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ün geceki Fransız tebliği: "Müttefik 
d lar Şimal denizinden MOzele kadar 

biitün cephede ileri atıldılar ! ,, 
r·asenıburuda Fransızıarıa Almanlar arasında siddetli muharebeler Dluuor 

Almanlar dün 130 
ta are kaybettiler 

Hitler, Göring ve Başkumandan 
ile beraber cepheye gitti ! 

Fransız Başvekilinin nutku: ''Hitler 
nihayet maskesini attı ve Fransa 

kılıcını kınından çıkardı,, 
Londra, 10 (Hususi) - Bu akşam Pa- l va harekAtı esnasında Almanların 130 a 

riste neşredilen bir tebliğde, lngıliz ve yakın tayyare kaybettikleri anlaşılmak
Fransız kıt'a'armm Belçika arazisinde, I tadır. 
eimal denizinde!l Moscl'e kadar uzanan 1 .Frnnsanın muhtelif şehirleri üzerinde 
oephe üzerinde ilerledikleri bıldirilınek-, yapılan akınlar esnasında 44, Holandada 
tedır. '70, Be1çıKada 9 ve gru o cephesındcki ln-
Belç.kanın yardmuna koşan 1ng:iliz 

1 
giliz mıntakasında 5 Alman tayyaresı dü

kuvvetleri en yüksek kabiliyette olan şüıiilm~tür. 
motorlü kıt'alnrdtr. Bunlar ağır tank, F ranıız Baıvckilinin nutku 
top, motosiklet, zırhlı otomobil ve diğer p . 10 (A A) _ B dyode 

.. _ ·d .. kk 'ld' arlB, . . u gece ra 
motorlu vasıtalar an mutcşe ı ır. ~· tuk ..ıt 11 ba kil R .,,. . , . . 'Uır nu ::.vy yen şve eyno ~ ran-

Motorlil kıt alarm geçışı saatlerce de- k t'al b b h t 6 d B ı ı . . İ . . sız ı arının u sa a saa a e ç -
vam etmiş ve Belçıkı:ı halkı, ngılız as- k h d d . ld k1 bildi a u u unu geçnuş o u arını r-
kerlerıni hararetle alkışlnmı§tır. . 1 il" t ·1 ti • .. mış ve şun an liV! e m ş r. 
Diğer taraftan Luksemburgda Fransız Nih t, uıtl k ın· at~ ş· . - aye nı er mas es ı u. un-

ve Alman askerleri arasğı~~~ şıd?letı.i bir di askerlerini ve t:ıyyarelerinl hnrekete 
muharebe cereyan eth ! o6renı mıştir. t k F d H k . .. .. ~eç rme sl.Tası •ransanın ır. er es. 
Dün 130 Alr~P!" tayyaresı duşUruldlı vazifesini yapmaya hazırdır. Fransa, kılı-

Londra. 10 (Hususi) - Bugün Frnnsa, cını kınından çıkarmıştır. 
Belçika ve Holanda üzerinde yapılan ha- (Den.mı 8 ncı sayfada) 

B ·ka ve Holanda 
Alman hücumunu 

durdurdular 
Belçika Hariciye Nazırının beyanatı: 
''İlk muvaffak iyeli biz kaydettik!,, 

Holanda şehirlerinde Holanda askerlerile Alman 
paraşütçü kıt'aları arasında çarpışmalar oluyor 

l..ondra, 10 (Hususi) - Alman ordu- i /"'" .......................................... - ...... , 
ıarı tarafınd~n. ~olanda •. ~:.ıçika ve ı:~k- 1 Alman ordusu B 8 I çi k 8 semburgun ıstıla tcşebbusunden ınute- ' 
vellid bugünkü askeri harekatın bilanço- H 1 d 
su şöyle hülasa edilebilir: ve o an aya 

Almanlar Holanda ve Belçika arazile- 1 hU ıı· ? 
rine girmiş olmakb beraber, yerli kuv-ı nası cum e 1 • 
vetlerin şiddetli mukavemetlle karşılaş- : 
tmı§ ve her noktar.hı. tevkif edilm!şlerdir. 1 j Evv .Jki geceden dün 

Almanların ilk hamlede, Belc;ikn ve ı i Öğl~ye kadar cereyan 
Holandada yapbkları ileri hareket. 1~ eden vakayi 
kilometreyi geçmemiştir. -

'.Almanlar, yalnız, hiçbir müdafaa kuv- Dünkü şehir nüshanuzda bildirdi- ı 
ğ. imiz v

1

eçh. ile evvelki gün sabahın 1 vcti olmıyan Lüksemburgu işgal cdebil-
1 

lk d G b h i d h 
........ 1 a· ş· d. b d ·· tt f'k k•.ıv- ı saat.crın e ar cep es n e are- 1• ''iliö' er ır. ım ı ura 9. mu e ı . . kete geçen Alınan orduları saat 3 de ı 

.. 

Son 24 saatlik vakayiin harita üzerinde hikayesi 

• 

Çemberlayn 
istifa etti, ÇOrçil 
Başvekil oldu 

Fransız kabinesi de dün yeni 
nazırlarla takviye edildi 

Vaz·yet 
nedir? 

Almanlar kat'i neticeden bahıe
d iyorlar,lakat bu neticeyi vere~eh 
muharebeler Holanda ile Belçi-

kada cereyan edemez/ 
.---- Y A Z A N - - ---. 

Emekll General 

H. Emir Erkilet 
.Bo~ Postn.nın askcrl muharrir! 

[Yazısını 5 inci sayfamızda 
bulacaksınız. ] 

\.. ________________ __, 

Alman hava 
kuvvetleri 

açık şehirleri 
bombalıyor 
Fransa ve /nglltere 

mukabele edecehlerini 
bildiriyor lar 

votlerile Almanlar arasında şıddetlı bir 

1 

H 1 d t 3 5 d B 1 ' k L"k 1 
muharebe cereyan etmektf~clir. 0 abn n, ~~-~ d.l a te çı .~ vetmi~ - i Paris, 10 (A.A.) - Bazı açık şehirler, 

bu meyanda Nnncy, Lille, Lyon. Colmar, . Al sem urg" ıııuu.u arını ecavuz e i - ı 
Hava harekatma gelıncc, man tay- : l d' 1lk h 1 d L .. ks b t tı.f d t ·ı· b k'l· Ç -ı.. l 1 ıı i . ı.. ktl' Ç" a 

1 f 
MHM; üf 1 . 1 d' k : er ııırı am e e u em urg is - s a e en ngı ız aşve ·ı ı <'nwcr.ayn ng teren n yem .vaşve ı urç"' Pontoisa Luxcuil Alman tayyareleri tara 

yare er para~u""r ... m reze erı n ırmc i un ;rwlmf..+f , 
teşebbüslerinden başka, Fransada 5, B\?l- İ t ~ "i'" r. · .. '· ı ~ndra 1 O (Hususi) - Bugün öğle- ve kral lbu istifayı Jrobul etmiştir. fmdnn bom'bardımnn edilmiştir. Nnncy-
~ada 5 ve Holandada 5 tayyare meydn- • (Devamı 3 .. unpı savfada) den sonra kral tarafından kabul edilen Kral bil.Ahıire ıbahrlye birinci lordu de ölenler ve yaralananlar vardır. Col-

(Dcvamı 3 ilnci.L saufada) \ ..... _ ........ ._ ....... : ••••••••• - ................. / balj'vekil Çemberlayn dstifasını vermiş (Devamı 6 ncı sayfada) .<Devamı G ncı sayfada) 



Her gün 
/Jugün netice üzerintlt1glz 

Ve netice dün kii lcadtır 
Uzak değildir I 

E krem Uteklıall 

H adiselerln göze görünen vkille -
rine bakarak yapılan muhakf'D'.le 

baki.kate uygun ÇA'kmadı. 
Felemenk. ile Belçika son ayların 

vak'alarından ders aldılar, kudretlerinin 
müsaade& niabetinde hazırfandılar, bu -
gün bir buçuk, iki milyonluk bir kuvveti 
tem.sil ederler. Almanya düşmanlar.mm 

kuvvetine yeni bir düşman kuvvetinin 
iltihakını mucib olacak bir kiyasetsiz -
likte bulunmaz, İskandır.avya sergüzeş.. 
tinden sonra şimali Avrupa, b.:ç deği1se 

şimdilik sükılna kavuşmuştur, demiştik. 

İtiraf edelim. aldanmışız. 
Vakıa Felemenk ile BcJç1ka '.kudr.etle. 

rinin müsaadesi nisbetind~ hazırJanmış
lard1r, mer'ha:n,gi bir taarruza karşı ko -
yacak vaziyete girmi.;lerdir, ıki milyon. 
luk bir kuvveti temsıl ederler. Bu ::n~
hede dün olduğu gihi bugün de doğmdur. 
Tahmin edilebilir k;, yarın için de doğru 
çıkacaktır. Hakikate uymıy<ın nokta mu
şahededen çıkarılmış olan neticedir. 

Almanya düşmanlarının kuvvetine ye
ni bir düşman k11"W€tinin ıltıhakını mu.. 
c'b olacak bir kiyasetsizlik-te <bulunmaz. 
deIIl.İ§tik. Almanya tahmin hilafına ola
rak bu kiyasetsit'F ği gösterdi. 

Şüphe yok, Berlin hükumeti yaptığı 

yeni taarruzu mazur göstermek için F 21e
menk ve Belç.:ıka i_!e müttefikler arasında 
gizli bir anlaşma meycud olduğunu i.d _ 
dia e~tir, Alrnanyanm ya"'!dan bir 
taaITUza uğramamak için fütiyat tedbiri 
almak mecburiyefuldı~ kaldığım ıleri .sür
müştür. Fakat bu idt;iİalara inananı bu
labileceğinden ÇY.>1c .şüp:u~liyiz. Cihan 
Almanyayı şimdiden mahlu1m etmisfr, 
istikbalde de edecekt'r. Manevi cephede 
'.Almanyamn kayıpta olduğundan süphe 
edi1emez. Bari madd~ bakımdan kazanc1ı 
olsa, bu kendisi içın bir teselli noktg.-:ı 

olabilirdi, neticenin vasıtayı mazur göı:
tereceği idfüasını tekrar etmesine vesile 
verebllir<li, fakat şalıran bı:z ona da im. 
kan ıgöremiyaruz. 

Almanyanın Lehistanda, Danımark:ı -
da, Norveçte olduğtı gib~ Felemenk ile 
Belçikada da çabuk bir netice elde ede
bilecek bir vaziyette bulunmamasına mu
kabil ist~balde kar§l!.aşacai!ı büyük tclı. 

ilke meydandadu. 
Almanya ıki üç ay ev\Tel propaganda 

nazın Göbelsin söylediği bir nutukla: 
c- Muhar~yi bulundugu no.."lttada 

çürümeye. çürüyerek bitmiye mabkum 
etmiş olmanın• gururunu duyuyordu. 
Hakikaten ablukanın tamamen tatbik v 
dilememesi neticesindt• garb cephesinin 
aşılmaz görünen sedleti :ırkasında uzun 
müddet dayanabillrdJ, usanç verebilnıek 
ümidini iaşıyabilıra.i. bugün ıse .it.ıncli 
kendisini on aydanberi o kadar itina ile 
kaçındığı tehlikenin içine atmış bulun
maktadır. Artık cepbe genişlemiş, harb 
kelimenin tam manası ile başlamak i.;ti
dadım kazanm.ıqtır. Hununl:ı. !beraber 
kat'i mahiyette birk&ı; meydan muharc. 
besi ile yakın bir zamanda bitmesi ihti
maline güveımıiyelim: 

•akaleı Japon darbı meseli Sözün kısası 

Şu mübarek topraklar ! 

'ıl"\. _) ..,..~------ E. Ekrem Talu 
~ G eçen Düny.a .Harb-inden, ~rüreği. 

J

• miz yaralı, kolumuz kan.ıdımı:ı: 

kmk ve ancak istiklalimizi kurtarıp çık
tıktan sonra. doı-t!arımdan bll'i, duvarda 

1 asılı bir haritayı göstererek, içi yana 
oyana: 
1 - Eyvah! demışti: en güzel, en ınüm-
f bit, en zengin yerlerimiz gitti· bize côlü 
bıraktılar .. bundan sonra bu ~orak, ~an
sız yerleri işliyeceğim. onlardan :rızkımı 
_çıkaracağım diye uğraş, dur! 
. Bu samimi telehhüfü haklı bulmiyan, 
ımanı daha kavi dığer hır arkadaş onu ce. 
vab verdi: 

B T ili yapmadan evvel övünmekten çckinjn. 

- Neden böyle söylüyorsun? Milli hu
dudlarımızın içeri.smdc kalan şu müba
ırek toprakları h<lkkil~ işletebilırsek, üstü 
de. altı da milletmıizin her zaman yüzü
nü güldürecek kadar zengin ]Jjrer hazi. 
nedir. Elimizden çıkan böh!elt>rin hiC'ra-

H~r •.ıçan !kuş cepte keklik detilclir. nını şüphesiz ki gönülleriınlzd~ uzun za-

§t~f ~~t~S~f :~;i~~ 
12 Alman taggar~sinin /'' ...................................................... , Bir teh 8 a .., ğım küçük bir seyahatte!l henüz dön·Y 

Dil_., tüğilnü 1 Hergon bı'r fıkra ===· A•· .. erıA lJa~i/f.e''e bulunuyorum. Gittiğim ve gördiJ· fi .., 
/ 

, yerler hep benim eski aşinalarıındı. Ben 

Gören llallın ~ A fan hadın oraları, siyasi varlığımı~ harita üzerinde 
Osloda bir ka- Siz okuyunuz, ben : daha geniş bir saha işgal ediyorken gene 

baretle .çalışan bu dinliyorum E Geçen 1914 Bü- gezmiştim. O vakitler bir yerden öt kine 
ilngiliz artisti 12 E yük Harbin:ie cep- günlerce süren meşakkatli bir yolculuk-
Alman tayyaresi- Bir piyeste kral, tahtında oturacak; E bede hır ayağını tan sonra vard1ğımd1 ilk duygum melal, 
nin düşürüldüğü- yat;eri bir mektu1.1 ıgetirccc1~. krul : kaybeden, goster- ikinci"i nedamet olmuştu. Ve bu melal 

.. mektubu yüksele se1'1e okuyacaktı. ..: dı:ı.i '-'ararlıklar- ·ıe lbu nedameti ben sade buralarda duy· 
na ve param parça s .; oluşunu gördiiğü- Pıyeste bu TQ:Lerı yapacak aktörler : dan d:alay.ı. Salih mamıştım. O hassas arkadann hududları-
nü iddia etmekte, 'birbirlerini sevmezlc;-ıli. 13ılna~sa ya- ~ nişanı, Belçıka Al • . mızın dışında kaldığına yandığı yer

1

erde 
fakat bu tayyare- ver roliiıı.ü yavan a~Wr, kral rolünü ~ ber ni.şamnı kaza-; d~ ayni elemle elem lenmiştim. Halk bez. 
leri kullanan pi1ot- yapanı sahnede jeu,ı vaziyete d1i.§ilr. : nan madam Pat gm, bitgin, fakir ve sefil idi. Belli idi ki 
lann hemen hepsi- mek fırsatım her zaman krıllardı. Bu ~ Vaşington, tekrar vazifeye alınmıştır. toprağn ne üstü ne de altı kendisine 
nin çocuk denecek fırsat eline geçmisti. : Şimdi Fransada yalmz kadınlardan ruü-ı yar olmuyordu. 

.
Krala verecetfi mektubu de·';.,.,i.,. _ i teşekkil bir askeri büfeyi idare edecektir. Bu defa, yirmi b0ş yıl ara ne c<ittim o-

yaşta olduklannı illve eylemektedir. ,,~,, ı t> m'L§, zarfın içine !;an81z bir kiiğıd 'koy- 1 ralara. Treni dokluıan kalabalığın yarı-
mu.ştu. Sahneye çıktı. Zarfı krala ıı- ! flit/erin eski kumandanı sından ziyadesi ame1e icli, ve .hepsinin 
zattı. K'ra1 zarfı aru Vt! o anda f~ 1 yüzil gülüyor. hepsiujn nalinde, kıyafe
anta.dı. MeJ..."t 1nı ezbere bilmiyordu. ! Amerikada .KaJifornıyada, üniversiteli tinde nisbi bir refah, hayatı rnanalandı. 
Halk kendürile a.lcıy cdecekt;. Tr.m 0 ! bir arkadaşile Hilal plljında yüzen 21 ran ~evk ve neş'e seziliyordu. 

A mer kalı bir moda 
Kra :z öl ·Ü 

Amerikanın, jimdi devrini yaşamış sırada aklına b~r 1..'"11.rnazlık geZdi; ~ yaşlarında bir genç k1.z, denizde biraz a- j Bazılarile konuştum .. kimi Zongul~a-
moda krallarından ve cGüzel Brummeh mektubu. yavere u=attı: 

1
. çıldıktan sonra ~rt dalgalarla karşılaş • ğa kömüre, kimi Divdge demire, kimi 

diye anılan Berry Wall, Montekarloda - Buyurun, moJcttı.b?t .si:: ı0knyu _ mış, gerek arkadfışının, gerekse kendi Erganiye bakıra, kimi demiryolu ınşaatı· 
b:ir otelde ölm:iş ve bir sırrını e 1e vermiş- nuz. yaııerim, be'lı di7ı'1yo:-um. ! ~ayretine Tağmen, tekrar sahile uöneme- na. kimi de şoselerde çalışmağa gidi-

tir. Wall, en yakın arkadaşlarından bile Öteki şaşırnııstı. Çiin1:ı{. o da 111c>k- ! miş ve sulara kap1larak boğulmuştur. ! yordu. 
yaşını saklamakla şöhret bulmuştu. Ha- ı: tubdarı v·r kelime bifmi11ordu. i Genç kızın ce8edi, epeyce bir müddet - Sapan başında ka1an yok mu'? diye 

ya
ta g··zı · · k : - Şey §ey... : .sonra, Hitlerin ,ahsi doetu ve Almanya- sordum. 

o erını apayınca bu sırn ortaya : ı çıkmış ve 79 yaşında öldüğü anlaşılmış.. ~ Diye kekeledi Kral To1ünii. 9aparı i nın San-Fransi.sko başkonsolosu yüzbaşı - Babamız, ağamız, bacımız tarlada. 
tır. Ji aktöre kazdığı kuyu.1n k.>ndi du§miiş- i Wie<lemann tarafından bu1unmuştur. - Bu yıl sizin o yanda bereket nasıl? 

W 
11 

<-<>~l v ı: tii. Bir kısım ha1k mıvn 11 alirıe oiJ.Z - j" Wiedemann Harbi Umumidn Hit]erin - Şükür, çok iyifür, maşallah' 
a ~ ıgında 1890 yılı erkek mo - : k k 

d 
me ten atılırke:ı bir kmm halk da ı. ~azife gördüğü tabura kumruıda etmek _ - Sıkıntısız gecirıiyor musunuz, lbari? 

asını takib etmiş, hep yilksek, tek yaka :.· 'L . t.S;oık çalıuo?"1ar: : te idi. Alman devlet rei5i iktidar mevldi- - Hamdolsun-
~' tozluklarını ayağından ç;karma- ~ - Rolünü. Ö~P,Tt de sn1111( 9e çık! ~ ne gelir gelmez eskı kumandanım ken • Her Karışına canla başla kurban <0ldu-
mış, kadife yeleğini yaz k ~. . t• • n· . Ömrü • ış gıy:mış ı. : ıye bağırıyorlard1. : disine yaver seçmiştir. ğum şu mübarek t'lpraklat"! Şimdi de bi· 

nde bir yuva. bir hususi ev sahibi '·- ) ıi petrolle sevindiriyorsunuz. Kim b'lir, 
olamamıştı. Daima en lük.-3 otellerde ya. - Sigara içenler kili!Jeae yarın da temiz ba~rmızdnn belki altın da 
şarru.ş, yüksek şahsiyetlere ~iyafetler A ·man lauyarecilerinin fışkıracak! Cümhuriyetin, yurda aşıla-
çı>kmiş ve ekseriya da hanedan ailesinin 1 k Gal eyaletinde 1850 tanhine kadar ki - mış olduğu taze hayat sayesinde. inklla-

m 0zar. artn a çe 'en ziyafetlerinde bulunmuştu. Wall. tngil- liselerde sigara tçmck serbestti. Bilaha- bın durmayan hız. karşısında her .şc:yo, 
terenin sabık hubiye nazırı Hore-Be~ ko·· n /ngi.'iz kadınları re sigara içenler ayni zamanda yerlere her şeye imanını var! 

lishaya da, nazırın geçenlerde, Moııte _ fngilterede ClacMnda • tükürdüıkleri için sigara ile kiliselere gi- ı;; G f ,,..,..- l 
karJoya vaki olan bir z.i r d b;· "k yere düşerek rilmesi menedilmiştir. L,... GktJttH-t ' L---a u 
bir ziyafet vermist"!. yare ın e, uyu par.çalanan lbir Alıntın :tayyaresinin dört ·-··-·· ........................... --... ·····-··-·-·· ................................. - ........ ................ . 

waı1 ~sım • d b k b. . . . tayyarecisine, tnglli7.1er sade. fakat gü- T A 1-< V 1 M Temyiz dördüncü ceza 
• r-.. panya an aı; a ır ıç.kı ıç. 1 . . . İ . : - ze 'lnr cenaze mP.ras1m1 yapmış nrdır. Bu ..Jaı"resi reislig" i 

mez, llglltere ve Fraruaaaki at yarışla - . . u d h. . . . ınerasımde bulunan kaa n1ardan bazıları. 
rın an ıç birını kaçırmazdı. nın. düşman tayyarecilerin mezarlarına 

MAYIS 
Rıımi 1101 11 Arabi Mn• 

ıli:;o l859 

Fransa .Majino hattını Lüksemburg 
hududundan Şimal denizine kadar uzat
mak basiretini göstereli pek çok oldu. 
Almanya ile muharebenin başladığı gtin. 
denberi ıbütün gayretini Zı,gfrid hattını çiçek koyma1arı di~~r hemcınslcri tara _ 
gene Lükserriburgdan Belçika ve Fele - "1940 harbi fen J~a$l,, fmdan ihoş görü1mcm''? ve merasim ye _ 

-Ni11.a -Re1ıni HDS Hı:nr 

Ank.ara 10 (Hususi) - Temyiz mahkeme.. 
si birinci hukuk azasından Cevad Gücfm 4 
üncü ceza daire.si reisliğine terfian tayin: 
yüksek tasdlk:a ik:tiron etm~tir. 

~8 1940 6 
=---=-menk hududlannı takiben Şimal deniz.i- t ·1~ D alli bi d k rinde itiraz seslen yükse~tır Bunu 

ne kadar götürmek noktası üzerinde tek. ngı K:"n:ue e r o tor günün a 
1 d 

daırnıdır. A-lr denizlerde kontrol edı·l _ duyan 'kadınlardan biri şöyle demi§tir: 

k 
Ç .r><>,,. k d f tı· 1.ıüNr~ Rebı· u .. ı ahar 

CUMARTES 
lMSAı< 

Dolmabahçe izdihamı 
hadisesinin muhakemesine ısü etti, her iki taraf da bir kayıb ha in e ~.uı.. -

kendi hududlarının istihkftm hatları ge- me için durdurulan bitar:ıf gemilerin c-
1~ oy um, ena mı e m. On- 1 

risine çekilmek imkanına .:naliktir, Bel - vaki olan talebi üzerine, hastalarına :!la- lar da nihayet ana baba evlıldıd rlar ve --~ ~; ~~ 46 
D. devam edildi 

çika ile .Felemenk topraklarında maruz kan bu dolktonın ismi Hall'dir. !En müt- vazifelerini yapa~en ölmilşlerd·r. Be _ 9 88 4 7 80 Dolmabahçıe i.Zıdiham hadisesi etrafındaki 
kala'bllecekleri kayıblardan sonra da da.. ~ hava §8.rt'arı içinde direğinde kırmızı n1m üç çocuğum cephede harbediyor. E- 1 Ölrl• Jlcin<lı A.~ıun Yahı istinabe duruşmasına 2 nci ağırcezada dün 

yanabilir1er. Yalnız böyle bir kayıbm haç bayrağı dalgalanan bir mottSrle has. ğer Allah göstermesin. içlerinden biri o- ::ı 0 ::>. u. ~. de devam edilmiştir. 
manevi cephede büyük bir sarsıntı yapa- talara komşayı bir vwfe b'len doktora rada o ecek olsa, her halde, .mezarına çi. ' V· ı~ ı~ 16 u. ıs . 14 20 I>. HMisedc suçlu .sanılanlardan Çorum ~a • cağı muhakkalı.:br. Rer ne o1ursa '()]sun . di 

1940 
h ıı..· f İ ' t

5 
•
9 oı Il.si eski Emniyet Müdüril Salih Kılıç ,.e ve. 

lb 

_ . _ . şım c aruı en sasb ismi veril - çek k<>Jacak bil' Alınan kadını bı:ı1una - , ı::. 4 6 > 6 öl l:& .ı 4.S kilinin nazır bulundukları dllı1kU cel ecte, 

ugun netıcc uzerınde ız ve netıce d·..in- mektedir. ca'ktır ..> 
kü kadar uzak değild 'r. ~~;;;;;;;;;;:::;;;=:;;:::;:;;:;;;:::;;;:::;;;:::;;;:::;::;,;;;=:;;:::;;;:::;::;,;:;;;;;:;;;;;;;:::;;;:::;:;:;;:;;:::;;;;:;====;;=:;;:::;~~====;;;:=;;:;:;;;;;:;;;:::::;;;;;:;;=:=;;::;= İzmit ağı.rcezasının gördüğü lüzum üzerine yen1den dinlenen şahldlerden Lfıhika Rauf~ 

_ ......... --.. ···-.. -.. -.:~~.::.::.:~.1;!.ı_t!_ __ ( ""t Manyas ise: 

t 
1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R l N A N M A ! cı- Büyük ka.pı kapatılıp, tekrar atJlma 

pek abajurların gümrük saydı, 11 k:!.şinin öliimü ile net.ıcelenen b 

• 'Mu!ıarebe patladığı zaman müttefik1e:r uzun !iırecek blr T ih 30 O müessif ht'ı.dise vukun. gelmezdi kanaatin • :resmı arı te .sene, 1 O sene muharebeleri de görillınüştür. ol- deyim.n deml.Ştir. 
Ankara 10 CHusuSl> - İpek abajurlardan mücadele ıçin hazırlık yapmaya kOY"UJ.'füla.-. nuyarak sey ıdeğildir. İtiraf ederiz ki, korkuya dilşen, bed- BllAhare 6 Mayısta Dolmabahçe sarayında. 

tıymet.ler:i üzerlnden yüzde k.ı.rıı:: nlsbetinde - icabında üç sene de dövüşeceklerın•. içlerınden gclelı bınl.ğe l:np·lan da oldu, iakat son 24 .saat içmde vaziyet hdkim Halil Ceyseyin ntyabetillde. ehli hlb-
cfunriik resmi alınma.cıı kara.rla§uuştır. b!r imanla söylüyorlardı. Kat'iyetle iddh ediyorlardı. ta!Ilamen deği.şrnı~. re Belediye fen memuru İsmail Hakkı, Em .. 

Almunlar c.ıa üç değil, yedi yıl çarpışmaya hazır olduk· __ H .\bir yerıie dBvüf{ilmüyor, iıS!.iıahat jçin garlı cep- niyet 6 ncı şube seyrüsefer komi.serleı·ıncten 
Kazanç vergisi 

AnJal:ra. 10 (Hu.rus!) - Kazanç vergisi tat-
1>1katmda e.~rt ~nln mütehavvil kl.imı.. 
IUn helabmda i!lmeom 155 ciUı .o1ar&k naza

itlbaN alınmM.J lıl&ll3e VKAleti tat&fın., 

ıannı 1leri a.1tıJar. l . li k Etem ve Refet tıırafianndan yapı1en ke-
ıesme JZıime , denilir en bU8fin denizde, havada. karada tif raporu, mahkemede okunmuştur. Rapor-

Oı~ ay ınfıt.:m&diyen hiçbir yerde ctddt surette dovüşm. ,, çeşıd ı;eşid siifıhlarla döviljülüyor. Bu wazJyette muha- da, kapının açılıp, kapanması keyfiyetinin 

medığını iÖre :iddianın doğru çıkması ihtimal: yok değildi. n "ç st.De, yedi sene silrebileceğ1ne: müessif hAdisede kat'iyen tesl.:rl olmadığı tas 

1 S T E R 1 N A N 
r1h ed!lnrlştır. 

· . ı i 1 N A N M A l Mahkeme, gerek .ı.sttnabeler1n, gerekse ra-
poran İzmit atırce'Msına i()nderllmeaine ~ 
rar n rmbjtir. 



11 l\layıs 

(lhstarafı ı inci sayfada) Hükümet umumt seferberlik ilan eder et-
. . mez kral Leopold, ordunun ·oaşına geçmek 

SON POSTA 

Askeri harekat 
hakkında 

son ma!ômat 
1 nını bombardıman etmışlerdır. , üzeı.'e umumi kararg3ıha hareket eylenıiş • 
I Buralarda ika edilen maddı hasarat tir. Londra ıı {Hus·l~i) _ Dünkü h;;ırb 

ehcmmiyetsizdir. Ancak birçok ölü ".Je j Nazırlar meclisi, saat 13 te yemden t~p. - harekatı hakkında bu sabah alın:m ım I 
yaralılar vardır. lanmış, meb'usan meclisi de saat 14 te ıçtı- son haberler şoyle hülıisa edilcbi~~r: . l 

Hoı.nda tchligv i mama b~lamıştır. B 1 'k d k a l muttefık 
Bir kaç zamandanberi alınını~ olan ted - e çı anın yar ımına oş J 

La Haye, 10 5A.A.).:- ~olanda cır<lusu birler sayesinde, ubeşinci Kolonıı t~hlikeleri, kuvvetleri, dü~manla temasa geçmişler -
başkumandanlıgı teblıg eaıyor: hiç olmaz.sa şımdüık büyük .şehırlerde mev- dir. Almanların, Belç!ka ile Fransa ara. 

Alman kıt'aları bn sabah saat 3 te hu- cud değıldır. sındaki muvasalayı kesmek üzere yap -
dudu geçmişlerdir. Belçika işçi partisi ve iş g~~el_ k~nfeder~s- tıklan teşebbüs akim kaln~1-. sayılabılir. 

Muhtelif tayyare karargahlanna karşı yonu, Belçika ışçılerının millı ~tıkla! ve bur- Holandada, ilk hamlede Alınanlar ta -
rıyetı müdafaa edeceklerını ılan eden bir 

hava taarruzları yapıl!nıştır. karar suretı kabul etmıştır. rafından işgal edilen tayyare meydanları, 
Ho!anda ordusu ve havıı dafi topçusu B l "k H N t" 1• tebligıv · bir tanesi müstesna, yerli kuvvetler ta -• e çı a ava ez·re ın n 

hazır bulunuyorlardı. Su .ıaskınları. ha- Brüksel 10 (A.A.) _ Belçika hava mü _ rafından isiirdad edilmişlerdir. 
zır'aıımış olan plana göre yapılmıştır. dafaa tertıbatı ve Belçıka hava kuvvetleri, Almanların Holandada zayiatları bü -
Alınan haberlere görP., 6 Alman tayyare- şımdıden parlak muvaffakiyetler kazanmış- yük 0ımuştur. Son bir habere göre H::ı -
si düşürülmüştür. lardır. . ıandada düşürill::!n tayyarekrin sayısı yü-

İH-ci tebliğ Mllli müdafaa nezaretı, bu hususta aşa - zil geçmiş, ayrıca alınanların işgal ettik-
ğıdaki tebliği neşretmıştır: 

La Haye, 10 (A.A.) - Holand<! umu- Pilotlardan bırısı, «Meesserschemidt 109• leri hava meydanlarının istirdadı sıra -
mi karargahının tebliği: Alman tayyaresını düşürmüştür. .Ayni uçuş sında 40 tayyare tahrib e:ii!miştir. 

Bu sabah çok erken Alman kıt'ala:rı esnasında, dığer bir pilotumuz da 2 Alman Aınsterdam bombardıman edildi 
hududu geçmişler v~ evvele~ düşünül- tayyaresi düşürmüştür. Hava dafi batarya_ Amsterdam bu sabah saat 6 da 30 da _ 
müs olan tahribatı yaptıktan ve Meuse ları 4 veyahud 5 Alınan tayyaresini imha kika müddetle b•nobardırnan edilmiştır .. 

1 
üzc,.rindeki köprüleıi yıktıktan .sonra etm,iş~~· • Atılan bombalar ~asında ağır çapta yan-
pı · n ucibince aeri cekilmiş. olan kıt'a- Be.çı a Harbıye Nazırının beyanatı 

a m ., : . Brüksel 10 (A.A.) - Belçika meb'usan gın bombalan da vardır. 
larımız

1

a Erasa geçmı'jlerdır. Almanlar moolisinde söz alan milli müdafaa nazırı ge. tecavüzü 
yalnız hududun 15 kilometr::ı geris;nde neral Denıs, muhasamatın ilk neticelerini Belçika Hariciye Nazırı 
kain Arnhcim şehrınin şarkında bir mm- tefsır etmı.ş ve şöyle demiştir: protesto etti 
takada Ysscle varmıslardır. Tamamile eminim ki, mütecavız, takib et- Londra 10 (A.A.) - Spaak, saat 7,30 rad-

0 ·· ·· H J • d teblivi tiği gayelere varamamıştır. İlk muvaffaki- delerinde Alman elçisini kabul e~ıerek, Bel -
çu ıcu O ~n 8 

• yetı bız kaydettik. çika bitaraflığının Almanya tnr~fından, 25 
La Haye, 10 (A.A.> - Holanda başku- Londranın verdi y i malumat sene zarfında ikinci defa olarak ıhıalını pro. 

mandanlığının teblıği: Londra ıo (A.A.) - J!dyo, Brükseldeki testo etmiştir. . • a 
Yssel ve Meuse nehirleri boyunca, Ho- bütün Alınan tebaa.sının tevkif edlldiğlni Spaak, bu istilanın, bırı:'cıs~_nden da~ 

landa hududunda hareket eden kuvvet- büdırmektedır. Denizde bulunan Belçika ve menfur bır ıstıl.A olduğun~İç z~.a on~eden ~~ 
Ier. mütecavizlere şiddetli. bir mukave- Holanda ticaret vapurları İngıliz ve Fransız b'.r ~~bar yapılma~ığmı._ . .~r no .a ve 

limanlarına gitmek emrını ahnışlardır. bır ültimatom verilm.ecijğlni s~y~emış, me~-
met göstermekte de:vam ediyorlar. Radyo, bır Holanda tebliğine göre, Alman leketının, Alınan ıstııas:na butün kuvvetıle 

Düşmanın şiddetli hücumlarına rağ- ların Holandayı hiçbir yerde 15 kilometreyi mu.ka
0

vemet edeceğini ılave ~yl~mıştır. 
men Delfzijl, hala kıt'alanmızın elinde- geçmiyen bir derınlıkte işgal ettıklerini ve Belçıkanın Londra elçismın beyan a h 
dir. Holanda kıt'alarınm mukarrer şerait altın- Londra 10 (A.A.) - Belçika sefiri, şu be. 

Dört Alman zırhlı treni tahrib edil- da mukavemette bulundukların! ılave eyle. yauatta bulunmuştur: 
miştir. VenlC>da da diğer bir tren ve bir mektedlr. Va.hşicesıne ve ortada hıç bir sebeb mev
köpri.i berhava edi!miştir. Londra, 10 (A.A.) - Bu akşam Belçi- cud olmaıdığı halde istilft.ya. uğradık. Fakat 

Hava meydanlarımıza karşı yapılan katlan a!ınan haberlere göre, Alman bu sefer geçemiyeceklerdır. 
hava hücumları ile memleket dahiline kıt'alarının hücumları, her noktada dur- Holanda Hariciye Nazırının beyanatı 

. girmek teşebbüsleri esnasında, asgari durulmuştur. La Haye 10 (A.A.) - Hol:ında hariciye 
· d" ·· "1 ·· t" Son vaziyet nazırı, bu sabaıh Alınan muhtarasını veren yetmiş alman tayyaresı u~uru muş :ur. Almanya elçisine, Holanda hüJ.-funetinin, 

M 1 k t d h·ı· ·ı·mı'.:: olan ku" "Ük Paris, 10 (A.A.) - Havas bildiriyor: 

Alnıan ordusu, 8 lç.ka 
ve olandaya 

nasd hücum etti? 
Evvelki geceden dün 
öğ·leye kadar cereyan 

eden vakayi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Kara ordularile birlikt·~ büyük bir 
faaliyet göstereu Alman tayyareleri 
Ho~anda ve Belçıka üzerinde mütea1-
did uçuşlar yapmıştar, tayyare ::ney
danlanna taarruz etm1şlf'ıdir. ilk ha
berlere göre yain:z Bı üksel üzerinde 
100 den fazla Alman tayyaresi uç -
muştur. Bazı habetlerı.; göre de Ho -
landa askeri ün iformalaı ım giymiş 

Alman askerleri de paraşütlerle Ho -
landaya inmişierdir. Bu hadiseyi k:ı.y
deden Holanda radyosu halkt teyak -
kuza davet etmtşti.r. Ayni zamanda 
Be1çikaya da paraşütle asker indıril -
miştir. 

Holanda Başkumandanlığı tarafın
dan neşredilen ilk tebl·ğde hı.dudu 
geçen Alınan kıt'al:arınm memlekı>t 

dahilinde 15 kilometre derinliğe gi -
rebildikleri bilclirilınekte, Holanda or
dusunun evvelce de;pi.ş edilmiş olan 
şekilde hareket ettiği ilave olu!lmak -
tadır. 

Bu vaziyet karş!sında Holanda Ye 
Belçika müttefııderdcn yardım iste -
mişler, Fransız ve lngıl\z orduları da 
derha1 yürüyüşe başlamı~lardır. 

Bertin radyosuda Belçika ve Ho -
landa sahillerine mayn döküldüğünü 
bildirmiştir. 

* Holanda ve Belçikanm taarruza uğ
raması üzerine İsviçre':!~ evvelkı sa -
'bah saat dokuzda umum~ seferbC'rlık 
ilan edilmiştir. İsviçre toprakları ü -
zerinde de bir çok ecneoi tayyarelerin 
uçtukları ve bunlardan birisinin Al. -
man olduğu tesbit edilmiştir. 

* Harekatın ani bir şekilde bütün 
dehşetile başlama!>ı biıhassa Ameti -
katla büyük bir heyecan uyandırmış
tır. Beyaz sarayda. nazn 1a!" meclisi 
derhal toplanmış, vaziyc:i görüşmüş

A eme e a ı me 1 1 
" .. Almanyaya hücum için Holaııdanın yabancı 

düşman grup1an, rrıevzilerini muhafaza- Parise gelen haberlere göre, Alınanlar devletJerle anlll§ma halinde bulunduğu hak- * 
ya çalışmaktadır. Maam:ıfih bu gruplar 1 Ysselde ve hududa 15 kilcm~tre mesa· kındakı Alman iddiasını nefretle reddetti- Berlin 10 (A.A.) - D. N. B. ajan· 

lerdir. 

kıt'alarımızın şiddetli hücumlarına uğ- fede Arnhemde Holana.a mudafaasının ğini bıldırmıştır. .. . .. sı bildiriyor: 
ramaktadır. . 1 esas hattı ile temasa gelmişler~... Holanda ~~rıcıye nazırı sozlerıne şoyle de- Alman hükfuneti, Belçik.ı hükume4 

Almanların Holandı harb e_c;;rlerıııi Almanlar, Holandaya paraşuçtuler m- vam ~tmıştır. . h.. tine ve Holanda hükUmetine r.ir muh-
, .. f 1 d Tarıhte misli bulunmıyan bu Alman u -

Holanda kıt'alarına karşı kendilerini mu- , dırmeye muvaf ak o.muş~ardır. Holan a- cumu karşısında, Holanda hiikılmeti, ken - tıra tevdi etmıştir. Bu muhtırada f.1-
hafaza için kalkan gibi kullandıkları lılar, halen bunları tasfıyeye çalışmak- disini Almanya ıle harb halınde tela.kkl et.. man hükfuneti, Almanyaya mutevec-
söylenmektedir. 

1
1 tadır. mektedir. cih olan İngiliz - Fransız taarruzunun 

Ho' anda ya indidirlen paraş·· tçüler Hola~dadaki vaziyet iyi telakki edil- H oland a H ariciye nazırı fngilterede pek yakın olduğ•ınu ve Ruhr ;ıavzası-
Londra, 10 (Hususi) - Holandanın mekte~ır. . ,. . Londra 10 (A.A.) - Holanda hariciye na- na karşı yapılac.ak olan bu taarruzun 
h ı ·f t , .,,. eydanlarmı jşcral et- Parıs, 10 (A.A.) - Havas bıldırıyQr: zırı von Kleffens ve müstemlekeler nazırı Belçika ve Holatıda arazisinden keçe-

mu te . ı ayJ ar - m :-:. . 1 h b . .. B 1 'k l d H Uf ksl .. . 1 d bul 
k d .1 Al .. t Parıse ge en a erlerP. gore, e çı a ı- Weıter, Lor a a a goru.şmc er e un rek yapııacad-ını. inkar kabul etmez mek nivetile sev e ı en man paraşu - .. il rn· ilt d t>· 

. . . lar evvelce tesbit edilmiş plan mucıbin- mak uzere tayyare e g ereye ve ora an b" k'ld . b t d 'k . 
çil müfrezelerı, her tarafta Holan:ta kuv- ' .. .. . . da trenle Londraya gelmişlerdır. ır şe ı e ıs a e en vesaı .a ve ıs -
vctleri tarafından şiddetli bir mukave- 1 ce, esa~ mudafaa hatları uzerıne çekıl- tihbarata sahfo b'Jlunduğurn.: söyl~ -

t " mekte ve hi\bir yerde tutuna- ! mektedır. Resmi nak·ıı vasıtaları mektedir. Bu seoebl~. Alman hüku -
me gor Lond·ra ıo (A.A.) - Londra radyosunun meti bu iki memleketir.. bitaraflığı -mamaktad~rlar. . .. gece bildirdiğıne göre, Holandanın şimalin-

Roterdama inmış olan Alman paraşut- \de Gronnigen eyaletinde ve bılhassa Eros ka- kanununun bı· r ı·ncı• nı, Almanyanın eliııde bulunan bütün 
çilleri nehrin garb kıyısında tahassun et- nalı üzerinde ve Emden Alman deniz; üs:ıü _ askeri vesaitle temin etmesi için Al -

mişlerse de, derhal yetişen. ı:olanda kuv- nün karşısında Delfzjll civarında şiddetli muzakeresı· yapıldı man kıtaatına emir vermi~tir. 
• tl · tarafından kısmen mıha ohm- muharebeler olmaktadır. \. J 
'e erı d . Al• nJardan 40 kişi esir ve Saat 21,10 da Delfzjil Holandal~arın elin-
muşlar u. .na · ., . . de bulunuyordu. I Rumen islik la /inin 
diğerleri muhasara edı mışlerdı~: .. • stanbul defterdarlığına 

Roterdam sokaklarında, paraşutçu Al- , Mottef "kler Amerıkaya otomobil tahsisi kabul Yılc IJJ1limi1 
manlarla Hıolandalılar arasır.dn şıddetli 1 Bükreş 10 (A.A.) - Bu s':lbah Kral Karol 

tçedar1p.rı.şmaların cereyan ettiği bildirilmek- 2.000 tayyare daha edilmedi Rumen istiklllli ilanının yıldönümü müna -
Ankar.:ı. 10 (Husu.s1) - MeclUin bugünkü sebetile yapılan geçid resminde hazır bulun. 

k h kk d toplantısında Matbuat Umum Müdürlüğü muştur. 

Sayfa 3 

Avrupa tutuşurken .. 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

D ançig koridoru için b~lamış sanılan 
harbin garb cephesinde sabitleşmesi 

üzerine bunun mevzii kalabllcce~lnl sanan
lar çok oldu. Hatta, bizzat i.ş baıjında bulu -
nan birçok devlet adamlarının dahi, bir 
müddet, bu kanaati beslemiş olduklarını ka
bul edebiliriz. Fakat hadiseler her z:una.n he
saba ve kitaba uyar şeyler değillerdir. Bir 
defa ok yaydan çıktıktan sonra bunun hangi 
istikamette ve ne miktar hızlanıp yollana.bi. 
leceğini tahmin etmek mümkün olmuyor. Ni. 
tekim bugünkü harb de, bazı ters rüzgarla
rın tesirine tabi ak.si yangınlar gibi, !azla. 
beklenilmedik i.Stikamet1ere tevecciıh etmekte. 
dir. Bunun böyle olması, bugünkü harbin 
topyekun bir harb olmasından ve hasımla
rın, karşısındakilere fayda verebı!ecek bü
tün kaynakları körletmek arzu etmelerinden 
ileri geliyor. Norveç her iki tarafça bu gözle 
görüldüğü gibi Almanların Holand'l ve Bel. 
çlkaya taarruzlarını, gene bu mak.~adla ih. 
tiyar edilmiş bir hareket saymak muvafık
tır. Maamafih Felemenkle Belçl:tanın garb 
cephesi üzerinde müessir olabileceK birer yan 
mevzi mevkiinde bulunmalarından ve ayni 
zamanda, İngiliz sahillerine olan yakınlık
ları itibarile, sağa, sola sıçrıyan hart> tı -
vılcımlarını tutuşturup tam bir yangın ha -
line getireceklerinden artık şüphe edilemez. 

Demek ki, Felemenk ve Belçlkaya tevec • 
cüh eden Alman taarruzile harb artık garb. 
de bütün şiddetile başlamıştır. Henüz mü -
cadele garb cephesinin 'beton ve çelik hatla
rına intikal etmemiştir. Bugünkü vaziyette 
edeceğe de benzemez. Oraya karşı yapılabi
lecek hareketler tarafların Belçikayı fl4111Ak 
suretile başvuracakları bir teşebbüsle teres. 
süm edecektir ki bunun da mümkün olmadı. 
ğını müstakbel harekatın inkLşatatı go.stere. 
cektir. Filvaki tarafların neşrettikleri teblii
ler, orduların maksad ve hedeflerınin anla.. 
şılmaması maksadile hiçbir ta!sl1atı ihtiva. 
etmemektedirler. Dövüşen orduların maksad
larına umumi olarak nüfuz edecek kısa bir 
zaman beklemek doğru olacaktır. Görilyo • 
ruz ki dünya, vukuu nadir bir badirenin içl. 
ne atılmıştır. Ve hiç şüphesiz Almanya, bu 
badirede üzerine, misli tasavvur edilemiye., 
cek kada.r ağır bir mes'uliyet almıştır. Partiyi 
kaybetti~i takdirde, bunun ketaretlnl mıs
lile mütenaslb olarak ödi.yeeeğl şüphesiz • 
dlr. 

......................... ._ ................ -·-······ ... ·----
Akisler 

Amerika sefiri Ciano ile 
Alman sefiri de 

Molotofla görüştüler 

isti la haberleri Romada 
heyecanla karşı land ı 

harb hali i ran 
lsviçrede 

edildi 
Londra, 10 (Hususi) - Vaşingtondald 

1 

İtalyan büyük elçisi prens Kolona bugün 
hariciye nezaretine giderek, Avrupa do
partımanı şefile uzun müddet görilş-

1 

müştür. 

Diğer taraftan Romadak! An·erika bü
yük elçisi Vilyım Filips te, kendi istE'ğl 

üzerine Kont Cianoya mülaki almuştur . 

Almen elçisi Molct ofla görüıtü 
Paris. 10 (Hususi) - Moskovadan b;l

diriliyor: Başvekil Molotof bugün Al:nan 
büyük elçisi Kont Şulembergi kabu: et
miştir. 

Alınan sefiri, Molotof nezdi.ncıe tam 
iki saat kalmıştır. 

Romada v a ziyet 
Belçika dgaenle:a

1
.r1ek h"a\e : ın a Sİpar .,, eftı·ıer teşkilatı vazifelerine dair kanuna bir mad- ·-··· ....................................................... . 

,.. de Uft.vesl hakkında kanunun gerı verılme.sı VE~ AT 
Brüksel 10 (A.A.> - Salahiyctıar mahfe!- Londra 10 (Hususi) _ Müttefiklerin son hususundaki Başvekalet tezkeresi okunmuş ,.il;' . Roma, 10 (A.A.) - Royter ajansı bil-

leıxien öğrenildiğine göre, Alman kıt'aları bir hafta içinde Amerıkaya. yemden 2000 ve kabul edilmiştiı'. Uzun zamandanberi düçar olduğu diriyor: 
Belçika hududunu geçmişlerdır. Şınıdıye ka- :tayyare sipari.ş ettıklerı bildirilmektedir. Müteakıben resml daireler ve müesseseler hastalıktan rihayab olamıyan şehrimiz Holanda ile Belc;ikanın istilası netice
dar Belçıkanın muhafaza hatları işlemekte- Bu tayyareler en son sistem bombardı • ile devlete aid idare ve şirketlerde ve mena- t"' 

1 
dan Mehmed Beyazıdın ba- sinde, İtalya için zuhur edebilecek akı· 

dır. Belçıka ordusu, Belçıka arazısıne inen man tayyareleridJr. m umumiyeye hadım müesseselarde bulun_ uccar ann ~ 
11 

. _ betler, İtalyan milletini umumi bir endi-
para.şütçü mütrezelerını imha ıle uğraşmak.. durulacak nakliye. vası~~ aui kanun ıa.- bası Beya~~dın ~~. Osman O::.U a:rın 
tadır. Kı rkpınar gUreŞ yiha.sının da birınci ımuzakeresını yapmış- dan ve mutekaıd ruesadan Bay İbra- şeye düşürmektedir. Roma sokaklarında, 

Fransız _ İngiliz ordusu da Fransa - Bel- tır. .. . hiım dün gece vefat etmiştir. Bugün gazeteler kapışılıyor. 
çi.ka hududunu geçınıştır. müsabakalarına Kanunun muzaker~ı es:ıı:ıında bazı meb- öale namazmı müteakih Beyazıd ca _ Resmi mehafil, hadisat hakkında, sü-

Belçıka. tizerıne müteaddıd filotilla ile hava uslar söz almışlardır. Ilk sozu ala.n Emln Sa- ~ lnlınd kt M kutu muhafaza etmektedirler. 
hücumları yapılmıştır. Bır çok Alman tay- zak en mühim iş.in husu.si olsun, devlet dal miinde namazı . ı an son~a e~ -
varesı dü.şürülmüştür. Brüksel ~ehrı mınta. dUn b&tt . andı ;relerine aid bulunsun petrol :LstlhlA.k eden k·erefendi kabristanına defnedılecektır. İsviçre1..e umumi seferber lik 
kasında ölenlerın mıktarı pek azdır. Y vasıtaların azami tasarrufla ve en nft.11 §e- Mevla gariki rahmet eyliye. Bern, 10 (A.A.) _ Resmi bir tebliğde 

Alma n ve Belç ika k u vvetleri Edirne 10 (Hususi) - Kırkpınar.da yapı- kilde kullanılmasını istemLştir. kted. 
1 k J I ? lan Türkiye serbest güre§ lbi.rincllik ınüsa _ İzzet Arıkan C~kiŞeh:ir), layihaya bağlı Bunlara yapılan masraf senede 466.477 li - şöyle denilme ır: nası arşı aştı ıır bakalarına güzide ve kalabalık bir halk hu- ikinci cetvele konan 2000 liralık otomobil fi- rııdır. Buna bazı mübaya.at ta dahildir. Garb cephesinde pek büyük değ!şik-

Londra, 10 (A.A.) - Alınan ve Belçi- zurunda başlanmıştır. atının kaldırılmasını ist.emış, fiatların daı- İstanbul Defterdarlığının otomobU likler husule ~eldiği için federal meclis, 
ka kıt'aları, Achen karşısında. Almanya Vali veciz bir hitabede bulunmuş ve gü _ ma. mütehavvıl olduğunu söylemıştır. Layiha maddeleri görüşülürken Refik İn- nereden gelirse gelsin her türlü tehdide 
Ue Belçikayı birbirine rapteden noktada, reşçilere muvaf!akiyet dılemıştır. Bütçe encümeni mazbata m0ıharririnin ce İstanbul Defterdarma tahsis edilen oto- karşı koymak için Cumartesi günü saat 9 
Belçika arazısi dahilinde karşı karşıya Müteakıben güreşçıler müsabaka yerı olan izahatı mobile itiraz etmiş, bunun taYJını istemiş. da tatbik edilmek üzere umumi seferber-
gelmişlerdir. Ralkevıne gelerek güreşlere başlamışlarcbr. Bütçe encümeni mazbal.ştir~ muharriri Salah tir. Encümen mazbata

1 
mduha::~. 11müdaft~a lik ilan etmiştir. 

• • Müsabakaların bırıncı ve ıkıncı devrelerı Ya.rgı şu izahatı verm : e•mek istemişse de sa on a (.....,..,ı e tP.f ış.-
Belçıkada vazıy~t bıtml:}tır. Temayfu; eden bölgeler, başta. Ko- - Vek!Hetlerln emrinde 12 binek otomobi- leri yapsın) sesleri yükselmiştir. Neticede Re- Harb hali gece yarısından itibaren tat-

Brüksel 10 (A.A.) - ~~~~h~ .. alarmden caelı, Ankara, Balıkesır, Sıva.s bölgele.ndır. u vardır. Hizmet otomobili de yüz lıiri sivil mı: İncenin tek.lıfı kabul edılmıştır. bik edilecektir. Federal meclis ecnebi 
sonra, halk sokaklara dokülmuştur. Soka~- Müsabakalara 28 vııayetten s grup halınde hizmetlerde, yüz dokuzu askeride olmak üze. Müteakıben Nafıa Vekili Cebesoy kendı memleketlerdeki İsviçre konsolosları ta-
lar.da karakollar devrıye ge~ekte ve pasıf 56 güreşçi iştirak etmiştir. re 22-0 dir. Vekllletıne aJd olan 2 blnek otcmibilinın rafından verilen b;.iti.in vizeleri iptal et-
mtidafaa organize edilnıektedır. Güreşler münasebetile şehrimize gelen Bundan 'başkıa 45 otobüs, 137 k:anıyonet, 34 bırakılmasını istedi. Kendi işlerınden başka w k · fr 

K.rnl sarayının, parlA.mentonmı .~~. neza - Cevdet Kerim ve diğer m~'uslar şerefine ka.myon, 82 hasta nakliye e.raba.:ıı, 2 me>tor- Milli Müdafaaya ald bir çok lşleıin görüle - mege arar vermış ı . hududlarında nak .. 
:retlerin bulunduğu mıntaka ile butun diğer belediye reisi Ferid Qardakil tarafından bJr bot, 2 bisiklet vardır. Bu rakamlar içinde bilmesi ıçın buna zaruret olduğunu Uade et.. Alınan ve Fransız 
resmi binalar, sıkı surette muhafaza altın- ak~m ziyafeti verilmiştir. belediyeler, hususi idareler dahil değlldJr. tı, tek.lif kabul edilmedi. liyat kontrolu ıakviye edilmşitir da buluıunaktadır. 



' Sayfa 

Şehir Meclisi 
müzakere sin 

bütçe 
başladı 

~~~~~------~~~~ 

Belediyenin muhammen varidatı 12 milyon lira olarak 
tesbit ve bütçe ittifakla kabul edildi 

Şehir Meclisinin dünkü toplantısında 1 dellerini alamıyorlar, verilsin~ demiştir. 
İstanbul Umu.mi Meclisinin 1940 mali yı- Muhaaebe müdürü: 
lı bütçe.sinin müzakeresine başlandığı J. - 32 senesine al:i mesken bedelleri i-
çin riyaset mevkıini Vali ve Beled!ye Re- çin muallimlere ~rcumuz vardır. Btltçe
isi Dr. Lutfi Kırdar işgal ediyordu. İmar ye 15 bin lira koymak suretn:? bu borçtan 
~teri. -mu'hasebe, maarif, ziraat. memu- kurtulmuş olacağız. Büyük b::ırcumuzu 
rlıı. nafıa, fon ne.} eti müdürler ile rei.s I ödeyince muallimlerin techizat bedelle
mucrvini Rif at Yenal. başmüfetti§ Samih rini ödeme imkanını bulacağız.. cevabın-
te mecliste bulunııyorlardı. da bulunmuştur. 

Maarif bütçesinin müzakeresi E:ırasın- İmar i§leri bütçesinin müzakeresi es-
da Maarif Müdürünü temsil eden Müdür nasında Halid Yaşar söz almıştır: 
Muavini Muvaffak söz alınış, şunları - Vali konağ1 caddesim fazla yağmur-
soylemi1İir: Ju günlerde su basıyor. Bu gibi işlere 

- Hasta bir sı·hhat müfettişimiz var- fazla tahsisat ayrılmahdrr.> 
dır. Maaşının 60 liradun 70 Jiraya çıka- Muhasebe müdürü. tahsilat nisbetinoe 
nlmasını istiyoruz. Vil<iyetımızde 1883 yol i~aatının devam ed<.><:eğini söyleyin
ilkmekte-b muallimı vardır. Barem kanu- ce Ekrem Tur: 
nundan evvel terfi eden 247 muallime - Hep ta.lıminle yapıyoruz. Bu işlerde 
zam yapamıyoruz. Terf>Jeri için 43 bin kat'iyet isteriz, dedi. 
liraya lüzum vardır. 10 b'n lirası temin Vali: 
olunduğuna göre mütebaki 33 bin iiramn - Haziranda rrıunzam bütçe yapaca-
da teminini istiyor uz., ı ğız. O zaman faz'a tahsisat kol'UZ> de-

B .. t il . .. - 1. miştir. u çe ene menı namın:ı soz soy ryen . . . .. . . Konservatuarın 1940 yılı v~rıdatı 
avukat Halıl Hılmı, butçede hıcbır tadı- g:'i 547 r ş h" ti t l4!193- r rt ı ~ .1• tmi fak t , . ıra, e ır ya rosu . ;) Jra, 
a yapı amıyacagım ı ave e 1Ş, a D .. 1.,. 199 8f\ı:: 11 K ~ .. 

R · M · . R"f t y 1 aru cıceze . V\• ra. araagaç ;nues-
eıs uavını ı a emı : . • 

sesatı 1.421.300 hra. umumi fevkalade vn-
- Tasarrufattan temin edeceğiz• m:ij

desfni vermiştir. 
ridat vekunu 2.6HUC7 liradın ibare1Ur. 

SON POSTA Mayıs 11 

iİstanbulda bu yıl resmi, hususi Türk 
ekalliyet ve ecnebi okulların orta okul Ferikö~de l'Ukubulan bir cinayetin mu.. lkat Merzukanın süt babası, kendlslnl kova. 

. hakemesıne 2 nei ağll'Ceza mah.keme$1nde ra.k: 
~e 1~. sınıfl~ından devlet orta okul ve dün de deva.m edilerek. dava son whaya c- Ne e§Ya var, ne karın, işine gltıı de • 
lıse bıtırme ımt.ihanlarına girmek hakkı- varnı.ı.ştır. HM.ise, şudur: miştir. Bu söz üzerine aralannd& b.1r ka.'f"P, 
nı haiz 10.286 talebe vardır. Bu talebenin Katil K~ Yıldırımla, karısı Merzuka a - çıkmışsa da., ev ha.lk.1nm müdahalesile ya • 
hangi okullarda haııgi mümeyyizler hu- rasında ötede.nberi ~iddet.11 geçims1zlik mev- tıştırılmlştır. 
zurunda imtihan olacağı tesbit o1un- cuddur. Bu ıebe'ble Merzuka, bir gün evdeki KA.mil evden a.ynla.rak, 20. 30 metre uzak• 
mustur ~a.yı da yanma almak ııruretilo kocasını takı köprünün yanında durmU§, Az.l.z Sil " 

:; ·. . . . . . . yüzüstü bıralca.rak, Feri.köyünde süt babası leyman da eline geçirdilti bir sopa ile arka. 
Ekallıyet lıselerını bıtirenler Vefa lı- Aziz Süleyma.nın evine g.ltm~tır. KAmll, sından yetişerek, Kamile hücum etmiştir. 

sesinde, Fransız liselerini bitirenler Ga- muhteııt defalar müracaat ederek ka.rı.sıru İkisi birden bir anda k:apı.şml§lar ve köprU. 
latasaray lisesinde, Alman lisesini biti- evine da.vet etmişse de. Maı:auka n ıüt ba- den dereye yuvarlanarak. mücadeleye orad.li 
renler İstanbul kv. lisesinde, İngiliz lisf'- bası bu müraca.a.tları daJma red ne karşıla- devam etm1şlerdlr. Bu sırada Kı\m.ll b1~~ı· 
sini bitirenler Kabatıış erkek lisesjr..de, 1- mışlar~ır. . nı çekerek, Azi:z Süleymana. saplamış ve m,. 
t 1 l' · · b't' l 1 .. .. . . Kft.mıl, sefil ve perışan bir halde kı:lmı.ş dürmüştür. 
a ~an ısesı~ı ı ıren er ~onu Rı7• ti~ - bir gün Aziz Billeymanın e-v1ne ıiderek, te~ Suçlu, 2 ncl ağı.reer.ada.ki ifade.sinde: 
se~ınde, ~arüşşafa~~· Hayrıye, İstıklal, rar k:arı.sını ve efYalarını geri ı.stem~tır. Fa- (Devamı 7 nci sayfada) 
Yuce Ülkü, Boğazıçı, Işık. Şişli Terakki 
liselerini biıtirenler Galatar,aro.y lisP.sin- r ....... _. ... Senenin hiç görülmemiş 2 sllper filmi bir pr ogramda G•••llıııı. 

de imtihan olacaklardır. 1 H U O U T C Darüşşafaka, Hayriye, Yüce Ülkü, !s- • A S U S L A R 1 
tiklal liselerinin orta kısım talebeleri Vazife ut runda ö1Qme koşan. .. Tehlikeye can atan vatan fedailerinin 
Pertevniyal lisesinde, Boğaziçi. iş-ık, Şışli bayatından alınttn büytlk Frıtnsız filmi.. .. 

Terakki liseleri orta kısım ta1ebelcri Ni- 2 • R A D Y O S A R A V 1 
şantaşı kız orta okulunda devlet ımtihanı 
vereceklerdir. 

Kale kapısı önünde 
kanlar içinde 

bir genç bu1undu 

Mulıtoşem rev!ller. .. 'l't\l.ı şark ılıır . ,. Derin aşklllr... Eksantrik danslar 
ve çılgın ihtiraslarrlan örülen milyonlar filmi. 

3 • ( l.ki Jurnal birden : 1 - Paramunt Jurnıü (Fransızca) 
2 - Brıtlş Jurnal (TOrkçe) 

Bugün L A L E Sineınasında 
Bugnn ucu2 halk matineleri: Saat 12.30 ve 2 de 

Seanslar . RADYO SARAYI : Saat 12.30 • 3. 30 - 7 ve 10 da 
• HUDUT CASU:-;LARl : • 2 - 5.30 - 8.30 da 

Bu esnada ayağa Kartal azası Şerefet
tın kalkın!§ ve: 

Beledh·cnin muhammen varidat yekunu 
ise 12.067.ı298 lira olarak tesbit edilmiştir. Evvelki gece ge.; vakit Edirnekapı ha-

1940 senesi bütçesi okunduktan sonra ricindeki kale kapısının önünde devriye ı 
tayini esami ile rey~ konmuş. ittifakla gezen zabıta memurlan, bir Jencin y<:r-ı 

Bug un ARAY ,Sinemasında -
- Yeni muallim olan muallim mekte

bi mezunlan seksener liralık tt?clıizat be- kabul olunmuştur. de kanlar içinde ve baygıq bir blde yat-
=====~==========-~==~=========== m~~ cld~~u~rmtlş~wi~~j:_-ı 
Fransız rejisi le anlaşma Yalnız mesruk pul visini yapmak tçin aerhaı bır sedyeye k.,.. 

h t
. • · b yarak karakola getirmişlerdir Vı.icudu-

yapan eye ımızın satan ir bayi nün muhtelif yer!erindcn bıçakla ağır su-

r eisi Paristen geldi yakalandı rette yaraıı oıcın ve ifade veremiyece< 
bir halde bulunan delikanhnm Fenrrde 
İncebey sokağında 29 sayılı evde otımm 
Fehmi adında biri olduğu an laŞJlmı~tır. 

Fransız n-jmnin da\•eti üzcrıne tütün Emniyet Müdürlüğü dür!den Hibaren 
ımilbayaası hakkında temaslarda bulun- bir pal bayii hakkındn takibata .başlamış 
mak Q.zere bir ay evvr.ıl Parisf: giden İn- bulunmaktadır. 
hisarlar Satış İşleri Müdürü Kenan Yal
terin reisliğinde, İnhisarlar başharman. 
cısı Mazlum Işın. Türk tütün }jrnited tek
nik şefi Celalden mürekkeb heyet, Paris
te Fransız rcjisile bir anlaşmaya varmış 

Bu adam Aşirefendı cadde~inde Dilsiz
zade hanının kapısında pu! bayiliği ya. 

pan Melkon adında biridir. Hakk1 ndak: 
iddiaya nazaran Melkon bir takım hırsız-

!ıklar neticesinde elde edilen mesruk 
ve mukavele imza edilmiştir. 11 b 

Anlaşmaya göre Fransız rejisine satı- pu an izzat hırsızlardan satın alıp bun-
lan tütilnler meyanında bilhassa Trab .. lan satışa çıkarmaktan suçludur. Melkvn, 
zon. İzmir, Düzce, Her.dek t~tünleri ile evvelki gün İstanbul zabıtası tarafından 
fark vilayetlerimiz tütünleri büyük pnr- cürmümeşbud halindi! yakalanan ve şeh
tiler halinde buhınnıaktaılır. rin muhtelif yerlerinde müteaddid dük. 

TUtü0€ aid mukavelenin tatb"kine ya- kanlar soyan hırsız şebekesinden de bu 
kında girişilecektir. Şımdilik reji bizden 

1 
tarzda çalma muhim miktarda pul al

azami 5, asgari 3.5 milyon ki1o tütün ala- mıştır. 
caktır. Bu mü'bayaa Fransız reJıs·nın 

memleketimizden seuelerdmberi ilk bü. 
yük mübayaasmı teşkll etmektedir. 

Dnn Halict., bir ~:>ndal J.,.t~ ı 
Dün Ha1lçte Yemi~ iskelesi ön\;:ıdc bir 

sandalın b.'.ı.tmasile neticelenen b:r ıieniz 
kazası olmuştur. 

İstanlbul limanınn bağ'ı 12 tonluk Dc
nlzkuşu ismindeki motör. YPmic; iskele~l 
'6nünde yolcu ta..'Uvan sandaUarda."l biri~ 
ne çarpın.ıştır. Bu çarpma netic:e<ıinde 
ı;andalın birçok ye:1eri de1in.miş_ ve su 
alarak !batm~1r. San<lakı mctöre ath
yarak kurtuhnu.ştur. Liman İdarl"Since 
hadise etrafında tahkikat yapJlmaktadır. 
Çarpışmanın vukubuldu~u sırada mr:>tö
rün içinde kaptanın bulunmadığı anla
şılmıştır. ····-········· .. ··························. ······-·······----

Diğer taraftan suçlu bayi hakkında 
Defterdarlıkça da ayrıca takibat yapıla
eaktır. 

Japon ataşemiliteri 
Sofyadan geldi 

Bulgaristanın askerl bayram törenin
de hazır bulunmak üzere geçenlerde Sof
yaya giden Japon sefareti ataşesi alb:ıy 
Tatişi, dün sabahki konvansiyonelle şeh
rimize gelmiştir. 

Japon ataşesi gazetecilere Sofyadakf 
görgülerini şu şekilde anlatnııştır: 

Fehminin yaraSl ağı:- ve bu yüzden rfo 

fazla kan za)i ettii'J:i görülerek celbolu
nan sıhht imdad otomobille Gureba has
tanesine kaldınlmıştu. Te:\avi altına n -
lındığl bu hastanede bir müddet sonra 
kendine gelebilen Fehmi. birlikte b:r 
meyhanede geç vakte kadar rakı içtikle
ri arkada~ı İslnaille evlerine dönmek ü
zere kale kapısından geçerlerken, arala
rında çıkan bir mü..r:ıakaşa yüzünden İs
mailin hücumuna uğnyarak bıçakla ya
raJandığını söylemiştir. Suçh! İsmail za
bıta tarafından yaırnlanmı~tı.r. 

Bir mekleb hademesi 
otobüsten doşup öldu 
Dün Çatalca yolunda bir gencin ölü

.mj}e neticelenen çok fect bır otobüs ka
zası olmuştur. 

Aşama köyü öğretmenlerinin tertib 
ettikleri gezintiye iştirak eden köy hal
kından yirmi bes kili, Haramidere mesi
resine gitmek üzere şoför Mustafnnın i
daresindeki otobüse binmişlerdir. 

Mesire yeri yakın1anna kadar ar1z3-
sızca yoluna devam eden otobüs bir hen
dekten geçP.rken fazlaca sarılmış ve bu 
sarsıntıdan otobüsi'tn kapısı açılarak idn
de bulunan yolculardan mekteb hade
mesi 22 yaşlarında Mümin beyin üstü ye
re dü~üştür. 

Gençlik F ilmi... Genç kızın hakiki ruhn .• : Hayata ve Aıka 
açılan kalpler ... 

COLLETTE WILLY'nin roma 11 ı an iktioıts edilen ve BLANCHETTE 
BRUNOY - SUZET1'E MAlS - PlERRE BRASEUll ile güzel ve sevimli 

genç kızlıu grupu tarafından yarablan 

GEN Ç KIZLAR PANSiYONU 
( CLAVDINE L'ECOLE) 

pek mükemmel filmi gidüp görünüz. ve ilaveten FOKS JURNAL 
son dünya ve harp havadisleri. Bugün saat 1 ve 2.30 

tenzilatlı matineler. 

. 

N 

Bugün T A K S İ M 
2\ 

Sinemasında 
2 b0.y1lk ftlm birden Beyoğlu nda ilk defa 

1- MAHKÜMLAR KANUNU 
Fransızca sözlü meraklı ve heyecanlı Film 

2 - Umumr arzu üzerine 

ÜMİD ŞARK/S/ Nee!:jei 
Baş rollerde: O M M O O O L S O M 

ilaveten : Ekler J urnalde Narvik deniz muharebeleri 
Bugnn saat 1 de tenzilatlı m atine <.••••••" 

SOMER SiNEMASI 
Gayet güzel 2 filmden mürekkep bir program gösteriyor. 

SOLGUN GÜL € 3 GENÇ KIZLAR 

DOLL y HAAS ! BÜYÜDÜLER. ! 

tarafından oy~anan ve ~ DEANNA DURBIN in 
ıstanbulda ilk defa : 
gösterilen güzel bir ~ en son ve en neş' eli filmi 

Fransız filini : ilaveten: EKLER JURNAL 
Bugün uat 1 de tenzilatlı matine 

M e vlidi Şerif 

c-Askerl bayrı\md~ bulunmak üzere 
davP.t edildiğim Bulffaristand."l bir hafta 
kaldım ve bu münasebetle yapılan res
mi gcçidde bu1undum. Geçide takriben 
12 fırka ~tirak etti. Bu kıt'aların geçişini 
takdirle seyreWk. Rir tek kelime ıle üa

de etmek lazımsa bir cTürk askeri> ka
dar mükemmeldiler. , 

Bu sukut neticesinde kafası hurr:ia1rnş J-•••• .. Bugün İ P E K Sinemasında ' Emekli valilerden profosöl' Mehm~d 

Ali Ayninin eşi merhum•:! Fer"de Ham
m.ın ruhuna sevab: hedıye edilmek üze
r e May1sın on ikinci Pazar günü Kızıl -
t oprak camisindP öal0 namazından sonra 
mevlidi şeri! okutturulacaktır. Akra -
ba, ahbab ve ~er zevattan arzu eden -
lerin teşrilleri rica olu.nur. 

iş Bankasının yazlrk 
m e sai s Patleri 

Bir damad k11ynpedcrini yara ladı 
Evvelkl g0ce Bf>ykoıh Paşabahçe ara

sındaki bir kulübede kanlı bir yarahma 
vak'ası olmuştur. 

Paşabahçcde Muhacir r.:ı.:ıhallesinde 5 
sayıh kulübede oturan ve nmclc:-lik ya
pan Mehmed adında bir delikanlının bit 
ınüddetterlberi kay1nbabas1 çoban Meh-

Tilrkiye İş Bankası A. S. den: med'e araları açık bulunmaktadır. 
Bankamız İstanbul. Galat:ı. Beyoğlu Evvelki gece bu kulübede birbir'P.rinc 

fUbe•.erilc, Beyazıcl, Kadıköy, Ü~küdar a- tesadüf eden kayınpederle. damad tpJ·rar 
janslan 15 Mayıs 940 cl;ın itıbarcn yaz bir münakaşaya tutU';ffiU§lar, bu sırada 
mevsimi mesaisine başhyacaktır. föşe - Mehmed, kayınpederinin üzerine atıla

lerimizin muhterem rnüştenıerımıze müs- rak ihtiyarı bıçakla müteaddid yerlerin
temirren açık ol:ıcağı saatıcr~ a~ağıda bil-ı' den yaralam.ı.~tır. 
diriyoruz. Yaralı tedavi altına alınmış. suçlu ya-

C~marte~i günleri : fLll.30 kalaı:ıarak Üskildar müddeiumumiliğine 
Dığer gunler : D-11 teslim olunmuştur. 

olan Mümin ~rhal ölmüştür. 1 M MOTO SON •HTAR 
Kaza etrafında tahkikat devmn ctm~k- • r • 1 

tedir. 

······························································ . ., 
lnanılm ıyaca'{ ş~y... Fakat hakikat 

BUGÜN 

Sakarya sinemasında, 

heyecan ve esrarla dolu bUytlk mecera f ilmi 

2 • KRALiÇENiN ELMASLARI 
Türkçe Sözlü 

8 - EN SON GELEN FOX JURNAL 
Suare &aat 8.30 da 

l ı 

ls tan bul da Uk d efa olarak 

Bugftn ıaat l de tenzilatlı matine; 
bütün program ... mı .............. ,., 

H. O. Vfü.'..IS'in romanından tktibes 
edilen ve RONAL YOUNG 

tımsfınaaıı yaratılan 

MUCiZELER 
YARATAN ADAM 

filmi vo iltlveten : 

Bahar Yağmuru 
FREDERIC MARCH ve 

JOAN AENNETT 
tarRfıııdan Frnnsızcs sözln bir film 
~ .. , .... imi ................ ,. 

DiKKAT: 

BiTMEMiŞ SENFONi 
Tamamen Yeni Kopyası 

Sinemanın ebedi zeferi olan muhteşem film 
SCHUBERT'in bütün musikiıi sinemada. .. 

•• 
Onllmllzdeki Sah Akşamı S U Dl E B Sinemasmda 
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Vaziyet nedir, nasıl 
inkişaf edebilir ? 

Hitler, kat'i neticeden bahsediyor; 
fakat bu neticeyi verecek muharebeler 
Holanda ile Belçikada cereyan edemez 

YAZAN -- . 

( Emekli general B. Emir Erkllet i 
L.~ _ _: So~_Posta., nm ~keri.~~~~'._ ... _,_J 

o da ~ Bil: ıanftan -ı. 
........ .... Jıa&ı& ;y..,taıt _ _... .. 
... .,.... if.fl dielifmil illi' ~u .r+••...,.. da bn4ftıt ~ ı:. 
~ Jr.endiaisd eMfden ..,, h ldaetmese 
,,.,.. ""balfm ...... il! ll1ecftti 
- o bdilr .,.... '* wıfyettfi ıctr 
kflıaMe-....... lr61'..ı.r• bo-
.. • .,, llıllftf ... ~ .. , .... /iz-

1 Hlcl.eler Ka~da 1 

Karagöz - ortaoyunu 
K ara.gözü ve ortaoyununu seven-ı s~n~atının tefer1'iiatım biliriz. KaragCS.. 

ıer onların ölüp gitmelerine razı euniln perde arkasında ne smetle çalq .. 
,,.1.-... T 1 Dirilt k tmak kay _ tığını az çok görmüJii.zdUr. Ortaoyunu • 
~,,or ar. 

1 
meF ,kyaşa ki bü. nun şahsiyetlerinı, dekorunu, mizansen). 

gusile çırpımynr ar. a at şu var . . .. 
tün al b ··t·· tl 1 bo~u nı tanınz. Fakat yarınkı hatta bugun ye-

ÇU'Pının an, u un gayre er '$ - • •• k il 
....ıd. 1....ı- Çü'nkü k .. ··ta tışen nesil bunlan oğrenemtyece , b e • na 5,; eceA~u.. aragoz ve o. . ktir 

ı.. ...n .... 'lri\ 1 ı· 1 1 mıyece . oyunu ruuö ............ cem .ye ın ma ı o anıaz .. Ö edd h ka ··ru t 1en m a ı, rago , or aoyuntt • 
!ar. nu yeni baştan ihya etmek ne kadar ~ 

Cemiyetin teralckisine ayak uydurmuş şuna emek olursa, onların bugün yetişi!!\ 
llerliyen san'atlar mevcuddur. Fakat ge- yarın yetişecek neslin kaı:-şısına çıkanlaııı 
ne öyle san'atlar rnevcuddur kl, onlar ~e.. maması da büvük bir zıyadır. 
miyet terakkisini ancak bir noktaya ka- Gerek meddah, gerek karagöz, gere1 
dar takib eder, daha zıyade ilerliyemez, ortaoyunu .sinemadan istifade eclilereM 
o noktada kalırlar. saklanıl.a.bilir. Bunların hepsinin film • 

Karagözün. ortaoyununuu (bu ikisine lerini çekmek l.htmdır. Bu filmler bu 41 

meddahı da ilAve edebiliriz) bugünkü "Ün için belki bir sinema müşterisini tat. 
cemiyete m.alolam.amalarının sebebi ;şte min etmezler. Fakat yarın iç:n güzel 
budur. san'at1ar ve sahne müzemizin en canh 

* dökümanları olurlar. Tiyatro mektebin-
Modern meddah, modern karagöz, mo- de okuyacak, operR tahsil edecel genç]e-

dern ortaoyumı olabilir mi? Olur, fakat rimiz. kendilerinden evvel gelmiş nesli 
meddahın, karagözün, ortaoyununun hu- eğlendiren, oyalıyan, düşündüren ne ol.. 
şusiyetlerf kaybolur. Ve esasen revü. ti.. duğunu sinema perdesinde görür ve bil' 
yatro, sinema günden güne terakkide fikir edinirler. Yalnız onlar değil, lise 
iken meddahı, karagö~i. ortaoyununu talebesine bile umumi bilgiler meyamn• 
modern hale getirmek. şapka dururken da ıbun1ar gösterilebilir. Ve nihayet ti 4 

festen bo~a şapka yapmak kadar ga • yatroda yapılacak. eski tiyatro san' lan 
ribdir. gecesinde karagöz ve ortaoyunu :fi1mle • 

Asıl temu etmek istediğim bahis, be- rini halle seyreder. Çünkü onlar bizim • 
nim de meddah, karagöz ve ortaoyunu dir. Onlar bizde canlanmış. bizde asır • 
gibi dünkü hayatımızda büyük ehemmi- larca yaşamıştırlar. Asırlarca yaşıyan 4 

yeti olan. san'atların bir iz bile bırakma. lann hatıra bırakmadan gitmeleri kadd 
dan mahvolmalarmı istemememdir. Biz acı ne olabilir? 
meddahı dinledik, karagözü, ortaoyuhn~: Q cfHUI J.tuLAıl 
nu seyrettik. Meddahın kendine a.-:ı 

: 
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Dün gec · Frans z t : '' Ü t fi Hitler: G rb e hesi 
. as rler ·ne hitaben 

Çember yn i ifa etti, 
Çörçil B şveki ordular ş·m 1 d z n "zele neşrettiği tebliğ 

tadar bütün cephede ilerl atıldılar!" ~~-,~~~--~ph~· ~k~;,:~~~·~;.~bcn .. . . (Baştarafı ı inci .. ~lada) . ~i;~::=:sı::a::ı~t~:~i~::c:ı !~~ 
oldu 

şu tebllğı neşretmiştir_:. . , Çorçıli 'kabul ederek .ibaşv~cı et vazı- Benim yerıme geçen Çörçil, tana harb ka • 
Alman milletinin atısı ıçin .ımt~ savaş s~att fesini kendisine tevdı etmiştir. Çörçil binesınde azalık tekllf etti. Bu tekllfı mem-

1 

sız kıt'alarile temasa geçmiştir. Fakat gelmiştir. 3oo scnedcnberi, Ingıhz ve Frnn- bu vazifeyi kabul etmiştir. Bu akşam nuniyetıe kabul ettım. 
" ·· ·· • 1 sız resikll.rlarmın Avrupayı fakat bilhassa 

İngı·liz teblig-i henuz, yalnız oncu kıt alım çarpışma arı h kik. k ld k ilenmekten başvekalet tarafından neş~dUen bir Çemberlay~ sözlerini şöyle bıtırmııtır: 
bahsf Almanyayı a ı şe 1 e uvvc . v ,. • • • - Butün Inglllz milleti, tek lbir irade Ua 

1 Londra 10 (AA) İngiliz havn kuv- mevzuu ır. menetmek gayeleri c:Uuma mevcud olmuş ve tebliğde Çem'berlayn m 1stıfa ettıği ve f t.r f d b 1 1 HıUe 1 

(Daştarafı 1 inci sayfada) 

' • · - • • • • 1nı d • yenı şe ın e a ın a ır eşme ı ve r n -
~lerinhı Fransadaki umumi kararg~hı- Moselleın iki tarafında da ılk mühim Avrupayı, bilhassa Almanyayı, z!if orn e, Çörçil'in a<dbine riyasetini deruhde ey- hayet ortadan kalkıncıya kadar sarsılmu 

4 tun tebllA-l· çarp~alar başlamıştır. kudretsızlik içinde bırakmıştır. Bu hedefe !ediği ibildirilmıektedir. Yeni başvekil bir cesaretle savaşmalıdır. 
6 • varmak dçln; yalnız Fransa 200 sene içinde . • , 

Bugün, garb cephesindeki lıarekflt es- Alman tebliği Almanya.ya 31 defa hn.rb Udn etml.§tir. On • kabınesın: ikuruncıya kadar eski na~r-
nasında, İngiliz hava kuvvetleri müte- Filhrerin umumi karargihı. 10 _ Al- larca senedenberi, Brit.anya dUnyasma hfı. lann vazıfe lbaşında kalmalarını nca 
madı surette faali.Yette bulunmuc:tur. Ke- b k d 1 A- t~'-rvi kim olanların hedefi de gene, Almanyanın etmiştir. 

:Yeni kabineye kimler girecekf 
Lonclra 10 CA.A.) - Reuterln dlplomatık 

muhabırı bıldmyor: 
:t man aş uman an .1.5mm t:V ıg : HUhadınn mani olmak, 80 milyonluk bir. mil_ - Dig-er tc1raftan A vnm Kamarasmda-

ştf tayyarelerimiz geniş bir rnmtaka Ü· A 1 zı ğı d l t f d 
zerinde hareket etmişlerdı.r. Bombardı- n aşma ı n uşman .a~ ara m an letin 1Jhtiyaçları için elzem olan hayatı nı - ki son müna:ka.'?alarda çok mühim bir 

Çörçil 'ın kabinesını hafta tatilı cmıasında. 

veyahud belki de yarın itmam et.meal muh,. 
temeldir. Belçika ve Holanda arazısıne yapılması metle!"! Almanyadan eslrgemektir. İngiltere 

1 1 . 1 t'-t 1 k m1 
man tayyarelerimiz, düşman kıt'alarına ve Fransa, kendilerine mal edindikleri bu ro oynamış o an ı.şç par ı..c> cra 0 -
hucum eylemişlerdir. Alman bombardı- karşısı.nda bulunı.lduğundan ve Ruhr siynseU Almanyada mevcud rejimle m~gul tooi bugün toplanarak yeni bir başvekil 

Umumi kanaate göre, işçi partisinden At.. 
tıee, Greenwood Bevin ve belki de Aletsandr 
Uyeni kabinede mühim nazırlar arasında. 

bulunacaklardır. Atlee ve Oreenwood harb 
kabinesıne de dahıl olacaklardır. 

havzası bu vak'a ile doğrudan doğruya olmada~ tatbik etml.şlerdlr. Hedefleri dai - tara'.fından kurulacak olan kabineye ic:-man tayyareleri nereda göründü isı, av- ""' 
cı tayyarelerimiz bunlara karşı harekete tehlike altına girmış bulunduğundan, ma Almanya !di. Mes'ul şahsiyetleri bugün, tirake !karar veıımiştir. Bu karar ~ni 
.a,,.,.mı"ştı'r. Alınan haberlere göre, çarpı§- garb Alman ordusu 10 Mayıs şafaklR be- bu hedefi :ıç:ıkça it_lıaf edi~orlnr. Bu hedef, başvekile ibildirilmiştir. 
b-~ • • • Almnnyanın mağlub edlldıkten sonra, par_ • , . . 
malar esnasında birçok düşman tayyare- raber, garb hududunu genış bır hat üze- çalanı,p küçftk devletler hallne getirllıne.cıi - Çörçıl in ncası üzerine Çemberlayn 

Liberallardan Sinclal.rin kabineye cinnesı 
muhakkaktır. Lloyd Oeorge.c;un girmesi de 
muhtemeldır. si düşürülmüştür. Hava meydanlarımız- rinden geçerek hücuma kalkmıştır. dir. o zaman, Almanya siyasi kudretini ve ha.r!b kabinesine dahil olmayı kabul et

dan b"r çoğu bombardıman edilmiştir. Ayni zamanda havn kuvvetleri de düş- dolayıslle, Almanların bu toprak üstünde - miştir. Bu k3bineye Loyd Corc'un da 

Buralarda maddi hasar azdır, ınsanca manın hava meydanlarını muvaffakiyet- ki haklarını temin imkAnını kaybedecekti. devlet nazın olarak 4tfrak etmesi mev 
Amery'nin riya.set ettiği müfrıt mahata • 

zakft.rlar da ko.binede tem.su cdileceklerdJr. 

zay.at yoktur. 
F ranıız tebliğleri 

Paris 10 (A.A.) - 10 Mayıs sab~•h teb
liği: 

10 Mayıs sabahı çok erken Alman kıt
aları. Holanda, Belçika ve Lüksemb~ırg'a 
girmeğe başlamışlardır. Fransız ordusu, 
gece vaziyetten haberdar edilmiştir. A -
IAkadar hükumetler, müttef'k hilktimPt
lere müracaatta bulunmuşlardır. 

Bundan başka düşman Fransanın şi -
malinde ve şarkında hava bombardıman· 
lanna tevessül etmiştir. Sayısı daha teE
bıt edilmlyen bir çok düşman tayyaresi 
gerek hava dafi toplan gerek avcı tayya
releri tarafından düşürtilmüştür. 

Parla, 10 (A.A.) - 10 Mayıs ak~am 

tebliği: 

Alman Jot'alannın Holanda ve Belçi
ka ve Lüksem!>urga karşı hareketlerine, 
10 Mayısın ilk saatlerinde geniş bir hava 
hücumu takaddüm etmiştir. 

Bu sebeble bütün sulh teşebbüslerim redde. 
le bombardıman ~t.miş ve cephede ordu- dildi ve geÇen sene Eylillllnde bize harb llA.n zuu!bahstlr. . . 
nun verd'iği muharebelere geniş mikyasta olundu. Yeni !başvekil ~t'Çll 6S yaşındadır. 
iştirak eylemiştir. Alınan milletinin İngiliz ve Pransız mll _ İlk defa 1908 senesinde nazır olarak 

Alman ordusu başkumandanı Führer, !etlerine karşı hiçb~r ldn.l. hiçbir düşmanlığı İngiliz kabinesine gi~ ~uhteltf fa-
haTekatı idare için cephe-ye gelmiştir. yoktur. Fakat Alman milleti, bugün, yaşa • sıla1arla 'hemen hemen ibutün nezaret -

Mareşal Göring dP Hitlere refakat et- mata devam etmek mi, yoba ölmek !ili iste- leri işgal etml:ştir .. 
k di 

d.Jti suali karşısında bulunuyor. Dirka.ç ha!- Çemberlaynin nutku 
me te r. ta. içinde kahraman kıta.atımız, İngiltere ve 

Mütt f 'kl B k d Fransa tarafından ileri sUırülen Polonyalı Londra 10 (AA.) - Çemberlayn, isUfuın-
e ı er •t uman anının dan som-a radyoda bir nutuk sOyıtyerek Al • düşmanları mağlub ve bu suretle şarktaki ' -

Hava, harbiye ve mühımmat nuırlan yani 
Hoare, Stanley ve Burgü.n yerlerinde kala.
caklardır. 

Fransız kabinesi de 
takviye edildi 

FraI1S1z başvekili Reyn.aud, kabine • 
nin iki yeni nazırın ilavesi suretile tak
viye edildiğini bildirmiştir. Bu suretli? 
bütün partiler ka:binede temsil olun -

emrı yevmııı tehlikeyi bertaraf etmişlerdir Bunun tlzerine manyanın yeni tecavüzünü şiddetle ta.k'bfh 
· ~ im ld etm~ ve şöyle demiştir· muş i:>ulunmaktadırlar. Yeni 

Paris, 10 (A.A.) - General Gamelin, lnglltere ve Fransa, . ya.ya ş o. en - Bugünkil şerait lbi; mUll birlik kabine Maren ve İ'bana Garas'tır 
nazırlar 

Fr k t •ı h't b ttf* b" taarruza kara.r vermışlerdir. Alman ordusu • - . 
ansız ı a anna ı a en neJrc 5~ ır 9 Nlsa.ndanberl, bu te.şebbü.sli, rüşeym ha -

emri yevmide Fransıı kıt'alarını c Alman- llnde iken bo~du. Aylardanberi, tehdidkA.r 
yanın mecbur ettiği bu ölilme kadar bir tehlike gibi beklenen §er gelml~tır. İngll. 

. tere Ue Fransa, Avrupa cenubu 1}11.rldslnde 
harbde cesaret, enerJı va itima,d göster- . . b ibl ö ün k buyük ır manevra yapar g g r ere , 
meye davet eylemiştir.> Holanda.dan ve Belçika.dan geçmek suretlle 

Al 1 H 1 d B 1 k Ruhr ara.zlslnde bize taarruza teşebbüs e • 
man ar o an a ve e çi a diyorlar. Garb cephesi werleri kendinlzt 
aabillerine mayn d&ktnier göstermek zamanı gelın'4t1r. B~glln başlı ~ 

Alman hava kuvvetleri açık şehirleri bombahyor 
(Baştarafı l inci sayfada) Fransız hükumeti, Amerika Birleşik 

mar belediye binasm1 bombalar atıl- devletleri reisinin hitabına ı EylQl 1939 
mıştır. tarihinde verdiği cevabda, hava kuvvet-

Bir Fransız ıebrinde 19 alB, leriniıt sivil halkı bombardıman etme-
Londra, 10 (A.A.) - Alman r:ıdyosu ra.n harb, Alman mllletJnln mukadderatını. 30 yaralı Yar! mek ve bombardımanlarını yalnız asked 

bütün Holand:a lirranlarının ağızlarına gelecek bin sene için tayin edecektır. Şımdı kuvvetlere inhisar ettirmek emrini al-
vazıtenızı yapınız. A.lın&n mllletl alzlnle be- L dr 10 (A A ) İ gtlt · p ve Belçika sıMıilleri boyuna mayn dökül- on a, · · - n erenın a- mış olduğunu bildirmiııtf. Fransız hüku-
raberd.1r ve muvaftaklyettnızı temenni edf- · 1 ·1·ği Alm ı rl i p--'- )' dü1W1nü haber vermektedir. rl.! e çı 1 , an tayyare e n n, aua meti bugu-n alenen şu ciheti ilAn -..1erek Bombardunan hücumlarından gayri. g·w yor. """' 

üzerinde uçtuklannı haber vermektedir. muhasımları. Fransada ve •n...a'tered'"' 
birçok dllşman grupları, tayyare ile veya- A k 

1 
k ıı. 15!" .. 

bud paraşütle, Belçika ve Holanda arazi- s er ,. ı·şıerı· .· Yedek subayların yoklaması Hava dafi topçusu faaliyet• geçmiştir. veyahud Fransanın yardım ettitf mem-
stnin muhtelif noktalarmda yere inmiş. 

HiÇbir bomba atılmamıştır. leketlerde sivil halkı bombardıman etti-
Almanlar tarafından Nancy üzerinde ği takdirde lüzumlu telakki cttiıw her ha· 

tir. Bu gruplar, ezcümle, Ho1andada, bas- Em1 .. ü y: rli &k ilk A be.si d ü 5 • nan e er.. . .... u n en: 4 - 8 Haziran 940 günü: Süva.rt b yült ve yapılan hava taarruzu esnuında ııfvil rekete gel"mek hakkını muhafaza ey1e-
kın suretile bilhassa tayyare meydanla- 1 ı Haziran 940 gunü yedek sübay ve kü ü1t üt'bell -b ıa , ... - ç r su ay r: halktan 16 kişinin ö!düğU, 30 kişinin ya- miştir. Ayni mealde bir tebli" de Lon· 
nnı elde etmeye çalışmışlardır. H~yeti askeri memurla.rının aenellk yoklamaları 5 10 11 Haziran 94D günü· Topçu büyük 1 d,.., h 'be il" a 
umumiyeai itrbarile, bu gruplara, mahal- baflıyaca.Jctır ve 1 ay devam edecektir. ve küçük- rütbeli sübaylar. · ra a.n ıln'6, . ~ r ve~ ıyor. drada İngiliz hariciye nezareti tarafın-
lt kıt'alar muvc.ffakiyetli mukabll hü- .. 2 - 22 Haziran 940 gününden 30 unou gü. 6 _ 12 Haziran 940 günü: Nakliye sübay. Bır gılız fehrıne dnıen bomba dan neşredilmiştir. 
cumlar yapmışlardır. nune it.adar herhangi bir suretle gününde tarı. Lıondra, 10 (A.A.) - Kent dilkalığı a- Alm?nların itirafı 

Gecenin ikinci kısmında Fransa arazi- yoklamaya gelmiyenlere tahs1.s edilmiftlr. 7 _ ıs Haziran 940 günü: İstfükA.m süba.y- razisind'e Canterbmy civarında kAin Londra 10 - Alman resml aJarw ba ak • 
3 - Yoklamaya gelirken nüfus cüzdanlle 

si üzerinde başlıyan düşman hava hücu- askeri hlz:met vesikası sıhht sübaylar için ları. c:ım~. lbu sabah dört yangın bombası şam neşrettıtı bir tebllğde, askeri .hedeflet-

d diploma ve lhtıs"" vesl.k:a'-- ell"'~nde bulu- 8 - 14 Haziran 940 günü muhabere sübay- duşmuştur. den başka sivil halkın da bombardımana ma-rnu, gündüz e devam eylemiştir. Bazı az ..., -.u .... ruz kaldığını itiraf etmektedır. 
mühim maddi hasar vukua gelmiştir. nacaktır. lan. Belçika bombardımanlarında Ayni ajans badema, Brüksel şehrinin bir 

Avcı tayyarelerimiz ve hava dnfi tı:ıp- 4 - Ahvali sıbhl.yeleri dolayısııe raporları 9 - 15 Haziran 940 günü baytar, levazım, ölen sivil halk açık şehir teIAk.ki edlleceğini ve burada aalı::e.rt 
larımız, düşman Micumlann:ı karşı koy- olanlar raporlaruu birlikte getırecelı::lerdir. harb sanayi deniz süba.ylan. tecemmü yapılmadığı müddetçe şelınn bom 
muşlar ve Alman hava kuvvetlerine ağır 5 - Yoklama sıra3ında istenilen mıı.lftma- 10 _ ı7 Haziran 940 günü eczacı subayları Londra, 10 (Hususi) - Bugün iki de- i>ardıman edılmıyeceğını bildtrmetıedlr. 

tı şl!ahen veya mektubla b1ld1rmeml§ ve şu. ve kimyrıaerler. ia Alman tayyarelerinin bombardımanı- Almanlar, bugün Bel'Çika, Holanda n Fran 
zayiat verdirmişlcrdir. Arazimiz üzrrln- beye oelerek ka,,,dlarını y"ptırmamlf olan .....,, k 1 k ld k . ·1 h .k sada a H ld kl .slvll h Ikın bomb 

O) J• ... lr 
940 

- ü ,u .. h klDıi esnaf na maruz a an Brü se e i sıvı aı , Y pm..,. o u arı a ar-
<Ie 44 Alman tayyaresi düşürülmüştür. yedek sübaylar 50 lira para cezasına ça.rptı- 11 - 18 Ha.z an gun 'W9 e • b" k k ..A.-- • ı· manmı mazur göstermek için, Frayburg AI. 

H 1 da B 1 k 
ırço Unxuı vennış tr. 

o an , c çi a ve T~üksemburg hü- rılacaktır. mızıka., imamlar. İlk bo b d d ~i? k" . öl man açık şehrinin bombardıman edıldığı ve 
kilmetleri bu sabah m•ittefiklere müra- 6 - Taşrada bulunanlar bulunduklan ma- 12 - 19 Haziran 940 günü hesab memuru m ar unan esnasın 8 

' ışı - 24 kışının öldüğü ha.berln1 yaymışlardır. İn-
caat etmiş olduklarından, Fransız _ 1ngi- hallin askerlik şubelerine bir dilekçe tie mu- ve muamele memurları. müş ve 61 kişi yaralanmıştır. İkinci de- glliz nıakaınla.rı bu haberi uydurma olarak 
liz kuvvetleri derİlal bu müracanta ica- racaat edecekler veyahud taahhüdlü mck _ 13 _ 20 Haztran 940 günü demiryol, Jan _ fasında, Şreberg mahallesinde 80 ve di- tavsif eylemektedirler. 

bet t 
. 

1 
s· 1 d .. d M ll tubla şubedeki defter sıra numar!l-'ile ter - danna, oto, t1lyyare süba.ylan. ğer ibir semtte de 12 kişi <Slmüştür. Bun- ==============-=::::a 

e mış er ve .. 1mn. en ızırı en ese e ·· lhal k 1 es1ka. ... J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··----··, " .. .. . • . cume ve a.s er v sureti gonderecek.. l4. _ 21 Haziran 940 günü ta.b1bler harita !arın arasında kadm ve çocuklar da var- r 
kadar butun cephe uz~rıno<> ilerıve atıl- ur ' ' ç ı 

. . ~ · ölçme, ışıldak SÜbaylarL dır. ocu~• sayfası mış1ardır. Bu kuvvetlcrın Belçıka arazi- 7 - Yedek sübay yoklam& günleri &f.ıLlıda. . 940 ü ·· ,\ 
-' d il 1 · d t k• a· T ilk 15 - 22-24 25-26-27-28 .. 29 Hazıran g nu Anvers üzerinde uçan 40 Alman tay-
tiın e er emesı evam e me le ır. , - yazıldığı veçhlle sınıf ve rütbe sır!l-'ı takib • el 

ed ktlr herha""i ·'-ı"r sebeble yoklama,,... g mlyen '-'aresi de, müteaddid infillk edici bom.-
semburg arazi.<;inde şiddeti: muharebeler ece · ·- "" J- J 

zir .. .. aübaylar balar atmışlardır. Bir askerl hastanede 
Bugün Çocuk aayfamuı lıoya. 

madık. Küçük okrıyuculanmı%
dan Ö%Ür clile:rir.. Bu aayla önii
müzdelıi günlerde neıredil«ek· 
tir. 

otm~kır. Alman hücumu, Mosllein sar- ı - ı Ha an 940 gunu : General, kurmay. · 
kında Sierck mıntakasına kadar gitmek- piyade albaylar. Şubeye davet yangın çıkmıştır. 
tedir. 2 - 3 Haziran 94-0 günü: P. yarbay, blııba- Eminönü Yerli .Askerlik Şube&lnden: Ye - Fransa ve lngilterenin ihtarlan 

şı, yüZbaşılar. dek demiryol asteğmen (30323) tayıd numa- i 
ParİB, 10 (AA.\ - Hava3 bildirivcr: 3 -· 4_5_6_7 Haziran 940 günü: P. il&ttd. ralı Ziya oğlu Arif Hikmet k.ı.s& bir zaman. Paris, 10 (A . .&.) - Hariciye nezaret ~ 
Lüksemburgda, ,Alman kolları. Fran· men, teğmen, asteğmen. da. şubeye müracaat etmesi. ~ağıdaki tebliği neşretmiştir: :--. .............................................. _ 
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yordu. Oraya girmeyi münasilb görme- köyde ıkim var, kim yok bilirsiniz de- niye hanım vardır. Hem evlidir. Hem 
di. Biraz cbıha yüıii.dli. İleride bir kaç ğil mi? de yüzüne 'bakılacak gibi bir şey de • 
~k tnplanmış oynuyorlardı· OnlaT • _ Beş yaşında ~Uığa kadar... Bu- ğildir. 
la konuşmak için yanaşmak istedi. Fa- rada rerkes ibeni cAli dayı.- diye tanır. - Pekala! Ne yapalım. Acaba Do • 
kat, çocuklar hirlbirlerini kovalıyarak - Sana rastgeldi.ğime çok memnun ğmı isminde bir bayı tanıyor musunuz? 
uzakl8fjtı.Iar. Önüıne gelen laalettayin oldum Ali d,ıtyıi Al şu lirayı da kendi- - Hayır, köyümüzde bu !simde bir 
bir sokağa sarptı ve bir bahçenin duva- ne tıürtün al... eııkek de yoktur. Fakat, durunuz baka; 

Yazu: İhMn Arıt rı d.iıbinde çö:me1mii dinlenen bir ihti - :thtiyar bahçıvanın gözleri sevine - yım. 
Bu lbir ihtimaldir. Ve ihtimal - tasıyoruı gitti. Da'ha trene bir hayli va- yara rastgeldi. İhtiyann halinden bah- ten parladı: Yılın~ heye:a~l~ atıldı: 

lerin çok defa hakikatlere a - kit vardı. Tek atlı uzun bir arabaya çıvan olduğu anl<ışılıyordu. Yılmaz, E 11_n.. l"d J v 1 - Bır şey mı ıbılıyorsunuz? 
nalık ettiği göriilmemiş mi • atladı. Bir sigara tüttürerek düşünce- - yva cuı ev a • varo ' sag 0 

· · • E !Ad b d Doğ "smlnd doğrudan ®ğruya ona yaklaştı: - Ali dayı; lben burada bir kadm • k" - vk y' 
1
ura b~ '""'ğ an~. e 

dir? Tecrllbeli ve zeki gazeteci sigara - lere daldığı. için yolun nasıl geçti4inin _ Merhaba !balba! tsm· Se .h ç~ı. .. 1 b" ımse yo . a nız ır uv an A"'f"""' var 
Sın •. derin denn· ~ .... · K f d ğ"""' f k---l-. hnadı A --ı..- nyorum. 1 ru a... U1\. g:uze ır d S il. 'b" kt"l ismi k K ,, çeıuı. a asına o .... , ar ulUdl o . .n.n•ll.HlCI: _ Merhaba evlAd. kad ndlır B ldi v 'ni .. ledi _ ır. auı ı va· ı e o Oytılll1. ır-

bu fikir üzerinde bir iSkandil yapacak- - cCaddebostanına geldik. Hangı thtiyara! bir sigara uzattıı: 
1 

'ı · · · uraya ge gı soy mızı. büyük, saray gibi bir ld'Jşk. Fa -
tı. sokağa gideceğiz.> diye sormasay11 dal . . er. kat onun şimdiki sahibinin ismi Doğan 

Neş'eli bir yemek yedi ve kız lcarde- gınlığınd'a.n daha uzun müddet kurtu - - Hava ne güzel değil mi? ihtiıyar ıbahçivan ~ını menfi bir i- dew"ldir. 
fine: lamıyat:aktı. Arabadan atladı. İlki tara· :-- Gü.zıel ~a 'bize göre değil. Biz şaretle salladı: ~ıLmazın kalbi ·helecandan şiddetle 

- Ben fbir sandalla Maltepeye geçe- fı Ocaeab dilkktınlarile dolu basit bir yagmur bekhyoruz. - Köyde herkesi taınınm. Seniha ~ıyordu. Nerede ise ihtiyarı •nhp ö-
oeğim. Caddebostanındal bir dostumu köy çar'ŞlSı- içinde idi. Yürtüdüı. Kilçük - Siz bahçıvansın.ız galibaJ isminde !kimseyi bilmiyorum. Genç mi? pecekti. 
rJyarete gideceğim. dedi. taş bir köpıöyö geçti. Etrafta konuşa- - Evet. - Genç. güzel ve çok %engin. - Nerede ıbu köşk? 

-Ya tekrar gazeteden ararlarsa? cak !birisini anyQrdu. Sakak tenha idi. - Bw-alı mısınız? - Evli mi? - Şu caddeyi takib et, tren hattı • 
- Gelmedi dersin. Orta& kimseler görünmftyordu. Solda - Doğma. büyüme, .• Şu bahçe be- - Hayır.. nın öbür tarafına geç. ~lu bırakma, 

- 18 - bir kilçlik kahve vardı. İçinde köylü ve nim. - Burada böyle bi.r kakiın olmadığı- on daıkidca Kadar v{iril.! .. 
. O halde siz. na emin olabilirsiniz. Girldli bir Sa - (A"kaıt ve) 
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lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kltaatı ilanları 

•- Bıçağı o çekti, ben de kendimi müda- Tarığı döven ve ya.raJJyan kaleci Necdetin 
faa zaruretinde kalarak, elinden kaptım ve duruşma.sına., Üsküdar asliye ceza mahke - .ıı Pazarlıkla. qağıda yazılı üç kalem yiyecek maddeleri alm~ktır. Pazarl).kla ı Ecllr _ 
onu ya:aıadım.t de~tir. meslnde devam ~tir. Komutanlık birlikleri Jo.ıı 13/5/940 günü nede eski Mü.şirlyet dairesinde Sat:n Alma Komisyonunda yapılacaktır. İstekli erin sö-
~u celsede, mutalea.sını .serdede_n müd- Dünkü celsede, ehli VUk.uf heylteltraş H~ saat on altıda pazarlıkla 6500 kilo J&taklık sü geçen günde koınl.syona gelmele-rı. (1685.3870) 

deıumumı İhsan Yersuvat, suçu sabıt bula- . ot satın alınacaktır. Belli gün ve saatte ka.t'1 Tutarı Tem.1na.tı Miktarı 
rak KAmllin ceza kanununun 448 inci mud- din~ 1:8'P°:U okunmuş ve bu ra.porda. darb temlnatlarile birlikte Fmdılclıda Komutan - IJra Lira Kr. Kilo Cinsi 
desine göre tecziyesini ancak, hA.disedelti netıcesı, yüzde sa.bit bir eser kalacağı be - lık satmalma kı:ıım.!B""nuna mürıı.caatıan. +-

iıhale günü ve sa.ati 

.,v 2000 300 20,000 .L.').ııanak) 
fkldell.i taıhrik sebebleri gözönünde tutula • yan edilm~tir. (8897) 1600 240 16, 000 Bakla. ) 

14/5/940 15 

rak cezanın tahtitl.nl isternlştir. Müteakıben, m6ddeumumt mllbaleasını ser * 3850 Dava, müdafaaya ka.Jmı.ştı.r. 5'M 50 17,500 K. Fasulye 16/5/940 10 
dederek NecdetJ.n mftessıi f1ll ikaınd&n ceza Oto park tçin on 'b6' blem elektrlk mal- 10,625 1594 8,500 Bade yağı H3/5 940 

Hakemi döven kalecinin kanununun 456 ncı "fe 59 uncu ma.ddeslle ce .. zemesJ 13/ 5/940 gtinü saat ondu puarlıkla 1tl 1f. 
11 

tecziyed istenildi :ııaya ~tırılmasını 1stemif dava müda- satın alınacaktır. Muhammen bedeli dokuz 
Bir müddet evvel Fenerbahçe stadında fa.aya kalml.§tır. ' bin 11..radır. İateklllerın tennl ~ar-tnameslni Hepsine tahmin edllen fiatı 80,000 lira. o-ı Şemt ve evsana.rı dahilinde aş::ı.ğlda mik. 
~=========================~==-~=---~~~~~~b ~~~*W~k~l6~ed~~~~ey~k~-~~ı~~ğ~~~~~~~ 

için de 'belli gtin ve saatte Fıw:ııklıda Ko _ çaları pazarlıkla l<J/5/940 Per~eınbe günü sa. zarfla ekslltme.;i 15/5/94.-0 Çarşamba günü 
Devlet demiryo11arı ve limanları işletmesi mutanlık satınalma komisyonuna kat1 te - at 11 de Anka.ra.da M. M. v. Satın Alma Ko- Süloğlunda &atın :ıJm.a kom1syonunda yıı.pr.. 

• • • .... mlnatlarile milraca.aıtlan. c3898) misyonunda saıtın alınacaktır. Şartname.si lacaktır. Şartname n evsafı hergün komis.. 
UmUm 1dareSI 1lanfarl * 400 kuruşa koml.'!yondan alınır. Pazarlı~.a gL yonda görülür. İstekllle:r1n kanuni veslkakı.. 

Motörlü birl1.kler okulu !çln muhtelif volt receklerln kamını ~esa.lk ve 15,500 ııralık rile beraber ihale günü ihale saat.inden er 
d k1z Jı:a.t'I temınatlarlle bırllktc pazarlık gün ve gıeç bir saat evvellı k,.; da tek.lif ektlib-

Devlc! Demiryollan 9 uncu hıetme J\Iü. numaralı katarlar Mayıs 194-0 sonuna k:ıdar ve anper e se 8.<ied akümülAtör 13/4/940 tlnd komlByQ d lbul al 
1
e r m 

dürtü~ nden· " 1 alnı 
12 19 

.,,, tarlhl . __ , P günü saa·t on birde pazarlıkla satın alına saa e n a unm arı. blnnı lmmisyona verm'!ı olmala:rı 13.zım.dır. 
e. • y z .uu erme r ..... ıyan azar •- . • İstanbul banliyösünde kı.ş servisi dolayı_ . ' ' .. .. caktır . .LıBteklılerln belli eün ve .sa.atta kat1 (1674 - 3828) (1593.3335) 

sile Ycşllki>y _ K. Çekmece arasındaki sefer-
1 
günl~ri ve 1 Haziran 1940 C~~rte.sl gunun. teminat akçelerlle blrllkte Fındıkltda ıto _ * Mikta.n Tutıarı Teminatı İhale saati 

lcri lağvcd lmiş bulunan İstanbuldı:ın kalkan den ıtibaren de ıh.ergün Yeşilkoy - K. Çek- mutanlık satınalma ıkonılsyonuna mt\racaat- Kuo Lira I.ılra 
18, 22, 26, 32, 34, 44, 46, ..,2, 54 ve K.Çekmece- mece arasında yeni bir 1.ş'ara kadar seyr113e. ları. (38'99) Bil:e~~:e::u:.ı~::ap2a;~5~:~~la :~~ 7800 9594 720 

den kalkan 23, 27, 31, 37, 39, 49, 51, 55; 57 I fere ıbaşlıyaca.ktır. (3912) * günü saat 11 de yapılacaktır. umumi tahmı... 7800 9594 720 
11 
11,SO 
15 
16,30 Gayrimenkul Satış İlanı 

İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Özhan, Fatma Ülker, Sevim ve Yusuf Ziya ve Şerife, Saime ve Hasan Basrinin 16479 

he.sat> numara.sile Sandığunızdan ald1ğı (750) liraya karşı 'birinci derecede ipotek edip 
vadesınde borcunu vermediğinden hakkında yapılan ta!db üzerine 3202 numaralı kanu
nun 46 ncı :qıadde.sinin matu!u 40 ncı maddesine göre satılması icab eden Sultanah
mette ikra~ senedinde Üçler kadastro tesbitinde Binblrdirek maıhalles.ının Şehldmeh
m.edpaşa yokuşu sokağında eski 12 yeni 16 kapı 124 ada, 12 parsel numaralı bir kargir 
evın tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmıya konmuştur 

Komutanlık birlikleri iç1n 13/51940 ıUnü nı tutarı 175,000 lira, ilk temina.tı 10,000 li_ 7800 9750 731 
saat on be.şde P&Zarlık:la askeri §(tlı:U TI! ev- radır. Nümune ve şartnamesi hergijn kom.J.s. 7800 9750 731 
safta iki na!tJlye ve iki saka arabwn satın yonda görülür. İsteklilerin Ticaret Odasın
alına.ca~ır. Ist.eklllerın belli iÜn ve saatte da kayıdlı olduklarına dair vesika lbra.z et- * kat't teminat a.k:çelerile birlikte Fındıklıda mek mecburiyetindedirler. isteklilerin 2490 • 
Ko::nutanlık satmaıma kc.m1syor.una milra- sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya 1,023,000 kUo Yeşil ıha.sil .kapalı zarna ek:-
caa.tl:a.rı. (3900) ınıı vesika. ve kanunun ta.rlfat.ı dairesind; ~iltmeye konmuştur: Şartnamesi Ankara, 

* 
teklif teminat mektubla.rıru !hal ti ısta.nbnl, Konya Lv. Amlrlikler:l sa.tın nlnıaı 

• e saa n - k mJsy nl da. gö ür Muhamm 1 
Gülhııne ha..91Anesi tçin 1!/5/94n gftntl sa- den bir saat evveline kadar İzm.irde Borno-

0 ~ ~rın r ~ur. . en bedel 
at on dörtte pazarlıkla a&lt.ert şai!ll ve evsaf.. va.da Tümen Satın Alına Komlsyo:auna ver- 17,391 liu, ilk temina.ı 1630 lira 41 :kuru~tur. 
ta iki nakliye arabası atın alınacaktır. is. melerl. (1681.3866) EMlltmesi 16/5/940 Perşembe g~ saat ll 
teklllerln belli gün ve saa.tte k t't ten: 1 t de Konyada askert satın alına Jwmısyonunda 
akçelerlle birlikte ~ndıklıda 8Komut;~~k * yapılacaktır. İsteklilerin 16/5/940 gün~ saa.t 
satmalma kom.!4yonuna m1lracaatlan. (390l) Şevrole otolan için 246 parça malzeme pa_ 10 a kadar tekllf mektuplarını komısyons 

sarlıkla satın alınacaktır. Pazar~ı 15/5/ vennelerL (1607) (3458) * . 940 Çarşamba sünü saat 16 da Erzurum Lv. 
Komutanlık anbarı Jıçin 15/f>/~O ıünü Amırl@ Satın Alma Koıni3yonunda yapı.la- * 

saat on altıda pazarlıkla on bin kllo •abun ca.ktır. Toplu tutarı 10 000 lira kat1 teminatı 'Beher metre.'1ne tahmin edilen !ialı 28 
defaten teslim §artile sat~n ~ınaca.ktır. Mu- 1500 liradır. İsteklilerin ihale' günü ve saa- kuruş ola.n 65,000 metre p1Jamalxk bez 
hanı:nen bedeli 11ç bin ikı yüz lıradır. İstek- tinde komisyonda bulunmaları. 13 5/94-0 Pazartesi günü saat lil de Ankara~ 
ı~.enn evsaf ve prtları IÖrmek üzere her - (1682 3867) da M M. V. Satın a.lma. komisyonunda pa .. 
gun ve pazarlıita ı.,urak için de bellı gün ve - zarlıkla satın alınaeaktır. İste\tlllerin 2810 
saatte ka.t'i teınlnat akçelerlle blıl!.kte Fın- * 

le Sanrl•k aJaeağını tamamen geçml~ onnası .,ıı:-ttır. Aksi takdirde son arttıranın taah_ dıklıda Komutanlık satına.lma konı!&yonuruı. liralık ikat'i teminatıarile birlikte pazarııı; 
hildü baki knlmak şartile 23/7/94.0 tarihine milsadlf Salı günü ayni mahalde ve gelmeleri. c 3903ı 500 ~alık ampul alınacaktır. Miktar ve gün ve saatinde .komisyonda. bulunmaları. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttınnıya girmek lsUyen (1131> lira pey 
akçesi vcrecf'ktlr. Milli bankalarımızdan b1rinin temina~ mektubu da kabul olunur. 
Blrikmiş bütil.n vergilerle belediye resimleri ve Vakıf tcaresi ve taviz bedeli ve tellaliye rü
sumu borçluya alddlr. Arttırma ş:ırtnamesi 16/5/940 tarihinden itibaren tetkık etmek 
istiyenlPre Sanc!ılc hukuk :işlerl servi.iin{}e açık bulundurulacaktır. Tapu s1c1l kaydı vesa. 
ır Juznmlu izahatta şart.namede ve takib dosyasında Yardu·. Arttmmya girml.ş olanlar, 
bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri me:·ıkuı hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Bilinci arttınna 8/7, 940 tarihine mi.lsadif Pazartesi günü Cağaloğlunda 
kfiln Sandığım:zda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi 
lçln teklif edilecek bedelin tercihan alP~:nası icab eden gayri menkul mükelle!lyetlerı_ 

ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu a:ttırmada gayr1 menkul en çok arttıranm clnsler.~ aşağıda yazılıdrr. Pazarlığı 14/5/94() (1667 _ 3788) 
iistünde bırakıl:a.caktır. Hakları tapu stcillerlle sa.b~t olmıyan alakadarlar ye lırtifak hakkı * Salı gunu saat 11 de Edlrnede eskl Müşiri - * 
.snhlblerinin bu haklarını ve hususile ta1z ve m2Sarlte dair iddialarını flA.n tarihinden Nakllye ve motörlU blrllkler tçın yaptırı_ yet dairesinde Batın Alına Kom1syonunda 
itibaren yirmi gün içinde evrakı mü.sbitelerili? oer:ıber dairemize blldirmeleri Hizım _ lacak palanga tenlbatı iç1n lüzum olan döıt yapılacaktır. ~ilerin nlımunelerile i!Jera- 2000 il~ 2500 ç1ft kundura 20,000 lfı ll bb1 

çift çorap, 6000 il~ 7000 çift eldiven a.b.na r 

eaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 13/5/940 Pan}\ 
tes1 günü saat 16 da Balılreslr Kor Satın a.ı, 

dır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olnnlaıla ha.{l.arı tapu siclllerile sabit olmıyanlar kalem malzeme ne ayrıca yedl knlan elek - ber komisyona ıelmelcrl. (1683.3868) 
satı~ bedelinin pa.}•laşınıa.cımdan hariç kalırlar. Da}ıa fazla malumat almak tst!yenlerin trlk ve atelye malzemesi 115/5/MO günü sa- Alınacak miktar Cinsleri 
!8/13 dosya numarastle Sandığımız hukuk işleri servlsine müracaat etmeleri lüzu. at on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. Bun 
mu ilan cllınur. lar ayrı ayrı tallblere de llhale edl1eh1l1r. Ta-

llblerin şartnameyi gönnek ıçin her gün ve 
pazarlık için de betll gün ve saatte lta.t1 te
m.inat akçelerlle birlikte Fındıklıda. Komu-*** DİKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek göstermek 1stıyenlere mu. tanlık satmalma komisyonuna müracaat 
ba.rn.mın;a-uni:r.ln koymuş olduğu kıymetin % 40 1111 tecavüz etmemek üzere ihale be !arı. (31)-04) • 
delinin yamına kadar borç vermek suretile kolaylık göstermektedir. (3879) 

Devlet Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme 
IUinları 

Umum 
* Ba.şıbüyükdeki asker! lb1naların tamlı1 i _ 

çin aşağıda clns ve miktarları yazılı malze
me pazarlıkla 1!V6/940 günü -saat on bırde 
satın alınacaktır . .Muhammen tıedeJi bin li
radır. fsteklllerln şnrtnameslnl görmek lçin 

Münlıal bulunan Van şubemiz mes'ul muhasibUğine 6. cı dereceden bix muha31b alına. hergün ve pazarııta iştirak tçın de belll gü::ı 
caktır. ve saatte kat'i teminatları ne Fındıklıda. Ko-

Taliplerin 15/ 5/940 tarihine kadar vesikalarlle birlikte Z&t işleri müdürlüğüne mü- mutanlık satınalma koml.sYQnuna gelmele _ 
ın.eaa.tları. (364ı3) rl. (3905) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı _ Anka.rada Devlet mahallesinde inşa edilmekte olan sulama iJ}le.ri ı$etme merkez 

btnasının ikmali inşaatı keşif bede11 e:20262ıo lira .ıo. kur~tur. 
2 _ Eksiltme 22/5/940 tarihine rastlı11n Çarşamba günü aaat 15 de N&tıa VekAleti 

au işleri re.isllği su eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf tınllile y&pl)a.ca.ktır. 
3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi b:cyındırlık tşleri genel şartna_ 

me.si, ya.pı ve imar işleri wnuml fenni şartnamesini cıh lira .ı.. kuru.ş muJı::a.b.il.inde su 
lşlert reisliğinden a.J.abllirler. 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin «1519• lira •86• .lrurutluk muva.kk.a..t teminat 
vermesi ve ekslltmenin yapılacağı günden lki gün evveline kadar ellerinde bulunan 
vesikalarla. birlikte bir dilekçe ile Nafıa Vekaletine müraca.at ederek bu ife ma.hsua 
olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde bulunm.ıynnlar eksiltmeye iştirA.k edemezler. 
5 - isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı sa.atten bir aaa.t evvellne 

tadar su işleri reisliğine makbuz mukabilinde vemıeleri ı~zundır. 
P-06tada ola.n gectkmcler kabul edilmez. e:2038o cS598• 

Deniz Levazım Sahnalma Komisyonu Hanları 
ı - Talnnin edilen bedeli c67,000• lira olan 1120,000n metre şayak kırnınşın 22/Mayıs/ 

940 tarihine rast.lıyan Çarşamba günü saat 11 de kai>alı zartla. eksiltmesi yapılacaktır. 
2 - hk temlnatı 114600» Ura olup şartnamesi hergiln koıni.syondan c335ı kuruş bedel 

mukabilinde nlınablltr. 
3 - İsteklllerin 2490 sayılı kanunun tnrifaıt• dahil1ınde tanr4m edecekleri Jı;ııpa.ıı 

tekllf mektublarını en geç ıbelU gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada 
bulunan .komisyon ba.şkanlığına makbuz mukabilinde Yerm.eleri, e:366b .... 
ı - Tahmin edilen bedeli (5400) lira vlan mesi hergün koın!syondan alına.bilir. 

ikJ aded motorpompun 14/Mayıs 940 t.::ı.rih1- 3 - İstekl1lerin 2490 sayılı kaııunda yazılı 
ne raslayan Salı, günü saat 11 de pazarlıkla vesikalarla. birlikte bel11 gün ve saatte Ka. 
eksiltmesi yapılacaktır. sımpaşada bulunan k.cmıLsyona müracaatları. 

2 - İlk teminatı (4.05) lira olup .şartna - (370V) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Mendirekler için 750 M3 taş kapalı zarr usulile mübayaa edilecektir. Tahmin 'bedeli 

6000 lira % 7,5 teminatı muvakkate 450 liradır. İhale 13/5/940 Pazartesi günü saat 16 
dadır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin ihale günü saat 15 e kadar mail ve ticari vesaiki mu
teberelerlle ttıminat .makbuz veya banka mektublarını ve telcllf varakalarını, Galatada 
Rıhtım caddesinde Istanbul Mıntaka Liman Reisliği satın Alma Kmnisyonuna tevdi et... 
melerl ve şartnameyi alriıak i.stiyenlerin de idare şubesine müraca.atlan ilA.n olunur. 

(3375) 

Konya Lv. Amirliğinden : 
6. topçu alayının 1/ 5/ 940 tarlh 406428 numaralı 120 kiloluk sığır eti için kesilen ayni-

7&t tesellüm makbuzu zayi olınuttur. Hilkmü kalmadıiı 1lAn olunur. (1684.S 

Çinko 300 Kg. 
Avar 1)400 Kg. 
cam 42 M'2 
Macun 21 Kg. 
Kereste 10.C8 MS 
Kiremit 2778 Aded 

* Komnmnlılı: birtlk hayvanlan iç.in altı yüz 
ton taze çayır otu 15/5/940 ~nü saat onda 
pazarlıkla satm ahnarak mukaveleye bağ .. 
lanıacaktır. fstekllleı1n şartname ve evsafı 
görmek için her gün Te pan-rh!ta ~1rak 
için de kat'1 teminat akçealle blrlltte belli 
gün ve saatte Fındıklıda Komutanlık satın_ 
alma komfsyonuna müraca.atıan. (3907) 

* Haydarpaşa qaymnda bulunan ıoo, üç 
yüz, 400 dört yüz ton çubuk demirin mez _ 
kftr mahalden Sirkeci istasyonwıa veya rıh
tımına nak.l1 t.,i pazarlıkla bir mUteahhide 
verilecektir. Pazarlık 16/6/~0 gilntı aaat on.. 
cia yapüacaktır. Muhammen bedeli Dç bin 
bes yüz liradır. İstekltlerln belll gün ye sa _ 
att.e kat't teminat akçelertte birlikte l"ın 
dıklıda. satınalma konı1syonmıa gelmeleri.· 

•1906. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dreıdner Bank Şubeai 

Merkezi: Berlin 

Tiirlriy• ,.~aiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tı.itün Güınrüğil 

* Her tiırlii banka iıi * 

Prntiğ'i kuvvt7tli ve diplomalı tür' 

ECZACI ARANIYOR 
Mnracaat adresi : 

Ankara Merkez Eczanesi 

100 liralık 15 mumluk ampul ma komisyonunda yapılacaktır. Umumu " 
nun muba.mmen bedeli 24,4.50 lira, muva.k • 
kat temin.atı 1833. lira 75 kuruştur. Nüınune 
ve şartnamesi komlsıondr. görülür. TaUb .. 
Ierin muayyen saatte komisyona. müracaa _ 

200 » 25 ;ıı • 

100 .t 
w :D 

80 .t 
20 1) 

40 
6{) 

100 
200 

An karada 
nundan: 

;ıı .t 
;ıı .t 

.t 
J J 

M. M. 

ları. (1673 • 3827) 

Vekaleti Satınalma Komisyo· 

Aşağıda ishn.leri yamlı ~.şhasdan Harb okll]u civarındaki kışlalar arazileri satın alına. 
cağından 20/Mayı.s 940 tarihinden SO/Mayıs/940 tarihine kadar ellcrlnde mevcud ıtapu 
ve diğer vesalklerile birlikte .Ankarada M. M. VekAieti satınalma !komisyonuna mıira • 
ca:atl.arı 

1 - Ankan.nı.n Xolderri.ş nıadı.allesinden börekçi Osman mahdumu Haydar keri 
meısi Fatma. 

2 - Dahiliye VekAJeti ta.biiy~ müdüriyetinde Fuad Yurddaş ve İbrahim Yurddaş. 
3 - Jandarma emekU albay Imıail Hakkı. 
• - Ankaramn Ha.eımu.sa mahallesinden dört dede keze Fatma.. 
ti - M. M V. Evrak kaleminde sınır 6. muamele memuru Şükrü. 
6 - İstanbul Şehzadet>a~ı muhallebici Şükrü oğlu Emin. 
'1 - İ.f Bankası §Oförü Şerafettin. 
8 - Ankar&n.ın Karua.bey ma!ıye tahsil şubesi tetkik memuru Rıza. 
9 - B. M. M. matbaasında mllcellld Mahir. 

10 - An.karanın Ulucanlar Ak:bağ mnhaJle.sinde Bayka.l 60katulda No. 17 Ziraat Ban
kasınd9.n emekli ll'lloi A.Jı:ıncı. 

ıı - Anıte.ra.nın Ahi Yakub rnahalleainde Ak'kurum sokağında. No. ıı Ziraat Barı1;:rı. _ 
sından emelt11 Muatafa Dülger. 

12 - AnJı:ara iç Cebeci Köylüler .sokağında No. 7 de Eşref Mantıkçı. 
13 - Ulucanlar AkbQ.1 mahallesinde Ağ89(lğlu cami lı:arflSllldıı. No. 105 de zıra:ı ~ 

Bankasından emekli Mustata Nazmi. 
14 - YenJ.tehir orman Md. Bltlşl~lnde Almıed Soysal Ap. da Ziraat B. dan emek. 

Ahmed Soysal. 
15 - Ahmed kerimesi Halime. 

16 - Ziraat VekAletinde müfettiş Selim Herkmen. 
17 - Ankara Kurtuluş rna.hallesl Tayyareci Sadettin sokak No. ı de hoca İzzet. 
18 - Kt11 İbrahim vereselerlnden Cevad Örnek vekilleri Ankara avukatlarından Ali 

Rıza. Açar. 
19 - Tütftnctı aıa varisled. 
20 - Ankara.da Taşhanda lbakkal Ahmed Enver. 
21 - Avukat Mfuntaz. 
22 - İş Banb.sı U. Md. Muvaffak i,man. 
23 - ı., Bankasında Osman Nuri Güver. 
G4 - i'J Ban.k:asında emekli general Mehmed Fazıl ÖZiş. 
25 - İş Banlc.asında tahsildar İskender Beş . 
26 - İş Bankasında müfettiş Zeki Okan. 
27 - Ankanı.nm Poyracı mahallesinde kasab Hakkı oğlu Mehmed. 
28 - TaUp Afşar. 
29 - Yenlşehlr Hnvuzbaşı Sosyal Ap. No. 1 dairede Hasan 'l'nbsin Kurt. 
30 - Mustafa kızı Sfıreyya 

31 - Haydarpaşa Rıhtmı sokak No. 39 bakkal Baykal Ap. s kat emekli yarbay Mw;. 
tafa Na!l Hannankaya. 

32 - İktısaa Vekaletinde mılfettf Nnhld Pekcım 
33 - Ankara ffc1k mahallesinden Sali oğlu Fllbrettin. 
34 - D. D. Y. da mnlzeme dairesi reisi Tarık Ki.şimbey. 
35 - D3.h1Uye Vek:lleti muhasebe memuıianndan İbrahim Ba.şer. 
36 - Aşar kızı Palampavsara. 
37 - Türk dil kurumunda odacı Ömer Gurbüz ve Mustafa Okur. 
38 - Eski Bilecik .saylavı Asıf kansı Av.şe Vardnr. 
39 - Ankara istasyonunda hareket müfetti~ı Faruk Efe. 
40 - Eski sefir Cemal Bolayı'". 
41 - M. M. V. de kli.tib • -ısı Şahende. 
42 - Kocaeli Ziraat mfü.• d 1 :.; teknisyeni Salih Başar. 
413 - Galib Baba Haydar. 
44 - ismetpa.şa mahallesi Yeşil SO. ve Anafa.rtalar caddesinde berber Hüseyin dük .. 

kAnınd.a berber Cemal. 



8 Sayfa SON POSTA 

\ 

' 

1 - !9 Mayı• ftvkalide Piyangosu Yeni Otomatik döııeı:ı kürelerle yapılaıı ilk ke~ide olacaktır. ltimat v.muı, şans getiren bu 
küreler elelr:trlkle İ§ldmelctedir. 

2 - Ke,ide 19 Mayıı Gen9!ik Bayramını müteakip, Anbrada 19 Mayıs Stadyomunda Oıı Biııleroe halkın huzurunda yapıl acütır, 
9 - 19 Mayıa fev· alld.:ı P ıyııııgosunda Onda bir bilet yoktur. Tam Bilet ve yuım Bilet vardır. Tam Bilet İlaamiyenin tamamı 

olan ( ö0.000 } Lirayı, ya'im B.fot ( 26.000 ) Lirayı tam olarak kazanabilecektir . 
4 - Ta 'n bil.1tl ·r 1 ~ ) Li~aya, yarım B !etler ( 1 ) Liraya ııatı l ulctadır. Bu B.letleri Satış Gişelerde, Bayile•de, Ziraat Banka111 

Şub lerıla Pom Giialerinde bulabili rıin i r:. 
5 - llu Keı'.de le " 200.000 ,, BJ et vardı r. Bu Biletlerin " 42.228 ,, adedi muhakkak •urette flı:ram i ye kazanacaktır. Yani 

l1abet nlıboti Yüzde yirmi birden fazladır. 
6 - 19 Mayıs fnlı:alide Piy .. ni o&u i9in Onar Bilet: ilı: KarJele - lhdu edilmiştir. "2 ,, Liralık Biletlerdtn mürelclı:op olan Karnelor 

"20 ,, , " 1 " Liralık B !etlerden mürolı:lcep olıuı Karneler " 10 " Liraya aablmaktadır. 
'l - Karnelerdeki Numarıı ları n son ralclı:amları " O ,. dan "9 ., a kadar olan rıılı:bmlarla nihayetlenmi~tir, Bu 11Uretle her Kar

neye mutlaka ilci i lı:rr.m ıye isabet edecolctir. 
8 - 19 Mayı• Geo91ilc ve Spor Bayramını üın itsiz bir halde geçirmeyiniz . Bugü:ı alacaji'ınız " 2 ., Liral ılı: Tım Bir Biletle tamam 

" Ml.000 .. lira lıazanabilirıiniz . 

Mayn tı 

-PLAN-
Aorr LİRA 

1 İKRAM\Yl 50.000 
1 • 10.000 
2 ~(5000) 10.000 
4 .(2500> 10.000 

20 .,1000, 20.000 
200 ~,100, 20.000 

2.000. ( 10, 20,000 
20DOO. , 3 • 60.000 
20.000~ ( 2, 1+0.000 
42.228 240.000 

MAL'i 
Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLiK BAVRAMINDA 50.000 LiRALIK buyuk bir servet HAZIRLADI. 

Dü ünmeden ve vakit geçirmeden derhal biletinizi ahnız ve cebinize koyunuz. 

9 Mayıs biletleri bitmek üzeredir. Çok acele edin ·z. 
Harb meydanında BiR KOLUNU KA YBEDIP TEK KOLİYLE şimdiye kadar binlerce vatandaşı zengin eden TEK KOLLU 

CEMAL'i daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyü~ bir şeref ve belki de vatani bir vazifedir. 

TEK KOL~U CEMAL GiŞESi sahibi harb malfilü sübaylardan CEMAL GUVEN 
Adres: Ist. Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da - hiçbir yerde şubesi yoktur. 

SAÇ EKSiRi 

Komojen 
Saçları besler, kökle· 

rini kuvvetlendirir, 

dökülmesini önler, ke· 

pekleri giderir. 

lngiliz Kanzuk 

Eczanesi 
Beyoğlu - İstanbnl 

ADEMİ iKTİDAR 
ve BELGCV91tKL6GiNC -

OBIN 
Tabletleri her eczanede bulunu.t 

(Posta kutusu 12~5) GaJata, Lıtanbul 

Dr. Ihsan Sami 

ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
Öksürük ve nefes darlığı, boğmaca 
ve klzamık öksürükleri için pek 
tesirli Haçtır. 

Herkes kullanabilir. 

Doktor ÇIPRUT 
Cildiye ve ZDhrevlya MOtahassısı 
Beyoğlu Yerli Mallar Pazan kar· 
şısında Posta sokağı köşesinde 
Meymenet apartımanı. Tel: 43353 

,. ANAPIYOJEN 
Dr. IHSAN SAMI 

lıtreptolcok, lıtafilokolı:, pnamokok, koli, 
piyoaiyanllclorln yapb~ı ~ıban, yara, akıntı 
ve clld h11talıldarına !cartı çok taıirli taıe 

~~--D qıdır. ~---·~ .................................................... -........ 
Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat Müdürü: SeUm Rag~p Emeg 

~·Bolu, Kastamo n Oteli, ~ 
Tosyah .Ahmet Gtllii.m 

İstanbul da Y en.fpostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste-
ciri merhmn Ziya mahdumu Fuaddan Tosyah tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dıfı tamamen tamir ve her türlü ihti

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir 4 

Müflis İbrahim Ethem ve Koço Kozadinos 
ve Artin Güler iflas idaresinden : 

Yazılı mtıflislere aid olup lstaubulda Mahmudpaşada Üstbaşında 89/41 
numaralı mağazayll nakledilen : 

YÜNLÜ, iPEKLi ve PAMUKLU KUMAŞLAR 
ile mubteill kadın pardesnlerl satılmaktadır. Satış 18 Mayıs 940 pazartesi 
akşamına kadar devam edecektir. Keyfiyet nan olunur. 

İfJAs idare azalan ı Avukat Reıad, İsmail, Alkivyadi, Ag4h 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Oinsi Muhammen bedeli Teminatı 

Kriple maden kömürü 900 ton Tonu 13 Um 1016 L. 
Yukarıda. :yazılı kömür 20/IJ/9'0 P&ıartes1 günü BS.at 15 de ka.palı zarfla almııcaJttır 

Me.zk1i.r kömür 200 tondan aş$ olmuna.k üzere ayrı ~ı da. ihale edilebilir. 
İsteklilerin ihale saatinden bir saa' evvel teklif mektuplaruu rektörlü~e vermeleri 

11zundır. 
Şartname hergilıı ırektörl~ görülür • c3657• 

\ Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem ~ 
SAHİPLERİ: s. Ro.:p EMEÇ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

~~~.._:_-=--=-=~=---:.:___~~--~~----~_JJ 


