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Yuı işleri telefonu: 20203 PAZAR 21 NİSAN 1940 

iillefikler Norvec eki 

-

İdare işleri telefonu: 20203 Fiatı 1 K~ 

r Bitaraf memleketlerde -,eni -, 
t_ emniyet tedbirleri alındı _J 

' harekôl sahasını giin lsviçre, Belçika ve 
• • • - Yugoslavyada 

eçlıkçe genışlelıyorlar yeni tevkifat yaplldı 
Norveçe Fransız kuvvetleri de İsveçte nazi merkezi basıldı, H?Ia_ndada 

• da toplanmalar yasak edıldı 
Çlkarıldı lngilizler A 1amsosa vardılar . __ Londra 20 (H~)--:- Bita~a~ ve kü-ı Villynin cürüm ortakları da yakalan-' l Y 4 çuk devletler, mılll emnıyetlerını koru - mışlardır. 

mak !hususundaki azimUr hareketlerine Yugoslavyada 

nubda muharebeler şi t endi 
İ n gil.iz ihrac kuvvetleri Bergen 

ehemmiyeti haiz bir stratejik 
ha valisinde 

mevzi işgal 
büyük 
ettiler 

, Norveçte kara.ya çıka.n1an İngiliz kııvveıtcrindfft bir kınm bir lıkoÇ11cı 
lımanından hara ketlerindetı 6ncc 

lca londra 20 (Hususi) - Norver; hare - bir tebliğ neşredilmiştir. 
1 tı haşlıyalıberi, bugün üçüne{\ defa o- Diğer ikisi gibi kısa olan bu tebliğde, 
~arbiye nezareti tarafından reamt (Devama l anc« ıa.vfadcı) 

Garbde ve şimalde kava 
muharebeleri arttı 

lngil iz tahtelbahirleri tarafından da iki Alman 
nakliye gemisi torpillenerek batlrıldı 

?ı. l<>ndra 20 (Hususi) - Bahriye ve hava ı zarfında on Alman tayyaresinin düşü -
<l~1Zaretı~ri tarafından bu akşam neşre -1 rüldüğü. bildirilmektedir. Tebliğde de -
~ rnuşterek bir tebliğde, son 48 saat niyor ki: (Devamı B üncü 11a.Jlfada) 

Norveç Kralı başından 
g çen eri a !atıyor! 

l\.raı Oslodan nasıl kaçtı , Alman tayyare!eri tarafından 
11 asıl ınitra"yöz a:eşine tutuldu ve nasıl kurtu"du? 

~ ~0rveç kralı Haakonun mabeyncisi 1 
,, nnr liansen İngiliz gazct~lerinc ya:n - ..,,.....__,,~__._._._....-oılli3i!"'ml_., 
J0t: 

r llu sabah saat 8,30 da, uzun uzun a -
t~ırrnalardan sonra nihayet bulabildi -
Sal küçük bir çiftlik binasmm kapısını 
~ dırn. Hariciye nazırı profesör Halvdan 
dıoht _kapıyı açtı. Pek bitkin bir hali var
e}b· :Sır haftadanberi, bir kerecik olsun 

ısclerini çıkarmış değildi. 
ltıü-· EkseıAns, dedim, huzura arzedilecek 
~ırn bir mektubum var. 

Çık ariciye nazırı mektubu aldı, odadan 
llu tı. Bulunduğum yere bir göz attım. 1 
ht- ra.c;.ı Pencerelerinde çiçekler bulunan, 
~·eiabz Patiska perde1eri tertemiz olan ga-

asit bir oda idi. ı 
dı Pr?fesör Koht biraz sonra döndi.ı. Ken
ta nı takib ederek bütün Norveçliler-in 
gı~~ığı, bildiği insanlarla dolu bir odaya 
ll ını. Kral Haakon ile ve' ahd Olav ge
Si~~l ün!formasi1e idiler. Kabine az:\S! ise 

····························································-
Roma matbuatı 
kontrola karşı 
ateş püskürüyor 
'' İta .yadan ltalyaya 
geçmek memnu!. ,, 

Milflno 20 - D. N. B. ajansı bildiriyor: 
Regimc Fnscista .gnzctesı İngilterenln 

bitaraflara karşı tatoik ettıği $iddet me -
todlanna hücum ederek diyor kı. 

Daha e~lld güIL Amerikaya giden 
ve hususi mektublarla dolu olan İtalyan 
posta çantası müsadere edilmiş. açılını§. 

sansürden geçirilmiş. birçok mektublar 
iniıa edilmiştir. Bu müsadere Cebelütla
nkta ve İtalyan vapurlarında yapılmıştır. 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Balkanlar, 
Yakınşark 
ve Akdeniz 

Fransız Başvekili dün 
mühim beyanatta bu1undu 

Faris 20 - Reynuad. senato !hariciye 
komisyonunda dl§ siyaset hakkında iza -
hat vermiştir. 

Balkanlar ve Yakın.şark hakkında, baş
( Devanıı 3 üncü sayfada) 

ahrama 
•• su 

devam ebnektedirler. . Yugoslavyado. da eski başvekil Mllan St.o 
Bu cümleden olarak İsvıçre federal za- ;yadinoviçin tevkifini mütea.kıb, bugun de 

bıtası bugün Bernde. İsviçre milli mü - muma!.leyhln ıka.rde.şi Dragomlr Stoyadino -
dafaa nezareti erkAnından a'lbay Haru viç tevkif edllmiŞtir. Dragomir, Belgradda 
Treu'yi tevki! e~tir. Bu zat. bir ec - çıkan eVremet gazetesinin müdurü.dur. 

nebi devlet hesabına casuslukla itham e-- Eski ba.şvekllln evinde bulunan evrak me
dilmektedlr. Albay Hans ile tf'1rlki mesai yanında, hallha:ıır hükfuneti deviı:nek ~ak_ 
d b k" 1 d t kif d"J 1 1 sa.dile .sarfedllen faaliyete müteallık muh m 

e. en . azı ımse er e ev e ' ın şer - vesaik de meydana çrkarılmıştır. 

dir. · k- k b" · 
Bu ha<ilse, bütün İsviçrede derin bir Bır t emcr u z a ınesı 

intıba bırakmıştır. Belgrad 20 (A.A.) - D. N. B. ajansı bildiri_ 

Bclçikada yor: 
. . - Naib Prens Paul, zııısyonal radikal partL'ii 

Belçıka zabıtası ise, eskı hava subay - ısı Aka Sto.neyeviçl huzura kabul etmiştir 
Iarından Vllly Nepper'i ve refikasını tev-· :ıgrad sı.yast mehaflll, 86 ya.,ında bulun:ın 
kif etmiştir. Bu kan, kocanın da ecnebi parti llderını.n huzura kabul edilişi keyfiyt•
bir devlet hesabına casusluk yaptıkları ti, bir temerküz kabinesi teşkili hususundıı 
tesbit edilmiştir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Bir istas_qon makascısı 
öldurülerek istasyonun 
altındaki kuguga atı dı 
Zabıta ve adliye birkaç gUndenberi lğına bildirilerek. tahkikata başlanmıştır 
k ngiz bir mahiyet arzeden ve Önce bir kaza ihtimali üstünde durula -

ço csrare rnasına rnk, istasyon civannda ve köy dahilinde 
geçen müd~et zarf~nda aydınlan. . hatıra gelen her yerde ar~tırma yapıl -
medar olabılecek bır delil elde edılemı - mış, fakat. hiç bir netice elde olunama -
yen bir cinayetin tnhkikatı ile me~guldilr. mı.ştır. Son bir ihtimal olarak, araştır -
Kartal Maltepesinde vukubulan bu hl - malara istasyon binası dahilinde devam 
disenin tafsilAtını blldiriyona: edilerek bodrum katına inilmiştir. Bura-

da bulunan küçük bir kuyu dikkati cel· 
Vak'anın kur.hanı olan Üskildarda Mu· bederek. şüphe üzerine kuyunun demir 

radreis mahallesinde oturan 26 yaşındı kapaA't açılmış ve filhakika makasçı Bas
İsmail oğlu Basri Duranlar ismindeki ri orada ölil olarak. b':1l':1•1muştur. Kuvu 

b d bir ilddet evvel Devlet iki buçuk metre derınlı~ınde olup, içinde 
genç, un an m bir adam boyuna varamıvacak kadar su 
Dcmiryolları idaresine girerek, Maltepe bulunmaktadır. Bundan başka. kuyunun 
istasyonuna makasçı tayin edilmiştir. İşe genişliJti gene bir insanın güçlük1e sı~3-
başladığı gündenberi vazifesine sadakatle bilece~i kadar dardır. Basrlnin ölüsü ku
bağlanan Basri, dört gün kadar evvel or- yu dahilinde ayakta durur vaziyette bu -
tadan ant olarak kaybolmuş, kendisine lunm~, kuyunun kapalı oluşu ve ilstelik 
vazife vermek üzere anyan lım'rleri hic: kapa~n üzerinde iki süpürge konulmu~ 
bir tarafta bulamamı.şlardır. Makasçının bulunması, makasçının burava hariçten 
bu anf gaybubeti merak uyandırmış ve biri tarafından tık11dı~ını anlatr!'ıştr. 
keyfiyet Kartal jandarma kumandanlı - (Devamı 1 ncı sayfada) 

d··n 2.200 
ha iltihak etti 

; elbıse giymişlerdi. . 
h Tanedan azasının üniformaları baştan Ciimhuriyet abidesinin önünde yapıl<ln resmi gcçidden. ve mektebd.e yapılan JleTnin merasiminden intıbalar 
'a::. çamur. lekelerile dolu idi. Kabine , ~ . Yedek sübay okulunun bu seneki me- da muntazam kafileler halinde gelerek binlerce halk heyecanla Rlkı§laIJlll • 

bıselcrinin de bunlardan aşa~ı jNorveç kt' e), lSt>eç ve Danımarka zunları dün merasimle kahraman ordu - Cümhuriyet Abidesi etrafında yer alan tır. 
vamı 7 nci sayfada) • krallarile hirllkıe muza katılnuşlnrdır. Sabahleyin saat 9,G yeni sil.baylarımızı meydanı dolduran (Devamı 7 nci aaJlfada.) 



•• erg n 
Köy, iş, bilgi 

'---Yazan: MuhlUin Dirgen_ 

11.R öyle şehir arasındaki münasc -

~ betleri tahlıl edl'ı sek şu iki ha • 

riz vasfı gorürüz: Köy •ıslcr:a. şehir cbi -
Iır,. Bilgı guzcl bir şeydır; insanın ba -
§arma kudretini arttırır. iFaknt, bu, iş ile 
ahenk içındc yürü,en bır b Jgi olmnlı -
dır. cİş, e gelince, o her zaman iyı ol -
makla ber ber, bazan bilgıye nisbetle 
çok ger d n gıttıgı zam n. matlub randı
manı vue:.mez. g ıı, az mahsullü, kötü 
ka. telı b r cış, olur. Şu halde, bir mem
l kette d nl bır ha~ tın e aslan şun1nr 
olmak 1 ımdır: Şehırd.._ bılgi işe doğru 

• 

• • - inanılan dava, inanı.mıyan c.ava ma n~r.: · • atı 
kontro a k rşı 
ateş püsl<ürüyor 

(Baştaraft 1 inci sayfad:ıl 

Hürriyet göklere çı'knnlıyor. Fakat hıt· 
, kikatte ayak nltında çıJtneniyor. İngiltt" 
· re böyle hareket etmekle, her halde de· 
nizlerdeki hak.mıyetini ıı;bat etmek -ve 
dost dü man butün dun ·avı l•endı mürtı· 

1 kabes· a1tımı rumak emelindedir. tngiliZ 
1 adaletinin değıl, hakıki ~dnıct;n galebe 
1 çalacağı giınün artık ya!daşmış olm?sını 
temcnnı edel.m. Bu itibarla. İtnlyn , Jngı· 
liz emper\'a1izmine denizde ve hn~aan o'· 
düriicü darbeler ind ren Alman rn Udi 
nm kahramanlık m nakıbini bü'i k bit 
sempat · ile takıb etmektE'd;r Şı~didcfl 
görüluyor ki, Avrupad.ı artık dendi ve 
köle bulunmıyacnğı dcvır yakla!o;n akW • 
dır. (a.a.) 

.} rum . k de de ıŞ b lgı ıle kuvvet - Akdeniz ve ltalya 
lend rıl c . H ı rnem ekcttc bu iki Roma 20 (A.A.} - G.ornnlc; d'l 
un ur. en kuvvetlı hır tc:-.ır yapabı1miş - zetesi, Akdeniz me desine tal~· c-ttı i 
e. o m lc>k ttc r ''C huzur ınk şaf' yenı bir .makalede hiç 'l r millet ıı Ak : 

dcnııde Italva k dnr navati .r. n ~ tıerı tmiş, m n yet \ ı~ e i yükselmiş, üm olmadığını kavd yl mckt{. ır. 
r n mumk..ın olan en ıleri dereceye va - 1 B t 

... ~ gaz.ete~:c göre tal~a Akdenı in en sıl olmuştur. buyuk mılletıdir. Fakat Akdcnile fngil • 
Geçen gun Büyuk Millet M~clismde Geçcnle.rdc elen çok meşhur bir Fransız ııvukntın!n mes- Her inı::anda az çok bir Dktörlük tarafı vardır. :fa terenin hegemonyasını tcmm caen sı~asi 

kabu! edılc>n bır kanun, şu yukarıda esa- Jek hayatına aid bJJançoyu yapıyorlardı: san'alkıirlığı kemale v~rmış olmaktan çok uzaktır, bunun ve askeri bir rejım hukum sürmektedir. 
sını koyduğumuz davanın Türkiyede de -- Pek az davanın müdafaasını kabul ederdi, fakat mü- içindir ki, eu iyi müdafaa ettiği dava mutlaka inandığı be- İtal;>anın gerek .ı;;ırıs ve çık lrır, ~e • 
tahakkuk cttırılmesı bakımından, bizim dafa.asını üzerine aldığı davayı mutlaka kazanırdı, de - nimsediğı davadır. Diğer davalanns.Ia mu<tlaka yapmacık rekse Akdenizin dahili hakkında )lnı bir 

~aranti sistemi isterneğı:. hakkı vardır· memlekette ılk defa atılan büyük ve cid- diler. vardır. Gören göz tarafından hemen anlaşılır. Italyanın bu hakkı yeni Avrupanın el'l 

1~1:~~~~;~~;~~~~~;~ ~~~~;~~~;~~i~J~~~;df.~t~ 
en ciddi eseri r nden b·ri o'arak baknbj lngiliz Kralının imzası r······· ................................................. " Garb cephesinde harb gazetesı. Ital)anın tarı.ı hareketındcn bniı 
l · ç· k'" b k k · d b l · ·1 • H b• f k · sederek şöyle demekteair: c~ı:.in ~~el~· v:rer:~u~k;ş

0

:r :~;sf~; :e~ Ve Ka rl8C.'1(8lı asl:er i er Un ır 1 ra ~ Ede11 bir " bitaraf,, cTarihin ortasında \t: harb mm. kala· 
• • rırun oı·tasında bultın n it ':1 , n ııctl 

rnin ~ecek modern bir ış ve terbiye ma-, İngiltere kralı. son günlerde ziyaret f y ---- 11 E Garb cephesinde İngiliz ve Fransızla- gıbi bir millet net cede her • raft n 
kı.nesı kurrn~ bulunu~or. . . . ettiği bir klübde Kanada gönü1lülcrin - i avaş sesle masa ar rın saflarında bir cbitaraf, asker de darbe yıycn sulhçü mıll lerin vaZJ.}ctinC' 

Bunun ehemmı)etını anlamak ıçın bı- den bir askerle karşı}a!;mıs. ~ker kralın ıı söyleyiniz ~ harbetmcktedir. Bu, Amerikanın meşhur du mcden ebedı)en atıl mlamaı. Bızı.rn 
raz yukarıda izah etmiş olduğumuz da - yanına yaklaşarak elinde tuttuğu mck -, i Meş1ıur mu.harn'r B"roard Slıaıo ~. jokeylerinden birinin og·ıu olan, ve A mil eturuz gıbı btiyu • bır mıllet k n i e-

ı.. ... "k b d b k h dk .. \'ınde kontrola tabı tu u.ı.m ğa h"ç b ı z .. • 
\aya """1 a ır tarz a ir ere da a ı - tubu uzatmış ve: bir lokantada akşam yemeği yiyo,·dıı. ~ merikan teb~ası bulunan :'1"ank O'Neıll'- man razı olamaz. Şimdı n se ,.0 katı celbC'ddım: cİş.5ız b r bi1gh iru;an - - Sir, demiş, şu mektuba bir imza Lokantada kötü bir müzik çalınıyor. i dir. Genç bıtaraf muhanb, .. Alman~~~a arayan, durmak cnmnı \eren. ktı anti -
lara yalnız ruhi ve içtımai hastalık hır ge lfıtfet eniz ziyndesile minnettarınız ola- Tahammül edilmiyeccle kadıır jerıa ; ç~rpışma e~~nda yaralı duşe~ mut:e- na) a tfıbi tutan, kontrol eden \ bu su-
tiren bir afettir; bunun g"bi, cbilgısiz iş~ cağım: bu hatıra ailem için büyük bir seslı bir şarkıcı miitemadıye>ı şarkı ~ fık askerlerını toplamak vazıfesıle mu - ~~Ic01;~b~tıe~z~~n e~ı ·a~ı~i~ı) k \~u: 
de insana beyhude yorgunluk, az fayda- kıymet ve fahri gurur vesilesi teşkil e so··yıı·ı·yOTdt•. Bernard Shuw şaı kıcınm :. kellef olanlardandır. 
lı b r m şakkatten \e net"r.' olarak da decektir. • ----- ma n M u T e~ tmck, 

bir şarkıyı bitirmesinden istifade ede- i J İtalyndan İtcilyaya g m k m mı udur. hayatın ağırlığı a
1

tında ezilmekten haş· ı Kral gülümsemiş ve: rek yanına gelmesi içirı i§rıret ettı. i ngiltere velialıdi 14 Bu gaddnrane tedbirler İtalya içi11 b r hn· 
ka bir şc.>y vermez. N ,. k" b d"l M • • • t m • b l karettir. İtnlya, rrune m batmas ı ç ı, .. 

Bunun bırıle de. d erıle de mucadele d . . i ~ z· k k • mnsı arasındaki zarr.an a.-f:ındn a tır~ .. - e yazı~ ı. u e6.nızı ıs ese ı Şarkıcı yanına gelince sordu: ; .CJaşz 10 as i ,, 

k 1• d y . k y . f e yenne getırem yeceJ).m. ıra or a • - Lokantada yemek 1ti!le'1 müştc- i İngiltere veliahdi Prenses E'izabeth 21 ma yapılmasını mc d ~ cl ka-
ebne azım ır. .en . ıınun, ı ıncı .. e - nrn ki, bir kere bö le imza ntrnıya baş • : rilerın arzu ettikleri eyleri de soy- ·.: N 
nalıkla kuvve-tli b r • dc>leye gırış - l ı' : isanda on dört yaşına basmıştır. Genç nunların bahşE:ttığı mt ~zılan b ınh· 
meğe azmeden ilk cıddi Türk teşE'bbüsü _ }arsam arkasını alamam .. cevabını \Yer - : Zer misiniz? i prenses epeyce büyümüş ve boyu bir rumdur. Okyanuslara açılmış kapılar1 bu 
dür. mistir. i Şarkıcı cevab verdi: : metre alt.mı§ santım olmuştur, sıhhati lunmı.}an bir millet bi.ıyük l)ir mClet de-

* 
--------- _Ne emredersiniz söyliyeyinı?. : -k ld" So h b h.d. 1 • ğildir. Bu hususta Pc.rtekız İtalya an da-

• mu emme ır. n ar a se en genç ha SC'rbesttir. 
laciverd ş•uianlar taburu - Hemen arkadaşınızın yanına gi- 5 rlfhunda fazla bir aksüliımel yapmamış Popolo d'İUılia. İtal a 

111
m .. t n 

1 
Ak .. Bugünkü r.hir nüfusu ara.;ında ma -

alesef. büyük bir küt1e vardır .ki mek - Fransızların en güzide askerlerinden 
tebde bir çok §ev öğrcnmf,., her gün o - mürekkeb sa lan, a'eliıde Ü'lifonnayı 

kuduğu gazete veya kitablardın müte - hor görerek daha :ıiyade kar ve tipıler -

diniz, ben yemeğimi bitirincıye kadar ! olmalı ki, engin ne§'esini biitün cıyadcti- denizde mahpus kalmamak içın en bil .. 
onlara yavag sesle masallar söyleyi - i le muhafaza etmektedir. yük fedakar1ıklara katlanmağa n uktedir 
niz. i olduğuna dair Musc:olini tarafından söy-

Yü zd e bin kırk faiz lenen sözleri hatırlatmakta v~ şö~fo de .. 
madfyen b r çok ~yler öğrenip durur, fa den hınçlaşmış vücudelerini bele kadar \ ....... ----- ----' 
kat. işe gelince. !hiç bir şeyi tamam bil - çıplak bırakıp gezen, başlarmn liiciverd tn;J;inın en pervasız 
mez Sizden, ekseriya boynunu bükerc>k. bir bere, bacaklarına Uicivcrd bh· kısa / ""l~ l n l (j r d İi 
c~ isteyen insanlar gôri.irsünüz ki ene iş panta'on geçiren ve Alp dağlarında ha -
yaparsın?:. diye sordu· nuz zaman. size tırı sayılır derecede yüksek irtife.da ya - cPervasız ka • 
c:her şeyi yapnrım, iş ol un da ... ., diye şıyan bir tabura cLAciverd şc>ytan!ar:a is- dın:a lakabı ile mcş 
cevab venrler. Bunlar <iŞ• değil. •"8ylık mi verilmektedir. cLaciverd şeytanlar bur olan seyyah, 
istlyen, cekmekı. ic;tiyen inc:antarclır. taburu:. efradının en büyük zevklerı çok muharrir ve snn'at 

B · eb" kad k ·ı kar Madam Twe • u nevı § ır unsuru ne ar e sı e- yüksek dağlara tırmanmaktır. 
cek olursa eben u "si yaparım!> divcbi - edlc 78 yaşında o -
len milnevver bizde ne kadar coğalırsn nün işine yarar bir bilgi vermektir. Öy- larak Londrada 
memleket de o kadar ilC'r gidecektir. le bir bı'gi ki köylünün evvela işine ya - almüştür. 
Ben, bunu görmek saadetinin belki de rnsın, sonra da, sırf böyle olduğu ıçın, Seyyah kadın, 
bizim çocuklarımıza nasib olacağını zan- onun ruhuna nüfuz etsin ve kalbini kuv- sevahatlerinde tür 
nediyorum. vetlendirsin. lü türlü macera -

Köye gelince, köyümüzde işden brıske * lar geçirmiş. bir 

Arnerikada saf b!r Aın€rikalı kad1 -
nm ba~ından şu garib ma~era geçın·~
tir. B:r müessesede çalışan kadın, muz. 
tar kalarak bir mi.irabahacıdan J 2 İn
giliz lirası, borc alımş, ve iki senede tam 
1 100 İngiliz lirası ödediği halde gene 
de borcundan lrurtrufamarnış. bunun 
lizerine sahtekarlığa başvurara•k. mak
buzlarda tahrifrJt yapıp para çalımşt1r. 
Kadın yakalanmış ve sahtekarlık suçile 
mahkemeye verilmiştir. Mürabnhacı -
nın kadmdnn aldığı faiz yüzde bin kırk 
üzerinden hesab edilmişti. 

/ki mi1yonuncu asker 
bir şey yoktur. Ba.,ı vanlıs düsünceli İşte. yeni Ranun ile tesisi tekarrür e - keresinde kırık da Fransa ordusuınun iki milyonuncu 
mOnevverler arasında ctenbeh ola - den enstitülerin g1*·elerı bu olacaktır. menli bir ,gemi ile Newfoundlnnd açık- aSkcri, arkadn.şları arasında büyük bir 
rak tavsif edi'egelm·s buluna!'! köy _ Bu yeni teşkilatın ıvazifesini ve rolünü larında fırtınaya tutulup sıir:üklenirken şöhret kazanmışt.Jr. Aslteıi sicillahna 
Iumüzün, ben liirumundan fazla nasıl ifa edeceğini izah etmek burada u- ı ve diğer yolcular korkudan tırtir titrer- bu numara ile geçen askerin ismi artık 
çalıştığına ve yorulduğuna kan"im. Tür- zun sürer. Fakat, şunu söyliyebiliriz ki ken, o hiç istifini bozmamış, .Japonyada um.ntulmuş gıbidir. ve kendisi c İki 
k1yedc cekmeği elden ve suvu gölden bu vazıfeyi görecek olan sistem mükem- müthiş bir zelzeleye ~ahid olduğu; Sihir- milyon diye çağmlmaktadır. Geçenler
gelmemck .. şnrtile yaı;avabilmek giiç bir mel bir şeydir ve bundan dolayıdır ki yada bır şimendifer kazasına uğradığJ de kendisine on günlük bir izin veril. 
iştir. Bizim bütün kövfümüz bu güç isle Doktor Saydam lhükfunetı çok güzel bir .zaman1arda da hiç bir telaş eseri göste:r- miş. Parise döndüğü zaman hususi rne-
pençele ir. Kfm ne derc;e de•fo. ben buna iş yapmış oluyor. 1 memi.ştir. rasimle <karşılanmıştır. 
kuvvetle kı:ınifm. Fakat. bu b:l'?isiz "a - Acaba. bu mükemmel fistem. tatbi - Bir keresinde de, bir milyonerın ken -
lışmanın randımanı voktur. alınan mah - katta mükemmel neticeler verecek mı? H"tlerin dol'fum rriinıi 

di.sine yaptığı izd'\•ac teklifini ve bir mil- l5 Ft 
su1 azdır. o kndar azdır ki insana i~eme Bu suale haya'e kapılmaksızın cevab ve- Almanvada. Bitlerin dogu-m gu·· _ 

ı. H H t bb.. ·b· b d yon lirayı reddetmştir. ,} 
zevki VE'rmez. re ım: ayır. er e e u,., gı 1 u a, _ nünde tatbik edilmek üzere bir hediye 

fsted" mtz kadar h rf inkılabı vapa - ilk safhada bir tnkım zorluklarla karşı - v . . b . Al i . gOnü ıte 'b o1unrnuşmır. Bu hedive 
lım; k lilnOn ana ki bı Uıbiat. kal<:>mi la acak ve bu işleri iyi anlamış unsur nnk ı ,enı tıp ır man agqarer;ı gününde, herkes dilediği madeni eş:y:a. 
sapan v<:> yazısı da çif tir EnPr k"ndisl _ sanlığından dolayı çok eksik randıman H" 

1 
.. nd cld.iT 

Vn,.ccektır· . Ancak, vüzmeyi ögrrcnmek j- Amsterdamdn cıkan Algemcen Han - y1 ıt ere go erce · ni okutmak ve müne,•ver]ec-ti~ek is - ""' .; 
l Çı·n denize atı'mak ~rt oldu~una göre, de blad gn_zete. sınc göre Almanlar çok ya· Panamanın b,·r hu "U-rı·qei; tfyorsnk. onun e inden tabiat kitabını al- " k ki ~, 

mad mki bir kere denize :ıtılreıc: bulu _ kında yem bır ıavvare ~ı aracn ardır. 
mıyaca~ız ve kalem"r.i derfc:tirm·vece - v 1 " l Dü "zü d .. . o·· d 

nu ·oruz, elbet yüzmeyi de öğreneceğiz! Bu tay\are saatte 557 ki oone~re surnt c . ..nya yu n e guneşın ~y~~us c -
ğlz, yalnız. onun bu kit bı ivi okuma mı 'Y r gitmekted:r. ıv.~arknsı 29 o rnıerd•r. Mo- mzi uzer.nde doğup. Atlas der.:ıı uz<.>rJnde 
temin etmekle ve bu kal mı ivi kullan · I' /, · · r1. • ıı_ k p d Utlu. ıitf111 C ' u•aeıf. 1 tör)en iki tnncdh'. 1 battığı görülen yef{cuıe mev ı, anama ır. maktan bare olan 'Ve.? Ü' • i k"lıavlastır-
makla mükelldfr. Yan, bJZ cbilgiçlerinl' 
bordan buduT. 1 STER 1 NAN, 1 STER İNANM4' 

Alman radyosu kandil münasebetile dini bir mev'izedc 
bulunm~. Hazreti Muhammedin bayat ve gazaları hnkkın
da dı:ı bir miisahabe yapmış. 

'J'ürk djn!ni bilir, fakat dini siyasetten, helı.? mi1lı hayat-

tan ayırmak lü;:umunu duyduğu gündenberi 20 yıl gf'çmiş 

yn bu 20 ) ıl i~inde yepyeni bir nesil yetişmiştlt' Şu halde 
Alman rndyo~unun propaganda için dini bir mevzu seç -
mekle bugünkü Türkiyesini bildiğini gösterdiğine: 

İSTER i NAN, i STER i NAN Al 

K.ey çocu"hmn hende enin mik'abını 

biskftvi kutusD izah ed n bilginin köy
de hiç man yoktur. Arzın muhit"n:ir:ı 

~ ldlometr ölduğunu köy çocuğuna 
a~tmek bilyUk bir marifet değildir. He· 
le demokrasi afd ed1banr> cümleleri bu 
tOC'tlldnra papağan gib' ezber] tmekte , 
bir fayda yoktur. Vnzif c.miz. köye, köylü- l" ___ _ 

mektedir: 
cBiz emellerimizin bu tarzda iiadc 

edilmesini alkışladık. Fakat tarih a 1kış • 
larla yazılmaz. Bız kılıcın altındnn dahil 
kıymetli oldu,i?unu ve hit' kimseııin kavi 
bir kalb'e tehlikeyi .güze almadan tarih· 
teki mevkiini muhafaza edemi.} cccğıni 
biliyoruz.> 

Roma 20 (Havas) - Gayıfa, Giornalc 
d'İtalia gazetesinde neşrettiği bir maka· 
lede İngiliz nazırı Crossun !ngiliz - İtnl
yan münasebetlerine taalluk cdrn nut • 
kunu cGarib ve fena Pham alan btr 
nutuk olarak tavsif etmektedir. 

Gayda, müttefiklerle İs'liiçr~ ve Tür .. 
kiye Jtazetelerinin kaba ve müsamaha e• 
dilmez diye tavc:if ettiği tabrikfitlarmı dn 
şiddetle tenkid etmektedir. 

--------
Avru padaki Amerika 

askeri ataşeleri Cenovada 
toplandılar 

Roma 20 (A.A.) - D N. B. ajansı bil· 
dirivor: 

1fuhtclif Avrupa merkc7 lerindeki A • 
merikn nskeri ataşeleri bugünlerde Cc • 
novada, general Miles:in riynsC'tı nltında 
bir konferans akdetmişlerdlr. General 
Miles Avrupaya bir vazife ile gelmis o -
Jup ~imdi Vaşingtona avdet etmek üze .. 
redir. Bu konferansta görüşülen mesele· 
Ier hakkında henüz hiç bir malfunat alı· 
nnmam~~ .-... ~ ..................................................... . 
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Sayfa J 

\' ugos avyaya yapılacak 
herhangi bir taarruza 

silahla mukabele edi1ecek 

İngiliz - Sovyet harb 
ticareti muahedesi 

aktolunuyor 

Garb cephesinde 
faaliyet arttl 

Pari.s 20 CA.A.) - Son 24 sa.at içinde garb 
cephesinde her zama.n.klnden 2>1ra-ı daha bü.. 
yük b1T faaliyet kaydedilmiştir. 
Fransız tAJ;pçuları Sarre mıntaknsınd.aki 

Alman ıstihkA.mlnrını bombardıman etmış • 
tir. Moselle'ln şarkında ve aşağı Alsns'ta ge.. 

E 
ltrılyanın vaz ·yedi 

oe Fransız ve Alman keşif kollan arasında lmanyanın İskandinavya yarımada. 
Londra 20 (A.A.) - Resmen bildiril - §l.ddetll çıupışmalar olmuştur. sında malfırn. harekata girişt~i gün_ 

diğine ,göre dün Sovyet sefirini kabul e- ----- -- ---- denoeri İta.lyıın matbuatının faila sert bir 
den Lord Halifaks, İngiltere hük\ımetinin 360 ö" t M 'f V k'I' · lisan konuşmaya b~aması, bilhassa müt -
Sovyetler tarafından vukubulan teklifi gre men a~rl 8 1 ın:n tefik memleketlerde nazarı dık>ka.ti celbet -l'ııcheırrad 20 (Hususi) - Başvekil Zvetko\iç bugün beyanatta bulunarak, 

~ otlavyanın kat'i surette bitaraf ka bnak arzusunda olduğunu teyid et
~akat milli hududlara karşı yapıla cak olan herha.ııgl bir tecavüze derhal 
~ lllukabele edileceğini söylemişt lr. . , 

Mnttefıkler Norveçteki harekat 
sahasını genişletiyorlar 

kabul ettiğini ve iki memleket arasında riyasetinde toplandı mekLed.ir. Hat.t!ı, bu sebebledır ki İtalyanın, 
ticari müzakerelerin nasıl başhyabilece - llk Alman muvaffakiyeUerine l>Mtarak vazı.. 
ğini tetkik etmeğe hasır bulunduğunu Ankara 2<I (A.A.) - Bugün öğleden sonra. yetinde bi.r değ~ikllk yapıp ya,pmıyacağını 
befan etmiştir. Ankara liseleri, orta okulları ve san'at okul. soruşturlllllar bile vardır. 

yi haber alan mahfellerde kaydolun- la.rın.da bulunan 360 öğretmen müdılrlcı·Ue İtalyan siyasetini idare eden Sinyor Mus-

le (B~taraf'. l h~ci sayfada.) 
tekAt 
~ uı. tcsbit edilmiş plAn mucibince 
taj':n ettiği ve müttefik kıt'a1arın bazı 
11~ alı lnevziler ele geçirdikleri bildi -

ektedi t·k r. 
d~ h defa olarak, Fransız kuvvetlerinin 
ııı .. arekdta i.ştirak ettikleri haber veril· 
"ıt'ed· ır. 

4 İhraç hareketi 
d ndra 20 (A.A.) - Resmen blldiril -
~ .. b ~ta gore seferi kuvvetlere mensu 

~ 'ısız Ve İngiliz kıt'a1arı bir kişinin bi
lla ~ 'ı'aın::ı. meydan verflmeden tskandi -
llııl \ı'\-ada karaya çıkarılmaktadır. Bu hal, 
t:~~ l"fik filoların deniz•yollarım sıkt bir 

~r.:.""t altında bulundurduklarını gös -
ktedir. 

}) Fransız kuvvetleri 

l'\!t· aris 20 (A.A.) - Norveç:t~ vazi -

ıf: Son 24 S<:tat zarfındaki en mühim hft 
~ 1('r Norveç.e Fral1Sl2 kıt'~lannm lh

tiır. 
};' .. .,."~ . 

ttaı· . ..,ız askeri mahfellcri Non·eç şı-
t~d~ki harekat hakkında sarih ma
~ t Vermekten imtina etme'kle bera
ta!', \'a'"liyetin memnuniyet verci bir 

~~ inkişaf ettiğini 'bildi.riyo.rlar. Fil 
~k a .. ba~ sahillerine he~gün dah.a 
lerı ""'iltt.<?fik a<:kerl çıkaraK Norveçlı
t~ e tl"rna<ra Jtirm""kte ve Na rviikten ö-
~~"' . tti.r ı{J daı~larda irtibattan mahrum ve 
~le tasfiyeye mah'kfım yalmz üç 

n ınüf rezesi kalmaktadır. 

Cenubda muhnrebeler 

~·~"'rveçin cenubunda Alm~n isaa1i 'bir 
\·~ f .. ~östermemektediT. Birçok N'>r 
~ tnufrezeleri Konsvin{!erin şimalin
\~~1.ıkavem<>te dev~ ve Hamar - El
l't-1..- n hattı üzerinde şiddetli muha -

"'l'ı.,. 
Aı r cerevan etmekte:iir. 

t-ı, '1-rıankır, Norveclilerl<> yapacak1a -
l:.'i tn harebclerdoo ba~ka bir de aha
~ '1 V<.> bilh~~ Qc;lo halkının pac;if 
~l'. Vcınetini kırma~a mecburdur -

~ Namsos mıntnknsmda 
"~ç h~ta 20 (A.A.) - Reuter ajansının İs_ 

So ldudund3kl muhabiri blldlrlyor: 

taatile irtibatlanru Dombaasda yapmış
lardır. 

duğuna göre akdi derp~ edilen muahe - beraber imıetpaşa Kız Enstitüsünde tA>plan- solinl, ~imdlyc kadarki hattı hareketlle aon 
de. harbin ihtiyaçlannı ve zaruretlerini mı.şlardır. Maarl! Vekilliği müsteşarı Ilısan derece realist bir zat olduğunu lsb:ı.t ~ • 
karşılıyacak bir harb ticareti muahedesi Sungu ile umum1 müdürler de bu içtimada ttr. Onun harbe girmeml-ş olmasını da gen• 
olacak ve İngilterenin dijter bitaraf dev- bulunmuştur. Toplanmaya. MaarJf Vckıliınlz bu realisUlltıne lınnılroenlar çıoksa da be~ 
!etlerle aktettfği muahedelere benzlye - Hasan Ali Yücel riyaset etmiştir. Ders sene. bu hususta kendilerlle hemfikir değilim. O. 
cektlr. al başındanbcri tn.tbi:k edilen yenl tallmo.t - nun h3.ri> hnrici kalışı da.ha başka bir hesa.b 

na.meler ve imtihnn şekilleri üzerinde görü.. mahsulü ve bamb~a bir plAnın tat.bilutı 

Bl•r ı·ngı·ı,·z meb'usunun fllimü.ş, mevcud raporlardan bahsedilın~ - cüınlesindendır, diye düştinürilm. N1teklın 
ttr. Ankara okullarındaki öğretim unsurla - bu dereee realist olan ve hodgfl.mlığı m\lıkad.-

1 h kk d 1 
• rıınızın çıalışmala.rma ald mü!ett.ış rapor _ des bir şiar haline getirecek !kadar hodbin 

Narvikte vaziyet ita ya a ın a SÖZ erı lan ve müdürler tarafından verilen mnh1 - hareket eden bir siyasetin son giinlcrde ne. 
ma.ta göre ıslahı iktiza eden ciheUer konu • ticeleri henüz tebellür etmemı.,ı bir harekeU 

Stokholm 20 (A.A.) - Narvikten ~e- Londra 20 (Hususi) _ İşçi partisi şulmuştur. nihai bir zafer şeklinde telakki ederek ha • 
len İsveçlilerin si:iylediğine göre bu şeh- ,..;ı rekete kıyam eyler görünmesini ne ne tefsir 
rin Norveçln diğer kısmı arasında irtibat meb'uslarından Hughe Dalt'ln, bu,.. ... n u·· n"ıve.'"Sl.te\ı.Je". l·n İzmı·r etmek lrı.zımdır? 
k ·ı i t' söylediği bir nutukta, demiştir ki: 
esı m ş ır. k Bu hususta, ileri süriilebileeek pek çok 1h. 

k h 1. d k Alın - İtalyanın niyetlerinde sarahat yo ·- h • Narvik pani 6 ın e açan an B' sey3 1fı tımalı\t vardır. Fakat -kanaatimce ~yle lla. 
k af d 3 N. .ı ahı· tur. Vazifemiz açık konuşmaktır. ız. ıt'aları tar ın an 1 ısan<ıa t ıye e- k de etmek doğru olabilir: 
dilmiştir. Alrrıanyaya karşı harbediyoruz. Baş ·a Ankara 20 (A.A.) - Maarif VeıkAletıııden Almanyanın Norveçtekl ho.reketini, muh -

Al 1 d . I ? d~aıı edinmek arzusunda de~lltz. Fa- ıooıııı· edilm1.şt1r: 
ma, ar ne ıyor ar k t Almanya etrafına başka,arıru top _ . Ut> •• temel reaksiyonları beklemeden kat1 bir 

B 1. 20 (A.A) D N B . b'l a , d Ü Istanbul Univers tes1 hukuk ve 1kt.ısad ta. muvaffaklyet şeklinde görmek hatasına dil_ 
er ın . - . . . a3ansı ı - ladığı takdi~de, .bunla~a karşı a m ca - lebesinden İzmlre gitmek lstıyen 150 talebe. şen İtalya _ insan layuhti değildir _ vazlye. 

dirıyor: deleden çekınmıyeceğız.. , nin İzmlrde ikl gecelik yatına yerleri ve dört -
İnailizler, Norveçte muhtelir noktalar- Surlyede ve civn.r memleketlerde hazır beıc _ _ . tin henuz tnvazzuh etmekten uzak bulun.. 

" iünluk yemekleri D:ı.hUlye Vckfı.letile goru - d ğ a.nı 1 d d ~i lkllt 
da .hraç yaptıklarına ve Norveçle teması llymı bir ordumuz vardır. şül k t i dil . tı T lebe Pa art.es· u unu ar anamaz mevzu .. a eı; § 
temin ettiklerine dair haberler işaa et - İ r1m B 1m ~""' ben gibi bir ere em n e mış r. a z 1 yaparak Alınan zaferini Lerennumden vaz • 

. taıyayı seve . en .... - Bandırmaya hareket edecek ve Bandırma - i .. tJ · dök b 
mektedırler. Almanlar tarafından bu hu- k İngilizler için İtn.ıya.ya knrşı harbetmek d 13 10 da h k t ed tr k1 k geçip kendi § kuye e~ınl sayıp meye ~-
susta deniliyor ki: ço b'- ""Y olacaktır İtaı...,nın yeri barbar- üan . nl akre e I.__:;ı ene eft,:ıne~e lamıştır. Giornale d'ltalla'nın seri halinde 

Mütemadiyen keşif uçuşları yapan Al- acı .,.. V'" • • J- 9 vago n ° a şa~ -..ıure va~c";" aıuır. intişar etmekte bulunan makaleleri bu ll • 
man hava ordusu, imali Norvcçin muh- ıarm yanında değildir. Bunun için tTniversıtede Pa~o.r gunü bulu • san dcğ~ttrme manevrasının açrk delll!.:lir. 
telif noktalarında. lng'lizlerin fiyordlara Böyle blr şeyin vukub~amasını temen. nacak olan wnuml kaUbe muracaat edilmesi İtalya.nın bir Akdeniz devleti o~duğu ma -
ve uzak ve ıssız limanlara ehemmiyetsiz nt ederiz. Fakıı..t bu temru:nim.izin a:ks1 zuhftr lAzımdır. · lümdur. Bu denizin ~eçidlerlne Ingilterenln 
miktarlarda kuvvetler ihraç ettiklerini ettiği ta.:k:dirde, tereddüdsüs ve korıkusuz har hft.lclın bulunduğu da şüpheden varestedir. 
müşahede eylemiştir. Hakikatte mühim- be atılncıığız.. Bitaraf memleketierde yeni He.~e ve Eri~re Ue muvo.sala temin edecek 
ce kuvvette İn!!iliz kuvvetleri yalnız emniyet tedbirleri a:ındı blr Itnlyanm Inglliz kontrolüne boyun eR -
Harstad (Narvik dvarında bi.r ac.ia) ci - Tuna devlet~erı mekten başka bir çaresi oltno.dığı da buglln 
vnnnda bulunmaktadır. Di~er ncktalar - ı (Bastarafı t inci !'\ayfada) taayyün etmiş bir hn.k1kabtlr. Şu halde: İta!. 
da müşahede edPen hafif nakliye vesal - arasında tesanud " . . :yanın, ştmdl, bu hakikatleri birer; birer aa. . . . "b ·1 h . ot ·., lduk - muhtellf mehafU tarafından izhar edılen ar. arak tazallüm etmesinin mfı.nıısı nedir? 
tının sayı ıtı arı e e emmıy~ sı · 0 zu Ue alı\kadnr görmektedirler· Y 
!arı anlaşılmıştır. Binaenaleyh. bu grup- İ · Harıbln .sonunun gelip de muhariblerl.n 
!arın Alman kuvvetl~rlne karşı ciddf as- Budapeşte 20 (A.A.) - Yugoslav adli- sveçte muhasebeye oturduklannı snna.ro.k kendisi 
keri harekata geçebileceklerine şimdilik ye nazırı Markoviç bu akşam Budapeşte- Diğer taraftan İsveç zabıt.ası da, bugün de taleblerlni dermeyan ediYQrsa; henüz bu 
intizar Pdileme7.. Norveç kumanda maka- den ayrılırken şu beyanatta bulunmuş _ Stokholmda Nazi partisinin mevkezlni be. - zaman gelmiş değildir. Binaenaleyh fazla a. 
matile gUya temasın temin edildiğine da- sarak, taharrlyattn bulurunuş ve bazı mü • cele ediyor. Kaldı ki o uman gelse de o ma-
ir olan haber. halkın mukavemete deva- tur: h1nı evrakı müsadere etmiştir. .sa başında İtalya.ya verilebilecek söz de var-

a tP vik edilmi olması kevfivetinden !ntibaım, bütün Tuna devletleri ara • Par_tı ·t:ırafındo.n neşredilen gazetenin bu. dır. Blnaenıık?yh mütemadiyen hızlanma.kt.& 
m ş . ş. . .. , sında tesanüd çerçevesi içinde bir teşriki g{l.nku nushll3ı toplatt.mltnıştır. rnt'ına olamaz. Beklemek ve görmek en dot. 
~alattır. Bu teşvık ıse, bugünku \ aziyette mesai için sahanın açıldığı merkezinde - hveçtekl Nazi partisinin nza aayısı g,ncat ru hattı !harekettir. Şayed İtalya bunu yapa.. 
tamamen beyhudedir. dir. Budapeştede bu hususta tam bir an- 12 bin kişiden ibarettir. bilirse. 

t,.hr'idlcr layış müşahede ettiğimden dolayı çok Ho"andada 5"tim cfc> a9r.1ı C.m.11~ 
İn,ıti1i7.lerin vaptıkları ihra~ harekeli ınenınunum. Avrupanın bu kısrrundaki HolfLndanın bütün bölgelerine teşmil edl- ............................................................ _ 

nümay:Şleri. Norveçte harekat yapan bütün millet ve devletlerin istikbali, an- len örfi !da.re net.kesinde, bu ayın sonuna 
Alm'Jn kıtaatı kin vakın bir tehlike ar- k 1 klı " bctl · lr:ad:ır yapılması mukarrer ola.n 59 nasyo _ 
7'C'trnekle b!>raber İnı?iliz lcınrvetlerinin layışırnızın ve arşı ı munase en • nal - sooyallst toplantısı yasak edilmiştir. 
"""'\·rudı'\'Ptı'n"' ve faalivetim• Alınan or- mizde esas olan unsurlan sıhhatle ldra • C .. . . . d 

Fransız donanması 
kuvvetlendi ...... - ,- . . b l'tl d enevre unıversıcesın e 

du<:ıınun artık tahammül edem:, ece,!! ni kimizın derecesıne a6 ı ır. 
N t h ----- Cenevre 20 CA.A) - Cenevre ka.ntonunun " 

anlamak lazımdır. A 'manva on·eç e er devlet konseyi cenevro ünlversite3inde Al Faris 20 (Hususi) - Buqun neşredilen 
türlü harb 1ıar0kC' ;nin en kıs3 ~;r zaman ,·randa demı"r yolu man talebe için tertib edilen kurslı:uı. b1la.: bir istatistikden anlaşıldığ"ıns. göre, har-
T"ilıavC'tinp k•ıiı:ır b;tmcc;ini ırzıı etmek - müddet tatil etmiştir. bin başlanğıcından sonra Fransız donan-
•edir. Buna muhalefet edC'n YU\·vetler ya • ·ı ı· 1 . -' masına distroyer, hücümbotu ve diğer 
bertaraf edilPCCk, ya ezilecPkti ... Karaya ınşaatı 1 er ıyor svıçre orvusunun manevraları .gemiler olmak üzere 20 yeni cüzütam i-
ihrac ed lC'n İr.eiliz kıtaatı No~Vf'C' kuv - Berne 20 (A.A.) - Bugün Vallanstad ıave olunmuştur. 
v<'tleri için ı.-ı 1·iki b:r vardım teşkil et - Tahran 20 (A.A.) _ Royter: bölgesinde a.c;kerl manevralar yapılmış - Bunlardan başka 500 muavin gemi teç-
m;v,.rek, b 'ki harb ha .. <'kAtırın slraye - . .. . . tır. hiz edi!miştir. 
tinden m-ıetın kalan olan Non·ec mmta- Tahranı Tebrız uzerınde~ Tilrk şe~e- Erkanı harbiye tarafından manPvrava ------ - --
ka'arıT'.da 1n~ili7. vardım kuvvetl<'rin'nıkesine bag'ıyaoak olan deıruryolunun ın- davet edilen yabancı müşahidler İsviçre Türkiye - Macaristan 
"Tl<'VCUdlvPti müsah('OP 

0dildi~İ ~ak?irde, şaatı büyük bir süratle ilerlemektedir. ordusunun tedafüi ve tecavilzf hazırlık • konSOIOSlUk mt•kavelest• 
Alıyıanların o mın•akacı:ı rıa "tdc1etlı ted- Yolwı 18 kilometresi tamamen inşa edil- larındaki mükemme!.iyeti ~örmek ve tes-
h;,.1,..r 31,.,,,,•nrını lnttıC' rıdpe·~tf"'__ miştir. Tahran ile Kazvin arasındaki kı- bit etmek imkanını bulmuşlardır. 

Manevralar, İsviçrenin bu ~d ve as -
sım münakalAta açı~ştır.__ kerlerile artık herhangi bir sürprizden Balkanlar, Yakın sark v, Akdeniz li~ ~erlere nazaran İngiliz lmvvetlerl 

~a a varmışlardır. Şlındi bu şehrin şar. 
Q.sı nıe~erlnl takviye etmektedirler. <B <:•~rafı 1 inci savhıdn) 

Qa~ı~ elvan gJ.bi düz olmıyan bu htıvnll Garb~e ve ş:malde hava 
muharebeleri arttı 

korlonıyacağı intibamı vermlştfr. 

Zagrebdeki ecneı.iler 

Budapeşte 20 (A.A.) - Meb'usan mec
lisi muhtelif beynelmilel mukaveleleri 
tasdik etmiştir. Bunlar arasında Anka -
rada aktedilen Türkiye - Macaristan kon 
solosluk mukavelesi de mevcuddur. 

lqte~ ve sık o.rnıanlarla örtillü olduğundan vck'l, Türkiye ile sıkı '1-)ir tı-şriki mesai 
~ta lta z.orluklar vardır. İngillz kılaatın_ halinde birleşmiş olan müttefil<:lerin do
~aı~alık ve ormanlık havalidc yaşıyım Ka ğu-ccnub Avrupasında yalnız 1'arışın mu-
b ta!Q-ın bulunması miittef1kler için bu hafazasını ve bütün Balkan dt>vlc>tleri is-
lltr. lktynıetaı blr yardım teşkil etmekte. tik,alinin temini için çalıştıklarını slSyle-

aı. lt:t, h m~ştir. 
.._ }'llij enüz şiddetlidir ve kalın kar tabaka- İ 
.... tıltaı Yi4iı :zorla.qj;ırmaktııdır. Yollar dar talya He mrnascbat 
~ <lrdan ibarettir. Kıtaat karı temizle. İtalva ile münasebetlere gı>linre-. Rev-
~~a~ nır Norveçli mill~i 160 kilometreyi naud Fransız hükun:e.tinin 1 Ev!UI 1939 
~a 4 günde katedebllmiştır. Bu miilıeci dan evvel ve sonra 1kı mcmlekPt arasın· 
~t l)ıd,~nız ba.şlanna Almo.n~.a.ra mukave - da askıda olan .mesele}erin hald;:anlyet1i 
-~~ ~l~ek Namsosda mutteriklere ıı _ bir surette hallı için ıral:> eden esasları 
~:~bnek üzere Uerllyen münrerld Norveç doc;tane noktai na7.ar teatisi rnretile a -
~o lerıne tesadüf etıınLştir. ramava amade olduf!unu fta1van hükü -
~~lller ımemlekctı tanımak gibi bir metine bild:rm;ı::ti. Bu teşebbüs şimdive 
~lıı?. tnalik olmakla beraber henüz iyi kadar cevabı:::ız kalmışsa .. da .1ta1yan hü -
;ll.lle11n~Uenıemışlerdir. Ve modern harb u. k(ımctinin ittihazını m~na.cnb . g?rdüğü 
.. ~ tr bilmiyorlar. Bazan bir bütün Nor. hattı hareket Fransız h.ükun;~t:nın te -
~llla?Unda bir tek tüfek ve pek az mü _ mavülünden hiç bir şeyı de~ışt-rmemek-

lıll(l lllcvcoo olduğu göriılmektedlr. tedır. 
lll~\'c~<idakı. İsveç köylerinde end~ hissi Ayni fikir ve ruh i~indedir k!: son av-
~ ~Öz Oldu~u ve askeri hazırlıklar yapıl _ lar zarfında İspanya ıle olan munasebet-
S e Çarpıyor. 1<'rfmlzin ıslahına da tecPbbüc edilmiştir. 
trat .. Fransız hükum{'ti her türHl ideolojik mü-

CJık bir mevzi işgal edildi Hilıa7.a1arın haricinde olarak bu iki mem
~t kl) 1 le-kete karsı kendi nazarında barışın e -
~;alind 0 

rn 20 (A.A ) - Ber~enin drığu- !öa lnrından bir'ni teşkil eden AkciPnfz an
b ~ılı ke Larda1a çıktıih bildirilmiş ohın laı::rnru;ı uı:trundaki gayretlerine devam e
~~~ive~aatı~ın .cok bü~ik strat<'i.:k e- del'f>ktfr. 
hı bi]d· ~aız bır mevzı işgı:ıl etmış ol- Revnaud Ruzveltin tecav!lı usu11erinl 

'at r lal ırılmektedir. tnlı::l-ılh eden ı::on nutkunu hatırlaf::ırak lkl 
Q 1'1 ı tas Oslorhm ln1lkan dPmi~vo1unun büviik demokrııc;iv:l sevkeden illk01erin 
l ~ vl')ıı Yonu olan Fagernese mukemmel ist'rAklnl büyük bir memnuniyetle kay-

11 , ~ a rnerbuttur. Keza Larrlaldan Os- detmiştfr. 
ti~ kC't:~en demiryoluna cok ivi bir ~tol 'R11 izahat komisyonu tamamen tatmin 
~u bö ir. evlemi~ ve reis komlı:::von namına 'Rey -

l.gedeki İngiliz kıtaatı Nor\•ec kı- naudya teşekkilr etml.ştlr. (a.L) 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
- Tahte1b8hirlerlmiz bir Alman kafi

lesine hücum ederek. iki nakliye gemisi
ni torpillemek suretile battrmışlardır. 

Son iki gün içinde İngiliz kafilelerine 
ve harb gemilerine hücum eden mütead
did Alman tayyarelerinden üçü. bugün 
hava dafi toplarımız tarafından düşürül-
müştür. 

Diğer taraftan Garb cephesinde de bü
yük bir hava faaliyeti kaydedilmiştir. 
Alınan tayyarelerile muharP.bcye tutu -
şan hava kuvvetlerimiz, düşmanın dö:t 
tayyaresini ve çok muhtemel clarak bır 
beşincisini de düşiirmüşlerdir. Bir tay -
yaremiz mecburi iniş yapmı~tır. 

Aynca :F'ransız tayyareleri ?e, .~~rb 
cephesinde iki Alman tayyaresıni duşur -
müşlerdir. 

Belçikalılar da bir Alman 
tayyaresi dilşürdüler 

Londra 20 (Hususi) - Bugün Belçika 
arazisi üzerinde uçan bir Alman tayyare
si, Belçika hava dafi topları \'e avcı tay
yareleri tarafından .d?~rü~üstür. 

~ayyarenin ~ kışılik murettebatı tev 
kif edilmiştir. Bunlardan biri yaralıdır. 

HAdiseyi müteakib Belçika makamlan 
tarafından neşredilen bir tebliğde, bu -
gün Fransız ve Alman tayyarelerinin Bel 
çika topraklan üzerinde uçtuk1arı ve bil
Ahare kendi memleketleri istikametinde 
uzaklqtıklannı bildirmektedirler. 

Aınasy da şiddetli 
Bir ze/zel . 

Zağrebde ikamet tezkeresiz bir kaç 
bin yabancı bulunmaktadır. Kanuna uy
gun vaziyette olmıyan bütün bu yaban
cılar Yugosıavyadan çıkarılacak veya en 
teme edileceklerdir. Amnsya 20 CA.A.) - Diln saat 11,20 de 10 

:5000 dinarlık banknotlan taklid eden ea.niye süren ~iddetl1 bir yer sarsıntısı ol -
30 kadar kalpazan tevkif ed;lmiştir. muştur. Hasar yoktur . 
·--·····················································································································-

Sabahtan Sabaha 

Hesab giinünde 
Eski ahlik diliıtıırla.rından birkq hatıra: 
- • Sana bir tokat atan olursa mukabele etme. Bir da.ha a.tnıası itin yüriniin 

öbür ıaraıını çevir. Dıı hareketin ona ma.hcııb edecektir.» 
- «Klmse için fenalık diişıiıuııe, ltlmseden ıüphe etme.» 
_ ı<Dünya rnalııı& hevea etme, ztbtı:z.lnete kapılma, cebrüşiddetten uzak kal V• 

saire saire. 
Esasları kitabı mukaddesten ahna.rak din ve fe5sefe adanılan at"7ından asırlarca 

in.sa.o dunağına telkin edllmlye çalqılan bu mezanılre n.ğmen in anlık tabll ff 
clbWI karakterini göstermekten çeklDmq detildir. Ne akidelerin manevi cezaları, 
pe abliik ve ülemasınm l!lbtema.tDt telkinleri ne de daha yakın devlrlerin an•aı, 
flklr edebiyat hareketleri iman mlxacındakl &iıll ilitlrasların zaman :ıanıan talı· , 
lanmasına mani olmamıştır. 
Olamadığı içindir ki eski düsturlarm yerini şimdi yenileri a.Imıya başladı. 

- Sn.na birinin tokat atmasını bekleme. Daha evvel davran ve silleyi şaklat. 
- KJmscye emniyet etme. Karşındaki can yoldaşın bile olsa şüphe et. 
- Dünya malına dört elle sarıl. KendJ cllndddni kı'ifi görme. Elrafındakllerln 

malını, mülkünü de uptetmlyc baki 
İşte son hftdlselerin ruhi Te nhlakl cepheden ifa.desi budur. 
Qalışkan zarazsız, mes'ud İskandinavya milletleri eski akidelerin tam ve klmD 

nlimunesl idiler. Yen! akl4e onlan gafil avladı. Yeni akidenin insanlık için bll'1 

musibet olduğu muha.kkaktu. H!dlselerln mukadder seyrhıi taklb edecek beal) 
giinftrule taShlh ve tastı,. edilecek ilk hata herha!de bu zihniyet olacaktır. 

· '-23ıuk.,. c.1.~,, 
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(~ ______ e_h_._r __ a_b_e~r_l_e_r_i_..._J) w~ 
lngiltz ve Fransız sefirleri dnn l Resmı daire Altı karman11 lacı hakkında 

b b 
ve mektebler yarın J sa a şehrimize geldiler tam yapacaklar diin tevkif kararı verildi 

/ngiltz sef iri "Her h a lde biz Balkanların 
h•r b tehlike•lnden uzak lla imasın ı 

istiyoruz ve bunun için calışıyoruz., , dedi 

23 Nisan Milli Hakimiyet ve çocuk S } J b" k •• 1 J • s··ı •d bayramı münasebetile şclırimizdekJ bil _ uç u ann ır aç gun evve gece eyın u eymanı1~ 
tün resmi dairelerle mektebler ve üni - civarında bir otobüs kahyasını soydukları tesbit edilCli 
versite yann ö,ğleden sonra +atfl edile -
cektir. Mekteb!er Perşembe günü sabahı, Birb.ç gün evvel Sfti~ ctva.nnda istero 1s1.m.lerlnde 6 ld§l olduklıı.rı anlnfll' 
resmt daireler de Ça~a günü anbabı ~kua gelen b1r soygunıculu~ vaık'uı. adli - m~. 

İki hafta kadar evvel hü.kUmetlerinin 1 kiye hakkında beslediği büyük sevgi ve açılacaklardır. :yeye intikal etmiştir. Vak'a., f\ldur: Suçlular dıeıiıal tva.kalanarak müddei-" 
daveti üzerine memleketlerine giden İn- 9elt1Pflti hislerine bu defaki seyahatimde Ünlve.rsitenin muhtelif fakültelerine Otobüs ilh:rall#l yapan Ali lmılnde biri, mU!ğe tesıım edilmişlerdir. fstıcvnbla~ 
gilterenin An.kara büyük elçisi Slr Hu-ı de yakından şahid ohnakla bahtiyarım., mc~b talebeler 23 Nisan :tatilini geçir- bir eece g().nil.n bütün otxıbatı hasılatmı pıı..t. vruk'ayı kfilllyen inkfı.r etmektedirler. 
g~ ile Fransız büyük elçisi M. Massig- 1ngiliz aefiri Balkanların vazh·eti hak- mele üzere İzmir ve Ankaraya seyahatler ronunn vermek nzero, lf'ILllllla aldık.tan .SOD- Altı mazru.ın hakkında, dün sorgu ~ 
li.. dün sa-bahki semplon ekspresi!c şehri- kında sorulan suale de 4U cevabi vermiş- yıq>acaklardır: rn yQla çıknııftır. AH. Süleymantye civarın- U#lnce, tevkif karan verllm.Jşt1r. 
mıze gelmişlerdir. İngiliz ve Fransız se -ltir: 23 Nisnn günü Fatih ve Beyazıd mey- da tenha bir arsıı.dan geçt..iği esnada, bir _ 8. b I 
fırleri Sirkeci garında İngiliz ve Fraı::w.z c- Her halde biz Balkanlann harb dan1arında toplanacak okullar Taksime denblre önüne çlikan 6 t1f1, üzerine çullan _ lf mat Uat davası beraat 8 
konsoloslarile sefaret erlduıı tarafından tehlikesinden uzak kalmasını istiyoruz. giderek Cümhuriyet lı'bides;ne çelenk ko- mı.şiardır. Mtttecavizler atobils kAbyasını netı•cel d' 
kar.şılanımş1 ard.ır. Ve bunun için çalışıyoruz.. yacaklardı~-. . dövm.eğe, yumruklamaa& bqlamışlar, gece. 30 1 

.. lntYlliz elçis~ Sir Huge«SOn kendisile g8 Fransız sefiri M. Massigll d'e. Faris ıe- Cümhurıyet ~b desi. Beyazıd ve Fatih nin karruıl~ında Ali ile altı meçhul tahıs Cümhuriyet gazetesi neşriyat ınudnr6 
ruşen gazetecilere Londra seyahati hak- yahatinf hüklımetfle temas kin yaptı~- mevdanlannda talebeye söylevler verile- ar&&nda miltıhlş bir boğu§ma olınu~tux. Nl. IIlkınet Münif nlcyhine «Afrodlt müstcbCet 
kında şunlan söylemiştir: m, yeni başvekil M. Revno ile görüşme- cektir. . . . .. .. . lha.fct Ali bltab l>lr hnlde yere yıkılmış, zı.ay. mi?ıı başlıklı lblr muhakeme yazısından dO. 

- Seyahatimden çok iyi neticelerle dö lerinden çok memnun oldu~nu ve Türk Şehnmızdekı butu;ı Halkc:·lerınde ve 1 g~nculnr da kA.hyanın yanında bulunan bü. layı Konyalı İbrahim Hakkı tarafından a'l-
nüyorum. Hariciye nazınmız Lord Hali - matbuat mümessillerini toplu bir halde okullarda ba;7 am munasebf>tıle toplantı- ,tün pnraıyı aldıktan ronra, savuşmtıf]ardır. lan hakaret ve tekzlbnameyl n~tmeıııl 
!aksın riyaseti altında dil{er Ba!kan kabul ederek bu hususta daha fazla b:a lar yapılacak, müsamere ve konferanslar Blltı.hare, hMhss zabıtaya aksederc'k, suç_ davaları asliye 7 ncl ceza.da bernetıe neti • 
memleketlerindeki İngiliz elçilerinin ]ş- hat vereceğini söylemiştir. verilecektir. lula.nn Aziz, All. HUseyln, Cemal; Cebbar ve celenm~tir. ' 

tirakile Londrada yaptığımız müteaddid İngiliz ve Fransız sefir1eri dün akşam
toplantılarda Ba1kanların sulhünü ko - ki ekspresle Ankaraya hareket etmişler

~ 

Hakimiyeti Milliye Bayramı 
ve Osmanh Bankası rumağı, bu memleketlerle ikttsadi mü - dir. 

nasebetlerim!zin artmasını hedef tutan ÖğrendiJtimize .göre Balkan meınleket
mühim kararlar ittihaz edilm'isttr. Yakın-ı lerinden mühim miktarda ihracat malları 
da bu hususta tatbikata geçilecektir. Böy- almak üzere yakında İngilte,.e ve Fran
lece vadyetin Ba1kan1ar için daha müsaid ısadan Balkan memleketlerine ve bu ara
ibir hale geleceğini umuyoruz. j da memleketimize milbayaa heyetleri ge-

İnglliz milletinin müttefik \'e dost Tür lecektir. 

Bu sene yeni 
imtihan talimatnamesi 

tatbik edilecek 

Askerlik işleri: 

316-320 doğumlulanu yoklamal:ın 
OS~lı\.11.'LI BANKASINDAN• 

Beyoğlu Yerll Askerlik Şub~lnden: Osmanlı .Ba.nk rı~• ' mi ff 
'l K" ··-• tad kl -•-- 11 asının '-""<Yata. Yenlca 

mak;- •• nuuı ve mu yo ama.uuı yap - Beyoğlu ~ubelerl, H!ı.k:imiıyeti Milliye ı:ıa>'1"" 
a olnn fUbemiz ibtiyat eratım1an 316 - mı münasebetlle 22 NJsa. p __ _._. (öğle • 

!20 (dahil) d"lh~ıuıann -..ı.ı 1 k n a ....... ~1 
.. --.-.... .,,__..amaya ge ece den sonra> ıve 23 Nisan 940 Salı günü tıı.pJ-

Maarü VekAleti, orta öğretim müesse- ler1 gunler .nahiye nahiye a.tn!'loıdndır. lı ibulıınacaktır. 
Bir otomobil bir elektrik 1 Bazı c ins demirler .ııelerinde ders kesimi ve imtihan günle - A - 3Hı doğuml~ar: ........................... ............ ................... .... 

rini tesbit ederek bugünlerde okul'ara 22 Nls:ı.n HO günü. • 
direğ ine çarpt ı, bir hükümefça Satın bildirecektir. B - 317 doğumlular; Dunya muha.rrirlerinden tercümeler 

ka'dın yaraJandl af lnlyOr Vekalet tarafından ders )'llı başında 24 N~n 9'0 rfuıü Galata ve Tnkslm na - ı;erfıl : 34 
hazırlanan imtihan talimatnamesi ilk de-jhlyelC:-1

• _ _ A f Ç h 
Dün. Kadı~öyünde b~r 'kadının yara - Hükümet bir hafta evvel görrlüğü lü - fa olarak bu devrede tatbik edilecektir. ] 

26 Nisa~ HO ıunu Beyoğlu merkez ve Şişli n On e OV 
lanmasıle .netıcelenen b.r otomobil kazası zum üzerine bir kararname neşrederek Orta okul1arın birinci ve ikinci sımf -tnhiye~erı. .. - - 6 NO. Kog" UŞ 
olmuştur lannda talebeler öğretmenlPrin verecek- 29 Nısan 94-0 gunu Ilalköy, Kasımpaşa ve 

GöztePe<ie Çiftehavuzlar caddesinde o- ellerinde <iemir ı~oklan bull.unanlan. leri kanaat notu He s1nıf gcc;eceklerdir. Kemerbur,gn.z nah1yele:.ı. 
turan Feneryolu eczanesi sahibi Fazıl. 1 bunlar.ın c:ns. ve mıktarlannı ~ır. beyan- Üçüncü sınıf tale-beleri ise her dersten c - 1 Ma~ 1140 gunil Oiılata, Taksim, ~~ 
dü~ idaresinde bulunan 7 p1aka sayılı hu- 1 name ıle bıldırmeğe. d~vet etmışh. .. .. kanaat notu aldıktan sonrs tü,.kçe, tabiRt Beyoğlu nahJyelerl. Çevlron; 
su.sı otomobille Altıyol ağ'zrndan ,geçer - Bu ~arnameye utı~ade~ ve 14 uncu ve matematik ders1<>dnd!'n eleme imti - 3 Mrııyı.s 940 ı;ünu Şişli, Knsnnpaşa, Hns - Hasan Ali Ediz 
lcen önüne bir motosiklet çıkmı:,;tır. maddesınde yazılı derrurlerın ~atm a!ın- hanı ~~irecekler. diğer ~erslerden de köy ve Kemerburgaz n&hiyelcri. 

Fazıl müsademe etmemek içln manev- masına hükümetçe karar verilmiştir. Sa- sö1Jü sınava tabi tutulacaklardır. Eleme D - 319 doğumlular: 
ra yapmak .iıltem~ bu sefer de yolun sa- tın alınması kararlaşan demirler 6, 8, 10, imtihanları yazılı olacak ve sualler Ve- 8 Mnyı.s 940 guniı Galata, Tak.st.m, Bcyoğ-

Remzi Kitabevi 
!Fiatı 50 Kr. 

ğındaki ~lektrik direğine çarpmıştır. 15 ve 20 mılitemrelik demir ç.ubuklarile ka,et tarafından gönderilecektir. lu nahlyelc:ri .. . 
Bu muaademede otomobH ehemmiyetli lOOX 10 milimetre!ik Uma demir ve 20 Liselerin birinci ve ikinci sınıfların _ 8 :Mayıs &40 Jiinu ş~ Kamnpap, Hns -

1 ;;;;;;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİ~ 
trurette hasara u~. içinde bu!unan santim kahn1ıltındaki demir putrellerdir. daki talebeler de kanaat TJotu ile ~cçe _ köy ve Kemerburgaz nablyelcrt. 
Mc.erTet adında bir kadın da vücudünün Bu husus dün mektubla aliıkadarlara cekler, üçüncü sınıf talP.brJeri bütün E - S20 doğumlular: MÜNiR NURETTiN 
muh1ıelif yerle~en yaralanm~tır. bildirilmiştir. İnşaat sahib1erile müteah- derslerden sözlü imtihana ~rt>Ceklerdir. ıo May~ ~o aunü On.lata. TaJtslm. Bey - ve arkttdaşlarmın mevsimin 

Yaralı tedavı altına almm!ş, kaza et - hidlcr ellerindeki bu cins demir- -- oğlu nahi~ elert. Son K O N S E R 1 
rafında tahkikata başlanmıştır. le . hak.k" ~: Lı.1· • . __ ,_ ,.,,icarel lef.ar/ .• 13 Mayıs 940 günü Şişli. Kas~. Has.. M A B M ABA - -~ - rın ı ı U!r .w ıyaç ıçın _... 1 , .., r. köy ve Kemert>urga2 nahl.Yeıer· 

Bayram günle·i ıde kutdarla l~ndığını_ vesaiki• jsbRt ettikle - 2 - Diğer d~umlular 1çln a~rıa !Un a ~inemasın<la 
iane toplanmıyacak n takdırde bunlar alınmıyacak ve İaviçrc ile ticaret müzakereleri pılacaktır. Y - ~4 Nisan ÇARŞAMBA akşamı 

İ!ta.nb 
1 

Çocuk Esir ya1nız iht iyaçtan fazlası mübayaa oluna- d . 3 - Herkoo yoklamaeını bizzat. aününde Dıkkat: 8UlT111 yerler numaralıdı r. 
l:ezind ~ 

23 
N' - H kgimeml.ye tKı uruumı u Mer • cakbr. Mübayaa natlan henüz tcsbit e - evam e..Jıyor vaptırocaktır. Telefon numarası: 23860 

en. ..._n a e M ı ye ve Ço. d'lmem" t' 1 - . L cuk be.,..amı giinü halktan kutularla 
1 

ı ış ır. svıçre tıcaret ue ·etılc ehrirnizde )'.a- 4 - Nfrfus h'iviyet cüz.danla.rlle terhis ve_ Bilatıcr ( MARMARA ) gişesinde 
toplun&tt ~ı Kurumumuza ta.ruis ed~n~ • . • • . ~ıl~~kta c!l~n rn~~kerede .bıılun.an heye- sikal:ırmm, şoför olanlar da ehll,yetname _ sııWıvor. 
mlşttr. Uzun eenelerdeDberi küçük çocukl Bazı caddelcnn tanzımı ıbaleye tımızın reJsı Harıcı ·e Vekalet: tıcaret iş- lerile btrer ikamet senedlnl beraber get.ıre _ · < 
rm tert>lye ve a.hlWan ü.zerinde çok 1:n~ çıkarıldı leri umuı:n n:tü~ürü Bedri Tahir, dün An- ceklerd~. melen veya yoklama defter numaramlZl yJ• 
tesirler ıyaptığmı dllfünıen Kurumumuz lı:u .. .. .. - karava .gıt.miştir. J 5 - lstnn'bul dı.şında Utarnet edenlerin buJmak şart.ıle .şubemize mektub göndermolBrl 
tularla ha1k:.ta.n ıane toplamak §eklini 'kal - Kadıkoyuı;ıde Müh.u~d~r caddesinin Müzakerc1 er Ticaret Vekfıletı murah- lundukkı.rı yerler<iaki şubelere müracaat eı_lntm olunur. 

d.ır:nuştır. Bu tekilde pa.ra t..Qplanılmıyacaı~ pa~k~le~esı .. Ş~e~ını ıle Saray 'i<> - hası Zeki Zerbekoğlunun ı e.slii;ınrlc de _ 
ve toplayanlar 'h&kkında 'kanwıl muamele Mil uı:enndekı Sılivrikapı caddesinin E - vam ede<!ektır. l .. te n°0 n M n= j ~ ,aı>ılmuı için Emniyet Dtrektörıtltünden rı. minönü m.eydanından cıkan parkelerle tsviçreden son günlerde muhklif Jir _ ı• ugun ~ \\::/) ~ Sinemasında 
ca edllm1$tr. Binaenaleyh muhterem va _ inşası, Edirnekapı. Fat ih ıreftl.jlerinin E- malara teklif mektublan "E"lmiş ve m·-h- H"k"'katen "-''l · O Ü ,.., .. , .. '' gurn mıye şayan ve B T N HAY A'l' olan bir füm. 
tanıdq1ann J3 Nı&an günü kutulada para dirnekaptya kadar temdidi, Büyükada telif ihracat maddeJerımı:ı.ın niimuneleriı 
~ '6rdtweri taltdlrde en yakın yollarının katranla kaplanması, Mecidi _ istenm_ıştir. 
J>Olli mevkilna bM>er v~erlnl bllha&:ı yeköy:il. Büyükdere .fQeeSinin tamiri dün Yenı an'aşmamn ımzasını mütcakıb bu SO N G E Ç L i K J1ca edem. ihaleye çıkarıımı.,tır. memleketten piyasanın muhtaç bulun -

duğu <bazı maddelerın ve bu meyanda 
kadın corabı iplikleı·inden jthali kolay -

Mercanda bir lıanın 
üç odası çöktü 

60 yaşında bir adam enkaz albnda kalarak 
yaralandı ve bir bacağı kınldı 

lmamR.li hanın çb?ven kumı 
. Ev;c:~i gece Mereanda İmaıneli handa rak vlicudünün mıdıtelif yederinden ya

b.ır ~ış~!1ın yaralanmaslle neticelenen bir ralanmı.ş ve bacab larılnu,tır. 
c;oküntü olmuştur. İnhidamı milteakib keyfiyetten zabıta 

Kısmen metruk bulunan bu hanın 11, ve itfaiye haberdar edilmiş, k:ua blr za-
12 ve 13 ~yılı odaları içlerin~ bulunan man sonra enkaz y:ığ.ın.ları bJdırılarak 
csva1aı;n sıkle~ne tahammül edem:yerek yar.alı çıkan~ n tedavi edilmek üze
e'-:ve!.kı ,gece bırdenbire yıkılmıştır. Çö - re hastaneye naklolunmuştur. 

taşacaktır. RAIMU ve JACQUELINE OELUBAC 
Dün muhtelif memleketlere 

ihracat y pıldı 

Dün Amerikaya 45 bin san.c:ıır ve tilki 
derisi ve 15 bın lira kıyrnetınde 4~ bin 
kilo mavi haşhaş ve bır .aukt.ar da Kü1.ab
ya çinisi ve koyun derisi ihroç edılmiş

tıuruında ı fevknlnde bır tında yaratılan bu şaheserde: Aşkın ne oldu
ğu u... Bir erkeğin sokak başındıı pusıı kurduğu tehlike... Geçen bir 
kadın ... Bir k .lb ... Bır ihtiyar ile bir genç arasmda kalmış 20 yaşlarında 

b'ir kadın... H.ınglsini elde edebUecek 

lşte bu mevzuda olan kuvvetli ve hareketli bir filmdir. 

llAve.ten.: EKLER JURNAL son dOnya ve harb havudisJerJ. tir. 
İngiltere için iftik ve yumurta, Fran

saya :fasulye. Jtaiyava torik. Roır.anyaya 
zeytin ihracatı da devam etmck~edir 

Bu:,rtln saat 11 de tenziH\tlı matineler . . . 

LUGÜN 

i EK 
Sineması da 

Güleceksiniz... Doyuncaya kadar 
kahkahalarla güleceksiniz ... 

DÜNYA KOMiKLER KRALI 

llAROLD LOYD (Lll/) 
tnr'lfındun görlHmemiş aere<ıede zengin ve harilrnH\de gülünç sahnelerle dolu 

• 
ır vunun 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve TAKLİTLİ KOMEDİ 
Aynca: FOl\S DONY A HAVADİSLERi GAZETESİ 

Bugün sattt 11 de tenzuauı matine 

iZi 

bllyUk zaferi olan 
Buglin AK S i M sinemasında 

Türk artistlerinin ve Tnrk sinema san'atıııın 

TI LM A.Z A.L i 
Oyn ıyanlar: Suavi TedD • Nevzad Okcujiil • Feride Cl!ınan - Refik J{emal - Celal Çağdaş - 13eatrlı 
Reji: FARUK KENÇ Eser VA N0 Prodnksiyon HAllL KlMIL Modern Tflrk polisinin iştirakile terlib 

~e temsil olunmuş zabıta ve cinayet .romanı Bar Jer, meyhaneler, apaşlar. batakhaneler 
lıAveten: EKLER JURNAL ıeon dOnya hBvadialerf. Oyıın saatleri 9,45- 12 - 2, 1,, - 4,ao . G,46 suare g ctn J.:untii esnasında alt katta IJulunan ve bu İnhidam hAdisesi etrafında beledi e 

rnnda yatıp ikalkan altmış y~rında O- milhendWiği ve zabıta t alhkikat Yax>mat 
hanes oğlu Sarafyan enkaz altında kala- tadır. -.ıı•••••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••-• 
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Yazan: İhsan Arif 

' :····-·------··-·-· Y A z A N ·-------···-- - Bendeniz çok iyi anlarım. - 1\e kadar istiyorsunuz? 1 - İnciden? - On bın lıra? ! Emekli general I!. Emir Erkilet ~ - Ondan da çok iyi anlarun. - On bin mi? Kal'Ş!hk? · S . - Mösyö Salamon~ size itimad ede- - İnci !kolyem ... 
1 " on Pos~a ,, nın askeri muharriri ~ bilir miyim? - Göre:"bilir miyim prenses? 
·--........................... - ... ·----····-··--·····--·············· ···············-· .................... ..._._.: - Ne denıelt. prerıses! Elbc.tte. elbet- Prenses Nebile çantasıııı açtı. Si)rali 

ana dediler ki Bedin radyoru çıkaramadılar. Fin harbine mudahale :frr-' esastan mahrum olan Alman NorYeç ha- te... maroken kaplı biT kutu çıkardı. Onu 
!arı_ benim Son Postada ~ıkan yan - satını müttefiklerin tamam ile kaçırmış reketinin müttefiklerin sPJI ve ciddi ha- - Söyliyeceklerimin kimse.) e an - da açaa-ak içindeki inci kolyeyi yahu • 
hıırıi1an bilmem hangisinı hülasu ederek olduklarını bugün dl! tees<={\rlf! yadede - reketlerl halinde akamete mabkCım ola- lat1lmamasını :tıstiyorum. diye uzati · Salamonun gözleri fal ta • 
t\'ı,-,1~ bazı kısımlan neşretmiş. Doğrusu rim. Fakat bu, onların aleyhinde bulun- bileceğini de aşlkar olarak bildirdim. - Müsterih olunuz prenses ... Söy- Ş'l gibi açıldı. Hayatında bu kadar gU -
ka\'ra hayret ettim ve scnrn meseleyi mak demek değil, billkis. anhyanlar için. Müttefiklerin Şimal denizinde haki _ liyecek1erinizi benden başka bu dün - ~l'. bu kc:.da:. ~ymetli V: cazib incile-

~ gıbi .oldum. lehlerinde çırpınmak demekti. m.iyet te6is etmek maksadile ilk Narvik yadrJ hiç kimse duymıyacaktır. rı lk defa goruyordu. Agı.:ı.mn sulan 
t0su a~tııne sebeb benim Berlın rad- Her ne ise nihayet Norveç hadiseleri deniz muharebesini 6-7 Alınan muhribıne - Size gayet kıymet!' bi:r inci kol - aka aka kolveyi erne aldı. evi;di, çe -
larıntıda neşroıunabilecek, yani Alman - başladı ve müttefikler 8 Ni:ııanda Norveç karşı yalnız ~ muhrib~e yapmAk iste _ ;;e getirolın. Fakat. 4kocamın bunu s~ze virdi: dik~a!l: .. m_uayene etti: ln'Cile~ -
dı.ı~ ne yarıyabilecek bir ynzım ol - garb ve cenub sahillerine mayn döktü - meleri cesurane ve fedakllrnnP bir hare- getird'ğimden haberdar olmamasım ıs- den en buvugun ı seçerek agzına gö -

fa~ 
11 

u~ hatır1 ıyamamakhğımdır. Fakat ler. O gün akşam. Son Postanm yazı iş - ket olmakla b raber bir hatlı olmuştu. tiyonım. türdu \'e hafifce lS1T<h. 
g-.ını Üztılıneden anladım ki benim son !eri müdürü benden, vaziyet~ dair tele - Bunun neticesi de 3-4 İngiliz muhribinin - Sizinle bir iş yap::aik da )Spma - Prenses Nebile bu uzun muayene • 
~ ercte Norveç harekatına dalı' yazdı - fon1a yazı istedi. Ben de Almanların batması veya ha~rn uğraması oldu. Fa- sak da emirlerinizi tuteıtağım. den sin'rfonmişti: 
,,. .. bY'azılardan işe gelen cüm1 eJer alınmış 

1 
yapmaları. muhtemel m .. ukabil_ harekctle.ri . . V id Prenses bir tkanapeye o•urdu. Güzel - Merak etmeyiniz, mösyö Sala • 

" u 1 kat iklncı Narvik muharebeı:ı arsp · ıkn 
""1't n ar Berlin radyosundll söyJen - daba 8 Nısan akşamı şoyle hillAsa etmış- baldır1 -rın1 tamamen me'-~dann ç - mon bu indle.r sahte degı~ "ldir. Onlar 
·•1-y lr İngiliz zırhlısının idaresinde ezici bir de- w J • 

~;1. tim. (l) niz kuvvetile yapıldığı idn mütteffk • nm bir hareketle bacak bacak üstüne anneme Mısırda evlendiği zaman Hidiv 
darı h ın. radyosunun benım yazılarım- 1 - Norveç sahillerine mayn döken N attr taraıfından hediye edillni.-c:ti· Belk: bU 
rı~ a~gı kısımları nasıl bır tercüme ile İngi1iz deniz kuvvetlerine uçak fılolarile ıerin burada kat'1 bir ~a.lebe~i ve ar - ~ Kocam ecdadımın yadigarı ol::ın kadar lkıymctli inci görmek size kısmet 
k" bettığ ni tamamile bilemiyorum: çün- hücum etmek ve bunların faalfyetlf'rine vikteki 7 Alman muhrıbınin batmMı ve b k ı · 'lde ıkardiı:ğımı duyarsa olırınvacaktır. 
il u l mahvolmasllc netkelend\. Burada. bac:ka 1 u 0 yeyı e n ç ı.. .. 
tı~ n arı bizzat dinlcmedığim eıbi bu mani o1ınak. çok müteessir olacaktır u:ct onun ıçın - Hiç sizin gibi bir prensesin ta~ıdı-
lıın Yatı bana haber vermek lôtfünde bu- 2 - Danimarkayı ifgal ederek Kate - verlerde de e-pey Alman hırrb .gemisi de kendisinden -salkhyorum. ğı incller sahte olur mu? Harikul.Ade 
tı a__nıar da Berlin radyosunun neşretti- gat ve Skajerak boğatlarına hlkim ol - batınlmış veva tahrlb edllmf~tı Bu se - _ İsabet ediyorsun112 prenses! ~l ~yler ... Fa ~at bugünkü piyasa-
dı]:ozıeri tamam surette tP.krar1ıyama - mak. bf>ble müttef'klerln Narvik ~olay,annn Prenses Nebile. yahudiyi şöyle bir sı dn dıüşükçe. malum ya ... Hem beni 
?"ad r. Fakat anlaşıldığına gi:ire, Bcrlin 3 - Danimarka üzerinden Norveçl iş- asker etkarmalan '-e Norvf"ce ftll! vnrchm süzdükten sonra ~: düşi.indüf€n mühim bir nokta vn:r. 
~<:ısu Norveç harekatmı hizzat Al - gal etmPJt. etmeleri art:ık pek tBb!i bir yol almıştı. _ Mösyö Salamon; siz ara sıra oy - - Nedir o? 
tü nara ve A1cme Bay Hitlerin ve üçün- 4 - İsveçe aısker çıkararak Noneçe Almanların bu yeni vaziyet karc;ısında ınar rnısımz? _ Araml7..da~ lbu alış verişi koca -
~ ayhın büyük bir mU\raffakıyetf yürümek. urrıkJa ve kaçak gemilerle orveçin c~- _ Oyundan kastiniz? Mesela, tica - nızdan saklamak ... 
ltrı:tit.tefiklerin müth~ bir aczı sure - Ertesi sabah kalkınca biT Ef.in evvel "?buna yPni asker ve takvive .lnt'alan ret te bir oywıdur. İnsan hayatında - Canım. ben bunları size rehin bı
b~ göstermekte ve bu hususta yabnncı Alman'arın yapmaları 1J1uht~mel hare - ao;dc>rmı>~<' <'alı~eaklan ve l>u ıc;de 01 - hergi.in b~:;.ka başka oyunlar oynar. rakıyorurn. Bir i!ki ny işi idare ede • 
~ tııı lnÜşahid olarak kull:m'naktn pro- ket olarak zi..lcrettiğim \ı:ııkAr.daki dört du~ca :rmıvaffa'k olacaklan •~iUrdır. O Hntta. şu şimdi bizim yaptığımız şey riz. Ben SİZ€ parail'LZI öder, incilerl.mi 
hıa~ıtıda faydalan ummaktadır. Bu, ta - maddeden ilk ücünün birer emri vaki ol- hal'1o netice. ağleb' ihtimal. A 1rrl'ln

1
ann de bir oyundur d'egı· ·ı mi prenses? .JI •ı e on b 1 1 rl 1 geri ,,,ı.nm. 

"' un ileceği b 'r şeydir. duklannı gördüm. N0r\'eç cenııbunda YN P!mle e vt' n - _ n- Sl·...,. ı..akaradan bahsedivo -~ak t be k o=ı. ...... 'Ui " - Size bir hizmette buiıumnak be -
}, ... 

1 
a nim ve diğer mıırarı"rlerin Almanlann 9 N'uan Norv""" ba!kınının giliz - Norveç kıt'alarına karsı tıı riba ,....,......, k .., arın · :ı .. ....... nim için bir .şereftir. Fa at ben size 

~rlerf . ın, işe gelen parça,annı alıp. dl· tasar. hazırlık, saklama ve nihayet tek - O"lo - Ber$!en hattınm hemen ~;mal1nde Yahudi yerind~m fırlad1: dört bin liradan fazla VC..!'emem •• 
)>atı nı bırakmak ve bitarafane neşr; - nik ve tabive bakımlannnan muvaffak!- müc;tahkı-m bir cephe te~kll etme'eri 1)- _ Allah saklasın prenses! Hayabm- S 

1 
. k 1,. b' 'f d ....,C!"h.. 

.ın...a Propaganda oyunlarına alet ctm~k • k 1 k ğıd 1 .. .. .....:r a amonun sesı ·a ı ır ı a e ~ 
il, "st yetli bir hareket oıauğunıt ~1phe yo tur. aca tır. da bir ovım kA ına e surmuş cıuam 'b' 'di p . ...n....ı\'n.ô A-ı h'-

•h-. ve ahH'ıkt bir hareket tnrzı değil- k d h' b l f fr . 1. · y<>r gı ı ı · re.nsesm ı ~ öıı u ~ Fransanın başve ili a ı un arı resm Narvikteki Alman mü ezPsme gp ın:f' değilim. . . • hfrzün çöktü. Hiç bir şey söylemeden 
~ lh kürsüden tasdtk '\'e ifade ,..tmi~. fakat Al- bunun da. bu takd:rcle. U('aklarl~ j:(erive _ Yazık. benı anlamanıza 1mkan d.:ı 1 w ldr ~l'bu k ,,,,:ı,, 

""'-• assa askeri harektıtı 1hti~ eden man Norv..,. ha~ketinln cevkiHoeyşt bir TI3klı'nden baska ('(ITC kl\lmRmt<= gibidir. _ _;ı_ •• 1 . ger: '11 ıgı a • ya Oıu.u· ""'llla ._.,. - ~ O\' e ıı::e... Dem~- "d' ? 
t- r1 tetkik ederek ga7.e+,..ye yazar - hata olduğunu da illve etml!ltir. Bay F.~<>r bu olama1.c:a 'M1 mntrne v'l !c·ypc:-e • _ Buna teessüf ederim prenses! Fa- - el\. gı ıyorsunuz . 

..... kend· d · a· d 'ğ" 'I::'., . t .. .. cft1 ı B ~ ıme aıma esa<: e ın ı ım ta - Revno tamamile haklı idi. Ptira ve~ud !njtiliz1ere tf~slim olaC'ak kat nicin sizi anlıya.rrny-aca.jnm? - :.ı::de · rnosyo v..ı atn<Jın! ana en 
'tııız görüş ve haklı tenkid prensıbinden BC'n de bu yolda yan yazd1m ve hemen demektir. - Siz bakaraınm 7..evkhıi bilmiyor - b~n lira l~~ı~U:'. Bundan daha aşaftı 
~ ~ağı mem,eketim ve cıkuyucula- hem n ayni şevi söy1edim. Şimdi de tek- Bunları tekrardan mak.!ndım. Alman ~nuz- Ben çdk oynadım \·e çok kay - blr pnra 1_:9.mı gormez. ~unl.arı..ırı kıy -
ti ta~fn fayda.lı bulurum. Bu s:beble han rar :diyorum: .Almanlarm. dımıp durur- d. h kl'-atte Almım hareketin! •ı...-.ım metl so'kaccı atsan nrk bın lıradır. 

•uta ki 1 1 d - d "' ra \O~nun a ,.. IU!:'~ • Bu ~, . - Ji!ıo S l ru Ve va o ursa o s•m ogrı;;y_n Oıç ken. şimali Avrupanın Danimsrka ve Nor mahkı'\m f'OPn bir vazımı kımd; )f>hlMİn- - Ben ivi ki ovnaınadlm. voksa... Suue-n soy •.ren ıprenses. a=: 
btı~nlışa yanlış demekten gen kala-ı veç gibi yüksek kültür ve ~~eniye~ sa- de g&tPrmek için yaptığı m11nPvrı", t~- - Evet?. w ~ n~ ~~le s_elamlıyar~ iknpzya ~~u 

"
1
_ _ • hibi iki müstaki1 memleketını işgal et • t kti "'lcT ksa ,__ ..11..-..J; ce kalb ektesin- Yurudu. Ehle tOkrnagı Urt.mak fuıere cı...,na ret eme r. - ıO ıı.öV·Ut"'Ulil • • • ..Jl-d l d' 

\te oı-d n - Leh harbinden evvE'l Lehistan meleri ve işgale kalkı~malanl"ı hiç bir H. E. F.'T'k11•t den ölürdüm. Ne\·se ... Ben oynama _ ıdı iki Salamon. au~IU an ~en 1
: 

)'aıd Usu hakkında, gene Son Postaya vakit tasvib etmedim. Bizzat Norveç ha· ·-················-· ...... - ••..•..• -·· ........... - chm amma ovnaYanlrorm vaziyetini - Bir daldka prensesun. Sıze altı 
lrttiaı1!11:1· kendi görüş ve t~tkik1erime rekatına gelince bunlann ıy1. tuarlan - NRfia v kA\~t' mUs' eşar1 bilirim. B~rada Nimetpalıısta her gece lt.n Ura Yersem işıniz göıi.llür mü? 
~~de nıd makaleler gerek memleketi - mıs. iyi hazırlanmış ve tatbik olunmut VP1'yi z:yaret etti sabahlara kadar ovnamır. Birçok zen • ~~h~e ka~n .. ıtef~ yahudiyi acı a-
~ bi bulunan _Leh mahfellerini_n .ve ge- olduklarını söy'edbn; f~kAt deniz aşın . • ginler mlirlm iki beş pat-asız knlır. bu - C1 suztl'Ü ve hır şey soyleme:ien ~ 
)!Un Z.Zat Lehistanın hoşuna gıdıyordu . bir hareketin kuvv~tli bır donanmaya itı- Şe4lrimizde bulunan Nafıa Vekaleti lir benden vardım i.c:terler. çıktı. 
"e ;.n ~ir delili, beni Lehistanda, Danzig tinad etmesi tazım geldiitıni ve böyle bir müsteşarı llüc:nü, dün vali ve belediye raya ~ · - . . . (Arkası t>41"') 
~ ı~ı~~~~rindeb~P~h~ed~ ~~d~~rUWKı~~dyMct~m~ ~-~1~~;e~~~~~~0;~~~1;~-~~~l=d=~=·=·===~~=~=~~=~-==--
t~ elzneleri olmuştu. Ancak harb seyahat [l) Son postanın ı Nlılan. i&rtl:ıli nüshası. tir. Vali ile Hüsnü şeıhrln imarına aı_d 
tı~ le§ebbüs olunan güne takaddüm et - nın 3 üncü 681Yra.sının 4 üncü .ntununa mll.. muhtelif jşler hakkında karşılıklı fikır 
rrıetden Lehistanı bir daha görmek kıs _ raca.at. teatisinde bulunmuşlardır. 

K-"'sı,.:ıa 

"\r 0Inı.adı. 
ftıa ~kta ki harb başladı ve Leh Başku -
~ı?ldanlığmın müthi§ sevkulceyşi hata
l\) bır~_ırini takib etti, o 7.amarı bu ha -
dllnan gunü gününe, içim yanarak. yaz -
bj \re bu harbdcn memleketim için ka
ita~abi1diği kadar faydaJı ncticE:ler çı -
1>.ı ağa çalıştım. Fakat esef ederim ki 
ille Çok kanlı muharebe haftalarında Leh· 
t~ re acıyarak \'e onları beyhude ikaz 
d n Yazdığım şeyler Lehlilerde ve be'ki 
l:h 
~d azı sathi okuyucularda ben..m Alman 
etn-~ taraftan olduğum fikrini hasıl ı 
1~ !itır. Ben ise yalnız ha kikatln ve mem 
)'a 1ltnin taraftarıyım. EğC'r o vakitki 
tı~ııı~runı , mahva doğru gıttiğini daha 
4b RUnden itibaren gördüğüm, zavallı 
du~'tdtısu için boş zafer teranelerile dol 
lt~d Y~ı~ yalnız Lclılileri değil, kendi 

lınizi de alda~ olurdum 

~ nenhı Leh - Alman harbi esnasında ne 
!lle.r· ~Uı 1 zemmettim ve ne de A1manlan 

orta eyledim. Yaptığım sadece hakikati 
dl'n Ya koymaktı. Nitekim çok gecikme • 
taıtd.·Lehliler de, Alem de anladı ki benim 
d.ı.ır. il", tahının ve hükümforım doğru -

h::•nlarla müttefi:kler arasmda henüz 
~1 

t harb mücadelesi baş1anıamıştlr. 
'1llQ Unla beraber FinlAndiya harbi esna
llah~ l'll.üttefiklerin Almanları şimal ce· 
•ı:ıtın nd~ vurmaları için büyük bir fır
bu kendml g8stcrdiğini ortaya atarak 
),.,_:mevzu Uzerinde hayli yazı yazdım. 

"t\at nı.u lioı-v ttefikler ne Petsamoya ve ne de 
ec sahfUerine asker t'lkarmadılar, 

Bir eroin satış merkezi bastlı Blmn meraklı geldi: 1 - Merak eLthn şunu da. sora.yun? Fırıncı 
_ şunu okul için yüzlerce eksik ekmeğin tartısını arttır .. 
Dedi. QaJJeiede pterdtği havndıs1 oku • mak mı kolaydır, yoksa blı' tek kiloluk tar .. 

d'Um~ tıyı, eksiltmek mi? 
cBon günlerde tmneılarm fazla miktarda - Onu bilmem. Hele yazıyı okuyup bitire.. 

noksan ekmek çıkardıklarını gören B~iktnş ylm. • 
emniyet tımir~l.• (İM~terller ekmeklerlnl bu terazide ı.art-

- Dur biraz. makta, nok..c;:ın olduğunu görünee '1a.-hal za... 

EKSİK EKMEKLER 

- Okuyordum canım. bıtayn haber vermekt.edlrler.11 
- Okursun ... Merak ettim de soraca~ım. - Bitti değil mi? 

Fınn.cıla.rın fa.zla mıktarda noksan ek:ı:•k - Evet blt.U. 
çık:aroıklarını Befiktn.ş emniyet fi.miri de gör - Öyleyse sorayım. bütün müşteriler aca, 
meml.ş olsaydı, bu 1ş böyle devam edip g :dc- ba aldıkları ekmekleri tartıyorlar mıdır? 
cek miydi? - Niçin t.artms.sınlar. 

_ Dur hele_ Ş;ı ya.7.mm arıknsını okuya - _ Ben o :un tartm:ı.m da.. 
~ ·erecıe 'kalm!§t.1m. Ha şu: - Neden tart.mıusın. tartmak senin lehi 

cBeşiktnş emniyet funırliğı bunun onun() ne bir hare1~et de~ll mi? 
ge~m1ek için hlr çare bulmuş ur » - Onı.o;ı oyle amma korkanın. 

- Dur, dur, dur.. ş mdl ben merak ed yorum, neden tor. 
- Gene kest.ın. yahu bırak da oknya)ım karsın? 
- Ya.hu bırak da bır sual sorayım. merak - Neden korkmnm ki.. Ek:mc.ğl t:ı.:rtnenk 

ettim. Ya Beşlkt~ emn.tyet luntrı bır ç:ı:-e olsam :fırıncı bana dlk dık ba:kma mı? 
dOşO.nm('IlllŞ olsaymış, fırıncılar ekmekler\ - Baksın ne çıkar_ 

- - z ki etıdi<: ynpmnkta devam edec.ekler mıymış? . ırb"nn Şcbekımin .1R~1an eşki ya Kemal ve motorcu ·• !'!un& k dal' - Bu ıkadarla kalsa bir şey değıl w.e-

zabıta du
··n arom· ... t,., d"'posu hal' l mukabilinde eroin istemi~ir. Bu me - -. Bilmem. hele şn yazıyı so ne kadar sanki t.nrtıp alıyordun de~ll mi? 

"' - ""' " me 1 • • oku~ayım Tart.mn.s::ı.n nlrnıyncak ha"D tn.rzındu b1r e!Sz 
aetiri'en bir evi ba.mııştır. murdan şüphelen1hıyen lrnçakçılar eroın u.....ıırt ... emniyet funiri yalnız ~endi , 
"' . 1 k dl,. 1 d ti k - ~· ... - soylemez m.? 

Emniyet mUdürlüğü son filnlerde be- verır er en ,..er memur.ar R ye şere mıntakaslle al.Aka.dardır. Ya diğer mıntaka - Belki soy er 
yaz zehir kaçakçı1anndan motörcü Ze- eve girmişler ve araştırma yapmıslardır. le.r ne ol cnk? · · cıe b ı ı 

iki b k Neticede evin muhtelif verlerlnde mü- _ Bira; rahat bırak da okuyayım. Ncrcdo - 4te o fena Y.~-. Ben oevn. ver r, m. 
ki ve eşklya Kemal adtndftki sa ı a - hiın miktarda eroin bulunmuş ve müsa _ o dahn fen:ısıııı ro~ler Ben ekslk ck;.ı.eği 
lının harekAtından ~ph~lenm~ ve bun- dere edilmiştir. KaçakÇ'llar aı;Uye beşinci kaldığunı da un_:ıttureyorsun. Bulunan çare zabıtaya haber vermeden knvga ett1l;im ıcın 
ları tarassud altında bulundurmağa baş ril ,_1 d' ııeym ben de öğreneyim. be 1 b t a -verirler 
lam.ıştır. ceza mahkemesine ve ecel\ Pr ır. cDünd~n itibaren her fırının tezgahı ba - n za ı ay . · • ............ B ..... A ..... Y ..... A ..... N ...... L····A······R·······-· .. ·· şuın b.r de terıı.zt konulmWjtur.ıı - Artık i.şı şnka.ya bogdun. . b ı 

Nihayet bunların Sultanahmedde Ca- _ Me.--ak ettim cnln:ra ~iktnşta de~ _ sen ne soylersen soyle ben Istan u un 
mi sokaAmd.a kiraladıktan bir evi satıs • l ~alnız ıtıır semt..nde bir kaç fırıncı. temzl ~ 
merkezi haline getirdikleri anlaŞ'llmış ve Beyoğlu Galata-saray )isesi 'karşısında m1? k nulmakla eksik ekmek mı>selcslnln clddl bir 
buraya btr baskın yapılm.uı kararlaştı - No. 178 meşhur DA'\T.İD mağazası, bu = ~~~=~rln <keseleri kese, par...ıarı .surette hnlledılmiş olacağına 1naıunıyorum... 
n~ı:r~tini de~en hir memur ev _ mevsimin .ened5?n model tayyorlerle rob- para da diğer yerlerdek'ilcrln değıl mı? rJ unut j/. uf.U#j 
velki srece bu eve aönderllm1ş ve para ]arını teşhır ıyor. - Daha yazıyı tamı:ı.mlle okumadım. Dur. 



6 Sayfa 

eml Da 
do cı ı 

ıs ah ediliyor 
~e lediye tarafından getirtilen nümune tezgahları 
halk arasında alaka uyıındırdı ve yeni t~zgahların 

arttırılması için teşebbüslere girişildi 

Namune teıgdhlarmdan biri faaliyet halinde 
Bitlis (Hususi) - Belediyemizin İktı- ı Dokuma ter.gAhları bir i§Çi tarafından 

sad VekAleti .nezdindeki te~ebbilsleri so- mükenunelen idare olunmakta ve bilhas
nunda iptidai bir vaziyette devam eden 

1 

sa tekniJc kolaylıkları ihtiva etmektedir. 
Ciokumacılık işleri verim~! ve fenni blr Bu sayede halk bu tezglhları ~di -
fekle sokulmuş bulunmaktadır. 1 den kullarunnsını ve idare etmesini ôğ -

Bu :rnaksaclla şehrimize yedi nümune renmiş bulunmaktadır. 
tezgahı ve bu tezgahların montaj ve iş • Bu işle uğraşanlar Bitlisin belli başlı 
letilmesi i~n de bir teknisyen gönderil- bir sanayi şubesi olan dokumacılığa karşı 
miştir. İktısad Vekllletinln g&rterdiği bu yerln-

Tezgahlar be1ediyeye aid iki dUkkAna de alAkadan dolayı minnet ve f{lkran 
kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Halk duymakta<iırlar. 
Ye ıbu ifle meşgul olan san'atkarlar bu 
yeni usul tezgtıhlan merak ve alaka ile 
gelip .görmektedirler. Dokunan yünlil 
atkı, mevsimlik kumaş ve peçete gibi 
mamulAt güzelliği ve metaneti itıbnrlle 
takdirle karşılanmaktadır. 

Manisada ağaç bayramı 
Manisa (Hususi) - Ağa~ buyramı bü

yük bir törenle Jmtlulanm1~t1.r. Meruı -

me vali, mektubcu ve kalabahk bir halk 

Celoolunan bu yedi tezgnhın arttın!- kütlesi iştirak ~tmiıştir. İ:stiklAI martını 
anası için belediye yeniden İktısad Ve - miltea1db her vatandaı t~ğs blrn !i
ldıett nezdinde t*'bbüslere girişmiştir. dan ~tir. 

C Sivas muallimleri Halaydan döndüler , ______ _ 

SON POSTA 

Bergamada Atatur!< 
günü buyuk merasimle 

kutlulandı 
Bergama (Hususi) - 13 Nisan Atatürk 

günii kazamızda her yıl olduğu gibi bu 
sene da büyük merasimle kutlulanmış -
tır. Merasime askerl bando b~ta olmak 
üzere bütün kıt'alar, mektebliler ve halk 
iştirak etmiştir. 

Tören Atatürkün Bergamaya ilk ayak 
bastıklan yer olan Spor alanında yapıl -
mıştır. 

Ebedi Şefin burada üıerine çıkıp as -
kert ikıt'nlara vazife verdiği tariht büyük 
taş töreni mıUteakib bir arabaya konula
rak Halkevi bahçesine getirilmiş ve bu -
rada hazırlanan mevkii mahsusuna rek -
zedilmiştir. 

Müteakiben kaymakam bu mevzu etra
fın<ia bir nutuk söyliyerek hazır bulunan
lan ihtiram resmi için tazime davet et -
m.lştfr. 

Bundan sonra Halkevi başkanı avukat 
Hal(lk, Halkevi bahçesine alınan bu tari
ht tBJ hakkında heyeeanlı bir konuşma 
yaparak .bunun tariht kıymet ve ehem -
miyetini tebarüz ettirmiştir. Törende ha
zır bulunan k~'aların geçid re1'minden 
sonra merasime nihayet verilmi~tir. 

Kaşta bir köylü bir 
kadına tecavüz etti 

Kaş (Hususi) - Kazamızın Hacıoğlan 

köy(l civarında ehemmiyetli bir tecn\·üz 
had;s~i vukubulmuştur. 

Bir .gün sabahtan davarlarını ve sığır
larını alıp dağlara otlatmağa götüren 
Hanife adında namwlu bir köylü ka
dın, ıssız dağlarda işini görüp sürüsünü 
köye indirirken ani bir tehdiçl1e karşıl~ş
mış ve Küsnük mevkiinde önüne tanıdı
ğı köylülerden Ramazan çıkmıştır. 

Gözlerini kan bürümüş olan Ramazan, 
mevkiin ıssızlığından ve karanlığından 
istifadeyi düşünmüş ve kadına tecavüz 
etmiştir. 

Ramazan Hanifeyi bıçak'amak istemiş 
ise de bıçak kadının gömleğini yırtarak 
ge-çmiştir. 

Bu sırada oralardan geçen Durkadın 

adında bir çoban hMiseye yetişmiştir. 

Mütecaviz Ramazan tehdid altında Hani· 
fe ile beraber kaçmıştır. 

HAd!.c;e adliyeye intikal etmiştir. 

KubilAy ihtifaline bir heyet 
gönderi'di 

Bergama (Hususi) - Her sene Mene
mende yapılan KubilAy ihtifaline bu yıl 
da kazamızdan bii)'iik bir halk klltlesi iş
tirak etmiştir. 

Ayrıca bir heyet de bu ihtilalde bu -
lunmak üzere Menemene hareket eyle -
mi~ bulunmaktadır. 

cSon Posta• nın tarihi tefrikası: 33 

IA 
Yuzan: Hasan Adnan GJı 

Muteber bir misafir 
Ye§il gözler çapkınlaştı. Onun istikbali ve dolayısile qk1Jıt1Il1' 
- Ve saadetimizin başlangıcı. saadete ermesi yüzde yüz bu adail111'" 
- Gidiyorum Zelihah! Allaha ısmarla- !indeydi. et 

dık. Misafirin, yavaş yavaş anlattıat ıeY1 
- Yarını .sabırsızlıkla bekliyorum Te- birden kızın alakasını çektL _ .. , 

kin. 1 Siyasi ahvalden bahseden kumandlll"' 
Güçlükle ayrıldılar. - Vaziyet günden güne fen~; 
Delikanlı atına b~ndikten sonra, aenç ta -diyordu Tatarların tuğyanı teh1ilt 

kız düşünceli ve mahzun bir halde a - ı bir şekil a!dı. Doğrusu ben Mım ve sır 
ğaçlann arasında kayboldu. O zaman ku· riyenin istikbalini pek karanlık bulu)'~ 
fübcnin damı gene çıtırdadı. Ve may - ı rum. Bilirsiniz ki Tatarlar sedlerinl '11 
mun gibi bir adam damın üzerine uzanan 1 kan sellere benzerler. Bir kere bir Jlle!O' 
dallardan kayarak yere at!adı. j leketin hududunda €Öründüler mi ırntt 

Tekin ve arkadaşının yolda kaqılq - nı yok oldukları yerde durduruımaz 11 

tıkları ihtiyar fellfilıtı bu. önlerine gelen araziyi basıp geçerle!· 
..- Harzem ve Kıpçak diyarını tarilın"° 

Zeliha köşke döndüğü zaman avluyu eden mesaibin yarın Suriye ve Mı.sır i · 
kalabalık hu.!muştu. Kendi Ufaklarından ı çin de gayri kabili ictinab bir ~· 
başka iki .~·~.ban~~ köle ve üç at va:dı. Ha- şekli almıyacağmı kim iddia edebllit1~ nımını gorur gormez sırıtan ihtıyar ve Sonra Suriye ile aynlmamız da blıiJJl 
zenci enüğe sordu; çin kolay kolay kapanılmaz btr rahJl' 

- Bir misafir mi geldi Mesrur? oldu. Etrafımızda Eyyubllerin ıntntıııtıl· 
- Evet ya seyyide. Yukarıda bir emlr nı güden bir çok ihtiraslar var. Gerk bA' 

var. kimi Fatihüddin, Habibe Sultanı Saidı 
- Kim .bu emir? • Hama Sultanı Mansur ilk fırsatta geJl' 
- Seyfettin Kotuz. düşmanlarımızla birleşerek akrabaları • 
- Kotuz ha! Ne zaman geldi? nın kanını ve gene Mısır tahtım taleb,. 
- Henüz ş:mdi yukarı çıktılar. decekler. Öte tarafta Melik Nıwr baŞle• 
Merak ve sevinç içinde merdivenleri bir fırsat kolluyor. Bu tehlikeler bU!Jll f· 

tırmandı. Seyfettin Kotuz Tekinin istik- I çin haç!ı sav~larından daha büyük 'il 
balini elinde tutan şu meşhur kuman.dan- daha süreklidir. Siz ki kıymetli ve ıecrn· 
dı. Bu vakitsiz ziyaret sadece bir tesa - ı beli bir Emirsiniz rica ederim haldkail 
düften mi ibaretti, yoksa başka mühim söyleyin. Müşahedelerimde bir hata .;at 
bir amil mi vardı?.. mı? 

Emir Aınettin seneierce evvel eski Mı- Kemali sükunetle muhatabını dinle • 
sır sultanı Melik Salihin zamanında. mü- yen Alaeddin, tırnaklarile pos bıyıkla • 
him vaz.ifelerde bulunarak nüfuz va ıöh- rmı taradı: 
ret sahibi olmuş değerli bir kumandan- _Söyledikleriniz ayni hakikattir. ıt•· 
dı. Onun ölümünden sonra bir müddet 1 tanseven insanlar bu tehlikeleri a&-ıne~· 
oğlunun idaresinde ça1ışmış, fakat Ey • ten elem duyarlar. 

yubi hanedanına nihaıyct veren ihtiW Seyfettin Kotuz düşüncesini kabul et· 
ve inkılD.blar ~nasınd~ orduda~ aynla • tirm· bir insan scvinci!e ellerinJ ıaklat-
rak Kahire aivanndaki "Ju zengın mali - t ~ 
ktmesine çekilmişti. Olduk~a ihtiyarlıyan ı. - İşte bu elemdir ki beni ılzlnle g6 • 
ve çöken kumandan hemen yed1 seneden- rüşmeğe ve icabında yardımınızı iste • 
beri bütün siyasi faaliyetlerden uzak. ğ k tt• H · d bu kadar tehlikB" ,.,::. ;ıoınıwı me e sev e ı. anc e ,, 
münzevi bir hayat yaşıyordu. \.nlr~ ı.w 1 bi 'k" k bir de memlekeün dabiJ.J 

k d . . .b. b' k kll er rı ır en insanlar da en ısı gı ı ır aç eme ve ah 
1
. . "t 1 d ıı·ın. .. . va mı mu a ea e e 

ihtiyar kolemenden ıbarettl. Buna ral - . .. .... k k ..Jı h ll naıat· 
men o devrin nice meşhur kodamanlannı Bırden sorunu esere ıwP 8 

kirleten ihtiras ve nifak salgınından uzak lar!a etrafına baktı: ~Hleddln: 
kalması. halk arasındaki değer ve kıy • - Merak etmeyınız -dedi-~ 
metini arttırmış, her temiz kalan i.,fm gf- hizi dinlemesi ihtimali yoktur. DevaJll 
bi onun da hürmetle anıbnasına vesile ol- diniz. 
muştu. - Size her şeyi açık anlatmak i!tfY~ 

Genç kız koşa koşa yukarı çıktığı za. rum ya Emir! Ülkem.izin dahlll vaıiY~ 
man büyük sofadan bab:ısı ile misaftrin de vatanseverleri huzur içinde yqatnc 1C 
sesleri geliyordu. Bir kulak kabarttı. Tet- bir hal değildir. B~ımızda çok genç. ço t 
rifata aid bol iltifatlı sözlerdi bunlar. Fa- tecrübesiz bir hükümdar var. GençUğill 
kat birkaç dakika sonra konuşmalar bir- bir kusur olarak almıyorum ya Emtr, ~il 
den hafifledi ve Zelihanın duynmıyacağı rettin Ali biliyorsunuz ki en sevgili bl.f 
bir şekil aldı. Genç kız hemen kitab oda- müneccimin oğlu idi ve ben onu talı~ 

UrgUpl9 şiddetli fırl:na sına geçti. Bu odanın m ;safirin bulundu- geçirmek isteyenlerin ilk safında d&JllŞ 
Ürgüp (Hususi) - 1-4/4/940 gecesi sallt ğu salona açılan kapısında yalnız bir per- tilm. (Arkalı "41) 

12 de başlıyan şiddetli şimal rüzgarlan de vardı. Perde ile duvar ara..ındaki kll
Sıvas, (Hususi) - Şehrimız ilk okul- müddet içer.isinde yaptıkları bu atifa- hemen 24 saat kadar geceli gündilzlü de- çük bir deliğe gözünü uydurdu. 

ıannın sömestr tatilinden istifade et- deli geziden 90k memnun kalmı~lar. Ha- vam etmiş. fırtınanın ff.ddetinden kaza İşte Seyfettin Kotuz tam karşısında. 
rnek üzere muallimlerimizden 20 kişUik 1 tayın tariht ve güzel kötelerinde ilmi 1 halkı bağ ve bahçelerine gidemediği gibi pencerenin önünde oturuyordu. Uzun boy 
bir kafile ilk tedri~.at mü felttş.lcrinin ri- ve tarihi tetkiklerde blllunm~lar ve evlerinden çarşıya dahi inememişlerdir. lu. zayıf, hafif kumral sakallı bir adamdı 
yaseti altında Hataya gitnılşlerdi. Mual- şehrimize zengin intıbalarla avdet et- Bu fırtınadan mezruat fazlıı. znrar gör- bu. 

iTiZAR 

lJmlerim.iz Hatay ve çevresinde kısa bir 1 miş!erdlr. 1 mü~tür. Genç kızın aklına tekrar Tekin geldi. _,, 
1 

Son Postomn tefrikası: 42 sa yerleşirim ..ıded'i- Yataklı vagonda göz yaşlarile perdel~n ~n bakıf- - Hayı.r hiç bir şey istemedi. yal ' 

.Aşka inanmıyan adam> isbnlt :ronıa
nımız bugün konamamıştır. Yarın 

neşrine devam edilecektir. 

daima yer bulunur. lan arasından hareket mernunınun Y•- ruz sizi SO~· .. . bit 
- Orası öyle amma ... ıben de yerini da işaretini. karanlığa dalan lokomo - Doktor Niha.d'ıın gozlennde tatlı 

görmek isterdim. tifin kıırımzı ve mahzun :ışığ:ıru, ve ku- parlaklık hasıl oldu~ 
Server itiraz etti: lakla.nnd'a çıınlıyan ~ bir ddd.Ok - Yalnız o kadar rru? 
- Bu kalabalıkta sizin rahatsız ol - sesinden sonra Serverin hüzün dolu - Ya:lnız bu kadar. 

~ ı maruzı istemem. Nasr! seyahat ettiği - gözlerini ·bir vagonıun penceresinden ~yaGclarırun ucuna basarak ~ 
mi smısile yazarım. kendisini selamlarken gördü. önunden uuıklaştr. .. .. " 

- Ooo doktorcuğum! Siz bana onla- hamal arabalarının ve birbirlerlle he- - Amma hiçbirini ihmal etme - Doktor bü3dilen. duda.'lda:nnın ara • Kendi kaıp1smm onunde. ~ 
n okumaktan bıkmıyacağımzı daha 1 yecanlı, teiaşlı konuşup ağlaşan insan- mek şartile?I Sonra 911Ila gücenirim!. sından biT nefes gibi fısıldadı: hademeye verdikten 50n:.8 ıçerl gn-
&V\'<'lden vftdediniz yoksa... ı ların ortasında akşam gökünden inen Gene tekrarlıyacağım: Bir daha ümid- _ Hicran .. Hicran!.. I~C< zaten :ı~'.k~lmıştı. Mu.9terlh ~~ 

Bu esnada bir kampanaJ duyuldu, et- esmer \'e loş havaya bürünen yüzleri - sizlik yok ha!. Dokrtor Nihad hastanenin önlinde o- lumsiyen . ~ızıle :nasa~ (JU111' 
rafta ternşh ve hareketli sesler oldu. nt biraz da pardesülerinin yakası için- - Öyle büyük. cana kıyan hAdise - tomobilden inıd:i. Acele acele merdiven- Masant üstunde ·~ı;rk~ mekUJbltırf 
Doktor Nihad kolundaki saate bakarak de gizliyerek dolaşan doktor Nihadla ler bir defa olur doktor! lerl Çliktl!k13ın sonra doğru Hicranxı ,0 • ~rdm ~k~leye ıh~ d bf:r tan~ 
titrek bir sesle mınldandı: Server ikinci kampanayı duydu.klan za- -Bunuı bütün merdlikle ve cesa - d .. riid.. K ön.fuıd hen{l~ göz ge~n~ken içlenn en okUJJI' -

- Galiba birinci kampana!. man hafüce titriyerek sustular. retle söylediğine inanıyorum. Eğer in- ~~sınad ~ı- uh. ~~:~~c 
11

.. : ........ 
1

• ehemmıyetlı bir <i':kkatle açıp 
. . vua an ÇLJ\dn ~ı.a.~ı ı ,. .rwu.9 ........ - ğa başladr Server birdenbire kızardtldan sonra Etraftaki tel§.ş ziyadelenmişti. Dok- sanlar her !k.aybettlklenmn arlmsın - n durup sordu: . · . \>dil> 

hemen sarardı ve bu şidldetli heyecanı tor Nihad, lokomotifinden çıkan hafif d'am. kendileri de kaybolsalardl dünya şamK H sfu 
1

? Bu Sır~tten .~:len ~ır mektu 
gi 'emek ister gibi yerinden kalktı. duman önündeki karanlığa kan.şan yol )"ilzüntle insan kalmamı... - a mı.ız nası.: Kard~ azızun Nıhad': • 
Doktor dn onu taklid etti. Genç adam cu trenini göstererek: Son kampana D.m.tlakl.annda uğuldar- - Çok iyi.. bugun talrltık tam üç Telgrafım aldığım zaman ~51 masanın yamnda durr.uı valizini eline - Artık vagona girip yerleşelim 'lren Server doktor Nihad'ın boynuna a- kilo almış. , şa döndüm ... Demek meselenin ~l· 
almadan evvel yüzünü saklamak ister -dedi- tıld:ı. bW'birlerinc cantlaaı ve içten ge - Ddktor mes'ud mes ud g(lldU. bu imiş öyle mi?! Eğer bu haberi rr 
gibi pard~nün yakasını kaldırdı. Doktor 'bu cümleyi sanki beraber len blı- dostlıtıikla sru-ıldJktan sonra genç - Milık~el!. llir haftada çok mü- narı ola~ıe almış ~~saydım belki çok /J' 
Bir saniye bırbirine baktıktan sonra gidiyorl&trmış gibi söylern~ti. yolcu ddktor Nihadm kollarından ku.ır- kemmel bır 'kazanç .. yemek yedi mi? Um btr ıL'Jtıroba düşecektim. Fak9l .-f1' 
yürüdüler. Server elindeki hafif w küçük vali- tular'ak önündeki vagonun merdiven - - Yedi efendim. Şimdi de Uyuş'OI'· lah garlblcrc acıyor. Ben bu hsbeief 

Şimdi sı:a sıra harekete hazırlan - zi göstererek: lenine atladı. Doktor sesini Y'l;vaşlata.nık: acısile perişan b~ halde iken koj 
rnı.ş trenlenn arasında. yük taşıyan - Ben o kadar hafi.tim ki nereye ol- Peronda yainw kalan doktor Nihad - Bir şey istedi mi,? Margaret içeri gırd1. (Arkaıı "°' 

&icran 
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ls • 

B -

~ SON P-OSrA 

~~!=!~=!:=J-========-=-====p~=======Ô~====:==Ka=::=:~=~;O==O~~~:=:;;,de==0~=d:=J:=ay=dü==;n ;==pr=o~=r~=t~=1:~=,:=~=~~=~m=ı===;=Ş=ı=F=A==== 
Fen rbahçe A karada daha iltihak etti 12.30: J>rogra~~L~e2~!'~i!:et saat ayarı, BULMUŞ 

(B t b 1 · · fada) 12.35: Afans ve Meteoroloji haberleri. 1250: 

G 
aş ara ıncı uy - · . c • ı d • Merasimde İstanbul Komutanı Tümıene • Miizlık. Ça'lanlar. 'Ruşen Kam, Vecıhe, M:v- v 

ençlerbı·rıı•gv ı·ne yenı 1 ral İshs.k Avni, okul komut&nı kurmay albay !~::ı~~ ~~ ~lf o~ii:ş~ve~~ AG RI 
Sırrı Şener, okul atibayları, kumandanları. şarlu: <Karn.nlıık ufkunda.) 2. - isak Va • 

(' mız bulunuyorlardı. - s \l"'lf ecl.ek süb Janmızın abideye raıı - Hu.seyn1 farkı; (Baygın .suların.) - -a"- . M h L - •• •• 2 o d. f t b lda Merasime .. ~ . ay Reftk Fersan - Hüseyni ~arlkı: <Sabah gu - Ray J . O. G. l'azıyor: l , \.ClS&ray JSe U anzgucunU · yen 1, 5 an U kQ'Ydukla.rı buyük bır çıelenkten sonr:& baş • neş d,..._~ken.) 
4 

_ Halk tÜ!'küsü: dk.1 lte.T. 
eşıkt v Al d 4 '9 "'l"'b tt" lanmış ve okul ta.lelbelerln1n hep :bir ağız - "b""' " Ek~ıınyn okuyoruz. Tedav1 gören Ulol•r aş Altayı 5-fl, efa tınor uyu •J mag u e 1 dan sôylediklerı İEtikHil marşını müteakıb ıı:ı~ bir !koltuğa sığar mı?) 5 - ~alk türku_ n.rmış fakat, ALLCOCK yalasından ba'L 

bayra.ğımız şeref dlreğine Qetilmiştir. su. (Ah Fladlmem.) 2 - Okuyan. Muzat.fe: aediılnce kat'iyen mübalO.ğa de~Udtr. Blr 
Baıyr.ak menıslıninı mütenkıb ordumuza 'Ye- ~r. 1 - ZekM Dede - Ferahna.k beste . .zat a~ıı:n tatbik ettiği b~r AI,LCOCK yakı.. 

nı ntlha:k eden siibaylarımız namına tayya_ (Söy,letrne beni.) 2 - SndeWn Kaynak - E- sı, bir gece zarfında tesirini göstererek Ti 
re yedek sübayı Yılmaz Dillı çok heyecanlı vlç '9Jlkı:_ (Doğuyor ömr.fim~.) ~ - Yesari A. de7l1mı. mcaklık tevlld ederek ağnynn ~ 
bir nutuk söylemiştir. Genç sübnyımız sık snn - 'Evıç ŞQrk.ı: (Beni?1 ö~z benliğime.) hallı ttskl:ı etmiştir. 
sık rukışlann.n nutJrundo., bugün orduya iltL 4 - ......... - Eviç taıitı. (Gözlerim !'o..n ağ_ 

ALLCOCK, romatizma, Ium• 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile şifayab olmuşlardır. . .. 

hak etmekle .büyük bir sevinç duyan ve n.. h~.) 5 - Şakir ~a - Fern1?nl\.k yurukF se
tıı.n müdafaası ~nda kanlarını seve seve mu. <Bir dllbere.) 6 - Fahrı. Ko?uz. • e • 
akıtacak olan arkadn.şlo.rının temiz Ye va - rnhntı.k saz ,semaısı. 13.30 - 14. Muzlk. Sine
tan?ervero.ne hlslerlne tercumıı.n olmuş, .ken IINI. sesı <Pl.) 18: Proğram, ve mcı:ıeket sa. 
dllertnl yetlştiran kıymetli kumandanları _ at ayarı, 18.05: Müzik· . Sentonik muzik (Pl.) Al.LCOCK yıı.kılarının tevlld ettiği sıhht 
na teşekkür ve yük:aek askerler yetiştiren o. 18.40: Kon~ıı. <Çift91nln saati.) 18.55: Ser sıcakıık. OTO!\IATİK BiR l\IASAJ lb! he -

kul 1 lema.nl ni ,__,b ım· an best saat. rn.ıo: l.~emleke.t saat aynn, ajans me.-: ağ:-ıynn yerin etrafını kaplar. ALL. un yen e arının ay .-..u Ye • .. • ... d ı 
ile Ata.türkün, ismet İnönünün Ye Fem Çak le Meteoroln)t haberlerl. 19.3~. Muzlk. Şar. COf'K yakılanndakl ... nnızı a re ve kar. 

ğın ~ıollannda )'ttrü eceğinl ifade etmiş. kı. Divan, ve semailerden murekkeb proğ - tal res1:nli markasına dikkat ediniz. Ecza_ 
~a Y ro.m. Amcara Radyosu k'llme ses ve ssz hey. ne.?ı de 27 buçuk kuruştur. 
t ~ırtılru müteaklb abide defteri iınv. edil _ eıti. idare edmı: MM'ud Oemll. 20.15: Konuş_ 

. ·, ma (Çocuk Eım-ge.ıne Kurumu tarafındnn.l ==================== mi§tir. Ista.nbul kımıa.ndo.nı General 18.ıak JO.IO: Müzik: P'a8ıl heyeti. 21.15: Müzik: J<:ü_ • 
Avni lala ve veclıE mukabeleeinde cBUl11n {)it 0 keıst (Şet· N ib ~kın} 1 _ Zl h oroloJl haberleri. 19 SO. Konuşma \D.ş poli_ 
asil ve merd ulusumusun kalu11.man ot'du - ~ r ra .ndec pot 

1
· 

2 
J .. e

5
t.- tıka hA.dlseleri.) 19.45: Müzik: Çalar.ar: Hak 

.. nll': Eşkfyn opereti en pur · - · De ~c:,,.rlf ı· li H O" · R dl 

Türk ~nc1n1n yedek 3t)bQ.y olarak katılış raUBS. . ~ m C;temı a ) · 
4 

_ W~ Tokay; Basri Ufier. ı - OkU}'an: S. di HOŞ-
&unun ıöbayla.rı azuı.na 3:ıOO munev~· . ~ tBd atk (V 1') 3 _ P lkı ıınınn, ~ ç • astın ur, am 

111,_ Dünkü Beriktaş _ AltaJI maçından heyecaftlı l>tr safha törenini, Büyük Şenerinıizin hU'Z\ll'Unda ve :a. X:::~·: ac-ntlk uvert~~5 _ J. Stra- ses. 1 - Peşrev. 2 .:-~~acı Arif Bey - Karcı. 
~ kı..rn d~ .ma.çln için tstan. hüeumu Mebmed .Ali stil!el çıklfl'arla önlü- onlara sonsuz .sanı ve 4>8.flılıklarımızı teyid . Otnei İJtbeb J2 Ui· M 1 k t t ğar şarkı: (Aşkı punıw.n edemem.) 3 - Sel. 

~ 't lt~n lzmı :an dünn Ut maçlan. ~- Mı tınnü d.ak'Aıld& bir Beı}1k\QIJ hücu - ederek 7&l)makla ~ saadet -.e 1fttharlar \.181, Al Mbe:r~~- zı · :t ;,: e e ~ah !Pınar - Karelğar şarkı: <Yıllarca scvtstik.) 
t.·'lt.,ıın r t .. •1a a munda tq> :lmmru m.~tUn toluna çarptı duydunı. deımj,şür. ~ 06 ' nuı; • .am - a 4 - Hüseyin Fahri • Tahir şarkı: lUzaktan 
~ .stadında Vela ve 'Be.,lk - Y P- • ,.. . d edek '"~"'..ı... WW, KamblJ"O • :Nukut BOI'SIUlı tFıat.) 22.35: 0 kt gitti) 5 Dede Gülizar şa ·kı. CBi 

ğından penaııtı 'erildi. Hakkı ~u kaleye so. ... .. eruun en aonra Y ... .......,.-rımız Mfidk· CazbAnd CPl) 23.25 2S 30· Yarmki a ı . - - ' . • 
V taraik 4 11noü S'Ol1i de atmış oldu. Son dak.i. mektebe &'"fdet etını,.ıeırdıir. · ~ ka n · • · · vefa lblr ceşm1 bklad.) 2 - Okuyan· Radife 

ı.rı efa 4 - Altınordu 3 kalarda top hep f:ımır kalesi 6niindc oyna - Öğleden 60nra saat 2 dı! cıKukla diploma P!'Olnm, ap lf. Erten. 1 - Sel. Pınar • Bayatı ~rkı: <Kal-
:ıe ınaç Altınorou ile Vefa arasında nıyor ve İbrahim f dalir :ınikta.haleler ya.p- teVZii mera&ml ya.pılarak, IJOO yedek ett _ * blım yine üzgün.) 2 - Se1. Pınar _ Bayatı 

Verıı daha Uk dakikada yerden ve ma'ğa mecbur k:ı.lıyor. eerefln 90k sıkı blr rojbn• cUplomallıZll 'Wll"ilnli4tlr. Merubn. ÇARŞAMBA M/C/l940 şar.kı: (Aııt.lk yetişir.) 3 - ........ _ Uşça.k 
~e Pa&la.rla Alt.mordu müdıı.Cnnsmda şiltünü direkler Qevtrdl. Oyunun blıtmeı;ine de İ.sta.nbul Vali ff Beledişe Rebi Dl'. Lut.fi 11·~: Pwacam, -ve me~cket saat .ayarı: Kcsl:k Kerem: (Sa.kıya canundn nedir.) 4 -
Y ti te.::.ıs etti. Fakat uç mühim fırsat 1 dakika kala ika.le öntınde topu ya.kalıyanjKırdar, İstanbul Parti bajkanı Terlik P'ik- 11·111 · Ajans n Metcorolojı haberleri. 12.5C. İsak varan - Evlç şarkı: CSon a~rılığın.} 

· Muh ~ m etil vuruş yapa - Bedii rn'hat rahat 5 nci golü de yaptı ve maç ret Silay, kuma.ndımlar vesalr daveuı zevnt MO!ıtıt: :Muhtelif '8likı}ar (~J.) lS.30 - 14: 20.15: Konu.şma (Çocuk Esirgeme Kurunu 
Cın tı'ade edemedi. Altınordu !ise Beşiktnşın 5.0 gamıtyetlle itti. hazır bulunmuşlardır. Blr hltalbe 1rnd eden ~. KüQUk. ON:e:stırn (Şef. Necib Afkın.) Jtarafın~n.) 20.30: Temsil. 21.30: M rık:_ Ri-

u un oynuyordu. l\J. T. ö. okul möd!lrü ku~ albay Sırrı Şener, or. 1 - Schuberl. Aa~eri mn.rş. 2 - M.ax Sc - yasetic.ümhur Bandosu (Şef: İhsan Kun • 
o 1 ce Vef n l birbiri ardına hücum G l 2 M h fı ·~cü O duya yem lltih&k eden genç yedek aübay • .bOOherr: Alp «öylülerlnın dans havnar.ı. 1 çer.) ı - Auguste Bosc: Mnrş. 2 - Chnm _ 
?ten Allınordulu Sald1n şahsi o - -ılasaray - u a ıgc lıı.rımızı scltı.mlaml§ ,.,. okulun tlmdlye ır.:adar 8 - Josef ü.nner: Balo dansları. 18: ~r~ğ- be: EndUlus (Vals.) 3 - Franz Schubcrt: 
'.l ı hucumlar Vc~yı rn~kill va - Ankara 20 <Hususi) - Milli küme dep • ordwnuzıı 14,000 ıkü.sur sübay yetl§tlrdlğlnJ ıram. Te memleket saat _ayarı. 18.05: Muzık: Bitmemiş senfoni (Kısım 1 ve 2.) 4 - R. 

akat b z sonra, 30 uncu da- l:lsman maçları için buraya g€len Galata - ve bunların arasına yeniden 2200 gencin ıı_ Fam heyeti. 18.60: lfüzik: Okuy:ın - Mııh - Wagne.r: Loheng:rin opemsınm ko:o müzı. 
b r rr kikten ilk go1ftnü imy _ saray, Feneı'bah9e ilk ka~ılaşmalarmı b~ön tihak ebtiğini 8Öyle:ınJş, kıymetli ve mllnev- mud Ktın.ndaf., 1 - Taıtyos - Hlizzam şarkı: ~ı . 22.15: Memleket saat ayarı, A ar.s ha -

80 ra Sulhi pak uzaktan ne. ~tılar. Birinci klll'flJaşnı::ı Gnlatasarnylıı. ver gençlerin ordumuza edecekleri faydalı (Suyl Kft.thanede.) ı - Sel. Pınar - Hüzzam berlerl; Ziraat, Esham - Tnh,·na.t, Kamb1 • 
ıgo:;.ı attı ve devre 2.0 Muhafızgücü arnsındın oldu. Sant 2.45 te Ga- hizmetlerden R>::ııhnederek, undilcrine ödev- fMb: (Gôrufimde der!n.) S - Halk türkü_ yo _ Nukut Borsası (F.l:ı.t.) 22 35: .Muzlk: 

de bi tı. ıa.t::ı.sarny _ Muhafrzgfi<:ü talcımla.rı alkışlar lerinde muvaffak ıol.malannı dilemiştir. sO:: <Ynkmn pi.) f - Hnlk türküsü: (Ay Cazbroıd (P ı 23.25 _ 23.30: Yarmkı proğ -
e Alt. 0ırdunun ihikirr. y~tııe arasında s~haya çıktılar ve derhal oyunn Hitabeden sonra her aınıf bölük halinde· doğnr 6inl s.ini.> ıı - Balk türkiisii: {Maya.) ıram ve kapamş. 
\'efanın .soldan b:r hucumun- b:ı.şlandL İki taraf da istekB1% oynuyordu. b~Tağımız dalgalandığı le bir top araba • 19.10: Memleket aaat ayarı. Ajans ve Mete. (Devamı yarın) 

ağa :muvaffak ol- G:ıla:tasars..ylıların bir akını neticesiz k.al - sının bulunduğu danda hep bir ıı.Aızdan 
k - ında Altınorttu - dl Fı:ıknt biraz sroıra 38.I'l kırmızılılar can - yemin c~erdır. Yemin merasimini müte. 

mu, s ne!is .bır olll ılc e. lanıp Mkim oynamağa ba.şlaıdılar. Oyun blr-1 akıb okul birinci. &inci C~lhıcillertne v~ 
a :R go en sonra A]•ınordu daha dcnb!.re ~L ~ nc1 dakikada Snl.mln 11 ve Belediye 'Reisimiz Dr. J..6W Kırdar te.rn-
~ faka: ~ e eyın: besabn .1. ~kt ğ1 ııııkı bır şilt Muhatız kale inde golle fından bedjyolerJ Terllmtş '1'e lı:ıymeUl genç. 

ıtn 2. ne c! a u ht.>ablı oyun neticelendi. ler alkı§lanmışlardır. Yectek eöt:ıay okulunu 
n şahB1 bir hücum- Bu golden sonra Muhafız açıldı ve Gala_ birıncilikl biti.ren piyadeden İbrahim Delta. 

tasarayı sıkıştırmağa başlı.dı. Fakat lılçblr na blr ıtabanca, Wncı topçudan Hfu!amettın 
nc•ic .. nlam'.'.dı H.artaym .böylece ı_o Galn. AJ...-tulgıı.ya ·bir ımM, üçünctı muhabereden 
~arayın lehine i:ılttl. Cahid Öx.gene bir hulta Mtibn1ftir, 

!kinci devre .b:ı.şladılttan 5 dakika sonra - - -
. Gnfatasnray .bl.r gol fır.satı kaçırdı. Fakat B • • ı k -

ldan sonra Altınordu ağır b:ısmnğa 15 inci dakikcıdn Sallnl 2 nci golü yaparak ır ıs asron ma ascısı 
a_ !'ol Ckhn s:ı.ğdan -yapılan 'bir hi\cum • .kaçan fırsatı ödedi. Böylece maç 2-0 Gala. • 1 d 1 k • 

: le s uncu ve son sayıyı ~tn, tasarayın gnllblyctne bitti. ö uru ere ıstasyonun 
a bu suretle 4.."3 Ve1anm gallbiyetlle Cençler:birliği 2 - Fenerbahçe 1 • 

p ikinci maç Fenerba.hçe ile Gençlerblrllğl altındakı kuyuya atıldı 
< eşi · taş 5 - Al y O ;lrnsında oldu. Oyun ~ı. fnkat birinci dev 
~ tııaç Beşrktaş1a Alt:ıy nrasındıı. 1dl. n sonunn kadar netloesiz g~tı. İkinci dev. (~tarafı ı ıinel sayfada\ 
,:ıı :ılu - a maçile ıy.as b.bıil et rede Gcnç1erbırllği h&kim 'Vazlyete geçti. Bir adamn hem hıytaya firmesi, hem 
~ ~e serıl ~· Ali 2 ~1. Fenerbahçe<!en Melih :ı g<>l nttı • kapağını kapatarak, 'Üstüne iki sOptırge 

iıQ. t uzun vu~larl:ı işe girişerek ba- lar ve oyun Gençlezıblrllğinln ı.ı gaUbiye - koya:})ilm.Hinin 1m.klnsrz ()lduğunu -g'lSren 
m1yct etti. Oyun b~lıyn.lı 8 tlle bitU. znbıta, bir clnay.rt kar4K111d• bulunduğu-

tı ~ tu ki Şerdin bir ara !Paslm <ya- .Mekteb muhtefilleri maçı nu anlamış, ve dedlal vak'adan Üsküdar 
~ liaıtkı, sıkı bir '\'Uruşla Beşlktaşn ilk müddeiwnwniliğinl hab~dar etmiştir. 

~ lalldırdı. .Mdotebler muht.elithıi setmıek iizere be - No"betçi müdde'iumunit muav'inl ve adliye 
1den sonra Brşikla§ forved hattı u_ yaz kırmızı küme muhtelitlert e.rnsında ya. doktoru demal vak'a yerln! gelerek, tnh 

~~arla ve açıklarla oynıyarak Altay pılan maç, dün Şeref sahasında oynanmış- klkat genişletilmiştir. 
• h tazytk .altma .aldı. Vehabm tehlike.. tır. " . Adliye doktoru cesedi muayene etmiş 

li~uınundan sonra üstiiSt.c 'iki 'korner Beyaz ııtınne Muvahhid, Mahmud, Ferıdun, ve öldürülme ~eklini izah edecek, haricl 
it lıeşıkta.ş to.Pu uzun blr vur.U§].a sol Hnlll; Arif; Bülend, K.a.dlr; Şeha.b, T.arık, hiç bir emareye rastlıyamamı~tır. Bunun 

lhı:me eçlral. İbnihlın .kapalı za • Hüseyln .şekllnde. Kmnuı küme <de Halll, üzerine cesed 'listünde otopsi yapılmasına 
~ ~eittJ~ı şutle 20 nci dakıknda ~ikta. Osman, Süleyman, Enlıı; F:aruk; Necdet. Ze_ lüzum f:{Öıiile:rek. morga 1':aldınlmış'tır. 

r 1 &olünu y~pıı. Altay takımında 'ki; Aydın, Tes'ld, Nly~ Gazanfer şeklinde Bir yandan da istasvon memuTlan ve 
~tnE Ôıner guw1 lrn.!a vuruşları ve uzun çikmı.ş.lardır. civarda oturan kim~elerin J~kvıı.bıns ~e-
~~ nazarı dıkkatl celbedlyor. Vehllbın İlk devre 2.1 kırmsı kümenin l~hinde bit. çL!.m~tfr. Katilin nasıl içeri girebild!Ji 

11 <'eJtU~ı ~u..u M. Ali guzel kurto.r-dı. mişttr. ve hiç bir acs duyulmadan bodr.um katı-
~ ~Sıkı blr !rlkik1nl ve arkasından Ve- İkl.ncl devrede beyaz ıltüme de bir gol yap_ na inerek. makuçıyı kuyuya !tıkma.An 
~ .\Jt arnnı ıgene ~yetıe bert.arat t.'ğındnn maç 2.2 bcralbere nihayetıenmış • muvaffak olduğu, hayret uyandırmakta· 
~ ~llar enerjik hücwnlarla ym.-q, ya_ tir. dır. 

aak flluteı.r.9.2.ln bir hale ..soktular. 33 y .d 1 d 1 Morgun ıver.ece~i ;rapora intizar edil -
' lada ~şikta.ş kalesi önünde çeki. enı en cazaıan ırı an mckte ve bir y:andan da ta'hkikata devam 

t oraya, buraya çarparak kornere f utbn 'cuJar olunmriktadrr. - - - - -
~ llat hqıüar bu suretle ciddi blr te'h. . _ 
~llha lllı:ş oldular. Arkasından Altay .sol "Beden Tc.rl:>~esı Istanbul Bölgesi Başkan_ 

t kka'k: lbır gol fırsatı daha kaçırdı. l!ğından: Aşn'.ğıds aman,, ısoy adları, bölge 
olll~U k lbir şütunu 1'11. Ali ıgüze1 'bir slcll sayı.len ve ldübıletl yazılı bulunan td _ 

!it e ılte Yor. Arkasından bir kurtarış .:ı:ıa:ncı.lam Irak ~eri mfutabakalnrdnki 
4 ktaşın mukabil .akınındn Hakkı 1>Ufhareketlermden dolayı genel dırektörlli_ 

Norveç Krah basın an 
geçenleri anlatıyorf 

HER AYIN YEDiS iNDE 

MiLLİ 
PİYANGO 

80.000 Lira 

= 

~t v kından hava:rn ıııttı. Son dakika. ğümUz tıanfmdan 25 :3/W4.0 tarihinden Ui- (Bastarafı 1 inci "Sayfada) 
"t 2 tıir tm !memnu da netice •er- ~en .~alarmda yru;ilı miıddetJer .iç.in ıge_ kalır yer1eıi :yoktu. 'Her yiiztıe mtith.1.ş blr :a1ıru~ olan bir evden lca.çnrkcn oldu. Başı_ defasında da kendi.sile veliahdi şoforler 

detre !2_0 ~rktaş lehine btttl ~ıcl musa-~ka .boykotu oezal6:1'ı verllmi,itir. yorgunluk olt'llnuyor<Iu. Faka.t ıbu yorgun _ mızın üzerinden ancak mı metre yilitsettllk- ve kabine azasına yardım ederek arabayı dı.. 
6 Vl'eye ~!okt:ı.ş ba.şlad1. l3lrlncd Oeza muddetı içinde 'kl?1erınln ve hakem lultla •beraber, .ş1r şey dıı.ha gorUlUyordu ki, te 'homurdanarak uçan tayyarelerden kaç - yola çıkarmışlar. 

, b~ôr ~ıtk tbnd~ından Altay on kiŞI rhı bu idmn.ncılan mus: a:kalara i~'lrak bu da verdikleri snrsılmaz kararın ifadesi mak, sakınmak iÇJn yuzü koyun ıka.rlnm u _ Kral kahveyi alırken: 
"'4.ltJc.ı 1., .sollu l>lr kaç hficumtian son. etti.rrn~melerl umu te'bll~ olunur. 1dl. zandım. M1t'r9..lym '4nırşunlan takırdıyarak, - Herhalde bu kahve zevk verecek! 
~ ~ın bomba gibi bir !ioiilli.nü İzınlr ka. !Kale kliıbünc!en 2084 Hırant Kıyıcıoğlu 2 Kırmızı .s:ıç1ı, 'k1sa lboylu altrnı§'.lılc bir ka.. v.ızlzyarak etrıı.nn.rıınıza düşüp düşüp duru.. Dedi. 

ffak:tyetle tuttu. Beşik~ılar fa_ ay, Kale klübünden .2093 Onntk Samoelyan dın ka'hve pişirmekle m~ uldü. Oöilcrl i'ordu. Kirli ellerime lbir göz attım. Kr 1 dıı. b • 
1 ita ~1 dıklarından oyund ld te- 3 ıı.y. ;va~lı idi. 9311 sırada v.cllnhd Olav sÖ'Le karıştı: nimki kadar kirli olan ellerine baktı. 
ı1 Ybediyorl9.r. Buna muıknbll -dev • 11. k · ı f, Kral eııml sıktı. Yaşadığı ,son blr kaç gfi • - Ya. bakınız ne \bulduk! ... dedl Ceblerini - Ben, benimkileri bir defa olsun yık • 

l?'ı cu da'kıknsında Altny sol beki _ n1f pmara g CBI\ nfuıden b:ıbsetti. Çektiği ve 6'1 yaşlarında her kal'lŞtırdı ve yerde bulduğu blr mltralyoz yamadım bile!. dedi 
, 

6 
n. 1Stif de eden Hakkı siln tlr.eşçi' r 'S ç'I iJer hangi blr insanı pek kolaylıkln yere serec&"!t kur§ununu uzattı: Hep birlikte oturduk. Hepimize yetecek 

~ 3 
cu ü <le yaptı. B~ ' 

1 
olan -Oütün meşakkatlere, mihnetlere rnğ - - Bakınız.. dedi, bu bir Norveç .kurşunu kada.r, fakat hepsi de ayni biçimde clınıyan 

1 ltı'.l~ra devnmh bir bll.klın1yet kurdu.j 9 Mayısda Klrkpınarda yapılacak ser- men. hiç de ıumudsnz, mahzun görünmüyor. değil, değil mi?.. ıfıncanlarla kahve içtik. . 
~ !:ı b k akkak 2 gol :fır.satı daha .knç.ırdı. 1 bcst güreş müsabakalarına ,gidecek takı- du. iBu sıradn ihtiyar kadın kahve getirdi, J{rnl Krala \'eda ettim. Ve hanedan azasının 
~ <I de geçı.ı Be.şık~ .forxr.cdini .sık .sık mın seçmeleri dün gece yapılm•ştır. Ne- Kral: ı!le veliahd, fincanları b!zyiik bir tehalukle otomoblllerinln saklı hulunduğu yere çekll. 
~~ ~ın 1finn"k ~'!:>!yesin! taibik ediyor. ticede 56 ıkiloda .Hakkı, 61 ıkiJodn Mah - - Son maceramız. ~ek ıde T&bamı ıatıla • wdılar. Son 24 santlık maceralnrındn her ı_ mış oln.."'1 otomobilime yaklaştım. Hanedan 
lı. .\D.:'l'hab u suretle bir .kaç akını altlm mud, 66 kiloda Hüseyin, :72 de Mustafa, cak gtb1 olmadı, dedi. Beni)bombnııdımana lk'isi de ancnk bir saat ızyuyabilmlşler<IL 1 :ı.zasının ot-0mo.b1llerjndcn birinde, beş gün 

~Yın ;~krnr forveae. sağ a;ıf;a çık_ 79 da Koç, B7 de Haydar, ağıra da Sam- tuttular, ilŞin daha Jenası iizerlıne nıltr<ılyöz IK:ral Hnakon'un anlattığına gore, otomo-ıdircksıyon bn.şındn göz .ıorpmnmaca ına kra. 
t;dan ve soldnn yaptığı sıkı iki sunlu seçilmişler.dir.. n.tc,."1. a~tılar- Bu., Alman bom:bal:ı.?'ile a: 8§ lbilleri dört ıdefa hendeğe ~nın~. dört !mı :ta,şım~ ol:ın lb1r 1<>tor uyumakta :idi. 
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En dar zamanınızda bile KOMPRİME ile tellf etmeden misafi rlerinizi ağırlıyabilirainiz. 
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Çapamarka Müstahzaratı : M. Nuri ÇAPA ~~~~~~· 1915 

, .............................................. .... 
YENİ ÇIKAN 

AHi iNiN SESi 
PLAKLARI 

Sene~erderıbert ~leketimlzin ytiksııık rnrtbettnl muheta.za eden kıymeW muıan. 
nl)cmız Be.yan HAMİYET'ln en &on okuduğu pli.lmm muhterem halkımuıa. ı.avsiye 
ccteriı. 

Ayı-ırıı Bayım SEYYıL"ll, BiRSF .. "t, ZltH R A BiLiR, ~EVZAD S UAK, sünJ:YIA 
m·.nıtnı E ve Dlya.rba.k.ırh CELAl.'ln pll~ı.arı lııtl~r etmlştlr. 

HAMİYET YÜCESES: AX 2227 
Deli gi;ın!P (Allahın cenneti filminden) Be-;tfo &det.tin Kaynak 
Ben!m vartm gelişinden bellidir. Bes&" Sadett in Ka7ruık 

Ax 2232 Hele hele btl.na bir yarı bak. Beste Dnunah Baaıa.ıı 
Cefası QOık nfaaı yok. Beste:Dra.malı u-

SEYYAN: 
AX 2223 Dudakların ~ lnoe. Müz.ık: Zeki D uy&'Ulu 

Git artık: senl ~tem;,m. Mü~k:: Dra.ma1ı Basan 

BİRSE/\': 
Gurbet ta.Jlio. Müzik: Fehmi F.ce 
Ayşe tango. Müzik: Fe-lımi Ere AX 2222 

ZEHRA BİLiR: 
AX 2231 Hop llQP nanay. Halk: türküsü 

Yen dll.ber yeri tôrem!yestn. Halk türküsO 

NEVZAT SUAK: 
AX 2230 Ne hal o?du bana. Be.ate: Dramab Hasan 

•• Bir b:ı.şka.sının sevdiğini. Rast neva gaıel, 

SUHEYLA BEDRiYE: 
AX 2225 . Tokadlı kız. Beıste : Kenınni Salih 

İsterim bir IA.hzacık. Rast gazel 

DİYA RBAKIRLI CELAL: 
AX 2224 Deli gönill meldi olup a~laına. Halk türkü.aü. 

Bu dere buz ba~lam14 Halk türküsü. 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Tayyare mak:l.nı.stliklerinde l&tlhdama istekli ıu:ık:lnlst!erin ikamet adre.ı1er1 7Ullm&i: 

suretUo bl"er dilekçe ile İstanbul K. Lıtına mürllcaat etmeleri. {3<>10) 

sAG SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZOA HIC KEPEK 

G>~ ~IR~~MAZ ~~ 
~tJlMES\ f\)~~ 

Bir tecrOl>e le·ı sonra neticeye 

~-•• h .. yret edeceksiniz ·-mP"' 

İstanbu l K omu . anhğı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Karadeniz Boğaz komutanlığı için yedi 
bin ~ yüz ıktlo yataklık ot p!lzarlıkla sntın 
alına~ır. Münaks . .sasına 24/ 4/940 günü sa.. 
a.t on beşte ba.ş.lanacaktır. İsteklilerin bell\ 
gün ve saatte Ita.tı teminat akçelerile bera_ 
ber Fındıklıda. komutnnlık eatın alma ko • 
misyonuna m ilra.caa.tlan. c324b 

* Malttpe Rtış okulunda bl:r yem anbarı yap_ 
tırılacaktır. Muhammen bedell altı oln yedi 
yüz iki lira dok.san kuruştur. Fennl ev.sat ve 
şartnsmeııi hergiln kom.l.syonda görUleblllr. 
Eksiltme 27/ 4/ 940 günü saat on birde aoık 
elailltnıe ile Fmdıklıka Komutanlık blnıuıı 

dahilındf!d Satınalma komisyonunda yapı _ 
ıacaktır. hk teminatı beş yüz lkt lira :ye tml~ 
ıki kuru~tur. Talihlerin ayni gftn ve saatte 
ıtomlsyona mtuacaatıa.n (2946) 

lstanbul Levazım Amirli
ğ inden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı llAnları 
901 ton sama.n kapalı zarna. alınacaktır. 

İhalesi l S/6/94.0 gU.nü saat 15 de Edlrnede 
~ Jrı.şlesmda sa.tm alma komlayonunda 
yapılaca.ktır. Muhammen natı 13,515 llra, Uk 
temtna.tı l<>M l.1.radır. l!Mla.t ve tera1tt komia.. 

~------------------------•••lb. yonda görülür. tsteklUertn belli gün ve aa _ 

Anbar insaatı .., 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
ı - Şarıkışla 1stcı.syonundo. yapllaca.k anbar, ida.N blna.sl.le b\ll'lıa m üteterrt 1§1.er 

götilrü olarak kapalı zarf U8ulile ek.aut.meye konulmuştur. 

Ke.şit bedeli c70 879,85ıı yetmiş bin sekiz yüz ~~ dokuz lira soben baş k:W'Uftur. 
2 - Eksiltme evrakı 4 Ura. mulmblllrule Ofla Umwn MüdürlQğünd.on ve İ.stı:wbul 

şubemizden cı.lına bilir. 
3 - Eksiltme 29/ 4/ 940 tarihinde saa.t 15 te ~ or.ı., ib1na.Bında yapıla.oo.kiıu'. 
Te1tllt mektublarını hav1 zarflar ıookbuz mukn.blllnde Ofisin muhnberaıt eervısı -

ne teslim edllecektlr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 4794 dört bin yedi yüz do!Isa.n dört llradır. 
5 - İst.ekliler teklıt evrakı meyanına. eksD.tımeye gl:reb!lmek tçln ihale tm1bl.nden 

nihayet 1kl gün evvel onsten alac:ı;.ltları ehl~t vosilca&ru lkoyaca.kla.rd.ır. 

<1?93> cııao• 

atten b!r saat evveline tadar kanuni ve.salt 
ve temına.t mek:tublannı htı.vt zarfiarını E-
dlrnede tom,ı.,yona ve.nnelul. C1~75-322Q) 

• 

* 200 ton sa.ma.n pan.rlıkla satın alınacak • 
tır. Muhammen f1a.tı SOOO lira ilk temlna.tı 
45 llrndır. Ev3a.tı ihergün komisyonda görtı... 

lür. Pazo.rlı#ı 29/4/ 940 Pazartesi ıünll saat 
11 de Edlmede sanayi ııa,la.sında satın alma 
Jcom1syonunda yap~. İstcklllerln ko-
m~ gelmeleri. (1576.3230) 

Doktor ÇIPR U T 
Cildiye ve ZOhrevlye Mllteheası ı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar
şısında Poıta sokağı köşesinde 
Meymenet apartımanı. Tel : 48363 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 
ve bütün ağrıları' 
nızı derhal keser• 
İcabında günd~ 3 katt 

alınabi .ir. 
Taklitlerinden sakınınıı. 

Her yerde pullu kutuları 

ısrarla isteyiniz. 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygu:ı rengi bulmuş 

i DE A L i N E Kavuşmuştur 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

1 
Mnhamm.en bedeli 12.500 l lra ola.n 150.000 Ki. bemi:ı 215/ 1940 Perşembe ıünll ~ 

(15,30J on ~ buçukta Hayda:rpa.p.da Gar blnası dahilindeki kom1syon ta,raflfl" 
kapalı zarf wıuıue satın aluıa.ca.ktır. 

Bu işe girmek ı.stıyenlerln g37 l1ra 50 kurı.ı.,"1.uk muvakkat teminat, ıka.m.ınun t.aJ1JI #' 
t1ği vesıknlarl2. teklltlerlni muhtevi u.rnarını ayni gün saat (14,30) on dört boço1' 
kadar koml.5yon Re1sllğine vermele.rt J.Azımdır. 

Bu lşe ald oartnameler Kom1'yond.a.n pa.ra,gız olarak dağrtı.lmııkta.dır. (SOG'J) 

Tesviyeci ve Tornacı aranıyor 
Eskşehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğünden: 

ı - Fabrikaya 250.500 lcuru.t yemıJJe Jıe 1-2 sınıf tesviyeci ve tornacı alına~.;.. 
2 - İsteklilerin 24/ 4/ 940 Ça.rş:ambt. ınnu saa.t 10 da Iınt1.ha.nln.rı yapılmak ~ 14ı s1kalarlle Beşl~şt.a Nun DemJn.t tayyare tabrlıka.sınıa müraca&tAan. (Sl 

G ümr · k Muhafaza Genel Komutanlığından : 
Açık Gümrük Muhafaza memurlutu yerl yoktur. İkinci blr 11An yapıl.ııw&ya k•~~ 

müracaat edilmemesi. Müracaat edeoeklere cevab ,·erilmlyecektlr. (1740) ıSOl 

ilan Tarifemiz 

Birinci cahile 400 
llıinci ıahil• 150 • 
U,üncil aahile 200 • 
Dördüncli aahile 10() • 
1, aahilela 60 » 
Son aahil• 40 • 

Muanen bir müdde' u.rfınd& ıu
ıaca m.lttarda Uln 7aptıraca.tıu 
ayrıca ten.sllatıı tarıtemlsden 11Wadıl 
edeceklerdir. Tam, 7anm n çeyret 
sayfa Ulnlar lçln ayn blr tarife deıplf 
edllmiıtır. 

son Posta'nın tlcarl lllnlarına atd 
wer için fU adrese müracaat ıdll-

mıUdlr. 
ilAncılıJı: ICollektJf lllrkıU 

Kabramı:ı.nzade Ban 
A.ıı.k.&ra caddesi 

P. risin en son model 

KADIN ŞAPKAL.ARJ 
Beyoğlu lstik!al caddesinde 

Baker Mağazasının 
KADIN ŞAPKALARI 

dairesinde teşhır edilmektedir. -~! 
diniz ve şapkanızı intihab ediı.u 

Doktor 1. Zati Öget 
eb•' Belediye karşısındakı muayen -rtl 

nesinde öğleden sonra hnstsJaıw 
kabul eder. ~ .. ·c,1 . .................................................... . 

Son Posta Matbnnsı 

Neşriyat Müdüril: Selıim Ragıp ıtttl' 
SAHİPLERİ: S. Ragıp EME~ w,,_ıalll 

A. Ekrem UŞNV-


