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~©rrveçe askerr çokarr<dlnDarr 
Danimarkanın merkezi Kopen4ag işgai 

edildi, Danimarka kıtaları 
rical ediyorlar 

Norveç ADrnanyaya 
noano harrp ettö 

A ı ·111 an f i ı o s u 
O s ıo önlerinde ... 
Norveç hükOmet merkezi Oslodan Hamara 

nakledildi. Almanlar Bergene ·girdiler 
Horstın ve Kristiansond ft!orveç şehir.leri Alman 

tayyareleri tarafından bombardıman edildi 
Londra, 9 - Almanya, hiçbir tahrik eıeri ol- dır. _ 

1ııııı.... ~~ k ı• k a makıızın yeni bir tecavüz hareketinde bulun- Londra ile tskandinavya memleketleri ara· 
.. ~~ muıtur. amda telefon mükilemeleri kesilmittir. 
•ı Oalo radyosu, Alman kıtalannın sabaha kartı Londrayı Skandinavya memleketlerine bai· 
t\ "'an ı ı d saat üçte Norveç sahillerinin muhtelif noktala- lıyan telefon ha llan Kopenhagdan geçmektedir, 

'il ar SV e Ç 1İman1ar1 na a nna ihraç edildiğini haber vermektedir. Kopenhagm Almanlar tar:afından iıgal edilcliii 
Norveç Almanya ile harp ha lindedir. Norveç haber veriliyor. 

mayn do"ktu"ler hükUmet merkezi Oalodan bu ıehrin ıimalinde Vaıingtondan gelen haberlere göre Norve-
b Hamar ıehrine çekilmiıtir. çin Amerika birleıik devletleri nezdindeki elçiıi, 
tlerl • d . . " Almanlar Danimarkaya da tecavüz etmiı- Norveçin Almanya ile harp ha linde bulunduğu. Al ı n e neşredılen feblıgde lerdir. Danimarka kıtalan ricat ediyorlar. tki ta- nu Amerika hariciyesine bildirmiştir. Norveç el-

man d N . raf kıtalan arasında yanm millik bir mesafe var- çiıi, bu haberi Norveç hariciyeainden almıtbr. 

D or usunun orveç ve • • • . ı B 1 • • ·Londra, 9 (a. a.) - Kopen. . ·~--· anunarkayı himayesine aldığı bildiriliyor e r 1 n 1 n hagdaıı gelen haberlere göre, 
~. ..., 9 Alman kıtalan, Slesvtg hudu.. 
'ili\~· Sitaj~"· A,) - Alman aa lak&ndinavyayı Almaııyaya ranlık baklanıu ınnemiftir. Noneç dünu tecavüz etmişlerdir, Sen. 
~l!lld eç l1ır !'aktaki biltUn mil- karoı yenl blr harp aahnHt yapmaya hUkQmetl, bun& yalnız zayıf protea b 1 d ğ derburgdaki Danimarka ganıL 
~ >il e11 .\ 8.tılanna, bu sabah c;aııımakta ldl Garp pJUtokraallerinln to Ue mukabelede bulunmuıtur. u u u 

~lt ~lctııd~a.tılar tarafından Rua • Fin lhtlllflll& karJfmak tepb- Fakat, Alınan bUkQmeU, enternu- zonu şimale doğru çekilmekte-
? )t~ U haber vermek- bUalerlnln dlter blr hedetl de, Nor- )'Onal kaidelerin lngilizler taratmdan dir. Üç Alman kruvazöıil Kid. 
~tlı~: ~ . veçln l§gall ile demir madenlertnln. bu lhWlıı• kat1yen bult bir prote. delfahrt limanına ~{3tir. 
bıı~la~~ <lifine göre, dün lngUterenln eline vermek veyahut hiç to Ue mukabelede bulunmakla iktifa b h Alman askerleri limana çıkm.ı§ 
~ t lt:'..ltla ıı filoları Norveç olmazaa bu demirin narvik yolu ll• ıılyetıııde deg11dlr. a a n e k ki . al tmiştir \s 
t ~Ue tvta11 ~'Yn dökerken ö lhracma mani olmaktı. tngUtere v.e .BuıUııden lUbaren Almanya. flmall ve 80 a an ışg e ' " • 
lııa trı~ de ~ lrçolt Alman 'barb Fran.sanın 0 derece .. ene k&rlıl&dık· Avrupayı, harbln geı:ıloletllmell hak· ker sevkiyatına aid olan Uç bü· 

~~d~ı!~~;.karasula- ~:~:ı:=u~= h:;~ ::-:.~~:u:ıı:mp~:nuuk::: Norveç va Danı·markayı mu"tte- ~;:: ~:ı::~~ Belt 
·~ ~lo. ~IŞQ.\L EDiLEN lar, hedeflerine varmak için bqka lamıotır. \ Londra-Kopenhag telsız tele. 
it~ ~ah,8 f.\, .\'ltL'f:a yollar aramqlardır. Alman hUkOme· ALMAN BAŞKUMANDANLJGININ fon istasyonu bu sabah, her 

~~~b~;:~cı:~~:~ ~ ::."·: ... .::.::-::.:: Alman ·=-=·umandanl~ .. tiklere karşı himaye ediyoruz ! ~:em;:ki!~a~:~! 1 !::::ı~ 
t "od.., ~l'~~rı11n bil~:~:.. rikklr bir wrette lhl&ll, g1tUkçe da- ptıdald teblifl neıreylemlıUr: hattın öteb8.§ından cevab veren 

• , .,..~~ , •{ol"V «UUJgıne gö- ha Ziyade fazlal&fnuıtır. Altmark b& •'Danimarka ve Norveçln bitaraflık Bcrlln, 9 (Radyo. saat 10,SO) - reye karşı müdabr·.!ıın lclz olduk- ..+ ... 
~ • ..... r a_{•ıırıd·a e':lrı cenub aahi. diaeal bllhaaaa Norveçtıı bu lhWlere larma karoı lngUterenln balen yap- Norveç ve Danlmarkanm bitaraflığı lan için Alman jevlPti hıır€kele olmamı~"'". 
o,;ttt. o 11ıı:etiıtiker çıkarmış- mUeaalr aurette karoı koymak bte· makta oldutu taarruzu önlemek Uze· İngiltere tarafından, bu memle • geçmi4ıtlr. Norvecin aczini Altmark KOPENHAGIN lŞGALl 

t"ıı : _!'ad~ 0 
UÇU§lar ya- medfjinl veyahut karii koymak lkt1· re Alman orduau, bu iki memlekeU ketlerin karasularına mayn dökUl. vapuru bldise!!li iııpı.t etmlıJtir. Nev. York, 9 ( a. a.) - Nev. 

~~ >111 • .\hzı 
1 

darmda bulunmadıfmı l.tbat etmlft1r. hlmayul altına &lmıotır. Bu aabab or mek sur~t i !e ihlll o :ınmuı,tur· tn. Alman ordusu Dımimar.caya gir York Taymis gazeteslnlıı mu-
btı \'9 ~an ann Ber • o zamandanbert Norveç kara lularm dunun bütün ctı.ztıtamıarma me08Up giltere bu l!uretle Norveçteld de .. mlft1r. Norveçe en modern va.ar· h biri, b gü şat k sök k 

-......_ ~ı,,, lldhei:r.'r ifgaJ da yeni torpWenmeler vukua gelmlf· mQhlm Alman kuvveUert, bu memle· mir madenlerine el atmak latemek.. u!arıa teçhis olunmt11 aakeı1 cU • a u n a er e:ı, 
~~~. :ı...~tıkteı'!tr. Ur. bUerin bir kıamma gtrmft, bir Jm. tedlr. zDtamlar ihraç olunuyor. Almanlann Kopenhagı i§lal 
~~.\..() °l'};BLtGt MQhlm Norveç llflerlnln muaam- mma ihraç hareketleri yapmlfbr. Bu Norveç proteetodan bqka bir thracat, denizde vt!cuda getiri _ ettikleri haber verilmektedir. 

ııı; D-N.B. w.utt meın ı11aı1ne tekaddUın etmek Uzere. harekltı himaye için ıenlf mayu b.&- ıey yapamam11tır. ifil ~YD tarlalan ve tayyarelerin Muhabir, bu haberi, eandr 
~ ve .Fraıı· 1ng111s hWWD•U. Nornçln htıkOm• nJlan ~ ptlrDmJftJr- 1 Bu iki devlet k11:ıdilertnUn_... ~ yapdmaktadJr, ,(Dnw 4 tmelcle) 
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Hararetle beklediğimiz ve bu akşam İmza edebile
ceğimiz bir kanundan bahsetmeme müsaade bu
yurunuz: Gençler için mecburi çıplaklık kanunu! 

- Görüyorsun ya anne, dedi. 
Bir gaf yaptık· Bize elbise giydir 
din, halbuki kral elbisesiz bir ka 
dmla geliyor. Gülünç_ olacağız. 

- Babana sormu_ştum ya.,,TUm. 
Sizi giydirmemi o söyledi. 

Galate: 
- Gençsin Filis dedi, çok genç· 

sin. 
- Bu kadar çocukça ne söyle· 

dim ki? 
Ablası izah etti: 
- İnsanın evvela. elbise<::i olma· 

SI daha iyidir. 
Fakat Filis anlamıyordu. Kral 

bu sırada içeri girmekte olduğun
dan üçü de eteklerini tutarak re· 
verans yaptılar. 

llk karşılama sözlerinden sonra 
ev sahibi kadın Diyanı götürdü· 
}kisinin müşterek ahbablan vardı 
ve karşılıklı koltuklardan hatıraları 
tazelediler. 

Jigliyo başka bir köşede bir ka· 
~e iki genç kızla konuşmağa 
~dı. Evvela yüksek olan ses 
@lttikçe alçaldı ve nihayet fısılda
ma şekline inkılap etti ve biraz 
sonra kimse onların ne konusuk· 
lannı işitemedi. Yalnız ara sıra 
kızların kesik kahkahaları duyulu 
yordu. 

Bir pencere kö~esinde M. Löbirb 
anlatıyordu: 

fajeste, reisi bulunmakla 
~ duyduğum birlik ahlfil<: için 
çalışan yeni bir tc:.ekküldür. Ma· 
jestenin tasviblerine mazhar oldu· 
ğumu biliyorum. 

Powl: 
- Evet, tabit, dedi. Bununla 

beraber l>ana l)u cemiyetin gaye
sini hatnhltın~ Şimdi aklımda 
değil. 

- Gayesi ve yegane hedefi ~ 
kel~ ile ifade edilen programına 
layık olmaktır: Tesanüt, hüsnil 
misal ve açık sözlülük· 

- Bunlar güzel kelimeler. Fa
kat bunlara verdiğiniz manalar 
nedir? 

- Majestenin malOmu olduğu 
veçhile T r i f e m d e muha· 
lefet partisi, bilhassa hususi haya· 
ta ve kıyafete taallflk eden işlerde 
eski prensiplere bağlı kalıyor. Bun 
iann arasında bütün kadınlar, hat 

. ta en güzelleri sokağa çıkmak için 
~elerine kadar giyiniyorlar. Bu 
egoist, hasisçe ve fasit bir nıhu 
gösterir. 
-Doğru. 

- Bu fikirde olan erkekler de 
nüfuzumuzun yayılmasına karşı 

mücadele ediyorlar. Fakat arzu 
muanzlannda o1dllb"ru gibi kendi· 
lerinde de susmadığı için, aşkın 
bozulup istihale ederek bir çirkef 
haline geldiği rcrlerde ömürlerini 
geçiriyorlar. 

- Fena yapıyorlar. Fakat bun
dan size ne? 

- Majeste, onlar böyle hare· 
ketle yalruz mürailik yapmakla 
kalmıyor, aynı zamanda başkala· 

nnm hakkına da tccavuı: etmis o· 
Juıorlar. Asrımızda bir amatö· 
rUn Galeri vücuda getirip 
bunlardan tek başına istifade et-
mesi kabul edilemez. 

- Ben de sizin gibi düşünüyo· 
nım· 

Bu düşüncede olanlar genç· 
!ere suimisal teşkil ediyorlar. Bir 
genç kızı sunsıkı giydirmek onlara 
yaklaşan gençlerde fena tece süs· 
ler uyandınr. 

Bu gibi fenalıkların Trif emde 
gitgide nadirlcşti~i muhakkak. He
men hemen bütün ailelerde ka· 
dmlar ilk elbiselerini ilk hamile· 
liklerinde ısmarlıyorlar. Fakat de
diğim gibi, bazı evlerde küçücük 
kızları bile giydiriyorlar. 

Bu yüzden milli adat ve ahlfil<: 
iki kutub arasında tereddütte ka· 
hyor. Ben bile çocuklarımı saf ve 
temiz kılıkta ortaya çıkarmağa 

her zaman cesaret edemiyorum. 
Ce.'lliyetimizin gayesi işte bu te· 

reddüde, vicdanlar ve ahlak üzerin 
de bir birlik vücuda getirerek. ni
hayet vermc· · ı ir. 

- Bu gayeye nasıl ulaşacaksınız? 
- Ev\ela propagan<ta ile .. Eli· 

mizdeki imkanlar o dukça mühim· 
Trifemde, yirmi sene miıddetle 

geniş bir arazı kıralad1k. Burada 
açık havada bir sahne vücuda ge
tirdik. Bizim doktrinlerimize göre 
yazlımış yeni piyesler ve baleler 
temsil ediyoruz. Kalabalık bir se
yirci kütlesi toplanıror. Bundan 
başka ucuz kitaplar ve gazete ile 

de propaganda yapıyoruz. 
Propagandamızın faydaları gö· 

rülmeğc başlandı. Cemiyetimizin 
teeşkkülündcn evvel Trifem şeh· 
rinde tevellüdat fazla, yüzde dört
,;.en üç sene sonra bugün yüıde 

dokuzu bulmuştur. 
- Gilzel. ;Fakat gayenize vasıl 

olmak için .. 
- Dediğim gibi .:\fajcste iki va· 

sıtamız var· Biri arzettiğim şekil· 
de propaganda, diğeri ceza ... 

- Ceza mı? 
- Evet Majeste. Gayretimiz 

muhalefetle karşılaşıyor. (.;ençlik 
bizimle beraber. Fakat muhalifler 
de var. lştc bu muhaliflere karşı 
fikirlerimizin rnüdafaa~ı için siz· 
den silah istiyorum. 

Hararetle beklediğimiz ve bu 
akşam imza edebile::eğimiz bir kcı
nundan bahsetmeme ınü~aadc bu· 
yurunuz: Gençler için mecburi 
çıplaklık kanunu! 

Pozol itiraz etti: 
- Hayır. Trifemde mecburiyet

ler olamaz. Ben tebearnı ba~ka 
zincirlerle bağlamak için mi bu 
kadar mecburiyetleri kaldırdım· 

Sokaklarda çıplaklığı mecburi kıl· 
mak ha? Bu çıplakhğı yasak et· 
mek kadar gfüünç olur! 

Sonra, ilk kelimelerini bo~ sal· 
ladığı yumruklarla fasılalryarak 

yavaş yavaş söyledi: • • 
- insan rahat bırakılma5-mt is· 

ter. Herkes kendi kendisinin, fikir· 
lerinin, kıyafetinin ve ba~kasma 
zararı olmamak şartile hareketleri· 
nin hfikimidir. Avrupa \atandaş· 

lan, omuzlarında, daima hazır bu· 
lunrnak yüzünden tahammülü gay· 
rikabil hale gelen bir otoritenin 
elini hissetmekten bıkmış usan· 
mışlardır. (Devamı var) 
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Cumhuriyet neşriyat 
müdürü 7 aya mahkum 

edildi 
.A!rodit meselesine d:ılr Cumhur!· 

yet gazete8inde yn,~klıı.rı neşriyat 
ytlzUnden alcyhlcrlnc ye~ adet dava 
açılan Cumhuriyet gazetesi neşriyat 

mUdUrü Hikmet Mtinlf, muh:ırrlr Pc· 
yamı Safa, Mekkl Salt \ "C Sa!Ahnddln 
GUngörUn asliye altıncı ce1.a nınhkr· 
meslııde i;Ör'Jlcn muhakemeleri dlln 
bltirllml:, mahkeme karannı bildir
miştir. 

Mahkemo karennda Peyami S:ı!a· 

nm yazdığı '•davacıyız biz,. ve •'ilmin 
rna.hkemesl,, tıkralannda lıir suç un
suru göremediğinden Peyami Safa 
ile ne.,riyat mUdtlrtlnUn bcractlL•rln! 
karar verıni§tir. 

Sıı.la.haddin GilngörUn yazısı kro· 
ııJk mahiyetinde bir röportaj olduıtun 
dan ve Mekkl Saidin Nasuhi Baydar
!& olan konu§maııı de sadece mebııırun 
tUdrlerlnl nakletmekten ve Yun•Js Na 
d1n1n yazdığı lıaşmakalede de Afro· 
dit tçln rapor veren l\:onyalı istihdaf 
edildiğinden mı:ıbkeme bun1ar hakkın 
da da beraet kararı vcrml§tlr. 

Ancak mabkemr., Peyami Sa.fanın 

'•imtihan,, ba§Jık!I !ıkrasını Afrodit 
davası hakl{mda mahkemenin tırll, 

kararma letıir edecek mahiyette mU
taıea §eklinde görJUğUnden Peyami 
Satanm ,.e Hikmet MUnffl 20 ııer lira 
hafit para ccza.ıımn ve Cumhuriyet 
gazetesinde (Afrodlt davCUil) başlığı 

ile muhakeme safahatını blldlrcn ya
zıyı da müddclumumtnln tcref \"e 

haysiyetlnl kırıcı mahiyette bularak 
Bilcmet ?tfünl!I 7 ay hapis, 112 llrn 60 
kun1§ dl\ atır pnrn cezasına mahkllm 
etmiştir. 

Cezalandırılan içkili 
lokanta sahipleri 
Beyoğlu mmtaka.sında son gtın

lerde 66 fc;klll loknnta. tctU, Cdllmt} 

ve bunlardan ancak 2:? rıin1n ücret t4-
rltul belediyece tasdik edilml§ ta
rifeye uygun gllrUlmUtlUr • .Musad<lak 
tarlteden !azla para aldıklan tespit 
edilen lokanta ııahlplerl tecziye edil· 
nılştir. 

"Gençlik,, gazetesi aley
hine açılan Afrodit 
karikatürü d:ı vası 

•'GençUk,, adındaki haftalık gaze
tede Afrod"t mcselesilc allıkııdar ola
ra.l; neoredilt>n bir ko.rikatUr Uzcrlne 
müddelumuınlli~e açılan davanın 

nıyeUne İstanbul dördüncü asliye ce
a mahkemesinde devam edilml§ ve 
idcllasmt ııerdedcn müddelumumt, bu 
karikatUrtln mUddelumuml Hikmet 
Onata hakart>t mahiyetinde olduğun\! 

s6y11yerek g:ı:etenln mUems ve net
rlyat mUdUrll 1!ısnn Orh11nım teczl· 
yeslnl talep etml§Ur. Muhakeme mU
dl\!aa için thışka fiUna bıraktlmT§br. 

Feci bir tren kazası 
Esldşehirt 8 - Diln akşam bu. 

radnn kalkan Konya post.ası Ala
rucd istasyonuna vardığr sırada 
tren durmadan atlıyan Kıitahyanm 
sabık Cumhuriyet mtiddciumumisi 
Cemal Gilnny mu\'8Zenesini kay • 
bederek tekerlekler altına ~'Uvnr -
lanmış ve sol bacağt kc.silmlııtir. 
Yaralı derhal Kütahya hastanesi
ne knldırılmı.5fır. Srhhi vaz.iyotf a
ğmiır. 

Asılsız bir haber 
Ankara, 8 (.\. A.) - Romanya 

genel kurmay başkanının roüzake. 
relerde bulunma.k üzere Ankaraya 
geldiğine dair ecnebi kaynaklardan 
\•erilen haberlerin ar;lı olmadığını 
beyana Anadolu ajansı mezundur. 

büstü 

Yeili'rulcdei<I R•ını ha tııne!'llnde ge
ni§ b:ıhçenln bir in ı ı tanzim cdlle· 
rek Ebedi Şc! A tatUrkUn bir bUstU 
rckzcdllml§tl. Hastnne ldııresl, bu de
!.ı ?>11111 Şe!lmlz P.elslcun.hur tsmet 
İn6nUnUn bir büstUnO ~oaptmnı3 ve 
bc.lıçenin bu kö~es1ne güzel bir mer
mer knlde Uzerlne rckzctmlşUr. Büs
tOn katdestnde: ''Büyük kahraman ve 
Ullll Şot tınnet lnönU., lbaresUe blrln
cl ve ikinci lnönll z:ı.terlcrl, Mudıı.n

Y"\ mtlt:ı.rokesl, Lozıuı muahedesi ta
rihleri ~·o..zıl.ıdır. DUstUn kU,nt resmi 
bu ay sonunu. do~ru yapılacak~. 

Kimsesiz çocuklari 
kurtarma yurdu 
Kağıthanedeki imrahor 
köşküne nakledilecek 

Kimsesiz çocukları kurtarma yur
du ihtisas komisyonu dUn Ma.a.rit 
ınüdUrlilğündo vali vo belediye rcl.sl 
L~t!I Kırdarın riynsctinde top:nnmı§· 
tir. YUrdun fa.ı:ıllyetı ve hesapları göz 
den geııtrllmlg, yurdun talebe mevcu
dunun Uç mlııll artarak 120 ~1 bul· 
duğu g<SrWmU~tiır. Tc>kilAtın dabo. 
:ı:1yade gc:ıt~letilmest için bazı karar
lar vcrllmi,,.Ur. Bu arada KQğıtııane
dekl İmrahor kö.t<kUnUn yurda tahsis 
edilmem de vardır. Hıı.ztriıklardan son 
ra DarUl~cczede bıılunruı yurt buraya 
naklcdllecek ,.c tAlcbe adedi ıkl yüze 
t"tkanlacaktır. 

~iınar Sinan 
ihtifal beş senede bir, 
fakat şeref ve azameti
le da.he. mütena~]p bir 
şekilde yapılacak 

BUJ;Üll DM!! Türk cılmnn koca Sl
nnnın o!Umllnün :l02 inci yıldönUmü
dUr. Bilyük mimarın ölilm yıld!lnUmU 
ıulln!'.lSobcUle her sene SU!eymnnlycde 
kl tUrbesi ziyaret edilir, haynt ve e
serlerini anlatruı hitabeler irat ~r. 
bllyUk dclıal!!ı ve ~elz eserleri anlatı
lırdı. AM.kadıırlar bu mera&lmln her 
sene ayni gekllde tckrarmı bUyük mi· 
ınarm kıymeU bakunmdan doenı bul 
m:ımı;,, badema her be~ senede blr de 
fa, takat şer('t ve nzametlle daha mU· 
tcnas;p bir §Ckilde yapılmasını karar 
lı:.:,ıtırmı§tır. Banun için bu;;tın tnrbe· 
ııl.Dde merasim y:ı.p:lmıyacıı.ktır. 

yeni rvtısır elçisini 
kabul buyurdular 

1 

Ankara, 8 (A.A.) - Yeni Mı. 
sır elcisi Abdürrahman Hakkı 
Bey bıtgiln Reisicumhur İsmet 
İ:ıönU tarafından Çankaya kö'9 
l•Unde rnut2t merasimle l • .ıbul e. 
c.ilo:rek itiıratnames!ni takqim et. 
mistir. 

Bu kabulde Hariciye Vcl;aled 
Umumi Katibi Numan Meneme :ı. 
cioğ!ıı hazır buhınmu'itur. 

- - - ı<>- -- - -

Ada.nad.:ın koyun 
gelecek 

1stıınbuldıı et !lyatıarınm çok yllk· 
sek olmaı.ıı \C me~·cudun ~hrin ihU· 
yıı.cmı lcaroıhynınamll81 Uzerlno ttlc· 
carlar aralanndan seçUkll'ri bir he· 
ycU Adnnaya ı;vnderml5t crdlr. 

DUn mezbahada kesilen hnp·an 
pek azdı. Altı.kadarlar vaziyeti esaslı 
3Urcttc tetkik ctnıclttedlrlcr. 

Dersler haziran 15 de 
kcailecc!c 

Maarif vckö.lcttnin son kararma 
göre tedrlMt her yıl eylfllUn son 
hıı!tasmda bn~lıyacak ve haziran 115 
ne kadar devam edecektir. Tedrisat 
ı.:zııtıldıpndan her yoklama s~unda 
birer hatta tatil verilecektir. 

Dersler bu karara göre haziran 15 
de kesilecektir. 

Ticaret· Vekil inin 
tem asi arı 

Vekil yapağı ve tiftik 
tacirlerile ihracat 
işlerini görüştü 

Şehrimizde bulunan Ticaret Ve. 
kili Nazmi Topçuoğlu dUn öğleden 
aonra tiftik ve ynpağı tacirlerinin 
tlca.ret odruımdıı. yaplıkları toplan· 
tıda bulun.mil§ ve kendilerile görüır 
milştUr. 

Yıı.pağı ve tiftik ihracat vaziyeti 
üzerinde tacirler vekile maHimat 
vermişlerdir. Vekil yapağı mevcu
dunun yeril fabrikalar ihtiyncm • 
dan fazla olduğunu binaenaleyh ya 
vaıs ya\'n§ ihracata. mUsaa.de edile. 
ceğlni, memleket dahilinde yeni 
bir a113 fiatı te.sbit edildiğin!, fab
rikaların bl\ fiattan alacaklarını. 
hariçteki f~at anarşislnl dahil piya.
se.larmııza aksettirmek istemediği
ni söylemi;Jtir. 

Vekil mUt.eaklben dUnya piyasa.
lan Uzerinde taclrlerimizle bir ko. 
nuşma yapmış ve bu ihraç madde
leri::ıo gösterilecek kolaylıklnrı i . 
zah <'ylcmi~tir· 

lngilterden getirilecek 
demirler 

!ngilt.ercde n 30 hin ton demir 
alınması için bir h eyet g'dec~ktir. 
Tüccarlar nrasmda bu demirlerle 
ttalyadnn nlr::ıecak dcmirİerln talt· 
simi yapılmı§tır. 

• B-J e.yın )i:ınlncl cwna.: tcsl gUnü 
akşamı DarUın<:eze menfa.etine Tak
sim belediye gazinosunda. bir balo 
varllocekUr • • 

• Dnrs:ı vaıısı Re! k Kor ıtan dün 
ıchrlmlze ı;olI'.ıl§ ve Burs:ı.yı alfi..tuıdıır 

eden ~!er fizerlnde \"illi L1ltıl Kırdar· 

la. g!irü~ınU:;tUr. 
• Toprak mahsulleri oflsJ dUn Yu

na.nlstana 40 bln ton bu~jay satışı 

yapmıştır. 

• Birkaç gUn e\'Vel Beşlk~ta vu
kubulıın vcb1r adamın aya6mm ke· 
sllmeslle ncUcelenc.n kamyon kaza· 
sına §1'.hlt ol.an Şakir oğlu Ahmet a
c'.mdo. biri bayılmış ve lmldırılclığı 

lıastıınede ölmti;tür. Ccı:et Morr;a kal 
dmlml§tır. 

!tl@Habe~ 
AKŞAM POST~~! 

Salıibi ııe Neşriqllt Mud"-"" 
Hasan Rasim us 

İDARE EVİ: ıstantnd Ankıri cad;::! 
l'ldl _, llluhl 214 T•!p- b!I .... 

Yan ~feri telefonu · 23872 
idare • :Z4 370 
ilan • • • 20335 
T~ l&l\U llAt .. .,,-. - WW 
c_.ı. ,_ Wiil•• .....,.. ,..wo ..,. 

ıt•'-....,. n-* ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • •A·~ı ı 
ı ABONE ŞARTL '"" 1 
: Ttr..,. E"""' 1 
I l!kMI~ tJIO ıtr, 1 r.,ıı0 ili'. 1 
t e •1hk ._,. • • .ıt • ı 
1 •• ,..... ı.JMI - 4.ıl • 
• '.,.... 9S • • •• ı:.,,1.-·-----------S.o ~ ~ı Y<lt y,. .. IT WATSAABI - - -
Ahlaki meziyetler 

ve seciye kusurları 
-m-

iyi gün dostlu a unun 
gülünç tarafları 
1 !d '/9 
yl gün dostluğu bizde pek es dden' 

pek umumidir. Otuz ecno muka 111ç 
dost.ıarımm sayısını blJmczdiın ve_1• 
bir gün ve hJç bir gece r 
nız: k a ı m a :ı: d r m 1910 ae· • tıe 
nesi baharında Ahmet Samim ıcab ,,.u· 
ce kat.ıedlldl. Hayatımı 1<oruıtl 'f\I' 
mUmkün olmıyacag:nı anlayıp ~\8ç 
paya gltmeğe mecbur oldum. B~dıJ· 
ay sonra fuzuli idama mahkllm 0 !ll· 
ğumu Fransız gazetelerinde oı<udU ~ 
Yirmi dokuz ay gurbette Jtnld~klll 
müddet zıı.rfmda babamdan ve 1-!CJ 
altro.bamd:ın birkaç klglden ~dlJll· 
kimseden tılr tek melttup ıı.ıma ııı9 
1012 senesJ eylQI ayının ı;oı:ıJıı~. 
doğru hnberslzcc tstanbula dön~cıJ 
dlnı. ?.lüb:ırek ramazanın son 
gtlnUydU. , 

Gece geç vakte kadar anıun ile::;. 
bllial eyledim. Ertesi gUnU - rafJ• 
rıımın lllt gUnU - gayet erken UY 'i. 
dınldım. Selılmlıkta avdetimi ve 1ior· 
ramı tebrik için pek çok zalJil ·ll<f 
!andığını bildirdiler. Birkaç ~ııu· 
socra s::lı\nıWctaki odamda. ıısJ" 
yordum. Bir dakika nra tebril'dljtd' 
ladı \"e arkası kesllmedL &ıat 
kadar ö~le yemeği )1ycmcdltn· b!I· 
Odamıı ilk giren ıat, eski bir ~· 

yük elçiydi. ı::u zat, (ltUbat ve #l 
rakklı hariciye nazırlarının kend e1· 
açıkt:ı bıraktıltlannı söyleyip pe~ rtıı' 
kl !§inam oian yeni barlclyc rıatJ ış\'• 
bu hı:ıksız!ığa nihayet vcrtımcsınl"()rdl" 
siye rylcmekllğlmi rica cdl.Y\'l' o· 
Sonra vUltel~ ve \•llzera uıeına ~<· 
meradan sayısız zaUnr geldiler "' 
dctlmt- hararetle tebrlk eyıedllcr·;. 

I{a.mıı pa§R kabln&elnin t:ıkat 13ıı 
dlgi gün tekrar A vrupaya gtttıın- ı;:ı 
defa yedi sene gurbette kal~~ 
ycdl sene zar!mda gene ba ı.rldel) 
ve ynkm akrabamdan birkaç 1' ~dı1%1 
b&§ka kimseden bir mektup atı:ı:ı.1\ ,~ 
1919 senesi lptldalarında bıılıO.~:ı!· 
anamı kn.ybeylemek telt.ketıne ıcı~ 
dım, bir dosttan ve bir A..,..ınııdıı.0 
blr tazlyetna.me nlmadım. ge~~ 

Mütarekeden bir sene sonra ~ 
babcrslzcc tstanbula. Ç'Cldim. dJlti.sfl 
babamın vo anamm bulunına.111 e\'I• 
yalıya gltmecllm. kIZ kardeşilll ı>Bd't 
ne gittim. Bu defada geç va.ı,-te1ıedlı;il 
kız knrde;ıtm ile ha.sbihıll e dfrıl' 
Ertesi gUn gene erkenden U)~ IJ~ 
dım ve gene •'kall:ımz, seJA!ll ıa. d.~~ 
detinlzi tebrik için gelen zaUS.~uıııf<'", 
du, sizi beldlyorlar,. dedller· __ çıl' 
giyindim \"e gtııcrek seıa.ınllb"j,.?ı'" 
~ Yedi sene birkaç ııy e'1'·el t.ıı.lct•: 
mm yulısmd:ıki rc::mlge<;lt ye!!'>e 
ba§l&dı. ~ene d6rde kadar öğle 
~'ini yiyıımedlm. t ~ tr 

Bu zaUara esaret ve gurJ>e ~~ 
!Aketten vücudum harap ve lJ'.)-a~ 
berbat olduğundan sıyn.ııet j;U'ıııı. 
hlta.m vordlğimt a1'yl~..ma )'!ı'~ 
hafta sonra babamın .Y-:.cııetıU...ı~ 
Um. 1'1sld dostl:ı.nmdo.n ve~~~ 
den bı'..şka kimE3 gclmlyord~ 
gıı.zeteıcr, Ş\lrayı Devlet tel":. 
bıına tekli! ecllldiğlnl ve bU u ~· 
kabulllm muhtemel olduğUil bet ~ti~ 
ınr. Ertcıı1 günil ltoca yall 'llret'!l~. 
tan, her mertebeden zl~ uıcrt11' tıı• 
doldu. Du zatl:ırı içimden g tu?.:.ıe
but eyledim \"O her b!rtnM~er ~ 
raklı medlhlcr. p:ırl.ıık tlldi,u J<ef'_;,ı 
dlm. Zihnen: ''Yanı.b nedir, IJltl) ıııl 
lre denfli llitlyıı~ 'l - tns:ın~ ~· 
ld bir lolun:ı n~u'c:Ur" bC~ §fdd tl 
teltrur ed~rkon tcıc!onun ııea: ~uıı· 
~almdı. Açtım, gevrek bir sıe: "1'. 
ınub:ı.ll ve 68.mlmt bir ed:l Jtııtnotı ııtı 
tar. n:ı~l'ıın? gclocc~ıın. ç~a.511"' •ell' 
sm, d~ğil ml?.. diyordu. ~ ~~· 
ıesl tnnıyam:ı.dım ve: (~ ı&P'"'~. 
dim?) diye sorunc:ı. •'a, bJt1S .ı ..otıl' 
madın mı? falanım,, oe\'3 ııı1 '["'_, 

Telefon eden adıırıı. yl\ ıe~ 
ı\Flnnm !dl. Birkaç aydZJll:r~ıçlll 
bÜlda bıılunduğum tıntde tazl)'" tılf• 
anamın UfulUndc.n dolııY11uı5cnlll ıt• 
dnhl gelmemlı;ı ol:m bu ~uıe-...ını;ıı>>C" 
dcnblre heni g6rmek I!! e u[)t 

beblnl de derhıı.l anıı:ıdırl'.I " ıı,.rf 
rum. gelllliz .. dedim. t ue b~~ 

Jlir s:ııı.t sonra bu :zJlbu 1"'1' 1' ·a1· 
k:ı.rı,ıy:ı. oturuyorduk ve tı 1 r6 f""e~ 
lınh ve dost klınse blU\

3 
!AY• $" ııl ıııl 

zık zamnnd:ı. heyctl vuke ss" tıt ~f 
caiz olmadığını ,.e bllh~1d1gt_'.!!n•tl~ 
Lehl!kede.'1 tnıızir için eldlfi !11"."jCfll'. 
lilyordu. Zıwallıya bu tredde'f1~.,eııı~ 
mtiıw.lt olmadığından t ı-.asıl ı)et• ~ 
hlldlrdlm; ltlltln kanııa ısrtı>r ~~I" 
ul ve ••yeni sadrozıun 1<ab1Jl ııs r 1• 
de ge\"l'ektlk gösterip y cCS'!.ıı , .• 
dedi. Senclerdenborl e~ı~~tlJıc~. 
ırntın yarı resmi knpı 1<lı baıcsıı do!~, 
pıp bu şlrkettcr1n hl\ uıu~l~~ tıe t 
lcrindcn oo.zııarını v ıwcııet1 c tt'0 rmm hlnımE!li ve ınu 1 0ınrıı 1 tıe ""' 

va!fll t ...{rttC ıti"' 
bul eturmeğe mu 111 bU i' dCct 'lı 
isU!ıı.dc eden bu acın .11~et c 1)-e ~· 
h:ıksız taleplerini rlft uı:ııu~1,.şcıt', 
lii!lrayı Devlet heYC J>Utl 0111 ıtııılı~, 
knbul ct•trml:'l~ mll~ ıı bU ti il j 
~ını pek ıyt btldl~f ı:tenıenıelC l i1" 
lhraz eyJeınekllğiıil f~llft 
(Devamı 3 üncü ııı.f 
sütunv altında) 
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döküldükten sonra ... Norveç sularına magn 

Almanların Norveçe karşı 
harekete geçmelerinden 

• hh~ Cıııııart ı 
~~ıı Dub es gecesi Yuı;oslav-
ıı Alınan rovnlk limanından arn-
11~"Ya ile Ankara vapuru Yugo_ 

re körf ~talya arasındaki Kar
\' (}Yle ez ne girmiştir. 
d~~Ocı·a~=~ediliyor ki. bu vapur 
tııı llıeJtt~ 01 an Almanyaya !levke-

leıı 'i'li an ~~o ton bok..t1iri ha
ır. S Yestey~ gitmektedir. 
~ 'in gU 
:ıı ltaıııatı nlerde İrak ile Suudi 
~ liıa~er!'.'learasmda cereyan eden 
ı~r:uaııalt~· iki memleket arasrn
bq haııı .~ kalan bütün mf:'sele. 
l(J llsta, n 1 e ?eticelenmiştir. Bu 
dt\o devıet~Şredı~:-n resmi tebliğde 
CUrı ~ etın~ ~ mutekabil işbirliğine 

ıglrıı~ltteQı t;e karar verdikleri bil-
}.' r. 

l' l'atısız 
,, 10 da kabinr_'\i bu Mbah sa-

~llda topı reisicumhurun riyaseti 
l"! lıı..:, 1 anmıştır 
-<ıııı .,,., z k • 
~a bijYiik raJı dün lngilterenln 

, kahııl elçisi Sir Percy Lor-
(rr:,~llgos1a:lmişur. 
l•!:!r 12 lliıı ticaret nazrn An
lıı- fuaıın~da ~lilanoya ~irlerek 
~ açılışında bulunacak Qu . 

ttt tllUııaa 
il.-. ~trı At ebe~le Yugoslav tie1l

ll8o!ınt ile görüşecek -

ı::ll'ı . 
~11~1Yet müdürü 

r-ltııı araya gitti 
~"tt ıl'et nıu 
t~ ~l'f:ı dUrU MuzA!t~r Akalın 

lftır. e dUn ak~am Ankaraya 

korkuluyor 
Alman donanması 
şimale doğru ilerliyor 

Sahillerdeki genıilere binn1eğe haz1r 
Alman kıtalan takvıve edil dı 

Lonılra, 9 - .Mütte fiklerin Nor
veç karasularına mayn dökmelerin
den sonra vazıyet sliratlc lnkiı;af 

etmektedir. Birkaç ıııaat içinde hiç 
umulmadık vaziyetler ortaya çık-
ması muhtemeldir. • 

Havas ajansının öğrendiğine gö. 
re Almanyanın Şimal denizi ve 
Ballık sahillerinde bulunan Alman 
kuvvetlerinin vaziyetinde bazı de
ğişiklikler kaydedilmişrr. Bu deği
şiklikler harbin ba.~ındanberi sa -
hlllerde tahşid cdilmic; olan kıtaat 
ara.smda vukubulmuştur. Altı ay -
danbcri mezkur kıtaat mütemadi . 
yen vapurlara binmek ve inmek 
ta!.mleri yapıyorlardı, Şimdi tak
viye edilmişlerdir. 

Diğer taraftan Oslodan gelf'n 
bir habere göre Kattes::-nt ve Bü
yük Belt sahillerinden şimale doğ
ru 90 ilıi 100 parça Alman harb 
gemi.sinin ilerlemekte olduğunun 
görüldüğü teeyyüd etmC'ktedir. 

Bu gemile.r arasında l>Uyük harb 
gemileri oldu~ıı gibi yardımcı ve 
sil5.hlr balıkçı g<'mileri d<> vardır. 
MÜTTEI~lKLERl~ ~OTASI 

Diğer t:ıraftan müttefiklerin 
Norveçe vc rdikkri notada mayn 
döküldüğü şu suretle bildirilmek -
tedir: 

ne göre, Raşvekil Çemberlaynın 

Norveç karasularına mayn dök
mek hususunda müttefiklerin ver
diği kararn dair bugün öğleden 

sonra avam kamarasında izahat 
vermesi muhtemeldir. 

:-:onvı:ç.'1'1<: \'ı\ZİYJ<:T 
Ilriik-.cl, 9 - Oslod:ın alınan ha. 

berlere göre Norveç hü
kumet merkezi hayret ve teessüf 
içinde. Şehrin her tarafından 
grupların teşekkül ettiği ve son 
haberleri görüştükleri müşahade 
ediliyor. Gazeteler hususi nüsha_ 
lar çıkararak müttefiklerin ver
clikleri notayı neşretmekte ve 
maynların clöküldükleri yerleri 
gösteren haritalar basmaktadırlar 
Bu 3 yer Aalesund Chriastiansund 
ve Narvik civarıdır. 

"Degbladet" gazetesi neşretti. 
ği hususi bir nüshada diyor ki : 

Garp devletleri bu gece Nor. 
vcçin kara sularını üç noktada 
mayn tarlalariyle kapladılar. 
Garp devletlerinin harp gemileri 
de bu mıntakalarda devriye gezi. 
yorlar. Bu, Norveç hükumetini 
hayrette bırakan gayri muntazır 
bir zorbalık hareketidir. 

Maynlar civarında mühim İn. 

~1 usolini bir nutuk 
söyledı 

Roma, 8 (A.A. ) - Stefani a
jansı bildiriyor: 

M usolini, İtalyan gençl!k ka
dın öğretmenleri kollejiııi açtık
tan ve kadın beden terbiyesi a
kademisini gezdikten sonra söy· 
!ediği r:utukta demiştir ki ; 

"- Şahit olduğumuz hadiseler 
muazzam nisbettedir. Fakat bu 
haberlerin şumülü ne. k;ıdar mu
azzamolursa olsun onları kar§ı
lamaktan aciz buluncluğumu-:u 
zannediyorum. Bu gecikmiş illt
baharın geçireceği her ne olurra 
clsun bu genç ve azim'.cfır İtalya, 
bundan bir sene evvel b:r milleti 
üç günde kurtaran, <laha evvel 
yedi ayda bir Afrika imparatorlu
ğumı fetheden İtalyadır. yirmi 
senelik çetin ve devamlı imtihan
lardan daima muzaffer çıkını~ o· 
lan, isteyiR yarattığımız, İtalya
dır." 

giliz kuvvetleri nöbet bekliyor. 
Binaenaleyh bu maynları kuvve 
te müracaat ederek temizlemek 
Norveç için imkansızdır. 

NOR\'F.Ç Ht'lKOMET!XlX 
P.E \ ' AN~ .\'\U:St 

Nor\'CÇ lıükümeti bir beyanna
me neşretmi~tir, Bu beyannamede 
Norveçin müttefikler tarafından 
bitaraflığının ihliıl edilmecılni ale. 
ni ve ciddi su-rette protesto etmek
te olduğu beyan olunrna.kt.adır. 

"Hiikiımet. mayııların ve harb 
gemilerinin Norveçin k:ıra.sularm -
dan çekilmelerini taleb etmek mec
buriyetinde olup bitaraf!ığmın bu 
suretle lh15.I erlilem.sinin icab ede
ceği bütlin tMbirl<'ri ittihaz etmek 
hakkını muhafn::a etmektedir.,, 

tedir: lngiliz ve Fran<;ız-----------------------------

hükümetleri, harb kaçağı gö
tüıınekte olan gemilerin Norveç 
kara sularından Sf'rbl'slçe g!'çme
!line mani ol~.-.ft~a karar ">r.nui!}. -
!erdir. Müttefik hükiımell<'r, hu 
rıotal:ırı ile şu ciheti bildirirler ki, 
Norveç knraımlarmın muhtelü mm 
takıdan, bııralar:ı dökülen mayn
larla tehlikeli bir hale gı>tirilmiş. 
tir. Gc-miler, melfuf notta ~österil
miş olan rnıntnkalada kendi mes
uliyetleri altında girebilirler. Di -
ğer taraftan bu mıntakalara dökü 
len maynlar. Norveç tebaa. ve g<'. 
milerinin Norveç limanlarına ve 
Norveç sahil köylerine girip çık
mll!lma kat'iyyen bir mani teşkil 
ederek mııhiyet giistPrme!"rktedir. 

Londrada f'alahiyettnr mahfil-
ler Norveç karasularına mayn ko
nulması ameli) esinin bir ı:aat için
de muvaffakıyetle neticelPnmi'i ol. 
duğunu Ilöytcr ajancıına bildirmiş
lerdir· 

lngiliz ve Fransız bahriye kuv -
V<'tlPri tarafından yupıl:ın bu ha
reket, bilaraflnra ka~ı eleği! fa -
kat, Almnnyava karıııdır. P.u ted. 
bir üzeıinP Narvik ile Alman li
manları ar:lsmdaki dl'mir nakliya
tı, tamamile dıırmaz"a dahi çok 
müh'm sıırC'lte aksıyaraktır. 

Miittefi!tlerin bu yeni tedbiri, 
lskandinavva meml~kP.tleri ara -
sındaki diğC'r eşya milnakalatr ü -
zerindP de tesirini gösterecektir. 

L onclracla aynca ~urası da te. 
bariiz ettirilmektedir ki, mütte_ 
fikler, harp sahnesini genislet. 
mek niyetinde değildirler. Fakat, 
ayrıca şu cihet de kaydedilmekte
dir ki. müttefikler Almanyanın 
İskandinavya memleketlerine kar 
şı yapabileceği her türlü hareke
te bütün siddetiyle mukabelede 
bulunacaklardır. 

:0.-0RYEÇİX INGtLTERlffE 
XOTASI 

Londradnki Norveç elçisi dün 
lord Halifaks1 ziyaret ederek bir 
nota vermiştir. 

Norveç bu notada, Norve<; sula. 
nna dökülen maynlann temizlen -
mesini isterken şunu hatırlatıyor: 
İngiltere 11 mnrt 94 O ta Norvcçlc 
imzııladı~ı muahPrlede harb kaı;ağı 
addedilen eşya da dahil olmak üzt'
re Norveç eşya.<1mm Almanyaya 
satılabileceğini ve oraya sevkolu -
nabilcceğini kabul etmişti... 

ÇEMm;m ,A \'N IN l ffG t 'N 
İZAHAT YEmrnst 
MUllTE~n;r. ..• 

Röyter aja.rumun haber ve~i-

lngllterede Türkiye 
için yapılan miting 
İngilterenin Ankara elçisi diyor ki: 

u Bu derecede ınert ve cesur dost
lara malik olmakla ıftıhar ediyoruz ,, 

Lonılrn, R (ı\ .A .) - fn~i l -
terenin Ankara lıUyUk elçiı;i 
Sir llugo:->!:iCll, l n~iliz _ Türk 
komitesinin Monsion llonse ılc 
tertip etti ği muazzam bir mi
tiıı~tle demiştir ki: 

"TUrl\iyc hiriblri ardından 

zelzel el<'ı'c, feyeı:ınlnrn uğra. 

nııştır. Bu f<'IAkctler! öyle hir 
r.csar~tlc k:uşılamıştır 1 !, hıı 

nun list i' ııde bir ces aret güs. 
tcrınek hemen hem e n irııktl.ıı -
::Hıdır. 

Türkiye siyaset snhnsında 
ela çok nıiıhiın kararlar vermiş 
tir. bu kararlar hususundıı 

Tiirkiyenin yanındayız. 
Diz biliyoruz ki, Tlirklcr \'E' 

biz clostıız, snclrk do!ltlarız. Bıı 

derece mert ve cesur dostlara 
malik olmakla iftihar duyuyo-
ruz." 
IXGt LtZLF.Rt?li G0STERD1KLE

Rl DOSTLUK 
l.oııılr.ı, 8 (A. A.) - Türk - İn· 

giliz komitesi tarafından Man.slon 
House'da teı tib olunan büyük mi. 
tingde Lord Loyd bildirmiştir ki,. 
komite zelzele mıntakasının mor
kczinde, Erzincanda 100 yataklık 
bir hastane kurmaya karar ver -
miştir. 

Denİ7: nakliyat nazın Hudwn İn
giltere hükümf'ti namımı bu kararı 
lasvib <>tmiş \'e demiştir ki: 

"- Bu derece elim bir felfıke
tn uğrıyan bir milletin taahhütle. 
rine sadık kalmakta tereddüt ede
ceği zannolunahilirdi, Faknt Türki
ye asla en ufak bir tf'rcddüd gös
tcrmf'miştir. Ne herhangi bir mem 
lekf'tlen \'aki tehditler ne de aldığı 
vaidler hiçbir netice \'<'rmemiııtir. 

Türkiye siyaııeten istiklfıllerine 
kavuşmak istiycn milletlere yol 
göstermektedir. Türkiye, Alman 
lktıearliyatma. ba~Iıyan zincirler -
den kendisini kurtarmıştır. Tür . 
kiye, en halis dostlarımızdan biri
dir .. , 
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ŞAHESERi Ni TAKDiM EDiYOR 
~aış ~cooeırde: 

1 LILIAN LOUIS 

1 HARVEY ve JOUVET 
V e PASDE LOU P orkestrası ve teğanni hey'e ti yann akşam ~ 

için numı>l"alı biletlerin evvelden alınmuı r ica olunur. ~ 
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- ............... ·--··---......... --............. ..--.-•. .----. .... N O Tı-
1 Yüksek sanata doğru 

K 011ED1 F ra.nscz artMlerlndcn bir ~P propaganda turnele-
rinde h tanbul , .c Ankaın,>a da uğrayıp tcmsHlcr ,·erdiler. 

\'akıiı tem~illeri ııck aı: .>·urdda.~ görebildi, falmt, yüksek bir sanat 
kıymetinin neka.<lar heyecan Ul ruıdırdığını heılimiz gördük. Bllhassa : 
İstanbul l}ehir 1iyatrosu, bclkl ömürlerinde ora~ a &l ıık b:ısmaım,)ar
Ja bir anda dolu,·crdi. 

Dalma nadir Aüstcri~leıi u lam.ak itiyadında olan snobluk blr ta. 
rafa, fa.kat .>·ük...,ek tabaka ' e ent<'llel.tiiellerlınizin gösterdikleri bu 
hayrandıkta samimi olduklanna ~üphe yoktur. 

Sinema llc tiyatronun nekadar ayrı , ·c ba~ka sanatlar olduğunu 
bir defa daha anlamak l ı,;in bu yü ksek Pari<ı sanatkıi.rlarını görmek : 
kafidir. ! 

nizde i.,c motlern tiyatro, avam tiyat rosuna na7.ara.n hail\ ' c da- i 
ima zararda. : 

~u muhakkaktır l,;I avam tiyatrosu naT.arile haktıj:;•mıız tulu.at ti- S 
yatrolarım halk rağbetile bt'slemekt~.dlr İstanbulda sanatkar Naı1ld i 
bu mu\ artakıycU seıu•lereo yaşattığı ~ibi, bugün lıllo Anadolu yUr.- j 
lercc tuliıat he) etini doyurmaktadrr· Falmt modem fi;rntromuz, dal- ; 
nıa olduğu ı.;ibi liııe zn.rarıl&. l&nl rağbetsizlik krlı.I iı;indC'dir, Biz, ! 
l{omf'<ll f"ra m.ez ~anatki.rlarının memleket üstünıl<>n hlr ht'yee.a.n dal. i 
~a-.ı h ııliı ı<.le ı,:-rçi~l~rini ele ~örılükt~n sonra. Tiirldve hall<mm :\·iiksek ! 
bi r iiyatroya aç olıluğuna bir defa d:ıha inanı)·oru.z. Şunu bil~elidlr ! 
ki T iirkiyr, artık orta kıymetti' hiçhir şe)·c kanMt f'tml)'<'<'r.ktir. i 

Mcmlckdimill dirileten hu , -eni nı.h haleti bir haklknt11r. i 
Ti~·atroınu1.11 a~aKılatmak de~iı, i 
a-.ıl ~ iik-.rk bir ,;anat a - ~. 11\0~4~/JLÇ :.= 

,varına çılmran hamle ler mnaf. aa.... .(.) tNU. 
fak olll.('aktır. S ···············. --........... -····-·-······--······· ... -··································'· 

Bilseniz bakkal neler diyor ? 
G AZ.h."TEDE okur okumaz 

doğruca benim eski bakka
la gittim. 

Benim eski bakkal öyle pis, yel
loz mahalle bakkallarından değil
dir. 1.laahaza Fratelll, Mıratelli 
gibi de zengin değildir. Hiılis Ana
doluludur ... Temiz, vakur, namus
lu, zekidir· Dükkanında Lakkaliye 
namına İ§ine gelen malzeme)i bu
lundurur, kendi tabirine göre: 

Çeı:ıit az, fakat iyi! 
Dükkandan içeri girer girmez 

dedim ki: 
- Duydun mu? 
- Neyi? 
- Yeni bir "!htiktı.r komisyonu•• 

yapılıyormuş! .. 
Gözleri şaşaladı: 
- İhlikilr komiııyonu mu! 
- Evet!,. 
- Yapılamaz! .. 
Biraz düşünür gibi durduktan 

sonra da: 
- Neden yapılamaz!.. Burada 

her şey yapılır.·. Fakat ..• şimdi IU
zumu var mı ya? .. Fiat günden 
güne düşüyor! .. 

- Daha 1jyad<' düşemez mi? 
- İhtimal ki düşer ... Evvelden 

mal yok, par~ vardı. Şimdi mal 
var, para yok·. Elbette düşecek. 
Fakat bu kor.ıisyon olacak olursa 
korkarım ki fırlar! 

Dedi. t<'zgiht.:ın ı;ıktr, Elindeki 
otuz üçlük tesbihini çeke çeke, yü
zü gill~ güle, yanıma geldi. 

- !=;ize eski ihtikar meseleleri
nin civc'.vli 1.amanını müt€.'akip ba
şıma gelen bir vakay1 anlatayım. 

TPı:ıbihini bir iki salladı: 
- Umumi harb esnasında öyle 

giinler oldu ki, hemen her şey pi
vasadnn Ç(lkilmiş görünüyor, fint
lar alabilcliğine yiikseliyordu. Bu
ralarını bil'rsiniz. MPselfı. şeker ka
ça? <!iye ı:ıt>rardınrz... Üç yüze!.·. 
riPrdik. Al şu üç yüzü ... dediniz mi ? 
biz. bir okka ııekcr verC'rnezdik. 
~"helıi - ciddi sövliiyorum - yok 
idi· D~~il üç yüz, b€.'ş yUz de wr
seniz yoktu. Mu:ımeln durmu!ı, 
nlıı:ıvC'ıiş k€.'silmiş, dükkima müşte
ri ayak basmaz olmuştu. 

B '.r gün yine bu tezgahta otur
muş düı>ünü~·ordum. Canım son de
rece sıkılıyordu. Bilemem ki ne
reden hatınmll gtldi. Eski tevzi 
dl'ftcrlcrinden bir tanesini nçtnn . 
C:özl<'rim birdenbire üç kalemlik 
bir verc~iy<>ye takıldı. 

Bu ti<: kalem v<'resi: 
- Bir okka kahve. 
- Ü<: okka ~eker. 
- Bir sandık gaz. 

den ibarP.tti. Heı:ıabın altına bak
tım ki, 38,5 kuruş yazılı ... Birden
bire garibime gitti. Kendi kendi
me : 

- Bu üç kal<'mi; şimdiki ra)i
ce vurayım. dedim. 

Bir kağıt çektim. Kalemi ele 
nlrlım. Yazdım: 

Bir okka kahvP. 1000 kuruş. 
Elim titredi 6. 7, 8 haydi ıo ku

rus nerede? 1000 kuruş nerede? 
De\'am ediyordum: 
Üç okka ı:.eker, üçer yüzden 

noo kuruş etti: ırıoo 
Bir sandık gaz.,. Bunun hE'AA

bı nzun tutuyordu. 7.ira evvela 
ııafj gazi hcsa.h edeee~iz. O zama
na göre zannednim ki 3700 ku
ruş tutuyordu. İkisi 7400 etti, 

Saniyen: tenekeleri hesab et
tim. Onlar da birer, birer buçuk 
liradan 300 tuttu. 

Sona sandık kaldr· Ona da. bir 
lira bir çe)Tek, yani 125 kuruş 
koydum. AlUarını çizdim Cemet-
tim: ' · 

782:S 
kuruş etti. En !lônra hepsinin al
tu.ı çizdim. Top ettim. Benim 38 
kuruea satmış olduğum o Uç ka
lem eşya ne tutsa beğenirsiniz? 

972S 
kuruş! .. 
Başım döndü. Kalemi bir tara

fa, kağıdı bir tarafa attrm. DUk
kandan dışanya fırladnn· Soluğu 
deniz kenarında aldan, Dün 38,5, 
bugün 9725 kuruş!.. Deniz, su, 
vapur, rüzgar bir para etmiyor
du. Zihnim muttasıl bu he.sahla 
uğra.'iıyordu. Nasıl uğra.'jmaz ki, 
biribiri üstUne bu Uç kalem 205 
mislinden ziyade artmıştı! ... 

Ben de şaşa kaldon. 205 mis
linden ziyade bir terakki!·,. De
dim ki: 

- Müthiş! 
- Evet, müthiş şey! .. tstorya-

lara (1) yazılacak şey!., Dikkat 
edin ki bunun içinde hamaliye de 
yok!.. Fakat bundan daha fiaeıla
cak başka bir şey var •.• 

- Hangisi? 
- Hangisi olacak? Bu İstanbul 

ahalisi! ·. 
- Ne gibi? 
- Ne gibi mi? .. 38,5 kuruş ye. 

rine 9725 kuruş verip aldı. Ama 
nıı.sıl verdi, aldı: Gülümsiyerek: 
Orasını pek iyi anlıya.madırn .• , 
Biz, çoluk çocuk bir idare lamba
ı:ile oturur, yemek yer, söndürüp 
yatardık... Arkamızda.ki büyUk e
vin üç odasında da büyük lamba 
yanardı· .. Bu lambalan yakan, el
bette kahve içer. ııeker yerdi!. , 

- Bundan böyle bu fiatı \'e
remez! 

· Ka.~lnnnr oynattı: 
- :\fademki \·eremez, piyasay. 

la bilenler. anlıyanl:ır, çekirdekten 
yetişmiş adamlar meşgul olmalrdrr
lnr. Eğer böyle bir komisyon ya
pılryorsa bizim memleketin ahliıkı
nı dn ı:-özönUne almak lazımdrr. 

Emin ol ki dahi\ şimdiden bin 
muhtekirin kulağı kabarmıştır! 

- Nasıl kabarır?.. Bu komis
yon onlarm aleyhine! 

- Öteki lehine miydi ya! .• O 
da aleyhineydi. Bunlar, bizler gi
bi lehlerine olan işlerden kazan
mazlar._. Aleyhlerine olan işler
den kazanırlar! ... Nasıl ki kazan
dılar, ııaıa da kazanıyorlar! .. 

- Demek ki ben şimdiden et·e 
gaz, ~Pker, kahve, erzak atayım ... 

Kahkahalarla yerinden kalktı 

Tesbihini avucunda birkaç ıief~ 
hoplattıktan sonra: 

- Sanki pek de akılsızlık et
mi~ olmazsın ... 

Diyerek gelen bir mlişteriyle 
konuşmağa b~ladı. 

- Adiyö! 
- Adiyö .. beyim! 
Hala gülilyordu ! ..• 

Ahmet Rasim 
• 8 Ağustos ıg.21 -

( 1) •·Tarih" demektir. 
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Meriç ve Tunca tekrar yükseldi 

EDiR EDE 119 EV TAMAMEN 
25 EV KISME YIKILDI 

Su altında kalan evlerin mıktan 

Felaketin 1246 yı buldu. 
büyümesinden korkuluyor 

Edirne, 9 - Taşan nehirlerin 
sulan dün çekilmeğe başlamıştı. 
Çekilme akşam 16 ya kadar de
vam etmiş ve 35 santimi bulmuş
tu. Fakat yarım saatlik bir fası
ladan sonra sular tekrar yükseL 
miye ba~lamıştır. Suların yüksek
liği diın geceyarısı beş buçuk 
metreyi bulmuştu. Şimdiye kadar 
sular altında kalan evlerin sayısı 
12 46 yı bulmııçtur. Bunlardan 
119 ev tamamen, 25 ev de kıs
men yıkılmıştır. Nehir boyların
daki bütün mah:ılleler sular al· 
tındadır. Suların bastığı evlerde 
oturan halk akrabalarının yanı:ıa, 
sanat mekteplerine yerleştirildi. 
Nüfusça zayiat yoktur. Vaziyetin 
icap ettiği şekilde alakadar ma. 
kamlarca tedbilrlcr alınmaktadır. 

Bulgaristandan gelen haberle· 
re göre Tunca ve Meriç cıralarda 
da çok coşkundur. Suların daha 
fazla yükseleceği anlaşılıyor. 

ANADOLUDA SU ALTINDA 
KALAN YERLER 

Diğer taraftan Tokat şehrin. 
den Turhala kadar olan sahadan 
da sular çekilmektedır. 

MALATYA: 
Tokma suyu taşmış, Tepecik 

köyünü su basmıştır. Köyün 500 
dönümlük mezru arazısi su altın. 
dadır. inı:an ve hayvanlar kurta
rılmıştır. 
'l'RE.N .-:iEl•,EH.I .ERl \1E YOL 

CULAIUN vm~-;lCı 

MALÜMAT 
Bugünkü konvansiyonel tre. 

ni, sonfeyczan lar yüziinclen aıı 
cak öğle tizcı i gelebilmiştir. Yu 
nanistan ve 'l'rakyada suiat ırı 
hücumuna uğrayan yerlerden 
fcliiketten sonra ayrılan ilk 

yolcular bu trendedirlcr. Bun. 
lar arasında bir kaç giinden
beri Dedeağaçda su!arm çekil 
mesini bekleyen çek mülteci· 
lerinclcn mürekkcb SO kişilık 

bir kafile de vardır. 

Ticaret Vekili 
petrol d2polarını 

gezdı 
Tlcıı.ı-ct \'ekili Nnzml 'ropçuoğlıı ı u 

sabah saat ona doğnı rcfııkntlndc bl'
lcd!yc iktisat müdilrıl &ıftcl \ 'C pet-
rol ıımıtcu §ırltcU ıııUdUra Scdnt I 
Kanlo~lu lıc bırlıktc Bo~azıçıne gı· 

derek Çubukludaki gaz ,.e bcıızın <.le· 
polurıııı ı;ezmıştır. 1 

Oğrcndlğimı ... • gorc, hUl,{lmcUnıı· ı 
zln umu mı 'nu) ctı gozonUndc tuta
ra it bır mUtldcltenbcı 1 n:ınaktu olau
ğu o,; a ıı tcJbırıer ı..clı.h:~en lj ı ııı::U· 

ccı r Vl·ı·mı;:ı ,.e pdroı sıluntı .. ı tama· 
ınıel z.:ııl vlın ı ıtuı. Bund n ıkı uç Uj 

kadar evvel nıemlelwtlc ı•clrı.ıl \ c 

mu~t lılnrıııı lıulmnktu ı,U..,ıuk ı,;ckl· 

lljvruu. tı.ılUı baı:ı n:n.:ol kuıııp11n

~alar bir aıalık moloıini lıazı ı.llı. 
Jıdnt ılc saL.fiı,ıga ko_. uıı .. .ı,,ıanıı. ı• cı· 

hıll. bukuıııctııııızın ımı uııgıı pclrı.ıl 

lımilcd ş.rı.c tının P.onıaıı,ı. aı.J.ın ~elli'\ 

tığı nınllar \' ıziyı.:tı ılı ~ı, tırıııLlj, piya
sayı normal bir h:ılc gctlrınlştır. 

Uu şirKct sou lkı ay 11,:lnuc Rvmnn· 
y.ıdan yekunu 23.000 tona ) ukın pct· 

1 
ıol, benzin \ e dlğ r pı.;trolı.leıı çıkıın 
Maddeler tlhal ctmış ve bundan ı;on· 
ra da nıuntıızaıııaıı mal getirtmek 
tcının eullnıl~tlr. 

:jırkclln bu ı aııliyı.:ll k ırtıısm la di 
ger kunıp 111ytıi r da harekele gcı,:me
gc m c'lur olnıuşlar vı:: onlar da 30000 

ton mal getırlınlşlerulr. Buyltcc oı tıı 
lıır hesapla aylı!, ıthıılı\l :!;ı.000 tunu 
lıulmU§tUr. Hall>uki ısarfıytıL Hi.000 
tondan fazla değlldır. 

Ankara, 8 (A.A.) - Son gün. 
lerde nehir ve ırmakların taşma. 
siyle su altında kalan köy ve ka. 
abalarımıza ait şimdiye kadar a. 

lınan malumat aşağıdadır: 

J:u sıuctle nıenılekctin ' Jlf'lrol \'e 

Bunlar·bir :ın eV\·cl düşnl'lıı- benzin atoku artmış ve ıııevcut lıütUn 
la çarpışmak ÜZ"l'C' Fransada kıı d polar dolmuştur. 

AMASYA: 

rulaıı Çe:k lejyonuna iltihak e
debilmek için daha fazla b:!k. 
lcyememişler, sallar ve sandal

larla bin müşkiliıta göğüs gc. 
rcrck sel mıntakalannı geçmiş. 
ler \'e bugünkü trene yetiPebil
mişlcrdir. 

Yolcular, Trakyadaki '·aziyct 
hakkında endişe \'erici tafsil:it 

Yeni ı;ctlriıco.:cK ın.ıll ın ko~ .ırak 

deiJO kulmadığmd:ın şimdi ycg(lne en
dışc UCpO 111eı;clcsldır. 

Ecnebi ıncmlcltetlcrden salın al
mnkta olan demirlerle ycraltında 

yeni dcpolnı· yaptırılması murnfık gö
rülmckteulr. 

lloylcce depo sıkıntısı dn izale edil 
mi~ olacaktır. 

Ticaret vcldli buglln şehrimizde 

temas ve tetkiklerini tamıı.mlıyarak 

Hükumet konağiyle belediye 
dairesinin alt katlarını ve 11 kö. 
yü su basmıştır. Su basan ve 
basması ihtimali bulunan köyle. 
rin ahali ve hayvanlarını sandal 
ve sallarla kurtarmak sayesinde 
insan ve hayvan zayiatı olmamış. 
tır. 

Amasya şehrinde yalnız altı bi. 
na hasara uğramıştır. Vilayet sal. 

vererek :Edirne havalisinin mii- Ankarnya uönecckUr. 
lıirn bir kısmının adeta ~imd!. 

••. J.arliL glıliJemiyen köyler için 
Samsun vilaveti derhal kamyon. .._.. ... i ··1· ,..,... "' (. ara sanaaı ve sandalcı gönder. 
mek suretile boşaltılamıyan köy. 
1erin ıür"atle tahliyesine yardım 
etmiştir. 

lik kara \'azi~rctindcn çıkarak , 

denize c]i)ndiiğünU, zcriyatın ı·k· 
çok zarara uğradığını, şiddetH 1 
yağmurun devamı dolayısiyle 
tehlikenin gittikçe artmakta ol 

Aln1an vapuru 
bat1rıldı 

Son dakikad.:ı alınan bir habe. 
re göre Y e§ilırmak 50 santim in. 
miştir. 

StVAS: 
Kasabanın kenar mahallelerin. 

den birini '\'e ırmak kenarındaki 
köylerden bazılarını su basmıştır. 
Aynı zamanda Güründen geçen 
Tokma suyu da taşmış ve kasaba. 
yı su basmı~ır. Altı ev kısmen 
hasar görmüştür. 450 dekar mez. 
ru arazi su altındadır. insan ve 
hayvan zayiatı yoktur. 1 

:rOKAT: 
Vilayetin merkezi, Turhal, Pa. 

zar, Gökdere, Dökmetepe nahi. 
yclerini su basmıştır. 37560 de. 
l<ar mezru, 3 ı 630 dekar gayri 
mezru arazi su altındadır. Diğer 
taraftan Niksarm da bir köyünü 
11u basmış ve yirmi hayvan telef 
olmu~tur. insan zayiatı yoktur. 
Köyün mevcut ahalisi tamamen 
sıhhatte olarak civar köylere yer. 
lcttirilmi~tir. Son dakikada alr. 
nan mallı.mata nazaran, sular in. 
meye başlamı§tır. 

Yeşilrrmak mecrasına yaklaş. 
mıı ve Kilkit suyu da 60 santim 
inmiştir. 

Kadıköy 

duğunu söylcmişl<'rdir. 

J{araağaç-Edinıe yolunda. ] 
metre yi.iksckliğinde su \'ar. 
dır. Elektrik santralı binası n. 

dam boyu su ile sarılmıştır. 
Bunn rağmen santral faaJiye. 

tine de\•am etmektedir. 
Üç, dört gündenb~ri l.;dirne. 

deki evi ile irtibatı l;a.) b~r.lcn 
kimseler vardır. 

Yuğos!avya ve Bıılgarii'itantla 
su baskını ıiyatleleşmektedir. 

Belgrad hemen tamamiyle su 
altındadır. 

Seller bilhassa Eulgaristaııın 
Vidin taraOarındn biiyük tahri. 
bat yapmıştır. 
.MÜREFTEDE BlR K<1PR0 

YTI{ILDI 
Mürefte, 8 (a. a.) - Dün hiç 

fa51l avcnnedcn yağan yağmur. 
dan olan sel kasabanın içinden 
geçen deredeki köprülerden bi. 
rini yıkmı§tır. Göçmen evlerin. 
den birinin ele dU\·arlan yağ
murdan yıkılmış \'C içinclekilcrc 
bir şey olmamıştır. 

facıası 
piinkil nüshamızda ÜskUdnr jan- ı görmüş ve elinden nlıp okumuş 

darın& kumandanı binbnşı Feyzul- fakat hiçbir şey söylemcmi.,tir. ' 
liıiıa. karmınm yatak odalarında Nihayet vakll gecesi saat ikiye 
~ birer kur§unla parçalanmış doğru yatak odalarından l;ir silah 
?~ bulunduklarım ve _bu esrar- sesi i.şiUlmlş ve bUytlk kız İlhan 
ltj,.'Vaka etrafında ehcmmıyetle tah yukan kosnrnk knpıyı vurmuştur. 
ldltatn. ba§lanıldığını yazmıştık. Bunu müteakip de ikinci bir Bilfıh 

İapılan tahkllcata göre vaknnm patlamıştır. Binbaşının karısını 
§(Syle cereyan ettiği anlaşılmakta- \"Urduktan sonra kapıyı açmak .is. 
dh': terken düştüğü ve elindeki sila -

Evvelce Tckirdağında bulunan hm sukut netice.sinde paUıyarak 
binbaşı 1',cyzullahm karısı 38 yaş. ölümüne sebeb olduğu tahmin o • 
larmda ve çok neşeli olan Melihat, lunmaktadır, Böylece hadisenin 
rivayetlere göre orada bir doktor- kıskançlrk ylizünden ve mektub 
l~ Be\~ ve binbaşı sağ tarafır.:ı mcselcsinin milnakaşast llrrasmdıı 
hafif felç gelerek ÜskUdara tayin vukubulduğu anlaşılmaktadır. 
~elikten sonra dıı doktorla mü - Knn kocanın cesetleri muavenc 
n.Uobet ve muhaberesine devam edildikten sonra gömtilmelerlııe i
etftıişUr. zin verilmiş ve öğleden sonra gö_ 

'.Ailenin 17 )N}tndn İlhanla 16 mülmüşlrrdir. 
)a.emda .Ayhan adında iki ktt c;o. ----..,-----------
cU'ır.lan nrd.lr. MeWıat çok neşe- Şakanın sonu 
ll.J!lr b4m otdufund,m kmxıtu1a.n DUn Kabatqta bir odun dep<>8Wlda 
)! 1 "ıAd -Jra!ıbJıfter !feJl1rırt,, ~ amoleden .Ali, kcnd!.sile pkalqmak 
ınllo çaftnnaktadırlar. lııUyen l.Iarıllros adlr blrtul sopa ile 

{:akadan ibir ı;-cce <wvel Mela • kovalıyarak b:ışmdan yıı.ralnmı~ 'e 
hl\t blr melrlub okurken kocası yııkıılnnmı~tır. 

ingiltere Amerikaya 1 O 
bin tayyare sipariş etti 

Paris, 9 - Dün garp cephesin. 
de Vojlarm garbisindeki mınta
l:ada topçu faaliyeti kaydedilmiş 
ve bazı keşif hareketleri olmuş • 
tur. 

Havada. hatlar üzerinde ve Şi
mal denizinde büyük faaliyet kay
dedilmiştir. 

Dün, biri İngiliz tayyareleri 
tarafından Şimal denizinde olmak 
üzere, altı Alman tayyaresi dü§Ü
rülmüştür. Alman tayyarelerinin 
beşi Fransa üzerinde dü§Urül· 
müştür. Bu tayyarelerin enkazı 
bulunmuş ve mürettebatından öl· 
meyenler esir edilmiştir. 

Almanlar, cephe il"crinoe ve 
Fransanın Şark ve Şimal mınta
kal.ırı üzerinde mütemal:i uçuşlar 
yapmıştır. 

İngiliz tayyareleri de Şimal de. 
nizi üzerinde mutad uçuşlarını 
yapmışlardır. Bu harekat esna
sında bir Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

DENiZLERDE 

Londra, 9 - 4843 tonluk Yu· 
nan Okeania vapuru bir mayna 
çarparak batmıştır. 

29 kişilik mürettebatı İngilte
renin cenubu şarki limanlarından 
birine çıkanlmıştır. Mürettebat
tan beşi yaralanmıştır. 

5261 tonluk Alman rio de Ja. 
neyro vapuru Norveçte Christi· 
ansund yakınlannda torpillene· 
rek batrnıstır. 

Vapurda bulunan 300 kişiden 
150 si ölmüştür. 
Poseidon olduğu zannedilen bü
yük bir Alman petrol gemisi Ra
ner adaları açıklarında batmış. 
tır. 

İngiliz donanması tarafından 
geçenlerde yakalanan ve Şimdi 
hamuleı;i Londrada tahlive edil· 
mekte olan Alman Ul~enfels va· 
purunun bu hamulcsi i 50,000 İn
giliz liııa kıymetinde tahmin edil
mektedir. 

TYY ARE SlP ARlŞl 

Londra, 8 (A.A.) - İngiltere, 
Amerika Dirleşik 'devletlerindeki 
tayyare fabrikalarına 10,000 harp 
tayyaresi aipaıiş ctmittir. 

lstanbul yabancı 
tacirlerin buluşma 

merkezi oldu 

lngilterenin ~alk 
elçilerı d' 

Lord Halifaksın net 
de müzakerelere 

başladılar 

Bu yıl Balkan· tütüncülerinın yüzleri ıı:ıtı·;~·;·:;, ı~.ı~~~;~l~~J 
qlildü. Şehrimizde transit tıcaretinın ~~;~st'g~ı~~;~ :~;~~ştUf· 

n .. . ın ıstillb~ 

1 b 1 
_ ,uyter aJansın ıer 

can ann1ası ek enıvor ~l~Z~~~~· ::ft;dUaz:k:;:e~oO 
şartlarla satabileceg~imizi umdu- rllecektir. M.üzak~~cle~c;,el Avnıpadaki harp dolayısile son l 

ı:amanlarcia İstanbul muhtelif ec· 
nebi memleket tacirlerinin en mü· 
sait bir buluşma yeri haline gel· 
miştir. 

Doğrudan doğruya piyasamız· 
la alakadar olmayan ve sırf böyle 
ccne bi ın üessese !er miimcssi lleri. 
le t"mas etmek istiyen birçok 
Balkanlı tacirlerin şehrimizde 
toplanmalarınm sebebi budur. 

Bul~arlarm en miihim tütün 
miies:.eseleri mümessillerinden 
M. Pamukof da bu m:ıksatla bu
günkü Semplon eskpresile gel
miş ve doğruca Parkotele git· 
miştir .. 

Otelde bir müddettenberi 
memleketimizde bulunan büyiik 
bir Amerikan tiitiın firması di
rt'ktijrüle derhal görii~melere 
baslayan bu Bulgar yolcu lıir 
muharririmize şunları ::.öylemiş. 
tir: 

''- Bu sene başta Türkiye ol
duğu halde Bnlkan memleketle· 
rindeki tütün rnahsülleri fevka
Hide rağbet bulmuş. hemen he· 
men stok kalmamıstır. 

Elimizde bulunan iki milyon 
kiloluk son partiyi en müsait 

da resmi bir tebllS' 11 
ğumuz Amerikalı tütüncülerle 
anlaşmak üzere burada buluşma- mesi bC'klcnlyor. 
ğı muvafık gördük. ı·ıt\~ 

Bu yıl tütüncülük lıakımrnclan ıa·ı,GARLAR H~ ~ 
çok iyi geçmiştir. Harp yiizün- Sof)·a. g (A. A.) -.~!3r 
den tütün sarfiyatı artmış ve pi· karı umumiyesinin bir ıu;1·~ 
yasası sağlamlaşmıştır. Bıılkan tcfiltlcrin kendi piyasala bV~ 
tütüncülerinin yüzi.inii güldüren gıır mahsullerine açmak 

1
,.et 

bu iyi vaziyetin gelecek mahsül ki kararlarından mcınnunb. 
zamanında da devam edeceğini, tcrmektedir. Bllha.s.sa ııu c ~ 
yapılan mütemadi taleplerden ki, Almanya, müttefiklC~ rt> 
anlayoruz. Dostluklarına çok e. zulcn bulunan bazı iplidS. bUJll 
hemmiyet verdiğimiz Türk tacir- !eri Bulc-arist.ruıa \'Crt edil'' 
lerile işbirliğ'i yapmağa memnu- şimdiden güçlilk çekınckt ..ıd 
niyetle hazır bulunuyoruz." !i~ıer" 

Utro gazetesi. mütt.C ıııı1 
Yine bu rabah ekspresle gelen !erinde kuvvetli vasıtalar 91 ,. 

bir Amerikalı tacir de. tüccar ran- duğunu, altm ve dö\'izlC ~ııt: 
d_e~":ii~ü için İstanbulu •. ~erc:ih et· nal:ı.bilecckleritıi ve J\I eb • 
tıgını, burada gerek 1 urkıye, ge. verC'miyeceği m:ıllarr ,.er . 
rek diğer Balkan memleketleri !erini tebarüz ettirrncktedıt 
tacirlerile mühim işlere girişcce- ~4i 
ğinden ümitvar bulunduğunu lıir 1 SOFL\D.\ BiR t\l,. ' 
muharririmize ifade etmiştir. HEYETİ 

ajf ~ 
Böyle ecnebi ticaret müesı;ckte· Sofy:.ı, 8 (.\. ,\.) --: 17 1' > 

leri mümessill~rin!n mütemadi t iczır~t heyeti Bulgaruıt9:ın, 
buluşmaları netıcesı olar~~ is.tan- manya arasında.ki ticııret~t 
bulda bazı maddeler uzerınde 1 lelerini arttmnak için JJI ı1 
transit ticaretinin canlanması !erde bulunmak lizere sof>" 
bekleniyor. miştir. 

Danimarka ve Norveçin 
Diğer taraftan ı:;nte~ 

:Niyuz Se.dvisin muhablrl·f1)('1' 
le aşağıda.ki mallımatı "~1 

( Baı tarafı 1 İncide) l Torndhjenin de Almanlar tara!ın· 
konm arlan bir kaç dakika ev. dan_ l~gal edilml~ oldu~ söylenmek-

\"el çektiğini ilave etmektedir. tedır. 
KOPENIIAG HADYOSUNA Almanlar, Christiansand kalesine 

de taarruz etmişlerdir. Şehrln llzerlnc 
GlHDlLER de bir tayyare nkını yapılmıştır. 

,l';ıl~v-Y,prjç, 9 (;ı.. aJ - Nı,;\'.. Alnı.ruı kıta tı Af.Cı:_r~% karaya 
1"" qrk Taymis gazetesi, ~tackay çıkmıştır . 
radyosunun Kopenhag telsiz is- Xorvcç li!Iküıneti.Otn Oııloe!:in Hana-

r::ı nakletlllmlş olduğu öğrenllmlııtır, 

tasyonundan bir mesaj aldığını ALMANYANIN NORVEÇE 
,.c bu mesajda istmıyonun aL VERDi(;[ ULTll\.1.A TUM 
rnan askel'lcıi tarafından işgali Oslo, 9 (A.A.) - iyi malumat 
haber verildığini yazmaktadır. almakta o1an bir menbadan teyit 

KOLOMB!YA gr,ç!Lt<"il edildiğine göre hükumet ve par 
Tl~YlD EDİYOTI. Iamento, Osloyu terkederck Ha

Koloınbiya, 9 (a. n..) - Eo. 
lombiya radyosu mahalli saat. 
le saııt 4 tlc progranııııa fası!:ı 

vererek V:ıçingtonclaki Dani
marka elçiliğinin Danimnrkanııı 
istilfl haberini bildirmiştir. Ayni 
radyonun haber vel'diğinc gör\!, 
Berliıı ı esmi mahafili, Almaıı. 
yanın Danimarlmya karşı ha!'C
kete :geçtiğine dair malfımat.a 

sahih olmadıklnrını söylemekte. 
dir. 
1.01\I>H\l>\Kİ U\Nl\l\lm \ 

l\ltJ)IBS. ll.1::S1N HF.Y \N \Ti 
Londrn, 9 (A.A.) Danimarka· 

nın Londrıı ser rctinln rrsml mUmı-s
sillerlnclcnblıi, bu sabah saat i,40 d:ı 
Londrada aşnğıdal<I beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Aınerll<a mııtbuatının \'ermiş 

olduğu haberlerden başka lıirı;ıey hll· 
dlğimlz yolctur. Bu haberlerin tel<itl 
edilmesini bekliyoruz .. 
. İngiliz maluı.!111, bu haberleri teyit 
edecek mahiyette Danlmarkadakl ln-
giliz mUmcssllleri ıle Dıınimarkn mn
kamatmın bir gOna mıı!Qmat alma· 
mı;ı olmalarına rağmen Almanynnın 

tahrik eseri olmıyan yeni bir tecavUz 
de bulunmuş oldujtuna kıınldlrlcr. 
Dnnlmarkıuım lstntısı haberi, aabıı.

hın ilk s:ıntlerinde I.ondrıı mahafilln· 
de bUyUk bir faaliyet tevlit etmiştir. 
Bu mnhııfilde Kopcnhasın .A lmanlıır 
tarafından işı;nl edilmiş olmaııı tak-
dirinde resml malCımat almanın mUm
kUn oiarnıyaca~nı beyan etmektedir-
lcr. 

LOXDr. \I);\ JL\BF:R nm. 
Loııdn., 9 (A.A.) - Saat 8.40 da 

Londradaki rumt Norveç mııh:ı!llln· 

de son hAdiseler hakkında bir gftna 
malOmat yoktu. 

~OR\'EÇ RADYOSUNUN 
YEimtGt HABF.RU!:R 

O lo, 9 (A.A.) - Oslo rndyosu, bu 
sabah saat 8 de blldlrlyor: 

Alman deniz kuV\·eUcrl, Norveı;ll

lerln sahil deniz lcuvvetlorinln \"e 
Norveç nıUdııfaa kıllı.alının ınukııve· 

meUcrinc rağmen dUn gece Oslo flo
runa g1rml§lerdlr. 

Horsun bombardmınn edllmlftlr. 
lleı-gen, muıınnld&ne bir mukave· 

metten sonra Alman kıtaatı tarafın-
dıı.n l~al edılmi~tlr. 

mar'a gitmişlerdir. Hareketlerin· 
den evvel hariciye nazırı Koht, 
saat 5 te Alman elçisinin ziyare- , 
tini kabul etmiş ve elçinin kendi
sinden şifahen ve yazı ile Norveç· 
in Alman i"galine mümanaat et. 
miyeceğini beyan etmesini iste • 
miş olduğunu söylemiştir. Alman 
elcisi, Almanyanın askeri idaresi 
altına girmesinin Norveç'in men· 
faatine fevkalade hadim olduğu
nu ilave ~tmicıtir. 

Norve~ hükumeti, bütün gece 
miizaker,.:erde bulunmuşt•1:. P.u 
müzakerelerôen sonra hi;Hımet 
Almanyarım mutalcbatıııı kabul 
edf.miyece::;ini, bu mutale~:ı·ı 
kendi hükümranlık hukukuna 
karşı bir tecavüz telakki etmekte. 
olrl..ığun•ı t tyan etmiştir. 

Koht, Alman elçitoinln kendi.sine 
'Almanlar, Nol"\'ec;i işgal etmiyecck 
olurlarsa, müttefikler işgal ede -
cekler,, demiş olduğunu sliylcmlş
lir. B. Koht şu cevabı vermiştir: 

'').fültefiklerin böyle bir tedbir 
alacnklarmı zannetmiyorum. Şim -
diki vaziyetin uzun müddet devam 
etmiyeceğini ümit ederim.,. 

I~oht, geceleyin umumi sefer _ 
berliğc karar verilmiş olduğunu bil. 
dirmiştir. 

D .\:\1MARfiALU....\r. .l\IUKA YE-
1\IET C..ÖSTERMEDlLEU 

Nevyork, 9 (l'\.A.) - Nevyorlt ga
zetelerinin gece nUshalan, muazzam 
b8.§lıklıırla çıkmı§tır. Bu başlıklarda 
nazilerln Danimarkayı istila\ ve Ko· 
penhagı tazyik etmekte olduklan, 

Norvcçln Osloda yabancı devletle· 
rln harp gemilerine ınukabele etmek
te.olduğu, 

Bir İngiliz tııhtelbahirinln bir Al· 
man nakliye gemlsiiıi batırmış olduğu 
bildirilmektedir. 

Danlmarkanm f:ıgall haberlı:ıl Nev
york Tlmes gazeteıiiıln I{openhagda.
kl muhabiri S\•end Caratsen, gazctc
Bine radyo ile vcrml~ olduğu malOmat 
arasında. kı.saca blldlrllmlşUr. 

Muhabir diyor ki: 
Kopenbar; - Sıılı 9 nisan - Alınan 

lut.D.atı, bu aa.ba.h ısaat 5 tc hududu 
tecvüz et:m.İ§lerdir • .Aynı zaınand& Uç 
Alman kruvazörtı, Mlddelııccharta 

gelrnlf ve Alman krtaa.tı, derhl ıehrln 
sokaklarını işgal etmııUr. Kopcnlıag 

da bu sabah Alman kıtaah tarafın· 
,ıan f~g-al edilmiştir. 

Alman kıtaatı. ayni za f 
nimarkanın 7 noktn.'!ını ,ı:~ 
tını işgal etmişlerdir. P~ e 

1 lıl:ır, mukavemet göst.erfllto~ 
dir, Harekata ıJyo.dc ve l'r 
vellerilc motörlü cüzlltııır. 
rak etmiştir. 1~ 

Londra, (radyo sa•~ 
Bütün Danimarka Altıl Jll" 
su ta.rafından işgal ol~ stil. 
Norveç derhal umuI111 jll 

lik ilan etmiştir. ~ı:ıl riJ!dl 
kuvvetleri Norveç uze us 
liyctc geçerek QslO ,~t 

•• • l .npıtl 
numayış uçuş an y .. 
]ar. Jıiti 

Oslo ve Kdstiy~ıı ~e - ~ 
§altılnu[itır. / 

Nev-York, 9 (a. ıı.)~ 
York Taymis gaıet~t~J 
penhag muhabiri ssJl lcJtJ"'.lfl 
madnıı evvel Aiına.rı }lııd:.J 
snnt 5.30 da şıez\ig j}e V'ı 
dan Sonderburg ~·o~ııteıeI ~ 
nıarkayn girdiklertil~şıııt· 
rneğe muvaffak o~ ,ıe 6 
marka garnizonu şıJl1 ~ 
ricat etmektedir. 1'.a:; /. 
ve Nidlefarta ~·rll~ ti!· 
kıtaları ihraç edılırı1e F 

/ 

Stokholnı, 9 (11· ~·~ııİ. 
dö.Janeiro isminde~~ ~ 
purunun torpillendi ,~ 
veren lsveç radY08~ıı~~J 
bulunan mürettab111 tft)~ıf 
olduğunu tasrih ~·orQ. 
Bundan, bu Alınan ıctitl" ~ 
askeri kıtala.rın nıı. ·IJJle 
olunduğu istidlal ~, tıi J'! 

Aftenposten ga.zc lrJJ .A 

Janeiroda b~l-~.~ !JiU~/ 
yaralı ile 10 olunun ,,., 

d 
~ .... 

karaya çıkanı ıgı» _.,> 
dır. ·~ J 

~ORVEÇ ,-e vı\?'i~ (ı 
tLE TI0-4~.,ısıd' ff 

Harbin şimal nıuı~0r(e" J"' 
yerck Dan!Inarkıı ,.o ~t ~. 
bu memlekeUerle ti or·~ 
esse~clerl tellıı• ~~ 
Maamııfih son ti~ t'. 1 

vec ve Danimarlta flc tııJ ;f. 
azalmııı oJdUğUlldsJl • 1ft il' 
memleketlmlZ hesablll ıı.ı1 t',ıJ 
zararı mucip oıınryac 
yor. e~~ 

Danl.mark&dan nıııWD ı?" j 
kabilinde az nıI~ 4".i 
olunuyordu. D ıne"cııt r 
klerlng &J)J~di tııbı4Jt· 
Umumt hUkUmlere tıl11~,L 

fhrf.Cll .,,... 
ıle pelc mahdut ıU'tJJ 
balıkyat ile J<arııııı.:ııı 
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H A B E R - Akşam ı:;ostası 

uz lnlcrba z, 
h~rsak 

• 

hazımsızhk, mıde bulantı 
tembellı-inde, mıde ekşılık 

ve bozu.< 1 Ub unca, 
ve ·anınalarıntla 

en1nnvetoe kuDUarrıoOab ı ır. 
MlDE ve BARSAKLARt temizler alı§tırtnaz ve yormaz. MAZON .iı"m ve HOROS markaama dikkat • ......____-------~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::--..;__~~~ 

e 

Nakleden: BURHAN BURÇAK 
-4-

ıe; ~~çin günaha gireceksiniz, 

- 28- uda 
~in. ecığını, beni kimse bekleme
~ J~clerin hizmetçisile gelece-

Kapıyı kendim açarım. 
,; Cıldırdınız mı? Zannediyor
'1llııi Uz ki size kapının anahtarım 
itt ret edeceğim? Hayır efendim, 
iib~n iün kaybettiğiniz şemsiye 

1 onu da kaybedersiniz! 
tra- Anaııtar şemsiye gibi değil. 
~vayda bırakılmaz ki.. Hem 
lan tan Y<>l halısının altına sal:· 

z. 

~aYan Sıdıka deh~tle yerinden 
~1~ Hat~ dua kitabı yere yu· 

"Cl.(}dı. 

ha~ Artık sizi dinliyemem. Fena 
, e Stkıldun 11 . 

~ UalJA kitabı yerden kaldırdı 
nııı ltlasanın üzerine koydu, bir 

ddet sonra tekrar başladı: 
ten- Teyzeciğim bir anahtarı cep· 

<lan ç~~~akla yol halısının altın· 
-...J<U< ara;;ında ne fark var? 

~Of beni sıktınız, Muall.al 
ll}' ç kız muradına ernıeğe baş· 

<>l'du. Devam etti: 
aı .._ Rapılanru anaharla açanlar 
Jaı llıı sanki.. Geçen gün Hale beni 
l>r;~n alınağa geldiği zaman ka· 
g~ anahtarla açtı. Ben de 
aıtın aYni anahtarı yol halısının 
lı'atk dan alır ve kapıyı açarım. 

tı nedir sanki? 

da~ O ıaınan hizmetçim yarunıı
ı. 

tisi~ l3u defa da Jalelerin hiımet· 
egeı~ yat 

.._ 1\IuaıIA içimi sıkıyorsunuz! 

..... ~eki te}7.eciğim. 
~ bir süktıt odayı kapladı. 
~ ..... Sizi hiç rahatsız etmem, tey-

&~ltlı. Yavaş yavaş kapıyı açar. 
\it Yava~ yavaş yata~ıma girer 
u~ 

~ ..... Muaı1A. içimi sık-tınız. Artık 
Cevap Vermiyec:eğim. 

~~~n annesi bayan Handan 
~llı tçisıle dönmemi münasip gör 
~l ~ek bu olnuyacak bir ·~y 
li, ~lt 8aYan Handan çok terbiye· 
~'>,,_,ıı:~bıtaıı kadındır, değil mi 

""'l.le;Jtn? 

: ~ıa, hududu astınız· 
"" s· nt yapacaksınız? 
..... u:e... size._ 
~ f ~ Jalelere göndermemek· 
!\t~ bir şey yapamazsınız ki.. 

l~§tı. a Yalandan ağlamaya baş 
..... ~ 

~tırı sinirlendirdinlı, içüni 
Jaıeı' berbat ettiniz. 

~haı ~e gönderiniz, teyzeci~im· 
~u 1

1tleşirsiniz. lçiniz açılır. 
'1ıaa ~· bu sözleri tıpkı bayıl· 
~ ltib" e _?lan birine eter tavsiye 
ltftab. 1 Söylenıişti. Bayan Sıdıka 
llln ~ kaPadı ve şiddetle masa· 

..... ! ne ''Urarak: 
;..._ . Nereye r.;d • .d. • 
""q}j talı "'' ersenız gı ınıı Vt' 

....... 1' at bırakınız, dedi. 
l:İğill'ı. ~kUr ederim, i}i teyze· 

. ttı.ıaııa 
1Pekıetini ~Yaz atlas i~ile renkli 
1?ıa k hır tarafa fırlattı ve oda· 

eıı ~tu. Elbı· ft ı . . d tott be . ~e ennın arasın a 
~btııı ~endığı ve sevdiği beyaı 
11 Clbj gıydi. Bu kar renkli ipek· 

~rıi11 ~na COk Yakışıyordu. Ke· 
"' ~il So ZUn POsküllerini dil:T.elt· 
~ı ~ nra aYna 

endine tebess··!-'a baktr ,.e ken· 
~ ..... l\h . um ederek: 
daşnn ~1 tnUc;takbel hayat ar· 
~a Corse. ded· k Yan li . l· 

·~~ek andanlarda o akc:.aı · 
~1• eş- Yoktu, fakat evin intlza· 
110- ~-ısını 
bi ~una gide: .güzelliği Muall!nın 
ti)lttıeıc tUk dı. Ar~daşı Jalenin 
tı{le "akit ~ bılmiyen sözle
til ıı en tnilh· tabUk geçti. o gü· 
~l~ bir bı~ \'akası yakmd3 ve
hit &ıtınesiy~i ova her iki gene J-ı · 't · ilk balo, ne mühim 

bi;'" l!en Tlertbe 
~~ ~lb! ~ilerle sOslenmiş 

~ gireceğim. 

- Ben de beyaz leyllklarla süs· 
lü bir beyaz esvap .. 

Kilru yerlere kadar iğild.i ve Ja· 
ponların en büyük teşekkürü olan: 
0 Arigato gozaimasu!,, kelimeleri 
dudaklarmdan dua eder gibi çık· Araba Muall~yı e\.inin kapısı 

ı>nünde bıraktığı zaman ayakları tı· 
ga)Tiihtiyari dansediyor, dudakla· 
rında neşe!i bir valsin nağmeleri 
dolaşıyordu. 

MAVi KEDi 
Hayır, lshiga, bu meseleyi so· 

nuna kadar taldp edec.ekti. l~higrı 
sıkıntısından son zamanlarda o 
kadar cıgara içiyordu ki, parmak· Biraz geç kalmı~tı. Saat on iki· 

ye geliyorou· ~lerdivenler 'zifiri 
karanlıktı. Apartunan sahibi bir o· 
tomatik merdiven yaptırmadıkta."l 
başka galiba elektrikleri de bozuk 
tu. Kapıctdan kibrit aldılar. Ba· 
yan Handanın hizmetçisile k~ ay 
dmlıkta, kfilı karanlıkta merdiven 
leri çıkmağa başladılar. rvıualla 
kosa koşa öncl:m çıkıyordu. Gözle· 
ri birkaç gü:ı sonraki balonun zi· 
yalan ve eğlence!erile doluy~u: Bi· 
rinci kata vardılar. "Daha iki ka· 
tımız var,, dedi. ve tekrar zihni 
dansetmeğe, gülmeğe ve eğlenmeğe 
daldı. Merdivenlerden mütemadi· 
yen çıkıyorlardı. Karanlık merdi· 
veni çıkıncaya kadar sanki birkaç 
saat g~ş ve bu zaman zarfında 
Muall~ mütemadiyen dansedip eğ· 
Lenmişti. Hizmetçi bir kibrit daha 
yaktı. Kapının üıerinde anahtar 
parlıyordu. 

- !şte geldik .• Anahtar. kapı
nın üzerinde duruyor. 

MuallA. kendi kendine tebessüm 
ederek: 

_ Teyzem bir türlü anahtan 
yol halısının altında bırakama.mış .• 
Ah ııu teyzem.· dedi. 

Kapırı açarak içeri girdi. Son· 
ra tekrar kapıdan başını uzatarak 
ya~ hizmetçiye baktı: 

_ Aşağıya inmeniz için siıe ışık 
tutayım! diye seslendi. 

_ Lüzumu yok canun. Kibritle 
inerim. Bayan arabada bekliyor 
çabuk gideyim. Allah rahatlık 
versin .•• 

_ Size de teşekkür ederim· 
ı Mualla kapıyı ka~dı, tekrar 

baloyu düşünmeğe daldı. Anahta· 
rın dışaI{ia kaldığını bir ı;aniye bi· 
le d~ünmedi.. ·- · 

. -4--

Üçür.cü katta mııharrir el.!n ça· 
!ışıyor, ocakta mükem..-nel bır ate, 
çıtırdıyarak yanıyordu. Odanın 
bir köşesinde iki kişilik bir sofra 
kurulmuştu. Bunu Selma gelecek 
diye baıırlatmı~tı. Geln:iyeceğini 
haber aldıktan sonra bozciurrnağı 
ihmal elmi~ti. Parlayan gümüşler 
re billfular arasır.da in~ bir saksı 
içinde bir demet karanfil duruyor· 
du. Çiçeklerin vahsi ve ke.$kin ko· 
kusu bütün oday1 kap1amıştı. Böy 
le güzel ve süslü bir sofranın boş 
kalması pek yazıktı. Fakat genç a· 
dam bunu düşünmüyordu bile! 
~ihni çok uzaklarda. hatta Selma 
dan da çok uzaklarda dolaşıyordu. 

Komşusu Vasıf Levend o saatte 
e\'ine dönüyordu. Selma Perrinle 
Cemil Nadirin beraber olduklarına 
0 mtn bulunduğu için son derece 
kıskançhk içindeydi. Biçare a~ık 
,,,.ıharririn bu 5aniyede ne düc:tin· 
lüklerini bilse mfüterih olacak ve 
· alıat rahat uyuyacaktı. 

(Devamı nr) 
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TECRÜdELıMARAN~OZ 
iŞÇiSi ARANI 'fOR 
ince tahta i~lerincle ihtisas 
peyda etmİ§ tornacı ve oymacı 
işçilerine ihtiyaç vardır. İstek· 

11 ılerin Beyaı:ıtta Dökmecilerde 
Fuat Paşa cad<!eıi 81 numara· 
ya mÜrl'tcaatlaı-1. 

li w w;m--ı• 

lan ni:....ot:ı,den sapsarı o!muştu. 

Sıhhati de pek ) erinde d!ğildi. 

GOz!eri bite çuh-ura kaçmıştı. 
Fakat bu işte muvaffak olac.a· 

ğmdan pek emindi. Onun bu iti
madı manevi ve ruhi idi ve ona 
bu h"Uvveti veren eski Amiri Hide· 
kichinin hayaliydi. . 

lshiga 7 mart gecesi bizzat ken· 
disi tarafından yazılan hu cinaye
te ait proto!<0lu eline aldı. Belki 
bur.un içinde bir ipucu bulacağını 
ümit ediyordu. Öyle ya, hu proto· 
kola yazdıklarını bugüne kadar 
ikinci defa olarak hiç okumamı~tı 
Kezalik o gece cesetle bu:unan de
lfüli de önüne koydu· Bunlar kanlı 
kimono parç.alanndan, kedi kılla· 
nndan .. kedi tüyleri? Eğer mesele 
şimdiye kadar yapıldığı gibi halle
dilmezse i~ yeniden başlamalıydı 
Belki o vakit nazarı itibara alma· 
dığı başka bir nokta bulabilirdi. 
O bizzat kendisinin birkaç hafta 
evvel kapadığı ve mühürlediği zar 
fı açtı. Zarfın üstünde "Kedi tüy· 
leri ve balık kılçık.lan,, yazılıydı. 
içindekilerin hepsini bir beyaz k!· 
ğıdm tistüne yığdı. Bunun içinde 
bir tutam uzun ve mavimsi tüy 
vardı. Kedi.· kedi tüyleri? Acaba 
bu kedi şimdi neredeydi? Eğer bu 
kediyi bulmak mümkün o!ursa. 
cesedin de birkaç zaman nerede 
saklanıldığı meydana çıkardı. 

Fakat kediler tüylerinden tefrik 
edilebilinir miydi? lshiga bunu i· 
yi bilmiyordu, fakat mademki in· 
~nlan saçlarından tefrik etmek 
fence mümkündür, kedileri de tüy· 
lerinden tefrik etmek mümkün ol· 
malıydı. Ona göre bu uzun tüylü 
kedi de balık yerken Chibanın ce
sedi yanında bulunmuş olacaktı 
lshigaya göre bu kedi herhaldt 
Hasegavanın pek uzağında değildi 
Fakat lslıiga evvel! Kanda mahal· 
lesi yerir.e, ülQmu tabiat müzesine 
gitti. O burada havvanlardan an· 
lar mütehassıs bir profesör tanı· 
yorou. 

Bu adamlar ufacık bir diş par 
çasmdan bu kadar milyon se:ıckı 

soma koskoca..ınan bir halin3 balı· 
ğı gibi, insanların bile bugün hiç 
görmedikleri, hayvanları ı:ıeydan
çıkarryorlar, hat~ bunların tü· 
yünden bir kediyi bu ad:ım neden 
teşhis cch;mesinl 

* * * 
B!rkac gün sonra lshiganm ma· 

~ası üstÜnde bu profesörün rap<>
ru duruyordu. Bu raporda profe· 
sör: 

''Bana \·e:-d;ğiniz kedi tüylerini 
muayene ettim. Bu tüyler ''Felfü: 
Dcmestica .. cinsinden bir ev kedi· 
sinin tüvleridir. Bu tüyleri ta~ıyan 
kedi ga~ memleket!crinde ve An· 
kara kooisi namını taşryan ve Jn· 
ponyada bulunmryan bir cins ke· 
di,..indir. Btt tilvler bu ke'i;nin fcv 
ka'ade bir cinsten ve soydan oldu· 
~nu gösteriyor . ., 

hhiga bu raJY.>ru okurken eller; 
titriyordu. Bu havadis cinayetin 
meydann çıktı~ndanb~ri en iyi 
haberdi· 

Bir mavi tayta keôi, Ankara ke
lisi cinsinden \'e Japonyada hiç 
'1ulur-'Tladığı bildirilen bu kerJ i 
Tokyonun ortasında Ya~ıyordıt. E· 
1er bulunmamı.:; ol~ydı. o kıy· 
metli tüylerini Tamonoi cinayeti· 
nin işlendfği yerde bırakamazdı. 

Adt bir kedi olmuş olsaydı, ba 

kediyi bu!mak gGç oiacaktr. Fa· 

kat mavi tüylü bir Ankara kedisi Yaıan: Guy de Maupassant 
ni Tokyoda bulmak 'büyük bir 

maharet değildi. _ Çeviren: l\1uzaffer E!:>A:.N 
lshiga Kanda mahallesinin po· (Dlnkll nlisbadan devam) 1 te§em b~r manzara ne ka.Jlla§tı. Tıpla 

Iis karakoluna telefon ederek, kara pcrtıer dlyarmı.ıı a1hirll bir manzaram, 
kol memurları~dan birisine oralar Birdcntlre taııcıa.Jrmm borıia::::&& :ıpk.ı uzaklardan gelen aeyyahlarm 

blr §OY çarptı. Sıçradım. Sogıık bir a.ı:lattıkları hayaller t.ıem1 .. Tatlı tat
da mavi ve uzun tüylü bir AıJ<a:cı ter ba§tan qağl bonl dondurdu. Bu lJ dinledlğlmiz fakat blr tUrlU fna.n-
kedisinin bulunup buluıımadr~ı gtlrUJtUye, hJç §Uphestz akıntının •U· mııdtğiillız mauaralarda.n b!rL : 
sordu. Ankara kedisi, tüy!:.>ri bir rükledlğl bir tahta parçaaı •ebcb ol· lkı saat evvel ını Uzcriılde d&lgala· 
~y köpeğinin tüy'eri kadar u· mu§tu, fakat bu utacık gllrliltti ııan ala yava, yava, çekllmif ve yal· 
zun. Telefonda bulunan mcrnur 6inirlcrim1 y~ııi .ba~ta.ı:ı ayaklandırma nu; kıyılnrda birlkml§U. Nehı1 tama-

ğa klll geldi. Zıncırt yakaladım, ve men ııerbest bırakan alııler, kıyılardıı 
böyle bir kediden hiç haberdar de- bUtUn kuvvetimle kollarımm, bacak- altı, )'$d1 metre yUksekllğinde bir sıra. 
ğildi. Fakat o ela arkadaşlarına lanmm, l:iUtUıı vücudumwı adalelerı- yamaçlar kurm~tu .. Ayın ıoıeı altm• 
sormayı muvahk buldu. Fakat nı gordim. Demir çok aağlam tutmu§· da tıpla kardan dıığlar gibi parıl pa• 
Kanda malıallesinin karakolunda· ! tu. Kuvvetten dU~mUf bir halde tek· rıl yanan aııten yamaçlar. lk1 beyu 
· · ı · ı t~ 1 rar oturdum. dal araamda ateı gibi yanan bu rrw 

ki polıs enn v~ memur ann uy· Bu sırada ırmak yavq yavaı çok maktan bS§ka bir şey gözUkmUyor; • 
Jeri bir saray köpeği gibi uzun ve 1 keaif beyaz bir sia Ue örtWdU. Sll 11U yukarda ba§ımm Uzertnde, ırUt ren• 
ma\.i renkte bir kediyi hiç birisi tızeriılde o kadar alçaktan aUrünUyor giııde bir semada koskocamıuı b!r 
görmemişti. Herhalde bu lshiga i· du kf arbk ırmağı göremiyordum. ay. 
. b"' .··k b" bata tir uanlı~1ık Ayaklarımı da, l&Ildalımı da görmek Bütlln IJU bayvanlan U~lardt; çın uyu ır ' :; . mUmkUn değildi. Yalnız kamıoıann 

olmuştu· Onun hesabınca bu ma\1 , uçlarlnı, aonra daha uzakta, aym 111• kurbağalar öfkeli öfken Otüyor,yıldns 
kedi Kanda mahallesindeki evin ğlle sapsan blr renk alan yaylayı. lara yUkselen bu beyaz aiafıı kıaa, • 

yekna.a&k .,. ağır notaıarmı, bazan etrafında bulunacak ve bu cinaye- kavak ağaçlarmm göko doğru yUkee· &aldan, bazan aoldan 1J1Uyordum. 
tin dairesi burada tamamlanacak len alyah lekelerini tarkedlyordum.A· TUhat ,ey, arbk ko;·kmuyordum; or
ve kapanacaktr. Fakat bu kediyi deta belime kadar, bembeyaz b1r pa ta.auıda y&§adı:ım bu acayip t.ıomln 

,. . muk lçertalne aarıımıı gibiydim. Et-
Kanda mahaUesınde bulamazsa ne ra!ım blrta.kuxı .tıayallerle doluydu barikulldellgt benl yalım f&fU'byor· 
rede bulacaktı.? ııankL Kim olduldarııu farkedemedl· du. 

ı ·si · Böyle ne 1'&dar zaruan geçti, btlml· !shiga bütün Tokyo po ı en· ğlm bir takmı Snaanlarm benlmle yorum. Zira aand&la bUzUlmUıtUm. 
ne emir vererek bütün Tokyo için· uğr&§tıklarmı, bu kesit ali tçerlalnde GözlerimJ blr daha açbğım vakit ay 
de uzun ve mavi tüylü bir Ankara 1 aaklanan ırmağm, etrafımda yUzen batmıştı, gökyüzU buluuarıa doluydu. 

. . • • blr takım garip mahlo.klarla dolu ol· 
kedisi görüp gömıediklcrmı bıldir dufwıu dllşünUyordum. Korkwıç bir Su hazin hazin çırpmıyor, rüzgar eeı. 

·mc!erini bildirdi. Bu emir gayet ıatırab tçlndeydim, Çene kemiklerim yordu. Hava IOfuk, karanlık çok d .. 

mahrem tutulacak \'e kedi sahibi killUenml§, kalbim beni boğacak gibi rln.~ romu b1r hamlede tçtlm. • 
kalkıp da kediyi saklıyamıyacaktr. çarpıyor, v~ aklım ba§ımdan gitmıı Sonra tltrlyerek kamıolarııı blribl.ri· 

Bundan bac:;ka Tokyoda intişar bir halde yüzerek kaçmayı d~UnU-
~ . .. yordum. Sonra bu d~Uncem bent 

eden büyük gazetelenn sutunlann· korkudan ürpertlyordu. Bu keaif aia 

da da aşağıdaki ilftn çıkmıştı: içerisinde rastgele giderken. .ıra..ı 
MAVi ANKARA KEDiSi aaran otlar ve kam101arıa peııçcl8§lr· 

ken. korkudan tırlıyarak kıyıyı gör· 
Kıymetli ve uzun tüyUl bir An· 

kara kedisi aranmaktadır. Bulan· 
!ar yüksek mükafat alacaktır. Bu 
kediyi nerede gördüklerini biidiren 
lere de mükMat verilecektir. Adres: 
Taro Kurumay, Nihonbaşı.,. 

(Devamı var) 

Cezcr landırı'an 
fu.bolcu· ar 

Beden Terbi!Jesi lstanbııl lXSl.. 
7esi başkanl1ğrndan: 

Aşağıda adlan, sovadlan, 
'>ölge sicil sayılan ve klUpleri 
vazıh buhman idmancılara işti
rak ettikleri mUsabakalardaki 
'\uihareketlerinden dolayı genel 
"1irt-kt0rli•;;.umnz tarafından 11 
-3-1940 tarihinden itibaren 
·ıfzalarmda vazılı müddetler için 
.,.ec:ki mil!!a.baka. boykotu ceza
'ın •·eriimislir. 

Ceza milddeU irindP. klünleri. 
lİn ve h;:ıkernlerin bu idm:ıncı.. 
:~m miise.bakal:.ıra h~tirak ettir
'1"lP,<.>ri lfümmıı tebllkf olnnur. 

Ar.ni!'11u kllibtindeu 1887 Er
"Ument Konrr'"" iki av. Tonka'l'lı 
' tilbilnden 1351 Yunus Özgün 
bir ay. 

9 - 4 - 940 Salı 
12,80 Program ve memleket eaat 

"-y&n, 12.~ Ajan3 ve meteoroloji ha 
berlcrl, 12,0:0 M!.IT.fk; Çalsnlar: Fahri 
.{Opıız, Fahire Fersan, Refik Fersan, 
'...llhtU Da.rdnko~lu, okuyan: Necmi 
Rlza Alııekan. 13,15 MUz1k: Halk 
tUrkillerl, Malaty:ı.Iı Necatı ve SadJ 
Y&ver Ataman. 18,'30 H MUzlk: 

me;ır, w ııandalnnı bul&m&ZB&m hallın 

ne olurdu. Bana öyle gell~o. Ju kJ 
euy& girer girmez blrlal ayaklııruna 

yapıpca.k, ve bent karanlığm dibine 
kadar çekip 8UrUkllyecektl. 

Hakikaten ayağımı koyacak ıazııız 

ve kamı~, otlan kaynuyaıı blr top
rak parçası bulunca)& kadar en a 
zandan akıntıya karp bot yUz metre 
yUzmom IAzmıgcllyordu. Halbuki 
çok iyi bir yüzUcü olmama rağme:ı 

bu ela lç.ırislnde bu mesafeyi aşar 

ken boğulmam ihtimali ond& dokuz· 
du. 
Aklımı ba§ım& toplamak lJıtcdlm 

lrac!emln yerinde olduğunu ve kork· 
madıgunı hJuediyorduın. Fakat ıra.

demden başka bir OCY de vardı ve bu 

b&fk& ,ey korkuyordu; kendi kendi 
me niçin korkudan Utredlğlmi IOru 
yordum; c.t"$Ul' ben, korkak beoligtrn 
le alay ediyordu. lçerlmde blriblrilt' 
çarpıpn 1kt zıt varlığı bugüııe kadı.r 

bu kadar kuvveUl ıarketmem1:Um 
Bunlardan b1rial U.Uyor, ötcld muka· 
vemet ediyor, vıicudum ba::a:ı birisi· 
ntıı. ba.z&n Wı öt.alünln eslri oluyor· 
du. 

Bu manaıw: ve tz...ılı mUmkUn olmı· 

yan ürperme glttikçe bUyUyor ve 
mUthl§ bir korku halini alıyordu. Ha· 
reketaiz duruyordum, rözıer'.m açı}( 

kulağım kirişte heran yeni bir hl· 
~yl bckllyordum. Ne oluyordu, bu· 
nu bilmiyordum. Fakat etratmıda 

korkunç bir h!dlııenln geçtiğine emtıJ 

dim. Eter bu sıra.da bir balıgın 8U· 

dan d.ı~ıya aıçramaşı (bu her vakl 
ola&an bir htdlsedlr' benl caruıız bir 
cl&lm olarak yere &erecek mUthi§ bi ı 

bl\dise hıtllni alırdı. 

Bununla beı aber, bUtUn iradem 
bir araya top!Jyarak, yav&§ yavat ta 

mamlle kaybetmekte olduğUm muha 
kememl tekrar toplıyablldim. Rom 
fl§talnl aldım ve bolbol lçUm. O va 
kit aklıma bir §6Y geldi ve utkun heı 
bir tarafına ayn ayrı dönerek sesi· 
mln bUtUn kuvvetlJe haykırdım. Bo 
gazımm pıı.rçalandığmı hissettiğim 

anda etrafı dlnlt'dim. Çok uzaklardt. 
Hatı: mUzlk (Pi.), 18 °Program ve bir köpek uluyordu. 

Jmleket saat cvnn, 18.5 Müzik: Bir dııha lçt m vo kııyı~mm Jl!::I 
seııtonlk mUzlk (Pl.1, ıs,ro Konuşma ne upuzun yattım. Böylece etrafım · 
(Çiftçinin saati), 18,55 Serbest saat, j da kAbustar dolaş:rken, belki blr 1&· 

19,10 Memleket saat ayan, ajans ve at, belki lk1 eaat gözlerim açık, uyu
meteorolojl haberleri, 19,30 MUzlk: madan durdum. Kalkmayı çok latl· 
ı.nkara. radyosu koro ve ktlme aaz yor, fakat blr türlü cesaret edemi· 
heyeti. İdare eden: Mc811d Cemli. 20, yordum. Heran buna hazırlanıyor, 
15 Konu~ına ıtktıııat ve hukuk saatıı kendi kendime: - "Haydi, diyor· 
20,SO MUzfü: Fa.sıt heyeti, 21,15 MU dum, ayağa kalk!,, fakat en utaı.. 
z!k: KUçUk orkestra 22,15 Memleket b'r hareket yapmn.ktnn korkuyordum 
s:ıat ayan, Ajans ha~rlerl; ziraat, Nihayet aonsuz lhUyıı.tlar içerisinde, 
esham, tahvllO.t, kambiyo, nukut bor· sanki hayatım yapacağım en ufak 
ıası (fiyat). 22.85 MUzlk: Cazband blr harekete bağlı lmlş, tllrlye titrlye 
tPJ.). 2s,2ıs • 23,80 Yanı:ıld procram ı kalktım. Sandalın tızerlnden baktım 
"bpamı. CUSzJerlm, nacfiren ra.stgellnen muh· l 

ne sürtUnme!inden çıkan aea ve ırma 
tın aınaı çağılt.wm dinledim.Görmek 
lstıyordum, fakat aandalımı bUe gö,... 
miyordum. b&ttl ıı:szlerımı Yakıatm. 
dıg1m halde d&hl ellertmi bll9 ıarmeıc 
lmk&nsızdı. 

Bu ııırada. ya V&f ya vq, karantıtm 
afırlığı azaldı, yanı bqımda.ıı k&yu 
bir gölge hi88ettım; aealeııdim, bir 
su c::.vap verdi; bu, blr balıkçıydı. 

Çağırdım, yakl&§tı, ona maceramı 

anlattım.. O vakit balıkçı u.ndalml 
aandalımm bordaama yan&§tırdl ft 

her lkimLı de zlııclrt çckUk. Deml? 
kımıldamadı. h"uaıılık, buluUu, yat
murlu, ııofuk bir gün bqlıyordu. 1Do 
sana keder veren. !ellket veren gUn• 
!erden b1rl. Başka tılr sandal gOrdOm. 
Onu dıı. çağırdık. OçUncU l&Ildalcı d& 
kuvvet!ni kuvvctlerimLıe kıı.ttJ, o ..,. 

ki y&V.lf y&V&§ demir kımıldadı. lia
fil hatif yukarıya doğru çıkıyordu. 

BUyUk bir afırlığı da berabert.ndı do 
rUkllyerek- Nihayet demire t&kdı 

styu bir clslm göl11DdU. bu dmll 
!&ndalrma aldık. 

Bu, boynuna kocaman bir tq tala• 
ıı lhttyar bir k&dm ouetlydl. 

SON 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bııy J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi g5· 
ren iUiçlar varmış fakat, A LL· 
COCK vakısından bah!cdilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir 

LLCOCK yakısı. bir gece zar· 
fında tesirini gfö:tcrerek ve de· 
vamlı ıcal:lık tevlit ederek ağrı. 
van m"'halli teskin etmiştir. 

Al.LCOCK. Romatizma, Lum
bago. Siyatik. delikli A t.t.COCK 
vakılariylc şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakıJannm tevlit 
ettiği sıhhi ııcakhk. OTOMATiK 
BlR MASAJ ş:ibi hemen a~nyan 
verin etrafını kaplar. A 1.LCOCK 
vakılarındaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli mark~sına dikkat 
erl iniı Ecıaneierde 27 buçuk 
kuruştur 
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' H A. S E 1< - Alqam Poetası 

ŞANS KAVNAGI 

DŞE 
Milli Piyangonun son keşide sinin en büyük ikramiyesi olan 

50 r 000 Lira'yı 
Şanslı miiştcrflerimlzclcn Ilaynn Hntkcyc ,-erelim. Aksini lsbat e<lcnc IS.000 lira. veriyorum. 
ı-\)rıcn: Milli Piyangonun verdi~ bilet ~cı·i l Bordrosu ile do saym müşterilerime gösteririm. 
Al/l'IX GiŞE her ay mühalıl~ah rclclilm ynpnıı)·or. Ynı>ılan reklamlar reklllmlar esaslı \"C doğnıdur. 

'J'nllhli llcıl ıın Rnticc gıızctcye yazclırmnk üzere hizc nnlattr :.rnpn~ 1.111pf 
"Ilir senelik gelinim ve yimıi sekiz ı;:iinliik 1nhıı<..nyım. Uec;; gün cn·el kocam Bnrı-ah !\fehmet Tur öldü. 

Gulnın<lnn kesip 28 ı:iinlük knrm GiiJc;;crin talihine 1\aynzıttnkl Şanslı ALTIN Gl$EDEN 3.'l060 No. hiletl 
cuınıırfc!ii günü nııııcmlo nldırdnn. Pn7nr Aiinii de kendim gelip <:o<·ıı;'.:umln hcrııber 150.000 lirayı tama 
men A IJTlN GİŞEDEN aldım. 

DARISI 1\:AZAX;\flYASJJAIUN RAŞINA". 

SIZ DE BiLETiNiZi ŞANSLI ALTIN GiŞEDEN AUNIZ. ŞANSINIZI DENEMiŞ OLURSUNUZ. 

ADRES: Beyazıt Okçularbaşı AL TIN GtŞE, Tel: 23347. Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

• • IERAlill1 
C)zc;ijR . 

TARAFINDAN 

.. KONCA GÜL N 

TANGO 

•AYŞE~, 
TANGO 

PLAK N! 270353 

1 -

Gö:zlari yakmaz, su ile çıkmaz. 
Kirpikleri dökmez. 

Terkibindeki BALSAMIN 
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cevheri sayesinde kirpikleri bes. 
ler ve uzatır. Siyeah, lacivert, 
kumral, yeşil, renklerinin ha· 
kıştaki füsunkar ca7.:bcsi §ayanı 

1 hayrettir. .~~~-~-~~~~ .. ~,---T:İ.::i~M:::"ilJı~ifu,J;·~;;;A,~--rl~ ~ lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
- 'ı Dr. NECAETTlN ıl 

Dr. Hafız Cemal ATASAGUN 1 

L O K M A N H E K t M ! Sabahlan 8,30 a kadar. Ak· 
Oahilıye mütehassısı. şamlan 17 den sonra Laleli Tay. 

rstanbul Oivanyolu. \yare Ap. Daire 2; !'\o. 17 de 
hastalarını kabul eder. 1 

No. 104, Tel: 22398 lıİTelc!on: 23953 ... ' 
~~~~.!il- il&-2 - - • -=-

1 stanbul Maarif Müdürlüğünden: 
lılanri! vekilliği köy öğretmen okulları için aşağıda cins ve miktarı ya

zılı bakır takımları pnzıı.rlıkla satın alınacaktır. Tahmin edilen bedeli (966) 
lira va tcmin:ı.tı 144 lira 90 kuruştur. lsteklller bu bakır tnkıml:ı.nna alt ıı:ı.rt 
xıamcyl Maarll mildUrlUğU yrdircktörlUğUndc görebilirler. 

Pazarlık 10 nisan 940 peq;embe gUnU s:ı.at 15 de Maarif mOrlUrlUğilncle 
toplanacak komisyon mıırlfetile yapılacıığ't lltın olunur. (2G!>2) 
E,yanın cin 1 1\llldarı Beherinin fiyatı 

Bilyilk knzıın kC'pçesl 
'sıızgeçll kcv~ir 
Bakır bUy'lllt sUzı;eç 
KOı;Ulc kepçe 

20 adet 

20 " 
20 

" ... 

Kuruıı 

250 
250 

2030 
100 

YckQn 

lstanbul lrf aarif Müdürlüğünden: 

Yek On 

Lira 
50 
50 

'4116 

460 
966 

Maarif Vekilliği koy öğ'rctmen okullrı için a§ağıda cinsi ve miktarı 
yazılı bakır takımlan pazarlıkla satın almacnktır. Tahmin edilen bedeli 3555 
lira \ ' O t<'mlnatı 033 lira 25kuru.1tur. lstcklller bu bakır takımlarına alt ~nrt
namcyi Maarif rnUdilrJU11>U yardlreklörlilğtlndc gi,ircb!lirler. 

Maarif vekllllğl köy öğretmen okulları için qağlda cinsi ve mıktan ya
zılı bakır takımlan pazarlıkla. satın alınacaktır. Tahmin edilen bedıoli 42"6 
lira ve teminatı 636 lira. 90kuruştur. tstckliler bu bakır takrmlanna alt ııart
nameyi Maarif mUctllrlllğtl yardirekUS rlUğilnde görebilirler. 

Pazarlık 10 nisan 940 perşembe gUnU saat 15 tc :M:arl! mUdUrlUğünde 

toplanacak komisyon maritetııe yapılacağı UAn olunur. (2603) 
t~,yanm <'İo!'ll Mıktan lk'herinl~ fiyatı 

Börek tepsisi 
Bakır çay ve ım gilğUrnil 

Bakır karavana 

100 adet 
2.'l ,. 

1000 
" 

Lira K. 
9 45 
3 70 
2 45 

Yek On 

YekO.n 
Lira 
9j5 
851 

2450 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiil•••··--· 

VA K 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. ............ : .................. ~ 

..,,~ ... 'c • :··· . J ' ••• 

lstanbul Maarif l'Aüdürlüğünden: 

Maarif Vekilliği köy öğretmen okullan için aşağıda cinsi ve miktar, fi· 
yatıan yazılı çatal ve kaşıklar pazarlıkla satın almacaktır. 

Tahmin edllen bedel! 1400 lira, teminatı 110 liradır. 
İstekliler bu çatal ve kaşıklara. alt şartnameyi. Maarif mtidUrlUğ!l yardi· 

rcktörlUğUnde görcbll!rler. Pazarlığın 13 nisan 1940 cumartesi gtinU saat l1 
de Maarif mUdUrlilğUndc toplanacak komisyon rnarl!ctile yapılacağ't ıan 

olunur. (2792) 

E;yanm cln~l Mlktan Beherinin fiyatı Yeldllı 

Kunı~ Lira 
Alpağa çatal 2000 adet 3:) 700 
Alp:ığa kaşık 2000 3~ 700 

YekQn 1400 

,--------------IECJl•t:-.111----.-.. 
Türkiye 

iraat 
Cumhuriyeti 

ası 
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 n:ı.nknsmd:ı kumbaralı \·c lhhar.!H7. taqarnıf hes:ıı•tı;; 
ı·ında en nz uO lira ı bıılıınanl:ıra senede 4 defa çckllccc 

kur'ıı ne aşağıdaki plürıa göre ikramiye dnğıtılacnl~tır• 

4 Adr.t ı.ooo 4.000 Lira 

4 .. fi O O 2.000 

" .. 2.-0 1.001) • 
10 ıoo 4.000 • 

100 60 " 5.000 .. 
120 40 .. 4.800 " 
160 20 " s.:?OO .. 

DİKKAT: Hesaplnrındnkl paralar hir sene içinde ~~ 
liradan nşa~ı <IUşmiycnıere ikramiye çıktı~ı takdirde re 101 
fazlaslylc vcrllcceli:tir. Kuralar senede 4 defa: .1 E~tlı 
ı Btrincikt'ı.n11n, ı Mnrt \"e ı Haziran t:ırlhlcrinde ı;cloJece ·......................... El!:lm:ml .... ZL .. ~ 

------------
lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 

·y~· 

Maarif \•ckilligi köy öğretmen okullnn için nşnğıda cinsi ve rnl~:ıı"sıSO 
zıh bakır talumlan pazarlıkla. satın almacnktır. Tnhmln cdilC'n bC oıııcl ı 
lira ve teminatı (4'i71 liradır. lstckliler bu bakır takımlarına nit ş:ırtıı 
Maarif mildilrtuğU yardtrcktörlUğünde göreblllrler. 

()UrJllğlllldr 
Pazarlık 10 nisan 910 pcrşemb" gUnli sıınl 15 -Q,ıı Mo.ari! rntl 

toplanacak komisyon marlfctile yapılacağ"ı ıı~n olunur. (2u!l5) 
Pazarlık 10 nisan lO~O perşembe g(lnU saat 15 de ~larl! mUılllrlilğlindc 

toplanBca.k komisyon mıırlfctllc y:ıpılacağ't ila.n olunur. (26061 
J14ynnm clnııl llllktarı Jkhrrlnln flJntı Yek(ln 

Kunı, Lira 
Ae• :1 ç:ını:ı~ıı knz:ını ::o r;rıoo 1sorı 

Helftel 30 6850 liGS 

r .. •ır - , Dr. KEMAL OZSAN Çocuk llekımı . il 

Urolog Operatör Beyoğlu la· Dr. Ahmet Akkoyunlu 
tikini caddesi 380 numaralı fAk~lm • falımtıane Palas 1'o 4 
Ohanyan ııpartmanı Bursa Pa7.ardan maada ht>r ııün 
PA7.ı\n üstü. Tel: 4.1.2.35 ,aaı t~ den ~onra. l'elt>ftın ıuı•ı-

Bakır d!lz tabak 
Bakır çukur tabak 
Ba.kır maşraba 

l\llktnn 

'4000 adıo!. 

2000 

2000 .. 

nehrrlnln fiyatı 
Lira K. 

40 
40 
30 

)"ekOn 

l•el<{lll 

uı-s 
ı600 
soO 
750 

sıso 
YekCn ~5~5 ----•• ---


