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Parlste toplanan harb 
konseyinde İsveçin 
vaziyeti göriişiilmiiş 

23 Nisan bagramı dün 
bütün gardda 

lı.egecanla katla/andı 
Bugün şehrimizde gürbuz çocuk müsabakası yapılacak, 
mekteblerde, Halkevlerinde eğlenceler tertib olunacak 

l\.Inıan radyosu diyor ki: " İsveç matbuatı tarafından 
0~dumuzun şerefine halel getirilmesi cezasız bırakılmıyacak,, 
• e"', 

lı ·,,ork 23 (Hu -
~ - Ünited Press 
abirı bildiriyor: 

'leçteki askeri ha 
~ tı dıkkatlc takib 

salah•yettar 
) rı ah:dler, Alman

ın 11.T 
~ ' ı1 orveçte bu -

ı.ı~ı,r~ kuvvetlerinin 
Ye ve ıaşesi hu-

~ unct.:ı bu ~,.;;k .. -at J.. muş 

tııll lcÇektığini ve bu 

0 
.ulatın ızalesi 

~rn~:·eçe asker çı -
t el~ ~ l'llt•cburiyc -

ıu 0lduğunn ileri 
hior1a ı:-. Aynı 

~ eııeı· İsve~ hak· 
1 Ciddi endişeler 

kla-'ni gizle • 
h 1tt d'ltle.r. 
('" l" 

~ !Sten alınan 
erler .. 

~ rn e gore, Fran 
l' ahfeIIeri de İs 
\ıa~ il tehlikeli bir 
l:.e~ ~ette olduğu ve 
ı an Alman istila
i'I le ?llaruz bulundu-
n anaatindedirler. 

11,,·_U \'a . .. 
-~ zıyetm, yukse 

nlcü lo:p!antısında 

Talcsi.m meydanındaki ·merasimden bir in1tt•a 
23 Nisan milli Hfikimiyct ve Çoiuk ber İstJldA.l marşını soylemı.,lcrdir. Bu sır 

bayramları dün bütün memlekette ol· meydandaki direğe Turk bayrağı çıakılımı~ ve 
w,.,ı,,.,. "bi h . •_,:ı d kutl 1 ba:yro.m sellimlanm;şt.ıır. 
... "'5 ...... gı şe rımı"..ue e ıu anın~ - Müteckıbc..'1 Vali muavl'mı Haa\ık Nıhad 
tır. Pepeyi kursüye çfka.mk, çocukl:ı.ro 23 Ni_ 

Bcx;Tam mıünasebetile dün şehrimi- sanın mama ve ehenunıyetıını e.nı n bir hL 
zlıı muhtelif oomtlerinde evvelce tesbit tabede bulunmuştur Vnlı mua"Vini bu hltn
cdilen pro!ITalll daıresinde ımera im a· besinde ~ümle şlI!ll rı 6Ö em tir: 

o Y Qal ımn ve gu 1 c;oc:u ' 
pilinııştır. Bundan t.ım 20 sene evvel bugtm, bllyuk 

Beyazıd meydanında Tür'k :mdlleti ebechyctc !k00ur sürecek ol n 
VllA.yet :nrunm:ı. y:ıpılnn ıncraSme sau 10 milli Mkim1~ctme kavuşml14tu Bu büyük 

da. Bıeynzıd Cümhutiyet meydanında ba.şlan... gıhı.tin ~T.amınız:ı. 00.Şlrungıç olması lı:.nd:ır 

m.ıştll'. manalı birşey var mıdır? 
Emfnönü :rnıntn.k&1m.daki 11k okul talebe. Çünld1 slzler bu hnkimıyet1 ve onun netJ • 

kri .sanıt ıo da Beysoo meydanında ropla.n _ oes1 o!.a.n Cümlıurtycıtı sağlam omuzlarınız.. 

~a:r, Vali muavini Halük Nl.had Pepeyi, da tnşcyncak en azız vn.rl'l'k!lı:ı.nnuzsmız .• 

Stavanger hava meydamm"'t bombardımanı esnasında lngiliı tayyareleri ıarafıııdan alınan bir resim Mawtf MMiirU Tevfik Kut; Paııt~ Çocuk E.. H~li'k Nihad Pepeyi bımd:ı:n somu. yok -
harb konseyinin 1 lazım gelen tedbirlerin alındığı tahmin ....................................................... ,,,__ ~ Kurnzmu mütMS5fllerd de bUraya s~ çocuklo..ro. yapılan yaa-dun~ . ba.h.set -

(1 •• •• "'4,ld .. ğü. 1 d·1 -'-t d. ene ........ 2 nci sayfada) Mu·· ttefı.klerı· n ge!:mişlerd1r. mış ve çocuklaırm bıı.y.ra.nunı tebrık cdeı-ek .,.orui... u ve e ı m~ e ır. Vou•• Mera.sime Şehi.:r lbaındosu t.ıanı.fr.ıdu.n çalı- sözlerine nihayet var.mi~. 

lrondheimde İngiliz 
k t' 1 k b•ı Dün~ü toplantıya Leh ve Çocuk balosunda 

na.ın. İSt.tklAl rmır.şı ile ibıı.ş.la.rmuş, hazırod va.. V~i mır.ı.vtnin.deın sonra mu3!lllm Ahmed 

har b konseyi pjy'et.inde buhın:aın 1alebe ~ ~ .. 1:!.-.,. --~~mı 8 inci sayfada) 

1 8 8fl mu a. 1 Norveç m messilleri de neler 
0
_ rdu•• k .? iştirak ettiler g 

taarruza geçtıler Londra 23 (Husus!) - Yüksek harb , ........................................................ ,

1 

c~----
konseyinin sekizinci toplantısına diln Pa- I . Bayram yap 1 a 1 ) 

londr , . . .. . . riste b~lanmış ve bugUn devam olun - ı Balo salonunda yüzlerce çocuk vardı : m Y 0 ar 
~trf. • a 2~ (H~uın) - Jngılı~. taY)_'a - ,~n de ı~k defa olarak Oslo cıvarında mtl§tur. amma, onlardan faz'a eğlenen yüz • 
L_ ... ı.ı ~oneçtekı Alman hava uslerınin kam tonobü ve Kiclo hava meydanlarını Topla t 1, f 1 k N lerce de bü.1riik Tl~VC1tıidu ve kapıda-
~aıxt j .. ·· yf d ) n ı) a < P a o ara orveç • :1-

ıınanı usulüne devam ederek. (Devamı 3 uncu sa a a mümessili sıfat ıe Parıstt-kı Norveç el - I ki kavas kıııklı kapıcı cbelki içeri 

I'-.... ilk Narvik deniz muhar ebesine aid çisi Barher de ıştir.ık ctn ıştır. 1 ahnınZ> ii.midile bekleşen düşkün '"---- 1 Çemberlayn, Ha1 faks. Çörçil, Samuel ! kıyafetJ.i yavruları tc,.s!crıı.e1cle meş -

kahramanhk menkabeler İ -----'- (Devamı 2 ııci ı-.ayfad.n) ! gul oluy01·d•ı. 

.. B cağım gülle götüren teğmen, 
~urettebatı ve gemisini nasıl kurtardı? 

: I 
Erzincanda yeniden '·~~k .. ~·~~~~~:·;~~;~~~:~;··;;;;· ·~~··~·~· _ 
Zelzale oldu, bı"rçok cuk balosu sıkıştırmak ötcdenberi adet 

~ olmuştur. Ve ötedenber~ bu baloda ço -

eyler Yıkıldı 
cuklardan fazla büyüklerin eğlendikleri 
görüle.gelmiştir. 

Erzincan 23 - Dün saat 14.52 de dip _ Her sene Dağcılık klübü_ndi tekrar &-

ten gelen ve yanın dakika kadar süren dilen balo bu sene de Maksım salonların
ı şiddetli bir zelzele olmuş ve birçok evle- da verildi. Bakalım dedim, büyükler bu 
1 ri yıkmıştır. Hasarat te.sbit edilmektedir. 6ene nasıl eğlenecekler? İşte beni oraya 

(a.a.) sürükliycn bu merak oldu. 
.............................................................. Evvel§ kapıdan başlamalı ve kapıdaki 

m:illi Şetln 
yavrulaı·a. 
il tif a, ti rt-ı 

' 
Anakra 23 - Çocuk haf tası mü-

nasebetile bı.ıgiln §ehrimizdeki ilk 
ve orta mektebler talebelerinden 
seçilen yavrulardan milrckkeb bir 
grup başlarında Çocuk Esirgeme 
Kurumu erkAnı ile muallimlerı ol-

(Devanu 8 inci sayfada) 

faciadan bahsetmeliyim .Maksimin ka -
vas kılıklı cinsi namalum kapıcısı. belki 
içeri alınırız, ümidile bekliyen fakir kı
lıklı çoluğu çocuğu terslemek ve kov -
makla meşguldü. Çocuklara bu iltifa -
tın (!) sebebini sordum: 

- Bizı alınıyor1 ar içeriye. hep kıbar 

90cuklan giriyor! 
Diye derd yandılar. 
Bu vaziyete ve ou söze hiç bir şey UA

ve edecek de7ilim. AHikadarların nazarı 
dikkatlerini celbederim. 

Salonda yüzl4'!rce çocuk mevcuddu Gelecek bayramlarda onları daha 
(Devamı 8 iuci sayfad.n) 1 ltula düıünmiyc çalııalım! 



1 Sayfa 

Her gün 
lialya her devirde realist 
Olarak hareket etmiştir! 

Ekrem Ut•khall 

Resimli Blakale : 

fiON POSTA 

_ Çıplak hakikat isveç hak ında da 
endişeler başgöster~ 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Alman hazırlıkla~ı ti 
Stokholm 23 (A.A.) - Aftonbls.d dil"' 

zetesinin Kaunasdakı muhabid bıl 

N e zaman beynelmilel dünya va- yor. 

ziy~tinden bahsedils~ 1talya ji- Almanlar Baltık denizinin Alınan· 
kayetçi mevkiinde görüQür. hillerinde büyük askeri hazırlıklı:ır )~ 

1918 den 1940 yılma kadar 22 sene maktadırlar. Almanyanın başka tıır9 , 

geçti. Bu müddet zarfında cihanın bari- nndan Memel arazisine ve doğu Pr055 , 
tası deAU. Milletlerin zihniyeti deği§ti. sına mühim miktaı da kıtaat ve rnülliJj: 
Hayatı. menfaati değişti, fakat İtalyanın mat gelmektedir. Bu limanlarda bultıffe' 
fik:Ayetleıi daima ayni halde kaldı. ve şiddetli nezaret altında tutuınıı • 

İtalya. dünyanın •akin zamanlarında ahali uzaklaştırılmnk üzeredir. 
fikAyetlerini şöyle ifade ediyordu: Muhabir şunlnrı ilave ediyor: 

- cFransa ile ingilter-:? 1914 harbinde Bu aıazırlıkların hedefi meçhul o~ 
benim yardınumı temin etmek için baoa la beraber, Almanyaya komşu J3ıı 
Suriyeyi vadetm.şlerdi, zaferi elde ettik- memleketleri Almanlar tarafından }\e~ 
leri zaman bu kıt'ayı kerı".ii ara1arında lerine karşı hiç bir harekette bulunu , 
payl~tılar. Bana Anadolunun mühim yacağma kani olduklaı ı için hiç bir c 
bir kısmında nüfuz mıntakası verecekler- dişe göstermemektedirlel". 
dl, bana vf.dettiklcrini Yunanistana ver- Tehdiilcr , 
meye çalıştılar, Akdenizde bana bir hak 

1 

Berlin 23 _ Alınan radyosu buguıı te. , 
tanıyacaklardı, kendileri hakim oldular, didkar ifadelerle i.sveçe mıcu.."11 ederflt cı 
ziyafet sofrasında as!an payı onların his- m!ştir kl: c'• 
sesine düştü. bana kalan bir sıfırdan ı Almanya, İsvcçı matbuatı tarnfındn!l 
tbarettir.• dum.uzun şerefine halel getirilmesini cet 

bmıkmıyacaktır. 
Bir zaman geldi ki, İtalya sakin bir fi- Serve-t, h~t ve nüfuz cılız, hasta bir vücudii örten Ifü ~dnmın vücud ve n.tb sefaletini tam olarak görmek svenskn Dagbl:ı.dad ismindeki isveç gıı' 

kAyetçi olmaktan çıktı. sırma iflemeli ip.k bir y<>rgana benzer. isterseniz cnu psr1ak gösteren örtüsünden aıyırınız. it.esi, Alman tayyarelerinin Trondhjeı:n c:". 
Evvela Habeşıstana saldırdığını g~ ==::c:::=------=--==---====-===-ı:o::::=ı::m:=-----=-:11::1::--==-==...,.==-=-==::::::.=--==-=-==::ıı:c ...... s::::ıı:==== nndakı bir koydc Norveç kadın ve çoC1l • 

~l~1~~:~~~~Eft;~ ~:~~~:f~~ 
nasında ~anlılığını. kaybettiği da- NorD~Ç orduıu11da , .................................................. -... °'\ Sabık Habeşlatau Jı;ayıd ile iktifa etmJştir. Fakaıt İs\eÇ JllB 
kialarda halk kafilelerinin nümayi~le- H b • f k ı bua.tının şhndi dehşetli propago.ndasınn 

rinde:Nisi isteriz, Korsikayı isteriz, Tu- GönlJllU ergun ır 1 ra imparatoru fal~~ =~rı~::=~nin ıtırı!' 
nusu tsterız. abutiyi isteriz!.. diye ba- Kadın:ar Şehir namına i Ne gapıgor? m::n~nım:=~=:· bu vıııl>"'' 
•tınlıyordu. Londradaki Norveç elçiliği yeni bir estaOfurullah 1 Sablk H8'beşistso İmparatoru Haile nihnyet ve~eklcrini ümid etmek JstiYor 

N~ay~t btr gün Roma radyosu şun1a-,büro açmıştır. Bu. büroowı vazifesi, or- : Selftsi, şimdi İngilterede Bath'da bu - (il 
11 

n ıöyledı: dmfa hmnet görecek No~ itedınları- Turneye çıkan hir tiyatr(> trupu u- lunma'ktadır. Geçenlerde Bristol'da bir 
- Müttefikler muharebe sonunda ya- ının müracacııtlar.ıruı keydet.mek ve ken- fak bi~ şehir~e .. sers_e~!cr._ isimli ~·i.. İngiliz lejyornınun misafiri oJaraik şe - Müttefiklerin harb 

pacaklan dünya haritasında Triyesteyi dil.erine icab eden direktifleri vennek- komed~ temsıl edec~ıct~. ~Jak şehrın, refine verilen bü~ bir ziyafette bu-
bizden alı~ bir ~ş~a memlekete i1Ave e- tir. Büroya isimlerini yazdıran Nor _ ufak tıyatrosu §ehT1n ıleı:ı gelenlere ıu~ur. Bu zıiyafete Çörçil de da- konseyi 
deceklernuş. o1abılır. • vec bayanlarının ara&nda yükseık sos- ıB·z~ dQZ~uştu • .1~~~ui . şöylt? 1.başladı. vet olıunmuş ise de. bahriye lordu iş _ 

İtalyan anwlesi birkaç haftadanbcri yet~eye ..........,_sub 0,..!,.,8r ıbulundn.mı gi- ır artıst perucıun onunc ge ır: }erini ,,.,..171 - d et • (Baştarafı 1 inci sayfada) 
d 1 .......... '-u -ı:ı- B' .b. .. . b d n -:ır~ugun an mazer oeyan H G 1 İ 1 . ~er 

Ramanın ftlln mey~anm a tal~an im- bi. İngiliz evlerirıde orta hizmetçiliği. 
1 

-dk ı.z ır suru serseri ura a top- etmiştir. or, enera ronsjde ngiltereyı, ı• 11 
parat~:luğu~un. yem haritasını bır m<?r- bulaşıkçılık edenlıer de vardır. Müra _ an ı . no, Daladye, Kampenki, Gamlen, parl: t 
n:er ~tun uzerıne hakkctnıeklc meşgul- 'caatçılaruı ekserlri daha ziyade hasta- Der, perdeden içeri girer, perde a- Yunanistan da dirilen bir ölü Fransayı, General Sigorskı ve zale-
dil, dünden itibaren çalışmasına fasıla isinde ~ :iste.mekted' çılır, sahnede sers·?l"ilC'T görüoıilrdü. Lehistanı temsil ediyorlardı. ol 
verdi, İtalyanın da kendı haritasına ek- ~ serv ça u - Nitekim gene gonk çalar çalmaz. Tol : Yunanistan.da Hierissos şehrinde Toplantıda müttefiklere tnnhhüdleri et 
ltyeceği kıta'lar vardır.> er. icabı bir artist perdeııin önüne gı'?L - i müzmin lbir bron.şi:tten anuztarib bulu- zamanında üaya ve menfaatlerini Jı ~ 

Evet, İtalya Nisi ister, Korsikayı ister, 75 ~enedenberi ilk de.la mi§ti. ~ nan 55 yaş-lannda bir adam tedavi için türlü hasmane icraata karşı müdafsııj~ 
Tunusu, Cibutiyi ister. hatta salAhiyet l • - Biz bir .sürü serseri burada top- i Qğlu ile Selfuı.iğe gitmiş, hastaneye git- imkan vermek maksadile halen ınütte 8 
sahibi bir halyan gazetecisinin daha dün karısını yara/ıyan bıçak landık. : meden evvel otelde istirahat etmek is- hüklımetlerin dikkatini çeken siyasi~ 
IÖylediği gibi. Okyanusa çıkmak ister. Dedi. Belediye reisi bunu duymu:a ~ temiş. fa!kat bir kaç saat sonra otelde askeri bütün meseleler hakkında uJYl 
biltün bunlan, hatt! bunlardan bir kı> oyuncusu locasında ayağa kalktı, önüni! ilikle- E ölmüş. Apoeto.loo Manulides adını taşı- noktai nazar teati edilmiştir. il' 
mmı alabi!ee de.Mal sabık ve l!hik müt- İngilterenin en nişancıı bıçak oymı - di. Sahnedeki artiste bakarak yük - E yan ·bu adamcağı;zın n~ otobüse yer- Harbin umumi sevk ve idaresine ~1 , 
tefikinin aleyhine dönmesi mümkündür. cuilanndan T<ımıas Kolvert. hayatmda sek sesle bağırdı: ~ Jeştirilııniş ve köyıe gö~1miş. Oto • teallik bütün meseleler gözden geçir11 • 
Yalnız müttefikler bu istenilenlerin hiç i1ık defa olueık ?Şinnış ve bir oyıun es- - Şehir namına estağjurullah. E mis, güzergahta bulunan Arnea şeh - dikten sonra. her halde müttefikler ııl'~ 
birini .ona veremezler. veremedikleri için nasında karısını ioolın:ıdan yaralamış - \. •• _. J rine ya!klaşı.rken Apostolos uyanmış ve sında fiili bir teşriki mesai teminine 1J'. 
de İtalya il• uınimi bir anlaşmaya varıl- ur. · Jl€reye gittiklerini şaför<len sormuş. Şo tuf yeni kararlar verilmiştir. t 
nuı.sı ihtimal haricındedir. İtalyanın m<'n- TO?lWt Kavert, 15 senedenberi on /ki mi[yon satış för ölüınıün dirildiğini görünce dehşetli Polonya başvekili, Polonya hükfır11e~ 
faati dün oldu~ gibi bugün de Akdeniz.- binlerce defa :k.8~ına bıçak atmakla Y , . bir korıkuya KG!pılmış, direksiyonu bı _ ordu ve milletinin halen teşkilatınnfll • 
de kendisinden başb ne kadar devlet beraber. en küçük bir hata 'bile yapma- apan bır eserin fllmı rakarak kaçmış. Fakat otomobilden u- üzere olan bütün kaynaklnrile mücadC e 
varsa hepsinin de zayıf düşmesinde, İtal- mıştı. Yairnz Ameri _ zaıklıışmadan dirilen ölü onu iknaa mu- leye devam azminde olduklannı konSC) 
yanın bGtnn a~lar1?a mümaşat edecek Bununla beraber bu seferki hata, kada 2 ımilyondan vaffak oJı.muş. YeriS<> köyüne doğru yol temin eylemiştir. 11 
dereceye in~ındedır. Bununla beraber her i'kisini de şaşırtmarmş, Bayan Kol- fazla saıtılan ve almasına ikna edebilmi§. Yüksek konseye bu gayretleri ilh

9 
... 

İtalyanın netice çok aşikar bir surette vert kolunun yarasını sararak oyuna bir ikadın muhar _ Nihayet maha11i maksuda varmışlar. eden fikir ve ruhu ziyadesile takdir cd 11 
görllnmeden evvel, silAha sarılacağını devam etıniştir. Fnıkat A ..... ,...+ 1 !k~-..J· öl" .. .. kl' . rek Polonyanın müsterek davaya 01 

rir tarafından ya < ·l-'"""'r.o l:;l.!Wl usunun na ı ı - h' t' . ·1 Ad 1 . t' sanmak hata olur. • . t bi edil..m.,. 1 2400 dr h . . ızme ını sena ı e ya ey emış ır. lt' 

L zılan, mevzuu iti- çın es -t .... ""l 0 am a ını:'-·1 Fr ı ·ı· , p 1 b ,ekıl * Bir markizin otıdrada öOOmekten • tin ,ot,,.,,.;., Öl" 1 d w - ansız. ngı ız \e o onya aş' 1 
İtalya tarihinin her devrind,.. daima barile de Ameri - . mı a "' ... .,..... u 0 ma ıgı ri Paristeki Norveç sefirini, Norvc , 

realist o1arak hareket etmi~, daima teh- açlığı Paznr klübü kan dahili harbi - m. bınaemleyh alelAde bılet almak haklmüstevlisine karşı 1·ral yedincı ıı:aa1' 
. . ni anlatan Gone kı:rn haiz olduğunu ileri süıımü.ş, iş k 'd .Ad öst' il. h'1ltı!'' 

ilkesizce kazanç temiıı etmenin yolunu İıngılrerenın en sayllı SOS)"€te kadın- . . ma..lı.k"'TT\PV intiknil ecr b'"tii y nun sev ve ı aresın e g er en ll, 
aramış ve .. bulmuştur. Orta çağlarda pa- lrtnndan biri olan Mankiz Tav.nshend. Wı~.b A the Wı~~ -··-J ' ınce u n u- manca mukavenıet karşısındaki bayr:ı ~ 
rıılı ecnebi askeri kullannn küçük İtnl- Lond d b·u mahsus ibir Pazar (Ruzgar aldı, go- nanistanın alruka~ını toplamı.ştır .. ~e - hklarını hükumetine iblağ etmeğc d:ı 
yan hükumetlerini bırakahnı. son çeyrek kl'"b'~a a zatı eBurare d p .. 

1 
. türdü) isimli eser sele ş1mdi Selanıkte hararetle muna - vet etmişıerdir. ıJ 

rih d 'k' ı' u u aç~ ır. a azar gun en 1 d kaşa edilmt&tedir. Norver elçıs· ı·, mt"ı'ttefık hu"k1"roetıcr .. nsnn ta fn en ı ı vara: 1 1 'lm.ekt .. 1 1 son zaman ar a :s u '/~ 
İtalya Trab'!.usa saldırmadan önce bü- c8:J,~.Jay m- ven 

1 
e. revuh edr dyapı - filme alınmıştır. Bu film için yüzlerce T A K V 1 M Norveçe yaptıkları yardımdaki sürat '° 

mtt,.. ıp ve mezun o an ve ya u a şe- h Cun • te~ 
ttln Avrupanm muvafakatmı almıştı, bu- hir<l 1 h ııha . b" b't b arıtist imtrh~ndan geçirilmiş. sonunda müessirlikten dolayı ilk etinın ~ 
na rağmen harekete geçmeden evvel ora- _ e ça ışa~ . e n° ır ~ 1 u . . . . . NiSAN kiirlerini bildirmiştir . 
..._,.., 'k" tab Tü. k k . 1 k. eglenc~lere ~tırak etmektedır. Bu çav- Klark Gevbl 1le Usıvıan Leıgh seçıl - ___ _ __ 
ua.t\.1 ı ı ur r as erınm ger çe ı- . . .. . • v 

leceği zamanı beklemek ihtiyatını da lar zıyad~le :rağbet g~ım-dkted~ır .. Pa- miştir. Rollerini harikulade bir kud -
1
. [ • 

gösterdi. Enver Pnşan•n Türkiyeyi hnrbe zarları döııt ~özle beklıyen ~ar ln - retle .benimseyip temsil eden artistler fa yanın genl 
sokmak için seçtiği tarih Alman ordusu- ~iliz .zn~tlen burada aynı zamanda romanı fbi.itün hususiyetile yaşatmışlar- 'T'es/ı·haf 
nun c:Manl> de mağli\b oldu~u zamnn- kendılerıne hayat yoldaşları da bul - dır ÇARŞAMBA .l 4 
dan sonraya is bet e'.ier. Bun,1 mukabil maktadıTlar. ==· =============== 
ltalyanın eski müttefikleri aleyhıne , . - . tc davet edilen memur da mnhkemc -
Fransa ve tngi1tere ne birlesmeye Fran- 53 ya{ındakı kadını evlendı- de: 
sa ne İngtlterenfn kazanncaklarma mut- rerı eulenmc! memuru «- so yaşında bir kadın çocuk dün-
lak surette kanaat getirdikten sonra kn- yaya getiremez. Bu ise :niifus siyascti-
rar verm.1.,.<rtir. İtalyanın bütün tarihind~ Alımmyıada Hanover'da Saılzwehel- ne aykın bir harekettir. Madem ki şi-
takib ettiği ~allst siyaset Sinyor Mus- de ıbir nLk~h memuru 5 3 yaşında bir kayetçi !kadın zürriyet 'kaynağı olmak
ı10l1ninin kuvvetli idare.si altında bücbü- Alman :kadın'n 43 yaşındaki nişanlısi- tan çıkmıştır. Onun evlenmesi de caiz 
ttbt kuvvet buldu n"d"fi ~"'"'ilıi" vn lıa- le, evlenmesine izm vermemiştir. Çift- değildir!» demiş. ve ııoktai nazarı da 
rtcde yalmz ve münhasıran İta1yan men- ler mahkemeye başv.urrn.uşlar. şehade- ka'bul olunmuştur. 
futtdir. Bu siyaseti de i~t0 sekiz ay olu
yor, hareket yolundan zeITe kador inhi- f 
raf etrned1. 1 STER 1 NAN, 1 STER 
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İtalya menfaatini Almanya tarafında 
g&-ebiUr. Alınanyaya müzaheret edebi
lir. fakat har'bin akıbeti tnayyün etme
dikçe 1tal ·anın Almanyaya gösterece~i 
rnOzaberet sadece propaganda ve tehdid 

Evvelki gün yakalanan bir eroin kaçakcısının. kaçakçılık 
yapmak Eurctile biriktirmiş olduğu para altı yüz bin lira
ya baliğ oJuyormu~. 

Ha\·adisin dolru olduğuna inansak, zabıtarıın eroin ka -

çnkçılarına karşı yaptığı çetin deadeley~ rağmen bir in
ıaııııı kaçnkçılık yapmnk suretile altı yüz bin lira blriktt
rinciye kadar yakalanmamış olmasınıı inanamıyoruz. Sen 
ey kari. 

vRrlişfnde kalacaktır. 

İtalya son dak'bıyı h 0 klivor! i STER i NAN, i STER iNANMAl 
E'crı•m U~<ıkiıgH 

Programı ~ 
Romn 23 (A.A.) - İtalya hüktıJtl , 

'Jtl \' 
geniş bir tcslihat programı tanzı. tefi 
tatbik ve ıhava üsleri He hava scrv~s Jı"' 
inşa ve teşkil edebilmesi için askerı C' 

vncılık teşkilatına 7600 milyon liret 
di açmışbr. 

Meclise tevdi edilmiş olan kanu~ cıi• 
yihası. bu kredinin şu suı etle tevzı c 
lcceğini natık bulunmaktadır. . ııfı 

1!}39-1940 mali senesi için S ırııl) ...,., 
1940-1941 senesi için iki buçuk :milytır tl* 
1941-1942 senesi için de l. milyar ıoo JJl 
yon. 

~~---------

Letonyanm Türkiye elçisi 1:Y 

R1ga 23 (A.A.) - Re.lsicfunhur, . ı.:~~5' 
run Tüı'ld:ye or:tn. elçlllğine Lurl~t ~ 
tnyln etm~. Orta elçi Bük~ fk81lle 
matedir. 

d 

d 

b 



Eski İngiliz bahriye 
8 nazırı Alman milletini 
~Dakika: Bulgar Başvekili .. f B lkenlard sulhtan itham ediyor 

aıı' sveçte ilan edilen hususi Umı·dvar se~:lı~ra~~::d~.)te;ıbnın;di~~ra~I;~~~ 
bir nutuk soyliyecek olan Çörçil, meşguli -

Sayfı J 

9 Yugoslav - Sovyet 
Rusya gakznlaşması 

E 

s8 ' S f b • k t d yotı dola.yısile hazır buluna.:m.ıyacağınd-:ın 
)ar ı e er er ı a m an 1 yo~fy 23 CA A) - Bulgar ajansı bildiri - dolayı telgrafla itizar etmiş ve yerine ziya • YRuın· SPllm Rn"''" ,.,.m"• 

1 b ll
. . fete i.şt.lra.k etmiş ol:ın eski bahriye nazırı uyuk Harbcten sorun Yu"'osla""" u. 

S 
Bu gnr aşvek ı Filov hl\len eyaletlerde Duff r-1'1>.~- ,_.., hln1 1· ·ıte 1 ., ·" -'it h b' tetkik h ' ~ ... '""e ngı ren n ş::ı.n ve ı mumı lsnu altında Hırvat ve Slovet-

Ç u''ku"' metı· Almanyanın Baltık ıı·manlarında ır seya a.ıı yapmaktadır. şerefine knıdırarok demı..tır kı· 1 ...,_ b. l k.1 s bıs Filov, şimali Bulga:ristnnd:ı Ugnrçin köyün S'" • e.~ ır e en es ır t.an, dalu zi~ 

Yapılan tahşidatı dikkatle tak:b ediyor de lblnleroe ki:>ylü öntinde lbir nutuk söyiemiŞ Bundan böyle, hiç bir mılletin dünyayı hissi tesirler alt.ında Sovyet Rusyayı tam. 
~itti ve demiştir ki: ha:rb i<;dnde ba,;masınn. müsaade edllmiye_ m::ı.nuş ol:ı.n n-::ı.dlr hükümetlerden bıri oid'.ı 

'lıııa ' 24 (Hususi- - Stokholmdan mm tamamen değiştinniş ve ihtiyatlı Meınleketuniz, başlnmış olan harbe sü - ceıctır. Uzun mman s ya.si hiç bJ.r mun:ı.sebete gl. -
~ı...11 haberlerıe göre, ı'sveçte ı'Hin e- b' t 

1 
t rüklenecek mı? Herkesin bizden sorduğu su_ Avrupada dehşet tevlid eden cinayetler rJşmeden .karşı karşıya ba.kıµn bu iki dev. 

,"'l!Ş ır on a mış ır. al budur. sertsl yalıuz 'bir adrumın ve yalhud kiıçük blr lct nnoak kıs;ı bir zaman evvel temam gir-

'tşt;lan .~~mi seferberlik tamam- ISVeÇİR C00Ub kısmına bir Aziz koylüler, sıze şurıısıru temin etmeli • cfmıler grupunun eseti değildir. Bütun b r meyı fnydalı gordtiler. Iki taro.t arnsında s:ı-
11( Uına. Hukuınet, Alınanyanın Bal· Alman müfrezesi ı'ndirilmiş yian .ki, yalnız Bulgn.ristan.da değU fakat mUlet tarafından irtlkab edllen btr cinayet dece ticari muzakerelenn ba.şl.J.masile temin 
~le nlarıııda yapılan tnhşidnh dik- Balkanlarda da dahn uzun müddet sulhte~ mevzuuba.hstir. o un.an bu temas, öyle goriınuyor ki, pek 

j .. lakib etmektedir. Paris, 24 (Hususi- - İtalyan ccl\Ics- istifade et.mek içın ezaslı üınidlcrimiz vardır. Almnn hukfımetile Alman milleti arasın - yakında siyasi munasebeU.erln teessusu.ne bır 
d,. •eç Şundan kat'ıyetle eminim ve bunu bllhas- da bir fark gozetllmek isteniyor. Bu çok teh- b:ı.şl:ı.ngıç v~2ılfes1ni gorecek. Mnamafih hır... 

, "lltı i \:eliahdi prens Güstav Adolf, sajcro» gazetesinin Stokholm muhabi- sa M?b::ı.rüz etıtıre'bıl!rim ki, bizim için sul _ Ukeli bir temayüldür. Alman ımllletinln mağ_

1
dlsatm bu ıstikamet~ inki.ş:ıfına int.izaren 

' 8''eç izcilerine bir hitabede bu· ~ine göre, bir Almnn paraşiitçü kıt'ası hun ıbozulmasını intaç edeceğinden korku_ llıb olduğunu u.nl."Ya.cağı gün mana.<;ız söz.. Sovyet Ru.ı;yu. ııe tıcan münasebete girişmek.. 
\~iyteatk, lllcnılcketin Ç()k miişkiil bir lsveçin ccnub kısnunda hali bir arazi- l::ı.cak herhangı bir ş::ı.rt veya hı\dise mevcud ler ve zfı.hiri vfidlerle yakla.şacnk değiliz, O- l Yug~avyamn onu, hukukn.n de t:o.nımıf 

k ye inmiştir. değildir. nu mulurebe meydanında mn~ftb edece _ sayabiliriz. 
• ~ ~ n~ısıııda kaldığım, fakat hu· İsveç kayakçı müfrezeleri bunlara ğlz. Yugos'lavya ile So\·yct Rusyanın Lşte bu 

~ ka en unan ve siikftnundan hiçbir karşı gönderilmiştir. Rusyanın alkan Alma:.nyanın yüzü ımazlde de blr çok defa_ maks:adl::ırla muzakerelere gıriştlklert görül_ 
f)iı. Yhetınediğini s()ylcmiştir. lar çirkin olmuştur. Fakat o çehre hiçbir za. düğu zaman, YugoSlavy:mm bır nevı orta 

"l>tl' t Alman tayyareleri bir iıalyan . ma.n bugiinkıı elleri taze kanla boyanmış Avrup:ıd:ı.n nyrılamk Slfı.\iığa. yaJdaşma.k 
de ~\'p,, araftın l\loSkova mahfelleri sıya~eti ci\.nilbr çetesinin idaresinde.iti kn.dar nefre~ ~eylı izhar ettı1ğlıu iddia edenler bulwıdu. 
laı1Jtı.-." n vaz.iyctile alakadar olmak- vapuruna ateş açtılar uyıı.ndıncı olmamıştır. Otedenberi Sovyet Ru.syv.nın takıb ettığı ~-

'<ti' Paris, 24 (Hususi) _ «İtalo B.ılho» Alman hududu 23 (A.A.) - Havas: ya.set.le Alınan politıkasını zıd ıstikametıere 
~ot'\ d d k' ı·taı d · . Emin iblr membadan alınan malfım.atn gö- A •k d J mütcveocl.h cereyanlar şeklinde tclô.k.kl et _ 

R 'e>çi,n • tT takib d ı'lk a ın a 1 yan vapur ' In~tere sa- re Almanyanın Roma r i v .... k merı a a aponyaya rnek lstıiyenlere göre; bu tanı izah A~ru ola ~'Qlıe ıs ı asım e en h'll . w da b' . sc ır 011 mac cl15€n Uvt> 

\il, tde Alnıanyaıun hnreketini tas- ı crı nçıguı ır Alman tayyarcsı şl.ındi Berlind-e bulu.nm.akta ve von Rlben _ bilirdi. Fa.kat bu ımevzu et.mfmda muhtelif 
~ tarafından ınitralyıöz ateşine tutul- trop lle görü.şınektedlr. karşı muhtemel bir memba.laırdaaı 're lbillınssa Anıerllwı tay_ 

Tr onvyet hmatebuı:'mı, şimddielisaı~nın. ugştuı:· ı·z kıt'aları ~E:::~~~:.~::.~~°?'.S harbden bahsediliyor E?~::.6:z~:;;.:.~::,::.~ 
bcklerunektodtr. Sefır, Molotof'un von Ri _ vakı 11U:n1ted Press» fn Romadan aldığı ha-
bentrop'a yazdığı bır mektubu hamU bulun. Vaşington 23 CA.A.) - Bahrl harekat; re. berlere göre İtalya hukümeti, Yugoslavyo.. 

ın k b 
• 1 t ını:ktadır. ls muavini amiral Taussig, ayan meclisi ha. nm Sovyet Rusya ile tlcarl münasebete gl • 

U a 1 aarr Za geçtı•ıer IJi .haber alan mahfellerde hôml olnn kn- rirlye encümeninde ~rda.ki beyanatta bu_ rişmesl:n.i tamamen tnsvib etmektedir. Yu,. 
naaıte gore, bu mcktubda. So\'Yetler Birliği • lwumıştur: gosla:vyanın buna. karar vemıesi Be.rlınln 
nin Balk n siyaseti halmunda ııruılümat ve Uzakşnr'kttı.kl vaziyet, milli menfaatimizi teşviki ve Roma.."l.ın d:ı muva!a1rotile tahalt-

ho rilmektcd r. - açıkça ichd d etmektedir. Uza.kş::ırktaki va • kıık etmiştir. Bunctın, yeni blr iktasadi blo-
h:ıJBaştarafı l inci sayfada) yolları, metodlu bir şekilde zaptetmekte- Parls 23 (AA ) - Alınnnyaıun İtalya. zlyetın değışmesi yüzunden çıkması muh • kun d~ gıbi bir :neticenin hfisıl olabl _ 

F'onob~:Inan etmişlerdır. dirler. nezdindeki teşebbüsleri ve ticari anlaşma _ temel bir harbe sürükleneceğimizi tahmin e_ 1 ıeceğıne intizar e~ek gerektir. Her ne knd:ı.r 
~edu lll~ydanında yangınlar çıktığı Cenubda vaziyet !arın akdi için İngiltere ıle Sovyetler Bırliği diyorum. Japonyaya karşı tek b::ı.şnnızıı nıu- Sovyct Rusya ile I~yarun münasebetleri blr 
8 e edılnı.i t• a.rnsın.cıaki müzakereler slya:J yazıların baş.. hnrebe etmek vazıyetlnde kalmnmız ica.b hayli .soğ'uk ise de, It::ı.lyn. için Yugoslavya • 

0
, Undan ha k ş ır: .. .. .. Stokholm 23 (A.A.) - Norveç cenu - lı~ menll'Ullu teşkil et.mekrtcdir. eder. nm müttefiklerden ziyade Sovyet Rusya_yt 

~l'aJt D n· ş a, dun gece uçuncu defa bunda vaziyet henüz aydınlanmamıştır. I,aJya haıkkında. Genevıeve «Oeuvre. ga _ --- yak!l:ı.şması muval k orUnfiyor. Çünkü Ro_ 
' · tek ıınarkadn Aalborgdakı: hava Fakat, Hamar ile '!:i:lverumun günlerden- wt.esinde şunları yazıyor: Müttefikler Amerikadan ma, Berlı.nin dostudur. Berln de Sovyet RUS-

g ·~ ta rar bombardıman edilmiştir. İn- 1 beri Almanların elinde bulunduğu ve bu Al.manyanın Roma büyuk elçisi von Mac _ 91 ld ) lan ı siyaset arıro .. da.şıd1r Bu nhvnl gösterl-
l!!ı.. Y:Yare'eri d b' · ·· .. d t kensen'in ansızın Berline gelışl bl"""'ı. ter_ vapur a l ar yor ki bir torafta.n İsk ndirul.vyada mühl.m 

"' trıi ı· • n en ırı ussuııe av e iki şehrin istirdad edildiğ ne dair olan 'VV"' ır. sirler tevlid ebmektedlr. Baza. haberlere gö_ Nevyork 23 (A.A.) - New.Yorg Times ga- bir müondelc cereyan ederken dlğer tarafta. 
I haberlerin hakikate uymadığı muhak - re bu gelış bil.~ İtalyanın son tercddud- zetcısı, harbin bidayetindenberl Amerikanın d::ı. onun .kadar ehemmiyetli hır ıktıs:ıdi kom 

l.ı:ırıa ngiliz telliği kaktır. !erile alakadardır. 712 bin tonluk 188 vapur sattığını ve bunun blnezon temelleri kurulmaya çalışılıyor. itn.ı.. 
da1t.ı te~a ~ ~3 - Harbıye nezarctı aşağı- Bu mıntakalarda külUyetli müttefik Siyasi muharrlı lerin umumi mütnıeası 91 lnJn batxı devletleri ta.rafından satın nlın- yanın bugünkü mücadeleye kanşm:ısı 1htL 
t tfı.ıtte~~~; neşretmiştir: kuvvetleri bulunduğuna dair olarak şudur: Eğer Sovyetıer Londra. ile müzakere dığını bildirmektedir. malleri lkaırşısındn. şayanı dtkJro.ıt bl.r ehem.. 
ı. l'eken ı _er: Norve~ kuvvetlerilc inüş~ Stokholmde deveran eden şayialar çok etmek fstıyorla.rsa, harbden evvelki ticarete mlyet a!!:an b1ı fnn.lıyetin gözonünde tntul ~ 
'il!' llskerı harek ta d d' . b • milstoni<I kontenjnn kanunlarına """'"'n e~- ·ıngı·ııerede yenı· vergı·ıer ma.s1 elzemdir. Deniz e'blukasının ita.ı--. a • evam e ıyor - mti alağalı görünüyor. Buralarda, ancak OIVJU ıı> ,,_,,. meğc mecburdurlar. fa::ı.1 rol oynamaktn.."1 men.ettiği gün bu kom-

l Ceııı.ıbdu 1\.T ı·ı b Norveçlilerle irtibat temin edcbılen kü- t~bİİğ .. i.:········· .. ·•·····••••••••••••·••·•·•••••••••••••••• ı·hdas ed.ıldı· ~i em~nkk~kustıusr.lBbulrndknınymdeotlaiyıdktisaır bkiedYeceu _· 
t<llliı .ı. ... orveç t erle bera er asker- çük müfrezeler bulunmaktadır. Mezkur ı;; w..... .. 

ll--e~tedı~lınan tazyikine mukavemet et - mıntakalardaki İngiliz ve Fransız kuv • İngilizler, bundan evvelki glinlerde ol- goSlavya siyasetinde göze ç.a.rpa.n sem hare 
L_ l'ron~e:. . vetleri şimdi 750 kişi olarak tahmin e - duğu gibi 22 Nısanda da A!r~an kıtaatı - Londra .. 23 .~Hususi) - Avam Kamara- ketin manasını Amerik:ı.n k::ıynaıpa.nıu gi 
~b 

1 
ta eıının şimalinde kıtaatımız mu- dilmektedir. nın işga'!inde bulunan Narvik mıntaka _ sının bugunkü toplantısında maliye na - re tefsir ve telAkld etme'k akla da.ha uygun 

~etı· arruza geçmı·ş v~ btı hareketı" şı'd İ sına asker ihracına teşcbbu"s etmemı"c: _ zın Sir John Simon, ikinci harb bütçesini geliyor. 
ı bir .. '" - sveçe taarruz ihtimallerinden .,, 5 ınusadem~ takib etmiştir. bahser'i:iyor lerdir. Buna muk<ıbil İngiliz deniz kuv - takdim etmiştir. 11Ü11t &a9 ,.,... Em.il(' 
t·, (a a ) vetleri şehri ve limanı venı'den bombar- Nazır, geçen seneki masraf vekunu -u · · Paris 23 (A.A.) - Royter ajansı bildi- " " 

c.- ç Yerd h b ı dunan etmı.ş· !erdir. nun bir milyar 817 milyon olduğunu, bu-Qtokh e m ' are e o uyo · riyor: b ı~ olın 23 ( .\ :\ ) R t · Trond. heim etrafında kararga· L kur _ nun bir milyar 49 milyonu vergi ve 
11ıti'"· ."\... . - oy er aJansı Burn mehafilind:? Norveçleki h:ıreka- " -
c- o1or· muş olan Alman kıtaatı, hafıf deniz kuv- takaslarla, 768 milyonu ise istikrazlarln 
'llikle · tın müttefikler lehine bir cereyan takib t 

ç aY'rı stad, Vaerdal ve Vaerdalşrora'dn ettiğı kanaati vardı:-. Diğer taraftan, İs - vetlerinin de yardımile, şimali şarki isti- emin edil~~ğin~. söylemiştir. 
l?rtd l'lluharebe cereyan ettıği Trond - veç askeri mehafilinde İ'iveçin akıbetin- kametinde 100 kilometre ilerJemişler, o - Nazır. mum~~n olduğu kadar az istik-
\' en bildiriliyor. d k d' rada bulunan düşmanı piiskürtcrek Nam- ı raz. a.kdetmek luzumunu anlatmış ve mil-

ı..,. at'tdaı . .. . . . . . . den endişe e ilme te ır. u t kr b k d 
"lllge . bır bolge, dıger ık• ısım bu Vaziyetin. İskandinavyada yakında in- soodan cenuba gid1.:n yolu kapamışlardır. ıs ~ az a urun an vaziyeti teşrih e -

cıvarında kain iki kasabadır. kişaf etmesıne. yani Almanların İsvcçe Bir Norveç aviıosu, Varsdal halicinde d~rek borcun geçen sene 8 milyar 163 
~a.l'\r· Narvi • 'te vcıziyct taarruzu veya ıhrac hareketi yapmala _ batırılmıştır. mılyondan 8 

milyar 
931 

milyona yüksel-
~a..,<lda ık Şehrinin karadan, denizden ve rına intizar c•diliyor ve bu hususta hum- Bergen ve Stavanger mıntakasında. bu diğini bildirmi~tir. 
~I (l)a~ n taarruza uğraması ihtimalıncien mcıh bir faaliyet sarfedildiğı söyleniyor. şehirlerin civarına yayılmı~ bulunan Nor Surtakse tabı o!a~ as~ar_i ~azanç_ had~i 
lt. ahali d" h . b h VP>r müfrezelerile müsademe,.er de\',"'m 2000 den 1500 sterlıne ındırılecektır. Til-
"ej'e d • un şe. rı ır a:1 evvel ta - Askt.ri ...... h~file göre , azlyet -y " ı., . ::ıvet a·1 . ı· Al l N İ ediyor. Almanlar. yeniden top l'ğtı'nam tün, ispirto, ki brik üzerinden yeni vergi 

"'U\ bo e ı mış ı. man ar nrvı- Askeri mehafil, n~ılizlerin, tebliğle-
th.. Itıbardım d'ld'V . .. 

1 
. 

1 
etmişlerdir. alınacak ve mektub ve te]efon ficretler! 

-.. Par·ısıe ... ,.4 .... k.ö.öl'ü"illsf
d aha tevkif edildi 

Pari3 23 CA.A.) - Pnrls zabıtası, g1zll bit 
komünist teşkildtı meydana 9ıkaıımışt.u. Bu 
teşklh\.tın mühim ıhıuıb sa.nayll müessese.le • 
rinde müteaddld şubeleri vardır. 74 kişi teY. 
kif edllm~tlr. MeVkufların hepsi de askeri 
mahkemeye sevked1lınişlerdir. 

Yugoslavgada e•kl 
Dahiliye nazırı da 
Tevkif edildi ı:<ctltla ı._ an e ı. ıgmı_ soy E.mtş o.-

1 
rindeki sükuneti tasvib etmekle beraber, ı 11:ı.ı... ~rabe b k ld b Oslo şimalinde Alman t k ı arttırı acaktır. 

""Uld ~ r, u şe ı. ı? ır taarruz vu- müttefiklerin Norveçtcki muvaffakivet _ ' mın a a arı, · . . . ... Ugun d " Ramdy ve Lille hammer mevkı'l . d _ Bazı yıyecek msddelerının toptan tı- Londra 23 (Husu.si) - Belgraddnn bildi.. 
•ia. ...... ik a air tafsiliı~ alınamamıştır. !erini şöyle saymaktadırlar: erın c a rlldi,;.: ...x....... ,.,,..... th. ~ v d b razinin sarplıffına ve düşma:ı mıı.nı'n]a. rı- caret muameleleri üzerinden yeni vergi- &•ne r.v.. ... , ...,....., b3.şvekll Stoyadlnovlçtıı 

'

.""l!\>clJdu e ulunan A. iman kıt"alnr __ mın ı - Alman tayyare istasyonları muvaf 0 ' cı 0 

1 l kt ka'bineslnde dahili~ ınrunı bulunan esbak 
1200 dd na rağmen, harekata devam etmı"şlerdı'r. er a ınac·a· ır. __ ekt . ra t>sınd~ oJduğu soy - fakiyetle bombanhman edilmiştir. H b - d emniyet müdüru de tevkif edilerek, memle _ 

lll~ı edır n·ğ t "t N 'k' · Tayyare filoları, harekata muvaffaki - ar ıçın gun c beş buçuk milyon ketin l" vllfı."•etlerinden birinde ikamete m ... 
"'ltıd k· · er aralan, aıvı ın şı- 2 - Almanlar hava faa'iyetini gev - t r f d'l k ed v . ., -

th. e ı G t ·d· · d 1000 Al yetle iştirak etmişlcrdır. Bir Norveç tay- 5 er ın sar e 
1 me t ir. mur edllmiştir. 

t~~ a. k . ra anger va ısın e - ' şetmişlerdir. .. .......... . ~eçe s. er1 bulunduğu haber veriliyor., 3 - Müttefik kıtaa! Norveçte karaya yaresi tahrib edilmıştir. • .............................................. _ .............................................................. -

~~de kgıden ve İsveç demir ma'ieni rıak- ihraç edilmiştir ve bu ihraç hareketi nor- Alman harb tayyaresı filoları, Norveç Sabahtan Sabaha 
'<q Ullanıla d · ı .. ·ı ı garb sahilinin orta kısmı açıklarında ve 

A.J.nı n emıryc u guzerga una mal surette devam etmektedir. 
%-ilrnekatn ~skerleri ikame edildiği bil _ 4 _ Norveçe ihraç edilen kuvvetler Andalsenes deniz mıntakasında, yeniden 

edır İngiliz harb ve nakt:yl? gemi!erine taar -

ı · mu,·affakiyetJe ve önceden tesbit edilen 
c.- sv 'd 11 ruz etmişler ve şiddetli muka\•emete raü-
lltokh "Çe vı •n yo ı:ır plan muc'bince iler1emektedirler. b 

İ<ııde, ı\Jolın 23 (AA.) - Norveçin sima- 5 - Bu muvaffakiyetlerin en mühim- men bir torpido muhribi ile bir İngiliz 
-~lind l'lla?~ar Elverunnın 31) kilometre ı mi, İngilizlerin Oslo, Hamar ve Elverum- nakliye gemisini batırmışlardır. Diğer 
1'kted~ kaın Rcna istikametinde Her - daki Norveç mevzilerini takviye etmiş b:r muhribe de, orta çapta bombalar isa-

fsve ırler. olmalarıdır. bet etmiş, takriben nOOO tvnluk bir nak _ 

\teç ltı~ 
1
gazetelerinin muhabırkri, Nor- Al,.,,,.n tel.Ji~i !iye gemisi bir yan~ııı neticesinde harab 

~a°beır"'3n arının Almanlara za •ıf bir mu- Berlin 23 (A.A) - n. N. B. aJ'ansı bil- o!muştur. 
l --ı..ıe b l ı Stokholm 23 (A.A.) - İsveç kaynakla-
~!' A.ı~ u unduk1arını söylC'mektedir - diriyor: 

"1ıan kıtaatı, İ vec"' g'dcn büt::n Alınan k tl . b k rından gelen bir haoerr göre. bugün Os-
~v\'e e•ı a~ unıandanlığı lo methalınde muharebe'cr cereyan et -

,..."":~iilllla11ii11~~~giiliei~ag;Jİ~~31ii~~cnma~ll:li:milll~iiillllllllllml~ mektedir. 

S .c,ıbı·t"kası n ın I' Diğer taraftan gazet~ ha :1oı"'rlerine gö-,-1 re birl kte hareket eden İng lız ve Nor -
[) •• .. 1 veç kıt'aları bugun LHlehammerin 50 ki-

0 U T Ü N İ L A Ç L A R I N J N lometre cenubunda'-=.i Hnmar ıstikametin-! de taarruza geçerek Almanların şiddeti! 

8 AVEs,h:Ni ffaDtlarolaKvTe oherRmlikAtarRdaAmeBvc~I dl Dol ,:uRğu.ınRu ,· z. ~~.kavemetine rağ:rncn Mö've varmışlclr-
Bu haberlere gör~". E 1verumdan Re -

\., Schering Türkiye Mümessilliği naya doğru tardedıl"n Almanlar şimdi 
1ngil'z ve Norveç kuvvetlerinin tazyik. 
altında ric'at etmektedırlcr. 

Yeni harita 
inc-iltcrenin geçen Biiyiik Harbi idare eden Başvekil Loyd CorJ siyasi ha,Jah 

mn elllnel yılını idrak etti. Yetmişlik bir diplomattır. &ki edebiyatın ııgürkü b.:. 
randlde» diye tavsif ettifi feleğin çemberinden geçmiş ııolitlka kurdlaruıdan biri. 
dlr. Bu mana~ebetle yeni barb lıakkandıı fikirlerini söyledi n nutkunu öyle bl 
tirdi: -

- nDüııya barlt:ı:mıı yeniden basmağ:ı mecbur olae:ığız!ı; 

Loyd Corj'un bu knnaa.ti bugünkü A\"rupa haritasının )anlış çizildiğini n ye.
nl yeni batalarl:ı nltüst edlldlğlnl aııl:ıtıyor. Çünkü geçen füiyuk Harbi zaferle 

bitirip yeni Avrupa haritasını (\.·ers:ıy) da çizenlerin biri rahmetli Klenuınso idi _ 
sc biri de ltendlsldir. Biiyük t:ı.rlh ust:ıdı Wells geçen a.rbln bilançosunu yapWttaıı 
sonra yeni çizilen Avrupa :haritası üzııı-inde ınütalca :> iırüturken bu yeni baritanuı 
heltlcnen deramll süllıü temln etnılyeeef'İni işaret etıni tır. Onun kanaatine göre 

devamlı emniyeti tesis etmek i~ln iki şart vardır: Biri (\'ersa') ulbünii idame et 
tiı~ek bir hegcnıon;>a kurmak, biri de Avrup:ıyı bir koııfcd~rasyon ekline sok,_ 

mak. ller lkl şart da temin edilemediği için müenidesiz knl:uı (Yersay) bir Ja.ç 
yıl içinde çürüyüvcrdl. 
Şimdi YC'llİ bir Avrupa harbi lçindeyi:ı. !llütteflklcr her fırs tla hazb gayelerini 

anla.ttılnr. Bu ga;>eler de Loyd CorJun işaret ettiği ) eni Avrupa haritasını taıhnıta 

ettiriyor. Harbe sürüklenen veya bıtar:ıflıkta kıılabilen buyuk küçük her de\'letln 
dileği udu~ ki yarın için çb:llecelt bıı hnrlta fikir, ı.an'at ve medeniyet hesabına 

çalışa.n milletlere sukun ve hürriyet temin edecek bir arıı mevud olsun. 



4 8•7fa 

( . f~liir 
lnglltere hO ö eti zelzele mmt kasında 

müteaddid köyler yaptıracak 

Q 

SON POSTA 

e J 
Daruşşafak 

bahçesinde kız talebe 
için bir pavyon yapılacak 

Teessüründen kahvenin camlarını 
kıran bir sarhoş adliyeye verildi 

Zelzele mıntakasında yapılacak binaların İnşa tarzları 
tesbit edildikten sonra faaliyete geçilecek 

Daril§şafaka lisesi her sene yurda bir bit l Jı il gO~ 
çok münevver genç kazandırmaktadır. Mahkeme SUÇU 88 o an sar oşu a l 
Bu zamana kadar erkeklere mahsus olan hapt1e mahkum efil 
Darü afaknda Başvekil Refik Saydamın . .. • . bir 

Zelzele rnmtakasmda te~kikler yap ·i yapılacak evlerin inşa tarzları, henüz müzahereti ile hundan ~onra kıilar da o- Evvelki gece sarıhoş olarak. Şehre - olm~tur. Bunun. 'l17.ıerıne. hiç 
mak üzere bir müddet evvel Erzincan ve ~bit edilmem:i§tir. Romanya hükfuneti kuyacaklardır. Bir müddet evvel şehri- mininde bir kahveyi altüst eden bir _a- çahnadan gerisin geriye ~~l _ç 
havalisine giden jeol lardan mürekkeb kral Karo! adına zelzele mıntakasmda mizdeki tetkikleri esnasında Başvekil Re- dam, ya'kalanarak dü.n Adliyeye venl- tır. Ancak. bu sıTada kandısını 
heyet heniiz rimizi! dönmemiitir. Hc-j yaptıracağı köy için evlerin inşa tanlan fik Saydam Darüşşafakaya da uğramış, miştir. Sultanahmed 2 nci sulh ceza mahalle be'kçileri yakalıyarak. 
7et zelzele hattının geçtiği istikameti hakkında verilecek karara intizar etmek- alB.kadar'ardan izahat almış, mektebdc mahlremesinde duruşmasıı yapılan bu la götürmüşlerdir. 
katı olarak t...ırit edecek. Balluınlardan tedir. kızlar için de bir kısım açılması lfizım ge- garib sarlıoşluk hadisesinin kahrama - Hırsızlığa teşebbüs suçunda" t 
baf!.ııyıp Kaf.kasyaya kadar imtidad eden Haber aldığımıza göre İngiltere h!lk!l- Jeceğini bildITTniş ve mllzaherelte bulu- nı İranlı Aluned, iddiaya göre, Şehre- adliyeye verilen Abidin. 8"Ç .,ııJtı ,< 
Anadoludaki zelzele sahasını kat'J olarak ı meti, zelzeleye .maruz kalan vilayetler • nacağını vadetmişti. mininde Zühtünün kahvesine giderek. liye 4 üncü ceza mahkemesine se 
meydana çıkarmış olacaktır. 1 de müteaddid köyler yaptıracaktır. Lon- Geçenlerde Ankaraya giden mekte - kahve halkına durup duruııken sövme- dilmiştir. 

Jeoloğla':'.3•n ve tlniversH'.' profesör - dra. hfildlmeti, ...taretı vasıtasile .mc~e- bin müdürii açıla·a~ kız kısmı.na har - ğe başlamıştır. Etrattaın müdahale ede- MUddeiumumiliğe davet 
lu_ındcn mur~kkeb bu he'.etın hazı~lıya- ketımızden bu hususta maıruı:at .. ıst_e~ıı- canmak üzere BaşvekAletten bır mıkta< rek. kendisini teskine çalışmışlar. bu İstanbul Cümburi et Müddei' 
cagı rapora lıtıyilk ebemmıyet alfedılrnek ilr. Sefaret. Kızıla.v umum mudurluğüne tahsisat alınıştır. Mektebin bahçesmdc defa lıüsbi1tün hiddete knpı!an saThoş, ']'"imi • İ tanbu!J b 

1 
duğıı' 

tedir. Bu hususta hazu-lanacak rapor mürncaat •ln4 Jll<llD!eketimizdeki ke - kızlara mahsus olmak üzere bir pavyon eline ne geçti ise fırlatarak, kahvenin ~ ;g ;'· s C. M"'~d u ~O 
Başvekil Refik Saydamın riyaseti altın- reste, çivi. demir, çimento, soba_ boru inşa olunacak. bahçeye bitişik olnn bazı camlarını ~tır. 1~.::~ C::~~r h u em ny# 
da teşekkül eden Başve'.kilette topla -1 vesaıre fiatıarile igi, ustn yevmiye mik- binalar istimUık edilerek yıkılacaktır. Su,.lu, ıkencijsine «Niçin bu kadal.r a ~ asıntmes~en memu l l k · t d" 1 k "'~ ı öıır.. k · t diğ" · b"ld. · 1~ b ı a· ~ ze muracaat e ı. • nan ze ze e omısyonuna ev ı o unaca - wır annı 6~erune ıs :_ .. ın: .. ı ~rrnış - Kızlar pavyonunun p anı e c ıye içtin?> djye soran. h~ime cevaben: .................................................. . 
tır. ltr. Kızılay umum mudurluğu ıstencn imar iı;lori mimarlan tarafından hazır - _Sormayın bay lırutim. oğlwn has- Bu akşam 

1932 seııeslnde Yumınisıanda vukua malılınatı derlıal toplamış ve sef:ırete lıınacııkbr. ıa. Dehşetli teessür içerisindeyim. Sırf Saat 9 da 
gelen zelzeleden sonra zelzele mıntakası gönderm1şt.ir. --- bu teessürün saikasile dü.n akşam otur- 1 '4 
o!an yarımadada alınan tedbirlerin ve ev- Zelzele !nHltaka ında yapılacak bina - Münevver bayanlar d b. b içtim. Sonra sarhoş MÜNiR NURETT 
ıertn i~ tanla"rına aid ~Janların tet - ıl•n~ inşa taı:lan ...ı,u ed'ldikten sonra Gönüllü Hastabakıcılık 

0
;:; u:'~:":up biıttiğini bll~J'l _ ve arkaduşlnrı 

1 
klklne bqlanmıştır. Ame!'lkadan ve Ja- lngi!tere hftkümeti zelz le •ııhasmda. m-0- ı d iJtir mevsimin Son K o N 5 E ~ 
ponyadan f.atenen malCımat vı? planlar dajdern köyler yaptıracak, evlerin sobrıla - Kursuna çağırıhyor rum,A _eıın A. . . _ 
beklenmektedir. rını, borularını tedarik edecek ve bu ev- Bakım Salahattın Dermrel1i suçu sa yeni ve son şarkılar 

LA: ze eye maruz a an mm a ar a en oşıyec . 
1 1 

Hazi.ııan 
940 

tar'..hfuden itibaren Giıl A • • P7-ı 1 
k 1 tak 1 d 1 . d . . ektir Fatih Askerlik Şubesinden: bit olan Ahmedi 6 gün müddetle hapse Beyazıtta 

ıtııa.n;- GGmuşsuyu ve H.1l:yda'.'!"pa.Şa hrultane- mah!kum etıniştır. MARMARA Ticaret işleri: Poliste: ı.rırui. açıl•o:ı• ıusı.aboJacılık ... beın,"" Hırsız)ık yaparken vicdan 
ktrrsunn gönüllu dl:a.mk tnllb olacat: 20 : 40 

Romanyaya bir ticaret heyetimiz Gazoz ı~esile bir adam :J'UŞ}an a.rosmdnki munevver bayanların t:n- azabı duyan adam 
aidecek b d I · yıd:laıtna baştannnştrr. · · · ..J rı....· • d.. Şeh · Sinemasmda .ıı. a· aşın an yara ancı 2 _ Kurshıro. ~tirak iht.tyarl olmakla be. Abidm ısmım..ıe 1uıı: . uın . r~ı - P' 

Ticaret V•kıileti dış tıcaret rei>i Ser - Şiş!ıneyokufUnda 7.oytlnçılrnıazında o- "'""' mt:ı.nl bir"'"''•'" borc<t,,,.. ninde Kemal edınıla bınne aıd evın as- DiKKAT: J,ocalar sıılılmıştır, 1~ vet Berkinin yarın ş~hrimize gelmesi turan Azra adında birile ayni yerde Şair 3 _ Kurs muddetı 2 lbnçuk aydır. Her • ma kiliıclini kırarak içeri girmiştir. Ev- !etler az kalmıştır, bOtOn yer 
beklenmektedir. Serve~ Berkın şehrimiz-ı ziya caddesinde ikamet eden Hayim kav- gün kursa devam saa't.1eri Öğleden sonra sa. de çalacak işe yarar eşya aramış, fakat numaralıdır. Telefon : 23()80 
de kısa bır müddet kalacak ve buradan ga et""{"ler, Azra gazoz şişesile Hayimi at 14 tıan 17 ye Jra.da:rdır. birden!bire vaptıgı~ işten dolayı pişman ~J B -17"""" • k Tü" k R · • li "~ 4 - Talib olanlı:ı.rın t.nyı<\ ve kabul işleri ;· ~ ~~g~~ r- ~~~~m ~şın~y~~·~ ---d--'~ı· :~=====~~~~~~~~~~~~~~~-------~ı ,. · 15 Mayıs 940 gunıme =~uu..ı ev ...... 'CU=· .ı.n -nasebatı etrafında bazı t'?maslarda bulu- Yaralı tedavi altmn alınmış, suçlu ya- mcaat s::ı-atleri Cınnnrtesi gunteri barlı;, her 
nacaktır. kala~tır. gün öğleden e~ sa.il. 9 dan 12, öğleden 

Bu seyahatin siyasi hadiselerın tesi - Bir kadın koDlfusunu çakı sonm saat 14. ten 16 ya kıarl~1l'. 
rlle daimi bir tahavvül gö~teren iktısadi 1 .1 I d 5 - Tu'.L.;J)letın şubeye muracaa:tJ.arındn 
vaziyet dolayısilc mütekabıl ticari mü - 1 e yara 8 1 :nüfus cfrzda~ iki aded vesika fotoğraf. 
nasebetin yeniden tanzımi noktasına ma- Üsküdarda Selmanağa mahallesinde larlle berobcr ~cl.erl rica olunur. 

Qevıren: 

Hasan Ali Ediz 
Remzl Kıta bevi 

F:iab 50 Kr. 

126 sayılı evde oturan Mari ile komşusu 

Yarın akşam 

SACHA GUITRY -
RAY Sineması 

LUCIEN BARROUX 

Bugün SUMER Sinemasında 

M A rM::riE1 ~;; gDB EBE c ı 
Dans yıldızı: G 1 N G E R R O G E R S 'in 

DAVlD NIVEN ıle beraber en son yarattığı 

FRANSIZCA SOZLO ve eğlenceli bir komedi 
İlaveten: KABARE - MUZ/KAL 2 kısım 



SON POSTA 

orveç ihrac harekelile $~d~~AdN' BUNDAN 

~apılan muharebelere 
umumi bir bakıs 

' fEmeJdi -;;~~::ı z ~N E;;b. E~Jdlet 1 
j " Son Posta ,, nın askeri muharriri i . . . ·--·--····-·· - --.... -.......... _ .. _ ...... __ . .._... ......... --.... : 

Çocuk bayramuula: 
Çocuk himaye heyeUerinln faalıyetle

rini takdirle alkı~lamak hepim~in bor -
cudur. Yalnı2 şu var kı heyet müntesib
lerinin, çocuk bayraıru gibi vesilelerden 
istüade ederek: 

- Biz bu kadar çocujıı doyuruyoruz. 
bu kadar çocuk giydiriyoruz. 

Demelerini hiç doğru bulmuyorum. 
Merhum Ömer Sey.fettinin Diyet hika

yesi vardır: 
cBir bıçakçı hm~ızlıkla itham edilmiş. 

Kadı. kolunun kesilınesine karar verrn,ı. 
Bir kasab bıçakçının kolunun diyetini ö
demiş. Ve onu kasab, yanma çırak ola -
rak alınış. Artık çırağı olan bıçakçıya 

ikide bir: 
- Kolunun diyetini benim verdiAimi 

unutma! 

- Ben hiç yaşımı belli etmem. 
- Siz esasen o ltadaı.· yaşlı sayılınazsı • 

nız ki. 
- Gerçi öyle amma ... 
Yanımdaki at'lkadaşım kulağıma eğildi: 
- Bu konuşanların nereye gittiklerınJ 

anladım. 

- Nereye gidiyorlar klı sinemaya mı, 
terziye mi? 

- Gürbüz çocuk müsabakasına! 

* Eli bıçalılılar: 

Bir genç kızın, arkadaşını çakı ile ya• 
raladığını dünkü gazeteler yazdılar. 

Ka<lmn e~ maşalısındaıı korkardık. 

Şimdi de bir de eli bıçaklıaı türedi. Ca -
nımız Allaha emanet. 

* Yeni fars fİİr: 
Dermiş. Nihayet bir gün adamın ca -

nına tak etmiş. iri bir bıçağı sol eline al- Dostumuz Osman Cemal, yeni şairler 
mı.ş. sağ kolunu et kesmeye mahsus tah- tarzında bir şiir yazmış. Şiirden birkaç 
tanın üzerine koymuş ve bir VUt'UŞta ke- mısra kopye edeyim: 
sip kasabın önüne atımı: cYazdı>, 

- Al, demi§, diyetınl verdiğin kol se· cYa Temmuz. ya Ağustostu>, 
nin olsun.> cGök hamam kubbesi>, 

* Sayliyelade kiraı 

Vapurda kon~yorlardı: 
- Sayfiyelerde kira bedellerinin ge -

çen seneye nisbetle bir santim bile fazla 
olmamasını tem1n için Istanbu! beledi • 
yesi, muhtelif kaymakamlaı-a birer ta -
mim göndeıımiş. 

- Benim kiralık evım var. 
- Bir santim fazla kira istemiyecek -

sin. 
- İster miyim hiç .. 
Bir an sustu, sonra illve etti: 
- Bizde kira Ura il• besablanır. iM• 

timle değil! 

cDeniz kurnasız halvet..> 
cKayığımız seyyar göbek taş1>. 
Nasreddin Hoca sarmısağı bala batırıp 
~: 

- Bir yemek icad ettim amma ken .. 
dım de beğenmedim, demiş ... Osman ee. 
mali görsem; belki: 

- Yeni tarzda yazdım amma kendim 
de beğenmedim diyecektir. Kendi var • 
sın beğenmesin, Nurullah Ataç beğenir 

ya .. bu kafi! 

* StaJyom: 
Stadyomun yapılması için demir ara • 

nıyormuş. Temenni edelim çabuk bulun· 

• sun. 
Oalo fiyorduntım '""•.ımt göninüfil Gürbüz çocalı: Stadyum yapıl&ktan sonra yıkılmama 

1:) 
1 1 b de aı ıçın de demir gibi sporcu aramak icah 

.. - - den evveli dördünü lımarun önünde a-J n b&fka Trondheim Alman müfrezesi· Yaşlı olduk.lan hallerinden belli ka - edecek. Temenni edelim 0 da bulunsun. 
Unktl yaııda, donanmalarının tırdılar. sonra da .lıç fiyorda kaçan müte-

1 
ni de esir almak Lstiyorlar. Narvik Al- dınlar yaş bahsi Qzerin.de konuşuyorlar-

'1 llrilttefiklerlnkine nisbetle zayıf 1 baki üçünün ifini. bitirdiler. Bu suretle 

1 

man müfrezesini uir etmenin tesiri da- dı: l"'J" M•I dJ ulA.ı1I 
~~~Af~~~~~~~ıo~~~~~~~~~~~--~--------------~~-~----------~ olanıadıklarından Norveçin ce·ısız Narvilc denıı muharebesmın ocünu Alınan mufrezesını yok etmenın asıl bü- L B 1 b•ı• 'd' • " ~ 
~~ve §imal batı yalılarının ehem- a~mış olmadılar, aynı zamanda Norveç 1 yük faydası Oslo üzerine hareket için un arı ı ıyor mu ' 1,· nız "ı 
hiın limanlarına müklımmel bir hazır- §Unal aahillerine hAkim oldular; çünkü Norveç garb sahillerinde pek ememmi· 
~'ie baskının faydalarındaıı ıstifada Alma~ filosunun buralarını artık tehdid yetli bir üs elde etmektir . 
.... ~ 8Ure11flıt kuvvet çılcarabildiklcri- etmesı kabil değil idi. Onun içın eğer bildirnen haberler En buyuk haceri semavi l Bisiklete binan şempanzeler 
llt .Aı~ etiklerin is? a'lcak Şimal denizi- İngilizlerin Norveç sahillerine bakim doğru h9e - müttefik

1
er Trondheimin 150 t--:ı'"--.J- Lan 

den-~ ınuhriblerile harb gemilerin- olınası buralara kuvvetler çıkarabilmesi 1 Km. kadar şimal doğusunda Narnsos li· Bir kilometre - ------- u-tS
1 ~~ 

lw... ~lectikten ve bütün ihtıyati ted- demektir. Filvaki ln,.;1izler Narvik böl- , manına Fransız ve 170 Km. cenub ba • genişliğinde ve --..- kaşinie bir garaj 
' dıktan sonrR Norveç garb sahil- gesinde hatt& .müteaddid yerlere asker tısında Romsdal koyunun dibindeki An· 200 metre derin- · • -y ~aeti aı 5

..... i~:,.; -- ~i!c sahibini.n karJSJ ı,,. 
~ lllukabil kuvvetler çıkarınalarımn çıkardılar. Fakat nereye ne miktar kuv- desnes mevkiine İngiliz kıt'aları çıkara • liğind: bir .haceıi tane Şempanze 1~~~;, 

Oıı ol~uğunu c;öylemiştim. v~t çıkardıkları ve bizzat Narvik şehri- rak bu~larla bu .ha.vaıidcki Norveç müf· seımavı bınlerce beslemektedir. _ O __ 'C, 'un .ıçin, müttefikler 9 Nisan Alınan nı Almanlardan tamamile alıp almadık- rezelen Trondheımı şımalden ve cenub - sene evvel Ame • .,_.. Bu. ~anze ,- O ~ 
~ eç ihraç harekatını duyar duymaz ı l~. b~güne kadar belJi olmamıştır. Çün- l dan saracak surette hareke!lere başı~. - rika~ ~:ana - _ . .. · ler bır g.un garaj· . .. 
~ve hava kuvvetlerini Norveç sa· ! ku ıkı tarafın haber1erlle bitaraf memle-ı mışlardı. Eğer haberler dogruysa, mut- ya dll$Iluşbüır. Top~ sekn yuız met • dan kayıbolmuşlar, aym günde gaıraj • 
~ İskajerak boğazına yoJıadııar ve ketlerden gelen haberler biribirlerini tut- tefiklerin, bu hareketleri hem Şimal de - re delmiştir. Bu haoeri semavi yüzde da ıbulunan üç bisiklet de kayboldu • 
~ da rasladıkları Alman harb ve mamakta ve dolayısile Narvik bölgesin- nizine kat'i hakimiyetlerini ve hem de 92 demir. yüzde 8 ni!lrelden mürek · ğu.ndan hırsızların Şempanzeleri de a .. 
ı. ~Ye gemilerine saldı d ar. Bu scbeb- de, iki tarafın haldkt vaziyeti mechul Norveçi kurtarmak yolundaki kat'i azim· lrebdir. Platin i:zlerine dııt tesadüf edil- 1 _,,. b" .kl te b" . J-o~ıkla tahmin 

k 1 k d 
ı · · öst.. ktedir eıkt...woc M a1~ ısı e ınıp I\."'Y~ rı 

!lO. uçak filolarına gerek ihraç gü- ama ta ır. erını g enne . m cuır. aden kıymeti 20 milyon edi1m" Fctk _ .. 'lan 9 Nisanda ve gerek ertesi gün- Almanlar Narviki hAIA tuttuklarını Gene. henüz teeyyüd et~em.iş haberle- dolardır. 'lŞ· • at~~ uç Şem • 
'iı?- ~ ~<>rveç harekatını himaye etmek iddia ediyor ve İngilizlerin Narvik ko- re ~öre, Anda~~ çıkan lngiliz ~uvvet * ~ ~aJa ~~lerdir. Meğer o~ 
.\.h... ·aıifesi düc::.müştü. Çünkü, zayıf olan yunun ilerisindeki Harstad adasına as- len bu mevkiin 100 km. cenub dogusun· Tayyaren ı"n frenı· . d d' ? lar bisiiltlete bınmeyı kenti k nd eti .. ~~ .3 r·· daki :a.· D b d · 1 t 1:.1.: · ft8r1Sllt 8 lr ··- · l ·· · ~ \40nanınası bu ışi kendi başına ker çıkarmış olduklarını bildiriyorlar. muuım om ~ eınıryo u e cuu ıs- ne ogrenmış er, ve o gun d b r k • 
~ ~acaktı. İngiliı donanmasının en Harstad adasının merkezi olan Harstad tasyonunu za~~tmişl~ ve ~atta bura • Tayyare iner • let gezintisi yapmışlar&r. 
l'batnÇekındiği de Alman hava kuvvetle- şehri, avni :zamanda Norveçin bir askerl dan Hammar istıkametında bile trenle a~ ken. tayyarentıı 

8 
bonıbalarıydı. fırka (tümen) merkezidir ve bu Norveç ker _yo~l~şlardır. Alın~nl~ bu ~ev~ıt pervaınesi fren ye 

~li· lO \'e 11 Nisanda N · ı B .. "k tümeni, Oslodan uzak. irtibatsız yani tahnb ıçın buraya paraşutçuler mdırdik· r.ine g~r. uçuş • * 
AIAimisema neyi gösterir? 

2i .. ~anya adası h·ıı' odrveşç .ı el udyu. münferid o'rnak dolavısne · silah ve t"c leri gibi buraya uçaklarla da hücum et • ta hızlı dönen per 
~ sa ı erın e, ıına enı4 • • .. • • • • mal 
Mı.. e, İskaJ"erak K , tt k i hizatı en zivade tamam olanıdır. Bu iti- Inl§lerdır. Verılen ı1mata nazaran Al- va.ne yaıvaşlatlığı Garbde kavsi kuzah görünmesi hava • 
·~Uı ve a.ega a as er ta- · ·· .. m · · ğ N lil -. 
\P en büyu .. k ·~ d · h barla İngilizlerin Narvikteki Alman man paraşut,.o.uerınm ço u orveç er zaman aksi tesir- nın bozacalhnı ve ıiddetli yaı."'ur ya • 
a llltüı ve en gem~ enız ve a- t af d . edilm · 1 d Do b . 

5
• ~· 

1- ı.., arebeleri olmuştur. Her iki taraf· muhrib filotillAsını tahrlb ederek Hars- ar ın an esır bli~~ e göe tahm 8:5b ıs- le sürati azaltır. ğacağını gösterir. 
:ta hÇok uçak ve gemi kaybedilmiş ve- tad mevkiine asker çıkarmalarının husu- tasyonu, Alman te 6ıne re, rı o- ............................ ____ ................................................................................. . 

'&sara u.ğr~ttr. Fakat neticede, st bir sevkulceyşi ehemm·yetı vardır. l~u~t~r. .. Tr dh . Alın üf. 
tMn:' deniz kuvvetlerine malik olan müt İngiliz deniz ve işgal kuvvetlerinin ora- u. ~ e gorekadaon :: . d a; m tak 
ı.~t Şinıaı denizinde bakım kalrr:ış. ya gelmeleri bu Norveç fırkasının sefer- r~zesık. er tnı:n ıı:.: da un W: ve d 
~· ber edilmesi i~inde kuvvetli bir jstinad vıye ~cedevve att ,....k ... '.,~-~ asarka ~ 

Qt{ • kil . ve netı esere en ur~uuua.ııı pe guq 
tı-.":"' lnulıarebelerde Narvik. İngiliz ba~- teşkil etmekle beraber müş l bır tered- 1 ak ~~lnı Almanların b ki 
~~d ..... 1_,._ ~ .:ı::d . kt 1 N lil 1 o ac tır. ""'"...... u mev e dtt ~ için ehemmiyetli bir he- ı;u anı geçırme e 0 an . orveç ere. s: havadan sevkiyatı ancak pt!k mahdud ol· 
l'ibı-<>hnut idi. Almanlar buraya 7 muh- aha sanlmak cesaretinı de verm1şt1 .ınw. cı.: .... ı d . . hıı.'-~- • 

'il fÖtm\ __ ,__,. ' C"' kil ütt f"kl ri N ·k böl · d masına r"'6 ... en .,.-- enızuıe cuuıu 0 

~. • ....... ~eceği kadar asker gön- un m e ı e n arvı gesın e lan müttefikler, Namsu ve Andelesnu 
... ~&lllf \'e bunları oraya 9 Nisan sabahı karaya çıkmaları onların artık Norveçe limanl d ___ _.. hima --'-d • 

f·ıı d d kl i · ·· t · d arma. on.uu-- YS9Ul e, va 
~-1'tıı . ~L. Narviktekl Almanlarla 1 en yar ım e .e~e er ~ı. gos er~yor .. u. purlarla külliyeW kuvvetler çıkarabile· 
~itdıın~Uli birkaç Nazi Norveç zabitinin :ukar:da ~ediğimiz gib~ Na~ı~ bol- cek bir vaziyettedirler. Ayni zamanda u· 
~ ve bu sonuncuların sahil ba· gesındekı vazıyet tamamıle bılıneme· nutmamalıdır ki bu .her iki liman da 
ıütıd a yanlış emir vermeleri yü- mekle beraber Narvfk Alman müfreze- Hamaz ve Elverum iizerlermden Oslo -
ı,, ;? N.:U-vik Almanların eline pek ko- sinin esir edllememeai müttefiklerin bu- ya giden bir demiryobı bqlama yerle • 

10 
~U§tü. rada henüz ciddi bir taarruz hareketine ridir. 

lb-ıı:ıe~lBaııda beş İngi!U muhribi limana geçmedikl~rini ~terir. Filv~i Narvik Mütt.efilderin Namaos ve Andalesnu 
'k .ve Narvikteki Alınanlara taarru:ı Alman müfrezesınin. etrafı muttefik va ihraç hareketlerin• mukabil Trondhejm 
~b~t~ler, fakat buradaki 7 Alman Norveç müfrezeleri tarafından yavaş ya- Alman müfrezesi bir kol ile Namsos i,.. 
~ ının hücumuna uğradılar. Bu vaş sarılına onun için teslim olmaktan tikametinde, fim11 doğu.ya &iden demir • 
bft. ~~e 3 İngiliz muhribi batmış vo veyahud vaktlle davranarak İsveçe ilti- yolu boyunca, ilarliyerek Levanger is -
ltı.en, N e.sı ~ğır yaralanmış id!. Buna rağ- cadan ~a bir çare kalmaz. O halde bu tasyonunu almlf iM t!e burada Norveçli· 
'den 1 arvik Alınan muhrib filosu ric'at Alman milfrezes!le harbedlp kanamak lerin mukavemetine utraı?Uftır. Diğer b!r 
~l ı::ı~ ın~~blerini takib etme· beyhude bir hareket olurdu. Onun için kol da Tre>n~~ea. cenuba ilerliy~ -
~ ıutııın;:1er ik~ gün aonra Narvike İngilizler burada iaticalslz hareket et- rek Stören tellki .11tuyon ve mevkiınl 
lıu"{\1ett idaresınde mühim bir denh mektedirler. almaık istemiş. fakat Norveçlilerin mu. • 

Yolladılar ve 7 Alınan muhribin· fngilizler Narvik Alınaıa müfrezeııin.. . (Devamı ll iftoi sa!lfada) 

Ce1J11 b•ı• lıalacalı 
Bir derd 
İstanbulua Anadolu kıyıamda otu• 

ran bir genç kı:a: 
- cBu mektubu lhe yazarken u .. 

'8ncımdan ellerimle yüzümü kapıyo
rum, diyro. Hakikaten utanılacak, ha
yır, acınılacak bir vaziyettedir. Bu· 
nunla beraber derdi birkaç satır için
de anlatılabilir: 

cÜç çocuklu bir adanu seviyorum, 
çıldırasıya 1eviyonım. O da., evli ol
duğunu i8klamaklml!, fakat ayni za .. 
manda ebedt qk ddederek beni sev
diğini söylilyor.> 

Bıı genç kıs benden nuilıat iatiyor, 
fakat kendimıe ftl"'ilebtlecek hiçbir 
tavaiyem ~· Yalnız hatırıma ge
l& bir noktayı kaydedeytmt 

- Dünyada aldatılınıf ne kadar 
genç kız varsa, hepsi de istisnasız ola
rak ebedi aşk teranesi dinlemişlerdir. 
Halbuki ebedt aşk hiç kimsenin kalbi
ne yerleşmez. en samimi aşkın bile za
manla alacağı renk kuvvetli bir do~ 
luktur. Dostluk ise kendi yuvasını ol
duğu gibi muhafaza ederken, bir baş
kasının yuva kurmasının önüne mut
lak surette sed çekmiı olan arasında 
teessia edemez. erkeğin kendi yuvası• 
nı feda etmesi ihtimali halinde de he
vesi geçtikten sonra yerine dostlulıt 
ıeleme:r;, arada mezar vardır. 

* Bay Bahaettine: 
Mektubunuzu sahibine gönderece

ji.rn, cevabını ya doğrudan doğruya a.
lırsınız, yahud da bu alltunda okursu-
nuL TEYZB 



6 Sayfa SON POSTA 

C: İKTiSADİ TETKİKLER ::J 
Almanya, Yugoslav pazarını 

Son Postanın 

Yazan: ihsao ,J 

kaybederse ne olur ? Danslar kraliçesi 
1. nuı·1ıerenı·n Balkanlarda harekete geçmesı·, Çok inadcı idi. Danstaki isti<ladının he edilen Jui.ide yok mu? İşte O· b3 90k basit bir surette inkişaf etmesine mle yaptığı bir Avrupa seyahat 

rağmen yılmadı, çalıştı. İdefiksini ken- Viyanada. bir gece. barda Ay~)e 

yavaş yavaş tesirini göstermeğe başladı ~~1,~'.~~~:8;~~,;~~rr~:;~ saıi~~~~~\m bir 

Yazan
.. Hasan Alı" Ed"z en güzel dans e<lcn. en güzel raksları Kız, Ayşe He alfıkadar oluyor. 

yapan kızı idi. Yirmi yaşında ismi ta- istidadı na•zarı dikkatini celbdiyoC 

İngilizlerin ikttsadi abluklarını Bal- r değişti. Dünyanın yeniden taksimi için sü lında 84 bin tona, 1935 yııınaa 190 bin nınmış bir artistti. O. bu tehlikeli yaş- bir sefahat yatağı olan bu yere diiıı 
kanlara teşmil etmeleri neticesinde, Al-ı ratle harbe hazır!anmağa başlıyan Al- tona, 1936 yılında ise 290 bin tona kadar ta yalnız san'atinin aşkile yaşıyordu. o~asından dolayı ona acıyor. .~· 
manlann Bulgaristan ve Romanya pa- manya. Balkanlara, bu arada Yugoslav-, yükselmiştir. Ç<>~ ciddi. sakin !bir kıroı. Julıdenin hcrk1katen iyi bir kalbl \1-
zarla~ında _ne!er kayb~clecekle:ıni bu.n-

1 
yaya bü~k bir ehemmiyet vermeğc baş- Gene ayni şekılde l932 yılında Yugl).9- Jşte bu sıralarda onun hayatında bir dır. 

d.an oncekı yazılarımızda tetkık etmış-t ladı. Dcnız hakimiyeti İngilizlerin elın- lavyada 26,6 bin ton miktarında olı:ın de- fe,•kalfıdelik oldu. Fakat, bütün merak - Bir dakika! Sen bay Atayı W 
tık.. de bulunduğu müddetçe denizaşırı yer- 1 mir ist;hsaHitı, 1936 yılının 9 ayında 296.6 ve alakama rağmen işin iç yfrıünü öğ- yor musun? 

Bu yazımızda da. Almanların, Yugos- lerden getirttiği iptidai maddelerin. gü- bin tona kadar yükselmişti. Bakır istih- rene-medim. - Hayır! Yalnız onun buğday ~ 
lavya pazarını. ~lden .çıkarma~kla neler nün b:rınde, arkası kesileceğini pekala salatı da ayni şekilde 303.2 bin tondan - Yazık! sasını elinde tutan bir milyoner or--
kaybedeceklerını tcsbıt etmege çalışa- hesablıyan Almanya ıçın. hele Avustur- 420 bin tona kadar bir yükselii kaydet- - Evet. 925 senesi sonlarına doğru ğunu gazetelerden öğrenmiştim· O 
cağız. yanın ilhakından sonra, Balkanlar bu- miştir. bir gün bana gekli. cSa.na veda etme- le hakkında başka bir lbildiği!Il 

Almanların. Yugos1avya ile olan eko- lunmaz bir pazar olabilirdi. 1929-1930. hatta 1933 yıllarına kadar ğe geldim> dedi. Şaşır<lım. Beni baba- Gelelim hik.şyemize ... Seniha 
nomik münasebatı bir hayli eskidir. Da- İşte 1933 yılından tibaren Almanların Yugos?avyanın ithalat ve ihracatında bi- sını kucaklar gibi kıucakladı. Göğsüm- sonradan anlattı. Kızının ısrarı üıf 
ha 1914-1918 Dünya Harbinden önce, Yu-j umumiyetle Balkan ve hususile Yu- rinci mevkii işgal eden memlekete 1tal-ıde hıçkırdı. a:Nereye gidiyorsun?> diye ne bay Ata. Ayşeyi himayesine 9~ 
goslav pazarlarında hakim olan ecnebi goslav ekonomisindeki tesir ve nüfuzla- ya idi. Fakat 1933 yıllarından itibaren sordum. Söylem~ istemedi. Israr et - Parise götürmüşler ... Orada a~ 
sermayesi, bilhassa. Avusturya-Macar ve rı, İngiltere, Fral"IBa ve İtalyayı arka pia- İtalya, yerini süratle Almanyaya terket-ıtim. Bana kimseye söylemiveceğime d?.lusu para sarfedere'k Avruparıtıl 
Alman sermayesi idi. F...,asen Yugoslav· na atarak süratle büytlmeğe başladı. Bu- meğe başlamıştır. dair yemin ettirdikten sonra Parise git yuksek dans hocalarını tutmuşlar· 
yanın kültüründe de, kendini en fazla nu. Almanların, c Wfrtschaft und Sta- Mesel!. Yugoslavyadan İtalyaya vaki lmekte oldummu haber yerdi. Buraıdaki risin en büyük terzileri:nde ona elbi 
hissettiren hareket, Alman kü'türü ol-ı Iistik> adlı ekonomik mecmualarında çı- olan ihracat l92D yılında, bütün Yugos- havatını ibozarak neden Fransaya git • ler, tuvaletler hazırlaltrnışlar. ~ 
muştur. kan §U rakamlardan pek güzel anlıyabi- lavya ihracatının o/o 24,9 unu tutarken, 1mek istediğini öğrenmek istedim. Yü - yü'kselmesi, meşhur olması için sıı ..öf. 

Dünya Harbini tak b eden devirlerde. liriz: k ı.:"-1932 yılında ~ 23 ünü, 1933 yılında ·~ züme mahzun mahzun ba~ ı: cSenin para a ıtmı:şlar ... Malfım ya. :zeıo 
harb dolayısile baştanbaşa hnrab olan 1934 yılında, Yugoslavyadan Alman· 21,5 unu. 1934 de 20,5 unu, 1935 tc hi.7 si- bana iyili~in ço'k1ur. Babasız. kimsesiz li.k ... Paravı. nereye sarfedeccl<le 
Yugoslavyanın unan için harekete ge- yaya yapılan ihracatın m cmu kıymPti ni; 1936 yılının 9 ayında ise ancak 2,2 si-ıbir kızı ı.-ıurtard'ın. Fakat. bunu bana bilemiyorlar. Velhasıl, kız. bu ıe 
çen devletler İngiltere ve Fransa olmuş- 36.300.000 mark tuttuğu halde, bu m k- ni tutmakta idi. sorma. Çünkü SÖ\'lememe imkan yok.> ailenin himayesi altında parla~ 
tu. Eu vazı) et. b r zaman için Yugoslav- tar 1935 yı1ında 61.400.000 marka; l!J36 Ayni şeyi Yugoslavyanın italyadan Ben de fazla bir ~Y sormadun. Çünkü hakiki bir (danslar kraliçesi) ol11 
yanın ekonomik münasebatına da yeni yılında ise 70.200.000 marka kadar yük- yaptığı ithaliıttn da görmektcy:l. Meseia, l"">k iztırab çekiyordu. Fe,•kalfıde bir Avrupanın en )üksek sosyetelerine 
bir veçhe vermiş, Alman1arın ekonomık I selmiştir. Bunu takib eden yıllarda Al- 1929 yılında Yugoslavyanın İtalyadon kuvvetin elinde esir gibi idi. Gitti... miş, Paris sahnelerinin en güzel• 
nufuzlarını hır dereceye kadar kırmıştı. manlann harb hazırlıkları arttığına na- k TfA yaptığı ithalata. bütün Yugos!av ithala- Uzun müddet ondan bir haber alama - şı ve en cazib artisti olmuş ... .1>

1 
.. 

Fakat bu, muvakkat ve geçici bir hal- zaran. Balkanlarla bu meyanda Yugos- rd ıı tının % 10,8 ini tutarken. bu miktar 1932 dım. Bir sene sonra, artist getirmek i- lardan. prenslerden. milyonerle e 
di. Hakıkatte 1914-1918 Dünya Harbi nc-

1
1avya i!e olan tıcari mübadeleleri de art- s 

ticesinde, eski Avusturya-Macar impa- mıştır. yılında % 12,7 sine; 1933 ?e 15,9 una ka- çin yaptığım b r Avrupa tumesinde o- şıklar toplamış ... İşte. böylece. O: 
dar yüksclmış, ve 1934 yılında nzalmağa mm Paris 'kabarelerinde çahştığmı gör- mü'.klü kızın istediği gibi bir (yıl 

ratorluğu hesabına dbrt beş misli buyu- Ayni artışı Almanyudan Yugoslavyaya başlıyarak 15.5 uğa; 1935 te (lO) a; 1936 düm. Sonre Amerikava gitımiş ... Ora- olmuş. Biliyorsun .ki ona• AvrıtP8 
yerek teşekkül eden Yugoslavyada. Al- yapılan ihracatta da görmekteyiz. Gene .ı 
manlann ekonomik ve killtürel nufuz- ayni Alman mecmuasının neşrettiği ista- yılının 9 ayında ise büsbütün azalarak da uzun müddet lka1m1Ş. oradan İngil- (Şark yıldızı) diyorlar. . 

bütün Yugoslav ithalatının 0,1 ıne kadar tereye. fnrriltereden de Avrupaya geç· - Senihanm bir Amerikalı ile e\ 
tarı 1913 yı1 larını da geçmeğe başlamıştı. tist.klere nazaran 1034 yııında Alman- :-.· 
B" da pek tabii bir netice idi. Çünkü yadan Yugoslavyaya yapılan ihracatm düşmüştür. miş ... Artık taım manasile bir mace - lendiği doğru mu? .\.,. 
Yug')s]avyanın harb neticesinde ilhak yekunu 31.500.000 mark olduğu halde, bu İtalyanın Yugoslav pazar1arında kay- ra ka<lmı olmuştu. Nasıl yaşadığım ta- - Bilmiyorum. Bu !kadının izdi 
ettiği B05na-Hersek. Dalmaçya. Hırvatıs- mıktar 1935 yı!ında 36.900.000 marka; bettiği ~u yerlerı, tamamen Almanya iş- bii bilmiyordum. K<:ndisini senı~!er~en veya .~7Jdiva~lar.ı h~~a ~ kadar;, 
tan gibi yerler, ekonomik bakımdan ta- 1936 yılında ise birdenbire bir sıçrayış gal etmış bulunuyor. c;onra bir kere de Vıya"lada gördurn. şey soylendı ki hangısıne ınanacB 
mamen Avusturya ve Almanlara tnbi bi- y::ıpurak 72.700.000 marka kadar yüksel- Almanyanın, bilhassa gıda maddeleri Barlarda numarafar yap·yor<lu. ben de bilmiyorum. ger, 
rer mıntaka idi. Bu mıntakalarda inkı ::ı- miştir. bakımından bu harb:lc en esası: istinad - Görüştün mü? Hayatırun :kısmı azamı haricdC ·ı · 
fa başlıyan endüstri barcketleri. hep Al- Yugoslavya. gerek gıda maddeleri b::ı- noktalarından blı i Yugoslavyadır. İngıl- - Ta bit tigi için bu hususta fazla bir şeY ~ • 
man ve Avusturya sermayesinin iz?erini kımından, gerekse hnrb ı;anayiine yara- tere bunu çok iyi bildı~i için, butün Bal- - İstan'bula dönmek istemiyor mu? miyorum. O da ıhususi hayatı hak'1' 
taşımakta idi. yan iptidai maddeler bakımından Al- kanlarda olduğu g:bı. Yugoslavyada da, - Kat'iven~ Ben onu. İstanbula ge- da bir şey ~öylem~di. .. . tiS 

1914-1918 Dünya Harbini müteakıb, manya içın fevkalade ehemmiyetı haiz geniş mikyasta harekete geçmiş, ve Al- tirmek için çok ısrar et1.ım. Fakat im· - Aımerik.aıda tbır muzik-hol ar 
Yugoslavyanın İtalya ile komşu olması. bir memlekettir. manların oradaki ekonomik ve politık te- kan bulamarlım. Burada bir şeyden. ile de evlenmiş! ır 
yavaş yavaş İtalyanın da bu memlekete Almanya, gıda maddesi olarak Yugos- sirlerini azaltmak için birçok çarelere! baş bir kimseden korkuy<>r (İstanbul) lafı --Ehhhh artık !buralarını ince el 
ciddi bir alaka göstermesini mucıb ol- lavyadan kül'iyetli miktarda et, mnyva, vurmuştur. olunca tir tir titriyordu. yip sık dokuma da hikayemizi arıl9 
muştur. sığır. domuz. koyun, yumurta alır. Fakat İngilizlerın bu harf'keti, hemen tama- _ Allah Allah! Bu korkıu ve endi • lım. Bir gün bayan Juli<l(; buraya ~ 

Bu suretle 1933 yılına kadar, yani Al- Almanyanın Yugoslavyadan aldığı şey- men Almanların ekonomik esaretlerı al- şesinin sebebini öğrenemedin mi? ziyarete geldi. Yanın<lıı1 tam mnrı9~ 
manyada Hit1er iktıdar makamına geçin· lıcr arasında hepsinden mühimmi. harb tına düşen Yugo~lm) ... nın da ışine gel- _ Ben Senihanm bütün hayatını muhteşem bir kadın var<lı. Gü.:elı ~ 
ciye kadar, Yugoslavyada İngiliz, Fran- sanayii için lazım olan, çinko. bakır. diği için, derhal Yugoslavyada dikkate biliyorum. Bilmediğim yalnız bir bu h~r ve ço'k ~ık. bir" .kadın ... l!,Z:.rı }ı 
sız, Alman. İtalyan ekonomık nüfuzu kurşun ve boksittir. değer neticc1er vermeğe başlamışt!r. tarafı var. Zaten Viyanddaki barda o ~it kıymetli bır !kurk vardı. YuzU• ı.I 
mütevazin bir şekilde yürüyüp duru- Doğrudan doğnıya Almanların tesıri Bu neticeler~n en mühimmi, Yugos- buluşmamız son oldu. Ay:pyi bir daha li. 'biçimi. bakışlarıı, yürüyüşü. ~o~ 

. yordu.. altında olarak son yıllarda Yugoslavya- lavyanın 20 yıldanberi bir türlü tanımak da görmedim. şuşu, velhasıl her şeyi değişmiştı· el' 
Fakat Bitler iktıdar makamına geç- daki boksit istih5alatı fevkalade artmış- istemedıği Sovycller Bırliği ile ekonomik _ Anlayamadım. kat'iyen taruyamadıın. ÇünkÜ. ç 

tikten sonra. bütün Balkanlarda olduğu tır. Mesela. 1933 yılında Yugoslavyadaki ve politik münasebetlere girişmek kara- _ Acele etnıe! Şimdi anl1yac~ - Ayşeden onda hiç bir şey kalına~; 
gibi Yugoslavyada da vaziyet kökünden bokc:it istihsalatı 81 b n ton iken, 1934 yı- <Devıımı 11 inci sayfnda) sın. Şu Senihayı öldürdüğünden şüp - (Arkası va 

1 

On yıldanbed. kiiinatın mcs:ıfc- •Snn Postunnın edebi tefrikası: 34 - Evet, fakat biraz daha fazla tell 
sim tetkık için kurulmuş 'b r fen he- keli. 1/ 
yetı mcvcuddur. Astrouotik araştırmalar • - Öyle olmasa zevkı nerede J<ll ıı· 
için Sovyetlcr 1921 te bir mt>rkez oflsi te- R Q I/ A ı N A N M A y A N· Filhakika. biraz da bu tehlike meseıest 
sis etmiş'erdır. Bu sahada, halkın ekse- \J h den konuşalım, isterseniz.. tl 
riyetle zannettiğinden daha ileriye gı- 11 - Evet. pek büyük tehlikeler var.el) 
dilmiştir. ı A D A M T E R,C CJ M E. E, D E N : ' nu saklamak lüzumsuz. Vakıa şirıı ~ ~ 

Baron. Rober'in masanın üstüne bı- H A L 1 T ~ A H Q l kadar gördük, sadece en yeni str~fe eli' 
raktığı porto şarabından kadehıne dol- I tecrübelerle normal havayı ncsil'Yl1 #, 
durup ağzı hayretle açık dinliyerek: 

1 

Yaz.an: Jorj Delaki şında ikamet edebilmek §art1arı te lı~rl 
- Evet, evet, diye tasdik ettı. Hakika- . . olunabildi. ancak bu da mahzurdaJl ıııP 

ten bütün bunları, bana bırakmış oldu- g~lecektır. Halbuki uzun zamandanberı, 1 renin sürati arasındaki farkı ve muayyen le yürüyebilir şu sizin. nasıl diyordunuz, değil: bunun delili de. Rus havacıları tı'' 
ğunuz notlarda gördüm gibi g~liyor. Hü- kafi miktarda parçaları ~irbiri. ~r~asın- 1 bir zaman zarfında aşı1aca.k mesafe:'i na- astrone_f?. . . feci ölümü. Bundan maada, bu kadar ·rP 
lasası. §imdi demek sizce mümkün bu? .. dan patlaya. pat1aya kcnd: kend~s~nı hız-1 zan dikkate alarak, h:cerın, meıoela ar.za 

1 
b-:- ~ıkhırlerı te.sb.ıt etmek ve. çok karışL'I( rikulfıde bir sergüzeştin bir uzviy.ete ~ilf' 

ı . i b" . . k 
1 

b" , !andırıp ilerıye atan fişek prensıpı kabu en yakın olan Zührenın, yahud Merihın. ce ır ıza )arına gırmemek içın, toparlak lif ~ çerıs ne ır ınsan gırece o an ır a c- . ı • . . edebileceği teşevvüşlcrin muhte .. ıır 
. tm f .k t b k 

1 
ğ k"f" olunmuştur. Sıze gaz rcaksivonlan asga- yahud daha iyisi arza bunlardan blle ya- hesab, dakıkada vasati 3 ıHı 10 kilomet . ız JV tın. a os erı a a a an aşma a a ı . . . ~ · ı . .. balarından da tamamiı~ bihaber ·. ef' 

bir sürat le arzın bir noktasından havaya rıye in~ırilmış fişek nümunelerimi gijs: kın olan a~ın caz'.be mınta~asına. yan~i-, re arasında bır suratle. hakkak ki boşlukta kendilerim te~lı~,f 
fırlatılması ve caz'be k;ınunundan tereceğım. Bunlar, boşlukta da havadakı, masını tayın edebılmckten ıbarcttır. Zıra - Bu suretle başka bir kıt'aya var- atan ilk astronotlar, hayatlarını, 111' ,rı' 
kurtularak istediği gibi boşlukta sefer gibi, hatta mallım ya. tazyik mcvcud ol- hepsi yürüyor bunların! Arz yürüyor; mak için ne kadar zarr:an lfızım ge1ir? yareciler, ilk gemiciler, ktiinatın ~sr ôl\' 
etmesi?.. madığından. boş1ukta havadan daha iyi hatta mahreki etrafında dakikada 1.700 - Arzdan 380.000 kilometre uzakta na karşı ilk tecrübeye girişen büttı.ıı. ,e 

- Evet. mösyö. işliyorlar. Bu, sadece, bir sıklet ve Jnfilfık kilometre süratle yürüyor; hepsi muhte· bulunan aya varmak için elli saat kadar cüleri gibi evvelden feda ctmişlerdıt~)l' 
_ Fnk, t şunu .söyleyin bana, ben oy- kabiliyeti meselesidir. ı Jif süratlerlc mermi yürüyor, ay yürü- zaman lazımdır. 42 milyon kilometre u- bu defa da hiç şüphesiz daha fazla 

le endaht ilmine pek vakıf değilim .. an- - Pekala. Bunu kabul ediyorum. Di- yor ve bunların cümlesinin, büyük olmı· zaktaki Zühre'ye gitmek için, dakikada olacak! d ıl'r 
cak bana öyle ge,iyor ki. buna mııvafüık velim ki arzı terkettiniz, fakat o zaman 1 k di . d .. .. b" kt d on kilometre süratle kırk sekiz gün. ve, - Sahiden umuyor musunuz. yıl ~et~ 

~ yan, ve en sı e yuruyen ır no a a 78 il kilometre zaktakı· Me ih' d kü" ··k "Ik d f biJ'l t 
olabilmek için ~öyle canına yandığımın b"r yere. hiç şüphesiz bir seyyareye ya- . 

1 
m yon u r e e arası çu vagonunuza ı e a e~' 

mükemmel bir top ve o kuvvette baruta naşmak ltızım. Onu da siz intihab ede- karşılaşmaları Jazı:n g:lı~or. Fakat ca- yalnız gidiş seyahati olarak tam üç ay kadar yüreği pek birisini bulabilec 

f.la
·n ı"htı"yaç var! . . 

1 
nım, seyyarat makıne ılmı bundan daha ıtızım. nı"zı"? ıte: 

mezsınız ya. ~1·k h bl h 11 t . t• . . dC 
• Bemar. kafası tama mile mevzuu ile _ Bütün mesele. merminin güneşin mug a esa arı a e mış ır. Baron. keyifli keyifli: Bernar, bir nevi baba.yiğitçe . şıd lrı'ııı-

dolu, yavaş yavaş atecılcn"rek Meseleye heveskar sıfatile ve sadece - Velhasıl, dıye hesabladı, aya gidip - O! dedi, serdengeçtıler eksık 0 
··tilf' 

" ~ cazibesınc kapılmaksızın çizeceği mah- db ıı 
- BilA.kis hir te top meselesi mevzuu- tecessüsle alakadar görünen baron: gelme bir se'-•ahat yüz saatlik, haydi di- Fakat, bu kafi değil. Şayed geri 

11 
11e' 

" teki hesablamaktan, bır de, astr<mPfin .J ı r ., 
bahs değil. Zira. saniyede aşağı yuknrı [*] sürati ile varılmak istenilen scyya- - Pek iyi anlıyorum. dedi. Yalnız arz- yelim beş günlük bir gaybubetten ibaret. se. müşahedeler yapılması, vesika 

3 
gi19 

50 kilometreye yakla~n başlangıçtaki la Merih'in arası pek uzak! Hakikaten, yeryüzünde Havr'dan New tirilmesi lazım. İşte hiç şüphesiz eıı 
sürat öyle müthiş olacaktır ki içerideki [•] Senare kadırta.sı dlye tercüme edile_ - 42 milyon kilometre. York'a gitmek için lAzım gelen zaman-

1 
bulunabilecek olan şahıs ta budur.) 

yolcu daha hareket ederken lapa haline btllr. - Bir şey değil. Peki ne kadar sürat- dan daha az bir zaman. (Ar~cıst vcır 

n 
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Harb zamanlarına aid 
nakliyatta kafile sistemi 
Yeni bir buluş değild.r! 

lngiltere ·n tarihi 
,. ............ . I ................................... ...._ ................. - ........... . 
T ~hl kavga~ı başlamıştı. Korku~~;··::;;~·:·tah\1;-;;.:·;;·14;~~;~d;kj) 
guzel prensı yakalattı. lngilterede kör va dilsizler Kral olamazlardı. ı' 
K~~k-~suz Jan adamlarına çocuğun gözlerini çıkarmalarını emretti. I 

\. Kuçuk prens yalvarıyordu: " Gözlerimi çıkarmayın dilimi kesin ı . 
······c····;·;·s~~····p~sı~ ·:·;···n~~--·~~ıhı····bah1sıı;~-;üha;~ı~i··-y;~~yö·~····5·'.'. .. ~ 

-2-
Fatih Giyom, İngiltere tacını giydik

ten sonra, Sakson krallarının bütün ser
vet ve arazisini kendi hanedanı namına 
zaptetti. Sakson zadeganınııı 60.000 den 
fazla malikanelerini Norman cenga
ver~erine dağıttı . Norman ordusunun en 
basıt neferleri, seyisler, sakalar, İngilte
r~e en az şövalye payesini aldılar. Za
bıtler, baron yahud kont ünvanını aldı
lar. Orduda olduğu gibi ,şövalyeler, ba
ron ve kont~arı kendi amirleri, metbula
rı kabul ettiler. Bütün kilise emliiki de 
Norman rahiblerine verildi. Bu suretle 
Fransada ol~uğu gibi, Norman istilasın
dan sonra, Ingilterede derebeylik rejimi 
kuruldu. Fakat, İngilterede, bu yeni za
degAnın topraklan, vüs'at bakımından. 
Alman ve Fransız derebeylerinin arazi
leri~e kı!as edilemiyecek kadar küÇ'iiktü. 
Fatıh Gıyom, 1086 da, bütün yenı zade
gfınını, ~valyelerini toplıyarak kendile
rinden bir sadakat yemini aldı. Büyüklü
ğü, küçüklüğü ayırd edilmeden her ma
liHneye şayr adı verildi, her şayrdn da, 
kralın şerif adı verilen bir mümes!:ili 
bulunuyordu. Bizzat kral tarafından ta-

llıı.g · yin edilen bu şerifler, köylerde, şehirlerde 
tinJcü deniz' harbindeK bir safha: Müt 'tefik harb gemilerinin himayesirıde sefer esnaf, san'atkfır ve tüccardan mürekkeb 

'l' yapan bir gemi kafilesi borjuvalar ve nihayet derebeyi üzerinde 

l!u ~!!h ·tekerrürden ibarettir, derler. sevkulceyş hareketi olarak resmen ka- mutlak bir nüfuz sahibi idı. 
>ıe v Ulunü. bu.gt\nkü konfur sistemleri- bul edilmişti. Bu suretle on ikinci asnn sonunda tn-

llue .. Yenfli~Iere dahi tatbik edebiliriz. On sekizinci asırda ve daha sonralnrı gilterc kralı. Avrupanın, en zengin v~ cm 
hıtıa. gtin daırelerirnizı, evlerımizi, apar- vukua .gelen muharebelerde harb gemi- kuvvetli hükümdarıydı. Dcrebeylerinin 
l'lrnı~;ı:nuzı ı&ıtan kalorifer tesisatı as- !erinin refakatinde bulunan yüzlerce ti- mutlak sadakat ve .itaatini kazanmış bu
lliaı 

1 
ıcadlanndan değıldir, eski Ro- caret gemisi emniyet ile seferler icra et- lunuyordu. Fakat. Ingiltcrt! kralı, ayni 

~~z~anın~nk~ma~~ m~crdir.Bu aradaM~şwB~bkd~ z~~aNormMd~a dük~ı ~m~ d~ ~~--~-·--d----------~~~--~~~~~=~~~~· 
'it kUgün §ıe'hirlerimi.zdek. modern l§ğırn nizlerinde bin gemilik kafilelere dahi l~y:s~le.' Fransa k~allar~.nın tabilerinden F 
,.,_ nna.liusyon mecraları gene asrımı • rasgelinmiştir. bırı ıdı. Normandıya dukası, Manc:ın ö- s.tih Giyom meıhur Lon dra kulesini yaptın1ıor 
"""1 ı d b :; lade kindardı. !3ir ke 
llfl.._ca !arından değildir. İsadan tam Büyük Harbin b:.ı.şlangıc1 olan 1914 se- ı ür yakasında da, Fransa kralı kadar ""\l\J\l ' k ı lime ingllızce bil . 
}Vj,., ene evvel Oirid adasında meşhur nec:inin i1k aylarında kafile sistemı· ufak uvvet i bir hükümdardı. Bu vaziyet iki "Os kr ı m ezdi, t am bir Fran4 
tas sarayı ve dairelerind? bu kanali- mikyasta tatbik edi' meır..e baslnnınıstır. n a.rasında derhal bir rekabet uyandır-J'Qn !> d G .ı;ız kültürü altındn 
tı.ı .. sisteminin tatbik edilmekte oldu- Si~tem ilk olarak Kanada ve domınyon- . ı: ıyo~un oğu1lnrında:n biri, babasına bil .. .. tti 35 ,.~1.0hlilhnüştilr. lardan getirilen muavin kuvvetlere tat ısyan ettı. Fransa kralı birincı Filip bu .. yumuşlt ' yıl ~~ . . - ı · · rd sul'en sa anatının 22 
ll'ıakı ayet tanklar modern bir silah ol- bık edılmiştir. 1 ası prensın ya ırnına koştu. ingiltere . . 
tııt- a beraber çok eski devirlerde kulla- F k t A ·k h kralı da, Fran.sa kralına karşı yürüdü ıencsını, Fransada-

:nab başlanmıştı. d·ır..; a a k mde~ı !an~~ arbe ~ştira~ eyle-1 Mante'ı yaktı Fakat. bu sırada bir ;t ka~ 1 ki topraklarında, Nor 
.o 15 1 ana a ar ngılızler kafıle'erı koru- mandivada ge ı Itoruunıar ,gibi bugiln ticaret gemilerinin vacak kadar harb gemileri tahsis r . zası sonunda çok ağır yaralanan Fntih . ~ ç r .. 

latbi~ına:ı-1 için müttefıkler tarafından rnemişlerdir. ey ıye- Giyom. nakledilmiş olduğu Ruan şehrjn- mtşti; .. Fransa kralı· 
le edılmekte olan ckafile:t sistemi hi" İngiliz distro erleri ancak . de ö'dü. Bu ölüm üzerine Anglo-Norman nın nufuzunu kırmak 

Yeni bir icad deği'dlr. • zinde ve Okva~usl~rda askeMansklciednı- krnllığı dağılır gibi göründü: Giyom. sa- ta. başlıca hedefi ol· 
}< f ( r na e en h ·b ld ğ ·k· t d N . .. muştu. Zamanında 

h a ile sistemi denız muharebelerinin gemileri muhafaza edC'b.lmi lera · ı o u u ı ı ac an. 1 ormandıyayı bu- İ . ~ladıgı~ K f·ı •st . . h o;; ır. yük oğlu Robere, İngiltere,; de küçük rlAndıı zaptedfldı ve 
ttıı tarihten itibaren tatbik edil- a ı c sı emının e emmiy t' · b ~ t ·1t · ıh k §tir. .. . .. e ını tC' a- oğlu Giyoma bırakıyordu Bu bir parça- ngı ereye ı a 0 

• 
ruz ettırmek uzere yalnız şu k 1 . · lund 

lierodot .. T . . . ra am arı ]anma idı. Giyom, bir avd.n öldürüldü. u. 
'1ra a gore ermopıl muharebeleri arzedelım. D .. k Rcibc • İkinci Hanriyi As· 
~""Isında yüzlerce 1ran gemisı İran as- 1914-1918 arasındaki dört harb s d u . . r de, ohsırıalnrdfa en. he~ecanlı "• erı . . . ene- e\Tlnı yaşıyan a~ ı se erlcrıne ıştırak lan YGrekli Rfşar is-
t .. ~ırk ne yı.·.yece. k ve yardım kuvvetle!'i c;mde gemıler ıle taşınan ask.erlerin ve- etti Fatih a1·,,_mu ·· ·· .. ~ 1 H . tihH1f etti. Ric:ar, ü -.~ en tJı b kA • • · .;v n uçuncu og u anrı :>' 

lar mu ış ir fırtınaya tutulmuş- unu 20 .mılyonu bul~uştur. Bu mıktar- bundan istifade etti. İngltere krallı!!ı ta- çüncü haçlı seferJne 
bırd~e Tsalya sahilleri açıklarında hep da.n 2. mılyonu AkdenızdC'n. yüzde yet- cını eline geçirdi. Haclı seferi dönüşünde iştiraıt etti. f ngiliz 
harben batmışlardır. Bu gemilere İran mış mıktarı ~a Ma~ş dC'nizinden geçmişti. de kardeşi Roberi ma~llıb etli. bir şato- <ıôvalveleril.? beraber, 

l< gemileri refakat ebnekte idi. ..1917 ~enesı Ha~ıra~ ayı.nda İngi1iz bi.i- ya hapsetti. Normandiya diikalığı ile İn- Marsilyadan gemilere 
Sira.~:,taca seferi ııarasında Kartaca ile vuk amırallık daıresı knflle sistemini en giltere ,krallığı, gene bir hükümdarın e- binerek deniz yo • 
CaJııa~z S~r;sındaki muharebede Karta- modern ve en emnivetli surette tesis ev- 'inde toplanmış oldu. lile şarka gitti. Yol • 
~re '. ıcı ya adasını istUa eylemek il- leme~: mm·~ff~k .olmu5tur. ı Normandiva i]P 1nl!iJ'Prenin bir hanı>- da. Kıbrıs adasını 
~at ~'.rçok gemilere asker ve mUhim- 191 ı sencsının lk altı ayı icinde İn~i- dan idaresinde b~rleşrnesı, İngiltere ve :r.aptetti. Kıbrısta bit 

h Ytik}Pmi .. lerdi. ı· F . 1 at k an il- ku 
0 

-·~ ız ve ransız tıcaret filolarını müh;m Frnnsa medeniyetlerinin yekdiğerı üze- ~ ın T ı~ı • 
) ... ll__ gemilerden bir kısmı rüzgarlardan t h l ı ruldu Aynı sefero " SU '.ıre t: ırpa ~mış f> an Alman t::ıhtelba- rine yakından tesirleri bakımından çok . · . _ .. .. . . . . 
fıt ratıerinden istifade ederek muha- hırlerı bu tarıhten sonra eskisi karlar .ehemmiyetli neticeler doğurdu. Normaıı- bır Fransız 0rdusıle cHu.ber ... Hubsr ... Gozlerıme dokurıma .. dılımı kes ... > 

n·gemilerinden ayrılıp yol almışlardı. muvat'fakiyetler kayd,.yliyememişlerd·r. 1 lar, aslen İskandinavyalı olmalarına rağ- iştirak eden Fransa ~r~lı Filip Ögü.t il• ı 1189 dan 1199 za kadar. on yıllık sal
~~ rnü<Idet sonra Siraküz harh gemi- Şimdiki harbde tesis f'dilen kafile <:ic;- men. fransızca konuşuyorlardı . On d?r- bera~ ~kkl kalesını muhasara etti. tanatı maceralarla dolu olan Aslan Yü
ltlist Unlan yakalamışlar, 50 Kartaca gc- temi tayyarelerin inzimamı say,..sınde düncü asra kadar, İngiltercde resmi d~l, A:~ka onünde ~.okuz büyük muharebe, r ekli Rişar, haçlı seferi dönüşünde. mem-

b tnahvolmuştu. bir kat daha kuvvet1enmiş bulunmakta- fransızca oldu; vakıa sonraları, İngilizler, yuzde~ .fazla ~usademe oldu , Sultan Ss- leketine karadan gitt , Avusturyadan ge-
16~~a Yakı~ zamanlara ge'elim: dır. O. Tufirn! kendi milli dillerinin, Anglosakson ctı- IA.hattınıeyyubı, kaleyi kurtarmağa mu- çerken de, Avusturya dükası tarafından 

fit h &enea·nde Hol!ndalılar İngiltere .............................................................. linin hakimiyetini temine m uvaffak ol- vaffak olamadı. F akat hıriıtiyanlar da esir edildi. Rişarın c;ilah arkadaşların-
)1y au harbde idiler. Memleketlerinin Bursada ~•'etizm mlls?baka farı dular. Fakat. sayısız fransızca kelim~ler, bu müstahkem m evk ii hücum ile zapte- dan b ir saz piri varclı. Adı Blondel idi. 
ht~ı eklerini temin için vasi mıky'"'sta İ ·1· 1.... · · ı 1 k k ld demediler . Bir seneden fazla dayanan Kral Ri,.arın yolda kaybolma:,ı üzerine 
" ı ... B (H ' ) ,..._ p ngı ız ugatının ma ı o ara a ı. :; 

l?Ln.:lei ııisterni tatbik ~ylemeııte b~şladılar. ursa usus ı - '--R:çen azar günü. H . . ..1.. •• d İ .1 müslüman garnizonu, n ihayet açlık ""'- kendisini aramağa çıktı. Geçtii!i yollar--~· ı ıs bü .. k b' k 1 b lık h d A anrının o.umun en sonra, ngı tere, :1... " 
lretn 2: er de - t imdlkln in aksine olarak _ sta~~oor. ır d a.\~r .u;uı·~~ a, .. t~türk 

1 

bu hükümdarın k ı zı ile yeğeni ara.c;ında zünden teslim oldu . Bu muvaffakiyet ü- da, şatolara rasladıkça vaktile Rişar ile 
'11-u ede buJıunan gemilere durmadan ta- ların huni a a t ızm~ü eş~k m~sa aka- başlıyan bir .ı;altan:d kavgasına sahne ol- zerine Filip Ögü.ııt derhal memleketine beraber be6te1edikleri bir Romansı çalı-

z edtyorlırdı. dev~ ea:ı.::~~; ır. sa a uç hafta du: Krallık otoritesi zayıfladı. Bu zaftan dönmü§tü. İngiltere kralı ise, ıarkta, ik i yordu. Nihayet bir gün. Avusturyada, 
tı'-~ene ayni harl> sırasında ve 1662 se- istıfade eden Plan~ageııet hanedanından sene daha kaldı. Ce.c;areti ile müslüman- bir şatonun penceresinden ayni Roman-
~de Tefrinisanı ayımda l\farten Derece alanlar şunlardır; bir prens, ikinci Hanri adile İngilt;>re }arın takdirini kazandı. Fidyei necatları Bın tekrar edildiğini işitti. As1an Yürekli 
"•t P adında kahraman bir IIolanda ~ JOO ~.etr:de: ~iseden Tevfık Tiryaki- kra11ığını e'de etmeğe muvaffak oidu. kararlaştırılan 7.amanda verilmediği için Ri~ar, Avusturya dü'kasına, mühim bir 
ııın:nPerveri 300 gemilik bir kafileyi sa- ~g.lu .bırıncı, San at okulıından Cemal Devrinin vak'anüvisleri, İngiltere tarihi-ı 2600 esiri bir anda ıdam ettirmeğe kadar para vererek hürriyetine kavuştu. 
liıakn• ıeçt~ ve fngilfz amiralı ı~ıncı, Orman okulundan Hidayet üçün- nin mühim simalarıncla!'l olan bu prensin varan zalimane hareketlerile de nefret İngiltereye döndükten sonra. Fıansa 
ll'ı.uşte ı ınağlôb eylemej e muvaffak ol- cu. . portresini şöyle çizerler: Sağlam yapılı. ~yandırdı. Kudüse kadar gelemedi. Müs- kralı Filip Ögüst Ue bir harbe girişti; ve 

u. 400 metrede: Zn-aat okulundan Orhan geniş omuı:lu, geniş göğüslü, saçları kı- lüman kumandanların cesaret ve kah- nihayet bir kale muhasarasmda telef ı 1-

ile Fakat ... R~ adasından aldı~ı 2)0 gemi birinci, San'at o'lrıılundnn Halil Tımür zıl. elleri kıllı ve kaba, bacakları kansli, ramanlığı da İngiliz kralını hayran et- du. Aslan Yürekli Rişarın ölü mile İngil
~vdet ederkf!n Marten Fromp tam ikinci, Acaridman klübünden Mustafa .fevkaliide çalışkan idi, yorulmak bilmez- mişti, öyle ki, Aslan Yürekli Rişar, Sultan tere tahtı. büyük kardeşin:n oğlu Brö
'8sg.:~ k.,..,..nda ıene amiral Blake'a Alkılıç üçüncü. di. Münevver bir adamdı. iyi tarih bilir, Sa!Ahattinieyyübiye kız kardeşini ver- tenya düknsı küçük pren• Artura kalı
la.nını ı.ş,. bu sefer zaferf !ngil:zler ka- 1500 metrede: Acaridmandan Sabri şiirle uğraşır, çok gü1.el konuşur, n;ıuhar- mek istedi. Bu hususta, Sull~n Saliihat- yordu. Bütün ingn:z asilzadeleri. güzel
l,raı. ş, bırç.ok gemi mftc:adcre etmiş- Ütücü birinci, Acardan Osman 1kinri. Çe- rirleri, san'atk!rları himay" etmekten tin i1e görüşmeler hayli ilerlemisken, liği ile meşhur olan ve henüz on üç on 

O 
likspordan M. Ali Aaaçkakan ücüncü ol- zevk alırdı. Fakat, "Ok ha~in. rniistebid- kilisenin aforoz tehdidi, Rişan bu fikrin- dört ya!':lannda bulunan bu prense sada-

n sek· . ~ ., 1 ıZlnci asırda kafne !i!temi b ir m'U§lardır. di, kızdığı zaman korkunç olurdu, fevka- den vazgeçirdi. (Devamı 9 uncu sayfada ) 
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23 Nisan bayram1 dün bütün yurdda 
heyecanla kutlulandı 
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ilk Narvik deniz 
muharebesine aid kah
ramanlık menkabeleri 

Londra 23 - Royter ajansı bildıriyor: 
Amirallik bülteni Narvike yapılan ilk 

taarruza aid tafsilatı Hardy müretteba
tından sağ kalanların ifadel~rine atfen 
Defı'etmektedir. 

Bültende, şark Westfjord, met.hali ge
niş, içeri doğru gidildikç~ azami 2 mfl 
genişlikte iki yüksek dağ arasında sıkı
§lk bir kanal şeklinde tasvir ediliyor. Bu 
kanal. sahilinde Narvıkin klin bulun ·
duğu Ofot fjorda nıüntehi olmaktadır. 

Çocuk balosunda neler gördük ? 

İnfjilh torpido muhribleri i1lotillbı 
Hardy, Hostile, Havock. Hotspur ve 
Hunterden müte§ekkil bulunuyordu. n
lotillayı Hardy sefinesillden idare eden 
Warburton Lee, Ofort fiyorunun, İngi
liz torpido muhriblerinden daha büyük 
ve daha kuvvetli, en az 6 muhribin mu - Çecuk balon.71dan fm gönlnÜf I 
hafazuı altında bulunduğunu haber al _ C.Bastaralı l ind sayfada) idi o büyüklerin pmataa.. ne zaıdl'_..r 
mıştı, keyfiyeti amiralliğe bi:direrek Al- amma. yüzlerce de bayilk vardı. Kıaaca- milll In8l'flllllZl dinlemelinı ö~ 
manlara taarruzda bulunmak müsaadeli 

1 
sı, yedisinden yetmi§ine kadar kadın. er- Küçükler bu marşın arkasınd~ (~ 

ietemifti Amirallik, Almanların madde- kek, (pardon, ta.bil yetmifinde kadın ol- marpnı) aöyledller. Bu mar§b garib 
ten üatün vaziyette buıurunaları dolayı- maz) kalabalık bir davetli küUesi genif mıara var: 
iile 1 numaralı muhrib filotilliııını Nar- salonu tıka baa doldurmuı bulunuyor - cÇoc~Jdur tari~i rapanh ~ 
vike taarruzu. neticesi tesadüfe bağlı bir du. Bakın bız bunu bilmiyorduk. O · ~ 
if olduğundan Warburton Leeyi taarruz - Büyükler neye? genç pirleri cedebiyatı bız yapıycıırur-
etmek veya etmemek hususunda ser - Mi diyorsunuz:? iddialarında mazur görmek gerek! -ı • 
best bırakmış. fakat, nasıl hareket eder- Onlara eorarsanız, çocuklarını getir - Bir aralık bir çocuk ağlaması du1-, 
se etsin tasvible karıılanacağı teminatını dikleri için .. Bence lilzumsuz. Çocuk mil- du. Akabinde de mikrofondan seeıeladl 
verm.i§tir. rebbiyesiz, dadısız. anasız. babasız kendi ler: . ~ 

G •ce"'i at b' ·1 d aleminde eğlenmeli de öğrenmeli .. gaye - Alev isminde bir çocuk ~ 
- 0 sa ır n • b d ğ'l · ? ka be · B Al ki · · l ill. ,,. u e ı mı zaten.. y tmlf. u ev mm ısc ge • 

Bu hAdise. 10 Nisanda. gecenin saat Yavrular cıvıl cıvıl ksynasıyorlar: hep sın! 
birinde cereyan etmiştir. \''arburton . ·ti si birb"rinden .sevimli. birbirinden cazib.. Alevi sahneye çıkardılar. Minimını ~" 
Leeb, med ~as:ndaHtardarruzauhge_ç~cek! ce- az da yaramazlık etmıyorlar hani.. kız çocuğu. Zavallımn alevlık tarafı ., 
va mı vermıştır. a y m rıbı fılo - . H d1' 

• A •• •• ' - Durun, oturun. yapmayın, etmeyın! mamış... eyecanından. korkus~ _ 
tillanın en onunde bulunuyordu. O kadar D kt ~-:rı·b h t' d k 1 · bo- kül gibi olmuştu Annesi de onu arıY"' .dd 1• b' k . . . k' _b 1 eme en ı.c ı eye ın e ı crın 

1 

. 
fı et. 1• ır ar tıpısı vardı 1' su ay. ar- ğazları kurudu, rahatları bozuldu. muş. ana kız alkışlar arasında birbirlf' 
dan bın, muharebeden sonra: cOfot fıyo- ç kl d 1 b" ··ı 1 • k r·ne kam1..:t ı ocu ar an evve uvu rın · '\·a - ı . ~ u ar. 
rundaki kayalıklardan birini ancak çaro- f I . d'k' lbed' ş h · M' · · · ı d h b" k k ı saf 
ık ' · et erı nazarı ı Kati ce ıyor. e rın ınımmı er a a ırço şar ı ar 

t tan sonra görebildik> demiştir. . led"l d 1 sırt _ en tanınmış aılekr •. n.u lt ~l'm kıya - ı er, danslar, con lar yaptı ar. • 
Tcıkıimd. t'umi g~çid Dört buçuı.ta fetlerile görmek kabil. kuklaya gelmişti. Kukla da tam ço~ 

<Blıftaralı 1 md •Jfada) 1"e 23 m.n.ı etw•..,alıbll an>eRmfhır. Mil- Hardynin .sevk ve idare ettiği filotil • Sahnede irili ufaklı, kı~. erkek kala - lardan müteşekkil bir seyirciye söyteıır 
HllBd Y.....-olhl. Dr. ~ ı:r.ı; Dr. l!ldm *° ~ bir tc* "9illt talebeler .m aıaı·ak li Westfjordun dar rnethalif!den geçip balık bir çocuk korosu yer almıştı. Bey - cek c!> bir kanto ile perdesini açtı: 
Abmıed w ~ '!'adla, ~t etim.. -.u1ı11ııı- -*11m11M*'. Ofot fiyonına girmeğe muvaffak olnıuı-' oğlu 13 üncü H.k mekteb taıebesfnden teş- cBen her ak§am birkaç kadeh çeki • 
mr bk1N' .ı*8ıbe irad etmıtier, poe talebe_ Bua.m ...... ~ Bllbneırindle bir ço. tu. Saat 4 buçuğu geçmi§tL Hardy, yalnız kil edilen bu koro konserine ba~lamadan rifll' 

:-1x:7: ~~: :.r.ı ~~ıhnlıl Ye d:anıtlilıere ça.y b~~a Narvike gir~t~ ~am~n orada iki evvel, Şişli Halkevi reisi kitabcı ve mu- Fakat çocu~lar ku~Ja ~le kS:agöıil al' 
llDbeıtl he.tJlılia.nrmt oıa.n Qelıenldıer Taksim 1 büyuk Alınan muhnbı gormuş ve en ya- allim Ahmed Halid mikrofonun önüne retmenlerini ırnrend•recek bır dfkkBdl 

. 8a.beh n.a.t t da Mannanı smemasında E lnnd b 1 b. t · t C!f T . . . . 'L.:b e\\to Oümhurlyet abidMine göodeıriJmif .,.. Be _ m.tnönft mmtaba 8lı: <*uJlar'ı - a u unana ır crpıı a mıi.ır. or - geldı. Çocukların bavramını tebnk ve dınledıler. Kuklayı hokkabaz t&.ı\.ı • 
~ddaki --ı!(me nfha.yet voerllmiştlr.Saa.t ıoın Eminöoi1 HıalkıevJ 9Cl91lll ~t~-ı: p~l, ~e1?~ye y~~dan_ çarpmış, çok ıiddetll I güzel e~lenıdirileceklerini v.idetti. İşin 1 Çocuklar ve büyük'cr bu ala.turka hOJc, 
.U.l6 te T 1 intıı6b mme.&ode bir 90 - 4matmdıaın bir mtisa.menı ver.ilnq, bu mu _ bır ınfılakı muteakıb Alman gernısmden sonunda pasta ve limonata o1duğunu il!- kabaza dia ntifa.tlannı estrgeme<fıle' 
cuk: neş- Psl ~Jlımfbr. S8IJl«ede QOCUkJaılL ~ hediyaer dağı -1 bü·~·k bir alev fışktr~ı~rı. görü~üştü:· I veyi de unutmadı. Bfraz sonra İstiklAI Sahnede yapılan birkaç oyunu müteı; 

Tabim meydalYllda ~. Burada Dr. Stifty:ya Kadri Gür ta. Muhımmat deposunun ınfılAk ettığıne hıç ! marşının çalınacağını sövliycn Ahmed kib müsamere balo safh"sın:ı dahil old 
Be:Yoillı ıı... daıhlllın<iı*i ilk o1cuDu ta_ rafından bir hltabe l.rad oJıoomuı,t.U'J'. Milsa- şüphe yoktu. Alman muhribi sulara gö- Halid. bunun saygı vazivetind:? dinlen - Salonun ortası açılarak dansa. başlııud'-

lebesl .-.aıt 1115 tıe TaUlm ~top merede ValJ Lotft Kınlar ile Parti reisi Tev.
1 

-ı- d . . . . . .. .. ~tUI 
ia.ıımlşlardıır. ' - tik 1'lıret Slıl&y da. hlımr bulun.muşlardır. mu uyor u. Ç mesı ıcab ettığinf hatırlattı. FılhRkıka Ben çıkarken. buyu~Ier, pdardğ°!1 ;ı 

Saat ıı.30 da B18n1erf '" dJler •tküL Ölledm aoma Mahbn .salon1amıda bir arpııma biraz aonra minimin ilerden mürekkeb' çocuklar tam bir neşe icm e e enı • 
lıeır t.n.fmdMı Tabim me,dlıınma gönderi- çocuk balosu ~lır. Şimdi Hardy, hem kendisinden daha koro çok güzel bir şekilde İstik1al marşı· lardı. İşte Beyoğlu ve Şi'1i Çocuk Estr 
len ~ :ee,..ıdan l'ÖOdfil1]ıeft çel«lk- Bugün yapdaıeak müsamere kuvvetli iki Alman muhribinin, hem de nı söy]~~ğe ~lad~. Yüzlerce çocuk geme Kur~ml~rınm bu sen:ki çocu~ .,_, 
laie birUkte ~ lııomılmuftur. ve eğlenttler sahil bataryalarının taarruzile karşılaı _ heykel gıbı hareket.sız ayakta çıt cıkar- ramına musadıf baloları boyle geçtı. 
~ BaJJrlye .baındoı!lu t.aft.f1ndail Bugün Franaız Uyaıtmmnda. bir gfırbüz mıştı ve torpillerini atmış bulunduğun- madan dinliyorlardı amma. Yarabbi ne NuSTet Safa Co§k1'~ 

mM'fl ~. d&rtıle TQft ba.yratı d . k'lmi ı· Öt k' 1 T uh 99ldlınltf*·. QOC'\lt mfıaabMP• ~acaıc, olrullarda; ~n g~rı çe ı ş ı .. e 1A ng~lız m - mermiler isabet etmiqti. Stıanning, henüz 
Btmda.n aorıra. Be:roilu iJt <*ılıl ydgrul 

90
_ He!keT.Jerinde mi\ısaımere 1111 eğlenceler ter_ rıblen taarruza geçtıler. . tt.ı arı tor - sağ .kalanların ihaıyatıru ktrtannak lçm, ge_ 

cultlarma. yan1mı cemJ.yetl adın& Mıeluned Ali tfb cıllunacaaatr. piller Alman nakliye gemilenru tam ma- rniyi karaya oturttu. Ma.ldnıı r nrt. k ~e. 
Kıroa, ~lu Çocuk Esirgeme Kurumu a. : c~~ Halkevt binasında ço- nasile hercümerç içınde bırakmış, aynf rnez bir halde kil Hotspıur ~ Hoot 1 de hasa
dına. İ.sırnet Somer ve tlaleıbeüır tan.tından ctıın ;.zbn ami tte Safa rk~ ılta.rafın.. zamanda, topları da Alman muhribleri- ra uğram:ış.laTdı. Fakat Alma.nl , bunların 
23 Ni.salnm ehemmlyett hU:kında bker hi _ lconfenı.~ v~ ~~~ (Hbir ni ateş altına alnuştı. hakkından geJrneğe muva.fta.k oıan:ıyorlardı 
ıtMe wrilımJt w pııter otı.lmuııttur. aef vıe ıs_ Alma.nla~n altı nakliye gemlsUe, dört muh-

Söylevler b~ eonra. talebe kutlama =: pı~emstı edecektir. 3 Alman muhribinin hücumu ıtbl de yaralanmış batma.Jtıta idi. Almanlar, 
he,etl önünden geç8l"fl1t btr ~ki nma1 189- 80l'll'll tatO :lle.n re..: d!:eı~~ s:~!~den Hardy tekrar ıııotll1.anm be.pna geçti. avdete başlzya.rı bıg~ muıhr bJertnl takibe 
mit ft merutme ~ 1"elilm1ftir. çJlmlıtlard'ır Meııctıeble de a.. Tam o esnada Ofot'un derin koylarından bL kaJkışmadılar. 

Diier kua ve nahiyelerde · r "6l'ln açılaca.ktır. rl olan Rem'boks fıyo~ 3 büyük Alma.n İngilizler. bu arada bir f:ıırsa.t b k Al. 
SabaJı _. 

10 
da Çocuk Galatasa.rayhlann müsameresi mı.ilırıbi sfuıatıe çıkıp Uededi -ve derhal maınlarm müb1mma.t yüklü Ra.vensf 1d 

im-. ft nahlre ld8.Te be:ı:s:: !: Dlkı 23 Nlaan (belik ve Milli Htlklmlye\ Ha1".l.y'ye hüoum ettiği görüldü. Hardy tıyor m'lslni de baıtırdılar. Kıumanda.n Wnrt>ıırlc.n 
da..bli.nde\1 melıhıb uk1an • ba.ynmlan d01a.ylıslle Galatasam.y Lisesi ilk mebh.aHne doğru açıldı ise de, 2 Alman muh- Lee karaya ç*8.rılmıoşsa da, se..hlre iner 1ın -
dKi (.bcuk ~t~ ~ - iman ta!el>eJıerl lise lwnferans salontlllda bir gibi yolunu kestiler. Alma.nlarla İnglllzleı- mez son neh!sini venniştl. Hardy'nhı sat ta
GiWıalne "** giderek Aıtatürkilın aıımış 7 mftelımeTe venn1.tlerıdlr. 111I11BındaJd mtiharebe 'IJ!Dldl\ile.,ırnı.,tl. Haı'dJ' lan efradı, sahildeki evlere eıiındıla.r ve o -
ne ~ ~ bir gelenk tropn~ - Mnaamereyıe ktitlAIJ. marşile oo.,ıanmış ve.Ye kendi mermilerinden dıa.ha büyüt çapta rada saklandılar. Bu eWın sa.lhibl ve kızl, ev. 
cı. u aır. btmu QOCUtlann hep t>q. atıızdan .soyledlklerı,rnermıller isabet etmiş; güvertesi parça. paı-_ lerlne lhep blrlfıkte iltica eden bu 18 kişiye 
~ . 23 Nmn m-. taklb e4ımlşt.1r. Qocu.khrın ça oJmu.ş, WaTburtan Lee ağır surette ya • yiyecek -nı eJbbe ?enitıer. (a. &.) 

lerde de d'Ü~ :::;: ~o.t caz ilroıısert, Ka.tu ve Künye Defteri rala.nnuftl. Almanlann bir hafta içinde 
8lm 1'8Plrmt, 86y!:evler ~. :11 oatmoı:=~ ~t>=:ı::~ oyun~ Yaralı bir teğmenin kahramanlığı kaybettikleri gemiler 

Di1n FMlh ~ 3 bin vecuia Bu meya:nda sa.~ konan 1 pe.rdellt Güvertenin trlka3l a1"8Slıda, ölmlyen ve Loodıra 23 (AA.) - inplı. b&hri79 usa.. 
l!*fll' ~ GIUhaınıe PM"kında. \IOCu.k - Kamp iıı*nll tantıezı pt,mte de genç yavru _ yere yuvul&ndılı .halde tendln1 ka.ybetmL retJ.nln haftalık tebQinde tu ra.kaml&r ıııs.. 
lar 1çtn ~--~ib olUIUJlUftw. laT 9(>k munffak olmuı!ılmdır. yen adam, mub.r1btn ta.-..Man tefınen Stan- rülmekıted'k: 

Dim Beykomcta. da b&)ftlll mf>n•eebetlle Anka da rdd ba ning'dt. Sol a.yalmı bir merm1 alıp götftr - PUM" gtınü gece ya.:nsı btten ba.1't& arhn-
büytlt merwııim yapümı.ftır. H~fımet me • ra ve Yll a yram mllft.tl. Gemln.i:n baş tara~ teAmen Man cta 3 ingnıs vapurıu u~lfUr. Ba m.üd., 
muıiarile PalıtA -..Ulana. menı9IJb R9&& parlak ıeçti sel sat ta1Mı tclp9u efradılna en*ler verı • deıt artuıdıa. hJçbllr l"ran8lz l"l(F& bitaraf va. 
Te .taııebeler OGmhurıl.yeıt me)'da.nmdıa toplan Ankara 23 (A.A.) - MilH HA.Jtimiyet bay. :yordu. 8t&nnlng eürütıeneın* d6mene dolru puıru ba1ınamıfW. 

Milll Şefin 
yavrulara iltifatları 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
duğu halde Çankaya köşküne gide
rek Cümhurreisi 1 met İnönüye 
sevgi ve 1 gıl ı teyid ve izhar 

rdir. 
ılli Şef ve Ba an İnönü yav • 

ru an bü · k h sef atle kar§ıla • 
mışJar ve keı d le ayı ayn a1A· 
kadar olmtı§ rcl 

Çocukların Çankaya kö~kü zi -
yaretleri e..na .rıd B şvekil dok -
tor Refik Saydam ile Hanciye Ve
kili Şükıil Saracoğlu da Reisıcüın· 
bur refakatinrle bul ınmakta idi. 

Mektebliler muteakıben Büyük 
Millet Meclisi Reııi A bdUllıalik 
Renda ile, Ma'l"eşal Fevn Çakmağı 
ıta kötklerinde :ıiyaret etmıı erdir. 

(a ı.) 
-.ıardlr. 8Mt. t.30 da Wlldtl lllM'ffl• mera. rammnı :ıo DCl yıldöntlnıil bogün §ehrimlz. ilerledi. Döme.ı:ı. ~aJıt bü.tiin efnld ö1 • Ba.tıa.n üç 1n8inz vq>urunun mecm• uma. 
atme bafla,rınnt; hftıldlmet; Pa.rtt .sına ff de derin bir •Tinç tçlnde lrutlaınrn)fbr. Bu müftil. ataoomg, aula.re kaıpılıp st1rilklen • Jı .11.362 ıtıorıdur. --·--··-·-·····-····· .. •••••• ........... -_.... 
90Cutlar tar..hndMı nutuklar *'7lıenm1f, kil.. mDnaaebet.le bütün resml ft! hUIUd daireler. ~ bqlıya.n Haıdy'Yt aıtıntıdeft kurtardık.. Meskfı.r balta W'tmda. aıptecWeıa ftJ& ba Yeni lran radyosu 
,a meıUi.l'llır nwm..-.ne ODJmuıtla.rdır. ıe mu ~ donMllırut bulunUıfOr • tan 80l'lra dflımenkı bıuJı.na bir be!ırtyeU bı - tııın1an A1ma.n va.purlalrı: 
Bunda.n aoon. At.a'6rk büııltöne çelenk to _ du. nııtarak en.ta h&llne aıeıen ~ avdet 2M taıluk Rhem ba.1*91 w.purile 44615 ton Tahran 23 (A.A.) - İran veliahtı. :; 
numı.ut w memuıkı1& 1ııW>beıler, hMk. "1'- Bugıüınün, a,.w IJ8m&l1dıa Qocuk haftası _ eW ve~ ele aldı. Harcty ~a.n a_ hık Torgen Frltzen ~ aa dalga üzerinden çalışan ve yaban 
bli \'l8l>UliM6t ........ ..-. •• w..-.ı......... ..ı.t-ı .. ı mn illı: günii ohn6Sl dola.yıı8i]e Türk yavru- tetL eJtmdı& ktt. Maktna dairesine mtttea.ddld İngill• dentzaltllen da qatıdak4 Alnıen . t na mahsus ôlan ra yo ıst yo -

• ...._._ ... _ a ........ er_ mllll HA.k:tm' • na.kllye ~ iaşe T&,J>urla.rmın ltatırıld.liuu bil.. nefl"lya ı 
e. Burada lhtlllcüınet, Pe.ııt.i "le okullar mü_ = baft.aamı bü ~ =~:ıa birlikte Ço. lan derin ba~~ ifade eyl~. dlrmi~leııcllk': nunu yarın açacaktır. 
ıuasfllıerlnıdeın 20 kLtillk btr heyet Botaz ku.. lemlflerdir yü te8'1d fY1 • İ . d 13 Nlaanda ıtUrlbel1 3000 toınluk bil' va- Bu istasyonun lcudreti 12 kil :vat oııı• 
mancta.ntıtına gid..S tuma.ndanı tıebrtk et- • zımr e pur 80 metre 99 ve 19 metra 87 d l a uzunllt' 
~. Halta ve çoc1*lu'a hediyeler tAtT- İlk mdtteblerle orta metteblerden seçflen hm'lır 33 (A.A.) - Gaz&t.eler ~ Nfaamn lt Nlı8and& bir talJ1eye dlıllU f ?&PUi'· 1 kt 
111 edilxlikteın '" flllier o'bındukıtaıı sonra 9<)CIJklardan mü.relıfitd> bir grup bqla.rı.nda Türk :ıst1k1Al haya.ıtıındald mııteoa mevkiL ğu ile ça ışaca ır. 
~ reıımı .111>1Anuıt '" meruım. nlha.: Çocuk ~ KuruD11l ,. Maarif Müdür. ne Sşa.ret ederek bu mes"Ud gilırii bıtJamak.. Narvik'te babnlan gemiler Neşriyat .. Farsça, Arabça Fr ~ 
Tel'i.lın4fU:r. ınttt erkA.nı olduğu .halde At.a.tÜl'lcün muvak- ıt.a ve Qoouk b&)T811l1N dl& hal'M"elUe altl§l&- 15 Nf.laıl Neındk'de ba.Unldllı büdlrllen Rusça, İngilızce ve Almanca ol caktJr-; 

bit t.a.brfni ziyanı ec:leıl'9t bir ç6len.k koy - ınUtiadlr. Alman va.purlan fUıD}ard.ır: 
Çocuk lrlltiibhanesindeki toplantı m'Of].ar -ve Ebed! Şefle.ı1nin maneov1 huzurla. Yurdda 11778 tıonlut Jaaweııem. 8'>N ıtıoınh* Ma.. uuoo 'fıoDu ıa Na.na. kadar _..,~-
Düıtı ötıedan aoınra. .-a.t. 15,30 de Divan. nndıa. tazimle ~- Anıkal'a u - Ttrdun muhtelif J91')9rhı - errta5, 6386 tonluk Aachen. &im tıılUuk Al - 250 bin WnU 'be.tmlmll veya. ınıt.1har 

J'(»unıde.'kl ~ ktiL~de bir topları.. Zafer M>ldest ön~ fıe'la.hUrat esna. den aJd~ t.ıelgra.fiaı' mllH ~t b&J tona.; 4982 ıt.onı1* Bockenhe5m, 5879 t.onlut 30.000 tonu ıse 13 NLsam.de.n sonra 
tı yapılmıftr. v.n muatrinl · HaJ!ık Nlıhad srncta. Erzurum mab'mu Nakrye EJgtbı BÖ1 _ ramile ~uk hattam 1>A41aınp:ırun büıyl)k bir Fiısser Mad1n Hendrlt.. 4.139 tıorul.* Frlellng- le.n ta.ra.fmda.n lbaıtınlmıo vı 52.000 
Pepeytb'ıin de ihaar' hhnlattı bu topla.ntı.da l!edi• lıeıyecaınll bir notukla gençlere Y84&- sevıno 1ıçiınıde ~. yapılan fq>lantı • ıhaus, 5836 tt>~ ~. Tik'de ta.hrlb ed1lın4'tir· 
endA Çocıık Kldrgıeme 1arumu EmJnönilltııan büyük gtln'tm mf.mam ve ~erlni an- la.rda en heyecanll lfadıe1erle re.lime ft etı.. YeJtt\n: 52.108 cmı. tngnıs tıcaıret gemilerinin za 
l>qknnı Dr. İbsaı1ı Sami 0eıraıı bir h1.ta.bede laıtm11 ve AtatürkOn azlaı ba;b.rasıru anarak y.lllclerfmbe mı. eaırsılmS8 hJıslerin izhu Bu hEmlb& glln Almari.ann )'ek6.n ~tı 672.278 tondur. Kafilelere dehU 
buluna.rak ~ukhırın btw1ra.nwu kutJ:alamıt Ml.Bt Şet tnaoo,. icaql. blMınn mille~ duyu. ed!ldlll blldll1lmektıedl. 460.000 tıona ba1J1 ohnakt4ldlr ki, bunun gilB ~ baıtmauuft,ır. 
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Neden verdiniz? 
SPORI 

istanbul futbol muhtaliti 
Mısırı gidiyor 

IAYIARS 
Çeviren: Nimet Maatafa 

dostum cebinden ufak para ni§liyor. İleride ceçecek aünler gözümün Yazan: U.... Adnan Gls 

Bir dost mektubu 
çıkardı. Avuç açan aüçhi kuv- &ıilne pliyordu. · 

dilenCiye bet kurut verdi. Ufak bir köşk. o ve ben- Takım G. Saray, Fener 
• aclmı Jdrümiilti1k. thtiyar dOI- Orada onun sesini duyacaıım. ve Beciktac oyuncuların-

0nun piyanosunu dinliyecelim T .,. 

Onu göreceğim. dan teŞ~(j} edilecek Atabey makamında MemlUkJa • gömülmüş. Sakalı gene göğsüne kadar 
Onun kokusunu alacağım. nn değil, bitaraf bir devlet a- ve alt çenesi ileri fırlamış. 

dostum cevab vermedi. Bir kır Hep o .. • Galatasaray, Fener ve Be,iktaştan ~ damının bulunması lizımdır. Bu mevki Masa başındaki bu duruşile hazreti 1-
- İfte burada lfizel çiçekJer var. çilecek oyunculardan teşkil edılecek İs - eJer HemlUklara geç~. o zaman reka- sanın haydudluktan evliyalı~a yükselen 

de karplık1ı oturduğumuz za. B' tane ç· k knnoııı"""ı- 6 

ır ıçe -r-- i'- tanbul muhteliti namı altında bir takını bet hissile bütün meşhur emirler birbirı- meşhur havarilerinden birine benziyoı. 
~: sıknumam, size rok eski - Ne güzel delil mi! Mısıra gidecektir. Gidecek takım fU o - ne girecek. memleket berbad olacak. - İnpllah vazifende muvaffak oldun 

~ Ben de bir çiçek kopardım. yunculardan mGrekkebdir: - Memleketin selAmeti için iktıdar ya İbni Yakub! 
~Güze bahsedeceğim. - Bu da güzel, bunu da yanına ko- Cihad. Faruk. Adnan. l!sad. 7.nver, Memh'.iklaruı elinde kalmalıdlt'. Fe!Wı. A~ ayaklarına sürünü-
t..... 1 konuşan, her anlattığı tat- yun. Biri siz, öteki de... E f k Kil .k ""'kret S 1,_ ıı.• ,llı. B Bu -~-üzl hıı.1J1. eski -·-as-•m din~ilen dostuma: ş a , çu r ı , a .u.u. .~eı u- - ~ e, iiüa ve muK' yor: 

C Acemi b'r ilanı aşk multaddemesine duri, Fikret. Osman, Hakkı. sıb bir Kölemen olduğunuza isbat eai- - İbni Yakub muhterem efendisini 
a..... · anımı sıkmak ne demek.. sizi her başlıyordum. u--•ALlar 1 k · 
·~zevkle dinle.J=- ded ·"' Ankarada yorsunuz. .m.eu.ı.ı.wL eğer meme etm daima memnun etmictir. ~ ..... Dikkatli d'kkatH vüzüme baktı: "' 

* 
sellmetini istiyorlarsa mütemadıyen Karanlık vfüwin kıvılcımları daha zı-

- Demin çok üzüldüm. de ı b ' ak ~ -
~ beş sene evvelki bır gönül ma- Dedi. sordum: d ·• k•• ] v et işlen11e urun ann. sokmıyar yade parlıyor . 
..:_~ bahsedeceğım. o zaman ben _ Neve. ne oldu'? UD U maç ar yalnız askerlik vadleıerini. yapmalıdır- _ Deriıa1 gördüklerini anlat. 
~ lar. Bu ülke için en iyi idare tarzı Mehk . . . 
~ Yirmi altı y<ı§ımda idim. Kaçgöç _ Dilencinin birine para •eram1z, ö- Ankara 23 (Huaust) - Milli küme maç Salibin idare tarzıdır. Tarih ve tecrübe - Başüstiine efendimız. Emirlen flze-
'-1 idi. Biz İstanbulun kaçgöçe nisbe- tek'ne ise sert sert baktınız. Jarı münasebetlle tehrimize gelen Ga - bunu g&teriyor. rine onlan şehirden it:baren takibe bq-
4e iZ ehemmiyet ver·ıen bir sayfiycsin- _Para verdiğim adamı sfa de gördü- latasaray takımı dlln 19 Mayıs stadında Emir Allettfn matolmuştu. Kalben ladım .. Bir ~m:a tuz ~kliyerek kendi· 
lı.... ~duk. Bir köşk komşumuzun nüz. Kolu kırık bir adam, öleki ise sa~ Demirsporla hususi bir maç yaptı. Ev - kızın zekl ve talakatinden son derece mi ihtiyar bır çiftçi haline koymuştum. 
~ b.. altı yaş küçu· k bir kızı vardı. k G'd--,_1eri · bildiM i l ben - .a ~ sağlam. velA An ara tekaüdlerl ile Galatasaray memnun. zahiren sert vr mütehakkim: ı ıt:\..~ yen ,,.m ç n on"'e 
'"'- n. onunla beraber çok oynam;ş- - - rdu Onl b gu-n f v:LaJ"d t--~ - Onun da .sakat olmadığı ne malum. tekaüdleri maçı yapıldı. Ankaralılar bu - Artık gevu.elik yeter - diye haykır- yuruyo m. ar u e A a ... -
~Büyüdüğümüz zaman d:ı bırbirimiz- ya kalbi kırıksa.. maçı a-2 kazandılar. dı _biraz da ev işile meşgul ol. Yann ev- llşlı idiler. Birden atlanın süratlendir-
...... ~ ka!madık. Oyun çağı geçmiş, * b dil a - d h bu f ki · d · 'ğniy ~ Bu maçtan sonra Dem\rq>or - Galata - lenirsen çeneden ll! ka bır şey öğrenme- er. ru a a a n e ezıp Ç1 c-
'-~ ıelmifti. Komşumuzun yetit- İhtiyar dostum cebinden tabakasını çı- saray maçı hakem Necdetin idares nde miş diye bana sövecek er. Ders harıcı ceklerdi. Kısa bir zaman içinde kaybol-
~~aev~.se::::ı:!:::? v~ :; kardı. başladı. Demil"8pOrJular oyun üzerınde ~y1erle zihnim meşgul etdği için hocan dular. Fakat gidecekleri yeri bildiğim 
~ öyle zannettim. Fakat seneler - Onun bu sözünü hiç unutmadım. ) a' aş ~ avaş hakim oldular. Ve ilk gol - Ebü 'kasımı tekdir edeceğim. için gene endişe etmiyordum. Nitekim 
leçu_ Şimdi çok iyi biliyorum kı, ben Onu unutmadığım gibi. lerini Orhan vasıtasıle attılar. <ialatnsa- - Hocam Ebülkasım lwnim mükcm- b'raz sonra ben de yetiştim. İhtiyar atını 
'bn 1evnıiştim. Hem nasıl sevmıştim. - Hususiyetiniz• a'd bir sual soraca- ra~ lı'ar derhal htieum:ı ge~l!rek beraber- mel bir talebe olduğumu söylem kle ifti- bağlamış. kendi bir ağaç dibinde uyu-

.tfe Vakit yalnız kalsam onu düşünü-l ~m. siz fazla tafsil.At vermeseydiniz bel- lik sayısını vaptılar. Oyun bundan !On- har ediyor. yordu. Hemen yerlerde sürünerek bahçe-
IGın, Ona benziyeni görmüyorum ya. o- kı cesaret edemezdım. ra daha hızland ve sertieştı. Bu yuzden - İhtivar bunak, talebE'sınin b'r çorbrı ye girdim. Onlar gene eski kulübede ko-
~ lbdıran bir genç kız görsem. yüreği- ı _ Sorun. Galatasaraylı Enver sakatlandı, yerine pişirmekten aciz olduğur.u bilmiyor mu? nuşuyorlardı. Bu kulübenin etrafında 

azladığını hissederim. ı - O ne o'du? Haslın geçti. İlk d vr • beraberi k bozul- - Harikülide çcrrb:ı pışımıck ·Um büyük ağaçlar vardı. Büyük bit cesaret 
Gb.eı ınıydi? Ben onun kadar güzeli - O öldü ve ben bütün hayatımda madan bitt. tk n<' d Vrt>V Ga'atasaray yok babacığım. Bu söziinü 0 ceza r.1mak gö tererek bu ağaçlara tırmandım. Ora-

'e e\?velce görmüştüm. Ne dP- sonr .. dan kalbi kırık yaşadım. b~ladı ve d,.rhal hak m vaz yete geçe - üzere bugün yaptı~•m nefis tatlıdan sizı dan kulübenin damına geçtim ve bütün 
~· Ya'nız güzellık olsa. Onun her -·········.. .. .................. h .......... _ rek Gtlndüz vasıtas'le ik ne· golü vaptı. mahrum ed~m. konuştuklannı dinledim. -.!!. be~ için ho~tu. Giılmes, konuş- ing~lterenin tari İ Oyun bundan sonra g tt kçe sertlesti ve Emir Aliett'n bır 'kahkaha artarak ye- İhtivar hekim sevinç içinde yumruk-

~~~· bakışı, gıyinmesi, ve (Ba.,•l\r fı 
7 

nrl IPvAfadal hakem de sık s k düd k çalarak bu .&C"rt- r nden fırladı: larını sıkıyor: 
~ .... öyledir. Elin da onu gözlerimin lil mAnı olmağa çal tı - VaUahi sözüm~ g rı alıvorum ZeH- _ Aferin ya fbni Yakub! Emeğinin 
' ıetirince her hal'le güzel. ıyi ve kat yemini etti'er. Fakat. R şarın küçük Demirsporlu ar ma "b yettt>n kurtul· ha! Sen Kahire kızlannın en zek si Ye mükafatını iki misli alacaksın; şimdi din-

Yakın bulurum. kardeşi Korkusuz Jan, küçük Artura mak için birbirini koval van hlic mlara en hmzmsın! lledik1 erini harfiyen anlat! 
\rae•aya ıeleyim. Bir sabah köşkten karşı taht kavgımna başladı. Prens Ar- gectiler. Omanın a,· ğil k 'nci e be - + İbni Yakub, 0 gün Zeliha ile Tekinin 
~ yürüyordum. Bizim sayfiyenin turu esir etti ve adamlarından Hübcr a- raberlik go ünü yapt Jar ~mır.c.-por taz- O akşam ortalık l:arardıktan sonra ih- konuştuklarını pek cüz'i bir noksanla an-
to.ı- ar v. çiçek meYSilQi idL Ç çek dında ~iri_sinin. neuret'n~ bir şatoda yiJd gitt kçe artb~ndan Galatasarav mö tiyar ve üstü başı peJmürde bir adam; tatıyor. Hiç göz kı...-nmadan bunları dfn-

r-...naya gidiyormmı.. 1 hapsettırdi. İngilterede hükilmdarlık ka- A b Şe f ·r -s dafaaeı çok ZOl'ltık celıı:"'Y'Or. Butun hü - ta ey re ettini~ müstahkem b;r şa- liyen Şerefettin, bir lihza sük<ittan aonra 
- Ben de geleyim beraber top1arız. nununa göre: Kör ve dilsizler kral ola- cum1arı güçlükle kurtar vordu. Bu Mı - toyu andıran konagının kapısmı çalıvor-

.__ ~. Yanyana yürüdük. Mevsim- 1 mazlardı. Jon. Hübere, küçük prensin cumlardan birinde Aı ' Demirsp nın ü- du Hekim Şerefett·n, Atabey olduktan soruyor: 
-.ı. .. ı · · emrettı· F k t b - Bu - tekrar bulucsıcaklar ha! Yeni tıacınan komşulardan. onun pi- goz ennı oymasını · 8 a u a- sonra da ek .. er'ya bu konakta oturur. A- e.-- r-"'- ~ çüncü ve galib'yet ~o1ünü atarak takı - _ Evet ya Emtr! 
·~ dersinden, benim yeni ,,azıfemclen dam: cHüber!. Gözlerime dokunma, dıli- tabeylere mahsus saraya nadiren giderdi. 

mını 3-' gallb vazıyete getirdi. p kala dı ık bek, 
İstasyona yaklaşmıftık. mi kes!.• diye ya1varan küçük prense kı- Kapıyı Şerefettin•n tıpkı bir Beniis- - e ' şan ç e. 

~Beyefendi AHah hanımını bağış- vamadr. Yurdsuz Jan. bir gece. yeğeni- Aıks.rad•ki snnr hareft-ıfler• rail mücahidine benz"ven ihtivar ve tit- İbni Yakub çekiliyor. Şerefettin birbt-
nin hapsedildiği şatoya gitti, Arturu ke:ı- Athspor klübQ binicileri Pazar gütril rek uşağı açtı ve kendı ile b raber titri- rine sarılmış iki yılana benzlyen basto-

Bu bır sakat dilanci idi. Ne de kurnaz di elile hançerliyerek öldürdü, ve İngil- atlı bir yürüvü' yapmı"tır. 'Oç caat şü - yen ~ı w biraz ileri tutı•nca bu pejmürde nuna dayanarak kalk1yor. 
tlurı.r. lnaanın yanında kadın gördüler tere kralı oldu. Yurdsuz Janın devri, fn- ren (30) kilometreli~ bir gezinti yapan kılıklı adamı tanıdı. - Bir çare bulmalıyım! 
l9U lnuhakkak bu tarzda söz söylemek I gilterede büyük kanşıklıklara yol actı. biniciler akşama doğru şehre dönmüf)er- - Sen misin ya İbn; Yakub'! Emir Bitişikteki eski hekimlik zamanından 
~ethü iltizam ederler. Fakat ben b3yle R. Ekrem dir. · hazretleri de seni beklivc.rdu. kalma odasına geçiyor. Gene kitablar • ._:edili için dejil, sakat olduğu için e- An1ı11•agl'cl • Kınlck•Je maçı Solgun ve titrek ışığ•n f ,.na bir ren~e pşeler. zehirler karşısında düfünüyor. 
hıa cebime soktum. Elime gelen ufak Şl!hlr lşl,r/: Ankaragücii. Kırıkkale B rhkspor ta- boyadığı bu k rli ve buruşuk yüzü biz de - Bir çare bulmalıyım! 
~ onun avucuna bıraktım. İki üç G•yrİ sıhhi mftesseseler kımi1e bir maç yapmak üzere Kırıkkale- tanıyabiliriz. O, dahn bugün yeşil gözlü Nihayet ytizünde acı bir tebessüm. 
~ya yürüdük, ya yürümedik. bir tf"ıbit ecfiJ,.li ye gitmiştir. kızla Tekinin bulustukları kulübenin Ü· Dönüp tekrar abanoz masaya oturuyor. 
1.-.- dilenci de avuç açb. Bu adam, zerinden atlıyan ihtiyar fellihm ti ken- _ Ya İbni Yakub! 

IGÇ}U~ demin sadaka verdiğim adam gibi Kaymakam1ar, mmtakalat'ındaki gayri Y luek IM'ktebler mfiaabakalm dis;dir. Etrafa korkak ve mipheli bir na-
L. 1 · t b t h" •·ı..ı· r- - Buyurunuz efendimiz. •uvvetli idi. sıhhi müessese en es t etmekted;r. e iT e ı ~ı ~ .... _ b' d 

1 
zar attıktan IOIU'a uşağın arkasından içe- _ Gel şu masanın başına. Al IU kal• 

~li hiddetli yüzüne baktım ve Şimdiye kadar tes ıt e i en miktara gö- Yüksek mektebler futb l ve v leybol ri gı'rdi. Büvu. "k bir ta 'ktan geçıp dik 
~- .:: k ] daki ga'"'i sıhh' - 1 mi ve söylediklerimi yaz. ·:'"4'1Cftlnı. Epey uzak1aşmı§tık. Bahar ve re, aza ar J • • n:uessese er • ması görülen lüzum üzenne tehir e • bir merdiveni çıktılar. Uşak izin almadan 
tlçet "'-L..-• k d lar da peyd t d İbni Yakub masa başında ve kalem e-... ~war.ı geliyordu. Komışmuyor- pe az ır ve on er~y ora an dilmişti.~. Haber ~ld ' mızıı gore buna .se- İbni Yakubu Atabeyin huzuruna soktu. 
~ Benım zihnim hep yanımda yüni- kaldırılacaktır. f beb. Mulkıye. Zıraaı ihtılaf ının son vo- Mükellef bir oda. 'ıekim Şerefettin aba- linde: 
•- Qllun•.a meşeuldü. Onu benim scvdi-j ..a __ - leybol temasında yen bır şekıı alma!lı - nozdan yükcek bir masayıa oturmu~. 'Ren- - Söyleyiniz efendimiz. 
~ . . ZAın - 1938 MnMi .....-..-aa anayttnden ili . . Af 7 

A 1A- h tl · ...__ ~bi hiç kimse aevemezc!. Onunla dllJın ...-ınun-m lmJ'betUm. Yenisini dır. Bız. bu ıhtal an h. lledılıp temasla- "1 yeşile çalıyor. Biisbütün çukura kaçan - Yaz! Emtr n.uaettın azre erme, 
~ak yuva, dünyada kurulmuş yu- aJacalımıdıMl e&kbıtnill büJtmü JQttur. rın başlamasını temenm edıyoruz. gözler·nde hAJl bir kıvılcım ateşi var. Ba- - Evet efendtınlz • 
..., en mes'udu olurdu. Hayalim ge- T. Ş. F. tentyeci Biiseytn Şenu S. Tezcan sı kamburu ile çökük omuzlan arasına (ATkoıı OGT) 

'- P•tamn tefribm: 45 çeklerle do.lıu ... Kend kend me doJa - - O"ı eçti artık ... İçimin titreme - - O zaman da buradayım ... İster • 
sırken b me ç itan ıki tarafı taflanlı isi 00<- Jod .. eğer s'z yamında olrnasay- sen e~r? .. 
dar bir ~ la sapt m Yapayaln z yü- d n . . . - Oh evet istiyorum ... Gitmeyiniz! 
rürmye ba Iad m .. Bu d~r ve lcıti yol - Artık yanındavım.. - Hiç biç gitmiyeceğ§m.. ~atım 
bir tliTlü bitmhıt> du.. Içıme kas,·et - N <>lur? Beni valnız bırakmayı- devam ettikçe hep yarımda kalacağım. &icran 
doldu .. Y.üre~m çarpmıya başlad . . nız? Bel · gene bu fena rüyayı görü - Rahat mısın şimdi? 
Geri dönmek ı9tedi.m . Arbmdaık' yol nim. ve'Lnızlıktan korkuyorum!.. Hicran onwı elini dudaklanna gö • 
çalılarJa kaoond:!. Önüm büsbütun ta(. - Havır ~Q-um seni yalnız bırak- türdü . 

.......-.._~ Nn.ct cnın ~ ellerini 1 Dc&tor Nihad denn ve sı<:ak bir iır- lanlann koyu dalla le darnld ... EtEk- mıvacaitım'. Bana meın.. Hiç korkma Doktıor Nihad şimdi eğilmiş ooun 
~ •vuçlannda aktryarak sordu: perti ile titredi. !erime. ayaklanma lan v renkli artık!. Hep yanında kalacağım. yumuşak saçlarım okşı~aırak sordu: 
..::- Ne var yavrum? Neden uyandın? _ Affet yavrum ... Çok ... Pek çok yapraklardan kurtulmak 'çin kendimi - Hep yanımda kal•mız!. O zaman _ Sana bir masal söylersem uym 
-na 1-na! meşguldüm. işte fbndi yanındayım var kuvvetimle ıleri dcğru at1nn .. Ni· hiç hiç bir şeyden lrorkımyacatğım.. musun Hicran? 
tt ~derin bir nefes aldıkilan son. Artık tmrlaooyonuı de~ mi? havet bır meydanlığa çıktwn ... Kalbim H·cran başını vavas.ça kaldırarak _Nasıl masal? 
~ yastJiıa btrabrak fısıldadı: - Hayır ... Art* «orianuyonım durmuıs gibi~ıdi ... Etrafım kapkanm • doktor Nibadlll derin ve saf gözlerini H 1 d •. 1 biT hikiye.. 
- ltiç ... Bir rüya... Fakat içinxle hA1l tttımııe Vll' ... Şu lık ... Sonra ... Oh sonra ... Müthiş kor- gölgeliven şalcaklarJ.t'ldıaki temiz kır ~. a~r masa . egı ~ 

.._~Nihad ona d>8nı bütün şef- limbamn abajonmu biraz çeviriniz kunç bir uğuttu... saçlara gülümsi~rek baktı. hakiki bır bayat hiliY_ · .. 
~e eiildl : doktor... Gözlerim yoruluyor.. Hah. Hicran tttnyen w sanılan başım Dakıtor her zaman yaphğı gibi ince - Bu daha iyi.·· SöyleyD%o 

- Bir riiya mı? Çok mu korktun ço- Çok iyi şimdi ... Be.kmız ... Biraz yakla. d<Yktor Nihadm göğsüne !8klıya?'a« us- ve uzun parmaklarile gümüş telli saç • - O halde gü:ael gözlerini kapa da 
~? şınız. Si2e rüyamı anlatayım... tu: lanm arkaya do~ iterek içten bir ba ~ni dinle: Bu dünya yüzünde Hicran 
~ Hicranın sesi daha kuvvet - - Hayır .. Anla'tmayın Hicran .. Bel~ Doktor onun güzel başım göğsüne kışla Hicranın şimdi pem'belekmeğe adında emsali olmryaın güzel. ince ve 
"-ıaıl ti. Dok.tor Nihadın avuçlar nda ki size tekrar heyecan verir. ba tıra.Tak: başlıypb t80e ve gilııel yıüzıüne ~tı. zarif bir kız vardı. Bu sevimli, güzel • 
.._,, ~ilerine sdkularak derin ve müs- -Oh bırakırurt anlatayım.. Eğer - Yetişir yetişir! -diye inledi. Bak Elleıi ~ 'birleşmb7ti· I>c*tor Nı - ler güzeli genç kız bir zamanlar kry .. 
-nıı bır nefes daha aldı· içimde kalırsa belki s&baha kadar uyu· nasıl heyecanlandın~ Unut artık bu had ona eğilerek: . . 1 . 1 rasına - ~ . .. · .. ·· u --..m11m Uyu --cilve f metını an aırnıyan ınsan arın a 
~ O<* koıiktwn!. Oh ne iyi et - yamııyac&ğım ... Oh ne müıthış ruyaydı ruyayı... - yu Y8•A-~-.-··· w ı - .. .. ,.,,.,, . bl çıekü.. 

de. geldiniz . •• Bugun yarurna hiç bilseniz ... Bir bah~e dolaşıyordum... Hicran onım göğ8ikııde titreyen ae - sıJda<h_. Ben bll'radayım... duştu. Cdt acılar, 'J"-
1~~ra :,. 

ini '· Giıneşli. parlak bir hava .•. Etrafım çi. sile kesik mik fısılchyonJu: - Ya uyuduktan sonra? (A x:aıı ) 



10 .. ,,. SOM PO"'TA 

(Memleket Baberleri) [Hatay kasabalarmda kalkmma] 
Samsun Halkevi yurd . Bu~s.a lşık~ar askeri 

• ezl·sı·nden do- d .. hsesının yanı mezunları n u B\lırsa (Hususi> - B~ Eıidolıba.ı1>iye 
tıa.mflnıda.n ta.nz1ın wı ftım.r edilen uiterl 

Heyet Sivas, Malatya ve Elizığa giderek birçok 
güzel temsiller ve muvaffakiyetli konserler verdi 

Samsun, (Husu. 
11) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Ge!'l4tl 
Sekreterliğinin ylik
lek tensibleriltt Ma.rt 
ayı içindıi Sanvun 
Halkevi Sıvas - Ma
latya ve E!lzıgda 
temsiller ve kon.1er
ler vermek üzere gös 
terit ve ar şubelerine 
mensu b 41 kişilik bfr 
kafila ile çıktılı H

yahat ten dönmüıtür. 
Heyete Halk8Vi 

reisi bizzat riyaset 
etmekfa idi. Seya.lıat 

programının tatbikı .. 
na nezaret için Bay 
Cudi Gürsoyun reis
liği altında gösterit 
reisi Vedad Ürfi, ar 
reisi tüccardan Ke-
mal Sezen, halk ders- Samsun Halkevi gösterit ko!u azalarından bi,. grup 

mıe ktcblerin ,uu.ıtu ve mumıamm çahljm.ala- · 
nnı gc. 'le.ren rııım ~ gelmJt §ehrln 
~üzide cta.vet.lile.ııtne gösberiimiftk. 
Şehıiimizde bulunan IşMaır A8keıi LlsesL. 

nm bu seneki mezunıa.rı, pme pelt 9<* dıa • 
vetı!Bıeır huzurunda mükAfM teV1lıl meruiml 
mı:tımıfW'. BB.şbe. mektebin m~emmel 
baındoeu oldıu~ haildie ve tıek:mA truebenm ~
ti'l'Ülle İstikill maı'Şl 8Ö)'llenmi.ş, bunu mü_ 
tıeakıb melrl.eb müdürü e:lba.y Ekrem çocuk
le.nna son öığüdlertnıt lhtin. eden wclz bir 
hitabede bull.unmuştur. Blmdıa.n sonnı gecç, 
din• ~ eıteşll Harbiyelilere müklfatl81"1 teT
zi edllmJ4Ur. MükAfaıt ala.ı:ıia.r şunlar<hr: 

Son sınır blrlınclBl Remsi Yerman iltinol 
İbnı.hiırn 'Ö'ınail, üçüncü De~tlr. ' 

Mu'hıtelif dler8ler ıbL:ri.nciled de, edebiyat, 
tıa.rı!h, ceblıt'; ask.eri derSlıeır ve daha bir çok 
dıel"8llar blırtnıcisl Remsi Yemıa.n d:mU41tUI'. 

'Th.b! ilimler bit"lıncl-'İ tbn.bım Ünal, felııe. 
fe birtncJ.st Veli Kocapıruıs, traınsızca. birin. 
clal Mua.mmeır 'O'nlusoy, aim:a.noa. bl.rlnclsl 
Yil.mall, tngllizce blrincl.9i Aiti Rıza., spor bl • 
ıincW Ntha.d, m.usilt'l b't:rl?ıclai Muammer -
dk'. 

3oın sımt bt.rinci.sl Beıımıl hooalannıa., m • 
bUa1ne ve arltadaŞlamı& tecta ~ •tkü. 
rü tammmun eden bir hMaıbede bulunmuş, 
biitihı smıflaıroan iki 1&lıebe de bunıa oevab 
lal' verm:l§lel'dir. İh2ıar edi:len büf~ da : 
~tlilere limonata veea'ire ikram ed1lmlş ve 
m.ekıt.eb gezlJlmiştir. 

Muradhda Uç azıh hırsız Jıaneleri reisi Ticaret Okulu Müdürü Saf- nulmuş, Malatya Valısi Fahri Sözen, 
fet İrtenk ve lise öğretmenlerinden 1'.,ik- Samsun Halkevlileri şerefine idarei ik-
ret İnselden mürek.keb bir heyet teşck- dah etmiıtir. Yemekten sonra Samsun yakdandı 
kül etmiş bulunuyordu. Temsil, konser Halkevi ar şubesi orkestrası tarafından Muradlı CHU6US1) - Muradlının Ballıhoca 
gruplarından başka bando takımı da be- muvaffak bir konser verilmiştir. köyündle MU.9tafa oğlu HQSllln Çif~ evine 
raberdi. l El A - da gooe vaı'kt:i blc takun mıeıskıeli haıydudların 

azıg PJl.rdiğinl; bir ço'k şey ~kla.nnh )'8m1lftık 
Sıvasta Samsunlular El.Azığda cidden heyecan- uzun ta.ıı'lıılkat ve takibattan .9004'& bu k' · 

He) et Sıvasta samimi bir şekilde kar- 1ı tezah6rlerle karşılanmışlardır. Bele- mn falller.1 ay.ni köyden sabık konıou ~~ 
pla~ ve HaUcevi tarafından misaffr diye rei.li, Halkevi erkanı. maarif ailesi ı Porna.k Sallih, İlya.s Şimşir oldu1dlla.rt aınla • 
edilmiştir. Ertesi gün idare heyeti komi- tarafından istikbal edilen Samsun Halk-ış!lnuş :e ~T~k Adliyeye .. ~ edil. 
tesi, Sıvas Valisi Akif İyidoğan tarafın- evlilai. Elazığ Halkevinin misafiri ola- m!Lşlerdır. D.!ğer ılk'lsı AH Erentürltle zeyneı 

Reyhanıye, (Hususi) - İki seneden-ı raat bölgesidir. Fevkalade mümbit ve 
beri kaza merkezi halinde idare edilmek- mahsuldar olan topraklarında her ci~ 
te olan Reyhaniye, Hatayın en güzel ka- hububat büyük bir bereketle yeti§mekt• 

sa'balarından birisidir. Asi nehrinin içe- ve önemli ~arda ihracat yapılmakta-
. · d ı·x.; k ba bah dır. Reyhanıye Halayın meşhur pazarla· 
nsın en geç le;• asa meyva çele- d d R h · · h h da ·· . .. . .. .. . rın an ır. ey anıyenın er sa a sU· 
~le ortülüd~r .. Sen~lık meyva ve sebze ratle kalkınması için alakadarlar takdire 
ıstihsa!Atı büyük bır yekuna baliğ ol- pyan surette mesai sarfetmektedirler. 
maktadır. Re,,im Reyhaniyeden bir caddeyi göste-

Fakat. Rıeyhaniye daha ziyade bir d- riyor. 

Hatayın güzel bir yaylası: Beylan 

dan kabul olunmuş ve saat dörtte Ata- rak burada üç gün kaldılar. cBir dokto- 1 Hasıaın tıakib edllmıektedirler. 
türk büstüne Samsun Halkevi adına ıne- run ödevi> ve cBeyaz Baykuş> piyesleri Sivasta çift hayvanatı tevzii Beylan, (Hususi) - l>S kilometre u-ı Halen nahiye merkezi olarak idare e-
rasimle bir çelenk konul.muştur. Halka- cidden muvaffak bir şekilde temsil olun- . • zunluğundaki Antakya · İskenderun JO- dilmekte bulunan Beylan Hataym en gü-
vi reisi burada heyecanlı bir hitabede du. Konser salonunda orkestra heyetinin I Sıvas. (H~susı) - Vilayetimizin zel • : sesi üzerinde ve İskenderuna 25 kilomet- zel yaylalarından birisidir. Yazın Hataf 
bulunmuştur. Gece, Şehir sinemasıooa verdiği konserler de çok beğenildi. z~le .. fel.~k~tme. u~rıyan mıntakalarında- re mesafede vaki bulunan Beylln, col- fehirlerile haricden birçok kiIDMler bu
temsil komit.e!i tarafından (Bir dokto- Umumt Müfetti§ General Abdullah lkı koylunun çıtt hayvanatı ihtiyaçlarını rafya noktasından gayet mühiDl bir mn- raya gelerek aylarca kalırlar. Suyu. hr 
rwı ödevi) piyesi büyük bir muvaffaki· Alpdoğan, idare heyetini kabul ederek karşılamak üzere yapılacak mübayaa iJ- kie sahibdir. Bu itibarladır ki, siraat ha- vası ve manzarası son derece neffıtir. 
yetle temail olunm~tur. İkinci gece . ..- büyük bir teveccüh gösterdi. lerinin ta~.~i.?de h~ıır bulunmak üzere yatı ile birlikte bir de ticaret hayatı mev-

1 
Beylan, ilgili makam1arın gayret vehim

fUbesinin 23 k.ifilik orkestrası bir kon- Halkevliler Harputu ziyaret ettikleri b~yt~r muduru Eroglu Ankaraya git • cuddur ve gün geçtikçe inkişa! eylemek· 

1 

metlerile muhakkak ki, pek yakında tu-
,.., gündüz de talebelere hususi bir kon- gibi Tuncelinin Pertek kazasına da gide- mıştır. tedir. VilAyetin, diğer bazı kuabalanna ristik bir şehir haline gelecektir. Resim 
181' verilmi§tir. Üçüneü günü şehrin şa- rek burada bir gUn kaldılar. Halka veri- nisbetle burada refah daha çoktur. Beylandan bir görünüştür. 
rm dikkat yerlerini ziyaretle geçiren len müsamereler çok beğenildi. Pertekte Gemliklileri eğlendiren 
llalkevmer, ıece gene şehir sinemasında heyet şerefine bir ziyafet verildi. Tunce- bir san'atkAr Kırkpmar güreşleri hazırhkları Kırıkhanda bir kızm ölUmile 
(Beyaz BaykUJ) piyesini cidden muvaf-1 lindeki ümran eserlerinden bir çoğu zi- bitmek Uzere netica:enen bir hırsızhk hldisasi 
fak bir tekilde oynamışlardır. Temsilde yaret edildi. Çaı-,amb:ı günü Samsun Gemlik (Hu -
vali, ve güzel bir tesadüf eseri olarak Sı- Halkevi heyeti. tezahürlar arasında Eli- sust) - Eğlence. Edime (Husus1) - Çocuk l!lllrseme Ku.- Kırıkhan, (Hususi) - Kazamızm Ilık· 

mevzuları bilhas- rumu menfaatine ıo Mayısta be411RY1P 9 ıthı pınar köyünde mukim Ali İhsan. BahrL 
vaata bulunan korgeneral. komutanlar, zığdan ayrıldı. 1 h. de'vaıııı eclıeıoek olan Kırltpı.nu cttre11erı tç&n M t f B k' Al be li B t Meh 
memleketin en güzide tabakası hazır bu- Samsuna dönüş 88 .cışm, ıç den<!- devam etmekte dlaıı lıia:iı:rbkılu 8oın& ermet us a a e ır ay Y 

08 
an me-

lunmuştur. Muvaffak turnesini bitiren Halkcvl cek derecede yok üzeıredllr. Bugün Çocuk Esirgeme ıturumun- din teşviki ile ayni köyde oturan Aydın-
Halkevl1ler Cumartesi günü Malatya- heyeti, Perşembe günü Turhala gebnit olan kazamızdaıda. Mehmıed Gündemin ~ bir lı aşiretinden Halilin çadırını basarak 

ya hareket etınit'erdir. ise de Amasyadaki seyllb fellketi yi.1- meddah Kamil bir ~tıı ya.plbnıştu-. Dörıt saıaıt dren iMi '°P yanında olduğunu haber aldıklan 55 U-
Malat7ada zünden Turba 'da iki gün beklemek ııtı- müddetten beri gü-1 la.ntııda ~ Maide K. DirHt_ Bar- Vail rasını zorla almak istemişlerdir. ÇadJJ' 

Samsun Halkevi heyeti, Cumartesi gü· rarında kalmış ve Cumartesi günü Sam- zel hikiyelerile Mibılre Nomer, Mlhr1 ~. Dördane Oa • sahibinin muaveneti ve 12 yllf)anndaJd 
nü Malatyaya vbıl olmuş ve istasyonda suna dönmüştür. Heyet. Samsunda bü- halkımızı oyala • ı.n.s, Süıeyma.n Kıyıcı, SiileyJmn Yöndem kızının dışarıya fırlıyarak feryacl etmesi 

maktadır. Gün buUımuşlardır. 
c:ldden heyecanlı tezahürlerle karşılan- yük tezahürlerle karşılanmıştır. Başta -............ . .. üzerine soyguncular sesi sustuıı:nü içbl 
.......... H t Vali . B 1 d1 . . V ı· im k .. B led' . . p rtf geçtikçe sayıla • c. H. r11o1_,, gezıel m~ ıöoderl • 'lAh --;ı••r. eye , yı, e e ye reısinı, a ı o a uzere e ıye reısı, a ı 1 b sı istimal etmıılerdir. Atılan bqun-
Parti i z1 tt M"lll Ş f' . "f tt' . Parti H lk . k. b' ' n aza an, u hs!k lıecıek dan 500 ~ ile pa.nıa.yır ,..._ •'-

in
.. .~ ünyared elern .so.nrak, b" lı . e l~dız ımu e hı:;k h 'ti ; t evı erd a~ı veı ın- san'atklnnm hi:naye9i için halkın gös - Ummel bR' trlbüın yapılmaaln& Janr 1Wll. lardan birisi kıza ısabet etıni.J ve derhal 
onun pe er ının a ır erme gı e- erce eye s asyon a 8l'fl amıı- t d' ~· ~be 1 f 1 d R . d ölmüı:ıtür Maksadlarına -"-'- -1--.... 

k S l 1 b
. 

1 
k k 

1 
d el" ıgı rag t ~;o c az a ır. esım e med- lllif "Ve deil"bal hamıiı.kian. be..,..,..._ ,. . muvcu.LIUL _._.. 

re amaun u ar namına ır çe en oy- ar ır. ah KA .1 .. .. . h 
mUf ve bu meruimde binlerce halk bu- Seyahate iftirak edenler d amı gorulmektedır. Kurum tv&~ biltün ~ ela • yan ırnzlar zabıta tarafından ll)Ahlarl-

lunmuıtur. Samsun ka.filesi reis! Cudi Bu 1eyahat, kardeş vi'Ayetler halldle gi reisi ve lise öğretmenlerinden), Dr. ==~indıı. t:rmım dÇa w ,a. • ~ :kalanmışlar \ e adliyeye vsflmJt-
Oftrsoy, Samsun gençliği namına heye- faydalı bfr tanışma vesilesi olduktan baş- Mahir, Bayan İhsan Bengü (orta okul er · 
anlı bir hitabede bulunmuş. Malatya ka Sarn..c:ı.ınlulann müsbet çalıımalanna öğretmenlerinden), Mustafa Cura, Kad
Belediye relai Dr. Cafer bir mukabele da samimf bir tezahür teşkil etm\ştir. ri (orta okul öğretmenlerinden), Rahmi 
nutku vermekle beraber fnönünün pe-1 Heyete iştirak eden ve bilfiil vazife alan Güneri (başöğretmen). Osman Şensoy 
derlerinin hayatı ve vasıflan hakkında arkada~lardan bazılan şunlardır: (Di Amerikan Tobako ıirketinden), LQt
fzahat vermiştir. 1 Oaman Cudi G1lrsoy (kaftle reisi), Ve- fi Tekin (Belediye memurlarından), Ad-

Alqam, mensucat fabrikası sinema sa- dad Ürfi Bengü (gösterit reisi ve Villyet nan Saydam ve Behiç Atabek (vflAyet 
lonunda Parti tarafından 100 kifilik bfr gazetem başmuharriri), Saffet İrtenk memurlarından), Macid Gürey (gazete 
alyafet verilmit ve ziyafette Malatya Va· (Halk ~rshanelerf reisi ve Ticaret mek- muhabirlerinden), Süreyya San (bando 
llsi, Belediye reisi, devair rüesası. Bele- tebi müdürü). Kemal Sezen (ar reisi ve şefi), Sami Çıkrık (mağaza sahibi), Meh
diye, Parti erkanı hazır bulunmuş, Parti tüccardan), Fikret İn!el (orkestra ıefi med Ali Sanlı (memur), Bayan Nimet 
ıeili Şefik tarafından verilen nutka Cu- ve liae 6ğretmenlerinden), Recai İlçayto Gürsoy, Başadgan, Neriman Şakar, Ne
M Oürsoy tarafından mukabelede bulu- (!ıpor rei&I.) Hayri Engin (müze ve ser- riman Özaykut ve llh ... 

- Haaan Bey, bir akıl 
doktoru, yazdı~ı makale -
de-

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki : 

..• Bugibıktl insanlarda 
asabiyetin artmaıınm ıe • 
beblnl ••• 

. • . Vücudlerdek.i hara -
ret miktanrun gitgide ço • 
iaJmasında buluyormUJ ... 

Hasan Bey - Doğru, in
sanların kanları kaynama
sa ve gözleri kızmasa hiç 
başımıza yeni bir harb da
ha cıkarırlar mı idi? 

c Pehlivanköy seyyar demircilik kursu ) 

Pehlivanköy, (Hususi) - 20. TrakJa mlljlardır. 

seyyar demircilik ve marankozluk kur- Köylerimizde gençlere ziraat aleUeıi
sunun ikinci devresi bugün Pehlivan· ni ve nakil vasıtalarını tamir etmek V9 

köyünde merasimle açıldı. Bu münue- köylünün ihtiyacına göre ağaç etY81' 
betle her taraf bayraklarla rulenm.if ve bizzat yapmak gibi işleri öğret.mü içlıl 
civar köylerden gelen köyU118!" bir bay- tesis edilen bu kursa nahiyeden .,. cival 
ram günü yaşamışlardır. 

1 

köylerden köy gençleri iştirak etmif bU-
. Meras~de kaym~k.~m, ~~iye müdü- lu~u~or.: Resim kursta çallfan k67 ıeıı9' 

rü, muallımler ve butıün koylüler bulun- lerını gosteriyor. 
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Noneç 
muh ra 

ihrac hareketile yapılan 
lere umumi bir bakış 

tav (Baş tarafı 5 ind sayjadaJ 1 Jaşılır ki müttefiklerın deniz ve hava 
çarp ertıet ettik1eri ki.:c,:ük Hegra kalcsıne kuvvetleri A!manlara Ü!'ilo bölgesindeki 

B:§tır. .. . .. büyiiJı: kısı:1111arını dahi den~zden !ayı. -
Ue gen bölges...ndtıki Alman mufreı."sı k.le ve kifı kuvvetlerle takvıyeye ımkan 
~i ~81-0daki Alman kuvvetlerınin şimc!i· bırakmamaktadırlc. Uçakların naklede
hy eclefleri bu ikı mevkii birbırine bağ- 1 

cekleri asker ise ancak pek mahdud o -
sa:n demir ve kars yolları boyunca me- lur. (1) 
~ katederek o.rbırJerile temas lıfuı~ I Eier bu hal devam eder ve Almanlar. 
"eç ek Ve bu suretle cenubi Norveçte. Is- miitte,fiklerin Norveçe daha çok kuvvet 
"ik hududundan Elverun, Hamnr, Gjc-1 ı@tirmek imkanlarına malik bulmaları 
ie' ~agernes. Ny.st~ven üzerinclen Bcr -: ha~e&tl~. neticede Norveı• işini kaybet -bi; Şınıalindeki Sogne fiyorduna gid~n mek zaru~ti kal"!ıstnda kalacak olurlar-

hat. tutmaktır. 1 ea onların bu suretle düçar olacak~arı 
ı.. Bunun iç~n. Oslo bö!gesindek' en az müth · darbeye iki suretle mukabele et-
~ır tü ., . . 
d lklen tahırtin olunan ve şimdiye ka- m~lerı beklenır: 
ar h t bu·· vu·k Ceııi ep şımal, doJ-.ı ve cenuba <loğru l - sve~ üzerinden N~rveçe 

\1 Şleıne harckctlerı yapan, Alman kuv- kuvvetler gondermek, yanı bu memleke-
et er · ı· d · ı k t 1 

!llaı ' Ştrndı, Norve; mukavemetini, şi ~ ı e ışga e • ıyam e m~.t. . 
~ ve batı istıkametmde kırmağıı ça _ 2 - Balanda, Belçıka, İsvıçrc veya 

trıaktadırlar. Ba1kanlarda yeni bir darbe yaparak 
&! F na ve noksan ~eslih ve techiz edilmiş ve hattiı Norveç muvaffakiyetsizliğinden 
f an küçük Norveç ordusu. bidayette se- başka semte çevirmek. 
;r~r olmamış ve iht.iyatlarile .silaiı. 1 Görülüyor ki Norveç teşebbüsünü bir 
~Zeme, ve mühimmat depolarının bü- Avrupa ve hahttl .bir düny~ harbi l>aş -
ı ' kısımlarını Oı;loda kaybetmış bu- !angıcı olarak tav~f edenlerın hakkı va~
~rnasına rağmen iki hattadanberi Al · I dır ve onlar böyle dUşünmekle muhal bır 
"'

1lnl ' E k
0

l ~ arın Oslo Troııdheım Bernen Sta-, hayale sapmamışla~ır. fi. E. r ' et 
aı:ı,.. . • • b , 1 

&'! 1:1er Rn<"tiyanzand bölgelerinden ile.r- - - -- - e! ~ ..... 
erek b. b" 1 . . . . (1) BiT piyade alıa.ym.ın yakuz r ...... nı 
~ ır ır eı:le ırtibat ve temas hao,ıl hafif ~ btıtHr.tıe naJiıll ıçm 200 na.k.. 
ltıilt er.ne .m8.nı olabilmi~ ve bu suretle u~ uçqı ister. Allııpı. etır sil.Ahial'l Ue •lı. 
~er tefıklerc, garb Norveç sahillerine as- hlmmat, enıak ve -'OOı!i ve bl.lha.ıısa a.t ve_ 

"' .::~~bilmek için ]azını olan zamrın I ~ .. ~~.-~~;.ı .. ~~ .. ~~~~: .... 
h.p an arı kazandırarak vazifesini ~ 'tıs ' tetkı. ,<~e r 
Iİ a~tır. 

1
Bundan s_:nra. Norveç mesele-! 1.\ • • 1 

~ rtık Aman - mutte!ık kuvvetleri a-ı (Baştarafı 6 ncı aayfada) 
l3 nda ~allolunacaktn. rını vermesi, diğeri de yıllarca Yugoslav-

dllrı u tnücadelede Norveç kıf alarma yrır- yada maliye naurlığı ve baıvekilllk yap
'tl1lt ~en ıki büyük amil olmuştur. Biri mış olan. tanınmış Alman doatlaıındım 
~ tefıklerin Almanlara, Norveçe deniz- Stoyadinoviçin tevkifidir. 
ftı'1 kuvvet gönderme~i menetmis ol - Bu hareketlerin her ikisi de. Yugos
:t~ı:;1; ikincısi de, Non eçin snrp dağ'Jk, lavyad.aki Alman Ye İtalyan nüfuzunu 
hn b~ Ve Üstelik bu mevsımde hem.iz ka- ı kırmı:ığa matuf birer adımdır. Ç!1nkü Yu
&&r. ~r kar tabakas\lc kaplı bulunması - gos!avya, Almanlarla olan ekonomik 
~na a~at uzak olan Narvikteki müs - bağlarını gevşetirken, bunur. do~urmaıa 
la dığer Alınan nıüfrezelerinin iki hcıf muhtemel neticeleri karıısında, Ingilte
't~ ~ı:tında birbirlerile bır tür!U temas re ve Fransa.dan maada. SovyetJer Birli
't~ rtibat hbsl edememeleri bunların ğinin ,.tısında da iıtinad edebilecek bir 
~ tıolunduğundan, yanı !SfJ-60 binden de kuvvet bulmak :ıanıretini .hi setmiş olu-

annı gösterır. Bundan da an - yO'r. RAMıJll. Ali Ediz 

: A:ıo fuarında Tnrk eaviyonu ) 

f 

I 

ı:>t ~ilino beynelmilel luarinda 'I'üric paviyOilu r.afbet gömxi.".tectir. Türk 
çı0'".'1Y0nunda tEşhlr Edleın mallar anamda bf!ha6sa ~ parra.*. balı ve 
~ rımi2 ıllfuyı cea:.trıd.tıedk. Yllk•l"lıdaki ~ 'n1ık pniyoıı.unun 

C: g;~;:· repsörO konservatuvarda ) 

r-------------------. B lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen ı 
ir doktorun günlük Harici Askeri kltaatı ilanları 

notlarından ~~.~~~-o-~~-~-p~~ro-~-a-l-3~-J9_W_ı -~-ğ-~-m-·m_v_e -~-~-n-~-~-ı -(16-14-4)llra 
l================I Plvm.rtesi günü aa.t 11 de .-t.ın a1UU\CQktır. 80 kuruş dahilinde tahkim edevo.tı kılıfluı 

M ek lehlerde ten bel Mııhammıen ~li 9281 )l.ra. 25 ~. ilk te. par;artık sureuıe ; ptırılacalı:t.ır. Evsaf, hu
minattı 697 l!ra<iır. Ev.sf ve §8l'tlıa.mesl her susi ş;arlları Konya Kolordu satınalma ko 

Çocuk llplerl gün kam~yoncııa. görülür. isteıtıuenn ıhalc misyonundadır. Pazo.rlığı 26 Nl&l.n 940 cum~ 
saatinden bh" 811ı8t evveline kada.r teklif mek. günfı saat 10 da. mezkur sat.malına kornls 

Ve sebebleri :.. t\tbmnnı kombyona vemıdert. (1579-3272) yonundn yapililcclttır. Teminatı 2421 lirn aö 
Sınıflaroa umooı.iyetıe, :oowıaz. alA • 

Usn a.dde<lıilen bir taknn ÇOCuklM TIJ'. 

dır iti bun!a.r otomatikman d.ershanele. 
rin a.rkıa a.ııraııa.nne. at:.lmış bulıınUırlar. 

Ders dlınlemiyen_ derse Jaı.rşı lA kayld 
duron, çalışmıY'911 bu ç.oculı:bıınn bu hal
lerine saik nıedlr? Bunu ts!Atik etmek 
hem ente~ hem de memle-Jret. için 
çok t..;rdalı bir iftjr. 

Terıbe:rlik 1'1Mtını gootenm bir çocuiu 
evV!f'lem.iı'de becleıni '~ ttUX muayeneye 
tabi tutmek llbıındır. Yeşı bıinye61 be
tekkülMa, bedeni ~ oiti ~kkillA.tı' bu_ 
ıunduğu .<nmflaıta. tevafuk ed1yQr mu? 
Her ~ evwo. bunu aramak llZl!lldır. 
Güm gôtme m:blliyeti, llt~ ilit. 
ıne kaolliyeti, bedemdk1erhı htıli veje. 
iaByıon!arın meTI:ud1yeti, ifrazatı dahi -

ıUye itııdıdiEilertni vadfe-TI bozuklukları 
mevcud olup cArmıııdığı da'kilc bir mua:re
ne üe lıe6bit ed~Iid!ir. Buından sonra 
çocuğun zeU, muookcme, hafı• kuY. 
veUerinln testıette ootkilı:i 1oab eder ·11e 

niha.yet çocuğun i"ldla. alıp ail:mad:ıtı, iç_ 
ti mai ve a.ilevt Y~tt QQk twn ullü blr 
kafa ile tahltJJr edlhnek llmmdır. Ya.t.. 
cak :rert. evdeki~ 1ıu!~ her_ 
ha.n&"t b!eı5l ?e ruhi matrumlyeUertn 
me-rcııd olup ~ı eıbiıııe, giyim, mea
lken, tMhin ih~ temin edilip 
edllinıedlği şef'katli ıbir ıöele ara~ml _ 
mah 'ile dıerehaınıeniın hııtrlcinde ~ual.M _ 
min ba'hçedıe 111e ıbQtıta ~ bOh&SIM 
o çocutııa. ya!kındarı ali.ita- olmuı, o. 
nunla hemhıa.t; hemıdeord o~a ç1.Iı4_ 

mıwtt Hzımd':r. Qocıılun blnbir tUrlft ~
lbe~eıte mMM .btr ce.rey.n alniı' butunan 
umumi ~~ MıeıLk bu alAka 111e te. 
ma&J:a.:rd'ır ki ~ mtbbtt bir -.ha. 
J'& tevcftı etmek bn.klm elde edilebilir. 

* Muhterem ek•.nıelllarıma: 
Muhtelif felıirlerden pek ~H 111ekı.d 

alıyonun. BanJan elı:-alı: .,9 ~ ..., 

mek içiıa a& .. bir •ÜddHia ıeç...İ 
:uırwidlr. B1llldıı.1' dolap kendlel"inden 
bJru aabretmderiai riea edecelbL Ya
ZJl&runa k~ rördiitiın Ulllllmi aJlka
dan dolayı HhM8a m6&etelllriın. 

- * !kuruştur. İsteklilerin mez.kür sotm:ı!mn ko • 
~ı.da. yuıJ.ı a.rpalea' Edim~ ESkl Mü- misyonunda hanr bulunma?arı. 0587-3280) 

~ deire.Wıde sntır..ııma komisyonunda Aded 
puıarn~ 2/1)194-0 Perşembe günü blzaların_ 1780 A:İstihkam modeli kazma kılıfı. 
da J'Ul1ı aaatıerrde atın alma.caöır. Şart- 2234 B: ist.lhkfun modeli kürek kılın. 
.name ve evse.Jı komi.~ol<la görulür. 145 C: İstinkim Buyuk ıbalta kılıfı. 

158L32'14 1564 D: İstihkfun kuçük balta kılıfı. 
Tutarı Tmıin&t.ı zrdktan İhale saıau 917 E: Piyade modelı kaznın kılıfı. 

Lira Lira Ton 5644 E : Piyade modeli kfuek kılıfı. 

4800 
'1200 

'T'JO 80 10 2732 E: Piyade modeli kazmalı ba1t.a kı ıfı. 
1080 l20 11 2338 E: Pıyade modeli çapalı kazma kılıfı. 

• 290 E: Piynde mod-eli te-1 mııbs kılıfı 
~ıda. yv.ılı 911)a.lar F.ôimede E.."k.t Mü- 50 İsUhkl'un modeli İngiliz klireğl. . 

firlyet daireıstrwıe saıtıı.nnllma koımisyonunda * 
3/11/IMO CUma &iinü llıiza!lnm1<le yazı.lı .saat_ 
~ pruza:rlık1a saım al.ınaCflkttr. Şa.rtnnmc 
lle evsafı kQmisyonda görülür. 0582.3275) 

Tutan Tem:hlatı m'1ktan İhale saati 
Llrn Lira Ton 

7200 
7200 

1080 

Yerli ma.mulflta 350 Jı:ilo hamur yuğurur 
ikı aded ha.mur :rnaki'llesl lle motor ve te 
feıTilatı konıp!e w montajı dahil olınak ü : 
zere pazari~ s:ıtın c.hnnea.ktır. Mnkinele
.rin cinsi katru()ğlar.ım gorerelı: izahata göre 

120 10 tesblt edilecektir. İsteklılcrı:ı bi."'er ka.te.ıo..~ 

120 11 larım beraber getlrnıeicrl. Pazarlığı 30/4/04.0 1080 
• Salı günü saat. 16 da yapılacaktır Evsaf ve 

Afağıda ya.zıh muhabere malı.emeEl 25/4 940 şeraiti hergün komisyonda garfilur. İstekli. 
~.1'11fmbe günti aa.t 15 de Pa.mrlıkla alına !erin Edimed-e saruı.;1 kı lasında s:ıtımılma; 
oe.'ktlil". Muhamırieın bedeli 4415 l1nı t;emina • komisyonuna gelınek-.rl. 0585.3278) 

ıfl. w.ı !Hnadır. isteklil.eıln belli gün 'l'e saatt~ * 
Qoıiudıa Kor Saıt.malma Komisyanune. gel- BCOO çift kunduranın kapalı zarfla cksllt. 
mderi. OM3-S276) me~1 29 '4 9.;o Pazartesi c;unü saat 15 da Er 

Cimi r.u.umda levuım amirliği sntın alma komıS: 
4000 kllo 3 Mm. Uk gaha.nl?lt demir ~l vorıunda yapılacaktır. Tnhmln bedelı 44000 
J:SOO Acled t!:nıcıe.n <örneğine göre.) lir2, ilk temlr.atı 3300 liradır. Kundurslıı:ra 
3M>O » De1'e boynu > » ald şartnameler İstanbul ıevazım !l.mlrliğf 

1 > ~ lik mllkBM!m. satın alnu komisyonunda görülür. TaliblQ. 
6 » TQpırak burgusu Örneğine rln ihale saatinden iblr saat evveline kadar 
ı kıto Jrtiba: · ıonı. tekllf 2arflarım Erzurumda komisyona te.s 

:t. teli. linı <;tmelerL • 
.O Adet mikrofon. Öme~ine a<>re. 
IO K&nür levha > > 

IOO grom tıeya grafit.. * * Keşif bedeli 125,964 llra olan 12 aded ben. 
.Afatlde. ~ 5 lcalem mıa2ııeme 2514194c ıin tankı kapalı rfia eksiltmeye konmu§ : 

ıün.ü mat 15 de ç.ozauda Kar Satınalma ko. tur. ~esi 6 5 940 Pazartesi günü 63.nt.. 15 
m~n<ta pue.rtittı satın alınacaktır İs tedlr. Dk tamin1ı.tı 94t'7 Jlm 30 Jtunıştur. Kc 
tlekmeırtn ~6J.)"Olla. müraoaatııan. · - şif ve projeleri 630 kuruşa 'komleyondan • _ 

'18 metre bJın branda bezi l,fO en numu.. bn~. Tallblerln muayyen atten bh saate~·-
nestne göre velıne knthlr urnar:ını Ankarod:ı. M. M. v 

H kilo ~ aı.n aa.bımtu. Satın Alına Komisyonuna verm.eleri. 
:M- ~. 3 881I1tJm <aan dökmeden) (1565) (3141) 
1 paı1ret aaraç ipliği. * 
1•250 gnun İ'!lgiliz ipliği. <1584-3277) 600 ton arpa apalı zarfla ya.pılan eksm 

~o 000 * ıneSnde lstekli çıkmadı~an a.ynI şera~ Hafik köylülerine tohum uk ~ . tkilo sade ,-ağının tapa:ıı ıaroa ek. dahilinde e.k.silt.ınesi 10 s 940 euma. günu 

teuz·11' ~5/940 Cuma günü seat 11 de DL saat 11 de yapılacaktır. Muhammen bedeli 
• ~'kt K« Sa.tD'lBlma ~om1s;ıonundo 39,000 llra, ilk .t.em.hıatı 2925 lirndır. Evsa.t 

Sivas (Husub1) - Vilayetimizin ıel • ilk tıem.1na~· ~~ bedelı 23:000 lira ,,.e şeraiti toml.5yonda görülür. İsteklllerJn 
sele felaketine u~ıyan lpsile ve Hafik yondB göıillfir ~fradır. Şa.rt.;nam~.5ı koml.c;. beJJI gun ve santtcn blr saat evvel r~ı ve.. 
köylülerinin yeni yıl butday ve arpa to- rıı. eniltm.e ~tinden~ tekli! mektublan. silaılnrfle blrlıkte temin:ı:tla.rınm EdirnedP 

. .. saat evveııne ka_ Sanfcyi bşla.sındakl Satınalma K,,, ..... ı ..... 
humluk fhtıysçlımnı onlenıek içın na . cla.r kabul edilir. 0578 3271) --~~ rl ""...,,,onu. 

. • . . . - na Vcuu=e • (1666) (3142) 
fiğin genç kaymaktmlı Kemal Had.imlının 
riyaseti altındaki mübayaa komisyonu 
faaliyeU ıeçmiflr. 
aimhuriy~ hükUınetiınıun köylümü-

• göMB<iij'i bu büyük yardım da rnem
mıniyet ve sıevincle ltarf1lanml~tır. 

Deniz Levazın1 Satı:1alma Komisyonu ilanları 

fOOO ][llo yün faıUti lplif I 
2000 Kilo 7Ü.D çorap ipliti 

Tahmin 
bedeJI 

Jl.800 
5.600 

Tem.inat 

. 17 .400 1305.00 
1 -- Yukarııdn rruktar, cıı:s ve teminatı yazılı iki knlsın lpllğin 16 'Nisan 940 tarihin 

de k.o.pah 7Alrlla .~pı111J1 munawasına t.alib çılonrunı olduğundan tş'bu iki kn!cm ı llk 
~/Nl.-mn/94-0 tnrıhıne :rastılıyan Pazrıırt.csi günü saat ıı de ""' Lı'-"~ P 
tar. ..,...z..n ~ tın alınacak • 

2 - İlk teminatı 1305 liro. olup §artnamesi her gün .kom'"'·ond 
oablllr. ..,,, nn ı>a:rosz o'larok alı • 

3 - İsteklilerin 2490 sa,yılı kanunda yazılı vesai~ b1riilctA1 belli gün • 
aımpaşadn bdNnaın kom!Byone. müracruı..tıarı. c316311 le saatte Kn • 

** l - 'lla:hmln ed.ilen bedeli (6354) nm ola 18 000 kil tı1 OWna .. ü t n o sabunun 10 Mayıs 940 tardhme 
~ ıyan gun soo; 11 de kapalı zarfla e'kslltmooi J: P.::!3.c.-ıkt:ır 

2 - İlk teminatı (476) lira (~) kuruş o!up tnnmesi he ...._. ~;~ 
nabilir. llrUil ... u.'t....,_,ondan alı • 

3 - İstck:lfierin 2490 sa.yılı kanunun truifatı d:ı.hilindc tanzim ede'ceklerı kapalı teiC... 
lif mekt.utUl.r:mı en geç belli gün ve saatten b1r saat evv:a?m kadn,r ~ 
hınan Jronmyom ver.n:ııeıerı. u3262ı c K sımJ)afadn bu. 

Komutanlık birlikleri için sekiz kalem lyüz doksan sekiz lirn do· n sekiz k . - uruş. 
ka211lla ve .kurek kılıfı pazarlıkla yaptırıla _ t~... Şart.n~esi kom ~onumuzda hergur 
cakıtır. Münakasasına 26/4/940 günü saat gorulebllir. Isteklilerin belli gun ve Eınnt.tt 
onda b~lanacalctır. Şartnamesi komlsyo _ Fındıklıda .. Komutruııık Satmn.lma komJ.s 
num\lMa hergll.n aöriilebillr. İsteklilerin bel- yonunn murncnntlnrı. u3197 

li gün ve saatte kat'i temlnnt akçelerlle be. * 
raber Fmdıklıda 1komutanlık satın alına ko. PJyade atış okulunun lhtlyncı ol:ın altı k 

misyonuna müracaatları. c3242ı lem kazma ve kı.irek kılıfı pazarlıkla y. * rılı:ıcaktır. Münakasa.sına 26/4/940 giıntı 

Rami kışlasında emaneten yapılmakta o- on otuzda başlanacaktır. Numune ve pr 
lan trunlraro aartolunmak üzere !uzumu o _ mesı lk~onmnuzdn. llcrgün görtileb • 
lan malzeme pe.zn:rlıkla satın alı.nacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte katı temm ... 
Müna.kasaslllQ ı:i/4/940 günli saat on beşte akçelerlle beraber Fındıklıda komutnnlık s 
başlo.nacakt1r. Muhammen bedeli bin dört tın alma komisyonuna muracnatl<ın. (S2 

1 lstanbul ~elediyesi İlanları 
Taksim bahçe&nde yell'lden yap~ olan Belediye Gazino ve Lokantüslle müŞ.cm. 

latı ~lm ta.rthinden itibaren 3 sene müddetle kiraya 'Verilmek urorc Jmpailı zarf usu. 
me arttnnnay.ı konulmuştur. Yıllık kim bedeJI muh:ımm.enl 16000 lira ve 1lk temııuıt 
miktarı 3600 l.imdır. Şartname, 120 kuruş muırobllinde ınınlft.k. Müdüııluğünden alınn

oak.t.ır. İha5e 2/51940 Perşc.nıbe günü saat 15 de DaimI Encllın.ende ynpılncaktır. Talib
lerin aırtı.mrııa e.lmlltme .knınunu şa.rtta.rma uygun ilk tem.lnıa.t makbuz veyn mekt.ub • 
lıarille 2400 numaralı kanunun ta.rHatı çevresinde ruwrlıyncaJdmrı tek!tf mektubln.rmı 

ihale günü "88.t 14 de kadax Daimi Encümene vermeleri. C2988J 



12 Sayfa SON POSTA 

AN A 

1 TES • 
1 

derhal keser. BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATiZ
MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

Lıizurnundu günde 

ve bütün aırılarınızı 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuuıu, tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.00J.OOO Türk Lirasa 
ı,ube ve ajana adedi . 265 

liral ve ticarr ber HYi banka muamel 1911 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Hankasında kumbaralı ve ihbarıız tasarruf Jtesablarında en az 
SO lirası bulunanlara 'enede 4 defa çekilecek kur'a ile apiıdalti pll • 
na eöre ikramiye datıtılacaktır. 

( Adet ı.ooo Lira:ık 4,0JO Lira 
4 ,. 500 " 2,:1)) ,, 
4 " 250 .. 1, )')() " (0 .. 100 " 4,00J " 100 .. 50 .. 5,000 ,, 

120 H 40 11 4,80J " 
160 " 20 " 3,2JO ,, 

DİKKAT: HHAblanndakl pan1ar bir lf'M içinde 10 llradaa •'81ı 
dilpmyenlere lknunJJ"• çıkhfl t akdtrde % 20 fazluile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l EylOL 1 Birincikinu.a, 1 Mart ve 1 Haai. 
ran tarılalerinde çekilecektir. 

3 kaşe alınabilir· 
Talditlerinden ıakınınıL 
Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz 

:iiNGER 

TELEMETR - KRONOGRAF 
Çe!ıkhm en yeni modelini takdim 

ediyoruz 
Haıısas - Sa~,aw · Zarif 
ve 15 ıcme ıaratilidir. 

FlA1'1 5-'> LiRA 
SINGER SAATLERİ 
Matazası İstanbul, Em nönO Cttd. H 

Tes s tarihi : 1888 

• 
İdare Merkezi : İSTANBUL (GALATA) 

Tiirlriyedelti Şubeleri : 

1STANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Büroıu 

Yunaniuandaki Şubeleri ı 

SELAN1K - ATİN A 

• 
Her nevi banka muameleleri 

Kiralık kasalar servısi 

P fyon iflas memurluğundan : 
Afyon ticaret mahkemesince iflasına 

karar veıilcn Af yonkarab sar Türk sa -
nayi anonim şirketine aıd iflas ışlcrını 
tedvir için iflfıs idaresi te~kil edılmek 
üzere mezkur şirketten alacaklı bulunan-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~nn~~5~~S~ı~nu~atl4de~~ 

--------------------------- rede hazır bulunmaları ilan olunur. ·····-·····································-··········---· 
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 

umum idaresi ilAnları 

18 4/llHO 'barlhinde yapıl.ın et.sl:ltmeat feshedilmiş olan ve muhanuneo bedeli 32195 
llra dan 18 talan muhteJU ampuller 9/5/194() Pwfembe günt\ 811.e.t 15 de kapalı 8M'f U-

8'Ö ile Amarada lda.re binuında .satan aDnıadakW'. 
Bu 1f8 glnne'k ı.ıtiyenledn (2414,63) liralık m\JTILkkat ı.nınat lle kaooınwı t&ytn ettl-

11 '"'6Ymhm ve tıekl1flel1n1 a.ynt gtln saat 14 de kadıaı- komisyon relalittne vermeıler1 IA.. 
znndlr. 
Şart.mameıer (161) 4kW'Ul'L Ankaıra. ve Hayderpqa ve21D811erhıde sa.tııma.ımıdır. (3261) 

Kadtköy Vakıflar Direktörlugu illnları 

lııl~en Muvakkat Sem~l Mahallesi No: a Clnal 
ıbedeli teminatı 

L. K. L. K. 

160 00 12 00 Usküdaz SelA.mi Ali Kuakol'hane 32) N. J (8) Yarım 

34) k&-gir babç-eli ev 
181 50 13 61 • Atık Vakfe Osnuı.nl>Qf& 37 Ah.fal> bahçell ev 
3U 00 ~ ~ • :ınıcehesnıaıhııwtıtm Bervllllc 100 • • 

27 00 47 02 • • • • Eşref efendi 4 , J • 

ilan Tarif em iz 
Tek altun antı.a .......................... 

Birinci cah:le 
/ lıinci aahile 
Vp;ncü aalall• 
Dördiincl ıahil• 
1, ıahileler 
Son .ahile 

""" ...... 
150 • 
200 • 
1()1) • 

'° » 
40 • 

Muanen bir mtlddıl sarfında tu
Jaca mlk~arda t1ln 7aptıracatıar 
•Jl'ıca ten'lllltıı tarıfemladen ilWadl 
edeceklerdir. Tam. J&rllD •• C-Jnk 
ıa7fa 1Jlnlar için ayn bir tarttı deıplf 
ıdilm1fUr. 

Son Posta •nın ticari lllnlarına ai4 
1fler tçln fU adrea müracaat edU
melidlr. 

Jıincılık Jtollek&U llrketl 
Kabraın~nzude llall 

Ank1.r.1 <'Addeal 

Son Posta Matbaası 
-4-06 48 30 91 ~zlçl KandWl Derman 28 , , > 

Yukand.'l. cinsi ve mevkllen yazılı gayrt menkullerin millklyetıl 8Q.tı.lnWc Ü7.e!'e müza _ Neıriyat Müdürü: Setim Ragıp Enı.eç 
edeye çıkanlmı-.11' Iha ıert 30 4 940 gtınü au.t 14 dedir. ~ nrlkliiı16k Ua.. t S. Ragıp EMEÇ 

rat kalemine müracaaua.n. ı303h SAHİPLER : A. Ekrem UŞAKLIGlL 

BJçak·arın en ucuz ve en iyisidir 
10 adedi 25 Kuruı 

HHan deposu: Bahçekapı. Beyoğluna giden tramvay durağı karpanda 
Şubeleri: Ankara, Karaköy, Beyoğlu, Sabt yerleri: Beyazıt, Üakldar, 

Kadıköy, İzmir, Eakiıelür Ye sair Anadolu ıehirlerinde 

r 8antti, 
il 

Santonini havi olan bu bisküvi 
Herkes bilhassa çocuklar tarafmdan ahnması gayet 

kolay muessir bir müstahzardır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
Kartı a-ayet tesirlidir. BarAk aolucanlannm bftyilklerle kllçllk· 

lerde sebep olacağı tehlikeler g6z 6nftne alınarak 

So,ucan hastalıklarında bunu kullanmaları faidalidir. 
Hekimlerimize ve halkımısa tavıiye edilen bu mn.tahzar 

her eczanede bulanar. Kutusu 20 kul1lflur • 
._ __ • Sıhhat Vek41etinin mQıaRdesfnl haizdir. Reı;.te ile 1atalır ... _. __ ,.,. 

ÇiL VE; L~K~L[;Qf IZALb ~D(;Q, 
Tl;NiNiZ~ DAiMi BiQ .TQQQVE:T VtQiQ. 
VAZO V~ TOP Ş'KiLL~Qi V~QOltL. 

nepsinden 

Sağlam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

ARLON 
SAATLERlDlR. 

Z. Saatman ARLUN umum ı~entası ve cep, Kol Dunr 
mr.s.ı Vt) bekcı kontrol sutıerı deposu. 

Sultanhamam - Camcıbatı han. , _____ ,.. 

Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 
1 _ J:k.&lltmeye konulan if Ankara polls k:olleji binası inşaatıdır. Ke§if bedeli '39.911 

liradır. 
2 _ Eksiltme 6/5/1940 günil saat 15 de Emniyet Umum Müdürlütü ek.slltme itleri 

komısyonu oQasında kapalı urt uaullle yapılac&ktır. 
s _ Eksiltme tartna.me.sl ve buna :nllteferrl evrnk 22 lira ıbedel mukabilinde Bmnlre' 

umum Müdurluğü eksiltme 14Jeri ltomlsyonwıdan alınabilir. 

4 _ Ek.sllt.meye gırebilmelt lçln lsteklllerln 21349 lira 52 .kuruşluk muvakkat ıemına' 
ve.nneleri ve Nafıa Vekfllet.inden bu lte gireblleceklerıne dair alınmış ehliyet vesika.il 
ibraz etmeleri Ilzıındır. Bu vesika ekailtmenln yapıJncağı gunden en az sekiz rtlD ~
vel isteklilerin blr ıstlda ile Nafta VeltA.leUne murncaatları ve dilekçelerine en u 1>lr 
knlemde 250 bin kadar liralık bu tşe benzer ş y ptığına dair ışl yaptıran idarelerden a-

lınmış v~lka nı.ptetmeler1 ıınukt.ezldlr. Bu müddet. znrtında vesika talebinde bulDD • 
mıyanlar eksU meye gıremlyeceklerdlr. 

5 _ :isteklUer teklif mektublarını ihale gıirıü olan 6 5 1940 tarihinde saat OD dllrd9 
kadar Eksiltme K.omtsyonu Reisliğine m ıt .. -z mukabıl nde teellml llzımdır. 

6 - Postada olacak ıeclkmeler kabul e<llilnez. c31'ZOa 


