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HALKIN a: Ho andada · terle Almanlar a 
HALKIN KULAG' 

HALKIN DİLi 

Sene ıo - No. 3516 -

Liyej kalesi ,iddelle 
m kavem 1 edi o 
Lüksemburg t9praklarında 

Fransızlarla Almanlar arasında 
şiddetli bir çarpışma oldu 
Fransız kıt'ala_rı ilerliyorlar 

Ecnebi diplomatlar ~,, ~" ~-~"~ ~~~~~~ 
Brükseli 

t r ediyorlar 

Milli üniformayı labis 
olmıyan Alman 
paraşütçüleri 

kurşuna d:zilecekler 

Dün Belçika iopraklcff ında 
700 tayyare düşürüfdü 

Londra 12 (Hususi) - Almanlann Del 
çika, Holanda ve Lüksemburga üç gun 
evvel taarruzlarile ıbaşlıyan ibilyük :mu _ 
harebc bilhassa Belçika topraklann:ia 
şimdiye kadar görülmemiş bir şiddetle 
devam etmektedir. En son sistem sılah • 
larla :mücehhez olan muhasım ordular hu 
vnda ve knrada fasılasız bir sur~tte ~ar .. 
pı maktadırlar. 

1 • 
Bilhassa Liyej müstahkem mevKı mm. 

takasında şiddetli muharebeler olmakta
dır. Gece yarısına kadar gelen haberler • 
de Belçikalıların faik kuvvetlerle yapı -
lan Alınan taarruzlanna muvaffakiyetlc 
:mukavemet ettikleri bildirilınoktedir. A') 
nı haberlerde Liyej kalelerinin bazı \arı• 
nm Alınan cesedlerile dolu olduğu VP. 

Fransız motörlü kıt'alarının Belçikalıla .. 
(Devamı 3 ıinciı sa 1ıfad.~! ....................... Belçika ve Hola.ndada harekat saha.1arını gösteren 1ı.arita ··················································· ·····················································-········································-.. ···········-· • 

tı n şebi • 
eni lngi ız 
Nazırları 

Lord Loyd yeni kabineye 

dahil oldu 

Londra 12 - B. B. C. Radyo ist:ısyo -
nu bugün saat 21 de Başvekaletce neşre -
dilen 7 yeni nazırın isimlerini nan et -

mektedir. 

Fia tı 5 K U!"U.1 

.Müstahkem Liyej şehrinin Möz sahilinden görünüşü 

elçi ahlar adım 
adım yeni mevzilerine 
· çekiliyorlar 

Belçika Başvekili dün radyoda harh 
vaziyetini açık bir surette anlattı 
"Kalelerden bazıları Alman cesedlerile dolu,, 

[ BELÇİKADA )1[ HOLANDADA) 
.Brüksel 12 - Belçika başvekili Pier - Amsterdam 12 - Bütün şehirlerde At-

lot, radyoda söylediği nutukta demiştir :rnan paraşütçillerinc ve beşinci kolona 
ki: mensub yerli unsurlara karşı açılan mü • 
Şu srrada uhdesine düşen rnüteaddid cadele son derece şiddetle dPvam ctme'k

vazifelerle bunalmış bulunan hükfunetln tc ve resmi maka.mat tarafından çok Cf'.Z· 

(Devamı 8 inci :ı.ş fııda.) (Devamı 2 nci sa.yfııdıı) 

[ J 
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YAZAN 

Emekli genera H. Emir Erkilet 
«Son Posta» nın askeri muharriri 

(Yazısı 6 inci sayfamızın ı, 2 ve 8 üncü sütunlarında) 

i a bu, ra ve 
İzmir e yapılan maçlar 

"".lnönil §ChtdUğinde 

Adliye lordu J ohn Simon, maliye na
zın Kingsley Vood, dahiliye nazın John 

Anderson, müsternlekAt nazın lord Loyd.. 
.<Devamı 2 net sayfa.da.) l 

. ~ 

Dankii. Fener - Be§'ikt<l§ maçı.ndan heyecanlı bir safha 
(Dünkü ma.çla.ra ald yazıları.mızı 6 ncı saylauuzda bulacaksınız) 



1 Sa:rfı 

•• ergu 

Yazı Çolc O/Juı için 
Bugün Kanamadı ,. 

··························-··-----··············· ..... 
Hava taarr z an 

esnasınd Frans d 
148 sivil öldo 

Fam 12 {A.A.) - Bir sabah ~zetesi. 
Alınan tayyarelerirun FTcmsada sfviller 
1arasmda 148 kişinin ölümüne ve 336 kişi
nin yaralarunasını. biyet verdiklerini 
yazmaktadır. 

Taarruzun ilk günü. Alınan ta ryare -
lerl. Fransanın askeri hedefler bulurum • 
yan noktalarını ... -e şehi:rlerinı bombala -
mışlardır. 

A.bbeville, beş tayyare tarafından bom 
halanmış ve bombalar binalara hasar va 
lmiştrr_. ________________ _ 

R zv iti Be çi a ~ 
Krahna c hı 

so~ POSTA 

esimli 

' 
Şor.r \ ve rnilvon kazammş blı' film yıldızı i1rın: 

- Sine!llöya ıntisab etmeden evv 1 14 meı.ıek değiştırdı, 
derler. Müşahede bu artistin aleyhinde değıl, lelı:ncte bir 
netıceyi ifade eder. 

:: iki türlü sebatkarlık vardır .. 

Bır işde, bir meslekde veya bir kanaatte se.bat etmek; iş. 
meslek veya kanaat gerçekten doğru olduğu takdırdc iyı
dir, aksi halde körlüğe delildir; bizi ayağımızdan • bağlıyan 
bir zıncirdir. 

13 

Dün İnönü şahidliğinde 
b yu merasim yapıldı 

Tukişdhir 1 2 (Hususi) - İnönü şe
hikiliğinde lbugün yapılan merasim bü
yük 'bir intizam içinde geçti. Şehidliğin 
içi ve dışı., civardan gelen binlerce yurd 
~la dolmu~tu. Merasimde kolordu. 
Ankc1ra. Bursa, Eskişe'hir, Kütahya. 
Bi'lecik viHiyetleri !heyetlerle temsil o
lunmuştu. Eskişehir ve Bursa mıntaka. 

1 ıan Parti müf ett~leri Adnan Mende -
1 res ve Zühtü ile Kütahya ve Bilec!'.t 
valileri merasime 1bizzat iştirak etmiş • 
!erdir. 

İstanbul Üniversitesi profesörü Fah· 
rettin Kerimin reisliğinde her fa!külte
den bir talebenin iştirak ettiği heyet 
tarafından temsil olunmuştu. 

Çelenkler 

~idliğe korunak üzere Millet Mec
lisi. Başvekalet. Parti Genel Sekreter
liği tarafından gijnderilen çelenklerle 
vilayet ve kazaların çelenkleri otuzu 
geçiyordu. 

Eski.şehirden gelen tayyare filoları 
tarafından şchidlik üstüne çiçek ve çe
lenk aWdıktan sonra 1 1 /40 da mera • 
sime lbaşlanıruştır. 

Nutuklar 

Bruksel ıı CA.A.) - D. N. B. ajansı blldl
rcyor: 

Kral Leopold Amerl~a. Cümhurrelsi Ruz -
velte gönderditl bir mesajda Belçlkaya bü -
t.iln nüfuzile yardım etmesi ricasında b un.
muştur. Ruzve!t bu m Ja. ve:rdft>i cenbda 
Alınan siya.setinin blr mağlftblyetıe netice -
menecetı ümldinl izhar etmişUr. 

~~;~ ~~ ~~;-]~~~~~~~~~] Çelenkler abideye konmuş, kolordu, 

~ ~~fE~[~~ff~ 
Jngllteredeki l t' .............................. :························" 1 Frans11da ca•uslardaıı binbaşı, tnönü harolcrinin muvaffak 

Taygare kazasının 1 Hergun hı fıkra ~-·= Sakınmak için tarihçesjni ve ta:hlilini yapın~. bu harb 

Holc:ndada 
A I ,.çl l lerin İstiklal Savaşın&rki manalı değe -

Mlllhfş manzarası lmparato~n cevabı ~ sı an a,, ş er rini anlatmıştır. 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
İngilterede Th • 

sex ciırannda Clac 
ri tedbirler tatbik olunmaktadır. Kontr<r tom'da bir Alman 

r lü kolayla~tırmak maksadil2 ellerinde tayyaresinin düş -
hüviy.et varakası bulummyan eşhasın kor tüğünü ve epeyce 
§'Una dizilebilecekleri kararlaştırılmış - zaran mucib. oldu
tır. La Hayede aha1.inin saat 20.30 dan ğunu biliyorsunuz. 
sonra sokağa çıkması yasnk edHm.iştir. Tayyare tamami • 

Büyük zaferler kcramdığı halde ge. 
ne zafer peşinde koşan. bir i~ııpara -
tor, bir balo vernı'şti. Baloda fc1•kalô.
de güzel bir kadı.n vardı. B"r ar.ılık 
kadın. · mpa.ratora: 

1 - Ha,.mıetmeab, dedi. deı:rin en 

1
• büyük zaferler kaza'1mı§ yegane! im'· 

paratorusu71'UZ. Hiç bir impcTator si-
Halk resmi makamatla sıkı bir P.lbmiği 
yapııy«. Askerin "-e halkın maneviyatı 

mfikemmeldir. (a.a..} l zin deTecenizde dctji1dir Böyle oldııle yere düşmeden 
~vnl, hlı.di"'"nin D'tı. halde nasıl oltt.JOT titı km•<urt et • 

~ 1 miryor, daha lıaşk.tı zaferler pe§inde 
HolandalıJaru1 mt.dan--eracti 

Parls 12 (A.A.) - AL-nan kıtaa!.ı, Hı:ı -
llindada Yssel battı ile Peels bat.akhlda-

vukua geldig~· .s?· 

l koşuyo-rsum:.::? knktaki bir E;vin bacasına çarıınııı. on - lmpaTatOT cevab verdi: 
dan sor.ra mü · bir gü:rültfr ve tarraka r - Siz d.e hu devrin en güzel kcdı -
ile soka~ mtasında gümlemiştir. Hu ! 

rından ileri gidememislerdir. Almanlar. J nısınız .. Hiç bir kadm sizin kadar oü-
infilak neticesinde civardakı evlerin cam zeZ olam.Gz. Böyle oldufjıı halele nanı : 

Mecdi Sadrettinin nutku 
Ankara namına söz alan Mecdi Sadrcttin, 

İnönü şehidlerlne' hltab ederek heyecı:ınlı 
bir nutuk trad etmiş, ezcümle dc.m1şt1r kl: 
«- Türk varlığını imhnya ka.sdedcn husu

metler buralarda lbozguna uğradı. SOn ne -
fesinde boğulmak istenen hasta adamın na
sıl 'bir hamlede ayn.klanabileceğlnl sen, dün
ya dillerine destan olan savletinle bu tepe
lerde meydana ıkoydun. Bir ıınne oynnruyor. 
du. Son perdeyı şu sırtlarda ındırmek ıste -
diler. Sizler çelik kollannızla bunu durdur • 
dunuz. Akdeniz oldu .seylrclsl bu son perde
nin. Kurtuluş davruınızın zafere ulaşması ı. 
çin döktüğünüz asD kanın vadilerde panldı
yan kızıl rengini görür: gibi oluyorum. Bu 
yeşil ova, bu tabiat parçası sizleri sinesin -
de barındırmakla bakınız nasıl vfı.d 1çinde.u 

Mecdi hit.a.besinin sonlıınnda: Arnhem'i ~al ettikten sonra garb is\i - lan t,.., ... ıw. ... bu ,,.."zden kendilerini ko - : • 
n.u. .~ ~·,.. t... d d h .. z ·· ·· k · · • c- Sizlere haber vereyim ki, kudretli Tür-kametfnde biraz ilerle.mi~lerst? de Halan- _,_~-- ...._l,_ __ ,_d .ı-..,... • omyor a a a gu:e goru1 me ıç r.. : 

ı. ruvaciU..üilı y=:w:: penı.-ı:.ı:= en ~~· - : .. - - t l t ? : klye, refahlı Türkiye, mes'ud Türkiye artık 
dalılann mukavemeti karşısında tevak • sını seyredennin suratlan kesilmi!::, bir : yu...."'lLnuze uva e yap~vo-su.nttz. : bir gaye değil, bir hnkiknt olmuştur. Bu ne-
kut etmek mecburiyetınde kalımşlardır. çocuk arabası, havaya fırlıyarnk bir a _ \. _ _! Son zatruılnıarda Fransada casusluk ticenin isUhsallnde. bu hamurda sizlerin 
Cephenin dl er_ noktala.nnda Almanlann ~cm dalma takılını~, ve bir kadın sH _ Ö bz'r A m•rı"kan ak'al ..n> .... A - mmaktadıır C miibarek kanınız vardır. Ruhunuz şad ol.sun. 

ıduk hab s.. -s len ~ v an 6 .......... en gune 8 · a Cümhuriyet ordusu sizleri tnrlhe perçinlemiş bazı yeı::h:!re nüfuz etmış 0 lan er veten· ı'le b.'r halı da aynı· cltibete uür.ı - susl b'u ... ___ ıı.. 1 -rd 'zinl" 1 ' 0 ••• b k ar ı=a cepııe~ en ı ı o a- nammızı ebede kadar götürmek için dikkat. 
verllınektodir. ~~ede lnitlc halinde bir mıştır. Resmimiz dala takılan halı ile sii- O sörünün · rak gelmekte olan rukerkre musallat ıı, duygulu, nzlmli olarak sınırlarda ve sllfth 
taarruzla kendilerıne ycıl açamı.}·an ~l • veteri gösteriyor. dikkate. deger hayalı olduklarından Fransa istihbarat neza- başında. de~. _Türk kablllyetinl meydana 
ananlar, mühi:rı'ı. miktarda paraşütçü inCir- ~ reti yukanda lbir suretini gördüğünüz çıkaran Atatürku minnetle anmış, milli ha-
anek sistemini tatbik etmekted::tler. Amerikanın en meşhur bokwrlerindcn f" 

1 
. dd kakıdrın du 

1 
ıyatın üslbnl~ğü 'için vatan emrine hayntı-

Amsterclamda sivil halktan öl r Amerikada şoförlere yeni Kid Mac Coy geçenlerde öl:nüştiir. a ış en ca eve 50 vara - nı vakfeden Inönü kahramanı Milll Şefe 
Amı9terdam 12 (,A.A.) - Emin bir b r ceza usu/Ü Bu adamın hayatı §ayanı dikkat hususi- rına yaıpış.tırtmaktadır. Bunlarda şu ya- ~ıhhat v: saadet dlleıntştir. 

membadan öğrenildiğine göre dün Atr& yetler taşımaktadır: zılar5ıbulun:rrur1 ~:1:::~ Ünüi~crsı1te namına söylenen nututmklnr 
terdamın bombardı.rnal'lı esı'WJ:ında hiç Amerikada şoförlerin dıkkatsizlikleri 25 k d 90 lib. k « usunuzı ....,.~•.ı.cu• sırlmnnı avla - nıvcrs te nnmma Fahrettin Ker ve 
-lma· .. .,. virmi kişı' :.:1-.::.ş. t..:rrn1" kic1,,·r ne.tice.sinde ölenlerin sayıs~ ayda iki üç Hyaşına. a "dardı ga ıye~ ~azanmboış- mak istivor.:. Tıb Fakültesinden Halıik canlı blrer nutuk 
" ....- J. =u w-~-.ti. '"!r'u:: • • ~ •• hr. ayatı ımti a nca 345 bı..yuk ks - söylemişler, çok allnşlannuşlardır. 
yaralanını§tır. Hasara.t büyüktür. bım: :Ou:.rl'U!ktadır. Kaza yapan şofor pek maçı yapmıştır. Zencilerin ianesi ı.ıerasimin sonunda bando matem havası 

Şehirler boşaltılmıyor şidd~tli olarak tecziye edılmektedir. A- B:rçok defa evlcnrrJş, birçok defa bo.. . . çalmUJ. bir manga havaya at~ etmlşt.lr. Bo-
La Haye 12 _ Halk §elıirleri terketmr· menkacfa her hüküınet ceza tarzını ma - şanmıştır. ZeYce'5-inin dördü çok zen _ Afrikada Bradza şehrmde vali zenci - züyük belediyesi tarafından Akpına.r köyün .. 

meğe ve saat 20 den sonra sokaklard. do.- ha~ ~un ve adetlere göre tesbit ey gindi. Büyük bir aşka tutulmuştur. Çok leri ~ehrin meydanın~ ~ophyarak sıkıntı de heyetlere öğle ziyafeti ver11.ın1ştir. 

laşmamağa davet edilmektedir. le.mıştır. zeng:in lb1r kadım sevmiş-. sonra onu Öl - ve bılhassa so_ğuk1ar ıçmde bulunan Po- y • • ·ı· N f 
Amsterdam sokaklarında Şüna~ ~kada Vıssousi~ . eyaleti dürmüştür. lonyalı ço_cu~ıara yar~ e~elerini rI - eni ıngl iZ azır arı 

1 polis muduru Moııgan adında sınırll bırl Btı ciılayeü dolayxsıle 24 sene hapse <:n eylemiştir. Zencı1enn yuzde doksan • . • 
çarpııma ar zat yepyeni 'bir usul bulmnştm. hkfun olmuş:t H ~st ktılct beşi tanelerin toplandığı sandığa hep ki- '1bstarafı 1 mcı sayfada) 

Amsterdam ıa <A.A.) - Holandada ylız- Ölümle neticelenen kazalara -sebeb o- ma - ur. ap •. en )l an nin atmışlardır. Sebebi sorulduğu zamaıı ticaret nazın Andrex Duncan, ham leva-
lerce ~11 ecnebt. zabıta. tarafından tcv - lanı aıfôrleri .ma.bkemP;·e 1evii eylemek- sonrak ırnı~ollerdAetar:tıstlli.k yadparakbahpa:lsu cevabı vennişlerdir· cMademki kU - zımatı nazırı Hcrbcrt Morrisc:ın, istihba. 
ıtır ~ır. '$.- ra azanm~.ır. yarış ann a sı o:ı: • Duft C-Oo ( ) 

Amsterdam'ln bir çok cnddclerlnde çar • te oTdUğundan onlara karşı iğohımnı bir müştereklere iştirak ve parasını kaybet- çille Polonyalılar üşüyorlar, demek ateş- rat nazın. per. • • a. a. 
pı.şmalar olmU111t.ur. Fakat askeri ma.kamat ıı türlü teskin edememektedir. Bundan do- miştir. En nihayet gece bekçiliği yapar- leri var. Mademki ateşleri var, en iyi ilaç Yenı NaZtrlar yemın ettiler 
Mayıs aıc.,amı v371yete ~ bulunuyorcfu. ıa~,, kinin• teskin eylemek üzere şu çıne- k:cll'ö1müştür. kininclir!..> Londra 12 (A.A.) - Kral, öğleden son-

Bır hadi.e yi bulmuştur: · ra bir hususi konsey toplantısına riyaset 
Amsterdam ıa (A.AJ - Holanda radyo. Polis mildüriyetinin büyük bir oda - 150 ya.şındoki bir fil için Yaman bir dansöz etm~tir. Bu toplantıda yeni nazırlar ye-

su, Holanda umumi k.axargfı.hının. tebliğinde .ıuna masalar, h'akkalar ve kalemler koy - Honoluluda cKanadalı bar. da çalış - min ederek mühürlerini almışlardır. 
La Ba)'e'de bir hAd.W cereyan ettiği b~ muştur. Belediye nizail!atma en k ;ük yapılan merasim makta olan Negrita adındaki İspanyol İşçi partisinin tasvibi 
dlğtm baher Temıekted:ır. Şehrm mertez::n- tt ~lık -..s n:..:: bu _..z.. P t d ki h t bah es"nde t d " ·· i gU d ·k· A ğ dekıı n eve gıztemn-q olan 'bU'. taJt:ım Atman_ rn e a.:.......... t:Uen şo ... ~.ı.:ı _ \A~ya eşe e .a~ana ç ı . am :ınsozu .. geçen .ay _ayn n c ı ı uşt ı~~ Londra 12 {A.A.) _ İşci partisi icra 
!ar, Balanda tebaamn<f:ın ibı."'.l?le ateş etmış.. kapama ve ~ayyen bir müddet ~: 150 ~n~ ~ır_fil b~ u~maktadır. Nısa - b~rden ?l<iürmU.ştür .. .Aş~kları.ndan bırı komitesi ve parlamento icra komitesi işci 
tır. Çok geçmeden mnta:ırrızbr te.slım ol. fında şoförlere a:d ceza kanununu 100 ua mn 25 mcı gunu 150 ıncı yaşına basan bu bır zencı delikanlısı, dığerı San:n.na adın- meb'usların kabineye iştiraKlerini tasvib 
m~. 250 defa kopj-a ettirm.ek:tedir. Sürntli git- fil ayni zamanda tarihi bir simadır. Na- da güçlü kuvvetli bir boksördür. Güzelli- eden bir beyanname neşretmişlerdir. 

Holanda Baş~umandanlığı n tilderuıden dolayı ceza g 'ren şofcrlere j polyona aid olduğu iddia edilen bu !Jlin ği ile meşhur olan Negrita, her iki aşığı- ....................................................... _ ... _ 
emri yevmiü l::illıassa s'..rratle kanunu yazdır:rc:ıktadır. boynuna :Macar ziraat nazırı bir madalya m kama ile öldürmüş ve sonra da tayya- T A K V 1 M 

Bu usul iyı" net'celer ver..,;stir. J takmıştır. re ile firar eylemiştir. 
La. Haye 12 CA.A.l - B kumruıd:ınlık. =;:=:=:==:=;;;;;;;;;;;;•:=~:=:;;=:=;==~=~======;;:;;:=;=:=============-~ ncşrett® b!r emri yevmide Ho.Ianday:ı. 13- ·~ 

pılan sevhiilceyşi t:ıamızun aklın kaldığını 
bDd!r.mektedlr. M telllTlZiar, Hola.nda kıtı. _ 
&tınm, muh:ıribllk evsafını t:ı.hm!nde al -
danmışlardır. 

Alman paraşü:tçiilen, HoJ:ındly.l y:ıp :ı.n 
Alınan taamızunun musammem old n 
~ deliller ta..c:mı:ı.ktadırlar. Zim bun_ 
larm. dndikleri mıntakalarda ellerinde ha _ 
1US1 ihüviyet varakalan bulunan_ husu.si vı. 
E1felerle muvazzaf sivil Almanlar ~ 
tür. 

Para~ütçitler papas kıyafetine 
hiirünüyorbr 

~ 12 <A.A.} - Alınan parn~üt
ffileri, pa.pas, köyü ve her sınıf Holanda a.s
•erl kıyafetine bilrünnıektedir~ 

1 STER 1 NAN, l s TER INANMAI 
Alman gazetelerınd!? çok okuduk: 
- Mı.ıharebeyı Ist.adığ":I!.~ dakika't!a 

0

yapacağ!t. ve yıldı -
.. til b··~....,....y.,-.,. nm sura ........... "15""·· 

D ~eyı itiynd ed"mn lerli. Hakikatte muharebeyi iste -
tiiltler' d:::ık kada yaptılar, yalnız öy e: görür.t.iyı1r k:. yıldırım 
süra'.i~e b tmneJI. :h~e lehlerinde olarıı bılirmek cllrrinden 
ge EJ:ci.1iı . 

Fransız razeteTcnnde ae çok gördük: 
- Düşmanı 'muhnsarn edeceğiz, C"7i abluka altına alınan 

muzir b :r şahıs ıg1bi fenalığı dokunmasına imk5n vermedrn 
tt:bcağız, 

Diyorlard . Bu d olmadı, he.sabları ve tahmmlFri tarna
ır.cıı boşa çıkarr.ıı bir hal"bin içinde bulunuyoruz, bir süı -
prizden otekinin içine düşüp duruyoruz. yarın ne olacak, 

bugiindrn talunm etmek kabil değildir. binaenaleyh bi7: en 

akıllıca ışin hiç. bir tahmine girişmeden vak'alann inkışafını 

beklemek olduğuna inanıyoruz, fakat ey okuyucu· sen: 
/ 
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' 

MAYIS 
Rumi 11ae 13 Arabi HDe 

1!156 ıss~ - -Nı.uıı Reımi to!U Hl%11 

80 1940 8 

PAZARTESİ 
uUNE.Ş Rebiülahar iMSAK ·· ı o. 

s. D. 

' 45 6 2 4.2 

9 29 .. 7 26 . -

otl• lkindı Aq..m Yabı 

~~ ı~~ 
s. o. s. o. s. D. 

V· 16 (6 19 16 21 CM' 
t:. ıs 61 8 49 12 - l 49 



13 Mayıs SON POSTA. 

Li e j kalesi şiddetle 
ukavemet ediyor 

Alman paraşutçuleri 
mankenlerle birlikte 

iniyorlarmış 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rın yanında ha.Vb ettikleri bıldirilmekte -
dir. 

Lüksemburg'da stl.ldlnet kaydedilmekte - Brüksel 12 - Belçikada dün 40 Alnıan 
dir. tayyare:sinin düşürüldüği.i h:ıber veril -

Moselle'in garbinde, bin Alman fırkasının mektedir. Dün gece Brüksel civarına i · 
hilcumu durdunılm114tur. 

Snyfa 1 

Son Daki a, 

Holandada müttefiklerle 
Almanlar arasında 

muharebeler başladı 
Lüksenıbuı-gda mukabil taarruza ge -

çen Fransız kuvvetleri Alman cesedlerl -
nin Üzerlerinden ilerlemektedirler. 

HAVA MUHAREBELERİ-

Lorraine cephesinde, bu sabah Forbach ile nen bir kaç yüz Alman paraşütçüsünün, 
Vosge~'ler arasında Alman topçu.~u harekete hemen hepsinin zarar veremiyecek hale Londra 13 (Hususi) - üs gündenberı J sında Fransız ve Alman kuwellel'f. tema. 
geçmiş ve bazı baskınlar yapılmıştır. Alman getirildiği söy1.eniyor. Bu paraşütçüler, garbde devam eden muharebenin bilAn •

1 

sa g~lerdir. Burada büyük b.ir mu • 
hareketi Sarre mmtaka.sında Forbach He bazen beraberlerinde bir manken getire- çosu ve son vaziyet şöyle hülAsa edile - harebe beklenmektedir. 
Snrregu~mine ve Bltche axa.sında vukua sel- rek t dl ı ı 1 k b'l" aras.su a meşgu o an an şaşırtma ı ır: HolAnda kuvvetleri, Yessel ve Mcuse 

Bc1çika ve Holandada hava muhareOO.- mektedir. i 
l Ü 

çin indikleri yere bırakmaktadırlar. Bun Belçikada, Massrihtte, Alman taamı- nnhı"rlerl üzerinde Alman,-rı durdurmucı-
er:i bugün de ayni ~iddetle devam etmi~ PARAŞÜTÇ LER " .-a ıı 

lar işçi ve köylü kıyafetine de girerek l!'JU durdurulmuştur. Arden mıntakasmda la d 
tit,.. Yalnız Belçika topraklan üzerinde H 1 d h d··" t hııli r ır \, . - Holanda, Belçika - o an a u uuuna. az_ a a arasına karışmakta vı:? halkın ma - ve Lüksemburg - Belçika hudud mınta - · 
!bugün 00 Alınan tayyaresi düşürülmüf'" yikte bulunan Alman kıt'a.lan, Y6e1Jetl.s nE'viyatını bozmağa çalışmaktadırlar. sında kanlı muharebe1er devam ediyor. Almanlar, dün Majino hahttını da şld-
tür. hattını geçememiş.lerdır. Arnhem'ın ı.,galın- D detlıi lbir topçu at~ile dövmüşlerdlr. Bu 
Holş.nda ve Fransada dU.,ürülen tayyare _ den sonra Alın nlar, garbde Holanda muka- iğer taraftan haber verildiğine göre. Albert kanalını iki noktadan geçen Al -

ler tunların harıclndedir. vemetıle durdufulmW?lardır. Yalnız bazı sı. Belçikanın şark kantonlarmdı:ıki Heimat man kuvvetleri püskürtülmüşlcrdir. topçu faaliyeti, hatta karşı bir taarruz 

hazırlığı şeklinde telakki edilmektedir. ı A<>keri mütehassıslar Holanda. ve Belçika.ya zuıtılar, olduğu bildırılmektedır. Treeu Front partisi liderlerinden Joseph Holfuıdada, ~kl Brabandt mınta}<a -
indirilen Alman para.,ütçülerln mühlm mev- Almanlar, paraşütçüler indirmek ıe..,ebblls Kerres, Eupen kıış1asına, elinde gamalı -------------------------
kiler elde edemedikleri kanaatini lshar et - lerinde bulunmuşlardır. Birtm::i teşebb& 8 - haçlı bir bayrakla gir.ip Almanların gel - ı• • ı t • t ı 

Bu ak.şanı alınan haberlerde Holandada teşebbtl3 de şiddetli çaıı±.şmalaroan sonra diğini haber verdiği sırada nöbetçi fara- . mekleclirler. kim kalını.,tır. La Haye mıntakasında iklnd ng 1 ere 1 a yayı 
vaziyetin düzeldiğini. indirilen par~ütçille- a.ka.mete uğ'ratılmıştır. fmdan rllvel~ kurşunile bldilrQlmllş -
rin esir veya imha edilmekte oldukları bil - Üçüneü teşebbtb, bu sa.bab şafakla bera. tür. (a.a.) t t tt • 
dlrilınektedir. Roterdamd.a Alman parQ.fÜt- ber yapılmı.ştır. Bu teşebbüs, şi.ddetJi çarpış. p ro es o e 1 
çillerile mtı.sademeler devam etmektedir. Bir malara sebebiyet vermiş ve bütün geoe me.s- Romanyanın 
~ım paraşütçülerin askert kışlayı i~al kftk: bulunan vazıyet, sabahleyın Holanda • 
etmekte oldukları, fakat bunların da ya.kın- lıların lehıne döımıtl.ftür. Baa.t 10 da tam mu b 
da imha edlleceklerı bıldınlmektedır. vaffa.ldyet elde edılınıştır. it ar af h g'"' 1 

FRANSIZ TEBLICI MUKAEIL TAARRUZ HABERi 
Paris 12 (A.A.) - 12 Maıyıs sabah tebllği: Havas ajansı, bu haberler1 verdikten scm-
Albert kanalı ve Meuze havali.sinde Alman ra fu kaydı u~ve eylemektecUr· Başvekil Tataresko 

harici siyaseti anlatıyor taarruzları son derece şiddetle devam etmek Bu haberler pek ta.bil olarak bu sabah mi1t 
tedir. Tayyarelerimiz, bu mıntakada, Belçika. teflklertn ~burg mıntatS:.Sında mnkabll 
kıtaatına. toplu ve mües.sir bir aurette yar - hücuma geç.ml.ş olduklarına dair ba.ş.ka mem Bük.reş l:Z - Başvekil T'ltaresko şu 
dım et.m~lerdlr. hadan gelen malQmatı ne teyid ne de tek.. 
Bombardıman tayyarelerimiz, ak.şam üstü zlb eder. ' ' beyanatta ooJıun.ınuştur 

düşman kafilelerine ve ıbirincl derecede e - Müttefiklerın mukabıl hücumu hakkında Siyasetimizin dainıt hedefleri, her tür-
:emmlyetll köprülere taaITUz etm.~er<lır. Brüksel'den verilen haber flldur: ' lü ahvalde en sıkı bir bitaraflık muhafa
cı~ ~=A.t _aına&ında 8 düşman tayyareaı Müttefik ve Belçika kuvvetlerinin bu .ia - zası, Balkan Antantı müttefiklerimiz -
~ 11.ştür. Gece müteaddid hava hare- ba.h vtboureaı.ue'de mukabil taarruza genHk 1 'b ı 

kAtı yapılın d t 1 1 h üz b nı Y"" e ra ıta anmızın takviyesi, komşuları -
~ a ne lce er en e !eri söylen.mektedtr Bir kaç :!aat içinde va 

cıe~ildir · - mızla olan münasebaturuzın derinleşti -
K · ziyet tamam.ne değlşmt.,tlr. 

arada, yaklaşma hareketlerimiz, tesbit Almanlar Lfmtıurg'da her tarafta geri rilınesi, bütün mHletlerle normal müna . 
edilen saatlere göre normal şekilde devam et çe.kllmektedir Bu harek!ta mühim İnglllı sebetlerin inkişafıdır ve böyle olmakta 
mektedlr · 

Alın · t 'fe Fratl.!lz hava kuvvetleri de iştirak etmek. berdevamdır. 
an opçusu, Sarre mıntakasmda Vos- tedlr. (a.&.) A _,_ • h lık · 1 k 

ges.ıertn garbinde den.mlı ve şiddetli atı, 1 l 1 1 nbl!.erı azır mesa.isıne, mem e e -
lar yapmı.ştır. Babaha karşı bu mıntake.lard~ NG LİZ TAYYARELER N N timizn, kendine aid olınıyan her hcıngi 
muhtelif noktalarda muharebeler baş.lam* TAARRUZLARI bir menfaat peşinde sürilkle'1mesine mey 

tır. Londra. 12 (A.A.) _ Hava nezareti, Rhin'. dan vermeden işlerin idaresini .serbest -
AKŞAM TEBLICI den Mo.selleye doğru llerliyen Alman maki- çe temin edebilmesi için hududlarda tc-

Parls 12 - Akşam t&bll~i: nelJ lnt'alarının dünkü OUmartesi günü öğ- yaklruz faaliyetine devam eıie<:eğiz. Hü-
Holandadn vaziyet bugün düzelmiştir. İn- leden sonra., İngiliz hava ordusu tayyareleri kumetin, bu nizam ve eınuivet siyas<'tin.l 

gUtz tayyareleri Holanda. müdafaasına kuv- tam.tından arka arkaya yapılan ta.rruzlarla devam edebilmek üzere bıl~tiin Ru.m<>n _ 
Vetıe yardım ediyorlar. hırpalandıklarını bildirmektedir. .. ' . 

Belçlkada düşman tazyiki Maastrlcht'in Moe.,trlht'den eelen ö'al.laz bQmbal'(lıman lerfn mu:ah~retine nail olaca~na eml -
Ka.rbinde ve Tongres mıntaka.sında devam et edilmiştir. Bir kaQ kilometre ötede, 40hrin nim. Yenı hükümet ve yem sıyaset bu -
tnekted1r. Müttefiklerin Maast.richt mınta _ cenubu gaı'b1sinde Tonga'!e giden yol üı:erln. dur. 
k.a.<ıı köprüleri üzerinde yaptıkları harekA\ de, küçük tanklardan, zırhlı oromoblllerden DahiU sahada sükfinet ve gulhü ternln 
d~an tazyikine kuvvetle mani olmaktadır. ve nakliye nrabalarından müteşekkil blr 
Alınanlar ağır zayiat vermişlerdi.:. kafileye taarruz edılmı..ştır. Müteaddid tam 
Kıtaatınuz Belçlkıı.nın mer>kezı kısmında isabetler olrn114tur. 

Yürüyüşüne nonnaı surette devam ediyor. ALMAN TEBLİCi 
l:>~ıı.n Belçika Ardenlerlnde mühim bir 
hamıe ynpmıştır. Ve bunun neticesinde şld- Berlin 12 (A.A.) - D. N. B. ajansı Alman 
deUı mtisademeler olmrn•tur. Lfıksemburg hu orduları başkumanda,nlığuun şu tebllğin1 
.. ......, neşrediyor: 
~udunda muharebeler tekrar başlamutır. I>ü .., Ordu ile hava kuvvetleri arasındaki çok sı. 

Şinan Varndt ormanlle Sarre arasındaki kı irtll>at sayesinde, Alman to.arruzl hareke-
flerı mevzilerimize de taarruz etmiştir. tı, bütün garb cephesinde süratıe UerlemeJr
nı~arre ile İsviçre hu~udu arasındaki cephe- tedir. Şimal! Holandada Alınan kıt'aları, Oro 
tıır ~~~~ck~ı~~~:ra de{ter ehemmiyetli nınge eyaletlnl ışgaı etmışler ve Kartııgne·e 

Y ml.şttr. ve Urıderze'ın şıal'lkı sahıhne varmışlardır 
Alınan hava kuvvetleri ezcümle Fransa - AJm k vvetlerl u ı vzil · 

nın şimali blsi d bü .. an u ı.sse m& erini zor -
teınıışl dl ga~ 11 ~ ti ~k bir faaliyet gös.- lad.ıktan sonra, ia.rbe do~ yürüyU,,ler1nde 

siyasetine devam ederek bütün Rumen'cr 
arasındn ittihadı ve tesanünü kuvvetlt>n
direceğiz. 

Har:ci sahada. müteaddid defalar izah 
ettiğimiz sulh ve müdafaa l'iyasetfne de
vam edec<'ğiz. Bütün vaz.ivPtı hüküm<la
rın tetkik nazarına arzetmek mecburiye
tini blze harict hadiselerin ı!lkişafı tah -
mil etmistir. (a.a.) 

İzmir fuarında fran 
daimi pavyonu 

:flk ta er ~· ri ~va f :ıı ti pçu.su ve mütte - Amensdoe.rf'dan Rhenen i<rtikametinde uzı~ 
lıUtUn YY~e e ·f~ a

50 
~~- durdunnuşlar ve yan orebbe hattını yarmışlaıxıır. İzmir 12 (A.A.) - İran hükfun<>ti hu 

şn-...ti gl nd1znı10 a 
11 

Mu.şman Utayyareai dü Azçok cenuba doğru, Alınanlar Peel mcv- sene fuarda daimi bir pavyon inşa ettıre-
••u şer r. ve ayıs g ıııerı tahrib ı 

edilen düşman tayyn.relerlnden 30 kadarı _ zilerint de keza oor amı.şlar, Ha&elt ııe Ma- ceğini bura general konsolosu rnarifotiıe 
nın ha d tı to uz taraf d astrtoot arasında Albert kanalından blr ge- bildirmi~tir va a pçum m an d!lşür111. çid açmışlardır ~ · 
dfi#U llı:aıyde değer bir keytıyettır. I · Ö Ü ı::::m====:=::z========= 

BÜYÜK MUHAREBE L YEJ N NC E mlş kıt'alar, takviye kolları, demir yolları, 
p Hususi bir haberle blldırtlen hAd.lseler ia- yürüyüş halinde askerl kollar ve kamyon 

9 
d:rıs 12 - Havas aJan.sı, bu sabah saat ne.sile mallllndur lti, Maastrtcht'in cenubu ka.flleleri, Alman .kuvvetleri tarafından mu-

k , kont.rol edilen mah)mata istinaden as- garblslnde bulunup Llege ~UhkAml va.ffakiyetle bombalanmıştır. 
erı vaziyet hakkında a.şağ)daki maltlmatı sağlamı olan Ebenemael kalesı Almaarınıln en DENİZLERDE 

\'eıınektedir. n arın 
Dün başlı~an büyük~ muharebe, gittikçe :~~~~ geçmü14 ktıkulebunu1 yor.kumaBu kdalen1n 1000 Belçika - Hôlanda sahllinde, deniz kuv -

Kenlşlemektedfr "'l en rn re 0 an n anı ve efra. vetıert nakliye gemıleri ve ihraç tertıbatı da 
"' . dı te.illm olmuşlardır. ~ t v11--t 'd 3 kli ~orbach Ue Vosges'ler arasında çarpı.şuıa- L , taarruza u6ranuş ır. ,,..,..,. ngue e na ye 

tar olm ktad !ege önünde, Alman kıtruarı lstihtA.ın - gemi.sile bir sarnıçlı gemlye isabet v~ki ol-
a ır. tarın ilen hatlarına kısmen derin bir tt Belçika cepnesinde ı.ıcı hücum vukua ııeL gt • sure e muştur. Şimal denizi ortasında bir düşman 

blektedir ' ~~lerdfr. muhribi, bır bomba isabetUe hasara uğra • 
lrücwnİardan biri.si, Holanda Limburg yo_ ma: ~:anın cenub mmında. ilerliyen Al - mıştır. 

lUe Lieges'in şlınalindedlr Almanlar burada rağm v.v~tıeri de dü.şmanın mukavemetine Bir takım münferid tayyar0 ler, 11-12 Ma
Maastrtcht'l tnal etm1şler. ve Albert kanalını olm~~~r ratle arazı kazanmab muvaffak yı.s gecesi, AJın11.nya garbin nüfuz ederek, 
Zorlamı.,lardır. · ga.yria.skeri bazı hedeflere taarruz etmışler 
Rücumıann 1kfnetsl Ardennes'lerdedir. HAVA MUHAREBELERi ı..se de mühim bir muvaffakıyet kazanamamış 

Lüksemburg'dan gelen 'bu hücum inkL,a! ot- Lüks&mburg tamamen Alman kıta.atının e- lardır. 
fnektedir. Neuf Ohateau'da muharebeler ve- llndedir. Alman hava. kuvvetlerinin zayiatı, elde 
ten Belçika kıt'aları gerilemektedir. Mayısın ıı inct günü Alman tayyareleri 1 edılen ııetıceye nfsbetle. gene ehem.miyetsız. 

36 SAAT İÇİNDE gün evvel Fraruada, Belçikada ve Holandaöa dir. 35 tayyare 1:yt edilm~tır. 
Fr . düşman hava kuvvetlerine karşı ba.şlıyan MİLLi ÜNıfORMA YI LABİS 

1 ansız - Ingll1z kıt'aları, Holanda _ Bel_ bi.l,yük hava hücumlarına devam etmiş! a· Ü Ü 
Oka llert kollarının yardımına koşmaktadır. Birçok tayyare meydanla 

1 
er ır. OLMıY AN PARAŞ TÇ LER 

~ikerl mahteller, bu hll3usta mutad ketu - ruz yapılmıştır. Ha:ngarJ~ıns.YJc:n~:nı t.aar.t KURŞUNA DİZİLECEKLER 
°' Yetlerinl m h t tftı kte -Y• nşaa 
kıt'alar u a aza e e ve müttefik 1 a.telyeleri yıkılmı.,, benzin ve mUhinunat de- Parl.s 12 (AA.) - Ele geçecek olan dli.şman 
t~ıt 

0
;n hareketlerinin, dtln ve bu gece poları 1nfilft.klarla 1mha edllnı.lştır. Yalnız f)nraşütçülerinden m!IU ünlfonnnyı 11\bls bu

l'ak unan programa göre ve zayiat.sız ola Vreux tayyare meydanında SO tayyare v~ lunmıyanlnrın derhal kurşuna dizilecekleri 
kı , yapıldığını kaydeylemektedir. Belçika Orleams tayyare meydanında 36 tayyare b:wvekaletçe blldlrilmektedlr. 

1 t alarııe 1rt1bat, 36 saatten az bir zaman W.hrib edllımşt.ır. l 1 i · 
Cinde yapılmıştır. Hava muhıı.rebelerınde 12 sı hava darı ha- NG L Z TA YYARELERININ 
ha~üttefik hava kuvvetleri, Bel~kada ınu _ tnryaları :tarafından olmak üzere 52 t.ayya. AKINLARI 
taka:elere iştirak etmekte ve Maa.str1cht nıın re düşürülmüştttr. Dünkü gün taarruzları _ Londro. 12 (A.A.) - İngiliz bombardıman 
te b ındaki Mkeri hedefleri ve llerl hareket. ıruzla hava. daft vesa1t1miz1n hücumları 11e- tayyareler!, diln gecenin büytik bir kısmı 
eyı ulunan Alman kollarını bombardıman tlcest.nde düşürülen tayyare adedinin 300 zarfında Holanda ile Belçikaya ve bu ik1 
~ekt8?1r. Dün, 36 Alınan tayyaresı c.tiL oldu~unu iddia etmekte ha.ta. yo.Ictur. Fran- memlekete &'iden yolla.ra taarruz etmişler _ 

müştür. ıız-Be)çika. hududu trerJ.s.inde tecemm;ı at _ dll'. 

Londra 13 (Hususi) - Cumartesi günü 
Romadaki İngiliz sefarethane memul'la -
nndan bazıları halkın tecavüzüne ınnruz 
kaJımışlardır. 

İngiliz sefiri bu hAdiseyi ve İtalyanın 
birçok şehirlerinde dağıtılan lngiltkre a
leyhinde propaganda bcyannamelerint 

• 

hariciye nezareti nezdinde protesto et -
mfştir. 

Setir, bu gibi hAdiseler:in tekerrüı-ün -

den doğabilecek avakib hakkında İtalyan 

hükfunetinin dikkat nazarını celbetmfıt -

tir. 

ltalyanın hazırlıkları 
Roma 13 (Hususi) - Mussolini diin 

mareşal Graziyaniyi, hava kuvvetl~ri u
mum kumandanı ve bilahare de general 
Pinto ile GUZ7..oniyi kabul ederek. İtal • 
yanın askeri hazırlıkları hakkında nıa -

Sovyet - Yugoslav 
tf caret muahedesi 

Moskovada imzalandı 
Moskova 12 (A.A.) - Tass: ----
Sovyet - Yugoslav tıcaret ve seyrise -

fain muahedesi ile Yugcslavyada ve Sov

yetler Birliğinde muvakkaten ticari mU-

messiller bulundurulmasına dair protokol 

ve ticari mübadeleler ile 1940 senesinde 

yapılacak tediyata dair iti!~f dün imza e-

dilmiştir. 

Sovyetler .Birliği Yugos1avya,fan ba -

kır, maden, kurşun, çinke, domuz yağı ve 

daha bazı eşya ithal edecek ve bu mem-

lekete ziraat makineleri, petrol, pamuk ve 

saire ihrac edecektir. ............................................................... 
r Bugün 

Hatıralar arasında 
YAZAN 

O•tad 
Halid Ziya Uşakhgil 

(Bugün 6 ncı sayfada) 

lômat almıştır. 
General Pinto ve Guzzoni cLittorlC>-t 

hattı tesmiye edilen İtalyan - ~·ransıı 
hududundaki istihk!mlan hazırlamış o • 
lan askerl erkandandırlar. 

Yeni meb'uslar 
Seçildiler 
Ankara 12 (A.A.) - 12/5/1940 tari -

hinde yapılan intlhab<ı boş o'an Aydın 

meb'usluğuna Emlnönü Halkevi Reisi 
Sırrı Levend. Bilecik meb'usluğuna A -
dana'da Gülek Limited Şirketi müdürü 

Kasım Gillek ve Zonguldak meb'usluğu. 

na Siyasal Bilgiler Okulu profesörll Ha -

zım Atıf Kuyucak Cümhuriyet Halk Par-

tisi namzedi o'!.arak ittifakla seçilmişler -

dir. 

Belçika hükumeti 
Brukseli terketmiyor 
Brüksel 12 (A.A.) - Spa!lk, gazeted -

lere verdiği beyanatta, çok inançlı gö • 
rünmüştür. Belçika ordusunun büyük bir 
imtihan geçirmekte olduğunu gizleme • 
mekle beraber alınan neticelerin hiç de 
cesaret kırıcı mahiyette olmadığını söy -
!emiştir. Bazı noktalarda Alınanlar ku
men muvaffakiyetler kaydetmekte ise -
ler de gece vaziyet düzelmiş ve mütte -
fiklerin yardımı Ç<>k müessir bir şekil al
mıştır. Hükumet Brükselden ayrılmak 

tasavvurunda değildir. ............................................................................................................................... 
Sabahtan Sabaha 

1914 başladı 
Yirmi altı ytl evvel bir A~uı.tos ıünü başhyan Büyük Harbi bizim nesil unut

mamıştır. Nasıl unutur ki bu nesil harbi doforan Prençipin kur~unu ile seferber 
olmu.ş ve dört yıl cepheden cepheye koşmuştu. 

ilk günlerin vak'a.an bir film ~lbl hafızam.uda yaşıyor. Kayzer orduları Betçi. 
kaya yıldırun clbl giriyorlar. Lle;:e, Namur istilıluimluı tahtaperd" gibi devri -
liyor ve kaleleri devioen Alman orduları on beş ründe Belçikayı çiğııeyip Fnnsuı 
topratına giriyorlar. Artık Alınanyanın t ,rbi kazanacağına kimsenin ı,üpbesJ 
kalmamıştır. Almanlar ingl.ıizler yetişmed ı ve Fransızlarla birleşmeden Pa.tlsl 
tutmak için cebri yürüyüşte ilerliyorlar • ·ınayet erkanıbarbiye reisi Veygand o
lan Fransız ordusu Mam'da dayanıyor. iman yüruyiişü duruy<>r ve tam dört yıl 
süren s.iper muharebeleri b:ışhyQr. 

Filmin mabadı malumdur. 
BUJ'Ün Nazi ordulnt ayni planla ayni metodla Belçikaya yük.lendiler. Fakat ıe

çen harbden ders alan Belçika ba defa l\Iajlno sistemi çelik ve beton bUhklm • 
tarını yapmL'J bulunuyor. Alınanların yeni baskın usulü olan hava nıeydanla.nm 
bava.dnıı işgal planın:\ karşı hava Üsleri tahkim edilmiştir. Fransız ve lngilh or
dula.n yedi aydanberi şimali I r:uısada ,>erleşm~ ve hatt!\ muhtemel bir Belçika 
istilasına karşı o istikamette nskeri .} ollar açmışlardır. Nitekim yirmi do'.rt. sa • 
attenberl müttefik orclııln.rı Uelçika topraklarında yer almış bulunuyorfar. Ve yJr. 
mi dort saat içinde yüz elliılen faz. a Alman tayyaresi düşiırülntiıştiı·. Yıldırım 
harbine karşı paratonerler hazırlanmış bulunuyor. Ve öyle görünüyor iti :Sorvcçte 
tam bir zafer kaznnanudıkt Tuna lsUkametiude emniyetli geçldler bulıı.rmyan Al -
manya herçlbadıibad t:ılllılııl gene 1914 planı ile denemeye mecbur olmuştur. 
1914 de hazırlıksız ıııuttcfik ordu':arı gafil avlayamıyan Almanyanın 19'10 da bir 
çelik kütle haline gelen ayni muttellklere karşı muvaffak olaca~ına. her iki harbin 
şahidi otanları inandırmak müşküldur. Hidl.seleri bek.liyelim. 

~""~ C.J.;~ 
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Bir s hı alı d ... n 19 Sandal ~atasına çıkan 

d b. - . ··ıd.. d.. sakız yaşında 
yaşın a ır gencı o ur u iki çocuktan biri boğuldu 
Katil evvela bir elbiseciyi yaraladıktan sonra elbise

cinin kardeşine saldırdı ve zavallıyı bıçakladı 

Evvelki akşam Kapalıçar~ıda bir sabı- Şükrü Gaffarı bu tarzda yaraladıktan 

Dün Ortaköy: açıklarında bir sandal 
kazası olmuş, ıbir çoouk boğulmuştur. 

Bı çagmı çekip: "Ya sen ölürsün, 
ya ben .. ,, diye tehdid savuran delikanll 
Suçlu, kı;ı kardeşini saklandığı evden çıkarmak için ... 

başvurduğu bu çare ! den zararlı çıktı 

kalının iki kardeşten birini föiürrnesi, .sonra sanki hiç bir ~y olmamış gibi ge
diğerini de ağu' surette yaralamasile ne - riye dönmüş, elini koliınu sallaya. salla -
ticeıknen bir cinayet olmuştur. ya çarşıQ..a dolaşµuığa başlamıştır. 

Ortaköyde Sadettin sokağında 38 nu -
maralı evde oturan A vra:mın sekiz yaşın· 
daki oğlu Aronla arkadaşı Moiz, Beş;k -
taşta sandalcı Mustafadan kiraladıkları 

Dün meşhud suçlara bakan nöbetçi ı sih de Artine şu cevabı vermiştir: sandala binerek denize açılmışlardır. 
a$liye sekizinci ceza mahkemesine bir ta- c- Gülümyan ·benim yanıımda çalı -

Bir müddet kürell çekerek bir hayli a- arruz ve tehdid hadisesi intikal etmiş ve şırsa ne olur?> 
Bu kanlı vak'a ~asında kendisi de Şükrü bu esnada Gaffarın küçük kar -

)'aralanan katil, Kapalıçarşıda Bitpaw - deşi 19 yaşlarında Haydarla karşılaşmış 
r1D6l seyyar elbisecilik yapan ve yara - ve Haydarın: 

çılan çocuklar, az sonra sandalı akıntıya duruşmayı müteakib de sona ermiştir. İd- Bu ceva'b esasen pek asabi bir halde 
kaptırmışlar, suların ceıreyanmdan sanda 

diaya ve cereyanı mukameye nazaran bulunan Artini derhal çileden çıkarmış lı kurtam:nak için uğraşırlarken bu sefer 

lamak sudarmdan mükerrer mahkümi - c- Ağabeyime nasıl kıydın?> 
de denize dölrulın:i1şlerdir. vak'a şudur: olacak ki. birdenbire Parsihin üzerine a-

Küçükayasofyada Güngörmez soka - tıaarak: 
yetleri bu.J.dnan Şükrü adında bir sabıkfl- Diyerek kendisini yakalamak isteme -
Iıdır. sine de bıçağını delikanlımn karnına o -

Hadiseyi gören diğer sandalcılar de -
ğı,nda 20 numaralı evde otul#Jl Kemal a.. c- İşte lbu olur!> nize düşen çocuklan kurtarmak için ka-
d1nda bir delikanlı evvelki akşam geç va- Diye onu dövmeğe ve :1Umruktamağa 

Aldığımız ma,umata göre hadisenin 
tafsilatı şudur: 

lanca lmvvetile saplamakla cevab ver - za mahalline gitmişlerse de nncak bun -
kit bu civarda 18 sayıda ikamet eden Fch başlamıştır. !ardan Aronu boğulmaktan kurta:raobil -

miştir. minin evine giderek ona: Bu sefer Parsih de ayni tarzda mu -
1 k 1 .. d mişlerdir. Diğer kazazede Moiz kaybol - K 1 ___ .:1 • Kıı.-·ı . k .. h 

Haydan da bu suret:e aru ar ıçın e ye c- ıız A.d.lueışım ı:uuı e senın yanınr- kabele etmiş ve iş karşılı lı dövuş a -Bitpazarı ve civarında ötekine berl • m~tur. Sandalcı yakalanmış. kaza et - d"' aklan b d 
re seren katil vak'a yerinden kaçmka te- . - . .. s ıyor .. onu' u gece mey ana çı - lihde bir müddet polis gelinceye kadar 

kine musallat olmakla iştihar eden Siik- d b ··d.:ı t rafında zabıta ve adlıyeo~ tahkıkata baş- ·ı. aks" t keli d .. 
1

., - ah d 
şebbüsünde bulunmuşsa a ir mu ne 1 Aar.. ı a r e ya sen o ursun y u devam etmiştir. 

rü, evvelki akşam Bitpazarında koltuk - lan f d ak anmıştııı. d be 
1 1 

b" :ı... • 
1 sonra zabıta memur tara ın an y a - a n ... > Dün, duruşma arı yapı an ve ırı..ıt e-

çuluk yapan Ahmedin 
11 sayılı dükka - lanmıştır. F ·k d Diye tehdidde bulunmuş ve bu arada, rinden davacı olduklarını söyliyen Par -

nında geç vakte kadar bir hayli rakı v~ Bu arbede esnasında Vehab adında bi- erı r yün 8 ÜÇ ev on yedi santim uzunlLJğundaki bıçağını sihle Artin yirmişer gün hapse mahkf1m 
şarap içmiş, bir müddet sonra da kendi - ri tarafından yaralandtğmı iddia eden ka d çıkararak Fehmiye göstennıştir. edilmişlerdir. 
ni bilemiyecek derecede sarhoş olmn~ - tille yaralılar imdadı sıhhi otomohilile tamamen yan 1 Bu vaziyet karşısında etraftan istim - .................. u ................ - ... • .. · -·-··-· 

tur. Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlar - E lk" k F .k .... d b" dada başlıyan Fehminin feryadına k'lşan AshtJr/lh işleri: 
Bu suretle kafa!rı çeken sabıka1ı, ek - vve ı a şam en oyun ~ ır yan -

1
. 

1 
··ıec .. k .... d 

dır. lm .. po ıs er mu avı:ıı apının onun e ve e-
seriyetle yaptığı gibi e\rvelki a]qam da ld ld v gın ° uş, uç ev tamamen yannu~hr. ı· d b v ld v h 1d ·· ü h d ihtiyat erlerin yoklamaları 

v d""k Bunlardan Haydar yo .a a ıgı yam- F ik"' .. d B t dd . d Ah d ın e ıçagı o ugu a e cm·m meş u 
sağa, sola küfürler savurmaqa ve u • 'arın tesirile ölmüştür. , . er oyun e a ı ca esın ~ me e halinde yakalamışlardır. Üsküpar Ask,·rllk Şubesinden: Şubece te-
Mnlara uğrayarak çarşı esnafını rahat- Dün Cerrahpa~a hast:ınesinde kendi - aıd 45 sayı·lı tek _katlı ahşab evın bodrum l Dünkü duruşmada şahidlP.r dmlenil - amülü ve~hile yapılmakta olan ihtiyat er. 
sız etl'l1€ğe h.,~lamıştır. G ff katından evve!kı akşam yangın çıkmış . K 

1
. hk b t .. ıerin yoklamaları 15 Ha.ziran 940 tarihine 

'-:> sile görüşen ibir muharririmize a ar kısa b' f d b"" .. k, m.ış, ema ın suçu ma emece sa ı go- tı . d 
1 

il h · b d · ,.ı lb" i ve ır zaman zar ın a uyuyere . . _ . k .
1 

. kadar uzatılmıştır. Mazere erı o ayı.ı; e e. Şükn.i u esna a aynı yer.e e ısec - vak'ayı şu şekilde anlatmıştır: .. •v· • evlere sı'ra - rülerek brr gun hapsıne arar verı mış- nüz şubeye yoklamaya gelmemiş olanların ]ik yapan ve Gedikpaşada Tivatro cad _ . k k't B"t bıtışıgındekı 43 ve 47 sayılı 
" · c- Evvelki a şam geç va ı ı pan- yet etmiştir. tir. nüfus cüzdanları ve askeri vesaikile bll"llk-

desinde 3c sa)'llı evde oturan Abdülgaf-, rında Alinin dükkanında bir müşteri ile Çok garı"b bı" r dövUşUn te. zaman kaybetnııyerek şubeye gelmeleri i-
fa_ra t_esa .. ü .. etmış, u se er e ona mu • aUc: veriş yapıvordurn. Bu sı?"ada içeriye lan olunur. d f · b f d ·· t ı Keyfiyetten itfaiye haberdar edilmi.ş-
L 1... küfü .+,1 :t SC de ahşab evlerde kolaylıkla Ve SÜratle rr u ha kr mesi •• •oo•••••••••HH••••••••••••••H•••••••H• .. •••••••••••••••• ııış uır r savurmu:f ..... r. küfür ederek Şükrü ·gir-di. Çok sarhos bir . 

tevessü eden yangını söndürmek kab:I oMuhitte iyi ahlakıile tanılan ve sevilen Halde bulunuyordu. İşimi ô•rakarak ya -
lamamış ve bu sebeble de üç ev hma -

Abdülgaffar ne yaptı,ğım bilmez bir h::ı
1

r- nına koştum: cŞükrü ay.b<lrr, küfür et - men yanmıştır. yan eden ~rşılı~lı b~. dö_vüş hadıseslnin 
rle etrafa saldıran ŞUkrüye. sa:ı.•urdnğu me. haydi işine git!:. di 'C c'il·1tandan dı - Yangının ne suretle çıktığı zabıi.aca a- muhakemesıne dun bırıncı sulh ceza mah 
ağır küfürlere rağmen, itidalle mukahe - ~arıya çıkarmak isterken birdenbire b1ça- t 

1 
kt d · j kemesinde başlanmış ve kanra bağlan -

• ras ırı ma a ır. 
le etmiş onu teskin etmeğe çalışmıstır. ğım çekti VE' göğsüm s:ıp'arh. Benim VI? • --------- rn!l§tır. 

Fakat azılı sabıkalı Gaffar1n bütü.n bu kardeşim Haydann Şül rü ile hiç bir alfı- 19 Mayıs piyan gosu büyük Mahmudpaşada İrfaniye hanımla ter-
yumu.şak hareketlerine karsı birderııbire ka ve husınnetimiz yt:-kt11. N'eden böyle zilik yapan Parsih evveThi gün dükka -
belinde bulundurduğu kunduracı bıçağı . yaptı bilmiyorum.> deır.i~·;r, bir rağbe t ,::rö Üyo . nında işi1ıe meşgul olurken, iı;eriye Artin 
nı çekmek ve bir anda da kalbinin alhrı• ı Sfhihi vaziyeti düz('lt:>n krı1il Sükrü d~. Hasılatı devletin hava kuruml.:ın.na adında biri gelerek: 
~aplamakla mukabe'·e etmiştir. Gb.ff~ar ve .. a~kadaşla~mm taarruzuna uğ- sarfedllmck üzere 36'/I} sayı~ı kanunla 1 c- Bana bak Parsih .. . Şimtliden son-

Evvelki akşam Mahmudpaşada cere - DOYÇE ORIENT BANK 
Dresdner Bank Şubesi 

Merkezi: Berlin 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

Bu suretle ağlr ve teblikeJi bir ya~ a-J rarlıgını soy ıemektedır. tesis edilen Milli Pivango İdaresi, halkı- j ra karım Gülümyan senin yanınd:ı ça -
lan Gaffar süratle oradan tu;ı.k1aşmı<; ve Hadiseye el koyan müdcleiumumi mı1 - mızdan gördüftü büyük rağbet ve a1aka lıpnıyacaktır!:. diye bağırıp çağrrmağc> * Her f iirlii banka iıi * 
tedavi edilmek çarelerini· ara~tırmağa 'Mş J avin1erinden Tahsin, cinayPt etrafındaki karşısında bugünkü p·yango sist emini başlarruştır. ı•ı' 1===============9•• 
lamı.ştır. tetkiklerine devam etmektP~ir. tamamen değiştir:11iş bulu!1makta~ı:. 1 Bu garib ihtar karşısında şaşıran Par-

• İd~e~lre&~~rmz~ ~ı=;~::~:::::::::::~=====~~~::::::::::::::::::::::==~====~::::=~===~ Oç hırsız bir bekçiyi \ Semplon e s resı maksadıa dünya piyangocuıuğunun mü .... 

Yaraladı 8 saat taa hh• rla ge'di tekamil ve cazib vasıta)anndan biri olan ' 
. . . Fnal1Sl2 milli' piyangosunun senclerden-

Bakırköyü bekçilerinden Süleyman ev Avr~.padakı ~on ~~ı.<-eler,_ d~ba,,dısıle C!~- bari bu iş için kul!c;ndı~ ı otomatik küre- J 
. . . k ka.ç gundenberı intızamını ray e en ~....- · ı 

velkı gece geç vakıt devrıye gezer ~n, loıı ekspr&' dün 8 saat taahhurla Sirkeciye leri getirtmiştir. ı 
hırsızlık kasdile <> civarlarda ~ola,~ ~ır· gelmiştir. Dünkü ekspres son taarruz c:sna- Biletleri bir haftadanberi satışa çıkan
kaç meçhul şahsı yakalamak ıstemıştır. sında yola çıkmlş bnlunduğıı.'"ldan istasyoo- lan ve Milli Piyango İdaresin;n 19 Mayıs 

Fakat bu adamlar ani bir hareketle Sil larda fazla bekletumı! ~e huducll~d~ #d - gençlik ve spl)r bı>.yramı ic;in hazırladığı 
leymanın iizerine atılımşlar ve bıçakla detıenen kontı-ollar yuzım<!en gecikmıştlr. fevkalade keşide bu otomatik kürelerle 

bekçtyi müteaddid yer1erindı:ın yaralıya- "1.f iileferrik: Ankara stadı]jda ve idman şenliklerini 
rak kaçmışlardır. müteakıb yapılacaktır. 1 

Yaralı bekçi derhal sııhhi irndad otr. - Deniz lisesini bil:irenlerin Yeni bir planla ve do1 ~un ikramiyeler-, 
mobilile Cerrahpaşa hastanes5ne kaldırJl- le terti:b edilen hu fevkalade keşideye ' diploma rr er~simi 
ımıştJr. harb aid biletlere de di~erlerine olıluğu gibi 

~ybellada. Deniz Lisesini bitirerek ı 
Bu meçhul mütecavizler zabıta tara - sım:fma geçen genç t;a.~riy~nere diploma halkımız fa7Ja ra~bet gösterm!'ktediı-. 

fmdan şiddetle aranmaktadır. ' teni mera.simi çarŞllmba günü saat 16 da 
He~beliadada mekteb binasında yapılacak -
tır. 

Merasime davet edl.len zevat saat U.,15 va-
Deniz lşle~I : · Polis ti!: 

D • kI' • ı · t • .ı ·ıe ' purtıe Adaya gideceklerd1T. Mera$ime Thıik- Kıskançhk• a md· esini yaraladı 
edlZ na ıye K erı anzım eoı ceil:: nı d""' 
B' h ft k d . l Mü akala+ V"' ıaıı marsile başlanacak, me.:-u ara • ., • .>ma Galatada Şerbetfiane sokağında 19 sayı -

ır a a. a a~ evve n .. -ıve mükafatları tevzi edildikten sonra oku! da oturan Desplna bir müddettenberf bera
fktıs~ Vekaletlerıl~ te~aslarda bl~~n - komutanı De Donanma komutam birer ~öy_ ber yaşadığı Salahattin adınd'a birile kıs _ 
mak uzere Ankarnya g.den armatorler ıev vereceklerdir. Mütea.kıben yen! me~un - kançlık yüzünden kavga etmişler, bu arada 
birliği heyeti şehriınizı~ dönmüşlerdir. ların ve mektebin diğer sınıf talebelerinin Salahattin bıçakla Despinaıyıı yaroJamı.ştu. 

Umum deniz nakliyatı. hakkında brızı i.ştirakile bir geçid resmi yapılacakbr. Geçid Yaralı kadın tedavi altına. alınmı9, ca.rih 
sları ih . , k 1 d resminden sonra harb sınıfına geçen 5enç yakalanarak hakkında tak-ihata ba.şlanmı.ş _ 

tem~ . ~~~ eaen. onu~~1a a~ ta ar - bahriyelilerden birisi, sövlev vererek arka - tır. 
matöf'ler bırlıgının dılekleıı Ve:ıie:ı.letler- dn.şlarının hislerine tercüman olacak ve ta-
ce tasvib edilerek kab•.ıl edilmiştir. lcbeler Harb gemisine uğurlanacaktır. Bir sinemada filmler tutuştu 

Kömür meselesi hakkında İktısarl Ve- Hamdu-ıllab Saphi An' nrPdan P'e'di Dün Beyoğlunda Ş~k sinerna.smda makin<'! 
.. .. dairesinde filmler tutuşmuşsa. da sinema 

kaleti ve diğer nal<liyat ı~leri·hııkkmia Bir hafta evvel Ankaraya giden Bukreş bu it"l derhal söndürülınüo.tür. 
h . .. d .. ve.sa ı e ., Münakalat Vekaleti ile temaslarda bu!u- yu!t elcımiz Hamdullah Sup ı Tannover, un 

nan birlik hf"ycti, resmi Ye hususi bütün sabahki ekspresle ~~adan ş~h:imize gel- Armatörlerh toplantılan 
. . . miştir. Ankarada hukumet: erkanıle temas -

deniz paklıyatmın ıdare .suret~ hakkınde !arda btılunan büyük elçi buradan Roman_ Türk kara suları da..hilinde ~eniz nakll}:~-
Vckiletlere izahat vermışlcrdır. j yaya gidecektir. tının bir elden idaresi maks~ile bir bir~ 

Umum nalüiyat i.şlE"J~ni.1 bırlık tara • · b l p -ı , · ,_ I d teşkiline karar veren, arma.torler ya.rın bı.r 
stan u un .za - eg e-:-ce en r aş 11 ı kl d B to ıa t d b ı f d .. ··ımesi ct~ı'İZ nakliye ıc:)e>rımiz- toplantı yapaca. ar ır. u. P n ı a ır ı_ 

ın an go~ . '· • . ' ... ' . ' Dün Hıdırellezi takib e~e.? ilk Pazar olma- ğın teşkılı etrafında Münakalat Vekaletile 
de tam hır organınıs) on 'ucu~a get~re- sı münaseqetile şehrin bu tun mesireleri, bıl- yapüan temaslar g6rü.şülecelı: ve bu hususta 
cektir. Nakliyatın mu11tazam bJr şekılde hassa Kağıdhane, Edirnekapı dı.,ı ve. Mecl- birlik nizamnamesine yapılması ıcab eden 
idaresi yoluna girı 1dikten sonra. memle- dıyeköyü kır eğlenceleri tertib eden Istau • ilaveler müzı:bkere olunacaktır. 
ketin deniz nakil işlerin2 yetişen gemile- ı bullularla dolınuştur. H:ala~ı.k yüzünden .. ....... ..... ............................................... . 
rin fazla tonajı ecnebi seferlerine tabsis Haliç idaresi, Kağıdtaneye mütea~did na.ve ,. ~ 

. . . postaları tahrik etmek mecburlyetınde kal- Meşhur pr ofesör HUSA Y'ın en kıy-
edıleıbılecektır. mıştır. Dün Boğaztçi, Adalar ve Florya da metlı talebesi ve Ankara radyosun-

idman ş"'nlik'eri hazırlıl<ları 
çok kalabalık olmu.ştur. da bOynk muvaff :ıkiyetle yUks~k 

l 9 Mayıs gençllk ve spor bayramında ya.. Bir kamyon kazası 
pıla.cak idman şenlıkleri hazırlıklarına de - Pangaltıda o.turan Mustafa, Ni.şantaşı cad 
ıvam olunmakt.aıdır ÖnümU7.deki Çarşamba <lesinden geçerken şoför Q.;;manın idaresln. 
günü Beşikt.aş Şeref stadında orta. okulla -ı:eki 3684 sayılı kamyonun çarpmasile ba -
ırın ı:ız ve erkek talebelerinin, Cuma güniı de şından ağır surette yaralanmıştır. 
Fener stadında liselerin erkek ve kız taıe. Mustafa, tedavi edilmek üzere Beyoğlu has 
l)elerlnin ı tlrakile ildnc u -mı prova aneslne kaldırılmış, h!dise etrafında tah -
y pıl cak r başlanmıştır, 

musikisin i dinlemiş olduğunuz 

ANNIE DELMAN 
15 Mayıs çarşamba saat ~1 de 

SA.RAY 
Sinemıısında tek bir keman 

~--,. Resitali verecektir. ..._••" 

-----------· 1940 İKRAMiYELER• : 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

CarT Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

ı aded 2000 liralık = 2000.- lira 
3 » 1000 » = 3000.- » 
6 » 500 l> = 3000.- » 

12 » 250 l> = 3000.- » 
40 :o 100 :o = 4000.- • 
75 l> 

210 , 
50 
25 

» 
:& 

= 3750.- .. 
= 5250.- :o 

KeşJdeler: 1 Şubat, 1 Maye, 
1 Ağustos, 1 İkinciteşrin tarih -
terinde yapılır. 
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SON POSTA 

• r v y n 
Vukuaf - Arnavudluk -Tehdid mektubu - Efelik -

Telgraf t cşzna - Yangın kundağı 
Doımabahçen;n kuy~u :;;arayından Yıl- kıntı halinde sonradan ilave olunmuştu) şünmeğe de vakit katmadı. Vukuat te -

dız tepesin·n vü'\rsek sarayına çıkıvermiş başkatib Halid Ziya Beyefendiye takdim. vali etti. 
olmakla bütün saray halkı her endişeyi Şeh r dahili İlkönce Arnavudlukta bir isyan ~le baş-
öıten b:r zevkin mestliğine bürünmüş ili, Zarfın içinde: ladı. Buna isyan demek doğru mudur? 
d miştim. Sanki asude bır denizde, kke- Mabcıyn başkatibi Halid Ziya Beye Galiba her yerden evvel Manastırda halk 
d 11 Ari bır mavi sema altında, h.:ıfif ha- Gı upumuz, bahusus .:>on günlerde nez.. telgrafhane önünde toplanmış. Binlerce 
fıf esen hır rr eltemıe yelkenlerini ancak 1 di şaha~.ede oynadığınız. rollere vakıf O· Arnavud!.. On bin dedikleri de oldu, yiiz 
şişirerek kıpırdanmacra bile kuvvet bu _ !arak mustahak oldugunuz eczayı hemt'n bin derneğe kadar çıkmadılar. 

' 
0 

•• . 1 tatbıke karar verm·s ise de bu kararı Bu bmlerce halk toplantıları :ma1Gm 
Jamıyan berrak suların uzerınden yavnş k t' 1 k · - <l b. , d 1 ·d· ö d .. . . . a ı o para maz11 e e n wc.>n o ayı J :. n uşen beş on kişi olurdu: Mu • 
b r haraman ıle kayıp g.den bır sandal- hh h t• . . d b' h ı·f1 d r· mua aren eye ı ıcra ye azasın an ır- a ı er en. ttihad ve 'ferakkiyc düşman 
da, gi.ivertenin s cak tahtalarına sırtüc:tı.i kaçının teessürünü mucib olmasına bi - meb'uslardan. isyan bayrağım açmış İ::; • 

u anmış, gözleri yarı kapalı, uyuşmuş, uy naen bir defa bu ihtamamer.in il'sali mı.i- tanbul za'bitlerine hempa olan birkaç ar
kuya benziyen bir gev~eklikle süzülmü~ nasib görülmekle derhal bilLtifa hürmetı kad~tan mürekkeb bir rehber zümresi. .. 
gıbiyıdik. Biz. başta bulunanla beraber. ammeyi calib hali sab1kınıza rücuunuz VE Ne olduğuna, ne yapılciığına, ne isten _ 
hep böyle idik, bund<oı şüphe yok; mem- yirmi dört saate kadar bize cevabı fiili diğine vakıf olmıvan, akıl erdiremıycn 
leketin ba ında bulunan kuvvet de böy vermeniz beyan olunur. b·r kalabalık ht11ıların arkasına düşer ve 
le miydi? Onu zannetmiyorum. Her hal- 11 Temmuz 328 top'anarak beklerdi. Belkt de arasırı:ı: 

de, nazlı bir akışla suların üzerinden ka
yıp gidPn yelkenlinin yarı uykuda hc1lkı. 
suların altında, ta derınlcrdc, esrar ila 

Kırmızı bir mühür Yc.ıc:asın! .. di\•e bağmrdı Kim yaşıya -

Halaskarı zabitan grupu cnk? Kim öldürülecek? Bunu bilen o bin-
lerce safderun hnlk değil, öna,·ak ol;ın -

dolu b r nefesle üfürülerek kabara ka -
Daıma biriken kağıdlan tasfiye ederek 

lardan ibaretti. Dünyanın her tı:ırafında 
kcndlıııı kalabalıktan kurtarır ve pek az 

b tl v ··h d ı ı d bütün isvanlar böyle defül midir? On -ara pa amaga mıı eyya a ga ar. an şcy 1 eri saklarım. hatta bir defa yanlışlık- · 
k-Üçiik bir şu"pne bile duymuyordu·, va1nı2 lar telgraf makinesinın başına geçer. ar-

J la bir füranameyi yakmış ve sonra tekrar 
b kası ge\miyen uzun şiknyctlerle, tehdid-ir gün Said Paşanın halinde hiç mu.tadı para vermeğe mahkürr. olmuştum. Bu 

b. f" f · !erle doğrudan doğruya sarayı istiycrek 
olıruyan ır utur rnanaısı arkettım, VfJ I tehdid mektubunu o vakittenberı saklı -

hünkarı tel~ar bac:ınR davet ederdi. İste
bana: - Ahval ne olacak malUm de~il; yıorum. Bittabi evde :;öylemedim, refika nilcn mallım idi. İttihad ve Terakki hil-
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on Poshı j 
• 
Is anbu , Anka a ve 

• 
lzmirde yapılan maçlar 

izmirdeki maçlarda Altay Gençlerbirliğini 1- O, 
MuhafızgücU Altınorduyu 6 -1 yendiler 

G. Saray Vefayı 3 - 2, Beyoğluspor Beylerbeyini 4 - 2, 
Ankara mektebliler muhteliti lstanbulu 2 - 1 mağlub 
etti, Fenerle Beşiktaş, Ankaragücile Şişti berabere 

Dünkü Ankam • İstanbul mektep lilcr maçından heyecanlı bir safha 

so~z:;,, ~~=~açla::.k::~n ı;:~~~~ 1 r~·;;;;···~~~~~~---~~~~···~~~·i;~;;1 
sancak ~ dında yaptılar. İlk maç Altay - : _ i 
la, Gençl«!.-bi1:,liği arasınd: oynandı: .Al~ 1 ~ i_ e .; İ 
tay oldukça haklın oynadıgıı halde bırıncı i :a ~ ;§ ~ 
devre 0-0 beraberlikle bitti. İkinci d

0
eyunvre i ~ ~ j ~ 

de büyük bir heyecan için geçen 
d eli h . · ,ı.. tte k d b. k · ma: cGene bir istirham!:. dedim. Yalnız e : mı ~ıace ne a ar ır uvveı kumetin idares:nden kovulacak. bunu ö- 40 ıncı dakikada Saimin yaptığı golle Al- Gençlerbirliği 11 6 O 5 
askerıye çıkarabileceğine dair rnalUmat bir bahane icad ederek yanıbaşımda ko· tc-denberi her yerde her vesile i1f' bağıra ı tayın 1-0 galibiyetile bitti. Altay 11 4 4 3 

23 

edinmek isterdim. Ec;rarı askeriye ma _ nağında bulunaıı başmabeynci Lfıtfi Be· b v .. 1 . 1 d H ~ M G Muhafız 11 4 2 5 
ye gittım ve kag·ıdı göstererek: ~size de ;ıgıra SOV emıs er i. ;inkar telgrnf bj- A b""!O du - . rcü Altınordu 11 3 1 7 

lUmdur, amma bunun sadrazamdan da sına nasıl giderdi? Gitseydi ne olabilir - S Alt d ·ı M h f .. ·· Fenerba,hçe 7 4 2 1 var mı?> diye sordum ... Bu saate kadar on maç mor u he u a ızgucu a-
gizleneceğine akıl erdiremedim, harbiye di? d ld M h f ·· ·· b' ·· Galatasaray 7 4- ı 2 . . . .. yok, fakat belkı gelir. Gelmese bile sa- · rasın a yapı ı. u a ızgucu 1 ır gun ev-
n~zaretındcn sarıh bır covab almak mum rayda her ikimiz için mukadderat ve ıh- . Hunu nnlar da bilirdi a~ma gene is A, velkine nazaran çok güzel bir oyun oyna-. Beşiktaş 7 ~ ~ ~ 
kun olamadı. 1 t' !At .d d d'kt tıvorlnrnı. Mabevn0 terrttııb eden veg:ı- mıştır Birinci devrede Muhafız üstüste Vefa '1 •ma a aynı .r. e ı en sonra ene ya- . . · , · , · · • ı 

Bittabi ben bir şeyler sormadım. o da pacaksınız?. dedi. ı ne v~z.ıfc b~ ısvan ;av(!a.y a arııı.ı aynifo dört gol yapmış, Altınordu penaltıdan hir 1 ... , ........................................................ ,., 
bir şeyler ılave etmedi; fakat bu sözle!', I _ Hiç!.. dedim. Yalnız haftanın bir 'ki n.~brn.l·~·e ~onr{,,rme:<t:rı ıbarettı. B~. bir 

1 sayı yapabilmiştir. İkinci devrede üstün' Oyun da işte bu vaziyetten sonra zevk· 
beni derin derin düşündürmekten de ht:li gecesini eve döruniver 1 Ç't k r· .:ı 1

k. gun. ıkı. gun. dah~ ıfoor:'.su. ~ecc>le~~· ele- oyununu devam ettiren Muhafı.rz;gücü iki li bir şekil almağa başladı. Biraz sonra 
•• .. v v e { ı a<; ınııa 1 ı•::ıl'"(I r» ı Yalrıı7 bır hakıırnt varnı Ki r.nu k 6 1 rb ırn· t' 1 

kalmadı. Uzun duşuıımege de hacet kal- ı Yatak odasında geçiriyordum. Bundan .. ·k .. k" .:ı v ., 

1 
.. P 

1
• k"'' gol daha yapara - ga ı ge ış ır. Galatasaray Necdetin güzel bir şütile ü -

d k t . ti h k'k ı· . . v • germeme mum un lleg ıc ı .ıa ac: aran G ... l t ··r 3 V f .. .. . . ma ı, vu ua vazıye ,n a ı a nı gos - sonra korkuyor demesınler dive onu \a· . . . . . • a a!a Y - e a çuncu, Vefa da sol ıç Mehmedın mukabe-
• • J ~ cemıvetı ıcraatta .sebat g0sterıyordu. Ve .v. . . . 

termekte gecıkmedı; herkesle beraber, pamıyacağım. ve her gece arık ar;ıba ile k 1 1 ~ . . . . . 1. Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş, le ettıgı golle ıkıncı sayısını yaptı. 
s ap ama arın arasmuan sın·>ı sınsı J" ıyen . 

saray da gaflet uykusundan sarsılarak u- e\·ime döneceğim... I bir yangın hivanetilo ta c:ıtıda. bin<ının Vefa takımları a~.asındak~ turnuva maç - Daha ziyade Galatasarayı ümide dü -
yandı. En evvel uyandırı1anlardan biri Gülerek: - Efelik desenize ... diye İz- uzak bir köşesinde patlak Vl"'ren tehlike larını~ deva.mı dun Taksım sahasında ya 1 şüren maç da 3-2 Galatasarayın galibi ye -
de ben oldum. mırıiliğimden dolayı şaka yaptı. Sonra ı gibi onlar da İstanbulda bir harekct0 geç. pıldı. :1~ maç Galatasarayıa, Vefa ara - tile bitti. 

Bir gece eve avdetimde elime bir wd karar verdik, ne o, ne ben bundan hiç 1 mcktc-nsc. bunu ihtiyata muvafık bu1mı- sında ıdı. Fener~ahçe 2 _ Beşiktaş 2 
tutu turdular Arasır~ böyle, makama de- kimseye buhsetmiyecektik. j yarak. daima her vangına mü.said bir ıe- Galatasaray zayıf, Vefa iyi bir şekilde 
ğil, eve gelen mektublar olurdu. ekseri- Ve bu kararda sebat ettik, ben de Llıt-1 nıin olan Arnavudluğıı in' ihab etrn'<;]N- sahaya çıktı. 
yet üzere ricaya, muavenet talebine daiı fi Beyin tabırince Efelik taslıyarak her di; 'bu surefle. öyle nazik bir uımJnda. İki takım arasında müvawne temin e
şeyler, hazan da yazısı değiştirilmiş, im gece, ekseriyet üzere geç saatlerde açık 1 bütün düc:manların fırsat;ı mütcral{kih den maçta Galatasaray zayıf vaziyetini 
zası saklanmış, tehdid, yahud tahkir ka- araba ile Yıldızdan Ihlamura, Ihlamur - oldukları bir hennamrln. vatanın başına telafi edecek derecede gayretli idi. Bu su 
v dl I dan Teşvikiyeye, tenha ve her türlü sui- böyle bir dC'rd icad etmenin nnc:ıl b·r hi- retle oyundaki müsavatı boznn Galatasagı an ... 

Bunu açtım ve bir göz atar atmaz an- kasd .ih.timalleri~e. ma.ruz !ollard~n ~vi- vnnet o1dui!ıına dikkat etmiver0k ... Ifa- ray birbiri üzerine Süleyman ve Necmi -
ladım. İşte aynen nakledivorum: mc gıttun. Teh<lıdın bır b!of mah yduı - lfıskaran!. Vatanı bir ınuhataradan hı>l5s nin şütlcrile iki sayı birden yaparak dev 

Zarfm üzerinde: 
w den başka manasmı bilmiyecek kadar ha- etmek üzercı mevdana rıkan bu zümre va reyi 2-0 galib olarak bitirdi. 

Ni.şantaşında, 
yatm cahili değildim. Bugünden sonra c- tanm izmihlalini ihzar etmi.s oluYordu. İkinci devre başlarında Vefa, merkez 
peyce uzun b·r zaman geçti, bu t';:!hdid Nitekim öyle oldu, az kaldı. övle olacaktı. muavin1eri Lutfinin bir golile vaziyeti 

Mabeyni hümayun (bu kelime b'r çı - mektubunu hatta düc:ünmez oldum. Dü- HaHı! z·1m Vsrı1\1ıqi! 2-1 şekle sokmağa muvaffak oldu. 
= 

- Hayır .. fakat .. Benim de elimdc:n 
gelse kaçardım. 

- Siz de mi? Neden kaçıyorsunuz siz? .. 
Sualimi affedin! 

Çok acı, çok mühim şeylerden ... 
Aralarında hıç sebeoi yokKen saa.imi 

bir mükaleme başladığını anlıyarak sus
tu. Hakikaten. şu Halük Göknlp kendi.sL 
için bir yabancıdan başka bir şey d..:.?ğildi 

ve ona kalbini yakan sırrını söylemek 
için bir sebeb yoRtu. 

- Artık gitmel!yim ... 
Fıncanında kalan soğuk çayı, cidden 

mühim bir işi varynıı:. ~ b; alelacı~Ie iç -
' •en sonra çantasını ve eldivenlerinı e

line aldı ve o zarnaıı l' .• nta üzerinde d:.ı

ran beyaz erkek rn"•vl·l rıi gördü. 
- Az kalsın bunu size iade etmeği u

nutacaktım. 

ccSon Postan nın edebi tefrikası: 10 

dı. Genç kızın yüzü korkunç bir mana al
nıış, büyümüştü. Bir iki saniy'! heleca -
nını yatıştırmak içüı kendisınc cebret -
tikten sonra acı bir sesle: 

- Sahi, adımı bilmiyorsunuz benim ... 
dedi. 

- Evvela erkeklerin kendilerini tak -
dim etmeleri icab ettiğine göre be::ı is -
mimi söylüyorum: Hall'ık Gökalp. 

- Biliyordum. Tayyarci olduğunuz -
dan da haberim var. 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand 
dana çıkacak. Cesaretımı toplıyarak bu - 'bir adama hayatının en buhranlı bir a -
nu kendimin söylPmekiiğim daha iyi ol-: nında böyle mühim bir sır tevdı edecek 
maz mı? Hem söyıersem, kendi sesim I kadar aklını ve iradesini kaybettiği için 
belki bana kuvvet verir, içımin acısını I kendi kendisini itham ediyor, bu mana -
dindirir, beni maddi bir vaziyetle karşı- 1 sız hareketini cimrünün sonuna kadar 
!aştıran irademi ve muhakememi topla - affcdemiyeceğini tekrarlıyordu. 

maklığıma yardım eder. j Bir iki dakika böylec•:! geçtikten son -
Bu karama, fazla düşünüp sözlerini ra Haluk bey, g-Cıya kendi dilşüncelerin

tartacak kuvveti bulamadan sert ve dü- 1 den zorla sıyrılmak için büyük bir kuv-
ı 

rüst bir sesle ve denize atılıyormuş ya - vet sarfediyormuş gibi acayib bır sesle: 
hud meçhul bir rl:imseden intikam almak - Evet, anlıyorum ... dedi. 
istiyormuş gihi: - Hayır anlamıyorsunuz, anlayamaz-

Dört klüb turnuvasının final maçı Fener. 
bahçe ile Besiktaş arasında yapıldı. Hakem 
Necdetin idaresinde halkı selamlıyan takını
Jarda birçok genç oyunculara yer verUm1şti. 

İlk dakikalardan itibaren ciddi bir hftki_ 
miyet elde eden Fenerbahçe 16 ncı dakikada 
soliç Niyazinin fevkalô.de bir şütile ilk golü 
yaptı. Bu golün hızile Fenerbahçe hücum 
üstüne hücum yapmak suretile Beşiktaş mü 
dafaasını bunaltmış ve Rebilnin sürüklediği 
hücumlardan birisinde Fener sağ açığı ikinci 

(Devamı 8 inci sayfada) 

j t"n en tanınmış v12 sayılmı~ rıilelednden 

biri olan Nusret ÇcEkkaııadın so)r..:na 

r
mensub addctmeğe alışmışken birdenbı -

re, aslı nes1i, adı s~nı meçhul bir ana ile 
babanın ı::okağa fırlatılmış bir çocuğu ol-
duğumu öğrenmek! 

.ı:Nu~ret Çelikkanad ismini duycluğıı 

zaman Halukun hayr?tle doğrulduğL·nu 

ve bir saattenberi ilk defa olarak yüzün

de bir alaka görüldüği.inü farkede~edm 
&sabi bir titreme içinde devam etı:ı: 

- Yoksullar yurdufüır.. merdi\•enlt"·rine 
bırakılmış isimsiz bir kız! Bunun ne mut
hiş bir darbe olduğunu tasavvur edebıli
yor musunuz? 

Ve birdenbire, bütün bll siiyled:klerine 
nadim olmuş gibi isyan. etti: 

- Bütün bunları size niçin anlatıya -
ı·u.m bilmem ... 

Genç adam, kelimeleri güçlü!<l~ telaf
tuz ederek cevab verr:li: 

Mendili Ha1üka uzatmıştı. O. dudak -
larında müstehzi bir tebessümle nı.~ndili 
alıp masanın üzerirıe yaydı ve cebinden 
kurşun kalemini çıkararak ucuna şu söz
leri yazdıkt,m sorırn tekrar Ze)'11ebe u -
zattı: 

cPeıpbe elbiseli genç kıza: Beyaz bir 
güle karşılık olarak.~ 

- O halde. sizin adınızı öğrenmekli -
ğimi arzu etmiyor musunuz? PeHlA ... 

- Hayır, bunu demek ıstemiyorum. 
Lakayd' gözlerile masa komşusuna bak 

tı; Fakat onun hu kayıdsızlığı, her ne -
dense Zeynebde konuşmak, nefesini ke • 
sen, ıboğazını tıkayan şeyi söylemek ihti
yacını uyandırdı. Kendi kendine şöyle 
düşünüyordu: 

- Adımı söyliyemiyorurn; çünkü he - smız, benim bu dakikadaki vaziyetiıni - Niçin mi anlatıyorsunuz? Çünktl sız 
Öe benim gibi hayatınızın en ÜmıdS!Z anw 

halınizi anlayıp 1 ]arını yaşıyorsunuz, çünkü siz de benim 

nim artık bir ismim yok... dedi. kimse anlıyamaz. 
Kendi kalbi o kadar kuvvetle çarpı - - Başkasının sizin 

yordu ve söylediği şeyin o kadar müthi~ anlamamasının i:>üyük 

bir şey oldu~a kanldi ki HalUkun bu - var mı? 

bir ehemmiyeti l 
1 

,_ .. .. 

Zeyneb bilaihtiyar gülümsüyordu. 
- Bu yazı belki d~ çamaşırcınız üze -

rinde fena bir tesir yapacak amma ismi
nizi yazeaydım daha fena olurdu. Jıjsasen 
ad.mızı bilmiyorum ya .. o da başkı\ ... 

Bu sllzler'e ZPynebfn ftzerfnde çok 
mOthlf bJr tesir yaptıtını gönlnce şaşır-

- Nasıl olsa Naciye ile beraber yaşa
yanuyacağım. Bir gün beni kapı dışarı e
decek ... O halde bugtiıı yahud yarın, her
kes benim aslımı öğrenecek, hakikat mey 

nu liftince sükünetini muhafaza edebil - Bu soğuk sual genç kızın öfkesini büs-
mesine hayr&t etti. Genç adam durgun l>üttln a:rttH'dı: 
bir sesle: - LAfa kolay... İnsanın kendi başına 

- Bir mgara içebilir miyim? diye iOr- gelmeyince bunun ne demek olduğunu 

dıukta.n sonra cevab beklemeden ceb\n - takdir etme3ine imkan olamaz ... Dlişü -
den t~asını çıkardı. nünüz bir kere, afinyaya gözlerimi açtı

Zeyneb helecan içinde Jd1. Yabancı tmı gilnden tUbaren kendımi memleke -

gibi dünyayı karan 1.... goruyorsunuz va 

etrafınızla alakanızı kesmişsiniz; çünkü 
siz de benim gibi yalnızlıktan bo~ulmuş 

bir haldesiniz ve kendini:~ kadar meyuıı 
bir adama derdinizi dokmc·k ihtıyacını 

duyuyıorsunuz. Eski bi:: darbı mesel ~öyle 

diyor. 
( Ar1cusı var) 
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Emprimede 
yenilikler 

( Saça dair -)/ 

Saçların çabuk kıvr1~ması J 
mum·tundUr 

ma to 
Saclannızın çabuk kıvnlma!=ını ve kı

vırcıkların geç bozulmasını muhakkak ki 

çok istersiniz. Şu ·alde on'nn bigudiye 

sarmadan önce şu ıüsyonla .slatımz· 

60 gram borad, 1 gram gomme :ırı -
bique, bir litre sıcak su, iyi calkalnvınız. 

Tamarnile eriyir:tce içeric;in"' bir yemek 
kaşığı alkol kamfre iHhrc edimz. 

* Saçlarda korde,a 
gene modadır 

Biliyorsunuz ki geçen senedenberi el· 
biseleri kordela ile süslemek çok sc.>vfüm 
bir yeniliktir. Bu moda yalnız elbiselere 

inhisarla kalmadı. Bu sene kuvafürlere 

de geçti. Bilhassa önümüzıieki yaz gün · 

!erinde başların hep kordela ile f:Üslen -
diğini göreceğiz. Spor kıyafet!erJe, ak~am 

ve öğle sonu elbiselerile muhtelif saç ~e

killeri üstünde korclela son moda bir gar

nitür olarak gözi.imü7.ü çekeccktır. 
Denizden, tenisten, saba'fı. yürüyüşün

den dönen genç kızlArın tekmil ön s:ıç -
larını renkli, ibenekP, çiçekli bir kordC:'la 
ile top'adıklarını, abiyye tayyörlcrilc öğ

Bu yaz emprimelerde büyük yenilik - le sonu gezintisine çıkan genç kadınların 
ler göreceğiz. Dümdüz denecek derecede 

snğ ve sol şakaklarına mini.mini kordcla 
sade modeller; •bu yeniliklerin başlıcası . . . . . . . . 
olacaktır. Emprime esasen fazla süse ta- fıyongalar ılıştırdıklerını, enselerım an _ 
hanunülü olmıyan bır kumaştır. Fakat 

1 

cak örten saçlarını eskiden mektcbli kız

~~~ye kadar onu daima a~ çok sıisl~ ların yaptığı g;bi kordela ile toplayı~ bağ
gorduk. Bundan sonra daha zıyade kendı ladık1·arını göreceğiz. Bunları hatta da
kcndinin süsü olarak göreceğiz. l\fodcıl; ha şimdiden görüyoruz. Fakat tek tük ... 
buna bir örn~kti~·. Kalçadan itibaren ek-1 H l l . s k b"l b" r l 
1 

· ki b" k b .. ı.. h" b" . .. e c yaz ge sın ...• _.ap :ı ı c ır az n-
enrnış oş ır ete ten ai-"'a ıç ır susu . • 
olmıyan bu sade modelin belinde gene !ık bır kenara atılsın. Kordelanın !=a('.hırm 
kendinden düz ve çok genış bir kerr.er ı üstündeki rolünü asıl o zaman anlıyacak 
vardır. ve seveceğiz ... 
•••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r•••••••••• 

Eş giyin ardeşler 

Bu robun adı csadelik~ tir. Hakikaten 
de adına ne uygun... Olancn gösterişi, 
süsü ve değişikliği önünde.. Diğer ta -
raflar sade mi sade. A-ietn dümdüz. Şiş -
manlıktan kaçan, .süslü gbrünmekten yı· 
lan, klibar modelleri hoppa ve şen yeni
liklere tercih eden kadınlar bu nevi el -
b~e~ıerde zevklerine uygun ince bir gü
ıellik bulurlar. 

Esas kumaş yumuşak bir gri yünlü ... 
Ön kısım ayni kumaşın beyaz - Bri çiz -
gillsi. Düğmeler ?ıle maden karışık. ········-······························" .................... . 
C Her kadın bilmelidir 

Rugan ayakkabıları 
nasıl kurumah 

' .1 

Rugan ayakkabı hiç bir vakit fırça -
lanmnmalıdır. Fırça bu deriyi çatlatır. O
nun yerine hafifçe ıslatılmış bir sünger 
kullallmalıdır. Ayakkabının kirlerini 
süngerle tem.izledikten scnra derhal .nce, 
yumuşak, kuru bir bezle kurulamalırlır. 

Ruganın sıcaktan, soğuktan çatlama -
ması için vakit vakit sütte ıslatılmış bir 
bezle silmelidir. 

* Çorapları dayandınnak .arcleri 

Çorablannızın çok dayanma~ı kısmen 
elinizdedir: Topuk, bur\ın gibi sürten 
yerlerini - daha yeni iken - alt tarafların
dan birer kat örmelisinız. BUylece küv -

vetlenen iplikler iki misli dayanırlar. Bu
nu çocuk ve erkek çorap1arına da y~p -
malıdır. 

Elbiselerinizin iyi muhafnzası 

Elbiselerinizi sırtınızdan çıkarır çıkar
maz askıya asmayı elbette ihmal etmez-

siniz. Fazla olarak onları arasıra bütün 

gece açıkta asmalıdır. Ge-::enm rutubeti 
!bu~uklan açar. kumaşı adeta ütülen -
miş gibi düzgünleştirir. Sık ütünün za -
rarından korur. 

* 
Sapından ı;ıkan bıçaklar tekrar 

saplarına tutturulabilir 

450 Gr. resine, 140 gram snufre en 
fleur, 41 O gram kum. 

Sapın oyulk yerini ıbununla doldu -
rumız. Bu oyuğa girecek madeni kls -

mı iyire ı-srttıktrfu sonra oyuğa soku -
nuz ve tamamile soğuğuncıya kadar bir 
kenarda bırakınız. 

Oğullarınızı kızlarınızla bir örnek giydirmekten hoşlanır mısınız? Bir örnekten * 
maksad erkeğe kız, kız çocuğa erkek e lbisesi giydirmek deği'l.dir. Bazılarının ho - h 

1 JUna .gitmekle lberabe:- bunu biz pek de tavsiye etmek istemeyiz. Ancak bazı P~lanmış ana tar ann temizJenmesi 
modeller vardır ki ufak farklarla hem kızlara. hem de oğlanlara yapılabilir. Paslanan ve artık iyi açıp kapamı -
Umumi çiı.gilerin benzerliği, garnitürlerin birliği aradaki farkı da gözden he - yan anahtarları üçte biri gaz yağından 
men hemen siler. İki kardeşi ayni şekilde giyinmiş gibi gösterir. Fakat haki- üçte ikisi zeytinya,ğ"ından ibaret bir 
katte her ikisinin de ihtiyaç, zevk ve tiplerine uyan hususiyet1eri vardır. Model- mahluta daldırmız. Çıkarıp eski bir 
de gördüğünüz elbiseler i~tc böyledir. V~ muhakkak ki ku, erkek iki kardeşte bezle oğuntıtz. Kuruyunca! z.ı~alayı-
çok hoşa gidecektir. nız. Yepyeni olurlar. 

Şu ince ceket ba
har gibi yazın da mil 
him bir ihtiyacınızı 

karşılıyabil:r. Ve bir 
yenilik arzunuzu tat
min edebilı r. 

Örgüsü; çizgili oı. 

mak şartile her han
gi bir örgü olabilir. 

Çizgiler bir yandan 
renklerin ayrılığı, blr 
yandaı1 da örgünün 

r yer kabarıklığı 

ıh~ tebarüz ettirflme

lıdır. Bunun için düz 

çorab örgüsünden ise 

fantezi bir örgü bul -
malıdır. Maamafih 

kolay olsun diye ço -

rao örgüsünden vaz

geçmek istemiyorsa

nız yalnız renkleri 

dPğiştirerek de ceke
te ayni çizgili kumaş 

güzelltğini verebilir

siniz. Biçimi son de -
derece sade, adeta 

dümdüz olan bu gü
zel ceketin bizce en hoş tarafı renk renk çizgileridir. Örgüsü değil. .. 
.......................... ·································-·····-··-·-··-·········-···· ... ····· ·-··-····-·--·· 
Spor mantolar 

gene 
rağbette 

Sabahlık ve 
pijama 

modelleri 

Kadın yalnız sokakta. yalnız evinde mi
safirler bulunduğu zaman değil, her va -
kit temiz ve iyi giyinmiş olnıalıdır. 

Pahalı giyinmiş dem;yoruz Temiz ve 
iyi, esasen şı•klık. iyi givinınek paradan zi
yade zevk meselesidir. Biraz paraya nııi -
marn eden zevk kadının iyi giyinmiş ol -

masını temin etme1<: için kiıf•dir. 

Kadın evinde gıyı;?ce~i sabahlık ve Re

celik eİbiselerc de dikkat etmeli, onları da 

zevkli ve kendine y raşır şekilde yapına -

Spor mantolar şimdi de kııın olduğu lıdır. 

kadar rağbet görüyor. Bilhassa omuzlar- Koyduğumuz iki modelden: 

dan itibaren kloş olanlar ... Bunların düz (Sağdaki) ince ktımastar. bir rob dö 

J...-umaşlardan yapılanları o kadar umu -

mileşti ki hpkı klAsik hir tayyör. bir man 

to gibi iıemen her kadının gardrobunda 

göreceğimizi sanıymuz. Bazı çoğalan 

şeyler derhal gözden düşer. Bazıları bilA· 

kis tabii bir ihtiyaç halinde bcınimsenir. 

Kloş spor mantolar ikinci şekilde bol · 

!aştılar. Maamafih değişikliği evenler 

onlara da garnitür, kumaş vesaire ye -

niliği aramaktan vazgeçmış değiller .. 

Bu gibilere bahar modelleri arasında ol

dukça göze çarpan fU beyaz - kahve rengi 

damalı yünlüden yapılmış modeli tavsi

ye edebiliriz, düğmeler kahve rengi de -

riden yapılacaktır. 

şam'br. Üstüne şu gördiigünüz kal'l:ıviçe 

motif serpme olaralc işlenmiştir. Belfndcki 

geniş sentür koyu renk iki düğme ile sol 
yanda iliklPniyor. Knıvıı7.e göjtüs. kloş e

tek. kabartma kol1ar hepsi bırbirindE>n 

güzel. 
(Soldaki) kareli kumac;tan düz bir panta 

lonla düz kumaştan yapılmış avrı CPpli 

bir ceketten ibaret b "r pijama. Ct>k(tin 

düğmeleri pantalonun kovu çizgilcril bir 

renkte o1mıalıdır. 

Pijama kadın elbiseleri mevanınn gir

dikten sonra biraz da yersiz olarak kul
lanıldı. Sayfiye yerlerinde s0kakta pija

mayla gezen kadınlar gördül{. Ev için 
çok gürel olan bu elbiseyi ev dışında giy 

mek doğru değildir. 
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Bir Belçıka .a;.yınm kahramanhğ ce.revan etmeırt~dlr. +---... yalüe ük ~Jerini kuancblaı Pek az aoınra İstanbul 4! inci fil otar mnf 5 taıeMıstn- otnla mml 
4 *•QmadYa-1.ırta.r11-

M&hlm miktarda ~uıpm ft Fransız hava Anka 1.kincl d · allak den Celll Ozbe• tdan'bul .......,r ıı lnoıl ilk r.a..ıa UDmiu km Liman, Jlrs1neaıı bela. 
Bundan bir müddet aonra Alınan hııt- kuvvetleri, ha.reklta ıttlrek etmektedir. oldu. ~nun bi:;ıne• 1 Y;:~k:u'tst.an. okul en! t G.e Ş...ki Çulpan, İ&ta.ı\Hl Ktl _ dfJe UUbl ollu &rn DlnÇllOY. 

larına giren bir sub.y köprillenlen biri- Millect lra _... ı.an.. buldan Turhan bir gol yaptığından maç An- çük.ayasofya Kaleci sokak 11 numarada ın. 111'.SDnJ EL işi llODBLt 
...._ •-•:1:.1_ ..ı- kad k l ..,. - ka k'"~'- h"-' tint • ı ın.ı.. met hta.nbur Yüce 1'ıktt H8eı!ri talebealnden nuı llUWlA ucposuna ar so u maba Bruksel 12 <AA) - Liege Brük.<ıel hattı 1 ra me vc-un=r mtı ""''' n .,_ ga ,.,,,.e- ' ~...._ İzmlt Derrh--ı.. eaddlll 2ID2 JL• __ .. _ 

---'- ... 1-.... "L.- • • - t 1 t 1 nd 312 nuın&Z'&lı Hlm6, .L:lilldb11l BeJcil• t ttn- ' ~ ._.__ 
DlUv.uaa ,.,....~ ve Aoprüyi) berhava edf" üzerinde miltedlerl hamll ı tren bomba ve 1 e ne ıce.e · it Uk okuı ıf ~ de Kemal. ömda Şahap, ~r tnlına otllbı aımf 1 de • 
rek kendi bayatını da vaafeai utrunda mltn.ıyös ateıttne tutalmQlltar. Kad.ınlaıia ve An~ar .. nncu 3 - s:şli 3 c &l1l ... mu. CeW Alla~ U4a1Götilkcıkuluauuf1. m 
kahramanca feda etmiştir. Sağlam ka • ~Hlarla 1ebaleb dolu olan vagoııla:-da YUV AHLAK DuNYA KALEMTRAŞ Sedad Baca.k, Mudanya ltman memuru imi 
lan .ı;A- ~"den -......a. l ti dO yurekler parçalayıcı sahneler cereyan etmiş. Ankara 12 Hu u.sf - Cmnartesi günii <Son PO&t.a ha.t.ıralı) Wh.ver Sönmez ZOnguld.a.k Çel1kel llsesl ı. ~ -.uı-.. .7-r666 sav- e • s- tir. Demlrsoora 7.3 ma.tıub olan Şişli takımı bu- İst.a.nbul "ftsküdar iklnd orta okul taletıe. E de 1817 Bıtikl: Patlh ı• uncu mekteb t m 
man m6dafaa kıt'amıza taarruz etmlf ve Tren ~ De BrüUe.I aruındaki 181 kl- gün tltinet ıma~Trn AnlraraPeô talrunHe saat sinden s.ırıı.a KılıçtMıan_ lırtant>al Ntşanb.f ıtt Klzna. 
lnı taarnızda muazzam lriltleler halindi! lomıtUelilı mesafeyi ı saatte ancak aşnış _ 11 de l~ J4aJI.\ &tadında yaptı. Ha-va ytğ - 15 ine.i D ~ 118 cahkle İ.Sanbal 'C.9-
hücum arabalan ve tayyareler bulun _ tır. murlu olduğu için sahada pek az bir seyirci küdar 24 üncü okul sınıf 4 M• 21 Necll Er- KABT 
cJurnııupır •=n• vardı. OYlln ınWıavi kunette illi 'aluının mü .eeçen. Mall~tya. bafkomlseri Şe*l otlu Sahavet • 

• Dllıl IMJetlft llribeli ~ cadelesi şeklinde ba.ştan sona kadar devam ~ -- cı • ur• ce+teet • a-.ra.. 
Liyej mlsbhkem mevkii &t'9!de ~or ettl ..e 3-3 be"abe!'Ulde ne~dl. Ankara- Diş nıu;ASI da Ali 8lılp Mili. Dlımı. ıllm* ıc-ı D 

. . . Brilbel 12 (A.A.) - Bir çok diplomatik gkü oY11nun sonlarında bir penalt.ı kaçı _ flloa Paına batırah} «*aba mmf 1 teWwlnıJm 1e Bl&ll ~ 
Askerlerimizin ~tll mukaveme - heyetler en tma btr amanda Brübeli ~r - tarak galibiyeti t.emın edemedi. Bana n iDı:1 cıbl taJebeıllndm 191 l'9riba Tmt.l ilk otaı mut t dl ... ..._ 

tine ratmen düfman ~ mlstahbm kea.t iare hazırlıklar yapma.kla meşgul. Be "l Ha 11~ . b •, ~ özıa.rt, ZallpldM Oul tık oblıl 3lllllf. ele ------
mıntahsında ilerlemefe munffak ol - durıet. JOg U VI as 8 1~ ım.d. kentı.ı JrandilU m llwl DJıe. GllatuaraJ JlzM RllZI 
muş fakat bu Deri hareketini devam et - MMn kaaall mmfaka..... yo'~'"'' mll~b1lralan besinden SIT hle. Galatr;arw ~ 1 L -"•-

tirem-;.,.+;,. Briit.sel 12 (A.A -- yapa ac:a. 
3
--..,. ..... ~. l - Albe:rt kan&1ı mınta- Beyoğlu Halkevi voleybol ve basketbol Dtş JIAClJNU me h*1ızuna saıiedi1ecS ıiki bin beş 

l}a* kalelerine brfl da PddeW bkumlar kaamdak1 askeri harekltın müald bW nzl- müsabatala.n neticelemn~ir. "Öç kategori_ JıiK lira federas,.,n taratmdan ~ 
J'll>ıllllıftır. Btlttbı ba h6camlar ptlaktlrtül- yet aldıtını ı6ete.ren abahk1 telgraflar öl - de yapılan -.ole:vt:>ol müsabakalarına 35 ta- S-ımtırhk tıirtnd Wt obl amıf 3 ele a rilm" · s-- • 
m~. Kalelerden bullan Alman eeedle~ leden aonra teeyyid etmlftir. 100 den fazla kını iştirak etmiştir. Blrlncl ka\egorlde Gs - Şükran Kepelı:J«. Bip cıra oltJll amıf 2 ta.. iştir. . 
ılle doludur. Meme"iln '8l'k •hDlııde ~ok Alman tayyarest Btlçib berınde Belçika ve lat.asaray, ikincide Yü.k..<ıek Mühendis mek- lebeıstnden CmW Dttn. ~ ikinci Dk Havuzun bir an evvel Y~ 1 -
~~~~~~~-m~mb~~~~~~~~.~n~de~en~Mti~d~~-~-~~=~==~=:~=-=;N:m:~=~·:~:::T:~=~~~·~~~~~h~~t~i~~~~~~~~~·~·====~ 
a ulrallıt. Kıtaatmm met.odlu tekilde mü- tür. kın11 bfrtncl o?mu~rdrr. Aynca yiııcsek 
dataacla bulundular -re ger1ledller ... ·-·--·.. • .... _. .. --... -... melde~r araaında yapılan vole ·bol fam • 1 )sfanbul Bel~si binlan 1 

Franm motörlü kıt'alan btr kısmı dit - Trakya•a gu c!llOk p yonluğunu Oı:man Fak.ultesi kazanını.ıtır. • ~y"f//IP 
man işgalinde bulunan Lftbeıııburg eyale _ Basketbol müsabakalarına 45 takım tstlrak 
tine ginliler. HarekA.t nonnal tekilde lnklp.f Edirne (Huaısf) - bparta Belediye _ Birinci kategoride Kurtuluş. fktncl kategori- Ctban&ir Bakra4; ve ıtmnrula .IObk • lmC1l edada 1511..561-lCllH ft 5.- hartta nmnara-
edfyor. Kıtaa.tunızın ilerleyişi şayanı mem- si bu .sene de hemserıleri umumi mü!et _ de Kartal taknnı, ü~nne de Denrz talmnı lı aralar va.smda buluDıan 5

·• metin murabbaı at.h aıa •t>Jmaır üsere &Gık antlr-
nanI.yet btr fekildedfr. tiş K. Dirik emrine 500 kilo gül fid blrlnci gelmı.,Ur. Ba.ııketbolde yilkaek meırteh maya tmıulmlJllblr. TahmtD Wel1 51 Ura.,. D.t t.enfn&h t Uıa • bruftur. Şaıtnamıt 

gönde · t.enı.r Dört ıened . ~nı Ier arasında Yüksek Mühendis şampiyon oı. zabıt .,. m•wrıell& mödtlrlQil kalemtncle ~- tbaıe 2D/l/MO Paza.rtea1 lbtl 
Zafere itlnwl . rmlf · enberı bu - must.ur. Kazananların mükAfatıan 19 Ma _ saat 14 de dam! encümende JaP!lacaktır. Tallplertn ilk teminat makltm veya Dlfktwpla. 

B&pet1l bunda.ıı aGIU"a balkın qukkan- yük bir dikkatle göçmenler 'için ektiri _ yıs spor bavramında tevzi edılecektfr. d.le l.ba1e giintl muenen --* daimi win*Nla lııalumn•Jen. (3111) 

l.ılılmt muhafaza etmuiıı1 ,.. sadmenin len bu güllerden her sene Mayıs a~;ınrla Kadıköy1e y~oı'an atletizm 
pıdetıne ha.yret etmemealnl aöylemif, zira Kızanlıklı Murad ust~ taıafından ve 1n- it 
Alman ordmunun kftlltyetU titr tunet teş. h' 1ar :..ı __ _, . • Mft~8 atafart 
tn ettitınJ llln ebnJılttr. :ısar A&An:alntn verdiJı ınb klerle iyi 

Pterlot aör&ler1nl f6yle blt.lr.m.iftır: grwlolu gül Yatı çıkarılmak adır. Bu se- İstanbul atletı:ıı ajanhifı tarafından hazır. 
M1lttehıd bulunalım ve zafere Jtar.p ıtıma- ne de Mayıs 30'11ımna doğru ve tam danlananFa:n"ııo m~t.red.e ~nl bl o~~ra~ 

4llmım muhafaza edeltm MDttenlderl arıahk iumııun ..ı- . me ye r ~ yap -· n JV. un ue'Ya:n edeceitı h3fta - mıştır. Bu rekor ayni zamanda Balkan reko.. 
fımU: mmatter obıcalıs lar içinde bu ampffy• yapılac,ıktır. ru olarak sayıJaeaktrr. 

O f k ""it ; Al S Alman denıceler: 100 - Dördtıncü kate rman a u es ' ım atım Komisyonu Baş- ~orı. Ses&1. u 5. 200 - ı ünco 1ca1:egort, HUmi 
kanlığından: 24ı.2. •oo - Melih 57.8, ııo - Faıt H.7 eye_ 

ni rekor>, 800 - Receb 2.01 .7, ttç adım -
Yavru 13.82, Yüksek - Hüsamettın 1.58, 

Aded 

il 
1 
1 

1 

Bir §artnamede 
Cimi 

Ormancı ti.pi pualalı Teodollt Amudl deirell 400 Ta1c. 
Repetlqon '!'ec>dom. 400 Tak. 
Uflcl da1rul& Nlwo.. 

MUhammen tutan Oüll• - Atet ıs S, ı::ı&ak - S Qnctı ka..tegort 
Melih 32..5:1. l 

': ~: Macar milli takımı 
~ u. memlek~timize 11ımek istiyor 

m teminatı: sen Ll u. M fled 19 İhale: 23 5/940 S&at: 111 acar erasyonu ~ısta maç 

ttntvaraı Teodolt\. -
tık t.em.ınatı: '14 
İhale: 23/5/940 Sut: 

de yapmak iDere B. milli takılmnı tstan -
Btr ıartnamec:ıe bula yollMnak üı.ıere ta- teklif yapmı.ı-

ıJ:t. 985 LI. tır. 
Son aylar içinde gelen Macar ta -

15,so da. kımlarının iyi netice alama.dıklarıru 1-
ı Bllyttkderede Bahçeköyde bulunan Orman Fakültesi için ~rıda mü lerl süıren mmtaka. A. takımı gelirse 

la~ Yu:ha :ıle.rt m ıartname ile açık eblltme;ııe ~ardlr. fredat • bu tekM lcai>ul ~ bildlrmiştir. 
mnlra...- eye anbul BeyotJu Maliye Vetlletl Liseler m11h•rbecwtt claireainde Fransa Lupası mi'" 
~-~ yamh ıtn '9 aaatlenle toplanacak olan Fa'ldllt.e ahm satım ko il y• 

~onu uzu.runda yapılacaktır. • Park de Prens'de oynanan w Fran-
1 3 - Eksiltmeye iştirak etmek IBt yenlerin muva.klla.t te.mtnaı makbuzlle bu gibi l1 b sa Oü.mhurre:lsinin hazır bulunduğu 
erin vekil veya Repre ntanı oldutlanna dair ve.sa.ık ibraz etmeleri IAzımdır. e • ıJrupa meçmdıa Raclng l. I Marai,,._ t 

t - eaıtna.meler &'Ö1'lllek ve taf.1i1ü almak ~J.,. a-
3806) a.tiJenlertn Orman ft.tültesine mQ • bmmı mağlUb ederek altlıllıOl defa kg. 

"...... payı kazanmıştır. 

180,GI ... ..... 
•.• 

350,00 
1'150.GO 

18,ot 
lf.I.• 
ı-.. 
ıı.ae 

31.00 
1a,oo --1-.. 
•.• 
at.• ..... 
M.00 

192,00 

MO,OI 

13.50 
S,OI 
'-58 
8,00 

26,25 
lSl,25 

8,11 
10.aD 

••• 
O,IO 

~ Bellek aM'fıee'rMla l• 1 mmıarah ara. 
~ Sin•rs; f.. m,abaJleelpfn ll&ltlı1ıı cad. 11 J1o. d1WEb, 
JrMı_.., JDmnaprak Bllldaı ea4 n Bo. ~ .-Wbl btnuL. 
ıtaıeınıpa Zlb""9.. ....... it D1n1s bmQıo J8i. 
Jtadıl•6y Cdll'ala ilah. JıhrwMlrMıbane CM. J llo.la dbkin . 
Kactı~ C&faala llab. ~ cad. 111 KoJa dtlklla. 
JCeıdl._ Opnanala Mala. RdWm Cllı4. BAida il lfo.1a dtıtkln. 
D4W'W ,,..,..... Malı. RıMa Cad Dilde il Ko.111 dilttb. 

---- o..vı• ilah. Bıbt.mı cad. Bllde ım llo.l1ı clltUn.. 
~ ~ Mah. a.&an lrh'Mi 8D. 1 llo. IGbriph Valde aaL 
Wı :metteld blnaa. 

2.11 .,._ Bll7bcaml Kah. 31 No. ••'od mekt.ebl tdnul. 
1,31 ~ Dl-mk ....,,.... 11 JllDDUall .. , .... 

... lrlliilalta OalMa taraflDda ... Baltl .,.,, ..... Bo.111 oda 
1,11 Un'ml-11 • ıle ._,_ ... ilah. z.,nk ............. 11 Wo. dllrk&D. 
... ... moı.uta llalL. Aı· sbp ................ "' ıro. dltlria. 
1.81 Mp1r;s .. 'h •iti -..ıa tmr.borala JMlrtebf btnaa 

a,IO petp+Mt ~ Jla)L ........ ıu ... 1 ... Ball ....... 
DııMlıı t 
~ Bl8sıJIDal& ......,. Cami 8o. M llo. la Mimar~ 
ınmata medr•!Olf. 
Oataıotıunda Celrituım Malı. HJlAltghm41ı So. 1121 No. araJ.W mahaDS 
C&lalollunda Cemtuun M&h. BIWlabmer So. Hadım Hu&npap 
med:re9al 8 !folu oda. 
Dhaıı1'fJftnda Ro.w,tuata; Kalt. Yeniçeriler So. 31 Ho. Slunpqa 
~ 

300,10 11,llO ~ lloapef& Jlılah. Tramft7 Ca.d.. 11 l'foJu dtlkkln. 
YıU* t:ııra muııtumneınasrt S. JUi temlnM m1kit.arları yulranda 7QZlh ~ menlıulla 

1 ilA 1 eenıe müddaUe k1ra.ı& yerilmek bere aoı;n. qrı açık arttınn&JS. konulm\lftuıt. 

tartnameler zabu "f8 mn•melAt mUdilrlütü blemlnde görülecektir. İhale 1610 940 Par .. 
teml>e güntı saat H de dabnl enc11mende Ylldlılacat.tır. TalJplerf.n 1lk teminat makl>Ull 
vça mütuplarile ihale cln1l mua711n saa• e daiınl encümende bulumnalan. (1119' 



) 

' 

13 Ma119 so PQS'IA 

Bır h f alık radyo programımn devamı 
IAYIAR SALI 14 5 1940 ırantezi. 5 - H. Fevrler: Pousse - PoUMe CJa-ıFahir& 11'81'8an, J'aJ:uoi Kopn, Rıtftlt PWnan. 

12.ao: Proğ~ e Mmdekaıtı sa • ~·arı. Lnhalaııı. aultl.) ~30· Memleket saat Okuyan: Me1'ha.ret Sağnak. 21.10: Konlll} _ 
12 35: Ajall-\ ve Meteoroloji haberıerı. 12 50: ayan, Ajans haberleri, Zraat, ,&,ham - Tah- ma <l'llb!Jlıolrafya.) 2 :.le lıl!lbill: JiCilçük 
Muzlll. ç . De; ıcun. lb:mDisıo _ llt*'1 'boıısaaı Cl'l& ) 22 50: or.kestra (Şef: Necib Aşkm) ı - Alois Pac-
Cevdetı ıco öJmt: oauy M: · cazbamt Jt.) 23.26. _ ıuo "ftrınki herneg: Vcyana. auiU. 2: - Ganıll>er~~ Be-
1&ffen n11ar. 1 ~ ~~'Ye lııaiPUua nim ~ Te':'fy A..Ynn ~fQn 8elo) 

I Le i ıt l!ll Şflrllı:: 414r'am aça.- * 3 - Aubert: Göbekliler resmi - geçidi. 4 - .,. , r • ' • ı • • a 

~= .. :ıı,:ı :--::ı =,..; - .,.,_ =".""~ =·=:..:. ... ':4~ l\O emen enn emız eomesı ışı 
_. ctemil: llibıcillt ıs ..,ııtm ıtl31t l"m~ • )9n.l • aaat .,arı, 21.!.:m. Memle:Udı aaat a.,yarıo Aja.ııa 'blıbeıla-

t.~amı. - ada.~ s..- jrmatıtıın ctJL. lrl.B ~ • ~ ~ 11150: ri, Z.iraa.t, l!:ısham _ Tahvl.W,, Kamblıo - Nu . . _ • 
(GeZEllt 1llım.::.,. ~ •• - lbnılma ~ lllQıııla: 'Jlmiı J:)ülibı ~ Ddıaı olu - kıııt Borsa.sı cnat.) 22.50· :Uilr.Ut• ~zband Bilinm ki, halcild hüviyetin hail- - Daha ıyı ya. lidiglrmm. Qnğlr 
~ h ~ <......_. .aım ._ IDl pım1anı '.pauluı; llıMlt. h1R M ••\. lım ll'eceb, (Pi. 33.36 - 28.311: Yannti protram, ft ta- kında ltölmıenlere yapılacak ufak çar gibi yaparak ordusile Mı . ...,...,._ 

lda .~ "' S'rth -.ı- ...amı -- a :mı-. 131.30! - il: -= ---- JllOt - pa.ıılll bir ib.bu ............ W.ia -:.. .c-.-:.. - zaa •• ı.ııMs~ KsW.e r e.r_. " - -- - - -~ 'P't t t - .,-- .-- JilEIU: ...ı.. tı: <fJlı ...-. llıt -..mı> •- 'ftlıM: ,_.. :ıım <ft.> ıaaı: .,._ • 1 aaa. * lıbet ~. MuD""fi'! lıım ~ • eb&i:)W mu? " 
g, 'ftdii: C&dla J0D... 8IJ8l:h, ıa.ım.: ~ OlllıııL ıdill9 <JP!l.> lll:.30. CITKl&DSİ 11151.l.MI . - - sa,fii;~-ım&. Nast 

bul t.ıa 0 :,,.., :Dıı. ~ C ~ ..._, a. Ot '! - <.-: hıa1'ıqı 13.30: Proiram. ve Memleke\ saat. qarı .. tir zaılıtmete limm l'*...,_UL ~ -Gibft_ • )W 7: ·c. ....... 
ları > 181 - -- - ~ i6ıalbt.> .,..... aata- n••' ~ - 13.35: &jans ve ııat.eorolbJ1 haberlerf. 13.50: aeumcıla cfm8B l'l Jmcaınag ..r-ı ..._ ._. ... - l k , • 
mızda clülönı "8l'. 

831 
- • • ......-~ ]& ıaıa: 1llllllll: Jllı.m ..,..._ •• llllm - MiiaHt~ ftaıl' ~. M.39~ •lıııl~ R11Uftt_ .,.r w? O laupwlen itilımna ll!lli A k ur ma? D . • R •• 

flk ~· C:'fti)s:. ~Ca~and (Pl > eıtet saat ayarı, Ajana ve :Ueteo.rolojl ha - cwmhur Bandosu (Şef: İhsan Künçer.)l ı - prünma- bir titr- p ~ e'-Mt dıtti .. •ıziızli l::imllr iıllln elılllll!SÇ. 
ket saat ayan. atıil ia ~ütÜ&· ~ beve~ berletl 20: Müzik;. Çalanlar: Cevdet ÇatJa, IA>uıs Gann&: ~- t - BaJb':- Şimşek Eğer wwwdiılflli san fmt eıluek a• . - lliı)iıı::ı& t b • • 
18~ Çacu5 sa · • laem- ftrsal\, hl\ire Fersan, fthrl Kopuz, ("fal&.) 3 _ ıı.. W1ılb. t...allitCll .-ıttrii. . . - • •" 
19.45:_ Memleket saa~ a~ ~ • nıet.e-. 1 - C*ıyen: adi aııpeıa. r'- Jf: Plı.tk l!!lll!'y- 4 - Gabrıer Panıa: Pasforal. 1 - Leon Ca- o haı~~ lııile ~ Jibml ..... - - • ,_. 
aroloJ~ haberled. 20. Kou~a <Çittçln.lıı RB:at tımll: clılri..-. t& ll8pafell ganJlm; v.allo: Palya.çe ~ı.adlaa tlıatel l5.lS: den sem ılair ........ mr ve •uıc:IM:o lU:. - Bi:ıZlt •••1111·--

aaati) 20.r.5': M\hıik: K'oro. AnıtaTa ~ad'yosullılf.lla.> ı -- ladt. ..- - 1111& INill: lBlAı 118izik: Melodmtr. CPf.) 18:- Profram, ve fur il18lt etiabs: 'lpawtı.; .._' edtc - 0.-.. _, 11 wiJıi ' ;qw. 
Küine Sea ve~-~ c=:e·ı::,.;114)zlüm sana can dayanmaz.> 3 - Arif -- ~mleket saat ayarı. 18.05: ~_. .. anan lıiır;-s Os lılilllıtl:llftlliJIQ -&ırllm 
ud Cemil. 21: Konuşma tı.. 2'13Q-: Mı~..ıa- K:tl- ruıst şartı: (.Aşık oldur tim kWv ca~n '9. çsıto (ft.) l&a llllılt: Ra~ C• erta • Zenci ........ liır ..,_. Cila .. - .. -.,.e lir ._ıdı&R as w ri ... ılliii 
~atk) 2-130 -~ uıa da.) • - Bol Mtenl ~ - Raat ıarlı. CMa_ t.raaı l4ef: 1brab1nt Ölgür.) 19: K.onu.pa lerini - tıl it'& g.- ; nıw p'WQe .._ .-.... 
çuk ?r.W.tr~ ~l}e!: bJe.cib ~ SeQUllO ilim öii! :wıı& Jlrtt>' ıı - Okaysn: semahat CTU!d bQs11i .,. lnlili.> 19.15: Müllk: Dl- eaırı - )'W • 
Bedrıre Tüzun un iştıraklle. 1 - Paul Holz.ı~. t _ amr - _ KaıJj(ar fM'h:- van b>tma,. _..,ler, Okuyan: Ati 8esve- çal~tı - Jli;ia WI sıiJkzzi)ı =! 
ner: saıtsonya damlan .. ~ - T. Knctel ve CG.ülaırer 8"df1Jtn.) 1 _ .-ır 11ey _ K31ıd- ı:en. (;alenltr. ~Dermen, Baıian Oifr, - TelMld için~ Ji.adx ~ tawiıı. - ][aıtl ırii.tlıt&A ipıa wll 
W. Klesow: Alır vaı.s. 3 - mtlhıust Steppu- ğar şartı: <Bir goncaya.) 3 - Bedrife lAmdt ~ ZBı*I' Blrdalmiht. UP.35: J1ı1L )ere Jiııamı J'lllı. Maciteımü ışm ilitUDfa J11K JbmL. laıteııwıım mır melrtutıı 
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... - 8 D3llı _ :ııc: ~ - ..._ llL?'kı. -. elliunı o llin- (&y dold'a batmadı mı) 3 - Bu tu kuau: Yaihtz anlamak ~ediğim neticeyi biraz -1-ı•- Bu. w. a.v...,, ıııa~ JllD 
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Sai tar.afta b~ çamfatfa. dhltı ~r ~ 
Wıçe içinde büyük kırmızı ~1 'bir 1 

ki~ ımree.lbını. --- cn:ası. . 
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C Yurddan resimli haberler =1 ( emleket Baberle 
Çankırı Halkevinde müzik faaliyeti 

Çankırı belediye bntçesi ıoo 1 
bin lira olarak tesbit edildi 

Ancak 5 yıllık program hiç te ehemmiyete değer 
~~-;~ıa~k işler taşımıyor, çünkü bu para kafi değildir 

• 'e1,1i.s+· 
~ ~~~~~mr. 

Samsunda ziraat 
mücadele işleri 

Samsun (Hususi) - Havaların çok 
yağışlı gitmesinden dolayı Çekirge 
mücadelesine nihayet verilmiştir. Sür
fe için yapılmakta olan ihazırlıklar de -
vam etmekle ıbera:ber Bursa ve Niğde 
Vilayetlerinden 200 pU:lverizatör gel -
miştir. Mücadele işlerinin yolunda git
mesi ve. halkımızın: lbu hususta müfid 
olması için vilayetçe ibroşürler bastı -
rılmıştır. Bu iş için ibazı kurslar da açı
laca;ktır. 

Gölcük halk odası 
faaliyete geçti 

.. 

Çankırı (Hususi) - Çankırı Halke- /genç ve san'atkar 1bando şefi Kemal 
vi faaliyetleri arasıında bahse değer Erol amil olmuştur. 
~gane mevzu evin ıbugıün canlı bir var Bundan ıbaşka bando çalışma salo -
!ık hal!nde faaliyet gösterdiği bando - nunda merkez öğre1nnenleri için bir 

Göloülk (Husu. sıud'ur. kurs açılım~tır. 
si) - İmıit kör - Bir senedenıberi çok enerjik bir ça - Bu kursa hemen bütün merkez öğ -
fezinin en güzel. lışmanın rnafrısulü olarak vUcude gel - retmenleri iştirak etmekte ve mando-
en şirin lbiT ı@şe - miş on !kişilik «"bando» ve ayrıca.o «caz> lin, fkeım.::dn, akordeon ve piyano ders -
si olan kazaırrım \ ta!kımı günden gün~ de tekamül et - leri almaktadırlar. 
güınden güne te • mektedir. Okul çocu[{lanna aığız mmkası öğ-
ralkiki etmekte. sa Memleketin müzik ihtiyacını karşı- retilmektedir. Resim müzik kursuna 
kiın1erinin kısmı !ayabilen ve güzel eserler çalan ban - devam eden ımerke.ıı öğretmenlerini 
azamruruıı münev .. d'Onun ve cazın ıbu ihale gelmesinde gösteriyor. 

Çankırının yeni kı.mılıv' cAbdiW-.ıılikbey. mahallesine Istasyon parkın<:Uın bir bak1ş verler teŞkH etti~ Kula köylerinde yeni mektebler yapıhyor 
Cankın (Hususi) - Belediye meclisi Bütçe vilayet tarafından henüz tasdik ği içiın d1e en uya" Manisa ( Huru ~ 

.ı.""-- l • b l a· · 940 dilm · t' nııik,, içıtimai hare.. "') Kül·u~ k ~:ı.:;an ayı top antısınaa e e ıyenm . e em.ıış ır. k tl 1 b 1 . li 1 kazala • u - vure · arşı 
1 k j e er o ve verım o an b" "lk , AR- •• 

ifil bütçesini 100 hm lira o ara tanz m Belediye meclisı bu içtimamda 5 yıl - dıa 'b 1, ~ .... . .:ı,. uyu a•ıa·.l'-a gos • - rmız arasın u1'Ull1ıllla'NLa11 .. ıwr. 
n kabul etmiştir. Bele~iyc mec:isi, be-1 hk imar programını da yapmıştır. Bilhassa 23 ŞıulbaıtJt..a) açılan Hallk 0 _ 1ıeı:m lka:ymakam 
-tediyenin ibu yıl yapacagı zarurı ışlerin 1 Bu ıprograma gör<! beş yıl içinde bil - d· G''l .. ,;ı. ıh _..ıı. t h uıor Edib Kartal K.ulaının 

ası o cu5e an:m.e ve eyecan V'- • ]b. ah' ~ ı-~ .. 
bütçesini şu yolda tesbit etmiştir. hassa ~ işler yapılacaktır: ,.ıı·tedi B~,ed'' ~~~ :ı... 1 ., . k #..-eola r ımaga 11..v)11Un-

ffitıı\ r. = lyıeuııu ıu ırıncı aw.ıw. d bir ilk okulun ça 
2.000 lira kaldırım inşası için, 22 bin 1 1 - Ankara yolunda şehre bir geçid wıu·ı,,., m.. id b' eııde çalışanı Halk e ( 

Jır.a hal inşası, 2,800 lira hayvan ve buğ- köprüsll. 
0

0
d ı""l'a.mdu.~a~ ~ Yl ib' ~..:~....r:ı...haıne tıısıım atımırya mu · 

. . 1 ası Şii 1\..ııt'n guze ır 11\Juıuuıu vaffa.k ohnıuştn.ıır. 
y pazarının ikmı:ıl inşası, 2.000 lira ıs- 2 - Hayvan pazarma bilyük bir ban sahibi olımtuştur. MBIIill.eket gençliğini d' h baz 

mlak işlerine, 1.000 lira kaldırım tami- yapılarak şehir içindeki hanlardan ıeh - tr f d to 1 = u_ Od .Kıul~ırı aı a ...ıı.· 1 

e a ın a p ıyan nıa.~ asıı, spor. köylenndle de St:ır.ız 
rlile, 600 lira şehrin ağaçlanma~ına, 500 rin kurtulması. temsil vesaire gi'bi faaliyetleri teşvilk illk dkıul yaıptıTil • 
lita 'kanalizasyo~ işlerine, 200 lıra me - 3 - Belediye binasile, bir garaj in§ası. etım€fi<ıte ve gençler lboş zanraınJ.arında ımalkıtadır. İibr~m _ . _ ""'· -~~ ""' _ ~ ~ 
b.ıiıklar tanzimıne. . . Görülüyor ki 5 yıilık imar programm- Hc1lk Odaısaınm m'Lllhtıelif şuıbelerind€ ça ağa köyıüındeık.i bu . . 

Bundan başka J.000 .~ır~lık b.ır serma- da da ehemmiyete değer mühim i,Icr lnşmakltadJırlar. Halk Odasıı açı.Jmadan ~ktebin iınşasında. lköylıünün gösterdi-] Resim kaymakannJ.a köylihlıeri mdt ~ 
ye ~azedilerek odun ko~ur ~ıbi zarnd yo~tur. Çü~kü, btltçe ancak bunu Jc~b evvel bile /bir Halkevi manızarası arze- ği gayret ci'dden şayaını ıt.aikdird'ir. teıb ~üna: göstemne'k:tedlr. 

fi!ere kar~.ılık olarak mutedavJl sermaye ettırmektedır. den c. H. P. binam şimdi gençlerin 5 msun köylerinde zıraı çahşmalar 
~bul etmiştir. ~elediye Meclisi ~Usum tarifesini de kja~aşltnlğı fay<lah bir mUıhit olmuıştUT. a 

Bütçenin diğer kısımlarını belediye - yemden tanzlın emnış bulunmaktadır. Bu Ötedenlberi faaliıyıeti, çaı~an şahsiye- Sattnsıuın ( Husu • 
zı.in maaşlı memurları teşkil etmektedir. tarife de vilayetin tasdikinde bulundu - ti ile Gölcüığe :kendini pcık sevdiren si) - Sarm;ıun köy 
!Fakat bu ibelki de imkansızdır. Yalnız ğundan esaslan hakkmd.ı maICı.mat e - c. H. p, ikaza lbaışkanı bay Muammer leri, hülkumetiımi 
btıgünkü vaziyette belediye kadrosu dinmek kabil olmamıştı!.'. bilhaıssa GölcüO~e ic;tima1 hareıketlerin zi,n, bu yıJ. fazla is-
:fazladır. Bu yüzden bütçenin yarısını meyıclaına geLmesinde amil olmalkıtadır. tihsal için1ı azami 
memurlara maaş ve masraflar teşkil e.t- Kırkpınar eh~i hayvan c. H. P. ikaza i<lare he.Yeti. Gölcüğe 

k gaıyret sarfclmeleri 
e tedir. sergisi açıldı neş'eli lb:ir gece geçirtmek için geçen - huısusuında vesaya -
Şüphe y<>k ki bütçe) e konmuş olan za- (H A) Edim d 

8 
ler'de Eminönü Halked Göst€rit şıu"bc-

~ işler şehrin ihtiyaclau karşısında Edirne ususı - e e aray- sini davet eıtrrnis, Ha.lıke\'liler kal;;Jbalık sına büıyülk. biı 
çok az sayılabilır. Çankırmın başbaşa içinde açılan Kırkpınar panayırında eh - biT halk J..1ütlesi' önünde (Hissei şayia) ehemmiyet vererek 
kaldığı ve belediyeni:ı yapması icab etti- li hayvan sergisi merasimle ~ü:şad edil- kcrmedisini muvaffaikiyetle temsil et - ha'lci:ki ıbir faaliyet 
ği daha pek çok mübrem ihtiyaclar var- miştir. Merasimde umumi müfettiş m~lerdir. Gökülk haLkn bu su.retle unu- göstermcıkıte ve zi -
dır. Fakat bunlar artık bu küçük kese - Kazım Dirik, valı, parti müfettişi, be - tulmarz lbir gece geçirmiştir. Yakmda ram işlerine her za-
fıin 3 de 'biri ile yıl yıl karşılanabılecek- lcdiıye reisimiz. 'binlerce ihalk bulun - C. H. P. ikaza ba~ann. bay Muaımmcrin manik:iınd1en fazlla 
:tir. muştur. himımc-tile lbir de açık hava tiyaıtrosıu kendilerini vermiş lbuluınma!ktadırla\l'. 1üler ıbüyü:k. bir faaliyeıt göstererek e • 
=c===============================~ ~ı~b~a~~il~~~B~~~~~~~~~~~i~~~p~~~~~ 

Yurdda çocuk bayramı ) ve faıyrl'alıı zamıaınlar geçirtecek terli - Çarşanılbad:a,, bu sene zelırele ve seylap- . Resm~: Samsun. koylilıl 
bat a1ıınaca'krt:ıırr. Halik Odasına mensub ların verdiği ızara.rlara rağmen köy - bır gruıpu göstermektedir. ., 

f:i1:..:r1~:.~ı:!~~'!ı,~{.";' muh- ( KUçUk memleket hıberleri) ( Adanadan küçük haberler ) 

* 
Mardinde Türkiye Arap atları yetiştirme *Adana pamuk üretme çırt~ğitlpamAmu~.r~ıi\ 

Muşta şeker buhram " tehassısı Mister Klark mezunıye e ., ı -
ve koruma cemiyeti kurulmuştur. . . .. nra memleıc.e 

Cemiyet, yetiştiriciler elindeki saf kan arap ~Y~ git~ıştır. Klark uç ay so -
Muş (Hususi) - Dört aydanbcri Muş- kısrak ve taylarının ırk ve evsafına göre ka. tımıze do~ecek:tlr. k tifl + .. -kkfil 

ta Ş"'ke buhran d t kt dı' ro d'ğ il lerinl 'faya * Mersınde bir yapı oopera. ""Y" "' r ı evam e me c r. '-:re· yıdlarını yapa~ak ve ı er v~z e 1 tm1 t' Bu kooperatil Mersinde bahçeli ev-
• çen sonbaharda Ziraat Bankasına gelen başlıyacaktır. Iyi cins a.t yetıştıren vll~ye - e ş ır. . ti 

t'mlz imn böyle bir cemiyetin teşekkülü çok ler inşası yolun.d~ çalışacaktır. Koopeıa • 
800 sandık kadar şeker sarfedildiği için, 1 r fin reisliğine vasfı Orgun getirllmlşttr. 
Kt\nunusani ve Şubat ayJarmıia bu buh. faydalı olacaktır. .. * Adana pamuk ihracatçılar birliği ikin • 
ran arttı. Karlar kAmilen kalkıp yollar *Mardin Kızılay kongresi geçen gun Halk ci reisi ile umuml kMib Zeynel Besim Sun 

evinde vali vekili bay Kudret Kantoğlunun bazı meseleler üzerinde vekaletle temo..sla.r
a?ıl~ıı~tan son_ra banka tarafından ~y~a riyasetinde toplanmış( hesab raporunu tas- da bulunmak üzere Ankaraya git~crdlr. 
bır ıki defa bırkaç sandık şeker, ıgetırı - vib ederek yeni yıl bütçesini müzakere et - * Ad vn· t Meclisi tarafından os _ 
l' d ı... d " b · d ·· · l .. te klb ana aye ıyorsa a ,uu a gunde ırer san ık tP.k miştir. Kongrenin muzakeres~n mu a maniyenw adı «Bereketliı> kon.muştu. Vekl· 
bir bakkala verilıp kilosu 52, hattA 55 ku heyeti merkeziye arasınd~ yenı idare he:::ı ıet bunu muvafık görmemiş ve bu kasa?cı. -
ruştan satılıyor. Bu yüzden satıcı bak - intihabatı yapılmış, reıslıge Ulus Sesi g • nın adının Osmaniye olarak devamına ıı:a -
kal k . h ., k . . . tesi sahibi Siret Bayar, ikinci relsllğe Behram mi tir 

va ı te acume arşı bır saat ıçınde ö e h ibliğe Kerim Ayla veznedarlığa rar ver ş . . .. 
bir sandık ~eri bitiriyor. Hallan bir Mnusna, ~~u ~atibliğe Vesile İ~l seçilmiştir. * Kayseridekl Ercıykeşüspor Akldubnaü ytaa tum.ıgl 

· · · · . • iki futbol maçı yapma zere a. -
kısmı gene ihtıyaç ıçinde kalıyor. Bıtlıs *Ankara tarih, coğrafya doçent! bay Dan- decek ve Mensucat spor takımıyla kar~ıla -

Ecfremit (HustL5i) - Hakimiyeti milliye ve çocuk bayramında Cumhuriyet yanııbaşımızdadır. Orada mebzu1en, kilo- yal Bediz, cuma günü Samsuna gelmi' ve şacaktır. 
okulu talebeleri bir müsamere yermişlerdir. Müsamere halk tarafından çok beğe- su 46 kuruşa satılan şeker. Muşta hA!d 52 Cumartesi akşamı Halkevi salonunda. (Zel- * Adanada inşa edilmekte olan yeni Hal
nilmiş ve küçük okullular heyecanla alkışlanarak takdir edilmişlerdir. Resim mü- kuruştan satılmaktadır Elyevm mcmle. zelentn sebebleri ıve neticeleri) mevzulu şa. kevl binası bitmek üzeredir. Verilen bir ka... 

samereye iştirak edf.m talebelerden bir kısmını öğretımenlerile birlikte göster- kette !bir dıirhem bile şeker kalmamısttr. yanı dikkat bh: ~onferans vermiştir. rara göre eski Halkevi bina.sını beden terb-
mektedir. H l'k b .. 00 k k t k k ~d. Konferans büyük bir alaka ile dinlenll • yesl Seyhan bölgesi satın alacaktır. 
===================:::::ıcıı===============a==·=u=yu==en=ç=..ı=s=ı=ı=n=ı =ç=e=m=e=te=ır:ı:ı1. miştir. * Ada.nada mevsim dolayıslle baııara ta-

· Pazar Ola 

- Hasan Bey gazetele
ri okudun mu? .• 

Holandalılar 

istilasına kar~ı ••• 

Hasan Bey Diyor ki · 

Alman ••• Btitün kanalları aça
rak memleketlerini suya 
·boAmuşlar •• ,. 

Ha.san Bey-· İnşallah ..• 
Bu sular Avrupada par1ıı.
yan ateji aöndilr<U. 

*Samsun ticaret mmtaıkası müdürü Na.lm, şınan halkı getir!p götürmek 19in pek lü .. 
mıntaka lktisad müdürü Hulft.el Tokay ~e zu:ınltt. olan otobüs servislerinin temin edll
tlcaret odası umumt kıUlbi Cudi Gürsoydan mesinl tetkik eden Adana Vali.Si Fa.ık Ö'stün, 
mürekkeb bir heyet, Merzifon ve Havza mın- bu ihtiyacın sürat:J.e karşılanması hususund». 
takalarına giderek iktisadi bazı tetkiklerde Adana belediyesinin nazarı dikkatin! ceı -
bululmuşlardır. betlniştir. 

* Samsun Halkevi gö.sterit şubesi bu hafta * Adana Halkevinde seri konferanslara 
bir kır temsili vermiş ve (Yanık Efe) adlı devam edilmektedir. Bu akşam da Doçen• 
piyesi temsil etmiştir. Feyzullah Doğruer tarafından «Diş st1rme 

* Öd i Ço k .,.~. K arızala.r1» mevzuunda bir konferans veril -em ş, cu ...... ırgeme urumunun . 
Birgi kolu çocuk ibayramında 42 fakir çocuğu m=ış=tir=.============== 
sünnet ettirmiştir. Ödemiş Halkavi bandosu Selçuk harabelerini tetkike gibmişlerdlr. Bu 
da sünnet düğününde güzel dakik8:Iar ya,fat.. hafta bahar bayramında da Nazilli ilk okut.. 
mı.ştır. !arından Beş Eylül ve İstlk1~ okullarının 

* Nazilli orta okulu talebelerinden 150 ki- beşinci sını!ları öğretmenlerlle bel'aber 100 
şillk bir talebe grupu bir klsım velilerinin de kişilik bir kafile halinde sa.ba.h trenine ekle. 
i!ıtlrak1le öğretmenlertnın ida.reıtnde olarak nen af?l iki vagonla Selçuğa gitmişlerdir. 
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MAZON MEYVA TUZU 
Müferrih ve midevidir. 

Tü~ye Cü..ı.uriyeti 

ZiRAAT B ANKASI 
kW111•ş tarihi: 1888 

Sermayesic 100.000.000 Türk Lirm 
Şube ve ajanı adedi : 265 

ıınt ve ticari her nnı bankı muamelllırt 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.188 Lira 
• iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en u 
50 lirası bu191'tnlwra senede 4 dılfa çekilecek kur'a ile af8iıdakl pli • 
aa lb. f'26ibe da;rtııacaktır. 

4 Adet 1,000 Lirahk 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,0()() ,, 
4 1t 250 • 1,000 " 

40 • 100 • 4.000 .. 
100 • 50 • 5,000 ,, 
120 'O 4,80D .. 

,. ,, 
DbmAT: 8-WanHül ,anhT Wr - tp...ı. IO l1rHa ..... 

......,_... ~ pkhtl taktlinle ,r, • it•' ile v.u.c.ı-. 
ar.- •••••• • ...., ı SJltl, ı BldMl'rhaı 1 Mart .. ı 11a1. 

............... ~**· 
P. Ye A okulu Komutanlığından: 

Oblda aw .. .._ .-.,ıu tgtA <Ot> fal' aded .,...... Aı'Jola, harita çantuı. 
hvt. ...... • •il ... matra ~ edılecetUr. eaım • 10/5/MO Pa.laMtll sG.. 
atı aat ıs tı.ıut. 11 ttar ..,.am e..ı "fi aöm11aellıi olall lldln Alma Komıayonun • 
4-. ~ flftlt w ..-ftnı aer-et.,. anlamak ıctn 1Cartal Maltepeaınde otuı 
._ a... ...,._.. mtıracadlrt. <116'1..lhll> 

,. ' 

Devlet demlryollaM we llmanlaM lfletmesi 
umum, idaresi llln .. n 

Doktor ve Eczacı ranıyor 
11.ı it mnMd" ~ _,.... tılD Jl .... --. b•JrimW1N ye -.ı.

- _.,... ....... :settm1we M8 Lllk Wf m lra --~ l• Uram. ler • 
.._ baımm111t ,. ,..ıan • • ~ 1111 • ._. ııw • 1>. ~ saa ft.. 
llrt ~ ... ıuıtllll. IUT-l'ltl) 

* 
•• • ..... - ........ - - .... - ... ··ııllld .... il/ 

"• 81111 .... _. n1.9 • ı ıc n .. -. , 0 1 t ... lıWı "'tabdlld -.... • 
illa......_ 9'* 1 El .... .._ h ı? • 

8ıı ife gtrmelt lırttJenlerln ıa Ura 60 turuıllut mUftttat temına.ı n baam taJtn 
""8.ltle blrll:tte eJraQtme ctmil saa.Une lcadar toın)Qona mtıracuQan lAmmdD'. 

Bu ile ~ pıtnamllll' ~n P& uuı oıarat dalztam'•d•r. ~ ,,. ,,. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 1 
llalm ..ı.aı..t 9'bule 11.aanaa 1939 .,. 'dalla 'ftftAl ......._ maıa..ıı af. 
,...... .... Toprak M·•u..t Oflllnee qaiıdald flllrtlaıta • ..... JJlll"a ile ............... ......_ır. . 

A - Al)aınlar 19IO seDelll lılaJU nDıayetıne adar fstanbuı 4epoauna te.eıım ecWrnl.ş 
btinnacalttır. 

:a - Bu m1ldddt sa.rtıacla ~il afyon depoaa e1ı1t .aırulle -.UÇeneye tlbl tutu • 
lacak, ınce ve kabası tef!t ed.ildikten .scmra 1ISu1il clainılhıde ntbnUDe.sl alınarak ahll-
11 "9 bna mltea.kib tartua ve un teaell11nril 'fapılaraıt bedeııerı 6denecettJr. 

C - mtemı mu.,_. netkıır· ılı mettut Mtane 11.fJenlar mlbıoaa edllmlyecekttr. 
]) - Bu atycmlt.r ~ lalldlr edJ1ılııı. kıynıet ince ioplanmıı olanların a.tıer morfin 

4lereceaı ctO:t kırk kUl'lll w taba \<danmıı ola.nlarm belwr morfin. ...._.. c3Cb otu --. ... 
• - istıant.uı baıialnıle bulun• aütevaaaıt ,..,_ dns ellertndl buluna ~n. 

• bmaat latuıbllJa tMaiiltd't!crt ~de af)+ .,,.,. '*<lal ft W'l ...._ ve te • .... •••tllll. .......... tabla ıoın n.otenlla -dd&k bir _,, tr , .. ile ı.. 
..... - ...... iBncHler1 lalı ....... wlıal..... . • ..... .... 

SON POSTA Sayfa 

inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Yanmalarında emniyetle kulbnılablllr. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler abşbrmaı ve yormaz. YAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

Bir doktorun g111f lk 
notlarından 

Sisl/I: Meaane llllhallı 
Bir çok sebeblerden ileri cellr. Bn baai

tl eberlyetıe PD9 kızlarda ve kadınlar
da görülen tetııdir. Çıpl&t qakla ıez • 
mek, .,luk au De yıtanrnat ·ye fasla 111-

Janmak vesaire clbi aebeblerle aolubl
gınlJlı v1lkua ıeıtrse buı tadınlanla bir
denbire bir mesane nmleli baflar, ihld 
şeklinde sık sık kira.r etmelı;. idrar eder
ken n idrardan aonra fkldetlı yanmalar, 
kasıklarda ve 1-.an da bekle alrılar, 
ürperme gibi f87ler zuhiU' eder. İdrar llk 
zamanları bulanıktır, ha.tt.A bazan u.n -
Jıdır. Her '1drarda bir parça tan flkaı'. 
Bu ha.ait me.v.ne .nmleısldlr. Sıcak Janm 
ban70, kasıklar üzerine .sıcak komprea • 
ler, urotropln, ve helmtıot, arpa IQ)'1l, 

ıblamur, maden auyu ıtbl ıeyler ~ek 
suretile bir kao ıttn<te zaU olur. Yutan
da eöyledil1mis d>i bul tımselerde bu 
Adeta bir ıstıdad fekHnde aık sık teter • 
rtır eder. BöJla bdınıann tendllertnl t
ıttmeeıelert. ~ ayuıa, t&§lara bU -
mamda.n 1......,,.. 8Qtde btr defa u -
caıc nyu hi1r la.phca.laıa gttmet pek 
muw.fıktu'. ıı.a.ne lltamblannm bu ba. 
slt şeklinden mon.ra. daha mtıhim aebeb • 
lere ı.stinad eden nevileri ftl"dır. 8Jraaı 

dl1şeme baı.eclem. 

o.n• Wbw ...,. 1 =- ..... 
..... ,............. ......... Dil talL. .............. _ ................ . 

lstanbul Komutanlıfı 
Sabnalma Komisyonu 

ilini an 

H&Jdu'paf& f&111'1Dd• tRQDan -· -yüz, 400 dört JUa t.on çuıbü ~ ... 
kftr mahalden sırteot ~ ...,. nh-
'tımma natl1 iti puarlıld& • ~b!dde 
verilecektir. Puarlıt 16 ~/HO ıönil aaaı on-
da Jl&lılacaktır. M~en bedeli - bin 
beş ytız ıtradır. İ.lteklllerın belll iUn T• aa -
atte ~'t .temlnM &kçelerlle birlikte l'ln • 
dıklıda satınalma tom.tsyonuna gelmeleri. ..... 

limiye Aakeri Sabnalma 
Komisyonu ilanlan 

llmG'Ytn Mr müddet 'Mtfında taı. 
ı.ca mJblrda ilAa JlllJQraceklar 
aynca tenzll.t.11 ~en iltlfade 
edılcetJmodir. Tam, 7&rm ve IQl'ek 
49,Jfa tllnlar lçMı ~ I*' taı1re •eıı>St 
edilmlftlr 

Son PO&t.amn ticad DAnlanna ak1 
iller için fU Mtı"ele llllncaat tdll
mtlldlr. 

Deniz Levazım sabo 
alma komisyonu 

ilini an 
1 - Ta.bmin edilen bedell (89'19) lira olan 

(87600) Uo ümethı 28/Mayıs/940 tarilılne 
nı.stııyan ~ ctıJdl saaı ıı de t..,..b aarııa 
miina.kesuı ~. 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 
• 2 - İlk ~ t'13 lira 52 kunı.I olup 

l&l'tnamesl hergtbı &mlıt$ondan parasız ola
rak alına.blllr. AGRI 

.3 - İstetıDertn 2t90 aJl}ı tanunun tarlfa_ .._, J. O. G. YUQ'or: 
tı da.b1llnde tıanstm edecekleri b.palı teklif Bbertya otQona. Ted&Tl gören lllolat 
mektupla.rmı en pc; belli cttıı ft uatten blr n.rmış fakat, ALLCOCK yalaamdan babp 
saat evveline Ddv KaDnpafada balunan 89dlllnee, lılat'.lyen mW>a.IAta dellldiı'. Bit 
toml.syon baf)9nlıRm& mülmz mutabtltnde at altfam tatbik ettıtı bir AU.COCK ntı. 
vermeleri. c38M:t il, bir ıece sarfında teatr1nl ptererell ~ * denmlı mcatlık teYlld ederek atn7an Dlaııi 

halli tfU:ln etmııUr. 
1 - Tahmln edilen bedeli d381h llra •50• 

kU1'Ull oıan .11.011. ıki1o J8n8n. Jl/lılaJ'lB/MO ALLCOCK, romatizma, lum-
tıarihine rutlQU. 8&lı ctm1l .at ıuo cta laago, aiyatik, delildi ALLCOCK 
apalı zarfta ........ J91)tlaca'*1r. ,..ıntarile tlfayab olmuflarchr. 

2 - İlk t.......,,, d03l:t llra clb kurııt oZup AUA::OCK J&kılannın &etild ettıll l1hbl 
şe.rtnamesı IMrctln lmmlQıondan alına.bilir. kbt OTOMATİK m IUUI 94bl '"- .. 

3 - İ.ste1E!11111n 24SO ayılı kanunwı tarı• l1Ca • •A w:ı 
tatı dalı1liılde timim edecetıer1 ıcapalı tetll! 1M11 llr11U 1ertıı .varını taplar. AJ.L. 

COCK ,.aı?armdü1 bnnızı daire n tar. 
mütupla.nıu m ıeç bell1 sin ve saa.tten bir tal reaımıı artasm dikta' ediniz Bcıa.,. 
111&t eneıtne lmda.r renııpaşada bulunan m a · 
lmmısyon ıbatkanblma matbu mukabilinde neludo 27 buçuk kunıttur. 

nıırmeleri ...... 

Devlet Danizyolları 

MUdUrlUGD 
ı,ıatme 
lllnları 

Umum 

13 Mayıstan 20 Mayısa kadar muhtelif hatlara 
kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün ve 

aaatleri ve kalkacaklan rıhbmlar. 

Karadenll laaltma - Balı 12 de <Tan>, Pm_.. 11 de C CimbmQet > ve Pazar 
18 da (.Ankara) Galata rıhtımından. 

- 8ü 11 de rtnıen>. c.naı'tell 11 ete <Antıaı.Ja>. sırkecı rıh, 
tmımdan. 

- 8a1ı, Pertembe ve Pazar 9.30 da CtJtur). Tophane rıhtı • 
mmdan. 

llaılanya baıtma - Pazartesi ıs, Balı t.50, Qarfamba, Perşembe, cama 11 da Te 
Pazar 8.30 da ( 'İ'ra.lt ) • Aynca Cumaıteal 14 de ve Pazar 
19 da (Marakaz). Gala.ta rıhtımından. 

Bandırma Jıa.ıtına - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). Galata rıh. 
tqunmdan. Ayrıca Qarfamba 20 de (Antalya), Cumartesi 
20 de ctJıcen>. Tophane nlttnnmdan 

- Salı ve cuma 19 da <Se;nar>. Toph&ne rıhtımından. 
- Pazar 9 da (Ta1JU). Tophane rmtımıııdan. 
- Çarşamba 15 de CXemaI),cumartesi 15 de (Bartın). Slrtecı 

nhtmımdan. 

t.mır .....a Jtattma - Puar 11 de <İlmlr>. Galata rıhtımından. 
llenla !ea#me - Salı 10 da <çanüJraJe>, CUma 10 da (Dumlupınar). Slrtecl 

nhtmımdan. 

Ko$: Vapm merlerl bMtmda her ttırlil malimıaı 8111>da telefon numanları JUilı 
AcenteledrnMdım ölreallelıWr. 

Gaıaıa ... aeentellll - Galata nhtmlı. I.ananlar Umum 
1düdilrlülil binuı ll&mda 

Gala&& labe aeentellll - Galata nhtunı, Kmtalr& Liman 
BelaUl1 el*l'Mla 

..... .... .... ellll - llılıılef, "'*- Bllalıu. 
(3838) 

lstanbul LaYU1m lmirliOind• Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

t0133 
mo 

.. 



] 

EN 

a __ , uvvet, 

;, Sıtmanın en son nöbetleri de 
-tamamen de/olacaktır ... -
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QUtNIUM LABAR· -t-
V R A Q U E' ıD terldbiode mevcut J' 

'5 lc:ioio nıiktarı diğer K ıH kına 
mahluliitına oa'Zaran ıruıtltlp ve 
mlieuir nisbetde olduR"Jndan fa• 
yet lı:uvvetli vo son derec. •ifa• 
bab~ bir lı:uvvet ilacıdır. Bir kaç 
gün zarfında istımali ile Sıtma 
maglup ve mün~efi olur. Te~ 
mücerrep ve Pans Tıp Alcademisi 
tarafından tavsiye edilen 

• e 
UI IUM 

SON POSTA 

BiRiNCi 

İştiha Şuruhud r 

• 

I 
ı 

AZ 
MIR"TON GRENLERI 

hem inkıbazı ve hem de 
terkibindeki madc eler 

sayesinde barsakların fa· 
aliyetini tanzim ile en 
muannid inkıbaz müpte
lalarını bile rahata ka-

VUfturur. 

Her eczanede bulunur. 

l\'layıs 13 

Ağaran Saçlara 

JUV i 
KANZUK 

Saç boyaları saçların 
tabii renk!erini iade 
eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima 
sabit kalır. Kumral ve 
siyah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır 
İN GİL1Z K ANZUK 

ECZANESİ 
BEYOGLU - İSTANBUL 

~ ............................................ ~ 

,--------------------------------~ 

IAIRAOU 
Şarabı gayet ~~~r---~= 

iyi bir multavvidir. .,,,. 

İç ve dış B A S U R M E M E L E R i N D E, Basur 
memelerinin her türlü iltihapları:ıda, cerahatlenmiş 
fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde Jleposu: Galata, GilmrUk sok. No, 36 

__:::~~~~§~~d_ ,____ RE K TA p AT 1 ŞİFA ~ı;~~MlN .~-.., 
Pratiği k.uvvtıtli ve diplomah hir ' 

ECZ~frfca1ı1!~~!YOR 1 
Ankara Merk3z Eczanesi 

llendekde pehlivan 
9-6-4-0 Pazar günü Halkevi menfaatine yağ~ı güreş müsabakas• tertib edilmiştir. 

Kazananlardan 
..-. Bolu, Kastamonu Oteli~ 

Başa 50 lira Küçük ortaya 10 lira 
Başa '.tına 30 , Desteye 5 , 

'l'osplı .&.hmet Gülüm · Son Posta Matbaası 
İstanbulda Yeııipostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste

ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Ahmede devrolwunuştur. İçi ve_ dışı tamamen tamir ve her türlü ihti. 

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilmiştir < 

Neşriyat Müdürü: Selıim Ragıp Emeç 

. S. Ragıp EMEÇ 
SAHİPLERi: A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Büyük ortaya 20 , 
İkramiye verilecektir. Müsabakalara saat 12 de başlanacaktır. Ala!{alı güre~ 
çilerin bir an evvel Ht:!ndek Halkcvi riyasetine müracaatları. 

i - 19 MAyıı fırvlcali.de Piyangosu Y,ni Otomatik döoeıı lı:ürelerle yapılan illı: lı.:e~ide olacaktır. İtimat veren, şans i'etiren bu 
küreler elelı:trilde işlemelctedir. 

2 - Keşide 19 Mayııı Genı;lilı: Bayramını müteakip, Anlcarada 19 M•yıı Stadyomunda Oıı Binlerce halkın huzurunda yapıl acalctır. 
B - 19 Mayıa fev?alii?c Piyangosunda Onda bir bilet yoktur. Tam Bilet ve yarım Bilet vardır. Tam Bilet İlı:raıniyenin tamamı 

olan ( ôQ.000 J Lırayı, yarım Bilet ( 25.000) Lirayı tam olarak knzıı.nabilecelctir. 
4 - Tam bil_etler 1 :.! ) Liraya, yarım Biletler ( 1 ) Liraya ııatılnalı:tadır. Bu" Bıletleri Satı~ Gişelerde, Bayilerde, Ziraat Banlcaııı 

Şub lerıle Poıta Gi~lerinde bulabilininiz, 
5 - BLıu Keş:de:le " 200.000 ,. Bılet vardır. Bu Biletlerin "42.228 ,. adedi muhalclcalı: aurette Jlı:ramiyo kazanacalı:tır. Yani 

abet niıboti Yüzde yirıni birden fazladır. 
6 - W Mayıs fevkalade Piyanıl"o&u lgin Onar Biletlllı: Karneler ibdaı edilmiştir. "2 ,, Liralık Biletlerden mürelclı:ep olan Karneler 

"20,. , " 1,, Liralık Biletlerden mürekkep olan Kıroeler "10 ,, Liraya ııatılmalctadır, 
'l - Karnelerdeki Nunrnraların soıı. rakkamları " O ., dan "9 ., a kadar olan ralclı:amlarla nlbayetlenmi~ir. Bıı ıuretle hor Kar• 

neye mutlaka iki ikramiye ısabet edecelctir. 
8 - 19 Mayııı Gen9lilc ve Spor Bayramını ümitsiz bir h3lde geçirmeyiniz. Bugün alacağıoız " 2 ,. Liralık Tam Bir Biletle 1amanı 

.. r>0.000 ,. lira kataoabilirainiz. 

-PLAN-
Aorr LİRA 

1 İKRAM\ll 50.000 
1 ~ 10.000 
2 ~,5000) 10.000 
4 ~<2500> J0.000 

20 icıooo, 20.000 
200 ~tıoo, 20.000 

2DOO ,, < 10, 20,000 
20DOO. , 3, 60.000 
20.000~ '2, 40.000 
42.228 240.000 


