul:!kat.tlr ki Finlundiyada harbin 
v '\,le tefsir edilen ve bazı Amerikan A""'...., haritaı91 oldul<iunu V"" Almanya ıon .. un a. n .. mesel._clcr m. uharririnin te-hf ··-r- ıs ... b t""rtiş ett ı• sor haft...ıl:ırındu muharebe eden SovyeL kııv 
rna ellerinde R.ıeynaud ile Sumner ile RtıByanın yeni h:u:dudlarının mürettib-1 aı:ız ettırdığıne gore, bır haftayı müte- .. • .. vctlert, ı..- harblere işt.lrnk edenlere naıa • 
~ellsin hari> gayeleri hakkında görüş- !er tarafından hatalı bir şekilde çizilmiş cav~z bir zamandanberi hiçbir İngilız ge- Londra 6 - Times gazet~sın:n Rot - ran PC'- ç~k terakki göstermiş bulunuyor _ 
tükleri kanaatini husule getiren Avrupa old'U.ğunu görmilşlerdir. Haritada İsviç-lmısı. Alman denizaltl gemilerinin hücu- terdam muhabirine göre, Alınan ordulaıı iardı. 
harisatını ıgörmeğe davet edilmişlerdir. renin ve Danima.dtarun hududları göste-ı ~una uğramamıştır. Bunun sebebi, de- başkwnandanı general Von Brauchich * 
llir :mecmua tarafından neşred.ilmltı olan riJmemfş oldu~ndan bu iki memleketin nızaltı gemilerinin vazifelerini yapmak- Garb cephe. ini teftiş etmiştir. Flnlnndıy~da bulunan birçok ataşemlll -
bu harita Sunmer Wells ile görüşmekte,. arazisi Almanyaya aidmif gibi görün- t~ karşı1aştıklan gittikçe fazlala~~m güç- Önümüzdeki hafta Hitler general ve te~ıerl MI:\ tereddud içinde bırakan ve bir 
ol Iukle d b l kt d ·~ k • .. 1 . . 1 mana verdlremıyen bir hadıse vardır ı i 

an Reynaa nun bürosunun çekflm111 bir mekted'ir. Haritada Balkanlar bile göste- r e u uruna a ır. dıger as crı ruesa ı e ıstışare erde bulu- nakle dei'i-er Bu h" d'ft s d . . f f- '$ D"ğ f .. .. . a ... e, ovyet or uınrının 
<>ı.vgrafında görülmektedir. rilmemiştir. ı er tara tan, esir edilen Alman de- rıarak Almanyanın mukadderatına mu - bir Şub:ıtta başlıyan ve harbin sonuna ka • 

nizaltı m.ürett<'batının yaşlarına bakılır- teallik karar'ar verecektir. (n.n.) dar altı hnftn devanı eden ve herhangi bir 

Alman ve Fransız 
esirleri mübadele 

ediliyor 
Paris 6 (Hususi) - Harb esirlerini 

rnlibadele etme'k üzere, Fransa ve Al
lllanya arasmda bir anlaşmaya varıl -
tnışt1r. 

İS\·içrede. beynelmilel Kızılhaç ce -
llliyetinin delaletile yapılan bu anlaş -
rn~ derhal tatbik edilecektir. 

-------·----• 
lngiltere ve 
Balkanlar 
T.oııdra 6 (A.A.) - İngiltere ile Bal 

kınlar ara~nda ticaret işlerile meşgul 
olacak olan İngiliz korporasyonu ı 5 
1-H· anda teessüs edecektir. Korporas -
Yo mahalli temaslar~ geçmek üzere 
rni,irrıessiller:ini o gün Balkanlara gön
derecektir. Korporasyon evvela Bel -

Bukreş civarında 
bir ·petrol kuyusunda 

yangın çıktı 
Londra, 6 (Hususi) - Bugün Bükreş 

civann& bir petrol kuyusunda yangın 
çıkmıştır, Yangın etrafa da sirayet etti
ğinden, mühim hasarata sebeb olmuştur. 

Sovyet - Fin siyasi 
münasebetleri 

. Stokholm 6 (A.A.) - Tidingen gazete
sınin yazdığına göre Rusya ile Finlandi
ya arasında S'iyasi münasebetler bu ay i -
çinde tekrar tesis olunacaktır. 

Ruayanın Rfga elçisi Zozefin Helsin -
kiye tayini muhtemeldir. 

Brükselde komünist 
merkezleri araştırıldı 

sa, Almanya, denizaltı mürettebatı bul- -- - - - harbdc •p•·am hayret bir vak'a glbl zikre _ 
makta güçlük çekmektedir. Denizaltı in-,

1 Çocuk ve gençlik edebiyatı dllebılcrt>k olan taarruzlarını nasıl idame 
şaatının da, kayıblara tekabül edecek bir k .. .. h . ett!ıeb!lmlş olıno.larıdır. Zira, bu mıitehas • 
surette devam etmekte olduğu şüpheli- UtUp aneSl sıslar, cayet dur ~lr arazi parçası olar. Kare_ 

. •. 11 berznh. vnsıtnsıle Sovyet ordusunun gerek 
dır. Ankara 6 (A.A.) - Çocuk ve gençuk iaşe, gerek mühinunat bakımından lltmnl 

edebiyatı kütüphane::.ini vücuda getir - edlleml:,ecrğine kant bU!unuyorlardı Zira Sey'ab mıntakas!nda mek, çocuklar ve gençler ıçin yapııan harbcd"n fırkaların adedi yirmi dördü bul. 
her türlü neşriyatı milli terbiye hedefle- muştu. Son günlerde ise, bu miktar (750) 

t~- hıı·sı"ye faalı"yete geçt"ı rimiz bakımından tanzim, murakabe, teş ~in kişiye kad~r yükselmişti. Bu askerin yl_ ~ . . ;yecef;l, mermlı.ı, bombası. falan ve fil:im bu 
vi'k ve hımaye eylemek maksadıle Mı:ıa - dar berzahtan nasıl nakledilebildi? T ki 

(B~tarafı ı inci sayfada) rif Vekilliği, Talim ve Terbiye heyetine Hitının bozukluğu senelerdenberi mute~a : 
Jarda'ki karlar erimiş, Kızılırmağa dökü- mülhak daimi bir büro kurmuş ve· Talim diyen !.ekrar edllen bu ordunun bu muvaf. 
len Kuru ve Koççay ırmakları taşarak Terbiye azasından Reşad Şemsettin Si - fakiyetl göster~esi bir harikadır. Çünkü ee. 
Hafik civarını istila etmi tir. lrerin başkanlığında Ankara Kız lisesi nebi askrri mutehnssıslar, bu dnvan:n. kış 

ş , . .. .. .. T k .. w . mevsiminde halledilebilir bir şey olmadığını 
Hafik merkezi ile Kızılırmak arasın- muduru T('zc~ aş 1.:a~, .~gre~.men ~zı - iddia etmişlerdir. Bugün de, hfılti, bu muci • 

<l:ıki tarla 'ar su altındadır. Merkezde 10 mc İpek. neşnyat muduru Faı,,: Reşıd ve zenin sırrmıı. erememişlerdlr. Finlandiya _ 
e\' tahliye edilmiştir. 1 mekteb müzesi müdürü Hıfzirrahman Sovyet orduları hiç bir zaman ne sllfıhça, 

Eri:ıaa köylerinde Öymen ve Güzel Sanatlar şübe müdürü ne adedre m.iisavi şarLlarlu harbetmlıj değil. 
. . .. .. ., . Cevad Memd'uh Altarın teşkil edilmiş o- ıerdır Bu ıtıbarla Sovyet ordusunu birinci 

Erbaa 6 (A.A.) - Mıslı gorulmernış 

11 
ıb b" f r b sınıf b'" ordu saymak mümkün olmadı~ gl 

der<.'C('<fe yükselen ve tuğyan eden Kel- an u ~ aa ıyete aşla~ş~~· bl kendi.<;i!e mütenaslb kuvvette bir ord; 
kit VQ Y eşiltrmak nehirleri MuUt buku, Al f l . karşısında nasıl harbedeceği de blllnemez. 
Gemi buku, And1ran Ktulçubuk köyleri- maı, ta yan 7.traat Fakat umumiyetle bu ordunun teçh!zatı v• 

· · · · · K ba · · l p 1 d mesellt uzun menzilli (6) pusluk toplarının 
nı ıstıla etm~tır. asa nın §ımalı gar - nazır arı eş e e k t t 'I ld kl ~fil ü tür Büt~ b • 

1
ço es r. o u arı 6 vr m ş • un u 

bi~nde Bogazkesen mevkıinde birleşen Budapeşte 6 (A.A.) _ İtalya zlraı:ıt esbnbdn!l dolayı bu ordunun hatırı sayılır 
bu iki nehir kilometrelerce imtidadında- nazın B. TW:inavi ziraat sergisini ziyaret bir kuvw~t olduğu kabul edilmek !l\zımdır. 

Brüksel, 6 (A.A.) - Brüksel adliyesi, ki ovalan ,bir deniz haline getirmştiir tm...n. ,: d.. kş p t l . Manmaflh FJnla.ndlyaya kıırşı sayı ar!edin 
k 

. i k · e ~ "'zere un a am eş eye ge mış- , 1 .11 -
bir an et ve yınn adar araştırma yap- 2800 dekar rrw!'zr'll ve 4500 d'ekar gayri . den 18.lfade ederek b r sı ndlr gibi hareket 

gı·ı:ıdda i,.e başlıyacaktır. 
Mlitehassısla'r. buna benzer 

şı r ketlerin teessiisü muhtemel 
ğun:ı bildirmektedirler. 

t,ıktan sonra, birçok komünist merkezle- . · d -~1 ist'la t · t' 1 tır. etmek !st"mt-sl, büyük bir ordu karşısında 
.dığer mezru arazıyı . e :JWar . 1 . Ae mış ır. Diğer taraftan Yugoslav ziraat nazırı bir ha!a olabilir. 

oldu - ri me~·an~ çıka.~şt.ır. Bu merkezlerde Alınan tedıbırlerle su ıstLlasına uğrı - Cubriloviç ve devlet nazırı Konstantino- 1 Men:n:ıf!h bu har.bin neticesi, Sovyetler1n 

A1man - Be1çika ticareti 
Brlikc:el 6 (A.A.) - Almanya He 

Belçika arnsında ihracat ve ithalat kon 
t~njanlarıııı tesbit etmek üzere bugün 
iki torsf murahh~ları arasında Brük
seklc müzakerelere başlanılmı.~tır. 

Fransa - İsveç ticareti 
Stokholm 6 (A.A.) - İsveç hariciye 

nl'zareti umumi katibi Boheman tı:ıyyare 

ile Parise hareket etmistir. 
Bu seyahat, Fransa ile Isvcç arasın -

da yapılmakta olan ticaret müzakerele • 
l'ile alllkadardır. 

Actfon ts~'.~de~ı. gızlı gazete, _Ya_zılıp ha- yan köyler halkı civar köylere ve çadır- viç akşam üzeri Budapeşteden Belgrada bir ordu sahibi olduklarını isbat eWlt gihl 
sılmakta ıdı. İkısı maruf komünıstlerden lara yerleştirilmiş Kızılay tarafından hareket etmişlerdir. fırkalarını~ ~da cesaret ve kuvvetle harbet-
olmak üzere !5 ki~ tevkif edilmişti?'. 1 kendilerine ekmek şeker gaz peksimet Alınan, İtalyan ve ziraat nazırları ta- tiklerin! ~os.ermiştir. Bu hakikatlerin tama. 

KAhta adliyesinde asiiye teşkilatı 
ihdas olundu 

te,·zi edilroistir. İnsin ve hayvan zayiatı d h lh . men gos erllememiş olması, Sovyet taarru. 
• . . rafın an emen emen aynı zamanda zu başladıktan sonra Fin cephesine ancak 

olmamıştır. Ayrıca temin edılen kaylk- yapılan bu ziyaretlerin dôrt memleket a- lld Amt>rlkan ajan.4'ı muhabirinin gltıneslne 
!arla evlerden ~şya ve _er~~~ ç~karılması- rasında bir ziraat antantına yol açacı:ığı m:isaadc edilmesinden ve hele 11 Şubattan 
na ve köylülcnn her turlu ıhtıyaçlarının lıakkındaki intıba teeyyüd etmemiştir. sonra cephede hicbir gazeteci ve muhabirin 

Kahta, (Hususi) - Uzun bir zaman teminine çalışılmaktadır. bulundurulmn.masından ileri gelmişUr. BU • 
sulh hakimliği ile idare olunan KAhtada --- Bir Holanda ticaret heyeti hnM:ı bir çok gnzetecııerin cephelerden çok 
vaki olan müracaatlar üzerine a~liye teş- Eski Y ugosla V Başvekilinin p • . • - uzak olan Helsinkl'de kalarak rivayetlere . arıse gıdıyor ml\stenld haberler vermeleri. harbin haklk1 
kilatı ihdas olunmuş ve hAkimliğe Y.'ini- gazetesi müsadere edıldi L h . 

6 
(AA) D . h . . çehres!nt bambaşka bir şekllde göstermistır. 

kc hikimi İbrahim Etem Akal ve kaza a aye · · - enız arbının Bütün bunlıut. rağmen asker olarak dünva-
müddeiumumillğine de Bozdoğan sorgu Belgrad 6 (A.A.) - Eski başvekil Sto- ortaya çıkardığı ticaret meseleleri husu- nın hiçb:r neferi Fin askeri kadar zekl, ta • 
hakimi Abdurrahman Utkun atyin olun- ' yadinoviçin teşkil ettiği partinin gazete- sunda Fra0S1z hükOmeti ile bir anla~a- haınmUUU ve mücadele kablllyetl üstün va_ 
muş, vazifeye ba.}lamışlardır. Halk ve si bugün matbaadan çıkarken bütün niis- ya varmak üzere bir Ho!Anda ticaret he - sıfta olnmaz. Şayed bu ordunun el1nde ayni 
köyHi kazada a!!liye te~kilatınm yeniden (halan hükumet tarafından mtisadere e - yeti Pariste öpümüzdeki hatta müzakere- vasıfta ClOOl bln asker. da~a olsaydı, Fin • 
kurulmasından memnun olmuştur dilmiştir. !ere başlıyacaktır. (Devamı 8 ıııcı sayfada) 
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( .Şehir. J Baberleri -
;·, k ·· J .,I ,.,. k ·· ·· KömDr nakliyat tarifesi vs uaar fiti n.aaı ogan hakkmda tetkikler 

müstakbel şekilleri tamamlandı 
imar planına aid rapor hazırlandı, Üsküdardaa 
itibaren E'oğazın Anadolu yakasını takib edecek 

asfalt yol 24 metre genişliğinde olacak 

Üsküdar, Kadıköy ve havalisinin imar 

planı raporu hazırlanmıştır. Yakında Ş~ 

hir Meclisine sev'kedi1ecektir. 
Plinda, Kadıköy iskele .meydanı açık 

pllnda bu iJ hüıkimi:etin takd'irine bn·a

lJı::ılmıştıL Belediye, liman olacak yerler 

hakkında evvelce mtitaleasını bildirmiş 

olduğu.odan İstımbuJun liman yerini hü-

bırakılm~tır. Burası tanzim edilecek, kômet tesbit edece'ktlr. 

modern bir meyd'an ihaline konacaktır. 

Kadıköyie Haydarpaşa arasındaki rıhtım 

genio::1etilecek. evlerden bir kısmı yıkıla
rak ~'.cud ~ler bahçeleştirilecektir. 

Altıyo1 ağz1 ufak bir meydan halınc ko
nacak, bir kısım dükkanlar istiml!k edi

lerek yer:l:eri meydana inkıltı.b edecektir. 

Üc:kü.dar camisinin etrafı tanzim olu

nacak, U.sküdar kazuı dahilindeki bütün 

ana yollar iskele meydanına açılacaktır. 

İskele meydanından amuden uzayacak 

bir yol I>Oğancıfo.n kıı.tettikten sonra Ka-

racaahmt!de çıka~aktır. 

Şemsi~da bina iıı.sasına müsaade o-

15 Nisandan sonra tatbik edilmek üze
re haZJilanacak olan yeni kömür nakli
yat tarifesi hakkında tetkiklerde bulun
mak üzere Münakalat Vekaleti tarafın

dan ;Şehrimize gönderilen deniz nakliyat 
fen heyeti azasından Nejad Atsan, bir 
haftadanberi İstanbulda yapmakta oldu
ğu tetkiklerini ·bitirmi_ş ve Mıntaka Li
man Reisi Refik Ayantur ile birlikte diin 
akşam An'karaya hareket etmiştir. 

Nejad' Atsan ve Liman Reisi kömür 
nakliyat tarifesi hazırlığı etrafındaki tet
kiklerinin neticesini bir raporla Müna
kaJat Vekaletine bildireceklerdir. 

Bu raporlar yarın Münakalat Vekale
tinde top1anaca:k bir komisyonda tetkik 
edilecek, bu kontisyon Türk limanları a
ra.!nnda yapılacak kömür nakliyatına 

mahsus ücret tarifesini hazırlıyarak. ko
ordinasyon heyetine takdim edecektir. 

Haydarpaıa lisooi civarı tanzim oluna- lu:nmıyacak, buırada ıSpOr sahası ve yeşil Şehrimizdehi amnatörler de, yeni kö-
cak, bur.ada müteaddid meydan ve spor saha meydana getirilecektir. Bülbülde- mür na:kliyat tarifesi etrafında bazı mü

aahala.n yapılacaktır. Karacaahmed m~ resi civarının da ye§'il nha olarak a)'Tıl- talealannı ihtiva eden bir rapor hazırla

zarlığı bira-z daha genf,fletllecek, bir kı- ması kararlafID1şhr. m~lar ve Münakalat Vekaletme gönder-

sım arazi meuırlı~ ili.ve edilece'ktir. Üsküdardan itibaren Boğaziçinin Ana- mişlerdir. __ _ 

Haydarpa~da yapılması kararla~M dolu yakuını katedecek: ~rol asfaltı ola

modern limanın inşası hakkında henüz ra.'k: yirmi dört metre genişliğinde yapıla

biçbir malılmat mevcud olmadığından, caktır. 

Dun muh~m 
miktarda ihracat 

yapıldı 

Et fi~tla rı .ın 
ucuzratılmasına 

ça~'şıhyor 

A ~rtı"' anlarda 
' 

y p,lacak sı ğı naklar 
Şehrimizin üç veya daha yukan katlı 

beton ve kargir apartımanlannm alt kat
larında buralarda oturanların istia bına 
kifayet edecek büyüklükte parça Ye gaz 
tesirlerine karşı bir veya mıü.1.eaddid s1ğ1-
naldann bina sahibleri tarafından bir bu-

Çelcyadan fehriınlizdeki ihracatçılara Belediye tarafınden piyasada yapılan çuk ay zarfında yaptınlınası vilayetçe 
~elen mektublarda bedelleri altın dövlı- tetkikleırden sonra .:>n haftalar zarfında kazalara tebliğ olunmuştur. 
1e ödenmek tartile yapak gönderilmesi et :tiatlımnda görülen 'Yükselmede celeb- KazaJar:m fen heyetlc-ri bu gibi meba
istennıektedir. Bu memleketle olan t icart 1erin :mü.~ oldu."klan 'llnlaşılmıştır. Ka- niyi kısa bir zaman zarfında tesbit ede· 
rnünasebatmm: klering hesablarının ta- J;B.blık lhayvalmm köylüniin elinden mü- rek vMıyete tevdi ede<!ckler ve mebani 
ma:mlanmış olması dblayısile durmuştur. said şart1arJa alan celebler, bunları İs- sahiblerine kayımakamlarca sapılacak 
Vaziyet böyle olduğu için bazı ihracatçı- tanbula getirince fiatlarını yükseltmek- yazılı tebligatı rnüteakıb faaliyete geçil
lar .mahdud miktarda mal göndermekte- te, toptanc:rara satmaktadırlar. Celebler miş <0laca'ktır. 

dirler. Bu cümleden olarak dün de bir ise aksi iddiadadır. Onlara göre, seylab-
1 

Müddetin hitamında tesbit edilmiş o
parti J.sbk eevkedilmiştir. lar, zelezeler d'olayı.sile kasablık hayvan- lan apartıman ve evler vilayet pa"'if ko-

Beş mılyon elli bin liralik anlaşmaya ların a~di azalmıştır. Ge~en Eene,er bu runma komisyonu azaları, kaymakamlar. 
mukabil Alrnanyaya da ihracat devam mevsimde et fiatlarının tenezzülüne se- nahiye müdürleri ve emniyet dmirleri ta
etmekte<l'ir. Dlin de Almanya için yeni- beb olan mühim amil, kuzu müvaredatı- rafından teftişe tabi tutu1acaktır. 
den 183 bin liralık tütün ve 8 bin li.raıık nın başlamış olması idi. Halbuki seyHib Evlerinde s1ğınak ol.maya müs.aid bod
ayçiçeği küsbesi gönderilmiştir. ve zelzeleler yüzünden bu sene gelen ku- rum, mahzen, dehliz gibi mlisaid yeri b!.l-

Ramanyaya ihracat hararetle devam 
zu miktarı azdır. Şehre bol miktarda ku- lunmıyan vatandaşlar bahçeleri varsa 

etmektedir. Bir gün zarfın~ bu memle- zu getir.ilemediğinden ha1k koyun etine bahçelerinde, yok ise mıntakasırun polis 
kete 31 bin liralık palamut ve ihülasaS'l, ğb t .. t -ı·te 1.... •• zd k r amır' ın· e müracaat ederek onun göstere-
18 bin liralık zeytin, dört ·bin liralık su- ra e gos erm\:A · vLt yu en oyun ı-

atları bir tür.lii düşmemektedir. Beledi- ceği mahalde siper sığınak kazmaya 
~am ve bir hayli de sanayide ku11anılmok mncburdur. ye, fiatların normal hadde inmesi için ,-
üzere balılq1ağı ihraç edilmiştir. 

gayret göstermektM:ir. 

Nisu 7 

Açık Eksiltme İlanı 
Pendik Bakteriyoloji E:ıstit~sii M~dürl:iğünden: 

Muvakket tmnlnat Tahmin edilen Cinci Mlktan Beh~r başı.n Beden sikletinin 
mlktarı azami bedeli baş ayakt-a sıkleti ayakta ~ner kilo 

lira lira Kilo 

'için muhaınme,. 
bedeli 
Kuru~ 

300 4-000 Öküz 25_40 300_400 .2.5 
1 - Yulirıda yazılı 25_.a ba§ öküz açık eksat.m~~·e konulmuştur. 
2 - Eksiltme 18/Nl.san/1940 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 de İstanbul Ca • 

b.loğlunda Ytikaek mektebler muhasebeclliğınde y:ıpılaca'ktır. 

il - Her hayvanın sıkleti ayakta 300 k:ilodan a~ağı -ve 400 kilodan )'Ukan olinıj·acaktır. 
4 - 'Eksiltme ayakta 1kllo üzerind~n hesab edilerek yapılacaktır. 
5 - İşbu ebiltrneye girmek istiytnler hergün Pendlkte müessese müdürlüğüne müra

caatla şartnamesini görebilirler. Ve eksiltmeye girmek :!.stlyenler yukarıda yazılı mıı. 
ayyen gün ve saatte 124110• numaralı kanunda yazılı şaı:tlar dab!Unde tcminatlarlle 
yukarıda .sô:di geçen muhasebecilikte te_.oo-ekkül eden Pendik bakteriyoloji enstitüsli 
sa.tın alma komisyonuna müracaatlan. ıc2591ı> 

. --------------
Doktor Aranıyor 

Zonguldak M1nta1cası lkt sat Müô~rı ··ğünden: 
İ~ mük-elleftyeti .şubesin·ln Z<>ngu'ldak, Ereğli. Devrek. BarLın kaza1arile Çaycuma na

hiyesinde nzite görmek üzere beş do.k:tora ihtiyaç vardır. 
Kendilerine seyahat ~vmtyesinden ba.şk.a ayda (250) lira ücret verilecektir • .B:ı vazi

feye talib ola.nlaxoo bulwıdukları mııntakanın m~r.Y.ez ve köylerinde sıhhl ve i;tlmal 
yardım lşlerlnd~ çalışacak kabiliyette ve faal elmaları şarttır. 

Istekliler1n 20/4/940 tarihine kadar hal tercitnıesini, fotoğraf, diploma tarih va nu _ 
mru-asını muvazzah adresile beraber Zonguldakta İktısacı Müdürlüğüne veya Ankarada 
Iktısad Veklletine göndenneleri. '('2652) 

ıı----~--------------------------ımm• Türk Fi 'mciliğinin Son Harikası 

VILMAZ Ali 
Reji: FARUK KENÇ Eser: VALA NÜRETTİN 
Baş Rollerde: SUAVİ 'l"EDÜ - REFİK KEMAL - NEVZAT OKCUGİL • 
FERİDE CANAN - CELAL ÇAGDAŞ - .Müzik GREGOR VE Orkestrası 

Dans: İspanya güzellik Kraliçesi: LU'CİA LA BELLA 

YILMAZ ALI: 

YILMAZ ALI: 

YILMAZ ALI: 

YtLMAZ ALI: 

YILMAZ ALI: 

YILMAZ ALI: 

Ancak en mükemmel Amerikan 
filmlerile mukayese edilebilir. 

En müşkülpesent meraklıları 
bile takdire sevk edecektir. 

En son film tekniği, en nefis eser, 
en mükemmel reji ve Türk zekası mahsulüdür. 

İstanbulun güzel manzaralı, kibar salonları 
ve korkunç batakhaneleri içinde cereyan eder 

Merak ve heyecan, aşk ve zevk, JnÜzi.k ve 
raks, neş'e ve kahkaha mevzuudu:r. 

Türk zabıta !ku_vvetinin modern teşkil.atının 
bilfiil iştirakile çevrilmiştir. 

Prodüksiyon: Halil Kamil Film Stüdyosu. 

Ö nümüzdeki 'T' A TIC'•M S.. d 
cuMA günü .ı rt.11.Jl ınemasın a 

, BUGÜN SUMER Sinemasında 
Goreceğinız ve en bnyıık 3 Fr .. ns1z Artisti 

VJCTOR FRANCEN - HARR Y BAUR 
ve ANNIE D lJCA UX'un yarattılıları 

v 

T APTIGIM KADIN 
İngiltere için 100 bin Hralık afyon., . 

Diğer -taraftan ka.!lablıır ellenin üzeriFransa için 20 bin liralık tütün satıl-
,..+ ne koymak mecburiyetinde oldukları e-

rn""i.ır. p 
Kıymeti ·, bı·r adl"ıyecı·m·ız Fransız şaheserinin buynklüğü, tıissi ve kuvv tli Feerik maeemltm 

itibar.ile seyücilere beycc.rnn iki sa~t yaşatacnlctır. 

f 
Bu filmde bUttln k .. bramanlıklar ve bntün aşk tasvır edilmektedir. 

Bu • • ;· kad ·h t d tiketler.i d'e kaldı:cmışlardır. azarhksız araaa ~ımuıye ar ı racı mu a 
o1nuyan bir madde olarak Belcikaj•a 2001 satış kammu.na :mınanı olan ve fiat'Uırın 
bin kilo galvaniz saç kırpıntısı gönd~ril- 'kontruhma ırnkan bırıı.krnıyan bu hare
miştir. ket alakadarların nazarn dikkatini celb 

Şt>hlr l~ler! : 
etmiştir. 

Perakende sat'lş ~1erini kontrol Bele
diyenin ıistigal mevzuu dahilinde olchı· 

Belediye itleri .mevaıd rr.emnrlarla ğun<lan kanuna ay:kın har-eket edenler 
tedvir edilecek hakkında Bc1ediyece takrbata geçi1ece1t 

Dün. B ledi d d . . . .J·· 1 . . ve yalmz bu sebcfu dahi kaı:cıb~arın ceza-e ye e aıre mu-'"'ur erının . . . 
· ,_,_, ile ıl la tıd k dr . 1andırılmasını ıcab ettirccektır. 
iştın:ırı..ı yap an top n a a o ~-
lcri konuşulmuştur. U!JO senesinde mün
hallere yeniden tayin yapılrnıyacak, iş

ler mevcud memurlarla tedvir oluna
caktır. 

Pasif konınma mütehassısı gaz 
tankla-ın1 tetkik etti 

Amiral Muren ,şehirdeki dünkü tetkik
leri as.nasında Çubukiuya v:e Sütlüceye 

Kiiltilr iş -eri: 

O. ta ıo 1rnl dircktfubri bir 
topla tı yapacakh~r 

Şehrimizdeki orta dereceli okul dırek
tör leri. önümüzde'lci ıcama günii 'Maar.if 
Müdih'ü Tev-fik 'Kutun reishğinae K1Z 

gitmiş, gaz tanklannın havadan korun- , lisesinde bir toplantı yapacaklardır. Bu 
ına tertibatını görmüş, 'bilahare raporu- toplantıda orta derece_1J okullara aid 
nu hazırlamak üzere İstanbula dönmüş- muhtelif m€'Scleler görüşü1ecek ve '-faa
tür. rif Ve'kaletlne ıbıldirllmesi jcab eden hu-

1sviçre ve Holanda ticaret 
anlaşmaJa.- ı uzatıldı 

suslar tesbit olunacaktır. 

inhisarlar.da.: 

V ~zil 8 başında ve al etti lillveten: EKLER JURNAL son dUnyıı ve harp haberleri 
BugUn sa t H de tenz lati.ı m~tineler 

Merhum Suad (ortada) 

1sta:ıbul adliyesinin liyakatli genç ha
kımlerinden sulh hakimi Suad, evvel.ki 
gece evinde mahkeme evrakı üzerinde 
çal~ırken, vazife başında sektei kalbden 
vefat etmiştir. 

Son zamanlarda, saltıhiyetıe Beylwz 
müddeiumumiliğini idare eden merhum, 
adliye muhitimizde kendisini çok ~v

d'irımişti. Ölümü, Türk adliyesi he:.sabına 
bir kayııb<hr. 

Cenazesi dün adliye erkanının, dostla
rının ve hir jandarma müfrezesinin işti
raki.le, Bakırköyündeki evinden kaldırı
larak, Bakırköy aile kabtistanına defne
dilmiştir. 

I========= 4 L$ •:a: 
, 

UGÜN TY R O N E POWER 

iPEK HENRI FONDA NANCV 
S nemasında KELL Y gibi 3 buyuk Yıldız tarafmdan 

Harikulade bir surette yur, han 

SEViMLi HAYDUT 
Bü yük heyecanl!ll' - HarlkulAde :macerular - Nefis bir Aşk ve SergUzeşt 

pbesed Frans1Zc.ı sözltl ve renkli 
Filme ilave olarak FüKS dünya haberleri ve Balkan Kır Koşusu 

DlKt\AT: Filmin munl•ığu dolayısiyle seanslar il • 2 - 4. ~5 - 6.30 ve 9 da 
Gece t emsilleri için yel'lerinizi evvE'lden aldmnız. 

Bug.lıı 

SAKARYA SINEMASINOA 
Gttyet güzel bir < şk roınanL kuvvetli bir Frnnsız filmi (PARlS SOIR) in 

birinci mükafatını kazandı'ğı aşk romanı 

AlOHA, SEVDALILAR CENNETi 
Baş Rollerde : 

Merhuma Ailahtan rahmet dilerken, A E 
31 Martta müddeti hi1'a.m bu

1
an ııe ailesinin ve ımeslektaşlarmın teessürleri- JEAN MURAT - DANIELLE PAROL - AL RME 

feShedi1erek yeni bir anlaşma yapılması Bira ve -rakıy.a yııpılaak nm nn~e~i~ş~tir~a~k~e~d=er~i:z~. ••••••---~===~ıs:t:an~b:u~l~j~a~i~lk~~d~e~fa~ .• B:ug~O~n~~s:n;"~t ~1~1 ~<~le~t:en~z~i~la~t~lı~m~a~ti~·n~e~-c==~ kararla.şan Türk - isviçre ticaret anlaş- Ifükftmet tarafından, bazı vergilere .ıııl 
mas:ı müzakereleri henüz neticelenme-! ve inhisar mad'delerine zam yapılacak 
rniştir. zarnı .için !ıazrr.lanan kanun projesi ya-

Bu sebeble eski anlaşmanın müddeti Jcında Büyük Millet Meclisinde müzake-
31 'Mayıs tarihine kadar temdid edilmiş- re <:ılunacaktır. 
tir. Tahminlere göre proje kanuniyet 

Ayni suretle H ol.anda ticaret anlaş- 'kesbettikten ısonra halen 16 kuruşa satı
rnası <la l .ıMay.ı.s tarihine kadar uz.atıl- lan ŞL'?C biralar '20 kuru~ çikanlacak, 
mı,ştıır. l\fü:za."lnereleııe La.heyde :t.arafey:n .rakı ve şarap şişelerine ae büyük1üklerl
murahhaslan arasında devam edilmek- ne göre 5-10 'kuruş a-raımıaa zam yapı-
t cdir. lacaktır. 

Bugün TAKSiB Sinemasında 2 büy :ik filrn birden 
1) JACKl'C COOPEft • FRED BARTHOLOMEV 2 ) Arz uyu umumi Ozerina 

Alayın ·çocukları ABDüLVEHAB'ın en buyuk zaferi 
Aşkın GOz Yaşları Filminde 

lstanbulda ilk defa 
Seanslar: 10, 15 - 2 - 5,4.5 ve 9,30 dn 

Tilrkçe sftzlü - Arabca şarkılı yeni kopya 
Seansl ar: 11,50 - 3,35 ve 7,:w de 
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ar ce esin e 
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! Em.ekli general H. Emir ~rkilet ! 
~ '' Son Posla " nın askeri muharrırı E 
: _ .................... --.................... ·------···· __ .................................. ······--· --... ··---

117!:!.. arb c~hcsinden m.aksad Belçi

~ ka ile Isviçre arasına sıkışmış 
ve Majino ve Zigfrid hatlarile iki taraf
lı tahkım edilmiş olan muharebe cep -
hesidır. Bu cephenin doğusunda ~lm~n 
\ne batısında müttefik Fransız - lngilız 

ordulan kur§ı karşıya yarı bir sulh ha • 
yatı gostcriyorlar. • 

Müttefikler, sekiz ay evvel, Alman -
lara harb ilan et.mişlerdi; çünkü is.tik -
ıaı , e tamamiyetini garanti ettikleri 
Lehistan Ahnanlann tecavüzüne uğra-

• 
lı __ H_1_m._eı_er __ K_•_rp_n_n~d-• __ J 

Geri istanbulda 
cGeri İstanbulda>, bir sabah refiki-ı Şe~irde bir tek eğlence yeri bubn.4 

mi'7.4e çıkan ~ oo satırlık bir yaı.ının madıgı~dan 1:11? . . . 
1 h dı R-.Jt.:l-1-~- '"'--'iba istan . Taıtsundek:i gazınoyu açmak ıçın ser ev asıy . =.lll\..ll.luz. ... "'° . b. · b. t ı.. 

bulun han · eriliğinden bahsediyor _ aylard:r hıç ır sennayemn ır ~e., -
d ? gı g büs yaom:fk arzusunu göstermed1ğin -u. ., 

Y · J f ltl h · d'><er den mı. 
em yapı an asa ar arıç. ·6 B' k kakların g~eleri ışıksız ol-

bütün caddelerin kaldırımları bozuk v ırço 90 

dugundan mı? olduğundım mı? Lokantaların pisli-ğin<l'en mi? 
ŞPhrin birçok yerlerinde;i mahal - Çocuk bahçesi yapılması her. zama.n 

lelP.rm ~<1klmsızhğında.n mı· mevzuubahs olduğu halde henüz hır 
Bir türlü -bir şekil verilemiyen F.mi- tane bile yapılmamış olduğundan mı? 

nönü meydanından ml!? Daha ne bileyim aklıma neler neler 
İki üç günde bir bozulan köprüler - ge1medi: 

d'en mi? - Ac;ıb.cı hangisi dedim. 
Kcskoca şehirde derli toplu bir tek Ve havadisi okudum. Meğer bu cge-

'itvR tro bin.ası bulı.uunadığıından mı? ri• bac:;ka .. geri> imiş. 
· İşliyen otobüslerin dünya şehirle Bir Amc:rikan tütün kumpanvası -

rind'en hiÇlbirinde görülmemiş ucube - nın müdürü ole'lln cGeri> İstanbula gel
ler olduğundan mı? m·ş, ga1etede buna dair yazılan hava

.. ar· k Cfu. l üzerine: 
Haliç vapurlarınm artllk tekau u Geri İsfanbulda> serle\nhası konul-

y~•:::ına gelmiş olduklarından mı? 
~ muş. 
Tramvayların kapılan. pencereleri 

bozuk olduğundan rn1? 

";,~~ ttefikler Leh;.tana doğrudan doğ- ' r- Bun 1 arı b: ı ·ı yor ıı.ıya hır yardını tcmın etmek için Sov- L. ., 
~·et Rusyayı i:knaa çalışmışlardı. O ta -

rfıhte Almanya ile Sovyet Rusyanm a - 2.000 kilometre yUrUyen kadm 1 e.ronz dev~~nden kalma mezar 
u idiniz? ~ 

ı-ası 0 
kadar bozuk idi .ki Lehistanm bü- Bin dolar bah _ ~ Insanların ol - ~ 

~k şark komşusunun, ":!manya ~ley .. - ': · dük.ten sonra tek 
·ıt ı uç se giren bir genç hinde olarak., Fransa ve Ingı ere ı 0 1 rar dirildikleri Vt: 

ı kadın Lo.ng - s -lü bir ittifak ~dctmesi pek ko ay ve yemek .'-'edikleri i-
l landdan Tampava .r hatta bir gün mese!esi telakki 

0 
unu - tikadı pek eski -h

"km kadar olan 2000 Y'Ordu. Zaten Sovyet Rusya u en dir.Rusyada Orsk 
d. kilometre mesa -·Fcansanm bile müttefiki i ı. e\·aleti yak!nlann 

k 1 
feyi yaya olarak " Bidayette pek mümkün ve pek 

0 
ay da bir demir yolu 

İ ·'ak M ·· h tt d b. z..-ı katetmış· tir. Bu se k göriinen Fransız - Rus - ngiliz ittif 
1 aııno a ın a ır ga "'H • • • • • • • ~ için h'.lfriyat y.apllırken görülen is e 

her şeye rağmen, olamadı, çünkü evve- Fakat hakikatte geri> cephesinden Le J imkAnları ancak Leh~a~dan avde:. ~~r~- yahah bıtır.digı zaman on beş ktlo z." - leUer bu itikadın ne kadar eski oldu 
ıt Lehistan, kendisine yardım için olsa histana yapılmak istenen bu endirekt ların~a me~c~ olabilirdi. ~ak~t gor~lu- yıflanuşbr. Ve mahkemeye _sevkedı~e- ğunu ortaya çıkarmıştır. Alimlerin tet
da Rus ord'Ulannın kendi toprakların - • d mın hiç b'r fiili tesiri görülme - yor !ki her ilı::ı taraf ta kendilerıne musa- rek kendi h<ıyatını tehlikeye koydugu kiklerin'? 2öre bunlar bronz devrin 

4 
, . :Yar ı • . lın !'dan .. t f"kl · Al- ~ 

dan .geçmeler.ine muvafakat ~ıyor- mişti. Çünkü müttefiklerin yapb.~lan id 
0 ~ fır.sa.Ua - mut e 1 eı için r 5 dolar para cezasına ... mahkum den kalmadır. Bir daire şeklinde gö -&.ı. Ikinc.i.si Ruslar, şiıı:nalden bır Al- hareketler .ci<idt ve kuvvetli değiWıler. 1 manlann Lehıstanda meşgul ~lduklan 

1 
t . mülmüşler. ve or:talarınaı bir kuzu ko-

man hareketini önl~k. için küçük Dal Eğer müttefikler, Alm.anlar gibi, vakti- ı bir sırada~'. A~a~lar da Lehısta~dan o muş ur Jf. rıulınuştur. Bu da o zaman bir günde 
tık devletlerinin ımıuttefıkl.erce garanti le hazır ola-bileydiler, Alman ordu!:ll avdette muttefıklenn harb haz.1rlı~l~rı- öıenler:n ayni yere gömüldük.lerinf 
e.ııın.eıerini isteıni§tL ~u küçü_k devıe~ henüz büyill< ıa.mııe Lehistanda meş. - nın henüz _tama'." ~sınd"'.' - ıstıı •· Bi sik le ile giden ve ya ya y ü r Uy en gö;termektedir. 
ler ıse Almanyanm düşman~ıgını cel. guiken, Zigfrid hattının münasib bır de etmemışlerdır. Çünku bakıkatte ~u 1f 

!>etmemek ve hem bu g~°'.'tı balı ane~ı- parçasına şiddetle taamız eder ve bu -1 fırsatlar yoktu. AlmanJar. Le1us· Bir bisiklet mühendisi, yokuş, iniı ol- Li n d b ) rge V 9 r j ! 8 R he d j V 8 le r 
lo Rusyall'11 evvelden bır ışgal hareke· nun neticesinde, hattı yaramasalar bl· ı tanda Jlleigul iken muttefıkler ve mamak şartile ayni mesafed• b!sikleUe Meşhur tayyareci Llndberg Amerika 
<tn; mimi ohnak '?'ak.sadile bu garanh- le, ağlebi ihtima'. Alm"f'arı LehIBtan • bilhassa İngili7.ler henüz harb. haur de- giden bir insanla yaya giden bir insanm AlTUpa UÇU<WlU muvaffakiyetle bitirdi· 
>"! ıstemediler. lng.ıtere ""' Transa ga • dan kuvvetler celbine mecbur edebilir - ğildiler. Lehistan seferınden sonra da Al- yorgunluk derecelerini hesablamış. yaya ği zaman kerıdisffio 1743 hediye verilmit 
rantı istemiY"n'eri -ıa garanti etmek !erdi. . rnan o>'<fula1'run Majinoya tauruzların· giden bisrkletle gidenin hissettiğinin üç tir. Bunlann çoğunu nişan ve madalya. Yohınu tutmadılar. Filvaki müttefikler için Alman Zıg - dan bir fayda çıkamazdı. Bunun sebebı, . 

1
. f . 

1 
gunluk hissediyormuş. Jar teskil ediyordu. Al Rus 1 • kA . 1 d·ım· mıs ı az a yor ... Halbllıki tam bu sırada manya - trid hattını 2J0rlıyarak yarma.{ ım an bu hattın kuvvetli surette ışga e ı ış ............................. ~···· ............................. -···~·············--··· .. ••••••••·••••••••••••·•·······••· 

lara Lehistanın taksiımile Baltık denizı- ve fırsatı Alınan ordUS'Ul1un Lehistanda bulunmasından sarfınazar, gerisinde Al-
nin doğUSUıild.ak:i ·bütün emellerıne mü - meşgul olduğu sırada mevcuddu. Alman man ordti..~na muadil bir Fransız ordu-
2aheret vadettiğindıen muhal :ıannolıı - ordulan Lehistan işini çarçabuk bitire- sunun mevcud olınasıydı. 
nan bir ş.ey emrivaki oldu; Alman ~ Ra.: rek gavb cephefilne döndükten sonra bul Elhasıl şu veya bu tarafın Majino ve
ademi toeavüz paktı .. fakat, ~ .cad~Jnı fırsat artık geçmiş ve kaybolmuştur. Ni ya Zigfridc taarruz ederek bu hat1an 
tecavüz. olan bu pakt hakiki hır ış bır - tekim A~ırnan topraklannm bazı yerle - yarmağa teşebbüs etmeleri sekiz ay ev
H&i paktı olmuştu.. rirıi ~gal eden müttefik öncü kuvvetle- vel olduğu gibi bugün de varid değildir. 

İşte bu yüızden, Lehlilere doğrudan ri hemen Majinoya çekilmişlerdi. Çün - İstikbalde ıbunun olup oJamıyacağı da 
~oğruya yardım imlkanı, müttefikler i - kü bir müstahkem hat yarıldığı takdir - bilinemE>z. Bu hatlara taarruz teşebbüsü 
'in, ortadan kalkmış hatta bu zavallı de bile, onun gerisinde hasmın müte - ancak bir tarafın dahili sarsıntılar veya
becibalıt millet iki taraftan tecavüz, is - harrik. ihtiyatları bulundufp müddet.;e hud da ihtivatların baŞka semtlere gön
tila ve taksim olmak felaketlerine uğ - herhangi kat'i bir muvaffakiyet elde et- derilmeleri ~yüzünden ehemmiyetli su
l'amıştı. Çünkü Lehistanın garanlan mek kabil olmaz. rette zayıf1,amas1 halind~ kabil olur. O 
Fı·ansa ve İn.gilterenin Le.histanl~ ~ra- Le~t~n har~i ~nasınd~ ise Al.ma~~a-. hald'e garb cephesinde kat'i büyük savaş
dan hu<ludlan yok:u: ~enuden bil'~ >~r- r~~ ~ı~rıd genlerınd~ muteharrık bu -l ıara başlamak için her iki tarafın bu 
dım da Baltık denııının Alman haki - yu·k ihtıyat lruvv~tlen bulundurmalarına hallerin tahakkukuna intizardan başk:ı 
illiyeti · a!ıtında bulıunımıasmdan dolayı maddi imkan yoktu. Ayni zamanda Zig- 1 a lcr· voktur. 
iınkansııd'ı.. Nilıa~t havadan yar~ frid hattının noksanları, bugün ç re 1 

" H. E. Er1dlet 
inlkanı kalıy-Ol"du. Fakat Fransa ve ln - oldu~ gibi, i!kmal edi!miş değildi. ._ .............. ·-·-·· .. •••• .............................. . 
&iltere hava filolarını Leh.~sta~ yar ~ Bu sebeblerle müttefikler için Zigfrid~ 
&m.ına )'Qllayam.adılar. Çunkü evvela taal'TUZ ve bu taarruzdan büyük ve kat'ı üniversite gençliğinin 

izmir seyahati 
bunlar, hem memlıekeUerinin Alınan faydalar istihsal e1ımek imkan ve fırsatı 
hava hücumlarına karşı müdafaa.lill'ını arı~a'k Alınan ordusunun Lehistandu 
temin edecek ve hem de Lehistana ta - meşgul olduğu sırada V'&I' idi diyoruz. 
arruz eden Alman hava ve kara kuvvet- Bu fırsat bugün artık yoktur; yarın, 23 Nisan milli bayramım İz.mirde ~t
Wine taal'T'\Uda Leh hava kuvvetlerile bir daha tecelli edip etmiyeccği de ma- lulamağa karar veren Üniversite Hukuk 
birlikte muvaffakiyetle çalışabilecek bir hım değildir. Bununla beraber Alman ve İktısad Fakülteleri talebesinden 500 
kudret ve kabili~tte değildiler veya ord~nun yenid~ başkri cephelerde, kişilik bir grup 20 Nisanda şehrimizden 
hiç o.bnaı.sa müttefik memleketlerde bu me9e!A kuvv~irlin dtttte üçile meşgul hareket edecektir. 

husU:Sta kafi bir cür'et hissi yoktu. bulunac-ağı ve buı su.:mtle müttefiklerin Bundan bir müddet evvel talebe İzmir 
Her ne ise neticede Leh ordusu Al • istifadesi için Zigfrid hattının gerilerin- ı.sıeyahatini yapma.ğa karar verince Ht>

man ordusile başbaşa kalarak parçalan- d'eki ihtiyatların fevkalAde azalabileceği kuk Fa.'lriiltesi dekanlığından, İzmir vali
dı. ve mağrub ve esir edild'i. Lehistan da bir vaıJyetin tabassulu muhal değildir. liği nezdinde bazı kıolaylıklar gösteril
:A.hnanya ile Rusya arasında taksim o - O halefe böyle bir vaziyet tahassul et- mesi için t*bbüsatta bulunulması rica 
lundu. Bu esnada Alınanyaya harb ilAn medcn, müttefiklerin Zigfride uluorta edilmiş ve dekanlık ta talebenin bu ar
eden mi.ittefikler ıbir taraftan seferber - taarruzlarından değil bir fayda bir IelA- Eusunu İzmir valiliğine yazmt§tır. De
lik yaptılar ve diğer cihetten Majinoda ket bile çıkabileceğinden onlardan şim- kan1ı:k İzmirden aldığı cevabi. dün talebe
tecemınü ettirdikleri ordularım Sarbru- dilik böyle bir hareket ~~emek be!hu- ye t bliğ etmiştir. 
kenin cenub batısındaki Varndt orm~ - dedir. I'ransay~ ~~şı hiçıbu· teca~~de Gençliğin güzel İmnirde bayramı kut-
111 çı'kıntısına sokarak Zigfride dogru bulunmamak gıbı sıyasi sebeb ve muta- lulamak iştiyakına karşı İmıJr valiliği
ilerlettiler. Ayni zamanda Belçika hu - lealardan sarfınazar, A~~ın da. Ma- nin 'bu namüsaid cevabı O'niversitede ve 
dudu cihetindeki Saarbrug umumi isti - jinoya taarruz ~tınelen, aynı aske~~ s~- bilhassa İzmirli gençler arasında teessür 
kametinde Borg üzerine harekat yaptıa beble.rle, şimdilik varld' olamaz; çunkü d tır Dün bir aralık İzmire gı·-

li b. .. t hk uyan ırmış . lar. Bu hareketlerden maksad Alman - Majino çok kuvvet 1: mus a ~ mev- dilınemeye ıkarar verilm.if ise de İunirli 
lan Zigfrid hattında mühim kuvvetler zi olduktan başka bugıun ku.vvetlı suret-

1 
. tıkl bir toplant d bu 

tutnıağa veynhud Leh cephesinden bu - te işgal oluı:ımuş ve .gerilerinde de müte· genç ~rın ya~ak an ılm tt ai ~: 
raya kuvvetler getirmeğe mecbur ede - harrik büyük İngilfıı: ve Fransız ihtiyat yahatı~ mut a yap. asını n versı 
!'~ Lehlilerin ağır yükünü hafiflet - lruvvıetleri hamria~ 'bulunmaktadır. gençliğinden rica etıniş.ler, ve bunun ü-
ıtnek ve onlara dolayısilıt yardım eyle .. Bu itibarla, Almanlar için olsa olsa zer.ine 20 NfBanda harekata kuar YW-

:tnekti. Majin-0ya taarruzla bir fayda elde etmek miştir. 

"Bayan Perl,, i oega 
Pendikli genç kızı 
Arıyorum 
Anl.aı!'ada oturan Bay S. H. nln bana 

yolhcığı mektub, dlyebllirlm ki, san gun 
lel· içinde okumuş oldu~um meıctubla~m 

romantiği ve en .samlml.sidir. Bu mud. 
~~L zarfL11da benl en çok dftşündüren de 
ge:;.e bu nıektub oldu. Şimdi işimin en 

"ç tarafını bu mektuba hfılasa etmekte 
gu ..... d 
buluyorum. Fakat bir oera teeruue e e -
y1m. 

Bay S. B. diyor ki: 
_ <:1933 senesinde bir defa sizden so .. 

ruldu: Bk adam var, beni trannayda. 
evimin yo!unda takib ediyor, fakat biç .. 
bir _şey söylemiyor. Ceva.b verdiniz. Bu 
zamanda İstanbulda latedtti ne konuşa. 
nuyarnk kadar mah~ bir erkek tasav4 
vur etmiyorum. Olamaz, ehemmiyet ver .. 
meyiniz.> 

o:4 Şubat 1940 tar~ 8oın Postanııı Gö4 

nü! işleri sütununda «Kabaha~ klmd•• 
ba.'ilt~ı altında bl.r yazı 91k.tı. Başlktaı .. 
ta. a:ıynn o:Perb e hitab ediyordu. 

* o:Acıla.rı.ru ft ıztı:rablarımla başba~ 
kaldığım akşamlıuda.n birinde Toroa elc.84 

presinin getirdiği Son Po.stada bu son. 
mektubu okuyunca ne hale glrdt:_in:ıt ta .. 
savvur edemezstntz.> 

* . ııBcn 1936 ~nesi nihayetıerlndtt b!r giln 
Beşlktnş tramvayında güzel, ince- zarif 
bir genç kızla karş:ıla.şmı.Qtun. Müteakıb 
günlerde tesadl\fier tevali etti vs en ni -
hayat bir giin dalma olduğu gibi, yalnıı 
ba§ıma bir sayfiyede dolafl.?ken ant ola,. 
rak onu yanımda aradım. Ak..~an e -
vinin önüne kade.r takib ediyordum. E • 
vet, yaptıklarım ayıhd.ı. P'akat slı dlınnl
da a'lbit flkir alınış btr dnşllncentn ne 
oldu~unu blllr mislnis? Bununla beraber 
ona. hiçbir ~ ~leınlyor<!um. Aradan 1 
sene geçt! ve nihayet derdtmi ıöyllymne. 
ylnN> yekdiğeri arka..nndan dört me'ltub 
yaadm:ı, evinl bi.lmcy"oıdum, keııdialne afn 

cı. dlye hita.b etm~ ve sonra bu kel!.~ 
nin sahiden bir i&im Oılablleccğin\ duş\ 
ncm•ıc frarunzca mukai>llile o:Perl» diyı 

bit.ah e~tim, mektublarımın yalnız so. 
nuncusuna cevab aldım, menfi idl. O mu. 
hitt<·n ayrıldım, fak.at aradan senelel' 
gcçti~i halde onu el'an unutmadım. Kal_ 
bimde sadece o yaşıyor ve benl sadece 
o m~ı:>'ud edebilecektir. 
Şimdi Gönül 4Ierlnde Perl l.ınZaslnı o .. 

kuyunca ne haa &1rd111mi tasavvur ede
bilirsiniz. EYet, ltıradannızı billycıruın. 

&ne kendi kendine gelin güvey oluyor,. 
sun diyeceksiniz. Fakat hayırı Bir hısst 

kablelvııkl.! bana söylüyor kl, 4 §ubat ta
rihli nüshanızda 1sın.t geçmiş olan Bayan 
Perl be:ılın aradığım genç kı?.dır. Zira 
bu i.Sm1, tlirt.çede mevcud olmıyan bu is. 
mı bir başka.sı icad etml.f ola.ı:xıu ... 

OkuyucUJilı.m mekt.ubu:ndan yaptığ.un 

hültisaya bw·ada nihayet vererek kendi 
dil~lincem!. söyllyeylm: 

4 Şuba.t tarlhll ga:reteyf okudum ve bü. 
tnn hafıza kuvvet1me müraeaat ederek 
fız;a.rlnde db§ijndllm, maalesef bu mel.: .. 
tubun bana ne mtnıuebetle yuılnııı oı_ 
duğunu. haW:l1111n11.k kabll olma.dl. Buna. 
mulcahll hatırıma. bir başka mektub gel. 
dl. Bu son aylar içinde, cPendikt ten ya.. 
zılmıştı: 

- ıxKendi.sinl günlerce hlçblr şey söy,. 
lemeden takib ettikten soma bi:r ıün say_ 
ftyerle birdenb!N ltarşuına çıkan, li.ttüs. 
te btr ka~ mektub gönd&ren, en nihayet 
de arı..sttın kaybolan ..tıır erkekten balı -
sediyorriu. Ankaralı okuyucwnun yazı • 
sile bu hatırladığım mektub arasında bü_ 
yük, çok büyük bir benzeyiş buldum. 

Bu sab.rlaırla dlfer okuyucularıma bir 
hlkAye anlatnll4, ve Bay cS.H.» nm met,. 
tutunu romantik bulmamın sebebini c!e 
.söylemiş oluyorum. Şimdi Bayan Perl 
veya Pendlkten bana. mektub yazmış o -
lan gen9 kız hüviyetlerini blldirmek rah. 
mettne katlanırla.rsa bu aşk romanına bir 
netice TeTm!ş olurlar. Prensiblma sadık 
ta.ls.rak Bay s. H. nın bana yolladıtı ga. 
yet sarih adresi yırtıyorum. Bu yazılar • 
dan bir netice çıkarsa. onu sütunumda 
lcaydedeoetım. TEYZE 
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C TARiHTEN SAYFALAR:J 

Düşman ordugahında Osmanlı 
ordusuna gönderilmek Üzere 

terazi ile tartılan altınlar 
Kendisine tecavüz eden nir adamı öldüren ve 
diğer bir kişiyi de yıualıyan suçlu altı sene altı 

gün hapse mah'd'ım fd ~di 

Ç . "Son Posta,, nın tarihi bahisler muharriri yazıyor ~ 
On aekızıncı uırda, yeRiçeri ocatı 1 

)ir uker ocatı oMıne.ktan ~ıf, 1uqa -l 
rat yatalı olrnllftöu. Bakkal, manav, bo
ıacı, kahveci, börW.Çi, gödemeci esna -
tnın uygunsuzlan, deilAk, canbaz, ka -
yı.kçı, hamal gibi ayak takımı ve baldı-

Bir müddet evvel Galatada Necatibey rayı ve rnahsub muamelesini ve bakiye
caddesinde Osman dayının kahvesınde yi mahsus sütununa işaret eder Ond 
vkadaşı ~anı ö~~~e~ ve Abbası ya- 1 sonra muamele tahkikat masası~a gid: 

rıçıplaklar hep oca~a yazı..lımflardı. 
Bunlann yeniçerillkle alikaları, kolla -
rına dövdürdü.leleri yeniçeri orta.lıu:ının 

nişanlarından ibaretti. Kışlalara binde 
bir uğrarlar, günlerini, birer batakha -
ne~n farksız olan yeniçeri kahvehane
lerınde, yahud, çarşı ve pauırda alış ve 
rişle geçirirlerdi. Yaptıkları rezaletler, 
tecavüzlerle. eski yeniçerilerin batıra -
larını bile unutturmuşlardı. Ordu iefere 
giderken, İstan:bulda 6ahte bir tantana 
ile alay göste.rir!er, fakat Davud.paşa 

sahrasına çıktıkları gibi, yansından faz
lası, birer iki§er. be~er onar tekrar şeh
re d'ÖnN lordi. Yen1çeri zabitleri, tay!i.n 
ve ullifelerini kendi ceblerine ind'irmek 
kaygu~u ile kaçanlara göz yumarlardı. 

Esasen bir çok zabitler da, yüzlerini 
binde bir gördüğü ortalannın neferle -
rini hemen .hiç tanımazlardı. Geri ka -
lanlann da yeg~~ marifeti, d'Upnan i
le ilk rnüsademele-rde bMgun ıöster -
mele, ordugahı ya.,,. edeorek, .oluğu 

gerilerde almaktı. Sahhaflar Şe:ybt Za. -
de F.aadm m~nlrulltına glSre, btr sefer
de, iç ağası, delil vesair atlılarımız harb 
etmekte iken, ırnetrisleri müsademe hat 
lanna bir saatlik mesaf P.de bulunan ye
niçeri1erden htanbulun kaldırım kaba -
dayılan, metrist~ birkaç adım ileri çı

k1p envaı tekellüf ile doldurdıukları 'iş -
hane ile kurşun atara'k ~caar gfüıter -
mek istemışler<l'i. Bunlara: 

- Bre yold~lar ıbu mahalden tüfek 
atılmaz, zira dü~an safı ile aranızd!l 
süvari askerimiı o}up attığınız kurşun -
!ar onlara değer ... 

Denilince, yeniçeriler: 
- Zaran yoktur, bizim kurşunumuz 

d'iişmanı bilir! 
Ceva'. nı vermişlerdi. 
İ ç1erinden birisi yaralandı .~ı gibi : 

.Eyvah yoldaşıamz gitti!> diye mec!'ll
hu ynkala:vıp metristen bir kenara çı -
karın silah ve esvabını ~oyup, daha ha 
yatta iken, kazdı.'kları çukur!i diri diri 
gömrneği ~det etmişlerdi. Hatt~ bir sö -
zün~ güvenilir zat anlntırmı~: ~o maku
le b·r mecruhu gömerlerken ilzerlerine 
vardım. Mecruh fcryad edı>rek caman 
beni diri iken gömer1er> diye i:stimdad 
e~le .ben dahi: cBre yolda~lar herif 
~a~ iken gömülür anü > dive rıasihat 
k~w~ndn o1du.'ll; c.IW'n omtn feryadları -

J ak, hiçbir ~y demeden ke.ciehini bi
tirdi ve barona, Ç'!!hresi tamamHe sakın 
ve mütebessim, bir nevi müsamaha ile 
kibarca elini uzattı. 

- Ey, tekrar ne zaman görüşeceğiz? 
Baron dimdik ayağa kalktı n Jak'ın 

taarruzdan kendisini korumasına vaki.t 
bırakmadan ceketinin yakasından yaka
layıp suratına şu 8'izleri savurdu: 

- Beni kim pnıyorsun, ha! B--ni inan
dıracağım zannında mısın ki bu küçt'ı.k 
dfi:tenbazla birlik değilsiniz! Sanki beni 
aami derecede ıız.c:lırmak için, ikiniz u
zun amandanberi bu oyunu t~rt~b etme: 
mi~nb! Öyle değil mi, ~ylesf'ne, becc>-

1 ralıyan nnin Öl~unün muhakemEsi burada d'a görüldükten sonra r· • 1. · · A,.,.. . sar ıya. 
m:ı 6 ,..cezada netıcelenmi~tir. Hadi- masasına gelir, demiştir. 

ee, fOyle olmuştur: 
Suçlu Em

. k' .. .. 
1 

k . Bundan sonra defterdarlık masraf ve 
ın va a gunu meme etme t h.k 'k 

gitmek üzere 4 Bankasında bulunan 270 , ;ahiıdadt. mlasas~ t1:1uhasedbe müdürü Bay 

lir 1 ın enmış ır ve uruşm.a bazı tet-
a parasını alarak, kahveye gitmiştir. k .k t · · · l"k . . . 

Eminde para olchığunu anlıyan Abbas ve ı a ~rası ıçın ta ı cdılmıştır. 
Mtthmed, kendisine kwnar oynamayı tek- ÇJCUQU 1U terkeden bir baba 3 
lif etmi§lerdir. 20 U h hk d' d 

Fakat, ianin bu teklifi reddetmiş, bu- ay Q l apS'3 ma Q:n 0 il 1 
nun üzerine aralarında şiddetli bir kav- Abdul'ah Kevkeb isminde biri Beyoğ
ga ç~tır. Mehmed, bir aralık elinde lu Zükur hastanesine müracaat ederek, 
eandalya ve bıçak olduğu halde hücuma 6 yaşındaki oğlu Hüseyini hastaneye ya
ka!Juşmca Emin de bıçağını çekerek tırmak istemiştir. Fakat, fazla yatak ol· 
Mehmede saplanu' ve öldürmüştür. Suç- matlığından ıhastane hasta çocuğu kabul 
lu, bvgaya karışan Abbası da, ayni bı- edememiş, Abdullah da oğlunu ortada 
çakla yaralamıştır. bırakarak firar etmiştir. 

2 inci Ağırceza mahkemesi, yapılan Birkaç gün sonra, çocuğunu aradılı 
duruşma neticesinde suçu delillerle sabit zaman Darülacezede bulmuştur. 

Y~niçeriler gördiikleri~i ar kada.şları.na anlatmış1ardı blan Emin Ölçücüyü, hadisedeki ağır Bilahare çocuk terki suçundan adUye-
na balana, o çoktan öldü, llkin aklı bo - De.mif. Sonra, ıbu üç serseriye ıapka tahrikleri de nazara alarak 6 9ene 6 gün ye verilen •baba. Asliye 8 inci cezada mu
~k Glduğundan öyle 9Öylenir> diyErek ve frenk esvabı giydirerek bir büvük müddetle hapse mahkUım etmiştir. hakeme edilerek, neti.<!ede suçu sabit gö· 

cevab verdiler. çadır kenanna götüırm~ ve içerisini . bir Adliye levazımmdaki suiist m, 1 rü1müştür. 
Esad Efendi, hicri 1182 Rus seferine kenarından &ıeyrettirmiş: VS ihtilas SUÇIUlart muhakeme Mahkeme, dün verdiği kararla Abdul-

aid şöyle bir fıkra da kaydeder; ve bu - Çadınn içinde molla, paşalı kavuklu lahı 3 ay 20 gün müddetle hapse mahkUnı 
na, Kartal ıahruı hezimetinin sebebleri çorbacı kalafatlı, tatar kalpaklı Haseki 8dİ diler etmi§tir. 
ara!tnda büyük bir ehemmiyet v~rir: bratalı ve başı börklü bir kaç Türk bir Adliye levazım dairesinde yapılan sui- ------- ·---

Üç yeniçeri, d'ü.iman ordusu budu - sıra otummşlar .. kocaman bir terazi ile utimal ve ihtilas suçundan maznun E- Polisi~: 
dunda otlukçu makulesinden bir Rus durmadan altın tartılarak varillere dol- min, Fenni, Asını ve arkadaşlarının du-
neferi rutmuşlar. Meğer bu nefer türkçe duruluyor, ve Türk kıyafetine glıırniş o- ruşmalarına dün birinci Ağırceza mahke- Bir tramvay arabası kontak yaph, 
bilir, gayet zeki bir delikanlı imiş: lan bu adamlara g-Uya taksim olunuyor .. mesin<l'e devam edilmiştir. bir kadın bayıldı 

- Bre yoldaş ağalar, beni ordunuza Yeniçeriler bu sahne karşı~ında şaşır- S~l-ulardan Eminin mahkemeye ver- Ortaköy _ Aksaray hattına iş'iycn 225 
götürürseniz size çok şey vermezler, la - mışlar. Beriki: diği istida okunmuş, bu istidada suçlu: numaralı tramvay, dün Kabataştan ge· 
kin beni babama götürün, bir zengin - 4te size do~tane hizmetim budur Ehlivukuf tetkikatına itiraz etmiş ve bu çerken birdenbire kontak yakmıştır. HA· 
!renktir, size kani çok altın verir.. gözünüzle gördünüz. Bu altının biraz~ tetkikatın hakikate uygun iekiıde yapıl- disc esnasın<l'a yolcular heyecana kapıl· 

Diye, haçını çrkarıp yemin etmi~. Ye- padişahıruza ve birazı Tata!' hana ve bi - madığını ileri sürmüştür. mışlar, İclal adında bir kadın korku ne-
niçerileri kandırarak berabere~ düşman razı vezirinize ve ulema \'e ricalinize ve Şahid olarak dinlenen defterdarlık ticcsi bayılmıştır. 

<l 
"h ·· masraf memuru Necmi: 

or u.gıı. ına gotürüp kendisi gibi kurnaz 1 birazı de yeniçeri ağanıza gidecektir; o- _ Mutemedler avans ilmühaberleri I i otc m b 1 bir hamda çarptı 
bir amirine teslim etmiş, cişte babam turanlar altınlan alrnağa gelmi-Ierdir 1 b d'u ı d · k' k d" d., .

1 
. ~ ' ile para almak için geldikleri zaman ip- Şoför Salahattinin kullanmakta oldu· 

1 t k 
Uda sarfiyatı muvakkate masasına he- ğu 2178 sayılı taksi otomobili, Marpuççu· u r . • eımış, ve va avı ·en ı ı ı e behey akılsızlar. sizin Istanbulunuzu ve 

an a ar.a : vilayet1.erinizi akçemizle sahn aldık. ye- sablarını bırakırlar. Çünkü evvelce ne lardan geçerken, caddede gitmekte olan 
- Şu üç yeniçeriyi bir nvuç altın va niçeriden kaç adam tutulmus ise paha - . v 

t ik avladım! 

Demi~. O da generale haber 
GC'nC'ra1 de, bunu fırsat b!lerek 

; . . kadar para alınış ve ne kadarının mah- I hamal Mehmede çarparak belınden agll' 
sını :erd k, heomen İs.ta~b~~~ gı~erız. Bu 

1 
sub muamelesini yaptırmış oldukları o surette yaralanmasına sebeb olmuştur. 

vermi~. nu ~ıze .. gencrald~~ gı7:!ı gosterdım~ Se - ı masanın malumudur. Bu sebeble iptida Yaralı derhal Cerrahpaşa ha;:;tanesine 
şöyle bebı .mucerred cıgerkoşem olan ogluma 0 masa mutemedin hcsablarını tetkik e- kaldırılmış ve kazayı yapan şoför yaka-

bir oyun oynamış: 
Baba olan Rus, yeniçerilerin ayakla

rına kapanmış: 

- Benim oğulcuğumu öldürmemişsi

niz, yüzünüz ak, vücudünüz sağ olsun! 
Diye vadedilen altın 1arı vermi~. Çadı

rına götürmüş. orada da: 
- Yoldaşlar .. sizlere ltıyıkile hi7..D1et 

edem<>clim, şanınıza hürmet edı>medim. 

Mahcubunuz oldum, bari lUtfunuza kar-
şılık bir acayib ~ır göstereyim ki aklı o
lana bin kese altına bedeldir . . . 

«Son Posta»nın eilebt tefrika~ı: 18 

kıyımadığınızdır. Varın gidin. cırchıda 1 der, mute1ITiedin evvelce nlmış olduğu pa- lanmıştır. Zabıta tahkikata devam et. 
ve İstanbulda durmayın. Can ve bas ha- - mektedir. 
las edin .. bu cırrı siz de ordunuzda kim- ve vezirin ve Tatar hanın ve ulema ve . 
seye sövlcmeyin, ki burada generalimiz ricalin ve ağanın adamlarına altın tar -ı Bır amele çabdan düşüp yaralandı 
bana kıyar ve orada dahi veziriniz sizle- tılıyor iken gözile gören yoldaşlar var - Taksimde Belediye tarafından yaptı
re kıyar! dır!. 1ş'er ayın oyun .. biz burada neden, rılan bina inşaatında ısalışan amele İbra-

Dcmiş. Yeniçerileri bi~im tarafa bı - duralım!... . . . 1 hi~, çatıd~ ~alışm~kta oldu~u bir sırada 
rakm1şlar .. Pek az sonra da orduda müt- Bu sohbeti, Esad efendının kalemıle ımuvazenesını temın edemıyerek yere 
hiş bir haber yayılmış: bitirebiliriz: cAda dahi bu yüzden fırsat-1 düşmüş ve vücu<l'ünün muhtelif yerle-

- Biz buraya niye ge1dik?! Osmanlı, yab ve defaten hücuma şitab birle se - rinden ağır surette yaralanmıştır. Yaralı 
vil~vctlerimizi variller doluc:u altına ve bebi perişani bihesab olduğu mervidir.- tedavi edilmek üzere derhal Beyoğlu 
bi7.1<'ri birer kuruşa satınış ! Padişahın R. Ekrem hastanesine kaldırılmıştır. 

nuz, gene böyle kalın. Fazlasını' isteme
yin: hepsini kaybedersiniz. 

ASKA İNANMAYAN 
ADAM TERC~ME. EDEN: 

Diğer taraf tan, iyi muhakeme eden 
Pupet te: 

- Ne halt ediyorsun canım, diye ona 
nasihatte bulunuyordu. Deli misin, so • 
nunda seni büsbütün öldürecek olan bu 
umacı için kendini böyle yeyip bitiriyor

sun? 

onun, uykusundan silkinip kendisine ge
len somnambül gibı tekrar sükun buldu
tunu gördü. 

Sakin bir küstahlıkla, gene: 
- Ey, nasıl? dedı. 

HALlT ç:"AHQ't OZANSOY 
Yazan: Jorj Delaki Rozelin, tatlılıkla bir noktaya işar~ 

zevke tahammül hususunda keT\di hu- 1 tıpkı hakanın küçük esiresi, yahud ga - ediyordu: 
• k · b' f ı t 1 bl" b. d · 1 k , ·· ··k k a· . · - Peki amma, Pupet, niçin büyük A-

dudlarını aştıgı o;·Kunç ır Sf' a 1e ge-

1 

ze ı ır evın a ış an .mçu e ısı gı-
. d R 1· k d ld · b. bu di <l-'·' kü" "'k k 1t meli Totor'la kalıyor, şunu bana izah e--

cesın en sonra oze ın a ın o u ve çı- ı on ye yaşın ı=..ı çu ızcal!ıı - . . Ö . ~ .. .. . der nusın! yle iken o da kızcağıza et -
çekli ıztırab şahikasının ilk ba.siimağını zın da kendı onunde ıbadet eden vazi - dik cef b akmı O d" ·· me a ır yor. nu ovuyor, 
çıktı. yette kaldığı bu devirdeki kadar hiç bir parasını el.inden alıyor, onu gece mey • 

rtkaid 
Jllaıron Jak'ın yakuını deha henüz bı- Mavi Sakal, elile bir barış işareti yap-

ralrauftı ki, öteki, dudaklarını ukıp bir tı ve delikanlıya iıah edilemez bir sUku

~ prlleyerek ·n kolumı. bdtun hızill'! netle baktı. 

Kendisini Rozelin'in samimiyetine bir zaman daha kaprisli, daha dediğinde de- hanelerinde çalışmağa gönderiyor. Üste
türlü inandırmak kabil olmıyan ve ma - chk, daha zalim olmamıştı hiç bir :za - lik de çirkin, kaba, pis haydud bir he • 
amfaih, mütehakkim şahsiyetindeki rey- man, adamları bundan daha fazla ne ya- rif- Kıza gelince, etrafınd'a dönen yir • 

JtaWtrarak, barona, •ırak, ftr&k! diye eli- Nihayet: 
m y<1%Q n terıılle bir çift tekat a!fketti - O. K., d~i. artık ödeştik. Ben tar-
Te 1M.ı 9efer kendisini mOdafaaya hazır- ıiye veriyorum... Evet, evet, kabahat 
anarak karşılıtını bekledi. 1 bende! İster misıniz, unutalım bunu? Ve 

Mnt Sakal, noki 'bitip tukt"nmez ~i- eğer hoşunuza ~iderse, dost kalalım. 
~i ~~ bir llhıa nrfmda niç yerinden Jak, tekrar tapkasını ve bastı,nunu a-

bpadamadı. Denebilirdi ki g~ğsü sert- larak: 
... taş kesilmek Qzcredir ve bu knt-1 - Vallahi, dedi, itiraf ederim ki bu
leden btr ses çılı:armağa mırltt,.rı=r ofama- nun ~nu nacı! gelece~ini anlarnağa IDP-

" 
dan, oracıkta, ayl\k Ustft, gazabmdan lıle- raktayım. Siz acayib bir adamısınız! 
cektir. Jak.'a, hayatını kusa<=ağı esnnda Düşün.celi baron: 
Teu'ye hayran blan dev gibi, içinde - Siz kibar bir tiJ>9iniz! diye cevab 
adeta bir ask bulunan bir nm şa,ıtın kin verdi. Ben de arkasını anlama~11 merak-

ne bakıyordu. tayım. 
Yavn~ yavaş kendini toıp'adı ve Jnk, Ve işte bu ak~amdı ki, Mavi Sakalın 

biliğin mani 01uşu yüzünden adımını a- mi kişi var, hani istese bunlar kendisini 

d 
~b d' · '1'" .. pacaklarını şaşırmamışlar, daha fazla d'i 

tamadığı bu itima ma e mın eşıgı o - belalı.sının elinden de kurtarırlar. Fakat 
nünde tere<l~üde d'üşmekten de geri kal- dinip yorulmuşlardı ve yaptığı .seyahat - i.5temiyor. Çünkü ona lazım olan bu a -
mıyan Mavi Sakal, aşağı yukarı bir se- l~r timdlkinden daıha fazla ispazmozlu dam. Sevdiği o. Buna karşı durulamaz. 
ne müddetle korkunç günler geçirdi. geçmemiş, hevesleri daha vahşi bir ıekil Pupet: 

Tıpkı Petron'un (1) önündeki Önis, alrnamı§b. - Pekala, diye cevab verdi: Kabul, 
Zavallı küçük kız artık onu hiç bir Ameli de senin gibi bud'ala. Fakat onun 

(1 J Petron CKayus): Aslı itibarile Golva- vakit a~kına inandıracağını da um.mu - 1 · b · izah l b·ı · Ç'" k~ k ·· lllfldir • ~ çın, u yıne o una ı ır. un u en-
lı olan I.ltln mue · Neron un ..arayın. yordu Zaten buna asla teşebbüs de et - · · · ğ" · b 
da zar!f n şehvelli bir hayat sürmüe ve · dısı yirmi yaşında, erke ı de yırıni e • 
ı 1Tıcl asrın Roma ldetıeri ü7A!rine çok tıy_ memi~ti. G&ı.tin birinde kendisine fay - şinde. Demek ki tabii, buna diyecek yok. 
meUJ bir TeStka. te.şlt11 eden 8atyrtcon na - dalı olmalt tıernennisile d108tu olan Jak, Fakat sen daha henüz on yedi yaşında 
nurda bir .ser y~ZID1!tır. Fakat ölümü ~k bunu ona fid'detle menetrnişti. bir papatyesin, öyle iken yaşı altmış; 
hıwıin 01muştur. Çünkli, btrithauikasedı ll~~li- _ Kızc$ım, ona hakikati söyleme- geçen ihtiyar bir maymunla yaşıyorS'Un. 
.tinde methaldar olmakla am d .. "' • . . dıtn asnn 

86 
mcı Jl)ında damarlarını k'"- Ae nl'.k:acağınu gün, müthi§ btr gün o - Bilmem artık, sen m1, <>mu, ikınızden 

ret ıntıhar etmlştlr. lur. Maden*i bunda bir haz 'wluyorau - hanginiz da!ha iğrençsiniz! (A'l"kaııı v•rJ 



7 Nisan SON POSTA Sayfa 7 
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Milli klime maçları 

C Güi\üN ADAMLARI =:J 
Macar Başvekili 

Kont Teleki 
Geçen hafta Rom.aya ya,pmış okluğu 

seyahat ile bütün dünyanın nazarlannı 
üzerine çekmiş olan Macaristan başve -
kili kont Teleki Avrupa siyasi adamla
rı içinde mümtaz bir mevki işgal eyle -
mektedir. 

• • 
lstanbulun üç takımı dün lzmir 

Macaristanda ona cüç sıfatlb 
lakabı verilmiştir. 

adam 

ve Ankarada geni/diler, yalnız 
Fenerbalıçe galib geldi 

Bu üç sıfat şunlardır: cKısa 
lonlu nazır>, cıeoğrafya cilimi>, 
reisi.> 

panta -
•devlet 

Şimdi, Macaristan başvekilini bu üç 
sıfatı altında tanıtacağız: 

1:illi küme maçlarına dün Ankara ve 1 devam eden Vefalılar oyun~ 7-1 gibi ~~
İzınırde devam edlildi. İstanbuldan giden yük hir farkla kaybettiler. Vefa kalecısı
takırnlardan fusü mağhlb oldu, yalnız nin çok bozuk oyunu bu kadar fazla gol 
Fi!nerbahçe galib geldi. Dünkü maçların yemesine sebeb oldu. Hakem AHnin ida-
lafsilatı şudur: resi de çok fena idi. 

ımedi, ıböylece oyun 2-0 Fenerin 
bitti. 

ıenıne 1 - K•sa pantalonlu nazır 
Kon Te1.eki Macar boy soou.t'larını.n 

resmi reisi bulunmaktadır. 10 Haziran 
Altınordu 1 - Galair saray O 1922 t ·h· d ·tiba b ·f · d"'r . ~ arı ın en ı ren u vazı eyı "° 

!kinci maç Altınordu ile Galatasaray 1 uhde eylemiştir. Bundan pek büyük bir 
arasında idi. Takımlar hakem Altaydan j zeV'k duymaktadı.r. En candan bağlı bu-

SeHm Tezcan Hasanın idaresinde sahaya çıktılar ve [ lunduğu vazife de budur. Macar izcile -

f zmir maçları çok alkışlandılar. rinin ne zaman ·bir merasimi olsa, o, kı- Kont Teleki 

Ankara maçları 
Muha'ızgücö • - Be,iktaş 3 Altınordu oyuna canlı bir şekilde baş- sa pantalonlu foıımasile isbatı vücud e _ 

Ankara, 6 (HU8USİ) - Milli kümenin F enerbahçe 2 - Altay O ladı. Buna mukabil Galatasaray ağır ,;e der. olan an'anelerine son derece bağlı bu 
ilk depliımıan maçını yapmak üzere bu- İzmir, 6 (Hususi) _ Milli küme maç- durgundu. Takımlar müsavi bir kuvvet Bu kısa pantakmlu izci formasına bağ lunmaktadırlar. .. 

ı -n. ~lar.i:f olan Beşikta~ ve Vefa takım- !arının buradaki ilk karşılaşması Fener- arzediyordu. Oyunu~ 17 inci ~ak.ikası~- lıfo.ğı hakkında Avrupada şu fıkra anla- j Bu doktri~e dayanan, onu mu_a~ 
. Jarı birinci oyunlarını bugün oynadılar. bahçe ile Altay arasında oldu. Sahada üç da Altınordudan Adıl topu ayagma geçı- tılmaktadır: eden kont, cıvar memleketlerde > a~a 

İlk olarak Beşikte§ - Muhafızgücü bin kişi vardl. Bulutlu bir havada oyun 1 rerek Adnanı atlattı ve sıkı bir şütle Al- İki devlet arasında çıkan bir ihtilafı makta olan Macarları bir araya getire 
lnaçı Yapıldı. hk devreyi 3-0 mağlı1b bi- Fenerlilerin bir hücumUe başladı, on bi- tınordiunun Hk ve son golünü attı. Devre halletmek üzere toplanan hakem komi- re:k bir cBüyük Macariı:ıtan• kurm 
th-erı Beşiktaşlılar ikinci devrede 3 gol rinci dakikada Fener bir frikikten isti- bu SUTetle bitti. tesinin riyaseti kendisine verilmiş. Kont hayalini beslemektedir. 
ttııı bir gol yiyerek maçı 4-3 kaybettilt"r. fad'e edemedi. 12 inci dakikada ise Meli- İkinci devre yağmur altında geçti. Ga- Teleki komitenin toplanacağı şehre git- Macar devlet adamlarının ekserisi 

Cezasr atfedilen Hakkı Beşiktaş takı- hin :-..· 'tğı bir golü hakem ofsayd saydı. latasaray daha sıkı basıyor. Fakat Al- miş. İlk gün resmi bir ziyafet verilmi~. bi, sulh muahedenamesinin tadili ta 
llıuıda <>ynuyıordu. Mütekabil hücumlarla oyun devam eder- tınordu bütün azrnile çalışarak gol fırsa- Ziyafetin açılışı sırasında kont Tele - raftandır. . .. 

Gençlerbirliğl 7 - Vefa 1 ken 30 uncu dakikada Basri Altay kale- tı vermiyordu. Oyun böylece sarı kırmı- ki gelmiş. Giydiği elbi.se Macar izcile _ Fakat bunda müfritlik gayesıni gut 
İkinct oyun Vefa ile Gençlerbirliği a- sinde bir karışı!klıktan istifade ederek zıhların mütemadi tazyiki altında geçer- ri reisinin resmi üniforması imiş... memektedir. 
r~ yapıldı. V&fa takımı asker oyun- Fenerin birinci golünü attı. Devre bu su- ken, Altınordulular ani bir hücumla Ga- Herkesin hayretler içinde açılan göz _ O, zamana çok güve~ekt~, zama 
~ getfrememesi dolaYJsile zayıf retle 1-0 Fenerin lehine bitti. latasaray kalesine indiler, fakat bir fır- lerini görünce gülerek şu sözleri söyle _ kendisine en sadık bir muttefık sayma 
bir kadro ile oynamak meoburıyetinde İkinci devrede san laciverdliler daha sat yakalıyan Adil topu ?sma~.ın ellerine miş: tadır. 
hımıştı. hakim •bir oyun tutturdular ve 2 inci da- bıraktı ve muhakkak bır golu kaçırdı. _ Hiç şaşmayınız, rica ederim. Her Avusturya - Macaristan imparator 

V~fa d<irıkü oyunun jllc devresini 3-1 kikada Melih takımına ikinci golü ka- Vaziyet böyle devam edip giderken ikin- nevi sıfat ve rütbeleri haiz bulunmakta- luğunun sukutundanberi onun hayali 
lnağlub bitirdi. Hak.em Ve-:falı Sulhiyi 0 _ zandırdı. 30 uncu dakikada ise bir penal- ci devre de bitti ve Galatasaray 1-0 mağ- yım. Bu sıfat ve rütbeler içinde en faz _ işgal eden şey, Tuna nehri kıyıların 
Y'u.ndan çıkardığı için on kişi ile maça tı elde eden Fener bunu gole t~~ ,:.d:: !11?... O~':._ _ -. ___ -. la sevdiğim, onunla en iazla iftihar ey - ve Adriyatik denizi sahillerinde ser be 
•~~~~ ~~~m~~cl~~~ri ~u-~l~mrnlik~~mn~~ri~ 

Mektebler arası futbol maçlarma 
dün de devam edildi 

Ankaradan fından bana tevcih edilmiş olan rütbe - nüfusluk büyük bir M<ı.car im~aratorl 
• dir. Bundan dolayı bütün resmi günler- ğu kurmaktır. Tarihi Saint Eticnne kr 

spor haber lerı de bu üniloJ.'lmayı giymeği bir vazife bi- liyetini yeniden diriltmek için aziml 
lirim! fakat sakin bir surette çalışmaktadır. 

Türkiye bisiklet mÜs3ba· 
kaları bu yıl Haziranda 
Ankara~a yapılacak 

Kont Telekinin bu sılatınm fahri ol - 3 - Devlet reisi Kont Teleki 
duğu sanılmasın. O, iz.ıcilerin bütün işle- Şimdi devlet reisi kont Telekiyi tet 
ri ile çO'k yakından alakadar olmakta - kik edelim: 
dır. Onların içtimalarına, resmigeçid .. Vazifesi fevkalade çetindir. l\lacaris 
lerine iştirak etmekte, her izciyi bır ev- tanın coğrafi vaziyeti pek nazik oldu w 

Ankar~ <Hususi) - Türkiye sürat ve mu- lad telakki eylemektedir. için ... 
kavemet bisiklet birincilikleri bu sene Ha _ Bundan dolayı Macaristan gençliği o- Macaristan artık Sovyet Rusya gi 
ziranda Ankarada yapılacaktır. Bisiklet mil- na can ve gönülden bağııu ır. büyük devletlerle hemhudud bulun 
li takunımızın Romanyadan dönü~ünden 2 __ Coğrafya filimi maktadır. Büyük komşuları ile hoş ge 
sonra 19 Mayıs spor ve gençlik bayramında Kont Telekinin ikinci sıfatı coğrafya çinmek, ~i komşuları He de iyi mün 
İstanbul _ Edirne arasında gidip gelme şek- · k" 

a"limlı·g~ ı·dir. ""'-rçekten de kont "Ok de - sebetler idaıme eylemek prensibim ta ı linde büyük bir bisiklet müsabakrun yapma- ~ ~ 

sı kararJaşm1ştır. ğerli bir coğrafya alimidir. Avrupa ve eylemektedir. 
Bisiklet. Federasyonu 4-0 _ ıoo kilometre Amerikada bu hıu~staki mühim ve Kont Teleki bu. hıususta pek büyü; 

mesafe üzeıinde yapılan müsabakalar so - mü~ül meselelerin halli için daima 0 _ bir dirayet ile hareket eylemektedır. 
nunda beş bölgeden 12 bisikletçi ~eçerek na müracaat edilmektedir. Bir taraftan askeri tedbirler ahrke 
burada açılan bir kampta onları topıamıştı. .. d l · ı l" bl ·· 
Ankara blsiklet kampı 28 Nisanda Bükreşte Hudud munazaalarından, mülkiyet diğer taraftan a sosya ın ı::ı a ar vu 
yapılacak Balkanlar arası yarışlara iştirak haklarından müteve!lid arazi işleri için cude getirmcketdir. 
edecek sporcuları seçmek için 30 Martta a- onun ilminden istifade edilmektedir. Karpatlar boyunca çok kuvvetli b 
çıLınışt.ır. Kampa, İstanbuldan: Halid, Kir - Bu meselelere dair toplanan beynel - müstahkem hat silsilesi vücude getirt 
kor, Ankar::tdan: .Orhan •. Ta~at, Mehmed, Nu milel konferanslarda daima kendisine miştir. Bu hatta .. Horthy hattı-. ism 
rl; Bursadan: Hıkmet, Izmırden: Bayram; lm kt d \'ermı·ştir 
P!skişehirden. Faik, Sabahattin, Osman, Sa- danışı a a ır. · 
lih alınnu~lardır. Kont Teleki bir doktrin yaratmıştır. Kont Teleki daima sakin, daima mü 

Kampta yapılan çalışmalar sonun:ia Bu doktrin cırki coğrafya> drr. Coğraf- tefittir. Her işi büyük bir sükCmet i 
federasyon mütehassısları kabiliyet, bil - yanın arz üzerinde en mühim amil ol - halleylemekten ziyadesile hoşlanır. 
fi';i Vf' son vaziyete göre milli bisiklet takı - d'u.ğunu müdellelen isbat eylemiştir. Temkini. itidali ona bir çok mesclele 
mımızı ı;eçeecktir. Takımın Bükreşte yarış K t T 1 k. b :k mühim mesele • kazandırmıştır. 
sahası üzerinde çalışa.blmesi için 20 Xısanda on e e 1 u ço . Macari 
Romanvay::\ hareket etmesi muhtemeldir. leri vatanı olan cTransılvanya) da tet - Bu çetin zamanlarda 
Kafile ~n kişi olacaktır. kik eylemiştir. O Transilvanya ki top - tanın bu kıratta bir devlet reisi 

Bükreşte 25 Nisanda Balkanlılar arası bf- raklarında üç ımulıtelif crka mensub in - malik bulunması herhalde büyük b 
sik.Jet Imngresl de tıoplanacaktır. Kongre ve sanlar yaşamaktadır: Macarlar, Alınan- nimettir. 
yarışlara, Türk, Yunan, Bulgar, Y~goslav ve lar Rumenler ... Her biri asırlarca yaşlı 
Rumen o~ak ürere b~ mWd ~brak ede - ~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j 
cektir. ver!lecektir. Müsabakalara Haziranda baş _ 9 - Ping _ Pong maçları Dil Tarir. Fak .. 

*** 
19 Mayıs stadyomu müsabakaları la nacaktır. 1 tesinde y!ipılacaktır. Ekipler beşer ıdş!liJ:. 

An.kara yüksek mektebler arası lup maçh.r bır devrelic ir. 
19 Mayıs Stadyom Müdürlüğü Ankaranm .. 10 _ Voleybol ikinci <"evre maçlannd9. h 

her ya.ştaki kadın ve erkek sporcularına spor m~bakaları .. , takırr. kendi sahasında yaptığı ma.çm !kine 
ile daha fa:>Ja ve yakından meşgul olmak Ankara (!Iususı) - An~~ra yukseK mek - sin~ diğer takımın seçeceği sahada yapaca 
maksadUe «19 Mayıs Stadyom Mükafatı.o na- tebler 3rası bllümum musabakalar tertıb tır 
mile ve muhtelif spor hareketlerini camı bir heyet!nlr 21/ 311940 toplantısında aşağıdaki it _ B:ısketbol maçlarının lklncl dev 

D .. - ' müsabaka .serı.s. ı tertib .. etml§tir. hususat kararlaştırılmıştır: m ·u·snbakaları mukabil sa-halardadır. He Utıkü mArlarcı ,~., eden takımlm·dan altısı: Vefa - Boğaziçi. Taksim • Yüce b k l 1 b ı ı il .. ··~ ., • ..,._ . . . . , . , Programa. göre, mu.sa a a ara girecek ı _ YültsEk askeri mekteb ta e . e er .. e mekleb'n basketbol takımları (kendi rnek 
Vlki, TıcaNt !lise sı - San at mektebı sp()rculıu muhtellf yaş kategorilerine ayrıl _ diger bölgelerde resmi mekteb ve. klüp mu - tebintn müsabakası hariç) hakemlik l aı>a 

Mektebler arası llc m&fllll"lDa dün Tak.slm İkinci devrede Vefa. bir gol yapmış, Boğaz. mıştıT. Kadınlarda birinci kategori (19) ya- sabak::ılımnoa oyruyanlar bu mü.sabakr.lara caktır. 
~ Şeref .sa.haamda dnam edllmiot.tr. Bu 1~1 ctdd! hAklmlyetine rağmen beraberliği te. şına kadar olanlar, ikinci kategori (l~ı ve iştirak edemezler. i.ştır.ak ettikleri takdirde Miilkiye mektebi spor muallimi 
~lçların en easlb .,. heytca.nlılan Taksim min edemcd!ğlnden maçı 1-0 kaybetmi~tlr. yukarı yaşta. bulunanlar. Erkeklerd.e bıriııci o talt:.ım hükmen -mağlub sa~ıl~. f t tt• 
11.hasınaa mn•-+•• D Ü. f k 1 G 1 tasa 0 kategori 13 lla 15 y~ını doldurmuş ouıunan. 2 __ Bütün musabakalar ıki devre olmak ve a e ı 

Jap "'""' ar şş~ a a - a 8 ray lardır. İklnci kategori. 16 lla 18 yaşını dol _ üzere yapılacaktır. Mülkiye mektebi spor .. muallimi Ahn 
İki Kaıbtltaş 1 - lpk O Beyaz kümenin iki kuvvetli takımı ara - durmuş bulunanlar. Üçüncü kategori 19 ila 3 - Futbol müsabakaları 19 Mayıs stadın_ Ya~amanııı vefatını teessurle haber aldı 

..__ takun ara.sındaln oyun ftmıdın fevkinoo .sındakl bu oyun baştan sona kadar heye _ 29 yaşını doldurmuş bulunanlar dördüncü d ılacaktı'" Spor rııubltimizin yakından tanıdığı Ahm 
_,,.ecanıı olm t K b t t k "· d anlı .. ..,.m1 ~tı ' a yap •• i b lıtr va uş ur. a a 11.4 a. ımı ~....,,aı c ... v.. "'! r. .. kategori 3'0 ve yukarı yaşta bulunanlardır. 4 _ 19 Mayıs spor ve gençlik bayramında Yaraman, son derece centilmen ve o rı s e 
laltb zlyette 88.Jl yaparak ilk devreyı 1 • O Oyunun .. ılk dakikalarında Daru~şaf~ka - Mi\sabakalar atletizmde her müsabıkın .se yüksek mektebler futbol şampiyon takımı, te ender bulunur sporcularım~~ndı: Vef 

t olarak bitirmiştir. nın bir hucumu hatalı şekilde kesildiğınden çeccğl b;r koşu bir atma. ve bir atlama ile diğer yüksek mektebler muhtcliti ile bir fuL tı Türk ı::poıculuğu namına buyuk bır kJ. 
l'•t ~:ci d'!vrede iki taraf da büyük bı~ gay_ Ga1~tasarayft bir penaltı olmuşt:ır. Darüş _ 00 metre olan ayakta ve destek.siz atıcıJılt, bol maç! yapacaktır. yıbdır. Kederll ailesinin ve Türk sporcuları 
Ofun rfetmiq ise de netice detişmeırus ve şafakanın Uk_ d.aklkada kazandıgı ou tek yü7.tr.e; ceza çizgisinden basketbolün atışı, 5 - Hakemler futbol ajanı tarafınaan se- nın acılarına iştirak ederiz. 

ı_o ıtabataşın galib!ye:lle bitmiştir. sayı oyuna. btiyiik bir hız vermiştir. ~arüş _ bisiklet vcy~ binicilikten ibarettir. Yalnız çll1r. • 
Vela 1 - Boğazıçl O şafaka rnudafaada, Oalatasa7'8-y hucumda b!rincci kategoride atıcılık ve binicilik, ikin. g _ B:ıskctbol maçları Mülkiye ve Ziraat «Ankarıı.spor~ isimli haftalık bir spor me 

nellattanın .siırprlzli bir oyunu da Boğaziçi ola.rak ccreyıın ~den oyunun ılk ~evresi bu el grupta da binicilik olmıyacaktır. Milsa _ Enstltüsı: sahalarında yapılacaktır. . muasının, bu hafta intişar edeceğin! hab 
ll1n Vefa aral'ında olmuştur. Kırmızı küme _ smctıe 1-0 Daruşşa!akanm gallbıyetlle bit_ bakalıırdan sonra iştirak edenlerin sayısına 7 ·- Basketbol maçlarının teknik işleri ır _ alıiık . Savfnlarını tanınmış muharrırlcr 
bı.r en kuvvetli takımı olan Boğaziçi hakim mişfü ... tk~ci devrede Galatasaray çok kuv. göre çoğalmak üzere her kategoride en az fan Şahinbaş tarafından idar1' edilecektir. yazı ve resimJerlle dolduracak olan •:m me 
lll•·4°Yuna ra~men Uk devre sıfır sıfıra b1t- vetlt huoıunlar yapmış, buna mukabil Da - blrlncid~n onuncuya kadar birer stadyom 8 _ '1olevbol maçları Mfilkiye, Gazt Ter- mua bir ihtiyacı kar.şılamı.ş olacaktır. 

~-ir. <Devama 11 inci savfada) rozeti tle stndyom senellk serbest giriş kartı biye, Ziraat sahalarında yapılacaktır. t;elim Tezcan 
.. 
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Bir ingiliz gazetesindeo 
naklen Romada 
neşredilen haber 

Mü1tefikler ablukayı &altıktan 
Balkanlara kadar uzatacaklar 

<Baştarafı 1 inci sayfada) <Ba,tarafı t inci sayfada) f - İngilızler kaçak kontrol' 
Faşirta:. ga7.eteei, böy'I~ bir hareltetJn İki htıkfunetin dıt cevablarmın ayni lierl götürmek suretile muhari 
nahoş vaziyetler ihd'a.ıt edeceğini yazarak, mealde olacağı tahmin edilmektedir. ioukunu suiistimal etmişlerdir. 

Yazaıı: İhsan Aril 

Halledi emiyen muamma 
diyOt" ki: İki ihtimal 2 - Japonya, Uzcdkşarkta 

Fakrıt bu cinaye.tie iyle bd- - Önümüzdeki g{inler, Londranın Tekrar StokhoJımdan bildirildiğine gö- tok limanının Almanlar için d 
~ bir esrar vardı ki onu Mr tehlikell ıbir yola sapm~ olup olmadığını re müttefikler, Norveç ve İsveçe verdik- sü olarak kulla~ılmasına ş1dde 
türlü keşfe muvalffaık olamıyO!' - gösterecektir. Daha şimdiden N<:ırveç leri notalarla bilhassa Hu ihtimal karşı- halefet edecektır. 
11~~ K t'1 • ortada ka-1

•· B!r b""ak hOkftmeti, Narvik llmarunı Müttefiklere 
w.u. a i4 ~.. ·ıı - sında noktai nazarlarını izah etmişle!'dir: lskandinavyada tela~ 
tan b~ka hiç bir iz bırakroanııftı. Ka - karşı da kapayaca~ını söylemektedir.,. 1 - Müttefikler, Fin - Sovyet anlaş- Berlın 6 (A.A.) - D. N. B. Ajam 
dın da ölürken, birbirini tutmaz i.iç ma- Ayni gazete, abluka hakku:ıda ingiliz- ması neticesinde t~andinavyaya hulUI yor: 
ha rz kelimeden başka bir şey söyla - 1 ı ce «Daily T~legraf. ın bir haberini de etmtş olan &>vyetlerden korunmak fçin, Rarbm genışletılmesı hakkında 
mem'şti. nakJetmf'ktedir. İskand~nav mem,eketlerinin Alman hi- plarılarmdan" bahseden Alman g 

Ha met, etrafma bakınıwrak dü tin • Bu habere göre. Baltıktaki Alman li- mayeeine sı!hnmalanna karşı lakayd Moskova Ye Roma gazeteıerıle şuna 
m -ı.:: ba~ladı. Oda. saraylua mah-'us manlarmd'a takriben 400 bin Alman a~ k 1· 1 ° ğu cenub memleketıerındekı akısler 

'1 k · h~ a amaz ar. yer ayırmaktadır. 
ga • kıv:rnetli eşyalarla: dolu id.i. Kır- erıni amU bulunan bircok gemiler ta- 2 - Müttefikler, Sovvetlerin İskandi- Deut.sche Allge?Mıne Zeıtunğ dıy 
ffi! ''""' lara doldurulm~ olan ç'çek- has..qj_d etmiştir. Alroan:vava yam lan de- nav toprakları üzerinden Baltık ve Si- Bütl\n gayrı muhanb. memlekeUe 
!e in kokusu odan!ll havasını ağ:rla.ş - mir ihPcatı d'ı.ırcforuldu~u tn'kdirrle. bu mal denizine inmelerine de mUsamaha rıne göre, Cfüçıl'm üç mılll mü.dafa 
tınnı~tı. Ortadaki divanın üttıinde k'Y kuvvetler NorvecP akm 0dı?cPklC'r-~ir. edemezler. retınm bnsına geçmesı emperya.J.uıt 
m._#>f. • b·r ıoıark şalı vardı. Her şev bura- Bu haber burada:kf mahfellerde. tckzib gem.şletı.!:nE's.'ne halen cıddl surette 

"' edilm,,.mckle bE-raber. su >ıoktı:wa fc::ar<'t Fransız abluka nazırının sözleri siil cdıleooğını göstermektedır. İ$ka :l.,•a ~aha.ne b:r mana veriyordu. Senim A ğ b 
.r -s ediJm{'ktcdir ki, mevzuubah!1 Alman se- Londra. 6 (A.A.) - B. Bonnct di\n B. ya teı .. ş ıçındedır. Ve do u - cenu 
iduv&I!·' ra birçok hususi fotoğoı'aflar H- 1 Cro"'" 1,...,, bı'rkac; ·"'aat go··rıı~ü.ştür. Bu!?iln ketlerı de h1idıselerın seyrıru art:3.n 

ıed kuvvet'nin N0rvf'CC' nakli. N'orvrc- .,.., "' "' ~··· -
mııştı: de görıü~elerine devam edecektir. madsızlıkln müşahede ve takıb et 

.._ b ten ihraç ed'ilen df'mirin nakli kadar .,..... ıer. Hn.rbı.n yenı bır safhası başlıya Ha~met. odav• tekrar dolaVYlag-a u F bl k -"" t ile 
~.. ·r"' - mr"'kı'..il~ta mat"117nıır. •ransız a u: a nazın uun gaze ec re rünüyor. Bı.ırunla beraber plütokr 

•
1 -d•. K

0 

lının o··ıdüroiildü~inden berl t b b ı 
jj:l ~~ ~L - ~sminiz? Ar>"'IK, mıüttefiklerin muhtemPl blr Ş'U eyanatta u unımuştur: bın amıllerı r.e şımaldc, ne de doğu 
hiç bir ~eye el sürülmemiş oldu~Ll rnu- _ Ifanriyet. taıı:vikinin CSnüne gecml".'k Ü7 C're. Alman- - Alınan sanayilnl.n daha şimdiden dakl muvnffaklyetsızlık çıkmazında 

:ak]· ~~ı. Her şe)" y~rli yerinde c!uı:u - - Yalnız Hanriyet? va "lp N(!rvec arasınd'a rmıtabaht Hc::ıl bin-ok ha.-m maddelerden mahrum oldu- lnmıyacakla_rd_ı_r._~--
yordu. Polis komiserinin ıı.ya~ bur~tu- - Hayır. Hanriyet Dupon. old'tıli'ıı takdirdPrtfr ki. 1on hin k1tjJik A 1- /r..ı~aı hiç şilphe yoktur. Ameleye haftadn s ~ ) · • 
rulmuş bir kağıda. çarptı. Hemen eğilerek - Güze!! Bur8ya nereden gidi.niz? mRn "f'f<"rt kuvvetinin İsk:mdimıvyava birkaç gün izin verilmektedir. AbJ:ı.ıka İyaset a emın 
k~;d aldı, açtı, haktı. Ve yümnli ek- _ ;~ reden olacak kan.."<ian! n:ıldi knlavl::ı""""ıs ol"'bilir.> yalnız başına harbi intaca muvaffak ol- (B ~-

3 
.. .. f 

1'4~·· b · ~ -.,. - <• • 
1 

ak asta?au uıı~u sav a 
.fliterek tekrar yere ıt.ttı, y~-.u u sı - - Hanv ıkıı»dan! NorV"'Ç Haricive Nıu:ırı--ın mühim du~ talroı,rde mllkemmel bir şey. 0 ac ' Rw hq,rb! d~ha uzun aylar devam. 
-aara 1:.-ak~ l'"""'nde ~il"ara ~fierinin a- zira .... iL suretle nlsbetiı hesah edılemfye-
0 ......... Genq ku, yandaki küçük odan:n li:ıt- bevanatı w · dL• 
ıJ-a~zıda ç.ıkan ale!Ad.e kiğıdlardaı:ı. biri J · cek oJan in~n zayiatının 8nilne geçil- Yukımkl satırlar, harb vaziyetin 

pıg:nı t,CSi!temi. A..l s R t · bild' · b'· k .l" · idi. VMO, - eu er aJansı ırıyor: miş olacaktır. HQrhalde a LU a u.u.~ma- ve ne .!'Ckllde değiştlrllmlş oldnğ'un 
Foto· raflc....!t-: brrer birer tetkik etti. Heşnet. bllttin dikkat ve ener;ısini Norveç hariciye nazırı Koht, harict si~ nııımzın. kuvvetini azaltan ve ken.ı:lisini rlyor. Bunrlnn dola.yıdırk1 he.ı:şeyd 

C'İf'\n~te a id taze izler elde etmek ~ok~ :; aset hakkında bugün pptığı beyanatta nakavt danbesini yemeğe hazwlıyan kuv- tn.sanl:ırın propagandaya kap:ılmam 
Ord~Y1 

•• tekrar. inc:den _ince~ ara~tıredı. t&.«:ı~da teksif ettiği cilw!tle yatak ocla· demistir 'ki: ,. "'' 'llht hakikatleri oldukls,rı glbl görmeğe 
\ e mvsbet IPÇ bir delıl elde ed~m • smın ~trafındalı::i di~er kı-sımlarh mc<>- Yet 1 l.!h:r. ~ ır. ıarı lazımdır. 
den divanın 6nQne ge~ek durdu. Hay .,.,1 olma~a vakit bulamsmıstı. Frar..5ız - Hürriyet ve istiklalimizin müdafa- Yeni Fran91.z hükumeti, ablukayı bü- s f1) 

Alı h · K ti! h kk d ,.. ~ ·' · a:n hali müstesna olmak üzere Norveçin. tün kuvvetile t@Şdid E.'decekti:rr. İngiliz lllıi.m. vca9ı~ı. 
a ceza.sın_ ı versın. 1 • .. ·n a hirmetc1"nı'n ",Österdı'ği kapıyı· açar"k i-

f '- b 1..ı- _..;ı__ rdu " " gireceği bir harbi tasavvur edemeyiz. hökumetinin de yapacaltı budur. .. ............................................... . 
en ~ ~11. lr ıp ucu . e.ıı~ ~rnlH> · ceri r.irdi. Burası küçOk bir tuv~let o . f f' Pa 
Artı~f'r bıçaldıv<m kı:n l'!'ıe lcadınca~1ı:ı dcıın Mi. Bir kap!Sl dfl koridora açılı - Bunun öntine. g~ç.mek çaresi bizim için AhnanJara ~öre bitaraflann vaziyetleri ransız S& ıri pce 

t k t ld ğu d "--rl .. ~ :mıuhariblere kal'şı Ahnanya o'snn, roüt- B .-1· 6 (A.A.) - Yan recmi Dip- hareket ettl• o tırma a 0 u rvanın UL.e n'<' J • - yordu. Tekrar geri döndö. Güzel Fran- e. ın ~ 
1 . .ı.• tefikler olsun kat'i bifaraflıkta devam 1 ı·--ı. K d ,.,,, Çem .. er 
aGvenn·c::,ı. k d hAlst h k du So d . . . . . oma ı:çııe orrespon an._ u - • • 

ım: a m1 a et ıÇ: ırıyor · r u: etmektır. Şıand1ve kadar da 1kbsadt sı- la C" .
1
,
1 

bl k iddet (Bastarafı l mcı sayfa 
C<:kMeceleri aradı. Bir çok mektub- - Peki. siz :fimdiye kadar nerede yasetimizde takib ettiğimiz yol bu ol-

1 
v~· \e · ~.rçı dn ; · u ~ın ~ - Rene Massigli: dtin gece Toros e 

lar \.e hir de içinde altı fişe!tt buluııan idiniz? muştur. Bu hususta harbin çıkardığı bü- erı ırı ece~,·~e ~ ~a~ a~d· eyana- le şehrimize gelmiş ve derhal Se 
iküçük bir tabanca buldu. MektublRn - I''akat, mösyö. bana o 'kwdar faz- tün mesel~leri alikadarlarla müı:nkün h J~f'V''7Ull a 8 ere . yor · Parise hareket etmiştir. 
birer birer okumağa başladı. Tam bu l l Ad h mertebe normal tic;aret münasebetleri te- Bıtaraflıklarının ihrnlı htıM19Unda mu- Toros ekspresinin üç saatten f k d A a sua soruyorsunuz ki... eta, a ~ k 8. bit f 
sırc.da <ırkasmdan gelen bJr a m çr~- nımı benim öldürdüğü~ zahib oldu - Bi~ etmek esasına müstenid anlaşmalar vafakatlarını elde etme zere ara - :rötarla Haydarpaşaya gelmesi yü 
lığı ile irkilerek geri döndü. ihmuzu düı;ünilyorum. Fakat, Allah şa- aktettik. olar nezdinde müttefiJder te._c:ııebbüsle:ıre Semplon ekspresi d'e ancak 24.30 

- Allahım bu ne? hiddir ki ben hanurumı çok severim. O· Eğer müttefik1er, taalıhüdlerimizi ye- !6rism1 ş bulunuyorlar. BM:ı me:nleıke~- keciden hareket edebilmiştir. 
Ge.o,. bır kadın ka~qında dnruvnr. ı.... :tıd" ed" rine "'dirmemiti mümkün kılan nakn ler buna karşı duracaklatını bıldirmlŞ Fransız büyük e1çisi, sefaret er 

., ''9""' .1 - nu U". n w urm un. ,... 1 BMtıil b't f ı 
du. Güzel bit' ..rliorii vardı. Gözleri kor- ,..ak t tın 1 b t ı· vasıtalanmıza engel olmaya c:alısacak o- bul!.tlllıyor.ar. u n 1 ara meme - dostları tarafından uğurlanmıştır. 

,,.. """'"" - r a , ma aze u e as ne- · ~- 1 · "h bi · t ı k h ku Ye dehşetten açılmış. yüzü b~mbe - 9 • lurlaT"<"a, bu onlara vahim zanrlar ver- 'l\.et nn san r vaz.ıye a ·ma u - .................................................. . 
vaz~ dudaklın titrivor. adeta bav:la - den· mckten hAli kalm1vacaktır. CüJ:!k!.iı ınuM su.-.uncla cesaret göstermeleri zama - ( Yeni necriy,at ! 
• .. - Benden adeta şüphe edıyorsunuz. l b. tarafl., t;eare" nı er 'mis.tir. ...- • cak l'ti~~ olu·yordu. Uzerlnde sivah i . hariblerden va nız ır ... '"' c 

pekt~n düz btr elbise vardı. Önüne be· . Pol~s komiseri masaya bir yumruk yapmamız ştmdıye ~adar vMe'f:ti~imiz B.ir bitaraf pzeteye göre vu\yet J!en vo Teknik - Ünlvenite pro 
yaz ketenden. işlemeli bir pro.;;.telA tak- ın<lirdı: . . . ve tutttı.~.muz biarafltifa mu~vir olur S okhoLrn 6 (A.A.) _ D.N.B. bil _ doçentle1'1 tara.tından yaısılmı.ş t1z1k, 
m~tl. }fal ve tavnndan, çehresinden - P"ak~t sız. gevezelık edıyor:sunuz. ve mf"mleket d"rhal harbe sürüklenir. dı'ri or·. matemati~ tabit D.1mler n tıbba a1d 

Pekı rı.o>kı susacağım · la k etudlerı thtiv:ı eden 3 üneil sayı& ç ecnebi olduğu anlaşılıyordu. Otuz yaş- - . - ' ı ·- . . . , - • Kara su1ar1mı7a. ~avn ::'ı:>c::ru o ra Stockholms Tidningen gaızete!}i baş- R..-ı~Un Vllidebtamesi - Reşa 
la"mda "ka'dardı. - Sız bayaın Senihanın ) anında ça ıimıek is1ivenlere karsı-. mudafaa etmek ın::ıkalesinde İn iliz kabinesindeki de- Koçu tarafından <Küçük tarih küt 

Kr r~ı<;oında tıraşı uzamış, ceketinin hsmıyor mu"unuz? a:mıinıizi i:r.har f>tmis bu unnvO'l"uz. K:ır:ı w . . • .. :g til t 1a ili) ad!le neoreıdllmeırte olan ta.rlhl 
yakaı;;1 kalkmış. olan polis lromigerini - Evet'. Ben madamın oda lıizmet- !';Ulanmmfan tiıı}"r"t vaourlanmn SN'· gış . .ıç.ı.ık munasebe e şu sa ır rı ya - rlmlziiı Udncl klta.b olarak şair 
b'lr sersenye benzetm~ ola.cak ki kem. çisi idi~. Beni Patisten getir.misti. bec::+('p e'P<'1J1esi mıiitt,-.fikJerin hic rk·~il- zıyor: 

1 
. d ki Vtla.detnamesf çılrı:nl§tır. Üçüncü M 

disini korku dQ]u bakıs,larla süzü.vor - -;:- Ne lb-adar zamandanberı ynnında· se Almanva kadın: i<:ine varamakb.dır. l1 i.ıttefiı~leri.n abluka .harb enn c kızı Rlbetullah Sultanın doğum şe 
, merhametsv. şıddet .ve bıtaraflara ka'r- nakled~n VUMetnameyl okuyuc 

du. Hevecarnndı.ıb ne yapacağını şa,ır- sın· , k bi b k No"v~ç~" 2 1 J>""OtHtosu şı a.rtan şiddetleri. Işte, bitarafları bek taTSlye edcrtz. 
•vı,.,t-•. Bir an ı·,.ı'nde ~-.... ndisinı· topla - - Aşag! yu arı. r uçu sene o • Ş a·ı:~- İngilt · lh~ , .... 1'""" Kdht. Norveç b!tıaraflığının tayyare- liyen şey budur. im ı !!& erenın ..................................... ·-··········· 
mağa ca]l'Şarak bağırdı: luyur. , • ler tarafından ihla,i hakkınd'a da şu.nlıan dolru<lan do!ruya bir taarruzundan 

S . ~ · i ı ? - Bu \'aka oldugu zaman sen nere-
- ız .,,ıms n z. sövlemiştir: end e ~ilme:nekle ber~r. bitaraf - Bir doktorun gani 

notlarından 
Ve "eri ,!!eri kaçmak istedi. de idir.? aif d _ 'ld" k k 

"' .~ u • Beşi Almanyava, onu lngiltereve ve laru ve buclartn ticaretlerine ar~ ruv 
d .ı. . . d d. G' . - r::ıur a eITT ım. ot kl 

Hacmet e ııavret ıçın e i ı. rıvı - N d "di ö 1 be h 1 altısı da Rusyaya aid olmak üzere bn hu- vef.li bir tazY. i.kte bulunması be enme · . . . • - ere e ı n s v esene va u. 
~indı>n bir oda hızmetçısı oldu~1 an- ""' ,..t · ti · :"''--+a 21 protesto yapılmı~tır. Bu protes· lidir. Bitaraf memleketlerden ekseri -- J',('zaneve ~I ffi1Ş m. ~l.ı.."H :>' 

fasıl~n bu kadın nereden çıkmıst•. Ka - K' ö .ı .J· • ? tolardan bir kaçına da üç memelket ver- sinir, İn~i!iz yardımına güvenmeksi - S l v b bf · ~ - ım g ~ueru1 senı eczaneye. ~ arı 1g11ı~ Sl' e e 
p.ıya dooru atılarak kadının yolunu k~s _ BaYan Seniha... dikleri cevablarda Norveç bitaraflıqının zin bir AJman mukabil darbesinden a; 

ti•: _ Nı:> iroin'. ihl~li mevzuubahs olmadı~mı bi1dirdi- end::e etmeleri kab eder. Dihuü jazımızda &afra yo 
"' lltiha:bı ~zlevtsl netice& olarak 

- Korkmayınız. Ben polisim. _ MadRm kıen<lisine hu.su~i bir pud- ler. Fakat ben diseceğim ki, topraklan- Japonyanm vaziyeti sarılık ha3talıtırun tekevvün ett 
Fakat genç kadın bu sözlerden bir ra ile tuvalet sabllnu istemişti. mızm son :r.amanlarda ecnebi tay,yareled Tc-kvo 6 ( A.A.) _ Kok:umin Şim _ safranın nasıl kana karı.şarak clld 

şey anlamadı. Fransızca olaralk: _ Buradaın aynldığın rıaıman matla- tarafından ihlali ancak kasdt olabi.li.rdl. bun g~zetesi yazıyor: reıılt ve,rdiğlnl yazmı~tık. Sarılıiın 
_ Madsrn:ı-m. madamım öldürül _ mın ne vaziyette idi! Loncl'ra ve Berlinde muhariblerln. hicb~r. .hpon htikUroeti, bitarafların tica _ mthim sebebleri de nroır. Bu 

ml'l .. t askert hedefe yaramıyacak olan bu gibi t• . h<mave ı'çin f1'öruc:ırnelere bula _ meyanında safra taşlan l§ellr. Mal 
·.-..q •• • - Div:mın Üi"erfnde oturuyordu. b d :ıcı . il 'd re mı ·. '"' "("··· - ki bazı bünyeler yedikleri ıııdal 
Diye bağırmağa başladı. - Düsünün bakalım matmaı.el! Onu harekPtlerden i<-tina e ~r.e erıni mı mı:tk Üzf're Londradaki sef'lrine talimat -yeya b'ı:nxevl sebebl.er dol&J~ 
Polis komiseri kadınaı fran~z(!a hi • bır&«tt$nı,. zsman ne vs-ziyette idi? Si- eyleriz. Bundan böyle pı:otestolarla fktf- verıneğe kaırar ~rmiştir. yaka.mıyorla.r. ve böylece vilcud11 

ta etmemeye karar verdık. Topraklan- Bu karar lllf&·ğıdaki sebeblere da - sind~ berisinde bilhassa böbretıerd 
ta.b etti: n!di. heyecanlı bir hal~ mi idi? mız üzerine ı:relecek olan her ecnebi tay- kt d ra. yollannda ve kese.slnde veyahu 

- Korkmaymız. Ben sivil poll~ ko- Gene, kadının yUztı meral.retle kırı~tı. . . .. .. v· yall.ma a ır; 
., yaresın1 duşut'ee'egız. =================- aanedc blrikeı:ek birbiri üzerine .a.niıeriyim. 

Gene kadımn hayreti ızhraba mün
ıkalib oldu. 

Hıçkıra hıçkıra ağlamağa başlad1. 
H~ınet ona sert bir sesle: 

- Buraya geliniz! dedi. Kadıncağız 
w emre cierhal itaat etti. Ve kendi~ine 
uzatılan iskemleye oturdu. 

- Ağlamayı bırakınız da beni din -
layiniz. 

- Peki, amma benden ne istiyorsu.
nın? 

- Siz hang' millettensiniz? 
-- Fr~nsız. Fakat rica ederim benim 

güzel hamm"ll"la kim kıy<lı. Bana evve
l& bunu söyleyiniz. 

- Siz sual sormayı bıralomz da ba
na cevab veriniz. Siz kimsiniz? 

- N'e demek? 

Fe·.rkaI~de müteessir bir halde sö~· lendi: Deniz harbtıin neticeleri de da"b,ı olsaydı Almanların böyle hareket et ederak taşların teşekk111üne sebeb 
- Ah. onun öld!Willeceğini bilsey- ı h bl h kk Del -zı i sö,,. mek haklarını tanıyamaz. Böyle bir hareke. Bir defa tıaş teşeltkfll ettikten .son 

ciim. Burf!dan hiç ayrılır mı idim. Ha, Knht, den z ar a ı a iU so er. ~- tı Alınanlarm şeref ~ ın.sanlık duyguları- nya ç~)}( bir milddet geçince bu 
rre ~ruvordunuz? Buradan avnld1ğ1m lemlştır: na vara:ıtnıamayız. Bu gıbı bareketleı.-. mu- hleı:Etli eder; :Va.xı.l ~a.nallar vasıtas 

Hududlarunrı ha.n<ıınde yapılmakta oıa.n. ha.Jıbletden lu~ bırının ~nfaatıne hızmet sağa 6.ö,k,ül.çıek \iı.Q~e safra kes 
zaıııan q~at tkii on geçiyordu. bu harb bl~ en vahim zararlan Ye.m?.tkte- etmek ı.~temıyen meml~ketımlzde derın b.ır hıl~tet eder; .Q 1ra tqı sancı 

- Ayrıldı~mrz zamanı d<kJkası da· dir. Harbi:ı. ba.şındnnberi 120.000 tondn.n :faz nefr~t uvandırmakta.dır. ıe rı .ncylece meyduııa. ~Ur. Bu san 
kika~ına blltyorsunuz. Bu ne vakit? la 52 1t"ml ve 392 dennci kaybettik:. Bun - t<oht 

0

İngıltere ve Fra.ruJanın dün tcvdı et. ne kndar şiddeill ye ıztırablı olduğ 
- Komi~r efendi! Ben bunda hiç daıı b::vık,,, bu gemılerımızm büyük blf kıs_ tıklerı 'notalara ka.t'ıyen temaa eylememış - lümd.U;l'. Eğe.ı:: bu taş bir müddet yo 

bir fevkalNl<"lik görmüyorum. Ci.inkü mı maynler olmıyan yıerlerde ve entunM}"o- tır. ka.!J.l:ş o zaınau safra gene bar.sata 
nal kaıd<.>l•r hılfıfmda vul!:ubuldu~nu Ean_ Norveç bahrıye.sının harekll.tı hakkında maz. ve bundan sarılık meydan.\ 

saat liç~r> misafirler gitmişti. Hanım drı netmek mecburıyetmde olduğumuz şartlar Koht nıhnyet Ş,unları söylemll}tır: Nihyet taş ya safra keseeıne ve 
heııf aeelt olarak eczaıneye gönderdi. ıçındc. b~tırılmıştır. Bazı ahvalde vapurlsn;. Ba.brıyemız bugüne kadar 62 sersen mrl.y,n bar~a. geçer Te yol a.çılır; sarıl 
O i"lırnan S~l\te baktım. mızın mayne çarparak mı, yok.!la torpıllene- toplamıız.tıı. Bunların 7 sı Alman ve D u fn_ d.fi~l~ İş_te sartllğın iklnci ve e 

H11~et, ı.~rar etti: rek mı battığını tesbıt edemedık. Fakat 12 gılız oldul{'n tcsbıt edılmıştır. Dığerlennden teea "f edile t budur. Ma 

ba.ı. ahvalde k::ıt1 olarak: müşahede ettık kı va. 12 sının Alman, 5 ının İııgılıs ve ıs nün Ru.s sarılığın alğeı:: m · Im. sebebler.tı va - Saat>! .... manıt tuhafıma' gidiyor. 
purlarımız ya denızaltıları, ya harb gemı • oldu~u zannedılıyor. (Dcıaun edec 

Hımrfy"'t bu uırardan fena halde si- lerı. ynhud da tayyareler tarafından ba _ 600 tayyare 
nirlerunişti. Sert bir Ses'le: tırıln.ışttr. osıo 6 (A.A.) - Aft.enpoeten gazetesının 

·- Saate bakmarun g[inah olduğunu Son Mırıı vapuru hMısesı hakkında. Koht yazd:ğına göre, İneç ve Norveç hlikftmet • 
sizden i§itiyorum demiştir kı: ıerı Amerıknya. eoo a.skert tayyare sıparış 

(Arkası rar) Mira, İngılıı harb gemilerının refakatin. etınl§lerdır, 

Cevab lstiY.en okuyucularımın 
putu rollıunalarını rlc:a ederim. Aksi 
dirde istekleri mukabel~slz kalabilir. 
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BAYBARS 
RADYO PROGRAMI --

12.30.· Pro'"'am. ve meml· ... -t saat ayarı. Dilara a yoSU i 4 of\. ,.. .,...., put . - Franz Lehar: uç kadınlı Adanı o 
12.35: Ajans " :meteolo,Jl haberleri. 12.öO: DALGA UZUNLUÔU pcrctlnden potpuri. 5 - Martin Uhl: He~e:: 
Mü1.lk. Çalanlar: Cndet Çağla, İzzet.tın Ök- 1641 m. ısı Jtcıı. 120 K:w. lçin. 22.15: Memleket saat ayan, Ajans he.,, 
~. Fkhrt Kouz, Kemal N. Seyhun. 1 - Oku. T A.Q. 19,74 m. llJ!ll llcs. ıo Ew. berleri; Zhat.. Esham • Tahvilat, Kambi • Yazan: Hasım Ad.nan Gb 
;>an: Azk: Törem. 1 - ~v. 2 - Hafız TA.P. ll,7t m. 9465 Kes. ıo ltw. yo - Nukut Bor.sası CF1at.) 22.35: Müzlkt 
Yusuf - Kurdlll H. Şarkı: (Kaldı yollarda ou Cazt.and (Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarınki prog • 
şeb.> 3 - ArLakt _ Kürdill H. tartı: <B:ıalan. , _ . ram, ve Kapanı§. 
dı ~t, ulJ 4 _Hacı Arif Bey_ SuzinAk farkı: Rahn 1 Bey - Bayatı §arkı: (Gül hazJn slim. * * * 
(Beni btza-:- ecrerken.) 2 _ Okuyan: Aziz blU perişan.) 2 - Sadettin Kaynak • Ba • 

Dişi aslan 
Yeryüzünde bizi bannducıcak hiçbir 

Yer kalmadı aru?. 
- Yok, bundan Lstiskal çıkar. Baybars 

haber göndenneden sızı kafiyen bırak
~am. Hem aylarca :nahpus k=ılacak de
gılsınız ya, bırka.ç gun geç.:;ü1 mesele u
nutulur, sız de ıstedıgınız gıbı hiır y:ı
§arsınız. 

Şer.ses. ı _ Yesari Asım H""·•m ıo· yat! şark;: (Mecnun.) 3 - Hır.isto _ Suzinak ll/4/1940 CUMARTESİ 
Biran oldu ki arkası duvara dayandı - ~ tar · k (Gô <Ömrfim seni sevmekle.) 2 - Y~arl A&m _ far ı: "' rDnce gerdanında.) 4 - Nuri Sey 13.30: Progr:.m ve Memleket saat ayarı, 

ve birden kemıklerınin çıtırdadığmı. du- Hu7.zam şarkı: <Ümldlerlm heb kınldı.J 3 _ da - Suzin!k şarkı: (Sevdim seni ben.) 5 - l3.::IS: Aıaus ve Meteoroloji haberlerL 13 501 
daklannı dik~lı bir ısırganın kanatt ğı- Ye nri Ml'll - Hicaz şar.kr (Bilmem niye bir Refik Mnnyu - Suzinftk şarkı: (Zev.ldn ne Müzik. Çalanlı:.r: Fahire Fersan, Refik Fer. 
nı hissettL Gözlennı kara bir sakal ort- bru cnl.l :ı - Halk türkil.!ü: (Erkllıt atizelL) lae.l 6 - Suzlnft.k saz senıa!s1. 2 - Oirnyan: san, Basrl Ufler Fahri Kopuz. 1 _ O:Cuyan • 
müstü. Şaşkınhıt yanm dakıka kadar 3 - Okııy:ın: Mefharet Sağnak 1 - M Radife F.rtem 1 - Salabattln Pınar • Ni"!la_ Mustafa Çagl;r ı _ p v 2 _ Ded • 

• t t · us - vend şa,.k • CHtuA ) 2 · eşre · e • 
siırdu. Vahşı bır hay' an gıbı üzerıne çul- a a Çavuş • Beyati şn kı: (Cnnım tezdir.) • ı. ya.şıyor. - ·• ·•·· · - FemhnA.'t şarkı: (Beğendim seni efendl.mJ 

2 - Dede - Ba):ıU ~rkı: (Nice b'- .. 1 Kfirdnr H. §arkı: (Kanlar döküyor.) 3 - 3 - Mu.c:tata İzzet Et - ...... 1 :ıu· Bl 
lanan Fatihiıdaın yarım dakika ho :.ır- 1 u aşAm • Şevki b K"-"111 H .. rSe d b · ...... ç şar · ~ r se. e > 3 Ihlk turkfum: !Esmerim kıyma b.a.. ~Y - uıu • .§ar ... ı: ' ' n e _aea beblc gucerunlşsin.) 4 - Nlkogos Ağa _ Ev1.v 
danarak, soluyara~ omı yoğurup dı ık- na) 4 _ Hak turkttstı: (Ey seneler .seıı~ler.ı 1 una~.). 4 - Ma!ımud Cel!lettin - Ktirdllı şaıkı: (Bir tıflı yosma edn.) 5 _ Hnl,;: tur .. 

- Demek beni bırakmıyorsunuz? ledi. Fakat aklı başınJ gelın~e, iffetinın 13:3 - 14: Muzik: Kuçük orkestra <Şef· Ne. H. §aııtı 
1
<SP,n ~ni ~lr buseye.) 5 - Hırls. kiısil: (Şahane gözler.) 6 _ Salih Efcndt.t 

- lvlaalesef :ıevcmızden lıabeı gelme- ansızın şahl au kuvvetıte s ikıncn ka- c b A§km 1 O.>kar Nedbal. suva·ı ıtl to • Kürcl.li H. Şarkı. <Gidelim Oö&suya.} (Ey '"'hi lh<> ) 2 Oku • ö den b ~•- 2 p . • v - 20.15: Konuııma (Sıhhat saati.) 20.SO: Mii _ ~w c •. n. - yan. Semnhnt Z.. 
ıro.lA.amam. Bu benım için agır bır dın, bu haJ"an pençesınder. kurtı larak 

8 
ul Lincke. Olımp yB.Uarda. ll - J .• n •• F 1 h t.ı ,.11,. .... rlk R d de•1ses. 1 - Sel. Pınar - Hicaz şarkı· \Sızla ll1cs'ulı'\) t l G • 1 r t~ı:· ~ dl vals ope ti d B .....,.. ,lm eye . ,,, . ... : ıuU : a yo or - kalbi . -

.,e o ~r. erk hakimim bır silkışte yere vurdu. vnl lP: ·P ra re n en use er ke.st•ru;t Şef· H. Ferid Alnar.} 1 _o. Ver- yan 1 m.) 2 -:: .~evk.i bey. Hicaz şarkl: 
Artık kendıni tutamıyan Fatma: - Alçak adam! n 180.,. M k·m e meml~~ t saat aya - dl: Tal ln kudreti uverturft 2 - o. ver (Sever.m caru gonülden.) 3 - Şeni bey .. 

. - Bu ne dem •k - di)e baykı.dı - zev- 1 Mnsa üz r • aeki pi · " ş:ımd:ı k.:ı- Şar i :: , 0 a·n·~~hmbe~detKı. lD: MfiZik· dl· A d operasından Ayclanın Ary~ı. 3 .:_ ~ ~azk·şaEı:kılk· <Zan~ bu iki cana.) H 20: 
cım . . bu . . . . . ,. 1 u arındaş.) 1 - Ed 0 1 ... İki 1 P 1 mUZl • a turküleri. Aziz Şen.ses ve sarı 

sızın har et•nızı tııçb r zaman parak bir dişı aslan g b. gürlem şt : hl Z! mc kı· · ~ · ne eer Gynt .sult · ·~ - G. Receb J4 30 M ·zık· R1 taınib . ~ - • . az şar: • (Anılsın yar ııe.J Ros;, .1 : Sevfiya Berberi uvertürü.. 5 - G . : u . yaseticilmhnr Ban • 
etmez. Benı adeta hır tuzaga d..ı- - Eger bır ad m daha atarsan bunu 2 H ı Arif Hicaz şarkı· Benim halım P t T. h · d~u tŞer. Ihsan Kunçer) ı - Zati· Knvaı §Urdü ·· D ğ ffrnkı.,1 , 3 • · ucc n : ı..."l Bo eme operasından Mlmi'nl.."l · · 

nu.~ o ru yapmıyorsunuz. başında paralarım. a. B·mcn Şen - Hu anı şarkı: A ya 1 ti _ 0 p cclnl: Madam Butterflv o. <Marş. l 2 - W:ıldteufel: L'E.c;tud'nntina 
Fntihuddin ayaga ka'karak ona ynk- Dolu dizg;n gıderken birdenb re dur- tS kı. cıa geçer> 19.IO: M mleket saat a. peras ndnn Butterfly'in Aryası. (La. b"mol <Vals.l ~ - Gabrlel Pleme: Ramunteho CU~ 

1~: durulan bır at na tl şah anıp esinırse ~an, A.1a ve meteo:ro.ıo 1 habe eri 19 O: mi tir\ Şsn· Semiha Berksoy ı.3oprnno ve!"'tür.) 4 - Gluck: O.tleo operasının Bale -
- Çabuk yeise d:ismek bütün ka !ın- Gerk hakimin.n boşanan arzuları an böy- Mo~ ~3• !D~ P ııtlka hiidlsele.rU 19 45. 22 05· 1\~il1ik·· Ope,.a ~ .. vaları '<Pl) 2" 15: &. 5 - E. Tavan: 1.lncl Macar fantez!s1, 

lann ...ıur. Sını':-lenm•yı·n, hror şe~·ı· 1 b. k 1 uH:· ~la!Tanlnr: Hakkı Derman, Şerir Iç - ıem'e":ı: t snat nuarı, AJ~ns haberler!, Zl;a ~ 15.15 - 15.30: Miizl.k: Cazband (Pl.) 1 Proa 
u - c: ~ ~ e •r asırgaya tutu1muş~u. Bir müddet .. ~ o y Hasa G B " • BÜ'klınctle mütalea erlin, vaz•yctin ciddi- d'• -ğü Zülıtu B.ırdn1r~1' n ur, a rt Ufler, at E< ham - Tahvilftt. Kambtyo - Nukut ram ve mıamJeket .saat ayarı. 18.05. 'Muz1kt 

. uştu · ycrd<> debe1endi. durdu. Sonra h -.t;.1U. ı - Oku~an: Necmi R _ Bors:ı.sı 'Fl"t) %2..30: Müzlk: Cazban~ (Pl) Radro caz orke.stra3ı. 18 40: Konuşm:ı <Yurd 
Yetine rağmen kurtulmak si .in elinızde- iri şamdanın tehdidı altında gerileyerek za k ~ ısk;n. 1 - Suphi Ziya • KürdlU H. 23 25 _ 23 30: Yarınki proA:ram, ve bpanı•. bll!?Ui1 ve. .l'evgisl.) 18.Sö: Serbest saat. 19.101 
dlr. homurdandı: şar 1: , ıB.r gamlı hazanın.) 2 - Lem'l _ Memleket .sa:ıt. ayarı, Ajans ve MeteoroloJ1 

- Söyleyiniz o halde ne liızım gelırse - Sana .g" teririın den.sız kadın- Ne Kurdll. H. ş, rkı: <Bir lı:endl gibi zalimi SE'Y- * * * haberleri. 19.30: Müzik.; Fasıl heyeti. 20.101 
yapayını. mi". 1 3 Hacı Ar1f Bey _ Kurdlli H ~arkı: l% C 1HO CUMA Konuşma: CO!lnün meseleleri.) 20.25; Mli _ 

yaparsan yap elimde es:rsın. E"et!. yü- CSırın:t s::ırlı ~lre.) 4 - Halk türküsü. 2 _ 1230: Program. ve mcmle.keJ. saaL ayaı:ı.. zik. Ça!anJ:ı.r: Fahlre Fersan, Refik Ferean, 
- Fakat sinirlenmeden serbest k.muş- ~ü gozümü ~la~::ı da _yine seni Okı'.:.~n: S t Je Tolı:ay 1 - Leon Haneıyan. 12..ss· Ajans \"e Meteoroloji abberlerl. 12 so: Basri Ü!lcr, rahrl Kopuz. ı - 01ı..ııyan: 

ınamn müsaade edecek m~iniz? sevıyorum. İlk gorduğüm gundenberi K 1 ı,,nr ark.: CBUmem kl aafa) 2 - Ha. Müzik: M•ıhtellf şarkılar <Pl.) 13.30 • 14: N~t fi.ıza Alu.skan. 1 _ Bestenlgi: Pt!I • 
- Buradan kurtı.ılmanıo çaresini söy- sende gözüm vart Nihavet elime d tun. :~ı Jl..ıtf B!v ·Karcığar ~arkı: (Bir koncııya.) MUzik: Karı.şık mlWk (Pl) 18· Progrıı.m ve revl. 2 - H3.1iln Bey _ Bestenigar şark11 

lerseniz niçin sinirleneyim? Hem doğru..~ söyli ·evim mi? Halkın Tur" Jor meml !tc sao.t ayarL 18.05: Müzik: Karışık (Kaç,ına mecburundan.) ~ - Dede _ Beste .. 
- Baybarsla evleneli ne kadar oldu? ~eyanı da ihilei şcr'ive de hepsi ya _' 20 ı~· Konu ma. 20 30 Temsil. Bohem Ya. muziK Pll 18 40: Müzik: Kar:aden.lz lu.Jk nlgô.r şarkı: <Ben seni sevdim sevell.l 4 -
- Galiba altı yıl! 

1 1 
Sırf ' il ~ k · · . ı>:u · Hanı'f Morger. T('rctime eden· ~rem ıüıküler Rizeli Sadık. 18.55: Serbest saat. H hz Pn.st BestenigA:r şarkı: (Çok .sUrme 

an. arzuma na rna ıç ~ ~m R~ d. 21 30: Muzlk: Ri:raseUcumh~ B n _ 19.to· Mt: .llelreı. saat ayan, Aja.ııs ve Mete _ il cç i'. s .:_ Suphi Z1ya . Sa.ba şarkı: cSeın: 
- Bu altı yıl içinde altı gün rcıhnt et· buraya kapattım. Ve muhakkak ıstedı - dosu (Şet· Ihsan Kun~er) ı _ Guatf'lll: orol ı iı:ıberlerl 19.3<1: Konu.şına <Milll .Ll dild:rre.) ı - Hacı: Arlt Bey • MuhaJ'Y(!J 

tiniz ınl! Mısırdan kaçtınız, serıelerce ğım olacak. Sen ben'm la,.aksın. Artık M rş 2 Zeki: Aşkım (Şarkı.) 3 -: Zevbek kahramanı k menkibel.eri.l 19 45: Müzik. ıarkı: fMeyh:ı.ne tara.bgA.bı mey.) ı - Tan. 
~Öllerde kalelerde dolaştınız. H:ırb, kav- kocanın yu··zünü görmi ecek"in. dan .... ı. 4 - ;r, Assııdour: Lt>blcbki Hojh~r 0 Çal nlnr· Ruşen Kam, V('cfhe, izzctUn Ok. burt Al' EJ. _ Muhayyer şarkı: (Fer""da ne 

• - nrl P-->t • J -ga. ölüm tehlikesi, firar hepsi birbirini Kapıvı hırsla çek"p ~ıktıktan sonra 
1 

n purı 5 - Kurt. Strleglcr: Turk te ı -- O:t:Ulan: Meflıaret Seinak. 1 - Şe. haceU 2 - Okuyan: Melek Tokgöz. 1 - Ne. 
takib etti. Netice daima hfümm! Btı.;r1n- Baybarsın karısı 'belinden vukarısı bir ~ t ~rt il. 22.15: Memleket ııaat avıı._ rit İ~l! _ Bayati prlo: (Bülbülü fe~daya fl.cıc Cernl - HlcazkA.r şarkı: (8everlm her gtt. 
kü nahoş vaziyette gene kocanızın hatac:

1 
kıl , : . 'b' rt, aı:ı haberlf'rl, Ziraat, !':.!;:ham - Tah - döndun') 2 - Lmı'i _ Uşşak şarkı· \Seni zeH l 2 - Nikogos Aga.. • mcazıtA.r şarkıı 

ıç cfarbcsil~. UÇ'W'U ımut bır ınsan g ı vllı\~. Kambiyo _ Nukut. Borsa.<ıı (Jl'iat) arzu clerdlm.> 3 _ Şe'lki Bey _ Uşşak şar _ CAkşam olur güneş gideı:;) 3 - Medeni Az1ı 
yüzündendir. Demek bütün çektikler:n ı· olduğu yere çoktü. 22 35 · Mu lk · Cazband tPU 23 35 • 23 3a· kı: <Esl,.1 2ül!ünüm.> 4 _ Taksim: (Keroen.. Ef. _ Hi.iZ?aro şarkı: (Değildi b6yle eneLJ: 
ze sebeıb o! Müsaad·J ettiğiniz için açık • Yarınki "Program, ve Kapanı.ı. çe ı 5 - Sadettin Kaynak. • Arazbar t.üı·k.iı: 4 - Hayri _ Hüıza.m şarkı: (Ölürsem ya • 
k()rnışuyorwn, bu devam11 üzüntülerden Ertesi akşam yatsı ezanı okunurken, * * * (Da~:ırı hep kaı· aldı.) 6 - Halit türkruu: zıktır.) 5 - Kemanı Sadi - Scgft.h şarkı: <Ru 
kurtulmak için kocanızla aranızdaki ba- Necmettin telaş içinde Gerk hakimi - (Yiırn rt.!ber yürti omrümun varıJ 2 - o • bunda ölen) 21.15: Müzik: Küçült Orkes • 
ğı kırmak lAzun geliyor. run huzuruna çı!ktı. ll/( t 9H PERŞEMBE kııvan· Sadi Ho~. 1 - Zeki Arif - isfahan t.ra (~er: Necib Aşkın.) 1 - Hans ScluM!l • 

Fatma sapsarı olmuştu. _ Miısaadıe buyu.n.ırsarıız Mt-lik haz _ 12 3G: Pro~m v~ me~tt' aaat ayarı, tarkı · <Gonl unü canana verdim > 2 - Uu _ der· :Methur NekaraUatdan (potpuri.) 2 _ 
Ri ed bö k d' reilen· ibazı. mühim maruzatta bu...._,,__ l2 -ı,, A n ve M colojl b.aberlerl. 1:1 50· at>j1n F hrf - İstahan ~arkl: (Neş'eyabı Vll.!. Tscbalk~ky· Eleji CHazln parça) 3 ~ 

- ca erim la onuşmayın - ı- Jwı......... Mu,.ik Çnlıınlar: R l!len Kam. Vccıhe, cev. iat ile l 3 - Dede _ İstahan şarkı. (Aşu o- l-L-ı.ydn· Yaradılış. t - Ganglbe.rger: Küç-üll 
Ye ınledi - ben kocama sadık bir :kadınım. ğun. det K n. 1 - Okuvan: MuznUer tıkar. Jalı ı 4 - Suphl Z!yıı - Huseyni .şarkı. ıFer. Flüt için konser parça.51 5 - Lanner: Ro • 

- Sadakatiniz kaç para edıyor sizin'! Dün geceki hldisedenberi yüzü gül - 1 - P lire,., 2 - Hacı Fnfk - Muh yyer şa·- yad ed~ r) 5 - Nebiloğlu Hakkı. Kım.ığar mantıklf'r CValS) e - J. l!trauss: BüytllC 
Acı fakat c:Wğru söylüyorum, durun fa- miyen Fatihüdtlin hom rdandı: kı: <S"n ~nü naılk > 3 -Tanb rf Cem şarkı: (Sarıyor gun geçU~.) 6 - S:Wet _ Vals. 7 - Armandola: İspanyol aşk şarkıc;ı. 
kat. söz verdiniz, sözümü. bitirmeme mil- _ Söyle! Bey - Mııhlyyer şarkı· (Pürlerze olur.) 4 - Un K:ı it _ Karcığar turku: CKarf]da ka.. 22 Hl Me:nleket saat ayarı. AJans Haber _ 
saa-de edin. Çok güzel, çok zeki, bi.rcnk _ Noöetçiler ~liken'n odasın1.a vi _ Diırrti Turan • Muh::ı.:>'Y~r şark · {Ka .. dtiş • r-e:>noA ıu 20 40· Muz11t· Oyun haval n lerl: zıra:ı~. Esham - Tabvllft.t, Kambiyo.Nu-

tü bı.:g\ln ~nçlarıma) 5 - Halk türk i~u: Klarnet, !.nvta, santur. 20.55: Müzik: ca _ kut Borc:ası <Fiat.) 22.30: Konuşma: Ecnebi 
llleziyetlere c:ahib bir kadınsınız. bugüne ne bir erkek başı görmi.lşle.r, Jıaber \-el'- Dama hul~ur sererler) 6 - Halk türküsu: ıanınr: c •vdct Çağla. Zühtu Bnrdako~ıu, dlUerde - (Yallll2 klBa dalgn po..~nslle) 
kadar c:nrlakatinizin nasıl bir mükafatını diler. Bendeniz de gidio gözetledim ha- Çı> ıne .'lfnin ne belAlı b:ıpn -rar.) 2 0 _ Kemal '. Seyhun, Fahri Kopın. ı _ Oku_ 22 ?O Wi:ılk: Qı.zband (Pl.) (Saat 23.00.e 
gördünüz! Etrafınızda !izi mesud etln~ kikaten .. bir erkek var. kuynn: l\tcıeı.- Tokgöz. ı - Mahmud Cellı. _ yan· Azl c TOınn. 1 - M tafa Natız _ m. kadar yalnız uzun - dalga po.staslle. 23 25 -
Ye amade insanlar var, şu kavgacı ada- Gerk hakimi zawn çatacak yer a - ıettın Pş. _ R:-tst şarkı: (Fltneler gizlenmiş.' caz ~:ır ı: (Yalvardı gözuın.> 2 - Hafız 23.30: Ynrınkl pro~ram, ve Kaparo.,. 
mın peşini btra'••nn, 

0 
7.aman .sarayımda nyocdu. Hiddetle a a'ta kalktı: 2 - t..cm'l - Ra.st tarkı: <Sazın gıb .. ) 3 - Post _ Ht az şarkı: ıişte beşer, mlsl!n v r ........................................................ -·-· 

hür ve mes'ud yaşarsınız. Burada se.rvct.j _Bu da ne olu~r? Bir erkek benden Blmen Şen • segAh arkı: <Bensiz ey güU mı Sf'nin l 3 - Rakım _ Hlcazkt'ır şarkı: Deniz işleri: 
4 -- - Segt\h şarkı· (Bakıp ahv:ı.11 pe _ B kled m fecre kadar.) 2 - Okuyan: Mus.. 

8aadet, huzur, refah var. Burada her şev habersiz nasıl kızımın odasına girer. Dün r anıma.l 5 - Hacı Arıt Bev _ Sc,.Ah u•rk · •· ra t"'.f' , •. 1 Mehmed A~a _ Suzlnfık ı .."t.:.. :1..x ı ,J 0 .... ... "" b Yü"°sek De:ıiz Ticaret Mektebine 
o Ul'sunuz, hattA .. blr MePke bile.. gece ~ 'IJVY .e söylenin blr şev çıkmadı. oı:naz 111\ç s ne! sadpareme ı 13 30 _ 14· Aksak 'ı1 (K:lpılır her go!'en 2 H ı bir yat alınacak 

Fatihüdd1n, adım adım ona yürüyor, Nöbetçiler rüya mı görüvor. Yoksa sara- fıizlk: Kan .. it hafif muzlk (Pll ıs· Prog • Arif - r ı-lnrtk şarkı: (Çekme elemi derdl 
Fatma nutku tutulınu-. gözleri yerinden yı seytanlar mı bastı? Madt!mki gördüm ram. Te memleket .saat ayan:. 18.05: Mt' k. nl l 3 Hırlsto - Suzlnlik şarkı· Ey e 
oynamış, rüyada gördil~ü bir canavar diyorsun git yakala! Ra yo caz o.rkestram. 1840· Konuşma l ss· da~ıar b sında > 4 - Suzlnt'ık turkU: (A be_ 

Münakaıtıt Vek~leti Yüksek Deniz Ti· 
caret okulunun ders levazımını takviye 
etımeğe karar vermiştir. Mektebe ameU 
derslerde istifade edilmek üzere motörlll 

karşısında kaçmnva. muktedir olamıyan Noomettin ol~ yerde Jllan .b. &rbest saat 19JO· Memleket at ınarı. nlır. mor çlı;eğlm.) 21.15: Konuşma !D btt • 
gı 1 A.fans vn Me corolojl aberlerl. 19.30: Müzik. yofü .. Cv ı 21 30: Mtmk: Kuç Ut 0"1re" ra 

bir insan gibi güclük1e geri. geri duvara kıvrılıp bükülüyordu. ı Çalanlar. Ru en Kam. vee he, Cevde Ko • I Şe.f· e ib Astın\ 1 - J Strauss: Ş Vl 
clo~ çckiliycrdu. (Arkam 1·ar) zan ı Okuvnn: Mfizevven Senar. ı - yana. 2 J. strau.ss· Cenub çiçekler! waıs) ve yelkenli bir yat alınacaktır. 
== 

Son Postanm tefrik.ası: 2 8 Siret cidden müteessir bir bakışla 
sordu: 

-- Bc.>n<len bu kadar mı fazla usan • 
d 11 ""Tilıadc - m? 

Do" tor ıhad kuru bir 
t.r 

- Pe!-. · H cran seni sevmiyor mu F2z11la beraber masalarına• doğru gel-
z m f ·, or!)l.Jn? diklerini gl:i'"dii. Sirete onlan işaret 

s· cıt b'r ısvan ve infialle omuzlar nı edf'rek: 
lci • 'ı. - Gı>Ji vorlar -dedi- seni bö~ iP ihti
D kt r Nihad Yarnn kalan şamprın- var bi .. f evlesof gibi düşünceli görmesin. 

avı ku u· 11n boP-aı na bo~altarak: Hem artık onunla yalnız kalmıva alı~ 
- f' ld·,.d!n mı s·ret? Art.fit arıın z- O ·<fa b•r muamma vok Siret! Bu böyle devmn edemez ... 

da beni n ı ·m ne? .<Jnd" - l.; ndi ir"":le ve arıularile hareket Doktcr Nihad ayağa kal.kmı" a hn .. 

Beyaz gelinlik elbisesinin içinde ha-ı - Orhl<ia lcimseler de yok .. herkes - S"n n işin asıl şimd den sonra ed n ik' cenc· aralarındaki mec:eleyi zırlanırken yeni ve güzel bir dans ha-
rikulane bir güzellik cazibesılle bütün keyfinde .. bizi mi bekllyecek? başlr~accık. getirdikten sonra va<-ı başladı. Masaya vaiklaşan güzel ge-
davctlılerin nazarlarını üzerine çeken - Bırak varsın key!etsinler. - Ynni? şüphe etmek bir nevi lin!e ka,·alvesinin bir iki kelime konuş-
liir.raın zarif kavalyesile beraber çi • - Ey biz? _ Beni h~katen s-evivorsan ~·m _ r ..,,,1 h stalığmdan başka bir şey tuktan sonra tekrar dansetmek üzere 
Çeklerle dolu m~ndan maklaşınca -- Biz de iştı b'l'Şl karşıya oturuyo- dic"l"n sonra bizi yalnız. b rakzmvacak _ de· "lrl r. uıaklaştıklarım gören Siret derin bir 
Siret doktor Nihadla karşı karşıya yal ruz. sın!. Si e · kemlesini biraz daha doktor nefes al~rak doktorun elini tuttu: 
1112 kald•.lar. _ F"",,.at Siret. . .......... benı·m vı:ıkamı N"br a ·rnkla~tırara.k daha mahrem bir - Ric:a ederim biraz daha otur -diye 

<'in. .,..... .1- -H;cran hanım buna r.azı olur mu Düg~ün °"""esi bütün fh+-team ve par- ne zaman bırakaıcaksın? Hicran hanım sesle: valvardı- ne kadar müşkül vazivette 
r.-- •"i zannediyorsun? · la'kl;ğma ra"...-n sahte bir neş'e hava - bir gün beni kovacak. -- BPr.i itham etme kardeşim. Bu acı olou<:JUmu ırorü;yor:sun .. Hele bu gece! . 

. 
1 

&""· - Ben onun hesabına konuşuvorum ·· h · b · h ı H' İ · d 1 ılm b' h l k 
81 e <lonuk]sıcıyardu. Doktor Nihad mu Siret acı bir ,..,ın~1e: tp e' 1 ~nım ru uma a.c;ı ayan ıc- çım e an rı~ az ır uzursuz u - Ye 

h 
-s e"' .. azizlm. o benimle yalnız kalmak &t1 , d" .&..~ ld .:J ··..:ı.·· ı·· 

itine zevk ve kahkaha aşılamak fçin _ Bil~kis -diye b2~nı ellıı.-lf. Bila • rana r. · 1y~ ll.')' a'l..lı-. Un'Ull u var. 
bt> h d b rl ı~~ A tık -.-- 5'"' korkuyor .. muztarib oluyor··· Dok C'r onun sözünü kesti: D<'ktor N.ihad bir. k~a arasın-

y u c :r gayret sa ew.ı~ .. ~· r k.is .. görmüyor musun? Hıcran senden _Sen va ·meye kapılı-..:.~rsun Nihad. o da lm ·b·yd· B' s - Fc knt ben de biraz inc:andan. in- da Sireti a'd"'ta şaşırtarak cevab verai: 
yoru ~ gı ı ı. ır şey yapmı · ayrılmamak için ne bahM'ıeler icad e - - Asln! olmak için ooUnde duran yarım şanı- d . sar ruhundan anlarım Siret! .. Hicramn - Ben ~nin bu kadar mu1 llebici 

l><lnya kadehini dudaklarına değdir _ i) or. - Yanılıyorsun! Sen kendi hislerin~ kalb.nde sana karşı derin. bir şefkat ol~uifunu b'lmiyQroum doğrusu. Ayol 
di.kten sonra: Doktor Nihad yan komik, yan mil • izhar ediyorsun. Ben öyle anlıyorum kı se1Jyorum. NE söylesen beni bu görüş.- sen sinirli küçük hanımlar gibi k ndine 

_ Haydi -dedi- blz de birer dam bu. teessir: sen btr fedalk!rhğa 'kendini feda ettin. ten men edemezsin... üı:üntü ,·es:ileleri arrn or.sun.. Bu rlö 
lup dans ~delim. - Çatb<k deMıne birader.. wiz beni - Ben mi?! _ Şefkat?! Bel1ti bu doğrudur... bir r.ıh hadisesidir Siret .. Saad c ~ a-

Siret lizgün bir sesle: eski zamanın yelge harumlan yerine - Evet eenıl Bana .öyılemekten çe- _ Daha ne istiyorsun öyleyse?. İn· nıhc::avan insanlar mut aka kend"lerine 
- Ben ço'k yorgunum .. -diye r.evab mi koydur.uz kuı:um! Artık yetiş1r .. a - kinme Siret! Sen ıbu km cidden sevi- san ruhunda şefkatten daha temiz b"r bir üzün1ü ararlar 

'Verdi- radan on gün geçti; on gündllr bera - y-0r musun? duygu ynr mıdır? - Of Nihad! Ne kadar katı, hissiz 
D~ktor garib bir gUlüşle: , bersiniı. Beni de ~aba kata'llJailız Siret sararmıştı: Siret hlssettiklerini anılatamamazhk- konuşuvo,.sun!. Ben bir budala, bır 
- Ben ne yapayım yl:He ise? hep beraberiz. Artık !bu geceden itiba- - Ben!m hislerimden b>nuşmıya11m tan gelen bir darlıkla güç bir nefes al- many.ak ımyım? Ne kadar azab cektiği .. 
- İstersen sen birini bulup dans Jr.ocuınız .. L1ltfen be- Nihad!. .. Mühlm olan Hicrarun hisle- dı. Doktor Nihad bir an başını danse - mi görrm.i)or musun? 

et. n.z azıtztm. rldir. denlere çevirince Hicranın he.rkeltraş ( Arka;;ı vc:r) 
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erleri) Milli Piyango 
J Edirnede Mimar Sinan 1 

ihtifali hazırhkları 
başladı 

Birinci tertibin son keşidesi bugün Ankarada 
yapıldı. Kazanan numaralar şunlardır: 

• 
ımar 

Dahiliye Vekaleti kasaba p!anının y aptınl nasını 
kararla~ırdı, eskiden kaç .;:~ bir is ta ~y :>n o:an 

Polatlı ı :mdi mamur ve güz~! bir ka: aba halinde 

Edirne (Hususi) - Bu sene Mimar 

S 0 n;m ihtifali Trakyanm her tarafında 

bii~J ilk ter,ahüratl.a tes'id edilecektir. 
Başta Edfrne olduğu halde K-rklar-

e 1 i. Teltird<'tlğ, Çanakkale vilayelierile 

:rolatlı (HYIUSt) - Polatlı deniltnce l tarafı ağeçlandırılan Polatlımız Cüm _ Gellbolu, Litleburgaz ve Babae~ki ka
tık hahre. ,.ten Sak.arya sava4Jd•r. Sa- t..uiyetin yapıcı elile yakın bir zaman- znla~·ınds. bir müddettenberi yapılmak-
lwrya ıabsnle PomtWı.m t.Q.lihi de de - da bir nilmune kazası olacaktır. ta olan har.ırlıldar sona ermistir. 
lişmiş. :satsıa:-t ~ beş on huğ - Ziraat Vekaletinin 939 yılında Po • Sinan günü Babaeski& d~ Sinanın 
aıty ambwı. iki handan ıbaret olan. sıt.. laıtllda kuroı..lnı zirai kombinalar teş - ...,..,e.,hut· . ı · d Cedid Al' ::ı a 

• • -:'>~ '" " e.~er erın en . ı p, s 
ma yuvuı elan bu ıstuyonu Cümhu - kfMtmdan köylümüz son derece mem- .

1 
. · 

rt:r~t rejmıi 926 yılında kaza merk.c:.d nu11 k:alm.ır. Bu teşkilat motörlü va- ccı.~ı ' çeşmesı ve ham:ımının bul~n -
yapını,. Clm.hurlyettn yaıpıcı elile az sıtal~rla köylünün buğdayını biçiyor, dııg.u asfalt yola Koc.a ~ı~an ca~rlesı a.dı 
ıamand~ ~R beli.sından kurt.ulan ~ harmanını OOVÜyor, tarlasını sürüyor. veı ılecek Ve levhası talık edı1ecektır. 
latlıya k0Jn4u .ltazala.r halkı tkaret ı - Hem ~k ucuza mal eden ve hem rle SiPan günü umumi müfettişlik mimarı 
iln akm •tm~ ~lam~tır. Hi.nterlan- ~k sl'rf ~ gören bu makinelere lıt ver- Kemaıl Altan Babaeskide bulunacak ve 
dının g~li.ti· köylfuıünün çalışkan - mek iç!n köylümilz sıra beklemektedir. mera!limde Sinanın hayat ve eserleri 
lı~ı sayeQ.nodıp ve buraya ~:rle.şen l kom- Buğdayının temizliği ve fazla rand.ı • hakkında ve bilhassa Rumelide vi.ıcude 
şu kazalar .halkının enerJıstlıe l olatlı m~r; vernwsile meşhur olan Polafü -

1 
. ;ıJ ,.. • , ~ • • • 

150.000 lira kazanan 

33069 
50.000 lira kazanan 

16260 
20.000 lira kazanan 

32889 
15.000 lira kazanan 

6007 
12.000 lira kazanan 

46580 
6.000 lira kazananlar kısa 0;r rnmanda tahınmaz bir hale b kilA k b' anıd ge ırdıe.l ) uksek san at abıdelerı etıa-• · mızı u tes. at ısa ır zam a mem . 

gehılştfr. le-ketin birinci derecede buğday amba- fıııı:ia hır nutuk irad edecek. !{ece <le 29544 92.34 18904 24888 
Ynkm s~neJerde belediyemiz kay - t·ı halir:e getirecektir. Halkevinde kaym~am Namıık Karaycl, 

mtlkamımi7. Abdullah Parlanın yardı- Ziraat Bankası köylünün ilkbahar baytar Süreyya. mimar Talat Işık tara-
miie beledjye biltç~lne senede sekiz tohumhtk. ihtiyacını temin için eski fın'1an kor.feranslar verilecektir. 
bilı llra varidat temin eden bfr pazın istikraza ilaveten on be~ bin lira daha - . - -
yed. a.~rl helA. büyük caddelerin kal - tohum pa·r.ası tevzi etm~tir. T b d b" k 
dırım!, VP bÜvÜk bir fidanlık VÜCl.ldC .,.,., ......... ,,.,,,..,,,.,,, • .,,,,.,,.,.,,, .. ,,,,,,,,,,,,,., ra zon a ır şap a 

4.000 Hra kazananlar 
13504 20450 38408 27869 188~( 16118 

2.000 lira kazananlar 
t,Nir!Jmi~. ı~mleketin en mübrem. ıh- c Sivastan kUçUk haberler ) yüzünden bir adam 26258 15696 6158 6758 8374 30119 

33255 
365{)7 

40400 
3814 

748 
17389 
21979 

1008 

50 
19 

311 
1183 
2089 
3344 
3610 
4070 
4200 
4584 
4841 
5604 
6"256 
6801 
74B2 
7889 

8229 

8739 
92~ 

9660 

10049 
10884 

33843 35009 297 569 86243 
37427 37921 38451 38592 39613 
41100 5{)3 833 938 42634 

6133 9383 10203 631 ııo~m 
12998 13142 13609 Hil30 1~40 
17758 18390 20314 21415 21536 
24482 25592 26315 642 669 

3271 539 

lira kazananlar 
33 

489 
1321 

2203 
3354 
3736 
4086 
4332 
4595 
5004 
5671 
6462 
6895 
7527 
7825 

8384 
8914 
9323 
9798 

10392 
10883 

134 
592 

1344 

2225 
3423 

3760 
4163 
4412 
4597 
5132 

5803 
6610 
6897 
7546 

7830 

8401 
8970 
9403 
9812 

150 
011 

135.5 
3096 
3459 
3803 
4176 
4476 

4708 
5287 
6094 
6744 
7123 
7660 
7980 

215 
743 

2016 
3243 
3522 
3902 
4185 
4517 
4718 
5464 
6200 
6768 
7309 
7677 
8058 

307 
817 

2048 
3al4 
3543 
4054 
4212 
4565 
4762 
5562 
6238 
6785 
7380 
'1816 
0085 

8525 8562 8576 
9007 9183 9216 
94-05 9414 9439 
9850 9910 998~ 

10584 10603 10734 10796 
11033 ııa2a 11418 11549 

Teselli mükAfall tipcı olan . u ve tenvirat işile de uğra- . öldürüldü 42093 43582 

şılr'Pc.klaıltr. 86 bin liralık su projesi - * sıvns Ticaret Odası İdare Meclisi top_ 1 000 ı· k 1 r İkramiye isabet eden (800) numart 
1
nir en ı:ı!tı biıı liralık kaptaj kısmı lanar~ıc 940 :vııı. büıçe..,ını hazırn~ı~tır. Bu Trabzon ( Hususi ) - Sehrimizin • ıra azanan a çekildikten sonra (0) den (9) a kadar on 

9 3?0yılında ikmal ed!lmi.ştir. Bu s~nve yıl*b~~?:1 ~~~k~~ ~=~~:~~o~:~~d~~kre_ ~flğir~erıdere ~~tinde eh~mı;ıiy~tsiz ~124 5133 7394 7745 11137 1~515 rakam ikramiye dolabına konulmuş ve 
rlc • olatlmın kısme1l .9U) a kavu~acagı terlığlnln gonderdiği Cümhuriyetin l6 ıncı bır munakaşa yuzunden fecı bır cınl- 1::>028 20510 21277 28861 29744 32363 bunlardan be§i çekilmiştir. Sonları 
ün id ed'lmekte<lJr. 9 39 yılında baş - vıımı, Adananın kurtuluşu, Çocuk baraJı, yet olmustur. Henüz yirmi yaşında ve 33664 35392 37891 43007 44055 44342 (O) (2) ( 4) (8) (9) rakamlarile ni-
lancın hökı1ırnet btnamnın inşaatt ikmal ıcömllr ısergl.-;1 !llmlerini Tan '.!!nemasında Ü(.' aylık evli bulunan maktul Bekir 49484 1105 3989 6593 8522 8816 hayetlenen 25000 ıbilete onar lira, onda 
edilmek iheredir. Bu yıl Ha~ked b1 - gii3terml..ştir.. Tilrk5oY ili'! Hasan Havali '\'e annesi 10354 16790 19843 21892 23605 25970 bir hesabile birer lira teselli mükafatı 
na~ ı d, .. vantl~·ktıı·. * Sivas .ııındarma alay kumandırnlığma Z hld VI1 • li . ..ı. d • b" k ·· - 2741"' 3124 31629 43446 44598 4="'"' 

" " r ""-<' • Mamakt seyvıır birinci jandarma alay ku - a e ı.a~ a aı .... sın a ır şap a yu oJ 
0 • "'" isabet etmiştir. 

~on günlerde ds.hll1ye Vekaletı bü- ma.~dan Mu~v.nl ye.rt>e.y Refik Kootem ta _ ziiııden münaıkaşa çıkmış. münakaşa 150 ı· k ı ............................................................. . 
yük !?Chrin kapısı olan Polatlının imarı yln adilere!< r,eımlş vazlteaine başJl\mıştır. esnasında tabancasını çeken katil Ha1.. ıra azanan ar 
i~ln ka~ah.;ıının projesinin yaptmlaca - * stvasfL\ bulunmakta olan Dahlilye Ve - ~an Hayali Bekir Türksoyu öldürerek 
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ğıtı 1 bilrlirmbş. bu h&ber Polatlıları Çl)k lcllct· m~teşarı Nazif Brgln Siv:ı.stan ayrı- kaçmıştır. Heni.\z on yedi yaşlarında 54 79 139 2554 2597 
&e\·•ndir niştir. ıır'ıı:en istıı.syıında baota vali ve p:ı.rn baş _ bulunan kBtil Hasan Hayali\'İ takib 3473 3474 4842 5091 5484 7471 

Dün bir i~tawon<lsn ibaret ol:tn Po. ıı::fındanı ı:ılrA!k ıüzı-r' tbttyt\k b!r kalabahk tan- edPn zabıt:ı memurlanndan si~·il polis 9535 12023 13169 13229 14100 144.85 
· . . :ın u~ur nr.mış ır. · · 14703 15684 16096 19036 19<172 20167 

l~tlı~ııı.? bug~n b~e yakın evı, ikl * Sivas merlcez veterineri Lı1tfi Ak~an Osman Met'.~er !ki. gün sonr~ snç~uyu 21484 22719 23336 23393 24087 24981 
yüzti muteca~·ız magaza ve dUk.kAnı. terfian Erzln<'ıın veteriner mSdürlli~~ne, YE'- K~ymakl. k11ısesı cıvarmda bır magar:ı 
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28357 28784 28960 29340 32843 tetP!z otP}~rı. Ziraat Bankası bınası. rine de Kartal veterineri Sadettin ünat ta- içe;-1o:;inde ~abahın saat dört buçuğun-
2 33048 34394 34739 34841 Jıüvük bir silom bulunmaktötlır. Dört ytn edilmiştir. dfl uyuduğu bir sırada toµrak yığınları !!~~ 

36589 36627 37581 37911 
W.erinde ~·akalamı.1 ve derhal adliyeye 38336 38769 39689 41334 41572 
teslim etmiştir. Suçlunun muhakeme- 44047 26276 47267 47491 49230 

sine devam olunmaktadır. 13923 4.299.5 43697 910 977 

44078 44491 44960 4.6326 47324 
Murathda gene kar yağ ıyor 48913 27155 303ae 31442 32102 

35523 
38285 
43048 
49613 
44031 
48652 
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Dreıdner Bank Şubeıi 
Merkezi: Berlin 

Galata - İstanbul - İzmir 
Depo.ı;u: İsi. Tütün Gümrüğü 

* Her Ulrla banka iıi * 40 kuruş yüzünden 
üç kişi yaralandı 

E ir çamaşırcı kadında 40 kuruş alacağı kalan bir 
adam bu sabah kadını ve 14 yaşında bir çocuğu 
bıçakla yaraladı, hadise esnasın::la k~ndi de yaralandı 

Muratlı (Husu.<>i) - Muratlıda• hava 

birdftnbire soğuyarak kar yağmıya baş- ,~-----~ 
lam. Şimdive ka.dar böyle bir şiddetli 

Saf ve Normal gıda 4---.. 
Bu sabah Mahmud'paşada Tarakçılar - ' de Mahmud bıçağı süratle Şahi.Dtdenin 

d'a üç kişinin yaralanmasile netice1enen 1 ~öğE.üne saplamış. kadın aldığı yaranın 
kanlı bir hadise olmuştur: j tesirile yere yuvarlanmıştır. 

Abud efendi hanında 10 numaralı o - 1 .. Bu sırada Ş.a~indenin oğlu H yaşında 

k.ı~ gfüUlmemi~tir. Bundan hayvan sa
hibleri de cok müteessir olmakta·chr -
lar. 

Bu arada İnanlı köyünde Asmalar 
nıevklinde tarlalardaki ekinler yağmur 
!arın fazlalığındaın ve soğuğun şidde -
tinden donup harap olm~ur. 

d.a<la oturan 25 yaşlarında Mahmud, bu Bu·rhan annes~nın yardın:ına koş.m~ Vfi 

sabah Tarakçılar caddesinde 36 yaşların- j Mahmudun elınden bıçagı almak L!te - Borsadaki yangın 
• . Ş miş, fakat 43 kuruş için bir kadını bıçak- • 
da ve çamaşır yıkamakla geçmen a - 1 kt k' . M hm d kU i1l Bursa (Hu.susı) - Telgrafla hildir • 
h~ndeye giderek alacaklı olduğu 4:0 ku -ı ama_ adn çe lıdnmıyakent .ta eddu .. d, t ç t diqim vcchile dün kapalı çarş.ıdıı snp -

. . çocuga a sa ırm a er u e me - • .. . ~ · 
ruşu ıstemiş.tır. ı mi tir. kar ·ı Kazımın dukkanmdan. ögle vak • 

Bu para Mahmudun bir müddet evvel !1 h d d • b ak B" ha ti vangın mhur etmistir. Bu dükkanla • • ~ a mu un savur ugu ıç ur • . · 
Şahendeye yıkamak üzere çamaşırlarını nın sağ böğründe büyük bir yara açmış Emir hanında bulunan lokantacı Örne-
bıraktığı sırad'a verdiği bir liradan ala - \"e çocuk da annesinin yanına yuvar~an- rin miişt~rek duvarları yanmış, derh::ll 
caklı ka1dığı 40 kuru~tur. mıştır. veti~en itfaive tarafında~ söndürül -

Şahende parayı harcadığını ve çama ~ır HadLc;e zabıtaya aksetmiş ve vak'a ma- mfü:tür. KRpah çarşının ust kısmı kA • 
yıkayarak ödiyeceğini söylemiş. Mah - halline gelen memurlar Sahinde ve Bur- milen ahşsbd.ır. Ha\•a da lodos oldu -
rnud parasını derhal vermcs1ni istemi; - handan başka Mahmudu da sırtından ya- P.undan bu yangın hc.ılkımızı epeyce 
tir. ralı b;r hald~ yerde bulmuşlardır. Mah- ko"kutmu~tur. Bilhassa çarşı esnafı 

Bu yü:zden başlıyan münak:ıc:a gittikçe ınudun ne suretle yaralandığı henüz an- hemen tedbirler almaya başlamışlar • 
büyümüş ve nihayet hiddetlenen Mı:ıh - 1 laşılanıarr.ış. 40 kuruş yüzünden çıkan bir dır. Yangının gündüz zuhur etmesi ça
ınud bıça~ını çekerek Şahendenin üzeri- hadisede yaralananların üçü de celbe - buk görlilüp çabuk b~1'itmlmasın1 te -
ne hücum etmiştir. 1 dilen imdadı sıhhi otomobili'e Cerrahpa- min etmi.~" çarşı bi·r felaketten 1<•ırtul _ 
Kadın kendini müdafaaya çalışmış ise 1 ca hastanesine kaldırılmışlardır. mtı!?tur. 

- Hasan Bey İktısnd Ve· 
k4leti karar vermiş .. 

PezPr rı~ H~sen Pey Diyor ki · 

... hatbnıızm mali va4iye
ti hakkında .• 

9 : 

~~ 
~~ 

Pirinç unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair hUBUBAT ÜC'.LARI kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluşı tarihi 1915 

tetkikn •.., bulun mulc il 
zere mcmurl:ımu kapı kapı 

dolaştıracakmıs. 

Hasan J>v - Uzun iş ... En 
keslinncsi rrıahaUe !:ıakknl · ı 
Vl' kasablarına sormalı!. '~hi:•ı•••••••••••••••••••••••••••,. 



7 Nısa.n 

Teknisiyen aranıyor 
Milli Piyango İdaresinden: 

Elektr:1de müteharrik o1:omatik keşide dolabları için makine ve elektrik 
lşleriııe bıhakkın vakıf bir teknisiyene ihtiyaç vardır. 

Bu ~<.ırtları haiz isteklilerin şimdiye kadar bulunduklan :i.şl-ere aid vesilta
l<ırı. iki kıt'a fotoğraf ve tercümeı hal1erHe birlikte ( 1 O) Nisan 1940 tarihi-

ne kr.dcır Anıkarada Mılli Piyıng0 İdar~me, Tstanbulda Taşhanda Milli Pi • 
Yant?o hi.irosuna bizzat veya mek.tubta mtı.rac:?atlan. 

Üsk ·.idar İcra Memurluğundan: 

yr1menkul satış ilanı 
llasana borçlu Etemln mahcuz ~ağıda mahal, mevki, numara, hudu<l ve mlktarlarlle 

llltıhamınr n kıyrretleri ve hall hazır vaziyetleri yazılı on lkl parça gayri menkullerin 
uınumı hi.ıkümler cıaıreslnde satılarak paraya çevlrllmesine karar verllmLştlr. 

1 · - 1·12 numaı·ah gayrimenkul, Kartal çarşısının Ankara caddesi üzerinde k~in olup 
3ıı 75 metre murabbaı miktarında bl: kıt'a arsadır. 

liudııdtı: Şarkım Kiryako Sotiryadis mağazası, şimalen Hacı Yoryi veres~ Anastasi
Ya hane-: ı, ~arben Yanko, veresesi Pannni mağazası, cenuben Üsküdar caddesile malldud. 

Kıvmc'... : 183,50 liradır. 
2 - 143 numaralı gayrimenkul. 'Kartal çarşısının Fırın ve Hamam sokaklarmın, köşe

ııhıcıe fi4 30 metre murabbaı miktarında blr kıt·a arsadır. 
Iiud~ıdu : Şarkan Marı hanesi, şimalen Camiişerır .soka.ğ"ı, garben Kilise cadde.si, cenu

bcıı sahib' senet hanesi ve dükkanlarile mııhdut. 
Kıymeti: 218 Uradır. ' 
3 - - 144 numaralı gayrimenkul. Kartal çarşısının Ankara caddesi ve Fınn .sok:ı.kala. 

rının ko•c..sinde 143 numaralı gayrimenkule muttasıl 2'i metre murabbaı miktarında bir 
kıt'a arsadır 

Hudu:iu: Şarkan Mari ve Anika hane ve dükkanı, şiınalen .sahtb1 mülk mağazası, 
gn.rbrn trııik. cenuben Bağdad caddeslle ınuhdud. 

Kıym<'ti: 155 liradır. 
4 - 145 numaralı gayrimenkul. Kaı·tal çarşuıının Ankara cadde.si ttzertnde hAlen 86 

taj l"lumarasını havi cephesi oluklu saçlı, arkn hududu Piyasa caddesile tahd!d edil
nıı~ 46 m"'tre murabbaı miktarında bi!' kıt'a arsadır. 

Hududu· Şarkan Gürcü oğlu İstepan kahvesi, ş!malen Üsküdar caddesi, ga.rben Pe_ 
rikl! veletli Kasti dükkanı, cenuben Piyasa caode.slle mahdut. 

Kıyınetl: 368 liradır. 
5 - 148 r..umaralı gayrimenkul. Kartal çarşı.sının Hamam soka~mda kMn olup dahi. 

lina,.. 9.55X6.45 metre eb'adında zenıinden O, 70 metre ırtıraında bir ev temeli, mevcut
tur. Tapu kaydındaki sahası ise 46 metre murabbaı miktarındadır. 

Hududu: Yemin! ve arkası Şerif All mağazaJı ve bahçesi, yesarı Hafız Ali hanesi, 
cephesi Hamam sokağlle mahdut. 

R:ıYJ!let!: 292 liradır. 
il - 14tı numaralı gayrimenkul. Kartal soğanlık şimendifer köprüsü n tren ,uzerga.. 

hında 37,50 metre murabbaı miktarında t:ı1r kıt'a arsadır. 
Hııdudu: Şarkan tartk ve bazan Mığndıç hanesi, garben şimendifer glizergahı, cenu_ 

be'1 ha:ı:lne namına istimlak murur ve ubura tabsl.a kılınan tarik, şimalen Miğirdiç ha
tı~ı. Kıymeti: 56 liradır. 

7 - 146 numaralı gayrimenkul. Y~kacık ve Pendik yolu üzerinde 2054,50 metre mu
rabbaı mikt:ırında ve 4 taraf hududunu 24 zeytin al!;açlarile tahdld edilmiş tarladan 
tb!\"etn". Hududu: Şarkan mütevelli Silleyman, şlmalen Şeyh Hi~nü, ge.rben Tokatlı 
~!1d, c:enuben Al! refs mahdumu Hü~eyin ta!·l:ısı. Kıymeti : 1!10 liradır. 

8 - 147 numaralı gayrimenkul. Yakacık ve Pen<11k yolu üzerinde Hacı Cafer mev -
kilı:de !il 9 metre murabbaı miktarında. işbu tarlı\ hltlen bamya ekili olup içinde 4 zeytin 
bir inr.ir, af:ıcı meveuttı.ır. Hududu: Şarkan Receb cavuş tarlası, şimalen AJ1 reb malı.. 
dumu Ha<1an tarlası, garben tarik, cenuben Arnavud H::ı.san tarl.a.sı. Kıymeti: 60 l!radır. 

SON POSTA 

Toptan meyva ve 
sebze fiatları 

8/W940 Cumarte& ,ünü :istan'bul Beledi. 
y~ merke-~ hallnde toı_ptan ııatılan yaş 

meyn ve sebze tJatları: 

ti: ı ·~j .ı:; 

a e • C> 

Clruıl EmBal1 Kuruş 

Bakla Kllo 10 . 18 
Araka ll 15 - 25 
Bezelye > 30 - 35 
Patates • 4 4.75 
Soğan ll ' 6.50 
Ispanak ll 5 8 
PıI'QSa. ll 3.50. uo 
HavuQ ll 5 T 
Kereviz kök • 12 - 14 
Kereviz yaprak Demet 6 8 
Taze yaprak Kilo 20 - 25 

Elma. Amasya Kilo 20 - fO 
Elma Ferik • '1 - 15 
Elma LA.z • 6 - lJ 
Elma İnebolu (Çukur) ll 'l 8 
Ke.c:;tane • 6 T 
Cağla badem • 18 - !O 
Muz yerli • BO . 80 
Muz ecnebt • 120 - 130 
Limon yerli 100 A~ 14.0 - 180 

Ankara borsası 
Açılı§ • Kapanı.o 6 Nisa.n 940 flatlan 

IArdra 
Jfew_YorJı: 

Part. 
Mllan• 
CeneTie 
Am.sterdam 
Drn..t 
AUna 
BotJa 
.Madrid 
B'1dıı.peete 

BD.k:rtf 
B~IırMI 
Yokohama 
Btok:holm 

ÇEKLER 
Açıiıt..Kapanıt 

1 Bte•lln S.:W. 
ıoo Dolu 146..- 146.15 
ıoo rran 2.96875 
100 LJ.nl 7 .45875 
ıotı t.ano. rr. 29.355 
100 J'\oı1n 78.0153 
100 Belıa 22.25 
100 Drahmi OJl7 
ıoo ı..n ı. 782n 
100 Peç.\a 13.61 
100 Pensa 26.7071i 
100 Ley 0.625 
100 D1nu !. 47 
lOO Ten 34.3057 
ıoo ın., ili. 31.0975 

Z.ham " tala'rillt 
Ergani 
Bı vwı-Erzınum ı 

2G.04 
c 19.5-! 

. 9 - Tapu 41 numaralı ve Kanunuevvel 331 tarihli kayda nazaran Kartalda ka.s:ıbada. ............................................................ .. 
U::ıkilda.r caddesinde 41 ta.j n~rasım taşımakta 0J11p tapu kaydına. nazaran, gazino 
olup h~len arsadır. Me.sana.sı: 52 ~t:re murabbaı olun halldlr. 

Tak<lır edilen kıymeti: Tamamı 4113 liradır. -
Ask~rlik işleri: 

Askere çağırılanlar 10 - Kanunuevvel 331 tarlhll ve 40 numaralı gayriıru!nlml olup Kartalda kuaba de. 
rununda tlsküdar cnddesinde ve tapu kaydmn. nazııran kahvehane ve hllen arsadır. 

Me.saha"! : 52 metre murabbaı. Takdir eöllen kıymet: 416 liradır. Üsküdar ukerlıt Şubesinden: 
11 - Temmuz 335 tarihli ve 6 numaralı Kartalda kaaba derununda Ü3kildar cadde- 1 - P:ID yılı yük.aıak mekteb mezunlan ve 

sincıe muk:ıddema mağaza ve bir bab hane elyE'vm nrnhterlk ar.Ja ve hfilen ttzerinde daha evvelki se~ mezmıu olup .iwa hlz. 
tahınıncn 80 metre murabbaı kısmen ta.şt:ın bir katlı ü..<ıtil alaturka kiremitle mestur met şeraiti ka.:t.anml,f ve aakerlllte tar 
1klye tı>frilt e<illmiş biri boş diğerinde Jkamet edilE'n iki oda ve de~iz tarafındaki kıs. rllmekle bf.raber uk&rl ytıbet ebl1}9: ;:: 

nıın etrafı duvarla mahdut olup denize olan cephedeki duvar çökmüştür.Cephede cadde- lunanlardan muhtelif aebeblerle Yedek &ll
be na7.tr ol!m kısmın zemini beton ve tamamen tu~ll• ve ta.,tan ibaret duvarlar vardır. be.y oku,una rön<:kırfimemsı olanlar 

3 tü acıktır Mesahası: 135 metre murabbaı. T:ıkdlr edilen kıymet: 1015 liradır. · 
12 - 'l'eınmuz 335 tarihli ve 721 numaralı Kartalda ka.<ıaba derununda Ca.mll §etlf so. :,ı - O~ )'llında Yıedet Sftbay okııluna 

ka~ınoa mukaddema bir bab hane elyevm muhterik ıusa. Hali olup 162 Ura kıymet _ sevkedılmıı oltıp da ıen çıevrılml§ olan -
taı.-c11r f :füml~ir. ' la.r. 

1 - İşbu gayrimenkullerin arttırma ş:ı.rtname.~i f\/~/940 tarihinden itibaren, 939/2554 3 - Vedelı: Sübay okulu dnreııdnJn üçte 

Bursada çirkin bir 
Nisan şakası 

Bursa (Hususi) - 1 Nisan günü saat 
16. 30 da. meçhul bir ses, itfcriyeye tele
fonla bir yangın haberi vermiş. itfai -

ye de derhal harekete geçerek şehir -
den üç kiJometre uzakta Arabayatağı 
köyünün yolunu tutm~tur. Ayni za • 
manda polis karakolları ve kulübeleri 
bu husus için hazırlannn.ş bulunan lev
halara Arabayatağmda yangın oldu -
ğunu yazmışlar. düdük yangın işareti
ni venni~tir. 

Havanın fazla lodos olması bu haber 

ŞiFA 
BUL UŞ 

v 

AGRI 
~ay J. O. G. Yazıyor: 

Ek:ser!va okuyoruz. Tednvl gören ılılçlar 
va .. tmış faltat, ALLCOCK yakısından bah.. 
sedillnce, kat'iyen mübalağa değildir. Blr 
zat a~am tatbik ettiği bir ALLCOCK yakt • 
sı, bir gece zarfında tesirini göstererek 'H 

de7aınlı sıcaklık tevlld ederek ağrıyan m&• 

hallı tE'skiıı efmiştlr. 

üzerine h:lyli endişeler uyandırmıştır. ALLCOCK, romatizma, lum• 
Fakat itfaiye Ara'bayatağı köyüne git- bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
tiği vakit yangma benzer bir şey gör • yakılarile şifayab olmuşlardır. 
menıiş bu sefer de yangınm Araoaya- ALLCOCK yakJlarının tevlld ettiği sıhhl 
tağın<la değil, Anadolu garajında oldu- sıc::ıkıık, OTOMATİK BİR l\IASAJ gibi he -
ğıu söylenmiş Lc;.e de burada da yangın men ağrıyan yerin etrafını kaplar. ALL. 

COCK yak.ıla.r111dak1 klnnızı daire ve kar. 
olmadığı anla.şılmıştı:r. Bu münasebet - tal resi.:nli markasına dikko.t ediniz. Ecza. 
siz şakayı yapan veya yapanlar bak - nehrdc 27 buçuk kuruştur . 

kında tahkiiaıt yapılmaktadır . 

Memur alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

Mi.ınhaller için lise veya orta meldrb mezunl·ırı ararından müsabaka ile memı.ır a • 
lın"caktır. Kazananlardan ihtiyaca göre tayin edUecck!ere 3656 snyılı kn.nun ınucibin. 
ce ücret verlleoektlr. Bu mekteblerden mezun olsnlı.nn aşağıda yazılı vesikaları I.stida.
larır:a ba~lıya.rak en ieÇ 15/Nlsan/1940 ak.şaıı:ma kadar Umum Müdürlüğe müracaat. 
ları, vesiknlart vaktinde göndermiyeulerle nok::;au gönderenlerin imtihana kabul e -
dllnıiyecekleri, imtihan yerile gün ve saati adre!Jerine ayrıca blldirlleceğinden ıs"illa • 
Ia.ra açık ::ıdres yazılması lüzumu llAn olunur. 

1 - Lise ve orta mekteb şabadetnam.esi ve~ bunl11ra muadil mekteblerden mezun 
olanların muadeleti Maarif Vekllctiııce tas:iikli veslk:l. 

2 - Askerlik terhis vesikası, 

1 - Do~ruluk kAğıdı. 
4 - TercünM!ihal ve ta.sdlkll nüfus tezkeresi sureti. 
s - 3. Vesika fotoğrafı . 
8 - Devlet memuriyetinde veyıı. diğer yerlerde çıılışanların oralardan aldıkları borı-

eervis tasdikli su.retleri. o2543ıı 

Askeri Liselere Tal ebe Alınıyor. 
ı - Ku~eıı. Malt.epe, Bursa askeri iL;;elerinln her üı: .. ınıfına da önümüzdeki Ilazıran 

lçJnde başlanacak olan 94.0-941 ders yılı 1çin talebe alınacaktır. 
2 - - Alınacak talebelerin öz türk uk!ndan olması ke:1dl1ıinin ve ıılleslnln kötü hal ve 

töbrr;ıt sahibi olmaması sıhhi muayenı:ıde sağllim çıkma.11 ve yapılacak seçme sına • 
nnda da kazanması şarttır . 

! - Bir sene tahsili terkedenler yaşmı büvütınüş ve küqültmüş o1anlar keneli okulla_ 
nnm sınıf &"eçme sınavında ipka veya bütü'!lleır..ıve kalanlar yaşları boylan ve a~ırlılt
arı talimattaki hadlere uygun olmıyo.nlsr askeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklllerin şimdi okumakta oldukları mekt.eblerdeki tahsillerine devam etnıeltle 
beraber ıo Nlaanda.n itibaren bulund t;kları yerlerdeki askerlik şubelerinden diğer kay. 
dükabul şutlıı.rlle müracaat yollarım ö~renmf'lerı ve buna ~öre de kaydükablil Hğıd. 
ıarmı en geç 80/Ma.yı.s/Q-40 a kadar tıımamlamı~ clmalan lflzmıdır. 

S - isteklUerln aını! geçme vesikaları Haziranda bulundukları okullardan askeri ll. 
aelerce celbedllecek ve bütünlentlye icalmadan sınıf &"eçcnler seçme sınavına çajprılt1caktır 

A.slı:eri liae II ve m sınıfiara girmiye muvaffak olanların 940 yılı kampları ileride 
8.!.kerl okullarda yapılacaktır. 

6 - A.skerl orta okullarla mu.siki &a.n'a.t ve kara gedikli erbaş hazırlama orta okulla-
nnı.n kaydllkabul şartları ve zamanları ayrı a !'An edilecektir. c252h 

. 
lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 

Harici Askeri kıtaat. ilanları nunıaralı tlsklidar icra dairesinin muayyen nun13rasınd2 herke31n görebDmesi iç\n açık- birinden fazlMltıa devam edeme.mlf, hllen 
tır. İl~nda vazılı olanlardan fazla malfunat ıılmak 1.stiverJer, :!.;bu şartnameye ve 939/ serbest bırakılıp müteakıb devreye ııre -
255 • cekl81' 1 do!yn numara~ııe memurlyetimlze müracaat etmeUdir. · Maabaşlık ~ t.eferrfuıt 200 a.ded binek e- ve saat.le Balık.esirde komisyona müraca.at-

2 -- Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisbetinde pey veya 4 - Alkerllklerlnl tam hhmeW olarak ğer takımı alınacaktır. Paza.rlı~ı 9/4/940 Sa.. lerl. (1505-2687} 
lnlllt bir bankanın teminat mektubu tevdl odlleC'ektlr. <Madde 124) yaptıktan aonra tabelllertnı 11'e TIS daha JU- Iı tünU .sa:ı.t 18 dA yapılacaktır. Muhammen * 

S - i~tek sahibi alacaklılar ile diğer a.lika<larların ve irbifalt 'hakkı $8.ıhlblerlnlnl kan devn:ye çıkardıklarım l'emnİ Ye.sılı:a ıle bedeli 16 000 lb.'9. mun.kkat teminatı 1200 Aşa~ıda yaztlı cem'an 28~.000 kile un pa-
ga:vrımenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve ma.cırafa dair olan 1ddfalannı işbu lsbat ederek Yedek BU.bay olmak latlyen - llrn<1.xr. Nümune Ye §&I"tnamesl berglln ko - ze.rltklJ. satır• .. alınacaktır. Ihale:ıl '.!214/9'1t 
Utı.n tarihkdcn itibaren yinni gün fçinde evrakı müsbltelerlle blrltkte memuriyetimi- ler. _ mtsyonda görülilr. Tallblıerln mezkftr gün Pazartesi günü saat 15 te Muğlada yapıh -
te b!k!ır:m"lerl ıcab eder. Ak:sl halde hakları tapa 8iclli He 8ablt olmadıkça Mtı§ bedeU- 5 - 1 Mayıs 940 günlemeelnde okulda bu. ttf:- Ballke&ird KOr Satınalma Komis- cakt.ır. Muhammen bedel 39.480 Ura, kat1 te-
tılrı payla."1tasından hıırlç kalırlar. lunme.k auretinde &eTkedlleeekleıden iM.O Y1- ve aa.a e <Hi02_2664) minatı 5.922 liradır. Şartnamesi komlsyonda 

4 - Gôsterllen günde arttırmaya lıştır11.k edenler arttırma ~artnamestnı okumuş ve lı Nl.lanınm lO uncu günilne kadar ell~rln.. yonuııa gelmeleri. görülür. Kanuni vesaiki haiz 1.stekU'.er.in 
lüzunııu malil.mat almış ve bunları tamamen knbul 'etmiş ad ve itibar olunurlar. deki Ve3allde blrlllı:t.e f\lbeye müracaat ede. * Mu~ladrı askeri satın alma komi.syomma 
~-nııyrlmenkuller 11! Mayıs 1940 t:ı.ı1blnı1e PerŞt>mhe gttnfl .sa.1.t 14 ten 111 ya kada.r ceklerdlr. Taşrada bulunanların bulunduk - 200 ton yulaf pazarlıkla sa.tın alınacaktır. mlıracaatları. 

ÜskflcJ:n k!'a memurluğunda üç defa batllüd.ıktan som=ı en ı;ıolt arttırana ihale edlJlr. ları yerln en yatın ukerlUr f\lbelertıı. haf _ Parıırlığ1 9/4°/940 Salı günü aaat 15 te Balı- Mut.la 111,000 kilo Marıuarls H,000 K. 
Ancak artvrma bedel!, muhammen kıym,,tb ytizde ~5 ini bulmaz veya satış 1$tlyenln vurmalan llzmıdır, ke.9irde Kor Satınalma Komisyonunda ya - Mna..~ 99,000 kllo Bodrum 24,000 K. 
ala<'al.\ına t\lchanı olan dl~er alac:akhla.r bulunup d:ı bede' bunların bu gayrimenkul ile pıı:ıcak!ı·'. NUmune ve şartnamesi hergün Küllfılt 24,000 

(14a5) (2390) teının enl.lm~~ alacaklarının mecmuundan fa.7.layn çıkmazsa. en çok arttın.nın taahhll- Top/anlılar: t.omı.sy{mda görfilür. Tallblerin mezltftr glin 

dU~~b~akb~ullirmalSg~da~temd!d~~ntn ~~1~ ta~~~ -----------------------------~-----
Cııınn ııilnil ~aat 14 c'Jıı'>n lR vn kadar U.skiirtu icra memurluğu odasında arttırma bedeli Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
:tıs l.<ıtlvenin aJaca~ına rüchanı olan di~er alar.n.klıla.rın bu gayrimenkul ile t.emin edll. Sağır ve Dilsizler Cemiyetinin d 
b t~ nheıkhn me~muunclan faılava Çtkmrık ~aıttıe en cok arttırana ihale edntr. Böyle kongreli Levazım Amirliği Satınalma Komisyonun an: 

lr bı-rl<'} f'ld,. edilmezse ihale ya.,...ılmaz ve .satı,. talebi dl\~ar. •-- '\ · t .... ., """"' ;._ta B ~ .,_,_, ,.._ ı t ı _ Deniz Atölyesi lçtn 91 kalem tamir malzenıesiniu 15,41940 Puar.,.,.,,i gı nü saa 
'3 - - G:ıvrıı::ıenkul kendisine ihale olunan kimo:e derhal veya verilen müddet i"lnde .....,. nbul &ısır n n~er vem ye inin 111-P .. Otan lfi de açık eksllimesi yapılacaktır. . . 

ara,,, vermpz~e !haıe kararı fesholunarak kendisinde~ evvel en yüksek teklifte bulu _ lık kongresi ayın 20 nci arteal llinC ce- 2 _ Tasarlanmış tutan 4080 ve ilk teminatı d!\ 306 Dradır. Evsaflı listesı lı:omı~yonda-
nan klm-se arzetm!ı; oldu~u bedel ne alnııya razı olurı:a ona, razı olmaz veya bulun • mlyetln Galatada Oemaat hanındald mer. al blltr s dır. Hergün ına . . 
~aı-;:ı hrmetı on be.s gün mncı'detle arttırmaya eıkanım en çok arttırana ihale edll!r. İki keztnde ys.pılacalı:tır. s __ İsteklilerin kanuni vesikaları ve ilk teminat makbuzlarile Galata Mumhane 

aı,, ar .. ~mdnk1 fnrk ve gE><'en .günler tein yüzde 5 ten he.sab olunacak faiz ve diıter cadde.si İbrahim Rlfat hanı !kinci hattaki komisyona gelmeleri ... 2445» 
;:1:ı"l"r l\V!'\Ca hükme hacet kalmaksızın mcmur~yetimlzce Bılıcıdan tahsll olunur. Spor : Mektebler arası futbol 
J\1acld" 1~3) 
7 - Alı"t arttırma bedeH haricinde olarak yıılnız tapu ferağ harcını. ylrnıl senelik maÇ~8rl03 dun de devam edildi 

İkinci devrede Yüce Ülkü sol açığının mü- j berllkle neticelenmiştir. 

~ıılt f Lavı,. bPd€llni ye ihale karar nuııarını verm!ve merburdur. Mfttera.khn 'n!rgiler, 
ı>nvırat V"' tanzifat ~ tellAılve resrrJnden mütevellit beledive rüsumu Ye mllteraki.m 
~aıor icaresi, alıcıyD aid olmavıo artt:rnıa bed<>linden tı>nzll olunur. İşbu ga.yl'lmenkul-
1 «'!" .Yltka!'lda gö.<;terilen tarihte Üskliiar tr.ra memur1ı!~u odasında işbu tl~n vıe 1;österl-
en arttıtme. şartnamesi dairesinde satılacağı Wm olunur. C039/2!1M) 

Gümrükler Muhafaza Genel Komutanlığından: 

kenımel bir kafa vuruşla lklncl golü de yap Daim:ı. bakım oynıyan, fakat gol çıkarr . 
(Baştara.fı 7 nd sayfada) mı.ştır. Takslın buna penaltıdan yaptığı sa- ınıyan Hayriye ancak ikinci devrede sağ a-

rüşşafaka da sa~lam bir müdafaa ne bü _ yı ne ceı,ab verml.ştir. Bundan sonra hak~m çığın uz~ktan bir şütile birinci, sağ için ka-

ün h - ~ı;~ ka _ sert oy!1ıyıın Yüce Ülkli sol ba. fı lle Tak.sun fa vuruşlle ikinci golleri kazananık netice. t bu ucumları u~erelt maçı ı.o 
ııaruruştı.r. ad lç!ni .ı;nhadan çıkarmıştır. Pek az sonra de 2-U gallb gelm~tir. 

Şimdiye kadar Galatasaray bir mdlQb, da maç Yüce tnkllnün 2.1 _galibiyetile neti-
celenmiştir. Beşı"ktaş bir berabere, Da:rO.şşafaka blr mağlüb lkl de 

berabere kaldığından Ugde gene Gala tasa_ Ticaret 2 - Şişli Terakki O 

1\1. 1'. ö. 

poligott:ı Halkavi atış 
açıldı 

B"or ...ım Gümrük muhafaza taburunun eski hı>..sab me:nuru iken vazifesinden oıkarılan ray baştadır. Hafif blr hakimiyet kuran Ticaret birine.! 
\re İzmlrde Keçecilerde ŞerUiye sokak 7 numaralı evde oturan Ekrem ha.zineye 143 u_ Yüce Ülkü 2 - Taksim 1 devreyi 2_0 gallb bitirm1.şt1r. İkinci devrede Beşiktaş Halkevi tarafından Beşiktaş jlm-
ra 5 kuruı borçludur. başka sayı yapılamadığından maç Ticaretin na.>tllc k1iıbü Şeref stadında vticude g9tirL 

Bu OOH:u ödemediğinden hükmen tnhsil edilmek üzere İzmir mü.stahkem mevki mah. Şeref stadında oynanan bu oyun güzel 01- 2-0 galel'eslle bitmiştir. len a~ poligonu açılmıştır. Hergün sa.at 15 
ketn.esinE' verilmiş ve mahkemece annmı.ş ı.se de bulunıı.mamı.ştır. İımlr Emniyet Mü_ muştur. Erkek M m o tec Hibaren atış ya.ptlacaktır. Atış J ıı.pmak 

İki taratır.. da karvılık1ı httcumlartle ae llnyriyc 2 - ua nı isti.Yen kadın ve erk.ek vatandaşlarımrıjln 
<lurli.:lı,ün<len yapılan tahkikatta nerede bulunduğu anlqılamam]ftır. Nisanın yirmln- çen birinci devrede Talı:.sbn Ll.9e.sl müdafi : Oıı kişi oynıya.n Erkek Muallim, kuvvetli hergiln Beşlkt.aş Halkevi idare memurluğuna 
~i l:üntine kadaı· bulunduğu yeri ve adresini Gümrük Muhafaza Genel Komutaulıfına ler\ kendi kalelerine bir gol &tm~ar TII dev. m.kfü1 karlJ.Sında, birinci devrede mükem _ mliracaııt ederek kayıdlarını yaptll'mal&rı 
lldırnıect~i takdirde hakkında gıya.hl muamele yapı.Jacal1 llln olunur. (2f66) re ı.o Yüoe Ülkllntln gallbiyetlle bitmlıtır. mel bir müdafaa yapmIŞ ve devre o_o bua.. lAzımdl?'. 
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12 Savfa 

Hakiki dostun tavs·yesi budur 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

Sonra aünde 3 defa 

Radyolin 

~ Vurdda ittifak haline gelen bu kanaati 
tesise n;çin ve nasıl muv 1ff ak o~du ? 

Çünkü cRADYOLİNt in terkibi yübek: blr mPdiyen taze piya.CJaya çıkar. 
ttmya Dahe.serldlr. Çlinkli cRADYOLİNt dl~er macunlara 

Çünkü blitün cRADYOLİNt kuUanan • na.uran çok ucu2ldur. 
lann dişleri temiz ve ıüzeldlr. Artık bütün bunlardan aonra «RADYO-

Çünkü .:RADYOLİNt emsal.siz rağbeti LİNı kullanan on binlerce kişinin ne ka-
dola}'l.!lle hiç stok ya.pmadı~ için müte- dar hnlı:lı olduhnu anlamak kolaylaşır. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 taritıi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedı: 235 

Zirat ve ticari her nev! bank1 muamelebrl 

PARA BiRiKTiRENLERE ZB.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Hankasında kumbarMı ve ihbarsız tuarruf hesablarında en aı 
S O liruı bulunanlara senede 4 defa çek:ileoek kur'a ile qa(ı.dakl pli -
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet J ,000 Liralık 
4 • 500 .. 
4 • 250 .. 

40 • 100 " 100 .. 50 
" 120 .. 40 •• 

160 " • 20 
" 

4~000 
2,000 
1,000 
4,00{) 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 

" .. 
,, 
" ,, 

DİKKAT: Hesablanııdaki panlat' bir ıene lçin.4e 60 liradan •.-iı 
diifmiyenlere iknmıiye çıktıtı takdirde % 20 fazlMile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylOL 1 BirlneikAnun. 1 Marl ve 1 HaD. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
şır.Mı k11n1ğ~nde yapılacak (13915) Ura k&ş1fl1 a.san.~ôr inoaatı 19/4/19~ Cuma &ilnü 

ısa.at 15 de RekLörlükte kapalı zarfla ihale edilecektir. 

İstelc11ler 8000 liralık bu glbl iş yaptıklarına t1R1r ihaloden sekiz gün evvel İst.uı.bul 

Vllı\yetlnden almmış vesika ve 1044 llrnltk muvakkat teminat makbuzlarlle teklltlerln1 
lhaleden bir saat evvel Rektörlüğe vermelidir. 

Bu işe ald mukavele ve şartname ıc.;ıılr ve.lb.W hel'aWı ~1Wı:'8 ıörillUr. (2374) 

SON POSTA 

AN A 

1 
BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRİP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 
ve bütün agrılarınızı 

Son Posta 
Yevmi, Siyası. Havadl!ı ve Halk K"-Zetesl 

Yerebatan, Çatalçe.şme soka~ 25 
İSTANBU .L 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfu~ ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. K.r. 

..) 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 14u0 750 4->1> lôıJ 
YUNANİSTAN 2340 1220 711J 270 
ECNEBİ 170V l 4VO 800 300 

Abone bedeli pe~indir. Adres 
değiştırmek 25 kuruştur. 

-····- . 
Gelen evrak geri verilme~. 
ilanlardan meı•uliyet alınma%. 

Cevab için mektublara lO kuruşluk 
Pul ilavesi !Azımdır. 

4•··············································-.. 
f Poata kutusu. : 741 İstanbul ~ 
1 Tt!:graf : Son Posta i 
; Telefon : 20203 : 
' . ""•··············································-y 

MAJiK SAÇ EKSi 

Saçlarınızı dok.üımeKwn, 11.cl-'"...ıcu • 

metten korumak için muhakkak Ma _ 
jlk .saç ekslr1n1 kullanınız. Uerhal te -
.s1rln1 görür.sünüz. Saçları büytltlir, 
köklere yeni hayat verir. Bir tecrübe -
d•n sonra neticeye hayret edecek:.slrılz. ,., 

~ Doktor. 1. Zati Oget 
eledlye karşısındaki muayeneha
sinde öğleden soııra hastalarım 

--~ kabul edEır. 'ili __ _.,. 

····································•························· 

ilan Tarif em iz 
····-·······--··· ···-· 

ıohil• 400 
ıo.hil• 250 • 
•tıhil• 200 • 

DllrdlJncll at.ıhil• 100 Jt 

lr sahifeler 60 » 
Son •ahil• 40 • 
ııuanen blt möddet IW'fında ıu

ıaea mlkıuda Uln 71-Pbracatıu 
a)'l'lC& tensUt.tlı tar1feml&den S.Wade 
edectkltrdl?. Tam, ,arım u ~;pret 
.,.,.ıa UADlu 1v1n ayrı b1r wıte deıplf 
edllm11Ur. 

Son Poıt&'nın ticaıt llAnJarına ald 
ıoıer ıçtn I" ad.re&e milracaat ed4-
ıneUd1r. 

illncüı.& Jr.:olle.ttu Oirke&I 
Kabraıruı.naado Han 

AnkarA caddeaJ 

............................................................... 
Son Poata Matbauı 

Ne&riyat Müdürü; Sdim Ragıp Emeı 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHiPLERİ: A. Ekrflm UŞAKLIQIJ. 

-~-~-- - -

ES • 
1 R 

derhal keser. 
liizumuncla günde 
j kaşe alınabilir· 

Taklitlerinden ıakınınız. 
Her yerde pullu kutulan 

ısrarla İ.!teyiniz 

KENDiNE HA "RAN 

Nisan 7 

Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

ALiN • 
1 Kavuşmuştur 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi 1863 
Slalüleri ve Tilrktpı COmhuriyeti ile münakit mukavefename!I 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik .edilmiştir 
(24/6/1933 tarihli 24.JS Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi ı 

ihtiyat akçesi ı 

10.000.000 ingtllz Lirası 

t.250.000 lngiliz Lirası 

Tarkiyenin batbca Şehirlerinde 

PARIS, MARSlLVA ve NIS'de 
lONDRA ve MANÇESTER'de 

MISIR, J<JBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAI<, FiLiSTiN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANVA. VUNANlSTAN, SURiYE. LÜBNAN 

Pllyallerl ve bOUln DOnyada Acenta ve Muhabirleri 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve me~uat hesaplan kü~adı. 
Ticarl krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
TUrkl9e ve Ecnebi memleketler llzerine k~ide &enedat iskont0$U. 
Borsa emlrlerl 
esha~ve tahvilat, alhn .ve emlaa Ozerine avans. 
Senedaı tahsilab ve saire. 

fn yüksek emntyel prtlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsaft ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasanuf hesaplara açıhr. 


