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Romanya 
Rusy~dan 
nota almadı 

Romanya Hariciye Naztn bir 
nota verilmiyeceği ümidinde 

bulunduğunu söyledi 
Paris radyosu bildiriyor: 
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Jigliyo, küçük kızın odasından çıktıktan sonra, 

ablaaını da ziyareti ilimal etmedi. Fakat •.• 

Odasına çıkmca bagajlarını a
ç;ırak tuvalet eşyası çıkardı ve u
zun uzadıp tuvalet yaptı. 

Saat birde evde son gürültiller 
de kesildi. Ji~liyo odasının kapısı
nı ihtiyatla açtı, koridordan geçti 
\ "C mermer bir merdivenden ses
!;iu:e çıktı. 

Filis. a~ık kız rolü oynamak i· 
çın kafi tecrübe sahibi değildi: Jig 
liyoyu merdivenin son basama~n
da bcl:lernekteydi. Yava,.c;ça: 

.._ Sus, dedi. Ah! Ne kadar 
memnunum! Çabuk gelin! 

Odaya girdiler· Genç kız Jigli· 
yo)a döndü: 

- Bana aşıksınız demek? bu 
nac:.ıl oldu böyle? 

Jigliyo mutat rolünü.oynamağa 
kendinde cesaret ı;ôrmedi, esasen 
bu rol şimdi tama.mile lüzumsuz· 
du. 

- Çok sevimlisiniz. 
Filis se\inçle: 
- Sahi mi? dedi. 

- Tabii sahil 
- Peki nerem sevimli? 
- Bilmiyor musunuz? 

• 

- Bana hiç söylemediler kil 
- Şu, şu, şu, velhasıl sizi Filis 

giilmeğe başladı: 

- Fakat başka kızlar benden 
daha güzel. • 

- Aldanıyorsunuz. 

- Maalesef hayır. Her pazar 
buraya yemeğe gelen bir kuzinim 
var. Yemeğe inmek üzere odamda 
elbisesini çıkardığı ıaman, ben
den o kadar güzel oluyor ki, ken· 
clisini dövmek istiyorum. 

Bu his çok fena değil mi? 
- Evet. Siz gülünç derecede 

mütevazişiniJ. Do~ de~l bu·. 
Peki siz kendinizi nasıl sanıyorsu· 
nuç? ' 

- Bir kibrit çöpll gibi. 
- Başınız penbe ve vücudunu:ı 

heyaz; olduğu için mi? 
- Bilhassa zayıf ol~ içtn.' 

Buna da hayır demezsiniz; ya? 
- Derhal hayrr demireoeğim. 

Lüzumu kadar incesiniz. On beş 
ya~mda ~işmarı genç kızlar belki 
koca bulurlar ama 5~ık bulamaz· 
la;;, çünkü kaçınlmalan çok gü~ 
tür· 
Gülmeği fX'k seYen Filis kahka· 

hayı bac:tı. Sonra gayet ciddiyetle 
sordu: 

- Siz genç kız kaçmlmız mı 

hiç? 
- Çok ... 
Küçük, ona hayranlıkl:ı bakt

yordu: 
- Haydi bana anlatın. 

. - !mldim yok. bu biiyük bir 
sırdır. 

- O halde isim söylemeden an· 
latın. Nerede? 

- Fransada .. 
- Hepsi kaç tane idi? 
Jigliyo fevkalltde, !::ıknt inamla· 

bilir bir rakam aradı Ye cevap \"Cl"" 

di : 
- Otuz iki. 
- Hiçbiri size surat etmedi mi? 

.\hl anlıyorum, o kadar yakı~ıklı 
bir gençsiniz ki.. Den de ötekiler 
gibi size evet dedim, görüyorsunuz 

ya. Hem onlar sizi t.akip ederken 
b<>lki de ne yaptıklarım bilirlerken 
ben hemen hemen hiçbir feY bil• 
mi yorum· 

- Sahi mi? 
- Ablam suallerime ~"ap vu-

rniyor. Ne ö~ndimse kuzinimden 
öğrendim. Fakat eminim ki o da 
bana çok mühim şeyler anlatmadı. 

Jigliyo dikkatle dinliyordu. Bas· 
ka bir mevzua geçti: ,. 

- Du akşam babama ne~
niz ki sizden şeytan gibi korkuyor; 
ablamla benim odamın ara ında 

koridora bir hizmetçi yatırttı. 

Biliyorsunuz ki ablam korido· 
run niha}'ctindeki odada yatıyor. 
Hizmetçileri hiç sevmez ve hele 
göz hapsinde bulunıııaktan hoş· 

lanmaı. l Iizmetçiye, her zamarıki 
yerinde yatması ricac:ile para Yer· 
di. 

Ne tali değil mi? Böyle yapma· 
saydı sizi göremiyecektim. 

Bu ifşaat Jigliyoyı.ı §iddetle al~· 
kadar etti. Filise baktı. Bily~ 

tarafından beklendiğini dti5ünerek 
onun yapına gitm~e karar verdi. 
Filisten ayrılarak odadan çıktı. 
.Merdivcntlen iner gibi yaptı. Fa· 
kat biraz sonra sessiz adımlarla ge 
ri döndü ve Galatenin oda kapısı

na yavaşça vurdu. 
Snnsıkı ilmikli bfr rob dö ~br 

gi3'1niş olan genç kız kapıyı açtı, 
itina ile kapadı. Kaprya yaslandı 
ve çok soğuk bir tavırla: 

- Mösyö, dedi, bu akşam "ho
roı oteli,,nin bir odac:ında ne yap· 
tığının hep biliyorum. 

Jigliyo hayretle: 
- Nasıl? dedi. 
- Ve müsaadem olmaksızın 

bana yaklaşırsanız bunları gizli 
tutmamağa karar verdim. Şimdi 

beni dinleyin, size söylireccklerim 
:var. 

x 
:.ns1fyo sordu: 
- Beni tehdit mi ediyor&ınuz? 
- Hayır, ikaz ediyorum· 
- Girdiğim iddia edilen bu otel 

odasında. sizdeki malumata göre, 
neler otdu? 

Galate bir çekmeden bil) ük bir 
dGrbün çıkardı: 

- Çok canım ~ıkılıyor. dedi. 
Bütün vaktimi odamda geçiriyo· 
rum 'e yapacak başka ~ey bula· 
madığırndan hülyalar kuruyorum. 

lngiliıce muallimeme para \'ere· 
rck bazı romanlar tedarik ettim. 
Onları çok seviyorum ama artık 
h pslni ezbere bilironım. 

nu sebebi~ penct>remin Ö:\Üne o
turarak pancurların aralığınd:m 

bu dürbünle otelde o!.up bitenleri 
seyrediyorum. 
· -Ahi Ah! 

- Fakat bu da pek )'elmasa!~. 

Dilrbiinlc otele bakrnağa baş1adı· 
l:'Illl zaman on beş ya~ındaydım. 

Şimdi yirml üç yaşındayım. llk 
iki gün ıarf ında yeknasaklık his· 
setmcdim. Ond'ln sonra sekiz sene 
müddetle yeni • . ~ey görmedim· 

- Ah! Ah! 
( Devamı var) 

Hilber ... 
.· ·~ . . 

Belediye koopera
tifinin hesapları 
Bir heyet tarafından 

tetkik edilecek 
~ye kooperatifinin hesap rapo

runu tetkik eLmek ~e~. boledlye 
masra.t müdllrfl Avni, muallim Ar1t 
thktı. ve gaz depolan mUdürU lbra
hlmden mürekkep bir bl!yet ııeçllmlı· 

tir. 
Ht-yetin verecett ~por J~ tem-

muzda yapıls.cak umumi heyet toplan 
tuımda glSrU§Ü1"C'"ktlr • 

Kongre hesap raı-.orunu kabul ve 
idare heyet1nl !bnı. etml~Ur. itlik! l· 
d&re lıeyet1 aynan lbka edllml§Ur. Yal 
nız eakJ rel3 belediye WU§ heyeti re-
1111 Bamlh lııti!ıı. etUğlnden yerlue be· 
tediye Uctı.s:ı.t mUdUrtl Sııllct C"eUrll· 
mifUr. 

Kooperatifin 11lalı1 ve sermayesinin 
arttmlmur için de beş kişilik bir he
yet ııeçllaıl§Ur. 

Deınir stoklan 
Beyanna me müddeti 
yarın akşam bitiyor 

Elinde deml:: b·ıluııanlıın beyaıına· 

ıne vermege rn~bur tutan kararna· 
menin Uç gUnlUk mliud .. U tatil günle· 
rl aayılmadı,!;mılan yarın Bkı;3m bit· 
mektedlr. Yarın aqama kadar beJ'. 
kea beyannamelerini nuntaka Llcard 
mUdUrlUğllnc vemıl~ olmalıdırlnr. Yan 
h§ ıruı.IQmat verenler veya beyanna
me vermlye.nler hakkmda. nıUU ko
runma kanunu hükümleri tatbik cd.l· 
tecekUr. 

Et fiatları inecek . 
Kasaplık koyun ve kuzu 

müvaredatı arttı 
Son gUnlerde ııehrlmlzo muhtelif 

)"trlerden kuzu mlh-aredatı atl.mr§ttr. 
Bir hıılt.ıtya kndıır Anııdoludan mü· 

hlm bir koyun partisi de gclcc<'gi ve 
ıtyaUann kilo haşmn en ru: on kunıo 
dU§eccğl blldlrlllyor. 

Kesim hayvanlarının az olduğı.ı z:ı. 

manlarda tlyaUart ytlkll('ltcnlerln bu 
vaziyet dol~~'IS!te eııerııdck l mıp~&.r'! 
ıUraUo plynsnyıı. çıkarmak mecburl
,.tindc kalaca.klan &öylcnmcktedtr. 

Sahte muiıad il 
bonoları 

Suçluların tahliye 
talebi reddedildi 

~tc mübadil bonosu işinde son o· 
la.rak ynkalanıı.ıı sııbıkalılardan Ali 
Fuat dUo Sultannhmet sulh birinci 
ee.ı:a mnhkcmesinıle sorı;uya çrkllml§ 
tlr .. Nlbnt ôzkoyuncunun vrrı.l!~ aah 
to bonoları ltcndiıılnl tllccnr ı liye Lanı 

tarak ba.,katarına ciro etmekten EUçlıı 

All Fuat sorgumınd& d mleUr ki : 
•'- Ben nUrua cUzdanımı çıkl!IIW!.k 

lçln Nlhada r t.oğ'ta/ımı vermiştim. 

Anla,,ı ıan o bana sahte bir ııll!ua k~ 
fıdı ynpmı§. tıuzalar benim dtğUdlr. 
Ne notere gltUm, ne imza atlım ve 
ne de ciro ettim!., 

Ha.kim Reolt F'uaL lıaldund:l tevklt 
nıtızekkeıest kcamloUr. SuçhJ yarın 

dördüncU 11or!;'U h~klmllğlnc \"Crll ccek 
tir. 
Diğer tarnttan e'"'"elcc tevkil edil· 

mı~ ols.n bUtUn ııuçlulıır lklnel afrr 
ceza mahkemesine müracaatla tahli
yelerini ı~temı~ ı,..r, fakat muhakeme 
bu tall'plcr!nl T<1•1urtmı,tır. 

Polis tnhldkatı h~nllz bitmemiştir. 

Herı;Un yeni bir ıınbtc bono meydana 
çıkmakto.drr. 

Maarif "Vekili bugün 
Ankaraya dönüyor 
ŞehrlmJzdc bulunıı.n ?Uııarll vekili 

Hıuan Ali Yücel ~rcflne bugUn Un!· 
\'Crslte rektl5r \"C profcııörl~rı t.amfm· 
dan bir zlyatct ,·rrlkccktlr. \'cldllıı 

bn nk,ıım Anka.raya dönm~~l mukıır 
rerdlr. 

' 

Hô.mit -ihtifali 
Büyük şairin hatırası dün mezarı 
başında büyük bir ihti~alle anıldı 

Büyük Sair AbdUlh&k HA· 
midin ölUmilnün üçüncU d&ıUm 
yılı m ünuebetile dün Aırl M e.. 
rarlrkta ki kabrl ~da büyük 
bir ihtifal yapılmıt ,.e merhumun 
hatırası hürm etle yadedilmlttlr. 

ihtifalde, bilbası;a bu ihtifa l i· 
çin Ankaradan gelen Maarif Ve.. 
kili Hasan Ali Yücel başta olmak 
Uzere. vali ve belediye re isi L~tfi 
Kırdar. Parti milfettişi T e'V'fik 
Fikret Sıla,·, ü niversite rektörll 
Cemil Biı ... e"ı, polis müdürü Mu• 
zaff er Akalm. profeıörlcr, tale. 
beler ve Hamid{ !ICVcn kalababk 
bir münevver kütle!ıi hazır bulun
muştur. 

Merhumun mezarına Maarif 
Vekili, İstanbul beledivesi. Üni
ve rsite, Ankara fakülteİcri. Boğa· 
riçi lisesi \ ' C birçok mektepler 
tarafından çelenkler konduktan 
110nra . ihtifali vekil HaMn Ali 
Yücel açmı§, Hamidin büyiıklük 

ve kıymetinden bahseden bir nu· 
tuk ıöyliycrck ıöılerini mtrhu. 
mun yardığı ou nınırala.rla bitir • 
mittit: 

"Bu tat ~ime benzer ki 
ayni makbcC".dir, 

Dııı sükUt ile zahir, derunu 
mahşerdir!' 

Vekilden sonra, vali ve beledi. 
ye reisi LCıtfi Krrdnr, ıehir ımcli· 
ıl hasından Rciik Ahmet Scveıı
gU. üniversite profesörlerinden 
Ali Nihat Tarlan ve bir talebe 
tarafından da hitabelerde bulu· 
nulmuş. ve toplantıya nihayet 
verilmiştir. 

Toplantıdan sonra Maarif Ve. 
kili H asan Ali Y ilccl merhumun 
mezartaşı arka.,.ında siyahlara bU· 
r ünmU ola rak duran hayat arka
daşı T.....üsyen Abdillhak Hamidin 
yanına gitmi§, bu acı yıldönümü 
müna5cbctil,. tees~Urlcrini bildi· 
rerek t esellide öulunmuştur. 

nadoluda 
den zelze 

• 
yenı-

oldu 
Elazığ sevlAbı dolayısiyle. bazı 

köylerde iaşe mUşkilAtı başgösterdi 
Eluığ, ı • - Sular inmeğe b:ı§l:ı· 

ml§tır. Fakat Uç metre yUk~olen d!:• 
reler bllhaaaa. Aks:ırayda blr~ok bah· 
celer:t ''o ttrlalart harap etml§Ur. A· 
fllçla.r kökl~rlnd~n sıttilk lenmi~Ur. 

Köylerdnkl tAhrlbııtm henüz te5bltlne 
yeni ba.şlanmı§tır. Şehirdcld zarar on 
binlerce liradır. sellerin birdenbire 
hllcumıı ımıuımda oehfr için~ kahT'e 
ve gıu:lnolardıı bulurı a.n halk pencere• 
lert vo p:ırmıı.lllık'arı kırarak ııol<ag-8.' 
tırlıı.mı:tı'". • .. 

Dirçok cvl r tam.amca yıkılmıo, 

ba.zılo.rmın da temelleri tehlikeye gir· 
m.l§Ur. Enlau: altmd.e. k&le.n hayvan· 
lar çoktur. Ylyec,.lc f~C'ok maddel"rl, 
enktı.:: altmdn kaldtğuıda.n bnzı mın· 

Pasıf n1ü!lafaa 
tert ibatımız 

Fransız emirııli raporu· 
nu Ba~vekilimize verdi 

Anknl'(I , J:l (;\ .. ) - Tınıir 

ve Jstanbuldn JHı ı; ff nıliılnfaa 
lelerini tetkik cc1Pn Fransız 
l{ontramlral Mıır('n, hu tetkik 
seynhntlnt hltlrd lk1 P-n sonra 
An kn raya avıiPt etmiş Ye bıı
gU n öğleden t!'\'vel B:ı~,·e kfı l<-t-• 
te. Başvekil Dr. Refik So~dam 
tarafından kabul ~dilml$tlr. 

Amiral tetkiklerinin tıPtlce
slnl bir rapor halin ele Baş' o
kdlctc takcllm r.trııiı;ttir. 

,\ıniral ?-.Itır n, yarın a~:şam 

Fransaya barc~kct cdecc:·tlr. 

t4kalard:ı fll§e mU~Atı tıa,,ı;östo.r· 

ml§tlr. AlAkadnrlar ııcrf tedbirler al· 
maktadırlar. 

ZELZELl~Lf;Jt 

Ani.a ra. ı ı - PUn memleketin 
nıuhlellt yerlerinde zelzeleler olmU§• 
tur. Zelzele Ankar:ı.d:ı 5,35 de duyul· 
mu:tur. 

8,:W ilt- 8,40 anıımıd!l ~ile, Çonmı, 
va Yozıratta da. z•JJ:ele olmu,tur. Zel· 
zelo s.r.'tı.S~ ıılı.!ıf"fö . ~.'f dı!''dc06ıriıit~ 
tur. IJ'cılmz bçukt.a Samsunda dipten 
'beıen bir ze\zefo hlss<>dllmlştir. Bu :tef 
zeleler o!ddeU! olmıı.ktıı beraber h&aal' 
yapmıı.mışbr. Yalnız Tokatta ba.zl 
bJnııla.rda !ili tl:ıklıklar husule gelmt§· 
tir. 

• J~vvclce .Almanyndan Buij;ariıt&· 
ua giden l«\ğıUıı.rm meınlokcUm!ze 

de snblnın51 haklnnda teşebbüsler 

yapılmı§, Bulgar firması ınümculll 

dün §Chrlmize gelmiştir. 

• 'l icıır"t muahedulnln bitm,.sl do. 
la:t"lal l ~;<'ky ı ile tlcıı ı1 rnilnM"batı

nıu: mrı.mcn kl's,ıın lşll r. 

• Ç'~r p anııyli lı:ıkkında yeniden 
ıılınııuk t ı.lblrlc rt görll~mrk ılz re ls· 
t.ıınhul çornpç•hrından ik i ı. ı~ ı Anka· 
raya ı;ILınl;krrlir. 

• J11t:ı nhul v rrınle mUcad<>Jıı c<'rul· 
ntlnln 11euchk toplıınl.ısı dün yaptl
nuııtır. Geçen &enckJ fM \lyet rnporu· 
nu.'1 okunma~md sonra yonl intl· 
hap yııprlmıf, merhum l:o;ı;enernl Oa
Up rasın .. r!n yer ine doUor Hnl\I Se
zer ııe;llm' tir. 

• Şeh' r U:ıhillnd" ~lı~:ı.n haına.Uar-

Ad (A A 
in 'h.:ın lçlrrlndel;l hnnınllıır :ırllllIIlda 

a~ 13 . • } - Dün A-
da.nada yapılan hava tnarrı:zu çıkan lhWıU dUn ~ledlye ikUsat mU· 

tecrü~ııinclen sc;nra rliin gc<:e de dUrlOS'(i t rıı!"mdıı;ı hallolunm~tur. 
ani bir t'jık söndürme tecrübesi BUtıln hamallar 'koyıı ll'.clvert kum&§ 
yapılmış ve bu tecrü~ d.. mtı· Lan elbls t;!)ecekıerdlr. 
\•affakıyctle ncticelenmi tir. • ş k ercller csnııfı ccmlyeU namı-

- - ---u--·- - oa dlln belediyeye mUrar~t edilmto 

K il
' ve §ekı-..rlemeleıe de zam edllnıuinl 

i Z mua ım 1 ıt;tem ~l..,rdlr . 
mektebinde müaamere • Şo!ör Sadıkm tdıı.re11indekt otomo-

l:ıta.nhuı kız; mıı:ı.lllm mektebinin bil Vez:ııeellerden geçerken 9 ya3lo.rın 
~nelik mll~amerelerln~ b:ı~lıuımı~tır. da Hasa.na ç&rpm~ ba§mda.n yarala· 
ntın vcrlll!ıı mlls:ımcrede !tar· mı§lır. Çocuk ccrrahpafa haataneslne 
mantJA!ı zeybeği , Rond Ye Kan<1ıra kalrlınlmı~tır. 

zeybeği oyne.nnıı~tır. Bugiln Fatma • Urlanın kurtulue yıld!SnUmU ev. 
!~imli Uı; p ro llk bir kom dl tt>.ml!11 \'tıUd ,un Urtada merastmle kuUıın· 
edilmiştir. mı4'1r. 

f&·11; .. ~. 
At<ŞAM P09~ 

:Salt.iM oe N•srif ttl. LJf 
Ha•en Ff .. 1"' tl!ı 

i DARE EV/: ıstaıılııll Ad~;ıı.t 
hllt tvı- kltdlll Z" '"""' ,,,.. ij!!. 

Y 41D ~ telafon.ı ~ ~ 
ltllf9 • • r ~ 
nı.. • , ..!.. - ,,,. 
f ........... .,.-,,..~ 
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Milli Şefin dOP~ 
gezintisı lıİ' 

Konaervatuv~ 
konseri dini ~t ~ 

Ankan, 1' - ?Jllll ~ 
oU dllı1 aut 1G.5~ do t' ıdl1' 
gtderck Haaan Ferit /.~ ~ 
ıdndeld koruıcrl dinle~ f'I ııı11tıt· 
~n §ehfrde bir geziDU~ • 

Beden İerbiY851 
nizamnaın~ 

Bugün meriyetc:.r~.1 
Ankara, H - .sedd.,ta ~ f 

mmnamesl bugün ı:ne~ ~optet' .,1 
Nlzanuırıme ile gerıçierlD ~ 
mest ve bo;, um~ d ,<11' 
yem yapılması mecbU~ 

tP 
tur. 1'tcı,t ;;_ 

Hangi rıııta.kllertll ııt erdi ~ 
deUe ve hangi me~ ~ _,; 
terblyw mUkelleityetl ~ ıııO'~ 
naeaklıın \"c hilllgl cıatt-e tJ~ 
lerdo bcdC'n t.erbfycstııiD tl'>-ill J 
geldiği Ye killer hcYfitiılce el cıtı< 
cok vo beden torbly~ l~e ı<l'ıf 
ı U!U tar af ın d 'UI. tAnı:1%!1 

nacaktır. ~-~<' 
Beden terbiyesi ı,,tt.rl ).'1 ı" ~ 

U mUdafaa, ecza ev1tırlllcıod tt"; 
okullıı.rdıı maıı.rır ,,eı;a.I• r:ll"'~ıt· 

.tatbik \ t;ıklp cutıecel< tl~~r ı.ıı' _. 
medc, merke~ ve dl~)'<! ~,ti -:• larmm vazifelorl kaz& 
Upre heyetleri ve ıız.;)ıarı 
hUkUmlçr \-nrdır. ~) 

Deniz müess'St ; . 
Tasfiye edile.; f" 

murların para.11' :t• 
verilece ·~~· 

934 ısenesinde ~ ld )f, 
Akay v~ fabrika hl~ fll'pt' 6d 
lerinin memurları ts~~t ~ 
rulan müteselsil ıce!ıt tı:ı'· 0 tf': nın l&ğvı kararla~ın~ 9~,) ~ 

Sandık ı Hnunu yı13' ıı~ 
h inde 15ğvedilmi~ ~eısııl'tcf. 1 
bu müddete kadar dıt.t' U'Cill 
her ay kesilerek ~il ıcc11d İt 
mış olan yüzde ikıtcr ıı ıçil' ,fı<' 
. d' k . .., unıl tı 
ıade e ılccc ·tır. P bİ' ~ 
nizyolları idaresinde ..... ıJ' 
heyeti kurulacaktır·0 t,ri"',.ı,11, 

ı kanunuszni 94 ~ile'ıceff 
sonra kesilen yüzd' 1,u 
ve vekaleti muteıe )< ti!·~ ~ 
J ·ı ce · 111 sandığına devredi d 1'"1 ıı" 

llundan sonra dctif~· ııf ~ 
~eküde d evam ecleG ıısııııte 
dairede memur Uce~en erı'I 
beplerfc vaı:if esin ı;et'e<Jıı f 
memurlar da altı ıccsil~ 
maa~larmd!ln ~er 8Jıece~ 
de ikileri gcrt al~ dJıl 

~ b•t ""' 11 Amerikalı 1 •111iı"~ 
gazeteci ,şehr•51d.:ıır0:~ 

ltomadan .Ankar•3''8 el ve tıf "' 
nZcte • ..ıll y 

A merlkalı kndıJl g r:ııl,.. ,e~ ,J 
110n bu sabah §Clırf e1ıelt~: folf'~ 
merikah lttıdm ııı ıtef'U' 1~ ~ ~karada. bnşveldl cU'e ,.cıdl ııııl f 
ve m!lteııldbcn hııI1 ~ ıı-d)., 

rl Sn.rnçoğlu t:ırııf:U .P 
mı~tır. Dı.lradı.ı.n do., 

de~ektlr~fl~ 
b. fr.ı' 

Maruf ır ı·.rof 1 
k A de 1J ~ ~ sana t arı b __ ActJ' ~ ur•tr""' ;ı• 

,franr.ız munElr 14f111d&Il ~· 
M l ..!lk sahne vft.&J 1' \"O ..t u..., .. ..eıe<:fl _ n ~r 
yarP) oeb.•..ıı:ılZC D nr ......- tıl'. ~ 
rUnU güzel p.nııl!ır rııus&l''-11' t' 
Uyat.ro bakkIIJda deli~ .>'1' 
r~ ~z ,ıtrıeriJı ~cJall 

k •·- SanRtıtar 
ya.ca ""~d~cektfr. ~ ' ~ .. d!l gt~ ...,atlı'e 
Karadeııiı;de ~ " ' 

b. · i.s 1111 ~' "' ır 0 ..,.. t• 
13 ( /\.Jt;..) . ı1IS < c 

Sinop, ' f ı,ır rl' r 
nit sahilleri. ~~:ır vııPıı1,, 111 

~ 
k11sı ile örtlilu ıı 'apı>'~' ,ııı 

· •. k'"]Atla sefer Y J ıt11 (ff, mus u ,ı • ..ra,11 , .L. 

k . istan bll lu ... f1ı<•r ~rP" 
a şam 'leJ1 r ır 
gelm~i ~e~ıc;~<t tiıi'~ır 
ru sis yüzün ge~ıi'ı• 
re;ek Samsuna 
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Almanlar Norveçlilerin isveçle 
muvast !asını kesmeğe çalışıyor 

s:.:andinavya. seferini 
tenkid eden 

' ir Alman mıralayı 
Küçük Norveç müfrezeleri çete 
harbi yaparak Almanla n sık ışfırıyo 

kurşuna dizilmiş 
Pari.,, 13 (A·A·) - (Pelit Pa. 

risien) gazetesi, Alman hududun
dan bildiriyor: 

l'ari", J ı - Uuhtell! menbalardan 
gelen habf>rlt>re göre Norvrc;te Al-
mıutlıı.rın vaziyeti parlak değildir. 

'ı:vvel';;.i ~ece Nıırvlke Almanların 
yeniden asker ihraç f'ttiğ"lne d1tlr 8tok 
holmdan \'erilen haberler, iyi haber 
alan mahfillerde kaUyetıe tekzip e
dilmektedir. 

Ilu mahfillerde bu haberlerin bir 
Alman menbaı tarafından l~a" edil
miş olması muhtemel addedilmekte, 
İngiliz Cilosunun N'or\'e<; ll'lhillerini 
mUtematll bir nezaret 11.ltında bulun
durduğu ve Almanlıı.rın karaya aııker 
çıkarmn,ııı hemen lmkı\nsı7. olduğu 

beyan olunmaktadır. 
K .\Jt FffiTL""l"AL.\JU ARMUND,\ 

Norveçte ıimdi bir kar fırtınası hü
küm ıilrmektedlr. Kar, henilT. toprak 
lardan kalkmamıştır. Havaların Jyl 
gitmemesi yüzünden Alınanlarla N'or
veçlller arasında. yapılan mücadele, 
Tinllndıya harekAtının ilk zamanları 

ııında, bu tayyareler, kaııabaları ve 
şehirleri keza yolları ve fİmendl!er 

hatlarını bombalamışlardır. 

Tayyareler, birçok nokt11.lartla ga
yet alçaktan uçarak sh11 ahali;1 mit
ralyöz ateşine tutmuşlardır. Alman 
ha\'a ordusu bu suretle, Almanlarm 
Polonyada, Rusların Finh\ndiyadl\ ynp 
tıkları gibi havadan dehşet yağdır

ma usulilnli tatbik etmektedir. 
Söylendiğine göre, Elvcrum şehri, 

ınlı günU Almanların yaptıkları hava 
hücumları netlceııinde hemen tam'l.
men harap olmuştur. Tahminen 50 
kişi ölmUş, 50 kişi yaralanmıştır. El
tlosvod ş~hri de bombardıman edllmiı 
ve tamamen harap olmuştur. 

AL.,IAN KU.l\1.\.1'"DANL~IN 

TEHDlDt 

Alman harbiye nezaretinin ye _ 
dinci şubesi erkanı harp zabitle
rinden miralay Felbc von Eich
horn Hitler tarafından lskandinav
yaya karşı yapılan hareketin Al_ 
manyanın kendi kendini abluka 
etmesi demek olduğunu ve bunun 
neticesi Alman iktısadiyatı için 
felaketli olacağını söylediği için 
tevkif edilerek 9 nisanda kurşuna 
dizilmiştir-

Mirahy, bu hareketin Alman 
milleti tarafından işlenen yeni bir 
cinayet sayılacağını ve ileride mil
letin bunun hesabını soracağını 
ilave etmiştir· 

Miralay, Hitlerin bir emrile Mo_ 
abit hapisanesine götürülmüş ve 
ertesi giinil hapisane avlusunda 
kurşuna dizilmiştir. 

Ruzveltin bir nutku: 
nı hatırlatmaktadır. İşgal sah11.ısını ' 

Osloda bulunan Almım kıtalarmın 
kumandanı gtneral fon Falkenatcln 
radyo ile bir beyanname neşrederek 

Norveç hükiımetınln ae!erbcrllk em
rine icabet edecek olan her Norveçli
nin idam edllece~ini halka ilAn etml~

Ur. Medeniyetin 
mahvolmaması 

Oıslonun etrafına yaym11.ga çalışan 

küçük Alman yürüyüş kollarile ae!er
berllğin inkişafı neticeaintlc hergiln 
artan Norveç müfrezeleri araaında 

çete muharebeleri yapılmaktıulır. HU
kOmet merkezinin ve bazı büyük li
manların Alman işgali altında bulun 
ma:oır keyfiyetinin ıseterberliği güçleş
tlrd!Jti lnkAr edilemez. 
Kayaklı .N'on:eç m'Jtre7.elerl Alman 

yürüytl-§ kollarının yolunu keıımeğe 

muvafı"ak olmuşlardır. Dağlarda ı,ıim

dl dllşman kuvvetlerinin gerilerine 
ıarkmaktadırlar. 

l\lEYKİİ BtLDtRlUIİl'F ... ~ 
RADYO 

Norveç hükiimeti tarafından 
~orveç dahilinde mevkii bildirilmi
yen bir yerde tesis edildi~ni ilan 
eden bir radyo postası, Almanla -
rin Oıılo koyu etrafındaki mıntaka
1 arla Chri.stiansand, Stav<'nger, 
Bergen ve Narvik ıehirlerini elle
rinde bulundurduklarını bildirmek.. 
tedir- Daha· §imalde Alman krtası 
yoktur-

l 

t 

Elverum, Fredrikslad ve Norveç 
erin elinde bulunan di~er bazı 
ıehirler dün Alman tayyareleri 
arafından tekrar bombardıman e

dilmiştir. 

1 

1 

h\·eç blllıkçıları Fredrikstad ka
eııi üzerinde dün hala Norveç bay 
rağının dalgalandı~nı bildiriyor. 
ar-

' 
Alman tayyarelerinin Halcleni 

iddetli bir surette bombardıman 
ettikleri söylenmektedir. Şehir ta.. 
mamen boı;altılmıştır. 

.AL~UANT,ARIX G t RDtl\l,J.;Rl 
· ntR şımtn 

n 
Almanlar diln sabah Fridickslc>. 

i almağa muvaffak olmuşlarııa da 
Hııldeni ele geçirememi~lerdir· 

Bir Alman kolu büyük bir köp-
r üye g-irmiş bulundu;;u sırada, 
Nqn·eçliler tarafından allı dina
mitlenmlc; olan bu köprü berhava 
o !muştur. Alman a.<ıkerlerinden 
b irçok ölü ve yaı alı vardır. 

k 
Non·eçlilerin Halden ııimalinde 

lln Raakestadda muvaffakıyetle 
mukavemet gösterdikleri haber 

eriliyor· v 
HaldPn ile İsveç arasındaki fe. 

rılxıt seferi tatil edilmiştir. Tel
rıı f ha ti arı kesilmiştir· g 

d 
Non·eç nazilerinln fazla miktar

a mevcut bulunduğu Sapsborg 
malinde şiddetli muharebeler ol. 

maktadır. 

şi 
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Oılo ı;nıntakasında, Almanlar My· 
en ve Aarmesdf'n geçen hattın Hal
f'nden Cldrvolda kadar konrolleri al· 
ntla tutmaktadırlar. tı 

' 
İsveç ajanııı bunların Vorda nehrini 

eçmediklerinl kaydediyor. 

le 
Almanların Lillestroenden hatf'ket
Olern gölUnlln ıarkmda AurskOi;'ll 

g !'!dikleri l!!Öylenlyor. 

c 
Kongı!Yingenle hvtç arasında 

harlotten~rı yoluyla yapılan mu
aulayı kesmek üzere, bu ıehrin ıar
rna. taarruz etmelerl ihtimali vardır. 

v 
k 

1 
il 

Norvf'çten gf'len müttaddit ha~r
ere gore, Alman tayyartlerl y11lnn: 
skert hl'de!lere tecavüz etnıf'kle- k11.l

ma.m&ktadır. Norveçln isUluı terda-

"Svenska Dagebladet" gazetesi 
muhabirleri'lden biri kral Haakon 
ile görüşmeğe muvaffak olmu§tur· 
Kral, geçen salı günü vuku bulan 
Alman istilasındanberi hiç istirahat 
etmediği hattA o gündenberi çiz -
melerini bile çıkarmadığı için yor. 
gunlukt.an bitap olduğunu söyle -
ıniştir. 

HUkUmdar, bı.ı= karı§ Norve~ top
n#ı mevcut oldukça varlfe!ll memle
kette kalmak olduğ'unu ilAve etmıı
·tır. 

Krala refakat etmekte olan nazır 

Lie, demi~tlr ki: 
- l{ralm yanına dilşen ( bombanın 

parç11.latile yaralanmayı~11, mucize ka
bilinden bir ~eydir. Bombalar dU,tüg-U 
r.aman kral yere yatmak mecburiye
tinde kalmıştır. Krala, Alm11.n mitral
yözlerinln ateşile de taarruz edilmiş
tir ... 

NORVEÇ HARİCİYE NAZIRI 
ısuı.:çTE 

Dagens Nyhter lııimll 1svcı;: gazete· 
ılne- göre, Norveç hariciye nazırı 

Khot !eveçe vasıl olmuştur. Khotun 
İsveç hükQmeti nezdinde bir vazlte 
ile muvaZ7.a! oldul:u söylenmektedir. 

Garp cephesinde 
Almanların mevzii bir 

taarruzu akim kald 
Pari.,, 1 \ - Garp ccpheslndl" 

dün keşif kolları faaliyetinin art _ 
trğr dikkati çekmiştir. 

Mozelin şarkında, Almanların 
şiddl"tli topçu ateşile hımrladığı 
m~vzii bir taarruz tamamen akim 
kalmıştır. Almanlar mania hattını 
a!$amamış ve geri çekilmeğe mec
bur olmuşlardır. 

Daha ~arkta, keşif kolları ara
sında yapılan müsademeler Fran _ 
StT.ların lehine dönmüştür. 

Sar ile Vojlar araııında Fransız
lar tarafından yapılan bir ufak ta. 
arruz muvaffakıyetle neticelenmiş 
tir. 

Sar mıntakasında Fransız top
çuları, inşa halinde bulunan Al
man istihkfimlarını dövmü'ill:'rdir. 

• • 
ıçın ... 

J 

Küçük milletlerin istik
lallerine hürmet 

lazımdır. 

Va ·ingfon, 13 (A·A·) - Cum -
hurrciıli Ruzvelt, bu akşam kL'!a 
bir nutuk irad ederek Danimarka 
ve Norveç istilasını takbih etmiş 
ve demiştir ki: 
"- Şiddet ve askeri tecavüz 

bir kP.re daha iki küçük milleti, 
Danimarka ile Norveçi vurmuştur. 
Bu iki millet birçok nesillerden_ 
beri yalnız Amerika milletinin de
ğil bütün milletlerin hürmet ve 
itibarını kazanmışlardır. Çünkü, ge_ 
rP.k milli. gerek beynelmilel ulvi 
ideallere hürmet göstermişlerdir. 
Danimarkanın ve Norveçin uğ

radıklan son istila üzerine Birle -
şik Amerika hükumeti bu gayri 
meşru nüfuz icrası usulünü tasvip 
etmediğini söylPmişti- Hükumet bu 
noktai nazarı ayni enerji ile tek_ 
rar eder-

MC'deniyetin mahvolmaması için 
iııtiklii.le, tamamiyeti mülkiyeye ve 
kilçlik milletlerin kendi kendi-
lerini idnre etmek huı:ıusundaki 
hürriy~tlerine daha kudretli kom • 
şuları tarafmdan hürmet gösteril
mesi lazımdır.,, 

XORVF.Ç SEFtRlLE 
MÜLAKAT 

\"a~in~ton, 13 (A·A·) - Nor
v<'çin Va~ington elçisi Morgens. 
tenne, Bugün beya7. saraya gide -
rck cumhurreisi Ruzvelt ile gö. 
rüşmüştür. . ...................... .... 
Beyoğlu Halk sineması: 

~ FlL~I : 
1 - İntikam Darbesi 

t .. t:mbuldıı. ilk defa. 
!? - l"anfrnn~i~lrn. 

, aa•e rti/li5ZiR!ttıJH-w ' 

BUGüN M E L E K'te 1 
A.5k • Musiki - Güzellik ve Eski Serenadlar 
Diyarı Viyana'da, Subert'in Hayatından 

Alınmış N elis Bir Aşk Macerası 

SE!Q?ENAD 
Fransız Filmi: Baş rollerde: Unutulmaz Yiyana 

Operetlerini yaratan 

LiliAN HARVEV 
Ye Bn .MPşhur Fransız Artisti L O U J S J O U VE 1 
Ayrı<'R: Ml•:Tıto ,Jl' IL\ATı en ... on clün~a n-• hnrı• hn,·a<llc;leri 

Hilctl<>rinizl <•\'\'elden nl<lırınız. 

........................................ ı 
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TABiATIN SADALARI ARASINDA 
Ç ÜŞDEDE'ler ferntta ! Ka

ratavuklar d:ı ötıişuyorlar. 
Demek ki bahar. sesini çrkarmağa 
başladı. Çilşdcdeleri severim· Öt
tükçe inl!anı intibaha da\'et eder
ler! ... 

Bir Kağıthane mevsimiydi· AleL 
11.de günlerden birinde dört beş ar
kadaş ne\·alemizi tedarik ettik- Bir 
sandılla atlayıp Silii.htarağaya git
tik. Kimimiz tencereye', kimimiz o. 
cak yakmaya koştu· !şini bitiren 
bir küçük iskemle kapıyor, gelip 
hasır iıstüne seriliyordu. Böyle u
zun oturuslar alafrangadaki s:ın
clalyeye ilişik durmalar yanında 
biraz kab:ıc:.ı düşüyorsa da insan 
rahat <.>dc>r!··· F'es, yaka, fotin, 
hatta ceket çıkık, yelek çözük ge
lişigüzel uzanış, bahusus göz ala
bildiği kadar yayılmış çayırlar, o. 
ralardaki yonca, kekik. yabani me
nekşe. lale gibi az çok kokulu ot
lar, çiçekler karşrsmda bir müddet 
ilk insanlığa özeniş vücudu dinlen
diriyor!·· Fakat dünyada rahat var 
mı ya? ... Nerede var, nerede yok 
sarıklı, cübbeli, poturlu, abanili bir 
kaç kişi geldiler· Civarımızda otur
dular· Beş dakika sonra: 

- Ama .... n! 
Diye elik, falso bir ses koca sa.. 

hada çınladı. Kesilir kesilmez ağa
cın üzerinden de: 

- Çüşdede! .. Çüşdede! 
Sesi aksetti- Rahmetli Nuri Ba

ba yerinden fırladı- O çayır güze
lini: 

- Sakm, okuyayım deme! ... Bu 
kuş kendiliğinden gelmişe benze
miyor ... Allah bize acıdı da bunu 
yolladı ı... diyerek susturduydu ! 

Parmak kadar bir kuş ama sıra. 
aı gelince taşı gediğine koyuyor! .. 

Bununla beraber insanlık Azim 
bir alem. İçinde ne çüş dinlemez_ 
!er bulunuyor! .. Değil ağaç üstün
den bir iki kuynık· atarak tatlı ve 
tabii bir ahenkle: 

- Çüşdede! 

Bağırmak, ağzını yırtarcasına. 
}'Ularından asılmak bile kA.r etmi
yen inat~ı cinslere tesadüf edili
yor! 

Geçen 1111.bah, henüz gün doğ
muş. henUz bir yudum çay boğa
zımdan geçmişti ıu; kulağını& ft.nt 
ve a.cı bir feryat geldi· Sokak baş
tan aşağıya kadar müthiş bir inil
ti içinde kaldı· Uyku sersemliği, 
sabah tiryakiliği arasında: 

- Ey-vah! ... Ya herifin bir tara
fını kopardılar, yahut yangın var! 

Helecanla odadan dışarıya ken. 
dimi attım· Kala yer değil miymiş? 

Elim ayağım titrer, vücudum ııo
ğuk ııo~uk terler döker bir halde 
döndüm. Şimdi buna, o ince, nazik, 
terbiyeli bir gagadan çıkan: 

- Çüşdcde! 
kar eder mi? 

Bu Puntos yadigarına elcıe eUıe 

iri;·arı. güçlü, ku\'\'etli bir Mpalr
nın geçerken birdenbire yakasın -
dan yakalayıp: 

- Al :o1ana! .. Kalay! 
Hitabile evirip çcvınp hakkile 

bo.ğırtması belki kar eder!! ... 

* * * 

anasını tutmasalar. meme verm.l
recek, bizse verdiriyoruz. Bir daha. 
tuttum. Ne de çabuk his.'letti
Kuyru~ınu dikti- Ağız ileri· Soku
lacağım. diye ön ayaklarını knnıl
datn kımıldata memeye başvurdu. 
Artık seviniyor, kuyruğu tirtir Ut
r~yordu! ... 

Çoban yanaştı, gülerek dedi ki: 
- nunun kadar insana yakın o. 

lnn görm~dim- Ak§amları mahalle
nin biiyilk, küçük çocukları bunu 
beklerler ... Bu da onları anyormu~ 
gibi görür görmez öyle oyunlar, 
öyle canbazlıklar yapar ki gülme
den kırılırız ... 

Bakın şu ma.c;karaya ! Neler ya
pıyormuş! .. Çocuklukta sokulgan
hk, dilbazlık, yaş ilerledikçe· ek.<ıe. 
riya ne garib, ne sevimııiz huyla.
ra çeniliyor!··· 

Acaba bu tilrlü yaradılış o çağ
da krizalit haline giriyor da vakti 
gelir gelmez kanatlanıp dalkavuk
luk, yankesicilik, gil'.gincili.k, do
landırıcılık, yalancılık. gevezelik, 
iftiracılık, pay vericilik, küfürbaz. 
Irk, gibi rengarenk meydana. mı 
çıkıyor? 

Küçüklü;;timde bir kelebek ar
dından koşarken düştüm, b~ım 
yarıldı, burnum kanadı, ağlıya ağ
lıya. eve döndüm! Ben a.crrlar hul
yasmdayken: 

- Ben Rana hPr zaman k~ma 
demiyor muydum? 

Diye Ustelik bir de dayak ye" 
dimdi!·M Meğttr düşenin vahva.hçıs.ı 
olmazmış! Hala bir kelebek gör. 
sem o acıları hatırlarım. Tevekke
li değil. kelebek gibi daldan dal& 
konar, demiyorlar! 

«· «· * 
Kulak verdim ki bir iki kurbağa: 
Vırak ... Vırak ! 
Edip daldılar. 
Kurbağa sever mi.8iniz '! Kac:b

köyündcki Kurbafalıderede frcrle
rin bunları avladıklarını gördUm,• 
fakat yediklerini görmedim· 

Sıcak gecelerde bunların demle
ri nekadar hoştur! Fakat bu hay. 
vandaki hayat garabeti tarihi ta.
biidc başlrba.5ına bir aınıf açlll1' 
kocaba~. sivri kuyruk, siyah bir 
lıalıkçıkken aört ayak, koyu küf 
rengi irigöz bir şey olup işin için
den çıkıyor, fakat geveze mi geve
ze ! ... Vırllak mı vırtlak!." Cırtlak 
mı cırtlak· 

Hattı\: 
Abı pake ne 7.arar '-atn·a.kat 

kurbağadan! 
11özil kötü kişilerin namus erbabı
na z:ı.rar gctiremiycccğini anlatır. 
Arabın: 
Küllü ciarı r<>nfa, nlc,·k!ne 

dıfda., 

meseli de kurbağanın bile menfa. 
l\t defterinde j:ımi olduğunu anla
tır. 

Karada da yaşıyor, 11uda da!·· 
İnsanların eimdilik Uç yerde ya. 

t:ıyışlarından bir ek~ik ama if ? .. 
Alın size bir ses ... 

Bahar ~<'idi b<';\'İm e\ de dn.nılm&z 
Ru ID('\o;lmdc Çemf'Il7'.ll.1'& dorolmaz 
Ot<'r hülhiil gibi ı;önfüm yo~lm.aı;. Kuzu, oğlak melemelerini de 

SC'verim. Bizim komşunun çalçene • 
bir oğla~ı var ... Annesi boynundaki 
çanın ı salladıkça meliyor .. : Geçen 
gün köye gitmiştim· Buntın bir e
şini nasılsa yakaladım öptüm, ba. 
i!ınlı, !lcvdim bağırdı, kulağını ha
fi~<;<' dişledim, bağırdı· Nihayet a
nasının memesine yanaştırdım. 

Boynu hazla iştihadan titriyordu ... 
Emerken biraz çektim. taze, körpe 
dudaklarından ı1üt aka aka bağır

Fakat bu ses pek ince· Pek ta.t
ıı. Buna: 

- Çüşdede! 

Olmaz .. Olmaz ama ne yapalmı ?. 
Hayvan bundan ba§kasmı bilmi
yor! .. 

Bi7. biliriz diyen insa.nla.r bile 
ck,eriya dillerine dolıı.dıklarmı 

tekrardan hali kalmıyorlar! Ku. 
şun suiniycti olmadığı için bilme. 
diği affolunuyor ama bizlerin bil
memezliğe gelisimiz affedilmiyor! 
Hatta affedilmemeli de! ... 

dı. Bıraktım. Ben bir iki silkindik
ten sonra alabildiğine kaçacak 
zannettim, bilaki<!, durdu· 

Menfaat insanı na.~ıl teslim alır. 
"ıı. meğer bu körpeciği de almış; Ahmet Rasim 

"'1/ll ..................................... I ...... 

ZnCcrinc ~on ... ,\znnıctine hudut olnıılıtn ... Jhtl<:nmile baş-' 
döndüren ... H eye<·anilc knlpl~ıi durclu~nn 

CECtL B. DEMtL'in Saheseri 

Atlas Ekspresi 
FRANSIZCA 

'-AHRAMANLARI: BARBARA STANWYCK JOLL 
MAC CREA - AKJM TAMIROF 

Kahramanlık devrinin eş~iz destanı ... Ylğit.llk tarihinin par
lak efsanesi. .... Sinema te.ırniğlnln en son merhalesi. 

Bugün LALE Sir:ıemasında 
İLAVE: En Son DUnya Haberleri PARAMUNT JURNAL 

ntKKAT: Geccl<'r için numaralı biletlerin cn·<'Mcn ahllrll-
mn.-.ı ri<'a olunur. 'l'clcfon: 43:>93 
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Romanya Rusyadan 
nota alm ad ı 

(Baş tarafı 1 incide) 
1 

H \Lli.\:"1-\Jtn \ l'ltUl '.\GA:'\U \ 

Diğer t.nnıflan, SO\')'Cllcrin slstcm:ı r l .. omlm, 18 ( A,.\,) - 'tefaııl: 
tik bir ııurotto Besarab)n ı.ududun ı r..ord Hnltfakıım rira.ııet1nc:1c topla
ıııker. yığdıkları, bunun Hoım.n:ı,ndn ru n Ballmn memleltt!tlcrin<lcki lngi· 
soğuk.mnlılıl,I \ lt:ıı •ıl ndı~ı, umumi !iz <ilplom ... tı ınnın konfernnsı e~ııa

scferberlfk Jl{ın cdılmi' olmamakla sıııua tl'tklk cd.I n ı ıevznlurdan ))iri, 

beraber her tarafta ııskcrl lıa:."ırlıl.l r lıu mcn1lckctlcnkkl lnglllz pı-o»o "llO· 

ö 
1 o 

ze çarptığı bUdlrllmektcdır. dasının gev ek \C tesirsiz olduğu ıın-
\1.c,L\1' T.\ll:;ill> \Ti.:\ n \:-.; lntaluuştır. 

JU~l.UHADD,\ Jl.\J~EJ~ YOK lngiltercu n llalknutnrdaki dıpto

mattk ınUmessıllerlnlıı 15 nlsandn 
Londrnda son lçtlmalarını ynpncnkla· 
ı ını, bu toplnntıdın ııonrn derhal vıı
zl!elcrl b:ışmıı. nvdct ' edeceklerini, 
Huytcı ajansı sıılAhlycttıır mahafilden 
nlc:1ığı nıa!Clrnııta ntfcn bild!rmekte
dlr. 

Helgrad, ıs - Yugo l \ hududunda 
Alm:m tab,ld:ıh ctra.;l!lu t burnyn 
h nUz h!c;:blr haber gelm mlştır 

Yuı;-osla v fil:> as1 ıuııhtıllcrl .Adri.} a
tik denizi QğZmın Otranto civarın:ı 

nU.>"Xl dökWmclc surctllo lta.Jy:ınlnr 
tara!ından J<apatıldığı haYndlslni t • 
'it elmlıılcrdlr. ltaJyn, ı-ıı.nıBulıınnda 
bitarıı.fiığmı temin cndi§esiyto bu tcd 
blri 8.lnııştır. 
lTAT, YA 'ı• , l "'iYA.Sl:\' n \I.li \ ;\" 

..:-tı·,\SE'Il.Eıtl 

Londra, ı 3 - Balkan devletleri ncz
dındeki lngll~ clçUcrl lton!cransn ln-

Utcrcnln H.omtı \"C .Movka\'a. bUyUk 
l'lçlleri de işt!rnl' etmir;I rdir. Elçiler 
Sovy t \'C lt.ıılyan hUkQmctlcrinln 
B&lkanlıı.r hnkkuıdakl slyıuıct ve ta.
aa vvurl:ırı hakkmda Lord Halllnluıa 

etrnfiı 1%ahat vermi:Jlcrdir. 

1:1~1.Gı: \IH ... Y, \ '\'.\11 ,\lir~ı 

l'urls, U ( ıt:ıtl) o) - Belgrad !uarı 
mUnıı.scbetllc sayı.sız .Alman scyyııh· 

Jarmııı Ilclgrada gclcllklcrl görlllnıck· 
tcdir. MnlCım oldu~ üzere, Almanla
rın ınemtekeUcrlni tcrketmelcri harı> 
dolnyı&llc mcnedilaıl, buluıımıllit:ıdır. 

13u sebcble bu scyah akını şUphcll bir 
m:ılılyctte sörUlmekte \"e kcnditcıine 
seyynh aUsU Yeren bu ,\imanların Nor 
\'etle olduğu gibi ııa,ka. maksatlarla 
Yugosla\yaya geçlrllml' olmnlnrı 

muhtemel gürillmcktcdir. 

N·azi ibtilôli 
Naz} ihtiHUi ı_ I k:t dahilinde faaliyete geçmişler· 
Parıs, 14 - lsveçten alınan dır. Bodenden gelen ve kendisi -

haberlere göre muhtemel bir Al- ne zabit süsii veren bir Alman 
man hareketine karşı isveçte ha- yeni bir teşekkül vücu<la getir. 
zırlıklar ilerlemektedir. İsveç hü. mek maksadile işsizleri angaje 
JcOmet merkezi stclcholmün talı. ederken tevkif edilırüstir. 
liyesi hazırlıklarına başlanmıştır. Yapılan ara~tırmala"r neticesin· 
Limın mınt:ı.kasında asayişi de birçok risaleler ele geçirilmi.'l-. 

temin etmek üzere, sureti mahsu- tir. Bu risalelerde ilsİzlerc blr 
ada altı bölük teşkil edilmiştir. QUCjUk kron yevmiye vaadedil • 
Yabancıların limana sıkın.alan mektedir. 

men'cdilmiştir. Stokholmde had· JIOl •. \ XD.\ XAzlıxı:ı 
dinden fazla 1".alabalık bir Alman J..oniJııı, ı ı (.\ .A.) - Sunday Chro-
kolonisi vardır. Alman elcilik me. nlcle gazetesinin .Am:ıterdamdan bil· 
murları 180 kişidir. ~ dlrdlğlne göre Almıınl:ı.r Holandnyı 

Berlindcn Stokholme gelen JaUiı\ ct.meğc karıır 'erdiği zaman 
haberlere göre, Almanlar müt· 20.000 Holnndnlı nnzl memlekette bir 
tefiklcr tarafından Norveç etrafı· lsynn çıkarmağıı. ı;nh§:ı.c:ıklo.rdır. 
na mayn döküldüğii doğru ise, oıwr ın.u:ı : 
Almanyanın ~e~it istemek üzere 1--ı. lb)c 13 (A.A.) - Krall bir 
İ&veçe müracaat mecıburiyetinde cmirnıunc muclblncc, lh.landanın, 
kalabileceklerini söylemektedir- cenup, glmnı vo ve §arlt mıntakıı.ları
ler. nm bir çogunuıı. ıirfi idare ilO.n edil· 

İsvcljtC umumi seferberlik mıaur. 
Uı:LÇlK \ D \ mevcut olmamakla beraber, ha. 

zırlık vaziyeti vardır ki bu da. 
filen başka isim altında sefer'oer
Jiktir. İsveç hava baskınlarına 
karşı büyük tedbirler almaktadır. 
Bu arada İsveç tayyare meydan· 
larını karaya inmek istiyecek 
tayyareler için istifade edilmiye
c.ck bir hale !l.ni olarak koyacak 
tedbirler de mevcuttur. 

ISVEÇ NAZlLERl 
Stolı:tıolm, 14 (A.A.) - Social 

llemokratcn gazetesinin bildirdi· 
. ğine göre taveç Nazileri mcmlc· 

UrüllW, 13 ( .• ) - Brllkselin 
iyl haber ıi.lan alyast mahfilleri, ile 
gündenb rl Belı;lknda. gitgide artan 
bir endlııc hlııııedlldiğinl h&ber ver
mektedirler. 

Bitaraf Bclı;:lka dalın\ bir tcll~ i· 
çindedlr. Kral bugUn bn§•ekll Plerlo
tıı, adliye nazırı Jıı.unsonu, hariciye 
nazm Spaakı Ye mllll mUd:ıfaa nazı· 
n ge.nernJ Dcıüıi kabul etmıl§ir. 
Nanrctıerlc umunıı binaların ve 

BrUkacl radyo evinin önUnc n8~tçi· 

ler iknmo edllml§tlr. 

Sahte mübadil bonoları 
(Baıt.arafı 1 incide) 1 le beraber iııi sahte bonoculuğn. 

'nb1 gWI. kalmasını hedef tutmak· dökm~lür· 
ta.dır· Bunlann yalnız sahte bono çı -

TahAlıı on sene ovvel ölmüşt.iir· karmnkln kalmryarak bi~ok kim. 
lialbtikl tıono usum 931 ytlmdan selerc istihkaklarından çok fazla 
sonra ilulM edilmi'Jtir· Bu itibarı bono temin etmek :ı1urctılc hazi
Tahslnin bu snlıtekfı.rlıkln alil:a- neyi mUhim zıırnrlnrrı soktuklart 
<1.ar olmnsma ve şebekeye iddia c_ iddia. ediliyor· 
dilen ynrdımı yapmış bulunmnsma Şimdilik ismi en çok bahi.'! mc\' _ 
lmk!ın yoktur. zuu olan Hlisnil, memlekctimi.7.e 

Bize \"erilen malfımnt, bono sah- diğer mUbadlllerlc birlikto Lozaıı 
t~karlığmda çok tesiri olan bu mua.hcıdcsinin akdinden ıııonm Se • 
n1Uhim noktanm aydınlanması L 16.nilı:ten gelmi§tl· DiltUn ihbar ve 
Wıı Hü!mU ilo birlikte uzun mUd- iddialar Hüsnünün o vakiltenbcri 
det S.irkecl loknntnlannda. yemek böyle ka.nşık işlerde ta,•assut ro -
}iyen ve evvelki sene işlettiği :Ka.- lUnU yaptıf;'Inı g5ıstermcktcdir· 
dı:köyU.ndckl Papas gtu.inosundn CBa me~ll"yc dair 2 lnd ' ayfa... 
masasında rakı içen adamın mey_ ınrJ'.da da bir yuı , ·ardn··) 
<lnnn. çıka.rılmnsı Jii.zrrn geldiğini 
<;österiyor. 

Asıl &htekO.rlıkla aliı.kadar bu
dur; deniliyor. lhbarı yapan zat, 
HUsnilnün suç ortağı ve belki de 
ı>aravana nrkasmdn L§ın başlıcn 

mürettibi olan bu adamın kim oL 
duğunu bildiğini söylcmckted.ir· 

Tahkikatı idnrc edenlerin şim
dilik mn.skeli olan bu suçluyu mey
dana çıkaracakları muhakkak "'Ö • 
rillilyor. "' 

Zaten HUsnU gibi bilgisi az bir 
µhttn böyle muazzam bir sahte -
karlık şebc>kesini kurup idnro cL 
mektcn ziyade fllct olarak kulla.. 
ıultp .acvkcdilmek vııziyctindc ol
uuğu söyleniyor-

032 ,lındn mel dann çıkan is. 
l.d.n su·i ümnlinde llti uUnün adı 
.,C'rm :ı. 

ı • ıcınU o va kıt oldugw u "'ibi bu .. ' 
i.e ıı. rl 'nlnu:hoıınnR h11.rrk"t C't -

HiTLER'iN 
DOSTUYDUM! 

Yazan : 
KA~L 

ST~PANEK 

Alnınıı~ ;ula uıuıı miiıldet ... iuema 
nrtl .. tllği )'njlan bu t;.'ek c-.an:ıtkirı 
" l~f " tUd l . • a 3 o arının ' ıld111 ı\IJ . 

Şimdi IAndr.ula bnlun~akta, .\ J. 
nın.n~·n~·a 'e lll tlcrin hmm .. intle
rhıc dair ı;ö riı .tcriııi. hatrr~lnrını 
nC'ırırı•tmrklcıli ı . 

~:~uerin tskln h~arı lu:r-1 Son 3}Daklka 
nnde oynanan feci dolıuıdmcıJık 
•))"\lilU meydenn. çıktıktan sonrn ı nn günıh•n ltlbarf"n hu l llnlıt n 
cmsnn, kt'ndb~ine yardmı edcnlı>r ll<tllm"ll hacla~·ıu·rıL.t ı r· 

Almanların 
iddiaları : 

i ki tahtelbahir bir 
kruvazör batırılmış 

Ilerlin. 11 (.\ .,\.) - Alman is
tihb:ırnt bürosu, Alman tayyare
lerinin fjİmal denir.inde iki İngiliz 
tnhtelbn!ıırini batırdıklannı bildir_ 
mcktcdir. 

Evvelki gün Norveı; sahillerinde 
cereyan C'clen hava muharebeleri 
esna.smdr. A lmanlnr beş tayyaro 
kaybetmiıdrrdir· Buna mukabil 
İngilizlerin 10 tayyaresi düşürül -
müştUr-

Berlln radyosu da bugün lngil _ 
teronfr. sekiz bin tnnluk York kru
~azörünün ootınldığını blldirmi~
tır. Gene ayni rndyoyn göre, !\"oı_ 
vcçin sekiz bin tonluk To'4ka va_ 
puru da bntırılmı5tır. 

lrlandall tedhişçiler 
Bir radyo istasyonunu 
basarak beyanname 

neşrettiler 

. J,~ndra, l l - lrlanda tedlıi3· 
ç:ı~n gene !ruı~yetc geçmi.§lcrd.ir. 
Silahlı birkaç kısi lrlo.ndada Kork 
radyo istasyonuıın giderek mU\·ak
katen nc§riyatı idare ctmi5lerdjr. 
Bunlar millete hitaben bit· mesaj 
neşrederek hükümeti şiddetle ten. 
kit clmişlcrclir. Meçhul şahıslar 
be§ dakika. sanın islnsyondan ay -
rılm15l:ı rdır. 

Gene lrlnndnda Brılfatta da cum 
lıuri;;etçi İrlanda ordu.'luıın men 
sup silahlı sekiz kişi başvekil 'da 
Valer:ı tarnfından çıkarılmakta 0 -

lan müstakil (İrlsh) ismindeki lr
lru1d1:1 ~nzetesinin nUshalnrmı ta~ı. 
yan bir kamyonu durdurnrak vak-
m~arili~ -
. J?u t.cc:ı.v~. dö Valera hükumc_ 
tının sıyasctine karısı bir mukabc· 
lebilmisil olarak yapılm~tır. 

Javiçreden bir t icaret 
heyeti geldi 

Bugünkil Semplon ek:ıpre.:ıilo l!!viç-
reılen dört ki§illlc rcsnıl bir ticaret 
hcyctl gelmlııttr. 

Heyet ret.si Dr: Hamı li:brnrd nıev
cut ruıta,m:ı. esuları dahilinde iki 
memleketin Ucarl nıUnasebetlcrini 
gcnl§let.mck llzere hUkQmelimt:ı:te te. 
mas \'c mUzakerede buluna.cıığmr bir 
.mubarrirhnl.ze eöyleınlııtır. 

Alman sefareti matbuat 
ataşesi Berlinden geldi 

.Almıı.n ruareti mrıthuat at&§c.si 
doktor Şmlt Domıınd buı;UnkU acmp· 
lon eltapreaUe Berllnden ı:clml§tlr. 

.At&§o, bir muharr!mJzlıı ıruallerlne 
§Öyle cevap vermJ3tır: 

- Türk - Alman mllna:ıebcUerl i· 
yileılyor. Harbin Balkanlara ge~ece
ıtnl hiç zıınn.ctrnlyorum. Şimaldekl 
harpkr hakkında. gazetelerin verdik
leri haberlere ilAvc edecek ınalllma
tun yoktur.,, 

Bakırköy halkevinin 

üçüncü kırk o şusu 
yapıldı 

B:ıkırltlSy hnlkevl tnrn!ından terUp 
edilen UçUncU kır koııısu be§ kilomet
re llzerlntlcn bugün yapılmır.;tır. 

Neticeler şunlardır: 
Blrlııcl: Ahmet 13 dıklk& 32 sani

ye, 
lkinci Yn§a.r, 13 dakika. 40 saniye, 
Ü~ncU: Todorl, 13 dakika l\O ııanl· 

ye, 
DördllncU Ce\-at: 13 dakikıı, 55 :sa

niye, 
Be3incl Çnrko!: 14 daklkndn. 

Bugünkü konvansiyonel 
trenile gelenler 

Son fcyeuı.nlar yUı.Unden Yunan 
demlryolla.rının bozuımaaı dotn~,slle 

inkıtaa uğrıyan Çele mUtteclleri akı
nı hattın tamir cdllmeal lir.erine ye
nic..lcn başlıuru§tır. 

Bu s:ıbahkl l•onv:ıns!yonel trenilc 
67 Çek gönUllUsünden mUrekkcp bir 
kafile ~etml~ttr. Burndan Surlyeye 
gideceklerdir. 

Bundan ba3ka bir mUdı:lettenbcrl 

llnlkantarda dolaşan iki Atman iş a
damı \•c bir Alman gıızete muhabiri 
de bu trenin yolcuları araaındadır. 

Baı.ı inşaat lflcrlle alAkadar oldu. 
ğunu söyllycn Alman mUhendlslerln
d('n M. Yan ayni trenle ı;clmi§Ur. 

En·elcc memteketlmlzclc çalqınıış 

olnn bu mUhendi:ı tllrkı:ryi ıız çok 
ı,onuşmıı.kladtr. 

ln;Ul.z: fabrikaları ta.rafından, r:rıem 
lckıtlma plyaaaıdle temaa etmek lçln 
gönderilen bir mUmusil bugUnkO 
kon\·Rn•lyonel tı"nlle g"elml§tlr. 

Baltık yolu da kapandı 
<JJa§ tarafı 1 incide) n.a.kliyc gemisi bombardıman edıl· 

Narviklt>ki Alman kıtalart §ehlrden zn.iıstir. ,Bngendc bir mülıimmal 
biraz tekllmlıılcrdlr. deposu tahrip cdilm~tir. 

l.ondra, l~ - Re!mt ?\or\"('r. tcbll· İngiliz tayyareleri bir Almnıı 
f,i, iki .eene ev\•cl ln§ım biten Atman• torpitosuna mitralyöz nte!'jİ a~mJ§· 

lo.rın 2G.OOO tonluk Gucisennu ılritno- la:<11r· Ha.va §crniti çok gayri mü
lunun Oslo fiyonıncla battığı teeyyüt saıt bulunuyordu· Dir tayyare lz _ 
etmektedir. Norveçlilel', attış:ır bin landa. ynkınında denize inmeğe 

tonluk Karl!ıruhP. kruvaz.örlerl birçok mecbur olmuetur. .Mürettehnttan 
muhripler, nakliye rnpurları, torpil ikh;.inin _t:ıyynr; . .ri te~kcttikleı i gö· 
tarayıcı gemllcı i l>alınnJ?lardır. Ba· rillmilştilr· BU tun diger to. \"yareler 
tınlan harp ve ticaret Alınan gemile- ü.slerinc avdet etmişlerdir •. 
ler!nln adedi 30, hacmi lstlnplıırı da İngiliz hava ordusu tayyareleri -
70.000 tondur. nin diln Norveçto Ravnngcr tay_ 

Nakliye gc.mllcrlle beraber binlerce ~·are meyd:ınınt bombalndtklnrr res 
Alman aııkerl bo[;'lllmu~tur. Yalnız: men bildirilmektedir· 
Oslo tıyorunda bııtml:ı:ı Alman gemi· ~~gaz:n ve blr Alman tayya. 
!erinin hacmi 30.000 tondur. resının agır hasara uğradığı zo.n • 

Nıırvlkte yedi Alman torpido muh· nedillyor-
nbınln bntınlması bllyülc ehemm!ye· Bir lngiliz tayyaresinin pilotu 
ti haizdir. Harpten c\•vet Alınnnyanın yaralı olmasına rat;;'Tllen bit· .\ L 
otuz torpido muhribi \•ardı. Hunııırro man tayyaresi dii~tiımtiştilr· 
takriben dörtte U~U dUnkU harpte POLO~T,\ DOXA:'.'\~1.\~I J>.\ 
balınlnıı~lır. Nan·ikte bundan evvel l•'AAJ.tl"t:TT•: 
de !ki Alm:ın torpidosu bntırılmı§tı. 20 tane 1''ranstt harp gemisinin 
in~uız tayyareleri de bir torpido ba- Norveç sahilleri açığında fngiliı: 
tırı:lıklnrma göre .Alınnn)".ı. torpido Ye ~olonya donnnmo..smo. mensup 
filosunun üçte birini knybctmi~ de· gemılC'rle elbirliği rıtnıekte olduğu 
mektır. haber veriliyor-

'\'•:~t ,,ı,u·x Tı\HLASI Bu gemilerdeki Fransız bnhrive 
J.ontlrıı.. J 1 - Bahriye nezareti lileri 20 bin k~idir. · 

tebliğ ediyor: İngiliz bahriyesi YAKA.l.AX \X .AUfAX 
tarafmdan Kattegnt boğazından G•~)fiı.ımi 
Lrtvanya hududuna kadar :!:eni bir Büyük Britany:ının 6imnl liman· 
mnyn tarlası vUcudn gctiıilml.ötir· la:m_a, üç Alman gemisi getiril-
Bu, blrko.ç gün evvel konulan IW§tir- Bunların içinde esir niın 
ma.rnların de\'ammr teşkil etmek· ~ mürettebat vardır. Gemile;. 
tedir- Norveç sahilleri açığında :rakalan-

Yeni ma.} ıı tarlas1 Alman donatı mıgtrr. Vo 392 tonluk .Nordland 
masmı tam bir hareketsi?.liğe mah 344 tonluk Blankenburg Ye 247 
kfun cdecl'!ktir· Çünkü bu tarla ~nluk J.'riezland isimli gemiler_ 
Baltık dcnb:inde bütün Alman sa_ r· 
hillerini k:ıpamaktadır. MÜTTEFlKLERlN K.A T'I 

Bahriye nezareti tebliğ ediyor• YARD!,"\f VAADi 
Ballık denb:indr. tesLq edilen yrutl 1 • S~o_kholm, 13 (A.A.) - Röyter 
mayn tarlasının hududu ı;udur: ı bıldırıyor: 

A 57 derece sıfır dakika. ı . ~ngiliz ve Fransız hükumetle. 
sıfır saniye Jmal. 1 O derece 26 rının •. Nor_veç hüklımetine derhal 
dakika, sıfır sa.niye ~ark, 13 - ve muessır surette yardımda •bu. 
57 derece simnl, 12 derece 24: dar lunacaklarrna ve müttefiklerin 
kilen şark, C 55 dercco 30 da.. N~rveçe asker ihraç edeceklerine 
ltlka şimal, H dcreco 20 dakika ~: kat'i teminat verdikleri bil· 
şark. D - 55 derece, 30 da.ltika dırılmektedir. 
şimnl, 21 derece 6,5 dakika. şark· • Paris, 13 (A.A.) - Salfilıiyct• 

Bu hattrn cenubunn tesadüf er 1ı Fransız mahafili isveçin AL 
de.u Baltık denizi ile buna. civar er .manya tarafından istilaya uğra 
lan denizler, bilhassa A yı B ye m.sr halinde lsveçe müttefikler·~ 
ve C yi B ye bağlayan ınmt.a.k~, ~ütün kuvvctlerile yardım -etm~
ma?~dnn dolayı :ıo>°,rj!!,<'f re khlı,.. &E Jsar~f veq:!Jlrleriı.-ı' ,l;ldirmek-
kelıdır· t~ırler. r . 

Yeni muyn tnrlİısı ls\·eçlo GQ- EMiL BERTEN BATMADI 
teburgun 50 mil cenubundan baş.. Paris, 13 (A.A.) _ "Emil 
layıırnk Jsveç .sahillerini takiben Berten" ismindeki Frans k 
Baltık denizine girmckt~ ve Lit • vazörünün Şimal d · · ıdz ruAl .. 
"Van'-" h d d k d alt enıı:ın e • ,,a ~ u una ·a ar uzanın - man harp gemileri tarafından ba· 
ta.dır- 1s\ eç kornsulnnno. mnyn kon tmldığına dair Al 
mamı.ştıı·· d mn propagan • 
''KUKLA HOKO~n;.r,. NOHYEÇ as; :arafında~ yapılan haberler 

KRALINI 1SKAT FTTı· sal.ahıyettar bır mcnbadan tekzip 
• • ~ e(ldmektedir 

O lo, Il ( ·A·) - Kisling, Al- KARAYA NEDEN DERHAL 
nıanlann Norveçte kurduktan kuk ASKER CIK.A RI L 
la hükümetin reisi Jsveç hUkfıme. I c! • 1 AMAD~? 
tine bir beynnn~me neşrederek ~on .ı-a.' 3 ( A.A.) - Tımcs 
kanunu cısa.!iinin 4 l inci -maddesi ga~et~sının askeri muharriri ya • 
mucibince yeni bir emro kadar Nor zıy 0~: . • 
veç krallığı niyabctini deruhte et- :uttefıklerın Norveçte -karaya 
tiğini ibildirmi.ştir· as ·e: çckarm_~sını . sabırsızlıkla 

Kisling, gazetecilere beyanat. bcklı.y7nler, böyle bır hareketin 
ta bulunarak İskandinav.raya ya - ~~ gıbı m~seı.:1~.re bağ~ı bulundu· 
ptlan Alman müda11aleslnin Nor _ gu~u belkı duşunmemı~lerdir. 
vcçin bitaraflı-:;ının İngilizler tara· Onccden malümat edinmeden 
frndan i.hliUn.lıı bir neticesi oldu. asker sevkine imkan yoktur. th· 
ğunu söylemiştir· raç hareketi bir mukaverı.:etle 

Kt~ling. söylediği bir nutukta k~r§ılaşt~ğı t~kdirde düşmanın 
Norve~lilerl yeni hilkumP.le yıı.r_ ehnd~. mı.~ral~ozler bulunmasa bi-
d-1\ ctml'ğC davet otm~tir, le, mu~kul bır askeri hareket o. 

1l'Gh ... lZ T,\l'l".\Rt:t.ER1NiN lur. Düşmanın kuvveti ve aldıgı 
.AKl~LAm tertibat hakkında kat'i fikir hasıl 

J.ondr:ı, ll - lngiliz ta;narc- etmeden ihraç hareketine kalkış· 
leriniu l'iorveçtc YC Sktındinavya ~ak çok tehlikeli ve felaketle ne· 
sularında yaptık.lan mumffakıyet tı.celenecek kadar tesadüf~ bağlı 
li akınlar devam ediyor. lnglliz bır teşebbüs olur. 
hava ncuı.retiıtln bildirdiğino gö • Diğer taraftan, asker ihraç e
re, clün lngiliz tayyarelerinin füı - debilmek için mufassal ve yeni 
lerine dönen Alman deniz kuvvet- malumata istinat etmek lazımdır. 
lerine kıı.rşı y:ı.ptığı hareketler es_ Bugünkü serait dahilinde , Nor _ 
nasında sekiz lngiliz tayyaresi ı.lü- vccten bu kabil mal\ımat istihsali 
ı:Urülmüş ve ha~ara uğrayan iki çok müşküldiir. · 
tayyare de üslerine dönerkf'n de. Norveç kıtaları kahramanca 
nlze inmeğe mecbur ol.muştur. dövüşüyorlar, hatta bizim kuv· 
..~_lm~l~·m 4 a\"CI tayyare.si dil: vctlerimizle el birliği yapmak 
şurulmUştUr· ~u~dan ?~k~ ~~ı Ye. garp sahili limanlarına yerle~· 
Alm~n tayyaresımn. to.hnp cdıldıgi mış olan Alman müfrezesini pu. 
ve bırknç tayynrenın de husara suya düşürmeğe muvaffak ol 
uğradığı zanncclilmeklcdir· muşlardır. • 

Dün gece Dnnimarkn suları il - İn"'iliz ve Fransız maka t 
. d 1 ıı· "· r·1 .. ma r. 7.Crın e uı,;an ng 1Z u,avn 1 OSU• zamanın hayati bir amil olduğu 

~~~ kumıı.ndar.ı şunları anlatmış- nu k":bul etmekte ve bütün gay: 
,; . . _ .. retlerıni Almanların esasen çok 

- Denızdc hn!ıf bır ışılt gor. zauıf olan Norv..rt k. . 1 . 
d .. k d l l d . . d l t k J -:s e ı vaT.ıvet en. 
.. u "~ er fı~ v?mtz;ıknyBın a mat· ni takviye etmelerine miini olma_ 
w:erc tp.va ı~cgı n • ıı f;Ure c;a sarfctm kt· ...ı· 1 
l .. d.. ·b· d l d · d "' e ~ır er· e gun uz gı ı ny ın annn enız e 
griye boyanmıı; on vapurun §ima . 
le doğru ilerlediğini gördük· Bun_ 
!arın Alman nakliyesi olduğuna 
~Upho yoktu· Dafi toplannm ate • 
§ine maruz kalmış olmakln bera _ 
ber tayyarelerimiz bomba attılar 
ve sonuncu bomba nakliye vapur 1 
\arından birine isabet etti. Alevle
ri yakinim ize kadar sıçra) an mlit 1 
hiş bir in(füi.k vukubuldu· Tayyn. 
rccilerlmi:ı ,·npuıı.ııı bnttığmı ~ör

mii~krdır·,. 
İngiliz tayyarelert. Betgl"nd~ 

diJ.3mnn' hRrp ve nilli:ı,.·e geh\.lleıi. 
ne t.umı:ı: f"tmifllrrdlr· ('ç lıU}'ii1c 

Harp filosu kumandanı 

Amiral 
Mehmet Ali 
Bu sabah Ankarada n 

!!ehrimize geldi 
I!o.rıı fıto51.1 kıımand nı nmırıı t .Uclı· 
met All bu aaba.hkl ekspı:e!lo Ankara· 
da.o .oehrimlz.o gelmlfUr. 

Amiral bir mUddet ~hrlmizde kat
dıktnn .-onı·a AnkRrnyn dönrc,.'kllr. 

Mühin1 bir k • 

pr ojes~ ... 
Denizlerde ıııu ~ 

hukuku H\yih••.1 
verild• 

uo1<cııntt 
.\ ııl,ar.1, ı ı - ıııdll 

dUııya vaziyeti k111111 
1 ı 

el nizlcrde biltOn nal> eıııil ıi 
ılurdumı:\lt, uitar:ıf ı; ~: 
ne, dUşnıan gemilerini ı: r 
d .. rc et.mel; hakkında nıtiil' 

1 ,.5rı11"" 
lcıırmağı ıUzunı u " 

•~·ı.uns 
:MUs:ıdcrc Jıu .. ~ )lecli" 

nan kanun projesi d' te•I< 
tir. Encümenlerde • ııı 
dlr. Kısa. bil' zaın~ds )~ 

ı;aollll 
yapılacaktır. BU ıııı 
\'e 31 numarıılı gana r1ııt 
vakkat kanununun -ycı ııre 
bugllnltll ibtiyatlsrtl g ıtı' 
olacaktır. Kanun l 57 



R A B it ~ - 'Akşım 'Post11a 

- Yorgun ıt1>isinil ya\TWD. 
Gece ge.ç mi döndün? Kapıyı açtr 
ğmuı işitmedim. 

Genç ku bir saniyelik teredd(it 

devresi geçirdi. Fakat IDUJiplik hiı 
si galebe ederek pınlan söyledi: 

- Sabahleyin yedide geldiır. 
teyıecitim-

Bayan Sıdıka yan111 jıittilint 
~ahip olarak: 

Qalatuan7 mHırta.uı. önlliıc!e m!ııaftr taJum muha.clmJerl sel 
omu-ta atrafqor. 

- Ne dedinis, anlayamadnn. 
Muall! sakin w u!'lu bir tam 

la biraz daha yüksek !eSle tekraı 
etti. 

.Wacaristan UçUnc~sJ :tiş~~~ · '{arş:sında 
Galatasaray 6·1 galip 

- Sabahleyin yedide geldim. 
- Benimle alay mı ediyorsu· 

mm? 
- Ben mi? ICatiyen tey1edttm.· 
- Demek Jaleler& saat yedly' 

kadar oturdunUJ öyle mi? 
lbtiyar kadm bu 1611eri aa bir 

istihza ile s&ylemfşti. 
Jalelerde oturmadım ki teyı.eci· 

tun. 
- O halde neredeydinfs? 
- Bay Cemi' Ravinin evinde 

Hani Oç(lncO katta otu mu.'1ar 
rlr yok mu? işte orada .• 

Bayan Sıdıka dudaklanm sıktı. 
Öfkeden bayılacak gibiydi. 

- Bu yaptıtmıı pek münase
betaiJ bir pka ! 

- Şaka delil teyleCllim. Sizin 
le pka etm~ benim haddim mi? 

- Mualll sabrımı tükeUiniz. 
- Bay c.emille uıun uzun ko· 

nutmuşum· Pdt bo§ adam. 
- PekAla kızım... Hele gözleri-

mbı içine bakmu da bir daha tek· 
rarlaymu ve yemin edini.ıl 

Mualla ıülmekten katılıyordu. 
- Söylediklerimin d~ oldu

lana yemin ederim. 
Bayan SJdıkamn renai sarardı. 

elleri titriyor, sesi kısık çıkıyordu. 
- MuallA bana olan biteni an· 

!atar mrsnm1 
Mualll ihtiyar kadınm baliııt 

mdı. Ve söylediklerine pipnan ol· 
du. 

-Teyadlfm beni affediM. Si· 
ıi üzdüm· Budala gibi mütees5ir 
ettim. 

Teyıesine garip ~ an-
latımla ba~ı. Y alnıı ara sıra 
ihtiyar kadınm tekdirlerini dinle
mek için susuyor, sonra tekrar an
latmala devam ediyordu. Nihayet 
hepsim anlattıktan sonra bir dt 
k:ihkaııa attL Biçare teyzesi öf· 
keden ne yapacağım §Clşımuştı. 

0.18hwPaJ1: Olımu - Faruk, Aıl
llM - ..... ılılftr, Bedii. l!la1Abad41n, 
llıllıııl. Ollldlm, llodarl, Seranın. 

IUtpeft: GftSI - llotbl, Onodl, Ocl 
17, Zaloy, ~ - Klncıet. Duka, 
IDJC'elıo, ~rt. KalOCllOL 

Maear likinde ilçüncUsü ·rakat 
halihuırda en kuvvetli takımı 
Kit peıt muatyen saati biraz gc. 
ciktirerek aiyah • kırmızı yollu 
(ormalarile llhaya çıktılar. 

Bfra.ı aonra Galatuaraylılu da 
göriC:tiller. 

Tribllnlerde fiyatların yUk11ek· 
liği tesirini gösterml§ olacalt ki 
namlı bir ecnebt takımını gör
meye çok kimse çekmemlt. 

Oyuna Galatasaray baıladı. 
Ve lllr anda barla bir htkimiyet 
kurdular. Beıincl dakikada Piri· 
kiki Oaman tuttu. Mukabil bir 
alanda M.carJar adnttıJar. Sala. 
hatt1nin sola aldığı tilt kalecide. 
Gol kokusu var. Sal&hattinln de. 
mirden tiltilnU bloke edemeyen 
kaleci. Sarafimin mUkemmel bir 
ut plheaile Uk Türk ıolUnU ye
di daJdJca 7 Galatuaray tmıir 
rennflJU Macar üçilncüaünden 
ml çıkaracak dersiniz? 

Galatasaray aleyhine korner 
netlcHb. 11 inci dakikada Qala
taaraym aoldan akınında mu· 
hakkak ikinci ıolil Serafim bu .._ 
fer direlı çekti. 

Galatasaray bugiln çok dQsgtln 
bilhuaa aon oyunlarında abayan 
Budurl enfes ve bakild layme:
tlnde. 

Macarlar mOtemadiyen blelr 
rlne itimatla ıerl pu oynayorlar. 
Lllıdn Abada Galatuarayın cld· 
dt bir U.tUnlilp nr. 

• 
İciQde • • • - Dalgmlıltmz affedilir bir it) 

halde Yanında Mual· delil .. Ya kaba ve idi bir adamuı 
~le ?ayan Sıdıka evine gitseydim? Ya orada saba· 

ı 1 inci dakikada IDlfhv aola· 
pk Xolopy birinci lllllf bir in1t 
yapıp topu ortaya verdi. Bir Jra. 
fL. Beraberlik plU. Bundan son. 
ra Galatasaray hlklmiyeti durdu 
•• Maarlar tlmdl topla daha far 
la meııuUer.ııfumafih otıuuncu 
clakikıda Oilndlbibı harmanla· 
manlamumı Macar mUdafauı 
elite bıtiii halde Seraflm milt. 
bit bir tUtle ikinci golü atlara 
taktı. Bbu ıonra bugünün yıldı. 
n Serafim eollilk bir eppealnJ 
dıpn attı. 

lıu bir dolıfD"ya ha kadar kilitli kalsaydınu. Siz 
~\)ah her neden· rMDeD ÇJlcm bir kmmu. Hem dt 

Devrenin .onlarmda Galata· 
saray tekrar aıkqtrnyor. Ve Uat 
Oste tUtlerl 1raled artılr emniyet.. 
le keaiyor. 

~ • nezaket· timarbaneye 'atılmaya ltyık bfı 

- ~) JaJede iyi ei1endi ~·~ adam, söytediklertnllt 

39 uncu dakikada Galatuaray 
aleyhine korneri Oaran sıçrayıp 
kaçınnca kale bot kaldı. Çekilen 
tüt col olurken Faruk kurtardı. ~~ 1 bakılırsa size karşı lüzumundan 

: ~ ifa. teyzeciflm :azla nezaket göstermi,. 
hGnnetıer etti (Onma ftl') 

Son dakika Buduri \0alnıa ba· 
!ma ıldlp UçUncU ~oJil atarken 
kaled f evkalide kurtardı. 

~SARLAR UMUM MODORLOGONDEN 
Kik tan lıluh. bedeli % 7,3 t.emtnatı Ekallt.mentn e 

Lira Kr. Ura Ki'. ıekll aaaU 
t 1IO adet Pazarlık ıt 

-..._ ~ ....___ 1620 metn .. .. .. • 14,80 

·~~ lo• 8 lıalem .. • .. .. .. 1~ 
""--- 300 q. 15'50 - 118 25 •• 16 
r ~ aGOO kllo 735 - u 12 .. ıe.ao 
~ ._ m~redat Uılelert mucibince )'Ukal'da clmı " ıalktan ,.mı il 1ra1 .. malzeme hlzal&rJDd 

-- &lmaeaJrtrr. ~il. 1-seu.rt lllU\J&kkat tem!D&tl&n. eUl1tme .. uerf, llilıalarmda )'Ulbdlr. 
~ IV-t&o perpm'Ot ıtıDO Kalı&tafta llYUZm" mO~ fllbeatııdeld a1un komf8"0nunda yapı 

~ IGzG ı~ fUbedelı paruıa aımalıütr. 
h..0: ,__,blı ICIJI \&ylD olunu ıtlD ft K&tlerde teır!lt edeeeklet1 n,at " miktar llaerlDden J(lzd• 
-~ blıturt.. mcıUr kolDIQona mUraouUan. (JllO> 

aeı. .. 
ear.p .. 

lllkWI t:ıc.11~ tekli 
ıo.000.000 Adet Pazarlık 

aaooo .. ,, 
a.000.000 " .. 

~tJ 

u te 
14.30 da 
ıs 

1 - farbwDe .,. atımaaelel'I maalblact ,ubrda mfktartan )'Ullı mub 
telif clDa ıuatar parnlıkla •lm ........ ,.tır. 

lI - P&&arlık 19-lV-940 cuma abl bl&&l&rmda yıı.zılı saatlerde Ka 
bataJta LeVUQD •• J.fldıeıJIM fab•*deld Abla ~unda yapılııcaktır 

m - ••rtumtllF -- .,.. ..... 1Dbedea p&rUIS almıı.blllr. 
iV - .. ...,.,.... ,..arlık lola Wta ohmu ıGa " 1&&tlerde teltll. e· 

1111"'-' ......_ W .,.. •ıl'IM• ~ T,S ~ paralıu"lle btrUkte 
meztflr k~ mOnca&tlan. (.,.}.. 

!alUadclln sıkı bir •Deamcla 
iKiNCi DEVRE: 

MUtevuin alanlarla geçiyor. 
tkl kale de bol bol aıkrtmada. 

10 uncu dakikada Macar mU 
dafaası o derece bunaldı ki hali 
heyecandan bağırıyor. Galatau. 
ray yine f evkallde bir oyun tut 
turdu. Eski muhtelitleri hatula 
tan bir tempo. Zaten JaymetJ' 
misafirlere baıka tilrlü kafa tut 
maya imkln var mı? 

Macar millf takımının yeni yıl · 
dızı aafaçık Osmana uzun bir 
gilt çekti, kurtardık. Musanm 
harilı:u14de bir JUtilnü kaleci 
tuttu. 

17 nd dakikada aan aağaçrftn 
aoJ ve yakın tehlikeli bir çekitini 
Osman mükemmel kurtanyor. 

20 ncl dakikadan ıonra Galata. 
aaray yoruldu gibi. Şimdi onlar 
ukııttnyor. Şehrimizdeki Macar. 
tar da dı§arıdan ••buy! Hay! 
Haya r." diye milletta§lannı tıed 
ediyorlar. 

Sallhattin ile Sallm yer deiiı· 
tirdiler. 25 inci dakikad.1 Gündilz 
ytlkıek klasta bir vuru§la kaleci· 
nln kıpırdanmasına lmkln blrak· 
madan Uçüncil golU attı. 3 • 1 
27 nci dakikada Salim gollük bir 
eppeyle kaleye girerken aolbek 
favulla kesip penaltı yaptr. Budu 
rlnln ıolu gösterip 11i atııı b· 
lecfyl kontrplye alarak ağlara 
ıirdi. 

32 lncl dakikada 11n 1mmuı 
hücum battı \'l"nİ blr ini~ y&pb. 
Salimin pasını Sallhattin Petıoıı 
gibi ağlan yırtarcasına betincl 
gol olarak kıvdettl. 

35 in:i dakika-ta Osman uça 
rak bir kurtant daha yaptı. 

40 ıncı da!dkada Salim ıol 
pozisyonuna girdi, Jiki11 dü~erek 
altrncı olmamış oldu. Son ~dakl· 
kacla bu devrenın forvet beki to
pu S!lim ağlara taktı. 6 - 1. 

NASIL OYNADILAR? 
Galatazaray bütün hatlarfle 

çok yüksek bir oyun çıkararak 
ha!:lı ve büyük bir galebe elde 
etti. 

Muvakkar Ekrem TALU 

Misafirlerin halile reisi 
ne diyor? 

Maçtan aonr& otelde Klıpeıt 1c&ftl• 
reisi kendl&lle konuııan bir mubarrl· 
rlmJze deml~Ur ki: 

- Rnk:bimWn yabana atıla' bir 
teY olmadığını zaten evvelkJ Macar 
t kımlaruım y ptıklan temaslardan 
öğrenmJ'.}Uk. 

Hele B3lgradda trenl kaçırıp da an 
cak maçtan tk1 sa.at önce trenden k&o 
raya &yak ba&nca, yorgun bir vazl· 
~etlo s.:ıha:a ç lrmıık mecburlyı:ıtl 

bL:l çok ru'1;l•ri nıev!clde bırakb. 
G::.1:ıta~ .. :ay gllzcl tut'-ll o,,ııuyor 

D1lha83& sorç, lki!'tl devre sağaçık 

orta muavin v mUdataa hattnmı iki 
kelime ile ı;ok gUzd. Ga'lblyet hakkı· 
rı:r:dr, )-erine geJdt. Yarm (bug'Qn) 

Fen<'r kıı.rşısmda 1~1 bir oyun oyna· 
ma ~a ve iyi bir net!ce almağa o-JJfa
rr ""z. F:-'·-t cm 1)1 oyınumuzu ~ 
dlnlenml:ı bir vaziyette olaea~111 I· 
~ Oı;Uncu maçuııu:da görecetım. 

tabUcllr. 

1 

- 33-
Nihayet katil bulunmu§, Kiku da ikramiyeyi ala· 

• 
rak genç polisle evlenmİ§tİ. 

.,_ Kardeşiniz sizin para ıçin sinde aılenin namusunu leke!edi di 
Chibayı öldürdüğünüzü itiraf ettı. ye öldiLmiıştü. Bilerek mi ellini· 
Siı onu parası için öldürdünüz yerek mı, para için mı yoksa ınti· 
30nra o siıin ku kardeşift.izle dt a.am aınıak için mi, bu ilerideki 
evlenmek istemiyordu!,. dedi. muhakemede uzun uzadıya müza· 

.. _Hayır, hayır bu doğru deği° 1'ere edıtmıştı • .Müddeiumumi ile, 
BilAkis onun ne parası vardı vt avukatlar biribirlerine gırmişlerdi. 
ne de kızkardeşimle evlenmeyi red .... inayetın akabinde eve avdet eden 
dediyordu. Kızkardeşimiz Yuraka lchitaro Hasegava ka;dqine 
bize muhalefet ederek onunla rv ce3edı nakletmek üzere ya.Jım et.· 
lenmek istiyordu!,. aıişti. fakat ces ... t Tamonoi mahal 

.. _ Pek!l!, Hasegava, pııcti ra lesınde uçurwna atı.maıdan evvel 
bat rahat her şeyi itiraf ediciı! de· oirkaç gün evin kılerinde kalını~tı. 
mek siz onu parası olmadılı için Yuraka bu cinayetten haberdar 
ve kızkard~inizle evlenmek iste- edilmemişti. Fakat o bir kaza VU" 

dili için öldürdünüz!,, kubulduğuna emindi. Nişanlwn· 
Hakikat ta böyleydi. Chiba pa· dan da hiçbir haber alamıyor, eli~ 

ra için değil, bir aile intikamı yil· ler taraf tan da öz kardeşlerine kar 
ıünden öldürü!müştü. şı bir harekete geçmekten çekini• 

Chiba vaktiyle Ono Hasegava yordu. · 
ile )ıtptığı bir i~ dolayısile ~- Mahkeme Ono Hasrgayayı ebe
Dll§ ve bu suretle bunların ku kar dl kürek cezasına ve kardeşi lehi• 
det! Yurakayı tanumttı. Oıibanm taro Hasegavayı yardım •ett!iin• 
a~';ma Yuraka da mukabele etmiş- den dolayı b«Ş sene hapse malr 
t · Bu da Japonyada artık pe} "Qm etınişti. 
n~dir olan eski ana.'lelerden biriy· Katilin bulunması için verilecelc 
di. izdivaç namzetleri biribirlerinl mükAfatı da maktulün kızı Kiku 
tamyaca!tlar, sevi~er ve biri· aldı. 

birlerini isterime bunlann hiçbir Kiku ıelsha imtihanını verme
kimse kararlarını bozamazdı. Y111i di· Onu bir amcası çayhaneden ge
iki nam.ıet batt.ketlerinde serbestti riye aatm aldı. Gelincikçiteği Ki· 
ter. ku giderken, Çilek ve Kamıştüyü 

Ryutaro Oıiba kendisini istik· ve diğer arkaQaşlan ağladılar ve 
haldeki kaymbiraderlerine karp leVİDdiler. Fakat Kiku çok zaman 
zıefıgin göstermişti. Onlar da böylt yalnız kalmadı, çünkü polis yür 
bir partiden dolayı pek sevinmiı· bafllıtma terfi eden lslıiga geldi 
!erdi. Çilnkil bunlarm kız kardeşle- ve onu kansı olarak alıp götürdü. 
ri Yuraka bundan evvelki koca· Tamonoi mahallesiooe bulunan 
sından ge;imsiılik yüzünden ayn)- kesik bq da rahatını buldu. Chi· 
rmştı ve b6yle bir kadm Japonya· banın ismi Kvanto ovasında bir 
da ko~ay kolay bir koca bulamu· tap nakledildi ve oradan geçen 
dı Bundan dolayı iki kardee CbJ· ve tanıyanlar onu aellmladılar. 
banm hattA bir ev idare edecıek ka· 
dar parası olmadılmı öirenincr Simdi polis y(bba~ısı lshiganm 
pek hiddetlenmişlerdi. Onu bunun evinin bir kÖ§eSİnde bir ecdat 
Clzeri.ne evlerinden kovmuşlardı. levhası asılıdır. Bu levhanın üstün 
Knkard~leri Yuraka mutlaka bu ~ yazdı i~ isim Hi~ichinin is
adamla evlenmtk istiyordu. HatU nu>:d1•• J~ ne. ':81dt ~ve ~se, 
kaçacaktı. Bu da aile namusu için bu ısının ön~.inde ığilmeyı hiç u· 
pek büyük bir lekeydi· nutmaz. Bayram ve mllbarek glln-

İchitaro Hasegavanm evde bu· ı l~ de bu ismin önilnde bir tan· 
hmmadılı bir sırada Ono Hasep· dil yanmaktadır. · 
va Oıibayı bir manakqa netice- S O N 

latanbal M aaril müdürlüiünden: 
KaarU Yek1llltl JdS7 OfrebD• olıulJan IQIB aplıda cim, miktar .,. ft. 

vatJan :yuılJ talebe iv çamqm puarbkla atm aımacaktır. T&bmln edilen 
bedeU 6a23 Ura n temlnab 798 Ura ti lnmlftur. latekWer bu iç Ç&ID&fırlan· 
oa alt prtname Te ntımunelert llurlt mtldtlrltllQ ,.ardlnkt6rlnttınde ı&'e· 
blUrter. Pu&rhtm 16.lllAD 1"4> ıab ,aaa 19&t 11 da lla&rtt mOdtlrlqtlDc!e 
toplaD&cak komlqoa marttetue yapaJacatı illa olunur. (JMf) 

IDrkek talebe iç ~ 
(J) ~ llOO taJma 
Kii talebe • tv camapn lJOO talam 

Beber t•'lmnmm a,atı 
L. Ki'. a. 

1 1T • 
1 TO 

Dünkü mektep maçları 
Eo;aziçi Haydarpaşayı 1- 3 yererek 

kırmızı kUme şamliyonu oldu 
Ga!atasaray • latikllJ 3 - 1 
Şeref ıtadındakl mektep maç· 

tarına devam edildi. İlk maçı 
Galatasaray • istiklal liseleri oy. 
nadılar. 

tı~ :ievre oyun her iki tarafın 

fa De Sanat liıeleri aruuıda ce • 
reyan etti. 

Vefa Uıtiln bir oyundan aonra 
Sanati 1 - O yendi. 

Boiaziçi • Hayclaı-pap: 3-l 

ka11ılıklı yaptıktan gollerle 1-1 GUnUn en mühim müaabakL 
ıona erdi. ikinci devre açılan 11nı Boğuiçi ile Haydarpap li· 
Galatasaraylılar Şahap ve BU.. ıeleri oynadılar. 
lent vautaaile iki gol daha ata- Bota.ıiçi rakiplerini rahat bir 
rak aahadan .S - ı calip ayni - oyunc.an aonra 3 - 1 yendi ve 
dılar. bu ıuretle de kırmm kilme pm· 

VEFA • SANAT: 1 - O piyonu oldu. Haydarpa;a 2 inci 
Güniln ikinci karııla§maıı Ve- piyonu oldu. Haydarpap 2 nci 

------0-----

T b I • ...- verUecekUr. e 1 g 1 - Yarıp. ltt!rak edecell olau blalk 
letçUerln muayyeı1 n.ldtteıı yanm aat 

&.elen terbQeel btubal bölsesl bl· evvel hutrlanmıt oldukları h&lde kOfU 
•lltle& ajanhğmJan; yerinde hazır bulıınmaıan ve Saimlerlnl 

1 - &den terbiye& latanbuJ bölgelli bakem heyetine k&)'detUrmelerl IAmn• 
blalklet ajanllğı taratmdan 21-'-940 •' . • 
pazar gtlnQ bir blalklet tefVlk mUa&t.- ..._ tıerbl1'Jlll lıtaalıal blllplıl .,.. 
kası tertip olunmuıtur. le;pol • Bulıetbol aJublmdıuu 

J - Müsabakaya tam aa&t 9 da baı· BGlge buketbol f&IDP~ Di• 
ıaııacaktır. san ayı içinde ba~la.Dacağmdan f§Uralı 

1 - Yarll J'Olu: Topkapı • Blllm yo- edecek k!Up murahhaslarmm bu buaua 
lu tlaerlnde ve TO ldlometnıUk bir me- lıııl<l:ında g6rll;ınelt Uzere 16-1-!HO ta
ıı:ıte cSahWDde :yapılacaktır. rtblne mUsadl1 pnzarteıl gürıtı akpmı 

4 - Bu ıarıtta b1r1Qcideıı UçUııctl)'e A&t 18 de Bö1ie merıream. geım.ıerl 
.kadar derece alanlara blrtr madal1a rlca olunur. 



6 H A B E R - Akşam PQ&tUI 

ar ın sirayet etmiş bulunduğu Şimal'ı' 
Avrupa mıntakasını gösterir mufassal harita 

o 

14 

B!r Komprime Hayat Karşı 
En ııkr,ık zamanda. ı;l:ı:e en bli~ Uk yardımcıdır. 

Kalori, gıdn, lezzet ,.e ,eraset brtkımnıdnrı tatmin l'ldld 
yfil<11clc r.\ı&afı haizdir. 

)lcrci~k, hf-1-elya, buğda~ \'C &a.lr ~orbııhk komprimelertoıll' 
ytrdft bula :ıırslnl7~ 

ÇAPAMARKA MüS AHZ 
~~. NURi ÇAPA 

lbr•hlm ÖzıDr 
D•nı Or~ulrulle 

KONCA GOL - r.,,00 

270353 
AYŞE - Tanoo 

Kemal GDrees 

KEMENÇEMIN TELLERi -:'Karad.-ıl• ~ 
270354 

270350 

270351 

2;035~ 

BENiM YARIM - Hicaz ,.,~, 

KD~Dk Mel•h•t · 

AKLIM FiKRiM HEP SENDE_ Hı1ı•"' "" ... 
AÔLARIM

0

YAŞ DOKERIM 

"••rln Öz••• 
DELi GONOL GAFiL OLMA OoM 

BiZiM SAHRALARIN BAŞI 

Saadet ErıUn 

ŞU DAÔIN 'MEŞELERi - Huseynl ..... 

Haaan HUeeyln 

IGILDIM BiR DOLU ICOIM - H•llı ·~ 
KOROôLır 

1 Oksürentere Katran Hakkı Ekrem ı• ..---------~ 
1 Hakkı Katran PaS'tilleri de vardır 

Ç iL VE; Lt;Kl:LıiOI lZ~LG (;OE:Q, 
TGNiNiZ:;. DAiMi BiQ TAOOVET VE;QiQ. 
VAZO Vt; TOP Ş~KiLL~Qt VAQDlt:L. 

...... . -- _,,,_ 

Devlet Demiryoltar1 ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 3171 lira 60 kuruş olan 20000 metre harici çlrt tclc
ron kablosu 24.4.940 çarşamb:ı. gUnU s:ı.at (11) on birde Haydarpqadn gar 
blna.o;ı dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme usuıııe satın alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek 1.BUycnleriıı :?37 Ura 87 kuruşluk muvakkat teminat ,.e 
kanunun tayin ettlğ'l vesaikle birlikte ekalltme gUnU saatine kadar komls· 
yona mUracaatıan lft.1.ımdır. 

Bu işe alt ~artnameler komisyondan para.sız olarak clnğıtılınaktndır. 
. (2718). 

lÇ ve dı~ BASUR :..1EMELERli\1DE, B:--ıır 
her türlü iltihap!armda, cerahatlenmiş fistüllerde. 

basur memelerinin teda\isinde 

REKTA p/J;. 
ŞlFA Yt TEl\IlN EDER 


