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t!ALKIN GÖZÜ 

t!ALK I N KULAGI 

~ALKIN DİLi ..... 
Yazı işlen telefonu: 20203 ÇARŞAMBA t 7 NiSAN 1940 İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 Kunı.t 

orveçin 8 noktasına Fransız ve 
anadalı askerler oıkarıldılar 

Dağlık arazide bulunan
1 

Norveç ordusu. 

A 
. se~erberliğini 

iman kuvvellerı tamamhyor 
arasında irtibat kesi di 
Bir deniz muharebesi oldu 
~orv çte kar Alman motörlO kıt'alarının 

il rlemelerine mini oluyor 
1 

lr,ndra, 16 'Husu- . ·--····························--············-········-

:::·~!: ·a.::ü~~~:: Eski bir m b'us 
aı~' • orveçin en az 

Ç •
1 

n)ktasmda askcI hakk, n a 
t~ a ır '"ilardır. Ka- j 
\ i> l çıkaıılan kuv
f: arasında. In
lt l ıc t at.ndan baş· 

f 
cıa • ız ve Kan:l· 

orveç harekatı 
etrafında dü ya 

"1atbuatının tefs·rıer· 
,, l• 
ıyıüttcfiklerin Norveçte zafe ·i, Hitleri A1man 

h ordusunun m1ncviyatını yükseltmek için 
aşka bir tarafta taarruz etmiye mecbur kılacak,, 

isveçte b·r 
ço limanlar 

kapatıldı 
Stokholm, 16 - R~yter ajansı bildi

riyor: 
Öğledenberi, bü ttin t sveçte, ho.va ta

arruzl arına karşı tahaffuz t E-dbirleri şil

mullenmiştir. Pası! müdafaa tertibat1 
her şehirde ve her kasabnda artmokta
d~r. Dokuz eyalette canavar düdükleri 

(Devamı 8 inci sayfada) , _______ _ 
İhliyat erlerin staj 

mli c etleri ha tkındaki 
~ol'\eçtcn k IA •h 

Müttefikler Norveçe müthiş seyyar 
harb . kuvvetleri çıkarıyorllr 

Noı vcçten gelen ilk harb resimleri: Bergcn limamnın İr.g"liz tayyareleri tarııfında• 
almaıı bir ıresmi. DenWle görülen 4 tayyare Almanlara aiddlr. Yukanda 

.,. soldn, tayyarelerden atılan bir bonıb::ı görülüyor 

Londra, 16 - Royteriı'l askert muhnr- cm Alınan harekatı üzerindeki tesirini 
riri yazıyor: tahmin etmek içın heııüz çok erkendir. 

Müttefiklerin Norveço yaptıkJarı föra- (Devamı 3 üncü sayfada) 

Seylab, heyelan ve fırtına 

Erzincanın üç kö,qü 
sular altında kaldı 

Bursada bir heyelAn yuzunden 4 ev kısmen Jıkıldı 

fl\ld gelen ilk harb ıresimleri: J(\'l.;Liansand Uın~ıında ~· ·arel~ri tarı.. anun ayı ası 
1-i nn bombardıman edilen ccK~ sınıfınıı. mcn~t"ijı t>lr aıl • kruvazorıı 

2'rı.1.ft.=~York, 16 - Bütiln Amcrlka askt>rl nuştır. '~ :::t:t:.• "/-, Anb~ra 16 (Hususi) _ Milli mü • 5 metre yilkselen Ftrtıt nehrinden bir görüntl§ 
\t&ç

111 
~~ıslan şu mütaleadadır ki. Nor- Mat.buat diyor ki: dafaa encümeni ihtiyat erlerin staj Ankara, 16 (Hususıı - Şehrirruze ge- 'birçok yerlerinde kazalar kaydedllmit-

l'tlı 1ı11 ıstılfisı ile Hitlcr modern harb ta- Müdafaasız bıQtiln bt.:. kUçUk devletle- müddetleri hakkındaki kanun l!yihası- len malCirruıta göre seylab tıfetı heyeJAn ltir. Afetler bazı yerlerde insan ölilmilne 
n en çılgınca bir sergüzeştine atıl- (Devamı 8 inci sayfada) (Devamı 8 inci sayfada) ve fırtına yüzünden bugün memleketin (Devamı 2 nci sayfada) 



Z Sayfa S O N P O S T A Nisan 
====~~==~~~~================~~~~====================~==========~~~ 

Hergün 
l 

Yon Çolc O/duta için 

Bugün Kanamadı 

-···························································· 
Saylab, heyelan 

ve fırllna 

------ . -
Zelzele mıntakasında 

halka satılan binaların 
taksitleri tecil edilecek 

Ankara, 16 (Hususi) - Maliye Veka
leti zelzele ımntakalaı,nda halka E:>.tıl
mış veya kiralanmış emlakin taksit ve 
kar bedellerinin tecih ıçin bir kanun ıa. 
yihası hazırlamaktadır. 

Resimli Dlakale : 

fliinkü ıE?nzetelerden biri, son günlerdi? yağan yağmur1a
rm şrhrin yollarını bozduğunu, bu yolların :ımir cdıleceği

ni yazıyor. 

:s: Etme, bulma! 

• 

8 21 

8 42 

Yatııı 

s. D. 
20 ~6 

l 1\7 

Yolların tamir edile<:eğine biz inanıyonız Fakat bozuklu
ğa son birkaç gün içinde yağan yağınurlal'm sebebiyet ver
miş olduğuna, sen: 

İSTER i NAN, 1 STER iNANMAI 
lDevamı 11 inci sayfada) 

b 
b 



119 

Alman barb filosunun Donanmamız 
son 

Almanyanın tehdidi 
altında bulunan 

bazı hukumdarlar 
lomatlk muhnbırl diyor ki: Norveç kTalı, 

e Harb yangını 
genişlerken .. 

, 

E 

g··nlerdekı· zayı·atı Tekı·rdag ..... ında ~~~~~ır~
6

Eve:ı~;~:!:n:~z:~~i~r~1P -

• Han.kon, Nazi ha)dudlarınm tehdldıne ma_ in "t• F Tekirdağ 16 (A.A.) - Yavuz, Ha _ ruz yeg~ne hUkümdar değlldlr. HoH\nda kra Yazan: Selim RAt!IP Emet 

h
gı ız, ransız Başvekilleri dun. Norveç midiye. Adatepe ve Zaferden mürekkeb llçesl, pr<'n~es Julinna ve Yugoslavyanın kü. 'ft.11" arbtn hiçbir z:ınınn ıstenllınez bir fe. 

filomuz saat 1 7 <le Geliboludan Tekir- çük. kralı Pıere. de .~ehdıd_ altınd::ınır. ~ It.ketteıı başka. blrşey olmadığını ıs -are Atı hakkıncla beyanatta hu~undular dağı-na gelmiştir. Amiral Şükril Okan Dün Londraan soylendığine gore, H.oHin - b:lm ne l\\7um vardır, ne de mUn:ı.-;cbet. Q • i . . dadaki Nazı ajanları kraliçe Vllhelnıın ile Mııyanlıırca insan ve servetı btr anda mr.h 
rı: Londr ~ılaye:~: belediyeyi ziyaret etmiş. va- prenses Julianayı kaçırmak üzere hn;:ırlık 'liecter. böy1e bJr badireden elbette ki ıtınn il; 

lr to a, 16 Daşvekıl Çembe1·lnyn' Reynnud, yapılmaktn olan hareket1e- 1ı vekııı ve belediye reisi bu ziyareti ,ya~mnk hususunda talimat nlmışlnrdır. Na- k ç nılma.•ı doğru olur. Şa)cd ırn.ı;ı.nın.ık 
Ve Plantıda kıss.ı bir nutuk söylemi; ı' re mrar verecek ifc::aatta bulunamıyaca- ı ;nde etmi~leı· ve amiral gemisine çıkar- z.Uer bunların ortadan knybolrnaları mcm - mumkun olr bilirse. Bazı ahval vardır : Sız 

ezcurnı d . . . • ~. . 1 k . 1 • le.ltet ldareslne karışıklık sokacağı iımldlle · t d niz d hn b ... tı e emıştır ki: ğını ve fakat vaziyetı hulasa edecegmı ar en meraS'lll1 e selamlanmışlardır. ha k . 
18 e.)cmz c, ıst<'mese e r ... :ı.pıma 

h 
llllndan . • ı .. . . . - -- Ti' et edıyorlnr. gelıp çatmıştır. O zaman artık ondan k:ı.çıı1 

ı.. az zaman evvel nıhaı zafer soylemış ve demişur kı: • • ı · 
1 

Bu gazete Holiinda malmnıntının bu plAn.. ın.ı.;c mü k ı K' ~ •· hl -
• Jnda h be b . 1., 1 z ftrin ·şg 1 .. ' .. m u::ı o anuız. açının...... yıınct; 0-ıl t ilet! ar aşladığımu. zamana - Amırallık, Almanyc.nın şu zayıata • ı ..ıı • ..,,. I 1 a lruı:1 bozduklarını soyliyereıt ş'?yie devam lur. Vaıana kaışı büyuk bır cinayet o'ur. o 

~c em~ ~n kere fazla itimad besledi~i.nı uğrad'ığını bana bildirmiştir Saf harb echyor: . ~ takdııde sn tınızı duva.ro ©yamak ve mu • 
• fa tştun. Bu itimadı tamamen muha- filosunun yüzde su u ha~ara uğramıştır. nflı"l<lııırı" Dan~markaya Norvectek.ı edam kaldırma teşebbusu 0 c."dc1cy1 kr.bu1 etmek ıı.rtık rarzoımu9 de_ 

ettiğinı · . . . .. . . . . d '-' ~ • kadar tecrilbeslzc(l hazırlanmıştır ki Krnl mektJr 
,. ır:<l ı şımdı tekrar edıyorum. Al- Kruvazorlerının yu7.de 20 sı ve torpı o- Hankon ve oğlu k ç - tfn.k '~ · 

1~ \ ahŞetınin biHün sıkletini hisseden !arının yü.Zıcie 25 i batmıstır, yüzde 15 i a·ı d ada: ar laTdır n maga mu va o muş • Bugünkü harbin sey~rine bakıldığı zaman, 
1
.., tılar Alm A s .. • • Hk evveııerl muhdud bır sahaya lnhl.sar ede 

• "t • .n~ anyayı n:ıahkfım ed~nler hasara uğ:amı.ştır. Bundan başka mute- Yugosln\•ynda, Alınan elçiliğini~, yeniden b:leceğl s:ınılan mUcııdele '"aha.sının, g.t1.lk: 
11 . Ç. ~ılyon1Rrla ıltıhak etmışler- addid denızaltılan da batmıştır. Londra. 16 - Harıciy•l müsteşarı But- tam manııs11e bir entrika. şebekcsı merke1J ç.e [~cnlşlıyebUeceğ:l gbze çarıpıyor. Fazla de_ 

~ k t Unkij Alm<ınlarm he4· yeni hare· 1 Elde edilen ikinci netice İsv!!Ç demir ler Avam Kamarasında demiştir ki: !!lalın: ~eldi~! ve YugosI:ı.v zabıtasmın, Kra_ ğil, bundnn birkaç ay evvel Avrupa harıtJ. 
::ı d golhterı) or ki, hiçoir millet, ne .ka- madenleri yolunun kesilmiş olduğudun. - Danirnarkaya aid Faroe adaları va- Pıı ~~~ı~nk mn~adlltınoı 1!_ıızırlr a.runıttı . ş .?ıan bır sın:ı goz gezdiren bir çok ınsanla.r, ou barl-

e 
r 

Perv d · • 1 Ü " .. · , · b. . · A • mevcu ıye ... eş e ğı soylenll - ta. uzerınde ga.rb cephesind€.Il baş a blr nıu_ 
er, ne erece mutevazı 'e çunC'll netıce, A.manya yenı ır Cf'p- lısı, mezkur adaıarın Almanların eline mcktedlr Kralı kaçırdıktan sonra onu Yu d 1 h ar k d" h ı· d 

1 
b b l\".. f.k . • - c.ı c ntu \<: sahnesi gorenuyerek har:.>lu 

kö en ı a m c ol~rse o sun . u h('de h~rbetıne~e ~ec urdu('. rıutte ı ge~esıne ~~nı .. olrrıak içm 1ngıliz hilku- goslav hiı~üm<ıt ~e milletinin. huzuruna mu- nn:;ıl cerey n edebllec ğin.l kestiremlyo: ve 
Pek gebertıJrr.edıkç0 kendıni kıtaatı ıhraç edılmış ve orada Norveç kı- metine, bugunkü şartlar ıçinde istıyece- ka~ll bir ıehine ve bir garnn 1 olarak muha bır muamma karş.ı.::ında imiş gibi derın 

A. tte bulamıyacaktır. taatını bulmu:r-tur. ği bütün kolaylıkları göstereceğini bil- Iaz.:ı et.nıek ıstl}orıa.ro_: __ • _ _ _ _ ta.o..) 1\isuncelere dalıyordu. Hiç beklenmıyc:-ı hir 

b, n a ş mdı"~ kadar l)irçok yanı:~ Dördüncü netice, Alımınyanm uğradı- dırmiştir. İngiliz kıtaııtı da Fc.ıroe adala- ilden o .. mür Ui\da İsknndinavya.ya sıçrıyan t.ıvılcı.n, on-
~ra k pılmı;:;+ır. Fakat bunların .gı manevi mnğlubt)cttir. Kıslingin teş- rına çıknuştır. u ların halledrmedik'.! ri muad.ele!lin yarı • 

tisi " n he nbı kadar yanlış çık- k 1 ettlği kukla hükumc~ yıkıbnıştır. A- Butler, Groenland hakk r.da beyanat- n hta1rın~~oı nlerki.lne ~oyuf " rdi. UmJd ve t.f' -t r B • . . . n , • ,. nıeıın Cu~ ım e ra a yayıb.n YOnJalnrı '1 

k u ~ arb. rrı:ın:vı ~uv;etıer ve rrıer.kada. b. Y:Z evden yu~selen b~~k ta bulunma~tan imtina etmiştir. Bugün E a r arar tnhrih dalre.>i bun•Jnb kalsın ve lr.ıye~nl 
1 

l ..ı.n Cf' ur mudafılerın rraddi sc.>s kuvvet ısturuıUm takbıh eylemıştır. Faroeye yemden iki böltik İngiliz askeri • ıd· dah:ı fa21n arttırma.sın. Bu, bir tsmennı 
le11 aycsınde kazanılacaktır.> ı Son 8 günlük muharebe diğer bir kurban ç.km.ışbr. dlr ki tahakkuk etmemesinden hakU 'l·,cn 

}<' tA.A.) daha veMlistir: Alman pMpap.andasını korks\.billrl
1
z Zira gerek hftdlselerin SC}ri. 

tı tnıl! ız l asvckilinin beyanatı bütün dilnya bUmelıdir ki, Fransız mil- Erg,,,;;_nı· ı·s ,· ,razı Ankara, 16 (HU"OUSi) -- Maden kômü- erek m.l.e er urosınd:l.'ki SOi al va ~kono 
16 

x • • · d "~ ru·· n kl d"l b li ı ınllr mtina&'bet •nrı ald ğı "'E'kll ve ıst11.ı::runet 
,_;, ( ı\..A ı - '1- VUJ'l meclısinın lC>tl hürriyet uğurun a harbedeı se mnğ- a e ı en a .. :ıca man arımız ara- ı lerın bJ k ıc.a ""ı""" knla"'bue er.· ı t 
"-U t ' • • t •ı • 1 • 'ı sında )ap Jacak nakli tt b •• d ' • ., ""'"' C oın 30S er. p tısm la başvekıl Rey- lub edılemez. VI e··ı çn (1 . . . . ya an ugun en nıcz 1914 harbı oyle b1r inti-hayn çntıp da -
ıkl''ret namın:ı beyanatta bulun-

1 
Ayan meclisi milttefikan başvekili al- i 1 ~ ıtıbaren lkincıte?nn ayı başına kadıı: y nrr.ıştı ki duny.:ı.nın öyle aksak blr rcv. ·a 

r. 
1 
kışlamıştır. muteber olmak uıcre alınacak azamı devam ctm<> .. ne imkan olamn dl. K9.vgnnın 

N rv 
30 bin lira 92.090 numaralı !navlunlar hakk,ncia Koordinasyon heye- :,anda bıraJcıJması, ,·eyahud ııar::ı soı:ıu ni-

us efe rl
·~ v 1 'ı ta a lı r h ., . ' . tinin tcsbit ettiğı c~tvele dair 21 numa- tamının son dereci' egoist b r rormıllle hııl ta Vlle ısabet edı ralı karar Hc:-yeti Vekilece tasdik edıl- ve fns!C'dllmcs isU;nmes!, e.5USen ıztı.rao f _ 

t. çınde kıvranan genış bir fılenıı lstlı;:b.ılc!<>n 

Ankara, 16 (A.A.) _ Maliye Vekıileti mış ır. • umld ke.st!recek b1r yeis ıç•ndf.' bıratıver • 
,,, (»ft-

1 
d h 'd v Türk. Cümh . . Bu azanu hadler 150 ton ve daha yu- mı ti Bu harb, 0 ha.tadan doğdu ve şimdi 

"fl.k..ı.t a~tnrnfı 1 inci sayfada) da teksif etmiş olması ve ora ar a t:ı şı e d ıye unyetı Merkez Banka- kan toptan madrn kömürü nakliyatı i· nl:ı. .. ılıyor ki tarihi da\'a halledllmede:ı so 
de ·k· Pek yakında bu cihet taayyün e- etti~i yüksek kuvvetleJ.· d~~ay}s~le mu- sın ~n: . . • . . . 1 çindir ve kok kömürü nakliyatında yüz- nu eel:niyerek. -

l\ı:;r. vaırakiyetlcr elde etmek umıdınde .~u- Y~zde_ ~eş gelı~·Iı 1933 ~rganı ıstıkrazı de on fnzlıısile mukayyed olacaktır. 'l'a· Rn sebebkdlr kı badıreden kendllertnl en 
l'lı 

1 
anlar, Stokholma giden yol üze- lunmasından da anlaşılabilır kı, İngılız-1 ta~vılleı:nın_ Malıyl' Vekaleti, Tı1r1dya rifedeki fiatlar havza ile muayyen bir is- ll"Z3ıt ,sana~:ı.r dahi yann k:ıpıln.nnı eteş 

i ~k cıtı ınevkii müstahkemi ve iltisak ler Norveçin esaslı kısmının Almanlar Cümhurıyeti Merkez Bankası ve diğc.>r ı kele arasında ve yükün tamamının ba sardığı~ı go:-ecek ve ıs~ istemez bu cehen.. 
tn:l asını ele geçirmek için Oslonun şi- tarafından işgaline karşı koymaktan vaz- bankalar mümessillerile ııoter huzurun- iskeleye tahliyesi kaydile n uteberdir ne!_iı~hıçlbn!E: ds~rec.-ek.lerdtirır ... tlde SÜ • . • ,_ d M k B . . 1 1 

• nı.rı , r unemeç . Butün bir hayat. ve aa ratle taarruL edıyorlar. ı geçmışlerdır. Bu mıntakaların Alman ""1- a er ez anKası bınannd!l yapılan Karara göre lstanbula kadar 195 ku- muhakkak bir isblkba.1 demek olan bu ci _ 
re, }{~ tel~aflarda te~.in_ edildiğine g?- taatı tara~ı~dan işgali :;eri .t:rakkHer 1 l~ ıil~cü ikramiye ve yedinci amorti ke- ı ruş. ltzmite kncfnr 215 kuruş. Mersıne 310 dalden öyle görünür ~ hemen hiç ıdmse u.. 
&be ~gsvınger, ~'Ok rnuhı:n tabıycvi hır kaydcyledığınden herhalde İngılızler, İn- §ldesındc: 1 kuruş, Trabzona 250 kuruş İzmire 225 z:ı.k kalamı~:ıca.ktır. Ita.lyadan son alt. .. edcn 
hav n-.rn..iyetı olan bu nı,kta şiddetlı bir g"ltereye en yakın elan kısımlara karşı 92090 numaralı tahvile 30.000 liıa, kuruş navlun alınabilecekti;. sesler, bu h~ustak111çık ha1dkn.tı büıün ilr_ 
% '\ boınbardımauından sonra Almanla- yapılacak bir taarruzun kendilerine :nü- 148690 numaralı tahvile 15.000 lira. 1!?095 yan~~le g~z~nüne koymuşlardır. Bilelim \e 

A.~··ne düşmüştür. said' neti~eler vermiyeceği mütaleasmda numaralı tahvile 30DO lira, 85898 numa- Amn.rı·ka da onn göre yurüyelim. ··--

~ tıkar ki, Norveçliler bu mıntakade bulunuyorlar. ıralı tahvile 3-000 lira. 153629 numaralı Q Salinı &a911f. em.op 
tı arıların süratli harekctile baskına Dahile do?Tru tahvile 3000 lira, 3G427 numaralı tahvile harbe g·ırecek ·-······--.. ······································-·····-
tnat~ı~lardır. Bundnrı başka adedce Al· Trondlıeimden Alman müfrezeleri 909 lira, 36931 numaralı tahvile 909 lira. y ı d Al 
b arın yarısı kadar idıler. Muharebe dahile doğru yürüyüşe devam etmekte- 81942 munaralı tahvile 909 lira, 90106 nu- Nevyork, 16 (A.A.) _ Nevyork Post ugos avya a man 
~ arnış olduğu ic;ın de ihtıyatları sefer- dir maralı tahvile 9-09 lira, 121909 numaralı gazet · · V •n.gt uh b" 1 • ı t k•f d·ı· 

n ellnek mtimkiın olaınnmıştır. Keza. Bcrgcnden dt' Alman müfreze- tahvile 909 lira, 195591 numaralı tahvile Am eseın~~na as~~ • monU.tmh a lır yazıyor: aıan arı ev 1 8 1 ıyor 
b 

U, bi . . 
1 

. 
909 

. rı e assıs arının zau-
ir ttısı rıncı N oı:•cç fırkasına mrnsu l ," dô~rnı muhtelif ıstıkamct•c ı· lıra ve ayrıca. 289 ı;ıuht.?lıf ~umara- j nettiğine göre, intlhabe.tta hangi parti 

d.u nı askerlcrın Kornoda İsveç hı.ı- 1 rl<'mektrdir. ya 120 şer lira kı cem an uç yuz aded kazanırsa kazansın Amerika bir b uk 
tl nu ?eçm.iş ve or ıda alıkonulmuş ol- . ' rıftan Oslo mm takasında Al-

1 
tahvil numarasına ikramiye isabet etmiı1- seneye kalmaz harbe g·recekt" uç 

nu ı h d k~ . rld . ı ır. 
za e er. man kıtaatının hare atı şı. etlenmekte- tır. Mütehassıslar geçen yeclı ay ha belen 
Şim ide seferbe-li~ dir ve mütemadiye:~ takvıye kuvvetlC'~i Bundan.'b~a 68.00 aded tahvıl numn- sonra Amerikanın iştirakiuin sakınılma-

Belgrad 16 (A.A.) - Reuter bildi -
riyor: 

Polis tarafından Alman ajam tdft.~
ki edilen bazı kımselerin evlerinde ya
pılan tahnrriyat neticesinde birçok mü
hım tevkifat. icra edilmiştir. Zannolun l'Veçc çıkarı mıs olan müttefik "elmekteclir. Son gunı,erde olld~kça mil- rası amortı eci'ılmıştır. sı imkansız olduğuna her zamandan ziya-

tle ~ hm hava dafi bataryn arı ge mış ve kıs- - -- d k ·d· ı 
r Almanların nazarı dikkatını k smen Berge l k 1 C hh t v k" } l • d e anı ır er. du ,una göre bu tevkifat Alman ges -

"rı.ne çekecckıerdir ki, yJJnız bu. en Stavanger, 1 • ı_ ~e ıs- tı...11 a e a e ID e Memlekette müdahale havası esiyor. tapo'sunun Yu~lavya dahilindeki fa 
un . men de Trondhel.l'\"c sevked.lmıştır. B h , , fikir N . !o D ·m ka 

t Şıtnalinde bulunan Norveç kıta- r • &. u a\ a \e oı: e~ : .. anı_ nr ~ • altyetini kırmak için hazırlanan şid -
~ukunu haf fretmeğ kafi gelec"'k- Norverte vaztyeL yangın çıktı nın Hıtler tarafından ıstilası uzerme vu· d<'tl: bir hareketin ancak mebdeın tec; 

Parls, 113 <AA.> - Fransız askeri malı!elle cud bulan aksülameUn mahsulüdür. ·ı t kt d. • 
ı• rınde gerek Norveçe sevkedllen mliı.tefik K c me e ır. 

tl unı olduğu iızerc Norvcçin şimnlin· k tl . Ankara 16 (Hususi) - Sıhhat Ve - J b• d Alınan propagandası 
ef b kuvvetler, gerekse bu U\ ve cnn k..ır~yu a ~ z 8 er erlik tamamhnmıştıı. Haars- ç kanldığı ııoktn.lar hakkında ketum dnv • kaletinde bugün bir yangın çılanıştır. apony f 1 fT B l~rnd 16 ıA A.) - Harn.s afnnsı blldıri-

~k a buıunnn 6 ncı Norveç fırkasının rauılmaktLı ve Norveçtc ı.stlhbarat ~ebekcsi Vekaletin bodrtun katında buluna'rı yor: 
tr Yakında mPm!eket n.udafaasınd:ı nıuntaznın oJmıyan Almanl:ı.nn hnrek~t. h'.lk cilt\ atelyesindc yanmakta olan kar- tuz ahyor Oltgıde clr..h:ı kaba ve şlddctJI olarak: de_ 

•tn biı· ıitırak h sscsi olacaktır. kındo. .mıılUınat edinmelerine meydan ve -~pit lümbası birden patlamış, ate1ye i- . _ vam eden ve Yugoslnvyanın hUrrlye•J aley_ 
,_ ttt r 

11 
k t nıı emektedir • i 16 (A A ) G t ı . hine do~uöan doğruya tchdtdler ı;~teren 

r" ke ıklu .vakmda ır.uthış ve se.v~·ar r rnc ıs e m · .. •ç ııde bulunmakta olan benzin ve bo- z.ımr · · - aze e er .ıapon .ı n r. ıh tten .seferl kuvve!Jerln suratıe ı ç Alrran propagandası, bütün Yugoslav mah-
b Uvvetıerı·n"' n1alil• olncaklar· .... .ı:;er c e ' . l t l k atelyenin ahsab kıs- hiikfunetinin nmaltı tuızlasından 35 • ~ •.. Norveçe ı<ı\ kcdildlği noktasına işaret ohm- ı) a ar a eş a ara . • ı . . fellrrinde şlddet.li bir a'ksülft.me2 tevll.d f't -
t ,t~n hareket'eri müstevlilerin bü- mnktadır Norveç dahlllndeki vaziyete gc _.mına r.irayet etmiştir. itfaiye. gaz mas ~ın ton tuz satın alma~·a talıb oldu - mektedır. 

1 katini üzcrıne çekecekt;r. •ince bu m::.hfcllcre göre. bu vaziyet daha kesi takmak suretile yangını söndür- gunu haber vermektedır. Bu suretle Büyfık sannyl ve ticaret erbabının organı 
b A.lm'ln 

1
.a'lSl 

18 
gö e ınils~id E-eraıt dahilinde inkişaf etmektedir. mi.iştür. son zamanlaıda bir durgunluk geçir - olan 'l'rgovinskl Glnsnik gazetesi, ~uglln B:ıl 

Qerı· Ingill:>ler tarafından yapılan son hava ye mekte olan tuz ihracatı yeniden baş _ kanlar bitaraflığının idame.si, gtttıkçe dnha 
l'e t i ın: 16 (A.A.) - Alman ajansı n~ş- deniz hareketleri Norvcçte bulunan Alman B r .k d b·ı l 1 kt şüphell bir h:ıle geldiğhıi ya.zamk diyor ki: 
~I hır tebliğde diyor ki· kıt'alnrının takvtyeslnl ve bu kıt'alarn. ce _ e lçı a a ecne 1 ere am~ş o aca ır. Oerçl Yugoslavyanın harbe gırmel:;" nıye-

ttı ote pane r,ondl"rllmc.slnl müıı.kUlle.ştirmektrrJJ.r. • Al l b h . d ti roktur. ftıkat, ancnk, haynU mena!!i ve. 
u im t adaları ve Harstadt cıvarında Almanlatın nakliyatı hava yolile yapmağa karşı t_. kyıdat man ar gar Cep es:n e ya hürrlyeU mevzuubahs oluncıya kacis.r bL 

~iıı l'I b ngı}ız harb ve mıkliyc gemile- kLılkı.,c;m:ıl:ırı bunun bl.r delilidir. Fakat kul. Q lngiliz}ere taarruz ettiler tn!"nf 1ml:ı_ca.k_t_ır_. ----
İt lardulunuşu, ornlaı'Cia bulunan bir\Ok !amşlı hav:ı ır.eydanla.nnın ademi me cuı.!l. Fransız harb 

Komitesi toplandı 
~e· l'lci an birine düşmanın ıhraç hare- yeti bu nakliyatın dn pek güç şerait dnhl _ Brüksel 16 (A.A.) - Hükumet. gay Paris l 6 (A.A.) - 16 Nisan akşam 
i ~ buıunmak niyetinde olduğunu ıınrıe yanılmasını mucib olmakta.dır. Modern ri kanuni olarak Belçikada ikamet e - tel)liği: 
~. e c>ktedir, Oyle anlaşılıyvr ki, İn- bir hava meydanı olan Stavanger l~e İngı_ den ecne~il~ri hududa se~ke.~eğ: k~·- Cephenin İngiliz kıt'alan tarafın -
ti. A.~ Alınan donanmasının gözü önün- iı" tayvareıerinin son hücumu esnası!lda mü rar ver.mıştır. ~aaliyetlerı ~uphelı go- da işgal edilmekte olan kısmında düş - Paris ! 6 (A.A.) - Harb komitesı sa-
(:•ı ler· nların ti'ı Narv:ke kadar tevcih hlm h:ısa1 ra uğrrunıştır. ..ülen kimseler ıse hususi bır nezarete 1man. topçu tarafından hcrzırlanan ve cıt 12.15 te Albert Lebrun'ün riyase -
1'kl • 1 taarruzun bıraktığı intıbaı sil· sveç hu-:Juduna doğru • abı tutulacaklardır. 1 t:>pçu refakatile yapılan bir taarruz - tinde toplanmıştır. 
tt lutz:r(' nıuvaftakıyet haberleri ver- Ayni m:ıhfellerde kaydedlldiğlne gör~ miit d!l bulunmuştur. Bu taarruz püskürtül ... -----.-- -

ıyorlar. •efik kuvvetlerin karayn ihracı ktvfıyetı Fransada tevkif edilen l!nücı. ve dü~an oldukça zayiaıt vermic:- Ho\andada nazıl _re karşı 
l-; \:tı1iz ka~'lve!i kcsbcLtikten sonra Oslo mıntııkım_ • I ·~·· ı 

ık haberlerinin ]ılilafı.na olarak. 11 1,gal eden Alman kuvvetlerinin e:kı\nı _ komÜnt«;t er •tir. m • cade!e 
\ı • ., Alınanların elindedir. Muvaffa. 'harbiye hryeti bUtün gayretlerin! İsvc>~ hu- . . ı Sarrc mm' akasında topçumuz düş-iı: .. <- kalan bı·r !ngı·ıı·., bava hu··cumu duduna tevcih et.miştlr. Bu mnlüm:ı.t. ile a. Parıs. 16 (AA.) - Nıcan ayının ılk on tl . te t ' Londrn 16 (Hususi) - Holô.nda zab1 -·• '· .. . f d b t p . t t lı'1 . • ... ı.:.vve erıne a ş açmış ır. • r· tı;ı a edilirse c;imalde harekatta bulu- ı ltndar olıırak bu mahf<'ller bu sa'ba"!1 he • beş glınil zar ın a, za ı a arıs ~ ve aş- K .f k ll V 1 . k tası. Holanda nnzı teşkılat. şe ı Dr. Mu -
1'kl J\lı-nan kıtaat . ti d ;;· llilz tecyyiıd etmemiş olan haberlere gö:e rada 58 komünist tevkif etmiş ve iki giz- eşı. ~0 a~~ız osresdenn şar ın- sard'ın bugün bıı top

1
ant1da. vereceği 

11> t r N"arvi ı~ın vazıye e0ıjmc· Almanların İsveç _ Norveç hududunurı C's_ li matbaa meydamı çıkarmıştır da faalıyette u unmuş ar ır. konferansı menetmiştir. 
di.i kte oıı unan Alman kuvvet- kinden denize doğru imUdad eden k'lı;mı ne 

t orıa~anın niyet1erlnı dikkatle tnkfü Oslo _ Udervaııa deınlryolunu kontrnlla~ı al. ıardır NihayeL Elvcrum cenubunda Alman. Ağrının kurtuluş bayramı 
• tınrll' bulun<lurduklnrını iddia. etmekte _ lar Kermes'« doğru llerlemekted.lrler. Fakat Ağrı 16 _ Dün Ağrının kurtuluşu 

fn .
1
• 

1 
• 

1 
dlrler. Norveı:lllerın ya._uılan muharebeden sonra d.. .. .. b d k rlaik b. 

b~ nı '7. ,..,n ""'~na-ı Şımall 4ıırkidt> Almanlar o.~ıo _ Karlutad mnzllerlni muhafiazıı etm4 oldukları gb - yıl onumu ura a ço pa ır su -
?nanın faaliyetini Narvik etrafın- demlryolu boyunca faaliyet.ıerinl arttırmıı. rülmü~ttir. rette !kutlanmıştır. 

Bursa belediye reisi 
Bursa 16 (Husust) -- Belediye reisi 

Neşet Kiper istifa etmiştir. 
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SON POSTA Nisu tf 

( Şehir Rab er 1 eri ) Sinema dünyasının son harikasını görünüz 1 

- IMiLLilr== =IALEMDAR1 
Şehir Meclisi belediyenin hükumete 

olan 400 bin lira borcunun affım istiyor 
Vilayet ve bele iye ------ - !J 

b 1 sinemalarında 
Utçe eri ruznameye Yeniden şehirler kurularak, On binlerce iansnın iştirak ettiği 

ahndı sinema dünyasının muazzam miJySTJannı dökerek vücuda getirdijİ 

[SjE]RfS ER i J Faiz verilmemek için Belediyeler Eankasından yapıla
cak istikrazın gelecek sene alınmasına karar verildi 

İstanbul Umunıt Meclisı 1940 mali yı
lı bütçesinin vıl<lyct varidat kısmı 
5.559.408 lira ve belediye varidat k~mı 
6.504.842 lira ki, cem'an 12.064.2fi0 lira o-l 

1stanbul Şehir Mcclisintn dUnkü top-ı 400 bin lira borcuna aid müzakereye ge- larak tesbit edilmiştir. Umumi lfeclis 
lantısına Utanbul Vali ve Be!ediye Relai 

1 

çi~. borcun teıviyesine dair hazırla- bütçesi Daimi Ent>i:mendcn müte·vazin 
Dr. Lutfi Kırdar r:yaset .etmiştir. Ruzna- nan mubata okunduktan sonra . a~ada~ o~~r~ çıkmış ve Şehır Meclisinin Cuma 

~k~S~ü~ 
RONALD COLMAN • FRANCES DEE - BAZiL RATHBONE 

menin müzakeresıru muteakıb belediye Sırrı Enver ayağa kalkmış, demıştır kı. gunkiı toplantısında konuşulmak üzere Bugiln başladı. 
zabıtası talımatnamesinin müzakeresine - Siyast hftdiseler dolayısile Beledi- ruznameye alınmıştır. Buna nazaran vi- 2 nci film: Yeni Tayyareciliğin kahramanlık destanlan önünde 
geçilmiştir. Dünkü müzakere esnasında yemizin varidatı mllhi~ mıktarda azal- la.yet varidatı geçen seneden 110.508 lira Yirminci Asır insanlarını titreten 
talimntnamenin kabul edilen mühim m.t§br. bnar hareketlerı de d~rdurul- fazlasile ve belediye varidatı da 270.021 s A H R A B E K ç • L E R • 
maddeleri şunlardır: muşt~ır. Makamın hü~rnet n~ı.nde tc- lira noksanile tcsbit edilmiştir. Bütçenin ı 1 1 

Motosik1etlenn sokaklardan geçtikle- şebbUs ya~mak. ~.ıretıle 400 bın lıra b~r- Belediye ve m~terek masraflar kısmının 
ri esnada gürültü çıkardıkları nazarı iti- ~n affedılmesını temine çnlışmasını :s- umumi muhassasatı 7.363.171 liradır. 1 CHARLES V ANEL - JEAN PIYER AUMQNT 
b~~~~~~e~~~~oo~~oc~> __ ı~~~w~~~ik~dw~~••••••••••••••••••••••••••••~ 
azaltan tertibat bulunmaS1 şart konmuş- 1 _Teklıf umumi heyetçe muvafık gorul- işlerine 107.715 lira, evlendirme i~lerine 
tur. Motosikletlerde korna bulunması da müş, Vali: 14.640 lira, Belediye sıhhat işleri müesse-

. b' · • , - Bu hususta teıebbüs yapalım> de- . . 
mecbur.dır. On yaşm~ ıtırmemış oıan- . satına 997.950 ÜNı. vclenncr .ışlcrıne 

Jann bisiklet kullanmaları bisiklet kira-! ~~r·1,_ daki,__ t ffü b 
1 

27 J30 lira, fen islt>ri, ateJye. garaj vesai-.füec .acı on N:& ene se nş ama- ~ 
lamakla meşgul olanların bu v:ısıtnları, d 1 V li reye 726.900 lira, imar işleıine 8.J.780 lira, . ı an evve a : . . . . . 
ehliyctnameyi haiz omıyanlara kıralama- _ Belediyeler Bankasından yapacağı- ıtfaıyeye .352.528 lıra, ıstımlakfıta 17.460 
ları. el arabalarının yanyana sevkleri ya- mız istikrazın ımltebaki kısmını l941 se- lira, bahçelere 135.460 lira. mezarlıklara 
saktır. nesinde almak :i&tiyoruz. Bu suretle faiz 365.000 lira, tcmızliğe 499. 780 lira, afişaj 

Binek ve yük arabalarının cadde ve vermekten de kurtulmuş oluruz> demiş, ve 1nkıl!b müzesınc 31.640 lira, muhtelif 
sokaklarda yanş yapmaları ve tehlikeli umum! heyet bu teklifi de kabul etmiştir. masraflara 1284.319 lira tahsis edilmiş
surette seyretmeleri. ve ~üna~alfttı kes~f 

1 

Maliye VekAleti. Belediyenin . teklifini tir. Fevkalade Belediye işlerinde İmar 
olan cadde1erde seyır halınde ıken blrbı- bir kanun projesi halinde Meclıse sevke- Müdürlüğüne 416.767 lirn. muhtelif mas-
nnin önüne geçmeleri ve nerede olurrn decektlr. raflara 178.883 Iırn ayrılmıştır. 
olc:un yanyana gitırıe1eri yasaktır. İstanbul Şehir Meclisi Cuma günü -- -

Bundan sonra Belediyenin 1929 senesin- toplanmak üzere, dD.nkü müzakereye son Bir amele t b nca ile 
de yaptığı istikrazdan Maliyeye kalan vermiştir. 

Sahla bono bulunan 
bir sarrafın evinde 

arama yapıldı 

Fırtına esnasında bir 
motör batmak tehlikesi 

atlattı 

arkadaşını yaraladı 
Dün üç amele şakalaşırken içlerinden 

biri arkadaşını tabanca kurşunile iki ye
rinden yaralarruştır. Beykozda Yalıkö-

Emniyet Müdürlüğü, sahte mübadil 'Üç gündenberi Karadeniz, Marmara, yünde oturan ve Amerikan gaz kumpan-

Bugün matinelerden itibaren 

YILDIZ 
sineması Türkiyede ilk defa 
film şirketinin şimdiye kadar 

diği en güzel filmlerinden 

"KAPRIÇIO" 
Ba~ Rolde: 

UFA 
çevir 
biri 

LiliAN HARVEY 
Mevsimin en güzel aık ve ihtiras 

filmi. Tel : 42847 

bonosu tahkikatile dün de meşgııl ol- Ege ve ~kdenizde devam etmekte olan yasında çaıJşan Sadettin iş arkadaşların-

~~~ h~~i~ ~~~d~Tu~wR~~e~müd~~~ı~-------~~-~~~---~------~~~~~~' muştur. 

Evvelce de yazdığımız gibi şimdiye ka
dar muhtevtyatlarının sahteliğinden şilp
he edılen bono1arın mıktarı ik.1 yüz on 
beşi bulmuştur. 

Karabigadan un ve buğday yüklü olarak beri dargın bultlnnıaktadıl'. Buna da se-
1 ç E il B E B L 1 T A ' Şebzadehaşı r E B A B 

Zabıtn görülen lıizum üzerine dün. 
Pangaltıda Kurtnıus caddesinde oturan 
ve Balı]q>azarmda sarraflık yapan Ha
yık Makyan adınd'i birinin evinde ani 
bir araştırma yapmıştır. 

Burada bulunan ve müsadere edilen 
bonolar da muhteviynt itibarile tetkike 
muhtaç görü1cfüklerınden, Defterdarlığa 

gönderilml§lerdir. 
Diğer taraftan adi! tahkikata da dör

düncü sorgu hakimlıği tarafır.dan devam 
edilmektedir. 

J 'manımıza hareket eden Hamza reis ida- beb, üç arkadaş arasında ötedenberi bir Smemtıda Tel: 22513 ~iııemacla: '.I'el: 21359 
resindeki 16 tonluk Kıvılcım motörü İs- itiyad halinde devnm eden şakalardan m.--------------

k Bogüa aatınelerdan itibareıı = 8 FJm = !birden Bn hafta Sümer a' ocmada &"Öriilmemif 
tanbu1a gelirken Bigados açı lannda birinin günün b':rh'd(> doğurduğu bir an- auvaffııkiyct ıkazaoan buyülc Fransız Süper Fılmi: 

.:ı-ıe~H fırtına ytızO.nden yoluna devam n nmamazlığın sü:-:lp gitmesidir. 1 • T A p T J (; J M K A D J N 
edemıyerek bocalPmı~ ve batmak tehli- D" S d tt' f b , d k ' t d .. 1 d . . . . un a e ın, 1 rıı~a a · ı mu a ışı e t V1KTOR FRANC1:.N - HARRY BAUR - ANNIE DUCAUX) Mılyonlar sarfile Amerika • 
kesı geçırmıştır. Motörde bulunan hamu- l l k T ·yiblo R" tem t kr3 vevrilen buyük .. .:: vo 11\ICera filmi bu muhteşem filme ılivetcu ayıca: 
lenin mühim bir lmm: denize <ttılnuş ve meşgu 0 

ur en, a~ - us c r FER A H'da : ÇEMBERLITAŞ'da 
birçok müşkülAttan sonr motör limanı· ona bir şaka yapmak istemişler, o da nr-

k d 1 b ' 4 t'f · ğ küf- 1 Türkiyede ilk defa : TUrkıyede ilk defa rnıza gelebilmiştir. a aş arının u ııs ı esme n ır ur er 

---· r.ııvurmakla mukabelede bulunmuştur. 2 - KAT 1 L BEN l M. • I~: 2 •KANUN KUVVETİ 
ŞeJıir /ff erJ: Bu beklenmiyen ağır küfür kısa bir Hia, ibretamiı cinai fılm 

zaman içinde üç arkadaşın birbirlerine 3 • P A S 1 F K O R UN M A . Aşk ve macera romanı 
İstin ye - Bebek yolunun 1. 700 

mft .. elik kısmı.,ın ikmali is enildi 

girmelerine sebeb olmuş, sille yumruk Sayın Moktab Mmiidiirlerine Maarif Müdur- 3 -KADJN ve M·u·z,·K lüğünün ta nimi ile alebe!erin görmeai mcc- • 
kavgaya başlamışlardır. . huri. Bu film lçm her •abah 9 da. itıbarcn 

S d ı 8 talebe aeau• yapılacalchr. 
i3t.lnye - Bebek yolunu· yapan müteal"_lıid, Bu sırada adet tin üzerin e taşıdığı Bu aoawı!arda talebeye her yer 7 buçuk 

yol et.rafındaki utımllk muamelelerini lk _ tabancasını çekerek arkad;ışlarına iki el ı kuruştur. 
Lütfen : rörderilecek talt'belerin mılctaruıı 

-···
00

••••••••••••••••••••••••••••••••••···

00

··-·-····- mnl elmedl~l lcln belediyeyi protest-0 et,ml~ti ateş etmiş. çıkan kurşunlar Tayyıbe isa- evvelden bildirıaiz. Fcnh aınema Tol : 21859 
Arşın Mal Alan Hnlbukl mfiteahhid bentlı kendine dnşen bet ederek elinden ve bacağından yara- --------- Gelecek 

GUzel mnzik ile snslenmlş en 
son modaları gOsterir senfoni 

filini. 

vazifeyi tamnmen J'l!.pmış değildir. 1700 met- ıanmasına se.beb olmuştur. FERAL,'da GUNGADIN 
Bı: akşam Fransız tiyatrosunda 11Arşın r.ellk Yol kwnrnm inşa.atını henüz 1kmnJ r 

Mal Alan• operet.! temsil edilecektir. Bu pi.- etmiyen müteahhide bu hususta lcab eden Tayyib tedavi edi imek üzere Nü mu ne (FEOAIU.R AIJ\ Yi) Turlrçe 
yem temsıl ed~kler, onu ilk defa. türk~e tebligat yapılm~r. ' hastanesine naklı>dilmiş. vak'av1 miltca-
oynnmış ve büyük te.kdir görmüş olan artist Taksim gazinosu üç sene ır. üd ~etle kıb kaçan Sadettin zabıta tarafından ya-
lerdh'. Seçldn lblr ka.1kas müzik heyeti teml k" . k kalanmış ve hakkında takibata başlan- J sile ıştırak edecektir. ıraya venlece 

Tak&im Be1ed1ye p.z1no.su 3 sene müddetle mıştır. ------- 1 lstanbul Belediyesi İlanları 

1 

Buton lst nbııl g nç~iği... .l\.Qtlıiş 
heyecan, deb,et!J s"'rgnzeşt ... Ma· 
ceralar dolu tılm sevenlere müjde: 
RKO füm şl rkeilni ı Hl40 mevsimi 

için hfızırlııdığı senenin en 
he,·ecaıılı filmi. 

iNSAN 
AVCISI 

Oymyanlar: JAMES ELLtSON -
ROBERT KENT, JONE CLAY

WORTH. 

BUGÜN 
MstiMlerden itibaren 

.A.LKAZ.A.B 
Sinemasının şeref haftası 

BAŞLIYOR 

kinıya verilecektir. Bu hususta açılan mü _ -
nakn.sa muddi!tt M-ayısın tkJncı günü bit - Mevlidi nebevi Yollar tamiratında kullarulma.k üzere ıuzurr.u 1J1an 450 metre mik'abı kum açık eJ

s.Dt.meyc konulmUJtur. Talunin bed.all 1350 lira ve ilk temına.tı 101 llrn 25 kuruşııJl', 
şartname Zabıt ve Muamelo.t Müdürlüğü Kaleminde görUlecekt.1r. İhale 29/4/940 :PS. • 
zartesı güııı\ sn.at 14 de Dalrn1 Encümende yapılacaktır. Talihlerin ilk te~i~at nııııt 
buz veyn mektubları ve 940 yüıne. a!d Tır:P.ret Odası ,·esikalnrile ilınle günü mua)1 

mektcdlr. 

(Şehir habcr)erimizin devamı 
9 uncu sayfadadır) 

. .,._ ..... -.. --····-··--···-··-·····-······-··-·-· 
TEŞEKKÜR 

Kı>meUI zevcim, babamız, kayınbabamız, 
e-nlştentlz \''! biraderimiz Kema.1 Damgac~ _ 
nın ralnneti rahmana kavuşmllSl t>lz~ere bı.. 
raktıf,ı e~dt matem ve göz yaşlarımızı te~
kin ve kederimize bizzat veya yazı ile ı,Urak 
büyükintUr:1e bulunan sevglli taaUuka-. ve 
dOBtla.rımıza hicr&n dolu şükre.narımızı tak
dim ve ltend!lerlne yürekten sağlık dl!crlz 

l\leJ'humun ailesi 

Ankara konserinde bUytık bir mu
vaftakiyet kaıanmış olun meşhnr 

Viyolonist 

ALEX. VEGH 
Ankaradan avdetinde ve umumt 
tnleb nzerine bu akşam e 1at 21 de 
mnntehab ve zengin bir programla 

SARAY 
Sinemasında 

ikinci ve son konserini verect'ktir. 
Piyanoda : Bayan ERIKA VOSKO 

iştirak edecelı. tir. 
Fiatıar : 50 - 70 - 100 • 150 kuruştur. 
Biletler evvelden Saray gişesinden 

alınablllr. Tel: 41656 

İstanbul Müfüılüğündcn· 20 Nisan 940 
Cumartesi günü Rebiu'evve: ayının on 
ikisine müsadif olmakla önümüzdeki Cu
ma günü akşamı (Cumartesi gecesi) 
Mevlidi nebevi olüuğu i15.n olunur . sa'ltte Daimi Encümende bulunmal:ı.rı. (2979 1 

YARIN AKŞAM Buyuk Kahkaha Kralı 

iPEE HAROLD 
Slnemasuıda LLOYD (LUİ) 

en aon, en güzel ve en neş'eli 

FRAVUNUN KIZI 
1001 kahkahalı maceralar filminde sizleri ağlatırcasına güldürecektir· 

Senenin en büyük TÜRKÇE SÖZLÜ koır.edisi 

.. ----------~ SiNEMA 1'AfüH1NlN ÔJ.MEZ l.Sb:Hl 
, TÜRKÇE sôzLn 

CEBELUTTARIK CASUSU. 
Ba Rollerde: V1VlANg RO~ANCE - ROGER DUCHESNE - ERfCH von SfROHElM. BUyUk bar~ln. en derJll 

ş beyecnnmı, bayatın sonsuz aşkını, kııhramanlığın en şunh zatı;.~ni yaş.:ıhın bUyUk casus filmı. 

B U G U•• N Ma~t~elerden K A O 1 K O Y O P E A " 
ıtıbaren 

Sinemasında BOY10K GALA müsamereslle başhyor. 
~--•••m. Numaralı koltuklar bugt\nden itibaren gişelerimizde sab.lmaktndır. Tel: GU821 41•••-......-
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son ŞUNDAN BUNDAN 

~ 

. llluharebelerden sonra Sahteler 

Son günlerde gazetelerde okuyorum: 
cSahte .bono yapmışlar .• 
cSahte para ya~lar .• 
cSahte aspirin yapauşlar .• 
Sahte bono yapanlara: 

Mütemadiyen :mütehassıs getirdiğimi~ 
ze göre, Avrupaya. Amerikaya ihtisaı 
yapmak için gönderdiklerimiz oralarda 
mütehassıs değil. mütehassis olup dönilıı 
yorlar demektir. 

' 

. 
* ne hale geldi? - Niçin sahte bon) yaptınız? Kqtan yam 

Sualini sorsalar bunlar: _ 
.ıı. _.. • • ti ti -"-tık. As . Bekir eııkek soy!edl: 

r·-·--------.... y A z A N ·--- r 
~Emekli general il. Emir Erki eti 

- ~-.t-.ın.n ca~ yapa~AA • • pı-

rinlerin sahte olduğunu ölrendik. sahte - Bu sene baharı göremiyeceğlı. Y RS 

aspirin için hakiki bono nrecek değil- blrtlenbire gelecek 
dik ya! Evli erkek ellerini açtı: 

? " Son Pos:a ,, nın askeri muharriri ! Diyebilirler. Sahte para yapanlara: - Çok şükür ellıamdülillahl . . . . ....... ·-··············-·-··.................... --, __ _._ .... --···---·····----·-- - Niçin sahte para yaptınız? Dedl 
Sualini sorsalar bunlar da· Beklr erkek merak etm..işti: 

, undan birkaç ay e"·vel, Alman- ! - Bonolan kıracaktık. bonoların sah-
ii lann cep zırhlısı ad mı taşıyan j te olduğunu öğrendik. Sahte bQnO için 
~tane on biner tonluk harb gemilerin- hakiki para verece« değildik ya! 
.\hn en Yenisi olan Admirı.l Graf Sp.:!e, Diyebilirler. 
~a~yadan binlerle mil tit~de, c~1ubi Sahte aspirin yapanlara da: 
len _ r.ıkanın Uruguay dev!eti sularmda. - Niçin sahte asp:r in yaptınız? 
~k bir İngiliz filosile muharebeye tu- Sualini sorsalar, bunlar da: 
dUn P llıağllib olduğu zaman Almanyanın - Efendim ma1funu llilerı, nspırın 
lan fn~n denizde en kuvvefü devleti o- baş için kullanılan bır ilAçtır. Ekseriyet-
Oldu ~iltereye karşı. kendilerinin uyıf . le bu ilacı kadınlar kullarurlar. Son za-
~ k <lrt deniz silfilıile uğraşnuya kal - manlarda pek fazlalaşan boyalı ısahte 
bir alarını çok ters ve muvaffail:iyetsiz 

1 

kadın b~c;larına hakiki aspirin.in bir ~ay-
hareket olarak tavsif elmiştım. Norveç hareka.tmda battı~ söyl.mcn. Alman muharebe kruvazön1. Gnefsena.u dası olmıyacağını düşündük ve ahtesini 

- Niçin çok şükür diyorsun? 

- K.anm.ın baharlık şapka, baharlık 
kostüm. baharlık manto masraflarından 
Jrurtuld\ım da .. 

* Yenicaminin eırki lıali 

Eminönü meydanından bahsediy'lrlcır
dı. Biri: 

- Evvelce, dedi,. meydan bu şekilds 

değildi. Yeni cami denize çok yakındı. 

Bilfıhare deniz doldurulmak suretile 
mey<ian büyütüldil ve cami denizden ol· 
dukça geride k~dı. Ietf ctkat ~anlar, h~r nedense, İngiliz - , lerini a.!a.rnamışlar ve netıceda mağlub lvazör olarak hizmette yalım bu mevcud yapı~ pi~:ısaya çı~dı~ 

El tahsisen denizde uğraşmaktan vaz-ı olmuflard1. kalmış demektir. Ayni ton ve tcslihatta- ı Dıycbılirler değıl mı? 
~ezler. Geçen Büyük Harbdc de öyl<ıı Bu harbd• Ahnanların dış:mda kalını~ ki Pren.s Ogenin ınp.sı ağlebi ihtimal he- * Dinliyenlerden biri: 
Qptılar ve kuvvet ve takatlerinin çoğu- barb gemileri yoktu. Zannolunuyordu ki nüz bitmemiştir. Getirdikler~miz, gönclerdiklni. - Tevek.keli değil! .. 
~~ deni.ılerde bcyhudt- sarfederek ma~ - Almanlar geçen barhin derslerinden isti- , d) 6 himıette ve ı Jnşa halindeki 12 1 

• --- Diye bağırdı. dBnüp ona baktılar; de· 
oldular. fade ederek bütün harb gemilerini top - kruvazörden biri muhakkak ve diğer bi- mız vam etti: 

Adrniraı Graf SI.?ee. fngiltereye tft. u- lamışlardır ve artık bunları münferid a- ri şüpheli 0 1 arak batmıştır. Tiyatro binası proıesini yaptırmak n- - Hani meydanda göbek taşına ben-
~lardan, Hind ve cenubi Atlas Okya _ k:ınlarla ve lüzumsuz harblerle ısraf et- e) 17 .si hizmette ve ıa ü ınşa halınde- zere mütehassıs g~iriyoruz. zer asfalt bir tnmsek yaphlar ya.. blı 
llusııırından yiyecek ve iptidai maddeler I miyeceklerdir. Alnıanlaruı Büyük Bri - ki büyük Alınan muhriblerinden hemen Bir stadyom yaptırmak üzere milte- yağmur yağdı mı sular bu tümsekte biri· 
r~n gemileri avlamağa çıkmıştı. Bir t tanya adaauun deniz ticaret yolların hemen knt'i surette T veya 8 adedi Nar- hassıs getiriyoruz. kiyor, adeta deniz manzarası arzediyor 
~~ gemt de yakalayıp batırabildi. On - deniza'tı ve uçaklarla hücum etmeleri el- vikte ve 4 kadarı da diğer yerlerde bat- Sözün kısası: Ben bunu görmüş te, asfa'tın dikkatsiz. 

n sonra da kendi battı; hem :le Al - bette doğruydu. l!"'akat onlar ceb zırhlıb- tıklan için bunlardan da 5 i hizmette ve Ne yaptırecak olsak o işin (ehil vt-ya lik yüzünden çukur yapıldığını zannet 
~Ynnın deniz presti~ile beraber deniz 

1 rını da dışarı ,10llamaktnn ve Adıniral 1 13 ü inşa halinde kalmt§tır. Fakat in~a- [naehil). mütehassısını getiriyoruz. miştim. Meğer arada sırada Yenicaminlr 
"'7etJerinin - hiz'metteki büyük harb Graf Speeye o !c?ci 90nu hazırlamaktan da olanlardan dört be~ tanesinin hizmete Aynı zamanda da: eskisi gibi deniz kenarında görünmesi 
~!erinin sayısı c~'an 5 veya inşaatı geri durmadılar. l alınmış bu1undukları memuldür. Her sahada ihfuas peyda etmeleri i~in için asfaltı bu tarzda yaptırmışlar. 
~iş olması muhtemel olan yeni bir Bu akınlarda Doyçland ceb zırhlısının ı f) 12 si hizmette ve 30 adedi in~ada A.~r~~ya Amerikaya ta!ebc. stajyer Q :!J 
~t kruvazörle nil·ayet 6 olduğuna göre- bile bathğı kuvvetle .~ylendi . Hatta Al- • bulunan Alınan torpidobotlarmdan .Nor-

1 
gonderıyoruz. c!HU!~ u.lı1.~ri 

e~~~Mabir~ıy~~&~ •.. mMl~ın.~y~and~ını~~awy~il~ç ~h~~ci&~de ~ b~ının r======-~~-~==~=======-========~ 

~dnıiral Graf Speenin ziyaı, Alman bir zırhlıya verilmek bahanesi1e geri nl- kay~olarak ne kadarının kalı:!. ığı malı'.\m c un fa f J b-... ı• ıJ o r mu ı• d İ ~ ~ ~ '.1
1 
=ı 

d' lllundan batırdığı gemilere değer miy 1 malan bu haberi teyi.d ed.:r gibi oldu. nu değıldir. 1 1 J ~ i -
d.ı, ?e~ez miydi meselesi ehemmiyetli sebeble bu geminın batm17 veya mevcud 1 g) Harb:n bidayetinde hizmette buh:-
;:ldir. Asıl mesele zaten zayıf olan Al- old~ ham 'kat'ivetle bilinememektedir.

1

nan 65 denizaltıdan İngiliz besab ve tah-
ltıas donanmasının daha ı.iya.d~ zayıfla - Bir tabiye pheserı olan bu seferki min~erine .göre 40 tane~i tahrib olun- YHksek'ikler ve deriq'i"d(\r 1 Pa rrral< izi 
~ l~dı. Bu nokta. Almanya ıçın o kadar Norveç baskını Alman donanmasının 1 muştur. Dünyada en yüksek tepenin 884.0 met- 1880 senesinde Paris po' ıı; müd:irlü 
s;:nıiyetlitlir k.., eğer . ~~ir~l Graf büsbütün ~yıflamasını mucib 0

1du. Al- ı . Görülüy~ .. ki Al~ . do.nanmaSJ?ın re ~lduğu bi~digi halde, en derin de · ğünde çalışan .Bertill:ın ismin':lc bir za 
~· Alman cep zırhlısı ıkı mısli fazla manya bu ifde gene zayıf donanmasını bılhac::sa buyuk gemı ıtıbarıle nıyıatı nizın dokuz bın metre kadar olduğu ta - bıta memuru ilk defa parmak ızile CÜ , 

01~ 1 batırabilse idi bile bunlar onun yok öne sürmüş ve büyük risklere maruz k1l- ı mevcudla inşa halindekilerine nisbetle mamile tesbit edilmi.s bır hakikat değil- .. h b k 1 . "mkü ı 
~sın tek b""l de---' a· F k t Al t N"t kim b" t Al l ·ı · k b"" .. k .. y Al d - rum es a ının ya a anması mu n o ~ . n a u e ıu.=.ıer t. a a - mı~ ır. ı e ııza man arın ı ıra- 1 pe uyu tur. al"ı man rmanması dir. Büyük Okyanu.-."tln vasati derinliği 

d . .. :r.ıhniyeti şu bizim ve herkc'6in basit flle sabit olmuştur ki :Blüheı· ağır ZJ r1ılı- 1 pek faıla zayıfJamıştır. Bu halde onun 40000 metreyi bulur. duğunu isbat eden bir mul bulmu.ştur 
iti . ce tarzına uymaz. On'ar cmadem- sı Oslo körfeüııd~ evveli. 28 santimetre- ! Sovyet Rusyanın naıtık filosundan daha Bu usul bugüne kadar aynen muhafaza 
t\ 1 hyehilen harb gemilerimi.ı vard!r, lik o ·r en ağır Norveç 1;ahil bataryasının aşağı düştüğü hakkındaki fngaiz takrli- * edi'miş ve büyük faydaları görülmüş • ::il ~ dursunlar~. derl~ v.e 'ur~ mermilerile ağır surette tahrib oluıunuş ri doğrudur. Çünkü. Sovyetlertn Baltık ta Bir saat da ıs ;~enler kaç tür. 

ılerin:l denizlt!l"e sürerek Jngıltercyı ve sonra, biraz ötede, bir Norveç ma;yn 12 şer 30.5 santimetrelik el' ağır t'lplarla defa dönerter ? 
~ırakroak veyn sair tAli maksadlar I tarlasına dü~rek aldığı müteaddid yara- müse!Hih 23 er bin küsur tonluk iki mu- * 

Tırnak nasıl uzar? nda sarfederler. 1 Iar sebebile batmıştır. Karlsrühe hafif harcbe gernisile 8000 bin tonluk bir ağır Bir saat mütemadiyen danseden bir 
~ llatan bir har.b gemisinin yerine he . - kruvazörü de Kristiyanzand!l A.lman kruvazörleri vardır. çiftin harekeUerini tesbit ebnişlerdlr. Bu Tırnak uzaması hidisesf, tabiatte eı 
b 11 hır gemi konmaz. Ve her batan ~ır kıt~alannın kanıya çıkmalarını temııı ve Alman iddialarına göre ger~k (ıft bir saat zarfında 9700 de!a kendi et- ağır inkişaf olarak tesllit edilmiştır. Ya 
l>raı.b gemisi, devletın harb kudret ve 

1 

himaye vazifesi e5nasında batmıştır. Norveç hareklltınd.a ve gerek cna raflannda dönmüşler. 69 defa da danset- sati olarak bir tırnak ancak altı gilnde bb 
l'abetıJıııden bır miktarını kendisi!e be - Eğer bunlarla Admirıl Speeye, bat- takaddüm eden den:zaltı Vt h~'\'a tikleri salonu devretmi~lerd.f:r. milimetre uzamaktadır. 
ln. r denizin dibine götürür. Onun içi.n tıklan veya fevka1icle hasara uğradlk- baskın,arile denli mulıarebl'lerinde lıı- ........... ·-···-····------·······-····················· .. ··············•···•·•··•··•···•··••·••• ................... . 
~ ıler hO:b gemı"'!erinı sıyane~ için ~- lan söylenen. Doyçled ceb zırlılısile gilizlerin 15 safft harb zırhlısından üç ta-
~ takayyudde bulunurlar ve .Kat'i lu- Şamhorst ve Gnabzenav büyük muha- nesi, 5:6 kruvazör. 10:15 muhrib ve bir 
'bit Q}~ onları ne harbe ve ne de rebe- gemilerini ve Emden kruvazörün{l kaç ta denizaltı b8tmıJ veyn ağır hasara 

1<:h1ikeye sokmazlar. 1 katarsak o halde A!manyanın halA vazi- uğramıştır. Bu zayiat ta çok ehe-mmıyet-
~ G{'Çen Büyük füırbde Almanların iyi fcde Admiral Şer ndlı ceb zırhlısından lidir; fakat Almırn iddialarının 
~altef*y kuvvetli bir donanması vardı. başka büyük bir muharebe gemisi kal- doğru f>lduğunu kabul etsek b•-
iti at bu donanmanm çok kuvvetli ve m.am?f demektir. le tnr;ıtzler denizde çok kuv-
~ı:ı i~ileri harbin bf~ayet~nde mulı- 1 Kruvnzörlere geline•, Almanların in- vetli oldukları için bu zayiata tahammül 
~ denız.lerde akın vazıfeleı·ıle dağıl - şa halindeki Qç ağır kruvazöründen yeni edebilirler. o halde görülüyor ki, Al
ltt~ardı. 1914 de Almanlarla Itilif tlev- bitmi§- ve hizmete almmL~ olan lu.000 ten manlar İngilizlere zayiat verdirmekle 
illi 11 arasında harb başlar başlamaz İn- hacmindeki Plücher yukarıd~ tarif olun- kendi hesablanna h!çbir şey kazanma-
0~ ve Fransız Pasifik. Hınd. AtlAntik duğu üzere Osl<> körfezinde batmı.şbr. mış'ardır; biIAkis. kendi donanmaları en 
iı anu lan ve Akdenu filolarının ilk Diğer ikisinin yani (Prens Ogef ne Ad- küçük devletler d~ni.z filolan menzelesi
~ dl"tıizlerde o sessiz w mesnedsiz ala- 1 mJral Hipperln) tamamlanarak hi1.mete ne inmiştir ve kalan deniz knv\•etlerile 
v~S~tser:t dolaşan bu akıncı Alman kl'U-1 alındıkları malüm değildir. Bunlardan Norveç işine devamları ve Baltık denizi
~ rlerıni kovalayıp birer bırer batır - başka Almanlann :hizmette 6 hafif kru- nin de emniyetim muhafaza etmeleri pek 
t11.ı ol~u. Bunlar arasında Akdeniz bo - vaıtirü vardı ki yııkanda Kristiyanzadda güçleşmiştir. H. ~ F.•kilet 
l~- ına ıltica edcbildik!erı için sağlam ka- battıa.ı bildirilen KarJ9rfth~ fle gene bat- -········--·· .. ··-·--.. ·--·-·····-····-···· 
~~ 5• k 
Odidıll~ Göben (Yavuz-) ile Breslh 1 tı.fı §8yf olan Enıden bunlndandır. İnşa Dün de birço sahte 

:t 1 ohnuşlnrdı. halinde bulunan diğet' e hafif krnva-zör- • • Ü d d.ld' 
l1lt1 ~bu akıncı Alınan muharebe ge - den belki 10.000 tonlttlr iki tanesi daha aspirin m $8 ere 8 1 1 
l(~~i \"eya hafif kruvazör'er Büyük hizmete ahnmlf ()labiHrler. Piyasaya bazı açıkgözler tarafından 
~ d n evvel Baltık denizinde toplan- • Yukarıdaki h&berlen ve kuvvetli şa- külliyetli miktarda aahtr. ve taklkl ac;pi
h~ :ı aydılar Alnıan donanmım çok da- yialara gön Alınan gemi zayiat hasarla- rin sürüld'üğünü w hldisenin tahkikati
l'EıJı· U'IJVetlenecekti. Fakat Alman ami - rmı t<>plaMak şu neticelere varınz: le de Emniyet Müdürlüğünün elıcnuni
ltah\ bunları birkaç gemi batırmıya mu- a) Dokuz aded 28 aantimetre}fk topla yetti surette meşgul olduğunu ya~ 
t.ı. ~ d~ denizlerde bırakmağı tercih et- mücehhez ~.000 er tonluk yepyeni ıki tık. 
'ttlas::dan sonra mevcud Alm~n donan - saftı har.b zırhlısmd11n (Gerıeisenan ve Dün de bazı müessese ve ticarethane
'~rt 1• da Skajcrak deniz muharebesinde Sdıamh<>rsttan) yalnı~ bir tane sağlam !erden tilp ve ambalajlı kAğıcllar içinde 
llr b h .. 31 Mart 1916 Skajerak deniz mu- kalmış veya hiç kalmamıştır. bir hayli sahte aspirin müsadel'E edilmi~. 
~ 6 ~~· oturmaktan ise dövüşmek, amr b) 10.000 M' tonluk Üfi ceb zırhlısından tahlil için adlt tıb '~ gümrük kimyaha· 
4te llı~uı olursa olsun yalnız döviljmck. yaln.ı• ibir tanesi (Admfral Şer) batma- nelerine gönderilmiştir. 
lcQ' ~rıu ve kararından doğmll§tur. Çiln- mıştır. Emniyet Mfidürlüğü, c:filn de bazı kim-
QaY'ıs hnanıar bu muharebeyi hem gemi c) Batan BHiherln eft. olup sekh tane selerl isticvab etmiştir. 
~ it'ı, heın ton ve hem de büyük top ça- 20.3 santimetrelik ve 12 aded 10,5 luk İmalAthanenln Ç'>k kısa bir .zamanda 
\t~ ıblllilc İngilizlerinkine nazaran a~ağı topla milcehhez 10.000 tonluk Admiral ı:.abıta tarafından meydana çıkarılacağı 

ıa~ ıf kuvvetlerle yapmaktan kendi - Hipperşayd. Banal edilmiJ ise ağır kru- kuvvetle tahmin olunmaktadıı. 

o·:uyucularıma 

levablarım 
Ankarada oturan Bay cŞ. B., diyor 

ki: 
- cBir buçulc senedenberi bir genç 

kadınla sevi.şmekteyim. Fakat evlidir. 
bir de çocuğu var. Şahsan bu aile yu
vasını yıkmak anu.sunda değilim. Fa· 
kat kadın beni, benim onu sevdi~im
den fazla seviyor, ınfinasebetlmfzin 

devam et:m.eaini istiyor.• 
Kendi hesabıma manasız bir mek

tub diyeceğim, hem de birçok sebel>
lerle. 

Bir defa bu mektubu yazan delikan
lı bir evi tutuşturduktan sonra sön
dürmeyi düfilnen bJ:r kundakçı vazi
yetindedir. Sonn da iyi kötü bir ser
güzeşt yaşadıktau .sonra bir başkasına 
geçmek il.zere hesabi tasfiye etmek ar· 
%Usuna düşmüf gibi görünmektedir. 
En nihayet istemiyeıı erkeği zorla bağ
lıyacak kadın kuvvetinin rnevcud oln
ımyacağını unııtmu~r. dedim ya, Bay 
Ş. B. beni mazur gömın, manam biıı 
mcktub yazmıştır. 

* Mn.zi diri~. 
Ankarada bedbaht :tıs c.l\., A.t ben-

den mektubunun aynen dcrccdilmesio 
ni istiyor. Mazur görsün. ne zamaıı 

böyle bir rica karşısında kalsam seb& 

bini düşünür, buJama:zsam ricayı ye 

rine getirmekte kendimi mazur görfi. 

riim. Bu mukaddemeden sonra bed· 
baht kıza bir nasiha~ vereyim: 

- Aşk tek bir mevsimin çiçeğidir 

Bu mevsim bazan çok kısa, bazan dı 
çok uzun sürer, fakat bir defa gcçtı 

mi bir daha geri gelmesinin !mkanı 

yoktur. o. arhık ölmüştür, yeni bir çfo 

çeğe bakmalı. 

Bayan cA. A.> hakikati kız karde 

şine olduğu gibi anlatmalı, daha evv~ 
de iki kız kardeşten ikisini de sıra ile 

sevmeye kalkışan erkeğin hakikatte 
sevilecek erkek olmadığını anlamalı· 

dır. 

* Eski.şehirden Bay cA B.t ye: 
- Anlattığınıza bakılırsa bu kız ni-

şanlanıp ayrılmayı bir eğlence, kim 

bfllr belki de tıcaret haline getirmiş 

olacak. Kendi hallnii terkedinlz. 
TEYZE 



1 Sayfa SON POSTA 

• 
Bugünkü Isveç ve Norveçin 
iktısadi, ticari vazif etlerine 

kısa bir bakış 
Suçlu iddiayı redle, kadının bin tane belalısı olduğu~ O 

ve bu işi onlardan birinin yapmış olacağını söyledi h Y 
al 

Birkaç gün evvel Lnlel:de aokak orta- ortakları kardeşi Hasan ve babası 
ımda sevgilisinin yüıünü jiletle ağır su- kahyanın duruşmalarına, ı nci Ağır~ 
rette yaralıyan bir genç dün adliyeye ve- da dün de devam edilmiştir. 

rilmiştir. Mahkeme geçen celsede gördüğü 
Suçlu hakkındaki iddiaya nazaran, zum üzerine, tahkikatın tevsiinc ıcıı 

vak'a şöyle cereyım etmiştir: . 1 vermişti. Bu maksadln Öcünlii lt 
Tacettin bir müddettenberi Saadet 1s- muhtarı Nuri mahkemec:? şahid ol~ 

minde b:r ltadınla sevişmektedir. Fakat, ı dinlenmiş ve şu i?.ahatı vermiştir: . 

Saadet son zamanlarda başkalarile tle ı - Köylüler arasındakı bu arazi ı 
• gezip tozmağa baslamış, bu hnl genç ada- laflarını hal jçın, uzun uza hya tet~ 

~ın ~ikkatini celbetmiştir. Nih~yet bir 1 yaptırmıştık. Bu tetkikier sonunda Al 
Kaç gun evvel Saa<let arkadnşlarıle bcra- Hüseyin knhyalar;ı 20 dönüm nrazi ı 

. . . N~Tveçten iki manzara: Solda Oslo, sağda Kn.<ıtiyansutıd 1 ber Laleliden geçerken, Tacettinle karşı- rılmıştı. Alt tarafı 'da burada iskftn 

. Norveç tam ınana~ıl~ bır ~emz ulke - Bu yüksek balıkçılık için en yeni fenni olan İsveçin sınai vaziyeti hakkında ma- }aşmıştır. Sevgilisinin yeni vaziyetir.i miş olan öteki köylülerr. verilmişti. Sil 
sıdır. ~~ur ve tanhı Ska~erak boğazı tesisata malik oüylik gemiler kullanıl -ı lfunat ~ermeği faydalı bulduk. haz.medemiyen genç ceoinden çıkardığı ıu1ar muhtelif kereler. tetkikatı ya 
medhalının ılk kısmını teşkıl eden Lm- maktadır. Bu gemiler bilhassa balina ba- İsveçın en eski, ayni zamanda en mü- bir jilet ile üzerıne hücu metmiştir. Sna- ld'I 
d.esne&> burnundan Nord burnu ve Fın - lığı avlamaktadırlar. Balina balığı avlı-' him servet memoaı demir memb:'-llarıdır. ehlivukufa itiraz etm·şlerdi. fü 

1 

l d h d d 
det, yüzünden ağır surette yaralanmı.ş. b 1 d 

an ıya u u una kadar uzanan Norveç yan bu büyük gemiler mahallinde bu Filvaki İsveç demir madeni bakımın- un ar ır. 
h ·ıı · bi l üstelik te yüzü güzelliğinden bir hayli ş sa ı erı n erce ve binlerce fiyorlar ile balıklan işlemekt~lirler. Balina bllık - dan çok zengindir. İıt;veçin demir maden- Mahkeme, son safhaya varan da\f 

~·crçcvelenmıştir. Bu fi) orların karşısın- larından elde edilen yağlı maddeler Nor- 1 lerinin kalitesi çok yüksektir. Bu zen~ın kaybetmek tehlıkesin? maruz kalmıştır. daha bazı cihetlerm tetkiki için, duf1' 
dn d'a her cesamı:tte sayısız adalar ıne·ı - veç ihracatının başında yer tutmakta • demir .madenleri şımalde Norveçin Nar- Dün müddeiumumiliğe teslim edilen mayı talik etmiştir. 
cuddur. Bu suretle N:>rveç sahillerı dun- dır. vick limanı mıntnkasında; şarkta Skel- Tacettin, Sultanahmed 1 nci sulh ceza 
yanın en manialı ısahillPrınden blııdir. Bu ihracatın hemen hemen nısfı İngil- leıf'tede; cenubda Bergslagende bulun- hakiminin huzuruna çıkarılmış, hakim 

Cenub mıntaknsı hariç o'mak üzere, e- tereye yapılmaktadır. Yüzde on beş ka- maktadır. tarafından yapılan isticvabında şunları 

Darbhaneden pul çalan 
bir amele t~vkif edildi 

ı;;ascn Norve~~n a~azi~~ de hep ciağhktır. darı da Fransayadır. Demir madenlerinden başka bakır v~ 6Öylemiştir: 
Yollar nad rdir hıç voı okt d k d B N k B k t' ' S d t· "l tl yarala Darphanede meydancılık yapan 

' • J y . ur eme a- u suretle orveç i tısadiyatı doğru- çinko madenleri de mebzuldür. Kurşun - en, a ıyPn an e.ı Jı e e - . . . 1 b" 
ha doğru olur No .. v t b h ld d İ 1 d ğ . 1 . İdd ' 1 d B" 1 b'r ısmınde bır ame.e, 41 lira kıymetinde . • cç e ır ma a en an doğruya ngiı~rc ve F'ransaya bağ.ı madenleri bakır demir ve çinko kadar mış e ı un. ıası ya an ır. oy e ! • 
d'i b. h iJ · · k · 1 ' . 1 sılmış pul çalmış, bilahare işin a•>la 

ger ır rna a . e gıtrr.eK içın en estır- bulunmaktadır. zengin değildir. Fttkat İsveç kurşun ma- vak'adan da, mahlmatım yok. Vakıa o masile, yakalannrak, adliyeye verılınlf 
me yol hep denız _ yoludur. Halbuki komşLL--=u İsveç, Baltık deni - denlerinde ekseriya altın ve etımüş bu- gu.··n sokakta .ke •• ndisinc ras1adım, gôrü.ş-11 tir. 

Esasen Non·eçın d.ğcr memleketlerle zinde mahpus bir ,·aziyette bulunduğun- Iunmaktadır. Bu madenlcrı'n tarı·hte bı~- k b ı 1 1 t ı h d • tü ; am."'11.a, 1 anare ayrı ıp, yo uma gı -, Su,.lu, dün Sultanahmed 1 nci sulh et 
muvasa. ası ep emz yolu ile temin cdi~- dan dolayı bu denizı çevreleyen Alman - ı yük rolleri vardır. B ); i.! 
mektedır. Tab.atın .kendısıne bahşeyJemış ya, Sovyet Rusya. Finlandiya, Litvanya, Gu t V i t'kl'l h b 

1 
. tim. Hem, onun bin tane belii.lısı v<ır. e- za hakimliğine sevkedilerek· yapılan 

olduğu bu mecouriyetı karşılamak için Estonyaya bağlı bulunmaktadır Norv~ç . "' a~r asSa,l s 1 da 1m~ adre e ekr.- lfisını. kim bilir hangi belfılıdan buldu? ticvabında, vak'ayı külliyen red:ietrıı.lf 
N . . . · nın masra mı a a ma en erın en çı a- ·k .. k b h.d. · t' 

orveç tıcaretı bahrıyesıne son derecedP. bu yüzden hayatını denız ticaretine med-ı 1 _ .. .
1 

t . · 
1 

. .d . Ha ·im, sorguyu mutea ı a ıseyı ıs- ır. 
bir chemıruyet vermiştir. 1 yundur. n an gumuş 1 e emın ey emı~ .1 ı · · rarla reddetmesine rağmen, Taccttinin Bununla beraber hakim suçlunun te"° 

Kuçük b r memJeke~ olmakla beraber K . 11· b. · . r·ı l.k b _ Kral Gustave Adolphc harhı FaJunda- tevkifine karar vermictir. kifine karar vermictir. u ... ve ı ır tıcaıct ı .osunn ma ı u k' b k d · .1 t · 1 · t' :r :r 
bugün Non•eç ticaretı bahriye. i dtinJ a lunan Norveç. bu ticar<'t filosunu icabın- ı a ır ma enı 1 

: em:n e~. e~ış ı. · T 1 d · ı 
tıcareti bahrıye. i sırasıııdıı uçüncü de - da koruyabilecek olnn bir h:ırb filosunun !sveçte fazla m•ktsrca kukurt te bu- ar a yüzün en ! Ş ıenen Po/i.tıle: 

. . l l k' d ' B . . ' k lunmaktadır C
0 

ayet'ın muhakem8S 0

IR l receyı ışga ey eınC' .e ır ırıncı ve ı · ın sa"ibi olabilecek ka lar ne zengindir, ne · Ll " 
cı dereceyi ışgal edenler sırasilc İngilte- <le nüfusu dolnyısiIP buna muktedırdir. Madenlerden ihraç edilen cevherlerin devam edildi Diva yolunda bir ev d en 
re ve Amerikadır. Norveç harb fılosu bugün ancak kırk. el11 senel1k yekünu dokuz mi'yon tondur. k yangın ç · ı 

En son .) apılan istq tistık'cre gore N"r- yaıo:larında dört zırhl• sahil gemisinden, Maden ihracı en modern usuller He ya- Çatalcanın Öcünhi köyft civarında Kı- Dlvanyolunda Eınlncye aid 114 sayıU ef j rtlitb 
veç ticaret gemilerinin umum to'liliıto- üç dört modern torpidodan, on kadar es- pılmaktadır. zılcabayır mevkiindc paylaşılamıyan bir d d " n 10 çrltmışsa da itfalyen\n "' d\ı. 
su 4.500,000 dı. Bunun ikı buçuk milyon- ki torpidodan, dokuz tahtelhahirden iba-1 Elektrik ile miitehaı:;..--ik bir §mendi- arazi meselesindeı1 dolayı çıkan bir kav- ı ::de u;ü~~h':uesae büyümeden sönı:!urt11 tf 
dan fazlası motörlü gem lerden mürek - rettir. fer ihrça edilen madenleri Narvick veya gada tüfekle beş köyluyii öldüren ve iki müştiır. Yangının .sebebi zabıtaca nra~tıt".; ~ 
kebdi. . 1 1938 ~nesi içinde Norveç gem'"leri Lulea

1 

li.manları.na taşımaktadır. I kişiyi yaralıyan Hüseyin kfthya ile su lmı.ktadır. ~ ~t 
Bu rakamlar valnız 100 tondan fazla vasıtasile hariç mPml<'ketlere yapılmı' Ge elım fabnkalara: muazzam ormanlarıdır. hi mühim bir mevki işgal eylemektedit ~! it 

olan gemilere aid<lir. olan ihracat 230.544.000 tona bn'i~ ol - İsveç en son sistem muazzam çelik Dinamitin mucidi mechur Alfrcd :rlO' 'il. 
Bunlardnn başkff Norveç sayı,amıya - fabriknlar na ı · kt' B f b ı 1 İS\•eç orman!arından, kereste. kağıd, :r 

muştur. 1 1 ma 1 ır. u a rıi<.'i arın bel 15,·eçliydi. Infıliık maddeleri ticarel 
cak kadar çok ve her çapta balıkçı g~- Bu rakam yalnız demir, diikme. celik, başlıca hususiyetıerı ocakları eiektrık HJ? selüloz temin eylemektedir. lsveçin nıs -
milerine mnliktir. h d od ·1 k l d fından fazlası orman ile kaplanmıştır. İsveçe bir hayli para getirmektedir. 

niJ.-Pl, alominyom gıbi maddelerr. aiddir. 1 ya u un ı e ya ı ması ır. Bu ~ayPdc Bütün bun,ardan başka tsveçte ;rncfl' 
Norveç sahill.?ri dünvanın en zeng•n Bu harb'n bidavetirıdrnb<?ri Norv"ç u-

1 
ç.elik1erde vesair maddelerde ~azler. pis- Odun iljliyen fabrikaların haddi hesa-

balıkçılık membc.ıdır. Norveç balıkı;ıla - caret filosu bir ha ·!i zayiat vermiştir.

1 
lıklcr bulunmamaktadır. bı yoktur... sucat sanayii çok ileridedir. 

rı da dünya~.ı~ en cesur bnhk~ılar~ hr. Resmen te~it edilrric: olan bu zay;at mik 1sve~in zeng~nliğı yalnız. demir ma- isveçte bir endüstri daha vardır ki o Cam, porselen, kauçuk ta m;.ihım yet' 
Hemen but un Nornç lımanlarında tarı gemi itibarile 52 tonilat.:> itıbarile ele 1 denlerı ve fabrıka l arı. de mır ~anayii d~- da dünyada ernsalc;iz, rakib~-ızdir. Bu • kib ler tutmaktadırlar. ı}1 

balık fabrikaları mcvcuddur. Balıkçıla -, 125,ooo dir. ğildir. I . .. . . . İsveçin konserve fabrikaları da çoıct s 
rm tuttukları balıklar bu fabrikalard:ı 1 İsveçtc mebzul miktarda f!ranit, mer- rıh endustrısıdır. . . ve iyi piyasalara maliktirler. Çok teJll

1 

~lenmekte ve dünyanın her bir tarafına 1 sveç mer vardır. Çiment:>, çok savğlam tuğla- Yönköpin~d~ le44 d~ t~~ı~. cdı l~ı~n o~ ve birinci sınıf malla: çıkaran konser"' 
yayılmaktadır. Norveçte bir de ·üksek Danimarkanın ı~tıliı~ından ve Nor - Jar. ateş tuğlaları yapılmaktadır. İsveç lan İsveç kıbnt sanayıı b~tun du ) Y fabrikalarının mamulat1arı her taraftl 
deniz balıkçılığı vardır. Yük.sek deniz ba- veçin isti1a tcşcbbüstinden sonra büttiıı çimentosu ve hususile tuğlaları büyük yayılmıştır. Her tarafla alaka!:iı mevcud- bilhassa Amerikada büyük bir rağbet 1

1' 
lıkçılığı. Şimal dPnizler;nin ~n yukan gözler bugün İsvcçe dikllmişt:r. bir rağbete maliktirler. ı dur. karşılanmaktadır. 
kı.,m1arnda yapılan balıkkçılığa derler ... 1 Şimal memleketleri içinde en zengin ı İsveçin servet membalarından biri de İsveçin infilak maddeleri sanayii da- O. Tuğru!,,.; 

Zavallı yavrucak, bir d:ıha ka- •Son Potıtn,.nın ~debi tefrikası: 28 maktadır; ispatı dn, hala oralara ~idi~' 
fese düşünce knlaı orada; halbuki tek- insan bu kndar kedcrlı olursa kahve>" 
rar oraya gitmemiş olsa idi. şimdi burada • gitmez! 

bulunacaktı . İşte bu, en hazin tarafı.. R Q 1/ A 1 N A N M A y A N -Belki onun da bir düşüncesi ,·ar. ı 
bunu düşünmek .. öyle hareket etmese ıdık y n -Aman kuzum! siz de hep onu mazll 
§imdi ne iyi olacaktı!.. Öyle dcği' mi haı görüyorsunuz. 'f 

Bilc;eniz, ne vicdan azabı içindeyını! l A o A M TER C O M E E D E N : Kı~a bir lahzadan sonra, J ak. mtıJl1 
- Ah Pupet! inanın bnna, bu azabı çe- H A L l T ı:: A H R '\ O z AN S Q y il ve vakur bir tavll'la: 

ken yalnız sız değiJsiniz! 1 - P upet, decli. şimdi size belki ho1 • 
O! şüphesiz ... BöylP. olmaması ~izin Yazan: Jorj Delaki ret edeceğiniz bit şey söyliyeceğim. ~J • 

için de daha iyl id:. On:.ı tımımış olmıya- Şimdiki halde kederimiz müşterek. Fa-., - Fakat. .. - Zahmete değmez: benim dönilş bi- lah biliyor ki, ben de, uzun müddet, pet' 
caktınız, ve şimdi burada, tra~ bıçakla - l · s · · ı t t' kat siı n kederiniz benimkinden dai·,a ça- - O ! hayır. rıca ederim! bütün bun- etım var. onra oı e yanar. rof hakkında sizin besliyebilece~iniı <• 
rını satarken .sokakta rastlamış olı.;anız buk geçer. O halde? l lan geçelim artık... - O halde oruvıır, Pupet. d.., 
yüzüne bile baknııyucağınız hır ıaval!ı recede fena bir hüküm beslemiş. on 
mahalle kızının kArşısnda böyle kendi _ Küçük kahveden çıktılar ve birkaç a· - Pek i, Pupet ... Yalnız isterseniz biı - Orovvar, Mösyö J ak ..• Bonşans ... nefret etmiştim. Çünkıi onun birç•>k vt' 

dım ötede bir metronun ağzın::la durdu - şey yapalım? K üçük muhibbemiz.in her Ha, sizi tem,n ederim, baron ceııablan· 
1 

tt'ğl . . ...... ~f 
n izi yeyip bitinnıyecektinız. Hayat, ne sile'erle nasıl hare tct e ı nı gorw 
acayı b, değil mi? lar. sene defninin yıldönümünde burada bu-ın~ da bu kadar şans diledı~im ~o~. Çün: ık d' .. d . b' . ar 019• 

Jak, açık kalble, bir erkeğinki gibi 
0 

• - Pekala. Pupet, sizin istediğinizi ya - l uşalım. Birlikte gider, kabrini ziyaret e-
1 
kü kederden çatlam8:c;ını ıstedığım hırı ve en ısını aımn ır nevı cannv J' 

n un elini sıkarak: pacağım. Yalnız ban:ı söz verin bakay:m, deriz: arkadaşça biraz gevezelik edt>dz,lvarsa odur . . . Maamaf;h gene fena kalbJı rak telakki etmiştim. Nihayet. bu son ı 1 
_ Pupet, siz merd . ç:k merd bir kız _ ne zaman bir şeye iiıtıyacınız olursa. bE>n- olmaz mı? değilimdir. · manlarda onda bir değişıklık hasıl oıdı~ 

ıınız. den başkasına müracaat etmiyeccğinıze... _ Bak, buna hayır diyemem. İyi bir - Kim b ilir bu acayib adamın ka.bin- Ooo! belli belirsit bir değışiklik ... vaJ<ı 
Dedi Evet, biliyorum kı izzeti nefsiniz var ve r·k· b . .. k. k d de ne var, bilinmez ki, iyi kalbli Pupe - bundan kurtulma~rn çaba'adı~ı hissedi · 

. ı ır u. Bnkalım ılk once ım ter e e - ı· H . be d ·· l 'k k b •· bıl 
Pupet aynğa kalı.-tı. Rozelin'den de hiç bir şey kabul etmek k' ım. nnı n e guç :.ı çe ıyorum, µ B t ı. • ki " ce ! liyor. fakat nafile! "" ar ı~ onaa _ o halde. artık vedalasal:m değil mi, istemcmiştiniz. Maan~afıh, hani kabul et- · H 1 b kalbin içini görebilmekte. nsanı öyle fa- ·plıe . 1 - e e akın! t k ' s h r 1 k d b ı d(!ğişikliğin pek d~rın olduğuna su 

Mösyö Jak? Siz de merd bir çocuksunuz, "e.ydiniz onun çok hoşuı.ıı:ı gidece.kti. Ken- §ır ıcı ı.. . ız onun a ınc e e ~r u - lı.lt" 
d h l ğı d d t fid t - Neyse, artık oruvar d~yelım. -.l • ıu·· y .. 5 .. Muht"'m"'l etmeğe başladım. Hani ak:-i vuku bu , 

buna şüphem yok. Faka~ -=u v:ır ki, ayni 1 ra at ı n an bıra.1. sızı e mus e <.> - mın.ıı nızı roy o •. unu..... "' .. -
" - Evet. oruvar; bu, adiyö demekten .:ıc v beıı.· .... t k b b. · h · k ı ır. fakat göret;ekS1 

muh tten değilız ... Mademki aı tık orta-ı mesi~i ne ~adar bter?ı! Hal~u~i si~i~ ~~- uır. e ~ı ue e aşına, ızım epı - sa hayrette a acao;ım. t· 
da küçük kız yok bız;m de birbirimizle ha guzel bır yere yerıeşmek ıçın kuçucUK daha iyi. mizden z.iyade keder çekiyordur. Hem de niz ki bu adam, günün bırindı?, harikUl 
işimiz kalmadı. Sız hiç bir zaman ban-ı odanızı bile bırakmak istemeyişınizi dü- - Hem sonra tr~' bıçakl~nna ihtiya - :fena keder, esefler. vicdan azablarila de bir iş yaparak hepimizı şaşırtııcnı-tıt• 

htaç Oırnıyaoak Ö l lşu··nu"vorum da cınız olursa. tereddüd etmeyın olm11z mı? dolu . .. 1 . n 11111' 
mu sınız... y e sanırım ~ · · · · · Eminim ki o zaman cum emız, onu 
k i, bu, daha iyi böyle.. Yoksa, neler de-1 _ Görüyorsunuz ya, ne kadar haklı imi- Daima Arnsterdam sokağının ve SaJnt- - Siz öyle mi sanıyorsunuz? Bılakıs d.. .. 1 . bır'' 

kındaki bütün fena uşunce erımııı 
rnezlerdi ha! .Bonjur ... nasıl, d z ml!i - şim! Yoksa yem yerleştığim odada şim - Lazare garının köşesinde. <>· §imdi gene hıç bjr ıey olmamış gibi 
n iz? • İyisiniz inşııl'ah - nerelerde~iniz \d'i halim nice olurdu. sadece kirasını o - - P ekAlA! Şimdi size refakat et"llemi keyif çatmaktadır. Rozelin'in. eski so • kacağız. hem teessüflP. .. . (Arkası var) 
canım?• Değer mi bu sözleri ~öyletmelt! demek için bile.. . istemiyor musunuz? kak ar'kada,ları da ona gene çıçekler sat-

• 



' ~lln ekseriyetle Beşiktaşın hakimiyeti altında geçti~i 
•ide Macarlar galibiyet gol~erini soll dakikada yaptılar 
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r- Yabancı Gazetelerde Göze --, 
L. Çarpan· Fikir Ve Mutalealar _ı 

Şimdi ne olacak ? 
;,:··············································· Y A Z A N ••........••.•.•...•.•••••.•••.•..•........•••• 
: DUFF COOPER . Hükumetin harici aiyaaetini beienmecliği ıçın 1938 deki Münih 
anlaımaaından aonrq kabineden çekilmif olan ıabık lngiliz 

Bandırmada ıkamet etmekte olan pro- : bahriye na2ırı 
feay<>nel pehlivan1arımızdaıı Kara Ali, ··~~~~ .. ~·;·;;iAd·~·-;~~~·k~İ~;~··ı,;":""''''''"""""""""""""""""""""""""""" ................. . 
dün gazetemize bır telgraf gönderdi. Tel- taraf memleketler, hAla bir ders almak 
gratı buraya aynen yazıyorum: ihtiyacında iseler, Danimarka ve Nor -

cCek Şerinin Tekirdağlı ile güresmek veçin görduğü muamele. Wi derecede 
üzere yakında İııtanbula geleceğini ~a:ıe- vazih bir ders teşkil edebilir. 
telerde okudum. Şeri ile evvelft benim Bereket versin ki, bu sırada Balkan 
güreşmek hakkımdır. Hürmetler.> memleketlerindeki ve Türkiyedeki elçi-

Kara Ali lerimiz, müzakere için Londrada bulunu-
Okuyuculanmız hatırlarlar; bundan yorlar. Zira Avrupanın cenubu şarkisin

iki sene evvel, BPlediyenin tertib ettıği de, yalnız hücun1H karşı koymağı değil 
fetsival dolayısile profesyonel dünya ser- ayni zamanda - bıından sonra artık Av· 
be.st güreş şampiyonlarından Cek Şeri rupanın sulhüne bir tehdid teşkil ede -
İatanbula geldi. Lehinde bir sürü gürül- memesi için - Alınan askeri kuvvetlerini 
tülü neşriyat yapıldı. HattA, cİstanhula kat'i mağlUbiyete uğratmakta ittifak 
güreş yapmaya gelmedi, maksadı seya- devletlerine yardım etmeği taahhüd ede
hattir> denildi. Fakat bir müddet sonra rek sağlam bir blok kurmakta gecık.me
anlaşıldı ki Cek Şeri buraya Türk pehli- meliyiz. 
vanlarile güreşmek üzere gelmiştir, daha Alman ajanlan, mütemadiyen vid _ 
doğrusu getirtilmiştir. lerde bulunmak, teklifler yapmak sure -

Dünyanın sayılı güreşçilerinden birisi tile Balkanlarda harıl harıl çalışıyorlar. 
olan bu adamın karşısına rakib olarak Fakat o memleketler ricalinin ufacık bir Duff Cooper 
Tekirdağlı Hüseyinin çıkarılması karar- §'ilpheleri varsa blle, ıimdi kat'iyen bil- bunlar Amerikadan en ziyade ıtıtıar ve 
la~tırıldl. Fakat 'l'ek;rdağlı bu karara ~ olmalan Iazınıdır ki, kendileri için hilrmet gören vatPndaşhtrdır. Yalnız bu 

B~ılar Macarlara i~k goıleriin yaparlarkeıı itiraz etti: 
~ . . istikbalde iki ıık mevzuubahistir: Ya, Al- l!damlarm ana vatanlarına yapılan teca· 

~c~cetlann Klşpeft takımı dün Ü -ı Bu müddetten sonra mühim gol va- •!<imanım yok> dedı, c Verılen pnra az> manya idaresindP. bir esaret, yahud itti- vüz karşısında yürekleri par!;alanmakla 
buı ınaçım ~im staıthnda İstan - 7.iyetine giremiyen iki takımın ilk dev- dedı .~e d~ha bunlara benzer birçok şey- !ak devletlerile teşriki mesai ederek hür- kalmıyacak, ayni zamanda herhnngi bir 

b_48.tnp!Yonu Be4fktaşla oynıadı. redeki oyunu 2- f Beşiktaşın lehinde ler "?yl~ı: . . .. riyet! Amerikalı, Alınanyanın bil tün dünyay:ı 
~Sfkta Hüseyının bu ıtırazlarını gureş me- . . . , t t k k ' h . t:f 1_ • f tıkımı, Fenerbahçenin es - bitti. • . . Bır Romanyalı, bır Yugoslav. bır Bul- zap e me te ı ırsına bır hudud olrnndı· 

'• l\al~c·..ı H'ü raklıları ibıraz garıb buldular, hattA ken· h d b' y 1 Ç kl L hl "'ı kanaatı'ne varacakt 
"l~ht ı..u ·· samettin. Harbiyeden İkinci devre ıbaclarken İbrahim ve . . . gar, ya u ır unan ı; e ere, e ere ., ır. er + " dıs:lnı korkaklıkla ıthıını edenler bile ol- D • k 1 1 .. t 'ld'-'' d d 
tar .. enı ve L<rtikJ.Al Llsesinden Pa - Ha\'O'ti çıktJ . . verlerine Faruk ile Hü _ . ve anımar a ı ara gos erı ı6ın en a - * gunü ,. du. Bu arada Kara Alı meydana çıkarak: h. . . b" 1 .. k1 • • Al 
'l' ... 1kla rene~ oynıyan sol iç sev.•in ."irdi. Daha ı'lk dakikalarda Be - c k ş · il b tut k · ı· a ıyı ır muame e gorece .erını man- Almanyanın Danimarka N ..... "' · c- e en f' en uşma ıs ıyo-

1 
.. . . . , .. . ve orveçe 

ti 1-dt. takviyeli bir ıtekflde oyuna baş şikta~ kalesi önünde dolaşan Macarlar rum> dedi. ardan nası!. umıd .edebıl~rler. Boyl~ bır hücumunun, harb üzerindeki bir strate-

4 Al. . t 1 b' k b ı dild" b - feY tahayyul edebılmek ımkAnını gou - jik tesir hasıl edeceğmi sôylemek p k . 
jS lltd üncü daklkadn merkez mühacımleri- ının a e ı a u. e ı ve u meş bT la ? e er 
t ~"n 8Yelte btiy{\k bir h~kimiye.: e.1de nin cok güzel bir sütile beraberJiği tek bur pehlivanla, bızinı Kara Ali, seyre- ı ıyor r mı. . . ken bir tahmin olur Bununla beraber 

'1ı.~ Be.,fk:taş, yayaş yava., bu ustiln- rıır temin <'ttiler. Macarların bozuk o- denlere hakikaten heyecanlı dakikalar Bu cenubu şarkı blokunu teşkıl etm~k- , harb dumanı, maıı:;:arayı kapamağa, de . 
t. hır ~Ü ıkaybettifnden oyun müsavf vunu karı::ı~ında veniden ha.'kimiyeti geçirten .güzel bir güreş yaptılar. Fakat te. İng!ltere ve .P'ra~sa evvelA te~ebbuse vam et.se dahi, i"U ilk safhalarda bir ıki 

tı. Şekle g·~, B1 J·'L 1 .. d fi . • , yenL-mediler. geçmelı ve teklı{]erı onlar .ortaya koy.- umumt tahmin vnpılabilir. 
'tltahi ııuı.. r ara IJ\ so mu a elde eden Beşiktaş1ı1ar Macar kale~in- -:r- l d F ı ı ğ k k z .; 
•- :rntn tki mllht Mt d ğ Bu neticesiz gtlreşten sonra da Tekir· ma ı. ır. az a pazar ı .a va .ıt yo tur. ı- Danimarka ·ı j-ı.ıaJ etmek v , 
"'tafta m asın an ~a· de 2 dakikn k:-J:far süren ağır bir tı:\z- ra bırçok defalar gecıkre.i~ızdir. . .~ i'o • . c Norveçf 
~ n gol bile yapılacaktı. yil·.a rağmen bu fırsattan istifade ede- Bu küçük dev!etlarin ne ıstedıklerine ışgale teşeb~u~ etme~ suret:le, Almanya 

~·~'ia ısOren ıblr müşkülattan sonra medi1er. Ü\•un bu sekilde devam eder- dair sualler sormamalıyız. Ne yapmağa ha.rb. cephesını azamı surette genişlet • 
"'~~aş tekrar hAkimlyeti tesise mu - kP.n. Beşiktaş müdafaasının hücıım hat hazır oldukıarına, yahud olmadıklarına mıştır. Bunun manası, kendisinin daha 
~ oldu. Soldan yapıfan bir hü - tını li\yıkile besliyememesi Macnr ta _ dair izahat da istememe!iyiz. çok tehlikeye maruz bulunması demek . 
ll'ı\i.h· a Şeretın lüzumsuz bir tereddüdü kımının a·~r basmasına sebeb oldu. Kendilerine hürriyet ve istiklAJlerınin tir. Çünkü düşmanlarına daha geniş biı 
~. 1?n 'ctr frrsatın kaçmasına sebeb ol- tehlikede olduğunu lAyıki]e gösterdikten mıntakadan hücum imkônı YCrmcktetlir 

l.f Macarların sı'kı tazviki karşısmda sonra istediklerimızi açıkça söylemeliyiz. Modern harbin esas prensiplerinric:ıı bi· 
tı .... •ca. rlann ıağd- yıpt.ı1·lan her hu" &a~iktnş ranJı bir müdafaa yapmak nıec Alm hl'k · · k ld k · · · ·t ' ri, düşmana hedef temininden rnümkiiıı 
,:'O{Q ctd ..... fi, burivetinde kaldı. Kaleci Hüsametti - an te 1 esını a mna ıçın, ıttı a;c 
\ıt.t dt bir tehlike t.eskil ediyordu sisteminde ne gihi rol almak arzusunda olduğu kadar kaçınmsktır. Alınan.va ka· 
'
11 ~· ~ • · nin de 1n1'id...ıı...a1 -Jeri Jcar~1sında Macar l ~ ~ ı:rn Höaamettin sağdan ya'}>ılan i- tl'ıı ~ "<' olduklarını kendilerinden ~rmalıyız. ra müdafaasının kU\·veti ve Baltık "le· 
dı. U\1v-etll htlcumu müşkülatla önle - takımı mm·nffak olmak için çok t<ay - Eğer on,ardan herhangi biriıi tered - nizine girmek imkansızlığı dolayısiJe, it· 

ret ~arfe.ti. Beşikta müdafaasm:n ka- düd eseri gösterecek olursn, bu gıbi te- . tifak devletlerinin bugün~ kadar karşı 
rıe!~ inci -dakikada sol açığın güzel bir leyi çok boş hıraktıih hir anda sa~ açık reddüdlerin derhal bertaraf edileb!lece •

1
. ıaştığı müşkülat, hücuma milsaid nok · 

tfitıe ~an istifade eden sol iç sıkı bir kuvvetli bir sütle 38 inci dc.f.{ikadA Ma- ğini temin edecek faaliyet göstermliyiz. talar bulamamasıydı. 
~a'J.e .1lk golü yaptı. Kolaylıkla Macnr carların iiçüncii ve galibiyet .-avı:>ını 1 

HolAnda ve BelçJka nezdinde de aynJ 

1 

Almanyanın dcrnmmaca zayıf oluşu na-
~llla~111e inen Beşiktaş hücum hattı ya- vaptı. Ayni vazıiyette kaleyi bos bulan Kara Ali Cek Şm tedbirleri almalıyız. Bu memleketlerin zan dikkate alınır:.a. lngiliz ve Fransız hü 
ttıh..ı 1~ fırsatlardan acele bir o"un vü Macar merkez mi.ihacimi 40 ncı daki- hükfunetlerinin noktai nazarı ne olursa cumuna karşı sahil müdafaasına mecbuı 

-·~en istif d d i d .J • ı. ku dallı Hüseyin ortaya çıktı, c- Güreşe olsun, her iki taraf ahalisi de hfirriyete olmavısı, lehine bir \'aziyetti. 
~ 8 e e em yur u. kada 4 üncü golü ÇOI\ vvetli ve gü- hazırım> dedi. Bu sefer de Amerikalı ,J 

~ to Van, eden bu hocumlardan birin- 1.el bir sütle yaptı. pehlivan hastalandı. Doktorlar güreşme- bağlıdırlar. Şimdi Almanya. Norveçin uzun sahi • 
t11.. Plu bir c:-'-ı'lde ha-'- t d B .,.. ır 1 ı · kadros * lini alma"'a tecebbüs etmekle. bu istifa-"tt,,_1 ..,eı1. ı~e e en e - JvırK>ar arın ma um una mu - sine müsaade etmediler. o da çekilip 6 ~ 

lts~ ılar 26 ncı dakikada Şeref va~ı- kab:t Beşiktaş şu şekilde sahaya ç•k _ gitti. Dünya yüzüniln büyük bir parçaaı ü- deyi elinden kaçınyor. Almağa muvaf -
li• beraberliği temin ettiler. mı~tı: Şimdi Kara Alinin telgrafından anlı- ?:erinde son birkas: günün hAdiaeai derin fak olursa müdafaaya mecbur kal:ıcaktır. 

~ltiınf~tten hakimiyete ~eçen Be- Hüsamettin - Taci. İbr~him - Rifat. yoruz ki Merkerl Avrupada bulunan bu bir tesir hasıl etmiştir. Almanyanm son hareketinin şamil ol-
'ın Şerefle Tankın ~zel bir anlaş _ Muhterem. Feyzi - Hayatı. Hakkı. Şe- pehlivan fstanbula tekrar gf'lecekmiş. t- Amerika halkı, S()ll yedi ay zarfında duku bir diğer cephe d=ıha vardır: . Da -
' d~n sonra 33 t1ncil dakikada Ta- ref. Tcırık , E ret. . . şi~tiğfmize g~.re de 28 ~isanda. Tekird~ğlı I bir şaşkınlığa uğramı~ bulunuyordu. hiH cephe• adını verdiğimiz bu cephede 
>'el>t §Utile Mtinci ve gaUbiyet ıjolünü Hakem: Tcırık Özerenf!'ındı. Hilseylnle gureşt.'<'ekmış. Alı de, bııe. 1 Hararetle ve ust.ıı.Iıkla çalışan Alman müdafaa. diğer ccpheJcrden dah::ı az e -
~ Ömer Besim yukarıda gördüjtt1nüz telgrafı çekip hu propagandası, başlangıçt:ı ittifak devlet- mindir. Almanları sevmemekte olnn bin· 

Ankara .. 
S?ureş seçmeleri bitti bölgesi 

karara itiraz edivor, .Cek Şeri ile güreş- !eri gayesine karşı sezil•n .sempatiyi A- lerce Avusturyalı. Çek \'e Leh hnlkı. şim 
mek evvela benim hakkımdır. diyor. merikada azaltma~a muvaffak clmuştur. di de Danimarkalı ''e Norveçlilerin i:a -

Hakkını arıyan koca pehlivan h:ıkıka- Bunun bariz delilleri görülmektr.dir. vesile milyonlara balığ olmuş bulunu -
ten haklıdır. Mevcud şaşkınlık, her halde fskandi- yor. 

Çünkü, Ali, Cek Şı>ri denilen bu frenk 
pehlivanı Pe başpehlivanın güreş yl'lp
mak istemediği bir zamanda güreş ynp
mış. neticede de yenişememiştir. Elbette 

navyaya vaki olan hiicumdan sonra zan Böyle yükselE:n b ir nefret meddi, 'lnu 
olmuş bulunsa gerektir. Amerikada mil- iJham edenler için binneticc vahim ol
yonlarca İskandinavyalı insan V&r. Ve sa gerektir. 

ven~mf>k istemek ve yenişinciyc k:ıd3r Ankara sahasında antrenman yapmak almıştır. Ortada birine Iiği Aziziye kö -
da rakibini her bııldu~u yerde mindere fırsatını da hulmuş olacaklardır. yünden 1.sa. ikinoıli~i C':ınakçı köyünden 

dave etmek hakkı.dır. . . . . Kaıfileye Mehmed Leblebi riyaset et 
Sonra, Cek Şen mademkı ~öhretmı i- mekte olup Aiaettin ile 'bir masör de 

Osman kazanmış. birinci yirmi, ikinci on 
lira ikramiye almı.ştır. 

lPri sür.miyerek ise ba~pehlivandan baş- efekat etmektedir. 
lamamış. ondan bir evvı:-lki pehlivanla r 

Ayakta birinciliı?i Sülüklerli köyünden 
Galata araylılar şu kadro ile seya - Mehmed, ikinciliği lbPci!c köyünden Ha 

ırlireş tutmustur, 11 halıie onn yenmedr>n 
ba$Pf>hlivan ile ~iire~me~i bir hayli ga
rib olur. 

Bu lrlirf'si tertlh edenlPrin kimlPr ol
duğunu bilmivıırlı1: h:ıc:ı;ıır;rrıi? bir ~ey 
··.,-re~ Alinin haklı talebini kabul E•trn<>-
ıpr JA:ı:ım geld:i~idir. 11. B. 

ha tf" çıkmaktadırlar: run kazanmış. birinciye yirmi, ıkinciye 

Os~a~ - F~ruk. Ad~an - Mu.sa, En-/ on lira ikramiye \'Hilmiştir. Bundan b:ış-
v~.ı". Celal. E?.Iak:. Salım - . Sala~nttın; 1 ka pehlh·anlara derecelerine göre 
Sulevman; Gunduz; Budurı, Bulenrl. .1 . 

1 
d ~ 

1 
t 

C 
"
1 

B d .. s r· ı <ram.ye er. agıtı mış ır. 
emı . e ı.. ara ım ... 

Antal 11ada yagh gür$\s'er lta'.ya - Romanya milli maçı 
ıııı..... #ıtı\a 
~ ~~ ı1rıaau11> _ AnD.ra ~ıntaka ~\L sc kiloda: İh.c;an Erünsaı CAs. Fa GJ bl _ G. Sarav bu SAbo:th A'1~araya Antalya (Hususi) - Hasılatı ya.pılmak- italyooa yapılan ita~ya - Romanya 
~l4tır ~ leçımt Pazar günil rincl, Habib Duman CD.8 .) ikinci, Fe:Jl! Giir. h')reket ed;yQr t~ ola~1topçu al~yı kış~~sı me?faatıne .ter - 1 mill: tak1miarı maçını ltalyanlar 2 - 1 
it : · Alınan teknik n.etıic61.er şun - aoy r'l'lirk Maarif Qeıniyeti lisesi) ı.içüııcü. . tıb edı.en peh1ıvan gureşlerı çok alakalı kazanmıslaıdır. Rumenler birinci dev-

lıık ~llOda· n kUoda : Celll Atik CGü.> birinci Azız Milli küme deplasman maçlarını ve güzel olmuştur. Bu güreşlere m11htelif ed k~ .. 
1 1 

d . 
~cı "· · ~ -.,,_ <~-•- > .... , K ' <•~ F 0 > • ._._ 1 i i ' . . . . . r c ço rruze oynamış ar ve evreyı 
~ ·• "'lehzned ıc ......._...., .uwıı.u.por "" • ıptır .. n.">· a. · ııı.uıc, Dem r P~ <M.Fa. vapmak üzere Galatasaray takımı bu yerlerden yırrnı be§ pehlıvan ı~tırak et - . h. • . • • • 

~ı~lanıur <n oç <Al. ra.. 0.) Jklncl, Ha- 0.) üçuncü. . bah Ank~ırava hareket edecekt' miş bunıardan başta birinciliği Yüzlerli 1-0 galıb bıtırmı.şlerdır. !kıncı devrede 
~ ltuo41. .8.> lot\ncG. 79 k~loda: Vahid CeyifQ.kar (Alı. Fa. O.> b1 sa " • . ır. k' ' .. d M hl! ·k· T-'. ç evvela beraberliği temin eden i•nlvan-
\t; l'lılt 1~ Ahmed IJ&k (D.8.) biriocl, AU linci, Mahmud Aktıaf m.s.> ikinci, Met!~ Bu ıuretle maçtan bır kaç gi.in ev - öyun en.. usa pe v~n, ı ıncı ıısı ay- , . , _. . . ·' • ' 

<oa21 • 1'a. O.> itin.ol. Alılaiı Pehll (A.~ Fa. o.ı ü<:ünctl ae.,ım leÇmelerde:ı bir vel Ankara.da bulunacak olan Galata- kenarlı Suleyman pehlıvan kazanmışlar. ]ar. Pıola nın ayagıle de galıbıyete u-
ıı.e.t> Oç.anet. afr.a11 gösteriyor. ' earaylıl* istirahat imkA.inile birlikte birinci elli bef, ikınci yirmi lira ikramiye !aşmışlardır. 
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Norıeç harekatı 
etrafında dünya 

matbuatının tefsirleri 

Dağlık arazide bu:unan Alman 
kuvvetleri arasmda irlibal kesildi 

(Baştarafı il inci sayfada) (Ba tarafı ı inci sayfada} çok nğ'ır lbO_?l~ıılar 11tmıtla:rdır. Yall~~ 
rin müttefikleri maalese? çok geç yar- Alınan iistilflsının ilk günleri itral baları da ıbüyuk iltr ımuva.ttakfyetle ~ 

_ • . • mıştıı. İki çlddeW yn.ngın ~t.ır· dıma çağırdıklannı görmekle hayret e- Haakonu :ve Norveç hukumet.inı ele ge- İnglllz tayyareleri salimen usıerıne d61li 
diyoruz. çirmck üzere Nor:veç dahiline sokulan ıerdlr. 

Atlanta Constitution de :§Öyle ~ı:azıyor: Alman !kolu, Oslomın 100 lkilometre .:p- Harbin <bklayetınaenberl İngiliz taYY_. 
Müttefiklel-in Norveçte zaferi ıhtimal- malinde kfün Elv~rum şehrine taar:-uz nin bu hava üssfine karşı 7 kere hU~ 

bir ilti ki Hitleri. §imal hfıdiselerinin manasını teşebbüslerine hala, beyhude teşebbüs tikleri .kaydolunmnktndır. İngiliz ta il 
Alın il t . d ·zı ek Alma N kıt' , ıı.- - 1 · rl her "efıısmda Almnn bom.bardını• 

an mı e ın en gı em ve n etmektedir. OI"Vf'Ç _aı~ . :r.."'O,pnı en yaıelerlne ;ı,ıc hangariaca bombalar • 

__ 13aynn Julideye! - Müsaade ederseniz size 
_ Bayan Julide henüz eve dönme - suııl <laha sormak istiyorum. 

, dller. Pederleri burada. - Buyurun. ordusunwı maneviyatuu y.ükse!tmek için berhava ediyorlar ve Finlandiyalılar € 1- ;ve nııtralyoz atf'~i açarak bttnlan taıırl'l 
ile ne başka bir tarafa taan·uz etmcğe mecbur bi, kayaklı müfrezeler. Alman müfreze- mlşlcr veya hasara uğratmışlardır. 

kılacaktır. (A.A.) Ierlni tamamen kuşa.Uıktan sonra Jınha Aıımaıı teb~ 
__ Pckfila.. ikart1mı babasına götü - - Kızınız. öldürülen Seniha 

riln~z. "Zamandanberi tanışıyordu? 
Bir dakika sonra önde usak olduğu - A.Tkadaşlı'kları eSkidir. Tabm1nen 

halde v·Uimın koridorlarında ilt-rJeyen üç, üç 'buçuk senedir birbirlerini lanı
Haşmet, .açılan kapıdan lkütühhaneye yorlardı. 
girdi. Evvela gözü Hulkiye ilişti. Onu - Sılt sık gö~ürler miydi? 
evvelden de tanıyordu. Genç adamı - Evet! 
dikkatle süzdü. Sonra gazeteciyi gör - -Sıkı fıkı dosttular değil mi? 
dü. Y ılnıazı orada bulduğuna hic de - .Evet! 
memnun olmadı. Ha,.,-.;met. böı; le mü - - Siz kızınmn. bövle macer lnn 
him \'<?k

1
alara gazetecilerin burunla - dillere geçmiş bir artist1e mrkadaşlıiµ

rını t\kmalanru hiç istemezdi. O her m Los buluyor mu idiniz? 
şeyi lıallettikten sonra, gazeteci ere i- _ Tabii! Senihadan çok bahsedildi
zaha~ vermekten zevk duyardı. Fakat. öini ben de bilirim. Fakat kı"Zirnın da 
ne ç:ıre ki. açıkgöz Yılmaz her zııman gavct sağlam bir :karakter sahibi oldu
oldu • u gibi gene karşısında idi. Haş - qur.a da eminim. Ben açık fikir-11 bir a
met cnunla başa çıknmıyacağını anla - damım. San'ahru bütün Avrupamn 
mı t . İstemeye istemeye Yılmazı se - tRlrdir ettiği bu güzel raklrnse ile kızı
lAmlad•ktmı sonra Ataytl döndü: mı arkadaşlığında serbest brra1.."1ll1ş -

- Bu ziya-:retimi ic.a'b .ettiren i~ çok tım .. 

.Şim llde ve OC'l bela ediy-0rlar. Yağan şidaetlı kar. bazı yer- Ber~ 16 (A.A.J - Alınan oriJ): 
Nevyork, 16 (AA.) - Matbuat Nar- !erde 50 santimetre kalınlıktadır ıve m~ iba§kumandanlığı tebli,ğ ediyor: 

vikin istirdadı dıao~.ine büyük başlıklar törlü Alman !lruvvetlerln:n ner1cınesmc 15 N'ısanda Non,-eç sahilleri a~ 
tahsis etmekle beraber Norveçin cenu- mi.ni olmaktadır. • da Alman lıarb tan·areler.inin ~ 
bwı<ia işgal sahasını genişleten AJmaıı- Norveç :ltrr.alannın Kongsv:ingerôen nn ıuğr.ıyan bir !ngıllı knıvazöriint 
lar.dan da bahseylcmekteda- çekilmeleri üzerıne gerek iEkerumö.a. yük bombalar isabet etmi§tir. Gf!İ' 

Nevyork Times gazetesı ~·azıyor: gerek Hamarada pak yakında kat'i bir rahne açılmış olduğundan evveli f 
Müttefikler Almanların meydan oku- muharebeye intizar edilmel"tedir. yatm.ı_ş v.e :sonra yavaş yavaş batnııf 

nuı.sına .mukabele ettiler, Norveçlilere Son Non eç lat'alan. inik Afrr.an Bundan başka Sunterland tipinde 
emniyet ve ıİs\•eçlı1ere de cesaret -vereli- ktn"\ etler.inin bücumlanna şiddetle tayyare de tnhrib olunmuştur. 
Ier. Eğer İngilizler Norve~ kafi derece- mu'ka'\:emet gösterdikten sonra bu sa'- Diğer taraftan İlıgiliz distroyerJetl 
de .?ü.~.ük bir ordu gön~e~:rrıez:.se. A!man- balı Konı;r,svingeri ter'ketntişlerd:r. Nisan öğled:-11 sonr Nanrik limanı~ 
ya onunde yılmış ofan bütün küçük mem- 4 ·orveçliler, ce?he)-1 tetketmeden ne gelişi güzel ateş a.ÇmŞcmdır. f"'. 

lekcl.erde l."Urtuluş ümidleri ıen.nlana- ev1.;el. Glomma ıne'hr.i üzerindeki kXprii kuvvetli Alman müdaiaas:ına ibinaetl 
caktır. lerl ~tarak .şehri ikiye ayırmıslard!r. gilizler ne limana ınc de civa:r.a :fiıraÇ 

lngniz :ıva.ffakiyetleri Non~eÇli kumandan ile ~ 4 neierin, bir :reltetine teşebbüs etıneır.i§lerdir. .• 
Par.is, l6 ~A.A.) - Matbuat hüliısası: mllıe eşyasından başka bir şey oıı:: - bgiLz ıHa a Nezaretini teblii' 

İngili% .mu;vaffakii)eLlerıi birbirini takib yan eslti :imle arkasında ikaldıklan oy- Londra, 16 (A.A.) - Hava neıJf-
cdiyor. Evvvelki gün Narviktekı tcrpido- !eniyor. Şimdiye kadar Almanlnrm tebliği: 

şöyle ların imhası, dün Bsltık denizine ve İs- Glomma nehrinin iki sahilinden müte- Alınan başkumandanlığı tebliği 
kruıdinav boğaziaunn mayn dökülmesi addid defalar taarruz ettüderi Skame- aün, Stavenger tayyare istasyonu U 
idi. Bugün de Norveç .sahilinde muhtelif se imdi •p kadar henüz giremedikleri rinde yapılan lıarekfıt esnasında 

mülı·mdir. Ben Zincirlikuyu kıı.rekolo- Hasmet. defterini kaıparken 
na ~etişmek istedim amma. .geldiğim mr.ıldandı: 
zaman Fi?.i bulamadım. Kızınız nerede- _ Kınnız sayet eve dönerse 1~cndi-
dir? c;ini isticvab etmek mccburiyet!ndc -

- Ben de onu öğrenmek istiv111rurn. 
Ve babası olduitum için takdir edersi
niz ki büyük bir merak ,. endise için
devjm ... 

·Yılmaz. polis müfettişinin \·uzun~ 
tetklk ediyordu. Onun cehııe. ı.ndeki 
mlıniklerden. ta\'ır ve hareketlerinden 
vilHıyu. Julide alevhinde kat'i bir kn -
naatle r,eldiği belli oluyordu. 

Ata. sadre sifa vereoek bir oeJ.·a ~ a
labilmek ümidile biraz beklM'kten 
sonra tekrar SÖ7.e ba~ladı: 

- Polis müdüriyetinin kızımın kny
bolır.ası bfıdisesini nnsrl telakhi etti -
ğini ö·rE'nebilir miyim? Kenrl"sinı ca
bur.dx bula'biiecek rnhü? 

Ha..c;met, buna manidar bir cevab 
ve..:di: 

yim. 

- Savet dönerseden kasdiniz? 
- Döneceğinden şUphc1iyim .dt-- D -

"lUn icin (snvet) kelirnes"ni rovlerlim. 

- Acaba kız.ım öldürüldü mü il<'.r -
siniz? 

- Zannetmem. 
- Ah, insallah! Kızım bir kaz.ıya 

kurba. gitmedi:> e mutlaka eve döne -
cektir. 

- F.akat gece <>lduğunun far"landa 
mısınız? . 

.., 
- Ne o1ursa olsun onu bekliyece -
m. Si?.den de rica ederim lm:ımı bul-

m;ık içh '?le ~azımsa yapalım. 

-- Şimdilik yapacak bir şey yok -
•ur. Ben ef!er müsaade ederseniz açagı 
katta koridorda ken<iisini bekliycce -- Kı.zınız: bulacağımızdan hiç üp -

ihe ehn<'\'İniz. Y.arın memleketin her ta ğim. d bek! . ., 
~ Niı-in bura a enuyorsunuz ıraf>..na fotoğraflan gönderilece.."t. tı:?r .ı - - -r . ı..- l ne d-e 

kt j b - Ne sız raı.Ld!ts.ız o unu?.. rafta r.-ranacak ve bıılunacn ır. en 
d baska vasıtalara da müracaat ben' Ben yalnız oturmayı çok seve -e erse . . 

ed •. .rım. 

eccgız. F'-.,· • k-·-.:ı · tecr:ı· · 
K ,_ ı Size ölüncevE' ka - d.l'l.at sız lL.Uuuan ne ıs ıgını-

- ızımı 'Ull unur;. - . h~ı· b ·· lemedin"2: 
dar minnettar kalırım. .7.ı a a an.a. soy . 1 · -

J lid • i u·· zenn· de para - Kendısıne hır kaç sual soracagırn _ B~van u en n · • da 
d ., o ~a r. 

var mrv ı. b .. 
1 

· ·· ledikt 
_ Yan.nda faı1a ıpnra ta§ıma?d:. ır.a Haşmet. u soz erı soy en on-

kat. h"rkaç lira har.çlığı vaııchr t:BbJi ra üçünü ıde :S:Jamhya:ak. kütübhane -
_Mücevher~ ta.sır mı idi? den Ç!ktı. Aşagı kata meli ve .. :sokck 
_ Yiizükleri ve bir inci gerdanlığı kapısmın tam karşıs-.na tesaduf cd7n 
d büyük saatin altındaki tahta ko1tu~ var ı. . .. çık k 

_ Demek inci gerdaniı,ğ.ını da tak _ .oturdu~ cebinden ~etesını arara · 
t ? okumaga başladı. 

mış ı.Ziyafcte giifği için mücevhera _ Bu sırana Yılmaz. Atanı~ iş odasın-
,_ d" - · · ·ı,,. .. ini takmıst· dan telefonu açmı.ş gazetesıne şunlan tım ve pe& sev ıtn ınr.ı = , •· .. .. • . 

- Bu inciler .kıymetli ıbir sey ola - soylu;>ordu. 

cnk? - Rayb~lan kızdan bu g~ce ~~TJS~-
E t . k nun dog·um aunu nR 'kadar 'hır haber yok. Po1ıs mu ... eth-- \ c , onu ızı ,., k d" · · -:ı... ğd k -

1 h-.:ı· -4-· tun· Tam ~5 bın· si Haşmet en ısını -uu ay -ra11nın n mış ve ı:.uıye ~""""uış · 1 • • 

t ] 1 F'ıt.at neden Ermrgandakı yalısında beklemekte -Hrava sa ın a mış ım. <fa • 
. &r 

bunları soruvorsunuz? · 

noktalara sefer kıt'alan ihracı. zannedilmektedir. Lockhooıd tipi o1ma'k iizere 'beş inf 
.Bu suretle birbirini takib eden iİng1liz Bu mıntgkada. her iki taraf kuv\·et- tayyaresile bir Sm1derfana deniz taef 

muvaffaki;•etleri .gazeteler tarafından çok !eri ağır zaviat vermişlerdir. resinin itahrlb edı1diği iddia olu~ 
büyük ıbir se:v.inçle 

1

ve b';.itün bir sayfa Müttfİikler hir şiır.endifer dır. . 
doldur.an yaz.ılad.a b~b~ ıv~ektedir. .iduyonunu işgal ettiler Staveııger ıharekHtı. esn~nda. .blç 

.Le Joumal gazetesınm asken muhar- stokholm lG <A.A.) _ Reu.ter ajansı bll • İngiliz taYJ•aresi tabrJb edılmedığı gı.t 
riri general du \Tal. Norvcçte cereyan e;. diriyor: hiçbir deniz tayyarı-si de noksan def' 
den ıkara ;ı.ı:e denız harekatını.lan bahse- .A!mıın:ar Na.rvit Um~ın~ müttefiıt kuv dir • .Şimal denirind~ keşif harekatı .Y' 
elerken Iılitler~ Nan·,..~ saldırmak 'SU- vetı r ıtnr.ı.tmdan zapta ıuzenruı. uzak şbn~ may:a giden tayy.:arelerirnizden ikiSl 

' -r- d1r Za d1ldf.ğin göre mü.t ııeiile yaptığı ~ütr.i.ş ~atayı ıtebaniz et- dcnkl~ckllmb ~r • de:1~keı.I~lnlo bir lerine dönmemişlerdir. 
. --"- . Alın t 'hane- te!ı er, ugun ma i.ıruu:ıAte, zır.a an aannızunun ı lklsmı arasında 1Şl1yen ve İsveç hududu j'a_ ,.. 

'ie daynndığını bildirmektedir. Fakat bu- l:J.ninde bir tımendtfer ~nu ola~ BJo • Londra, 16 (AA.) - Alman kayna d 
gün Quislin,g ~kla hükOmeti istifa d- er:tJelll itgal etmişlerdir. dan geıen ve Alman tayyarelerlnln 
an 'ştir ve Alman zimamdarlarının güven- e.Aftonblndct~ gu.etesinin ~una muha - 'bir İngiliz knıvaiörii batırdıklarına ~)t' 
dildcrıİ ihnnet Alınan ıordusunun ı§ClŞ.lrm&- blrl bu ~bah l.sveç hududu uzerlnde bulu - olan haberi, bugün öğleden sonraya 

sına münkaiib -0!.maktadır. _ ~ sn:ı::~:~~ m~!a ~:u::~k ~ dar Londra 'teyid etrnı, d_:ğildir.:. 
'S!l -~e se.-ınç dlr'.yor. Bu muhnrebcter netJceslnde .bir N~- • d k• 

Londra. 16 (A.A) - Daily Telegraph weç Lc\lüğü hududu geçmiş ve hududun 6te Amerıka suların a 1 , 
gaz ıt.e.ı: z:ıyor: tarafında mahpus tutulmuştur. Muhnrebe • • • ,ı 

Norv;eçe :tngiliz kıtaatmm Jhracı iha- GSJuu:ını terkeden Almanlardan çoğu Nor - ılalyan gemılerıne g&ıı 
+ vctliler t.ar.afınclan muhasaraya alınm~!Ar. 

ber~ TorveÇte olduğu kadar mgntere ve Uznk crnubda Almnnların bilUln Oest!old •• • b·ıd· ·ı • 
1'"'ransada da bfıytlk bır se~i~ç1e karşı- eyaletini ~gn1 ett1klerl h&ber verillyor. donme,erı 1 ırı. mıŞ 
la~c;tır. Vatan1arım istila edenlere cAftonhladet:ıı gazetool mulıa'birl b:.ı cep - • 
karşı takdir ~re hnvran1ığa değer bjr ce- hedeki Abnan ikrt'alarımn 'U9 Ui dört b..n (Sa.standı l inci sayfada) 
saretle dövüşen N~e: kıt'alan bu ha- nefer:ien mürekkeb oh:luğunu tahmin et - Romadan emredilmtştir. __;J 
b · !b d ir evfor;J~ ikarşılamışlardır. mektcdlr. Almanyadan yeni gelen Nazi res- Hurda demir yüklü &tria-. geJ", crı usu m1 Zll('murları hudtrd mevkilerinde çolt sıkı İ .. ecclh hareket eiın!I 

Da'.ha ıbir ıhıı.fta evvel Fon Ribentrop blr ıııtontrol ya.pma.ktadıt.lar. Haldendekl Al. talyaya mutev en 
• q nde'ki yabancı ıgnzetecı1ere öyle '" man askeri ,ı.~uma.ndnnı bankahmn ve ma _ tir. 

yordu: Alman kuvveti eri bundan ~onra Cazalarm açılması ı,ın halka eınlr verm~e Roma J 6 - &euter bildiriyor! ~ 
Norveçte hiçbir Ingiliz ve FTansmn gö- de şehrin üç bin kişiden mürekkeb o1an nfi. İtalyan birinci ve ikinci filo~~..ııt 
zükmek cesaret.mi gösterememesi için i- fusu :şlmdl aneak bir kılç yüz klşlden ibaret dün ılkbahar manevralarına ba~ 

cah eden iedbir
1
eri alacaklardır. bziulunkıt~la ktac!ır He~ennuN:a~: 1~~ncın:C::ı~ larına dair burada bazı şayialar de 

. a arının y ıı.u w.uua. • ·ı rill 
1ngilizlerin y~uğı ibr.aç harckctlerı ınüşahldlere göre a.ltnu§ bin nefer olarak ran etmektedır. Fakat barb g~ı .e 

1 Şimal denizine hfıkim hnle geldiklerini tn'llrrin cdDmelttedir. muhte1if harekatı hnkkında hıç.bır ~r 
iddia eden Almanları gülünç mevkie dil- Puaşülle asker indiril .. "i IOmat alınamadığını resmi mehnfı1 

1
4 

.şürmektedir. stokholm 16 <A.A.) _ Stokholm Tldıd11 • min etmektedir. Bu iki filo zaten • 
F e a bir ey.un gen guetes!ntn Charlotten:bcrgdeki hususi Marttanberi kısmen manevralar ysP , 

['imes .gazetesi yazıyor: / mulınblrl bllöırl)ıor: . mnkla meş~l ıidi1er. Bun1aroan 1:° ~ 
Almanlıırm Nan çe sa1dırdıkJarınd:ın Norveç hukOmetınm bir ~i~~ gör:: rentc üesiine merbut ıbultman bi1"1t\. 

• . jTrondh<'ım ile linmn.r ar.ısın...,, '"~ no D ,_.:ı bi ~"' yaVS 7 gün SQIU"a İngiliz kıt.aatırun ıihrac.ı dık- tası olan Dombaıuı•a Almanlar pnraşutle kı.. filonun . raç a :r;.cıuar r ~veaın . , 
kate Iayıı.ktır. Zira bunun için muğlak te.at !ndirm~dlr. . cağ; ve Ispeçya'ya merbut_ buluna11.~1• hazırlıklar icab e!tiğjnı ve katedilecek ö.vle .zannediliyor ld. bu hareket.in hedetı i.-inci filonun Gneta'ya dogTU ve Sı , 
mesafenin büyü.klüğfınü gözönüne zılmak Oslo'nun ,şlınalinde bulunan Norveç k\tnatt- va adası etrafında harekatta buluıı~ 
lazımdır. Sovyetif...r Bir1 iği Alman:yaya nın mühimmat 'Ve erzak ıalma.sma ımlınl ol - ~ğ& zannolunma'ktadır. r 
oldukça fena bir oyun oynadı . .FUhakika, m~~=holnı 16 CA.A.) _ Havas muhabirinin Diplomatik mahfeller ~u h~reke~ 

(Arkası var) Sm·y-etler B":r"liği .Aimı:ınynnın kola~~ıaş- nldı~ı !haberlere göre. İngillfl aenız kuvvet_ :ri İtalyanın A1manyaya bır ~uzahiı-J' 
tırmnsı ıSayesinde Fıin1Wiyaya iaa.ITUz lerl, Nnrvlk'de bulunan Alınan aentz lkuv - ti ~eklinde telakki etmektedırJer. :11 

nun için. Müttefikler Amerikadan etmeoeydi. biz 6 !ıaftn evvel F':inlilndiya- ,.uennt tem~•· 1ınh<ı •tını.Ur. luı:illz va bu uretle müttefik filosu lbaskutıl~ 
- Bu rnalfımat bize lftzırndı.r da o -

Ha~mct, cebinden not deftermı çı - ya göndermek maksadi1e bir sefer k:t'a- bahrd iydllehcrrtnı. Ib~g1ll~~ını~a1 hlmeylemaycaııLı-al= danlıi!ına Akdemzden cüriitamlar ~...ıo 
k d İstedikleri tayyareleri -~'- B .. N Un a f ır :ıı.ııouu ._ ~..... • denizin .. - · JV" 

ar 

1

· sı teşkil etmiş ıolm1yııCitAUA. ngun nr- dlr Bomba!"dıman neticesinde bazı :b!.na.lar. :rek Şımal e go m:memesı - F.-~ana -bu inci ct.Prdanhğın ~eklini ' J '1.. ·1 '-]er ,_ · · f k ı:..;ıı b ı ---'t.. st ;,.+;,. ~ • • • b- Sa\ 10 a a Jl ece K veçin yardımına koı;mal" lÇm ev a 4K1e ezcümle Royn.l ot.en harab olm1J1tur. Nar • ihtarda U Uıunı:ı~ if!m~..._. • bn' 
tarif eder mısınız? V· ngton t 6 (A.A) _ Hazine na _ az bir zaman kfifi ge!m~. V1k'cleki Alman ıirovvrllerl. Namk - Kiruna .ftaly3da soylendiğine gore asıl , 

_ Dunınur. bakallun, eı•et tamam ',. tha Am.o .. .ika tayvarcle- - --- -- ---- demiryolu boyunca geri pekilml§lerdir. Nor. vük babri manevra11ar 'Jıemmuz 3y:tı. İ . ı- zırı ı Jrgerı u. "'-< · n - 1 l L. • k ı · 1 k { ld hl !b Alman kuvvetlertnl ihataya ha- il 
877 t>ne inci vardı. nciler. ~ .. em ren- rının mlittefiklere sııillmasını güı;>- SV&Ç 8 •ll'ÇD .ıman ar apa 1 1 .,.. "·: • A1num1ann -..u .....,._ da yani İtalya tarafından inşaatı -~1 
gtndP büyük ve çok kıymeUf idı. !estirmekte olan bütün engellerin or - (Ba<rtarafı 1 inci sayfada) fı;~n~~b:rl~n muva!faklyetıe ilerleme _ nıtle ilerletilme'k'te bull.l'l'lan 4 _btı, ,. 

- Kutusu? taı:ian kaldırılrnU? okluğunu bildinni~- konulım.uj, ~ğınak1ar yapılmış, 1şıkların si ytızünclen Norveç lJnt'alan, mühim :mlk - saEft ha:rb gemisinin hitamında 'lCrB 
- Yoktu. GeQen gün lkrzım ~.etle bu tir. derhal sönaürü,mes! için ihazırlı1dar ik- yııst.ı kuvvetlenml.şt.lr. dilccektir. d' 

in"JJeri cekmeden ç
1

kanrken en bil~rük mal edilmiş, fabrikaların ekserisi mas- Deniz muharebesi Faşist bükltmet şl.ındiki hald~ :8 1' 
orta incidc.n itibaren dördüncünün bi- Norveç tran~atlantiği kelenmiştir. stokbolm 16 <A.A.l _ Goteıiberg'den ge_ vosile '\'e bütün ma hu3tile bııh~·ı 
rai: zedelenmiş olduğunu görmü:. 'bu- N k Petro'l satışı sıla kontrol altına alın- len haberlere göre, dun Skngerrak'ın şlma- fikre imale ·e ~yret etmektedir· rl" 
m.1 bana da göstermisti. evyor ta rnıs, mayi malınık satan bütün ticaretha- llnıie büyük blr denlz muharebesi olm~r. «Avrupada hiç bir mi11et bu !18 l 

- Bu nokta oldukca işime yarar. N'evyork 16 (A.A..) - Almanların neler hükümet tarafından müsadere e- Bu muharebe Şill'Kl1 5 emı.k'dıı. d"Wam e- d n h~riç kc;qamaz.> fa.9 · 
ft.,1. ık ı da el il . . diyor. - ..S 

- Neden kuıum? Non•eçe ü:ilier ç arma arın n ev r 1 d Illl§tir. f "liz hava kuvvetlerinin • • .. tf8fl 
_ Teşhis için iyi bir noktad·r. yoıa çıkmış olan Bergens Fiyord odın- Malmoe, He1sil'\ghor, J .. eyksil, Udde- ngı uzl fhttVat er)ertn S1 J mfl ~8 
- Affedersiniz. 'k zım hn<kltmdakl daki Norveç transatlantiği. 19 ınilyon vale ve I;Ialm.stua dahil o1mnk üzere bazı ta tt an hakkmdaki kanun IAyıhası 

fikriniz nedir? Kmmı soymak ·ç·n mi dolar kıymetinde altın hamulesile Nev limanlııra ••purlar.m g rmclerl yasak e- ~· 15 (A.A.) - liaw. nezaretl tebllll {Rastnrnfı 1 inci sayfada) :ı)• 
kaçrrdı ar acaba? yoı:ka :nu~asalat .e~tir. _ dilmiştir. . •V• •• ~İıyet hnva kuvvetleri tarafından (!üş _ nın rr.üza"keresin1 tamamlamıştır. 6 

- Simcliden siro bir şey söyliye · . Dı~er tar~:tan .b.a~er verildıgın:. gare, ma :st.avanger hava ıüsSüne karşı yapı - vibanın encümende aldığı son şekle .1t 

mem. Sayed. bir yerde ibo inciler! ö- Çorap standardı ~eç.ın Bcrli~ e~ıl1ğı anavatana ~01~~ ıa:oı !ıaı"cliit ew.elki gece ıdıe muvarra'ldyetıe ~ ihtivat erlerin 'Statj müddetini. 4 9,-
.. n_ k t , - .. h k-'- Ankn ., 16 (Hususi) _ Çorap s:nn- istiyen İsv.cçlılerın der.hal harekctLrml devam etmiştir. !Bam'l>:ırdıman ıtuyyıue1eri •

1 1
. V killeri ıae,.e' 

nuSC aruyacammıza şup e \O ~"'ur. r .. , A ,_ ih"'l-'1.- tind .. _ ,e clvar"'-'·' blnn.lar~ ta CU:>çmemek şartı e cra e · · · ·· .. k ·· eh · • b" kolayla..c;tır.masını .n.wıan uıı.·ı.mıe en havn mey ..... nına ~ - tı~ 
Bunu io ucu yaparız. dardı ıf!.Dı gorusme uzere i rJmıze ır . . . (AA) arruz ederek intut\k maddeleri kuvvetli bir- ti tayin edecektir. - Bunlar sizin b"leceğiniz şeyler. heyet gelmiştir. ıstemıştır. · · 

d 



tıSon Posta» nın tarihi tefrikua: 29 

BAYBARS 
Yuan: Hasan Adnan Gb 

Sevişen gençler 

8011 PGST.t 

Bir doktorun ıun11k 
natlartndan 

Buran lıanamalRFl 
Çocuklarda. aıençlerde n hatta )'&Jl!

Iarda goriilen bu llnZanuı mevzii ve u_ 
muml çok ehemmlyeti vardır. Me.sell ço_ 
cutıama ~km gfu;llen burun nna.:na
.lannda burunun içindeki afeUerle be • 
ra.ber laı.nm pıhtüaşma nvvet.inin aal-

- B dığı en b~lıca bir sebeb " amüdir. Ma. 
'"~ u altıncı gelişimız. bili alışmadı - ranızda dagvlar kadar f .. !k: var. Sizin · 
~ 1 lli.mdur ki bir ~erimi& herbaılCi ok ae _ 

_ li . i mes'ud olmanız bir gün meselesidir. beoıe ke."!.ldiA:ıf 7Alllla.n oradan ka.n atar. 
lrı1f. 

0 
ayatın zevki bu heyecanda Sala- - Öyle mi sanıyorsun Salamış. bilmi- Ji'nkat b.rkaç dakika zarımda kan a.ıma 

s.ı na hiç Qir zaman alışmak istemem. yor gibi söylüyorsun. Acab ben senın durur. Baz· çoeuklarda w ıençledc 1.&e 
_ a~ sakalını avuçladı. kadar hür müyüm Dur bakalım sonu ne ftZlyet bOylt- olmaz, kan durmadan a -

de bu Bı:ırım gençlik- Bir :zamanlar biz olacak? 1 itar. Ve bittabi lta~ık &Jlmetleri ba.ş 
"'-- derdı çektik. 1 Çoktan köşkün duvarına varmışlardı. ı ~üst.erir. Kanda bu pıhtıı...ma ıcunett. 
-mcın gözleri parladı. ıDelikan'ı. n·n aalm&s.1 tanın tçlndeki UJslfUm 

;;_Sen de sevdın mi Sal.amış - Burada a~ nlalım -dedi- sen gene git mi'ktnrrnm a'zalmasından iled ~14111 
~tal k d 11 ı d lf' l~mıstır. Binaenaleyh burun kana-l"iı......_ . ar en ı ı et erme tutump a şu ağaçlarm gölgesınde otur. etrafı da 
"~!§ ı ı k kt k malannd. w nıcudun diter mahallerin.. 

dar t ınsan ara onuşına an ne a- gözden kaçırma. cıe:• kan zayiatı vaki oldytu .zaman ilk 
ı__ eseUi bu

1urlar a, aşıklar da başka - - Merak etrneyın. Yalnız geçen sefer- )apılacak tedaTi kals!yum ilAcından da_ 
&CU'ının ·· ·· ı l d · l k 
o kad gonu macera arını m eme ten ki gibi geç kalmasak daha iyi olur. Geç hlkn "e erclhan ş:rınıa .surettıe vücu. 

- Sayfa 9 

Ziraat Bankası yapak 
mübayaasına başlıyacak 
Müstah.sil!ll mtifküllta .man1Z :ıcaımamasıjmaı ve müEaid bir enJaf.D'Aya siira.tle V'il'l ~ 

ve malını deler ftak atabilmesi için htl - lacalt iimld edilmeldıedJr. 1 k'Or.ıetçe ZJrut BanJruımn )'Çak m'Jbaya. Din iç Yapur ithalAt efYUI gelcB 
asma karar 'Nrilın1ft1. ~ 

Bu huswıtaltl emir bankaya blld1rflmt7 ve Dün limanmuza İt81,yan ba.ndıralı Boe 
mtlbayaa tlatıarı da, telblt edilmiıUr. kora vapurtle mühim. miktarda klın,evl 

Tesblt f'dllen fi&t.lara göre Anadolu maıı za. elelı:trlk malı.emeal, ltlğıdı, boya, ma~ 
yapaklar 63 ... ~ m&Jlan 68 Trat be8 n1ürekkebl, tutkal, pamuk Splltl, tele .J 
ya mallan • ıo kuruştan .satın alın;cak fon aleti, l&sttk ena, jtit mensucat, aunıf 
tır. • J;pek ipilti; İta:cyan bandıralı Kopovadcl 

Malların bedellnin yil?.de 75 ı pe§in olarak V'B.purlle sellfilolt eşya, 'k1myevt ecza, lln1011J 
ödenecek 'ft ,.ına banlar standarcUae edil.. Sol'yet !bandıralı Svenıetya ~url:le rady<Js 
mtı bir halde '8llfm ecJllecek1;lr. matıne 'ft abamı pim.iftar. 

ls.-içre ticaret an1ap.. -465 cleınir beyannameli verileli 
Puarteai atpmı müddeti biten demi~ 

mf ukereleri devam ediyor mkb.rmı "8dlnnelc bükmdıa'tl 'b.nun~ 
İsviçre ile yeni bir ticaret anlqmu:ı at.. mecburiyet herine tehrtmllden Mıntau '11 

1 
di için şehrtmbde bath:1an mbakere'lere carct lılüdDrlQflne 415 beyuıname nrll ,. 
dÜ!ı de de.vam ~miftir. Her W taıaf ta miftll'. 
mu1tabıl ticareti inkişaf etunnelt arz;IJ!~ - Beyannamelerin teıtıbtı itmal ed!ldlltten 
da <ılduğundatı teknik .tımnıann aün!.le ıt.. 110nra netice Vüllete blldlrilecetttr. 

İl\ ar zevk alırlar. \•akit kaleye gırmek bjraz şüphe uyandı- dw do:ı .ınnaktu. Böylece hem kan ak. 

n ti. Yarın açık mavi gözleri dumanla - rıyor. ma durur. hem de tekerTiir etmez. MeT- 0 - 1edi e muL--ebe n.da..a 
11 gıbı olın t 1 . . Yabancı mlara gideeek 91rp0rlann uca "1 uaa mu u.-u 
- Se uş u. .. . - Yok, yok erken donmıye gayret e- zil oiarak da burun ve burun arkasın - vazi•eti tetkik edildi Ankaraya gitti 

,.:L _ d' vmcse.~d. ik, bur_ ala_ ra d~r mıy- derim. daltf glşayı mubati ve ~jetasYQnla:r mu. J 
~ - ıt ha.ssısı tarafından tet~ edilir. Kanı.. Belediye muhasebe müdüril Mubt.T. dUQ 
ıe ıye gogus geçu-c:.a - onwıla Har- Atını du\•arın kenarındaki keçi yoluna Yabancı sulara aefer yapmu bere mü.sa_ akşa.-rn Antaraya haftket etmiftir. Muhtut 
lır~n en mes'ud llü ç:ftiyJık. Düğüu ha- sürdü. Emir Aliettinin çok geniş o1an a- yn.n nok1al~ elektrikle :teyyedilır. Y&f-. adt ist yen •Pudann TUtye.Unl tetit!t et. - Ankarada bulundulu müddet artında Be. 
b ıklarımız yapılıyordu. Birden Alla . razisi burada büyük bir kavis çizerek şi- lllarda burun ıkanamaıe.n daha &ıJ& - mf'kte olan komisyon, dün ötleden sonra led\yeler Bankuında.n ahnacak paraları!1 
~~a belası Cengiz yurdumuzu bastı. Ben male doğru kıvrı,ıyor. bir hayli ur.akta dr- ehemmh'etJ haıZıdılr. Çün-kü danıar • 

1 Mıntalı:a Lıma.n RelaUttnde reis Renk ,AJıan- tahsıllnl lHl senesine bJ,J'8kmal[, bel ıyeyt 
\p; Şa gittan. Yur<l kaygusu bize h.er şe-. ve sık ağaçların .... asında kalan ko-şk ar- hırda awfüb ba.şJanuşUr, tı&nslJoo tW"Un rlyuettndıe topilamru,tır. akl bazı münaltaalan intaç etmek üıere t.-J, 
Jı .. yuk~elttir. Damarların elütlkiyeti ual.. febbll&ltta buiunacakbr 
b llntıtturmnc:.tu. Uzun zaman Celalettm tık "Özükmü-uınrdu. Ko"c:k•-n rnk UZ"~ta Dünkü toplantlda ecnebi aul&ra sefer için · qarzPn""~'h ...,, · "' '~ ı.e ~- nn. dığı için eıı ufak bir cehld ve hardY.etle müsaade istfylen Bürha.niye ve NA.zım vapu:". Yagv murlardan inşaatı geri kalan 
•~• -·"i<'-" ın ~ anıbaşmda dövtişttim., olduğu için bahçernn bu taraflan bakım- aamar ç •!ar "'! !TM"b2ul miktarda kan a. 
~at bir ·· t d d k bet kıır. Bö}Je "ft.k'alan!a -yet mtltıewa.tm larının vasiyetı tetkik edilmiş, ve bu husus- yollar y.tpıhyor 
Jtıi . gun va anı a, onu a ay - sız ve du .. ar harab bir halde~ dL B'raz .. - " ta kit 1 0.raT verilmek üzere komisyonun .İstanbul .Belediyesi rels muavinlerinduıa 
bu!tı~. Yurda döndüğüm zaman yavuk - ötede bir sürü tufPyJj nebat. dikenler ve 11 ua c ... ı, eder. Çunldl busön burun • mütaleası esbabı mucibell bir rapor h:ıJinde Rtf:ıt Yenal, Taksim ve clva.rıru gezmiş. sonl 
... tı ıçın buradan cenuba, Suriyeyc göç cahlar küçük keçi yolunu aşarak. h~rab da açılall b1r damar, yann dima~da da Mt1nakalM VekA.letdne gönderilm'•tir. ya~urlar yiiztind~ bir müddet inşaatı ge_ 
--~ • ded 1 ş d M 11 1 ğ a\lltı.ı ak nezfi dtmagtye aebeblyet verır. ... babe ı er. am a, ısıra ? o :ınc ı ım dm·arla balı('enin zemminı Adeta ib"rl ~- Dunun n,:ı kad&r fecı neUceler verdi'i ise A 1 b k k :ri ko.lan yollarda faaliyeti al'ttırmak içiıl 
ile r aldım. Kah rcy2 geldığım zaman tirmi!;ti. De'ikanlı burada atından ine _ herkesçe ma.Hiındur. rmatör er irli urmiya ıazım ıelenlere dcaıb eden diretUtt vermlı ·• 

11 .. kadar geç kaldığım. feci b'r şekilde rek hay\'anı kuru bir hurma a~acma (Devam ed..,. .. ı"ıl çalı ı •orlar Ur. 1 
... ılaın s "'~ Tak.'>i'll :kışlası yıkıldıktan sonra bu saha 
~ ıştım,' Ailesi onu saray~ ~ermişti: b:ığ'ach. ı----------------1 Türk limanları arasında bUtün deniz nak.. J,5 nıctıe ynkseltllecek, Pr06t pllnınc& cora 
,__ aht o muştum; fakat umıdlerımı Burası o kadu e>mın v~ etrafı kap.'lnık CeT-ıb i~tyen (!kt1T11e1damnan posta llyatının armatörler b1rliğl tarafından bir tanzim ed1lecektlr. 
~Ybetrned" H ·ı b · d d ,..,h, '!'' flunalarsnt rtra .,eerım. 1'at talı:. -------· " un. emşerı er cm e or u- bir yerdi lı-i atın ne harıçten ne de bah1:e _,. ..... elden ldareaı maksadile bütün armatorlrr 
Jt •ld ı kı b · c1 r· •'••• ı..-.~1ı:ıer1 mukabe1es11ı ı1ta1abiUr. Kıa:da1rm Fransız tivatrosundaki d ı ac sa ir zaman içm e ter ı e- dahilindnn görünmesine jmkfın \'.:>ktu. ,J aralarında bir anlaşma yapmağa karar ver. 1 1 

etek h ı·kı · a· _, mfisameresi "-a as~a mem u e_n arasına _gır lm. · Yerinden u•·namıs. dl' var taşlarına ba- m•..ıer ve bu h 1.1Sba faali •- ı te .... 1 
vn k ·································--···--·-·-··· ,.. us ye..., eeçm t "' r. le da n-- Meralin idaresln · bı ... Y__a laşm.ıştıın. lakın ıo cla Melik Salı- sar::ık bir c:ı ıayışta bahr ve atladı. A - Armatörler aralarında tam bir .suret?.e an- Maç a ._,..n deki ço 

., rozd ı k .. cuklara ınahsus bılı' dans mek;tebl var~ 
tll _ e erı ara51na arışmış, sararın ~akları küçük bir suyun bataklaşt1rdığı la~ıktan sonnı. MunakalAt VekAl~tl ı.:e~ dl • Bıırada ıtalebelere her nevi k1Aslk ve tiiııC 
~st katında yat1yo-r. hemen hiç dışarı cı\'1k bir t pra~a ~ttı w' suyun etrafına Ankara borsaSI ne mı..rahhaa aönderer'ek Veklletın 11.uza - dansiarı öğretilmektedir. Meınleketim1zd1 :ti ıyord'll. Aylarca onun teneffüs et - toplanan kuc:lar büyük bir giirülfü ile ha- -0000- herctlni JatJyeceklerdlr. Vekllet birliğin te • b nnci deıa olarak -vücude gettrnen bu m~ 

havayı koklıyarak yasadığı duvarla - valandılar. Aeılıl • Kapuı11 Hl Nlaa 1940 nat.ıan febMsUmi ta.svJb ve müzaheret ettiği tak _ essest'nln ~uklan en maruf fttandaşl&NI 
~ dıbinde sürundürn. Ha'a ümidimi kay Islak tas'ann üzerin~ Juvrılan .zarif Çl'XLD dlrde, limanlarımız arasındaki bülür. df'ıı.iz kızları olup elyevm iktlsab ett1kleri hiit~e' 
~yerek. bir gün ona kavuşacağımı, b:r yılan t "didkar b"r ıslık çalarak ka - nakllYfıll bir elden armatörler blrllğl tara _ v~ .mac!rdifiret A(;ııdden Anda.vrupadal-' ki emaall .~d 
.. iÇ ohn . ~ d .... ,.. •·-· cestr e tı yaşı n a y&§llla u al O.. azsa onu gorecegımı umuyor um. ranlık b'r ovu~n süzülüp gitti. -----" tından idare olunacaktır. olan bu ..,.ata.-ı evlMUa.rı 20 Nlsan 1940 cu 
...._Un ne kırı'lrnaz bir kafese kornbğunu Bahçenin bu metruk köşe51"nd.. vn'tı•i ı..era 1 9""lla &.M t ı ü t 16 .. _ ıs aı 
""" '" -s Meılr'~ Ywll 1• 1"'-'v Hl.• De!lizyolla l Umum M"idilrü mar es g nu .saa. ..-l e kadar Beyo~ 

Ulrlü aklım alm1yordu. Serin bir yaz b'r """Ü'eJlik vardı. 1 1.9411 ıunda Fransır. tiyatrosunda Xmlay menfa~ 
ee~iydi. Gene o duvarların dibinde nö· B'rkac yüz adım ileride sık aA"açlar ~~n., ~= ~;_~ ı.ıı9S Aukar:ıdan geldi tıne 'l:>tr mlısamere ve11eeeklerdil'. Qok bfJJü 

~ . ekliyordum. Gökte şu güneş kadnr köşke giden yolu kap1' er. sağ tarafta ve 

1 

Cenrne lif' ı T ~ ft. 29.r.21 Birkaç giın evvel Ankaraya gltm~ ~an aHcışl.arla ~~~ılan~~~.~ bemf\lpbe edihnl 
oeı hır rn ht b d B' d b k A•:LSterd un JOO 11ır\n ,9.3719 · yen i>U Dlu.:oötnere~ -rır-. Katlayı 'at e a var ı. ır. ~n sarayın ~-n ağaçların seyrek'Mt ği ir no tsdn. da- Devlet Dentıyollan Umum Mı.idıirü ILı-uhlm mıza bir himıet ve hem de memleketıınlz ( 
lCl kat pencerelerinden bır:nd€ onun }U- ha ziyade bir hahçn &~1 ktılübc .. inı andı- n UltHl 1'° ~Jıa 11• 21 Kemal Baybora, dün Anka.radan şehrimize de ılk defa ~orüleoek böyle bir müumercnlıl 

lttl görür gibi oldum. Ak~1m başımdan ran küçük ve harab bır bın:-a bulunuyor- ~'!na ıeo Dr:ı: hıal 0·91 1relm1ştir. mmln1lni vatan yamılannı §iddeUe alloş J 
~· Mehtablı yaz gecelerinde onunl3 su du. ::c : ~.. ı!:" Denfzyollan umum mftdürii İngll~reye lam$ ves~ olacaktll'. 
-...ında söy1edi~miz bir türküyü tuttur- Delı'kanlı su"..,atle kulübeye dı-.. mt- •-a-te Hl hnll .. ..,,.71 
~ "'' u b. "'".... ........ .u... yaptırılarak 01an wıpurıar heknnda dun e- -k T u k · 
~ . Şarkı bitmerlen o bir kan ve kemik ti ve yabani sarma~ltlar 8t'8!.nd:\ gille - .. l'\.••f 100 J~r o.m şunları üıylemı.,tfr: uyu r gecası 
1• __ ea.i halinde ayakJarımın dibine yuYu- 1-n kaplYa üç fiske ''urdu. Be'ıra• 111 D.nar 3.61111 _ aımdı- ~--- tn•u'- firmA'•ril• ___ Ni.çarun yirminci Cumartesi günl\ 
""'lltı•..+ ~okot l.'l"a ı• Yın M.11'1 .,, JV ..... -c .-- - "' ......... 

-y•ı. - Zeliha' • '-·-- -. ed~r. müf.üereier bir .,.......,... halinde te.'iblt Taksimde Mabim salonlannda Türkis-bıt· " .. 'l .,cbol1n _...,,.. -· 31.CIO!t • .,...... Gençl ı..:-l.ı..: af 
~ ı:arın başı omuzlan arasına göm•ıt- Yağmurdan ve urun zan,an 8Çı1ma - •• a " aıll91Mt vıe .Munatallt VetAletl :röbet mıı.ll:r.ına tan erum.~~ tar mdan biıyüli 
~ · ~l~ri donmuş bir su gibi berrak v~ maktan küflenmiş. kanının gıcırtl:sı. son- anıedDmlfUr. Türk gece.çi nam.ile bir çay verilecektil\. 

llkatzdı. 

1 

ra hevt'can do1 u b r ses: Tart borca ı Pitin 19.75 11.«13 lılü tal t Veklletıl ba tetkik t Bu vesıle ve münasebetle bütün 'IUrW 
Genç çocuk: _ Geld'n mi Tekin! Ttlrt borcu .rıt pefi1' 19.8~ 18.85 tk~ na a tatı tar&n ~tir .- - il'erinin seçilmiş musiki parçaları çalına· 

F ı.. t l ta b' k Ö SnuJrzurum. l 19.SB t n aonra nı . k. - türk kt .. l k ·-l.: 1ı....: 6 eci -diye- mmldandı. aşk daim3 Peri masallatım ı:a ıra n _ır ız. y- '9nu..l:mmmt 1 Ve'kAletın ~dan ~nel ba hu.sustA bır ca. oz çe şar ve şur er o un..,~ 
~t ediyor. Galiba benim maceram Je bir kıı: ki muh.akkak kead1smden bPh- 81,.._~ 1 lt.:·aa 11 ~ ab)1enemı,ecetl tabiidir. mılli damlar oynanacaktır. 
de ltrıinkine benziyecet. ~ttirmek istivor. Ölçü itibarile uzun ke- TtlıtiJ'e iş Bnbe :lstlnye fabrtu ve hanslannda yapılma_ Her Türk me:nleketmin kendı hususi 
Saıınuş .silkindi. , limes"nin ifade edemediği ahenktar blr nama ~in ı.se 81 mevzuubabs tetltfler de benös a:;üd af_] musiki aletlerile tarihi ve asri bütün 
~ AUah benzetmesin, benimle .sizin a- boy. (Arkası var) \ J hasındndu. şabeserlerini çalacaklardır . 

. "- Pestanm tefrikası: 38 

&icran 
liyor de~l mi! -dive gQlc:IQ- Benim şah can:fan san'atkir .. Kontesin kanında genç lrontesin portresile meşgul oluyo-
sıma karc:ı c:öyliYecef!iniz tatlı ve na - da s n'at coş-up taşıyor. rum. Bu işler bitince derhal aıvdet e .. 
zik c:özleri varın c:erefinize Kendi evim- İk nci defa d8ns ederken bana bir - deceğim. 1' 
de Yerceöim ça~·da söylersiniz. -.Son- denbire: Rica ederim kardeşim bana Hicran ~ 
ra el;ni uzat.ara\ kar~ tarafl göster - -Sizin bir 1büstünüzü yapmak is - dan bir haber yolla. Onun nerelere git_. 
di- Ben (Budada) oturuvorum .. ba - terdim -dedi- Bana bir hatıra olarak mi~ clduğunu öğren. Bu benim içm bit 
b::tlarımd n kalma e!'ki bir şatoda . ka 11Y'as·n<.? müsaade eder misiniz? bay~·yet "c kalb meselesidir., gözle • 

- Bu ..ı:rnın da çok guzel <>lduğunu K 7.ardJm: rinden öperim. Siret ' 
t.ontes gülümsiyerek sözümü kesti:J Kontes ııcıyan siyah mücevher ba - t<'l'"m:n ed"yorum. - D€'1er mi kontes? Doktor Nihad bu uıun mektubu bi • 

~ ~mek bizim mavi Tuna gibi değil ~~laril~ hali yüzüme bakaırak hafif ve _ Çok ciizeld'r. Yalnız sa'k"n ve tat- . - Rence çok 'kıy~tli ~lu~. Fakat ti~iöi ~aman çok haz~? bi~ ne~esle. fçl-
rnı'? titrek bır sesle: 1ı bir inz'va vardır orada. Peste tara- c:1zden de buna rnukabıl b1r rıcam var. nı çektı. S1ret Nostal31k bır ruya ık .. 
~ de güldüm: _ Ruhunum tamamilıe anhyorum unda hararetI; havat ve rnedenivet tan l3C'nim b!r portremi yapar mıc:mız? liminde hafifleşmeğe başlıyan kalb a • 

lla - F:debiyatta ve mll6ikide mavi Tu- -diye mırıldandı~ Z~~ yüzünüz~ _ve si·ı<ınu oralarda normal bir sü~nla• is- Go.;ne mü~ül bir mevkide kalmış - r.~sım ~l~i yeni ,bir aşkın tatlı teselli • 
· gözlerinizi ffk gördUgı.ım zaman ıçı - tirahat halindedir. tun. s·nl' gomup mes ud olurken. zavalh, 
~ 't.onte.s te hafifce kızararak bil' gurur nizde bir iztırab oldu~nu sezmi!itim. _ D.ıha iyi .. ben sükunu çok seve _ Tereddümü derhal farkeden genç talihsir Hicran bir izabe çanağına ben-
i~ lın~sıne benziyen kırgınlıkla sustu. Suc:tu. Ben de cevab vermiyordum. rim- kv-l•n b'raz mahzun: zivcn aqevli kafa tasının içinde kavnı • 
\..,r hıra? ~ılmıc:tı ... Fakat bana hiç Bu .;ıemı'nı·n .. d . . . - E~er bu teklifim sizi rahatsı'? et - lı:m bf·yni ile bütün dünya zevkleriniıf 
Ql ~ '-"'r :ı • 1ş1klı rilya .... ıçın e -· O halae varın sız.e Budavı ~ezdı- ti ., h • 1 t .. 1.. .. · h b· nalılt vapmarnış. narik ve zanf .. v 1 1 ruhwn . . . ·. b 1 k ;•se a.ıra nrını unu muş. o umun sıya ve 
~r enç kad;nı velev birkaç sanive ol· nosta.13.k . nagme ere .. tıtrı- rırım. Mademkı kala a ı ta\n zevk al - Deı hal t()p11tnd rn: mesi1m girdnbma çekilen genç ve ha· 
~ n •ncitmiye hakkım yoktu. Derhal yor. ve bır hassas genç. guzel ~adınm ınıyorsunuz 'ben de yarın en c:amimi bir - 'Silkfıtumun s~bebi var -dedim.- TP ketsiz VÜC'ud ·ıe kaskatı yatıyordu. 
ltı ll-dııni toplııvarak ha~ız hırçınlığı- ~~hum~aki ~rin yaratya. nazile e~i~i kRÇ dostumu çağırmakla iktifa, edece - - Nedir? Bu uzun ve yeni heyecanlı rnektu • 

tarnire çal;ştım:. surmE'sı benı ağlıy~~ bir hale ~etirı- ~im. Sonıa sizinle haşhaşa san a.t ve e- -· Yapacağım portreyi bana hibe et- bu bükt-rek bir kenara yerleştirdiktea 
\tt - Fakat Tunanın da büsbütün başka yord~. Fakat kendimı toplıyarak. şen debiya•tan konuşuruz. mffl)izi ricaya cesaret edememekliğim. SO'lra doktor Nihad Sirete cevab ver • 

l{llostaljjk bir bcfkışı var: w dınç çıkarmap çalıştı.ğım aesıın - - Tesekkür ederim kontes. Kontesin gözleri parlıyarak tatlı tat melt i~;n tek sayfall bir kiğıd ald:. A • 

~r· ontes gene iri siyah gözlerini göz- le· . . . - Haydi şimdi biz de biraz dans e- h güldü: dei a içinde <>na karşı sebebsiz F · 1dJI 
llne dikerek sordu: - Kontes . ..dedım- Macanstau cıd - delim. - Niçin o1masm -dedi- Siz de beni v~rdı. Sıhhatin; korumak için yalan b( 
- Sade nolstaljik mi? dfoon J!i\zel .. Bılhassa Peşte geceleri ha- K.olkola alona döndük. Bütııin da - unutmamıs olursunuz. le irtikab ettiği sevgili arkadaşına şirn-

~ - Ba!la fiyle geliyor .. Zannediy<:>rum rikulAde.. Bu zarif ve 'M!'Vtmll diya - \'Ptliler hararetli yeni bir dabsla meş - Nez<?ket. ieab1 kontesin ince par - d! bütün fac;~·yı olduğu gıöi vazmQ 
lk bu ~eu bu<'ağı yok gibi görünen uzun n.n insanları kle çok halftk, çok mu - guldiller .. biz de aralarına katıldık. makiarının ucuna dudaklarlmı temas istiyordu. O da. bu talihsiz Hicranın ö • 
~ bır d:lha insanı kendi memleketine nıs. · · Kontes emsalsiz dans ediyor. cAri - ettirmeğe mec.4bur oldum. lüm döşeğ'nin başucuna gelsin! O da. 
l'ıl t>nnan:ıa için insanın ruhuna kıv- Konteıı tekrar koluma girdi. mıle- ıona• ismindeki bir bara. iki akşanı İşte şimdi bu angarya içindeyim. öhürü gibi. onu beklesin. Ağlasın .•• 
~ kıvrıJa sarılıp saracak gibi geliyor ıi şuh ibir parıltı ile yahank: ev\•el arkadaşlann zorile gitmiıttim. Kont.esin şatosuna hergün gidiyorum. Hıçkırsm!. Ve Hicran duysun!. 

··· - Şimdi kompliman muı bana ge- M~ar san'atklrları çıolt meharetli çok Bir ~aat poz veriyorwn. Ve bir saat te (Arkası 1•ar) 
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(Memleket Haberleri) 
Dlvrikte yeniden birçok 1 Zonguldak - Ankara 

treninde çirgiP zengin madenler bulundu bir htdise 
Bulunan krom, amyant, bakır, simli kurfun, ve 

mika madeDlerinden ikisinde, krom ve amyant 
madeninde faal:yete geçildi 

Çankırı (HU9Ual) - Ankara - ~on -
guldak treni Germece istasyonuna yak -
la.şırken yolcular çirkin bir hAclileye ıa· 
hid olmllflardır. 

Tren kondüktörü bir kadını bir kom -
partımana ka.pamıf, üzerinden kapıyı da 
kilidliyerek kadına tecavüz etmiştir. 
Kadın :bu küstah memurun taarru -

zuna mukavemet edememiı, fakat yol -
cular ip sezmiş olduklarından baskın ya
parak kadını mütaarrıı memurun elin -
den alın~ardır. 

Çankırı istasyonuna katar gelinco hA -
dise poliae bildırilmiş, polis derhal iıe 
vazıyed etmi§tir. 

Kaşta bol su ile yeni 
bahçelikler kuruluyor 

10 sene evvel bir harabe halinde ve 80 evden iba 
olan kasaba bugün 150 eYile bir mamure haline ge 

Denizlide bir kamyon Kaşta yeni parkı" ortasında yapılan havuz 

kazası oldu, bir kişi öldU &ı§ (Hususi) - ıo yıı evveı so ha- j halk, bahçeciliğe ve ağaççılığa merak "'1 
nelik harab bir köy manzarası arzeden dırmıştı. 

Divrik en umu.mi bu gor 1 ti~ ve içrııe suyunun Divrıge gef · tıt.•qi gım yrıpı a" 
me1·a imde bulunanlar 

Sn a (Hu D1
\ rık kazasının Demırağ ve Sivaa rneb'uau AbdUrrahman 

Karak yan na eıs nl? b ğlı Hımara, Zı- aci Demırağ kll.3abanuı her sahada kal
mara, ve Geden k ki:'~ leri hu :ludl. rı da- kınına hareketlerine ellerinden gelen en 
bilinde Nuri Deınira~ maden ı leri teş -
kilatı tarafından yapılan araştııma neti- büyük yardunlan sarfetmektcdirler. Ka-
oeıtinde krom, amyant. bakır. simli kur- sabanın yıllardanberi büyUk bir ıhtiyacı 
§Un ve mika matlenlcrı bulıınmuş. ve olan su işi de değerli m~b'usumuzun 

tnezktlr ma<lenleıaen krom \'e amyant 200.000 lira sartile halledilmiştir. 

Denızli (Huwsi) - Şoföc Eminin ida
r~nde bultHlan ve üzüm yüklü olan 
kam.yon Denizlıd~n yola çıktıktan sonra 
Ayvacık mevkii yoku~unda frenleri tut
mamıt. yoldan çıkarak dereye yuvarlan
mıştır. Çuvalların üstünde bulunan ü -
zilmleı in sahibi Çalın Bekirli köyünden 
İsma 1 tekerlekler arasında can vermış. 
diğer yolcular ve şoför kendilerini dışarı 
atarak kurtulmuşlardır. 

Tokat defterdarı işe 
başladı 

Tokat (Hususi) 
- Vilayetimiz det 
terdarlığına tayin 
edilen Ordu def -
terdarı Abbas Öz-

Ka§. şimdi cenub sahillerimizde, kıpkır- Bugün, 10 yıllık imar devresinin ~ 
mızı kiremitlerd, yeınye~tl bahçelıkleri. kazan-chrdığı dığer iftihar vesilesi da gr 
şirin sahilleri ve ruhu okşıyan tabit gü • şın tamamen yeşillıkler:ı boğulmuş. ~ 
zelliklerile yurdun en mamur köşelerin· takal ve limon ihtıyacını gidermiş 
den biri olmuştur. sıdır. 

Müteaddıd düşme ıı ışgallerı görmüş ve 1 . - -

sahilde bulunması itibarne her an uğra- Antalya n kah memuru da 
dığı. mezalimin tesirilc tamamen harab ev nd" 
olmu§ bulunan nıemleketımiz. cünıhurl- Antalya (Hususi) _ Şehrimiz n~ 
yete intikal ettiği gün, baykuşların öttü- memuru Şefık öz bayan Mukaddeale ti 
ğü ha~ ve metruk bir v~ıane manza - lenmıştir. Çok se 'ilmiş lan nikAh rn• 
rası gost~rlyordu. murumuzun nikahını Belediye Reisi laf 

16 cümhuırıyet yılının getirdiği sulh mış ve tarafej ne saadetler temenni ~ 
ve silkıln devresi içınde vatanın her ta- miştir. Bu suretle herkese şimdiye ta 
rafında olduğu gibi burada da ehemmi~ dar sorduğu sual bu defa kendiaine ıo 
yetli bir imar faaliyeti başlamış ve 10 1 rulmuştur. 
yıl içinde 80 hanelik harab bır viranenin ----------
yerinden bugün. ll)() hanelik küçük ve iki karılı bir adam m"hkllm old• madenlerınin taharri ruhsatnamclerı a

•lındıAından bu madenler sahasında şım
diden maden işlen umumi vekili maden 
mül endisi Hayri Öğelman tarafından 
faaliyete geçilmiştir. Divr:ke büyük bir 
servet ve iş zemini açan Divrık. demir 
cevherinden sonra bu yeni işlemeye a
vılan zengin madenler Divriğin mtistak
bel ekonomisi üzerincla çok büyük inki -

Ka.!Q.baya 35 kilometre mesafeden gı - man gelerek va -
tirttiği su büyük bir ihtiyacı önlemf§tir. lifesine başlamış· 

, fakat bahçeliklerle yemyeşil obnuş, suyu Bun:a (Hususi) - İsmail adında.,._ 
bol, firin bir kasaba meydana gelmiştir. ' 40 yaşlarında bir adam. evinde nilalb 

Divrik imar plbı Hemen hergün. kaza merkezinde yeani lı karısı bulunduğu halde. gene nikAh'" 
+._ '1nın ilk anların- bin binanın unkseldı·ğı· veva .. •kı'den kal- 1 lı kC'cası bulunan Şükriy .. e adında bit 

tır. İstıklal sava -

ıııı::i yıldan'beri üzerinde büyük bir iti- da ana vatanın .is- .,... .J .,.. ·,-
1 kadını kaçırmış. uzun mu<ldet karı -

na ile hazırlanan ve Nuri Demirağ tara- tiklali ve kurtul - llllfların esasu ::nırette tamir edilerek . b" 1 d H ttA b. ~ ,,.r 
• • • • • •• •• CR gı ı yaşamış ar ır. a a ır ue u 

fından yaptınlan Divrik imar plim be- ması yolundaki yepyem bır hale getlrlld1ği gorulmekte kek çocukları dünyaya gelmiştir. f.t • 
lediye meclisince kabul edilmif ve tasdik mücadeleye fiilen ve kasaba gittik~ genişlemektedir. lm11ilin asıl kansı Ayşe bunları da\ft 

f8tlar temin edecektir. edilmek üzere Vekalete gönderilm.iştir. iştir~klle büyük yararlıklar gösteren de- İklimi portakal ve limona gayet mü - etmiş, cereyan eden muhakemelerl nr 
A'erlı defterdara yeni vazifesinde mu • h k 9 7 · L-....., Diğer yeraltı servetlerinde olduğu gi

bi bu ifde de Divrik halkına ve mülhakatı 
~ zümresine .simdiden ikinci bir çalış-

Planın tasdikini müteakıb bir tarftftan vaffakiyetler dileriz. llBid olan Kqta, susuzluktan dolayı bu ticesin<le er i isi de şer giın u..ı-ı 
belediye imar iflerine bqlıyacıatı g!ı'bi ---- sahada inkişaf olmamıştı. 35 aene evvel mAhkum edilmişlerdir. _ ··--

ma sahası açılmış bıılunmaktadır. diğer taraftan Nuri Demira&? da kendi 
Divrlk Demirağ suyu heyeti fenniyeaile kfısabanın imar ifle -

Divriğin iki kıymetli evladı olan Nuri rina hıs verecektir. 

( Yozgat köy kAt:b1eri deneme imtihanı ) 

Edirnede Abdülhak ~~Amidin 
ı;umunon ylldö11Uml 

Edirne (Hususi) - Büyttk TQrk piri 
Abdülhak Hfunidin üçQncli ölüm. yıldö
nümtt münuebetlle bugün Erkek Öğret
men okulunda blr ihtifal yapılmııtır. İh· 
tifale htikl.Al marıı ile başlanmıı ve lise 
edebiyat öğretmeni Ziya Somer datadı A
zam Abdülhak HAmidin bayat ve eser
leri hakkında bir hitabede bulunmuştur. 

Bundan sonra erkek ve kız talebeden 
söz alanlar olmuş ve hepsi de kıymetli 
Türk şairinin hayat ve eserlerinden ayn 
ayrı bahsedef'ek bir kısmını okumak su
retile merhumun aziz hatırası anılmııtır. 

---·----
Sivasa Romanyadan geleı 

keresteler 
Sivas (HUSU-'!) - Son zelzele dolayı

sile yıkılan yerlerin imarına sarfedil -
• • • • 

1 
mek üzere komşumuz ve dostumuz Ro-

Yozgat (Hususi) - Vılayetımızde a - 1 Maiyet memuıu Celil Dinç bu i~ me- manyadan gönderilen keresteler KızıJa _ 
hemm.ıyet verilen işlerden biri de köy mur edilmi§ ve çağırılı• köy kitıbleri yın febrimizde bulunan transit de~a 
kalkınma işleridir Köylümiızün kalkın- Celil Dincln köy kanunu vct tatbikatı hak gelmi§. buradan iellket sahalarına sev • 
ması bakımından ihtiyacını önliyecek kındaki konferanslarını dJnlem.iflerdir. k•dilnıittir. 
yardımları yapmak için sık sık koylere Köy kltiblerine oilhassa köyün gelir gi - ----- ---- -

~n ve köylümüzün derdlerini kendi • d h abla nı muntazam tutmak UIUll • Şehir tiyatro:u artistleri 
terinden bizzat dinliyen valimiz Feyzi ~ es. 1:1 . . • 
Gürel bu defa yaptıkları teftiş sırasında rı de gıöatenlmiştır. Adanada 
birçok köylere de uğramış. köy kAtible - Diğer taraftan köy muhtarları itin d• Adana (Hu.&usn - İstanbul Şehir ti -
f{nin irn~·han edilerek ehliyet g<ietf!remi~ ayrıca bir kurs açılacaktır. Re.sim köy yatroeıuı san'atkarları Adanaya geldiler, 
yenlerin vazifeden uzaklaştırılmasını k.ı-ı kh:blerini valimizl~ birlikte göstermek- Uk temsillerini verdiler. San'atklrlar A-
urlaştırmıştır. tedir. danada bef tenwil vereceklerdir. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki 

yapılan su tesisatı toprak borularla ıru- Geredede havalar 
rubnuı olduğu ıçin bittabi bMulmUf ve Gerede (Hususi) _ Son günlerde kı 
K8f. suyunu Meia adasından tedarike zamızda havalar çok açık giu.kled 
baılamıotı. Sonradan bu su teıtHtında ta- Çiftçiler yazlık zeriyata devam etmeJc 
mamen yeniden deği§ikllk yapılmıı ve su 1 tedirler. Havalar böyle devam ettill 
demir borularla indirilmit olduğundan. dirde ekim ikmal edilecektir. 

Kırklarelinde yakalanan esrar kaçakçıları 

Kırklareli (Hcumsl) - Otomobil ile, İl Zabıta buradan gene C.ylb ~ 
tanbul - Edirne - Tekirdağı villyetleri il• giderek Ha.midin e\inde araştırma Jaf' 
kazaları arasında esrar kaçakçılığı ya • ı nuş, imal!thanesınde 12 kilo arar .,.... 
pan bir şebeke 1~ kilo esrarla birlikte lamıştır. Kaçakçılar Kırklareline aetl ., 
yakalanmıştır. rilerek yapılan sorguda suç ortalı dar • 

Hldise şu §ekilde olmuştur: düncü arkadaşını da itiraf etmek m.o • 
- Kırklarelinde oturan nane şeker sa- buriyetinde kalmıştır. 

tıClıll Edirneli Mustafll oğlu Receb Dinler Şebekede mühim rolü oynıyan Butgr 
Kırklarelinde meyhanede ~arab içerkE'n ristanın Kırcaali kasabasından olup S 
poliae vaki ihbar üzerina yakalanmıştır. dirnenin Balkan otelinde yatıp kaJkall 
Üzerinde yapılan araştırma nP-ticeainde j Süleyman oğlu ~för Kara Mustafa llf 
10 gra~ esrar bulunmuştur. Bunu nere- j kilo esrarla cürmü meşhud halinde yr. 
den ald1ğı ve ne yapmakta olduğu aorul· kalanmıştır. Şoför Mustafa Hamidfn tıdll 
mllf, ıebekeye dahil arkadaşlarından Pı- 1 ettiği esrarları otomobil! ile villyet ve )t 

narhfsar nahiye&nin orta mahallE•ainde sabalar dahilinde satmaktadır. 

- Hasan Bey bızim mahal
lede bir aile var .• 

... tam ylrmı senedir evle
rinin ıcyüzüne dair hiç k.im
se bir şey bilmezdi ••• 

... Fakat birkaç gündür 
bütün husust hayatları ma 
hallenın ağaında .•. Aoaba ne· 
dıeat 

oturan. Sellniğin Demirhisar kaF"abasın- Hamid yakalandıktan sonra ~ 
dan bahçıvan İsmail oğlu Mustafa Ba - için zabıta memurlarına 60 lir rüfVd ~ 
ranı göstermİftlr. Derhal Pınaıhisara o- Iıfinde bulunmuştur. Fakat müretteb bit 
tomobille giderek Mustafanın evinde a- cürmü meşhud nalinde Hamid yakalaıt" 
rattırma yapan zabıta 10 gram esrar bul- b d n da ciheti adliyeye ..,-. . d I nuş, u suçun a 

Hasan Bey - Bunu bile- mU.ftur. Yapılan sorgu netıcesın e c:;e - . . . 
mlyecek ne var. hıametçi de- bekeye Lüleburgaz kazasına bağlı Cey - rılmış~ır. r 
ilftirmişlerdir. ı ıan köyünden Alim oğlu Hamid Varda -ı Resım kaçakçılan zabıta memurlan 

rın da dahil olduğu anlaşılmıştır. rasında göstermektedir. 
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Nazi lide 23 Nisan hazırlıklan 
»aı.nr 

~rg ı, (Hususi) - Nazilli Çocuk E-

thı eıne Kurumu müesseseye gelir temi
ıçın ~~ 

•atı ogretmen Ferid Ragıb Tuncor ta-
tunı:dan. Yazılan (Yetimler) piyesi ku-
ierıı.s· n hımayesinde bulunan çocuklara 
~e, ~I ettirılm€ktedir. Bu piyes Naz.:lli
"" 1 Ozdoğanda, Söke, Karacasu kazala
.ı e n hi 

cek a Yelerde de ayrı ayn temsil edi-
'11 • toplanan para ile Çocuk Esirgeme 
aıı~rnu tarafından NaziP1de bir talebe 
sıyonu VÜcude getirilecektir. 

Ç0cuk 'T:> • b .. 
Yrı ı:.sırgeme Kurumu ayram ı~ın 

t1l> ~a 2000 aded 23 Nisan karnesi bastı
ti azırlatmaktadır. Bu karnelerin üze-

ilde (S"" 
Ç<>c k ut, Otomobıl, Sinema. Oyuncak, 
ka~ tıyatrosu) gıbi sözler yazılıdır. Bu 
l>ar eler memleketteki yoksul çocuklara 

eı'1 1
.z olarak eğlenceli bir gün geçir-

~min etmek üzere tevzi edıle-

cektir. Üzerinde yazılı sözleri yapmak 
için çocuklar muayyen dükkanlardan 
parasız olarak karne ile istediklerini ala
bilecek ve o gün bedava eğlenebilecek
lerdir. Her söz beş kuruş kıymetindedir. 
Bedeli bilahare kurum tarafından satıcı
lara ödenecektir. 

23 Nisan günl1 ö~leden sonra muhtelif 
mckteblerdekl çocukların iştiraki ile Na

zilli Tan sinemasında bütün şehir ve köy 

çocuklanna bir müsamere vErilecektir. 
Müsamereye iştirak eden çocuklara birer 
aded 23 N.isan karnesi hediye edilecek-
tir. 24 Nisan günil de memleket çocukla
rına bedava sinema gösterilecektir. Ge
celeyin de İstiklAl okulu tarafından 

Halkevinde halka bir müsamere verile
cektir. 

Ti MA 
Satış tarihi 15 Mayıs 1940 Çarşamba 

günü saat 14,30 da 
~ O. Ziraat Bankası İzmir Şubesinden: 

tın !t\ırcıt; MeyvctQr gfunrüğü mevkilnde kMn ve Banka hanı mı.mile ma.ruf biiyilk Ba~
!)!ı:; n 1 :ı.nın :n Ziraat Bankası namına Tapuda müseccel dürt lı1aleden müfrez üç h!ssesı_ 
1 sa ı~ şartnamesi. 

2 - S::ı•ııacrık kısmın mesahat sat.hl;-esi 2281 murabb~ mıetr«flr. 
3 - lı.ı tınna açık olacaktır. 

... A.ttiırrnıya işt1rak edebllınek için or. uin lira pey akçeaintn nakden bamlta.mız v~. 
i nt>~~ne yutınlmış olma.cıı lflı.ımd:r 

....... O:ıyrı m<:r.kuliln ferağ h.areı teUj,liye vesıılr r-lısum ve bilt\.mwn sa.tı.t masratıırı, 
G Pul bı:deıleri re Evkaf ivaz bedeli muştel'lyc ald olacaktır. 

....... S.ıtı, bedeli peşınoen ödeırecektır. Şu kadar ki satı~ bedeiinıtn dörtt.e bir! J>t!o1ln Te 

llılıtebakısı 3_5 senede ve müsavi taksitlerde odenmek üoore vllkl. olacak tekl11Jer 
tetkld: cdılebı.lecektir. 

t la~te bağlanan k1smı yüzde altı faize tf&b! olncakt..ır. 
....... 'I'ekıır edıkn 11at haddi layık g:.::rüldü>lü takdirde gayri menkulün birinci ihale.si 

Yap . .ıra · ve kevtiyet umum mudürlükten istizan edilecektir. 
'l'e •l.f eclı!cn fhtı ka'bul veya redde:tmek ~ kat1 ihaleyi ılora. etmek Umum Müdür-

7 l~ U'l Um ve kazetloe müteva~.!~ıftır. 
....... GaYri menkulün 940 senesi sonuna kadar (banka Ut• müstec1r arasında mUıı'akid 

8 
~~l~n:~~:~:~=e..5lndeki şartlarla) müst-?clr Şr.r!f Rem.zln1n işgal ~ istic.-ır:nda 

....... l?addı lllyık görülmemesinden dolayı lh=.:lenln Umum Müdürlük tarafından acteml 
t Vihl halinde müşterinin bir &i·na znrar ve T.ly~·.n tnleb Te 1dtlla.81na hakkı olmı. 
~.a ·a~ ve bankanın bu babda t.ınıamen sf'rbest ve muhtu bulunduğunu kabul et.. 

............... tn1.. i Hizımdır. 
-----

l. C. Ziraat 
' 8ltıden: 

Banka~ı İzmir Şube-

~ ?-;ı 
l'liı «-an 194C tar.Ihinde yapılan açık arıtırmada teLıf edilen fl.a.t haddi liYllonda 16-
lıa~ecı ~ırı~r dolayı İzmlrde Meyveter gümrüğiinde t"tin ve Ba.nka !hanı n&mlle maruf 
1ttt;1~Yan hamnm bankamız tasarrufu altında bulull!ln dörtte ~ miltru lıhse.stn1n 

8 ctı ~kra.r açık arttırma ile sa•.ı~:ğa çıkarılmıştır. 
~"l.h~ rc•in para ile o!::.cakt.ır. Şa kadar ki beddinln dörtte biri pefi.n, müt9baklai 
~ l\aınc(\('k.1 <-sa.slar dahilinde 3-5 sene içlnci:! mlısnYi taksitlerde ödenmek bere vlkl eak t 1' eklıflerde tetk1k edirecektlr. 

~1~b olanı nn mn.ktuan on bln llN pey a.kçe.slle birlikte ıs Mayıs lHO ~mü. 
,, Çar~:unba günü saat 14,30 da. T. c. Ziraat Bankam tzmır tubeat muhaaebe.mıe mil 

.\ıt l l''1lJelert llfuı ol un ur. 
l.tt\cılitırnıa 4artnrunesı bugüncren itibaren İzmir. İstanbul şubelerlle Antara Merkez 

~o~~~- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

l.frıh:--.-----------------~------' 
Cıs 30 :ınırnen beden 12.500 lira olruı 50.000 Kg. bemln 215/1940 Perşembe günü saat 
\anaıı' on beş buçukta Haycbzpa.şada Gar binası dahilindelcl lromisyon ta.rafın.:!an 

tı 11 1 zarr usuıue satın alınacaktır. 
tı~i '\" şc girmek istiyenlerin 037 lira 50 kurusluk muvakkat teminat, Jı:anunun tayin et
~~ar c.~ kaıar]c tekltnerini muhtevi zar!lannı cı.yııI gün saat CH,30) on dört buı;u~a 

llu . konıt.syon Relsllğine vermeleri lazımdır. 
ı~c aid şartnameler Komisyondan parasız olarak da#~tılm'lLktadır. (3067) 

~ 

t<:~hanımen bedeli 26500 lira olan uç aded rontgen cihazı ve tererrüatı 30/5/940 Per_ 
~u c S•l:ıu sı.at 15 de kapalı zarf usullle An!tarada idare .binasında satın alınacaktır. 

' ·'ltaıl;e: Pirm k istiycnlerin 1987,5 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
•tt. arı ve teklıflerin; aynı gün saat 14 de kadar komlsyon reJsllğine vermeleri lA.zım_ 
~ın 

anıeıer 130 kuruşa Anknra ve Haydarpaşa veznelerinde ae.tılmaktadır. (2950) 

l Günır k muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
1evazını Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

tU~u .... GUnırtik kolcuları 1çln pazarlık ı;ureWe 11'.8 tane kundura 2214/940 Pazartesi 
~ .... s~nt 11 de alınacaktır. 
a 11hnıin1 tutarı 1240 lira ao kuruştur. İlk teminatı da 94 liradır. 
1 ....... ?;l'iiırıunc komisyondadır görülebilir. 

et katta~tekJ11er1n gün ve saatinde Galata Mumh:ıne caddesi İbrahim Rlfat han ikin_ 
~mlsyona gelmeleri. (300i!J 

G·· lv Unır k Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul 
1 • Arnirlig"' i Sahnahn:ı Komisyonundan: 

l> ' 'l' 
t!t 1lıbe it'fat lhtıyacı için satın alınacak 1000 clhir.llğln açık ekslltmesı 25/Nisım/940 
2 ....... N ırunu saat 15 de yapılacaktır. 
3 ....... lI l..1'nune bezile şartnamesi komisyondadır. Oönilebllir. 
~ 1 ~!l:ttnmcn bedell 4500 ve ilk teminat 338 liradır. 

c cacı:!:.'::Uerln. gün ve saatinde tik t.enılııat makbıı7Jarını hft.milen Gala tada Mum. 
.. ~nde Ibrahlm Rıfat han J!rincl ka'.taki komisyona gelmeleri. c2783D 

G·· .. 
"Çı1t Urnruk Muhafaza Genel Komutanlığından : 

~tı Clihn?iiıt M · tııcaat . uhnfaza memurluğu yeri yoktur. Ik1ncl bir ilin yapılıncaya kadar 
ecıUrnemesı. Müra.caat ede~.klcre cevab verilmlyecektir. U74C) (3013) 

Sözün kısası 
(Baştarafı 2 nci sayfada) 

çin istisna etmeli? Tenzilata mü.staha;c asıl 

bunlardır. Devletin mühim bir idare §ul:esl 
olan mntbııııt genel dl.rektöl'lüğü, h'!rhan -
gi bir gazetecinin profesyonelliğini resmen 
tasdik eyledikten sonra, artık, haricden beş 
Ura '!yrıca kazancı varmış diye bir ma.tbuat 
m~msubunn. ga?Jetecllikten ıl3tifadeleri ge _ 
cimlerine bol bol yeten di~er a.rkada~armın 
istifade t>y!edlklert bir •hakkı çok görmek in_ 
sa.na ve hakkaniyetle ıre derece~ kadar Jm_ 
bfli te!l!tir, bilmem. 
Aıemin hayran olduğu bütün ır.raatını 

mar.tıRa \'e hakkaniyete btJnad eLtlrmelrle 
.şöhret bulan muhterem Müookal!it Vek!ll -
miıin bu maruzatunızı hüsnü niyetlm!ze 
bağ'l§lı}nrak, tetkik edeceğinden ve nazarı 

itiba"'e alacağından emin bulunuyoru!.. 

C. ~kl!11m ~alu 
··················································-·········· 
Sivasta pasif korunma kursları 

faaliyete geçti 
Sivas (Hususi) - Memleket ve hal 

kımızın hava tehlikelerinden korunması 
için pasif korunma nizamnamesi muci -
hince icab eden tedbirlerin alınmasına 

çalışacak olan teşkilatlar §ehrimlzde de 
faaliyete geçnü.ş bulunmaktadır. Halka 
bu hususta IA:ıım gelen vazüeleri anlat
mak ve ayni zamanda esaslı bir fikir ver
mek üzere Cümhuriyet Halk Partisinde 
vilayet seferberlik memuru Salih Batur
önlünün çok kıymetli scylevleri ile g kı
sım üzerine kurslar açılmıştır. Söylev bü 
tur: teşkilfit mensubları ile salonda ha-
7Jr bulunan büyUk kalabalık kütlui ta
rafından arnka ve istifade ile takib edil
miştir. Bu kursların hitamını müteakıb 
diğer kurslann açılacağı ve ka2'alardan 
itfaiye 'le sthhiye teşkiJltı ek.iplerinin 
çağınlacağı da aynca haber alınmıştır. 

30SENE 
denberi meşhur 

Bir GDzel~ik 
Reçetes~ 

Malik Ol· 
mak için 

SEMERESi
Ni VERMiŞ 
BİR GÜZELLiK REÇETESi. 

Sert ve esmer bir cildi yumuşatıp 
beyulatmak için tesiri :i.5bat edilmiş 
bir tarzı tedavi: Meşhur bir aktris 
siyah benlerinden ve açık mesamele
rinden kurtulmak ve gençlik halini 
idame etmek için bu reçeteyi kulla
nırdı. Bu sayede 70 yaşlarında bile 
gt--nç kadın rollerini oynamıya mu
v2ffak oluyordu. (Pancreatine ile 
tasfiye edilmiş) saf biraz süt krema
sını gene tasfiye edilmiş biraz zey
tinyağ ile karıştırınız. Sonra bunu 
i}'j kısım saf krema ile tekrar karı~
tmnız. Eczacıruz bu halitayı ihzar 
edebilir. Fakat az miktarda olacağı 
için pahalıya mal olur. Halbuki yağ
sız beyaz renkteki Tokalon kremi
n in terkibinde musaffa zeytinyağile 
istihzar edilmiş bu kremadan var -
dır. Cildinizj besler, beyazlatır ve 
gençleştirir. Yukarıda resmini gör
düğünüz genç kadın bize yazıyor: 
ıTokalon kreminin üç günlük isti
rnalinden sonra cildim açık, taze ve 
güzel oldu.. Tenin güzelliği ıçın 

yağsız Tokalon krem!ni tecrübe edi
niz. Bugün milyonlarca kadınlar 

dünyanın her tarafında her sabah 
mı:ntazaınan Tokalon kremini kul
lamrlar. Müsmir neticeleri garan -
tidir. 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASJ 
Kurulu, tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şub9 ve a}ırns adeci! . 265 

Zırıl ve t.ıcar! ner nev. bttnk:-t muaıneıa!er 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Zıraat Hanka.sında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarında en az 
SO lirast bulunanlaTa senede .. defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla -
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır • 

4 .. 
4 

40 
100 
120 
160 

Ade! 1,000 Lira'ık 4,030 Lira 

• 500 • 2,0J) ,, 
t· 250 • l,cJQO 

• 100 • 4,000 
50 • 5,00IJ 

" 
40 • ıt.800 " 20 3.2uo .. • • t9 

OlKKAT: HC98blanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşnğl 

diiimiyen.len lknmüye çıkhiı fakdirde % 20 fazlasilc verilecektir. 
Kur'alar ıenede 4 defa, 1 "EylöL 1 Biriııcikanun, 1 Mart ve 1 Ha:ı.i. 
ran tarihlerinde çekilecektir . 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

İla?Jlan 
25 ton sade yağı alınacaktır. Pa:arlığl 22: 4 q~o gunü pazarlığı yapılacağı ilan 

2t/4/S40 Çarşamba günü saat 10 da.:tır. Tah cdi!~n 77 M3 . .kum işinin acele olması dv:a~·ısı 
mın bedeli 27.500 lira. illi:: teminatı 2063 11 - le ıııı4/HO ghnü saat on altıda sat:.ı alın
mdır. İsteklllerin tnyln olunan günde Er - mastn:ı karar ,·erllmişt1r. İsteklllerln n:cz -
rrnrum Lv. Amlrllti satınıı.lma komisyonu:.Ja kOr gün ve s~atte Fındıklıda Komu· ::.n!ık 
m11rncııatlnn. (1558) (3059) Sa.tm:ılma kornısyonuna müracaatları. v3060ı> 

* • 
eoo ton Karabük kok kö~ü:ünün kapalı 2!?141940 da pazarlığı yapılacağı Uan edi • 

zarfla. ek.tjltm~i 24/ 4/940 gunu saı:--t 15 de len cm yedi ton süper siman çlmelllvsun un 
Ank:ı.radr. Lv. Amlrllğl satın alma KonıLsyo_ l§ln ıaccle olması dolayı.sile 18/ 4/940 ıt1nu 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 15,600 snat 1)0 dörlw .satın alınmasına karar vo -
lira ilk teminatı 11~0 liradır. Şartnames\ ko. rllmfş•Jr. İsteklilerin mezkür gün ve ~aatte 
misyonda görfililr. Içlnde ticaret odası ~1- Fındıkhda Komut.anlık Satınalma Itcımis • 
wı Te kanuni TeM.ik de bulunan tek.llf mek- yonıına müracaatları. ı306lıı 
tubları saat 16 de kadar kabul olunur. "'1-

(1511) (2607) 

* 
22/ 4 940 günü pazarlıb'l yapuacağı ili 1 cdi'1 

len 77 ~~3. kırma taş çakıl işinin ace.e c. -
M:ımal:ta gaz okulu için muhtellt cins ve ına.sı cola:;ısllc 18/4/940 günü snat on beş -

miktarda mobilye ve mefruşat ~yası 29/4/ te satm alınma.sına karar verilmlştır. İs •. 
940 p,ıza.rtesi. günü kapalı zarfla eksiltmesi teklllerln mezkür gün ve .saatte Fınd:k~ıda 
yapılacaktır. isteklilerin mezkur tarihte sa_ Komutr.ıılık Sa.tınalma Komisyonuna miirn
at 13 e kndAr teklif mektublarını Ankarada can.tl:ırı t3062ıı 
M M. V. Sa.tınalma komisyonuna verınelerl * 
şa.rtname ve resimler 145 kuruşa Ankarada Kcmm·onumuzda mevcud keşif ve şarL • 
Cebc:ıcıe gn:r gene.1 K.. dan alınır. Heyeti u - name.sine göre Haydarpaşa hn.stanesi bah~c
ınum.yeslnı> tahmın edilen flatı 28,d53 lira, s1 dahllind" elektrik kuvvet muharriite tab
llk teminau 2149 liradır. (1531) <2861) losu ve sa;tını koymağa mahsus yapılacak 

olan blnanın münaka.sasına 19/ 4/940 Cumn 
güni.ı saat onda başla.nacaktır. Muhq,mmen 

elimiye Askeri Satınalma beden ıki yüz yirmı sekiz ııra seksen ıı..ı ku-

K ·ı" 1 ruştur İlk teminat parası on :redl lıra on omİsyonu 1 an an seıdz kuru~tur isteklilerin bell gün ve sn ... 
.._ _______________ atte Fındıklıda Komutanlık Satınalma ko -

Bellmive garnizonundaki birliklerle Hay _ mtı;yonuı.a müracaatlerl. .ı2530ıı 
darpaşn A.~kerl hastanesinin ihtiyacı 1çln ... 
6500 kilo sı~ır eti pazarlıkla satın almacak_ ıtomisyonumuzda. mevcud şartna.ır.eslı ~ 
tır. İhalesi l8/4/94ct Perşembe günü saat göre komutanlık birlikleri ihtiyacı lçiıı 
ıı d~lr. Tallblerln belli gün ve saatte knt"i ml!iınctrrllt bc.ş bin yüz yirmi kilo ve y 
teminat akçeleri ve kanuni veslknla.rilr. TiL mlllmetrcl!V. beş bln yüz yirmi kilo demir 
men Satınalma Komisyonuna mürocantl:ı - buklor paınılıkla satın alınacaktır. MunG 
rı. (3079) ka.sas nıı 19 4 940 Cuma günü saat on blrt 
.............................................................. başlanacaktı ..... Muhammen 'bedeli döıt b\ 

C Yeni ı.eşrivat ) doksan nllı liradır. İlk teminat p:ırıu:ı f 
_ • yü ~ y.:dJ lir:ı y1rmt kuruştur İsteklilerı.1 b 
'--------------- U giln ve s:ıatte Fındıklıda. komutanlı!: ' 

l\hbC!tte Bir Geee - ~nç ynzıı::ılardan tınrı~ın:ı komisyonuna müracaatları . • 2c 
Scınlha AkV<'rdl'nin yazdığı kuçük hıkf.yc • Jf.. 

lerıden nıürckkeb olan bu eser Gayret kltnb Maltepe P.tı .. okulunda bir yem anbarı y~ •• 
evi ttlrafından basılmış, kitab halinde çı • tırılilcatltır. Muhammen bedeU altı oın yedi 
karılmıtır. İçinde 20 ye yakın hikaye var - ru~ iki u•n dok.san kuruştur. Fenni c~s.ı..f ve 
dır. şartnaırıesl her.gün komisyonda. görülebilir. 

Eksiltmo 27/ 4/ 940 günü saat on birde açık 
,. . Doktor. 1. Zati Oget .. "' eksiltme 110 Fındıklıka Komutanlık blnn.sı 

. . dahHındE.ki Sntınalma komisyonunda y:ı.pı • 1 BeJeclıye karşısındakı muayeneha· ı ıncaktır. h!c teminatı beş yüz 1k.i Ura ~t'tm~ 
ıH sinde öğleden sonra hastıılıırın ı lkl kuruştu". Talihlerin ayni gün ve saatte 1 

' kabul eder. .. ~ l[Omisyona miıracaatıarı (2946) 
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BAŞ, DfŞ, NEZLE, SRİP, 

ROMATİZMA, SOGUK 

ALGINLIGI, KIRIKLIK 
ve bütün anrılarını derhal keser. 

·-' -----
Lüzumunda günde 3 kaşe ahnabilir. 

T aklitlerindea sakınınız. Her yerde pullu 
kutulan iıteyiniz. 

s 

~ ee.ız •6uıP~an .....,. lüb 
kutu içinde. &wupe .._ ... , .. 11e .eceea· 
ı.ez. puok evullı '* ahlzedlr. -HELl9S MUESSESATI· 

1-.. epsinden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

LO 
SAATI..ER1D1R. 

Z S t ARLON umum a\Sentası n cep, Kol Dunr . aa man masa ve bekol kontrol saatleri deposu. 

Sultanhamam - Camcıbap han. ·-----"' 

!Çil·. V~ L~K(;L~QI JZAL~ {;Qt;Q, 
~~NiNiZ~ DAiMi BiO TAQOV~T Vb:RiQ. 
iVAZO VE; TOD .Ş~KiLLt;Qi V~QDIO-. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Vakfın Jsml: 

!\Hye hanım Blntl Abdillbaki 
Salrnatomruk't.a Kefevt 

Miltevell!si 

Emine ve kaymakamı Remlll 
Mehmed Nalll Bl.n Mustaıe. 

Yuknrıda isimleri yazılı mütevellll!!r yıllnrda.nberl tnUyot va.zlfes1ne alAka gö.!t-enne
dilclerı gibi idaremize müra.cant.ın vakıflarına a!d muameleyi to.klb ve hayır ıartıannı 
if P etmel!'rl için il!\.nen vaki tebllğata lcabc t etmediklerinden 11A.n ıtarlhlnden ttlbaren 
on beş gun daha mehil verilmiştir. Bu müddet zarfında da gelmedikleri takdirde hak. 
ı:ı.rında kanuni muamele yapılacağı 1ht-O.r ına.knmına kal:m olmaJı: nmzıe lift.nen tebliğ 
olunur. (3056) 

R'A 
AÇILDI. 

Her nevi gıda maddelerini muvafık 
fıatıarla muhterem ıııUşterllerine 
arzeder. Emıuô ın Bahçakapı Tram· 
vay Caddesincte No. 23 • 25 1'ele
fon: 21224. Mer'a Tereyn&ı Mağa-

zası sabıbl M. Derviş Uöur < 

ZA\'İ - ire.nın İstanbul başkonsoıoslu • 
1 ğuııdll.o Cabbar oğlu ceıtı Anı.yi namına ve. 
rilen umıdni 9814. ve hususi 545 sayı ''e 15 
Mehr 131~ Şemsi sen~ m~dlt 7 Blrtn. 
clt.cşrln l!J37 atrihli pasaportumu kaybet _ 
m1ş olduğumdan hülantt olmadığı ilfı.n olu
nur. 

ZA Yi - SıvM sergisinden aldığım şeha -
ctetnamemi kaybettim. YenLsln' alaca~ımctan 
eskis1n1n hükmü yoktur. 

T.S.F. tesviyeci Hüseyin Şener 

······························································ 

ilan Tarifemiz 
~t ıatun aantı.ı .. -..................... . 

Birinci ıahile 400 . __ ,., 
ikinci ao.hi/e 250 • 
Üçüncü .ahile 200 • 
Dördüncü ıahile 100 • 
iç talaileler 60 ,. 
Son ıalaile "' • 

Muanen bir mtldd•' sarfında tu-
ıaca miktarda Uln yaptıracaklar 
ayrıca ten.ıllltll tantemiıden 1atifade 
edeceklerdlr. Tam, yarım Te ~eyre& 
aayfa Ulnlar için ayrı bir tarlfe deıplf 
edllmlıtir. 

Son Poata'nın tica.rt UAnlarına atd 
f.1ler 1Ç1n fU adreae müracaaL edJ.... 
melidir. 

itlncıhll KollekUI Şlrke&I 
Kabraınıı.nzııde Ban 

Aıiksr.ı r.addtsl 

·························•···································· 
Son Posta Matbaası 

Neırıyat Müdürü: Sdim Ragıp Emet 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

...r 

AZEMEIC. 
lllf!S bJı:L yemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En .sıkı.§ılc zamanda ~ en büyük yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lenet ve nefaset bat.ı.mmdan tatmin edici mahl,..U w 
ytıi.lelc ennfı haltdJr. 

Mercimek, beM!lya, buğday nsatr çorbalık komprlmelerlmlsl 
her yer<Je bulabllirsln!:ıı. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAn 
M. NURİ ÇAPA Kuruhı.t tarihi: JJJI 

10 tanesi 15 kuruş 
Türkiye Şeker Fabrikaları 

ANONiM ŞiRKETİNDEN: 
~ağı.dakı if}er mü.sald teklltte bulu.naca!: istel:lılere ihale edllecektJ.r: 
ı - İz.mitten İsta.nbula deniz yollle ,e~r nakll. 
2 - Samsunda vapurlara teker tahmlli. 
3 - istnnbuldan fa.brlkaJarımıza gôn:ierilecek muhtelif ticaret ~yuı nakll. 
4 - Sirkeci, Derince, lzmıt ve &msun MmanJaıına gelecek olan maden tömftr -

lr.rlnln tahliyesi. 
Bu j§lere tallb olanlar şartnameleri Taşhnn 3 üncü kattaki büromuzdan aı. " 
b!lirler. . 

Şek~r nakline ve talunlllne a1d teklifler, 2 Mayt'i 1940 Perşembe günü, mubU -
llf e~ya na.klıyatilıe kömür tahliye.sine aid teklifler de 6 Mayıs 1940 Pamrtest ınnil sJ 
at 11 e knda.L büromuza verilmelldlr. 

Belediye Sular İdaresinden: 
ı - 'l'erkostakl fabrikamız için <Ere~lil havzasından Karaburuna on bln t.on ~ ' 

mür taşınacaktır. fi 
2 - Kömürler Knrnburunda idarsnln vagonları uzerlnde teslim edllecektlr. :SU 

deruhte etmek istiyenlcrln 24/4/940 Çarşamba giınü saat (15) e kadar tekllflerlOl 1" 
palı.. zarnn .Taksimde Sırnservllerdekl idare merkezinde müdürlüğe vermeleri. _..ır: , 

3 - 'I'a.liblerln sonradan % 15 e iblAğ edilmek üzere idare veznesine tek11f edec:ıoı-
leri bedelin % 7,5 u ıü.sbetlnde teminat yatırmaları lazımdır. «3072• 


