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Belç kadı diin iki tara tan 
' 

Fransa Harbiye Nezareti bildiriyor: . . 
'Kuvayı kOIHyedDşmanadoğru ilerliyor,,ı Mnttefılderın bOJOk kara 
........ ______ .. _______ .................. .. A . ......................... ________ ... _ ....... ) kuvvetleri Almanlarla henoz 
Holanda hukumetı Lahaydan karşı kafşıya gelmediler 

bir başka şehre nakledildi 
ounBU muharebeler 

Almanlar L iyeji aldıklarını 
söylüyor, müttefik ler ise 
galnız bir tek istihkamın 
düştüğünü bildiriyorlar 

Hava ııyiall " · tctı·r 
Almanlar 400, müttefikler 320 

tayyare kaybettiler 
Almanların Fransadaki İngiliz kuvvetleri 
arkasına paraşütçü indirdikleri tahakkuk 

ediyor, bunlar muhasara edildiler 
Lorıdra, 13 (Hususi) - Rolandadan İsviçreye kadar 640 ki

lometrelik cephede cereyan eden bugünkü askert harekAt 
fll;ylc hüMsa edilebilir: 

Holandada, Mcu~qe mıntakasmda Alınan lruvvetleri y4Jli 
bii' ılcrleme kaydetmişlerdir. Rotcrdam yakınındaki tayyare 
meydanı tekrar Alman paraşütçü müfrezeleri tarafından it
lll edilmiştir. 

Bt!lçikada, Albert kanalında en kanlı muharebeler cere
Jan etmektedir. Be~ika kuvvetlerile birlikte hareket edea 
1ransız kıt'aları, burada Alınanlann ileri har~ketıni durdur .. 
ilnlışlnrdır. 

Lüksemburg - Fransız hudud mıntakasında ile. Almanların 
· Mıttin taarruzları püskürtülmüştür. Franaız kuvvetleri bu 

auntakada mukabil taarru2'<fa bulunmuşlardır. 
Salahiyettar askeri mahfellerde tebarüz ettirildiğine ıöre, 

fÜndiye kadar yapılan bütün hareklı ild tarafın kuvveW -ön· 
4tt kıt'aJan arasında cereyan etmektedir. Bu hareketlere ha-. 
ftf rnotörlü kıt'alan iştirak etmektedir. 

Bir Amerikalı muhabire nazaran cephede karıılaşan tank
lum sayısı 2000 ilA 3000 arasında tahmin edilmaktedir. 

Almanların şimdi şu veya bu ıehre girmeleri veya 
bazı kaleleri zaptetmelerl hayati bir ehemmiyeti 
haiz değildir. Asıl mesele Almanlarla müttefiklerin 

büyük kuvvetleri arasında bir iki gün içinde 
vuku bulması lazım gelen P elçika meydan 

muharebesini kazanmaktır. 

Yazan : Emekli general H. Emir Erkilat 
(Yuan 1 inei 1ayfamn t, 2 ve 3 üncü sütunlannda) 

İtalyan şehirlerinde dün 
de müttefikleraleglıinde 

niimagişler gapıldı 
lngiltere bir taraftan Romadaki hadiseler 

için ltalyadan izahat isterken diGer taraftan 
Akdenizde yeni tedbirler aldı 

Romadaki lngiliz ve Fransız sefarethaneleri muhafaza altında 
Roma, 13 (A.A.) - Stefani ajailll bil- görmekte devam eylediği zarar ve ziyaıı-

diıiyor: lan saymaktadır. 
Bütün İtalyada derin bir tesir yapm.ıf Muhasematın başladılmdan 3 Mayıa 

olan bir resmt vesika neıredllınfıtlr. Bu tarihine kadar, İtalyan yemUerl üzerinde 
;estka, hariciye nezareti ekonomık harb 8S7 tevkif veya yol deAiftirme vak'a11 

, . .. . . kaydolwunU§tur. Kontrol makamlarırun 
burosu f8ti B. PietromAI'chl tarafından mileri d d b 1 d ~i . . ge ur unna, meo uren yo e6 f-
Duçeye verılen bir rapordur. . ı· te kü tm •- ,__ .. ~•-

ırme. v e e. zapı.wy.ıcuul ve .. ,u-
Bu vealka, harbin bidayettndenberi t- etme Cfbi ke)'fl hareketlerinden dolayı 

talyan ekonmıleintn. İngtlil .. P'rana.1 ıwku• pleıı nrar ve ziyanın ~lktarı bir 
deniz kontrolwıdan ve bu kontroluıı çok milyar lirete yakındır. Bu parayı kim 6-
byft bU' tarzda tatıbikbıden lk'düll vı (Dnama J tınc« M.f/fftla) 

" Musikimiz ihmal ediliyor, 
İki tarafın kuvayi külliye~ri henüz k&rfıl&flll811Uflardır. Son vaziyeti gösterir kroki TO k •kt ı fr k 
Alman tayyarelerinin faaliyeti bugün nisbeten az olmuı·I H.... d d k. r musı s en 

.tur. Eskisine nazaran parafi1tçUl~in AYJotıı da azahnııtır. Ul8 n a a 1 son 
:~~~9ı:.::a~:~~rı::~~1 ~an::.~.=:: harekata aid tafsilat mukallidliOine kurban gidecek,, 

Müttefik hava kuvvetleri bugiln, muhtelit oephelt'ıde . ~terdam. ıa (AA.) - ıs Mayıı tarihli Holan.U ak·am 
~an tayyaresi dilfÜrmüflerdir. ~ı: 1 u--r ate Deylet Konaenatuan ll1ihaa müsakere 

Holandadan gel~n maltunata töre Holanda hlllrdmetl La :Yueli seçen A1maD kit'alan tuğyanlarla himaye edJI.raekte - I • • .. • _:ı ~. t k•dJ 
(Dev ... ı lılld .,...> (Devamı 1 ıncı aaJlfada) edılirken ı rı auru en en ı 

~a, 13 (Hu- 1 iıemleketW ~ ID bahle-

Al A ara-~ "t .. 1 • j Holanda su.il) - Devleı Jdenk bu fU'kılann •dece Ttlrkler ar .. mun p yU ÇUıerı Konaerv•tuan hu sına. d•Jil. rrort oımıyuı ırktq!ar " 

K I • 1 Jmıdald kanun ll· 'k~ üzerinde de raptıt1 tesiri mh 

le.adın, postacı, polis ra ıçes yihaauııD müzak.. ,::!:1=::~ ::it:" . . l Londrada recıDr •• ndO ... man.az Şealvanlo - Hi\ııbh' v'*it radyomu açtıtım za-

lc ~ t •ı .. , man falan yerdeki operayı dinlemek he-l il Q f e ı e gere lnl6107 ar Uludağ (Konya) !vealne kapılmadım ve radyosu olan ar-
~ ~ Naziler Kraliçeyi az kalsın llyihada mJlll mu· ı 3'adaşlardan i.Jittilime göre onlar da rad-

Alman hükumeti Fransa ve _ lte __ r~ye kurşuna .. kaçıracaklarmıı sikiye hiç yer ve· yolannın düğmesini çevirdikleri vakit 

d• ki • h ~ bir opera çıktığı zaman bunu dinlemek 
ızece erı er R91f§iİtÇU Londra, 13 (Huswd) - Holanda kra- rilınemlJ olduj\ınu lüzumunu tıissetrnemiJlerdir. Billkis se-

mukabil 10 esirin öld. "rıJi :Jdirdİ ilçesi Villıelınin ıbu alqam Londray~ gel- söyliverek bu mev· Dr. Onnan. ŞevJci si. boğmak iç.in hemen radyonun düğmesl-
Londra, 13 (A.A.) - Belçikadan gelen .-"":.-.ıw · ' da t li m1ş ve bizzat kral tarafından kar§ılan- zu hakkında dO- Ulud.aD ni süratle çevirmişlerdir. Ben kendi he-

_ ....__ __ .zıa.ıı--Gi·...,.· --.Au11ı1ıw~uı.ıu...u"i.t.All.Luoi." ...Jo.a....L..-.._____;~~..__.IL· J..ıpL..os_a-ıc;..ı, ıLıpo~-· ~ve~-~~·~_.:(Devamı 8 iııci ~ada. fUndüklerlnl anlattL Halk prkılarmı j (Devamı 2 nci sayfada) 
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1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA\ 
Dün gece e!:kf ve çok derin görüşlü bir askere garbdr: ba~

lıyan muharebenin kaç gUn süreceğini ve ne şekilde bitece
ğ:ni sormuşlardı. ihtiyar asker şu cevabı verdi: 

olmak şartile bu suale ce-vab verebilecek hiç kimse rnevcud 
değildir. Vaziyetin hakiki mahiyetini başkumandan. sokak 
adamı ile a~i saatte değilse bile hemen hemen ayni ıünde 
öğrenecektir. 

Holanda ve Belçikadakl1 
talebelerimiz 

Eskişeh'rde 3 gUndUr 
.., ..., 

yagmur yagıyor 
Eskişclıir 13 (Hususi) - Üç gün • 

denlberi şehrimiz ve civanna ~ bere-s 
ketll yağmurlar yağ:m.clktadır. Bu ya~ 
murlar sa(Yesinde mahsul çok fayd.Q; 
göımü.ş olacak-ıtır . -------

ltalyanm ispanya elçisi 
Romaya geliyor 

' Madrid 13 (A.A.) - İtalya büyilli, 

1 s T E R 1 N A N, ·I s :r E R 1 NA N. M Aı i . elçisi 'Gc1mbara, hükfuneti ile temasa~ 
~---~---~-----~L---=-~-~-=---~~~_:_~~~=-==-=~_:_~--~~j ve mützakerelerdc bulunmak üzere P.O" 

- Bu dakıkada her iki tarafın başkumandanları da dahil 

...__~hareket . tir, 



14 Ma~ Sayfa 3 

Macaristanda yeti 
sınıf birden askere 

Eı .. r ,. ,.1 n u·· n u·· n u u çağırıldı 
Macar ordusu Rumen ve • ~~'ta~;~:s:nol~rk::.· .. 

• Yugoslav hududlarına Yaz.an: Selim Ragıp Eme~ 
Yeni lngiliz Başvekili: ''Her ne pahasına olursa tahşid ediliyor Şimal denezinin Frizi adını alan 

topraklan yıkadığı sah illerden 

• olsun ZQ~Bri kazanacag>J lZı kazanamazsak d . ~elgrad, 13 (A.A.) - Havu ajansı bil- Lüksemburg hududunun cenub münteh!i-/ ı ırıyor: . 

l 
•ı 1 k [ M · t üh. k rl edb. 1 tima kadar olan sahada tarıhın nadır 
t f l v h f f k J J • acarıs an m ım as ·e t ırler a _, ngz ere mpQTQ Or ugu aya Q Q mzgQCQ fır,, e l maktadır. Yedı sınıfın Acilen silah altına kaydettiği ehemmiyette bi~- ~.uharebe ol-

ğır ld ~ ·· ı kt d' T ih. ı• M 1 maktadır. Bu saha, ne Buyuk Harbde ça ı ı5• soy enme e ır. ar ı " a- . 
Londra, 13 (Hususi) - Avam Kama- ' ettim. Bugünkü celsenin sonunda parla-

1 
bir kelime lle cevab verebllirım: Hedetımuı yıs ol.arak tesbit edilen bazı ihtiyat sınıf- Ru.:>. - Alman. ne bu har~ın başlangıcında 

l'&sı bugün an1 bir toplantı yapmıştır. mentonun 21 Mayısa kadar içtima!.arını 
1 
zaterdır. Hedetımız, her ne paha.sına olurııa lann daveti 1.2 Mayısta yapılmıştır. Söy- ! Leh~tanda cez:eyan et.mi.ş . olan ~~har~ 

Yeni başvekil Çörçil, parlamento aalo- tehir etmesi teklif olunacaktır. Şu ~artla ~rune.,..z~:er, hl er türlü tethLşe rağmen zafer, lendi.ğine göre. Romanya hududundaki üç j belSeah:rın sahnesı ~adar geruş ?eğildtr. 
• • • • • ,... ı;ımu. yo ne kadar uzun ve meşal~atll anın darlıgı münasebetıle mııhare-

huna girdığı zaman Avam Kamarası aza- kı, meclıs, icab ederse bu tarıhten evvel 1 oıuraa olsun zafer Zira zafer kazanmazııak kolord'unun ve Szeged kolordusunun tak- be h .. .. . . . 
eı . . · · . . b . d ı attma surulebılıecek kuıvvetıer ın 
nın şıddetli alkışlarlle karşılanmıştır. toplantıya çağırılacaktır. 1 bizim için YaJ}llmak imk.lnı kalınıyacaktır. vıyesı mevzuu ahstır. Macnr or usu mev- 'ktarı k .. 

Meb' ı çı.: · · .. n .. · ı · t ·b Sö'zlert d'u 350 000 tahmi d.li Kıt t k 1 mı no tasından buna dun yanın en us ar, vrçılin yam başında yer a- Meclisi, alchğımız teuvır erı 9.3Vı e ve 1 n mana.sını anlayınız, zaferais, Bri _ cu . n e ı yor. aa ın e -
1 
bü .. muh . . . 

lan Çenıberlayni de alk1şlamışlardır. yeni hükumete itimadını beyana davet j tanya imparatorluğu hayatta kalmıyaaaktır. serisi, Slovak hududu boyunca Romanya m~il hi ar:besı d:i.yem~yız. Bunlara 
ÇörrU ğ k lkt ğ bi k ediyorum. Bu derece muhtelit ve bu ka- Brltanya İmparatorlu~unun müdafaa. ettiği hududunda ve Macar - Yugoslav hudu- ' ç şuphe yok, bır taraftan Al-

• -s • aya a a ı 1 zaman r ere . . . . şeylerın hiçbl.ri.si haya.tta kalınıyacaktır. Be . man, diğer taraftan müttebid Felemenk, 
daha şiddetle alkı.-:lanmı-tll' dar genı.ş mıkyasta bır hilk1'met teşk111, şeriyetin ıle , i dunda tah~ld edilml§ bulunmaktadır. Bel .k . 

,. :ır • , bb' il F' •eme..sı ve gayesıne varması çın B 3 AA) Dü k bil çı a ve onların imdadına k~ lng:. 
Başvekil şu sözleri söylemiştir: haddi zatında ci~di .. hır teşe üst ~· a- asırlarca müddet çektığımız 1.ahnıetlerın mu uda.peşte. 1 ( . . - na şam - liz ve Fransız kuvvetlerinın iştira){ eyle-

Cum gu·· •• k k 
1 

t f d kat tarihin en büyuk muh<>rcbelerınden kaOılı hıçbır şey bu mücadeleden ııonra hassa yukarı Macar.lıtanda Karpatlaraltı d ·kı . b 

kabul Ve 
a .nhu .. ak.şamtı· trakl1eara ın au.rn birl,nin ilk safhasında bulunuyoruz. Nor- hayatta kalınıyacnk.tır mıntakası.nda bir talim devresine ic:tirak 

1
• etlirı. hu muharebeye, tarihin en ehem-

yenı u ume ı eş mem :ır mıye ari:> di bT · ç- ı ·· b h b 
edildim · veçln. Holandanın, daha başka mütead- Vazifemi bir fıkır cıyadetile ve ümidle de- etmek üzere birkaç sınıf ihtiyat efrad si- afi 

1 
ye 

1 _ırı~.. ~ t'.l u ar • 
· did nokta1arında harekete geçtik. Akde- ruMe ediyorum. (Alkı ları. Dava.mızın, in - llh altına davet edilmiştir. tar . S:dan herhangı bınnın kazanması 

Parlamento ve millet, yeni hilkfune- . sanlar ar~ında kaybedllmeslne mahal bı- takdirinde, .A:vrupa baritasile düııyruıın 
tin. kabil olduğu kadar geniş bir esas ü- nızde hazır bulu~alıyı~. . rakılmıyacaıtını umuyorum. Şu anda, hepL y ıı· b• k• ·ı·k b• arazi taksimatında son derece büyük dc-
-eer:i.ne kurulmasını ve yem. kabineye. bü- Hava muharebest devam edıyor ve ha- nlzt yardıma Çağırınağa kendimde sal!hiyet Uz e 1 ın ışı 1 ır ğişiklikler husule getirecek, hatta bır ba-
lün partilerin dahil olmasını istiyorlardı. va taarruzlarına karşı, fngllterede haylı =Y~~ : dlycr~1 ki: ıBlltün kuvvetleri_ kı.m.a, yepyeni bir nizanun esasını kura-

Bu vazifenin en mühim kısmını yerine hazırlıklar yapma~lığımtz icab .eder. . Çörçilin r:~~k~~un Pso~er~~mı, flddetıe aı- Japon ordusu caktır. Muharebenin azameti noktasın-
ge.tinniş bulunuyıorı.ım.. Harb kabin.esi Yeni ıhükümete gıren nazırlara .söyledi~imı kışlanmıştır. • , d dan buna en büyük harb diyemeyiş•ınlz-
~kil edilmiştir. Kabine bf:ş azadan t1.1- parlamentoya da söylliyorum. Bize, kandan, BaşYekllln tevdi ettiği itimad .takriri sı.- r f c at e iyor deki kuvvet bilgisizliği mazeretine mu-

OCkkül etmekte ve kabineye liberallerle ~:~~~:1~gc:ı=m:ı~nşey:~ ~~~t~.rıÖ~~~ fıra karşı 381 reyle tuvıb edılm~. ' kabil bu harbi, şimdiye kadar cereyan 
lnuhalefet partisi azası dahıl bulunmak- müzde ba.şarılınası tca.b eden çok zahmetll Yeni nazırla:r .. Londr& 13 (Hususi> - Hona...Kong oın- etmiş olanların on moderni saymak lA-
tadır. bir imtihan var, ıztırab ve mUcndele lle dolu Londra 13 <Husus!) _ ÇöI'Qll h1llcümetıne drında lbulunant 150 bin klşlllk blr Japon °~- zı.m.dir. Çünkü şimdiye kadar ka.TŞ!lrı.ş<-

usunun Çin azyikl karşısında rlc'a.t ettıal . . . 
Harb kabinesi, milletin ittihadını Jfa- uzun aylar var. .. ı.,tırak edecek olan 4 yeni nazırın tıılrnlerl da- bıldırılmektedir. mış orduların hıç bırınde bu derece oto-

dc etmektedir. Siyasetimizin ne olduğunu dlişunUycrsu - hn bu akşam llAn edllm~tır. Japonlar, bir günde 20 bin ölü bırakm.ıı - matik l'ilab mevcud değildi ve hatıtı harb 
Bu a""ft- krala yenı· htr ıı·ste arzed ..... nuz, cevaib vereyim: Harbe devam (alkışlar) . Yeni nazırlar şunlardır: Eliot Emerry laroır Ayrıca 58 alır top 300 zırhlı otom<>- dünya dünya olalı bu derece kesif ate~ 
~u ... -: Karada, denizde, havada harbe devam. Tan (mftnterid muhafaza.kA..rl Hindistan ve Ba- · ' . . . · 

oeğim. Bnc:lıca nazırların listesi yarın hıı- rının bize lfttfed.eceği tıUUln kudretle ve hama nazın Ma.lk M kd ~,.. bil ve dığer harb malzcmesı 1ft1nam eclll - kudretıne malık kuvvetlerın çarpışma-.,. , om a on.uu (muhata_ m~tır h.d d H , k d 
%ır olacaktır ümidindeyim. bütün kuvvetle harbe devam. Beşe~ cinayet. zaklr) sıhhat nazırı, Ernest Bev1n (lşçll it . sına şa ı olma ı. e1e tayyar.:> a a.-, ge-

Bugü 
1 

. . d t ıerinin muzlim n acıklı ııllsllesi aruında n mWt servill nazırı ıord woulton iaşe na- Dr. Mehmed Alı"yı" rek uzak mesafelerden gelebilecek im-
...__ . n par amentoyu ıçtımaa ave daha büyüğüne ula teııa.diıt edllemlyen bu sın. ' <i'ad kuvvetlerini zamanında keşfe·Lme'.r 
vmıesıni A K ' · d i "'• • vam amarast reısın en r ca muazzam zulme karşı harbe devam. Birkaç güne kadar bOtOn nazırların tayını öldüren ebe Naciyenin gerek çarpışan kuvvetlerin muvasalala.. 
etrneği umu.mi menfaate uygun telAkki Hedefim1z1n ne olduğunu aorarsa.nıs, size tamamıanaca.ktır. k k h d h . · · ta b muhakemesine bakıldı nnı e.tıme ususun a ıçoır vası ~ 

günkü kadar müessir olmadı. 
Ankara, 13 (Hu.sust) - Ankarada İz.- Terakki yolunda asırlarca zek! yıpra-Son dakika ltalya~ şehirlerinde dün de müttefikler 

aleyhi de nümaytşler yapıldı 
mlr otelin<ie Dr. Mehmed Aliyi öldÜl'- tan. dimağ patlatan beşer, iktısadi zot
mekten suçlu ebe Naclyenin altı sene o- lukların meydana getirdiği bugünkü si
lan 'mah~miyeti Temyiz dördQncll ceza lCıhlı ihtiIM içinde, geçmiş asırların ken-A Jman - İsviçre .. dairesi tarafından nakzedilmlştır. Bugün dlsine temin eylediği her fenni vasıtayı, 
Ağırcezada muhakemeye yeniden ba~lan- emeline varmak için bir tahrio vasıtnsl 

dlyecek:8:!ta:~p:n~;o:;·::~kımız :::eı:•:::~ı:--'" aokakla'<la milnde - h U d Ud U kapatıldı =~~: ~:~~ ,,:•b:~~:~ı;:~~ed:: ~~ar~~r~~~;.~:.::n B~~d~:PY:~~;~~ı'.'! 
İngiltere izahat istedi sıfatile mahkemede hazır bulundular. harbi<lır. 

olduğu sarihtir ve faşist hükfuneti mese-l Lon.dra ıs CA.A.> - Reuter: Hududdaki şehirler Celse açı~nca Temyizden bozma il!mı Cereyan eden muharebelerin inkışaf 
eyi tetkik ey!emektedir. İngllterenln ıwma. büyük elçi.sinlq İtalyan okundu. Maznunun vekilleri ilAmda işa- istlkametlerile bunları icra eden kuvvet-
Faşist hükfımetin bu gibi tcdbirlero hülc.ümetinden, hakkında ize.hat taleb ettiği boşalbhyor ret edilen sebeblert teker teker tRhlll o- !erin vaziyetleri hakkmda şimdıye kadar 

ınüsamaha edemiyeceği muhakkaktır. hô.d~ler, a.şağıdald tarzda cereyan eylemiş. derek nakzı mucib bulduklarını söyllye- verilen malumat ,.ok noksandır. Bc1ki a.c:. 

Askeri hazırlıklar 
trr· Lo , :. İ ndra, 14 (Husus!) - Alınan - İsvi~ rek maznunun lehine neticeler tevlid et- kcr olanlar için, pek basit te olsa, ufalt 

Roma, 13 (Hususi) - İtalyanın ukeri 
hazırlıkları hakkında malumat almak ü
zere, dün muhtelif ordu lmmnndanlarını 
kabul etmiş olan Mussolini, Fransız - 1-
talyan hududundaki «Llttorio~ milstah
keın hattını vücude getiren general p:n
to ve Guzzoniye, bu hattın daha fazla te
kAnıül ettirilmesi için yeni talimat ver
tn~tir. 

.ı.talyada Cuma akşamındanbert. ngilte. h d. d 1 
reyi cyıpranınış mlllet. diye tav~ır eden in- re u u u kapatıl.ıruş ve Basel ile Al- me.ıri muhtemel blı1.unan tahkikatın tcv- tefek bazı malı1matın lanesile dahi, va-
gilis aleyhtarı atişler tam: edllmeğe başlan- manya arasında demiryolu münakal!tı ~li madde.sine uyulrnasınr istediler. İddia ziyeti kavramak ve buna istinadel" umu-
mu,tır. durmuştur. makamı nakz sebeblerini tamamen varfd mi bir taslak resmedebilmek mümkün-

Geçen gece yeniden bu mealde afl.flft' nsıl. Bu akşam !sviçreden alınan bir hab&-- bularak ıJJlahkemenln ittiba yolunda ka- dilr. Fakat bu şema. çok muvakkat bir 
mı.ştır. Fakat <bunların mühim bir lrnmı · · · t-.Ji 
bı • İtaı nla • re göre Baseldeki beynelmilel tediyat rar vermesmı ıs ~ı • zamanın vaziyetini ifade cdebil'ir. Zira 

zza., ya r tarafından yırtılmı.ttır. Mahk "ğl d t fh. ·~ · · ·k t · k. f h 1. d Oturduğu otelin yanıba.şıooa bu afişler _ bankası, bütün arşiv ve ihtiyat akçeaini eme o e. en. sonra e ırn ettıg• v~zıyet genış mı yas a ın ışa a ın e· 
den blr18ini gören bir tngillz tebaruıı her memleketin dahiline nakletmiştir. kararda taleb daıre.sınde Temyiz karan- dır ve taarruz ed'enlerle buna ınukabele-
halde blr hatıra olarak saklamak üz;re b~ B 1 Zü •ht ki b. k t• · th n na uyduğunu bildirdi. ye uğraşanlar arasındaki h~rekt't ~stika-• ase ve rı e ırço ıcare a e 1 . . . . . " afişi duvardan almağa teşebbüs ederken bl.r .. 1 d Alın h d d d Bun<l'an sonra ebe Nacıye ıstıcvab e- metlcn umumıvet1e meçhuldur. Bu vazl-

İ . • ve muessese er e, an u u un an . · 
Amerikalı zat, bir ngillz kadını ve bir İn- . . . . dildi. Netıcede mahkeme taleb dalr~fn- yete göre esaslı bir fikir hasıl olabilmesi 

Müttefikler nlcyhinde nümoyi!?ler g1Uz erke~lle .birlıkte bulunan bır İngiliz te- u~~aşara_k, memleketın ıç ~ırlerıne de verd1ği karara göre Haseki hastanesi için daha birkaç gün beklemek IAzım ge-
Londra, 13 (Hususi) - İtalyan rna- baası, •-'lyah gömlekliler. taratmda.n hilcu- gıtmışlerdır. tab0 bl Ali Şükril l\fnciyenin nbla~ı ı· • A k ·1 l k · t• -ma maruz kalmış ve oteUne kadar kovnlan. ger ı • - ' . ı) or. nca o zaman, ı er enıe . ıs ıyen 

kanılan, Romadaki İngiliı ve Fransız se- mı.ştır. otelln sahibi de hücuma. maruz kal Huriye. kardeşleri İhsan ve Muhsin, ar- ler1e buna mAni olmaya çalı~anlardan ilk 
farethanelerini muhtemel tecavüzlerden mıştır. - Felemenk kadaşı Fahriye, Muazzez ve anneleri, Ha- harn1ıede esaslı muva!fakiyet kazanmıı 
korumak üzere, mezkur sefarethanelcri Vak'a nıahalllne gelen İngiliz maslahat _ seki hastane~i .santra1 m~muru kadının, bulunanlan seçmek kabil olabilecektir. 
kuvvetli bir muhafaza altına almış1 ardır. g\i'zan Sir Noel Charlcs, vaziyeti anlamak ve Hindistanı ve eski kocası .. Bitlisin Kotum nahiye mn- Şimdilik ortada, bizim nnlıyabileceğimiz' 

B .. ,.nn Roma Forli Napoll, Palermo. yatıştırmak için her türlü gayrette buhın- d'Qrü TalAtın dinlenmelerine ve muhake-jmanada b:r vuzuh pek yoktur. 
u.ısw ' ' 1 muştur. ]ı f 8 H . t l'k. k 

Bolzano ve daha birçok şeh·rlerde ngil- Slr Noel Charle.s lbUA.h aponga men n 11zırana a ı ıne arar verildi. Selim Rağip Emeç 
tere ve Fransa aleyhinde nümayişler ya· ' Pl~asını ve İngııız' bayra;ır:ı ~=~i:!o~~otı~ ............................................................................................................................ .. 

t>ıldığı bildirilmektedir. mobiline döndüğü 7~'lman, bu afişlerin bir Lmdraı 13 (Husus!)-Toıkyaıdakt İngi Sabahtan Sabaha 
Londra, 13 (A.A.) - Royter ajansı bll- l ~ı:;ı:~n~~ :~~~r~tomobllıne talık edılmış )jz Befiri Sir Robert Kregi, bugön Japon 

diriyor: sır Noel, derhal -hariciye nezaretine tele - hariciye ~ ~tayı ı:iyaret ederek. 
Dün gece Romada, müfrit faşistler ta- fon etımış, İtalyan hancıye n~zaretf de bir Felemenk Hindısta.nınıcbı asayişlı temin 

rafından yeni bir harekete tevessill edll- memurunu bu işin ham için tnvzır etmiş _ etmek üzere karaya Çlkarılan müttefik 
lllfştir. tır. Sıyah gömlekliler, otomobil<leld ntı.,ı kuvvetlerin kısa bir mıUddıet amra e-

Bunlar, Vatikanın organı olan Osscr
vatore Romano gazetesinin bütün niis~n
larını ortadan kaldınnağa teşebbüs et
mişlerdir. 

c;ıkarmak mecburiyetinde kalmışlardır. Hl- ç 
dise de ıbu .suretle kapanm~tır. kilecekler:ine ve Felemenk Inndistam. 

Mısırda yeni tedbirler stadükosunun mu'hafaza edll~ne da 
Londra 13 (Hususi) - Kahlreden blldi _ ir teminat verri:ı.iştb'. 

rıldığıne göre, Akdenlzde hllkllın .stırea k:ı
Esrarengiz bazı ıkim.ı:Pler. bu gazete rar~ız vaziyetten dolayı, İngiliz ve Mıaır 113_ 

nüshalarını, müvezzilerdPn toplu bir hal- kert makamları mü.ştercken bazı ihtiyat ted. 
de satın almak suretilc gazetenin satışını birleri almışlardır .. 
tahd'd tm kt d" 1 Diğer taraftan Ita11;anın Kahire büyük 

ı e e e ır er. 1. · b - M b . .. . elçlcıl Mazzo ını ugun ısır aşvek111 ile 
Roma 13 (A.A) - Itnlynnın muttefıkle.~e görüşmüştür. Görüşme uzun ve samlmt -ll

lı:arşı haroe girmesi lehinde Romada büyuk muştur. 
rıtunay1şler yapıldığına dair dolaşan şayia- Kah. • l3 (AA) t ·ı· M 

ıre, . . - ngı ız ve ısır 

la.r hakkında Telgraf ajansı, iyi haber alan j ıru tl · 'hti at tcdb · ı · l k U 
lnahtellerde böy'le nüma:vişler ynpı1dl~ının vve erı l Y ır en ° ma ze-
lltSylerunekte olduğunu blldlrmektedir. "' re istisnai hal1.er için OP.rpi~ edilen mev-
Yalnız talebelerden mürekkeb· birkaç kii-

1 
zileri işgal etmi§lerdir. 

ottk grup şehrJn muhtellf noktalarında so - ı Başvekil Ali Mahir Paşa Sahra valisine 
bkıardan geçmişlerdir. Bu gibi nüma)'işlerin icabında Sollum. SeydibaıTani ve Mer&a
h:aıyan deniz Ucaretinn müttefikler taratın. 1 matnıh şehirlerini boşaltmak için sald
dan zarar verici bir şekilde kontrol edildi - hiyet vermiştir. 

:Norve9te 
vaziyet 

Stok:holm, 18 (A.A.) - Norveç tebli
ğinde Almanların Tromao vilAyetlnln ce-

nubuna lkıtaat ihra~ma teşebbQı ettikle

ri, müteadd1d nakli~ vapurunun batırıl-

dı.ğı ve çıkarılan kıtaatın da çevrildl#i 
bild1ri1mektedir. 

Narvikin şhnalinde Gıatagner bölg• 

sinde N orveçl.ilar ha.fJI ilerleme kay der 
diyorlar. 

lıne dair harıcıye nazırı t.ııratından veri -
len muhtıra ııe al~kadar olabllece~ı bey.an İtalya orta elçisi Mazıollninin bu haf. Norveç tayyarecileri işgal edilen böl-
edllmektedlr. ta Romaya hareket edeceği bild.iriimoJr.; geler üzerinde iftllqaf UÇUfları yapma.Jlı: 

•Osservatore Roma.no pzeıW'ntn tanlerl te<:ik. ~ Jadırlar. 
• 

Helva meselesi/ 
Eski lharblerin tılsmu ciizel arazi, (ÜZel kU!, &'ÜZel ha.Ta, giizel su ldl. Komşu 

memleketin tabil ma.marası, bedd nzlyeti, ahu gözlü ku..an komşulan tahrik e
derdl Yeni tha.rblerln ·ırrı da. bol demlr, bol petrol, bol zahire, bol ormandlr. itaı.. 
ya ribi kunetıı sana.yl memleketleri bu ham madd~.erden mahrum oldukları için 
kınanıyorlar. 

Bu lhakika.t önünde f&pkanuzı öııümi.ıze koyup düşünmemiz lıizım. l\lemleketı. 
bol pamuk yetişiyor, bol kömür ~ıkıyor, bol bakır bulunuyor, bot krom elde edllt. 
yrw Ye nihayet blze klfi Jelecek kadar petrol da bulduk. 

8&.fkalannm arayıp da bulamadıldl\rı bu kıymetlerin bir araya toplanması n 
ıt:.enmesi bu ulz vatanı az zarnands kuvvetli bir sa.nayt memleketi haline ıetl
recektir. Dünkü ra.zetelertn kalabalık polit.Jka. l'e barb havadlsterl a~ında blıe 
a1d iki satırlık bir haber n.rdı. 

İtalya bizden hurda demirle pamuk istiyor. Yerlerine mamul demirle basma n. 
recek. Yani işleyip gene bize sat:ıcaK. Taze balığı bl2.4en alıp konservesini bize 
sattılı glbl 
Heyecanlı harb ba.T&dlll(eri 

helva hikllyeslnl hatırlattı. 
- Çorbacı yat var mıf 
- Var! 
- Şeker? 

- Var! 
- Un V1U' rnıf 

- O da var. 

aruına ka.rışa.n bu küçük haber Hocanın mefbur 

- Pek.! be &dam ne diye helva yapıp yemlJo"u.n. 
811 harb yayılmadan biter e in,allalı biz de fa bakın, demiri, pamup, pekolil, 
kömürü, IQromu kend.lmb işletir, helvayı kendimiz yerbt 

~73 .. ~ C.i.ul 
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) [A~~~ERLiK iŞ ~Ri) 
ıhflyat eralln yoklama g~~nlerı 

l ,e-lıir -Haberleri 
Bakkaliye eşyasmm perakende fiatı l . Ş9hir Meclisinin 

t b
't h lk ·ıa . dil k dUnkU toplantısı ~ıri:~~n~ıa~e~~~y~~:~:e:~ -lda~~:ıaEs~~:r~~!~;:ezı:~~:~~ c~ 

es 1 Ve a a 1 n e ecD nelik mutad yoklamalan için 19 Nisan 940 * 
.IJ Şehir Meclisinin dünkü toplantısı ha- gününde yapılan ılana ek.tır: Kadıköy Askerlik Şubesinden: İhtiyat yotı: 

retli .geçmiştir. İstanbul Belediyesi k oo- ~ - Yok.lamalar saa.t " dan 12 ye kadar lamasını yaptırmak üzere mazeretleri seb( 
peratifinin Belediyeye 13 bin lira borcu devam edecek, saat 12 den sonra gelenler bile şimdiye kadar şubeye miiraeaat etmı .. Halk yüksek fiatla mal satıldığını gördüğü takdirde 

zabıtayı haberdar etmeğe davet ediliyor 
vardır. Bel~diye. bu borcun affedilmesı- kendi doğumlarına mahısu.s günlerde gelmi- yenlerin yoklamalarının yapılması için yoıc,. 

ni veya hisse senedlerile ödenmesini tek- yenlerin müracaatları kabul edll.mlyecek - lama müddeti 15 Haziran 940 gününe kada.11 
lif oo~yordu. Teklif aid olduğu encümen- tir. uzatılmıştır . 311 - 331 dahil doğumlu ihtiyat 

Şehirde havayici zaruriye fiatlarının 1 Belediye, her hafta iki defa piyasada 1 h 3 - Yokla.mal.ar nüfm cüzdanları ve as - !arın yoklamalarını yaptırmak için şubeyQ 
ere avale edilmiş, müteakıben bına, terlik vesikalarile ikamet senedlerlle birlık- müracaat etmeleri ilAn olunur. 

kolaylıkla lrontrolunu ve halkın aldan- bakkaliye eşyasının perakende fiatlarını buh · · .1 · · h ·li h k ran ve araı:ı vergı ennm ta sı a - te behemehiLl her şa:hı.s kendiSi müracaat e- * 
mamasını temin için bunların muhtelif tesbit edecek ve halka bildirecektır. Fiat kında.ki teklife geçilmiştir. decektir. B~lktaş Askerl ik şubesinden: İhtiyat e. 
vasıtalarla ilAnı kararlaşmıştı. Toptan tesbiti işinde ma~zalar nauırı itibara a- Makam, bina ve buhran vergilerinin 4 - Diğer doğumlular 28 Haziran 940 ta- ratın yoklamaları 31/ 5/ 94-0 tarihinde h itam 

meyva ve ~bze satışlarım takiben bak- lınmaktadır. Bu tetklıkat esnasında fiat- taksit aylarını Temmuz EylCıl, tkinc:teş- rthinden sonra gelerek yoklamalarını yap - bulmWJ olacağından şubemwde kayıdlı 31l 
ka~ye eşyasının da tesbit ve il!nına "'"._ 1 d b' k 1ı: r · tk· .k. . ' . . . tı.racaklardır. ılA. 331 doğumlu ıhtıyat erattan şırodıy• 

~ ar a ırdenbire yükselme va i o ırsa ın, ıncı anun, arazı vergısının tahsıl 321 doğumlular 14 Mayıs 940 Salı, 15 Mayıs kadar yoklamasını yaptırmamış olanların 
lanmıştır. Müteakıben bu diğe::- maddele- derhal va.z'ıyed ed.Becek, ihtikar yapılıp aylarını Temmuz, Birincikanun olarak 1940 Çarşamba, 16 MaYJ3 940 Perşembe. hattanın Pazartesı, çarşamba ve Cuma gUJ). 

re de teşmil edilecektir. yapılmadığı tesbit edilecektir. tesbit ediyordu. Birçok aza, bu hususta 1 322 doğumlular 1'7 Mayıs 94-0 Cwna, 20 Ieri saat 9 dan 12 ye kadar müracaat ederell 
Belediye İktısad İşleri Müdürlüğü ta- p k d bakk lt !iatlan söz almış, vergi tahsil aylarına it!raz et-.1,Mayı.s 940 Pazaı'ltesi .• 21 Mayıs Salı. ihtiyat yoklamalarını ·behemehal yaptırma:. 

rafından tesbı't edı" Jan bakkaliye eşyası- era en :e a -;ye eş.yası ~ b 3 ü d h UA ı "" 1 k miştir. Nihayet teklifler reve konmuş, 323 d~umlular 22 Mayıs 940 Çarşam a, 2 !arı ı zumu blr kere a a .. n o unur. 
nm bir hBltalık perakende fiatları ~un- Hazirandan itibaren telefonlara aza arazi vergisinin tahsi1 olun~cağı aylar ı Mayıs 94-0 Pel'fembe, 24 Mayıs 940 cuma. Yedek subaylar yokl tmıya çağrılıyor 
lardır: kaymakamlarma bildirilecektir. Kaymn- Ağustos, Birinciteşrin olarak tesbit olun- 3.24 doğumlular 27 Mayıs 940 Pazartesi, Kartal Askerlik Şubesinden: 

Urfayağı kilosu 125-135, zeytinyağı 58- kaın1ar, halkın tecem.mü ettik1eri mahal- muştur. 28 Mayıs 940 Sah, 29 Mayı.s 94.0 Çarşamba. ı _ 1 Haziran 940 günü yedek sübay vf 
60, Ayvalık kokulu sabunu 36-38. zeytin 

1 
ıere bu fiat listelerini asacaklar. bu hu. M"' t ak be Sul İd . . 1933 325 doğumlular 30 Mayıs 94-0 Perşembe, 31 askeri memurların senelik yoklamaları baş. 

u .e. 1 n ar aresmın se- Mayıs 940 Cuma, 3 Haziran 94-0 Pazartesi. lı.yacaktı,r ve 1 ay devam edecektir. 
tane!'i 33, birinci TMya pirinci 36, Gazi ıusta malOmat vermi• olacaklardır. Halk, nes· b ı h kk d t tk"k' h b 1 

Y ı ı anç<A<>u a ın a e ı ı esa en- 326 doğumlulaT 4 Haziran 940 Salı 5 Ha 2 y k1 llrk h ·· ı t ·· d 
çift1iği pirinci 39, un 17, makarna 27, şeh- >bakkallarla tema. etti~i esnada listede ·· · b k B ı ' - . - 0 amaya ge en uv ye cuz an .. 

ıs cu.menı maz atası o unmuştur. u maz- ziran 94-0 Çarşamba, 6 Haman 940 Perşem- ıarı askeri hizmet vesikası hekim ve vete. 
rlye 22, irmik 17...20, p irinç unu 25, ~ata· yazılı fiatlardan çok yüksek fiatla mal hatada idarenin kArı 1.773.095 lıra olarak be. rin~rlerin diploma ve ihtİsa.s vesikalarını 
tes 9-10, soğan 7. toz şe!ker 36, yağlı beyaz satıldığım g<irürse zabıtayı haberdar et- gösteriliyordu. Mazbata reye konmuş, 327 doğumlular 7 Hazfra.n 940 CUma, ıo birlikte bulundtll'acaklardır. 
peynir 48, çalı fasulyas1 22. horoz fasuI-1 · aynen kabul edılmiştir. Hezlran ~ Pazartesi, 11 Haziran 940 Salı. . 3 _ Ahvali slhhlyelerl dolayısile raporl~ 
~ 26, "'-"'hud 10 "", '--rb""'"'.· -a 19, kırmı- meğe davet olunına:ktadır. Bu suretle ih- 328 d~·-'tılar 13 =-'"'-n 940 Per"embe ı nI l b "' t•- kl 
J - '""' ı:>-0\J U<:ı ....... ' Şehir Meclisi tekrar toplanacaktır. vg....... .ı.;ı,a,;,ıw.,, -v , Tl o a ar rapor annı era: ... er ge .... ece er • 
zı mercimek 18, ceviziçi 4-0, Trabzonyağı tikarı.a mücade]e i§inde halk ta Belediye- 14 Hazil'an 9fO Cuma, 17 Haziran 940 Pa _ dlr. 

ıı~, Ardahanyağı 115, bezelye 29 kuruş- ye ve zabıtaya yarıd'ımda bulunmuş adde- A t ! • zartesl. 4 - Şubemizde kayı<ilı ve İstanbulda bu. 
1 v··upa ren erı 329 doğumlular 18 Haziran 940 Balı, 19 Ha Junan bilfunum yedek süba.ylar yoklamaYl' 

tur. dilecektir. ' ziMn 940 Qarfamba, 20 Haziran 940 Per - bizzat geleceklerdir. Taşra.da olanlar i.se blt 

Osklldar ve Kadıköy 
semtlerinin 

planı tetkik edildi 

Bir kısım fırınlar 
yumuşak buOdaydan 

ekrr:ek yap Jcaklar 

1.. ~embe. mektubla defter .sıra numarası sınıtıle hi. r ': ç g e 1y0 r 330 doğumlula.:r 21 Ha.ziran 940 Cuma, 24 len bulunduğu vazife adresi sarahaten bil • 
Haziran 940 Pazartesi, 2.'i Ha.ziran 940 Salı. dirllecektlr. 

A vrupadaki son hadiseler yüzünden 331 doğumlular 26 Haziran 94-0 Qa.rşa.mba, 5 - Yoklama günlerı haftada. 3 gündftt', 
birka~ gündenberi intizamını kaybeden 27 Haziran 94:0 Perşembe, 28 Haziran 940 Pe.zaTte.91, Çarşamba ve Cuma gilnleri zeval. 

İstanbu~un günlük ihtiyacı olan unun 
bir kısmını Eskişehir ve Karaköy değir
menleri temin edecektir . Toprak Mah -
sülleri Ofisinin bu şehirlerdeki buğdayı 
yumuşak cins buğdaydan ibarettir. De
ğirmenler tarafmdan öğütüleı:ek şehrimi
ze getirilecek unlar da yumuşak buğday 
unu olacağından :fırınlar ekmeklerinin 
bir kısmını k am.ilen yumw:;ak buğdaydan 
yapmağa mecbur kalacaklardır. Be1ediye 
sade yumuşak buğdaydan ekmek yaptı -
ğı takdirde ekmek fiatında bir değişik -
lik vukua gelmiyeceğini tesbit etmiştir. 

Avrupa trenleri dün de muayyen vakit- Cuma. den evvel yapılacağı llı\n olunur. 
Üsküdar ve Kadıköy semtl~rine aid o

larak şehircilik mütehassı.sı Prosl tara
fından hazırlanan nazım planın tetkiki 
ıkınal olunmuştur. 

Üsküdar dünyanın en mühim yol~ 
mesabesinde olan Londra. Ankara, Bağ· 
dad, Hindistan yolunun geçidinde bulun
duğu cihetle, bu semtin münhat kısımla

rını EIDemmiyetli surette yeniden tanzim 
etmek zarureti vardır. 

Planda Üsküdar meydanının tütün de
polarma kadar açılacağı ve rıhtım ile be
raber bir feri·bot jskelesi vücude getiri
leceği gösterilmektedir. Projeye göre Üs
kQdar iskele meydanından baş1ııca dört s p h .• r f ,ı:. 'I' rl: 

!erinden çok geç olarak Sirkeciye gel
mişlerdir. 

Tarife mucibince saat 7,25 öe Sirkeciye 
gelmesi icab eden Se.mplon ekspresi 5 
saat 30 dakika teahhürle saat 13 te, saat 
6,20 de gelmesi icab eden Konvansiyonel 
treni de 9 saate yakın teahhürle saat 15,15 
te gelmı'; tir. 

Gerek Scrnp'on, gerek Konvansiyon el 
trenleri hnd1ıdlnrda ve istasvonlarda şid
detli lront rol tedbirleri yüzünden uzun 
müd'det b nk ctilmi~lerdir. 

b6yük yol ayrılmaktadır. Yollardan bi:i İki yıl sm·fta hı'a11 Tıb f a1diltesi 
iskele meydanından Boğaziçin~ doğru, i- Dün yangın ~öıclürme tec üb~le ·i ta' b si 

kinci yol Ankara, Bağdad caddesi adını Vt'\Pıl .Jı h Üniversite meclisi bu ders yı·lı bas. ın-
alacak ve meydandan sonra Ahmediye Dün Fatihteki tfaiye Müdürlüğü ba .-
cam.isine kadar temadi edecek ve mütea- , çesinde bir yangın söndürme tecrübesi ~a. Tıb .. F~~ültes·nin birine~ _dev~esinde 
L..~- D labd k - ·ı D - lar 1,_,a '"""ıştır ıkı yıl l.L5l ı~tP. kalan talebeıerın hır kere 

arasından geçerek Ale-mdağma saracak- İtfaiye Müdirile a1Akadar mühendis- d~~a ırn~ıhana almmaları~ı muva:ık ?0
:-

.,1 1.Jt::n 0 ere so agı ı ~ ogancı ı J pı uu • • • •• 

tır. Üçüncü yol Kısıklı tramvay yolu, ler·n bulunduğu bu tecrübede hararet muş. v_e bu hu:U~. Maarı~ Vek~let_ının 
dörd"üncü yo'. di,ğer tramvay güzergah~a- derecesi 200 zü bulan yangın başlamala- j tasvıbı~e ar?:e mışti. Hazıra~ ımt:ha~ 
dır rında kullanılması teklif ohınan yangın devresı yaJ-l:ı.'"tığı halde Maanf Vekaletı 

n Pr
0 

• b" k .:ıı Şeh" Meclisi tara- "ndürme bombalan tecrü-be olunmuc:;, henüz kar;ırını alaık:adarlara te~liğ etme-
OJe ır ere ue ır so . . T b F k""lt · · b · tt 

fındnn tetkik e<lilecektir. neticede bu bombaların itfaiye teşkiHitt- mıştır. ,1 d~ u es~n_:n 1~ ~azı~et ~do-
mıza e1.verişli mahiyette bulunmadıkları lan. genç ıer u? yen:-'en. umv.~rsı e ı a-

ltalyan vapuru dün limanımıza görülmüştür. resme ve Maanl f VdekaJetın~k::ııl u~acb~athet-
B l d. l Ü 'ti ·· · h~ mişlcr ve llra arın an sectı erı ır c-gelmedi e e ıye evazım m c r ne m m .. . . 

b• ı· t 1<1 
1 
yeti Ankar1tva ~onderımşlerdır. 

Limanımıza mutad seferinı. yapmakt!ı ır &IT'e 1r~ Y"N 1 
-A • ·ı ·a · d k ~· ı· t k . unıversı e ı aresı e e.l . ıye -:. e rar 

olan İtalva. n vapuru bu hafta gelmemiş- Belediye Levazım Müdürü Emin Zekı M 'f V k"l t" t .. ti,. V k·ı ı· .. . aarı e a e me arzf' mış . •. e a e ın 
tir. Vapurun gelmeyişi badema kumpan- Coşku~a, dun Cerrah'.Paşa hastancsınde karan bugünlerde beklenilmektedir. 
yanın İstanbul seferlerini kaldırdığı şelt- operator Hazım Bumin tarafından mu- _ ~ _ . . 
linde şayialara yo1 açmış iSf> de. yaptığı- .vaffakiyetle neticelenen çok mühim bir Y arduncı ogrctmenler l'crctlerını 
mız tahkikatta bunun aslı olmadığı, an- ameliyat yapılmıştır. Beledıyemizin de- alamac:hhr 
cak vapurun hey;hangi bir ~nza veya mu-

1 ğerli uzuv1armdan biri olan Emin 2.ekı I Şehrimizdt'lki grla teıd'risat müesse~c
tad kontrollar doJa~ile gedkti~i tahmin Coşkuna geçmiş olsun d'er, acil şifalar te- l lerinde vazife görmekte olan yardımc1 
edilmektedir. 1 menni ederiz. öğretmenlerin mühim blr krsmı henüz 

Men'i ihtikar komisyonu toplandı 1 

Vali ve Belediye Reisi Dr. Lut!i Kır-j .Toplantıda şehirde mevcud havayici 
dann reisliğinde Mm taka TicareÜ ve İk.- 1 zarul'tye maddelerinin stok vaziyetleri 
tısad Müdürlerile Tkaret Odası Umumi · ve fiat bareketleri tetkik edilmiş ve bazı 
Katibi, borsa komiserleri ve Be1edire 1k- 1 

ks-rarJar veı...ı.lmi~tir. 
tısad İşleri Müdürlerinden milrckkcb o- l Bu toplanülar m~tea~lb banalar 
:tan komisvon dün de Mm taka Ticaret I içind'c tekrar edilç"tek tetkiklere devam 
Müdürlüğünde t-OJ)lanmı.ştır, olunacaktır. 

Nisan ayr ücretlerini alamamış'ardtr. Ge
çen yıl da yardımcı ö!Trctrrıenler bu ay
larda ücretler:ni alamamışlar ve iki ay 
kadar beklemişlerdi. 

Bu vaziyete rağmen ·bu yıl da vaktin
de icab eden tedbirler aJınnnyarak ve 
tahsisat yokluğu ileri sürülerek öğret

men 'ıerin ücretleri ':crilemerr.iştir. 

Yardımcı öğretmenlerin bir kısm1 üc
retlerinin verilmesi hususund'a alakadar
lara müracaatta bulunmuşlardır. 

Kız enstir le ile meslek öğretmen 
o',ull~rmda yarm c'ers kesilecek 

Maarif Vekaleti, ıkız enstitülerinin sı

nıf geçme ve mezuniyet ımtihanlan ile 
kız meslek öğretmen okulu müsabaka 
günlerini tesbit e~ ve alakadarlara 
büdirmişt:r. 

Bu okullarda dersler yarın kesilecek 
ve 20 Mayısta imtihanlara başlanacaktır. 

İmtihanlar 20 Hazirana kadar bir ay 
deVa.Jl! edecek, 20 Haziran günü son sı

nıflarda dersi olan öğretmenler okul di
rektörlerinin riyasetinde toplanacaklar
dır. Bu toplantılarda meslıek öğretmen 

okullarına girebilecek vaziyette olan ts
Jebeler seçilecektir. Bu talebel.ı?r meslek 
6ğretmen okuUannda pa:ras.a yatılı ola
rak tahsrnerine devam edeceklerdjx, ' · 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Bay Ömer Faruk'un 11132 besa.b numara.aile Sandığmıız.dan aldığı 2500 liraya br~ 
birinci derecede ipotek edip vAdesinde borcunu vermediğinden hakkında ya.pıla.n takıb 
üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ncı maddesinin m.atufu 40 ncı maddesine göre satıı.. 
ması icab eden ikraz senedinde CSultanahmedde Üçler mahallesinin Eczane ve Terzi. 
hane sakalında eski 20 yedi defa Mü. yeni 30.31.1.30/ 2.30/ 3.28.28/1.7/1 numaralı dört 
klrglr ev ve iiı;ı dükkA.n) ka<tastro tesb1tinde ıSultanahmedde Blnbirdirek ıma!h.alleslnde 
Eczahane so.kağmda eslci 20 yeni 30/ 3.7/ 1 kapı, 230 ada ve 17 parsel numaralı zeminden 
ltl-baren 3,50 metre yukarı havası 18 parsele aid altında iki odayı havi k~rglr hane ve :ıy. 
nı mahalle va sokakta t111ki 20 yeni 28 kapı, 23<> ada 18 parsel numaralı ve 17 parselin 
havasını mü.ştemil hane ve diikk:A.n ve ayni mahalle ve sokakta eski 20 yeni 30/ 2 ka. 
pı, 230 ada, ıe parsel numaralı ve 20 parselin hav331nı müştemll k.Argir bir baıb hana 
ve ayni mahalle ve sokak.ta yeni 30.30/ 1 kapı 230 ada 20 parsel numaralı zeminden iti. 
baren 3,30 metre yuka.ıısı 19 parsele ald dı.kkA.n Chfilen mezkiır gayri menkuller eski 
İran hastanesi karşısındadır. DükkA.nlar eve kalbolunup halen iki ev halinde kullanıl
maktadır. Mecmuu klrgirdir). işbu gayri mentullerln tam.anıları bir buçuk ay müddet
le açık arttırmıya konulmu.ştur. 

S:ı.tış tapu sicil kaydına göre yapılmak~adır. Arttırmıya girmek istiyen (415) llra pey 
a.kçesl vere-ccktir. Mllll bankalarımızdan birinin teminat mektubu kabul olunlll\ 
Blrlkınlş oütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellal iye 
rüsumu b<'rciuya aldd.tr. Arttırma şa.rtca~esi 7/ 5/ 9.W tarihlnden itibaren tetkik etmek 
istiyenlne Sandık hııkuk tşlert servialnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vcsaı.. 

ir lüzumlu izahatta şartnamede ve talı:,b do.5yasmda va.rd1r. Arttırmıya girmiş olanlar• 
bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayri mf'nlru~ hakkında her ~yi öğrenmiş ad vo 
itibar olunur. Birinci aTttırma 3/'7/940 Çarşamba günü Cağaloğlunda Emni -
yet Sandıtında saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat l:hale yapıla•bUmcsi 
için te!cJ' f edilecek bedelin tercihan alınması .l.cab eden gayrı menkul mükellefiyeti 
ile Sandık alaea.ğ-mı tamamen geçmiş olması .şa.r!.tır. Aksi takdirde son arttırarun taa:tı.. 

ıhftdü Mld Imlmak şart.De 18/'7/ 940 Perşembe günü ayni mahalde ve ayni sa • 
attA: son artt1:nma.sı yaıpılacaktır. Bu arttırı:nada g:ıyrt menkul en çok arttıranın Ustün 
de bır1ı:;lacaktll'. Haklan tapu slcillerlle sabit olmıya.n allkadarlar ve lrtıl.fa:C hakkt 
sah1b1erin!!l bu haklarını ve hususlle falı! ve masarife d:ı.ir iddialarını Uan ta.rihlndeıı 

ıtıbE.rcn yırmi gün içlnde evrakı mOsbiteler!le ber8.bcr dairemire bildirmeleri lblill • 
dır. Bu suretle haklannı bildirmemi" olanlarla hakları tapu sicillerlle sabit olmıyapl~ 
ıatı') bl'delinlr. -;>aylaşmasmdan hariç kalırlar. Da!:l3 fazla malümat almak istlyenleri.JI 
938/ 55 d~a numara.sile Sandığımız hukuk işleri senl.sine müracaat etmeleti lüzu., 
mu llan olunur. 

*** DİKKAT 
P.'mnıyet Bımdığı, .:Sandıktan alınan g:ıyrlmenkulü ipotek göstermek lstiyenlere mu

hatr..minlmmtzln koymrus oldu~ ktymetin % 40 m tecavüz etmemek üzere ibale be
de\Ln1n yan.sına kaıdar borç vermek suretne kolaylık göstermektedlr. 

İstanbul Gümrükleri Başmüd ·=rlüğünden : 

Tashih ilanı 
Tan gazetesinin 4/5/IH-O, İkdıı.m gazetesinin 8/ 5/ 940, İstiklfil gazetesinin 10/ 5/ 940 

Te Tasfiri · E!Ur ga?.eteainln 13/5/940 tarlbll nüshalarında 15/5/940, 17/5/940 tarihle -
rinde ihalesi yapılacağı llA.n olunan eşyanın satışı 2.1/5/940 ta.rllılnde ~oo.ktı!r. 
Keyfiyet ta.shihen ilan olunur. c395h 

fstanbul fnhisarl,r Başmüdürlüğ:nd ~n : 
Hükmü Mııyı.s 94-0 sonunda bitecek olaıı müskirat ruh.sat tezkereleı1nl yenilemek is

tiyenler 20/ 5/ 940 tarihinden 5/6/ 940 günü a~amına kadar kontrat ve fotoğraflarile 
Başmüdürlüğe müracaat etmeleri ilA.n olunur. (36.W) 

_. Bu Akşam S Ü M E R Sinemasında 
BOtnn dllnyada u ntul ı nz ııa :m.1Jar bırakmış olan ve 

SCHUBERT'in bOtnn musikisinı sinema perdesine aksettiren 

BiTMEMiS SENFONi 
' ( '1 amamen yeni kopyası) 

J<~n bllyült ve en mtıkemmd mus.k.i şaheseri başlıyor. 
B:ış Rolde : Alhn ve billur sesli Avusturyalı Yıldız 

MARTHA EGGERTH 
Cidden bedii bir ziyaret olao ·tktır. t1avete11 EKLER JURNAL en son 

ve mckemme1 halJhazır lıaberleri. 

... 
1 
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Müttefiklerin büyük kara 
kuvvetleri Almanlarla henüz 

karşı karşıya gelmediler 
Almanların ıimdl ıu veya bu şehre girmeleri veua bazı haleleri 
ZBptetmelerl hayati bir eh~mmig~tı haiz değildir. Aaıl me•ele 

Almanlarla mllttefllılerln büyillı Jıuvvetlerl araıında bir llıl 
gün tçlnd• vukubulması lazım gelen Belçika megd11n 

mııh~rebt!slnl kazanmaktır 
________________________ __. 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 
L..JI olanda ve Belçika harbinin bu
u-ıJ €\in dördüncü günü akşamıdır. 

Bu memleketlerde şiddeili kara ve hava 
lnuharebeleri olmaktadır. Fakat miltte
fikıer henüz büyük kara kuvvetlerile 
iClıniş ve Almanlarla muharebeye giriş
~ değiXfüler. Muharebeler şimdilik Al
:rnan ordularile Holanda ve Belçika kıt'a-
ları ve bunların im.dad'ına koşan mütte
filcıerin öncüleri arasında olmakta ve do
layısne Almanlar çetin mukavemetlere 
ratınen Holandada olduğu gibi Bc1çikn
da dahi hedeflerine doğ'ru ilerlemekte
dirJer. 

Bu sebeble bu muharebelerin neticesi 
ancak asıl kuvvetlerin çarpışmnsından 
80nra belli olacaktır. O zamana kadar 
belki Holanda istila omnacak ve doğu ve 
§ımaı doğu Belçika dahi çiğnenecektir; 

fa'kat eğer Holanda ordusu. motörlfi İn
giliz kıta'lannın ve tıava kuvvetlerinin 
rardımile, adım adım mukavemet eder 

\'e parçalanıp da!tılmadan şimali Belçi
kaya doğru çekilebi'ir, ve Belçika ordu
ru da ayni şeyi yaparak müttefiklerin 
büyük kuvvetlerinin şinıal cenahını teş
kn ed'er de toplanan umum kuV\·etler ka-

fi bir raddeye vardıktan sonra, Belçika
nın içine ilerliyen Alman kollarına her 
taraftan saldınlırsa her şeyin dilzelmesf
he ve Ho1anda ile Belçiknnın kaybettik
leri Vf:'rleri gerl almalarına daimn JmkAn 
Vardır. 

Onun için Almanların şu veya bu şeh
re girmeleri veya bazı kaleleri zaptetrne-
1 r1 hayati bir ehemmiyeti haiz olmavıp Belçika ve llolandadaki istihkamları gösterir kroki 

1 HtciUeler Kal'fUlDda J 

ŞUNDAN BUNDAN 
Muhtelif muriltl - Anladıfın ·gibi defU canım, oturula-

cak, tavla oynanacak kahve detıı. tçll._ 
Dün ıece Ankara raclyollUnu dJnltyor. cek kahve. 

duk. Spiker, on ,a.ndenb.rf tekrarladılı - Sen de şunu doğ'ru dürüst aöylesey -
muhtelif musiki neşriyatı hakkındaki for- din ya. birdenbire yürefimi oynattın! 
m(llü bir kere daha tekrarladıktan ıonra, * 
dinleyicilerin radyoda ça}ınm.A!tm veya Kabahat lıimde1 
söylenmesini istedikleri parçayı, radyo İki çocuk Be.şfktaşta Mustafa isınJnde 
idaresine ne suretle bildirmeler! leab et· blrinin sandalını kiralamışlar. Sandalla 
tiğini de öğretti: denize açılmıflar, çocuk oldukları için 

- Adı, soyadı ve muvanah adresleri- sandalı idare edememitler, &an.dal dev • 
le tahriren Ankara radyo idaresine bil - rt.lmiş, çocuklardan bin lrurtarılm.ı§Sa da 
dirmeleri rfca olunur. öteki ııularda kaybolml.lf. 

Aramızdan biri: İki çocutun kabahaileri var, çocuk ol-
- İstida olmam için, on altı kurufluk duklan halde kendi ba.şlanna sandala bin 

pul yapı.ştırılınası ek.sik kalıyor, dedi, o mişler, denize a~. 

da ihmal edilmese, bilAhare adının. .oy Ebeveynlerinin kabahati ~cuklann -
adının ve adresinin doğru olup olmadıRı kinden büyük. Çünkü onlan böyle kendi 
polisçe de tahkik edilecek mi f havalarına bırakıyorlar. 

* Çocuklara sandal verenin kabalıatı ço.. 

Kahveye dair . cuklann ebeveynlerinin kabalıatinden 
- de büyük amma ... 

Ltse veyn orta mekteb talebesi olacak Bence asıl kabahat, çocuklardan ebe-

yaşta iki arkadaş tramvayda yan yana veynlerfnden. &anda! kiraya verenden 
oturırnu.şlardı. Biri ceblnden gazetesini çı- daha 90CUkJ.ara sandal kiraya verfidiğlne 
kardı. havadislere göz gezdirdikten 1-0n- göz yumanlar da olsa gerek_ 

ra arkadaşına: 'Bu işe biraz ehemmiyet verllmesı ıçin 
- Kahve buhranı olacakmış. çocuğun sularda kaybolm.a.sı mı l!zımdı? 
Dedi, öteki heyecanla 80!'du: ,......--, / ı 
- Ne diyorsun? · J t11H.•' ~ul.ı14i. 

C Bunlan biliyor mu idiniz? ~ 
Dicledeki kelekler 

I 
18 Kocadan dul kalan kadın 
1907 de Fra.ma. 

da Ruzein şehrin -
de 79 yaşında ol -
duğu halde evle • 
nen Arknct 27 net 
defa evlenmi§ o -
luyordu ve evlendtğl kadının da daha ev-

i velden on sekiz kocası ölmüş bulunu~ or. 
du. DUnya izdivaç sıcillerinde bu tarzda 

En eski model gemiler, her halde D1c. ! ızdivaç ilk defa kaydedilmiştir. 

lede kullanılan kelekler olsa gerektir. * 
Bunlar şekil itibarile gemiden ziyade ge- Şimendıfer kralının karısından 
ni§ tütün tablalarını andırmaktadırlar. ne istediler ? 

* Karmca y uvasında yaş ıyan 
in-sanlar asıl mesele Almanlarla mUttefik1erln bil- ge~ler ve gar.be doğru yürümü.'jler- liz imparatorluğuna cidal hedefini bir 

!°k lkuvvetleri ara!iında bir iki gün icin- di.:r. k .. kelim~ ile gOOtenniştir: Yok olma- Afrikadaki be-
C!e Vukubulması iktiza eden bllyük Belçi- Liege :mWrtahkem mevkiini sa- mak için sonuna kadar mücadele Ja- ya.ı: karıncaların 

Amerikalı gi -
mendüer kralı 

Harriman öldük -
ten sonra zevcesi 
bırçok mektublar 
almıştır. Bu mekt.ublar arasında altı yüz 
tanesi, para yaıtlımı isliyenlerjn mektub. 
lanydı. Ve her b·rinin istediği miktarın 
yektlnu yüz yirmi milyon dolar tutuyor
du. 

ka meydan muharebesin! kazanmaktır. ran Alman ordusu eğer kaleyi hentiz zımd.ır. Filva:kiı İ.n,giltere için mağlfı - yaptıkları yuva • 
Şimdi ise ancak müttefiklerle Almanla- tamam.He alamadı ise bunun dış müs- biyet imparatorluğun sonu demektir. •ar insanların içle

nn hava kuvvetleri ara5ında büvlik mü- tahkem muhitini yardığı muha~ksk gi- Faıkat m~ğ'lUıbi~t yalnız İngiliz impa- rine girecekleri 
aad'emeler cereyan etmekte ve her iki ta- bidf.r. rat.orluğu !ç.in değil. daıha birçok mil - kadar büyüktür. Ve o tarzda yapılını§tır 
~f ehemmiyetli uçak Tayittt~ vermekte- Dahaı cenubdan ~ eden Alman let ve devletler için de son olacaktır. ki ıbu yuvalar kolııy kolay yıkıln;ıaz, yuli-

dır. kollarmın da Meuse nehrini gari>e doğ- Bununl~.ber~~r evv:ıc:e ~ \'.e yukaı:- ıer bazan beyaz karıncaları yuvalarından 
* Balık boyamr mı? 

Muharebe vaziyetine gelınce: Alman- ııı .-,,1ikleıi haber veriliyor da da soyl€diığimi'Z gııbı şımdıki Belçı- k k k d"I . b 'ara yerle-
! . . . !>"'Y" • • h ...&.. • çı ar ara en ı erı u yuvaı ır şımaU Holandanm Gronıng ve Prı!e Lüıksem'bur üzerinıdm hareket e _ ka mu:harebelenni arıuın sonu zannet- . 

Havuzlarda yaşıyan kırmızı balıklar 
gibi balıkları, diğer siyah balıklardan da 
temin etmek mümkilndUr. Siyah balıklar, 
balıkları boyamak ıçin yapılan hususi bir 
mahlulün içinde bir mCiddet bırakılınca 
kırmızı renk almaktadırlar. Bu balıklar 

\ttlAyetleıini zaptettiler ve bu !Uretle Hn- den Alman !rousunun vazifesi daha mek hata olur; faka1: ibu muharebelere ıırler. 
lındanın Şimal denlZi sahillerine \•ardı- şfmald'ekl orduların aol yanını koru- harbin :!Q'lUna tesir e:ıebilecek sa * lar. mak olduğu fıçin, ha.reıkAtıru Neu!clıate- ~lar gözite bakmak dogrudur. . 

JisseI ve Meuse kanal v~ ne-birlerini au'ye doğru inkL'iSt ettirdiyıse de, daha ••••••••••••••••••••••.•.••••.....••• ~:.!:.~~~~~! .... 
geçen A 1anan kollan Holanda kıt.~lımnın ziyade cenub batıya karşı kademeli bir 
\'e İngiliz hava kuvvetlerinin mumanaa- mukabele ~ müdafaa v~iveti muha-
tına rağmen Roterdama do~u ilerlemek- faza etmekted1ır. v 

tedirler. Roterdam hava meydanı ve ağ- . , 
l~bi ·h ı- 1 ! H 'i k ' de Alman ha- MüttefıkJıe~ ~l~ bunlar da asıl 

Romanyadaki ırktaşlarımızın 
zelzele felaketzedelerine 

ı tzuıa Ja ave n ı ku tl ·ıe F ~ Bel lkıl i 
Va kuvvetlerinin ellerinde olup buradan ler;:eı: ve :ı~nları Be~ik:ı:ıarl~ Ank~a, 13 (AA.) - 'Erzlncan felaket-
Alınan uçakları faaliyette bulunmakta- lbi Ukt tıl zid ka 

1 
zedelerı için Romanyadakı ırktaşlarımı-

yardım ları 

dırJ.ar. Bu maltimat, evvelce de tahmin r . e muayyen r mev e rşı a- zın ilk gündenbcri gösterdikleri hassasi-
edip yazdığımız gibi, Holandanın istilA- malk üzere iq>la.nıp yayılma'ktadırlar. yet ve alAka ayni ehemmiyetle dt-vam 
t1an ac .ı....lm ...ıı belki de müm- Bu mevzlin umumiyetle Sedan - Na- etmektedir. 

ur~u asının ., ... ç. mur B..:~--ı An '- t il ri · ..J-
küıısüz bir hale düştUğüni\ gOOt.ermek- - ·~ - vel"I ııa tı e smuıc Dost memlekette teşkil edilen komis-
tedir. olması ve lbu ceıphenin cenubda, Se - yonlar tarafından top!anıp 30 Nisan 1940 

Ilelçikada dahi Alınan kolları BE:lçika- d~ • Mont.medy - Thlonville arasında tarihine kadar Bükre§ bilyü~ elçiliğimize 
lıların şiddetli mukavem.Ptlerine ve bazı bır taal'ruz cenahı olına5ı muhtemel - ve Köstence konsoloşluğumuza yatırılan 
lllüttefik ~ncülerinin yardımlarına rnğ- dlr. Herhalde ~ıl muharebelerin. daha paranın miktan 2 milyon 940 b in 703 ley
h\en ilerlemektedirler. Bugün Almanlar, ilk g(lnlerde tahmin ett)ğimiz gibi. ce- dlr. Kızılaya 1 milyon 919 bin 9~8 ley ve 
Lteg ilstahk vkil 1 tamamile nulb ve orta BeJçi.k.ada cereyan etmeleri Çocuk Esirgeme Kurumuna !Hl bin 382 
tapı:tt~lerin! :diı:~~r. ;akat mütte- pek meltıuz g&i.lnmekh!ıcfir. ley kıymetinde battaniye, elbiae. çama!ır, 
ffk radYQlannın verdikleri haberlere gö- Bu ~uh~rebeletin en çok hangi ta- ayakkabı. çamaşırlık bez ve kumaş gon-
tı . . b ra!a musaıd :ruNrt~ oel"eyan edebile - derlhnlştir. 
keıLı~ge henüz sukut etnıemış, ancak u cek~rl keyfi~ine gell~. hangi taraf Bunlardan başka 500 hin ley kıyme-

a enın tabyalanndan blrJ Almanlıır ta- . d k. ı k ilk ı k d'l 
rafından zaptedilmiştir. Muhakkak olan daha taze vıe zinde kuvetlere malik ise tın e .. ı eşy~ ge ece vapura sev c 1 -

Alınanlann Mastrichtl aldıktan sonra bu- ve ayni zamanda hangi taraf muharebe mek uzeredır. 
tıun garbındaki Albert ,kanalı köprüsünü meydanına daha fa'Zla kuvvet toplıya- --------
d aıarak burada btr ser köpru kurma- rak basma yand<lrı w arkadan taarru- Ordu ikramiye nizamnamesi 
lan ve Mastrichtin <.-enub batısı ynkının- za fan.Mn ibulınuş me 0 tarafın galebe meri'yete Qİrdi 
dnk:i Eben-Emel küçük kalesini de zap- edeceği ~ır .. Bu ~ydığımız şart- Ankara, 13 (Hususi) - Ordu ikramiye 
tederek Albert kanalı fü:e11lnden Tcın~res lann hepsırun mübtefikler tarafında nizamnamesile Askerl Fabrlkalar Umum 
iı'e Tirlemonst üzerlne yürümelidir. Bu topl1anmalaıı.ı için ise hiçbir mani yok- Müdürlüğü ikramiye ni.zamnameleti ye
lat.tkamet Brüksel i.stlkametldfr. tur. ıine kaim olmak O.zere MillJ Müdafaa 

K.eza A1bert kanalının ş1malinden Onun için beklemeli ve şimdiden va- VekAletinco yeniden tanzim edilen ord'u 
UeiHyen lbazı Alman kollli!rı bu kanalı kitsi7J hü~erde lbulunmamahdır. ikramiye nizamnamesi mer'J.yet mevkil
tfastriht ile Has.5elt arasından cenuba Lord Çörçil bugüın '.İngilteroye ve İngi- ne konmuştur. 

• 

45 sene ayni şemsiye 
Şemsiyeye sadakatte blrinci derecede o-

lan insan Amerikalı Ernest Akermandlr. 
45 sene ayni şemsiyeyi ~mıştır. Şimsi -
yeyi ona satan ~: cErnest Akerma
nın şemsiyesi, müessesemiıden satın a -
lınnuştır> reklAmını yapmakta ve bu rek

kırmız renklerini ölünclye kadar mu -
hafaza etmektedirler. 

* Fransada ilk gazete nasıl 
çıktı? 

lam atarşılığı olarak ~ sene evvel ma - Fransada ilk ıcazete 1494 senesjnde ~e
ğa.zadan şemsiye almıf milşterislne aydan dınd Şarlın İtalya seferini halka blldır. 
aya bir miktar para vermektedir. mek için neşredilrntşti.r. 

······························································-····························································-

Bir QçilnclJ sivri elif 
Şimdilik c-İzmlt» fehrinıi merke z 

ittilım etm.L, olaın bir erkek okuyu • 
cum. adırun ilk harlı ile bay cH.» 
kendi kendisini ş,öyle takdim ediyon 

- Tey7.edığim; 

Ben üçtincll sivri elifim. Dilşün • 
düırn, tıa..c;ındun. tık ~teşkil et
tiği lkıumpanyatya glrml.ye karar ver
elim. Esasen o.n1a:r da Çorludan bu -
raya geldiler. birleştik .. • 

Allah lbereket:ini arttın-sın demiye 
dilim pek vamuyor. r.atenı ibirinci ve 
iltincl sivri ellflerdn teşebbüsleri 00-
şa ç.ıkiiktan sonra bu ü'Çilncüslt siv
rilikten ne lbekliyebflir? Ona da~ 
aklım ermeclıl. her neyse madem ki 

m~tubu ge~ kaydedellin. 

* Bay c Y. L» e.: 
- Geceleri uykum ka~ya baş • 

ladı. diyorsunuz. vatı. vaıh, çok mü
teessft oldmn. Slhhatin:izıln ooruı • 
mak üzere olduğunun delilidlr. Dok
tor değilim ki, size heıtıan.gi bir uyu
tucu fl:dc tavsiye edeyim, hem doktor 
ia olsam etmezdim. tabii der<ilere 
tabH çarela-le k8.l'Şl koymak her va
kfı için iyidir. F~ düşilnmeyiniz. 
fazla kah~ iç:meyıin.17.. lfttfen yoğurt 
denilen neıneye de ~aca iltifat bu. 
yurunuz, ibüıtün b.ınlann lharlclnde 
e\rlenme znmanının gelmesine inti -
zaren genç kızlan kendi köşeleııinde 
rahat bırakının. TEYZE 
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( ÜKTDSADi TETKiKLER ) 11Yiit1S ~~\ 
Ameri~all si!ih fab~~k!9torü Çarşı cinayeti 

yenı harbın en buyuk adliyeye intikal etti 
e hakiki galibi olacak! 

~rek ekonomik, gerebe m~li saha.! bıu yükselişin taleble en ufak bir alakası· dan; 32,448,000 doları İsveçten; 16, 180.'JOO 

İki kardeşten 
kendisi de 

birin\ öl. üren diğer"ni yaralıyan ve 
yaralı bulunan katil tevkif edildi 

da ~e:en ~~nya h~rbi~i~ bi:ici~. ve en 1 bile yok:u. . 'd~lan Holandadan; 13,931,000 doları İs _ 
hakiki galibr Amerıka ıdı. Çunku Ame-1 Ameriıkamn harb ::anayicilerı, sılAh vı-çreodıen; 13,878,000 dolan da Norveçten Evvelki gün Çarşı içinde i.~le~~n cina- j v.~r Kar~n, m~rga. nakli~e Jüzum giirmüş-
rika, o zamanlar, yıllarca, galıb. ma~lüb, fabrikatörleri, henüz harbiıı iyice 4kızış- j gelmiştir. yet e:rafı~da zabıta .ve mud<leıwnumi tur. Adlıye, şımdı mes ul ana babayı a-
bitaraf hütün mllletler~ harıl harıl harlı madığh şu kısa zamand.l bile milyon • ı cJurnal of Komers > gazetesının Va-ı muavmlerınden Tahsın tarafında~ ya~ı-1 rattırmaktadır. 
ıevazımı satmış. bütün dünyanın altın- larca do1ar kazanmaıa muvaffak 0l:iuıar. şington muhabirinin bildirdiğine ger€, tan. tahk~at. neticeıe~ş ve hadise au~ Terfi ve tayin listesi 
ları, oluk oluk Amerikay.1 akmJştı. :Mor- c Vall-Street .Tournah bur.a aid bir ya-1 yalnız 1940 Martınıo ilk haf tas. zarfında, adliyey~ ın.tikal e~W:· Yapılan t~hkı- M dd · 'l'k' bl'""' d'ld' 
ganlar, Rokfeller'ler ve da..lıa yüzlerce A.. zısında şu rakamlnrı zikrediyor: dışandan Amerikaya ithal edilen altının kat netıc~sınde, ~ınay~tı~ ~uretı ceıeya- Ü 91UmUml 1 ı0r8 İ0 IQ 0 1 1 
rnerilka milyoneri, üç dört harb yılı için- cAmerikadaki cçelik tröstlerinden biri, kıyımeti 1 milyarı tecavüz etmiştir. l nı şu şekılde tesbıt edılmıştır: Adliye Vekaleti tarafından hazırlanan 
de yüz'erce ıntlyon dolar kazanmışlardı. harbin ilk üç ayı içi.r.dı; H•,420,445 dnlar * Bitp~~a~nda ~eYY_~r .. s~tıcılık . yap~n son tayin ve terfi listesi yüksek tasdik-
0 devirde bazı Amerik.1 bankalarının ve safi kAr temin etti. Bu miktar, bu tröstün Fakat bu, madalyonun bir t:ırafıdır. suçlu Şukril, vak a gunu hır dostu ıle bır- ten çıkmış ve dün müddeiumumilikleıe 
tröstlerinin kaıancı ·ıt 7,85d ya hd:.ır geçen yıl ayni müddet zarfında temin et. Harbin Amerika ekonomis~ ıizerinde ha- likte şarap içmiş, sarhoş olarak, Arabkir- tebliğ edilmiştir. 
yükselmişti. 1914-19'8 Dünya Harbı, A-ı tiği kann tam 8110 misli demektir. Wall· yırlı ~ir tesir yapac;,ığı hakkındaki zan ve lilerden söz ~çmış ve uluo.:1'~ s.övmeğe Bu arada, stajlarını İstanbul adliye
mer.ika sanayicilerinı, Amerika banka • ; Street'deki firmalardan 257 tane.si har- tahmınler pek de realiteye uymuyor. Çün ba~la:_nıştır. Bıtp~z.annda, butiln Malatya. sinde ikmal eden bakim narnzedlerinden 
cılarını, Amerika tüccarlarını ihya eden bin ilk üç ayı ıc!nde. topyekun l 7fl,030.00- kü, birçok maddeie!' üzerindekı !fat y:ik. Elazıg ve hava1isınıden olanlar&. cArab- Meserret SükCtti Karacabey, Muammel' 
bir Mdi9e olmuştu. dolar kAr temi~ ctWer ki. bu miktar, ~c. selişi, bu maddeler üzerindeki talebiH k.~rli>. tAbir ed'ildiği~~en; Şükrünün kü- Bülban Bitlis, Mustafa Saim Göksun, 

Geçen Dünya Ha::bind~ tadı dam;ı.ğın çen yııın ayni müddeti jçind!' temin e - artışından ziyarle, bu maddelerin bazı fürlen Elazığlı ~bdulgaffarm . onuruna Yakub Sabri Sarayköy hakim muavin-
da kalan Aınt>rii<a sanayicilerı. bu dda ı dilen k~nn bir'rnç mislı fazladır.• ~ıuJıt.eıkirler tarafından piya~adan çe - dokunmuş :e müd'.111ale. etmiştır. Arala- liklerine tayin edilmişlerdir. 
da, i.harb başlar başlamal, hummalı bir Avrupadaki harb, Amerikada, muay-1 kilmesile, yani, açık bir ıh ti karla bağlıdır. rında bu yüzden şıddetlı bir ~~~ga ve Adliye Vekaleti, birçok ismi ihtiva e· 
faaliyetle, harb s:mayilnde kullanılan ip- yen maddelerin istihsalAtında da k~ndini Mu~yyen firmaların milyonlarca kazanç kapışma. olm~'. ~u sırada her ıkısı de bı- den yeni hir tayin listesi daha hazırlıı-
t 'dat mıııdıd , d d t tilf k t hissettirmekten geri kalmamıştır. Me • temın etm.elerin2 rağmen memlek~tteki çakla bırbtrlennı yaralamışlardır. maktadır. 

1 
.l.'.h e.,e: ~h.n mba~la,tl 0~' t e 

1
' A ay- sela Amerlkarla 1938 yıhn:ia çelik i3t1h • işsizlerin sayısı 11 milyonu geçivor Ha- Vak'ayı müteakıb Şükrü yaralı oldu-

yare 1 ·· guıı ar a e erı sa ıcı 16ına ~ t pah . .. - · ~ ı~1d k "" b 1 bütün halk Sulh hukuk mahkemeleri 
başladılar. Amerikad:ı çıkmakta oları salatı 28 milyon ton iken, 1939 yılında bu Y~ a~ılığı, büt~n dünyada olduğu gj. ısu e açma5~ aş amış, . 

h ftalı.k N .yü M miktar d'erlıal 46 mi1von tona vük:ı!!l • bı Amerıkadada suratle artıyor Har~· ve bu arada Abdulgaf:fann kardeşı Hay- nakledt"lecek 
a c ı a.ıı.ses~ mecmuil!lt açııcça • · · ' · k d' · k ı Şükrü 

1 k d miştir 1938 yı.lında Amerik11daki otJmo • yanyan muayyen maddelerın .rlirUmle dar da en isinı ova amıştır. , ya-
şun an yazma ta ır: · · d b 1 Divanyolundaki sulh hukuk mahkeme-

hil imsl!tı. genede, 2,500,000 iken, 1939 rindekf artışa karşılık, birçok maddeler kalanacağmı anlayınca yanın a u unan 
cWall-Street ve onun baroonetreııi olan 

borsa, Avrupadaki harbin 4hakikh b:r 
hanbe inkılAb etmes;ni, ve pazarlarda 
haııbe yara,an bir fiat ve bir taleb yarat
ınasıru Allahtıın ya'varmaktadırlar.• 

leri tapu dairesine nakledilecek ve Pa
yılında 3.600.~00 ne c.ıkmı~tır. Komtlr is.! müşteri bulamıyor. Harh. Amerikanın u- kunduracı bıçağını çeker. ek, Haydarın 

' d ık 1 ı zartesi gününden itibaren orada mesaiye 
tihsalAh da 310 m!lyon (1938) tondan 3t.2 

1 
n_ıumi ihracatı Uzerınd'l kendini hi!set - karnın~. s~.pla~. ve e 1 an ıyı yara 1- başlıyacak1ard.ır. 

milyon (1939) tona yükselmiştir. t'.rmekten geri kalmıyor. Amerikanır.. !n. yarak, oldurmuştür. ---------
giltere ve Frıınsaya olan ihracatı bir mik- Şükrü, yaralanndan dolayı Cerrahpa
tar arttıltı halde, Almanyaya ve diğ0r ba- şa hastanesine ka1dınldığından, dün hA
zı memleketlere olan ihracatı klmilen kim hu2Urun11. çıkarılame.mıştır. Sulh ce
durmuş bulunuyor. za hAkimliği Şükrtl hakkında gıyaben 

Eroin satan ve kullanan iki kiıi 
yakalandı Wall-Street bü.rolarında daha şımdi. 

den, Amerika ya akacak olar. altml::ır, A.
merikanın bu harbdt>n edeceği karla .. 
'antimi santimine hesab edilmektedir. A. 

cNa~al Siti Bank~ ın neşrettiği ista · 
tist:k1ere nazaran 3<lCJ san:ıvı müt>ssest"si
nin 1938 yılı içindeı .. i mecmu karl:ın 42G 
m;lyon dolar olduı!u ha1 c:le. avni müe .. se
Sf'!erin 1939 V1lının ilk dokuz ayı içinde. 
ki k~rJan 7213 milyon3. kadar yüks<?lmiş

Hayat pahı:ılıhğmın artışı, ı mayyen tevkif karan vermiştir. 

Beşiktaşta Dikilitaşta oturan ve gemi
lerde kamarotluk yapan İbrahim adında 
bir sabıkalının son günlerdeki vaziyeti 
zabıtanın dikkat nazarını celbettiğinden 
hareketleri sıkı bir takib ve tarassud altı-

merika gazeteJerındcn birçoğu, haroin 
Amerika ekonomısi Üz':.'!rin;? faydalı tesir
ler yapacağını, Amerikada misli görül • 
memiş bir refah ve bolluk yaratac~ğını 
açıkça yamnaktadırlar. 

maddeler üzerinde yapılan ihtikarlar, 1§- Şükrü. hazırlık tahkikatı esnasında a-

tir. siz1ik, Amerikanın ona v11 fakir halkı tl. }ınan ifadesinde: 

c.Ne"VYock Taymi.G• gazetesi, bu me.ııe _ 
leye tal:wM ettigi b ;r makalesinde şun · 
ları yazmaktadır: 

1938 yılında !150 Amer:k.=t firmasının zerinde .ıb~lh~ssa .fena bir trs:r vapıvr.r. 
k • ~ ,7 ·ı d 1 k . Bunun ıçındtr kı Amerika, memlekette-

mecmıu arı :h mı yon o :ır ı en .. 1ynı · 
firnıa,arın 1939 yılı içindeki k~rları ki ekseriyet'n armsuna uvpur. olarak ha-
1.281.000,000 dolam kada!' yükselmistfr. rici politllkasında sulhçü göriinmeğe ı;a -

Çelik rve rie:nir lma11tiJ .. me!';gul 4~ fir- lışıyor; ve zaman zaman muharibler ara. 
manın 1938 y1lmda fi milyon dolar Z"lrar- sında sulh tava~utlıırınd.ı bulunuynr. Si
lan oldu~ halde, 19:l!l yılındn 13~ mil. lal-ı fabrikatörlerinin, ve on1ar:l bağlı ga
yon dolsr kAr etmişlerdir. zetelerin harbcı propagandalarına rağ -

c Uzun bir atalet devrinden aonra, bor
salarda yeniden bir canlılık başladı. lfarb 
gfrrültilsil., muvakkat bir zaman iı;m dıı Am:rikadaki 24 kimyevi madde ya -
olsa, ihtikar pazarını har~kete getp·dı. t pa.n fırmanm 1939 yılındc:kı k~rlor1 125 
Yıllardsnberi bir öHi sük>'.:ineti mııhafaza mılyon dolar kadar tutmuştur ki, 1938 yı. 

men, Amerika hüldımeti. memleketteki 
ekseriyetin arzusuna uygun olarak, şim. 
dilik bir sulh siyas~ti takib etm~k mec
buriyetini hissediyor. Amerikanın ileride 
bu vaziyetini değiştirip değıştirmiyeccği 

keyfiyeti harbden faydas1 olan muayyen 
mali •ım.ıplann htikumet üzerindeki te -
sirlerinin derer.esjne bağlı olacak~ır. 

eden bona, yeniden canlandı. Harb sa. 
nayiine aid firmalarm hiss~ seneJ1eri bir 
ı-ün ~nde 5 den 20 yC' kadar fıTla;iılar 
Yeni bir thtikı\r devresı başlıyor .• 

Avrupada harb alametleri belirir be
lirmez. Amerikanın büyük sanayicileri 
ve iş adamları, geç~n Dünyı Harbindekı 
ilıt.Jk4rı ve onun getirdiği kazı.ınçhrı ha

tırlıyarak derhal pıyasad.akı muayyen 
ibazı mallan çekmeğc başladılar. Bunun 
ıieticesi o!arak, üç hafta içinde, mu.tyyen 
maddelerin fiatları ~<, 30 nisbetind" yük. 
seldi. 

Bazı maddelerin fiatlarındakı b!ı yiık
seli.ş açık bir ihtikArın ıfadesj idi. Çıirıkil 

lına nazaran iki mıs1i demektir. J 5 tav -
yare firmasının karı 19:J8 ~rılında 67~) bin 
dolar iken, 1939 yılında l?l milyon dolara 
kadar yükselmiştir. 

Elektrik levazımatı yapan 30 firmanın 
19'38 yılındaki karları ı ,: mılyon dolar 
iken, 1939 yılında 37 milyon dolara ka . 
dar yükselmiştir. 

c Yunaytet Pres• ajansının Vaşington 
muhabir;nin verdi~ malumata nazaran 
1940 Şubat 11.yı zarfında Amerikaya gi
ren altınların miktarı 1!>7,430,'.)00 dolar 
tutmaktadır. Bunun 4G.90:{,000 dolan Ka
nadadan; 21.321,000 d'Olan İngilteredcn: 
18.706,000 dolan Cenubi Afrikadan; 6 mil 
yon 722 bin doları Britanya Hindistanın. 

N. t. Z. 
·····························-·······················----

Karaköy köprfıÜ"1Ü 1 tamirine 
ya kmda ba~lanacak 

Karaköy köprüsünün dubaları ile dıı • 
mir aksamının tamirine Haziran ayı i -
çinde başlanacaktır. 

Köprünün Eminönü cihetindeki ayağı 
terfi ettirildiği esnada nakil vasıtaları il2 
yayaların geçeceği tahta köprü emane
ten be1ediye tarafından yaptırılacaktır . 

«- Beni Vahab, Gaffar ve elbiseci Ha
san isminde üç kişi yaraladı. Havdan öl
dürdüğüme gelince, bu asılsızdır. Onu, 

kim yaraladı, bilemem.• 
Demiştir. 

Katilin bugün hastanede hAkim tara
fından avrıca sorgusu yapılacaktır. 

Da;·UIAc _zsnin kap sı önUnde 
bir çocuk ölU o'arak bulundu 
Müddeiumumilik ve zaôıta çocukları

nın ö1ıi.imünden mes'ul bir ana babayı a
ramakla meşguldürler. 

Dün .ııabah, Darülacezenin kapısı ö
nünde yeni doğmuş, kundak içerisinde 
bir erkek çocuk cesedi buiunmuştur. 

Cesedin üzerine çocuğun ana ve baba
!ının isimlerini ihtiva eden bir yafta asıl
mış ve altına §U ibare yaz1lm~tır: 

cBiz, bu yavruya balonaktan Aciziz. O
nu, Darülkezeye bırakıyoruz, burada bü
yütülsün. Altı yaşına geldiği zaman, ge
lip onu alacağız.• 

Fakat, yavrucak .bütün bir gece kapı 
önünde kalarak, gece ayazını yediğinden 
soğuğun tesirile ölmüştür. 

Cesed'i muayene eden tabibi adli En-

na alınmış, dün Sirkeci garında bır ada. 
ma eroin satarken kendisini kollıyan me
murlar tarafından cürmiimeşhud halinde 
yakalanmıştır. 

Emniyet Müdürlüğüne getirilen İbra
himin üzeri aranmış, kırk gram eroin bu· 
lunrnuştur. 

Kaçakçı Beşiktaştaki evinin bahçesin· 
deki kümesin içinde gömülü bir kavanoz
da yüz gram daha eroini bulunduğunu 

süylemiştir. 

Bu ifade üzerine yapılan araştırmada 
İbrahimin söylediği yerde ve bir kavanoz 
ıçinde saklı yüz gram miktarında eroin 
bulunarak müsadere olwunuştur. 

Suçlu İbrahim ve eroin müptelası şa
hıs dün 5 nci asliye ceza müddehımumiH
ğine teslim edilmişlerdir. 

G zi köp na·• yeniden asfaltlanacak 
Gazi köprüsünün tahta parkelerinin 

çabuk ·bozulmaması için tekerlekli araba
ların geçtiği kısım kış mevsiminde asfalt
lanmıştı. Kışın dokillen asfalt kurumıya
cağı için buradaki asfalt bozulmaktadır. 
Belediye kışın dökülen asfaltı kazıyacak, 
yeniden asfalt dökecektir. 

• tnsan yalnız olursa derdini bos 
kuyuya bağırır da ondPn gelecek nksi ııa
da ile teselli bulur!> kalbinde tcışıdığı a
ğırsa bazan, en ·beklenilmedil< bir anda 
irjsana o kadar taharrm fü edilmeı bir yük 
oluYQr k1 bunu. laalE>ttayin bir kim.;eye 

1 

fena bir haldeyim. Sizi gücendirmek is -

;~~"~~~1~~n§J~===================================== temedim. Hatırasına ölünciye kadar hür-1: met edeceğim bir .insana karşı duyduğu-
11 GI 8 lil nuz alicenab hisler bana çok dokundu ..• 
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bile söyliyecek hale geliyor. 

P- liA 811@)) Mm lfıj\ 'z h' v • llJJ Fakat ne söylediğimi, ne yaptığımı tak -V A K ~ 1e1 1D K U1 11!:B1 U1 A ~ air edecek halde değılım; bımu düşüne -
1 ı rek sözlerime darılmayını7.. 

İşte tesadüf bugün ik! bedbin adamı 
karşılaştırdı. Bunlar, bir akşam, kendi • 
lt:rini m~ud zannettikleri bir anda ta • 

U~lJL..~~~~Iİ!~m!!!===~================================== Hıçkırıklar, esasen başkasma işittirme
! mek kaygusile kısılan se!flni büsbütün 
boğmuştu. HalCikun yüzündeki sert ma • 

Onunla alıay etmek hakkını nereden bu- na silindi. 

Nakleden: Muazzez Tah•in Berkand 
nı~şlardı. Bu ikinci tesadüf birincisinin tarafını görmektir. Meamafih, şunu da ı ııeniz ·bunu size veririm. Gökalp ismini ıiı 
hatırasını can landırd1ğr için onları birbi-1 itirafa meo'burum ki bugün bu meziyeti-ı taşırsınız. 
rine yak.ınl~tırdı; fakat hakikatt~ sil ba- mi pek isbat edemedim. Zeyneb bu korkunç sesli adamın ya -
na ve ben size gene tamamile yabancı • C~li ~lr surette güldü. Zeyneb hayretle I nından kaçmak, kurtulmak istiyordu. Son 
yız .. , bu acayıb adama bak1yordu. O yanında sözleri işitince tepesınden tırnağına ka-

Aralannda derin bir sükUt oldu. Hallı- bir yabancı kadın YQkmu~ gib~ kendi ken- dar titredi. 
kun kaşları büsbütün çatılm1şt1. Başının dini tahlil etmekte devam ediyordu: - Sizin adınızı ben mi taşırım? Ncuııl 
içind~ garib bir mücadele olduğu yüzü- - GünahS'IZ, tertemiz bir adam m•y1m? olur bu? 
nün vakit vakit k~asındı:ın belli olu- Hayır. GünahkAr mıyım? Evet, herkes gi- Hal1lk, genç kızın sözlerini işitmemiı· 
yordu. Bir ara, tekrar bir kahve irmeğe bi, herkes kadar . . . Zengin miyim? Hiç ti. Ayni sabit fikri taktb ederek dümdüz, 
başladığı sırada, diflf'rinın arasından mı- çalışmadan müreffeh bir ömür sürecek sönük ve ahenksiz sesile: 
r.aldandı: kadar ... Fakat hayatımın en kıymetli şe- _ Evet, dedi. Biraz evvel bana NU! • 

- Demek büsbütün yalnızsınız? yi. · · ret Çelikkanaddan bahsetmiştiniz. Onun 
- Tamamile ... Bir kız kardeşim var Kahvesinden bir yudum içti, sigara - yanında lben senelerce çalıştım. Bana tay-

amma o da kardeşim de~il... sından bir nefes çekti. .. Tereddüd edi - yarecilik aşkını o aşıladı, ben göklerin 
- Bana gelince: Otuz yaşındayım. Ha- yormuş gibi yutkunduktan sonra: esrannı onun sayesinde öğrendim ve bu-

yatınıda, yaşayış tarz1mda, huyurnda hiç - Taşıdığım aile ismidir gün de gene onun sayesinde teselli bu'n-
bir hususiyet yoktur. Yalnız ekseriya i~ Zeyneb bir delinin karşısında bulunu· bileceğim. Onun, kendı öı yavrusu gibi 
sıkıntısı buhran]anna tutulurum. BC?lk! yorm~ kadar korkak ve titrek bir sesle: bağrına bastı~ bir kıza ismimi verir, o 
de bazı lstidadlanm ve meziyetlerim var·· - Bunu ·bana niçın söylüyorsunuz? kızı müşkül bir içtim.at derdden kurta -
dır amma. !bunlar henüz meydana çıka - dedi. rırsa.m ne çıkar! 
ca:k kadar olgunlaşma<h. Kencllmce en O, sa:bit bir fikri takib eden yeknesak, Zeyneb renkten renge giriyor, bütün 
bilyilk meziyetim dilnyayı ciddi telakki muttartd sadasile devam etti: kanının beynine hücum ettiA'fni htssedi-
etmemek ve her ,eyin alaylı ve gülünç - Temiz, lekesiz bir ismim var. İster- yordu. Bu çılgın adam neler söylilyotdu? ... 

luyordu? - Farzedelim ki bu çılgınca hnreketi 
- Bu sözleri bana ne cesaretle söylü - yaptık; farzedelim ki nikah olduktan son

yorsunuz beyefendi? Beni yalnızca bir ra dairenin kapısında birbirir.ı.izden ay -
pMtahanede gördükftnüz için, ailesiz, nlacağız... O halde siz kendı yolunuza 
isimsiz, baR;sız bir kız olduğu.mu öğren- gideceksiniz, ben de kendi yoluma, da -
etiğiniz için böyle delice bir teklifi kabul tıa doğrusu tayyareci Kadri Sertellinin 
edecek bir in.Ban mı zannettiniz? yoluna ... Bunun neticesi ne olacak illili • 

HalQk;un yüzünd'en de kızıl bir öfke yor musunuz? Siz isimsizlikten, içtima! 
geçti. bakımdan bir kusur sayılabilecek blr 

- Şayanı hürmet bir ismim var, onu I derdden kıUrtulacakSlnız.. bana gelince, 
ıize verir.ıren sizden hiç bir karşılık bek- mademki üzüntüm ve derdim evlenme • 
!emiyorum. Siz benim çok sevdiğım bir mekti.. evlenmiş olacağım . .. 
adamın, her şeye rağmen, kızı sayılırsı • Bu son !>Özleri, kendi acısile eğlenen, 
nız. Ona karşı ufak bir iylllk yapmak, kendi yarasına bıçak sokan vahşi bır ce
böyle bk ~ilınde bile, beni memnun saretle söylemişti. Zeyneb yerinde otur • 
edebilecek bir hAdise oturdu. Maamamlh, muş. yüzü sapsarı, göz1~ri anadan fırla • 
siz sözlerimi fena ~elAkki etmişseniz key- mış, elleri ihtilaçlı, kalbi çatlıyacak ka -
finiz bilir! dar helecanlı bir halde onu dinliyordu. 

Gitmek için yerinde !ıalkmıştı. Zey - - Sonra ne olacak? 
neıb ea.bahtanıberi yaşadığı karma karışık - Sonra mı? 
dakikaların getirdiği garib bir korku - Seyahatten avdet ettiğiniz zaman ... 
içfnd'e onun elini yakalad1. Delikanlı zoraki bir g'.Hüş]e güldü. 

- Hayır, bayıı·, daha gitll&yiniz! Çok (Ar1cası vu.r) 



14 Mayıs SON POSTA Mayfa 7 

C:::Zi RAAT::J 

Memleketimizde çay ziraati 
················••ıR••··················· .. ···-·--· ........ -........ -.. - ................................. _._ .... , 

~ . . 
: «Çay ~raatine ehemmiyet verilmekle, yalnız bu yüsden dıfal'l verdi

ğimiz bir milyon lirayı taıarrul etmif olmıyacağı:z; ayni zamanda 
bugün hiçbir qe yaramıyan yamaçlar da bir iı ve aervet kaynağı i 

Holandanın tabii müdafaa 
sistemi düşmana 

karşı işe yarıyacak mı ? 
haline gelecektir» ! 

\. .. _··-----------···· ..................................................... --·············· ... ·· J 
Yazan: Tarımman 

Qoktanberl beklenen .. çay kanunu>, ı dil bir kilime sahih etm~tir. Elbürz, 
aon günlerde Meclisten çıkmış ve mer'i- Hemşin (5225-4250) gibi rlağlar. sık sık 
rte girmiıtir. Y~um.uru.n Riz.e_ ta~af - ı tekasü:fe yardım ederek bol yağmurlar 
;:::ıda çay %iraatinin tamını ve !nkişa .. - verd:irir:\er. Çay da, ~te böyle hem mu -

tenıın edecek olan bu kanun, pek gu- 1 tedil, hem de ratııb iklimi sever. Havasını 
2el esaslan ihtiva etmektedir. ("') 1 her zaman ılık, toprağım - hiç bir zaman 

Mem.leketlınizde r.engln - fakir, her I eksik olmıyan yağmurlarile - dalına nem
kesçe aarfedilen maddelerden biri olan li bulan çay fidanlan, böyle y~lerdc dur
~y~, her yıl bir milyon lira kadar para madan serpilirler. 
\'enJınıekte olması, öted.enberi hükı'.ıme -
tin gözünden kaçmıyordu. Daha 925 se
llt>sinde yapılan tetlCiklerla, adı geçen 
Yt'rlerin çay ziraatı.ne çok elverişli oldu
Au anlaşılmış ve hemen o taraflarda işe 
başlanınıştı. Riıede kurulan bir devlet 
fidanlı.ğı, Batumdan çay fidanları getir
terek dikzn:it ve bunları çoğa 1,ttıkça et -

Bununla beraber, çay, su sutan yer -
lerden hoşlanmaz: Toprağında nem ek -
sik ol.mamalı amma, bu . .su halinde top
rağa birikip kalmamalıdır. Aksi ·halde bü
yümeslndek'i gümrahlık, gittikçe geriliye
rek bir gün kurur, gider. Suyu süzecek. 
fakat devamlı yağmurlarile istenen ka
rardaki nemi eksik olmıyacak kumluca 

rafa dağıt?n.•..., ş· di · · d 
. ---y~. ım aynı mesaıye . e - yamaçlar. ça\'ln en sevdiği yerlerdir. 

v~m edilmekte w her yıl binlerce fıdan . . ~. 
dikilerek "ayı.ı~ı . t'J . I Toprak hususunda o kadar tıtız degıl -

~ -U4 arın genışıe ı mesme ça- . . 
~ılınaktadır B ..J~ d.l k 1 dır. Yalnız kireci fazla yerlerı sevmez. · u u.c.ı.a neşre ı eıı anun, .. . .. . 

y eni Alman i.Stllası karşısında 
bütün dünyanın gözlerl Holan

da, Belçika ve Lük.semburge.. çevrildi. 
Şlmdi günün en mühim meselesi Ho -
la.ndanm milyonlar sarfederek ~ücude 
getirdiği .kanallardan ve barajlardan ne 
suretle i.&ti!ade edeceği ve bu mAnlaların 
Alman JstllAsını durdurup du.rduramı -
yaca~ keyfiyetidir. 

MalUm. olduğu üzere, Holanda deniz 
seviyesinden bir hayli alçakta bulunmak
tadır. Bilhassa med ve cezir zamanların
da, deniz yüzlerce kilometre içeriye doğ
ru ilerlemekte, ve memleketin mühim bir 
kı.smını iostila etmektedir. Holandalılar, 
belki yüz senedenbcri her karış toprak 
için, denızıe m ücıadele et.ınektedırler. 
Holandalılar, denizin istilasına mani ol. 
mak için ·birçok kanallar bendler sed
ler ln.şa etmek lüzumunu 'h.issetmlşİerdir. 
Fakat bütün bunlar, son zamanlara ka
dar, belki binlerce sene evvel su i.stll:l
larına karşı tatbik edilen iptidai müda -
faa vasıtaları idi. 

Fakat son zamanlarda, insanın tabi
ate karşı yaptığı bu, yorucu mücadelede 
en yeni ve en mürekk&b bir takını ma
kineler de ~ karıştı. Holanda, modern 
makine ve vasıtalar kullanmak suretlle 
19ôn sist6rn müdafaa tesisatı yapmak 
için son 20 yıl içinde milyonlarca İngiliz 
lirası masraf etmek meoburlyetlnde kal. 
dı. Holandanın giriştiği bu muazzam te
s!&at ancak 1952 yılında tamamen so -
nuna ermı., olacaktı. 

Son yinnl yıl içinde Holanda, 26 mil 
(1 mil 1,6 kllomet.redlr) uzunluğunda 

muazzam bir bend in.şa etti. Bu bend, 
Holanda topraklarına saldırmakta ola.n 
Şimal denl21nin hücumlarını karşılama
ğa mahsustu. 

Bu bendlerln arokasında kalan yüzlerce 
akr toprak kurtulmuş 'Ve istifade edilir 
bir hale getirilmişti 

Son yılla.r lçinde Holandada bu bend
leroen istifade etmek suretile memlcke
Li düşman istilasına karşı kurumak fik
ri uyandı. Daha Alınan istilasından bir 
hayli zaman önce, Holanda gazeteler!, bu
günkü telı:ni~ sayesinde, istenildiği za
man memleketin muayyen mıntakalarını 

YAZAN 

jHasan Ali Ediz 
1 

.suıya lboAma.ki mtim.kün olab41eceğlni 
yazm~ardı. O zaman Holanda gazetele
rinin işaret ettiklerine nazaran, Holan
dadaki b~ca .seciler ve bendler, karışık 
bir mekanizma yardımUe ve blr elek -
trik cihazı muavenetile pek kolay hare
kete aetırllebilirlermiş. Bir Holanda ııa... 

zetesinin kaydettiğine nazaran 24 saat 
gıbi kısa bir zaman içinde, geniş bir l!U 

kütlesi, memlekete ta11rruz eden düşma
mu karşısına izale.si wr buyilk bir ma
ni olarak çıkabil~. 
İnrılli~ ıtSendey Kronik!» gazetesi -

ne nazaran, memleketi sulara boğmak 
si.stemindeki Holanda müdafaasının bi. 
rlnci hattını, Alman - Holanda budu -
duna yakın İs.sel .nehri teşkil etmekte 
ımı.ş. Holanda ordusunun mukavemeti 
bu birinci •.sulu müdafaa hatt111 önünde 
kırılacak olursa, ordu, uHolandanın ma
jinOSU• olan ikinci e:8Ulu müdataat h&.t
tına çekilebllirmi.ş. 

Holandanın bu 1Cinci müdafaa terti -
batı 80 mll uzunlutunda olup, Amster
dam.dan başlamakta ve Utreht'den ge -
9erek Lek ve Ve.as nehirleri 1$.ikame.. 
tinde uzanarak B1.sboş mıntakaaına 'f& 

Maa.s nehrine kadar gitmektedir. 
Bu «Bulu müdafaa. tertibatının baş -

lıca merkez ve menbaı, Aınsterdamın 

garbinde, Zueyder-Ze körfezlne dökül -
mekte olan Veht nehridir. Veht nehri, 
geniş blr kanallar şebeke.sile baa;hdır. Bu 
müdafaa bendleri açıldığı zaman mem
leketi ı.stua. edecek olan suların saha.sı 

üç mll genl.şliğin<1e ve 18 pus derinliğin
de olacaktır. Memlekete taarruz eden 
düşman içln Buyun nerelerde si.#, nere -
lerde derin oldu~unu ta.hm.in etmek 
mümkün olmıyacaktır. Çünkü kanal -
lar da baştanba.'ja su altında kalacaktır. 
Muayyen bir mıntakayı l!U altında bırak

mak için bir tek nehrin .su se-viyesini 
yükseltmek kafidir. Çünkü nehirler ve 
kanallar birbırine o suretle bağlanmış -
tır k1 bir tanesinin &U sevıyesını yftlı: -
seltmekle, bütiln dığer nehır ve kanal-

ıarın su sevıyelerı de yükselmekte, ve 
düşmanın ka~ısında tabii 'bir mA.nla o~ 

ıarak dikilmektedir. 
Hola.ndanın Amsterdam, Rotterdam, 

La Hay, Utreht, Harıem gibi sanayi mer
kezleri bu müdafaa. şebekesının gerısln
de ve uzağında kalmaktadır. Bu suretle 
Holandanın bu müdafaa sıstemi bllhruı
sa bu sanayi merkezlerinl korumak ga
yesini taşımış oluyor. 

Bu uHolanda Ma.jlna.suıı mmvakasına 
dahil bulunan birçok kanallardaki su 
seviyesi, memleket sevıye.sıne nazaran 
ıo kadem yüksektir. Bu suretle, kanal -
lann etrafındaki bend ve sedleri muay
yen noktalarından açmakla, bu suların 
memleketi lst11A. etmesine, kolayca Jm -
kiln verllebılır. 

Alman istı:lasından biraz önce Holan -
dalılar bu müdafaa mekanizmasının na
sıl işlediğini anlamak için bir tecrl\be 
yaparak, memleketin muayyen mıntaka-
8lllı sular altında bırakmışlar ve bu mın
ta.kada ya.şıyan 16 bin klşlyl, yerlerini 
tahliyeye mecbur &tmişlerdlr. 

Gene cSendey Kroniklı.ı gazetes!nin 
yaüdıtına nazaran 'Hôlandada, Maas 
nehrln1n eenubund.aki mıntakada, tam 
Holanda - Belçika hududu üzerinde Vil
lhelmin kanalUe Vllieıruıtaa..st kananarı 

bulunmaıkt.adır ki, bu Lkl kanal, Llelden 
Anver.se doğru uzanmakta olan, Belçi -
kalılaTın muazMım Albert kaname b!r
le.,mektedlr. Belçika. ordularile Holanda 
orduları müştereken ayni bir düşmana 
karşı hareket ettiklerine göre 1.kl ordu
nun iş bırllğl yapmast, bilhassa bu Al -
bert kanalı mıntakıı.sında vAkl olacaktır. 
Askerl müteha.slı.slar1111 ka(llaatine göre 
Maas nehrlle Albert kanalı arasındaki 
.saha, Almanlarla, Belçika - Holanda ve 
müttefik ordular arasında en şlddetu 
ve en büyük muharebelerin cereyan ede
ceği sahadır. Gene ayni İngiliz gazetesi
nin mütaleasına göre, Holandanın ancak 
FrWand ve Hron1ngen mıntaka.ları mü
dafaa.sız kalacaktır. Çünkü bu mıntnka -
lar, Holandanın §lmali garıbısınde olup, 
mfü!afaa. .sistemi dışında kalmaktadır -
lar. 

Basan Ala Ediz 

bu meva..cı hareketi bir kat daha hızlan- 1 Çünkü bu taö1attekı topraklar yaprak _ 
dıracak, \re §itplıesiz bunun hayırlı sonu- larını sarartarak çayın evsafını bozar. ••••••••••••••••••••••••••••"·····.=:··················-·············•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .................. -·=:ı.---·········-··-····-· ...... 
cunu ·bir an evwl görmeyi temin ede _ Rize .ha~al~sinde de böyle ycrier az oldu- M •ı H cektir ğundan ıklim kadar toprak dR elverişli de _ 

. m~& z A - -Çay ziraatine ehemmiyet verilmeı;i, sa-
de<:e belli bir ihtiyacın içerden karşılan- Çayın soğuktan korkmıyacağını söy - d •• ı •• d it • 
ınası meselesi değildir. Memleketimizde lem~k manasız olur. Şu kadar var ki. çay ... esa ... ··n e er1. 
çay ziraatine ehenuniyet verilmekle her 

1 
bölgemiz.in en aşağı iklimin~ müteham- A ... ... 

yılki bir milyon lira tasarruf edildiği gi- j mil olduğunu kaydetmeliyiz. Hatta na _ 
bi, Karaden'izin bugün hiç bir işe yara _ renciyelerin - 6 da genç fi

1 izlerı kavrul

nuyan yamaçları da birer servet kaynağı 1 duğıu hal~'e'.. ça~.ıa~~ - 9 da dahi bir şey ol- Tesadüfen yere baktım. tesadüfen yer
baline inkıtab edecektir. Ayrıca bu yüz- 1 mad~~ g~ru~U§~r. ~eneıbihr ki çay zi- deki defteri gördüm. tesadüfen aklıma 
den doğacak iş hacmini de, köylü lehine 

1 raatmın ınkışafı ıstenılen su konu~tuğ"u- esti, yere eğildim; <lefter! aldım. 
kaydetmeyi unutmamalıdır. 1 muz saha, d~nya~ın en ~-yi .ça~ bölgeleri Kabında şu yazılar vardı: 

Sürmeneden Batuın.a kadar süren sahil kadar, çay zıraatıne musaıdd•r. Başka cHatıralarım>. 
boyunun, en çok 150 metre yüksek~jk _' yer' ere bakarak hararet ve rntubetm de- c Yazan>. 
teki yamaçlarında pek güzel çay yetişir. vamlı oluşu, tenebbiltün de o ni~tıette de- cTesadüf>. 
Bugün Kızılağaçlar ve orman güllerile vamlı olmasına yardım ederek fidanlarm Tesadüfen, tesadüfün hatıra defterini 
kaplı olan bu saha, hiç bir işe yarama - boyuna yapraklanmasını, adPta kamçılar elime geçirmişt:.m. Defter epey k:ılmdı. 
dan denize bakıp yatıyor. 4-500 bin de- bir vaziyet doğurmaktadır. Bütün sayfaları yazılıydı. Içinde olduk -
kar tahmin edilen bu kızılağaı;lıkları aç- Ziraatinde ·büyük zahmet ve emekleri ça enteresan kısunlar vardı. Aynen ncş
ınakla bir o kadar yerin çay ziraatine tah icab ettirecek incelikler v0ktı.ır. YNi te- rini düşündüm. Fakat pek uzun olacaktı. 
•isi .mü.mkilndür. Ve böyle olduğu takdir- mizce bellendikten ve kafi müddet din- Şimdilik, şurasından burasından birkaq 
de hem bu toprak1ar verimlı olmağa ~e- lendirild'iktcn sonra, muayyen arahklar- 1 parça kopya etmekle iktifa ettim: 
çecek, hem ekip biçtiklerile geçınemiycn la bir sıra üzerine ya doğ"rurlan doğruya 1 işte defterden parçalar. 
Ve nafakalarını çok defa denizden veya tohum ekilir. vahud da yetişrrıiş fid:ın 1ar! «Şu delikanlı evlenmek istiyor, karşı
t<l§radan bekliyen ora köylüsü iş sahibi dikilir. Rizedeki narenciye ve çay fidanlığı sına birini çıkarmalıyım.. Delikanlıdan 
olacaktır. ş 'mdiye kadar bir milyondan faz1a fidan 1 da nedense hoşlanmadım. Görünüşte ya-

Çay 3-4 senede hasılatın\ verdiğini ve \'e bir havli tohum tevzi etmiştir. Bildi -ı kışıklı, işi gücü de iyi, ahlakı da n.ükem-
8-10 yaşına gelince beher dekardan dört rildi~ine göre meydana getiri)ep çavlık - , mel amma .. Bütün bunlardan bana ne, 
toplam.ada vasati 25-30 kilo çay alındığını lar 8000 dekarı gecmiştir. Yeni kanunla karşısına laalettayin bir kadın çıkara -
hesab ederseniz. köylü için bunun ne bü- bu sahanın en aşağı 30 pin dekara ulaş - yım, evleniversin. Hah işte. şimdi gor • 
yük bir kıymet olduğunu takdir ederııi- tırılması mukıırrerdir. düğüm kadm ona denktir. Gerçi yaşı de· 
niz. Çaylıklar vakit vakit kazılıp temizlen- likanlının ya.şından fazla, gerçi oldukça 

Dört Jdlo yaş yaprak bir kilo kuru çay nıek, ayıklanmak gibi hizmetlerden baş- çirkin, gerçi huyu da kölü amma bütün 
verir. En B§ağı iki lira fiat1a satılsa bile, ka büyücek zahmet1ıer istemez. Üç yaşına bunlardan bana ne? 
bir dekarın hasılatı, her köylüyü mem - gelen çay fidanları yapraklarını toplat- ............ . ...................... ......... . 
nun edecek bir karara baliğ olur. tı.racak obir cesamete erişirler. Ve bu, git- Oldlu !bitti işte evleniverdi1er. Erkek 

Bu -basit hesabca o yerler için. çay zi - tikce artarak 8-10 yaşında normal mah- memnun değil, naınl memnun olabilir ki, 
raat;nin narenciye ziraatinden daha karlı sulünü vermeğe başlar. kadın Allahın belbı, çırkinliği de ca -
clacağım kaıbul etmek lhım geliyor. Fil- Yalnız unutmamalıdır ki. çay zir&atinin bası ... 
hakika iklim, narenciyeye bakarak çaya inkişafı onun çok eıkilip yetiştirilrrıesi ka
daha müsaiddir. İktJ.sad.i şartlar da Dört- dar. işlenip pazara çıkanlmasle de al~ka
yol portakallarile rekabet'i icab ettirince, dardır. Çay işçiliğini organi7e etmek, bil
}"llrdun bu köşesini münhasıran çaya bı- gisini köylüye öğretmek, bunun için de. 
rakmak isabetli btr hareket olur. Nitekim her hald'e rasyonel işliyen bir fabrika ku
çaycılı.ğı hızlandıracak olan bu defakl rulmak gerektir. Yeni çay kanunumuz 
kanun bunu da istihdaf etmektedir. işin teferruatını sağlamakla beraber, Ri-

Rize havalisi denizin ratı b ik!.imi ile zede bir çay fabrikası kurulır..asını da der
çay ziraatine çok elve~lidir. Üstelik ce- piş etmiştir. Burayı idare edecek müte -
nuıbdaki soğuk yayla ile. Ka!kasın sert hasffislar çay yapraklarının toplanmasın
aoğuklarından tamamen mahfuzdur. O dan iUbaren başlıyan ince işçili/ti esa~lı 
derece ki, sıralanmış olan dağlar burayı surette yoluna koyacaklardır. İşte o za
hir koy gibi çev':irerek bambaşka mute - man Rize fidanlığının 926 de başladı~ı iş 

tamamlanmış ve yurdumuz cidden iftihac•> K.anunmı köylilmilze g5.sterdlği lro -
!aylık ve tmtA.nla.rı ayn blr ;rıuı'Jıda. sırala _ ra değer bir d•avayı başarmış olacaktır. 

lllak niyetindeyim. * * 

* .. Aman ne eğlendim. ne eğlendim. 
Bundan bir müddet evvel bir genç er

keğin karşısına bir genç kız çıkarmıştım. 
Bunların her ikisi de güzel ve iyi insan
lardı. Böyle ince e1eyi.p, sık dıokumak, 
dengi cengine vermek pek adetim de -
ğildtr amma bu sefer nasılsa olmuştu. 
Güzel güzel geçinip gidiyorlardı. Onlarlıı 
alay edip biraz vakit gt-çirmek aklıma 
gel<li. Bir gün genç erkeğin gittiği bir 
toplantıya bir kadın gönderiverdim. Bu 
kadın boyalı yüzlü. boyalı saçı~ fingirdek 
bir şeydi. Genç erkeğin nazarlarını onun 
üzerine çektim. O esnada kadını da bira:ı 
fingirdettim. Oldu bitti, goz göze anlaş · 

Yazan: ismet Hu.fısi 

mışlardı. Bundan ötesini kendi kendile -ı di. Kurşunun boşuna gitmesine de gön -
rine halletmişler. Bir gün bir yerde bu. lüm razı olmadı, orı:ıdan kendi halinde e· 
luşmak için sözleşmişler. Ben böyle şey ıvine dönen bir adamı geçfrtiyordum. Kın 
leri duyarım. Onların buluşacakları gün 

1 
şun bu adamın kalbine girdi, adam da 

genç erkeğin genç karısını sokağa çıkart- öldü. 
tım. Kocasile, boyalı yüzlü, boyalı saçlı 1 . · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · .. · .. · · · · · 
kadının geçecekleri yola doğru yürüttüm 

1 

Ölen adamın ailesi fena vazty~tte kal-
ve onları karşılaştırdım. ~· tabancayı atan 'külhanbeyinı de ya-

Genç kadın, kocasını kolunda c boyalı kalamı.şlar, hapse koymuşlar. Fakat bun
kadınla görünce evvel! §aşırdı, sonra bir- lar bana aid i§ler değil.. Varsın ne ya -
denıbire taştı. Kocasının yürllne tükürdü. parlarsa yapsınlar. 
Boyalı saçlı kadını boya tı saçlarından ya . ~ 1 d İ 
kaladı. Saç saça, başbaşa geldiler ... On- Bir mekte~e un an yapı ıyor u_. ~-

h 
· ··ım kt ba ld tihana mektebın en çalışkan talebesı gır 

lann alıne gu e en yı ım. t h b h , b'l' d 
mişti, iyi çalışmış ı, er a sı ı ıyor u, 

· · ·· · ··· ·· ··· · · ···· ········•·········· ··· ·· ·• .bilmediği yalnız bir bahisten ufak bh 
Genç kadın mahkemeye müracaat et 

miş, kocasından ayrılmak istiyormuş. parça idi. Çalışkan ta~ebeye sual sora -
cak olanın aklına çalışkan talebenin bil

Bunlar bana aid işler değil, varsın ne ya-
mcd ğl. kısmı sormayı getirdim, sordu. 

parlarsa yapsınlar ... * Çalışkan talebe şaşırdı, kem küm etti, 

İki külhanbeyi birblrleril~ kavgaya tu- cevab veremedi. 
tu.şınuşlardı, kavga büyümüştü . Bunlar- - Çıkınız! 
dan biri tabancasını çıkardı, öteki kül - Dediler ve isminin yanına bir sıfır koy-
hanbeyine ni'şan aldı~. tam tetiği çeke - dular. Sınıfında dönmü~til. 
ceği sırada namluya hafifçe dokundum. İçeri giren ikinci talebenin de yüzüne 
bu yüzden kurşun hedefine isabet edeme- (Devamı 8 inci <tayfada) 
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Belçlkada dOnkü vaziyet . Holanda Kraliçesi - i z .& il 
ıs ••••t. ı _.. ...,w., ....,,, a... ~. ......... Londradı . . '- b 

, . • analı ıarbtnd• ilerlemektedırler. Bu kıt'a - ( ..... mfa 7 Mil ..,fa .. ) ı•dGla t* IDlılalr ~ol._ u • 
Baye den llqka bır yere nakletmıftir. Bu Jar JlotMclaa elftı'ıııa ban yol.iM !Ddlrl _ (8-tarah 1 inci 1a7fada) bekar t.knıu Jdm olıhluu anWıa 1P'1Mlufıa cM- Ate w,tıe dı*tw olanlar 
~bir, hükdmetin icraat ~ W. ~ kao.Umll lrtlbd Wlll ~- V.W Prenaea Jtlliana t!e ~ l!!n tembel talebe idi, ht9 plıpnamıftı. da vardı. Hepli lMıfhA.w' olamazdı ya, 1çtn. 
tnJn etmek için olmu,tur. Yeni Mıkaaet 9e~Dda seee Alman tıtaatı, A!bert ta.. Prem Bemar ve çocuklar• ise, .. ~ fmtı1y. odee- bp HM• beldertnın deB blı1 tkttıf ndflu olacıat, ditedm .a. 
merbzi ctzll tıu.tulmaktadır. naluun Kanolt. flmallndHI twmınctan ıe- Tin Londraya ıel.m.iflerdir. üntilıandan ~n'Wra kulak vll'mif. Wr mlk kalacaktı. 

Franııa teW:ti :em:·~ •';;=~!r . .,...U:::: . Prenw ve zevci,~ yem•li?i Ba- bahisten ancak Ud ttı; bllme 6trenebll. - Hanıf1erl meflwr oı.unı 
Paris. 13 (A.A.) - 11 Mayıı akfam ıarbe cıotna ilerlemektedirler. k~~am ıar~yında, kra. ve kralıçe ile mlftt. Sual .or.:ak l>lma onun 6Jrendfl1 Diye cHlflbıclhD. En 1y1 lkblnl meıhur 

t.bllği: Bunlar, Liece phrlne ctrmişlerdlr. Bu bırlikte yctmiflerdir. . ild ille kelilD9Jl IOr.mASml fula~erdim. yaplMk m0mk11nd1l amma .. nedense ak-
Alman Jnt'aları ~ ıer•K Holanda- aa.Oahtanıberi bayratmus I.Jeııe kale.si üstün- Bu aıq.m muvasalat eden lcralıçe Vtı- sordu. luna eski. en iyisi ile en fenaaını seçtim. 

ti, gerekse Belçikada kütle halmü hil- de dalaalanmaktadu. Kalenin dış l.stlhkA.m- helmin ise, Bakingham sarayında rnlsa- - Tembel talebe, bdlıbdl gibi cevab - Haydi, decHm, yolunuz aç&k, aıiik sia 
ouml ...1-. _._,.1--..1· !arından bl~ı henils ••ka~met etmek. fir edilecektir ....J• İm ih d bul .. 9'. _. ___ ,__ 

ana wsvam ""~1""ır. tedlr · . ve''"· t an a unanlar. m...,..ur ~1UL1tltll1 
Almanlar Holandada edmle Mw.ein ~·un prtMnde " Bel~ka cenubun_ Prens Bernar, bır An evvel Holandaya - Mükenunell Bir tanem hakkile doktor, öteki ise 8Ö> 

oenubunda bir flt!rleme bqan1UflardıT. ela tuneUerlmla Franaa tıt'alarmı pöakürt- dönmek tasavvurundadır. Dediler, tam nwnara verdiler. de doktordu. Fakat benim yardımımla 
Belçikada Saint-Trorıd belgesinde mitlerdir. Ba mı.Mabda rırkalarımuı aü - Londn.da neşredllell tebüt .em. c1u1ttor da haklrfle doktıol' bdar 

J"ramızlann bilhassa muhare~ arabala· raU• Aerlemet.te,. bugln IÇ1ıı tıeabt\ edilen Londra 11 <Hususi> - B~ alr4am Londra- &"iki_'~-~~~~;,:·~·;;.. mfllhur vWu. Her ilmi de ayni 4lnced9 
• hedeflere ya.klatm.. bulunmaktadırlar. dakl Holanda sefarethane& tarafından Def- • 

rile yaptıkları mukabil höcumlar dilpna- 8ıarrebnlc:t."an cenubunda .,.. Çifteıcöprü _ redllen bir tebli!. kraliçe Vllhelminln Lon - zuma Olamadı. öteki pmdi 1Dez1•ndur. :para bzuı~. Hm- lldsinln de kat 
na .alır zayiat verdirmiftir. ler meftilnln cenubu şart.1.slnde menller! _ draya reli$ hakkında ıu ızabatı Termeıcte_ Çalışkan mezun oJamamatr yüzilnden bir kat iip*11mwnlan var. 

Almanlar Belçi~ Ardenlerinde bil - mts ilen göt1lı1llmU. .,. bı.rtaç yin estr alın_ dır: baltaya sap olamıyor. öteki elindeki dtp- ................ ................ .. ...... . ... . 
hassa ehenımi~tl1 ibtr gayret gö5~re - llUftır. Holanda hilkfımeU, kraliçe Vllhelmlnı ka- lomayla her yere ıirebWyor. Amma bil· Geriye alanlar da doktorluk ediyor .. 
rek ·ı l ff-,,_. 1m 1 d Ordu, ileri hareketinde tayyarelerin toplu çınnat Ozere Nazıler tarafından terhb edı- t" bunl dan ı..- •·-· 8'D't'ft\A -~ •• bzanı---1•-.ı• ı er ~ muva dl!\. o uş ar ır. . 1 yd k ı Bu un ar ..,.na ne... ~~ ---. -....- - 3--· 

. .. . . . kıtaat& yilrilJii.t halindeki kuvveUere ve je- len bır komp oyu me aruı. çı arwl.$ ır L- sahibi oJmal - le 
&üvarl m.iıfrezelerimiz gecikıtırıneden miryoll~rma yaptıklan taarruzlardan müs- vazıyet karş1S1nda kralıçe evvelA La Bay'den * Kat aat apartıman an fOY 
ibaret oıan V3.7.lifcloeririi ifa ettikten son- mir yardanlar aôrmilft.flr. Bunun ~icinde bnşkn bır ~ehre gıtmış, fakat bunun da teh.. Ömrü oldukça on lirayı bir araya ıeti-- dursun,. oturdukl8:' apamrruu:.lann ki • 
ıa düşmanın bir kısmına ulaştığı M~use tayyareler, garbdelu h&reklt sabası w tün- UkeU ıôrfildfif(inden İngııt.ere kralının da - rernemi§ bir adam gördüm. On lirayı bir rasını bile doğnı dürüst veremıyorlarmı1-
tberine çek'il.TnElerdir. de hava üstünlüğü elde etmelı:: ıçln yaptık • vetine 1cabet suretıle Londraya gelml§tır. araya getlıR ne yapacağını merak •tıniı-1 Bunların hiç birl beni allkadar etme1. 
~n Longwy'ye şiddetli bir tu- lan büyük mücadeleye hıssedllir muvaffak!_ tir. tim. On lirası olan bir adamın pantalo _ Ben yapacağunı yaptım. kAfi. 

. yet.lerle devam etmektedirler. Memlekettnı .kat 'tyen terk.etmek n\yetln- . . . . * 
~ bulunmuştur. Düşmanın gerek p ünü takriben 3:30 dil§man ta a- de olmıyan kraliçe, vaziyet müsaade eder et- nunun bır cebi delikti. On lirasını o ce- . 
burada.ld, gerekse Masellemn şarkın - resi~ eWlı::. Bunlardan 68 tanesi ı~va mez Holandaya dönecektir. bine koydurdum ve düşürttü.m. On lira- Bir müdürlük mllnhal olmu§tu. Müdür 
da ve Sarre bölgesindeki hucumlan pOs- muharebelermdt, ıı aı ban dan bataryala- yı bir araya .getire.miyen adamı da ora - muavinleri, ayni zamanda da dıpndan 
kilrtülmüştüT. ruwa taralından 'Ve mtıteb&klal kanda tah- HoJandadaki son dan geçirttim, yere baktırıp pterdim.. bu müdilrlüle talih olanlar, hangimizden 

Rhin üzerinde byde defer IU teY rib edılmıştır. Yalnıs, Taa.stricht clvannda ğildi, on lirayı yerden aldı. hangimize kısmet Ç'lkacak diye bekleşip 
aJmamıştu·. MeUM üAündekl köprülere yapllan taarru1- harekata a~d tafsi,at - Şimdi bu para ile ne ~ görürüm duruyorlarc:h. Gözümil kapadım. elimi a~ 

Müttefik bombardıman tayyare'eri ~=n:::.a~::ı,;.:~erln~::J'Y::~tı: ne ~ler, dedi. jtun. elime gelen! hiç bakmadan müdilr 
hasnun kıtaat kollanna hO.eum suretile şekkll bir fllo ıt dÜfm&n tayyaresi d.ilfür _ CBastandı 1 ind •yfada) Budalanın biriydi, on liralık .saman al- yapıwrdim. 
kara kuvvetlerin yardım hareketlerine miiştür. olan Geldemand villyetintn garbında dı, bu samanlan yiyecek değildi, yedi - ................................ ·•••···• .... . 
devam eylemişlerdir. Bu haI?ketler ~ma- Bizim zayiatımız, dOfaıanın uyiaUle ve klin mevzilerimizle muhtelif noktalarda recek atr da yoktu. Gözümü açınca bir de ne göreyim. el!• 
anda 15 düşman tayyal"98l dO~ralmtlt- düntll gün elde edilen munffaklyeUerte mu temasa girmiştir. _ Haydi j'Ulla yard'ım edeyim. me gelen müdür nam.JJedlerl arasmda o 
tftr. ~~raed=ır ka~D'. ilhlm yfata Şimal vilayetlerinde, Alman kıt'ıılan Diye d~ündüm. Samanın fiatını on mevkie hiç llyık o1mıyanı Jın{J. Ne ya • 

Cephe gerilerinde. dü~man hava kuv- utn.mı.ttı~. 
8

İloıanc1:'1 aa.h~ ~ıkların~ bir muhtelif noktalarda Ys~l ve Zuiderzeye misli yükseltiverdim. On Urayt yerde bu- payım bir kere oklu. 
vetlerl mükerrer bombardımanlan ra~- kruvazör bombalarla cldd1 hasara utratıl- varmışlardır. Memleketin bu kısmındaki lan, ve bu para ile saman aa~ın alan a -
men askerf balamdan pek az t!hemmfyeti mlff.ır. Souııhanıptıon ttpt bir krınuör ve hudud kıta'iaruruz hafif zayiatla geri a- dam samanları sattı, eline yüz lira geç -
olan hasarlar yapabilmişlerdir. ıs.ooo tonluk bir nakliye gemi81 batırılmış_ hnmı§ ve esas mevzilerimize varmışlar- mişti. Bu yüz lira ne de kuru fasulye aldı. AIRllft paraşUtçUleri ka~ın, 
Fr•nın: .. ,·an~ ın Terr"ti t•fsilAt tır. Ayrıca 7 i&n• yük ıemıatne .l&abet dld dır. - Oldu olacak. bir yardım daha. de - postacı, po'is tuyafetile 

olm~tur ve bıınlar yakılmıştır. Alınan zırhlı araba kollan Brabantın d" f ,,._ .. ._ fiat da n,. misli tt 
Pari.s, 13 (A.A.) - Havas ajanaı Tür- Berlln 13 CA.A.t - D N.B ajansı atatıdald ım, asu~,........... mı ...,, ar ır- • • 1 

kiye saatile saat 22.35 te fU hülisayı Ub- telgra1ı nefl"etmJştır: , ' §imal kısmında cLangst.rantı. a Ul~ d'ım, adam fasulyeleri aattı, ÜÇ yüz lf- yere mıyor ar 
q etmiştir: Alman zırhlı kıt'alarırua dlifman zırhlı !ardır. rası oldu. Uç ydz liranın bir kısmlle de (Bastanfı 1 'inti n.,,W11\ 

Almanlar bugün giln<ınz her tarafta kıt'alıı.rile bir muharebe vel"ditt •e düpna.. Roterdamın cenub kısmında hen!lz gene (;teberi eşya, birkaç tane de piyan- ya İngiliz mernmıı üniformab'l gtylnmil 
fiddetle ve büyük kuvvetlerle hneum et- nın pliskürUlldütü aalA.hlyettar ukeı1 ma- lruvvelti surette müsellMl fakat topçusu go bileti aldı. bulunuyorlar. Bunlardan bazıları sivil -et-
miilerd'ir. ikamdan teblll ed1lmelı::tedır. olmıyan birkaç müfreze mevcuddur. - Oldu olacak, bu QçQncn yardım ol- ı-biR giymekte ve hatta kadın kıyafetı'Ht 

Saat 15 te Holandalılar Grebbe üzerin- lngi.izlere nazaran Taziyet Aimanlann havadaki büy{lk üstünlük- sunl çıkm.aktadır1ar. Bunlar ltina tle eeçilmit 
d ~ 1 b" tt ild f t kt Londra 13 <A.A.> - Belçlkada Alınan taZ- lcrlne rağmen Holanda hava kuvvetleri Dedim, piyangonun bifiyük fkramJye - ve baskın için talim .gönnÜJ kimaelerdir. 

d~ğsag amaft ırdasurdeah~ldm h.~k~a e mb:t"e, ytkl devam etmektedir. Bu tazyik Mastrichı istisnai bir cesaretle mühim d~şman he- sini ona Ç'lkarttmı Berlln u _ D.N.B aıa.nm bildlrlyor: 
ı er tar an ı e u umet u un b,.,..,... d k ldd tı.,.•- B ad d- · · · .. . . .. . we.~·n e 90 • e n.&U. ur a uşman deflerlnJ bomhardunan et.mışlerdit'. 0 H yü lira bi lira d k b" Atman lıadctye nezareti, Londra, Brilıc.eı. 

mukavemet nuvelerını, paraşut.çülert v• kollan Tongreae n.rmtf}ardır. Alman llert . • n ra. z • n • er en ır Parla ve La Haye hWdmıetlerine bu memJe.. 
Holanda Nazilerini tedricen ortadan kal- hareket.t yolları, demir yollarını ve düşman Hotandada ahnen dahıl! tedbırler milyon lira o1uvermi§tl. Bir milyonun ketlerin menfaatlerini teıMU eden devlet • 
dırmak suretile vaziyete gittikçe etaba zi- mll&rını bombardıman eden müttefık tay. Amsterdam, 13 (A.A.) - Holanda rad- bir lusmile emllk aldı, bir kısmile ticaret ler vası.tasne verdi~l bir nota.da Alman pan.. 
yade hAkim bulunmakta idi. Vaziyet her yarelenn fa&byetı ytlztbıden muha.kkak su- yosu askerl makamatın 'halka ve asker- yapıyordu. filtQülerlnln aakerl vaziyetini ızah etm11 ft 
tarafta ve ezcümle Rote:rdamda tekrar rette ıerllemektedlr. !ere meçhul eşhastan sigara, §ekerleme, - Bu kadarı yetişir! bu ltunetıere :beynelmılel kanunlara aykı. 
normal hale girm"ştir blr~r;-ın dkoı:u11 AJmanıaraAlmmnlauvar~kiyeUI meşrubat ve diğer her nevi hediyeler ka- Di~ düşün.Mm. Çok pan verip külli- .n bir muamele yapıldJlı takdirde, A!mu. 

· uucum a ... u unm111 w a r .. onıres 1....:.. 
1 

fi .J&D1D dDpnan mm ıeıdrleri bakkında tld • 
Belçikada Almanlar iki cenahta taa- yaktııinde dur:muf)anlır. Llep blelert, diit- bul etmemelerini ~tar etımiı oldukları- yelli mikta:tta aldıl't 'Oir ma ın atını ya- det.lı mukabele bılm.ıallde buluna.catmı n 

yiklerini daha ziyade arttırm.Jflardır: man taıııfındaD saptedllen b1r taıe mtbtea- nı haber vermektedir. n yanya diişürdO.m. A&m iflAs etti. Al- her paraf"fttçtı içln on Fr&MlZ bari> es1rlJa 
Liege'in şimalinde, Albert kanalı ağzın- na olmak üzere mukavemete devam etmek- Başka bir emirname mll'Ciblnce sokak- dığı emllk haczedilip satıldı ve elinde ~n seçlrecel1n1 bMırmlftlr. 
da Haselt ve Tongres istikametinde ve tedlrler. . larda ilç kişiden fazla gruplann durma~ıı. hiç bfr §eY kalmadı. 

Mmtaıı::adatı btıtan köprnıer berhava • - kapı ve pencereıerın an·,, bulundurulma- Bir AtM111 wakliye galftİSİ •ıttt 
Ardenlerde. Almanlar muharebr. hattına dllml.ştlr. Belçllı::ahların t&hrlb hareketleri, ~ . "" · ... · · · ·" · · · · · · · · · · · · · · ... ·" .. " · •• •• •• 
gittikçe daha çok kıt'alar ç!kanyorlar. mllttent k.ıt'alann llerlemeai ve müttellk sı ve Amsterdamın şarkmdak! mıntaka - On lira bulsam ne ifler ıeörllıilm! Stdklıolm 13 (A.A.) - Aftanhladet 
Fransız askeri mahfelleri cbu büyük bir hava lruvvetıer1nin taarruzlan Almanlar için I'.e Brabant eyaletinde saat 2 ile 7 .arasın Diye d'ü§ünüyorm.UJ. Bana ne... Her gaııetes1nin Mabmoe muhablrl. Alman-
hücum. diyorlar. ciddi mrluklar tevlld etmetteclır. da sokaklarda :dolaşılması yasaktır. zaman onunla meşgul olacak değilim ya .. la.rın Campcaıla isiırili nakliye gemisi .. 

Cehenneme benziyen bir harb mey~a- f rc; nsız • Jan11Da g6re dlin Amsterdam, 13 (A.A.) - PoU. me- * n1n 'biır mayna çarparak battığını haber 
runda 1500 ilA 2000 hücum arahasını kar- öileden aonraki yaziyet murları, polia karargA.hma hücum eden Birkaç doktor tanıdım. Mektebden .be- verıne'kbed1r. Carnpania Oslodan Al • 
F karşıya koyan muharebeler esnumda Pal'll 13 CA.A.> - Hana AJanm saat 15.45 Holanda Nazilerini ellerinde lillh oldu- raber çıknuş1ardı. Bunların ıçinde dok - manya.ya gitmekte id!. 
Fransız hücum arabaları Alm~uılannltine de saa4t cephelert ftzerlndekt bal'e~t hak • ğu halde sevketımektedirler. 
aşikar bir surette üstün oldu'ltlannı iı;b.t tında atatıdakl mal6ma.R "8l'llllftu': Seyrisefer inkıtaa uğramamıştır. Fa-
etmfşlerdir. Alman bilcuma b&flıca ıt1 llUtuDeUe ce_ kat t@J.graf ve telefon muhaberah henh 

M ell n . d Majino 'L tt • reıaa .....,.t;e ber'dtvamdlr. Llıe&ıe'la flma- münkatidir. 
os e uzerın e ı•a ının u- UDdıt .,. cenubunda. 

nündeki mıntakada Lon,gwy etrafında Cenubda ,..ınıs Albert tanahnın atana La Haytt cfün on defa han baskınına 
90k şiddetli muharebeler ~van etmek- ! t&nJI bulunan tal• Almanlar tarafından zap maruz ka''ınl§U da hiçbir boll!ba atılma-
tedir. Fransızlar Longwyiyi .sağlam bir 1ıectt1m11tır. mıştır. 

surette muhafaza etmelttedirler. Llep1n tlmalinde Almanlar lla~t - ngiliz t•yyareleriniiı Roterd111n hava 

il B~tiln a~ m~nta~ :~nde ve r ::: =::ıe::•ko~= 0: ::~~ meydan1na yaphkl11n baakınlar 
r ~e genq ve d8:51 asıİıct ta 7·~ mu a- keti. ıtıtaata ve araba.lan tiddeW ftombar _ Londra. 13 (A.A.) - İngilb; hava kuv-
re "~ e ıyor. . ra ayyare- danan edenle bunlara eıbemmtretıı zayiat vetlerl tarafından diln Roterd'am y.akı.
leri duşman kolları. münakale yollan ve wrdh'en mlUenlı:: tanarelenn küUe halinde 
tayyar(' meydanlanna kütle halinde bom- ml\dıhalelll"i Jl.ıQadea fnka!lde mrluklar nındakt ı:aaehaven tayyare meydanına 
bardımanlar yapıyorlar. ıa kartı,..,..Jfbr. - yapılan cum Almanları gam avlamıt-

Belçikada ve Holandada muhasamat Ayni zamanda tayyareler Mewıe'in p.r - tır. Karanlık basarken tayyareler ansızın 
baflad ı~ndanberi 400 Alman tayyaresi imada Almua UTiıeUertnln arkuinch faa - meydan ilze.rinde görilnmü, ve düşmanı 
...... _,, .• 1 .'l..+r.... UJet ~M'K mlnalı:ale 1'0llannı tabı11t birdenbire bastırdıkları için hiçbir mu-
uu..uru m~•-..a· etmekte idiler. bert baret.et.leri bu aıreeae k 

Toprak Mahsulleri Ofisinden ı 
Balen -=>Meli 4'lnc1e 1nilma 1931 w daha nnlld •neler malunilii at-
7ontam -r.,rak llabMled or ı ee ...,..... .. tllıda n P8lla para u. 
....., ..... karv ••lbaJtta. 

A - A.tyonl&r 1.94ı8 aeDell Ma,_ ıdba.yetııw kaıdaı' ktaoRl dep«!WN ~ edlmlt 
bulwıacaktır. 

B - Bu müddet. .aarfında getlrllen &b'on depoya ıtrtt aıraalle m~ tlıbt Ma _ 
tacak, tnce ve kat>Mı terrtk ed.ildlltten aonra ıaulQ dalreshıde nümu.nelll &lmarat .tahU-
11 w buna mtlteakib tartm .,. bt1 teeeılbıil 'yapllarU 1'edellert Menecetur. 

c - Hikem! ma&Jllll• nettcMlnde mahut balunan afyonlar mOba7aa ~. 
D - Ba af1'alılar ~ taJrdlr ecmen tvm.t n. taıjılMlDlJI 4hn1arm 'beher morflla 

clereoeat dk an: Glnlt w lmll8. •1 •• ...,,., ...._ wflD --.ı dl. °"" 
kııruıtar. 

~ - .İaianbul b&rlclDda blllımu m'1t.Muat WJI& dna eBer1ad. ılRllmma afp=nr
m bizzat tstanbfıla ıetırmedlklert t&tdirde a.(ıonlanmD JiN,tdal .. a.t1 &ılllılm w 119 .. 
aellüm muamelesi, bedellerinln ta.he01 tçln noterden muadd&k bir ftWetname O. 11-
1eıı+ulda mlaMdt 9keııtlı:ler1 '91r matemm.1 'Y9t11 ~ edeblllrler. csaG. 

Belçika tehliği llOl'laşan motOrlQ kıt'alar dQn •kpma dotru k~vemetle arşılaşma~lardır. Taarruz 

·· Tongrea bölgemıde P'ran.sız motörlll tıt'ala- yırmi dakika sfirmilştür. •-----------------------------.. 
B:UkseL 13 (A.A.) -

13 
Mayu: akpm rmm mataln? hftıeurnuna utramlf1ardır.Fran Tayyarec1ler Roterdamda birçok yan· 1 Kafltkly Vakdlar Dİ"9ktarllğl iftnfarı 1 

~W= .~,~~"~~~~~~~~~~~~~ •------------------------------~-Bütün gön kıt'alarımız çetin muhare· atım tat1 n anh auretıe clurdul'Muflu'_ Sabık Ka zerin tosu IMtDnde 
beier vennif, her tarafta dilsman• muan- dır. Y P 
Dldane bir aurette mukavemet etmiftir. Daha fiına,lde, HolaDda eepheauıCS.. Al - Almn ta,yueleıi 

Mabat ... ıto.a 

Düpnaıun eline geçen bir köy mAtte-t:anlann baza noktalarda HolaDda hatlar.ını Pari.!, 13 (A.A.) - Paris radyosu, Al- Ö'8ktiıdar 8e1lmtııe 8eJımtııe lt Dlltkln ı oo 
... ,_hücum arabalannın milzaheretil• Bel-, delmete muvaffak oldutlan anlaşılıyor. Dl- man tayyare".erinin, aabık Kayzerhı ika- Ö.ıtüdu' 6ela1Jl8 s.u.u,,. 11 DQkd.n 1 DO 
XlA 1 ~er l't01cta}&rda Holand& hatıan tutunmak- Jlh • Doo •-- Ü__. ~ n tİaküdar A,yum& Öldill 1 Ba!ıçe e 00 AD8'f 
çfka kıt'alan tarafından yapılan muka- tadır. metg~ ı oıan m §il..,._ zeı ınue mu- ttalı::üd&r Gülfemh&tun l'Jrın ll lf.llt ~ 11 • ll7hll 
bil bir h-öcum neticesinde gen alınmqtır. Holandada parafiitçtllertn tefkll ett41 teh teadd•d defalar u~larınt haber ver· ıtad'ı'lı:öy cafera,la MuvalL'kfthe.nt il Dft'He w odelıeır' 11 00 aıie 

Son günlerdeki harekAt esnasında baza lilı::e tamamen bert.arat edılmq gıbldır. Hı> _ mektedtr. Kactık&,' Caferala Moda il nt;»tp 7 Ol &f'llil 
piyade, blsildet ve avcılarmıu bily(lk bir landa da.hiltnde olduk~a bulanmış olan vn_ -====-=---==-==-. ==---=ıı--=-- Yttkanda etml .,. mntnerı 7am1ı rerıer WS/9'1 ..ıwıa .kadar müdıd.etM JdrQa N

oearet ve kabramanlık göstererek tema- ztyet bu sabah aanh b1r salA.h arzedıyor - dlrler. Alsıanlar M<ıeelle'ln .-,rlanda taam.- :ınmet. bere 9'* arttırmQa ~tir. bıaıeıart ~/~/IMO PUUUlıl .un,a au ı• 
..... :ı-ı~ du. sa geçmifl- de derhal durdurulmuşlar _ tedir. iltıek1llerm miidiriQle ldraıoa&Uarı. (3818) 

J6z e t .. ~,··u· . . L1ege1n cenubunda Almanlar Belçfka a- dır. ----------------------------- ---
İtgal edilen topraklar ilzıerınde düşü- roene1el1 hertnden .şatlc f&tıkamettncSe ~k Lorralne c~heslnde Forbach bölgesıncı. 

ııelen bir Belçika tayyaresinin rntırette- büyıllk gayret sarfetmektedirler. BeloUcalılar mevzll taarruzlar "VUkubulmu.ştur. 
batı Almanlar haUanm geçerek menile- burada ıerı çeltlllyorlar. İngiliz hava kuv - Fııuısa lb.arltlye nezarettnln tewttt 
rt.mize ulaşmaya muvaffak ohtıuıtur. vetıerJ kendılertne k.Otle hallnde hareket Parl& 13 CA.A., - Harbiye nezarettnln rea-

Al b . .. müdahalelerlle yardım etmektedirler. mı teblil1: 
man te lıgl Ln1csemburgda bilhassa süvarüerden mil • Belçlltaya ve Holandaya giren miltt.efık 

Führerln umum1 brargl.hından: ıı IA. rekkeb olan Fransız ön mlUrezelert halen kıtaat millcemmel bk cesaret g&termekte. 
A.) D.N.B. Ajansı blldtriyor: Moıetleden Longwty'e kadar mtihım kıtaatın dlrler. Fransa ve Belçlkanın her tarafından 

ıs May:ıa askeri tebliiıl: muhanıbe ıhallnde oldufu Fransa _ Lük - müttefik kıtaat ve barb malzemem kafilele-
Oarbde, Pazar günü Alınan Deri hareketi, a~ıırc hududuna çekDmlfleMır. ri fev!calAde b ir mükemmeliyet .,. tam b1r 

iyi bir şekilde inkişaf etmı.şt.ır. l'rana1zlM" LoDSWY1l mahafaza etmekte • lntızaml& Uerlemektedır, 

Sinop Cümhuriyet Müddeiumumiliğinden: 
ıSinop umumt oezamrıı411lt mahlr.a.n w mevkufların ı940 .mall yllı JQinda verüecM 

256,«ıo 111 165,000 aded Um.et UNMO &11n11ııden Wbaren on bet r1J.n müdd•t.l• ye 
kapalı art ıusulUe ek.llllm8Jl8 ~. 
Yemıtye 700 Jill 1000 elemek vertlecektlr. 
Bedeli muhammen S3306 l1m olup .tamlııatı muvakkate ~500 liradır. İhale 3/ 8/ DfO 

Pazartesi günü sa.a.t 141 de 8lnOıb O. Mllddelınnumllltt dairesinde -,apılacaktır. 

Şartname tatn gftnlertnden maada berııUn SlDOb o. Mllddelumuın1lili hJemlnde iÖ
rülebU~li llAıı ol11ı11ur. d869• 

.. 
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Ankara Polis Kolleji Müdürlüğünden 

Polis Koleji A van Proje 
Müsabakası neticesi 

Polis KçJeji Avan proje müsabakası netfcelenml§ ve jürinin vernıto olduğu karara na. 
~ran Güven rumuzlu yüksek mimar Kemal Ahmedin proje.si birinci ve Ar rumuzlu 
Yilksek mimar Behçet Ünsalın projesi lklncl ve 222 rumuzlu yüksek mtmar Adnan Ku-
ruyazıcı ve Orhan Satanın mll§terek projesi üçüncü olarak seçl.lm.1ştir. (2206) (3882) 

Devi el Denizyolları 

Müdürlüğü 

lşlelme 
ilanları 

Umum 

Adalar - Anadolu - Yalova hath ilkbahar tarifesi 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 15 Mayı.s 940 tarihinden LUbaren ilk.bahar ta

rifesi ta tblk oıunaca)ctır. 
Yeni tarife lskelelere asılmıştır. (3970) 

l/lıNlıN 

İdaremiz ihtiyacı için muhtelif cins c45ı kalem malzeme pazarlıkla .satın ıııınacak
tır. 

İsteklılerin bu malzemenın miktar ve cin.slerinl gfuteren listeleri mal~e ıabemlz -
d~n aldırmaları ve mevcud malları ile fiatıarını gösteren teklifierln1 en geç 15/5/940 
iUnü saat 14 de kadar umum müdürlük binasındaki komisyona vermeleri lAzlm:iır. 

c392b 

R --G. Saray - F. Bahçe 
muhteliti iskenderiyede 
ikinci n1açı 4-2 kazandı 
İskenderlye <H~uai, gecitm~ir) - Gala

tasaray - Fenerbahçe muhteliti lklncı n1a-

.SOn Posta. nın tariht tefrikası: 54 

IAY ıs 

Yazan: Basan Adnan uu -Olmiyen adam 
çını buyuk bır kala.balık ön:inde İskenderıye o geriye dogru- çekildL1<çe yatag1ından t k ..ı muhtelitile yaptı. .. . .. .. zaman saa gece yansını yeı ı..tş1yor•.ıU. 

İyj bir şekilde tanzim edilmiş olan muhte- çı.~ hortlak .~zerıne yuruyor, hırıltılı Kapıyı açan ihtiyar uşak İsraıle telaşla 
m takım Iskenderiye muhtelit.inin enerjü gogsuncren tel ın eden .küfürler çıkıyor - sordu. 
ve hikbn oynadifı ilk devreyi 2-0 galib olıı- du. - Nasıl bir şey söyforl: mı? 
ra.lı: bitirmiştir. - Alçak beril! Baba katili namussuz!.. İsrail esefle başını saUadı. 

İkincı devrede İskenderiye muhtelitJ da.ha Geri çekile çekile nihayet sırtı duvara - Hayır emir hazretleri, 11ala inadın • 
süratli bl.r oyun tatbikine başladı ise de, d b 
muhteııt takım müdafaasının canlı oyunu ayanınca irden ne yapacağın1 şaşırıp, da devam ediyor. Hayatta bu kadar inad .. 
karşısında fazla bir muvaffaıkiyet göstereme bir çığlık kopararak kendini yere attı: 1 Cl adam görmedim. Hani on'.l yapılan iş. 
di. - Dahilek ya Şem'unl S~n de beni Jtencenin 'bin<ie biri bana yapılsa vrıllaht 

Buna rağmen İKenderiye muhteliti llk katlet! çocuğumu bile satardun 
.sayıyı penaltıdan, ikinci sayıyı da biraz son- Gürü!tülü bir şekilde homurdanan U~ak soyunmasına yardım ederken o 
ra yaptı. hortlak şimdi tam başucuna dikilmişti. endişe ile soruyordu: 

Muhtelit takını bu vaziyet üzerine blrblri 
üzerıne hücum yaparak 2 sayı daha elde et.. - Art.ık Şem'un yok, Şem'unu sen - Ne gibi ~encelnr yaptınız? 

L
r 1 meğ~ muvaffak oldu ve maçı 41-2 kazandı. katlettin; bir düşmana vurulacak son tlar- - Evvela iki tırnağını söktük. ~.,ena • 

ls' anbul l:. eleoiye.;İ hanları Takımımızın dönerken Haytada blr oyun be onu öldürmektir. Sen de bir eşi yara- lık geçirdi. Bir müddet bıraktık, .sonra ------.. --------------------------=- daha yapma.st muhtemeldlT. dı~amış kadar kurnaz ve deha sahibi Muhtelit takım. ~u ~ek.ilde aahaya çıkını§- babanı ancak öldürmekle mağlfıb edebı1e- ::uğunun altına sıcak yumurtalar koy• 
Tahmin 
bedeli 

1800,00 

660,00 

İlk 
teminat 

135,00 

4:9,50 

FAirnekt\1>1 retUJlıırl tn~a tmda kull:ı.nılma.lt üzere lüzumu olan 
ıoo ton çimento. 
Zeyneb KA.mU ooıwnovt iç.in lüzumu olo.n 1 aded çamaşır yıkama 
matınesı. 

Tahmin bede11er1 ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı çimento ve çama.şıT yıka.
illa nıakincleri ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur Şartnameler Zabıt ve Muame
llt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhal1 25/551940 Cum:ı:•~st günü .saat ıı de 
d.a!nıt encümende yapılacaktır. Tallblerin it< teminat, makbuz veya mektubları ve 940 
11lma aid Ticaret odası veslkalarlle ihale günü muayyen saatte daimi encümende 
buıuruna1aıı·ı. (3851) 

tı: ceğini zannetmiştin. Ne büyük hata! Pek HAıA .. 1 edi ha? 
Cihad - Faruk, Adnan _ Musa, Esad, Ömer faal b" ruh 1 Şe , tA h kadar a;a soy em · · 

M l 'h N 1 0 ·· dü 1 . ır o an m un a aşre e ı , ac, un z, Budur, Basrı. . . . . - Hayır, ağzını yalnız öki.ız gibi ba • 
Futbolcülerımız bugün Romanya yapurile ahırett.e oturmayı can sıkıcı bır ıstırahat y k . . 0 ka 

· ddede k :b' .. ·· ·· d t gırma ıçın açıyor. dar yalvardım, 
rstarıbula haı·eket etmektedir. a re ır .gun gene yer yuzune av e I k dı hdid . f 

19 M 1
. 1 • tti H bu f esk' · ·b t k b. ·· ya ar m. te ettun, ayda vermediı a YIS SpOr Ş8n 1 k eri e d. ~ eli sBe. er k lSıedlgı 1 

e .. ır ~u- ı bu mel'un süklıtu insanı o kadar sinirlen. 

d 
cu e gırme . ırço ces ere gırıp çı a- d. . ki KAfu b·ı . d k -1.ıl 

programı hazırlan 1 rak gene heyecanlı vt eğlenc~lı macera- ınyor a r 1
; zıvana an çı a1

Cilll 

19 MayLS gençlik bayramı münMebetUe ge lanna devama başladı. O '>ugün bende, ~~erine Aat~ldı, az d a ~yo~du. ?ü~ 
niş bir program hazırlanmıştır. Kıı ve erkek yarın onda, öbür gün bir b;şkasmda ya- lukle marn oldum. Maamafıh bır derı bir 
n ekLeblerin Şeref ve Kadıköy .sahasında ya §ıyor. Bugün bir vezir, öbür gün be~ki bir kemik kaldı. Eğer 'birkaç gün ~a iş • 
pacaklaıı son pro~alar 15 Mayısta Şerefdc, sultan. Cevab ver ya mel'un! Babanın ne kenceye devam edersek ebediyen susa • 
17 Mayısta Kadıkoy .sallalında yapılacak - -ı Ab edilm b" lüt ld - cak. 
tır. mag u ez ır var 0 uguna ar - Şerefettin yüzünü ekşitti. 

Yeniden inşa edilecek telefon şebekelerl için lüzumu olan 2680 aded ah,ab d\rek Şeref sahasında kızların ha.reketln1 Semi..- tık inandın mı? 
tapaıı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 23140 Ura ve Ut teminatı ha, erkeklerin hareketini Adnan ;dare ede- Mansur düştüğü yerde tam iman etmiş - Zaten ~enceye vakit kalmadı. İş• 
1735 lira 50 kuru~ur. şartname Zabıt ve Muamernt müdürlüğü kalem!nde gö,rülecek- ceklerdir. bir insan sadasile inledi: ler çatallaşıy<>r, ahval bozuk, ya mu • 
tır. İhalf' 17/5 940 cuma günü sa.at l5 de daimi encümen<le yapılacaktır. Taliblerin Ka~ıköyde k17JaTln beden hareketlerini _ İnandım ya Şem'un! vaffak olacağız veyahud Kahireyı birka9 
ilk tcmınat makbuz veya mektubları ve 940 yılına aid Ticaret odası vestkalarlle 2490 Muallım ~ektebinden Mesadet. erkeklerın _Kalk ö le ise kalk! Debt!lenmc artık gün içinde terketmek mecburiyetinde ka• 
numaralı kanunun tarlfat.ı <;evresinde hazırlıyacaklan teklif m.ektublarını ihale günü harekctlermı ise Vefa mektebinden Cevad y - ·· "b · y k b k · "f' h 
la.at 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (3516) ldare edecektir. tamam.ile elimdesin. istersem bir hamlede l lacagız. Bugun ı nı a u ço .KO u a • 

İdman şenliklerine kızlardan 1872, erkek- kanını içerim. Fakat seni öldürmekle eli- berıcr getirdi. Baybarsla arkadaşları -:ul· 

Ô 
.. 

1 
K LJ' • t E, ler:den de 1872 talebe iştirak edecektir. me ne geçer? Ka1k gene babalık şefkati tan ve Mazriler aleyhine Kutuzla birle§"' 

C
~ . ksurentere: atr~!1 r- a ~Kl rtrem ~J Istanbul m_ıntakuı klii'blerln.den ~00 8\Xl:- galebe çaldı. Eğer ölduraügün adamın,mişler. Eğer bu doğru ise bizim de ha ... 

cu da Kadıkoyde yapılacak resmı geçıdoe peşini bırakmasını ve seni affetmesini yatımız tehlikeye giriyor. Onu artık da-

~ Hak!<ı Katran f-'aS ~j j ler j de vardır. ~ b~;~c:~~~Ün Halkevıerlnde spor hare- bekliyorsan bir an evvel tek~ıf ~~n:n i~i ha fazı_~ tu~marnıza ~A~ yok. Bu. ak • 
ketleri ve muhtelit konferanslar veriJeceJt _ başarmıya ·bak. Yoksa vallah! muthış bır şanı mumkun olan butun ışkcn~eler1 tat. 

Devlet F avayo~ları Umum Müd:irlüğün:len: 
1 - Adana tayyare meydanı p!.stleri in~aa~ı dört sistem üıerinden ve ıkapalı zarf 

USullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - a sisteminin muhammen bedeli 272173.07 l!I'a olup muvakkat teminatı 14..637 lL 

ra.drr. ıBetonı. 
b .sisteminin muhammen bedell 279655.17 lira olup muvakkat temlnatı 14.937 liradır. 

•Beton-o. 
c .sisteminin muhammen bedeli 265567.32 lira olup muvakkat teminatı 14.373 liradır. 

•Asfalt.. 
d al.~teminin muhammen bedeli 232024.82 lira olup muvakkat teminatı 12.852 Ura.. 

dır ... A.o;talh. 
3 - Eksiltme 29/ 5/940 tarihlne müsadif Çarşamba günü .saat 11 de Havayolları mey_ 

danında kain umum müdtirlük binasında toplanacak kom!.s.yon ta.rafından icra. edile
tekt.ir. 

4 - Bu lşe aid fenn1 ve hususi şartnamelerle mukavele proje.si ve resimler 14 Ura 
ll'l\lka.bilinde Devlet Havayolla.rı tayyare meLYde.nında.ki umum müdllrlilılc 'binasılnda 
bulunan alım satım komisyonundan temin edilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Münakal8.t Vekaletine !hale tarihinden en ıeç .sekiz gün 
eırveı L"tida ile müracaat ederek ehliyet vesikası almaları ~arttır. 

İstidalara buna benzer işleri yaptıık.l.arına dah', işi yaptıranlardan aldıklan ve.<ıllta. -
lal'ı raptedecelderdir. Zamanında müracaat et.m1yenler ve ehliyet ve.siltuı aımıya.nlar 
riremezler. 

6 - Talihlerin teklif mektublarını en ı;eç lhale tarihinden bir tmat en-el eksiltme 
komtsyonuna makbuz mukabUinde vermeleri ve hangi sistemi ne kadar tenzilltla k.a-
buı ettiklerini sarahaten göete.ı:meleri lRz:ımdır. c22lb 138841 
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tir. intı~am heybeti\c hır an peşini bırakmaz, bik ederiz. Ya ölür, bizi de bu çılunazdan 

Beyoğ:u por - Beylerbeyi 
maçımn ihti.Afı 

Beyoğlu.sporla yaptığı terfi maçının ikinci 
devresinde .sahaya çıkmıyan Beylerbeyi ta -
kuru son gole itiraz ettiğinden bu oyun ya
rıda kalmıştı 

Beylerbeyt klübü hakemin kararlarında 
haksızlık yaptığını iddia ede;ek sahaya Çlk
mamğını ve vaziyetin bu cepheden tetkikini 
istemiştir. Bcylerbeylnin bu müracaatı mm 
takaca tetkik edilmektedir. 

Beykozun Esk;ş3hirde yapttgı 
maçJar 

Beykoz takımı 2 maç yapmak üzere gıttJği 
E.<;kişehlrde Demtrsporla karşılaşarak ilk ma 
çı 2-1, ildnci maçı da 4-1 kazanml§tır. 

ls:anbul maktebleri muhteliti 
Ankaraya gidiyor 

19 MaYJ.' gençlik ve spor bayramında An
knrada mektebler muhtelitlle maç yapacak 
olan İstanbul mektebleri muhtelit! 1'1 Ma • 
y:sta An.lı:.a.raya gidecek.tir. 

tayatım korku:ıç "'.ı· azab ~ekline soka - 1 kurtarır veyahud sakladığı esrarı b-Öyler. 
rım. Sen bir kere öldürdün, ben seni yüz 1 

- Peki söylerse ne yapacağız? 
kere cJdı.irürüm ya mel'un. Cevab ver. İhtiyar hekim gürültülü bir kahkahs 
bu işi ynpabilecek misin? attı. 

Mansur: 
- Muhakkak. mlıhak.kak -diye inledi-

muhakkak muvaffak olarağım. 
- Söz veriYQrwn, mühlet verm. 
- Beş gün sonra bu akşam. 
- Evet, beş gün sonra ~u akşam cevab 

getireceğim. 

- Ya getİrmezsen o zaman ne1er ya -
pacağınu dü.,,<:iin. Yer altına girsen ve ı;ö
ğe çıksan gene 'benden kurtulamazsın. 

Ben her zaman ve her yerde mevcudum. 
Haydi defol git ve vazllt:ni ba~armıya 

bak! 
Kemalettin Ömer sürüne. sürüne kapı

dan çıktığı zaman müthiş bir kabustan u
ynnan bir hasta gibi vl\cudündrn S"ğuk 
terler boşammştL 

İŞKENCE 
Hekim Şerefettin konağırR döııdüğü 

- Çocuk gibi soruyorsun. Ne yapaca • 
ğız. gene ö1ıdüreceğiz. Artık usanç geldi. 
Daha mühim meseleler varken Fir'avun 
ların definesini düşünmüyorum. Şiındıl 

derhal işe başhyalı.m İsrail, git K.Afur ile 
dilsizi uyandır. Ha bir lfilıze dur! Onlar 
ne zam~ döndüler? 

- İki saat oldu emir hazretleri 
- Araba ile geldiler değil mi? 
-Evet. 
Şerefettin sesini alçalttı. 
- Hiç istemediğim hald~ bu iki köl• 

bütün esrarı.rruza vakı! oldu. Canım sı .. 
kılıyor doğrusu. Şu murdarın işini biti • 
relim de onlar için de bir şey düşünmeli. 

- Kolayı var emir hazretleri. 

- Güzel bir fikir buldun galiba? 
(A,.Jca.n var) 

bir iz !kalmaz. Fakat teessür öyle mi? hald~ idi ki Salamom.m derdile alaka, - Kaçaın. kimse lrovalıyalım. 
O geçse de bir yara gi:bi iz bırakır. Bi- dar olma.ğa vakit bulamanuş: Salamon taksiye binmeyi pek sev • 
z.im zavailı İzmirli Salamon da şifa. bul - Sizi»le sonraı ~ne görüşürüz. mezdi. Fakat, şimdi parayı düşüneceli 
maz lbir keder içindedir. Deyip ayağa kalkıveımişti. Sala ~ halde değildi; araıbaya atlatl'ı ·ve ileride 

Ona kaybettiği on bin 11.ıranın acısım mon; köşkten adeta ağlıya ağlıya ayrıl- giden otomobili işaret ederek: 
ancak ölüm unutturaıbilir. Artık Sala- m~tı. Fakat; o; hAJ.a ümidini kruyıbetmiş - Takifb et ve bir polis çağır! dedi. 
ınonun mes'ud. ratı!ht hayahnın yerin- değildi. Bay Ata, kızıru kurtaracak ve Süratle Galatasaraty-dan Tepeıbaş~ 

Yazan: İhsan Arif d:e yeller esiyor. İşini gücünü bırakarak onu ilrzıerinde toplanan şüıphe ve leke- döndüler. Şoför Şehix tiyatrOOu öniln .. 
ve Kırmw.ı köşkün sahiıbi bay J kinci •bıç~öın tam sırtının ortasna yer- İstanıbula geldi. Kaylx>lan paı-asını kur- den yııkayacalk olan adama oo bin lira de duran bir polise işaret etti. Salamoa 

Sa.imin nişanlısıdır. Birbirini ta- leşeceğini di.işünerek tiıtredi ve kıpı:r - 1nrmak için ıba.ş vurmadığı yer kal.matlı. mükafatı verec~di. Bu mükafat Sala- memura: 
kib C'den istifilıamlar Yılm4'Zın başını damadı. Fakat ses çıkmayınca yerin • Günler geçtiği halde lhenıüız ıbir netice mondan başka kimsenin hakkı değildi. - Çabuk. araı~a artlayınız! diye 
döndüriivordu. Tam bu s1rada, gaze - den fırladı. Ve geçen gün caddede gör- alamadı. Her taıraftan v8.d alıryor. fakaıt Bu düşünceler içinde datlgın dalgın bağırch. 
tecinin Üzerine çıkm•ş bulunduğu taş- düğü siyahinin Doğan köşkünün hiç bir hayır saıh.ibi de çikanp biçare İstiklil caddesinde ilerliyordu. Birden- Memur •binmeden evvel işi öğren • 
dan ayağı kaydı. Yere düşmemek için bahçe duvarı ar1·-..,ında! kaybolmak ü . Salamonun şu on bin liracıığ:ını vermi- bire durdu. Yandaki ·bir mağazadan, mek istiyordu: 
l'rıü\·azenes:ni temine çalıştrken kadın z~re olduğunu gördü. Kendisini öldür- vor. Günler geçiyor, fakat. onun az.mj 'kolunda pa.ketlerlıe !koket bir kadın _ Ne oldu? 
kendisini gördü- Keıışlannı çatarak dik mek istemicşlerdi. Tekrar bir taaITUZa kıınlm1yordu. Küçük ya'ZJ.hanest, se\1\- çıktı. Salma salına birdi! ileride duran 
katle 'baktı. Gözleri birdenbire hayret uğramamak için takımlarını topladı. gili Rebekası gözünde t'iitJ!1'yortlU. Ah, taksiye doğru yürüdü. Salamonun yü- - Şu önde giden. araıba~ kadın 

B - benim on bin liramı çaldı. Onu yakala;.. 
~ hiddet his1erile parlam!ştı. Kadın ıçagı da alarak acele acele Cadde - o ne mes'ud günlerdi. Hayatta bütün reği küt küt at.nuya ıbaşladı. O. bu şık 

bo t d ma'lıYJZ· 
orada fazla durmadı. Dudaklarında s apma o.ğru yıilııüdü. idcaU par~ kazanmaktı. Ve mütemadi- kadını 'birisine 'bem..etivordu. Merakla 

.. " · H .__ aıdıml kl ,..... d ·Kad ba Süratle hareket ettiler. Şoför şehfl' 
tlıfutehzi bir kımıldc.mışla koşa koşa i- Koşku tetkık ebnesinden şüphe t _ ven kazanıyordu. er llUizançh geçen arım sı 3.;»Llf ı. m, ara ya . . . .. 
Çeri girdi. m~ler ve kendisini öldürmek iste~ . ~nıün akşamında sevgili Reıbekasmın girerken haşını çevirdıf. Göz göze geld'i- ldah~ltındekotuz kılomol~:~e~aflazld a sulra:: 

Y 
· . - .. . . ler. Salamon kendini tutamadı: e gı me memnu -o~ e gaz e .... 

ıl.m.azın 'bu aksiliğe çok canı sıkıl- lerdı. Dernek ki !buradan bir şeyler kar.şısında ıbıT koltuğa gomülerek sıgaı.. _ 
0 

O! eli bay rdı. basmı..ştı. Şişhane yokuşunun alt başın• 
dı. Hemen oradan uzaklaştı. Demin re- b kl m...ı1-te hakkı d A k d · d" ""' t · ' ye gı e e t:t~ var ı. r a'Sın an rasmı tıüttfu üls ... ve gare esıni okudu- E t b ~-~.l k d' . i . d . da önde gı"den ar-cılbaya vetiı>filer Polll . ve , ı u ır.c.-.ıın en ımne "Z!Illlr e m- J -?' • 

sını yapt~ ye.re gelerek eski yerine o- atılan bıçak om.1yolundan çevirmiye • ğu saatleri hatırladıkça gözleri yaşarı- ci gerdanlığını satan sahte prensesti. öndeki şoföre durmasıru işaret etti. tıd 
~r~u ve lb1r sıgara yakarak ressam ro- cekti. Ve meşhur mirasyedi bay Sa - yordu. Günde ibelki ıbin. defa (Ah) ~ki- Ko.şmak istedi- Faıkat, atr-aıba çoktan araba da yanyana du~u. Biriınd arabaf. 
unu oy~~ağa başladı... ~radan ~k imle muhterem. nişanlısı bayan Feride- yordu. hareket et~ti. Salamon deli giıbi ol- nın k8?ısı açıldı v: yuz elli kiloluk şir-
g€Ç.memı.ştı 'ki. ıb~ırun ustünden mut. nin içyüzünü meydana mutlaka çıka _ Salaımon. İstanbulda; lbuığday kralı muştu. Gayri ilhtivari: man bır kadın aşagıya athyarak poliset 
hiş bir vızıltı ile 'bir şeyin · uçtuğunu racaktı. bay Atayı Emirg3.nd:aki köŞkıünde ı:iya- _Kaçtı! cliye ~vazı çııktıt.~ kadar ba- - Ne var canım! Neye herkesi yo .. 
his.setti. Bir eşek arısı zannederek ba- ret etmiş; ıbaşına gelenleri anlatrmştı. ğırdı. Yoldan geçenler. etrc-.ıfına toplan- lundan abkoyuyorsınıuz? diye çılcı.şh 
ltnı birdenJbire eğmiş idi ki çok sivri bir - 20 - Maksadı kaybettiği ıparayı kurtarmak- mışla.rdı. Bu sırada arkadan ıbir taksi - SiQ: 'bu mösyönün on ibin lirasını 
hı - n önündeki resim tahtasına ya • tı. Fakat kaybp kızından henüz bir ha- yanaşh. çal.mı.ısınız. 
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(Memlelcet llaberleri] 
Hafagda büyük bir kög 1 

Bursada ~~pılan 
• .. •• serbest gureşler . 

enstıtusu kuruluyor . Bursa (Hususi) - Şeh~iz Çocuk E-
sırgeme Kurumu, evvelki hafta Pazar 
günü bir gtireş tertib etmişti. Bu müsa -

8 d• h• • } • d k l k l • · bakaya Dinarlı Mehmed ve Mülayim 
e ırge na ıyesı tepe erın e uru aca o an enstıtıi pehlivanlarla Bulgar şampiyonu Freşta-

binasının derhal inşasına başlanıyor, önümüzdeki ders nof .ve H'~rva~ şampiyonu Skar~u iştirak 
• • etmişlerdl. Dinarlı Hıxvatı, MülAyim de 

yılı başından ıtıbaren köylere öğretmen yetiştirilecek Bulgarı yenmişlerdi. Bulgar pehlivanı 
Hatay muhabiri • yenilmediğini. hakemin kararda pek ace-

miz yazıyor: Hatay • · ~ le ettiğini iddia etmiş, yeniden bir gUreı 
da mektebfore kı:ır§ı ~ ya:pılmasını, bılhassa kendisinin Dinarlı 

L Yurddan resimli haberler =:J 
Manisa Halkevinin köy gezileri 

balkın gösterdı,ği a • Mehmedle karşılaşmak arzusunda bulun-
Uka mütemadi suret.. d~nu ~Jıe:d sürmüştür. ~u teklifı Çocuk M~isa (Hususi) - ViM. etimiz Halke- lan doktıorl da k"yd ki 
1ıe kt dır B ~ Esırgeme Kurumu ve Turk pehlivanları . y ar 

0 
e hastalarm mua-

artma a . u kabul + .... ; .. 1 eli G p .... d 'Vi verimli çalıymalanna devam etmek - yenelerini yapmaktadır. 
artli yalnız şehirlere ~ ..... ......,..er r. eçen azar gunu 8 teclir. Evin !k:-öycülük kolu kö ı id _ 
münhasır kalmamak... intikariı ~~ yapı~ştır. ~u sefer en reg kültür, ziraat ve sağlık ;;ı:~ !ır: - Resim köycülük kolu ar.alarmı. San -
ta, en küçük kasaba namlı pehlivanlar gureşmışJer, Molla fında köylü yurddaşlanmızı tenvır et .. hanlı köyüne geçenlerde yapm.ıf olduk • 

k · ı d d .~~ Mefluned Gönenli Hamdiyi Karacabeyll kt k . . . ve oy er e e a,yıu f .......... a H at hli ' 
1 

d. me e ve ~ycfilük kolu üyelerinden o • lan ·gezıde g&termektedir. 
lıal ka.ydedilmokte • ~ ırv pe vanını yenmiş er ır. • 
dir. Günün mühim müsaıbaıkuı. MülAyimlQ Manısa mektubcusu yeni vazifesine aitti 

Vilayette meYcud 
kız ve erkek liseleri-
le orta okuUann ta -
lebe sayısı :ıcrmal 

kaı!royu aşmış vazi -
yetted ir. İlk okull~ra 
tehacüm ise gittikçe 
tezayüd eylemekte -
dir. Yirmi seneden • 
beri hemen hemen 
mektehsiz kalmış o 
lan köylUler, mekteb 
ihtiyacını her türlü 

noksanlarının başın,. 

da tutmakta ve tah ~ 

Alınan şampi'j'QD.u Filmar arasında idi. 
, Bunlar yarım saat kaıd'.ar ayakta itiştiler, 

bir türlü. lbiııbirine ıbir oyun tatbikine im
kAn bulamadılar. MülAyim, hasmına iki 
tmpan attı. _\Jman buna fena halde kı -
arak ringi terkettl ve kaçtı. Yapılan da
v~ l'ağm.en .neydana gelmedf. Hakem. 
tırpanın bir favul olmadığını, alelAde bir 
oyun okhığunu söyledi ve MülAyimin 
hllionen galibiyetini iUn etti. Bundan 
sonra Dinarlı Mehmedle Bulgar pehliva· 
ru çarpışmıya başlaclılar. Seyirciler üze
rinde her an artan ıbir heyecan içinde gü
r011 devam etti. Dinarlının, iki sefer iki 
kolu kırılmak tehlikesine düştü. Nihayet 
42 ncl dakikada hasmını yere sererek tuı
Ia gırlib geldi. sile karşı sonsuz bir 

sevgi ve heves besle .. 
mektedirler. Köy Emtitüsünü.n kurulacağı Bcdirga nahtı,ıoııimn karakoı Aksaray Kızılayı 

Vilayetin mek • nwrkazı tt• Antakya lues~ · ı kongresi 

Manisa (Husust) - Niğdeye tayin edi- melrtedir. X işaretli zat Manisa vusl. 
Jıen Manisa mektubouınuz Şevki Birıel, I Faile Tüzel, XX işaretli mektubcu Şevki 
yeni vazifesine gitmek üzere geçen gün B' eldir 

teb ihtiyacını gözönünde tutan a- başınd9 tedır.bata baflanmasına Q.al.ııı\a • Aksaray (Husu. 
+~ ırs . 

~ehrimizden ayrıl.mıftır. J.Sıasyonda lcen- , 
dfBi vali ve viliyet erkanıı, dostlan ta- Vilayetimiz mektubcu1ıuğuna tayin e-IAkadarlar birçok köyler\ irfan o- caı..tır. ei) - Kazamız Kl· 
ratından uğurl~ır. Resim mektub •

1 

dilen Rize mektubcusu Şefik A~ da 
ouyu uğurlıyanlan istasyonda göster - gelmiş, vazifesine başlamıştır. 

.caklarına kavu§turmuşla1 n kaaa· ı İlk znekteb :me21lUllarını alacak w .ı"l - zılay kurumu yıl • 
baların ihtiyaçlarını tamamlamak yo - çille köylere eğitmen yetlftlrecek >lan lık kongresini yap 
hında takdire şayan gayretler sarfet . 1 enstitü, vilAyet thtlyaoını 8-4 yıl zarfın mı;,tır. Bu kongre. 
~lerdir. Vilayetin 940 bütçesine mek - 1 da karşılayabilecek ve bu suretle eğit - de kurumun bir Geredede bir betonarme Geredede Esen tepe mesiresinde 
teb irLşaatına yardım olmak üzere 18 bın men.slıı köy bırakılııruyacaktır. senelik mesai VQ köprO açıldı bir da ""'gavi inşa ediliyor 
küsur lira tahsisat konmuştur. Liselera Halkevlerinin faaliyeti faaliyetleri gözden 
deva:n. eden başka kasabalı talebeyi yQr VHA.yetimizin milteaddid kaza merkez. geçırilmiş, hcsab Gerede (Hususi) - Kataınuzda ge- Gerede (Husus!) - K.aızamızın Esen 
dım ıçın de merkezde 6(1 yataklı bır pan- lerinde açılmlf olan Halkevleri kendi işlerinin düzgün. çen sene inşasına lba§lanan çarşı orta- tepe mesiresinde kı.ştan evvel inşasına 
siyon açılmıştır. muhitlerinde derin bır boıluğu doldur _ lilğü takdirle kıır. sm.dalkıi altı metre .~ç~~ kAgir baş!~~ da~evinin inşaa'tı i~A1. olun • 

Köy enstitüsü kuruluyor ~!lanmıştır. ayaıklı betonarme kıöıpırü ıhitmiş ve bir mak uzeredır. Beden terbıyesı genel 
Hatay köylerinin öğretmen ihtiyaçla - muş ve mensublarının harcadığı emek ve Kongre \dare Hdmid Beşkarde§ kaç giln evvel seyrüsefere açılmıştır. d1i.rektörlıüığüınce de !binanın· tıechizatı 

rını tamamen karplamak üzere bir köy , gayretlerle yurda vct yurddaşlara fayda- heyeti seçimi neticesinde başkanlığa Hft- Bu köprü inşasında ibelecliıye reisi İhsan için yeniden 500 lira verilmiştir. 
enstitüsünün kurulması takaITür etmiı lı olmakta devam etmişlerdJr. mid BeşkardeJ intihab olunmuştur. Yalçının, ınafıa fJen memUlI'U Aıvninin Yak:ıırıda ikımal olunıup resml.ı küşadı 
ve binanın inşası eks:ıtmeye konulmuş _ Maaril VekAletince İskenderun ve An Muhite cidden faydalı bir teşekkül oı: çalışmaları görüşülınil§tür. yapılacaktır. 
tur. Köy enstitüsü lskenderun yolu üze- takyada açılımalarına karar veri~en u - duğunu :isbat eden Aksaray Kızılayı bir --------
rlndeki Bedirge nahiyesi merkezinin çam muını kitaıbsarayların bir kı.sım kitablan yıl içinde muhtelif faaliyetler göstermiş- Konyada faydah yağmurlar Yozgatta bereketli yagmurrar 
hklarla örtülü tepesi üaerinde kurula - gelmiştir. Bu ay içinde htt ikı şehri.'lli - tir. Yetmiş yoksul çocuğa ders senesi bi- Konya (Hususi) - Mayısın 9 uncu gü- • yaijıvor 
.cak lı r. Enstitü binasının stiratle in~a.sı zin umum! kütübhaneleri halka açılmıt dayetindenberi hergün sıcak yemek tevzi nü akşamına doğru hafif bir lodos rüı.g!- Yozgat, (Hususi) - Yozgatta feyizli 
tem.in edilecek ve önümüzdeki dn.s yılı bulunacaktır. eclil.miş, fakir bir vatandaşa sun'i bir a- rından sonra yağmur yağmıya başlamış, yağmurlar devam etmektedir. Çütçı. ge

Vezirköprü Halkevi güreşleri 
yak yaptınlmıştır. Gene çok yoksul beş 10 Mayıs ge.cesi ve gündüz otnz saati mil- çen seneden fazla zeriyat yapın~ oldıı
ailenin yiyecek ve giyecekleri temin o. tecaviz bir zaman içinde Konya ve mu - ğundan yeni mahsulün bereketli olacağı 
lunmu:ştur. . bitine çok faydalı yağmurlar dil§müştür. tahmin olunmaktadır. 

Son kuduz Mdisesinde Konyaya teda- Ot ve hayvanlara tam zamanıYJ.da lazım 

viye gidenlere yol ihtiyaçları verllmi~ ve olan bu yağmur umumt memnuniyeti mu 
BJlıhatlerine yakın alaka!ar gösterilmiş ~ cib o'ırnuştur. 
tir. -------

Gereded3 Parr •n Halkevi 
h;n Si 

Gerede (Hususi) - KazamızQa iki 
sene evvel inşasına başlanan Parti ve ( ...... KAht;d~; .. ki~'Ç'Ük ... h~·b·;:·i~ Gerede~e havalar 

.. :.....J Ckredıe (Hususı) - Kazamız<la ha- Halekvi 'binası ikmal olurırn~tur. Şhn-
*Bir b.uçuk aydanbert .. kazamızda buliın~n valar !bir haftadır yağmurlu gitmekte- di elekıtri'k tesisatı yaıpılmak ü:r.enınlr. 

ıı:<111ye mütett!fi Rifat Güllll tertişlertnl bı .. dir. Ç[ftçiler ~u yağmurlardan mem- Yakında büyüik merasimle açıJ.nın. töre. 
tirmiş ve buradan a.ynl.mı.§tır. * Adıyaman kayma.kamı Şevket de bir n~ kalım~dıırlar. Bu sene Geredede ni yapıl.aıcaktır. Bu bina ile Gerede en 
tahkik ~ ıçın ka.zamıza gelmiştir. zer'ıyatm ıyf olacağı talh.min edilmek- modern ıbinalardan lbiırl~ kazanmış * Son günlerde devamlı yağmurlar yağ- t.ed'iır. Yaığmurlar devam etrme!ktedfr. oluyor. 
maktadır. Köylü bundan pek memnundur. 
Ekinlerin bereketıı ola~ı ta.hm.in edUiyor. ( * Kazannızın blrÇQk köylerinde sebze eki-
mine elveri.şli muhit ve tarla olduğu halde ·--------------------------~ 

Kırkpınar güreşleri sona erdi 

köylü çeşidli ziraat bilgllerlnden mahrwn -
dur. Birçok .sebze çeşidlerinl kazada tanıt

mak ve ekimlni temin etmek Hlzumu vardır. 
Pırasa, lA.hana, karnıba.ha.r, englııa.r, bezeı. 

Vez:i:rikıöprü (Hm;ust) _ Vezirköprü Halkevfnde ~ taammilmil için ye, tasulya gibi ~na sebzelerin ekildlAinl gö-

riml
. l,~.,1. ·· aktad R ı-ı uftn.~..ı ,.,.,,....,,.., remezslniz. Köylü bunların eklmin1 bllmlyor. 

ve ı ~ ....,. .. a. ... ~ gpze çarpın ır. esmaııı~ .LJAJ.M;,'.'V.L ts ....... "içilerin1. bir .A?ıpa, buğday ve göçmenler de plıino ek _ 
kôy gezisinde gtixeşlerden sonra göstGrmektedir. mektedlr. 

- Hasan Bey, harb hava
dialerini okuyorsun tabiil 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

• . • Almanlar yeni bir harb 
U3Ulü bulınu~lar .•• 

Para~tle muhasım ta
rafın gerisine asker indiri
yorlarmış. Fak.at bunların ço
ğu gökten yere inıneden iıİılıa 
edillyorlarmlf. 

Hasan Bey - cBelayı asü
manİ> nJn erzatsı muvaffak 
olamadı. desene.,, 

Edirne Barayiçindeki Kırkpınar gllreıleri muvattaıkiyetll ve çok gllzel bit ,.... 
kilde devam ettiık:ten sonra bitmiıt.l.r. Yukarıda serbest gil.reşlerden bir safha ile 
1-th güreflere çWuı aslan güreıçUer.iilliz ~rilhrMtktedfr. 



14 1"1ayıs 

lstanbul Levazım 
Harici Askeri 

Amirliğinden Verilen 
kıtaat. ltinları 

Pazarlıkla. aşağıda yazılı üç k·aıem mevad satın alınacaktır. Pazarl:llğan Edlmedede 
~ Mü.şirlyet dai.reslnde Satın Alına Komisyonunda ya,pıiacaktır. Ev.saf ıve şartları 
hergün k<mlisyonda görülür. İisteklllerin söziı geçen günde kom1&yona gelmeleri. 

(1693) (3986) 

Teminatı Miktarı 

Kilo 
Cin.Si İhale günü ve sa.atı - Lira. 

1768 265 6800 Gaz yağı .18/ 5/940 10 
27,120 2DM 452,000 Arpa ~/5/946 10 

540o 405 15,000 Sabun 22/ 5/ 94.0 11 
76.650 kilo koyun eti tapalı zarfla alına. saat 15 rte Tek.l.rdal Tü:ınen Satın Alma ko

~~ktır. İhaıesı ~/6/940 Çarşamba günü saat misy{)nunda pazarlı~ ya.pıla.ca.ktır. 
tııı de Edirnede eski Müşirtyet dairesince Sa- (1692-3965.) 
in. Alma Komısyonunda yapılacaktır. Tah- * 
~en tutan 42,157 lira 50 ıruru,,, ilk 1,023,000 ltllo Yeşil hasil k114>alı zarfla ek-
be t1 3123 lira.dır. Evsaf ve şartnamesi siltmeye konmuştur. Şartnamesi Ankara, 
~&'iin koınt.syonunda görülür. İsteklilerin İstanbul, Konya Lv. Amirlikleri satın alına 
la.afi &eçen günde en geç ihale saatin&en bir k«>ml.!ıyonlarında gör!ll1lr. Muhammen :bedeli 
ın· t evv-eııne kadar tekllt mektublarını ko.. 17,391 lira; ilk teminatı 1630 Ura 41 kuru~tur. 

lSyona ve~ olmaları. (1690-3963) Eksiltmesi 16/ 5/ 940 Perşembe gilnü saat 11 
de Konyada ukert .satın alma komisyonunda 

28 * yapıla.ca.lı:itır. İ3teklllerln 16/ 5/940 iÜJlÜ saat 
t.ır 'İbton s1fu eti pazarlıkla satın alınacak - 10 a kadar tekllt mektuplarını komisyona 
tn~ ale.si 2-0/ 5/ 940 günü saa.t 15 tedir. Ver- vermeleri. (1607) (lM:58) 

'\T~ taub olanların mezkfu" gün ve saatte * 
ıneı~ 11.Skert Batın Alma Komisyonuna gel- 160,000 kilo koyun etinin kapalı za.rfia ek-

. (1691-3964) sllıtmesl 1415/ 94-0 .sa.at 15 te Ankara Lv. Amır-
ı * liği sa tın alına. komisyon uru1& yapılacaktır. 

la(! U ,919 kilo buğday pazarlıkla. un yaptın- Muhammen bedeli 83,200 llra; ilk temıruı.tı 
lar a~a:halllne seovkedileceırtır. Bu~day - 5410 liradır. Şa..nt;nameııi komlsyonda iörülür. 
buğda ağında tümen amba.rm.da mevcud İçinde ke.ııunt ve ttca.ret od.ul vesikası da 
liııde ~n. alınacak eVB&t ve şeraiti dahi - !bulunan kanuna unun teklif mektupla.rı 
mı.... ~ütüI~eırtir. Şartnamesi hergün k<>- sa.a.t 1-i de kadar kabul edilecekt.tr. 
__,.randa gfuiflür. 16/ 5/ 940 Perşembe gUnli · (160?!) (Ufi6) 

Ereğli Kömürleri İşletmesi 
Kömür Satış Şubesinden: 

l;r~u Kömnrleri İşletmesi K6m0r satış şubesinin bilumum mevcudat, 
ı.n~ O~at ve matlObatı botnn hukuk ve veoai.biyle 8780 numaralı kanuna 

stenıden '2112899 numaralı kararnıımenin 8 aayılı karan htıkmQne göre 
Teşkil edilen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERI SATIŞ BIRLIGl'na 
~evlhir~dilıniş olduğundan ıIAkadarların her tnrln işleri ıoin 15 Mayıs 1940 
ar nden itibaren Merkezi ZONGULDAK'r A bulunaoak olan Adı geçen 

Satış birlitine mnrao;ıat etmeleri. • 

Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyo
. nundan: 

Aşağıda Jslmlerı yazılı eşhasdan Harb okuıu civarında.ki ICflalar arazil&ri satın alına. 
ca~ından 20/Mayıs/940 tarihinden 30/Mayuı/94-0 tarthlne kadar ellerlıı.d.e mevaud tapa 
\re diğer vesatklerlle birlikte Ankara.da M. M. VekAleti satınalma. komisyonuna müra. -
ta.at lan 

1 - Anka:ranın K'oldervı.ş m aihallesinden börekçi Osman mahdumu Baydar keri • 
mesi Fatma. 

i - Dahiliye Vekô.letl tabiiyet müdüriyetinde Fuad Yunidq 't'8 İbrahim Yurddq. 
8 - Jandarma emekli albay isılıail Hakkı. 
4 - Ankaranın Hacımusa. mahallesinden dört dede keze Fatma.. 
ti - M. M v. Evrak kaleminde sınıf 6, muamele memuru ŞiUcr1l. 
6 - İstanbul Şehzadeb~ı muhallebici Şükrü oğlu Emin. 
7 - İş Bankası şoförü Şcrafett1n. . 

8 - Ankaranın Karaca.bey ma!.ıye talı.sil §U°be3i tetlik memuru Rıza. 
9 - B . M. M. matbaasında nıllcellid Ma.b!r. 

10 - Anka.ranın Ulucanlar Akba.ğ ma.halle.slnde Baykal sdk:aimd& No. 11 Ziraat Ban
kasmdan emekli Fikri Akıncı. 

11 - Ankaranın Ahi Yakub mahallesinde Aklmrum eokalınd:& No. 11 Ztraai Banka -
.smdan emekli Mustafa. Dülger. 

a.2 - Ankara iç Cebeci Köyliller sokağında. No. 7 de Eşref lılaırbk.~L 
113 - tnucanıar Akb~ ma.halleslnde .Ağa.çolJu cami karşJIDlda. No. ıoş de Ziraat 

Bankasından emekli Musfara Nazmi. 
14 - Yenişehiy onnan Md. Bltişiğlnde Ahmed Boysal Ap. da Zlra.e..t B. d&u emekli 

Ahmed Soysal. 
15 - Ahmed kerimesi Halime. 

1~ - Ziraat VekAletinde müfettiş Selim Herkmen. 
1'7 - Ankara. Kurtuluş anab&llesl Tayyarecı Sadettin sokak 1'o. ı de hoca İzzet. 
18 - Kt ll İbra.hım ver~lerlnden Cevad örnek vekilleri ADb.ra avutatıarmdan Ali 

Rıza Açar. 
19 - Tütüncü ağa varisleri. 
2() - Ankara.da Taşhanda !bakkal Ahmed Enver. 

21 - Avukat Mümtıı.z. 
!2 - İş Bankası u. Md. Muvaffak İşman. 
23 - 4 Bankasında amıan Nurl Oliver. 
24 - ~ Bankasında emekli general Mchm&d Fa~ Örlş. 
~5 - İş Bankasında tabslldar İskender Beş. 
26 - iş Bankasında müfettiş Zeki Okan. 
~ - Anlı:aranm Poyraeı ma.hallesinde kuab Hakkı o~lu Mehmed. 
28 - Talip Afşar. 
29 - Yenişehir Havuzbe.şı Sosyal Ap. No. 1 dairede JWan Tahsin Kuıt. 
8Q - Mustafa kızı SüreYYa. 
31 - Haydarpaşa Rıbtmı sok&k No. 39 bakkal Baykal Ap. a tat emekli yarbay Mwı-

tata Nail Hanna.nkaya. 
l2 - İktısad VeUletinde müfettiş Nahid Pekcan. 
23 - Ankara Gicik mahallesinden Bali o~lu Fahrettln. 
14 - D. D. Y. da. malzeme dairesi reisi Tarık Klşlınbey. 
~ - Dahlllye VekA.leti muha.sebe memurla.nndan ibra.hım Bqer, 

36 - ~ar k1zı Palampav.sara. 
tı - Türk dfi kurumunda odacı ömer Gürbüz ve Mustafa Okur. 
38 - Eski Bilecik snylavı Asıf karısı Ayşe Vardar. 
39 - Ankara istasyonunda hareket mUfettı.şi Faruk Efe. 
40 - Eski setir Cemal Bolayır. 
41 - M. M. v. de katib Ali Rıza karısı Şalıende. 
42 - Kocaeli Ziraat mücadele baş teknisyeni Salih B~r. 
fG - Galib Baba Haydar. 
44 - İsmetpaşa ma hallesi Yeşil so. ve Anafartalar caddesinde berber m1.seytn dük • 

kfi.nın-d.a berber Cemal. 
45 - Ha.san o~lu Mehmed Erkol. (1871) t3792) 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen tıede11 Tem.l.natı ---- - - - -ltrtpıe maden kömürü 900 ton Tonu 15 llra 1015 L. 

l'ultarıda yazılı kömür 20/5/ 940 Pazartesi günü saat 16 de· ta.palı za.rfla almacaJttır 
t!eZk.fı.r kömür 200 tondan aşağı olmaıruı.k üzere ayrı ayrı da ihale edllebilll', 

İ:ıteklilerin ilıtı.le saatinden bir saat evvel teklif mektupla.nnı rektörltıle vermeleri 
llıınıdır. 
~art.name hergün rektörlUkte görülür . 1:36571> 

Merzifon da Kor Komutanlığından: 
1iO : 250 Ura ücretle bir mimara ihtiyaç ıvard:Ir. 'I'a.W:ı olaD1anD JlorzifoDda Kolordu.-

h ıtı (1~7). 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Mide ekşilik/eri 
Malftmdur k1 midemlzln cidarlarını 

örten guşayı muhati içinde rolde usaresi 
denilen ıbir su ifraz eden pek çok Jı:tiçük 
guddeclkler vardır. Bu UM.re pep.sln vo a.
sid kloridrik denilen .lk.i 11Il3U.rdan mtı -
rekkebdir ki bu maddeler bütün yerııek.
ler1 betalısls et, ısüt, yumurta, fuulye, 

vesaire gibi azotlu maddeleri hal ve haz.. 
meder. Yağlar umumiyeUe ince bar~ 
larda ve karaciğerin ıtraz ett1itl sa.ıra 

müvacehesinde barsaklara dökülen d1 -
ğe.r usa.reler tara!mdan ıhazım ve temsil 
olunur. Nihayet işte böylece hazmı veza
lfi umumıyesı namı.al bır ~ekılde yürür 
:ıder. Bazı kı.mseler de mıdenın bu ııaa
resı pek fazla ı.tra.z olunur. Bazılıı.rında 

da normalden az ıfraz olunur. Ve tabıi 
böyle hallerde de mı<ienın hazım va.zıfe
sı haleldar olmuş olur. Fazla ıfra.z olu
n unca mıdede ekşilik fazlalaşır, mide 
yanması yemeklerden sonra. boğaza ta
dar çıkan acı bir ekşilik çok ıztıra.'b ve.. 
rir. Midenın usare.sinin bllhas.<ıa asid klo
ridrllin fa2la 1.frazı bu mide yanmaların.
dan ve ekşılıklennden bqıka nihayet al-
,ayi muhatll mideyi de tahriş ve tahrlb 
ederek bere ıve karha tevllıd eder. İ§te 
mide tarh.ası, Jan1 ülser böylece teşekkill 
eder. Otu-çi mide ülserlerinln diğer bJr
Ç<>k ısebebleri 'YV<iır. Fa.ut bu söyledi -

~imiz sebeb hafta gelir. Mldeslnde böy
le haller hissedenlerin t&U:>lk etııum ll
zım gelen btr takım tl!bb1 ~e sıhhl tedavi 
ve tedablr vardır. Onu da a.yrıca. rasa -
rl3. 

Cnab iltf.Jen okıı)'llealAnmm posta 
pula yoUamalarmı rica ederim. Akal tall. 
dini• llı&eklert mukabelem kalabilir. 

.............................................................. 
İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

il anlan 

:Birllkler hayvanlarının ~yacı için lı:.o -
ml<;yonda mevcud evsaf ve ıartnameaine gö
re on 1k1 bin ·beş yüz giyini nal 17/5/940 gii
nü .saa.t on 'birde pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhammen bedell doltm bin üç JÜI yet
miş beş liradır. İsWklllerin şartnameyi ıör
mek tlıere hergün ve pazarlıla iştira& için 
<le kat1 tenıine.tlarile blrlıacte belli gttn ve 
Bu.tte Fındıklıda Komutanlık Satın Alma 
Komls1Qnuna m!lracaaUa.n. d97411 

* Yedlncl klılordu i91n bin beş yüz kllo kösele 
15/ 5/ 94-0 günü sa:a.ı ·on dörtte pazarWtla sa -
tın alınacaktır. İstekfüerln belU gün ve sa -
a.tte kat1 temine.t a.kçelerlle biTll.kte l"lndı.k.
lıda Komutanlıt Saim Alma KomJsyonuna 
müraca.atıa.n. c3977ı> 

* M. M. VekA.leti ihe.sabına dlll't bin iki yüz 
altmış sekiz liralık balık 'Ve yadlkre 7aR1 15/ 
5/ 940 g&ıü saaı on beşte pazarlıkla. atm a
lınacaktır. İsteldllerin belll gün ve .saatte 
kat'1 temın.at a.kçel.erlle birlikte Fındıklıda 

Komutanlık Sa.tın Alma ~onuna mü -
ra'!ıa.tıarL c3978~ 

* Konıuta.nlık blrllkleri lc;in liı9 na.kllye ar11..-
bası 1515/ 940 g1lnft aaat on bir tıuc;a:kta pa.
za:rlıkia aatın al.ın&caktu'. İ.stekl.Uertn fartna 
meyi RÖNJ:'l,ek Ur.ere ıhergli.n T8 paza.rlıfa işti
rak !Çin d.e ballı gün ve aatte Fındıklıda 
Komutanlık Satın . .A.Ims. K.om:ı.syonuna mü .... 
racaaUa.n. c398b 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 

. 

1 - Ta.bmin edilen bedeli Cl0,800) lira o
lan (3000) metre erat ke.puUuk şayat ku
ına.şının :w • Ma:Jl.' 94-0 çarşamba günü saat 
ıı de ~ zartı& ınün.a.ltasası yapılaca.ktır. 

2 - İlk teminatı NllO) lira olup şart.na -
mesi hergü.n lr.oıllJQondan para.Gız olara.k 
alına.blllı. 

3 - 1steklllerm 2490 .saıyılı kanunun t&rl
fa.tı d'8lıll.l.nde tanıı:lm edecekleri b.pah 
teklif mektublannı en ~09 belli gün vı aa.a.t
ten bir ısaat 8Vftllne Q[ada.r K.amm:pafa.daı 

bulunan ~ lb~ makbuz 
muka.blllnde vemıelert. (31168) 

* ı - Ta.hm.in edllen bedeli 1:6075:& lira olan 
c75000ı> kllo sodanın 20/Ma.Yl&/940 ıarthine 
rasUıyan Pazaı:teııd günü aa.a.t. 11 de kapalı 

zarna. eksiltmesi ,apılaca.ktır. 
2 - İlk te.ınıı:ı&tı ~4l)5ıı Ura «63• kuruş olııp 

şartnamesi her ıtftn lrom1ayondan alln.a.bllir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta -

rifatı da.hlllnde tAnz1m edecekleri tapalı 

teklif mektubarmı en geç belli gün ve saat
ten bir sa.at evvell.ne kadar Kas~a. 
bulunan lromisyona müracaatlan. ıS~88• 

• Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşı~ndaki muayeneha

neainde öğleden sonra hastalarım 
kabul eder. 

Sayla 

EREGLi HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

3780 ıruımaraLlı kanıuına müsteniden 2/ 12899 numaralı kararnamenin 3 
sayılı kararına göre teşekkül eden 

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

Birlilkten kömür almak istiyen müstehliklerin .15 Mayıs 1940 tarihine ka
dar İstanbuılda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada ve 15 Ma.yıs 
940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldakta SATIŞ Bm. 
Llaı MERKEZiNE müracaat eylemeleri 182.lmdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: 
1 - Kömilır alıcılarımn kömür bedelini peşinen ödemıeleri şarbt:ıır. 
2 - Kömürler Havı.ıada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

Telgraf adresi: ZONtiULDAK - SATlKÔMÜR ~ Telefon: 145 ZONGULDAK 

Hava Okulu Komutanlığından: 
Hava okullan talimatının 86. maddesinde yazılı şartları haiz isteklller dlle1t kağıdı 

ve vesikaları ile Temmuz .ba.şlangıcından Mtustos sonuna kadar okula baş vı.rrurla:ft 
Okulun ibulunduğu yerin dışında bulunanlar dilek kAğıclları ile vesikalarını posta. ile 
o'kula gönde:rlrler. ve alacaıkları kaırşılııia göre hareket ederler. 
Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları .şunlardır: 

AJ Türk olmak. 
B) Orta mekteb (Ll.se sekizinci sınıf) tahsilini bitirmiş en az 16 ve en çoll 

20 y~ında olmak. Evli bulunmamak. 
0) Sıhhi vazeyetı. ucuculukta ve UÇUŞ i~erinde J.tullanılınnğa elverişli oldu -

auna dair mütehassısları tamam olan bir hastanede .sıhhat heyeti repon! 
olmak. Boy 1,65 den aşağı olmıyıı.ca.ktır. 

Dıpndaı bulunaltllar: 
Bulundukları yerin askey-llk fubesine mti.racaatıa muayeneye gönderilirler. Tam tef. 

killtlı., sıhhl heyet bulunan yerleroe o yerin en büyük kumandanına. müracaa.tıa mua. 
1eneye göJlderillrler. 

DJ Ah11kı .sağlam olduğuna ve hiç !bir aurette auçlu ve mabkfun olmadığına. d~ 
bulunduğu yertn emniyet müdüı1üğünden veya. polls A.mirlifinden tasdikli veelka gö&r 
tamı.ek. 

E) Okula alınacak okuyucular, gedikli ert>a.şla.r ~akkmda 2505 sa.yılı kanun:~ 
cibince muamele göreceklerini, mektebi bitirdiklerinde 12 yıl müddetle hava g 
erbaş olarak vazife göreceklerini taahhüd etmek. 

F) Okulca. yapılaca.k seçme 1mtlba.nmda kazanmak. 
H) İstekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktardan fa'Zla. olaca.k: 

olursa bunların içinden riyaziye bilgileri daha iyi ve yabancı dll bilenler yenlentr. Ha
va okullan okuyuculan Mkerl llseler okuyucuları gibi yedirilir ve glydir1llr. lDtab ,_ 
diğer ders için llzım olanlar parasız verilir. 

V> Tallbler arasında 16-18 ua.şmda. olanlar pllotJuğa. ayrılır. Kablliyeti görülmiyen. 
Jerle 20 Ya§IDa kadar olanlar ilrtlsas gedlkllsl olurlar. KabiliyetJertne göre makini&D. 
tel.siz, foto, atıcı, bombardıma.ucı., olarak yetl.ştlrilirler. (2116) (3741) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstan bul 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

Cinsi ve miktarı Tahmini fiatı İlk teminatı Pazarlık gün ve saa.t1 
kilo lira .kuruş llTa. kur~ 

5657 şeker 2500 00 188 00 16/ 5/G40 Perşembe 15 
'1800-8600 pirinç 2500 00 188 00 16/ 5/940 Per§em:be 16 

Alınacak iki kalem erzak için 1ateklllerln şeraiti öğrenmek üzere hergün ve pazarlık 
için teminat makbuzlarını M .mllen Galata Mumhane caddesi İbrahim RHat Han iklnol 
k.a.ttaki .kaı:nJsyona gelmeler!. «8958• 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.00().000 Türk Lirası 
Şube ve aJans adedi : 265 

ı:ıraı ve ticari ber nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlan senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 
4 

Adet 1,000 Liralık 4,000 
soo • 2,000 
250 1,00() 

. " 
• 
• .. 100 " 4,000 

" 
50 ti 5,000 

tt 40 it 4,800 

Lira 
,, 
" 

" ,, 

40 
100 
120 
160 n 20 ,, 3,200 ,, 

DlKKAT: Resablanıulakl partılar bir sene içinde 60 liradan aşala 
cıüşmlyenlere Omunlye çıktığı t akdlrde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıenede 4 defa, l EylGL t Blrinciklnun.. 1 Mart ve 1 HuL. 
ran tarthleriılde çekileeektlr. 
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1 - 19 Mayıs fn·kali.de Piyangosu Yeni Otomatik döooD kürelerle yapılam ilk keşiJe olacalctLr. İt imat vere~. şana getıreo bu 
küreler clektrilcle işl.,moktedir, 

2 - Keşide 19 Mayıa Cen~ik Bayramını müteakip, Ankarada 19 Mt.yıa Stadyomunda On Binlerce halkın huzurunda yapılaca:ctır. 
8 - 19 Mayıı fe'Y: ali?e Piyangoaunda Onda bir bilet yoktur. Tam Bilet ve yarım Sıl.t vardır. Tam Bilet Ikra uiyenın tamanı 

olaın ( 50.000 j Lırayı, ya ım Bılcıt ( :.5.000 ) Lirayı tam olarak lcaıı:anab ilecolrtir. 
4 - Tam bil_otfor ' ;.:! l Liraya, yarı:n Sıletlcr ( 1 ) Lir .. ya ııat ıl u.ctadır. Bu Blctleri Satış Gişel erde, Bayilerde Ziraat s .. nkuıı 

Şub lımle Poııta Gi9elerindo bulabilirainiz. ' 

5 - Pu Keşi de 'o " 200.000 ,. Bılot vardı · . Bu B.b tlerin "42.2-8 ., adedi muhakkak ıu rette fkramiye kazanaca~r. Yani 
İsabet niab.lti Yüzde yirmi birden fazl r dır. 

6 - 111 Mayuı fnkali.do Piy•n"!'oım lc;ia Onar Bilet ile Kar..ıelo · ihdas edilmiştir, " 2 ., L:ralılc Biletlerd~n mürelt:Cep olan Karnebr 
'' 20,, , " 1 ., Liralık Biletlerden mürekkep olan Karneler "10 ., Liaya 11atılmaktadır, 

7 - Karnelerdeki Numaraların ıon raklcamları " O ,, dan " 9 ,, a kadar olan ı-alclca .ıılarla nihayotlonmiştir. Hu •uratla har Kar
neye mutlaka. tici ikn.miye aabet edacelctir. 

8 - 19 Mayii Genc;lilc ve Spo· Bayramım iiınitıiz bir haldo geç rmoyiniz, Bugıiıı alacaQ:Jnız "2 L' ra' ık Tam Bir Bilet~ o 1amaru 
"IS0.000 ,. !in kaza1abilirsın z. " 

,.. GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Hayda.rp~a Nümune hastanesi 
göz mütehassısı 

İstanbul Belediye karşısı. Saat (3) ten 
sonra. Tel. 23212 

Tokad ASilye Hukuk l\laıhkemesinden: 

Tokadın Ohtab köyünden Sıldır oğulla -
rından Salih kızı Yeter tarafından kocası 

Sıvasın Çelebiler köyünden 19 uncu hanede 
kayıdlı Halll oğlu .A:hmed aleyhine açtığı bo-

~aruna. davası muhakemesinde müddeaaley
he tebligat yapıldığı halde gelmediğinden 

gıyab karan da tebllğ edilmek üzere nam a 
gönderilen gıyab kararının ıı:ner.k.umun köy-
den sa.~up gittiği ve gittiği yer de belli 
olınadığından ve ikametgilliı meçhul bulun 

duiundan la.de edilmiş olma.kJa. hukuk usulü 
muhakemelerı kanununun 142 ncı maddesı 

mucıbınce ınüddeaaleyhe gıyab kararının 

UAnen tebliğine karar verilerek muhakeme 
18/ 5/ 940 tarihine ta.lildne karar verJlmiş -
tır. 

Yevmı mezk:Urda merkum Tokad aslıya bu 
kuk mahkemesmde bızzat :veya. usulüne tev
fikan bir v&kil bulundurması. aksi ıtakdirde 

mahkemenin gıyaben devam edeceği ilAn 
olunur. 7/ 5/ 94-0 .............................................................. 

Tek sütun santimi -·················· ..... . 
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e 
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-PLAN.!_ 
ADfT LİRA 

1 İKRAHİYl 50.000 
1 • 10.000 
2 +<5000) 10.000 
4 ~r2500> 10.000 

20 fcf 00 o, 20.000 
200 ~<100, 20.000 

2.000 .. ( 10, 201000 
20DOO. c 3 , 60.000 
20.000~ ( 2, ~0.000 
42.228 240.000 

'* 
1. GENÇLiK 

2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

1 
İşte yüksek bir kremde 
aranan bu m ~ziyetlerin 

hepsini size 

KREM E T V 
temin edebılir. 

1 - KREM PERTEV: Bir tuva
let mUstahz~rıdır. lnce bir 
itina ve yapılışındaki husu
siyet itibarile yüzdeki çiz· 
gi ve buruşukluklann te
şekknlüne mani olur. De
riyi geııc ve gergin tutar. 

z - KREM PERTEV: Bir gQzel
lik vasıtasıdır. Oenişlemlş 
mesamatı sıkışbrarak oild· 
deki ptırtuk ve ka barcıklan 
gid;)rir. Çil ve le.keleri 
iznle eder. Teni mat ve 
şertaf bir hale getirir. 

8 - KREM PERTEV: Blr clld 
devasıdır. Deri guddeleri
nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktalann 
teztt.hür(lne manJ olur. Clld 
adalesini besliyerek lrnV· 
vellendirir • 

Kuru cildler için yağlı, ve 
yağlı olldler i9In ·yağsıı hu
susi tüp ve vazoları va_rdır. 

Birinci •ahile 400 lıuruı 
ikinci ıahiht 250 )) 

D İ K K A T .J Botun dOnyada şöhret kazanmış B1R1NC1 SINIF 

ISALSAMlN oeveerlnl ihtiva ed&n yflz ve dudak rujları Amerika OQıellik 
Ensttttlleri prof6sOrlerinden maşbur Prot. Herog tarafından tertip edilmiştir. 

INOILIZ KANZUK ECZANESi Beyoltu. latanbul 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıldann mikroblanm 
kökünden temizlemek i~. HELMOBLÖ kullanımz. 

}3öbreklerın çaıışmak ırucıretini arttırır. Kadm, erkek idrar zorluklarını, eski 
:ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
~e boz3rken yanmak hallerini giderir. B'll idrar temin eder. İdrarda kumla· 

rın, mesanede taşların te::şekkillüne mrmi olur. 
DİKKAT: H E L M O B L Ö idrarınızı icmizl1yerek mavileştirir. 

Üçüncü aahilc 200 )) 

Dördiineii aahile 100 )) 

/g •ahlleler 60 )) 

Son •ahilc '° )) 

Mua.yyen bir müddet zar.tında faz. 
ıaoa ım.1ktarda llAn yaptttaca.klar 
ayrıca. tenzilltlı tarlfemJman lstlfa.de 
edeceklerdir. Tam, ıya.r'lm ve çeyrek 
sayfa. tlA.nlar için ~ blr tarlte derptş 
edilm1şttr 

Son PostAı.mn taea.:rt lllnlanna a.id 
i4ler için şu adrese münı.ca.at edll
melldir. 

iılncılı.k KollektU Şirketi 
Ka.h.ramanzade ilan 

Ankalra caddesi 

................ --•••••M• ... ••• .. •••-•••·-------•H-.. 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdürü: Sdim Ragıp Emeç 

radyolarının EN SON MODELLERi 
------------------------------------Pek-yakı naa geliyor. Bekleyiniz ... 

Umum Türkiye Vekilt ı 
N. KAMP E AS, 

Galata Okçumusıt Caddesi No. 101 

Anadoluda 
Acente aranıyor. 

olu, astamonu 
Tosya ı Alime a··ıüm 

~-----------=-~" :u : .... ı..Aı ... H ... 

İstanbulda Yenil>ostane sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müste
ciri ınerhwn Ziya nWıdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümuıde Bay 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her tiirlil ihti. 


