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ıi d, .. ernıansızlıktan dolayı sürünüp durmuş ve sonun-
~ 1 °lnıüştü. 

dıJf ~i ~~~ ~urasmı bilen imparator ve imparatoriça mane
~ıtı k ışkence altında eziliyorlardı. Onun için Veliah
~'l Urtarılması hususunda yapılmadık tedavi şekli 

~llnııştı. 
• f ~~ ~lar bu azaptan ancak bir taraftan gelecek bir 

aı•':, Aııt~e ile kurtulabilecekleri kanaatinde idiler. işleri 
.b•' bİ1 ~ıp; ' yalvarmak olmuştu. Eğer bir muc1 ze sah!bi çı

gız 41 ''llda Çocuklarına kurtaracak olsa idi onu Büyük Alek~ 
let~of rııı tahtına bile oturtmağa razı idile. 

ıı•f~ l\tucize Sahibi Geliyor 
mP'' lıll (han dük Petro Nikolayeviçin karısı Karadağ Kra-

r tn k G d- M·ı· •teletill ~d~r ızı ran uşes .. • .. ıça, Rusya içinde seyahat 
efr likı ~en Prokofsko koyunde bütün köylülerin metet
etif ;"• gizli çıkıkçıyı hatırladı. 

u " d "k" k t . .. 1,,I ği il amın ı 1 sa a ınek ile bir dog· urmıyan eşe-
u _. · ~,11 · t" I . 1 ~ l d -• Atıf lı evıya ı e ı aç a ıgını işittiğini söyledi. 
rı r '1~nı b"" ··k d k ·~}' en, en uyu o torlara ve alimleı e yapılan 

,~ı }'-il~~ ve itibarla çıkıkçı celbedildi. Derhal hastawn 
~ol ~,bi • çı.ka~ıldı. Bu büyük bir ümitle beklenilen adam 
olf l>a" ~ P~Jmurde kıyafetli, sarhoş ve zampara bir köy 

p ... a111 ıdi. 

u V •ktile bu gibilcre o b · · 
··ıjr 11()ll ilı . A n eşıncı as>rda Fransada ve 

stı ~ il- tılale kadar ispanya vilayeti . d C h . 
., lltn k d d . . erın e, um urıyet 

~ate " a a ar u hızım köylerde de rast ı· . d" 
Plır ge ınır ı. 
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319 - Çoçuğunu ••••i

J•D kadıa ne kocaaını Ye ne 
tle eYiai sevebilir. 

320 - Çocuklarına ıef
kah elmıyan kadın Ye erkek-
ler armanlann vahıi hayvan
lanndan ıefkat ve mulıab
ltet derıi alıınlar. 

321 - Bir Kızılaya vere-
cejin para ile yizbinlerce düı
kiln& ıe•indirecek ve bir 
iyilik Ye tefkat hazineıine 
ıen de bir damla akıtmıt 
el ursun .. 

322 - Knçllk ve tecrü· 
beıiz bayan, o rençle eğlen
mek Yar, evlenmek yok, ona 
ıare gözllnüzil açınız ki ıo
auada başınızı taılara vur
•ı7uınız. 

323 - Ne aiutoı böceği 
kadar dlltinceaiz ve ne de 
karınca kadar lıaıis ve mer
hamebiz olunuz. 

324 - Daldn dala uçan 
katta•, çiçekten çiçeie ko
nan kelebekten farklı değil
ıin. Y ahuı onlar uçarken 
rıda, fakat ıen ıeYda arı
yer1un. 

325 - Bir kadın için en 
biyllk ıukut, kendisini zerre 
kadar litemiyen bir erkeğe 
••eallat olmuıdır. 

32' - Sana bir çiçek ve
readen btltia çiçek bahçe
ıini ilteme, sonra o çiçek
ten de mahrum kahr11n. 

327 - Bu zamanda da ka· 
dıaları ı6zle kafeıe sokarım 

hulyuma -düten erkek ka
panda yakalanmap müıteid 
acamı bir kUfln baıka bir 
ıey detildir. 

328 - Dtlfmek, etrafı 
ılrmemektir derler. Yaptı
j1n itten ibret alırsan yapa
cağın itte, düımeyeceksin 
demektir. 

329 - Baz llzerinde yazı 
yazan dostlardan kendini 
•lııa. 

(Devamı var) 

__ ..... .__ __ 
Norveç, Almanylt ile ln

giltere arasında ıon Yabyi 
münasebetile pek •kıt•tbir 
vaziyette bulunuyor: 

Şimali Anupada lakaadi
navyanın bir devletini teıkil 
eden Norveç, 1915 de lı
veçten ayrılmıı müttakil bir 
krallık haline gelmiıtir. Me· 
sahaaı 322,000 kilometre mu· 
rabbaıdır, nüfusu 2,643,000 
kiti ir. Merkezi Oslodur. 

Norveç, dağlık ve orman
lık bir memlekettir. Sahilleri 
tentene gibi, girintili çıkın· 
tıhdır; fyordlarla ve adalarla 
doludur. Bu coğrafi vaziyet 
babkçıhğın ve genıiciliiin 
inkişafına sebeb olnıuttur. 

Norveç, Kriıtiyanya, Ber· 
gen ve Trondhjem limanla-

lrından bilhassa tahta ve 
maden ihraç eder. Meıııle· 
ketin halkı sıhhatli ve faal
dir. iktisada riayetkirdır ve 
pek münevverdir. 

*** 
İsveç ve Norveçin tarihi, 

Normanlann seferlerile bat· 
)ar. Şimalin korunları Av· 1 
rupada böylelikle tanınmıı· 
tar. Finler Ye Llpenlar İa· 
kandiaavyaya Raıyadaa, 
Svaer'ler Daaimarkadan l'el;. 
mişlerdir. Hıriıtiyanhk Nor
veçe birinci Alof zamanın

da 995 • lOIO ıenelerinde
girdi ve birçok kanlı çar
pışmalardan sonra orada 
yer etti. 

1311 senesinde, Norveç 
tahtı F olkungs hanedanına 

geçti. 1251 den 1365 yılıua 
hadar mevcudiyet röıteren 
bu siiliıe Norveç tahtını it· 
gal etmeden evvel laveçte 
lıaühümran bulunuyordu. 13'7 
de Norveç, Calmar ittihadı
na geçti. lsveç, Norveç ve 
Danimarka böylelikle bir· 
leşmit oldu. 

ittihadın bozulmaıından 
sonra Norveç alelide bir 
Danimarka eyaleti halini al· 

t dı. Fakat uilzadeler mec: 

l liıi ile krallık unvanı bakı 
kaldı. 1814 yılına kadar 
Norveçin tarihi Danimarka· 

1 
nınkile birlikte seyreder. 
Norveç 1814 de IHeçle bir-

i leşti Ye 1ulıarıda -.öylediği· 

1 
miı gibi 1905 de mtlstakil 
1'rallık halini aldı. 

................. :ısı::..~ 

ELHAMRA Sinemasında 
Bir akik,hk ıuıfı J.Iİl:Üaden intizamlı ve mesud yuvasını 

yıkaa zavallı bir balfanım hazin macerası 

T&ıok Ahnesiaia Türk sinemaalığının ve filimciliğinin 
kıy.tli~ . .u,. v ) M h • t• Baırolünü 
a.ıwı.~-~ugru u sın ın r·r~ttığı 

aeaeain ea ••a&&am v.e muhteşem Türk fılmı 

ŞEH~T KUJ{BANJ DilC:uerde 

CAtlIDE-'-NECLA-FERDI TA YFUR-SAIT-NEVIN 
SUA Vl-GOLSEREN 

Almanya ya fazla petrol 
verilmiyecek 

iükreş (Radyo) - Almanyanın Romanyachn fazla mik
darda ~ petrol satın alması talebi rededildi. 

~~~~~ ...... ~~~~~ 
Develi F eliket 
Mıntakasında~ 

Ankara 22 - Bugün saat 
9 dan itibaren Aakarada 
kıu f aıılalarla ltirbirini ta
kip eden yer sa11ınhlan 
oldu. Saat 4,22 deki sarsıntı 
çok tiddetJi idi. 

Ank1ra - Develi felaket 
mıntakasında Kayseri valisi 
tayyare ile bir istikşaf yap · 
mııtır. Develi kazuı ve kir
lerinde yer ıarsıntısının tah· 
ribatı tesbit edilmittir. 

Prevant~ryom'• ıBn-
tlerlle.c p•r••ız rettıı 

t•l•b• 
Paraıız yatılı 

11
talebenin 

bastalıklannın pek ileri Mt' 
~uruma fh'cliltte• annr pre~ 
Yantorycs.-. l'lnderilctiltferl 
anlatılmıtbr. Paraıaw 1*111 
talebeaia mektep doktorları 
vaııtaıiyle ııkı muayeae,. 
tabi ta alarak prevant...,.._ 
ma gönderilmeıi icap eden
ler bulunursa bunların der· 
hal ve talebenin arzusuna 

Türk Parası 
KIYMETiNi KORUMA 
KARARMAMESINDE 

DEKIŞIKLIK 
icra Vekilleri Heyeti TO.rk 

parası kıymetini koruma hak
kındP.ki ·12~numaralı karar
namenin 9 uncu maddesi 
sonuna bir fıkra eklenmeıini 
kabul etmiştir. 

Yeni kararname Maliye 
vekiletince alakadarlara gön
derilmiştir. Fıkra ıudur: 

"Bu avanslardan aramızda 
ticaret ve tediye aulaıması 
bulunmayan memleketlerde 
açılmış olanlara taallik eden 
maUa. ın ithalini müteakip 
döYizlmisadeleri avansın a-
çıldıtı tarihteki uıule ıöre 
verilip avans kiitadı ile it-
~al arasındaki kambiyo~nok
taıından ittihaz olanacak 
mukarrerat meskiir ••anıla
rın taalluk ettiği malların 

bedeline teşmil edilmez." 

bakılmıyarak preYanıoryoma 
gönderilmesi alakalılara bil
dirilmiştir. 

lzmir Muhasebei Husasiye 
Müdürliiğünden : 

idaremize mukten 64 kalem def atir ve evrakı matbua 
miinakasası on beı gBn milddetle temdit edilmiıtir. 

1 - Muhammen bedeli 4000 liradır. 
2 - Muvakkat teminatı 300 liradır. 
3 - ihale güqil l·Mart-940 tarihine miludif Perıembe 

gllntldllr. 
Talipleıin numuııe ve ıartnamesini görmek ilzere her 

gün muhaaebei hususiye idaresine Ye pey siirmek istiyen
lerin de ihale gilntl saat ] O da Viliyet daimi encllmenine 
müracaatları. (592) 

Viliyei Daimi Encümeninden: 
Nafia dairaine muktezi olup satın alınacak olan aıaiıda 

cins ve miktar ve muhammen bedelitı yazıb yol alit ve 
edevatı ayrı •yrı olarak 15 gün mlldle açık eksiltmeye ko
nulduğundan isteklilerin Nafiadaki ıartnamesiai tetkik ede· 
rek 2490 nyılı yua hllkümlerine ıöre hazırlayacaklan te-
minatlarile birlikte 4 Mart 940 Pazarteıi ıaat 11 de Daimi 
Encllmene başvurmaları. 
Nev'i Adedi Muhammen Nev'i Adedi Muhammen 

Bedeli Bedeli 
················. ........... ........... .................... . ........... ·······'···· 
Kaima 500 750 kazma ve ça- 800 120 

pa ıapı 
800 560 ktırek, yaba 1000 150 

tırmık sapı 

Ke er 50 32,50 varyoz sapı 1so 22,50 
Ko a 100 70 Çekiç sapı 500 75 
Çapa 108 90 keser sapı so • 7,50 .......... 

375 
Balta so 75 
Tahra 100 70 El arabası 50 350 
Çadır feneri 50 40 
Destere 25 20 

kilo 
ip 10 35 ................ 

1742 so 
(532) 

Milli P.iyAn~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kİ§e.•inden Alımz 
Ç(»nit apu ?oHı merkui karp11 No. 864 Huu Tabibi Ôaclu Telefoa 1497 

Ali Karaca, selibiyetle Foça Flnlerln TUrkoloJly• 
kazası Sorgu hikimliiine Hlzmetlerl 
tayin edilmiştir. YAZAN: ..... 

Urla kazasının Özbek köyil -36-
öintmeni Bn. Saadet Yazıcı Bunun oğlu Kai Donaer 
Izmir Gazi ilk okulu öğret- de türkolojiye çahımıl olup 
menliğine tayin edilmiştir. bir Ağırıak kitabeıinin ili• 

lzmir kız öğretmen okulu Alemine tanıblmaıı huıuıuD· 
1938 • 39 yılı mezunların- da mllhim hizmette bulun• 
dan Bn. Meliha Ôzyürek 
Maarıf Vekaletince lzmir 
viliyeti emrine verilmiıtir. ---·· .. ---

Ka.planlar 
Çoialdı 

Son zamanda Kuşadası 
kazası dahilindeki dağlarda 
kaplanlar artmışbr. Her yıl 
bir iki yerde göriilen kap· 
lanlar, bu yıl daha çok gö· 
rlilmilftür. --·· .. --
zabıta haberleri 
Kemer Halkapınar iplik 

fabrikasında: Mehmet oğlu 
Osman ve Bekir eğlu Halim, 
hir kadın meselesinden bir
birlerini bıçakla yaraladılda
larından yakalanmış v~ ber
ikiai tedaviJeri için hasta
neye gönderilmiı ve yaraları 
hafif olduğu anlaıılmııtır. 

§ lkiçeşmelik kabakçı so
kağında Halil cığl• Akif, 
Ahmet kızı 61 yatında Ha
tice ve Yusuf oğlu Ahmet, 
aralarında çıkan kavga so
nunda l>ir birlerini taşla yü
zünden hafif surette yara
ladıklarından yakalanmış
lardır. 

§ Alıancak Şebitler cad
desinde Osman oğla Mus
tafa palamut fabrikasında 

5 çuval çaldığından çuvallar 
ile birlikte yakalanmıttır. 

Sovyet - Fin 
Harbi 

[Baıtaraf 1 inci sayfalla) 
bilylik topçu kuvvetleri ve 
tayyarelerin iştirakiyle yap
tıklan taarruz Kızıllar için 
bir imha harbi olmuştur, Cie
nilebilir. 

muştur. 

Finlerin en büyük ilimle
rinden birisi de Setiti'dir. 
ilim sahasında en ylkıek 
dereceye çıkan Setlli, ıiya· 
set ıahaıında en bilyllk me,.. 
tebeye vasıl olmuıtur. 

Bir Cuvaı luıatçeıi vtlc•· 
da getirmiş olan Paaıon•• 
de türkoloji sahasında de• 
ğerli eserler yazmıtbr. 

Mordvin dilindeki Ttırkçe 
kelimeleri tetkik eden ita 
değerli ilim, bir de Tatar 
ıarkıları adile Tatarlar ara
sında topladıiı ıarkıları ner 
retmiştir. 

Bugiln Finlindiyanıa eD 
büyük orienialisti Ramıtedt 
dir. Bu muhterem ilim Mo· 
gol dili sahasında hemell 
bübin dünyada biricik olup 
kendisinin bu sahada birçek 
neıriyatı vardır. Son zama•· 
da bir de morolcanın bir 
lehçesi olan kalmllkç•aid 
biiyük bir l6ratini vlcucle 
getirmittir. 

Mogalcada bu kadar mi· 
him eser yazan Ramıte~t 
tilrkoloji için de mlhim .bır 
keşif olan iki Uyrur kıta· 
besi bulmuı ve bunları mll
kemmel bir ıurette nef"' 

H. N. Ork•• 
(Sonu 1ann) 

KültÜrR'iirk 
Sinemasında 
Mevıimin en büyO.k 2 fı1-

mini takdim ediyor: 
CEZAlR SEVDALARI 

Dibi artiıt bilyilk aan'atldt 
CHARLES BOYER 

ibda ettiği rollerle bitil' 
dünyaya yüksek bir eıet 

1 vermiştir. uf 
Ayrıca: 4 PARMAKLI CAS 

Alman imparatoru Rua Çarını Naaıl Aldattı? -~ 

Papasın Adı ve Sanı 
Bu papasın adı Grigor Eftimoviç Raıpotindir . .Sil 

süflü adamın fevkalide bir husayı haiz olduğu ıa' 
olmuıtu. . • -h 

Uzun boylu birbirine kanımış uzun ve kırh ıay. 
bu adamın peygamber vari bir ıakalı ve uyuıturucf 
gözleri vardı. . . 

Bu gözlerden biri bir haıtalık dolayısıle mih•I". 
rinden oynamıı ve sarımtırak bir reak almııb. Sat" 
tanda av köpeği derisinden bir de kilrk taııyordu. 

• 1 • • • ar~ Papas Veliahdın yanına grrınce göz erını ımp-" 
tor ve imparatoriçeye dikti. Sakat gözile kork 
bir hal almıştı. Kendini taktim etti : .,, 

- Ben Allahın resuli Grigori, sizin oğlanuzuu t 
davisi için AHah tarafından gönderildım. Likia ~ 
dıcı"ıD hoıuna gitmiyen hlÇbit hareketle ltattıla 
malıyım. k , -" 

Büyiik Rasyaoın mağrur imparatoru bu at i e., 
karıısmda batını zahidane eğdi, her emre liazır 
duğvnu mırıldandı. . ~ 

Grigori imparatorun arkaıında duran bır genç 1 
vere hitap ederek ı 

- Evlit, dedi, emrediyorum! imparatorun aile 
radının hepsi timdi burada toplansınlar! ~ 

Yav"r imparatora baktı. O aa ne yapacağıaı " 
lemiyordu. Yll•ere batı ile bir itarette bulunda. 
dakika IOnra ıara)'ID içindeki prentler, pre•• 


