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HALKIN GÖZÜ 
~.;r Norveçe ask r ihracına hazırlanıyor ar (va~=~~~:c0) 

f:iALKIN KULAG! 

tiALKIN DiLi -Sene 1 O - No. 3483 -- Yazı isleri telefonu: 20203 ÇARŞAMBA 10 NİSAN 1940 İdare işleri telefonu: 20203 :Fi.atı S Ku.ru.ı 

iitteli lerle limanlar arasında 

Vekayi, kısaca 
şöyle 

c eyan etti : 

O.:ı1o'd:ı.kl Alman sef1r1 har1clye na. 
zırını ziyaret ederek Bel"l.nin ültima
tomunu t.evdı ettı. Bunda Alman or_ 
clusuııun Norveç kara sularına ma.yn 
döken mu11tc!ikler1n taarrulla ıına 
karşı Noıveç1 himayesi altına aldı~ı, 
binaenaleyh ~gal hareketlerine m tL 
ntanrı'l t od.llm.emesi lfizım geldiği bll
d1ril1yordu. Norveç ka.'blooal derba.1 
t<>r>lnndı ve ültimatomun reddine lı:a_ 
rar vıır<ll. Bu sırada Norveçln ha rlc_ 
le olın telgraf ve telefon muhabern
tı ke.!llm1ş bulunuyordu. . c EWE"LKİ GEC.E. 

: . :ı~ 
Almnn donnkuna.sı Nd-veo s::ı.bllle. 

rtnde Mgnr! yedi noktada birden ih. 
rac harrket1ne bıı.şlıı.dı. Norveç kuv
Vetıer! mukavemet ettller. Bu suretle 
t;cırveqb Almanya ha:rb hn.llne girmiş 
Cldutnr. N :rv-eçte umum1 seferberUk 
ln l 1. 

l<OJ>eııhag'dakl Alman sefiri hnrl. 
clye nazırını Ziyaret ederek Norveçe 
Verilen ült matomun aynlni tevdi et. 
1 l'lanlma.ı:1m, ültimatomu kabule ve 
boYtın eğrneğe karar verdi. 

·t: E~ 
Almar ordusu karnd:ın, denizden 

nanımP..rkayı işgale başladı. Bu iş -
Cal Rmeliyesi hiçbir mukavemete ras. 
.ı.rnadı v-e kuıa btr za.mıı.n zarfında 

bitti. 

OeJN 
- ıu ık 

- _J ... ı.. ı •::-.., J,,L. 
l,ıl _.. [, iL L eıL 

d Pa te Fran'1.z .başvektu, Lor.dra. 
tıa ingı.ız hariciye nazırı Norveç se. 
z/lertnı kabul ederek mütte!ik}erın 
n orveçt' ;w.ırduna kcJ;ac ıı klarını, bu
cıırun l<;ln harekete geçtlkkrlnt :blL 

diler. 

İngmz başvekili A\'am Kamarnsın_ 
:~ vnzı.yctı anlattı, İngiliz donnnma
bU ın hareket halinde bulundu~unu 
re d1r<11. Frarunz b:ı.şveklll ile harbi • 
ıtkı-e n~tın Londra:ya geldiler, nı ütte_ 
z:ı.ın r.n harb konseyi toplandı Ayni 
la andn Norveç sularında Alnııı.nlnr
bUyulnliLt<ıtlklerln kuvvetleri nrr.sında 
"er k deniz ve hava muharebeleri 

eyaıı ctme~e başladı. 

VAZÖV~T 
Yazan: Emekli general E. Erkilet 

(Yaıısı 8 inci sayfada) 
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Almanlar iki İngiliz saffı harb gemisi ile iki ağır 
kruvazörün hasara uğratıldığını iddia ediyorlar 
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diln ö(jl eden akşam geç vahte kadar 

siirell d~nlz muharebetılnln 11eti celerl lıalı
kındaht A lman iddialarını tehztb ediyor 
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Paris, 9 - Müttefik donanmnlarla Al- yunda bir Alma•y kruvazörü b~tmlnuş- ltr-==:::::====T 
man donanması arasında ha' en Norveçin tır. 

garb sahilinde muhtelif noktalarda deniz Almanl8rın iddialan 
muharebclerl vulrubulduğu bildirilrnek-ı Berlin, 9 (A.A.) _ Alınan başkuman
tedir. Hnrektıt brtınalı bir havada ecre- danlığı tebliğ ediyor: 
yan etmektedir. Bu.gün öğleden ronra Danimarka ve 

Bir A lma n kruvazörünün Norveçten pek büyük Alınan kuvvetler i 
bathğı rivayeti İngiliz donanmasına karşı hareket etmit-

Pnris, 9 (A.A.) - Parise gelen bir ha- tir. Şimal denizinin §im.al mıntakasındı 
bere göl'e müttefik ve Alırum filoları a- düşman saff.ı harb zırhlıları, ağır ve ha-
rasında bir çaıpışma olmuo ve Oslo ko- (Devanu 8 inci sayfada) 

? • 
Parisle Londrada neşredilen resmi tebliğler, yüksek 
harb ko:ıseyinin içtimaı ve Çemberlayn'in beyanatı 

Londra, 9 - Royter ajansı blld.ir iyor: bütün askeri ve bahri tedbirleri almıştır. 
Harlı?iye nezareti aşağıdaki resmt teb- Müttefiklerin bu kararı , Londra ve 

Jiği ne~retmiJtlr: Paristeki Norveç elçilerine blldirilınıştir. 
İngiltere ve Fransa hükfunetleri Nor- Paris, 9 (A.A.) - Milttefiklerin Nor-

veçe derhal bütün yardımlarda bulunma- veçe trun yardımda bulunmak hususun
ğa karar vermişlerdir. daki kararlan hakkında Londrada neşre

İnğiliz hükfuneti, Fransa hilkfunettle dilen tebliğin ;})ir ayni öğleden sonra 
mutabık olarak, bu hususta icab eden (Devrunı 3 üncil sayfndn ) 

C . i 1 
sefi · o otof 
s t g··rüştü 

manyanın arel<elini tasvib adi or 

) '''ALMAN YA 
Norı:cç ı•e Danimarkanın ne 'ekilde isti 14 o1unduklarını gösterir harita (Ok 
i§aretleri asker ihraç olu.nan nokralarla Alman ordusunun Dani11uu·kada karadan 

yürilyilş istikam etini gl>sterrııcktedir) 

A 

ae 1 
Almanya, Norveçin merkezi Os oda 

kuk a bir hiikfırne·t kurdu 
Berlin, 9 (A.A.) - Alın.an radyosunun Garıb devletlerinin Danimarka.ya ve 

husus! emisyonu: Norveçe karşı yaptıklan hareket llzeri-
Moskova, 9 (A.A.) - D. N. B. 1 Mackensen, bu sabah B. Mussoliniyi z:i- Alman ordusu başkumandanlığı blldi- ne Alman ordusu, Danimarka ve Norvc--
Alınan elçisi bugün Molotofla dört sn- ynret etmiştir. Bu ziyaretin sebebi, Al- İ-iyor: CDevamı 8 inci sayfada) 

at silren bir mülakat yapmıştır. manyanın İskandinav memleketlerine 
Sovyetlcr Birliği İskandinavya işlerine karşı girişm~ olduğu hareket hakkında 

kanşmıyacaktır. Duçeye malfunat vermek olduğu tahmin 
Londra 9 (A.A.) - SalAhiycttar Sov- edilmektedir. 

yet mehafili;,f~ Rusyanıi,~·rskandinavya- Fon °Mackcnsen, Kont Ciano ile de g~ 
da cereyan etnı'Skt~...,;o1ap h~ıtiselere mut- rU§müştür. . , 
lak surette bigane 'l<almak ~savvurunda İtalyan gazeteleri, Almanyanın milda-
bulunduğu ~yan edilmektedır. halesine .mütealllk haberlere ıiltunların--

ita'"ıy.a ne ya_pacak ? da çok mühim bir mevki vermekte ve bu 
Roma, 9 (A.A.) _:""Alınan sefiri Fon (Devamı 3 üncü sayfada) 

bükiim • 
ı man 
rdi • 

Isveçe de nota v 
Londra, 9 

bildiriliyor: 

------------------~~ 
(Husus!) - Stokhoımdan kalada toplantıdan evvel. Alman sefiri 

İsveç hariciye nazırını ziyaret e~. 
Bugün İsveç kabine.sinin yaptığı tev- (DcYamı 8 ind sayfada) 
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Z Sayfa 

Hergün 

şfnden dtiş(lnmemiş ve en küçük tefer -
:ıilatına vanneıya kadar muhtemel bir 
Alınan işgalJntn mukabil tedbirlerini ta-

* 
Savyet Rusya Fin1A.ndiya macer:ısmı 

kendi hesnblna i)i bir neticeye bağla -
dıktan sonra kabuğuna çekildi, arrusu ve 

menfaati bitaraf kalmaktır, gibi görünür. 
Nitekim Molotof Yolda~ söylediği son 
nutulttn çok ölçülü bir lisan kullanmış. 
OOlnıd:m doğruya Almanva lehinde bir 
vaziyet ahmya Hlzum g~rmiyerek bu 
muharebeyi iki empervallst grup arası!l

da yapılmakta olan bir milcadeıe addet
mlşti. Fakat Norveç ile İsveç iki muha -

flON POSTA 'isan 10 

= Söze degil, fiile ehemmiyet 'C:erznız .. 
Sözün kısası R r 

En f az.'a para icaz ınan 
soytarı 

cSoytan> deyip geçeriz. Fakat soyta
rılığın bir san'at oldu~ ve bütün dünya 
sirklerinde yetifmit .oytarılar arasında 
1erveti milyona varmış san'atkArlar bu

TAKViM 

lunduğunu d~nmemifizdir. 

İfte size bir :f.panyol aoy~mdan 
bahsedecettz ki, bu adam haftada bizim 

Re•mi .. ne 
1856 -Mart 
~ 

NİSAN 

10 
Rumi .... 

1940 

paramızla 54,000 lira Ilcazanmaktadır. ÇARŞAMBA 
Carb Rivels adını tafıyan bu soytarı ıim-

Arab 9eDe 

• Sıl -Kıı•ııa 
15~ -

............................................................ -
Tramvay idaresi memurları 

bareme tabi 
Bu yol, binlerce ıene evvel Britanya Anknrn 9 (Hususi) _ İstanbul Trnmvaf 

adaları Avrupa fle birle§lk iken, cedleri- ldarcsı memurlarının bareme ıntıbak ce~ 
nin an'anevi yoludur ve balıklar, bu yo- velı He~·ctı Vekıleden çıktı. 

lu. iru;iyakf olarak takib etmektedirler. 
Deniz bal~ılığı ile meşgul olan Erzurum hattma aid albümler 

eF:raruız ibüroeıu-. na mensub Allmler, İn- Ankara 9 (Huaust> - Nafıa Veklleti Et.
gilterenin dalına bayle ada halinde bu- .zuıum hat.tının lfletıneğe açılması hatıra" 
lunmadığını Jsbat etmişlerdir. olarak albümler yaptırml.§tır. Albftmlerclıf 

hattın .muhtrlıt manzaraları, ınşa aatha ., 
!ar~ merasımde söylenen nutuklar vardır. 

ai İngilterede çalıpnaktadır. Yaptığı o- GÜNEŞ Rebiü.evvel iMSAK Şaheserle, hangi 
rib tarafın biri tarafından işgal ~'1ilirse, "· ı>. !:> D 

yun, hepimizin bildiği Şarloyu, trapez ü- · · ya~ta yazılır? b lık fi ı 
mücadele sahll81 yavaş yavaş buzlu de - zerinde taklld etmektir. & 84 2 8 4ô ., Et \ e a Jıa~~::ıtışecekat arı da 
nizle Baltık denizine doğru. ge~işllv~cek Kend1ai gayet iyi bir akrobat olduğu 10 '2 9 08 Bir Amerikalı tetkilrçinin ifadesine gö-
olursa Sovyet Rusyanın vazıyetı de~ışe - için Şarlo kıyafetinde ipler ve teller U- ı--T--t---ır--ıı--A_k,_ı•_m-ıı-Y-•,....t._• -ıı re, ekser edebl phe.serler, 4ll yapru bııl- Sebze halinde satılan meyva ve sc 
bilir. Fa.kat hangi istikamete? Unutmı - zerinde gösterdiği tehİikeli cambazlıklar s. D. s. D. ~ kimleler tarafından ortaya konu- zelerin toptan sa~ f ntlnnnın gazetele. 
yalım ki, garb Aleminde kfiçilk bir ckal- en yüksek bir ücret mukabilinde dahi ol~ 18 '2 20 1'7 yormlJi .• Bu bakımdan bir muharrir en ilanındanberi halkın fiatları muka)' si 
liyet tefk11 eı.e dahi, Rnsyanın demok - sa akın akın ahaliyi kendisini .eyrettir- ı.ı - ı 86 lyi kitabını 37 ile 42 yq nrasında yaza- imkAnlarını bulduğu ve ııldı~ı mala b --> 
rast cephesine çekllmec;inin mümkün ola 'ğ koşturmaktadı; l!:aıı=:::i::ıı::ı...::ı:::miiz:::::::::ıiıı-===--=-ılİl:ll=-im::d bilir• diyorlar. göre fiat takdir ettiği sapılan tettdk er-
bileceğint- elAn inananlar vardır. Bu fi- ~me==e=======·=======================;;:==============~~ den anlaşılmıştır. 
kirde bulunanlann ufukta gördükleri ih- " Halka faydaLı olacağı ~phesiz g ri.ı * 
timal tahakkuk edecek olursa muhare - 1 S T E R J N A N, 1 S T E R 1 N A N M A t len bu şeklin diğer gıda ve zarur: ihti • 
benin nisbeten kısa bir zamanda bitme- yac maddelerine de teşmili düc:iinülm 10' 
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sini lbeklivebilirfz, aksi halde sahasını er Beyoğlu kaymakamlığı 66 tane içkili lokantayı tetkik et- ı sayıjı 22, etmiyenlerlnki 44 dür. X<ıçllk ı.r hesab yapınız: tedir. İlk olarak ayni seklldr.: mezb:ıha • ır 
geç büsbütün gen4Jeteceği muhakkaktır. miş, bunlardan belediye nizamnamelerine riayet edenlerin Söz dinliyenlerin nisbeti üçte birdir. daki et ve balık.hanedeki balık ımbş.a ,_ O O 

Dünyanın üzerlne ~en kara bulut git- 1 S T E R I N A N, i S T E R İ N A N M A I rının toptan fiatlarından mustehlik ~ar 
ti.kcA kararmaktadır. berdar edilecek ve yavaş yavaş bu bır 

maddelere teşmil olunacaktır. 
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Müttefikler Norveçe asker 
ihracına hazırlanıyorlar 

Ticaret Vekili 
Ankaraya döndü 

Sayfa 3 

8 Şimalde başlıyan 
geni hareketler 

E 
İhracatımız arttı, ithalatı· 
mız normal ş kle r irdi - ı Ya7~U' SPHm Jl ..... ,., T.'me• 

Şehrımızde bulunan Tıcaret Vekıh Naz.. 
mı Topçı;oğlıı dün sabah refakatinde Ti.ırk G iınun en mi.ıhim siyasi ve ask"r1 ha_ 

• Petrol Ş!rketi mudürü Sedad olduğu halde dl~~c:tııın Almanya tarafından Dan1. 

lllg·ı· t 1 . B ı· d k. Al d ..... .., bombard•man ıÇuoukluy .. giderek Kanlıca ve Çubuklu ara- m rkıı. ve Norveç topraklarına karşı evvel-
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i iZ ayyar~ erı ~rgen ımanın a 1 __ man on nm .:S!nl • ~~~~!!ı:ıczör~~:~;ttan devır aıınan gali:~ s{aÜb;:"J::ı~~:::u~~1a~ean~~:k~r:~~~: 
ettller Bir Alman kruvazoru hasara ugralıldı Vekil, tanklnnn bulunduğu mıntakada ya_ dan A!manyanın bazı İskandinavya llınıı.n. 

• pılması lılzım gelen toprakaltı tesl.9atı hak.. ı larlle cılan mm·asalasını kesmek maksadlle 
kında teknisyenlerin verdlği izahatı dinle - Norveç kaı a sularında vucude g~•.!rllen 

londra 10 (H ") _ n· t f- · rilmemekle beraber Alman donan -ı dan veı·:len bir habere göre, halen m~ ve_ b:.ıractakl tesisatın genişletilmesi haltı mayo tP.rlaları, esasen, böyle bir ınukabe. 
tan .. . uıuıı ır. ara .! .. .. .. , . h'' kındakı proje!E:rı tetkik etmiştir. Yent teal- 1 leyi tntnç edebllecek mahiyette idi. Ni!eki:n 

nıuttefık donanmaları Norveç maımın kapana duturulmuş oldu - Hamar a nakletmıt olan Norveç u- ~at•n memleketin petrol ve benzin s• ..ıkhrı , 
larb h ·ıı . . . .. . .. · - duı.kt.i yn •mızda da bu kavi ihtimale l~:ıret •1 la. ı erınde Alman donanma- ğuna hükmedılmektedır. kumetı, Almanlarla muzakereye n.ı lstiao edecek vüs•atte olması l\ızunılu g0- ederek bu halir. cereyan etmekte olan ,,ıırbl 
•ı e Çarpı•ı k d' v t ft J M'' f'kl • d b' 1 rilln•ektedlı. ! . i 11rn· 3' r en, ıger ara an n - utte ı enn onanması ır ta - girİ§mek üzere bir heyet teıkil et _ ö . 1reni b r ~ath:ıyıı mtıkal ettlrdiğ nı ve şlma-
• ız bava kuvvetleru de faali ele · · · • V• ğledcn sourr. Mıntnka Ticaret Mudürlu.ıu AHupn.d'l vazıyetın lhtllflt tehlikesi ar_ 
lreçerek B 'd b I Al Y raftan Alm~n harb gemılerını takıb megı kararlaıtırmıthr. ı:une relen Nazmı Topçuoğlu burada kendl. z tn ekw ldı ğ nu ka. det.mı tik. Tahmini 
barb ' . er~en e u un~n man ederken, dıger taraftan Norveç sa- • • sini zlya,.ete gelen ve ~ehrlmlzin !ktısndt ve e ' 0 u . Y ş , -
l. Beınılenni muvaffakıyetle bom L·ıı . ih h k . k Bu haber baıka hıç bır memba - ticari mües.c;eselerlnın mümessıllerını kabul mi in uzeılnden yırml dgrt saatlik dahi bir 
.,.rdınıan etmı'•lerdir ııl erıne raç are eti yapma d t 'd d'I . t' B'IAk• et.mış , e he,. bınle ayrı ayrı görüşmüştl\r. zaman reçmeden bu ihtilat \Ukubuldu. Al. 

B. 3' • • kA la d h 1 k d an eyı e ı memış ır. ı a ıs, . k 1 ır Alnıan kruvazörüne tam İsa- ım an rını a azır ama ta ır. .. A • • •• • Bu mevanc!a Amerıkan ticaret a ~e.sı v.ıs- nı ı~ lı.ıl<fımPt1, Isk::uıdlnavya ara su arın-
Let vak' l kru ijr ğ N i u o r k t Norveç hükumet'ının muıtevhye kar ter Tavlor•J vumurta ihracatçılar m ıme!l~t da IngJiz 'iie Fransız donanmalarının haki-
l'ette ..: O mu~ Ve Vaz a ır SU• orveç L me 1 mu aveme 8 fi kuvvetli biı- mukavemet göster • Jlnl, ta.kas l!mited şirketi müdürlerınden K~: ml'iict tes1 et.:nell:.iı e 'akit bırakmadan 

)) • &ara ugramııtr. karar Verdi . "' mll Kıbml!Vl Zlngal şlrketı rniıdürii Tev - dern l h r kc e geç-ti. Bir tnr • an kıt a\1 
1' enız muharebesinin inkitafı mek azmınde oldugu resmen bildi • tik Aıııı rnüteakıben kendlslle göruı;en ga_ Danıml\r:avı I.stlla ederken, rli er ı.arnrtan 
~a henüz hiç bir tafa~lat ve- Londra 10 (Huauıi) - Stokholm r"lmiıtir. zetccılt:-re Vekıl İstanbuldaki tet.kıklerı ve d.ı. deniz yo1ile Danimarka adal rını i '"'.ll 

• rnem.ekPtıpı zın tıcarl ışlerl hakkında şu be_ et ı. Ayni zamanda kuvveti! bir donanma • 

lzm·ır·ın b·rço" mahal1 eler·ın·ı SUiar 1 . Müttefikler nasıl yan~tt~,1~~~n~~~t~~ndllrnt ~!satını g~z _ ~~ıın,:crh~h~n:~;"~ :;:~y::~~~:~~~~~= 
1 İ\ 8 h k ., ? dlnı Qo"t mükemmel buldum. Memleket ye. ıere teşebbus ederken. eSbabı mucibe olarak 

kap'ad] şeh'ırde 14 ev tahı·ıye edild'ı are ete geçti er 1 ~~::~in~:C~:e~1!~~~ş~:ha~~n~~1~~~~:z~ :~;c:ı~;;ıcie~ı ~~~~~ğ\~~aıS:~~~~: ~~~k:'m: 
~ I (Ba$tRralı 1 inci sayfada) de e .. k!. sıkıntı kalmadı Ha.rb ekonomisi 1 - , yr,I esb' bı mueıbe !le alftkndar lk! d~vle e 

J Fransız hükıimcti tarafından da ne~re- ç!n"e yü ele 6a ihracat yaptığımız bir ınem. nuracaut edtre:.. bu hareketleri dUşmar.lık 

~uların istilasına maruz kalan Karacabey 
köylerine sandallar gönderildi 

dilmiştir. 'lekctı koybedlnce onu bir anda bı!Uı ti et - m tıasın:ı alm:ı.ınalnrını l'a.pılan askeri hn-
.. . . mek knhll oll\mazdı. 1940 sene~t ilk 3 a:vın- o. ., .' t . lı1 

Mutt"fıklcrın harb konseyi toplandı d 11 t dl,. 1 1h rekl\tın kencU.erlni müt et'ikle~e karşı -
1 a ır'lc:ı ımız ıı.er .sene ere nazaran ra. ld 11 , bildi ı .. •ır 0 rlmarka ta 

Londra, 9 (Hususi) - Müttefiklerın 1 1'atın en aZRmt haddine çıkmıştır. t h:ılft. ~ ma.ye 0 u un' rm'"i • 
yüksek harb konseyi, Danimaı ka ve Nnr- tımız da normal şekline girmektedir. r fu d_a'l bu h~~m.sta h;rhangl blr recıksl -

t · veçin Alına f . . • Vrkll doğruca Haydarpaşaya geçın!.f ve yon go.SV.-rl medığine ba..:ılirsa, bu de. ıetın, 
ım r 9 (Hususi l - 52 saattenberi rcs, Gediz ve Bakırçav sularının yük - üt l . nya_ tara ından ıstılasından bu ak. amkl trenle Ankarava hareket etm•· emrıvnkii ~a.bul ed.,rek h dls"lc n !uk a -
1 • im eve l•d vazı ı· t tk'k t k .. • '"r ız d vam eden ya&murla:rı.11 İz-,se dil{i bildirilmektedır. b .. . 

1 
ye 1 e ı e mc . uzere, Ur. tın~ intizar edEceğl sanılablllr. Norveçm va. 

1 d ) <Zp ı- tahribat bil 1üktür. Şeh - Karm•nbev kö ·Icrl su altında ugu.n oğ eden sonra Londrada hır to~ tıne geliTJc~: bir kısım A!man kuHeUe 
n k gı , . ) 1 • ) . ·l'r .. Jantı yapmıştır. Al ·ı M • f rlne kar~ı &terilen mukavem ten anl ı. 

u arı ~halle,erınde hasara uğra- Bandırma 9 (Hususı) - uç gunden-' Bu toplantıda ç b 1 . L d H manya 1 8 acarıs an Jıyor ki bu deviet AI an te ·"fatına m ıta. 1

~ 11 
c-v yok gıbidir. Birçok semtle - beri ya~an yağmurlardan Karadere lıfal·- ç0··rçı'l hav em er a)nS, 

1 
o
5
r a-

1 
ı vaat etmlyece , gibi b!tara!l ~ını muda!aa 

. ç . . . ... . l . ~. , a nazırı r amue d f ı f rşı :ç nı. Bahnbaba ıstikametınde taştı. 1'.aracabe~m smetpasa. Akhı~ar Hor, harbiye nazırı Oliver Stenle bii- arasın a e 8 on yolm da el dE'n gelen h r c eve b şvur -
ramv-- • yoluru, K.ıhraımanlar ma- fı::övleri su i tilasına. maruz kald)ğın -ı yük k' h b" ıs· 1Y· 

1
maktan da çekınmiyeeektlr. Şimdiye k.adar 

a}l . . , er anı ar ıye re ı general ron.cıi- h b f k ·ıd· 
<', nı ular btil5. etmiştir. Alsa.n - darı köv1erin tahliyesi ·çın Band1rma- d d k d . _, mu 2 era 1 esı 1 elen h~berlf't Norvecin bu üzden Alman-ak Do v o, onanma umum uman anı amırlU k 11.. h ._ , fll·i 1 k J t kt 
' 1ablıkuyu ve İk.i."'lcisüleym,mi- dan sandal istenmi.Ştir. Manvasırı hir-ı s· . . v:ıya ar~ı unı o.r.,e, ı; n ay eme e 

e n h • . . . ı ~ .. . . • . . ır Duddly Pound, hancıve nezareti dai- . . iseler de bu baberlcrt re.!ml • ure t.e teyld 
rr ? a lPlerınde bır'9?k ~v~erın b<)d- ı co.t .rn~lcrınde de su tehlıkesı oaşgös- mi müsteşarı Sir Aleksandr Gadogan Roma, 9 (A.A.) w - ~tefanı a3~nsının eder kat'! mn'ümat ancak yab n~ı kaynak. 

,utı~~i'lna sular gırmıştır. Şehrm ternı.ıştır. Bandırma - Bursa postası İngiltere\•i Revno Daladyc a . 1 D Budapeşteden aldıgı bır habere gore Al-
1 

d k ........ kt di B da vnziyet!n vı• hte}'f . .. , • , , mıra ar- . . ar an s se.ıı:t e r. u . " • 
lrn . ~emtlerinde 14 ev tahhye e- bugun gelınemi,.<:tir. ıun, general Kölz Ye Fransız büyük elçi- manya ıle Macarıstan arasında telefcn zuh uzlu~unu wttınrak d Maı-ımafıh, 
'k ~- t r. Dört evir1 dm atı-lan v= bir Seylabzedelere yardım 51 Korben de Fr. nsayı temsil etmişlerdir. 1 muhaberatı kesilmiştir. muharlb c."evletlere arşı bltn .. ıı.nı mı her 

0 , k n V kılmıştır. Mersinli ve Bur - Edirne 9 (Hususi) _ Seyiabredelere Yüksek konsey. Almanyanın isUIA ha- suıe le mudafaa ede~e ini U n eden ?-Tor • 

rdlr'.1 :ıa bazı evler hasara uğramış - vara.ı.m ~cın. Kl. z.ııay ta.rafından soo 11- re.ke_tınin doğurduğu vazıycti gözden ge- Rumenler Tunada veçln. knra su1arının lhliili bahsinde ınütte. 
B ı ı h tiklere karşı r.asıl ~lddeUe muka..,emct edip 

R , ra gonderılm1!flır ugün su ara m:t - çıl'dıkten onra, bu vaziyet karşısında n- b• h 
1 

. prote,,tolar yağaırdı ı e Alman asker1 hare-
. ıça{f;J kövü~de fırtınadan devril~n sur bulunan mahallelerdeki 1241\ nü- lınması icab eden askerl ve diplomatik ır vapurun amu esıni !d\tı. a kar"l da mümkün olabllen ınukabe_ 
ar ~ava~ ağacı ai+ı.nda kalan 1 . vaşın- fus~ ekmek. peynir ve zeytin dancc.ıi tedbirlerı kararlaştırmıştır. leyi yapmaktan ger! durmıyaca~ı beklenir. 
Üt. t\snu admda bır yavrucnk ölmÜf- dağıtıldı. . Toplnntıyı müteakıb. Fransı? bR§veki- musadere ettiler Bu hal, r.n • Sovyet Rusya harbi milnase • 

Dir kadın m)ar içinde doğurdu lı Rcyno Pari.c;e dönmüştür. beUle şimalde teessüsüne her an intizar o. 
]' rhnadan İzmirin kazalarile tele _ . Öğl d 1 k p i k T _ B"k 9 (AA) R d . bil ıunan yeni harb sahnesini birdenbire ve 

n Edirne 9 (Hususi) - Sulann isti - e en evve gere ar s, gere l.Jlın- u reş, · · - a or a3ansı - fillen meydana getiriyor, demektır. Şlmdl 
n1u~::ı~eratı ke<rilıniştir. IAsımı marm: kalan bir evde Rebeka a- drada ayrı ayn kabine toplantıları ya- diriyor: beklenmesi lazım gelen Alman hıı.rekfttının 

ı:· 11 F .. dı,.nede 170 ev yıkıldı dında bir kadın doğurmuştur. Ç<'cuk ı pılrnıştır. Bu toplantılara iki devletin Tuna üzerindeki Guirgiu limanı güm- İngiltere \e Fransada doğurabllece~l akis -
'Or c rrıe 9 

w (A.A.) - Edirnede sular dünyaya gelir gelmez aaınesile birlik- kıra. deniz ve hava kuvvetleri umum rük makamatı limanda bulunan Ter- ıcrdlr. Bu dc•letler, acaba kuvvetli donan_ 
'k! azaJ:na~a başlamıış ve gece tekrar • pencereden ahnarak !kurtıarılmı°' _ kumandanlan da iştirak etmişlerdir. monde vapurunun ha.mulesini müsadere malarınm vardımııe havn kuvveUerin!.n mii. 

1 "'lnı·~H. Bu~n sabahtan itibaren jt.e Çemberlaynrn Avam Kamarasında etmiştir. Çünkü bu eşya verilen beyan- zı~eretllc Non·eçin münasib noktalarına ns. 
r V~n;d k'l x. .h 1 t ır. be rd B h t Tu lter çıka\"8.Mk bu votdan Almanyayı vum1a. 

1:. AQ en çe ı mef;e v~ am•ş ır. I Miiı rfte köylerinde heyelAn yanalı nameye uymuyo u. u usus a na . 
., ., d 4 t 90 ti kal . ini 23 {l CÜ dd i hkA ya mı teşebbus edeceklerdir? Yoksa, buı;ıın 

'•r İi· a me re san: m su . Mürefle 9 (AA.) - Müreftenir. Kı- Londra, 9 (A.A.) - Çemberlayn A- nızamnam~ n n . rna es a - için ruh ve manası kalmamış olan bitaraflık 
u l . alem 1284 bina su altındadır.! '11 d k bul h & • vam Kamarasında yaptığı beyanatta de- mına tevfıkan Rumen gümrilk kanunla- hukukuna riayet kayıdlanm büsbütun bir 

n ardan 170 adndı' yıkı1mıcıtır. 180 ev raılı klh n e "u U' an eyelan c;:>n 1 · · k" t tbik ı tu 
e- "' "< ınıştır ı rı a O Unrnllf r. tarnfa bırakarak Almanyaya, mesel! !'ele -

~ ıkılınal;: üzeredir. Evleri yıkılanları vağmurla'rdan 80nra bir m~s~~ . daha - Al~anya bugün Danimarka ve ---------- nıen1" veya Belçika üzerinden mı taamıı e_ c: Yerlere yerle.<Jtirilmişlerdir. NU- nrtmı~tır. Bu defa Çınarlı köyunün do Norveçi işgal etmiştir. eı·r Alman vapuru top d~k!erdir Pek kısa bir zaman içinde lıu 
Zay!at voktur {tusunda ve k~ 150 metre mesafede ş· d'k' h b" bid t'nd be . Al suallerin mukadder oevablarını filli ahvalin · . un ı ı ar ın aye ı en rı, -

İ Gt-dlz ve Bakırçay yük~eJdi başlıyan heyel.An korkunç ve tehlıkel1 manya İskandina,•yaya Mkim olmağa fSŞ.18 batırıldı vem1esi lcab ediyor ve her geçen mman 
an mı: 9 (AA ... ) - Evvelki gec. e ba.,lı- 1.:ir hal ?l~ığı anllaşılmaktadı~ .. Heye. - ve İskandinav devletlerinin siyasetini ve a 1 müttefiklerin aleyhine oluyor. Bundan ötü.. 

Yagınur dun ve bu gece ınkıtası7. 'ıaın Gazıköy. Kala\nı.ş ve Murettemn iktısadiyatını korrt.rol etmeğe çalışmak- Oslo 9 (A.A.) - Chrl&tla.n.u.nd'dan ôire • rUdlir ki tiddetll blr İnglllz - Fra:::;,:ak; 
:rn etm's1ir. Yağmur biltiin Ege böl: ele haz.ı mevıldleıinde de vukubulmak- tadır nlldiCine cıOr• Band aduı açığında blr Al _ siyonu, son h8.dıse1erln istilzam e,,. ~· e 

.~ınde w M d ~ t d . man vapuru .,... .. atefile batırıl,...,•tır. Vapu.. mantıld tarzı harekettir. Yagrrıaktaclır. Ktiçük en e - ı a ır. Almanyanın bu memleket1er ilzerindft """' - ı 
rua mllrettebııtmd.e.n yarala.nan blrtao kiti 5 . m J;; 

I• ·ıı • B lk Al ,. • dO vaptığı tazyik mütemadiyen artmıştır. Norveç aahll1ndc karaya 9ıkarılmıttır. 11Lı111- UC-aqt}t- L-1n11~ 
ngı 8f8nln 8 an man 88 lfl n Almanya, İskandinav devletlerine Fin - ........................................................ - .............................................................. - ... 

Sefl.rler·ı konferansı Molotof ı·ıe Sovyet ihtilAfı esnasında FinlAndtya hak-
kında takib etmeleri lazım gelen siyase-
ti dikte edecek vaziyette olduğun'.l iddia 

ı,., geri bırakıldı 4 saat görDşlU ·:;n.::.:::~layn. Almanlann Denimarkn ile 

Yet;dra, 9 (A.A.) - Enternasyonal va- (Baştarafı 1 ind sayfada) r.,rvecin ~ali hakkmd"ı:ıki p1An1arıru 

Sabahtan Sabaha 

A .l/ıb içinde agıh 
\"ak'a Konya.da olın~ Belediye, şehri istasyona baJlıyan renit caddeleri ıüs • 

lemek lqln çamlar cUJunif. Bir ıece bn çantlıırdan beşi sökülüp rötürilnuif. 

1 Et~ 
tır~ 
er .. 

tel eli h&sıı olan değiıikllkle-r dolayıslle müdahaleyi cNorveçin bitaraflığının tn- l""ÜttPfikler tarafından Norveç kara su
ekı tnüalifaksın Balkan memleketlerin- giltere ve Fransa tarafından ihlAI edıl- !arına mayn konmac'tan çok önce lıazır
lr 1 nıessillerlle olan görüşmeleri te- mesfne karşı bir mukabele. gibi göster-1 I dıklarını sövlı>mis VP demiı:;tir ki: 
A okunnıuşt:ur. mektedirler. ı - Böyle olmasaydı Alman kıt'aları bu t ara elçisi Halifakala görfiıtft Roma, 9 (A.A.) _ Havas: Norveçe Al- ' 1dar çabuk Norveçe varamazlardı. 

Konya cazetelert bir Konyalının bunu yaımHlına Matimal nrmlyorla.r. Ben de 
0 flki.-deybn. Çunkii lnsan yqadıtı tehri kendi nl bHir. Onan süsü. kendi sisi\, o. 
uun çlrklnllil kendi çlrkinı:ltldlr. 1' bÖyle olmalı:la beraber bet çam atacı yok ol-
muştur •. 

Oııdra 9 (A t . . 1 N ara b" :. .A.) - ngılterenm An- man kıtaatının çıkarıldığı haberi bü:ııiik Ba..,vekil miittPfiklerin ı orveçe yar-
nra ~:~k. elçisi Sir Hugessen öğleden bir hPyecan uyandırmışsa da hayr~tle dım ;rin verdikleri terr.inatı hatırlatm14 
a f ks ~ıcıye nezaretine gelerek Lord karşılanmamıştır. \'(' ~Ö71erine ı:u suret'e devam etmistir: 

da 

Konya belediyesi buna baklı olarak ainJrlenmJ, ve gazetelere şöyle bir ilin nr-
ml1: 

_ "Bu çamlan çalanlan haber n.renlere yirmi lira ikramiye var ... 

a ıle görüşmüştür. Almanyanm hareketi İtalya siyac:f me- - Mühim bahri kuvveler halen deniz-
.- l --- 1 e . - -- --- hafilinde tasvib 0

1unmakta ve gazeteler ce bulunuyor. ' 
rn)ız 4 Un~u Cgza Da;resi de istilAyı Norveç bitaraflığının müttl?- Cemberlayn sözlerini şu suretln bitir-

Re ediyenin diktlti ata.çla.n ı.öknıek suç olmazdan enel çirkin " ayıb bir ha • 
reket&lr. Şamcll belediye bu ılinı vermekle vatandaşları bir de ilı:.ram.lyeli pm • 
wHhfa, batti jarnalcllıta tqvlk edJyor, demek. Bu çamları ça.lanıan ..... ıer, 

cöttnler yirmişer lirayı aımak için beledıyeye koşacak yerde lnı şelıircilllı. snkln. 
ıten mıthrum, d:ır görüşlü tnsanıara sol:nhtp nyvqça: 

J\ ... ı. Reisi v~fat Ptti fikler tarafından ihlıiline bir mukabele 1 ~ iı:;tir: ' 
·•11.ara 9 (H suretinde göstermektedir. Bu zalirmınp taarrıız hareketi ancak 
i d" ' ususi) - Temyiz mahke-

Otdü .. Holinda ordusunda m"'zuniyctl~r l'llall\ a\·a za"ar vert>cek ve nihai hezl-Ugun ncu ceza dairesi reisi Mecdi -
Vef"t ...... nıu"lga "'" tin" eb<>b )lacaktır eı a . .. ewuiştir. Cenazesi yarın 

ımıe kaldırılacaktır. Amsterdam, 9 (A.A.) - Ho1anda umu- t aririye nazırı Hull- İskandinavya hadl-
mt karargahı, hudud ve sahil kıtan ında ı:; ı ri dolayı. ile bugün Vaşingtona dön
her türlü mezuniyetlerin ilga edildiğini nıüştür. ~~ Muşta ze ize le 

O o d 9 ~A.A.) - Bu sabah Muşta' saat 
llsar a şıddetlice bir zelzele olmuştur. 

Yoktur. 

bildirmektedir. Umumi intıba ~udur ki. Amer!kn. Av-
Amerika ne yap'\cak ? rupa harbine karşı siyasetini kat'ıyen 

Vaşington, t (A.A.) - Mezun bulunan ci<:>ğiştirmiyecektir. 

- Y.sptıtan çok çirkindir. Bu rece gotür, söktüğün fldanlan yerine dik. 
Derler e yirmi liradan çok kıymetli bir fazilet MCri göstermiş olurlar. Umarım 

ki af;:ı.ç an çalan ve çalanları bilen Konyalılar böyle hareket edeceklerdir. 

Geı:en yıl bizim ..., r .. anda yeşertilmesi dii,Unülf'n bir yere köy namına bir çok 
f'ldnn dikilmişti. Geceleri ba fid~nlann cksildilt ıtöriıldü. Bu yıl gene fidan cUkU • 
mtoJil hakkındaki teli ilime şöyle cenb verildi: 

- uFıı.ydasız. Çünkü mubafazaı.ı rüç, ümid etmedltimls insanlar bu flclanlan 

sökiıyorlar." 
,.,. bu arada istlkametlle tanlDDUll, hali vakU yerinde bir ibtlJardan bile bab,. 

settiler. Haynt n ibretle sükit et.tim. 
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) ~--· ( Şehir Haberleri ÇEMBERLiTAS 
S. M-d" . . ' ıneması u urıyeh 

Karakoy kOprnsonon Eminono 
ciheti .vnkseltilecek 

K~prünün Eminönü meydanile bir seviyeye çıkarılması 
için 12 bin lira tahsisat ayrıldı 

Büyük arzuyu umumi üzerine: 
iMPERiO ARGEN iNA 

Denizlerde Karayel 
fırtınası başladı 

Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara nın rekor lnran şaheseri 
deruzlerinde dün karayel fırtınası başla- s 
m~tır. Fırtına Karaderuzde oldukça §id-
detli olmakla beraber vapur seferlerinde 
bir intizamsıilık olnıanuştır. Bilyük va-
purlar ~Barına devam etmektedirler. , 

Karaköy köprüsünün Eminönü c\heti, 1 TadfiAt ameliyesine geceleri büyük Yalnız bazı kilçük şi!epler dün Karade-

meydanın seviyesinden bir hayli yüksek bir faaliy.tle devam olunacak, gündüz nize çıkamıyarak Bilyükdere önünde de- Fı"lm·ı bı"r h'"fta dal1a devam edecekt.ır 
olduğundan vesaili nakliye \ ~ tramvay- seyrilsefer inkıtaa uğratılmıyacaktır. Ye- mirlemi~lerdir. I O. • 
lar buradan .geçerken güçlük çekmekte- ni inpat için Belediye, hariçten mütc- Dün şehrimizde akşama kadar fasıla- Yedi günde 30.UOJ kişi bu filmi görmüştür. T ehııcümün sebebi 
d.ir. Eminönü meydanı da yirmı santim has.sı.s eetirilmWııe lüzum görmemiştir. sıı yağmur yağmıştır. Yağmurla beraber meraklılann müteaddit defalar bu muazzam filmi scyretmclerin· 
yükseltilmekte olduğundan köprünün hu Belediye kadro8Ulldaki mühendisler, sühunet derecesi de düşmüş ve hava so- den ileri gelmek• edir. İıave olarak : 

kıöprüler üzerindeki her nevi tadilatı ya- ğu.muştur. (:.arhtn SPS kraliçesi ayağında tadilat yapmak 2'arureti huıl 

olmUftur. Belediye tadillt i~ine Haziran 
ayı bidayetinden itibaren başlıyacaktır. 

Evvela köprünün ikinci dubasından i
Ubaren meydanın rıhtım cihetine on iki 
metre genişliğinde bir tahta köprü yapı
lacaktır. Tahta köprüden yaya1ar ve na
kil vasıtaları geçecektir. Bu esnada tram-

pabilecek vaziyettedirler. Diln memleketin muhtelif mıntakala- u· .. M My u· • G u· _ L S ·u· M 
Gazi k~prüsünde bazı tadilat yapıl- rına da yağlyıur yağmıştır. 

ması ırı.uvafık görülmi~, tadila.tın kat'i 

kabu1 muameıeainin ~ıanacağı tarihe Eminönü Halkevi i.'n ell aıuhleşenı filmi 
kadar llonal olunması Belediye tarafın-

dan m<lteahhide bildirilmişti. Tebligat binası hakkında bir izah ·u· M 1• T Ş A R K 1 s 1 
tarihinden üç ay geçtiği halde hem.iz ta- Eminonü Halkevi binasının yanında 

dilAt i§lerine bqlamamıştır. Köprünün inşa edılen jimnastik salonunun caddeye 
vay raylarının altına ahşab kazıklar so
kulacak, tramvaylar gene eski istikame
tini takib edebilecektir. 

inşaat :müteahhidi Alm.anyadadır. Al- eğri bir vaziyette yapıldığını bır müd- ( N eşidei emel ) 
manya iae haH bari>de olduğundan mu- det evvel yazmıştık. Proıeyı yapan mi- ı TU f •• IU A k 1 f ·ı 
haberat normaJ tekilde devam edeme- mardan Cümhuriyet Halk Partisi lstan- rKÇ8 soz rapça şar 11 1 m 

~p~~n ~~~il btibm~~~ rn~t~. bcl~~~ş~~bnalıileb~m~t~''••••-•••-•-•••••••••••••••-~ 
kısmın sevi)"eSini meydanla mütenasJb Gazi köprüsünün kat'i kabul muame- aldık. Mimar ıbu eğriliğin sebcblerini 1 
bir hale koyabilmek için on iki bin lira- lesi bir sene sonra yapılamıyacak, bir mektubunda şöyle mıh etmektcd1r: •••m••••••••'• 
lık tahsisat aynlmı~tır. müddet ıeci.kecektir. cEminönü Halke\'i binasının temsil ve ~-~ Reşat Nuri'nin ölmez eseri ·-

------~--------~~-~--~----~--~ j~~k~~ ~m~~ A~nral ve~~~k~u~~9y~n~efil~~n~~~ 
üskUdardaki cinayetin J Şehir Meclisinde :d~~~~:m:;~:;in~~·~~b:~~:~dg::.~",::.~:J T A Ş P A R Ç A S 1 

mahiyeti anlaşıldı dünkü müzakereler ~~:rab~a~~!!~~ m~:~ aı~~~!e~:~:~J SUA Vi - NEVZAT - MEi MET - SEN/YE 
tl'sküdar Jandarma kumandanı Fey- İstanbul Şehir Meclisi dünkü celse.!!.n- bu'unamnmıştır. Binaenaleyh harıcrn Hısst lçtım BUaky Uk haTÜ~k alıFit ~ii aile facıası 

zullahla kar.un Mellhatin evvelki gece de ~e1ediye zabıtası talimatnamesinin husule gelen çarpıklık ancak caddelerin 
geç vakit yatak odalannda başlarından müzakeresine devam etmiştir. gavri muntazam olusuundandır. Salonun B U G (J N matinelerden itibaren 

mavzer tabancası kıu~-unile vurulmak Yeni talimatnameye göre, profesyonel Ankara caddesine isabet cdC'n cephesi K dk.. o p E B A s· d 
suretile ve feci bir ~kilde öldürülmilı o- halen mev~ud eski Eminönü Halk<'vi bi- a 1 oy ınemasın a 

r- toförlerin llk mekteb şehadetnamesini 
!arak buJwıdu.klanru, iki evladını ıbu haiz v~ya belediye emir ve yasaklarını nasnın birinci katındaki i.iç cıkınttdan B A Ş L 1 y O R 
tanlı akıbetle ôkruz bırakan bu çiftin okuyup anlıyacak kadar okur yazar ol- ibaret du\·arlarına tamamen ufki olarak 
faciaya takaddüm eden günlerdeki hare- maları mecburidir. Şoför'er belediyt?ce ahnmf';tır. Bu "aziyet karsısında eski fz 'ihama mahal kalmamak için yerlerİ!ıızi lfttfen evvelden 
ket ve Yaş&Ylf tarzlarını da komşularının tayin ve illn edUecek zamanlarda sıhht Eminönü Halkevi binasının n<> zaman kapatımı. Telefon: 60821 
ifadelerine atfen yazmıştık. muayenelerini yaptırmağa mecburdur- y1k1lacağı malfun olmadığından bu bina-

.Evvelce de tahmin edildiği gibi bu ]ar. Araba sahib,eri arabaları f:ıaliyettc nın esas ic.-tikametlerini yeni binada da 
!kanlı faciaya MelMlatin hafifmeşreb ha- bulunduğu müddetçe çah§tıracaklan fô· nazarı itibara a1mak icab edı\'ordu. Ar- Gümrük varidat. yarım 
reket

1
eri sebeb ve amil olmuştur. förleri milşterek beyanname vermek su- sanın d:>.r olum.ı ve binav1 Ankara cad- milyon lira artfl 

Adliye ve zabıtanın vak'a etrafında rctile remnf merdine kayıd ve tescil et- deısinden blrlı:aç metre geri çekmcğc jm- Şehrimiz ,Umrüklerinde geçen Mart! 
yaptıtı tahkikat ve vardığl neticeye gö- tirrncğe ve mukıılbtlinde çalışma karnesi kan olmn"·~ından bu CPpnenin caddeye ayındaki varidat harb başlad1ktan sonra
re. Feyzullah muhitlerinde ckahkaha almağa, ikametgah tebdili gibi değişik- nauran carpık görünmesine sebeb ol- ki aylara nisbetle yanın milyon kadar 1 
kraliçesi> adı verilen kansı Melfilıati çok likler vulrubuldu'kça mezkur :nercie 24 tl"U"•ı·r k. nroie hazırlamrken bu vaziye- fazlalaşmıştır. Geçen llfl~lden ~l her 
sevdiğinden, onun bu hafif hareketlerini aaat zarfında bildf'r.meğe mecburdurlar. ti dC'~istlrme~ ~m'kan yoktu.> Bundan ay 6 milyon lirayı bulan İstanbul güm-
bir t6r1ü hazmedememiştir. sonra mimar. diğer binaların sal0nı C'fi'ri .. m .. ,,arı'datı, harb l.a.1adı ...... an --nra Y"-K.ita 1 ık lüks otomobiller ancak garaj- rUA ~ .u ..,. .. 

Nitekim faciadan bir gün evvel de bir lardan kiralanacaktır. Bunların taksi o- oluşundan ''e ömürleri kısa oldu~undan, rıdan aşağıya düşmüş w Marta kadar 
mektub meaelesinden kan koca arasında dolav1 'lıb;r miiddet.sonra yıkılacaklımn- her ay 2,5 .., milyon arasında temevvru" tomobillerine mahsus bekleme yerlerin- ~ • 
fiddeU.i bir münakaşa cereyan etmiş ol- d bu 1 d d h . t ü dan ba c;ptmekctedır. etmiştir. Fak.at Mart ayı içinde -"-rük-
muın.ın tesbfti de Mdraede koca hesabı- e ve yer er ışansın a anç en m ş- ........ 

teri tedarik etmek için durmaları yasak- J lerde f anliyet geçen aylara nazaran ço-
na müfrit kıskançlık hislerinin rol oyna- tır. Şehir Meclisi Cuma günil tekrar top- nh/.~arfartfa: ğalml~ ve varidat 3 milıon 300 bin IJra-
ci.ıi'ını göstermektedir. 

~anmak özere dünkü içtimaa nihayet ver- yı geçm~tir. 
Şu vaziy~t ve vakıalar karşısında tah- Ça'11altı t"z'.,.st,lT\ su ihtiyacı -------

kikatı idare edenler, bu kanlı hidisedfi lniştir. -----___ _ ka .. sılandı Askl'r11k işleri: 
Oçüncü bir şahsın mevcudiyetini, yanJ Takaim garinosu {irh•tinin İnhisarlar İdaresi. Çamaltı tuzlasının 
kan kocanın başka bir el tarafından öl- bel d hl d gu"nde 150 tona balig· olan su ihtiyacını Şubeye çağınlsınlar protestosu e iyeye te ig· e ildi dilri1lmü.ş olabilecekleri ihtimalini kabul temin etmek üzere tuzlay~ l s kilometre Beyof1u Yabancı A.!tıertt't Şubestnden: 
e1memiş1erdır. Taluiın gazinoeunu işletece..'l( şirketin, mesafede kfıin Çiğ,i köyünden demir bo- 316 : 33-5 dotmnlula.rdan pbanm ... }'Ot-

Maktul1erin cıesedlerinin defnine izm gazino Oinasını henQz teslim alamadığını larla su getirtmiriir. Memba suyu mo- lama k:ı.çak11U"111dan pbeınlr.de ka.yıdlı ıan • 
......:ndiır..; hk k ilerı· silrerek Beledi · rotesto etmi ~ • <j• darma ve gimırOk, orman toruma eratı &.!. Vıcm c'ne ve ta i ata devam edilme- yeyı P . ş torle evvela da~a sevkolunmakta ve ora- kere sevkPc.tf1~~n lbunlann derhal j 

diğine göre, Feyzullahın kıskançlık his- olduğunu yazm~. Protestr> dun note-ı dan tuzlaya akltılmaktadır. Jitıbe..-n17.e mftracaatlan llln oıuımr. 
lerinln tahtı temrinde karısı Melihate rin btr memuru tarafından Belediyeye 

tabancasile ateş ettiği ve bu sırada yara- getirilmiştir. Daiınt Encümen protestoyu , s u· • M E R 
lanan kadın1a 11raıannda baş gösteren ~=:~~~-~-~~~:.·-............ _...................... Bu Akş2m Sinemasında 
rnilcadele esnasında tekrar pathyan ta-

bancadan çıkan kurşunun başına isabet 1 Sın~mfl.mtz 'btlytl'k fectak~r:ıklarla 
etmesile onun da bu ken1

1 akıbete uğra- elde ett1ğt ve R K O Fılm Şir
dığı anla ılmaktadır. __ . _ .. __ I ketinin 1~40 senesi iç.n hazırlartığı 

senenin en güzel v en heyecsnlı 
Zehir k~cakcıhrh yapan şaheseri 

1ıta~~I ~!,,~,~~ü~~~~~!!da iiç 1 c A s U s 
sabıkalıdan mürekkeb bir be az zehir AVCILARI 
kaçakçı şebekasini vaka1amıştır. Sabıka-

YILDIZLAR FiLMI. .. 
Aşk ve lhti as'm ... 

H; ıS1 ve MÜESSİR BiR DRAML •• 
HAKiK1 HAYAT ... GADDAR HAYAT ..• 

işte; MARY GLORY FRANÇO.SE ROZAY ve ANDRE BRULE • 
tarı i dun fevkaHI le bır tarul ı yaratılan 

IŞH COCUHLARI 
Unutulmaz hatıralar hır kacak bOynk Fransız fJminin mevzuu budur. 

lltlveten: EKLım JURNAL son dllııvn bııberleri 

ALEMDAR - MiLLi 
Sınemalannda 

KAHKAHA KAPJŞILJYOR! 

LO EL-HARDİ 
nln 

b!llQn dOny yı çılgınca g!lldtıren 

ZAFER 
DÖK ti ŞU 

Türkçe Sözlü 

Filmi bugün baıladı. 

A'nca: 
ROBERT MONTGOMERY 

nin nefls filmi 

TAi& ve SEV 

lı eroin kaçakçılarıoolln Ço1ak Nazminin 
Üsldidarda Valideiatik manallcsindt' 140 
numaralı ŞU.lcrüve aid kahvcv:e sık sık 

uğradığı zabıtanın nazan dikkatini celb 
etmiş, menıurlar kıyaff't ~~ştirerek 

kahveye girip çıkma~a baslamışJardır. 
Bu kontrol kısa si.irmüş. nilıavı>t dün 
Şükrü tekrar Nazminin kal-ıvMine gel
miş ve telaşlı bir vaz.ivct•e or.akC'.ı Rızava 
kahve ocağında eroin verirken cürmü 

YAR ı N A K Ş A M H E Y E C A N ve M E R A K L A 

:m~ud thalinde tutuimu$1:tır. 
Emniyet Mildür'IQ~ne getirilen Şük

rü. Nazmi ve Rıza cürümlerini itıraf et
mi.şler ve geç vakit asliye> 5 inci ceza 
mahkemesi miiddeiumumiliğine teslim 
edilmişlerdir. 

·------·-
PHU koru"'"a knmisyonu 

dün ~iliyette toPlandı 
Pasif korunma mütehassısı Murenin 

istiraki ile dün v:ılilvette- ·ap1lan t()J>1an
hva Vali Muavini Hiidni Knrataban ri
yaset etmiştir. Toplantıda kaymakamlar 
da bu1unmuştur. 

Oynayanln : ALLAN LANE - LtN
DO HAYE~-ROBERT ~ARREAT 
Amerika polis teşkfüıtını şaşırtan, 
memlelretlen bir felftket gibi aoan, 

bir afet gibi saran a&rıenin 
emsalsiz Nhnt 

BugDn matinelerdea itibaren 

ALKAZAB 
sinemasında baılıyor. 

i p EK SEYREDECEGINIZ 
Sinemasında BÜYÜK BiR MACERA FiLMi 

KAHKAHADAN KIRILARAK EGLENECEGİNIZ HARiKULADE KOMEDİLER ŞAHESERi 

K R A L i ·ç E N i N 
TÜRKÇE SÖZLÜ ELMASLARI 

Baı Roılcrde DON AMEŞE - GLOR1A STUVART ve taklitli komikler r<>J.Onde dııyaııılmaz lı>;nıK .sahneler yaratan 

3 Palavracı Silllhşörler 
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ar 1a1ılırken 
Son günlerin vekci.giini süratle 

gözden geçirirsek neler görürüz? 
····--·--... --._... .. _..... _ _...... Y A Z A N ._ ........... _.. ........ ------. 

1 EmekH general H. Emir ErJrllet 1 

l_ .................... ~: ... ~~~-~-~~~-~-:.~~~~~~-~-~ .. ~~~~~~~~~ ................. _J 
C Bu yazı dun akşama kadar gelen haberlere istinaden yazı:mıştır ::J 

arbin ilk gilnlerindenberi, garb H cephesinde muharebeler olamı

facağ'ını, bu sebeble muhariblcrin dö
VÜ.şmek içın daha·seri>est alanlar aramak 
nıecburiyetinde olduklarını yazıp dur
duk. 

Fmlandiya harbi esnasında müttefik
lere, burada harbe müdahale imkAn ve 
fnsatı hSsıl olmuştu. Ancal. müttefikler, 
Ruslarla harbe bulaşmaktan fazla çekın
dikleri içın, Petsamo ve Mormansk sa
hillerine cebri bır ihraç iıareketinden çe
kindiler. Norveç ve İsveç Üzerlerinden 
Fin1anw;>aya müttefiklerin askeri yar
dıın göndeı melerıne de bu iki bitaraf 
lıükümet rnfıni oldular; çünkü harbi biz
lal kendi ist klcrıle !skandinavyaya sı.;
ralmak mes'ulıyetini üzerlerıne alaını
Yorlardı. 

Fınlandiya bu yi.ızden mağlılb ve Rus
larla sullı aktine mecbur oldu. Fakat Fın
llndi~ anın mağlılbıyeti müttefikler he-

Sayfa S 

1 Hadiseler Kal'Şlsında 1 

Her pazara bir memur 
B alığın bayatından, tazesini ayırd - İkf kflo yedi yüz gram. 

edemedlltm ş~yle dumın, ut - - Peki parçala. 
kumruyla kol,.ae aramnda.ki farkı bile Balığın kafasını kesti, parçaladı, par • 
bilmem, daha da söyliyeyim: İzmarit na- ı çalan bir torba kAğıda doldurdu, bir gaı
sıl olur? İstavrit ne biçimdir? Sardalye l zete kAğıdına ıardl, slchnle bağladı, eU. 
nemene balıktır? Bunlann hepslne bigıl-ı me verdi: 
neyim. - Böyle kalkanı hiç bir yerden ala • 

Bana dediler Jd: rnazdın. 
_ Şimdi kalkan m.evatmidir. Paket elimde memnun, mesrur evime 

Cinsleri hakkında malt1rnatım olma - döndüm. 
dığı halde balığı severim, ve iyistnl ye
mek isterim. Sordum: 

- Kalkan balığını Balıkpazaı ında bu
lurum değil mi? 

- Evet, dediler, yalnıs aldanmamaya 
gayret et. 

- A1<lanmamaya mı? 

- Öyle ya, ka:nkanın Samsundan ge-
leni vardır, yerlisi vardır. 

- Hangisi iyi? 
- Tabii yerlisi. 
- Peki yerlisini aranm. 
- Gene dikkat et, dişisi vardır. erke -

ği vardır. 

- Hangisi iyi! 
- Tabii erkeği. 

Yerli e>rkek kalkan balığının, kalkan 
balığı nevileri ara mda en iyisi olduğu
nu öğreruniştim ya.. bu malCımat bana 
kAfi idi. Artık aldanmaı;dım, beni aldata
mnz1ardı. Dosdoğru Balıkpazanna git -
tim. Meğer kalkan da ne kadar çok çık
mış. her balıkçıda yirmi tane, otuz tane 
vardı: 

- Beyim yerlisi burada ... 
- Bcvim şu erkek kalkanı al. 

* Akşam yemekte mtsa!irim vardı. 
- Sana yerlf erkek kal.kan yedlrece • 

ğim, dedim. 

K17..a~ balık aofraya geldi. l\lhafi • 
rim amat~r balık avcısı idi, tabak için
deki balığı görllnce: 

- Samsunun, d'fşi. 
Dedi, merak ettim: 
- Ne bildin? 

- Ben bilmez olur muyum, senelerce 
balık tuttum, hAIA da bot vakit bulunca 
balığa çıkarım. 

- Peki amma ben nasıl bileyim? .. 
Cevab vermedi.. 

* İstanbulda balık her yerde satılır. Pa
zarlarda, her sokakta ifportalı satıcıların 
işportalarında ve asıl Balıkpazarmda. 

Balığın iy:i&rıJ. tazesini almak istiyen 
Ba1 ıkpazarına gider. Gider amma her • 
kes balığın iyisini, tazeıint İyırd etmeyi 
bilmez ki. 

Herkes balıkçının sözüne inanmak 
mecburivetfndedir. 

Halbuki, hiç kin"IMnin aldanmama.!l 
&abına da bır muvaffakiy1!tsizlik olmu.ş- - Beyim, böylesini bulamazsın için t)k ufak bir himmet lAzımı 

tur Gerçi müttefikler Ruslarla harb du- - Be) kozun bunlar... B, n bir köşesine her balıkçı 
l"lllnund~ d ı erdır: fakat küçük m·ı- LualettaJiin b·r t nesıne sordum: da \İ balık bulundu~unu, ve ta-
letienn h · rriyet ve istikl lerının hıma- ze mı b ) at mı olduklannı bilen b be-- Ben yerli C'rkek kalkan istiyorum. 
Ye.sini üz rl nne almışlardır. Ondan ledfye memuru lroymak. 
ı....-'-- Finl~ndı·yanın tarafını, Milletler - Hanı:!is ni vereyim be)im, bunların ~ u ı kl h · 1 h k k Ben ·m g bi (her halde ekseriyet böy • 
Cemıyetinde oldıuğu gı·bı bilfiil de tut- Almanlann Norveçte i~ga ett" eri Bergen limanı ep ı \•er ı. epsl er e . _ Disi i yok mu? ledlr} 0

1anlar ona sorarlar, taze balı~ı, 
znu 'nr ve hatta Finlen Ruslara karşı dol8.Ş1rken bir İngiliz torpidosu onu ya- kete hazırlanmış veya hareket etm'ş bu- bayat balığı, yerliyi, Samsunu, uskum-
hı- b b ı ·· d - Ne gezer beyim, hem olsa da sana 

1..111 ye için ır ordu i e gon ermege kalaınıştı. hınuyorlardı. Bundan başka asıl hayrete ruy\ı, kolyosu öğreniverirler. 

hazırlanmışlardı. Bütün bunlara rağmen Bu hareket İngilizlerin Norveç kara değer nokta Alınan deniz kuvvetlermin vermem. Bahkpazanna bir memur koymak 
müttefiklerin FinUndiyayı bir türlü hi- sularına haııb gemilerile ilk girişleri ol- Norveç sahillerine tecavüz ve işgalleri- - Hele şimdilik dursun. milmktln mil? 
ınıaye edememeleri ve neticede Finlandi- muştu. İngilte-re d~ l§leri nezareti 0 zu- nin 8 Nisan akşamı vaki olmasıdır. El- Bir ba ka ba1ıkçının önünde durdum. 
Yanm Sovyet Rusyaya teslim olması el- man bu hareketi Jn1lkul ve makbul gös- hasıl bütün bunlar Almanların her türlü - Yerlı beyım. 
bette onlann hesabına bir muvaffakiyet- teımek için Altmark Alman vapı.ırunun hale kar ı evvelden iyice ve tamamıle - P k ben erkek istiyorum. 
sizlık sayılması pek tabiidir. top ve makineli tüfek1e 5flah1ı olduğunu hazırlanmış olduğunu gösterir.. - Ben d"sısıni satmam ki. 1 te şunu 

Niçin mümkün olmasın. HnttA niçln 
buna şimdiye kadar lüzum gormediler? 
Bır memur binler.ce vatanda~ın ald.ın -
malarınm önünü alacaktır. 

Hem de bu, on1ann bu harl>de ilk mu- ve üstelik İngillz e.!irl t~dığını ISne sür- Elha ıl Almanlann, dünkü tuhmini- ana vere im 

fr d Bi 
· ·-ı d il · h ı D · k 1 N Keşki her çarşıya, her pazara, o çar • 

'\'ıt akiyetsiilikleri değil ir. nncıı>.ı müşW. Filvak1 her kim olsa ken i m - mız veç ı e, anımar a i e orveçi iş- Bir ka k n balıtt.nı a)l.,ından tuttu, 
,.._k h d 1 b 1 d ki bu 5' 5c.. şıdan, o pazardan alı§ \•eri§ edecekl rl 
Y-= oslovakyada ve ikincw Le istan a lettaşlannı götGren bir hasım vapurunu ga e aş a ı arı ve işi sona kad;ır kaldırdı: 
cereyan etmiştı. Onun için işler hep böy- yakalamak ve esirleri kurtar:Tnlc maddi gôıtüret ·ekleri artıı'k anlaşılmıştır. Danı- _ Yerli mı? tenvlr edecek birer memur k.oy-
le devam edemezdi ve müttefikler pres- imkAnına malik bulunduğu zamnn. bita- marka mukavemet etmivor. Fakat Nor- ı::alar. ·· Alış veriş edecek olan 

- Ben \ erliden başka ~atmam. kimse, alacağı malın nefaseti ve 
tijlerile beraber harıbi de göz göre kay- raf bir dC'Vlet sularında s.eyret: e de, bu veç Alman) aya harb ilAn ederek sefer-
'L- - Erkek mi? fiatı hakkında bir şilpheyc d\lştüğ{l 
~tmek istemezlerdi. Herhaldt davran- vapuru behemehal yaka1ardı. lx>rliğe baş'amıştır. 

d
. - Be) ·m anlamıyorm~ gibi yapn.a, zaman derhal ona müracaat etse, ıilphest 

inak ve •bir şeyler yapmak iktıza eder ı. İngfltt-re daha Altmark Alman vaomu 3 milyon nüfuslu küçücük 'forveç, her bu balık dı"r! ollır mu?. 
b t 

1 
..., izale edilse, aldanmadığına emin olarak 

.ı.,itekim Fransada ve ngUtereda yen hAdi!'iesinde, Norveçe ihtar P.tmlşti ki ka- ne kadar dağlık ve sarp bir memleket ol-a..__ - Kactan vereceksin? alut verış" imkAnına kavuşsa ne iyi olur? 
ucıreket ve enerji tedbirleri alındı. ~.füt- cak har:b eu-ası taşıyan Alman vapurla- sa da, müttefiklerin yardımı olmadan Al- """ 
•-·- - Seksen amma, sana yetmişe olur. r:J fi, 
...,.ı.ıx'er artık bir şeyler yapmağa karar nntn kendi kan sulannda eevir ve sefe- manlara uzun boylu mukavemette bulu- _,..,.,,.J 1 ı, .. -: - Tart baka)'lm. u ,,...,ı; u. ~,,.,,. 
'V'ehni.ş1erd1. rlne müsaade ettiği takdlrdn tn~ilterc de namaz. 1sveçe gelince, Almanların şim- ...................................... - ..................................................................................... . 

Cnrb c phe 'nde katı muharebe te- mukabil tedbirler almağa me"bur oln- di1ik bu memlekete ilişm;yerek yalnız 
febbüslerine halen dahi bir ihtimal ve caktır. Alınan vapurlan Norveç kara su- Norveçi işgal etmekle onu müttefikler
hnıttın yoktur. Türkiye He İtalyanın ha- lanndan seyre devam etti1cr, İngilizl r d n büsbütün izole etmek plAnını takıb 
~ket tanlan, yani aldıkları ıııiyasl ve as- de vAdettikleri mukabfl tcdbırleri aldı- ettikleri anlasılıyor. 
keıri karar ve tedbirler sebl'bile bu rlo- !ar. :Bu tedbirler Noneçin ~imali garbi- Elha ı:l Almanların şimdilik ) ap ı ı 
layı rda sulh şimdilik muhkem esns1nra sinde demir maden ocakların n ihracat ve ~ ap en ı şudur: Danimarka ile İsveç 
dayalı bulunmaktadır. İskandinavynda merkezi olan Narvik llrnanı ile İskajernk sahıl'erini işgal. 
da Fin sulhünden ı!IJC>rlr&, muvakkat bJr nra.cıındaki Norveç kan c:ulannda Nar- Bundan maksadları: Baltık denizınin 
lfikftnet olmuştu. Fin harbi esnasında vik Alasund ve Kristlyanzanrl bnler·ne. dıs methali olan İc::kajerak boğazile Şimal 
lhnal devletlerinin topraklarına, onların 8 Nisan sabahı, bir saatte 180 mil mu- denizinin şark sahillerine, Norvcçin de
&r?;tılanna rağmen asker göndermekten rabbaı mayn dökmek olmuştur. mir madenlerine ve ayni zamanda Nor
ietln&() eden müttefikler timdi durup du- Bu §iddetli tE'dbirin Almanyada mtit- veçin kara sahil yoluna eskisi gibi malik 
l'\ırken Norveçi veya tsveçi işga1e kalkı- hiş bir aksüllmel uyandırmaması miim- ve hAkim o'mak. 
fa'nıazlardı. Bu, zaten milttefiklerln tarzı kün değıldi. Nitekim bu haberi 8 Nisan Şimdi müttefiklerin .Qe 11uret1e muka
değildi. O halde müttefiklere. Alman ab- akşamı teferrüatile alır almaz AlmPnlnrın bele edecekleri meselesi gelir ki o da şu 
luka.sım şiddf'tlendimıekten başka yapn- Danimarka ve Norvecl işgale h1kı acıık- suretle tahmin olunur: 
oak ne kalabilirdi?! lanna hükmem.if ve m<ltaleamızı gece a) HolAnda ve Belçika üzerinden Al-

F'ilvaki eğer Almanya tamamile t~c- geç vakit Son POf!taya teıefonln yazdır- m nyanın şimaline yani Alman şimal 
l'id olunabilirse onu mağl(lb etmek müt- mı§tık. h reketfnin gerilerine taarruz. 
'-tikler için hayli kolayla~ış olur. Fa- Dnn sabah kalkınca A!manların, tıpkı b) Denizden N~rveçin garb ıahiPerin-
kat Almanya şimdiye kadar tecrid olu- yazdığım gibi, Danimarka ve Noıveçe deki Narvik, Alesund, Bergen ve Egcr
naınaınıştır. o, birçok lhtlyaçlannı İtal- taarruz ettiklerini gerek radyo ve gerek sund gibi sevkulceyşi noktalan işgal et
'Yadan. Balkanlardan, Ru.syadan, Galiçya ga?:ete haberleerinden öğrendik. Fakat mek. 
V• Polonvadan ve nihayet İskandinav dikkati pek çeken ookta 'tngilizlerin Birinci hareket muvaffak olursa niha
nteın1eketlerinden almaktadır. Bu suret- mayn dökme hareketleri 8 Nisan sabahı yet müttefik ordulan Alman ordularile 
le Almanya \ alnız batı cihetinden ablu- vaki olduğu halde Almanların Kopenhn- karşılaştırarak katı büyük muharebeler 
h e lhnL.~ f knt güney, doğu \'e kuzevde gı i gal ile başlıyan Danimarka harekatı olur; fakat müttefiklerin Hollndanın ve 

:rb +- k lmı ır. n<: 24 at nra yani 9 Nisan sabahı Be'çikanm şarklarmda Zigtrld ha.ttile 

Ii ik e Al anya garbde b'le ma- f bşlanu~. Kopenhagın tevakkufa mecbur olmalan pek muhte-
nı.11 tecrt ed 

1 
iş Mfüdir. Çünkü onun n ki Rft.gen Alman ada- meldir. İkinci harekete gelince korkarım 

"V&ılurlan K t at boğaı.ın an .sonra un cenub batısındaki ki Alınanların takaddüm ederek mütte-
N' ... ..__ ,_ fiklere istedikleri noktaların işgaline 

orv h "nln k ra ulannı taklb ;"'ILil.Ul) 

~ • r ve b e t h 11 İngiliz k n- 80·90 t mesafe me~dan vermiyeceklerdir. 
ol ınınt n ç k r k İngilterenln Lubcck n asün&ın ölçfllilrse takrl- Harbin karşılıklı olarak fimale doğru 

Uzak ıı n n do a Amerlkaya ben ı~ g1 n mili yapnr. Demek olu- tevessüüne hükmetmek için herhalde 
'le i tedıkl<'ri yerlere d yor veyahud yOT ki 9 n hahı Kopenhagı, büyük müttefiklerin de buraya gelip ka!ll koy-
dış denizler en bu yolla Baltık denizine Belet bo nnda ve Seeland ndasının gar-- malan iktıza eder. Bunun Myle olup ol
gire.biliyorlardı . Nıtekim İngiliz esirleri- hındaki KorsörO, ın!lnen adasının şarkın- mıyacağmı yakında öğreneceğiz. Fakat 
hl taşıyan Altınark Alman vapuru, At- dak1 NvboT.gu, küçük Belet boğannda da bütün bunların hiç birisi Balkanlarda 
Lla Okyanusundan bu y'Olla Bnltığa vnr- Mlddelfart ~ :mevkHnl denizden ur veya Yakınd~ da harb olacağına 
a.ıak istemi§, :fakat NOl'V9Ç fiyorularını gıll eden kuvvetler deha 8 Niaanda hare- henQs d.w.t etme& ll. •. •Jdlet 

Mi.phem bir güniln 
Macerası 
Dört büyük kağıd mektub yazan 

cİyi saatte olsunlar, müstear imzalı 
oku) ucıu.m 1933 senesinde bir eenç 
kızla tanl.Şl'lllf, ionra birbirlerini gör
memişler. Derken gene bulupnuşlar, 

tekrar birbirlerini kaybetmişler. Oku
yucum bu genç kızı ,tevml§ mi T 

Bu nokta biraz milpbem, çi1nkit o • 
kuyucum; evliliği üç kwna ayırmıf: 

1 - Nesebi evlilik. 

2 - İktısadl evlilik. 
3 - Siyasi evlilik. 

Ve kendi ilrtı.sadt evlenmiye taraf
tamuş. Siyaaf eıvlililf kısmen .öylü • 
yor. Bu nevi evlilikte ı&nill hlkim o
lacakmış, iktı.sadl ve nesebi evlilik 
hakkında izah.at vermiyor. Vene de 
p<'k olay anlaşılamıyacak. Çünkü o • 

~cum, keneli de bluat mektubunda 
zdığı gibi irsi olarak maaalla cinaslı 

ko ıcyurlarmJf. 
Bu genç lruı bana mektub YllD1lf· 

ben ona <:evab vermlfim. Hangi lrn • 
zayla müracaat ett1ğin1 bilmediğim 
için ccvablan bulup okuyucumun melf 
tubile karşıiqtıramadım, Yalnız fU 
neticeye vardım. 

Okuyucum bira ct:aha makul hu. 
ket etmeli. clna.I ve ruh tahlili ba • 
ihfslerine fazla daJmsmalıdır. 1933 ae-

nesındenberi tanıdığı o genç kıila ev
lenmek istiyorsa gayet sarih bir mek· 
tub yam.alıdır. Bilbasaa bu noktaya 
dikkat etsin, bana yazdığı tartda ya -
zarsa, mektuba muhatab olacak geng 
kız, onun ne demek iıtediğlnl anlamı
yacaktır. Esasen bence bu işin bu ka
dar .ırürüncemede kalmaıı da okuyu.
cumun hldiselerl hep kendi zaviye -
iinden görmesinde ve muhakeme et>o 
:mesindedir. Genç kıza yazd.ığı sarih 
mektuba müsbet bir cevab alırsa, geng 
kızın ailesine de gene ayni tarzda m11-
racaat eder. 

Yalnız bu noktaya dikkat: Müteva· 
zt ve samimt olmak okuyucum için el· 
zemdir. 

* cGülınez. müstear i.smile mektub 
yazan okuyucuma: 

1 - Genç kızın evli bir erkekle mü
nasebeti her yerde ve her zaman ayıb 
görülür. 

2 - Yirmi Y8f bir genç kız için ev
lenmek çağının başlangıcıdır. Bu Yat
ta ümldsizliğe d\lşmek doğru olmaz. 

3 - Eğer mümkünse kısa bir za • 
man için bulunduğu muhitten ayrı bil' 
muhite gidiniz.. MeselA on be~ yinnt 
gün için bir akrabanu:ın yanına. 

4 - Sen seversin amma, onun için 
eğlenceden ba§ka bir §ey olamazsın& 
dJlckat. TEYZ! 
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Bitaraf dev etlerin harb e . ' . 

gördükleri zararlar 
Hangi memleketlerde ne gibi 

maddelere vesika kondu, ne gibi 
maddelerin resimleri artırıldı ? 

Usküdar hapishanesinden kaçan 
katil muhakeme edildi 

Bugün Avrupad'a. yekdiğ'erleri Hı harb ı 
halinde bulWlan devletler yalnu Alınan-

1 ya, Fransa, İngi!teredir. Harb be.§lıyalı 
altı ay olmuştur. Bu harbin muharib 
devletler kadar bitaraflar il.zerinde de 
pek ıbüyük bir tesir kra ftttiğl ve etmek
te bulunduğu muhakkaktır. 

Bahrl bakundan bitaraf devlotlerin ka
yıblan pınlardır: 

Norveç: 112,000 tonluk 32 vapur kay
beylemiştir. 

1sveç: 52,000 tonluk 25 vapur knybey
lemfştfr. 

Danimarka, Holanda, Belçibnın ka -
yı.b'an hakkında sarih bir rnkam henUz 
rneveu<l de~ildir. Maamafih bitara!lann 
kayıblan yekftm.ı ~78,443 ton olarak tah
min ve tesbit edilmektedir. 

Bu kayııhlar dolayısile bitaraf devlet • 
lerln gıda maddeleri, kömilr ve.sair hl
zumlu şeyleri tedarik eylemeleri adama
kı!lı g(lçleşmektedlr. Bu vaziyet karşı • 
tunda bitaraf devletler birkaç aydanbcrl 
mektlllt ve mnhrukatı kontrol altına ol
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu yazımızda bu devletlerde tatbik 
dilmekte olan rejlmleri bildireceğiz: 

l.veç ı 

İBveçte kömür, gaz, elektrik vesikaya 
U bi tutulmuştur. 

Baron. tamamile de~işrniş bir sesle: 

Ve ona, yelpazesinin arkasından !afi- - Ne be<:erik.o;izim! 

yetle suyun kenarındaki sahneyi nakle - Diye söylendi. 

diyordu. Birisi komik derecede mağmum bir 
Kız, vaktile Galate'ye Asis'le Sik - tonla: 

)op'Ull baktığı gibi kendilerine loşluğun - Bu, bir ölüm alametidir. 

dibin<ien bak.makta olan baronu ıörmü- Bir başkası: 

yordu. [•] - Si% neş'elisini:r: bu akşam! 
Jak'ın kendisine bir mü!Ahaı.a!ll üs - Dedi. 

tüne Rozelin kahkahayı attı... Rozetin, ara1annı bulmak için ıöze 

Mavi Sakalın elinde tuttuğu ve du - karıştı: 

daklarına yakla§tırmak Uzer" olduğu ka- - BllAkis, bu beyaz şnrab. Bunun saa-

deh, parmaklarında ' kmldı, parçaları ha- det getirdiğini lşitmişimdJr. 
lıya dilştuler. Ve kadehini doldurarak barona götü-

Dehlizlerde perdenin açılma zili ça -

lınıyordu. Herkes yerine oturmada id i. 

Lejyondonör kravatı, suare elbiseli 
bir ihtiyar: 

- Bugün bu babacan Petrol'un pek a

cayip 'iği var, öyle değil mi? 
Deıd'i. 

Yalnız rozet taşıyan baska bir ihtiyar: 

- Evet. dedi. İnsanın bazan biraz de
liliğine hükmedeceği geliyor. 

18 sene hapis cezası olan Şileli İbrahim hapishaneden 
ne suretle kaçhğını mahkemede anlattı 

öğreneceğim. Sen ya içıeccksin onu, ze -

hirli kadehi, yahud daha dbğrusu içmi -

~-eceksin, ben de müsterih olacağım. Ya

lancı suratın çöktüğünü, kukla bebe~i -

nin porsuduğunu, hasılı bu riyakdrlık 

( A rlccısı var) 

Biraz sonra salonda ışıklar 

Gaırbert nota sehpası önünde 

yığını altında niıhayet bir engerek yılanı 
ıöndü, 

gibi hakikatin dimdik baş kaldırdığını 

ve orkestra üçüncü perdenin prelüdünü 

göründü 
göreceğim! Hah! hah! göreceğim. Ben 

~almağa bafladı. 

[ •] Bıı cümlede, Yunan mitoloJ!stndekJ bir 
efsaneye t.clmlh yardır. Te~1nde ıek gözft 
olan te Slklop denilen devlerden bin, PoU. 
fe.m, 81c1lyalı ıeno oot>an A.s18 ile dllber tııı 
Gala te'nJ:ı sev!4tıklerln1 gOrettıt kıalı:anır n 
Dil' kaya yuvarlıyarat A.ata't Oldttrih'. 

rüp takdim etti. Baron kadP.hi aldı v• : 
Baron, alnı elleri içinde, artık yalnız 

- Noel Babanın v e biltıün yalanların 
mua.i..kiye alAkadar gib i göründü. 

bunu ve anl~ılacak ki dünyada ne gill

meğe, ne ağlamağa değer hiç blr §ey yok 

tur. Ber&ket içkiye! 

(Ol Burada da Yunan esatlrlndekl meş • 
hur efsaneye telmih vardır kl, bu e!snneden 
Yunan traje<ll şı11rl EklUos dllnyn edebiya
tının .şnheserlerlnden biri addolunan .,ziıı • 
ciro \"unılmu · Prometeı> lslmll !aclasımn 
mevzuunu çıkarmıştır. Bu efsaneye naza _ 
ran, yarı lll\r Promete 111\hlnr lll\hı Zovıı'in 
CR-Omnlılardl\ JUplter'ln) şlmşeğlndPn bir 
huzme çalıyor ve topra.ktnn yaptığı bir in _ 
san he7ke:l1ne bu ışıkla. hayat vermek ıstı • 
yor. Bu h.rııızlığı farkeden ve dehşetli gaza.. 
ba gele~ Zevs hemen arzn inerek Promete"yl 
yakaladığı gibi götürUp Kafkas dağında bir 
tayaya bağlıyor, ü.cıtllnc de bir ak.ha.bayı çul. 
lıı.ndırıyor. Akbaba Promete'nln mütemadi • 
Yi'D bağrını dellp clğerlerinl yemekte \'C el. 
terler h ep yeniden peyda olmaktadır. Zeva 
bu ıuretle Promete'y1 ebedi bir ceza ve 1ş • 
unceye mahkOm etmi§Ur. Tercfinıe eden 

Tercöm.e edea 

şeref ine içiyorum! 

Diyerek oarabı içti. 

Hiç kimse niçin bu '1Ö&Ü sı5yled.llfni an 
lmn&mlftı. 

* 
Ve Mavi Sakal, etrafında dönO.p dur -

duau bir kafesi andıran küçük odasında, 

cBenim ujurumda ölmek eözü pek er- yalnıs bafıria içiyorc:kı. İçiyor, sigara tilt
lı:eıı söyı.nmit! daha akşamında iblr J1 - tQ.rll.yor, durmadan .llÖ'VÜp sayıyor, tıpkı 
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Amasya ve Edirnede su 
baskınından intıbalar 

Edirne sular altında 

AmaqaJ. mlar caJ deleri haplar'lıen 

A.rncuyaırlcı ••)'141-eJelere arabalarla erzak yetiıtirilirlıen 

AmayaJa mezbaha c:ivarının hali 
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CGCNCN ADAMLARO:J 

Fransız Başvekili 
Paul Reynaud 

A vruıpada ~n haftanın en mnhlı:n 1J.. 
malarından biri muhakkak ki Franıu 
bqveklli M. Paul Reynarud'dur. Onun h .. 
yatını anlatmadan evvel dojdufu yeri ve 
bu ,erin huausiyetini izah eylemek ierek
tir. Reynau.d İtalya - Fransa hududu ci
varında Bar<:elonette isimli bir kasaba.da 
dfuıyaya geldi. 

Bımdan yüz .ıene kadar evvel bura.sı 
.ıengin bir yer değildi. Zengin de olamaz
dı, çünkü tam manuile dağlık arazi üze.. 
rinde bulunuyordu. Kasabada vaziyeti 
olduğu gibi gören ve kavnyan iki mü -
te§ebbİ.8 delikanlı, istikballerinin temi -
nini muhacerette ıbuldular ve t~ ~Mek
sika. ya gittiler. Bu suretle bu iki Bnr -
celonetteli delikanlı kasabada bu çığırı 
açmış oldular. Aradan seneler geçtikten 
ıııonra onların hatıralarını ilelebed ya ~ 
şatmak için bu mütevazi şehirciğin mey
dan 1anndan birine isimlerini ihtiva eden 
bir levha asılmıştır. 

Bu iki delikanlıdan sonra Meksikayı 
boylıyanlar çok oldu. Meksika yolculuğu 
acreta bir Adet hükmünü aldı. Delikanlı
nın ıbiri vaziyetini emin görmediği vakit 
hu yolculuğa çıkar ve cşehir:. ona on se

nelik lbir mühlet verird:i. Bu on sene için
de delikanlı zenginle.şip Barcelonette'e 
avdet eylemek mecburiyetinde tutulur -
du. 

Meksikaya giden Barcelonette'liler o -
rada o kadar çoğalmış ve tanınmışlardı 
ki Mebiıkadada. Vera Kruzda da, Gna
da.lajarada da halk bir Fransızı gördüğü 
2anıan: 

- 4te bir Fransız! demezdi. 
- Aqui wı Barcelonett~! .. 
Der idi!.. Yani .-ıbu bir Barcelonı!ttli -

diri..> 
1000 senesine doğru Meksiko şehrinin 

nıafı bep Fransızlarda idi. Bunlar orada 
haklın bir mevki işgal ederlerdi. Adeta 
bir nevi cBarce1onette kabilesi.. teşkil et
mişlerdi. 

Bu ekabiJe teşkilAtı• ·llln bakidir. Fa- ı mesleği onun tab'ına daha muvafık ge -
knt eskisi ka-dar ehemmiyeti kalınaIIllf - liyordu... O tarihte bütün hukuk talebe -
tır. leri ve müdavimleri de zaten hep meb'u

Kabile v~tile Fransaya çok deterll san meclisine devam ederlerdi. 
bir nazır vermiştir: Paul Reynaud'nun babası oğlunun bu 

Anclr~ Lebon... hevesini hiç de ho~ görmüyordu. Ona gö-
Şimdi efe Fransada iktidar mevkilne re tahsilini ikmal eden bir deli.kanlı der

ayni kabileden bir devlet ada.mı çık- hal işe atılmalı idi. 
mış bulunuyor: Paul Reynaud geceli gündüzlü çalıştı, 

Faul Reynaud... ayda 80 frank ücretle baroya dahil oldu. 
Reynaudda kend1 ka!!aba!tlnın b<ltün Gene çok çalıştı, fevkalade muvaffak ol

delikanlıları gibi Meksikoya g1tın.ff, o - du, maaşına müteaddid defalar zam ya
rada yet~tikten goonra Par!ste hukuk pıldı. 
doktorasını yapmıştır. M. Paul Reynaud hem kıymetli bir rl-

Bir müddet sonra hukukçuluktan siya- yaziyecidir, hem de mükemmel bir spor-
set A1emine geçmiştir. E~en bu yeni cudurl.. (Devamı 9 uncu sayfada) ·-· ... ·············································-··· .................................................................................................................................... . 

(~ __ S ___ İ_N ___ E __ M ___ A ___ J 
Beyaz perdenin oç yeni ve unzel yıldızı : 

Greer Garson, Vivien Leigh, Jndy Garland 
Büyük bir Amerikan film kumpanyası ı 

son günlerde piyasaya çıkarını~ olduğu 
üç büyük film ile üç yeni yıldız tanıt

ını§tır. 

Bu yıldızlar ve filmler şunlardır: 
1 - Good bye Mr. Chips film.inde 

Greer Garson. 
2 - Antant en emporte le vcrıt filmin

de Vivien Leigh. 
3 - üz Sihirbazı filminde Judy Gar

land. 
BirdenbiTe denecek derecede pek bü- ' 

yük bir muvaffakiyet kazanmış olan bu 

1 üç sinema yıldızını okuyucularımıza. ta
nıtalım: 

GREER GARSON 

~ 

Bu gürel san'atkar bır İngiliz komed
yenidir. Şimdiye kadar sinemaya hiç he
ves etmemişti. İngilterede çcvri'ccek ve 
b~ rolü meşhur san'atkar Rcbert Donat 
tarafından yapılacak olan cGood bye 
Mr. Chips-. !ilmind€ki baş kadııı rolünü 
yapmak üzere seçilmiştir. Güç bir rol o- Vivien Leigh, Greff GarlOtı ve Jud71 Gar1andı ı 
lan madam Chips rolünü büyük bir mu- cAntant emporte le Vent. filmini çevir - deki güael manzaraları Judy Garland bir 
vaffa.kiyetle başarmıştır ve birdenbire meğe karar verditf vakit, filmin eıaıını kat daha güı»lleştırmektedir. 
yıldızl:ıık mertebesine eri~miştir. Bu füm- teşkil eden v~ muharrir Margaret Yalnız o,unu değil, ayni zamanda se-
deki büyük muvaffakiyeti üzerine büyük Mitchellin romanının kahramanı olan ai de fevkallde güzeldir. 
bir mukavelename imza eylemek üzere Scarlett O'Hara rolünün k1ınin tarafın- Judy Garland esasen san'atkAr olarak 
Amerikaya, Hol!ywooda davet edilmi~ dan yapılabileceği bir ıeneden faz)a dil- doğmuştur denilebilir ... 
tir. şünü'.mü.ştü ve nihayet yüzlerce namzed Henüz bet yaşında iken Virginia ve 

Hollywooda vardıktan sonra büyük ara~ında Vivian Leigh seçilmişti. Bu Suzanne adlarındaki iki büyilk hemşire-
an'atkılr Robert Taylor ile birlikte cHa- filmde göstermiş olduğu fevkalAde mu- sile bir müzikholde rol yapma~a başla-

tırla!• adında bir film çevirmiştir. vaffakiyet dolayısile şimdi bütün Ame- mıştı. 

Şimdi Laurence Olivier ih~ birlikte rika bu gilzel san'atkAn delice alkışla- O vakit söylemekte olduğu şarkılar 
)üyüık bir film çevirmek Ur.eredir. Bu maktadır. büyük bir ra~bet kazan<lı. 11 yaşına var-
film Pridıi? aınd prejudice adlı meşhur ro- Vivien Leigh'in bu filmdeki partöne- dığı zaman Birleşik Amerikanın bü ··n 
nandan iktıbas edilmiştir. ri Clark Gable'dir. vil~yetlerini gezdi. 

VIVIEN LEIGH Şimdi cWaterloo bridge,. adında bir Bu küçük \'e güzel san'atkar ilk defa 
Bu güzel san'atkAr bundan evvel c Ya- film çevirme~e ba~lamıştır. olarak cBrodwav Melody Hl?~h filminde 

asın talebeler!• adın.da bir film çevir- JUDY GARLAND rol almı~tır. 
'1i§ ve bu filmde bütün sinema Aleminin Bu küç6k san'atkAr cA~kın Andre Kendilerinden bugün bahse:'-'1 eıliği-
ikkat nazarlarını çekmişti. Fakat bu- Hardy'e darbesi. adında bir ftlm çevir- mlz bu üç yeni sinema yıldızı herhalde 
ünkü mevkie erijeceği tahmin edilme- ml~i. Şimdi de cOz dhirbazı» adında çok yanıun en 'büyük ve parlak sinema 
ekte idi. M. G. M. film stüdyo111 güze? renkli bir film çevfrmittfr. Bu film- san'atkArlan olacaklardır. 
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Norveç ve Danimarka nasıl istila edildiler? dünkü büyük deniz harbi 
(Bastarafı 1 inci sayfada) niyetinde olmadığını Norveç hUkCımetl-ı Almnn kıtaatı, aynı zamanda Danınıarka_ (Ba t f 1 • . f d 

çe karşı hasmane herhangi harekete ml- ne beyan eder nın 7 nokta.c;ını ve payıtahtını ışga.l etmış - ş ara 1 ıncı say a a) 

k A l uht 
· D ima k kr 

1
. h" lerdır. Danunarkalılar mukavemet göster fif kruvazörleri ve torpido muhriblerinin 

ni 'Olma için, bu iki memleketi himayesi vn m ıra an r a a ıyet u- • • b 1 d . . . 
lt lın B 

.. . Al ,....,._· in d 11 ..... ı .. ttr • mem·şıerdır. HarekAta pıyade ve topçu kuv_ u un ulu müşahede edllıniıtır. Telsizle 
8 ına a ıştır. unun uzerıne man or- r..wnet e e ver u•"'i •

1 
• • . • vetlrnU! ml\tôrllı cüzütnmlar 14tırak etmı.ş.. alınan haberlerin ilk neticelerine göre 

dusu bu sabah bu iki memleketi i~ial Alman o rdusunun Noncçı ıstılasl tır. iki saffı harb gembıine tam isabetle bü-

eylcmiştir. Oslo 9 (:\Al - 0..'>lo radyo.su, bu sabah Danimarka r ze. inc'e Alman yük çapta üçer bomba dOşmü.~ ve keza 
Norveçe veri:en liltimatom saat a de bndlrl!or: hava kuvvetleri iki ağır kruvazörü de ağır bombalar tam 

Lvndra 9 mu.s~> - Yllksek harb kon -
seyln1n bugünkü toplantı.mıdan sonra, a • 
nUmQzdek1 48 saat ıçınde yeni ve mllth!.o h& 
d1selerın cereyanına 1nt1zar edılınekredır. 

Fransadl\ld İngUl.s sefert kuvvetıerlnln Tf 
hava kuvvt>Uerinln bllttl.n mezunlyet.ıerl t.ı 
dırılmıştır. 

Bremen batb mı ? 
Oslo, 9 (A.A.) - Hükumet ve parla- Alman c1en• 25 kuVTeUerl, Norveçlilerin Ra. · betl B d b k ·~ 

hll deniz kuvvetlerinin ~ Norveç ml\dataa St-0kholm 9 (A.A.) - Mı asker! Alman tay ~ e .vurmuştur. un an aş a dı5er Nevyort 9 <Husus!) - Henüz teeyyftd 8" 
mento, Osloyu terkederek Hamara git- tıt.aatının mukavemet.le~ rağmen dnn ge_ yarcsının bu ~abah Kopenhag üzerınden u_ bır gemı aldığı ağır bir rahne dolayı.sile mlyen blr habere göre, asker nakllyatı.ıu tah 
~!erdir. Hareketlerınden evvel harici- oe O,,Io floruna glnnl.şlerd!r. çarak Alman kıtaatı Dnnımarkanın mer _ yo'una devam edemiyccek bir hale gel- si3 edilmiş olan meşhur Alman cBremen» 
ye nazın B. Koht, saat 5 te Alman elçisi- Hor.!ttın bombardıman edilmMir. kezmı ışgal ederken beyanname attıklan bıl miştir. Diğer bir gemi alevler içindedir. 7apuru. buffin Şımal deruzınde İngılız tah-
nin ziyaretini kabul etmiş ve elçinin Bergen, reuannldane bir mukavemPtten dırılıyor. • Suyun üzerinde gen~ blr yal lekesi yüz- telbahırlerı tarafından batırılmıştır. 
kendisinden şifahen ve yazı il• NorveçJn snnra Almlln kıtaatı tarafından işgal edil- Muhtelıt ncvıden baro gemılerı Roadste - mcktedir. Ayrıca, O.sloya kömür taşımakta olan 7000 

m~.... ad'a lflrerek kıtaat çıkarmt~lardır. l tonluk tAmasls• Alman gemısı de Baltık ~-
Alman :işgalıne müınanaat etmiyecetıni 'Y"~ " 1 d ? 

TrondhJen'tn d• Alm1lrtlar tarafından iş. Danı·m .. r'"a kral1 .. 1 
..... h'ıtal.esı· ngi tere ne iyor nızmde ayni surette batırılmıştır. 

beyan etmesini istemiş oldu""•nu söyle- '" .... ·.• • N b al b Al 0 "' ~nt ~dll:nlş oldutu 30ytenınektedlr. Londra 9 (Husul) - Stokholm'dan gelen oneç atary annı'l ir man 
miştir. Alman elçisi, A'manyanın askeri A'manlnr Chrtst1an3tlnd kalesine de ta _ Am .. qterda'l'l 9 <A.A) - Dnnımarka Kralı, ha.berlere göre bugün öğle tberı Norveçın kruvazörünü bahrdıkları bildirili or 
idaresi altına girmesinin Norveçin men- l\rnız etmhlf'rdlr Sıehrln ftzerlne de bir tay Amalıcnberg .sarayından radyo ıle Danımar. garb &thıllennde mütteftk dona.nnıalarlle Y 
faatine fevkalade hadim olduğunu llAve wn- aklnı yapılmışt.ır. ka mıllf!tıne hıtaıb ederek memlekı-tıu ısr:a_ Alman harb gern'ııerı anısında başla:nış 0- Lcındra g CH!l.!us1} - Norveçe yapJan Al. 
Gt:mıştir. .-ıman kıtalltı Aggermnd'da kanıya cık- lını prot~sto etmUJ ve mılletı sUkQnu muh:ı- lan denıı muharebesı akşam geç vakıt bü man ukerl nakliyatını himaye eden Alman 

ml.'ltır. !azaya davı-t eylemıştlr. tün ctddetıle devam etmekte ldl Bu muhn: harb gemilerınden 26 bin tonluk ıı:Qnayze -
Norveç hükumeti, biltün gece müza- • .. · nau. kruvazörü, Oslo flyorduna girmek te.. 

k 1 d b 1 N<>nec htl!r:t~metinm Osln'dnn Kanar'n Dan1ma•ka parlam•ntosu rebcye, her lkt taratın hava kuvvetleri de .,,.bbllsünde b 1 d 1~.. d hlld k1 NA• 
ere er e u wunuştur. Bu müzakereler- nn~Jecfl!Mfs olc'ulhı ııöy1ennmıstır. ı.,tırak etmektedır. Y" u un Uı;u sıra a, sa e ... 

den sonra hükıimet, Almanyanın meta- Londra 9 CA A) - Norvoec sefareti me Kopenhng 9 (A.A.ı - Danimarka parla. Alman radyosu bu gece Bergen'ln açık veç bataryal!U'ı Wırafından açılan at.eı ne -
Hbatını kabul cdemiyeceğini, bu metali- m11rlnnn~"., bin" matbuata ~annttn bu : mentosu, bugün fevkalMe toplnntıya çağı_ larmda cereyan e~kte ~lan bu muhareb; Uceslnde batmıştır. 
batı kendi hükümranlık hukukuna kar~ ıunarak demt.ctlr ki: rılmı~tır. esnMında 2 İnglllz 11artı harb gemısııe 2 n. • Hava muharebeleri 
bir tecavüz teli'ıkki etmekte o'duğunu be- - A!rnPnlnr TmndJhPTnı zaptetml!>.lt•rdlr. Danimarka da idarei örfiye ~ır kruvazörün, Alman tayyareleri tarafın- Londra 9 - Oslo üzerinde İngUlz "ve Al.. 

t · · iıtı Alman hHb gem1'!1 limanda df'm~"lPmt!!.. da.n ntılan bombalar netıcesmde mühim man tayyareleri arasında do. ~iddetll bir 
) an C' mıştir. tı.. n•l'!ıor bır Alman hın'b ~m•cn t1a A1 .. flan Kopenha~ Q CA A ) - Dahllıye nnzırı bu surette hMnra uğradıklnrıru haber vermış. muharebe cereyan ettlği blldlrllmektedlr. 

tB. Koht, Alman elçisinin k~ndisine ~•t'ıtlt'"l"l'n lt:!!nlı altında bulu'1ıın Rerrren_ akşamdan ıtıbaren bUttln D:ınımarkada ge- tır. Bugünkü ha.va harekMı esnasında Alman 
.Almanlar, Norveçi i"'"al etmiyecek olur- ,..,. bulun-n~ktadır. Alman lnt'nlnn ayn: za_ ceıerın sokağa çl'kılmıı.sını yasak etmı~tır. Bu haberın kat•ı;-en nslı yolttur. Htç bir lnr 4 tay~are kaybetml.şlerdlr. 
lar a, müttefikler işgal edecekerı. demış ..,, .,da pt>lrol d~polnrının bulunrıun-u o ıo Son Alman tebliği İngUlz saftı harb gemisl hMarn uğrama • Alman tayynrelerl Oslo'nun demlryeılu ıs. 
odu u soylemi.ştir. B. Koht, iU cevabı flot'Ul'lt1a V<ıllo'da karan cııkmıslnrdır. Al - mıştır. Yalnız 2 'knıvazlir, havadan atılan tasronunu ve diğer bazı şehirleri bo.mbar • 
\'ermıstir: mnnl r. NnJ:"V'Crın cenubunda 'kftln l"."'ernund B"rlln 9 <A.A.l - Alman ordu.o;u ba~ku • bombalarııı parçnlanle zedelenmıştır. dıman etmişlerdir. 

ve Porr,.rnT?n'n de lıınl etmlslerdlr. Oslo • mn.ndnnlı~ tebliğ ediyor: 
cMüttefiklerin böyle bir tedbır nla- l'lnn bo'lıb'lrd•man edfldt~tne dair haber a_ Danlmarknnın ve Norveç sah1llertnln iş • 

caklarını zannetmiyorum. Şimdiki vaz1- ı·nP.ml'lmı lır. B!?,e Tft.dedilen yardımı bt>k _ galine müt~alllk harekO.t 9 Nisanda prrg - Vazi t 
yetin uzun m ·· ddet devam etmiycceğini ıımrm: • ram muclbJnce cereyan etmiştir. 
ü id ederim.• oc:ıo · ıı r A Al _ cwo rndvosunun blldlr • D:ı nımarkayn Alman kıtaatının glrmec;l ve 9 Nisan günü şüphe yok ki bu harbin 

A.man hükOmeti 
isvuçe de nota verdi 

B. Ko:ıt, gcce,eyin umumi sef rberliğe 11ıı;ı.,,. t!Ö"'<' Alm~nı"r. Norverln r"nul:ı .sn • Daıılmarlı:a sahillerine çıkarılması hMlse~lz en ehenuniyetli günlerinden biri olacak-
karnr verilmiş olduğunu bildirmiştir. hll~.,t1e F<""""•ınd'a A~~~ rıkarmıq•ar"ır. olmnc:tur. tır. Çünkü gar.b cephesinde tıkanıp ka- (Ba~tarnfı 1 inci sayfada) 

O<ı1n 9 ıA .\' ö~ennt111Hne göre Alman Nonr.ç sah1llerınde çok büyük b!r r.ıuka _ lan harb bugün birdenbire Avrupanın 
Alman i..lti:nato:nu-ı ·a 1 1 

a.çal.ır k1•<>ı.tı ........... ~·ı l•rrııl etmM•r vemet anca'k O.slo civarında yapılmı.,tır. Bu . ,. . . Bazı mahfellerde söylendiğıne göre 
Ü O•ln ıı Uı A ı n~ o ra<'lvnoııı. A1mrırıla- mu'·nvemet ö/';leden sonra kınlm1' ve osıo şuna ıne sırayet et:mıştlr. sefir, !sveçin de, Norveç ve Dantıruırk;. 

ltimntomda ezcümle denilıyor ki: ,. ., B,. .. .,.,.., ve Trondheım., ı•gnl ettıklerı:ll şehri l.şaaı edllmlştlr. Sabah şafakla bernber nıntörlü ve gibi Alınan himayesini kabul etmesi ta-
cMucadelenın Alman mıll tınin mev- bıldırmrkt~ır. Berlln 9 CA.A.l _ Alman ordulan baı:ku.. ı.ırhlı arabalı iki Alman kolu Danimarka lehinde bulunmuştur. 

cudıj eti için kat'i olan bu safhasında Oslo.,· n t-hliye.ci mandnnlığı tebliğ edıyor: hududunu Elensber.g ve Tondernde ge- İsveç resmi mahfelleri bu haberi tek-
Fransa ve lngıltere tarafından meolrur osıo 9 CA.A.) _ sıvıı müdafnn umumi k:ı. B"gtinün sonunda. Norveçln bütün mü _ çerek bir saika süratile şimale ilerlediler. zib etmişlerdir. 
e ,. n Aman "kiımeti İı.kandmavyanın rnrr,Ahı. O~lo halkının tahllyesıle meşgul oL hlm tstlnad noktaları sa~lnm bır tarıdn Al- Alman deniz, hava ve kara kuvvetleri Ayni mahfeller İsveçin, icab ettığt 
ba ı de\ 1 ' r n n arzusu netice-sinde AJ- ı mnktnıiır. Oslo radyo.su, bir kaç hava akını munhrın elınde v•funuy1~ctu. Bılhassa. Danimarkanın merkezi Kopenhag ile takdirde si1lıhla istikltılini koruyacağını 
many'l a k ı harekat sahnesı olmasına yapıldığını b~ldlrrnekted1r. Narvık, Dronthem. Bergen, Stnvnnger, Chrtıı See1and ve Fünen adalarım ve Danimar- bildırmektedirler. 

N . No "k" · t tıaııc;and ve Oslo çok büyük kuvvetler tara 
ve or~ eç m etınm dı:>ğrudnn doğruya rv çe ı l'\Cl no a tından i~gnl edllmt.,tlr. - kanın şimal ucundaki Aalborgu işgal et-
ıvcya bılvnsıta Alınanya) a knrşı bır O~o 9 CA.A.) - D, N, B, tebUğ ediyor: 0~10 ve Chrlstıansand gibi az QOk m k tiler. Danimarka bir tek günde leslim ol-
ılarbdc lrull lm · d d Alman C'lclsı Brnuer bugün Norveç matbu- u a_ Alın him · i k b 1 tm;..+· nı asına musa e e emez. t li -•ıı ln1 k b verrıet g~ster•len yerlerde bu mukavemetıer muş ve an ayesın a u e ~-ır. 
Al d 1 . n 111 me..c::.'<.ı er n ul ederek Norveç hu . 

man;>a uı.man arının proJelerım ba- k!lmetine bu sabah tevdi ettiği eni bır no. kırılmıştır. Fakat 9 Nısanda olup biten bu kadar 
şarmalarında elleri böğründe ibek1iye- tayı bıldırmış ~ demı.ştır kı: Y • Hava ''e deniz kuvvet~erlle sıkı teşrılt1 me- değildir. Almnnyndan 600 Km. şimalde 
mez. Buna bınaen Alman hükumeti bazı Non'eç hfikUmetmm bır kere daha ve cıd- sal ne ordu hOcum kıt alarmın zaptdtlklerl bulunan Norveçin merkezi Oslo, bunun 

1. • l k . . . dl u sahil Lc;tlhkfl.mlnnle Norveç tnyyare m<>y 
asr..C'rı ar t re gır~c:ını tir ve bu ha- ye • nnıan drkka.tını celbeLmck ısterl!?l d 1 1 • 1 ,_ tll t - cenub batısında ve bir demlryolu baş-

k 
kı hn ket. k N h 1 b an nrına V<"" ecnı.<ı o ıı.n ... ,ıvve nyyare 

re ·etler Norveç tcpl'ak1arındn bazı mü- · re ımıze arşı orveçm er ı:ır.gı ır müfrezelert · dllşmanın hPr türlü taar,.ozunu langıcı olan Kristlana ve asıl garibi Al-
h . ktal ı· .. mukavemetı cıigınlıktır ve ancak Norveç ı · .. 
ım no • rın ışga ıne munc r olacaktır. "ın vnzıyetı dnh ü küI k 1 kt.ır T k • 'ardetmeğe muktedır bulunmaktadır. manyadan 1300 Km. otede Bergen llma-

B ti Al h .. k • ~ n m ş ı aca . e rnr 
u . ure> .. e .man u umeti harbın de- ederım kı, Alm.unya, tevessül ettığı ~ ~dbır - Almanlar f zlandayı ve Groenlandı da nı ve hattA bir ha'bere göre de bundan da 

ıvamı muddetınce Norveç krallığını hi- lerle ne sundl ne de ııerlde Norve"lıı ıstık l l 1.200 Km. daha •lmaldeki Narnk dahi 
• • • y - a nıış sayıyo" ar :ıı 

mayc..,ı altına a1maktadır. Almanya bu Uıllnl ve toprak tamamlılığını ıhlô.I C'tmek ayni günde birer Alman müfrezesi tara-
dakika.dan itibaren şimalde sulhü her rıkrınde değıldır. L'>~dra 9 (A.A.) - Reuter'in öğrendlfl - fından işgal olunmuştur. Bu kadar gentş 
türlü Fransız - İngiliz taarruzuna karşı Alman elçısı, D:ınımarkada Almıın ted - ne gore, Amnnlnr. Danimarkayı lşgaı su - sahalarda tek bir günde bu kadar geniş 

.. . bırlcrmm h~dıse.sız tat.bık edıldı&ını tebn retııe !rendllerlnl İzlnnclııyı ve Oroenland'ın 
mud faaya ve elindeki bütUn va~ıtalarla rfü: ettırmı~ ve Danımarka hilkfü~ıetınııı ke; Danlmarkaya ald arazisini de hlmayelcrı al_ ve seri hareketler, ~ilphe yok tarihte 
kat'i olarak temine a7.metmiştir. flyetl vrotc~to etmekle beraber Alman meta. tına almı' telAkkı etmeğe kadar gıdecek _ emsalsizdir. 

Alman hüJ...-Ometi hadiselerin bu inki- 'b:ı.tını knbal ettığlni ve l)ltaraflığmı Al _ lerdır. Almanlar bu suretle denız ve hava Almanlar geçen Bilyük Harbde de çok 
§<lfını istememiştir. M~"ulfyet münhnsı- m nyanın h1mayes1ne terkeyledlğlnı söyle- üsten elde etmeğe ve Amerıko. ıle denı~ mü- seri kuvvetli ve meharetll darbeler ln-

İ . . mıştır nasebctlerı umun eylemeğı ümıd etmekte ' • 
ran nqıltcre ve Fransayn alddır. Bu iki Nlh~yet Alman elçL,i 81 U h Ik t hl dırler. • dirm~ler. çok parlak asken zafer'er ka-
m 1 k t kü "'k d l , · h' ·· ' v a ın n 1 • f k ed k 1 ri 
t

.ke
1
m ~ .<' • kç~ evb.et erı ım?ye et- ye.si lşlnın memleket s11ktlııetıne yardım e_ Norve<" hükumeti ne diyor 1 zanmışlardıır; a at netle e uvvet e

1 ı erını nya ·i:lrane ır surette ılAn edi- demlycceğlnl ka,ydettlkt&n sonra Almanya- - tükenerek mağlUb olmuşlardır. Mese e 
yorlnr. Fakat hakikatte hergün daha zi- nın Norveç ve Danimarka hükfunetlerlne Londra 9 <Husus1ı - Norveç hUkfimetı bu son darbcvi indirmek ve son muvaffa-

. . teb1ıı•• tt t1'f ht bll sa.'bah Oslo'yu te.rkederek dahllde Ha:ınar ~ 
ırade aşıktır bır hale gelen Almanvayı .., c & rnu ırayı dirmlş ve ou muh_ · • kiveti kazanmaktır. 

. ~ ~ tırac!a Norveç aJaruı tarafından biltlln mem şehrine çckildlğ'i esnada umumi seferberlik ~ 
tınha arzulannı ba,lrabılmek umıd~le 1 tte• .. 1 1 d n~n e:nılştlr. Şüphe yok ki Almanlar §U anda. Oslo-
:bu kü ··k d l tl . b" fl AT e ~ un 11 ın e neşredılmı.ştır 

. r:u ev c ~nn ıtara ığmı 1hha Almn•ı e1çilıği ltnünct. Alın~ askerleri nö Hamar Ue Oslo arasında bir mildafan hat_ ya kuvvet yığmaktadırlar: tA ki, Norve-
ed·~ rlar. Buna bınaen Alman kıtaatı bot ibeklemektedlr. tı vilcude gettrllmiştlr. Norveç kuvvetlen bu çin küçük ordu~ınun mukavemetini kı-
Norveçe hasmune maksadlarla girme~ Oslo radyosunun neşrivatı brad1a1 ~1mulkkllvem1ielt kgös

1 
tererek, umumt serer- rarak memleketi hakfkt surette i~gal e-

• t · Alın b k d ıı~ Al er ı; n ma n o aylnştıracaklardır. . . 
me r. an aş umnn an 6 1 - osıo 9 CA.A.) _ 0s1o radyosu bugün öğ _ Norveç hükfimetı mü.'>tevllye karşı en a debılsınıer. Os1odan Norveçin her tara-
man kıtaatı tarafından işgal edilen yer- leden gonra yaptığı neşriyatta Alman b:ıŞ- zhnkAr bir mukavemet göstereceğini v~ mlit: fına demf~llan gitmektedir. 
leri, İngiJtere ve Fransa tarafından mec- kumandanlığının Oslo poll.! mfidUrUne e • tefıklerln yardımına itimadı oldu~unu Lo.n- Bergen ve daha şlmnldekf mühim Nor-
bur edi1.mediği müddetçe, harekat üssil mır vererek .şehrin tahliyesine nihayet ve - draya blldlrmı.ştır. veç limanlarına müfrezeler ç1karmaktan 
olarak kull ak · t•nd d ~d· Al rllmestnl ve sehırden daha evvel ayrılmış 0-

anm mye · e es• ır. - lan hnlkın da dönerek m.e.şguhyetlerıne de Almanlar kukla bir hükfunet kurdular maksad asıl kuvvetler gellnclye kadar 
rnan askeri harek~tı bir tek hedefi takib • b l kt B R d 1 . . . vam etmelerını L!tedılı bıldırılmektedır. vmdrn 9 (Husust> _ Bu sabah Norveçln ura arım hıtma ır. ergen. oms a s, 
etmi.ştır: İska.ndınavyayı, İngiliz - Fran-ı Danima k ., a filtimatom payitahtını, Oslo'yu Lşgal eden Almanlar, Trondhelm ve Narvik limanlarına kuv-
sız kuvvetlen tarafından Norveç. üslen- ~rlln 9 (A.A.> _ D.N.B. ajansı Kopenhag hükümeL dairelerine ve umumi binalara va. vetler çıkarmak elbette nncak Alman de
nin maksad dahilinde işgalJne karşı te- dan aşağıdski tebllği ne~tmektedlr: lzıyed ettlkt.en sonra, bir kukla hUkftmet kur niz ve hava filolarının himayeleri altın
minat altına almak. Alman hükumeti, bu İııglllzlcrln Te Frarwzların harbi J.c::kan • mu~lardır. Bu hükQmetın bqına, 8.Za!l pek da mümkün olmuştur. İşte İngiliz donan
harekctin avni zamanda Norveçin men- cllnııvyaya te~ etmek projeleri karşısmdn mahdud <'l:ın Norveç Nazi partLslnln 'e • ması ve ha,ra fil,...• ilk bir hareket ola-

. . . . Alman hükt\metınln nokta! nazarını bJldl _ ti binbaşı Kulzlng getirllmı.ştır. v., ... 
faatlerme de hızmet ettığine kanidir. Al- ren Alman notasını, Almanyanın Dan\mo.r. Oslo'da örtt idare iltı.n edılmışt.ır. SJkak _ rak bu Alman donanmasınıı. ve hava fllo
rnan silfilı11 kuvvetlerinin bu teminatı kn elçisi, bu sabah Danlme.rka hükihnetlne !arda Almsn devrıyelerı ~zmektedlr. Halk suna. hem de çok fena ve fırtınalı bir ha
İskandinav milletlerine. memleketlerimn tevdl etml§ ft Almanyanın Danlmarkanın süki\netını muhafaza etmektedir. vada taarruz etmiştir. Bu deniz muha-
!bu ham esnasında hatbe ve hattA en bltarafiı!';ınm ve eınnJyetinin hlnuı.ye.sım ü_ 

. . . 

1 

zenne almış olduğunu bıldırmıştır. Alman E k • Üt k • d 1 • rebesinin neticesi gece yansından sonra-
mü~ış muharebelere sahne olması ihtı- elçı.smın Danımarka başvektlı ve Danım::ır- S 1 m e aı erın ya kadar öğrenilememişti. Alman donan-
malıne kal'Şl yegane garantiyi teşkil et- ta nazırlar mecıtsııe yaptığı müzakereler .so. masının faik !ngl't:r. deniz kuvvetlerine 
rnektcdir. Al n hükumeti, Norveç krn- nunda, Dannrutırka htl~tı. şeraı'nn ve maaşlarına zam karşı kat'i bir muharebe kabul edeceği 
~yet hükfı t n·n ve Norveç milletinin vazıyetın mecburıyetı tahtında, Alma.n hı • pek meşkCiktur. Çünkil neticede mahvo-
A1mnn tedb r'<'rini anlıyarak buna asla mayesını kabul etm1'tır. Danımarkanın İn- Ankarn 9 <Husust> - Mlilkl ve Mkcrl te. . . . 
ka111 dunmv, caklannı Om1d eder. Her gıı+.ere ve FraMaya ka.rfl hımayesını garnn. ıtaüd kanununa bazı maddeler eklenmesine labilır. Bundan başka onun vazifesı Nor-

. 1 tı etmek Qzere yapılan Alman hnreketı, M_ dair ltı.y1hayı hükfunet Meclise vermiştir. veçin garb sahillerinin muhtelif noktn-
tü et Alıı;an kuV\'t!tlcn ta- dısesız bır surette vuklıbulmuştur. Danımar- L~ylhays gBre yeni tekaUd kanununun mer_ !arına vaki olan musammem ihracları hi-

rlle kınlacak ve kn hükfimetı vt Danım~rka mılletı, hususi lyettndcn evv ı hükümlere göre bağlan • mayeden ibarettir. İhrac hareketleri ne
kan dökiılmesi- era1t1 kabul ebnışler ve Alman tedbırlennı mış olan t aüd ve yet.im nylıldannın talı.. 

silktlıı vo soğukkanlılıkla karşılamışlıır • slsntı f"''\"t::ı,A.de ve ylizde 10 ~nmlarllc blr _ ticelenince üs
1
erine doğru avdet etmek 

dır. Jlkte hali~ olduğu miktarlara tahsisatı fev- onun için IUzırndır. 
Danimarkanın İfS!'tıli ka:Me olarnk yüzde 25 zam yapılacaktır. Es. Müttefiklerin yalnız donanma ile de-

Kopenhnrr-Salı 9 Nisan - Alman kıtaatı, kt t-0k1lid kanununa göre maaş almakta ı_ ğil, kara kuvvetleri ile de Norveçe doğ
bu s!l.bah s!ltlt 5 te hududu tecavüz etımşler_ ken mcıkür ks.nunıınun neşrinden sonrn ve- rudan doğruya yardım edecekleri anla
dir. Ayni zrurumda 3 Alman kru7nzöril, fat eden mütekaldl'ertn hli.len m~ almak.. 

dalma Mldlesrnrt':ı gelmiş ve Alman kıtna.tı, Ger _ ta olan yetlml rlne de yllzde 25 zam yapı • şılıyor. Fakat bu J...ııvvetlerln Norveçln 
münasebetlere hal şehrin sokaklarını lşgal etmiştir. Ko • lacaktır. garb sahillerine seltımetle çıkarılabllme-

n h kQmetl Al:manyanın penhag da bı1 sabah Alma.n kıtaatı taraf1J1. Hatny hükllmetinden devredilen tckalld leri için her şeyden evvel İngiliz deniz 
rı N rveç krallyetlnln ne dan işgal edilm1şt1r. ve yeU:rn maaşları ve 551 numnralı kanun - ve uçak filolarının bu denizde hakimiyet 

Dığer lara!tnn internatlonaı News Ser _ dan istifade eden müteka1dlerle 3255 sayılı . 
~e ne de ge~ cek~ ne toprak bu- vıcc'ın mubahın, radyo ıle a.şağıdakı mnıa. kanun nükmünden milstefld bulunan yetim. temin etmeleri !Azımdır. Bu hô.kimıyetin 

n_ ue de ıstıklaline dokunmak ma.tı venyor: ıer bu kanun hükmiıne tA.bl olnııyacnktır. çarçabuk elde edileceği tahmin olunur. 

~vakit Nevyork radyosu tarafından 
bildirildiğine göre Almanya, İsveç hüku
metine bir nota vererek bitaraf kalaca
ğına dair teminat istemiştir. 

İki şıktnn biri 

Londra, 9 (A.A.} - Royter: Nevyork 
radyosunun bildirdiğine göre Hitler, ts
veçten Almnn himayesini kabul etmek 
veya istilaya uğramak şıklarından birini 
tercih etmesini istemiştir. 

İsveç parlamentosu bu gece :fevkalade 
toplanarak bu hususta bir karar vere
cektir. 

ts,·eç aynn meclisi toplandı 

Stokholm, 9 (A.A.) - İsveç meb'usan 
ve Ayan meclisleri· bu gece fevkalAde ve 
gizli bir içtima aktetmişlerdlr. 

İmkin olduğu müddetçe 

Londra, 9 (A.A.) - İsveçin seferber
lik yaptığı haberi doğru değilse de Roy
terin istihbaratına göre memlekette bü
yük bir hazırlık vardır. 

liondradaki .1sveç mehafilinde beyan 
olunduğuna göre İsveç her türlü fstill 
hareketine mukavemet edecektir. Fakat 

hakimiyetine doh-unulmazsa tam bitaraf
lığını muhafaza eyllyecektir. 

!İsveç son zamanlarda komşusun<b 
harb olurken bitaraflığını muhafazaya 
muktedir oldu. Bugün de öyle yapacak
tır. Norveç kendisinden hiçbir talehd• 
bulunınamışt1r. 

İsveç hükfuneti ve milleti, bitaraflığı 
muhafazaya imktın olduğu müddetçe bu 
siyarete devam edeceklerdir. 

Norveç topraklannda milhim muharebe
ler ancak müttefiklerin seferi kuvvetinin 
Norveç garb sahillerine çıkarılmı:ı.sından I 

sonra beklenir. 

Bundan sonra bir mesele daha var kJ 
o da Sovyet Rusyanın hareket tarzıdır. 
Şimdi vukuata sükunetle bakan bu dev
letin, Norveçin şimalini işgale teşebbüsil 
halinde hal'b artık Rusyaya da sirayet et
miş ve tamamile tevessü etmiş olur ve 
bu ihtimal büsbütün gayri varid değildir. 

İsveçin ise bitaraf kalacağı anlaşıl
maktadır. Zaten İskandinavyada İsveç 
daima Almanlarla ve Norveç İngilizlerlo 
siyaset birliği yapmış ve bu sebeble İs
kandinav devletlerinin ittihndı bir türlü 
olamrunı.ştır. 

Herhalde Almanlann çok evvel ve 
meharetle hazırlanmış yeni bfr 
yıldınm seferi karşısındayız. Bu 
seferin ilk gününün muvaff akiyet hnmu
l~si de büyüktür. Ancak netice ne ola
caktır, bunu şimdiden tahmin edemeyiz. 

H. E. Er1cile~ 
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Günün adamları 
(Baştarafı 7 nci sayfada) ımek, hem tahsilini kuvvetlendirmek ga• 

· M. Paul Reynaud'nun siyasi hayata a- yesile İngılterede bir müddet bulunmuş,., 
tılması arkadaşları bulunan a\·ukatların tur. 
hususi bir t<>p!antısında kararlaştırılmış- Az yemek yer, et yemeklerinden hoş-
tı. Yıldırım gibi yükselmeğe başladı. !anmaz; et yemesi icab l?dersc ıskara ü • 

iİngilizler ona cFrench Lui John Si - zerinde kızartılmış etlerden hoşlanır, ta• 
mon> ltıkabını tak~lardı. ze yemişlere bayılır. 

Boyunun kısalığına, ufak tefek olma _ Fransız devlet adamları içinde en fazla 
sına bakmayınız, 0 tam manasilc ve , takdir ettıği zat Daladyedir. Bu takdir 
de yüz atlettir!.. hissi yeni değildir, pek eski zamanlar • 

dan başlar. 
l Mükemmel surette yüzer, kayak ~ı>or-

Ia 1ro A 
. d M. Paul Reynaud uzun boylu lakırdı-

rı yapar, şar. ynı zaman a mükem- - . · 
mel bı·r '--'ks . . d lardan, munakaşalnrdan hıç hoşlanmaz. 

, •uv şampı)'onu ur... 0 . . • b. h ,1. · -
•• • • 1 , ışm cezrı ır surette a. ım, munaka-

. Şunu so~lemeği unutmıyalım ki. onun şalann daima kısa kesilmesini arzu eder .• 
yüksek yer erden suya atlamalan en de- İşte bugün Fransanın mukadderatını 
ğerli şampiyonlara parmak ısıtracak de- elinde tutan M. Paul Reyn..-ıud böyle bir 
recededir · · · adamdr. 

Hem ingilizceyi iyi bir surette öğren- O.T. 

27 5 !JdQ Pazartesi günil saat 16 da Ankarada Nafia Vekillet! b!nnsı lçlnde malzem" 
müdürıur:ü odasında toplanan malzeme ckslltı.1e komisyonunda 5940 llrn muhaınme-a 
bedelli 22 M.l!d telgraf maktneslnln ka;ıalı zar! usuuıc ekslltınesl yapılncaktır. 

Elı: ı tme şMtnnmesl \e tcferrüatı bedelslz olarak malzeme müdürlu~ün<ien alınablllr. 
M~.rrn.kkııt teminat 445 llra 50 kuru§tur. 
İ.stek!.!&ctn •,eıcUf mektublarını mtl\ akknt teminat ve ~artnameslnde yazılı vesaik ile 

Son Postanın tefrikası: 31 nim: doluvor. satırlITT birbirine dolaşa- 'hştı. K l. eler b rer. b:rer kulakları - liht'liıç :çinde çırpınan yüzüne bakalı 
rak korkunç ve siyah bır uçurum gibi nm z~rını yırtarak beynine &ı.'Planı - Hirran bo?azıru görünmez bir pen99 

B 
• gözlerini kMrrrtıyordu. Mektubda oku-

1
yordu: sık vornm~ l!ibı boğuk boğuk' kekcliye

ı cr an du1u son ci.'nıleyi -Ben sana her za -ı ~anı:ı benim yata<rımı bu odaya r~: ~end'sine acı bir istihfafla bakıur 
man sövlemez m'yd m- cümles'ni ko--n-· '1: ı··m sö l,.,d.?'. CC'\ab ve-r bana kocaı::•nm ellerini tutup sıktı: 
rn~s'um h·ı na~arat vib' ;ci ürpererc>k bud 1· '. fbvd Ç'.lbtık~ Cevnb 'er... - · N'f> oldu Siret? Hastalandım~ mı! 
tekrar ecie ede, bu küci.ik k: "ıd parça- z~' ~ Mustafan•n ko ku 'e ı::aş - Y l aıb-'li hu ne hal?. 

• ı::--- sın: ma?~.:n·:ı·,tarak ~~"rüJıü açtı. Onu'l k 1'1 J.:•.,.r ı..<'<hılan lxı""7''1dan b'r ta - S'r in buz gibi donmuş elleri <-ert ... 

Murutıerıne içten gelen bir zevkle ba-lğını duydu. T&kallO.S eden parmaklarile da e\·veıa iın~-:'1sı~ b"lctı: - ~~rver .. lkırn '.;:e ~·. anı.~~lm~z m-rıltıl.aır boşa - çe bir itme hareketile geri çekildi. Ve 
kan nazarları biraz sonra\ birbirile bu _ lzarft yakaladı. gene kararan gozlen, bu uzun dort say 1ıv()du Iıc suphe ı c:adık \'C maı;mn tamır-e çalı' ı~ kırık ,.e parça parça sa. 
ca ikisi de titredi ve mukavemeti güç Bu garib ve azab verici heyecanı din falık mPktubun bac::tarafına kaydı: uı:: ~ c :l <>vı(1i cfn a· i'li ilk clcfr. h~ı sile: 
bir cazibeyle birbirinin kollaırı arasına dirmek ve beş dakika e\rvel hissetti~ - Canım. rc.Jhum sevjtilim H'cran!. ha'dc>. } il 1, crarib W' M<ı>ı ız bir hid- - Hic b"r c:Eyim yok -diye cevali 
atılmak iÇL"l bir iha11eket yetişirdi. Fa- emniyet. sffkun ve saadete kavuşrr.a".t Birdenb'r~ biitün kaın. d.1mar1arın _ldet 'c'ni0 ,E!Ör<'r<'

1

~ afrı1] -.orrlu. \erdi- birRı \-0rr11.mum ic:te o kadar. 
kat Hicran aralık kapıda emirlerini ihtiyarile zarf- açıj5 okuyacaktı. Faltat da aka aka biraz en·el rnumva g'bi sa-I I1'c·"'tm sendefö·erek kno 'a doiinı GC-rdiiifü hakaretin acı sillesi altın~ 
hckliy<>.n M7Jl'letçinin gölgesini !arkede- buna hacet kalmadı. Zarf ~tı. Titre- rarmış viiziınP hücum ederek dededen. bir ad.ın <ı!.ınca <-iddetlC' c::a ~P11rlc>l'\ C\. ... crenç kadın bir adım gerl 
:t-ek titrek sesile: yen pE!rll1aklarınm ar~sın<la şimdi iki atcıdan ka1mıt bir tehevvür ve isyanla: cic:i l· l• 1rA ırirdi ve f' ·, c-<>kilPl'"Ok: 

- Elb:sPini değiştireyim -diye- ka- kfığıd parçası vard .. Önce küçük tek tecavüze u[ı:ram1~ bir erkek fe\•eranile. - End;şrmi mazur görünüz -diye 
pıyn doğru yürüdü. sayfalık olanını açtı. Derhal imzaya uyuşmuş vücudü bir anda dinamik oir mırlda'1d·- sizC' b'r<> 7 c;u ''0

'" \ ,.,.,,.,: h·•.:ı· - faka+ c::'ze sormak istivordıım kf,, 
Hicranın beyaz uzun eteği kapının göz atınca sarardı. trma «Münire• idi. aksülamclle kendine geldi. Mektubu Hicran du;-ar•da ecen h~di evi bir - 1c::pazmo7 a tutulrnus gibi titrediği gıa 

aralığından kıvrıtlıp çıkıncaya kadar Yüzü sar~rarak koltuğa dayandı. Mü _ m:ısnva fırlatarak odadan dışan fırla - denbire ı:-:r akıl müY:t7cn"~ ·1 • .,.,. •·o- r"'''·vondu. S ret rrözlerini onun .sC'lgun 
Sir t k d h nire? .. Münire hanım?!. Bu kadının ha- d1... rar.ık ko1unu çekti, kao·..\a., !•rla::lı v"'zi"n<len lııaklsştırarak kntpıya doğı .... 

e ar asın an ayran ve mephut 
1
. x. 

1 
. 

1 
• ün }.JI: N Mes'ud sakin ''almı bir kaç daki - Mııtlr.k:t Sir"<"t E!<>Ç.rdim buhranfarla hir c.chm attı: '" 

b k ya ı guz erın n un e ge uı. e arıvor- • ' · 
a tı. Sonra kentt.u-dA~d masanın üzeri- du bu kadın bu odada?! Kararan g~öz _ ka sonra erPceği saadetin hüh'asile tat- cılc1ırmış ol<ıcaktı!. - Allah rahathk versin! 

ne konmuş zarif bir oııkida buketini }erinin önünde. imlA yanl~lı çarpık ya h b~r he •eran d.uyarak, hizı:netçısinin Yatık -0dasının kaoıc;ında Mm;tafav:ı FiC'ran 'iOn bir pavretle: 
alıp Hicranın yatağının üstüne serp _ zıln ka•yıp geçtiler: yırrdımile bu mü...oc;tesna gecenın tuvale- cıl--ıc::an E!f'nc adam Hicran ee<.Y'ı;k kı - -- Ö le olc:un -dc<li-
ınek k d" . tini bitiren Hicran, dı~ardan kulakla - v.afetile r-örünce b(h·:ik bir c0lıid S<lr - SirE't fJer; dönerek bir şey SÖ)1Pme4f 
n d ~~· 53 ıle yaklaşınca demetin ya- Hicran hanım! Ne büyük bir günaha nna akseden mütehevvir. acı. hakaret f(>r!C'r"k ~'1Pdent insaı.,hk .. ,, ... hi 'E'<:'n; dil "ı::teci'. fok-:ı! gene \'azgeçerek k2p dan 
ı~ a ıç te bir tebrik kartınaı benze - girdiğini ondan gelen mektubu okudu - dolu 'bir sesle ürkerek :rrüyasmdan u _ c:ıiindii. ~r bir isaretle uı:akla hi?;TJ"lct- ç ~·1. Dı<-<m çıktıktan sreıra icc 'den 

~ıyen beyaz kalın V'e müstatil bir zarf ğun zarr.an anlıya~ksm. Ben sana her yandı. Kulaklarınaı bir türİü inanarnı - çivi s~y:lr~k kap•dan H'cran n l!ecrne - kulaklarımı akseden ince. acıklı biJ 
gozlerine ilişti. Hiç bir muhakemeye nman SerYer sem canından farla se - vordu. Bu ~es, bu acı. sert ve hakaret c;ine miieoııaf.e eden bir vazh·etle 1çeri h'ckmk c;esi ?yaklt'rını bir kaç t'aniy• 
va~it kalmadan yüreğinde birdenbire ver diye söylemez miydim.·· dolu .ses. S!retin. o melek ı!ibi sakin. do[tru cekilip yo1 verdi. kap nm öniine mıhladı. İçeride ~ ap::ı • 
~~ucu bir sıkıntı. gö,l!süne mechul. Siret daha faz.la Okuyamadı. Derjn - munis, nazik insanın sıesiy&!. Ha·:retten bfü-"iimüş yeşil röz1er;nin 'alnız. "\ ardımsız a•ilıyan düm <''' eli 
Ugursuz ve soğuk bir pençenin yapıştı- den gelen sersem edici bir uğultu bey- Bir put gibi dorunu.ş, dinlemeğe ça- nemli bakıslıırile, Siretin korkunç bir çok sevdiği bir kadınd •. (Arkası t·ar) 
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(Memleket llaberleri) [Son Posta] SPOR -
Mardinin dört kazasında 
şehircilik _hareketleri 

Beyşehirde İnönU Ankaradaki spor hareketleri 
zaferinin yıldönUmU Ankaıa (Hwwst> - Bu ha!ta ytlbek mek den Bayram da e.ltınoı g~. 
Beyşehir (HUBU8İ) - İnönü. zaferinin t.ebler arumd& fut.bol, voleybol ve b~ Sellm Teae:an 

yıldıönümü şerefine ı Ntsan Pazartesi gü- bol müaabakalarına devam edlld1. OaJ1 Ter. A k hl ı•t•d• R 
nü Halkevinde bir tqplantı yapılmı§tır. btye ile Zlraat Enstitüsü VOley'bol maoı ZL n ara mU 8 1 l in 0ffi8ftJ8 
Daha ziyade b.ir tören mahıyetinde olan raatJn geliblyıetlle net1celend1. M!llklye ten.. Seyahati 
b t 

1 
k 

1 
dı sah.asında voleybolda Dıl Ta.nhı ro.ndı,, 

. u. op antLya a abalık bir halk kütlesi Bundan sonra zıraat Enatıtüstt, Dıl, Tarıh Ankaralı oyunaulaxdan tıe§kll edilecek 
ı.ştirak etmiştir. . Faıctlltesı basketbol maoı yapıldı, ZJra&tll .. B nıuhtf-11t1 14 Nlaa.nda Romanya B muh .. 

Jandarma kumandanı Inönü rnuhare- ıer bu oyunıu güçlükle kamnabıldıler. Ral- telitl ile karşıla~mak üzere Romanyaya gı_ 
---------------ı besinin askerl safahatı hakkında izahat bukı Millkıyelıler kuvvetıı rak:ıblen Gazı Ter d.ecekt1r. 

Cizre her gün yeni bir çehre alıyor - Savur arhk 
tam bir kasaba manzarası olmıya başladı - Derikte 

birçok yeni binalar, yollar ve çeş:tıeler yapıldı 
Mardin (H\ısus~) - Mardin villyeti 

kazalarında ~ehircilik hareketleri devam 
,tmektedir. Ge~nlerde bu sütunlarda vi
lAyetin b~ kazasından bazı.la -
nndaki faaliyet ve bazılarındaki ha
tekctsizl.ik hakk.mtfa izahat ver.ıtUŞ'ttk. 

Bugün de Cine, Derik, Savur, Mazıda -
iındaki hareketleri okuyacaksınız. 

Cizre: 

Bir tarihte 10 lbin ev, 4 bin mağaza ve 
4,ükkan, 350 cami ve mesdd, 90 medre -
ıeye sahih bulunan Cizre halen 2500 ntt -
fuslu küçük bir kaza merkezidir. İtil! 
devrini takib eden inkıraz devri pek a -
oıklı olmuş ve Cizre cümhurlyete harab 
lbir köy halinde intikal etmişttr. Filhaki
ka, 923 den evvel Cizren•n taşıdığı nınn
z ı·a harabi kelırnesile ifade edilebilir. 

Cümhuriyet devrinde başlıynn yapı -
cılık ve ku:ru<nıluk faaliyeti Cızreyi de· 
yeni ·bir çehreye kav~turmak istidadını 
göstermi:,"5e de şehircilik bakımınchm son 
üç vıl evvelisine kadar mühim say1J acnk 
bir faaliyet gösterilmiş deP,ildır. 936 da 
kaymakarrJığa tayin edllen Baki Başa -
ı'tın, bc1edjye reisliği vazifesini cie ele al
mı.ş ve işe büyük bir enerji ve arzu Jle 
sarılması .sayesinde kısa zamanda birçok 
faydalı eserler meydana gelmiştir. 

Bu müddet zarfında e'<ki dar ve mü -
levves yollar yerine 12 metre genişllğin
de büyük bir ana <:adde açılmı.ş, oldukça 
muntazam •bir çar~ı vücu-:le betirilmiş, 

~!r hükfunet k"nağı, kayıru:kam evi, jan
darma dairesi ve Halkevi binaları in~a 

edilırJ.ş, aile parkı, p1~j ve çoruk bahÇC'"İ 
tesL-ı edil.niş, Cümhuriyet meydanına A
tatilr.kün bir büstü dikilmiş, futbol ~a

hası temin edilmiş, içme suyu, elektrik, !İ 
nema, b;.u istih~ali teşebbüslt>rl nihayete 
ermek Uzere bulunmuş. tenvirat ve tan
zifata azamt ehemmiyet verilıl"1~ ve be
lcıdiye bütçesinde bir mL;U fazlalık temin 

edilmiştir. 

Derik: 

Mardinin en eski bir kazasıdır. Ovayı 
ve kasabanın kurulu olduğu tepenin ya
maçlarını zeytin ağaçları kaplamı§ttr. 

Ze•iinciUk Deriğin en mühim servet kay 
naklarından birisini ve hatU ':>aşlıcuını 

teşkil eder. Gayet güzel hava ve suya 
m·:tl'k bulunan kasabanın nüfusu dört bi
ni mütecavizdir. 

Kaymakam ve be)ediye reisi Ali Denk
taş dört bin lira olan beled1y~ bütçe~ini 
sekiz bin Uraya çıkarını~ ve geni§ cad
deler açmış, me2!baha, Halkevi ve hükö.
ınet konağı inşa etmiş, küçük bir mahfel 
açmış, kanalizasyon işini başanmş, çes
melcr kurmuş. tanzifat ve tenviratı ihti
yaca uygun şekle sokmu.,tur. 

Savurı 

Hava, su ve manzara itibarile yalnıx 
Mardinin değil, bu havalinin en güzel 
bir sayfiyesi olan Savur, büyük btr ba
kımsızlığın kuı1banı olarak bize geçmif -
tir. Gen~ ve gür yüzlerce rneyva bahçe
sinin çevrelediği, ortasından büyük bir 
suyun geçtiği bu dağlar arası kasaba, wn 
samanlara kadar hi~ bir te~kküliln hi
mayesine nail olmam~, köylerinden çok 
da farklı olmıyan geri manzarayı taşıyıp 
gitmi.§tir. 

Eğer Savur, bugün bir kasaba manza. 
rösını iktisaba başlamış bulunuyorsa bu
W-1 son dört yılın idarecilerine medyun
dur. Zira, bugünkü ana caddesi. küçük, 
ta.kat temiz çarşısı, mahfeli, m.ezl:>ahMı, 

J vermiş ve İnönit kahramanlarının mane- blyellleri baslretbolda büyük bir ~ayı farkı Muhtellte Galata.3araydan 8a.1.lm Ue, Vefa_ 
vi huzurunda tazimle eğilerek sözlerine ile yenmtşl~rd.II. Dll, Ta.rıh Ft.kfiltesıle Zı ~ dan Haklll alınacaktır. 

ı 
raat Enatıt~ti voley;bol takunlan ara.sırıda.. G l"k b h 

nihayet vermiştir. Diğer bir hatib de :ıaı- k! maç fakült~nln bu .maça gehle:mest nett.. enç 1 ayramı azırlıkları 
ferin. siyasi ve içtimat aldsleri mevzuun- oe111 Ziraatın hükmen gallb1yet1le nectoelen.. İstanbtıl okulları spor bölg~ be.fit.anlığın~ 
da bır konuşma yapm!f ve bundan sonra m~ır. Bundan aonra Mülkıye ile Dll. Ta _ dan: Gençlik ve spor bayramı huırlıklan 
bir fiir okuoarak toplantıya !On veril _ rih FaklHte.,i ba.ıılretbol maçını Mülkl)"t ta.. hakkında görüşmek üzere ıue, mualllm va 
miftir. ıomı bftyük bır sayı farklle kazanıınıştır. kf san'at mekteblerlle orta mekteblerln beden 

n1 gtin Gazı. Tef'bl~ voleybolda Konaerva~u. te11blyesl muall1mlerlnin 10.IV.19.W Çarpmba 
flJ'l yenmıştır. Zıraat Enstitfüdl 1le Gazi Ter- gtin!i SRat 15 de Maarif MüdtlrlO.~de ya .. 
oıye basketbol maçı çok h~yecanh olmu,, ne. pılacak toplantıda ıbulunma.ıan noa olu _ 
tıce1e Zuaatlıler maçı 6.2 kazanmışlardır. nur. 

Saray kazasında 
bir köyde kıymetli 

eski eserler bulundu 
19 Mayıs .stıı.<lında yapılan Mülk.l"- Gazı c 1 d f f b 1 f 
Terbiye futbol maQI da çok heyecanlı 'olm~ eza an 1 rı an ut O CU ar 
tur. İlk devrede Muhtar ve Buat vıısıtaıılle Beden Terb!yesl İstanbul BOlgeai Başkan,. 
2 gol yapan MUlklyeUier ll nal ~evrede ı ıoJ. lığmdan · Aşağıda, adlım, tJoy adl&rı.. bölge 
Y1Yarok maçı 8_2 ka.yootmişlerdir. ı:;Jdl sayıla'!. ve 'klübleri yazılı bulunan ld _ 

Atıcılık teşvik müsabakalan mancılara tıtırak: ettlkl-011 mfuıab:ı.kal.ll'dakl 
Bu hafta btlyük bır al§.ka ıle dava.nı edL sutho.rakl!tlcr1nden dofu:yı genel direktör ~ 

ten atıcılık teşvık mUsabako.lannın ıkıncı lilğumüz ta~fından 11/3/1940 tanhırulen ı. 
sıne "it'! mü.sabık ıştırak etmıştır. Şımdılık tibBren hizalarında yazılı müddetler 1Q1n 

Bu eşyalar arasında bİT tunç hamam Zekı ve Nun 30 nr puvanla bınncı vamyetı geçıcı mlisabaka. boYkotu cezalan veıılmı.ş.. 
Mardinden bir görünüş tası, bir tane iki kulplu güllüm, bir tunç muhafaza etmektedirler. Mflaa;bf!Jmlar u Ur. 

Edirne (Husu.st) - Baray ka:ıı:asının 
Uzunhaeı köyünde bir tarlada çift sürU -
Hlrken eski bir mezara tesadüf edilmiş ve 
mezar açılınca içinden uan atikaya aid 
bazı eşyaınr çıkmıştır. 

modern Halkevi binası, hükOmet kona~, süratı\, bir tunç kupa, bir toprak kül ta .. Nls"-ndn sona erecektir. Cez,:ı mt.iddetl. içinde klUblertnin ve hakem. 
temizliği ve ışıklanması hep bu dört yı .. bağı, bir toprak sürahi. blr toprak bar .. 

1 
* leı·ın bu ldmaııcıJıı.rı mU:sa:bs.kalara 1.ştlrak 

lı mahsul .. dü K ka beledi dak bir mavi cam kadeh varak şakllnde Mllli b.:.siklet. eklpmt seomek Ü1'56're blll"tı.da etfümemeleri lüzumu tıebllğ olunur. 
n u r. ayma m ve ye 1 ' . • 105 kilometrelik bir yarış tetttb edllm.ıftır Aııadolu •klübüt<l~m - 188'7 Rrciimend 

reisi Nurettin Gilneyka, Savurun umu - altın yaprak ve bır aded üzerinde kız Çok heyecanlı TI3 <ıerl olan YIU'JO netıce.smde; Kopman 2 ay. 

mi ihtiyaçlarını gidermek ve Savura me- resmi bulunan altın yUzük 'bulunmuş • Talı\t., Orhan ve Kırk:or ibırınoı gelmışterd~. Topke.pı kllföünd.en 1331 Yunwı Öqun ı 
deni bir çehre vermek için tebrik ve tak- tur. Faıkle Osman onları ta:klıb etmışıer, lzmtr .. a.y. 

dire ltıYJk şekilde çalı§ıyor. Eşyaların mahallinde tetkiki için Maa-
M azıdağıt rif Vekilliğine yazılml§t:tr. 

İdil gıbi 939 da teşekkül etmiı Ye be
lediye .şebekesi henüz tamamile tee~sfls 
0tmemiş olduğu cihetle eski köy manza

Ceyhanda bir koyun tuccarmm 
hamamda 1 :270 llra.sı çahndı 

rasını muhafaza. etmektedir. Ceyhan (Husust) - Koyun tüccarla -
rından Osman Baran oehrımizdeki ha -

Oltunun kurtuluş yıldönUmU marnlardan birine gitm.iı. taktıt yıkanıp 
Oltu (Hususi) - 25 Martta Oltunun kur geldiği zaman bir eldiTen içine koyduğu 

tuluş yıldönümü coşkun bir şekilde kut- 1270 lirasının çalındığını gönnüştür. 
lulanmı.ştır. Sabahtan itibaren mcrasinı Biraz sonra polb hAd1.se'ye vazıyed eyle· 
ve ~enlikler başlamış, gece geç vakte ka- :miş, hamam müstahdemlerinden HAmid 
dar devam etmiş, birçok nutuklar okun- tarafından ça1ındığı anlaşılmıştır. Hırstı 

muştur. yakalanmış, paralar bulunm~tur. 

( Ba.bae-;kide Sinan ihtifa.11 
Babaeski, (Husu

st) - Büyük Türk 
mimarı (Sinan) ın 

yıl dönümü bugün 
kasabamızda Sinanın 

Trakyadakı büyük e
serlerinden biri olan 
Semiz Alipaşa cnmlsi 
önünde başta kaza•! 
mu kaymakamı Na 
mık Karayal olmak \ 
üzere halk, mekteb

liler, memurin ve ag

kerl erk!n ve zabi· 

tandan mürekkeb bU 

yük bir kalabalık hu-

) 

z:urile kutlulanmıştır. Koca Sinanın Babaealdd"ki §aheserlerinden Alipaşa camii 
İhtifale evvel~ Si-

ı 

l 

nanın i'ıatırasma hürmeten iki dakika sü- · Gece saat 20,30 da yeni yapıfrın Halke
kUt edildikten sonra ib~lanmış ve Halke- vimizin büyük salonunda mimar Kemal 
vimizin dil, tarih ve edebiyat 9ubesi reisi, Altan taratmdan Sinanın Trakyadaki a
Haklcı Sevindik tarafmdan Sinanın ha- 1 bideleri'e kasabam12daki Semiz Alipa~a 
yatı ve egerleri hakkında bir hitabe söy-1 cam~inin mimari kıymeti hakkında ilmt 
lenmiştir. bir konferans \'erilmiştir. • 

Bunu müteakıb Trakyn Umumi M'ü- Mer~ SstiklAl malŞ'il~ baş'anmJ:t 
fettiışlik mimarı Kemal Altan ve Kırkla- ve Oüanhuriyet marşı lle son verilmiştir. 
reli belediye mimarı TalAt ÔDflk hıra- Gece Selimiye minareleri tenvir edil
fından da ayrıca Sinanın Türk mimari- miftir. 
sindeki yüksek mevkii v. yaratı~ bü-- Yapılan merasime lise kız. erkek, öğ-. 
yllk eaerlerinin kıymet ve ehemmiyeti retmen, kız enstitüsQ ve ı>rta san'at okul
izah edilmiş, bu suretle ihtifal~ nihayet ları talebeleri, memurlar ve ~naf taşekr 
verilmi~ir. Jdlllerl iştirak etmiflerdlr. 

stanbııl 
lüğflnde 

Gttmrftklerl Başmttdttr-

( Gl.imrüklerde eşya satılıyor) 
Bsşmüdürfükle Ha.yda.rpa.şa. va T.i-Oaret2 DahUJye Gümrükle.rinde mevoud (~) kalem.. 

de ve (316) llra. (82) kUl'Uf ma.Jınmmen tın ıeUnde hurda dem!rba@ eua lle Gilmrn.t 
Levazım Tetkit Memurtuğıında mevcod (ll54) parça (260) lira (94) kuru muhammen 
loymetıncltık1 eşyalar 18/41940 Per§&mbe gü:rıü aaat 10 dtt müzayede ile ııatılaoaktır. 

İBtekrnar mahallinde e~ya.lan görer•k ııOzü geçen gttn ve :ıaatte ~ '.6 pey akçeslle 
birlikte kom1.syona golmele.rt UA.n ~unur. (2817) 

stenbul Ma rlf ü ttrlüğttnden: 
Maarif VekU!lğl köy öğretme.n okulları 1Qin nşağ1da cins ve miktarı yasılı battanlyele.ı 

paı;nrhkla sa.tın alınacaktır. Talımln edllen bedeU 54.500 Ura ve teminatı 79~0 Uradır. 
İstekl11er bu battaniyelere atd şartnameyi Maarif Müdürlüğü Yardlrektô:rH1#0nden al• 
bilirler. 

Pa.zarlı#Jn 15/Ni.san/1940 Pt.aarteai ırünü ısa.at 16 te Maarif Müdürlü:ünde toplana.calı 
kornlsyon mnrlfetlle ye.pılaeatı ilAn olunur. (27g(j) 

Batta.niye 
E,yanı11 cin.si Mt.ktnrı Beherinin fla.tı 

Beherlnın aıgarl .s1kletl 3,800 500 Ad~ 18 Ura. 
kilo olan yün battaniye 
Behel'inln asg"arl .sıkleti 2,400 380() Adttd 13 Ura 

kllo olan battaniyeler. 

3!6®U®l::~~ · ~~ 

OSMANLI BANKASI 
'TCRI( ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 
S/ataferl ve Türkt'ye Camhun"peti ile münaki't mukavelerıamesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla ftJsdik edi/misti'r 
( 24/6/ 1933 tarihli WJ Numaralı Resmi Gazele} 

Sormayesl: 

ihtiyat akçesi ı 
10.000.000 lnglllz Lirası 

1.250.000 1 nglllz Lirası 

TOrkiyenln başhca Şehirlerinde 

PARIS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MJSIR. KIBRJS, YUNANiSTAN, IRAN, IRAK, PIUSTIN 
vt MAVERAYI EROÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

VUOOSLAVVA, RUMANVA. VUNANISTAN, SURJVf. ·LÜBNAN 

Pllyallerl ve biUQn Dünyada Acenta ve Muhablrlerl vardır 

Yekü.n 
- -

:IOOO 

45.';00 ---M.500 

Pazar Ola Hasan Sev Diyor ki · 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesab• cari ve mev~uat hesapları küşadı. 

- Hasan Bey sana bir şey 
.söyliyeceğim ..• 

. . . Bizim birader t:ıhsfl 

görm!l§, aklı, fikri yerjnde 
bir adamdır. Faka.t bir müd.
dettenberi değifti. 

l~ 
• 

Mesel~ dehşetli kavga
oı, geçlms1z oldu, üstelik kim
seyi çekemiyor, şunun bumın 
ark:uından W söyW1yor" 

Hasan Bey - Anlaş1 ldı, se
nin birader edebiyatla m~-

gul olmaya oaşlamış! ı 

• J 

,, 

Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Tilrl<iye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu. 
Borsa emirleri . 
Esham ve tahvi16t. altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedal tahsiJah ve saire. 

En yUkaek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en milsait ~artlarile ( kumbarab vey• 
kumbarasız) tasarruf hesapları açıhr. 
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s eri Lise ere be lı yo. 
Ku. eli, Maltepe, Bursa oskerl i!.gcleriııln her üç .sınıfına da 6nllmUzdekl Hazıran 
b l :ı.ca olan 9(0 941 ders Jılı iç!n talebe thnacaktır. 
fuınacnk t lebelerln öz türk ırk:ndan olm ı kend1sin1o ve atıeslnln kötll hal ve 

r. b! olmaması ıuhhl mu yenoda ~ 1 m çıkması ve yapılacak seçme sına -
d k zanm ı .enrttır. 

3 · B r ene tah.'illi terkedenler ya mı bilytitmtiş ''e kfı~iUtmüş ola.nlar kendi okııUa. 
tının .sı ıt g çme sınavında ipka v y;.ı butü.1lemlye kal:ınlar :vnıııarı boylan ve ağırlılt
arı t 1 :ıtt kl hadlere uygun olmıy:ı.ıılar askeri okullara e.lınmazlar. 

~ teklJcrln şimdi okumakta oldukları mekt.eblerd ki tawllle:lne devam etmeltlr. 
r l!> Nisandan 1 b ren bulu .d ·karı yerle eki a e ı! şubelerinden d1!er k y. 
uı ş:ırtlarlle m· r raat yolla ı ıı öjrenmPlerl 'e huna g6re de knydükabill k.§.ğıd. 

lınnı e g ç 30 Mayı.s 40 a kadar tam.:ımlanu; elmaları. lllzımdır. 

a 1 1 <'rba;1 ha:ı:ırlama orta okulla-
• .r. c2521ı> --

Orma Umum r. -d .. rl:iğü!lde" : 

O e ~bee 
Orın:ı,, Umum MudürltlRUne ballı Devlet Orman İşletmelerinde (ko.za ve TllAyet mer-

kez..ıertn<ıe' ç ı.,tırılmak üzere 1mtthan1a on muhnsebec1 alınacaktİr. 
1 - Talibi rln memurin kanununun ' ftncıi madde~! evııafını halz olmaları şarttır. 
2 - Mh.snbnkn imWıanına Jyi muııasebe .bilenle:- •.ştırak edecektir. 
8 - Muvaffak olanlar lşletmelerde bb ınild!iet .staj gördukten sonra muhasebeci ola

rak ConderUeoeklerdlr. 

4 - İmUh nda muvaffak: olanlara. S656 sa)'Ül barem ka.nunu hükümleri dairesinde 
170 ıı~ay:ı la!d3r ücret verlli!oektl?'. 

5 -- !mti n 24/Nisan/940 Çar;amb'.'I. gtinü saat 14 de Ankarada Orman Umum MlL 
dürluğund V" İstanbul Orman Qevirge MildurHll!fınde )npılacağından tallblertn tn geç 
18 4 940 Pe cmbe mına lmdıır açnğıda g-..ı.ster!Jen vesikalarını lbraz etmlf olmaları 
farttır: 

A - Nütu.cı curıdaru ve askerlik ter!lis 'Vasikası veya auret.ıert. 
:S - Hı~iıhal mazbatası. 
O - Mekteb dlplomı:ı.st veya suretl'!rl. 

D - Var.sa şimdiye kadar çalıştığı yeılerden atdliı bonservtller ve en aon •-=ıs,. -a. 
aşı c6stenr k:a. 1567/2ô80 

---------

Munaır.men bc<k!ll 1500 Ura olan olr nded &.rtlik muayene cihazı 21/5/1940 Salı gQ_ 
nü .saat U5l on beşte Haydarp~da Gar lb1nnııı dahUındekı komisyon tarafından kapa. 
h t:ırt usuıne satın alınacaktır. 

Bu işe (Clrn:ek ı..su enlerin 112 lira 50 kur~!uk mnvaltko.t temınat, kanunun tayln et. 
~! ve.'i kaJarl.l tül1fierln1 muhtevi zar!larJn_ı ayni ": l'l saat U·O on dörde ltndıır ko -
ıtllsyon Rcl!'I .ne v rm eri lazımdır. 

Bı. lşe aıd ~rt.nP.mi..er komisyondan parasız olarak dıığıl.ılmattadır. (2720l 

--- -----------------------
Çorlu } elediyesinden: 

Her sene olduA'u gibi bu sene de Çorlu 11kb:ı.hl\ .. emtia ve hayYan panayın 3/Mayıs/940 
Cuına gUnu açılacaktır. 

A Pamı:yır ... hayvan s:ı.tmıya r.elenler gelc:Ikier' yerden hayvan haatalıtı olmadı4 
tına da1r me~ ~ahaMtnam~ alın.ayı u:>utmumnil1ı:-Iar. 

B - Yurdun her tarntından alıcılar gr!dl"l \: hctle panayıra geleceklerin her türlıi 
babı i.!~lrahnUertnln temlnl §imdiden .b.lz:rla.ı mı,,tır. 
C - P::m.ıy rm son gunü olan ti :Mayısı;a chl: hayvan .ı:erglsi yapıl.acağı llln olunur 

Kur.ulıj t•rıbi: 1883 

Sermayesi: 100.00J.O:JO I~rk Lirası 
ı:;ub" ve njıms aded : 2,r; 

Zfr ve tıcııd ner novı 1.ı.mJC ı muauıelehr:I 

RE 28.800 Lira 
t E iVOı 

Zırant liankasmda kumbaralı ve ihbıırtnz tasarl'.ut ıbesablarında en az 
50 lira.;, bulunanlara senede 4 dtfa çekilecek ur'a ile aşağıdaki pli _ 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

40 
100 
120 
160 

Adet 

" ,, 

.. 
n 

l,OOD 
5 o 

Lira:ık 

•• 
4,000 
2,0J3 

~ -J " 1,0!)() 
lJ\J n 4,000 
5~ 5,000 
~ 4,soa 

lira 
,, 

,, 
,, 
,, 

ti 26 " 3,200 ,, 
DİKKAT: R laruıd ki para l\T lltlr aene içinde llnu1ım aşatı 
üşmiyen)ere fkntmiye çıktığı 1a dinle % 20 fllzlulJe ven,ecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 'Eyti)L 1 Bhi.ncikfuıun, 1 Mart ve 1 Bazı. 
ran tan1ılcrlnae çekilecektir. 

Selimiye Askeri Sahnalma 
Komisyonu ilan'a:;ı 

Selimlye kışla.sının tamın Jçin aşağıda ya_ 
zılı mlktnrdn işçiye lüzum vardır. bt.ekllle _ 
r1n 1114/940 tar1h1nden 1!1/-i!SKO tarlh\ne kn. 
dar her gfın ı.r.ı.at 9 da.n 12 ye tadar bu :l§le
rl yapa~ll~klerlne dalı veslkalarlle blr _ 
ilkte Se11miyedeld Tümen :satınalma komi!'_ 
yonuna mtira<'natlarL (2831) 

Aded 

40 Amele 
20 Dülger 
8 Blvacı 

8 'I'cnekecl 
24 Klremi;. aktarıcısı 

* .Haydarp:, !l hastanesı 1çln mevcua ,art _ 
namrs:lr.e .gfire ıo aded dosya dolabı l:S 4 9~0 
Paz:ı..rresı ~~nt 10 da pazarl1kla satın alına • 
enk•:r. Tahmm bedell 400 11.ra.dır. Tt!mlrıatı 

60 liradır. Jııteklllerln belli gün ve 3a~tte Sc
llmlye sa.tı!l~ma komisyonuna, bu 1~1 yapa_ 
bUeceklerlne <'in.1r veslkalarlle gelmeleri. 

(2832) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

i lanl -:ı rı 

1 - Keşif bedeli c24243• lira c28• !kurul 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı i lanları 

-

Açll.ğ•c":ı yazılı mo.ddeler kapalı uırna Edlrneje eski Müşlri:ret dairesinde ı&atın a ına 
komisyonunda eksiltmesi yapılacaktır. Şartname VE' evsaflım komisyonda go. ülu• İs
te~llcrın ihale aaatlnden ın geç bir saat ewe! tekli! mektuplarını komisyona verme -
ler' <1400-2Ş29) 

Ch~i Tahmin bedeli 

Arpa 
Sabun 
Plrhıç 

lira 

27,120 
6,fOO 

2:1,680 

Miktarı 

ton 

4~a 

15 
74 

Temlnatı 

lira 

2,034 
405 

1.776 

** 

İhale gün 
ve saaU 

25/4/940 11 
25/4/940 ıs 

26/4/940 11 

Aşağıda te.sllm yerleri g~terllen b1rllklere ayrı ayrı ka:paıt za.rnıı evsaf ve ~-a:tnnme 
dabllıl"de s~ır eti alımı 22/4 940 Paz.ATtes1 günü hizalarında yazılı saatlerde Sü'oğ un
da Alik~~ı s:ıtmalma Komayonunda yapılacaktır. Evaaf ve şartnamesi hergün kcMI~ -
yondıı gorillür. İst.ek11lerl.n ka.nuni ve ticaret vesikalarını hnv1 teklif melttubların. l ın-
le s:ınt1ııdcn ("Il cec bir saat eVVt!llne kadar komisyona verm~ olmalan. C1503.2t:G5) 
Teslim yer! Miktarı Tutun Temlnntı İhak sanU 

Kilo Llr3 Lira. 

Yağcılar 137,250 34,313 2574 11 

8a:-ı danişment 137,250 84.313 257-i 1G 
Billoğlu 171,562 42,891 8217 15,ZO 
Ha.ı;köy 128,lOCI 82,025 2402 16 

* * Aşağıda ye.zrtı aaplar açık eksiltme 1le sntm alınncnkbr. İhalesi 22/4/94{) Pazartesl. 
cünü EillDt 11 dt: Qnnakkale müstahkem m8'·1d Satın Alma Komisyonunda yapılacak ., 
tu. TaUblerln g~rllen muvnk.kat temtnatları ve yeni sene ticaret ves1.kalartle bltllkte 
komisyona mt\racaatlert. Şartnamesi btanbul. İzmir Lv. Amlrllklerl ve Çanakkalede Sa-
tın Alına Koın!syonlnrmdn. KÖ!'filür. (1513-2708) 

otnsı Adcd Flatı İlk teınlnat.ı 
Kuruş Lira 

olan ftç b.lemde cem'an 194 aded p.man • fa. Moj. kürek sapı 2000 
dıra 'imaline nid pazarlık etmıtm~i 16/Nl ~ :ta. Mod. kazma ;sapı 2001J 
san/ 940 tarihine rMtlıyan Pazar~ ıttntı Adi ktirek APl 8000 16 

]6 aaaL 16 da yapılacaktır. Adt kazma 811Pl 8000 255 

2 - İlk temlna.tı 1818 lira J8 turuıt olup * * 
şa_rtnamc:;i her gtln komlsyondan almabi • 2vo aded binek eğer takımı başlıklarlle 49,6'ı0 11:-n, llk teminatı 3723 liradır. Evsnr ve 
lir. blıllkte mUbayna edllecekUr. !'a~arlı~ı şerP.!tl F.dlmede Sanayi kışlnsındn sa~ır.'.1.lmn 

1 ! - İ&V-kl\leı1n 14SO sayılı tanun~a yazılı 15/4/940 Pn2n.rt:Mi i'ftnl\ sa.at 10 da yapıla - komisyonunda görülür. İhalesi 2214/ 9t:l Pa
vesikalarla birlikte belU gün ~• eaatt• Ka - ca'ktır. Tahmin bedeli 14,000 lira, ilk temi - za.rte..ii günti saat ıı dedlr. isteklllerln be1il 
rum~dn bulunan iroml:;yona mUraca.a t - natı 1050 liradır. İsteklıı.ertn ihale günü Er_ 
la.n 1127:ı~ o zurumd:t nskerl satınalmn kom1syonunda 

gün ve salltten en nı: bir saat evvel ı~ 
vcsikalarllc birltkte teminat ve mcktubfarı _ 
nın satın nlma kom1syon'una vermel~rl ---------------- bulunmıiliırı. (1528) (2821) 

lstanbu' Komu~an:ığı 
Satınalma Komisyonu 

lıanları 

* (1485) <2::24} 
Kütahyadakl askeri kl§lnnm tamlrlne ta - * 

llb çıkm!ldığmdan ilk pazarlığı l5/4194o Pa. Bther met.resıne tahmin edilen ft:ıt1 1~ 
znrte.51 günü saat 15 de Bo.lıkes1rde Kor an. kuruş olıı.n 500.000 metre gaz 1drofll 17 4 9'10 
tınama komisyonunda yapılacaktır. Keşif cuma günü saat. 11 de Ankarada M. M. V. Sa_ 
bedeli 1 'S,810 Ura, muvakkat. t.einlnatı 1185 tınalma komisyonunda ka~lı zarfla satın alı 
llra 82 kmııştur. Buna a1d ~rtruıme, pl{ln ve +-

+- Amirli"' 1 nacaktır. .&Eteklilerin 5625 llralık ilk t:mıtnat 
Ko:nl.!yonumuzda mcvcu~ evsal ve ıera • keşınerl uıtan'bul, Ankara LT. ...er ve lartle blrİlkte teklif mekt Ia.rı.nı eks..!lme 

1tıne aorc Komutanlık Motörlli B1rllklerl 1h BalıJr.eslr Kor Satmalma komis'Yonlnnnda. tlnd b t llnup '"ft" •• ~ , - · n1 lk 1 ııne. en ir .s:ıa evve e ""'"'ar mc ...... r 
Uyaeı olan nltm14 beş ton benzin pamrlıkla görUlfır. 'l'allblerln yedin~ kn.nu ves a a._ koml.sy Bşk el r1 ş tn i 75 satı~ :alınacııktır Milnaka.sa.ısuuı. l!/41940 nnı bernbf>r bultmduıma1arı (1529) (2822) kuru. onk •- .nndvermlıe . ar(l"79am24~" 

• • ~tı omıo:ıyon an n nır. .,. - ., , ı 
Cuma gUo\! saat on dörtte ba§l.anac:ı.ktır. * 'f 
Mu!ınmmen bedell on yedi bin dört yful clll 2!> 000 metre port.aU! çadır bezi pazarlıkla 
tki lira elli kuruştur. İlk teminat parası bin .satı~ nlınncnktır. Muhammen bedeli 33.000 Beber ldlo.mna tabmfn edilen fi:ıtı 05 ku
üç yüz sek1z Ura doksan dört kuruştur. ls - lira kn+'i teminatı 5700 !lrndır. Pazarlığı ruş olnn 100,000 kilo pamuk kapalı zarfl:ı ek
tc'kU'erln telli gün -ve saat.te Fındılfüda Ko- 1514,,940 Cıımıı.rtoo gtinti s:ıat 10 da Anka. _ slltmeye konmuştur. İhal~l 22/4/940 r zar. 
mutanl1k .~:ı.tınnlma kom.lsyonuna müz:aca _ roda M. M. v. Hv. Satın-alma komisyonunda tesl günll saat 11 dedir. Dk teminatı 4876 
nUan .'2B4b ynpılacaktr:-. İdarl şart.name evsaf ve nü _ llrn ~artn&mesl. 325 ku~ komisyondan n-

lf. m11u.·.sı 190 kuruşa 'kom.lsyondan nlıoır. is -1 lınır. Tallblertn !hale günü sıırıt 10 a kadar 

:d d t teklllerl'l muayyen gün ve saatte kat'l temi zatflarını A..'1karada. M. M. V. S:ıtınalma ko-Komlsvonumuz a mevcu evaa. Ye temi. -
.. .,~ tö ıtt .... _.,,_1 nat ve kantıI'i belgelerlle komisyonda bu mi'iyonuna venmlerl. (1499) C2G33) tine göre naıı.ı..,., Te mo r uuur. er okulu_ 

nun llıtıyacı için otuz ton benzin pazarlıkla. lurunaları. 0530) (2823) * 
satırı alıruı.catt.Jr. Münaınmsına 1214/:940 * Eeherlne tahmin edilen flatı 325 kuru, O-
Cuma ~nil Aa.L onda ~anacaktır. 'Mu _ 62,000 kilo plrlnQ ve 50.000 kilo nohud Dl- lan ~0.000 aded ltntm ~npalı zart usullle mD. 
ha.mmen bedel\ selds bin enı ~ lira.liır. İlk y.ar.cııkırda Kor sa.un alma koın1syor.unca nakuaya konmuştur. !halesi 24/ 4/ 940 Çar -
teminat par:ı.sJ ~yüz dört l1.r:a on Ilı; ltu _ pazarlıkla l6/4fjlt0 Salı günü saat ıı de~şamba g{lnü saat 11 dedir. İlk teminatı 9375 
ruştur. İstctlll~"'ln belll «ün ve saa.tt.~ Jl'm _ satın almacaktır. Muhammen tutan 21.9301 Um.dır. Ev.rot ve §artruımcsl 815 kuruşa ko. 
dıklıda. Komutn:nlık Batınalm& komisyonuna llra, temtnat.ı 1288 Ura 50 kuruştur. ŞartnA- rnls:r~mdan ruınır. İsteklllcrln kanunı;n cm.. 
müra.cantla.n. c'2842• \ me.ı:I komisyonda görülür 0483~2523) rett® belgeJerlle ihale saatinden en az bir 

* Kom!.syonumuzd.a mevcud evsa! vs ~aı. 
tine göre Komutanlık Blrllkler.1 1ht.1yaCJ Jçtn 
elll b?n !Ulablc bem'Jn :pua:tiı1d& &tın &Jım.. 
caktır. MUna.knsasına 12/4/940 Ouma gilnü 
sa.a.t <>n blr<lc başlanacaktır. Beher ldl03U _ 
nun muhammen bedell yirml lıe,, tunıı. yir
mi beş mı.ntımd!r. İlk teminat pal"B.81 t1ç btn 
yed! yüz elli liradır. İstek111ertn beW ııth: Te 
&aa.tte Fı.ndıklıda Komuta.n.lık Batınal.nıa to_ 
misyonuna müracaa.~a.rı. c2843» 

İstanbul İkinci İflas l\fcınurluğun • 
dnn: 

* saat evveline kadar Ankaradıı ~. M. v. sa. 
30')0 ton buğdayın öğiitfilme8i ltnpalı urfla tın Alma Komlsyonunn gelmeler!. 

ek.llltml"':;'e konm:u,,tnr. Muhammen lb!:deU l 0504-266Cl 

Hasköy Top Alay K. dan: 
İkametgfthı meçhul olan Saray askerlik şub~ndm İsmail oflu 325 d~lu OS>la. 

nm .meskenlnl blldlnnesi As. C. Mhk. Us. K. nun 215 mr.ddesine terli.itan ihtar olunur 

.:: '·;:.:~ .. f: . .. . .. ... ~ .... : -~ ... , .•.. :· . 
R.~·, .. .. r(· ·.·: :t,il;~~ ..;_·'}!._ .tt-tL~· ): .. 
~~........ . .. ~ .... .-~~~.; .. .._ .: ~·/Xf;,,. ~ 

':·~~'"-'··~· !;.: .. h.;97 -~·<. · v·--~~T· . LZ ~ ~ 
·,-~~ .. •ı . : ~ 1 ' - ' •• ' '~ • 

', ·:-ı;?S:A. ç .. 5··A· B UN u ' 

(1492) {255~) 

Zayi - 1346 numaralı 
k Yen' ini al 

1. 

uzman Vt. ı: 

ğımd n hilk 

thcr ıvon lfülow 
Tıb Fakültesi thi toloji eru.titü t .............................................................. 

Son Posta Matbaası Müflis Ayanoğlu MehmecUn Olmdlye ka _ 
dar yapıJa.n işleri hakkında ltlfts idare me • 
murluğunca aleeıı.k.lılara izahat vcrllccelln. 
den alacaklıların 22/4/940 Pamrtesı gün11 sn_ 
at 11 de dl\!I"(!de hazır bulunmaları ıdare lta-

-""~~~"'-,.._..,.._.._.._~~...-.....-...--ı~-.---.--~illıııııl"~~~~~,.._..,.._.._..__.._~ ............ ~ r arlle 1lAn olunur. (25997) 

Saçlıı rı~ız;:'. muhafaza için harlkOlade 
tesırlnl ilk kı.!lanı,ta ı:öreceksinlz. 

30 Kuruştur 

Ne~rıycı.ı Muciürü: Setim Ragıp Eme~ 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞA.KLIGW 

s 
"C 
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AN f TES • 
1 R 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, GRİP 
RO,~A TfZMA, SOGUK 

ALGINLIGI 

Te bütn:ı ağrılarını derhal kes 
Lüzumunda gi.inde 3 ka4e alınabili .. 

TaklitleıinC.en sakınınız. Her 
yerde pullu kutuJ~rı isieyinir. 

. l . . ~ , • . ~- • _,. ~ ...... ..... • ~ . · .· ~ ...... ,1. . ., .... ~· ,.,. ı' '· _c~--~ ... ··. -·.·. ···-~"' 
• • • ., 1', ~ .. : p ... - ' l .,.... .. - 'ı. - ~., ·--v- - • ·--... • • 

t.eps:nden 

Sağlam 
Hepsinden 

Hepsinden 

YALNIZ: 

SON POSTA 

BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADININ 

it Hayreti 

Dalın 

genç ve 
daha se\'imli 

görtinnıcnize 
ya"ayau lmt'I ,LJugtin bu 
BİR TECRÜBB TECRÜBE 
Pudra a1eminde yi yapınız 
vc"'ı, cnzib ve son 
bir ke1if ... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
şeyar.ı hayret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçirilmiş en ince bir 

SA AT LE R l Dl R. pudra ile mliddekikane bir tarzda ka. 

Z S t an ARLON umucn aoentaın ve oep, Kol Duvar rıştır..üm·ştır ki bu sayede cilde bir • aa m "1881.'1 ve bekoi kontrol ııa!itleri deposu. par1lklık ve yeni bir hayat verir. Es. 
Sultanhamam - Camcıbaşı han. •'9ft1 ... ___ 111s~, mer ve çirkin bir ten, gençliğin tabii 

ren klerlle güzelleşir. Fazla olarak ter
ki bindeki şayanı hayret bir unsur 
~an «Krema köpüğO» imtiyazlı usulU 

s yesindc iki misli fazla zaman sabit 
.Q ur. ... 

IAKiKATEN FEVKALADE BİR 

Nisan 10 

, ..... ııam-.--~----~------------lmlth. Hilmi Kitabevin·n yeni neşr·yah: 
• 
1 

Bu snn'nt ve edebiyat romanı en ca1.ilı bir uslfıbla, açık ve tatlı bir tür'kçe 
ile hele meşhur mukaddemesi şiir ve edebiyata nümwıe olacak tarzda di
Jimizc çevrilmiştir. Çeviren: Bay Avni İnsel'dir. llilminin şaheserler Ko
leksiyonumın 57 nci numarasını tc.şkil etmekte ve büyük artistlerin tc.r· 
sim ettikleri rcsimJcrle sUslUdllr. Metin dahilinde 54 resim, metin haricin· 
de 32 tablo vardır. Fiatı 100 kunıştur Hilnıi J{itabcvi. - ÜL • A • ADIN G 

BOKAÇVODAN HiKAYELER 
Hayatın en büyük muamması olan göniil, aşk ve kadın ruhunu tahlll 
eder, pek merak verir bir eserdir. De J{amcron müellifi Boknçyodan ter
<'ilınc cdi1miş en giizcl hikayeleri, Boka~yonun resmini, tcrciimeihnl vo 
hayatını ihtiva ettiği gibi aynca dn 16 tabloyu muhtevidir. Kitabın için
de biiyiik cdiblerin, şairlerin, filozofların kuv,•etli tasvir ve sözleri var· 
dır. Ya7.an ve çeviren Nazun İçııel'dlr. Fintı 60 kuruştur .... 

İDEAL B ~ KOCA 
İngiliz M.libi ve şairi Oskar Wayildiıı mcşlıur bir eserinin lngtllzceden 
fürkçcye terciiıncsidir. İyilikle kötülüğün ıniicadelesini ve aşlon zaferini 
yaşatan heyecanlı bir eserdir. Çcviı·cn İrfan Konur. Fiatı 40 kuruş. 

MADAM BOVARİ 

TEKlJF yüz.Unüzün bir tarafını cKre
ma köpüğü• havi Tokalon pudrası ile 
ve cli~er tarafını da herhangi bir pud
ra ile pudralayınıı. Şayed «Krema 
köpU1ill• havi pudra ile pudraladığınız 
taraf diğer tarafa nazaran daha taze, 
dah:ı genç ve daha cazib Rörünmüyor
sa aldığınız Tokalon pudrasının para-
sını iade ederiz. TOKALON pudrası- Dimya ed~blyatının en meşhur bir eseridir. Yaz!\n Güstav flober. Çeviren MI Ki. 

m1 Akyüz. Rtslm ldir. Nüshalar pek ua.lmıştır. Flntı 100 kuruş, 
nın f evkal~de rağbet bulan yeni l O I H 1 L M 1 K 1 T A B E V 1 

GRİP • NEZLE - NEVRALJİ 
BAŞ • Dls - KIRIKLIK 

renr,i vnrdır. \t 

-:i.. ... .... ..... ' - • 

RADYOoSAAT\ct•.•"') 
BAYAN ÇANTALAR! 
HEDiYELiK OYA 
BiSiKLET, AVIZ!LER 
!l!KTRIK AL!TL!RI 
HAVAOAZI ALETLERi 
FDTOORAr MAKINEL!At 

ÖSMANruSAKARnS ~ 
B••~•h• Cafd•.._ 60. o ftlUOH '1111 
O•rul't 0.•••,.•PM Cı41 , ........ , lıht• c .. M, 1 

• 1 
Teskin eder. 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden : 
EMUtUmUztn 30 lira nsll m~Iı eczacılığı inhllU et~tlr. Ta.llblerin ı.,ttda n ıvratı 

mü.,bitc'ertıe Enstitü Mlidll.rlllğüne mDracaatıım 11An olunur. cl58h c2744a 

An bar • 
ın aatı 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
ı _ çay ve Çorlu istasyonlarında yapılacak anb:ır, idare blnaslle buna mQf.efenl 
işler götürU olarok kapalı sarf uaulile ekslltmeye konulmuştur. 
Keşif bedelleri Çay için (50432.41)) elli bln dört yüz otuz iki llra kırk bet kuruş, 
Çorlu Içln de (36542.82) otuz alt.ı bin ~ yüz kırk iki Ura sek.sen 1k1 kur~ur. 
2 - Eksiltme evrakı 5 Un. mukabUlnde Ofis Umum Mildfu1Uğünden ve İstanbt!l şu. 
bcmtzden alınabilir. 
3 _ Ek.slltme 19/4/194.0 tarlhlnde saat 15 de Ank:ı.rada ons binasında yapılacak • 
tır. Tckllf mektublarını havi zarflar makbuz mukablllnde Of1.sln muhaberat aervW. 
ne V>...3ll:m edilecektir. 
4 - Muvakkat teminat mlktan Qa1 ıoın (3771.60) üç bin yedi yüz yet.mJ4 oır lira 
al~ kuruş, Qorlu için (2740. 71) iki bin yedi yUz kırk Ura yet.mlf bir kuruftur. 
5 - 1steklller teklif evrakı meyanına ekslltmeye girebilmek .için ihale tadhbıden 
nihayet 1k1 gUıı evvel Oftste.n alaoatıarı ehllyf-t vesikasını koyacaklardır. 
6 - Birtncı maddede yamı inşaat ayrı ayn klln3elere i~ edlleblllr. clG4lb cS83611 


