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arihin en hfiyfik 

Tayyarelerle kıl' olar 
sevki usulU geniş 

mikyasla tatbik ediliyor 
• 
lngiliz, Fransız, Belçika ve Holanda 

kuvvetleri arasında temas tesis-edildi 
Bolandaya yeni Alman kuvvetleri indirildi, 

Felemenk Bindlstanına :l:ngiltz askeri ~ıkarıldı 

1 

Londra. 11 (Hususi) - Almanlar, ibu harbde ittihaz ettikleri 1 muharebeleri de cereyan etmektedir. 
ıparasütçü müfreze sevkiyatı usulünü H<:>landa ve Belçikada 1 Amsterdam bugün müteaddid defa~ar bomb:ı.rdıman edilmiş
geniş rrukyasta tatbik etmektelerse de, bekledikleri neticeyi I tir. Şimendifer istasyonu üzerine düşen bir bomba, mühim in-1 
alamadıklarından başka, hayli insan zayiatına maruz kalmak- san zayiatını mucib olmuştur. Ayni civara, aynca başka sekiz 
tadırlar. bomba düşmilj ve yangınlar çılanışttr. 

İkı gündenberi Holanda ve Belçikanın muhtelif mıntakalan- Ta ih"n ka d tt•'"' bU U'; • "'1. ... 
na mdırnctı. }laro~ütçü müfrezeleri, ilk hamlede bir rnuvaffaki- r 1 y e ıgı en y iL muııar'"'° 
yet kaydettikten sonra, yerli kuvvetleri tarafından muhasara . Karada yapılan harekAta gelince, mütteflk kuvvetlerlle Bel-
edilerek imha olunmaktadırlar. çika ve Holanda kuvvetleri arasında tam temas tesis edilıniştir. 

Al an ParaşUtçUleri Roterdamda .. Askeri müşahidlere nazaran bir, iki .~ne kadar. Belçika _ ı 
m Luksemburg hududu mıntakasında, tarihın kaydettiği en b~-

Alman paraşütçülerinin yegane muvaffak oldukları ve hiç yük muharebe ba~lıyacaktır. 
olmazsa muvakkaten tutunabildikleri yer Roterdrun olmuş- 1 
tur. Bir habere göre Almanlar, bu şehrin borsasını ve diğer bir ngilizler Felemenk Hindistamna asker çıkardılar 
kaç resm11::.inayı işgal etmişlerdir. lıondra, 11 - Müttefik ciizütamları, gari>t Felemenk Hin-

Diğer taraftan Holanda ve Belçika üzerinde şiddetlı hava (Devamı 3 üncü sayfada) 
~ 

. 

Fi.atı 5 Kuruş 

Holanda ve Belçikada dün HolandaveBelçücay.vemütte!~~~ h:~:nlannhareketL!tikametlerim 

olup bitenlerin ta/ silô.tı ii19iitere·c.e· .. ··ye·n·ı·· .. ·11·a·r·b 
ı ı kabinesi dün kuruldu 

1 HOLANDADA" "BELÇiKADA 1 ,_,,.ll(Hususl)-BafvHilÇ6~bubu-.azaJ&nnm-.ekl--
'.Amsterdam, 11 - HükUnıet ımaföuata aşağıdaki tebliği ver- Paris, 11 (Havas) - Belçika kıt'aları. Achen'in cenubunda a.kfam yem harb ka.binulnl kurm.UJtur. H&r. indir1l.nuftır. 

ınfitir: Eu~en _ile Houffalize arasındaki müdafaa mevziine doğru geri ~.!~~-~~~~ .. ~~~~ .. !:.e~~~.-~ ......................... ~~~ .. ~ .. ~~ .. ~~:.'.~ ... -
.Kuvvetli topçu yardımı ile Holanda kuvvetleri, Roterdamın çekılmı~lerdir. Cenubda, Alınan kıt'alan Lüksemburg arazisl

penubunda Meusebl ile Rhin mansa'bları arasındaki mühim nin bir kısmını geçtikten sonra Belçika - Lüksemb1.ll'g hudu
Dordrecht adasını istirdad etmiştir. Dün sabah bu adaya gel- dundan ileri çıkmışlardır. İleri harekette bulunan Fransızlar, 
ıtıiş olan Alman kuvvetleri tamamile imha edilmiftir. .(A.A.) Almanlar i1e tiddetli çarpışmalarda bulunmuşlardır. Jtransız 

lngiliz hava nezaretinin tebliği piştarları, arazi kaybetmişlerdir. 
Londra, 11 (AA.) - Hava nezareti aşağıdaki tebliği neşre- EUyUk muharebe 

aivor: Moselle üzerinde, Almanlar. Fransız piftar karako1lnrına 
·Roterdam hava meydanı ve La Haye meydanı aıerinde bu- dün akşam bir fırka ile hücum etmişlerdir. Fransrz piştarları, 

lunan asker yüklü Alman tayyareleri dün öğleden soı:ra İngi- alfırm i§areti verdikten sonra, vaziyete hakim olmuşlardır. Bu, 
liz bombardıman tayyareleri tarafından taarruza ugrıyarak büyük bir muharebenın başlangıcıdır. 

d f' t Askeri mahfeller tarihin kaydettiği en büyük muharebenin 

Alman 

Paraşntçn 
Askerleri 

1940 har'binin belli başlıcn hususi· 
yetlerinden biri de muharib devlet· 
lerin, bilhassa Almanların muhasım 
cepheler gerilerıne paraşütle asker ~ahrib edilmişlerdir. Bu hareket Alınanların tayyare ta ~ t?P burada cereyan edeceğini söylemektedirler. 

larını yerleştirmeğe vakit bulınadan evvel cereyan e rruş ır. ~üyük miktarda avcı tayyareleri hücum etmiş ve birçok mu- Belçika tebliği tn~~~ir~~:~!~!:inin 
barebeler olmuştur. Brüksel, 11 (A.A.) - Belçika müdafaasının 11 Mayıs saat verdikleri malO.mata 

Rotterdalm civarındaki sivil hava li- 13 tarihli tebliği: göra işte böyle para-

m.anı, Waalhaven'e karşı yapüan hücum Belçikada iki gün 10 Mayıs günü ve 10 Mayısı 11 Ma- ıütıe yere inen Al-
aaat 15 ten sonra başlamıştır. Bu hava yısa ulaştıran gece. düşmanın Heri un- man askerlerinin 
Umoounda bir~k Alman tayyareleri ve zarfında büyük surları, kıt'aılarımızla teması sıklaştır- ii2erlednde 

~er nakline mahsus 50 tayyare bu - muharebeler mışlardır. 
Junuyordu. Pike L"liş tarzında yapılan olmSSI lazımdır 10-11 Mayıe gecesi. paraşütçü grup- Portatif bisiklet 
fnr tek ibombardıman esnasında dört lan. muhtelif noktalarda yere inmiş - Gaz maskesi 
~lmnn talyyaresi tahrib cdiJ.:niştir. Bir- y A z A N lerdir. Bunların ekserisi esir alınrruş ve DilTbihı 
Q<>k yangınlar zuhür etmiş ve düşman Emeldi General yahud ibunların hareketleri durdurul- Sey11ar radyo 

Sıt §l§esi 
personeli ağır zayiata uğramıştır. 1 O H E T E k · ı t muştur. 
~man nakliye tayyaresi La Haıye'nin · • m r r I e Düşman hava kuvvetleri, birçok rnü-

cS0.f'l Posta-.nın askert muharrir! _,__ 1 k kt l 'bo 8 mil şimalindeki meydana asker indir- . nW\.öle i tisa no a arın.ıı mbardunan 
\fJğinden İngiliz tayyareleri alçaktan u- [Yazıaını &.~nd sayfamızda e~ de mühim hasar yaıpmamıştır. 
~ak bunları ciddi hasara uğratmı..ştır. bulacaksını2.] Bizim tayyare kuvvetlerimiz ve ha-
l Alman tayyaresi muharebe harici e- va ddl toplarımız. bil.yük faaliyet gös-

<Deftllll 2 ncl aa.yfada) (DeT&llU 1 nel sarfada) 

Harlttt çaııtası 
Maı:w .. r çadtr 
Otomatik tüf ek 

~---"' bulunduğu 

görülmüştür. 



1 Sayftı 

Hergün"' 

Yazı Çok O/duta ~in 
Bugün Kvnamadı ,_--; 

-·--························································· 
Holandada 

(Baştarah 1 inci sayfada)' 
d.ilmJI, dığerlerı de kurşun ve obüs parçalan.. 
le delik. deşlk edilmiştir. 

"' Roterdam tayyare meydanı 
geri alındı 

Londra 11 <A.A.> - İngiliz radyosu saat 
12.50 de şu ha.ben neşretmı.ştır: 

Bu sabah .saa.t 8 de Rotterda.m hava mey_ 
danı İngiliz tbombardıman tayyarelerinln 
fiddetli bır hücumuna uğramı.ştır. ~u hücu
mu müteakıb Holanda kıt'aları saat 10 da. 
tıaarruza geçmlfler ve Alınan kuvvetleri bava 
me;yUa.nından tardedilmişlerdır. Bu saatte 
hiçbir Holanda ba'Va, meydanı Almanların e
lince değildir. 
Diğer cihetten bildirildığıne göre Holanda 

IJoVa.Ia.rı Dordrecht adasını lstlrdad etm 1 ~ -

Jerdfr. 

ReslmJI makale ı 

SON POSTA 

-- Bilmiyebilirsln, fakat ... 

Mayıs 12 

F utbolculerimizin 
Kahirade ilk maçları 

' I 
Galatasaray • F enerbahçel 

muhteliti 2 - 1 yenildi ı 
1 

Kahire 11 (Hususi) - Galatasaray _ Fe.' 
nerbahçe muhtellti dün ılk ~ ~ , ... . yapmlf,. 
tır. Maçın ılk devresı Mısırlılar 1 gol atı ,..; 

1
la.r ve müteakıben Fenerbahçeden Melih ta•.' 
rş.fmdan atılan bır golle beraberlik temm 
etml.ştir. İlk devre bu suretle 1-1 beraber~' 
bitmiştir. ı 
İkinci devrede Kahire takımının sol içi 

bir gol yapmış ve maçı 2.1 Kahire muhte. ı 

litl kazanmıştır. 
Maçta Majeste kral Faruk bulunmu .. lar .. 

dır ve Türk futbolcüleri çok taıkdir edılmış..ı 
tir. Galatasaray - Fenerbabçe "Iluhteliti ya ~ 
rın lklnci ve son maçım İskendertye muh ..J 
telltt ile yapacaktır. Futbolcüler Pazartesf 
günü memleketımıze hareket edeceklndır. 

Kırkpınar güreşlerinin : 
dünkü neticeleri ' 

Edirne <Husu.si) - Kırkpınarda yapılan 

Türkiye serbest güreş birincilik müsabaka!~ 
rına bugün de devam edllm4t1r. 1 

Bütün L.öprüler abldı Müsabakalardan sonra kalan güreşçiler 
Amsterdam 11 (A.A.) - Reuter: Şahsan tE'şhis ve tedavi edemediği bir has~alık için ken- Bır msamn l<:r şeyi bilmesi ve en iyi şekilde yapması şunlardır: ·\ 
Holandanın en mühim neobırlerı fizernıclı> :inden aalıa saJAbiyetli bir meslektaşını tavsiye eden dok- mümkün değildir, !akat işi bi1medllini bilıp bilene yaptırma. 56 kiloda: Ahmed Top.saka.! (Sıvas) Ken~ 

denuryollan boyunca btl.tün köprüler, Oe - tor, doktorJarm en iyisi sayılır. sı da mi:iksadı temin eder, esas işin yapılmasındadır. Olcay (Edirne), İsmail Sezgin (An~ra). 
desla.nd eyaletmde Yessel üzerinde Vorwc d =='=::ıı:::::m=--==-=============-========================~=~========== 61 kiloda: Mımed Işık (Ankara), Nlya 

~!~~~;§~ ~~~~~:*i=:~~~~ı 
ıand eya.J.etmde Kootwijk tel8iz :ı.stasyonunu Londra tıçllerinln \ I' .................................................... -"'\ 1 Holandalıların harb 79 kiloda Vahıd <Ankara>. Adil Yener cBiJ 
berhaTa etmıf}erdır. H b• f k : vas), İsmail Topçu (Kocaeli). ı 

Almanlar en çok 20 kilometre Kraliçesi orgun ır 1 ra ~- Davula çalıyor 87 kiloda Ahmed Mersinli (İçel), MehmJ 
b la H l d 

Ali Demirkaya (Ankara), Mustafa Akdağ ( 
ilerlemiıler Londra ar · - : . o an a buh- vas). 

Amaterdam ll (A.A..) - Amsterdamdakl rından birinin en Bir hafta evvel gef medigime i .#h ranlı anlar geçir- Ağır .sıklette: Ahmed Yener (İstanbulı 
yabancı m6'ahldler, Alınan kıt'alannın hiç. gözde oyuncu~- m0tBBSSİfİm ~ mektedir. Toprak- Hasan Hüseyin Yener (Ankara), Şerif Ü 
h1r ru:*tada Holanda arazisine 20 tılomet • rından olan Mia • larında Alınan kuıv <Balıkesir)· 
redmı fazla girmedlklen fık:nndedırler. Verceron, ışçt!er 1 Bir Pazar günü sayfıye yerlerinden j vetleri ilerlemek- -----------

Sivil halkın bombardımanı birliğinin son balo. 1 birine giden bir arkadaşımız öğle E te, Holandnlıla1· da Belçika da 
Brilbel 11 (A.AJ _ Alman tayyareler!, aunda ifçi kraliçe- 1 vakti lokantaya girmişti. Gefrrilen ! buna karşı koyma-

.Alost, Renaix, Louvain ve Verviesi bombar. si olarak seçilmiş- f yemeklerden birı!r par~a y~dikten j ya çalışmaktadır- <Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dmıan etmJ4}erse de askeri hedeflere bom. tir. Genç kızın j sonra garson!l. 1okarıtanm uıhiNrıi • lar. Ülkenin düz termişlerdir. On beş düşman tayyaresi dn.ı 
b:ı. JSabet ettfttımemlşler. yalnız sivil halk. neş'csi, cana ya- 1 görmek istediği11.i s(>yledı; lokantanın olınası ve gayet şürülmfiştür. 
tan birçok kımselenn ölumüne sebebiyet ver- kınhlığı ve tatlılı- J sahibi yanına gelm işti. A,·J~nd(l§tmız: muntazam soselere Papanın teessür telgrafı • 
ml§'lerdir. f • j ğı, kendisinin da- - Bir hafta eı.:ı:e! de bıı tarn a geç- malik bulunması Vatikan 11 (A.A.) - Papa, Bel~ika kraıı 1 

Havas ajansına göre vaziyet ha ilk anda kraliçe ! miştim. O gün si.::hı l()7rn.r.trmıza gel- "· - hasebile. bando mı na, Holanda kraliçesine ve Lükısemburg Gra3 
Parla 11 (A.A.) - Havas ajansı ıuıkert va- ıeçilmes~ni temin mediğime çok rr..iiteetsıfim. zıkasına vnrıncıya düşesine, memlekcUerinln uğradığı taarr 

zlyet ha.kkmda bugün ötle üzerı :ı~ğıdakı etmi· .. ur. Lokanta sahıbi mcmnurı olmı: .. tıc- k d t·· _ t . 1 II 1 d d karşısında hissettiği drrm heyecanı bildır 
ıta~~,... ~ • ' - · ı a ar mo onze e mış o an o an a or u- t 1 fl ·· d t 

...,. ...... tı vermektedir. - Yemeklcrimfaf çok beğendiniz i e gra ar gon erınış ır. 
F.rn~ız ıhava kuvvetleri, Alınanların Fran. 1\ 1 ll . sunun burada harh davulunu çalan as- Papa, Belçika kralına gönderdiği telgraftoı 

sız halkına. yaptı.klan hücumlara, Alınan a- 1 vorveçe giden yaşında demek. : kerini görüyorsunuz. ezcümle diyor ki: 
razı.sıııde bırçok Alman hava meydanlarını b ·r /ngil:'zin söyledik 'eri - Onım irin sö1,·lemed'm. Bugün i İkinci defa olarak Belçika milleti, haks3 
bombardıman eıtmek suretıle mukabele et • bana verdiği~fr: ye~ekleri 1.ıir hafta E J yere, arazisının harb fecayline sahne oldu 
m~. Son Norveç seferinin verdiğı netice ü- evvel burada tı:ıze tnzc yiyebilmek E ngi/iz Başvekillerinden ğunu gördüğü bu anda, bu harbın, Belçık 
1 Al zerine Andalsnesten gemilere ır· kah edi- i • h ı et •ntlkl"' d t ıı bi. 1 

4 maa nakliye tayyaresi ele ı imkdnı var-mı~ da... :. bz"rı· o"/du·· urr Y inı vAlle ,.,ha c.uının yem en esıs e 1)ı,/ 
len İngiliz askerlerini korumak maksadi· mesi iç a dua edıyorum. 

ıeçirildi le gönderilen yardımcı kuvvetlere men· \. ./ . . . . . P34>a, taarruza uğramış olan her üç meın. 
,...~,--..... nın dahılı d Al.mani iblr k d ki b . A d Eskı İngılız başvekıllerınden ve amele leket.e de takdlslerint göndennıştır • 
.O.Ul ..... ~ ne, ar ÇO suıb 17 yaşlarına - ir Ingiliz çocuğu P .. riste eski rııavu 

pa.ra.ştttçü tndtrme hareketınde bulunmuş _ şöyle demiştir: fırkası reislerinden Makdnolddan sonra, Brüksel civarına inen paraşttçüler 
lardır. Almanlar bu suretle bırkaç tayyare . . . . Kralı aleyh in de . rt. . ba l L b ~~ı ele geçırmeğe muvaffak olmuşlar· . cOra!a And~.c. ~ vermışler. aynı pa mm şına ge en ans ury, son Brüksel 11 (A.A.) - Brüksele 15 kilo:netre 
dır. Alınan müfrezelen, bu tayyare meydan. Bızler ıse orayı gorür iOrmez cehennem Açılan da va günlerde Londrada öldü. mesafede bulunan Vilvordea Alman para.şilt.. 
la.rınıdan kalkarak:, müh· ım hedeflere ve ı..u_ yuvası adını taktık. Karaya ayak bastı- 1935 senesın· de İtalyanıı1 H bec" t çilleri inml.ştir. Bunlar, derhal, Belçıka mili< ., Kr 1 Ah d Z a .. ıs an rezelerı tarafından kuşatıl.,., 1 .. tır. Para.şu··•,.• · ll:ı.a.e9a demıcyotu :t.~tasyonları 1.stıkametınde ğıınız andan itibaren gökten inen bomba- Eski Arnavud a 1 me agu ··~ "'"'°" 

d B .. k". h b" seferine başlaması üzerine, amele fırkası. ıerın lbır kısmı ölmüştür. Kalanlar teslim ol• 
ılerle.meğe çalışmaktadırlar. Holandalılar, bu !ardan gözümüzü açamadık. Nasıl tari.f elyevm Pariste ir. ugun u. . ar. m 
k ?l.a.rı •-h tm ı b hAd• ı k İtalya aleyhine askeri bir boykot ilan e· mak üzeredır. o .,., a e 1' er ve ır tanesi .hanç ol. edeyim. Yangın bombaları, yüksek j~tial neticesine intizaren a ıse crın ı~ ışa-
.m9.k tızere ha'Va meydanlannı gerı alınış • kabT tli bomb 1 'dı wd fatını taıkiib ediyor. Onun bu sakın ha- dilmesini karar altma alınca; bütün ha· Almanlar Belçika müdafaa sistemine 
larckr. ıKa.lan bir tanenın gerı alınması ha- 1 ıye a ar yag ' yag ı. .. A • • • ; k b 1 
re:keb. de halen ıle.rlernektedır. 14 Alman nak Alman tayyarelt"rinden beş altısını dü- yatının sukunetını aihıren aleyı?·~e açı- yatında sulhcü olan Lansbury, teessti- aya astı ar 
tıye tıı.yyaresı sağlam olarak ele geçirilmiş. şürdük, .fakat hiç fayda vermedi. Zira lan -bir alacak davası i'hlal etmıştır. Da- ründen ağlaırufJ, arkasından da fırkasının Brüksel 11 (A.A.) - Belçıka U.,am teblı., 
t1r. Norveç semasını yüzlerca tayyare kapla· vacı, eski kralın ve sarayının kürk mü· başkanhğından çekilmişti. ğı: 

F in 1 H hh d v h k .. k Bugün düşman kuvvetıerı, tanklarla VEtı 
ransı.z ve gili:r: er olanda lDlŞ gibi idi tea i i olan iyanamn meş ur ur - Lansıbury siyasi hayatında iki kere obüyük ıha.va kuvvet.len tarafından yapılan( 

kıtaatile birlettiler Bütün Andalsnes bir yangın abid~si çü~erinden Arttir Horoviç'dir. Bu zat. bombardımanlar yardımıle, Maastncht mın .. 
1 h d k k 1 k hapse girm.ifti. Amsterda.m ıı (A.A.l _ Holand:ı. alt§am haline dönmüştü. Her yerden sütun sütun muhte 'if tari• ler e gere ra a. gere .............................................................. takasına hücum etmı,şlerdır. Düşman kuv ~ 

teb.llJI: alevler fı§lnnyordu. Burnumuz kanama- :mıensubinine takriben (20) bin kürk T A K V 1 M vetıerı, mü afaa. sıstemımıze ayak basmağa. 
incütz • F.raruız kıt'aları, Holanda kıt'ala- dan ıgemilere bindik. Amma, Alınanlar satmış. ibir müddet sonra kra1 memle - muvaffak olmuşlardır. ı 

r1le temasa gelml§l d1r k.. k Lüksemburg'da faalıyette bulunan kıt'a 
er · hepimizi yer ile be>raber etmek için elle- ketini terke mecbur o1mu~. ·ur ·çüniin larımız, müstevliye şiddetle karşı koyar-~ MAYIS 

t 
AlmArna.n .. ~:_eyışı khudduddd~. durdurulmuş - rinden geleni yapblar.> y..,(Qtı.ğı müracaatlara da ceva.b v-cril • evvelce t.esbıt edfıml• nJ!n mucibince hare~, 

ur. llClJllu ~ ın a uşman Yesseı ır. · " "" 
mağını geçm].ftır. D · memiş. ketlerine devam eylemişlerdir. 

Valhavem tayyare meydanı. İngiliz hava H o!an "rr rren ~erine Bunun üzerine kralın Fransada dai- Liege etrafında mevzilerimiz olduğu gib~ 
Ruıai ••• 12 Arabi .. oe 

l<ıi>6 1859 - -
kuVTeUen ta.ra.fmdan bombardıman ec!ılmış_ (16 ~f ·m k i!len en şafO mi ikametgah tuttu~nu !?"Ören kürkçii. durmaktadır. Düşman mevzılerımızın bazıslj 
t1r önünde ağır za.yia.ta uğramıştır. 

· Holandanın Almanlar tarafından üıtila bu fırsatı ganimet bilerek hemen malı DlL,man bava kuvvetlen. arazının büyüJi 

Re•mi Hll> Nuaıa Huır 

~9 1940 7 -La Haye'de bazı Almanlar, Holanda mı - k F n_ t k. k 1 b 
ıaflrperverlltf:nl suiistimal ederek polıs umu edilmesi üzerine, Holandada doğmuş bu- kemeye oşmuş. . ~Ka e~. ı :a. .~ bır kısmı üzerinde müteaddid yerle!"l siste.. 
mJ kara.rgahına karşı bır harekette bulun _ lunan muharrir Hendrik Willeın Prenses borcu tanımak mtyetinde degıl gıbı go- GÜN~ l Rebiülahar iMSAK matik surette bombardıman etmiştir. 1 

PAZAR 

mWJlarsa da bu t.eşebbii3 a.kım kalmıştır. Jülyanaya müracaat ederek Amcrikada- rünüyor. Çünkü avukatı tarafından ya- ~. D. s. D. Sivil halkın tahliyesi 
Geçen gece Holandaya men paraşütçüle • ki şatosunu.. prenses u; hanedan ailesinin pılan itirazda, davanın yalnız Tiranda ' "6 5 2 44 Brüksel ıı (A.A.) _ Öğleden sonra toplaı.: 

rin e~ asır edılnuştır. emrine tahsise amade olduğunu bildir· Arnavud mahkemeleri tarafından gö -
11 
__ 9.....;..-S_ı-"--..,,..-.,..---.----;:.-7-ı..8_9_11 nan nazırlar meclisi içtlınaı sonunda biç~ 

ôıtl• La Haye'in cenubunda vaziyeti mi§se de, prenses hem kraliçe Vilhelmi- rü!C'bileceği beyan olunmctktadır. Malı İkindi Akıam Yatıı tebli~ neşredılmemıştır. · 
Pa.rl.9 11 <A.A.> - H!llV'&.8 bıldırıyor: na. .!lem de kendi namına bu nazik tek- keme merd ve salahiyet rnes-elec;inin ı--T---t-s16-. -.-Dc-
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1
-
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1
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-
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11 as::ır~~ ı!:::1:i ::~= :~ 

Rolandada Almanlar, :yem para§ütçüler lifi redde~ ve: tavini safhasinda !bulunduğu için kürk- ., " "" 
~n sür~elerdırn bul. LakHe!,,~ ctenubunda bütün - Bizim yerimız burasıdır. Buradan çti'nün paralarını alıp alam1yacağı he- 8 150 12 49 şimal mıntakalarındaki sivil halkın tahliye., 

s. D. 

V· 12 10 

.~ anı v-.-.,e, saat ıs e doğru . . .. .. !===================-=======:::::ll slle al~kadar olarak sıhhiye nazırının Jzahlllt/ 
yemden iyi]eşmete bememektecur. Cephede as'a ayrılmıyacağu.:I .. denııştır. nuz meçhuldur. tını dinlemıştır. 

ı::. 4 M 

Almanlac yalnı.a Arnhemı almışlardır. ~ Almanlar Möz nehrini geçtiler 

Franıız matboabnın netriyab 1 S T E: R 1 N A N, 1 S T E R J N A N M A l Pa.rls 11 (A.A.} - Havns lblldlriyor: 
Paris, 11 (A.A.) _ Bütün gazeteler, Pelçlkada Alma! tnzylld, Liege'iıı cenubun. 

Holandaya, Belçlkaya ve Lüksemburga Bu snbah çok meraklı olduğu anlaş·Jan t.ır okuyucumuz Bu cümle: y'1Jnı.z :istihbarat memurn, yalnız gazeteci, yal- da durdurulmuştur. Liegein §imalinde, Al • 
ayni zamanda yapılan Alman tecaVl··ın··t- c] . manla.r, Maa.strlchti alm~ar ve Meus ne~ 

telefonunu açarak: nız ra yocu ıçin değil, belki orduları sevk ve idare eden ku- rlnl geçmiŞlerdlr. Albert kanalı üzerinde gar-
nil, sekiz sütunluk yazılarla mevzuubahs mandan ıçin de hakikati en iyi ifade eden bir cümlE•dlr. Zira pı..,..,alar olmaktadır. ı di 1 - Gazeteye koymıya vakit bulamadığınız ye"'.li bir şey ...,-
e ~r ar. Yan başlıklannm hepsinde, plan nuayyendir, hedef muayyendir, plan dahilinde hedefe Lüksemburg'da şidde.W ileri karakol Ça.ı\.. 
Bel 1k var mı~ -diye sordu. -~ 

ç a ve Holanda kıtaatının, taarruzla· varmak için harekete de geçilmiştir. fakat hareket henüz pışmalan vukua gelıni§, fakat mühim mu.. 
n durdurd,,~. ı..-be 1 - Hayır, dedik ve o dakikada da bır radyo sipikerinE>nin harebe olm,..,...,ı.,t· .. 

u;ıs ... ua r eri okunuyor. inkişaf halincfodir, muhtemel netice btı dakikada harekeU , ....... "' ..... 
Matbuat, taarruza uğnyan m!lletlerin a: c-vvel söylemJı olduğu cümleyi düef.ındük. Bu zat: idare edenler tarafından da kat'iyetle görü1-tmez, binaen • 

yardımına müttefiklerin süratle koştuk· - Askert vuıyet bakkınd'a verileccl; mühim bir haberi- aleyh biz 3.Z çok doğru bir fikir edinmek için hiç değilse bir 
larım tebarüz ettinmektedir. Diğer taraf- miz yoktur. yalnız şunu işaret edelim: Kara, hava ve dcn!z bafta beklemenin ihtlyath bir hareket olacağına inanıyoruz. 
tan. Ho}andalıların, yalnız dünkü gün kuvvetlerımiz faaliyet halinde ibulumrıaktadırlar, demişti. Ey okuyucu seni: 
zarfında 100 Ahnan tayyaresini düşür-

1 NAN IST ER iNANMA! 

lzmirden lngiltereye yumurta, 
ltalyaya zeytinyağ ihrao edildi 
İzmir 11 CA.A.) - Dün İzmir llmanındım 

İngiltereye mühim miktarda yumurta ve İ. 
talya.ya, zeytınya~ı ıhrac edllml.ftlr. Bu ha.ft« 
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Ankara, 11 (A.A.) - Aziz şehid-

Ta ih. uh u edoğ 
de şeh· 

• 
merası 

E 
(Baştarafı t inci sayfada) 1 rüleri tahrib ederek, ordunun ileri hareketine müzaheret eyle- lerin hatırasını tebcil için İnönü 

aistanında Curacao ve Aru'ba adalarına. 'burada oturan Al- mektcdir. şehidliğinde yarınki P'lzar gunu Yazan: Selim Ragıp Emeç 

• Kitlenin nankörlüğü 

ananlar tarafından her türlü bozgunculuk reşebbüslerine mani 1 Uzun menzilli hava istikşaflan, düşman kıt'alarının hareka- yapılacak merasimde bulunacak 1 
rılmak üzere, asker ihrac etmi.c:lerdir. İhrac hareketi Feiemenk tını tesbit etmi~tir. Ank "'Kıftf unlhte Çckoslovakyanın '.eslımine rıza .,.. ~ ·ara vilayeti mümessilleri bu- .LT& gösteren Mister Çemberlayni İngl.iz 
hükumetinin muvafakatile yapılmıştır. Bu hususta Vaşington Büyük miktarda Alman hava kuvvetleri, 10 mayıs sabahı, gün şehrimizden hareket etmi~ler- efkarı u.mumıyesi bir turlu affedemlYordu. 
fıükfımeti de haberdar edilmiştir. Fransadn, Belçikada ve Holandada düşmanın hava üslerine bi- dir. Fakat zaman nazikti. Hfidlselcr birbirini ta-

Si mal mmtakasında rinci b~yü~ taarruzlannı :~pml§tı.:. 72 tayyare m~ycla~ına hü- c. H. Partisi Ankar.l vilayet ida- kıb ediyordu. Blzzarur dünya miıvacehesln-
' cum edılmış ve yerde 300 ila 400 <iuşman tayyarcsı tahrıb olun- re heyeti azasıııc!an B. Rauf Bay- de mutlak blr tesanüd ve ittıhad manzarası 

Faris, 11 (AA.) - Şimal mmtakasmda müteaddicl alarm 1 mus.tur. Yangınlar ve infilaklar ile birl"t\k tayyar.,._ meydanı k A k B 1 d' M 1. . arzetmek lazımdı. Mister Çemberlayn ışte 
,.,. tl · · ı 'stf B d :ı.. Al ...... 

1 
-.~ an ve n ara e e ıye ec ısı a- bilhassa bu sebebden ötürü iktıdar mevkiin-

9i'are en verı mııı: r. u esna a veş man tayyaresı duşuru - hangarları ve tesisatı tahrib edilmiştir. Fransızların Mctz, zasından B. Meccıı· Sadrettin m"'ra-. " de kaldı. Fakat Poionyanın istUasından son. 
milşlı.ir. !':mwy, Reims, l-: 1rnvelli. Dijon ve Lyon hava üsleri çok ciddi simde Ankara vi1Ayctini temsil e- ra mevkii muhafaza edilmez bir hale gelmiş. 

Fransız akşam tebliği surette hasar görmüştür. deccklerdir. Şehidliğe Ankara na- ti. Ayni tcsanüd \'e lttihad gayreti herhangi 
Hava muharebelerinde. düşman 23 tayyare kaybetmiştir. 11 mına anütead<iid çelenk kc,nula~ak bir e!k!l.rı umumiye tezahürune lmkfin ver-

Pnris. 11 (A.A.) - Fransız akşam tebliği: ı Alman tayyaresi kayıbdır. 15 tanesi de henüz üslerine dönme- ve merasimde Anırnramn şükr:m medi. Del'ken Norveçtekl malüm ınuvaUakl. 
Kıt'alarımız, birçok noktalarda ileri kol unsurlan ile müt- mı·~tır' . yet.sizlik k.nydedlldl. ~ sesini yükseltecek bir hitabe ir:ıd 

tefik kıt'alara yardım ederek, Belçikada ileri hareketlerine Bu hA.dlsc, bardağı taşıran damla vazlfe-
öcvam eylemislerdir. İleri hareket, süratle devam ediyor. Atman Ş"hirlerinin homba:-d1manı olunacaktır. sını gördü. Şimdiye kadar Almanların sağa, 

- E ı h b ·ıd·~· 'b" d" ~ sola tevcih ettikleri haıeketlerin netayt -
Düşman, şiddetle hücuma devam etmektedir. Parasütle atı- vvc ce a er verı 151 gı 1

' uşman Brigsau'da Friburg R it• cinden münhasıran ihtiyar Başvekil mes'ul-
lan ve tayyare ile yollanan yeni Alman kıt'alan, • H~landada şehrini bombardıman etmiştir. Geçen gece, düşman, Ruhr hav- ıızve ın müş gibi tenkide u~adı. Kendlslni hırpala-
karaya inmişlerdir. Holandada İngiliz hava kuvvelterinin yar- J :ası~da ~ç şehre. ~angın ve infilak bom~a1arı atmıştır. İki sivil yanlardan bilhas.5a amele partisi nıumessll. 
dımı ile bunlara karşı :hareketler yapılmaktadır. olmuş, bırçok kışı yaralanmıştır. Maddı hasar pek azdır. Al- mı•ı• hı• m nutku leri, İ~ilterenin !bugünkü hazırlıksızlığında 

Lüksemburgun cenubunda. düşmandan mahsiis kayıblar man hava dafi topları, üç düşman tayyaresi düşürmüştür. başlıca Amil kendi fırkaları değilmiş gibi 

D · d insafsız da\Tandıla.r. HükfımetJn ma;nevı 
kaydedilıni~tir. 8il!Z ar 8 şahsiyetini blr tarafa bırakarak Başvekllin 

Diışman, bugün Mosellein garıb mıntakasında. süratle önüne Calais ile Dunkcrque arasında, hava kuvvetlerimiz, bomba Vaşington, 11 - Cümhurreisi Rı.:.zvelt kendisini ele aldılar. Ne kendisine atfeme-
geçilen şiddetli mahalli hücumlar yapmıştır. ile biri beş bin diğed, iki bin tonilato hacminde iki ciüşman 8 inci Panameriken ilmi kongresinde şu 1 dikleri kararsızlık, ne de zat ve müsamahL 

Moselle ile 1svi~re hududu arasında kayda değer bir şey yiik gemisi batırmış'ardır. Bir Alman denizaltısı• bir düşman beyanatta bulunmuştur: kfırlık bıraktılar. Bilhassa ona en acı gelme-
aroktur d B' t "d Ben bı'r sullıcu·· - 1n. S"ızler de. yurdda'- si lbun gelen şey, kabinesine bir takım yor-
11 • enizaltısını batırmıştır. ır orpı o, bir düşman torpido muh- . . yu . . . Y. gun ihtiyarları doldurmuş olmak ithamı olsa 

Alınan lıa\•a kuvvetleri, bugün, Fransırz arazisi üzerinde ribini batırmıştır. !arım, 21 ıncı Amerıka cümhurıyetçı gerektir. Bu tabir ile kendisinin de kastedil. 
bombardıman hareketine devam etmiştir. Elde edilen netice- Norveçte yaziyettc değişiklik yoktur. Narvik önünde, bir tr.- yurddaşlan, sizler de sulhcüsünüz. Fakat ' mış olduğunu anlıyan B::ı.şvekllln duyablle -
ter, harekete geçirilen kuvvetlere nazaran hiç'bir şey değildir. giliz saffı harb gemisine ve bir kruvazöre, muhtelif cesamette zannederim ki bir çoğunuz ve b:1..zat ben ceğl merareti kolaylıkla anlıyabiUrlz. Fakat 
Hava kuvvetlerimiz, Alman hava meydanlarını ve birinci de- bombalar isabet etmiştir. en sonunda ve icab eder.;e, ilmimizi, kül- bu, politika hayatıdır ve kitle her zaman 
recede ehemmiyetli askeri hedefleri şiddetle bombardıman et- 1 1 · · ı ' i\ l k 1 d · ? türümüzü. hürriyetimizi ve medeniyeti- değilse bile alelekser nankördür. 
mck suretile buna cevab vermiştir. Bu harekat neticf'sinde vu- ta yan ar ıs 1 dYI nası arşı a 1 ar .. h t ·ı "d f t k . . Şayed Almanyanın karşısında alınan bir 

mızı, er vası a ı c mu alaa e me ıçın seri askeri ve iktfsadt tedbirler bilyük yar. 
kua gelen çarpışmalarda 36 düşman tayyaresi, Fransa ve Bel- Roma. 11 (A.A.) - Royter muhabiri bildiriyor: . . elele vereceğiz . .Şu istikrah verici netice- dun zamandan beklenllmlyerek seri bir ne-
çika üzerinde müttefik hava kuvvetleri tarafından düşürül- Yeniden B~lçikayı haı:'b afetine tığan Alman harekctını, ye varmış bulunuyoruz. Bu mütemadi ticeye doğru gidilmek için harekete geçilse 
mtiştür. Yalnız bir avcı grupumuz, 10 Mayısta ve 11 Mayısta milyonlarca Italyan nefretle i<arşılamıştır. İtalyan hükumeti- müscllah tchdidJer, biz üç Amerika hal- idl, belki Mister Çernberlayn böyle bir mev-
1Jeş tayyare düşürmüştür. nin. vaziyetin bu yeni inkişafından haberdar edilmemiş oldu- kının alıştığımız medenıyetin terakk~i- kle düşmiyecekU. Onu iktidar mevklinde 

1 
.
1
. b!""'' ğu sanılmaktadır. Yalnız hMise o'duktan sonra Alman büyük ne karşı kat'i bir mt:ydan okuyuştur. yıpr~tan işte bu intizar siyaseti oldu. Hücum 

ngl iZ te IQI elçisi, vaziyeti Kont Cianoya bildirmiştir. HattA hükOmetle Bitaraf memleketlere son yapılan tanrru- saatı çalınca da, vaktile Hariciye Nazırı 
Londra, 11 (A.A.) - Hava nezaretinin tebliği: 

• . .. . . Eden'e y8')ılan muameleler hatırlandı, dah& 
doğrudan clogruya teması olan zevat bıle, tecavuz haberını a- zun Amerika halkına dehşet ve nefre; telkin ha'flf geçebilecek ola.n mü ak si 1 ıı. 

Dünkü harekat esnasında, İngiliz hava kuvvetlerJ, asgari 
elli düşman tayyaresi düşürmüştür. Bunlardan başka birçok 
(füşman tayyareleri de gerek havada gerek yerde Rğır surette 
1ıasara uğratılmıştır. 20 kadar İngiliz tayyaresi üslerine dön
memiştir. 

] i · ı · · 1 d" ..-.ıa lm 1 ·· ft hirlm. z ereye, yas ,._ 
lınca, hayret er ni gız ıyememış er ır. e~ .. ~ 0 ası e mu e . tlras karıştı. Muhafazaklir partinin disiplin • 

· kr lı L ld k k rd ı ı ft ı d h lk Cumhurre13l Ruzvelt garb medenıyetını Belçıka a , eopo un ız a eş o an ve a ya a a • t kı' nizamı mevzuubah.9 olmasına ve Çember -
k .1 ı·aha· . p· t , . mevzuu bahsederek demış ır . 1 bl . r 

tarafından ço sevı en ve ı ın zevcesı prenses ıemon e nın Bütün dünya mılletlerıle paylaşmağı iımld ayn zzat partınln ıderi bulunmasına rağ-
yakınları, tam bir süktlt muhafaza etmektedirler. Bmlerce ettiğimiz mırasın büyük bır kısmı, ~ırudılık men &nca~ seksen bir reyllk bir ekseriyet 
İtalyan müstakbel kraliçenin ıztıra:bını anlamakta ve bu 1ztıra- bize emanet edllmlştir. Bu mlra.sı muhafaza farkı ala.bildi. 

Alman tebliği 
bı a la maktadır. etmek ve çoğaltmak, bugünkü fel!ketln küL Mister Çemberlayn, bu acı muameleye rağ-

p y ş. . . . . . leri altından yükselecek olan dünya için men belki gene iktidar mevkilnde kalıp ha.r-
Führerin umumi karargahı, 11 (A.A.) - 11 Mayıs tarihli Bır ıtalyan gazetes · nın neşrıyatı saklamak bızlere bır vazıfe bır mecburıyet... bin idaresine devam edecekti. Fakat mllletin 

' 'İ · . . tir ' arzu eLt.iği şekilde kabinesini genlşletemedi. 
resmt tebliğ: Roma, 11 (A.A.) - Giornale d talıa gazetesı yazıyor. · zıra nmele partisi mümesslllerl B~vekil sı_ 

b · H l d B ı 'k L' k b 1 d B 1 "k L "k b Orta Avrupa. ıle Santıago ve Şlll arasın • Alman gar orausu, o an a, e çı a ve ti sem urg hu- Alman kıt'alarının Ho an aya, e çı aya ve u sem urga daki f bü ük. ıs' k d ri M k d - fa.tile kend!slle teşrilci mesai etmekten imtina. 
k B 1 "k H 1 d d h d ı· ·1· h"'k.'\ · • ihoo Ç'" 'li t' mesa. e, Y en e n a e onya. t .. , O d blz k Ciudlarını geçti ten sonra, e çı a ve o an a a er yer c girip ilerlemeleri ile ngı ız u umetının ·..,..._..ınıı. o:çı ~ g~ ı- dan İrana gitmek ıçın harb arabalarını kO§- e .'.""':r. a za.~ rala ~"ttfasını ve:dt. 

'CJ.üşmanın budud kıt'alannın mukavemetini kırmıştıt'. Birçok rilmesı hadiseleri harbin emperyalist demokraS'llerın şımdıye turmak mecburıyetınde bulunduğu mesafe _ Buyuk bir para mucadelesln! başaran ve In
köprülerin tahrib edilmiş olmasına rağmen, hücum ordusu kadar kaçınmak istedikleri totaliter şekiller aldığını göster- den daha kısadır. Avrupanın genış mınta _ gllte~.e glbl bir memleketin bozulan maliyesl-
.nratle ilerlemcktedı'r. kt d' ç·· 1 · ka- h t · '- ı·~ lü d"' .. - kalarında yüz milyonlarca insana tehakküm ne duzen vererek muciie kabilinden bir netl-

i&>"' me e ır. . orçı azım ı:uane, mer ame sız ve ;ıer Lit uşun ce istihsal eden bu ihtiyar devlet adamı. 
Paraşütçüler ve tayyareye bindirilmiş kıt'alar, birçok mey- ceden azade vasıtalarla har:bi idame etmek taraftarıdır. etmeğe çalışanlar, kalblerıınizde pek nşağı i di HU - kesir ld di i 

• • y • • • mevkıdedırler. Eğer hedeflerıne varırlarsa § m me ve mun • are zg nlerint 
(dan1arda yere inmişlerdir. Bunlar, kendilerine emredilen va- Harbın bu yenı safhasının nihat 'bir safha olacagı ıddıa edı- v~ıyane hulyalan, bütün insanları dah~ bir· başkasına teslim etti. o adamın kadl.rşl-
'Elfeleri yerine getirmektedirler. 1cmeı. sıkı bır çember içine almak, bu toprak m _ naslığı ve kıymet b!llrllğidlt ki Çcmberlayn'i 

Birbirini takib eden dalgalar halinde, tayyare filoları. istih- Bu gazete netice olarak şöyle demektedir: ttındekl her mil mesafeye ha.kim olmak hul- sandalyı:ıız nıızır olarak kabinede muhafaza 
rltAmları, mevzileri, yürüyüş halindeki kolları ve düşman aske. Birkaç güne kadar Almanyanın bu yeni te~bbü<;Ü ve husule ya.lan büyüyecektir. etmek luzumuna sevket~ıLştir. Birinin bu 
ı...o k d · ll . . . . . . . . k ilmk"' 1 k Bu meseleye Amerikanın derhal ka 1 ko hareketi ne kadar tnkdıre layıksa ortaya 
ıa-a tahşidlerinı bombalıyara ve yolları, emıryo arını ve köp- getırdığı akıslerın ılk bıJAnçosunu çızme m un o aca tır. ' ' . rş Y bir ızze!Jl nefis mesele.si çıkarmadan ötekinin 
i&!-::================================:ıc:=================== mo.sı lazımdır fikrlndeyım. öteki kıt'alar 

Y d d 1 1 d 
blzım hw,yat prensıplerımızden tamamen ba~ de kendisine teklif edilen vnzifeyI kabul ey 

italya donanması 
harekete g~çn1eğa hazır 

bir vftziyet~a imiş 

Norvecte 
' 

ozga 8 ze ze e en ka olan ıprensıplere ıştırakı tercıh ederler ve- lcmesi O derece olgun bir jesttir. Demokrasi
ya bu terclhl yapmağn mecbur olurlarsa sulh yi anlamıyanlar için b~. kabulde •Hlrsı p1ı1a 

b• k ld •k• k• • perver yapıcılık mesnfmize devanı edebilir kokus'ı duymak mümkundfu. Fakat onların 
ır ev yı 1 ı, 1 1 ışı mlyiz? Hayır, devam edebleceğimızı z:ınnet- bu ıhükmllnü, kavrıynmadıkları bir mevzuun harb 

mıyoİıım. indi tetslr1 olarak alıp kusurlarını cehlllerinc 
Norveçte bir rnahal 11 (A.A.) - Nor - h~fı"f yaralandı Cümhunyetçllerunızln, bu meseleyi, soğuk bağışlamak en muvafık hareket olur. 

veç orduları lbaşkuınandanlığının tebliği: "4 · 5 d( C kanlılıkla tetkık etmesı, bılhassa, ıı.ynı hl'defe l ' 
Roma ıı CA.A.) - Bu sabah nez.areUn Norveç kuvvetleri He Alman kuvvetle- Ankara 11 (Hususi) - Bergama Kars müteveccıh ola.rnk el bırlı.ğıle harekete geç. 

11 uıı aqı1ı 1't-tJÇ 
bütçesını takdım eden b:ı.hrıye müsteşarı bıl_ ri arasında Teronedelag'ın §imalinde mü- ve Yozgadda yeniden zelzeleler oİınuştur. mesı zamanı geklığı muılakkaktır. Ca.a.) ·-····--········ ..................................... . 
bassa şöyle dem11tır: sademeler vukua gelmiştir. Kar.sda Ken~bel gümrük muhafaza memur_ La t aye Arjantin sefare-
n=~ızd~g~i:~;~:~! dol~~u~: ~i~ Bir Alman harb gemisine isabettu ~ı:~~~~~n~~a:ı:n~: ::d:a~~! :: ~= Belçikada 8 meb'us tine bomba isabet etti 
~ahim karışıklık bılhoMa Akdenız sahllln - Londra 11 (A.A.) - Resmen bildiril - fit surette. yaro.lanmışlardır. te vk ,., edı.ldı• Bueno.~Alres 11 (A.A.) - La Hayedekl Ar, 
dekl memleketlen ve bunlardan zıyade İtal- diğ'ine göre, filoya refakat eden hava kuv Jantın setın bıldırıyor: 
rayı mutazarrır etınektcdır. vetleri, Breınse, olduğu tahmin edilen bir Demı·rcı· kazasında B "'k l 11 (AA) - B 1 'k l' . Atılan ioır bomba Arjantin sefaret bina ' 

Mevcud coğrafi, sevkülceyşt ve iktısadt va. ~ se • .. ·. · , e çı a po ısı, sında büyük hasar husule getırmıştır. Facı. 
zlyetın, mılletlcrın tabıt haklarına mugayır haııb gemisine Bergen açıklannda üç bom t 1 b 1 d bugun altı lromunıst mebusu ve iki Fla- aya blr çıok kışı kurban gitmiştir. Fransa ve 
olduğu ıçın değışmesı zarundır. ba isabet ebtirmlftir. pe ro U un u. man milliyetperveri meb'usunu tevkif et- Brezilya aefarethnneleri de hasara uğramli. 
Müsteşar nutkunda geçen senenın Ağus - Diğer bir hücum esnasında da d~; .. """a - . 0 •-ı .. 1 ıniştir. tır. 

~" Izmlr 11 CA.A.) - ~e~ ere gorı Demire tos ayında cereyan eden. hldıselerdenbe~ı nın !Bel'gendek.i petrol depc>ları tutu.ıtu - arasında. en.J.ş b h d ........................................................... _._ ............................................................ .. 

tt.alyan bahrıyesının birkaç gün içinde vaaı- lın••••+,,... kaza.aınpet.rol :: ~=llr etmiş .:falt b;u:u~ ~ 
vet1n icabW.rını k.arşılıyacak bir hale geU- ru . ....,._ ...... _________ .. 
tlldığını söylemı.ştır. İtalyanın ga.yrimuharıb tur. 
olduğunu ll1n etmeaı harbin başlangıcından Yugoslavya her ı·hı·ımale Maden Tetkik ve Arama Enstltilaü müdü-

trı gemilerini ve sahıl müdafaasını hare. rti yakında oemırcıye gelerek bu sahada 
t&tkikatta bulunacaktır. 

te hazır bir vaziyette 1bulundurması I& - karşı hazır 
turetını ma.hsüs derecede azaltmad.ılı 1oi.n 
ltalyan donanması harekete geçmeğe hazır 
bır vazıyette beklemektedir. 

Bulgarislanın 
Belgrad 11 (A.A.) - Belçlika ve Holandaya 

taarrus, Yugosla~a haltikl ma.nevt alarm 
dolurmuştur. 

Sloven nazır K.rek, fU beyanatta bulunmuş 

Holanda Kraliçesinin 
italya Krahna mesajı 
La Haye, 11 (A.A.) - Holanda krab-

1.1·ıaraf lık s·ıyaseti tur: ~i Wilhelmine, ~talya kralına şahsi bir 
U Yugo.slavya, teownısil durdurmak ıçı.n bü- mesaj göndermiştır. 

Sofya ıı (A.A.) - Bulgar aja.ruu blldırı - tün tedblrlerl almıftır. Hududu takvlye et. Holanda kraliçesi. bu mesajında şöyle 
forı mek ve hudud ger19lnl mükemmelleştirmek demektedir: 

Parlamento hariciye encümeru harıcıye na ıçın büyük feda.U.rlıklar ya.pml.I bulunuyor. S . L ed kid be -' B - ,_ .... A_ kt 8 b avoıe uan anının es en ri mute-
ıırı Popov'un huzurıle müteackUd toplantı - ugun, hıo bır SÜJ:1>1'l2 J.U~_.ı yo ur. ır - . . . . . 
tar ~·apmıştır. Bu toplantılar sonunda, Bul- lar, Hırvatlar ve Slovenler, büyük -ve kuT - halli olduğu asil ru.sı:ıyata hıtab edıyo
rarıstanın takıb ettiği su1h ve bitaraflık aı. 1 vetıi Yugoslavya ıçın ayni aşkı taşımakta • ru.m. Holandanın an anevt surette bağlı 
ta.set.1nin, Bulgar devletının menraatıerıne I dır. k~ olduğu ve 'bir dakika ayrılmamış 
ıve Bulgar mıllctının arzusuna tekabül .. eden bulunduğu tam bitaraf siyasetine rağmen 
feg6.ne sıyaset olduğu mfittetıkan muşaha- Karol köyünün kanuni Holandanın eokulduğu anlaşmazlık hak-
fte edılmı.ştir. f 1. • "k 1 d"l" k d ··k ~- ~~ ·ı 1 rtn· i tlmal Cfma JteSJ 1 ma e J Jyor ın a yu se'A OIA!n e e ı S etme-

BUkreş hUyUk Alçimiz lerini majestelerinden rica ederim. Sivil 
Ankara, 11 (A.A.) _ Bir mUddetten- Ankara. 11 (Hususi) - Karo! köy'ünün halkın haro feUketlerinden uzak tutul-

s.. • h . . d b 1 BU' b"' yük kanunt formalitesi ikmal edilmek üzere- maaı. ve istisnasız hütün muharibler ta-
ıuerı şe rımız e u unan Kreş u . . . . . 

1 i 
. H d ll-n.. ~. h' T " dlr. Bu köy H~aş. S~l, Çukurköy rafından ınsaniyet prensıplerme rıayet e ç mız am u cıı.ıı 1 ....... p ı annover, ek . 

B "'k 't k .. b k ı t b birleştirilm SU1'8tile .ınqdana aeUrile- olunması için majestelenntn nü:fu.zları.nr 
u reşe gı me uzere u a şam s an u- ı ktir kull ğından · · . . lce anaca emmım la hareket etnuştır. 

1 

Sabahtan Sabaha 

Aded ve keyfiyet 
Mfllet l\lecllst son ıopranıısında 7eul teşkllAt kadrolarını müzakere ederkea 

Sayın BqTekil Doktor Refik Sayd&m pek miihlm bir idare davamas üzerinde dur-
du: 

- De·det tefk(itmda adeddell dyade keyfiyete kıymet vermek. 
Doktor Refik Sa.ydam kunetU mantıtı ne tezini izah ettl İdare t~kllatımn 

dakl u.'tı pek l1i teşhis ettiğlnl lsbat ettL 
Dava şudur: İdare kadroL&rımm kalıp olarak adedle doldur~ak yerde hiikfı -

met elhazlannı daha sade ve kolay ıekllde işletecek kıymetli unsurlara yer ver -
me4L 

Ba da.vayı tfmdiye kadu belediye teşk.tatl.IDIS için müdafaa etmiştim. Gözü • 
müsün önünde bir İsta.nbut belediyesi nrdır ki memur kadrosu bir vekalet teşkl. 
litından daha kala.bal~ bütçesinin maaş fulı rene bir vekilet bütçesinden a -
tırdJr. Hatı.rı.mda ka.ldıtına ıöre belediye bütçesinin yarısını maaş faslı t~şk.11 e
der. Buna ra.tınen 1stanbuW& beledl7e hizmetleri daima noksan kalm4tır. Gene 
her uman iddia ettiğim bunun sebebi (adecl)ln kıymet813i.lğindedlr. Gerek be -
lediye, gerek hükümet teşkllitında ıölJe ve kalıptan ziyade otomatik faaliyete 
kablllyetll unsıırlara. ab.Uya.ç vardır. Mes'uliyetinl kavra.nı.ış, vazlleshıin budu -
dunu kestirmiş, ka.nun maddderlnl hazmetmiş bir memura ne verilse azdır. Çtinkl 
bu kıratta bir memur bir kadro d<>lusu kalabalığın yapaınıyacatı ışl ya.pablllr. 
Şüphem ki bu fi.kir ve ba teklif bir tensi.kat mevzuu E:e alıikadar deı:lldir. Baş • 

veklllmldn dedlit &ibi ba lf zamanla hükumet teşkilatına verilecek i<;tlkametıe 
başanlır. Beni sevindiren nokta ba kanaatin blklm olmasıdır. Eter hükumet kad. 
rol&n için da.tinfilen bu aded ve ke7fiyet mııselesi blzlm İstanbul belediyesinde· 
de yer buluna ne nrutlul 
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(~ ___ Ş_e_h_i_r_B_a_b_e_r_l_e_i __ ) ~~ 
Tayyare şehidleri ihtifali Mar!:~:d:~~~~ıera Onnne geleni tehdid eden 

Çarşamba günu Fatih parkındaki tayyare abidesi b ı d bı•r adam muhakeme edı.ldı• 
önünde hava şehidlerimizin habrası taziz edilecek aş.a 1 

Mıntaka Liman Reisliği Marmarada 
donanmamızın mutad talimlerine başla
dığını ve bunun 22 Mayı3a kadar cf-eyam 
edeceğini Han etrniştir. 

Kendine rakı parası vermiyenleri ölümle tehdid eden 
içki müptelası bir ihtiyarın dört ay hapsine karar verildi 

Türk tayyarecilerinden vazife uğurun-f caklardır. Düdük sesin; işiten herkes ve 
da şehid olanların namlarlill tebcil ıçin bütün nakliye vasıtaları hürmet için ol
her yıl olduğu gibi. önümüzdeki Çarşam- 1 dukiarı yerde bir dakika duracaklardır. 
ba günü saat 13 de Fatih parkındaki tay- Bir dakika .sonunda bayraklaı: tekrar çe
yare abidesi :meydanında bir ihtifal ya- kilecek ve tayyare abidesı önünde hava 

pılacaktır. l süıbaylarından, Türk Hava Kurumun-

TaHm.ler esnasında hakiki top atışları . 
- • 1 1 

ak ·bit Asliye ı in.el ceza mahkeme.si, dün Hayret- reddetmiş, ancak mahkeme eldeki dellllerz. 
yapılacagından talım sa.:ıası o ar tes- . tin l.smind.e ötekini bertkini tehdid ederek Hayretunin suçlarını .sabit bulmUJtur. 
olunan Büyfrkçekmeceden geçen tul daı- geçinen, içki müpteliisl bil' adamın duruş - Neticede, ihtiyar suçlunun içtimaen 2 sena 
resi ile Ereğliden geçen tul dairesi ara- masına bakm.ıftı.r. Elli beş, altmış yaşların_ 4 ay müddetle hapse mahkılmiyetine ~ 
smda kalan ve Anadolu sahiline kadar da, t.op sakallı, iliıtü başı perişan bir ihtiyar verilmıştır. 

Saat 13 te ihtifale iştırak eJecek <lavet- ' dan. halk namına Şehir Meclisinden. yük
liler, kıt'alar, okulıar ve naik mey:Ianda sek okullar namır.a birer zat tarafından 
toplanacak'ardır. Saat H de Fatih parkı dört h:tabe i.rad edilecektir. 
ve Selimiyeden atılaca'c toplarla ilitrla1e 
başlanacak, İstanbul Merkez Komutanı, 
hazırunu, bava ~e!'t-d er~ni ve btitün şe
hidleri sela.mıamağa davet edecektir. 

Hitabelerden sonra mızıka matem ha
vası çalacak, bir ır.anga asker üç defa 
havaya ateş edecektir. 

clevam eden kısur.dan geçen gemilerin olan m:ı:mun, Galata,_ Balıkpazarı gibi mey- Dllkkan soyan beş hırsız 
dikkatli bulunmaları bildin1mistir. hane semtlertni lreııd.ine hayat sahası, yap - . • . 

S·ı· . B.. . k . k d , geçen mış, bilhassa korkak k'lmselerl. seçerek, bun- teVklf edıf dl 
ı ıvn ve uyu çe .nıece en la.rı haraca ba~lamıştır. . . 

tul dairelerile Büyukcekmecenin Babn-J .. 8imlcrınde şehrın muhteli! semtlerinde bll\ı 

Müteakıben Maltepe askeri lisesi, bir 
piyade taburu, bir topçu batarya:-:ı, bir 
polis taburu ve okulların ıştirakile bir 

geçid resmi yapılacak, tayyare ab"desine 
muhtelif çelenklPr konu1arak ihtıfale nf
hayet verilecektir. 

· . . ki Bu semtlerdeki esnafa da muayyen gun- is.imlerinde şehrm muhtelıf semtlennde bm. 
burnundan geçen an daıresı arasında ıerde uğnyarat, rakı veya parıı latemekt.e, çok dükkan soyan 5 k1şuık bır hırsız çete.sının Bunu müteakıb bır borazan taraf.ından 

çalınacak (ti) işareti üzerine kıt'alar, o
kullar ve- sübaylaır scl:ım: vaz·yeti: alac:ık, 
sivi.f"H şapkalanm çıkara.:aklardır. Ru 
sırada Fatih pı.;-.......;: c:r, BcyazıcJ, Galata 
kuleJe~ nde. resmi daire ve mü.esseseJer
de ve limanda mevcud gemilerde-ki bay
raklar yavaş yavaş :yarıya indirilece~ 

gemiler ve fabrika.la:: düd!iklerini ça!a-

saha denizaltıların :manevra sahası ola- ve dükkanlan tehdıd etmektedir. Maznun, zabıtaca yakalandıklarını ya.zınvJtık. 
rak ayrılmış olduğı:ndan bu sahadan ge- birçok kimselere d-0 bıçak çekerek: :Be,ş suçludan Nuri ile Hasan sirkat, dl • 
milerin g:eçmemeler.i ve geçmek nıecbu- «- Bana b1r rakı para.sı vermezseniz, .sızı ğerleri yataklık etmek iddlaslle dün adliye. 
riyetinde olan 1 arm de müteyakkız bulun- öldürürüm.ıı ye teslim edilmışlcrdır. Suçluların kılıd !ar• 
maları tebliğ edi!Miş*ir. Diye, tehdid etır..iştir. mak ve duvar delmek suretile blrço~ dükkAn 

.Aı:ıkarada yapılacak tayyare şehjdleri 
ihtifalinde İstanbul şehrini Şehir Meclisi 
azasından Me!iha A vııi terr..s2 edecektir. 

Hayrettin, i§i o derece antmıştır ki, adeta soymağa muvaffak olabi~diltlerl delillerle tes 

Ç E • K kimse kendl.llne b.r~ams:a olmu~; nihayet, bit edilmiş ve kendileri sorguya çekilmek it• 
Ocuk S1rgerne urumu mesele zabıtaya abedırek, yakalanmış ve zere. Sultan&hmed ı inci sulh ceza mahke-
vi· ay .,,t kongresi y pı-dı otuza yakın öl11mle tehdid Mdisesinden do- m~ne verilmışlerdır. . 

• layı mahkemeye sevkectilınlştir. Isticvablarında, aleyhlerındekl iddiaların 

Bir kadtn hapishaneye 
eroin sokarken 

yakalandl 

-
Piyasada fiat te: e ·;uıeri 

etrahnda tetkikler 
yapllıyor 

Çecuk Bs!rgem.e Kurumunun vil1~t kon - Maznun ırsHye l i:ıct ce1.ada yapılan du • bir kısmını red, bir kısmını kabul etmişler& 
gresi dün vilayet merkezinde yapılmıştır. ruşmasmda aleyhindeki f1dlalann hepsmi netıicede, hakim beşini de tevkif etmiştir. 
Kongrede bütün istanbul vilaye\ine merbut 
kaza murahhaslarilc Cümhuriyet Halk Par_ 
tisi viiayet miimessılı hazır bulunmuştardu. 
Kongre reı.slığme Cevdet Hamdi Balım ve 

Emniyet Müdürlüğü ka~akçıJık ~üro- İthalat eşyası fiatlarmda gayri tabii ıtatibliğine Hilmi Rıza Güner seçildik.ten son 
su memurları. dün Sultanahmedc!eki ha- ~bir yük.sdme mevcucl olup olmad1ğını ra mesaisine başlamıştır. İdare heyeti rapo
pishane ve tevkifha.ıe bmasının içine e- tesbit etmek üzPre Tiearet Vekaleti t~r- rn ve yem sene blitçesı kabul olunmuştur. 
roin sokmak teseobüsürule bulu.nan bir kilcitı taraimdan piyasada tetkikler yap- Ç<ıcuk Esirgementn menaftine müteallik bir-

l 
çok dıle:kler ı:ııhar edılınıştır. Merkez heye -

kadın.t cürmü meşhud halinde yakaıa- tırı mıştır. tirıin kazalarla nahiyeler arasındaki trtiba-
mışlardır. Şimdıye kadar yaprJan tetkikler stok- tnn temın ve mesaiyi bir disiplin altına 

Yakalanan Leman adında b:r kadın- ları az. olan bazı. maddelerin fiatlannda almak ıçın hazırlanan talimatname tasd;k 
dır ve beyaz zehir kaçakçJığ.mdan dola- spekülatif mahiyette? küçük ha"!'eketler edılmıştır. Büyüklere tazım telgrnfla.rı çekıl
yı muhakeme ed;ln:cKt.! olan ve bu se- sezilmfş ve fakat bun1arın mevzii olduğu mesıne karar venlerek mn"kez heyetı mtı -
beble de mevkuf bulon~urulan mamf sa- tesbit edilmiştir. habına geçılm_ı.ş_tır_. ____ _ 

bıkalılardan şimcruiifer Salilıin karısıdrr. Mıntaka Ticaret Müdürlüğü gerek .mal 
Lemanm ziyaret günü otmak aolayısi- saklamak ve gf"rellse fiatlan yükseltmek 

le dün kocasını görmek üzere hapish:me- g.b.i hareketlere ba~ vuracak olanlan. 
ye gideceği ve fırsattau ist:fade ederek derhal adliyeye testim edeceğini her ve
içcriye eroin scık~cağı öğıemlerek hapis- sile He alakadarlara bildirn:ıi.;; olduğun

hane idaresile işb;.tl.iğ:i yapılın~ ve bina dan, piyasada o' ıidi bir ihtikar harek~ti 

Askerlik işleri: 

ihtiyat eratın yoklama 
günleri 

!leyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
dahilinde icab eden tedbirler atmmıştır. yoktur: 1 _ Şubemı.z lıhtiyat eratmdaıı ka.nunt ve 

FiThak;ka dün sabah Leman koca.::ını Perakendeciler hakkında da belediye mutad yıllık yoklamaları nemi~ yapllinam.L'j 
ziyarete gelmiş ve bir sigara paketinm ve zabıta teşkilatı sıkı kontroll.aı: yap- olan doğumlıı.rın yo.kla.ı:na l4in şubemize ge_ 
içine yerleştirdiği eroin ambalajlarını ko- maktadır. Ieceklerı günler aşağıdadır. 

casının eliııe sık.ı.ştırırke.n, lu'1afet de-ğiş- Yalnız toptancılarda ka.1:ıve olmadığın- A - 3Zl doğumJurar: 
tirerek vaziyeti y?kından koilıyan me· dan ellerinde mal bulunan yarı toptancı ~ Ma:;: :1t-mıolar: 
murlar tarafından ciirmr1 meşhud halinde ve perakendr>Ci1Ptin bundan istifadeye 17 Mayıs IHO ~ Gala~ Taksim, Bey-

yakalamm~ır. 
1 
ka 'kıştı klan, bundan ba~ln p;yasada ağır oğ1'u,. nahiyeleri. 

Leman bu eroinlcrı Beyaz d1a Çadır- sığrr derisi darlığı oldu~undar, kö:~ele ve 20 MaylS 940 günü Şi.şli, Kasımpaşa, Has -
cılarda 43 sayılı dükkanda ko1 tukçuluk deri fiatlarının ytikseimekte olduğu gö- köy ve Kemerburgaz nahiyeleri. 

A ı..-edd ld - ·· ı · · C - 323 dolum ular: yapan ıı.u:m en a upnı soy e:nıı:;tir. rülmüştür. - - la T ıs· B """' 
Bu ·ı d - . Ah ..ı· d 'kk' F l k 1 l kl k ... 1 1.-ı...·ı 2ı Mayıs 940 gonu Ga ta, a rm, eyvı;. 

ı a e uzerırlf! me11m u anın- iat arınm o ayı a onı.ro u .a.ctvt ıu na.hi~m. 

da ve ikametgahında yapılan araşhrma- olmıvan ba2.1 ithalat emtıası satışlannna a4 Ma:rı.s 940 goünii şı;şn, Ka.!ımpaşa, Ke -
lar sonunda mühim miktarda eroin bu- da hafif bazı tereffüJer kaydedilmekte- merbUl'gaz. 
lunarak müsadere olunmuştur. dk. D - 324 ve 3Z& doğwulular~ 

Suçlu kadın ve koltukçu Ahmed dün Diğer taraftan a1tın fiatları gittikçe 77 Mayı.s 940 günü Gal.ata ve TaksJm na -

Asliye 5 nci ce7a müddehımumiliğine yükselmekte ve bir 'Iilrk altını WlO ku- ht~ı~;:JIS 940 günü Beyoğlu ~rkez ve Şişlı 
teslim edilmi~lerdh·. ruşa yükselmiş bulunmaktadır. nahiyeleı.ıi. 

Hol-ında ve Pelçikaya 
yap1lan ihracat 

durduruldu 

lsta-bul öğr~tmenleri 
yardım cemiyeti yıllık 

ko~51r~sini yaµ4ı 

31 Mayıs 540 günü Hukiiy, Xa.sımpaşa, 

şa, Kemerburgaz nabiyclerl 
E - 325 ve ~ doğumlufar: 
3 Haziran 94(1 günü Galata ye 'l'aksim na

hlye!erf. 
5 Haziran 94:0' günü Beyoğlu Meı-kez ve 

Finlandiya, İsveç, Norve~ ve Dani- İstanbul öğretrnenlPri yardım cemiyeti Şişli nahiye!eri. 
markadan başka Ht)landa ve BeJçjka ile yıllık kongresi dün öğleden sonra trni- 7 Haziran 940 günü Hasköy, K~ımpaşa, 
olan ticari muamelele.!' de durmuş ve bu versite konferans salonunda yapılmıştır. Kemerburgaz nahlyc!e~,_, 

h İ . F - 3%6 Te 3.'0 dn~ ....... ar: 
memleketlerle iş yapan tüccarlar taa - lk olarak kongre rıyaset dı'Vam !ntfha- 10 Haziran 940 günü Gala~a ve Taksim na-
hüdlerini iptal etmişleıcliı. hah yapılmış ve rıyasete Şişli Terakki fhiyelerL 

Yalnız Estonya, Letonya, Litvanya ve Jisesi rnuamm1 erind~n Ahmc-d HaJid se- t2 Ha'l.lran 940 günü Beyotln Merkez ve 
Fin1andiyaya kara yolile tütiln jhracatı çilmiştir. Müteakıben idare heyeti ıapo- Şişli nahiyeleri. 
yapılınaktadır. ru okunmuştur. f 14 Haziran 940 günü B~llöy, Ka.slmp~a. 

+._ .n H ı d B ı 'k . - 'Ye Kemerb\lrgaz nahive:leri. :ınracatçııar o an a ve e çı :ıya 1 İdare hevetı raporwla gol'e. l::arşıh'rl-h 
G - 327 ve 331 doğumJul:ı;r. 

sevkedip henüz bu memleketler·:! varro.l- vardım e."8sına drıvanan cem•yd. dfüt 17 _ Haman Q4-0 gün~ Gaı:ata ve Takslm 
dığmı tahmin ~ttiklP.ri emtianın Fran~ız )rı11ık çalışma dc1ı:r~sind.:o gayes.ine uygıın r.abıyelerı. 
ve İngiliz limanlarına aktarma edilmesJ olarak mesaisine dP.vam etır.iş ve ~imdi- 19 Haziran 940 günü ~yoil\t Merkez n 

için acentalara müracaat etmışlerdrr. · I ye kadar 1939 :rıh içinde Vi!fat eacn 21 Şi5ll nahiyeleri. .. .. _ 
Klering bakiyelPJ'i hesabından Belçı- ~etmenle b~r ilde 5.'5 öğretmenin ke- ' 21 Haziran 940 e;ımu K_a.."'lmpa.şa, Hukoy 

3 O b . r k rl l A • 1 ve Keme burga:ı ıı.ahfyelen. 
ka 620, Holanda 7 ın ıra ~ ar a a- derli ailesini felaketlı zamanlarında te- 2 _ 316 : 320 (dalım doğumlulardan hcr-
caklı olduğundan bu memleketler~ vu- se'Ji et~ ralısrmş ve geçen b?r Y'.J ıcin- hangi bir sebeble yoklamalarını henüz ya];).. 
kubulan hadisattcm ihracatcılanmız mü· de yapılan 5254 liralık yardımla birlikte tırmam14 olanlar, yoklama günlerı saat 16 
teessir olmıyacaklar ve yalmz mallarının cemiyet tarafından kuruluşundan ~imdi- da ~ubeye mü~caat ~ebmrıer. 
mahallerine vardığ:n:ı. dair ve~ika getir- ye kadar 14.634 liralık nakdi yardım ya-ı 3 - Herkes yoklamasını bizzat gününde 
temiyen1 er paralarını almakta güçlük yaptıracaktır. 

pılmıştrı:. • 4i - Nüfwı, hüviyet c.üzdanı ile terhis vesi 
~~~~!?!!.~~~!~~·... ................................. Raporun okunmasını müteakıb Ebedı l:alarmı soför olanlar da ehliyetnamele:rn; 

Anıl yazısı Sef Atatfirltle gcc-cn yıl ökn 21 arkada- birer ikamet senedini beraber gctirecekicr-
Yeni hayatta teşekkür şın hatıralarına hı1rmeten bir dakika sü- dır. . 

-

Devi Denizyolları 

Müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

Umum 

·--------------------------------------------------------------~ İdaremi2 ihtiyacr için muhlelll cin.s «45• kalem malzeme pazarlıkla .satın alınacak. 
tır. 

isteklilerin bu malzemenın miktar ve cinslerini gösteren listeleri malzeme şubemiz • 
den aldırmaları ve ıne"'eud mallan ile fiatlarını gösteren tekliflerini en geç 15 5/940 
günü saat 14 de kadar ınnum müdürlük binasındaki komisyona vermeleri lazım:iu. 

c392b 

Ankar Polis Kolleji Müdürl:ğ!inden 

Po is Koleji, A van Proje 
, üsabakası neticesi 

Polis Koleji Avan projt: müsabakası neticelenmiş ve jürinin vermüı olduğu karara na .. 
saran Güven rumu:.:lu yilısek mimar Kemal Ahmed.in projesi birinci ve Ar rumuzlu 
ytitsek mim.ar Bchı;ct ·· . .salın projesi ikinci ve 222 rumuzlu yüksek mimar Adna.n KU• 
ruyazıcı ve Orhan Saf&.mn müşterek proiesl üçüncü olarak seç-l.lm1ştil'. (2206) {3882) 

lstanb 1 Mıntaka Liman Reisliğinden 
enizcilere ilan 

1 - Silivri n BCyükttkmeceden aeçen "11 dalJ:elerilt Büyük.çekmecenin Baba.burnun.. 
dan geçen arı dai"'e.si1":!. ... lri sahil kısmı; denizaltı gemilerimizin dalııç sahası olduğun ~ 

dan bu sahadan mecburiyet olmadıkça. küçük ve büyük gemilerin geçmemeleri ve &e
çeceklerin de azamı dikkat eylemeleri. 

2 - Biiyükçıelmıeeeaen geçen tul dairesi ile Ere~Iiden geçen tul dairesi arasında ta
lan Ye AnadolD sah!lwe- kadar giden deniz sahasında donanmamız ta.rafından 22İ6/!HO 
t.arlbl?M! kadar ıvp, atıı tP.llınleri yapılacağından bn sa.haıdan geçen gemllerln milteyak
m bulun.malan ilin. ol~nur. (3911) 

San'atkar Aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 

l!ba.ct de:m.lı'yoo! a~lnrle çalıltıınlmak üzere birinci sınıf tornacı, frezci ft döküm. 
ci;Jc ihtiya~ Ul"dır; bntihaın ve ma.tllib evsafta liyakati gö.rillenlere 77-100 11.ra. ara.tunda 
bir iıcıe~ 1erilebllecek.tir. im.tllıanlar İsmllde, ista.nbuld.a, ~hi.rde ve Slvast.e. yapıla
caJWr. 

Talip olanl&rın İzmir .,c Sirkedde ı.,ıet.me müdürlüklerine, E<;klşehlr ve Siva.ata. ateı.ye 
müdürlüklerbıe, Ankarada cer dair~ine müracaatları Um olunur. (2016) (3605) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
P'en J'abiltesi Umumi kimya. emtitWıünde yaptırılacak 4871,50 lira keşifli llboratuvar 

te.stsatı l 'J/V/lJMO Cuma. P!lü saat 15 te Rektörlükte açık eksiltmeye konulm1J1tur. 
isteklilerin 3000 liralık bu gibi l.Aboratuvar tefriş ettlklerine dair eksiltmeden 5 giln 

evvel üniversite mlmarlı~ından vesika. al'lnış olmaları ve 366 liralık muvak..kat temin&' 
makıbuzunu nca.ret oda.sı ltA.ğıdlarını gooteımeıi li.almdır. 

Liste ve şartname mimarlıkta hergiln görüliir. (3608) 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
2 bnyük ftlm birden Beyoğlunda ilk defa 

1- MAHKÜMLAR KANUNU 
Fran:;ız.ca sözlü mera lı ve heyecanlı Film 

2 - Umumi arzu nzerrne 

Ü Mİ D Ş A R KISI <~~d)i 
Itttş rollerde: 0 M M Ü G 0 L S t} M . 

tıa.veten : Ekler Jurnalde Narvik deniz muharebesi 
BugUn saat 11 de teozilAtlı m ;.ıtine 

Müpteliı. okluğum hasta.ıııtımm tedavisine kfıt edilmiş ve ölf'n öğretmenlerin isim- 5 - lstanbtı.l d~ında ikamet edenlenn bu. 
ihtimam ve fedaklılıkla şit.ab ederek tıb - leri okunmuo:tur. lundutları Jeılerdeb şubeıere müracaat et- ır.ıııııı•••~ 
bın bütün bnkfmlannı tatbik eyleyen ope - · • ····································- melerl ve-ya yoklama de.ft.er numanmızı yaz. 

Bugün BELEK Sinemasında 
2 Bligük ve giizel f:lm birden ratör Sadrettin Onarana dmayı.'iile Şişli Şi_ Galatasarayh lan n mak şartlle ~ubemize mektub göndermt"lcri 

fa yurdu uhlblerine ve baş he~iresi bayan Jlan olunur. 
Dürdaneyc ve ha.stabaltlCllarına, bay Vahid Pİ' B V 1 -------
Alevcana ve eşine ve çolt lt1yınet.U arkada. - Galata.ııaraylılar her sene olduğu gibi bu Haliç firketine 20 bin lira yard1m 
şım İhsan Akbaşa ve bizza• gerek telgxaf, yıı da mutad pUft'Y slyafeUerini önüınwde- edilecek 
telefon, mektubla şlfaJar d\1eyen akraba ve ki Haziranın ikinci günü Galatasaray Lise -
dostlarıma, kavuştuğum sevlııç ayn ayn te_ Binde verecelderdlr. Bu münasebetle icab e • 
şekküre mani olduğundan sayın gazeteni - den hazırlık mlizalte.releri için gelecek Cu -
zin bu hiss!yııtuna tercüm:rn olmasını rica ma günü Cemiyet Lokalinde bir toplantı ya
ederlm. l\Ia.nyas Do!ruluk bakkaliyesi sabjb pılacaktır. İsteyen Galatasaraylılar bu top_ 

İhsan Tunı;er lantıda bulunabilir. 

Haliç vapurlarını işleten Haliç şirketi 
Belediyeden yinni bın Iirahk nakdi yar
dım istemiştir. Belediye tahsi1at fazfas~n
dan elde edeceği pan He Haliç şirketinın 
isteğini yerine getirecektir. 

1- BOVÜK ATEŞ 
(REMBRANDT) baş rolde: CHARLES LAUCHTON 

2 - BRODVAV GÜLÜ 
TYRONE POWER - ALiCE FA YE 

Buglllı saat 11 de lenzil&tlı mntıne Suvnre 8 de 2 mm birden 
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Be çikada iki gün zarfında 
büyük muharebeler 

vuku bulması lazımdır! 
.... --·-· YAZAN ---- . . . 
1 Emekli geiıera.l B. Emir Erkilet j 
! "Son Posta,, nın askeri muharriri i 
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Sayfa 5 

( Hadiseler Karştn!lda 1 

iŞGAL MESELESİ 
- Almanya. Lüksemburgu işgal etmiş. Selam verip uzaklaşıyorum . 
... Nihayet 0 büyük bir şey değil, Belçika - - Tam adamını bulduk. Biraz siz de tef. 

yı, Holandayı da işgal etmek 1st1yormuş... rif edin. 
... Ne dersin, oralarda. büyük bir harb o • Kalabalık bir grup, kala.balık caddenin b.tı 

laeak de~ mi? kenarında durmuşlar içlerinden biri de be-
... senin duyduğun ne var? nl çağırıyor: 
Yolda tesadüf ettiğim, beni yolumdan a - _ Bana mı söylüyorsunuz? 

lık:oyan şöyle böyle tanı<iığımın birbiri ar - _ Tabii .size .. buyurun hele, şu me.sele 
dına sıraladı#ı suallere tek cümleyle muka- hakkında siz de fikrinizi söyleyin. 
bele ediyorum: _ Hangi mesele? 

- Ben de gazetelerde okuyorum. _ İşgal meselesi, kaç oldu? 
Şapkamı çıkarıp selAm veriyor, ve uzak - Hesablıyorum: 

laşıyorum. .. _ - Bu seferki dört. 
On adını yürüyorwn. Bir başka şoyle böy_ 

le tanıdıkla gözgöze geliyorum. Sel!mlayıp 

geçece~. fakat o bu kadarla iktifa etmi -
yor. Duruyor. Ben de durmaya mecbur ka -
hyorum. Elln1 uzatıyor. Birbirimizin elini sı-

- Dört mü, iyi hesabladımz mı? 
turya bir, Çekoslovakya iki ... 

- Onları mı söylüyordunuz? 
-'-- Ya ba§ka ne işgal edildi kl.. 

Avw 

klyoraz: - Başka ne Lşgal edilmedi kl.. Ben işg~ 
_ İşgal etti değil mi? edildim, benim gibi bir çokları daha ip 
_ Evet.. edildiler ... 
_ Artık 8.dd edlndl Ne demek istediğimi anlamıyorlar. 
_ Bu hususta bir fikrim yolt. - Evimden sokağa çıknlı d:ılıa on dakik& 
_ Nasıl olur? oldu olmadı. hk rastgeldiğ!.m şö~le böyle 
_ Basbayağı oluyor. bir tanıdık. cLüksemburg 1.şgal edildi flk • 
_ Kurtuluş çaresi ı riniz. diyerek beni işgal ettl. İkinci rastgel. 
Şapkamı çıkarıyorum. diğım şöyle böyle tanıdık: İşgal etti, diye • 
_ Müsaadenizle acele bir işim nr rek işgal etti. Halbuki o Alınanyadan bah .. 
Gene on adım kadar yfirüyorum: se<lermiş, bense, beni ondan c•..-vt'l. l.şgal e • Holandayı suya boğan bendleTclen birinin görünüşü B b denden bahsediyor sanmıştım. Bırnz sonra· 

10 Mayıs Avrucanın şimal batı küçuk, tutmuş olaydı~ar herhalde Norveç şimdi- çen Büy!lk Harbde tesadüfen bıtaraf ka- Aldn~ı :r~. Biri kolumdan yakalıyor: bir başkası daha işgal etti. _ve harekete geç. 
Ilı b' f d l l .. , . k . t' d dah 1 b't...,.; ... ı k - N :ada dalgırumız herhalde ahvali mek elzem olduğunu da :oyled ği .için der-.su pe:,ver .. ve . ıtara ev et en ıçin oır 1 • i vazıye ~n en . a fenasına düşmP.zdi. a L .... ~er en ~ımcliki !harbe bulaşmış- e r hal harekete geçtim. Musaadeulz.ıe deyip 

kara gundur. BJrçok asırları:ı servet, me- 1 Isveçe gelince, şımdı belki tuttuğu hod- lardır. Fakat ga!H avlenmak vz tf'ker te- Al~... _ . yanından ayrıldım. ve şimdi siz de burada. 
deniyet, irfan ve kültür yığdığı bu mem- gam yoldan memnundur· fakat onun da ker zapt ve istilA olunmak ictinabı !Azınl Yuzune bakıyorum, bu da şoyle böyle bır blrbirlnizl işgal etmi,sini~. Birb1 .ı 
leket"!.erin cennete benz;yen toprakların- k:.nı bilir başına nelf'r g~Jecektirt gelen acı ve fena hır şevdir. Nitekim Al- tanıdıHk: t ff d . . bl d 

1 
d rinizi işgal ettiğiniz kati değJlmiş 11 ~ 

· .. - a eve • a e ersınız raz a gın mı . . 
1 da ve güzel yollarında 10 May:st<mberi Elhasıl Fele!I1€nk ile Belçikanın ne ta- manya şimdi. Holandayı da Belçikayı da da .. göremedim. bl be~ .gibı gele? geçenı de işgal ed yorıı; 

yakıcı ve yıkıcı fi.r1ü silahlar, toplar, raftan olmaları il'ab ettiği bidayettenberi gafil avlam~ştır. B'mun dn sebebi onlaTm ı _ 81.z bu ~ııı.ı meselelerine ne dersiniz? sunuz. nıa.nah bu ~gallerden. " 
tanklar ile mücehhez. bir ordu ölüm ve a- o kadar aşikar i<lı ki b.izzat kendileri de şimdiye kadar bitaraf kalmak gibi ~ok - Hiç. Yanla:ından a~ıl?.1111. Fakat bUitun 

1
gay .. 

b .. .. .. .J t ' · Hl ı ıı lur birdenbire "ullanı retime ısgallerin onune geçmek ıo n a dı ı teş saçarak ilerlıyor. Hü-ı: VP. rahatça ya- zaten utün mu<ıa aa tedbır ve tertıble- ı yanlış bır yol tutmalarından ıleri gelir. - ç m • naa 0 • v - ~ ' .. -- ezlikten gelmek kaldırım de 
lmı I:r • • k k B' veriyor 6 un, gormem , ., §amaktan başka bir gayeleri o yan 1.0- rım şar a arşı almışlardı. Bununla be- ıiaraf veya harlı haricı vazi) etler an- · "yl tiştirmek yan sokağa sapma.k, act>Je ı,~ 

1 d B ı 'k h 1 b ' b b't fl kt h k b" "k ku l - Oraı;ı 0 e. • ıL.. an a, e çı ·a a lr.ınm aşına senıaaan ra er.' ı a.ra ı an, em de kılı kırk ya- ca uyu ve. vvet'i dev etler tardın- _ ~ bir kayda, şarta rlayet etmeden ... olduğunu bahane etmek gibi ıedb rlere ~a.-
bomba!ar ve paraşütçü1'2r yağmak~adır. ran 'bır b:taraflıktan, dem vurup durur-

1 
dan alınırsa bır mana ıfade ederler. Keza _ Orası da öyle. men aqama kadar gene bir çok defa. lşgal 

Onlar bu felaketlerı Avrupa harbinin ta lardı. Mütecavize en ufak bir bahane vH- eğer Balkan devlf!tleri birleşip !ttifak e- - Fakat harekete geçmek elzemdir. edildim. 
ibaşmdanberi hissediyor, fakat ciddi ted· memek, bitaraflık hnstahğının bı-ış.lıca debileydiler 70 ımlyon1uk mua7..zam bir - İYi hatırta.ttınız. Müsaadenizle acele rJ JJH.IJI .J.lui.A..1l ~ 
b~~ı~nYdc~mukadd~fcl~~i ara~d~ H~~~ rnils~vli h~abMdrr; kütlc~şkiledcrle~ikl.~bkd,r~~re b=~~i~~=m=v=a=r=d=a=··.·~=~=========~=--=~~-=~-~---
bitaraflıkla Ön}emeği dÜŞÜnÜycırlardı. harekete geC'eCeğ'İ saatin çaldığım UUyun- bitaraf kalabilirler Vf' hP.m bitarafJıkJa~ 

Bitaraflık Arnavudluğu, Baltık dev- ca onu artık hiçbır mülahaza alıkoyamaz; rına herkesi saydıra!Ji'irdiı yoksa Ro
letlerini, Finlandiya, Danimarka ve NoT- bahane ise çok kolay bulunur. Onun için manya, YugoslavyJ\ veya BıılMaristan•n 
veçi kurtaramadığı gibi şimdi de ne k;i- bahane vermemek korku ve telaşı bey- ayrı, ayn biz bitarafı7. demelerinden ht'm 
çüci.ik ve zararsız Lüksemburgu ve ne de hutledir. b'r mana çıkmaz ve hem de onların hiç 
memleketleri şu and~ harb<:: sah!'le olan Şu anda düsünüyorum, Fin _ Rus lı:ır- biri kendi başlarına ba:uaflıklarmı koru
şimal batı Avrupa küçük devletlerini t3- binde Fin1~ndivanın kuvvetine Nor.ıec yamazlar. 

1 Sen Posta j 
IMiM 

SPO 
sallut ve tecavüzd~n kurtara:rr:ıdı. Bü· ·1° hvecinkileri ve üstelik m-;.Jtief kleri~ Avrupanm şimal. batısındaki muharebe 
yi.ik muharib devlPt!e.r arasında kal::ın 20 kadar fırkası ilAve olunabilse idi. t~- vaziyetine gelince g<'rülüvor ki Holan- . . 

• • • • 1 • • A • ' Dört klübün terU'b etti~! hususı ma~lara ken hakem vakıt kalma.dl!?ıııı llerı sfirerel, küçük devletleri bitaraflık istı1ft 0lun- hınr!ıııavvafla vazıyet ne olurdu?. EPlkı davı A :man 1stılasmda:-ı kurtarmak pek dün Taksim stadında baş.landı . .bk maçı Fe- oyunu uzat.madL Bunun tizer no Qala.tasa .,ı 

Düı lstanbul ve izmirde yapılan m çlar 
maktan kurtaramaz. Onun için bijyüR de müttefikler icin umulmadık -Fav,fa.h 1 güç olacaktır. Alnıaıılar bu mcml~ete nerbahçe ile Vefa yaptılar. Feııerbahçe ek _ rayla, Beşıktaş kur'a çektıle.r. Kur'a.da BeoıJr..] 
askeri harekat yollar? üzerinde ·bulun:m bir şekil !hasıl olurdtı. Fakat herha ne ı yalnız şimal doğudan doğu ve cenub do- .slk ta.raflarını ıenç oyuneularla doldurmuş- t~ kazandığından yann Fenıule !mal ma -! 
bu gibi küçük devletlerin evvelden dü- Norveç sa:hiPeri şimdiki gibi 1ng'ltere ğu isUkametıerdcn yürüyerek istilAva tu. Buna rağmen Fenerbahçenin hakimiyeti çını oynıyacaktır. Galata.sanı., ~. Vefa il• 
f{inüp taşınarak hayati menfaatleri han- için birer tehdid yuvası olmazdı. 1 savaşmıyorlar, avni zamands h<lva kuv- altında oynanan oyunun birinci devresi karşılaşacaktır. 
gi tarafta ise o taraf~an olma'ar1 v~ mu- Gene düsünüY'0rum, 9 milyon nüfuslu 1 vctlerile ve parasfJtçü1eril~ de gerilerde- sağ ve sol açıltliklnann yaptığıed govllerrledFhaener 2

1
-0
1 

lzmirda yapılan fflİtlİ k0m8 
.. b' k dil · . · - . • . gallb bltirdi. ci devr e e a a Y kadderatlarını OD<\ gore ızzat en rrı H"l~nda. ff'rah ferah seferbı>r edebil<>rı>- kı uçak rneydanlannı, muhım dem1ryol-

0 
na.mışsa da Fenerbahçe Enis :asıtasile bir maçları 

idare etmeleri usulü tercih olunmak ık- ği 10:12 fırkası (takriben 200.000 k ıc.n:t.; 1arını ve istasvonlannı da tahrih veya ,!ı daha yapl:Jllf ve 3.0 galib gcl.miştll'. 
tiza eder. seyyar ordusu) v~ su ta-;ırma tert:b-.t'le, zaptedivorlar. Almanlar bu suretle Ho- G S 

4 
Lo "kt~ ~ İzmir (Hususi) - Milli kiline maçiarı ıoın 

. aray - ueşı f • · 1 ·· illi. Siyasi ve askeri tarihin birçok acı mi- keza o kadar nütuslıı Bclcika dal;i l!' fır- landanın her tarafına hem dehsct sal- • Izmire gelen Ankara -takını arı bl.l4un . 
sallerden çıkard.ığ1 bu külli kaideyi eğer kasile ve o güzel ve kın~·etli tııl-ık;JT.at ma:!<ta ve hem de onun muk:wcm"'t kuv- Taksim stadında son maçı Galatasarllyla maçlarını Alsancak sta-dında y;a.ptılar. Illlı 

, • • v < • 1 ın~ikta.4 yapml§}ard.ır. Hakem Tankın lda - maç Altayla Muhafızgücn arasında oynan • Prusya 1805 de ihmal etmiyerek mütte- sistemile nıüttefflc1P.re vaktnP i)til-ı::ılc e- ''f't <'rmı rlaıt••arak tahrıbP. Royulmakta- resinde oynanan maçın birincı devreslnde dı. Büyük bir sertlik içinde cereyan eden mfl 
fikler1e bir olaydı belki Napolyon OsteT- ılevdi1~r ve bu sayedE' ikinc! bir 1\Sajino dırlar .. Almanl.ann _Holandadaki !ıareket IBeşıkte.ş iyi bl.r oyun göstererek Ha.!t:U va _ sabakada ilk golü Altay penaltıdan ya.pmış..1 
liç meydan muharebesini kazanamıyacak battı IJüksemburgun batı~mdan Belcika tarzlar11e Lehı~anaakı harekP.t usulleri ısıtasile ilk goltl yaptı. Be§ dakika sonra Sü. tır. Devre ı-o Altay_ lehine bittL İklnci de-r
ve tarihin gidişı bu dcvırde başka türlü ve Holanda dolhı hudnd!arı bovunca Si- mukave.c;e olunabilir. leyman güı.el bir vuruşla beraberliği temin rede iki takını da bırer gol yapını§ ve Alta.J 
olacaktı. Fa'kat bitaraflık Prusyaya yal- mal denizine uzansa\·ch cıimfli is ne kad3r BelçikaYa geline(', burada dahi Alman- etU. Bu gole ralmen cidden ıyl oynıya.n Be- 2.1 gallb gelınlştir. 
nız. bir sene sonr:l, Yenada feci bir as- dPP-ic:ft' ve Belcika - Holanda ccpheo::i c::u JaT avni se\ri :vnpmaga ve müttefik1erin lşiktaş Enverin ıerı pasını yakalıyan Haktı. İkinci maçı Altınordu lle Oe.nçlerbirltlt 
kerl mağlubiyete maloımakln kalmadı, anda nasıl bir ce1ik ceolıe olurd•ı. Cem'an varrhmı BPlcikada müessfr olm:ıdan mil- lnın şütile lkinct golü de ltazandL Oa.!atua. Y~~ılar. ~~~heyecanlı geçen ou maçın b1. 

"b !rayın duralamasından ısttlade <?den Beşik - rıncı devru.")Ujde Gençler blr gol yapmata ayni zamanda onu Napolyona ta ive esir 18 milvnn nüfusa malik ohıcak olan bu him noktaları elde etmeğe çalışıyorlar. . . . .. ~n Rifatln muvatrak oldular. İkinci devrede ba~ka saıl' 
d .. .. ·· .. r·kı B ı 'k b"' .. k k taş Ibraıhimin ~e.sı ve arkasın·.... • ı 'bir devlet menzilesine düşür u. · iki küciik devletin cıkarabilece~i ~.,k"Tİ r.unku mutte ı er e cı ava u\rü uv- ttığı ütle ün ii.ste ilrl gol da.ha yapılamamıt ve Oençlerbirll~ 1-0 g&llb ıeı..,1 

Eğer Bulgaristan yıllardanberi Bal- lrıı''"''"tler valnlz yuknrıa, savd;ğ1mız '""J~1 nrln cri,.,·l'kleri takd;rd~ hıtrada ikl ~::=~:a.: 
4

_
1 

:anb varlyete geldl Devrenin mlşttr. 
kanlarda tadilatçı ve orta bozan bir bita- '""-"7 fJrkadan ıbar~t k::ı 1maz. daha tı= ... gün zarfında büvı1k muharebeler;ıı vu- [sonıarmda. bir penaltı uzanan oa.ıa~asaray Güreşçiler Mısrrdan döndU 
raflık rolü oynama.c;a idi belki ne Arna- ..,..;.,1 ; bile artabilirdi. Fakat bitar~flık 

1 
kubulaca~ muhak\aktır. Hu muharebe- F.şfağm vuru.şile Wnci golü a.ttı ve devre 4.-2 . . 

vudluk böylece kolay yutulacak ve ne de hastalığı ve bahane vermt""mek korkusu lerin ilk yeTJl'r·ne gelme~ bura1:ırı <la ce- ~ikta§ lehine bitt.1. Kahire ve ~kenderıyede 2_ msç y:ıpan d,. 
Balkanlar <!İmdiki perişan hale düşecek- on lan hakild ~ol§md v0lıırıım hanı:dc:i nubi Belçika olma"k l:lnrn gelir. ikıncı devrede yorula~ •• ~şbık.taş 1§1 gev - reş takımı duntr ~~~bullllnadonı:ı!l§lz tübr. h 

Y A k b )ı b ı d h · d' -tmıa ve oalata.sa.raY haA..U.11 ır oyun oyna_ Takımın an enoru Pe en n c u u • t·ı. Uymaz ve uyu~.moz rolünde devam et- .... ı~1•"1ıınu .c:ermt>kf:P. sasırtmıc:tır. nca u mu are e E"f" ;ı a şım ı- ... ~ ~- cini ki ı k ....,,..., ..x..,;1 •·tir 
. mağa başlamı.Jtır. Kale n va ts z çı..t.ı • susta ısaca -.~ .... arı ~,em~ : tiği takdirde bizzat Bulgar:stanm başma On1a-r ve rlii!0 r blt?.r~flP.r bilrne1idir1"'r dorı, Avııına lıat"bının ~on ~afh;ı-,, nazari- dan i.!tlfade eden Eşfak Galata.sarayın ü- •- Takmı iki maA;ta da çok tyt güref}eJ 

neler geleceğini ise şimdilik yalnız Aıl~h 'iti ei'!f'r ba?:1 kürük bibır~f devletl~.-r c:u 10 bakmak doWtı olmaz. _Bununla bt>ra- :nr.ü, pek a:a aon.ra Süleyman ol ~ııcü golü yaptı. Bilhassa Küçük Hüseyın. . 
bilrr. Rus-Fin harbinde, eğer Norveç ve Is ""''':.ı lm h;ı~M" N)cıfl•n·ını lmrtar:ıhi1m;!!- b"r Belcikada vulmbu!:ırao{ rrıuharebe1e- yaptı. Bu arada hakem kendisıne itıraz eoen Yalnız ~ısır~a hakemle~en blru şıkliye' 
veç devletl~ri gadir ve zu]me uğrıyan 1.,r"",, 1'u. an<'~lt t<>"ıırHjf! 01,.,.,1,.,tnr. '-'"'~"- rin f'hemımiyeti in~~r edifom,.7.. F.şfağı oyundan çıkardı ve maç i-4 beraber- edeceğiz. Dk gureş de bu yuzden hayU aley. 
komşularının yanı hakkın nef'ine tsraf lA tc:k~nrHnav dPvletl"ri ile H'll:ı-rıda rre- H E Er1dl~t Jikle netkelendl. Maçın tem<lldı ıcab ecter - hlmizde olmuştur,>) 

•Son Postan nm edebi tefrikası: 9 1 ~uz prensiplere rağmen kendinize işken· . 
ce etmekten zevk a~yorsunuz. 

- Henüz bu saadete kendimi alıştı "' 
ramadım da ondan ... 

İkisi de kendilerini cihanın en zavallı 
'nsanı addettikleri için dünyadan geç .. 
YlİŞ bir halde bilAihtiyar birbirlerine 

Nakleden: !-4 uaz.ze.z T afı3i.n Bcrhand 
derd döküyorlardı. Bu son sözlerden son.. 
'"a aralarında uzun bir sükut oldu ve bu 

bir tavır takınmıştımz... Fakat siz de' bu kızın kendi hakkında ne düşüneceğine 
bir kadın olsaydınız bugünkü vaziyeti - bile ehemmiyet vermeden boğuk bfr ses
nizden dolayı gözlerinizin bütün yaşını \e: 
.:ıkıtırdınız. - Cehennem azab~ içindeyim. . . dedi. 

Zeyneb kendi acısını bir an için unut
muştu. Bir akşam bir !':uvaredı• rastgele. 
rek hakkında biraz maJümat edindiği bu 

adamla nasıl bu kadar şahst bJr mevzu 
üzerinde konuşabildiğine '3şıyor ve on

dan af dilemek istiyordu: fakat o. dün
yayı unutmuş gibi idı. Kendinden geç -

miş bir halde a.ğzınöan §U kelimeler dö.. 
küldü. 

Zeynebin bu sözleri genç adamı şaşırt
mıştı. ismini bilmediği ve ancak bir sa -
tonda beş, on dakika kadar gördüğü bir 
genç kızın böyle imalı cümleler sarfetme 
sine hayret ederek telaşla sorcıu: 

- Ne demek istlyorsunuz? 
-- Başkasına karşı azametH ve müs -

tE:hzi bir tavır takınıyorsunuz amma, siz 
kendiniz çok derin bir yeis ve ıztmıb 
içindesiniz. 

Bu sözler Haluku kızdırmadı. O kadar - Bu sabah cO• nun evlendiğini hn-
meyustu ki, tesadüfün sevkile konuştuğu ber aldım. Ankaradan bana yazdığı bir 

mektubda dün.. ötekile .. nikahlandığını 
'ikCıtu gene Hallık bozdu. 

- Herkes biliyor demek ... Herkes ba· 
bildiriyor. na acıyacak ... Buna tahammül edemem .• 

Zeyneb biIMhti5ar sordu· Ne iyi ettim de K ldri Sertelli ile muka-
- U2:1.1n boylu, şişman adamla mı? k 

<>leyi imza ettim! Bir i i gün sonra o • - Ya! Bundan·haberiniz var mıydı? 
rmn tayyaresile u~nn bir yolculuğa çıka

Genç kızın yanakl,1n kızardı. cağım ve gözden U?.aklaşacağım. Şimdi • 
- O gece Handan Hanımın o adamla den fırtınaları, tehlikeleri düşün"r~k 

çok dans ettiğim görmüştüm. memnun oluyorum. 
- Demek herkesin nazarı dikkatini 

Zeyneb ilikleriııe kadar titrediğini ve 
celbctmişler ... O halde onunla evlenme- soğuk bir rüzgarırı yüzüne çarpar gibi 
diğim için kendimi tebrik edeb:lirirn. olduğunu hissPderek: 

Sesinde çok acı bir ahenk gizli olduğu 
halde Zeyneb açık kalblilikle: - A. · · dedi. korkarak 

_ Tabii. .. dedi. Halbuki siz, bir:ız ev- - Kaçıyorum .. üzüntüd_::1 '? 

vcl bac:kalarına aid meseleler hnklnnda kaçıyorum. Ne alç~klık dE!gıl mı· 
yürütfüğünüz muhakemelere, koyduğu.1. f.c1rkası ·v.ır) 
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6 Sayfa 

Sivas spor bölgesinin gençliği yetiştirmek üzere attığı 
adımlar memlekette sevinç ve memnuniyetle karşılandı 

Sivas (Husu.si) - ,.. 
Siv:ı.s orta Anadolu • 
nuı. her bakımdan 

yıldarı yıla inkişaf ve 
çalışmalara kavuşan 

bir şehridir. Memle ~ 

kette cümhuriyet hü. 
kı1ınetinin yapıcı kud 
retı her sahada bü -
yük faaliyetler ya -
ratm.:ıktadır. Mem -
lekel~ geldiği gün • 
denheri her çalışma. 
ııın haşındl büyük 
bir yer alar. değerli 

valinıız Akif lyido -
ğan Sivas gençliği -
nin spor ve bedeni sa 
hada da 1leri bir 

c Gaziantepte 23 Nisan bayramı 

SON POSTA 

İzmit (Hususi) - Kandıranın Akçao -
va nahiyesinde Kasım isminde bir adam 
Şilenin Ağva nahiycsı deresinde ölü ola
rak :bulunmuştur. Bunun bir cinayete 
kurban gittiği sanılmaktadır. 

~kyazıda yıldırım bir 
köylUyU öldUrdU 

İımiıt (Hususi) - Akyaz:mın Kalabık 
köyünde Cafer ismindı.:ı birine yıldmm i
sabet etmiş, ölümüne sebeb olmuştur. 

Oçuncu umumi müfettiş 
vekili Ağrıda 

l\layıs 12 

• 
lngi terede yeni harb 
kabine i d .. n · uruldu 

Süvari binicilik mektebindeki müsabakalar 

Ağrı (Hususi) - Üçürıcü umumi mü -
fettiş vekili Erzurum valisi Bürhan Teke 
şehrimize gelmış başta valimiz, kuman
danımız, vilayet rüesası, bütün gençlik 
ve halk tarafından karşılanmıştır. Müsabakalara giren birııicilerimiz 

Evvelce vilayetınıiz; valiliğınde bulun- Dün 6Üvari binicilik me~~ebjnde mü-ı rettin Altayın .. da davetliler arasında hu-
duğu zaman kendi::ıini herkese sevdirmiş sabakalar yapılmıştır. Musabakalarda 1 tundukları musabakalardan sonra kaza.
olan Bürhan Teke halkın gösterdiğ~ sev- üstteğmen Kudret birinci, yüzbaşı Cevad nan süvarilerimizP mükAfatlar dağıtıl
gi ve saygı hislerinden mütehassis olmuş Gürkan ikinci, üs+teğnıen İnsal üçtincü ,mış. süvari binicili.k mektebi rnü-

Gazi.anıtepte 23 Nisan Çocuk ve Hakimiyeti Milliye bayramı çok coşkun lar ve burada'ki teftişlerini bitirerek av - gelmişlerdir. dürü tarafından da kısa bir nutuk sö~·-

fuair--=ş~====lda=' ==k=u=tl=u=l=anım.ş====t=ır=·~Y-=u~ka==rı~d=a=k=i =re-==sinı:::s::l=e=r=b=~~yr==aın==d=a=n=u=·ç~a~y=rı==in=t=ıb=a=d~ır=.===de=t~b~u;yurmu.ş~~a=rd=ı=r.===================V==ali=·=L==ut=f=i=K==ır=d=ar==i=le==o=r=ge=n=e=r=al==F=ah==-=)=en=mı==·şt==ir=. ======================= 

cSoa Posta• nm tarihi tefrikası: 52 vardı ki, Kemalefüıı ilk defa olarak bü -ı seni lüzumundan faz!a tanıyan bir doa - olmadığın gibi şimdi de Melik Nlsırın 
tün vücudünün ürperdiğini hissetti. Pek tum ve eğer karşımda perende atmıya hizmetinde sade vazife aş.kile çalışroıyor
nazlk zannettiği ihti;-ar uşak onu odada, kalkarsan... sun. Kim bilir gene hazırladığın kaç vur. 

Kemalettin sinirli sinirli meçhul ada. gun, çevirdiğin kaç dolab var? 

BAYBARS bırakıp çıkarken şöyl-" ağır bir ihtarda 
bulunmuştu. 

- Efendimiz uzun bir müddettcnberi 
hasta ve zayıftır. Kendisile görüşürken 
çok yum.uşak ve sulhperver olmanızı ri-

Yuzan: Hasan Adnan '-''' ca ederim. Şu gördüğünüz siyaht köle e-
Bu lüzumsuz iltifat Kcmalettinin büs - ı hemmiyeti yok> diyerek kölenjn ardın • fenclisine <> kadar sadık bir köpektir ki, 

bütün garibine gitmişti. Hiç ses çıkarma. dan içeri girdi. Bütün merak ve dikka • onu rahatsız etm.E>k gafletine düşenleri şi
dan eli hançerinde olarak köJeyi takib et- 1 tini gözlerinde toplıyarak bir an içinde fa bulmaz bir şekilde ısırır. 
ll. Yavaş. yavaş soğukkanlılığını kaybe- odayı gözden geçirdi. Sönük bir ışıkla Zenci tehdidkar bir şekilde gözlerini 
ttiyor, her an haz.ı.rlanmı~ bir hücuma uğ- aydınlatılım.ış kü~-ük bir yerdi burası. Kö- devirirken. yataktan hınltılı ve kısık bir 
rıyacalanış gibi etrafa ürkek nazarlar a- şede üzeri cibinlikle örtülü bir yatak du- ses geldi. 
tıyurdu. Yan karanlık bir taşlığı geçtik - ruyor, cibinliğin açık kalan kısmından - Safa geldlin ya Mansur. 
ten sonra dört beş basamaklık bir merdi. içinde yatan adamın yalnız dizleri görü. Böyle bir hitabı zaten bekliyordu. 
1-'en çıktılal'. Uşak kapılardan birinin per- nüyordu. Yataktaki adamı tetkike vakit - Safa bulduk -dedi. zannedersem ar-
~esini kaldırarak: kalmadan bakışları yatağın ucunda bir tık kiminle teşerrüf ettiğimi öğroomek 

- Affınızı dilerim sefir hazretleri .de- isfenks sükfuıetile dimdik duran mü - zamanı gelmiştir. 
Cli- efendim uııun müdde•tenberi ralıatsız heykel bir vücude ilişti. Ellerini göğsün- - Benim kim olduğunu öğrenmenden 
oiduğu için sizi yatağında kabul edecek· de çaprazlıyarak pazılarını şişirmJ§. bol. ne senin için bir fayda, ne benim için bir 
Ur. den yııkansı çıplak ve dev CÜ!Mleli bir zarar var. Sıra gelirse her halde onu da 

rlan Kemalettin .e- zenciydi bu. Ve öyl~ putlapnıı bir durupı öğren.irsin. Yalnız §imdiden şunu bil ki 

mm sözünü kesti. Bunları söylemekle seni kötülemek is-
- Tehc\idinizin manasını. anlıyorum. temiyorum. Maksadım sana ne kadar 

Bu mukaddemeyi bırakarak maksada ge- aşina olduğumu anh•tmak. Bu ahllkını 
lin. Benden ne istiyorsunuz? gözönünde tutaralt tamamile menfaati

- Zeki bir ad~msın. Tabii benim fena ne uygun bir iş buldum. Eğer bu ifl ka. 
bir maksad.un olmadığımı anlıyarak bu- bul edip b~abilirsen büyük bir Rr -

raya geldin. Eğer davetimde fena bir nE>.. vete nail olacak, daha parlak bir mev • 
ti<:e sezseydin ne pahasına olursa olsun kie yükseleceksin .. 
buraya gelmez ve derhal Kahircden sa- - Tıynet ve düşüncelerim hakkında 
vuşurdun. pek derin bir vukufunuz olduğu gibi e. 

- Maşallah! Hissiyatımı tamamile keş vel Allah her i;?in hakkından gelecek bfr 
fediyorsunuz. maharete sahib olduğumu pekAlA bilir -

- Evet! Müstakbel hislerinizi de in - ,siniz. Meseleyi aniatın düşünüp derhal 
şallıdı bu maharetl~ keşfederiz. Dediğim <:evab vereyim. 
gibi seninle uyuşmak ve senin anhyaca. - Fakat bu bir sırdır ve bu sırn sak
ğın büyücek bir iş çevırmek istiyorum. Iıyacağına dair SP.nden teminat almadan 
Hayatta kendi menfaatinden başka hiç hiç bir şey söyliyemem. Eğer bunu ifşa. 
b'ir şey düşünıniyen ve bu uğurda evlA- edersen 'büyük bir menfaati kaçırdığın 
dını bile satan dalavereci bir adamsın. l gibi hahyatmın da elden gideceğine e • 
Vaktile Turanşahın kara gözlerine Aıık min olmalısın. (Arkan tı.ıT) 
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r ramı 
PAZAR 12/ 5/ 19.tO ı ver Kakıcı (Violons~l.) 2215: Müzik: Melo • 

12.30: Pro~ram, ve Memleket saat ayan. diler (Pl) 22.30: Memleket saaıt ayarı, Ajans 
12.35: Ajans ve Meteoroloji habederl. 12.50: lhnberleri; Zlnuı.t, Esham - TabvlH'ı.t, Kam -
Müzik. Çala.nla.r: Fııhire Fcr~n. Refik Fer. ı blyo - Nukut Borsası CFiat.> 22.45: Ajans 
san, Fahri Kopuz, Basri uner. Okuyan: spor servisi. 23: Müzik: Caıband (Pl.) 
Necml Rıza Ahıskan. 1 - Şevki Bey - Uşşak 23.2S - 23.SO:: Yarınki proğram ve kapa.nıı. 
şarkı: <Gillznra nazar kıldın.) 2 - Rakım - * 
Uşşak şarkı : <Blr gün ne olur gel.> 3 - ··• - PAZARTESİ 1315/1940 
Uşşak Müstezat: (HnsreUe bu .. şe-~.) .. 4 - Şe~- 12.30: Proğram, ve Memleket saat ayarı, 
ki Bey _ Uşşak şarkı: (Esiri zulfunum ey go. 12.35: Ajans ve Meteoroloji haberleri, 12.50: ı 
zu mnhım.) 5 - M. Cclfilettin Pş. - Uşşak Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 13.30 • 14: 
şarkı : (Mecnun gibi ben bağlnrd_a gezer - Müzik: Kar~ık proğram (Pl.) ıs: Proğrwı 
ken.) -O - Saz semaisi. 13.20: Müzik: Halk ve memleket sa.at ayarı. 18.05: Müzik: Ope_ 
lfu'külerl. Aziz Şeı:>cs ve Sarı Receb. ret potpuri "e kupleleri CPl.) 18.30: Müzik: 
13.30 - 14: Muzlk: Kuçuk orkestra (Şef: Ne- Radyo caz orkestrası (Şef: İbrahim özgür.) 
cıb a,~ın.) l - Fried ~alter: Haya~. 2 - ı rn.lO: Müzik : saz eserleri ve türküler. Rad
Pucclnı: Tosea operası üzerine !antezı. 3 - yo saz heyeti ve bütün okuyucular. 19.45: 
Walter Borchert: Bir gecenin romn.ıı: 4 - Memleket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji 
Franz Leb:ır : EJva operetinin uvert uru. 5 - haberleri. 20: Müzik çalanlar: Kemal N. sey 
Hanns Löhr: Tempo tempo CGalop.) 6 - 1hun Reşad Erer Fnhri Kopuz İzzettin Ö!.t
Rnf!aele Vnlento: Uzak bir memlel:ctten se. te. i _ Okuyan:' Sadi Hoş.ses. ı' - Neva peş.. 
renad. 1.s: Proğram, ve memleket saat ay:ırı. ı revı. 2 _ Rauf Yekt.n _ Neva be.ste: lEy bül. 
18 5: Muzlk: Kar~ık proğram. (Pl.~ 18.50: bül.) 3 _ suphi Ziya _ uşşak ~arkı: (Dö -

~uzık : Radyo caz or.kestrn.sı tt <~er Ibrahlm killımiş zanbak gtbi.) 4 _ s. Kaynak _ Ta
Ozgür. Soprano Bedriye Tuzunun i~tlraklle. hlr türkü: (Çıkar yücelerden hab~r sorarım.) 
19.25: KonW}ma. 19.45: Memleket saat aya - 5 _ Türkü: (Yeşil de kurbağalıır) 2 - o . 
rı, Ajans ve Meteoroloji haberleri'. 20: Mü - kuyan: Nebile Raif. Artakt _ Eviç şarkı: (Aş 
2ik Çalanlar: Fahir~ Fersan. Refık Fersan, 1 kınla. harnb olduğwnu söyllye!:>llsem.) 2 _ 
Fahri ~opuz, Basri Üfler. 1 - Okuyan: Se- Art.aki • Fernhnli.k şarltı: (Ruhumda bahar 
mabat Özdenscs. l - Rabml Bey - Kürdili açtı.) 3 _ Nikogo.s _ FerabnA.k şarkı: <Bir 
H. şaNtı: <M~hrumu eş~kfO: ruhum pür a1'-ltıflı yosma eda.sın.) 20.SO: Konuşma (Umu. 
sen.> 2 - ıf bey • Kürdllı H. şarkı: (Ren. mi Terbiye ve Beden terbiyesi.) 20.45: Mü • 
gi ruhs:ı.nna benzer.) 3 - Udi 3ait - Kürdlll zik. Çala.ular: Fahire Fersan, Cevdet Ko • 
H. şarkı: (Aşkın deryasına.) 4 - Sehak -'za.n, Refik Feısan. l - Okuyan: Radife Er
KurdUi H. şarkı: (Çılgınca sevip titrediğim.) !ten. ı _ Medeni Az1z Ef. ~ Hlcazk~r şarkı: 
2 - Okuyan: Necmi Rıza. Ah~kıın. l - S:.ıp (Va~eçlp nazil edadan.) 2 - Osman Nihad_ 
hl Ziya - lilcaz şarkı: CDilerım buse olup Hicazknr şartı: (Ellere uzaktan bak.) 3 -
lmlmağı.) 2 - Bimen Şen _ Hic:ız ş:ırkı: <Yıl Tahir ağa. _ HicazkAr şarkı: (Oönlilmti bir 
lar ne çabuk ge~tJ.) 3 - Kanuni Rlza - HL tıflı dilbaz.) 4 - ZekAl Dede _ HlcazkAr yü
caz ~kı: (Pek cefncusun yoktur bedel.) 4 - rük semai: (Bülbill gibi pür oldu.) 2 - o . 
Dede - Hicaz şarkı: (Şu karşıki dağda bir kuyan: Mahmud Karındaş. ı - H\caz tUr
y~tl çadır) 3 - Okuyan: Melek Tokgöz. kü: (Yürü dilber yürü eaçın sürünsün.> 2 -
1 - Ahmed Raslın - Suzlnlik şarkı: <Gel lmcaz türkfi: (Bahann zamanı geldi.) 3 -
seninle yeni bir aşka.) 2 - Ali Rlfat - Su • Hieaz türkü: (Karanfil olacaksın.) 21.10: 
zlnfı.k ş~: <Kar etmedi zalim.) 3 - Refik Konuşma CFen ve 'l'a.blat bllgllerl.) 21.30: 
Fers:ın - Kürdlll H. şarkı: (Gözlerin mavi Müzlk: Koruer takdimi _ Halil Bedii Yö • 
mıne.> 4 - Dede - Karciğar şarkı: (Girdl gö..lnetken; ve Radyo orkestrası (Şef: Dr. E. 
nül aşk yolUDa) 20.45: Kon~a (Tarihten Prnetorıus.) 22.30: Memleket saat ayan, A
sahUeler > 21: Muzlk: Fasıl heyeti. 21.45: Mü Jaruı haberleri, Ziraat, Esham _ Tahvillıt • 
zlk: Oda_ muztğl. Bcetıhoven : Tth lOpus 1, Kambiyo - Nukut Borsası CF1at..} 22.50: Mü
No. l, ~1 Bemol nı;ı.Jör. Çalnnla.r: Mıtat Fen lzik: Cazbend (Pl.) 23.25 _ 23.30: Yarınki 
man (Pıano) : Orhan Borar (Keman.) En .1 proğrnm, ve kapanış. 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktörlüğünden : 
l - 50000 met.re çnmn.şırlık bez. 

250 aded demir karyola satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 16/ 5/ 940 Perşembe günü saat 14 de Ye.şllkôy Havn. Aktarma An. 

barı s:ı.tınalma komisyonunda yapılacaktır. 
S -: ts~.eklllcrin şartnrım<ı ve nümuneyi gônnek üzere hergün, ıpaznrlıb gireceklerin 

meüur gunde temlııntJarile komisyona müracaa.tlan c3913ıı 

s 
Kuruluş tarihi: ısss 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ııjnns adedi: 265 

EJraf ve ticart her nevi bnnka muameleleri 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en aı 
50 lirası bulunanlaTa senede .f defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pll • 
na göre ikraınlye dağıtılacaktır. 

1 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 

40 
100 
120 
160 

" 
" 

" 

u 

500 ti 2,000 ,, 
250 ti 1,000 " 
100 " 4,000 ,, 

50 5,000 ,, 
40 il 4,800 " 
20 " 3,200 ,, 

DİKKAT: Hesnbbnndnki paralar bir sene içinde 60 liradan apğı 
düşıniyenlc.rc iknımıyc çıkt1ğl tnkdirde % 20 fawile verilecektir. 

Jtur'alar senede 4 defa, l EylılL 1 Birinci.kanun,, 1 Mart ve 1 Bul. 
raıı tarihlerinde çekilecektir. 

SON POSTA 

Buruşuklukları 
ve lekeleri 

NA&IL 
Temizlemeli? 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re-
çetesini 
Tecrübe· 
ediniz. 

Cild hücey
relerinden çı -
karılmış ve 
genç ve sağ -
lam bir cıldin 
unsurlarına mil 
şabih yeni ve 
kıymetlı cev -
her hülasası: 

cBİOCEL11 tabir edilen ve Vi-
yana üniversitesınin meşhur 

bir profesörü tarafından keşif 

ve genç hayvanlardan gayet 
itinalı bir tarzcıa istlhsa! edılen 
bu kıymetli cevher, cildin un • 
suru olan pembe renkteki To -
kalon kremi terkibine karıştı • 
nlmıştır. Bu kremi her akşam 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cildiniz bu kıymetli 
cehveri masseder. Her snbah u
yandığınızda cildinizin daha a
çık, daha taze ve daha genç ol
duğunu göreceksiniz. Günd~z -
leri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bu 
kolay tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 yaş <!aha genç gö
rünebilir ve genç kızların bile 
gıpta nazarile seyredeceği şa • 
yanı hayret bir cild ve bir tene 
malik olabilirsiniz. Tokalon 
kreminin müsmir netice1eri ga
rantidir. 

lstanbul Komutanlığı 
Sabnalma Komisyonu 

il anlan 

İstanbul Komutanlığı anbarı için on beş 
ton sa.bun 14/5/940 iUnü saat onda pa.zar • 
lıkla satın nlınaca.ktır. Muhammen bedeli 
dört bin sekiz yUs llra olup kat'i teminatı 
yedi yüz yirmi Jiradll'. İsteklilerin kat1 te • 
mına.Uarile birllkte şartnameyi görmek üze
re her gün ve pazarlığa işUrak için de belli 
günde ve saatte Fındıklıda Komutanlık sa. 
tınalma komisyonuna müracaatları. eS902ı> 

* 

lstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kltaatı ilanları 

2000 aded t.op cephane semeri pazarlıkla dllen on takım cerrah! Cı.let (beher tatu:ni 
&ı.tm nlınaenlttır. Paza.riıtı 23/ 5/940 Perşeın- iki sandık içinde) 16/5/940 Çnrşamb:ı güntl 
be günü saat Hl de Es~hir Kor satınalma saat ıı de Ankarada M. M. v. Satın alın' 
tami.syonunda yapılacaktır. Nümune ve şart komisyonunda pazarlıkla satın alıı:uıcnktu\ 
namesi. komi.!yonda görülür. Tah.mln bcdell Cerrlı1 CUeUer Mllanoda Olov Ma.relli S. Jı;. 
H,000 lım, ka.t1 temina.tı 9600 liradır. iste~ . 
lllerin t.ıcaret odası vesikaları ve teminat fabrikası mamulatı olacaktır. Işbu cerrahi 
ma.kbuz.larlle belli gün ve saatte komisyon. Alet takımlarını verebilecekler 3150 llralıl 
da bulunmaıa.n. (1651-3692) kat'! teminatları ile blrllkte pazarlık F;Ün ve * santınde Ankarada M. M. V. Satın alma ko-

Beher takımına 2100 Ura fiat tahmin e • misyonunda hazır bulunmnları. 0666-3787), 

Deniz Levazım Satın ima Komisyonu Hanları 
Miktarı Cinsi Tahmin İlk tt!ınlna tı Münakasa günü 

bedeli 

30.000 metre salaşpur 6180 463 50 23/ 5 940 Perşembe saat 14. de 

30.000 metre Amerikan bezi 6400 405.00 23/ 5, 940 Perşembe saat 15.30 da 

!l.000 kllo a.rnb sabunu 6300 472.50 23/ 5/ 940 Perşembe .;ant 16.30 da 

1 - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarlle eksiltme günleri yazılı üç kalem e~a -
nın hizalarında gö.sterllen aantlerde tapalı zarfla münaknsalnrı yapılacaktır. 

2 - Şartnamesini görmek ve almak Istlyenlerln hergtin komisyona müracaıı.tları ve 
istekli olacakların da belli gün ve snaUcrdcn !birer saat evveline kadar tanzim E'dcceklo. 
rl kapalı teklif mektublarını Knsımpaşada bulunan komisyon başkanlığına. makbuz 
muknbtllnde ıvennelerl. cSG8b 

Jf Jf 
l - Tahmin edilen bedell (13350) Ura o • ı l ·- Tahmin edilen bedeli 18526 Ura olan 

lan (10000) metre iburand!ı. bezinin 27/Ma • 15700 kilo parça ibezin 23/Mayıs/940 tarihi • 
yıs/940 tnrlhtne rastlıyan Pazartesi günü sa- ne rastlıyar Perşembe günü saa.t 11 de ka • 

'

at ıı de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacak - palı za~fla münaknsası ynpılacaktıt. 
tır_ 2 - Dk teminatı 1389 Ura 45 kuruş olup 
j 2 - İlk teminatı (1001) lira (25) kuruş o- şartnamesi hergün komisyondan paraSlz o-
lup .şartname.si hergün komisyondan alına - larak alınabilir. 
blllr. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı. fntı dahllinde tanzim edecekleri kapal. tcJr,. 
fa.tı dahilinde t.anzim edecekleri kapalı tek. Ut mektublarını en geQ belli ıün ve mıa.tt{!n 
lif mektublarını belli gün ve saatten bir sa. bir saat evveline kadar Kasımpaşdda bulu. 
at evveline kadar Ka.sımpaşada. bulunan ko-
misyon başkanlığına. makbuz mukabll1nde nan komisyona makbuz muknblllnde ver • 
vermeleri. c3865D melen. (3682) 

* * 1 - Tahmin edilen bedeli c1969011 lira olan ı - Talunin edilen bedeli .5840D llrn olo.n 
•2000D aded battaniyenin, 18/Mayıs/940 ta. clO.OOOıı metre yataklık dokuma bezln 18/ 
rlhine İ-a.stlıyan Cumartesi günü saat 11 de Mayıs/ 94.0 tarihine rasUıyan Cumart.~l gü,. 

k l fl 
'·~ntm 

1 
ıl kt nü saat 12 de kap:ılı zarfla eksiltmesi ya.pı. 

apa ı zar n. e,,,., es yap aca 1r. 1 kt aca ır. 

2 - İlk temınntı d476ıı lira c7511 kuruş 2 - İlk teminatı c438ı lira olup §al'tnamc-
olup ş:ı.rtnamesı her gün komisyondan para. sı her gün komisyondan parasız olarak alı. 
sız olarak alınabilir. nablllr. 

3 - ~teklilertn 2490 sayılı kanunun tarı. 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı • 
fatı dahıllnde tanzim edecekler! kapalı tek- fatı dahilinde tanzim edecekler! kapalı tek
lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten lif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasunpaşada bulu • bir saat evvelln~ kadar Knsnnpafada bulu
nan komisyona. makbuz mukabilinde verme. nan komisyon b~knnlığına makbuz mtıka. 
lerl. ıı3499ıı bilinde vermeleri. c3496ıı 

EREGLi HAVZASI ~~~ 
K ·· ürler· atış e : 

3780 nıuımarah kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 3 
sayılı kararına göre teşekkül eden 

.. EREGLI HAVZASI KO ••. ORLERI SATIŞ BIRLIGI,, 
Merkezi ZONGULDAKTADIR. 

Birlikten kömür almak istiycn müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihine ka
dar İstanbulda Tophaınede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 Mayıs 
940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta SATIŞ BİR. 
LİGi MERKEZll\TE müracaat eylemeleri l~dır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: 
1 - Kömfrr alıc.ıJ.anrun kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. 
2 - Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf adresi: ZONGULDAK· SATlKÔMÜR - Telefon: 145 ZONGULDAK 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 1980 lira olan bir aded ah§ab için elektrik motörlü kesme tezg!UU 
ne bir aded abşab için elektrik motörlli delme tezgrt.hı 23/5/940 Perşembe gUnU saat 
(10) on ııeşıe Ha.ydarpa.şada gar b1nnm dahUlndek1 komisyon tnrafındnn 'kapalı zarf 
u.sulile .satın alınacaktır 

Bu iŞe gimıek ısttyenlerfn 148 liro. 60 knrualuk muvakkat teminat, kanunun tnyin et. 
t.ı.gf vesikalarla. teltliflerlnl muhtev1 r::ı.rflannı ayni gün saat (14) on dörde kadar ko • 
mtsyon re1sllllne vermeleri lft.zundır. 

Bu işe aid şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. <3750) 

İstanbUl Komutanlı.il anban 1çln yirmi 
beş ton sn.de yağı l-t/'5/94-0 gilnü saa\ 11.SO 
da pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bede. 
il otuz bin lira olup tat1 teminatı dört bin 
beş yüz liradır. İstekliler şartnameyi gör • 
mek üzere hergtln ve pazarlığa iştirak için ~--••••••••••••••••••••••••••-~ 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 

de belli gün ve sa.aıtte kat'J teminat at9&erl 
ile lblrlikte Fındıklıda KomuLa.nlık satınaı _ 
mn komlsyonuna müracaatları. c390811 

Komutanlık blrllklert için 7/6/HO ıünü 
pazarlılı yapılan y1rm.l sekU ton baklaya 
verilen tiat konüayonca gaU görüldü.#tlnden 
mezkftr b&klanın pasarlık gQ.nft. 13/S/9'0 81l
nü saat on buçukta. yaıpılmak ilııere rorı bı
rak!l.ııınftır. istekl.Dertn belli ıtln ve saatte 
kat'i teminat nkçelerlle Fındıklıda Komu _ 
tanlık satınalııın komisyonuna gelmeleri. 

c394b 

Selimiye Askeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

Belim.iye birlikleri hayvanatına ahırlarda 
yodlr:llmek üzere (100.000) kilo y~il otun 
13/5/940 Pazartesi günü saat 11 de pazar • 
lıkla şerait ve evsa.fı dahllinde eksiltmesi 
yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte 
kat.'l teminat paraları ve kanuni ves.lkalarlle 
blıllkte Sellmtyedoki Tümen sa.tın alma ko. 
misyonuna gelmeleri. C3822) 

Ereğli KömOrleri İşletmesi Kömnr sabş şubesinin bilumum mevcudat, 
teahhOdst ve m8tltlbatı bUtUn hukuk ve vecniblyle 3780 numaralı kanuna 
mnsteniden 2112899 numaralı kararnamenin a sayılı kararı hnkmnne göre 

TeşklJ edJlen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERI SATIŞ BIRLIGl'ne 
devredilmiş olduğundan alakadarların her tnrın işleri için 15 Mayıs 1940 
tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKT A bulunacak olan Adı geçen 

Satış birliğine mUrac:ınt etmeleri. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden 

1 - Muhtellf kuturda cem·an 43700 m t e mücerrlt tel, kablo ve kardon telleri a -
çık eksiltme ne satın alıno.caktır. 

2 - Muvakkat teminat maktuan 400 ıırMdır. 
s _ Ekslltıne 17/ 6/940 Pa.ıartesi günü, saat 15 de Metro han b1nasınm beşinci t • 

tında toplanacak olan arttırma ve cla;lltme komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ Bu Işc ald şartnameler idarenin Lcvr r .m Müdürlüğünden parıısız tedarik edile • 

blllr. 
5 - isteklilerin kanuni vesikaları ve m akkat temınatla.rlle llAn edilen gilP 

atte tom!syonda ha.zır bulunmalan. (3655) 

• 



8 Sayfa 

~-19> Saf ve Normal gıda 

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kayna2Jdır. 

ÇAPAMARKA MO~TAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

in, Kast monn Ole i 
os al me · lüm 

lstanbulda Yeniposta:ne sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste
ciri ıncrhıun Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolunmuştur. içi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti

yaca cevnb verecek şekle konulmuş ve mohilyalan yenileştirilmiştir 

SON POSTA 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarınızı dökülmekten, kepek
lenmekten korumttk için muhak
kak Majik saç eksirini kullanınız. 
Derhal tesirini görQrsnnuz. Saçlım 
bUylltUr, köklere yeni mı, at vel'ir. 
Bir tecrnbeden sonra neticeye hay
ret edeceksiniz . 

..................... "" 
Pratiği kuvvbtii ve diplomalı hir 

ECZACI ARANIYOR 
Müracaat adresi : 

Ankara Merkez Eczanesi 

İstanbul Asliye 9 uncu Hukuk Hakimliğin- , 
den: 

1 
Yorı:;iya Sita!anl Gülüya vekili avukı:ıt Ek

rem Atakul ta.rafından Beyo~lunda Nane so. 
: kağında 9 No da muklzn Harri Turhalakl a-
1 ıeyhine açm~ olduğu boşanma dava.sının 

müddeaaleyhe gönderilen dava arzuhaline 
milddeaaleyhin 1kl sene evvel lkametgfı.hını 

terk lle ıblr semti meçhule gittiği tebllğ va _ 
rakasına verilen me§ruhattan anl:ı.şılmakla 

dava arzuhaline karşı yirmi gün zarfında 
cevab vermesi ve muhakeme lçln tayin olu. 
nan 3/ 6/940 günCi saat 9,30 da mahkemeye 
gelmeniz gelmediğiniz takdirde muhakeme
ye gıyc:..•..ıen icra edllecetı davetiye makamı
na ka1ın olmak üzere illndır. 40/423 

GÖZ DOKTORU 

Nuri Fehmi Ayberk 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

göz mütehassısı 
tstanbul Belediye karşısL Saat (3) ün 

scm.ra. Tel 232U 

.............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: SeLim Ragıp Emeç 

S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

May11 12 

Cazip ve sehhu kadın güzellik ve lctafetinin ideal muhafızıdır. 
INGİLlZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU, IST ANBUL 

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

1 - 19 Mayı• kt'lc•li.dc Piyangosu Yeııi Otomatik döneıı kürelerle yapılaa ilk ke,ıde olacalı:br. İtimat v.:re.ı, şanı getireıa bu 
kilreler elektriklo itl.ımektedir. 

2 - Ke,ide 19 M•yıı Gençlik Bayramını müteakip, An.karada 19 Mayıı Stadyomuada Oıı Binlerce hallen huxurund• y•pıl ..übr. 
8 - 19 Mayıt fn1'alide Piyu2'oıunda Onda bir bilet yoktur. T•m Bilet ve yarım Bilet vardır. Tam Bilet llı:raıniyenin tamamı 

olan ( 60.000) Lirayı, yarım Bılot ( 21S.OOO ) Lirayı tam olarak kaxaııabilecektlr. 
4 - Tam biletler 1 2 ) Liraya, yarım Biletler ( 1 ) Liraya ıatılııalcta'Jır. Ba Bıletlerl Satıt Gişelerde, Bayilerde, Ziraat Baalı:uı 

Şubelerile p.,.ı.ı Oitcleriııdo bulabilinlniı. 
6 - llu K°'idede " 200.000,. Bilet nrdır. Bu Biletlerin "42.228 ,, adedi mubaklcak ıuretto fkramiye kumnacalcbr. Yaal 

laabet alıbetl Yüzde yirmi birden faslıdır. 
6 - 19 Ma111 fnlı:allde Plyangoıu l9in Onar Biletlik Karneler ihdu edilmiıtlr. "2 ., Liralık Biletlerden mürelı:hp olu Kanıeler 

"20,, , " 1 ., Liralık Biletlerden mürekkep olu Karneler "10 ,, UraJ• ublınaktadır. 
'l - Karnılerdekl Numaraların ıon rakkamları "O ,, dan "9 ,, • kadar olu rakkamlarla nihayetleomiıtir. Bu ıuretle her Kar· 

noyo mutlaka iki ikramiye iubot edKelctlr. 
8 - W M•yu Geoflllc ve Spor Bayramını imitalz bir halde geçirmoyiniı. Bugilıı alacatsnıı " 2 ,, Lirmlık Tam Bir Biletle tamam 

" 60.000 ,. lira ka:ı:enabilirılaia , 

-PLAN-
Aorr LİRA 

1 İKRA11İYI 50.000 
1 • 10.000 
2 t-<5000) 10.000 
' t<2500> 10.000 

20 .cfOOO, 20.CXXl 
. 200fc100, 20.000 
2.000 • ( 10) 20,000 

20DOO. , 3 , 60.000 
20.000~ '2, l+0.000 
42.228 240.000 

. 


