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adıköyündeki aiıe faciasına kurban olan kadın Avrupa ile tren münakalatı 

ti;a9 \'e lhtlllrtarlle lbtlyarlachfmı büo hluetml.ronıL Dlbıe ma7l, bugfuıe 
hal, yarma istikbal diye isimler ,-ermısLT- Fakat hakikati ararsak bayat ezc
ll br ihtiyaçtan ibaret kalıyor: Yqanıak ihtiyacı." ve bıınun fevkinde eev· 
mek ve .evllmek lhtllAcı... ltte bu kadar ... En aonunda da aofuk ve auı.aas11. 
bir mezar . ., 

dün gecedenberi kesildi 
Sellerin Hadımköy ile Çatalca arasında yaptıkfo.

rı tahribatın tamirine çalışılıyor 

Su baskını hattın Oedeağaç 
kısmında da büyük tahribat yaptı 



Jigliyonun şair olduğu öğrenilince kral §iir 'oku
masını emretti. Fakat o okumaktan ziyade et
rafındaki genç kızların suallerine ancak cevap 
yetİ§tİrebiliyordu. 

Avrupalı vatandaşlar, kanunun. 
umumi menfaat namma konuşma· 
sına da tahammUl ederler. Fakat 
kanun, ferdin rnüdafaasmı kendi 
arzusuna rağmen üzerine alır. hlt' 
susi hayatını idare eder, evlenme· 
sine, bosanrnasma, okuduklarına. 
seyrettiklerine, oyunlarına ve kı· 
yafetine karışırsa o şahıs o zaman. 
kanuna, kimse davet etmeden evi· 
ne kadar niçin girdiğini kanundan 
sonnağa hak kazanır. 

- 1\Jajeste .. 
- Tebaamı asla böyle bir va· 

ziyete getiremem· Onlara nasihat 
veriyorum. bu benim vazifem. Bu 
nasihatlere bazıları riayet etmiyor 
lar, bu da onlann hakkı .. 

Bir para cüzdanım çalmak ve
ya tokat vurmak üzere elini uzat· 
m~dıkça ben hur hir vatandaşın 
hayatına müdahale edemem. 

Cemiyetiniz faydalı bir cemiyet 
M· Löbirb; gayesinin tahakkuku 
için çalışınız. Fakat sizin gibi dü-
§ilruniyenleri zincire vurmak için 
benden jandarma istemeyiniz. 

VII 

Bu esnada salonun bir k~ 
den ~ve heyecanlı bir 1e1 

yQkseldi: 
- Anne! Anne! ne saadeti 

Mösyö bir şair! 
- Bir ~ir mi dedin Filis? Sa 

hi mi? 
Kraliçe Diyan aWdı: 
- Bir §air ha? Ah ne olur blzıe 

Diir söyleyiniz. 
Jigliyo yaklaştı, hürmetle iğildi 

ve ce\-ap verdi: 
- Madam, bütün yeminlerime 

manet olmam için arıunuı kafi
dir; çünkü kendi şiirlerimi asla 
ok.umamafa yemin etmiştim. Fa
kat kralın hoşuna gitmiyccek bir 
~Y emretmiyeceğinizi bilmekle 
beraber konu~uklan sırada Ma
jesteyi rahatsız etmek de ... 

Diyan, sözünü kesti: 
- Onu rahatsız etmezsiniz. Kra 

la bakınız, sizi dinliyor. 
Pozol: 
- Şiirlerini söyle bize kilçQk, 

dedi. Tam sırasında benim dahilt 
siyaset konferansımı kesmiş olur. 
Zira biribirirnize karşı nazik dar 
ranrnakla .beraber M. Löbirble an· 
laşamamağa başlıyorduk· 

Fakat iyi hazırladı!;rın kısa bir 
şiir seç. Zira hafıza noksanlan ben 
de çok fena bir intıba bırakır. 

Jigliyo müte\'3Zİane: 
- Majeste, dedi. Ben tekmil e

serlerimi üzerimde taşırım. 
Elini kemerine götürdü. Fi§ek· 

li~e benziyen meşin bir cebin düğ. 
rnesini açtı, içeriden üç küçük ki
tap çıkardı. 

Bu kitaplardan biri ''Merkür dö 
Frans,. tarafından yüz yirmı uç 
nilsha olarak basılmıştı. lkinci ki
tabın kabında şairin portresi var 
dı. lsmi '~bir ruhun göz yaşlan,, 
idi. 

UçQncil kitap bir muse\i tabi 
taraf mdan neşredilmişti. Kabında 
çok neşeli bir dul kadın, siyah ta
lünü kulağına doğru atmış \·e si-

yah robunu kaldırmıştı· lsmi oka· 
dar açık saçıktı ki söylememekle 
belki de iyi yaptığımı sanıyorum. 

Jigliyo tereddüt eder gibi görün 
dü. Krala, Filise, Galateye ve Di· 
yana baktı. Sonra ilk iki kitabı 
aldığı yere koyarak üçüncü kitabın 
59 uncu sayfasını açtı. 

Diyan: 
- Ne güzel kitap, dedi. Şiirin 

ismi? 
- Evet ... 
- Güzel .. 
Filis sordu: 
- Sadece evet mır 
Galate söylendi: 
- Daha fazla ne olsun? 
Diyan içini çekti: 
- Ahl Bu her şeyi ifade edi

yor! ve sordu: 
- Bu, duyduğunuz bir kelime 

mi mösyö? • 
- Hiç bir zaman madam. Bu 

kelime yalnız şiirde kullanılır. 
- Peki, ayni fikir nesren nasıl 

ifade edilir? 
- "Hayır,. denilir. 
- Bu ayni manaya gelir. 
- Çok §ükür! 
- O halde bu .. • 
- Bir inceliktir. 
- Niçin? 
- Siz bilemezsiniz madam. 

Hristiyan milletlerde eski bir l· 
dettir: Bir erkek bir kadınla kar
şılaştı mı ona d~i bir apartmıan, 
çiçek Ye heyecan teklif eder. Ka· 
dm daima ''hayır,, der. Erkek çe
kilirse kadın onun terbiyeli oldlt' 
lunu anlar. Eğer ısrar ederse ka
dın heyecanını belli etmemeğe ça
lışır. Erkek öleceğini söylen;e ka· 
dm onun hayatmı kurtannak için 
lftzmıgelen her ~}i yapar· 

işte madam bir 'hayır,,m mana-
!! budur. • 

Filis şeytanca gillümsiyerek: 
- Ben bu kelimeyi hiç söyleml

yeceğim, dedi. 
Pozol oturduğu koltuğa cliyle 

vurdu: 
- Şiirlerini okusana küçük, 

dedi. Kadınların suallerine cevap 
vermemek lhun .. 

Bir erkek, talebe suali irat eder, 
bilmediklerini sorar. Fakat bir ka· 
dın hoca .suali irat eder \·e iyice 
bildiği bahisleri sorar. 

Galate atıldı: 
- O halde "Hicap .. ne demek

tir, söyle}iniz bana .. 
- Hicap utanma dernektir mat 

mazel .. Bu, bir kadının bitaraf 
bir tetkik ile güzelliğinin hakikt 
değerini öğrendikten sonra buna 
tek ba~ma ~\cndisi tee~süf etmek 
isterken ba~kalarma da vücudunu 
göstermek vaziyetinde kaldığı za
man duyduğu histir. Bu da gayet 
tabiidir. 

Filis ve Galate gözlerile isti~are 
ettiler· Müteakiben büyük kız sa· 
kin durduğu halde küçüğü sinirle· 
nerek sessizce dışan çrktı. 

Pozol elini uzattı: 
- Jigliyo, bana kitabını ıtoster. 

dedi. Nedir bu kapağın ii~tündeki 
resim? 

(Devamı var) 
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İDARE EV/ ı ıstllllıll ~;ı.ıt TUrk - iran tica

retinde ınkişaf . 
Yeni baıkonsolos dün 

vazifesine başladı 
tran bllkO.meti tarafından la -

tanbul baş konsolosluğuna tayin 
edilen Esedullah Behnam dün 
Ankara yolile tehrimize gelmit 
ve yeni vazifesine başlamıştır. 
Mum;tileyh bundan altı sene ka -
dar evvel de şehrimiz tran baş 
konsolosluğunda bulunmı;ştu. 

Akdenizde kontrol 
şiddetlendirildi 
Bunun üzerine italyaya yapılan 

bazı sevkiyat karayoluna tevcih edildi 

Esedullah Bebnam kendisile 
görüşen gazetecilere ezcümle de. 
miştir ki: 
"- Tilrk • İran münasebetle

rinin ne derece do.tane olduğunu 
bir defa da benim anlatmama lü
%um yoktur. İki karde9 milletin, 
Saadab!d paktının çerçevesi da. 
bilinde nasıl kuvvetli bir birlik 
manzarası arzettikleri meydanda
dır. Tica.rt münasebetlerimiz de 
bilyük lnki~ arzetmek istida. 
d.tndadır. Birkaç aya kadar ikmal 
edilecek olan Tebriz ve temdidi 
battmın Türkiye hududuna var • 
masile, bu inkişafın en mesut bir 
devreye dahil olacağına şüphe 
yoktur. Van hattının İran budu. 
duna kadar gelmesile Türkiye -
ıran ticart mübadeleleri ve tran
sit i§lerinde, . çok hayırlı inki§af· 
larm başlıyacağı tabiidir. Bilhas. 
aa büyük Avrupa harbinin do -
ğurduğu yeni ikıtsadi zorluklar 
kaf1rsmda Türkiye ve İran hü -
k<lmetlerinin ticart sahada elbir -
liği etmeleri, müşterek menfaat. 
leri iktizasıdır." 

Açık hava 
mektebi açıhyor 

Hastalıklı 1000 ilkokul 
talebesi buraya 

verilecek 
İstanbul ilk mekteplerinde 

bulunan 73 bin talebe. maarif 
aağlık müfetti~leri tarafından e. 
aash bir muayeneden ge)irilmi~ 
ve bir kısmının hastalıklı, cılız ve 
hastalığa istidatlı oldukları tesbit 
edilmiştir. 

Bunun ilzerine Maarif Vek! • 
leti bazı açık hava mektepleri aç
mağı kararlaştırmıttır. Bu gibi 
hastalıklı ve hastalığa müstait 
çocuklar buraya gönderilecekler, 
hem tedavi görecek, hem de oku
tulacaklardır. 

Maarif Veklleti ilk olarak 
Maltepede bir mektep kuracak -
tır. İstimlak hazırlıklarına ba~ • 
lanan mektebin binası 15 porta -
tif köy mektebinden teşekkül e· 
deeek ve talebe miktarı 1000 i 
bulacaktır. 

Şoförler 
tik tahsil mecburiyetine 

lüzum görülmedi 
Şehir Meclisinin dilnkil topls.n

t.ısm.da zabrts.i belediye talimatna
mesinin mUzakeresine devam edil
miş, rootörlü kar& nakil vasrta.sı 

kullananların hlc; değil."'e ilk mek. 
teb mezunu olmaları isteğine 
karşı memleketin mUda!aa.sı ve ka. 
rn nak'l va.srta.smm gittikçe çoğal
ma..'l.t yüzUndcn şimdilik yalntz eh
liyetname ile iktifa edilmesi mu
vafık görUlmUştUr. 

Müttefikler Akdenizdeki kon
trollerini şiddetlendirdiklerindcn 
italyaya gönderilmekte olan maL 
tar aıkı aurette kontrole U.bi tu· 
tulmakta ve bunlarm Almanyaya 
gönderilmiyeceklerine dair kat! 
vesikalan yoksa derhal müsade. 
re olunmaktadır. Dün gelen bu 
haber üzerine tüccarlanmızdan 
bazıları İtalyan vapurlanna yi.iJc.. 
!emekte oldukları mallarını geri 
boşaltmışlardır. Bunun üzerine 

Dış ticaretimiz 
normal 

Ankaraya dönen Tica
ret vekili son vaziyeti 

anlattı 

Ticaret Vekili Nazmi Topçu.oflu 
dUn akşam Ankaraya dl5nmllttllr. 
Vekilin dün sa.balı Boğa.zdald Neft 
Sendikattan devralma.n gu depo • 
tamu geı:dlğinl YazmDJt.ık. 
Namıi Topçuoğlu dUn l5ğleden 

aonra ticaret mlldUrlUiüne gelmiş. 
yumurta ihracatçılarile görüşmtlf. 
tUr Vekil bir ara Amerika ae!a.re
ti ticaret ataşeainl ve Zingal oir
keU mUdUrUnU kabul ederek ken. 
dilerile konu§.Dluttur. Vekil temaa. 
larmdan ııonr& ga;;etecilere bulun,. 
duğu beya.natt& dcmlştir ki: 
"- İhracat işlerimizde dUne 

nazaran bir 11ıkmtı kalma.mıa ol • 
duğunu eayliyeblllrlm. Ha.rb eko -
nomllıl içinde yüzde 60 ihracat 
yaptTğmıız bir ınemleketi kaybe
dince onu bir a.nd& tellfi etmek 
kabil olamazdı. Fakat 1940 sene& 
ilk Uç aymda llıra.catrrnız diğer 
eenelerin ayni aylanna yaklaşmış. 
Ur- 1tha1Atnnız normal vrkle gir
miştir. Biz, bu neticeden memnu
nuz.,, 

Meriç ve Tunca 
suları indi 

17 4 ev tamamen yıkıldı, 
164 ev de harap oldu 
Edime, 10 - Sular evvelki ge

ce beş buçuk metreye kadar yük
selmiş, dün a.-ıbaht.a.n itibaren ya.
vq yavaş alçalmağa ba.şlamrştır. 
lk1 nehir de dörder metttye ka -
dar inmişlerdir. Umumi müfettio 
K.8.zmı Dirik ve vali her tarafı do. 
l~ ve tedbirler alma.ktadır
la.r, Bu defaki fellı.kel çok bliyti.k
tür, otuz senedenberi bu kadar faz. 
la fezeyan. görlllmemiştir· Bu &ne 
kadar 174 ev tamamen yıktlmrş. 
tır. 164 ev de kısmen harap olmuf. 
tur. 

KrZılay !ellı.ket:udelere yiyecek 
ve giyecek tevzi etmektedir· Hava 
ac;ılmrştır. Yollarda açılmt§tır. sey
rüsefer intizama ~i~ir. 

Karaköy köprüsü 
yükseltilecek 

Eminönü meydanının asfalt dö. 
§Cndikten sonra 30 - 40 santim 
yükselmesi karpsında Karaköy 
köprüsünün de Eminönü cihetin· 

Beynelmilel ve triptik lle rcnrhi deki ayağının bu miktar kaldı . 
memlekPtlerinden veya diğer bele- rılması kararlaştmlmı§tt. 
cliyelf~rin plaka \'C,Ya ehliyetnamA. Bu ameliye mayısın birinde 
sile belediye ıımırlan dahiline gi. başlıyacak ve seyriseferin inkı • 
rf'n VPll.'1.iti idare edenlerin yirmi taa uğramaması için 12 bin lira 
dört saat zarfmda .seyrU:ııefer mü- sarfile birinci dubanın yerine ko· 
dürlilğüne mUracaatla.rmm mecbu- nulacak bir ah~p köprü yapıla · 
riyetl ve kiralık !Uks otomobi!IPr- caktrr. Tramvayların gelip geç • 
le tllks! otomobillerine ait ahkam . mesi için de bazı tertibat alma . 
okunarak kabul edilmiştir. caktır. 

bilhassa yumurta ihracatçılan ka.. 
ra yoliyle yumurta ıevketmek 
hakkında gHril§llleler yapmakta· 
dırlar. Dün limarumuda.lci İta! • 
yan balıkçı gemileri de balık al
mamıı, balıklar trenle gönderil • 
mi§tir. Karadan mal ıevkiyatı i· 
çin vagon lizımdır. Devlet De • 
miryollan ise az vagon vermek -
tedir. Ticaret Vekili bu hususta 
llzımgelen tedbirlerin alınacağı.. 
ru vaadetmi~tir . 

Sanayi mamulatı 
maliyet ve toptan 

fiyatları 
Kontrol ve tespit 
nizamnamesi çıktı 

Ankara, 10 - Sanayi mamu· 
lltının maliyet ve toptan tabf 
fiyatının kontrolü ve tesbitl hak. 
kındaki nizamname ne§redilmi§ 
ve bugünden itibaren tatbikina 
ba§lanmıştır. Hangi maddelerin 
fiyatlannm tesbit olunacağı lktı
sat VckSleti tarafından tayin o • 
lwıacaktır. Bundan sonra. vazi • 
fedar memurlar müesseselere gi. 
derek tetkikler yapacaklardır. 
Tetkikler müesseselerin açık bu
IW1dukları .zamanlarda ve çalı§ • 
m.a!ı.nna mini olunmadan yapı • 
1ac..aktır. Uzerinde tetkikler ya • 
r):an maddelerin vaziyete gö~ 
en az toptan ne miktar aatılabile
eekleri de tesbit edilecektir. 

Bu tttkikler mahalli belediye • 
ter tarafından da takip ednccek • 
tir. 

Edimede Sinan ihtifali 
Edlme, 10 - BUyük l!lmar mıı... 

ıııı:ı 1htltaJ1 dUn Sellmlye c&millıd• 

yaptlmıft.Ir. Uınum1 mUfett!§lllc bq
mll§&vlrt. lUmkomutanı, valf ve k&1a.. 
balık bir halk lhW&lde ha.zır bulun· 
mll§tur. Tarth mualllml Oıma.n ile 
Şaban Coıkun ve talebeden Uç k1fl 
b~k aanatkArm ölmez eaerlertnden 
balı8etml§lerdlr. Dabaesktde de sına.. 

nm eseri Gedikllpaıa e&mllnde lhtlfal 
yapılmııbr. 

* lsl&nbul tramvay memurları. 
nm bareme intıbak cetvelleri Ve
klller Heyetinden geçmiştir. 

* Takslm gazinosunu idare e· 
decek ofrketten belediyenin çekll
meat üzerine şirket idare heyeti 
belediyeyi prote3to etmi~tlr. Şirket 
belediye aynlır8a fesih karnrı ve
receğini bildirmiştir. 

* Şimdiye kadar yüzlük ve elli. 
ilk kutular içinde olan çeşit ciga
ra.larmm 25 lik kutuları d& çıka
rıla.ca.ktrr· 

* Vakıflar Umm MUdUrlUğU mU
fetti§leriııden Avni Birsen vokA. -
let emrine almmıştır. 

* Yugoslav ıııefiri Ankara gaze. 
tccilerine dlln bir ziyafet vermiş -
tir. 

* Denizlerde fırtına devam et
mektedir. KüçUk vesait seferleri 
durmuştur. 

* lskenderlyeden turfanda pat
lıcan ve domates gelmiştir. Patlı
canm kilosu 100 domate&n 150 
kuruutur. 
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Parti GruP~Ad 
Hariciye ve . · 

liye Vekillerı 
izahat verdıle~ 
Adli kanunlarıdl diJi 
ihtiyaca göre ~.tf' 
üzerinde mü~ 

reler cereyaıı e ,,r. 
_c.ıL.:..o-

A.abn., 9 (A.A.) . _.,..ı ~ 
tJai BQytık Millet )leeu- fi":. 
bugün 9-•-940 aut t!S tefi" 
reis vekili Ha.sa.n SakanJJl 
tJnde toplandı: ~ rt· 

Ruznamede tatanbul ~~ •ffllllL~ 
General Beabn Omer ~ ~ 
fatile hayalyet divanında t.ıJS 111 ~ 
eden Aza.lığa diğer bir :;,. ıı~ 
hahı ve geçen grup 1ll:ı1 tJ<W.J. 
içtimamd& adlf cepheden ~İıı r 
rmuza karlı &lmmaaı 1~ "' 
rülen tedbirlere da.lr al rPİI:... 
kllete tevcihen Kastanıonu ,e~ 
Abidin Binkaya tara.tmdsD VeY. 
dilen mütalaaya. A~ ;iı' 
Fethi Okyar'm verteeği 
vardı. >~ 

Celsenin açtlnwmu uıU~ fi 
nıpa harblnin bugilnkll ,_~dl ';'. 
mllstacel b~lerl h,,_.-~ 
hat almak için gösterile~~". 
zerine Hariciye Vekili "'bi!eO-~ 
raçoğlu bu hu.su.ata a.l~~ıtı ~ 
lüma.ta göre Danima.r~ ~· ;.ıı 
len ve Norveç'in eahil ve il'"+;; 
bazı oehfrlerinin AinıaI1 • ıJı! _.:. 
tara.tından işgal edil.rnL7 °1~w,.,, 
berinin t&haltkuk ettiğini uıel'I" 
ve bu ma!Omat ve tza,bat ~ 
Parti grupund& hiç bJr tıs ~ 
cereyan etmemı,t.lr- 1 ~ 

Bundan eonra rwm&DleY' ~ 
terek haysiyet divanında ~ 
olan A.zalılc için int.Uı&P rt1 ~ 
ve bu seçimde en ~ fbPJtf 
Diyarbakır mebusu D~ rb"'.'j 
Tali Öngeren 'in ltaza,ndır.· te.V...ı-
tebliğ olunmtJitur. ~~ t: 
ldlt"Sliye gelen AdUye JtjY tıı' 
hi Okyar adll duruınuJlluJI 

111 
f6 _,,. 

da uzun izahlarda bulı.ıntıı bit~ 
mevzu üzerinde söz ~ ~.al' 
hatipler adll teşkil!w--~1.ıf 
kanunlarrmızm tecrübe ~e ~~ 
neticesi tebeyyün cdeD tJı evl~. 
gl5re tadili, bilhassa cezllıa.b .- 1' 
arzu olunan derecede ~ ~r 
mali hakkında muhte rdi'· .Al 
mUtatAalar serdeyıcınJfle ~ ~J. 

Hatiplerin mutaJ!&latııl ~ ~~ 
verilmesi icabeden nok :-e V , 
defa ktirBUye gelen ı\~,~ı. 111 :. 
tarafmdan cevaplar ~b'JIJIS 
at 17 ,30 da celse nih&)-e 
tur. ~ 

Hapishaneden kıl ·1ot 
mahkiim heaaP ~e~ 
Blrk~ ay ff'rel O~:ıııel' ı'f' 

ııeatnin parmaktıklarıtU ıs ıe0 1 
d.ıva.rm.t delmek ııuretil• yetil' _!!:,r. 
mahlrom Şileli ttırabJJI' ~ ,00 
seneye malıkQm suıoll '/J 
Hulfiılt bulnnamam.Jf• ~tJ. ~ 
aonra Fmdıklrda y&kal ~ ,,ııı· 
İbrahim Çetinin nrar ':.ıod• ~ 

tklncl afır ceza znahke~ 
hakeme.ı yapılmJObl'· tıt' _,.,,_. 
hAdlııeyt §Öyle anI&tnıJf tıerl %1""'"" J 

"- HulQ.al 3.6 ayd&l1 .... d' 
eatııd• ,,,,.... 

~nlıı mara.nıozh&D ~ ~ 
du. Bir gün ıardiyaııa ~ ~o 
d.ık için bir yardDJ1Cl bi~ IJ&ll ,t· 
verdiler. HulOJd ~ t.tf. JCa ot' 
bana kaçmakta.D ~ıc~ ŞO-~ 
Um ve kaçtık. 1ld ar ()t6rıerd' ""t> 
mllJllannda dolaftıJ!I. : ~ 
bm ve nihayet btr 1 ~ 
y&k&land.ım.,, .d!IY9 ~· 

Mahkeme. 'OaJtQdat ~ıs ) ~· 
lnıutmda.D aldı#l ~ 1atlY9° ~· 
ne ııandık yaptırın _ • .,it ol~ yt ıı-t• 
yan Mehmet .Allyi ,..... uıısJ<etıl11 

mağa karar vennil· ı:ıııtı'· , 
k& bir güne bıraJtD1l • dek• 

· l trne•il' Liman ıt e ı • • tiına l$ıct 
suıı• ~ ·•lll~ .,. 

ıu:cte µ> ııı ,., 
~çenJerde bit ~ U"'UJlc!C il l'\I,. 1 

UdUrl 1:> 0tdıli. • ı· 
meleri umum ın ııııtllJlsJ uı!I 
v(ııtnde bUyUit bit su vapıııı.ıı rtı n' 

n busust.4 • ttııi<lS J• 
yazrnı~tı. .r;.U yoJ$U Si 1 
kat bltmlf ve bUttııı .~~ 

IU)"Dl' JI 
cak btrkaç toırl ıınıı~tfl'· 
r@'t oldufU a.nl&f 



Alman Başkumandan
lığının tebliğleri 

~'Norveçin mühim istinat noktaları ve 
Danimarka tamamen işgal edildi ,, 

. nasıl işgal edildi? 
~ımarka mukavemet göstermeden Alman işgalini kabul etti 

Brllk11el, 10 - Alrna:n ba.şkuman· 

danlığı Danimarka ve Norveçte yapı
lan askeı1 harckMa dair dUn muhte
l!! tebliğler neşretmiştir. Bunlarda 
ezcümle §öylo denilmektedir: 

•'Salı sabahı, Alman motörlU ve 
zırhlı kıtnları, Flcnsburg ve Tondern 
civarından Almanyıı. • Danimarka hu· 
dudunu geçmişler ve Apenrade ve Es
sljerg yolu ile şimale doğru ilerle
mel<to bulunmuşlardır. 

ele gcçlrilmlııtır. 
Şafakla beraber, Alman kıtalan 

Kopcnhaga çıkmış \•e Kopc.nhag kale 
~l ile radyo istasyonu l~gal edllml§
tır. Bu snbn.h saat 8 den iUbren butUn 
c:ehlr, Almanların elindedir.,. 

AKŞAl\l TF..UL1Gt 
"BugUııUn sonunda. Norveçtn bO· 

tan mUhlm lstlıiat noktaları sağlam 

bir tarzda Almanların elinde bulunu
yordu. Bilhassa Narvlk,, Dronthem, 
Bergcn, Stnvangcr, ChrlsUansand ve 
Oslo çoU bUyUlt kuvvetler tarafından 
işgal edilmiştir. 

Norveç silahla karşı 
Osloda bir "Kukla 

koyuyor, 
hükumet,, 

Almanlar 
kurdular . Salı snbahı, şafakla beraber, Al· 

man kıtaları Mlttelfahrt civarında 

kUçUk Belle ihraç edllmlş ve bu kı· 
talar, Beltl l~gal eylemişlerdir. Parie, 10 - Muhtelif menba. 

lardan alınan haberlere göre, Da
nimarkanın Almanlar tarafından 
dün :•:,baha karşı, başlamış olan 
işgali birl:aç saat zarfında ta -
mamlanmı~tır. Bugün Danimar • 
kanın her yerinde Alman asker. 
leri vardır. Almanyanın bu mem
leketi bir kaç saat zarfında işgal 
edebilmek üzere üç sene evvel -
den plan hazırlamış olduğu bi • 
linmektedir. 

lLK ALMAN NOTASI 
İşgalden evvel Almanyanın 

Kopenhag elçisi Danimarka ha • 
riciye nezaretine giderek bir nota 
vermiştir. Bu notada, Almanya -
nın Danimarkayı himayesine al -
dığı ve bu memleketin bitaraflı • 
ğını ve emniyetini koruyacağı 
bildfrilmekteydi. 

Danimarka hükilmeti derhal 
vaziyeti tetkik etmiş, Almanyaya 
karşı koyamıyacağını anladığı i. 
çin mukavemet etmemeğe karar 
vermiş, bu kararını protesto ile 
beraber Almanyaya bildirmiştir. 
Esase:ı Danimarka daha kararını 
bildirır.eden Alman kıtaları hu -
dudu geçmişlerdir. 

İşgal hadisesiz tamamlanmış -
tır. Dün akşamdan itibaren Da -
nimarkada geceleyin sokağa çık
mak yasaktır. Danimarka liman -
larmda bulunan Danimarka ge· 
roilerinin dışarı çıkması da ya.sak 
'edilmiştir. · 

DANiMARKA KRALININ 
BEYANNAMESl 

]eri altına almış telakki etmeğe 
kadar gideceklerdir. Almanlar bu 
suretle deniz ve hava üsleri elde 
etmeği ve Amerika ile deniZ' mü. 
nasebetleri temin eylemeği ümit 
etmektedirler. 

NORVEÇLE HARP 

Am~terdam, 10 - Gelen ha -
berlerden, Alman kıtalannın, 
Norveçin muhtelif şehirlerini ve 
mühim limanlarını işgal ettikleri 
anlaşılmaktadır. Oslo, Bergen, 
Narvik gibi mühim şehir ve li • 
manlar Almanların elindedir. Hü. 
klımet merkezi Oslodan Halmara 
nakledilmiş bulunmaktadır. 

Norveç, Danimarka gibi yap -
mıyarak mukavemet etmektedir. 
Bunun üzerine Almanlar bazı şe
hirleri bombardıman etmeğe 
karar vermişlerdir. Horten ve 
Kristionsund şehirleri bombar • 
dıman edilmiştir. 

Norveç kuvvetleri Oslo. Hal -
mar arasında; müdafaa hattı 
tesis etmiştir. Umumi seferberli -
ğin ikmaline kadar bu hatta Nor· 
veç orduları Alman taarruzuna 
karşı koyacaklardır. 

İki Alman harp gemisi Ber -
gen limanına girmiş, şehri 25 da. 
kika bombardıman ettikten ve li
manda bulunan iki Norveç gemi· 
sini batırdrktan sonra karaya as
ker çıkararak şehri işgal etmiş . 
tir. 

Norveçin muhtelif yerlerinde 
ve bilhassa Oslo üzerinde hava 
muharebeleri cereyan etmektedir. 

Danimarka Kralı ve hükilmeti 
dün Danimarkalrlara hitaben rad · 
yo ile bir beyanname neşretmiş • 
}erdir. Bu beyannamede ezcümle 
ıöyle denilmektedir: 

''Alman kıtaatı bu gece Da,ni
marka hududunu geçmiştir. Al -
man kıtaatı Danimarkanın muh • 
telif noktalarına ihraç edilmiş • 
tir. Danimarka hükumeti protes
to ederek memleketin işlerile 
meşgul olmrya ve işgal bakımın -
dan da şu tebligatta bulunmaya 
karar vermiştir: 

OSLOY A CIRDlKTEN 
SONRA. .• 

Almanlar Osloya girdikten 
sonra şehrin tahliyesine derhal 
nihayet verilmesini ve şehireden 
ayrılanların da yerlerine dönme
lerini istemişlerdir. Bunun üzeri· 
ne Oslo polis müdürlüğü Alman· 
ların bu emrini bir beyanname 
ile halka bildirmiştir. 

Bu kıtaata karşı her türlil mu· 
kavemetten içtinap etmek mille • 
tin vazifesidir. Danimarka hüku
meti, harpten mütevellit fe13.ketli 
neticeler karşısında milletin ve 
memleketin emniyetini temine 
çalışacaktır. Halkı sükunetle ha
rekete davet eder. Memlekette 
sükun ve asayişin bakim olmasr 
nx ister." 

ALMANLARIN 
TASAVVURLARI 

İngiliz Röyter ajansının öğren. 
diğine göre, Almanlar, Danimar
kayı işgal suretile kendilerini 1z -
landayı ve Groenlandın Dani • 
markaya ait arazisini de himaye • 

KUKLA HOKOMET! 
Oslodaki Alman elçisi Norveç 

gazetecilerini nezdine çağırarak 
mukavemetin beyhude ve bir çıl. 
gxnlık olduğunu söylemiş, Nor -
veçin de Danimarka gibi yapma· 
aını tavsiye etmiştir. 

Almanlar Osloda kendi emirle
rinde bir de "hükumet!'' kur
muşlardır. Almanlar bu ''hüku -
met!" vasıtasile orduya bir be • 
yanname neşrederek mukavemet 
edilmemesini bildinniştir. Fakat 
Oslodan Halmara çekilen meşru 
Norveç hükumeti mukavemete 
devam azmindedir ve müttefikler 
den yardım beklemektedir. 

NORVEÇ TEBLtCl 
Norveç donanma kumandanlı • 

ğı dün şu tebliği neşretıniştir: 
Alman harp gemileri geceleyin 

~lJ A _..nnıııımınııın~•--
~t l<Şam: ....................... ;AŞK-MUSIKI 

lE::K'te :· ..................... : GU ZELLIK 
ve 

Oslo körfezinin haricinde bulu -
nan istihkamı, sahil toplarının a· 
teşine rağmen bu istihkamın ö· 
nünden cebren geçmişlerdir. 

Saat 4,30 da Alman gemileri 
ile Escarbord istihkamı arasın • 
da şiddetli bir muharebe olmuş _ 
tur. Bir Alman kruvazörü geç • 
meğe muvaffak olmuşsa da bila
hara karaya oturmuştur. 

Diğer Alman harp gemileri 
Hertcni bombardıman etmişler • 

Alman denlz kuvvetleri, Belte, gir
mişler ve Korsör lle Nljborga ise as
ker ihraç etmişlerdir. 

VarnemUndrn gelen Almaq kıtala
rmı hamil bir zırhlı tren feribot ne 
Gljedscre geçml§ ve şimale doğru 

Uerl harekete başlamıştır. 
Ayni zamanda Sceland ada.smm ce

nubundakl Verdingborg köprüsü de 

dir. 
Almanlar Trondheıni ve Ber _ T h t f t 

geni de işgal eylemişlerdir. aarruz er ara a 
Bir Alman harp geınisi her J b d .1. halde Norveç gemilerile harp yap tak ı· h e 1 ıyor 

yaptıktan sonra Narvicke gelmiş 
ve karaya, nisbeten hafif bir kuv- İtalya tasvip ediyor, 
vet çıkarmıştır. R b. f k l k 

Christiansunddan gelen haber- usya ıtara a aca 
lere göre, Alman harp gemileri 
bu şehrin istihkamına taarruz et. 
mişlerdir. Tafsilat mevcut değil. 
dir. 

Alman kıtaatı Egersundda da 
çıkmıştır. 

Müreftedeki 
heyelan korkunç 

bir şekil aldı 
MUret~, 9 (A.A.) - MUre!tenln 

Kirazlı :lföyünde vukubulan heyeJA.n 
son yağmurlardan sonra bir misli 
daha artmıştır. Bu defa Çınarlı kö
yünUn doğusunda ve köye 1:10 metre 
mesafede başlıyan heyelA.nm korkunç 
ve tehlikeli bir hal aldığı anla§tlDll§• 
maktadır. HeyelA.n Gaziköy, Kala.
mı§ ve M.Ure!tenln de bazı mevkilerin 
de vulrubulmaktadır. 

Eski mütekaitlerin zam 
layihası Meclise verildi 

J,ouılra., 10 - Gelen telgraflar. 
dan Almanyanm Norveç ve Dani
markaya sebebsi.z ve tahriksiz ta
arruzunun her tarafta teessür ve 
nefret uyandırdığı anlaşılmakta -
dır. Yalnız 1talyan gazeteleri Al
manya~'l müdafaa ve hadiseleri Al. 
man götilşile izah etmektedir. He
nüz Sovyet Ru.syadan hadiselere 
dair bir mütalea gelmemiştir . .A:n.· 
ca.k Rusya İskandinavya h~disele
rine blgane ve bitaraf kalacağını 
bildirmektedir. Alman hareketini 
mUda.faıı. veya tenkid yollu bir a
JAmct yoktur· ., 

Moskovadakl Alınan elçisi dün 
Sovyet ·icra komi:!erleıi heyeti re. 
iSl ve Jıariciyc komiseri ~folotofl& 
dört sa.at görllşmtiştUr. 

Romadaki Alınan elçisi de dUn 
sabah Mu.soliniyi ziyaret etmiş, ay
nca İtalyan hariciye nazırı kont 
Çiano ile görüşmüştür. 

A~\11-:RlKADA. AKİSLER 

Oslo ve Christlansand gibi az çok 
mukavemet gösterilen yerlerde bu 

mukıı.vemetler kırılmı~tır. 

Hava ve deniz kuvvctlerlle mkx te~
rlklmcs:ıl ile ordu hUeum kıtoJ11.rmm 
7.aptcttlklerl sn.hll istıhk~mlan ile 
Non·eç tayyare meydanlarma lHleş
miş olıı.n kuvvetli tayyare mUfre:tela
ri <lllşmnnm her tUrlU taarruzunu 
tardctmcye muktedir bulunmaktn·lır. 

Yeşilirmak 
alçaldı 

Yiyeceklerini kaybe
denlere yardım devam 

ediyor 

Amasya, 9 (A. A.) - Y~
malt diln takriben bir buçuk met .. 
ro kadar alçalnuşn'. Şimdiye ka
dnr mutlak bir felaketten kurtulan 
vatandaşların sayısı altmış beşi 
bulmuştur. Bunlardan yirmi seki
zi Samsundan gelen sandallar va. 
arta.sile kurtanlmL'J ve tehlikede 
tek bir vatandaş bıralalma.miştrr. 
Valimizin başkanlığı altında bir 
seylapzedeler :komitesi kurulm\lf 
ve vilayet dahilindeki zarar ve zi
yan tcsbit işi için muhtelit mm_. 
takala.ra. muhtelif memurlar gön • 
derilmiştlr. Seyllip ylizilnden w .. 
tlln yiyeceklerini kaybedenlere 
yardıma devam edilmektedir· 

MENDERES, GEDİZ YE BAKIR 
ÇAYI DA TAŞTI 

!zmir, 9 ( A.A.) - E\~elki ge-o 
ce ibaşlıyan yağmur dUn ve bU 
gece inkıtasız devam etmiştir. · 
Yağmur ibUtUn Ege bölgemnde 
yağmakta.drr. Küçüx Menderes; 
Gediz ve Bakrrçay sularmm yük· 
seldiği bildirilmektedir. 

l\IUŞT.A ZELZELE Ankara, 10 - Eski mUtekaltlerln 
llUl.8.§lanna ytlzde yirmi beş zam ya.
pılmııst hakkındaki l!yiha dUn Mec· 
llse ııevkedllmlştır. L!yiha ı haziran 
dan itibaren tatbik edilecektir. 

Alman taarruzu Amerikada şid
detle takbih edilmektedir. Ruz
velt ve hariciye nazın alelacele 
Va.şingtona dönmüşlerdir. Amerika. 
bandıralı gemilerin Norveç ve Da
nhnarka sularına. gitmeleri ya.sak Muş. 9 (A. A.) - Bu sa.hali 
edilecek, Norveç rnuharib 111cmle • J Muşta. saat 10.30 da. l}iddetUce bir 
ketler listesine ithal edilecektir. zelzele olmuştur. Ha.sar yoktur. 

----------------------~ ,,. ','' " ' 
1 •, •:ı 1 

70 flCJledenberl Amerika. tllkelerlne m<'dcnlyet ve Ş('rd t.a,Q·an 

ATLAS EKSPRES/ 
• lô\ln<'rn& dUnyuma dalma Jll.h~rler kazandıran bUyük rt'jlMir CECİL B. 

_ DE MlLLE'e 25 ııcnellk aanat hayatında yarattJfı en büyUk muclr.eTl 
"' ilham ettL 

ATLAS Ekspresi 
• IFIR<ANSIZ<C~ 
i Barbara Stanwyck - Joel Mac Grea ·Akim 
~ T amirof f - Robert Preston 
~ gibi yıldızlamı, binlerce artistin, 10. 000 Jeroo yerllnJn bUyUk ordula.rm ve 

1 
aayısı:z milyonlarla. ha,;ırlanan senenin bu cııııtz aanat Jıarlkaımı 

ber eaheacr gtbl ~ 

Yarın akşam LALE'de Göreceksiniz~ ~ -
---!lfmNumaralı yrrll'rln evveldf'n aldınlmaaı rka olunar. Tel: 4S5D:i ..... -

ESKl SERENADLAR DiYARI 
VIYANADA ŞUBERT'lN HA· 
y ATINDAN almınıt NEFiS 

,,nmııın1mııı1~1-11D1Mmıı-ırnnııfrlilı.u· Jlnllll&ll 

ı~ ~ Yarın Akşam HEYECAN · ve MERAKLA 

11 i [p) lE K SEYREDECEGiNiz BüYüK 

1 ·,. ..... ';'' .. ı 

BlR AŞK MACERASI 

SERENAD 
Fransız filmi. Baş rollerde: 

Unutulmaz Viyana operetlerini 
yaratan 

LiliAN HARVEV 

~s ı NEMA s ı N o A BiR MACERA FiLMi 
fi 1 KAHKAHADAN K~RllARAK EGLENECEGiNtZ HARiKULA-
IJ DE KOMEDiLER ŞAHESERİ 

i~ TürkçeK R ALİ Ç ENİN 
~Sözlü ELMASLARI 

Başrollerde: DONA MEŞE - GLORIA STU V ART 
ve tRldltll komlkler rolUnde do.yanıl maz komik ubneler yaratan 

~mı-~Jllillllıı- ~ Paılavıracn SIDaıMışörDaır <111111mlnmlllrlll 
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SAAT: 13.40 
BiR iNGiliZ MUHRiBi BATTI, 

• 

BiRi DE KARAYA OTURDU 
Londra, 9 (Radyo, saat 13,45) - Biraz evvel bahriye nezareti 

tarafından deniz harbi hakkında şu tebliğ neşredilmi~tır: 
Norveç sahilleri açıklannda muhriplerimiz Alman harp gemi. 

lcrine blL sabah şafak vakti iki hücum yapmışlardır. Bu hücumlar
dan 'biri Narvik, diğeri Ber~n ~ivannda vukua gelmiş ve çar:pı§
ma esnasında bin dört yüz tonluk İngiliz muhriplerinden biri bat
mış, diğer biri karaya oturmuştur. 1Dü~manrn zararı kati olarak bi. 
linmemckle beraber, henüz teyit olunmıyan bir habere göre, b!r 
Alman kruvazörü batmış ve havadan yapılan bombardımanlardd 

bir Alman gemisine isabet vaki e>lmuştur. 

Müttefikler in 
Norveçe yardım 

kararlar ı 
Londrada yüksek harp 

meclisi toplandı 
lA>mlra, 10 - Danimarluının Al-

man kıtaları trafından Iıu;nll ve ayni 
zamanda Norveç sahillerine Alman 
kıtnlannın ihraç edilmesi burada. dün 
sabah duyulmuştur. 

Müttefikler ~o ·veçe tayyare ve ordu g"' 
cna.., tarnrı t inddc) 

Lond~a. 10 (A.A.) - Hava 
nezareti bildiriyor: 

,Kraliyet hava kuvvetlerine 
mensup tayyareler dün akşam 

Bergcn Fjordunda bulunan dü~ -
man kruvazörlerine karşı birçok 
hi.icumlarda bulunmuşlardır. 

IIava bataryalarının kesif ate • 
şine rağmen bu taarruzlar mu -
vaffakıyetle neticelenmiştir. Bir 
Alman kruvazörüne bomba isabet 
etmiş ve gemi ciddi hasara uğra· 
mıştır. Bütün İngiliz tayyarele!"i 
salimen üslerine dönmü~erdir. 

DENiZ VE HAVA 
MUHAREBELERi 

Jands Tidening gazetesi, Trond -
jemde vaziyette mühim inkişaf -
Jar husule gelebileceğini, çünkü 
İngiliz harp gemilerinin Alman 
işgali altında bulunan bu Norveç 
limanına girmeğe hazırlandıkla . 
rını yazmaktadır. 

BREMEN BATIRILDI 
Londra, 10 (A.A.) - Röyter 

ajansı Amsterdamdan istlhbar e
diyor: 

Dün akşam Holandada deve -
ran eden şayialara göre, Bremcn 
-adındaki Alman vapuru batını -
mıştır. içinde 1300 kişi bulunu • 
yordu. 

iNGiliZ ASKERLERi ~ORVEÇTE 
NEREYE iHRAÇ EOiLECEK? 

Snnt dokuzda kabine toplanmış. bu 
arada Norveçin Lond.m elçisi harici
ye nazırı Lord Halltake tnratındnn 

knbul olunmuştur. Kabine toplantısı
na muhalefet liderlerilc beraber impa
ratorluk crkl!.m harbiye reisi. bnı:a

mlral ve hava kuvvetleri mareşali da 
Jştirak etmişlerdir. 

Fransız kabinesi de dün sabah Re· 
llrlcumhurun riyasetinde yapbğ1 bir 
toplanttyı müteakip başvekil Rcyno 
ve milll mU<lafaa naZ1n Daladye ve 
ba...,kumanl'.lanlar tayyare ile Londra
ya ı:ctmltılerdlr. 

Londra, 10 (A.A.) - İyi bir 
mcnbadan bildirildiğine göre. 
Norveç sahilleri açıklarında 400 
r.ıil imtidadında bir cephe üze -
rinde İngiliz . Fransız kuvvetleri 
ile Alman kuvvetleri arasında 
büyük bir deniz ve h4va muhare. 
besi cereyan etmektedir. 

DAHA EVVEL ALINANA 
HABERLER 

Afsterdam, 10 - Norveç su. 
laonda İngiliz ve Fransız harp 
gemilerile Alman harp bemileri 
arasında bir deniz muharebesi ce· 
reyan ettiği muhtelif menbalar -
dan haber verilmektedir. Hava 
çok fırtınalıdır. 

Londtn, 10 ~A.A.) - Röyter ajanıurun• a.s-kcri muhaııriri, İn
giliz kuvvetleri Norveçe geldiği zaman, Norveçin sayımz fyoc:ları· 
nm, Harpte çok mühim rol oymyacaklarım yazmaktadır. İngilizler 
kara, deniz, hava kuvvetlerinin giri~cekleri müşterek harekat, as
ken hareketlerin en müşküllerindedir. Erkanıharbiyenin işi pek ka. 
rıııktır. Bu harekata iştirak eden her ferdin, gemiye bindiği andan 
karaya çıkacağı ana kadar, vazifesinin neden ibaret olduğunu ve 
kendisinden ne beklenildiğini bilmesi llizımdır. Müşterek• hareka 
tın rnuvaffakıycti bilhassa karaya ihraç hareketi, karaya ayak basan 
kıtaatın donanmaı tarafından himayesindeki kolaylıklara bağlıdır. 

Fiyorlar, bu himayeyi ideal bir tarzda hazırlamağa müsaittir. 

!nıiliz kuvvetlerinin Bergen §İmaline ihraç edilmeleri ihtimali 
yoktur. Zira Bergenle Oslo arasında fazla mesafe vardır. Eğer 

!ngili7. kuvvetleri Bergen yakınında karaya ihraç edilecek olur· 
larsa Oslo üzerine yürüyecekleri .zaman, Bergenle muvasala.lıı.rıru 
ıcmin etmek çok müşkül olacaktır. Ba§lıca mahzur bur.adadır:. Ma
amafih, Bergenin işgali iskajeraktn telililteli noktalarına hikiın ol. 
mak ve boğazın dar sularındaki mayoları temizlemek imkanını 

verecektir. 

İngilizlerin Norvcçe kuvvet göndermeleri o kadar ehemmL 
yeti haiz değildir. Muhakkak olan bir nokta vardır: Almanların Nor 
vesi istila etmeleri, Hitlcrin ~imdi iki cephede harp etmesi de· 
mektir, Almanlar,. şimdiye kadar hiçbir zaman donanmanın ve 
tayyarenin yardunile kara harbi yapmamışlardır. Binaenalyh tec
rübeleri yoktur~ Ve bunun mü!külatını bilmezler. 

DI~1'1z IMRB.L'\"E DAiR YE.."llİ ~IAL(JMAT 

Londrs, 10 (A. A.) - Bu 11abahkl.ı İngiliı: gazete lem, Norveq sa

l:ıJJJerl,boyunca 400 mil mesafe dahilinde, lngiliz \ıe Almnn deniz ve 
hava; kuvvetleri arasında büYlik tiir havn ve deniz hıırbi cereyan etli
ğini yazmaktadırlar. Bu haberlere göre, mc.,hur Gncisnau kruvaz.örli 
dahil olmak üzere Almanlann 5 büyUk har.b gemisi batırılmıştır. 

Deyll Ekspresin Stokholm mulı.ıı.biri, son dakiltadııı döı:t büyük 
Alınan kr.uvazörUnUn daha Trondjehm körfezinde ablukaya. alındığını 
ve mütea.ddid Almt\n gc.miain.in de Oslo körfezinde ablukada olduğunu 
yamıaktadır. Narvik açığın~ bir Alman kruvazöriinün batırıldtğı, 
diğer bir kruvazörUn de karaya oturduğu haber veriliyor. 

iL AB l:Gan·.~ BİR AL.'IA:S TORPİT08U 

Loudra, ıo (A. A.) - Roma. radyoau, ciddi 3llrette hMa.l'a. uğra.. 
mış bir Alman muhribinin Stokholm limanına girdiğini haber vermek
tedir. 

XORVEÇ, AL..'lA-."I~ ıLE llGZ.ıKERELERE 
:'Wt BA.l]LADI ! 

l.ondra, 10 (A. ,\.) - Ilöyter ajansı bildiriyor: 
XorveWn Almanya ile müzakereye hazıtlandığJ haberi Londrada 

resmen teyid. edilmemektedir. SalAhiyetli mahfiller, bu haberln bü
yük bir kaydi ihtiyatla kar~ılanmasw tavsiye ediyorlar. Bu haberin 
.Almanlar taraftndan tasni edilmiş olması muhtemel görülmektedir. 

D. bM..RK NIX l~GAl,İ İ! GlliTEKEDE iA. 'E 

V .AZİYETl:!\'1 l\fÜŞKULLEş:rtR.ıtEDt 
f...ondra, IO (ıı:. &) - İngiliz iaşe nazırmnı bildirdiğine göre, Da

nimarltaıım ia§c kaynağı olarak kaybı neticesinde İngiltere ihtiyat 
erzaklarr harcctmeğc banlıyacak değildir. İngiltere ba.ş.ka yerlerden 
domuz y:ığı tcdııriki için tedbir almı§tır. lngiltercye tereyağı, impa
ratorluğun muhtelif mıntnkıtlarından mühim miktarda ıclmektedir. 
Janbon ise. lıex lngilizc haft.ndn iki oruı verilebilecek. miktarda Kana
dadaıı getirllmektedır. Tavuk \' yumurta i~c hland:ıdan ve diğer 
yerler.den almmn.kt:ıdır. 

·oYYl.'T.L.ER PETS.\MODA ASKER TAJu;to ımt\'ORL.\R 

Am&terdam, 10 (A.A.) - Danimarka ve Norveçte telefon mu
haberatr kcsilmi~tir. Yalnız Berlin tarikile telgr.ıf muhaberatr ya. 
pılmaktaydı. 

Alınan bazı habcrlc:rc göre, Rusya (~imali Finlancliyacia Nor
ve~ hududunda) Petsamo mmtaknsınifa askeri Jfovvetler tanşid et· 
nıck üzeredir. 

Skandina vya Fıadiseleri ha rbi Amerikaya 
yaklastudı mı? 

Nevyork, 10 (A.A.) :_ Reisicumhur Ruzvelt, hususi treninde 
gcı?etccilerle gfüüştüfü esnada gazetecilerden birisi AlmJ1nyanm 
askeri faaliyetlerinin ihtilafr Amerikaya daha ziyade yaklaştırıp 
yaklaştırmıyacağını sormuştur. 

Reisicumhur, şu cevabı vcrmistir: 
"- Son 48 saat zarfında cere;an etmiş alan vakalar, herruudc: 

Amerikalılar: harbin tevessüü ihtimali hakkında teemmülde bulun
mağa sevkedccektir.'' 

Ruzvel~ bu mütaldasının altında gizli hiçbir mana mevcut oL 
ır.adıinu ilave ederek gazetecilere bu müalaawından bqlc:t bit: ma. 

• •' ™ia salıfllWilalannı ihtar etmiş ve Amerikan milletinin 
Avrupa harbinin imkanlarr haklhnd.a ıon alu ay zat:fında. cfütüııchl
ğündn fazla düşiinmesinin kendisi için çok fyf oiacağtn'J söyle· 
mi§tir. 

Bunu muteakip mUttdlklcr ylllu;ek 
lll!kcrt §'lı:ası ilti taraf başvekil nazır 
ve yüksek kumn:nClanlannm iştirakile 
toplnnım~trr. ToplnntICln bu yeni tcca
vUz hareketine karşt koymak için a
lmıı.cak siya.si ve a9'kert tedbirler üze
rinde mutabık kalmmı§tlr. 

li.ARAlu..AR ve llBUG 

~ngl11z hariaiye nezareti tara!mdan 
n!!§redilen bir teblifdo czcUmle ~ÖY· 
le denilmektedir: 

İngiliz ve Fransız hUkClmcllerl Nor
veç hllk!ımctıne teminat vererek Nor
veçln Alına.nyo. tarafından istll!sı do
layuıil.ı Norveçe her manaslle yardim 
da. bulunaeaklarmt ve kendisilcı birlik. 
tc topyokQn harp yapacaklarmı bildir 
rr elerdir~ Fransızlarla mutab:k ola· 
rak bu knrarn uygun asl{crt ve bahıi 
tedbirler alınmıştır. 

ÇE'.\mEıtLAY!\I:-4 m.l'A'! ~t:rı 

Öğleden sonra Avam kamnrllSI top
lanmış ve başvekil Çemberlnyn beya
natta bulunmuştur. 

Çemberlayn Finlandiya harbi 
sıralarmdan baJlıyarak bkandi • 
navya devletlerinin vaziyetlerini 
anlatmış, Almanların yaptığı ha
reketin. çok evvelden hazırlan • 
mı.ş ve muntazam bir plan da • 
bilinde müttefiklerin N orve!' su • 
larına mayn dökmelerinden hayli 
evvel tatbika başlanmış olduğu -
nu tebarüz ettirerek demiştir ki: . 

''- Kuvvetli harp gemilerimiz 
açıklarda bulunuyor. Bu gemile -
rin yapacakları liarekat hall.:kıruia 
malümat vermek memleket men
faatlerine mugayirdir. Bu millet. 
lerin isti.klili üzerine !iÖKen teh
keyi bert.araf i~n Franşa ile mü • 
terek en hareket edeceğiz. Hiç 
ıüphc etmiyorum ki. yeni Alınan 
tecavüzÜı keneli aleyhine dönecek 
ve nihai mailubiyetine yardım 
edecektir." 
KOPENHAGDAKL iNGILlZ 

SEF1RtN1N V AZiYET l 
Norveç hükiimct şimdi Halmar 

da bulunmaktadır. 

600 TAYYARE YOLDA ..• 
Londra, 10 (A.A.) - Deyli 

Ekspres gazetesinde okunmuş -
tur: 

"Müttefiklerin bir heyeti sefe· 
riycsi ile 600 tayyaresi, Norvcçe 
müteveccihen yol'\ çıkmıştır. 

5 Alman harp gemisi batmış • 
tır. Bunların arasında Oalo batar
yaları tarafından tahrip edilen 
Gneiscnau gemisi vardır." 

Deyli Meyl gazetesi de diyor 
ki: 

"Birçok İngiliz: ve Fransız tay
yareleri, Osloya hareket etmi~ -
tir. Alman kıtaatınrn Norveç pa. 
yitahtına girmelerinden biraz scn 
ra İngiliz Pıava kuvvetleri şehrin 
üzerinde uçmuşlar ve askcr1 tay. 
yare meydanını bombardıman et
mişlerdir. Bunun üzerine bir ha
va muharebesi olmuş v~ hüviyeti 
malı'.im olmıyan bir tayyare düşü. 
rillmüştür. Aynı zamanda Nor -
veç taY,yarcleri de Formebo tay • 
yare 'limanının · üstünde Alman 
tayyarelerne bir hava muharebe· 

' si yaprnışlardır.0 

Deyli Ekspresin Stokholm mu. 
habiri, 4 Alman kruvazörünün 
Troodjhemde abluka altmda ol -
duklarım bildirmektedir. 

Birçok Alman genliler-i de Os -
lo 'korit:zirlöe" abTuka altın~drr. 
Bir A@a.11. R~ ·cnöız!inijp narvik 
açıklarında batmış ve bir diğeri
nin karaya oturmuş olduğu söy • 
lenmektedir. 

INGlUZ GEM:llERlNlN 
GiRMECE HAZIRLANDIK. 

LARI UMAN I 
Stoldtolm, 10 (A.A.) - Ya.emt 

İn~iliz bahriye nezareti deniz: 
harbinin neticesi alınıncaya ka • 
dar bu hususta malfımat vermek 
istememektedir. Ancak Almanla. 
rın iddialarını tekzip ederek bu 
harpte iki İngiliz hafif kruvazö • 
rünün ehemmiyetsiz yaralar aldı· 
ğını bildirmekle iktifa ediyor. 

26 bin tonluk Gncyzanov zırhlı
sı olduğu tahmin edilen bir Alman 
harb gemisinin diln Oslo koyunda 
Norveç sahil müdafaa. bataryaları 
ta.rafından batmldığı haber verili
yor. Aynca bir Alınan torpitosu
nun batırıldığı da söyleniyor. 

Alınan b~kumandanlığmm de • 
niz harbine d:ı.1r dün neşrettiği ve 
içindeki malılmat İngilizler tara
fmdn.n tekzib olunan tebliği §Udur: 

"Bugün öğleden sonr.a Dani
marka ve Norvcçte.o. pek büyük 
Alınan kuvvetleri İngiliz don:ı.nma· 
1>ma. kar§I hareket etmiştir. Şimal 
denizinin ı:)mal mınt.a:ırnsmda dÜ§· 
man saffıharb zırhWan; ağır ve ha. 
fit! krunzörleri ve torpito muhrib
lerinin bulmıduğu müşahede edil
miştir. Telsizle nlı:ruın ha.betlerin 
ilk neticelerine göre .iki saffıharb 
gemisine tam. isabetle büyük çıt"'· 
ta üçer bomba düşmüş ve keza i
ki ağrr kruvazöre de ağn~ bo.,.,bıı
lar tam isabetle vurmuştur· Bun -
dan baJ}ka diğer bir gemi aldığı 
ağır-bir~ dolayı:aı1.e. yolıma d~ 
vam cdemiyecek bir hale gelmiş
tir. Diğer bir gemi alevler igindc
air. Suyun üzerinde geni§ bir. ynğ 
lekesi ı·üzmekledir.,. 

Alman başkumandanlığı dünkü 
diğ~r bir tebliğinde §Öyle diyor: 

"Norveç tayynrc meydanlıırma. 

Norve!iteki İngiliz elçisi ve el
cilik memurlarrı da Halmara git
~islcrdir. Almanya lsveçi himaye etmek 

İngiliz: ınakama.tı Kopenhagda
ki İngiliz elçisi Smit ile temasa 
ı:elememi§lerdir. Elçinin Kopen • 
hagdan ayrılmaya vakxt bularna:
dığl ve harp esiri düştüğü tahmin 
ediliyor. 

istediğini Stokholma bildirdi 
Alman gazeteleri, Norveç ve Danimarka ya kul
landıkları lisanla m üUef iklerin Halandaya bir 

Hariciye nezareti Norvcc. el . 
çisi ile temasa gelebilmiştir. Ve 
öğrenmiştir ki, Norveç hük(ıme .. 
ti ~ok iyi vaziyette olup mukave
mete azimk§rdtr. 

harekete geçecekle rinden bahsediyorlar 

Bl\LKAN SEFlR~ERJLE 
GöRü!.~LER "IYEHlR 

• EDft.Dt 
Enternasyonal vaziyette hasıl 

olan deği!)klildeıı dolay.ısile L-0rd. 
Fialif akınn Balkan memleketlerin 
deki mümesailW:ile olan ~örüş -
mcieri tehir olunmu§tur. 

ŞiMAL SULARINDA B(!)TON 
VAP URLAR ÇE VRl LECEK. 

ingiliz harp ekonomisi nezare. 
ti, İskandinav veya Baltık liman
larına giden bütün vapurların bu 
mıntakada vaziyetin her tüdü 
muhtemel inkişafı dolay1sile. mil
liyetlerine bakılmaksızın derhal 
tevkifi için emir vermİ!tİr. 

Paris, 10 - Alm.anyanın Da-ı 
nimarka ve Norveçten soora dL 
ğer küçük bitaraf memleketlerı 
"himayesine almak!" arzusun. 
da bulunduğunu bilüiren emma~ 
reler belir.meğe ba§lamı§tır. Bu 
devletlerden biıincisi Isveçtir. 

Ncv-York radyosunun bildir. 
eliğine göre, Hltılcr Isveçten .A'.t. 
man himayesini kabul etmek 
veya istilaya uğramak şıkla
rından birini tercih etmesini is
temiştir. 

Isveç kabinesi kralın riyase
tinde toplanrnı~. vaziyeti tetl. 
kik ederek Almanyaya cevab 
hazırlamıştır. Yerilen cevabd..'11 
bitaraf kalmak istediği bildiril
miştir. Digcr taraftan Isvcçtl! 
umumi seferberlik ilan edildiği 
haber veriliyor. Isvcç mebusırn. 
ve ayan meclisleri dün gece gi?. 
ti bir celse akd~tmişlerdir. 

Isveç radyosu dün akşam 
Skajeral<taki Jsveç lımanlarınn 

Reyno ve Daladye saat ıo de maynlar döküli:lliğü habeıini 
tayyare ile Londraclan Parisc tekzib ctmi~ir. 

FRANSlZ. ~ŞVEK1Ll 
PARtSE DöNDÜ 

dönmüşlerdir. Londradn:ki salahiyet sahili 
H A-i..IF'AKSIN NORVEÇ bir Isv.cç d~vlct adamı şöyle dc-

M l LLETlNE H iTABI miştir: 
Lord Halifaks düa akıam rad· ''- Tsvec;ten doğrudan doğt n~ 

yoda Norveç lisanile Norve!i ıniL ya havadis' alamadık. Çünlciı 
!etin« bir hitabede bulunmuş ve her giin saat 12 de neşredilmek. 
mağdur millete !ngilterenin sem:. te olan J'svcç rad:yo biilteni, il-

! 
patisini bildircr.ck.. onlaıtla beraber ga c<lilmi§jir. Egcr Almany.n 
yanfa.na harbederek mütecavizin böyle bir tedbir ittihaz edecek o 
dinden hayat ve istiklcilinin kur· lursa. Isveçiıı lıarb cdcceğıne c-
t.arrlacıığını vaadetmiştir. . .miniıp.~' 

. · 

Tclılikcdc görtilen diğer bfüı
raf memleket Holandadır. 

Alman gazeteleri Ingiltere ta
rafından Holandaya karşı yapı. 
lacak bir hareketten bahsctmcl: 
tedirler. Norveçc karşı yapılan 
son askeri hareket için de bu 
şekilde bir bahane ileri sürül
müş. olduğu dikkate şayandır. 

Hollı.nda ordusunda bütün L 
zinler geri alınmıştır. Kabine 
iki defa toplanmıştır. Meml~
kettc ciddi müdafaa tedbirkıi 
alınma.ktadır. 

Holanda ve Belçika daimi te
masta bulunmaktadırlar. Ho
hında sahil müdafaasını kuvvet 
lendirmeğe karar vermiştir. 

Holanda hudu.d ve sahil kıta.. 
atında her türlü mezuniyetleıin 
ilga edildiği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan "Ki. M." ingi

liz hava şirketi Ingiltere ile Ho 
landa arasındaki ha va seferleri. 
nin mı.ıvakkaten tatili için Ingi
liz hükiımetindcn emir almı§tır. 

Ingiltere ile Danimarka, Es. 
tonya, Finlandiya, Letonya, Ll
tuvanya, Isveç ve Norveç ara
sında hava postası da dahil ol
mak üzere bütün posta servi • 
leri durmu§tur. Telefon servı.s
lcri tcehhürle olmakla beraber 
ıınc işlemektedir. 

Belçika ordu rUesası, dün ak
şam rnüzakcratta bulunmak ü
zere topJamnıŞ]a.rdır . 



tt A BE R - Ak~am Po~t~cıı 

Nakleden: BURHAN BURÇAK - 29-
~bu - 5 

~~tı. ~~ hiçbir yere çık· mil sakin haliyle kendisini biraz 
~ ıid' . t~ çalışmak pek teskine muvaffak ol.mu~tu. Fakat 
;~ ı~ordu. Bilhassa böylt Cemil MuallAyı korkutmamak i· 

Polia iamini işiten serseri,hemen çuvalı odanın bir 
kö§esine fırlattı ve bir adımda odanın kapısına 
yakla§tı. 

l6ıtı çi~~kanka~ı, bıcak ve çin saki~ görünüy_ordu. ~~pıyı a: - "Bir adam bir kedi ile gel· zelce dövmek arzusile yanmıştı. Fa 
~ Bir . hır odada çalış· çabilec.egınden emın değıldi. Gerçı di!,, Bu gözleri telefonda ~yleyen .~t heriı: 
t ~ di:zu~e kalemi bıraktı ikinci bir anahtar vardı. Fakat ne- polis hafiyelerinden ve ilanda adre· - Evet, o pek iyi bir kedidir. 
~ İcind edj. Gec.er.in derin rede olduğunu bilmiyordu? Masa· si yazılı bay Kurumay idi. Ba) .arelen iyi tulad,, <liyor<lu. 

tibi Olnı e Ufak bir gürültü işi· tarın çekmelerine baktı. Sonra bel· Kurumay pek heyecanlıydı· lshi· lshıga ~115.e.e emır veıdı: 
~ğtnı anı u~tu. Fakat sonra ya- ki evin diğer a ... ıhtarlarile birlikte ga ona telefonda: - ··şu he.ili seroest oırakın, 
~.hazırı a<U. B~ o.? iki}i çal· mutfakta asılı olması ihtimclini - "Bu adanu orada tutunuz, sen de o keuı de.::ıığın ucubeyı aı 
~".:,__~yd·~ büyuk saatin düşünerek aramağa koştu. Buldu- ben derhal ge:iyorum!,, diye'.Jildi gıt ve bu ta.aı.ıa,...ı üır da.ıa go · 
laı..~ ke~· . ğu altı yedi anahtar içinden bir ve telefonu kapıyarak Nihonbaşı 1 runme!,, d~i. 
~ bir ta 1 kendıne nim müs- tanesi bile kilide uymadı. Mutfa· mahallesine yollandı. lshiga arka Herif çuvaiıru kaldırdı ve do'.a· 
~'.On ik71a nurıI~ndı: ğm dışarıya açıl~ kapısını? a~ kapıdan Kurumayın evine girdi. ba doğ.-u ileri.iye•~ üstünde du· 
rl:ıı.~ır &Untlıı esrareng~ saat.. Bi· tarını da hizmetçi almış gıtmıştı· L- "Bu ~am kimdir, üstü başı 

1 

ran k.e-.iiyi tuı:n~ ist.e~i'. tak~t 
~ Sc.ınra ~~ s.:ati .. Şimdi bir Biçare Ctmil her tarafı aradı. Fa· nasıldır?,, dıyc sordu. kedirun penç;esı, oglu gıbı besledı· 
M •• 'kitnı-,ıı·r b~enı b .. ır gQn başlıya· kat koydunsa bul.. Nihaye. t.Mual· ''P -'" elb"-li cüphe· I ği kedinin pençesı heme cevaoını 
.""!:{ uı u - arça pdlça ı.,,.. ' ')/ . . meli d . 1 . . dik 
~ \"e ~ .• ınubbeın gün sa- lanın sa~ırsızlıkla bekledığı salo- li ve tehlikeli birisi herhalde, Onu İ v~rmış~ı. Şı e. go~ ermı . 
~ ~~ ~Sürl ıçın?e mi geçecek... na eli boş döndü: bu kadar burada tutabilmek pek mış, hucum etmek ıstı} ordu. 
ı...· bu da . e Dli· •• Kiınbiiir, bel- • . ? kolay değildi. Ishiga San, bu adam ~ğer l~ıiga To~~'oda y~şıyan 
... .., \'e aı bırsok günler gibi bom - !'e haber, efendim. pek tehlikeli bir herife benziyor!., keaııer ha.idün<la .bır yazı, bu,~ 
' :1Ade geçer.. - Galiba kapıyı kırmak lAzun - "Adamı içeri getirin. fakat yazmak arzu e~~ olsayd~ ı~uru· 
~ ı._.~Cllbi.re ~'\N'!>"" oldu- gelecek. · nun ırın en ıvı etu eJ ~"'rlacı '""1..,. ...... siz de kalın!. mayın evı o. :; al 1 "'d B 
~Eski zamanlarda Genç kız gayriihtiyari haykırdı: yapılacak bır ma.ı o ur u. u· 

~ ... • l)uSfı.,~ . . büyijk annesi o- - Fakat ... Siz çıldırdınız mı? Bu tehlikeli adam bhiganm ta· günü takip eden günlerde Kuruma 
""ill ttııd;~? bu noktasında Eve hırsız girdiğini sanacaklar, savvurundan daha çok tehlikeli ya yüz;erce kedi getirilmişti. lshı· 
~ ~t b~ Ravi başını çe· gürültüden bütün kiracılar ayağa iörünüyordu. Hele dünyada bir garun bu iş için tayin ettiği me-
<'....._~an ~ses: kalkacak ve hırsız yerine burada traş bıçağının traş makinesinin, murlarm iş!eri de pek kolay de· 
~ ba~"re~abbil .. dedi. . beni bulacaklar. Doğrusu bu hale bir elbise fırçasının da keşf~ildi· ğildi. Bun:ar getirilen kedileri mu· 

· l\~ . nden hareketsiz teyzem pek memnun olur! ğinden muhakkak ki haberi yoktu. ayene etmelüe ve her bir kedinın 
~: elbiseı~:ıen on adım ötede Muharrir içini çekti. Elektrik Onda medeniyet eseri olarak bir birer tırnak hatrrasıııı elleri üstün 

~U.· l\ork~ ienç kız duru· fe.'lerini yaktı ve kapıyı bir kere çift cilfilı potin görünüyordu ki, de saklamak bahtiyarlığına kavuş 
1'~_ bir ~l Ve hayretten tit· da.i.a muaye."le etır.ek üıe.-r. oda· o da bunların burunlarını keserek maktaydılar. Ü}le ki zavallı:ar i· 

t.!'~ıl derhal kız.. dan çıktı. Kapı büyük. ağır \'e tek parmaklarına bir vantilatör temin kinci günü adeta geceli gündilzlü 
~ ... etdi. ayağa kalktı ve kanatlıydı· Cemil bir müddet ses· etmişti. Bu herif tabit insanların dikenli teller arasında dolaşan bir 

~Urası ner siz sessiz baktı ve aczini itirafa c.eblerinden nasıl mendil çıkarır- nöbetçi neferine benzemı5ti. Elleri 
;-- 'C\İiııeij esi, ben neredeyim? mecbur kaldı. larsa onun gibi, belki onlardan çok parmakları kanlar ve çizgıler:e do· 
evıM_ katta Cemil R ·• bıçak çıkarmaya alı~ cinsinden-

-""C le ' avı k'J'di ··k dı bu luydu. 
~ ~ ~hanım. - Bir tek çare var. ı ı so • di. Elinde pis bir çuval var • Yaşlı kadınlar, mektep çocukla· 

llra g ll:ı.i? meli. çuvalın içinde de bir §eY hareket rı, rikşacılar, ~ ma$ajcılar, çap· 
eııç kız kızararak ilave - Haklmuz var, küçük hanım. ediyordu. Uzun müddet beklemek km piıinç ekicileri, mabet uşakları. 

: Sitj ıutle Ah bize bu oyunu oynayanı bir onun hoşuna gitmemi~ti· Derin göz hasılı her cins insan, bazıları çu· 
' \-0( n tanıyorum... yakalasam.. teri itimatsızca etıafa bakıyordu. vallar içinde, bazıları sandıklar. · 'un oldum, efen· - Size feneri tutayını. Artık sabn kalmamt§t.J ki tekrar: diğerleri kutular içinde, bazıları da 
' T\t _ :'Milk!fatımı alacak mı· d .' e.tnıılltı Cemil kilidi sökebilmek için 11· beğenileni alınsın diye ört tane 

ııı,, . • nu 1.!t;~~acak bir şey yok ynn?,. diye eordu. kedi getiriyorlardı· Her renkte ke· 
-<cij( -4.1 benim zım o!an aletleri almak üzere mut _ "Evet. fakat evvel! bu kedi· 
~~ı S ~ her• . gibi oku· f"°'a gı"tti. Mualla ağlı'-·ordu. Ara· ~. s6 1 di, küçük, büyük, her boyda kedı. 
~~ it.~ ıtes tanır .. Ben Ba· ...,., J Yİ nereden aldıtıru UV&• w Yer yavru kediler bulunduğu gibi ol· 
t dU".cu kat Yeğeni Muallayım.. da bir: sen!., dukça pirleri de yardı. Kuyruklu.a 

,:,:>qbla~r!:._~turuyorum. Bu - Kilidi sökmek iınkAnm- di· Adam yumruklarmı ıöisüne n, kuyruksuzlan, topalları da ek· 
·~ın. ç"-•UTAJan birine da· yor ve hıçkmklan küçük vücudu· vurarak: sik de<rildi. Bunlardan birisınin 

~:U ~:ııt.ıık.J.:k ~gın olduğum i· nu sarsıyordu· Vidalar o kadar de- gayet koyu tna\i tüyleri vardı. :a 
'l;ı d~ a., .. ~ııe geldim. Tesa· rine gömfilmü~tO ki kapı açılma· - ''O beninı kedi.mdirt Onu kat tüyleri pek kısaydı. Ukin Ta· 

11~ul!n ·'<l.lıta.., kapının üze· dan kilidin sökfilmesine im.kan ben kendim büyüttüm. sütle, pi· monoi cinayetinde tüylerini bir de-
~~lfe: ~unuz, yoktu. lavla, balıkla besledim. Bu kedi til olarak bırakan kedinin rengı 
, eıend· an ba~a gelen bir uğrunda ben fakir oldum. Ben o- havai mavi ve uzundu. 

O ını. - Eğer kapı iki kanatlı olsay· ~ı ·b· elim. şı·mdı· onu 
.ı,1. kact,.. • nu og um gı 1 Sıe\' Kedilerin hücumu sona erdikteı: -: ~·A ..... ..ı 1 dı daha kolay açılırdı. Teyzem kü· · ermek bana kadar acı ge-

''l:ll ~ "a &ındım k"ı içeri sııe v ne sonra, Ishı"ga bu meselede evvelet 
""'llra rüklüğüm" de beni yemek odasına ükl ı Af( da farkına vara· ~ liyor!,, diyor, fakat derhal "m. • bulunduguw noktadan bir santim 

ııı Cders· . kilitlerdi de ben kapının tek kana- f t . eli 1 y d w•1 mı"? ~I' ttık ll1ah ınız, sizi rahatsız a ımı §Im a acagun egı " bile ilerliyememişti. Yalnız Kuru· 
t~ tıa!ı~ b cup oldum· dım açarak sıvışmiım. diye de sormayı unutrnıyordu. evindeki fareler kaç-
~~·lıt:ıni~.Söz!eri biraz sıkıla· Genç kız bu sözleri o kadar ma· - "Evvela, kediyi bir göre:imt,, :aı:ı~~. hrrbirisi birer deliğe so· 
'illi ~4 sum bir saffetle 5öylüyordu ki Ce- "O kedi pek usı d bun- ~ 

"' · - · u ur ve 1-·'muslardı. 'l .. _ '><ı}liihti mir gayriihtiyart tebessüm ediyor b. k....a: bul ~w • 
~~.~ \"''· -~'Ci·ri· gülüyordu. dan daha iyi ır QW amazsr BIR KEDİ DOLAŞIYOR 

.ıu~ k-- ve kilit armakta maharet sahibi o- ı di ek x terini tsh" adan 
01rn .. _.- "'UÇük hanım. Hiç ) ruz " yer guz ıg Tokvo polis müdüriyetinde po· 

~- ı, .. _--'<lCllln ~. lan genç kıza ha}Tan hayran ba· ----...: diğ tarafdan J 
"',; '<ll'anl·'· · lalnız merdi· ayırmayan :ıcıı:ııcı;ı er Us mü!ettisi Kar.amitasuyun yazr 

"I~ b Lt1.trr 'il. t-.... ·ordu. Ne çare ki bu kapryı o da da valdan kedi · ık ya bact • ~ İr ı~.ı. · nfüsaade ediniz ""'' çu yı ç ·arına ~- hanesinde ''Ta..'ll3noi cinayeti,. i~a· 
b\. .. ~ t ta açamıyordu; çünkü bir kanatlıydı. 1 tsh· lendi 
~ bi bir t .~ Yun. Apartı· amıştı. ıga ses : retini taşıyan bir do:;ya duruyor· 

ı Urlij bir otomatik Mualla mütemadiyen mendiliy- - "Du, ellerini çuvalın içine- du. Bu dosya yazıhanenin en alt 
~~\et k le J"lak göı:erini kuruluyordu. Ce· sokma! O işi memurlarnndan bir çekmecesinde bulunuyordu. Bu 
~ ki .. <lranıık .• Hem o kadar mil belki ommcu defa olarak ~u polis yapar!,, meselede Hascgava namında iki 

~llı}-q 1 '1ektrik cümleyi tekrarladı: Polis ismini i~iten serseri, he- kardeş zan altında ka!mışlardı. ta· 
!\)! d{l~ u· lene. rini alarak men çuvalı odanın bir köşesine kat bunlara kar•:.t elde hirbir delil 
~~lı:ırı_:ı.ru e ı - I st:rham ederim, küçük ha· d • ...ı- k ~ ~ 

. :,~i an .. Lr edı. Kapının dış frrlattJ ve bir adım a UUdrun a· yoktu· Sonra bir mavi kedinin 
b_'I '<il ·'<ı.iıfa mm, ağla.mayınız. ak1 tı fak t ka dan dı ;'flı~. \'e b' nn iki defa çev pısına Y a~ • a pı • tüvleri suphc'-·e seteb olmuş, fakat 

"'ill 1 ır a""''· . . Sonra bir şey daha söylemi~ ol· frrl da k d" · · "ki po J • J ~ı: arkettı' "~ sesırun uzak· cıan ayınca en ısını 1 
• bu kedi de bulunamamıştı. Genç 

h • Muaıı~ he\·ecen· mak için ilave ~tt.i:. .. iisin kucağında buldu. Bunlar o-
~n-a!ı ~ - Şüphe yok ki sızı bu kadar uzen 1 nu yakalamışlar, bileklerinden tut· bir polis mmıuru ilci ay bu iş için 

·· Bin~· teyzenizin merakta kalacağıdır. mu·ıardı. potinlerinin pençelerini koşmal(tan 
t... ~ kapıyı kilitle· ~ es.1<itmi~ti. Bir av köpeği gibi her 
~ :ı.ı Oh t k. umurumda Bu esnada Kunımay çuvalı kal· ·~ :zaın kapıya k - eyzern san ·ı tarafı aramış, koklamış, santim 
"1· "~i~r oştu. Fakat idi! ~rdı ve elini çuvalın içine ~: santim ne~ıcmiı:. bir delili diğer dc-

A~t,ı. • ı. Rapı çoktan ki· sıle anide bağırar-dk dışarı çc.;"''ll- 11 b ··ı 1 v izi 
''ll Sonra bir yabancnun yanında . b" ld Çu . . . d k. ked· ı e ag :ımış, sıra a.mış e 

. d-. r.ı ır o U· va.un ıçın e ' • b d · 
-.Jel{ · bu kadar açık konuo:manın doğru 1 t Eli kanl . . , ·d' bulmuştu. Tam u sıra a ız gene 

~lthı.~. - ~ırndi b \ ·ada " tırmaıamı5 ı. ar ıçınc.e~ ı. ı· d ' " . t y_· d ma ... ~ _ olmadığını his..~erek· . val od .. d 
1 

e ın en ı.{3y .. o.mu; u. "'an a · 
~.~:· SöJ>Iiye.n _ T~rze.m uyuyor dedi, hizm~t- ı Pi~l çu ge~=.,1 anıtın ıçNı~.he :Ut" ı hal!csindc bi: ev. biİ- tutam kedi 
~'il.( &ib· Muaııa. Aciz . va: anmaya ~ amı~ . ı a) e ı .. .. . f d 1 

1 h.. · 1 hı~-..ı- · çiler de evde değil. Geldiklen za· al n .,--"-·n bı'r ba ı.~ 0·•• ı tuyu .. rıetıce -ı ır 1· 
~ ~il ~~Ştı "<LKlarla ağla· d ğru odal "d 1 Be- çu.,. 1 .. g.c.uıu= ' L),;lş g (Devamı var) 
t~ tarı · man o arına gı er er. ründil \:e sanmsı ı~ık saçan gözler 
a~ ltad~n ~ah ~u ki: Bir çok nim bu ~şam evde olmadığunın odayı teftiş etti. Çuvaldan tuladı 
'~il .;:ı l'a~larına lfıka)1 farkına bıle varmazlar· Fakat??~ ve birkaç defa hoplryarak bir do· 
....._ ~G ııa tah.,.~c:1efa bu çoeuğ' • .m le mahpus kalmak. hem de kılıtlı tabın üstılce çıkıl. Oraöa, odanın 

~ .'.ııı~ .. ~ h;1ıırnoı. edemedi. olarak _mahp:ı~ bulunmak pek fe- en yüksek noktasında kendisini ı ' 
~b~i:. \~ıı. l<a ın. rıca ederim na, pek fec.ı bır şey... bütün varhğiyle gösteriyordu. 

t~~.aırııı ~alı. bir kapı açı- Muall<l ronra söy!ediklerinin ge 1 Bu hayvan ~üphe yok ki bir ke-
bir ~· Saıo:Sınj bulmalı. mı doğru olmadığını hissederek sus diydi. Gene şüphe yok ki e"":elce 

• ';-ı~l'Jtn ~ oturunuz da tu. Kilitli kalmak elbet ev sahibi· tüyleri de vardı. Muhaltkak kı bu 
~~. ~ıı. Si; ~~ır~ ederim nin ho~una gidecek bir şey değildi. hayvan dünyaya böyle tüystiı 
~~ ~~at b ıncı anahtarla Gözya~larnu zaptetmeğe çalışarak: olarak gelmemi5ti. 
~1rıız. ~&e. •• ~~ hangi budala - Ben budalalık ediyorum, de· - ''Bu ucubeyi siz bir kedi mi 
~ lıa•ıa, h· ederim, ağla· di. Sizi rahatşız etti~imi hiç düşiin zannediyorsunuz, hem de mavi 

~clil7~ ır koJtu müyon.ırn. Affedersiniz. I:~akat ne renkte bir Ankara kedisi. ha?,. ts· 
~oııctin~a oturdu. Mü- yapayını. Kabahat bende de~il ki. higa fena halde hiddetlenmiş ve 

1 s.iliYC>rdu. ee. .(Devw:m var) j herifi polia!eriıı eJiooezı alarak ıü· j 

Askerı 
/( a , us 

Yerkese ıaıım olan 
mühım eser 

Yeni çıktı 
şwaaı;ap; .. a 

Herp ıes .aHne ge:en 
: or eç;n co- ratf, ikt'sadi ve 
içtimai vaz;yetina bir bakış 

Uç milyona yakın nüfusu olan bu memleketin kü
çük şehirleri baştan başa ahşaptır. 

Norveçln mcsaha1 sathiyesi 323 
bin kilometre murabbardrr. Nüfu
su iki milyon dokuz yüz sekiz bin· 
dir. Kilometre murabbaına vasati 
olarak 9 kişi düşer, 

İsveçle olan kara hududunun u-
zunluğu 1650 kilometredir. s:-· I' 

urunluğu ise, fazla girintili ve çı. 
kıntrlı olduğu içL-ı 3400 kilometre
dir. 

Denizyollannrn uzunluğu 404C 
mildir. 

*** 
Norveçln lsveçle 

yoktur. 
tabi! hududu 

Norveç arazl.si yUksek yayla
lardan milteşci{J(ldir. Buralarda 
insan yaş:ı..mnz. Bu yaylA.lar şar
ka do3ru tedrici bır şekilde alça. 
lır. Halbuki gnrb tarafta ise b(r. 
denbire k eskin bir va::iyet alarıık 
uçurumlar. derin vadiler ve kör. 
fezler vücuda getirir. 

Şehirler. nehir kPnarlarmda ve 
ovalarda in~a olunmuırtur 'Nehir· 
ler·n hiçbirisi hudud•ı gc<;~ek ~tl
dadmı gastermez ve Kristiyanyaya 
do.:::ru tekAsUf ederler. 

Norveçte 2000 rnil murabbaı a. 
rnzi d:ı.lmf suratta kar ve buz al. 
tmdadır. NorvcQe bııgiinkü araz! 
şeklini veren buz devrindeki gla.a. 
yelerdir. 

Norveçln şark kl!mmda birçok 
şelAlcler vardır. Bu havallde bir· 
çok elektrik merkezleri vilcuda 
get'rllmiştir. Yalnız Hardangerde 
l:l Skjeggedalsfos (S1tyegedals. 
fls) §elA!esi tabii gilzelliğlnden do
layı elektrik enerji merkezi hall· 
ne getlıilmcmletir. 

Norveçln ış:ırkmda en bU:-"ilk ne
hir 120 mil uzunluğunda Namsen 
nehıi:Pr. Şillırılde bulunan ve Fin. 
IAndiya ile hudut t~sldl eden Tana 
nehrl 186 mil uzunluğundadrr. Bu 
nehirlerde Salmon denilen bir ne
vi balık avlanır. Balık, Norveçln 
t:ıbii zen~nliklerinden ba.şlıcaeım 
teskll eder. 

Norveçin 8 de UçU göllerle ka.p. 
lrdır. . 

Norveç ııahHlnJ Meks!ko körfe
ıfnden gelen "gut! stream., yani 
sıcak su cereyanr yalar. Bu aıcak 
eu cereyanının Norveçln iklhnl U
zerlnde çok bUyUk bir tesiri var. 
dır. Bu cereyanın ta'5iriyle Norve
çin sark sahlllerl senenin dokuz a. 

Kişpeşt 

bu hafta şshr m'zde 
Halen Macar !ikinin başında 

bulunan Kişpeşt takımı bir iki 
gün sonra şehriı::ıize gelc::ektir. 
Macarlar cumartesi, pazar ve 
çarşamba ~ünleri olmak üzere üç 
maç yapacaklardır. Misafirlerin 
hangi takımb.rla karşılaştırılaca . 
~ı henüz belli değHdir. Bunun İ · 
çin bu a!t!"am İstanbul böl~e mer 
kezinde bir toplantı yapılacaktır. 

Atletizm Ajanlığının 
bir tavzihi 

Beden Tcı·blyesi Jstanbul 
Bölgc~ı Atletizm Ajnnlığmtlaıı 

1 - Aynı mevsimde olmak 
Uzcre tertip edilen ve bu yıl Uı, 
yaşına glrmış bulunan (Altııı 

Çivili Atletizm mtısabakaları, 

vnıda buzlarla kaplı olmaktan kur· 
tu;ur. 

Norveçln diğer zenginliklerin
Jcm biri de ormanlarıdır. Şimal. 
de bulunarı ormanlardan ağaç ve 
kemıte nakllyatJ nehirlerin tabil 
eere,·anlarmd:ın ~llfade edilerek 
•1anılır. 

Norveçte kUrklil av hayvanatt 
iıı cok mcbzuldilr, Bu yüzden Nor. 
veçte avcılık bir sanat haline gel
miştir. 

t:•** 
Norveçln deniz nakliyat ve tie&• 

rcti de çok mühimdir. Bergen ile 
tngflteren'n Nükesil limanı arasm. 
da harbden eV\·cl muntazam sll.rat 
">Ostal:ın vardı. 

Norveçte ilk ce~ryolu Krfstf. 
vnnya t!e E~·clı!vold ar:ısmd.a ~& 
olu'la.rak 18~ · s.,nc.s!nde i:c1Jetmeve 
aç;lmı:,ıtır. Şimdi şehirler arasmd& 
milteaddid demiryollarr vardn-. 

*** 
1 KA.nunusanl 1925 te Krlstfya.a .. 

yanın ismi değ'4;tırilere.k Oslo u, .. 
mı 'erll!:niştir. 

Oslodan sonra en mühim oehJr 
100 ()('I() nUfuslu Bergen'dir. 

1707 11enesinde ln~aya başlanı
lan bu şehir 14 ilncU asırda dilnya. 
tun en mUhlm tbıret merkezle. 
rlnden biri olmuştur. Bu "~hır çok 
eski zamandanberi ecnebi tes'ri al
tmda bulunuvordu. Burada konu• 
şulan dilin lehçesi almancaya ~ 
vakmdır. 

Eski devlet merkezi olan 80000 
nUfutıılu Trondhjem şehri bUyük ki· 
11'3cslle meşhurdur. Bunlardan ma. 
Rda TronıHıjemln l!imallnda 12000 
nUfuslu Tromso, ve bir balıkçı 
merkezi olan Stavanger de mUhlm 
~eh'rlerden maduddur· 

B U y U k §ehirler mUstena 
Uğer şehir ve kıuıabalarda bina 
inşaat? memlekette pek mebzul o
lan keresteden yapıldığı için bu 
ıtehir ve kasabalarda sık sık yan
ı:ınlar vukua gelir. Bunu önlemek 
1c;in evler birlbirinden uzak inşa o
lunur. 

**• 
Norveçlller fikren ve bedenen 

c;ok tekemmuı etmiş bir millettir. 
ler, Ne yazık ki harice, bilha.sa& 
A vrunaya hicret ederek ırklarmm 
karaktersltik VB11Jfla.rmı kaybet • 
mektedirler. Norveçte h.ırmlık ve 
ahll1t'!'Zbk nedir bilinmez. 

Hakem ışlerı 
tsta?ıbul spor bölgesi hakem 

i§lerinl düzeltmek için İngilte • 
reden bir bak, m getirtmeye ka. 
rar vermiştir. İngiliz hakem, İs. 
tanbula geldikten sonra bir kura 
açılması takarrür etmiştir. Fut -
bol ajanlığı bu hususta bugün • 
!erde Londra ile muhaberata ıf. 
ri~eccktir. 

Toplantıya Davet 
bwnbul 1\lckteplert Spor 

Bülgcsl BnşkanlıAından: 
Gençlik ve Spor hazırlıkları 

hakkında görUşmek Uzere Ll
scı, Muallim ve Sanat Mektep. 
lerlyle Orta. mekteplerin B. 
l'erblyesi Muallimlerinin 10/ 
IV/940 Çarşamba gUnU saat 
l 6 de Manrır .MUdUrlUğUnde 

)apı lncnk toplantıda bulunma
ları rlra olunur. 

Mısır clavcli ınünn ebetile tcı nıe,·slru ı;onuuda lrlşmeye mu-
tip edilmiş de.;ildlr. \"tı.ffak oldukları derecelere 

2 - Bu mUsabaka1ar 128 mUsa\1 veya Ustun olduğu el. 
feı din iştlrlikiyle 20 branş Vt" hctıe keyfiyetin hakikati teba-
4 kategori Uze:-in:ie başarılmış rU:1. eder. 
tır. Boı1cn Terbiyesi İstanbul 

3 - 1938 'i0 l!J39 yıllarındr ı3ölgcsi Atlct.izm Ajanbğmdan 
yapılmış rchorlann 5 tan esı 1D40 yılı İlkbahar Atletizm 
yenilenmiştir. mUsabakaları 13 ve 14 Nisan 

• - Hakem azlığı mevzuu .Jumnrtesi ve Pazar gUnU yapı_ 
l.;a ı: olmemıştır. acaktır. 

1 6 - Birinci kategori 40t Atmalar Ye atlamalar saat 
metresinde kronometrclcrhı 15 ten itibaren Cumartesi Şe. 

1 hiç bir tanesi 49 saniye .ı;öster- ref Stı:dında, koşular Pazar sa. 
ınlş değildir. D:.ir~ kronomct t 9.30 dan itibaren Fener Sta-
renln lkll'li 52.2 tr::ırct etmiş ol ında yn1>1lacaktır. 
duğundnn bu derece kabu \ııpı ·al·ak müsabakalar şun. 
edilmiştir. ardır: 

1 6 - r.ıusabakaları seyretml~ Kategorl 1 - 200, 400, 1600, 
olanların adedi 800 den yuka 110 manialr gUlle, disk, ctrtt, 
rıdır. ytıksek, Uç adım, sırık tle lr-

1 
7 - Atletlerimiz kışr atıl ge. t'fa. 

çlrmemlşler, lıaftada 3 defa da. Kategori: III - 100, 200, 
hllcle, hamlar mUsait oldukçn 400, 800. gülle, disk, cirit, yUk. 
harıçte çalışınrşlnrdır. nu mcv. ııeh., sırık. 
simin bidayeti ndo elde etnı if' Kategori IV - 100, ,uııe, 

i bulunduklan derecelerin geçen 1 disk, yUksek, uzun. 



.. 

Çocuk
larınıza S A F GIDA Jediriniz 

,, 
z n 

ÇOCUKLARINIZA YEDiRtNtZ. ..................................... ~ 
J ' Kan çıbanJan, h er türlü~; ·= 

Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Sıhhat 

Enerji 

PtRtNÇ 

YULAF 

BUGDAY 

IRMtK 

PATATES 

MISIR 

Polivalan ve polimikrobiyen aşı 

ViROZA. PATI 

lar, arpacık, sivilce, kol • ...ı-· 
çıbanları, şirpençe, tral 1 ~· 
rı, piyodermit, dol~lt~ 
Jer, ergenlikl«, ınerne !oktİ~t 
lannı ve çatlaklan koıtJ 

ıark çıbanları 

En erken ve en 
emin Tedavi eder 
Cerahat yapıcı bütün ~ 
lann yatamaıına ınAn1 

TURLU 1 1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDE~.J 
Mercimek 

BEZELYA 

Cinsi Miktarı Muh. bt>dcll % 7,5 teminatı Eksiltmenl.Jl ,,.6 
Lira Kr. Lira. Kr. &'ekli ~!,o Vagonet 160 adet Pazarlık 

Rııy 3620 metre ,, .. " 
,, ,~ 

Vagonet malzemesi 8 kalem .. .. .. 
8 muhtelit ciM san toz 

BADEM yaldız 600 Kg. 11550 116 215 ., 
Litapon 3~00 kilo 735 155 12 ,, 

I - Şartnameleri ve mUiredat llatcleri mucibince yukarda cins ve miktan yazılı lS kalem malı:enıe 

Çavdar özü gösterilen usullerle satın alınacaktır. r' 
n - Muhammen bedelleri muvakkat temloatıan, eksiltme aaaUerf, h!Zalarmd& yazılıdır. -"' 
m - Pazarlık 25-IV-940 pergembe günU Kabata§ta levazım ve mUbayaat ııubeslndeki alım koın111°" 

Çocukların neşvünema sına, diş çıkarmalarına, çabuk yürümelerine 
tesiri katidir. Hastalıkların önüne geçer. 

\acaklır. / 
IV - Şartnameler sözU geçen §Ubeden parasız alrnablllr. ti' 

V - İalcklilerin pazarlık için tayin olunan gt1n ve 1&&tlcrde tekli! e~eceklcri fiyat ve miktar t1%erlıl 
"'HASA DEPOSU: Bahçckapı Beyoğluna giden tnımvay durağı karşısmda 7,5 güvenme paralarlle birlikte mczkilr komisyona mUracaatlan. (2690) 

Devlet Demiryoltart ve Limanları 
-- işletme umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedell 3171 lira 60 kunı§ olan 20000 metre harici çift tele
fon kablosu 24.4,940 ça.rı,ıamba gUnU saat (11) on birde Haydıı.rpaşada gar 
bin&SJ do.hlllndckl komisyon tara!mdnn açık eksiltme usullle satın almıı.cak-
tır. 

Bu işe girmek t.ııtıyenlerln 237 lira 87 kuruııluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksiltme günU saatine kadar komis-
yon::\ mUracaatlan 14.Zımdır. . 

Bu işe alt şartnameler komisyondtın parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(2718) 

..Jtt ·' .... ..... ~:~· 'I .... ••• , ..... ·':"·· • .._,, ... - .. " 
Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kira -ı dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

. \ ......... ~, ... :.ı~·,._ 'r ......... ~ .. -~ ~(· .\., --
10 · 4 • 940 Çarşamba 

13.80/14.00: MUzlk: 
KUçUk orkestra, 19.10: Memleket saat 
ayarı, Ajans vemeteoroloji haberleri, 
19.30: Konuşma (Dış polltlka hAdise. 
lerl), 19.4~: Çalıuılıu': Hakkı Derman, 
Şerif İçli, Hamdi Tokay, Hasıı.n GUr, 
Basri Üfler, ZUhtU Bardakoğlu. l -
Okuyan Necml Rıza Ahısknn, Safiye 
Tokay, 20.15: Konuşma, 20.30: Tem.. 
sil; B<:>hcm, Ynzan: Henrl Murger. 
TercUmc eden Ekt·em Reşid, 21.30: 
MUz!lc Rlyasettcumhur bnndosu, ::?2.15 
Memlelcet saat ayan, Ajans haberle. 
ri; Ziraat, F..sham - Tahvllll.t, Kam
biyo - Nukut Bors:ı.sı (Fiyat). 22.35 
Mil%ik Cazband (Pi.) 23.25/23,30: Ya. 
rmkl program ve kapanış. 

..................... _ ............ ._. ...... _ 
····~· .................................. -... -:: 

:: 
Göz Hekimi H 

Dr. Murat R. Aydın ~ 
: Beyoğlu • Pal"lMkkapı, imam n 
ı ıokak No: 2. Tel: 41553 H 
=ıMuayene ve her türlü göz I 
ameliyatı fıkara içi n parasız .• Ü 

1 r :amaa::mmnm:-.-.. 
Dr. KEMAL OZSAN 

UroJog Operatör Beyoğlu l s· 
tiklal caddesi 380 numaralı 
O hanyan apartmanı Bur sa 
Pflnın ü"tü. Tel : 4.1.2.35 

••a+1B11mm• .. 1!11ı=• 111m::ı .. m1wm•me±1111' *I ---.............. , 
( Dr. NECAETTtN 111 

ATASAGUN 
Sab:ılılan 8,30 a kadnr. Ak· 

<arunları 17 den sonra Laleli Tay. 
yare Ap. Daire 2: No. 17 de 

hastalarını kıthul eder. 

.:elefon: 239;)3 • --.1 

r Dr. A~;;, ";~ı;~:n ıu ,1 
!'aksim • falimlıanc P:ılas No. 4 

Pımudan m:ı:ııla he~ gOn 
~oat 15 dım ~orırn. felrfrın · 401:.!7 

1 ; :p w: -----_, .... ;aıaı~ 

Dr. Hafız Cemal 
L OKM A N H EK iM 

Dahiliye mütehassm. 
İstanbul Divanyolu. 
No. 104, Td: 22398 

~----------------... ---..... ~ 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Biinkası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Ziraat Bankasında. kuınharnlı ve ihbarsız tasarruf hesapla. 
rmda en nz GO liras ı bulunımlarn senede 4 d efa çekilecek 

k ur'a ile a~ıığıdnkl ı>lfrn ıı göre ikramiye da~ıtıtacaktır. 

" Adet ı .ooo Liralık 4.000 Llrıt 

4 
" 600 .. 2.000 

4 .. 2~0 l.OvO " 
40 .. 100 .. 4.000 

100 .. 60 .. rı.ooo 

120 " 
40 " 4.800 .. 

lGO .. 20 " 8.200 " 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde :i( 
liradan aşağı dUşmiyenlere i kramiye çıktığı takdirde ':o !!I 
fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eyini 
ı BirincikAnun, ı Mart n 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

- ı::::r:ı::c::c:: ::aaıc:a ......... , .. !im..... • ....................................... .. 

• 
BALSAMIN ~remterı 
BALSAMIN gü:ellik 
eksiri . 
BALSAMIN Rimellerı 
BALSA/ N Pudraları 
BALSAMIN Rujları 

F ARD BALSAMIN 

lstanbul Maarif l~üdürlüğündet1: .At' 
ft1{1'r 

cln~l ye 
Mıı.arl! \'ekllllğl köy öğretmen olmlları için ıışağldll 

aktır. 
yatları yazılı çatal ve ka,ıklar pazarlıkla satın atııuı.c !l 

Tahmin edilen bedeli 1400 lira, teminatı ııo liradır. iC rnudurıilG ,,.,ı 
lsteklllcr bu çatal ve kaşıklara alt §artnıı.mcyi Maar rte$I pil'' ~ 

rekWrlUğ"Unde görebilirler. Pazarlığın 13 nisan 1940 cuma )'1lpıtsc• 
de Maıı..rlf mUdUr!UğUnde toplanacak komisyon maıifetıle 
olunur. (2792) 

1:1yanm cinsi 

Alpağa çatat 
Alpağa kaşık 

M lktan 

!000 adet 
2000 .. 


