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BİR İT AL YAN GAZETESİ DİYOR Ki 

Sterlin harbinin 
Londranın 

Norveç hariciye nazın Koht 

Trakya.da feyezan baş gösterdi 

Meriç taştı, Edirnenin 
birçok mahalleleri 
sular altında kaldı 

tehlikesi 
eğenlere 

lngilterenin Ankara büyiik elçisi Sir 
Per.ı. Lorenıe gÖTÜ§Ü'JIOT 

(Yazısı 8 inci sayfada) 

Bir Norveç vapuru 
daha torpillendi 

İdare iflerl tekdonu: 20203 Fiatı 8 Kllrt.lJ 

Muvakkat iki 
aybk bir bütçe 
ha•1.rlanacak •• 

Bntçenln Mayıs sonuna kadar 
umumi heyette intacı şopheli 

Sermayesinde devi !tin iştiraki buıunan müesseseler de 
yeni kanun çerçe\'esi içerisine alınıyor 

Ankara 7 (Hususi) - Büyük Millet 1 Bundan başka resmi nakil vasıtalan 
Meclisi Bütçe Encümeni tarafından ha - kanun ltıyihası dev1et teşkilatını oldu -
zırlanan resmi nakil vasıtaları kanunu ğu kadar hu.su.si idareleri, belediyeleri 
lAyilıasına göre emirlerinde hAlen oto - ~ve sermayesinde devletin iştiraki bulu
mobil bulunan ve yeni projeye göre bun 1 nan müesseseleri de çerçevesi içerisine 
lar kaldınlarak yerine servis ara balan 1 kt .:ı. ama au.ır. 
tahsis edilmekte olan muayyen makam-
lar ellerindeki arabalan eskiyinceye ka- Rea:ml deni~ vasıtalarının da tahsis ve 
dar kullanabilecekler ve bilAhare servi• istimal tarzı ayni iProjede muayyen e -
arabası alacaklardır. saslara bağlanmıştır. 

C Milli kilme ma9ları :J 

Fener Altınorduyu, Vefa 
da M. Gücünü.yendiler Edirne ile Uzu!lköprü arasındaki Yunan arazisini 

de sular kapladı, Meriç, Tunca nehir1eri 6 metre 
yükseldiler, şiddetli yağmurlar devam ediyor Vapurun torpillenmesi 

Oslo'da heyecan uyandırdı lzmirde Galatasaray Altaya 5 - 4, Ankarada da 
Londra 7 - Navarra adındaki Beşiktaş Gençlerbirliğine 4 - 2 mağlôb oldu 

' 

Norveç vapurunun evvelki gün sabahle
yin saat 2,30 a doğru sahile 30 mil me -

(Devamı 8 inci sayfada) 

Sümerbank fabrikaları 
hakkında hazırlanan 
rapor tetkik ediliyor 
An.kara 7 (Hususi) - Sümerbank 

fabrikalarlle husum şahıslara aid fab
rikalar mamulAtırun standardizasyo • 

(Devamı 8 inci sayfada) 
----'---- -- --

Mısır Kralının 

ikinci kız çocuğa 
Dilnyaya geldi 
Londra' 7 (Hususi) - Mısır Krall-

a. e ~ çcsi .14.,eridenin bugün ikinci bir kıı ço-
k n tuğyanda suların istiltlsına ma1y.ı kalan Göl m(t.halUıri~ bir görünii.f cuğu dünyaya gelmiştir. Ana kraliçe 

(Yazısı •.Q.pc~sayfad'a) ve ya\TU sıhhattedirler. 

Evvelki gllnkil Vefa - Gençlerbirliği maçından heyecanlı blr safhcı 
(l\lili küme maçlarHe dün İstanbulda yapılan diğer ~r ba.reltetle. 
rlne aid spor yazılarım 6 ncı sayfn<la bulııcaksuuz) 
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dan bir yağmurluk varcbr, geçen eme Londndan ve bizim 
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8 Ni'311 

Almanya Japonya 
ve Rusya karşısında 
müşkül vaziyette 

Amsterdam 7 (A.A.) - Almanyadaki 1 !osunun büyük Okyanustaki manevra -
nıiiphidler, Rusya ile bağdaştıktan son larının Japonyaya karşı yaJ;>ılmış bir talı 
ra haleldar olmuş ol.an eski dostlukları- rik olduğunu yaroıktan 30nra şöyle dP. -
Ilı Yeniden tesis etmeğe çalışmakta ol - mektedir: 
ÜUğunu beyan etmektedirler. l Ja,ponya İmparatorluğu, bu manevra-

Nazi gazeteleri General Franko'nun 1 ları B. Roo.sevelt'in mütcarrızane siyase
h~~runda yapıla~ geçi<i resmınde Cc _ tinin bir delili addetmelidir. 
b~luttarık'ın İspanyaya iadesi lehinde 1 Rheinbh Vestfalische Zeıtung, Alm::ın 
bır takım tezahürat yapılmtş olduğwrn ı·yanın Avrupada muzafferiyet kazanma
bcyan etmekte<lirler. ı sında Japonyanın menfaati olduğıınu 

Ayni müş:ahidler, Almanyanın Ja _ yazm~k:adır. Nazi 1me~afili, ~ta~yaya f~z P<>nyaya karşı vaziyetinin pek nazlk ol- la kur ~ apmakta o_dugunu soyl.ıyen mü
duğunu ve Molotofun söylemiş olduğu şahidler, Alman tayyarelerinin Ingiliz do 
nutukların, Berline beklenilmekte o:an nannıasını felce uğratmış ·ılduğunu gös
tavzihan getirmemiş olduğunu söyle _ termek suretile İtalyayı muhteriz vazi -
rn&ktedirler. yetten çıkarmak için Scapaflov'a karşı 
Ohitıg \"'e· h""kA t" . t ü .. h ,_ yapılan hava hücumunu tertib etmiş ol-

.v ı, u ume ının eess su a~ ~ . • . 
kında müt 1 1 detm . .. kü dugunu ıla\'e eylemektedırler. 

Alman t~yyarelerinin 
yeni bir akını 

Garb cephesinde 5 Alman 
layyeresi düşürüldü 

Londra 7 (A.A.) - Scapa Flow U -
zerine muvaffakiyetsiz bir baskın yap
tı!dr..n sonra dönen iki Alınan tayyare
si Fir~h of Forth'un Peutlan.d bölgesi 
Ü7.f'rinde a!çaktan uçarak İskoçyarun 
en şima·ıinde kain Duncan körfozınde
n deniz f€>neıini mitralyöz ateşine tut
mıışlardır. Mitralyöz kurşunları bu 
körfezin 2 5 kilometre batı-.<şimalınde
ki Stroma fenerinin üzerine de dü§ -
müştür. Hiç k;mse yara1anmamıştır. 

iki Aln1an laggarl'sl 
Dtşiirüldll 
Londra 7 (A.A.) - Reuter ajan~ı

nın Fransız kuvvetleri nezdindek1 mu
hclbiri. bir Fransı 7, filosunun dün garb 
cephesinde 2 Alman Dornier tayyaresi 
düşürdüğünü kaydetmektedir. 

Sayfa l 

Yugoslavya sularını terkedecek 
Alman 11 Ankara ,, vapurunun 
akıbeti merakla bekleniyor 

.. n~~grad 7 (A.A.) - 5000 ton bioksit j 3 - Adriyatik denizi enginlerine çılı>-
yuklu Ankara ismindeki Alman vapu - mak. 

r_unun ~u,goslıw makamatı tarafından it 1 Kaptan Frank, bilhassa DoubrcwnJıke 
tıhaz edil:n karar~ar mucibince bugün J gelmiş olan Alman konsolosu ne uzuıı 
Doubrovrukden müfarakat edecektir Ge u ad ·· ·· ·· tür" . . · z ıya goru.şmuş . 
mının kaptanı, seyrüsefer için pek teh - n-· D b nik · ı Ame 
likeli olan karasularını takib etmek su- . un ou. rov e ~e~ o an • 
rctile kend· · hbe Jik t 1 • . • rıco Vespucı adındakı ltalyan vapuru . 

ısıne re r e me.erı ıçın 
Yugoslav pilotlarına müracaat etmiş~e nun zabitleri Otranto körfezinde şima· 
de muvaffak olamamıştır. le doğru sefer etmekte olan bir kruvazöı 

Ankara vapurunun kaptanı üç ihtimal görmüş olduklarını söyledikleri gibi ba . 
l<ar:şısındadır: zı şayialara nazaran civarda İngiliz tah· 

1 - Seyahatten vazgeçmek, telbahirleri cevernn etmektedirler. De -
2 - Beraberine pilot almaksızm Yu - utohe Levant Linie, kumpanyasına men

goslav karasularını takib etmek suretile sub olan Ankara vapuru, 7200 ton hac -
seyahat etmek ve karaya oturmak tehli- minde olup azamt sür'ati 16 mildir ve 
kesini gözüne almak. tayfası 37 kişidir. 

Trakyada feyezan 
başgösterdi 

ingiltere~e yeniden 
53 tersane kuruluyor 

b 
a ea .ar ser em:ş. çun A . .. ah B .... 

u mesel h kık d f'k . . bil ynı muş idler, renner goruş.me -dirınemiş c 
1 
a ~n a l~esmen 1 ;m~ -sinden bahsederek Hitlerin Musso1iniye Londrada teh like işareti Edirne 7 (Hususi) - Bir kaç gündür 

dilerini f o anb. rem ı~ ntazat'ınk.ma kent - Almanlar tarafından İngiliz üssübahrile- Londra 7 (A.A.) - Bu sabah Orca- Balkanlara yağmakta olan ve dün Ed.ir-

Londra 7 (A.A.) - Dün Wolver Ham
plon'da bir nutuk irad eden mühimmat 
nazırı, dıominyonlarm, İngilterenin ihti -
yaçlarını geniş mikyasta temin ettikle -
rini ve gerek imparatorluğun gerekse 
hemen bütün dünya zenginlerinin İngil
terenin emrine amade bu1unduğunu söy
lemiştir. Nazır halihazırda 53 yeni tersa
ne ile yüzlerce müessesenin inşa edil -
mekte olduğunu ifşa etmiştir. 

' ena ır vazıye e so a an . .. . nede öğleden sonra saat 3 te başlayıp bu 
~rkınuş ld kl .

1
... t kt d" , rıne karşı mukerreren yapıları hücumla- de bölgesinde 15 dakika süren bir a 

l 
o u arını ı ave e me e ır - ! .

1
. 

1 11
. ıır· • Akd . d k" bü - gün bire kadar devam eden çok şiddetli 

e't. 1 rın ngı ız am ra ı5ını enız e ı - ların ver:lmiş. İngiliz tayyareleri ha -
yli

k il .. t l d b" ~ · ı yağmurlar yüzünden Meriç, l'unca, Arda 
Ralb k" A . . 1 c zu anı arın an ır çogunu gerı a - valanmı~t!r. 

h 
u ı, lman ıgazetelerı, dığer sa- magy·a icbar edeceğini söylemiş oldul'Tunu nehirleri taşmış, bu yüroen Kirişhane 

alarda J , k k • t 6 Fransız tebliği o t · t G"l s 
b

. . apon)aya arşı ço aoo ane beyan etmekt~irler. r aınıare , o, araçhane, Debağhane, 
san ullanmaktadır~ar. Alman gazeteleri, Fransız~arfa İngi - Garlı1 vo.~ges mıntaka:ıında bir kaç topçu Yıldırım mahallelerini su basmıştır. Or -

ı.r lı k ı P9.rl5 '? 'AA.l - Akşam tebliği: 

t Japon kül~ür komitesi, Bedinde mu - lizlerin hegemonya tesis etmek emelle _ flt"~; ı:;ıycted'l:niı-ıtir taimaret camii, belediyenin elektrik fab-
antan bir surette tesis edilmiştir. Bita - rinin tehdidine İtalyanın daha ziyade MUhıın hava faalıyetı olmuştur. Bm İngı. rlkası, Sara~hanede tanzifat ahırı su al -
ra.~ mü~uh.idler, Almanyanın Çin-Japon maruz bulunduğun~ yazmaktadırlar. liz tnyyarcclleri taıafından olmak üzere 5 t ndaclır. Bostan pazarında tahliye edi -
ınurıasebatı karşısındaki müşkül vaziye- Müşahidler, netice olarak, Almanya _ düışman tn!ryı1resi düşürülmü~tür. len iki ev yıkılmıştır. Karaağaç ile Edir 
ti telafi etmek üzere Japonynnın fngil- nın Bcrlin _ Roma ve Moskovayı cFlütok Alman tebliği ne şehri arasındaki cadde sular içinde ol-
tere ve Amerika hakkındaki noktai na- rat demokrasilere karşı otokrasilerin Berlin 7 (A.A > - Tebliğ: duğunda_n münakalat durmuş, sabah 
zarına velveleli neşriyat ile müzaheret mücadelesi. namı altında bir araya ge - ~arb c~phesinde mühim bir ~3.dwe. olma.18 45 de lstanbula hareket etmesi icab e-
etın k .. k mıştır. A.nıan hava kuvvetlen 6 Nısanda de t k lkm t 
}.{ eo .te olduğunu 'beyan etmektedirler. tirmeğe çalışmakta olduğunu soy leme - 1 ş ınalt Fra 'lsa ııe orta Fransa üzerinde is n .. ren a . arnış ır. 

eseıa: Kolnische Zeltung, Amerika fi- tedirler. tik~aflarctı. bu lunmuşlardır. Dornier tipin : Dun a~ş~ Istanbuldan ~areket_ eden 
den bir Alman keşif tayyarest 4 Fransız Cur- ekspres şımdı 12 saat teehhurlc Edırnc -

Bulgar casuslr.rı 
hakkı ndak i kararı 
Temyiz nakzetti 

İzmir 7 (A.A.) - Trakya havalisinde 
casusluk suçu ile tevkif edilip şehrimiz 
a~ 
gırceza ıınahkemesince geçen sene hap-

se rnahkum edilen Bulgar papazı Martiri 

ile aınele Kirof, otelci Sinkoviç ve met.

l'Oıpolithane katiıbi Lambro haklarında -

ki hüküm temyiz umumi heyetince mah 

~t~tnlar aleyhine tekrar nakzedilmi~tir. 
'veıce fbu hüküm temyiz ceza daire -

~nce nakzedilmiş fakat mahkeme eski 
ararında ısrar etmişti. Şimdi nakza it

t 'b 1 aen y~niden muhakemeleri yapıla 
caktır. 

-------------

Balkanlaidaki seylab 
yozunden Avrupa 

postası don geç geldi 

tl.3 tayy::J.resınm taarruzuna uğramış ve km. dl•n geçmiş, konvansiyonel treni de ak -
dı düşm::ın tayyarelerının benzını t.ükenm _ şam altıda hareket etmiştir. Edime il& 
c~~e ~a~:t· müdafaa ederek salımen tissüne Uzunköprü arasındaki Yunan arazisi ka 
donmu~.ur. ·ı it d d N h" ı · t 

D
.. 

1 
_ .. mı en su a · ın a ır. e ır erın aşması 

un a {Şama dogru duşman tayyarelerı .. . 
Lüksembıırz üı:erınden u~arak Treves'ın batı 6 metre yukseklıkte olmuştur. 
şımalındcn Almanyaya geçnıış, mfü.?aklhen Umumi Müfettiş Gen~ral Dirik, Vali 
tekrar Liıl~emburg üzerıne dönmüştı.ir. Ferid, Belediye Reisi Ferid Çardaklı şdı 

Dün sabah sa.at 7,25 de Sirkeciye gelmeıd 
icab eden Semplon ekspresi Macarı.stan ve 
Balkanların kısmen su altında kalmnsı ~ti. 

zünden 7 .!'IL11 I tıeaahhurla. ancak saat 14 t.en 
sonra gelebilm!.ştir. Dün gelen yolcuların 

anlattıklar:.n;ı göre Macaristan ve Yugos • 
la vyada feyezan halinde olan Tuna nehrl. 

--- -.. rimizin civarında gezmekte, tedbirler al-

HabeŞİStan d& maktadırlar. Nüfusca zayiat yoktur. 
Sular gittikçe kabarmaktadır. 

ita1yanların zayiatı 
nin .mlıırı birçok evlet'i basın~ ve muhte!if Roma 7 (A.A.) - Geçen Mart ayı 
mıntalrnlardu tren hattına. da hücum et - içinde şark.İ İtalyan Afrikasmda inzi -
mlştir. bat temine mat f h k tl 

Bclgrad ve Ustubıça mıntakalarında bir ı. • u are e er esnasın-
~:ok evler 1 metreden fazla yilksekllkte 8~ da lkı İtalyan zabiti ölm~, iki Z'Elbit de 
ı.stııasına maruz kalmıştır. Romanya ve Bul. mligademeler esnasındaı aldıkları ya -
gaı istanda da Tuna sahlllerl civarı su al _ ra ların tesirile ölm~lerdir. 
tında kalmıştır. 3 Tesrinievvel 1935 te Habesistan 

Menç nehrının kabarması da bılhaSBA f i ı :d t" d M ·3 1 i 
Y na·1•sı:m tarafınd te . . .. se er ">t ~ye m en g~en artın -u . .. a .sırnı gostermiş, bir ! 
çok yeriE'ı l sular basml1jtır. Dün şebrımizde ne kadar talyanların telefatı 1882 ki-
de akşama kadar ktSa kı.sa fasılalarla yağ _/~'yıe bali~ olmuştur. 

Gümüşane köylerinde 
Gümi.i~ıuıe 7 (A.A.) - Son günlerde ha • 

vaların ısınmas? ve yağmurların yağm:ı.!ı 
yi.ızün<le'l bl:- buçuk metreden fazla yükse. 
len Har.<ılt çayı merkeze bağlı Mcyhaıar, 
Plrahr.v'l<l ve Tekke köylerinin bahçelerini 
su aıtınrla bıraktığı gıbı şehrın S<>rda mahal 
lesinde ve bır meyva bahçesmın ağaçlarıl\1 
söküp götüı·m~tüı·. 

Bir delikanlı boğuldu 
Şehir merkezindeki bahçelerin de ::.ynl a. 

kıbete u~rıyacağından endişe edılırken ha
vaların bırdenbıre soğuğa çevrılme.st!~ su _ 
lar 1 mll.tre kadar cksılmıştır. 16 yaşlHında 

A ı'<arada Basın 
Birliğ "nin sl~varesi 

An1<ara 7 (A.A.) - Türk Basın Bir
liğinin ilk yıllık süvaresi dün akşam 
Ankarapalas salonlarında verilmiş ve 
bi.iyü;{ bir muvaffakiyetle sabahc.• ka -
dar devam etmi~tir. Baloda Vekiller. 
İstJnbul ve Ankara matbuat men:;ub
Jan bulunmuşlardır. Süvare çok ~c·zih 

bir hava ve taşkın bir nes'e içinde sa:
bahın geç vaktine kadar devam etmiR
tir. Birçok sürprizler ve numaralar 
nef eyi arttırmış-tır. 

Fransada komünist şefleri 
idam mı edilecekler 

F aris 7 (A.A.) - Evvelki gün tevkif 
edilerek komünizmin tenkili hakkında -
ki yeni kanuna tevfikan askeri mahke -
meye sevkedilen mefsuh komünist par -
tisinin Faris mıntakası ~enerinin idam 
cezasına mahkfun edilmeleri iktiza et -
mektedir. -------- --

30 İtalyan askeri 
tayyareci Romanyada 

Hindisi anda 
Tevkifler 

ınur yağ'.nı.ştır. Rüzgarlar cenubi ıstılı.rımet- ---------

ten sam~~de 2. 4 metre hızla esmıştır. Sühu., Hava",ılık tarı·hı.nde 
bır dehkEtnlı Harşıd'ın bır kolundan geçer • Bükre.ş 7 (A.A.) _ Rumen hav<.• ne-
keıı bo;;uımuştur. . . . . . w. •• 

net en yuıcsek 13,7 ve en düşük 9,1 .:!arıtıgrad tı 

ka~cte~~r.uştır. 1.lk " Kör Ç 
Bombav 7 (A.A.) - Kongrenin Bo - E'şı oy ıneteorolojı ısta.syonundan alı - U UŞ 

J ııan malümF\ta göre hava yurdun do!t•t böl- 7' 
se'u11 riyasetindeki sağ cenah grupu ta - gel.:-ıııe K:ı.radenız kıyılarında ve ort.ı Ana_ Vaşington 7 (A.A.) - Dün bir aı-
l1afındeın cMilli hafta, nın acılması il - <tolunun ~ıtr!· taraflan ve Akdenız kıyıların. kert pilot tayyaresinin içinden dışarı-
Zer· da cok b•ılutlu, orta Anadolunun ve Ka.ı·a h" ö d ıne 8 kişi tevkif edilmiştir. Bunlar denız kı•ııı~rıılın " b t rı 11 - sını ıç g rme en bir uçuş yapmıştır. a , " .,,ar ara ar e Egenın . 
r r~sında Hindli iftirakçıların şefi o1a - cenub;ındn kapalı ve mevzıt ya~ışlı, Trakya Nevyorktakt Mlt~hell tayyare meydc!-
a tanınan Bapat da vardır. Bapal'm ve 1\farnıarn havza.sının şımal kısımıar!nda nmdan k~lkan bınbqı Carl, 2 buçuk 

h_aftanın ilk toplantısına riyaset etme _ ya~:ş!ı ge"mıştır Rüzgarlar ekserıyetle cıe- ton ağırlığındaki bir bombardıman tay 
sı ınukarrerdi. mıbı ı.~tık:lınet.t.en, Egede ve Marmarada yer yaresine dışarısını kat'iyen görrniy& -

ver kuvvetlı, orta Anadoluda kuvvetlı.Je dl k b' k1ld t rtuı,.,..., o 1 * 
Rafta, bütün Hind'istanın istiklali - ğe~ yer!er1S? hat:f olarak esmıştır. ' - 00 1

: şe . e 0 u ..... '-"1 v~ ya. nız ~-
Çin ınücade!e terlfüine matuftur. Er.e ve M3rmara denizlerinde fırtına dlin letlcr ıanes:ıle uçar ak Virgin dekı Lan~ 

de dt'Va:n etmiştir. Fırtına pek şidde:lt oı. ley Field meydanına inmiştir. İniş satı-
Hin .. 'istana istikl!l v~ri!irse madıı!ında11 vapur seferlerinde bil" tııttza.m. ki tayyareci görüyormuş gibi munta -

d. Madras 7 (A.A.) _ K ongre şeflerin - sızhk olmamıştır. zam ~lmuştur. Bu UÇUJ hava~~ tart-
erı Murthi burada milli haftayı açarken M1.car naibi ltalyan hinde Uk cklk uçu.- tuT. 

lrad ettiği nutukta, Hindistann istik lM Rumen Erkanı Harbiye 
Reisi Ankarada değil 

Verildiği taktirde bütün Hindistanın na- nazırına nişan Verdi 
tiı:ın ve bolşevizm tehlikesine karşı koy- Budapeşte 7 (A .A.) - İtalya ziraat 
lllak için İngilterenin yanı başında harb nazırı Taı,,-sinari'niın şerefine bir ziya
edeceğini bildirmiştir. fet verilmişti r. :N:mt Tuleki, Kmıt 

Ralkuta'da haftanın küsadmda Mav _ Csaky ve daha bazı hükfımet erk!nı bu 
lana A d • ziyafette hazır bulunmuşlardır. Naib 

za , Hindlileri Gandinin eserine 
dev Horti :nazıra Macar M erite nişanının 

aına davet eylemiştir. 

Rongre muhalefet reisinin sözleri 

l\Iadras 7 (A.A.) - Bugün K umarda 
Yapılan ıbir toplantı esnasında söz alan 
kongr · 

enın muhalefet reisi Şettiae raca -

gran :<rua rütbesini tevcih etmiştir. 

A'man vı Macar takım~arı 
berabere kaldı lar 

Beı-iin 7 ( A.A.) - Bugün Olimpi -

Bükre§ 'i (A.A.) - Rumen erk!nıhar
biyesinin Ankarada olduğu hakkında ba 
zı gazetelerde çıkan haberler 181Ahiyetli 
Rıumen makamları tarafından kat't ola -
rak tekzip edilmektedir. 

Ruzvelt 15 Nisanda 
mühim bir nutuk söy ;yecek 

sı deıniştir ki: 

t İngiltereden ayrı1mış hür bir Hindis-
arı tasavvuru imkansıroır. Almanların 

taferi b'"tü 8<:ı u n demokratik prensiplerin 
i ~u demektir. Memleketimizin bütün 
Stıkba!i harbin neticesine bağlıdır. . 

vad .stadvomunda 100 bini geçen bir Vaşington 7 ( A.A. ) - P anamerika 
~eyirci önünde Macar ve Alman milli haftası yRno ba.~lıyıa.caıktır. H afta z&.'r
lakımları arasında yapılan futbol ma- fında bir çok merasim yapılar.ak ve 
çı 2-2 beraberlikle neticelenmiştir. Bı- Ruzvelt 1 5 Nisanda radyo He biitiln 
rinci hattalym sonunda vaziyet gene dünyay'.l neşredilecek olan bir nutuk 
2-2 idi. söyliyecektir 

y .
1 

k 
1 

lı ıarEtının bıldırtligme gore Rumen ha-
~ı ırma a ça yor \'acılarını Yeti!?tirmek ve bunların İtal 

Erbaa 7 (A.A.) - Kelkit, Yeşılırmak ne _ · . .. . 
hırlerı a!çalmağa ba4lannştır. Mühım ge - van hava malzemesıle un.sıyet etme -
çıd yerlennde şundılık kayıklarla mü'1akııl\! ~er;ni temin etmek üzere angaje <:dilen 
temın oıunmaktadır. It,ılyan askeri t<\yyaredlerinin en iyi-

T9kad - Tırhal yolu açıldı terinden mürekkeb 30 k~ilik bir grup 
Tıokad, 7 (Hususi) - Son günlerde Bükreşe gelmiştir. 

taşan Yeşilırmak 130 santim alçalmış - 99 yabancı pilot 
tır. İnkitaa uğrayan Tokad - Turhal ara- Bükreş 7 (A.A.) - Muallim olarak 
sında münakalat normal ~ekle girmlı - angaje edilen 99 yabancı askeri pilot 
tir . 1 Bükreşe muvasalat etmişlerdir. 

(~ ___ H_u_ku_k_il_m_ini_y_a_ym_a_k_u_ru_m_u __ ~) 

Hukuk ilmini yayma K urumu senelik içtimaını evvelki gün Ankarada yap • 
mı.ştır. İçtimada Adliye Veklli Fe1ıhi Okyar da bulunmuştur. Yukarıdaki re • 
simde Adliye Vekili ve içtimada bulunan diğer zevat görülmektedir. 
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l Şehir Haberleri ) 
Ticaret Vekilinin 

şehrimizde tetkikleri 
Vekil, İng:Here ve Fransanın mevcud tütün stokumuzu 
aşan ta ·ebleri hakkında tütün ihracatcıları ile görüşecek 

Evvelki ıün Ankaradan §ehrimize ge-1 &.iyette olduğumuzdan İtalyadan ithalAt 
len Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu eşyası getirtmek kolayl~mış bulunuyor. 
sabahtan itibaren şehrimizdeki Ticaret Bu itibarla İtalyan müesseselerile temas 
Vekaletine ıbağlı dairelerde tetkiklerde eden bazı lt.balAt tacirlerimizin mal aa -
bulunacaktır. tın almakta ıgüçfüğe uğradıkları iddia -

Bugün mıntaka Ticaret Müdürlüğün - sını varid görmüyorum. 
de Ticaret Vekilinin riyasetinde bir top- Mallann ıbedellerinin klering yo1ile 
lantı yapılacak, İl'\giltere ve Fransarun normal mUddet içinde ödenmesine hiç 

mevcud tütün stokumuzu aşan taleble -
lerini karşılamak üzere alınacak tedbir
ler hakkında bütün ihracat tacirlerile gö 

rüşülecektir. 

Ticaret Vekili Nazmi. Topçuoğlu dün 
kendisile görüşen gazetecilere ihracat va 
ziyetimizin 90k memnuniyet verici bir 
şekilde olduğunu, İngiltere ve F"ransaya 
yapılacak tütün ihraca~ı etrafında ala -
kadarlarla temasta bu!unmak üzere İs -
tanbula geldiğini söylemiş ve İtalya ile 
rktiııadi münasebetlerimiz etrafında da 
şu ~yanatta bulurunuştur: 

- Son zamanlarda İtalyaya yaptığı • 
mız ihracat, itha1Atımızdan fazladır. 

Şimdi klering hesablarında alacaklı va -

Bir ana ile oğlu 
ağırca yarahyan 

yaman bir alacaklı 

bir mAn1 olmadığına göre, bu tacirlerin 
İtalyan müeso;eselerine mal bedellcrınin 
vaktinde verilmediği iddiasile iş yapı -
lamadığını işaa etmeleri doğru değildir. 
Memleket menfaatlerine aykırı olan bu 
hareketin, ıbazı mal fiatlarına tesir et -
mek gibi hususi bir maksadla yapılmış 

olduğunu zannediyorum. 
Bugünlerde İtalyadan gelmesini bek -

lediğimiz bir heyetle pamuk ihracatım1-
u mUka.bil pamuklu mensucat almak 
hakkında müzakereler cereyan edecek -
tir. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu bu -
gün şehrimizdeki tetkiklerini bitirdik -
ten sonra akşam trenile Ankaraya hare
ket edecektir. 

Piyangodan 150 bin 
lirayı bir işçi, 50 b:n 

lirayı da bir çöpçü aldı 

Vali LOtfi Kırdarın 
Mecidiyeköyündeki 

tetkikleri 
Yapılacak hastane için 
yeni binalar istimlak 

edilmiyecek 

Vali ve Belediye Reisi Doktor Llttfi 
Kırdar dün öğleden sonra yanında Cer -
rahpaşa hastanesi operatörü profesör 
Bürhanettin olduğu halde havanın yağ -
murlu olmasına rağmen Mecidiyeköyü -
ne giderek yeni yapılacak Şehir hasta -
nesi etrafında mahallinde tet~ıklerde bu 
lurunu.ştur. 

Vali ve Belediye Reisi, son günlerde 
Mecidiyeköy sakinlerinini yeniden telfı

~a düşüren istimlak meselesi hakkında 

ev sahiblerinin kat'i surette müsterih ol
malarını, hastanenin be1ediyeye aid ara
zi üzerinde inşa edileceğini, yeni bina -
ların istimlak edilmiyeceğini söylemiş -
tr. Mecidiyeköylüler valinin bu sözle -
rinden çok memnun olmuşlar ve kendi -
sine teşekkür etmişlerdir. 

Vali Liıtii Kırdar Mecidiyeköyünün 
yollarile de alfıkadar olacağını vadetmış 
ve köyün nüfusunu gözönünde tutarak 
rakın zamanda bir ilk mekteb yapılması 
hususunda da tetkikler yapacağını söy -
Jemistir. 

Yeni Şehir hastane.o;inin inşaatına bu 
ay içinde başlanacaktır. 

- - --- ---------
Şehrimizdeki 

Arnavudların dünkü 
toplantısı 

Mahmndpap.da 40 kuruş alacak yüztin _ Mült Pıyango İdare6lllın tatbık ettıtı üç 
4en çıkan bır tavga sonunda bır adamın Şa- aylık ıbırıncı tertlb plA.run son keşldesi dün Dfin, Arnavudluğun İtalyanlar tarafından 
hende adında bır taç.ınıa 15 yaşındaki oğ • Ankara Halkevinde yapılmı.,tır. işgallnln yıldonfimü münasebetlle şehrimiz.. 
tunu bı~akla ağır surette vurduğu ve bu a. Keşide kalabalık bir halk kütlesi buzu - deki Arnavudlar matem tutmuşlardır. 
rada kendısının de yaralandı~ını dünkü sa. runda ve saat 10 da başlamış, 10 d!ıkiltalık Bu mümısebetle konsolosluk ve sefare~ bı_ 
runızda yannıştık. bir fasıladan sonra 2 saa.t devam etml:ttir. n.al<.rına mım matem lşaret.i olarak yarıya 
Aljıjlımı2 mQtemmım maHlmata göre bu Dü:l:.:ü kt'!şldede 150 bin liralık büyük 1.lmı. _ lna!ıllm ılj bır bayrak çekılmı~tır. 

tanlı hfıdlsenin tafsilat ve mahiyeti ,udur: nuyc ısabet eden bıletın ıkı parçası şehrı • Sefaret bınasında ~aat 14,30 da bır matem 
Mahınudpaşada Tarakçılarda Daycha.tun mızd'?, dı~er kısımları da muhtelıf vıl:\yeL toplantısı yapılmıştır. Toplantıda şehnmız. 

flkmazıncia bir medre<ıe odasında oturan !erde ublmıştır. de bulunan Arnavudluk sefm Asar C-ıculı, 
Mahmud ndında bır delikanlı, ayni yer s:ı _ 5U ve 15 bin liralık ikramiyelerin isabet Arnavudlu~un e.c;kl kralı Ahmed Zogonun 
ldn!erlnden •e çamaşırcılık yapan Şahe:nde ettığı bıletm Uç parçası da gene şehrtmızde bü·,-ük b~r:ıden prens CellU Zogo, kral·L ya. 
ısmmde bir !tadından 40 kuruş alacaklıdır. satılmıştır. DUnkfi keşıdenın şehrl!luzdeki verlerl, eski hük(ımet erkflnından şehrlm!ı-

OOn Mahmud. ötedenberı ışlerını bördür. talll lilerl (unlardır: de bulunanlar ve mülteci zabitler haz;u bu. 
m,elı::te oldnğu Şahendeye yıkanacağından 151) bin liralık büyük itramıye Beyoğ!un- Junmusln-ciır 
ba.bule kE'ndısıne su hazırlamasını sö:,le _ da oturan Davud ı.smınde bır ışçıye çı?.n:ış_ A-:-navudluk sefırı Asaf Caculı hazın bır 
mı,. o da delıkanlıya, artılı: şuna buna M7.- tır. nu•uk söylıyerek toplantıyı açmış, Arn:ıvııd_ 
mell"Arhk edemıyeoeğtnl ve yıkanmak ıstı- 50 bın ltralık ıkramıyenın onda bır parça_ lann tr.essür ve ynslnrını ıfnde ctmışt.:r. Bun 
rorsa ~ıamama glbneslnl tavsiye etmiştir. ıı da Mecıdıyeköyünde beledıye garajmda dan sonra :rrıuhtelıf kımseler söz alarak te -
Kadının bu ters cevabı çok asabt bir adam çöpı;ulük yıtpan Mehmed adında. bırındedrr. essürlerını bıldınnışler, Arnavudluk ıs•,ıkl!l.-

olaıı Mahmııdu 80D derece miiteesslr et"n!ş, 15 bin liralık lkramlyeyl de Kadıköyünde lınırı kurtarılması yolunda tezahüratta bu. 
cBenlm tavdyeye lhUyacım yok, sen evvell Ko~o adında bır kunduracı kazanmıştll'. lnnmuşlardır. 
benden ~crç olarak aldığın şu 40 kur•ı9~ ıa. Ö!,ren•llğll'l"Jze göre Mılli Piyango j1are.~i Toptantr;a, Fr.ınsndn bulunan kral Zo _ 
de et de üst tarafına karışına> deml~llr. tara!tndRn Avrupaya .sipariş olunan yeclı goya btr sad:ıkat telgrafı çekılerek m~a~et 

Bu ııuretıe Mahmudla Şahende aras·:ıca oton1atik ke~ı rıe dolabı evvelki giin ~ehrlmL verılnmtır. 
başJıyan mftnakaşa kısa bir zamanda hi\ _ ze gelmi~. Ankaraya gönderilmek üze"'e am- .. --· 
yftm!lş, k:ı.rşılıklı hakaret ve küfürle cır balajlaşmıştır T/c11rel lş/pr/: 
mtlctdet devr,m ettikten sonra dövüş haUnl Bu do!abların montajı ve tccrübele?ri ya_ 
almı~t·r. kında Fransadan gelecek bir müteha:;sıs ta_ 

Bu sırada Mahmud. Şalıendeyl saçlann- rafından Ankarada yapılacaktır. Milano ve Peşte sergil 0 rine 
dan ;akahyarak kendi yattığı odaya sü _ in: üç aylı• birinci terUb plfuunı muvaL iştirak ediyor z 

Nisan 8 

istanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı İlanları 

Aşa~ırl:ı yazıl! arpalar Edimede eski Muşirlyct dairesinde satın alına tomisyo~und:'t 
paza:-lıkla satın alınacaktır. Şartname ve ev.!:af!::ırı hergun komisyonda görülur. is _ 
teklllerln hizalarında yazılı gün ve ~.ıatlerde lrnmisyona gelmeleri. 
Tutarı Teminatı Miktarı İlınle İhale günleri 

llıa lira sna!.1 

7200 1080 Ton 
7200 1080 Ton 
48CO 720 Ton 
720') 1080 Ton 

120 
120 
80 

120 

** 

10 
15 
10 
15 

19/ 4/ 940 Cuma 
19/ 4194-0 Cuma 
18/4/940 Perşembe 

18/ 4/940 Perşeır.b1 

(1524) (2':'62) 

Aşağıda eb'ad, ml-ttar ve beherlne tahmin edilen fiatlarla teminat miktarları göste • 
rtren kamyon, otomobil ve motooiklet lAstikiert pazarlıkla satın alınacaktır. Hepsinin 
ihnlele:ı ll/4/940 Perşembe günü saat 10.10,5_11_11,5 da sırasile ayn ayn yapılacaktır. 
Tallblerin muayyen vakitte Ankarnda M. M.V. Satın .ıuma Komisyonuna gelmeleri. 
Eb'ad Miktarı Tahmin bedell Kat'i teminat Şartname bedeU 

Aded Lira Lira Ku. 

l9X400 1040:1060 dı.ş 24 
2047:2060 iç .J 4972,50 166 

20X230 55 : 65 dış 14a 
115: 12s İç H 1462,50 bedelsiz 

20XGOO 200: 220 dış 81 
1075: 1150 Iç 10- 4132,50 138 

18X600 301: 320 dış 7S 
641: 660 İç 9 4432,50 148 

(1521-2716) 

** 600 ton Karabük kok kömürünün ka-palı Ek'Sıltmesi 22/ 4/ 940 Pazartesi günü saat ıo da 
zarfla eksiltmesi 2414/ 94-0 günü saa.t 15 de I Edrcmıtte ası.eri satın alına komisyonunda 
Anknrad~ Lv. Amirliği satın alma komlsyo- kap<ılı zarfla yapılacaktır. Teklif mektupları 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedel! 15.600 saat 10 n kndaı komisyon relsllğine \'erılmlş 
lira ilk teminatı 1170 Jlradır. Şartnamest ko. olaı::'ı-tır. isteklilerin ticaret odasında kayıcı. 
misyonda görlllür. İçinde ticaret odası vesi. lı olmaları şarttır 0474-2492) 
kası ve kanun! vesaik de bulunan tek.lif nıek- * 
tublan sant 14 de kndar kabuı olunur. Teldrda~ıns teslim şartlle yeni çuvnllı 300 

(1511) (2607) ton urpa 10/ 4/ 940 Çarşamba günü saat 11 de * Çorluda Kor Satın Alma Komisyonunda pa.. 
.,..'k! ki bl k.. 1 k'. J zarl•kia satın alınacaktır. Tutarı 19 500 Ura, 
füJ arı se .ı n usur parça o an ·ose e. te 1 t 1473 ll d E t k ,..,.,' d ,,, 

d k fi 
,. nı nn ı ra ır. vsa ı om...,,,o::'l a gv. 

on azma. k rek ve balta kılıfı yaptı.ıln_ ··ıu +.•~kJııc 1 belli - t ıs.. nı r . .....,,..- r n gun ve saa. te kom 
cııktır. Bu kılıflarda kullanılacak ıtöselenln na gelmeleri 0518 27 3) 
evsafı t.eshlt edilmek üzere tallplerln elle - yo • * - 1 

rlndeki köseleden birer nümunenln 12/4/940 Teklrda~ın:ı teslim şartlle yeni çuvallı 300 
g{lnü ak~3rrına kadar Ankarada M. M. Ve. ton yulR1 10/ 4/ 940 Çarşamba günü sant ıı 
kllletl s:ıtın alma komisyonuna reUrmeleı·I. de pazarlıkhı Çorluda Kor Satın Alır.n Ko 

0522> 12760) mlsyonıında satın alınacaktır. Tutarı 21,00C * ı, ıı . teminat! 1575 liradır. Evsafı herg\ın ko. 
200 ton sıAır eti satın alınacaktır. Tahmin !misyonda görülür. İsteklilerin belli bi:n 'Vf 

bedcll 50.000 lira ilk teminatı 3750 Hradır. saatte ı:omlsyona gelmeleri. (1519.2714) 

Askeri Liselere Talebe Alınıyor. 
ı - Ku·en, Maltepe, B1.1rsa a.skeri ıl.;clerlııln her üç sınıfına da önümüzdeki 1Iaz1ran 

içinde başlanacak olan 940.941 ders yılı iç!n talebe nltnacaktır. 
2 •• A:ınacak talebelerin öz türk ırlt:ndan olnıas; ke:ıdlslnin ve ailesinin kötü hal ve 

§Öh:rı:t sahibi olmaması .~ıhht muayen~de sağlmn çıkm~ı ve yapılacak seçme sına _ 
vı~da da lrazann.ası şarttır. 

1 - Bir sene tahslll terkedenler yaşını büyütuıllş ve küçfıltmüş olanlar kendi okulla. 
nnın sınıf geçme sınavında 1pkıı veya. bütü:ılerr.i1c kalanlar yıı lan boylan ve n~ırlık

arı t nl!mnttaltl hadlere uycyn olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteblerdekl tahsllle:'ine devam etmetle 
beraber 10 NL'landan itibaren bulundt:k1an yerlerdeki askerlik şubelerinden diğer kay
dilkabul ş:ırtlarlle müracaat yollarını ö~renmPlerl ve buna göre de kaydükabill li.ağıd. 
ıarını en geç 301 Mayıs/940 a kadar tamamlamış elmaları lflzır.ııdır. 

s - isteklilerin sınır geçme veslkaları Haziranda bulundukları okullardan askerl 11-
selerce celbedllecek ve biltünlemlye :&<almadan smıf geçonler seçme sınavına çağırıl.ıcnktır. 

Aske.rl lise II ve llI sınıflara girmll•e muıraffak olanlıınn 940 yılı kampları ileride 
askeri oku!larda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla musiki san'at ve kara gedikll erba' hazırlama orta okulla-
rının knydükabul şartları ve zamanları ayrı a l!an edilecekUr. c2521ı 

T ek:rdağ As '<eri Hastahanesi Baş Hk. den : 
40 l!rn maaşlı bir talebe tayin bedellle l:lr birlııcı sınıf !'emşlre. 30 Ura maaşlı bir talebe 

tayin bedt"lile bir ikinci sınıf hemşire. 25 lira maaşlı ve bir talebe tayin bede!\l'! bir 
hru,tn bııktcıya ihtiyaç vardır. Evsaf ve şeraiti haiz o!:uı isteklilerin vesikalnrllc blrllkte 
hastahaneye müracaatları. (1523J (276}) 

rükle•nlş, burada kadını bır haylı aöV!Tlüş_ faldyctle t:ıtbik eden Milli Piyango İdaresi . • 
tür. miit.ea:tıb keşldelere bu yeni dolablaıla ve Mllli.no sugislne memleketimizin de \şU - lstanbul Komu· an.ığı 
Nıhnyet dayakla da hlddetlnl yenernlv~n dolgun 1kr~mlye1erle devam edecektir. rakl kararı münasebetlle ~cçU~n TlcarPt Ve. 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 
delikanlı, hıçaRını cekmt.ş feryad ve ı:;tım --- -- kô.lt tl stnnd~ıdl2a.syon muduru Faru~un 7L Satınalma Komisyonu 
dada tba•!ıynn kadının g~üne olanca ıcuv: Ask~rf/k f$leri: ya~etlndekl heyet bugün İtalyaya hsrek~t veuıe ı,ap!amı.ştır. edecektir. Mllô.no sergisi ı2 Nisanda ~çıl-ı _ İ!anlan 

Ş:ıhend!'nl!l bu feryadını duvan og!'l Hl 1 caktır. Mllfıno sergisinde teşhir edilecek eş. 1 - Tahmin edilen bedeli (18870) lira 
yaşlnnncıı Bflrhnn, annc•:foln lmd'.ldına 1 Jandarma ve gümriik erleri cağın hyor yamızdrı.n bir kısmı Peşte sergısıne ce g:ın. ı<:orr.lsyonumuzda mevcud şartn~mesine olan 279 perça muhtelif eb'adda sımens 
ko•m ş '• d M h d b f d b ıı. ~ ' derilecektlr. 1 .. bl ilk! i lhtl 77 M ., u • ı.::e e, • n mu u se er e ıçaı;ı- E.ninönü Askerlik Şubesinden: 940 Nisan gor" ko:nııtan 1" r er yacı ıçııı Mert.en çelik taçların 11 Nisan 940 ~aı1hlne 
nı çocu"n vurmuştur. ct.:lbl lç!n jandarma ve gümrük erıe~inden Tıcaret VekiUeb dış tıcaret lkıncı ::elSl Ce. 3 kı.ım pPzarhkla satın alınacaktır. Münaka_ ra.c;Jıynn Perşembe gUnU saat 15 de Kasım.. 

Ann ile oğlunu bu sure•Ie kanlar ıçınde lftlın ııynsetmdekı bu heyet sergıye ışı.lr:ık .cıas:r.a 22 4 ' 94-0 Pazartesi günıl .saat o~: dör_!- asada bulunan Deniz Levazım Satııı Al 
yere seren carlh de bu arbede sıra.c;ında e askerlhk yapmamış ve herhangı bır sebeble etmek üzere yakında Macanstana ı;ı:iecek- te başls.n:ırektır Muhamme_n bedeli dort yuz mp n ....... oml.c:yonunda pazarl•kla e"ftlltmesl a· 

- sevkedılemıven yoklama kaçaklığından elde tır. 11 k t Ilk t ı • ~ - ' ""' Y 
imden yarnlenmıc;tır. Bıı kanlı vak'-ıyı mü. edılenlerle tebdılhavalı bakaya norm~ ı o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• yirmi ı..ç lın. e 1 uruş ur. em na. para- 1 !tt • 
t k b k k ı • · · •· - sı ot."z bır lira yetmi• wedt kuruştur. tsrer.li. pı aca. _ır. 
ea 1 nema ~tJven Mahmud. gelen za - Janl:ırda:n 316 ıla 335 dahli doğumlulara kn- ~ ... ,. J k t 1 t bıte. memurları tarafından yakalanmıcıtır. er *' 1 lcrin te' ll giln ve saatte Fındıklıda komu - :ı - 11 ~-m na ı 0415

-
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> lira olup şart... 
Yaralan ı>~ır olan SahE'nde lle ol?l·ı Bür- dar cıe •!tedıleeektır. lstıı ııbu d ı ve:rdiı'.ti kon-:erde fov- ı tanlık !latın alına komisyonuna milrac:ı&thrı namesi hergun tş saatı dahilinde mezkı"ır ko. 

han, Cf'lbolunan sıhhJ imdad otomoblllle has Toplanma günü olan 19 Nısan 940 Cuma kelade lıir muv ffak.yet kazım· (2638) mlsyond_an bedelsiz alınabilir. 
taneye kaldırılmışlar, cnrlh de tedavi altına günü saat 10 da nüfus cüzdanlarıle bırhkte mış olan İ'rleşhur Macar 1f 3 - Isteklilerl 2490 sayılı kanunun iste _ 
alınmıştn. şubede tııılıınmalan. Oelmıyenlcr hakkında . . . dliH ve!ialkle birlikte adı geçen komlsyon:ı 

kanı:nl muıı.mel-0 yapılacağı ıl~n olunur. Vıyolonıstı KomlsyonuTI'uzda mevcud şartnamesine müracaatları. (261~) 

Killtilr f t: r rri: * Al EK u E 6 H ~!s~n~~;:~i·;:ı~:;e;~~~a~::ı~ ;~~~ ............................................................. . 
v Beyoğlu Ytrlı Askerhk Şubesınden: • caktır. M:.!nakasasına 22/ol/940 Pazartesi gü_ fT'op lan lılar.• 

1 -· Şubemıze mensub ve henüz askcrh~ı. ı ' nU saat on birde başlanac&ktır. Muhammen 
Ticaret okullannın yeni Vit-h)8n nı tmu.,nnsınıkl hızmetını yapmamı~ 316 : bedeli tın ytrml altı liradır. İlk teminat pa. 
M:ıarlf VeklUeU orta ticaret okull""mda 33~ (dahıll doğumlu jandarma eratı bu defa rn•ı ,,etml!! altı lira doksan bea lturuııt:.ır. 1'J-

..... as··ere ııevkedılecekle dır Piyaııodıı Bı1ya ı EHlCA VOS- .., J • ., v 
önümüzden yıllarda okutulmak üzere <mal · · r · tek.illerin belll rün ve saatte Fındıklıda ko. 

Yeşilayın mUsameresı 

bNgist 
~nro~om 

1 1 
k lk ~ 2 -- Bunlardan nakdi bedel kabul edılmı_ COW'ıın lştıraklltl lU N.san .. 

• vu ,. ers ya , e onom co
6

!'a!yn) yecektır mutsn!ık n.tın alma komisyonuna. mur.ı -
kit bl b • Çarşamba akşamı saftt 21 de 

Yeşilııy Kurumu tarafından dün ösledcn 
sonrn sant 14,30 da Fransız tlya.trosımda bir 
müs~:nere verUmL§tlr. Bu müsamerede Ye • a arı ıçın ırer müsabaka açmı~t.lr. \l Şubede toplanma günü 25 Nıun 940 caatları. e2639ı 

Müsabaka mfiddetı 10 aydrr. Miisab'l~ada sabahıdır. Ankarada u L u s * şilny Kurumunun çalışmnlan hakkınC:n ton 

kazanan kıtablar 1941.1942, 1942_1943, 194~ 4 _ Bunlardan İ&tanbul harıcınde olan _ 
19~ ders yıllannda orta ticaret okullarında 
okutulacaktır. ların. bulundukları yerlerdekı askerlM 'u _ 

belerme derhal mOraıcaat etmelerı. ························-···································· 

1 
Ç ocuia relaha lıavıışturmalı İ• -
tiyorsanız Çocuk Esirgeme Ku -
rumuna yılda bir lira verip üye 
olunuz/ · 
Çocuk milletin en lnymetli ha • 
:zinesiJir. 

Çocu!k Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

5 - Çalırı!anların tayın edılen günd~ nü. 
fus hüvıyet cfizda.nlarıle şubemıze milracn. 
atları ıldn olunur. 

* Enunönil Askerlılt Şubesınden: Yedek le. 
vazm1 t~~men (39601) SJcıl numaralı Sa:iıh 

~lu 1322 doRumlu Mehıned Alının pek kısa 
bır müddette şubeye müracaatı. 

* EmınBnfı Askerlik Şubesınden: Süvan re-
dıl'Jı ba,çavu.ş Abdlllkadır oğlu Ahme.:lın. kı_ 
sa bır zamanda şubeye gelmesı. 

Sinemasında 

Yegane Konserini 
vere~ekllr. Programda: 

NARBINI 
Dl T T E L S D O.R F 

B A C H 
PAGANINI 

l SAR AS ATE 
. ____ __, 

Komlsvonumuzda mevcud şartnamesine fercruılar verllmlş ve muhtellf eğlenceler 
göre k:>~utanlık blr11klerl ihtiyacı lçlıı 77 M tertlb c·dı:mıştır. 
3 r.!rma tnş çakıl pazarlıkla satın alınacnktır. I ================= 
Münalrn.cıasıns J2/41940 Pazartesi gün~ saat yaptırılacaktır. Münakasa.sına 23/4/940 S<1lt 
onda b:ışlenncaktır. Muhammen bede!! uç gur.ü s~ut on blrde başlanacaktır. Zarfla• 
yüz seksen be.ş liradır. İlk teminat parası komisyona ınezk.ür saatten bir saat cvvellr. ;: 
yirmi sek! ı l\ra seksen .ııeklı kuruştur. İstek
lilerin belli ırftn ve saatte Fındıklıda. komu. 
tanlık satın alına komisyonuna müracaat -
lan. t264011 

* Münakasa gunu talibi çıkmıyan 'Komlsro-
numuwn mevcud keşi! ve şartnamesine göre 
Harb Ak'ldemlsl manzumesindeki bi:ıalarda 

yen!der. kapalı zar! usullle elektrik te.s!sııtı 

kadar vcrllm\ş olacaktır. Muhammen bedc.l 
on iki bin yüz yirmi altı llra elli dört kurıı~. 
tur. İlk teminat parası dokuz yüz dokuz 11 a 
elll kuru~tur. lşbu tesisata talip olanlar !: ı 
gibl işleri ynptığına dair vesika ibraz 1?tnıe1;. c 
beralıer kendl:ıi elektrik mühendisi ol!lıadı~ı 
takdirde bu işin mes'uliyell fennlycsrni bir 
elektrik miihendlsinfn deruhde etmesi mec. 
buridlr. t 2764• 
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lman orduları başkumandanı Ge ı 
neral fon Brauschitz garb cep -

hesini teftiş etmiş; Hitler, önümüzdeki 
haftada askeri büyük başlarla görüşüp 
danışarak Almanyanın mukadderatına 
müteallik karnrlnr verecekmiş! Elhasıl 

bu ve emsali haberlere bakılırsa, garb 
cephesind'e birbirinin üstüne atılmak 

için karşı ikarşıya hazu duran büyük or
duların bağlı .bulundukları 7Jncirlerh'l 
nerede ise kopacaklanna inanmak iktiza 
eder. 

Geçenlerde bilınem hangi muharrir 
hangi gazetede, garb cephesinde bir 
yıldırım harbinden ve böyle bir harbin 
liizumundan bahsediyordu! İşte olmıya
oak bir şey varsa o da garb cephesinde 
yıldırım hamidir. Çünkü gnrb cephesi 
baştan başa ve karşılıklı olarak devamlı 
usulle tahkim edi!miştir. Bir müstahkem 
m.evzie taarruz için ise - bahusus devam
k tahkim usulünde - çok büyük ha71r -
hklarla %alllan ister. Onun için burada 
yıldırım harbi olmaz. Binlerle ve yüz Z'rJjrid hattında tını klara kar§' m8nial41' 
binlerle can, mühimmat ve malzeme fe- irili ufaklı zırhlı kttleler teşkil eder. Bun iman sığınaklannın methal ve mahrec • 
~a edilerek ancak adım adım ilerlenebi- lar üslleri zırhlı bir kapakla örtülü bu ·ilerini ve muvasala dehlizlerini yıkıp bo
lır: fakat muv.affakiyet gen~ meşkCık ka- lunan 3-4 metre kalınlıklarda betonar - zarak muhafıilan yeraltında hapsetmek 
lır. İşte zaten bu zorluklar dolayısiledir me tabyelerden ibarettirler. ive havasızlıktan öldürmek veyahud bun 
k~ hiç. bir tru:1f şüpheli bir netice i~in Zırhlı kulelerin bir kısmı gözetleme lara zırhlı veya boğucu gaz sıkmak da 
yuz bınlerle ınsan feda etmek mes'ulı - yederidir. Diğerlerinden, küçükleri ına· kabildir. 
yetini :üzerine almıyor ve nihai zafer ü- kinelitüfck veya küçük çapta zırh delen Elhasıl bir veya iki günlük bir ateş ha 
midini riske etmek istemiyor. toplarla ve Wyıükleri hafif veya orta a- zırlığından sonra at~ silindiri vasıtasile 

Bununla iberaber okuyucularım, cgarb ğır toplarla mfü:ehıhezdirler. Zırh kapa - hücum gelir. Bu öyle bir hücum ki bin -
cephesinde neden dövüşülmüyor• diye a- ğın kalınlığı küçüklerde 7 ve büyükler - lerce top hücum kıtaatımıı.ın önünde 
sa.'bileşip sabırsızlanıyorlar, hakları da de 12-20 santimetre kadardır. Sayılarına her şeyi ezen ateşten bir silindir vücu -
vardır; çünkü harbetmek oyuncakla oy- gelince, cephenin ehemmiyetli kısımla - d~ getirirler. Ve piyadeJer, refakat top
naınak değildir. Yalnız uçak ve denizal - nnda, kilometre ~-ına en az 3 büyük ve çulan, bomba topları, muhabere ve fen
U. harblerile, yahud iktısadi harble veya 4 kü~o\ik kulenin bulunacağı hesab ve ni kıt'alnr, nihayet tanklar sıra sıra bu 
abluka ile barb kazanılmaz. Harb ancak tahmin -0luns:bilir. O halde mese1a Majl- silindiri takiben ilerlerler. Ve böylelik -
muharebe meydanlarında dövüşülerek no veya Zi,gfrid hattının 90 kilometre le eğer her şey yolunda giderse düşma
kazanılır. genişliğind~ki ıbir cephesine taarruz et - nın ilk hattından bir kısmına girmek 

Nitekim işte Sovyet Rusya ~Janer - mclc demek en az 270 büyük ve 360 hafif imkanı nihayet hasıl o1!ibilir. Fakat son 
haym hattı filan dinlemedi, büyük tele - zırhlı kuleyi, yani tabyayı muharebeden ra ne olacak7 Yeniden hazırlıklar. ye -
fata ald'lrmıyarak muharebe etti ve ni - hariç kılmak demektir. niden fedaki\rlıklar yapılarak nihayet 
hayet zavallı Finlerin Manerhaym gc - 270 ağır, yani büyük zırhlı kuleyi çö • daha birkaç kilometre ilerlenecek değil 
rlsinde ihtiyat kuvvetleri olmadığından kertmek için yüzlerce 21 lik havan ile bil- midir? Böylelikle yapılacak fedak5rlık -
harbi bilfiil harb meydanında kazandı ve hesab iki günde 162,000 aded havan mer- tar hiç bir vakit elde edilecek neticeler
bitirdi. Tarih, bütün kazanılmı5 ve kat'i misi savurmak veyahud kulenin zırh kn-

1 ıe mfüenasib olmaz. 
neticelere erdirilmiş harblcn hep bu pağını dele~'ek ~e menni. içeride pa.rala -1 Bu rnbeble hangi taraf böyle dipsiz 
:v<>lda tarif etmiştir. İktısadi abluka, pro- ~~rak .. taby.~yı ışlem~z hır hale ~etırmek ve neticesiz işe kalkışacak olursa nihayet 
paganda ve siyaset oyunlan muharebe e- ıçın yuz kusur 21 lık veya 24 luk uzun lnıvvetlerini eritip yıpratacağından za -
d'en wduların vazifelerini ancak kolay - ~opla 27•540 aded zırh d_eı:r tane atmak yıflar ve işte bu hal, o zaman karş1 tara
laştırmak içindir; yoksıı onların işlerini ıktıza eder. Keza, 360 kuçuk zırhlı kule- fa fırsatlar verebilir. 
görmek için değil... yi tahrib için, 150 aded 15 lik uzun topla Ruslar Finlerin berzahtaki müstah -

5t,OOO atım vollamak lazımdır. k ·ı · t"'"J 'h Bu sebeble müttefikler de nih1tyet dö- J cm mcvzı erme taarruz e oLI er ve nı a-
\11şınek ımecburiyetindedirler. Fakat garb Bunlardan tbaşka kule!erin mazgalla - yet muvaffak oldu1ar: fakat Ruslar Fin-
cej>hesinde dövüşnek demek bir tarafın rına da yüı.lerce küçük, fakat ilk sürati lerc sayıca ve malzeme~ kat kat üstün 
~iğerinin barındığı müstahkem hatta fazla (2 ilA 7,5 sarttimetı·elik} toplarla ı idiler; ondan başka geride sonsuz bir 
taarruz ederek bunu yarmak ve sonra, mazgal atışı yapma'k ve böylelikle on insan ve malzeme ihtiyatın~ malik ol -

binler<:e mermi daha sarfetmek lazımdır. malarma mukttbil Finler bu ihtiyatlar -
gerideki hasım ordusunu yenmek demek- Bütün bu mermiler ve bu toplar sırf iki dan mahrum idiler, bununla beraber ta'k 
tır. Filvaki Büyük Haııbd'e binlerce to - günlü'k bir hazırlık ateşi içindir. riben 45 ıkm. lik ıbir cephede 40 km. iler-
pun ansızın ateş açarak birkaç saatlik B-"'1- t . ·nı h f . • b .k. .. .~~n :S11: ~ a aza ıçın u ı ı lemek için aylarla uğraştılar. 
tesir ateşi yapmalan ve müteakiben pi- gunu bıre ındırmek ıstersek o zaman top Garb cephesinde ise bir tarafın diğe-
Y.adenin bir ateş silindiri arkasından tn- ların sayılarını bir mi5line çıkarmak jktı rine karşı insanca ve malzemece ne o 
attuza 'kalkması neticesinde 10 ilA 20 za eder. Çünkü bir topun bir günde a - kadar fazla bir faikiyeti vardır ve ne de 
Km. derinlik'erde yamıalar olabilmişti. tabileceği mermi sayııs mahdud ve mu- gerilerde blrtbirinden fazlasile !arklı in 
~at Zigfrid veya Majino hatlarına kar- ayyendir. san ve malzeme ihtiyatları mevcuddur. 
§1 bu usulde ibir hare-ketle herhangi bir Bunl h 1 k d l an azır ı atefİn en evve , ta • Bundan ba~ka Majlno da, Zigfrid de, 
rnuva!f.aidyet elde edilemez. Buralarda, 
taarruz için seçilecek cephe kısımların -
daki zırhlı kule, bet<>narme tabyc ve is -
tthkamlar tnhrib ve aımelıfrn sakı~ cdil
atıedikçe bu hatları delmek ve yarmnk 
ın<iınkün olmaz. 

Daha esas1ı ve ıuzun istihzara~ ile tak
ııiben doksan Km. Uk taarruz ccphesinjn 
bazı kısun1armc1'a 10-12 km. derinlikte 
bazı yaıırnalara muvaffaltiyet elverdiğini 
ıfarzetsek bile mütaamz, önilne çıkacak 
ikinci ve üçiincü hatları müteharrik ih -
ttyatlar ve nihayet mukabil taarıııı.lar 
~bile geri dönmeğe mecbur olmasa bi
le durmak ıztırarında kalacaktır. Müs -
tahkem mevzilere - bilhassa Majino ve 
Zigfrro'de olduğu gibi eğer bunlar devam
~ usulle fnşn edihnişlerse - taarruzun çe
tınliği işte buradadır. 

Zigfrid veya Majioo mevzilerinin ön 
ihatıarının esas tahkimatını bir takım 

rassudu kolaylaştımıak için, kule ve heıtıalde Manerhaymdan çok farklı ola -
tabyaları gizlemek maksadile bunlan rak, en son ve mllterMtki vasıta ve wul
örten dallan: vesain(yi yakıp bertara1 lerle tahkim, t~llh ve techiz olunmuş • 
için de 200 snhra ob!lsü He takriben lardır. Bu şartlar altında hangi taraf 
25.000 yangın mermisi atmak lAzımdır. durup duruı.ıken !başını getirip çelik ve 
Bütün bunlara rağmen gene bütün ku • beton duvara çarpar? İlk çarpacak ba -
le ve tabyalan muharebeden haric kıl • şın kırılması muhakkak olduğundan bun 
mak kabil olmıyacağı gibi evvelden gö- dan yalnız hllfillil taraf kazanır. Onun i -
rünmeleri ve toıp ateşile tahribleri müm çin şimdilik, yani karşı taraflarda muh
kfin olmıyan bir çok y:ın ate§ mevzileri telif sebeblerle dahilt sarsıntılı vaziyet -
sağlam kalacak ve piyadenin ilerleme • Ier olmadan, ne Almanların ve ne de 
sinde muhakkak olarak bunlar gene fa • müttefiklerin garl> cephesinde kat'i bir 
aliyete gelert'dt bir çok telefat ve rnilş • taarruza kalkmalan beklenemez. ÇünkU 
külAta sebeb olacaklardır. Zigfrid olsun, Majfno olsun taarruz üs -

Bundan baŞka topla ve bomba ile yer Ieri değil müdafaa mevzileridir. 
altı ısığınaklannda saklı bulunan mu - Har:b baŞka bir yem~ patlak verir mt 
hafızları öldürmek kabil değildir, bun- veya verecek mi lbilemeylı, şimdi mu -
!ara yeraltı lAğımlıuile hücum etmek ayyen ve malOm olan şey müttefikler 1-
i1<tiza eder. Anoak llğunları derinlik - çin garb cephesinde d'övüşmek için he • 
lere kndnr indimıe1' !Azım olmayıp ya- nür; müsaid zamanın gelmediğidir. 
rln 15-20 metre derinliklerindeki dü§ • H. E. Erkftet 

Sayfa 9 

1 Hidiseler Karşısı~da 1 

OGR~NDÖKlLlERÜM 
, eğer ben hiç bir yin adım doğ. ı 
ru dürüst bilmiyormuşum. Eğer 

evvelki gün sokağa çıkmamış, bir dükka
na uğramamış olsaydım; belki gene öğ -

- Bana tbir diş macunu ve.rseniz. 
- Pat istiyorsunuz. 

Pat diye patlıyacaktun. Meğer onu da 
bilmiyormuşum. 

rcnemiyeceıktim. 

Sirkecide tramvaydan 
tanıdığa rastladım: 

Diş macunu da ( dılim alışmış da söy
inmiştim. Bir ledim) pat da kağıda sanlrn~tı. Tr~ bı -

çağı traş bıçağından başka şey olamazdı 

- Nereye? 
Dedi. Cevab verdim: 
- Şurada bir kokucu dükkfinı vur, o -

raya uğnyacağım. 
- Parfümöıi mi? 
Itnyatçıya, yani kokucuya parfümöri 

dediklerini ondan öğrenmiştim. 
Dükkana girdim. 
- Merhaba. 
- Bonjur. 
Merhaba yanlı§ olacaktı kJ, tezgnht~r 

doğrusunu söyliyere'k tashih etm1şti. 
- Bir şişe kolonya istiyordum. 
- O dö kolony 
Gene yanlış yapmıştım. 
-İşte on an. 
Ko1onya (dilim alışmış da söyledim) 

O dö kol ny şişesini kfı.ğıda sarmıştı. 
- &.şka bir arzunuz? 

Başka bir şey alacak deftildım. Fakat 
öğrenmek merakım vardı. Camlı dolnb
daki ufak pudrnlıklar görume ilişmi1ti. 

- Bunlar pudralık değil mi? 
- Pudrier. 
- Yanındakile-r de dudak bo ·aSl. 
-Ruj. 
Diş macunlannı görmiiştürrı. Artık on-

ya: 
- Bana bir pa'ket tra, bıçağı versen:z. 
Tezgahtar öteki tezgahtara seslendi: 

- Bay için vitrinden. 
Elilc ~et ettiği yerin :ıdını ben ca • 

mekan biliyordum. 

. . . Bir paket Lam çıkarın. 
Traş bıça~ nın adı da meğer Lammış. 

Onu da öğrenmiş oldum. 
- Başka bir şey. 
- Hayır kufi, parayı size mi verece .. 

ğ"m, ka.-,-aya mı? 

- K se ' ereceksiniz. 
Kasanın da adı kemiş. 

- Ba) an şu beş lirayı alsanız da. 
Tezgahtar seslenmişti: 

- Üç yüz yirm· kuruş alncaksınız 
matmazel. 

Gene yanlış, meğer kasada (..i!l alış • 
mış ta söy1edım) 'kesele oturan bayan de
ğil, matmazelmiş. 

Dükkandan çıkmıştım. Daha başka 
dükk~na girmedim. Hiç kimseyle selam· 
laşmadım. Hemen evime. döndüm. Çünkü. 
o günlük bu kadar ders kfıfi idi. 

lann d'a adı değişmezdi ya: 1 r:Jlrın~t .. J./uü2.rı 

C Hu lan b:liyor mu idiniz ? =ı 
Fransızlar inanılmıyacak 

habere ö. ·dek derler 
Kabili sevk balon 

lok ntası 
Amerikada bJr Fransızlar ga -

zctcdc aklm kabul ~0 lokantacı, kırda 

'ı bir lokanta yap -
mıştır. Bu lokan -

etmiyeccği bir ba
nis görürlerse: 

- işte bir ör -
dek daha! derler. 

İnnnılmıyacak ha'bere ördek demeleri
nin şöyle bir hikayesi vardır: 

1 ta aynen k'ibili 
sevk balon biçi -
mindedir. Sanki 

Bir gazete muharriri yazacak mevzu 
bulamamış. Alta ördek yiyen adamın hi
kayesini yı:ızmış. cAdam altı ördeği bir o
turuşta yerim diye bahıe giriştni§, a'tı 

bir kabili sevk balon oraya inmiş tesirin. 
verir. 

ördek almış, birincisini kesip diğer beş 15r 
değe yedirmiş, ikinciyi kalan dörd' ye -

dirmış ve nihayet oona kalan ördeği ken
di yemiş ve bahsi kazanrnıp 

* Müzelerdeki iskeletler 
Dünyadaki ta -

biiyat müzelerin -
de ilk devirlerden 
kalma birçok iske
let1er mevcuddur. 
Fakat bunlar ara· 

* sında ayni hayvanın kemiklerinden mu .. 
M"krop filmleri teşekkil olanlar nadirdir. Diğerleri ayni 

Yeni icad edilen cins hayvana aid kemiklerin bir araya 
cçok büyülten> si- getirilmesıle vücude getirilmiştir. 

nemadan bilhassa * 
fende pek faz - ParaşUtlU itfaiye 
la istifade edil - Siberyada bir orman yangını esna • 
mektedir. Mikrop sında paraşütten çok istifade edilmiş -
!ar bu sinemada, tir. İtfaiy~ ekipleri yangın mmtakası-
mikroskoplarda görüldOklerınden pek na paraşütle sevkedilıni§lerdir. Ve te
fazla büyük göıillmekı. ve kolayca tet- vessü edeceği rnuhakkaık göriilen yan-
kik edilmektedir. gın bu sayede söndüriilebilmiştir. 
·································································•·•··························································· 

ihtiyar erheğe 
ihtiyar kızdan cevab 

Bir ihtiyar kız imza.sile şöyle bit 
ımektub aldı.m: 

c- Sayın Teyze, 
Son Postada kendisine hülyalaril

avunmasını tavsiye etmi§ olduğunuz 
bir .ihtiyar admru ın mektubunu o -
kudum. 

Ben de hayatta kimse!iz bir kızım. 
E- r isterse hülyalannın bir kısmım 
ta; akkuk ettirebilir, ona temiz bir yu
va hazırlıyabilir, ayni zamanda müş
fik bir illa'kıcı, bir arkadaş olabilirim. 
E er bu düşüncelerimi kendisine bil
diı·irseniz size de minnettar olurum.~ 

Bu ihf yar kızın mektubunu aynen 
derce~tikten sonra bir sualine de ce • 
vab vereyim: 

- Hayır, bu ihtiyar erkeğin hüvi • 
yetini bilmiyorum, hattı mektubunun 
posta damgasına dikkat etmemişim, 
lstanbulda otunıp oturmadığını da 

bilmiyorum. Eğer bu satırlar gözüne 
ilişirse veya bu mektuba alAka göstc .. 
rirse elbette bu sütunda cevab vere • 
cektir. 

* Diyarbakırda bir cGaribııı kimseye: 
Gönül ~leri sütununa manzum mek 

tub ilk defa olarak ve sizden geldi: 

Çünkü cebim delikti,• 
cAradığun metelikti.t 

Diyorsunuz. Benim en sevmed1ğim 
erkek tipi işte budur, mektubunuzu 
sütunuma ayııen geçirmediğim için 
bilmem beni mazur g5rür müsünüz? 

* İzmirde Bayan cİ. İ.ııı ye: 

- Hayır bu mesele için istanbula 
kadar gelmiye lüzum yoktur. İz.miri 
bilirim, hem çok iyi bilirim, arad~ğınıı 
doktoru orada bulabilirsiniz. Eminim 
.ki, 1stan'buldakini aratmıyacaktır. 

TEYZE 
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n rosıa o 
Ankara ve izmirdeki Milll kuma maçları ::::J 

Fener Allınorduyu, Vefa . , _ 1 i 
da M. Giiciinii yendiler nninJBPtl;i biiti;.,____t~m~·-
lzmir~e Galatasaray Altaya· 5 - 4, Beşiktaş ta mnsabakalarındaki dereceler 

Gençlerbirliğine 4 - 2 mağlftb oldu 
Ankara 7 (Hususi) - Milll küme maç j 

]arına bugün de devam edilmiştir. llk 
maç Vefa ile Muhafızgücü arasında ha -
kem Ziyanın idaresinde başladı. İlk an -
larda top Vefa kalesi önlerinde dolaŞJ -

yor. Vefalılar ise dünkü acı mağltı.biyet
lerinin Ankarada husule getirdiği fena 
havadan kurtuhnak için canla ba§la ça -
lışıyorlar. Muhafızın akınlanna muka -
bele etmekten geri durmuyorlar, daha 
azlmkAr bir oyun çıkanyorlar. 

N~hayet bu çalışmanın .semttesi 14 ün
cü dakikada görüldü. Vefa soliçi Şevki 
sıkı bir §iitle takımına ilk ıoıtı kazan -
dırdı. 

Bu gol Muhafızlılan ldeta kızdırdı. 2 
dakika sonra Vefa kalesine inen Muha -
fız Jll\lhacimlerinden Rıza, iki müdafi a
rac:ınd'an çok sıkı bir §\itle beraberlik sa
yısını kaydetti. 

Fakat Muhafızlılar büt<ln uğrapnala
rına rağmen oyunu kendi Jehlerinı- çevi
remediler ve devre 1-1 bera~rUkle bit
t i. 

İkinci devre ha§lar baf1amaz Vefanın 
muhakkak bir galibiyet peşinde koştuğu 
görüHlyordu. Y~il - Be,,atın hilcumlan
nı Muhafız müdaf11eri çok mfişkliUtla 

karşılıyorlardı. Bu arada Rızanın müte
madiyen ofsayd kalmakta ısrar edi~i, 

Muhafıza müemir bir netice vermiyor -
du. 

Oyunun 87 inci d'akika-.mdA vukua ~.-. 
len bir Vefa hücumunda, Sulhi Ç<>k !!ıkı 
bir gollf' ikinci ve galibiyet seyı~ını yap
tı. 

Bövlece devre Vefanın 2-1 la1lbiv~ile 
bitti. 

VefalılJtr bu haklı ~alibivetlerindPn 
d<>lavı ghayı halkın coctkun tezahüratı 

ile muzaffer olarırk terk,..+t!lP.r. 

Ge~çlerbi.-Jiği 4 - Be~iktaş 2 

İkinci maç Beşiktaşla Gençlerbirliği 
arasında idi. İstanbul ve Ankaranın bu 
seneki birincileri alk1§1ar aruında saha
ya çıktılar ve oyuna başladılar. İki taraf 
da müsavi ıbir 'kuvvet arzediyorlar. Top 
lbazan B~iktaşın, bazan Gençlerin ayak 
larında d<>laşıyor. İçlerinde en çok mu-

Rozelin: 

Cumartesi günü A nkarada karfıla§atı Vcfa-Gençlerbirliği takımları bir arada 

vaffak olan da Gençlerden Küçük Mt1B- birinde, 36 inci dakikadan Hasan 18 pas 
tafa... çilgisi içinde iıkı ıbir flitle ilk golü atı -

Oyunun 2 nei dakikasında bir Beşik- yor ve devre 2-1 Beşiktaşın lehine hi • 
taş hücumu 'Oluyor ve Hayati takımının ti~r. 
birinci saylSlnı atıyor. Aradan kıııa bir İkinci devre ba~lar başlamaz Beşikt3Ş 
zaman geçtikten 80nra Hakkının ver - aley.lıine bir penaltı verildi. Hasan bunu 
diği nefts bir pMt Şeref gole t~hvil edl· mükemmf'l bir şütle gole cevirdi. Oyun 
yor. 8ıkı bir şekil alım.a~a başladığı ıçin hake-

Bu birbiri ardı sıra ablan iki gol Be- min ~ık sık ihtar düdükleri duyuluvor. 
şikt~n 1a 1 İb olarak ÇUta~a~ zannını Deovrenin ~ üncü dakikasında Kilçilk A
veri.)"Or. Gençler zaman zaman Beşikta~ li mükemmel bir fi1tle Gençlerin 3 üncü 
k alesine iniyor . Bu tehlikeli akınlardan ıolilnü atıyor.'Devamı 9 uncu sayfada, 

-----41( M'.'. 'i kümede ı uan 
. . 

v zıye .1 ..) 

.... 
f t> 

.t> c:> 

i 
;r. a .c .c 
1 : ... f N - :ı • ~ ~ t.:ı 1'laf:l:ıbiyet. ~ .... ~ 

Fcnerhahçe 3 2 1 o s 2 8 
Gcuçlerhir liii 3 2 o 1 14 8 7 
Mu haf 1:1gücü 3 2 o 1 10 8 7 
Altınoıdu 3 ı 1 ı • 4 6 

Altay 3 1 1 t 7 8 6 
Vefa 3 1 1 ı 5 o 6 
Galnta~ara) 3 o 1 2 6 7 4 
Beşik ta~ 3 o t 2 , ıo 

"' 
(Puanları m üsavi olanlan J' gol a\'naja ıörc! der · ~-.eım hesa!J edilmiştir) 

«Son Postıı .. nın edebi tefrikası: 19 

Atletlerimizin Mısır seyahati müna -

eebetile dün Kadıköy sahasında bazı rnfl 

sabakalar yapılm~ır. Yağmur altında 

çamur ve sular içinde geçen bu müsaba

kalarda alınan neticeler ıunlardır: 

100 metre - 1 - Muzaffer 11.2, 2 - Cez
mi 11.6, 3 - İrfan. 

.f-00 metr~ - 1 - Gören 52.2, ~ - Zare 
M.9, S - Receb. 

1600 metre - 1 - Riza Mabud f.14.7, 

1 - Kemal 4.40, 8 - Vitali. 

5000 metre - 1 - Artan 16.44.1. 

100 metre: 1 - Ferid 12.2, 2 - Sezai 12.3, 
J - H~an. 

200 metre: 1 - Sadun 25.1, 2 - Orhan 
25.2, 3 - Sezai. 

800 metre: 1 - Hüseyin 2.17.2, 2 - Ha -
san 2.21.9, 3 - Bedri. 

Tak sim stadı 
macları 

' 

Dünkü koşulardan bir intıbtı 

İkinci kiime 
maçları 

Şehrimiroe bu hafta millt küme maç - Şeref stadında Galatasporla - Davud-
larının yapılmamasından istifade edi1e -

1 
paşa karşılaşmışlardır. Birinci devrede ' 

rek Taksim stadında dün hususi maçlar 2, ikinci devrede 4 gol yapan Davudpap 
tertib edilmiştir. Alınan netkeleri yazı - 6-0 galib gelmiştir. 

)'Qruz: İlk maç Beyoğluspor-Şişli B. ta - Taksim stadında yapılan Karagıim • 

kunlan arasında yapılmış, Şişli 5-2 salib rük - Beyx>ğluspor maçı yarıda kalmıştır. 
gelmiştir. Kurtuluş B. takımı da, Gala - Çok ~rt cereyan eden bu müsabakade 
tasaray B. yi 7-3 mağlı'.ib ~tmiştır. 

Güneş1 e, Altıntuğ arasında yapılan 

hususi maçı, birinci devrede bir gol ya -

pan Altıntuğ (Kasımpaşa) takımını 1-0 

kazanmı.ştır. 

Şişli 3 • Beyoğluspo r 2 
Hakem Ahmed Ademin idaresinde oy

nanan bu maçın birinci devresi çok zevk 
li olmuştur. Çamura rağmen gayet seri 
bir ovunla hakimiyeti elde eden Şışli 

hakem Karagümrükten iki oyuncuyu sa

hadan çıkarmıştır. Ustüste 2 gol yapan 

Beyoğluspor galib vaziyette iken hakem 

kasdi sertlik yapan Karagü.mrük kap • 
tanı Mahmud Aliyi de sahadan 
çıkarmak istemiştir. Bu oyuncu 
sahadan çıkmamakta ısrar ettiğinden 

hakem oyunu tatil ederek Karagümrüğü 
hükmen mağhib addetmiştir. 

geçmiş, hakem Şişliden Mikrobu saha • 
üstüste, iki ~l yapmıştır~ Beyoğluspor dan çıkarmıştır. Oyunun sonlanna d'oj • 
buna ıbir golle cevab vermiştir. Devre -

ru Beyoğluspor tam bir hakimiyet elde 
nin wnlarında Şişli 901 açığı fevkalade 

d b. etmiş, Bambino mükemmel bir kafa vu • 
bir §litle üçüncü golü de yaptığın an ı- . . . . 
rinci de\·re 3-1 Şiş1 i lehine neticelenmiş- ruşıle ıkıncı sayıyı da yapmııtır. Beyol-
tir. ı lusporun büyıük gayretine rağmen mao 

İkinci devre sıkı bir çekişme halinde 3-2 Ş~linin galibiyetile bitmiştir. 

- Bu benim sevdiğim adam, diyor -
du, amma ne dereceye kadar ve nasıl, 
bilmem orasını ... Buna son göremiyo -
rum. Hem sonra, sonu gelme!\ini de iste
miyorum. Bana bütün yllptıklarına rağ-

AŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERC~ME. EDEN: 

düşmiyecek nice basit erkekler vardır! fı 
ter sevilsinler, ister sevilmesinler, böy • 

leleri ;hadisenin ımü.mkün olabildiği ka • 
dar zevkin i çıkarırlar, ve sedefin içini 00. 
şaltınca, maymunlann yaptıkları yibi, bir 
başka ımcyvanın kabuğunu sıyırmak için 
ellerindekini çöplüğe atarlar. men mes'udum. Bana niçin bun1an ya -

pıyor biliyor musun, çünkü kendisini sev 
miyonım sanıyor. Ah inı.msa bir kere, ne 
güzel olacak! Fakat ben biliyorum bu -
nun d'oğru olduğunu .. Bana da bu kadnı 
yeter. anlıyorsun ya. Pupet! 

Haklbten mevruubahs 11an Mavi Sa 
kal. yumuşak huy1u Rozelirıc cmüthiş çi 
le cfoldurtuyordu.> Ona etmediği cefa, 
kurmadı~ tuzak ve kapan, bu yorulmaz 
Gri~ll<lis'in sabnnı tükPtmek için oy -
namadığı komedi kalmamıştı. 

Bununla beraber, kaçan şimşekler ha 
linde ve sadece mücerred olarak. bu ha
disenin mümkün olaıbilf'ceğini de bir an 
tasavvur ediyordu. 

~Hakikaten onun beni, sadece şahsım 
için sevmesi mümkün olsa idi.. çünkü, 
öğünmek değil amma, ben işte benim -
dir .. > 

O anda kendisine öyle geliyordu ki, 
baştan'başa bütün ruhu, sanki. kocaman 
muzliım bir kit1e gibi. o zam.ıınadek meç
hul kalmış cepheleıfoi gösterinceye ka -
dar kenefi fü~ti.inde ağır atır dönmekte -
dir. 
Kendisin~ vahşi olan, zalim ve ~lçü-

HALtT J=AH~'l OZANSOY a Petrof lbaşka tavda bir çelikti. Haya .. 
tının bütün alakası, bütün gizli azabı bu 
içindeki davanın, billnço saatınde gayet 
sade ve pratik olarak de§ifre edilemez te
sir li bir şekilde önüne lronulmuş olan bu 
manevi muadelenin hallinde mündeml~ 
ti. 

süz olan ne val'98, ayni f evkalbcşer kud- çe, vicdan azablan buz gibi donduran bir 
retle sevgi. gençlik perestişi, Cennet mes haşyetle ona azab veriyordu. 
tilf"'ri haline gelmede idi. Ya o kız? .. O halde ... Bu ana kadar 

Bu d'üşünce ile, onu, melekce kendini ı anlıyamadığı ve işkence ettiği o yumu -
fe<la e<lerck bir heJasa !<avu~mak hisı;i şak, o kusur bulunamaz kıza şimdi; ar -
kap'ıyordu. Artık eski valan mağlı'.'ıbclu. ı tık bu tamir kabul etmez zulmünü nasıl 

Karlar ve yıldızlardan yumuşacık aba : unutturalbilece~i? 
giyerek, şömineden şömin,..ye efsanevi o- Ebed iyen diziistü~ alnı tozlar içinde .. 
vuncaklar taşıyan Noel Baba kendisi cinayetinin cezasını çekmek için işte 

idi. . . Bu memurlar, bu usaklar, bu iş za- bundan sonra böyle yaşama51 lazım! 0-
bitleri, bütün bunlar kendi sine olan sa - nun önünde, bir azizenin dızleri dibin· 

dakatlerinden hayatlannı böy1e çalış - de gibi perestiş halinde! kul köle olarak 
makla geçiriyorlardı! Reddetti~i. kur - ve günahını ödemek için ebedi surette 
nazca ihtiyat ve tamahlarından şüphe - göğsünü döverek ... Hem "o kızın mes'ud 
lendiği bu meçhul kimseleri, adamın a - olroası da. ona perestiş edilmesi de ve bu 
dama olan h!lis bir sevgisi kendisine sev günaihın kefareti olarak hakkının öden

kediyordu! ücretli oyuncakları yaptığı me5i de lblılTldı. 
bfüiln bu kadınların kall>i d(? hiç şüphe- Ve artık önlerinde parlak ufuklar a -
siz hakiki aşkla çarpıyordu.. . çıldığını ve bu sonsuzluk!ardan kendi -

Ve hu kıymet biçilemez hediyeleri ö- lerinin efsanevi bir çift halinde ~lan 
derken yaptığı bütün bu fcna1ıkları, bun- sevinç?e hAleli geçtiklerini görüyordu! 
ca nankör lük ve kötülükleri dilşündük - Şimdi ona, lbu mel'un ve kaybolmut 

Yazan: Jorj Delaki 

zamanı tamir etmek için, insanlarırı ta
rihinde misli görülmemiş ve görülmiye
cek olan nasıl bir hayat sürdürmesi lA • 
~ımdı!.. Şenlikler, ona ~üphe yok; haş -

metler, kudretler! .. Fakat ayni zaman - En sonunda bu, bütün mevcudiyetine 
da, Jak'ın dediği giıbi , tatlı muameleleı , hakim olmuş bulunuyordu. Şimdi artık 
samimiyet , sükutlar, aşk, musikileı", ta- bu muammayı halletmedikçe bu azab • 
rif edilemez rehavetler, derin ve rahat dan kurtu!amıyacağını hissetmede idt. 
ıehvetler ve harikulade saatlerin sey - Artık bilmiyordu, ekseriya söyledikleri 
rince en basit ıeklinde ve bütün berrak- gibi kalbi rahat o1mak için, kim bilir nı 
lığı ile •· · · hileli yollara, ne garabetlere müracaat 

Bu imkansız tahayyüllerden vücudü etmeğe kadirdi! Hiç b ir şey onu gerile • 
at~ içinde ve yüzünden bir cehennem temezdi. 
mahkCı.mı..ı gibi terler aka aka çıkarken f",v, ğu b ' tü' ın· tec " '·-d · 

.l.... ••1.. d k d' I Y'-"-u ın r ruut: en geçır • 
bıyık altından uu gu uyor u ve en ı k b' d b' k k b' k . .. . me , ona ır en ıre, or nnç ır aza 
kendıne coyle amma, dıyordu, ya buma-

ceranın zay1f tarafı? .. Bu karanlık nok
tayı kim bana izah edecek? Niçin bu kız 
bu kadar kolayca kendini bana teslım 

etti? Kim bana bu muammayı hallede -
cek? 

* Bu davayı aydınlatmak kaygusuna hiç 

neticesinde bizzat kendi ölümünü haber 
verdirmek; ona bir Aşık edinmesinı teb

liğ etmek, onu bir hırsız gibi kovmak vı 
daha akla gelımedik bin tü.l;lü işkenceler 

yapmak bile zalimin zihnini büsbütün şa· 
şırtmaktan başka bir işe yaram1yordu. 

(Arkası "°"' 



Bu sene 
eldivenlerde yenilikler 

gireceğiz 

Bir kere eldivenlerin bilekleri geçen 

bahara ve ya:z.a niSbetlı daha uzundur. 
lkı, hattA flç düğmelidir . .Hatta gece için 

ll-20 dütmeli eldivenler giyilecek. 

İkincisi eldiven renklerinde göze çar

Pan bir yenilik var: GYrup kızılı, tatlı sa
rı, uçuk mavi, bejin her tonu ve beyaz 

erı sevilen eldiven renkleri olacaktır. 

Birçok eldivenlerin iıstleri ve bilekle
ri el ÖrgWıil, avuçlan deriden yapılacak
tır. 

SPor eld'ivenler arasında ,. pratik ve 
değişik modeli göreceti:ı: Açık renk de

riden bir kat d9tüne gılya bu deriyi ko

rumak için geçirilmit koyu renk el örgü-
16 ikinci bir eldiven. 

Baharlık tayyörlerle bilhassa leoton 

Perle veya ince yünden elde örülmüş e -

k<>se eldivenler kullanılacaktır. 
Garnitürleri muhtelif ıapka ve çan -

1-ya göre delifeıbilen, boyları gündüz ve 
feceye gön uzatılıp kısaltılabiıen yeni 

h.ıı modeller daha yapılınıftır. Bunlar 
t.bii pratiktir. Hazır bulabilir, yahud 
Yaptırabilirseniz bir tane edinmelisi
llh. 

Genç er için örgü ceket 
Artık zamanı geldi, kalınca bir yün ceketle bir yünlü etek; sabahları en pratik 

elbiseler arasında yer alabilir. Şık durmam için bu ceketi mümkün olduğu kadar 
sade :bir biçimde yapmalı, reniini eteğin rengine uydurmalıdır. Ayakkabı, eıarb 
vesaire de bu iki renkle bir örnek olursa rastgele pahalı bir elbiseden muhakkak 
ki daha lhoş bir tesir yapar. D!r elbiselerden hoşlanıyon;anı:ı eteği dar yapabilir -
siniz. Fakat modanın son yeniliklerine uymak istiyorsanız r.11 veya plili bir 
modeli tercih etmelisiniz. 

Modeldeki ceket yumuşak bir yünden· örülmüıtür. Rengi bordodur. Bordo ren
gi altı yuvarlak düğme ile iliklenmektedir. Sentürü (3) santimetre eninde bordo 
rengi grogren kordeladır. Düğmelerin kutru (2) santimetredir. KolJarın tam orta 
yerinden foaşlıyarak göğse doğru sivri bir fekilde inen robanın dikişi üzerinde 
ve her iki tarafta birer kapaklı cep vardır. yakada ıbordo rengi bir eşarp hoş 

--

İlkbaharda çizgili 
örgü tayyör 

Pli t.esirini ya -

pen çizgiler (daha 

ıbğrusu <Srgü de~ -
şildi1?i) boyu uzun. 

elbiseyi 90l'l kadın 

modasına uyaun 
g&termek.tedir. ı: -
teıae tam ıninasile 

ı.erbest ık.alan bu 

çizgiler tJıpkı birer 
pli gibi üstüste kat
lanıyor ve elbisenin 

alt kısmına günün 

modasında en bariz 
vasıf ol.mı bollulu 

temin ediyor. Hal -

bukl ayni örgü ce -
kette gergin durdu

ğu için çiızgili bir 
kumaştan fark~ kal

mıyor. İşte bu. na -
dlr örgülerden eld.e 

ed'llebilecek iki ta -

raflı bir güzelliktir. 

AlelAde bir örgü ta
ikıma çiıgili kumaşla 

plili etekten mürr · 

keb son nıoda ~ 

elbisenin şıklığıru 

vermektedir. 
Geniş reverlerin 

klasik şekli. düz. 
dm- kol kapakları ve 
iri, O.üz cebler; takımın spor tarzını tebarüz ettirmektedir. Spor bir şapka, 
baısık topuklu spor ayakkab1arla ht-raber giyiniz. Sabah ve gezme için pratik 
olduğu kadar da güzel ve genç bir kıy afet içinde jöriinürsünüz. 

Cild bakımına 
Faydalı bilgiler 
Bahar; cildinizle yakından meşgul ol

ma zamanıd1r. Şiddetli bir menimin bli
tim aksiltklerine göğüı germiı olan de
riniz bu yakın alAkayı çoktan hak etm.lf 
bulunuyor. 

Spor modellerde 
Deri garnitür 

görünür . ........ ·-·----···-···--------···--················ ...... ---·· .... ···--··--............ _____ , ______________ ...... _ ....... _ 
Kışın deride bıraktığı en büyük tMir 

rüzgarı, soğuğu ile onu kurutmasıdır. 

Cildinizin kurulaşıp kurulaşmadığını ko

layca anlıyabilirsiniz. Normal yağı aza -

lan deride hafif bir kırışma ba~lar. Elb
tikiyet ve şef!aliyet azalır. Bu hal bil -
hassa yüzün üst kısmında ıakak hizala -
nnda ve yanakların yukan tarafında 

Spor şapka 

Bu l'tleV81m f8pkalarında fötrle hası
rın her cinsi bfrbirile ldeta yarış eder. 

l' erine ve modeline 16re iJWi de güzel -
•tr. Fakat hamnn &nrll daha uzundur. 

l'.azın da kullanılabilir. Serinliği yavaş 
~aş anyacağımız ılık bahar gün-
rınde ı:iyinmeei fötrden daha rahat 

•lur. 

Model; baharlık böyle bir hasır şap -
ita"' ~... . 

.J • guıne~r. Kendi beyaz, garnitür 
olarak kullanılan kordelbı IAciverddir. 

Llctverd - beyaz hemen her elbise ile gi
der. Başlamak üzere olan baharda gi -
1'eceğiniz tbu şapka, bu sene bütün dün

)'ada büyük bir ra~t bulacak bir za -
ta.fet taşımaktadır. 

1( Har kadın bilmelidir ) j Bebeklere elbise 
Çürüyen çiçek köklerinin vazolarınız

da fena koku bırakmaması ve çiçeklerini~ 
zin uzun zaman taze kalması için size ba· 
sit bir çare söyliyelim: 

Vazonuza ufak bir bakır parçası atınız. 

* Şiddetli kış günlerinde kurumak ÜEere 
astığınız çamaşırların donmaması içın 

son çalkalama suyuna bir avuç mutfak 
tuzu atınız. 

* Yakmadan önce kömürün üstüne biraz 
tuzlu su dökerseniz hem daha iyi yanar, 
hem de dumanı ve külü daha az olur. 

* 

kendini gösterir. Diğer taraflar daima 

biraz daha normal nziyettedir. HattA ba
;zan çenede ve burun etrafında mevzii bir 

yağ fa:a.lalı~ı bile görülür. 

Soğan soyarken gözlerinizin yaşar - , 

İnsan bundan yürllnün yağlı oldu~ 

hakkında yanlı§ bir kanaate var,r. Aksi 

tedavi ve usullere bq vurur. Binaena -

leyh yilzünüriin kuruluğunu burnunuz1a 

çenenize değil, yanaklarınıza, yanaklan

mzın d• b!Jha.ssa göz yakınlarına baka -

ra'k tayine çalışmalısınız. mamuı için pek kolay bir tedlbir vardır: 
Soyduğunuz veya doğradığınız soğanı 

daima su altında veya su içinde - mesell 
açık mu8luk altında - tutunuz. 

* Balık bulaşıklarını sıcak su ile yıka -
madan önce soğuk bir sudan geçiriniz. 
Kokusunun daJıa çabuk çıktığını görecek
siniz. 

* 
Soyup da ortadan böldüğünüz halde 

kullanmadığınız soğanı taze saklıyaıbilir
siniz. Ke~ilen yüzlerine birer parçacık sa
deyağ dokundurunuz. 

* Hardalın üstünü rendelenmiş limon 
kaıbuği1e örterseniz uzun müddet taze 
kalır, tadı bozulmaz. 

* Kuruyan ayakkabı cil!sın~ tazelemek 
için içerisine ıbirkaç damla sirke damlat
mak kafidir. 

Cild kuruluğunun en iyi iJAcı hayvant 

yağlardır, asoonge, bJanc de ba1ei98e, 
morina belıkyağı, yumurta sansı ve la -
nolin gibi. . . Bunlardan vumurta sarısile 
lanolin ve axorige hergün, her saat, ala

bileceğinia basit ve ucuz maddelerdir. 

Cildinizi normal hale getirinciye ka-

dar sıüıilnrneyi ihmal etmetm!lisiniz. Derinin son spor modellerde gene 

Nebati yağların da bu hususta büyük garnitür olarak kullanıldığını görüyo
faydalan vardır. Hindyağı, zeytinyağı, ru7.. Modelde gördüğünüz manto ka'h -

tatlı badem yağı, kakao yP.ğı, hindistan ve rengi - beyaz karı.şık tüvidden yaptl 
cevizi yağı bunların başında gelir. Hep- tır. Arka yakasile ceb kenarları 

r ,..,.., ~a yaraşacak ne kadar taUı, ıen · dıe k 1 t d ·k d b'lı' · · Han mış 
~"6 sim o ayca e an e e 1 rsınız. kendi kahve renginden deridir. renk varsa hepsi bir arada ... Pembe, be- .. ı...,. k 11 1 

gisi işinise gelirse ~ u anma ısınız. . . . . b d k .. :ıı. yaz, çağala yeşili, muz ve mavı.. . . . . . . Rcdıngot bıçımı u sene e ço r~-
pembe ı'le muz renginden (90) ar gram Bız kendı hesabımıza bırmcılerden la - . ~ be . s·ı t' .. 

11 bet görece6 e nzıyor. ~ ı ue ı guze eı -
öbürlerinden birkaç gram alınacaktır. Bu nolini, ikinciler arasında da badem ya - . . , 

1 
birlV'\.ı.,. kadınlara 

··b·· ·· bl 1 · . d . L ıı. tiren ve genç. )aşı 'ı'""" iki renkten ıbiri pantalon, o uru uz çın ğım ibilhassa tavsıye e erız. ano nın . . . . . . . 
kullanılır. Pembe: beyaz ve çağala ren- kokusundan sinirlenin>enu gülsuyile ka- yaraşan bu nevı .. bıçınıler.ın bır ık1 .~~v 
gı·1e, muz renıri de mavi ve beyazla sü.s - !imde gözden duşmemesı pek tabııdir. • .._ rıştırabilirsiniz. 
leDir. 



1 Sayfa SON POSTA Nisan S 

Son P nın zabıta rw:nan.a, 6 
• Abluka karşısı da tal anın vazı eti 

. (Baştnrafı 1 inci yf da) ı tİ.neo 1'Qz senedenben ıllt defa olarak teh ada.sındı\ tedatnı ta.hkımat yoktu. Şımdı 
likesı, Londranın tazyiki 6nQnde boyun lıke mıntatasına ~tır. Memlek:etm ga. bmlerce İsveçlı, ora.sını Baltık denızının oıı 
eğenler~ ~emin ettiği vantajdan çok yesı, geft't nzın. reret .kıfm. süratle seter. kuvveUl btr bü hall~o getlrmeğe palıoı • 

Yazan: İhsan Aril daha büyuktür. oer edılebı!ecek t>tıy(lk ve kunetlı bır ordu' yor. 

• dn 
' Yan resmi Relazioni İnternationale, teşkıl etmek olmalıdır.• Adanın bü'U h1ll rln 

.. ttefikl · b • n M. e e muazzam u. • 
anıu erın a. lukayı tcşdld karan fsveçın en mühmı mttd&taa noktalann _ hı1 batar:;alnn yerleştırılm~ktedır. 
hakkında yegô.nc tefsiratta bulunan ga- d b 
zetedir ve di~r ki: an ın. Baltıktakı Gotland adasıdır. Fa - Muhn:obe tayyarelerıne mahsus meydan 

Polis komiseri. Fransız kızının bu ~V 1 Ablukanın t~yesi hakkındaki Frruı k t Rus • :Fın harbı çıktığı uman, Got!a.nd lar da sllratle mşa edılmek-tedır. 
1 

hiddetine istihza ile mukabele etti: r sız - İngiliz p'Anmın fevkalade tehlike-
- ·Bu kadar hiddete ne lüzum \•ar li olduğunu :ilirtıf etmek azımdır. İng'l- Bir or\TeÇ vapuruj İngiltere ve 

küçük hanun? Ben bu cinayetin nasıl tere ve Fransa gayri muharlblerle bıtn-
'yapılJığın.ı tahkike ve katili bulmıyn rafların iaşesini vesika usulüne tabi tut- da a tor · lend· B .. kan ar 
ımE'mUrum Sana ıstediğim suali sora' mak arzusundadırlar. Bundan mütces -
ınn. Ye 'benim ihütün suallerime cevab sir olacaklar kimlerdir?. Avrupanın bil- o.ınstarafı 1 inci snyfnda) Londra 7 (Hususi) - İngi'terenin An-
l"ermıye herkes gibi siz de mecbursu- yük bir kısmı, şimal ve cenub Amerl - s.:fede torpıllenmı, olduğu haber veril • kara büyük elçisi Sir Kna•clıbull H 

mektedir • uge.-
nuz nnladmız mı? Şayed bu iş hoşunu· kalan. . (n.n.) · sen bugün tayyare ile Londrnya gelmif" 
za gitmiyorsa polis müdüriyetine kadar AlmAnvı inf.zar vaziyetin~e Kazazcde

1
erden on dördü Atlas adın - tir. 

teşrif crıcrslniz. if.adenizi orada rdırız. Amstcrdnm 7 - Telegraf gazetesıne daki Fransız vınpuru tarafından kurta - İngilterenin diğer Balkan merkezle • 
- Pardon komiser bey! Ben bütün Berlinden bi1<liriliyor· nlımştır. rindeki elçileri de burada topla~ • 

suallcMnize cevnb vernıiye hazırım. Siyasi Alman mahfellerinde, bitaraf • Uç zab t ile mürettebattan dokuzu te- mr. Yarın (ıbugün) öğleden sonra Hali .. 
- Pcumeden aldığınız öte beri ne- ların ablukava ·rnpacağı her türlü tavi - lef olmu ur. N.avarra'yı torpillemi~ olan fak:s'ın riyasetinde yapılacak olan ilk top 

rede? zin müttefiklere yapılmı~ bir yardım tahtelbahir, mürettebatı kurtarmnğa te - lantıya mczunen Londrada bulunan 1n c 

- Paket olduğu gibi masanın füı • teUıkJ·· edilece i kaydedilmektedir. Al - şc.bbils etm ~ izin yanm saatten fazla gilterenin Roma büyük elçisı Sir P 
ıtündr duruyor. :nıam a inti7 r , · et·nded·r ve t"vede geminin charında kalmıştır. (a a.) Loren de iştirak edecektir. 

H 'Y'ICt 1atEf.< odasına giderek ma - Norveçin Fr n ız n t nn karşı nksülô.- Londra 7 (A..A.) - .Reut r ajansı, Salı günü ikinci toplantı ~npılacak • 
sanın iızcr!tıde duran paketi açtı. Ktzın rına bir kara kedi girmişti. Sık s:k kav- mel'eri ne ol a m beklemekted r. Har N-0n1eç bandıralı Navarrn kargosunu ba- tır. Müznkerelerin abluka etrafında ce • 

Böyledi-TI. gibi içinde bir kutu pudra ne ;.a ediyorlardı. bin henüz d"plom3•ık plftndn cerevan e- tıran A~an denizalhsının 
0 

civarda reyan eıdeceği anla.ş.ılınaktadır. 
ir ··1kulu snbun vardı. Hanriyetin Hanriyet hayret içinde polis komi- deC'c~i anlasılıyor. 

ıbunl r• aUığı em.anenin isim ve Raresi- serini dinliyordu. Bu adam birçok şey- Vaziyet hc>nüz kar ı'ktır. üç hafta ev yarını saat kaldığı ve fakat snndallnrı Hendek Halkevinin ilk lemsiU 
i küçük CPb defterine yazdı. Sonra-. ler 'biliyordu. Acı bir endişe içinde sor- vel Almanya tarafından b c::lamı.n dip - devrilen ve hemen hepsi de bo~ulan bir 

eve giderek :kıun hangi saatte du: lomatik taarruz henfiz müsbet bir ııetice kaç bahriyeliyi kurtarmağa tevessül et-
braya P.eldiğini tah..'ltiık edecekti. Bu işi - Sakın hanrmımı matmazel Jüli.le verınemi..ı;.tir. Brenner mülakatının Mos- :mcdiğini bildirmektedir. 
bitirdikten sonra. tekrar Hanrlyetin öldüm1liş olmasın? kova ile Romnvı yaklastırmak olan e!'lruı Londra 7 (Hususi) - Navarra e. -
yanma d5ntlü. Fransız hizmetçi boynu - İşte ben de bunu öğrenmek isti- h('>'..:ıl"finc Molotofun nutku pek ziyade dındakf Norveç vapurunun !bir Alman 
nu bükmüş. sessiz ~iz ağlıyordu. Y<>rum. İki k~jının son zamanlarda ?.arnr vermiştir. (a.n.) fubtelbahi•i tarafından torpillenmesi 

- Ma1.tnaızel Hanriyet! Suallerimin 'lr~larının iyiden iyiye açıldığı rnuhak- Belsrraı:I ~azetd rine göre Norveçte büyük bir heyecan uyandır _ 
bitmeslne aT. kaldı. Demek !!iz eczaneve kaktır. Belgrarı 7 <A.A.l - Milttetıkler ~rafın - mıı::tır. Gaıereler Alınanyaya karşı şid-
~dcrkcn. bütün misafirler buradan ay- - 1'~vet. övledir. Eskiden o kadar se- dan isv"c ve Norveçe venlen nota Yugosl:ı.1' "' 
rılm•1::lordı. vişiyorlardı kl bütün ~nleri berab r ga t ı ... r,1 kasını Qekmektedır. deıtli bir lisan kullanmakmdırlar. 

Vrcm:- Rl\2:Ples1 dıyor kı: 
\ Kız b~şmı kaldıTarak cevab verdi: !{eçiyordu. Son zamanlarda arafan a- M t f•k'e" Almanyanın ekonomık muha • 
f - J•'v"t! ynlnız bir k~i kalmı~ı. çılrr.ıştı. Fakat. harice kar~ı bir şey sarasına b-ı. .. lıyorlar. Zmı P.eynaud ve Halı.. 
t - Kım? hissettırmek istemiyorlard'!. Gene bir- tak, İsvPç ve Norveçe verdıklen notnda bu 

- BP.yan Jülide! birlerine elip gidiyor. ba~kalarınm ıkı mPml .. ketın Almanya lle tıcaretlerını a • 

SUmerbank fabrikaları hakkmda 
hazır:anan rapor tetkik edili or 

(Bn<>tarafl 1 inci vfadal 
}fa<:met. durakladı. O. hizmetçi k•7.tn vanındn eskisi gibi Sfılmimi konuşuyor- zaltm!llnrını ıstemışlerdır. · 

ı.bu , k'm?) sualine: lardı. Gar.P-tc bunu vnhım hftdıselerm takıb et - nu ve imalat işlerinin daha ı.reriml! bir 
mesmc ırıtızn edıyor. Zıra Berhndekı mu - ha!e getlrilmesi için Sümerbank Umum 

- Bay Doğan! - Sen E"Czaneye ~derken ikisinin hnb r1er Almanlnrın endışe ıçınde oldnnunu .. • .. . • 
Cev<tbım vermesini beklfvordu. O buraclP. yalPız: kaldığına emin misin? bık'ırmcktc ve Ynzıyet Almanya ıçın vahım Mı:.dUrU Burhan Zıhnlntn reisliğinde 

amnn mesele lkendiUğlrıden hallodile- - Eminim! bır şE'kıl aldığından Almanya hMıselcrı mu. t-0planan komisyonun hazıılamış oldu-
oek \C Sen!hanm yanında valnız kahn - Niçin kavga ettiklerinin farkına zaafBbır 1?ıkkaUe tnklıb .ey.lemektf~ırl. • C:U rapor İktısad Vekfiletrlru:lıe tetkik 
:ı.. d k ·1 w - varmadın mı? er ın ır:-z .. te ennın te sır eyı ecPlm ,. b 1 "' ~k k b -
uU a qn:_ın ah <>ldU!!U şüpheleri arta r , • • B<-rlin 7 CA.A.) _ D.N.B. ajaruı blldlrl • • eöe as ~ıştır. ;ı..e l ler it 
çat1.1 Cun'kn Seniha ölilrken övl~di~ H. trmyet, istemiye ıstemıye çu ceva- yor: tikten soma lUzumlu tedbirler alma-
Qç J,elimeden biri (Doğr ) idi. Fakat bt verdi: Batı devJe-•ıerı tarafından İskandinav dev caktır. 

Hendek, (Hususi) - Hendek senelerı. 
denberi hasretle beklemekte old 
Halkc>vine kavuşmuştu. 
Küşnd merasimi merasimle yapıl~ 

tır. Halkevimiz altı koldan mürekkebdin 
Güzel san'atlar, spor, temsil, kıtabsara.YJt 
içtima! ve sosyal yardım, köycülük kol,. 
Inn. 

Temsil kolu 17 /3/40 günü akşamı Hen.. 
dek merkez okulu salonunda Halkevt 
namına ılk müsameresini vermiş, iki yüs 
kişiden fazla davelti huzurunda muvd
fak olmuştur. 

Bunu müteakıb Halkevi bnndosumm 
çaldığı 1stiltlfil mat"şına genç nzalnr işti
rak etmiş, temsil kolu başkanı Kudret 
4canın sahne hakkında söylemi~ oldu'1a 
birkaç söz dinlenm.1ştir. Mütenkıbea 

cBorçlannı ödedi> isimli piyes ile Zin .. 
Ömer adındaki k~medi temsil edilmişti& 

Müsamerede kaza kaymakamı ve O. 
lediye reisi davetliler arasında idl, oa 
beş gün sonra ikinci bir temsil vem.. 
cektir. 

bu brvan .Tülide kimdi? Acaba. bu me~- - Zann"dersern aralarında bir er - !etlerıne venlen nota Alman mat.buatında bu 
hm ~rtisti öldüren bir kadın mı idi? kek mev1uubahsti. devletleri h!lrbe sürüklemek tçln yapılan blr 

--================::ı::::::-===========================================-' 

Hanr"vPte döndü- - D2ınek aralarında bir aşk rekabe- teşebbüs olnrak tefsir edilmektedir. 
· · ti d ? Br.ılin"t Bfüsen Zeltung diyor kl: 

- J Ü lide dedin değil mi? var 1 
• • İsveç ve Norveç Almanya ne olan norrr.al 

___ E\•et! - Öyle zannederim. tıcaretlerını kesmeğe ve abluka cephesıne 
_ Genç, güzel bir kızdır. - Daha ~ık !konuşa.hm. İki kndın dn tıtth:ıkn mecbuı tutulncaklar. Çörçll ve Çe.m 

_ Kimin nesidir? bir erkeği t::eviyorlard1 beılayn :kuvvete dayannn b1taranık teltik • 

_ Su rneshur bir bay AtA v~r. Çok Fransız hirmetçi ~ile tasdik ederek kilerini hakikat hallne koymak ve cepheyt 
dPd• ki: Alnanynya karşı dtıha zıyade genı.şlctnıek zengin bir adam. 

- AtA. Ata ... Kim acaba bu? 
- Han! ÇC)k değirmenleri Yar. Mil -

yener bir Tilrk. Yeşilköyde büyük bir 
kaŞ'kü. Boğ'Rziçindc de yalısı var. 

- Anlndım su değirmenler kralı 
bay Ata! De~k Jülide onun kızt! 

- Evet bay komiser! 
- .Jülide. hanımının a:rıkadaşt mı 

idl? 
- Fvet! 
-- Ne kıadar ,zaman.dsnberl tanışır-

lardı. 

- Onu iyi bilmiyurum. Fakat ben 
bayan Senihanın yanına geldiğim gün
d'enberl onların "pek iyi s.rkad~ olduk
larını gördüm. 

Polis komiseri <iüşündü. Kız. doğru 
s5ylüvordu. Hizmetçilerbı, baylannın. 
bayanlnrınm zan ve tahmin ettiklerin
den daha fazla kulağı delik ve açıkgöz 
mahluklar oldukları çok tecrübe edli
miş bir hakikattir. Herhalde Fransı7. 
kız! bit"Ç"Ok şeyler biliyordu. Ve bu bil
diği şeylerden bı;fzıları, Haşmetin işine 
çok yarıyabilir<li. 

Polis k('lmiseri damdan dil.,er gibi 
sordu: 

- Ben i~ttim !ki bayan Jülide ile 
hamının aras:nda bir iğbirar varmt.Ş. 
Aras:ra münakaşa ederlermiş. Bu aca
ba neden ileri geliyordu? 

Genç kadın saşırdı. Onun bu .şaşkın
lığı polis !komiserini memnun bıraktı. 
Atrr.ış, fakat tutturmuştu. 

hanriyet dalgın hir halde: 
- Evet. dedi. AraS1ra hararetli hıı

r retli mUnakaşa ettiklerini duyarcbm. 
Faka• bunun sebebini pek iyi bilmiyo
rum. 

- Kızım, ~ çekinme! Ben de bir 
şeyler bi11yorum. İkisi eskidenberl çok 
samiml arkad~ılar. İçtikleri su ayn 
gitmezdi. Fakaıt. son za.ma..nlarda arala-

- Fakat bilir mistnir., bay Hulki ,Jü. 
!ideyi delice seviyor. 

- Bu Hulki de kim oluyor? 
- Hakkı pa.cıanın oğlu... Çok kibar 

bir cocuk. 
Haşmet, elini alnına wra-rak: 
- Ha:ı... Hat1rladım. Şu mirasvedi 

pa~a zade... · 

Nazilli Hal~evi faaliyeti 
arttırıhyor 

ıçın yavl'.Ş YRV~ ılerlıyorltı.r. Fransız abluka 
nazırı M~nnet.'nın beyanatı bu maksadı aı:.ık 

surette göstermektedir. 
Nazırın beyanatı Fransa ıle İngllte:cnın za 

ferı kendı kuvvetlerıle elde edcmıyeccklcr1-

ne ve buna binaen bitarnfiarın yardımını ıe. 
mln mc<"burlyetinde olduklanna parmak 11. 

elle ışaret. ctmektcdır. 

Ribe~trop İsvf'ç ve Norveç 
sefirlerile görüştü 

Paı ıs '1 (A.A >- Parls So1r gazetesının Ko
penhaı muhabın yazıyor: 

Fen P.lbentrop -bugün öğleden sonra 1a • 
Nazi1lf, (Husust) - Nazilliye• gelen veç ve Norveç seflrlerını hnrıcıyeye çağır • 

Parti müfettişi, vali Vf! Aydın Parti baş- mıştır. Görüşme ı saat sünıııı.,tnr. 
kanı Etem Menderes Nazilli merkezinde Bıra'Z sonra harıcıyenın bır müme.ssılı ga. 
mevcud orta ve ilk okuldan 40 karfar öğ- zetecılerl çı:.~ırarnk, müttefıklenn Norveç. 
retmenl Parti binasında toplıyarak bir te bır ıcraat ynpmnk L'itedıklenne kanı olan 
ha~al yapmışlardır. Etem Menderes, Alınan hilkftmetlnln İskandınavya vaZlye • 

yurddaki !Halkevlerfnin en faal üyesinin tının ınkı atını yakından takıb etmekte ol. 
öğretmenler olacaAı ve Halkevlerini ya- du[tunu bıldırmı.ş ve şöyle demı.ştır: 
şatacak en milnevver zilmrey1 öğretmen- Müttcrıkler Almanyaya maden ıhra.cına mA 
!erin teşkil ettiğini, Halkevinin başkan- nı olmak ıstıyorlıır, !akat bızım böyle bır 

lığından kollanna kadar bütün çalışrn:ı .teşebbüs karııısında ft.tıl kalaca~ızı zan _ 
sahalarının öğretmen1ere açık ve muh- nedıynrlarsa aldanıyorlar .• tjmanyanın men 
taç olduğunu, toplu faaltyetle büyük iş- taaUen mildata.a edılecektır. 

~er gllrüleceğlnı tebatilz ettirarek öğret- l.veçte harb hanrlıklan 
menleri teşekkilllerdt görmek arzu et- Daıly Herald gazet.e.sının Kopenhaı mu 
tiklerini ve ikinci bir toplantıda bir ça- hnbın yazıyor: 

hşma planı hazırlanacağım söylemişkr- o.İsveç, 100 senedenben ılk d&fa. olarıt ten 
dtr. Ciddi bir varlık gösterilmek üzere d hA .... t ,_,ık ,_A d b 1 '-ta. . ını ,...,,, euı esı ....... rşuıın a uma... dır. 
Halkevinın çalışma kolları idare heyet- B t ol ,_ Am ....... 395 unun ne ıce.sı ıı.ra... en-ya mo _ 
lerinin yeniden seçnıne\i dUşünülmek- d t ""O tö la dl ern yyare ve 'S\I mo r :ı.mınr mıştır. 

te r. Bu tayyareler arasında sae.tte 400 mıl me.. 
Aynca Nazilli Halkevi binasının ihti- saf kat den yem mubarebe ta.yyarelerı bu_ 

yaca uy.gun bir tarzda yapılması işinin lunmııktadır. 
de ~n plana alındığı ve 15 bin liraya yeni İsveçtP de bUtUn sıHUı fa.bnlcalıı.n gece 
bir bina yapılacağı.nı mQjdelemişlerdir. gündfiz çalışarak h:ı.rb malzeme!l ve cepa. .............................................................. 
_______________ __,ne çıkarmak emrını almışlardır. 

Çocuk in•anlann çiçeğidir. Se -
vini:z:, ok ayınız lakat öpmeyiniz. 

Qocı.ılk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezi 

j i.svcçın hazeTde ordusu azamı 60,000 dlr. 
Fakat yakında 100,000 kı.şının daha sılA.h al. 
tına çnğırılaca~ı zannedılnıektedır. 

Stokho.lmda ıntışar eden yarı reaınl Svcn.s----------------....t ka Dagbladed dıyor kı: 

T. iŞ BANKASI 
1940 KUçUk 

Cart Hes ı plar 
iKRAMiYE PLANI 
ı aded 2000 Unlık - 2000.- llra 
8 D 1000 • - iOOD.- • 
15 , 600 • - aooo.- • 

ııı » 250 • - aooo.- • 
60 • 100 • - lOOO.- • 
'1~ » tiO • - 3750.- • 

110 • ~ • - ti250.- • 

Ii ideleri 1 6ııbat., 1 Mayrı, 
1 A(:ustos, 1 İklnoltqrlıı tarih,. 

ınac 7npılu. 
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•Son Posta» nın tarihi tefrikası: 20 

ARS 
Ankara ve İ-mirde 
Milii küme maç~arı g·~-1 BAY 

Yazan: Hasan Adnan Giz 

Erkek luhğında bir kadın 

- '.Benimle alay mı ettiniz Necmet -
tbı? Hala çoouksunuz. 

J'ena ha 1de bozulan delikanlının za -
~ 'kaçık olan rengi bu sefer veşile dön 
~ sövli ·eeck lif bulamıyordu. 

- Kusurumu bağışlayın Melik haz -
retleri! Melikenin bir oyımuna kurban 
olduk. · 
. Zeyneb şimdi flJllank bir kız halini 
takuıımıştı. 

- Ne ıkadar titiuiniz Necmettin! Es
Vablarınızı sizden habersiz giydimse 
Ytrtmadım ya. 

- Rica ederim, böyle demek isteme
dim. Demek dün gece de bizi aldatıp sa
rayı aratan sizdJniz. 

Zeyneb iki eli böğründe kahkaha -
lerla gii1üvordıu. 

- ~ize her zaman o kadar mütecessis 
ohnaym demi or muyum? 
N~ttin bir §eyler söylemek, bir 

~lıı:te yap:ı.p işin içinden çıkmak isti -
Y<>rnu. Fakat bu vakitsiz komedinin de
"artundan 'büSbütün sinirlenen Fatih~ 

&icran 

( &ştarafı 6 ncı sayfada) 
Artık Gençlerhirliği faik bir oyurı oy

nuyor. Beşiktaş kalesi bir çember iç.ine 
alınıyor. 87 inci dakikada Beşikta~ kale
cisinin sebeb olduğu bir penaltı gole çcv 
riliyor. Gençlerbir!iği 4-2 gahb olarak 
sahadan çıkıyor. 

lzmirdeKi maçlar : 

23 Mart tarihli 
bilmecemizde kazananlar 

Polisli!: 

iki otomobil k•zan 

rnkın hır ist"rrl!:\at yuvası dunvanm hiç dan aHılm:.fk sana müth"ş b"r ızt rab girerek uzaıkla.şınca gelin güvey yalnız 
bir tarafıııcia )Ok'ur... ver ~or. Hattı düşüncesi bile- Zaten kald lar. H cranm rüzünde rnes'ud ve 

Doktcr bir nutuk kadM" uza) an c:öz- öyle olmasaydı bu kadar garib üzün- ne~·eıi bir renk vardı. Güzel ye · göz
lerine b!r cevab almak ic"n bir lühzn HiJn sergüzeştlere atılamazdın k" ... leri clektr'k ışıklar altında zumrüd 
durdukl:ln sonra tekrar sordu: Fakat o c;eni sevmiyor... Bunu sen gibi parlıvordu. Siret temellük i tıras-

- H.llH mütereddid rnis"n? en iyi h i!;sedersin ... Kendin de lan içinde kalbinin tutuştuğunu du -
- Evet'. d"HH"sun •a ... Sen" evmiyor' .. vu or. a~ı ve adet! kindar bir infialle 
_ Ne garib b"r çocuksun! ir n~elen·n e aı; ned r? Bilrni- bulutlanan eözlerile ıncr811m ı.:üzüa.e 

Doktor Nihad gözlerini kaldırarak ıuZAğa taınamile dinlenecek ve anlaşa· - Bu ona karşı bir hakaret olmaz \Ort k" .. B ldi-·:niz ve örd-fu. müz b km kt ki . d G~zeı"' elin dtkk • . . ;ı a an çe myor u u g 
atle at-kadaşının solgun ve zaytfla- caksınız. m1' b r !;f'\. \arc:a ortada· sem se\memesı - b t .. 1 d - 1. d - "ta 

d
. C\ z u uvagını ar.l\asına ogru ... -

rnlş yüzün'.! merhamet ve şefkatle derin S-ret dücıünüyordu. Doktor Nihad - Ne hakaıreti? T 
derin baktıktan sonra: sordu: - Bir veni g.elin valnız bırald•rsa Si~et arkadasın n )"'Üz··ne ~(tt"kçc rak hac:ını kocasına yaklaştırdı. S ·ncro 

- Sen hastasın arzizim Siret! -dedi· - Bir seyahat vesilesi icad edemez izzeti '!'lef<;i kırılım~ olmaz mı? aç l ö lP ile ko 1<l.MC b"r humma pürü ı;üz ve sıcak b"r şefkat titreyerek 
- Şimdi mi bunu görüyorsun? misin? - İlahi çocueum!. Dern"nd~nberi o- içi"o"' ba'k vorou. Ruh acısın bu feci sordu: 
- Ne yapayıım kardeşim seni şaka· - Bun:t hacet yok.. İki gün evvel nun ı:end0n kaçtıem>.. sen·rıle Yalnız bak fard:m e-ören doktor Nihad, al<iat- - Hast:ı m SJmz Siret? 

la~mla biraz güld:ümıek istiyordum. Pe~tedeki resc:amlar klübünd~n bir k~lmaktan ürktüğünü sö ·Jiyf'n sen miln n vr a1clanmanm ne <:ifal bir dün- Hıcran ilk defa ona böyle yal z is-
F~kat görüvorum ki aksi tesir yapıyor .. -nektub almıstım. On dokuz ve yirmin- cieı!il misjrı? va ·ı; 01duğunu bir kere dnha mlıya- mile hilal; ediyordu. Genç san'atkAr 

- Ne vapmamı tcwsiye edersin? ci asır ressamlan galerisinde bir etü<l - r.'v-<'t. rn": Ö'lerini yumclu Siret ;cinde ü - Iilrlerine kadar titriyerek: 
- Benct" derhal seyahate çıkmalı · topJantı5n yamlacakmış •. beni de dPvet - O h?.l<le m~mnun olacaktır. re.1· varasmım c:ızılan kanayan bir _ H.ay•r hasta değılim -diye c. vab 

sın . ediyorlrır ... Muasır genç ressamların Siret kr!!ıın bir sesle devam etti: S('eo}e: yerdi-
Siret buruk bir yüzle gülmiye çalıştı: esPrlerinden bir de sergi yapılacakmış -· Ml'mnun olaca0ın1 ben de bilivo- -- Hakl·sın! -dh:e cevab '\ierd· · EYel _ 0 h~dde mütee sirsiniz? N c"n? 
- Balav. 1 sey. aha tine mi? galiba... rum Fc!J<a+ aleme karsı?! o heni sevnuyor!. Bu bir hakikat! - Neden aınllvorsunuz? 

. - Hayır!. İstirahat ve sabır seyaha'· - Mültemmel işte.. Bundan güzel - Alemden önce kenmni düsün - - O hal<ie sen de biraz daha metin tın b k k 11 - Anlamamak için ço..\ hissiz ve ka-
e. bir f rsat olamaz. Peşte dinlenmek için mekliğin hiç de egoistlik olmaz .. Bak ir <r e oı. 
- Yani yalnız?. en güzel bir Avrupa köşesidir. Tuna ne hale gt'•lmişsin ... Ben bir doktor sıfa- s·ret kalbin· ·· .. erim~ b çak yiyen Vlclcız ol..-nalı .. Halbuki.·· 
- Tabii! ke11arında sevimli otellerden birine çe· tile sana yalnız ba~na bir seyahat tav- bir yaralı gibi ğuk bir sesle: Siret tatlı bir ürpenşle ynlvar r gıbi: 
- Bu on gün içinde birçok beklen - kilir baş1nı dinlersin .. Hele Elizabet c:ive edivorum!. Bunun karşısında akan - Yann gıdiyorum! - diye inledi - - De\:a.?fl ediniz Hicran. -ded -

rnedik vak'aiar arasında kaldın. asabın köp:ri.isimün Peşte tarafına isabet eden sulın- d~rur .. Haydi bakalım kararını Hiç bir ş~y beni bu .karardrt't1 döndüre- - Halbuki ben size karşı 1 'kayid 
Yoruldu. Tahmin edersin ki böyle yor· sahilinde. Tunanın bulanık akışlarına v<"r artık'. mez.. Yarın gideceğim!. Haydı kalk olaı:ıil r mıvim? 
f.1? sinirlerle in!';an her şeyi ters göre- derin ve ebedi bir gülümseme ile bakan - Karar vermek kolay.. şimdi biraz dola.şalım... - Demek benimle alakadarsınız? 
dıhr. Bence yeni üzüntülerle yorulma· F.ıızahctin muazza.m heykelinin ~arşı- - Buna 1tarar vermek mi denilir. Kalktılar .. fakat iki adım atmadan H"cran c;'temle genç koca ına bnktı• 
~n. derhal~ h~tta varın sabah yoia çık.. sında 'hır otel yardır. Sana tavsiye ede- a~ucuk bebeğim?. Açık konuşalım!. heykdtra~ Fazılla H"cran yanlarıns - Bunu hala mılamadınız m ') 
nın ol kı bır aya kalmadaın uzaktan rim. Bu kadar şirin. konforlu ve cana Sen bu kadına çıldırasıya aşıksın. On- geldiler. Doktor Nihad Fazılın koluna l Ar1:a .. ı rnr) 
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(me-.ıç~~* Jiiaberleri) Milli Piyango 
Erzincanda tabii bayat 1 Kaşta Ovagelemiş 

• bataklıGına 45.000 
Birinci tertibin son keşidesi dün Ankarada 

yapıldı. Kazanan numaralar şunlardır 

tama men avdet ettı fidan dikildi 150 000 I• k 10049 10392 10584 10603 10734 1079G . ıra azanan 10884 10883 11033 11323 11418 1154!> 

3 3 6 9 
11559 11773 11916 11960 12050 12335 

Trab.on toıesi üari•d• ı..~n f9Aİ teltir ıfttlk'9 
bürüror. Memur kadrolan twml...ch, belediye" 

ftll,.t ....... ı medi.leri faaliyete nçtl 

~. (Huaus ) - Ali!rlardanberi etra
fına dehşet nlmlı§ Ye kıyıları üzerınde 
buhınan Ovljelamif köylülerini, sıtma 
ile sıska bfto ne11il haline getirmit olan 
Ov..,.ıetruf (X:aragöl) bataklıAmın kuru
tuıbneıiıı f .. liyetine hızla devam edilmek
tedir. & if, o civarda oturan köylülerin 
sıMıa4i bakımından çok mühim bir if 
oldufu içirı mai1allinde Selçuk, Mustafa 
ve Fehmi adında üç möhendis bulundu
nrlmakta ft bunlar batak11ğa dikilmekte 
olan okali.ptti&lenn yetişmesine nezaret 
eylemektedirler. 

Şimdiye kadar 45,001) fidan el iki im iş
tir. Yetiştirilmesi laz.ım gelen fidan &de
di 1.000.000 dur. Önı.i.mü7.deki yıllada 
yeni tarhlar açılıp plan dairesinde tPk
rar birÇQk fidanlar dlk:l'ecek ve o,·age
leıniş (Kara-göl) ba•aklığı , hır sıhhat y•ır
dw, yeşil ova halini alacaktır. 

O 12357 12449 12468 1254ô 12754 12iü~ 
12910 13112 13113 13155 13191 13239 

50.000 11.ra kazanan 13;258 13280 13436 1349!1 13675 D70d 
13740 13801 13847 13915 14082 14191 
14247 14271 14287 14288 14296 144~0 

16 2 6 O 14499 14561 14615 14652 14743 l4!JUO 
14974 14992 15058 1514l 15239 15lü9 
15380 15550 15753 lô561 16608 16687 2 0.000 lira k2zanan 16881 16943 17261 17388 17399 11-ıu2 
17428 17453 17464 17538 17660 17ti~ti 

32889 17801 17864 18136 18270 183H 18Jfl8 

15 000 1 k 
18585 18645 18775 18747 18797 1887f, . ira azanan 18962 19101 19149 19398 19415 194.i7 
19514 19532 19536 19719 197"9 19823 

6007 20082 20122 20178 2041!) 20418 20-197 

12 000 1. k 20563 20647 20688 20755 20775 20!)]3 . ıra azünan 20992 21008 21097 21102 21163 21223 

46580 21247 21256 21350 21390 21405 21!i13 
21715 21884 21956 22262 22326 22368 

6 O 1 n ı · k 1 l 22386 22397 22405 22s4'! 22656 22161 
• !J ıra az "'nan ar 22775 22902 23039 23lô5 23166 23433 

Afttalyada bir Ş"hir k:ubu 39544 9234 18904 24858 23.,54 23631 23677 2as52 23947 239:;5 

aç;ldı 4 on 1 23972 24101 24167 24311 24360 24400 
. uD ~:ra Kaz nan 3r 24408 24634 24645 24651 24715 24844 

Erzincanda yeni açılan bir mcnijattmı diJJckanı Antalya, (Hu~mslı - Mem!t·kctimizin 24935 24976 24999 25021 25475 25493 
Erzin<ı&n (Hueuai) _ Şu IOn günler- bit eilldikten IOCU"a e.uiı iaıaaıta bat • sti

1
' ıidelerinin teşebbüail~ ~ehrin merke- 18504 20450 38408 27869 188M 16118 25886 25924 25947 26023 26037 26053 

z nde Salih lYl M t f · • b" kı·· 2 no u , . · 1 de şehirde fazla bir canlılık ıöze çarp - !anacaktır. Şimdi yapı.!mıt olan b.-aka- olarak a 1 °5 tu ~s agüa.yal aı~ ::i nah" up • ' ıra kazanan ar 26071 26125 26363 26425 26458 26512 
maktadır. Şehrin ıWrıalinde Trabzon şo- Jar muıv.akikatttr. Yer samniııı fHılalı çı mış ır. ış n erın e ır a- 26544 26541 26543 26557 26678 26')!)<) 
sesi üzerinde ka11ılıklı yapılan baraka- devam etmekte :iBe de zarar vermemek- ra!a ~lanmak .~~9Usunun . temininde 26258 15696 6158 6758 8374 30119 267l2 26722 26749 26835 27017 270:>7 
ların adedi üç yüzü aşmıştır. Bu bara - tedir. Halk Parti&! Villyet İdare heyeti miltkülat çeken f uzıdeler bu oinada top-~ 43582 27437 27561 27578 27697 27772 278!13 
kaların bir kısmı resmi daırelere tahsis iefekkttl etmiştir. Encümerıi villyet a7.a lanmakta ve.ara.an~~da eğl~nceıer t~~tib 1 orıo ı· k ,,.. 28022 28143 28226 28280 28270 28373 
edilmiştir. Şimdiki halde yeni kurul - 'laıından bazıları Erzincana gehnit ve etmek suretıle vakı. geçırmektedır.cr. • U ıra azanan ~ r 28511 28512 28600 28671 28683 286:j:i 
makta olan şehirde iki fırın işlemekte - ı vilAyet encüaneni toplantı.sına ba~lan - Kışın uzun g~ce~erınde vakit geçirmek 2124 5133 7394 7745 11137 12515 28692 28707 28745 28845 28948 ~066 
dir. Bu.günlerde Tercandan gelecek olan mıştır. Belediye Mecliırinin Nisan top - v: ~lenmek ıhtıyacını maalest( tem·n 15028 20510 21277 28861 29744 32363 29329 29539 29718 29829 29945 30215 
fabrika unundan birinci ve ikinci nevi lantlı8l zQJllQnı ,e'miş ise de belettive a - e emıyen halk kahvelere gitmelcf e ise de 33664 35392 37891 43007 44055 44342 30242 30388 30453 30519 30568 30773 
ekmek Ç'tkarılacaktır. Ticaret hayatı gün zalannın bulunamamast yüzünden. mee- bu elzem olan iht.~yacı kRrş~lıyamamak- 49484 1105 3989 659:1 8522 8816 30914 30968 31033 31051 31082 31290 
den güne canlanmakta ve köylü rnah - Bs Nisan içtimaını günilnde yapama - tadır. Her se~e ~utenddlıi tıyatro k Jm- 10354 16790 19843 21892 23605 25970 314n 31519 31532 31545 31571 316j 2 
sulatını satabilmekted~r. mıştır. Bu husus için vilayete yazıhruf, panyalan gelır ı~en bu se~ bunlar dn 27415 3124 31629 43446 44598 48755 31900 32042 32056 32110 32167 322:j!} 

Şehirde belediye işleri de yeniden fa- alınaeak cevaba g6re hareket edilecek - gıı.lmemek~e, şehrın yeg~ne .s:neması .01~n JC.Q ı- k 1 32284 32327 32331 32382 32498 32546 
alivet.e beşlaml§tır. Bir müddetten beri 1 tir. İfte bu suretle gönden göne normal Elh:mra JAe haftada b:r. ~ılır. de~ışt:r- iJ ıra azan an ar 32826 32971 33008 33171 33240 33489 
Er incandan ayrılmış olan belediye Te - le,en !:rzlncan çalıtmaları bu suretle me te ve bunların ekserm de eskı fi m 54 79 139 244 255-l 259'1 33506 33649 33665 33704 33780 33875 
İŞJ Hakkı Altınok mahalli memuriyetine çok iyi neticel&r vereceği üm.id olun - olduğu~dan sinema zevkini temin etme- 3473 3471 4842 5091 5484 7471 33837 34046 34074 34177 3419ı 34J81 
giderek vazifesine başlamış şehrin rnils maktadır. mektedır. • 9535 12023 13169 13229 14100 14485 34336 34624 34778 34857 35053 35110 

tar('! ~ mühim işleri ÜZf!l'lndeki çalış - Sıhhat i,leri Muş Çocuk Es,roeme 14703 15684 16096 19036 19472 20167 35190 35239 35276 3M35 35541 356jl 
malan artırmlfbr. Şehir ve köylerde ha'.kın ofludan 21484 22719 23336 23393 24087 24981 35795 35809 35866 35880 35l}68 36105 

.. ~öyle~ yıapılan yardım~ar yüz gül - , için çolk iyi tedbirler alı1'Jna'ktadır. Bu Kurumuıun toplanflsı 25603 28357 28784 28960 29340 32843 30261 36411 36441 36487 36494 3620'.i 
durüc:ü bır .~a~dedir. Çlftçılere hükıl.~et kabtldıen olmak üzere kedi ve klpekler Muş (Husooi) - Mu.ş Çocuk Esirge- 32929 33048 34394 34739 34841 35523 36853 36944 37024 37053 37192 37300 
tarafından o~z dağıtı.lmakta ~·e zerıya- itlif edilmiş. halka kinin dağıtılıruf ve me Kurumunun yıllık kongresi Martın 36547 36589 36627 37581 37911 38285 37309 37452 37611 37627 37600 37708 
ta çok ehemmıyet verılmektedır. Kızıl - . . . . . . üri1ncü Pazar gu'"nü Hdkevinin sinema 38336 38769 39689 41334 41572 43048 37757 37779 37955 38009 38011 38013 

..._ k d lY 1 mtlıhtAtlıf aftlar ta1ıbi:k <!dılm.ıııtır. B. ıt- :r-
ay tarafından ha.ııAB yiyece al§ıtı ıyor. salonunda heveti umumiye huzurunda 44047 26276 47267 47492 49230 49613 38040 38086 38079 38151 38199 38227 
Şehrin m<i.!tlllet>el yerini tayin için ytr- lerde çok h&M88 d•vranan hAidhnet yapılmıştır. Kurum iit mektebdeki fa- 139'23 42995 43697 910 977 44031 38229 38258 38308 38407 3M34 38452 
mi kfştltk bir M)"l'tin gelece~I haber a • doktoru ve Kmlay reiei Fazılın çalıj - kir vırvrulara bir yılda yedirdiği sıcak 44078 44491 44960 46326 4'1324 48652 38646 38656 38690 38740 38814 33919 
lıtımıftır Şehrin kurulacak noktası t~•- malannı takdirle anmlllda hHlıytı. '""'""ek gı· di d"ğ" u... f 48913 27155· 30336 314412 32102 343 390'>8 39033 39039 39162 39231 39303 · • .,.,.,, ve y r ı ı eruıse ve gene a- ,. 

lrt!.' çocuk1ann bir senelik mekteb Je • 33255 33843 35009 297 569 36243 39425 39444 39448 39557 39567 39709 
Karamanda muhtar ve köy kltlbleri kursu vaıımmı temin ettiği.ni tebaril11: ettir • 36567 87427 37921 38451 38592 39613 39809 39815 39836 39877 39930 39991 ___ .._..,.........-- dikten sonra yapılan seçime Maarif 40400 41100 5e3 833 938 42634 40006 40285 40331 40432 4058& 40006 

Müdlirü Hilmi Tuncer, vilayet defter _ 3814 6133 9383 10203 631 11030 40708 40784 40889 40909 40940 40963 
darı Mehmed. İnan, Hava Kurumu Baş 748 12998 13142 13609 15130 16240 41060 41080 41114 41 U:6 41215 41ı24 
kanı Kövlli Celal Güngör. ma~iye vari- 17389 17758 18390 20314 21415 21538 41323 41327 41382 41498 4U591 41721 
d:at mildiirll İsmail. maliye memuru Al 21979 24482 25592 2631~ 84! 689 41769 41844 41882 43107 43239 43411 
lahwrdi. maarif ikiınci katibi Said 1008 3271 539 43838 44232 44430 44647 44678 44771 

Mutıu. tüccardan zekl Dede. heyeti 50 lira kazananlar 44846 44853 44973 4502.ı !~ :~! 
merkeziyeye. meclisi umumi azasın • 45113 45160 45328 45358 45981 459fi8 
dan Ba~i Akın. tüccardc1n Al1med Gül- 19 33 134 150 215 307 45483 45515 4.5734 45748 46578 

tekin, Maliyeden Cemil Argun da ye - 311 489 592 611 748 817 46259 =~ :4~ =~! !~;! 47159 
dek azalıldara seçilmislerdir. Yeni hey- 1183 1321 1344 1355 2016 2048 46710 47299 47307 47511 47582 
eti merkniye gene Maarif Müdürü Hil 2089 2203 2225 3096 324:J 3314 47178 :~: 47664 47899 48185 48211 
rot Tuncerin ba.Şkanlığı altında çaılış - 3344 3354 3423 3459 3522 3543 47583 48371 48375 48398 485UI 48890 
malara başlamıştır. 3610 3736 3760 3303 3902 4054 48370 

4070 4086 4163 4176 4185 4212 49905 48956 49032 49121 49187 48227 
4286 4332 4412 4176 4517 4565 49360 449382 
4584 459a 4597 4708 4718 4762 
4841 5004 5132 5287 5464 5562 

Kaşta deve nures~q ri 
T esel~i mU~<&fatt 

5604 5671 5803 6094 6200 62.18 
6256 6462 6610 6744 6768 6785 İkramiye .isabet eden (ROO) numara 
6801 6895 6897 712:~ 7309 7380 çeki'dikten sonra (O) den (9) a kadar on 
7482 7527 7546 7660 7677 7816 ra'kam ikramiye dolabına konulmuş ve 

Kaş, (Huawıt) - Kaza merkezinde 
Halkevi inşasına başlanmak üzere terti
bat alanmaktadır. Binanın meydana ge
tirilmesi için bir deve güreıi yapılmış 
olup, yaz aylarında da Gömbe yaylasın
da bir pehlivan gilreşt tertfb edilecek ve ı 

Karaman, (Huau.ıd) - Halkevl salo-1 fadeler temtn e1mip.r, muhtarlığın ne bu güreşte Antalya vilAyeti erkanı ile 
nunda bir haftadanberi kurs görmekte demek oldağunta ve vazif.lerinba ae ol- saylavlarımn: ve ko~u kazalar kayma
olan nahiye ve köv muhtarlarllıt köy kl- dulunu pek iyi anlaJnlflardır. kam ve nahiye müdürleri ka'Za Amirleri
tibleri kurslarını muvaffakiyetle bitire- Yukarıdaki re.im lll1rH cSevam niıt bu!unmuı için de ciddi tedbirler a
rek dağılmışlardır. Muhtelif ınevzular ü- eden muhtarları Bir arada göıtıerrr.ek- lınacak ve namdar pehlivanlarımızın cel-

7889 7825 7830 7980 8058 3085 bunlardan beşi çekilmiştir. Sonları 
8229 8384 8401 8525 8562 857t3 (O) (2) ( ~) (8\ (9) raka.mlarile ni-
8739 8914 8970 9007 91R3 9216 hayetlenen 25000 bilete onar lira, onrla 
9'l52 9323 9403 940;:; 9414 94391 bir hesabile birer lira teselli milktfRtı 
9660 9798 9812 9850 9910 9985 isabet etmiştir. 

zerinde gördükleri bu kurstan çok iatl- tedtr. bine çalışılacaktır. 

- Hasan Bey belediye 
karar vermiş .. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

... Kimsesiz'cri ve serse
riler.i toplayıp_ 

.•. Yeni yapılması düşü
nülen yollaı da kullana -
cakml§ .• 

Hasan Bey - Desene, (). 
mürlerinin sonuna kadar 
.gene bir sev vapmıvacak • 
tar .. 

İstanbul Belediyesi llanlan r 
'~ ---------------------~-Açıklı l ı 500 metreden fazla olan köprıl başlarına siklet tahammülünü göstermet tlıere 
konulacak 4S e.ded 14aret lnhası açık eksiltme suretllc yaptırılacaktır. Keşif bedeU !OH 
lira 35 kurıış ve ilk teminatı 82 lira S kuruitur. Şaı·tname zabıt ve muamelat m"1ürlü~u 
kaleminde görtuecektlr. İhale 18/4/ 940 Perşemhe günii saat H de daimi enctlmende 
yapılacaldır. Taliplerin llk teminat l'!\akbuz v.1ya nıektubları ihaleden 8 gün en8l NaL.ı 
müdürJ:itüne müracaa.tıa alacakları tenn1 ehliyet vr 940 yılına ald ticaret oduı TeSlka
larl\e ihale günü muayyen saatte daiml encumende tulunmaları. <2603) 

Dsvlet demir olları va lima•1'1rı işlstmasi umu.n idıra1ı ill11l1l' ı 
Muh::mı.men bedeli 1120 Ura ~an 23 aded 75 WatJıı ve 75 aded 125 Watlık clYalı ampul 

16/4/1940 Salı günü saa.~ Ol> on birde H:ıydarpaşada Gar binası dahilindeki tombyon 
tarafından açık eksiltme uaullle satın alınacaktır. 

ı 
Bu işe girmek 1.stlyenlerln 84 llralı<t muvakkat teminat ve kanunun tayin ettlll "NS:tlkle 

blıllkt.e eksiltme günü saatine kadar kom!syona müracaatları lazımdır. 
Bu 1,e akl ıartnameler koml.syondan parı.m olarıı.k dalttılmaktadır, CUSI) 



8 Nisan 

TUZU 

E.Sl' İ ve Yı:.Nİ ROMAT.ZMA, SiYA-
1İK - LUMBAGO - OMUZ - ARKA -
BEL - D.Z - KALÇA ve Soğuk algın· 

lı · lanncfan ile · gelen şiddetli 
ai ıJ .. n:ıı 

TESKİN ve İZALE EDER 

Ankara Yüksek Ziraat Ens:·t:-isü l thsadi İşletme
ler Müdürlüğünden: 

ı - Anıı:ara.da Keçioren §0.SeS! cıva:-~dakl ah.Tlarda nııeveud .A:nupa cimll lbsaphk 
l'e <hmızlık altı a;liktan bir ya§lna k::ular 52 ~·e bir va.şından !Ula Yafta 88 l1 ~ 
82 erk~k ve ı;a d.ifı domuz canı1 olarak mahall inde acele satıl&eaktır. 

1 _ Almak ısteyenler mııhaJllnde her vakit t:n.vn.nlı>..rı göreblleoeii gibt mektubia 
t1.tanlt 1'1tt'!'~n1ere de derhal cew.Jb verillT. 15/4ı9.W tarihinde t.al1bler1n ~ı1 en 
Y'U.bsk ve muvafıı.: rıat ne mahallinde ve to'Ptan satıls.calr olan bu hayvanla.n görmek 
'Veyt.hud tafsillt almak liçln Annnda KeÇiören §OSMl iiı.erln<ıetı eski zin&t m.ek~l 
hnın<ta ıktisadl ~letme nıüdürlüğıine .§lmdlden murnc.aat edilmelidir. (lHJ) (23aO) 

KUPONLU VA MEVDUAT 

I 

~· 
a. 

TÜRK T CARET BANKASJ A. Ş. 

SON POSTA Sayfa l l 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarında em!liyeue kull ıı ııılabilir. 
MlDE ve BARSAKLARI temizler nlıştırmaz ve yormaz. 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısnıı olan kırmızı yuvarlacıklan tueliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip; Zatünieye, Sıtma neknbatlerinde; Bel gevşekliği ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayam hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAl\U..J BİR SURETI'E KAN, KUV· 
VET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhhat Vekaletinin resıni müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

BALSA!ıUiR 
oevher1n1 lht1Ya 
edea Jü.z n du
dak Rujlan mı.. 

1 htdir. Bntl1n_ emnllntlen O.attındtıı. 1 

Çeltik va Pirinç 
Her nevi mahsulden yerinde sa

hıı almaktayım. 2-8 yoz gram ntı· 
mune gOndermak kMldir. 

Hfi1a1Deddin Engin 
İstanbul Bıılıkpazan Maksudiye 

han 6S. Telgraf: Tutal Tel: 23888 

ZAYİ - YUSOl!laT tebaıı,.,ından oldujlum -
dan İ.stanbulda bulundufum müdd&t zarlın. 
da elımde bulunu pa..sapottumu ve ıkamet 
t.ezkeremı ~~. Ymısını çıkaracatun-

1 
dan ealn!ırım hftkmü yoktur. 

KüçWmımt&f&pqa oa.mısı No. 25 811.bıtm 
fJnıund& Diınlt.ri Anttmono 

·--······---············································--

ilan Tarifemiz 

ıah:le 
aahile 
aahile 

Oiirdancü .ahil• 
I~ aolıileler 
Son aahile 

460 
ıso 
200 
1()() 

60 
40 

,. 
» 
J) 

• • 
Muanen bk ml.dde' urfll'lda fu.. 

laca m1ktU'da ll1n 7&Pt:ır-.cuıar 
ayne& tensllltlı tanfemlsden .1.etitade 
etıeceklerdlr. Tam, ra.nm n çeyret 
ıa.yf a ıılnlar 1ç1n ayn bir tarife deıpif 
ednmlftlr. 

son Poat&'nm t1caı1 lllnlanna ald 
wer ıçın ıu ad.reae müracaat edl&. 
melidir. 

i1ln.cılılı: ltOllektlf ŞfrbU 
ltabraıne.nzudıı Ban 

Anbra caddtıııi 

...................... -.................. ·-················· 
Son Posta Matbeuı 

Yurddaşlanmızm Nazan D'k tine: 
Iv.tuhtemel hava taarruzlarJna karşı (Korunma 
kanunu) nun kabul ettiği şek:Ide hazırlanan 

"P s: Ti " 

" 1 rı 
Can laboratuarı tara5ı:Jda:l hazırlanarak 

piyasaya ç1knrılmıştır. 
Resmt, h1J8usl 'bütün müess~atla ev, apartıınan, r.ıekteb, mahalle, köy kcı.srıba 

nahiye ve kazalarda .!ağlık: korunma bakımmclan birer sandık bulunması behemehal 
lAzım{!ır. Bu ıan<hkların hacim ve fiatı, aile :ıiifusuna göre değiştiğinden bir hartla 
llboratuarımıza alle nüfusunuzu bildirdlği!:ız tıtkdirde derh.a.l kataloğ gönderı:c.:ek 
Te ffıı t hak.tında malOmat verilecek 1r. Sa11dıklar,11 fizerinde (CAN) markasını 
arayınız. 

Umumi Deposu: CAN LABORAT ARI 
lstanbul, sa· ç· kt pı. Bank sı : rkası ı f ı N ı. 5. 'fe efo •: 219~9 

-~~ 
OSMANLI BANKASI 

TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHI -1863 
SliJHllui ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelenamesi 

1292 Numarall 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik.edilmiştir 
'24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 ingUlz Lirası 

1.250.000 lngiliz Lirası 

TQrkiyenin başhca Şehirlerinde 
PARIS, MARSILVA ve N!S'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

lıUSJR. l<lBRIS, YUNANiSTAN, IRAN, lRAK, flLISTIN 
"e MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURIVE. <LÜBNAN 
.ılli.....ıl ... , 

Filvallerl ve bOtOn Dünyada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı car1 ve mevc:'uat hesaplara küşadı. 
Ticar1 krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
TUrJd?e ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedal iskontosu. 
Bana emirleri. 
Eaha1,9ı,ve tahvillt, altın ve emtaa üzerine avans. 
SeneClit tahsilAtı ve saire. 

Eıı yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en m4aalt ıartlarile (kumbaralı veya 
kumbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

1 
1 
1· 

KZAMiN ·· 
Ekzemanın ilicıdır. 

Yara ve çıbanlarda kullanılır. Her EczanectJ kutusu 5!l kuruştur. 

Orman Umum Müdürlüğünden : 

10 Muhasebeci Alınacak 
Omun umum Müdürlüğüne bağlı Devlet Orman İşletmelerinde (kaza ve vilayet mer-

lrezlerinde l çaıet.ırılınak üzere imtihanla on muhasebeci alınacaktır. 
ı _ Tallblerin memurin kanununun 4 üncü maddesi evsafını haiz olmaları .şarttır. 
2 - Müsaba.ka 1mtlha.nına iyi muhasebe bilenle:: 'ştira~ edecektir. 
a - Muv:ı.ffak olanlar işletmelerde bu müddet staj gördükten sonra muhasebeci ola

ra.k gonderlleeeklerdlr. 
4 - İmtihanda muvaHa.k olanlara 3653 sayılı barem kanunu hükümleri daire.sine" 

1'70 liraya kadar ncret yerllecektir. 
5 - İmtihan 24/Nlsan/940 Çarşamb!l günü saat 14 de Ankarada Orman Umum Mü

dürlüğünde ve İstanbul Orman Çevlrge Müdürlüğünde yapılaca~ndan tallblertn en geo 
18/4 940 Per~mbe akşamına kadar aşağıda gdster!len vesikalarını ibraz etmiş olmaları 
şarttır: 

A - Nüfus cfuxianı ve ask:erllk: terhis vesikası veya suretleri. 
B - Hii.mühal mazbatası. 

c - Mekteb d1plomıı.aı veya suretleri. 
D - vara flmdiye kadar çalıftıtı yerlellden a1d3'ı bonservi.sler ve en son aldığı nıa .. 

"8Şl göstıe:rtr 'ftl511ta. 1567 /ıe90 
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U URLU ELLi NiMET ABLA 

$imdiye kadar işitilmemiş bir 

TALİH REKORU KIRDI. 
En bOyOk ikramiye o~an 1 5 O • O O O L i R A isabet 
eden 33069 No~ lu bilet sahibi iki mOşteriye birden ~;:: .tn°t~T11:r: 

150.000 LİRADAN TAM 
300.000 LiRA KAZANDIRDI 

Nimet Gisesi Sahibi Uğurlu Elli 
• - .. 

1 
.. 

. -~· . -
Bu en boyok iki ikramiyeden başka birçok ikramiye daha verdi. 
Bu ifitilmemiı ve m"sli görülmemiı muvaffakiyet gösteriyor ki NiMET ABLA riıesinden bilet alan ve inad edercesine 
sonuna kadar takip eclea sayın müşterilerine pnün birinde kendilerini de zenginler ve bahtiyarlar meyanına 
katabilmek ümidini vermektedir. 

Birinci. t 5 O .O O O 
lira Nimet Ablanın uaurlu 
aliyle vardlGI 33069 a. No. 

biletle Bay David'e 

ikinci t 50.0·00 

2 nci 150.0CO Ura kaunan Bay 0.Yicl'ba ajurlu bileti 

Lira yine Nimet Ablanın u
fiurlu aliyle vardifii 33069 H. 
No. lu biletle KaragUmrUk 
Cad. Hacı S. 170/1 No.da Ba
yan Laman'a kazandırdı va 
paralarını tamamen vardi. 1 nc:I ıno.ooo Ura kaunan Bayan Lamaa 

50.000 LiRA 
Yine Nimet Ablamn ufurla eliyle ••rdlll 
16260 No. biletle Mecidiye KIJI Belediye Y _.. 

Şubai Garajıncla amele Bay Mehmet' e 

Bllylk ikramiye ka.._ TnmY•J BUetçW 
e., Arif 

16.000 LiRA 
Yiae Nimet Ablama uprlu eli1le •erdiji 
6007 No. la biletle Kadıka,tbıde Puar 

Y oluda Kuduraa Bay Koçu'1• 

Bunlardan başka 3 Adet 
6000, 2 adet 4000, 5 adet 
2000, 21 adet 1000 liralık 
ikramiye vererek şimdiye 
kadar işitilmemiş bir muvaf
fakiyetle ikramiye dağıtmak 

rekorunu kırdı. 

12.000 LiRA 
Yine Nimet Ablanm ajurlu ell1I• 

••clill 48580 No. lu biletle 
Bayan Mllberra'1• 

Bllyttk lkramlp bunan Kartal .. Tnm••J 
Plllatma Ba1 Ahmet 

NiMET ABLA Talihli müıterilerinia evlerine bizzat giderek müjdeledi ve paralannı tamamen verdi. Aclrelİ olmıyan 
müşterilerin de biletlerini getirip paralannı almalarını rica ediyor. Hiç bir nam ile on para kesmiyor ve balıfiı dahi almıyor. 

NAZARI DİKKATE ı Yeni biletlerimiz gelmiştir. Son gttnlerln izdihamına kalmadan 
biletlerinizi vaktlle N i M ET A B L A N 1 N uğurlu elinden alınız. 

Adres : ıstanbul EmlnönD Tramvay Caddesi 29 /31 No. da. Hiçbir yerde subesl yoktur. 

N T GiSESi Sahibi NiMET ABLA 


