
on no·liz k vetteri raklanna çıktllar ( v zısı 3 ncü ) 
HALKIN GÖZÜ sayfada 

_t!ALKIN KULAGI o fıiA LK 1 N DiLi 

e 10 - No. 3484 PERŞEMBE 1 t NİSAN 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 5 Kurnt 

9 liman barb gemisi attı 
lngiliz donanması Norveçteki Alman kuvvetlerinin 

Almanya ile olan muvasalalarını kesiyor 
lngilizler iki limanı Almanlardan isfirdad ettiler, Oslo önlerine 

gelen İngiliz filosu da Almanlara 12 saatlik mülılet verdi 

Skajerakta diinkii 
deniz muharebesi 

Alman krnvazorleri Bluher, Karlsruhe 
batırıldılar, Emden ile Doyçland tipi bir 
zırhlının da battıkları haber veriliyor 

lngiliz donanması Narvik önünde Almanların 
6 nakliye gemisini de batırdı, buradaki mu-

• harebede lngilizler iki distroger kagbetliler Norveçin ve dünka deniz muharebe~ ne IGAn.e olmt bir kvım aulann fimtıldm~na,i 
~~~~~~~...-...~~~~ 

Londra t O (Röyter) - Norveçi.n mlJ, neticede limana girmiş ve ıehrl 
ga1rb .sahillerinde. iki gündenberl cere- .AJ.ıınanlardan iırtirda:i etmiştir. 
Yan etmekte olduğu bildirilen deniz mu Al.rnanlann ilırac hareketi yaptık -
harebeleri henüz tamamlanmış olma - ları Trondheim fiyordu da İngiliz do -
nıakla beraber, vaziyetin tarzı inkişafı n.anmu1 tarafından istirdad edilmiş -
hakkında aşağıd~ maHlrnat alın.mı' - tir. 
tır. Norveçin en fiın~inde. Narvik'de 199 

İngiliz tayyareleri. dün ve bu sabah beş İngiliz w altı Alman distroyerl a -
tiorveçin Ber.gen limanında tahaşşüd rasında şiddetli bir muharebe cereyan 
etıniş olan Alman harb gemilerini bom etmtştir. Bu muharebe esnasında Al -
ba.r'tlım&11 ederek, bunları hasara uğ - manların b!r dUtroyerl batınlmı" dt -
tattıktan sonra, İngiliz donanmuı da ~r O.çü de atır ıurette hasarst uğratü-
'.aergen etrafında.ki ablukayı sıkıştll' - m.ı.ştır. (l>namı a lncl sayfada) 

lngiliz ve Fransız başvekilleri 
don akşam muharebeler 

hakkında beyanatta bulundular 

Batan AlmaA 1mı vuörl K~ 

VAZİYET 
.------YA l A N ..,....... __ ._.. 

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cBO!l Posta.nm aakeri muharriri 

Danimarka ve Norveçi işgal için 
Almanların 9 Nisanda kara, denu 
ve hava kuvvetlerile yaptıkları ha
reketler başdöndürücü olmuştu. 

Fakat bu parlak ikinci Alman yıl
dırun manevrasının büyük bir ku
suru vardı ki o da, aağlam btr te
melden yani müttefiklerin donan
malarile boy ölç{lfecek kuvvetli 
bir filoya 1.stinaddan mahrum bu
lunması idf. 

· Müttefikler Almanların son de
rece cüretkArane olduğunda Jü.phe 
olmıyan 9 Nisan Norveç harekatı
na evvel! 'kuvveW donanmalarile 
ve uçak filolarile hücum etmek !{i
bt pek doğru bir karar vermişler 
ve ıtmalde Narvikten itibaren Al
manlann asker çıkardıkları Nor
veç limanlarına, mevkilerin ve e
hemmiyet lüzumuna göre, birer 
deniz ve uçak filosu He sadıldır
m~ardır. 

10 Nisan akşamına ve 10/11 Ni
san gece yarısına kadar gelen ha
berlere göre vaziyet ıöyledir: Nnr-

(Devamı 8 inci sayfada) 

..................................... ·-··-····-······ ...... 
Rumen Hariciye 

Nazırı dün 

Norveç ordusu 
mukavemet ediyor 
Norveç kuvvetlerile Alman ku~vetl !ri arasında 
Oslonun 80 kilometre şimalinden itibaren birçok 

noktalarda şiddetli muharebeler oluyor 

. Londra, 10 (Hususi) - Hllktlmetile Alman ticaret vapurlarının tayfalannm 
birlikte O.loyu terkeden Norveç kralı yardım etmif olması ihtimali vardır. Bu
Haakon, Almanlar tarafından kurulan na binaen bu Umanları ifial eden Alman 
KuiıJ.in.i hükümetin.t. tanu:nadıfını bildir- kıtaatı birkaç yüz -kişiden !azla olmamak 
miftlr. icab eder. 

Norveçte sefe11berlik hararetle devam Muhaıebeler 
etmektedir. Halkın maneviyatı 90k yük- Londra, 10 (A.A.) - Malmoeden Roy-
sektir. tere gelen bir habere göre Norveç kıtaatı 

Dijer taraftan 1sveçte de bdtt1n ihü- Os!.onun takriben 80 kilometre ş.inıalin-
yat sınıfları sil.Ah altına alınnllftir. de tah~d ederek Almanların bütün 

İstilAya aid tafsilit taarruzlarına mukavemet etmektedır. 
Par.ia, 10 (A.A.) -Almanların Norveç Muharebe çok fiddetlidir. l<"akat tafsilAt 

.s&hlUnde Oslo, Christiansund, Egger- yoktur. 

.und, Bergen, Stavenger limanlar!!• Stokholm, 10 (A.A.) - Royter: Nor
Trondhjem koyuna yerleımete muvaf- veç hududundan alınan haberlere göre 
fak oldukları şimdi muhakkaktır. İlk Alman kıtaatı tayyarelerin müzaheretile 
muvaffakiyetler, Almanların ibra9 için Helvarum civarında Norveç piyade kuv
veyahud dahilde mevziler zapt için kul- veterile muharebe etmektedir. Alman 
!andıkları usuller dolayıaile muvakkat kıtaatı otokarlarla ve tayyarelerin hima
ve kararsız muvaffakiyetlerdir. Yalnıı ye.sinde olarak sevkedilmtıtir. 
Oelo, Eggenund ve Bergene kıtaat ihrac Gene alınan haberlere göre Knogsvtn
edJlmiftir. Ba§lta yerlerde hareklt mev- gerin garblnde de muharebeler olmakta
cud vuıtalarla yani karaya inen tayya- dır ve Alman kıtaatı Hamara girmiıtir. 
reler ve Norveçte ikamet eden sivil Al- Oraya çekilmif olan Norveç hükumeti o
manlar tarafından idare edilmiştir. Nar- radan ayrılmıştır. 
vikte askerl üniforma giymlf Alman tu- Stokholm, 10 (A.A.) - Bergende ve 
rutlerlne Norveç limanlarında bulunan (Devamı 3 ündl .. yfada) 

İngiltere ile Sovget 
B•"'" Aı,,,.. .. ""'"amıı Bluher Romaya gitti Rasganın münasebetleri 

t Londra 1 O (A.A.) - Av&m Kılma - defa lfif.di~ olan Myilk toplar yar- Roma, 10 - Meıssagero gazeteıinın bil · 
l asında beyanatta bulunan Çember - dım M.p~!l,.~ler. H<*ıter distroyeri dirdlğinc göre, Romanya Hariciye Nazırı Londra 1 O - Lord Ralifak.& bugün onunla mukarenet tesis etmek fikirleri 
ı:;:n. Narvik önümdeki bahrl hareklt - ba.tmıŞtJ.r. ~ ise karaya oturmUf Ga!enko, bug(in Blikreşten Romayı ha- söylediği nutukta Sovyetler Birliğin - tetıkik ettiğimiz zaman iki şey unutul -

bahsederek demiştir kl: w kurtarılın~ ümid kesilmiştir. reket etmiftlr. Gafenkonun bu ıeyahatl- deıı bahsederek demiştir ki: makta olduğu tezahür eder: Biri Rus-
~~ İngiliz .distroyeri N&'1-vtk koyuna Bir dlğ.er di8. de ciddi .surette ya- nin tskandinavya hadiaeleri ve bu badJ- Bazı kimseler Rusyaya UA.n.ıharb et- yanın Polonyaya ve FinlAndiyaya ta -
4ı ~ru ~lerler.ken en son tip altı bilyük ralındtğı gibf'Iptile İngiliz. gemisi da eelerin Balkanlar 11zerindeki muhtemel mElffiizi istiyor. diğer bazı kimseler ise arru:r.: erimiş ve diğeri de bizim asıl he -
~an distroyerHe çarpışmışlardır. Al- hasara uğrMnıap. hı.gil:ls gemileri ken akt.leri ile alAkadar oldu.Au · sanılmaJrı. Rusyaya yakınlaşmalmızı. tervic eyli - defimizin Almanyayı mağhib etmak ol 

genınmne kara bataryalan ve bu (Onum a IDcl sayfaü) tadır. r. hkat Ruaya i1ıa harb yapmalı w ~dur. (a.a.) 
• 
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• 
lngiliz k vvet ·eri Norveç 

topraklarına çı 1 ~tılar 

Fdirnede su bas~<ınında 
yıkıl<.n ev.erin sayısı 

iki yüzü buhıı·or 
Edrine, 10 (A.A.) - Pazartesi gecesi 

tc.•krar yük•elmcğe başlamış olan sular 5 
metre 30 u bulduktan sonra dün s:ıba1 ı 

Sayfa 3 

E 
• Hadiselerin inkişafını 

bekierken 
çekilmeğe başlam~ ve bu çekiliş ağır a-

1 
Yazan: Selim RA~ıp F.ıncı• 

ğır devam ederek akşama doğru 4 metre ,• r.gıJt~~c vt Fransa tarafındnn Noı \CÇ 

76 ya inmiştır. j{ karasulı>.rında bazı mayın t.ar!a!.mnın 
Umumi Müfettiş Ee vali ve belediye vurude f:~.ır!lnıesi Almanyada gayet şıcı • 

Marvı·k limanının da reisi su altında 'kalan yerlerde yapılmak-ıae.ıl u· .. :suıamel husule getlrd:. lsk n -
ta olan yardımları de,•amlı bir surette dinnv •lekeUerile muvnsalasının kes:ı • 

/ngiliz kuvvetleri 
bı .. ;diriligor taraflnnı'fan : . ..,~gn[ kontrol etmektedirlt>r. Yardıma muhtaç'me tf!ı .ı karşısında Almanya bir tarar_ 

'4 c;. \1' • ı tan Da.ı.ı>ı:ırkayı, diğer t.araıtan da Norve. 
------------- olanların. sayısı 1248 dır. . , 

1 
çl ıst:h uLi Danimnrkanın lstilılsı. Y'• m\ 

h d " f' b l ' Dü N 'kd Al 1 T Su baskınında yıkılan evlerın sa) ısı dört saııtte bit1rıldı Norveçin işgali ıse bu-
Londra 11 (Hususi) - Stokholm 1 Norveç ha va a 1 atarya arının ·ı d' n 1ar;ı e dman 'dvde 1?gıb~z 179 d.ur. Kısmen harab olanların da sayı-ı tun· ır.uvıısnıa l'OlJa~ının ele geçırhmc~ı ·su • 

den bildirildiğine göı·e, Norveç:n büyük yararlığı olmu~tur. v ıstroyer erı arasın a şı: et ı ır [ sı 164 dür. retile \'C naz:ırl olarak kırk sekız saatu ta . 
garb sahillerinde İngiliz ve Alman Diğer taraftan Sk.aıa~a.k bogazm- muharebe cereyan etmiş ve her iki• -- mamJandı. Fakat hadısatın Danımnrkacıa 
donanmaları arasında cereyan eden daki deniz m~hareb~sı~~n deva.m tarafın da kuvetıeri ağır zayiata uğ- D n:ma kada yenı· sükun :çınde cereyan etmesine , .. e ~mrıvaki. 
llluharebelerİ mÜteakib, fngiliz !e• etmekte oldugu bıldırılmekte~Jr. ramıflardı. a r in kabul olunmasına mukabil Norveçde ıslcr 

b Al L b 1 l e • . • b• h •• k A s:ıkin gı>çmedı Bir çok noktaların işg~lı li:uv 
feri kuvvetlerinin Norveç toprakla- Dün atan man nar ve: na t. ıy Bu sab8:h lınıanın ıstırdadı hak • 1 f U Um et vete rnlirnc:ıa~ edılmek suretıı~ :yapııablldı. 
tına ihracına başlanmı§tır. 1 gemilerhı' n sayıaının wtahmın edılen kında verılen haberden anla§ıldı - Şimdiye k:ıcar intı,-.amlı muhabere t:ıesis e • 

Almanya ile bilf:il muvasalaları miktardan fazla oldugu anlaşılmak- ğına göre, Narvike yeni İngiliz harb kuru} uyor ctneımme..ıncen do!a)ı da hakiki vazlye• n.ı_ 
kesilmi~ olan Alman işgal kuvvet • 1 tadır. emiler' sevkedilm: tir. ı la aydınl:ım:ınadı .. Meseıa Alman kaynn'l .-
leri İng.ı'lı"zlere teslim olmadıkları 1 N"lrv=k ı·ın".,I li1gı' 1 izlerin g . .1 . § • ... Kopenhag, 10 (A.A.) - Danimarka ıarının Non•eçte lkı taraf ar.ısında bır mu-

u L ı \,ı 1 
• ln~ılız bahrıye sılahendazları parlamentosunun dün gece yaptığı top- saleha y.ıp!lmosına tc~ebbiıs cdıldiğı.u bıl _ 

takdirde, Norveç toprnklarında şid- eline geçti Narvıkte karaya çıkarak, Alman J t d b' t k . d dırmelertnc mukabil Londra ve Parlsl:ı bu 
fletli -çarpışmalara intizar edilebilir. işgnl kuvvetlerini tardetmislerdir. an 1 ~ ır ~~ u ıra .. ed.en .. baş~ekil hıı.beı1 tf'kzlb etmelerı, blHikL'> Norveçin so. 

Esasen dün Alman ve İngiliz ha- Paris 11 (Hususi) - Bergen ve . - l . Staunıng ezcumle ŞU sozlcm roylemıştlr: nuna knd?.r hnrbc devam arzusunda bulun. 
\'a kuvvetleri Norveçte çarpışmı§lar- Trondjen limanlannın dün İngiliz Gerıde bulunan Nor1eç kuvvet en - Bu snbah şafaka beraber. hirkac lduğunu illin eylemelerı me ·cud vüzt'hı>uz -
dır. kuvvetleri tarafından istirdadını ıd· s~, Almanların ric'alini kesmiıler "' Danimarkn çocuğunu kaybettik. Bizim 1 luıtu ıcy•d cdea başlıca amlllerdcndlr .. ~u. 

Bu çarpı§malar esnasında düşU - milteakih, bu sabah da, en ıimalde ır. bir tek arzumuz vardır ve o da sulbü mu- maflh blıtl•n bu ah'wal, bu nevi vnzıy• tlc -
• N 'k l' l T l Narvikin iıtirdadı haberi henüz h f 1 kt· D h . b' es s rin ba~laııgıçlnrmda gorülebilecek olan ta • tdlen Alman tayyarelerimn ıayısı bulunan arvı ımanının ngı ız e- .. a a~a ey em~ ~r. .. a a genış 1r . ? bi.i umıP'di'n bulunduğu içın kı.cıa bir za _ 

6&gari 5 tanedir. rln eline ıeçtiği bildirilmektedir. resmen teyid edilmemiştir. uzennden yenı bar hukfımet kurmak ıçın man için:le tam ve kat'i bir bcrr:ı.kl~!{ brıı: _ 

Ho inda ile Belç.ka da 
bir is ili reketine 

maruz bulunuyorlarmış 
Aınsterdam, 10 (A.A.) - Roytcr ajan· 1 Hariciye nazın beynelmilel vaziyet 

eı, HoJandada memlc'ketin yakın atisi hakkında kabineye izahat vermiştir. Hil
&ıakkında hiçbir telaş gôsterilmediğini kO.met, Avrupa harbinin bidayetinden· 
haber vermektedir. Ordu mezuniyetleri- beri kendine çizdiği istikUıl ve bitaraflık 
•ün ilgası, Holandanın kendisini tehdide politikasında azimle devam için bir kere 
tnaruz saydığı rnanasmı tazammun ot- daha müttehit bulunmuştur. 
•nez. Ancak. Hol§.nda, bitaraflığı ihlal i- İ&veçin vaziyeti 
i)iı1 yapılacak herhangi bir te§ebbüse si· 'Bcrlln 10 CA.A.) _ o. N. B. Ajansı bildi.. 
26h 1n mukabeleye tamamen azmetmiş ol- riyor: 
<luğunu bütün dünyaya nnlatmak arzu- Almaı' hlikiımeti, dün sabah İsveç hU!tiı -
f>Undadır. Holfmda son nylar zarfında ınetlne hlr muhtıra tevdi etmlşt.ır. Bu muh_ 

tırs Alımı.nva tarafından Norveçte ve Dnni _ 
hıtidafaa vesaitini geniş mikyasta arttır- markada ıttihaz olunan tedbirler karş~ında 
ınıs ve bir gece içinde ı~tila cdilemiyece- isveçin va~iyetl~ miiteaJ.Uk .bir takım arzu. 
(:i, ıtiraz kabul etmez bir şekilde iddia e· lan ve mesek'leri ihtiva etmeıktedir. ı)ün ak. 
tlılebilir. Bundan maada son gilnlcrds 

1 
şaın l'lvt'ç Hartclye Nazırı Stokholm -

L'aziyetin aldığı vahim şekil üzerine, bir I deki Alınan eleiBine, bu muhtıra • 
• ı c.-vabını vennLştir .. İsveç lıilkO. _ 
,,.akım askeri tedbirler daha ittihaz edil-

1
11 •ı b l>da r.sveçtn bitaratıık tn · .. ·· !h k tı · b meli verdığı u ceva , t ıştır. Butun. a;a uvv~ ~rı. mensu - siytıSCtıni rrıuhafua etımek arzusunda b~ • 

arının mezunıyetı Jağvedılmıştır. ıunduğunu n Alınanyanın Norveçte ve Da. 
Londra, 10 (A.A.) - Royter ııjansı nimaıkn"n aldığı tedbirlere karşı hi9 bir te-

bildiriyor: şel>bü . ..;te oulunmağl derpif etmediğinl söyle. 
Bugün Londrada neşredilen resmi bir mektodlr . .. 

teb · . . k . Dığer t.araftaıı, Iaveç huk(ımeti, Alman 
lığde denılıyor i. 1· hükCı •tıeri arasında • ir lhttıUa 

A · • h f"l' d Bil .. k B . ve !!Veç nk 
lman sıyası me a ı ın e, yu rı· ı.eheblye~ veretıılecek mahiyette hiç bir ted_ 

lan>·anın, Holimdaya ve Belçikaya bir bir itt!haı etmek tasavvurunda bulunma _ 
htila hareketi hazırladığına dair şnyialar dı~ını ilAve et.melr.tedıir. 
~karılmaktadır. Ayni mehafil, Alm,\rı-ı Ameri'..:anın vaziyeti 
h.ııın, böyle bir harekete mani olma\ı R ,.., ü h Ro 
hl . • Va.şington 10 (A.A.l - e ...... e m ur o-

uvnfık olacağını ılave etmektedir. \evtılt ı;aıtt 20.lll geçe huawıl trenle buı·aya 
Almanya tarafından Norveçtc ve Dıı.- lgelrn.lştir. Ootdell Hull, Almaıı taa.rru:ıun _ 

t
lnıarkada soğukkanlılıkla yapılan istila- ı dan ve Nurveçln Alm.anyaya harb illnından 
ın, Hillere !has usul dahilinde, diğer bir sonra Avrupa 4lmaUnde bltaranık kanunu _ 
ita raf memlekete hücum için yeni ha- nuıı 1.ıı tbiktıle mttt.alltk olan ve.ııi1tal:ı.rı ga_ 

tl'lıklardan başka bir ş~y olmadığını bü· ~:1:at~~'<·~::1:.e~!is:m":;';:~l:~n:e: 
n dünya tahmin edebılir. ıasından baflı:a bir Lt ka.lm•Jtl1'tır. M tnhı 
Bınaenaleyh Büyük Britanya ile Fran- oek vakında n~i muhıemeldir. 

~ııııı bir istilfı hazırladıklarına dair olan · ı lk d seferberllk yok 
!dd ıalar hiçbir esasa i.stinad etmemek· Me ç a 

8 
. 

'edir Brüksel 1 O (A.A.) - Belga 3JtlmK 

. Belçikanın vaıiyeti Belçtk~ nı'dUıeunde ~tön mezuniyetle-
' Brüksel, ıo (A.A.) _ Kabinenin içti- rin kaıdmlmamnı bıldlrmekte ve fırkat 
l\aından sonra aşağıdaki tebliğ neır~H- umumi r..efert>erlitıc yGptldı~ hakk1nda-
ltUşur· ki hP bPrleri tek:db eylemektedir. 

lurk kadınının f evkalA- Resmi nakil vasıtaları 
de hallerde göreceği hakkındaki ka~unun 

vazifeler son şekh 

Amerika müttefiklere 
100 milyon dolarhk 
tayyare veriyor 

Nevyork, 10 (A.A.) - New-York He· 
rald gazetesine Vaşingtondan gelen bir 
telgrafta, hükumete mensub yüksek me
murlar, İskandinavyanın istilası hareke
tıni infialle karşıladıklarını ve hükume
tin, müttefiklere yüz milyon dolarlık· 

tayyare verilmesine şimdiye kadar mAni 
olan sebebleri izaleye hazır bulunduğunu 
bildirmektedir. 

Resmi makamatın, tayyareleri, önü
müzdeki hafta zarfında müttefiklere tes
lim etmek üzere bir plan tanzim etmekte 
olduklar.ı söylenmektedir. 

müzakerelerdeyiz. Biitün partiler buna :cnemez. Esn.ı.cn Alman harekıltınm İng!l _ 
muvafakat etmiştir. Milletimiz herhalde, tere ve Frnns:ıda doğurduğu ruhi halet ve 
hük<lmetin hattı hareketini anlıyacaktır. alınınns•:u icıı.b ettirdlği askeri tedbırler, bi.. 
Kralın beyannamesi bunu izah etmiştir. llı.kL~. k~r'l{ık halin anha blr müddet devam 

H "k'" _, 1i tl . . ..d 'ktl B' etıııf'.si:.u lr::ıt:ı eyler. 
u umet me::. u ye erını mu rı r. ı- 1 Bl! defJ Norveçın garb sahıllerlnde ::tre-

zim için ancak Danimarka vardır ve Da- yan ctr.ıekro olan harb henliz katı netler _ 
nimarkadan başka hiçbir şey mevzuu- sinı verme'll~tir. Sonra mi.ıttefıkl· rin bu 
ı--•'1s 01.amaz: noktada Y"Pacakları işler için arndıl.n kati 

-- zaman gf'r.memiştır. Yapılacak L1 nedir? Os_ 

Danim:1rka yq tırveç 
gemilerini davet 

laya mJmi:un olduğu kadar yakın olr ıtırı\Q 

nmc:liyeı>:I mldır? Yoksa bır donanma hare 
kethıtn verece~! neticeden sonra tayin 
ve tesbit c"!Uecek ve Şimali Norveç! l..stıhdaf 
cyliyecelt ıtıha şilmullu bir cephe te.~lsl ha 

Londra. 10 (Hususi) - Alman kon- reketi :r.1idlr? Kısa bır zaman bu hus~kı 
trolu altn da bulunan Danimarka ve Nor· terPddlldleri izale edecektir. Çilnku Gnrbt 
veç radyoları bugün açıkta denizde bu- Norveç s:ılııllerinde cereyan eden harbde:ı 

1 D im k N .1 • de anlasıli.voı kl milttefikler bir taraftar unan an ar a ve orveç gemı erıne 
• • • • • • •

1 
• Alman kar'\, hava ve deniz kuvvetıerıni :ş • 

bıtaraf lımanlara ıltıca etmelermı bı dır- gal ederek İngUtcre ve Frausadan yola çı 
. t' 1 

m~ ır. kanldı~ı bildirilen sefer kuvve•iuin yetiş _ 
Buna mukabil Londra radyosu da ay- me.slne wkit kazanmaya çaluııyor, diğer t.a. 

- - - ni gemilere hitab ederek bunları İngil;z rafta o da k"tl derecede masun olmıyan Not 

Tlr.nadakı· kılavuzlar V(' Fransız limanlarına girmelerini ve veç lim olarına kndar sokulmuş Alman har• 
. . . ~emiler:nl -eğer vnr..,a- ayrı, ayrı y~kala. 

kendılerıne muharıb muamelesi yapılmı- vıp te.hr!b etmek istemektedirler. l\!aama 
İngiltere hizmetin Yacağını 11an etmektedir. fih müttefikler tarafından girişilen hnre; 

kltın ımrın ftuk bir netice verebilmesi Al -. . ki Müttef11~1er harbi b;r sene mlU'Jarın Norveçte tesis eyledikleri haklml 
gıremıyece er kısaltacak V. eni bir ye le bin.at Norveçlllerin müstevli kut·vetc 

karşı tnkınacaklnrı ta vır ve harekete ba~lı. 
Bükreş, 10 (A.A.) - D. N. B. ajansı- teşebbüse girişiyorlarmış dır. Şayrt bu hakimiyet kolay kolay sarsı _ 

nın bildirdiğine göre, İngilizlerin Alman- lamıyac11k kııdar kuvvetli ise ve şayet. Noı 
yaya scvkiyat yapılmnsına mani olmak Londra 1 O (A.A.) - Daily Expres veç ordusu ve halkı herhangi ciddi bir ha _ 
için Tuna üzeriooeki kılavuzları kendi gazetesinin siyasi muhabiri, müttefik - rel:et yap!'llnğa arzukeş de~lse, müttt>fikle. 
hizmetlerine almalarına mani olmak hu- ler:n ayni zamanda harbi bir sene kı - rin yap"e:.nklnrı teşebbüsler kolay kolav ne.. 

d tab k lk l 1 d saltacak olan mühim bir teşebbüste bu tice vermiyeccktfr. Almanların hareketle -
su~un a mu ı a mı~ ar ır. 1 kl" , bu id h b . b' rinde lltl711m etmiş oldukları bliyilk sür'at, 

D. N. B. nin istihbarına nazaran kıla- ur.aca .... rmı \e na a . a e:ıı: ır lişte bu b:ı.lfundan mühim bir tefevvuk ifade 
vuzlar .sillh altına çağmlacaklardır. kaç saat zarfında neşredıleceğinı ıddia ediyeır. Fakut harb bu! Talihin ne tnrnfa tt>. 

--- ctr·ıektedir. veccüh ~dec0!;1nf kim ke.stıreb111r? 

ordusu Dtlşllrillen bir Alman 5eti.~ & aqı1 ı. ~ moç No:--veç 
mukavemet d. Tayyaresinde 

e ıyor 9 cesed bulundu 
····························································· 

Bütçe ere ·· meninde 
masraf bütçesinin 

müzakeresine başlandı 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Oslonun 45 mil fimali şarkisinde bulu
nan Kong.wingerde şiddetli muhar~beler 
olduğu bildirilmektedir. 

Stokholm, 10 (A.A.) - Aftonbaldetin 
i.stihbarına göre Helverunde cereyan e
den muharebede mühim Alman kııvvet
leri mağlf.ıbiyete uğramıltır. Yüzlerce 
Almao ölmüştür. 

l.A)l!dr.ı ı O (A.A.) - Christiansund 
şehri şiddetle bombardıman edilmi tir. 

Alman ve Norvec donanmaları 
ara~mdaki muharebeler 

Charl<>ttenbcrg. 10 (AA.) - Norveç 
ajansının verdi/ti bir ha~re göre Alman 
ve Norveç deniz kuvvetleri ara.<;ında blr 
müsademe olm~tur. İki taraftan da ölü 
\'e yaralı vardır. 

Aegir Norveç torpidosu bir Alman ge
misini batırm~ ve fakat sonra kendisi de 
batırılmıştır. 

Belfrot. 10 (A.A.) - Pazar günil yu
karı Sarre'de düşürülen ve yere derin 
surette gömülen bir A ıman tayyarcsınde 
araştırma yapılm:ı.ş, 9 cesed bulunmuş

tur: Cenazeler kasabada, askeri r.ıeraslm
le kaldırılmış ve bir Fransız müfrezesi 
ihtiram resmi ifa etmiştir. 

Ankara, 10 (Hmmsi) - Büvük Millet 
Meclisi Bütçe Encümeni bugün 1940 mas 
raf bütçe projesini müzakereye başlamış 
ve Büyük Millet Meclbi bütçesini ta
mamlamıştır. 

······························································································································ 
~ Sabahtan Sabaha 

Demirboszn , çocuk/arz 
Yangın Norveçi ııardı. Arada bir tahta pcrcieden farksız olan Danimarka 

korkuluk gibi devrildi. Oslo, körfezi ve Norveçin en işlek limanı o1an Bergen 
ate~ içindedir. Şairane fiyordlarında zen~in ve genç evlilerin halaylarını 

geçirdikleri Norveç harb kasırı~asının içindı>dir. -ye ~uradaki çarpışmalar 
bu harbin belki en kanlı çarpışmaları olacaktır. Çunkü çarpışan kuvvetler 
kendi1erine aid olmıyan arazi üstiinde vuruşacaklardır. 

Ankara, 10 (Hususi) _ Yüksek askeri Au1'ara ıo CK..aual> - Bütçe Encümeni Kjeller tayyare meytdanınm dün sa-

~ 
r~nıt n'..\k.•l vuıtaıen M.kkında haatrladıtı blhki bombardıman netice.sindP. bir ben-

Talihin acı bir cilvesidir. Norveç ve İsveç .[!eçen Büyük Harbin seyircisi 
kaldılar. Harb ticarP.ti ile yaltlanrlılardı . .Müdafaa kuvvetleri için esaslı 
ma.ı;raf etmedikleri için bütün k:ızanclarını genis mikyasta bahri ticaret 
filolarına dökmüş1erdl. Paranın, rahatın, süklınetin. kolay kazancın, temiz 
yasamanın tadını almıslardı. Aslen nPcib civanmerd ve kahramnn ırkın ev
ladları oldukları halde bu •kazanr. bu rahat onları gcvc:etmişti. Ya~landılar. tanın BOn toplantısında tetkik ve ka

kııııun Jlyiha.sma son teklini V61.miftir. La _ zin depo9ll V€ müteaddid binalar yan-
i edilen m1lli müdafaa mükellefiyeti vıha yakııtda. ı.Mell.a um.umt H&)'etiude gci_ mıc;tır. 
•ıununun tatbik suretlerini gösteren nl rüşü.leoel<tir. LA.yihad.a evvelce btldlrditlm Oslo~aki A1man kumandanı 

E
lıı . esaslar d14ında Temyiz Mah~ Reisliği.ne, 

10 
(AA) 0 lod k' Al a.rneler Devlet Şurasına verllmişhr. .. Stokholm, . . - s n ı -

Tam)'İF- Mahkenteal BaşmuddeiumumUıtme, N k 1 ·ı ·· 
nııatnnameler Devlet ŞQra.~ndan .De\let Şfıruınıı ve Divanı Muha.sebal Reis.. man kuman~~mı orveç ra ı .ı c. r~ı.uza-

lj: 'tikten sonra İcra Vekilleri Hevetinde llk!erıııe bırer (){.()mobil tahai.si kabul edil _ kerı• etmek uzere Helvrruna grtmıc;.ır. 
t: lli~akere edilecek ve mer'iyet m~vkiine ını tir. Norveçhı Almanya i1~ mibakereye 
~tıa le nunna n b&4ka Milll Müdafaa Velclleti ~i,.işeceği yalan ~. ca tır. NJuımnamelerden bir tana.i 
ı\.i k emrlne erltA.n 1çtn ~ o\omobil, Harb Akade. T..onrlra, 10 (AA.) - Ne hariciye ne-

t r kadınına fe\·ka'Ade hallerde 01·du- ı • K ta ·' lh ~ -·ft~buı Defter"ft"lı d k N 
.tt m • oınu ıı.ıı&.ıuı.. J.öwuı ._.. • zaretinde, ne de Lon rada i orveç se-

Itıuayyen vazifeler tahmil etmektedir. tına b!rtr oWm<>bU tahai.tıl eııuı ita.bul edil- faretinde Norveçin Alm:ınya ilE' milza-
\·<ı~ıın · . . . . . ımıfth' . .ı\nltara ve io>tanbul Emniye' Mii • 

"hhi . ışlerı, muhabere ışlerı, şoförlilk, 
1 
dürlWtlerının otomobiH.ul muhatua olun kereye girişn evi kabul ettiğtnı teyid c-

hızrnetlere yardım bu aradadLr. ınuftur. der hiçbir ma1U.mat yoktur. 

Beden terbiye1eri ne kadar arttıysa ruh ve karakter terbiyeleri o kadar bo-
zuldu. Ticaret, kazanç, sükun ve saadet onları ruhan uvuşturdu. Harbden, 
gürültüden nefret etmive başladılar. Bu bir nf'vi bezir'?ıin ruhu idi ki millt 
asaleti. milli necabeti. milli şecaati için için kemirlvordu. 

Harb hA.diseleri tskandlnavyaya vak1a,stık~a bu iki devlet devek~u ~fbi 
kafalannı kuma ~kuo tP~likevi görmemek istediler. Fakat her milletin ka
rakter imtihanı olan bu hengAmede imtihandan kaçan. imtihanda sıfır alan
dan daha elim bir namcrd.lik yaftasile damgalanacaktı. Görülüyor ki İ.!lveq 
hAla küçük arkadaşı Norveçin akıbetini seyretmektedir. 

TecePi ağırdır. Bir neslin ölümden korkması bUtün bir milli tarihi ma&al 
haline getiriyor. Demirbaş Şarlların çocuklarını tarih böyle mi ~örecekti? 

~IUJ..,. C.l.uJ 



Sa!fı 

19 Mayıs şenlikleri 
programı hazırlandı 

Beden terbiyesi umum müdürü bugünden itibaren 
mekte blerin j imnastik şenli~ provalarını görecek 

Beden terbiyesi mtuıllimlerini'ıı d:Unkii. toplantısı 
Şehrimizdeki lise ve enstitülerin be- 1 naatik: şenliklerine iştirak: şekll hakkın

dan terbiyesi muallimleri dün l\1aari11 da Vektletçc ha.zırlanmış olan programı 
Müdürlüğünde toplanmı.şlardlı:. TO\Plan- 1 beden terbiyesi rmıallimlerine izah et
tıda Ankaradnn şchrlmizc gelmiş olan 1 miş, suallerine cevablar vermiştir. 
Maarit Velk41..eti Beden T(!rb~yesi Umum 1 Umumi şenliğin hangi salında yapıla
Müdürü Vildan Aşir de hazır bulunmuş-ı cağını tesbit etmek üzere bır iki güne ka
tur. dar viUiyet meclisi toplamıcııktır. ŞenJi-

Bu sene 19 Mayısta yapılacak umumi ğin Benerbırlıçe stadında yapılınası kabil 
idman enliğine yalnız lıselede enstitü- ! olamazsa diğer bir yer intihab oluna
rer i§tirak edecek, orta mekteblerlc san'at caktır. 
mektebleri jimnastik hareketlerini bu- Vildan Aşir. bugünden itibaren lise ve 
lunduklan semtlerde yapacaklardır. enstitii1erlc, orta mektefı ve santat rnek-

Umum Müdür Vildan J\c;ir orta mek- teblerini gezecek, jimnastik şenliği pro

teb ve san'nt mekteblcci talebesinin iim· valarını görecektir. 

Askerlik ·.~fer; : 1·ıc ret iş,lerl : 

SON l!OSTA 

• Bomonti bira fabrikasının İnhisarlar 
İdaresince satın alınması etrafında bir 
müddettenberi devam etmekte olan mü
ı:akereler son safhaya gelmiş bulunmak
tadır. 

Nisan 11 

Ölen çocuğun topu arkadaşının elinden kaparken 
yaralanarak peritonit iltihabından öldüğü anlaşıldı 

~ğrendiğimize göDe :fabrikanın satın suıtanahm~ae oyun esna,.c;ında kazo.en kaç gün evvel Yalovadan i:stnnbula g\!lmi~ 
alınması hususunda iki taraf. esasta an- arknda,2ı ııı yaşında Refetin ölümüne sebe ~ !erdir. ~ 
!aşmışlardır. İnhisarlar idaresi fabrika biyet VP.ren sıdkı adındaki çocuğun duruş • Kan koca Sir.Jrecide bir ot-ele yerleşml~Ier, 
bedelini, satın alacağı fiat karşılığında masıno. 2 inci ağırcezada dün bs.şlanılnıış - v?cudünde bazı garib ~az görülen Fntma 
.. . . . . tır. Mahkemede okunan lddinname ve talı • bır doktora giderek, kendini muayene et. • 

tutiln vermek su.ı:etile ödıyecek.tir. Bu kikat l'vrakmdıı.n anll;ı.şıli:iığına göre, Mdıse tJrmiştfr. F..rtesı günü birdenbire sanctlana. 
tütün1eri de İnhisarlar İdaresi namına şöyle c~reyıı.n et.miŞt.ir: 1 rak: d:ı..'u vakti gelmeden çocuğunu doğur • 
Tür.k Tütün Limited şirketi verecektir. Suçlu Sıdkı ne- ark.adaşı Refet bir nıeırteb mu tur. 
Fabrikayı satın almak hususundaki döniışünde top oyno.ma.k için Sultanahıned Yed! aylık çocuk ölü. olarak do~u.ş. has.
.. k 

1 
t 

1 
nd kt h - ı cnnıl.si a'\ll•ısuna girmişlerdir. Sıdkı elinde taneye kaltlınlan Fa\ma da kurtul mıyara'k, 

muza ere er amam a ı .~n. son:a a bulunan topun bıçakla. ipini kesmeğe çalı - ölmiiştür. 
zırlanacak. mukav.eleler hukumetm tas- şırken, oyun için sabırsızlanan Refet yam • Hnd~, zabıtaya bildirilmiş ve olumu §ÜP. 
dikine arzolunacaktır. na. yak!hşıp, topu kapmo.k istemiştir. Bu sı- heli gorülcn Fatma ile çocuğunun c cdler1, 

rada Sıckınll' elinde bulunan bıçak nrk:ıda. tabibi neli ka:ı:arile MOrga kaldınlmı.ştır. 
şının k~unına isabet. etmiş ve Refet at;ır sn. ----- --- -
rette yaralanmıştır. Bllfı.hare hastaneye kal.. Toplwıfılar: 

tarifesi hazırlandı dınlan Refet, aldığı yaranın tesırne puıt0-
nit iltihabınrle.n ömüştür. Eminönü Halkevi gösterit kolu 

15 Nisandan sonra tatbik olunacak Sıdkı Refetin bu su.reUe ölümüne sebeb turneye çıkıyor 
Türk llmanlnn arasında kömür nakliva· olma.k mıçmıdan te~kl1 edilerek ceza knnu • C H P 
tınn aid tarifeyi hazırlamak üzere Anka- nunun 452 lncf maddesine tevfikan a~ırcc • i. :.,._·fnGöe~eIHSCikkrvieter~~i tenslbl ü • 

.. • . za a vcr11.mi8tlr zer ne .ı:.ıu nu a e gu.:ıı.c.ı. t şube.ol sa.n-
rada Munakalal Vekaletinde toplanan Y . .. • atkürlrm ):l!"ın bir memleket turne ine çı 

. Dunk ı muhakemede yapılı:ı.n .sorgusunda.,· • 
karrusyon toplantı lan na iştirak etmek i- Sıdi."ı: 1 kacakfard~. Çok kuvvetrr ~rı:_ tem.sn kndro., 
çin birkaç gün evvel Anıt.araya giden - Rı-fet t.Opu elimden çekmek ıste}lnce lsur.a nı:ılık bulunan. ~nonu Halıtevi b 
ıı..c- t k L. Re" · Refik A t b ... ft ·b .. ntr· ... ft_ lımd B . b'_: turnede, Eskişehir ve Izmit.e uğr:ı.y.arnk ikt.., 
ıaın a a ıman ısL yan urt u- AAıZnen ı\...- ~mıı sap ı; enun .u.; ., t -·" ektir .;,,_ ~._ ... , ..__...._ . 

.. h . . d"" k . kal:i:ıllntim ıttur de-'ofu 1 ~er C.uı!:il verec - ....,... ~.u Cuıu.uı.t:.n 
gun şe rımıze onece tır. 10 • . ""'9 • günü a!:Eamı Esk~ehirde verilecek !iı: Al _ 

Ö 
. . . .. M:ıhkemede dlnlenılen bir kı.mn şahidler - • 

ğrendiğµnıze gore, Ankaradaki ko· d l c.klld i""'d i l dil' 1 fons Dode'nin cŞclnTll kl'Zlı piye.sile, lbnt .. • e, ayn ş e m e verm ş er . f • hm 1 Niırinin n•-- , 
misyon yeni kömür nakliyat tarifesini j Dıırumn~ öt.eki şahidlerin celbi Jçla tn re .u A ec 4.nı.'>o)ei fn.Yia ad ı ko~ 
hnzırlnmışbr. Bu tarifede halen tatbik lik. cct:.ı-:U ... ~ir. ' ' • medl.sl oyı1unacak, ayni eserler İmı tte c.ıe 

.. ~ teE-nrlana.cnlüll'. Avdette Çorlu ve Gölcük. 
mevkıınde bulunmakta olan tarifeye na- Karışık. mal satan U:ç esnaf te de ıki !Illisamere verıımen mtıh enıeıair. 
zararı nak!.iye Ücretlerinde tenzilat yapıl- mahkemeye gqykedi d• He)et 12 s:ı.n·atkiır ve 2 idareciden mütc • 
dlğı haber ·ım kt d" y · "f.e 1 1 şek :il 14. kişllık bir kafile hallnde yo'a çık 

. verı e ~ ır. em tar.ı 5 Son gilnle!de mesaisini arttıran bcJe::Uıe maktadı=. C. lL P. Genel BekrekrUı,l kar : 
N:ısandnn sonra tatbık olunacaktır.. z:ıl>ıtMJ raptlğl teftişler neticesinde kar.şık deş :f:alkevlerfnin bi.cbirlerlle btı snı· ~ tc. 

Yeni kömür nakliye 

mnl sat:ın esmırı tesblt ederek, adliyeye &ev. m~arı-ın çok ehemmiyet vermekte ve bun-
Ayvalık lro,ZazL temizle· ketmektf'dir. dan haJ:ihten büyük faydalar temın edıı • 

~ Dün dn bu §!!kilde hareket eden üç di;k .. me!t+e.:f r. H:ıy'etin turnesi bir hafta devam 

necek Silivri ve .Kartalda kruıcı yakalanarak. adli;yeye vetllml~~rdir.. edcl!Cktır. 

b
. d• k la k Bunlar boyıılı salam sa.tan Yanı ve boy.all B•yoğl H lkevinde konf Prans 
tıe.r m~n Irre yapı Ca mercltn~k sattığı anlaşılan Flllp ismlııcle. iki Beyc4!n ~lkevinden: 1114:: 940 :?erşcnıbe 

Mu··nakala·t Veka·ıetı· M'ıntaka L. ıba.kkal ıle mahlüt yn.ğ sattığı tesblt cd.len günü s:ın.t 18 3.0 da EvimWn T<>nAb"""" .... dakl 
ıman Vasil isminde bfr yağcıdır. · ' · ~ ... ~ ~ · 

A k l 
. ._ · · d · - - ·· . Reislig·i Ayvalık bog~azını gemilerin daha " , Merkez binasında doçent B. Hılmi Ziya ÜL 

s er IK. dmemış Jan arma ve So 'l sıyası ha ıs0Jerıo . . . Mudde.umumlllk, suçluları muh\lkeme e - ken tnra!mdaa er Farabi» mcvzuunda mühim 
g..a .. ük sı·.ıfl çcığırıiıyo. r'ıŞ: tica etimiz• tesitleri oldu rahat ve ernın olarak gırıp çıR.malarmı dilmek üze?'(' Sultanahm~d ı lnet sulh ceza bir konf:rans vcrlleccktfr . 

..,.... .. ,
1 

,...,_ k-llk şubesinden·. 6 Nl.d:m '940 temin maksadile temizletmcğc karar malıkemC'sl"lt- sevketmiŞ,t.ir. Arzu ~:::-nletfn teşrifierl'nt ric:ı ederr"' 
,.. ., ı.u .ıv .... ı. ı. 1 Harbin Dal tık mıntaacasına dn slro.yeti ft • O ..., • · 

gltılü c•!D ıIA.nma ektır: 'Zerine Danimo.rka, Norveç, İsveç ve dJğe.D vermiş ve bu işi 42,500 liraya Limanlar og ım esn~sın da ölen hı r Kadıkcy Har evrnde ko ferans 
Tnplaıınıa gunü 20/ h"lsan 940 Cumar";ı;ısi B::ı!tık mcryıleketlerile ış yapan ihracatçılar ~şletme Umum MüdüL.üğüne devretmiş- 1 d Ö Ü .r .. b" v Kad•kf>y Ralkevinden: 12ıN1san 910 CU • 

ıünfi c!nr.ık ilAn edllen hıç askerlik c!.r.ıe - bu mem'eketıerle ticari muamelelerini dur _ tir:. Lintanlan İşletme Umum Müdürlüğü ta tnlll V8 uOgan lr ÇOCUQUO ma günü :lkşaım saat 20 30 da E\.1m!z sa. • 
mit 811:! 335 (dnhil doğumlu j~ndarma ~ v: durn.uş:ır.Ur. k d" T ·ı A l k boy t . - C9Sedhri mnrna kaldırıldı lonuuda Bay=ın Sıdıka Atasainn. braflnd n 
ıtımrük sınırına mensub eratın ıi;tlnın gunu Ayıv tebeb ve har.b mın.üıkainnndan uzak en ı vesaı 1 1 e yva 1 gazını emız :ti (Muhtelif de'lirlerde kıy.at.et) mevzulu ve 
15/Nlıınn 9'10 l'erşemt>c olıır:ık değ19tirilm.ş. memleketlerr. yapılan ihracatı iize.ıılııe de az letecek ve bu suı:etlc eskiden ı;mcak bir Mustafa kı!.1 Fatma tamlnde-- yedi aµIt proJekscyarılu bir konferans verllccektlr.. Her 
tır. . _ çok t~sir <:tmiştir. Alelfunwn Avrupa mem • vapuruı,.gfrçlükle girip çıR.tığı bu boğaz- hü.mile bir kadın koca& Ali ile bfrli'ktc bir ke.s gelct!Ji:::-. 

Şube:nt.:c mensub jnndıırma ve gunıruk sı- 1ekctleı:;nden. yapılan yeni teklltle:rln vamye. .. . . 
nıfına mCll.iab eratın mezkür gtinde saati tin ink~saf'ınl'! kadar karşılanmamnaı daha dan muteaddıd vapurlar. aynı zamanda 
(9) da {Uli,.de hazır bulunmaları ilan olu • muvafık olhcrağı il\racatçılar arasında dü • serbestçe girip çıkabilecektir. 
ııw~ ~ünülmektPdlr. Maamatıh harb mmtakala • M\ntalta Eiınan Reisliği bundan başkn 

ihtiyat erat yok.lamaya. çağınliyoı: rından uzak olan yerlerle Akdeniz ve B~~ - Silivri ve Kartiılda birer mendirek inşa-
Emlnonti AbkerJik. Şubesinden: kan memle.ket'leı:inc yapılmış olan tıml:ihud- sını karar1aştırmıştlr. Silivri limanında-

• )er durdur.ulmıyncaktlr. 
ı - Şubemi~de ka~ıdlL iht.tya.t eı;twn ac~e- Son hftdlseler normale. doğı:u SeY.lt alnn ki mendlrek inşaatı müteahhide ihale. o-

ll~ md ut~ r~klal~~inre.kı l~ln 26 Ma I !MU l'U. dUJ ticnrr>Um1z üzerine gay.rirnüsald bir te - lunduğundan, burada inşaata ba~lanmıŞ,-
nun e y .. yı ... "1 1 uuo. tir. 1 ll\kadarl tee i 11" l K 1 a· -· . 1 2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 ye ka.d~ s r yapmış v~ n an nn uc ıare - tır. arta men ıregının yapı masına da 

kete tevketmıştlt. k d uft y ·~ ·" devam c:iı!Cek, .sao.t. 12 den sonra gelenlerle ya ın a UdŞ anaca.11.wr. 
ıııendi doğumlarma aid gunıcroc gelmiyen _ D ~ itha1 at v e ·n acaf haliydi 
etin m ırac~atları kabul edilmı~ructır. Dün limanımıza İngiliz bandıralı Demino 

8 - Yoklamalara nufus cuzdanları askc • vayu .. !le yiin ve otomobil, Yunan oarıdıralı 
ı'l vesik:ıl rllC' behemehal her iUll1s kendi.si Theakl vnpunile de gr.amofbn plliğı ve zım. 
mlinr.ca!l.t. edecektir. Muhnclr Vesiltr surette 'Par.a tozu v·lmiştir. Lfinanımızdan da muh
ıu0eye kayıdlanru yaptırmamış ollı.nlarJa tellf :nemlcketıcre mühim miktarda çavdar, 
70klaıruı. lt'lçağı bakaya kaimi§ olo.nlrın ken- fıstık. iç ceviz, ltuşyem1, fQ f'indık, ynmurt:ı, 
dl doğu!llları gununde muracaat etmeleri kovun derisi, kıl ve. taze balık ihr.ac olun _ 
A- 31~ doğumluların yoklama gün..erl: muşLur. İtn1vaya Uırac edilecek malları aı 

15/Nl.s ... n/940 Pazartesi gunu. mak ii7,e.re dUn mnanmııza iltı İtalyan va : 
I /Nı:snnt940 Salı gunıi. puru gelm"flli-
l 7 /NWın/940 Çııqamba gunıi. ~-------

18/ N!.&an/940 Perşembe gunıi, 
B - 313 ili\ 315 doğumlulardan mazercl.t 

dola)'13lle gelnıfyenlcr. 

19/Ntsnrı/940 Cuma gunü. 

AÇIK DAVETiYE 
Taksim Sineması M iidüriyetinden: 

Sinemam ızda bugünkü PcrşembJ gUn U sırnt 18.3!ı da YILMAZ Ali 
fil mi m Unasebetile ter tip olunım hus11sI se.ınsı gaz-ete eahıp ve 
muhar rirteria in, film v& sinema mtıntesibininin te~ritlerfnf 
rıcıt ede.rız-~ 

BEN :iUR... KLEOPATRA... EHLiSAUP 
SEFERLERiNi yaratan CECil B. DEllil 

in en son p heseri FRANSIZCA 

ATLAS EKSPRESi: 
BARBARA ST ANWİCK. .. JOEL Mc 
KREA - AKIM T AMİROF'm son zaferi 

ATLAS EKSPRESi: 
O - 317 dogumlulılrın yoklama gunıerı. 

Pasif ko .. 11nma müt·ft~ssısı 
bugü, Anka .. ıty ., gi;,e -ek-

2!!/NLs&.n/940 Pazartesi gunü. Pası! korımma mütehııssm. Amir.aL MU _ 
23/Nlsa.n/940 Salı gunü. ren, dün vaJiyi ziyaret etmiştir. Şehrimizde. 

Amerıkanın en muuzz . ın .Fılın 
1.000 asker... 10.LJOO 

Şirketi Paraınunt'un 4 Oncıı harikası olau ATLAS EKSPRESİ 20.000 artisti. •• 
şimendiferci ve 1.500.000 dolar la yapılan Sen6nin en bOyOk filmf 

~4/Nisan/940 Çarşamba günU. kl tctkik:rtmı ikmal eden Amiral bugü:ı An-
25/NlSan/940 Perşembe gunü. IUıraya. gid::!cektir. 

D - 31'8 doğumluların yoklama günleri: 
26/Nisnn/940 cuma günu. Ankara Elektrik Şirketi 
29/Nlsnn/940 Pnuırtes.i günü. fen müdürl=· ğü 
30 Nisan/940 Salı guniı. bıhl:ıarJar Umum Müdürlüğü Miislfüat 

LALE Bu akşam saat tam 9 da Sinemasında 
İlaveten : Dünyanın gozu ve kulağı Paramunt Jarnalda en son haherb-. 

Bu gece için numaralı yerlerin evvelden aldırılması rica ol\ınur. Telefon: 43595 
l/M::.yı.s/94.0 Çnr.şnmba günü. fah::ll:alar $Ul:ıesi müdürü yüksek mülten sa. 

~ - sıg doi;umlularm yoklama günleri; lnı Fethi, Ankura elekb:ik ve ha~11 gıızl anc. ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"' 
2 Mnyıs/940 Perşembe günü. nim şirketi fen müdürlüğiine tayJn edılmiş. ,ıııı..11r.p1•••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llıııı. 
S/Mayıa/940 Cuma gunü. tir. MiıhenrH.cı Saim F.elhlye yeni vazi~esınde .. 
8fMnyuı/940 Paznrtest gunü. mmaf!ak olmasını dUerlz. Yarın ma1iıe lerden itibaren TAKSİM siıernasın da 
7 l\1~ylS'/940 Salı gunü. ············ ······ ···············- - ······-·--.. ---·· 

.- - a20 doğumluların yokıama gunıcri: N I KAH T o·· REN I 
8, :M:ıyıs/~O Çarşamba gunü. 
9ıM:ıyıs/940 Pe!iembe gunu. &ki emniyet müdürler.inden ve An -
lC:ll:layıs/940 Cuma gunü. kara Belediyesi Otobüs, İdaresi levazım 
13'1.Mııyıs/9411 Pazartesi günü. .şefi Sadett in Saylamın kızı Lemanla Sa-

o - 3Ul lll 319 dbğumlularcfun mazereti di Kırımlının nikAn törenleri geçen Pa-
dolny.ısıle gelmiy.enler: zartesi günü AnK:ara belediyesinde şeb -
l41~:ı.ylS/940 S:ılı gumi. rin yüksel{ mcl!afiline mensub birçok ze-

Dığ.er d01,,'umluların yokllımıı: günleri ay • vat. aile mensubları ve dostfarı huzurun-
nca. ilfın cdUecoktıc da yapılmı.ştır. Yeni evJilere sonsuz saa-

Şubeye davet detler dileriz. =========================== 
Fatih ,/\s. Şubesinden: Aşağıda adları ya _ 

zıh yedei{ l>:ıytarlurın şubeye mür:ıcaatıarı: 
ı - T ;ıı. Zekı::rlyn oğ: Vastt 
2 - ti ITT!l· Ragılr oğ: Enver Ziya. 
3 - .• rğm. Lütfi oğ". Mehmed Kemal. 
4 - Aod 1.!ah Vehöı og. FQhrettin. 

5 - Ömı>r oğ, M. Emin. 

* Eminönü Askicrlik Şt'1:>esinden: Yedek 
topçu as~eğmcn (30270 ) slcll numaralı Hü 
seyln of:!u Mchmed Kemal Erten kıs:.ı bi; 
zamandıı şubeye gelmesi. 

TUrk. mınci;Jğinin son hurıkası 

• 
1 YILMAZ A L 

Reli: F ARUK KF..NÇ Eser: VALA NURBDDL~ 

84!• rollerde: SUAVi TEDÜ - REFiK KEMAL - N - VZAD OKCUGiL
FERiDE CANAN - CEI.At:. ÇAÖOAŞ - BEA TRİS 

MOzik: GREGOR ve ORKESTaAS~ Dans ispanya Güz•llik 
Kraliçesi LUCİA LA EELLA 

YJLMAZ ALi: En mllşkOlpesend me.lu}ı.Jıları hile takdiro
sevkeder.elUir. 

YILMAZ Ali: fstımbulnıı gllzel ııı anınntlnrı, kıbar snloııl m 
ve kor kunç- b ıtaıchanelerf içind~ cereyun eder. 

ALI: Türk zabıta kuvvetinin modern te~iHlbnın bilfiil iştirakıle çevrilmıştir: 
ProdUksiyon: HAt.IL KAMil!. FiL:.M STÜDYOSU. Bu film peK yakında Ankarada l'.Jlus sinemasında gosrerileceRt.ı·. J 
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Avru an emel 1 Hadiseler Kar~ısı:da 1 

ŞUNDAN BUNDA 

iki mi.is la be arif ası 
öniinde di.isUn eler 

Gün doğmadan • 

Gazetelerde Danimarkanın istilbını, 

Norveçin kısmen işgalini okuyan biri: 
- cGün doğmadan meşimei tebden 

neler doğar.• 
Dedi, bir arkadaşı hayrelte yüzüne 

baktı: 

olduğunu gazetelerde okuyan evli 
- Muhakkak bu bizim kandır 

aynalı olmasına aynalı, efe olmas;n 
efe. 

* H eve•liler • 
Kız babalan arasında: 

' ................. _.-.............. _ ....... _ Y A Z A N .. . ...................................... ---

1

1 Emekli ceneral il. Emir Erkilet ~ 

- Sen şaşı~ın yahu, diye cevab 
verdi, gün doğmadan doğan olmadı., ölen 
oldu. 

- Maarif Veklletinin kararından 
berin var mı, mektebli kızlann 
kesik olacakllllf. 

- Tevekkeli değil. 

" Son Posta ,, nın askeri muharriri ~ . 
* Kopenhag • Kopanhak 

- Kopenhag Dani.markanın neresin
dedir. 

- Kızın saçlanm mı kestirdi? 
- Hayır canını, sen bana cevab 

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

G 
e~l galible mağlflbdan bahse -ı ·········--.. _____ ....,.._ bu karar gazetelere yazıldı mı? 

- Yazıldı. 
dılecek zaman gelmemiştir; 

çünki.i hangi tarafın üst ve hangi tMrafır 
alt olacağını gösteren alametler henu. 
lbelirmentl~tir. Fakat her harb gibi bu 
-harbin de sonra nasıl olsa galib ve mağ· 
~ taraflar olacak değil midir? O halde 
fi- veya bu tarafın kat'i zaferi e'!.de etti -
fine .göre Avrupada neler olabileceğır. 

ovvelden düşünmek lüzumsuz ve mcv 
simsiz bir hareket sayılamaz. 

Nitekim harb, Fin - Rus sulhundaıı 

sonra yeniden durgunlaşmışken matte
fiklerin Norveçin kara sularına mayn 
dölaneleri ile ve buna pir karşılık olarak 
Almanların 9 Nisanda Danimarka ile. 
Norıveçı ~gale başlama.sile, birdenbıre a
l.lwlcndi; tıem. de hiç umulmadık bır yer
d&ı Avrupanın kimseye zararı olınıyaı. 

bitaraf, medeni ve sulhperver üç küçiık 
devletinin sulh ve sükfin içinde yaşamak 
istedikleri İskandinavyada ... 

ilkbaharda herkes, harbin Balkanlar
da ve YaXındoğuda genişliyecegmı zan
nediyordu. Halbuki harb, işte büs'bütiır 

b~a bır semtte yeniden patlak verai 
Bunun gıbi dnlıa neler olab"leccf:ini h 

harbin nerede, ne zaman ve nasıl bite 
ceğinı çok evve'den kestirmek kabil de 
tildir. 

~esel~ ı;u yaz.ıyı yazdığım anda, rcs 
mı olnuyan bazı telsiz tclgraflaı dan bir 
kaç Almnn zırhlısı ile birkaç A' mo.n kru 
vazörünim, Norveçin garb sahillerinde 
miıttc kıerin donanması tarafından ba 
tınldık nnı, birkaç Alınıın kruvazörü
nün d bır Norveç fiyordunda h psedil
diklerını öğreniyorum. Eğer bu haber 
dogru çıkarsa Almanların Norveç seferi 
tamamıle suyn düşer ve Alman)a bir iş 
yapa) ım derken pek büyük ve hatta 
.kat'i bır mağlüi>i>ete uğramış olur. Çün
kü b rkaç zırhlı ve birkaç kruvazör za
ten A manyanın umum deniz kuvvetleri 
demektır [•]. 
Eğer Alınan donanması hakikatte bu 

kadar şiddetli bir darbe yemiisc onun 
deği', Şimal denizinde herhangi bir ha
khni)ct tesis etmesi hattA İskajerak ve 
Kattegatı bile emniyette tutması artık 
meşkuk bf:r hal alınış olur. Zaten de
nizaltı rının 90ğunu kaybetmiştir. Onun 
için hız. Almanlann kendi donanınaları
nr, m za Troudheim ve Narviki işgal 
etmek hevesile bu derece büyük bir teh
likeye delice atcaaklarını hiç memul et
memi ve daima aksini yaZlnlştık. 

Bu meselenin üzerinde duruşumun ie
babi Alman donanmasının imhasının 

hRrbin neticesi üzerinde büyük bir tesir 
YBfabılecc:ğidir. Elliasll anla~lıyor ki, 
hiç bcklenilmiyen kat'i hldiseler hergün 
vukubulabilir ve harb zannolunduğun

dan pek kısa !bir zamanda netice1enebi-
ı 

lir. Onun için harbi Alınan!arın veya 
müttefiklerin kazanacakları ihtimalleri
ne gore Avrupanın ne olabileceğini şiln
diden düşünebiliriz. 

Ben bu iki ihtimale göre çizilmij iki 
haritn gördüm. Birincisi Almanyanın 

ınağhibiyeti halinde Avrupanın alacalı 

hali gosteriyordu ve cFolkiıte Beobahter> 
adlı Alman gazetesinden ıılınarak hafta
lık hır İsviçre gazetesinde çıkmıştı. Dl
leri de İngilterede, Alman istilA ve t!· 
Y'8ıl9ü pli'ınıru göstermek maksadile ter· 
ttb olunnn bir Awupa harita taslağı idi. 
itte, bunlar da gösteriyor ki efkan umu
miye hru·bin her iki zıd neticelerine göre 
Avrupanm mU'kadderatile meşguldür. 

Müttefiklerin galib olması ihtimalini 
me alalım. cFolkiie Beobahter> gazetesi· 
lltn bu ihtimale göre çizdiği haritada ev
velA Fransanın şimal doğu hududunun 

[*] Alınanların htzmette: 2 muharebe 
lll'hıtsı (Gnclsenan \'e Schorn'horat), ı r.eb 
91rhlısı <Artmlral Schecr ve Duetscbland), IS 
baflr krun.zörü vardır. İnşada da: a muha. 
t'ebo zırhllsı. 3 ağır ve 6 hafif kruva.ıörtı 
mevcuddur ki bunlardall baZlları l\tsmete 
gh-mf§ olnblllrlv. 

lngilizlere göre galib bir Alnumya Atm.ıpayı bu. lıale sokacaktw 

. , 
'ENiZ./ 

- Kopenhag neresindedir bilmiyorum 
amma, her tarafı Kopanhak oldu. 

* Bitaraf· 

- Öyleyse kaynanamla, karım 
muş olacaklar. 

- Nereden anladın? 
- Bitarafı bana bir kelime ile izah e- - Her ikisi de bu sabah evden 

de bilir misin? ken saçlarını kestirmek için benden e 
- Ederim, bikes. şer kuruş istediler de .. 

* H alkevi bina•ı • 
Karaköy köprilsünün, EminönOndeki a·· ·· k"" kla 
ğı .. . . orunen oy vuz 

aya nın yukseltilmesı ameliyesi pek ya- gördü ve sö ledi: 
kında başlıyncakmış. . _Y .• . • 

Doğrusu buna hiç memnun olmadım. - ~nonu ~alke~~ bınası yanu 
O da yükselirse, yükselenlerin pek çoğu inşa edılen temsıl ve 3ımnastik salonl 
gibi bizi hiçe sayacak! ~addeye eğri bir vaziyettedir. 

_ Amma 
0 

ayak. Herkesin söylediğini gazeteler de y 
Diyeceksiniz. dılar ve mimar wdV.tih etti: 
Ayağın yükselmesi daha fena ya! cH~ricden .husule gelen çarpıklık 

delerın gayrı muntazam oluşundandı 
* Kabahat caddeleri gayri muntazam 

Protesto · 

- Belediye protesto edilmiş. 
- O da mı mayn döktil ! .. 

* Aynalı ele 

Aynalı efenin üç gün hapse _nahb1m 

unı rı 
H9rgun mektebde 

çanlara yüklenirse, onlar da ortaya ç.ıkı 
<Caddelerin gayri muntazam ol 

nın kusuru bizde değil, şehrin çarpuk 
luşundadır .• 
mı diyecekler?. 

r mu ~Z . 
ontekarJoda uğur pulları 

Amerikadaki Oyun müpte _ ..---, 
Holivud sıreına Ialarının e~ ik ol- TI;, 
ıehrinden da1ma ma.a: ~., Monte - ~· J/ ,_L 
birçok haberler karloda. okak _ ~ 
gelir, bu haber - larda uğur pulla- g· 
lerden ekserisi rı satarlar. Oyun ffı 
sinema yıldızla · oyru yacaklar dan 
rının hayatları.na. evlenmelerine, ny • pek çoğu b 11 rd 1 rılmalrmna. çevirdikleri fılmlere dair- • 

1 
u pu a nn a maktadır) 

dir. Fakat son gelen bir haber bunla- Ugur pul.arı onların kazanmala ıu 
rın hepsinden daha alaka bahştır. Bu yardım etmese bile. pulu yapıp satanı 
haber Gov isminde bir şah a dairdir ııar bu yüzden oldukça kazanmaktad 
Böyle bir sinema artisti ismi duymadı- lar. 

* 
Almanlara göre müttefiklerin galebesi halinde Avrupanın alaca(Jı ıekil budur nız değil mi"! Bu doğrudur. Gov sinema 

Ren n~rine kadar ilerl~iği yani cenub- ı göstererek onu harbin behemehal kaza- artisti değildir. Lisenin son sınıfında 
dan ~~!e doğru Manhaim, Viesbaden nılması için Hitler etrafında sımsıkı top- tal€'bedi!' ve lisenin ilk sınıfından son N ı 
ve Koln un Fransızlare geçtiği görülür. lamaktır. Fakat Versay muahedesinin sın:fma tkadar okumuş bir tek gün, ne Ofa.art ezberi' yen piyanist 
Bu ıuretle Almanya ile Belçika arasında ve bunun birer zeylinden ba§ka bir şey hasta:nnmış, ne başka blr maz~ret do- Alman piyanis-
artık hudud kalmRllUf olur. Bundan ba~- olmıyan diğer muahedelerin 20 sene eY- laıyısile mektebe gitmediği vaki olma- ti Hans Von Bu _ 
ka, Alm~yanın .1864 de Danima:r'kadan vel yaptıkları ve yapmak istedikleri Av- mışt:r. low. Bah. Ll&zt, 
zapt ve .ıçınde K.ıel kanalını inşa ettiği rupa ve Türkiye haritıirtarına bakılarak * 
scıı.1eswıg-Holateın Danimarkaya geri yukarıdaki Alman propaganda haritası- lspanyadakı' şeytan köprU~U Şopen, Betho -verılerek Almanya bu hayat·ı k · ~ ven, Şuman ve . . . as erı ve nın pek te tamamile bir ha al eseri ol- , .. . · Brahm'ın bütün 
tıcarl ehemmıyetı haiz 'kanaldan mah- madığını iddi ed nl k b~ı· İspanyoc.a şeytan köprusil 18 ıncı 
rum edilecektir 8 e er çı a 1 ır. . . eserlerinin nota-

. Bunlar müttefiklerin galibiyeti hal" _ asırdaı hıç bır hare kullaruılmadan taş-
Almanya, donanmaSlnı ancak bu ka-İde Almanyanın silAh h b ın larm birbiri üzerine lronulmaslle yapıl· laımı ezbere bilmekle meşhurduı 

nal sayesinde Baltık d · · d ı ı ' para ve ar sana- 300 000 enızın ~n .Şuna yiinden tamamile tecrid olunacağını da mıştır. Fakat o ka~ar uğlaı:ıdıc ki, elAn . notayı ezberden tek hata yap. 
den.izine veya .aksi tarafa geçırebilmek- söy1iyebi1irler. bozulmamı~tır. !st1fade edılir. madan ~alar. 
tedlr SchleswltOl-H'-1 .... -ln ·1 be b ·••••••••·••••••·••••••• .. -········-········· • ~c. :vyw ı e ra er 

0 
hal ....... __ ........................................................... .. 

s~~ NM~rnnd ve H~g~and a~lan de ~~anyanın ~a~Qb~etll~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
yani Almanyanın İngiltereye karşı kul- yukarıda tan! olunan hantadaki hudud 
landığı en yakın ve mühim denizaltı ve §Srtları altında aktolunacak illlh gene 
uçak üsleri de e~den çıkını~ olacaktır. muvakkat olacak ve Avrupa bir türlü 

Ondan sonra A~anyanın doğu hudud- h~.ro~~n . kurtanlamıyacak demektir. 
lan Oder nehrile ı;izilıniştir. Bu suretle Çunkü mılletler ne derece tazyik olu
bu nehrin bütün sağ tarafile pek eski ve n~rsa olsunlar imha edilemezler. Bir 
ehemmiyetli bir Alman Baltık askeri ve mıllet ne kadar fazla tazyik olunursa o· 
tkıni limanı olan Stettin, Alman Siliz· nun infilak kudreti o derece artar. Bu, 
yasının merkezi Breslau ve Gleivitz p 0• dünyada insanların yaratılışından o ka
lonyaya verilecektir. Avrup:ı haritasın· vim ve milletlerin tekevvününden ftiba
da artık ne muhtar bir Danzig, ne blr ren varolan hükmd hAll geçmiyen ezeli 
Koridor ve ne de bir doğu Prusya hl· ve ebedi bir kanundur. 
mıyarak Oder nehrinin sağ sahillerinden, Şimdi de ikinci haritaya bakalım. Bu
eski doğu hududlanna kadar, tek bir nu da, İngiliz istthbarat nezaretinin yap
parça halinde büyüle bir Polonya teşek- tırmasından maksadı İniilizlerle Fran
kül edecektir. sızlara ve bilhassa bitaraf memleketlere, 

AI.rnanyanın cenub doğusundaki Sak- ceğer Almanlar galib gelirse bizim ve si
ııonyı ülkesinin de ilhakile Çekoslovak- zin olacağımız ve varacağımız hal · f ~te 
ya yeniden, ve daha büyüm~ olarak, vil- bundan ibarettir• demektir. Almanyanın 
cude getirilecektir. Kezalik Bavyera ve yaptıkları ileri .rırüf erek bunun için de 
BM 6lkelertnfn iımmamile bilyilk bir doğru olduğu iddialan serdolunabillr. 
Ha'bsburg Avusturyuı yeniden do~acak- Görillilyor ki her fki hartta da, bir mağ
tır. Gerçi Alman propaganda nezaretinin lubiyet halinde taraflann kendi başları
yaptırarak yan resmt Alman gazetesile na gelecek olanlan g&ıterınek için btz
nee.rettiğl bu tıaritadan maksad, mUtte- zat kendileri tarafından yapılmışlardır 
tiklerin galibiyeti halinde Almanyanın ve onun Için entereaandırlar. 
bqlna ,.ıec.k olanlan Alman milletine (Den.1111 11 lnel &a)iada) 

Bu kı:d11ıa 
Ne 11aoılablllr ? 
Bay cS.> kendi kuJlandığı bir tabir

le uçuruma düşmU. bir kadınla evle· 
niyor, yıllarca mea'ud oluyor, fakat 
güniln birinde kadın hiçbir sebeb ol-

madan evi terkediyor. bir müddet 
sonra da iğfal edildilf ve sonra soka
ğa atıldığı anlaplıyor, ıual şudur: 

- cBu kadını ne yapayım?> 
Başlangıç fenaydı, münasebet yilz

de seksen ihtimal ile bu ökıbete nam
zeddi, ona ula§tL Ortada hayret edile
cek lbir şey yoktur. Fakat timdi ne 
yapmalı? 

- Derhal al!kayı kesiniz ve kendi 
haline bırakınız. demekte tereddüd el
mlyeceğim. Bununla beraber okuyu
cumun çoeulu varA alAkayı kesmeye 

,·erilecek şekil üzerinde dıişünmet ı. 

cab eder. 
Elde mevcud eksik malumat ile 

kuyucum he.sabma daha esaslı d(l 
meye imkan bulamıyorum. 

* Bayan cC. C.> ye: 
Bahs ttiğiniz nrkadaş bıraz m 

vistir. G .. nderdiğiniz mektubu ha 
ten alın , üzerinde düşünmiış, 

B l i fena bir netice '' rir, 
ş ile bır kenara atmış, söyle 
biraz sıkıldı., kim bilir, belki c'ie hakJ 
dır. 

* Bayan cE. K.> ya: 
- Bir aile faciasının mes'ulii~:nllıl 

taksim etmek bahsinde fikrimi 
yorsunuz, hAdlse yenidir, biraz 
yiniz, sonra lronuşalım. 
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Vahdettinin beşinci Mehmede 
çektiği ubud~qet telgraf /arı 

Arnavudluk faciasının önüne geçilememesinin mes'uliyeti kimindir? - Manastırda -
•· L eşinci Mehmed:n hazinei hass'lsının k~d:eti f~vkine çıkan semahati 

Nisan 11 

CZÖRAAir::J 
Yabani zeytinlerin aşılatfmlmasma ve 
zeyfinciliQin ıslahma dair nizamname 

- 2 - [*] 1 ( ........................................................ , 

O~iincü bölüm: Bakım ifleri: 1: Zeytincilik işlerine bir düzen vermek 
Madde 20 - Mahsuldar zeytınliklerin; üzere ha71rlanıp bu yakınlarda mer'iye. 

her yıl, aonbahar veya kış mevsiminde te J;on'Ulırn yeni zeytin nhanınanu:ı.iııln 
derin ve ilkıbahar mevsiminde de sathi ol- ilk Jı.ı..;mını ıeçen defa neşretmlştik. Ya.. 
mak üzere iki defa sürülüp tırmıklanma- bani zeytinJik1erin nasıl aştanacaAına, 
aı, üç veya dört senede bir gübrelenmesi bmıhrın ne ıfbi şarila.rla mal edlnllebl. 

!eceline alcl izahatı ihtiva eden o kısım. 
ve ihtiyaca göre ağaçların budanıp ayık- da.n sonr:ıt bugün de kurulu zeytinllkle. 
lanması mecburidir. Arazisi bu yolda iş- re ald bakım işlerinin na.sıl yilrüytteii-

Seli.nik, Ümib, ~tine, Manastır? .. ' hünUr namına olmak, fakat maliye ta- 1 raiti dairesinde devamı temenniyatın _ lenmeğe müsaid olmıyan ve iman yalnıı. ni beliı ten ve bilhassa yasaklara röste • 
1Uhaye1 bü.tün Artl4lvudluk? .. Seyaluüi rafından tesviye ettirmek suretini ihti - dan ibaretti; ve pek güzel ibareler içinde dip ve ağacına münhasır kalan dağ mm- u•n kıc;mmı basıyoruz. Nizamnanıe bu 

1 
phaae çevresine dahil ulan mahdud kıs- yar eylemişti. Vahdettin padişahı ta uzaklara kadar takalarındaki zeytinlikler bu hükümden yasakları teker teker saymakla zeytinci 
mından 50nra bu guzel memleketin bü- Hünkar Manastırdan sonra artık bir ü- yolda ve tevakkuf olunan şehirlerde ubu- müstesnadır. köyJiiyc büyük bir rehberlik edecektir. 

·· d·~ l ? 1 k d Elb ·· "' M dd 1 Ve hiç c;üpbe yok, nizamname hükümle • tün ı,.er ,parça an. ş o ra, asan, çuncü defa gene Seh1nikte ka1mağa ce - diyeti teminatile takibden hali kalmıyor- a e 2 - Zeytin ağaç1arı Ziraat 
ı rine ayak uydurulmakla da zeytin malı. :> 

~bce, Berat, ştib, Ohri, Tirana, Drnç, vaz vermedi. Ora memurlarını ve halkını du. Biz pek rana bilirdik ki Vahdettınin Vekaleti zeytin bakım teşkilatı tarafın-
.sulüıniızün keyfiyet ve kemmiyet itiba-

Türk tarihine her mesamından girip o - fazla işgal etmek pek ziyade nazik olan konkuları vardı ve bunları padişah mev: dan açılan kurslardan ehliyetname al - 1 ilt' daha üstün bir ihale eril1mesı tenıln 
nun kanile aşı'anan onun mevcucıiyetile mizacına uygun olmuyordu. Zaten Ma - kiinde bulunan büyük biraderinin hima- mı.ş olanlar tarafından budanır. Ehliyet- f'dlJr.rf'I:: zeytinclliğimlz yurdun özle<Utl 
aarmaşdolaş yaşamış olan bu isimler, nastırdan avdet edilirken o kadar fazla ye.sine sığınarak uyuşturmak ihtiyacında namesi olmıyan kimseler zeytin buda - bir ilPrililc mazhar olacaktır. 
fimdi nerelere dağılmış, Arnavud vücudü bir sıcak vardı ki trenin kızgın a:-abaları idi. yamazlar. Budama işlerinde zeytin ba - Tarırnman 

nasıl parçalara bölünerek şuraya buraya adeta bir fınn halinde idi. Sıcağa pek zor Bu korkuların başında kendJsinin ikin- kım teşkilatının direktiflerine riayet et- \ ......................................................... ./ 
dağıtılmıştır? Tarih bu fecinya nasıl ce- tahammül eden pad~ah bir an evvel de- ci veliahdlikten iskat edilmesi telılikcısini miyenlcrin ehliyetname~eri iptal ve ken-

b b k rnası işleri zeytin bakım tec:kilatının ve-
va vere ilece tir?.. nize çıkmak için acele etti ve Selaniğe görüyordu. Bütün kuvveti elinde tutan dileri zeytin budamaktan menedilir. ıı 

Ü receği talimat altında mahallin asked 
sk-übden avdette Selanikte gene, mu- muvasa'atı müteakıb gene pe-k parlak İttihat ve Terakki cemivetinin kendısine Madde 22 - Zeytin ağaçlarının bu -

makamlarınca yaptırılır. 
vasalat esna ında yapılan merasım, gJ.n- teşyi mera!';imile doğruca Barbaros Hay - ne dereceye kadar muha'if olduğunu bil- danmasından hAsıl olan dalların bakım 
düz ve gece tekerrür etti.Fazla o arak Sır rettin zırhlısına geçildi. mez değilcli. Bir yandan cemiyeti ikhdar teşkilatınca tesbit edilecek müddet için- Madde ao - Fidan veya dikme ile ye-
bistan kralı tarafından gönderilen bir Bu seyahatin hikayes"ni burada b'ti - mevkiinden düşürmeğe çalışır, bir yan de ve bu nizamnamede yazılı şartlar dai- niden zeytinlik kurulması halinde top -

heyeti resnıiye şerefine büyük bir ziyafet rirkPn kaydetmekten nefsimi menede - dan da bu maksada nail olamazsa tchlı _ resinde zeytinliklerden çıkarılması mec- rağm hazırlanması, clikim şeklinin ve za. 
VC'rildi. Limanda donanma tenvirat yap- miyeceğim bir hakikat var ki o da Ar - kenin refi çaresini arardı. Her iki su _ buridir. manının tayini zeytin bakım teşkilıltının 
tı. Voe ertesi gün sabahleyin erkenden navudluk faciasının önüne geçilememiş rette de hünkarın nezd:nd\? mevkimi Madde 2.'3 - Zeytin hasadının zamanı ıdirektifi ile yapılır. 
Arnavudluk seyahatınin son merhalesini olrn:ısının azim mes'ulivetidir. Bu mes'u- tahkim ve te-sirini teyid etmek lnzımdı. ve nasıl yapı'acağı her mıntakanın iklim Madde 31 - Yabani zeytin ağaçları ya 
teskll edecek olan Manastıra doğru yola Jivet m~utiyetten sonrn hükumet irla- Kendisjnden evvel saltanat makamınc:ı 'c ihtiyacına göre bakını teşkilatı tara - yerlerinde ~ı'attırılarak veya zeytinlik
çıkıldı. resini e1Ierinc nlan !';a'l-ısiyetlcr!.' tcvec~üh gelecek olan Yusuf izzettin padişa}ı olun- tından tesbit ve ilan olunur. Bu tarih -, te aşılattırılmak üzere yabani halinde 

Manastırda da ayni istıkbal merasimi edcır. Vukuatın bütün ferdi azimleri sı.i- a verasc>t kaıdC'sini tebrlil ettirebilir ve ten evvel kimse zeytin devşıremez. Yal- Y~?i h""Urulacak zeytinliklere nakloluna· 
yapıldı, halk ayni sevinç tezahüratile üç rüklevip götüren cerrvanı arkasında ne veliahdlik makamına keneli oğ'unu geçi _ nız hava. hastalık ve haşerat tesirile d'Ö- bılır. 
gun ça'kandı. Burada kayda şayan olarak kadar gizlcnmeğe <'a'ıc:ıl a J!Prıe> itiraf et- rebilirdi. Bu ihtimali gC:i"":önündc tutarak külen dip zeytinleri toplanabilir. Bunun için yabani zeytinlerin adedle
@peyce tuhaf bir temaşaya şahid olduk. I mek icab eder ki Abdiilhamidin uzun ~·ıl- şimdiden ikinci veliahdlik Llnvnnını res- Madde 24 - Zeytin bak1m teşkilatı; rini ve yerlerini gösterir bir talebname 
Niyui ve Eyüb Sabri hünkAra dağa çı - lar idare etmek imkflnlarını bulduğu men almak başlıca emeli idi. Hatta bu zeytin mahsulünün elle toplanması müm yapılarak mahallin en büyük mülkiye me 
kışlarının ve Manastıra girişlerinin bir ı pek uys:ıl, pek saf bir memleketi bes tehlikeden başka Salahattin Efendi teh- kün o1an yerlerde sırıkla zeytin si1kme- murluğu vasıtasile zeytin bakım tcşkilA
taklidfni göstermek istediler. Belki biraz on desisekarın oyunlarına kurban ettir - llkesi bile vardı, yahud öyle düşünüyor- sini menedebilir. tına tevdi edilir. Teşkilat memuru keyfi-
ariıb addedilebilecek olan bu taklid oyu- memc>k yolları açıık iken ve mevkiin. ha- du. Kim bilir, cemiyet nası1 tedhirler a- Madde 25 - Zeytin bakım teşkilatı; yeti yerinde tetkik ve naklin lüzum ve 

nunda en ziyade dikıkat nazarlarına çar- lin icablarına ı!Öre mac;Jahatı idare evle- Jarak Yusuf tzzet!•indcın sonra saltanat zeytin ağaçlarının ziya ve havadan ta - faydasını tahakkuk ettirdikten sonra 
pan Niyazinin yüksek bir at üzerinde u-1 me": carPsi var'km <'<>bir ,.e ~idri<>t usu'ü makamına bedbaht Sultan Muradın oğlu- mamen istifadelerini temin ve bazı htıs- mahallin en büyük orman memuruna bir 
:zun bıyıklarını bura bura bir l~ahraman I tercilı rılunmuc; ve bövlelikle asıl Arm - mı. Sııliı1ıattin Efendiyi geçirrbilirdi. talıkları önlemek için bunlardan sık o - teklifname ile bildirir. Orman memuru 
vaziyetini takınmış olmasıydı. Hünkiir vudları kıırlı rt""!lak icin vec;ilc arıv•m hi- İşte Sultan Rcşadın artık yakın oldu- !anları fahiblcrine sökttirür. dahi b~ka keşfe lüzum görmeden kök
ve maiyetindekiler bu manzarayı müte - van,..t Prbabının makc;adlarına hiımet e- ğunda şüphe edilmemek l5zımgelen !r - Madde 26 - Sahibli mahsuldar ZP.Y - leme ve nakil müsaadesi verir. Nakledl-
bessimane temaşa ettiler. dilmic;tir. tihali üzerine tahaddüs edebil~cek olan tinlikJerin aralarıncia bu1unan meyva a- len fidanlardan bir guna resim alınmaz. 

Manastırda ikameti şahane ıçin en mü- Netice olarak, hükmetmPı<te ırnciki.l - bütün bu rntima1lerle. saltanata vusul !'farlarının kesim ve nakil müsaadesi zey- Ancak bunların köklenmesinden çıkacak 
nasib 'bina 0 1arak belediye dairesi ihzar medi ki sevahati şahaneden beklenen ie- zamanını sabırsızlıkla beklivr>n bu zat, tin bakım teşkilatı ve bunların bulun - enkazlar devlete aid olduğu gibi bu es-
edilebilmişti. Selanikte, Üskübde, hatta va'id tamamile if!As etmi~tir. hPlecanlar, kabuslar içince yasadı. mtınıi?ı yPrlerdc ziraat memurları tara - nad'a diğer orman mahsullerine ve ağaç-
harab bir bina olmasına rağmen genicıçe * Tahmin edebilir miydi ki o vusul za - fından verilir. larına zarar yapanlar hakkında orman 
olan Priştine hükumet konağında bulu- Bu seyahate aid bir hatıra;, daha zik- manı hullıl ettikten sonra saltanatı hem Madde 27 _ Zeytinliklere deve, keçi, kanunu hükümlerine göre ceza tatbik o-
nan ferahlık. bu dar ve basık bınada ' redeceğim: kendisi için, hem memleketi ve milleti koyun. sığır ve em~ali her çeşid hayvan- lunur. 
yoktu; maamafih mefruşat idaresi bu .1 Seyahatin başından ı:onuna kadar :cin telafisi mümkün o1amıyacak bir nik- ların sokulması yasaktır. Hafriyat ve Madde 32 - Yukarıki maddeye göre 
rada da zorlukları iktiham ederek hün - Vahdettin her merhalede bir telgraf çek- bet zamanı olacaktır. nakliyat zarureti i'e sokulacak hayvan- köklenen yabani zeytinlerin ahara satıl-
kAnn istirahati esbabını temin edebil - ti. Birbirini takib eden bu telgraflar bas- Hal;d Ziya Vsakltgi! lara ağızlık takılması mecburidir. Ara - ması yasaktır. Bu yolda hareket edenle-
mifti. mabeynci Lütfi Beye hitaben yazılırdı. O ··-···················· ...................................... zisi işlenmeğe müsaid olmıyan dağ mın- rin fidanları zapt ve haklarında orman • 

Padişah Manastırda da semahat asarı- da bunları alır almaz elinde sallıyarak, Alınacak otobüsle- için takalarındaki zevtinliklerde bakım teş - lardan kanuna muhalif katiyatta bulu • 
nı en bol mikyasta gö.sterdi. Bu se - dudaklarında türlil manalarla dolu irıce mü a '-,,s.• açılac" k kilatının müc::aadesile koyun, sığır ve nanlar gibi cezalar tatbik olunur. 
yahat esnasında hazinei hMsa kudretinin bir t("bessüm. ge

1

İP beni bulurdu. Belediye tarafından Avrupadan getlrtile - bevgirler otlatılabillr. Madde 33 - Mahsuldar hale getirile -
pek çok feVlki~ ç1kmıştı. Avdette müva- Ondan sonra ben de okur ve birbirimi- cek otobfüılerin bin dokuz yüz İngiliz ı:ra - Madde 28 _ Zeytin '3ahalarında ko _ cek yabani zeytinliklerin açma işinde 
zene.inde açılan rahneleri kapatmak jçin 1 ze ayni tebessümle zihnimize gelenleri .sına mal olaM~ı anlaşılmıştır. Önümüzdeki yun ve keçi a~ılı yapılması ve bulun - i!k temizleme, funda, filhya, pırnal me-

.1 ı 1 kt tht• l t ı d k LA tf B tel f1 hafta Anknrada haricten alınacak obbıis _ _ 5 
t&sarruf imkan an araştırı aca ı. . ı - an a mış o ur u . u ı ey gra arı !er için bır n:ünakasa açılacaktır. dunılması yasaktır. şesi, sandal ağacı, üvez gibi ağaççıkJara 
yar edilen .bu fedakAr1ıklardan başka Üs- hünkara gösterdikten sonra hemen ce - p 1 ı_ l Madde 29 _ Birinci derece askeri inhisar ettirilir. Diğer ağaçlar aşının tat-
kübde kan davalarının halli Ve SUlh ile Vab VPrtnekte milsaraat gösterirdi. ele" iye f''"" S '<.İnin İstesİ l 

h · z rlan yor mı-mnu mıntakalarda bulunan a~ı 1 zey- bikinden en az üç sene sonra zeytin ba-
tesviyesi için ayrıca verilmiş olan otuz Bunların muht~viyatı zübdesi arzı ta- Belediye Reislljl , belediye emlakinin 118 _ tinlerin bakım. yabani zeytinlerin aşılan kım memurlarının müsaadesile kesilebt-
beş bin lira da vardı, fakat bu parayı zimattan, selômet ve sıhhati hümayun te.,inl tanı.im etmektedir. Bu suretle istifade i 
artık hazinei hassaya tahmil etmek müm hakkında Cenabı Hakka tahmidattan edlien ve i,tlfade edilemlyen binalar :ntyda. [• J bk yazı ll Nl.sa.n tarihli Son Posta • l r. 
kiin olamıyacağını düşünen hüklımet onu ve ~eyahatin lher türlü muvaffakiyet şe • na çıkmı§ olacaktır. dadır. <Devamı 11 inci sayfada) 

cSon Posfu,.nın f'debi tefrikası: 22 Dört paralık ufak bir dişi, hakikaten,] 
vahşi mihrabın önünde kurban edilmeğe 
layıktı: Ta ki ruhani reis, içinde ne ol -
duğunu anlamak için onun barrnkları:ıı 
muayene edebilsindi! Zaten bu insan ka
nncalarından nicesi, daha az yük.<iek da-

RŞKA 1NRNMAYAN 
ADAM TERC~ME. EDEN: 

çehresi, niçin o ulvi ı:özii bana söyledin? 
Mademki doğru değildi, niçin bana onu 
söyledin? 

- Maamafih o sözüm doğrudur, sinyort 
sizi seviyorum. 

- Yalan söylüyorsun, nşifte! Hem çok 
güzel yalan söylüyorsun ... Hani az daha 
insan sana inanacak! Hem dememiş miy
dir; ki benim için hayatını da verirdın? 

valar uğuruna, budalaca, menfaatsizce ö-
lüp gitmiyorlar mı idi? Bunun için çi -
•ili bir yo!un üstünden biraz hızlıca ge
çen bir otomobil, yahud mesela tesadu
fen ince bir zehir ihtiva eden bir şişe ka
fidir ve işte ehemmiyetsiz bir cesed, ezıp 
liden makinenin altına yuvarJanmı-ş ve 
bu rnahlüklar içlerindeki maddr:den an
eak bu suretle temizlenmişlerdir. 

Maamafih konak ziyafet hazırlıklarile 
ufulduyordu. Her tarafta, bütün vazo -
lardan, Pk günün hatırası olarak, me -
nekc:n demetleri fışkırmakta idi. 

Mükellef surcıtte kuru1muş olan sof -
rada ilk akşamki gtbi, ne bir fazla, ne 

eksik. ayni davetliler ayni sıra ile o
turmuc:lardı. 

İlk defaki gibi, küçük madam baron, 
ebnac:larla giyin!p kuşanmı~. yüzünden 
• 'e tasarak ziyafete riyaset etmede jdl. 

flk defaki ,gi'bi s!gnra salonunda dans 
ed ldi ve i'k def~i gibi, birdenbire hırsa 
~pılan Mavi Sakal, mıı~anın ü!tüne vu
rarak haykırdı: 

- Defolun buradan, Hepiniz beni bu 
;ocukla yalnız bırakın .. 

Hepsi cı>kilip gittiler ve canavar, in -
thab ettiği kurbanı ne yalnız kaldı. Ar -

ı 

tık onda ilk akşamki hal yoktu: cin çarp
mış gibi bir ümid!izliğe kapılmıştı. 

- Şimdi biz bize konuşa'ım. 

Rozelin, onun birdenbire bu derece 
korkunçlaştığını görmekten gayri ihti -
yari ürpermişti. 

- Fakat neniz var bu akşam, sevgili 
sinyorum? Ne yaptım ben size? 

- Ne mi yaptın bana? Yaptığın şu ki, 
iki senedenberi benimle oynuyorsun; ne 
maksadla, bunu henüz bilmiyorum, fakat 
şimdi öğreneceğim .•• 

- Ben mi, sinyor? 

- Evet, sen, küçük diizenbaz, şimdi ne 
oldum delisi olan ... 

- Peki amma, bilmiyerek ne cürüm 
işlemişim? 

- Ne cürüm mü? Affedilemez bir cü
rüm! Bana bir ilmid verdin. Anladın mı, 
bana, ben ki ümidsizdim. Sen bent im -
k!n&ız olan ,eye inandırdın ve müsterih 
ruhuma ta'hanwnill edilmez bir hasret 
verdin! 

HALtT f=AH Q'ı OZANSOY 
Yazan: Jorj Delaki 

- Ben mi, sinyor? miyet, işte aşk> diyorsun, a~ifte! Halbu.-

- Küçüklüğünde din dersinde bulun- ki hiç biri sahi değil! 
muşsundur. Sana cennetten kovulan şey- Rozelin, hazin bir !esle ve adeta inli-
tanın hikAyesini anlatmışlardır. İşte sen yerek: 
beni, kaybettiği cennetin hasretile kıv - - Nasıl, sahi .değil ~? dedi. . 

1 ranan bu şeytan yaptın. - Hayır, benı sevdığın sahı değıl. Sa-

F k t ·ı· · b n b n hi olan, senin, diğerlerinden daha ahllk-- a a , sevgı ı sınyorumt e u - .. 
da tamamile masumum! Ben nasıl olur aız, daha zehir~i bir dışı mahlük oluşun 
d · b k d f l k t · l b"lı"rı·m ve ince hilelerınle, dessas, benden daha a sıze u a ar ena ı e mış o a ı , 

l i · d t · · · d., · fazla çekmek isteyifin! ben ya nız s zın saa e mızı ı.erım ve 
bu $rda her şeye hazırım. - Fakat daha fazla ne? Ben ıizden hiç 

t.... t usı·· d 1 t• ürüm bir zaman bir şey istedim mi? - ~~e arn une vur un, ş "' c 
bu! Ben senden bütün bunları istemiyor- - Hah hah! şimdi de bu kurnazlık! 
dum! Senden yalnız istediğim, bana ve- Bizler biliriz bunu, her zaman verenler. 

Rozelin, soğuk bir dehşetin kalbini 
dondurduğunu hissetti. Cevab vermedi -
ğinden, öteki tekrarladı. 

- Söyledin mi bunu, komedyacı? 

- Evet söyledim, sinyor, düşündüğüm 
gibi ve gene söylüyorum ... Eğer istesey
diniz size hayatımı verirdim. 

Mavi Sakal saniyeden saniyeye daha 
korkunç kesilerek, kızın taze nefesinden 
ateş içindeki suratının ılıklaştığını his -
sede.cek kadar ona tekrar sokuldu. 

- Gülmeden şunu bir daha söyle de 
daha yakından göreyim bakayım, müs • 
tekreh yalan bir çocuğun ağzından çıkın
ca ne şekil alıyormuş! İsbat, yegane is • 

· · ah d dd d ,,.. b" Bu oyun mqhurdur ve biz her zaman bu rebıleceğın y u re e ece5ın ır par- bat ... haydi ver onu bana, eğer bu söy-
ça zevkti. Demek ki bunu kabul edip et- na kapılını. 1 d"ğ" d ğ · 
memekte serbesttin. Saad~te muhtaç de- Rozelin dehşete uğramı§, eıilmiJ, tevek- e 

1 ın ° ru ~e." · ·. . .. . . 
· 1-lll tm4•ti - Nasıl? .. Sızın ıçın oleyım mı isti -

~ldim ben! Ne imif o saadet? Ne imıı o Au e ""' · ·• . ? 

cennet ha? Cenne-tten tardedilen melek Nerede tse bayılacak halde: yorsunuz, sınyor ·. . . 
1 buna inanmaz. Benim gibi korkunç bfr - Yarabbi, niçin geçen gün sfze bunu Canavar. muzlım bır sevınç e: . 

hale gelen adam saadete, aşka, ınsanlann aôylemfştm? - Hah! hah! diye alay etti, işte ~ıle-
1&mimi tine inanmaz. Bir de 18n pli - Dedi. karlığın maskesi atılaca~ olan bu ulvı da-
yuriım 1:e bana •ifte .saadet, ııte sam! • - »nt, niçin .. kalbi çürümüş melek kikadayızl 1 Aı·kası VJr) 
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Alman11a ile mazideki münasebatı 
Yazan : Hasan Ali Ediz 
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ı ~ KELiMENi~ 
'1/IE&:>R>At:<, 1 

Yazan: İhsan Arif 

Neticesiz kalan hamleler 
- Aşağı yukan hepsini tanırım. Ben 

kendisini giydirirken bana dalına onlar
dan bahsederdi. 

- Hanımınız size Doğan Wninde hiç 
kimseden bahsetmedi mi? Bu adamın bir 
dost olduğunu iddia etmiyorum. Belki 
de ıbir dü.pnandır. 

-- Hayır efendim! Madam bana böyle 
bir isimden hiç bir zaman bah.!etmedi. 
Haşmet, hakiki bir kördüğüm karıı -

s.ında idi. Fransız hizmetçiyi bir saatten
beri istintak ettiği halde ondan sadra 
şifa verecek hiç bir JeY öğrenememişti. 
Halbuki Hanriyet, artistin en mahrem a
damı idi. Her şeyi onun bilmesi lazımdı. 
Pıolis Amiri, ıbir iz bulmak için yaptığı 
hamlelerin netioesiz kaldığını gördükçe 
sinirleniyordu. Kendi.si tam bir karanlık 
içinde idi. 7.am anki gibi iltifat ederek beni selcim-

Onun vazifesi, hakikati bularak onun ladı. Ondan sonra bir daha görmedim 
nurile bu karanlık1an dağıtmak, katili kendısini... 
yakalıyarak adaletin eline teslim etmek- - Kapıdan girince doğru salona nı 
ti. . . . geçtiniz? 

Hanriycte baktı. Bu kızın yüzündekı - Evet efendim. 
saffet ve harekAtındaki. masumiyet ya - - Etrafüın bir gürültü. bir ayak se-
lan söylemediğini gösterıyor~u: . si duyrnanmız mı? 

_ Doğru söylediğine yemın eder mı - - Hayır, hıç bir ses duymadım. Tu-
ısin? , valct odasına geçtim. Ve orada zcı \·allı 

- Evet bayım! Madamın burada v: m~damı bu divanın üzerinde vurul • 
Avrupada birçok dostlan vardı. ~e~sinı mu~ bir halde buldum. 

F kat içlerinde Doğan ısmınde E ah · ·· ·· .. b -Norı.:eçin en mühim limanlarıııdan Berg m tanırım. a - ~ u s neyı gorur gormez agır • 
.. . .. .. . bir kimse yoktu. dın•z d emek. 

Kapkara nrtına bulutları, uzun mud - lerı, orada, cbeyaz komur, demlen eleıt- Norveçte tevıkalade zengin bakır ma- t F hizmetçinin yalan h O 
det bırçok küçük devletlerın başı üzerin- trik enerjisinin fevkalade ucuz bil' fiatla denlMi vardır. Zengin bakır cevheri ih- .. Haşme. ~. ra~ız at getirmişti. Bu - Ah. burasını . atırlamıyoru.~. 
de dolaştı, durdu. Hiç dinmiyen gök gü- elde edilmesini mümkün kılmaktadır. tiva edeıı pirit madeni istıhsalatı, son- s~ylem:dıgı~e ~ . olabilirdi. Bu k~dar korkmuşum kı .... ~caba ~u ışı be 
rültuleri arasında, asıl fırtınanın nerede Norveç arazisinin ancak cüz'i bir kıs - bırkaç yıl içjDdı (900) bin tonu bulmuş- cına~·etı Jul:de ış.em~ş d meçhul bir mm yaptıtm~.an ~ı ş~phe e<lıyorsu • 
lropacaaını, herkea r:.iddetle merak edi - mı, takriben 1/4 i, ziraate elverişlidır . ...... Norv--teki senelik bakır istihsalltl takdırde Dogan ısının zde Genç zen- nuz. Buna kat ıyen ımkan yok. Ben ba-

• r -
11 

• • ak manası 1• ' S ·h k rd" Ç k · · yordu. Fakat bu merak çok sürmedi. son Arazinin ziraate elverişli olan kısımları, _.., _., bin ton kadardır. k~mscyı aram n lık sal1ca _ yan e.nı 3yı. ço seve ım. o ıyı, 
günlerin birl>irini takib eden haberleri, ancak sahillerle, memleketin cenubu 1933 yılma nazaran Norv~teki denıir ~n v~ şıma~ık kız. kıs~ okbilir pek!- ~tlı. kıbar bı~ kadm~.ı. ·- · . 
Danimarka ile Norveçin isti!aya uğradık- gar-bi kısmıdır. Fakat buna rağmen mem- .iatihsalatı da iki misli artmı§tır. Bundan sıl" boyle bır halt yem .. ş . .. _ - Canım sızden şuphe ettıgımı de 

lt.ı B • Senihanın ölurken otel mu d k d ? Y 1 ·· d ··ı ı · !arını bize öğrettiler. leket nüfusunun 2/5 si. ziraatle ve ba - maada Norv~e zengin nikel gümüş vıı? 11. ay .. 'tl . . . 
1
. nere' en çı ar ın · a nız gor ut erı • 

ı d .. ·· ·· •ledıği kehmelere ge ınce, · · b'ıd·kı · · · ··.. k · t d' İskandinavya memleketleri geçen dün !ıkçılıkla meşguldür. çinko madenleri de vardır. urune so~ . nızı. ı. ı ennızı ogrenme ıs.e ım. 
ya harbinde aonuna kadar bi~raf kalabil- Balıkçılık, Norveç ekonomisinde çok e- Norveçte elektrik malzemesi yapan bu:ı1arın sarih ~ir ~ana ıfade etm

1
.e : Soracaklarım da bitti. İzahatımza te • 

· · d k mumkün' Haşmet. po ıs kk.. d · ·a b.lirsi · miş ve bu yüzden bir hayli para kazan- .saslı bir rol oynamaktadır. Norveçtekı sanayi ile kimya aanayii de fevkalad~ in- i mt'sı e pe · . 'n.d bö şe. ur e erım. gı e ı nız. 
mışlardı .. Bu de!aki dünya harbinin ilk balıkçılığın tarihi, hemen hemen bin se- kişaf et.miftir. Geçen dünya harbınden • liğe başladı~ı ~~~~ seneler ~ı e el:~ Eleni odadan çııkarken oemindenbe-
&afhalarında da ay·ni· ~~ de~~ et.mişti. nelik bir ~aziye maliktir. Norveç balık- ~nra A~yanın Farben endüstri trös- 1e kı::.kanç\•k yuzunden vurd~~ g ri. istic~rabı dikkat1e ... taıkib eden. genç 
Fakat SOvyetler Bırlıji ıle Fınlandıya a- çıları, faaliyet sahalarını yava!ı' yavaş tü, İaveçm bu aanayi §Ubesine kol at - bir çok clnPyetler lurtırlıyo bahs hır pohs memuru egılerek yerdPkı bı -
rasında başlıyan muharebe, birdenbire kendi kara sulanndan ~ıkararak açık de- mlf ve buraya pek sağlam yer1eşmişti. Bu cinayette hır.nzlık ~evz~u 

1 
. çağı &ldı. Güzel bir kadını, hayatının 

bütün dünyanın dik.katini İskandinavya- nizlere kadar uzanmışlardır. Bugün Nor- İngiltere, 1935 yılına kadar, Norveçin ~eğildi. Çünkü. kadının muce~ ;r ~n, en mes'url günlerinden birinde öldür •· 
ya çevirmeğe sebeb oldu. İsveç ve Norveç veçin elinde, dünyanın en iyi ve en mo- dl§ ticaretinde birinci derecede bir rol bütün kıymetli eşy~ı yerli yerın e u- mi\ş olan bu kanb demir parcasım a • 
hükıimetleri muhtelif vesilelerle, mütte - dern balıkçı gemileri bulunmaktadır. oynuyordu. Fakat 1935 yılından itibaren ruyordu. d d deta korkatılk tutuyordu. Mesle~e ye • 
fiklerin, ALmanlann ve Sovyetler Birli • Dünyadaki tuzlu ringa balığı istihsalAtı- vaziyet Almanların lehine olarak de~ii - Senfüa ölciürülıneden evvel 0 a a: ni girdiği belli idi. Bir polisten ziyade 
j'inin nota bom'bardımanına uğradılar .. nm hemen hemen 1/3 i, Norveçin hisse- ti. Bugün Norveçin, .harb sanayiine ya - Julide He ba~başa kalmı~ı. Ve ora ha•yata yeni atılmış bir ilk mekteb mu
Daha o zaman İskandinavya hükumetle - sine isabet etmektedir. Norveç balıkçı - rıyan bütün iptidai maddelerini Alman- ba~ka kimse bulunmadığı anlaşılı - allimine benziyordu. Başını sallıyarak 
r.inin bitaraflığı bozulmak tehlikeleri ge- ları, balin,a avcılığında da mühim bir rol ya çekmektedir. yordu. O halde? kendi kendine söylendi: 
çirdi. Fakat Manerhayın hattının yarıla- oynamaktadırlar. Nıorveç ba'ıkçılarl!, ta Almanların asker çıkararak işgal et - - 3 - . _ Ben hayatımda böyle bıçak gör • 
rak, Finlindiyanın süratle .sulhe mec - Meksika, Avustralya, Afrika sahillerine tikleri, Norveçin fimal kıyılarındaki Polis müdüriyetinin parmak ızi mil.- medim. Ne tuhaf şey! · 
bur olması, vaziyeti muvakkat bir zaman kadar uzanmaktadırlar. Narvik limanında, Krupp konserinin tehassısları Kristalpalasa gelerek Se - B k .k. f 

1 
- d i 

için kurtarmış oldu. İfler bu safhada ce - Norveçte konserve sanayii de bir hayli sermayesile kurulmuş çelik izabe fabri - niha~ın dairesinde, ve gömülmeden .ev di i~ ·. 0~. 1 .kı .sadn ~ kuzutnikugub nl a -
ed k Ü fikl Al k. f t · t' ko . .k d. :L. rl d ı·nceden ın- . uzerın~ ı ı enn er u unan reyan er en m tte er, manya ta- in ışa e mış ır; nserve balık yapan kası vardır. Bu fabrikanın senelık çelı vel kadının cese ı '\&C.e n e b. k .k . . lm. f 

rafındaki ekonomik çemberi daraltmak 200 den fazla fabrikası vardır. istihsalatı 30 bin tonu bulmaktadır. cevc te!kikatt& bulunmuşlardı. rr emı sapa! geçır_ı ış ; · 
hususunda, esaslı bir takım kararlar itti- Balık ve balık mahsuıatı bütün Nor • Norveçin tabii zenginliklerinden baş- ·Bilh2.ssa. aleti katil olen bıçak üze - .Haşmet de bıçak ıle alakadar oldu. 
:haz ettil•. Bu kararın tatbikatından o- veç ihracatının 1/3 ini teşkil etmekte - ka, fevıkalade kudretli bir ticaret filoouna rinde uzun uzadıya meşgul oldulaır. Elme alıp baktıktan sonra: 
larak, Norveç aahillerinin muayyen ııok- dir. sahib oluşu bütün emperyalist devletle- Hasmet'e muavini ~mal, henüz otel- - Burssı.. rnamulAtı~.dan olacak. 
talarına maynler döktüler. İsveç ve Nor- Norveçin en mühim sanayi ıube- rin iştihasını buraya çekmektedir. Nor - deki islerini bitiımemişlerdi. Seniha -. Genç polıs de ŞU bıutaileada bulun • 
veç pazarlannın kendisine kapanması, ıerinden biri de kağıd ve sel!ilo.t sanayii- veçin ticaret filosu 4 milyon tonu bul - nın sü~slü snlonunda bir mase başında du: . . . . 

1 
, 

Almımya11 can evinden vuran bir darbe dir. Bu sanayi f1besinin inkişaf edebil - maktadır. Norveç bu bakımdan dünyada oturmuş konuşuyorlardı. Bu sırada ka- . - ~ok e.skı bır şey:·· Sahıbı, bu xer
idi. Almanya derhal bunu, mukabil bir mesi için, memleketin 2engin bir orman dördüncü veyahud beşinci mevkii işgal pı açıldı. Ve otelin kadırı hizmetçile - tiklen kaybolmasın dıye yapmış ola • 
takım tedbirlerle karşıladı. . . kütlesine sahib olması lazımdır. Filhaki-, etmektedir. Geçen dünya harbinde İngil- rinden olan ve kadının vurulmuş ol - cak. . 
Almanyanın Norveçe olan alakası hıç ka da öyledir: Norveç arazisınin takri • tere Norveç ticaret filosundan bir hayli d w nu ilk defa gören Elen.t lrorka kor- Haşmet saatıne baktı: 

de y~i değildir .. Almanya, bilhassa H~~-i ben 1/5 ini ormanı~ kaplamaktadır. Nor istifade etmiş, bu yüzde~ ~orveç, filosu - k~Pl~cri girdi. Kadıncağız, hAll geçir - -: ~a~a ot~l kapıcısl!l'lı çağırınız. 
ler fktıdara geçtıkten sonra Norveçe bu- veç ormanlarının /o 70 ini çam ağaçları nun 1< 49 unu kaybetmıştı. rli.. büvtik heyecanm tesiri altında i - Bır ıkı <lakıkcı sonra. kapı acıld ve 
JIÜk bir ehemmiyet vermeğe ba§lamış, o- teşkil eder. 1 Harb biter bitmez Norveç derhal batan a· ~ Evv~rn. polislere, sonra da tuvalet otfllin ikf'lli felli tkapcısı içeri girdi. Bu, 
ruını ekonomik nüfuzu altına almağa ça- Norveç, kereste ihracatı bakımından gemilerinin telafisine koyulmuş, Ameri- ~t1S'n:t baktı . nev'i şahsına milnhasır bir tipti. Bakı'9 
lıpnıştı. . 

1 
dünya ekonomisinde mühim bir rol oy -ı k.a v~ İngil~z .tezgah'a~ına yüzle_:ce gemi 

0 
Hasmet. Elen iye bir yer g&terdl: ları~dan. kurnaz tilkilerden olduğu 

Almanyanın İskandinavya m~m eket- namamakla beraber, kağıd ve selliloz sıparış etmıştır. Bu yuzden bugun Nor - _ Bu rı;run, oturun bakalım. bellı üluy<'rdu. 
lerine, bilhaasa Norveçe olan alakasının sanayii 'bakımından fevkalade mühim bir veçin elindeki gemiler yarı yarıya yeni - K d ~ t'tr·yerek iskemlenin kenarı- Tecrübedide polis müfettişi, muha • 

bl . . dah . . l b ·1 . . . a ın .ı ı 
ıebe e:ıru a ı!1 an 1!a ~ ~e~ız ıçı~, mevkii vardır. dir. . . . • . na ilişti. tablarının ahvali n hiyelerini derhal 
Norveçın ekonomik vazıyetını bılmemız Norveç her yıl birkaç yüz bin ton ke- Almanyanın Norveçı ıstılası •.. ekonomık _ Siz c!naıyetten haberdarsınız de - aınlamakta mebaret sahibi idi. Sordu: 
l&zımdır. . _ ." reste ihraç eder. Senelık kağıd ihracatı bakımdan. oJ~uğ~ ka~ar ~rateJık bakım- -n mi., _ Bu otelin kapıcısı siz misiniz? Si· 

Norveçuı ll~~usu . ancak 2.s94.ooo dır~ .50U bin tonu, selliloz ihracatı ise 400 bin d~n da mühımdir. Çünkü Alrnan.y~, ln - g - · Evet bay:ım! . zin !>ize çok yardmıınız dokunacakt·r. 
İsv~ ~.tu.. ıtı~anle qalı yukarı Nor tonu bulur. Norveç sellilozu bırçok mem gıltereye yapacağı h~v~ a~ın!arı ıçın Nor - Odavl niçin girmiştiniz; sizi bin- İsminiz? 
veçın ıki mıılidır. Almanya, bunların a- leketlerin (bu arada Almanya ve Japon- veçten fevkalade muhım ıstıfadeler ya - . . - . t ., Kapı<'ı vakurane bir hareketle ce • 

· • ';a.; · 't"bara alarak · . ·b· ht ı·f d · 1 d f sı mı çagırmış ı · razı genlf 'e.nı. ~~~ ı ı .. ' yanın) sun'i ipek istihsalatı için ipLıdai pabıleceği gı ı, mu . e ı emz .er e ~a- - Ha vır. beni kimse çağırmamıştı. vah verdi: 
lbunlann her ikiai ıçm de ınufussuz mem- madde vazüesini görür Halbuki malum liyette bulunan denızaltıları içın de, >fe · k b' rde vardı Onu er _ C m·ıı • 

b Al ·· · . Odada yırtı ır pe · - e ı . lek~h demelote ve un ı~ı rn~n nu - olduğu üzere sun'i ipek patlayıcı madde- pek uygun. oJan ~rveç lımanlarını ~ul- en de - · tirmek emrini almıştım. - Bav Cemil. bu daireyi işgal eden 
fusıle doldunnağı, daha bır haylı zaman lerin istihsalinde kullanılan cihtiyatıı bir }anmak lstıyecektır. Hasa'!. .4lı Edız kend 1$Ş k buldunuz? b . t • tab.i? 
·· tasarlamakta idi ,. . -·· .. ·········································-··········- - Kapı arı açı mı a) anı anırsınız ı . on~orveç, İskandina~ya yarımadasının iptidaı m~dde~~· . .. . . Sayfiyelerdeki eğlence yerlerinin - Evet kapılar ~ıkt.ı. . . . - Onu ben değil .. dünya tanır. On· 

b k . 1 t kted" . a a ·sı Norveçın kagıd ve selliloz endustrısı, ten·felen· hazırlanacak Demelc doğru ıçerı gırdımz. Yolda daki güzellik, ondaıkı saın'at... Zavallb ıar ısmını ıfga eme ır, r zı , . .k .. . . . - .. . 
323 800 kilo t murabbaındadır Nor- genış mı yasta su enerJısınden ıstıfade ...._ +- " . veya i~eride kimseye tesaduf etmedı - bed~ht kadm .. 

, me re · trneıkt dir Belediye uUaad A91eri Müdurlütö sayfıye • . , .. .. .. . t. k ed . F 
V@Çin, hemen hemen bütün İskandina~·a e e · . . yerlettndetı ıaıııino, lokanta ve ema.ıll el • niz mı~ . . . - 'l ee$SUrunuze ış ıra erım. a-
yarımadası uzunluğunca, lsveçle budu - Norveçte bırçok alommyom fabrika - ıen~ yerlerinin tarlfeler1n1 §imdiden haZll'- Elcnı hafıfcıe tıtredı: kaıt, yalnız sorduğum suallere ccv:ıb 
du vardır- varımadanın ancak en şimal 

1 
ları vardır. Bu fabrikalar: Amerikan, ıatacaktır. Etıenoe yerlerinhı pahalı olma • - Hayır, hiç kimseye tesadüf et - verirseniz dı:ıha iyi olur. 

kısmında 'Finllndiya hududu vardır. Fransız ve İngiliz sermayelerile işlemek- mıw temin edilecektir. • medim. Yalnız kapıların açık bulunu - - .Na~ıl münasib görürseniz bay ko-
Norveçin 3000 kilometre kadar tutan tedirler. Norveçin Oada'daki çinko erit- Lokantacılar fı~tlar~ zam şu havretimi mucib oldu. . mi&er! 

aahi1leri pek girintili çıkıntılı olup, ge - meğe mahsus fabrikaları, Fransız - Bel- yapılmamm ıstedıler _ f yi düşününüz bakalım. Genç bır - Bayım Seniha dün bir ziyafe~ ver 
rek ticaret gerekse harb filoları için ta- çika kumpanyalarından birine aiddir. Lontantacılarda.n mllretteb blr heyet dün "kadınEl tesadüf etmediniz mi? Julide miş ... 

• .. . . . . btr iat'da ~ belediyeye müracaat etmişler • . B ld ğu b·ı b. k 
bU birer liman himıetini gormektedır. ~nebı serm~hy~ı b~orveçın maden sa- dlr. htıc!ada, yemeli: tarlfeler~nde tad\IAt 'Ye ismmde... J .d . K d" . -:- dav.an o u nu 

1 
ıc-~e:nh· . c:!ı z 1~~ Norveçin vasatt ytik.sekllfi 490 metre ka- nayıınde de mu mı ır rol oynamakta - natıara bir mlkiar sam ,apılmunı latqtll. - Bavnn u1i eyı tanırım. en ı - dısıne aıma matmaze .::>em a er ... ı 

dardır. Gölleri ve allratle akan nehir • dır. ter4lr. sini yemekten evvel görmüştüm. iter (A,.kmıı vaf') 
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• • 9 Alman harb gemısı battı İngiliz ve Fransız başvekilleri muhare
beler hakkında beyanatta bulundular (Bqtarafı 1 iacl sayfada) 1 bir surette devam etmektedir. 

Muharebeye iŞtim eden 1ngilh db- Batan gemilerin f!vsafı · 
'tt'oyerlerint1en •Hunter» batmı1hr· Londra, 10 (A.A.) - Batan Alm~m 
cHardy• karaya oturmuş ve bildhare kruvazöril Blucher 10 btn tonluktur. 1n
parçalanmı.ştır. Diğer bir distroyer de şası 1939 da tamamlanmıştı. Vapurda 8 
ıfıastlr.a• ugramıştır. Muharebeye. Al - pusluk 8 tane topla S tayyare vardı. 
ananların bıkvlye ettikleri sahil batar- Alınan kruvazörü Karlsruhe 6000 ton-
yaları da iştirak etmişlerdlr. auktur ve Königsbe.rg sınıfındandır. Ge-

Gerıe Nanik limanı cival'lllda İngi- mide 570 kişi, 9 tant" :5,9 puslu\: topla e 
Uz muhrfüleri. ~tı Alman na'kliye ge - tane 3,S pusluk ha\•a topu vardı. 
misini batırm~lard1r. Bunlar arımndA Karlsruhe :lm.ıv.azfü-OnOn in~ası 1929 
yeni insa edilmiş cRavensfcld• :temi.si da tamam!.aıımı§tı. 
ta-e \•ardır. Batı.nlan gemilerden ilçO as- fnvili7leTİ1"l te '·%\~ 
iter. d'.Zer üç!\ de i~ maddeleri ve 
müb~mmat naklediyorl:m:iı. 

Londra, 10 (A.A.) - tn~iliz harb ~eo
mllcrinin ağır za'(ia"ta uğratıl~=' hak
kındaki Alman başkumandanlı~ının teb-
1;~ bahriye nezareti tarafından bu sa
bnh tekzfb edilmiştir. 

lıu .ı•kşam Sto'kholmden veri!en V'! 

henüz ,·esmen revid edilm\vPn bir 11 111 • 

bere röre. kın;vnfli bir İngiliz. i losu 
ıbu~\n (ii"rJeden wnra Oslo fiyOTd·un3 

Narvik muhareh<-si hakkında 
gimu,2e muvaffak olmuştur. 

1 
•• Alman tebliği 

Fi,o kumandanı. hüldimet me-.. kez• - Bertin 10 (A.A) - Almaın -0rdusu 
ni işgal eden Alman 'kuv,·et1erinr te5 - bac:ln.ımar.d3nlım tebliıt edivor:· 
Hm clmak için on üç saat m?hlet ver - 10 Nisan s®ahı şaf~kla be~ber İn
miş ve bu müddetm sonunda ~ehri bom 17iJ' deni .. ku , tl ri N "k ~ _ 
'b d -.:ı~ ~- • b'ld" . . ız .. V\e e arvı e "".rmc 

ar ·m~m =cemnı 1 ır.mıştır. üe tec:ebbiic; etrnfslerdir. Bu 1aıırruz 
Bugünkü deniz muhare-belerlnin Slk'et Naıv1kde buluna~ Almrh harb e~ml -

merkezini İskajerakta yapılınnkte olen Jeri tarafmdEf!l tardedHmistir. İnrril!.z 
büyük deniz muharebesi teşkil etmekte- aemiJerl e~r r.ııvfata veya ciddi hasa _ 
dir. Aımanlann İ.skajcrak boğazını ge- ra uh1m1st1r. Oç İnJ!ill~ distroveri ta~ı 
çilmez bir hale getirdikleri ıddlasına rağ- ·L dflrn' tJ v .. t . . n., e ış r. 
ıınen bugun ngılfz fılosu bu sahaya gfr- İ ·ıı · 11 ~ ..ıı~ b" d'~ be k IlVl Z a1D11'8 1$. "'1 t;Cr ır h~rove-
mlş ı:e Katekatı geçerek Göt~ r~ e.çı rin de ddc!i haqar.a t,$adı.t!mı ve mu-
Janna varmış bulunmaktadır. h b ıı... J • ld • it" • ,_ ' t are e ıı.ar cı o ugunu ıraL el!JııC:{ c-

Bugiinkü İskajerak muharebesi esna- dlr. 

sında biri Doyçland sırufmdan olduğu A ':\lfo;an<la <lliJer bir vesile ile başka. 
"t>1 bf b kr ··nı ·1 d"lr iki oo,"enen r ce uvazo 1 e, 16er bir fn('llH1 dic;froveri dP bZi'ınlm•c:!.ır. 

harb gemisi daha bntınlınıştır. Avrıca in ·ı· p hri ,ıı..1 ti · · E gı ız a ve ı'lıierre nın Norveç sahıI hatan"aları tarafından • m- T _ • • 

den >kruvazörü de batırılmıştır. Nn vık muh 1 rehest 
Yalnız Oslo fiyord'unda bugü.nkU hn- h'lkkınd ki tebliği 

rek: t c("nnc;1nda 40 bin tona baU~ olan Londra, 10 (A.A.) - Hunter ve Hardy 
Alrn.ln harb gemic;i batınlmı~hr. Bhıc- dıstroyerleri hakkmda bahriye nezareti 
her z ~· v Kar -.ruche kruvazörJ tnrafmdan neşredilen tebliğ aşağıdadır; 

İngiliz kuvvetleri bugün şafakla bera
ber Narviktcki Alman kuv\•etlerlne hü-

en müşküllerindendir. ErkAnı harbiyenbı 
işi pek kan.şıktır. Bu !harekata iştirak. er
den her fer.din, gemi~ bindiği andan 
karaya çıkacağı ana kadar, vazifesinin U3aştarafı 1 ıind sapada) miştir ki. Almanya kendi menfaati i -
neden ibaret oduğunu ve lkendisinden ne dikrine hlk düşmtlnın taarruzlarına cab ettirdiği takdirde ademi tecavilı 
lbeklt)nildiğini bilmesi 1azımdır. Miişte- cesaretle .mukabele etillct.en 80llnl geri paktlarma rağmen ve tahrik olınaksı • 
rek harekAtın muvaffakiyeti veya aka- çeki1rniş-lerdir. zın tecavilz ve tatirruzlarda bulun • 
meti. bahsinde .. iklim §Craitinin büyük Alman gemilerine gellnoe, bir dis _ ma.ktan çekinmiyor. 
dahlı. vardır . .Bılilassa ikaraya Ihraç ha- troyer tahrib -edilmiş ve tam isabet ne- Iki memleketin istiklalini imhn et • 
reketı, karaya ayak .basan _kıtaatın der ticcsi içinde y.angm çıkan diğer üç dis- mek hareketinin bir mukabele bilmi • 
nanma tarafından hımayesındeld :kolay- trover de milmteıba'h tar.afmdan t~ - s1l tedbiri olduğuna dünya efkArı u • 
~ıklara ~ağlıdır. Fiyıorlar~ bu ~ye!1 kedfümştir. Bir tngı1i:z dist~rl erzaR: memi~ni k.2.ndırmak bb:zat G~bbel.r 
ıde~l. hır tarzda ~azırlamağ3 musaıddır. nak~mekte olatı altı Alınan nakliye için bile müşküldür. 
~~gılız ~uvvetl~nnfo B~rgcn şim~i.ne '{?e!Tlisini tahrlb etmlŞftr. Rinaenaleyh vaı;iyet şudur: Kendi 
ı raç edılmelen ihtlmalı yoktur. Zıra Narv:ik ıönünden cekilen İnrrili:r: dis- lrendini miidafaa a muktedir alını an 
Bergenle Oc:lo arasında !fazla mesafe :var- • ::. h • · Y: y 
d E~ 1 ·ı· ik tl i B tmverler:I. 'kmde ihtivat mühimmat ert{es te..'ıhkededu-. Aknanyanın mttı 
ır. 5 er ngı ıt uvve er ergen ya- · ha ı. 1 

k d "- ih dil k 
1 1 

bulunan bir Alman naklivesine tesadüf ~~eti rastge e saldıran ve ısıran bh 
ınm a ~araya raç e ece o Ut". arsa ı... • .:ı :ı.·· -· • ·a· 

Osl ü · .. .. kl B ederek onu da batJnnıŞlardır. Kıuuttz 'll.Opegm \"azıyeti ır. 
o zerıne yuruyece erı zaman, er- ................................................... ·-······ 

gen1e muvasalalarını temin etmek çok Cemberlayn yanın gizli celse olmı - • 
müs'kO olacaktır. Başlı.ca mahzur bura- vaca~ını ve Avmm Karnarasırnfa siyasf v A z ı y E T 
dadır. Maamafih, Bergenin is.gali İskaje- vaziyetin son inkişafları ve harbin ida-
rabn tehlikeli noktalarına htıkim ıclmak resi meseleleri etrafmda müzakereler 
ve bo~azın dar sularındaki maynleri te- y:apıiacacr._"'lJ bildirmiŞtir. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
mWemek imkanını verecektir. vfkte 5 İngiliz mubrlhinin 6 Alman muh 

F1ransız Ba.5Yekill diyor 1..-i ·b· ::. ... _,:k Al.mani lin 
İngilizlerin Norveçe kuvvet gö!lder- n ~ ve W>ı.c= arın e · e geçen 

meleri 0 kada ehemmiyeti haiz de~dir. Pctr:is IO (A.A.) - Ayan Meclisinin ve_ takviye olunan Narvik sahil topçusu 
Muhakkak 0ıan bir nokta vardır: AJ- bufün saat J 5.1 O da .akdett!~ ıcelsenin arasında cereyan eden muharebede bir 
manlann Norveçi istilA <'tmele..-i, Hitle- ba~da Rey:mmd .şu beyanatta btilun - Alman tofıPido.;unun batmasına ve üçQ
rin şimdi iki cepnede harbetmesi demek- muc::tur: nün hasara uğramasına rağmen bir İn· 
tir. Almanlar, şimdiye kadnr hiçbir za- Fransa. fsveç demir madenlerinin giliz torpidosu batmış, bir diğeri karaya 
man donanmanın ve tayyarelerin yardı- mülemadi)ı":en Alman\ ."a gitmesine ni oturmuş ve diğer ikisi de zcd~nmiş ol
mile kara harbi y::ıpmamışlardır. Binaen- have! "·ermek :istemi$ir. Non eç deniz- duklanndan İngiliz.lcr buradan çekilme
aıe,·h tecn1belerl yoktur \'e bunun mü§- ler·nı !kanadık. Qürilrii Norvecin bita - ye mecbur olmU§lardır. 
külAtmı bilmezler. Tafü~ı rnevcud tlerr;ü i. Almanvava Fakat (liğer noktalarda İngiliz: uçak-

F ransn: mahfelleri vaziyeti kaT'sı varıılmıs olan bu harb hareke!i - lan, denizaltlan ve -deniz filolan Alınan 
nasıl gör .. yorlar? nin m.es":ı.ıliyet·ıni k~ul edivoru!.. Run- harb gemilerile nakliye gemilerlne mu-

Paris, 10 (A.A.) _ Salahiyettar Fransız dar.. bövle Narvikten Almanya.ya bir vnffakiyctli hücum yapmışlardır. 
deniz mahfellerinde şöyle denilmekte- ton dPmfr bTie gitm1yece1ctir. Ayni zamanda 9 Nisanda 10 bin tonl~ 
dir: Almanva da. harekt>t -etti ve ha~ta Alman Eırhlıs.ı (Bluher) ve Kristinnzand-

Şimal denizinde ve 1skajerakta vuku- bi7.c1<'11 dah;ı evvel. Almanva narh rno- da 6 bin tonl~k A!;a~kru~ar.ö~h~Kar~ 
bulan deniz muharebelerinin neticeleri c:uııu 'Norvece rrond rnni~t1r. "J'aıvfa kı- ruhe) batmış ar ıı ı. u 1 mu ım A • 
hakkında verilen bütün tafsilat ıresmt yafetinde giden bal'>riye aSk.crlerl 11 - mnn deniz cüzütnmı ile beraber 10 Nisan 
mahi~ette ceğlldir. m~rnl~rı e1e l'ecirmi("tn-. nkş3mma kadar Almanla11n lngı1izler 

Fr h b ·1 t ·1· f·ı ı tarafından lbildirill'n zny'iatı denizaltı, ansız ar gemı eri ngı ız . ı om ı e RPndnn bnc:ka Al "'1Va. lrnvvet,. 
b . lik h k ~- ed" 1 ·1· muhnb, kruvazör ve zırhlı olarak 1~ ır te are et .etmeıı:t ır. ngı ız 'Ve 'lliiracaat e~memevi 4 hhüd evlem1 

cum etmiş ve şiddet!1 bir mukavemetle h -'- · · l 13 • ı· · "eli Al 
Fransız deniz makamları harekatın sey- oldı·--u D:ınirnarkavı <' isti'~ <'+ını-:;+-jr. a,..., gemısı ı e na~ ııe gemısı r. -

knrşılasnnslardır. Hunter distroyeri bat- 1 · t ff k t 1m di rine halel venmvecck olan haberleri ver- B' t ft b" b' h k t• 1 man ar zayın sız muva a ye o az -
mı~ ve Hnrdv dictroyerl karaya otur- ~ ır ar::ı ı:ın ır a a a e 1 o - k f klı 15 h b 1 mektedirler. d" w t ftan h k il h" 1 ~ yorlar. Fn at irılı u a ar gPmis 

Ya ··r. i ~ i distr<'. rdir. n-·er b'rinin m tur. Filonun mütebaki kısmı geri çe- 111m·, rrcr ra u a c a ıt- - tm k -ıt ffk1 · in k h mmi 
Almanların Oslo, Christiansand, Ewr- ,_ 

1 
Da . k , ti ~ .:ı ·~ i zayı e e mu e ı er 'i pe c e -

de f l 11 . d -·ı.:ı· B ı- d b kilmiştir. . . Kas! o mıy.an mm n ıs a erı ım ş- ,, 1 b 1 d A 1 -,..ıı.. Al s nı ı ıe ı E""1 1.· 1r. unlör an aQ- sun, Bergen, Stavanger ve TrondJhemı '
1
. ye..._ ız o a ı ır ı. mma Uı.u.n man 

ka 2 kruv~7Ör. 3 d" troyer ha ~mı u~ - İnsan ?.ayiatının tam miktarı hen:.iz işgal ettiklen mıthakkaktır. Fakat Nar- .ırN . .. . bu donanması ıçin pc'k miy tl'dir. 
rarr. , <lır. meçhuldür Bu husustaki liste mümkün . ki . li h kk d ki h be t -d azı rP ı!T'mın eni ihl.li hare - Müttefiklerin asıl ebemmıy tli hare-

ld 11.. k d buk ıı edilecektir vıtmec n .ışgt~ a ın a a r eeyyu k"'tlerine 1ıPvret et ru1,. 
P,u mÜfl?c;{'hetle t oo!'Üz ett riltrP'-: - 0 u~.. a ar ça eşr · e mış ır. "" keti, onların donanma ve uçak fılo arı-

"edır k" Jıarbin lh-<:l"'n'!lcm<.ia A 'mmı - nir maıı distroyerinin batısı Bununla beraber ayni mabfellerde bu 11··~tef;klerin abluka'Sl. Alman kon - nın büyük kısımlaruun İskajı.;raK ooğa-
yn'l :ı 13 kruvazörü vardı. Bu \'3Z;Yetf:' Lc-ndra 10 (A.A-) - İngiliz ta,,·~a - ilk muvaHakiy.etlerin geçici o1duğu ka-ıfrolüne tabi bUtnn mmta1calara bntün zından içeri girerek Danimarka He lsve9 
gör l,u,..lnrdan heci b~~ırılmıştır. In - re1Pd Os!o kavunda bi':' Alman distro- naati vardır. Bu şehirlerin 1şga1J ıçın siddetile tatbik <edileceldtr. arasında Katekat boğazının itmal met
giltf'rer;n 60, Fra~anın ise 20 h'Uva - velini bombardıman edıp batırm~tır. muhtelif mctodlıır kullamlmıştır. Yal- Alm::m füosunun ~c;ından fa7.lao:n halinde Alıruın donanmasının büyilk kıs-
zör i -.·ardır. fngil'% t"'vyarderi--in f~aliyeti ı nız Oslo, Egersun<l ve Bergende knrayn fnmliz anawıtan filosu ile Fransız filo- mını muharebeye mecbur etmesidir. Diln 

Alman tebliği Londra, 10 (A.A.) - Royter bildiriye:-: asker çıkarılmıştır. Başka yerlerde hare- <rumm tehdidine maruz bulurıuyor. gece yarısından sonraya kadar netu:asi-
Berlin, 10 (A.A.) - Alman başkumnn- İngiliz hava kuvvetlerine mensub gc- kat Norveçte ikamet eden Alınanlarla 'Bir Almarı tebliği bu,q{ln bize bildi- ni öğrenemediğimiz bu muharebroin 

danlığının resmi tebliğinde Alman kru- niş sahalı bombardıman tayyareleri Ber- takviye edilen hafif müfr.ezeler1e başa- rivor ki. Blucher ve Karlsruche kru - müttefik1erin ,galibiyeti ile bitcCX!ğini ka
\•azöru Blücherin Oslo açıklarında sahil gen limanında bulunan Alman gemile- rılmıştır. va7örleı-.i batmıstır. DiP.~r Alman ~e - bul etmek 18.zınıdır. Çilnkü müttefik der 
batarvalannı iskiıta çalışırken agır hasa- rine karşı blrb\ri ardına hücumlarda bu- Trondjhemde ve belki de Narvickte 11niJeıi rorver limanlarında abluk!l e- nanma Almanlannkine çok üstündür. 
ra utradığı ve müt_ca~ı~en birkaç mayne lunmu.şl1ardır. Alman gemileri, lngiliz ibu ilim~larda bulunan Alman tka~ ıdilmiş hulunuyor. Yalnız müttefikler donanması Alman u-
çarparak battığı bıldırilmektedır tayyare ;erine ateş açmıştır. Limanda bu- geını1en mürettehatmın Alman paraşut- Re .:ı ··z.ı . . bit" . '-- '!:\_an .... ı..ıanrun taarrur.lanna pek yakından · .. .. . vnauu so ennı ırır~n !' l - ~ 

A; ni tebliğde Abnan kruvazöril lunan ikı büyük Ahnan kruvazoril ve iki çulerme yerdım ettikleri tahmin edil- d tebcil t i ti milkerıreren •• l'h-.ması kabildir !Fakat 
._ • • . SlZ onanmasuıı e m ş r. ....,..,, · 

Karlsruhenin de Kristiansund'da şid'det- torpido muhribi, ıngilit tayynrelermın mekted.ir. A . . . d 
11 

aJk...1amı ve müttefik uçak filoları da Katekata kruiar 
ti bir mukavemete maruz kalarak ağır bombalarına hedef teşkil etmiştir. Knı- Bu mıntakalarda bulunan A1man as- \"3n MecliSi şıd e: e ~a ş , gelebilir 

• • • _,:ıı: ı -l Lf ta ..ı i kı t f k ı · · 'Le-.k .:ı k" ·a 'b t , hükfuncti harele-ette serbest ibıratk:ınU · hasara uğradığı ve battığı ilave edılmek- vaCAJr eruen ·o r ne3ln n ç ara ına A- er ermın vıc aç •uz 1ş1 ~n 1 are oı- . . . • .. .. . 10 Nisan gününün müttefikler hellabı-
t d" ğtr bir t>omba isabet etmiştir Sanıldığı- duğuna mu!haklık nazarile bakılmakta- ıcın Mıllı Mııdataa muza'kerclerlnı Sa- . . . 
e ır. · 1 IJ akn tır na elıemnuyet!l vak"alardan bır dlğen de 

Berlrn, 10 - Re;mi teblil: Deniz ha- na ~re, diğer .gemiler d~ hasara ı.ığra- dır. l\'2 ır u:ş • b"r fngillz filosunun Oslo fiyordunn gt-
rekatı devam etmektedir. Ancak bu ha- mıştır. Bir fngfüz gaı:etesinln lngil'7 Hariciye Nazırının beyanatı ~re'k Alman!ara teslim olmak :i\in i2 sa-

rekit bittikten sonradır lti. Atman deni:ı İngi!it ga7etelerl ne diyorlar? verdiği ha her 1?,ndra 1~<:-Aö.) .:ıed.1:-°br:ı Haltif~ ksta at mühlet vermesi ve Bergen ile Frend-
ikuvv tl · • 1ng·1 · F nsıı deni& bugun LondR:1Ua s v ı ıği 1r nu Uro, 

e er~ ~ ız_ ~e ra d Londra. 10 (A.A.) - Dailv Telcgraf Londra IO {A.A.) - Dailv Express d ·-· ,:ı.;:. • haynın geri alınmalandır. Bu !>'On malı'-
kuvvetlerıne verdırdıği zayiat hakkın a . . v ' • erm:-.~ır hı. h ,.:ku"- d K t k , .:ı li . . ~ . . . 1 gazeteslnın denız muharriri yazıyor: gazetesinde dkunmuştur: T _ • mat ta al\, .r1. e er ve a e a~ q•ma n-
ıenış bır hülasa verılebılecektir. I A' d . 1 h•kım 1 d ğ M- t f"k, ._ ıbir he ti ef . . .1 Norveçın Almanva ıle mtlzakere et- .ııe ,. .. a~ttand ve GöteberG" önl~rlnde . manya, enız ere "' o ma ı ı ut e l 2eruı ye s enyesı ı e ~ rI d v b be . • d ğ u ıvı •., o 

Ingiltere, Norveç sularına maynlcr halde Norveçe İSkajeralnn ötesine kuv- 600 tayyarP..si, Norv~ müteveccihen yo- mek uzere bu un u~ a rırun ° - 10 Nisanda başhyan 'bfivük denh muha-
lcoyar koymaz, derhal mühim Norveç üs-j vetler göndermekle mnthi~ bir tehlikPye la ~ıkrn.ıştır. ru olu~ olmadığım bılm1yorum. B~ ha rebesi tahmin veçbi1e müttefiklerin ga-
lerinin işgalini evvelden de:ı>iş etmiş bu- dü.şm<L, bulunuyor. Filhakika hiçbir ordu ~tokholm'e .ığmaa ber domı _dahi.~lsa ~~r şüph~~~~; : U:biyeti ile netkelenirse 0'1.odnn itlba.-
lwıuyordu. Alınan harekeb, bu teşebbU- i~slt harekfıta devam edemez. Halbuki bir Alman aıuhYibi rum ki muUefi er ~1 ~ ren garb ve §imale doğru miltearidid NOl"o 
18 ancak on saat takaddüm etmiıtir. Norveçte'ki ordu ancak denizden besle- R tini 'böyle bir ıkarara. te · etme5 e veç limanlarına çıkmış olan A1man kıt'a-
fogilizlerin deniz cüzütamlan ve tngı. nebntr. Denizlere lı~ktm olan devlet ise ld1;;;ndra,~O ~AA) ~ om\ı ra!iosu, mecbur olm~ telAkki e<lecektiklerlA.~e bi- lar1 için birer birer tesUmde>n başka çara 
iz nakliye gemileri dün oğeden aonra bu ocdunun mOnakalAtını tamamlle dur- c sure e asara U5ıamış r man nacn~leyh gerek Norveçin is 1 na- . b 1 Alın il d 
MBC \'"'kit Alman ha~a kuvveUerintn ta- muhribinin Stokholm limanına girdiğini mnıa rrerck kendi hesaıblanna Alınan- kalmaz; çünkü ~ arı~ anya e e-
.,.-.. .. . durur. t,ıe bugiln Norveçe çıkanımış o- h b ktcd" r. • hürlln k nt, muvasalası muttefık donanma tara-
arruzuna hedef oln1uı ve mühım bir lan Atman ordusunun La"-'ıki vaziyeti a er verme ır. vanın bu vem zorbalik teza e ar ·1 ~- ·ı .... ;. 1 kt ,, 

ıı J\, • • , fından tamamı e hCSI~ o aca ır. nU 
mağlubiyete uğraWtruştır. Hemen bfitiln budur. Norveçe Alman ıtlavlannın ttön- •1 • B Jk şı. koyacaklardır. Alman asken sevklL- . . • 
4üfman ;gemilerine büyük çapta bomba- derilmesi kadar lnıztlterenin işine gelen ingı.terenın 8 an cev~ kuvvetinin Şimal denizine ve At- takdirde 9 Nısan Hıtler harekatının pal"-
lar isabet e+-mlctir.' lant"'ı·~e vavılma.c;ı.."lB. m~ni o~1dardır: laklığı bir bava fişeğinin şa~ası kadar 

wu.~ bir şey tasavvur olunama1. 1 .. , . d 1 1 d 1 ... 1 kt 
lsabet vaki olan düşman gemileri pın- Alman nakliye gemileri, harb gemile- e çı arı On op an 1 ar tn~1ter; buna asla müsaade ehniye - muvakkat ve kısa o aca ır. J;' Erklld 

la d ekt
. H. u. , 

r ır: rinln refakatinde olmaz.sa kruvazör1 f'rin, c 1'"· 
Dört saffı h~ zırhlısı (her birine ild d 1 11 ,_ 1 Londra, 10 (AA.) - lngilterenin Lan- Lord Hııl"f.:ıks İngiliz donanmasının - .h k 1 

ıorp1001arın ve en zat annın r1.o avca Fransız 1 racah ontro a 
veya üç bomba). eline cHlser. Eıter şimdi yapılch~ı rrlbi hil- drada bulunmakta olan Balkan milmes- lcraatıırda habsederek demi!'iir ki: 

İki muharebe kruvazörü (her birine tün Alman donanrnac:ı çıkarım Altl'an 'fi- .silleri bugiln iki t.op~tı yap~nk cenubu - Bana inanmn. İın.giliz donanma- tabi tutuluyor 
bir' borrba). loounu imha fcln icab eden lruvvPtlPri g~i. Avrup.asının .sıy~ ·ve ıktısadt va- sı Atıl c1eı"rild r. Donarunamızın faali - Par.i.s, 10 (A.A.) - Reis'lcilmhur Leb-

tki ağır kruvazör (her hir1ile bir veya tabs1d eylemek İngiltere için güç de~il- .zıyetıni tetkik ctmışlerdır. yeti !ıeı'kkmda .mümkün olduğu dcı"e - run, bitaraf memleketlere yapılacak bü-
ik:i bomba). dir. İlk toplantıya .1~ısadt harb nazın cede tafsilath haberler vereceğiz. tün Fransız ihracatının kontrola tAbi tu-

Bir ağır kruvazörde, bombalarla yan- lngiliz aske•t muharrirleri vaziyeti Cross riyaset etmiştır. Son altı av içtnde İngiltere ve Fran- tulmasına dair bir 'kararname imza et-
pı ç kanlıru§. iki nakliye gemisine b1- l sa Norveçte 1ıerbangi bir 1imam va üs- miştlr. 
ter bomba isabet etmiştir. nasıl görilyorlar? Belç.ikada komünist er sü ~~al edebflirdl. -------

Av.cı tayyareleri filoları Danimarka Londra, 10 (A.A.) - Royter ajansının tevkif ediliyorlar Dıı gibi şeyler, -eğer bitaraflar ıarna- Bı·r tram•ay bir kamyona rarpb 

t Norveçln garb sahillerlnı· ve Alman nskerl muharr"ıri, İngiliz kuvvetleri Nor- l , 
Brüksel, 10 (A.A.) - Belçikanın bir nında yardım isterlerse, muvaffak 0 a- ııın numnrroı va.tınan ŞUkrilııUn 1darestn-

yunu milrakabe altında bulundurarak veçe ~ldiği :ı:aman, Norveçin sayk"1Z ardlln istedikleri akit 
harekatı emniyet altına alınışlardır. Bir fiyorlarınm. hal"bde çok mühim rol oy- çok şehirlerinde komünist meha!llde a- bilir. ÇU.nkil Y v deki tramv~. dün akşıam Türbeden seçmek.. 

1n ı raştırmalar yapılmıştır. geç kalınmış oluyor ve bu ya.rdllD mü- ı. iken §alör Alinin kullandıtı 3468 numa • 
Aunderland gi'iz tayyaresi düşilTül- nayacaklarını yazmaktadır. ngilizler ka- Charlerol Mons '\?C Liegede birçok ko- essir h!r iarzda yapılamıyor. raıı Kızılrıy Jı::a:myonuna çarpmıştır. llA:1Jse 
mü:ştür. ra, deniz, hava kuvvetlerinin girişecckle- ' İs . hAdls 1 rl rrJt..+.ııı... haltkmda. tn.bldkata başlanmıştır. 

Norveçin işgali çabuk ve sistematik ri m<laterek hareklt, ukerl hareketlerin münlst tevklf edilm~ir. Son knndinavya e e 15.-.._-



Nisan SON POSTA . 
~nıı•w "Son Posla,, nın HikAyesi "''Hı-! S PO R 
im Yaratb v ım kadın 1 Erkek mektebleri 

Hlllı.. Çeviren : Nimet Masta/a ..dllll•E atletizm müsabakaları 

•Son P osta» mn tarihi tefrik.asc ?3 

1 
_ W~hur bir r.essam olarak tanındı • !arını renkler ve çizgiler halinde ay • 
~ zaman henüz çok genç sayılabilir - ni tabloda: birl~iriyordum. Netice ne Erkek mektebler arasında 20 kilomet
dırn. Yirmi beş yaşımd~ idim. Ve iti · o},qcaktı? Tablom bittiği zaman bu ne. relik bir ba}'Tak ~ tertib edilmi§tir. 
;a! edeyim: yirmi beş y~ımda olmama ticı·yi gördüm. Heykeltraşın heykeli Müsabakaya her rnektebden (40) ar kişi 

Yuzan: Basan Adnan Giz 

b~enıen çok kere on yedi yaşındaki hikavesinin de bir fanteziden başka bir girecek 111e yant ~ç grup olarak yapıla-
ır Çocuk gibi düşünürdüm. şey ~lmadığını o zaman anladım. Tab- caktır. 

Kaçırılan Melike 
. Yıııni beş yaşındaki çocuk tabiatlı Iomdaki kadın tam manasile kusursuz ı inci grup 11-IV-940, 2 inci grup Bu nuarlardaki durgunluğa ba- - İstediğin kadar bağır çağır artık 
ıhnsan nasıl iyi i~ gören iyi çizen mes - bir güzeldi. Bu tablo o ana kadar yaıp - 16-IV-940 3 fuıcll grup 19-IV-940 gUnü kılınca pek düşünüyor da de - Hepsi bitti. 
uı b" be .. li ı ı kl, d nilemezdi. Bu aa.bit bakı§larda hiç bir şey 

d 
ır ressam ola!bilir. Bu ciheti n tığım tabloların en guze • en can ıs yarı.şaca ar ır. 

,; pe~ bilmem. belki fıtri isf dadım. idi. Te.,c::hir ettigım-. zaman elde edece - F' 1 28 N' p .. . F yapamamanın veya kısaca aczin ifa.desi - Hepsi bitti. * ı _ ına ı.san azar gunü enerbah- vard 1 B .. mJ d .. 
1 

· ed' .aotıgun tab ola'rm beynelmilel ser • g-rm· muvaffakivet çok büyük o1'ıcak • d d 1 k . . ı. u cu e ona sa ece o mcyı emr ı• 
ı ., çe sta ın a o aca , seçmeler bırınci ve Dun·· ed.enb · ıo;....,~ b' 1 km k .3 Ha.k'k 1 h · b't · t• Artık gı "'de k · k dık gec en &g.w..ua ır o a oy yoruu. ı a en epsı ı mı.ş ı. 

1 nasıl muvaffa iyet az;rn ' - tı. ikinciler a1mrnak suretile yapılacaktır. ~ -· 

b
a tı dan bahsE'dt>cek defıilim. o zaman Ta'bloma son renkleri vurduğum ~Ü- mam:ı.ş, yorgunluga ve ıztıraba katılan Fatma, Bayb3.rsın kansı Fatma degıldı o. 
u ..... k lstanbul Ankara mekteb açlık da maddi kuvvetlerini tüketmışti. Ancak ölüm onu bu mezelletten kurta • 

1 ~,-r Peri örenler bilirler. Gazete - nün akşamı neşe'liydim. Biraz ~erme ·• -
erd k <l At ı t I Köleler sabah, akşam getirdikleri ye - l rabilirdi. Fakat nasıl öl~cekti? Ortada ne 

ha ' ç &n yazılan okuyanlar şimdi de biraz eğlenmek istiyor um. e ve:n - mu ·tel"ıt er"ı karşı' .. şıyor 
· 1 ği mekleri gene el sürülmemiş bir ha1de gö- bıçak vardı, ne zehir. Birdenbire gene 

f r ar1ar. Ben v.alnız çocukluk tara - den çıkmıştım. Nereve gi<lece ·mı ne -
Ul" ·· .. 28 Nisan Salı günü tkl ı;ehrin mekteb türüyorlar; yalnız sürahiyi boşalmış bu- yeise düştü ve yatağının üstünde, katı -a"]ataccı~1m. red-e eğleneceğimi düşünerek yuruvor- ~ 

Ç k An k k muhtelitleri karşıla~acak. bu maçın re- luyorlardı. Akşama doğru kendini o ka- la, katıla esvabının sen parçasını da yırt· 
ka 

0 çeknı:rer.d'm, bir çıplak model dum. Dalaın mıydım nedir? ca ~ o-
,. t:- vanşı da 19 Mayısta Ankarada olacaktır. dar zayıf ve dermansız hissetti lı:i eğer :tı. Şuurunu kaybetmişti artık. Yalnıı 

kin ısında calısırken hissettiğim 'ı:e - lum çarptıktan !!Onra karşıdan gelen böyle yememekte devam ederse büsbü - lhıçkırıklarile dolan bu odada birden pen 
di ızenıık c.kıı aımıvc.ıcak kadar garib • ..rnzeı -bir genç kadını göremediğimi an- Dun yapılan rr.e''teb maçları tün kuvvetten düşerek kendini müdafaa- cerenin tııaraaması ne aklı başına gelir 

Model pa ·a \rarun arkasında sovu · ladım. Mekteb maçlarının tehir oyunların- dan Aciz kalacağım düşündü ve bir di - gibi olmuştu. Pencerede bir insan yüzü 
~up d:ı curacağı vere e:eldifü zaman - Pardon. dan Kabataş _ Erkek muallim :r.u~abaka- lim kadar ekmek yedi, onun arkasından vardı. E'leri üzerinde doğrulup baktı. Bu 
den k~pkııınızı kesilirdim. İlk başta Kolunu tutm~tu: sı dün öğleden sonra Taksım stadında gene bardak, bardak su içti. Ah! Kadın- yüz ona y.ıbancı değildi. Pencere;i aç-
Gö kat}' b~maktan bile cekiınirciim. - Zar~r yok. dedi, biraz daha hızlı yapıldı. MaÇl Dr. Tank özerengin idare cağızın içi yanıymdu içi. jmak istiyor, dudakları oynuyordu. Se • 

z Ucile gfıva belli etmeden bakarak çarpsaydınız ağhyacaktım. etti. Birinci devre her tki takımın karşı- Akşamdan sonra vücudünde bir reha- vinç ve havret içinde haykırarak pence· 
~e bac::Jardım. Fakat resim ilerle - - · Affrdiniz dalgınlık lıklı ve güzel hücum1arile geçti. Kaba- vet hissetti; dfa benziyen bir gev - reye koştu. Nayman! 

1.-~e Ya~i ben kendimi her sevden zi- Gözgöze bakıyorduk. Dudaklarında taş biraz daha Mkim oynamakla beraber §e'klikti bu. Başında bir ılık hava, Delikanlı bir sıçrayışta içeri atladı. 
~'1e c:oan'ntıma bağladıkca. bir. taha\• • h.af:f bir tebessüm vardı. Ne kadar da devre 0-0 beraberlikle neticelendi. İkin- gözlerinde pembe bir düman geziniyor, - Fakat bu ne hal? 
k 

1 hnsuıe ır"I;rdi. Çünkü o zarrıanbr sevimli idi. ci devrede her iki tak1mın da temiz oyu· mütemadiyen gerneş:mek istiyordu. Oy- Çıplak vücudüne rağmen genç adamın 
bf'l"ldi ben}' ö'mden ('..ı:kmış. ısan'atın Bu c::ırnıs bu konuşma bu kadarla nu devam etti. 12 inci dakikarla Kaba tas.- natmak istediği lw'larının kalktığını gör boynuna atıldı ve zangı:rdıyan asabmın 
erıllğine girmiş olurdum. kalmı:ıdı. Söze dc-vaım ettik. yolumuza tan Ahmed kaleclnin çıkma.,ından istifa- dü, fakat hareketini duymadı. Vücudü He bütün kuv\PeWe öptü. 

• Arkad<'slarım r~am1ardah bir ço • hirlikte cievam f'ttik. Bir lokantada bir de cdel"{'k Ye-<T~ne golleTini yapmağa mu- adali hiç bir rabıtası kalmıyan kol ve 1 - Sen Hızır nusın Nayman? 
~lltı.n rnooellerile flört vaotıl.clarmı Hkte verrıc'k 'E'dik ve saran idik. vaffak olriu. Bundan ~on~ıı '!);ı,ka savı v:ı- bacakları fanki valnız irade ile hareket - Fakat bu ne hal? Ne oldunuz? 
M ı.,..diın. Onlar için model ~ her şevrli SDI~akta k~ıa ilf' kendine carnan bir nıl;ımar:lıi'fından mac 1-0 Kabatasın gale- ediyordu. Bir sa~t geldi ki uyku ile ara- - Anlatacak halde değilim. Sada 
llıı Odel, kadın. sevgili, hizmetçi. Mode- l'Tf'T'cle l-.prabf"r vürüven. 0 a~sam be - bc.,ilp bitti. sında garib bir hale düştü. Bakıyor, se - rncıhYoldum. şimdi ~ene gelecek, o gel-
] vanaklarını okşamada-n resme bas- r~b'"r YCTTl E'k viYen l'-ir 'kndın· n"" 01 :-ı • S b b ı. • çemiyor,· görüvor, anlamıyordu. O za - meden beni öldür Nayman!.. Öldür, kut'e 
llnlaz] b b. e" qsf ollr0 s irj-1ci'il(h~rı - "' ~ ardı. ffnlenecekleri zaman bir - hil1..-cli? T-f Prhalde oldukra ser est ır man karşısında hayal mi, hakikat mi ol- tar. ne vaparsan vap. :fakat bu odndan, 

he ?ine cok yakın otururlardı. Bera- kad•n. F::-kat ne cıokar. Ben eğ1Pnwek Beden Terbivesi İstanbul Bö',gesi Gii- duğunu bir türlü seçemediği bir kabus bu batakhaneden kurtar beni!.. Namu • 
d r Yenıek yf'rler. beraber ~ezme<?;e gi ; c;~emh·0r :nuvcum? re~ Ajanl.~ğından: .. . . . . -I oyunu basladı. c;um her.had oldu Nayman! 

1 er]er-di. Atelyelerinin ufttll< tef~!: is • Onu <:ı l'T<'C-=- :'lt"
111eme l'TÖtürdiin1

· Be- 1 :--- BolPe serbest gur~~ bırıncılıklPrı ı Kapı açı'dı, içeriye bir erkek girdi. · Simdi rtelikan1ınm ayaklarını göz ya~ 
~'Mni de hunlara gördürürlerdi. Na<:ı] rıim rf'~<-am <'lrııi'rı.l,.,.... 11 :lt,.,lveme r<irdi - 20 Nısan 940 CumartP.si gunil yapılacak- Yaklestı, yaklaştı ona. Ah! .. Tanımıştı. 1arl1e ıslatıvordu. 

Parlardı b'Jmem. "i zamarı rırıl~dı. Mııh+elif ta·hloLır.'.'t tır.. Fatihüddindi bu. Çırpınmak. bağırmak Daha on iki yaşında iken orta A!.ya 
~ ~ntm de modellerim arasmda iş rrfö: ge7rJ:rc'l'l{terı sonra. varattıitım ka • 2 - Bu müsabakafara her t-Iüpten y3l- i!;tedı. Fakat rüyadaki bir insandan farkı bozkırlarının maceralı hayatına karışan 
'7l ~k cribilt-r, ok~gnacak kadar sı:> - d•na dikl-cıtJi dikkf!tli b::ı1'tı. Yanıma nız bir takım kabul <'dilf'cektir. ) yoktu. Adam yatağa oturdu. Yüzünı.i ok- Nayman. böyle hadiseler karş1<::ında fra-

ltllılcr, "CYil<:'cek k<ıdnr ft,Üzeller. hir !'Teldi. Knll:ı .. ırıı bovnuma sıır<lı: 3 _ Sıkletlerde bir kilo fazla'Jk kabul şıyarak dudaklarını yaklaştırdı. Dudak - de-sini ka~·betmeden derhal 'kararını ve • 
~keğin Yanına alıp her tarafa aötlıre - - Bm :rri rriizelim o mu? edilir. Jar yüzünde dolaşıyordu. Kabustu bu reıbilecek kadar soğukkanlıydı. Kadını 
~ kadar dfstencre olanlar v.ard1

. Fa - y~,..nt+1° 1m kadına bakma<lan: muhakkak. Birden ad.ımm hareketleri yerden kaldırıp sordu. l\Clt be 4 - Tartı saat 18-19 arasında yapıla-
bir nim için onlar modelden ba~~~rn - Ren'. caktır. filiratl<>ndi. Sonra, sonra üzer1ne bır ağır- _Sizi bu hale kim koydu'? 

Şey olamazlardı. Df'dlpı Yıına~ vanaö-ıma (!Akırııu - 5 _ Mü abak:alara .sa'l.t 20 de ba~Jana- lıktan ziyade ışığı görmccinl' mani olan - Fatihüddin. 
~eni O''&lıyacak. ben;m sevebi1ece . vordu. Kcılbinin çarpıntısını dtrım,~or - caktır. b;r hail çöktü ve sonra yorgunluk ve uy- _Anlaşıldı. 

· _kad;n -Onların hir -biriv. di. Ben ~e- 1um. IWf' irıin hararetini a\.'1.1çlarımda ku geldi. Her şeVl. • anla,..,.,1.::stı. Bi ......... _ 10•aşaA·lh ~- ". 6 - Müc::ahaka Sehzadebac::ında Süley- • . P --, ,... ~ "' ......,,,. 

"'- ğirn kadını kendim varataca:khm. hi<:<:edivordum. kl b * bu sara,,n ne batakhane, Gerk hnkimi-
YQ maniye ü ü salonunda yapı1acaktrr. 
~Ukca bir fikir. sövledim ya: yirmi - Övle ~se ona ne lüzum var. İki saat geçmisti ki asabi bir sıçra - nin ne mal olduğunu pek~l~ bilirdi. 
cu1_tYcıc::ıma ve şöhretime rağmen ÇO - Kalktı. koc::tu: Drniv o·fa.,.ı yt-ni t es' ilit ma ile gözlerini açtı. Bindiği at korkunç - Sizi buradan kurtaracağım. evvel! 
~um. - Yırta.yun ml'? k , b , -ı.. t al 

8' rosu azı~Ja., ~ l bir_ us-uruma yuvarlanrrken b~en gem- ı .şu mac::lm.'.ı .-n.r mı~ ın. 
d Seveceğim kadın fevkalade bir ~Ul - Masamın üzerinde duran kaihrl kes- nenizyoHt\~ idaresinin yeni mali yıla ald lerme yapışmış ve boşanan bır zembe - Kadın ıtaat ettı. 1

~~lac.aktı. Ben bu kad'ını yarattım. me~c mrıhc::us bıçaitı eline almıstı: t.p~kıılt kadroları hazırlanmış, tasdıt ~ın J rek gibi uyanmıştı. Şakakları ağrılı, bo- _Nayman odadaki bütün çarşaf ve 
tl'::ı ır .~i.~abda okumu~tum: Bir heykel- - Yırtar.san yırt, fakat sen yanıma 1 Mô~akalfıt Vf'k~etine .~önderllın~.stir. İda - 1 ğazı kuı u ve gözleri dumanlıydı hala. perdeleri bir araya topladı. 
l'l'l ş nutun kadınlarda 'kusur bulU!' - ~el.. ren.n y~n.! kadroları, butcedekl yuzde 10 is- Kendine biT gQZ gezdirdi, üstü başı yn·· - Çabuk bunları birbirine düğUmle-
l !tt~Ş. Güzel kadının h<'vke1ini v. apmak 'Bıca k varattıl!'ım kaVima saplan • sarı uf~ gorP. hazt ırlanm_ı.ştır. da tılmış kollan ve hemen bütün \'Ücudü rnek için bana yardım edin. 
""' i · ~ Ü d . Df nızyr,~Jarı dattsinın yeni kadrosun • _ . . . . tarı trı ~. rrıuhte1if modellerin güzel ta- mıştı. Ben gul vor um. baz! mcmınl!\r ihtiyata alınacaktır. çıplaktı. Saşkın şaşkın dogru1du. Belıne İki. üç dakikada çarşaflar bırbınne dü~ 

raf arına· bakarak. hep.5inin güzel ta - - Şimdi gönlün oldu, yanıma p,el. dolanan bir kol onu .sımsıkı sarmıştı. ğ{imlendi. Delikanlı bunların ucunu pen-
~11n1. bu hevkelde canlandırın~. Hey- • l: 0 :Jsinden güzel olduğu muhakkaktı. Dehşetle yerinden sıçradı. Yanında cereiıin büyük demir topuzuna bağladı. 
lt bıtrnıs. Ancak o zc.ıman işi anlamış. O geceden sonra onu bir daha r;ör - Fakat burri.in bile. :vırtarsan yırt d~ - sakallı. gözleri süzük bir adam en müs • - Buna tutunup aşağı inebtlir misi -
ka~Vkeı . he\Teti umumivesile cirkin bir medim. 'F.n güzel eserimi mahve.,mi'l - i!irııc pi~man değilim, çünkü yırtan ka- tekreh bir şekilde yatıyordu. Onun sıç - niz? " 
aY?ıt oıuyormuş. Yarattığrm kadın da ti. O eser bi:- resim olmaktan zi>-·<'ıie dm ne olur<·<> olsun benim için daha radığını görünce o da kalktı, üstünü dii- - İnerim. 

}ı.ı tarzda bir tablo oluyordu. benim seveceğim kadındı. Y-arat•ı 0 m l:cvmetJi idi. Cünkü hayatımda V.uca • J zeltip bir yılan gibi kapıya süzüldü. Ka - - Haydi öyleyse çabuk olun. 
Uhtelif modellerin en gü7,el taraf- ilrndımn, dünvrı.tla yasıyan kad•nhrm 0 ırna a';lnn ilk kad n o -0lmus1u. pıdan çıkarken gür bir kahkaha atmıştı. (Arkası "Jctr) 

Son Postaııın tefrikası: 3~ 

Bi ran -
'ka lın ı ~ bir kadını hep tahrik edici se - Ya•llahi ne demek istediğini kav- marlad1k bile demeden titriyen ba -
bebler... nyan tıdım. caldarile bir deli gibi merdivenlere 

- Ev sonra? - E,:er Hicran seni aşkma b1rnz ol- doğru kosara~ dokoor Nih.adm hayretle 
- Bmıl{ simdi bun1an kardec::im ... c:;ur. inrınoııınasaydı sen öli.irrdün gene açılan gözleri önünden kay·bolup gitti. 

KRlbinde eski bir aşkın izleri yaşayan burarh•n rıyrı]amazdm. Günlerce için Eu garib yolcunun arkasından kıpır· 
bir kadıı bac;-ka birini aş.kla sevemez.. icirı ıııtıısarak beklediğin vr~kınlığı o, dınnaksmn kala kalan dokt.or Nihad 

- Peki amma bunu şimdi mi ö~ren- c:a'1n hir anda {TQ<.;terdi. Muztarib ve aç Hirramn odasından tekrar blçkınğa. 

din? ruhurı dovd:u. sükun buldu. Sonrn rene benzfren bir ses du'Vllilca düşünceli 
ı., Geri di'ınüp onu teselli ede- j _ Doğru amma ben tayyare ile gı - ·- Jfok!rın var .. her zaman hikkın :-ıv11i nımanda onu tamamile kendine adımlarla yaklaşarak - kapıyı yavaş~ ·~ııı~d· d 
1~ '. ı. fakat neye yaraoyacaktı ? diyorum. Saat şimdi altı buçuk. arıc::ık \·ardı .. hatamı itiraf ediyorum. ::ıid P'ÖrnıPk }ıodrrfönlıihna1 K:aoıldın. açlp odaya gir i. 
Res

11
de ya hancı bir ~keğin göl- iıki saatim ''ar. - P~i< eec! Siı ('f tekrar saatine bakarak: Gördü 0 i1 manzarn çok aıcıkhydı. Be-

ları' Vardı. Ve bu gölge ara - - Demek İstanbuldan o kadar ça - - Hic: de değil .. ben her seyi tamıre - Oh azi7 kard~<:im: -dedi- beni .af- vaz ineklerle deniz köpüğüne benziyen 
g()ı lldan hiç sıvrılmıya~ktı.! Altık o buk kaçmak istiyorsun? hazırım.. fet: anc:ık ,,eti_,,...bilP<'eilim. Onu ~ana iki vat:ıam ayak ucunda yerlere serll-

gerıı· • ı O h ]d bü' t'" b nl b k"'] ..ı· B d · m1·c "!""]rtun '\'C perisan orldda demetinin ~\t n mevcudiyetine tahanımülü Sirrt aoı bir sese: - - a e un u ara. u n - emanet e•ııvorum... :ma aımı:ı y3z - """ ı:.: • 

kttrtu. Gen dönmemek elbet şerefli ve - Evet mümkün olduğu kadar ça - fetlere, bu yorgunlukla-ra ne lüzum var- mRnı r:ca pclerim. Allaha ısmarladık: \'<l~ındn meranın ~elinlik beyaz tül 
arın b" k b k d d' dı? .;,_. · t d b" b" · sarı1 3 r:-01, .. penv.ruvarı ezilmic:: bir ölü gibi yatıyordu. hır "ı ır hareket olacaktı. Büyü u .. - e ı- . ıK' !'amırnı ost ır ırme •• • -s 

tt. gayretle k&pının önünden uza~- - Halbuki dün g~_e hi~ de ~öyle 1 . ·- Sana revab veremiyeceğim azi - öpüstiiler. Odanın Jo~ \'e hicranlı havasına solgun 

nok * ~ t<ır N~had uykusuzluktan kan ça 
r~f~tıa dönmüş gözleri ve sararmış çeh 
tetıne 11~rsem bir halde sabahleyin Si -
herab Od.asına gınnce onu iki valiıile 
~ her tamamen yolculuğa hazırlan • 
hal'te~ldu. Doktor arkadaşının yüzüne 

e b:.karak· -n . 
~le bö ahJ çok eriken -dedi- bu ne a -

St Yle? 
ret ı. 

_ G ll.Olundaki saate baktı: 
....._ t eç bile kalıyorum. 

lı Qe tn1~&nı var mı? Ekspres akşam 
~ andhareket ediyor, KDnvansiyonel 

an Yarım ıSa1at soma. 

bir niyetin yoktu .. Boyle bil'denbıre?l. r..ım. Jloktor. SirE'~lP beraber merdiven - cicF'k~erin mahzun \'e ağır kokusu ç~k-
Akşam bıma telefonda izahat da ver - - Sö,·lediğim gibi i~e .. Verecek hiç ler<lcn inf'!kerı S<'lrdu.: miistü. Ya1aklarm biri oldu~ gibi 
mcdin. bir cevabın yok ... Bu dar vakitte nıh - . Onunla vecfalasmı'\·:-,~cık mıgın? muntazamdı. Öbür ntağın beyaz paır-

- Şimni de veremiyeceğim. Sana tahlili ~'apacak dej!ilirn. Seni buradan Sird birdenb;rf' titreni· la~ v·orcanırnn alt•nda teressüm eden 
yazarım Nihad .. şimdi benden bir şey uzrıklaştıran iki lbüJ-ük kuvvet var - Havır kardec::;m! Rrr"'r ona \'eda} 7.arif ince ı.rikudden arasıra vor{!un bir 
oorrna ric.!t eder.im. Siret!. etmive kalkarsam bir daha ayrı1acağı- lnckır~k 'kabarıp sönüyordu. 

- Belki de verecek bir izahatm yok- Dcktor sustu. Siret onun yüzüneı ala- mt zamı~tmiyornm. D:;ktor Nihad derin bir ürperti lıisse-
tur. ka ile bakarak BOrdu: - O halde ~na .ıtüzel bir se~'a'hat ve derek "'ata l'a ya klastı ve yavasça yor-

- Belki.. - İzah et~ne. bol eii1Pnce1er teIDPnni ederim. " · g, _ • • H' b' 
ki h . .ı.. h b Dokt b 11 --L güldü·. -1-ı 1 · ı:::r· k .. .. {!ar.ı kaldırrlıgı zaman ı<::ranın ır ge-- Em:inim bir ıs vu ram u.. or a"11ı sa ıy~ .ı K ~ı Yanvana nıcranm ams1 onun- - .. .. .. .. .. .. .. -· 

dün gece onunla o kadar iyi anlaşmış - Vaktin yok. den gecerlPrken birbirlerini'" vü ~üne ce jçinde ruzu1muş yuzunun ustün&t 
görünüyordunuz ki. - Rica ederim .söyıle Nilıa.d: bakarak bir saniye durum~adılar. Sirc- kıpkızıl, ş~miş iıki göz gördü. Güzel 

Si.ret yPisle omuz.lıMmı s:H.kti: - Söyliyeyim; o kuvvetlerin biri; tf'l '.\"İ.i7ilne arrailfn sillesi carpmış gibi kumral baçları .sırsıklam şakaklarına 
- Aldnnm1.1S:tın.· l:ıen de b ir an için susadığın sa.adeti tatmak, yani hodbin - sapsar: ke!lflerek bitkin bir sesle: yapışmıştı. Göğsünün bitkin hareket • 

aldandım.. Şampanya. milzik, dans, lik. öbtirü d e kıskançlık. yan!İ. gene ho<l- - HaJA bıçkm~"'Or!! -diye inle<likien Ier1 iht:zara benziyordu. 
tuvalet uzun zaman aşktan mahrum binlik. sonra arkadaşına tekrar bir Allaha ıs- (Arka.~ı r.arJ 
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(memleket Ba.b~rleri) DznnkOpr~de de birçok ekill 
Amasya ael amatakU1adan ilk mektub 1 Edirnede arazı sular altında 

Amasyada 35 parça k yde Sinan ihtifali Zer'iyat pçen senelere niabetle çok ıeri kalda, 

lı b b t b 
• k ) d Edlrne 9 (Husud) lrkımn tarihine pancar ekiminde müaavebeclea sarfı nazar edilmeme 

11 D a namına Ir şey a ma 1 ~J!nıt. :-~ ~ı: çittçı.m yaziyet1 tamamne diizeıtiımİf olacaktır 
köprtUer ve kervanaraylar gibi mila-

r.
anıa birinci giinl çarıılan dolaıan tellillar wmaX..n tema ~n'at Mel"lerile 9Ö81~ büyi1k x• 'mrk muntrrı Koca Stnanın yılda - ·· 

metre kehardıtıın haber verdiler. Fakat halk bunu mıanuebettte bvgOn 16.Jo de H:ı':: 
" Bir Nisan " faka11 tellkld etti, alcbr .. dı tarafından Seıtmiy. haıiminde bir ihti

fal yçıldı. thtifale Trakya umumi mi1-
fwttJ4t general IClızım Dhik. başmi1fa
viı' !el>ri ÔDey, Edime vaıllst Ferid No
mer, bltün DlOnevverl• ile 1&n'at m• 
raklılan ve orta taı.a derece.indeki 
bdtün olruUar taW>ell w haHwn'& i~ti
rAk etti. 

İhtlfalde ınualHm Osman Nuri Pere
meet ile Çettrı Slpaho btrer hitabede 
bulunarak büyök Ttırk satı'atkArı Sina
nm çok teret1t hatıl'Bln. aygı ve sevgi 
ile anıhfı. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

- Huan Bey ne blçlm a
~bu.. 

• • • mfltemadiyen cgel seni Huan Bey - Byvah.. ha-
latma19 ede)'inb eleyip cluru· ,atın tehlikede iJle)'le.. 1en 
,.... 1lu adama ne fea•"k ..._, 

Polathda bir ,akar daı111 
beraatla nihayeUendi 

Saf ve Normal gıda 

8 

Plrinc;unu • Mercimek • Bezelya • Yulaf 
•• .alr HUBUBAT UNLARI kanet kapaplar. 

ÇAPAMARKA MUSTAHZARATI 
il Narl ÇAPA Kual .. tariW 1915 
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AZO MEYVA TUZU inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukf uğunda, Barsak 
T emhelliğinde, Mide Ekşilik Ye Yanmalannda 

Müferrih ve midevidir. 
em'!lyetle lnıllanılabüir. 

MlDE n BARS.AILARI temider allşt.maaz 'ft yor.mu. :WAZON isim -ve BOPOS markasına dlktaL 

optan satış liatlarmm kontrol ve 
esbitina dair nizamname neşredildi 

nkara. 10 (Hususi) - Mamulltm ma- .aeaenin açık 'buhmdağ11 a:manlarda iş
t ve loptan satış fiatlarının kontrol lerini ve çalışmalarını aksatmıyacalt bir 
te_,bıtf hakkındaki nizamname neşre- şekilde yapılacaktır. Yapılacak tetkikler 
~- Yarın tatbikine beşlanacakttr. neticesinde t~ otmıacak f1atlarta bir-
ızarnaarne esaslarına göre İktısad likte mamu,itın cinsler.ine ve hususiyet
ılliğince endüstriyel mamulattan lerine ve ticat"i teamDUere ıöre satışlar

ngılerıain ınaliyet ve toptan satış fi- da eı .az ne miktar toptan satı§ sayıl::ıca
~rının tesbit olunacağı tayin ve i1in .ğı da tayin ve ilan olunacaktır. 
1 ık~en sonra sal!hiyetli memurlar Toptan satış fiat ve miktarları Dan c-

a ıle sınai müe5seeJerM icab eden dil r'.ten bunların ı.angi tarihten itibaren 

1 
ıkat Y.apb.nJacak.tır. Tetkike memur tatbik olunacağı da açıkı:'a bild"rilecck-
en kırnselere müesspr:elerin müdür tir. Tesbit ve i1an olunan toptan sat1§ 

Ya sahiblerine g&terilmek iUJerc 1'3Zi- atlarının tatbikatı İktJsad Vekilliği teş
'e hüviyct'erini RÇlkca bildit"e'Tl td fıtı ile mahalli be\ed·veler tarafından 

E'l' Vesika verilecektir. Tetkikat mües- kontrol ve takib edilecektir. 

ZİRAAT 

Toptan meyva ve 
sebze fiatlan 

10/419• ÇıupmM ................ 
,yesi ıwtııe& bsZzt tıaP:aa ati1&D • 
meyn w .... _.,": 

Bakla 
.Araka 
Bezeı111 

Patates 
Soğan 

lspanalı:: 

Pıro.sa 

'l'aze yaı:ırak 
Havuç 
Kerem kok 
Kereviz yaprak 
Karnabahar 
Enginar 

Elma. Amasya 
Elma Ferik 
Gma Llz 

----
Kilo 

• 
> 
:t .. 
• 
• 
• 
• .. 

Demet 
Adet 

• 
Kllo 

• 
• 

... 
tı .. ..!~ t ... 

ı:: ~ ı:: . -• • 
KJll'UI 

• - 112 
12 14 ., - 25 

4. - 9 
uo. 1 , - ' 4 ~ 

ıs - n 
~ . 8 

12 - H 

1 . 8 
3 - 20 

5 . 10 

22 . 40 

'l - 15 

• . 8 
10 - 15 

Avrupamn muhtemel Hci 
müstakbel ha;itası önünde 

düşünceler 

&ma İnebolu (Çukur) • 
(Bastarafı 6 ncı sayfada) ane • 5 • , 

10 12 
40 • 80 

Dördüncü bölüm: Zeytin mahsrı- Kuru incir • 
t (Baştarafı 5 inci sayfada) lünn nakli, ta.iri ve terbiyes: 
ng lız ıstihbarat nezaretinin propa- Madde 34 - Te>planan taze zeytinlerin 

anda ınaksadıle yaptırdığı haritada Al- her nerede olursa olsıun yüksekliği M 
arryanın, galibiyet halinde Danimarka, santimı geçen yığın veya ~val ıçınde 
ndınavya HolAnda Belçika Şimali istif halmde bekleti'mesi yasaktır. 

ansa v ş· ı· isp p t k. ·ı e ıma ı an) a ve or e ız ı c Madde 35 - Tnsirhanelere getirilen 
raber 1 ·ıt · · ı d ğ" · P nya ngı ereyı ışga e eıce ım <>- taze zevtınlc>rin en kısa zaman zarfında 

8 
i • :uın-ayna, Çekoslovakya Avustur- işletme mPcburidir. 
svıçre, Macari tan. Yugos1a\ya ve u dd 36 H · ~ b bl l a··ı, ··ı 

nı n . ma e - an.cı se e er e oım en 
yayı da alacağı gösterilmektedır. 

}l d"p zevtinler"nin iıasadda toplanan 7. v -
arıtada İtal)a ile Balkanlaroa Yu- tınlC'rC' karı tırılması \<> beraberce t~s;ri 

• 
• 25 - 3C 

Turunç Adet ı . ı 50 
Ataç kavunu • '2 _ 4 
iLiimon yerli 100 • 140 • 250 

l'--________________ __,J 

Ankara borsası 
\~ı'ış _ Kapamı 1• 4 '941 Fıatlan 

ÇF.KL1.~ 
an stan ve A'\irupa Türkiyesi Alman il- bu . .:ı k v eva nlaruan alınan \ ğ'arın bırbirine Açıl -1..Kap.&n 
eJk· e ısgal nin dışında bırakılmışlardır. katılması yac.-aktır. l.Ar dm ı ~teı'Jln !5 

1 bu sonuncular ve }i'ransanm cenub y ll ·
2 

ıını Madde 37 - Herhangi bır kuvvetli' i . Nt11' or Wl Dolu 152 55 
arı ve bütün Akdenil ada1.arile si- p ı. 100 ? 'UIG47 aı· A.f · en tasirhanelerin ısla ve in sı ve ar ran 

• r anın İtalyanın taarruz ve isti- ll:llaae 1DD UN' ? 7t5 
na açık kalacakları dü ünülmüşflr. bunlar<lan iyi kalitede ze . va~ "sfh - C.n•,,.• JCH' i.n e rr. 29 2725 

akat rniıttefiklerin hedefleri şimd lik sali ve ~alamura zeytin depolarında ıvı .Aatı.stel'Unı 14D rıorta sı 3tl7 

rf Alınan)a olduğu için İtalya ne Rus- cvc:af ve tipte yağ ve sofralık zevt·n ıh- ~ ~~ı ~=:::mı '%218 

ı~nın hal ve ihtiras,an yeni Avrupa ha- zarı hu u arında Ziraat VekAletince alı- 11• 111 Lna ~~~50 
hda nıeskut 'bırakılmıştır. nan te1k nci ve öğretici tedbirleri mal sa- Madrtd HO Peçeaa 13 61 

Lıter h bleri gö önünde bulundururlar. ..da~ ı• ....... n ~5 
mübalağalı ve.) a isterse hakikate 

abkın ol un, görülüvor ki bu harita mu- Madde 38 - Yem~klik olarak istihc:al ~rr":.ı. ~= ~ o.
3 
~922s9 1 ınc"" k d h" b" edilen yağlar n sudan avrıln1ası için kul- .. " urulacak bir Avrupa a ı it Tokot- .. nıa 1to Yen 34 6325 

limiye Askeri Sabnalm 
Komisyonu ilin .. an 

BaJ"hJ'pap .tiiie1 baataneat llUlyacı Jı;ln 
~ w ıılılllmaedw &'lift :rapt.u-llM:ü 
bet 71& aded 'hMtu>e eteJert pa•d*'a ek
lllHııteai llltt.ltD Qna .-ne .-at 11 de Be. 
llmb'e .ılınen atm .... ~ ~ 
pllac&tur. 'hhllllll bedlll - llra .ıt -.ı.. 
n&t 412 llia 90 kmdftur. Lıtıetmerin be'Hl ilb 
Ye aa.ttıe Uİ9ell ama a!aa komJ.syon
mlrxaatlan, Diillnme w 4artnameyi bu to_ 
miqommda ~ ve talihlerin ka • 
nmıı ın:silcalarmı da .getirmeleri. (2799) 

* 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 

AGRI 
._1 J. O. O, Yuı7or: 

EIDıertJa oku)orm. Tedavl gören ilaçlar 
Va.Tmlf fakat, .u.LCOCK yalaaından bah
Mdtltnoe llM'IJ'm mübalflta detlldir. Blr 
zat elt.,-am tatbik ett~l bir ALLCOCK yakL 
aı, ~tr gece zufmda tealrlnl ~tererek Ti 
de7aınlı .ıneaklılc tevlld ederek atrıyan ma-

Sellmlve 1o4luımn tam1rt için ~tda ya. hallı tf'slciu etmlftlr . 
:ı.W mllctallda ~Je liizua .-ardır. la\elcllle _ 
rtn 11 4/HO tarnıınaen 15/4 940 tarlhme ka. 
4ac her ~ım Ast 9 4an lJ ye kadar bu :tile
ri yapablleceklerhle dair vesikalarile bir -
ilkte 'Se11ml,.ede'k'l Tümen aatına.lma komls. 
yonuna miiracaatlan. (2831) 

Aded 

'° 20 
a 
8 

14 

Amele 
Dillger 
Sıvacı 

Teneılted 

Kıremh .aktarıcı.sı 

ALLCOCK, romatizma, lum
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile tif ayab olmuılardır • 
ALLCOCK yakılarının tevlld ettiği .nhhl 

aıcalWk. OTOMATİK BİR MASAJ gibi he -
men at:ıyan 7erln etrafını Jı::aplar. .u.ı.. 

COCK 7akılarıııdU1 mmm daire :n ar. 
tal rw:nll markuma diklı::at ediniz. Ecza. 
ne.:m!c 27 buçuk kuruttnr. 

Memur alınacaktır. 
Asken fabrikal.ar Umum Müdürlüğünden : 

Mim ~ iç.lıl .liee ~ <orta mettri» menıuım narından miiııabaka De me!l'ur a • 
lnı .. ca"-ı r. Kazananlardan ihtiyaca gore tayin edileceklere 3156 sayılı kanun mu· b n. 
ce Uc· et 'erllecektlr. Bu :mekt.eblel'den mezun ol&nlhnn aşalı.da yazılı ft.!ikalan ktida
larır.a ba~lıyarak en seç 15/N1Aıan/li40 aqarr.ma ~.adar Umum Jludurliile mur caat.. 
ları, e.s ka an wa'ttlnde .göndennlpeule:le noksaı. pnderenlerln imtihana kabul e -
d mı~,.cekıerl, imtihan yerUe gun ve saati adre.Jerlne ayrıca blldlrlleceğinden ı.s id'i\ • 
larıı acı , :tdreıı yezılmuı lüzumu n&n oluD.111'. 

Lise ve orta mekteb p.ha.c1etnames1 \ley:ı bunlAra mudil mekteblerden mezun 
olanla:-ın ınu.ad~etl Maarif Veklletıııce truıdlırll vesika. 
ı - & ke ilk te.rhi.s vesikası, 

1 - Do rululı:: kltıdı. 
ı T rcümeihal ve ta.adlkli nüfus tezkeresi .sureti. 
'J - 3 v eaita fotıotratı. 

ı - De let memurlyetlnde \leya cıııer yerlerde Ç!llııt.an!ann oralardan aldıkları bon
serv s t dfltll atıtttlert. 12543• 

lstanbul LevaZ1m Amirlilinden Verilen 
Harict Askert kıtaatı lllnları 

l .A. k ]anılan Polima gibi kapların pas tutmı - 8 h ı 100 11 vrupası olmıyacaktıı~ ve .) apılaca t<iıı: 0 m , .. ıc.. 31 005 Kar~ ~ hutanenıa a_::rm· 500 aded meır&.ı 1Q08 aded araba .ı-anı 
r SUih ı· an. kalavlı çinko ve benreri maden1er- --.. ·• ten pek az sonra geniş. ~iddct ı FtLa• •• Mla..M6t zarfJa halui. JI 4/MO Puartesi 'Sini puarhtıa satın aıınacattır. bıaıeıen 13 t/940 

alt kanlı aksülamePer yenıden başlıya- den yapılmış olması me-cburl ve bunla - Er anı 20ll5 16 «Sadır Toplu ıatan 3'1,CIDO lira ilk \eminatı Cmnartoııl siizıö aat 10 da yapJlacaktır ts. 
tır. nn muhtelif hayvan tulumlnile ve pııs sxu _ iErzurmn 1 19~ 27TS liradır. Şartname, bflfled iat. Lv. imır. teitllleri:ı belll gün ve saatte Çorluda ·Kor 

lfa}b k • tutan kaplarla nakli yasaktır. • > 3 lJ.55 liği satın aJma GmlİaJOllunda görülür. Talp_ aatın aımsa tomiQOnunda bulllDDlaları. 
tsnı U i Avrupa ile Asyanın, hatta ena Uıa .saatlırM!leıı talı" aat .enıeBne kadar (1536) (2868) 
-·en A.frıkanın terakki, teali ve me- Madde 39 - Sofralık zeytin ihzarı için c • 4 lt.~5 teklif r.arnanm lkz1lnımda Lv. Amirctt ._ 

* ~·ııyetı·n ı·· 1 1 Ih ··k~ salamura verine deniz suyu ku11anı1ma- • • a • U.55 ..._._ __ ,_. u iet· e uzum u o an su ve su .tt· ' ~ tın a ma ·-.,.,--ana W9LaumAo 

11 
ıyenluin düsündükleri ve düşüne- sı memnudur. tım> \2162) 10,000 adlld balar ahan penrhkJ:ı satın 

~leri barış haritası ne o ve ne de Madde 4-0 - Tasirhanelerin ve sofra- Tayinler * alınacaktır. İbaleai D/i/940 Cmllariead gtınil 
..,.tur. Bizim isted"ııl>imiz harita, mil1et- lık salamura %eytin ihzar edilen ze~tin ll5,ii0 tilo ._ bpa1ı arııa eksiltm8,e mt 

11 
dec!ir. isteırıu-tıı belll 'lin Ye aaatte 

,, & Ank 10 • lcomnuftU. Şar'tallmeBi i.ımtada tümen ~ Qorlada K ~satın alma JramJQoııuııa gelme. 
iL etnografik hududları içinde tama- depolarınm her ı::ene badana ett rilmesi ara, (Husu.si) - Ankara villye- Anlmra., ıstanbal Lv. Am1rııkıeri at.ın alma ıert. (28e7) Usn> 
"" httr k ib ı d t ffü" - · n1e · · ti idare heyeti azasından Cevad .Aİın ve müstakil btra an ve scmr . ve hu gı i yer er e an nu o vıcı koni1Jymı1arm4a cöriib&r. Muhammen tutan * 

·rı Miinabllt V-L11.leti +-hw. he...ti --=-,:_ İl t 
1 

erıle konfederasvonlar kurar k tedbirler alınması mecburidtr. . caa .... ~ ı~.... ,._. 24,11'1 Ura 5G kuruş. k temina ı 1815 lıra 
ebedilestirebllttek <>lan bir Avro- 'M dd 

41 
z yt" likıe içinde ya~a fine b,Yln edilmi§tir. dır. ihale.si 30/4/940 Salı gümi saat 10 da Aşaıtıda yazılı cem'an 282_.000 kile un pa-

~ ~ a e - e ın r - Taret Vek!leti ·ı~ rin1 İ.sp•tada tümen atm üna koroLvonunda r.arhkl:ı. ntır eluıac:attır. Ihaleai ".?2 4 940 
.. va ve hatta kabilse bu yokla ""r rıe veya fabrika te1is ve ıl1Şlllil Zira t Ve- rinden R .

4 
A JDU ~ lllU : yap21acaıdır. iııtuliıeıin ı.el1i cürule .saat a Pazartesi giınil aaat 15 te Mullada yapıla _ 

: e>ffelı bütün bir dünva harita ıdır. Uletinnen müsaade almıya müteYakkıl- f , . 8fl :4amf d6rclAtMıa muf mu- kadar t.el:l!f mektublarmı ~oa v!'rme. caktır. Muhammen bedel 39.480 Ura, kat1 te. 
t ••lesef insanıann bu ideali qcne bi"- tıc. Bunun iç.in mahaPin en bü_yiik mülki- ~-t~~r Urnmn Miic!tkilğü Jeli. (1533) (286S) mlnatı 5.122 liradır. Şartnamesi ltomlsyonda 
"~ tahakkuk ettirecekleri bir sey ~memuruna bir Mticia ılıt Jllilı:acaat olu- mu ~·•T-a&A~ Avni Btnm Vekllet em- * gö!iilür. Kanurıt vesaiki haiz istekli' rın 
""IQ!r B ~-...ı de. . <l"" ..:... • .-:;.;;.&.... rine almımfbr. hl tU> üzeıiDd8D .a adıM otobüs ~ ı.ıu~e.da s.sker1 satın alma tomıeJonuna 
},- u VUa;ıen insaoı\ret ve n- nur. Bunmı ~rmıt ~zeytin~ - ·-.. -----·-··-:-·····- J>a&alikla yapunlacaktır. Birinci tlp 18 .kafi_ mUracaaUarı 

ter l'n .. '"'adele alemi olarak kalmak- kiil.t.tı ..__ .... .:ı-- -rinde ~kikat :~~ l 1 ._.. - Ura i""'-ft1 ti ..., ~ 1 il uu.ua•ı;ıwut. ~~ M;UllN- Gaib aranıyor lik ~berhJtıı ..... _.... &.UAW p .., 'kı4L Muğla 111.000 kilo Marmaris 24,000 K. 
n lt 8 e.ddevam kanaylp harab ol.nı k- e tan nt ohıtıacak rapor Ziraat Vekille- _ _ Uk ~berinin tıatı 2600 lira hepsinin kat'i MUD.s 99 000 kllo Bodrum 24 000 K 

Urtulamıyacaklardı.r. V "-11.l t k ..,_,. ~ ..... n - dnatı 3060 liradır. Pasarlığı lS/Vli-10 Cu.. ırmınk 2~ 000 ' • tin~ g&ı<!erilir. eıuı etce muva ı gö - ~ _.._ ... _ - ....., ~ 
..... 'f!. ~ !'rlcilet di 19 Yatında bulı • maıtl!fil günü u.aıt ıı de ı\nbratta M. M V. 

•••• ro1-=-2'1-ı takd"rde 1593 sayılı umumi hıf- 'U'~ t ım '" · nd ' - ................................... ·--·- "'""15... nan Sabri bundan .Di&- $a ın &. e. -.ooıısyonu a 7apil:ı.cakt:r. 
(1465) (2'390) 

lll-"nh 1 B" • • N l'fi"'. umhha kanununun 272 nd maddesi mu- dert sene enw ı. . İd&d ~e fennı p.rt~ hergün komisyon_ * 
ü..ıw~... u ımıcı ote ğbie : ""bınc" ma~afün en büyuk mfttkivo me- da törülur. İsteklilerin muanen günde katı Kütahya:1a'kl askeri kışlanın ta.mlrlr.e ta • 
'it -... qr ikinci noterl'ğindeıı musad- ~uru '"tarafından lcab eden mfi.sa:~ ve- !::,W~/!! tıeırıt.ııat ve ka.nunı belgelerile komisyonda Ub çıkm.sıd@rıdan ilk pazarlığı 15 4 940 Pa-

kin nıttk el ·ıe ~'l"edilı:t veki'i rilir Aksi takdirde red ~evabı mibted'.i- desinde m11ha1leb1l • Dal1L1Unaları. (1838) (2168) zartesi günft saat 15 de Balıteltrde Kor sa. 

d
ll Sot1r oğlundan kiralamı olduğum ve vazı ile tebliğ edllir Müsaa~ almak- cı Mecid ,.aamı4a * tınama komisyonunda yapl}acaktır. Keşl5f ltö · adr~ 6k1 MM l13fi.1400 aıdıed tıefelTÜ&tlle top oepha.ne bedeli 1,,810 llra, muvakkat temlna+ı 118 

Yilnde İbrahima a mah llcs;n~e ın yapt.lan fabrfka1uın ifletilıneıri ma- ken~ m•he!>ee 416EeSl paurııtıa yaptıırılaeaktır_ Ihaieal lira 82 ıı:ur.ştı;r. Buna ald ıartname, plan ~ 
rı 1- Ç şme inde kAin tuğla barma- am {ikCımetçe .menolunur. Kaçak ola- ettt"k. Sonra haber _ lG/t.'1140 8o.lı dntl aat 16 de ıı:akifehlr Kor keşlfiert istanbul, Ankara Lv. Am1rllk1eri ve 
~ ltira müddeti N"san 940 iptida ın· rak işlediği takdtr&e wuum! hmcümlere leri lteslldi. su..11 • -*ta alma ~unda yapılacakW-. Şart- Balıte&tr Kor Satıııaıııaa Jrom.lsyon!anndır 
"~tn bu ~e kanuni takibat yapllı.r. rln ~ n · IW \'e nftmwılıll JmmJvonda ıörülilr. ıı>rillür. 1aUblerin ped1nde .taııuni \'eSikaln. 
~ o'du~ ve me'curn tah- (Aıka.u vu) mma 1-i ~ 9llılelertal dilerlm. ~ '*!eli Dlllli7e ~ +c,800 lJradll'. nnı beraber bulundurmaları (1529) (2822) 

~ 1 d"ğim ha1 de mucir müraeaat w ~c1e, 1'lk1ar ....,.._. .. , KM1 Hminaıa ..,. lır.c!n'. !atelı:'mertn ka. * 
--""'•"- ao ... t ..at ı ıııe ... Ya&ma '-- DllDda ,..:ı "'8at w teminat makbuslarlle 

~ lememiş ve ik~ı de cra nrl\r f aqnda cart mftra'fnda hnır .lJ beDI &11n n .a&Mte komilJ'Onda bulun.nalan. 2!>,000 ~re portat.lf çadır bezi paıulılrl 
u \irn bnhınnruş otduğundan wcu- bulunmasıle an18'1lan İstanbul~ Balıkpa- Bar.dan talmben 11 _. DG&r ....ı (1534) (2864> a&tın alınacaktır. Muhammen bedeli 38. 

lt tılrnıs olan te isattan müte\ ellid an Aı.!!lan han 8 numarada avukat Ali aıınemlz 'Yf! ö9I .nıek .biri lm k&Pdeta.w. * lira., ka+1 teminatı 5700 llradır. Pazar. 
1'rı nıa f ka . . • YugoslayY&dan aaa•W-na f8Jdik. Jlcllr • llOtl vtrt yemenl, 5000 vırt çan'k pazarlıkla 13/4 ruro Cumartesi giinil saat 10 da Anlta • 

lio uz lmak üzere me'cur Rıza Seyhana teblilini 'Ye bir .nüA.uının Mft battı Kef&ll c•se•ma ,.hftn. Al -- .ııııa.caktır. Ih&leleri 13/4/940 cumarl;esl gü_ r d M. M. v. Hv. Satınalma ltomlsyonund 
dan itibar: n tabii e .ey1ediğimi evmi gazetelerden binle illnmı ve ibir n anam• öl.dl. DGrt Urdıet .._ .... Dl • •11 aaat 11 t!eCDr. İste'kınertn bent gun ve yapılacaktır. İdarl şartname evsaf ve nu · 

r Hinı etrne i lü mu be an ve nü ha ının dahi tarafıma itıasdH dil«im. Cık .Bul h&t' .... ,_.. bilderi ,,..ııanu •• • aatte Çoı uda Iaır atın alma komlB7onunda m ı.·.si 190 lı::uruşa ~om1sponc!an alınır. İs 
1ll'uıınd lldlık .alclılar. o .rac1ııa dörtı. - J&llamı • bulunmaları. (111S) (J8fi) te'k1Uerl11 muayyen «ün w aaatte kat'l temi. 
~ a ~u .ihbarnamenın tebli~i- Uskfüllar: Solak ltBaı\. -...IHılleaiıute 4a iruWl&n eu ~ ~ 4e ~ * a ~e kanu~l be1ge1erlle komisyonda b 

k bur~y:t ha l olmakla bir nü ha Giı•li' ara11cı MlaLk 21 Ne. hl Hb usuı oQl'm&ll ~ baJ lıl9blMll A.. iO aded kantar, 250 aded ialvanizll au ko- unmaları. (1530) (2823) 

tıduıtnin vekili old~u Üsküdar hl'&cl O-. AM • ranma a.tm• ~adi Betlı' • 
I _ _ Alr. Sonra BtNme 1&hvll edllcllliDl llmD -
'at 4ik. ::e., ıı.-.s M • a. :a6ılclıtt .ama 
lt't •nbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden: -.1ca ı. "" ...... ....._ ....._ Ka:rdE-.-. 

':. &unü paza.ı:lıkla eUllt.mui Y"""'"'n 80 aded bunlMia ditlmkıe tekli! den, o n.tS\tenberi haber alaDUJorm. ili _ 
•ıut ...,_ lılnla'in -.ıı.- • .,,. Milleri ha.berdar 
•• J> halı göıiildliğtinden 12/4/94 Unft saa.t lf de paurlıtla 11:1.ncl 9'mllerlnl _.__w. 

~--::=tlarUe m ......... 'l'~a M&ıa •"·=· ............ ~:r-
llurıa ınüracaatıan: c2885ı 

lstanbul Hava Aktarma Anhan Direktörlüğünden: 
1 - 3000 aded be.kır Jemek tabağı &Jınacaktır. 
J - Pazarlıkla &ksUtınesi 12 4 940 Cuma günii sa:-t 14,30 Hava aktarma anbarı satın 

alma komit.yonunda ya.pılaca'ttlr. 

3 - İste'tlllerln te.rtname ~ mim.mıeyt gônm:k tiz~ herg6n ve pazarlığa .:ırecek_ 
l•ln belli attn Ye .sa~tte 76 lira mu\"akbt tr.r.lnatlarlle kooılsyonumuza müracaat. 



12 Sayfa SON POSTA. 

Bıçakların en ucuz ve en iyisidir 1 O adedi 25 Kuruş 
Hasan Deposu: Bahçekapı, BeyoGluna giden tramvay duraOı karşısında 

Şubeleri: Ankara, karKIJ, Be,+, S.,aad, KadıklJ, Oekldar, lzmir Kemeraltı. 
........ lmkW cadclea No 324 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, fştiha Şurubudur 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurul~ tarial: l &88 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lir1sı 
Şube " ajıRI addi: 265 

Zirai n l!oarl aer aeYI bukı mH••l•l•rt 

PARA BiRiKTiRENLERE 21.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zlrut Bankumda kmnbarah ve lhlıarm tuamd lleablarıncla • • 
5t linsı bulunanlara senede 4 defa tRlleoek kur'a ile aplıdakl pli • 
Dl ,or. ikramiye dalıtılacaktar. 

4 Adet 1.000 Liralık 4,000 Ura 
4 • soo .. 2, oao ,, 
4 • 250 • 1,000 " 

40 • 100 • 4,00() " 
100 • 50 • S,000 ,, 
120 • 40 • 4,800 " 
160 • 20 • 3,200 ,, 

DiKKAT: Bmüıaru..Jd ,_.1u Wr .... tpnde IO in ........ 
• .....,..... 11mımi79 ~ ._.... " IO ,_...._ ndleeeldR. 

Kw'alu ..... 4 ..... l S,llL l &\ı....,..lrfa.., ı Mut w 1 BaL ,.. ............ ~. 

ADEMi iKTiDAR 
ve ••L••ve•KLlelN& -

·HD M iN 
T abletlerl her eczanede bulunur 

cP.e. k ..... 12SS) a.e.. .._.,_. ·- -

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇlARINIZOA HiÇ KEPEK 

G>(J BIRAKMAZ .;::,<:J:-

~b[1'ffS\ o-u~ 

Bi r te<:rObe len sonra neticeye 
._ _ _. hüyr et edecekıioiz <m-• 

.. ~ 

KANZUK 
MEYVA 

TUZU 
MH VEMEKT&l't SONAA 
KULLANINIZ 
SlHHATINtZJ 
KAZANIAStNIZ. 

z.,t - a.a.ıan llWtnden &1dıJım 158 
numarab t&ICIJknameml .,ı eWm. Yeıılısln1 
aJtıealundan eetlGnin hO.Jmıtı 70t.ıv. 

Zlp ÖSQlfek-

ilan Tarif em iz ... ......... 
..Jeile ılOO-.., 
Nlaile lftl • 

Vfincil etıltil• ıoo • 
Dllr41n~ ealail• 100 • 
lı ..mı.ı. IO » 
Son ealtil• "' • 
....,,_ bit mlcldet IUfında ıu. 

.... mMuda illa JaPtıraeatıu 
a,nea temllitll tanfeaJaden llUtacll 
ldlelkleı'4lr· Tam. ıanm •• te1l'ff 
.,ta uuıar lcha aın bir taıUı -
tdJ)mlfUJ. 

8oll Poaıa 'IWl Ue&rl UlnJanaa ... 
... 19ID .. adnlt •Dnaaaa tcU.. 
mellıdlr· 

ilbcMKo&ırdlrltrlıMI 
Kalara-.. de ... 

ADlalra ....... 

B~ 
DIŞ 

SOGUK 
ALGINLIGI 

GRiPiN 

NEZLE 
GRiP 

ROMATiZMA 

GRiPiN 

Lüzumunda günde 3 kaıe alınabilir 
Taklitlerinden ukmınu. Her yerde pullu kutulan bteyiniz. 

f t 

KONCA GOL - r-.. 

AY$l-T.n99 

Me••I Glrses 

KiMENÇEMIN TELL!ttl -Karad•nlı t•rlutı 

......- YAltlflı\ - Hicaz IMiıı 

Kl,lk Melall•t 

A«LIM PH<ltllt\ HEft SENDE - HGaarn tallı• 

279'51 A.(M.Altt#ll\ YA$ OOKE'"'-

270S5J 

Nesrin Ö•••• 
Dili GONUL GAFiL OLMA Ovılt 

llZIM ~ııtALAltlN IAŞI levati Şarkı 

•• • 4 • t 1rıU11 

$U DA"'N 'MEŞELERi - HGMYftl ..,-kı 

MENl«$EM HARELENSıN-MuhalfY•• .. ,ı., 

Haıa11 HDıeyl• 

lo.LDIM ltR DOLU IÇDIM - H.lk • .. ,.,., 
270352 

K O R O G, L U 

~i!A~@ 

EKZAMiN 
Ekzemanın lllcıdır. 

Yarı ve çıbanlardı kullanalır. Her Eczanede tutusu 50 kurqtar. 

lıtanbul Ünivenitesi A. E. P. Komisyonundan: 
ljlrirJl tılnll!nde yapılacak (11111) Ura ktlifli as&MÖI' lnfaatl 19/ t/1"8 Omu lld 

aat 1a dı Rett6rltlkte k&pU 9U'ft& lb&le ldllecetttr. 
t.tekllltt 8000 llr&bt ba llltl il 79p&atlanna dair !haleden l8kb dD 8"ll fntüıl' 

W&ıeUnd•n ahDIDlf ftlllm w ıtw llrabt man.ttat taılnat matbmlarRe te•llnertal 
lballden bir .at eneı RektlrtQe ftrlD8Jldır. 

Ba ile alet mutanı. " ........ fUlılr' 'Nlltalar herıün Rettörltitte ıörtwlr. ane 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vffllllli id!t' Qlrlllllmıl otallan lvtn aNldft clD.8, mittaı- ff ftatlan Jadl 

tıs ıalebt entari " batlıll ..-ılıkla aa alınaeattlr. Tabmln edilen l>edell 11.11 lld 
w temJnatı ısa Ura tO lturuıl'1lr. tdetıuer bU entari Ye baflıta ald tartnune w nthlu•
nelerl Maarit mtldtlrlQtl YU'dlret&Ortlllnde s&'eblllrlor. PuarlJlı,D 18/Nllan/lttl 
Salı stlnll aaat 14 de Maarif mldtlrlQIDde tıoplauacat tomil)'on marltet.Uıt ~ 
lll.n olunur. (IUM&) 

BfJanm clml M1ttan Beher takımın fiMl 
Ura Kr, -KB taı.be entari ve blflılı HOG tatDa 1 88 .. 

Polis Enstitüsü Müdürlüfiinden : 
SDIUttlmtDüıı ICI l1ra uJl IDUllı taaedıla inblW etmlftlr. Taliblerlıı SAida w eneJd 

mlablte!ertıe :sn.uta Mtldlrllilne mlncaaılan dln ohmur. cl51h ıl'14'a 

DOYÇE ORIENT BANK 
Drelcln• Bank Şubeli 

MerkeJi: Berliıa 

Flrlıi~ ,...,_., 

Galata - btanbul • !mm 
Depoau: ı.t. Tütdn GGmrilll 

* Ha tilrlli banh iti * 

ZaJI - 1932 Wi onunoa ut ~ 
d6rdünctl muluıdazı Mdıt:a ı..n~ 
l&Jl olmakla yenlllDi •lacalmıdaA tMJlfllll' 
h1l1antl 7ottur, . 

AdrtA: BeJaıld TiJa&ro oadd• llaa .,; 
.... ö.. 

·-·-· ---·--···········---··. 
8- P•ta Matlauıla 

Netri7•t lılüciiki: B•a.. &a., ..... 

1aetpJ..Bllls S. Ragap •MBÇ 
A. .... vş,,..,..---


