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ii eli kuvvetlerin orveçe 
çıkarıldığmı Londra bildiriror 

Narvik limanında 
7 Alman dislroyeri 

daha batırıldı 

isveçte endişe 
Stokholmda tahliye 
hazırlıkları başladı 

Almenyanın geçit istemek üzere lsveçe müracaat 
edeceOI söyleniyor, HolAnda ve Belçikada da 

mUdafaa hazırhkları arttı 

Sovyetler Almanların taleblerini reddettiler ban öğle üzeri başbyan 
h k At d d • Londra 18 (Hususi) - Stokholmdan Almanyaru.n. heran İsveçe karşı herhangi are c. evam e 1. ..,.or f8len haberlere göre gerek payitahtta, g• bir harekete teşebbü.r etmesinden korkul-

~ nk memleketin diğer kısımlarında en - maktadır. 

BAT V R K YBOLA 
dJfe gittikçe artmaktadır. Stokholmda werl ihtiyat tedbırleri 

AN APU LARDA A N ALMANLARIN Norveç ile muvualılsı kesilmiş olın (Devamı S ancü sa1/fada) 

ADEDİ 5 BİN OLARAK TAH~~--~~~~}!2~ .. ····--·- Balkan elçileri yarın 
Deniz müsadere Londrada son 
~ huku una da'r i t plantı yap ·or1 ar 

kanu proJesi Taymis gazetesi : "Balkanlarda müteyakkız 
Antara 18 <Husust> _ HWrO.m<J\ B!lyftk bulunulmaktadır,, başlığı altında bir makale neşretti 

Mlllet Mcclls1ne den!z müsadere hukukuna 
• 00.tr ebcmmJyeW btr tanım projesi tevdi 

Dü.nkü harekdta iftirak eden lngtliı: Warspit nffı 1!4rb gemin ~ulunmıı.ktadır. Bu proje OnllmQzde. 
Lo erdo &l.Aknlı encam~erde aıra Jlo 

ndra, 13 (Hususi) - Bu akşını ami- 1 Geçen Çarşamba gtinil Narvtk ltmanı tetldk edildikten aonra Meclis umuml heye. 
~k daire.si tarafından neşredilen bir I &rllnde İngiliz ft Alman distroyerleri a- tinde gOrüflUeoek ve bsa bir zamanda ta. 
bUğ ~ haberi vermektedir: (Devama ı a.nc« ıavfada.) , nem olacaktır. 

___... _. ___ ... ___ • ...... ' Den1ı milsadere hukukunun bugü.oiü dt\n.. 

]+,. T e J J t ı • '1& Yaz2yetı dolayısile aldıtı husust ehemmi-

'1 ~orveçte şıuue l ""hrou·~~~ ...... a 11""'1 .ayftul4) 

l G 
lngiRterenin Barkan e~leri t'op?a'l\tın: (1) Campbel (Yugoslavya), (2) Hoar 

mu '-arebeler O Ul}Or arb cephesinde <Roman11a>, (3J Hugessef\ (Nrkiv•>. (4J P~cı1 Loraine <ltaıyaJ, (SJ Lord n Ha.lifak., (~) Seed. (Rıuya), (1) Palalret (YunaniatanJ, (8) Ma11e~ 
. . . topçu faaliyeti (Macariltan) elçtterl 

l..ondra, 13 (Royter ajallSlnın ctiplo- j olup bltenlen takribi de olsa anlamak Londra ıs _ İngilterenin Balkan!~ caklanru. bu toplantıdan sonra derhal 
tn.tlk muharriri yazıyor) - Norvertokl 

1 

imkAnwchr. Sarlh olarak anla§ılan lfff Parla, 13 (A.A.) - 13 Nisan sabah daki "'""l~atik mUmegillerinJn 1~ Ni- vazifeleri başına avdet ed~eklerlni, Roy-
\~ ~ tebUlf • ~ 
....., Yet ıhenüz aydınlık değildlr ve orada (Devamı 9 uncu sayfada) · .. .. .sanda Londrada aoın içtlınalamu yapa- (Devamı 3 üncU sayfada) 

12 Nisan gunu akşamı Sarre .m..ıntaka - ~-:ır:::m:=:::::ma:==-a:=::ıı==z=::::ı::ıııi::=z===ı:=z::==ıı::::ı========-=--=-=ı:m 

Y • d d ti sında topçwnuz. inşa halinde bulunan 

Geceleyin piyade kuvvetleri Rhfn sahU- · Abdülhak H8mid Ozgadda ,1 e I• dOşman !stihkA.mlanna ateş açmıştır. 

2 el z eler oldu, 40 ;::;~~~!:~~~::.:~~":";~:ihtifali çok güzel oldu 
(Devamı 9 ımcu sayfada) 

ev YI lldl 2 ölü V f Maarif Vekili, Vali, S.ehir Meclisi a~.al~rı, Ünive;s~te 
' Macar huı'u1u civarında profesörleri ve gençlık nutuklar soyhyerek buyuk 

~iv as ve T urhalcia ~a his~edilen zelz~lelerden halk ask3rflahŞİ ahapıhyor şairimizin aziz hatırasını andılar 
eyecana kapıldı, bırçok kımseler evlerınden fırlad lar .... 

Alınan hududu, 13 (A.A.) - Havas: 

I 

Sem 1e1114bdtı Tur haldan bir ~na, lY_.-•~·sayfada) . . , ~ --.a.,,., 
-_, ' s.. 

Dan Avusturyada Bruckande.mur ve 
Kelashta ve Macar hududu civarında 

Klagenfurtta mühim askeri tahfidat ya
pıldığı görülmüştür. Bütün oteller ve u
mumt müesseseler askeri kumandanların 
emrine verilmiştir. 

~························································, 

i :tlorve9'in ı: 
! mufasşa.l 
~ haritası 
ı 
i Okuyuculcvunızın Norveçtekl 
i ıukeri harekatı takib edebilme
ı1· leri için yaptırdığımız mula&1al 

bir haritayı buglin son say/arnı.s-

l ...... -.-~: .. :~~.:::.:: .. - ..... .J, MMrif V aJcUi n1'tkun" ıi>1/larlcan 
(Yuuaı 7 nci sa)'fanın 1, 2 ve 3 üncü sütunlarında) 



., r:o., •• , 

Hergü 
Norveçteki 
Vaziyeti tetkik 

Ekrem Ufekhgll _ 

M üttefiklerin Norveç sahiline tor

pil döktükleri gün Pazartesidir. 

Almanların Norveç sahiline asker çı -
karmaları hareketi de Salı günü oldu. 

Bugün Pazar. Aradan geçen zaman 
ilk bakıma göre 7, ikinci bakıma göre de 
6 gündür. HAdlselenn küçük ;bir hüllısa
sını yapmanın sırası ge~tir dcnilebi -
lir. 

Vaziyet nedir? 
Şahsi hislenn, antipati veya serap ti -

lerin dışında kalarak düşünmek icab e -
der. 

50.N POSTA Nisan 1 l 
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kısası ozu 
• 

Abdülhak Hamid l 
'-. E. Eki'a'l'I Tab _J 

M elih bir çehre, titiz ve kibar bir 

kıyafet, son derece mütenasib 

-bir vucud, tek gözlüğün ayrıca mana • 
!andırdığı asil ve mütebessim bir sima .. 

Dünyada, tanıdığun insanların içinde 
zarfı mazrufuna .bu derece uygun bir 
kimse hatırlamıyorum. 

Bugün, ölümünün üçüncü yıldönil -
mimde hatırasını tebcıl eylediğimiz Ab
dülhak Hrurudin necib ve hassas ruhu 
kendıne cidden layık hır kafes içerisinde 
yaşamıştı. 

Hafızamı yokluyorum •. ona ni.d' yığın!a 
* hatırat arasında, bütün vuzuhu ile teba -

Hadiselere müttefiklerin gözılc Mka - rüz eden tek bir şey var: Ondaki ruh ile 
lım: madde ahengi! 

Almanya bir sürpriz yaparak Norve - İster düşüncelerine dalmış, ister her--
çin belli başlı bütün lim nlanna asker hangi bir kimse ile konuşmakta olsun, 
çıkardı. Fakat derhal. hemen hemen yıl- yüzünün ve tnvırlnnnın ifadesinden, te-
dınm sür'atıle mukabelesini .gördü. fekkür veya mükfilcmesinin mevzuu -

Bu dakikada Alman .donanması 4 kru- nu, azıcık bir dikkatle keşf ve takib ede· 
vazör, :.:! zırhlı, 2 torpido, 2 denizaltı kay- 1''edakblığın en~ mertebesine onu isim vermeden. Yaptığı eserin alkl§lllı. maddi ve manevi mükafatını top- bilirdiniz. 
bctımiştir. Bütün denizlerden silinmiştir. iz bırakmadan, fahidslz olarak yapan adam vbıl h:yan adam hakikatte emeğinin karşılığını kısmen olsun İhtimal ki deha budur; yahud ki bu, 

Müttefik donanma bu muazzam zafe - olur. tophmuş demektir. dehanın tccel!i şekillermden biridir. 
ri kazandıktan sonra İsveç. Norveç, Da- =:~=ı-._ı::r::. __ ,_.,.=-=--=--------.......... --==~c::::ııır::....;:.::~~;,;..~ .... _,.=-=::aıı:===:::::o::ı-=:ı:a:z:--===-==== Babamın fikir ve ideal arkadaşı olan 

~~~~~~~~;;.f~: ~ §~~fA~f~~~;.~5EE 
kimse müttefik hava kuvveti de öyle<:e Cemberlaynden 1 ....................................................... , y enyeni bir moda : ıığı en küçük yaşlarından itibaren teıki-
ibütün havalara hakimdir. Norveç üze - H r ne başlamıştı. Yazıhanesinin üzerinde, 
rinde, Şimal denizınde ve bütün sahil - Sonra kim ergun bir fıkra Alacati bulacalı sağda Kema'ın. solda Htimidin, samimi 
}erde karakol hizmetini gören odur. H 8ŞVPkil olacak? ---- Elekler birer ithaf taşıyan çerçeveli resimleri 

Kara harbine .gelince: Almanların Nor Görmedim amma dururdu. Bızim nazarımıula bu resimler 
veçe çıkannış olduklan kuV\~et ancak li- Eğer İngiltere- Asker dilinde iıdeta mukaddesattan madud idi; hizaln-
manlarda münferid ve mahsur vaziyet - nin bugünkü ha§"' .Marsilyalı mübalağacı Mariyüsle rından geçerken hürmetkar bir tavır ta -

vekili Çemberylan kansı bir gu-n beraber ktra çıkr,us- ckamuflaj> adı ve-
tedirler. Memleketin içine nüfuz edemez- · · ı · · kınırdık. 

çekilecek oluI'!a Zardı. Öteye beriye bakarlarken Ma· rı en, sıper ve sı-
ler. Takviye kuvveti alamazlar. Eninde !ahları düşman gö- Eserlerini anlamağa, onlardan haz 
sonunda silAhlanm teslim etmek mec - yerine kimin gele- riyüs bir tepeyi ışaretle: zünden saklama u- du)rnağa başladığımıLda Kemal ölmüş, 
buriyetindedirler. Alc!husus Norveç mu ceği?i . tahmi·n· e- -- Benim göziim çok kuvvetlidir, sulüne uyarak el- Hamid de vatandan uzakta idi. İştiyakı-
kavemet te.şkiliıtını tamamlamağa ve düş dersınız? İngılı.zce dedi, şimdi sen belki görmüyorsun bise modaları çık· mızı. bu iki büyük aclamın muhallcdatını 
maru sıkıştırmağa başlamıştır. News Chronıcle amma. ben gördüm. Tepede bir çoban mağa başlamıştır. ezberlemek'e tadıle çalışıyorduı-. 

Muharebe artık çıkmazdan kurtuldu, gazetesi, karileri bir koyu:nu sağıyor, simdi de koyun- İşte yukarıda Seneler sonra Hiunıde kav~t~. Ha -
sahası genişledi. İstediğimiz mecray arasında bir ~nket dan bir kıl koptu. Süte dii.ştü. 1şte bir kadın etekliği yalımdekı ınsanla, karşımdaki msan ta-
girdi. Bundan sonra Almanyaya istedi - yaparak fimdi do- bunlan gördüm. .görüyorirunuz ki. mamilc tetabuk ediyordu. O günden iti-
ğimiz darbeyi indirebiliriz. Atiye emni - minyo?lar ~azın Mariyüsiin kansı da miibaldğadıı göz alıcı şekilde baren her fırsatta meclısinde bulunma -
yctle bakabiliriz. Antonı Edenın hfi- pek geri kalmazdı: boyanmış bir top ğa can attım. Bu fırsatlardan azami isti-* la cen gözde başvekil> namzedi o!duğu - Hakkın t:ar dedi. benim gô.,..üm. arabnsını, bir tankı ne kadar andırıyor. Iadc ettim. Büyük diıhinin meclisi beni 

Hadiseleri Alınanların gözile görelim: neticesine varmıştır. Bunun ardından keskin değildir görmedim. Fakat ko- Bu g'bi renklere ve desenlere. harb- ~ alnız ruhan tatnun etmekle kalmıyor, 
Müttefıkler Martın son gilnlerinde Çörçil geliyor. 1 yundan bir kıl koptuğunun bu kıiın ·!den beri Londra ve Pariste pek çok tcsa- ondan kıymetli bır dersi cdeb de a!.ıyor-

Londrada toplanan harb meclisinde .Nor-1 Bu .ank:te i~~ak ede~~er ar~ından da süte di~üğüniin farkındayım. düf edilmektedir. d ım. z·rn o. bütün söylenenlerin hilufın· 
veç.i istila etmeğe karar vcrm~erdi. 1lk reylerın yuzde yırmi seltlzı Antonı Eden 1 - Nası' fark111dasın, görmedin 1d. --- da mücessem edebdi. Huzurunda Iaübali 
hareket olarak Norvcçin karasularına tor ilzerinde toplanmıştır. Çörçil yüzde 25, _ Görmedim amma süte dü~nc~ "F°fm h oturamazdınız. En tekellüfsüz müsahabe-
pil döktüler. Arkadan asker getirecek - Lord Halifaks yüzde 7, muhalefet lideri hafif bir ses çıktı. o sesi duydum. ~ı;ı.'dız•,, angi lc.rü , ız.e, sızin rağmınıza, hürmet tel-
lerdi. Fakat biz daha evvel davrandık binbaşı Atli yüzde 6 ve sabık başvekil arlisl.ert? denir ? kin eden bir hali vardı. 
ve müttefiklerin haklın olduklarını roy - Loyd Corç yüzde 5 nisbetinde rey almış- \.. - ...... ...J Bazan. kendisınin küfür bile sa.vur -
}edikleri denizden geçerek bir gece için- lardır. Fin/ere yardım iç:n sinema cFilm yıldızı, Unvanını istediğimiz si- duğu olurdu. Lfıkin, tabir eniz midir. 
de Norveçin bütün sahillerini işgal et - Yukarıda Çörçilln bir karikatürü gö- nema artistine veriyoruz. Bu suretle c bi1mem, küfründe bile bir şem.mei asalet 
tik. rülınektedir. yıldız "arının müzayedeqe kadar fazla fılın yıldızı olmuştur ki, si- bulurdunuz. 

Bu dakikada Almanyanın bava kuv - -- korıu an eş·lQSl nema semasında kendilerine dönecek yer Babamın, H8.m.i.d hakkındaki şu sözü-
vetleri büliin Norveç ve Şimal denizle - Fakir mi/qonerler kalmamıştır denebilir. mi hatırlanın: 
rine ha.kimdir. Kara kuvvetleri iş~l Geçenlerde fngflterede, bütün haya _ .~evyorkta. Fi?lcre yardım için ~ir Bu sebcble. hakiki film yıldız'arı A- _ Hamid, isterse, fazahati fazilet ya-
mıntakalarını jç memlekete doğru gem~- tın f k" ~...ıa-· b" d ··ıd·· muza) ede sergısı açılmış ve bu scrgıye mcrikada şöyle tayin ediliyor: Oynadık- pan bir adamdır. 

ca a ır zann=ıu.ıuış ır a am o u. I . 1· tl . d k d'l . d l f'lınl ·1r. 1 nd . . 1 . .. letiyorlar Bunu yapmak için de dış mem .K d 153 000 1 n· 1. k sıncma nr ıs erı c en ı erme aı eşya arı ı erın ı an arı a ısım erı en ust- ' Hakikaten, Hamid bu kudrette bir in-. .. asasın an , ng ız ırası çı tı. .. 
1 

• 

leketten kara ve deniz yolu ile mutcma- Albe E d t b d gondermeğe başlamıştır. te yazılan ar fılm yıldızlandır. sandı Beşeri zaflarını öyle bir kisveye r royvs a ını aşıyan u a am, ıc~e- . . . . . · 
diyen takviye kıt'a.ı alıyorlar. . . tağı d k ld ğ b" k'" Bır zamanlar Şarlo ıJe beraber oynı- Bu vazıyette sızın tanıdıklarınız ara- bürümesini bilirdi ki onun o z&flarına bi-

Donanmaya gelince, deniz kuvvetleri- rıük~ıneod, yaıktanhıafat durb~u.ş 0 
u u ırl -~-1 yan Po'et Godard geceliğini göndermiş 1 sından Lew Ayres, Freddie Bnrtholo-1 le hayran olduk 

. . . _ ç ac a a ızım paramız n uç . . . , . · . 
miz tasavvur edilen ıhrac harcketını bü- li .1 . . d E d kl . ve bu gecelık b1zını paramızla 30 lıraya mew ve Maureen o Sullivan cyıldız ola- Uç yıldır onun yokluğunu hissedıyor, ra ı e geçınıyor u. n sa e vcme Prı 

ytlk bir cesaret ve hududsuz bir meha - viyor odasında hatta kış m~vsiminde satılmıştır. Ceyms Kavney adında bir di- mıyorlar. yokluğu ile e1emleniy<mız. Fikir alemi -
ret i1e himaye etmeğe muvaffak olmuş. bile ~te a.kmı ordu. ğer artıstin boyunbağı Fınliler menfaati- Buna mukabil birçok film meraklıları- mizde Hamidin bıraktığı boşluk tezberi 
lardır. Bu hare~et .tab~a~i ile hiç .. z~.ya~ • ' Bir k!:e yolla ayağı takılarak yc>re ne' ~u.zayedeye çıkarılarak 20 lira temin nın dikkat ve takdirini ce1betmemiş olan dolmıyaca.ktır. Mezannın başı ucun~a say 
sız olamazdı. Nıtekim. iki kr~' ~orumu - düşmüş, bacağı lncinımiş, fakat masraf o- etmıştır. Nicty Roony. Judy Garland. Rosnlind gı ile eğilirken o boşluğun azametı yaş-
zü kaybettik. Bu. bizim. içın bı.r ~:~dl'l", 'acak diye taksiye binmeden yürüyerek Sarı ın artist Doroti L.ımur c<'nub dr- Russel fılm yıldızlarıdır. lı gözlerimizin önünde daha ziyyde beli-
fakat hareketin azametı ve genışlıgı ıle . 1 i ı· ııizlerınde geçen bir ha.yata aid çevirdiği riyor 

. . lı evıne ge m ş ır. J /' · d · · 
ölçulürse çok görü~ez. Netıcede kar o- Fakat Amerikalı milvoner Vilvam Kasırga f 'mind<' ~ücucfüne sardığı peşte- n san e lfl in f!Ör ügü lŞ f'ıı ayardaki adambnn sayısı o ~adar 
lan Abnanyadır. Zıra Non:eçten .~ka Devu bundan daha enteresan bir tiptir. mal 30 lirava satı mıştrr. . . .. ~ . az ki!. E. Ekrem Trılu 
D · k da işgal etmıı:: straleJı ba - 1 b "bel ki Her ~eıın bır dugmeıe basmak sure- ...................................................... . 
anımar ayı ..,,., Ona .milyoner fakir, adı verilmekte icli. ı Bununla bera er ga.n ır Grcta t"l b" k d kik .. d ld ğ b" F d h b k b' • 

kınımdan rnüst~a ~ahi~e.tte b r .m~ : Bizim akaretler şeklinde yapılmıs van -1 Garbo tarafından gönderilmiş bir çift el-ı ı e ır aç a a ıçın .e yapı . ı ı ır rans 'l a ar a ınesı 
kı. kazanm...:tır Şımdı İngıliz s~hıllerını d" . r· t .. k lt l .. ··ı . zamandn yaşworsak ta, ınsan elınin yar- tekr r t nr landı ·-s • yü 1 b" d b' · · kü ıvenın ıa mı yu ~e en er goru mcmış- · 
daha kolaylıkla tehdid edebiliriz. Düş _ ya~~ ü z e~e oc:nası~ anw ırı~ın Ô~cfüır.;; tjr ıdımından hiçbir zaman müstağni kala-
manlarunız bu hareketi yeısm verdigi bir ÇÜ~·un n ar a n•;m .a 0

• nır u. 5 ... • mıyoruz \'e hazan insan eli, bir işi miha-

b·1· l H k k tt zaman 3.000.000 İngiliz lirası servet bı - Prrra . d. 1 nilô surette yapılandan daha çabuk orta-hamle olarak gostcre ı ır er. a ı a e kt ... lJ en ne l ~ 
bu hareket çok ince ve dikkatle yapıl - ra ı. . ı ya koyuyor. 
mış bir hesabın netıcesidir. mana kadar vaziyette bir değişiklik ol - Okyanustaki a~.alardan ~ır ~~mımn Mesela İngiltere h.ava ku':etlerine . * . . . mıyacnk olursa Almanların Norveçte e - yer~ileri. köpek ba'ıihnın dışlerını para lmensub ncferlerde~ hır kaç1. hır bom-

İki tarafı da dınledıkten sonra hislen- dindiklcri mevki bakımından bu dakika yerme kullnnmaktachrlar. bardıman tayyaresme ltızım olan bomba-
nizi. sempati veya antipatilerin~·zi·· bir düşündi.iklerimitln kwnen yanlış oldu- Bu kemikler kırmızı ve beyaza boyan- ı~, üç d~kika içinde tayyareye yükliye-
kenara bırakmağa ~alışnr~ duşunuy~r- ,funa hükmetmemek zarureti hasıl ola· maktadır. bılmektedir. 
sunuz ve hemen hükmediyorsunuz ki, caktır. Beyaz olanlar. kır.mızı olanlardan yir- Halbuki ayni iş. en süratli rnakine1er-

AJmanya haııb cephesinin genişleme • Ekrem Uşaklıgil mi defa daha fazla kıymetlidirler. lE: ancak on dakikada yapılmaktadır. 
ın bakımından da olsa ziyanlıdır. vaba ~:;::::=:::::::::::::;;:;=:;;::::;::;;:;;:;::=::::::::::=:::;=:;;::;:::;;;:;::;:;::;:;;;;:::;;;:;;;;;;;;::::;::;:::::::::::::::=::::==::;:;:=:=:;:::;;~ 
mükemmel bir sürpnz eseri olarak Nor -
veçe Ç'lkmı.ştır, fakat orada ;.alması müm 
kün değildir. Muvaf!akiyet muvakkat o
lacaktır. 

Diğer taraftan düşünüy.,,rsunuz ki; 
İngiliz donanması denize hfiltimdir. İn 

giliz tayyaresi havaya hakimdir, fakat 
1ngilterenin kara kuvveti henüz Norve -
çe çıkmamıştır. Fiili yardım gecikmiştir, 
niçin? 

Askeri sebebleri bilmek, görüp tahlil 
P.tmek güçtür, bir iki, nıhay ·t üç gün da-

1 STER 1 NAN, 1 STER INANMA1 

Bir dost söyledi: 
- cNorveç hnrekAtının daha ilk günü hemen bütün diin9 

ya radyolan: cFırtınalı bir havada iki donanma arasında 
korkunç bir milsademenin cereyan etmekte olduğunu ilan 
etmişlerdi, bunun ertesi günü de n;ıüsademenin elan devam 
ettiğini> söylemişlerdi. Üçüncü günü ise çarpışmnnın henü~ 
bitmediği haberini ve~lerdi. 

Halbuki aradan a!tı gün geçtikten sonra şimdi başka mem
balar diyorlar ki: cAlman kruvazörleri Norveçte karaya as
ker çıkarılırken torpile çarpmak suretlle bat:mı.şlnrdır. De· 
niz muharebesi namma da sadece torpidolar arBBında bir 
çarpışma olmuştur.> 

B•ı vaziyette işitilen her haberi geçer akçe sanmanın doğ· 
ru olabileceğine: 

IS TER i NAN, i STER INANMAI 
lıa beklemek icab edecektir. Eğer o za - '----------------'!-_____________ ..._ ........ ._..._._ ______ ...., 

Paris 13 (A.A.) - Harb kabinesi öğ -
leden sonra toplanmıştır. 

Diğer taraftan Reynaud, bugün Bü • 
yük Britanya elçisi Campbell'ı !sveç el
çisi Henning'i ve Belçika elçisi Letelll • 
er'yi kabul etmiştir. ............... ::r .. "A. .. K ... v .. i··iVi··············· 
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14 Ni!an POSTA 

Almanya harbi ça uk Yozgadda şiddııtli 

b 
~~ zelzeleler oldu, 40 ev 

itirmek istiyor yıkıldı, 2 ölo var 

Balkan elçileri yarın 
Londrada son bir 

toplanh yapıyorlar 
{Baştarafı 1 inci sayfada) 

ter ajansı salahiyettar mehafildcn aldığı 
malUm.ata atfen bildirmektedi.ı:. 

(A.A.) 

J 

E 
• Alemde zengin olmak ta 

/cna, fakir olmak ta 
Yuan: Selim Rn~p Emet Bir ltalyan gazetesine göre Hltler: " ikinci bir Sıvas, 13 (Hususi) - Bu sabah şehri-

k h b 
. nti,;de 12 saniye devam eden şiddetli oir T:ıymisin makalesi 

iŞ ar IÇİnde geçemez,, demiş zelzele olmuştur. Zelzele Şarkışlada da S o:ı birkaç gü.n içinde hiisıl olan yep_ 
li hissedilmiştir. Fası'lalar~.a devam €den Lonctra, 13 (A.A.) - Tiıncs gazetesi yon! siyasi ve askerl bir vaı:lyetten 

tbı ern, 13 (A.A.) - cCorriere Del Tt-j DahUd'e ikt~adi vaziyet bilhassa har- zelzele halk arasında yeniden korku ve "Balkanlarda müteyakkız bulunulmak~a- soııra Jkı Avrupa memleketi daha l.at.Udya 
0 • gazet -'nJn B li uh bl · Al b" ni d b 1 ğ lt d . t" ed b .. k-

1 

uğradı. Hnro cehennemln<ien mümkün mer 
'ban e~ er ·n m a rı. - ın uzaması Jhtimali Alınan liderleri heyecan tevlid et.mi§tir. Hasar yoktur. ır~ 8§ ı ı a m a ın ı.~ar en ugun u 
""~ı Yhanın Norveç! istilA etmeıt için ~p- pek düşündürmektedir. Alman matbuatı Yozgad. 13 (Hususi) _ Bugün gilndü ... başmakalesinde şöyle diyor: 1 tcbe u~~za kaçmağa çalışan ve bunun lçfn ~., l .. . . . de ellerınden gelen her şeyi yapan bu ıkl 
'tl> azır ıklar hakkında şu malCl.rnatı, bile tkmci bir kıŞ'ın harb içinde geçebi- saat on birde ~iddetli bir zelzele olmuş. . Almanyanın ıkı İskandınav menıleke- 1 bedbaht memleket, maalesef korktuklarına 

r~ektedtr: j leceğinden şüphe etmektedir. Dede!akılıda 40 ev yıkılmışt~. 2 (~lü var- tıne. yaptığı taarruz. sebebil7 Balkanlar- u17raôıla:· ve çeklnıcllkleri a:;cıbet.tcn yakayı 
t •Norveç sahiller1nin işgali, birkaç ay A ,bnark hAdisc.ori, bil yük bir rol oyna-

1 
dır. Zelzele Madende, Payikte hasar tev- da ınsicamlı ve pratık bir sıyaset hazır- kıırtarnın,,d•lıı.r. Bu hfıdlse de gosterıyar ld 

\>vel hazırlanan bir ıplfiı'ın tahakkukun- mı.ş ve Hitlcrln kara~da Amil olrnuştur., li~ etmiştir. Kat'i hasar henüz tesblt e- lamak mtittC'fikler için çok ehemmiyetli zamnnımızdıı. değer sahibi herh.:ıngı bır ŞP. 
:kn ibarettir. Tatbik edilen iktısadt ab- Hitlerln pl!nına göre evvelemirde si-, dılmcmiştlr. Vali zelele mıntakasma ha- b!r mcseledır. İskandinavyadan ve Ho- ye malik olrnnk veya .ııu değerli şeye cıdlle. 

anın Alma iht" 
1 

t i yruil ve diplomatik blr faaliyet devresine ı reket etmiştir no.ı:an land_ adan sonra Balkan devletleri ve Ma- cek yolun üzerinde bulunmak çok ıena. İn. 
td nyanın ıvaç arını em n . . · ~ tan b't f1 d en en .rnühkn hatları ciddi surette teh- gırtlecek ve bu devre lçınde Al.manya 

1 
Turhal, 13 (Hususi} _ Bugün saat 8.30 carıs ı ara ar arasm a bir tuarruz .!=ının b~~ın~ beta getiriyor. Bir devlet t;:ı. • 

did ettığ· 
1 

N'on·eçle Almanya lehincie bir hareket da sekiz saniye devam eden çok ~iddetll tehlikesinP en ziyade maruz bu!unan .savvur ediniz kı pek çok ıncvadda muht:ıc.. 
p][

1 
ı an aşıldığı zaman Berlinde bu vüc d tir k Alın 1 ht bl b" \ memleketlerdir. dı Bl!h· , ı b nın tatbikine bnşlamnıştır > ı u e ge ece ve an e arkı U r ır zelzele olmuştur. Korkuya kapılan B""t"' b T 

1 
k ti . ··ıı r. ıı~n 1ar .zamıı.nında bu iht.iyaçlar 

A-1uh • ·orveç hUkômctinln iktidar mev ne I halk evlerden fırlamıştır. u un u una mem e e crı mu e- pek faz] .ırtabıllr. BunJnrdon b.r kısmı da 
~A. abtr, ~nları ll.five c~ekt~ir: g~nl temin edecektir. , Ankara, 13 (A.A.) _ Bu sabah şehri- fiklcrin davasına az çok nı~t~mnyil~iı- ke:ıdl me nleketlnde bulun~yabllir. Tabıl 

~t t lınanyanm şlmdı tat bık ettıği siya- Muhabir, netice olarak kral Haakon 

1 
mizde 8,35 te orta şiddette bir yer sarsın- Jer. Bununla beraber teşebbusil kendıle- ahvıılde, bu. devlet; ıkendınde bulunnuyıın 

ti arnamfle cHarbin biran evvel bitme- tarafından ittihaz edilen tarzı hareketin tısı olmuştur. rinden beklediğimiz takdirde Almanya ne neler! pur:ı ile s:ı.tın almaktadır Bir .harb 

I>:- ~anya için kat'i bir zarurettir~ Berl1nde bir bomba tesiri yaptığını. çün-1 9,5 ta da Samsunda dipten gelme bir ile 0
1
nn ticaret miibadelelcrini azaltma- ;u;,urur: .:ı. .. vazı;> . deniş 

1
Yor ve a.hvııl; 

lltt~'Pinden mülhemdir. Çünkü bir:zat kü bu ~hfrde Norveç hanedanının Al- zplzele hissedilmiştir. 1an için kendilerini ıkna edemevfz Bu 
0

' de c~e anormal ~ır §ekil alıyor. Çünkü 
a,. er bile: «İkinci bir k~ harb içinde manya'"' müzaheret edeceği sanıldığını teşebbüsü bizim yapmamız icab eder. bdu,,. lH:sl. <.. r Jmak lc:ın kil.fi parn bulı.1n1"1 -
,._,~- ,; .. D • d . . ı,.ı g bı k'" .. dl ıle de 1ş yapan olmuyor B 41ıezt de.mJştfr. i azmaktadır. en.•z mt•ısa ere F'ilhak1ka bU memleketler. mukaı - .. • U---------------y------------ . . . .. . . n1, bu ı~J.wı guçle~tırmek istıyen mukabil •ı vemet ett1klen takdırde rnuttef1kler.n h ını t arın .ıldığı tedbirlen de Uavı> c:ler 

il t kuv et erı' n orveç e hukukuna dair hakiki yardımlarına (!iiveneb"leceklC' -ıseılz annr'l'l<ı.l kel me.slle tav lf eLtlğ m ~ 
• • rinc kan1 olmadıkça herhangi bir taar- çetrefil vaz!yetin bir şeklini şôyle böyle te. 

anun praıesı TUZ tehdidine mufavaata dahi tema • cessüm e•t rmış olur unuz. Bu gibi ahvnl!n 

Ç ka 1 
n ra . ~td ,. r~ ~, r yül edebilirler. KuvYetli 1<0.mc;ular•na ll€tlcesı hiç ele hoş kaçmıyor. ÇUnkU; müm_ 
U ı (Baştarnfı 1 inci sayfada) l"'lzaran silahlan zay ftır. Bu memle - J.."iın old·ı~:ı kadar mahdud kalması ~tenen 

DonlıJtrde bütlln deniz n.ııkll vnsıto.larını l·~flcrde bi\\rük bir tercd~ü i hi.ikü,n hnı·bın yayılmasını muclb oluyor. Bazan, 

1' (Baştarafı 1 inci sayfada) raya çık~lardır. Bunlar. Narvikin sırı.ıd•ırdunnak, · ..,; rmekte ,.e silphe \' endi~e izh?:- e - bı hal, yı!c!ımr. gibi süratle vukubuluyar. 
rllaında Bite.raf gemileri muayene, \ aktlle b rblrllc dovuşen insanla.r 
bi . cereyan eden deniz muharebesi- larında bulunan Norvf"Ç kuvvetlerile ir- Düşman geın.lennl ZRJ>t ve müsadere ri lmekted·:- Kend ler ne tan ru ''.i mu- • ve mem-
ta? tnUteakıb, Narvikin açıklarında daiınt tibat temın edebildikleri takd1rde. diğer 

1 

ye ıı.ld usuU rı tanziın ve temin eo.mc~ za ı,. '''•.net ic n man( ,.j olM<' ·+ ,., d:ıha I ~Uer bk şk~~arına ll.şmlyor ve ba~ün za -
tUı~ttıı. bulunan ikinci distroyer filo· müttefik kuvvetlerın de karaya Ç1kacalt- ruretı hl&oluıımuştur. Bu münasebe .e dl : r 1lı:ı bır Yfrdımda bulunaca'1·mızc: k. kraıı arı n .trlne maksu:r :e münhn.sır 

<cQll. W · r:c- devl u .. l bu t r d "d k1 a ıyordu. Bııgun herkes blıbırile dövüşme 
cıı c arspıte> saffı harb gem\si ve lan anlaşılmaktadır. · e e n mevzu c :ra ın a a. 1 arı ., ıt get lY'rleri kah eder. 
ğer "''ziltaml 

1 
t k . d"lmi ld K b N k 1 Hn t'db1rler tetkf!ı. olunm•u• ve deniz mııs:ıdere. çın kPrıdl çöpluf'unü bıra.kıp ba.şka.o;ınm 

A._ '"'" ara a vıye c ı q o u- ral Corc u a"""....., orveç ra ı - -.1 
11 1 l · "kt d" "h · ı· •u halde, b . .. .. . . -s ' ....,...... hukukunu b ,zı devJetıcrln müstak11 bir kıı. . ' ese en n ı ıı;a ı cı e 'ne !!e ne.... nrl~ın<:t ll'Ca\'Uz etmek meylini gösteriyor. 

<hınu u.giln oğle.uz~n ~arvik fiyor- akona bir mesaj göndermiştir. nun hnllndı>, bazılannm L<>e umumi ı.nr h.ırb Tr"'ıhz h"7 n~ v~ t'care>t ne"'· '"eti hı' BJ, h:ı t11t.ıten şayanı teessüf bir zJhntyet _ 
Utı ZOrlıyarak içen gırmış ve buraya Am1rallık, hu.rekAt.ı yapan deniz tuvvet- kanunu çerçeve t içinde olmak üzrre nqrcy_ rr rnleketı .... re harb hittikten <:,-.nra eh r Bi1'1a ~:ı. davad alakaları olmadığı hal 
bar~ e~ olan Alman distroyerlerile len ba.şkumandnnı ~al Charles Forlm:i,ilc> ltı b;ılundl~kları görülmüştür. Es~~n de. h rnahc:uilc ini satnryiJecekl 0 ri pıya rı- !" tarlalar• tecarnze uğrnm:ı.k ıs~ıdadııı; 

, tutuşarak, dördünü batırmı§tır. visıımlral Whltwa.rthı 'Ve bu hnreko.t:ı ~..L d"nl Q.lcmde ·.rk beş seneye yakm bir za-jıa .. t<' . +, kl•V• ; . b _.ı i'i ; ~östert-n memleketle içi? 
•ngııı· .. ku tl i N "kt R b rt ro.k eden sübaylarlo. efradı tebrik etmış • mandanbert der. z müsadere hukukunun bü mın <' ne ıgım z ıca L"'ıc>ce.,ın r n. 

:ri .. vve er arvı en om a - h · ·· h · 1 ı d Zi b "a;c' ti bl h k ... Yord ' tlr tlın devlı>tJ- tarafından kabul ed1lec• k c • Ç şup ec: z an anı'" ar ır ... ra u • ıe r ır a ve uır lokma tle iktifa 
una k d"ğ ü Alın d" t • ' ~ -l'~rın.: d a~an 1 er ç an ıs ro- Tayyarelerin bom '·aroımanları sr..~lar ct11ır .. slndc tedvını için faaliyet s:ırre. ,,. r mlekC'1Jl'rC' ileride + ekı:~1ır A 'm<ın pi etmek lstlye!"llerl mı<:kınlikle it ho.m eder. din. 

tn, laı·cfı e takıb ederek, bunları da batır- Londra 1 ~ _ Reuter ajansı blldırtycr: cılldlğl malümdur. Zira deni~ müso.dere hu_ • · 1~rılarnrn a• •lma[ra Mecbur olac"klilr _ d n aldıklarım iddia ettlk!eri t.evekklitlcrıno 
1
1 

r. . . lngıllz hava ordusu tayyarelerinin b•ıgün kukunun tnllıık sahasmı. du~man ·ıe bita_ c·ı, k• a bi'" müdde~ ic"n anla •ft1alar 1e1< •rnbellik .ozlle b:ıkmakt:ı kendimizi haklı 
tıık U!-ıu~beye ıştırak eden Almanların Stravanger ıtnyyare meydanı.nı bombaladık ruf nakli usıtalnrmın ne zaman muayene ı·f'· d b 1 ~ f .J b" corürdük. Bugünkii crreyan karşısında ın. viye - , 11 1 d . , •n e u u.,m..,.ı< a\"ıasız r ~ey -
bı ettıkleri sahil bataryalarından ıorı re: men bildirllnıektcdir. .e ne ş. r ar atın a zapt ve mus:ı.d•"e cdı- '> • • nlar nih' nılllt'tlerln varlıkl:ı•ının da tc'lı. 

like yarattığına kan! olmak Hizım gellvor. 
V rlıkta • .. hlikc mevcud. Yokluk olr azab. 
Rıı iki zıd .11' orta.sııu bulup r h:ıt etmek 
'Md mum ·ün olab Ur mı. dPrsiniz? 

rı de ıskat lunmuştur 1 Hangarın 'e bir Alman tnyyaresJnın ağır le"llec·ı-"ını, dü,man ve bltaratıık ısımrı:ı.rı. 1 r. 
flarek·' O •• • • • • • hMara uğradıkJarı zannediliyor. n.n neye nazaran tayin olunacağını, dÜŞ • Halt nnlard.a propaganrfa 

li d at esnasında uç Ingilız dıstroycr Bir İngiliz tayyaresinin pilotu yaralı ol. mnn \'C bltarnr malının ne zaman h~rb kn. 
l:>{i e hafıf surette hasara uğramıştır. rn .. ~ına ra~men bir Alman tayyaresi dJşür. c:ağı sayılnl>Ueceğlni gösteren <ievletle::- hu _ T .ondra 1 3 ( A.A.) - Stefani · 
tn rınan büyük bir mukavemet göster~ müatUr. 

1 

kukunun ort.tıya koyduğu blrçıol: kaideler Lord 1!11 faks'ın rivasetindP topla -
el"l~tir. Bergende v >n~:ı. da· dat1.nık ve hemen hemen ırueyyi_ 11 n Balk~n meml~ketlerindeki 1ngi -
~t.ıv k ş h · d l ı "t l 1 Tayyareler Bergen'de düşman harb ve drslz olan h•ı kaidelerin bir araya top'arıma- li7 diplonıatlnr•nm konferansı esnaı:•, .._")p/İnt (~aqnı f:11ıtz .. 
~I h • e rı:ı e o U? ı ~n er nakllye "emİ•erlne tıınrruz etm''"lerdlr iJ,. sı muhtelif tarihlerde akdedilen beyr mi -ı ı t tk'' ··ı 1 d b" . . "' u areb • tt•x.· d t'J ~ ~ • y 1 1 .• _.. r . •. . ı e ta< f" 1 en r,ıe\'ZU ar an 1r1 • .,tı ···•••••••·••·•·•·•••••••··•••·•·••••••••· ·················-

tı~ enın cereyan e ını sıra a ı, lyük. n< kllve gemisi bombn~dınuı.n edlluıiş e ,,...,n Na"" arın iştıgal eyledikleri bnc:lıcn . . . 
b1t~ ı ~arvik şehrinde ve civarında olup • ,. BPl";tf"'l'de bir mühimmat depo.~u tnhrtb ın_E'\'l'U clmu •ur 1856 <la Parlste, 1907 de P"~n:ıe~c•'<"'"(' ki Jn~·~1z pr'>'"'".ICfandac:·-, Elaz g"''ı se~l0r istila eiıı· 
trı nler hakkında henüz mallımat alına- ec1llmişt1r. tngllfz tayyareleri .bir Alman •or L<lhevdt\ lPO!'l da Londrada toplnnrnı bu _ " ıı ınkı~d· mesel('<; d-r. Bu n-rrnle

1
<e·- ı · ~ 

l"tı "l't·~tır. Yalnız, şehirden dağlara doğ· pi'lj(}.sunıı. mitralyöz ateşi açını.şiardır. Hav~ lııro.n bt. lı:oııferanslnrda projeler hazırla - l"r !0 vapıl;:-n propa andanın gevşe!< VC' El ğ 13 (AA) - Dü t 16 d b 
kaçan b" k k" l .. ··1 Ü ü ,eraıtı çok ~ayn mfuıal<i bulunuyor~u. Bu nırk ve bir hryannrune ile devletlere trıvsL f P-irc::iz oh!u<iu an]ar;ılmıştır azı . . . n saa a u-

l3unıar ırço ımse e~ goıu m ~t r. tı:ı.yyareı İıJanda ya.kininde denize ln?neğ~ Y"lerde hul•ınınnktan başka blr neMce elde ' • • · 1 rada emsali hiç gürülmemış bir yagmur-
tt.ın e ın Alma~ askerlerı oldukları tah- nıecbur oım~tur. Mürettebattan :; sinin P' ıememiı:' ı Hava rervısı dan sonra şehrimizi seller basmış ve ana 

dıltnektedır. tayyareyi terloet(kkleri görillmü.ştür. Bütün 811 vazı~·f't karş~ında, bütün de\•J~tlerc Vmdra 13 (A.A.) - Rovter ajansı biJ- caddelerin üzermden 2 metre yükseklik-
a H ırc. a ciev '!"r'l e·..;İyor diğer ta.yyo.reler tisler1ne avdet etnıfl!ıer • ~ltıl <'dLl:ruş mı unu 'kaldelerın t~dvln ~dl -, diriyor· ~ 1 te seller akmağa başlamıştır Su1ar bir 

tırıla A d" . . dlr ,nmeınış cılma~ı: birçok devletlerın mıı.ı kn- ı . · . . ' . .. . . . 
tı-ı4 r n yedi iman ıstroyermın · • • • nunlarla b•ı ı ıevzuu ld.nreye teşebbus etme. Bır müddettenben. Balkanlarda bir cok VC'krı, dukknnları, daıreleri istılA 
ll'ıan~~~eba:ı da bin _kişiden fazladır. Al- Norveç muhrıbı ~e ~ır Alman lerını ınt ,. c•mt.ş ve devletler hui:uk•ı es -ıt~giHz brl\a servisi ihdası imkôl'lan et - e'ilemi~ti:.. B~ ~orkunç tufan karşısında 
tnaııhn ın ınsan zayıatı hakkında henüz vapuru b tır ı . prlsi bu b.tkımdan sekteye uğramış bulun • 1 rnfında müzakereler cereyan etmekte - lıalk buvuk bır neyecana kapılmıştır. 
11~d at yoktur. 1ngilterenin .zayiatı Dtırer tara.ftan ıDraugn adı.ndnkı bir Nur. m !.."tadır. ClltıkU, deniz müsadere hukuku. dir. Umuml müfettiş, vali. emniyet müdü-

ı_~· I vı>ç muhri'lt. Hage..,und~n bir Alman nakll. 1 nn dair olutı bır kanunda bir devletin dl _ ı Harb zamanında doğru bir ticaret hat- rü, jandarma komutanı derhal icab eJen 
cıarekat ye gemistnl batırnuş ve kurtardı~ 67 ki.~fyl ~P'" dcvle.1 .. r 1e olan muayyen münasebet 1 

' t Mü d~vam ctmektedi~. tngııtere .!ahtllerlnt> çıkarmıştır. • le rint> terno.s edildiği halde bu devi eteri~ 1 tı imkAnsız olacağınd~n, bu sen .i.cıın , s - tedbirleri a 
1

mışlar ve tehlikeye maruz 
tkfı · kuvvetJ~r No:Vf'Ç ~ bin / iman boğuldu ıpı•vnfnkat ed:p etmlyeceklerl nazarı itlbare J.-enderiye hattı ile bırleştirill'I'Pc;f daluı ı bulunan evleri talıliye etmışlerdir. 

Loncır topraklarrır a .. . Göteborg ıs (A.A.l - İki gün eV7.ıl Gö- alı1ı.nıamış, Mr W.rntıı bi.r irade mahsu!ü ola_ c atik olacağı düşünülmektedir. Ni.ıfus znyiatı }Oktur. 
l.ıttıa a, 13 (Hususi} - Bugun Narvik tıeborg ~çıklarınd.a bat.an kıtaat yüklü sekiz rıı : knlmı.ştır. .. •••••••••••••·· .. ..................................................................................................... . 

trıuttında yapılan hnrckat neticesinde, vupurd.'\.1 birinin tayfası olan ve ş!mdi Me.rt. ;ıuk\lmctlrniz de <birç~k: devletlerin tut _ 
th efiklerin Norveç topraklarına asker ran ha.<ıtancs1nde bulunan bir Alman bah tu.:hrı bu ~olu taklb ederek, projeyi 1327 

ra(\ı için mi . k" 
1 

h 
1 

rıyellsl "u beyanatta bulunmuştur· • ta,.lhll ve 34 mımarıılı r,analmi bah ıve mu_ 
ır ze n ve un an arın nzır an- - · . ı · · · <>lduğ . . . Vepurumuzda. 1600 insan ve 75 at var<ıı volı-kat kanununun yer nl:' geçme!< üzere 
~ev unn hük.mcdılmektedır. Bunhrın hep.si ka:>wlmuştur. Batan bütQ~ tar ~ım ctınlş ,.e bugünkü Ihtlyarl.ırı kar _ 

b te ~uk, fakat resmi olrnıyan bir ha- vapıırlard:ı kaybolan Almanların adedi be.ş ''"lPm k mak"'lcllle prot<>vn pek çok yeni e. 
gor~. ilk bahriye silabendazları ka- b!n olarak tahmin e<illebillr. saclar !lôvc t'yleml.ştir 157 maddı>drn mO

r~k'keb olan Lu proje iki kısımdır. Bir.re! kı-ı • t d • s• ..... bu lrnmınun ne znman. nerelerde ve ne 

1 V Ç e e n 1 Ş e ııııı\!t1e tnthık olunaca~ı, mutlak ve meşrut 
c"'Vllarla bunların na"kll vasıtalarının han_ I 
gt rs:ı.rtlar dniretjnde zapt ve hacze v~ mO _ 

•lınrn <R~şt!1rafı 1 inci sayfada) 
ln1ttrıi~ •. ~ukumet daireleri ve diğer u
ku~ :uesscseler hava tehlikesine karşı 

Kat :rbalarile muhafaza edilmişlerdir. 
tal'tıa egatın methalinde Goteborg şehri 

l men tahliye edilmiştir. 
lıla ~çt· hiikfuneti Londra ile daimi te

a 1ndedir. 

i\n:ayitaht tahHv"' r-rl"Hyor 
• ıa.,,,.tes te~aarn, 13 (A.A.) - Handelblad 
ı>a ıtahının Stokholm muhabiri, İsveç 
il ln-ak tının tahliyesi için hazırlı!~lar ya-

1 

Stnkho~ old~ğunu haber vermektedir. 
la ltu ~ a iltıca etmic t'lan 300 den faz
(}Hrrıı:;:k Finlandiyalı H~lsinkiye iade e-

l 
r. 

itrıan 
t), k U tnıntakasında a.cayişi t('min et-
lt• Jq Zere, sureti mahsusad1 6 böfük 

"
1 ed!Jınişt· 

kalabalık bir Alınan kolonisi va d • F-rl,,rPyP. t.iıbl t11tulncaklnnnı ve bunların 1.'J_ 
. r ır. Al +f-·udarını göstermektedir. 

man elçilik memurları 180 kışidir. 1 n:ınci kısım ıse; her hükumette olduğu 
Stokh<>lm. 13 (A.A.) - Berlinden ge- ~ bl hnsu~ı \e l!tisnat bir durumu :>1,m bu 

len haberlere göre, Almanlar müttefik- '· ınunda ynnlı hususların ttlbl olacatı:ı ınah_ 
ler tarafından Norveç etrafına mayn dö- 1 k"'T.C lle usıı'ihc ald hükümleri lhtıva et -

k ··ıd'ü·ğü· d ~ 1 Al n•PktPrllr. -
u 00nı se. manyanın geçit --:--:,-,,-===-=-=-=c-::========== 

istemek üzere tsvcçe müracaat mecburi-' '1 ısmaındnkı knt 1 arzusunu bahnııı> ~derek 
yetinde kalabileceklerini söylemektedir- 'rn talebi I.;'r. ~ etmemiştir. 
ler. 1-~o:a'lıia ve Belçikada hazrlıklar 

Sovyetler A · rr an1arın talebini 

re idettile 

Londra 13 fHu.;usll - Harbin baş:nngı _ 
<.' ııdıı Hol§.ııclnrıın muhtelıf mınto.kalarında 

ıl ıl' edilen örfi idare, bugün diğer mıntaka_ 

Stokholm ıs <AA) - Hnvas bildlriyo::-: 11 '" da e..'"Yllil edllmtşttı: 
, mıkOmct, memleketın bütün stratejik 

Jl.lma•1va.ıın Moo;~ova elçisi, Alin:an harbi t''lkta!:ı.nııı, •ayyare meydanlarını, demir -
ıı; ~nllr ·ın" Munnamk UmaPından üs oll'lr:ı!t yollarını rı.skP.: muhafaza altına almıştır. 
1 ttlede <'tını>< ha.kkmın Molotof"dan ıste_ ı Hwr. tehlike ine karşı da H\zım gelen 1ht1-
m1$t1r. ı nL ledblr'erl ı•tıh~ edllm~tlr. 

Bu h'lberl K.aunas'dan alan A!tonbladet Belçika hükumeti de ayni şekilde h:ırek&t 
~"lzet<'si, Almnııyanın Lenlng;rad.Murmnruk, e•mtş bulum•1aktadır. 

rab ır. 
dıırrı· ~ncıların limana cıkmaları 

ıştır s 
· tokho1md:ı hacidinden 

dem!L yolundım i.stifnde hakkını da L~teı.Jı • ı Krnl Leoı><'l°d bugün ba.,veklll bilnhBM 
ml'nf'- ~iııl ılfı ve etmektedir. 

1 
h..ırlclye '.'C ıulllt müdafaa nazırl~ını kabul 

fa~la ı Rusya, Şimal harbinin 'harl<:ind• kalmak etnı~tır. 

Sabahtan Sabaha 

Abdiilhak Hamid 
Bııı:~nkü ne"lin belki bir kelimc.c;ln1 blle anlam:ıdılh büyük şa.tr Abdülhak Banıid 

için di.ııı temb bir ihtifal yapıldı. Tiırküıı fikir ve .,1\n'at dünyası dahi şaire borcla. 

o!dunu hürmeti tazeledi. 
Abdiilbak Hamide neden dalıi denJJmi~tı. AnfoloUstıer bunu ~ndileriııo görıı 

iıah t>tmi~lerdl~. İlk bakı.şta .Abdüllıak llnnıldi mubitınln fikir seviye·lndeıı blrk'lO 
liarlrm Jiik elmiş görmemlı. bu deha ma!eleshıl fzah eder. 

AJıliilhalt llıimid muayyen bir etlebt nıektelJiıı yetiştirmesi detlldi. l\fües51sl d" 
dcilltli. Hatta miHi bir hÜvlyell ı..lc yoktu. Sıın'atk!lr için aranan evsafın biç birini 
orıd.ı. bulamayız. l"\e ferağat ne nıu:>nt'n san'at kalıplanna baflüık lllnıld için 
mev7.'1ııba.Jıa değildlr. Onun hatla: «Kt"ndl cevvltıı kendi eOıiklmde k .. ndlm tairiın• 
di}en Flkret gibi iddiası da yoktu:. Fırtnm 1 arıı n dalgalara göğüs ırerml1 bir 
ıı·aııit gib! katı ve haşindir. 

İr:.ın Batibanl:ınnda, Hind mibcd !erinde, I.ondra Raylayflnde ve Parh eilcn
t•e fıiemlerinde geçen ıhareketu ve :ı~k dolu bır lı:ıyutnı kahramanıdır. Dün n yn
rın onun dım:ığnıda müsbet hareket YBprnı1 <!ei:ildlr. Onu dilşündüren ve :ıöyleten 
blr Jıııvvct vardır. '.:\lutlak hilsün vo mut15.k a~k. 

Onun i~lu muasın olan yiikııck ftkır adamlarihı allikası yoktur. Ne Na.mık Kc • 
malin gök gürültüsünü :ı..rulıran vatan feryadlan, ne Ziya paşanın bir tarih clovr!nl 
ayılmt:.tan fikir projektörleri H."lmfd de g<irülcnıf'Z. Himtd bütün bu fikir, nlılat 
s:ın'nt te!ftkkllerlle kendini ba~ıamıya lüıum gÖJ medl-n mutlak fikir, mutlaJ. bfü;iln 
ve nı:ıtlak snn'at için yıı.şanu~ ve dilşünmii tilr. Onun dınıafmda, onun tarihi 
lmvvrtll dıma.ğ mevcelerine eli.il \'tren btr yaldı:.ı, '8rırun dunyası ise garim 
dolu bh lilcmdlr. 

Alıdııllıak Bftmidi muhttlnden, muhitinin san'n1· felsefe telakkllerlnden a:rıran 
&ebetı budur işte. 

Onun mektebi, felsef~t yokt ur. <Mma!I d:ı l•cldenemez. Yanrun edebl;rat n 
san'at dlinya.'Jı da HilmltU bir ııtelı? olar:ık kabul edecektir. Çünkü yeııl fikir 
1.ah ammilrlerinden a.rtık bu oapb bir !şık r.ubunı beklenemez! 
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(~ _____ Ş_e_h_i_r_B_a_b_e._r_l~ _ _Jl Slhk& 
Maarif Vekili dün Bir vergi kaçakçılığı 

meydana çıkarıldı Ankaradan ge di Zabıta dün Guldenberg adında birini 
yakalıyarak, hakkında vergi kaçakçılığı 
suçundan takibata başlamıştır. İddiaya 
nazaran Guldenberg bir ıkoro tesis ve teş
kil ederek, bilhassa dini meras.imlerde. 
düğünlerde bir hayli kazanç temin ctti-

Hamid ihtifalinde bulunm k üzere şehrimize gelen 
Vekil maarif işleri hakkında da bazı tetkikat yaptı 

Satiye davasına 
devam edildi 

Dün mahkemede eski Denizbank umum müdürünün 
vekili dört saatten fazla süren bir müdafaa yaptı 

Maarü Vekili Hasan Afi Yücel dlin lar ve ihtiyaçlar etrafında Ünh~rsite er- ği halde, seyyar çalgıcı namı altında on 
sabahki ekspresle Ankaradan şehrunize kanı ile görüşmÜ§tür. liralık bir ruhsat tezkeresi çıkartmış ve Sa•Jye hlnası Y~lsu~u~ hMiseslnln mu-ıduğundan. pazarlık esasının teşklltitı esaslı 
gelmiştir. 1 Maarif Vekili dün kendisile gönişen bu hilafı hakikat beyanla yıllarca vergi 'ha1'emeslne ı lncı agırceza mabkemesınde ye hükümlerine dayandığından b.ıhsedet 

M ·r V k " . n m fj t ' d . t "f d . . dun de devam olunarak, ge!;ltm celsede iddin Sadi Rıza· alım satım tşlnde jernns §ırke 
. aarı e ı.~ı __ Hayda.rpaş_n gannd~ v- bir muharririmize şunları söylcmi_ştir: ua ye ın en .. ıs 1 a e etmı~tir. mP.'kamı mütaleasını seırdet.mif bulundu _ tınin delhl~t etmesinde de blr yolcuzlu't ~ 

nı":ersıte Rektoru Cemıl Bılsel. fakülte- c- Betahsis büyük şair Abdülhak Ha- .~akat son gunlerde açıkgöz çalgıcının {tundan d:ıva mudııfaa afhnsına girml~r. maııp, bunun bu gibi işlerde teamülden ol 
lerın dekan ve prof esörlerile, Güzel midin ikmal edilen yeni kabri başında mur~f~ bir ~rzda yaşayışı ve Taksim- Dfınkü celsede suçlulardan müddeiumumi_ duğunu soyl~tlr. Rapor değiştirme j.Şi 
San'atlar Akademisi Müdürü Bürhan yapılacak ihtifalde bulunmak üzere gel- de buyukçe bır apartıman satın alışı za- ee . !':c~y~l Jstenen ~ .Denlzbank umum de de bir Fulnıyet b.uıunmadı~nı ve sadet' 
Toprak, Maarif Müdürü Tevfik Kut ve dirn, yann akşam Ankaraya döneceğım. bıtanın nazarı dikkatini cclbetmiş. Gul- müauru ~usu! Ziya Önişin ve_klli Sadi Rıza raporun ıkmal edilmiş olduğunu bcyanltı 
do....tlan tarafından karşılanmıştır. Bu fırsattan istifade ederek İstanbulcla denbergin vaziyeti tetkik edilince hakiki :: aıa;a~ 4 saatte~ f5azla.dn. Rsuren harnre~ı davanın -dl~f'r noktalan etrafında da uzıır 

H A 
. - . . . ·H • • • • d ' l mu :ı aıı yapmış ır. ı ıza, uzun mu. bo;lu müdafaada bulunmuş, neUcetcn ınıı. 

n a.n . 1ı Yucel kendısını karşılıyan- unıversıte ve diğer maarıf işleri etrafın- urumu all.!~ı .. mıştır. ~ . dafannameslnc davada .suçlu bulunan ıs kL vekkiUnin bcrnetinl istemi tir. 
larla bırlıkte vapurla İstanbula geçmiş da nltıkndarlarla görüştüm. Devlet mat- ~an~en mukcllef oldugu vergıyı bu §inin nasıl taldbata maruz kaldıldarını, hA- Duruş:na, müdafaaların ş devamı tçln; t 
ve bu sırada muhtelif maarif işleri hak- baasını da gezdim. Matbaa mütemadi fa- knbil hılelerle vermekten kaçınan suçlu- disenln adllyeyt: intikal şartlarını anl:ıtarak llk cdılm1şt1r. 
kında alakadarlardan izahat almıştır. aliyet halinde hazırlanan kitabları b~s- nun bu sene içinde yalnız bir havradan başlıı.mış, tahkikııt ~!haları ~tratında bazı ------------

Maarif Vekili öğleden evvel Abdülhak maktadır. Çalı§malar memnuniyetı mu- üç bin lira müzik ücreti aldığı tesbit c- ızu~t 6~~1\: eı.c~~ deı;~ ~1~ 11 1.,icarel işler/: 
Hmudin Zincirlikuyu mezarlığındaki cib bir şekilde ilerlemektedir.• diJm4tir. m:; sal~ası~. B:~u~.t.ın ua~a: ~nk 
kabrini ziyaret ederek yapılan llıhdi tet- Vekil bu akşam Ankaraya dönecel\:tir. Guldenberg; aleyhindeki bu deliller :için en elvcrı..ıu bir hareketi olmak üzere dü_ Demir beya~namesi verenler 
kik etm~ müteakıben Devlet Matbaası- Öğrendiğimize göre Maarif Vekaleti ta- k~sısında suçunu itiraf etmiştir. şünülmuştur. Eiasen o sablldekl bütı.i!l ıbi.. 200 u _bul_du d 
na gelmiştir. rafından köy enstitüleri tr><:kiline aid ba- Diğer taraftan hlidise ile Dc!terdarlık naların .Akademi blııasuıa kadar, Denlzbnn_ Demir f:tdklıırının _b~dirilmesl h~iı::l.-ın " 

A 
·· ~ t I'k d ım k ""A • c ·11 lA ... muka :re d1 N ı· ı'ktıs:ıd ki nrnh1ciin ikinci gunu olıntık munnsebC• 

Hasan 11 Yucel Devlet Matbaasında zı ı k • • B- "k '"ill t a a a a ar o a tadır. - ~ rı 1
""" r: r · a ıa ve bl . .. r anan anun pro3esı uyu .m e Vekii.letlcrl de bankaya ıbu btnııyı almaktan tlle tıeyann::uııe verenlerin sayısı dün <la 

bı7 m~ddet meşgul o:arak matbaanın fa- Meclisinin Maarif. Dahiliye, Bütçe ve Zi- L• d •k• vazı;eçınız, dememişler, 1eğer mümkünse; fazlıı olmuştur. 
aliyetı etrafında tetkıkler yapmış ve al!- rant Encümenlerinde görüşülmüş VP u- ıman a 1 1 vapur almaktan vazgeçlnlZı> demişlerdir. Ve müm-1 Mınt.akn Ticaret. Müdürlüğüne öğleye tll• 
kadarlaria görüşmüştür. mumi heyete sevkedihniştir. Bu hafta kün olmadı~ı için bina satın alınmıştır. De- tdar 200 ~ür:ıcaat. v~i olmuş ve beyaonaJJl' 

Vekil saat 15 te Abdülhak Hamiclin içinde Mecıis umumi he~tinde müzake- Ç r 1 tı nizbank bu 1~ iba.slrettfi.r bir tüccar g1bl ve_:il~tir. Tatn gunü olmasına. rnğln:, 
kabri başında yapılan ihtifalde bulnn- re edilecektir. Köy enstitüleri için 93!> ~ • hareket etme'kle 1Yi yapmıştır. Böylece işe mudurluk dün akşama kadar beyanname ıtıı.. 

.,., . . - .. . .. . . . Evvelki akşam Sa!Jpazarı açıklarında ynrıyacak bir yeri b~kasına kaptınnıımnğı bulünc dev:ım etmıştir. Yıırın geç vııktı;: 
duktnn sonra unıversıte Rektoru Cenııl bütçcsınden yarım mılyon hra ayn1mış t 1 ti Kald .:::. Deni .... .. b ıs b t de ocynnnameler alınıp nqama mühlet :tıJ. 
Blls 

·ı . .,.,. . . . . . .. . . . . bir kaza olmuş. Kalkavanzadelerc aid goze m ş r. ı Kl, z,uan"" u a e - 11• 
el ı _c blrlıktc unıversıtcye gıtmıştır. ve aynca 940 butçesıne de bu ış ıçın tah- ıı harekctile evvelce Yerilmiş buluna.n ve _ tam bulacak ve stok milctan Ankaraya. ib 

Hasan Ali Yücel Üniversitede geç vakte sisat konulmuştur. Nazım şilebi. Den!zyollan İdaresinin k1Uer Heyeti karan hükümlerine de tebai. dirflecekt1r. 
kadar m~gul olarak muhtelif ça11şma- ı (Devam; 10 uncu sayfada) Trak vapuruna çarparak kıç tarafından yet göstermekten ba.§ka bir şey yapmamış- --------

yaralamıştır. tır. Deniz işleri: 
Sahte bono suçluların-ı Verem mücadele Trak vapuru Sahpazan nçıklnnn<la Davanın mesnedi cneden :ıst1mlAkle değıl 

demirli dururken, Nazım şilebi ona ya- de, p:ızarlılt•a SRtm aldınız?• sualinden lba. DenİZ)Ollan memurlrrının sandığı 
dan gece hırsızı Fuad cemiyetinin senelik km bir yerd·e demirlemiş, fakat btrnz re~ir. "Bu. sureue ~ük'O.ınetın 144 bın ııra . liğvecilecek 

k 
sonra Nazım şi'ebi suların t i 'k 'l'rak zarnra soitulduğu ıddla. olunuyor. Bu, doğ. 934 yılmdıı Denizyolları Aaky; Fabril' 

Sorguya Ç8 ildi 1 kongr8Sl0 du•• n yapıldt es n nı değildir. Ehli vuku! denilen memurların · ' .--'I vapuruna dC>Wu sürüklenmiş ve vapura aleyhteki raporları VUkut.suzluklarınııı bir ve Hııvuzln~ ldnreleri memurları ams!IJY11 
Sahte mübadil İstanbul Verem Mücadele Cemiyeti- çarpmıştır. Müsademe sonunda Trak V&t- delllidlr • kunıl:-n ınuteselsel kefalet sandığının ıU 

bonosu tanzim ve nin senelik kongresi dün Cağaloğlunda- purunun kıç tarafı ha~ra uğramıştır. Vekil· bundan sonra, Dentzbank kanunu~ kn;~~ş~rılm~~r. l İklnclkflnun 940 tnriblll· 
lbu bonoları bazı ki Etibba Oda~ salo~~nda to~lannnştır. Denizyollan ve Liman İdaresi kaza nun 21 ıoc.ı maddesınden ~:ıhsederek, Ad - de ~:v~dl~:;;~ş s~yılııcak ve bu tarihe tadıf 
mevhum phıslar Kongre, cemıyet reısı Profesor Dr. Ge- hakkında tahkikat yapmaktadırlar. llye V~k~1et.1. 'Milddciuınumillk ve sorgu b!ı. 6 yıl memurların maaşından kesilen ytızd' 
üzerine üçüncü nera1 Tevfik Sağlamın kısa bir söylevile k:tmlığınln nley~~e 01~rak bu maddeye 1s • r t dllerine iade edilecektir. 

l 
· · - y • T b • tlnadln zuhul gosterdıklerini Satlyenln a _ 

2 
le en . . b n-

noterliktc tescil açı mış ve kongreyı Jdare etmek uzere ent p rız l d ki l k °'A'i-lj d I lsu 1 k l 940 yılı başından şlmdıye kadar ı;e u . d k . . A ınışın a. pazar ı ~ n e yo z u o ma- . k al d Mali ve. 
ettır ı ten sonra bır reuı ve iki katib seçilmiştir. başkonsolosumuz dığı..,ı an:n.tm:ş ve sözlef'tne şoyle dc\'8.Ill et- dan ~onra t.c.51lcce par n:. a ye ıı:ı 
Ziraat Bankası şu· Geçen sene içerisinde vefat eden reis mt..<:Ur- kfıletıne bnğlı olnrak teşekkül eden sand 
bclerındPn ve mub kil. G 1 G ı·b p · . . b d Hariciye Vekaleti matbuat şubesi mü- ~ ö verilecektir. . ••• ve ı enera a ı asıner ıçın ır a- a·· - B A . R • ·- Yusuf Ziya ni§ln ma'Dlun olarak bu- ······························-···············--·········· 
telif kimselerden kika ihtiram sükutunu müteakıb 1939 yı- _uru , ay 11 arn~zano~lu . ~ebnz btlŞ- raya geli,ı hakiknten makfıs blr to lıbdlr. ,111ım•:lua• •••••••••••-
külliyetli miktar- lı raporu okunmuştur. Raporda cemiyc- ~ons~ . .o~luğuna ta.yın e~ılm;ş'.ır. Mubte- Kar.un hu?rllmlertne göre hareket eden lbtr S A R A y 
da para çekmeğe tin 1939 yılı içerisindeki faa,i eti 'kred'- lıf muhım d~ vazıfeler ıfa Alı Ramazan- kimsenin bn yuzden mahkemeye selme _ 

muvaff
"k olan l k h 

1
. h d k' · ty zı b ı oğlu. kısa bir müddet evvel de İstanbuJ- si hakıkate:ı maltfıs blr talih eseridir. Mu • 

u ere a ı azır a ı vazıyet en ve u a- · - :ı t rl h k' h k - . . . . da matbuat :islerile meşgul olmuş ve krn- Vf''kkilıın ~utun mukarrera ve mev:reata -

Sinemasında 17 n san Çı\rşamba 
akşnını umumt taleb nzerine 

sa te arlar a - Gece hırsızı Fuad rada veremle mucadele ıçm cemıyetın . . . ı.. . • • . . . ayet ctmt.,Ur. İsllmlt\k mecburiyeti yoktu. 
kındaki tabkikata adliye ve zabıtaca de- gösterdiği gayretlerden ve mücadelenjn aıc:ım ('(l <;Pvdırmıstı. Yenı \•azıfesmdt> Denizb"\ıık, daha evvel :ist.ınye doku cıva VEGH 

Meşhur Macar Viyolonisti 

vnm olunmaktadır. devamı için alınması icab eden tedbirler- de_ muvaffak olmasını dileriz. nn:!a bir ar.sn ile; İzm.trde .Karşıyakada ~ 
Nihad Özkoyuncu tarafmdan otelci ö- den, bu arada Eyüb dispanserinden ve ,... ""1111 Usk~darda 2 arsayı :pe..zarlık yolile nlmıştı. lklncl ve son konserini 

AL EX. 

mer Lutfi ile komisyoncu Lutfinin kansı Erenköy sanatroyomunun şimdiki halin- Ankara borsası BU!ll:ır murakıblar heyetJ.noe kabul ve ve- Piy~noda: ERIKA VOSKO k!letçe tasdik edllm1şti. Ortada, bir suç 
Zebraya üç bin beşer yüz liraya satılan den bahsedilmektedir. Raporun kıraatın1 -····- yoktur.. 1 Fiatlor; 5!J • 70 - 10t.I • 150 kuruş. 
w~~~~~n~~~~i~~~rnü~~ilil~yılı~~f~wrı~tW~ ~~·~şnN~~n.~n =!M~fı~t~e~~~~:n~h:u~k=·e:~~~m~~~~==~~:ti~cl~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nonun hamil ve satıibi olarak gösterilen ç~lerine geçi'miştir. Cemiyetin 1940 yılı ÇEKLER A 

meşhur gece hırsızlarından Fuad dün ele masraf ve varidat bütçesi 17.041 lira. E 
isticvab ~ilmiştir. rcnköy sanatoryomunun bütçesi de 85 627 ı 

Fuad, Nihad Özkoyuncuyu eskiden ta- lira üzerinden hcsab ve tesbit edilmic:tir. 
L'>r dra 
!few-York 
Para 

ı Sterlin 
JOll Dolu 

Açıllı.Kapan ı 

5.24 
150S5 

100 J'ran 2 96875 

SUMER sinemasında 
iki bllvOk fılm birden 

nıdığını, btr gün kendisine gelerek kfırlı Bundan sonra idari ve sıhhi IT'Urakıb-
bır 1ş 01 duğundan balıis1e, birlikte notere lar aynen vaz.ifelerindc ipka cdilır.iş ve Mllıı.no 
gittiklerini, burada bir taltım muameleli azadan ~efat eden General Galib Pa Cennrt 

AŞK ÇOCUKLARI 100 L1rtı 7 5125 
ıon tn•ç rr. 20 ~55 1-

l Aınsterdi.m 
kAğldlara imzasının attırıldığını söyle- !':inC'rin yerine Dr. Halil Sezerin secilmesi ~~ı 
dikten sonra: teklif ve kabul edilerek kongreye niha

J 00 Pıor\n 69 5Cıi5 
J 00 Belıa 22.1575 MARIE GLORY - FRANÇOISE ROZAV 

va (Komedi Fransezden) ANDRE BRULE \ et verilmiştir. 
~·1na 

l'llofya 
"adrtd 

... '!".ı dll ':>f' ~· 
Hlikreı 

100 D:'ıhmJ o 97 

t •r fın 1 rn fevkalade bir tarzda yaratılmış hisst ve mne ·sir bir film 

2 - MONMARrfRE GECELERİ 
1® :,na 1.'mS 
ıoo Prçeta 13 61 
100 PrnıO 26 7075 
l OD Ley 0.625 

c- Benim maruf g<'Cc hırsızı ..,ıduğu

rnu kainat bilir ... Hatüı bu muamclelPr 
sırasında etrafın bana adetfı hürmet edPr 
gibi bir vaziyet takınması görmediğim ve 
alışmadığım bir hfıdise olduğundan tı.ı

hafıma gidivordu. Fakat Nihadırt nC1ter
de ne iş }'&ptırmakta olduğunu bi1medi
ğim için bu evraklara imza atmakta beis 

•!gya \ 100 D..nar 3.47 
:i36 do~mn ular ilk yoklnmıya ı ı·okohama ıoo Yın 34 6325 1 

çnğmhyorl 1 St.oıı:ho.m ıoo lıvıç ıcz. 31 C!r-5 ı AL SERT PREJEAN Y8 ANNIE VERNAY 
Er.ılnbnü Aı:tcrllk şubesinden: E tarnrınd n oynannıış:ır. Şarkı ve danslıır fılmi. Akordion kralı Al.BERT 
3"," dor.un1lul"'rın ilk yoklam""ı 30ı'Ha"lr"'n aham .,., tahTtlAt J>l>J J • N l l h l k l t l " ı; .. .... ,, .. 1 , ., t;A bu fi minde en c zip ve en grze avn arı ve şnr ı an egnnn 

t::ırlh !nde ~on:ı erecekti'". Bund-ın sonu 336 Ergani 20.06 etmektedir. BugOn 11 de tenzıh\Uı maline 

doc mluıarı:ı yo1wm1aı ı yalnız Pe·sem~ ~ .. ~~~~aİİİİmmHiiiiiiiiimiiimii-',~===============================~ .... görmedıre.. dem'stir. 
Fuad dün mevJ...~f bulunan Nihadln ı:"' lm ~aat f dan 12 ye J-..2dar yapıla::cı.ktır ~ - -

yüzleştirilmek üzere adliyeye sevkolıın- 27/Hn.zhan 940 Per§Clllbe gunü a~mına,, ,,... ıv,ERAKLA SEYREDECEG;~iz BUGON 
rnustur kndllr yoklaır.ıya gelmlyenler hakkında ns _ 

\ · kerllk kaoanunun 83 üncü maddesi tatbik i EK 
Sahtckfırlık hadisesinin geniş bir şekıl cdlleceğl lHın olunur. Sinemasında 

al~. ellerinde bu kabil cirolu bono bulu- Jn ..1- .. "k t - l . . O\uınnn ,.e gunıru cra ı çagyrı ıyo:.-

nnn bırçok kım eleri pek haklı o1arak Em! 5 fı Ask rİlk ş besi d . 7 / ..r.ph .:ı..-. ··rd- - - d ll . d ,_, bo- n n e u n en. Nısan 
~.. eye uusu ugun en. e enn e~ 941) slinlü celb Uaruna ektir: Toplcı.nms gunü 

HEYECAN ve 

BÜYÜK BIK MACERA 
HARiKULADE KOMEDİLER ŞAH~SERI 

• 
ı ç 

L 
E 

Dl 
N i N 

A. S L A. B 1 
nolan znbıtnyn getirerek gösterenlerin 19 Nısnn~40 gmni oıarok Uan edılen hiç 
sayı.c;ı gün geçtikçe artmaktadır. Maa- askerlik E:tmemiş 316Jl35 (-d:ıhi1) d~umlu 

mafih :rapılan tetkikler neticesinde bu jar.d:ırma VE: gumıilk sınırına mensub eratın 
• w • ' içtima günfı 25/Nlsa.n/940 Perşembe olarak B Jl ·• DON AMEŞ GI ORf S 0 milracaatlann bır çogunun vehım rnah- de!:"ı tırnıniştfr aş ro erue: 1 

, - • A T V Atrr ve lttklitli komikler rolUnde dayanılmaz komik 
sahneler ynratan 

sulü olduğu ve ilmı7. olunan bonolann Şcb<:mıze memub Jandarma ve &ümrilk 3 P A l A V R A C 1 S 1 L A H Ş Ö R L E R 
hakiki oldukları anlasılarak bunlar sa- sı"lıfınr. ımeruub eratın mezkiir gun~e sant "'-•••••••••••••~ Bogün saat t 1 de tenzilatlı matine .,. • I' 
hiblerine iade olunmuşlardır. 11 da Şubede .bam bulunmalan ilan olunur. ••••••••••••••• 

Şehir işleri: 

Belediye Koopt.rtifinin heaablan 
yeniden tetkik edilecek 

Şubeye davet 
Emınönü Askerlik ŞubeslnC!en: Yedek se

kfa:nci sınıf 1ıesab memuru İzzet oğlu 13ll 
dob-ıımlu Ahm<?d (35581) vaziyeti tetkık edil_ 
mek üzere ncele şubeye müracaatı. 

Evvelkl ct\"l topl:ınan belediye kooperntL Bir kasab dükkanından yangn çıktı 
fi kongresinde_ :ız:ılar koopcraU! he.:mbları_ Pangaltııb Ergenekon caddesinde Arş:ığa 
nın lblr dahn gozden geçJn"lme.cıl lçln üç kl • nid 71 sayılı ka.s:ı.b dükkanından yangın 
şlllk bir lıeyc~ seçm14lerdır. Heyet, tetklkn • çıkmış, itfaıye tarafından wndiirülrnnştOr 
tını Temmuzun 15 ine kadar b tırecı:k; ne- Yangının akş:ınıdan lbıralalan mangaldan 
tıerden heyeti umumlyeyl hab~rdar edecek. sırrıyıın kı\llcımın tczgfı.hı tuLuşturmosı yü_ 
tir. zunden rıktıAı anla.şılmıştır. 

----~~------~-~--~-~------~~-------~--------------~~--
BUGÜN TAKSiM: SiNEMASINDA 4 

TOrk utistıerinin ve 'fOrk sinema san 'alının bOyük Zl\feri olan 

y 1 L M A z A L 
Oynıyanlar : SUAVİ TEDÜ - NEVZAD OKÇUGİL - FERİDE CANAN -

REFiK KEMAL - CELAL ÇAGDAŞ - BEATRIS 
Reji: FARUK KENÇ - Eser: VA NÜ - Prodüksiyon: HALİL KAMİL 

• 
1 

Modern TOrk polisinin fştlrakilo tertip ve temsil olunmuş zabıta ve cinayet romanı. Bıırlttr, meyhaneler, 
Apa~Jur, Batakhnneler. lıaveten: EKLER JUHNAL son dllnya hnvndisleri. 

~·------• Oyun saatleri: 9.45 - 12. - 2,15 - 4,30 - 6.45 ve 9 da .,.. ____ __.~...ı 



• - SON POSTA • 
1 Hidiseler Karpıuıda 1 

ŞUNDAN BUNDAN 

Bugünkü Norveçe aid aranacak 
malUmatın güzel bir lıulii.sası 
{ " Son Posta ,, nın tarihi bahisler m~ harriri yaz. yor ) 

No 1i1 d ili k _ Norveç filosu, krallığın sahillerini mu -
•• ::~ er, gayet beyaı edırr ' V~m d hafaza için vücude getirilmiştır. En bü --· il~ :ma · ·· zı- insanlar ucu lıra....,1A_ • vı go u bü't-· .. f yükleri 4000 tonluk torpidolardır. Norveç ·~ı.uu"l lliyarıdır Norveçte un n.ı. us 1 '-hil.ı rde · Meml k ·t _ ticaret filosuna gelince, fevka'Ade ehem-

lrt ı.._ 1e :tıoplanmıştrr. e be m .gb: miyetlidfr; dünvarun en büyük ticaret fi--. an tarafı ıhemen tamamen oş gı ı- • 
dlr. Bütün büyük şehirleri, birer liman- losudur. Mecmuu 2 milyon ton tutarında 
tllıt- 't\__ f 

1 

8000 gemidir. Dünyanın bütün su1arında · ~let :merkezi olan Oslonun nü usu 

Cl56,<>oO) kadardır. Ayni zamanda Nor - dolaşan bu gemilerin içindeki Noryeç g"-
~ en buyük fikir merkezidir, Norveç micilerinin sayısı da 60 000 dlr. 
(Uuversitesi buradadır. Bergen, (96,000) Norveç krallığı 321,477 kilometre mu-
llUfu 

1

u, nüfusunun büyük bir ekseriye- rabbaı büyüklüğündedir. "Nüfusu 2,650,000 
ttı:i hiç bir yerde gfüülmiyecek şek.ilde dir. Kilometre murabbaına 8 kişi kadar 
Zlliinevverlcr teşkil eden bir ~ehirdir. düşer. 
llet.lıur limanlarından Tr-0ndheimin Norveç, baştan başa kayalık bir mcm-
ıt16,QOo), Narvikin (6000) nüfusları var - lekettir. Kayalıkları da cenubda granit \'c 
41ı-. Norveçliler, yüksek kültür sahibi bir 1 gnais, şimalde porfir ve şisttir. Avru-
illtllettır. Memlekette okumak yazmak, panın, hattA. dünyanın, teşekkü 1 bakımm-
~e dursun, san'at ve edooiyat ile uğ -1 dan en eski topraklarından biridir. Dağ-
l'tfrn rnış adam yok gibidir. Uzun kıf ge- }arının en yüksek tepeleri 2500 metreyi 
~ lbu milletin fikir seviyesini.n yük - bulur. Dağlarında, hayvan besimine el -
8-bn~ine yardım eden en büyük 5ebeb- verişli birçok geniş yayla.lan ·.rardır. En 
~en biridir; kış gecelerinde, Norveçli- yüksek yaylalar. geni~ glasyekrle 

Tiyatro mütehasaın 

Gazete okuyan dostum.- gazeteyi elin
den bıraktı: 

- Amin, amin, Amin. Anı.in, amin. 
Dedi Merak ettim: 
- Neye amin diyorsun? 
- Birçok §eye birden .. İstanbul tiyat-

rosu planı yaptınlmak üzere Avrupadan 
müteha.ssıs bir mimar getlriliyorm~ ya .. 

- Buna mı anım dedin. 
- Buna da, aklıma gelip kendi ken-

dime tekrarladığım dualara da. 
- Nedir o dualar? 
- Söyliyeyim? 
cMütehassıs çıka ... Amin!. 
cMimar çıka ... Amin!> 
cTiyatro mimarı çıka ... Amin!> 
Yüzüme baktı: 
- Ne yapmalı, dedi, sütten ağzı ya

nanlar yoğur.du bile üflemeden yemezler 
de ... 

* Bilanço hikaye•i 

Bir hikaye anlatıyordum: 

cAdamın biı;nin büyük bir magazası 
varmış .. mal alır, satarmış. Yalnız defter 
tutmak adeti değilmiş. Piyasada kredisi 
iyi imiş. Müstahdeminin aylıklarını vak
tinde verirmiş. Kendi de rahat rahat ya
şarmış. Adamın iki de klZı varmış. Bun
lardan büyüğünü evlendirmiş. Yeni da
mad muhasebe meraklıst imiş. Kayınpe
derinln defter tutmamak Adetine itira7 

lietin -en çok aradıkJan meşgalelerden bi- kaplıdır. 
tıİli de, konferanslar dinlemektir. Halk Norveç sahillerinin tamamen hususi etmiş. Mağazanın muhasebesini kurmuş 
~llla odaları,. daima. yığın yığın kitab bir manzarası vardır: Denize çok dik o- Bilançosunu yapmış ve kayınpederinr 
il\" gazeteleri muhtcrisane okuyan kala- larak inen Norveç sahiJleri boyunca bin- neticeyi bPdiı,miş: 
'lıaUkJa dolar. Norveç dili, kökil Cerman le""' küçücllk ada serpUm;sHr: fiyor - - Müe,;sesen mAs et~Ur. Çünkü k8' 

~ bir (Non-eç - Danua) dilidir. Noc - lar da, karanın içinde, kıvrım klVrım, di- etmiyorsun, mütemadiyen zarardasın .. 
:\~!ilerin ıhemen hepsi fransızca bilirler. bi kapalı boğazlar halinde girmişlerdir. Hikayeyi bitirmiştim. Bir arkad~ım ıt.1 ebleri Loter ıprotestanlığıdır. Bu - Bu fiyorlar, aşınmu ve deniz tarafından 

-s - Bu hikayenin arkam var. tlinki,i Norveç Jmıllığı, ~şrutiyet He ida- istilaya uğramış eski glasye yataklarıdır. Dedi. Şaşırdım: 
be olunur., !babadan evltıda kalır. Hü - Norveçin iklimi çok serttir. İç taraflar- _ Bu hikaye bu kadar. ~dar aPesi Danimarkalıdır, hanedan Üç Norveçli da insanın tahammül edemi;·teceğı soğuk-

l!ı - HayJr hayır. ben devam edeyım: 

rar eden kooperatifin bilançosunda kar 
gösteren muhasebeciyi bulmuş. Küçük 
kızını da ona vermiş. Muhasebeci mües
sesenin muhasebesini baştan kurmuş, 
baştan bir bilanço yapmış ve müessesenin 
kar ettiğini. hali iflasta olmadığını orta
ya koymuş.> 

Senden meded 

Son harb havadislerini oku,,_.. oraL n .. • 

ri havadisler arasında şu serlevhayı da 
görmüştü: 

cAkıl hıfzıssıhhası kongresi toplandı .• 
Kari bağırdı: 
- Ya kongre senden mededi 

• 
Sevinenler 

Nohudcu gazetede okudu: 
cKırk bin kilo kahve geldi.> 
Telefonda arpacıyı aradı: 
- Her ikimizin de gözlerimiz aydın 

Kırk bin kilo kahve geliyormuş. En a~ 
dan yirmi bin kilo arpayla, yirmi bin ki· 
lo nohud satmak im.kanı h'lsıl oldu de
mektir. 

* Modaya duvar 
Modadaki heyelan mıntakasına istinad 

seddi yapılacağını duyan biri, bir tanıdı· 
ğına söyledi: 

- Modaya duvar yapılıyormuş 
Öteki güldü: 
- Duvar değil azizim, Seddi Çin ya 

ılsa modanın önüne geçilmez. 

* Yeni vapıır tarifeleri 

Dcnizyollan İdaresi, yeni yaptığı ta· 
fode iki sefer eksiltiyormu§. Yerinde 
r karar, kışın Adada oturanlar faz.la ol· 
ğu için seferlerin faz1a olması icab e
rdi. Yazın Adada kimse oturmaz, bu 
zdcn fazla sefer yapılmasına hiç te lil· 
m yoktur. ~ Oldenburg - Sonderburg - Gluks - N01.·veçte, askerlik mecburıtı:a . .nor - lar olur. Bundan ötürüdilr ki, nalk, mu- cMüecsese sahibı, hemen o gün 1.st~ ... 

lıurg dur. Bu meşruti krallığın icra kuv- veçliler 21 yaşında askere alınırlar, üç !edil olan sahil bov'annda toplanmışbr. bul Beled;yesl koope.-atifine koşmuş. Z 
:\!'eti ba!?ında kral bulunmaktadır. Teşrit yıllık bir talimden sonra terhis olunur- Bergen gibi Golf-Strim sıcak su cereya - ==========:..==ıı:::::=::::::::ıı:===-- ---'=================-.~\'Vet, Storting adını taşıyan bir mi11et :lar. Harb halinde mükellefiyet, 18 ya - nının yaladığı parçası mutedildir, fakat c b ı • 'ı d • n "j, z ". ~ ~ecı · indedir. Meb'uslar halk tarafından ş.ından 55 yaşına kadardır. ratiob ve fazla yağışlıd1r. Cenubda, mesela r un 1 ~ rı j 1 yor mu # 

0tf1Hlll 

.~ d receli intibah He seçilir. Norveçte bir harb akademisi Vf! 10 ta - Oslo bölgesinde, yaz ve kış hararet d<>rc- L 1 Q J 
l ~orveç toprağı fakirdir. Fakat halk, ne gedikli küçük zabit mektebi. varciır. celed ( + 30) dan (- 30) a kadar (60) 
trıı.~ k.ulaae çalı~'kandır, yurdlarmı bir Norveç ordu~.ınun kadroMı 110,000 kişi - derece arasında. büyük değfşiklik1 cr gös

ı!tlanı.tıre haline koymuşlardır. Nansen ve dfr. terir. Yaz günlerinin uzunluğuna bedel, 
.tlnUııdsen gi:bi alimleri He, beynelmilel Norveç ordusunun ıilAhlan 6,5 mili - kışın günler. kısa sfiren bir loşluk halin-
stha!arda muvaf!akiyet kazanmıılardıT. metre çapında mermi atan Krag-Jor- de geçer. 

I Ziraat sahası pek azdır. Bir miktar er- gen.sen seri ateşli tüfekl~ri~ir. Topçusu Norvecin akar rulan, glasyeli dağ1ar 
:- eki~. Fak.at, S.:ğına.l ~ayvanla~~ P:.e:ı da 8fM'i ateşli ~plara malı~tır.. .. inen çaylardan iba~ttir. Boy1an kısa, fa-
t:~ stit verır. Sutlerının baş muşteıısı Norveç deıuz kuvvetlen, milli. muda- kat, rnları boldur, ve h1ç kurumazlar. 
~teredir. Norveç bir orman, kc!reste faa nazırlığına baglıdır; baş~nda hır kontr Ormanlarını cmuhteşem• diye tavsif 
l~eketidir. Çok mükemme: bakılan amiral bulunmak~dır. An:ura1~k merke- ederek geçmelidir. Başlıca a~açları çam 
GrınanJarından: zi Osloda~ır. Bahrıye zabıtl.er: .Horten - ve meşedir. Hayvanl~nna gelince, ~imal-ı Ocaklık ve mobilyahk jçin kesim ya - deki bahrıy• mektebinde y~tıştırılir. ~~~b d Renleri mavi tUki1eri samurları; C€· 

tıld·~ · · · · h ll ~n · · ta·r4'alarının bır kısmı gonul- e • ' ~ '"6' gıbi, .asıl ehernmıyetlı ısti sa P.r, g~ııuıerının ;ı.. • . . bda Norveç tavşanları me~urdur. 
gıd hamuru sahasındadır. İngiltereye, lü gemkiler, geınıcı çocu~arıdır, bır kıs- nu ' R. E. Koçu 

·~~~wh~~~.k~d~~v~n:~d=a~1~a:•:e:r~l=~~~:~~~~~~1J~~=a=n~~~a~M~ı:r=.~=-~~=========~~ 

1860 da 
1860 senesinde 

boks, şimdi oldu
ğundan çok daha 
zordu. l\ı1aç1ar 

Fransada iki saat, 
İngilterede ikı sa
at yirmi dakika sü 
rerdi. Maç sonun
da kaybedenin 

boks 

hali harab olduğu gibi kazıman da ken
dini kolay kolay toparlıyemazdı. 

• Çindeki zikzak köprUler 
Çincie bulunan köprülerin ekserisi 

Entari g"yen erkekler 
Efzun askerle -

rinin ve İskoçya 
ask.erlerinin etek· 
lik giydiklerini bi
liriz. Bunlardan 
başka Arablar da 
kadınlar gibi en -
tari giyerler. Fa.kat Avrupada kadın eı. 

bi.sesi giyen daha baŞaları. da vardır 
Yugoslavyanın bazı köylerinde erkekleıı 
kadınların giydikleri entarilerden giyer• 
ler . 

... 
E'ma balon 

2llen:ı.ıeket Norveçtir. ) 

:N'orveı: su kuvvetinden azami derece- c Turhal ·SUiar altında ~ · tifade edilen bir ınemlekettlr. Ke - _ 
~ fabrikalarında, selliloz üzinlerinde 
~e .§eh · rlerin tenviri. ~lerinde, .. elektrik, 
ep u kuvvetinden ıstıhsal edıhr. Nor -

··çille ahşab koylerine kadar elek
~ ıle tenvir edilmiştir. Norveç köyleri, 
ı..~'ruPanın, belki yer yüzünün en temiı 

zikzak yapılmı§tır. Böyle yapılmaları - Kaliforniyada yetı.şen bir nebatın içiP 
run sebebi Çinlilerin. fen& ruhların de elma büyüklüğünde toparlak bır mey 
hattı müstakim yollarda. takib ettik - va olur ki, içinde bir mayi vardır. Bı 

leri insanlaıa çabuk yetiştikleri ve on- mayi sıcaktan tebahhur ettiği zaman h• 
lara -fenalık ·Yaptrklan itikadmı t84ıınaı. v_adan çok hafif bir gaz olur ve meyv 

• olduğu gibi bir balon hallnde uçar. 

lllllQYlelict· ır. 

1\faden .zenginliklerinin başında nikel 
Celir. Skajerak boğazı üzerinde Lindos
~as ıhurnu civarında istihsal edilir; bir de 
ı::ıen· 
tı Jen adasında vardır. Sonra Karmo ve 

('
1

deı bölgelerindeki bakır gelir. Demir, 

~Cl.klard'Q ve Laponyada vardır. Niha
l.~ bit- aniktar da altın madeni vardır. 
~lık ihracatı, kereste sanayiinin ya -
~ l. rnemleketin başlıca servet kay -
._lklarındandır. Norveç sahili, baştan ba
t halık yatağıdır. Her tarafında balık 
~tuıur, fakat, Norveç sahillerinde ge -

ktıik etrnek ço.k teh1ikelidir. Norveçin ':n bü vük balık konS<'rvesi fabrikaları 
1'11 re~rikshal, Oslo. Stavanger ve Bergen
"S edır. Şimalde bilhe.S!'!l m()rina avlanır. 
ı: balığın karaciğerinden çıkarılan ba -

fı ~ağı , Yalnız Norveçte yapıhr. Ea,ıkya-
lllalathanelcri de Narvik, Bodol. Trom 

~ \it! Haınmerbec:ttedir_ Nihavet,, Nor-

~· h SU1!t -vapurİarla, yazın İngiltere, 
Ya \'e Fransava buz J.hraç eder. 

~ . 
lar ıı. ~ lin:ıanlan arasında başlıca yol-
eıİ· deniz yo1Jandır. Manzaralarının gü
~ 1~i ile ıne.ı:;lıur o1an 'Fivorli Noo:v~ 
~~fl1erı dünyanın her tarafından s&y -

b;;tl \!~ker, Demiryollan. memlekete !1!8-
~ azdır. Fakat deniz n k1i) atının faa
Dltt i kar;Şısında, fazla deın.iı·yoluna da 

Yacı yoktur. 

.Aım. a.de:n başka Turhalın sellerin hücumuna uğradığını. bağ ve bahçelerden 
~ .. içinin de BUlar altında kaldığını yaz:mıfb.k. Yıukandald res:iml&rden :de bir mahalleyi,, diğerinde de bahçeleri sular .altında gôrllJi>rsunua. 

lar!cl ır. , ............................................. .. ............................................................................... . .. . 

Yıkılan bir evin 
Enkazı ilzerlnde 

Bir kadın okuyucumdan uzun bir 
şikayet mektubu aldım. derdi dört 

aayfalık yer tutu.yor, fakat üç bet sab

rm içine de sı.kıştınlabllir, diyOl' ki: 
_ cBen 21 y~ndayım, geçen sene 

evlendim. Birkaç hafta sonra da ta

mamen aldlanmJ,f oldu#Umu anladım. 
Kocam bqta içki, kumar, sefahat oı .. 
malt şartile habra gelebilecek derdle .. 

rtn tıemen heplile d9 m.alfildür. Altı ay 

geçmeden ayrılmayı dOfllndüm, Dti

fÜilcemi de enell •nneıN söyledim. 

Annem eski TUrk terbiyeelni çok 

müreffeh bir muhitte görmü.f klAll1r 
bir kadmd11r, hemen ttiru etti 

Onun kanaatince bd.m bk' defa _... 

!enir, merud o1aa da. oknMa da :U.. 
Jaıunaya meobuıxtur. 

Altı .,. dibe l:ıekl~ lakat ~ 

sabredemiyeceğim, mutlaka ayrılaca 

ğım .• 

* Ben bu mektubda bahsedilen esk\ 
klasik Türk terbiyesinin meftunuY\llDı 
fikrim ihtiyar anneninkinden başka 

türlü olamaz. Yalnıı eski Romanın 

karollk kilisesinde elan mer'i tutulan 
:kanunlarla bağlı değiliz, um.umt kai
dede emniyet süpapı açmak lüzum.una 
kanilın. Bu genç kadın 21 ya§ındadır, 
şimdiden davranırsa hayatını tekrar 
tanzim edebilir, sevebileceği bir eJ.'o 
kekle karşıla~ası mümkilııdür, 

mes'ud da olabilir. Kocası hakkında 

bana anlattıtı daha bazı karakter hat• 
lan var ki. kendisine hak veriyonım. 
m~erek hayatı daha ziyad~ idame ... 
demeı:. Bununla beraber bu genç ka
dın ayrılma kararını tatbik etmekte, 
sonra da hayatına yeni bir cereyan 
vermekte ailesinin yar.dımına muh ta9 
olacaktır, muvafakatını alınak icaıb 
edıenıl l:ıirM daha sabretmesi lAzımdır • 

TEYZB 
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C iKTiSADİ TETKiKLER ~ 
Almanya B ikan pazarını e inden 
kaçıracak olursa ne kaybeder ? 

Bükreş e dHencllerin 
kurdukları cemiyet 

merkezi basıldı 

A lman -Bulgar iktısadi münasebatına 
Ve z ..ın : Hasan Ali Ediz 

bir bakış 
Cemiyetin nizamnamesi, müfettişleri, tahsild~rları, otO' 
mobil ve motosikletleri bulunduğu meydana çıkarıldı 

Zabıta vak'aları içinde hazan çok şa -
yam dikkat olanlara rastgeliniyor. 

Müttefikler, Almanyayı canevınden 1935 yılından itibaren, Almanyanın Nöy- ra geçişini takib eden birkaç yıl içinde, Bugün nakledeceğim.iz hadise ise za -
vurmak için yeni ve mühim bir takım rat, Şaht, Göring gibi mühim şahı;.iyetle- mesela 193Q senesinde, Bulgaristanm Al- bıta vak'aları çerçevesinden tamamile 
kararlar ittihaz ettiler. Bu kararların e - ri, muhtelif münasebetler düşürerek Bul manyaya olan ihracatı, bütün Bu!garis -1 sıyrılmış, çok enteresan ve binbir gece 
henunlyetini daha iyi anlayabilmemiz i- garistanı ziyaret ettiler. 1935 senesi Ma - tan ihracatının % 47,5 ğuna vardı. Buna masallarını anchran bir mahiyet taşımak
çin, Almanyanın ekonomlk münasebet • yısında Göring'in Bulgaristanı ziyareti, karşılık da Bulgaristanın Alınanyadan tadır. Bu ~~rikulade hadise Bükreşte ce
lerde bu~unduğu muhtelif memleketler Bulgaristanın silahlanmasile sıkı sıkıya yaptığı ithalat, bütün Bulgaristan itha • reyan eyl~tir. 
üzerinde ayrı ayrı durmamız lazımdır. bağ'ıdır. Almanya Bulgaristandan yiye - latının % 61 ini buldu. Bundan on, on beş gün kadar evv 

Almanya, er geç bir harbe gireceğini cek ve harb sanayiine yarayan iptidai 1936 yılında, yani bundan dört sene Bükreş zabıtası şehrin civanndaki mü -
bıliyor, bunun için de sür'atle hazırlanı- maddeler çekebilmek için, para yerine sa önce. Bulgaristanın bütün dış ticareti, kellef villalardan birini ansızın basmış -
y-0rdu. Bu hazırlık bilhassa, harb sana - nayi mahsulatı vermeyi tercih ediyordu. (7.091.500.000) leva tutmakta idi. Bunun tır. Villa sakinlerinin hepsinin de kör. 
yiine yarayan iptidai maddeleri temın et- Bulgaristanın, sanayi mahsulatı ı.;inde (3,181,000,000) levası, Bulgaristanın il.ha- topal. kanbur. kolsuz. bacaksız, sakat, a
mek "sahasında kendini hi»ettiriyordu. her şeyden fazla silaha ihtiyacı varrlı. latını teşkil etmekte idi. İşte, Bulgaris - damlardan mürekkeb olduğunu hayretle 

Almanya. muazzam harb sanayiine ge- Almanya. Bu1 garistanın bu zaf ve ih - tanın bu ithaJatı içinde Almanyanın hi~ görmüştür. 
reken iptidai maddeleri. ya deniz aşırı tiyacından istifade ederek derhal »nunıa sesine isabet eden miktar, (l-940.000.000) Zabıtanın hayretıni bir kat daha art -
yerlerden, vcyahud karadan hududu 0

1an geniş mikyasta anlaşma'ar yaptı. Ve Bul leva gibi muazzam bir yekün tutmakta tıran ise şu manzara olmuştur: 
kruruıu memleketlerden tedarik ediyordu. gari.stana. 1914-1918 dünya harbinden kal idi. VillAnın gayet büyük bir salonunda 
Fakat baro patlar patlamaz. deniz aşırı ma eski toplar, tanklar, tayyare dafi t"p- Almanyanın, son 7-8 yıl içinde Bulga- cesim bir masa kurulmuş ve bu masanın 
memleketlerden ithal ettiği iptıdai mad-] ları satmağa koyuldu. ristana olan ihracatı, bütün Bulgar ilha- üzerinde akla hayale gelmiyen yemiş -
delerin duracağını bildiği için. AlmAnya, Doktor Şahtın Bulgari.stanı ziyareti, 18.tına nazaran şöyle bir yükseliş kaydet- ler, yemekler, şaraplar, içkiler sıralan -
büyük bir gayretle karadan hududu o~an daha ziyade Almanların Bulgaristandan miştir: mıştır. 
yerlerle ekonomik bağlarım kuvvetlen - çekmek istedikleri iptidai maddeler!e ve 1930 Yılında 23,2 % Ma~anın şeref yerinde bu cemiyetin 
dırmeğe ehenmıiyet vet·mişti. Sovyetler gıda madde1erile alakadardı. Bu suretle 1931 > 23,3 "1u reisi olan kanbur. kör adam mevki al -
Birliğinin vaziyeti son anlara kadar ~üp- Göring'in ziyareti daha ziyade askeri l_\ir 1932 > 25,9 % mış bulunuyor, diğerleri ona hep •şef> eli 
heli kaldığı için, Almanya bilhassa Bat - mahiyet taşırken, doktor Şalıtın ziyarPti, 1933 > 38,2 % ye hitab ediyorlar. 
kanlarla olan ekonomik münasebetlerini bilhassa ekonomik bir mahiyet arzedi - 1934 > 40 % Zabıta derhal tahkikata girişerek şu 

kuvvetlendirmeğe çalışmıştı. yordu. 1935 > 53.5 % hakikatleri meydana çıkarmıştır: 
Balkan memlekei'eri, gerek yiyecek, Alman sanayi maddelerinin Bulgar pa~ 1936 > 61 % İsmi Tanas Burducan olan bu masa -

gerekse harb sanayiine yarayan iptidai zarlarında yer bulması, birçok bakım1ar- 1937 > 67.3 t;{, daki adam, Bükreş dilencilerinin reisi - Bükreşte dilenci çocuklar 
maddeler bakımından Almanya için mti- dan pek kolaylıkla cereyan ediyordu. A1manya. Bulgaristanın dış ticare - dir. . . 

1 
. ducan'a gelince onun zenginliği diller' 

him hir pazar teşkil etmekte idi. Bütün Çünkü 1914-1918 dünya harbinden önce tinde işgal ettiği bu imtiyazlı vaziyetin • Maıyetınde bu unan cemıyet azaları - destan olacak de c . b lm t 

bunl~rı hesaba -~tan Alınan~a, daha har d~ Al~anlarm B~lga~istandak~ .. ~ko_?o -ı de~ istifade ederek. Bulgaristanın ipti - mn, yani dilencilerin sayısı iki yüz ola - Sayfiyelerde ~~t:;~di~ f ur. Bük • 
be gırmeden dört-beş yıl önce, Balkan mık nufuz ve tesırlerı pek buyuktu. O daı maddelerini fevkalade ucuza almak- rak tesbit edilmiştir. Bunlar . üç ~ısma 1 reşin en kibar mahallesind:v e:ıiliteşe.ı11 
memleketlerinden hM' birile ayn ayrı ti-, ~amanlar Almanya. Bulgaristana yapl~ğı j ta, buna karşılık da kendi sanayi mahşn- ayrıl~~la~dır. Birin:i kısım dılen.~ıl.~r - l bir apartımana, gene sayfiyelerde a:rt kC' 
caret an!aşmaları yapmış.. bu memleket ıhracat bakımından, Avusturya-Macar ım IS.tını. normal fiatlardan daha yüksPğe den, ıkıncı kısım mufettişlerden. uçun - vanlarına bal kçılık te k 't' t 

1 
k , 

pazarlannı. Alman Hnayi mahsullf>rile paratorluğundan sonra !kinciliği işgal e - satmakta idi. CÜ kısım da tahsildarlardan müteşek - tir. İşin dfkka~e değer t~r~;ı ı;uaduı~:/ bıl 
doldunnaır.a başl•m.ı.ı:.tı. Tabii buna kar - diyordu. O devirde Almanların <"lincte Almanyanın Bulgarı·s'tandan ı'thal et - k.ld'r 

• -·-y ı ı · muhterem reis taraftarlarının sadıkan• 
tnlık de.. Balkanlann iptidai maddelerini, müstemlekeler bulunduğu için. Bulga - tiği madde1er arasında: Yüksek kalite - Bu cemiyet aza1arının mesai tarzları- bir surette vazife görüp görmedikleri.Jli 
yiyeceğini hemen hemen kendi inhisarı- ristandan itha

1 ettiği iptidai maddeler, deki tütün ve üzüm, yumurta. kümes na gelince. işbaşı saat yedide başlıyor, tesbit için güzel bir otomobil ile hergi.if> 
na almıştı. bugüne nazaran, çok daha az bir rol oy - hayvanları, domuz gibi yiyecek maddf' - her dilenci, Bükr~~~ .muhte~if n~kt~la - turneye çıkmakta imiş. 

Şimdi rnüttefik!er, bir taraftan dE>njz nuyordu. Fakat buna rağmen Almanya. leri birinci mevkü işgal etmekte idi. Me- rma yayılıp kendısı ıçın tesbıt edılmış o- ç·ftl"kl . . . . . .. k 
1

.. , 
b' · · d" h b. · k ·· 1 .. . . .. . ı ı erını, arazısını gorme uzu 

kontrolünü sıkılaştırmak suretile, Alman ırıncı unya ar ıne gırme uzere o - sela 1936 yılında Bulgaristanın ihrac et- lan mevkıı ışgal edıyor. Mevkunden ha.- munu hisseylediği vakit te daha muhtf-
yanın kaçak olarak deniz aşırı memleket- duğu sınlarda, yani 1913 yılında, Bulga- tiği 20 bin ton tütünden. Almanyanın rice hiç bi~ seb~bl~ ~ıka~uyor. Şu ~~1- , şem bir otomobil i~e seyahat edermiş. 
lerden ithal ettiği iptidai maddelerin g('- ristanın iptidai maddelerini alan devlet- his.sesine isabet eden miktarı 13,234 tonu kat te tesbıt edilmıştır kı, bu mevı<:ıler ı B d b ld v ... 

ı · · d b · · · k · · t t b 1 1 • . u yaman a amın yarı e en aşag ..... 
li.şini önlemeğe çalışırken, diğer taraftan er ıçın e ırıncı mev ıı u muş u unıı- bulmakta idi. Gene ayni yıl içinde Bul - şefler tarafından aza arın ıktıdar ve ça - yoktur 00. 1 1 kl b be "k , 

d o nl B 1 · A1 . . . , y e o ma a era r mu em 
da Ba~kanlarda, rekabet esasına dayana- yor u. zama ar u garıstanın mı:m- garistanın ihrac ettiği 17.490 yumurtanın lışmalanna göre seçilir ve tayın edilir. mel bir surette otomobil motosiklet kul 
rak, Almanların onlardan çektiği bütün ya ve Avusturya-Macaristan la olan hu 13.276 tonunu Almanya çekiyordu. Bul ~ . Cemiyetin ~ir .. niza~na~e~i de vard.ır. lanmaktadır. Bunlara b~diği vakit s<>ll 
mallan, kendileri çekmek için kararlar sıkı ekonomik bağları, onun, Almanya - garistanın ihrac ettiği 23.159 ton yaş üzi.'ı- Nızamname hukümlerıne ıttıb~ _eylemı - sür'atle gitmekten zevk almaktadır. 
alıy;orlar. Müttefiklerin bu kararı mü~ - Avusturylll - Macaristandan yana harbe mün 16.007 tonu Almanyaya gitmekte i - yen azalar şiddetle tecziye edılK'ler. Kendisine mahsus beş motosikleti var· 
oot neticeler verdtiği takdirde Almanya, girmesini de intac etmişti. ı di. Müfettişler her mıntakada dolaşıp du· d · 
Balkan pazarını elinden kaçırmakla ne 1914-1918 dünya harbini takib eden ilk Bazı madde'erde ise, Almanya, mutfak rur1ar. Vazifeleri, toplanan parayı tahsil\ ırYakında başlıyacak olan muhakemeye 
kaybedecektir? Üzerinde durulması la - yıllarda. Almanya ve Avusturya - Maca- olarak imtiyazlı bir mevki işgal etmek- eylemektir. Senenin muayy~n. ~ylar:na ~e , kadar çete efradı Vacaresti hapishane • 
zım gelen nokta işte burasıdır. Bu nokta- ristanın Bulgar pazarlarındaki yerini, İ- te idi. Mesela 19~6 yılında Bulgarista - mevsimine göre her dilencı ıçın bır fıat . d k 1 kl d 

sın c ~a aca ar ır. 

mn anla.şıılması ise. Almanlann teker te- talya işga' etti. Fakat bu vaziyet çok de- nın ihrac ettiği 12.754 diri domuzdan tesbit edilmiştir. ·······:· ··· .. ·· ·:·:.:·····-·············:········"·······" .. 
ker her Balkan memleketile o1an C"kono- vam etmedi. 1922-23 yıllarını rnütf~akib, 12,515 tanesi Almanya tarafından satm Bu fiat adam başına 3-00-600 ley ara - Sıvas ögretme nl ~rı • a!Ryda 
mik münasebetlerini bilmemize bağlıdır. Alm.anyadaki para düşüşü cenflAsiyon, alınmıştı. Gene Bulgaristanm senede sında tehalüf etmektedir. İskenderun (Hususi) - Sömestr tati • 

Biz bugıünkü yazımızda Almanyanm. Alman sanayi mahsulatının da fiatlarım 3,314 tonu bulan et ihracatının 2.82{! to- Tam altı sene içinde Bükreşin bu di - tinden istifade ile Adanaya ve Hatayı zi· 
Balkan hükumetlerinden Bulgaristanla kırdı. Bunun üzerine Alman mallı.ın u - nu Almanyaya gitmekte idL Elma. erik, lenciler cemiyeti yahud çet~i 10 milyon yaret etmek üzere merkezden ayrılan Si• 
olan ek~momik bağ'an ve münasebetleri cuz ucuz Balkan pazarına dökülmeğe baş- ceviz ve diğer bir çok yemi<:l~rde de. A1- leyden çok fazla para toplamağa muva! • vas öğretmen1 eri bugün Adanadan HaW 
üzerinde durmak istiyoruz. ~adı. manva irntivazlı bir mevkie sahibdi. fak olm~tur. Bu rakam zabıtaca cemi - ya müteveccihen hareket etmişlerdir. Sl· 

Almanya Balkanlarla. ve bilhassa Bul- 1924 yılında. Almanya. geçen dünya Almanya Bulgaristanla olan bu ticare~ yetin bilanço defterinden istihraç edll - vas öğretmenleri şehrimizde tetkiklerd6 

garistanla olan ekonomik bağlarını. Hit- harbini rnüteakib ilk defa olarak Bulga- tinde başka favdalar da temin etmekte miştir. bulundllktan sonra Antakyaya geçece)I 
}erin iktidara geçişinden. yani 1933 yılın· ristanın dış ticaret müYazenesinde birin- idi. Mesern Bulgaristandan ucuza ve Cemiyetin birkaç müfettişi binlerce li 1 ve iki gün kalıp Sivasa avdet edeceklet' 
dan. itibaren kuvvet1endirmeğe başlEtd'ı. ci mevkii işgal etti. Hele Hitlerin iktida- (De-ııamı 7 nci sayfada) ra sahibi olmuşlardır. Reis Tanas Bur -1 dir. 

Kalın cam kapaklı tabutu içinde, asır

larca firavunlann kadınları gibi bozul · 

madan muhafaza edilecek olan ölünün 

tahnitine dair sarih izahat veri1iyordu. 
Öğrenildi ki, baron, her şeyi, Rozelin 

adeta kendi öz karısı olsaydı yapacağı 

nisbette pek muhteşem, sinyorca yap • 

mıştı. İçine tabutun konulacağı mezar a

bidesinden bahsolunuyor ve bu abide -

nin bir İran şehzadesi tarafmdan çok sev

diği emsalsiz karısı namına inşa ettiril -

miş efsanevi mabede müsavi olacağı söy

leniyordu. 
Haberi duyar duymaz, Jak, Montaigne 
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AŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERchME EDEN: \ ] 

HALtT ~AH~'' OZANSOY iiJ _ 

Yazan: Jorj D elaki 

tehavyir olmakla beraber, derhal, karşı - hakkınızda fena hüküm be<:lediğimden Jak. düşünceli, bitkin, muztarib duru-

delikanlıyı içeriye sokmak için yana ç~ 

kildi. 

Oda çok büyüktü ve çiçekler altınd9 

çöküyordu. Tabut. menekşeler ve güllet 
arasında görünmez olmuştu. RozeliJlı 

cam sığınakta, hala canlı gibi ı;örünüyot" 

du. Jak bir feryad kopardı. 

- Evet, dedi Baron. Mumya yapıldJ· 
Eğer bu camı hiç kırmaz1arsa, bin serıB 

~onra yine aynen bu şeklini muhafaıll 
sında nasıl bir adam bulunduğunu his - dolayı bugün önünüzde ozur dilerim. yordu. O zaman sordu: 
setti. Ben, gözleri gurur ve şüphe ile kör ol - - Fakat nasıl öldü? Kaderin hangi edecektir. Bu, bir kadın 

Teheyyüçle: muş fena bir adamdım. Ve işte affınızı .saçma ci1veBile? sonu gelmez bir devamdır. 

ölüsü değildifl 

- Ne korkunç felaket, mösyö, dedi. dileyorum. Sesinin perdesi hiç değişmeden ve hiç İki adam uzun müddet sükut edip dut" 
Ga;.•retine rağmen kirpiklf:'rinden akıın - Bırakalım bunu, mösyö. Bu cazib bir zaaf hissetmeden, Petrof cevab ver - dular. Sonra Jak mırıldandı: 

avenüsüne koştu ve barona ziyaretini ha göz :vaş1arm1 zaptedemiyordu. mah 1ukun kayboluşu önünde bu mesele- di: _ Sevimli küçük bir mahlüktu . . 

Baron: nin hiç ehemmiyeti yok. - Onu ben öldürdüm.. Sonra. içini çekerek: 

f od b ·t· ·k f k - Hayır. Jak. dedi Bu, ilk lahzada e- - BilAkis, Jak. Asıl ehemmiyetsiz olan - Siz mi?... - Yazıkl Ne yaptınız? Baron, onu, şere asına 1 ışı u a lMnli bir vak'adır. fakat bütün mühim 
bir salona kabul etti. Burada, menekşe - fedakarlıklarda olduğu gibi bundan da bu kaybolu~tur. Yani demek iat~diğim. Ve Jak, sanki onun üstüne atılacak - - Güzel bir şey. 

ber verdirdi. 

terle bezenmiş kefeni içinde bir meleği azim bir ivilik çıkacaktır. onun varlığı itibarile kayboluşu. Zira o. mış gibi derhal ayaküstü dlkildi. - Ya şimdi ne yapacaksınız 

andıran küçük aşk azizesi, görünmez ca - Ve Jak bu sözlere karşı hayrette kal - ahlAki neticeleri cihetinden. esaslı bir e· Baronun hülyalı surettP. hakim olan - Büyük bir şey. 

mın altında, elleri göğsü üstünde çaprast- dığından. Baron. elile ona oturmasını i - hemmiyettedir. jesti onu durdurdu. Rozelin. vücudünü icerisine alacak 0 ' 

lanmış ve mumların arasında bir zafer şaret etti. - Ne demek istiyorsunuz? - Hakikatte, kendi iradesi1e kendini lan muhtesem türbe in~a edilip bitince1' 

gibi pırıltılı yatıyordu. - Onu söy1ediğinizden ziyade sevi - - Demek istiyorum ki faydasız ölüm- öldürdü o. kadar mu~akkaten bir . mahzene konu1 • 
f k :ıot d" d" -<JI Delikanlı, en samimi bir kederin pen- yordunuz, değil mi? ler ve feyizli ölümler vardır. Bazıları yı- Ve Baron, teferrüattan hiç bir nokta - duktan sonra. Petro - onasa on u 

çesinde idi. O içeriye girerken, Baron - Ona perestif ediyordum. mösyö, ve kıp harab eder, diğerleri ise kurtarır. Ö- yı atlamadan. hadiseyi baştan sonuna ka- gidip ihtiyar Nataşanm kapısına vurd"' 

ayağa kalktı. Saçları bir gece içinde hem bundan nasıl bir his duyarsanız duyu - Iü.mler de hayatlar gibi müsavi değildir • dar anlatırken; J ak, ayakta, .fe.ssizc& al - Onu dua ederken buldu; ve oturdugtl 

beyaz olmuştu. Benliğinden bütün hey - nuz, bu saatte size bunu saklamağa muk- ler. lıyordu. zaman. kendisi de onun dizleri dibifl
01 

betli vücudüne ya~ e>lan öyle bir bil- tedir değilim. . - Makaadınızı anlamıyor~ Baron ayala kalktı. bir iskemleye oturdu. 

yü.kMlk neşrediyordu ki Jak, önce mü -: l . - Onu aailce seviyordunuz, Jak, ve Öltl oduma ,ieçilen bir kapıyı açtı ve (Arkası var) 
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--14 NiHQ SON POSTA 

Abdlilhak Hômid ihtifali 
çok glizel oldu 

~avfa 7 

Son Postanın zabıta romanı, 11 

-'I KEUMENiN 
'111 E &:> R>A J<, 1 

Yazan: İhsan Arif 

Buğday kralile mülAkat 

- Hayret, hayret ... 
- Buraya gelmemin sebebi bu clna· 

yelle aJakadaırdır. 
- Anlıyama<lım. 

iktısadt tetkikler 
(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

krediye satın aldığı bazı maddeleri, dışa
rıda pqin paraya tatmakta bu suretle 
memleketine ecnebi dövizi çekmek im -
kinını da e!de etmel~te idi. Almanya bu 
vaziyetten istifade ederek Bulgaristan -
dan aldığı nohud ve bezelyeleri İııveçe 
satmilkta. diğer taraftan İsveçten satın 
aldığı selliloid'leri de Bulgaristana ver· 
mektedir. 

Hasan Ali Ediz 



1 Sayfa 

İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kltaatl ilanları 

8000 ç ft. kunduranın kapalı zarfla ek.SllL. kondsyonunda görüleblllr, 1914/940 Cuma 
mesi 2D '4 -ııco Pa.zarWil gUnü saat 16 da Er. günü saat ıı de pazarlılı yapilıı.caktır. B ·111 
~urumda lenzım anıirllğl saıtın alma komi.>- gundg adı ge9eu koml..9yona Lst.eklllerln gel -
yonunda 'yapılacaktır. Tahmin bedell 44000 mtıı&. (1500) (2634) 
lirn, ilk temlndı 3300 liradır. Kunduralara * 
cld ~nrt.namcler İstanbul levazım lmlı'll~i 1235 aoo a.ded t.ıeferrüa.t.ile top ccph:ı.ne 
satın Rlm:ı l:omlsyonundn ıörfi!ilr. '.l alible., sel" esı' pazarlıkla yaptırılacaktır. Ihaiesl 
rtn ihale ~aatinden blr saat .1vvellne kadar 1614, 940 Salı ıünü saat 16 de Esklşehlr Kı)r 
teltlll za:-narım Erzurumda komlsyonıı ks. ıın alma tomlayOnunda yapılacaktır. Şart-
lim eımcle.ri. nnme ve nıimı.ıneai komisyonda gorülilr. 

(1555) (29iJ8) Tahmin bedeli aumiye göre 44,800 llradır. * Kat'l teminatı 6720 liradır. isteklllerln ka. 
20 f.oıı sade yağı pazarlıkla satın alınacak.. mında yazı!ı vesaik ve teminat makbuzlnrile 

tll'. Tut:ırı 26,600 teminatı 3010 Urachr. Şart- belli gtin ve saatte komisyonda bulunınaıan. 
ruuresl hcrgOn Tekirdn{i Tümen satın alma (1534) {2854 l 
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Ura Kr. 
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1955 73 
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2()4 56 

210 26 

213 00 

2•5G 00 

177 4-3 

S77 10 

195 02 
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lstanbul Vakıflar DirektörlügU ilAn~arı 1 
Pey parası 
Lira Kr. 

126 

51 

l(IG 68 

15 51 
16 89 

ı.o 8'1 

15 iM 

15 77 

15 98 

114 20 

13 sı 

!8 !9 

7 94 

11 27 

!6 21 

Bakı.rkoyünde: Yenl.uıahsı.llede ~ rtımm.uz Cd. est:ı 53 yeni 
69, 69/ 1 No.ıu bahço!ı beş odalı .nin ma.mı. 

Kil.çUkpazart1a Yvuı-.cdnan ınaha.lleslnde Satrıcılar soknJıncıa. 
Miti 33 7enı 2 i NQ.hı ahş.tb iki ba.raka oda ve arsa.un ta
mamı (5986l 

Qemt>ermaşuı MoHa J'enarl mahallesinde eski Medre&e .so. 
t.a.ğında ~~ 5, 7 yt"nı ü. l ı ı..olu arsanın t.amamı. l7046l 
Çar.§ıclıı oıvrıt soka.Rındn 16 NoJu dük.klnın tamamı. (4638) 
:Merea.n oıı.ya.ha~un mahall!.ıılndP val<H! hanı ıklnel kemer 
Ust mı.ta -ta 'i">b kaqlr odanın tamamı. C'92t) 
Ak.liarayda Our•ba H ytn actn mahtJles1ıtln eski Horhor 
7en1 Mehmed Lüıtı aoka!mda e.tki 26 y..U 21 NoJu ar:;anın 
tamamı. (8067) 
Çarşıda Re.!lllam Basmacılar sokağında eakl ve yeni ~.3 No.lu 
4ükklnın taMamı cıoaı 

ÇemberlltJ..4La 1'lolıa Fenarl mahallesinde Vezir hnııınıhı. 

:119ilncli tatta estJ19 yeni 18 No.lu iUgir odanın tamamı. {U0G1} 
Kwnkapıda Bayramçavu$ mahallesinin Tqçılar sokağında 
eski 10 yeni 1'4 No.Ju ve 106 metl'e muca.l>Oaındak' arsanın 

tünanu, U:ıts > 
Fatihte SOfUlıı': ma.halleslnde Kı:ıtaşı Ye S&raçhane cadde_ 

!lde tamamı 27 ve 9S,S metre murabbaında ilti kıt'a vakıf 

ar.sanın tamamı (977> 
Büyüle ça.r4ıda Uncu sokağında 28 No.lu Ugır düjckt\nın 
tama.mı. l6Bll2> 
Bafazrtto. Cıımcı Alt mnballeJılnln Cümburlyet 
e.&k1 88 ycınl 9~ N-Oln 12 metre murabbaındaki 
asının tamAmı. (59~11> 

Ka.llçecl Hasıın mahallesinin Büyük Yoııeçen 
nund& l No.lu arta tamamı. 

caddesinde 
dükkfı.n nr. 

hanı denı_ 

Beyazıd mahalles!tıln Datpnv.arı Hacımenüt sokağında 24 
Nolu havl\sız kAgtr diikltlnın tamamı. 
Fatlh~ t&tcndeı:par.a mahallesinde Veli Bf. sokağında Meş. 
nr.ahane arauı. ıgıv> 

Yukarıda ;ııaıı1 emlak 16 gün müddetle açık arttırmaya çıkarı.lm~t.ı.r. İhaiel ıeat.'lyesi 
25 4 940 -tarihine miisadlf Perşembe gtinil saa.t 15 de yapılacaktır. İstetllleı1n pey ak
çelerile beraber Çemberlitaşta Vakıfüı.r Başınüdürlyetl Mt.hlülU ıwemıne müraca3t _ 
ııırı. 12839> 

Türkiye Cümhur ·yeti 

A A KASI 
Kuruluı tarihi: 188i 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve a}au nde:l,: 26a 

Zirai ve lıcarr her aevı bıınk mu m 1 hn1 

SON POSTA 

BU CAZiP 
DEGiŞİKLİt 

VALNIZ 
7 GONOE 

Ancak bir hafta zarfında. binler
ce kadın bu~kluklanndan kur • 
tu1dular ve birkaç sene gençleşti -
lcr. Cildinizi kendi tabii ve kıymetli 
gençlik unsuru olan cBİOCEL> cev
he.ri1c canlandırınız. 

Cildiniz hemen tueleşip genç -
lcşeccktir. cBİOCEL> Viyana Uru -
vcrsitest profesörü Dr. STEJSKAr..
in k~fidir ki, halihazırda cild un -
suru olan pembe renkteki Toka1on 
kreminin terkibinde mevcuddur. 
Her akşam yatmau:lan evvel tatbik 
ediniz. Siz uyurken cildinizi besler 
ve gençleştirir. Gllndilzlcri için de 
yağsız beyaz renkteki Tokalon kre
mini kullanınız. Bir knç gün zar -
fında. siyah bcnl ri eritir, ve açık 
.mcsameleri sıklaştırır. En sert ve en 
esmer ıbir cildi yumuşatıp beyaz -
Jattınr. 

BA KA 
KON E iYALA 

I T .Al VANA 
To:nnmen tediye edilmiş sermayesi: 

700.000.000 !talyan Lireti 

Bir haftahk radyo 
programının devamı 

PERŞEMBE 18/f/1941 
12.30: Proğra.mL ve Memleket saat ayarı, 

12.35: Ajans "e MeteoroloJl haberleri. 12.bO: 
Mil~ik. Çalanlar: R119en Kam, Vecihe, Iz • 
zettln Ökte. Okuyan: Muzaffer İlkar. ı -
Nurı .tialll _ Şarkı: (Doyulmaz bl.r r.afadır.> 
2 - Re.şad Erer • şarkı: (Ey benim gtizel ku. 
ıum,' 3 -· Leon Hancıyan • şarkı: (Blr gün 
ey ıne.) ' - Takslm. 5 - Mahmud • Şev'kef. 
zn şarkı: (E:y servü gülzar,) 6 - Nlkogos A. 

a • Şevkefza şartı: (Geçip de ka.r~ma.) 
7 - Saz ~ema!sl. 13 ıs : Müzik: Adana, Mcr. 
sin ve havıul.91 türkülerinden örnekler. Ziya 
Işın. 13.'!0 - 14: MüzUC: Karışık müzik (Pl,} 
18: Program, ve memleket saat ayan. 18.05: 
Mfizllı::: Rad)O Caı Otıkestrası. 18.40: KODU§

mn. 18 S:>: serbest. saat. 19.10: Memleket sa. 
at nya:-ı, Ajans ve MeteoroloJl haberleri. 
19.30: Mfizık Çalanlar: Hakkı Derman, Şe -
rıf İçli_ Has~n Qür, Hamdi Tokay, B:ısrt Üf. 
ler. ı -- Oktıyn.n: 8adl Hoşses. 1 - Şehnaz 
~revl. 2 -- Suphl Ziya • Şehna2 şarkı: 
(Bent ateşlere yalttJn.) 8 - Sellm m - Şeh
n:ı:ı: şarb: <Bir nevclvana.l 4 - Şemsettin 
Ziya • Şehnaz şarkı: (Hem aldandım.) S -
Rahmi bey _ Şehnaz şarkı: (Ey dllberl iş • 
vet z \ 2 - Okuyıı.n: Safiye Tokay •• - Ley 
ıtı hnnun _ Hicaz şarltı: (Zevld sevda duy -

ŞiFA 
BULM 
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ş 

1 
~Y J. O. G. Yazıyor: 

~erlya okuyoruz. Ted vı gören lllçla.1 
va.rmış fakat. ALLCOCK yakl.sınıhn bııh
sed.Unce, lcat.'lyen miı.bıüA.ğa değUdlr. Btr 
zat ak,ııam tatbik ettiği bir ALLCOCK ya:Ct· 
sı, bir gece zarfında tesirini göstererek ti 

dnnmlı mcaklık tevlld ed ret ağrıyan ~· 
hallt tf>skiıı et.mlşt.lr. 

ALLCOCK, romatizma, lum· 
'bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şifayab olmuılardır. 
ALI,COCK yakılarının tevlld etUğl sıııtd 

sıcakJık, OTOMATİK BİR l\IASAJ glbl he " 
men a~rıyıın yerin etrafını kaplar. ALL
COCıt yaltılarındak.J kırmızı daire ve kal'• 
te.ı resl!llll markasına dlkka.L edlnlz. Ecı•· 
nelerde 27 buçuk tnruştur. 

mndm.l 2 - Sel..Pmar • Hlcu şarkı~ (Ley. • 
ı gıbl hıçkırsa.ı ı - ......... _ Evlç şarkı: İstanbul ikinci İflas Mcrnur!uğuu • 

. ; l . . . . ·. . ~ 

(Elve1a dost deli gôntll.) 3 - Okuyan: Mah. dan: 
muı.1 Karındaş. 1 - Blmen Şen - Bestenlr;Ar Müflis Refae~ .Amonun tekli! etmiş oldulll 
şarkı: <D ırdiınl ummana döktfim.) 2 - Re. Konkordatonun minakerestne 19/t/940 :saıı.1 
fık 1'"er. n _ Oüllıar şarkı: (Sabah gQneş do. onda ôevam edileceğinden al ca1':1ila1'1• 
pıkrn) 3 ~ Reflt. Fe.rsan • Güliz..-ır şarkı: dairede hazır bulunmaları İdare kBrarile ıta-
(Yt•naklannın alı.) 20.15: Konuşma (Slhhat olunur, (26127) 

snaU.' 20.30: Müzik: Fa.sil heyeti. 21.lS: Mü. ~--••••••••••• .. _ 
zik: Radyo Orkestr~ı <Şef: Dr. E. Praeto -
rlus.) 1 - O. M. Von Weber: Oberon uver -
tnrll. 2 - c. M. vem Weber: KonQertlnO, 
Klarnet ve orkegtra i~in (Fa minör.) Solist: 
Hayrullah Duygu. 3 - A. Bolld1eu: LıJ. Da • 
me Blanc~ operasından uvertür. 4 ·- P . J. 
Tschaikowsky. Eugen Onegtn'den vali ve 
Polonez. 5 - J. Offenbach: Orfeus Cehen -
nemde operetinden uverttlr. 22.05: Müzik: 
Solistler iPl. l 22.15: Memleket saat ayarı, 

Ajans habt'""lı-rl: Ziraat, Esham • TahvllAt, 
Knnıt)lyo _ Nukut Borsası (Flat.l 22.30: Mu
zlk: Hl\ydn • Kuartet (Pl.) 22.50: Müzik: 
caıbnnd <PI.l 23.25 _ 23.30: Yarınki prog • 
ram, ve kapnnış. 

* CUi\IA 19./4/1940 
12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 

12.3S· AJnn . ve Meteoroloji habe.lerl 12,50: 
Mfizik: Muhtelıf şarkılar (Pi.) 13.30 - 14: 
Müzik: Karışık ham müzik CPU 18: Prug -
ram. v~ memckeı. saat ayarı. 18.05: Müzik: 
Karışık müzik (P.) 18.40: Mftzik: Saz Eser. 
ıcrt. 18 55: Eerbest saat. 19.10: Memleket sa. 
at c.yrı. Ajan: ve Meteoroloji habereri. 19 SO: 
Konuşı:r.a <!l.mn kahramanlık menldbelerı 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SAÇLARINIZOA HtC KEPEK 

<'a; BIRAt<MAZ ~~ 

~tliMis\ 'V~~ 

Bir tecrObeden &onra neticeye 
h .vret ed ceksiniz 

~ 
SELANIK BANKASI 

Tesis tarihi : 1888 

• Merkezi: l\IİLANO 19.45 : Jüzik. Çalanlar: Refik Fersan, Fahi. ) 
"" "'•r1:!1n, Vecihe. ı _ Okuyan: Müzeyyen idare Merkezi : 1STANBUL (GALATA 

Bulun İtalyada, İstanbul, İzmir, Londra '" "" --
Sonar. ı - Artaki • Uşşak şarkı: (Sevdama 

ve New. York'ta şubeleri vardır. 
yakın gel) 2 - Lem'! • Uşşak şarkı: lSıyah 
ebrulerın.) 3 - Fahrt Kopu21 - Uşşak şarkı: 

llarlc;tekl banknlarınıız: CK&lmadı kudret efendim.) 4 - .......... E.. 
BANCA OOMMER.cİALE ITALİA.NA vlç halk t!irkü..,'il: !Koyun beni yUkBeklere.l 

rtı'!'ancc\ Parls, Marsellle, Touıouse, Nıce, 5 - Filhrl Kopuz. ll:Tiç türk11: <Dı.gdan v1 -
Menton, Monnco, Montecarlo, Cannes, Juan. ra.n bağlıyım.) 2 - Okuyan: Melek 'I''>kgoz. 
les - Plns, Villefrancbe • sur _ Mer, Casab • 1 - Şevki Bey • Rlcaz şarıltı: (Nlçin şeb ta. 
laııca <~arocl. seher ı 2 - Rlfat Bey _ Hicaz şarkı: (Niçin 

BANCA COl\L\.tERCİALE İTALİANA .&: RO. bÜlbul ıegan eyler.) 3 - Udi Ahmed • Hl • 
MENA: Bucarest, Arad, Braila, Brasoy, CluJ caz şnrkl: (RP.Cayi n.sliçin.} 4 - Halk tilr • 
Costan:ta, Calıız, Slblu, Tim1choara. küslı: <Atladım bahçene girdim.l 3 - Oku
BA.~CA COMMERCİALE İ'l'ALİANA E yan: Radlle Erten. 1 - Mustafa İzzet. Hes. 

BULGARA. Sofia. Burgas PloYdiY, varna. tenlgar şarkı: (Gayriden bulmaz teselli.> 

Tiirkiyedeki Şubeleri : 

1STANBUL .Galata ve Yenicarnl) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yananistandaki .Şubeleri: 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevı banka muameleleri 
Kiralık kasalar set'Vlsi BANCA COMMERCİALE İT ALİAN A PER : 2 - 13imt"n Şen • Bestenl.gfuo şarkı : lHer za. 

L'F.:GİI'TO. Alexandrle d'Egypte, Elkahlre..man serde.) ~ - İsalt Varan. Be4•~mlgô.r ~~ 
Port _ Said. • şarkı· (05nül sana çoktan bende.) 4 - Sa. 

BANCA COMMERCİALE İTALİANA E dcttl'll Keync.k - Hliseynt tUrkü: (Hatlcem Müzlk· S<>rbest program. Çalanlar: Hat~ 
GRECA, Atlne Pire, 5eUı.nlk. saçJnrmu 2o.4o: Müzık. ~nlar: Cevdet Denn~n. Hamdi Tokay, Hasan Gür, ZühtO 

İALE CaCla Fahri l~opuz, izzettin Okte. 1 - Oku. d k ~ Okuyanlar &.tiye Tokay ceıal 
BANCA COl\IMERC İTALİANA ynn: N. ecmi R!za Ahısk.an. ı - İsmn.ll Hak - BToa~~: ... oı ... ".s'o.· Mu"zı·k·. ~ı ...... eticümhu; BaJY 

TRUSl' COMPANY, Pihlladelphla, Ü Ü ft-ft• (F d •• d) ....,..., ' .. ~~ 
BANCA COMMERCİALE İTALİANA kı - Nıhavrnd Y r it Sc.ullU: erya J..l~ ya dosu (Şer: İhsan l{ilnçer.) ı - senenıcıcı 

1 TRUST COMPANY • Ncw-York. 2 - H:lcı Arlf Bey • Nihavend ş~~ı: (Şar:p Marı. 2 - G. Maquis: Güzelim (Vala.) 3 .... 
iç gLilfemınden.) 3 - Ali Bey - caz şar J: 1 i, IJ 0 Ladra uvertürü. 4 _ ver • 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
SO lirası bulunanlara senede 4 dtfa çekile~k .ktır'a ile lfağıdaki plA _ 
na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 
4 
4 •• 

• 
' 

1,000 Liralık 4,000 Lira 
500 ,. 2,0JO ,. 
25() " 1, 000 " 
100 • 4,000 " 

50 • 5,000 ,, 
40 " 4;soo " 

40 
100 
120 
160 H 20 ft 3,200 tt 

DlKKAT: Hcsab1anııdald pantar bir seııe içinde SO liradan qaiı 
diismiyenlere iknuniye çıkhi1 takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı eyıaı, ı Birinelkinwı, ı Mart ve ı Ha21 
r~n tarihlerinde çeldi~. • 

l\liiştcrek Bankalar (Der~imi nrzetı_neğe.) 4 - Faik bey - Hlcn~ ~ı~ ~~keli :~~ operasından rnntezl. 5 -
Bano,ııe Françat.se et İtallenne l' şarkı. (Al<.'Şl sıız3nı tlrkat.) 2 - Okuyan . • ş ruı· <Şarkı.) 15.15 • 15.30: MUzı.J 

rlql'e d:ı sud, Parl.s. pour ame Mefharet S:ığnak. 1 - Ucll Ahmed - şarkı: Ö~~b~~d ~Pl,; 18: Program, ve memleket sa. 
ArJantınde: Buenos - Atres, Rosarıo de ((Edt'll at~ nıı.~a)r; 2 H ~lk~ost Ağa ·ı:.ark~. at ayan. lS,05: Mtizlk: Radyo caz orkestr.,.. 

V~:- m. ııcet. - 8 ız os • şar · l .. ._ ıs oto· K a (Yurd bilgısl ve scvgtsi·> 
Santn f~. ~ı nr:tilll:ı rıı.ptettl.} .3 - Okuyan: Mustafa sı. · · -:>nuşm ' . Memleket saat o.-

BRESil.YA'da: Sao..Paulo ve baŞJıca şe - Çağla; ı _ Fahri Kopuz • Şetarnban şarkı: 18·55= Serh<'.ı.'t saat. 19·10· b lert 19 3o: 
hlrlerJnde şubeler. lKord~n b:.rvunun.) 2 - P'nlze - Şetaraban yc.n, Ajans ve Meteoroloji a elr 1 "onı' n-

.,.1, · · Mftzik: Y.cn1 şarkılar ve saz eser er . a 
CHu. de. Banttago, Valparalııo. şarkı: fBaJei 'VUSiat.) S - ...... - Şe~araban • . H kk De HilSlln GUr Haınd1 TO. 
COLOMBİA'da: Bogota, Barranqullla, M• türi[Ü: <Bahçelerde aşlama,) 21.15: Konuş • aar. z~ı~ Brıı:ı: ti O~nlar: .Mef -

deU'.n. ma CBibllyografya,) 21.30: Mllzlk: Kllçtlk ::ı edna~. ;:hSlno Kuıı:ralruf. 20.10: Konu .. 
URUOUAY'da.: Montevldeo. Orkestra <Şef· Neclb Aşkı~.) 1 - Schm1dt • ma lGUnfin meselelerL) 20.25: Muzik: Fa " 
B~NCA DELLA SVİZZER& İTALİANAı Gent:ıc:-: Ban~ daima :o:l• (Ağı: ivals.) sü heyeU. 21 : Müztk: Halk türkülerı. sa61 
Lugano. Bellinzona, Chla.sso, Looa.rno. 2 ·- Franz Le ıı.r: Çocu rens oper&t ndcn Yaver A.tam?.n ve Aziz Şenses. 211!1: Mnztıt 
Zurlch, Mendrlslo. potpuri. 3 - carı Rydahl: Melodi. 4ı-;- Edu. Küçük orkestra <Şef: Necib Aşkın.) 1 - :1• 

BANCA UNOARO • İTALİANA S. A. 

Peçte n baflıca şehirlerde ıubel•t 
HRVATSltA BANK D. D. 
zaıreb, Suaak. 
BANCA İTALİANO • ı.i.U 

:ı.rd K0U:ınet<-: Teeısür va.ls1. il - Paw L1nc. stra.n.•s: Bahar sesleri. 2 _ Franz LebatS 
ke: O.ur, olur, olur! <Şen parqa:.) 6. -- Ke - ootterga~t" operetinden potpuri. ı - We .. 
ler Bela: Kelebek uı <Balet muZiğı.ı 22:15: nınger: Volga kayıkcılarının §arkısı. 4 ...,, 
Memleket ııe.ı\t ayan, Ajana haberleri, zıra_ Brucb: Kol Nidrei. 5 _ Paul Lincke: narı.l
at, Eshna •• Tkhvlllt:. Kambiyo • Nukııt Bor ma <Fante:?l.l 6 _ Paul Llncke: venUs ('vnl!l 
sası (F"ia.t.> 22.35: Mmıılk: Oazbend lPl.) 22.15 : Memleket saat nya.n, Ajans ht.berJerl< 
23.25 - 23.30 : Yarınki program, ve kapanı2. zıreat, EJhn:n _ Tahvurıt, Kambiyo • NU -

Ltma tPerouJ da b~lıca §ehirle.t'<lt iUbe. * tut BorsD.!1 ıF1&t.) 22.35: Konuşma lEcnee.Jııl 
~= u dillerde • Yalnıa Kısa • Dalga postas 

BANCA İTALİANO • GUAYAQUİI., CUMARTESİ 20/4/lHt 22.30: Milz.ik: Cazba.nd <Pl.) (Saat 23_00..• 

ouayaqull. 
'litanbul muiled: 

Gala~. Vayv()(M. caddea:l, Kaıatöypalaa 

Telefon .\4M5. 

hta11bal büro .. : 

Alalemc1an han. Telefon 12900 JS/11/12/U 
Bryoilu bürosu: 

istıklll caddeal No. 247. Telefon: '10*8. 
ıtualu lcan: it.alfa ve Macar.lltt.ıı 10ln 

ve TourisUque çekleri ve B, o. t TRAV;EL. 
t..ER'S çeklerl. 

ıs.so: Program, Ye memleket saat ayan, kadar yalnız UzunLDalga. postasile.) 23,25 " 
13.3~: Aja"ls ve Meteoroloji haberleri. 13.50: 23.30: Ynnn!d program, w kapanış. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi umum id~resi ilAnlırı 
Muhammen bedeli 11100 Ura olan i>lr aded Sertlik muayene cihazı 21/5/1040 Balı sfi

nü saat (15) on beşte Haydarpaşada Ga.r bhıa.~ dahlllndelı:i komisyon taratmdcın kaPll' 
1ı zarf u.sullle a&tm &lmacaktlr. 

Bu işe girmek ı.stıyenle.rtn 112 llra M> kuruşluk muvakkat temlnat, kanunun tayln et.. 
~ı ~ealkıüarla l6kllfierlnl muhtert sarflannı ayni gi\n saat (14) on dörde Jta.da.r :kO -
misyon RelsUğine vermeleri llzımdır. 

Bu işe ald şartnamel~r koml.srondaıll parasız olarak datıtılmaktadır. 



14 N· ....., Jsan SON POSTA SavTa ~ 

•Son Posta" nın tan1ıi 'tefrikası: ~6 

Norveçte şiddı:ı.~_t_:i_m_:.ı_: a_~rebeler oluyor 

• s . (~rafı 1 inci sayfada~ ! kişiden ibaret olduğu teeyyüd etmekte- taı-mıza tescbbüs etmemiştir . .Askeri teb.ııt. 
Norveçlı!enn mukavemetinin kuvvetlen- dir. 50.000 kişilik diğer bir kuvvet te Da- de zlı.ıedllcn ve Norveçln cenubu g::ırbisln.. 

!~~~~~~~~~~~~~~~!!!~5~~~!~5~!!!~~ m~~~u~d~Thk~~w~~~~~ad~N~c~~~e~ ~~~~edenh~m~~~~~ ı manında seferherlik yapa.rnBdıklan iç.in Dolaşan bir şayiaya göre Ingiliz hah- dn, Alman ha':a dafl topları Kr1stınnsand 
k

·t k b · · . . clvo.rı:ıda b!r Ingillz bomb:ırdımo. • 
va ı ay ctmışlerdır. Bu hususta vazı- rıycli1erinden mürekkeb 'bir grup. Trom- , d r.:._., .. , eli Al ha n vayya c 

Y .. ızan: Jlasnn Adnan Gi:J f l . t d. . 1 re.~. uşw .... 11.~er r. m::ı.n va dafı batar .. 

1 e en -çe ın ır ve mukavemet teşkılföı soe mıntakasında ve Nanik 'fiyordunu ~a~ının tesiı 1 İngiliz hava hücumu 
fevkaıade cidCB engellerle karşılaşarak ya kesen Loroten adalarında karaya çıkarıl- da da kcnd is!ni göstermiş ve bu h~;u~~ 
p lmaktadır. 'Bununla beraber, bilhassa mıştır. Fakat bu şayia, tceyyücl etme-ı Mf' er. C"l. ı1 . tayyareleri diğer 'I İngıllz bom 
Trondhe1m ve Narvik bölgelerinde iyi ~ir. barrlıman tayyaresini düşürmilşlerd!r. Bun. 
b"r başlangıç olmuştur. Nan,ik't lar. Vlckcrs_Wcllington ve H.ampden..Lak ., 

sya p nı 
lJ - .Müsaade edin canım, aşağı inip si- Koleınen Emiri - .karısı ve .kölesi1e be- y d td . e head tlpiıilr. Aiman lhan. dan topları,, en 

Yo a vunıyım. ıraber - d u d zgı·n ikoşaıı klibe. ıanm sır- ~ . , ar ım yo a l.ondra ıs fA.A.> - - D.N.B. ajansı, dun ge_ nz 2 ciu~man tayyaresini daha vahim surette 
E Ingılızlcr A man takvıye kıtaatının ce N r ıkc )<'r.iden Alman kıt'alan geldi _ ·a·runmış olup bunlar üslerine do . 

da- vet haklısın. Kurtarrlıgın insanın tın a, şark tan run muKadderatım uzını mebzul bir surette gelmesine manı olmak ğlne dalr ol<ırak bugün ~tokholm'dan ald:ğı Jo--t ır nanlm~ka garb sahilinin d~;~;e~~: 
0
Silna 8Ô) liyccck sözleri v.ar. ;zaman elinde tutacak olan yeni hayatına için a'b1ukaya muvaffakıyetle devam e- bır t<'lgratı r.eşretmektedir. sımlarında ve ~al merkezl sahllln<!e bq.. 

"':k arı çıktılar. Kocasının bil - ~h:>ordu. . dcbı1dikleri ta'kdird , . t d h . i IP.eu er ıı!nn~. bu haberın çcıık şupheli kay ta muhn!ebe cereyan etmeml§Ur 
~" t 11 .. • e \:azı;> e a a ıy naklardan gcldlğlnl. resmi mahfellcrden ha- . • . · 
bu~ı ese ılcnnden lbıraz sukün * bir manzara arzcdebilecektir. ber almıştır Şı dctli muharebeler 
içızıd a ma rağmen birkaç gün - Ze~ el misin. :Z beyrr misin, ne.mı? Müttefiklerin Norv~lilere yapacak,a- Bir No~·e~ fnhsı hube ha7..ır Stokholın 13 (A.AJ - Reuter bild rlyor: 
Jna., ~ tam manasıle har.ıb olan F.at - Adını unuttum :be peh .wan! :K ş 'ba a rı yarfümm ne mahiyeti, ne de miktarı sıokho'm ıs (A.:A..l - Norveç hukfunetL Haber "e .Jöğine göre, Halden tahliye e. 

N azır anml§ onlan beldiyor.du. yı~ecck ~ r se) er b Bu me.: ette hakkmda hiçbir ifşaatta bulunulmamak- ni:ı resmi t:ir <tebliğinde, en .şlıruı.lde !..aın Fın ~~miş olmasına rağmen el'an Nor eç.Illerııı 
0 

d aymanı görünce ağır, ağır yürüyüp., .açlık n ol k :insan1 ra mer a c1 ~ok tadır. Fakat bu yardımın yotda olduğuna mark bOige.<>inde altıncı fırka seferberliğinin ı;!ec'I b=aktadır. . 
a dehkanlının ıellcnni tuttu. Sesi ıfü _ mu1 hic şüphe yoktur .ikmal td l::hği ~e kıtaat.ın renubda Alman_ b • r. er :

1 
kalesi! üstunde keza No?'veç 

tıyor, göz yaş'anm akıtmamaya gayret Ankb a çjctığı .gezint·dcn h1ddetli ve • · ·. . . l ıaıln muhsırebı etmek ıft7.ere hareket iç!n sa- \ TaJl da!ı;a~anıy~r. ~dıyordu. a·· ·· · d- -S'tÜ 1 JSVN;ID VaZQ•ch busızlnndıkltırı ölldirfimektcdir. .Norveç hazCerlnın fazla miktarda mcveud 
- S urunce ı nm • Di~ r 'tara'ftan tcveçteki ·vaziyet 1te da- 1500 gönüllü .tıuıund~u Sapsborg şimallnde Şidde ll mu_ 

ıze kelimelerle teseklkür edemiy:e- Baba Merzuk onu gene korkuyla ka - 1 b" İ ' lınrebcler olmaktadır 
cetun -ded·-

1 
h ~ . . b Ttsık bir 

1 
tifaHa 'kB.rşı'adı n cnt.eresan ır . bal almaktadır. sveçte 1 . Budape.şte 13 (A.A) - Macar ajansı bU- Stokholm 13 ,A.A.) _ Almanl is ... 

Şu leıni 1 ı ~a ruz er ~yımı ~taran H .. ıd h 1 umumı seferberlik mevcud olmamakla dıriyor: dudu yakin .:ıe Halden'in 20 ~~ ~eW' hu 
~ z elen opmemc musaad"' edin. -:-- r n_e erı:r er:n .er. a :er e bffa'hff, 'hazırlık vaziyeti vardır 1ki bu lfü FranSl: ajansı Finlandi.11ıldan ~orveçe mıı.ll gu:rb:i.Ur.de' kiln Skleberg'ıe bum ~:t!'J; 

:n &Yrrıan minnet yaşlarile !ISlanan ıeli- g:t r.le~tir. Sızın ın ~ peltmezle- da fii'en ba~ka 1sim altmda seferberlik- ta:Jrriben 1500 eönfil1ü geldiğine dair blr hR_ etkenden yenJ kıtaat Çl'kardıklannrı • ba-
ı fıddetıe çekti. rım ve a et ~a.ze 3 mn v.ar. . tir. hveç ha •a baskınlanna 'ka ı '.bü -k l>f' .. .r ııeş:retmı~tir. Bu habere. göre, lbu gönül- ier Norve;ln cenubu ıp.rkislnde §idde~ı mu 
~ - Beni mahcup ediyoraunue: Emire! - insanın ıçıru kazıtaca'k ~rleri bı - tedbirler b aktad B i f yu llllerın eks~rlsl Macar ve Inglllzdlr. SaU - h::"1ebeler ıoere.ran etmekted1r 
ru ıl ben size verecek cevab bu'amıyo - rak be canım. Yağlı bir parçan etin sö· a m ır. u ara a sveç ht otfl M z r ~afili haberin Macar gö - M-tt f: kl N · k rrı. ·viisün °k1zaTtman ~mu? Biz ~tle ~ütle ta '-:a:re meydan1arını lk.arava inmelt is- ınüllfilerden bahaeden okmnınm ba'kikRte uy- u ı ekr orvke1çe as er 

-y . : 1 ·~-=- · . ' tiyccek tayyare'lc:r için istifad" cdllmiye- gun olmndığmı beyan etmektedirler. çı araca ar 
enı bır buh,.an ge,.·ıren kadının bır· bu hale ge dık ıbe can m. Ge'dııımn ı:amnn . . Stokh ım 13 ( k<>J •· ::ı •• • 6 ...,,. cek bir .ihale .an1 olarak oyacak tedbirler OsJo'da vaı.ıyet o A.A.) - Royter bildi -
u~ Baybars bir koluna Nnun'lan gi - guzcl bır J..,zartma 'kokusu burnuma sa - d"' m'""c··.ıdur. ıriyor· ter.,,k ;,-- l t "' "'' u.u Sto'kholm 13 (A.A.) - Oslo mıntnkası ku- · 
'" rnerd" · · d" d"l Kan k mnm ı 1 baba ıvenı m ır ı er. _-o~ •· · . _ . . 'l18Tll'l.1 ne ; .. ""l"'! mnnC:am general Erik8on, Norveç kıt nları _ ngiliı ve Fransız hükümctleıinin 

ler Merzukun hazırladı~ .atlar.a bmı:h- Zek~ h~mcJ, bu .muthls adam belkı se_v-
1 

Lo.odr.a, l3 {A.A.) _ T'mcs gazetesi- mr .Almansa ile bötün telgraf ve telefon hut Norveç hükümetine derhal ve müe!l!llr 
t · Tam hareket edece'k1erl cırada uzak- ke gelır de ıgene -ense:ne sar.ılır korku!>l - . ask i har . . lıarını ke.rnıe~e muvaffak olduklarını ve Os- surette yardımda bul kl 
~11 dolu dizgin gelen bir atl: dıkkatlerı- le s·p • b'!"r ~ çekıiltlikt..ı:ın .5cmr.a: ~ nı~.. c~.k~u . rırı yazıy.cr: lo'y11 besliven elektrik sant.rallarmı tahr!b ~üttefild . N u;ac~ arma ve 

>ıı Çeku B" l Ala bir damı kızartmllSl Sev-1 u.tt.c' ı erm .N'orı.-:eçte k. rava .aSker . ettiklerini bevan etmiştir. crın orveçe as er raç ede • 
_ B.:1ğ ırd~n kadın ba,ğıraı: a· ~ eli var a f,lkarmas.m sabı:rcızlıkla hekliyenle. o lo'nnn şimdi 'lŞlksız kaldığı !:annedll ceklerine dair kafi teminat verdikleri 

ı ,gclıyoı:. ı - ~ - lbfü. le> b ·r hareketin ne :gibi meselelere mf'ktl'dlr. - bıldirilmektedir. 
;; Evet kölem iBiliğ... ilıti~atlı davranmakla feTl.2 yapmamış- tı ı bulundı.ığunu :belki düsünmemiş- ~ Gnelı;enau zırhlısının EmdHı kruvazörü ile -------

aa ~:!f) yaJiarında sevimli bir genç man ıı nanı. ~u ~- ~rıkooğarun -0 ~ar lerd.ir. arnı zamanda batınldığı emin bir mf'nıb:ı_ Garb cephesinde topçu faaliyeti 
~~ın sadık ve fedakar kölesi hemen hoşuna .gıtmi..c:t.i ki bır yumrukta onune Ö d 1 A d" dan temin edilmektedir. •tında ıı ~ .. . - b" . . 'Uatt nt'c> rn mn urnnt e nml:"dcn asker ( Bac:tarafı 1 inci ayfadal 

rıa n atlıyarak efendilerinin ayaklcıTI- ıgeıen 'SU mpunun ırını paA 1
· s v1<irıe imkan yoktur. Bir şehir harab oldu kapandı. ı - Vara• Arab'"'O-lu! M,,.kfınm 'Cennet D ğ ıt f S okholm lS <A.A.l - Elverun Alman tay Düşman, Rhin üzerinde Huningue şi-

- Müjde Emir! MısU'dnn haber geldi. t olsun. Bizim çocu'k nerde. bir y.ere mi • . ı er f ara tan, ask~ ih.~aç ede?iı:nek y:ırele-ri tarafından S saat bomba~dunar. edil. malinde ufak bir taarruza teşebbü'> etmi§ 
:Sayı.- k .. 

1 
. ti k b ,.ıkt ? 'lçın mu assal ve veru ma umata ıstınad mişUr Şeh!r, bemen kfımllen harab olmuş_ ise de mu\·affakiyet kazanamamıştır. 

I' 
uars o enın uza ı,ğı me tu u ıaca- ~ 1 • t k ıı: d B ·· k"" · d · • E"d ıt hrt K · ak_, ~1ik k • . • 1 _ y 1r ,.ıda odasında aslanım. c me ıcızım ır.. ugun u şeraıt abılın- .. ur. .ı svr:_ şe de yer ile bir olmuştur. eşıt kollan faaliyeti 

- ~ sesle okudu_ A. kı y de. Norvcçten bu kabil malumat istihsa- F.1 şiddetli muharebeler Glommen cıva - Faris 13 (A.A.) - 13 Nisan k=-tm 
•ld c ır Baybars! .. [:clareyi ben elime - s ben de ıı.::ukan cı ycrnrn. e - li çok müc::küldür. ırında Askln'de <Cereyan e:t.melctedlr. Burada t bl.. .. a -r---· 

tın Mı~ır ve ordu '!!irin ve arkl'ldasıa _ mc"!i yulrnrı (!efr. Bana 'bak nmma pn - ~ .1 Norveçliler b•r koprüyii tnm üzerinden Al _ e ıgı... . 
tınız avdetini _!;abtrS1zlı'kla bekliyor Müş- T"'Qmı .cliicünrrıc-, ne tutarsa veririm. Bana Hava yolı e man nskC'..ri yüklü bir kamyon geçerken tnh_ Bugun, kP~ıf kolları faaliyetinde şfd 
te~k tehlike karıı;ısınd:ı eski ihtUafları sövle sekiz kic:ivi doyuraca'k yağlı ve sal- Londr;ı, 13 (A.A.) - İyi haber alan 1 rlb etmişlerdir. detli bir tczayüd olmuştur. 
Unutarak artık elbirllği ile çalı.sma1< .za -j çalı dana ~ tir. mahfellerc gelen malumata göre halen Şlmendl!"'" hatları Norveç: ~ker1eri tara. Mosellc'in şar.kında, düşmanın şid _ 
~anı g~1iyor. M<"mleket~ avdet etiiğinb. - F..atj_; tünP efendim. Norveçte bu,unan Alman kıt'<ıları Dani- fırdan muhtelif ye:lerde. tahrıb edilml"Ur. detli topçu ateşile hazırladığı mevz11 
akdfrd... k" ütb ·r 1 . . t - Sonra '\!"umurta var mı? marknı'Jan ha\a yo1ıle ta'kvıve edılmek- Multecıler bir taarr1!7 tamıimen akim kalmıstır 

"' es ı r c ve vazı e erını;,, a - " . L · · - .,. ' Jnaınne i d d"l ktir n· d t _ y.,,. va SC''-·<\i. tedır. sveçın Londra sefiri Colman. 12 Cenubo:ı Halden civarında 12 Nisan ge - Düşman mania hattını aşamamıs ve ge-
14 a e e ı ece . ır os un se - N" da Loni H lifaks ii1 b ki cc.c:inde brrl muharebe -§iddet.le devam eL l'rlları. fmza· Sevfettin Kotoz~. - MükemmelL Bolca ya~a altı ;.·u - an 8 1 e '1l ~ y.atı mekte"'lr lla'k .. e'hrl ıahl·ye etnti tir M;;1 ri çek1lmeğe mecbur ol.muştur. 

~öl . ~ k durduracak çareler hakkında görfö:müş- · - · ' y 
1 

s · · ....._ Daha sa,.1d k ·f 11- 11 
t'Jnen Emirı kamçısının UC'llnu al -ı murta 1r. .. ~ teclleri ta~·a!l 1300 den fazla otomobll is.. .., · a. :eşı 1\0 an ar::?.sın • 

rıına dayıyarak tam beş dakika düşündü. - Pek ı:rüzel va .Sevdi!. tür. jveç hududuna gelmiştir. da: yapıl~.n müsademeler birim lehimi ... 
~ dakika ~a tarih baklmınaan bü _ - Ru!'.'1ar insnmn kini •utar:ak ŞPvler AUılradar ma'hfel1eroe kaydedildiğine Alman ıtehliği ze .dönmüştür. 
)'\ik ehernmiveti olan kat'i 'kararJm ver _ d~;ı fakat. biraz 'hamur is:n vrık mu? .g<ire bu sevkiyat için kullam1an tayyare- Berlln 13 tA.A.> - D.N.B. ajansı c~phe_ Sarre ile Vosges arasında tarafımız 
'1!şu. Hanın ıııvlwnında t°""'tınan 'btrkac mijc:- ı1erin 80 kişiden fazla naklederr.ediklerine , den nld ğı $11 'haberi veriyor: dan yapJ1an bir ufak taarruz mU\·af • 
..ı -. Bir müddet içı"n hay. atımın veche • teri 'hayretle bu mukUemeyi dinliyorlar- göre :tayyarelerin adedi 'Ve sevldyatın ota b cephc&!nde ~~ara değer lalr hadise fakiyetle rıetioelenmiştir. 
'"ırt "k ;· . d yok ur. Aln11ın ordu1an taratından i~saı oe_ ----
tını de~istirmek Hizım geliyor. Simdi bah dı. .. .. U:1 tnn. ne rolursa olsun ~u-~ilcler e- dilen Norvc>e mınatıcası, müteaddld takvl _ tık Varmış ey Fatihüddin! Büyük bir jn· Mer:ı:uk bov.ııunu ıbükuo: nız o1ıle Noıveçe dnha bfrvuk kuvvetler ye kıt'alannl"l gelmesile gemşıemlş'' r. Dün MBrPr/sfa11r'a 
tek•ına lazım gele~'k kuvveti temin ıiçin _ Binı-z :kuskus 1Dilavı var. se,·kcdC'bi'ecc-k vazivettcdirl"l". Osl0'dan :müleaddld defalar 'kuvve- u milf_ Ve.ft/,·11 Utçrıı 'il 
"' tar Mısıra dönmek mecburiyetinde - 'DC'di. Y~?m''klıarln parasını Nav"Tmn - • rni mahfellerde ilave edıldiğine g~- rı>Zrler r,elmlçtlr. Nar:vlk sa~m !stı1ıkft.mlan B d 
,, ılJl. lfavdi arkada•1Rrı dan pec:in almıo;tı ttmmn. lltC'lct ""1 ~ "'t"ri- re. A,man1ar ağır malzeme ı f P cephane- ı2. ~ n güna zar1'ında mükemmell~ tiril - bı.lcliun.:orp~ .. te. 

13 
(A.A.) - D. ~· B. ajansı 

}C " •• .,. • • • .. .. mı'"~- A ma'i • 't'Varelerl, kıtaatın ile ı ha_ ,, ... 
lı: ıhç ve mal.muz şakırtıları arasındn 1 lerc blr şey 'kalmıyacak füye teltıslanı - vı ha\•a y-0lıle sev· trnekte buyuk mtlş- reket1nl hlmnY<' etmektedir İngilizler ta Macar hükUmeti sadeyag~ ve k · ıtba 

1 
f ı-=~ı· ğr ki d :r_ 1 - ŞP crı ve-c ar ,akladı. ] vordu. J\u ata u ıyaca ar ır. uıgt •.z taı.-yare- nfında,, Na,.vıke yapılıp akim talan b!r sikaya tabi tutmağa karar v · t' V 

- }i 1 (A.1* > , • • D . _,__ .1 N d ermış :ır. e-
l• otça kal Nayman! Ankboğaya ııe- ut ıınr .erının ammanuı 1 e orveç arasın a- havn h '"Umu a;nasında blr düşman 1.ayya_ sika,nr gelecek hafta d v tıl kh H "'llı 86 ı -- · kl" • · ı - ı k 1 ı:· d- - ··ı ii t- İngfltzl 2 bo agı aca r. •-
ltıf a· 1 e k a ba<:ı ntrnıslnrs.ı da maddı h1ı;blr bas""'" ya ma e e n 

e ır. Ho~a kal delikanlı ıı· en en sa~lam ittı~m. ~n unutmama hızımdır. ~· - te\?Ziinde haksızlık "'lma • l k 
~ . y e, eni unutmamak bmim içi~ 1 A"l de çocuk hantlarını b1iblı'inc e 1 na .ı, ata mam o maga ça lŞaca ıarmı resı u urum ı ur. . er yangı.'1 m- vayici zaruriyeden olan bu dd l rl 

- O. · 3 • t par.1amnJard1r... v sına :manı o ma 
alsıı Ule güle yiğit Baybars! Yo1un açık J smet lntinil 1 Am4'terdam. 13 - Non"'C'in cenubun- nronlhel""l'de, Astavanger'de ve c!vnrındn üzere kart usulü ihdasına lüzum görül-

n. .da bulunan Alınan kuvve'tlerınin 50.000 vaziyet sakin geçmiştir. Düşman 'bu,.alnrd:ı düğü s0ylennıektedir. 

Son Postanın "tefrikası: 31 - An ac.m .. falka* sir .... sıfatınızdan lke<r·dir. O. b'r genç ve .namuslu J<ız1 tel

&icran 
co'k daha· srıl8bivet 'Sah b bir insa~ ta- '·s .ı;d0cek tıynette bir adam de<Tildir. 
'!'Pf ~dan hasta bana te\tli '\ e 'tes'lirn e- HrıWi. ha1ta ... 
diln1, 1r Genç nda•n kalbini catJatmak dere-

- y .:mi'!! cecine efon bir hevecanla 'tekrarladı: 
- Ycın;. zevci tarafmıian! - Hatt~"? Hatta? 
- 'Zevci, zewi?~ Ricrnn kimse ile D 1<tor N h?..d onun :iizüne bakınca 

e,rlenemez' lE\ et isit.t"m~ bir se.r<:eri 1 s~ P d . A vui hevecanla· morarmıs olan 

~i.li.aGtaJık bütün vahametile devam jmediler .. 1iize derhal söyliyeceklerim ona musallat o1mu<:... Evine haosı> - bu gene Ye seven erkei'in. demin ö1dü-
lt\:rciu. Hiç bir sali.h eaen görülme - var! mis .. Nihavet 'kim1Jillr 11~"11 bir 1aıv!k riicü bir kinle ıparlwan ~öz1€ri. şimdi 
)''f ne tağmen hasta b1mii:yor, lıfill - Bı.ıyurunu3' nPtlcı.t'si Hkran buna razı oldu. 'Böv1e omulmaz bir müide bekliven çılam bi::-
1~u. Doktor a.c;abi .ziy.aretciyi jçeri a'1ar:ık bir niktthm ne hükmü olur?! '<:evinçle par1ıvordu. Doktor Tihad 1z-

8. naktor Nihad cidden .-k mevustu. llapzyı :kapadıktan 90nra eUerini ar.ka- - 1c:ittiklerinizin Vt>Ya tahminleri - tp·2b·nı lrıhmin e•-tim -!bu vabanc1 ~enç-
·~tt r- • ~ -~ H ':t ll't tn şimdiye kadar yMnız bir t~!- sına :ıcavuşturara'I\. 80ı'Uu: nizin hepsi vr"'llı..~ır. icran hammıa ten bu 'bivük teseBivi esirgevemedi. 
~f -hmştı. Zihni meıgul, masaıııına - İsminiz nedir? ev1enmi~ olan genç adam1 ben ynkın- - Hr:'ta. -<iive devam etti- Siret 
t~ı.~~ Y&klaşıl'ken dışanda bir 'takım - L'Vllim Server. d!'ln tanır•m. O bir c:erseri değildir! Ve onun zeyci olduöu halde büvüt aşkına 
ll>flr ı l ve heyecanlı !E!Eiler duyarak t{!k - ~J. Ne tstiyorsunuI?! 

1 
bu nikahı nrzu eden de Hicr.an hanım- l'atrnen ona elini bile sürmeden a ·rı-

~ tfpıya doğru yi.irt'.tdü. Hastanesin - Genç 8dam ~raı ~ bir .r.dım dır'.. hr nitti. 
ltl'l~n küi'Ük bir gtiriHfü bile onu s1n1r- atarak heyecanla ha'· kırdı: Genç 11nare bu,ylık bir ıztırabla c;ıç- &n Prin delirmi~ bir sevinç ve he-

li:tıneğe kafiydi. -· Hicranı!- Hicranı istiyorum!.. rn<lı: vecanla b>r(lenhire rrözlerinden vaşlar 
~k ~de le kapıyı açarak dışarı b:ik _ - Ne h&kla? - Buna iw...kiın y'*1· Buna beni lu .. ib:ı fıc:"kıra"rak doktDr Nihadın elini tuttu. 
~ ~~rken, kıyafeti temiz ve kibar - t.Te h!tkla mı?! Bunu nasıl so!llın- de~il inandıramaz...qınn!. Hicran ben - Bu e1i duda'klar•na doğru ka~d1rarak 

81'[.a ~erat>er hali ve tavrı ço'k pe _ ğa oesaret ediyo~unul:~ Ben Hicı-.anın den bac;ka hk ibir erkekle evlenemez~ s,.Jdn1esmiş bfr .c;esle: 
~rı. Yilzii h . t bd ni~anlısıyırn!. Bura bütün nıhumla eminim!. Fakat - Doktor -diye yalvard1- ibana Hic-
~r... eyecan ve 1z 1ra an mo- k - ı..ı- 1 ~ b" . .1 s· ıa__. ded·.:ı.: · -.3 •• t · · y ı · ~·1ış Yakrş:kl b" k d. Do .. or "SC.'~ll'l~dn ı ve a~ır ır sesle: klmh ir 1ret ı(J':'v 1~~mz cruam onu .. ram eos ennız... a varırım ro.e ... 
~ ~ihiid~· ı ır ~nç en ısrne - Bu ~:fatıru.z size hiç bir "ıak '\.'e IOb AUah:m: Çı'ltl1raca~. Ximbilir Onu bana tıöc:teriniz?. 
tt - !lok·or W .. .. . müdahale imtiyaz.ı veremez!. 1a, nUı llic:.ran .. Of .. Tüylerim iftrper1- Dokıor Nihad cevab vermivordu. 

Yoru l. had beyle goruşrne'k 1s- Gf'nç 00.Sm ... arwt.n.Junmaz bir hcve - vor' Yalnız birm evvelki 1ehe,.,vürle simdi-
rn. sız m· · · ' " ~.., · ~ · llokto .. ısınız: . . . canJa bir adım daha .atarak boğulur Doktor Nihad gene .ayni soğukkan- ki yalvaraşın! Bu bir sanivelik t...1hav-

~1lla: r ınutehakkım ve ciddı bli~ ıba- gihi bir h;ddetle: ltlıkaa: viilün Jnfı.nasile mütebessimdi. Server 

:: !eni'l"l! -dedi- ne ıistiyo.rsunuz? 
d&mlarmız beni bırakmak !Ste-

- Bir ıha;k ifade etmez mi?! Siz ne - Ne söylemek istedi$nizi anlıyo- artık Hicranı bana ver! Demiyor. onu 
siiylüvorsumız ibeyfiendi! Ben onı.ın ıni rum! Fakat yamlıy-0rsunuz! Siret bey bana göster diye yalvarıvordu. 
şan},.c:ıyım! dı)orunı an1amadımz m1? dünyanın en ince ve namuslu bir er- Doktorun dü.şüındüğünü görünce sa-

bl!·sızlandı: 

- Bilmezsiniz! -diye inledi- Onu 
C"fınlerdlr nasıl deli gibi aradım. Evi 
buldum.. Fakat oradaki ine-anlarda 

kı:ılb namımı bir şey- vok. Bağırd m. yal
vıırdl111, al!ladım. inledim... Gf'c.clcrce 

satnha kad~: kapıda bekledim .. Bir ce

va b almak mfurikün olmadı. 
Doktor kendi kendine belirsi'Z gü • 

lümc;cdi. Server devam ediyordu. : 
- Beni bir köpelt gibi inlettiler .. 

Sonra ~ir iPsadüf bana meseleyi anlat

tı... Ben onun için her şeyimi fedaya
h'lzırım ... 

- Buna rağmen onu kimsesiz bıra
kıp avlaxa 11zaklastınız? 

-- l"akat bu uzun mesele ... Ben onu 

g.pnc onun saadeti için bıraktım ... 
Bir ~aniye düşündükten sonrnı bir

denbire: 
- Zevci dediğiniz adam da onu ev

lendiğinin ertesi sabahı terkedip gH -
m:ş .. za,yafü Hicran!. 

Do'ldor kendini zaptederek içten bir 
teec:<:ürle başmı salladı. 

Gc·nç adam onun tekrar elini tuta-
ra'k. 

- meran nerede? Hastalığı t elılike
li mi? 

( Arkcısı 1;ar) 
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~e~leket&aberleraj ~l&~n~Pos~~~l~S~P~~O~~·~ 
tzmit kör~ zinde bir milyon Hatay Valisinin Macarlar Galatasaraya 

Köy tetkikleri 
çift torik yakalandı Sö~n~:.c~:~. nahi;:::en ~:: 6 • 1 mağliib oldular 

Hendek ve lzmitte tdtöa sabfları hararetlendi -
Kocaeli meyvacılJtı ıslah ediliyor - Köylüye 

böcek tohumu dafttılıyor 

köy t€tkLk ve teft~lerlne başlamıştır. 
Kendisine vilayet jandarma komutanı -
nın refakat eyledıği valimi~ otomobil it -
lemiyen köylere atla gitmekte ve köylü -
lcrle tema ederek ihtiyaçlarını tesblt 
eylemektedir. 

Valinin kendilerin! ziyaret ve ihtiyaç-
'ar ile yakından ve bizzat alAkadar olu -
şu. köylüyü fevkalMe memnun ve mil -
tehassis kılmıştır. 

Teftl.ş ve tetkiklerin hitamını mtitea -
kib kt5ylerin en mühim ve mübrem ihtl -
yaçlarının teminine ve giderilmesine bq 
lan~aktır. 

Aksaray tarım kredi 
kooperatifleri 

Kişpeşt takımı, derme çatma, alelade bir takım 
olduğunu gösterdi •e perişan bir hale geldi 

Aksaray (Husust) - Aksa.rayda hlı
len dört tarım kredi kooperatifi faal 
bir vaziyettedir. Bu kooperatifler köy
lülerimiz.in bütün ıhtiyaçlarını karşı -
layacnk şekilde kred1 temin etmekte -

1zmit körfezinin bir görünüşü d1r. Merkezi Aksa.rayda olan 75 ~ nu _ . Galatasaray kalecisi Osmanın güzel bir kurtanşı 
İzmit <Hususi) - Bu sene İzmit kör-lzedclerı·ne hedı've et-<f~ kerestelerin ı'lk maralı tarım kredi kooperatifinin or - Üç maç ynpmak üzere şe!ı.rimlze gelmiş r1ne Salim sağ a~a geçt1. Bu değ !11klı1' 

" L 5• tak sayıs 700 il . tf b 'k bulunan Mncnr Ktşpeşt takııru dün ıllt maçı_ dm-h11l sem~reslni verdi Salimin yıldınm gL 
fezindc bir milyon çift toıik istihsal partisi limanımıza gelmiştir. Kereste- • . 1 geçmı.cı r ve u mı - ıu Taksim stadında Gnlata.sarayla yaptı. bi bır mlş1ni Macar mıidafil ancak ravuııe 
edilmis ve bunların temin ettiği gelir ler buradan zelzele mıntrf.ı{asına sevke- ta-r gün ı;ecttkçe artmaktathr. Birkaç bin scyırcı öııünda ve sıcak bir hava- kesebildi. Verilen penaltıyı Budun kaleye 
mlk &•rı. 500 l in liraya baliğ olmuştur. dilecektir. Dört kooperatif ortakları bu ay ıçin- da oynanan maç zevkli J:ıir karşılaşn.a ol - sokaruk Galeta.saraya 4 üncü golü kaz:ın -
Fakat bnllkç lar. araya giren birçok Hendek Halkcvinin faaliyeti de yıllık kongrelerini yapmıslar ve i - ma'ktan -çok uzaktı. Zaıyıf bir manZ'lra ar - dırmış oldu. Macarlar bozguna uğradılar. 32 

dare he , t1 i . .
1 

. 
1 

: . M zeden Macar takımı ayn! zruna.nda. yorgun nci dl'kikndrı yüz metre koşar gibi inen sa-
mutnrn sıtların ve kabZJmalların tabak- Hendekte Gençleryurdu. temsil ve • . '; er nı vem ernUl eıdı~.. ~r - olduğundnı! Gnlntasarayın karşısında tutu. ilmin Salılhattine ver.:i.lği pası saI!ha·~ıı 
1-:ümün n şikayet etmektedirler. müz.ik kolları yeni açılan Halkevine kezdekı ı 5 3 numara 1ı kooperatıfın ıda- na:nıynrak n~ır bır netice ile me.ğlüb oldu. en.fes bir ştitle Macar knleslne gönderdi. so 

Balıkç hı• kendi aralarında bir koo- iltihak d k ib b 1 . . f r , ti- re heyeti tamamen değiştirilmiş ve Me.carlnrın müdafaası ve bllhe.saa kalcc!le_ aıııntas::ı.rayın 'beşinci golüdür. Macar si)} 
peraiıf klumak .ktırarındadırlar. ne lh e ~re ~f,1 eGe~n b~ali1I e 

1 
rurradan Ali Kliçüker. Mehmed Ali rı çok bozı.ık · Forved dahi orta Avrupa.ya içinin bir knç sıkı şutünü Osnınn miikcm'llel 

• .. .. n aye verm ır. enç er ır 6'n n Kartk~n ve Vevsel Dalkılı eni idare hfıs olan o m~kemmel top kont.rolılniı dahJ plonjonlarlt> kesiyor. 42 ncl dakıkat!a de.. 
Hendekte tutun satışları yalnız sper şubesi faaliyette kaılmıştır. heyeti e .1 f 1 d" ç Y beceremiyor. içlerinde iyl oyuncu olaraklmR.Tl.e bir vaziyette topu yakalıya.n Budari 

İzmit ve H~ndekte tütün c::~tısları ha- Hendek bel<>A.;..,esı' =-ık · · n seçı m şer ır. yalnı-ı s3ğ açıklarını gördük. Galata..aray ilcrl.yor. Macar kalecisi üzerine çıkb Knl• 
• ~.J • .o..u evıne yem K ı·fl · ·· t•k · bUh ıı.: ı devred · raretle devam etmektedir. Başta inhi- . . . oopera 1 eıın gun geç ı çe genış- nssa ınc e tmnamlle hdkim <YY- boş. Top koleein1n ayaklarına çarparak tor-

1 
.d , 

1 
k .. b" k 

1 
hır sahne ıhzar etmektedir. Hendek ledi~ini gören Ziraat Bankası bu i~in naclı. Beklerin ve kakıcı Osmanm mükcm- nere dnı;ru yuvarlanıyor 

sar ar ı are<:ı oma uzere ırço a ıcı- h Ik . . -, . " melen mürtafaa ttikl i k 1 ıe 1 lı:ld' b. · 
lar ve vabancı firmalar birbirleri He a ı belediyerun bu alakasından çok bir elden idaresini dilş~erek • Şükrü ~hllkeye maruz ~aım:~ı. :a~ ~t~nd; E~ Yıld:ı.rım .~ra~e topu taklb eden SallJJl 

rekabt't edercesine tütün mübavaa et- ınE:mnundur. Saraçoğlunu bu kooperatıflere müşte _ ver ve MuF:ı çok 1Yi oynadılar. Forvcd hat_ avut çiz;t.sı üzerınden boş kaleye atbğı 11ut-
ınPktedirler " Hendek Hall·evi faaliyetine azami rek müdür t.avin etmiştir. t.ı Budurl:ıln fevkalade paslan ve Salimle loeldoa~~tasargyınntrahltıflncı golünü de yapmı/J . h .. u .. • ll. macar sn a ya.ralanarak .,;ıktı ve 

Birkaç senedir talihi yaver gitmiven ız veımektedh-. Bu koooeratiflerin gerek kurulu - Gund zun atnk oyunları sayesinde müke.m. top ortnlarda oynanırken maç Galo.taıarıı-
.. ·· .. . ~ d k ·U ~ . mPl goller yapmak !ırsatını buldu. Takım . 

Marma"a havuh tütünculerınin bu ~n a ve e;ere ~e y z agartıcı bır §e - da Bedii ve Saliihııttın bütün oyun müdd - yın 6.ı gal!bıyetile neticelendi. 
seı--.e vü1ü gülmPktedir. Tütünlerin Jd- Komedi Fransez kılde farhvetlerinin artmasında Zira - t.lnce aksadllar. Macarların dünkU tnkı~ Galntnsnrny: Osman - Faruk: Adnan -
losu \'a ati olarak (60) kuru<itur. artistleri Ada nada t Banka.-;ı Aksaray şubesi Direktörü vo oyunu knr!lısında. bu .netice tamamen nor. Mı;sa. En\'er; Bedll - SalAhattin; Saliill 

Kocne!i mryvalıklan ıslah ediliyor 

Ziraat VekAleti tarafından vilayeti -
miz mevvı:ıqıklarmın ıslahı için alınnn 
tedbirler devam etme:ktedir. Bu sene 
Sapanca mıntakasmda vilayet ziraat 
miidürltiüünün idaresin<le yapılan bu
dama V<' temizleme isleri nihayet bul
mustur. Bu işler icin gerekli olan ta1h
slsat. z:raat Vekaleti tarafından veril
mistir. 

Ar;fve Elma istasvonunda açılan 

kursta vf't!ştiıilen 30 k~d!lr usta amele 
Sapancada çalısarak 1S7 meyva bahçe
sinde 9745 muhtelif mcvva a~acı fenni 
surette budanıp temizlenmiş ve 1474 
aifaç ta scyretilmeğ'e tabi tutulmuştur. 
Halen 1eınizlik yapılan bu bahçelerde, 
Polisülf ür ilaçlaması devam etmekte -
tlfr. 

bay Hamid ~kaTdeşin sarfettiği me • maldlr. Bu hulfısadan sonra maçın tafsilfi. Gundfiz, Budun; S~rafim. 
sal şayanı kayıd ve şükrandır. tına geçlyGruz: Hakem: Ahmed Adem. 

. . Birinci devre T. Özerengin 
Aksaray muhıtınde bu dört koope - Macarların hücumile maça b~landı Ma Bisiklet rr Usabakaları 

r ifin gün ~eçtikçe faaliyet sahaları • c~ıarın dunmn oyununa karşı oaıa~'larn; . 
m genişletmPleri sayesinde kövlümüz hafif bir Mkimıyet kurdu. 8 inci dııkikada Beden Tc::b!yesi Istanbul Bölge.si Bısiklet 
kredi ihtivacını t.emin ettiği gibi koo _ S:ılilhattlntn şütünü Macar kalecisi elinden Ajanlığından: . 

'

pe .. .atifler bölge 1 d d k 1 t kaçırdı. Saranın yetişerek mükemmel bir ı 1 - Be"'cn terbiyesi ü;tanbul bö:gcsi bl _ 
• , . 5 . ışın a a an m.1.n a- 1ütıe Oalatasarnyın ilk golünü yaptı. Ma _ &kJet aJnnJıi;! ta.rafından 21.4.1940 Pazar 

kR ~Ö) lenııe de Zıraat Bankası ınute - carlnr sağ açıklan Kinçesle güzel birkaç ln!,t günü bir bisiklet teŞVik müsabakası tcrtlb 
lselsıl kefaletle para vermekte ve köy yaptılar. Fnruk seri müdahaleler yapıvor. olunmuştur. 
lülcrimiz istihsal ettiği buğ<lo.tvm haki- 20 ncl dakikada sol açığın ol'tasını Maearl 2 - Milsabakaya tam saat 9 da 'başlana _ 
ki değerini de Aksaray.da kurulan Top- ı;antrforll mükemmel bir çıkışla Gnlatnsarny 

1 
caktır. 

rak mahsulleri Ofisinde bulmaktadır kalesine atarak beraberliği temin etti. Mn - 3 - Yarış yolu: Topkapı _ Silivri yolu U-
Ak d ki ta k ed' k . . cnrlar cnnhndı. Fa.kat sık. sıl:: ofsayda dll;_ zerinde ve 70 kilometrelik bir mesale dahl-

saray a rım r ı oopeı a - tUkler!nden başka sayı yapamıyorlar. 30 llnde yapılncaktır 
ti'flerinln bugüne ckadar köylülerimize uncu daklkP.da Scrafimln sıkı bir şütUni.\ 4 Bu ·'b _ . 
temin ettiği kredi yetmloı beş bin liraL kaleci gene tutamadı. Macar kalesi önünde dere~ ala~~tnbirirlnciddennl uçüncüllyc t._atctar 

t 
.. . müdafllerden topu sök Gü düz k b. er ma ya ver ece ... r. 

Vi ecavuz etmıştir. . en n sı ı ır 5 - Yarı'u iştirak edecek olan bis t-J<>tçl-
solln Galat:ısnrayın ikıncl ve galibıyet s:ı.yı. terin kitt · ı 
sını >ertı. Devre •'bu netice ile 2_1 Ga!atasa. hazırı::~ş e:1;:klnr~n ~~m ksaat rlevvdee 

Kocaell• val'ıs"ını"n teftı'şi ray lehine blttl. e OŞU ye n f . , hazır bulunmaları ve 1slmler1ni hakem he -
Adana (Husust) - Memleketimizden dzmit (Hususi) - Kocaeli valisi Ziya kincı devre yetine kny::lettirmeleri IAzımdır. 

Gıılatasaravın hücumu ve Gilndilzfln .şfi_ B k b I . 
GelN•Pk sene GeV\ enin Tarahal bah- Beruta geçen ve orada birkaç temsil ver- Te~eli, vilayet rnıntaka~.ı teftiş seya - tü avut.la netıcelendl Oyun çok durgun oy_ 8S et 0 Ş8mD yınaSI 

çeleri •le ayni !'e~dlde temizlenecek ve d'ikte~ sonra İstanbul yolile .Pari~ git - h~~·~ çıkmıştır. Valımız. Adapazarı, nanıyor. H~rkes Macarların hareket.c geç _ E"den terbiyesi İstanbul bö.gcsı volt'yhol _ 
nl<'yvaı·klnrı ısltıh ed;lece'ktir. mek uzere tekrar mcmleketımize dönen Golcük, Tuzla. Hendekde tetkikler yap - me.sinl ıheklly~rsa_ da onlıu' sa.hadan sanki basketbol ajanlığından· Bölge basketbol şanı 

KHyJiiyo böcek tohumu dağıtılıyor 
Bu .. ene vfü vetimiz ipek böcf'kçi 

kıöylcrine dağı1ılmak üzer€, Ziraat Ve
kAieti tarafından 305 paket böcek to
hunnı '!Öndeıilmek iizere ·bulunmuştur. 

Ziraat müdürlüğü. bunlan Gcv\"e, 
Adapazarı. Hendek ve İzmitte töcek 
besliycn halka tevzi edecektir. 

4~ domuz itlaf edildi 

Bu "C'ne zaırfında Kandırada 496 do
m111 ö'rfüriilmüsti.ir. Kandırada yeni 
sene ı;r;-nt mahsulatı pek iyidir. 

Yu..,.os1avyadan gelen kereste1er 
Dos~ Yugoslavvanın zelzele f P.laket-

Pazar 

Komedi - Fransez heyeti bugünkü Toros

1
maktadır. ValLmiz, bu arada, hummalı bir s!Hndller .. 24 uncu dakikada GündUztin at.,plyonasınn. Nisan ayı içinde başlanacar;ın • 

ekspresile Adanadan geçti. Adana genç- faaliyetle devam eden ~e yolları inşaa- tı.#ı tesndüft bir şUt de Macar kale.sine gir - cl.ın iştirak edecek klüb murahhaslarının bil 
liği Fransız san'atkarlarını karşılamıi tını kontrol alın~ ve şehrimize dönmüş- dıkten ·snn"~ hltklmlyet ·t.amamııe ünl:ıta - husus hakkı•ıda göıüşmek üzere 1:>14/1940 

~ .. . ~. . saraya gcctı. Macarlar sahada yalnız kan: tarihine müsadlt Pazartesi günü ak.şaTlll sa.. 
ve ugurlamıştır. Gonderdıgun resım Ma- tür. ter içinde kasmaktan başka iş görem\yorıar. jat Hl de b51P'e merkezine gclmeler1 rlca cılu-
ri - Bcl'j Adana istasyonunda arkadaş - Bu arada çok acır oynıyan Salrthattınlı1 ye_' nur. 
larile .gezerken gösterunektcdir. Bahkesirde bir tuccar şeker 

Anlak. a Ç. E. K. f('aı:yeti 
Antakya (Hususi) - Ç. E. K . 23 Nisan 

Çocuk bayramı için bir balo hazırlan -
maktadır. Balonun fevkalade mükemmel 
olması için hiç bir fedakarlıktan çekini!-, 
rniyecektir. Baloyu hazırlamak üzere şo::h 

rimizin tanınmış bayan ve baylarındıın 
mürekkeb bir komite faaliyete geçmiştir. 

yUzUnden sUrgUne mahkOm oldu 
Bahke ir (Hususi) - Ballıkesirde e

lindek: stOk· şekeri saklıyan ve gizlice 
'atan bir tüccar iki sene müddetle İz
ınite tiirgün ve 500 lira para cf!zasına 
mahköm edilmiştir. Verılen karar tem -
vi1den geı;:tikten sonra İzınite sürüle -
ce'ktir. 

Ola Hasan E?ey Diyor ki : 

Maarif Vekili dün Ankaradan geldi 
(Bnşfarafı 4 üncü sayfada) 'hariciye profesörü Nissen ve göz hasta-

Maarif Vekaleti mekteb kitablannda 1ıklar1 profesörü İgrcs Hay.rnerin yer!c:ri
görü1en yanlışlar mesele.sile de ehem- 1 ııe yeni profesör alınmamasını muvauk 
miyetJi surette meşgul olmaktadır. Bu görmüştür. Çünkü bu profesörler gele
,·anlışJar hakkında mekteb muallimleri ceklcrini bildirdiklerinden Üniversitcderı 
\ c mütehassı.slaıın gönderdikleri ce\'ab- ayrılmış sayılmamaktadırlar. Yalııı? ge
l ar tasnif edilmiştir. Bu raporların hiil8- çen Eyluldenbcri maaşları kesilmıştir. 
ı;aları k.itab müelliflerine gönderilecC'k Beynelmilel şöhreti haiz eserleri ter
\ e mlitalealan sorulduktan sonra icab e- cüme etmek üzere Maarif Vek~letinde 

den tashihler yapılacaktır. Bu iş önü- teşekkül eden komisyon çalışma!annı i
müzdeki 1940-41 ders yılı başına kadar lerletmektedir. Bu ltitabların licf('lerf 
ıkmal edilmiş olacaktır. yakındn Maarif Veklileti tarafından tcb-

Vekalet. Maarife geçen Ankara Hukuk liğ olunacaktır. 
Fakültesi için bir intikal progranu hazır- Bu sene ilk defa olarak tatbik edil· 
1mıştır. Ankara Hukuk FakültR~i de mekte olan 1939 tarihli imtihan taJiınat

lört seneve çıl nl"'cak ve programlan namesine göre Haziran devre5:inde ;npı
İ··tanbul .Hl\kuk ~akültesine uydunıla- lacak lise olgunluk ve devlet orta 'okııl 
c ,~ k, tedrıs heyetı de takviye olumıcak- . . . ti 
f b f kü'lt • · A k el t 1 1 ımtıhanlarının ..uallen Maarü Vek~le 

- Hasan Bey bütün bii
yük Alimlerin söylediklerine 
göre . •• 

... Dünyamızda son gün
lerde büyük tahavvüller olu
yormuş .. 

... mesela gö'ler. dağlar 

yerlerini deği~tiriyorlarmış. 
Hasan Bey - E':et hattı 

üstüva da şimale gc'di gali· 
ba ... Baksana şımdi orası ce
hennem gibi. 

r. u a e ıçın n ara a yap m -
makta olan yeni bina inşaatı da bitmek turafından hazırlanmaktadır. . 
üzeredir. Lise ve orta okullarda ders kesi'nteS1 

Maarif Vekaleti mazeretleri dolıwısi!e ve imtıhan günleri yakında bütün ınck
imdiye kadar Üniversiteye gelemiye:ı teblere bildirilecektir . 
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TANESi KURUŞTUR. 

ROMA TIZMA, BAŞ. Diş. SiNiR ainJan ve 
GRiP, NEZLE, soGUK ALGINLIKLARI 

~ Derman kaıeJerile derhal aeçer, kalada sinde 1 - 5 kate 111nor. 
---~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~--~ 

-SiNGER 
ıro<b 

.rı. "1 takib eden her asrt kadın için kıymetlı ta;larlle ve nefis 1şleme.cslle hatika. 

Doktor ÇIPRUT 
CildlJ9 ft Zil aıQe lıllt>hH•lı 
Beyot1u T•ll lla1lar P.azan t.. 
pnda POlta 80ka1t k6f8111nde 
Meymenet apartıma ı. el: .um 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağnlarıc 
nızı derhal keser. 
icabında günde 3 kate 

alınabi .. ir. 

Her yerde pmWa imlaları 

Hrarla UteJİDİL 

KENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uyguu rengi bulmıq 

iDEALiNE Katuş 

Anbar inşaab 
T op'rak Mahsulleri Ofisinden: 

ı _ Çay "(lorla ~rında yapuacak a11b:ır, .idare blDu8e buna mti~ fem 
Jiller götürö olu&k ~ arf wullle ekslltrneye konulımlftur. 
Reftf 'bedelleri Çay tpıı CHm.tiJ elli bin 1ört r.lz otuz ıt1 l1ra kırk lael ltun11, 
Çorlu 1ttn dı (16542.81) otwıı :altı 1b1n beş yüz kırk 1kl lira aeben W :taılllltW'. 

J _ Eksiltme evr&lcı l lll'a mutab'Jlnde Ofls Umum Y.iidüı!ill'finden ve :t.ıtanbcı 111-
be'M~en &lmablllr. 
1 _ xtcaHt.me Hl t/194() tarlhlnde saat 15 de A"'k'"'.l".ada Otla binasında J'l,Pilacak • 
tır. Teklif mek't&:lblarıru havi zarll:ir makbuz ınukab lhıde Ofidn muhaberaı servıat.. 
De ıteaJ!m ecllleoekdr. 
t - Muvakkat temınaı miktan Çay 1ç1n 1'7'il.60) uç Jlllldl. 'J'1D Jlllllmll D1T llıa 
.ıtmll kurul. Çorlu için 27IOJm 1k1 bin yedi yüz mit l1m )1l!!tıldl lllr kuru§ta:r 

il - Isteltluer teklif ewalcı meyanına eksll&.me e bilmek jç1D ilıall ıadhiuder. 
~ t 'iki ciin enel Ofisten .alacakları el:ıll>ıt vcslkasmı .toyacak1ardlr. 
ıe - BMncl maddede yazdı :1n1~ı ayn ayrı ktm5eler .. !bale · cllU• c28Slııı •cıeıa ltarı dikkati celbeden böyle bir ba.ri!culAde .sİNOERı aaa.tlne aahib olmak 

~lQ bir saadettir. .siNOERı saatleri on beş anellk bir mtıddet lç1n velev ml~
~tt nıe.s'unyetmden olsun her tüTlü lnsaların mllelseseımJıl ta.rafında.n hiçbir 

-·---·--····--············---- , ________________________ ,,, 
Soa Posta Mathuaı .ıınınıı.kaızın ta.mır cılunaoaklım ıa.rantı edllmltttr. 

No. 27 / A 108 Elmaslı ve 8 pı.rlanta 230 Ura 
No. 27 /B 126 Ehnasb ve 8 pırlanta 2n Ura 

.\d,_: SİNGER SAAT MAÖAZASI - İstanbul Eminönü Cad. 8 

-- - Tavzih 
'Oazetıeıntmı u Wl8&n taıibli nisbuında munffıŞ r Maarıf ~ti illnmın • iinoü 

maddesinde clldnci k.ltab serisini yazana blr defaya mahsus olmak üzere birinin mft.. 
elllfine bir yıllJtı) cümlesinde <B1rlnı.n) kellıne.1il yanlış d1zllmiştlr. CBl.linclnin) olarak 
ıaablb olunur. 
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