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skaİerak ile Kat egal' a 
geniş bir mikyasla 

mayn dökiildii 
Romaga göre şimaldeki vazilJeti 

görüşmek üzere Kremlinde Stalinin 
rigasetinde bir kon( erans toplandı 
lng1ıız tayyareleri 8 Alman nakliye gemisine 

taarruz ettiler, ti.o Alman vapuru batırıldı 
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1Vorveçlileri11 
ma.k.avemeti 
şiddetlendi 

Rarrikteld •Jman askerlerinin 
muvasalası kesildi, Almanlar 

tayyare ile asker naklediyorlar 
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g~re vaziyet Nonıeç hilkQ,,..llıd• çckild ~ Hamardtm b;. garlinilf 
__ 1 · d lmıdra 12 (Hususi) - Tedricen or- Bergende bulunan 2 bın kifillk Al ,,.,. 

ZV8SllJ8 iyor ki --. ~nize edilen Norveç ordusu Almanla- rnan garniıonu bugun bir huruç har• 
Bazı küçük memleketlerin bita· ra karşı muntazam bir mukavemete keti teşebbüsünde bul~. fa.kat m.1 

raflık ıiyaaetine, intihar ıiyaao- başlamıştır. <Devamı 8 inci sayfada) 
tinden batka iıim verilemez 
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lsveçten yabancı 
asker geçmesine 
izin verilmiyecek 

Bulgar gazetelerine göre Almanya kontrolü deruhte 
etmek istedijini Belgrad, Bükreı ~e Peıte 

hükumetferine birer nota ile bildirdi 



1 Savfa &ON POSTA 

Her gün Resimli Bakale : E lnıanları müsavile~tiren ihtiyarlıktır == == Sözün k sası 
Har6in ıimale yayılması 
Müttefikl•r hesabına 
Mühim bir 
Mu'fJa/ /akigetlir 

Ekrem Utaklıall -
H arbin §imal denizine yayılması 

müttefiklerin hesabına mühim 

llır muvaffakiyet üade eder. 
Gari> cephetıinde hem maddi, hem ma

nevi, ayni zamanda da ruhi sebcblerin 
te:.iri ile çarpljllamayınca kendiliğinden 

teelfri.Uı eden karplıklı intizar vaziyeti 
daha ziyade devam edemezdi. İlk cü.ııler
de ileriye aürülmü§ olan iddialara rağ
men senelerce sabretmek mümkün ola
mazdı. • 

Harb esnasında muhakeme durur, he-

iki büyük adam 

def ölmeden öldürmektir, dimağ yalnız 
onu clüiünür, fakat dövüşmeye fasıla gel-
digi zaman harekete geçen muhakeme- Em'il Zola Branly 
Clir. Aaab ile maneviyat ta en ziyade bu Muharebe artık kabak tadı verdi. O-
vakitlerde bozulw. DöVÜflneden seneler- nun ortalığı velveleye salan, rahat, hu-
ce beklemek bir defa bu bakımdan rnah- zur kaçıran haberleri arasında insanlığı-
zudvyd'u., sonra da Almanya 

0 
mejlıur • '!'abiatin bazı lutu.fleri. bazı ihsanları vardır ki, yalnız Fzransız içtimaiyatçısı La Roclıefoucauld t\ç asır evvel mızı unutuyoruz. Efkarı umumiye daimt 

teş.kiat kuvveUle iktıudiyatını düzelti- bır kısım i»Anlara inhisar eder, onların da ha lOtuflerlc bu §Öy1e <!emişti: endişe yüzünden donmuş bir haldedir. 
~r, hari> içinde sulh hayatı tesis etme- ihsanlardruı jatifade etmeleri zamanı mahduddur, ve en ni- - •Genç olmadan güzel olmak, yahud dıl bunun &bine Öyle ki, etrafımızda, harbe taalluk et-
ilin imkA.nlannı temine çalışıyordu. Bu hayet bir zaman gelir ki, talihli insanlarla talihsiz insanlar olarak güzel olmadan genç olmak fayda temin etmez. İki ~ı- meyenden gayri, her ne hadi& oha biga-
vaziyetin mutlaka önüne aeçme.k lizım~ bir noktada blrlefir~r. Aralarında en küçük bir fark dahi fti birden temın <::den inaan azdır ve o da bfr müddet .onra ne kalıyoruz. 
dı, ifte yapılan da bu oldu. kalmaz, tamamen müsavi olurlar. ihtiyar1ayınca büsbütün talihsizle mti.aavi olacaktır. Son on beş günün içinde beşerivctin 

şerefile alakadar iki hadise oldu. Telsiz 
telgrafın ve radyonun astl kaşifi sayı lan 
Branly öldü.. Cihan ed~biyatıruı bağı~ 
lad'ığı eserlerden ziyade Drcyfüs mese· 
le.sinde oynadığı rol ile kendine ebedi bir 
flÖ)lret temin eyliyen Emıle Zolanm yü· 
zi!nc:ü doğum yıldönümü geldi, geçti .. 

Bapa zamanda olsaydık, bu iki hadi-

vüşmtlf olmasına mukabn bu harbde E1Jamlrl aşert'BI 1 Ş . . --;-- t Kaçakçı/ığı se ooyıe, sessiz sadasız, hiç-bir akis uyan-
1a1ıuz iki düprumı vardı, bu iki düşman- aırı azam ve va man damadan, gazetelerde sütun sütun n §rl 
la da arasında bir kuvvet müvazenesi te- Film ihracatçılarının en büyült düJ- Şairi azam Abdülhak Hamid tram- Hol~ndan .. ın Almanya ile hemhudud ynt yapılmadan mı mazıye mtikal e<leı~ 

manıru sanaör tefkil eder. olan b ....n.L kil d"? min etmifti; ilstelik. üzerinde harbedile- vayın ön sahanlığındı.ı duru.yormuş. l ır gumnuı. mev nde, bir Alman ı. 
miyecek dar btr sahada hasıın1arile kar§ı Her memleket bir l>Afka bakımdan, TTamvay, e1ıine yakın mevkife !Jak- opera kumpanyasının eşyasını muayene Yazık insanlığa! 
karşıya hareketsiz duruyordu. Hakikati muayyen fibnlere dllfmandır. Meseli lQ,Jt~ı zaman vatmana: · eden memurlar, bu e~yanın lftzumımdan Evvela BranJy .. Bugün, fikrimizi. duy-
bize sGrlindQ.ltl tekilde kaydedelim. e- Çi~, ~dadı tahkir. eden herhangi bir fil- _ Burada dttrdurun da incyhn.. fazla ağır o!du!'unu görerek şüphelen- gularınuzı, bin~erce kilometrelik mesafe· 
min vaziyetteydi, çelik zırh içinde bulu- mı asa ınemleketme sokmaz. AlmanY1&- Demi§, vatman cevab vermem.is. mitlerdir. ye bir lahzada akseUirebıliyon;ak, geçen 
nuyordu. ya bir zamanlar, harbi fena gösteren Tramvayı me1'kifta de durduTmaml§. Bavulları açtıkları zaman içerisinde ayın yirmi dördünde hayata veda eden 

Amrl hareketlerin Şimalt Avrupaya fllm1er sokulmuyordu. • Bir sonraki meoldfle mnm ara8ın- aktörlerin elbileleıi aruma ve mtızfs- bu büyük alimin sayesındedir. De7>izde 
yayılnıasile bu zırhta mühim bir delik a- Japonyada, hükümdar ailesini tezyif 1 daki me!afe fazlaca oldu§undan §airi yenleri mu.siki aletleri rnahfazalarına fırtınaya tutulan, kazaya uğnyan vapur, 
9ılmıpar, vaziyet te Abnanyanın lehin- eden filmlere mfiH•dıe edilmez. Son za- •

1 
a.dmın canı aıkıltnlf. Trcımvuy tam dolduru1muı birçok kahft ve yiyecek Branly'nin keşifleri olmasaydı, imdad 

den müttefiklerin lehine dönmüştür. Va- manlarda İspanyada .Don Juan> fllmt- evinin önüne geildi~ zaman tıatman, bul.muflardır. göremeden batıp gidecektı. Gene Btanly
Jul şimal muharebesi müttefilı:lain de- nin gösterilmesi menedtlmiftir. ı!ebebi 1 frenleri sıkmış, tramvayı durdurmuş. Bilhassa bir keman mahfazası tıklım nin çalışmalarıdır ki insanlar ar~ ~nda 
mir kayn•lmı kesecekleri endişesile de, kadınlaı:ın ah1Akı ilzıerinde fena tesir ı ŞAiri azam şaıırmı§; vatman kapıyı tıklım kahve ile dolu bulumnuştur. telsiz ve radyo gibi iki büyük ve önemli 
ansızın harekete geçmi§ olan Almanların yapması lhtfmalidi. 1 açmış: Hollndadan dı.prı ancak pek az mik- rabıta kurdu. 
bir sQrpriıı:i lle bqladı, bu sürpriz de i1'k Bazı memleketler, aiyasi bakımdan ba- 1 _ Şairi azam nnede inmek ister- tarda kahve çıkanla.bileceği için memur- Zolaya gelince, hakiki hayattan mül-
•dımda bir :muvatfakiyetle neticelendi. zı rejimlerin propagandalarını memle- 1 se oTa.n mevkiftir. lar bu mallan müsadere etmiflttdir. hem o muazzam Rugon Makarlar silsile-
Fakat :muvatt.üiyetin devam edebilme- ketlerine sokmazlar. Bu itibarla, meeelA 1 Demiş. sile, ve üçünü tamamlayıp da dördıincü-

ai~m:tı::.:=ın:~!~yi idare :e~~~~ ~~ac:~;:~:r;lk ~~ \L. d d • --' Vezü yanar datı da ııık :~t }~~e 7.:n;:aı~a m::~~~ 
ed1Une edilsin, milttefik donanmanın a-l larak her meımleketin memnuiyet mad- On ra a gaoı.an &Öndürme tecrübe.1

erinde hem de kendi ed~bi şo"hretini ebedi esas-
dedce kahir faikiyeti karşısında elbette deleri göz~ntıne konur. - Garib bir dOğBn kapatılıyor/ ' lar üzerine kurduktan maada, Dreyfüs 
adlinip ifdeceırtfr. Alman erkanı harbiye- Buna cFilm ihracatı evamiri aşeresh mese!esi Fraıaayı temelinden sarsarken 
ıi de p1Anlannı tertib ederken ne gibi adı ·da verlhnektedtr. İtalyada hava hücumlarına karşı ışık DE!fttttiği. cİtham ediyorum;• iÖ?l

11

rile 
lmklnlara istfnad etmiş olursa ulıun de- .söndürme tecrübeleri yapılırken, tabla- başlıyan beliğ hitabesile tarihe geoçmlş 
niz muvasalumı kaybedince denizaşm M" Ç b /ı l tin sönmek bilm.Jyen ıpklannı da perde- bir şahsiyettir. 
bir memlekete yolladığı orduyu besıe- TSJ em er ayn eTJ tnme lemeği unutmuyorlar. Dreyfiis meselesi . Bu dava, c zaman 
mekten elbette lclz kalacaktır. Bu netice d ıiresinde ua/ ız ka!dı MNelA, Napoll :makam.lan, ışık sön- buraya, bize kadar bile aksetmiş. ıftıra-
hew mahiyeti anlaşılamıyan sebeblerin . . · . dürme tecrilbeleri yaparken, Vez\1 ya- ya uğrıyan genç Fransız Yahudi yüzba-
tesirile bu dakikaya kadar gecikmiş oıa-I ingiliz .başve]llli M. Çemberla~ nudatının üurini de aiyah dumanla ka- şının leh ve aleyhinde fakat daha riyade 
bilir, fakat mantıkan crgcç tahakkuk et- genç kuzinı Mis Anne ÇemberJayn bır patmaktadırlar. Bu suretle yukandan gc lehinde, biztm efkarı urnumiyemizde be· 
meal lhmldır, meğer ki bir harika ile 1 müddettenberi Antoni Daniel adında bir çen tayyareler, şe'hrin mevltiini tayin e- '~ ecanlar uyandırmıştı. 
karfllaplım. Bu harika ne olabilir? Vu- bahriye zabiti !le nlpnlı bulunmakta demiyorlar. O vakit ben mekteb sıralarında idim. 
kuunu düşünmek dahi yersiz görünür, irnİ1· Bundan on g{»'ı kadar evvel izdivaç Dreyfüsün. bütün inancı ile mlldafü bu· 
Ozerlnde durmak tamamen faydasızdır. I merasiminin derhal icrası kararlaştınl - En çolc mektub lunan Zolanın Fransa gazetelerinde Q 

Bununla beraber Şimali Avrupada hari-ımlf. Mi.s Çemberlayıı kiliseye gitmiJ ve yazan milletler rne~hur beyannamesinin intişar ettilt 
ka harici milhbn teşevvüş ihtimalleri yok 

1 
dört gözle ni.J&nlıınnı beklemeğe başla - .. gün duyduğum heyecandan, gönlümde 

değildir. bu ihtimaller Alman muvaffa- · mış. Bir saat .kadar boşuna beklemiş, ni- Dünya.da 
811 

çok mektub yazan mille- haU şimdi serpintiler vardır. 
k

. tin" rt ks"l · N · h ııtl k · d• ·· A tin İngllızler olduğu. meydana çıkmı.ştır. Bu heyecanı dtıyan yalnız ben deli'ı"'· ıye ın a ıp e ı mesıne, orveçın ayet a6 ıyara evıne unmuş. z sonra t 0 ı.: Alınan işgalinden çıkıp müttefiklerin iş- nişanlısından bir telgraf alınış, genç za- Senede v~t! oı.rak her ngiliz, yetmiş dim. 1898 yılını idrak etmiş olan bütün 
galine girip girmeme.sine göre artıp ek- bit bir al9rnl işareti dolayısile gemiaini beş hususı mektub yazıyor. gençlik vicdanındaki hak ve hakik:ıt aş--
silecektir, yalnız sıra henüz bu noktaya terkedemiyecek vaziyette bulundu~· .. nu .Amerikalılar altmış ye~ mektub ya- kını Z~laya borçhıdur. 
gelmemiştir. Bu dakikada muhakkak o- bildirmiş. 6 ... ııyor: ft~lyanlar ve Portekızlllerin sene- Hak ve hakikat .. Ne gtizcl şeyler! Bu 

1 kt N 
•- Alınan ff ki de yırmı hUSUli mektub yazdıkları gene ugvurda o .. mrünü tüketen menfavıı "iden 

an no a orveç~ muva a ye- M" r--ı.-ı h kil" k J~ '"' 

t
. i d t kd" · d d h" h b ah ıs yç;ı••..,....• ayn emen ıseye oş- Amerikalılar tarafından yapıhnıf bir is- ve nı"hayet ölen büyu-k mütefekkirin ne 
ın n ev~mı a . ınn e a ı ar

1 
s a- mtIJ ve orada beklemekte 0,an adedlerl Londrada son günlerde yapılan bir sının cenişl~mesı bakımından A.manya- ·ıt· ··...ı: müt . d tı•l . . . düğün merasimi davetlilerin en büyu""k tat!stlkten mlqılmaktadır. hazin tecellisi varmış ki, doğumunun yl1-

. . . .. .. v .. ı ı yu1.u ecavız ave ı en evıne g~ . - h kl b ğul nın hiç istemedığı bır vazıyete du'itiigu, f" .. ttk 
1 

f k .. . . neş'e ve sevinç tezahürleri orasında sa zQncü yıldönfimü, nice a arın o -
kayıbda olduğudur, kaldı ki, bu bahse d~rmğilnuş, m emı;:ıi - a at gu~e~sız. ~ bır baha kadar devam etmiştir Bu düğünii~ En geç sigara içm~k '~koru makta bulunduğu kötü bir zamana ras-
Uave edilecek daha ba~ka noktalar da 1vapmık ş. vaç merasınt! bıı ha- hususiyeti düğün evinin ge"rull salonunda Bir sigara ne kadar zaman ·,.inde · ·- geldi!. E. E. Talu d re yapı aca tır. .,. ı~ ıçı ........................ 99 ................. - ........... -

var ır. yapılan ve Montevideo ön1erinde kendi lir? Ekser sigara tiryaklleri bir sigarayı T A K V 1 M 
* rübe edecekltt, herhalde şimalde başlt- kendisini batıran Graf Spee Alman ceb on dakika zarfında içiyorlar. Bır pipo d~ 

Müttefiklerin harb meclisi Londraıla yan mücade-l~nin tyi bir safhaya girme- kruvazörünü tanzfren yapılan bir gemi Iusu tütün yanm saatte bitiyor. 
aktettiji son toplantıda ablukayı teşdid sini bekliyeceklerdlr. Zira bu sahada Al- modeli id1. Davetliler burada tıpkı Al- Bir Fransız, BOn zamanlarda bir tek 
etmeye karar verdiği zaman bilhassa de- manya haricinde Ruı ve İtalyan tesirleri man bahriyeli1eri gibi giyinmiş olan gar- yaprak sigarasını tam iki saat kırk beş 
mir .e petrol getiren yollan tamamen meselesi de mevcuddur. sonların dağıttıkları bol içki1erle zevkli dakikada içmekle cen geç yaprak slga -
kapatmaya dikkat edeceğini kaydetmiş- ftrem U,aklıgil saatler geçirmiş.lerdir. ra~ içmek. rekorunu kırmıştır. 
tik. Demir getiren yol bugün kapan~. ~:::::::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::::;:==::::=:::=;::::='=:::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:: 
daha dolnmu kapanma fashasına girmiş 
ıörllmnektedtr, fakat petrol getıren yol 
ardına kadar açıktır ve bu yol petrolün 
rolü ltlbarile de.mh' geı·ren yoldan da11a 
ehemmfyet!idir. Bu itıbarla ablukanın 

teklini değiştrmek karan ilk tesirinı şi

malde ~stermiş olmasına mukabil ikin
ci te.trfni cenubda gösterecektir. Yalnız 
l\yle görOnOyor ki. müttefikler bu saha
<"a evveli iktıiadi bir harb yapmayı tec-

1 STER 1 NAN, IS TER INANM!\t 

Gazete'er Beyoğlu kaymakamlığı dahfünde yapılan foftic; 

esnasında ıbeled1ye nizamlanna riayet etmed:kleri için bir ay 

zarfında muhtelif cezalara çarptınlan esnaf snyı:.ınm 

(17.000J e bal·v o duğunu yazıyorlar. Eğer rakamda bir yan
ıı~lık yoksa Beyoğlu kaymakamlığı dahi1inde belediye ni
zamlarını lıakkilc tatbik etmiş, yani cezadan kurtulmuı es
naf kaldığına: 
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isveçten yabancı asker . . . 

Mila Şef yeni 
çocuk pavyonuna 

ad verdiler 

Sayfa J 

E Deniz muharebeleri durdu, tayyare 
taarruzlan şlddetlendl 

geçmesıne ızın Ankara 12 CA.A.) _ Reisicümhur 

Yerl. lmı·yecek isır.et İnönü Keçiören<le yeni ~·apılan 
• Muhal gibi gorunen 

şey ler na ı : mümk:in 
olabiliyor? 

çocuk paviyonunun yüksek isimlerile 
(Baştarafı t inri sayfada) şereflenmesme müsaadelerini istirham 

. (Baştarafı t inci sayfada) luk bir vapur fiddetli bir infil!k netice- sınd.an korkulmaktadır. Maam.afih Al- Pden Çocuk Esirgeme Kurumuna aşa -
"'8i düşürülmüş ve beş İngiliz tayyaresi sinde batmıştır. Vapurun mühimmat manya, bu tarzda bir telebde bulunma- ğıda.ki cevabı göndermiştir: 
'-Yi olın~ur. • yüklü olduğu zannediliyor. mıştır. Çocuk r:.sirgeıne K urumu genol Ş ırnaıı Avrupa.da yani Norveçte cere -11 

- İngiliz tayyareler i, ayrıca Stevan- Alınanlar da mayn döktüler Dün saat 18 den itibaren Goteborgda, başkanlığına yan "den muharebenin muazzam bir 
~r hava karargahına da iki ~kın yap- Londra. 12 (A .A.) - Almanlar, Trond- muhtemel asken nakliyatı temin ıçin bii- Keçiören Çocuk Yuvasın<la yeni yap mı.ittefilc !ılon1Ln mevcudiyetine rağmen bıı.. 
Ol.

1
"'1 d y h · ah"ll · t dök- 1 gunkü ~ekilde bir inkişaf göstermesınin sc_ "Yar ır. Birinci akın esnasında un- eım s ı erme amamen mayn tün nakil vasıtalarına vaz'ıyed edilmiş- tırılan 200 vataklı paviyona kuru u - b, .. Um 

1 
ld k derin o·r hav 

ke be Al h b • be .erını o .ven er o u ça ı J-rs tipinde üç Alman tayyaresi tahrib müşlerdir. Limanda, Ş man ar ge- tir. Şehirde bin kadar sığınak yapılmış- şundanbcri Kurumun başında ça•Iuşa- retıe ka.pıır.ıııkta haklı sayılablllr. Fakat bu 
edıltnjş ve 20 kişi mitTalyöz atcşile itla-f misi bu1 u.nduğu, Deutschlandın bunlar tır. Goteborg. geceleri kapkaranlıktır. rak ık1ymetli b~arılar gösteren Dr. Fu- seb"b:er rnslii.m oldukça hakiki vaziyet. der_ 01 muştur. İkinci akınd:.:ı bir benzin de- arasında olduğu söyleniyor. Nefsi Gotebor.gda ve 130 kilometre ::ıd Umay'a izafeten cUmay paviyonu» hrJ ıezahfir eder. 
p u bernava edilmiştir. Alınan tl\vyareler inin hücumu mesafede bulunan Holmsts.dda bu sabah admın verilmesi yerinde olacaktır. AJmaıua.'"lr. Norveçe asker çıkarabilmeleri 

Üç Al'Ilan Vi!p'Jr 1 b~ ttı Berlin, 12 (A.A.) - Tebliğ: alarm işareti verilmiştir. Reis icilmhur ve a.~kerlt.rl.ni tıakvlyede devam eyicmelerl 
'> Al h ku tl ' a·· aksam İ İ İ kabil olmuştur. Düne nlsbetle bugünkü mü. " - Rat"'gat boi:azında keşif uçuşları man ava vve erı. un ." '. sveç Ba• vekilinin kat'i sözleri smet nönü . 

"' t> k ı k d lı Y _ _ __ cadek sılahk..,rında husule gelmiş olan anm Yap,ın tayyareler ise bil vük Delt civarın- Drontheimin 200 i ometre a ar şım~ Stokholm, 12 (A.A.) - Royter ajansı ternkkidcn dolayı bilhassa. tayyare .,e denl-
dct kur-şuni renl·te boy~nınıs 8 Alman ~arblsh1de İngiliz filosuna hücum etmı~-1 bildiriyor: . ihtilastan mahkOm zultı gemi"1. Almanlara b l im ·Anı veren a_ 
~ak. ve gell'iısinı müşahede ~tıniş ve bu !erdir. Bu hareket muvaffakiyetle .n.etı- İsveç başvekili bu gece radyoda söyle- vonlikı b:ı.~ııcalurıdır. Modern t::ıyynre1e -

1 f.'Vn biıçok bombalar atmışlardır. 'E'lenmişfr Bir İngıliz tayyarı> g m'.sıne, 1 diğj bir nutukLa, İ&-veçin keneli toprakla- olanl~r beledı·ye mecı ı·s·ı rln m!er yapı~ğa muktedır olduklarını go. 
G b ·yük t b · b ba · abet etmış ve u ruyl'r ve l i ıyoruz. Son senelere kadar yeri e i't•ıden bı·ıı·nde, şı'ddctli bir infıluk u P a ır >m ıs ımdan, herhangi yaba~ı asker g"""'me-

Diğ t f -~ k 1 harim da gO.~terilmem~ sivrı kayalıkların kı a bir müddet sonra bunun ok cid<li hasar yapmı$tır. er ~a - sine müsaade etmiyeceğini söylerruş ve azası olamıyaca ar bırdenbire uzerıne dWJmek tehllke.>lnden 
ı u u tur. Diğer gemilerde de <ın hır İn'{ili7 krı vazörüne de tam ısa- demiştır ki: oaşka hiç lr ~eyden korıkmıynn ve kcndll -

arat zuhur ctmişt·r. betle iki bomba dii~mü~tür. . - İsveç, tam bitaraflık prensiplerini Ankara 12 (Hususi) _Denizli rneb'u- ı nt· bu S"bcbden dolayı dcnlz ejderi deni • 
Baltık denizinde, Alman sahillel'İ tngiliz erin asker ihrac cttiklerı muhafazaya azmetmiştir. Herhangi ya- Emin Aslanın belediye kunununa bır len dr~dnot,2r, motöruniın gü~ultlisfı sema_ 

sö lenivor . ~ , su . . nın y ıksetl!.bc.rinden bir s1vrı.::: nek vızıltısı 
n a r angeland adası civarında da Y • . b'l.ncı mak~adlara hızmet etmek, kati bi- kelime eklenmesıne dair teklıfi Adliye bi gelen tıııyvarenin mevcudlyetını hisse • 
<>nluk bir Alınan iaşe gemisi batı- Stokholm, 12 (A.A.) - Rovter · taraflık kaidelerine uygun değildir. Esa- Encümc.nindc kabul edilmiştır. Ruzna- ;cı eLmez ıw~ edecek bir melce •unmal(a 

tır Havaler adaları?dan Uddf:'val~ya g~ sen, bu şekilde herhangi bir tnleb karşı- meye alınan teklife göre ihtilastan mah- mecbur oluvorlar. Her ne kndn" gemi ı;üvcr_ 
Alman sahılindeki hava aslcri :le bom- len haberlerde O- 0 koyfı açıklan~ 

1 

sında bulunmuş değiliz, fakat böyle blr kfim bulunanlar beledıye mecllsi azalığı- tıeıerlnl zu hl:ırla t.::ı.k\•lye etmek suretile hava 
bardıman edilmiştir. . muhtelif noktalarda bazı ngiliz gemıle- tPleb olsa bile red cevabımızla karşıla- ilıniy c~klerdir hi.ıcumlaıınm tesirine karşı blr paratoner 

13 ·t·· b ·· ı ri göriilmüş oldulhı siivlenmektcdir Bu f sö il na seç e · ·---- bulunmuş old1.1[!u sanılıyorsa da birkaç yüz un bunl&rın haricind.... ugun s- ' · 1 şaoaktır. Bitaraflığımızı muha aza z e 
k ı mil · k ·1 t kt"' oldukları 1 Al · ı d ti veyıı bin metreden koyuverllen yarım tonluk a rakta vu··cudn rrr.tirilıni:; olan mayn gC' erın as <.'r ı lTaC' (> rne - kastettiğimiz mana, icabında, memleke- manya 1 8 os arı 
t ' "''" k bir bombanın düştüğü yeri nasıl bir hale arıa ında da ilk kurba nolur:ık bir Al- tah~iıı olunma. tadır. tin, kendisini müdafaa edeceğidir. ge•tı-creğini ve boyle b;r tahrib vasıtasına 
trıa gC'rnisi batmıstır. Diğer infilaklar da 

3 
bin Alınan cesedi Almanyanın vaziyeti Balkanlar ·ıç·ın h ıwi zırhlı sathın muk.:ı.vemet edebileceğin\ 

f i t r. • Londra, 12 (A.A.) - Norveç '1ht1 mu- Amstcrdam, 12 (A.A.) - Royterin ver- kol:ıyca tn~vvur etmek mümkundur. 

Q lo körff'z.nde batı ılım kruvazör hofaza ge>miJerin~~ denkizddC"knl 300~tdekn dıği bir habere göre, Berlin sıyasi malı- nasıl anlaşm•şlar ", Arnlnrn,,n.k.1 mesaf<' gayet nz olan A'mnn_ 
L fazla Alman CC"t""Ul çı ar ı arı ~ o - 1 • İ .. h 1 r yn ile Norv€C arasında yüzlerce h rb tavya_ 

t._ ~ra, 12 (Hususi) - Norveç umum 1 holınden bildirilivor. fo~erındc, sveçe,. b~taraflığından şupake resının hfınııye ettiği nnkl!ye kaftle;er nln 
"tir r~ahı tarafından bu akşam neşredı- ed. • •. .ı df" il cttırecek hcrhangı hır harekeıten tev - (Baştara.fı t inci sa fada) bu şerait nltında vazifelerini nasıl corebll-
le Amir1:tl Rn er go1.uen ışm ş ki d'l . . 1 k d k 

t b11ğden anlaşıldığına göre, Alman- <A.A l _ Hava1• e ı mesı ıhtarlarında bulunu ma ta ır. «Danimarka go.zetesl cBerlings e lmış oldultlaruıı pekaH\ kavramak miımkun. 
la A!w n nwiudu 12 B. Alnı IJlh· ı· d · sil h 11 1914 uns ı-ın Salı glınü yaptıkları ilk ihraç ha- İE .. ha.rekA+ı haıkk:ında neşre _ ır an sa tı ıyet ı memuru emı§- Tidenede• nin Berlin muhabiri, Ber - dür. Den z 1 ı ııın ge nce; -
tek . b knnwnnvvn d 1 tir ki· · M k Ro da Bat harblndenbcri bu silah da son derece te -ı esnasında Oslo körfezinde atn ı- dilen rcsınt tehli~lerde Alman onıı.nmas . Un, oıs ova. ve ma arasın - ıtemmill ettirilmiştir. Daha o z:ı:mnn milt -
la kruvazorlerden biri, Şarnhorst un ba.,kumand1l.llı amlr:ı.l Ra«l&r'in isminin zlk - İsveçin yakın atisi, Stokholmun, bi- kanlarda sulhü tesise matuf bir anla!f- ·enk oreı.:1 rın deniz harekatını son derece 

n 2fl bin tonluk cGnavzenau mo- 'IY-dilmeme~i Bı;rl1ndek1 ecnebi müşa~idleri. taraflığına halal verebilecek heıhangi ma bulunduğunu ve bunun şayaru elik- ı kl'ıl eylp;:n1ş olnn Alman ta.htelbnhlrlerın1n 
ıie kru .... d.. ni•ı dikkatini ce.'bMm~ktedır. Bıı mllş .. ~ldle- harekete m~ni olmak kararını vermesine kat teferrilatı olduğunu iddia etmekte bıı"ü.ıktı h:ı.rbde kat kat tesirli vaı.ife gö • 

vaz ru ur. rin lı:anaatil'e göre bu hal, :ı.m1ralln gözden B t kd' d Alın 
\ ni gün ı . neşredilen Alman tebligi, ctü..~tu~üne dnlr verilen haberleri teyld et _ bağlıdır. u a ı~ e, . anyanın, ny- dir. reb!leceğtni lcabul e mek Uızımdır Dcniz:ıltı 

10 
1 

körfezi de iki kru\'azörün battığını ııı"'kte,•ıı·. . ııi zamanda t~veç bslerile de meşgul ol- M •llab;r ht a:nlac::manm Brennerde ı;"mllerl htı.l:kmda birkaç gUn evvel neşre-
t ' "' k u ' J ~ dilmiş ol"n bir yazıda bilhassa. şu &'\tırlnr ı· f C'trnc-klC' bernber, zaviatı az göstE>r- Resml tehll~lerde ilk defa olarak Iıılcan - masına mahal yo tur. tt•tıer _ Mussolini mıi.ilakatından son- dikkatimi celbctmiştir: 

211 't h,tile bunlnrın 12 bin tonluk• Blü- d nnvya ~e!erl kuvvetleri. k_Umandauı geı~e. Bu memur şu sözleri i1A~c c~mistir: ra apıld~ğını bildirmektedir. ~ıeo4 senesinde meşhur kü.şıf Fnlton. 
~ r ve. 6000 tonluk cKarlsruhe> olduk- ~-<>t~~~~h~~;r~~l~~~~t:~~~vuıı amiral Oarls in MeselA, Haako~ ve kabincsı İsveç~ Xnıasrr.a maddelerinin a.şağıki şe - Frd sız do'l nmasına karşı kull:ınılnıat iL 

nı bıldırmiştir. Iy hcıbcr nlan Alma.n mahfellerinde hl - kaçar ve vazifelerıne oradn de~am eder kilde ol<luqu iddia ediliyor: zere İnglli? a.ın!rah lord Saınıt_ v ncent. e 
Sovyetlerin vaziyeti sı1 oll\n kannate göre amiral Raeder, pf!'t &- lerse İsveç bunun akıbetıne intızar etme- 1 - Üc memleketten hiç biri. Bal - ı bir tahtelbahir in.şa etmeyı tekli! etmiş, şu 

Londra 12 (A.A) _ Stefani ajanc;ı '>ikaı olan strnteJHt sebebler dolayısile Nor_I lidir. kanlarda statilkovu de~tirmiv€'Cekle- ceva.bı alını"tı: . . 
b r· ' vec seferinin yapılmasına !Uraz etmı.stı. S D Da,kı•ka . ;..; in. d v dm e•Il'lve- Eoyle b r nc\'l gemı inşasını duşünme11nı.z 

Yor: . . . Başvekilette akdedilen son harb mecli.!t O n gibi •. dep~es e e ., ar • ve r.eıe bu mevzua hiç temas et.mey n!z. Ş:ı_ 
l" ll.?.ına radyosunun nPşrettıgı bır habe- P nasında Hltler. partinin tıı.zy1.~~ Raederı cekierdır. y00 tahtelbahir! bir silah olarak kabul ede. 
~ r 'Kremlinde, Stahn Sovvet donan- dlnl1>mcm~e k:ı.ra.T vermiş \"e butün Alma~ Almanlar lsveçten asker 2 - A'rrupanm cenubu şarkisı. bu c . ·:>lursak diğer~ !etler de bizi taklb edcr-

rrı komiseri Kutznetsov. mare!!al Vo- k ıvH•U .. rlnin 'b~uma.ndanı sı!'at!le Danı. , • , d . d'I rnilletler ,"ra-.:ıında «menafi» mıntaka- ıer ve boyl('ce denız haldmlyetimiıo müth~ 
l' Of Ve birçok generallerden mürek- ·11ıı.rkn ve Nor:eQe karşı ha.rekete geçilme · ' g1çınlmesme mUsaa e ıste 1 er larına ayrılmıştır. blr darbe. ndırilm!ş olur. ' 
lte-b hir konferans toplam c;tır. Ayni kay- sini cm~ctn;iştır. • , • Londra 13 <Hususi) - Nevyorktan 3 _ AnJaşmava imza ~ovan iiı; dev- ~faruf Ingirz anılralı Jellicoe un geçen 
l'lak an habcı· verildiğin, göre, mfizake- Yenı hr <lenız muharehesı mı? alınan bir lınbere göre Almanya, lsvcç lettcn bask:• hiçv bir devlf't. Bııl'kan _ harb~n ~nnra itiraf etmiş oldu~u veçhıle 
te "" t st ıı' ~tad 12 CA A 1 - Norveç hududu h ·· t -'1- • •• ti N .. rnı·ıt•crı·kıer·n •rışe i"lerl ve munakalelert 1 "'"Vzuunu teşkil eden mesele Sovyı> - rn ""' · · ııaumehnc m u racaa a orveçe gon- h•·a müıeaJlik me5aile k.rn:::mıyncak - · ' f .. : k lddt ...," t•-
er; . civarı: •• • İ t · • t~ı1~ell:o:ıh1r t:ıra ınuı.ın ço c l.IU sure ... ımal denizindeki vaziyetlerldir. Burada zannedildiğine göre, İngillz filo - dercccgı takvıye kıtaatının sveç op· larJır. tehrlid ed!lmıstlr. 

Bir Alman kruvazörüne isa'ıet suna mensub gemiler, bugün sahile yakın ral<larmdan geçmelerine müsaade edil- Mu~u:\b.rin raz-dığına göre ım1a~ıpa- Lanbeııf Vf' Henı1 Storh'un denlzaltı, tor. 
t ndra 12 (A.A.) _ Bergen limanın- ':ıir noktada. blı Alınan gemi kaflle..~ne ta. misini istcıni'itir. ..,,n maddeler hayli sumullüdilr. Mese- pıl ve ma.yn Lsimll müh1m eserlerinde lw 

da Al .. . .. d arru etmı.şler<lir. Dfın gece yarnmıdnn az 1· 1 b"t {lığı h" ı ı tirme - . r k dlkka'J cellx'der· 
t tnan kruvazorlerıne hucum e en " 1 ll . ııethalind +ft hU s"'eç n 1 :ıra n a a e ge 15 Fransa. Avrupanın cenubu saTkı~in- u 1 ra • · 
a . ı;Q\ ı-a. Oslo 1a çı ın e, .... veç sa • ı k t1 l .. . mı . Ş:>ye1 1914 te Almanların elinde ot.uı ye_ 

l"il :\r:cP('rde:n biri bir kmvazör~ bu~ c~ab' ıannda, denbden gelen şiddetli top mek icm, Aman uvve er g?ı~u le harrPtmeife teseıhbüs edecPk olur- rınr lk! v'.I t::ıhtelb:ı.h1r rnevcud oL~ydı, bu_ 
b b r b mba isabet ettiğini siddetlı .. lerl ışitllm~ttr. Şafak sökerken, Ko.ste..r olarak İsveç topraklarından geçırıle • q, Almanvn. 1ta1va ve Rusva bPrı>b~r- mm :ıe.ıc" , müttefikler için çok müth~ 
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k fılakt n sonra kruvazörün ateşi adası geoe bekçileri arka a.ı~kaya 1ntllA!t sea- cekll'rdlr. re bu harbi duırdunnağa mecburdur - ıurdu. Bın-a~ •aleyh geçen hs.rb isbat etmiş. 
ini SÖ)lemektedir. 

1 ıeıi du:,·nı~lar, az sonra. bir Alma.n gemLsL Stokholm hUkfuneti Almauyamn ta- lar. 1ı kl: 

Al l ö e 'nln .berhava olduğunu görmüşJerdır. Bu ge. lehini kat'iyetle reddetmiş ve hn ne Esas fıkir, hiçbir B~kan mPmlek" - 1 - Tahteltırıhir silahını iyl kullanmak 
h . m an ara g r 1 minin asker nakletmeltte olduğu za.nneclt - . ' A 

bı Q tlın, 12 (A.A.) _ D. N. B. ajansı iho.r. 'i'a:ırruz esnaaında, mühimmat yüklü surefle olursa olsun ecnebi kıt alarmın ı irıln. herhangi bir meselevi. bu ilç r;ayesinde M'ıUl~rin bombardınıanlarma m 
riyor: blr Alman g-emJsln1n daha batuğt aoyıenıı.. kendi arazisinden geçmelrine müsaade nıillete mutavassıt sıfatne basvumıa- rl tmnk m·ımı.:ünditr. 

~ t tıiliz harb tayyareleri bu akşam,' nıaktedir. edilnıiyeceğini bildinniştir. dan ha11edememesini temindir.'.!) ı DM ~nı, ~ ir.ri savfnda) 

~·:~; '~:~:~:;~. ~~m·~" ı "~~:~;~;~ ':: A 1 m an - Be! ç ika .ıd~ı:;:n:.~~ oos~~:~tv.~:";;:: . ····~::·~~::···~·:~~:················ ······· .................................................................. . 
J\ ~ tıncte harekete geren Messerchmitd bir mUr acnatta bulunması muhtemt-1 

n tay~are1 eri, düşrrıana cMdi zaviat hududund~ infilakl2r ··anlmaktadır. 
rn k • urt'tile bu taarruzu pü kürt- ------
rdiı. 1\ ... (!munn mod<'rn ,·apı .:-eVz Londra, 12 (Husust) - Brükselden ltafpRdB ih / ·11/l f 
z tnvvaresi düşürülmüştür. bildiriliyor: u

110
z
1
etlrrl ~i fah 

M k ·Jd· Almanyanın Belçika hududuna yakın il, 
l uvs-s,la eın 1 

bir mıntakasında, bu.gün şiddetli bir in- Alltn Q r.11ğırılmPdl 
tıdra, 12 (A.A) - Rovter ajansı 1.,......,. b ·· 1_ M • ı t ı 

liyor· · · filak vukubu ..... ...., ve unu muteaıub ka- & ma, 12 (A.A.) - es u ta van me-
! ttef. .. . . l lın bir duman sütunu ile alevlerin yük- hafili. Amerika membalarındarı ~elen ve ı 

l a a ıkler, bugun 1skaJerak ıle Kate- .. ı . ...x.rülmüştür. !taly"da ı·htı·yat efradının silah altına da-
• . trıayn d··km·· 1 Al ' ·ıe e mesı ,o;v " 1

ll'- ı de . 
0 

U" er ve man~~. 1
. 1 İlk lnfilAkten sonra müteaddid hafif , E' tedılmis oldui{una dair olan lıaberleri 

rtıı..ı nızı ara!'iında. bu suretle butün . •ı l"kl d olnıu .... ur • k a· 
a~a1a. k . . , · l ınt tt ar a ~ı · J.·;lt'i surPtte tek zib etme ·tf' ır. ~ı a ta J ı esmı~lerd ır. Bu. ;{ad.ar azım İnfiIAkların, bir mühimmat deposnn-

JS ı k mayn dokme amelıvcsıne şim- da ki ishalden ileri geldiği tahmin edil- E~ !' ~ı g""' •. .~ . ,ı~r ·ısti. laA eıı·ı letı,11 kadar asla tesadüf <'dilmediği söy- 1 ktedlr , ~ •'1 a 
b .. e ted· B·· ·· 'k i" ime · ~ ·,it :S ~r. uyuk Harbrle, Amerı a ıe Bu hadise, Almanyada son bir av i<.'in- T.'lf ıi 12 rHu~m:::i) - Bugün saat 
d ltıda l"'tta~va müşterehn Orkney a- le vukubu1an ücünrıi infla~ 1 adi!;". id·r. c ·, .. " itibarf'n şehir 5U baskınına uğ-
ll) n Norv('Ç kara sularına kadar, -~ -- k 

1 1 
11.or ı·,,,tı ıa· etmı·1: ha 

lı döknı ·· d ı. b k 1.. • • 1 n • . c::I) ·1 ;: arı sc ""' '" ... -tı . üşler ve c;imal denizi metha- f r ı n~a 1 ııar ~i~mesı .. ··ı 1 r v ik•lm st•r 
rtı ırnalini ı t 1 1 0 . k. ~ ı · • u es \'e ev e · 

a t tapa mı.ş ar ı zaman ı toplandı 1 S 'ı . h .. k ml:lrnda ı::uın :•n ir-
'ı !) arlasıııın vüs'ati 233 mil idi ve • 1.. 3rı 1 ~ .. ı . ~ı 

1 
!'- ular hal km 

tane ına" a··kü·ı ·· t.. ı Ba'"ta:rafı 1 inci savfada) ' metıevı umu 
.:n o mu,., u. ., 7"1!· am'l-ıarl n" dn h. um e 1 ~rek .t\Inııın gemilerine taarru z Dığer taraftan b r müddettenberi Pcı- . 

1
. 

'1d , .:ı0 j ,a,-fot<ı ~ebe>b.vE't verm• ır. 1 ı Llria, 12 <.A .. A.) - Hava nezaretinin ri te bul.unan Yakınşarktaki Fransız 
1,) ~ n hl f:ı l"·•ete •0t;ir"len vadım' 6ine gore, İngiliz bombardıman ı ıvvetlN ı umum kumand:ını gC'neral ı 
telerı· d.. k ·r · ı..-şın" do"nmu·c::- rıl •ri vık 1 n \'€' hı:ı aıa uğr·Y'1~l ev-

k un gece KatE>gat boğazında, Veygand te rar vaıı esı l)ü " 1 

,... Y'e b ı ·1 n bi .. ,., '· ~·imse!Prj kurtarm1c:::lar -'!'ı üyük Bcltte as1{er. erzak ve tür. 1 
., llını t 1 ı ·ı R rı r. S"' lflb·n ni" fu·il'a da bazı 1 aviata • 'il~ · a götür('n bir Alman vapur ka- Bu münasebetle başve n eyno grne- '! 1

1'\e ta 
1 

k h.'k" t" k r~1.,.b nldu(!ı, ta'hınin edame-kte olup. tııt arı-uz eylemişlerdir. . rale b ir telgraf çekere . u ume ın C'n- ~ 
..__ haı...- l -~' · d t kd' ·iı v'I ·e kadar bir kad·nl<J bir çocuğun ! ~~.. ver ere naz:ıran taarruza ugurı- di hakkında be81ı:Wği ltıma ve a ır 

y'ı>urı öldüg"ü teshil edilmiştir. ar arasında bulunan 8'>00 ton- hislerini bildinniftir. 

17.000 esnaf 
1stanbulda ne kadar esnaf oldu~unu bilmivoruz. Belediyenin kütükle • 

rinden bir yekıin çıkarmak kabildiı. Yalnız ı~tanbul beledivesinin on ay 
içinde on yedi bin esnafa ceza kestiğini öğrenivoruz. On ay içinde on yedJ 
bin esnaf be1ediye talimatnamelerine aykırı hareket etmişler, vııni şehir 
halkına çlirük. bozuk şeyler yedırn iye kalkımışlar. Bunlara kesilen ce1.a
nın yekunu da kırk ~ edi bin lira.. Belediyenin cvaridatı ga_yrı melhuza. 
faslı bu olacak. 

Cezaya çarpılan esnaf yekununun on yedi bini bu1ması şehrin sıhht b~n -
yesinde bir gavri tabiilik olduğunu gösterir. Arasıra çıkan perakt>nde lıste-
lerdcn öğreniyoruz ki bıı esnafın çoğu y~yecek maddeleri ~atanla~?ır. Su 
halde şehir halkının midP'li üzerindd" bır. esn~f . ve b~ledıyc mucadele6f 
devnm etmek tedir. Bıı mücacielecie belcdıve nıhaı zaferı kazan:ncıya kadar 
İstanbul un sıhhati tch 'ikedC'dir. On av içinde on yedi bin esnafın cezaya car
pılma"ı ise bu zaferin pek vakın olmı>-lığını gösteriyor. 

İkinci bir mesele bel<'divP bu rm vedi bin esnafa kestiği kırk bin llrarı 
tamaınile tahsil edemcmistir. ('ür>kü hududları pek J?eniş olan belediyenın 
me,·rud tahc::ilclarları bu para1arı tonlamağa k5.fi gelmivor. 

Cc7adan maksad cürmün tPkerrürüne mani olmaktır. Böyle tatbiki ıüriin· 
cemC'de kalan bir cezanın ne fazileti kalır. Belediye kesilen cezaların mlles
sir olmasını temin rt,,, -:Jikce memur1arla esnaf arasında nahoş bir 1Mbali
lik ba"lar ve cezanın hil·meti vücubu kalmaz. hiç olmazsa ceza kesilen 
esnafa bu ceza•n beleniv" vezne~ine vatırmadan san';tına devam müs~ades1 
veri memelidir ki cezadan beklenen ame1i ve kanunı favda elde edilsın. 

BelPdiye valnız ce7aları dc~il. muavven vergileri bile mu~tazam tahsil 
etmcd.~i için C'snaf da mü"kül vazivctC' düşüvor. Mesela plaka resmlnın 
aylarca birikmesi soiörkr0 tediye imkanını bırakmıyor. Bunlara esaslı bir 
ç~re bulmak lazundır sanırım. 
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( __ .___ ______ a~b __ e~rl ____ .--'J 
Otobüs t limatnamasi 
dun Ş hir M clisinde 

Belediye 
kongresine 

kooperatifinin senelik 
gazet ci er alınmadı ar 

kabul e ildi 
İst ~ bul Şehir Mec!isinln dünkü top

l ntısında belediye zabıtası talirnatnn-

İstanbul ~ı «ooperat1fl aylarduı • Dınaft~t bulumflt)'dı gene böyle mi ha- mesi görüşübnüştür. Dünkü ınüzakere-
ben beklenen nibaye~ din l'fl!Qt etmeoekti? ler esnasında §U esaslı maddeler kabul 
ta;ı:ıbDmlJUT. J!:lıııOıt etinin ful bu 8tlflller Jll!l'l!1z ve na~ız de~ _ edilmiştir: 
rmı tetkik etmek ı Maab mtt • dır. ~ cıeıın: Otobüs sahi-bleri hergün servise çıkan 
fer.ıiilerl O.'lcak <Uin t.eUıiklerini hitireb!tı:r..it, Dan guetecller dlfıY'l çıkanldıktaıı .ııonra otobüslerin plaka numaralarını ve bun-
umumi he~elL '1& IOAyf :ııık biı' l"llpoir t.evdl et.. kıo &Tede mika.kere cıttma.n raporu bi!raber. farı sevk ve idare ed f" J • • • 
)l1işlerdir. --1- ce töroen poirellm. en şo or erının ısım * ----'--.& Wanbul Beı.edly · memurlsn koopera • ve ehl~y tnamelerini tutacaklan muntn-

Kouıırc saat 17 de toplanaca.ktı. Fakat tiflnin 111 fi kongreai kımı.nns. tevfikan mft- uım bır deftere kaydetmcğe ve vazife
&aat 18 *' gelcfiil h~ henuz hiç bir hare_ feöUş tıln.fından ~ ed.l1en mezkfir yıla den çıkardıkları şoförleri 2.,t saat zarfın
k6t göze !JEl.rpmıyoreu. Belediye la!!anmsı a1d M...cra t raporunda fU esaslı maddeler da seyrüsefer idaresine bildirmeğe mec
salonunu dood n darlar sabll"8man_ bulu~malAadır: burdurlar. Otobüs işletenler, müstace ı 
flr.\~a ba~am~ludı. Bu wmad.a. Ticare~ Ve_ 1PS8 bıl:\nço.su üzerinde yapılan tetk,kler tamirlerde kullanılmak i in kr"k k' 
kUeU mıırah~ı Uımanla tktısad Işle.ri aonunda bflAn~onun lmkt'.ı:i ibtr bUlııço ol • e . . ç .1 0 : çe ıç, 
Müdürü 93.fvet ~1r ko~ oekllmiş, gizli giz- m~ı~ı anl~ıJmıştır. l726 Um 31 kuruş .ııati ~e, anahtar gıbı aletlerle k!fı mıktardu 
ll ko:ıuşuyo?i6rdı. AodQoll biri nihayet daya. Urla knpaooını g68teri~ olan 1938 he _ lüzumlu malzemeyi otobüs1erinde daima 
na.madı \ ' !" ayala hlka.mk: bntı; k!r de~ mtıbt f .şekil ve .suretler- bulundurmağa mecburdurlar. Otobüs-

- Sa.:ı.t 6 71 ~Jyor, Um .semtlerden ge_ Je yapılım" olıın m!lsttmal, sullidnre ve b ir !erde çalışanlar nümunesi Belediyece tes-

,, Nisan 13 

E E 
Sineması müdüriyeti 

•• 
Büyük Arzuyu Umumi Uzerine 
İMPERİO ARGENTİNA 'nın 

Rekor kıran şaheşeri 

AT 
Filmi Bir Hafta Daha Edecektir 

Yedi gOnde 80.000 kişi bu fılmi görmnştUr. 'fchaccnınnn sebebi meraklıların 
müteaddit defolar bu muazzam fılmi seyretnıelerınden ileri gelmektedir. 

ilave Olarak: Şarkın Ses Kraliçesi 

Ü M M O G ft. L S O M'ün 
En muhteşem filmi 

ıenAzler va:-dtır1 .bK1 on~ ~~~:. d~. nA kısım alacakların kimlerde w ne _m iktar ol_ bit edilecek i elbi~si giymeğe mecbur-
s.nın n e ne ... are u ..... ...,..ı..,. ret.Sı ve ""'- duklarının mlifl'edat fızerinde gost.erilme • durlar Ot bü · ı . 

ledJye 1tıv;ad İlleri Mtidtirli Safvet heye - me.sl gibi ~beblerle !0876 lira 48 kuruş açık · 0 5 ışleten er, servıse çıkar- ( Neşidei Emel) 
canla ll'J cevst::ı verdi: göstermektedir. Bu paranın 2135 lirası kn - ~adan en az günde bir defa dezenfektan 

ÜMİD ŞARKISI 
- Kooperattte ıı1d Wor konuşuyoruz. TL sn.ya ~k~lı: yatırıln.n panı.brdır. 2ıss lira eski hır rnahlt'.H ile arabalannı temizleme~e Türkçe Sözlü Arabca Şarkılı Film 
~t~~tlm~~o~~~~~k~"fmM~~~k~M~~ffdaima~mb~l~~rma~ m~u~~---•••••••••••••••••••••••••-~ 
nJn muknrlderatı tizertne luısbıluı.lde bulu - riıı üzerin.de görülmektedir. 9975 liralık kre- durlar. Kirli iş eibiselerile yolcu almak 
nuyonız. Sabırsıuıınmayınız. Neticeyi §im - r1den borr!ular heaM>ı ıaçlktır. Geri kalan yasaktır. 
d! rırnedece~tz.-. 8967 Ura ~8 kuruşa g'e}ince, bu miktar 1938 T 1' tn . _ 

K:>nuşrxa bitince Vclcruetın muraılıhıısı a... yılı 1cfnde ortaklara yapılruı mali kredller 8 ıma amenın muzakeresi esnasın-
yağa kalktı, fU ~b mütıaleayı serdetti: işinde kullanılması m1ltea:nil bulunan ordL da aza<ian avukat Sım F.nver söz almış, 

- Kooper.atlf hususi blr teşekküldi.lr. Ga_ nohırdan bir kısımlıannm aahte ola.ra~ tan. şu temennide bulunmuştur: 
r.etoollerln bulunması ~ru dcslldir. Salonu z1m edlmesi suretlle bn.ytlerden müessese he.. «Ayni semtler arasında işliycn ayrı 
t."'hıtye eWnler. ıteslm de alm.amnlarl o s:ı:b1nn almır.:ş ve !a'kat hiç btr hcsab:ı ltay- hatlardaki otobüsler yolcudan değişik 

Kongre ı te bu aö3le:rle başlamış oldu. Ga_ dolunrnamı,, olan eşya bedellerldlr. para alıyor. Beyazıddan F-mınönüne gi-
aetocller c~~rı çıktıla.r ve müzakerelere gi- 694 !ırn 28 kuruş terz.l A~ Ocvdctc mnt den yolculardan Fatih otobü 1 . 
rlşlldl. Jfıbundan fazla olamk açıktan v.erilmlş olan Be azıd otobil Ieri 

11 
s :rı . ayn. 

Bu satırJ:arı okurken kongre azaları gibi b:m"l:tr bedel :cfu. Borıolı>.r murahhas aza . Y • yrı flat uzerınden 
o:tuyucularımızın da ıba.yrete düştuklerlnl, Asım Stireyya ''e mü<lür B h:ı. tarnflnrmdan bılet kesıvor. Buna mevdan vermiyelim.> 
birçok cevnbsız kalan suallerle kar~ılaştık •

1 

ımz:ı edDmı, oldu uno. göre kayıdlann fnt1. Sım Em·erin her iki temenni.si reye 
la.rın. tahmin ediyoruz.. orr..sızlığından veya bir he.sa.b yanlışl~ın - konmuş, ekı:;eriyetle kabul edilmf.ştfr. Şe-
Gaw~cDer niçin dışa.n çlkanldılıı.r? dan mütevellid olması ihtimali gözönUnde bir Meclisi önümüzdeki Salı günü t k 

8 Bu"l.'.ı ır evv~lki kongrelerde neye böyle bulundurulan bu paranın Asnn Sureyya ve topla rı aC'akt e r r 
b!.r tı~lre ıtı.zum görülmemişti? Ort.ada Bah"'dnn mtiştere~en L"l.h.sll olunması l~ _ ır. ·------
.saklannınsı arzu edilen blrşey mJ vardı? zımdı?'. 

Actıb:ı ~elede e!k~n umumlyeye daha ! 873 llrn SO kuruş Ş hlr tiyııtrosu s:m'at _ 
büyllk re p:ırln.k gösterllmesi istenen bir <Dc\•amı 11 ind savf da) 

Askt!rllh i!}ler ·: Ticrret i l ri: 

Asl·e'"e çağrıla11lnr Birli' it"' i~ar~ b•yeti seçımı 
Kadıköv Askerlik Şubesitınen: 2 Nlsnn Teşkil edilen ihracat bırliklerinin esas 

14-0 cıinu celb lllnına ektir: Tople.nma gü. nizamnamelerinde yapılan son değişik
nn 19 Nisan 9t0 Cuma. günü olarak illn edı- lik üzerine birlikler yeni statülerine uy
len hiç Mlrerlik yapmamış 316_335 <dsh11} gun olarak idare heyeti seçmelerine baş.
dotamlu J~anna ve gümruk sınıfına men lamı•lardır nn· tift"k k "hr t-
IUb eratın ı.rtıma günu 25 Ni.sıı.n ~o Per _ "' . . ·. n • 1 ve )a~a 1 aca 
tembe günü olarak değiştlrlldlğlnden ftlbe_ çılar bırlığı umumı h:yetı 'I_ıcaret .Oda
mbe men1:t?h jan<.\amlQ. ve gilml'Ük sınıfına sında toplanarak yem heyetı seçmışler-
menaub er}Crtn ~z:kQr gönde ve s-aat 9 da dir. 
§ubede hazır bulunmn.1an ilA.n olunor. ·•••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••• 

Şubeye çağırılanlar ıST ANbULDA HEYECAN !.. 
Beşiıktnş Askerlik Şube.sinden: Muvaz11ıf. BEY t ZITT A 

lık hizmetıertnı yapmak üzere şimdiye ka _ 

dV se1kedl:!lne.mlş topçu sınıfmc:bı.n 816 flA 
835 dahil dO#umlu enLtm mürett.eb olduklan 
btrlltlarc sevlted.J.hnıek ttr.ere derhal şubeye 

müracaat.ıa.rı ve gclmtyenler ~ınd~ kanu-
n! oeza tate1k edll Cln olunur. 

Şubeya cavct 
Beyoğlu Yu!l .UUrtlc ubesinden: Şube_ 

.oıbde kuyıdlı w ~ı.dıı. sınıf ve rütbeleri 
:razılı s11bay~nn en k.ıa. bir :ıa.manda şu -
bemhe müracaaUarı iltm olunur. 
1st.ıhtMı utetmen Nurt oğlu ceaıettm 

(18332) 

Ölçme teğmen Ha.&O.ill oğlu Rahmi l•3158) 

* ErnlnönU Aslterttk Şubesinden: 

Y~ok plyadP e.st$ıen Cl 7162) sJcll nu_ 

mAl'alı E:nln oğlu 1814: doğumlu Eminin ıo_ 

sa bir nm1Uld.o. şubeyo gelmesi, ............................................... -.... ······-· 
Acı bir ölüm 

Eski Maraş Em
niyet müdürü mer • 
hum Nuri ÇinC' in 
kerunesi, Yo\ uz 
stajyer teğnıenln -
rinden Sedad Çi - .:ı 

nerin ablam, İs -
tan bul Emnıyet 

müdürlüğü üçilıı -

1 M B 
sinemaıında 

Mnttıış bir izdihıımla 

NELSON EDDY 
ıin 

devam edıyor. 
Biletinizi vaktinde nlı '17. 

2 • oi F.lm: 

1 

MiRNA LOY ve WiLLİAM 
POWER'in emsalsiı: bir Komedisi 

ÇiFTE NJI(A ! J 

KAHKAHAYA HÜCUM!. .. 
Bayılasıya gülmek için 

İatanbul 

..... , A-LE-0-AR-ı ve f MiLLi f 
slnemalanna akıyor. 

Dahi Komikler 

LOAEL-HARD .. 
nin 

Y ni ~<öm·~r ·n~kliye 
tar· f si h ~ z•rl .ndı 

TUZAK 
filmi ve ilAv •tE>n 

BAY TEKiN UÇAN 
ADAMLAR DiYARINDA 

FevknlA le hlr ıntıcc>ra r.Inıi 

/ 

Bugün SARAY Sinemasında 
2 B:iyük ve güzel film 

ALAN MARSHAL 
FLORENCE RICE 
tarafından yaratıla ı 

BEYAZ HEMŞİRE 
Framızca söı:lü Aşk ve 

gençlik filmi 
Seanslar : 1. 20 - 4.15 - 1.05 - ve 

9.50 de 

birden göreceksiniz • 

Umumi talep üzerine 
SHIRLEY TEMPLE'in en 

son ve en güzel filmi 

SOKAK KIZI 
da, küçük ve bDyüklerin mem• 
ouniyetini temin için programa 

ilaveten gösterilecektir. 
Seanslar: 12- 2.50- 5.45 - ve 8.35 

Bu~n ıaat 12. - ve 1.4!0 de tenzilatlı matineler. 

BUGÜN 

MELEK'te AŞK - MUSİKi - GÜZELLİK ve ESKİ 
SERENADLAR DİYARI ViY ANADA, 

ŞUBERT'in hayatından alınmış NEFİS BiR AŞK MACERASI 

SERENA.D 
Fr, nsıı filmi: Baş rollerde: Unutulm11z Viyana O peretlerinl yaratan 

LiLiAN HARVEY 
ve en meşhur Fransız artiıti LOUIS JOUVET Ayrıca: METRO 
JURNAL en son dünya ve harp havadisleri Bugün saat 1 ve 

2.30 da tenzilAtlı matineler. Biletleri evvelden aldırınız .,,,. .... .._ ... _________________________. 
Zaferine son ... Aınmetine hudut olmıyan... lhtişamile baş döndüren .•• 

Heyeoanlle kalpleri durduran 

C E C t L B. D E M 1 L 'in şaheseri 

A LAS EKSPRESi 
Fransızca 

Kahramanları: BARBARA STANWYCK - JOEL MAC 
CREA - AKiM TANNROF 

Kuhramanlık devrinin eşsiz destanı... Yiğıtlik tarihinin parlak efsanesi... 
Sinema tekniğinin en son merlıfilesi 

L A L E Sinemasında Bugün 
liave: En son dOnya lıtıberlerl Paramunt Jurnal 

Dikk&t: Bugnn sa11t 12,30 ve 2.80 da ucuz halk matineleri. Geceler için 
numaralı biletler evv ·iden tıldırılmnsı rica olunur. Telefon 48595 

Maarif Vekilliğinden: 
15/Ill/!}4() tarihli nöahamıtın 11 inci snyfasınıu 1-~ sütununda çıkan «Bfirokomer ,. 

.slynlD kitablnn hn:kkındeıkl ilAnm 1 inci maddesi uşnğıdnkl ~ekllde tadU ve 4 üncü mııd.. 
dedeki 2400 llı:ra 1800 Ura ola.ro.k t.o.shlh edılmtştır. 

Ma.ddt: 1 
::?259 s:ıyılı lı:anunun tatbikine dair olan talimatnameyi9 göre orta. ticaret okullarınJ11 

1 lncı, Jk~ct ve üçüncü aınınan Jçln Uç clldden n1üteşckkll ·bir cBürokonwrsfyah k1tab1 

ya&ılmnsı m&nba.kaya .konulmuştur. d!i51ıı t285h cil şube müd~rlil

ğiinde ilçüncll ıı -
nıf muameldt memuru İlhan Çinerin hemolresi, dördüncü fube pasaport me
murlarından Meserret Çiner, tutu'duJu 
mOhHk bir hastalıktan kurtulamıyarak 
pek genç Yllfta hayata gözlerini kapa -
mıştır. 

ZAFER 
D0N1tŞtt 

HEYECAN ve MERAKLA SEYREDECEGiNIZ BUGÜN 

i PEK 

Cenazesi bu.gün saat 11 de C~rrahpap 
hastane inden kaldınlarak Fatih camı -
sinde namazı kılındıktan sonra Edirne
kapıdaki ŞehltHğe defnedilecektir. Ke -
derdide aile ve ailesi kadar seven arka
daşlarına beyanı taziy~t ederiz. 

Ttirkçe Sözlil 
Filinin son ' i(ınü kalmıştır. 

Aynoa: 

ROSALiND RU.SSEL ve 
HOBERT MONTGOMERY 

nin kıtlpler titreten muazzam filmi 

YA'A ve SEV 

Sincuıaeında BÜYÜK BiR MACERA 
KAHKAHADAN KıRILACAK EGLENECEGINtz HARİKULADE KOMEDİLER ŞAH~SERI 

KRA.LiffE 
TÔRI< ÇE SÖZLÜ E L • 

N i N 
AS L A. 1 

Baş rollerde : DON AMEŞ · GLOR1A STÜV AR'l' ve taklitli komikler rolUnuo dayanılmaz komik sahneler yaratnn 

3 PALAVRACI SILAHŞÖRLER 
1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler ~·------------•-'..,. 
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Müttefi • 
erın e v 1 Hadiseler Karşısında 

el esi kara kuvvet er· yol ıyara 
me 

- Merak ettim, sen de oku. I - Birinciyi hiç kimsenin i§letmek js
Meraklı do~tum elindeki gazeteyi ma- tememesi henüz itmam edilmiş olmadı-

dım y r·dir ! et • ee z 
sama koydu. ğından mıydı? 

Elile gösterdiği havadisin serlevhasını - Bilmem, esasen bu yeni gazinonun 
okudum: ne olduğunu da doğru dllrilst _anlıyama .. 

- cTaksim bahçesi gazinosu.> dun ki! , ... ._.._. ... _ ............. ______ _ YAZAN ·---·-··----·····---·--- - Merak ettim.·· - Merak etmekte haklı ~inı değil 
• i . . me~~ e • ı e 

- Neyi merak ettin? .. Gazino yapıla- mi? 
lı aylar geçtiği halde, hfil işletilemedi-
ğini mi? - Olabilir . . . . " Son Posta ,, nın askeri muharriri - Hayır canım, sen hele hır oku, bu - Sana soracağım. . 

~--............ -.... ._....._·--·--·· .. ---··--------·· .. __ ... _._ ....... ....._. ..... _ ........... __ . gazino baı1ka gazino. - Demindenberi hep soruyorsun . 
ord Çörçilin nutkundan mütte

fiklerin yakında Norveçe asker 
Çıkaracakları anlaşı r.-;a da bu yol-
da henuz hıç bir ıı.... • oktur. Anlaşı-
lan İngılizler bunun ıç.ın Almanlarla Nor
v.eç sahıllerinde ve SkaJerakta gıriştik -
hkleri deniz ve hava muharebelerinin 
kat'i netıcelerine intizar ediyorlar ki as
kerle dolu olarak Şimal denizini geçecek 
olan muttcf..ik nakliye gem.ileri, denizden 
veya havadan hiç bir taarruz tehlikesine 
u_ğraınaksızın, Norveç.in cenub, batı veya 
Ul1al batısındaki limanına selametle va
rabılsınler ve taşıdıkları askerleri bura
da dökebilsinler. 

Fakat müttefikler, Norveçe kuvvet çı
karmak için yalnız Şimal denizinin su ve 
havalarındaki Alman tehlikesile karşılaş
nnş değı1 dirler, ayni zamanda Norveçin 
birer demiryolu mebdei olan hemen bü
tün limanları veya hiç olmazsa bu liman
laı-ın methnlleri 9 Nisan yıldırım hare -
.ketile Almanlar tarafından tutulmuş ve 
lllüdafaa haline konulmuştur. 
Alınanlardan istirdad edildikleri hakkın 

da bitaraf memleketlerde gazetecilik gay
l'etile çıkarılan haberler de bizzat Çörçll 
tarafınd. n dün yalanlandılar. Bunun gibi 
bir İngiliz deniz kuvvetinin Oslo fiyor
duna gırdiği ve oradaki Alınan kuvvet -
len kumandanına 12 saatlik bir ültima
tom verdiği hakkında çıkan kaynağı meç 
huı haberden de bir daha bahsedilmez 
olmuştur. 

Bu sabah radyoda dinlediğim bir ha
ber Bergendeki vaziyeti ve burasının ge
ri alındığı hakkında çıkan haberin ma
hlyetıni az çok aydınlatmıştır. Bu habere 
göre bizzat Bergen liman şehri Norveç -
?Ierde. fakat Bergen limanının medhal 
lStihkamlan A!manlarda imiş. 

Norvcçin şimal, batı sahillerinde, İn -
gilizıerfo asker çıkarmalarına müsaid ve 
lUıumıu olan yerler şüphe yok ki Trond
h im. Eoınsdall ve Bergendir. Cenubdn 
da bizzat ôslodur. Fakat Oslo henüz Al
man kuvvetleri elinde bulunduğundan ve 
burası Alman deniz kuvvetlerinin deği1-
Be bile, havi\ kuvvetlerinin doğrudan 
doğruya tehdidine maruz oldu~undan 
buraya müttefiklerin kuvvet çıkarma1an 
hidayette söz mevzuu olamaz. 

Narvik'e gelince, burasınııı ehemmi
Yeti demir madenleri ocaklarını havi bu-
1Uıunasıdır. Ayni zamanda bir demiryo
lu başıdır. Bu itibarla şimal Norveçin en 
elıeınıniyetli bir limanıdır. Fakat bu 
tnevkiin N orveçin cenub kısmile hiç bir 
!entir veya kara yolu irtibatı yoktur. 

Uradan ..giden demiryo1u Norveç top -
~~la:ı boyunca Osloya doğru değil, bilA
ıs bıraz şarka doğru gittikten sonra 1s;es toprağına girer ve sonra cenub do
~Ya bükülerek doğruca Butni körfezi -

~ın Şimal batısında Lulea limanına iner. 
u sebeble müttefiklerin buraya a!ker 

Çıkarınalannın sevkülce~ hiç bir kıy
~et ve tesiıi olmaz. Çünkü müttefiklor 
d tıraya h&kim olduktan sonra Trondhelm 

eki Alman kuvvetlerinin gerisine yilril· r ek burasının zaptına yardım edemez
r. 

Pukat 'I'rondheim, Eomsdall va Bergen 
:e'lkileri zaptolunabilirse müttefikler 
~l'tll~rdan Norveç kuvvetlerHe birlikte 

lo UZerine yaklaşan hareketlerde bulu
~abllirler. Bunun için müttefiklerin en 

1 Y de asker çıkamıalan muhtemel yer
di bu üç limandır. Fakat yukarıda de
h !Jl)ız gibi, bura'an Alman tşgalind" 
~l nchıklan için müttefikler buralara 
~ 

1 
ren asker çıkarmak mecburiyetinde 

a acaklardır. 
k Tahkim ve işgal edilmiş sahillere as

er Çıkarmak hu usunda nrllttefiklerin 
ç n harbde Ge1ibolu yanmadasında el

lar ett leli güzel tecrübeler vardır. On
'9k S. ddilbahirde evvelA bir eski vapuru 
lta rUnizln at~i altında sahile .Urerek 

01 raya oturtmuşlar ve somu bunu iskele 
~rak kullanmışlardı. Arıburnunda da, 
lt ıaklar doğrudan doğruya kayıklarla 

ıı.ra,; a 'yan~şlar ve atlamışlardı. F'a -

Bergende bir sokak 
kat müttefikler Gelibolu cebri çıkışları- burg veya dnha cenubdaki diğer İsveç li
nı emin bir denizde ve havadan hiç bir m.anlarına biıyük kuvvetler çıkararak 
tehdid ve tehlikeye maruz kalmadan yn- bunları O lodald Alınan kuvvetlcrinın 
pabilmiş1erdi. Norveçteki ahval ise, şim- imdadına İs\cç tapraklanndan koştura-
di az çok tersinedir. caklarını kabul etmek iktıza eder. 

_Topu topu bir gazino yapıldı. - Yıkmakta mahiriz deği~ mi? .. 
- Bilmem. - Oku, gittikçe merakım artıyor. 

Okudum: 
- cTaksun bahçesine bitışik olarak 

yapılmasına karar verilen sahne ile sa
lon ve müştC'mıHit nın inşaatı münakasa
ya çıkarılmıştır. Keşif bedeli 35.000 Hra
dır.> 

- Me,rak ettlın; bu tiyatro mu, gazına 
mu? 

- Serlevhasmda gazino yazılı. 
- Taksim gazinosu yapıldı bitti deni-

liyordu. Demek daha bitmemiş. 
- Bılmem ben de yapıldı, bitti bili

yordum. 
- Başka bir gazino daha mı yapıyor-

l ar? 
- Bilmem. 
- Bir tanesi aylardanberi kapalı du

ruyor, bir ikinciye ne lüzum vardı? 
- Belki bir ikinci gazino yapmıyorlar

dır da birincinin noksan kalan kısımla
rını itmam ediyorlardır. 

rı biliy 
Hatıra Levhası 

- Misalleri var: }<~önü meydanı, 
Taksim meydanı. 

- Öyle olsun. 
- Ya yapmakta? 

- Onda mahir değiliz mi diyecektin? 
- Hayır, onda da biraz meh::ıretimiı 

var diyeceğim. Me.selll Taksim guzınosu· 
nu yaptık. 

- Öyle o'.sun. 
- İkide bir gözümiln 8nilne, Kadı-

köydeki sebze hali geliyor. 
- Şımdi ben merak ettim. Gazinodan 

bahsederken halin ne münasebeti var? 
- Yaptıktan sonra yaptığımızın i 

yaramadığını görüp onu da yıkmı:ı.kta 

mahir olmıyalım da .. 
-! ! ! 1 
- Şu gazetedeki gazino havadfsıne 

bir türlü aklım ermedi vessclAm. 

rJ.11n11t ./Ju!it&1l 

Bununla beraber müttefiklerin, Al - Bu takdirde Norveçlilerin n:u nvemeti 

1 
Kanburlar Ulkesi 

İspanyada d ğer 
bütün memleket

i lcre ni betle daha 

manlnrmkinden birkaç kereler daha kuv- pek çabuk kınlır ve Norveç tamamı ,. 
1 

Birçok in.san -
\:etli deniz donanmalan ve en az Alman- Almanlann eline geçer. Ondan sonrn İn- larınl, gezd"kleri, 
larınkıne muadil hava filoları vardır. gilterenin tam (Bcrgen) e karşı dü n gördükleri yerler 
Bun1arın himayelerinde ve gecelerin ka• şimal deniz ve hava üsleri ile $imal de- de öteye beriye fazla kambur var-
ranlığında dediğimiz üç nokta dolayla - nizi münakalAtı Alman uçakları ve Al _ hatıra yazmak me dİr. Sierra Morena 
rına asker çıkararak müttefiklerin Nor - rakları vardır. Es- eyaletmin bazı 

man denizaltıları tarafından şimdikın -veçlilere kara kuvvetlerfle de yardım et- ki bir e eri gezerken onun bir tarafına köylerinde mev-
den bir misli daha fazla tehdid altına gir- k 

meleri ve Almanları Norveçi tamamile bir çizgi çızmek, bir imza atmak onlar cud ·am.burlar o-
miş olur. Onun için müttef"kleıin Norveç 1 zapttan meneylemeleri 18.zım gelmek - için bir zevktir. İngilterede bir belediye ra halkının yüzde yedisi.nl bulmaktadır. 

tedir. Aksi takdirde Norveçlilerin yalnız mC'.selesini yalnız deniz ve hava kuvv('t· bi11ıassn nsnn atikayı bu tarzdaki me - Jf. 
başlanna kalarak clt ilmelcrı' ve mem- lerme havale ederek işi sürüncemede bı- kl 1 d t t"k 

km 1 1 ı k d ra ı ar an sıyane ıçın,asarı a ı anın Yuvarlak ı"skamb'ller leketlerinin Almanlar tarafından tama- ra a an on an s an inavyada bir da-
h d'.. l dü ıt ı bulunduğu yerlere hatıra tabloları yap-

mil zapt ve istillı olunması kabil olur. a uze mez ve ze i emez müthiş bir 1874 senesinde 
kullanılan iskam
bil kağıdlarının 

tırmış ve şöyle ilanlar astırmıştır. 
Fnkat bu hususta başka bir cey daha mağllıbiyete uğrat,abilir. Bunu önliyecek 

'S l " ssi N cHatıra yazmaktan kendinizi alamı -
düşünülebilir: Müttefıkler Norveçe as- 0 an en mue r çare orveçliler~ yalnız 

ekserisi daire şek 'it+· {} ' ker çıkarıp beyhude tehlikelere ve za _ hava ve deniz filolarile değil, ayni za . ) orsanız yalnız bu levhaya yazmanızı ri-
d k ca ederiz.> linde idi. Bu iskambillerle oyun oyna -

mak çok gilç olduğu için az zamand.n knl-
yiata uğramaktan ~ faik donanma ve man a ara kuvv~tlerile de cesurane ve 
kuvvetli hava .f'ilolarile Skajerak dahil, cür'etk5.rane yardım etmektir. * 
bütün Norveç .wlannda ve havalarında Müttefikler, bu hususta ne kadar sc- Yarına bırakılacak eserler 
kat't bir hakimiyet tesisi ile iktifa ede • ri davranırlarsa o derece kolay muvnf -
bilirler. Çünktt, bu suretle Almanlar Da- fak olurlar ve ayni zamanda İsveçin <le, 
nimnrka üzerinden de ne Osloya ve ne Danimarka gibi, nihayet bir gün Alman
de diğer işgal ~ilm!J Norveç noktalan- lar tarafından yutulmasının önüne ancak 
na takviye kıt'aları, yiyecek ve mühim- bu suretle geçmiJ bulunurlar. Yoksn Al
mat sevkine imkô.n bulamıyacaklarından manya, Danimarka ile Norveçe hakim ol
tabiatilc zayıf olım Alman öncü milfre • duktan sonra, İsveç için ona tamamile tA
zeleri nihayet Norveç kıt'a ve çeteleri - bi ve muti bir hükumet menzilesinc düş
nin tazyiki altında ümidsiz kalarak tes- mek kalır: Narvik demir madenleri de 
lime mecbur olurlar. Evet böyle bir nıü- Şimal denizi yolile değil, yukarıda tarif 
IAhaza akla gefobilir. Fakat evvela müt- ettiğimiz. dem1ryo1He Butni körfezin:e 
tefiklerfn henüz denf%de kat'i bir zafer indirilerek Almanyaya naklolunabilir. 
kaza~dıklarını, yani A1man1 nrı denize çı- Bunun için müttefiklerin bugün veya 
kamaz bir hal~ getirdiklerini görmüvo- yann kara kuvvetlerini Norveçe çıkara
ruz. Saniyen, Almnnlann ne yapıp yapıp, caklannı ilmid etmekte haklıyız. 
hat~, muzta~ kalırlarsa, nihayet Gote- H. E. Erkilct 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti dün to 

Akıl hrlzıs3ıhha oemtyeti dUn saat 17 de Etibba Odasında toplanmıştır. Mck
tıeblerde akıl hıfzı.u:ıhhası hakkında Profesör Fahrettln Keıi:m, Dr. Hüseyin Ko-
nan, Dr. Nebahet tarafından tebli~ler yapılınıştıı:. Toplantıda liA. orta mcktob 
ve ilk m.ekteb muallimleri d• bulunmuolnrdır. 

1 

İlk insanlaıı, bu 
gün bize bıraktık
lan eserlerden ta-

dırıldı. 

* Şoson giyen koyunlar 
nıyoruz. Bugünü Cenubi Patagonyada koyunlar rü -
yann da hatırlat- . . tubet yilzün<ien hastalanmrokta ve te -.,,, 
mak istemekte en -, ~ lef olmakta idHer. Fakat bugün önU a-
lleri olanlar Ame- -: ••t& + <~ lınmış vaziyettedir. B<lenos Ayres'te 
rikalılardır. Memleketin birçok yerle - lbinl . 1 bi vi lAsttk 
rinde ibilhassa çok sonra gelecek nesil - ercesı yapJ an r ne :ZO • 
lere bırakacak surette bü.yük kayalar u • sonlar koY'..ınlan olanlar taraıfından sa
zerine şahsi)etlerin heykel'erini oydur - tın alınmakta ve hayvanların ayakla -
maktadırlar. rına giydirilmektedir. 
........................ __.. .. ._... ......... ____ ································································• 

Okuyucularınıa 

Cevablarım 
cKıymetli Teyzecliim> diye başlı~ 

yan makineyle yııxılmıf, ve okuyucu· 
mun dalgınlığından olacak imza at
mayı unuttu.ğuı mektuba cevab vere~ 

yim: 
- Siz birbirinizi seviyorsunuz, ev-

lenmek istiyorsunuz. Bunu kızın kar
deşine söylemek kadar basit n varY 
Doğrud n doğruya kendi söyler, eğer 
çekiniyorsa yazar. 

* Be) a ıddnn M. N. rümuzile mektub 
yaznn okuywıuınac 

Çocuğum. 

Bu senin bahset~n bir ~k d ı. 
bir hevesti. Bir çocukluk hevesi ve ni
tekim sen de bunun çocukluk hevesi 
olduğunu muterifsinl 

Hatırlaman .. işte .enin dil§11ncelerı .. 
nl bu işgal ediyor. Hatırladı4m za.ı 
man tahassdr htssed1yoıının. 

İnsanlar daima çocukluklarına alô 
hatıralara bağlıdırlar. Kendin dQşün .. 
meselA çocukluk zamanında oynadığın 
bir oyuncak, ne bileyim o zaman san 
hediye edilen bir ufak dikiş kutusu .• 
çocukken dinlediğin bir mllzlk parç::ısı 
sende tatlı hatıralar bırakmış olabi
lir .. aklına geldikçe hasretini duynrsın. 
Fakat bu hasret senin buglln o müzik 

parçasını dinlemek c n iki~ 

kutusunu tekrar elde et • m n, 
o ne kla tekrar oynamak istemen 
d ldlr. 

S nın, bahsettiğin de i tc bunlar gl
b d r. 

Bu.:,nün onu görs 
san na ne tesir y 
O zam n b a nnl 
kendin de leccksin. 

la konuş

bilJr misin T 
ın bclld 

Bu bahsi daha fazla d şünme, 
detin sana uzattığı eli reddetm . 

aaı-

Mei.ud olınanı dilerim. 
'l'EYZB 
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I ta/yan se / arethanesinde 

Adam ö d · r ekten suç 
balıkçının muhakemesi bitti 

hususi bir yemek daveti 
Balıkçı kendini müdafaa sırasında cinayet işlediği 

anlaşılarak 6 sene haps ! mahkum edildi 

Hakkı Paşanın teklif ettiği Maarif Nazırhğını nıçın kabul edemed:m? -
Abdürrahman Şaref Beye benim vasıtamla yapılan teklif ve bir emri vaki 

Balıkpazarında kendisinden haraç al
mak istiyen sabıkalı Muharremi öldüren 
balıkçı Şükrü Aytayın muhakemesi 2 n
ci Ağırcezada dün neticelenmiıtir. Yapı
lan uzun muhakeme sırasında şahidler 

dinlenm~. deliller toplanmış ve vak'anın 

Mutad olan gunlerden başka bir ~ün şı onun hizmetini terkederek başka b!r larla gelmişti. İki memleket arasındaki sureti cereyanı şöyle tesbit edilmiştir 
iiadrazam h ak ·ı Paşa erken bir saatte v_azifeyi terdh. etme~e münasıb, ve en ba- do.stane münasebetlerin sağlamlığından Ötcdenberi esnafı haraca kesmeği A
saı aya geıeı LK aogru.ca odanuı gmii. .liıra:l sıt zarafet kaıdelerıne muvafık nazarıle 

1 

ve sürekliliğinden 0 derece emin idi ki 0 det edinm~ olan maktul Muharrem, 
canı sıkkuı gorunu_yorau. Hemen_ kar .- bakamıyorum. taraftan ufukta hiç bir leke görmüyordu, vak'a günü Balıkpazarında balık satan 
şımda kanap ... j e oturur oturm<tl zıyaretı- Kemali sükun ile ve söy1enen şeyleri onunla beraber herkeste de avni kanaat Şükrünün yanına giderek, kendisine bir 
ı~ın sebeo.uı .wylcdi: - .size bır te~lif mu~if~ne düşünen bir adam halile din- ! vardı. Burada da sefaretler a;asında he- şişe rakı a1ınasını söylemiştir. Şükrü bu 
,apmaia gı::.uım. Her şeyden evvel fık- ledı. Bıraz susarak: - Öyle ise, bana bir le hükılmetle İtalya sefaretı arasında pc~< talebi kabul etmeyince aralarında şid
rıı~ız.ı aın,.,,.. ıs.ıyo~um. ~ıaarıf nezar~ti 1 fikir veriniz. Ben nezarete getirilecek ı:iyade dostluk bağları teessüs etmtşti. detli bir kavga zuhur etmiştir. Muhar
munhaldır ouı a)a oyle bır zat_seçmek 1s- 1 zatı bulıı\akta zorluk çekiyorum. Müta _ Hususile İstanbul sefaretini? son zaman- rem, üstüne hiicum ederek balıkcının ka
tıyorwn kı muarıf ~lerme agah olmakla lealarınızı doğru buluyorum. amma bun- larda getirilmiı: olan MaJ·or d Pi . fasına vurmuş, ŞükrU de eline geçirdiği 
be b 

. . . _ , es ancnes 
r~ e~. peı. ıaaı. olsun. B~un ıçın su.ı 1ar müşkülfttı ortadan kaldırmış olmu _ 0 derece itimad ihsas eden halis tavırlı ve balıkçı bıçağını Muharreme saplıyarak. 

duşundum, mdarıf nezaretını kabul eder yor. mesleğinin müsaadesi ni::,betinde aübali, öldürmüştür. 
mısınıı ... Bu muhavere başlar başlamaz ben sad- şahsan da tıknaz vücudile öy1e ınsanı Ağırceza mahkeme"i suçu sabit olan • ? 

Ben cevab vermeden evvel, alınacak razamın arzusuna tevafuk edecek adaını derhal cezbeden sevimli bir zat ·icli ki o- Şükrüyü hadisedeki ~ddetli tahrik se
ct:v~bın_ menfı o.acağmı . tahmin _ederek zihnimde arıyordum, ve bunu bulduğuma 1 nunla temas ilerledikçe resmi münase _ beblerini de na1.ara alar:k, ceza kanunu
teklıfırun aşaJ...,ını ekledı: - Sızın sa - kanaatle derhal cevab verdim: _ Sizjn betlerin sıkıcı kayıdlarından hiç birı his- nun 448 inci ve ~1 inci madde1erine göre, 
raydan aynııııanııı. tecvız etmem. Bunu ı istedilHniz adam hazırdır ve elbette ya- 1 sedilmezdı" liakkı Paşa "ad t R 6 sene müddetle hapse mahkum etmiştir. 
h~nkar da istemez, hükumet_ de ist~:n~z. pılaca~ işleri ·benden çok daha muvafık J sefaretind~n geldiği için İ~a~)~= esef~~: ÜnİVArsiteden 36 palto ça'an 
Lakın burada gorul~ck ışıerın en buyuk bir tarzda ve en büyük mikyasta muvaf- onun arasında teke'lüften. resmiyetten 
kı~ yoluna g_ırnu•tH': B~ndan sonra fakiyetle idare c~r. l ari bir münasebet hiısıl oldu. Bir gün ba- S( ht9 talebe tevk:f edi'di 
çızı~en yolda yurumek ka(ıdır. Öyl~ zan: - Kimdir? diye sorunca derhal söyle- na sefir telefon etti: - Bu akşam yeme- Talebe hüviyeti takınarı\k Üniversit.e-
~ecııyorum kı h~ ~-eza~etı, hem kitabetı dim: Abdürrahman Şeref Bey. ğine bana geliyor, yemekten sonra da ye giren ve muhtelif zamanlarda talebe
ıdare etmek mu~ndur . . B~radan ay - Birden bu isim onu tatmin etmiş gö - briç yapacağız. Siz de gelirseniz üç kişi lere aid 36 palto çalan Antakyalı Hüsnü 
rılmaksızın ~aarif nezaretın~ kab~ et - ründü: - Kabul eder mi? diye sordu - , olacağız. Başka kimse yok. dün adliyeye verilmiştir. 
mek yalnız bır saat meselasınden ıbaret O .ciheti bana bırakınız' dedim· ve bu Yemeğe memnunivetl" 'ı:t'rak d u " .Jd · ·1 ·k ı Su1tanab-k ı · · - . - ı~ ı e e- l'.ıuu eıumumı ı , '3'\lÇ uyu 

a ır. su.rct1e her iki taraf memnun, birbiri • ı rim, fakat ben briç oynıyaınam. rned 2 nci sulh ceza hAkiminin huzuruna 
O söylerken ben bu iki vazifenin !çti- mızden ay:ıldık. . . Cevab verdi: - Yerr.ekte bulununuz, çıkartmıştır. Hüsnü, mahkemedeki istic-

rnaı mümkün olup olamıyacağına dair Bu. tekl~.ften kımseve bahsetmedım, 1 kafidir. Yemekten sonra · gelecek olanlar vahı sırasında şunları söylemiştir: 
zihnimde muhakeme yürütüyordum, gör- hususıle hunkarın haber alması.~a r;ıev -ı var, onların arasında ~'bette briç oynı -1 _ Antakyadan tahsil yapmak üzere 
düm ki buna imkan yoktur. İmkan ol - dan bırakmadım. Hemen Abdurra ıman yanlar bulunacaktır: dedi. l fstanbula gelmiştim. 18 yaşındayım. Fil 
madıktan baska maarif nezaretinı dcruh- Sercf Bey· davet ed k d ı · d tm k . : d k d' d lA 

1 
.., ı ere sa razarn namı- Ve bu suretle sefir sadrazamla ben l }:ı;ıkika ÜnivPrsiteye girip, çıktım vı~ iiç 

k
e e __. • ıçm et· benl ım e d zımSgdre en ' na kendisine maarif nezaretini tc>klif et- , valnız üç kişi :-efarette' ak,um vemeüi11de talebenin p:ıltolan;1ı aldım. Fakat, :l6 ta-
uvv •• ve cesare ı u amıyor um a a- f B t k ·ht" tk• "d' H J ., J ., . · . ım. u za pe 1 ıya ar 1 1• avatını bulunduk. Sonradan tek tük, aene s~fa - ne pa1to ('aldığım asılsızdır. 

zanu kırmadan bu teklıfteu vaz&eçmesıne hırstan . tulü emelrien az.a'le ~""ir'llPne • ., • . -
1 lm l d 

... _ ok ald b 
1 
ret erkanından gelenler olunca ben ya- Bakım, <:orguyu muteakıb suçluyu tev-

ça ışı a ıy ı. ~ ç ş.u me e ceva I o derece alı kın idi ki , ılvAn aza1!ihrn in-

1 
\'aş"a .1. d. ' k'f t · tı'r 

d
. 'S , sı ın ım. ı c mış . 

ver ım: I zımam etmek suretile bir nezaret sandal- • . 
Maarif jc:i ~mleketin en zor mese . . . 1 t k h h . b. d . . 1 Bu hususı mahıyette ve h~r türlü me - B'ır n.,,şrı'yat davası 

- r - - 1 yesını ışga c me er angı ır a um ıç•n . . . . 
lelerinden biridir Tahsil çağına girmış k 'b 1' b' . l k' b b k rasımden azade davete sebeb ne ıdı? Bu· 1 d' 

mekte olan bu dava dün neticelenmiştir. 
Mahkeme, suçu sabit olan İhsan Or

honu matbuat kanununun 27 inci madde
si delaletile ceza kanununun 482 incl 
n.clddesine göre 4 ay 20 gün müddetle 
hap~e, 77 lira ağır para cezasına mahküm 
etmiştir. 

Ancak, eski mahkumiyeti bulunmadı
ğından cezası tecil edilmiştir. 

Sahte bono yapan teşkilAtın 
şefi dun adliyece tevkif edildi 
Sahte mübadil bonolan yapan tcşkUl

tın şefi Nihadın, Ankarada yakalanarak 
İstanbula getirildiğini yazmıştık. 

Suçlu dün müddeiumumiHğe teslim e
dilerek, 4 üncü sorgu hı1kimi tarafından 
isticvab edildikten sonra tevkif edilmir 
tir. 

DUn 70 kişi demir 
beyannamesi verdi 

Ellerinde demir stokları bulunanların 
beyanname vermeleri hakkındaki karar
namenin neşri üzerine dün Mıntaka Ti
caret Müdürlüğüne birçok milracaatlar 
vaki olmuştur. 

Müracaat edenlerin bazıları evlerinde
ki parmaklık veya eskiden kalmış demir 
hurdaları hakkında da beyanname ver
mek lflZlm gelip gelmediğini sormuşlar 

ve bu gibilere kararname htikümlerJ 
hakkında izahat verilmiştir. 

Dün beyanname veren ve ellerinde 
stok bu1unanların sayısı ancak 70 i bul
muştur. Bugün bu müracaatların daha 
fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

1'v1mtaka Ticaret Müdilrlüğü beyanna· 
me1eri hazırlamış ve istiyenlere vererek 
taleb ettikleri malUmatı da <l'N.'ltmak il-
zere bu i e bir memur tavzif etmiştir. 

K anrnamenin bir fıkrası 
şu şeki de olacak . pe cazı e ı ır ış oma a era er. tc - mahkO:nivetle netice en ı 

çocukları ilk yıllarından alarak merha- 1 lifı' kabul ebnek lçı"n cok du·· "U .. ndu··. Bin nu o zaman hiç düşünmemiştim. Ancak 
d k 

Dün neşredilen demir stoklarının bil-
le merha!e son tahsil devresine kadar gö- dereden su getirerek kendisini iknaa ça- sonra an vu uat tevali edince :.mhur e- Genç'ik gazetesinde Afrodit davası 
tü k b l ht 1

. - 1 den hiç beklen?Tl€miş hadise ile bu davet karikatür dirilme:i~i amir kararnamenin 14 üncll 
nne ve u uzun yo un mu e u mer- lıştım ve oldukça uzun süren bir rnüba- . .. münasebetile neşredilen bir h ' maddesının (A) fırkası Ankaradan İs-

h 1 ı · · k l d · J • • arasında hır munasebet bulunmuı: olaca- dd • H'k t o t n a e erıru aşar en nere er e tamıre mu ı- hasadan sonra nihavet muvafakat •nı tP- ~ .. .. . :s mü eiumumı ı me na ı şa sını ı ıanbula bildirilirken noksan verilmfcıtir. 
t a:k t kt ı l t b·t t . . gına hukum verdım. hk' d' · h ' . tt ·· " lmu"ş "e mnz ~ ~ç s a no a ar var.sa .o~ arı es ı .e - mın ettım; fakat ne olur ne olmaz, belki . . . • ta. ır e ıcı .ma ı~ e . e g~nı ~ ... ~ ~ -, Bu fıkra şu şekilde olacaktır: 
tıkten sonra ıslahı çaresını bulmak la - ak«=ine bir cereyan takib edecek bir mu-1 Yemek esnasında h1ç hır sıyası rnese- kur gazetenın yazı ışlerı muduru thsan 6 8 10 15 20 ·ı· t kutrunu l d ı.... hs d -

1 
· . c , , , ve mı ıme re 

zımdır. Bu esasın etrafında devran eden hakeme üzerine rlicu c:>der ınülahazasile e en ""1 c 1 medı. Sefır ne sadrazam - Orhon hakkında dava ar>ılmıştır. l\s1iye h · 
d b b 

, aız ... > 

türlü düşünü!ecek cihetler de var. Bun- onu bir emrivaki karşısında bulundur- an, ne ma eyn aşkatib inden ahvali 4 üncü ceza mahkemesinde rüyet edil- Alakadarların buna göre hareketleri 
ları kavramak, ıslahata kalkmak, yahud mak istedim. Hemen telefonla Hakkı Pa- istiknah mahiyetinde sayılabilecek bir 1 - icab etmektedir. 
her şeyi bulunduğu yerdli? bırakmak var.

1 
şayı buldum ve: _ Abdürrahman Şeref şeyler de so:madı. Sadrazamı davet eder- du. Böyle olmayınca bunun başka ne ------------

Bu ikinci şekilde karar verilecek olursa Bey yanımdadır. Hakkında gösterdiğiniz j ken onun hukumet refiklerinden bir ıki- manası olabilirdi? Vilayette: 
onu herkes yapabilir. Birinci surette ise 1 itimada teşekkür ediyor, ve teklif sizin sini beraber bulundurmaktansa mabeyn İtiraf ederim ki o zaman bu noktada 
nazır olacak adamın bütün faaliyet ve di- tarafınızdan vukua geldiği için kabul c- 1 başkatibini davet etmiş 01masına bir ma- tevakkuf etmedim ''e muhtelif faraziyyat 
rayet kabiliyetlerini ancak bu işe hasret- diyor; dedim. bu suretle ben kurtulmuş l na verilebilirdi, eğer müsahabe ahvali yürütmedim. Sonradan karar vcr.dim_ ki 
mesi lazımdır. Bu takdirde sarayla ne - oldum, fakat bu teklifin bir sene kadar 1 yoklamak maksadına müpteni olsaydı. yaklaşan bir hadiseden evvel sefır hil -
zareti telif bana mümkün görünmüyor. sonra bir zeyli oldu ki onu ileride hikaye 1 bunun hakkında da herhangi bir suretle kfunete ,.e saraya hususi mahiyette. bir 
Sarayı feda etmeğe gelince: Bunu kendi edeceğim. 'ı sefir tarafından bir deneme yapılsaydı, cemilenin peşin teminatını vermek ıste-
nefsime ald olan rüy~t tarafından caiz l * bir taraftan hükumeti. diğer taraftan da miş olacak. 
görmek mümkün olsa bile hllnkAra kar- Hakkı Paşa 1talyadan pek iyi intib'.l - sarayı anlamak istiyor diye farzolunur- Halid liya Uşak!tgil 

İllht bir rahmet, alnına bir Tanrı eli l «Son Posfo»ntn Mfehi tef'rika!'1: 21 

d~u~~~~h~tnıı e~~ym~;I r~~~----------~~-------------------~--~b~ 
ve bu dakıkada onu, böyle, çehresi ra - ı • R N 
hatlaşmış ve bakışı sakinleşmiş halde kim R (! 1/ A ı N R N M A y 
iÖrse, bu korkunç ruhun halasına kavuş- .... n 
muş olduğunu anlardı. l E R M E E E N • 

Beşeri ıztırab, onda, muhteşem surette A D A M T C O O • 
hikmete tebeddül ediyordu. uıvi çocuk HA L'ı T l=A H Q 'ı O ZAN SOY a 
için, dünyevi s .. .ıdetten çekilip a 'ınan kü
çük samimi kız için ağlamak mı? lş~e 

doğrusu, onun hem kendısinı, hem iere-

1 

karatları çağırmakta idiler. Hepsi aşağı 1 halde bulunduğu koltuğu gösıı:riyordu. 
finı tezlil edecek bir hareke: ol~r bu! yukarı sarhoş, birbirlerinin kollarına yı- Akla gelmedik _şeyler icad eden zisa-

Milletler, cümhurun menıaatı ufuru- ğılm~1 ar, kafalarına pırıl pırıl pullu ka- fet sahibinin gene eğlenceli kocaman bir 
na kendilerini feda eden vatan azizeleri, ğıddan boneler geçirerek gülünç bir şe- I mizanseni var zannederek, yavaş yavaş 
kurban ~yınleri esnasında dua eden 

1 
kil almışlardı. Üstelik, ihtiyarlamış ço- yaklaşıp, ayaküstü baktılar. 

iman mazlumları, müstebıdlerin darağaç- l cuklar gibi keyiflenmiş, yüzlerine kan - Bu ne demek? .. Uyuyor mu? .. Ne 
!arına nezredi1en manevi davalar kahra- çıkmış, çirkinin çirkini olmuştular. olmuş kıza? .. 
manları için ağlıyorlar mıydı? Si.gara salonunun kapısı açıldığım eö- Baron, sadece: 

Vahşi Holtındalı, Sentıı için ağlıyor rünce üstadlarını muzafferane bir ka _ - Ölmüş. 
Iar mıydı ve en tesirli akideler kudretle- bulle karşılamak istediler. Fakat daha o- Dedi. 
rini daima ölümün kudsiliğinden çıkar - ntın mam;arasını, salonun eşiğinde mey- Ölmüş mü? Rozelin ölmüş mil? Peki 
mamışlar mı idi? dana çıkışındaki tarzı, kapının iki ka - niçin, ve ne suretle? Buna nasıl inanı -

Petrof tekrar ayağa kalktığı zaman, nadını merasimle açışındaki muhteşem lır? onun böyle ansızın ölmesine? .. tam 
denebilirdi ki yerde, kuru bir post gibi, 
Mavi Sakalın zarfını bırakmıştı. Bir a _ ve tatlı hali, gürültülerini bastırmak için bu neş'ell, mes'ud, kutlulandığı saatte? .. 
ziz yüzüne malikti. elile onlara yaptığı işareti, büyümüş o- Oskar, doktor, acele yaklaştı, onun göz 

Rozelin ölmüştü: Denebilirdi ki, İsa • lan bütün şahsında parlıyan hAkim iyi- kapağını kaldırdı, bileğini yokladı, kal -
nın dirilttiği Lazar gibi, gilndilziln haki- liği görür görmez kısa kestiler. Kendi - bini dinledi, hAld ılıktı ve hakikaten can-

katine yeniden doğmuştu. !erine ını:dı. 
Ölü maymunu kilçilk odaya çekti ve - Dostlarım, bu akşam büyük bir hA- Derin bir ~kınlık hepsini kavradı. Bu 

yemek salonunun kapı.o;ına doğru yürüdil. dlse oldu ... Bakınır:! rlyafet evinde, fShidJrlz, sebebsiz, gürUL-
Davetliler hAIA sofrada id\'er ve müt- Dediği raman hiç biri sesini tanıya - tnsnz, bu kadar garib ıurette ant btr IS-

hiş gürültü ediyorlardı. Tabakların ils - madı. H1m ... 
tünde ayyaşça tempolar tutarak p.rkı na- Onlara, U..tünde Roalin'ln uyur bir Hiç 41lztlra'b çekmiyor, görünen Pet -

Yazan: Jorj Delaki 

rora acayib bir delışetle baktılar. Onun 
ölüye yaklaştığını, kendi elile bu çiçek 
gözleri, bu sevimli ağzı kapadığını. bu 
iki zayıf eli göğsünde çaprazladığını gör
düler. 

Bu işi görünüşte hiç ıztırab, hiç tees -
sür duymadan, hiç inleyip sızlamadan 

yaptığını gördüler. 
- İkimiz konuşuyorduk; bu kadehi 

içti. .. ve işte artık yaşamıyor. 
Bu sözleri müşfik bir tatlılıkla, sanki 

i§tirak etmeden sadece müşahede eden 
JAkayd bir papas gibi söylüyordu. Beri
kilerse, bu manzara kar~ısında sarhoş -
Iuklanndan ayılmışlar, dikkatli ve me -
yus, sükôtu muhafaza ediyorlardı. O za
man baron onlara şunu dedi: 

- Kendi.-rlni şeref odasına taşıyacağız. 
Sc1nra iki elini uzatıp onu bizzat kal -

dırd1. Ne hatif bir yüktü! Kral Lir'in za
yıf avuçlan içinde Kordelia'nin cese -
dinden bile ağır değildi. 

Önünde kapılan açtılar ve artık aca-

Valinin tt:ftiıleri 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. 

Lutfi Kırdar dün Şişlideki çocuk hasta· 
nesini gezm~, sertabibden hastanenin 
faaliyeti etrafında tzahat almış, icab ... 
den direktifleri vermiştir. ... 
ib kafile, mükellef salonlar, şahane ga
leriler, sükun halindeki manzaralar ara
sından geçmeğe başladı. 

Onu böylece götürüp muhteşem ya -
tağa yatırdı. Zayıf göğsi1n üstüne bir sa· 
lib konuıdu, yassı küçük bir şey haline 
gelen bu vücudün etrafında matem mull11' 

ları yakıldı. Ölüm yatağına, ?nun nazik

liğini temsil eden ve ayni suretle nıuhte· 
lif zamanlarda ona hem hayatını. hem 6-
lümünil kazandırmış olan sıra sıra me • 
nekşeJcr bırakıldı. 

Her şey hazırlandığı ve diz çökmi1f 
kadınlar haç işareti yaptıkları zamar>r 
Petrof: 

- Haydi gidin, dostlarım, dedi. BeJl 
yalnızca beklerim. 

On1ar gidince, artık ne diyeceğini ..,, 
ne düşüneceğini bilemiyen baron, onll 
daha iyi seyretmek için yüzünü elleri :ı· 

rasına alarak, dirseklerini küçük ö1ü ı.ı· 
zın yatağına dayadı. 

Ve tekrar yolunu bulmuş olan adanıı11 

evine huzur indi. 

* 
Pariste küçük madam baronun öldiiğil 

duyulunca. kibar sosyr?te baron:ı acıd;~ 
LAboratuarda tahlil olunan şampaııra ş 
şesi ve komiser tarafından yapılan ısttrı• 
tak meselesi etrafında şuyu bu1an tafsil4' 
ta alAka gösterildi. 

(Arkası ııu-r) 
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HiKAYE: 

Bay Saferi 
1 ay Saferin pantalonu eskimişti. Ken

cline yeni bir ıpantalon almak istiyordu. 

Bir gün bunun için sokağa çıktı. Hazı~ 
•lbiseci mağaza'annın camekanları ö -

hünde uaun dakikalar durdu. Nihayet bir 

tanesinde rengi ve biçimi hoşuna giden 

bir pantalon gördü. Hemen dı.ikkana gir

di. Pantalonu o kadar heğenmişti ki. pro

•a bile etmeden pazarıııa girişti. Para -
ları saydı. Pantalon paketini koltuğunun 
altına sdı:qtırdı. Mağazadan çıktı. 

Evine döner dönmez ılk işi pantalonu 

liYmek oldu. fakat pantalonu gıyer giy
lrlez yaptıtı hatayı anlamıştı. Pantalon 

ona çok uzundu. Paçasını en azdan altı 

Yedi ~andın kısaltmak icab ediyordu. 

ltırısını ,atırdı. Yeni aldığı pantalonun 

~aaını k.ıı&al~ ~yledi. O sırada 

karı.sının 9C)k 1rf vardı: 
- Şi.mdı tmktnı 70k, dedi, i~im var. 

l>urwn if1m olmadıjı saman kısaltırım. 

Bay Saferin Ctl· ,,.~-=----, 
aı ınkılmlfb · 

- Ben fimdi 18-
tiyorum. 

DiyereJt, panta
lorı elinde odadan 
~ktı, kıs kardeP
bin oduına fireli 
O sırada b k~ 
~ sokala çıkma
la hazırlanmJftı: 

- &kafa çıkmadan fU pantalonumun 
Paçasını altı yedi aanthn kısaltır mısın? 

- İrnkln yok fhndi aokata çıkacağım. 
0eld1ifın 81UD. 

- Ben fi.mdi iltiyonun., 

pantalonu 

- Kocam panta'onunu kısaltmamı is
temişti. Şunu kısaltayım. 

Diye düşünerek kocasının odasına gir

di. Pantalon masanın üzerinde duruyor
du. Beş altı santim kısalttı, dikti, gene o
raya bıraktı . 

Bay Saferin kız kardeşi sokaktan dön
müştü. 

- Ağabeyin pantalonunu da kısalta -

yım, diyerek Bay 

Saferin 

girdi. 

odasına 

Pantalonu 

altı santim de o kı

salttı. 

Bay SaCcrin kı-

zının 

çabuk 

di. 

arkadaşları 

gitmişler· 

Arkadaşlar. 

gider gitmez o 
da babasının odasına koştu. l'&ntalonu al

tı santim de o kısalttı. 
Bay Safer eve dönmüştü. Odasına çık-

tı. Pantalonu giydi. Pantalon o kadar kı

salmıştı ki, paçaları Bay Saferin diz ka-
Pantalon elinde kıs kardeşinin oda • pa:darmdan yukarı idi. 

•rıdan plnnca lmmı ,erdtl. ** - Aman kızım, 1ıe11 ıu pantalonu al 

ta Paçe.luuu altı )"9dl aantim kısalt. 
- ftmdi yapamam baba, arkada§lan • 

._ bekliJOl'Ulll, .anra. 

- Be• flmdf istiJOrum. 
Bay Saferin canı aıkılmııtı. Kendf o • 

-.,ırıa girdi. Pantalonun paçalarını ma -

~la kMt "• IOm'a dikti, pantalon kı -
lllınıttı. 

O sırada bir ifl old\llWıu, bir saat için 
lokata çakmHı lcab 4'tt!lfni hatırladı. 
Qeç te k.abmftı. 

Pantalonu maaanm. iizıtrinde bırakıp 
~çıkb. 

ltarı.ı lflbi Mt.lrmlfd. 
latanbtıl ıU iincii illr melıteb tal.be

•inJen bir grup 

SON POSTA 

( Okuyucularımızın şiirleri ) 
ilk okula elveda 

Beı Nnelilr yuvamdan, 
Sen uçurdun lrucaiından. 

Çal11malı ileri, 
ilerlemek emeli. 

Çalıı, çallf, yıllardan, 
Geç lıaranlık yollardan. 

Güçlük çekmeu:n çalıı, 
Durma çalıpnıya alıf .. 

İst: Necdet Enez 

* Güzel daaıar 
Güul dağlar bürünmüt zümrüd 

gibi bir tüle, 
Ovalarda çiçelrler benziyor pembe 

•üle. 
Uzaklardan geliyor baı lıaval 

•ealeri, 
Tepelerden esiyor rii:zgtirın ne • 

/esleri. 

Kııın yalnız lıalınca bu güzel ulu 
dağlar, 

Baıı usı:z pınarlar çailayaralı hep 
oilar. 

Yas •elince dağlarda yeni bir ha
yat yaıar, 

Kim•• lıalmaz evlerde gönüller 
lrıra tafQr . 

Sabahattin Giray 

Yeni bilmecemiz 
Ben dört heceli bir kelirneyi.m. 

Dört hecem birden çokluğa dela
let eder. Sondan iki hecem suda 
yaşar, karada ölür. 

Birin<:i ile uçüncü hecem nazık 
olmıyan insandır. 

Birinci, üçüncü ve dördüncü he
cem cnezaketsızlik .. manasına ge
lir. Bilin bakayım, dört hecem bir
den ben neyim! 

Bilmeceyi halledenler, gazete -
den bilmece kısmını kesip hallile 
birlikte bize göndersin'cr. Doğru 
bilenlerden bir kişiye maroken 
kaplı, fevkalade kağıdlı büyük bir 
batıra defteri, bir kişiye gene ma
roken kaplı ve fevkalade kağıdlı 

muhtıra defteri, bir kişiye bir Şır

ley albümü, bır kişiye altı kişıHk 

elifi peçetelik ve diğer elli kişiye 
de ayn ayrı güzel ve kıymetli he -
diyeler vereceğiz. 

Bilmeceye cevab verme müddeti 
on be§ gündür. Bilmece cevabını 

bize gönderdiğiniz zarfın üzerine 
cBilrnece> kelimesini ve bilmece -

~ nin gazetede çıktığı tarihi yazınız. 

~ 

Savfa 1 

Yddızın tırnakları 

Yıldız teyıesinin evin
de misafirdi. O alqam 

teyze.tinin misafirleri ge

lecek, birlikte yenwk yi

yeceklerdi. 

- .Misafirler geldik -

leri zaman benim tırnak

larımı .görüp bayılacak -

lar. 
Diyordu. 

YıJchz teyzesinin tır -
nak boyasını tuvalet ma-

sasının üstünde bulm~ 
tu. 

- Tırnaklarımı boya • 

nm, dedi. 

Bir ayak sesi duydu. 

Teyze8i ıeliyordu. 

Oturdu. Bir zaman uğ
raştıktan sonra tırnakla· 

nnı boyamıştı. 

Artık çok sevinıyordu. 

Dl ye düşündü ve he • 

men iki peçete yakalayıp 

- Teyzem görürae bel- ellerini sardı. 

ki tımaklarııru aildiriJ" 

Teyzesi Yıldızı elleri bağlı görünce - Vah vah .. ne aksi oldu. 
p.şırdı: 

- Ellerine ne oldu Yıldız? 

Yıldız cevab verdi: 

- Şey teyze, bıçakla kestim. 

- Sen hemen annenin evine git, o 

bunun ilacını bilir, çabuk iyi eder. 

Yıldız, teyzesinin evinde daha fazla 

kalamadı. 

- Ya teyze zarar yok amma akşama 

kadar ieçer. 

- Olmaz, olmaz dikkat etmek lA -
zım. Annen de merak edecek. 

Müteessir bir ht. de evıne döndü: 

Kendi kendine: 
- Ne dedim de tırnaklanmı boya -

dım, ne dedim de yalan söyledim, di • 

yordu. ........................... ········· ..................................................................... -··---------···········-· .......................................... . 

.. "'*2 

. --
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Son l"r....,_ ... s., i(EU MEN N Sovyetl~ göre 
vazıJet E &=> TJ~ A. J~ 1 ~- ı tlld llQIMla) <• ...... 1 lıMl •Jfa•> ı Norveç kralı ile prens Olaf w ~ 

1-ıııCSJ ~ AJmaıı bt'.ı.n D•nlnwr~ bu vatfak olmwmıwttr. ldl Nyveqpundda yemek yeınebeler 1-
Ynma: ım.. ArH memleketle lsveç arasma.1d bolUlan Nanik.deld Alman lllbrlel1nln 4• kıelı Alman tay,-.relm hücum ederek ao 

arveçlilerln mukavemeti şiddedendl 

Buğday kralının kıZI 
-.. Narveçin -bqhca Jimlm1armı .i,pl & ~~lalan kesilnıiftlr. Karada mil- bomba atmıflar w mevkii :nitraly6z atı.
tiler. Hactiwt mnnz .kat! mmıtııd neti- hiım bir Norveç lm"'9t.1. Almanların ti altına almıflardır. Her üçü de kaçma
celerine varmış değildir. Bu zamana biltiln harekAtını tarusud etmekte - fa teşeb'blls etmiıler iae de bindikleri o-

uhta 
dir tomobil biraz aoııra Alınan bombardı· 

m çtır. Fakat Avnrpada buaule gelen · 
Ayni otGnobil orı dakika 90lll"a Ta- ~ySe kolay kolay bifedilepek bir ıeye yeni vaziyet timdiden bir takım istintaç- Narvik ltmanında batmış olan lngi- man tayyarelerinin htkumuna uğramıt 

nbya• yokuşundan ~tl• iniyurc!u. Ve benz_emf~·· . . ]ara mevzu teşkil edebilir. Hiç §iiıphe liz •Hardy.• dtstroyerlnin ~rtulan mü olduğundan ormana iltica m.ecburlyetın-
blr saat sonra (Hakikat) gazetesi ser- Dıye soylendi. Yılmaz. bu kanaatın- yok. ki, Almanya, Danimarka ve Norveç- rettebalı <la Norveçlilere iltihak etmiş.- de kalmışlar. Kral ile preru ve başvekil. 
muharririnin telefonu çaldı: de pek de ha:ksrz de,i:ildi. Çünkü öl - te vaziyetini tahkhn etmek .Qll'.etlle, müt- tir. NarvJk deniz muharebesi esnasın- neticede salimen Nyvergsunda dörım<1f-

- Sen misin Cahid? Ben Ytlmaz. dürülen kadın. ~anın üzerine tit - tefiklerin, kendisini arkadan vurma1an- da ·batan Alman distroyerlerintn hç ta- !erdir. 
Wün malUınat elimde... ~diği ıOeynelınilel bi.r artistti. Onun na mlnl olmuş, sevkulceyş! ve ikwadl ne olduğu ve diğer ftdl!tnin de mtıhim Noneç Nazileri 

- Kadını kim öldürmüş? f&hsiyeti ciınayete büsbütün enteresan mevzilerini temelinden dtıze1tmiı ve surette hasara uı'tadı#ı anlaşılmakt~ Goteborg, 12 (A.A.) - Havas ajansının 
- Bu. henüz bir muamma haltndP.. bir mahiyet veriJOl'du· Senihanm bir Frama :ile İngllterenin harb mevzilerini, dır. muhabiri bildiriyor: 

Polis müfettişi Haşmetle kıoınUftl.Uil· hicnetçi kadın ~ adi bir hırsız ta - ayni tedbir1erle yılı:mıftır. Norveç tebllil Alman ve Norveç kıt'alan arasında 
Müphem bazı .§eyler söylüyor. Anla - rafınWın öldürülmesi d~ünülernezdi. arvikt Trancijehim, Bersentn, .JutJa.n • Londra 12 ( A.A.) - Norveç başlru- muharebe devam etmektedir. N-Or"Y9f 
daln kı <>henüz ibir şey keşfetmle de - Jul.ide gıbi çok nazlı büyütülmüş bır dın n 1sveçle Danım..rta .arumda.t.ı bo~az- 1mandanlıi!mm Stdkholm radyosu tan- Nazi hüktlınetine mensub 2000 k1fi mUı-
iil· )'alnı2. o. birisinden şüpheleniyor. lstanbul .kızı da sebeb ne olursa olswı = :=;;:a : ~Şimal .. denizin. fmdan neşredilen tebliği: harebelere iştirak etmektedir~ 

- Kimden? bir bıçakla arkadaşıau öldüremezdi. Alman mtuıelllb =t.ı~etifiı~~:r. Almanlaır Oslo ve civarını işgal et - Muharebeler 
- Hani şu Haliçteki, İzmit, Eskişe- Emirgana geldiıkleri zaman arkada- ~nız tısıerının ve MD&yi :!ın ~ mis1erdir. Norveç krt'alan Oslonun şi- Stokholm 12 <A.A.> - İsveç radyo.su, tebıo 

bir, Konya w Kayserideld değtrmen • fUl8 ·hafürdı: takalarJnm pet ya.tinine adar rJtml.şler mal ve simalf sarkisindeld rnevzilerlnf ll~ ed!yor: 
lıerin sahibi olan ı:ı...w.day kralı bir bay - Ç~mlı villlyı sorl 

1
4tr. ~an hava kiuvveQeri, yeni imkftn: muhafa7.~ etmektedirler. Nazi kuvvet- ~tEvı·ım~;ıco',an<PCetopts~ •• rinlnNorvEleç hud~daunda ~ ~ ar ~nmıolardır lı«il1z baıhriyeainill ı.,_ lerf 9• ~ • ....... e veruın n ı-

AtA vardır. Bır t-akaya sordular. Yirmi be~ ı0tuz koçya sulanndatı ~ boım1m Chrfstan.wnd, Steıvanger, Bergen: d1ğl ve orada bir muharebe vu:tubuldu&e 
- '!!:v~t. tanıdım. metre kadar Herdeki büyük demir bıT Xeza, Alnıanyanm ~ m::rt de Trondjheim'den başka Norveç cenu - tahnıln edllmektedk'. 
_ Onun kızından şüphe ediyor. kapıyı gösterdi. Bu kapıdan, so"!taktan İnglllz mew.ile-rlnJn zararına olarak e.aasın: 'bunun diğer sahil böl~eleri kontrollım İdamlar bqladı 
_ Ne münasebet? yüksek duvarlarla ayrılımş bır bahçe - dan dirıel~tır. Va1t'tUe., İakandınavyad31l altında bulundu:mıaktadırlar. Norveç Oslo ıı CA.A.) _ Oalod*i Alman kuı:ııdl'1 

- Bir erkek rekabeti seziyor ve kız 
kıskrrnçlık saikasile Senihayı öldilr -
tnüştür. diyor. Çünkü son daktkada iki
li <:'d::Cla yalnızlarmış ve aralarında 

ba~·le bir lr..ıskançhk mevzıuubeha ol -
duğu ~a ta-bit ed.ilmif. 

}le girilıyordu. Villl bu bahçenin tam tahta, enak, maden İnl1lıetıeye ihraç edfll C"'nubunun di~er kısımları Norveçli - danlıtı, nerrett.111 bir beyannamede 
ortasında muhteşem bir bina idi. Vil - yo:f:v~t~hnandi ~~ ihraf edllecKttr. lerln elindedir. Almanlar tarafından 1~ Norveçlilerin csa.botal• suçıu:nda.n ldam • 
1*- k fında · .,..,y evam edly(>f: l dil 1 1 dlldiltler1nl bllc:Dımebe " bundan ı.e,ıe 
umm ar a tara bir koruluk ırza- Harbin, kendine :mahsw litr mantılı va.r ~" e m Ş o an Narvlk hariç olma'k Ü- manyanm hfJn ~ N ~ 
nıyordu. dır kl. diğer herbangi mantxtan daha tuv: rere Norveç k1t'a1an şhnaldekf bilti\n ne wp harek:t edecek oı: &:fni 

Yılmaz demir parmaklıklı kapının -vetııdlr. Muharıb taranardan blıi, dlter ta_ m~'Zilerint nmhafau ediyorlar. Alman bete düçar olar:akJarmı ihtar etmettedtr. 
zilini çaldı. Bir dakika sonAl pos hı _ ra.fıbbofma!" matu! tedbJ.rler ittihaz ıeder_ motörlil kuvvetlerinin Narvikden iler- Alman teYMYi 

_,_, se, u tedbırlere marus olan taraf eğer 1 ti 1 ek . -e-yııuı b~r Amavud uşak kalpıyı açtı. har f'tmek :ırtvetınde d-""-- k u n - em ilzere vaptıklan ecm teşebbüs - 11erlln 11 CA.AJ _ Alman -----
B 

. . · "'l§WICI, o arı batlı l k' b _._ ....... ~ 
- ay Ati evdeler mı? oturamaz. Ru hüküm muha11b bQJük d er a ·ım ıırO"x.tınlm~tır. bluua 11 IU.la.B aıetaı111: 

- Fakat, ben Haşmetin fikrinde de- - Buradalar. letıerln yaldnlnde veya hareJtAt roııane~- Evvelki gün 10 bin uker D.J.nlmarkadla. Gün ~ aeç 
lfUrn ... Beni dinle patron! Şimdi bana Yılmaz bahçeye giıdi. Ağır ağır vil- tftnde bullilllln ıküçfilt memleketlerin ımuı: daha çıkanldı A.Imaıı ibava kırvvetlert. Danlmartanın 

- Olabilir. 

çok snratli bir araba IAzun. Beni E - lAya doğns yürilmeğe ~ .. ladı Bahçe 1rüb~.k bf~fl~ım hakkında da vartddlr. Tec Londra 12 (A.A) - Stokholmdan ha- ~r ~~ ... ~ ta.ra.saud ll91Jllan 7a 

i 
.. - - l t f d •-ı- 1 anag • e go.sterml~tfr «!. mut.ıMı: btta nııc ' . .....,mana ......_.,."" eılmemift;tr. m nom nun so ara ın a ~si erin bu- çok güzel blnzim eciilmişti. Geni~ bir td"lme edecek ha.klk ra • onu ber verildifine göre mrpido muhribleri .Morveçte: Alman kıtaat.ı Nanııt ol•& 

Jundufıu m d d be.kl . M hbi aU, kunet mevcud ol efakati eyw an a esın. ~ ~ ~vrr.Iık oTt~ma, renk renk, çec;id çe - mact~ç:ı bir hayalden ibarettir. Bu kuvvet r .. nde bet Alınan nakliye gemisi inal eLtlklerl mmtıa.Q,Jı genlfletm1fler 
Jerd('n bir çogumı d'a araba lle P,onder. şıd çıçeklerden tarhlar yapılmJ1ltı. T4D1 de kuçüt milletlerde yolctur Btlyüt de 1 t dün .aabah O•loya demir atmışlar ve ka- muharebealz almıll&rc:br. 
Yoldn elde ett~ malftmatı ona yaz- ortada büyük bir havuz göriinüvordu. ler kendJ aral~rındıa, kıyasıya bir muh:;ıı: raya 10.000 uker ç.ı.k:arm~ıardır. Drontbeim ~'kasında İngillzlerln 
dı.rar k gazeteve yetiştireceğim. Ben Gen~. vemyeşil Mnııırın ötesi e .ban - ~/apar ve .küçük devletııer, bltara!lık bay. Alman kuvvetleri Dllfıa d ofldtuklartlk. Dünı bir .~:!._ tnınmınu tola 
'-' t k'b d d w ..-.r - •«t;ının gıngesinde bu ha11b ~ünd e e • oa--- olCIDl'& ha.fit 
Mf'- a ·ı e evam e eceğim. Sam\ bir sme büyük heykeller konulrnuştn. gtn olurlarken. b'taraf blr vazı tı en 11:n- Stokholm, 12 (A.A.) - Royter :muha- tuvvetlerl Dorntheim koyuna clrmel• 
kaç S"'a1: ~~ ~a~a m~fa!sal malumat Yllmaz, kumlu yo1dan ilerledi ve haye devam edebllecegl.nıe inanm~~ ~kıl ;;-, birinin bildirdiğine fÖnt, Norveçin cenub ~de yere çaJ.ıfDU~a.rdır. A,)tlıJ samanda 

fle fffl"re~ımı umıd ediyorum. Haydi villinın önfine geHnce kartım çıkarıı _ n değildir. Şurasını kabul eotmek lAzımdı; losmında bulunan Alınan kıt'alarınm ıuı.s ta;ry&Mler.1 de tAlıS1rslz taıan blr h 
allaha ımıarlaıd k • rak uşa.ııaı verdt. ki, bu harb. bitnraf ve müstakil kalmalt J3.. hakiki adedi bilinmemekle beraber bun- da bulunm~ardır. 

::- tlven k•içük mntetffırtn b h t . . ' DorIJthelm yaıclnlıer1nıde 1Sı.1 Norve9 
Yılmaz telefonu kapar kapama2 bir * vaffakı~ ti fht! ll u usus akı mu - ların yırmı bin kadar olduğu tahmin e- bil ba~ ... ........,., .. _ tara.fmın.dan 1 

__ 
1 

taks' ' t1 k ~ı x..·· di B At* ·ıı•- . .. ,,e . ma erını asgari hadde in dilrn kt d' -~A -ıv a ıy&-a .r..nunvuune gel . ay a. vı _aum kütubhanesinde dtmıektedlr. Bu tt!bart.ı bazı kücük - e e ır. ve müdafaa haline konulmuttur. 
Onun eski tayyareci arkadaşlarından kızının ni~anhsı olan Hulki ile karşı _ leketJerln bJtaranıt: ~ttne, 1ntlharm;:'1:, Alınanlann tayyare ile a~ker nakliya- Bergl'n, Bt.eva.nger ve OhriBtlanaand 
Cevdet yeni, hususi bir araba il!! klSşc- lıklı oturuyordu. Enerjik qehresindcm. Yast>t~P.n ba ka isim verilemez. <a.a.> tında bulundul'u 't11llck:ıındaki pyiılar, ~nda. Lşgal etmif oldulmnm mm1ıanl 
de bekliyordu. Patron Yılmaza Cevde- hayırılla ,çok mücadele ete-· Vf! netıee- 3 'Stoldıolmda llazı --.ıerle yet açmak- sii9n._süt\Uıotler' .. ~~·+ _ _.,._ - . .. ayda 243 ec a • t d -vance e -l'll bir ~ h&ıa h 
tt gonderm<.'kle büyük bir isabette hu- de muvaffak olduğu belli oluyordu. ... r ,. ve eroı:ı a ır. mu istisna edilirse düşman burala.rda 
lumr.~tu. Cüınk- ~\'det. otom~bil Gazliiklerinin altında da'lgm duran göz J<arakç SJ yaka!andı Şhnalde vaziyet ruzda bıılımmamılflU'. Binaııaıer"de ıı..-
kull~makta eşsiz bir meha~t sahibi la-~nf :nu· noktaya dı1mıiş düşünüyor _ • Stokholm, 12 (A.A.) - İsveç ajamı taryaları bJr İD&illa tanaı'Uinl dQf 
1di. İstanbulun darac k. biçimsiz so - du. O. ~Jm~l herkesin hased ve <{lpta _ . (Baştarafı l inci sayfada) bildiriyor: lerdlr. 
bklarmda öyle m:.ithif bir SÜTBtle gi- sını ırmcib olan ft bir çok kimse erin 

57
: ~.-ar ve 1~ 91 eroin kaçakçısı ol- Bodoe ve Tııomsö tebdz lstuyonların- nnC::. eı:a ..... ~'tltaatı 

derdi ki ~lerln başı döneni!. ~ni ,-oran mımmm servetini el - m bu ere ~43 kışi yakalamıştır. Yakala- dan v~ Sto1cbolmda alınan haber- Harb ~ilomuz ıı N18aıı ~. de 

Bövle olduRu halde şimdiye kadar, de "tmck için tam otuz sene çalışmış, ~~mdır zehır kaçakçılarından on dördil lel'e göre, flma1deki Norveç kıt'alan ku- ltA.tına devam etmif, Narv1k Cmün.de ı 
en 'tifak bir kaza yaprnam~ı. Yılına'!, ça-M.Jamıştı. HergUn biratz daha fat'Ia Zabıt~ mandanhlı. Ontlancl eyaletincle Alman Uz dlstroyert dna ~. 
evve1l polis müdüriyetine uğrad'. Ci _ ka1.anmak hırsı onun vegane zevki ol- 1. ti :a..- bu devamlı ve müessir faa- Deri barebıtinin durdunıldulmm bildi~ Hna kunet.1emnı.. Konıeo~--~~~ · d"d'f du · ıye ........ ,.sında, kaçakçılar da ele 1 mektedir Avn; N- Jmmanian1..ılh ra teşlt ve himaye uçtJllarile mum.DN'I"' 
nayet masası lmirlerile temH ederek muş ve ı ne ı.ufne elli vaşmı bul - memek k kusu . eç- · ~w - uw ~ mfktemr 
Y"ni bir haber olup olmadıA'tru sordu. ~°"tu. AıtA. hayatta en g{izel zevk ve muhtelf;~ası~:ıara 7:: ~:ıgörebilmelt için iki Nerwıç ~ te.-ılm G'hluğuml <W .... .anı ~ 79111 
Ha~t, henQz müdUrl~te d6nme _ ıhtirası ralı~mak ve kazanma&:+a bul - t 1 ki 0 k 

8 
gelmedik ıey- telczlb etmelCtıeclir. bava 1lslerlnde bir çot hava daA 1111.11.ım• .. 

m~ti. mustu. Bugün de .ayni zevki muhaT'nza anı ara q vurma tadırlar. I~ b..eded im..,. Çikb 1ıuır bulunma1ctadır. Ketlf tanar 
Miidürfvette.n .-., ... n Yılmaı ot m ediyordu. Geçenlerde Galatada meydana çıkan- Stolaıo~ D (AA.) - Sallbfyettar bftttln .lfCJn99 Babfllert boyunca tanL1191• 

• .,_ o o - . lan bir esrar tekke.sinin dahili otomatik btr 1'on memhaındu 'ftrilm btr ha- Maı"ı 1"P'D•r .. .....,..,, dtır* 
bile atlarken arkadaş:ına seslendi: Artık .llıtıy.arlarnıstı. Saçları beyaz- tesisatı ve bir düğmeye basılır .b ?m beır tn ~ Jbrrik lerlni taT~ud eylemek il.lilN .ş1ına! 

- Cevdet uçarcasına ErnirgAna' lanmwa başlallllŞtı. Kendisinde eski e- k ı · t 1 b ası 0 
' giliz ~ clva- ztnin yukan kısunlanncta. matıara 

A b .. '' tl Anka dd~ nerjivi bulamıyordu. Bul'V.l rağm - ;srarı::ıı er~. op u. ir. halde bulunauk- rında karaya çıkmıt olduklarını ve Nar- ~1ırniflerd1r. Bu ~! ~an netı 
ra. a. ~.r a .. e.. ra ca ne c-lıs1vordu. Faka bu .. en ge an .. ta doşemerun hır kısmının Mim- ~ ıa.w.eıtıerne teme• geçmelt çalıt- dün akşam bir harb hava m.mm 

Sirk~cıyi. kopruyıu. Karaköyü ~eçtı. ç t ~ onun ça - s& gıbı derhal harekete gelerek kendi· makta wlmıduklamu Mldirmektedir belm'tn fimall ..,._,ndt dQfmaıl 
Yılmaz bir taraftcın araba ile gelml~ o- hsma 7.evkf kadar, belki ondan daha lerinl bir anda zemine indirmesi ~e bu Diğer taraftan temin ı d tuna · ö- gemilerine t&amız eylemjftll'. B1r 
lan ım.ıhbirlerden birine cinayetin Uk faoP:la' bir 7.ev1d. btr &aadetl vard·: Kızı suretle zabıtaya cilr.müme.şhud imkln- tngwz Norveç m 

0 u;; Ber 
1 

,_. 911111111 *' '* ......,. U. 
bmılarını yazdırıyordu. Beflktqta Jullcle ... O. bu vtlliyd da ~ne biricik lanıun verilmeyişi gibi vesait w tedbir- :arlarında waıkı tem. b•.:cı.Hrıe;am :-::W ~. B1r kratulln J 
muhbiri arabadan indirerek pzeteye klzırun hatırı iç11ı almıştı. ler bu cllm'edendir. • .uq • ini kıutmdlr mı 
a&ıdonll. Ve keD<li1'.'rl yola~ et- ·--········-.:~~~:":.:~:!..... Bundan bqka e<rar, erOU. w 0 .,...11 Stoldıolm, ~~ la- -S:,ellerin lıir hılrır!N 
tiler. Cevdet, Ortaköydeu IOlll'a araba- Tulllta ••y_.1 ... 8ferı'n gibl keyif verici zehir içilen ~le~ v.fr- mento niıd Hambro ıtayter =..=. 'Moııbft n (AA.)_ ı-.. ~ 11 
ya ıson sdr'2tinl wrdl. Hava boşlukları -.v ,..., mek iç.in de bir takım parola uaunertne ıu öeı,autta ~· ı.aı eden .&man bodmnbl elıml' 
f9inde uçmala alıT11ış olan ba gence knlr.offl fl18Sllesi baş vurulmakta ve müteaddid pdller _Seferberlik, Noı ete. tam bir faali- mn ..,_ J.aılnlraddaıı VmwMnet 
toprak ~ünde ·böyle deUoe kasmak, .kullanılmaktadır. devam~ JD111 nptetne WlWl1 twttmdıa --
9>Clı'k oyuncağı gibi geliyordu. Volanı Bulgar .pzetelmi Bükreften telefonla Uç ay zarfında zabıta tarafından me • yet1e . • Bfz1erl imtihan~ ~ hMerled 7f4 
&~c b!T hDamşı vardı ki safrası ('] _ aldıkları fU malftmatı wermektedirler: dana Çlkanlan esrar tekkel . Y günlen beklemeldedtr. 1"akat ne kadar w bu babededn tabrlt.tlır JD 
m

1

\:an tnsanlar bu yarı.ytlılı mutlaka Tunadakt seyrilaferin 'kontrolünil de- yediyi bulm tur ennin ayısı uzun o1ura o!amı, lmglhı1er NCll'TllÇ mfl- tıt .ıd .. aua lııBıı1l11ıaıM•dk. 
~k duyarlardı ruhte etmek üzere Almanya tarafından G bu U§ • letine gok iaa ıeJeceldlr. IC.ıda hak• tin Haftcite 

· .. Yugoslav, Rumen n Macar hüktlmetle- ene müddet içinde tam tematıı Narveçliler, Alman u1md h8Nlı:ttumı ....,.,,. u .<A.A.> - a.aı. ...... _. 
Arabanın bir koş~e çekilmif olan rine birer nota verildiğine dair haberler iki .ıe emin tmaılthanesi meydana ~a- o.ıo mmtaır..me mı.ıwr ettfllni ~ dtrt1ar: • 

Yılmaz bu esmrengız cinayet kaııı - t yyüd tmi§tir nlmıftır. mektedlr. 1IDIWI 1.-1 Wıılll"wle ~ 111: 
and2 tak!b edeoei?i. hattı banketi dü~ eeBu meesele ile. a'lkadar 'olarak başve- Yapılan tetkikler neticesinden anla§ıl- Almanlarm Trondbtdmcten f--oe ili- o.a: ~-- blıta bltft **!;'• 
fftnmelde mesguldü. Acaba. hu 1şR '.k'llet tarafmd dil 'L.L. t bl'~d dı~na göre bu gibi -,erleri işletenler ka- elen ..a-~ bo-- Jlerleme1ctr ot- • " •

11

• tQ1ll .._ 
111 

r ... __ k . ..ı::ı.ıı......ı...ı ıı....-..ı k an ~ en orc e ı..,. e, _ ... _ 1.k • uaua.u~- ,-,- ıerr meddlDI WhJı * q1a ..... .,.. 
CMH" ('S]n nazarı ~uıu ce ucueeıe. Alman no•-- a R M y ÇAIL"u.ı yapanıar ve kuflammların ebe- ..... ..._ Mlllren haberleri Öltenmıdda -· _ 11_ , "zr"' ..._.muı~• 

b1 
. ~ın , umen, acar ve u- rf """'5- • - •• - ·- ••• oc~ ... 

r rnuvaffa'kiyet elde ederek: gazete - goslav hü~metlerf arasında ""rııla<'ak vetinl tıapishaneve girin çıkmıı ve bu- çıkan Leana Tldningen gazeteat yalanla- emrine tamamen Amade bulundutuııd 
alllk 'ıayatmda ddha parlak bir ,öhret olan lstişarelerf m'Otealnb cevab vertle- ralarda uzun müddet kalmış azılı sabıka- maktadtr. lndftlr. Jhelleff bw-dM tanae 9f 
buınmağa muvaffak olabilecek mi idi' ceğl bildJTi'mektedlr. lılar teşkil etmektedir. Berlin. ıı '(A.A.) _ Elverumun if3all WQe .ıt.mttttr __ . -----
0. katllin Julide olduğuaıa ihtimal ver Dl~ ta afta buı hf l1 d - t!c av zarfında zabıtava müracaat edP- esnasında Almanlar 80 zabttle btrka_ç s• 
miyordu. Maamafih ~ o taıraftan ha~ lendiğfne g~re, ~ b:::as~n:ı: bu 

0;~ TPk tt"dav l('ri~~ istiven ve tıbbı adlf va- Norvl'Ç tııbnrunu esir etmi iler, 4 top ve il)'aset 
hyaC' ktı. deıvlet bir konferans aktederc>k, İU: _ s:tasfle Bakırkov akıl hast~nesine gönde- 500 tüf k alını.şiardır. Norveçin garb sa-

Şimdi bAy AtJ.nım bir prensesten ıa- mn da fikrini aldıktan sonra A an r len ":vaz z ir müptela an ise yirmi hJlindc-ki iattnk,mların hemen lifksi 
tm al ğı ve bu mevsim otunnatta bu- eeıvab veoreceklerdtr. ~ kimdir. · Almanların elindedir. hllierln yatından abluka n konttol 
lundt ful Emir ~dald meşhur Çrunlı Bitarafhır am!llJMla konfera Zabıtamızın içtimaf bünvemiz üzerin- Dün Oslo, ~ 'ft S vangere mil- net.met dl> tablldir.11 
wıı na gMtvordu Orada Julideyl 

8 
_ Roma U (Hl.18USf) _Yan smı p ok tahribkar tesirleri (!i\rillen bu da- mı takviye kıt'alan çıkarılm·~r YukarIYA ıuılklettiilm atırıudla 

ray ld FaktT 
00 

taraft 11 ' c a etrafındaki devamh faal vPt ve hıt AS"- • btıtrtz k1 Alıllan1a.rın NQne9 ...ıer.ıed 
bna .• ı. o a me,gu - ter Lovd• Macar gazetesi. bu - ~ eti sa vesinde şehrimizde zehir ltacak- Kral tayyare h cumuna llıUnad e.Ulı1ıetek J8.P1)mıt bir lım-.Pllı"". 

d eer tanftan. İstanbulun Şarlok taraflann manız kaldıkları l tı --· k-1dı -r. Her -htr'- blr _,,__ _,_ Bolın si tan c1larmm ehemmivetli surette azaldığı --- 111 
- ~ ~ ~·..._ uıu-

C' o Hasmet .k&dllğilmil ÇÖ - mevzuubahı ederek, bu dev'etlerin b r memnuniyetle .nrli$ahede ttdilmektPdir. Stokholm. 12 (AA.) - Alman tayya- tt gibi her açmazın da. bozulıabll..,eı 
_., katlU bulur elif kendlsinln haberi kmıferau halinde toplanmalarını teklif releri Nyverpundda bulunan Norveç or- DLfı meft1ld olablllır. MMtıefW..' 
aJmazsa. • • etmektedir. olmadiklarını da 90l'IJ'lalrta ve tebdili si- duw uınumt ~ meıSezilıl sifi, ape bu ı>l1nın ayıt tıarafml b .. 

,.. .3-- ,,,_,Onlar luJri1r ana, o sJJf nolctMI,.,_ •mi --
- .ı1.W1Ju sen ~•tl ket- Ayni gazete, muharib devletlerin bita- ya.setine nihayet verilmeeinl istemekte- bombardıman ve klmllen tahı1b ~ tt TUJ'Dl8~. Şimdi ili tN ..... ......, 

fet?rıek için daha çak uğra.şacaklar. Bu raftan rabıt buUmak niyetinde olup dir. lerdtr. Jre ca•ırıü t181'9kUr. 

ta. 
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Nisan SON POSTA 

Ron P05ıa,, nın tarihi tefrikau: 25 Bir Hafta ilk ----IAY ARS --- ~ADVO 
P AZAK 14 4 1940 

PROGRAMI = = 
Ankara t.adyosu min - Miıstca!· şarkı: (Bu ne§'eden sana.>' 

12.30: Program. ve Memleket saat ayarı. 4 - Yorgt • Mahur şarkı: CHll~ ltanayan.1, 
12.35: Ajans ve Met~oroloji haberleri. 12.50: DALGA UZUNLUGU - 5 - Osr.ıan Nfüad _ Kürdili H. şarkı: <Ak. 
Mtizik. Calanlar: Fahire Fer.san, Refik Fer_ · · > G s 

Y.·,zan·. Hasan Adnan Giz ıstı m. ısı Kcıı. 120 K:w. şarn guneşl. - az semaisi. 2 - Okuyan: 
san, Fahri Kopuz, Basri Ufter. 1 - Oku • M l d K d 

~ 
T.A.Q. 19,7'-. lSJ!lS Ka. M Kw. a mıc arnı aş. ı - Keman tak.slnıı .z _ 

V~lslrdan gelen mektub yan· Mrlek Tokgöz. 1 - Faize. Şarkı: (Ki. TA.P Sl7t Udi Ahmed_ Karciğar şarkı: (Z8.hmı İu 
b~ 1t d' · ) 2 Udl Ah d . ' ' .m. H61 Ka. it .Ktr. c ~ me ..., m ıreyını. - me - ~ar. ranınla} 3 - Lem'i • Karcitar ıarkı: lHüs 

- Buyurun aslanlar! Sizin gibi kah -
amanları mısafir etmek bPnım için bü -
uk bir şereftir. Hanı zarar dediniz de 
~lbun kırıldı. Lüzum ettıgı kctdar piş -

kın olan baba Merzuk !:) ı kotü her .şeye 
alışıktır. 

1 
- Yaşa be pehhlivan ne de güzel laf

ar edi~orsun. 
Hancının ıyi karşılamasma memnun 

olup, burnuna güzel bir kızartma koku.su 
~elen Arıkboga sevıncinden adamcağızı 

~~
1

~ı:ee~eı~S:r~:!e~d ~~c~~= ~~:~ 
cıkta eteklerini ıslatıverecekti. 

- Delikanlı! Çabuk bize iki oda ha -
zırla, Yanımızda bir de hanım var. 

- Odalar hazır hanzadem. Arkadaşı-
nız dün gecedenberi sizi bekliyor. 

- Hangi arkadaşımız? 
Merdivende bir kı'ıç şakırtısı oldu. 
- Fatma geldin mi? 
}{apının eşiğınde duran kadın inledi. 
- Baybars! 

d -1?.ün gece seni aldırmak için bir a
arn gondermiştim, onu da? 
- Zevcenizi biz götürdüğümüz gibi 

tene biz getirdik. 
- Vay Nayman! Arıkboğa~ Birden sizi 

&eçernedim. 

bı·Kölemen emiri merdivenleri süratle 
ıp, benzi kireç gibi duvara dayanan ka

l'ısını kucakladı: 
- Ne o Fatma, hasta mısın, ney~ sa -

?ardın? 

- Hiç bir şeyim yok! Yalnız bir fe -
halık. 

Ve yüreğinden kopan bir hıçkırık her 
leYi meydana döktü. 

- Mahvoldum artık. 
l.feşhur kumandan hiç bir şey anlama

bııştı. Hayretle ötekilere döndü. 
\1 - Ne oldu? Ne var? Anlamıyorum. 

Olda bir şey mi oldu arkadaslar? 

ö İki adam birer mücrim gibi başlarını 
nlerine eğdiler. Kadın için, için ağlı -

~or, Baybars şüphe ile onların haline ba
Yordu. 
- Seni yukarı odana götüreyim. Fat

lrıa! Sen hastasın. 
- Çıkalım Baybars! 
lCarısını şefkatle kucaklayıp yukarı 

Çıkardı. Ayak sesleri kesilir kesilmez iki 
'1-kadaş doğruldular. Nayman geniş bir 
tıefes aıdı. 

tı - Oh! Sırtımızdan ağır bir yük kalk
. Vazifemizi temiz bitirdik. 
Boğa içini çekti. 
~ Ş~ dakikada onun yerinde olmak -
de a bır dana gibi kızarmayı tercih e .. 

rirn. Bedbaht adam! .. 

kı: mır vera.<-ız yare dfu;tum.) 3 - Sadet _ .. - . .. .. .. ) nüne evarı nazik) 4 _ Şülaü Karci~ar· 
., . da k san - M:ıh!1r şarkı: CDun yıne gunumu:ı:. '.. . - 1§ 

lıni sıkıyorum Nayman! Minnettarlığı - tin Kay nıı: :: . ş~r~ı. ıKarşı ara youca.ı 14 - Şükrü Şcnozan _Mahur şarkı: (Bu sev_ §arkı: CHast.:> bir umıd ile.> 3 - Okuyan: 
· 4 - H;ı.lk tmkusü: CKız pınar başında) d . Semahat czdenses 1 - Süreyya Hüzzam 

mm ve d~tluğumım derecesini sana yal- 2 _ Okllyarı Necmi Rıza Ahı.skan. 1 _ :=ı:ı _ a ne tatlı yalan.) 5 - Suphı Ziya _ Ma - . . · .. .. .. -
, . . .. . P j hur şarkı: (Şu güzele bakın.) 6 _ Sel Pı _ şarkı. {8en .sankı baharm guluaun.) 2 - Ley 

nız elimin harareti ifade edebi!'r. Namu- hl Zl)a _ Muhayyer şarkı. (Tıtrer yureğım . ı ,. . 
8 

z la hanım _ Hüzzam şarkı: (Ey saba hümü 
sumu kurtardın. 2 - Hncı J\rif Bey _ Muhayyer ..şarkı: (İIU... na. • Rast şarkı. (Aylar geçiyor.) 7 - 3 .. . 

.. .. • sematsl. 2 - Okuyan: Rad1fe Ertem. 1 - an J 3 - Rakım • Huzzam +arkı. (Aşkın ba .. 
Ba•..ı...ars gozleri kan içinde delikanlı - mas et:me~e Jfıre.) 3 - Hafız Post - Huseynı 8 · - ı) na bir gızll e'em) 18 so· Müzik· Halk t•-

:J u • ... ü ü 1 uphl Ziya _ mcaz şarkı: (Kim gorse sen . • · . · · ~-
nın elıni avuçlarına alnuş okı::uyordu. şarkı. ISa<'ı b k1 mler.} 4 - Şevkı ~Y - 2 s h' zı ın ıo· (Olalı ben killeri. Çalan!ar: Cevdet Çağla Fahri Ko 

.,. Hü.ceynl şarla· <Çektım el!ml l s - Dene - up. ' ya • caz şar • İ · ' • 
B · dah 1 da an madı;ım .. . - sayei ~aslında ' 4 - Sadettin Kaynak HU pu~. zu-ttln Ökte. 19.10: Memleket saat a • 

- en ıse a evve vr a o Gu.ızar ko ... ı.ce: (N ıl• nazlı .sekip gider.> ı k CAynlık yıldö - .. ) 5 -Halk yarı Ajaru ve meteoroloji haberleri 19 30' 
iç'n bana esef edecegınızi umuyordum. 13."0 _ 14.30~ Müzi:k: K"çük Orkestra 4Şef; st:ynk .. !ar 2ı1: 15 . K t kndn_mm~: Halll Bedii Kon~şına (Dış politika ha.dl.seleri) · ı9:t6; 

B .. 1 uh i b' · h·ç bır zaman Nec·o A~'·•n l 1 E,. • F' b 1'' ı·1 .. ur usu. · · onser a 1 • • - oy e m a ır feyı ı ' "'· - .. ns~. ~c er: a \ gun. Yönetlcen. Müzik: Radyo OrkestraSl <Şef: Mıizik: Pıuıl heyeti. 20.15; Konuşma. 20..30ı 
hatırıma getirmedim Nayman, ;mu o müt !eri. 2 - F.du rd Kun eke. Dans SuıJnden 0 E Pf t . ) 1 Chr w 01 k' Al Temsi: lYemen) Yazan: Ahmed Naım Kan. 

· . • Blue.s. 3 - Beı;im Fahri: Bo&azı~ı dalgalan. r. · ae orıus. - · · uc · - 21 30• M'~~n.. · .. hış, aşılması imkansız kaleden kurtarman . "' ' ceste operasından uvertür. 2 _ Joseph Hay. ca. : · ~. Rıyaseticümhur Bandoauı 
h" b' 4 - Ar:ıold Meist.er: Bohemva Rapsod!si (Şef· Ihsan Ktinçer) ı Fu lk· M 2 

her akla hayret verecek kadar zor, ıç ır, 5 _ GiuUo de .M!ehe !· Memleket h.uJ·eti: dn: Saat <Senfoni Re maj?r. No 101.J ~. - J. St.rau.s.s· İlkbahar' ;- c · ar§. -
yiğitin başaramıyacağı kadar muhataralı 6 - .Malnzer· Düğün törc-nJ 7 - Robert Le- Ch. Gounod: Faust operasından Bale muzt de.lssohn .. Be t 1 Kaneıı eaıtatenin<Val&.) 3 -- Men 
b' · ı· Ev · b T" k · : ~. 22 15 Memleket saat ayarı .Ajarı.s ha - · n on n Allegron. 

lT ~ ır. g:r senın .cesur ır ur ~encı ınchner· Ma?Urka (Fantezı.l 18:. Program, berleri; 'zıraat Dham _ Tah~flt. Kambl_ 4 - E. ~yer: Salammbo operasından tan.. 
oldugunu bı'meseydım, muhakkak ki ha-ı ve mcm!eket tı:aat ayan. 18.05: Muzl'k: Rad_ yo _ Nukut &rsuı (Fiat.> 22.30: '.Müıik: tezl No. 2. 2215: Memleket aaat ayarı, Ajana 
kiki bir Hızır olduğuna inanırdım. yo Caz Ork~ :-ası. 18.30; Cocuk saaU. 18~~: CazbEınd PU %3.25 • 23_30: Yarınki prog _ haberleri; Ziraat, Esham _ TahvllAt, Kam .. 

- Beni layık olmadığım iltifatlara bo- Serbest su · ı9 ıo: Memleket saat ayan, nm ve Kapalllf blyo - Nukııt BorS38ı (Fiat.) 22.35: Mllzf.t: 
v , B ba ıAjans 'YE' :M-0teorolı0ji haberleri. 1930: MiWk: ' · * Güzel sesler <Pl.) 23: Müzik: Cazband (Pİ.) 
gu) orsun ~y .. rs. .. • • . Fa~:ı .beye ti. 20.15; Konu.şma (Tarihten .sa _ SALI H/f/lfft 23.25 .. 23.3(' · Yarınki program, ve KapanJJ. 

- Sen buyuk mukafatlara layık bır • hifeler' 2n ~o· Müzik Calanlar· Fahlre Fer (D ) 
. • k · · · · - 12.30: Prrıgram, ve Memleket saat ayarı. evamı yarın 

gençc:ın, muhakkak hayatta buna l.ıyı san, Re!lk Fe'"~an, Fahri Kopuz, Basrt er - 1215: Ajans l'e Meteoroloji haberleri. 12.50: ............... ::······ .. ············-··•••H•••••••H•••H• 
01acaksın. ler; 1 - oıcı.:yan: Sem~hat ÖZdenses. 1 - Mü:ı:lk. Çab'lla.r: Cevdet Kozan, Ruıen Kaın, Denız llJ/erl: 

Şerefimi kurtaran sensin,. kirlenen na- Ra.f - Evlr, ~arkı~ <YürüdOk~ .ııervi boylu.) Ro,gad ErPr Vecihe 1 - Okuvan: Muzaffer 

t · ı ,_ d ıab·· b d'' .. 2 - l."m'i - Fe,.ahfeza ~arla· lD'nlendı ha n· 'Ku ük ·M h d 4 ğ M h Du-o do-rt vapur ı"tbal.1.t e•yası musu emız eme. e 11 ana uşuyor. ) 0 L •1 H" n1 · k . - kar. ı -- . ç e me ·~ a • a ur a T 
sım ,, - em • usey şr ı: (Zaman .. · ld. 

Şimdi bu işi başarmıya gidiyorum. olur ki' 2 __ Okuvan: Mustafa Çağlar. 1 _ beste; 'Ey 11:o:ı:il ahu.) 2 - Rahmı Bey - ~1.n. ge ı 
Ankboğa karnını dovurduktan sonra İ<'>rı 11 F 'l(k N1h , d "" i (&> t hu: ş:ırıu · '° gntün. geçti güze11lk c;a~ı.) Dün limanımıza Romanya bandıra 

. .. n .. " 1 - men aı;.r sema · n 3 _ Refik Fersan _ Mahur şarkı: (Bir neş'e 
çıkmış, Fatma da odasında haz1rlanıyor- hu1'mu erel.l 2 - Rakım _ Nihavend '8rkı: • t, 4 T nb·__. C 11 B M h Peles; vapurile kimyevi ecza, cam eıyı . ya. a • - a un em . _ u ayy~r 

du. Odada Naymandan başka kimse ol - (Ne y:.ıncıı kaJbıme baktı.l. 3 ~ Et.em ı:: şarkı: <Pür ıerze olur) 5 _ Hacı Arif Bey _ cam, Türk bandıralı Lutfi Hüda vapuriJ• 
mamasına raltmen Bavbars ckirlenen na- feJ1dl • Nl~avend $8.rkl: ıoünJüm yine bir.> Muhavyer tUrkU: esen servü nazın.) c - odun kömürü; Yunan bandıralı Kyther 

k ]. . . kull k . ih 4 - Art11kı Nıhaııend ~arkı: (Lh1k mı sa_ M h · t"' . .. CB .. d'' d" va ·1 k k T'. k band al mus• e ımesını anır en gayn ti - ) 5 H- Arif B N'h · d k u ayyrr ur~u: ugun ayın on or u.> purı e esme şe er, ur ır 

vari sesini alçaltmıştı Havatın en bü _ n,Ba k ncı 1 1 hey) -21 
1 aMv~.~ 'k saHr 1

1,: 2 - oı:uy:ın· Saflve Tokay. 1 - Osman NI_ Türkan vapurile ıhlamur kütügvü gel""' ... 
• '.1 Yl"'ıvor ce•m s va . : uzı· : a ... . .UA.M'lf' 

'"k darbe<-lne ugrw ıvan bu adam "imd a- t ·,.. 1.,. i ha l . Şe ha.el - Hıcazkll.r .sa,.kl: <Ellere uzaktan bak.) tir. 
'U . ,, , 1 1 ı r, ve ovun va arı. Azız nsea, Sa_ 2 _ Naslb'n Mehmed _ Hicazkllr şarkı: 

deta kendındPn utamvordu. Tekrar Nay- rıı Yaver Ataman. Barı Receb. 
1
21.15: Miizlk: fGbrmı> .. sern e*er.) 3 _ Refik Fersan _ Su_ Gene limanımızdan Macar bandıra} 

manın ellerini tuttu. Walter Gerh~rdt W! Cemal Reş.d tarafır.dan. zln~k .f',rkı. 'canın itimi isterse.> 4 - Ha - Kassa vapurile küsbe, keten tohumu, ko
- Senden son bir di1eğim var. İntika- Ke

22 
ınMan!i "

1 
oe P 'ano Sonatları. IBach, Faure.) f12 Pnst _ 8nzirıU .şarkı: (Nedir ou cevıü yun derisi, iç fındık ihraç edilmiştir. 

: ız k: Meloı11ler PU 22 15: Memlf'ket .. .. 
mımı alana kadar bu ~ırrı saklamalıı;ın. ~~ ... t ava A' H "' 1 rl z· t ıı: h tega!u].) 13 30 - 14: Muzik: K.ı.rışık hafif • n,. n, ıııns 20 Pre : ~aa, ;g am_ , 

_ Bundan şüphe mi ediyordun Bay - Tah?ilU, K~mbiyo _ Nukut Borsam (11'1at) müzik .'Pl.! 18: Program, ve memlet::et saat Toplantılar: 
hars? 22 w· Alan~ El. • 22 -40· M" 'k• · ayarı •• 8.0a: Müzik: Debussy • Kuartet <PU 

rarı I ,..,ı) 23.2oor ae2r3,30ı: Y. .ki UZl ("..az. 18.40: Konııfl?la (Çiftçinin saatl.) 18.55: Ser Çocuk Esirgeme Kurumu kongresi 
- Havır! Hir bir zaman; c:imdi karım- t ~ • 5 - · · arın program, -~ı t 19 ıo M -•-'--t t A' · ..,. " 1• p:ı. ış ~ .saa • • : e .. ~ saa ayarı. Jana Ç. E K. Istanbul merkezinin yıllık kon 

la ~divoruz. benim namıma ihtiyar yol - ve ,a n * ve Met.POroloJi ha.berlerl. 19~: Müzi'· Türk gresi 4 Mavıs 940 cumar.teşi gllnft ıaat 14 ~ 
da!'ının gözlerinden öper ve t.e~kkürle - PAZo\RTF~t Hl 4 1940 mus'klsl ve Yahya Kemal. I~şad: Necmet • Oağa.loğlunchkii ktırum mıerıkezi bln.aaında 
rimi söylersin. İlk ~im doğru Filıstine 1'> ::10· fr11 am VP Memleket ı--aat av tin Halil. M..!Siki: Koro, ve kume saz heyeti. cık' edileceği ilan olunur. 

arı idare eden· Mes'ud Cemil. 20.15: Konuşma ""'--------------aııııııııı.. ~itmek ve eski arkadaslarımı bulmak o - 12_~5: Ajan~ 
1

·,u: Met~woloji haberleri. 12.50; llkt•sa" ve hukuk saati.) 20_30: Müz:k: Fa. r 
1acak. İcab eder.se Melik Nasıra itaat e - M:~zı:· M•ıl) ~.ıf ~'.k ıar, <PI. > 13.~0 - 14: su heyeti. 21.15: Müzik: Küçük Orkestra 
docek, kan ve ateş içinde yüzecek. mut - Mu 7 1.t· Kan~ık m ız•k rP ı lB: .. P.~o.,::ım, ve <Şef: Necib Aşkın.) ı - Hanns Löhr: Bav_ 
lak o alçak ırz d<işmanmdan intikamımı ~:nlOr>\tke t~:ı· 1 nt\'SR~lo. lS OK'i: Mn .. ık: ,..;ı:tadvot :ve .. a c•Jals) 2 - l. Brahm.s: Macar dansı, 

• -·• 7 T l"t ?"l ' ' ontııırna t umum 
alacağağım tarl!ı her halde §erefini kir- T bl B .; .., b' ... , 18 5... B b t No. 8. 1 - Franz Lehar: Eva operetınden 1 , er :ve ve enen , Pr ıve . .,,,, .,; t'r "3 t ·i 4 w ld G'b'~h. ç .. k . 
Ieten bir hainden intikam almak içın t l9 ıo· :ıı.r J'lı: t A' po.pm · -- a emar 1 

""' • a .. ır es · 
• . ' !\ll~. · • eme et saa av:n, ans ve fim: (\0 'vana şarkısı.) 5 - E. Arno Naun _ 

Baybarsın koca kaleyı yıkıp hır devlete Me eot loll haberleri. 19 30: Muzık. Çalan _ dor!· Arzu (Vals) 22.15: Memleket ~aat a _ 
·t t d' v • • kt 1-ır K"mal N Sevhun Cev<l"t Çağla Fahri ~·· ·aye ver ıgını yazaca ır. . t : ' " • varı. Ajans haberleri; Ziraat, Esham _ Tr.h. 
- Size muvaffa:kiyetler dilerim Bav - Konıız. Jn" t!n Ökte. 1 O ll\ .. m: Mefha_ vll·t K b' N k t Bo Fl t) · ı 8 ~ • 1 8 h' zı a , am ıyo _ u u rııası ı a . 

Ankara borsası 
Açıl14 • Kaıparuş 12 Nisan 9tO fiat!an 

L?rdra 
lfn-Yorlı 

Parla 

ı llıttlla 

100 Dolar 

hars! Arzu ettiğiniz zaman beni hizmete rrey 
1
'.! mı.;ı: t - ,u"

2 
1 ,.V::, ... - ~ 1~e1vnt.~rtı: 22 35: Muz·k · Ravel _ Sol El için piyano kon_ 

1\S anıp ,. 1 , - • ı.uı .,ıı _ -· "ev. .. . w:ııane 
ÇağırabiJirciniz 1 ,_ t k t'·ir ) 3 T b 1 ,.._ çertosu ıPl.) 22.50: Muzık: Cazband (Pl,) 

ıoo rru 
ıoo ı.ına 

Aflllt..Ka 
5.24 

149.-
2.9647 
7.5125 

29.2725 
78.3'> 

· n a r;J: U\r l ye ııı . - an ur '-"' • 
- Reninle daima ıörüşmek isterim. mil B. - P 'hrvni şarkJ: lGörmeıı: ister.) 23.25 - 23.30: Yarınki program, ve kapanış. 

Benim nerede bu'undu~umu her vakit 4 - Palk Hi"kli~;i: !Emer buıı:iin ağlamıs.l * 
kölemenlerden öğTenebiJirsin. 2 - oımyan · Ar.ize Töz .. m. 1 - Neyzıen Rlıa_ ÇARŞAMBA 1714/1940 

_ Demek hemen timdi hareket edi _ Fel't'l°!rn~k oa:kı: IG~en şimdi bu vnden.> 12 30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 
2 mristo Kürdili H. şarkı: CGüJşen a _ 12.3.'i: AJa;ıı: ve Meteoroloji haıberleri. 12.50: 

yorsunuz? çıl~ın.ı 3 - Hım Arif B. _ Kürd'Ji H. ııar _ Müzik: Muhtelif şarkılar CPU 13.30 _ 14: 
- Evet şimdi. Allaha ısmarladık yiğit kı: mu.~er 11'11 şanmn' 4 - Astlk Afa _ Kiir_ Mtlzik· Ki;çUk Orkestra <Şef: Necib A.ikın,) 

genç!.. (Arkası?''?'') d ıt H . .-~rkı· <Harı~eri ebrusu saplandı.) 1 - V. Kalman: Minyatür suitl. 2 - Franz 
.............................................................. 20: l\.fı.i1!k· s~z E erlPri. Ney; H0 yr• Tlimf'r, Ab~: O.r:nand'.1 hülya ve ninni. 3 - Brussel_ 

O.nene 
Auaaterdala 
BctıUel 

Atlna 
Sofp 
Ma411t 
Budapef\e 
Btknt 
Bellf'&41, 
Tokohaaa 
8toi:hol• 

IOI fmt. l'r. 
Jto ft>rta 
JOO Selp 
100 Drahmi 
100 Len 
108 Pefet.a 
100 Penı6 
lot ~ 
100 Dinar 
100 Yen 
ıot 1net Kr. 

22.0875 
0.97 
1.B2 

13.61 
27,22 
0,625 
3,54 

35,31 
31,005 

- Bedbaht adam ve zavallı kadın!. 
t,,_nelikanlının gözlerinde bir damla yaş 
""Planrn~tı. 

* 

A•~ ANAPIYQ JEN 4;ı Vi"l'l.: C'eYn°t Ca~la, Kt"rnençe: Rıı.;en Kam, mans: I'elemenk dansı. 4 - J. Brahms: Ma_ 
D IHSAN SAMI Küdd im: .rr.,,.ı Halil Povr.az. 20 1 5: K n ı~- car dansı, No. 9. 18: Program ve memleket 

1 r. 
1 

kok .. ma <Frn • e Tabiat b!Jgilert.) 20.30: Mi\zlk. saat aıarı. 18 05: Müzik. Çalanlar: Refik 
·~~tolı:o1~1· .1n:rı.1pt01 ,.., ·,,ı!'.nnoın:_kro•i::, kkolıb', r!a1:1nlar· Ke'll l N Seyhm Cevdet Cı.~la. Fersan, Fahire l"ersan, Vecihe, Cevdet Ç:ığ_ 
pıyOllıyan ,. erıa , •· , ,- , a ı ıı · • .. .. 
ve cild bdtalıldarau karşı çolı tesirli taıe '!l'-.hvl l~rmuz, İzzettin Okte. 1 - Okuyn.n: la. l - Okıı}'an: Muzeyyen Senar. 1 - P~-

' ... dır. ~ Qadl Rll$StS. t - Peırrev. 2 - Zeki Arlf _ :Ma rev. 2 - Meeent Aziz Ef. _ Hüzzam şarkı: 
'bur ~arkı: ıŞeninJe durmak.) 3 - Refik Fer (Keı·e:n eyle me.stane kıl.) 3 - Kemal E _ 

Llııem ft tü.Ylllt 
Türk borcu I pe~n 19,'725 
Ergani 20,06 
Sıvas_Erzurum 2 19,56 

.,,,, - Sana te§ekkür etmek için yalnız e-

Son Postanın tefrikası: 34 raz dinlen ... Sıhhatinfo sükfına ih4 i - 'da daha ciddi tedbirler alabiliriz. ha5tallğmdan kat'iyen bahsetmiyecek • 
yacı var .. Güle güle kar<le"im' - FeM fi~ir <leğil. ne zaman? sin! Amma kat'iyen! Bu. Siret beyin 

Ahızeyi yerine asınca mendilini Çl- - Hemen şimdi .. sen lütfen bunun hayatı namına lazımdır. Anlıyor mu -
karara~ alnında biıiken so~k ve ırı içir. icab eden vesaiti temin et. sun? Yalnız bu evden çıkıp git.tiğini 
terleri silöi. D1şan ç:ı.Jnnca kapının ö - - Peki kardeşim. Derhal iki hasta söyliyeceksin. 
nür.de arkad" !arile karşılaş.t1. Doktor ba1'ıcı :Je arabayı gönderirim. ·- Tabii beyim .. anlıyorum. Hiç söy-
Cevad Sircti gayet iyi tamroı .. N'hada: -·Ar-ara olmaz .. hir sedye. !er miyim? 

·&icran 
- Niçin mukadder gıbi görünen va- - ?ı.fökPmmel. peki. - Arkadaşlarına da atyni tenbihimi 

.. d.- 'Doktorlar geliyorlar: beyefendi j Doktor Nihad koştu; kalbindP. garib han eti Siret beyden gizledin -diye sor- Onlar c;ıktıkta."1 sonra do'ktor Nihad söyle. 
ıy~ haber verdi- bir his vardı. Hayatında bu kadar he- du.- acele ndırnlarla merdivenlere doı!ru yü - Başiistüne efendim. Hiç merak 

la Şıtndi üç arkadaş bütün bir ihtimam- yecan hissettiğini hiç bilıniy.:>rdu. Tele- - Konuştu'kl:rımı h::ittin mi?_ . rüdi.i. Fakat ilk basamakta durarak sec; etme\ iniz. 

J\. genç hastayı muayene ediyorlardı. fonu açıp gelen sesi tanıyın~ S<lpsarı - Evet kulagıma aksedenlerı tabıi l lendi: - TeşekküT ederim Mustafa. 
tnra sıra sessiz ve gamlı hasta odasında kesilerek cevab vermiye başladı: duydum. Bir aile sırrı ise ma'Zur gör - M'u<:1af.a oğ'lum. Doktor Nihad sür'atle merdh-enleıi 
ftaırı~~ı halinde ba2!1 fenni kelimeler kı- - Hayrola azizim. Bu ne acele böy- beni. - Efend;m bevirn? çıkar:ık H:c.:ranın odasına girdi. Zavallı 
ecı· e:urnleler işitilip gene sükut devam le? Sofyaya vardığını tahmin ediyor - - Hayır .. fakat Sh et benim çok sev - Ben bfraz sonra hastayı benim ger,ç .has:a her şıey<len habersiz ve ha-

fı0rdu. dum .. İçinde fena hiSler mi var? Saçma•! gili bir dostumdur. S~hhati is:. ~?k b?- klir.iee mıklettireceğim. rekctsiz ya~·,~ord:U'. Do'ktor .derin bir i:r:-
la Iraz sonra doktorlar yataktan uzak- Vahime! .. Burada her şey normal. O zulmuştur. Onu endışeye dusurm0K. Mustafa mahzun mahzun l:xı~·nunu tırab ve endı~e ıçınde onu yoklayıp 
~~arak pencerenin önünde toplandılar. burada değil artık... Sesimde facia mı veva gerisin geri.ve çağırmak fJaketi büktü: cekilirken ayağına buruşuk bir kiğıd 
lliltka.7 saniye endişe ve yeisle birbiri- var? AJdanıyorsun ... Sesim gayet ta- ikilestirrnelc olur da onun için yalanı - Bur<ıdo:ı kalsa olmaz mıvdı? B"'n iJiı:erek cğffp aldı. Bu buruşuk kağıdı 
ı-u n ~~~ne baktıktan sonra k.apıyao doğ- bit... Sema öyle geliyor .. nereye mi git- tercih ettim. bütün tıeceler hiç uyumadan onu bek - ma.:.ar.ın ~anında duran sepete atar -
ladYur~yüp dişan çıktılar. Doktor Re- ti? .. Bilir miyim? Senin seyahate çık - Doktor hararetle meslekdac;ının eli- lerdim. ken birdenbire fikrine arız olan bir 

_ ha~ıf bir sesle: tığını duyunca derhal hazırlanıp çık - ni ~ıkarak: Doktor Nihad genç ve sadık uşağın şüphe i;e açtı. Ve pencerenin onuna 
Do Ürnid Allah tan -diye fısıldadı-. tı gitti .. ben .. ben de. şimdi çıkıyo - - Giizel -dedi- ben iYaırn~. saba~ Re- om,.zunu oks-aij~: . . . gid(·rek dikkatle okumağa başladı. Bu-

1le· ktor Cevdet te derin bir düşünce rum .. Haydi kardeşım sen kendine şa<lla hernber tekrar gelecegım .. pmdl- - 'Feda!tArlı.grnı bılırırn Mustafa .. ru5;-:.ık mektubu bir kaç defa okuduktan 
· bak .. keyfini düşün .. artık buraya te - lrk allahaısmerladık kardeşim. fakat ~ac;tanırı ça-buk iyi olması için bu sonr~ keneli kendine mırıldandı: 

)a~. Genç ve güzel kadın -dedi- ~o~ lefon etme ... Çünkü buraya nadiren - Yarın. ım' çok 1i.izum1u bir iş. -- Sirf>t;n iztırahını. zavallı H\cra • 
l:!ir ' f~kat A11aht:irı ümid kesilmez .. gelip adamlannt yoklıyacağım ... İn - - Evet öğleden evvel dokuı.da. Mu<:tafa yaşaran gözlerini silerek: mn felaketini şimdi aınlıyorum! .. 
~Ucıze... sanlar Ye hayat böyle işte.. üzülmeğe Doktor Nihad bir iki saniye düş-:i.n- - O h'i olsun da -dedi- zara'!" volt. Doktor Nihad henüz Hicranın başu-

1- ~r?ısını tamamlıyamadı; Musta - değmc>z Siretciğim!. dükten sonra: - Öyİe Mustafa. Ne çare. Fakat sa- cundan avrılarak kendi muayene oda • 
~iiı'd diven başında görün.erek doktor M€ktublarmı muayenehaneme yaz... - Cavaıd azizim -dedi- Ben başka na mühim bir tenbihim var. sına gelmişti. Aradan beş altı gün geç-

- ~ Ba:k hAla kendini bitiriyonun ... Elbet bi" şey dü.şünüyorum. Daha iyi bir te- -· Emrediniz beyim. ti~; halde talihsiz hastanm halinde hiq 
~- eyim telef-On .• Telefon çalıyor!. nereye gittiğini öğrenip sana yaza - davi için hastamızı benim husus! klini- - Biz gittrkten sonra şayet Siret bir tebeddül yüz g&termemişti. 

rnn ... Orada r8!hat etmeğe çalış ... Bi- ğirne nakletmek istiyorum. Tabii ora • beyden telefon gelecek olursa hammm (Arkası var) 



10 .yfa 

Kırklarellde imar 
faaliyeti arttırıldı 

Elektrik, su ve yol iıleri planlı bir çalıtma 
neticesinde fhden ıiine inkitaf ediyor 

SO N POSTA 

J t Kızıhrmak 3 metre 
· · yukseldi 
Çankında 40 bin dekarlık 

mer'a ve 300 dekarlık 
mezruat su albnda kaldı 

Çankırı (Husust) - Kızılırmak da ya
vaı yavat yökselerek 3 metre kadar ka -
barnllf ve civarını i.Wl etmi.ftir. 

Villyete gelen son haberlere nazanı.1 · ı 
Çaıılon köylerinde 40,000 deJ\Ar
lık mer'a ve 300 dekarlık mezru arazi 
su altında bulunmaktadır. 

Kızılırmak nahiye merkezile telefon 
muhaberatı inkıtaa Uğramıştır. Telefon 
direkleri sular içine devrilmiştir. Irmak
tan sal ve kayıkla g.eçmek imkansızdır. 

Söylencfiğ~ne göre, Yeşilli, Kavurgalı, 

Basanlı, Hacılar, Kavaklı, Sakarca, Ka -
radayı, AJıcalı, Aşağı Alagöz. Kula, Sa~
pazar, Ku.mçelik köyleri arazileri ~O snr 
tim su içindP bulunmakta, köy evlerin 
de su baskınına uğramasından korkul -
maktadır. Birçok evler tahliye ettırllmiş, 

Kırkıarelinden bır görünüş tedbirler alınmıştır. 

Niaan ıs 

!Son Postal S P O R 
Mektebler arası 

atletizm müsabakalan 

K~rklareli belediyesi kavuştuğu kıy -ı rem olan su ihtiyacı bu suretle bertaraf Karadayı köyüniln camisinin önüne 
ınetlı elemanlarının verimli ve p!anlı ça- edilmif olacaktır. kadar su gelmiştir. Umumi mikyasta za-hşmal~rı ~le. günd~n g~ne belediyenin ı Bundan b~ka Çukurçeşme ve Nallıho- rarın büyük olduğu anlaşılmaktadır. Dünkü müsabakalara i§tlrak eder, me ktebli.ler bir arada ve bırinci geZ--. 

imar ışlermı zengınleştırmektedirlel'. E- roz sularından istifade çareleri de arat- HaydarpClfG Lisesi talebesi 
le alınan ve muvaffakiyetlc başarılan ve tırılmaktarhr. GUmUşhaetkHyde bir UrelmB Mekteb!ıfır arasınclla ya.pı.laoaık olan 20 kilo- Muzaffer ıoo, 200, Cezmi ıoo, Gören 400 
ba§arılmakta olan başlıca işler şunlardır: Belediye iki yıl içerisinde istasyon bul- metrelik bayrak yıa.rı.şının seQIDeleriruı dün Melih 400 ve C.:iı<id, Rıza Maksud, Adnan 1500 

K b h }" h h Çİf ig"'ij iPSi.$ edı' lı'yor 'nı.kalm stadında. betJıa.nmıştır. Di1n birinci Mustafa, Hüseyin 5000, Fa.ilk 110 ve yüksek. 
asa .. anın . ~. ı ~ır arit~sı 5500 li - varı, postahane, bcleruye caddesi, Kara- grup seçmeleri ~ılmMJ olup 1k1Mi grupta Jerfi, Süreyya yüksek Muhittin sırık atla 

raya muteah.hıaı~e ıhale v~ -~kmal e~il - umur caddesi, Paşaçeşmesi yolu, kısmen Gümüşhacıköy (Hususi) Os - ö11üm~zdo'-ti Pazartesi •. üçWıcü grupta da Ou mil, Arat, gı!lle ve clliJc, Ateş gülle, Kema 
anış. Vekaletı~ Y~~~k tasdıkme arzo.un- 1,:ırnova yolu ve müteferrik caddelerde I mancık civarında büyük bir çift • uıa gunü, ... gen~ T&ksim soodıDdlıı., s~çm.eler clr1d atmaY'l ıştlrak edeceklerd1r. 
oıuştur. Ta dik ışının tamamlanmasını 16 hın metre murabbaı kaldırım inşaatı lik satın almak istiyen Ziraat Vekale - ~aeılacak.tı · Dun Ha.yda:rpıa.şa, i:.st.an-ouı Er.I AUetizm monitörü Nallı de takımla bera. 
~teakib derhal imar planlarının tanzi- ve tamiratı yapmıştır. İmar planlarının ti mıntaka Kerıevir ista von şefi Akif ı e..., Vera 1 v; Ticaret liseleri arasıı:'1a yapı- be: gitmi.§t1r. 
Jnıne g çı eçektir B i 939 1 d ·· " an seçme e. şu netıceyi verıniftJr · ~i · u ş · yı ın an uç tasdjkind~n sonra yolların pl~n dahilin- Çakmağı tetkikata memur etmiş· ı - Haydarpaşa takımı 47 36.2 dakika Galatasaray bugün Macar 

in lira 910 y~lm~an üç bin li~ a konmak de parke, asfalt ve şase olarnk yapılması tir . .Moskovada t~hsilini ikmal etmiş o- 2 - İstanbu lisesi 50.29 da'.kiıra • 
turetne. altı bın !ıraya ya~tı~ı.acaktır. kararlaştırılmıştır. Kırklareli civarında lan güzide mütehassıs raporunu Vcka- 3 - vet:ı eı,os da.kim. takımı ıle karşılaşıyor 

. Sıpar~ olu.~an 200 beyg.~rlı.~ lokomo - Karakayalar ve Dereköy mıntakannda lete göndermiştir. Bu çiftlik kendir Birinci. grup seçmıelcrt sonunda Haydar. Macar Klşpeşt oo.ıumı bugün saat 18.30 d~ 
)ıl ve teferruatı birçok guçluklerle ve mebzul granit taşı bulundufundan parke başta <ılmak şartile her nevi ziraat sis pa~ He I. Lise.s1 bayrak tekınıkn,. 28 Nl - Taksim stadında GalaOOsara.yla il& maçla. 
tara yolu ile altı vagon ha'inde Kırkla - yapılabilmek için t"--bbüsatta bulunul- teml . h kk. d k .. 1.. .. - ı~n al Fener stadında yapıle.caıt oıa.n n na. rını yapacaklardır. Macar lijinin on kav • 
(eltne g 

1 
. ti B . k. 

1 
. 

1 
.....- .en a ın a oy uye numune ve "' işt rak etmek haıkkmı ka2181\D)ıtiardır. 'fetlt takunlarındaın birine me.llk olan Klf. 

t 
i em~~ r.f u .ye~ı ma ı~e er ıç n maktadır. örnekler verecektir. Daha bu yıldan Dünkü müsa.bakıalam ıber meıltt.eb 40 at - pe~·ın ka.rşı:;ınoo Gala~n alacalı ne. 

epyen. asrı ve ennı bır elektnk sant:al - - köv bütçelerine kendir ı~lat!ma havza _ Jetle iştirak etmiştir. t1c~ merakla beklenmektedir. 
ınası ınşaatına başlanmıştır. Bu makı - Ak Ç k · · Ati ti · · M "tt'I · helerin montajları ile birlikte ehrin e - saray ocu ~arı 1'1.Ş3Sl icm tohs".sat konmuştur. Bu- 8 erımız ısıra gı 1 er Macarlar 1klncı m.açnı.nnı yvın J'ener 

. . ş E • suret Je knzrımızın zıraati ideal yola gir 20 ve 21 Nisanda Kla.hiırede m08abaka n. stadınOO. Fe:ıerbahçıe ıle ya.paceık'lardır. Bun 
4ektrik şebekesi tamamıl'? yenılenecektir. sırgeme Kurumunun . b 1 kt d paca.k ol:ı.r atletlıer1mlz diin ölla beri Mı - dan evvel Galatasaray - Fe.nerbalıçe B ıa -
eebeke, te-isat ve santral elli bin lirava yılhk toplantlSI mış u unma a ır. sıra. harelret etmi.şlerdıi:r. Mınta.ka ~klncl re. kımları dıa. hususi bir mBAJ ~ 
fnalolmaktadır. Azami 30 Ağustosta şeh- --. ishıJ.n riyaseti altında. seyahate şu atletler Ma~lar son olarak Salı veya Çarpmba 

rimiz nura kavuşacaktır. Gece ve gündüz Aksaray, (HU· Boyabad1a fır!ı~adan hır ev çllanıflard1r. (Devamı 11 inci sayfada) 

cereyaı: .verilmek suretile s~nayi mü~s- susi) - Aksaray yıkıldı Uç kişi enk".Z a t•nda kaldı 
teselerının de çalışmalarına ımkan verı - Çocuk Esirgeme 
lecektir. Elektrik tesisatından başka ay- Kurumu bu hafta 
twa b1r su tasfiye cihazı getirilmektedir. yıllık toplantısını 
)u alet boşuna akmakta olan şehirdeki Ziraat Bankası Di
fnebzul memba sularını tasfiye ederek rektörü Hamid 
hem elektrik faıbrikac:ına, hem de yaylA Beşkardeşin baş
pım takasma içilebilir su temin etmiş ola- kanlığında yap
tıaktır. mıştır. Bu toplan-

Boyabad (Hususi) - Nisanın dördün
cü gecesi esen şiddetli fırtınadan Ham -
zah köyünde Ramazan Karakaş adında 

bir köylünün evi yıkılmıştır. 
Ramazan, kansı Hamide ve kaymvali

desi İlmiye enkaz altında kalmışlar, Ra
mazan ağır surette yaralanmıştır. 

Kasabanın bugüne kadar ihmal edil- tıda kurumun bir 
~ olan su işlerini de e1e alan belediye, yıllık faaliy~tl I. Vasıf Otyam Boyabadda bir yangm sıras1nda 
bu baş vazifesini de canla başla ba~ar - gözden geçirilerek iaare heyetinin faali- bir ÇOCUk yandı 
tftaldadır. Gerdanlısu membaları ve yol- yet raporu ve hesabları tetkik ve tasvib 
farı üzerinde esaslı tamirler yapılmıs ve ta . Boyabad (Hususi) - Killik köyu"nden 

olunmuş ve yeni yıl bütçesi de nzım . 
rapılmaktadır. Çeşmeler tamir EdPml.ş - Rızanın evınden gece yansı yangın çık -

ttr. Cümhuriyet meydanının ortasında 
p!rkin bir manzara arzeden çarşı çeşme
li. kaldırılarak kenara al•nmıs ve cum-

huriyet meydanı genişletilmiştir. 

edilerek idare heyeti intihabı yapıl -. mış, ateş yanındaki Rızanın karde~ Ham 
mıştır. dinin evine sirayet etmiş ve evlerin ikisi 

de yanmıştır. 

Yangın geceleyin herkesin uykuda bu
lunduğu bir sırada çıkttğından Rızanın 3 
yaşındaki k · ~ Hatice kurtulamıyarak 

Ytrmi bin lira sarfile istasyon civa

rında Dahiliye Vekaleti belediveler imar 

Kongreye tevdi edilen mesai raporla

rına göre kurumun bir yılhk faaltyeti 

şa) anı şükran bir haldedir. 42 yoksul ço

cu~a elbise yapılmış, birçok fakir çocuk-
heyetinin ha2ırladığı keşifname ve şart- 1arın mekteb levazımları temin ve nakdi yanmış, diğı:>r çocuklar vazifetcn köyde 

nameler dairesinde Türk sondaj limited yardımlar yapılmı~, hasta çocuklara il§ç hulunan ıhususi muhasebe memuru Zühtü 

tirketine ihale edilen büyük arteziyen. ve süt verilmistir. Kurum dar bütçesile tarafından kurtarılmışlardır. 
bugün 179 metre derinlikte olup saatte büyük işler ba~armıştır. Kurumun bu l 
altı ton su vermektedir. Alınan tahlil ra- mesaisi umumi merkezce de takdir edi- ki kardeş bir köy!UyU öldürdüler 
,oruna göre su~"tn mikyası ması 4.6 dır ve lerek 12 senedir btlafasıla gösterdiği biz- Boyabad (Hususi) - Daylı köyünden 
t.tanbulun Haı !diye suyu avarındadır. ~te mukabil b"'kan eczacı İ. Vasıf Ot- İsmail ve kardeşi Kadri Ender ile Refik 

b
. d ı 

1 
f Kaya arasında hayvan1arın ekine girmesi 

Btttqede imkAn bulunursa belediye dah:ı yam ır rna aya ile ta ti edilmi§tir . sebebile bir kavga çıkmış ve iki kardeş 
derinlere g"tm~k ve suyu fazlalaştırmak Yeni idare heyeti toplanarak rıyasete Refik Kayaya hücum ederek bıçakla ya-
azmlndedir. İstasyon civarında bulunan 1 es~i .başkan. eczacı İ. Vuıf Ot~amı getir- ralamışlardır. Yaralı bir müddet sonra 
bu su evvell. Aşağı mahallede birçok çeş- mıştır. Yem heyete muvaffakıyetler te- ölmÜJ ve suçlu kardeşler adliyece tevkif 

meler yapılrnak suretile halkın pek müb- 1 menni ederiz. edilmişlerdir. 

Pazar Ola Hasen Sev Diyor ki 

- Hasan Bey sık sık geçti
c.yeri dün tanıyamaz ol-

• • • Toprak yılınları, mo
loıdar, sayııı& çukurlar ••• 

• . . Bir tarafta amele harıl 
hanl duvarları yıkıyorlar •• 
8ebeb ne dandm 

Hasan Bey - - Ay sen gaze
telerde imar hareketin~ hıı 

verildifini okumadın mıf 

~~:ia..'l ... ":( 
.......... ., 

'IS 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
Bn aıkılık zamanda 8ıe en büyüt. yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lemet ve netaaet bakımından tatmin edici mahlJetl w 
ytlt.set. ewafı halzdJr. 

Mercimek, bezelya, bultday vesalr çorbalık t.omprimelerlınlsl 
her yer-Je bulab~ıiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
11. N'IJBI ÇAPA ltandlat &arlbl: 1111 

.. 
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Memur alınacaktır. 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

~ıınhaJıp 1 hu, c::ı'rt. · r çln lise veya orta mekleb mezuni!lrı aruından mtısabaka lle memur a • 
ee fir.:·:;r. Kazananlardan ihtiyaca göre tayin edileceklere 3656 sayılı kanun mucibln
larıra' b \'erllecektır. Bu mekteblerden mezun o1&nJı.rın aşağıda yazılı vesikaları tı;tlda
la a~lıyarak en geç 15/ Nlsan/1940 atşaır.ml\ kadar Umum Müdürlüğe müracaat-
dl!rmı, I VCS!kaları vaktinde gôndermlyenle:le noksaıı gönderenlerin imtihana kabul e -

Yecekl rt 1 • • • • 

SON POSTA 

Gizli kongre 
(Bn~tarafı 4 üncü sayfada) 

k&rları kooperatif hesabından hiç bir ka _ 
rar istihsaline lüzum hlssetmeden kısmen 

:murahhes Asım Süreyya ve kısmen de mü
dür Baha taratında.n alınmış ve bir kısmı da 
bazı memurlara verilmiş o.lan pacal.a.rdır. 

1109 11.ra 41 ltmııt umumi masraf hesabın_ 
dan yapılmı.ş ve fa:lmt mü.es,,ese hesa.bına kn_ 
bul edilereğl f!pheli g8rillen masraflar tu -

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri lutaatl ilanları 

AşaAıc!n yazılı bemin ve yağlar 16/4/ 910 Salı günü hizalarında yıa.zılı saatlerde Edlr
nede eskl MiişJrlyet daireelnde Satın Alma KomiSYonundl pazarlıkla satın alına.caktır 
Hikemi ve kimyevi evsa.fları ve şartnameleri korıl:Jyonda gôr.ulür. 0547) (%485) . 

BenıJıı Vakum Ve valin Gres vazelin Gaz İhale saa tlerı 
kllo kilo kilo kilo kHo kllo 

600 1500 10 lara a k e • mtihan yerlle gün ve s::ı.atl adre.<Jerlne ayrıca blldlrlleceitinden ı.s~td:ı -

1 
çı :tdres yazılması lüzumu ilan olunur. 

Olanıa- Lise ve orta mekteb şahadetnamesl vey:ı bunJııra muad.11 mekteblerden mezun 

2 
.ın muadeleti Maarif Veklletıuce tudiirli vesika. 

tarıdır. 14,000 
Kooperatifin 1Dllmnt vaziyeti; ne idare 9,000 

6500 
980 
530 
900 

140 
90 

620 

1500 
280 

500 
14-0 
90 

11 
ıs 

16 
160 

1900 
- A'>!ı:erUk terhia 'Ye.sika.sı 

3 • 
- Do~ruluk kft.ğıdı, ! ._ THcÜJneihal n tasdikli niifus tezkeresi smetl. 

nıecllsinln, ne mera.khla.nnm ve ne de mü. 
d'liı· ve memur:larıırrn hiç bh' veçhile vuJfe. 
!.erini y.apma.TIUf oldukla.Tım g~rmekte - * * 
dlr. Muhasebe byıdla.n bir şirket muhase_ 84 ton nohuda verilen fiat pahalı görül -ı 67 ton kuru fasulyeye kapalı uı.rna talib 
besi kaydı olmatt&n çok uzaktır. Müba.yaat dütünden Wkrar kapalı zarfla ihalesi 8/5/ 940 çıkmadığından pazarlığı 22/ 4/ 940 Pazartesi 
re sarfiyata a.id vesa.1-k emniyet ve itımacL Çarşamba günü saıa.t 11 de Ecllrnede ~ki Mil- giiDU aıaa~ ll de Edirnede Eski Müşlri.,et da. 
bahş de~lldll'. Mlll'akıbl.aı- m•melltı hiç tet şirl7et dlairft>inde satınaıma komls10nunda !resinde &.l.tınalma Komisyonunda yapıla -
ldk etmemlşlerdtr. İdaırede ne reaıt, ne de yapılacaktır. Şartname ve nsatı bugün to. cs.ttır. Ş6lrtmıne ve eYafı Komsyonaa gö • 

- 3. Vesika fotoğrafı. ,.-

se!v~- Dev!('+ memuriyetinde veya diğer yerlerde Çl\lı~anların oralardan aldıkları bon
t.a.sd ki! suretleri. .2543• 

A~k ~rAı Lı· selere Talebe Alınıyor. Ueari bir zihniJ'etbe hareket cıh.nmUftuı'. mı.,.onda g5rtllllr. Tutarı 12,600 ~ ve te - rilur. ·rn!-:nin bedeli 13,400, teminatı 1005 
- _ ŞR.hst arzular hlktm olmuş -ve ~llk pbl min&tı 945 liradır. İs1aklilerin afi geçen lir!ldır. ±stlt.lllertn aözü geçen Kanıı.syona 

1 - K • 
11 

idare olunmuştur. Ve nihayet onatlar 1çtn günde ihale saatinden en ıeç bir aat evvel gelmele!·i. Cl 548) (29M) 
ıç nrı u e Maltepe, Bur.sa asterl U.:{;}erlnin her üç aınıtına da önümüzdeki Haziran çok n n l bilecek :ııa.n ~ 11 b "!anacak olan gro-941 dera yılı ıc;ı.n talebe ahnacakt.ır. a 

0 
a 0 bu mftessese :nr&r~ komisyona teklif mektnbla.nnı vermi~ olma- * 

.,.ı._ A.ınllcak talebelerin öz türk U'k:ndan oımu. keudJslnln n ailesinin kötü hal ve Jı ve çalışamaz bl.r hale .9C>kulm~tur. lan. <1543) C2961) 26,000 JClo kuru üzüm kapalı zarfla 30, 4/ 
Y'l•ut~ sa'h•b· l 1 Açılmış olan hududsuz kredilerle Atıl "Ye 
ll"'d •· ı o maması :uhh muayen:::de aağlllln çıkması ve yapılacak seçme sına _ mefluç bir hale konulmnQtur M U"b t * 940 Sn.lı güni.ı saat 11 de Edirnede Sanayi 

1 an kazanır.ası şarttu-. dan tiz ..., · a u a ın - kışlasında Satın nlma Komlsyonund:ı satın 
~ı - B~ ene tr.hsili terlı::edenler yaşını bilvütmlif ve tüı;-iiltmii§ olanlar tendi otuna. Y de otınunun •bile kabiliyeti tahs'll- Pazarlıkla 10,000 limlık er kundurası sa • alınacaktır. Tahmin bedeli 5460 lira Dk te. 
arın, sı .. f geçme. sınavında ıpka veya bütü:ılerr.ive kalanlar yaşları boylan ve a~ırlık- yesl olup olınacfılı f(lphelldtr. Ortaklar ıçln- tın alınacaktır. Pazarlığı 17/ 4/ 940 Çarşamba minatı 409 llTa 50 kuruştur Evsaf ~ şart 

m l k de 500, 700, 900 "fe hatta 2000 Ura boreu olan_ günü saat 10 da F.dlrne Eski Müşiriyct dal - 1 . •. ' d .. ülür' .. • İsteklll i bel-
.. ·: ::ı ta i nadlere uygun olmıy:ınlar askeri okullara alınmazlar. lar vardır r . d S t -• k""""'- d name~ ıtomı.c;yon a gor . er !l -.. J Yukarıki. ' eJın e a ın ... ma ., ..... "onun a istekllle • li saı>.tten bir snat evveline kadar telli mek 

ber ~- lekl Jıerin şlındi olaunaltta o~uklan mekteblerdekl tahlflle:1ne duam etmekle resm! satırlar J'9l)Or'dan alınmış _ rin ,reUrecelcler! nümunela-den beğenllerU t.ublarmı toml.sıona vermeleri cı548 2966> 
dük& er ır.ı Nisandan ltlbaren bulund~kiarı yerl<'tdekl askerlik ıubelerinden diğer kay- tır. Maamaflh ~ bunlardan ibazet de _ ya:>ılac<ıktır. Temtne.tı 1500 Hradtt. Şartna _ • 

1~buı ş:ı.rtlarlle müracaat yollarım ôğrenmt>leri ve huna göre de k.aydükabül kü.lıd- ğlldir. Bllhaasa 81 :kıel aayta.mnda şu ctımle mesi komisyonda aörültır. (1544) (2962> ' * 
3 

J e~ reç 30/lılayıa/940 a :tadar tamamlamt§ elmaları llzunclır. nı.rdır: .A§ağra yazılı yağlar 2914/940 Pazartesi 

eeı - L!teklllerin sınıf ~me "YeStkalan Hntrandıı bulunduklan okullardan asker! H- ıKooperatlf mtkllrtl Ba.ha 11.e kltl.Ol !leşe * günü saat 10 da Çanaldtalede Müstahkem 
:~~ :eıbedllecek ve bütünlemlye kalmadan .smıf geçenler seçme sınavına çatırıl.ıcaktır te verilen paralann Dl"lıl"I ,ottur. Mftdü; 100 ton dır bensin p&21Klıkla. atın ah. MC"Vld Eatınalma ~amlsyoımnda panrlıkla. 

&sk e.ıı lı.se n ve III sınıflara girm!ye muva!fuk olaı:ılann 940 yılı kampları ileride Balınya a1d fi~ herirıde (mmab.bu uamn nacaktır. Muhammen bedeli 25,000 Ura ka.t'l satın alınacaktır. Isteklllerln belli günde ko_ 

6 
en oku.!arda yapılacaktır. tenslbiJe) lfadıe.!I b.yıdlıdır. Mtrrahhu aza.. temınatı 3750 llradır. Puarlıitı 16/4/94-0 Sa.. misyonda bulunmaları. (1545) <U63J 

tın - Askf:rl orta okullarla mu.siki nn'at '" kara gedikli erbeıf hazırlama orta otuııa- lıarın böyle bir ~ti olıdallm& dair fir- 1ı ıünü .sası. 10 da Ankanda ?ti. M. V. Hava (,"insi Kllo 
--ın taydükabul fU'f.lan ?e samanları ayna ~An eclllecektir. J52ı. Ja!t mlllcueleslode titr' madde balu dıl Satı'n Al~ Komts,.anund& J6Pfılacaidır gibi ti nma ı • · Benzin· 35,000 

M f V ı 1 d 
kt 

caret kammunda da ~ btr btlkftm Şıartnamcs1 hergiln komiayonda görülür. is_ V.ııkum yalı: 3,000 • • ı· "' • yo ur. Bunlar "*4ter"J.ertne ikram olarak teldUerin mua71en aattıe ıJr:a~'l t.emına.t ve Valvalln: 'J't!C aarJ e {) JgJn en! verilml.t pa.ralardr ki bmı11 da inan ancak lı:aı'unt belgeledle kom1.ty0Dda bulanmala _ Gres: 400 

•nl ·- 1-2259 sayılı kanunun tatbikine dair olnn ta1lma.tnameye aöre ilk okullarm beş ke~~~a~m~ ~bWr.• n. 0
549

> <2967) ÜstUpü: 250 
~fı 1çin ayrı ayrı birer •ki.tab halinde yazılmalı: üııere beş cfldden müteşekkil blr oku • dlr· 

111 nı>cl"U '6Yle biım.ltte. 
kltaı..ı serisi yazılması münak'8S!.y:ı konulmU§tur. _ 1 11Afacaklardan bir taamı 1119 J1]ı tıpnde 

hl~ Müsabaka müddeti 6/V/1940 dan o~.amak ve 6/III/1941 Per~ ııünu aqamı tahsilMı ı:rapücl.Jlı ~ en mtıltma _ _...._ 
ek uzcrt: on aydır. ·~ 

3 
aöylemnektıedir. 'hlısll edDendyenlerıntn te 

1.!ıtı "- MliF:tb~kaya ~tirake karar ve:-enlt>r 6/ XIl/194-0 Cuma ~ü akşamına kadar bir za borçla.r kanuna hiUdimertne tev~n ta_ 
la d ... l!e M:ıtri.i Vekilliğine müracaat cdı rek bu müsabakaya ııtrecekler defterine ad. ra~ hllltına hududıııım kredi açmak aW&Ule 

rıııı l'n1.<1ırarak bir numara alacaklardır. mue.ssMeyi izrar edenlıen:len hfilcmen tabii _ 
la: - M~abakada oirlnclliğl kazanan kitab serisi üç yıl süre 1lıe okull&rda okutu • llne çalışılmuı 11.smdJr. Mukte-.,mın u 
gın~k te muelllfıne her yıl içln 2500 lira telif al:kı verilecektir. bdncl çıkan ltltab sert _ mumt he~tçe -... ~asının ~ 
Çtinc Y:ızanp bır .. defaya mahsus olmak üzP.re b!.rinln m~ı:ifLne Terllenin bir yıllığı, U • .mpor Mygı llf' mmıldu • 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekllllli köy ölrebnen okulları lçin aşağıdl\ cins, miktar ve flatlan ya;.ılı 

ıus talebe entarl ve ba$ıtı pazarlıkla aat.ın alınacaktır. Tahmin edilen be~ 22J9 ara 
.,. tem!natı asa Ura 40 kunıttur. İstsııle: b~ entari ve ba.şlıia ald şartııame ve r.ıirnu
neleri Maartr müdtirlüğü Yardirektörlüğünde gbreblllrlcr. Pazarlığın 16/Nls:ı:ı 1940 
Balı ıünü aat 14 de Maarif müdü.rlfiğunde toplanacak tomJsy-On marlletlle yap.lıcağı 
tll.n clunur. (2846) 

Eşyanm cinsi MI lef arı Beher tak•ının !iatı 

Lira Kr. 
Yek ün 
Lira nı k! 1 dorduncu ve beşinci çıkanlara. da birer defaya mahsus olmak üzere biner lira _Düııkil Jı:ongrecte m~ eluna.n rapora 

u
5 

'>tat vcrııecektlr. böylece ıttıla peJda ettiltten aonıra .&lhn1mtz. ----------
~ · -•~.a ... .. du IDz talebe entari n baAJiıtı 1200 takım 1 88 2256 

tw ·· •. -ru.<;:ıbnkaya ~lerin eser!Prtnl üçer nüsha olamak ibere matine ile ve kfi.- ...u.ıLA.le cenu.'iız ra.n 1* ti* sual talıYor: 
nı:nn~~hl~y~~ya~mqcla~~~fVekijli~ ~~ MM~Qb -~~~ll~dil~~~~----------------------------------

:_. bın mukabilinde vermeleri veya gfınc!ermele4'1 lA.zundır. durulmamalarından edilen latita.de nedir? T k• d "' A k " H t h • B Hk d ı,;ttaba konulacak resim vesairenin asıllannm ytı.ln•z bu nüahalardan bi.rinde ve yer. Böyle ctavalal'dıl endttpmfı ca.nı.aıı du)"Ul_ e lf ag S erı as a anesı aş • en : 
<le ı~e konulmu.ş olarak bulunması kafidir. Mlisabak:ıya basılmıt bir kita.bla ~trenler mMın!t demek de~. ..aman yapıbna:nnı 40 l!r:ı maatıı bir talebe tayin bedellle tir birinci sınıf he~lre. 30 lira maa§lı bir talebı 

6 
.taı ın Ü<' nüshasını verecek ve~ gönd~ekll'rdlr. ~mek olmamalı mıtd1r? GaJeteyt yalnız tıaytn bedeWe bir lklncl sınıf hem~ire. 25 lira m:ıaşlı ve bir talebe ta.ytn bedeı\l~ bl 

ele Mu~ aba kaya girenleri~ eser mfüıveddelerlle bırllkte esedert bb11l eclfldflt talaUr- methlisenamıza memur bJıoer wadııl. teıakld basta bakıc~a ihtiyaç vardır. ETsaf 'YC şeraiti haiz ~n 1steklllerln l'eSlkalarlle birlikt.ı 
ge e erıertni ıHı.n edilen telıf hakkı mukabilinde ve heıı ttırl1i ı..rırut baktından nz- eıdt'nlerimlz hAll meTcud buhınaeat mı? hutahaneye mtıracaatları. <I523J C2'i6J) 

tl~et"k Mani! Vekilliğine üç yıllık blr devre için terkettiklertni ve lııltabın o devre L - -- - -
eek;e'<.' her basılışının son tnshihlerinin kı>ndileri veya mes'ul.lyetıerı altında ta.y1ıı ede. Spor: Kır koşuları 
8e rı dl~"r bil zat tarnfından ya;)J.la.c.stını gösterir noterlikten tıı.YHkU bir ta.ahhild 

ııectı de ·•ermeleri lazımdır. 
bı 7 - Kit:ıbl:ırda bulunma.sı llzunğclen pedagojik ve teknik ?Ulftıııın ımıeren tıartna
At e ne notrrllğe tasdik ettirilecek ı.aahl'ıü1 senedinin formülü Maaırif VetfIUll Neşriyat 
~ Ud• ı:luğünden alınabilir. Mektubla istıyenlertn f! .turuşluk bir posta pulunu da blrllt 

CBııt&arafı 10 11DCll sayba) 
günü O:ı!atasaray, Fener, Beşiktq muhte_ 
utlle oynıvw,caklardır. 

Kır koşuları 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilan lan 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilan lan 
-._!0ncıermeln' IA.zımdır. 0512) ı278h • U k

. d H-'L _, d Oölcük denlz fabrltalan ve Dz. harb oku 
"' u ar ..... e .... n en· Brim1zin tutlb et • 

ı 
· · · lu lçln mevcud fenni n hususi şar~a.mesl l{omlsyonumuroa mevcud şartna.ır.eslne 

mtl.h onla Memur Alınacaktır mis 0.~duğu 3,.. thıcil kır koşusu 14..ı:v.940 Pa_ mucibince, tahmin edilen bedeli ·9900. llra göre komutanlık birlikleri thUyacı içhı on 
-.a zar gunü .sııa lO da Helkıe1ııt önünden b!Lfh • ve kat'i teminatı 11485• llra olan l.kl aded mlllınetrellk bef blıı. YİİZ )1rmi kilo ""' Jtmıi 

1ic . ret ve Sanayi Odasından: )'IU'llk Usküd.ar Halkm önihıde bitmek 1l - motörlü tulumbanın 29/4/940 tarihine rast mmmetrellk bet bin )'ÜS J1nııi kflo cleıınr 91l-
2Jere yapılae&k 5100 metrelik mıuya ı.tırak 1ıJ&l1 Pazarteal lftnü saat 11 de Kasımpaıa: buklar pazarlıkla atın •hn•caktır. lııliiaa -

ta~-- Oda:nızd~ münhal raportörlük v~ memurluklar varclzr. Raportörlük için yüksek cdecek1__.~et.ıer1D 0 aa.tte ~ mal - da bulunan DaD1I leva.mm atın alma tcımls.. ka6ar.:na 19/4/ 948 Cuma günü saat on btrde 
•..-;il nıe :J ki 1 in ııs •~"''"'' ...,,... zeme ,......,. hazır bulunmaları. b 1 •·t M ba d-"' 
2 

· 'Dur. u • ar ç e _..., .. ı ~ .tır. H yonunda pazarlıkla ekalltmesl yapılacaktır aş anaca ... ır. u mmeıı be .,.. dött bin 
~ M0ınurlultlar için verilecek ücret ayda enfazla 75. Raportörhikler lçtn, imt~an _ 

1 
:ıkem heyetinin de ~ aaU. hu.lr ltL 2 - MeTeUd .,nn&meııl bergün s., aaaU doksan altı liradır. İlk teminat parao üç 

llluk ~ ' "'«Ekltrl muwffnk1yet dft'eoesıne göre ve sasq numaralı barem kanunu ile unmaları rica olunur. dahilinde mrzltar tomlayondan bedelsiz alı. yü~ yedi Ur:ı ylrml kunııtur. İstıtkltlerin bel-
1n>ed cırnak şartlle en fazla 140 Jlradır * nabillr. il gün ve saatte Fındıklıda kolnutanlıl: Sa-

tı;a 'Müım.bak:ı imtihanına girebilmek lç~ Tll;k olmak, ealterllfitıl yapmış .,. yuka _ .~yolla Halkerinden: H lftan 940 Puar s - İst8li1sba belli sin 'ft saaLte 2490 tınaJma komisyonuna müracaatları. «264b 
~ gcıı;terll"n tahsil derece.sine sahlb olmak g:ı....-ttır. günu saat 9,30 da Şlfl1de tn.mvay depo.lu Ö- sayılı kanunun 1.stedltl veaaikle blrllkte 'f 

liatı lınub:awı. iştlra.k et.mck .lstiyeı":eklerln en ııeç 13/4/940 cumartesi saat 12 ye kadar nünden bl\..,lı~ HtlrrtJıet Abide.alnı Sidif adı geçen kom.layona m11racaatları .• m2. Kcmisyomımuzda me?CUd keşif ve şart _ 
~ r:;kapıda 4 üscü Vakıf hanında 3 üncü ka' ta kf\ln odamıza lblr istida ııe müracaat ve ıen, 4000 mttrellt '* tir kotuR terlib nanıeslne göre Haydarpaşa hastanesi bahçe-

. Cıeri ll\ıımdır. edBnı'lştlr. * si dahlllnde elektrik km'Vel muharrike tab-

.,_11-u 1sti<inya hüviyet cüzdanı, a.skerlık veslkaaı mt>kteb dtploması ve evvelce baş Koşuya tstırak etmek 18Mı.ve~ herıtın 1 - Tıthmin tdilen bedeli (.13'0.64) lira losu ve saaUni kaymağa m&hsus yapı ::ak 
S Ye~!~rde çalupnı.ş ise hizmet vesHcaları raptedılm~lldir. • aut 11 rt~ 1Ubaren ~n apor fQ.beMne oıan (23 520) mMr9 mt'lıbi muht.ei.lf eb'aL olan ~lna:ııın münakasaaına 19 4/940 Cuma: 

8 
- I~tlhan 16/4/1940 Salı günü saat 14 de Da!remı:ı:de ,.a.pıJacakt.ır. mfh·acaat ~erek taydolımmalarını rica e. 1alcl. kere.ı;tentn 11/'IHI tuiJılne rattııyan günü saat onda başlanacaktır. Muhıuumcn 

1'ıe1ı: ~ lmtıhcı.nda muvaffak olacaltla:-, odamızca hlç b'r taahhüdü tazammun etme _ deriz. 81.lı günü u.at l! de Kluımpaşada. bulunan bedeli tk1 JÜZ yinnl aeklz lira seksetı t~l ku-
~e ll?c:re ve muvakkat memur olarak kabul edilecekler ve ancak 6 ayhk bir tecrübe * Deniz Levazım 8atınıalma KomiQ'onmıda ruştur. İlk teminat parası on yedi lmı on 
-.., kllndcn .sonra, liyakatleri sabi~ oldu~u takdirde kat'i memuriyet kadrosuna teçı Kad~ RalkeTID.den: H Mart Pazar ıü- paz.<ı.rlıkla eksiltmesi ~Bıktır. se.ıtlz kuru.ştur. İsteklilerin belll gün ve sa _ 
,_ erc:1t. ır2833:ı1 • nii l6000) metr.ent müklt&tb bir lıar ltOfU. 2 - Ket'i tenaına;tı (211.10) lir& ohıp prt. atte Jl'Jndıklıda. Komutanlık Sabnalma lto -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ue~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~. .~, yapılacaktır. İ.ttlrü etınııık :l.sttyenler mez _ misyondan bedelalz aJm.,,,... - ..... _ ...... - ... --------.. - .............. _ 

işle lmesi Umum kBr günde saat 9,30 da ftnerb&h99 stadın - 3 - İsteklD.erin HIO •Jlh kanunun iste_ Danizyolları 

Müdürlüğü 
da hazır bulu:ıma!an. dili vesa!kle 'b1dlkt.e adı seçen komisyona 

ilanları .. -..... ...--·-.. -----.. -.. mümcaatlan (2117) 

8 
Lağvedileiı Ada Seferleri 

li ~Yı::adndan saa.t 7 de kalkıp Heybeliye ııtrayarak Köprüye ıre1ea w Köprüden saat 
llluı ad Adalara ta.1kan seferler 15 NJ.ıian 940 tarihinden ııtlbaren iş'a.rı lhire kadar 
' ır. (2947) 

15 4 ~n bedeli 1120 llra cıUn ~ adcd 75 WatJı.ıt ve 75 aded 125 Wat.b.t cın.ıı aıapuı 
ta '4!,n 4~ Salı günu saat (ll) on blrdc Ha:ftfarp:ıp.d:ı Gar .binan dabJJindel:t toınlsyon 
~ 

1 
'lo.n açık eksiltme usullle satın alınacaktır. 

~.ilk: g mek lstiyenlerln M lJra1ü mııvakka.t teııılnat "Ye tanmıun ta71n •ttili ftıl&1k1e 
a-.ı i e~Utme giınu saatine kadar kom;ayona müracaatları IAzımdu'. 

~şartnameler komisyondan parasız ola.ak dağıtılmaktadır. (2535} 

°' lstan bul P. T. T. Müdürlüğünden 
•-\'a.~\ ~Ye ve Yeşllk ·y teısız 1stasyonl:ın etrafının dlkenll telle çewllmesl ve ihata 
~ h açık eks iye konulmuştur. Ekslltm-:ı 17/4/940 Ça11amba saat 15 45 de B 
" • ane b • • !l: kor.t nası birinci katta P. T. T. M dür!tığü odasında t.oplanaeak mfidürlük alını 
fte"S • 1s;onunda yapılacaktır. Keşif bedeli 8837 lira 98 kur\lf muvakkat teminat 
tı ra r İstek ıarını · lllerI o baptaki teşlf ve şartnamelerini görms ve muntbt tf'ml-
ıı.nı, eıtı 1~atırm~k uzere çalıtına gilnlerindc mezktlr mU'dfirlük idari kalem levazım kıs. 
ı.tına d 

1 
hne gun ve saatinde de en az bir teahht\dde 5000 Ilralık ba işe benzer ış yap 

"-tıa e~;ı idarelerinden almış oldu~u vesikalara .istinaden İatanbul vUA.yetine mUra: 
''4ı 11 tmek tarihlDden a ır11n evvel fall11alf ehilııet ve H8 ııtuıa aid ttearet odll.31 

e amlsyona müracaatlan (2520J 

iNKIBAZ 
ltRATON GRENlERi 

Hem iıılnbazı Te he.n de terkibin
deki m ddeler s 1yesiude busakla
nn faaliyetiııi tanztm ile en muuı-

nld inkıbaz •tıpteWamıı bile 
rahata kaV11Ştvur. 

Her esMe41e 'balmnır. 

elimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonu ilanları 

Sellmlye k~lasınm tamird için aşaAıda ya_ 
llllı miktarda !.Kiye lüzum Tardır. t.Geıcwe _ 
mı 11/4/940 tarihinden 15/4/HO ıaJ"ihtne ta.. 
dar her giin saat 9 dan 11 ye tadar bu .lşle.. 
r1 yapabileceklertue dair veslkalarlle bir _ 
Ukte Sellm!.,edekl Ttime.n satmalma k~ 
yonuna m\iracu.uan. (2111) 

Aded 
40 Amele 
20 Dlilgeı-

8 Sıv:ı.eı 

8 T~nekecl 

24 Kıreml~ aktarıcısı 

~-·· Dr. Ihsan Sami .... __ lıııı. 

ÖKSOROK ŞURUBU 
ÔksQrQk ve nefes darlığı, boğmaca 
ve ilnzaınık lıksGrtlkleri için pek 
tesirli il:Açtır. 

Berka krı' aWlir. 41..ııl' 

llAn Tarifemiz 
Tek atıtun aantlml 

ı:tılüle 
..Jai/e 
..hile 

Dörtliiıerii ..-1. 
lr -'rileler 
S.. ntlri.le 

400 
250 
zeo 
100 
60 
40 

. 
~llrllf 

)) 

)) ,, 
)) 

,, 
Muanen bir mliddet Dt1Uıda ıaı 

Jau mlk~ard:ı llln Y1LPtıracaltlar 
ayrıca ten'llli.tll tanfemladen !.atifade 
edeceklerdir. Tam. yarım. n çeyrek 
sayfa ilAnlar i~tn ayrı b1r tarife deıplt İ 
edilDUştlr. 

Boa Po.:ıta"ııın ticaıi illnlanna &ld 
311 adreae müracaat edl' · 

illııcd* ltDilektif Şirket.l 
Kalıraınnnzııdc .Han 

Ankara cadde.\ 

--························································· 
.Matbaası 

==~===:::z:== 
!ıieırıyaı Mudü.rü: SeLa Ragıp E 
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12 Sayfa 

inkıhazı defeder, iş
tahsızlık, hazımsızlık 
şişkin ik, bulantı ve 
gaza karşı faydası 
vardır. 
Her yemekten sonra bir tath kaşığı 
yarın1 bardak su içinde köpürte
rek ahna ilir. Hasan ismine ve 
mark8Stna ( ikkaf. Hcbu~~~:~~de 

Bahçekapı , Beyoğluna giden 
tramvay durağı karşısında 

SON POSTA 

~ .... ,.. . 

Baş, Diş, Nezle Romatizma, Siyatik ve l{ulunç 
ağrılarını geçirir, gripe ve soğuk algınlığına karıı iyi bir 

il'çtır. Günde 2 • 3 aded ahnır. 
Sıhhat V ckiletinin ruhsatını haizdir. 

Oripden Sonra 
; En Mükemmel Kuvvet lldcı ... 

En eski Malaga şaraplarından 
istih:ıar edilmiş olan QUINIUM 
L A B AR R A Q U E. Zayıf ve 
Kansı~larla hali nekahatte bulunanlar ve faz· 
la çalışmadan yorgun düşanler ve Gripten 
kalkanlar için en mükemmel kuvvet ilAcıdır. 

Yemeklerden aonra bir Likör kadehi 
miktarı iktisabı kuvvet ve iyadei 
Sıhhat için kifidir. Tesiri mücerrep 
ve Pariı Tıp Akademisi tarafından 
tavılye edilen 

• 

• • lllUM 
ABAIRlQUE 

\Deposu: Galatı, GumrUk ıok. No. 38 
Her Ec:ı.aııede Satılır. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra ftltına dalma 

KREM 
PERTEV 

sOrUnnz. Pudrayı sımsıkı tutar 

ve akmasına mant olur. Yatlı 

ve yağsız olan tUp ye 

vazoları vardır. 

Nisaa 13 

AN i T ES i R 

BAŞ, DiŞ, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA, Soğuk algınhğı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 
giinae !J kaşe alınabilir. 

, 

Taklidlerinden 1akınınız. Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

BALSAMIN Kremleri 

BALSAMIN Güzellik eksiri 

BALSAMlN Rimelleri 

BALSAMlN Pudraları 

BALSAMIN Rujları 

F ARD BALSAM iN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ve Bütün Dilnyaca 
Tanınmış Sıhhi Güzellik Müstahzarlarıdır. 

iç ve dış B A S U R M E M E L E R i N D E, Basur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

REKTA PATI ŞIFA~bl~:MlN . 

KUŞTüYü YASTIK, YATAK, YORGANLAR! 
Dünyada En iyi istirahat Vasıtasıdır. 

Kuş tüyü yaıbk, yatak, yorganlanna kullananlar bunu her zaman. takdir 
ederler. c h liraya alaoatınız btr kut tUyQ yastık bunu ispata kalıdl r. Fi· 
atlarda tenzll4t yapılmıştır. Kut tQyQ kumaşlarının ber çeşitleri vardır. Fab
rika •e satış yeri: Ç1tkmakçılarda Sandıılyeciler sokak Kuş TOyn Fabrikası. 

C 
Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ., 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır. J 


