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1 den 31 e kadar bir •ıra lmpon top.. 

laJ 'P idaremize geıtlren okuyuculanmız 
Dün ve Yarın '.l'ettllme Küillyatmm Uk 
lnevcud bet kltabmı yüzde 60 ekalk flat. 

...,_ 1., ta alablllrler. Posta Ue latlyenlerden ay. 
'•11! kurut) alın Q ır. 

~rktaki lngiliz hava kumandam 

~ 

K.ayıeri, 4 (A.A.) - Başvekilimiz Dr. Re • 

fik Saydam bugün saat 17.15 de şehrimize gel. 
mişler ve istasyonda vali, kumandan, askeri ve 

mülk.!_ erkan ':e. halk tarafından karşılanmış ve 

17 .30 da da Ankaraya hareket etmişlerdir. \ıır.:::::::. 4 (A.A.) - Hava Mareşali Sir Art. 
~ !lrk tor~ •. Sir William Mitcsell'in yerine 
hiuıl ta . ngılız hava kuvvetleri başkumandan. 

Yln edilmiştir. iDARE EVI: Ankara Cad.IBTA.NBUL -Telgraf: VA.KIT9 Poata kutusu: 48• Telefon: 21413 (Yazı) - 24310 (ldareJ 

~nizdekl ôilit~ • 
~fık ~il~ların tak
ıyesını kendine 
~i~J~ 

il 

ı 'k boğazında nöbet bekliyor 
~anlar:"8 milqon askerimiz çarpışmağa hazırl,,dlgorlar 
:~b~nka düşen ı-A·i·~~-~y;· Bllelçlka. gabt~sıne sre i A 'k ·-:i:i~:ı 
Uhınıbirvazife 1 

isveçe bir nota enz lr e anı ,::~~::i l 
~~:Ası~ ~s veriyor ceohesı• ITlUhtenıel lalın~n Malta; ~ 11 a bavazsında şımdıye Müttefiklerin Norver- IİllUI 1 
~~i:'.i•ına ait olan kö. ~ -- - • ··~ 
~~ tti~'kin· ~evı~tçe satı~ ~en geri çekilmeleri Amerikalı I ara 
~ ~,.~ . ı~aresıne geçti. I sveçte hayal inkisarı 
ı...."" " • Mıllı korunrr.a ka. • • • 

1 ~ .._.:;a'diii ıalihiyetlerden husule getırdı göre, ita ya 
....:._ ~liJ.~.~f:ek h d ki k'' lıı:...~ ~bnı avza a 0

- , Paris 4 ( Rad; ') - Ovr gaze· 
~tıt;S arttı~ mak. 1 lesinde madam Tabui Alrnanyanm Akdeni de ve ~ cli,.tce~ ~edbirın esasına ts,·eçe yeni, bir nota göndermek Z 
"-a...S ınn~z. yoktur. ~"- üzere olduğunu haber vermektedir. Ad f kf h 
ı:ı..,~ ·-- te~oırın tamamıyle . r·ıya ı' e er 
~~ 1ı..._-nin edebilmesi için Bu nota ıle Al~~n~·a lsveçt~n: 
ı.....'-._~ının bundan sonra. 1 - İsveç demırının tamarnıle k .. 1-. 
-~ h...__~ iizeı·ide ciddi bir Almanya):~ i~racım, .. B n pe m Un 1 m 

t ~ lüzumuna kaniiz. 2 - Dıger ıhracatının yüzde 80 
~ t~,rııa ait olan mader.le. ini A:manyaya y~pmasım._ m Ü C k Ü 1 B f Ç 1 k a • 
~o, \i; ~: den:edilerek idare. 3 - lsveç dernır madem ocak- Y 
~~toplanması ve mim larında ve bunlann nakliyatında b · ı k • d d" 

.....: Ununun verdiği sa. Alman İ§Çİ ve mühendis kullanma· r a 1 ece c' 1 
4i~ '-tih tbik olunması ...._ smı llti;ecelrtit. 
'-..._ ~aniktarmı artbrahi. fSVEÇTE HAYAL İNKİSARI bir fehlike feşkı 1 
~~ ~ 1lııla maksat yine Stoli:holm, 4 ( A.A.) - Havas: 
S ~ d olmaz. Zira iktt. Müttefiklerin Norveçte geri çe- f k f d 
~~'-hainde yalnız mik. kilmeleri Isveçte büyük bir hayal e m e e 1 r 
~~ ~ 1 lcMi değildir; aynı inkisarı husule getirmiştir. 

"' ~ ~ha.lin ucuza maledil. ''Dagens Nyheter,, gazetesi. ln· 
lt"' ~ fiyatının düşi:riil. giliz donanmasının Almanların 

~"""' tı.. dır. Non·eçe asker nakletrnelerine ni
~· a fi1cti ilham eden bir ıe. çin mani olamadığını sormakta ve 
t~ lll ~ da iş Bankası ile E. Almanların lngilterere .havadan 
~~ ....._~~~ ayn ayn çalış. yaptıkları hücuml~. tek.sıf e~e~ 
~~ -~ bırınciıine ait ma. üzere Norveç hava uslennden ıstı· 
~'~~istihsal fiyatmın fade etmelerinden korkı:nakta~ır. 
t\~ li 6 lira olduğu halde i. Social Democrat~n dıy<_>r kı: 

Yugoslavya, hudutla-
~' 9t ~denlerde bu fiya. Norveç Alman hımayesı altına 
~ ...._ lıraya kadrır yüksel. girmek ve lngiltere):e. k~ı ~apıla-
~" •·• ~ ecnebi bir müte. cak askeri harekat ıçın bır us teş
...._ r.-.,:o '<İki ile teıbit edilmiı kil etmek tehlikesine maruz bulun-

rında tedbirler aldı 
~· ' <Dev..m, 5 incide) maktadır. 

~~~ret heyetimiz dün 
~ Ukreşe hareket etti 
~ Uıt;!'r hareketi geri kal. tenceye hareket etmiıtir. 
~et ~l~nan ticare.t .heye. Dış ticaret dairesi ~eisini~ bat
llıiı ~~ltiıı" at~. heyet reısı Ser. kanlığında.ki heyetimız de tıca!et 
~ ~~~ükreş büyük elçi. vekaleti müşavirlerinden 1'.leJa~ 
~~Ptıfı Qı' • Suphi Tanrıöver. Ayguner, petrol limited şırketı 
I~ "e h Ulakat sonunda kati. müdürü Sedat, pamuk ihracatçı. 

-~tl tt dün akşam saat lan birliğinden Kasım, tiftik ve 
~ •oı vapudylc Kös. (Deoomı ~üncüde) 

Roma, 4 (A.A.) - O. N. B. Ajansı bildiriyor: 
İngiliz ve 1'"'ransız matbuatı, denizden gelecek tecavllzlere 

karşı İtalyanın zait olduğunu yazmakta devam etmektedir. 
Tevere gazetesi, bu mUnasebetle bir İtalya haritası neş

retmiştir. Bu haritada, İtalyan deniz hava ve kara kuvvetleri
nin bUtUn hududlarda teşlcll ettikleri kaleİer, şema halinde 
gösterilmiştir. Gazete, İtalyanın zaafından bahseden bu teze 
itiraz ederek şöyle demektedir: 

"Kapılarına İtalyanın hakim bulunduğu Adriyatik deni
zi, tamamen kilitlidir. 121 İtalyan denizaltısı Ligurya sabili i
le Adriyatik deniz methal arasında nöbet beklemektedir. Ti
reniyen denizi, ltalyan üslerinde bulunan hava kun·etıcrinin 
k.ontrolu altında bir iç denizdir. l\Iesina boğazı ile birbirine 
bağlı bulunan İonya denizi ile Tireniyen denizinde, denizaltı
lardan başka, altı bUyUk harp gemisi, 33 kruvazör, ıı 8 muha
rip, 62 torpido vardır. DUşman deniz kuv ... etıeri, Akdenizln 
Pantelerya y:ıkininde kilitlenmesiyle birbirinden ayrılmıştır. 

(Devamı 4 ünciide) 

!lhsosıan çekilen müttefik kıtalar başka mmtakalara çıkarıldı 
0
'"t1eç faşkumandanı, bir emri yevmi ile, sonuna 

~~ tA.A.~ ~.~~,~. ':~ ~~ğ~ ~ö:z :.! ... ,~~d~~:.mCp~!.!.~ ~nra~J ~c~li~ ~,~! ve Oı mmtaka. 
1\ Çlıı Ye edlıen rnUtte!ik kıta lar Steinkjer'den Grong istikame- kaya kumanda eden miralay Getz' sında şiddetle çarpışmışlardır. 
1 L ~tıını::!~a noktalarında kıt tinde ilerlemeğe devam etmekte- inanlaşma teklifleri ya~tığını öğ-ı A.lmanlar ~orv~c;lilerden fazla za. 

·.~'°"'leıa lfud dirlcr. Snosa civarında Almanlar· renerek taarruzlarına nihayet ver yıat vermışlerdır. 
4 (A,A ııdunda kain Nn·d. la Norveçliler arasında müsade· mişlerdir. Müşahidler, Cebhane ve bilhas 

.) - Havas: meler olmuş ise de Alman kıtaları Diğer cihetten Almanlarla Nor· (Devamı 4 üncüde) 

BULGAR 
.KRALI 
Dün lngilterenin Ankara 

elçisini kabul etti 
Solya, 4 (A.A.) - ingilterenin Sofya Elçiaij 

Rendel'i hususi mahiyette ziyaret etmek üzere 
dün Sofyaya gelen Ankaradaki lngiliz elçisi Sir 
Knatchbull Hugessen, bugün, Kral Boria tarafın
dan kabul edilmiştir. 

lnsanhk menhus bir has
tahktan yakasmı sıyırıyor 

Frengi beş 
günde 

tedavi edilecek 
Amerikada yapılan k• 
şif doktorlarımız ara· 

I 

sında nasıl karşılandı? 

'Ya...""\81 6 ınetda) 

Frenqinin 11cmi tedavi şe'kli etra
fında mütalô.elannı 8Öyliyen 

Doktor Reşit Kadri 



L~~~~~J 
A e ·zdeki 
g· g iler· 

A. 

ım ihan şekl i etrafında 
eni bir t 

Resmt ye husus~ prt okullar. 
la liselerin l>u YÜ tatbık edecek· 
leri imtihan ~killeri etraf\aja 
diin y~ıgımız izahata ılav ~ 
Maarif Vekilliği :rtmı bir kmim 
daha. göndermiştir.. Bu tamime 
göre, imtihanlar Maarif Müdür
lükleri tarafından tek if ve Ve
killik L:ıra.fmdan qa ~iR edi -
lecek yerde ve ay.nı sm-etb~ ten
sip olunacak mümeyyiz ıheyet -
leri tarafından ~ılacaktır. 

Devlet ortaokul imtilıanlari _ 
le, lise bitirme İmtilıaıi'ıan için 
Maarif l\füdürlilkleri tara.fırt -
dan her resmi o~\HHJJ. her bran
şa mahsus olarak ve azası en 
nzı üç ki~iden ibaret birer im -
tınan komls_yonüt~1d1edilerek 

Bak u~köyünde 
bugün sayım 

yap ıltyor 
Nalfil VAsıtaları sayımın 

sonuna kadar yolcu 
taşım v~cak 

Ecnebi v~ ~ lji~·~t 9kujlap _ 
nm imtıhan ışlcıfoi m.ıf>P8mfl: µ-
7..crc va.rm l\1aarü Müdürlüffiin • 
de bir toplantı yupılncaktır. 

Cfo.nlantmm öğleden e\;vclki 
kısmma ekalliyet okulla~. ~le· 
den sonrakine c~nebi C\İl.ıl di -
rektörl ri iştirak edecckfr. 

h~ırla.nı:ın l · st~ler r ehil ete ~ü.q
dcrll~p~ tir. 
~r.ctmeni az olan qkullar: g 

arnı fi,$.f tnlenl~r muhtelif ko _ 
mis_yruılaraa vaı:if ç alabilecek.:.. 
lçrdir. 

Tale?e::ıi çok olan okullarda 
iki imtihan 1-..;;ımisyonu kurula -
caktır. Bu komisyonların biri e.. 
ı~e aigç,r.i tYrH! itntihan ko -
nıisyol\u olabilecektir. Bu uıik
dar icap ettiği kadar çoğ~ltıla
bileccktir. 

Eeleptc imtihanları için ancak 
bir branşın bır komlsyonu ola.· 
bilecektir. tmtihan yerleri v ko 
tnisyonfarm faaliyeti 1~ mayısa 
kadar Vekaletten alakadarlara 
oildirilecektir. - - -

italyay sattığımız 
malların beileli 
Pamuk ihracatımızı 

kestik 
İtalya ile olan ticari temasları. 

nu; bir. purail!qıa devresi ge~ir. 
nıekt~dir. Bir müdıiettenberi İtal. 
radan muhtchf mal almak iste. 
yen tüccarlanmıza çrkarılan müş. 
Jı:!!Jattan sonr! ~mdi d~ hiç mal 
verilmemeye başlanmıştır. . 
aramızdaki iklirig anlaşması 

ile bizq~n P.!r~o~ ~~ı '!l~n vE ~'it
ta hükfimetin !ıttisnai ~r ~Ü?a
detiiyle küllireıli !Df ktarpa ıw
muk mqbay.aa cdcı:ı halyanlatın 
bu vaziyeti alakadarların dikkati. 
ni celbetpı~ktedir. 

Kliring hesaplarında İtalyan. 
lu pizc PıÜhim m.i~tarda llqr~lan. 
mrşfardrr. İstediğhruz malları ver. 
mediklerine göre bu bor~larıru ne 
şekilde ödeyecekleri bcllı dğildir. 
DiğFr ~ar.aftan liµ+an1tnıza ge. 

len İtalyan vapurları birkaç gün. 
denberi uğrtımamaya başlamrş. 
lardır. Limanınvıda birkaç tane 
İtalyan balıkçı gemisi vardır. Bun 
!arın da İtalyaya hareket etmek 
üzere olrlulcları haber vtrilmek. 
tepir. 
Diğer taraftan memleketimiz. 

den de İtal,pya mal verilmeme i 
ihtimal dahilindedir. Bu · arada 
kilerjng ik pamuk alamıyan !t~l
yanlar pcş;n para ile pamuk al. 
rr.~ • i \~P'i~!cr vr hu :yolpa müra; 
caat t:ı bu!unmuılardrr. Bu tekli. 
fin :a\ıııl f<lilı:nirc:~cii sanrlmak. 
ta<lır. 

İngiltere 1 O bin 
andık yymurta 

aldı 
Danimarkadan temin 

edilen yumurtayı 
biz vereceğiz 

hıP.lizl~re ınühim mi~tarda 
yumurta ı:ıntıltnası üzerinae ya. 
nı1an göriişnıeler miis~t şekil • 
ae neticelenmiştir.. İngilizler san 
dığı 23 liradan mühim mlibaya. 
at yapma[fı kabul etmişlerdir. 
İlk parti varın 10 bin sandık o· 
!arak limanımı1.Qa bulunan lıı -
gilİz '!lPHrlarma yüklenecektir. 
! n~iliz\er\n şimdiye kadar Pa -
ııimarkadan temin etlikleri vu • 
murta ihtiyaçlarını bundan son. 
ra bizden temin e;:lecekleri ve 
daha çok mal alacakları anla 
~ılmaktadır. 

Belediye inşaat için 
demir a lacak 

Belediyi:! tkt1sat müdürü dün 
hlmtaka T-icarct Müdüdle te -
mas ederek belediyenin bazı in. 
şaat için tedarikinde güçlük çek 
tiği demir m:\lzcmc hakkında 
p-örüşmü~tür. Belecfü•e hükume · 
tin mi.ib:ı.yna ettiği cinsler hari. 
cindeki mallardan kimde varEa 
derhal mübayaata giri~ccektir. 
Böylelikle ihtiyacının bir kıs · 
mınt temin etmi9 olacaktır. ~!ü
bayaat hükumetin tesbit ettiği 
fiyattan yapılacaktır. 

ir kaçakçılık cür
mümeşhudu yapıldı 
Ü ç ki~ i bir yabancı gemiye afyon 

götürürken yakalandı 
Gümrük muhafaza t~kilatı 

limana g !~P cnebi vapurlarına 
gizlice zehirli maddeler satan 
bir kaçakçılık şebekesini evvel • 
ki akf,;aın cürmümeşhud halin • 
de yakalamağa muvaffak olmuş 
tur. 

Bir müddettenbcri Yasef, Av. 
ram ve Nadir i:.minde kayıkla 
denizde dolaşarak satıcılık ya · 
nan üç kisinin \.laziyetinden süp
heleP.sı muhafaza memurları 
bunları göz hapsine a}ınışlardı. 
Nihavet evvclkı akşam üç r.ııtı
cı sandallnrına binmi~ler ve Hııy 
darnao;a:ra doğru &iderek bura· 
da d~mırli Qulunan bir ln~iliz 
\'apuruna yana~mışlardır. Mu _ 
hnfaıa n•emurlıırı bu sırada mo· 
tgr~~ bir t:ıaslmı yapmı~lar ve 
kayıktan bazı paketlerin gemiye 
vcrılmesi sırasında suçluları 

cürmümeşqııd h~linde yakala -
mılllaiP-ır- Y seJ. A T m ve Na
dirin ecnebi ~emilcre para ve 
sieara gibi diğer eşyalar muka· 
bilinde afvon verdikleri anla -
şılmıştır. Sandalda ü~ kilo af · 
yon ile gemicilerden alınmı~ si
~arı4lar ve ecnebi paraları bu -
hın muştur. 

Uç suc;lu bu e;;vaları denize 
atma.Ta kalkıı::mışlarsa da mu · 
vaffflK olamamışhırdır. Ayrıca 
vapılan tahkikatta. sııclularm aL 
dıkla rı ecnebi sigf!:r.'lltırını Be • 
voı!lunda ti.itüncü Havıka sat -
tıkları anla'i~lmış. bu dükkiıp da 
basılarak mUhinı miktarpa ka -
cak Pcnebi sİE?arru:;ı bulunmus · 
tur. 'fütijncU bijn\nn rcnebi mfü:
terilerine sattıeını itiraf elmiş -
tir. Suc;lular diin a.dliye~·e tes -
lim edilmişlerdir. 

arın hıdrelles 
~---------oı----~-----

H ak İki yaz başlangıcı için halk 
kırlara dökülmiye haz;r;anıyor 

Bütün dünyanın P.a!lar b~yra_ :--..,...,_..,... ·--·--- .-..... ._. ··~·· 
mı olarak kabul edip eğlendiği ı K ~ 'l A v A 
1 Mayısı Çiqgencler her nedense . 
bcğen}llemİ§lFrdir. Yaz başlangrcı 
ve bahar bayramı Kıptiler ıçin, ö. ;; 
tedenberi Hidrelles günüdür. Bu. ~ 
nunla beraber liidrellesi halk ara. I ~ 
sında kutlamak da ötedenberi a. 
dettir. 

Diğer taraftan her yıl olduğu 
gibi eğlence maksadı ile bu yıl da MUT •-OVI""' 
ötekine Q~rtkiQe bi'ZI Hiclrclles 
d<!vetiyeleri gelmiştir. Bu mek_ 
tuplar yarı Kıpti lisaqiyle Yi!Zrl
mıs ve birde "Ustaveli'' imzalı bir 
manzume e~lenmi~tir. Ayrıca ba. 
h<\r d~vctjnsinirı bumqa Hidrçl. 'I 
les eğlencelerini tasvir eden bir '°' :i 
de resim vafdır. Okulfucul;ırımı. ~ 
zın merakını tatmin içın mektu. 

.rtist mektebi 
açmakhğımıı 
. ;J ~ 

lazın1 ınıulf · 
H'kf11B{ M 

y azıı": .' -~·r tçoıııs çdı; 
U mç ·zua ılpµı l ~ııı 
ranız. tlerdÇ gcrıc··hifll \ 

- Zira ınu 
bırııkınıyacagız. du" 1•11e 

• b C\'ZU •• ·r ıeı hayatı ır m . :vaıı e duıı· 
Ecnebi ar~istlc~ıı~·zerine. w 

niha vet Y<'rıımesı. H anatkar ··~t 
kü gazeteler, ycrh :' bir srt~P· 
tiştirmcğe mah:u:. z }iiZUJl1 
mektebi açmakiıgınıı tııır ne$ 
dan bahseden beyana .. 

0
r 

rettiler. . b r saJtibİ dt} 
Ezcümle bır a deıı 

ki: . ·a ,-en~. 
" Bar sahiplerı, ~ hut 111VL1• - . . .. vıı1• o•' 

ırtist yetiştırnıeg:· · ıncobur 
seselerini .~apamaga . d 
'!aklardır.. . k içııl 1 Artist yctiştırı;ı 013blitıS ş 
~nrson ycti§tirme~~ bir 1;tg (, 
~ılaca}t bir mektcbı .. k ,.c dlo ~· 
ne ' 'istidadı olan 'f1~~stJiği, ı; • 
yerli kızlara bar a b'r ~l\rs 1 

~:.: .. l"k'' 'iıfretecek 1 

ı.v ... u P'f' ed orlııf· eri'. 
\'CSİllİ tavsi)'e 1~"siiı:ı d rt 

Bö •le bir tc;~~ u par sııl1\ıı · 
meydan almnsı .~Çln• f edııkiıf1 
ri hisselerine du~~n rrnişl ı~r 
tan çekinmiycce~.c ınu o k1\.ıı· 

Demek artist ıuzu ,. ı;u 11 sı 
şiddetli!.. ı~~akat c\ıvc;ıı.ı.§liil111 

tanın nc;ık surette 'dti 
1• rtı~ 
azım: . •'bat ıı 11ıı· 

Bar. sahiplcrı . vıırYct~dıd· 
derken kendiferınc 1· ist1 ,. 

' k ver ı uıti 
mar.alnrı \·apaca ., Yoksıı ıı s.r1! 
Ları mı istiyorlar· "steriler bOI' 
ralarmdan sonra nıukoı-tc)~c ı' 
smda otur.up şaraPbiln1ofll ı~hı 
1ampanya :re ~a~~- 11cJll i c.· 
:•ilerden alabıldıgın~urııcr ıJ 
hc:n içirt~ej( canlı 1911 
rıyorlar? izde ~~ 63.' 
~aale~cf bnrl~r. b Wyd1• 1 • 

üv·r~ h•leyip c-ıtmc~ ·mill· ş ı 
saliinleri pu tarz gç<l11

1c:ur1 111'~•· ...:ı k u • r ıw d~n sonra H•r ·stıYO c\' 
yardımilc "'cvanıını ' ..... cdC11,ııı, "\ bl \•l'P" d·ı·ı;ıv· mm·afakat ccı,·a . r·dP ı:> 
\'CI. bir. kereden zıya ıı'J · 
mck lazımdır. . den bU. 9 

1 tıı~ 

bun bir kılişesini buraya dercet. 
tik. 

Hem de sözJerın Hşi~ ı I'· 
şıhror. Çarçabuf · S jstl~11ıll 

~~~~~~~c;fill artist ı;ıkarıv~ ıılt::1't~. ,-c 
O kııdar kı, g;ırSP.11 tistıığl.ctl1 

Kıpti lisaniyle yazı!mış olan 
mektuptan dört beş satın da nak. 
ledjyoruz: 

"Akinanas nanay panç akani. 
kas nanay panç, hanç panç, but 
panç. inadına panç, lambirdos 
ltjrlos, os_paf irolos, harman 
yana vinste kirolo~." 

Kıptilerin öt,..l:ine berikine gön. 
dediği bir davetiye ••• 

Y<JqP~i hidrelles için şehrin 
bilhasşa Edirne\tapı ve 'fopkaP.ı 
t11raflilf1!Jda ~ile lia~rrlıldan ya. 
pılmaktadır. Iicıva iyi f!ld~ğu tak. 
dirdc bütün bu semtler 'kırlara 
d~k{Hccektir. 

A lmanyaya susam, 
J\pıerikaya deri 

gönderild i 
Almanya ile vapılan 5 milyon 

liralık muvakkat anhşma muci· 
hince SP.ll bMta içinde ı\lıiıan -
yaya EiO bin liralık susanı ihra~ 
edilmiştir. Bu m~llar Bulgaris. 
~n yo1iyle ~!manyaya gitmi~ -
tµ-. punöan hıwka Amerikaya 
60 bın liralıktan fazla sansar 
ve muhtelif av derileri gönderil 
mietir. 

Okullar için kıyafet talimat· 
namesi haıırlanıyqr 

Kapt~n ve makinistler!n 
terfi imtihanları 

.BütQn talebeler- aynı kılık 
v~ ~ıyafette gezecek 

Kf!:ptan, makinist, ve çar~çı _ 
lafın terfi imfihapları y~rııı s~
bah Ortaköydekf Yüksek bcpiz 
r.ııfcaret mektebinde yapılacak -
tw. İmtihanlara 50 ~adar deniz. 
çi iştirak etmiştir. Teşkil edilen 
imtihan komisvommda Müntı • 
kale Vfılcalctindcn de bir az~ 
vardır. ~mtihan neticelen ve~a
let tarafından tasdik edildikten 
sonra ~azananlar birer derece 
ter~i edilecçk1erdir. Kazanaını· 
yanlar blrincit.çşrinde bir pglıa 
imtih~na gireeılecektir. 

. Yeı,ıi di~ipl!n tali!"atna~esi~ • ı tamamiyle yerli kuıpı:ı.ıtan ola _ 
nın oımitard~ talbık e~ılme~e caktır. Bu vazivet ve karar ta· 
başl~<'!ı~ı. hır vıl~a~berı, talı - mamiY,le hazırlandıktan sonra 
matnamenın . \'erıp:ı etra.fı.nda okullara tebliğ edilecektir. 
yapılan tetlnklcr memnwııyet • , . 
vcrki görülmü~lilr. Maarif Ve • !T"'ft•k .. . . 
ldlliği bundan baş!ca taleben.in -\ J. J mysta1'sıllerıne 
önümüzdeki ders yılı ba~ıııda.n verilecek a vans 

Sosyete Şilep şirketinin 
vaziyeti 

itiRaren yeknasak bir. kıyafet 
taşn:palıµ-ı esnet ıi;çr.ins:te de tet
kikler :r:ınwaktaaır. 

l3una s~llep de talebelerin muh 
telif g-enc;lik ba vramlarmda tam 
bit kıyafe~c saj1ip oıamadıkla • 
rı \'C rr:nk rcıı~ elbi~lcr taşı -
dtkları tcsbit e,pilmiş olrıasm -
dan ileri g-clmektedir. 

Hazırlanan projeye g-öre, ilk 
ve orta tahs'l okulları talebele· 
ri Qif }\t}·afette pl~caktır. Bu 
kıyafet erkek talebeler için ay. 

l.ş Ban.kası, Etibank ve De . rı, kız talelxıleri için de ayrıdır. 
nizoa:nkın kurd\'ğµ so~etc şilep Velilerç tesbit edi!en kıyafeti 
şirketınin Denizyollanna devri ha.zırl:ı.mak Ü.zere bir yıl müsaa· 
hakkındaki muaJl'\el~ler ikfl1nl e. CI~ verilEce~tir. Talçl~lerin el -
dilmiştir. Şirketin hisselerı Mü- biseleı::i üzcripqc ya1nız bulun -
nakjlle Vekaleti tarafından s~ - dukları ok41l<H1n armtıl~rını ih· 
tın alıp.mıştır. Bugünlerde şir - ı iva eden bir işaret bulunacak. 
ket umumr heyeti An.karada bir tır. 
toplantı yapacak ve fesih kara- H.esmi, hususi bütün okul ta· 
n verecektir. (ebelerinin kıyafeti bir olacak -

Devir ve teslim muamelesi de tır. · 
ha~ran baı::~na kadar bitirilecek Ifo: taleb:o!lcr için aynı §ı:!kil 
tir. 1 dıkkatc :ılmncaktır. Elb~sckr 

Ticar,et Vekaletinin kararma 
rağmen iZraat Bankaşınca tiftik 
Jllüstallsillerinc avans teyziine 
henüz başlanamamıştır. Alaka -
gnrler, teyzi işinin biran evvel 
ti\tbik sahasına konmasını bek. 
lemektedir. ,. 

Pazar ı Pazartes ı1 
5 ~avı s (> Mayıs 
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l\:mm ıso hı~ır ı 

\ akiller \'as:ıti Danı \ "1141 U Ezanı 

Ull.ııe~ln 
duğ::ışu 4 S~ 9 :tı -t ~l 9 I:& 

üAlc ı z ıı :s oı 12 ıo :> oo 
i kindi ır; Ol il 54 16 01 8 U 

lıt ~9 \2 Op 19 10 !'! IHI 
2 ı ~j ı ~~ 2a ~o 1 ;a 
2 .;(i 7 li 2 6l j ıı 

bir k~esinde baı: . ~~cck ;rııı· 
§antözlük öğre~l\ erme~ ıı. o!' 
lrn biliyetler. yct~~tızıırııllrıd pe 
sundalar. Kısa bır rtisttcil '°): .. 
taya kanabilecek t' .,,arıı!.g{ dC 
hayır geliı::? f.ıı:~:ıeri ıırU ıı-1· 
Onların düşündu ıarııı 11cııdıV' 
ğil de. belki.. ~arr tıç$lr ~uııı11' 
mı§ köşglerinı uçc..flizcl J;Q ıcJııı
mak, kaybqlmUŞ .~-;c1 tt~b 9ıct.!1' 
nı iade ve sönrn~~ıqrdntn~eıı \c 
larmı te}{rar b~.,, 8ç1Jırltctiştl' 

"Arth;t mekte 1 
11811 Y tclt' 

Türk kızlarını d_a 
0;der1'C11'ıııff? 

rip barlara ~d~e.li;, ~: ,ıı; 
ra'r te~rar diJ.Ş tıcriııı ~ a ıı • 
hayatlnrını, ~xhha iııııt a!~e!J1f' 
!aklarını katı tef!I ·şe fı 
madıkça ~yle bır ı . ıe111' , 
liqir. ecııebı e dııı11Y 

Şimdiye ka.d~r f aciııYS' 1o.ııı1 , 
pile oynanl!!1 .P1~ '}'Ur1' \ı;ı d~ 
dururken bıgun e ,11 , b'l 9tıı> 1 

runu bir heves v ~ğrt1na it 
ca'li ~ bir zaruret u 

yalım. ~ f • 

Bu sarı~.ı..."1 
1 

~ııl 
kızlar. ktm · tti 1$tal1 ı;ıı' 

B EYOGLtU: M şiılldıY3ııtı6 
caddelerın~~rülıllcSİ ~nJ.ıl 

daı sabahları go sarısın r 
olmı:van b~r~ok JJııt'l~ 
kızlar beli:dı. rrııştııll: -~~: 

Birdcnbıre şaŞ 1 dı} 'i1Jles 
acaba. seyya~ ~ibİ ıll1ııı'' 
Övle ya, iş guç 5 kil ~yl~rıtcJ\ 
si!Jer \'e ~k ~:fı~n bOY~ebJlcrC 
dan başka sa ıaşaJl c . 
saatlerinde do L A11.i tcll 
nadir rıµ;tıanır. d şıın iP'" 

Dün pir arka a tıiı'·ı· 
· t' · dC Jt1!': vır et ı: . den hıÇ 1tıı t 

" Hallerın all btl '}l:ı ,.c 
- · la c:ılın 1>' J\1 ' • r' yctıerı an -s ·reler ııc artistJe 

şehrimizde vazıcnebi 1,.orl~ 
veril mi§ olan e 1, "n.lı~1;,ıış111 

. .:. d' "rtı... "1, o •·· ;:~ 
dır; ı..ıe ı. .. .p }lakıın • 11 111aıı 
'l'a havatınrıvn ·bl Ya.Ş · sıı 
J ' • 'Jll gı JcJ1 ~I 
\'C senin bent istedik dııJbll 

1 l .... aır. 1 r P • bıl' 
baş amış """ ·rvor ıı ·. '1'1 , 
atlcrde kıılkab:c~ as~1 1~ctlllll' çskiden her g ~a nıecPL·r }ll!) 

.. t vatmag ,.ı 11 ... ı-ıl J 
çuk. 4~ e 1:ı.nıı. k'1kl .. .,,,;Jcd' 
Biltsbı o zan ~ıki sfJ. 

(Devamı kar-.. 
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t cluvum d;:ın mu ı b' . ·I 'iur " p ır ı;rupun bırlmç sLnc z:ırfındı r:ır. 
le ..,.

1
c 1 ı, nnınd:ııt. / fe.T 1 dığl faaliyetin lıullısasını ılı tıvc 
sınc.ı n fY 1 eli • ti ~azıı .,e mc r. , \'ü bir 1 1n devamını. ıın anc~mi ıır~e. 

lt,ıq r :ırı ve snıre derler. Bu ı.-te, l: .)n ve c~has her ey 
.r cya1 ti ' • o. ilin c. n, L:r §eh. yıpranma, eksilme \·eya kaybolma ne. 
\ , <ılartarıbıne nıUtcal. tlecsiııdıı llc~l,.Urll..:bil.ı. ı:vd, ııcr şey. 

: llıel.{lir. <lan mUrcltkcp Fnk:ıt "llıı~..ıti bir madde,, olun, tu. 
bdur,.,,... 6!1.vvuılıı.rın, ltiynllnrın, tecrllbelerln 
\ .... ,ınıuı .... tın hnya "' re. mer. beşer fikrinin ı::ırfctlı 1, şJphc ız 1.4 1_ 

~\f'.ı. 
1 

tı maziycsının dadı gayri mUınl-.m gayıı:Lıcı.n mcc. 
ttın al.ıkal rc:.ıniye, ınuund:ın !taret bulun:ın "c tu •ırip ve 

:ı c ttcu • \ l:.lıanı .r • lmh.ısı but Un bir nıazuıln lmhııs:nı tu. 
a lıaa tlar \C Roma. zammun cd cC'lt olan nr lvkr a ı . 
1 tı ar bUtun eski ka- o hah.le ~1" 1 r n~Jir r Crnlınııl:ıılcn 
~l:r~r ldl; bunları r.ıa. yahut bir yan.,ın s t. 1..: ınııh\Olabi. 
)} n ı. Or ı.;:ı.;d:ı ııı . len k ~ıt ve iımlardır. Her zaman 
~ 8on t. r y(,, ı l .ıı. ı..... iı;;in mevcut olan ı:.u t.:hlıltc er ın'1sel. 

raı1an t bıt eden. lll.h bir llıtıhi..f hu usunda t..ttabi on 
ı l'cı.ııııızıl.r. l• ı ip, Ogll .. t mısll ıırtarlar. 
• ~ ı:r hleıını tScııl Dalma apansız olarah zuhur cd 'n 
• n <l lardır. KonsUtUant bu muhataral:ıra karşı çare olmak 

ar ıclcrı tarafından üzere, nr,.ivlcrl tezyit \ c tcK .. ır elntl'k 
1 tt11ı Ve kanunlar Mılll liı.zınıdır; ta ki Jta.a) ca n:ıltll ve, hini 
l:lub,z 1 ruır Napolyon hncctt . tahliye mUmkUn olsun. 
trııı r: nııcn mtıhtc.cnı M , Petigan uiyur ki: llu lezyltl ve 

r, hulen de urıı- tclu;ır, hiç şUphcsız, "lıaklmıı.nc, tc.-.n . 

tı rcı ııı 
1
, c bulunan al"filV 

, ~ apanın vaukıı.n. 

~a.~hndclti dc\•lct ar. 
l>, 1 saray arşivleri. 

or Ofis'! zıkrcdc. 

ni \'e tcmkın He, mııhJut btr surette 
yapılmalıdır; o suretle iti, l.ur ı~:ılaba. 
lığu, bir kıırışıklıl:ıı ve • nyuasız mas. 
runııra sebep olm::ısm.,, ı::n ınUhlm, 

en mutena, en fay Jalı orlJı ~aller,, 

hal{lunda talbık edılccc .tır BJ tat.. 
bık işl bir tert.bl ve kıymet 

0

tesıri mu. 
hakkak bir tasnlıı lstılzarn e) Jıyec k 
ve tabfatlle "arşiv d:ıırcsl t:ırııtından 

yapılaca!> yahut do0 ruc!an doğruya 

mezkfır daireye merbut olacaktır.,, 
Şu halde anlaıılıyor iti bu ınuame. 

it den evvel a~lvlcnn yeniden yığ"ılıp 

toplanmas1 ve mutcvall itrahlarla 
tezyit \'e tck:>lr için c:mslı olan \'esl. 
kıılart.lan, yulcarda bahs.cdilcn lınyaU 
maddt:leı·den ı;nyri nln bırakıl ıno.nı a.. 

sı fütD:a eder. 
111. Berton §U ltanaatlcdlr iti, tez~ id 

\'e teksir yapıldıktan sonra, hareklı.t 

merlcezlndc bu ıwpyalnrı alıkoymak 

ve orijinal ar;.>ivlerl bUy!lk merkezler. 
dl:D uzaklaştırma!{ icnbcder. Bunun 
da mUtc:ıddıt sebepleri vardır. Başlı. 
eaları şunlardır: ı) Normnlızc eJll. 
mlş kopyalnrın muaycnesındckl bll. 
yUk kolaylık; '.?) JJu suretle elde edll. 
mi~ olan merkczlerd:: lzdıh:ım vuku. 
un:ı meydan kıı.lmaması; 3) Nakliyat. 
taki btiyük kola)lığın d~hn çııbult bir 
llthlly.:ı temin etme:ıi. 

na n J 1 

a 
:Gü'.rc-:, 4 (.\ .• \.) - m·y!er: 
I~oml!ny:ı m:ıl,unılurı, 'Turist :ılmıl.ır:., n:ı lınr',ı çok siclll"l i lı:ı

rc:,ctıcrl ıc ele\ nnı ctmcl.tr<lir· Rom:ınya~·a girhlel; 'c ıneınlc!.ct da. 
lıılinılt' il.amet c:m,·ı;i tal.~ ic~:ıta talıi tutan niıaınn:uncnin ı;; gün c\ -
Hl mrriyc~c J;irmc:.:lllknbcri, 2~0 Alm:ın tcbeasınm ikn.mct tczl:e. 
rclC'ri İJl.:ıl crli:mi_~ir· Cunlar urusnıcla, I~omanyada lıirkaç scıwdl'n -
beri iJ;:ımct ctti:.!cri halık "lıl'şinri l:oloıı., fo:ıliyetinc iştirak1cıi do. 
lııyısilc lı:ıricc· çıl::.ırıl:.ın Liılmç Alın:m da 'urc.!ır· 

Haber Hrildiğiııc g(iı r, ı:on•aııl a ııo!i-.i, Uiif,r<'ste Wr lıo:lrum
d:ı. topl:.ın:.ın giıli hir Alın:m tescl.ldilU ınr~chna !:ıl;:ırmıştır· Uu Al. 
m:ın tcş~IJ:ülü. ı-:om:rnyd cl:ılıilinılC' ;;ııyri nw~ru bir tarzda rııclyo 
h:ıbcrkri ııc~rlnc ç:ıiı"n n!da il:i. 

S:ı! snn <•l;:ılliy<'!lniıı tulun ı~ui'.,'11 cs:ı 1ı n~crkcz olan SiLimla, 
Alm:!ıı lmrm:ıy sub:ıyı olıluldıırı fobr~ l iiıı f'clcn bazı 1uristlrr1 "e\ leri
nc alım~ bulunl'ı:ıbrıml:uı dola) ı hazı Sal,<ionl:ır tc,·ltif et1i!ıniş , c tu. 
ı i tkr ise hudut haricine' çıl.arılm ı"jlarclır· 

SOVYET - H0~1E:'\ TiCARET ııi kurtannak için Homanya me-
I\lUB \DELELER1 talürji cndiıc;trisi iptidai madde \e 

Biikrcş, 4 ( A.A.) - l/aı•as: yarı mamul madde vazivetini i\'llcs 
SO\ retler birli~ı ile .Hof!lany~ tirm~ğe çalışm::.kta \'e bunun . içi~ 

ar:ı mda muntazam ckonomık t1· de reni avbancı ba' ilerle müzakc· 
car ~t !11uba?ele:e:inın pek yakıl'.da reler açmaktadır. ıiomanya meta· 
organızc ed1lme,1 bcklcnmektcdır. lürjbini idar: edenler. ayrıca Bel· 
Ifoınanyanın :;-.ıo:,kova ticaret ata- çikada da bac;ka bir ~atınalma men 
şe i Clm tcorcano, Bükrcşe gelmiş ba1 bulmak i~kfmlarım dü-.ünmek 
re Homan~ a ticaret nazırı Chrislu ledirler. Amerika ile Yarı 'mamul 
tarafından kabul edilmiştir. demir Ye dikenli tel ithali hakkın· 

So\) etler birliği hükumeti, H.o· dak: muzakere:cr de mü"a1t bir ha· 
manyaya Font \e pamuk ihracatı· \a içinde de,am eylemektedir. 
m J,o!ayla~tırmak arzu.unda bu· flıil:rcr. 4 ( A.A.) - Röytcr: 
lun:naktadır. Bu Sovyet talebi, fü!5 memeli bir mavn. dün Kö"-
l?ukr~5 tara~ından ka~ul c~lilmiş· tencc limanı Cİ\'arında karaya o· 
t1r .. ı~onten~1nları. tcdıyc c;artl.arı tunnuc:;tur. Mayn, parça parça bir 
\'e ıkı mem ekct ~ra ında naklıyc halde bulunmakta \'C men5ei hak
i<;krini tanzim için yakında gorüş- kında hiçbir ic;areti ihtha ~yleme· 
melere başlanacaktır. mektcdir. \'ama limanı a;ıkların-

IIarptcn~cr} Romanyanın Font da d~bazı maynlar görülmüş bu
\'C pamu!< lhtıyaçları artmış \'e bu lundu~u da. bu miina~bctle hatır
maddclerin ba~ka memlw>ctlcrden latılmaktad1r. Köstenccdeki may
ithali de bazı güçlüklerle karşılaş· ııın, bir J{us mayn tarlac:mdan kop 
mağa başlamıc:tır. Yakınlarda fena muş o:duğu sanılmaktadn. 
bir vaziyette bulunma!>tan kendi-

' 
/falyanın yeniBerlin elçisi 

o er 
? 

Fransızca Loj urnal gazetesin. 
<le (Suint _Erice ) yazıyor : 

"Zeka eserlerinin himayesi, 
gittikçe müşki.illeşiyor.' ' 

Arşivleri nııs.ı tez;ıi<l \'C Lcltsir et. 
meli, ltopynl:ıı mı nasıl almalıdır·: ı;u 
husustu. talbılt tdilebılecclt IJ!r çult 
usuller vardır. L!\.ltin flllm ile almalı 
hepsinden duh,t lyı görUnUr. Çilnklı , 
lıu us-..ıı t Z) ll.I \ e tel• .rin az bir r.111 • 
runa, "•kuçlilt bir h:ıcımcl1, ıız btr sılt. 
leltc,. ve bil) Ut bir •· ... urat,, ile icra. 
sına nıus:ıittlr. 

Bu sözleri söyliyen Mösyö Di. 
no Alfieri, İtalyanın Berlindeki 
sefaretini idareye gönderildiği 
tir zamanda ne lıüyük bir ehem. 

, miyet alıyor? Hem de ne şerait 
içinde : Öyle lıir zamanda ki !tal. 
ya, Almanyanm yanında harbe 
müdahale etmek için büyük lıir 

, arzu beslemektedir. 
.Mösyö Alfiyeri 1931 senesinde 

Pariste iken Fransa ile İtalya a. 
raııında manevi bağları sağlam. 
1 ·~ .. ırm-:ık arzusunu izhar etmişti. 
O zaman beynelmilel telif hakları 
l.onfederaı:ıyonuna riyaset etmek 
iizere Fransaya gelmiş bulunu. 
yordu. 

Arşivlerin "ınikro..foto., ııe t Z)'h. 

~e teksiri dl~er menıiel.ctıcrdc geni, 
mıkynst.:ı ta.lıı t olunınuktııı.lır. 13 .. 
usul, . bil) l.ltt m kınclcr b.l) e nuc 
r"rıınsad:ı d tııı.ı.llr olunm ... j'.,..ı lm ı~. 

mıııtır. 

~ımd.lllt, ııu iıı için, en çolt ru.,bc: 
bul ııı tllım, "Stuııd:ırd,, dcnılcn 3. 

J ıııtı. nım. geıılşllğinlle, iki hcnıııı 
",utosıte,, fılıın.dir . .uır ı,cn: tıa::ıt1'lık. 
tan sonra, 24X3G mm. elı'ndındıt ve 
yan yana bır çult rl:~!.n ter :ıı zen .. r. 13u 
fılım, makineye konunca, ınaldneyl 
kulla.nan lclm~cnin urzusun:ı, fotoı:;-. 
rafı c;ckılecek resimlere gore döner. 

Filim çekecek olan maldne istimali 
kolay bir makine olmalıdır; "kUçulc 
ıutao:ı fişleri teksir edeb!ldlğl gibi 
yaprakları açılmış bir ı;azetc bUyUlt-

(Dcvanıt 5 i•ıcirlc) 

Ş"d. 1•· , •• • 
ı CiC 11 11•~ ~~ <Mr' J. l v C!"' sı 'nScı 

t i tarnftarı olup b':l defo Vnti. 
kandan alınarak Berlin büyü! 
elçiliğine tayin edilmesi ltalvn. 

nın h<'ı:-bc gircceği.,c dcl"l 
gösterilen Oi"to Alfi eri 

Kendisinin 1936 s::nesinde neş. 
riyat vek&leti müsteşarı oldıığu. 
mı, 1937 de ele maaıif ve propa. 
gancla nezaretine getirililiğini 
gördük. 

Biz kendisinin Monte T?mbo. 
da bizim tnrafımızda harp ederek 
bugün göğsünde taşımak•a oldu. 
ğu harp kurdetasını kazanını~ ol. 
duğunu ve biraderlerinden biri. 
nin Fransız topraklarında yattı. 
~mı ~nutmayoruz. 

rnrı•cım1 !'i inc-Wc) 

- . . ,J~ 'A~ \ 
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ET 
Müttefiklerin 

simdtlik 
:> 

maJ ~n:erin i 

en büyük hedefi 
İ sveç demir 
muhafaza etmek 

ı~~: d • :r ?r."d lc,-i ıin 
bulı· · ·ı·[jı• , ıntal:ayı 

gustu:r lıa1 ita 

Müttefik askerleri neden dok. 
J~ 1:rondhe_ym'in cenubundan çe. 
kıldılcr? Dundenberi gelen yeni 
haberler bu noktayı daim ziyndc 
~yd.ı.nlattı. Mütt;fikler Norveçc 
ılk ı ıraç hareketıni aynı zamnnda 
muhtelif Ii~~nı:ır 'an yapmı lnr. 
dı: En c::imaldc N2rvil: ile Merke. 
zi Norveç sahilinde N o:nsos, 
Trondheym, Bergen gibi. 

Tabii olara': bu fekilde ihraç 
hareketi yapmaktan maksat AI. 
man1arın Norvcçtcki isgal kuv. 
vetlcri zayıf olma"ı faraziyesine 
istinat ediyordu. Fakat ihraç ha. 
reketi yapıldıl:tan sonra cereyan 
eden müsademeler bunun aksini 
gö .. terdi. İngilizlerden, Fransız. 
larclan evvel icabeden mühim as. 
kcri mevkileri almı'1 ve derh al 
tahkim etmiş olan Almanların 
mukavemeti kuvvetli oldu. Bu 
mukavemetin derecesi hakkında 
bir fikir edinme!: için Narvik va. 
ziyetini gözönüne getirmek kafi. 
dir. Filhakika Almanlar Narvik 
halicinde yedi harp gemisini kay. 
betmişlcrdir. Buna mukabil bu 
gemileri geni li~i çok dar olan 
haliç iccrisinde batırrpak suretiy. 
le İngiliz harp gemilerinin Nar. 
vik limanının ta derinliğine ve ka. 
sabaya kadar girmesine mani oJ. 

muşlardır. Bundan sonra batır. 
<lıkları harp gemilerindeki silah. 
farı ve topları da alarak karaya 
ç karmak imkanını bulmuşlardır. 

E ı vaziyete göre İngilizlerin 
ihraç hareketi ancak Narvik ha • 
li::inin hariç taraflarından olabi. 
lirdi. Nitekim böyle oldu. Bundan 
sonra İngiliz ihraç kuvvetleri ile 
Narvikteki Alman işgal kuvvet . 
leri arasında bir mücadeledir baş. 
ladr. İngiliz ihraç kuvvetleri Nar. 
vik kasabasının etrafından dola. 
şarak hveçten demir madeni ge. 
tiren demir yolunu tuttukları hal. 
de kasabadaki Alman işgal kuv. 
vctlerinin mukavemeti devam et. 
ti. Hala da son haberler buralar. 
da harbin devam etmekte olduğu .. 
nu gösteriyor. Norveçteki Alman 
işgal kuvvetleri Çanakkale muha. 
rebesinde olduğu gibi siperlerde 
müdafaa etmiye çalısıyor. Nor. 
veç . arazisinin çok sarp, dağlık 
olması Almanlara bu noktadan 
yardım da ediyor. 

Trondheym'in cenubundan iler: 
lcyerek Oslo ile bu mevkiin ar~ 
mnı kesmek isteyen müttefiklerin 
~~':~Hak olması için birinci şart 
büyuk toplar ve ağır tanklar ile 
mücehhez olarak ilerlemek id i. 
Halbuki Almanlar Norveçteki 
tayyare üslerine istinat ederek 
havadan yaptıkları hücumlar ile 
büyük tanklar ve topların çıkma .. 
sını imkansız hale getirdiler~ 
Müttefik kuvvetlerinin bu mni. 
takadan geri çekilmeye kara r ver. 
mcsinin birinci sebebi budur. B u .. 
r.unla beraber nğır topların ve 
tankların cıkanlması mümkün ol. 
saydı bu defa da yolların fevkal~
de bozukluğu dolayısiyle aynı ne. 
tice ve müşkülat karşısında kalı .. 
nacağı son haberlerden anlaşılı. 
yor. 

Trondhcymin cenubundan müt 
tefik askerlerinin tam bir intizam 
ile çekilmiş olması bu hareketin 
bir muvaffakıyetsizlik eseri olsa 
bile bir mağlubiyet olmadığını is. 
bat eder. Ancak müttefik asker. 
]erinin bu suret le çekilmesi mer. 
k_ezi N orveçin muhtelif mevkile. 
rınde bulunan ve müttefik k uv. 
\'etlerine istinat eden Norveçlile. 
ri müşkül vaziyette bırakmıştır. 
Buralardaki dağınık Norveç kUv. 
vetleri Almanlara teslim olmak 
ızrarına düşmüşlerdir. 

Bundan sonra Namsos'dal..-i İn. 
giliz ve Fransız kuvvetlerinin (fe 
cekildiklerini öğreniyoruz. Gerek 
Trondheym'in cenubundaki ve 
gerek Namsos mıntakasmdaki 

(Lutfcn sahife'l/i çeviriniz) 

E u p VVV"DVVOVVŞ'VO"""~,..,,....D""'tJ~•<~Ç.~~. ~·. ~ ~~ 

ara l ı k a söylenişler 
1,/ nranlı'tla yolu şcşmış yol. 1 

cular; · fırtına bulutların. 

cian medet um<'rh·. Çünltü arka. 
sındn bir tehlike saldı olsa da 
şimşek nihayet bir ı::ıktlr. Göz 
lmma!:mazsn, insan, hiç olmazsa 
bnstıj:!ı yeri g~rür. ' 

Ruh f.lcminin manevi lmranlı. 
ğını zcltu şimşefri yrrtar. Fakat 
bu türlü aydınlık yaradılışlara dn 
sık sık rastfo.nmnz. 

Avırupada kıyamet koptuğu 
gündenbcri, söylenen, yazılan 
şeyleri, verilen hükümleri şöyle 
bir gözden ceçirirseh, p~ı·hizlc 
turşuyu, zehirle şifayı, beyazla 
knrayı ynnynna, içice görürüz. 

Kimi ~hini keklik sandı, elini 
uzattı ve pnrmaksız kaldı. Kimi 
göl r,esinden lxcı-ktıklannın ta bur. 

ı nuna kadar sokuldu, fiskcledi, ., 

kuyruğuna bastı ve sonunda ken 
dj kahramanlığına ken di de §8.Ştı~ 

Bir yanda şişkin mcd ve cezir. 
lcrlc derin derin soluyan ve son. 
ra knsırgnlnr gibi uluya.~ ülkeler 
var, k i yıllard.t", laf sabriylo 
dünyalar doğrayıp ounıyor. Yi.De 
öyle toprnldnr \•nr, l<i korkUnç 
bir sessizliğe bürünmüş, hiç kı. 
mıldamayorlar. Yuı:tlnnnı an ko. 
v:ını haline koymuşlar. Uzak hu. 
dutlarda bomba dolula.n yağar, 
mitrnlyözler takn·dar, kan sızıntı. 
l:ı:-ı birike birilce ımcldnşm-ken, 
bunlann halat sinirleri gerilmi. 
yor, yüzlerinin rengi değişmiyor 
bile •• 

Bu ruhtnki ülkelerin kahn. 
manları, elleri kalçalarında, baş .. 
ları yı!drzlnrn dikili resim çektir. 
mezlcr. Güneşi fethe çıkan tavır. 
hır takınmazlar. Fakat ölüm mey • 
canına çıktık}~ gün ö lüm, kaça. 
cak &elik arar. 

Zafer ,.e canimet işte bunlann 
nasibi, bunlarm hakkıdır. B ir a. 
\ 'UÇ adamın milyonlı:r karşısında 
nasıl dövüştüğünü göreli rlaha 
r,ok olmnd ı . Silah ve tekniğin kıy. 
meli inknr edilemez. Fakat hic 
b:r silah, hiç bir alet de ''yüc-ek

1
' 

<lcnilcn korkunç enerji kaynağı. 
nın yerini dolduramaz. 

Bugün dövüşen milletler var. 
Yeryüzünde kanlı ve kansız çar
pışmalar olıınca. h•ziylc sürüp g i. 
diyor. 

dçi oyımc1ılcırı 

Rdı,Jıittrpa~ t:C H ayriye liseleri oyucu7al'i7c Galatasaray - Boya. 
(Yazısı 5 inci sayfnmızdadır) 

Hangi trı:-nfın yüreği dahn a.&ğ. 
lam, gözü daha pek ve dayandığı 
hak desteği dclha çetin ise sonun. 
da onun yü:.:ü gülecektir. 

HAKKI SUHA GEZGm 
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Jinınastik 
izcilik 

ve 

Yeni bir federasyon teşki!i 
için teşebbüs ediliyor 
Ankara, ~ (a. a.) - Beden Ter 

bıyesi Genel Direktörlüğü isti. 
şare heyetinin 29 nisan pazartesi 
güniindenberi devam etmekte o. 
lan toplantıları bugün sona er
miştir. Bıı toplantılarda t::ıhsisa. 
tın sureti tevzii iil'.erinde kara. 
la alınmış ve biitceııin federas
yonlara ayrılacak olan tahsisa
tın ne ımı·etle taksim olunacağı 
ve hangı işlere şarfedileceğı mü. 
znkcre \'C tesbit olunmuştur. 

Merkez istişare heyeti bun
dan başka, Beden Terbiyesi ve 
Spor mükellefiyetine dahil ola
cak bblgelerle mükelleflerin yer
leri ve yaş hadleri hakkmdaki 
düşüncelermin ve bu mevzu ü
zerinde çalışmak üzere. "jimna!l
tik ve izcilik" adiyle yeni ıbir fe. 
derasyon teşkilinin başvekalete 
arzını kararlaştırmıştır. 

Bu toplantılarda, sporcu} ı ın 
sıhhi muayenelerine, cezak ı. 
ırılmalnrma ve merkez leşki' il • 
bblgclerin hesab işlerine dair o 
hın talimatnamelerin gele '("c 
içtimaa kadar ha7.ırlanması i ;.ı 
hususi encümenler teşkil edilmiş 
\'e genel direktörlük merkez tc 
kilatının vazifeleri. ecnebi spor-

• cularla temas ve milli olimpiy a d 
i indeki tE:>t!dltlcrini bitirmi. tir. 

Vekiller h eyetince ; e ni ka. 
bul edilen nizamna hüküm· 
J...rine göre her ay toı•! nması ik. 
tıza eden merkez istişare heyeti. 
miitcakib toplantısını h3ziran ba 
~mda yapacaktır. 

:~:;,~;iE~;.t:~b:~]~~~:~~: ö TA lL VA ~ N ID ü Ş IE·~.~ 
yette J-.ıılnr~l'~·ı ..... l:'"y~r. etmek· Olaş lımı{ı J iwicle) • h'U il ı ş k" le haval o}dug selesi lı 
tedirler. Tam bir s=ı.hll muhafaza tC'rtilıatı, ltnlynn sahillerini tamamen 1 ;f:itsasase~~e;ı:r~~a~~nc ~emı:~e~ • Bu y~ni şirket rne buııırı 

Londra, 4. ~A.A".) İngili~ 
1 

himaye altında tutmr.ktntlır. ~ekiz milyon ltulynn aslı:<.' ri çal'- ~mai kaynaklarını işletmek için tarda genıi rne.~~~nsıı b 
radyosu lıildırıyor: pışın :ığıı hazır<l ı r... istikrazlar aktetmek istediklerini :,ından dolayı ı -

Nor~e~·~e ~ahalli bir m~t?r;· ı .Jııl'lı:ıl l>ital):t Ali'':' l'fi.,J,iirİİ)lll' söylemektedir. gelmi~tir. ~0e ·~ 
ke akdı ıçın bır Norveç zabıtının ıtoıııa, ı (.\ .. \.) - TL • •. B. Ajansı bildiriyor: tngilterenin. Y~r harp 
Almcın makamları ile müzakereye Biitiin gm:<'t<'lı>rin <'il fazla ıııeş~ul olclııl\ları ınıwzu. Ak- italya harbe girerse, Papa tegkil eden iktıSE': tehdit ~ 
giriştiğini haber alan İngiliz har. ılı' tıizc Jo'ı·ansız ,.c ln~iliz ln~n·etıeriıılıı glinderilııwHi nH'sel<'- Romadnn nyrılacak! bizzat Jngiltcreyf·~ıla rıııı_ıı llıbun sc 
biye nezareti Norveç ordusu ba~- '<İlli 1., Bern, 4 (A.A.) - Vatikan. Re. Zira ı.ıundan en. şiındı ~ r~ 
kumandanı ile erkiinılıarbiyesiniıı <:lol'ıınle cl'ftnlla ~azrıtesi, l•'rnnsıı ile lııgiltrıı·C'nin. Akılcı- gime Fascista gazetesinde Fari. · "'·ueredır. N ~aı.lt ~ 
b

. · · · lan ın,.,ı reyaı:1 • "'lı..·_ 
ır Ingılız harp gemisine binerek ııizılel\l filol:ırıııı ]\tl\\' Ptlcııclirı11f'l\ lrnrarıııı lı:ıııgi ıııal:saılurn nacci'nin papalık makamına karşı D ·markanın te Nor lirle <IClp' 

mechul bir istikamete hareket et· istinnt c>ttlnlil\leı·iııi, ltah.·:ın ınilletlniıı lıe>ııi11. :ııılaııınllıtı.ı .. ı. actı•b'ı kindar mücadclcvi cok cid. anı • ve fsvec. ıı. 'trni , , . . balina yagı. u" nhasır:ııı ~t h'ır-
tiklerini teyid eylemektedir. falrnt lt:ılyauııı. lıuıın r:ığııH'll, sfikiınN ınuhafnıa C'ttiı:;tnl yaz- diye almaktadır. · cevherı rn. }<le ı:ıı· (~~ :ı 

Diğer cihetten kral Haakon, ın alc t ncl il" il ıı g azC' t<.> diyor ld: Bale 'de çıkan Nation.ıl Zeitung ;:~a tahsis edı~nıe iaşe 1 ~>'bcd~ 
henüz Norvec'te bulunmaktadır. 'ltalya . . Akdc>nizclc> filoların tcı·eıııınilllnl\ ilk <lHn olaral~ gazetesinin iyi bir kaynaktan al. Belki tn'!iıterenırn Zir.ı ~ ~;..._~ 1 

Bu itibarla y~zılan emriyevmi ve glırnıiiyor. ltalya tl'sir r.ltıııdn kalınnınıştır \'P milli lllPllfant. dığı bir habere göre, İtalya har. 1 ·nııştt · e' .. ~ 
h il

• b' çok fena alj rnaı:ı ın dıı, 
ma a ı ır mütareke akdi husu. teriyle ,\ nııpnııııı (t li ınC'n r:ıatlcrlııe ııı llstenil si~ asc tiııi taldb be girdiği t:ıkdirde. Papa Roma. Afrikadan _ dolba~r toııai ı:ı) i ~hra· 
sunda yapılan müzakereler için etmektedir. l•'nk:ıt. nıiiltl'fik kııVY<'tl E' riıı ?\oı·vcç't<'n ge ri çc>ldl- dan ayrılarak Portekize gidecek. 'd a< ır ı 1;.ı~~ ı.o· x 

N 
· k :>•enı en ., bir "lın 

orveç yüksek ·umandanlığının mE'l<'riylı> a~·nlzıımnııa lt' :.;adilf ull'ıı hu dC'nlz ııllmnyl c:I, lrnydc- tir. · tngiltcre oıı bu 
muvafakati istihsal edilmiş değil- dl 10.ıı prC's tlj i ıı t C'krar t <'sisi ne matıı f hl ı· tan l'l'll 7. ıılA n ı ls C', bu Abluka ingiltc•·cyi t ehdit cdiyoı ;0e:t:~~ kavbettİ~~d~ns 00 oı. 6.'Q. 
dir. ntlmayi~ ltlyn la intlkamc·ı \'<'azimli bir aln•Ulanıl'I yapıla<·ak- dide üınitburrıu urcti~·le L':ıçl'.,ı. 
tNGtLlz T.\YY.\HELERl:'\I~ tır . ltalya. ll<'l'('(icn gelirse g('ISın her tehdidi cıı.-.ı·ji llC' pUsltfiı·- R oma, 4 (A.A.) - D. N. B mecbur kaırnak lsarca tO!l ·~qt h 

F'\\Ll\'ETI tecC'ktir.,. ajansı bildiriyor: iiron -llb· 
Londra, 4 f.4 .• L) - ~alahiyet· /Sl\ESDEREl'E G/JJFJN FiLO Tevere gazetesi İngilterenin . lmareck~evı~~~uıdür. ·ıhı. ~-~ııL 

.ar bir ınenbadan \'erilen haber· 1 ticaret filosunu Akdenizden ge~ . dcnı . , <"'- ıtl 
1 1 

Lmıdm. ~ (ıt. 11.) - Royter ajan~ınm skenderiye muhabiri . ı·n-ı'lt'"renııı. 11 .... 1·1:ı -...ı"~~ 
ere gure, ngıliz lı:Ha kun·eıleri- b. .. . f" t 

1 
<l . 

1 
. b çır:nekten sarfınazar etmesinin ;; .. k ,.e .. ,. 11 oı~~"· 

nin Sta\anger tayyare meydanına ır muttet.k ııo~unun il 'en erıyeye J;C' mesı, üyiik Britanya doğuracağı neticeleri mevzubahis ne giivener~ istisrnar ete) ~~:-ı"'ı y 
yaptıkları hücum e~n:ı~ında ı\l· nın, Şarl:i Akdenizclc.ki hukukunu icabında nıiidafaaya saclece etmektediı. Bu gazete demokrasi. inkar edere tngilter ™ 1\ t() 
ımınlar, hafif bir ınukm·cıııet gü,_- kadir degil ayni ımmandct azimli de bııluııduğuııu isbat ettiğini ler cephesinde, nihai zafer için ka ~imdi bizz~:tere oııı.tll 

1 

~lırlı! 
termi~lerdir. Bunun sebebi. pek bildirn:ektcclir. bir vasıta telf.k1:i eciilen Balkan. ediyor ve Jııgı ~ '' 
muhakkak olarak tayyare n:ıeyda: .Ro,·terin bu muhabiri. filonun zırhlılardan. ltriivazör. lar ticaret şirketinin de bu suret.. hanı oıac~ ..• •:il l ~ 
nıııa e\ \ elce \ apılmı ... olan o;ıddet l ı 

1 

· . . . .. . . ·····:=·"' ı· IV\:U hücumların \'ttcııcl~ ıı:ctircliğl hasar ıe:de~, muhr•.?kroeıı. denı~altılardaıı ve muhım~at naklıye ge. Tı"caı'et heyetı"mı"z 1 ........ ,..uı::sr.r==····· 1<ı11 ~!t~}'ti 
!ardır. Fılhakil,a. ha\'a ıncyd:ı.nı et mılcı ındcn murekkcb olt.lugunu haber ,·crmektedır. l~ıırıt>ı"r... ı;.:mı~1~·;;, • ı · ~~ 
rafındaki hina'arın •·k erı' ~i. \'an- Hı·iil,r-;<•I. 1 (.\ .A.) - D. "'· ll· Ajnııs ı Hildirb·oı·: h<'•1

ç ıııı ıq . 1 ,, ., . . B k :r;rl•C''·ı1:r... . rıu'! y ,_ 
gın bombaları ı l~ yakılmı-ıtır. • llC'lçika 1'UZcteleri, l>ir Fran ... ız Jııgillz filo ıı .nuıı ~arki ~,un Ü reşe 1 ll "fllıı•ı 'Q.~" 

Fornehu ha\a meydanına yapı· Akdeıılze ı;üııclı> rilnws i ve ~Tıı;ır<la. Yakın ~arktn, Balkanlarcla i K A D ~'i'd 
lan hucumlar e ... ıı-ı ... ıııda. lngif iz ha 1 hiiytil< bir nsuhi)'Pt hUl{(lm sUrnım:i kC'yfiyetiııc hilhassa ııazan h. areket ettı" SA I' tc~~· 
ça km·,etleri. eh.ha "idrletli bir mu cill\kati cellıPdlyorlar. • rnası nıı t ~ıı-Jr4· 
kavemete kar .ı ko)mağa mecbur I Htnnclartl gazetesi. czclimlc, Çeıııherlnyn tnrafınılaıı s1i)lc- 1 Sıne ,.,ıt~ • U ı' 
kalmışlardır. Fa kat huna rai!men nen n u l k u ıı. ılc ın ok rn i cle\'lctk ri ııin ga rıı ı•cphf'~iylc :ı ı ılrndar < 11

''' lıım/ı 1 
i ırcidr ), ı:ldiıılı , " o;ct'.l·: ~ ı• t ; ~ ~~tı 

esaslı hangar üzerine liizumu ka· ı olmadıl•l:ırıııı '"' knıi lıarekiıtııı, lıaşka taraflnrcla ı c'l'c>yaıı yapagı birliğinden Bahri Kınacı .. ,.; H ı c ı . , 1 r111ıı 11 ~ıı:ç ~· 
dar Yakından cliırt lxım\Ja atılmıs· eılet•f'ğiııl gfü:tl'l'cliğiııi süylenıektedir. vardır. i ııırnfıııd:ııı 'G•'ına ot t. btı 
tır. hunlaıııı ı;ok riddi Jıa~ara .;.. 1 ::\'imıw \'ıııı den Daı: gazetc .. si, Homa'nııı. ,\k<lf'ııizıldı:i in- Dıs ticaret dairesi reisi Servet i l"k l ltıint 
hcb olduğu mulıakh.ıktır. glllz Jilosıııııııı tıık\' İ,\' CSİllİ f ta1~'8Yll lllİİtl'\'('l'l'llı t<'liıkki l'tliğiııi Berki.o hareketinden evvel tak:ı•; ii" Gene 1 (. ~ İ\:i 

~} ( • l • f 1 t ,_. . 1 J' 1 • ' • l 1 ' l • .. Jı'mı't.,d c1"1·]<et1'11de mes"' il Ol U ı Co ~ f 01lı•11111 ı' lı, • ı, man c cnız tanare erı tura ın yazm::ı.c a. ,,ııtıoııa ,ı' g<' gazetesı ıı-;c, :-.:nn· cı~ p,u ngııız 11111- ... ~ ~hl m " :; - .. u:ı:ııı ı;ıı "' U 

l 
dan herhan,gı lıir 111:1)11 dökülme l \·artakiyetsizli~iııılcn SOlll'!l, harbin lı:ışl\a tar:ıfn ıı:ıl<lc<lilecrı. ve şehrimizde bulunan bazı Ma. nı,•r~n~~;~.Jl'Sllllll 111;:~1::rı11·''1 ~i bçı' 
ameliyt•sınt• te~C'bbıı-. edılmesinc ğiııi, ııılltıerildı>riıı yeni lıir SnHlıılk ı•ppJıcsi kııı·ııutlc ar7.u~uıı- car tüccarlarını kabul ederek gö. • ~· 1 ıı•• · r r 

Aııl,anı. 4 (<ı. o.) - .Maar;f mani olmak ınn:._,adile, Alman Fri- ıln lııılıııııııaları ııı11htemel olduğunu ı;iiylcıııektcdir. rüşmüştür. !! .,,.,inıJifit:-'lıı A tıJ• ı ~ ı.1 t'r 

in1tihan günleri 
tesbit edildi 

M 1 ~ ld İi 1 ~TA~HLJl,D , 111 ııır r-J ~ ~ 
vı:kaletindcn bildiriliyor: 7.0n ada. lan tiıcrındc de lngiliz tay- Pllriı? ,

1 
(llıısıısl) _ Bu,,.;;1.1 A f A • a um 0 uğu üzere heycti.

1
~: !5 1 11ıııtıh"' 11ır f t 

1\le\·c•· t .,.. b .. . 1 kt 1 k f 1 1 ' c;u merikan e karıumum·yeı;i Al- mı'ı: Romanya ı'le olan tı"car·ı t • ··itcrift.,•1'' illi ' t 
•\ " \._ ugun ışeme e )arecrı e , ı _ uçu" arı yapmı~ar-. ltalvnda 8ivasi hareket olma-

10 
·\in•· 11''·' ·~ bllıllı1aıl ir.:ıt .han taıı·matııarnesı· d J> f ı L f ı J J manların bu sene içine],. kati bir maslarımızı genı·~ıetmek ve mı·;_ tı .. ,üfl'n ı E t 

• · - ır ... >1,1 ~1.gı ız ".e .. · tayyare erı, mıo.tır. l ne-ı'ltc·renin Roma elrı·s·ı ~ - " ' . rıııı• c ij ne g· re ]Q''9 ınAo d s 1 ha . . 1 d 1-' nd ~ " ..,. netice elde etmek iı , bütiin ba<lele:>·i kolayla-:tırmak ı·C"ı'n Bt"ıl · . MA 
o .,.., · .,~ er YI 1 zı, ezcum.e · ! t u ... -.ıın eıl \e ıı en· musiki bavramına iı::tirak etmek • :ı: ~~ 

ran de\·re ı' nın imtı'han gu''nl"r• h b d \1 1 t ~ - gayretlerini sarfeclecl .rinc i- rPşte mu"zakereler ''apacaktıı· AŞK ve ·1~ ~ . " " urg araıın an . man ann _a_ç .'.~'l üzere I"lornnsava gitmiştir. A ~ .. J i ,:ı ırJ·• .. "','1 ~4~t. t·•sbı• olunmustur t 1 k l ı d ı~ k nanmaga meyyaldir. Romanya parasına yenı· bı'r kıy. ,,.. 
" ı.. "' • a e. Ş e ar::.ı a-n.11: ar ır. .~uyu· merikan elrisi \'ilvam Filips dC' -Ort:ı okullarda d<!rsler 23 ma.. m kt d J ı t ı t " J Birçok miişahitler, şiı .. ::i nis. met de konulacaktır. Servet Bı:r. · ıt. ~ l ıı !ıı· ı ar a m~ı ız ayyare en ara· Floransada bulunmaktadır. Ken~ b k b' • ·a ıı 11 d :: J,ı>\\ ' ' • l\I 

1 ı"' ~ti' 
''IS nl'J ~mbe ~·ıha.hından ı' tı'ba.. ' d ı h b" ··k h eten ya ın ır atı e 0 an a - kı'ı1 Roman}·adan afyon kongr~sı·. •• • :'\ ,."'' 
.J r - ..,.. _, ' ım an ı;cct' y:ıpı an . u. uyu· a· disi buglir. Reisicumhur Ruzvel- ... :: J .,, • 11n"

114 
...... ıı· 

ren kesılmiş bulunacaktır. 27 rek ti ı ı '- k nın istilası imkanını derpiş eyle· ne i"'tirak etmek iiLCre Cene\"I C}' C • o'" ı~t11 ıı ·e er e lltl " lllC ;ı, ııı;11ır ayıp tin Va ti kan nezdinde ki şahsi k d' 1 B h k Al ~ ;: tıırarındıın . ı ,,,ı t~ ı mayıs pazartesi günü bütün li h k d ı t me te 1~ er. u are et . m~n- <>idecektir. Dii!er heyet <ızaları :· 11 ıtt· :trf b 
• \'C a ... ar ay o unrnamı~ ır. murahhası ile umumi \'azi'-·et l t \t ı k 1 " ., ::,.,u ·ıııı .. u:ıt ·ı···::::rı ~t .. tı 

selerde bitirme imtihanların. J ara 11 ~.1 ereye tarşı gen.1~. mı · da Yugoslavyacla bazı t ın<' .]ar 1ı1· · ••• ••• '1d' başlana('Rklır. Orta okul clı>mt• m~ı:ı~ nıı: ı ~ı\.ls.\ ıt. hakkında bir ~örüşme \'apacak· yasta hucumlara ge:jmek ıçın ye. yapacaklardır •:::=::::=:r.:···· ~ki 
imtihtı.nl.ırına 28 salı günü ,ba - 8toklıoJ111. ı ( \ .. \ ,,> - Nof\'~ Tc1· tu-. ~ . ni üsler tesi!>"" c!tme~'imklfııN ve , ....,.~-=-....,,..,....,,..,....·....,.,·~ ..... ----................ ..-. . ....,... ....... --- 'tab 

,,ı t ajanısmın lll·~rcttlğl bir notada kt' ~ ı 
•• ll..lla,h • :ve o gün türkçe. 29 l'~ t - T ,,,,.,.. ... , hU" 'lA-..~ • .. ııılıı jt['-"ıd~c"ı ınüc~- İTiDAL TAVSiYESİ rece ır. - • t '.l1Drt~mıa111mımıııınıllitııt\""llllllliWIMIKlljaıLii ·ı ~t i.~:lı rıamba tabiat bilgisi. 30 perı.·em. • l\<;!w ITIJL ... il ~· .... • Ayn·i· ır.ii.~alıi.llerin za~.nettik e: oı!ııırnıııliııııı •I ıılım1111iln!HllRl!tnıınm:i' I! • m ~ı u b"~ 

be matematik. de~lerinden im. J k!inln ilk safh:u;ınd:ı clılc eılilcn Vaşington, 4 (A.A.) - Ha- rıne gore. ltalyanın mudahalesı M eınn 16 t;jl_ 
tihan yapılacatktır. Eleme imtı- n tieelerln dcıfn lıi r iııkısar tevlit et- vas: bu vakayile ayni zamanda. vuku. Bugu·· n TA K s I il ıı& o ~Qt~ 
hanları netıceleri 4 haziran sah Uğl, fnltat .Norveç ınilletıııln mUttc- Ruzveltiıı matbuat müme&sil - bulacaktır. Bu hal medenı mıL söZL '\ \tı 
sabahı talebeye tebliğ edileeek- tiklerin nınru?. lmlJı~ı nıtışkUll\tı an- !erine vukubulan beyanatından Jetler için gittikçe büyüyen bir · .. . · E Ç 
tir. • Jamağa gıı..\ rC't etllğı ltoydolunmaltta- sonra Ameı ikan mahfellednde ~ıı 

Orta okul sözlü imtihanları 5 dır. Amerikanın Roma hiikiımetine 
haziraııçarşamba gUnU başlıya~ s,ırıhıycttıı r Norveç mnhfellcrinde itidal tavsiye ettiği ve Amerika. ITALYADA OTURAl'l 

AMERİKALILAR cak \'C 2 cuma günü bitecektir. Norveç kıt tııı ınııı muhariplik ubnl- nın ayni şekilde teşebbüslerd( 
I..isc bitirme imtihanlarına gi4 yeti bııl.f 0 duğu \ c son Mdıselcdn lıulunmaga devam edeceği ka- Yaı;ington, l ( \ .. \. Sumncr 

receklcrin adları 25 mayıs cu4 Norv ç millvtınln '<' lıUkfımetının mü naati hükiim ııürmektedır. \ 'els, gazetecilerle yaptığı goriı~-
martesı· sabahı okullarda 1·ıa· n e- cndcley dc'l:nnı e tmek husıısıındakl - J' 1 b b · . h be rnede, Philipp,in Homada yaptı~ı n ~ dilccrktır. Lise bitirme imtihan4 azın ııı hl!:hlı· vr,.hıı. znyHl.ıtmadığı .unun a era er, ıyı a r a- gürü~meler<ten ·onra Hom,1dan Bae>,, Rol de ·. IHI~~ S ~ U il' . ııı I' ı ~}' 
larma 27 mayıs pazartesi günü beyan cdilm<'klcdir. lan mahfellerde hakim olan ka. hir çok ineli mahiyette haberler '" t.aJ 

11 11 
• -rııYI 1 111 •' ı '· "'~ 

ba~lnna"ak \ 'C lf! llazı'ran pazar· ~tuı.ııoım, 11 ıA. \ , ı - Artonb1adı:t naat Amerikan cliploma!lisi tara - 11 1 rı 1 
q "' •1 f t . k ı;(elmektc olduğunu ıiylemiş ,.e :) >:a-~oıııııı <'":.ırı'ngi.:: haıal\haııc c ıırccr" ~ 

lesi "'UllÜ niha.vet V•"rilecektir, gnz<'teslne Crongdaıı bildlrllıyor: ından talyayı ıtid<:le sevketme · l , ılllı< .1 ~ " ..... k d · · f d'l 1 · M tal\'ada otur~.111 Amerikan \'atan· r•iıw_,·et vak':ılıırı - lnsa.cr Jw.'Tclt; ,, 1 ı:ıı 
Bıı 1· n1 tı' lıaıılaı·ın nctı' celcrı· 17 it." .. ;arvl nıınt.ık,ıınn a şıcldetli bir ıçın !;ar e ı en gayret erın uso· · . 1 ı·,·ı" • ... da~larına l talyayı terkiçin henüz J 'o 
.ziran pazartesi günu" ta.blig- eclL muharl'hf' <'erıynn ctnıc-ı.trdir. Alman lininin sarih bir vaziyet almasına \'<.' lı{'Yl'cnıı iı;inde lııral<arak - spaıı. " - • . C'mir 'cri'm ıniş hulunclui{unu ilii. · ı ri 
Iecektir. Lıse devlet olı:!unluk İlll !ar şehrin cenubu şarhlslnde geri pUs yaramıvacağı ve Avrupa ışlerile 111 uı:ıi ki, zey ~ fdCıtl e · . 11, ~ r: ve t")'l<'mi-;tir. tıı · 
ti hanlarının fr-n \'C ~-ıebı· vnt ı.0ı.., kUrtUlnıUşlcrJlr. alakac.lar görünmemek istiyen 1 r, t ıı ııı ı ı - '-"U J "' gııgiiıı -.ıı:ıt 11 ele l('llJ:İ .t 
larınuı tür.cçe koııpozisyon imli- lltllttccıı,ı<.'r ı:;örünll~e göre .Nan·lkc Ruzvelt idaresinin bu arzusunun Yugoıılavya hudu tlarındn .,. 
hanları 22 hu.ziran cumartesi, e..; kar~ı hnti bir ııu um'\ geçmek tçln bu tescbhüsleri zayıflatacağı. hat tedbidcr alındı Iİ l!!i!!ll,;!ım':ıllf,1rı'fül!lı!~!lll'ılf IW'!ıll Jl'ıılllfifü~~Ufillll~!~l!-----'k-·;;; 
debiyat kolunun, edebiyat \'efen taJ.,\ iyo kı'alnrıııııı gelmesini bekle- tıl. hiçe indireceği merkezindedir. _ 
kolunun mntcmatik gurubu 24 mcktcdlrl r. Pariı, 4 (A.A.) - Havas: Bü. !!I 
ihaziran pazartesi, edebiyat ko~ Groııg, ı (,\, \ .) - Askcrl mUtte- Amerikan efkarıumumiyesinde tun gazeteler, Ruzvcltin beyana •• UJIJl lij"~'~[~l~!lil~Ü~ll~iı.ım:~!n~~fl!: - n"tfl efl 
l f 1 Ö 

hasıl olan kanaate göre. İtalya tını ve Akdeniz havzasında bir ~ !ll!r.!ft!lllllll!llıl!IMP.!!f-'l!l'Jfl~)~ı d.., 
unun eıserc ve tarih, ren koıu. tık m:ıııfr ıcrınıle ğrenilulğınc göre .. r kı . . k . a ~~ U G O ı~ Beyaz per avteşlı 

26 
• mutte ı er ıc.ın A ·denız e ve 1~ 1 ·ı· f'1 t ~ ' h~ziran carşamba, edebiyat Namııos, Alnınn lıombnrdımanlnrı bu 1 ransız • ngı ız ı osunun ecem. 

l 
Adri}·atikte her an pe~ vahim h · ti k d t k M E L E K coknun tnbiiyc ve matematik, llnınıu 1 e ynranı:ız bir hale getirdik- muunu e emınıye e ay e me • 1 ve 

fen kolunun felsefe ve tarih gu- leri tçın tahliye dılmiıtir. müşkülat çıkarabilecek cidc.li bir tedirler. güze 1d1ZI 
tehlike teı;kil etmektedir. yı E rupları 28 haziran cuma gUnU Bununı..ı bcınbtr Norvcçın şimalin- Populaire ~azctesiniıı diplcma. ~ı· nemasında c 

yapı!oc:ıktır. de rnUtte!iltlcrln mcuılcrl :ıarnr gör- l>i~er cihetten kongre azasın - tik muharriı i. hal ya meselesi ii. - N 
. Şdıir ilk öğret.men okullarm- mcnıı tır \'C l s \'üç d,.ınir madeni yolu dan hircok kimseler, Norveçte zerinde durarak, İtalyan matbua. \' 

1
. v · A N E R Q M A 

ı 2- . miittefil:lerin u<•raclı: ı muvaffa. 1 ıı < a ı m yıs paznıtesı giinü dcl's miıttc.ıılılerın ııblulrnsı nltındadır. " ~ tının müttef\klcı aleyhindeki !iid. 1-.ıı<lr' 
ıc k · ı 

1 
''l 1 • kı}·etsiılil>in lıiitiin bitaraf mem. 1 . ·ı · ııı'll " r c~ı ece<, ,) ınayı:; cuma gü. 1 Botni l«irfozının ııuzı ın eı· nıediğı "' det i ncşrıvatı. yal ·ancı cıjaııların ı 10 A 

P,il sözlü imtihanlara başlana- mlidılctı;;c b•ı yol ınUttcfıklerln 11hlıı - lcketkrde hissedilen cmniyetsizli Sloval:yada ve Dalmacyada sar. GEOıt<a:s lı'L.\:\l.\.\''l' ''' !). \ '<'ııı ı cı• NA 
'<'ak ve 20 lıaı.iran cuma günü bi- knııı nllındn kalııcaltlır. ği arttırdığı merkezinde olan !ettikleri şiiphcli faaliyetl"r, f:ı. ııdl-. lı iı· "' 111·c!t<· l<"

1
" '"

11 s G 
t •. 1 1 t • kanaatlerini saklamamaktadırlar. N ın ece { ır. Aynı mnlıfclk·nlc kayu,,dlldiğlne gö _ şist şeflerinin meclisteki nulukla. y A R ı G E c E o E 

Bu suretle Türkiyedeki bütün re Alman donnıımnsının Uı;:te biri iın· rı ve daha az mal(ım, fakat daha 
orta öğretim müesseselerinde ha echlınl~tlr. kendi kendilerini batırmaları cm. vahim diğer bazı meseleler, beyaz r1c•cı.tır. r ,111 11 

haz!ran nih_aye.tinde her türlü Askeri mahf ellerde beyan edil- rini veriyorlarmış. sarayı Musolini'nin ani bir karar l•'rn ııı: ı zra fil 111 i tu ı' tli ııı t: < 
1 

1 
ıı 1'11 

' 11., 1.,·I• 
imtılıanlar bıtmış olacaktır. diğine göre. mtittefik1er hava ve İngiliz radyosu, Norveç htik(ı. vcrmes'nden endiıjeyc diişürdü. t•ıı ""

1 ı 111
11 

' 

--- deniz harekatına gittikçe artan meti tarafından böyle bir emir ~ünü, Am::rika elcisinin Duce ~ 1 
1
1
1f1 ~· ı·t .1 • 1~ ~I E'l'I :<il •1 

.\ !{S · ~ ';..ıe l'İ - ıtrıı 
1

~ ~ 
müttefik kuvvetlerinin en şimaL bir c:iddetle devam edeceklerdir. verilmediğini bildirmektedir. nczdinc!cki tcşebbtisii ve Va!öing. ~~ll,..1 ~1 ' n 

1
' <• ı • ı , • oı·H·c·t ı· ll!!.I ı r. 11

"" IJ "ll 1 ııııı ti 11 
• 

de bulunan Narvik mıntaknsına ·ı tonc.laki İtalya~ elçisi Coıo"nna. ~dl~ik~ijnı, .... llu ~Un saat 11 de tcnz " 
... . Norveç B~~kuma~~anının 1 Narvik ku~atıldr S V 1 C h . . 1 ı:evkedılmeleri ihtimali kuvvetli. cmrı ycvını sı nın umncr e s ve um urreısı it 

::~/\°:g;~=,~:k ,~:':ı'!:,ı~;~~·k:~ p,,.;., b ( R•dyo) - Nomç k•- rnd~::";;~,~;k\~·~;.~ •kı;;:,·~:~ ~.~:;:~tl~ür:,;,;;7; 01~.~~:~'1;:~~ • nM-lmMI!, I~ ~.~ ~ ımıı. I~ ~ mıa s 1nd~1 
bUyUk hedeflerinden biri buradan taları baı;kumandnnı bugiin bir radan ve havadan bombardıman maktadır. s A R A y s 1 nenı "' 
ancak birkaç saati ık mesafede emri yevmi ne~rederek Norveç edildiğini ve mi.ittefik kıtaat ta. :Muharrir diyor ki: Muııolini . • ... ııcı·: ( j ii

1}i.> :~~{~ =" 1 ıt 
bulunan lsveç demir madenlerini kıtalarının Almnıı işgal kuvvetle. rafından bir cevirmc hareketiyle şimdiye kadar gayri muharipliı~i ; 11-iulonıı huı;ıt a ıı ha";'ıt dolılııı·a ıı -.l'Y',

1
•
1

11 ı n ol"" (, '.1
1

1
1

.ı ı .. t i 'f 
ı f k · ri karsısında ı;onuna kadar mnka. ld t t · " • ·fi • mu ıa aza etme tır. ku~atıldıgıııı haber verme~tedir. e e ·ı bırakmak ta~avvurunda ol. ı ni ,\oı· ... ı\lkı-;; lı .\CH'. ... , •• lıı•·.rı·l' 1 

. rtıık l'I c}'1f:'. 
Bütün bu izahatı hülasa etmek vemet edeceklerini bildirmi~tir. Müttefik ve Norveç kıtaatının rradığı cevabını vermiştir. Fakat 1 · ııuıııın t•ıı ':'ık, ~ıı ';'C ll \ '<' eıı 1''' 1'..TCE 13~ 11::1 

lıizımgelirse denebilir ki simdi florvcç yaptanh·ına Oılo irkGi..ıı umumiyesi. Norveç başku. s~atü:.Co ne katlar devn:n •. edccek. , GARY GRANT ~·e coNSİ Jtu, \il 1 1 o 
cenubi ve merkezi Norveçt~ AL rad~·oıuyla verilen emir manc.lanlığınııı kat'[ mutabakatiy. tır? Burnsı mnlfım dcğıloır. Bun. uıclı 'C' en " z d 
mantar, şimali Norveçte rlahi müt. Pnriı, b (Huıuıi) - Londra le yapılmıştır. Ve miittefiklerin dan dolayıdır ki, lnt;iliz V" Fran. Ask lllRCCl'alııı·ıııııı cıı g A amı 
tefikler daha kuvvetli oluyorlar: raJyosu, Norveç ticaret gemileri N orveçteki rl~nlarının terki ma- ı s•z cmirall klnrı Akclenizdc l:nzı G.. .. Adam r 
mütte(iklcre ait olan işgal sa!rnsı kaptanlarını ikaz ederek, Alman. nasını değil, b:.ı planların tadili tedbirler almışlarclır. Ve Yugo:ı. orun meye n . 11 ... 

ile Almanların işgal sahası ara. !arın elinde bulunan Oslo radyo. manasını tazammun etmektedir. levya, kendi hudutlarında, aynı ,. ı.;:ılı'" 0 '
1

1 1.1 1 

O d l'd R • t d h k t t . t' t~ .. '<' \ A ı:. ' sınd:ıki temas mevkilerini şimdi. su \'3!Utr.siyle verilen "Gemileri ester a a ve oeros un ccnu. arz :ı nrc e e mış ır. r .. ı ·· rı 1 ı •ri ıulı' ıı • nl ıııı. ' ' 
] 'k k •• tt · • 1- t'' • ı · · · · ·1 huncln müsademeler de\'am et. o · 1 G ' ı·n nı;ızc·n s uz 

11 111 
l •ıııı. J' t ı atı sure e tayın etme,: uatır. emır erının yerme getırı. cuvrc gazetesın c, enevjeve roı·l:ıı·. (iıiı·ii nııılyc ıı l\ .. ıkl11r1 n .,.u·ı . 1 . ,ıı' .. 

milmkün değildir. Bunu b:1ki İn. mesini bildirmiştir. mektedir. Tal:~uis. İtalyan mali mahafili. ~ • ",; 111 , ıu·aJ;. taı .. 111 
• ,. ıı:ı r!' ':

1 

·ı· B k'1' Cemb 1 ,. ı...: o··ıı; ' ld· ·· .. Al 1 S F b U U !.i • E' 1 'k A ., ·ı · · .. • ı ··ıır:ı ' t ıf'I 1 
gı ız aşve .ı ı ~ er aynın L'ır 6renı ıgıne gorc man ar, tavanger ve •orne tı, ç ne nı'l, ır qı.' me~ır:a ı c. ı~ı mu.

1
.:~ llthctı•n FOl\S ,Jt "H~•" ' ... on ı 1 ~ • 11 ıııllt 1 ""'"""'""·•ı:•· 

hafta sonra Avam Kamaras·nda Oslo radyosu vasıtasiyle Norveç defa olarak tekrar bombardıman ı asch:tl:r ıdamcsıne clbırliği ile _]:- Bu,...lln tıant 11 de te ıızıJAt ı ~ 
vermeyi vaadettigi izhatt"Sn ö 1 re. ticaret g rr ' lcrine, y:ı Aloın:ı lL 1 edilmht:r ve tayyare kararkii.}ıla. trırft~r o!c!u'tl-rf1•, r.ii:ıkU İta!. n ~nnr:ıınıı:nı•r.ıınr.ıxıı~cuıtıMıııwıı!ııı:ııııuırJllHll-~ !!~'Jı' " 
neceğiz . · • m~nlarıııa ilti::a etmeler'i veyahut nna ait binalar alevler içindedir. 

1 
) anlnrın, eiılcıt;!< Amer:k~c:!a:ı I • .lıtııLll ıiıılııhırı; fi J!!ı1lf,l!!h~ t!ldMt,ir:ıııın · .,u 1 

' 
11 



s p-'"OR-·-·ı Ankaradaki Mllll küme maçlannda GençlerblrllQI 
liab~~-~~.J Alfayı 5-3, Muhatızgücü Altmorduyu 5-0yendiler 

-- - - ~ iT a~sim stadında yapılan Demirspor 
- -il 141C11.'1] Beyoğluspor müsabakası 2 -1 

-9- ·- Beyoğluspor lehine neticelendı 
le Emil uzwı ıüren bir görütme 

t~ 
ıonra Emil günlerce 

~~trL ~ç~ıini kontrol 
-ıı~ ~çıleri ve lWıçıvan. 

ya~rfk o &"•ki har•,ttlnini 0 "\""" :ı:ı 

po::~ ~a:~;.i~::bidtu:!::;:r. Mektepliler şampiyonası final inde Ga .. ~ tt:U 01-r.ak onlar~n ipu. 't ıa· Ye. çalıttı. 
ıç hır şey öjtrenmiye 

,;$;btd~l~dı. Bot yere va. 
ıycrdu Çünk' - k 

du .. Nihayet birkaç saat aonra 1 t Bogvazı·ç·ı 1 1 berabere Yeıil İskeleti eline geçirecek, a.. a asaray"' • 
zıh haydudu tehlikesiz bir hale 

ın . u çocu -
dıı. S uhtelif yerlerden ~
ıı.bçıi 0: hadise Lüksem. 
l\iıı ~ cereyan etmiş ol. 
bııllh·ı 1 de yi::e oradcı bir 
4ı ı tceği ümidine dü§-

•akacaktı. Bu 1ekilde yalnızca 
Baron Monlccndan bir milyon 
alril"lkla kalmıyacak müfettit Go. 
darın bahaetmiı olduğu üç mil. 
yonluk muazzam ikramiyeye de 
konacaktı. Biitün 1.r.:nlar artık bir 
saat meselesi olmııştu. 

~; ç~ltıa&onra. }çullandığı me
,"tat he ıa aırdi~ini ıördü. 
~bir i r ne Pahaıına olursa 
.:ıbu:~u tide etmek lazım. . 
~l~ aydut da hiç bir iz ( D~ıhn ı·ar) 
0~ Yt .k~dar mahirdi. Ma. -------------
l'ıl\ to •ane !CY birçQ : ço. A . d foto v af ~,Pal bir kadın vasıtasi- rşıv e gr 

~lıı ''""'.bütün bu haydut. 
'•!ıl İskelet" ismi ile (Hu~ tarafı ., ~ .wuctt ı 

• t l !Uğilnde bir phlnı da tek&lr eyliyebil_ 
• r"-u• 0 duğu iAi. Bnndaıı a .~ ıu k 't , ll'elidir. 
~ d'ti rı açırılan her aile. ..u1ıv fıllmlerini ~ın,.k Uzerc kuL 
~L ~il 'tat istenmekteydi. lnnılan blr Çok tUrlU makineler var. 
~'<ıstı bu çıkm~zı hillletmi. dır ki, her biriain l<endine mahsus 
'· u. ~ha. "" . muha&&enatı vardır. 
~ 'tııl t k ı ., b. · Herkesce malClm olan "Leica,, ııis. 
) ı.. 41 ı.· s e et ır ın_ temi bu hizmeti ltlylkile görmektedir. 
1ı11;._ b.ı.ıır kildın mı, erkek 

~ llılr4i? ır teşkilata verileq L Müteaddit ve, hattA, en çok mi.ıata... 
t mııı tatbikat usulü budur. 

\ t •t~ltf k ld Amerikada pek ziyade münteşir 9-
t ~tıtt Se ın verme te o u. lan ve bugün Franııada "K.odak,, ile 
~t ,~ bnsovör caddesinde ~·apılan "Rekodak .. uauıu.ııu de kayde. 

t u ismi tanımıyor, " 
ıın r ğ kt l delim. Bu usulde kayt makinesi 

da t ~'atı a men me ul ar .Machiııe ıi'eııreglııtrement), aeaaiz bir 
iL ~ b' oluyorlardı. §te motör sayeaiııde otomatik olarJk ve 
'İ u.. ır sır idi. 
·:. tii bUyUk Wı ıüraue iılemektedir. Yapı-

Ankıara, 4 (Hususi) - Bugün lerbirliği • Altay takrpılan ara-
11 M~yıs stadında milli kiline em.da o~dı ve GençlerbirliJ.i 
deplasman maçlarını yapmak U- hlkµp b~ oyqndan 80~ 5--;.3 
zere ;ehrimize ~elen Jzınirin Al- g~lip geldi. 
tay ve Altınordu taklll!1a;ı .~~ lliiaci rnüaabakayı \luhafız
müsa.bakalannı Genslerbırlıgı, ~f:lil • .4.ltmordµ takınılan yap
Muhaf1~ücile y~ptıla.r. tılar. l\luhatızgücü bı~ çok 

Müsabaka saatine kadar stadı g\\f.el oyunlanndan \lirini OyJll -

binl~rce seyjrci doldurmuştlı. rarak ~tqıorduyu_~ ~l~ 
günün birinci milsabakıtsı G<?nç- etti. 

U.~oilu~por .. Demi t -- ~ ·; :ı 

lıir i 11 Zirhnda Emil her. lan iş, yalnız \•eaikalan bir deliğe 
t it ı._Pf.lltu elde edemedi. ıokınaktan ibaret kalıyor. Veaikalar . • 1k ~ak'k 

~.'Ye Q\an UinuvJr ~ 16 mın. g"1ltllA'Uıde, yalnız tıır aır• Ank~qan Demı1:11por. Fabp. ~kilde kazanıyorlar. i -,.-; ı a 
ııı~ :J\ı'~~ten usanmıştı. Dör. delikleri havı 30 metre uzunıugunda kala~cu._ takımla:ı:1l~ İstanbul· SQIU°\ .,1dan inkişaf eden bir 

Cf4ııi~ ~ron Monleon tele. ~ir tillm üzertnac tntjb~ ı:qi!r. Filim dan Beyoglus1>9r, Şışlı, KurtıµU§ Beyogluspor aknunda Ratk.lif 
~.6 ~ele evine davet et. makarasının tıacmı orijlnaller maka.. 1 arasında .. yapılan depl~~ı 88.inbinodan a.ldıfı bir pas~-Be-
~~~t t. muı takril>tn ~~ bif4ıe muadil- futbol musabakalannm ıkmci voğ:lusporun ikinci golünü"- ..ı-
"4 uır rııa hafta karşılaşmalarına dün Tak tı. Ve birinci devre netioe defit-
~ lo taksiye atladı. Yir- dir. sim stadmda devam ~ildi. meden 2 - ı Beyoill'Ç9r lehine 
~İtı nra Baron Monleo. Fotoğraf bUrosu için 16.zım olan Dünkü mü.sa.baka Demirspor • bitti. 
~Ptıf tadpcsindeki kona_ ıunlardır: Beyog-lusnnr takımlan arasında tKfNCl DEVRE: 

J~ı raJıyordu. Baronu 1) Suret cıkaracak makine vo te_ :ı-- ~ De · }111 ,....,.,l•L 

~"il :ı ı ovnandı1 Maç u.atine kadar aa- a. mµ-şwr ~§f "'1'!iil ...-YQk bir sabır•ızlıkla ferruatı; 2l lndelhace llıttnifen eb'a'1- .. -~ d .. d k'k da Arif' gu" 
ıı " hayı üç bine yakın bir seyirci ı. çuncu a ı a m -

~ · "E.mlli ~örünce der - da fot~r&!lar çıit~bilmek l~in ag. doldurmuşlu. r.el bir şütü Beyoğluspor ~aled· 
~iıı fi~ tnor bir lci~ıt üze. randisman yap!\n makineler; 3> etlL Müsabaka. hakem Nuri Bosut sinin ellerinde. O~ birinci dev 
ııı:~:~ Jlt yaıılmıı bir mck. aız cp.m Uzcrincic okumak, rahut be. idaresinQe oynandı. ~mılar sa- reye ~betle d~a •ü"-tli gibi. 
~Uı Y~ be'" çeııeve {ecranl ..-.rı~d~}il haya aşağıdaki kadrolarla çık _ Bu arada Bambino çarpl.flll& ne-
~run okuyun şu kağıdı resim için pro~kslyon makineleıt mışlardı: ticeainde aa.katlanan.k bir müd-
·~' K~ il~\dığını iiir\W.. "Leica,, "-ıtınin~ llli14t~~·m 1"b- DEMİR.SPOR: det için müsabakayı terketti. İki 
Otd1ı~l ıncktµbu i'er ıib\ turateur) objekti1lerle l>lrleımeıi fo_ Hilmi. Gazi, Şevket - lbrahim, taraf da akm yapıyor, fakat gol 
""11-t ~ok kısa olan mek. toğrafm mükerrer çıkması tehlikeıL lbra~im, Orha>ı _ Salih, Arif, cıkaramıyorlar. Devre sonlarına 

~, Yazılı idi: o bertaraf fder. Arz mıUyası (EcheL Hakkı, Fqhri, Zeld. doğru DemirSPOflulf!.r. takımla -
~llııu2 .. k . . ba le {!'np_o•lUopı bir W1tyeden bir sa. BEYOCLUSPOR: rında ufak buı tadilat yaptıla:r-

.._ ""'l'hon ~of ::r::rmı!~7z ıa: niyeDln l>inde birine kadıı.r lmUdat Kridyas - Stavro, o;velek - E- ~ da neticeye müessir olıımadı 
t~ tder. Mııklne B<W derecç h~l!tlr. Ar. tı'yen, Ma-·Z•, Çıç' .ovıç' - Filip, ve müsabaka o - 1 Peyofluspo-s...t ıa- .u n"'ra 1.•1 vereceg· iniz b~Akt r ı • u ' " • · t' 
~:~oti Y;;ın~ Mektubunu. gMeı: !~in kull~ıl!!:'l o .r,- ı . a ~Jm - Rakfle/, Mesiııe~, Bt.pnbitte, run galibiyetile bitti. 

t tad, 5 aanUm~ı:e ~:ı;unlu~undadı~. ~ükrü. mektepliler maç}&rl 
l J,~ taddtsi 183 numara- Tehnll;E aah~Y{l tellllUlc ed~n. l ve °" ~ .

1
. bak Be •

1 
l 

tk! Si~ '~~t ismine yollayabi_ tatbikat ile daha iyi anla§ılabılecek ıv ti.sa aya yog uspor u • Dün ~ef ıtadll\da mektepli· 
··ı}' .... c Ut- günlük bir müh. ,..;., 1 lar başladıla.c. Bu ilk akından {A1' """'piv..ınıuı.ı final nıı•nları vru ıı oln.n) tafsilMa girişmiyece&-• yanız De · l J • +- ~ v-•• .:n:"T"ll!"' • ~ 
h. iti Redd d enı'z ço ıc- SPnra mırspor u ar- vuıyel.Ç yapıldı. ,.. •o . e ers • arşivlerin ikinci nUshalarmı muayene h•k' ld l h... ~ftk'k k 

neyi go"rmek um" idi • t 11 · · a ·ım o u ar ve ,.,..,ş ~ l a a· H-n\a ...... -"L. ... m....,iy><>tine bina _ 

~ etmek yahut tekrar tab ve ema ıçın d - 1 k d' _..:w ·- 81'......,.... " •-
ıı .. zail olur. İsterse • k lim ar Beyo~lusporlq an .en ı nı- en sa.hııya bUyülr bir .... Yl'r-ci top ne yapıldığı hakkında birkaç c e ..ç al · · h 'l "" ~ -

.,_ lt)ur.acaat edin. Fakat 8~ sah arı ıçıne ~psettı eı=ae lanmıa.tı. SeyiFcilerin ekııeriai ta 
-.,, l daha .ı;öyliyeceğiz: .ı l k d l B d " 

t~llttı'c• lcı ıniullerin rnüı - ıı Basit bir malömat (rensclgne. 'te, go çı ar.ama ı ar. un an lebeydi. 
eye ld . il sonra oyun miltevuUı biıı şekil H. PAŞA • HA"uT>t-YE LtSESl ).. varmamış o u - ment) için cvvelA fişler yahut. sıc ldı B . t ...,..,. . d Xl\.l 

"'11dc aQ"rdu··nu··z. t t a . u vazıye on ..-gıncı a - Günün birınci mıı .... ı.. .. 1rası Ü-• {reglstre) taerine dil>katle er ıp e. k'k k dar d tt' ~ -~ 
Y ·ı t k ı '' B 1 ava a evam e 1• c.üncülük i"in Ha'"'iVA Ue Hay -ı.. eıı s e et dilıni~ bir fıhrlst muayen~ o!unur. u lk' ta af d .... ıı~~ı f tl 1 <t. ~ .,-: "'-

U\i " ı r a .,..._. ırsa a.r e · 11 .. ......:...... li&11leri ta"' ....... ıan ara-
lllck b d f muayene neticesinde bobinin num~ra. .ı ed' 1 f k t k 1 .. "nde ~~ ~~~ tu u birkaç e a ..,e ıyor ar, a a ,_ e oııu smda apıldt ve JiauAa...-.uııJılar 
aonra •• ıı bobin lçludekl kllıenin numarası .. · lamadıkl d 1 ~ t'-r-

mueasır o arın an go "Ok hakim bir "''"'--ıan sonra 
1 anlJUllılır. Sonrıı. sehpa UJ,erind• duran k 1 N'h t16 :w U3~ 

d ..,. 11 çı aramıyor ar. ı aye mcı müsabakayı 3-1 kaıandılra. 

~~~· ·~· edi. Hakikaten ce. blr kıraat Aleti ~yeainde eld• ed en daki d ~ ~ 
ı~:!Ut u.. d d . u t te'·ra.r •Ab'o'" ka a Beyogluswr solaçıgı G. S4RAY _ unl!'< &'17\fJ-tl 
,...10 · ,.... uaaa c e er mı- vesil<a •·op quemen .. .. .... ı- Şükrünün bir ortaSmda.n istifa- İstanbul mekte~~piyo-

~ hu me"tup bende nur. de eden Ratklif güzel bir kafa nunu tavin edecek 'h .. müsa.ba... 
2) K•'aterek bir fayda arzeden ve ·ı Be ~l 'Ik J ~· "".! 

~t""' lt ~ ki vuru.şu ı e yog usponm ı go ilanın ı.. .... ıarn .. saati """"'diOi za.· 
t .... i iıtiyorsunuı hay. bir idare mecliainln nazarı tetkl ne )" .. tm - aff ld B ~~ r' •" •• unu a aga .muv ak o u. u man eeVi .... ilenie de heyecan 

~ ı, •lt\. di ne yapacag· ız. konulmak istenilen mUhlm bir vara.. arn}d Be -ı 1 ı J ~ -
, 11• in eı- en sonra yog~uspor u ar arttı. Müaabak& halrem Sa.mi 

... ıyıde bulunuyonu. ka. nıesell bir cıımiyeUD teıkU e bü' b"tiln ıld ı ... A ad' G-f'! 

~ ~, · t., ı..e d. · 
r... "ttd' ~ n ısıne cevap ya. 
• 11.lıird '&ı parayı yarın gece .. , ~ıJ· ~endi eviniıdc vere. 
\, ırırıiniz .,t> . 

~ı:t~t diy.e Baron Monleon 
d"~rı~tdı. Evimde mi? Fa. 
l\tliılu Qqna i!llkin yW<. Bir 
~ltr· I\: ll<>n hicliıeı,r kan. 
~ ~ı fevkalade bozmuş. 
~ ~z~rine bir de h~ydu. 
~) c lcadar gelmiş oldu. 
tt~ ~~.ne olur? Bana ka .. 
-..ıı .. •ızın büromH4fl cere. 

~}., ı. 
'ha}'d ,.ayır .. Yaz\hancmg' 
tı...·lt1'rı ut kendisine bir tu. 
"'4lt~. li rnış olduğunu anlar 

liu ~Yır mösyö Monleon 
~lilıt tıyarct size ne kadar 
r-ıı~ rac IÖrülsün pJydu. 
) 0~~abul tdilmcii lbnn. 
tuıı: unuzµn ~le geçmesi 
~ ... fırıattır. Hem ben 
~· h lıat çaresi aörmü. 

~ lıir~~ .. t ~t ~ . ıtırulJr-d~ aon. 
lı.....~clt~~bulY•nin dilte •t1J1i1 
.,..~ hu .. Y~.rnağı kabul 

a "1ti§Vo Mcwılsfm 1. 

s u aç ı ar; mu1.em ı · A,..ıköneyin idaresinde oynandı. 
mUteallık bir mukavele lçilı, t>lr PfO· De · kal · · k t "' yen mırspor esını sı ış ırı- Her iki takım da ~aya ~ı-
jeksiyoıı feneri kuııçılır. ;ıorlar. Bilhassa solda.n Şükrü daki kadrolaı-la çıkmışlardı: 

3> Hesap fL1leri için. ı,uçUk k.llf•- vasıta.sile vaptıkları akınlar. De- GALATASARAY: 
ıcrlll' 11a0&ıt Uzerinda iıtenil~n form&- m; ..... ...,.. 1 ı bi h l' tehl'k .... ~""""'r u ara r ayı ı e· Necmi • HaJil, Talit • Abid, 
da airaııdiımanlarıın yapuıJk ınllna. ıı· anlar gAL'ı'rtı'yor Halil Ah u t ı A4uı. 

"""$ • ı , A met • •"8 ilı"• .Y'-9'"n, ıaip olur ı Bu ~ın~l\Y!taı nıull"c; ol- Aııa &ıra Demirsporlula.rı da Muzajfer, Nuri., BüZ.nd. 
du!hl :r.aman gayet mahduttur). hücumda J(örüyoruz. Fakat ka. nnA AztÇt: 

o ALl KEMALİ A.KStl~ l .. ilnd DV\.::r 
e on e topu arnlyınd~ çok #~ff.· - $UrMg. ~rqi • i-

12.30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.311: Ajanı ve mıteorolojl ba.. 
perlerl. 11.~: M:~lk: Ç!tanlar: Rept 
Erer, Ruşen l{am, Şerll lçll, Hasan 
GUr. Okuyan M:uzafter İlkar, 13.15: 
MUzlk: Halk TiirkUleri, Miz Şenııeı 
ve Sarı Recep, 13.30/14.30: M:~k: 

KUçllk orkeatr,., 18.80: Pr(lg?'am ve 
memleket a&t uarı, 18.Qi: Jıl~: 
Ka~ık l'ro§l'am (Pl.) 18.50: lıl'.lzlk: 

Radyo caz orkeıtruı, tl'et İbrahiıq 
öıgüf), Sopr.aııe Bedriye TU.&ün'UD 
işUrlkUeı ıa.ıı: ~uP,~. ıe.•ı: 

Kemlg~et ~t. ty~ ·~ ve lıl•
t,orol~l ~""'rtı 29.oo: lı'Ualk: ~ 
ıuııar: Rqat lilrer, Ruten Kam, ŞJ. 

~ İj\11 ~~ 61!!1 ! - lMl\lllA: l(y,. 

tuttuklarmdan bir türlü i'Ol "ı· · O N det s-~...: M 
k 

.,. pıın, aman, ec • uun, u.. 
aramıyorl&P. Dakika 31. Be yoğ_ raf /erl f e.tiı, Niyfl.Zi, l'{ıutret. 

luspor kalesi önünde bir karışık- ö~na G§la~ra}'ln bir hü
bk esnasında. top ceza 9izgiei cumu ile başlandı. Birinci devre 
dahi.l~de bir Bey&ğluspo:ıt mü - tamamen Galata.sarayın hakimi-
4afiının koluna değiyor. Penal. yeti altında geç~ 1-,-0 Gala· 
tı. Demiraoorlular, bu fırsatı go- ~aray lehine neticelendi. 
le tahvil etmekt& gtlçlük çek - Devrenin sonlarına 11<>ğnı Ga.. 
miyerek beraberlik sayılarını bu la.tasa.ray a®lçığı BUlendin, ra.. 
:caffer tı~ r r-r . Jcip takım kalecisile bir çarpış -

,, • · lıl~lfYep Selıar, "·~· ı ma neticai~de ıP.Y~ i~dı ve 
KonUJma (Tarihten aaytuar>. Jl.00: mü.sabakavı terketriiek med>u -
~~~: Sıı~lffiılJ ~ludell !PUr~k!.M 1 Piyetinde kaldı. 
proan.m. Okuyan: Sadi Hopea, Ça.. IKlNct DEVRE;: 
~lar: J\efft Erer, a~ K.ın, Şeflf İkinci devreyi Galataaaraylı -
İçil, Huan Gür. 21.30: Müzik: Halk lar on kişi ile oynamak mecbu. 
Sanatkln ~yram ~cı, ~u~: MU.. Fİyetinde kaldılar: ve bu devre 
zlk: M:lthat Fenmen tar~ından plyt.. ba§tan aona kadar Be~çinin 
no reattaıı, 2;.30: M:emleke~ ı~t ay~ himiveti aıtıada geçti. Bojuİ!
n, Ajana haberleri; ziraat, Esham - liltP 94 UQü dakitEada Niyaai -
Tahvlla.t, Kambiyo - Nukut bonıaaı, ni.q lY~4tm ~fı~fü~ WJla· 
(Jllyat>. 2uı: .Ajana ıpor ııervıaı, nnı elliör4J1Ar ve mtw.b&~e. n-.· 
21.ee: KU&tk: CUband (Pt.) ıuıtı tic~ ~;tlmedıe.ıı t=-~ httral:l@fli!l: 
23.30: Yuımkl program ve kapanlf. le bitti. 

Malikjncpin ortasında, çiftlik, 
bir m.aut belde 'iol inkiŞaf ~t
mişti. Bir ailenin pn iki sene -
denberi mütemadiyen çoğalma_ 
ıAld-.µ baiiıL bir ~Y olmııvan 
bu uim ter&l'l'ki, benak güne-
şin aJtıoo~ kıım git>i lcflynayM 
bu efya ve mahli1klar, bunca 
hayvan, bunca ağ~. bunca ne
bat ve ıneyyalar, ııe büyük, ne 
şerefli bir kuvvetti 1 Bu mü.kem. 
mel eser .karşısında mazinin bü. 
tün acıları, bütün gözyaşları u
nutulmll§tu. İatikbal temin edil. 
miş, ve çalışmak için nihayetsiz 
bir ufuk açılmıştı. 

Sonra, bu iki sene içinde, Mat
yö, eserini tamamlar\len, Mar
yan, kendi de geıbe oldufu hal. 
de, oğlu Blezden dünyaya bir kız 
geldiğini Jörmek bıi.htiyarlığıµı 
duydu. Agacın dalları çatallan.. 
mağa ~lamfitı. ;ıwylelikle ya
mı Ç{lÇUklarmuı WC\4kları, öpür 
gün to~larmın çoculdırı, biri. 
biri ar~h sıra gelmek ,suretile 
genişliyeçek o\.,n bir silsile yola. 
Çllımli oluyornıı. v~ )far-yan, ou 
bir evli4Jm hala n~ büyijk bir 
il\tim'Pl ~ ~1.tıe etrafında 
toftluyQr{lq ! ıJim<li hcu- y~ ço. 
c4J{lan vardı. ;ijiFi ~~ olnn~
tu. Bir. JIMı mMtebe ~d\yoniu. 
Diğerleri ~e hen~ @l\>~ jfjyın,~ 
·1e bilm~el'di. MaFYıın oalan 
ner. ~ yanında alıJcoyamı. 
Y1l~ı'Tını ım}ıyor<lu. Çiftlikte iki 
üç ~l*ini tuta.bilinıe lçend\ni 
bahtiyar addedecekti. ôtekilt!rPt 
gitmele!1~@ f\qıcpden ~ olm~ 
tu. Bu zaruri bjr iı}~jHftı. ~ 
ya hJ1'.imiy@ti1 ~e~ ~1'\ bqyyk 
ır1'a ~s olunmµştu. Ve Oll\ID 
mükteeep Pir ha.kin idi. mez, i~i 
seneye yakın bir m~ttenberi 
fabrikaya. yerlqmift,i. Kardeş
ler,i de b~ka yerleri iatilaya 
gitmişlerdi. Madem ki, adet on. 
larda idi, lu~vvet te onlarındı. 
Ana ile baba da, her bir çocuk
ları doğdukça, kendilerini daha. 
kuvvetli hissetmişlerdi. Her do. 
ğan çocuk ()nları biribirlerine 
daha &iyade ya.kmlqtırmış, da.
ha .kuvvetle ~l&APıft.l. Her za. 
lll&I\ ~ ~ 4~4'YfnW1 kolay. 
lıkla silkinmiş olmalarını sev~i. 
terine ve ça.ll§Rlalamıa borçlu 
idiler. Ve bu defa, bu iki sene
nin sonunda, Maryanın doğur .. 
duğu on 'birinci evli.da Nikola. 
ismi verildi. o BÜll .Matyö, eiL 
t~ 1'eder ve ıztıraplardan bir 
kere ~ıı. muuffcu- çıkmış ol
manın verdiji ÇOikunlukla karı
sını kuca.kla.dJ. 

Şill\Qi, AA ~y\ık bir kızı olan 
Blez~ g~~ lnştanber.i fabrika. 
da, vakiile !YYl~i~in Jeıp..·eyi do. 
ğµrduğu -pavyonda QtUfUyQrdu. 

Din o Alf iyeri 
kimdir? 
(Ba~ tarafı 3 üncüde) 

Devlet adamının hafızasından 
bu cibi hatıraların siJinmiı olma. 
lanru kabul etmek mü,kül JÖrÜ.. 
nüyor. Fakat buna tağmen 1unu 
da kayda mecburuz ki, prop~an. 
da nezaretindeki faaliyetile Mös. 
yö Alfieri hiç de biraz evvel hah. 
aettimiz vaaıllanna uygun bir 
ceval> vermecti. 
Möıyö Dino Alfiyeri'nin bu 

faaliyeti, fa~zmin1 eski büyük 
Roma an'anelerini misal olarak 
alan doktrini tamamen bıraktığı 
zamana g•lif. 

Siyaıi tazyjtlin Bertin • Roma 
milpfetjniP. !Jle)f~~ ge\~e•ini 
intaç etpıe~il• h4'1Jl 4?1an vaaiyet. 
te - hcpıi dcğilae baıı - Hitlcr 
metodlanıun kabulü karşısında 
eski ve tf~m tt1'dir hür clütii
nüşfer: ne olmuştuı-? 

Ve itte bµıpn. !llÜtSıisi değilse 
bile1 bu değiıikliğin belli başlı 
yapıcılarından biri olan adam, 
bi~ pr9PHJnda ıubeıi vaıiyetin. 
de görünen Berlindeki İtalyan 

ai~ı,tinin iRJreşinc davet olu. 
nuyor. 

li'illıakika geçen sonbahardaki 
kabine değişikliği sıralarındıı M. 
Dino Alfieri, Vatikan sefaretine 
tayin olqndµğu z~~n bun4n 
yalnızca bir geçit devresi olduğu 
dü ünüldü. 

lki Romanın işbirliği ne olursa 
olıun vazife şahsıq temayüllerine 
uygun değildi. 

Birkaç haftadanbcri İtalyan 
matbuatının almı§ olduğu vazi. 
yet, M. Dino Alfieri'nin Berlin 
sefaretine gelmesiyle meydana 
çıkan vaziyeti daha az karışık 
göstermek gayretiııe işaret değil. 
dir. 

• f • 
t~Jyarım ~cıcıJq ıcfiri Alfiıri, 

ıs MlY1'tt :Ş•rJmd, P\ıJıJMc~I' 
ve 2() M•yısta it~ıtn~~ıini 
Hitlere takdim edecektir. 

Karısı Şarlot, lepiska saçları. 
taze ve şirin çehresile ~
rin pek hoşuna gitmişti. O Iia
dar ki, Konstans bile onu yan~ 
da.n ayıramıyorgu. §lrl{>tw.ı 
Mut isminde bir de küçük hem-
3iresi v3rd.ı. .Anneleri Madam 
Döviny, otuz yaşında dul kalın
ca, kocı.smm bıraktığı cüzt 1er
vcti topla.yıp Janvilc se.kllmiş ve 
bütün be.nljğini kızlarının tahıil 
ve terbiyesine hasretmişti. On. 
!ara çeyiz veremiyeceğini bilir
di. Fakat belki evleıunelerine 
medar olur düşüncesile, hiç ol
m!LZ$a hüs:qg ahlak ve meı.iyet 
sahibi olmalarına çalışmış, ve 
her nasılsa muvaffak olm~tu. 

Babası gibi müteşebbis, ça.lış
kan ve gayyur olan Blez, kısa 
bir müddet içinde fabrika mua. 
melatmı adamakıllı kavramış ve 
Moris için krymetli bir muavin 
olnıuştu. Ha.tta pavyonun Ble?.e 
tl\h~is edilmeaini ilk önce Moris 
iı:ıtemişti. ~ü onu her saat 
ya,rnnda bulma.ğa ihtiyacı vardı. 
Günden güne hovardalıkları ar. 
Uın babasının yardımına artık 
g4venemiyordu. 

Fıı.kat bu şırada vükua gelen 
ani bir felc\kf)t f a.l>rika sahiple
rini tiP.lffkle vunılnrnaa dön
dUrQi.\. }lir. !NW>a.h, ~işler hak.. 
kında Moristen talimat a.lınak i. 
{;in aJınrtımQ.P& çıka.n Ble.1, genç 
amirinin bir P.lll'<;la Tahatsı.ı ol
duğunu Konstanstan öğrendi. 

(Daha var) 

Etibanka düşen 
mühim bir vazife 

(.8(Jftarajı 1 inoide) 
Bahsettiğimiz müteha1111ın tet. 

lcikine sör. 1937 aeneıiain hazi. 
ran ayıncla it Banlraaının Kozkı. 
da Kömüriı'e ait kömürlerin to. 
nu 580 kuruta maloluyordu; Eti. 
bank'a ait olan kCimürÜn maliyet 
fiyatı en iyi aylarda 709, en fena 
aylarda iae 901 kurut idi. Anda. 
ki fark çok mühimdir. 

MaJimclur ki Zcmpld.k hav. 
aımda Etile.ıık tarafından itle
tilea macle.ler eaaaen Ereğli ~ö. 
mür firketindea aatın alınmı!~f· 
Bu madealer devlet 1e&"m4tyeaı ile 
t..-WI eden Etibanlup idarefi 
ne ~ evvel ve rçtikten 
aonıra iıtihaal uıullerinde Jıi~ bir 
deiiıiklik yapılmıumıtır. Gerek 
tirket zama.nm~ gerek ıonraclan 
iatihaal usullerini ve amele v~i. 
yellerini ulflh için yeni bir ~
maye ve emek sarfedihnemiı\ir . 
Buna mukabil it ~·~ ,jt 
olan madenler~ her ıuretle ~e. 
vunı, bir ulalı garnti oJnmıty,r. 
E•iderı Ereili f.rkei~e ait e>hıp 
ıonradan Etiban.~ i~aiqe '-~ 
ma•lerin tabii bbiliyetliri lı 
Bankasınuı elinde ~lUMn aJa

c!ealete niJbctle ~ m•t+ ol
duğu halde lürisıçil~m qei
ler• niıbetlc daha ~ ~ıya 
11191 ~•IP•aı Y~~ ~ k
dMJ'. 
V~yet llöyle ~~~ta-• W 

ıu4l yarit .-hır: Zımpl~ M~
•lll~ ~d~cır ~ Eti. 
banka g~ce i~~~e ve is. 
tib~ u•ullf:rin~ bir ~ ~ · fijd.ik 
ol~~ ıxıul,r? Yqi i~ qwli. 
yet fintı.nnı arttıran ~ki iclue
·~de devfi!m edip ci.&.cek midir? 
Yok .. it ~IJ!Uq "tb~ ettjji 
uıaıUeri ıuıı\lqlileıtirıneaia ~'9le. 
rini e.nyacak nu•r? 

T@tii o~ ~ ~' 111c:U 
burulan acmraki iatijaaallere ait 
maliyet fiyatları cevap verecek
tir. E~a]pıı vazifeti iı\ih~l 
miktarını arttırmakla beraber, 
~li"t fiyatlannı cı. !}iç olqaazsa 
ı, Bankası zamanındaki maliyet 
fiyatlr"n dereceıine indinnektir. 
Akıi takdirde hu vazifeaia yapıl. 
mamıı olduğuna hük ... tmek li. 
zımgılecektir. 

Kömür iatihaalinde maliyet fi. 
yatlanıaın dütürülmeai ne elemek 
olduğµnu aöya,miyo ı.,cet yok: 
iş Banka11na ait olan madenler. 
de Etibank idareıine geçtikten 
ıonra abnacak tedbirlerle en •t· .. 
ğı iıtibaal miktan bir buçuk mil. 
yondaa iki, iki lıuçuk ııUl:r• t"9 
na çıkanlacakt\r. Bıt &Q~iır~ •· 
liyet fiyatmm ton batına bir lira 
fazla olması Etilw~ra ~iUL 
te hifkaç snilyon lira ~' •~ 
ıindel\ bat~ ~ .. ,. dejiltli~ 
~ ha~" henN clnlet~ 

yui taba almmaı alduP, it~ 
E tibank ileride varit olııl>il~ 
ıuallere karp icabeclen t-Air.leri 
vaktia~ •ı.c.k bir ..... iP~ Jtg. 
hnıuyor~ Jıiz iN ~yeti ffP. ft. 
mi! kend~" ait •n ~~"a vuif.-•i Y•Rlmt G'\IN\lf.• 

ASIM US 



F O 5 F A R S O L, Kanın en haynti kısmı olan kırmı •ı yuv:ırlıı cıkları tazeli~ erek ço(:'lltır. Tatlı 
ıştııh temırı 

"d in!u 
Vücude dcva.nlı ı;cn~lik, dinçli~ verir. Sinirleri ranlnndıraral{ nr'!bi buhı-anlan, uylc suzluğu giderir. Mu:ınnı 
b 1 d b 

'- b 11· - . d T"f G . Z .. . S ı.. h l · B ı· -· -' i i'·ti-'nrd:ı <1t. az. ar n, nrsaK tern ı:ı ı~ın c, ı o, rıp, .aturrıcyt., ıtma n:: .• a at crınc, el gcvşe!t ı~ı ve at.cm "' · 

kilo almakta ş::ıyani h::ıyr~t faide lcl· temin eder. 
F O 5 F A R S O L'ün di~-?r bü!ü:ı ln.:vvct şurublann•'nn üstü.,Hi_::ü DEVAMLI BiR SURETTE KAN. i~UVVf:f, 
IŞTlHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gösterme:ıi<!:r ..• 

UVVET iŞT H şurubu Sıhhat ve··a·eımm resmi milsaadesmı haızdir. HER ECZANEDE BULUjUR 

inranhk menhus bir hasta~ıktan yakasını sıyırıyC' 

f e i be de 
• v e c 

1 ir]'aaa a~!L." 
• 

rnız r sn1d 
Amerı!.adan bıloiri!dıgıne gö -

re, Ameııırnıı doktorlardan Ko
loıı1 biya universitcd cilt ve züh 
re\ ı .ınstalıklar prof sürü 1'o _ 
mas .ı .. iman frcn°.yi beş g:unde 
tedt.\ i cuecck bir ıHi.<: bulm:.ığa 
mm :ıf .nı. eılmu~:tur. Ne,·york sıh 
hiy~ komiseri tarafından mütc
has ıs dor:Ebrlar ve matbuat mü 
mcssıll ri huzurunda dünyaya 
ılan Milen bu tcd:ıvi uzuliı öte
cknb:?ri frcngilılcr için kullanı
lan arsenıı.ie vücude getirilmiş 
~ ... :ıı l>ir ılfıcın, kol dam:ırlarına 
ırmga cdiımesi suretile yapıl • 
maktadır. 

iddiaya. göre. tedavi usulü 
şöyledir: 

H star.m damarına sokulan 
E;ırınga ile üç saniyede bir iki 
damla il.1 ... r .... v!:cdılir ve bu ~:ı.
rel .. ct sabahın sar.t sekizinden 
g-ecevnrısına Jc ... daı- olmak L.zcre 
h. : ke ilmcdr:ı beş gün devam 
ettiı :lir. 

"dan da bir teşcobüs yapıldığın. 
sôyliyecchim. !\htbı ı .... mızda c 
zaman yazılan vuzılard:ı frcng· 
nin 24 saat zarfında lrnbili te -
d:ı.vi olduğu ilfi11 edilmişti. Pa . 
kat netice istcn"len randmam 
\ crcn1cdi. Yalnız profesör viicu
d~ frenginin tcdavi:Ji için lazım 
gelen civanın azami miktarım 
tatbik etmcğe çalışmıştı. Bina. 
enaleyh, frengi tedavisinde ıa -
zım olan arsenik \"C civn milih
lcrinin muayyen miktardan faz_ 
la kruıa zerki mümkün olduğu 
takdirde frenginin değil beş 
günde, 24 saatte tedavisi müm -
klin olur. Tıbbın bu yeni icadı 
biitün dünyayı bu menhus has _ 
talıktan kurtaracaktır. 

Yalnız bu şekil tedavi ru1Cak 
hastanelerde tatbik edilebilir. 
Hususi ~urrtte teda\'iye imkan 
nrsa da ı;:-üçtür." 

~Dr· l(emal Ozsan 
Böylece ha .. tnnın kanma r.:e- ı: 

cirilcn J2 lı e mahlQlde ı:foo ~ idrar yolları hastalık-
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 

miligram arsenik mürekkebi bu- • 1 
IU!l.IDuktadır. Doğrudan doğruya ~ arı mütehaSSISl 

rn nik ı::iddetl! bir zehir oldu - = 
!unoa.ı bu ur tlc tesiri hafifle- ='".~. 
lil .. \,;ı. d vu.mlı kullanmak im _ s: 
kô.nı bulunmu.5tur. ~ 

Ccyoğlu istiklal catldcsi !\o. E 
380 nıırs:ı l'U7..'\rı u tti Ohonl tın:: 

np:.ırtman. Tel· 4123:> :i ............................................ 
1 · ç yı.rmı senelik tecrübelerin -······················ .. ········--······ 

ma ı • ti bulwıdu;;unda.n ciddi 1 tanbııl A U3c 12 inci llulml< l'Inlı-
oldu u 5 günlük tedavile fren- l•Pml'slndeıı: 

g-iı:ı ·n tamamiylc geçtiği temin ~9/449 
fü yer. Areen.ik, frengi tedavi. 1\1 Uıkl: Ha.) ıi.)•'· 

sinde daha c·:vl de kullanılmış, ~1tlddrJnle.)h: IIilSt-.)iıı. 
f ıknt bu kadar kı!"a zamanda .MUddci Hayriye tarafından mud. 
tesir yapabilecek miktarım bas- delaleyh HUseyln ıı.leyhln:ı açılıın bo. 
tayn V<'rmek mümkün olmamıs- r;nnm::ı davasına nit arzuhal surltl 
tı. Şimdi ilacı böyle devamlı Ô- mUddelnleyhe tebliğ edilmek uzerc 
!:ırak d.ı.marlardan geçirtmek yazılı adresine gonderllmlşsc de mu
ha t, nm kan cereyanı beş gün mnlleyhin mczkflr Ummetglıhını tcı·k 
mütc'lllndivcn nrseniki vücutta ile semti meçhule gitUğınln b yanllc 
do ~ırıyor ve frengi mikropla· ıade lalmmusı Uzerlnc huku't u:ıuhl 
rtını IY 'tnla~'IY ökldürınb. csdinc .vası. muhakemeleri kanununun 141, 14'.!, 
a o uyor • .n.ı1.Ca U te avı sis- 143 ve ıs3 Uncu m d ıcı rln, tcvfıkan 

teminin henüz .her yerde tatbik inde kılman dava arzuh!lli ııe ta!ıl.L 
cdilcmiycceği, bunun için daha kat gUnUnU gösterir davetiye varalca_ 
mütekimil bir telmik yardım smın mahkeme dlvanhane31ne asılma. 
\ azıtasına lüzum oldugundan. sınıı. ve 9391449 numarad~ kayıtlı ı-._ 
bu ı:ıok =ın temin edilinceye ka· bu u:wnya mUddclnıe~·hln U"') u 
dar anc" k fren i hastan.ele rinde " " g n ta.tb"k d"J b"} kt' içinde Ce\•np vermesine karar veril_ 

Ş 
1, .c ! e ıbeceh ır. +~ 

1 
.. 1 mlş ve bcrmuclbi karnr arzuhal ile 

.J1rımıze u ususW4 ıcnuz f • t f ·1•t l ki be davetiye varakası mahltcm0 divanha-

b
az1af 5~ a g-bc m1~me :t hra. ne:rlnc asılmış olmakla muma:ıeyl 

r. ren"ı ve ev ıve mu e as· d 1 t 1 zd . R •t K d HUsc)in yuknr<l:ı ;,a"ılı m!lddct•z;: 

rı. D k 't0!
1 
ar1ımı tanuk Meş~t ha - fınd:ı. dava.ya cev p vererek tahl.ikat 

a ı e :onu~ . u e as- ., " . . sıs cloht b" 1 .. ıca· için tayin l:ılınıın ~2/'1/!1-.0 çar'lnmb::: 
, For 2:..' şun an soy ı: gUnU saat (14 30) da mahkememizde 
'- renginin beş gün 1.arfın· hazır bulunması veya kanuni bir ve. 

da tedavisi olabilir mi? Sualine kil gönderme.si !Uzumu tebli~ :,erin 
benim \Crccec;im cevap, evettir. geçmelt Uzerc n:m olu:ıur. (32232) 
Hatt ·ı bu hususla beşeriyete 
fevka ade büyük hizmetlerde 
bulunacak olan bu keş!f için 
m mlel: tim· zde iki üç sene ev _ 
\'el, Tıp f. •• rnlh. ·i s bık cild ho· 
calarınd:ın Hrı.san Re at tarafın_ 

SAHlBf: ASIM l/S 
Basıldığt ver: l' ,1KIT 1\latbaac 

Umum Ncşrivntı idare (>den 
Refik Ahmet Sevf'ngil 

ev~et Denizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

l\:lünh 1 b-u1unan Van şubemiz mesul muha lplltlne 6 ıncı dereceden bir 
muhruılp almaeakt r. 

Tnl pı in 15 5 9 J tnrlhlne kadar vcsalklle birlikte Zat 1 lerl Müd.lrlU. 
ğüne mUrac l .. ı. (30 ı) 

Is anbu; L c terda1·lığınclan 

Tophıınr:l ? ... <l.ı' y cadd si'lı.l 

K ı ... ı t nd~ ? 13 • o.lı u J:.:.t:nın !carı 
1 

no~.:ızlç.ı.ndc llnlb ı.manmd:ı n ıı·:_ 

cılık mektebi oL rak kull uıılan Bnıtn 
llmar.ı, .,... yı :ı•ltıı.sındn yc:ıl R f k
lx>y e:t1d .. kain 1 numaralı ahırla 

4Dv m tre munıtbaı meyd:uılığın 

• ıu:ııunın •n 
ı. ırn IM'ddi 

Llm 

l:l5 

rı .l\'Ill.l.:ıt 

icar rı'I ddrtl t ml:mt 
Sene Llru 

::ı 

ıcnrı. 179 3 .n 
Yukarda yazılı gayri en .~ll"r hlzalaı ın.l.lkl muhıı UT' n .. nclut ,t ra 

bedelleri Uzcrlnd u Uç ı:cno mUddetie "e ayrı ayrı kiraya venim 't Gz"r" :ıçLıt 
nrttı:mnya ltonUL'11Uo1lUr. Arttırma ]6/6/940 Per.embc ~ııu saat a d· 
Milli eml~lt mUdUrh.lğünd~ toplan calt ol:ın komisyon"'\ yapılac:ı'ktır. f' ne. 
ilk klrıı. Uçer y ara f'e dürt tıı.kcltte ve her taltsıt peşinü.r. {::175) 

~~~~~~~Mm~~~~r~~~~raJ~~~~~~~~ ~ 

P'j!!I • 

1 [Ş 

1 ;)40 K üçüh C m·i 

flesaplar 

ikramiye Pl5.m 

İn.g-ıHz rner:m .. an meclisi 
:Millet meclisi usullle hUl:ümet mll. 

nıl:o.L~s!nin en c ti mcm.cketl oı .. n 
tng lh .. rcd" bu mnldn nlıı ı.ı ;I nu~ 
de tamamlylc husu l:> et gor ı Uı-. I y 
Anf Orucun Amcrılwn, IJomınyonl r, 
Fr~.z ve ltolyıı.n Rl c ı : 'rılc ı.ıu'm
yc~ell olarak ) aüJığı ( ln.,.lllz M La_ 
s:ın Meclisi ,·e Hı.l rnı.1ct HUrultabe ) 
adlı esl'r,ltUçUk hacmi lçlnd • b:.ı Ltiyil .. 
ınevüuu pek ımd '• t it ır z, kol:J.y nn. 
la.ıl·r bir surette ı.altl tm U ır. 
Amnv K:ımarnmnın 'LJtUn t ,ltıl t ve 
f aliyctl, ficl t v an ı .. I, m l J la. 
11n intl.ıarı d. ır<'lcrlnr t:ır ı ınr~·ıll

ı.uru . 

c- KA YIPLAH J 
Ahırlmpı nal li;:ıe t b·ırun n a'dı. 

ğım o.s!terlık te~I ere ıl , • 1 eltim. 
Yeni.d.ni c;ılmrr.c:ıb m<!an c kt iııın 

bUltmU yoktur. 
ln •bolu u 8~0 d ;;um! ı Yunus 
o':'lıı Salih. l3::-:::ı) 

........ •'· ........... 
Kag-ızman 41 inci ımzrnldı sUvarl I' 

ıılaymda., aldığım askcrlllt tez :eremi 
zayi ettim. Yenl~inl ç ltnrac ımda.n 
eslt"slnlıı hUlan..ı yoktur. 

ı:Izc: Adac:ı.ml lciı~ündl'n 3~5 tc. 
ve:ı .ıUli osırK"ln o ,la Ali 'i ı·nıiı.l'I 

lli.n 
Lt.rnll'ıl 1:.hal t CUmrU.,ilnUn 

20.4.1938 tarih \ c .:::o·() nuı.l::ımlı 

muvald:at kabul be~ nnnem s!I" lth:ıl 
ettiğimiz kan:n·iç ı rin gUmrUlt de. 
po muklıuzunu z"~I c~t k. '\ nl ini 
ıı.tac.-ıg-ım.zd:ın (sklcl:ıln bU!tma olma. 
uığını ilM edenz. 

'rJrk T•HWı 1.1.nlted ~:rı.ctı 
(:::2!?35) 

mm 
ı adet 2000 lira = 21.JOO lırıı 

3 .. ınoo n ı:::: 8000.- " 
6 500 ı:::: sooo.- " 

12 n :mo = 3000- .. 
40 .. 100 .. = 4000.-

" 75 .. ıo .. c:: d7u0-
" 

210 .. 25 .. = flZ:'iO.- .. 
Kc~Hrl::r: 1 Ş~·bıt. 1 l\fa. 

yıs, 1 A:}ustos, 1 llcindtcşrin 
t::ıriHeri:ıtlc """ıl•r 

!larp Ah:ıdem:si Sa~ma~ma I:omfoyomından: 

D:..lı r çiftin"' tah-nin eJl!en b" 1"1 14 k•.ı:-a, 5'> sa"ltlm ol :l 1 '01 dft h•ır. 
da ı .. t fothıl mlltcahh.t cam ve hcsab:na p;ı..; rl.kln c.e !: n. ttrr. :, ıı. k .ı.. 

mu t ır. A rttırm mllnakıı.sası 10 Mnyıs !l~O C:.ımıı. gUnil ~ant 11 de Aknd~
m..de yap•lacalctır. Fotınl"'r Mr glln gl;iı'Ulclıillr. 

Ar.tımı-ı mılnnlta:ı..ısmıı l;ı~lr.'!.lt edeceklerin B1. kt., H l"llem:.ı,.lu~n!l 

yatınlm•ş 17 liralık muvalt'<nt teminat m ktu:-'!trilr mezlt · r gUn ... Y ı ·z .. a 
AJmd~ml binasında mUteşel:ltfl l:omisyonumuza mUrncantlıı. (::53.,J 1 

. .. .. 
e::cı0;·1 

F.n :.llJ:ır mııhf'll ·rlıı k ıllandıl.lnrı 'P lıütlln dilnyac-.:ı 

ı;üz ilik nıfu;t.ıhrar'arnlır. 

1 Jeııiz Lev.wm Sat ııalma 
ı - 'T:ı.hmln edil n t:cd il < ı:: 250) llra olan 50.000 ınetr~ı ~e 

bı.-zimn IG :Jay:s 910 tarihine raslayan r..,r,,.embe gUnU saat 
7.ar.ln. el«l:tm" i yap l"cııklır. ~-w ı; · hCt ı.~ 

2 - lll\ teminatı ıOll"I llra (itil lmruş oıup ş:ırtnaıncsı 
yonu:ı.n p:ırasız olnrnk nlınnbllir. ,.ıııı c 

d 13""' 
3 - tstc'clı'crln ~rnos:ıyılı ltnnıınun tarlfatı dıı.lı'iln e 3ııt t' ur 5· 

lcrl lta!•alı tck:lf mc'ctuphnnı en ı;cı: belli gUn ve santtı: cıe ı 
katlar I~ıısmıp:ı,adn ltomt ... yon bn •• ım:ı lığı.n:ı ma!tbuz muıcıı))lllll ıs ) 

~ 
·ınn arı 

· As!H rı f al:rit:alar Satma ima Komisyonu 1 () 

1.,00 Ton Nlti'1lt nömt Alııı:ıc:ı!• ı:;ııs.>-ılı > 
To.hmln edilen bed.!11 l2.ı'i 000 ı lira oınn 1500 Ton Nitr1't ~ 1

4 

1 uıı''" • Fabrika ar Umum mUdlırJilı<-U merkez sntmalma ıwmısyoıı ıne l
1
' 

Pazartc.,I r,UnU saat 14 de pa:ı:arlıltl<\ \hale edilecektir. şartn11,.ı-st 1 

\"il 
li5J lrnnış multabllinde lcomiı:ıyondno \•e:-lllr. Taliplerin aıu ''\ 
ol:ı.n l 13 050) llr.ı \"C 2190 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelt'ri;il ~ 
komisyoncu olmad ldann:ı nı bu l~ıc ıı.IDkndar tuccarct:ın °1 ~tıfl , 

Ticaret OJ~ı vc:ilt aile mczl:Or gUn ve Rnııtte kom!sy~/ı 

ıstanbu! Levaz m Amir igi satınaıına 
ı,om.syonu ılanıarı ~ 

gtO (1-

3 7 ı:ut l.öhn fotın satıl c:ıktır. Pazarlıkla artarm:ısı f3 
5 

" I• ı; 
ba ı;ı.mi.ı saat 14,30 da Top!ınnede ı~cv:ızım Jı.mirlı~ Satına!~ tı 6 ti 
n•md ı ;, !!.pılacı.kt r T hm in bedeli :;3 lira 70 lmru7, kati te?ll 0retıl t 
fnl.pler l:ö!mc fvtı:ılerl Z.hç'mJ:ı Fen To.tbıkııt Okulund3 J;ı ... d f , 1 
sorc.ültleıinc dnlr ltomi:ıyona vc.,flta llıraz etmek mceburiYC cs9 

lStO) 

} (f 

tı!/arapalas- iznıir 
~436) 

TELEFON: (...- ~,ıe 
tnz.irıı . 

lzrnırw eo ınodı::ı ıı. eıı teıım ve eu nıurı ,_ııJı& 
Vtı\'a ıdır. l{urıfur. tenıızlık. uı·ıızluk ookuı.sırıdalJ 
ra Palasıu fC\'kırıdc otel yokt ıır. • , (,'' 

, · ıı old .g• 11)-
baııyulu, kalurıterlı. rnütt>addıt fırı~t.r ve • 

O•. ııeris yenw1:ll'r veren ıuk:ıntayı, lJil=>~<.ıhauı.!)'lı 
"aa!t:aneyı hıwıdır. 


