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Miiffef ikler Norveçe 
yeniden kuvvetli dağ 

kıl' oları çıkardılar 
Yı dırım harbi akim kaldı 

r- Almanlar Norveç harbine aid bir --., 
L- takım vesikalar ortaya attılar ........_J 

Ribentropun sözleri 
Londrada şiddetli bir 

mukabele gördü 
Alman Hariciye Nazırı esirler Üzerinde bulunduğunll 

söylediği vesikalara istinaden Norveç harbinin 
müttefiklerce evvelden hazırlandığını bi~diriyor 

Alman tebliği ilk defa olarak Norveçe müttefik 
kıtaatı çıkarıldığını ve son müsademe/erde 

• 
lngilizlerden esirler alındığını bildiriyor 

Londra 27 (Husu • 
~) - Norveç hare -
Atını mütalea eden 

;aıahıyettar mahfel -
er, Alınanların der-
~ ettıği c yıldırım 

rbh nin akamete 
~adığını kat'iyetle 

Yan etmektedirler. 
Alınanların inisl -

tan· 1' ıle başlamış o -
tin . Norveç harbi, 
ı:dı mlittefiklerin 

f 
ıne olarak inkişaa ,_, .. 
. iuz tutmuştur. 

<1· 11üttefiJder. şim -.;;e kadar mahrum 
1tın.dukları. ağır 

'top hava dafi topla-
11 "\" d ~ 
hı ger l'lzem tec 
ha zatı temın ettikten 
ta. şka , mühim mik • 

rda takviye kuv • 
\ret) 

1 r 1 d>! almış bu -
Unu orlnr. 

Rtbentrop gazeteciluc beyanatta bulunurken 
Berlin 27 - D. N. B. ajamu bildiriyor: ehemmiyeti haiz görillen bir seri siyasi 
Almanya hariciye nazın von Riben - vesikayı bizzat takdim etmek üzere, da

trop. bugün saat 14,30 da yeni başvekAlıtt vet eyledim . 
binasında büyük salonda, kOf' diplomatik Bu vesikalar tıakkında, Alman hfikU-
ve Alınan ve yabancı matbuat mümt'SSil- meti adlna şu beyanatta bulunaca~m: 
leli hururunda aŞakıdaki beyanatta bu - Harb sahası . ın genış etilmesi 

lw~~~raya, Alman hüktimetince ~e Alınan sed.~ine karşı direkt 
dünya efkAn umumlyesl için en bUyük (Devamı 3 ilncu •avfada) 

J~'Bu meyanda, dağ-
i 1• 'tt azide harekfıtı Norwç fiyordl<ınndan bir görüna, 
~I b lc>n Fransız cŞasıör alpena kıt'alarile fle yapılacak ya.rdı.Jna mAni olmaktadır. . ........................................................... .. 

Müttefiklerin harb 
konseyi toplandı 

0;:;:1 tanda hizmet gören İngiliz ihtiyat lngilir: tebliği Adana civarında da 
:tn unun dağ kıt'aları bugün Norveçe Londra 27 (A.A.) _ İn.gili& harbiye Dün Londrada yapılan toplantıda isılkbalde çık;ıbilecek 

muhtelif meseleler tetkik edildi 
twasaıat etmişlerdir. nezaretinin resmi teblilf: petrol aranıyor 

Alman paraşlltçllleri Steinkjer mmtakasında, vaziyet de • 

bıger taraftan Almanlann .fazla gü • ğifmemJf olarak kalmaktadır. Keflf kol
Vfndıkleri paraşütçü kıt'alan ise, tecrid larımıı:. bir kaç düşman neferini esir al-
&diien Alm k 1 . mlftlr. Busu an uvvet enne yardım hu - Gudbrand3<fal vadisinde, Kvam'da müt 

1 ır. nda kendilerinden 'beklenen yarar - "-t''- k:u tle ır....... dQ ,.. 
t15 ı gö t . 1 . ı.v UL vve re .ıuu.94 ım.anın ya,ptıe .. 
~ erememış erdır. Para,O.tçülerd~n ciddt hdcum pQekürtül.milıtür. Düfman, 

t~e Yere inerken ay~lan .sakatlanmak bUyük zayiata uAz-atıl.ıruftır. Düşman. bu 
ba ol Ya yerli Norveçlıler tarafından im- nuntakada taeyildni devam ettirmekte • 

t ~aktadırlar. dir. Alınanlar, münakale hatlanna ve 
trıü ngı~ız donanması ise, bir taraftan müttetık 08lerlne kal"fı hava faaltyetine 

t~fık kuvvetlerin nakliyesini himaye devam etmektedir. 
'derken, diğer taraftan Almanların mu - Narvik mıntakasında kayde pyan bir 
~la hatlarını kesmekte ve deniz yolu IJeY yoktur. (Devamı 2 nci sayfada) 

---= 

ıuuhatların derdleri 
Baro umumi heyeti dün adliye koridorlarında 

iki saat süren hararetli bir içtima yaptı 

Müddeiumuminin 

Yapılan sondajlardan ümid 
verici neticeler alındı 

Londra 27 (Hususi) - Müttefiklerin ve bu mümessillere Fransanın Londra 
hanb konseyi bugün tekrar toplanrruftır. büyük elçisi Corbln, General Gamalln. 
Londrada başvekA.let binasında yapılan Amiral Darlan ve General Villemen re
bu içtimaı müteakib a.şaltıdaki tebli~ net fakat eyl~tlr. 

Adana (Hueu.si) - Adanaya pek ya - redilmiştir ' İn,glltereyi, Çemberlayn. Halifakl. Cö~ 
kın mesafede bulunan Alihocalı k~yü e- Yüksek harb konseyi bugün Londrada çil, Stanley, Hoare temsil etmiş ve ken· 
teklerinoo kurulan ıpetrol arama kampı, dokuzuncu içtimaını akdetmlftir. dilerlne Sir Alexandr Cadogan, Sir Cyril, 
son günlerde faaliyetini arttırm1' ve son- Bu konsey içtimamda Fransayı :baeve- Newall. Amiral Dudley Pound, Slr Ed • 
daj ameliyesi çok ilerlemiştir. kil ve hariciye nuı.n R~ynaud ile Cam - mund İronside refakat eylemiştir. 

Elde edilen neticeler ümid vedcidir, plnchi ve Laurent Eynac temsil eylemlf (Devamı S üncü ıavfada) 
her an petrolün fışkırması beklenmekte- ~ıa::::==--=-==---==-----=----..--==-==o:ı::::11=-===-====:ıı::===---
dir. 

(Devamı 2 nci sayfada) 
------ - ---

Sırrı askeri mahkemeden 
başka ağır cezada 

da muhakeme edi~ecek 

1 

Yeni harbiyelilerimiz 
Dün Maltepe askeri lisesinde 
uğurlama merasimi yapıldı 

Malt~ askeri li - ..-----~------------....----~
sesinden Harbiyeye 
geçen üç yüz genel -
mizin uğurlama me -
resimi dün öğled,len 
eonra saat ikide o • 
kul bahçesinde ya • 
pılm~tır. 

Merasimde İs:tan
bul vali ve belediye 
reisi doktor L\ltff 
Kırdar, İstanbul ku .. 
mandam General :t. 
hak A vnt, nskerl li .. 
sel er müf ettişl kur ~ 
may albay Adil TlS • 
rer ve mekteb mil .. 
dCrU kurmay albay 
Yakub Gürkaynalr 
hazır bulunmakta idil 

Sırrı Bellioğlu. tevkifinden sonra ler Merasime İstik . 

:Muhrelif makamlara devlet ve hük~- lAl mRrJl ile lbaşlan· 
met aleyhinde mektuhlar göndermekten mı.ş. Harbiye marŞl 
suçlu bulunan sabık Kocaeli mcb'usu. ve Malteye askerl 11· . 

) ıçın hazırlanan Sırrı Bellioğlu, askeri makamlara yazdığı sesi ınartı çalınmı$ • OOnkii mera.timden- iki intıbar Geçtd resmi ve 
~ · ın da dar ve mekhıblardan dolayı, askeri mahkcm~ - tır. . milkftfat tevzii 

en hatih. bu hu- ~ sevked~tl. Bu husustaki tahkikata Bun<lan sonra mekteb mlidürü albayıezoürnıe d~tir ki: f da) 
tn« ıayfad.4) (Devamı S füıcll sayfada) Yakuh OOrkaynak bir nutuk sıöyllyerek (Devamı 3 üncü saya 



z Sayfa 

Her gün 

23 Nisan çocukları 

Yazau: Falih Rıfin Atay_,,/ 
1920 Nisanının 23 üncü günü. An

kara şehrinde, Tikık tarih.inin milli ha
ldmlyet devri açılmıştır. Büyük Millet 

Meclisinde il!k mü7.ik.ere1ıer başladığı 
uman. memfaeti.n en büyük kısmı 
Wt:llA veya işg.ti1 altında. yalhud isyan 
içime idi. l2 Nisan aibahit. bir zabi -
tim!z. M'LJl.9tafa Kemal tarafından, şeh-
r.lın arka dağlan ilstiinde rı5i çeteleıin 
yattlşp yaklaşmad~ gözlemeğe me
mı.ıır edibmşt:L 

Aradan oo doiruz sene geçti. Bunun 
ikb'1 hart>, on yedisi iıA:ıW> ve sulh 
senesidir. EBerin azameti hat oond.ü -
ıd>illr. Ya!lnız istik1Al davası kar.anıl-

mış değildir. 'I1ü~J{ ~ulu.şunu bfr a
sm:lan fazla ~ bll'akan medeniyet 
mDcadeleshıe nihayet verilmiştir. Tilrk 
deırıdcras:isi. btz.im hıddkatlerimiz.e uy-

Falih Rıfkı ATAY 
------···-················-······ .. ·· 

Adana civarında da petrol 
aram yor 

(B.ttarafı 1 inci sayfada) 

l!ıı yeni aiateıın sondaj maltinelerile 
yapı1aıi ~ için günün 24 aaatinde 
~ ~ çalışmaktadlr. 

8ar:k. bö]gelerimiz& de daha iki pet _ 
ro2 grupu çalışmaktadır. 

Jeolojjk ve jeotızik tetkikler ve bil -
hasa soodaj1ar büyillc Clmidler vermek-
tedir. • 

t;ON POSTA 

aka.le: ~ lk{ gol .. a 

1 STER 1 NAN, IS TER INANM4t 
Vaktile Alman imparatoru Enver Paşaya dört tnnc hey

kel hediye €tmlı. 
Bu heykeller tezyini mahiyette bulunuyorlarmış. 

İzmir ibelediyffi heyke1lcri satın almayı düşünmuş. En

ver Pn§anm varısleri ile müzakereye gU;c;miş. anl:ışrunı -
yacağıru gt:irrnü§. 

İstanbul beledi) esi 1zmiri tah'ben işe gir~. Enver Pa
lianm var·sırn ıle bc:her heykel içln on bın 'ilrn fıat Uze
r!nde mutabık kalmış, heykelleri taksim meydanına koya -
cakmı~ ... 

Gazetelerden avnen kopya ettiğimiz bu haberde blz hay
ret doğuracak m:ıhtelif noktalar ibulund\ıfuııa inanıyoruz, 
fakat ey okuyucu sen: 

1 STER 1 NAN, i STER iNANMAt 

Tayyarelere karJI 
Bundan başka, hava vaziyetinde rr··t .. 

tefililer lehine aşfkAr bir ~ıah mevc 1 .. 
dur. Müttefikler şimdi gerek defi top· ı 
~erekse avcı tayyareleri sayesinde Aln n 
bombardıman baskmlanna tesirli suıet
te karşı ko:yacak vaziyettedirler. İnglllf 
tayyarelçri tarafından Alınan hava üslt!4 
rlne karşı yapılan tahrib baskınları ~y{ 
neticeler verm'ş ve lbir çok Alman tay .. 
varelerl tahrib edilmiştir. 
Fransız gazetelerinin mütaleaları 
Paı1s .27 CA.A.) - Matın gamtestnde Fabr1 

Norveçtıeld !harb sahasını tetkik ediyor vf 
d1yor .ki: 

Trond.bjem'ln Şimalinde, Narvik'e tadlıf 
olan sahaya hAk1m tmlunuyoruı. :Ve 1914 df 

(Devamı 3 üııcil &ayfada) 



SON POSTA ~a:rfa l 

Bulgaristanda talim 
görmiyenler silah E ~erik&nln 8 harbe Başvekilin altına çağırıldılar 

. . ht Demir madeninde Sofya 27 (A.A.) -D. N. B. ajansı bil- • /it haddan doğan kuvvet 

gırmesı mu eme Tetkikleri dir~%~harbiyenezareti~ımdiyekadar Yar.1ın : At'limRArıoFml!, 
h a.skert tallın görmemiş olanları Mayıstan ..,.. üttdiklerle Alman k~vvetleri Nor • 
oir N k t . A erı·kanın miittafiklerle yan- Gürek 27 - Başvekil Dr. Refik Say - itibaren 60 gu" l " k b ' k • t 1i d - .&Y& \·eçte şlddeUı bır mucadeleye ıır!ş_ evyor gaze esı, m ... dam refakatindeki -zevatla beraber bu sa- . . . n u ır as erı .a m ev mi.ş bulWldukları bir sırada dikkati üzerine 
Y•rıa harbe girmesi ihtimalinin kuvvetlendiğini yazıyor bah erkenden demir madenine gitmiştir. re3ı geçırmıye davet etmektedır. en !azla çeken memleketlerden biri isve9 

ı Başvekil maden mıntakasındaki te - oluyor. Zira, son zamanda şüyu oulan haber-
1-ievyork 27 (AA) - Nevyork Post zimet olmakla kalmaz ayni zamanda sisatı, yapılmakta olan in~atı ve amele Mu••ttet·ıkler Norvoçe Ier o kadar mütenakız ve endişe vericidir Jı:l ltze ~ "1 i:,--veçln vaziyetini ilunal edl:p unutmak. müm-

~ tesının Vll§ington muhabiri Jay I :Waterı~·~anberi devam eden .dünya .rr:e- binalarını tetkik ettikten sonra saat 10 da ktin değildir. Bu end!şeler, bilhııssa Norve_ 
ranklin, Vaşin.gtonun siyasl mahfelle - 1 deniyetının inhiza:nını da n:ucıb olur: B.ı- Malatyaya hareket etmişlerdir. (a.a.) yeniden kuvvetli dag"" çln coA-nı.!1 mevkii icabıdır. Şayed Norveçte 
~de J\ınerikanın müttefiklerle yanyana j zi?n medeni~etimiz ve . m~esscseler.ın~ız Başvekil Elazığda mu-...terıklerin müessir blr muva!faklyet1 

.,~r~ girmesi ihtimalinin kuvvetlendiği· de W~terloodan. aon:a ınkışaf etmıştır. .Malatya 27 (AA.) _Başvekil Doktor kıt'aları çıkardıl~r tahakkuk edecek olursa Norveçtekl Alman 
~-Çünkü şimdiki ihtilA!a Amerikanın Bir gün kuvvetimizin ağırlığını intıbak Refik Saydam refakatinde İktısad Veki _ "" ltuvveUerlne yardım yapmak için kullanıla-
"'~tıfa 1 . bahs ld '" k ettiğimiz dünya şartlarını doğrudan doğ- . . .. bilecek en emin v~ kestirme yol İsveçtir. 
~Yl at erı mev:uu o u,_unu ay - . . Iı. maden tetkık ve arama umum mu - (B~ tarafl 2 nci sayfada) Bunun harJclnde Isveçten tehlıiı::esız olarak 

ernekte ve şoyle yazmaktadır: ruya tehdıd edenlere karşı bıze azami em dürü ve maiyetleri olduğu halde bugün olduğu gibi arkamızda deniz vardır. Bu bM- maden cevheri nakledebilmek te böyle bir 
ti •Biı artık üç taraf değiliz. Sadece gay- niyet temin . ed.enleri~ yanına k~ymağa saat 16 da Malatyaya teşri f buyurmuş • leyicl denize, 1914 dekinden da.ha fazla aa - ted~ir almıya vabestedir. B~un için Baltık 

llıUharibiz Bir nazi muzafferiyeti yal- karar verebıllrız. Bırçok Amerıkalılur 1 d B vekil . l d d" d~ 'i u _ h1blz. denızi h&la ve kısmen buz içındedlr. 
~il F'r · 1 . · · si ast bir he- ittik e bu kanaata iştirak etmektedirler. ar ır. .~ş . ıs ~syon a. or unct. Bu, elimizde büyük kozdur. Çünkü deniz, Fakat her ilerliyen bahar gunleri tu deni.
'- ansa ve ngıltere ıçın Y g ç rnumt mufett~. vah, askerı ve mü1kı er- içinden çıkarılıp atılması kabil olmıynu bir zi kaplıyan buzlardan kurtarıyor. Ve iaveo 

kAn tarafından karşılanmışlardır. İstas - cephedir. yolu, bu sebeb1e, cazıbe.si artan blr mikc.atı.a 

Almanlar Norveç harbine aid bir 
takım ves'kalar ortaya attılar 

yon ve etrafını dolduran h a lk Başveki - ~que gazetesinde Kerllls, hart>in bu at- haline geliyo.ı:. 
llm~i alkışlamış ve samtmt tezahürat la gelmlyen ve vahim devre.sinde, hl\lkın Maamaflh Isveçe karşı yapılacak l:lr hare. 

t B k 'I d Jlh.., b t"'t.. sabır gösternıestni ve hergün bir zater biU. ket Norveç hnrekli.tının b~lan.gıcında oldu., 
yap~ ır. aşv.e ı 0~· ~ca ~ez ve u un 1 teni beklememesini ıstemekt.edir. ~u ~lbl pek kolay cereyan edeceğe benzemez. 
fnbnkalarına gıderek ıkı saa \ kadar tet- , Kerills diyor ki : Bütün Norveçin, birden n_k Alman istila hareket!ndenberl mUtema. 

. kiklerde bulunmuşlardır. dtışrn.an eline geçme.sine remak kaldığını di surette endişe duyun Isveçlller müdafaa 
Başvekil saat 20 de Elaıığa hareket e - ~nüne getirirsek, şimdiye kadar elde e. vasıtall\l'Ulı her sureUe ve aznmi derecede · 

(B .. c:tarafı 1 inci savfadll \ 1 1 _ İngiltere n Fra~a. No"eçln ıwalinl deceklerdir. dilen netkelerln umulmaz, şeyler olduğu - arttırrruya gayret etmışlerdlr. Bln:ı.cnaleyh, 
bır hü · k bul e çıoktanbert hazırlamışlardı. nu ta.ltdlr ederiz. Fakat, eğer mUtterikler oraya tevcfh olunacak ihraç hareketinin 
~ldiktcumunAilmmkAnsız okldu~ İ gaı'llz v; 2 _ Norveç hUktlmeti bu niyetinden ha. _ h TrondhJem'i işgal ve bu şimal BeianıtUıi azamı zorlukla ve keskin bir mukabele ile 
~a en ~c anyaya arşı n ri berda.r ~1. Alman aricl siyaseti muhafaza ile lltt1!a edip İ.!veçle muva.saıa.1ı ka~ılaşacafından ştiphe edileme-ı. Maama11h 
~r<ı lls~ zımamdarıa:ı tarafından ıl~ 3 _ İsveçln U&IJıe, Norv

69 
hükUıu.eti, bu • - temın etseler cene Alınan hezlmettnden bah.. bir 'hususta endişe duyulması demek, behe-

~tsi.len Polonyalı muttefik muvaff~kı - niyete lftlra.k etmekte idi .,. lüzumu ı.&kdl.- mUşkUI v~zı"yette aedilebUir. meha.l tehlikenin mutlak surette l:endlsinl 
bır s ~liğe uğradıktan so~ra, nevmLdsne rinde, e.sa.sen aonunda oldutu gıbi İngU • _, gösterecetl manasına a1ınıunaz. Mümkün -
lebı Urette. Almanyanın nakkından ge - tere ve Frarlo)""a lle ~irlikte ha~ lştL·ake Sırrı ask9ri mahkemeden dUr ki Almanlar, Norveçteki teşebbüslerine 
~ı1tnek ~in yeni imkanlar araştırılmıya hazır bulunuyordu. Amsterdam 'J:l (A.A.) _ Ecnebi rnüşa- müvaz;t bir ikinci te.şebbüse girışmesinler. Bu 
tk

1
. anmıştır. lşte •bu suretle harb .sa~nle- 4 _ Yalnız bir çıok saat ara Ue Almanya I hidler Alman harici &iyasetinin müşkül başka ag"') r Cezada takd.lrde, bunun mAnası, Norveçtekt vazı _ 

"'l) n a • l tılın • CJ':>rb devletıerın n ' - tte • ld ki A- J ı.. &iyas· ..,en~ e • de~, k~:- d" nın müdahale.ııi, İı:ıgUlı: hareketlnl muvatra_ bir mevkid'e bulunduğunu bevan etmek- d h k d'f k ye n em.ın ° u arı mıuıasına a ınına ... 
tQ 1 ve askerı ıre sıyonunun esas 1.1- • • ~ • • • ~ 8 mU a eme 8 1 eC8 iıcab &der. Ayni zamanda demir madenini 

rıcesini teşkil etmiştir. kıyetsizliğe uğrat ır. tedirler. Çünkü Almanyanın İtalya ile a- ba_,ka yoldan tedarike lmkdn bulduklannın 
~ llu se'beblerden dolayı bu senenin ba.~ın- 6 - İngiltere " Fran.sanın bilahare yap-1 rasındaki işbirll,ğini muhafaza ve tak - CBastarafı 1 inci sayfada) da bir ifadesi sayılabilir. Aksi haldedir ki 
~i1>ert, İnrriltere ve Fransa, biltUn vnsıta- tıkları beyanat .yaland.ır. ı viye etmek iÇin Sovyetıler Birliği ille askeri adliye makamlarınca devam o - Almanların 1weQe saldırmaları yilzde ytb bir 
tıa, a, bltarııfiarı kavganın lç!ne çekerek, •1 gıı Z ~rın cevabı . . yapmak istediği işbirliğinden geniş mik- lunmaktadır. kat'iyet tktisn;b eder. Böyle bir ihtimıüln son 
te l'b aahneslnl ıb~ka tarafa götürnıe~e gay Londra 27 A.A.) - Reuı.r ajan.sı bUdlrı.- yasta fedakArlık a ması lazım elmek- Diker taraftan sabık meb'us birçok derece sert bir karşılık göreceğine ı~ret 
~ et.ınektedır. Bu ba.hl.sde İnglllz zınıam - yor: ted'i y p g mülkt mak.am.1ara ve maruf zevata da ederken öğrenilme.si merak uyandıran nokta, 
le !arına bllhassa küçük Avru,pa memleket_ Salıi.hlyettnr Londra mahfelleri, v.:>ıı RI - r. . .. . . . .. ayni şekilde mektublar göndermekten şimdiye kadar bltarafiıklarını münferiden 
r,.~' en iyi un . .<ıUr olarak gözükmektedir. Btt bentropun beyanatı hakkında ougün Oğle- A~ı muşdarah~dlerı~ k~naatıne gore Al- maz.nun bulunmaktadır. müdafaa etmeyi tercih etml§ olan istandl.-
~lik tn.emleketlerln halkı, an'ane halini al. den sonra aşağıda.ki tef.!lirleroe bullL."UllUŞ_ man zımam . arı şımdıden bu iki §ıktan Sım Bellio~lu hakkında bu cihetten navya memleketlerinin bu noktni nazarı 
~ e.nı Adet mueiblnce, İngiliz kaıunm çok lard.ır: . birini tercih etmişlerdir. Çünkü Balkan- de ayrıca takibat yapılmak üzere, İstan- elan muhatıız.a edip etmedlkleridlr. Çünkil 
~ reıt bir surette kullanılmasını ınumkun Dünıya, ka.ra.ltterlst!li baştan başa hakı • larda İtalyan emelleri ile Sovyet tema- bul adliyesine ver.ilmiş ve tahkikat ev - eğer ic;veç, Norveçle beraber Danimarka 

leak. kıymeUI yardımcılardır. katın blle bile t&hri! edilmesi olan v<>n Ri _ yülleri telif edilemiyeceği artık anlaşıl _ rakı emniyet müdürlüğünden müddeiu - hangi 1stlkametten gelirse gelsin bıtarafiık: 
Bita afiar bentropun beya.naıt.ı te.sirine kat'iyen ta - t mumili~e gönderiln:l.ştır. . . ıarının ıhl~Une matuf hareketlere müştere_ 

!:i • pılmıya.caktır. mı.ş ır. ~çlu ha~kınd~kı dosy~, müddeıumu- ken karşı koymıya karar verselerdl çok 
,• ta~ hamın genlşletUmesl .siya.seti fıkrlnl Hakikat şudur ki, Alınan siyasi ve iktısadt rnahfelierinde milikç<: tetkık .. ed

1 
ılmektedır. . mümkündür ki ne Norveç sularına torpU 

tı ak lçtn İngUlz - Fransız zl.mamdnrla_ 1 İ · ı · hükf'·- . . Fr Alm h til l" . di 1 . d H•d bum1 d so aı A. , biza+n ... b'it n k 1 tne e bu blta - ngı ız wııetının ve ansız anyayı er r u ıaşe en şe erın en cı ıse ,.,~n er e r,.,,1 sauıasına ın- döşenir, ne d e Almanlar bir ıstl.lft h:ıreketlnl 
ta ~uı ara r prens p v - h "' k • ı· · k .. 1 d 'kl · tik l d k S B 11 ' "'l ~dli O~ı muhafaza ederek harb dLJında kal- u ume mm, açı ça soy e ı e~i ~ıbi, kurtaracak olan Alman - Sovyet işblrli- a e ece ve ırrı e ıo.ıı; u u yeye düşiinürle.rdl. Müşterek menfaat karşı.~n:fa 
~k için bitaraf bir devletin yaptığı biltün Alm~nyayı ~~cbuç lkarasullannıd ı~lAldden ğinin gevşediği müşahede edil.mittir. getirilerek hakim tarafından tsticvab o- birleşmeyi düşurunemcnin bir neticesi olan 
-~bbfisI ü , 1 mene azme .... ~ unma arı o,,.ru ur. lunacaktır. bugiinkU vaziyet bllveslle b ir de ders yerine 
~11 ere karşı 31.stemntik m caae eye Bunun üzerinedir ki, mayn tarlaları vü- ---- İlk tahkikat neticelenince, hAdic:enJn geçmLş oluyor. İttihadın kuvvet doğurduğu 
Oörşerdlr. . . cuda getirmek kararını almışlardır. H•tı M SS ı· • 8 2 nci A~rceza mahkemesine intikali yeni keşfedllmtş haklk:ıtJerden de~lldlr. 

tller.ı çU, 21 Kinunusanl l94-0 da soyle1ığ l 2 - Müttefik hükumetler Norveç ve 1 er U 0 ınıy muhtemeldir. ' r/) Jı:, 
~Ur nutuk lle bu miicadeleyl . açmıştır. İsveç yolu ile F inlandiyaya 'yardım $.!Qn- ..... hılinı (/l aqı ıı. L.-Ht.aç 
~ 11

• bu nutkunda bıtaranığa hucum et- derilmesi hakkında müsaad'e ta1eb etmiş.- bir mesaj· göndermiş Erzincanda yeni yapılan ............................................................ .. 
t>nıı. ve lbitarafiardnn Almanyaya ~arşı ya - }erdir. 1 Yenı· ha ~ 'y ı· ıe . . 
tyıen tnguız - Fransız hat.bine iştlrar.1 taleb 3 - Norveç hükumeti. Von Ribenrop evlerden hiçbiri yıkılm~dı ruı J 1 rımız 
~ llllştJ , O zamandanberi İngiliz ve Fran- un iddia ettiği gibi müttefiklerin yanında &ma 27 (A.A.) - cHavas. Dol&§an (Baştarafı 1 inci sayfada) 
'~1t~Ya.c;etçllerln1n söylediği hiç oır nutuk harbe girmeğe karar vermesi şöyle dur- ba.z.ı şayialara göre Musso1inl Almanya Erzincan 27 (A.A.) - 23.4.940 günü _Bu sene mektebi bitirenler Türk İs-
'-allı t ki, içinde bitaranardan Alınanyayn sun. Fin!Andiyaya gidecek müttefik kıt- sefiri Von Mackensen'i kabul etmiştir. intişar eden gazetelerde 21.4.940 tari -
lllııın hnrt>e iştirak etmeleri içln taieb bu - alarma Norv.eçt. en geçmek müsaadesini Sefir kendisine Hitlerin bir mesajını tev- hind'e Erz!ncanda vuku bulan şiddetli bjr tiklal savaşı içerisinde doğmuşlar ve 

asın. (a.a.> bile vermemıştır. 1 1 b k 1 k cümhuriyetin hür ve mes'ud havası içe-
k Y d di etmiştir. Berlin ile Roma arasında hA- ze ze e yeniden ir ço ev erin yı ıldı - risind'e büyüyerek yetişmişlerdir. Bu 

V r:> si alar nr ımı., R""cn·mesi len ist~areler yapıldığı söylenmektedir. ~ndan bahsedilmektedir. gençler şimdi Türk istiklal ve birliğini 
~~on Ribentrop, ıbunu mUteakıb, ve~l!taları 4 - Eğer müttefikler Von Rlbentropun Matbuat ınahfellerind'e beyan edildiği- Erzincanda yeni yapılan evler zelzele- korumak için Harb okuluna gidiyorlar. 
ıı... te.rnıiş ve •bilahare Norveçteki n..okeri va- iddia ettiğ i ,gibi, Norveçe ihraç yapmıva B 1 ı k k uk · ld lh. d h' Albay Yakub rok alkışlanan nutkunu 
veıı b 1 1 1 'd ne .....xre Görin.g yakında Bükreşi ve e g- ere arşı pe m avım o u6 ... n an ıç " teıxı, de bahis mevzuu ederek ~unları sby- hazır u unmuş o sa ar ı i, Norvece var- 6v şu sözlerle bitirmiştir: 

4tır: dımda bulunmakta kat'iyen gecikme7.ler- radı ziyaret ettikten sonra Rom.ıı. yolu ile bir f!V yıkılmamıştır. _ Çocu'klarım, muvaffak olacağınıza 
ı~U.hıı.cıımıarımızm tebliğleri, garb devlet_ d'i. Yardımdaki gecikme. kuvvetler top - Berline dön~ektir. kanaatim var, sizlere inanıyorum, güve -
~1n. Hamar ve Elverum mıntakasında lamak lüzumundan doJtmuştur. Manisada pehlivan güreşleri niyorum. Yolunuz açık ol.sun. 
rn._. ndtklan büyük muharebelerden bo.hset_ 5 - Eğer mayn dökme, von Ribentro - M f ki • h b Mekteb müdürünün nutkundan sonra 
~lr, Filhakika ıburalarda şiddeUi muha - pun iddiası gibi aske~ ihracı için bir ha- Utte i erın ar Manisa. (Husust) - Manisada tertil'- talebeden Lutfi de arkadaşlarının hisle -
ler ler olmuştur. Bu muharebelere İngiliz. zırlık olsavdı. ~~t~fık!er, ma:vn tarlala- edUen pehlivan güreş1eri çok b~yük bir rine tercüman o!muştur. 
~ d.e iftırak eylemiştir. Bu muharebcıerde rı vücı.ıd: getirıldı~n! ılAn etmezlerdi. k e 1• toplandı alAka uyandırmıştır. Habeş güreşçisi ile Bundan sonra bu sene mektebi iyi de-
l, nn kıt'aları, düşmanın btıtun pozisyon- 6 - Bızzat Alman radyosu, Alman se- ons y Alman güreşçim Tekirdağlıyıı ve Kara rece ile bitirenlere mükafatları General 
~~ı lllnuş ve .karşılaştığı İnglllı: - Norveo feri kuvvetlerinin. Norveç sularına mayn Aliye yenilmişlerdir. İshak Avni tarafından verilmiştir. Bi -
tıııı~anm ıntızam.sız surette geri puskUrt lerin konulma.onndan birkaç gün evvel (Baştarafı 1 ind uyfada) rinc1 A~as Şene altın c:aat ve kitab. ikinci 
-""411tllr. hareket etmiş olduğunu itiraf etmi,,tlr. Alman gürcş\ i '> ' Tekirda~lıdan d.ıınıa Saim Alturana saat, üçüncil Süreyyaya 

N Al lnt' l h Müzakerelere aynı· zamanda Norvec ve k k lmakt b tl k dl · E · 1 Ü • d 7 - orveç man a annın i ra - 1zn a a ve u sure e en sıT"l saat hediye edilmistir. Hediye tevziinl 
<\! sır er zerın e cının Alınan ıgiz1i a.fanlannın faaliyeti ile Polonya hükOmetlerlnin Londradaki mü mQdafaa etmekt·~ iclı. Tekırdağh hasmı - müteakih ı·esmi ,ıı;eçid yapılmı..ş ve bunu 

,._ llıan kıt'alan Lillehamrner mıntaka.'ın. -.tı kü 1 bul d "'-· l"" d meıssilleri de iştirak eylemiştir. 
"' b • ıırum n o muı, un Uor.u ma um ur. · ı ru eline geçirdiği zaman pistten dışarıya talebenin çok be~enilen jimnastik nu -~· lr tngnız livasının kumandanını ve İngiliz a1an1annın İngiliz kuvvetler.inin Bu hafta b~mda Pariste vukua ge en maralan takib etmiştir. 
'tı::ı ıamanda 141 inci İnglllz piyo.de Uva.sı.. ihracını hazırlamakta bulunduklarını ld- içtimaın devamını teşk~ ~e.n bu tok~~nt kadar fırlatmakta idi. Mera.si?nden sonra askert liselerin 
tıı 3eki"z.lnc1 Sherwood Foerester.s ta.!>uruna dia etmek ne k<lstahlıktır? tı, bugün saat 14,30 da ngılız baıve a e Oyunlara başlanmazdan evvel askerf 938_939 yılı faaliyetini canlandıran bir 
~e~ll'b bazı unsurları esir almıştır. Tıond. 8 _ İngiliz hükCı.met! bitarafların bir dairesinde yapılmıştır. h b kıtaat tarafından oyunlar tertib edil- fi'm gösterilmiş ve mı~afirler büfede a • 
btı in ~allndeki muvaffakıyetli mu'hare- Alman tecavüz<lne kar$ı muhafaza ted _ . Kısa. bir toplan!ıda'. kor::ey, ~rl ":81~ miştir. ğırlarunışlardır. 
~tden aonra ele geçen Uva kurmayındfıl ve birleri almalannı gerçi tehalükle arzu zıyetinın dojtur~ll;gu bırçıo rnese e eı:ı ............................................................................................................................. . 
~ ler üzerinde bulunan vesikalar ıuasın.da, etmektedir. Fakat mtltte!fklerin harbi s;te tifakla halle~tır. Konsey, .yakın ıbır is 
~?-veçın İngillzler tarafından l.şgall hak - n~letme~ arachklannı iddla eyle.mele ta- tikbelde. çıkabilecek muhtelıf meseleleri Sabahtan Sabaha 
bl~kı harekatın plA.nı da meveuddur. Bu mamHe yalandır. de tetkik. ~yl~ ve bu ~eselelere karşı 
l:lıe ll'lucibince, livaya ve diğer cl1zlere ve.- Harbin t~kand1navyava yayılmasına koymak ıçın tasavvur edılen tedbirler -
lıı.tt 11 entlr!er de ele geçmiştir. Bu askt:rl e - Alınan hükO.metlnln .btle bile yaptı~ı ha- den kaydı malumat etmiştir. 
~lerın ilk ser.l"!I bugün dünya e!kArı umu_ reketin sebeb oldu~da hiç ş{lphe yok
>'ı:ır esine arzedllmektedir. Bunlar gösteri • tur. lspartada 3 şeker tüccarı 

sürgün edildi 
ilk, ~ı. İngmz kıt'alarının Norveçe ihracı ha_ Şurasını kaydetmek enteresandır ki 
t1e ~tlerı uzun zamand11.nberl bütün tabilA.tı von Rfbentrop nutkunda, Danimarkanın 
, ~ha~ırıanmış ve llk kıt'alara emlrle.r 8 ve i!rti1Aqm haklı R"Örtermive ~alıı,mam~ır. 
~o Isın tarihlerinde verilmiştir. Sherwood Danimarka kendisi tarafınd'An bahsedil - İ.lparta 27 (A..A.) - İ3J)arta ttı.cc.ırların.. 
~~esterBln se'lclzlnci taburuna da emir 'T meve JAvık bile gl5rillmemtştir. dan 8 kişinin oeıter ha.kıtındaki k.ararna.me 
~ nda vertıml.ştlr. Bu emir, g&terlyor k1, Londra 2'7 (A.A.) - T.,ondrada remnen a.hkA.mına tevtıkan ellerinde külliyetli mlk
ttılldt.abur, o gün .oıascowa İn.gUlıı k.ruvazö - tekzi'b ediliyor ki, von R!bentropun bu - ta.rda. teker olduğu halde zamanında fahri.
~ e Norveçe doğru yolda idi ve Staven - günkil nutkunda iddia ettil!1 ~b~. Nor - kap beyanname ile bildirmediklerinden do.. 
~e 9lkacaktı. Bu taburoan bir kısmı, der. vec harekA.tı emM'tnda h1~ bir sübay ve- layı faıbrlka.nın ~·an üzerin• yapılan 
it)~ Soua hava meydanını işgal emnrıJ al - yahud er esir dOşmils de~ildir. talıklka.t neticesinde mahkemeye Terilen ve 
~eti1' 8 Nlsandıı Alman donanmasının hare_ • -. • mevkufen muhakemeler1 cereynn bu tile -
lq-~ğrenuıncc, bu ta.'bur derhal gerl çek • l<.?radenızde sıs cartardan üç{t bugünkü muhakemede be.rnat 
(alar lşt r. Almanların ele geçlrd.lklerı ve..qt_ Sinop 2'7 (A.A.) _ Bu meysfmdt> Ka. etm.ışle.rd1r. o.sman Çapçı, Hilmi Dolmac1, 
\ler • bir çok süb:ıy ve ne!erlertn hıüıra k k h d i d 1 1 Mdhmed Tığdemlr Lsmindeltl tüccarlar suo-latn ~rıerı ve İngiliz esirlertnln ifadeleri ne r~d~nb:de 51 sı ru ur e 'en 8 ' a ~a an ıu görlllerek beşer yüz Ura para ceza.slle iki. 

anı1anınaktndır. yürunden milnakalAt intizamını ihlAl et- ~r aene Afyona .sürgün edllmelerıne karar 
Boş nokta mektedir. Dün gece fstanbuldan gelmesi ver1.lmLşt1r. Mahmed Tı.ğdemlrln oir ayağı 

~lr serı neşriyat ne Alman hilkfuneti a,.. beklenen Ankara vapuru ile Samsundan maıo.ı old~undan bu maltlliyeti aözönUnde 
ttı!~~ kı .hususıarı isb~t eden vealkalnrı 've- gelecek Tan vapuru sis yQ.zilnden lJma - tutularak verilen ceza Jn.l'lYB lndirtlmiş • 

lir: na glremem.l§lerdlr. ttr . . · 

Kız Darüşşafakası 
Gazetelerde remime Uittt. Da.riiffalak.a altm.ıf yedinci yılına rlriyor. Demek ba 

temiz Jrfa.n ocatı ayni zalllllnda ftklr müesseselerimlzhı de plri imiş. Darüşşafaka, 
lsmlniıı a.ldalı a.henıine n.tmen il.mi banketleri adını adını takib ederek l>!'of • 
ra.miannı ona rönt tanzim eden blr mektebdir. Bu lrfa.n yuvasın.cla yetifenler 
da.ima prktan ıarbe dotru yiiırümilşlerdlr. Onun başmda eskiden bir 11CenlyeU 
tedrtslyel islimJy&ıı vardı. Bu 19 ite terkibll levhayı okuduğumuz zaman görümü
zün önünde tecvtdler nuzrakh Umtballer g-eleblllr. F.a.ka.t Da.rii.şşafakanın ha.va.. 
sın.da hl9 bir vakit h~ı yatı koknnı' delildir. İstanbulu.a tenha bir k~lnd.e, 
çatası a.tına mtiteva.zl Tiirk ailelerinin temiz evt!dlarını toplıyan Da.riişşafaka, ita. 
pıl&rmı her zaman yeni fikre ıv;ık bırakmıştır. 

Alf.nwJ yedi yaldır bu YllTa memlektıe binlerce Tiirk münevveri yetl')tirmlfUr. 
üstadını Ahmed Rasim rlbi fanı mlnasUe (Ansiklopedik) blr gazeteci yetlştlren 
de D~fakadır. 
Kanaatime ıöre bu milessesenln bir de kız şubesi açmak zamanı retmiştir. Kobw 
şartı.an., ders ııroırnmian. an'anevl terbiye s1steml ayni kalmak şar.'tlle tesis 
edeceftmlz bir kaz D:ıriişşafakası muhakkak ki bugünkü !hayatın rnfişkil~ şartlBn 
içinde boca..ıyan binlerce Türk kızını elim aklbetlerden kurtaracaktır. Genç Maa. 
rif Vekilim.izin de bu teklifimi yerinde bulacııtuu ümid ederim. 

~".J..a,. C .. l.ıtı 
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Yeni ekmek çeşnisi 

kabul edildi 
Yarından itibaren biltln fırınlar yeni çeınfye 

göre ekmek çıkarmıya başlıyacaklar 
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Bomontinin botun 
tesisatı satın ahndı 

1 

Alacak yüzünden işlenen cinayetin 
muhakemesi neticelendi 

Saraç bıçağı ile arkadaşını öldüren saraç, bafifletid 
sebebler dolayısile 6 sene hapse mahkum edildi 

Bomonti - Nektar fabrlkalannın satın 
a.1.mınaaı Millet Meclisinden çıkan bir ka
nunla Jreebf kat'iyet etmiftir. Bomonti -
nin İatanbul w Il'mirde bulunan bö«ın 
fabrika, imallthane. depo vesair binaları 
İnhiarlar idaresince 400 bin liraya aatın 
alınnuıtır. Bu paranın da tütün olarak 

Belediye :lktıaci if1ıeri müdirlülü ta-' P"l:rıncılar aralarında yapllll$ oldukları ödenece~ni İnhisarlar Veklletl bildirmiş . .. . . . . ,._,, 
rafından e · -..-ı.. ~..1\- birlile bütb fınn ..ıt)blerini ithal et - Ur. Satın alma keyfiyetinden sonra Bo - Bir.muddet evvel 6e kuruşluk ~ır .ala- tecıl edilmesine ra~n. mahkeme tJtlfl1 

. ~ Y tndt beti yu'":~' , ... mi4lerd1r. Yeniden fınn açıldı~nı veya monti _ Nektar firketlne aid aşa~daki cak yüzünden Mercanda işlenen bır cına- nnın ~~ası hl.Musun~ Temyiz 
1 de yirmı beti .-rt bıufdaydan i.baret ol - '---'---~ •• ı...n .. b. lik te.siat İnhisarlar idaresine geçmiştir yetin muhakemesi 2 net A~rcezada dün kemesı dordilncü ceza daırealne, uıtıı'I 

k .. ___ .... . -..ın- . ,~-k açılmaık ibıere ~M.lYA""•u goren ır İ t . ett-:ı--ı .. ı- HA<liRnin mahiyeti fU caat ,..,.:ı;ı ..... ;..,tir ma uzere tcıtUıt ~ıı:n yenı eAıu~ Çef- azal bu fır MhJbtni de aralarına IO- stanbul ve zınirde, bira, gazoz ve buz n ~·•uqoca. - ~ · __ _ 
rıisi belediye daimi encümenince kabul an m fırın r f&hir da- fabrikaları, fstanbulda rakı fabrikası, kö dur: 

Mllt~ft'rrtk: ed.lın~ştir. Yanndan itibaren bütün fı - hıyor, ymlden açtırmıyo' mürd~ istihsal edilmek Uzere gaz kar - Suçlu saraç Ömer Müştak, arkadaşı 
rınlar yeni Çetni üzerinden ekmek çı - hilindeki umuml ekmek satlflndan ken - bonik fabrika.sı, üzüm. incir ve ınıurdan Zeynelden 85 kuruşa bir kemer .atın al -
karrnağa bqlıyacaklardır. Yeni çeilli ek- dlsine kir veriyorlarmıt. ~lemeRe müsaid ispirto ve soma fabrika- mış, fakat bil&hare bedelini Odtyememiş- Bahar bayramında resmi daire vt 
mcğj bır ~ar sarartmakta ise de aııdal Faka.t belediye bu f'1 bir türlü bir cür- aı, İstanbul ve İz.mirde soğuk bava depo- tir. Ayni semtte dükldn ieleten Zeynel okullar tatil yapacaklar 
kıvrfıeti eıld Ç"ş.niden aşalı değildir. m<ı meşhu.d' ile tcsblt edemiyormuş. ları, ikametgah ittihazına rnahc:us sekiz bir aqam 'YÜ:ti ömer Müştakın dtikkA- be~ 

Her sene rnüteaddid semtlerde b ir ta - Eminönü kaymakamlığı. Eminönü. ka- bina, 1stanbulda ımeşhur Bomonti bah - nına gelerek, alaca~ istemiş. araların- .. fı ~a~ıskib361ar baranı: ;n~~~e 1 
kım fırınlar aı;ılır, bir takımı kapanırken dah.lind a içind açılan ve "a- çesf, büvük atölye ittihazına elverişli üç da münazaa çıknı1$tır. Kavga sırasında 0~ ;11!z e _ar~am t ıgunÜ 

1 
rsfte 

b"r .senedenberi yen: den hiç fırın açıl - !Hı . 1 
e son Y e . ardiye, bir boetan ve müteaddid arsalar. Zeynel saraca fena halde rovme~e baş - mı aıre ve mue~ese er. e, .. n ve ~P" 

madıkı görülmüştür. Belejlye ~unun M- ~t ıyi ekmek çıkar.an bt:, fırının hır müd AlAt w edevatfle fıçı tamirhanP.si, ma . - lamış, Ömer MU..tak da hiddetlenerek. e- orta okullar ve lıseler bır gun tatil y 
be-blerlni tahkik etmiş ve ş.u netıceye var- det sonra kapandıbnı aorerek tahkikata rangoz:hane ve demirhane. İzmlrde de bır !indeki sara~ bıçakını Zeynelin karnına ~~!!~~!";---·-.. ···----............ -...-
nııc;tır: l>qlamıttır. Razino. bahçe ve ikametg!h satın alınan saplamıştır. Zeynel, bflAhare kaldırıldığı 

Killtllr işleri: Şehir /f lerl: mOe~t arasındadırlar. hastanede ölınfittür. 
Ö~ndl~mize göre, fabrikanın i!rtlh - A~rceza mahkemesi. ~ aabtt bula- Devlet Demiryollan 4 üncU işletme haı!J 

sal edeceki vent bira Mayıs avı içerisinde rak suçluyu hldisedeki n~r tahrik se- ket başmüfettişi AlkJvyadl KalldJa tedaıiO'ı 
piyasaya çıkarılacaktır. bebİerlni de nua.ra almak üzere, ceza ka- bulunduğu Fransız hastanesinde dünkl\ .,_ 

ÖLÜM 

Burün ilk tahsil çatına ıtren &nlnönU meydanındaki beton 
çocuklann sayunı yapdacak inşaat yakında tamamlamyor I'! k: haftası 

Bt.t,rün fehrlmizde Hk tahsil çağına (ir- Eminönü ıooydamnda. bir mü~detten. - TOCU 
nununun 448 ve 5t ind mad~lertne göre vefat etınlftlr. Cenaze merasimi ru~ 
6 şene mü~tle ha~ ma.hkQm etmiştir. zartesi günü 29.4.114-0 saat 15.30 da Ta 

mjş olan çocuk1arın scvunı yapılacaktır. beri devam eden beton ın~at hır .. iki ıü- Çocuk hafta.sı münasebetile diln de ~ 
Bu maksadla eV\:e1ce haDrlanan fişler btt-

1 
ne kadar tamamlanacaktır. Karakoy köp- rimizin muhtelif semtlerindeki okul \'e 

tün evlere d&ıAltı1nnştır. Her evde a!le rüsünün Eminönü cihetindeki ayak! yük- Halkevlerinde ~lenceler tertjb olunmuş. 
reisleri bu fişlere ilk tahsil ça~ına Riren eeltilecetf esna~a nakil vasıtalarile ... ya - konferanslar ve müsamereler verll.mişti r. 

81 b d t • d"ld" Rum AYQ Tryada killaealnde yapılarak •' r mat Ult 8VISI 8mJIZ 8 1 1 dehu Şişli Rwn kabristanına gömülec:e.orr· 
'Oniversitelf ibaz.ı "9nçlerln çıkardıkJa- Merhum, Milli Mücadele esnasında de~ 

rı c0€nçUk, pı:etestnde Afrodit müna - lşletmesinde hidematı :lev.kal.Adeısine m~ 
. yaların geç:mesıne mahsus olmak uzere Dün Kadıköy Fatth ve Bakırkövi\nde 

QOOU~larını kaydı.::~ .. ~e . alAkadarlara yapılacak muvakkat ahşab k?.prün~n in- çocuklara nrli~mereler verHm.iştir. 
\'ermişlerdir. Bugün 'bütün ılk okul baş- taatı dün belediye dahnt encumenı tara- Çocuk Esirgeme Kurumu Şehremini 
öğretmenleri oku.ilan .da bulunacaklar ve tından müteahhide ihale olunmuştur. Mu nahive subesi tarafından da saat 15 de 
fişlerin tasnifi ile m•ul olacaklardır. vakkat ah4ab köprü Hazirana kadar 1k - bir çocuk bal06U verilmiş. Bakırltöyiln -

kaşalarını g&sterlr mahiyette ~kan bir faten CftmhuıTyet httkftınetlnce İstlıklll:; 
karikatür mf1n8Sf.'betlle müddeiumumflik dalya&ile taltıf edllmif d~erll bir ntan 
tarafından Gençlik gazetesi mtteasisl ve ve iyi bir ~lmendlfercl idi. GeD9 de 
neşrivat rnild<lrü t. Orhon aleyhine dör- ya.§Uı. ölümft badii teeaırur olmuotur. PJ~ 
düne(} cezada açılan hakaret davasında Cenue merulın MnW N. ~ 
rn.ahkUıniyet karam verllmişt4i. Ceı:anın Telefon MiM ·-------- mal ed11m4 olacaktır. de 7-10 yaş arasındaki çocuklar araSJnda 

Bakırköydeki tecrübe sayımı gelecek b:r J{Ürbüz oocuk müsabakası vapılm1ş, 
hafta yapılacak birinci_ ~e1enlere hediveler daiMılmıştır. 

Bakırkö deki tecrübe sayımı ıeJe- Bu~n Gülhane parkında ~abahtan ak-

Polist11: 
,,,,, 

İstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Peynir yiyen üç ttıfl zehlrJ~ndi y sama kadar çocukları e~lendırmek üzt>re 

cek Pazar vapıJacaktır. Savım hakkında muh~lif ovunlar tertib olunacak fakir 
Küçükayasofyada Katibsinan sokağın- sa~ memurları.na izahat vermek üze.re coetıklara elbise dalıtılacaktır. B~ l(~e 

da oturan Şükrü, diln evinde ailesi el- ~gun vali muavıni ~l.~k ~ih~d ve bele- a~ Kadıköv sekizinci ilk mektebde ço -
radi'.e birlikte tor.t>a peyniri yemiş, bir dıye muame:ıAt mOdil:U Zıhru Çubukçu cuklar için iki büyük müı:arnere verile -

ı _ o~ telli, t.eıllla. mot6r w elektzik maklntsU •lınacaktlr. ~ 
2 - İ.s'tetliler üç ay mMdetıe kunı gördülııt.en sonra ehllyetlerlne gore tıs.rem bDaD9. 

nun 19. maMera pıe tablt edilecek ücret alacaklardır. 
1 - İatAık!Jlere kun ~ ilk a.bul imtihanlanndalci e.hliyetleri de.recealne .,. 

n bir ttcret ~. 

miiddet sonra kendisilt> kızlan A-ne ve Bakırkaye gıdece1tlerdir. t>ektir. 

Hediye zehirlenme aliımi göstermişler- A Bkt!rltk i~lerl: 
-dir. Yedikleri peynirdeu zehirlendikleri 

·-------- -
Darllşşafakanın 67 nci 

•nlafılan ŞWoii, Ay~ ve Hediye tedavi 
edilmek üzere Haseki hastaneaine kaldı-
nlm141ardır. 

·------

Hastabakıcı hemşire kursu açılıyor yaldönümü 
Be!Jıc>ibl Yerli Alkerllk Şubesinden: 1 - Darii~fakanın 97 nci Ylldönümü mil-

Aakeri hutanelerde ı Hazin.n 940 da ba.t. nasebetile bugün rnektebde merasim ya -
lam.ak üııere cyardımcı ve hutabakıcı hem. pı'acaktır. 

Yugoslav koro fireler) tursu açılacaktır. Mera..-.ime saat ıo da bütün eski ve ye-
2 - LIM, orta -Ye ilk ınekteb mezunlarlle ni mezunların ve talebenin iştirakile bnş-

heyel İn İn vereceOi okuma ~a diıpkmuı olan JO - 48 ,. - !anacak. Da~faka me:zunlan kurumu 

k fmdaki bayanlardan tıu kurslara lfUrak et. idare heyetinden bir zat ve mektebin OnSar programı ınete ls~tu olanların kayıdlan yapılmak: 0 . Webesi tarafından söz söylene-

4 _ tste1ı11lerin 1kameıt Mires1eıri yazılmak il11ere bir dilekoe ile 1st. K . biJaa mürac:ıall 
etmeleri lh•nct... (31M) 

Bugün SUMER Sinemasında 

l\levalmln en eüzel ve en mükemmel fllml ... 

Dans Kraliçesi: GINGER ROGERS 'in 
DAVİD NİV:ıı:N .,.. (8 aylık bnptöm~r) BABY JORN lle 

beraber JIZaUıkları fransl.7ıCa aözlü 

Matmazel'in Bebeği Yuaoalav lıoro he,eti tarafından 2 Ma.yıa thıere nüfua hüviyet eöadanı n ta.ba1l •• - ~=~~r. ır 
'940 P-.enııbe eünıı at.tamı aaat 21 de Be7- aitalarile tubemlze müracaat etmeleri llAn Müteakiben müzik çalınacak ve divan Gülii114111. net'ell Te sevkli kemedl,t ıöriniL. 
ollunda l'ranaız t1yatr<ı1Unda Beyotlu Halk_ olunur. şairlerinden iki tablo RÖ6terilecektir. Kabbba lOChfil... Atkın Te bıiyük dans mlaabıkalıınnm :filmi. .. 

nı aosyal ,.rdım ıubesı menfaatine verııe_ şubeye davet s.at ı3 de esıti me~~ıa talebeler ilaveten ·. KABARE • DANSAN 2 kı~·mlık varyete 
Bef1ktat Askerlik ful>twinden: Emekli 1a- mektebin yemekhanesıne merek hep be- ~ 

oek o:. kon11er1n programı töYle teSblt e. tthkAm olnba§ısı Jnurumlu 305 dotumlu raber yemek yiyeceklerdir. Yemekten ,._ _____ _. Burün ... t 11 de tenzilltll matine -------~ 
~. A~~ot.M~U~~u~8~~~~n~~cl~~~~~m~~tt;~~~~~~-~~---••••••••••••••••~ 

1 - İatlkW ma~- ll.>"lnl» Yueoalav, 2- heaab memuru Ta.ttöl>rillü Meluned ot. Ra- eğlenceler tertib olunacak ve ak~am saat .ııııı 
8l Motcanyat:ı: Cbwaoos pcıpulairea seıtıea "4 otıntır'ün he.men f'llbemhe mftraeaa' et. 17 de merasime nihayet verilettktlr. 
CRecUılU No. Vll), 1 - Ilr. M.. lliloyevitlh: meıert Uiıı olun11r. ·--··-·--···-···-··--·······00

····-··-

ı.. mmucıhe et ıe :momUque, 4 - z. Grsodıe- ıtna WnnetHJer ~r 
ırttdı: Devant la porte, a - Dl'. v. Jpneta: Eminönü ıyerll t.öerllt fQbeıllnden: 
Dı auıamne, 1 - et. Moban;)"ah: Le bef'Ku, 1/Mayıa/94-0 tarihinde Yedek Silbay oku. 
T - B. Papa.ncq>oulo: Quand on danae le hında INl-eak olu tıa& bbmeWlerln IO 
dııokn, 8 - Dr. A. Dollnar: Deux dl.amana Nisan 940 Balı si1ntl .ut 10 da aevkedllmek 
Dotıen-. 1 - 9'. Kast.ulyevtt.ch: Cbawıooı tmre n1tm efmdan 'N lollrert ft8ltatar.!Je 
des cdıodıolea,, 10 - Dr. V. Voutobllovitch: ...,_._ tunelın1. 
Marilra, la mıııt fille, 11 - 1J - U - H. ta. ~ lıeM'""'• uiDlrtik bnanımmı 
8L Kotraıuat&: a>eNOna populalru aHbea • unoa maddtıll ~ tdileoet1 Jlla ola _ 
(RecaeU lılo. V>. nur. 

Ü•küdar kız enstitüainün veda 

Düaıa ............... tere._._ 
..tal:H 

A11lon Çelıov 

6No. Koğuş 
Qtvtnn: 

Hasan Ali Ediz 
..... JOt.abeVl 
Piatı .. Kr. 

Bat.an Amertka.nın kabul ettıtı 

Yeni Bir Dans: S W 1 N G 
a. JU berUllll ailmda dıolqaca.k kelime ... 

S W 1 N G ... SWING ... 
Onambdekl BALI alqunlDdan itibaren 

SOMER SiNEMASININ 
06ılteleoeli aenenln en fllla daulı .. · m111iklli 

ÇILGIN GENÇLiK 
f'lbnlnlD kahnm&Dlan: KD KANE 

awtbm TZD WEDll 
OOn Uıldldar ıtn 

E'nstttü.sü IOll sınıf 
talebesi, veda müsa-
meresını kalabalık 
bir davetli 1d1tleıi ö
nünde vermt,tir. n ... 

Bugün 1 P B B Sinemasında 2 Büyük Film Birden 

küdann bır köeesln -
de sessiz, sadasız. m(l 
tevazi çalışan bu kıy-

1-!!.,~~~~-f-l;!!Doah~.t.~1 J 2 • 8 AŞÇA V U Ş 
.dolu büyOk komedi M E D E N 

metli san'at mekte -
biınizin müaamereei 
cidden muvaffaldyet 
li olmuş. genç kızla-
nmız davetliler ta· 
rafından pek Liyade 
takdir edilmitler -
dir. Müsamereye 

TÜRKÇE 

FiRAVUNUN 
KIZI 

Bugftn aaat 11 de tenzilltlı matine. 

(Fransızca Söılll) 
insanı heyecandan titreten müthiş ve muazzttm 
bir film. Baş Rollerde: ALAN GURTlS FAY 

HOLDt:N ve V/ ALLACE BERRY 
Gece 8 de 2 film birden 

~";' :~:! Bugün T .& K Si 1'1 Sinemasmda 
:: ~~~=:~~ Taı.beıer ı1aptlklan •ll>Ulım ı.,hir .cı.rz.ı.Jccn Bu •en• Tllrlıigede gapılan en bDgQlı 2 film birden 

~~:=·zutfköylü mtüm-ıeu~~·.~ı!81'm!: 1 YILMAZ AL·ı 2 Ta' Parçası lerile (Köye dönüş) isimli müzikle mı - ohn'Uftur. Genç kWarJmm ıebrlk eder, • • 
Jenmıif bir pyes temsil edilnq. daha .an- muvattaldyetler d11cis. 
ra ımıeı bir &omedi oyll8JUIUltıır. caımın 1.tikw liıeıiade muyaffaki1etll Modern Türk polisinin qtirakile 
=t:ı.. ~..:_(tki'!Lrj :1'~Y:1~~ Wr •Oamere tertib ye temsil edilen zabıta " 
ka toplamıştır. Bu piyesin son pcnlealn • İstiltlll 1.iaesinda 4e dlhı akfam ıpuvaf- Es VA. N Q 
de taleben'in bizzat yaptığı ko&tü.mler, fakl~tll bir mtmmMmt verlbnJf, &tik - cinayet romanı er: • Senaslar: 1 - 4.30 ve 8 de 

roblar canlı mankenlerle gösterilmiş, kı~ l&lli gençler senenin eon talebe gecesini \---~S:ee:•:n:•:•;ır~: .:ı~ı~-~l.;80;.-.6;.T~e~9~.8~0~da;. •••• ~---•••••••••••••••••,., :ıarmıızm bu muvaffak eserleri takdirle ~ bir bava 1dnde ellenerek ıeçtr - ~ 

Güldüren ye ağlatan bir aile faciası 

Eser~ REŞAT NURi GONTEKIN 

1e;rndilmittir • .Müsamereye Zeybek oyu- mitlerdir. 
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Son Postanm zabıta ramam, 25 lmete de alışmıştı. Her sabah sekiz kırklVasat bir 'bahtiyarlık ve tam ıbir huzur Semhamn mücevherleri. şık ve~ 
trenile İstanıbula iner, akşama kadar jçinde y~amlftı· Hayatında kederli ge- gin İstanbul kadmlanmn gıpta ve ha. 

iPE U ME NI ...... t }'8Zlbanesinde meşgul olur. geç vakit çen günleri s&yılacak 'kadar azda· İşte~ dillerine doladJklan bir meYIU 
"'-' I~ son trenlerden birile evine dönerdi. bu günlerden bir kısmını da şmd:i ya- idi. 

E "r--\ _ _A f ~ 1 Hayatı süklln tç'inde de~eden ge- şıyocrlu. Çok müıteesstrdi. Büıtün neş'e- Güııleroenberi cinayetin tafsilltU. 
~~ 1-<9 ~ r ~ çiyordu. si kaçrnaştı. Çünkü. o da Senihamn çok meşgul olan g~Ier. Senibanın '* 

.;.::=====:....--_;=::;;...:;.......::,_;;:;..;..._..-..-_iiiiiimi.._-..._ Uzun OO) }tı, ldbar tavırlı bir admı- iyi ahbabı i<ti. Şaıic yrldızınmı. danslar meşhur mücevherlerinin noter Cemal 
Yazan: than Arıt dt. Daima temlı ve şık giyininti.. ttze- kraliçesinin premfkhlanndan beri de Gündbğdunun neııdinde malhfuz bulun.-

Bu sefer de kadın tarafın- - Ne işine gerek be herif! Her fe - rinde kanunla uğr~aın. ciddi adamla - Cemal Gündoğdu ıdi. Bu itibarla. Se - duğunu da öğrenmişlerdi. Cemal. p .. 
dan yablanımaş an1 bir asabi - y~ bUır.n.unu sdkmamn oezası.ıu çek ra maMuıs bir vakar vardı. nilıanın esrarengiz bir surette 61dürul- 7.etede artistin mücevherlerinin ~ahn-
yeUe lbu cinayeti ışlemiş, fakat • şimdi blkalım Çok iyi ıbir tahsil g3rmüştü. Güzel mesi onu en tıas;aı; yt!rinden yarala - mamış olduğu. İstanbul yinninci no _ 
lhıi kana bulayınca korbnık kaoın14 • Diy. IÖyleniyoıdu. düşünür, gfrzel konuşurdu. Ça'buk k1%- ~- . .. teri nezdinde mahfuz bulunduğu hak. 
trr. Evet, bu kuvvetli bir Mıttmaldir. mazdı. İnsa.nbk duygulan hemen dat - Seniha. öl6rrülden bhbç gun evvel . . ~. 
Eğer. Jui1de ~ oı. idi bu iiı - ma h&:reki.t ve kararlarına ~o - gelerek bymet ve giiRUUrleri dillerde ~ ~~ ~yun~a yilttği hDe 
ttınaı i.itlıenme ~emek ne kadar ko - hırdu. Herkese mrufıına ve kıymetine dol..-ı üitibı mücevherlerini mohafa- etmifti- Şimdi. bütün dunya. bu pam 
layıaşaca:ktı. Fakat. im. S(imeMen:be • - 11 - ba'kanadan müsav1 muamele etmeyi se- za etmesi iıçfn cına vemılşti. Dünyanın biçilmez nef!Mlerin kendisinıie bula. 
rt byapb. . verdi. Btr çdk tdnmeler ona ış 1çhı de- en JJengi~ ve en meıfhur adam~nnm duğunu biliyordu. Bu ~lan okuyun-

Haşmet, ~ myn1ıarak St ı.tanbul yirminci noteri Cemal UOn- lf.l teselli ıbulme'k için giderlerdi. Ve o lred~erindıen ibaret olan bu mücev - ce kalbindeki kedere büyük bir ndi-
llxma cll!ınıD. ~' yaz. kJŞ Yet{J:köyde otururdu. cidden herkesi teselli eıtnMHiıl Ç(Jk iyi herler hakkmde Canal Gündıoğdu faz- de inzimam etti- e 

- Siz gldbıf&. İhtiyacwn ok.na ıizi Burada babaınnduı kaılımf lilzel bir bilirdi. la malfunat aahibi idi- fe . . . . 
tekrar ~m kaşkü v~. YetfM~· aa7ftye haya - Bu meziyetlerinden &layı Cemal o. kaç kere Senihaya bu muücevher- Bu. vazıyette nelere ihmnal verile • 

Btmon. ucuı kul1uJdulluna .evj.ne - tına o kadar aı.m. tcfl !d başka bir Güıd>ğdu hemen heıiı:es tarafından leri bir bankada muhafaza etmesini na- meıxii. İstanbulun profesyonel hırsıs • 
l'fllc dlıflıırı fırllıdıı. Bu emektar garaon yeıde oWralmyoni.ı. Evi ile istasyon aevilen ib1r ~ti. dıat etmifti. ffabjd, dUOer bdın ne- lan bunu haber alırlarsa -Alrnamalarma 
01ıele dllıneıicen. bqını istemeden bir arasuıdald mesafe on da5dka idi. Kış Ştındlye kadar cidd! hiç bir feıtıkete reye gitse bunlan tainyor. sahnede da- iritin var mı?- Boş dumuyıcıklla 
beıAya .,... ~ama mlWQ-or. ken- mevUninde ifbıe idi> Jl]ıtn.ek hayli maıı.rz kalmanuşb. Hayatı. heyecan ve- ima bunl*la ıörürı~ eözleri ltamaş- tabiidir 
dl bndlne: mbmeW ol\\)'Ol'du. ll'wt. o. bu zah - receık saadetlerden de .U- b""fb. tıreyordu. (Arbaa .... , 
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( emleket Haberleri] 
Ye i Erzincanın kurulacağı 

yer tesbit ediliyor 
Edirne Ha-kevi::de 

gürbüz çocuk 
müsabakası yapı~dı 

Edirne (Hususi) - Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafından bugün Halkevinde 
bir gürbüz çocuk müsabakası yapılmış -

Nisan JS 

•Son Fosta» nın fatihi tef rikasr 40 

IAYIAIS 
Y uzan: Hasan Adnan Gb 

Gümüş saph hançer Palk ta yeni şehrin şimal:le istasyon mıntakasında 
tesisi için hükumete müracaat etti, Erzincanda zirai 

ve iktisadi hayat cani 'ln:nağa baıladı 
tır. On köle boş yere kurtulmaya ça!ıpu kırıklar kabuğu çızılmiş bir yara aı1ri bo-

Birden beş yaşına kadar olan çocuk - delikanlıyı kıskıvrak yakalıyarak merdi- §8nmıştı. 

lar arasında yapılan müsabakada kaza - venden ındirdiler. * 
nanlar şun1ardır. Sofada demindenbt:n bir heykel vrya İri yan sekiz köleydi bu. Zavalh ıar 

Bir yaşında olanlardan Yüksel Akar sadece bir cesed gıbi bu hadiseyı ıeyre- ci ite kaka merdivenden indirdiler. Sene 
birinci. Ziya Cengiz ikinci, Şükrıye Türk den genç kızla, ihtiyar bir adam kalnuıtı. lerdenberi yiyip, i~ip yan gelen köık 
il.çüncülüğü, iki yaşındakilerden birinci- Köşkün kırk yıllık bekçisı olan bu Lll- muhafızları şimd: ellerine düşen ba na
llği Filiz Özel, Ülkü Atalkın ikinci. Akkül tiyar, Zelihanın elinden tutarak: dir vak'a ile kıymetli efendilerine sada-
Tınaz üçüncü. (iç yaşında oJanlardan bl- - Üzülmeyin hanımım - dt:!di - pede- katlerini isbat etmek istiyorlardı. 
rinciliği Cemal Deveci. ikinciliği Güner riniz derhal odanıza çekilmenJzi emretti. Tekini alt kattaki hırdavat dolu mah
Aysel, üçüncülüğü Utku İl'ban, dört ya - Feci bir şekilde kendi.ne gelen genç zenlerden birine attıktan ıonra, muhafız· 
ıındakilerdlen birinciliği Sahir Kuroğlu, 1 kız b:ran duvura tutunarak düşünmek, ların başı gecedenben büyük bir amir 
ikinciliği Oya Şıpka, üçüncülüğü Murat bir karar vermek istedi. Gözü yerde pa- buhranı geçiren Emtr AlAettine mBJde -
Cen,giz, beş yaşında olan çocuklardan da rıldayan hançere iliştı. ledi: 
birinciliği Hayri Özsepeci, ikinciliği de Birden fena bir fikre kapılarak bir - E riniz yerine getirildi Emir h -
Şahin Ergun kazanmışlar ve kurumca can kurtaran gibi hançeri kaptı. retleri. laydudu aşağıki mahzene k ı-
talti! olunmUllardır. Gümüş saplı bir hançerdi bu!. tık. 

- -------- - - Gümiif kabzanın bir tarafmdn besme- O kadar iti.mad ettiği kızının uyük 
Bahkesirde gUreş grup le diğer tarafında da etrafı süılenmiı 1\1 hatasından muztarib olduğu kadm. "ıl -
birincilikleri yapılacak kakma yazı Vardı: dJsenin köleler tarafından duyubr Sl'13 

Balık . (U---·J) fl'VL k" .. cElmelikülmansur Nurettin Ali Ay- da fena halde içerliyen ihtiyar nık 
esır OıwtUbll - .1. ur ıye guref 1 sık 

grıup birincilikleri MaV't•n dördüncü ...n. bey.. arını 1P gürledi: 
Enincanın bugünkü QÖ riini.&finden bir parça " - 6 "" * - 3ana bir me.ş'ale ile kamçımt &etir 

Erzincan (Hususi) - Zehele sahasın- nıCl yapılacağından ~rasyonca grup Sabah güneşi 1ene bütün ,evklle dai- Bu densizin cezasını bizzat kendim wr. 
da tetltikatta ıbulunan heywt Erzincan merkezi olarak ayrılan sekiz villyet içi- mt vazifesine başlarken, yeşil gözlü kız mek istiyorum . 
..,,..nin k··-·'--ağı · .. --ı...•t •-• .. ,_ ne Balıkesir de dahil edilmit ve bu, alA- hAIA ı..ı 
__.... u.ı.~ yen wıruııı •~ı~. Y. atağının iı.'zerinde bir mumya, gıuı Kölenin derhal yetiştlrdiJM '---.. 
B-t ---'---~-- :ı..· ı..-. · hr kadarlara blldirilm•-+ir. Buna göre İz - L- h •1 

8 .. ~ .. ,. 
-., - ~l.UU&U vır JU0111U11 yenı te ın AT• renAaıZ ve alsız oturuyordu. Baxı..,a- kavrayarak mahzene indt Mef'alelw lu-

merkeze on ild kilometre mesafede ve e1 mlz, Aydın. Mania ve Denizliden gelecek nndaki durgunluk ve hayret lfadeıt hllA 
ki E . arbmd K h g(lrefçilerle Balrkesirde ilk defa ol1trak g---ı.ı ...... 1rınlıktaı1 kurtulmadııtını ox- tan kahya kapının demir .clrgC11Cln1 çe-

rzıncanın i a ema şosesi et- ı birindlikl . ilaabak 1 ~~ ~ • ...... kerek açınca yüzlerine ratıb btr kGf ko • 
varındaki Taıh.sollu Yerastiki köyünde 1 grup . erı ~ a an yapıla - 1 teriyordu. kusu çarptı. İçeri girdiler. 
kurulmasını tesbit etm.if. Fatın hoca iae caktır. Bunun ıçin şimdiden tertibat a - Malik olduğu irade ve itimadı nefsin. 
....ı..; .:-. .. 11 de ı...t~ l d luımata bql~. l.. .. ~:;ne kadar go··rdü~' ve ıreçı·r.ııı· ıtı· •--- Soluk alevli meş'ale büyük mlhzenl __.,...n 9"'" ..... n --,,on c vann a ve ""66"" a:.ı • "' & K"V"" güçlükle aydınlatıyordu. 
A.Jadır köyü Ahasına doğru yayılması - rllıbelerin kat kat fevk\nd9 bır sadme 
m iatemiftir. Bu hu..qıata tanzim edilen Bigadiç yaniden kaza merkezi ile karşılaşmış ve ilk defa :zekAsının ac- Tekin kapının dLbinde ellerini ~ 
-'--b "beli e ne kavuşturmuş dimdik dunıyordu. All, - ı mucı . raporlar VekAlcte sunul- 0.UJOr zini hissederek derin bir hali hayraniye 
ID\lıjtur. Şu hale nazaran yeni Erz.nca - B" di . ak dfü~m~io+ü. Gecedenberi köıkte bü·"'u .. ettin kamçısını kin ve lıiddet ıçtnde "' . • 

T,~_1_ı.. y ıga ·çın Y ında eskisi gibi kaza -.-··"'""J1• ~-- Ukanlının yüzüne indirdi. 
mn ya c muau-... erastikh yani Bey - merkezi haline getirileceği ve zelzele bir faaliyet olduğunu, blr araba iltt biriuıç _ Rezil ahlAkmz. 
Uıhtınm fimalindeki sırtlarda, veyahud C. U. P. Reiıi Kınla~ Cemi11cti neticesi harab olan kaza merkezlerinden atlının gelip gıttiğını seziyor, fakat o!an 
da •t~ fUnalinde Trabzon ~ Ra.ıa Altınok ReUi Dr . .P'cual birinin oraya naklolunacağı haber alın - biten hakkında ne bir malumat, ne de bir Tekin elini yüzüne kapayarak bir • • 
alvanndaki düzlükte inşan tekarrür et - Enincanda maıhaW tefıelmüller de ye- m.ı.ştır. fikir edinem.ıycrdu. O hldileden sonra dım geri sıçradı. 
aittir. Bu iki mevkiden h&n«fainin daha niden kıun.ı.lmala baflem1fbr. Zelzele do - --- ne kimse onu aramış, ne de o dıı:ın çık- İhtiyar Emlr klhyasına: 
muvafık olacağı ~ kararına bal layWle bir çok azalan ölmilf ve bir Jm- Bursa çiftçilerine mısır m.ı.ştı. İlk defa olmak üzere Emtr Allet- - ~ef'aleyi ileri tut! ~tye baJbrdı-
bcbr. Haber alındıtma göre yeni Enın- mı da diler villyetlere Citmit olan. Cüm- tohumu V&ril:J!I" tinden cleıhptle korktuğunu hlaedlyor- Şu. cebın alçağın kim olduJwıu &kmek 
llDlil fehrin fimalindek.i istasyon mın - hurıyet Halk Parti.ai vilayet idare heyeti B (H ··-') y .lk .. d .

1
A du. Kendine bu kadar yüz veren bu mer- tatıyorum . 

...,.. da L..--·' .ı.. 'd t LL.:•ı +_ ..... ;_.· 8 k bl ~- uraa USW>l - eşı oy en vı ö - KAı. mah . ..ı..:- d...A..• a.... .. -aaın a.unuması ıuUSWRmda halktan yeru en eşea.AU e .... '1.ır. U a lUC"n t . t üd .. ' f" ğil tarafınd j . hametli ve yüksek ınsanın iyllıklttfnl a.uya zenın geuauı8 "iP .. __,, • 

-.,Vekilete birçok müracaatlar vaki ol- olmak üzere Ticaret Odaa da 1wrulmut" yeuhtezıralifa . m uru t huml ant· iylı vke kııl'fı büyük bir nankörlük yapIIllf, onun mak iateyen Tekini bir çelmede,_.. J\r 
t Geç d 1 . . . m cms mıınr o arı (le ır ere ı rak ,._, 1 yi k -n..n llmftur. ur. enler e yapı an ve valının de If· b. lw ·ttçn . t vzi ed·ım· t' H _ göeterdiği büyük itiınad; - eve yabancı var ıya m'C4J a e anayan ı-n• 

Ekim 7.JtlDAnı olmak dolayısile diler tırak ettiği bir lr.ongrede Kızı1ay Kuru- ;r . ~ı z:i er: e hi~ ı.ş ır.f kan bir ge~ almak gibi - en haysiyet kırıe1 doA'nı tuttu. 
vtllyetı.rde Wdn edilmiş olan follket - mu da yeni idare heyetini ııeçmiftlr. Ge- ~ ~ ai ~a e ;1~\ k ~~va 1 

klo- bir şekilde istismar etmişti. Çok iyi kalb- Hiddetle delikanlının gırtlalma anl-
81delerden çiftçiler günden güne geJ - ne bu 1Uretle azaları datıımıı olan vill- ~sa d.:ıl z y~t e ge ır 1 

ere 
1 

er e n- lt ve yumuşak bir insan olan Alletttn mak istiyen Allettin ıbirden mucize P 
IDekte ve Erzincan nüfu9u çoğalmakta - yet umum! meclisi de valinin daveti ıi- cı ere aca ır. _ . - namus işlerinde fevkaladG mutaaasıb ve müş bir arab bedevisi gibi derin bir lnil-
6r. Gelen yuıddaşlanmıza hükUıne~ ta- zerine diğer villyetlerde bulunan ve Havran Pa· mut klorUsU yık ldı merhametinden umulmayacak derecede ti ile dizleri üzerine dUft(l. 
atından Kal\!idan mü:bayaa edilmiş olan sağ kalan azalannm toplanmuile açıl - . . §ediddi. Ona ne yüzle bakacaktı şimdi? - Dahllek ya Mülkülmamurl. 
IWWerden dağıtılmaktadır. Şu son gfln- mlf, memleketin faydalı if!erı üzerinde Havran (Husust) - Havrana aek.ıı kı- Düşünceleri biraz intizama girerken (Arkan ..-) 
imde yeni gelen çiftçilere 86 çift lSkih: kararlarını verıMflerdir. Belediye meo- l~e~ me.safede olan ve PaJamutaere - kapı açıldı. Onun işlerine bakan kız bir .................... - ........... - ... -· .. ··----
.,"ıa verilmiftir. Zeriyata verilen ehem lisi henüz toplanamamıştır. Belediy. en- si uı.ennde bulunan meşhur cPalamut bardak sütle içerJ girdi. Zeliha birden ,,,uharrir Kemalettin ŞokrD 
lldyet yüzler gü1düriicü bir haldedir Bu cümeni belediye reisinin rlyasetinct. top- köpril.u• geçenki seyübda. tamamen ~ı- çılgın gibi 'beslemenJn üzerine atıldı: 
Jll her yıldan daha verimli bir malaule lanmakta ise de varidatı olmadıtı için kıl.mqtır. Bu J>eton köprilnün yıkılmasıle - Haberin var mı Leyli, onu ne yap- V8flt etti 
kavuşacak olan köylünün yüai Ş'.mdid•n bir it görememektedir. Belediye ıeliri Biga - Edremid seferleri inkıtaa uğramıı tıl ? Matbuatta muhtelif yazılarlle wmnn11 
cGJmektedir. olarak yalnız oktruva rilamıund"an alı - gibidir. Şimdil~ aktarma wretile nakli- ~irin kız inci dişlerini göstererek ıül- ıuetecl arkadeflerımmclan Keme'leW1I ilk. 

Bahtsız memleketin günden güne, çeh nan hiseden başka gelir yoktur. Bu da yat yapılmakta ıse de bu tekil çok yont- dü· dl tedavi ~te oldutu Oureıba -.... 
. · İ cu ve masrafiıdır Havrana gelen hamal- · nel1nde hayata göüeı'lni yummQftur. Oent na dellfDlektedir. lk zamanlarda ze:l - ancak halihazır kadroya JllUf vermeğe . . · - Serbeat bıraktılar. --+ .. öltlmtt arka"••''"rı ve tenıdtllDl tanı-

. . Bel . Iar. yırmı bet kuruşa arka tle adam ta - :ı...-- d-.ıı: 9 ı-- .._... 
llleclen sinirlen bozulan halk bugün her bıle Wi gelmemektedir. edıye me - fakat d . ortuı lin - Ser~t mi t:UJn, J&nlar arasında teeasttrle tarplaııua Jrml&-
.ııada çalıfllla'annı arttırmıftır. Tıca - murlan ma&flanm bile muntazam ala • ~.ve. erenm na ge - - Evet. Aşağı mahzene kapamıılardı. lettln l)ükrtl aon sama.nlarda İzm1rdıl allı. 
Jı1t hayatı canl&nmlf, pazarlar kurulmut- mamaktadırlar. Halbvi çalışın.alan için ce bır lıra ıstemektedir. Efendimiz yanma girdi. Bilmem ne ko- t.ef1r cYenl Alır• artadafımmn JUl llllrl 

Herk• birer baraka yaparak kendi- hazırlıklar yapılmaktadır. Halkevinin da Ticaret Odası ReiaUJin• İhsan Pekin DU§tular. Biraz ı;onra b!r araba ile birkaç möıdllrltlltmtl 711>'10l'd~ ~ ~-.::: 
muvakkat birer mesken kurmakta- lılmıt olan her fllbe!erinin tqldll için ve Kızılay Reisliğine d!e hüktımet dokto- atlı geldi. Alıp götürdüler. b:.n~uı~lr :~el a 
Errsın bir yemlf memleketi olan seçimler b&§lam&Jtır. Bu ifler de başta ru Fazıl Erciyq yeniden seçPmiılerdir. - Bu kadar nu? cenazesi dtln .taıdırılmıl n Men.atendl 

an k6ylerinde bal ve bahçeler su- vali olmak üzere Cümhurlyet Halk Par- Villyet Umumi Meclisinde yapılan ikin- - Evet, bildlğtm bu kadar. bbrlatanma defnedllmiftlr. Kedeldldıl aıı... 
~ve her tıürMl .ebzeler ekilmek- tiai villyet İdare heyeti retli Rıza Altın- et reis vekillllf aeçiminde de Rıza Altın- Zeliha wrulmuş gibi yatatına knpan- ane tulyet beyan ederls. Alla.b ram.& ., .. r:· okun büyük çalıfmalan g6rlllmektedir. ok ittifakla rey abruftır. dı. Gecedenberi bo~azında tıkanan hı~ lesln . 

.-ııı y(lbek fikrin cazibesile ansızın bir •Son Poeta•nm edebi tefrikua: 38 kimseye her ciheti gösterip uzun aun 
ı.,ttklerinden bu bakııta hi9bir ıht raz ve inceden inceye izahat verecek. 

.. yoktu. ~t içinde bir bakıştı bu... N N M y A N -Bu adamı pek kolay bulamıJMllk -
w ikiai de biraz p.ş.kın, biraz helecanlı A Q VA R A ıınız. mösyö NS baron! 
tıllJer. Saıbot ka!a Iİ"! bütün bu nı~sr • y n - Hayı!'. mösyö lö kont! ben. ~ 
ı.cSe tezadlan bir türli\ birl:Nrinden ayı- A M TER C ~ M E E O E H : nrlUlha:r.amla, .tvil tayyareciltkte ~ • 
ımuyorlardı: milmkün nedir, efsanevi A o LJ A L" T ~A H n 'ı Q ZAN SOY f&Dlar arumda böyle bir .e~ ati • 
iıldir? Muhayyel neresi. hakikate ben· r-r .1 r- """ lacak oldukça babayilf t bir kaçık IMda • 
... nereli? Hangi cihet tahakkuk edebi- tazan: Jorj Delakl bileceğimizi dilfünmüştüm. Ve bu. pek 
•. han,.ı.t bunun fevkindedtr? mU.tacel bir meeele. Çünld1 bu ......,," 

- Zmlnlm, bu teşebbüH allkadar ol- ederim. Görec.ır.iob Jı:i onlar da fma it-1 rafınızı çeviren bu kadar sadık, bu kndar 1 - Hayhay.. pek phane içkll da işleri taktb etmesi. nazartyeslDI bv-
- sial ellendirir .. öyle delfl mi? m• lft delflmif. 1 denenmif arkadaşlarınız varken bu tere- - Fena delildir. vetlendirmeai, makinenin ıllıfını c:dhla • 
~ taldb etmek. bütün bu ifin vücud _Tahmin ederim, delil mi ki 1adece fi bana vermek isteyi§tnize sebeb nedir? Baron, yudumunu tatmak için bir llh- nı btlmeei ve inp edilirken onu l1IDe ta-
lıalufı.ınu g6rmek?... aya bU gtll!a yollamak sevki için 2 mfl- Bunu anlamak isterdim. za durdu. nımuı llzım... Ha, nuıl. bunun ne pkil 

- Bunun beni eğlendirecelini düşün- yari• bir konturat imzalıJOl'Sunusl .. Baron. jestinde ve .tesinde şefkatli ve - Şimdi ifin en güç tarafı, aletin içi- alacağını f(Syle uzaktan tuavvur edl:Joı'" 
-*le balakımda hakarette bulunuyomı• _ İtiraf edin kl entel'818ft py. Gele- hudlrUQ bir itabla: ne binip hayatını tehlikeye koyacak ada- l\ınuz ya! 

E 
aziz Petrorum. Ben bundan çok !!- Hm teklifime. 8'l ifd• mümeaUlm. man- - Jak, diye sözünü kesti, bunu bana mı bulmakta. Jak. mavi meşinden bir klQp Jmltalu

r duyarım ve ~pheaiz hayatımda bu daterim olarak bir kimseye 1htıyuun siz mi eöyiüywsutıuz? Demek hiçbir f'IY Jak. dudaklarının ucundan. garlb m- na, ayaıklannı üstilste atarak hw,ah IU

ece heyecanlı bır sefere phid olaca- var; emniyetli. 111' tutabilir ve tefebbO- anlamamıpınız? Hayır; bana yardım e- rette §il.pheye delllet eden bir ıslık çı- rette gömül.rnüf, sahiden cbunu 11uJrtan 
ID1 hiç ummuyordum! IÖl1 ehemmtyetlnt müdrik bir kimseye. decek olan 9izıiniz. bqka hiç kimle d~ kardı. tasavwr ediyordu •... Ve aylardmbmi 

- Hakikaten heyecanlı! Bu. tam keli- Hbıh .ude -bu vuıflan tamamen buldu· ğil. .. hele sırf alışkanlık yüzünden fU - Hiç fti.phe.riz öyle! Bernar kendisini o kadar ıssız ve o kadar gamlı g8Ç9l ha-
l Heyecanlı! Ey, i§te size de bir tek- jum için bahtiyarım ve et-r hOfWW.ta nefret bile ederek ve asla alAka duymı- tehlikeye atmak istiyordu. Fakat kendi- yat birdenbire renk. alAka ve yübek bir 
bulunmaktan zevk duyacağım. An- ,ıdene... yarak yanımda silrllklediğim kuklalar- &ine bunun imkinaız olduğunu anlattım. d lı d d 1 i ki bu nmuzem 

~,.,..SWKJZ ya, bu meselede iaıniınl d.r - ~ya, azizim Petrof, haJdrım.. dan hiç biri değil ... O halde. mademkt Ealen. konturatımda ıu prt var: aletin ta a yor u.. eği m 
··--ak tasasında değillm. J:auen hiçbir da ce.terdllinb bu ltlmaddan dola11 il- kabul edlyomınuz. if+• artık daha mO• için• binecek olan kimse bqmillıendlı tı, Rozelin'in hatırası ve prefl DMIUDıl 

de i1m1m1 ortaya .Ormem. Ve ... ıtl· ze ta;· Hr etmek bana dOfer. Hani ade- terlıJm oldum. ntraz daha arma111ak !çer Bernar'dan bafkuıAlolacak ve-~~::_ baprılacaktıl (Arkan.,.., 
birinde sizi ialerlmden de haberdar ta lllU'dma. B•!mee ki ...a.denbm • s1n1& delil mlT nı.t ben seçecelim. •ti lnf& suen ~e 11

• 
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(Jlat~kl~~·~yfadal ı 
gilzel ve kuvveW tedafıilf bir hududdur. Komutanlı.le kıt'atı 1çln sıfırdan on numa-

F n rbahçe 
Fakaıt Sovyet Ruayanın bu cihette ara - ra.ya tadar bel ta.ımn hayvan tırnak numa-

:DIUli Jdlme mayıarı 
ŞiFA 
BULMUŞ 

6. Saray Muhaflzgücünü, 
de Gençlerbirliğini 

e e dığı, karşl tarafın da tah1dm w müda- ra demiri ,.aptuılacaktlr. Pazarlığı 4/5/940 
eüııilı saat tında yapılacaktır. Nümune ve 

f.ali edebilereği kuvvetli bir tıuduıd ol- p.rt.nmwt herelbı ış aıaatlerlnde komJsyon. 

d
• mayıp bilA'kis icabında Avrupa ma're - <la göriileblllr. ı.t.klllerl.n mua~n ıtın ve 

v 

AGRI 
Yen 1 kelerine :mildah~ için kolay geçilir saatte kat1 temJnatıarlle beraber Fındıklıda -.__ ~1 J. O. o. Ya~r 

bir sıına.rdır. Bu da ancakı Besarabyanın -...uutanlık at.m alma Jromil1onwıa gelme-

li 
alınma'Sire ~ı-•-"- -'-- leı1. c3417> JCJc.ııerın otuJoruı. Tedavt glh'en UICJs 1 ge unıımıu•ı unu· · nımış fakat, ALLCOClt ;raıaaından ball. 

Ztnirde yapılan maçlarda Beşiktaş Altınorduya 3 - 2 Garnıüıyor ki Sovyet Rmyanın Be- Kbrnut&nlık kıtaa.tı"!ı ıçın pazarlıkla üt .ıınn~. at.•qen mtiballQ'a delfldlr. Bir 

g Lb gel Ji Vefa Al.aya 2 _ 1 y~nil:li saraıbyayı geri istemesi blr bis işi ol - l>ln ~ ytn tno yataklık ot aatm alınacak- zat akşam tatbik eWRt bir ALLCOCK 7ab. 
' meArtan ziyade ıhesa'bf ve .evlriılceyş1- br. Pazarlık 30/6/940 &Untı aaa.t on altıdadır. aı, bir sece urfmda tealr1nl ptererek " 

di On 
İatetlllenn -- _.. t .. denmlı aıcakbk te.lid rseret atnyan .... 

lıliut kume maçlarına dun Şeref stadında 'Y8f sürat.ini kay.beden Fene.rba.bçe Gençler. r. un evvel! BulgariBtan ve fim - muayyen ~ ...... ve .sam-te ııt ı te- hallı wt!n •ımıtt.lr 
:11aın eclildı. Ankara talwnlarlle Fener, Oa- blrllll kıarfMMda birdenbire m~faaya çe. di de Yugoslavya ne velev ki ticari ve mlna.tJarile beraber Fıruhk'Kla komutanlık · • 
ı..ar.yı karŞlla.,tıran dünıkü maçlar bü- kllir ıbir hal aldı. iktısad1 şekilde olstın. milnasebetler aatl.n alma JEnmi.Vorıuna mtıracaatıan. c3418• ALLCOCK, romatizma, lmn-

Mt al ka uyandırdılından at&d b\ıylik bl.r Blra:ı .anra ~krar dirildi. Solda.n bir bli- tesis etmesi ve etmek J~--t tn ~ bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
~ı ltala.balı#ı ııe çevrllm1şt1. oum G"BParken Refld kendi kendlne dafüp ıınc:ı~ n • ....-1' kıl • .:.ı b • 

Galatasaray - Muhafızgücü sahadan büsbütün çılct.ı. Fenerba.hçenın or. bu siyaset sebebile olduğuna hftbne- limiye Askeri Sabnalma ya ..Ue ..-aya olmuflardır. 
l1t maç Muhatuıgucu Ue 0 latasaray ara. !talardan yaptıtı bir btlcwn eanaaında blr dilebilir. K ALLCOClt y&tılarmm tevlld ett.lll aıhld 
~ oynandL Oyuna Muhafız ıbaşlıyarak penaltı oldu. 31 lnci daktka Ew1ln çektiRI Bulgaristanm MoSkova elçiliği sene- OmİSJODU ilanları aıcalrnk. OTOJılATbt Bla MASAJ s1b1 be .. 
lolcle.n bir .taç bucwn tefebbüsünde bıılun- ıut tal~e ÇQl1)lp &ek:rar geri ıeldt. E&ad lerce silik du.n.ımunu muhafaza etm.i _ men atnnn Jefin etrafını kaplar. AJ.L. 
Gu Galatasaray durgun lbir oyunla muknbe- yet.ışerek Fenertn ttçüncü aayısını yaptı. k birdenbire ş SeLmlye Tümen bl.rllklerlle H&ydarpilf& u. COC& J&ln!t.rındatı tırmızı da1re ~ ımr. 
le fldı)'Or Ağır bir tempo ta:kiıb eden Muha. Bu vaziyete ra.tmen Oençlerbirllfl ıuur • en ehemmiyet kazanarak teri baat.aneainln 9S9 ... HO mail Jlllan 1htL tal reA:Dll :martaama dikkat ecUn1s. ..,._ 
fıa OfUncuları da bu durgunlukta tı.mıı olu. lu t>lr oyunla Feneri>a:bçe müda.taası için Sovyet Rusva t1e Bulgarmta.n arasında yacı için ~era!t ve evsa.fı dahilinde <75000) ne erde 27 buçuk kuruştur. 
hrlar. Bu arada h1ssed1lir blr şekilde oa_ ciddi tMhlilte teşkil edecek a&ınla.r y114>1yor- s.ılkl flctn.sadi m:O:nesebetler ~e&9(ls etti- kilo sıtır ~&/WHO Ouma ıtnll •M 11 de 
~ay müda!aa.sını rorlıya.n Muhafızlı - du. ğini göıımıüştüık. HaLbuki gene Bulgarlı- kapalı zarfta etlU'tmeei yapılacütır. Mu -
&ar taıe önünde büyük blr tutuklukla netıce Gençlmirlljl aal içinin orlalıa.dıtı topa R B l bammen be<Mli (18790) liradır. İlk teminatı ---------------
llaın.ıyor1ar. aoı açık Turgudun oırtaç ıan- yet.ilen .90l açık mükemmel bJJ" TW'Ufla '' ln-~ usyaya ve ~ de Rusvanıın u - cı934 ı ura ' 251 kanıt tur. Ka.nun1 t*ildc tan. Doktor Haf iZ Cemal 
deıınd.n de istifade edilemedi. oaıat.aaray el daldkada -takımının )'ellne ~ yap.. garistana wreceği çdk mal yoktur. sim edılecek teklif zarflannın ihale aat.ln _ 
1t1"1a.faaaırun şeyce terlediği .bu anlaraa ti. Çün1dl Bulgaristanm ıbafbca 'lıraç mad den bir ıeat 9"ellne tada.r 8ellmt.7edekl (IAmian Bekim) 
'htına Jt.ramp giren Faruk oyunu terke Bir ara eene ant bir hücum )'allan Oenç • dıesini tıeŞkil Eden ti.iti.in. zahire ve mı- T\lmen Batmalma mınL!yonuna 'YW'D\e1eri, rvvanvo'--.ıı- 11\Jl numarada '.ınr..n• 
llıecbıtr kaldı lerbirlltt 1'6ner1 ly1ce aıoltlft.ırdı. Lebib aşa • ..at 'ft §eI'att.l hergün kc:ım1.ayonda ~re • - ı &..wua - " •-
&aıtm müdafaa.ya geotl. Muha'l'ıslll tına 1reı.n M>pu CRıada Yerdi. Cihad da.ha sır Rusyanın de başlıca ihraç madde - '*11er. (1080) hatta kabul eder. Telefon 21044-23391 

bıı Yaziyetlnden .18\lfadMi beklenirken on evvel ,.r1nıden fırlamıt oldu&lmıdan bot leridir. Bulgarlsta.nm muhtaç olduğu 
"-ııt Cklatua.rayı.n akıllı ve derll toplu k~e cintn topa Oençleı:t>1rlli1 801 ıqi ltot- makine ve Eireyt de R..ya ihzw; eder 
~ OJUnla Muhataa tehllke olmata baf}a- tu, fakat CUwt oevtk blr .ı~a kaleye vaziyette ~ğildlr. Buna raAmen Rm -
llltı Cöıı:illdü. ~ oyuncuları SalA.hattin ve g1rmif d>i olan topu kurtardı. MDnakqa ka. yanın Bulgartstan1a ronııld ticarl miı
~ Budurlnin oayanı tıayr&t aevk "YC P'11 &9&Jl hu 'YutJeU m1lteüıb oyun 3 • 1 nasebet tesis ~ ~ Roman 
lclare..ne Mu'ha.fıs kale.il -~. ıG ncı da. Fenerin lehmde t>lW. -
1t11r.ac1a aolda.n gelen korneri SalA.hatttn en. Penermh9e: Clhad - Parut. Lel>lb - Ömer, yayı cenı.ıbdffn tazyfk etıne'k arzusun
._ bir vole ııe Muhafız kalemıe sokar k Kaad, M. Reşad - K. 1'1kret, Yqar, Melih, dan ileri gelir. dtye dikşıftın<llernez mi? 
lilıeı bir gol yapmış oldu. Naci, Bur!. Şimdi de Rusyanın Yugoclavya ile ti-

Bu IO)den sonra O'""' ....... n .... tı Galata.sa Gençıle.ct>irliğl; RaılıJm • Nurl, Ahmed • Ha- t hed '-..31 k 
h.. "-· ..... ..._ • • tın seı SalAh ++tn Alt . care mua Mi &.l\.Uetme iıltem.eeintn -...,Iılar bir QOk trıldtlerden fıltifade ~eme. aaıı, M lr • im, av--. .. Ali, a 
"Uer Devam eden Galata.saray tazyiki 30 Muatafa. ynt ıııebebd~; yani Rmwıyayı prbden 
~cu dakHtada tekrar aemereslni verdL Bil- Hatem: Şazi Tncan. sıkı.ftırma'k ıç!n olduğuna hOi:.medllemez 

lstanbul Levazım AmirliOindan Verilen 
Harici Askeri kttaatı ilanları 

-i00.488 metre m1k'a.bı çam ur.t.e De 800:'700 ton kireç Dlya.rbakırda Kor Satınalm& 
lıınnJ61onunr.a •Jn ayn kapalı adla ek5l.ltmelerl qatıcta hlZllılarında yazılı g(ln v~ "· 
u.ıeıde yapılacaktır. Bft&f ve fel'lllıU bergin k~mlsyonda aör1llür. Teklif mektubları ek -
ıllıme aaatlndeD illhayet blr aat enellne kadar lcQllU.l)'On& tesllm edllme61 p.rttı:. 

uaım tsCi71 
Tutan 
Lira 

'IWnıba\ı 

Lira Kr. 
İhale gtlnü ve saati 

\tin Mu'batı:z oyuncularını büyük enerJl.ai n Betikt8f - Altınordu mi? Sovyetler Blrlifi hQkQmetinın, ,. -
kııvvetıı 'Viicud çalunlarııe geçen Oıindilz izmır <Hwru31) - tat.anbuldan gelmiş o _ rek Romanyayı Macarlatan vasıtastl• p- Qam Rrea&e ll,HO lMT 
~ btr vurt1'1a lklnel gıoıtı de kaydetti. lan BeFkta.t ve Vefa tüımları bıctı.n blrlncl malden tazyik için ve genır Yugoslnya- Kireç ıa, 750 1181 • 

8/6/ MO 
'1 • • 

11 
11 

t 32 nci da.ldkada Faruk tekrar oyuna etrdi. mOaabaltalarını yapauılardır. ya tesir yapma11 tçtn Almanya neadtnde * * 
kat bütun oyunda; ge9til1 sat açık mev_ bt <>W'K Beflktatla Al-tınordu sa.ha.ya . Xttta.hyadald Mkerl kıfl,anın tamirine ta- a1d tubwMlez f.atanbul levazım AnılrJJI 

kılll<1e t.opallıya, topallıya .kOfrllakt&n bat- talı:mlflar, ve oy.una ~. Maç ook kuvvetli bir talebde bulundulu va Al - JJp ~Mnııwblmd&n 80/4/~ Salı ırttntl aaı eatın alm3 kmnisyonunda görülür. Tali~ 
ka - göremedi. çetin olmQftur. Her Jk1 tJ*vıun da büttln manlann Sovyet Rusya - Yugoslavya ara- lt5 de yeniden pazarlıtı yapılacü:tır. Ketif rtn ihale saaUDden b1r saat evveline tadfl 
a '«uhatmn ara.sıra yaptı.tı hilcumlar, tü~ ırayret.ıerine ralmen birinci baft&}'Dl ı - ı sında ticarl mDnasebetler hU!Ulüne yar - bedıel1 tıeıo lira llk teminatı 1186 lira 82 ku- tekllf ıarnann1 Emınunda kom1syoııa *• 
iri hnamam yftztbıden, 'h1ç bir semere Te: - beraberlikle blıtırılft2r. dımının bu sebebden ileri geldiği aynca ru.ttur. Şartname, plAn ve keştfiert ht. LT. Hm etmelerl. 

~ devre 2_'0 Galatasaray lehine ııetl. İkinci devreye qnt h&zla bqlanmıştır. " 1 ......,,. Bunda \... .... ~ .. tddl 1 -A-.. Amirliği ve Balıkem lror aatm a.lına tomls-
ae1ıencu. lıliltekabll hücumlar eıanuında Said takt • ooy en.Jvr. n ~ a an guu: ııoııJarı.nda görOltır. Taliplerin tamm1 ftıll.. 

(1665) (29il8) 

lkıncıı deY?eJ9 pyreu· 'başlıyan Mııha.~ mmm 1Hl 90ltln6 atnuf. fakat u eoma Bak- Sovyet1er Blrlifi Bearabya meselesinde blarlle Balıtellrde kor satın alına tomllyo. * 
tticu -. zı,.eıe demaı h&.ltim oıd11• Galat.,.,_ m buna motabele edenıt Bet1ttafı pllb n- İtalyanın bitaraf kalmuım temJn etme • nuna ceımeıert. <~7> (M06) 2f0.000 kilo un tapalı za.rna 3/ 6/ 940 ~ 
ta kalesine hftcum Öltüne hOıcum yapma. zı:rete aokm}lftur. Devrenin .10nlarma dot • sini de Almanlardan istemtı:ktedir. * ırfintt aaa.t 11 de llerinB1nde Askeri Satınalmt 
1'.rına ratmen Rm.dan bqta •tit.61' oyuncu ru Battmın J'll>tılı Jtlnel bir eoJle cıtVUD 1..1 Elhasıl bugOn fçtn Sovyet R IOOO 9{ft Dndura.nın ta.palı sarııa ıuııı.. koml.!Jonunda eır.autmesı yapılacalttır. Tab 
:ıltıaına.sı .ye Sallmle, Adnanın Rızaıyı ya • Beflttquı pllbt19Ule bttmlıftlr. ilk kı h defi Besa b dır Frm m.uı 19 6 'tfO Puartesl ctıne aat H da :ar. mln l>edell 29,eM ~ 1lk teminatı 2224 ıı:r. 

ndan marke et.meıert ytntlnden netice a- AltaJ' - Vefa ya n e ra '8 · t o, IW umda leftllllD lmirlllt -.tan alma tomlL dır. İ.ltıekllledn ıetllf r.arnannı ihale ııtlJıt 
lanı orlar. On bet daJdka adar airen bu :tkınot ınae Aıuı:rta v.ıa awda olm11t bunu Almanya, Yugoslavya ve Bulga • JOllunda ,apdMattır. Tabmln bedeli f4GOO üıalt aa&lndım im' aat evveline tadar im 
~:vet.tıen hrtulan Oalaıtuar&1' tekrar tur. Vtfa Wt deftede tok ca.ı o:YD&D11f ~ ristanın yardımlarlle yapmak istemekte Un., Uk temlDMı llOO liradır. KUDdmalara mll)'ooa wrmalerl. (1111) (1101) 

lla.k oyna.mata <bqlaıdı.. Sat ~ı. Farutuıı 8ulh1nln a7&lı !le bir - Jaı>uK dnrtyi ve İtalyanın bu ı.te muvafakatini temi- -----------------------------
at '"1lumnuı yftdnden btit1ln pular ao- ı.o galH> bttirmJftlr. A k " t• J T J b Al 1-, Bülende, &OOdernıyor. P'at.t BtUend İklnc! dnre t>atlar ba.tlunu DtaJ'ın ne ~alıflnaktadır. Bunun fçtn Sovyet Rus- 5 erJ JSe ere 8 e e JDIYOf • 

eo fınatıannı 6kUlrmeıcte lruur etmedi. stıratll bir oY1Jl1 01Dadıtı ırörtllmtıftlr o;;! yanın gene bir ticaret mmııhedeli akdi w
lltr ntiiddet dnam eden t>u TUi;fetten 80'll.. stmel oJQDun wnena1 T net dMSbck bn- ıilellle fngtl~ kur yaptılt w bu ~ 
~ GalataaraJUl en atını oyımculan. Sal&. dtıllni fllıMlmlf, ömer, .Altı.,m Bt ıo1t1n1l retle, zaten NoırftÇte me,gul olan .Al -
~e Buduri, oyunu merkelden ~ata yçmJftlı'. Hltlmlyetl ele ıeçiNa A1'ay bO- manya ftzerlnde btr tem ten etmek il• 
la üs ettiler. Oünduz kuvvetli ataklar _ cumlannı tmımem1f, blıt»lri an1JMra Vefa tedilf g8rı0Mır 
ftıt.cılluhahz mOdafaa.sını yararak '2 ne! da. taıe.mıe lndlti bir ıınrada 29 uncu dakikada t ... _ · . 
...ı... a üçüncü golü de yçmata muvaffak Vebab:m a,..ııe 2 net ~ IOltlntl ta- .1-\'ı.e Rmya - Bulgariatan tıcaret mua-
-ııu. zanmıttır. bedeslndeın. v. R1ll - Y'uıgo81n ticaret mil 

OJUn ~rt ö r hava içinde oynanıyor. 39 ı.!8 1at&SlrlJ mektebi J b I ıakerelerinden w S<wyetler Btrllflnfn 
;neu dakikada bır frlltlk TllrUfUndan ıstı - UCI • er YO ey o tngiltere ile titr ticaret muahedesi yap -
8.de eden Gündüz mtu:emmel b1r kafa he şamplJOnU otdg mak husmıunda ~il! temayt\Derden 

t lncu golu de atlara 90nd&rdl. Son dakika- fk L. • .&.-la.rtta bir go1 olsun yapa.bllmelt için Muhafu,. Mektebler aru 't'Ole,bol maçıaruwı kır _ tıkan mana ff.mdll uuuur ft •l he -
net buyuk gayret aarfettiae de netice de mm ktwe nnall dtln lleyallıı ••nhıde ya. def Beeanrbyadır. ÇOnkft llıu.llann A~ -t-edi ve Oalatasfray ~O gallb1yeUe saha: pılclı. &at:mu. '.Boluttt nıptMlaki ~ dwumunun tak • 
~ a1J'J}dı. 11 ~l~lM> edem ldhn tüumnı Tiyasl için Besarabya onlara )Qzumlu -

..__ nha.fJ7Jgt1cll: Bedri - Fethi, Abdtirrah _ ~ ~ eılnln tam· dur. Almanya De nııOtt.f'lldertn İüandJ-
~ - HAıllm. Ahmed, Necabettin - Turhan ,.."., .. u u. &'01111ıtın Rıza Şahin. TuN\ld ' Bulün aat W da mettmler aruı IO tllo- nayY'd ~ bJ an da Ru.ıar 
Oaıa~ra:r; Omn~n • P'a~t. Adnan • metreııt ba'Jl'&k y&nfl KM*a, ahuında için btr fınattır. 

~-. Emer, ~faık - Se.llm, &llıha.Wn Gilıı JaPdllcatm'ı. 

~b . ---------------=----=----------------------------. Budurl, Billend. 
llakem: 8a.rn1. 

H. B. J.'rkUet 

ı - Ku;ell, Maltepe, Bııraa ukerl Uıelerlnln her üç aınıfma da önümüzdeki Hazt.raD 
lf!Dde başlanacak olan MO-D41 derı yılı için talebe alınacaktır. 

2 - - A~ınaca.t talebele'l1n Oz tllrk ırk!ndan oı.muı tendl.llnln ve alleslnln kötü ba.l w 
~ •bllıl olmamaaı &ıhbl muuentde atıam çıltmuı Tt 7apılacak aeçme sına • 
WIC4a da ırasanmaaı ıantu. 

S - Bir eene ıaha1ll terlıı:edenltr J&lllll bllJütmüt ve ktlfültmOt olanlar kendi okulla • 
nmn ıınıt ıeome llllannda U>ta veya bllttl:ılemlye talanlar yaşlan boylan ve aıırııa. 
an tallmattakl badıtre 11111111 obnıJaD)ar aatert okullara alınmazlar. 

6 - inetillsSn flmd1 onmuıa oldutıan metteblerdett t&balllertne devam etmetle 
bll'aber ıo Jna.ndan itibaren bulaDduklan J91'krdetl aaterllt fubelerlnden diler bJ1. 
dlkabul t:ı.rtıarıle mtıracaat yollarını 61reDmt"lerl ve buna ıöre de tayd\\kabftl kt.tıcL 
ıaımı en geç IO/Mayıa/MI a tadar tamaml&.mlf olmaları llzundır. 

ı - 1stetlllel1n amıt ıeome .n•"ralın Ballrt.nda bulluıdutıarı okullardan a.steri 11-
..ıerce oelbedlllotk n bl~ kalmadan smıf geçonler aeçme aıaavına çatırılaoak\U 

A.lkerl Uae U "' m .11D1ftara ırtrmt,ye muvattat olanlann 940 yılı kampları llertde 
uterl okullarda p~ • 

t - Aalted orta okullarla muaikl aan•at ve tara ıedlkll erb&.1 hazırlama orta okulla.. 
nmıı taJdtultul prU&ri ,. amantan &J?I a l!ln edUecektlr. •252h 

Kadıköy Vakıflar Direktörluğu ilAnları 

Mlf-mmen ıl1rra.kkat &emtl ~i IObll No: c O inal 
bldeli WD&Datı 

L. K. L. it. 

1• 00 11 00 ~ 8llAm! .All ltankolbalıe 1:1) N. J (8) Yarım 

M> tArgir bahçeli n 
111 60 ıt eı • Atik Velıda oaıanpqa 1T Ahfab ~11 ff 
88'1 00 B Ot t J.1'aoebıem@lıe Servmk 100 > > 1 

ar IO '1f et • > 111 • _.., efendi 4 > , r. 

40I U IO 11 ~- 1'endM DmDuı 28 • 111 • 

Yulıanda clnill '919 mntfleli JUlh saıri nıeılrnJIM1n m~ at.ılmak öml'e m11a • 
,....,. ç 2 Jlm:lltlr, !ıtı.Mm'l 30/4/MO IJilntl .at H dedir. İa1ıeaEWerin m1lııtlıdR ak 
.raı blemine mtııaoaatıan. • .... 



8 Sayfa 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 

ve bütün ağrıları
nızı d ~rhal keser. 
icabında günde 3 kaşe 

alınabilir. 
Ta ktitlerinden alanınız. 

Her yerde pullu kutulan 
ıırarla t.teyiniz. 

TÜRK T.CARET BANKASI A. Ş. 
ICUPON LU •VADELi •MEVDUAT 

SON POSTA Nisuu .28 

llnl<i, 
Santonini avi olan bu biskOvit 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
ko.ay müessir bir müstahzardır. 

arsa o ucan arına 
karşı 2avet tes·rlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve küçük~erde 

sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalı: larında bunu 
kullanmaları faydalıdır. 

Hekimler!mize ve halkım1z'1 tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bu unur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
Sıhhat Vekaletinin müs Jadesini haizdir. Rcç t" ile 11atılır. 

,... .............. !l'm .. lllat:m ................................. , .. ._..,. ... mlll ...... ., 

sRC SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZDA HIC KEPEK 

t>a BIRAKMAZ ~Ç;-

~q/\ff;\ ~~~ 

Bir tecrnbeden sonra neticeye 
_.,. h.ıyret edeceksiniz -c:--r 

P, rlsin en son model 

KADIN ŞAPKALARI 
Beyoğlu fstiki&l caddesinde 

Baker Mağazasının 
KADIN ŞAPKALARI 

da.resinde teşlıır edilmektedır. Gi
diniz ve şapkanızı intilınb ediniz, 

Doktor ÇIPRUT 4' 
Cildiye ve ZOhrevlye Mütehaaaııı 
Beyoğlu Yerli Mallıtr Paz.m kar
~ısında Poıta sokıtğı köşesinde 
Meymenet apartımımı. 'l'el: 43353 

Z&7i - 1ata.oouı Kaaımpaoa CamJaltı deniı 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

i DE AL i NE Kavuşmuştur 

LI H v 6l'&t muamel.M oubeeinden alm.ıf olduğum 

-----.. uker1 terlıb vesika.mı ..,.. nüfu..! klpiımı zayi 

n: 
fstanhul ve Zonguldsk'ta Sntı~ BirUği tetkilftında Qalışmak o.ere 

lmUh.Mla muhnılµ, muhnbere memuru ve daktilo alınacaktır. Talip 
olanlann l\Şıığıdaki ~artları ıı,.ız olması 18.zımdır: 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasınd.n olmak. 
B - Askerliğini ikmal etmif bulunmak. 
C - Asgari orta mektep mezunu bulunmalı. 
D - Hüsnühal ve tercümeihal varakalan ibraz etmelr. 

Yukarıdııki evsafı hıtiz olanların 29 Nisan 19'° tarihine kadar vesaiki ne 
blrllkte mnracantlan lazımdır. 

iMTiHAN GÜNLERi 
Muhasip imtihanı 30 Nisan 1940 Salı günll aa•t 9 da 

Muhabere memuru ve daktilo imtihanları ayni glin öğleden ıonra 
.sant 15 de yapılacakbr. Lisan bilenler tercih edilir. 

1mtibanda nıuvaffuk olanlara Be.r.:ım derecesine göre ücret verllfr. 

Müracaat va imtihan yeri: 
Tophnııede Devlet Denizyolları karşısmc!a is1<eleı caddesi ~ numaradır· 

Eski Kağıd Mnnakasası 
SUmer Bank Sellüloz Sanayii Müessesesinden: 

Müessesemizde mcvcud şartname vech.ile 200 (iki yüz) ton safi beyaz 
ve 500 (beş yüz) ton karışık matbaa ve büro artığı eski kiğıd münakasa 
surctile rnUbayaa edilecektir. 

l\filnnkasa 22 Mayıs 940 ÇarşaDlha giinil saat 14 de İrmUte miieueae 
nılidüililğüııdc ynpılacaktır. 

Sntınnğa talih olanların fiat tekliUerini havi kapah aarfları münakasa 
günü sant 12 ye kndnr 700 (yedi yi.lz) liralık teminat akçelerile birll\te 
müc.55eso miidürlilğiine teslim etmeleri IAzımdır. Şartname müessese nıft. 
dUrlUğünden bedelsiz olarak tedarik edilebilir. 

e"ım. Yen1slni ç«aracatımdan ukilerln.ln 11--------·---~~-----------'h.ükmG. yoktur. 
ht.a.nbuı P'&t.Uı Ali Saki mahaU.1 SU 

dotumJ.u Tahir otlu EnTtt 

Doktor 1. Zati Öget 
Belediye karımndaki muayeneha
nesinde öğleden 90nra hutalarını 

kabul eder. 

~ Akba kitabevi ~ 
er dilden kıtab, fl:aıete, mecmua 
tar. SON POSTA nın Ankara ba. 
ldlr. En lyi kırtasiye malzeme---> ıi mevcuddur. 

ilan Tarif em iz 
Tek .tıtun antlJnl 

·······-······· .. ········ 
Birinci ı:ahile tUJO wrat 
ikinci ıahil• 250 • 
Uçüncil ıahil• 200 )) , 
Dörtlüncii sahile 10() • 
lr ıalailela 60 .. 
Son .ahile 40 • 

Muayyen bir mQdde• 1&rfında fu
l&o& miktarda Uln 7apt.ı.racaklar 
ayrıca tenogllltl1 tarıfemlıden 1ttifadt 
tdeceltlerdlr. Tam, nrım n çeyrek 
aayfa lllnlu lçln ayrı bir tarlfe deıplf 
ed.1.lml.fUr. 

SOn POlt&'nın tlcart Ulnlanna a.14 
lflor için ıu adre.1• mUrıı.caa' edla .. 
melidir. 

fJlncıh& Kollekılf: 81rket.I 
Kabraınanzude HaD 

Anksra r.addt.ı 

........................................ ·--·· ... ···· .... s;;; Posta l\f atboası 

Neırlyat Müdüıil: Selıim Ragıp Emeç 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Elcrem USAKLIGlL 

Moda.yı talclb eden ıher urt kadın lçio kzymet.ıi ~larlle ne nefb Lşlem&ile bak.ika. 
ten nnzan dikkati celbeden böyle blr harlkullıde «SİNGERo saate sahlb olmak ade
ta bir saadettir. Fevkalft.de &llzel ve zarif olan bu e.Sl~GER11 saatleri en m~kfil pe.. 
aendlerl dahi tatmin edebilir ve bütfln bu meziyetlerinden maada saat.ıerl.rnizln oo 
bet senelik tıir müddet tçln velev ımüşterlnln mes'ultyetınden ol3un her 
türlü Arızaların mü~mlz tarafından hiç bir ücret alınmaawn 

tamir olunacakları gara.nt.i edllmı.,tır. 
No. 8%/ A 180 Elnuuı ve 11 Pu1antalı 500 lira 

- Emsalleri gibi on beş sene garantilidir. -
Adrese dikkat: SİNGER SAAT nıatazası - İstanbul Enılnönö 

~ . . ' . t.:. İli).. . " ~: , .. ,... . 1 ~ • • .... ~ ~ ' ' 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi Vapurlarına mahsus llkbahar tarifesi 

1 Mayıs 1940 Çarşamba sabahından itibaren tat
bik edilecektir. 


