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İtalya lıarbe 
girmek 

üzere mi 7 
balyan şehirlerinde 
numayişler dun de 
şiddetle devam etti 

muhasamatı durdur u 

Amerika ltalyadaki 
tebaasına aydet 

emrini verdi 

Majino öniinde fiti orta Belçikada 
tarihin en biiyiik muharebeleri 

Aım~~::,:~in 1~1a1!:e:~1en Dün geceki Fransız tebliği: "Majino önünde muharebe devam ediyor, düşman 
c::';,!$~~~ büyük zayiat vererek ısrar gösteriyor. Diğer noktalarda düşmam püskürttük,, 
lebaaıanna memleketlerine dönmeleri A J L e e 1' ") 
'""ı:ı:~~~.~~~evvel. ıvamur yanıyor, ı9e ı ~ 
harici,_ müstepn Sumner Wella, böyle- J 

~:~:k;~;:b:n~ saattenberi bombalanıyor/ 
lorlu aleyhinde Romada yapılan nüma
Jifler bu aabab ta devam etmiştir. 

Bir talebe cnıpu, şarkılar söyllyerel< 
phrin bir kısmını dolaftıktan sonra Ve
lledık meydanında toplanmıştır. Balkona 
flbn Duçe alkışlanmış, fakat hiçbir ıe:v 
~Y•1.ulCU~ciı. 

Nümayifçi talebeler, Franaa ve İn.g.tlla 
lefarethanelerlne gitmek fstem.f§lerae de, 
S>olıs tarafından menedilıniflerdir. Bu iki 

(Devamı 3 üncu ~aufada) 

Amerika, 
Almanyayı 
protesto 
ediyo_r 

Amerika Hariciye 
Nazırmm beyanatı 

C<lnliraıtl halinde lıalmalıla anar. 
ıinln biu .Uayet etmiyecefl 

vehmine kapılamayız/,, 

Montevideo, 14 
(A.A.) - Uruguay 
bUkfunet!, ibütün 
Cenubi A:menka 
h<lkUmetlerine, Ho 
landa. Belçika ve 
lAıksemburga ya .. 
Pılan tecavüzil tak 
bih ~en bir müı
terek deklarasyon 

Belçika ve FnatVGdaki harekat sahannı gö.ımr kro1ci 

Pl'ofesi tevdi eyle
ln1ftlr. 

Bu deklarasyon 
Pn>j~de Alınan-

A lmanlar, Majino önünde bulunan ve Fransızlaı 
tarafından tahliye edilen S edan şehrini işgal ettiler 

Fanın zayıf millet- A 'l'Jlenka hariat~e 
lenn bltaraflıjuu nazın Htdl 
lhlAI etmiş o!duğu tesbit edilmekte. en
ternasyonal hukukun bu ihllline karşı 
Amerikanın protesto etmesı lü.ıumu ileri 
IÜrülmekte ve evvelki vaziyetin yeniden 
tesisi taleb olunmaktadır. 

Vaşington. 14 (A.A.) - Amerika hü
knmeti, Ho?andanın Almanya tarafmd'an 
istilasını protesto için diğer Amerika 
cümhuriyetlerine iltihaka karar vermiş

Holanda Başkumandaıı 
tarahndan neşredilen 

beyanname 
Bir kısım Holanda 

topraklarında muharebe 
devam ediyor 

tir. Bu teşebbüs Uruguay tarafından ya- Londra. 14 (Hususi) - Garb cephesin· 
pılını§ ve bütün Panamerika kongreai a- de cereyan eden bugünkü asker! hareklt 
zasına tebliğ edibniştlr. ö le.pil~.. ilebillr: 

Amerika Hariciye Nazırının ş ~e 1 ve tayyarenin f.§tiraklle 
beyanab yapılan n. muharebeler, Belçika-

Vaşington, 14 (A.A.) - Hull. Amerika nın üq ıntU'ı.hW tuınd'a cereyan etme'lw 
hukuku düvel cemiyetinde bir nutuk t~: 

(Deftml J DOi -.,fada) Amsterdam Alnımı tawarelerl taTa fından Wyle bombcırchman edilcU 

Vaziyet 
Ounku muharebeler 
ne netice verebilir ? 

-·--
imanlar kaybeder!erse 
sevkulceyşçe çok fena 
vaziyete düşerek bu 
yüzden mağlub dahi 

ola bil· rler 

M iittelikler geri çekilirlaN 
•evkrılceyıçe büyük bir ,ey 
ltaybetmiyecek, biliiki• çok 
yorulmuı Almanları mütah
kem bir hat geri.inden lım-ıı· 

lamalt laytlanna nail 
ola bilecelılerJ ir 

ı---YAZAN --

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
•8o'l Poata.nın askeri muh&rrlrl 

Dün gece en geç vakte kadar ge
len haberlere göre şimalt Holanda 
hemen klmilen Alman istillsma 
ufnmuitır. Alınanlar Zuyder ba
taklığının §imal metil.alini kapayan 
.eddi :zapt ile meşguldürler. 

·-··-···· .. ···-· .. -···············-·······--·----
Yugoslavya 

yeni 
tedbirler aldı 

Londra. 14 (Hususi) - Belgraddan g.
len haberlere göre Yu:plavyadaki ast. 
rt hazırlıklar devam etmektedir. Bütiha 
hucludlarda 700 bin asker hazır bulun
maktadır. 

BeJcrad 14 - Yuıoalu ulrert m•Jrtmkl\ 
Umum! Harbcle bltyüt yararlılrlan " tatın_ 

manblı ile b11ytlk töhret kuanmıt olan tee
nlt tıtalannı yeniden tettn etmettedlr. 

(&.&) 

BeJırad 14 CA.A.) - Yueoıalav 8olrol tef • 
killtı, dtın mmı mllll'elilll a.tdetmlftlr. 

Bu tıopl&ntlda üo bin Solrol'a, ltlsumu talı:. 

dlrlnde, Y\JIOll&VJ& dahilinde memıeteta 

~ iemlne yardım etmeleri lçlJa 
talimat venlnuftlr. 

Bu vatanperver teşekkQliin azuı, qnı -.. 
manda, tahmin edllmiyecr_· · ıeraıtte mem • 
leket dahilinde emniyeti idame lçt"\ y&ban.. 
cı nu.urlar ile .yabancı bir nüfuz altında ba. 
lunanlar hakkında bütiln mümkün malüma 
tı toplamağa davet olunmuttur. 

Yugoslav vapurlan 
ltu46a 14 <A.A.>- Bana: 
Adrt,yatı.t lımanlarmdakı YUioalaT "RP1lll'\ 

ıan. lmelret.ler1ni tehir emrln1 aJmıllal'd& 
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protesto eniyor 
Belçika ve F elem engin 
U4radıAı felaketin sebebi 

Ekr•m Uf-klrtrU 

C enevre tehrinin merkezinden ha

reket eden küçük bir tramvay 

J'İmıi dakikalık kısa ·bir seyahatten son
ra :yolcuyu iki devlet toprağını yekdiğe
rinden ayıran hatta getirfr. Bu hat yansı 
İsviçre~ yarısı da .Fransaya aid olan 
minfmfni bir köyün ortasında geniş bir 
ped.ir. Şosenin iki kenarında minimini 
birer kulübe, biri İsviçre bayTağı ile 1s- ı 
viçreyi, ötckı de Fransız bayrağl ile Fran
sayı gösterir. Her iki kulüb<>de de sade
ce birer g(lmrfik memuru ile ikişer jan
danna vardır. 

Burada bir devletin tporağından öte· 
ldnfnkfne serbest olarak geçebilirsiniz. 
Elinlnie eşya yoksa gümrük memuru u· 
zakt.ım bir bakın.akla :iktifa eder. Jandar
manın yapacıılt şey ise hal ve tavnmzı 
pek yabancı gördüyse nihayet bir hüvi
yet varak8S'l •ormaktan ibarettir. 

--;:...--------=--------------___.. 
.....----·--

' J 
(~tarafı 1 inei sayfada) 

söyliyerek Amerikanın menafii bnkımııı.
dan Avrupa vaziyetinin ehemmiyetine iıo 

şaret etmiş ve hakkın kuvvete galebe ça
lacağı kanaatıni izhar eylemiştir. Mumai
leyh, bilhassa demiştir ki: 

cMilleUer.ın ve ferdlerin hiçbir kaide 
tanm:uıksızm hareket etmeleri, kendil.C• 
rini harabiye sevkeder. Bugün beşeriyete 
meydan okunmu§tur. Bu meydan okuma, 
hukuku düvelin terakkiyatmı ve beynel
milel münasebetlerin esaslarını silip sil• 
pürecek mahiyettedir. Şu halde hukukı.t 
düvel ortadan kalktığı takdirde tahaddüs 
edecek vaziyeti açıkça nazarı dikkate al
mak çok mühimdir. 

Bir milletin vftdlerini tutacağından e
min olmıyacak olursak bütün ınilletler 
emniyet hislerini kaybedecekler ve kor
ku içincie yaşayacaklar. 

Geçiyordum. Şosenin bir kenarında, 

y6bek bir alac:m gö}&c.sine sığınmış bir 
ihtiyar gözüme ilişti, kartpostal satıyor
du, birlraç tane ahnak arzusı1e yaklaştım, 
ve adamla konuşmak istedim 

Dünyanın en zengin adamı olan Rok.feller hayatının son 

yirmi senesini günde bil:: dilim ekmek, bir yumurta ve bir ka-

şık tereyağı ile geçjrdi. 

• İstifade edilebilen en küçük servet istifade edilemiyen en 
büyük servete, harekete geçmeye hazır kilçillt kuvvet hare
ketsiz kalmnya mahküm büyük kuvvete her vakit nıUrcc
ca.lıtır. 

Hatib. bir takım milletlerL>ı 'nilli he-' 
deflerine visıl ,olmak için sılahlannı ar .. 
tırmış ve birikti~ ve Birleşik Ameriku 
dn dahil olduğu halde diğer milletleri si· 
H\hlarını artırmağa sevketmiş oldukları .. 
nı söylemi§tir. Memleketleri fethedilmlj 
o1an ahaliye şimdiye kadar görülmemı~ 
zulümler ve tazyikler yapılmıştır. 

Hatib netice olarak demıştir ki 

Bu. iki g&ll de rüyet hassasını kaybet
mif bil: bi~areydi ve otuz senec!en beli bti
tfln &n.rünü hep bu ağacın dibinde kart
partal satmakla geçirdiğini söylilyordll. 
O dakika bilmem niçin, ne münasebetle 

S?00su~~~:ı::: :d~;;~ ~~;~!~ !':v::: varı rH~;gü~-·bi~ .. f;k;;-···1 
- o vakit gözlerim bira% görüyordu, Bu en buhranlı il Hayır -=-ç t ne i 

hatırlarım. ~yün Fransız lo~nd~ he- uı.mıınlarda 1ng1llz -
men hiçbir erkek kalmamış gıbıydı. El-- başvekilliğine ge-- :: LO'lıdrada bir balo verilfyOT'dtı. i 
Ieri. metruk birer ev hissi verirdi, kapı- len Vinston Çörçll Hayır cemiyetl.erinden biri, balonun f 11 

lnn w pencereleri kapalı birer ev ... Fa- kablnesini kral~ ~ kalabalık olduğu zamanda bir iane E 

kat arasıra ıbfr jandarma elinde etrafı si- arz ve takdim et- f: kutusu dolaştırtmı§tı. Ertesi gün ku- i 
yah çerçeveli bir zarfla bu evlerBen biri- tikten sonra bar- tu açıldığı zaman içinden birçok in- ' 
ııin knpısını çalar, bir felô.ket haberi ge- vekfilet dalresi ~ : giliz liraları çıktı, bunlanr. arasında 
tlrlr, o zaman da metruk sa~lan bu ev- lan Downing Streete gelirken kendisini üç tane de metelik vardı: Kutııı;u a· 
den acı bir feryad yükselirdı. alkışlıyan halkı böyle giller yüzle selAm- çanlardan biri: 

Köyün İsviçre kısmına gelince, her va- lanuştır. - Baloda her halde hasis bi'r 1sko~ 
'-'tki ....ıb· h i · d dL F"'kat hu hu 11alı vardı. Bu ilr metez.ox; ondan ba11

.. · .ıu "' ı U%Ul' çın ey .. - Çö. il _, d bir ..., ' .d. D h 1 ıı :r "!J• ~ . rç , aaıın a uenızcı ır. a a z k k ' _.__ t cıed· zurda ko~un endışe ve matemine a ımse u.ı.nı.umt§ ır, ı. 
f·ti k ...__ı....,. "t ll'd bil .. k b' yade papyon kravatlara merakı vardır. • Bir b,...,r,.,,..., cevab nerd.t: -. ra eı.uı.c:A~n mu eve ı yu ır : ·~· 
~ik seziliyordu. BununJa beraoer O~un, urun kravat taktığı hiç görülme- E - He.yır, baloda üç tane iskoçya1ı 
gene mes'udduk bu saadeti de memleke- mış gibf dlr. Gardrobunda beş yilze yakın ~ vardı. 
timlıln istilA yoitanndnn uzakta bulunu· papyon kravatı bulunan Çörç"lin en fnzla '. ./ 
fWllUza borçlu olduğumuzu biliyorduk.> beyaz benekli lAclverd veya kırmızı p p- -----·-------

yonu sevdiği söyleıllr. Holanda taarruzundan bir 
~tiyar, Ama satıcı elan sağ mı, gene 

eski yerinde, bu defa faciayı göremiye- ak~am evvel Hitlerin 
d ., B ı Arnavudluk kralı aleyhin• rek. fakat hissederek uruyur mu. i - 'li' seyrtltilfi film 

mtyonım, fakat ben bu sabatı bir İsviçre bir kürkçünün açtıgı dava 5 

p.mt.eslni okuduktan sonra onun söyle- Zürihten bildirildiğine göre, Alman 
dili son cfunleleri hatırladım. 3 ulhten sonraya kaldı kuvvetlerinin lfolandaya taarruzundan 

* Londrada Horovitz adlı bir kürk ma - bir akşam evvef, Alman devlet reisi Hit-

Altın bilezik yanında 
Sllhlcl çlçeh moda•ı 

cAmerika kendi anüesscsclerinı mu• 
hafaza ve her Amerikalı vatandaşın re
fahını temin etmek maksadile sulh halin• 
de yaşamağa amıetmiş ve buna kudrett 
olduğu sabit ise de, böyle bir annrşiden 
masun bir vnz.iydte değildir Ye Amerika 
hüktlmeti infirad halinde kalmak sure$ 
le anarşiyi defcdemez. Anarşinin b:ze si? 
rayet etmiyeceği vehmine kapılama~'lZ.a: 

Amerikanın Belçikn ve Hol ndaya 
müsaid bir karan 

Vaşington 14 (A.A.) - Maliye nazırı Mor. 
genthau. Belçika ve Holandn hftkftmcllerlne! 
A.merlkndnki mevd;ıatlarındım iStifade et • 
mek 1rnk0.nmı vennek üzere bu hükümetıe,. 
rtn mev~uatma kontın ambargoyu knldınnıf 
tır. Bu lkl memlekeLln Almnnya.nın ıstua.sı • 

' na uğramas.ı üzc.rıne geçen hn.fta Ruzvclfi, 
Holnnda ve Belçika tnrafından yntırılan pn. 

ı 1 ralara ambargo konmasµıa karar verml.şt!. 
Hnkiki altın veya pırlanta bi!ezik, kü- Hwm.st eşhas mevduatına konan ambar;O 

~ nlık 
1 

_..ı.. • • kaldırılmamıştır. 
pe veya g:e""a i e öroıfcı çıçek takmak "k 

1 
• • · h 

modnsı bugün Avrupanın en son, ho~a Amerı a gaze"e ennın neşnya 
giden yeni bir icadıdır. Gen ba anlar. Nevyork 141 (A.A.) - Nevyork_Tlmes gnze. 

ç Y 1 test yazıyor: 
daha ziyade altın halkalarından müte- Müttefik askerlerin Holandadı:ı uğrunda. 
şekkil zincir bilezik. küpelerinin üzerlc- çarpıştıklan dava, Amerikan davasıdır. Bae 
rine, en beğendikleri çiçeklen takmakta Iıynn muharebe, mühimdir. Bu, müttefikle~ 

' için ve müttefiklerin davalarının muvaffa • 
bö ·lece gez.meğe veyn bir eğlenitye git- ktyetlnde men!ruı.tt olan herkes için, mühllll 
mektedirler. bir saattir. Kuvvetli müttefik ordularının 

şimdiden Belçtkn arazisinde bulundukları t. 

Amerikanın t!n meşhur 
muhabiri öldü 

çin onlara minnettar olalım. 

Amerika bahriyesinin takviyesi için 
yeni tahsisat istendi 

Almanyanın yaptı.ğl son tnarruzlardan ğazasınm sahibi, eski Arnnvudluk krnlı 1 ler. sinemaya gıtmiş ve (Talebe Prens) İngiliz gazetelerinin bıldirdiğlııe göre, 
bahseden İsviçre gazetesi: Zogonun aleyhine 'bin beş yüz İngiliz H- • mevzuunu pek andıran gayet romantik Amerikatı harb muhabiri \1/ebb Miller, 

Vaşington 14 (Hususi) - Bahriye lro. 
misyonu, 68 yeni hnrb gemisinin inşasını 
tamamlamak ve süratlendirmek üzere, 
üç yüz milyon dolarlık yeni bir tahsisat 
istemiştir. 

- cEfkAn umumiyenfn henüz S"rbest- ralık bir alacak davosı açmıştır. Bundan 
1 

b!r film seyretmiştir. Londradn Aıvam Kamarasında NOiI~e 
~ hislerini aöyliyebildiği bütiın memle- bir müddet evvel, Zogonun, kraliçe ve dair meclis müzakerelerini öınlediktcn 
ketlerde 0ı..ı..;ır,;... gibi İsviçrede de bu ta- kız kardeşine Horovitz müessesesinin Vi- Ç K l 1 ~"'6"' d k' lO.-· d Örçil ralın e ini öp tüf sonra trene evine dönerken, bir kazaya 
armz ~ .... t ve ikrah hisleri u~ndırdı:t yana a ı şu~ın en kürkler satın a'l.mış, ~ 

=~ " ·· uğram:ı.ş ve trenden aüşme neticesinde 
Bu tahsisatın kongre tarafındnn der • 

hal kabul edileceği anlaşılmaktadır. diyor. parasını yollıyacağı sırada Almanya A- İngiliz an'nnelerine göre. devletin ba- 5lınüştilr. 
t.sviçre gazetesi bu sabah radyonun ve vusturyayı, İtalya da Arnavudluğu istı- şmn geçen her İngiliz siyasi rccülü impa- \V bb 

20 
. Amerikan gazetelerinin neşriyatı 

ajamın getirdiği haber1eri öğrendikten la ettiğinden buna muvaffak olamadığı, ratorluğun en yüksek mümessil.inln eli- kt idi B sene?,~~ ;;n~rnda ~~a- Nevyork 14 (A.A.> - Siyasi nüfuzlan ma .. 
10nra, mahkemece tebeyyün ettiğinden, bugOn- ni öpmekle mükelleftir. Ayni usule teba- ma tı · u mu e z ın a en mu - ruf muharrlrlerden waıter Lfppmnnn v« 

Alev içinde kalan şehirleri, kil beynelmilel siyasi vaziyetleri gözö - iyet eden, İngiltcrenin Çemberlaynden hi.rn harbleri ve ihtilalleri koptuğu yer- Mark Sullivan, Nevyork Herııld Tribun ~ 
Todu şoseler üzerinde selamet n'.>ktası nünde tutan hA.klın, davayı sulhten son- sonraki başvekili Vinston Çörçil de, 10 lerden tnkib ederek temsil etmekte ol - 1zete.slndc neşrcttıklerl yazılarda Amenkn h 

mfl-'"''k ,.__~, L . nıya tallk e+ ..... ırtır ..:ı-.,;;.,, rııoı'T.otelere biJdir:mirotı·. Tel.graflan'kümetlnd~n memleketin hayatı meseleler arayan ;rvu....... A.<U.Ue en, w•~ • Mavıcr 940 da saat tam yedi buçukta. bu uuau. ı:r-- ':i'" 1 - +: " - Am 'k d b' A ad be ""'• dab:ı buyuk bir uzak g!5rilrlükle mütnle:ı. e.,.. 
Yarının ne gibi ihaber getireceği endi- vazifeyi kabul ettiğinin nişanesi olmak erı a a ın. vrup a ş ;ı..u. ga- mesmı istcmektedırler. 

feS!Ie heyecan içinde bekliyen yurdlan, Ordu kumandan 'ığı yapan üzere kralın elini öpmüştür. zetede neşir. ve yirmi bir Lisana tercüme Lippmann makalcsınde dıyox ki: 

GözönOne getirerek ilk yazısına diğer- bir kral ue bir general ·············T····-A······K······V······
1
····M·················- edilirdi. Wcl>b Avrupanın en meşhur A- Müttcfıklerin mukavemetinde muvaf!n • 

leri:ni elbette flAve etmiş olacaktır~ Bu- merikalı muhabiri idi. Mesleğine adliye 
1
klyet Amerika lçln hayati bir ehemmiyeti 

mmla beraber İsviçre mı ... etesinin hisleri- Dünya tarihinin en büyük harblcrin- r;===-===-====;::======tı hb. . J k ·.,..,...;..+! haiz olduğu için, Anten.kanın mütterık:lerf 
e:ı- mu ırı 0 ara gı .. ·~· · Rllfi.h olarak her türlü yardımda bulunmast MAYIS ni lel'bestçe b:har edebilmek irnk~nmı , den biri olarak kaydedilen 194-0 harbinde IA.zmıdır. --ftıtiyar ve Ama satıcının söylemiş olduğu ordularını idare edenler arasında Belçi- Bir türlü zayı/lamı_uan t:işka suıııvnn da., totaliter bir dünyada müstaı-

gfbıf 1BtflA yollan üzerinde bulunm;ıyışı- ka kralı: Leopold ve general Gamelenfn w- kll bir arb demokratik mıntakn.sının bll.kl. 
Rumi aeae 15 kabı MIH 

l!l50 1859 
ı ı 

na borçlu olduğu da muhakkaktır. Nlte- isimleri zikredilmektedir. İngilterede Listerde sıhhatine düşkün kalııblleceğl tlkrını, ııtehlikeli blr hayalD °" 
kim Belçilta Ile Fclemengin uğradığı fe- Kral Leopold, 1914 harbi patladığı .aı- bir fng:illı, şişmanlru:I$, dolayısıle tenis l:ırak tavsif oylemektedır. 

- -Mayıa Res:nl H:ıı Hıxır 

ı 19:40 10 

1ü:etfn de t.viçrerun aksine olarak lstPA ralarda, on 6ç yaşını daha henüz doldur- oyn:ıyarruyaca.ğı. ve avüınamıyacağından Kat'i bitaraflıktan inhirafa doğru 
yollan üzerinde bulumnalarından ileri m~ n 14 ünü tamamlamadan, cltı Y -GO"'!'!""'N~EŞ:=::-=;:;='"'--==~-==--~-n-~...,,.Az:ı<=ll 1 endişeye düşerek zayıflık rejimine baş- v~lngt-On i4 CA.A.) -Arjantin ve Brczfl.. 

---= -CARŞAMBA 

gelmiş olduğu da muhakkaktlr. Filhaki- kadar bir Belçika taburunda vazife al- Rebi·· !ahar lamış. ağ'zına portakal SU'V'UTldan başka ya sefirleri Bumner Wells ne yaptıkları mtı, 
b Fransız gazetelerinin d'e söyledikleri nıı,.cıtı. Babasının öl.ilmilnden sonra 83 ya- ol. lJ. !:i. 1>. hiç bi .. ko dığı hald bü b"tü Hi.knttan sonra, Amerikanın dahili sıyas_ej 
gibt. şında kral olnn Leopold, tahtn çılo;uun ' 4 2 '2 r şey ~ e s u n •nzlyoUnln hnrbın bida.yetinde kabul edil~ 

d dah _,_,_ _.,. b 9 ili '1 21 ~nşmanladığım görllnce, bütün eş)'11Slm kat'1 bitarııJ'lık hattı ha.reketln1 idame.si mili 
Ahnanynrun hiçbir teşebbüste bulun- arasın an a .'5\:Aa ay geçmt:Uen ir o-

madan mtıttefiklc-rin harlxien b1'-·alan- tomobil kazası netkesimie kanS'.nı ka - J Otl• lkiııdi Alc:ı=ı v.~.. haraç mezad satmış. yayan devri Alem se- küI bir şekle koyduğu lntlbı:ıını hnsıl etmlf.-
l'i.ııı.c .._.:r--;ı-~.--1--;.-.;~--:.::;.::._ıı lerdır. 

m bckllyeceğf kanaatinde buluraniar al- betm.ek feldketine uğramıştı. :ı. D. s. tJ. 5. o. ~. o. yahntine çıkmıştır. Bu suretle :r:ayıflıya -
d.nnnuş olduklarına göre Almanya kendi- General Gam!en bugün 8 yaşındadır 12 10 13 t7 ~ 1 21 08 cağına inanan zavallı §~ko clstcdiğim Ecnebi sefarethane 
&ine bir hareket sahası aravacaktı aradı ve b(itQn müttefik kam ordularmm baş-- 5 51 ' - 1 ~o gibi oluncıyn kadar yQıilyeeeğlın!. de -
ve onu Felemenk Be Belçikada buldu. kumandanıdır. mektedir. binalarının inşa malzemesi 
Bu iki bedbaht memleketin ulh:adığı fe- ~:;;;;;;;;;:;;;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;~=:;;;;;;;;;;;;=;;;:::;:;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;:;=:;;:::;:;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;:;:;;;;;;;;;;;;;:;:;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;,;;;;;;;;;;;;;:;;;:;:;;::;~ Ankıırn. 14 <Husu.si) - Ankaı:nda inşa o• 

l.Akctin sebebi ece istilA yoht üzerinde 1 S T E R 1 A 1 S T E R 1 N A N M A 1 dilecek ecnebi devletler se!aretaneleri ~ 
mfikem:meı bir hareket sahası t<'şkil e_t. ı konsolosluk b nalan 1ı;1n ecnebi memleket-. 
nrlf olmalanndan ibarettir. !erden 1 Ha.ziran ınss denbert gcUrilmJi Oııı 

Matbaamıza atedenberi Belçika gazeteleri de gelirdi va ki, bu 1 Mayıs tarihli Belçika gazetesi d çıkageldi, fakat lan ve bu kanunun mer'.tycto girdiği tarQ1.t 
Devletler ve milletler hukukundan son günlerin h!diselcrlne rağmen bilytlk truırruı:ı.ın başladı- ku§ağının üzerinde Belçikn pulu yoktur. Onun yerıne bir ten itibaren üçı sene zarfında celbedilec~ 

bahsetmfyellm.. Anlaşılıyor ki, sulh za- ğı 10 Mayıs tarihine aid olanları da gelmişti, fakat içlerin- damga vurulmuştur. Damga da guetenin Alman kumandan bulunan her türlü lnş:ı. malzeme.si gümr\l1t 
manmda ancak ehem.mi}·eti ikinci dere- den yalnızı fayı., tarihli olanı eksiktf, diin hayretle gördük hğl san.sfirfinden geçt:iğin.i göstermektedir. resminden mua! olacaktlr. 
oede bulunan meselelere tatbik edilebf· Bu binaların tesçll, tapu hare ve kaydL 
l!r. harb zamamnd:ı yeri yoktur. . 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N A N M A l yelen mUtelta.blllyet şartlle istim& edılecck •' 

Jerdir. Bu esaalar 117.ermde hazırlanan proJt 
Ekrem UfGklıgiZ Meclise nr11mlft,1r. 

d 



Ho\anda Başkumandanlığı 
muhasamatı durdurdu 

Majino .önünde ve orta Belçikada tarihin 
en hUyUk muharebeleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) j Lüksem.burg hududunu geçtikten son-
1 - Meuse nehrinin mecrası imtida- ra. yelpo.ze şeklinde açılarak ilerllyen 

dınca Liyej ve Namur arasında. Alman kx>llannın miktarı, ehemmiyeti 
Burada, Almanlara şiddetli surette ve yürO~ mihveri hakkında henüz s:ı

Ulukavemet edilmektedir. Düşmanın Ntt- rih malômat alınmamıştır. G<)rünUşe gö
thuru geçınek üzere yaptığı müteaddid re bu yürüyü~. Fransız Ardenne'leri vo 
leşebbüsler, tamamen tardedilmiştir. Meuse'ün yukan macrası ıstikametıinde 

2 - Dinan ve Sedan arasında en kanlı yapılmaktadır. 
tneydan muharebesi yapılmaktadır. Meuse'ün sağ sahilindeki başlıca geçid 

Majin-0 hattının ilerisinde bulunan noktalarında Alman müfrezeleri görül
Sedan şehri Fransızlar tarafından tahliye düğü haber veriliYQr. 
edilmiştir. Alman motörlü kıt'aları Seda- Sedandan Moselle'e kadar olan sahada 
na girmişlerdir. başka bir meydan muharebesi başlamış-

3 - Lon.gvil ve Sedan arasında da şid- tır. 
detıi çarpışmalar cereyan etmektedir. Al- Almanlar Fransız hududun<: gc lmişler
lllanların bütün taarruzları püskl\rtül- dir ve Majlno hattını Şimal denizine ka
ıntlştür. efor götüren Fransız müstahkem hattı i-

Avrıca, Moselle'ln garbında da şiddet- lerl mevmlerinde son derece şiddetli mu 
li bir topçu düe,losu ~avdedilmiş ve mU- harebeler oereyan itmi~r. Almanların 
tekabi} taarruzlar yapılmıştır. civarına girdikleri Sedan ve Longway 

Müttefikler şimdi, orta ve şimali Bel- sehlrlerl bu istihkA.mlann ilerisinde k~
çlkada yeni yeni kuvvetle!' tahşid et- indir. 
hlektedirler. Gerek Sedan. gerek Lon~wayda yapı-

B<'lçikada. ikinci kategoriye memmb lan meydan ımuharcbesl, son derece şld-
35 Yaşına kadar olan ihtiyat sınıfları sllAh detlidlr. 
altına cağırılmışlardır. 

Fransada da. ziraat iş1eri ıçın son za
:rnanlarda terhis edilen Prlere •ekrar 
kıt'a1anna avdet emri verilmiştir. 

Holandada vazivet müphemdir. Bu 
akşam Hilversum ~advosu tarafından ''t"
rflen bir habere ~öre~ me-mleketin baz• 
Yerler"nde muhasamat durdurulmuş V" 

ltolandalılar mütareke talebinde bulun
tnuş1ardır. 

Almanların bir ovunu telfıkk! edilen 
bu haberi, knydı ihtiyatla kabul etmek 
IAzınınır. 

Holandnda muha!amat nasıl 
. durduruldu ? 

l.ondrn 15 (Hu.cıust) - Bu akşam Londra
dakl Holanda sefarethanesi tarafından neş. 
l'Odllen blr beyanname, Holanda ordusu baş. 
lcumandanı general Vlnkelman'ın orduya ca. 
~ kesla emrini verdiğini bildirmektedir. 

Paris. 14 (A.A.) - Havas ajansı, aske· 
ri vaziyet hakkında saat 14.45 te şu ma
lumatı veriyor: 

Bütün devirlerin ve bütün memleket
ler tarih'erlnin kaydettiği en büyük mu
harebe, Meuse Ilzcrin<le şimdi, tamamen 
başlamıs bulunuYQr. 

Son derece kalabalık Alınan c!Aditam
Jarı. LUksemburıgdan ve ArdC'nnf''lerden 
doğru gderek dünkü 13 Mayıs ak~amı, 
Llyejden Sedana kadar olan Meuse mec
rasına ulac;mışlardır. 

Sedan-.1\fontmedy-Longway cephe.sin -
rle. Moselle'e kadar. çok şl<ldetli çarpış-

mnlar yapı1ıyor. 

T...ivej kaleleri, şim<li mlıstevli Alman 
kuvvetlerinin ortasında dPrm bir çıkıntı 
•f'c:kil etmt>ktf' ve Almanların harekfıtım 
rnk işkAl evlemektedir. Liyejin simnll 
aar'b!-ıinde. Alman motörlil kıt'nlannın 
v:ıntıkları bir sa1dınş, Fransı7. zırhlı cü
zütamlarının müthiş bir muknbelesi1e 
durclmı.ılmucnur. 

Binlerce 7.ırhlı harb alf'ti arasında ce-

'Başkumandan, Roterdamm işgalinden son 
ra Mordig köprüsünü geçmeğe mm·arfnk o. 
ilnn Almanların sürntll ilerleyişini nazarı dik 
ltate alını.,, Holanda kuvvetlerinin muhnsaro. 
tdılmesı tehlikesini önlemek ve utreht'ın de 
lıoterdam gibi harabeye çevrılmesine, sivil 
~Ikın beyhude yere kırılmasına mfınl olmak 

ere, huhasamatı durdurmuştur. ZceI:ınd eyaletinde muharebe devam et revan eden bu büvük mulıarebr-. Franc:•z 
IXıektcdır. ~ lı:ırb malıenıesinin bir zaf Pri ŞC'klinde tC'-
tı llolanda Ue Almanya arasında haI">b hal; <'C'lli f'tmfstir. 

lkidlr. Almanlar. bu muharebc>de muazzam 
llıtşkumandan beyanname.sinde, Alman lı1 7 aviat YC'rm~~lerıd'ir. 
~ nl•ın:ı. gire~ek olan hıılkın hiç.bir vakit 
~ndalı olduklarını umıtmnmalarını tav • Diln 15 te v10riy~t 

etmekte ve !stlkUı.llerine tekrar kavuşa- Brüksel, 14 (A.A.) - Havas ajansı, as-
Cakl!lrını blldı'rmnktedlr. ._ keri vaziyet hakkında saat 15 te aşnğıda-

F ran sız 2jı ·s nın B31çika ve ki ma'umatı veriyor: 
F ransada~i ha .. ekAla dair Belçika kıta'larımn, taarruzun ilk sad-

m~ine karşı gösterdikleri kahramanca 
verdiği tafsilat mukavemet, müttefiklerin irtibatlarını 

Dün 13 te vaziy t iyi şerait dahilinde tesis etmelerini ve 
l Paris, 14 (A.A.) _ Havas ajansı, saat son saatler zarfında bu irtibatı son dere
l a.15 te askeri vaziyet hakkında ~u ma cc sağlam mevzilerde azam! şekilde kuv-
ftnuı.tı veriyor: vetlendirmelerini mümkün kılmıştır. 

Almanlar, şimali garbıde sukutu çok Fevkalfıde geniŞ mikyasta bir mukabil 
taklnşm~ olan Roterdam istikametinde taarrumn başlıyacağı tahmin edilmck
\re cenubu garbidc Ardennt?'lerden geçe- tedir. 
~Sedan istikametinde olmak üzere iki Bu arada Alınan başkumandanlığı. 
~ldan yürümektcdir!er. manevi kuvveti !her türlü sitayişin fov· 

Meuse'ün bütün mecrası üzerinde Se- kinde bulunan halk arasında herhalde 
aıuıdan Liyeje kadar, büyük bir muha- panik çıkarmnk emelile, ~arbi Belçika hu 
l'ebe cereyan etmektedir. dudunda elinde bulunan 6000 veya 7000 

Liyej kaleleri elCın mukavemet etmek- tayyareye, gerek askeri, gerek sivil he
tecUr. Tirlemont'nun cenubu şarkisinde deftere insafsızca taarruz etme!eri emri
IJ'ı.an sız zırhlı kuvvetleri bir mukabil ta- ni vermiştir. 
flrrıtzla Alman zırhlı kuvvetlerinin ileri Topyekun haı'b, bütün şiddetile hüküm 
hareketini durdurmuştur. sürüyor. Dlindcnbcri açık şehirlt>rc üs-

l!ava muharebesi, çok geniş mikyasta tilste taarruzlar yapılmaktadır. Ezcümle 
de\'am ediyor. Namurda bombalarla büyük yangınl:ır 

Dün 14 t~ vaziyet çıkarılmıştır. 
:Paris, 14 (A.A.) _Havas ajansı, Meuse Liyej şehrinin bir kı9mı 12 saattenbe-

ın ri kesif bir bombardımana maruzdur. 
Oydan muharebesi hakkında saat 14 te 

tu lllalUmatı veriyor: Tahliye edilen sivil halk kafileleri, 
Bugün 14 Mayısta harbin ilk meydan yo1larda Alman tayyarelerinin taarruz

l!tıUharebesi Meuse üurinde esaslı suret- larına uğramaktadırlar. 
\o baş'amıştır. Fransız tebliğleri 

Almanlar, Liyejin şimalinde ve eenı.ı- Paris. 14 (A.A.) - 14 Mayıs sabahı ta-
bunaa iki koldan taarruz etmişlerdir. rihli Fransız tebliği: 

Alman cenub kolu daha kuvvetli gö- Alman hücumu, fazlalaşan bir 1iddct-
11tnmektedir. le inkişaf etmektedir. 

Bu kol, çok kül1ivetli pıyade cüzütam- Merkerl Belçlkada kayda değer bir şey 
larını ve iki zırhlı fırkavı ihtiva etmekte- yoktur. Düşman, Liyejden Namura ve 
d.tr. Bu kuvvetler. M~el1e ulaşır ulaş- Sedana kadar Meuse nehrine varmıştır. 
~z. Lükesmbur1tdan ve Ardenne'lerden Sedan tahliye edilmiştir ve bu şehrin c1

-

eı-ı doğru atılmışlardır. varında ve ayni zamanda Dinant'nın fi· 

SO N POSTA 

Vaz:yet 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Cenubi Holandada Alman ile-

ri harekatı Amsterdamm 35 Km. 
kadar cenub doğusunda bir nokta
dan Roterdama giden bir hatta ka
dar Herlemiş ve bizzat Roterdam 
ağlebi ihtimal zaptedilmfştir. Za
ten bu mevkiin uçak meydanı ile 
La Haye meydanı ır.uharebenin 

ilk günündenberi Alınanların elin
de idiler. Bu suretle Holanda aske
ri kuvvetleri Amsteroamm cenu
bunda sıkıştırılarak ihate1 edilmiş
lerdir. Bunlar deniz yolile nakle
dilemedikleri takdirdP. esir veya 
teslim olmalan beklenir. 

Zaten Holandanın kurtu1ması
nın pek güç olacağını daha bida
yette yazmıştık. Bu set>eble Holan
da işinin bitmesi bir gün mesele
sidir. Bu takdirde burada harbeden 
Alman kuvvetlerinin çoğu ya ce
nuba Belçikaya yürüy-e<:ekler veya 
demiryolile başka semtlere naklo
lunabileceklerdir. 

Be'çikada 1büyük meydan mu
harebesi başlamış sayılabilir. Bu 
meydan muharobesi; umumiyP.tle 
Anvers - Brüksel hattır.ın şarkın
da, Liyejin şimal ve cenubundan 
garba doğru ilerliyen ve Namur
dan Meuse nehrini geçrneğe sava
şan Alman lrollarile Bıükselin mü
dafaasını tertib ve teminle uğra
şan müttefikler arasında olacak
tır. Ayni zamanda A'manlar. 
Meuse cenubunda da büyük kuv
vet'erle Mezicre, Sedan ve Longvy 
istikametinde taarruza başladıkla
rından bir de 'bu hatta şiddetli mu
harebeler olmaktadır. 

O halde Belçika meydan muharebe_ 
sinin Anvers'ln cenub doğusundan, 

Brüksel'ln doğusundan. Namur, Mezl. 
~re, Se-dan ve Longvy'den geçen tak.. 
rlben 140 kilometrelik kırık blr hat 
üzerinde cereyan ettiğini kabul edece. 
ğlz. 

Bu mcydnn muharebesinde Alman. 
lar blr taraftan Llyej'in ve Albert ka. 
nalının .şima.linden yü'rüttüklerl bü 
yuk kuvvetlerle Belçikalıların ve milt· 
terlklerln l}ltnal cenahını ihata etmek 
Lqt~dıklerı nnlaŞJldığı gıbr cenooda 
Longvy - Mezlere hattını da yarar gi. 
bl görünerek müttefıklerln Belçikayn 
doğrudan doğruya yardunını aknme. 
te uğratmak istedikleri de a~lkA.r gö, 
rünmektedlr. 

Ha•j1 mıi'l.nrebeleri~dc A!!manlar 
Belçıkndn hava hA.klmlyetını tnm.nml
le elde edcmemhlerdir. Onun için 
yerde buyük muharebeler olurken na. 
vada dıı dünyanın en büyük havıı sa. 
vıı.şı olmaktadır. 

Bu muharebelerin netice.sini şim -
diden kestirmek kııbll değildir; eğer 

müttefkler Nıımur ve Brükselden de 
geri ç,n'c lmcı;e mecbur olurlarsa mu
harebe Majlno hattının lmtldadı o. 
lan Be'çika gerisindeki müstahkem 
hatta intikal edecek ve bununla müt
tefikler ı;evkulceyşce mühim ve bü _ 
ı:yfık blr şey kaybetmlyerek bllft.kls 
çok yorulm~ ve ağır tclefnt görmüş 
Almanlnn müstahkem blr hat geri _ 
sinden karşılamak faydasına nail o
lablleceklerdır. Ancak Belçıka mey -
dan muharebesini Almanlar kaybet. 
tikleri takdirde bunun aksü!A.mell on
lar için pek ağır olacaktır. Bundan 
başka Almanlar sevkulceyşi çok fena 
bir vaziyete düşerek bu yüzden malt. 
lfib dahi olabileceklerdir. Çilnkil en 

sarfetmekledlrler. 
B. F.. F.rkllet 

Belçika hükiımeti 1 

Brükseli 
terketmiyor 

Belçika Başvekili Liyejin 
mukavemet ettiğini 

' bildiriyor 

Sayf• 3 

Hariciye Vekill 
Parti Grupunda 
izahat verdi 

Ankara, 14 (A.A.) - Cümhuriyet Halle 
Partisi Büyük Millet Meclisi grupu bu
gün {14/5/1940) saat 1~ te reis vekili 
Trabzon meb'usu Hasan Sakanın reisli-Brüksel ti - HavM ajansı bildiriyor: 

Belçika hüktlmeU, devlet merkezinden ay_ ğinde toplandı. 
nlmamağa karar vermiştır. Nezaretıerln bu- Ruznamede birkaç encümenden geçen 
lunduğu mahallelerde emniyet tedbirlerl art kanun I!yihalannda, o ~te mütehassıs 
tırılaca.ktır. sayılan encümenin hazırladığı metnin B. 

Harbin beııncı günü Bel9fk.a. payltnhtındn .. . . .1 

büyük ıbir süktlnet hüküm sürüyor. M. M. muzakerelerme esas ittihaz ;d~ 
Bütün dükU.nlar hatta bazı saatlerde kah mesi hakkında Tokat :ıneb'usu Galıb 

veler açıktır. ' Pekel tarafından verilen takrir üzerine 
Tra.mvaylar normal seferleri yapıyorlar ve teşekkül eden komisyon tetkikatını n.uh

şehrln merkezınde her zamankinden daho. tevi raporun müzakeresi vardı. 
fazla kal~balık vardır. • . . Bundan evvel söz alan Haricıyc Vekili 

Belçıka Başvekılının beyanatı Şükrü Saracoğlu, son on be~ günlük si-
Brüksel 14 (A.A.) - Pierlot radyoda şu be- yasi ahval ve hAdiselerden bizi uzaktan, 

yanatta bulunmuştur: yakından alakadar edenleri uzun uzadıya 
Kıtaatırnız takdir ve hayranlığa lA.yık bir . . . 

aurette mukavemet etmiŞ ve akşam oldutu izah ettıkten ve bazı hatıblerın ayni mev-
zaman bütün mevzilerini muhafaza eylemi§ zular Ozerindeki suallerine cevab ver
lerdır. dikten sonra ruznameye geçilmlş.5c de 

Bu sabah muhtell! bölgelerde diğer hü - vaktin ıgeei1aniş olmasına binaen bu işin 
cumlar vuku bulmuşsa da bunlardan hiçbiri @2lecek tıafta ruznamesine alın.rruısnıa 
hatlarımıza girmeğe muvaffak olamaml§br. . . 

Liege müstahkem bölgesınde dO.,man ka- k~r~r verilerek nyasetçe celse tatıl e-
lelerlmlzln steşl altında dı.r zayiat vennek. dıldi. 
te berdevamdır. 

Ne dün akşam ne de bu gece Brüksele hiç 
bir paraşütçü inmemıştır. 
Düşman Anversi, Namuru, Louvalni ve 

Alostı bombardıman etmtş, mUltecller1 yay. 

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

İtalya harbe girmek 
ozere mi 1 

ıırn ateşine tutmuştur. Sivil ahali arasında (Baştarafı ı inci sayfada) 
pek çok ölen vardır. f th kı tt } f lt a 

Medent dünyanın bu harbin dehşetlerini se are ane sı sure e mu ıa aza a ın 
bilmesi ve b~er vicdanının bunlar hakkın. alırunıştır. Vatikanın organı cOservatore 
da hükmünü vermesi ıa.zırndır. Herşeyi ödl- Romano> gazetesi, bugiln tekrar ~kak-
yecek olan saat gelecektır. larda yakılmıştır. 

Müttefikler 
Norveçe yeni 

asker çıkardılar 
Londra, 14 (Hususi) - Müttefikler bu

gün Norveçe, Narvikin yedı mil şimallne 
yeni asker çıkarmışlardır. 

Almanların tahaşşüd ettıkleri mınta
karun gerisinde bulunan bu mevki Bierk
viktir. 

Diğer taraftan Almanların Hemnes'e 
scvkcttikleri kuvvetler, denizden bom
bardıman edilmiş ve ağır zayiata uğra-
mış1ardır. 

Mayısın başlangıcmdanberi. Norveç 
sularında dokuz Alınan nakliye ve iaşe 
gemi.si daha batırılmıştır. -----

İngiliz kab;n s·n e 
yeni nazırlar 

Londra, 14 (Hususi) - Çörçil hükO.
~tinin teşekkü 1ü tamamlarunış sayıla

bilir. Bugün dokuz yeni nazınn isimleri 
daha ilan edilmiştir. Bunların arasında 
cDaily ExpreSS> .gazetesinin sahibi Lord 
Blverbruk da bulunmaktadır. 

Napolide talebe, kralın sarayı önünv 
giderek Savuva hanedanına, Duçeye, or
du ve donanmaya olan merbutiyetlerln1 

göstermişlerdir. 
Syracu.sa, 14 (A.A.) - Üç bin talebe, 

bu snbah ticaret ve seyrisefain serbestl
sinin fhl{ılini protesto etmek üzere nn
mayi~ yapmışlar ve Duçeyi alkışlamış
lardır. 

Almanya lehinde tezahü~•t 
Roma, 14 - Öğleye doğru talebe ve 

halktan mürekkeb büyük bir kütle Al 
man sefaret binasının önüne giderek Al
manya lehinde tezahüratta bulunmuştur. 
Royter muhalbiri. ltalyaya gelen Alman 
turistlerin sayısının çoğaldığ~nı bildir
mektedir. 

Sofya ve AHnayn göre 
Sofya, 14 (A.A.) - Zora gazetesinin 

Roma muhabiri, İtalyadn müttefikler a 
leyhinde yapılmış olan nümayişleri kay
dederek İtalyanın harbe ~m~eye hazır
lanmakta olduğunda şüphe etmeye ma
hal olmadığını beyan etmektedir. 

Diğer taraftan ayni gazetenin A tinn 
muhabiri. İtalyan gemilerinin mcınleket
lerine avdet etmek üzere Yunan hman
l:ırını terketmek için hükumetlerind "'n 
emir alınış olduklarına daiT olan şayia
ları tekzib etmekle beraber. Yunan me
hafilinin nikbinliğine rağmen bazı dip
lomatların İtalyanın harbe girmek arifo
sinde olduğu mütaleasında 'bulundukla
rını ilave etmektedir. 

Lord Biverbruk, yeni ihdas edilen 
tayyare imalA.tı nazırlığına getirilmiştir 

ve hava nazırı Arçibald' Sinkler ile sıkı 
teşriki mesaide bu1unacaktı.r. 

Eski tıava nazırı Sir Samuel Hor, ştm- zere, cmahalli müdafaa gönüllüleri> nn-
dilik açıkta kalmıştır. mı altında bir teŞkilat vücude g'!tirilmiş-

Diğcr taraftan memleketi muhtemel tir. 17 den 65 yaşına kadar olanlar, bu 

paraşütçü akınlarına karşı korwnalc ü- teşkil!ta knbul edile::~1.::?.i.:: ................ . .............................................................. ································· 
Sabaht•n Sabaha 

S uzinak den op era! 
Devlet Konse"atuvan teşkllAtına ald l!iyiha l\Iecliste mü7.akere edilirken ~a • 

siki ile alakadar görünen bazı ba.tlbler milli muslkinln neden lhmal edHdığlnl 
mal mıntakasında bilhas:;a şiddetli çar
pışma~ar olmuştur. 

Maarif Vekilinden sordula.r. Bit doktor meb'u.s dedi ki: 
_ Fla.rmonik orkestra ko~r.erlnin davet.iyeleri sık sık geldiii halde gitmek a.r. 

ru.su duymadım. Radyomun dütmcslnl çevirirken bir opera neşriyatı üz.erinde dur-Longwy'nin cenubundan Moselle'e ka
dar çarpışma devam etmektedir. 

Wisscmbourg mıntakasında düşmanın 
hücumları püskürtülınüştür. 

Kıt'alarımız ve müttefik kıt'aları, bil
hassa tankları ve hava kuvvetleri ile çok 
büyük şiddette gayret sarfeden düşmana 
karşı cesaretle çarpışmaktadır. 

13 Mayıs günü akşamı, 16 düşman tay. 
yaresi düşürülmüştür. Bu rakam, 13 Ma
yıs akşamı neşredilen tebliğdeki rakama 
ilAve edilmelidir. 

Gece. istihbarat hava kuvvetlerimiz. 
müteaddid keşifler yapmıştır. 

Parls 14 (A.A.) - 14 MayJB akşam tebliği: 
Belçik.ada Möz nehrinin ılmalllde 

plA.n mucibince harekA.tımıza ve Uert orga -
nıza.cıyonumuza. devam ettik. 
Şlmdlkl cephemize iki noktadnn hücum e_ 

den düşman pll.skürtülmtlş ve atır tank ~
ylatı verm14tır. 

madım. 
Maarif Vekili alaturka n1eraklı.sa batlbleri pek'tatmin etmedi. Sadece Itriyi. De-

de Efe'lldiyl unutmadıturuzı ve milli havalan plikla.ra aldığımııı söyledi. Ve me
selenin a.'>ıl can nokta.sına 4öyle tıah etti: 

_ Garb kil.türünü ve teknlflnl bir kül halinde aldığımız zaman daima ileri git. 

mt.,17.cilr. Bunun en kuvvem miu.11 de ordwnuzdur.l> 
beri Türkiyenin hareket noktası işte bu k.anaa.ttir. l'dcbiyat ve musiki gibi rıı. 

ha hltab eden bedii san'atları bu tanant çerçevesinden dışıın atamayız. Mllletln 
nılza.cı, ruhi temayülleri nıüsbet telkln ve terbiye ile değişir. Nitekim bogünun 

ocukla.rı, çocukları detil rençleri ~ok değil on beş yıllık bir terbiye ve telkin lle 
~izden ayrılmışlardır. Radyoda opera dlnlemete tahammül cdemcdiğtnl s0yJl)cn 

hatibimiz lisede veya üniversitede yetirmiş oııunun da kiirdill hlcu.klir pqre • 
Tine t.alhammiil edemedilinl nMd lnkir edebilir? Blz.lm nesil tarüıin hatalarını 
tashih eder, inkılabın temel t.aıtlannı atarken ne mahrumiyetlere kııUıuunq, ne 
atır feda.kiı..ıklara katlanmL,tır. Ba fera.ga.t ve fedakı;trllim hep yannkl Türkl -
ye)'i kurmak lçln oldutuını bUcUl'lmh l~ln a.cı duymadan tahammüı ettik. Bu ~a
vada da ayni feragati ıösterecetb- Bugünlük omürsüz zevklmlz için yannkl Turk 

cem.lyetinln terblyeslnl ihmal et mek bundan dAh& alır fedakfiriıltlara katlanan 
buıiinkü nesle ya.luşmas, Maıhur makAmındıuı opera bestelemek lnıklinı olsaydı 
o bqlta.! 
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aJJ81'8 Ş f }eri thtif alt Men'i ihtikar komisyonu 

dun toplandı 
bnunn Jaııılacak Muıtaka Ticaret ve İktısad Miidürleri-

le Belediye İktısad İşleri Müdürü ve İs-

Bütün fabrika ve gemiler düdükler:ni çalarken 
bayraklar yarıya inecek ve nakil vasıtaları 

Mayıs JS 

Hat üzerinde vücudü parçalanmış hüviyeti meçhul ka· 
dının hangi tren tarahndan çiğnendiği tesbit edilecek 

~ bir dakika hürmet tevakkufu yapacaklar 

tanbul Ti<:aret Odası Umumi KMibin
den rnürekkeb men'i ihtikAr komisyonu 
dün öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde toplanmış v~ geç vakte ka
dar komisyona intikal eden mevzular et-
rafında tetkikler yapmıştır. Toplantıda İstanbul müddeiumumiliği Çorlu ci- ı yakalamak için, icab eden tedbırleri al· 
B 1 · varında kıua yapan bir tren makinistini maktadır. Tayyare ~ehidleri İhtifali bugu~n 5"le- ! 4•areti üzerine seıım vaziyet·ne nihayet e ediye Iktısad Müdürll bıılunamamış· 

.,. s '"l t aramakla meşguldür. 
den sonra Fatih parkında yapılacaktır. J verilecek, bayraklar tekrar çekilecektir. ır. Evvelki .ftı ... , Çorlu civarında hat bo- Kapahçarşı cio1yeti sorgu 

hakimliğine intikal etti 
llı k d k k ~ ·vn Komisyon bilhassa kAğıd ihtikarı ya- &"'"" 

tifale i~ira e ece as en ..-e sı 1 Bunu müteakıb merasim mahallinde- pılmakta olduğu hakkındaki ihbarları yunda vücudü parça parça olmuş bir ka-
okullarla kıt'alar ve halk öğleden sonra ki tayyare abidesi l!nünde. ocdu namına dın dl a......1. azi r,... .. rl d 
saat 13 te Fatih parkı etrafm a t op ana- hava sübaylanndan. Türk Hava Kuru- " Y b ldiril k ahkik t b "' "' d 1 

1 

tetkik ""tmi"=-tir. Yapılan tahkikat nctı·ce- ı cese 'l.JU.lunmuş, v yet Y"'" u a - Kapalıçarcıda Bı·tpazarında vuku1:1a geı-
sinde beher topunun maliyet fiatı 540 j llyesine i ere oraca t a a aş- len cinayet etrafında, müddeiwnumi mu-

<:aklardır. mundan, halk namına Şehir ~eclisinden, kuru.ş olup 610 kuruşa satılması lazım lanmıştır. Yapılan keşif ve tetkikat so- avini Tahsin tarafından tahkikata devam 
Saat 14 de Fatih park~ ve Selimiyeden yüksek okuUar namına birer zat tarafın- gelen kağıdlann 700 kuruşa satıldığı :m- jnunda hüV'iyeti meçhul kadının Uzun- edilmektedir. 

atılacak top, arla merasıme başlapacak 1 dan dört hitabe irad edilecek ve mızıka l&§llmış VE bu kAğıdlann harbden evvel köpriiden Sirkeciye gelen veya Sirkeci- Katil Şükrü, kendisi de yaralı bulun
ve İstanbul Komutanı hazır bı..ılunanları, matem havasını çalacaktır. Müteakıben mi, 80llra getirildiğinin bilmmesitıe de il den Uzunköprü istikametine giden bir duğundan dün de yazdığımız gibi gıya
hava şehid1erile bütiln Türk şehidleri~i bir manga as~r ilç defa havaya ateş ede-
selimlamağa davet edecektir . Bunu mu- ktl lüzwn 8'i)riilmüştür. . tren tarafından çiğnendiği neticesine va- ben tevkifine karar verilmiş ve hastane-
teakıb bir borazan tarafından çalınacak ce r. d . ba 

1 
ak Bundan başka bir dükldn kirası ihti- j nlmıştır. Fakat. kazaya sebeb olan katar de bir jandarmanın muhafa?.aS1 sıtma a-

(Ti) işareti üzerine kıt'alar, okullar , ve l Bundan aonra geçi resmı ş ıyac - kA.rı hakkındaki şikayet tetkik edilmiş I tesbit o!unamadığından, Çorlu müddei- lınmıştır. 
sübavlar sel~m vaziyetini alacak, siviller tır. Geçtd resmJne Maltepe ask~rl llse.:i., ve vaziyet müddeiumumiliğe intikal et- umumiliği İstanbul nrllddeiumumiliğine Hadise, cürmümeşhud kanunu hudu-

k l k k1 rd r Bu Sırada ı piyade, topçu. polis kıt'a lan. Tilrkku.şu, tirllıniştir. müracaatla, kazayı yapan katarın ve ma- I dundan çıkmış bulunduğundan. tahkikat 
şap a arını çı araca a ı . Cümh · t 1s. . · · · · • · · · · 
Fatih arkında, Beyazıd, Galata kulele- Kız Muallim mektebi, urıye •. Komısyon perakende yağ ve kalay sa- kınistın tesblti taleb etm.iştır. 

1
sorgu hfiltimlığıne verı1erek, wnumı ah-

"nd" ~sml daire ve müesseselerde ve 1 tanbul kız liseleri, Da.rü.şşafaka, Hayrıye, tışlannda ihtikAr yapıldığı yolundaki id- Müddeiumumi muavinlerinden Cevad k§.ma göre yapılacaktır. 
~m~da mevcud gemilerdeki bayraklar 

1 İstanbul, 1stik1Al. P~v~iyal, Vefa eı-- dial~ı da ~özden geçirmift~. . 
1 
ve adliye doktoru Saliıh Haşim diln Sir- Bir fabrikadan deri çalan 

~ravaş yırvaı yarıya kadar indirilecek, bU- 1·kek liBeleri tal~belm. ıştlrak edecekler- Bı~e ve?le~ malfrm~ta gor~ şe~nn ik- jkeci istasyonuna gidenık, vagonların te-
ttin gemiler ve fabrikalar düdüklerini ~ dir. Geçid res.mıne iştirak ~denler Beya- tısadi vazıyet~ ~umı!eu ihba~ıle nor- kerlekleri üz.erinde tetkikat yapmışlar, hırsız yakalandı 
ça'acaklardır. D6dük .9e'Sini jşlten bütün I zıda kadar gidecek ve _sonra dağıla~U:- ma}dir ve ~nz ~ ih:ikh meyl. y<'ktur. fakat kan izine raslanamamıştır. Görülen Gazlıçeşmed-en Siyon isminde birine 
nakil vasıtaları ve herkes oldukları Y"'r- l~rdır. Fatlh parkındakı tar:are abıd:~ Maamaf~ bunda mıllf kor~~ kan~- lüzum üzerine, tekerleklerden birer mik- aid deri fabrikasına girerek, bir ha~~ 
de bilrmet için bir dakika dııracaklardır. ı;me Kolordu, &lediye, PaTtı ve Tü nunun ıedıd ahkAmı ve bu hukümlerın tar demir pası alı~tır. Bunlar tıbbı kundura derisi çalan Tanaş adında hırı 

· k Hava Kurumu tar.tından çelenkler ko- tatbikinde gösterilmekte olan hassasiyet ı ı . . . . 
Bir dakikanın hftamıncakcla, ı:::ras1ımb • . o(mT~)- te müessir olmaktadır. ı adliye s-evkedilerek, tahlil olunacak ve 

1 
yakalanarak adlıyeye verılr~ıştırulh. 

tanmın emrlle çalına U\.tnC ır 1 nulacaktır. hldisenin aydınlatılmasına çalıftlacaktır. 1 Suçlu, Sultanahmed 1 ncı s ceza 

Fransaya Satılacak tütün- Şehir Meclisi bir semt Adliye, tahkikatı diğer cihetlerden de M.kimi tarafından sorguya çekildikten 
Orta okul ve !is~ imtihan . . . ğ. . .

1 
. dennıe.ştirmekte ve kazanın mes'uıünu sonra tevkif edilmiştir. 

komisyonları tesb~cdildi ~e-e fat tesbit edil~edi ıs~ 1nın de ştırı ~esı . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
teklifini reddetti Kadıköy Halkevinin köy gezileri Maarif İdaresi. 27 Mayısta b~ryacak orta Fransız reji.sile yapılan anla.ŞT11a üzerıne 

olnll ~ ilse lmilhanlannı yapac.a.k komi:! -ı ea.tılacak tütünlerın Gin.11 ve. ~ıı~~ı .. hakkın- İstanbul Şehir Meclisi dun mutad vak
J'OD,lan teabtt etmi.ftır. Bu komi.syo~~ara aid daki İnhl.sarla.r Umum Müdü:luğun~n tet - tinde toplanamamıştır. On beşe beş kal.<.ı 
U&teıer bugün Maanf Vekfiletıne gon.derıle. :tikleri bitil'ılmek taeredlr. Tütt1n mübaya - toplanma zili çaldığı hal<le rıyaset diva
cektır. uının tüt'lin ı.ürraının lehme ve .en ıyı rıa.t- nını teşkil €d'en zevat salondcı hazll' bu-
. Orta okullarda elımMt imtihanlan için her Jarla ve aııl&flll&dakı f8r&ıte uygun olarak I . . . 
derse aJd birer koml8yon, Wzlü ımtıhanlım ınübayaa n tesıı.mme dıkkat edılmektedır. lunamadığ~ ıçın celse aç.ıla~?ordu: 'Nı-
ıçın de tanh _ ooğrafya _ yurd bılgısı, kı.mya_ Yalnız yn.zıldığı Kıhl satılacak tütünlere , hayet, eksık tamamlandı, r y~ ~et dı'< anı 
fu.1k, ıuan, mU.!ikl - beden terbiye& - reııım, 88 kuru.o rfl>i bir tıa.t te.<Jbıt edllmlş de~lldır. 1 yerine geçti ve <:else açılab:ldı. 
brıı.nşJanna aıd (}çer ltı.,lden müteşekkıl ko- Bu fıat satı,,ıarın cin& ve kalıtesıne göre bı_ ! Riyaset makamına hıtaL~:ı yazılan 
mıcyunlar te~ıoı <>lunmuştur. l!ha.rc teabıt edllecekttr. Fransız reji.sinin tezkere okundu. Tczkeı ccle Horhor cad-

Orta okul Ti! llselerde deTsler önümüzde. şımdkye kadar memleketımızden aldığı tü - desinin Bükreş elçimiz Hamdullah Sup-
k! hana Ç~a.mba ırftnü ak~mı kesilecek ve tünler 11ı:1 kaliteye aynlmaktadır. hinin babası Suphi K ocamPIT'i a.:' ına tah-
P el'8embe günü her okulda ofretmenler top. Bundan lba.şka P'ra.n.SlZ reji.linin geçen se- vili isteniyordu. Kitabcı Hal" ri: 1 

lantl.Sl yapılacaktır. . nekı mübayaalarıncb. verdıtı fla.t yazıldlfı _ Biz burada her semtin ismini değiş-
M~r~a S~~ıu::c1: :ı~~a::~~~n;;::: der~~ cıbt Maraılyaya t~tmi 110 - 120 kuruş de.. tirmeğe kalkarsak tarihi mevcudiyetimi
lf'rıyuolan türlı:çe tablat bilgisi ve matema.- 1 ill, Marsilya tf'.sUmı 'fO kuruş olduğu alüa.- ze liürrnetsizlik etmiş oluruz. Horhor ha-
Lık gruplarının ~mtıhan sorulan Maarır Ve- dar maltamlar tarafından bıldırılmıştır. mamı, Horhor çeşmesi vardır. Horhorun 
kalet1 tarafından gönderilecektir. Eleme im- tarihi kıymeti vardır. Bendeniz, teklifın 
tihanıarı !)aa.t ~<la ,başlıyacak ve 12,15 de bl- Deniz lşlt>rl: reddini istiyoruıw• dedi. 
tecektlr. Teklif reye kondu ve reddedildi. 

Hu'rnk faki:lt~ıin-:!e dersler Deniz liıeıinde bugiln diploma Şehir Meclisi bugün .son toplantısını 
Cumartesi günü kesilecek tevzi merasimi yapılacak yapacakt!r. 

---- ---

Kadıköy Halkevl faydalı ~esallerine bü - &yene olunmuşlar, llA.çla.rı yaptınla.rak ken
yük bir hızla devam etmektedir. Bu cümleden dilerıne tevzı edılınıştlr. 
olmak üzere kö}'Cillük fuhegı ta.ra.tından ter- Kartal kaymakamı Bahir Ö'Ltrakın da i~ 

Üntver,,ıt~ Hukuk Fa.kültesinde dersler ö_ Bugün saat 16 da Beybel1adadaki Denlz 
nümüzdelı::i cumarte&I ıünü keslleeektır. Bı. lisesinde bu yıı baıb mııfına geçecek olan 
rıncı e!eme ımtıha.nı 30 Mayısta, ıkmcı eleme mezunlua meruımle diplomala.n tevzı edı_ 
ımtıhanı da 3 Hazıranda yapılacak, 5 HazL. ıecektl:r. 

Altın fl"atlarır. dakı• tib olunan cköy gezılerm•• başlanmıştn·. th'ak etti~ bu gezi geç vakte kadar devam 
215 üyeden müteşekkil ilk ka.fıle enelkl gün etmış, gezı heyeti misafirperver köylerimiz.. 

YÜkSeliŞ f etkik edtlecek Kartal kaza.sına bağlı Dola,oba, Kurd, Şıblı den samımt 1ntıbalarla ayrılınışla.rdll'. 
.. . köylerine giderek buralarda halkın ııhtıyaç. Yukarıdakı resımde Kadıköy Halkevi tem

Dün bir gazetede son gunlerde altın fı- lanle alAlmda.r ol.muşla.Mır. Bu arada h.uta sil kolunun Şileye yapt1klan seyahatte gl5-rani:ia da söalü l.mtlhanlara b&f}anacalı:.tır. Bu mö.na.sebetıe maktebde bır tören yapı-

Asi; erlik işleri: 
la.cak, d.Werinde bi derece alan gençlere 
müU!at verılooettır. 

atlarındaki yükselişin aliikııdar makam· olan köy çocukları doktO?'la.r t.a.rafmd.an mu_ rüyorsunua. 

ltalyan vapuru d\ln limanım·za geldi 
Şubeye davet Mut&d 1efert gecıkmiııJ ol.an İtalyan Kam-

Emlnönü Yerli Askerlik Şubesinden: pidogllo va.puru dt1n sabah limanımıza ıel-
Yedek piyade u~tmen (1329/74) kayıd miftır. Va.puron tal".mıl ~ ta.blıye işlen do

numaralı H.uan otlu 1323 do~umlu Nuret... la.:yıaile gecıktıtı ve bu IUI'etJe mut.ad vat -
tın Erdllin h1a bir :zamanda şubeye gelme- tin<len geç olarak llm8na geldiği anlaşılmlf_ 
sl tır. 

Bir sarhoş tecavüze kalkıştlğı kadının 
kocasmı ve diQer bir kadını yaraladı 
Evvelki gece oerterdarda bir sarhoş koca- Fakat bu kanlı taarrıwa da hiddetini ye_ 

ıının refakatinde yoldan geçen bir k.aduıa nemiyen mütecavis, bu •fer de belinden ta
tecaTiize kaliıfmlf ve bunun neticeal olar&k banıeasını fıkarmıt ve can havllle ltaçımakta 
!ıki ~ yarala.nm)ftll'. olan Ali O.ma.nın arkuınd.an ilci el ateş et-

Defterdarda Çamuri8kelest soka~ında. 22 Dtiftlr. 
sayılı evde oturan Ali Osman, yanında Jca - Çıkan kur4un hedefini bulma.m14 n o es _ 
rw Fatma oklu~ halde evvelld gece saat 2l nada bu .sokaktan tesadü1en geçmekte olan 
de bir misııflrlikten e~lerine dönerlerken, SO- Münevver adında D aflarında bir kadınca 
ımtın tenha blr koşesınde meçhul bir şahıs- Y -
[a karşılaısmışlardır. ğıza 1-'abet ederek baca(ından yaralanması_ 

Bu adam hiçbir mukaddemeye lüzum gör- na sebeb olınu§tur. 
meblzin garib bir teltl1fsizllkle kan kocanın Ali Os:manm feryadına ve sil!h seslerine 
yanına sokulmwı ve Ali Os:rnanın karısı Fat_ I koşan poU&er, derhal vak'a mahalline i-'l _ 
maya sarkıntılıkta bulunmağa başlamıştır 1mi,ler:e de bu meçhul mütecaviz ve cari _ 
Bu beklenmlyen vaııılyet kar.şı.sında pek haklı lhln kaç.mlf olduğunu görmü.şlerdlr. 

ların dikkat nazarını çektiği ve Mıntaka 
İktısad Müdürlüğünde yapılacak bir top
lantıda bu mevzuun tetkik edileceği ya
zı1makta idi. 

Bize verilen mallımata göre altın yük
aelişi hakkında henüz bir tetkikat yapıl
mış değildir v~ aliıkadarlarca altın ne 
bir iştira vasıtası ve ne dP. bir mata te
lakki edilmemektedir. Yalmz altının hal
kın hissiyatı ist ismar edi'erek spekülas
yon mahiye~inde alınıp satıldığı ve bil
hassa alınış ve satılış arasında gene bal
kın aleyhine farklar ihdas P.di!diğ; tahak
kuk ettiği takdirde işin mahiyet; değişe

cek· ve hatta ihtikar komisyonunun işti

gal mevzuu dahiline girebil~cektir. 
Bilhassa bir gram 4 ayar saf altın Iia

tile 6,6 gram ayni ayar saf altını ihtiva 
eden srkke altın arasındaki fark nazarı 

dikkati calib göriilmektedir. 
Piyasada yapı1acak şümullü tetkikler 

neticesinde altın alım ve satım muamela
tında halkın aleyhine bir cereyan başla
dığı tahakkuk ettiği takdirde bu husuşta 
ciddi ve kat'i tedbirlere tevessül edile
cektir. 

Dün altın 2075-2080 kuruşa çıkmıştır. 

Poli.flle: 
olarak asabiyete kapılan AU Osman mü.te-ı Diğer tararta.n h.AdLse Emniyet Müdürlü-
arnzın ya.kuma aarılmış, yoluna gltmesınl, . D d- k tt d" 
akai takdirde kendisini liae teslim edece- tüne aksetmiş, faallyete geçen cınayet ma- ör uncfi a an ı.:şen 
l1ni söylamı.ştır. po ı s&..'.:ı memu.~ları kı.sa. bir. tet.~atı milteakıb bir hizmetçi öldü 

Ali G.mıanın bu ihtarı üzerine MSSen çok bu azılı mutearrızın hüvıyetiru ~eydana çı_ Şi.şlide Kodaman sokağında 140 sayılı Fe-
sarhoş bır halde bulun.an mütecam derhal ke.Hrak dün kendLslal yakalam.flardır. İkl id apartımanında hlzmetQillk yapan 

, k . 1 1 al b b 1 1 E r ıınpaşa a~amca~ızm üstüne a~ılııuş ve birdenbire '..ş n n yar anmasına .re 6 0 an suç u, • 18 yaşlarında Mari adında genç bir :ta.dın 

~------------~!~ > Ştıhz ııdebaş1 ~ 

1 F E R A H 'Te~!~:::ad:1359 ALKAZAR 
Sinem~sı Payın mn~terilerinden 
gördüğü bOytlk rağbelten ce8aret 
ıılaruk, kış programını aynen ba
har nihııyetıM kadar devum ede
ceğ;nı, muhterem mndavlmlerimi· 

z~ h ldirkiz. 

PANAMALI 
KIZ 
R.ış Rollerde : 

ALLAN LANE - STEFFI DU~A • 
EVELYN BRENT 

intikamın çıldı:t ığı, ölilınUn sars
tıQı, vakalanıı titrettiği, iııeanlarıu 

korku.1ç v.ık'a~arı: 

BUGÜN 
Mat nelerden ttıbaP,:,n 

AL KAZAR 
$inemaeında BAŞLIYOR 

1 - AŞKIN GOZ • YAŞLARI 
Türkçe söz1U Arapça şarkılı 

2 - BR11'1CH Paramunt Jurnal 
Türkçe 

3 - KANLI PUSU 

ÇEMBERLITAŞ 
8ineınasın<l11 

Bugilndea itib ıren: 
GABY MORLAY 

tar..ıftıdan yaralı.mış 

D'YKDSUZ OECELEB 
Esrarlı Aşk maceralarıle dolu 

filmim takdim eder. 
il 

Heyecanlı fil ıııer kahramanı 
HARRY Pll~L'in çevirdiği 

iKi YCZLfJ ADAM 
A vrıc<l senenin en g!lzel ve en 
eiıenc~U VJryete ve nınzik nlmi 

~--------" ~·-·· Mavi Kaş 
Hu akş. m saat 21 <le 

SARAY S}NEMASINDA 
Hubtty'ı ı Talebesi 

BUynk ve dehaknr Viyolonist 

cebinden çıkardığı büyük bir kamayı olanca 1 yübde Balcı yokuşunda 45 sayılı evde otu - dün 4 üncü kat dairesinin penceresinı aılcr_ 
ıhlzlle Ali Osrnanın başına saplamıştır. 1 ran Kastamonulu Mehmed adında biridir. ken müvazenesını- kaybederek caddeye dtiş-1 

Bu ani darbe karşısmdn bn~ından ağır b il· Emniyet Müdürlüğüne getirilen Mehmed su- m~tür. 
1ara alan .AH ~-m.an Z<ırlukla kendisini bu 1 çunu tamamen ikrar etmiş, ve bu ~i sarhoş_ Bu fecı sukut netıceslnde beyni parçalaı:ı:an 
a..damın elınden ku.rt:ar:ı'bilmlş ve etraJ'ta.n luk yüzünden yaptı~ını söylsml.Stir. Bugün Mart kaldırıldığı Şişli hastanesinde aır mud-

A.nnie Dalman 
yegane reıihlini verece: ... tir. 

Piyııoo ıla: Fı RD! voıı ST ATZER 
~!yatlar: 150 - lOll - 7ıJ ve 50 kuruştur. 

. wru~t~~~-~~-~~~-.......'!I!~ ........ 

J 



15 Mayıs SON POSTA Sayfa s 

?OOkteblerde imtihanların ne zaman 
Lirei istihkimları 

1 HldUeler ' Karıısında 1 

ŞUNDAN BUNDAN 
Bir lılı.ra ve muhtekir: 

Al l 1
, n7r At L . . . l ld l Telgrafın icadı zamanında blr ~ıyaca.ğı yazılıdır. Onu da öğrenlı .. 

man ar .7 '#- e ıge1ı nası a ı ar,~:~~.::~ n~iye düştindümve havadisi oku. 

bugünkü lıare kat nasıl ceregan etti? =ıı'.:! ~==ı:y~t!: ~ m•::::~:, . 
türlü anlayama.7Jm1Ş- Nihayet bir ma -

:·· --·-- YAZAN --------. 
: i 
~Emekli general B. Emir Erldlet i 
f "Son Posta ., D1D askeri muharriri j 
1 : ...... ·-·······--······-· -·--·-.. --... ·----······ ....... -·-· 

12 Mayıs akşamı Ber Un radyosu Belçi- ı 
kanın Ebcn-Emael adlı en modern istih
kamını Alman!arın gizli yenı bir muha
rebe vasıtasile zaptetmiş olduklarını bil
dırmişti. Ondan sonra. Almanların, Liyej 
lç ka1<.'sini de zaptettiklerini ve köşeleri 
kırık Nazi haçının Liyejin merkez Kalesi 
üzerinde ılalgalanmakta olduğu haberini 
\'erdi. 

Eben.Emael istihkamı Liyej kasabası
nın 20 Km. şJımal şima! d{)ğusunda ve 
Massctrıchtin 4,5 Km. cenub batısında, 
Meuse nehrinden a)Tllan Albert kanalı
nın Maastriclı.t şehri batısında cenubdan 
garba doğru yaptığı kavsi ileriden koru· 
Yan bir ileri tabyadır ve hiç şüphe yok 
ki Belçikalıların büyük para. emek ve 
san'at sarfederek Maijnovari yaptıkları 

tahkimat sisteminin en mühim bir mu
kavemet merkezidir. 

.Bununla beraber Eben-Eırıael jstfoke-
Jllı Llyej rnü.stahkem mevziinin müsta ~1-

kem dış muhitine dahil bir tabya o~madı
ğı ıçin bunun zaptı Liyejin dahı derhu] 
işgalıni netice1endiren bir hadise olma
malıydı. Filvaki Belçikalıların, Majino
dan sonra, şehir müstahkem muhitlerini 
bir yana b:rakarak Anversten, M:ıastricht 

batısında Eben-Emaele gelen Albcrt ka 
nah tahkimatından. Vise •ıe Liege ~imııl 
ve şark tahkimatından ve burı.-dnn da 
(Namor} kalesine giden Muz nehri tab
kimat ve ser köprülerindf'.n mürekkt?b 
bir asıl mü.ı::tahkem hat vücude getirdik
lerini bi'i.)Qruz. Kezalik bilıyorur k; Del
çikahlar gene Eben-Emael ~~ V:se Ü7e

rind€n, Eupen, Ma1metli ve St-With do
ğusmıdan Lüksemburg hurludur::a ve bu
nun batı hududu boyunca ceııuba inuek 
Fransız rvTajino hattına inen bir ileri talı· 

itimat hattı dahi yapmışlardı. Fakat bu 
ileri tahkimat hattı sırf kfığıCI ücuindi~ 
bir tasar halinde kalmış oiacak ki Al 
manlann Liyejin cenub batlsındaki Mal
medy mevkiini Hk hamlede a'abildiler 
ve Lüksernburgdan NeufchatPan'a doğru 
yürüye:ıbildikr. Bununla beraber yukarı· 
da tar:f ettlğim asıl ta-hltimat hattı fiilen 
:rnevcuddu. Bunun bilhassa Mastrichte 
rniiteveccih olan Albert kanalının kavi.s 
kısmı ile Eben-Emael ve Viı.edek; kısmı 
da kuvYetli inşa edilmişti. Çünkü Al
man 'arın, bu defa Holandadan ve başlıca 
kuvvctlerile Maastricht üzerinden Albert 
kallahna ve Liege'c taarruz edecekleri 
hesaba katılıy<>Tdu. 

Geçen 1914:18 harbinde Almanlar Fe
lemeng'n bitarafüğımı riayet eHikleri i
~fo Belçikada, büyük cark hareketini ya
pacak olan en slmaldeki birincı Alımın 
ordum Aix-la-Chape'le'den. Holanda hu
dudun un cenubunu dolaşarak har~k€t et
miş ''c bu suretle Liege'in şimalinden 
Brüksel üzerine yürümüştü. B•J dı ·fa ise, 
B:olanda harb sahasına 'iokulciuğundan 
Alman ordusu Ho1andanın cer..ub torba-

Liye; tahkimaı:ını ,,~ 1914 At maıı tıuırT11ızunu r~sterir kroki 

sındaki Mastricht şehrini zapteclerck Al- için ti muhtelit piyade livası ile bir siiva
bert kanalı köşesine doğrudan doğruya ri kolordusu hazırlaIDl§lardl. Muhtelit 
vürümüştü. 
J piyade livafarı 6:7 şer piyadf> taburile bi-

Şu anda Albert kanalı bölgesinde ve rer süvari bölüğü ve 3 er ~ahra batarya
Li:ı-·ejde vaziyeti tamamile bilmiyor isek sından mürekkeb idiler. GenPral Fon Em
te Liyejin merkezinin mptedi1diğim ve mihin emrine verilen bu kuvvetin ycku
fakat bunun etrafındaki tabjaların hala 

1 
nu 25.000 tüfekle 8000 kıhç ve 124 top idi. 

mukaven:et etmekte olduyklarıru öğreni-' A1man erkanı harbivesi Liyejin hazari 
yoruz. E~er b~ habe~ dogruysa. l.914 ~ ~garnizon kuv\·etini 6000 kişı tasavvur et
~st.os bıdaye~md'e L1ege k.alesının ta~ı· miş ve buna 3000 rnaham milisin katışa. 
~~:e b~ seferkı 1!1ukadderab arasında bü1 

1 
cağını tahmin etmişti. Hallbuki Belçika-

yuk bcr benzerlık var demektir. lıl · f b ı·k · .J r · · k ar sen se er er ı sayMm·..ıe ·l~vej uv-
Filvaki 1914 Alman harP.k~t pliinmda vetini daha bir buçuk piyade fırkasile 

Veıge kalesinin bir baskın ile yani ce'brt takviye etmiş ve bu suretle buranın mü-
taarruzla 2aptedilmesi karı:ırlaşmıştı. ıodafaa kuvn?tini artınnışlardı. 

Çünkü bu ka'enin ve etrafındaki arazi- j Yukanda bahsettiğim 6 muhtelit piya
nin topoğrafik ,·ariyeti, tıurlııda yakmhğı 

1 
de livası seferberliğin üçüncii günü Eks

ve ibilhassa harici muhit tabyaları arala- lasapel-Ma1medi (burası 1914 de Alman 
rınm sulh zamanında siper, istihkAm ve yada idi) bölgesinde hazırlanarak Belçi
manilerle doldurulmamış olması bu kale- kaya girecekler ve ateş tutmıyan derin 
nin cebri bir hücum He almabileceği fik- vadileri takib ederek gecenin karanlı~n
rini Alman erkim harbiy~ine vermişti. 

1 
dan bilistifade harici tabyaların araların

Bunun1a •benı.ber 1888:1891 a-asmda inşa,. dan geçeeek1er, şehre ve ı,ehrin muha
olunan tabyaların bizzat kend'leri hücu- bere tesisatına hAkim olacRklardı. Filva· 
mu cehri ile almamıyacak kadar kuv-ıki· Be1~ika A 'man ült""matomuna red ce
vet'i v~ rn-O<lern idiler. lvabı verdiğin<lıen BPlçikaya tecavüz müsa 

Bizzat şehir açık yani içinden mildn- adesi Alman K:ıtaatına 3 Ağustos öğleden 
faasızdı. Bununla e.ski bir şehir burcu o . 1 sonra verildi ve Alman kıt'alarımn Liyej 
lan belediye dairesi ile bir d~ eski iç kale üzerine ~>iirüyüşleri 4 Ağustos aabah. 
v~ro:: İşte Almanlar bu halde bulunan !başladı. Muhtelit piya~ ltvalarının lleri-
Lıye11 baskın1a ve ce'bri hl.icumla zapt (Deııamı 1 ncı sayfada) 

beynd: cEcnebi artistlerin işlerinden mene .. 
- Ben anlaıt:abilirim. diLmeleri üzerine barlar, lokanta ha • 
Demjş ve hükümdarın yanma gir - line gelmiş .• 

md.ş: Bu havadisi hirr lokantada yemeği -
- Telgrafı mera'k etmişsini'Z hü - mi bekl<erken okumuştum. Gazeteyi 

kıüımdamn. Ben sire anlataynn.. bıraktı.kıt.an sonra li'Steyi elime ald1m • 
- Anlat bahlım. ~atlara göz gezdirdim, 
- Bir Xöpek yerde yatsa. biri ge - -Fiat bakımından da ldkantala~ 

çerken ibu 'kqpeğin kıuyruığuna bıassa, bar haline gelmiş. hatta geçmiş bile; 
kqpek ne yaıpa:r? dedim. 

- Hemen lba.şını kaldırır. * - İşte hüıkümdanım. Telgraf da bu- Bilinen bilinmiyen: 
na benzer. Dünyanın 'bir ueunda bu - Afl- · · - .J.... :~"-~ek ı 
l ı--~~ •. ~ •. ~.n ha 1 d" ~ reısı evın~ yl.lll\..:) ses e gıa 4 
unan •.ı.-..u.r. l.Af'i~ sar ar. unyarun zete cikuybrdu: 

öbil!r ucunda ·bulunan başı tıık eder. p d''- ı...A.ıı-t • 1 .. - ...i 

M 
. - « en 11\. 'Uö'K eno 031 mıuesseseıs• 

abeyncfnJn. telgrafı. anlatmak içm -::...ı." . 1 ....:........1 İ'a.. · .. ., .. "hr.ri 

b ld y -J--} b ,..;;.,...:ı,· uh ~...ı-ı ıuuıu.ur muavın enı:ıuen uıamı ~~ 
u Uıgu m:~, u5o..u...ıA-il m t€:ıu:ıı a~- hastaı..n.. .... a k n± b' J.eşf t .J 

1 "'---ı. J • de ...,,,rı, .. __ ...:ıı.... .u.,su• arşı ye ır aşı ~ e 
auıuıc:ıA ıçın ~UU\. ınuu:ı:•~JJU. miş. » ' 

Dün~ bir ~rafında bir to:P pat- Dinleı'€n1er, bir şey arilayarnamış J 
Iaaa. dunyanm öbür uotmda bulunan lardı. Aile reisi. izah etmek mecburi ... 
o, hemen ~ı kalda.nveriyor. t'nd ı-ıd p di' · · ı.JI.· ye ı e l!'..d' ı: en gın neresı o ul..l • * ğunu söyledi. ıbakterloloji'nin ne de .ı 

Okul ve melıteb: mek oldtıığunu söyledi. Şarıbon hm;t«1 

Evv~lki ,.(\,.... ı,.;; azetelerden birin lığının ne olduğunu _söyledi·. 
6 ..... ""'"' .g, Fakat gene pek bır şey anla.ına.mlŞıi 

de altalıta Çllkan ikı havadisten Ustte • 1 dı ç::-~ .. ü ö .. .. bitirlrk . 1A.ıı: 
k~-J 1 h .~ ar . w~ o, s zııınu en, .uu.ıf 

•ulln rer ev: ası .şu.,-..u: d 1,..,...,,,.1 ..,.,.. t-~- a· ı · ı ...... ...ı. a ......... ~; ar il\. onu ın emıyor i:W.u.ı. 

cİlk okullarda imtilıanlar 29 Mayıs- Bir müddet sonra aile reist gene 
ta ~yac.ak» ıyüks~ sesle okudu: ~ 

Alttakinin 11eTlıevhası da şu: - Holivudda rejisör..... yeni b!tl 
«Resmi l:1!k: mekteblerde> . jönıp.rfunie keşfetmiş. 1 
fistteki havadisin serlevfrıasından. Dinleyeıler anlamışlar; aile reisi ~ 

ilk okullarda lmtilhanların 29 Mayısta i:zaıh etmek mecfuuriyetinde kalına • 
Mşhyaca,ğım 6ğrendim. rnoŞ;1.. 1 

Alıttaıki havadisi de ıba.Jtan sona ka-
dar dkuyayım da belki orada da ilk 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Maşayla sigara iç~nler 

Brezilyada Tim
kana eyaletinde 
y•yanlar aiga -
ralannı maşa!ar -
la tutar ve öylE' 
içerler. Bu ma -
~alar ayni za -
manda bö.yilcü
terln büyü yap
m* için kullan -
dtldarı bir nevi o,ı:
Wsm>dır. 

* Pipoyla mesafe ölçmek 

Oç metre yükseklikte şapka 
Tirol'lülerin şap 

kaftan süslüdiir. 
Fakat bayram gün 
terinde giydikle -
ri şapkalar, süs -
lü olmaktan ziya
de garlıb ve 1a -
şınması ~ güç 
şapkcbrdır. 

B iır şapka ve 
şaı*a ümerine ko 
nulan birbirine ek 
lenmiş biri kü -
\'üc ve biri daha 
büyük iki murab
badan :llbaret olan 
bu bayntnlık ser 
puşların boyu üç 
metre kadardır. 

* NeptUn'Un sarayı 
ESki gemiciler, Deniz İlaihıı Nep 

tün'ıün sarayının ıhattıüstüvada oldu • 
• ğuna inanm~lardı. Btr geım hattıl\s 1f 

:Hbland:a ~çileri mütemadiyen tüvadan geçerken Wtün gemiciler d~ 
pip> içerler. Ve kat'ettik.leri mesafele- ederler ve Neptün'ün tıinuı.~-esine sı~ 
ri pipolalh kaç defa doldtırdu:klarına narak deni~ seyahat ettikl~ 
göre hesaıbla.ır, yedek ücretini buna gö- Naptfuı'e işittirmek maksadile yüıksell 
re myin ecfitp 1ster~r. sesle ba.ğınrlardı. 

- Buna üzülmeyiniz, ben seyahatten ı 
avdet edecek değilim. 

ccSon Posfan nın edebi tefrikası: 12 j miyorsunuz. Bundan maada, fena kalb1{. 

~~t~~~§t:=::=:=:=:=::==::=:=:==::==::==:;=:=::==:~======~======== hm:ın bir Naciye var ki, üvey ana ve ha--- Ne dernek istiyorsunuz? 
- Bunu biraz evvel izah etmiştim. 
- Yani .. dönmemek kararil..! mi gi<iı-

yorsunm? 
- Kat'i bir karanın yok; fak:ıt Kadri 

Sertelli ile birlikte biraz çılgmca bır u -
\UŞ yapmak niyetindeyiz. Ölılm muhak
kak değil amma. ben geri dönmiyeceğımf' 
kaniim. 

- Bu kanaatiniz'.n sebebi nedir? 
- Bunu hissediyorum. 
- Harbe giden birçok askerlerin böy-

le düşündilkledni bir kitabcla okumuş -
tum; fakat onlardan çoğu s~ğ salim dön -
düler. 

- Mut1aka onların hissi kab1eh-ulm -
ları benimki kadar 'kuvvetH ve k:ı.t'i de -
ğildi. 

- Belki onlar da M;vlc zannediyor -
larctı. 

Genç kızın ısrarı ka~sınrla Halük a -
sablJ~ti. 

- İstikbalden korkmamanız lazım gel
diğine, kat'iyen dul kalacağınıza eminim. 

:' bamzdan kalan bir kuruşa dokunduğunUJI 

l/F!_ A n m RD. n i B ı· z D i v A tıa :e~~~~~~~insO~~e:e;~~~~dı7."~:~ VJ K lU m?) B IU K 1 A ~ ol "u$Jnuz için bunu da ho.ş göremiyor • 
!iJ sun uz. 

1 

Tahsiliniz varsa da tecrübesizsiniz, ft 
. aramağa karar verdiğiniz halde hentlı 

_ . . . NalıleJen: ~uazze~ Tah~•n Berlı.anJ.. nereden başhyacağmrzı bilemiyorsunll.3 
Zeynebin yilzü kıpkırmw oldu. Mademki 'bugun sızın ıçin en mühim olan 1 - His balonundan bıttabı hnyır: beyle ve kendintze b!r iş aramağa gid~~tn!I 
- Ben kendimi düşünmüyorcum. şey içtimai vaziyetinizi d>=zeltrr.ek, lten -
- Ôy!e mi? Çok nazik ve iyi kalblisi- dinize 'bir isim bulmaktır ... B:ma ~lin -

niz... ce, dünyada hiç bir şey beni alakadar e-
- Kat'iyen! r.-;~kü· bu ısın benimle d rt, O c~-ıde 'M' ..... 1 ..,. emez a ıK... lld ••• 

alakası yoktur ve olama..'! ll'lkl'iniz esa - Sustu. Zeyneb başını kaldırarak ona 
sından saçma ve olıruyacak bir fikirdlr. haktı; meyus, ümidsiz, sinı:Jı bakışlar1 

Sinirli bir hareketle elini alnımı g~ - birbirinin gözlerinde kaynaştı ve tekr:ır 
türerek ~akaklannı sıktıktan sonrn dur- ilcisi de kendi düşüncelerin" gımü?dfüer. 
gun, dalgın bir sesle HA.ve etti: Pastahane yavaş yav84 boşalmış, tek -

- Böyle bir ~yi kabul etmek için be- rar dolm~. giden müşterilerin yerine ye-
nim bir çılgın, -bir deli olme.klıı}ur. lazım ... 

nileri gelmişti. 
Hayır, bunu yapamam.. imklnsız, gillfuıç, 
acayib bir şey bu... Zeyneb yavq bir sesle BOrdu: 

Haltl.k ağır bir sesle: 
- Bunun ne ehemmlyetl var? 

- Fakat, benimle cidden evlenmek is

dedi. terniyorsunu:z değil mi? 

bir şeyi tasavvur bile etmiyorurr.. zaman ta~dı~tmız ismi başhlannm sahfll 
- Ben de ai.iinle evlenrr.ek iste miyo - bir is;m telakki etmesinden lrorkuyorsU.' 

rum. jnuz. Velhasıl. hakikatte ehemmiyetli ol-
- Biliyonmı. Sizin \.'a7.ivetıniz şudur: b' t k ku t I · · d • .. mıvan ır a ım run u ar ıç•n e çırpı • 

Kendinizi birdenbire koskocaman dun - · .. 'h 
1 

~ - . . 
yada yapayalnız ctuyuvorsunu7.. Giı,·a nıp must~ı o acagımza ve bu ıstıraha • 
Zeyneb kelimarlnin yanmd:-ı .. çcıikka - tin size yaşamak için mücadele etmek 
nad:11 m mevcudiyeti sizi muhayyel bir kuvvetin~ vereceğine kanisiniz değil m11 
takını miişküllerden kurtaracakmı~ gibi.! Zeyneb hafifçe güldü. 
Nusret Beyin babanız olmadığım dü~ün- - Duygu'arımı ve vaziyetim! pek iyi 

mek sizi hırpalıyor, korkutuyor. Diğer tahlil ettiniz ... Fakat burada, şu masa 
taraftan, kanunen onun ve Saidl' Hanı - başında oturup bir yabancı ile bunları 
mm miraslarına hak kazandığınız halde münakaşa etmek ne gülünç şf.y Yarabbıt 
bunu gayri ID€il11 addederek kabul et -1 ( .4 rkas: v1ır) 
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Balanda Başkumandanlığı 
muhasamatı durdurdu 

(Memleket Haberleri] 
İzmitte imar faaliyeti Manisa _Halkevinde 

d d 
• f aydah hır konferans '(Bcı§tarat. 3 üncü ıaJJfada) detil hücumlarına bütün ırunetllt muta ve.. 

e Va m e 1 Y O r Almanlar Mewıe nehrini Namurun cenu • met etmektedir. 
Manisa (Husust) - YUksek Ziraat bunda muhtellf noktalardan geçmeğe teşeb- Gündüz 13 Belçika motiirll1 cüzütamıarı vt 

enstitüsü bağcılık doçenti doktor Nail büs etmlşlerdır. Mukabıl hücumlar yaptık. bir .süvart kolu Gette'de parlak blr muharebe 
Oraman vilA t · · H Ik . d bl Muharebe ezcümle Sedan bölgesinde hen Uz vermlşlerdır. 

imar planının tatbikindenberi şehirde iki binden fazla 
ev yapıldı. Yeni bir su teminine çalışılıyor 

İzmit (Hususi) - İzmit belediyesi t•h- binden faılad'ır. Ve inpat bugünkO. dün
rin imar ve inkişafı için güzel bir meıai ya ahvali §artlan içinde bile devam et.
sarf etmektedir. Çok dağınık ve işgal ~rıl- mektedir. 
larında ba§tan başa harab olan ıehrlmi- İzmit belediyesi şehrin en gilı:el sem
zin imarı müşkül şartlar içinde tahakkuk ti olmasına rağmen mezbele ve molO'Z 
etmekte ve fakat azimle devam etmek- içinde kalan sahil boyunda bir rıhtım in
tedir. şasına başlamıştır. Bu sahil, rıhtımın 

İzmit ibelediyesi ilk önce şehrin çok ikmalinden sonra 90k cazib ve §irin bir 
muhtaç olduğu su işini halletmiş, fenn! hal a1 acaktır. Yeni Halkevimi7. bu rıh
tesisat ile meşhur Çene ve Paşa sularını tun boyıunda yükselmektedir. Belediye 
şehre isale ederek halkı su derdinden reisi ile, eski belediye enciimen azaları, 
kurtarmıştır. Kağıd fabrikasının kuru - rıhtım inşaatına usulsüz: başladıkları ve 
luşundan sonra şehrin nUfusıı çoğalmış münakasa açmadıkları için Devlet Ş11rası 
ve mevcud su, ihtiyaca tekabut emıez bir tarafından, haklarında lüz'ltmu muhake
rnahiyet iktisab ettiğinden, yeni bir su me karan verilmiştir. Muhakemeleri İs
getirilrnesi de belediye meclisi tarafınd:m tanbulda görillecektir. 
karar altına alınmıştır. İzmit belediyesinin bu saydığım faa·. 

Belediye. elektrik işini de halletmiş llyeti halkı çok memnun etmektedir. O 
''C' şe_hre kAğıd fabrikası santralından e -

1 
kadar ki, belediye intihabında halk. r~y

lektnk temin ederek, hem ucuz ve hem I !erini ittifakla Kemal Öz ve arkadaşları 
bol bir cereyan vermiştir. Şimdi İzmit. ı lehine vermi~ ve memnuniyt>tini bu ve • 
pırıl pırıl, nurlar içinde yanan bol ışıklı ' sile ile de frlıar eylemi,tfr. İzmit bele • 
bir beldedir. Elekt:lğin kilovatı 12 ku • ı diyesinden !bugün istenilen büyük işler 
ruştan verilmektedır. var. Kanalizasyon, ikinci su isalesi, park 

!zmitfn bir ziyneti ve süsü olan baştan vesaire gibi.. Bunları harb sonuna bırak
başa d3rt sıra ağaçlı Demiryolu caddesi mak tasavvuru akla uygun gelmekte ve 
de be1ediye tarafından asfalt olarak yap· 

ye ıınız a evın e r dev~m ediyor. Burada düşman halen Q<>k a- l ·u dul b k d 
konferaru1 vermek üzere Manisaya gel _ 5 yi t k ~··~-;1r bir la t ngı z or an aş uman anının 

aır za a verert: ,..,u.,...... ısrar pyre 
m~ir. g&termektedir. beyan ah 

Alman kıt'alan Moselle'ln p.rbinde bazı Parı., 14 CA.A.) - Havaa Ajansının ordu. 
mevzll hücumlar yapmıştır. Bu hUcumlar Iar muhal>iri bildlrıyor: 
zayicıUa püskürtillmüştür. Fransadaki İngiliz orduları bqlamı.anda-

Türkiye üztim istflual!tında üçte ikisi
ni temin eden bağcı vilAyetimizde bağ -
cılığı ilgilendiren bir mevzua dair veri-l k f · · · Tayyarelerimiz muharebeye şiddetle ve nı general aort, şu mesajı neşretmıttır: 
en on erans muhıtımızde çok allka u- tesirli bir surette müdahale etmişlerdir. Bun cBütün cüzütam kumandanlarını. aübay. 
yand'lrmıştır. Bağların ıslahı mevzuun - dan başka 13_14 gecesi ve 14 sabahı İnute_ !arını ve kıtaatı, İngiliz hava kuVTeUerind&
daki konferanstan bağcılar ~k istifade addld istikşaf uçuşları yap~ır. stratejik ki arkadaşlarının ~ş.slz yardıınıle yapılan 1. 
etmi~lerdir. noktalar ve askeri kafileler muvaffaklyetıe Jert hareketinde gö..stcrdıklerl fevk.alide ln • 

Bursada iki kişi peynirden 
zehirlendi 

bombardıman edılmı.,tır. Hava muharebeleri tızamdan dolayı tebrık ederım. Bugftn im • 
esnasında 15 düşman tayyaresi topraklarımız paratorluğun tarlht büyük blr anının arife. 
üzerine düşüıiilmüştür. sınde bulunuyoruz. Mücadele meşatkatll vı 

Al t hı. v. uzun olacaktır. Fakat nlhat zafere Wmad e.. 
man e ıgı debllirlz .• 

Bursa (Hususi) - Şehnm.izde peynir Berlln 14 CA.A.> - D.N.B. ajansı, Alman Brüksele inen paraşOtçnler 
yı·yerek ile" eh" ı hAd· ...-ı lm ordusu ba..şkumandanlığının şu tebliğini ve. 

ı z ır enme l:l lS=ı o uş - riyor: t Brüksel 14 (A.A.) - Brüksel şehrtnln muh 
tur. 'O'çkuzular mahallesinden Hüsnü bir Holandada Aınerstoortun cenubu şarklainde eur noktalarına para.ıntçfiler inmekte de .. 
seyyar satıcıdan aldığı peyniri ailesi ve Grebbe hatt~ üzerinde llert harektımı?A de- vam ediyorlar. Arttırılan jandarma efradı 
çocuklarile beraber yedikten snnra ze - vama muvaffak olarak, Utrecht tstıkametın. ve askert kuvveUer, ezcümle nezaret.lain bu
hirlenme alA.metleri göstermiş ve has - de mesafe kazandık. Cenuba gönderilen dL lunduğu mevkılerı muhafaza altında tut • 

5 , maktadırlar. 
taneye kaldırılmışlardır r.er kuvvetler, Utrecht'den Roterdam a ka - B .. ks 1 · dar olan mukavemeti yıktıktan sonra Ho - ru e 14 (A.A.) - Bu sabah Brlitsele l-

Orman mektebi talebesinnen Remzi landa kale&ne girmLşlerdlr. nen bir takım paraşütçü halkın hOcuınun& 
Atıl Pazar tatili münasebetilP. evine gel _ Daha cenubda kıt'alanmız Breda'dan Er- uğramıştır. İçlerinden blr QO~. halt tara • 
miş, burada yediJti peynirle zehirlenmiş- cant mansabı i.<ıtika.metind~ ilerleml.şl~rdır. tından parçalanmıştır. 
tir. Büyük kardeşi KA.mil de ayni pey - Rosemdahl alınm~tır. lngiliz Hava Nezaretinin tebliği 
nirden yediği cihetle bu da zehirlenmı' Be.lçikada. ~tournhout şehrinin cenubu Londra 14 (A.A.) - Hava nenretfndeıı 
ve tedavi edilmişlerdir. oarkısinde büyulc Detournhout 9.4ılınıştır. Da. teblii edilmiştir: 

ha cenubde. büyük Cette'e varümıştır. 

Bir köylU beş yerinden 
kurşun'a yaralandı 

Namur'un şimalinde zırhlı kuvvetlerimiz, HA.len Holandada yapılan muharebcdeld 
Dyle müstahkem mevkline doğru firar ha • hava harekA.tının muzaaf hedefi vardır: Düf 
llnde bulunan düşmanı kovalamaktadır. man .. har~kA.tını ve mtinakalelerlnl bomıat 
Dü.şmanın zırhlı arabaları, gerek hava t.a- ve mutte!ık kıtaatın llerlemeslnl hlma,e et-

tıt 1 t M h 11 1 k kl da 
yalnız şehrin temizliğine ehemmiyet ve-

n ~ ır. a a e, yo ve so a ar Nazm· (H •) G H 
tamir ve ıslah edilmektedir. Şehri ağaç- rilmesi, hayat pahahlığı ve ihtiklrla mü- .. ı.. usu.sı - eçen gece am -

arruzlarlle, gerek kara-de.iti taarruzlarla çok mek. 
zayiat vermlşlerdır. Bombardıman tayyarelerlml-ı Holanda va 

1 . . . k _.u 1 ~allı koyunde bır vak'a olmuş gece ya -
!andırma faaliyeti hararetle devam et 1 cadele edılmesı temennı edilme te1.ur. • nsı sokakta bir adam yaralanmıştır. Elli 
miş ve etmektedir. Eski ismt Yeşil olan 

Liege şehrı elımı:ıxledır. Belçika muharebe meydanlarına giden düş. 
Namur Llege hattı cenubunda ilerllyen mana şo.se ve demiryolu üzerınde taarruza 

lttiaatunlZ~ Ardenne'lerl geride ı:..raionı.,lar devam . eylemişlerdır. Bu bölgelerde d~a -
ve öncülerile birlikte Meuse'e varını.şiardır. nın münakale hatlarında çok mühim basar 

HarekA.t cenubt Belçikada da .süratle ve vukua getlrllınıştır. 
İzmit, tekrar bu sıfatı iktisab etmekte • Eskişehirde kUçUk bir kız bir yaşlarında Ali Bozdoğan gece geç vakit 

köy kahvesinden kalkıp evinP gitmekte 
ctır. tecavüz neticesi öldU ıken evinin dönemecinde ark.asından meç-

tı.mıt belediyesinin güzel eserlerinden 
biri de mimar Yansen tarafından çizile- Eskıişehir (Husust) - Mthalıccık ~~I ş.a~1ısl~l~~fı;dğan :an~h~e ateşke-
Nk tatbikine geçilen şehir plAnıdır. İz• kaı:asımn bir köyünde 9 ya.şında SaU- ı m;.: r. 

1 
kz ~dan a~ · k c~m ar 

mit. bu plAnın esasları dair~Inde imar e- me isminde bir küçük kız lorda hayvan şıs~nkalşaşdırarab 0 kuuğu yelr e a mış ve 
· · · 1 . ..JI. t • ..:1...~ y b t sa5 o un an eş rşun a a~ır suret-

önceden tesbit edılen bır plfı.n mucibince ce. Brabant yolları boyunca düşman kolları.. 
reyan etmektedir. na karşı şiddetli hücumlar yapılmıf :yollar 

Fransa _ Lüksemburg ve Fran&a _ Belçika muva!takiyetle sarılmıştır. 

Qilmeğe 'başlanmıştır. PIAnın çızilmesın- ot atull\en eca v uı.t.t: ugramış. u ecr.ı - t 1 t y 1 iddi 
d 

.. 
1 1 

! 11.~ •• ot' ·-..J~ x1 "'..+Jı- e yara anmıs ır. ara ının ası ve 

hududlarına varılmış ve Meziere.ıı - Charlevil Bombardıman tayyareleri hedeflerini daha 
le hizasında birçok noktalardan geçUml~tlr. iyi teşhis için para.şilt fuzeler kull&llDU4lcır _ 

Harb tayyareleri filolarının e:ııcfunle pike dır. Tayyareler dafl toplarının şlddeW mu. 
uçuşlar yapan tayyare gruplarının ve tah. ka.belelerile karşılaşmışlardır. Avcı tayyare. 
rib unsurlarının himayesi altında olarak leri muharebe meydanı ile bu me,.danlara 
Meu.c;c'un Fransız arazisindeki kısmı da ge- çıkan yollar üzerınde müstemirren devriye 
çllmlştlr. vazifesini görmilşlerdlr. Ya.pılan haft mü _ 

en sonra vucud bu an ev er n ı;ayısı ıu vuz n ıoesıı~ v rn""i~u.ı· şü ·h ·· · b t ü k' . t k"f p e uzerıne za ı aca ç ışı ev ı e -

C ) dilmiştir. AH Bozdo~an da Aydın hnsta -
Çorluda ekim vaziyeti iyi nesine gönderl1 miştir. ______ .....;;; ____________________________________ __ 

Sarrebruck'un cenubunda. havcı ocrdumuz sademelerlnde 3 İnglUz Hurrıcane tayyaresı 
Bursada bir cocugun başı düşman tayynre meydanlarına taarruz et_ Vouzıcr yakınınde 3-0 dlişman bombnrdıme.n 

miŞtlr. tayyaresine ve bunlara refakat eden avcı 

faSh ezildi Berlln 14 (A.A.) _Tebliğ: ta~ıı:-el:~~ne hücum etmıştır. Bir M8S&?r -
Bursa, (Hmrusi) - UJudnğın eteğind~ Çok alçaktan uçan Alman muharebe tay. sc " t . .. ve bir de Helnkel tayyarest dfi. 

bulunan Kızıklar köyü mesiresinde ge- yarelerinin hücumlarındaki bfiyük ehemmi.- şfirulmil.ştur. • 
N>n Pazar gu"'nü bir hAdls 1 şt Y""k- yet ve hücum arabalarının hücumlcın tcsı. Holandadakı harekAtın tafsilatı 
r e 0 mu ur. u rlle, Roterdam şehri teslim olmuş ve bu 
sekten kopan 60·70 kilo ağırlı~ındnki taş suretle tahrib edilmekten kurtulmuştur. Amsterdam, 14 (A.A.) - Holnnda rad
Babadağ mahallesi Maslak sokağında o- Belçiknda, Alman zırhlı kıt'aları kaçan yosu. bu gece yarısı, Holanda umumi kn
turan İdris Çavuşun 13 ya~ında Ye İlyas d~anı takib ederek 1815 in tarlht muhn- rarıgfıhının 13 Mayıs tarihli ikinci tebli
adındnki oğlunun başına isnhc~ etmis V" rebe meydanı olan Ligny'ye varmışlardır. ğ'n· n ~r t . t ' 

·• ., • • • v. ı ı e:.- e mış ır. 
ezmiştir. İlyas derhal ölmüştür. Hadise- Eelçıka teblıgı Bu tebliğde ezcümle şöyle deniyor: 
ye el koyan müddeiumumi muavinlerin- Londra 14 CA.A.) - Reuter ajan.sı. bugiln Küçük bir bölgede, düşman Rhine var-
den Muhtar tahkikata devam etmektedir. öğleyin Brüksel radyosu tarafından n~redi. mıştır. Holnnda kıt'aları, düşman kıt'a· 

len Brüksel başku.mandanlığının aşağıdaki lannı geri üskürtm"" ler fakat bu böl-

1 "il I' t resmi tebllğlni verıYQr: P UŞ ı 
Zffil 0 IQ maç &rl Mcvzilerlmlzin muhtelif noktalarında mev gede tutunamamışlardır. 

İzmit (Hususi) - Lig rnaçlan hara- zil mahiyette müteaddid mü.sa.demeler ol - Şimal eyaletinde, d~n, mevzileri-
retle devam etmektedir. Yeni Yaıı>ılan muştur. Kıt'nlarımız, düşman kuvveUcrinln ni takviye etmiştir. 
stacfyom ~er tıafta on binlerce meraklı tazyikine cesurane muk.lvemet edıyorıar. Bir Alınan müfrezesi, Roterdamın ce-
. . Gece vakti, kıtaatımızın ileri kuvvetleri ge nubunda tutunmaktadır. Langestraat so-

Sert bu uzun bir tkıştan kurtulan 1 tan masraflan için ibanka~ nıutad ıle dolmakta~lr: ri çekllıne~e mecbur olmuşlardır. kağını işgalleri altında tutan Ahnnn 

t
-'1...--·- n.o";vF:-:ı. hararetli bir faa· avanslarını aı"""'""'.m. aelen Baılaibanlı kö- Bu haftakı lıg maçlarında Akyeşil Brüksel 14 CA.A.) - 14 Mayıa akşam teb. ı .. t• 1 M d ·k k .. rU"' _,_, 1 mın w.wııu. :!\. ,, u::.ı.ı.ı .... ""'6Q c 1 tc:Im ro k 

1 
t llii. ıu a arı, oer ı qp sune gl;:J.llı.ış er 

li,yet devresine girmiştir. son günlerde yü çiftçilerinden bir gnıpu ~österiyor. spor_~· any~ .u . arşı~ ır. ıS.14 Mayıs gece.ısı, Belçika .tuTVetlerl, ha. ve bu köprüyü geçmişlerdir. 
yağan ımebzul ya,ğmurlaTın sevinçle Yeni göçmen kıöylerl de dahil oldu~~ Yuız.başı Nedın:m .~aresınde ~aşlı - rekAt plA.nı mucibince müttefik müdafaası _ Brabantta Fransız kıt'alarının yeklinu 

• .. .. .. halde mıntakamıı.ıda dstilhsal kredısı yan maçı~ A'kyeşıl guzel ve ih.§.kım bir nın organize etmekte oldukları ve müttefik- fazlalaşmaktadır. 
ltarşıla~ g~uyor, Ziraat Ba~a- açılmamış bir tek iköy kalmamı.ştır. Ha- oyunla 3-2 sayı ile kaz.anmıştır. lerin çer~evesıne girdikleri yeni mevzileri • Holanda ordu ve donanmasının birçok 
sının yaptığı genış yardımlar s~esınde va.la .. 'd 'tt"ği ~-•-.lllrd .ı... •. sene- A!k'\l'Pcil ıu>ren sene olduguy gı"bi bu ne tam bır ıntızam ıçınde ve zayiat verme - - ··t ml H 1 d ·11 t' i ta 'hl •. . r musa.ı gı ı, wnu.rı e uu: ,, - 0-~ • , den geçmt.şlerdır. cuzu a arı, o an a mı e ın n rı 
sUrülrnemaş 'boş yer ilıemen !kalmamış 

1 

ki mahsulün daha bereketi: olııcağı Sem? de Kocaelı mıntakasırun şplmpi - Ncıınur, bombardunan tayyarelerinin mü. an'anesini teyid eden bir kahramanlıkla 
afbidir. Fotoğraf, !keten, mısır ve bos- kuvvetle tahmin edilrnektedfr. yonu olmak ü1..eredir. zaheretıne dayanan maklnell kıtaatın oıd - çarpışmaktadır. 

Son Postanın zabıta romanı, 40 
\ 

Feride. İstiklal caddesin.de kwnaş ı tekrar ~ğıya indi. Bir başka taksi bu-ı onun a.partımanındaki münzevi baya -
nY4:7azasından çıktığı zaman Sa1amo - larak evine döndü. tını gözönünde tutarak aleyıhinde bu -
nu göırniiş. fakat soğukkanlılığını mu- Feride, bu tesadüften sonra daha lunrnuYQrlardı. HattA mahalleli onun 
hafaza etmesi sayesinde va!kit kaybet - fazla ibıtiyatkar olrn@k lüzumuna kail namus ve ciddiyeti üzerinde mütte -
miyerek kurtulmuştu. Filhakika. yahu- olmu.,tu. Buğday Kralının kw Jullde- fildi. Feride de konu komşunun hak • 
diyi, hiç ürn:id etmediği bir anda: kar- nin incileri pekala bir ba..şk.Mı vasıta - kında iyi düşüncelere saıhib olmaları
şIBında göriir görmez bütün vücudü ür- sile sattırılaıbilirdi. Bu işi bizza.t yap - na çok ehemmiyet verirdi. Eltserisi 

Yazan: İhnn Arlt pıermiştiı Allahtanı ki ya.hudi kendisi - malda kendisini ihtiyatsı7.Ca tehlikeye yaşlı ve tanınmış adamlardan olan bir 
Kaıdln: jbiı1bi.rine karışmı.ş bir halde yalvannı- ni biTaz geç tammış, şoför de arabayı atm~ı. Şfandi. eşkali aşağı yukarı her- 'kaç dostu vardı. Ve ıbu d06tlanm ka -
_ Aaa.al tiiye baığıırdl. ·' ya be.şladı: çabuk hareket ettirdiğinden yakaıyı e- ~~e malfundu. Filvaki (Prenses) ro- r_ılarile veya kadın arka~aşlarlle bir -
Salalnonun hayret ve teessfuden dili - Pardon madam, pe.roon! On bin le vermekten kurtulm~. Yoksa. en lunde ~uv~ak oın:uştu a~ iş o. - hkte kabul eder; hiç bır decIBaxluya 

t'utulınuştu. Adeta kekeliıyordu: liram dolandırıldı. Hırsm. gördüm. A- ufak lbir teahlıür. ~ fena neticeler nUınJ_a ibiıtmi~rdu. Şimdi. kendisini iyı- meydan vermezdi. 
-0, o de . . . değil ... Bu. bu, bu raba! ile ikaçtıı. Onu kaybetmiş, yanlış- doğurabi.lirdi. Kadın, Salamonun ken- ce gız~emek laz~d1. Feridenin ahbaıblan arasında mem-

Jıaş .•. Ba$8 ... Öbü:r ... b. kadın ... lıkla sizin arabayı takib etmişiz. disini takiJb edeceğini veya ettireceği- . ~ende, .?-'aksımd: orta . sokaklardan leketin tan~ he~~traşlıinndan 
~... Memur. !kadım yolwıa gönderdikten . tak . . um.arasını da ala ağ nı bırinde mükellef lbrr apartımanda yal - Kamil Oyma taş ıle eski dıller müte -

$işko kailin söyleniyordu: sonıra &ılamona döndü= nı, . ~ı~ın n .
1 

. . c e:ı. nız b~ oturuyordu. O, bu muhitte lhass1Sl profesör Hulüsinin hususi birer 
- Bu ne rezalet! Ben Emlaki husu- - Sen deli misin ne6in ibe herif? Az ~ldiği ıçın ° araba 1 e evı:. gıtm 1

· !kendisini rengin. dul bir kadın olarak mevkileri vardıı. 
sJye bankası müdürü Nusret !beyin ka- daha derdsiz başını derde sokuyordun. Şişhane._Yokuşundan Alıtındcı ıretye.ksla!'1 tanıtımaığa muvaffak olmuştu. Feride Feride, bugün için Krunil Oymatn.., 

B 
.L· • ıh ·u.,_ u..A • • tırd!ı.. Tünele çıktı ve ora an stı " ıb pa-4-·--nd ı,1..ı h" +,.;~ı Ü • ,'\..t...t r.ısı,yım. u ter.uıyesız erlı.ıA::'.11 Şlır..tlyet- - Hangı derdı!:iz ibaş bay memur? . .. .. . .. , u a ı ı.uııw. a uu ızme .... ~. e rn n - ile kansını ve ıprofüsör Hull.Ao:>J.,,. .. ye -

Qtyim. Şim.di kıenıdisini cüırnnüme.şhud Benim derdim kimde var! On bin lira cad~esme dond~rek ~~ak! bliyuk zevi' bir hayat yaşıyordu. m~e davet etm~ti. Eve dönünce mi -
.bhkemesine sevkediniz. gitti. Kcıdını yakahyac.ak ilken abdallık maıgazalardan lbırinin onunıde d~rdur- Yalnız. sık sık seyahate çıkı)'Qr. u - safirle.rini salondaf buldu. 

Palis de şaşırmıştı: ettim ktf.·ırdım. Üstelik araba.ya biner- du. Şoförün parasını vererek mngazn - zun mü.dtllet ortadan katyıboluyordu. Biraz sonra. büyük bir 1..emselimle 
- Affedersiniz ıbayan! Bir yanlışlık keu yeni-s şapkamı da düşürdilin.. Bil:tün dan içerlye daldı. Bir asansörle en üst Kmn.şuları, !bu zengin kadının yalruz - hazırlanmış bir yemek masası baş.ında 

rıldu. Kusura ba:kmayın. kltkıetler, nrusibetler benim 6rrerfm _ kata çıktı ve ora-da perdelik kumaşla- lı.ktan ve can sıkıntısınd~ dolayı bu toplandılar. 
Sallamon lkendisiniı topladı. Saçı. başı de ... Ah. ah; ah... ra bakarak bir müddet oyalandı. Sonra seyahatleri yaptı.ğım düşil.nüıyorlar ve (Arkaıı """' 
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Ztrut Bantamda ~ w :ilham tUamıf hesabllrmda en. al 

SO Una lnıhmaDlM'a IMl • f ~ pkR111k kar'a ile atoiJ+~ .il& • 
il& .- Jtramiye ~~ 

4. Adet 1..000 Liraltk 4,000 Lira 
' • 500 • zoo.o fi 

4 • 250 • 1,080 ,, 
40 • 100 • 4,000 ,, 

100 • 50 • S.000 .. 
120 • 40 • 4,800 tt 

168 • 20 • 3,200 



1 Sayfa 

Öôn/n 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karp gayet tesirlidir. Barsak aolucanlannan büyüklerde ve Küçüklerde 
ıebeb olacafı tehlikeler eliz önGne alınarak ıolucan hutalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Heklmlerlmlze ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutu•u 20 kuru~ur. 
, ..... • Vrtrtl•t •un ... ; .... : .. ............. il• utıl• 

SON POSTA 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanları 
ı - Tahmin edilen ıbedeli (13.250) lira o. 

lan 50.000 metre Amerikan bezinin 16 Ma
yıa/MO tarihine raslıyan Peroembe ıünü ı.a
at 11 de kapalı zarfla eksiltmesi ya.pılacaktır. 

2 - İlk teminatı (993) Ura (75) kuruş o
lup oartname.sl hergün komisyondan parasız 
oıarat alınablllr. 

3 - İste~rtn 2490 sayılı kanunun tarl
ratı dahlllnde tanzim edeceklerı kapalı tıek
ıır mektublarını en geç belli gün ve aaatte 
bir aa.at evveline kadar Itaa~ada komis
yon bqtanlıtına makbuz mutablllndıe ver-
melıert. (3448) 

KAN CIBANLAl{I 
TRAŞ YARALARI 
ERGENLiKLER 

11a,.. ıs 

ViROZA ----- ------
vl.ROZA ARPACIK SiViLCE 

AKNELER ----- - -----
ŞiRPENÇE DOLAMA vı·RozA 
PlYODERMIT ------MEME 1LT1 HA 8 L AR 1 ve Ç AT L A K L A R 1 

(--~~~~~~~~~~~~~---.,..--~~~~~~~~~~~ 
HER TÜRLÜ YANIKLAR 

limiye Askeri Satınalma K O N J E K T i y i T ş A R K ç ı B A N LA R 1 i Bolu, Kastamonu Oteli~ 
Tos alı Ahmet Güliim 

htanbulda Yenlpoetane ııraımda Bolu • Kutamonu oteli eeld mfllte
clrl merhmn Ziya mahdumu Faaddan Tmyab ttleear Gülibmade BaJ 
Ahmecle devrolunmuttur· içi ve chfı tamamen tamir ve her türlü ihtL 

yaca cevab verecek pıkle konulmut ve mobilyalan yenlleıttiriJmiftlr 

Komisyonu ilan,a"'ı ı' KOLTUK ALT 1 Ç 1 B A N LA R 1 
Tattl.lladak.I alayda mevcud (2500) çltt 

:~~==:::ı~=t~d.:ı:~~; vı·RozA PATI EN ERKEN VE EN 
Tümen Batın alma komJ.qonund• yapıla - EM iN TEDAVi EDER 
ca.ktır. M~en bedeli Cl.50> Un.dır. hk • 

l !::n:ı~~~ ;!~:;~~ =~~e~~u1:;~ POLIVALAN ve POLIMIKROBIYEN AŞI 
Sa.tın alma komisyonuna gelmeleri. (3821> ı .._ _________________________ _. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

KOLLU CEMAL'in 
Uğurlu eli size, 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50.000 LiRALIK buyuk bir servet HAZIRLADI. 

Düşünmeden ve vakit ceçirmeden derhal biletinJzi ahnız ve cebinize koyunuz. 

19 Mayıs bi etleri bitmek üzeredir. Çok acele ediniz. 
Harb meydanında BiR KOLUNU KA YBEDIP TEK KOLiYLE şimdiye kadar bini : rce vatandaşı zengin eden TEK KOLLU 

CEMAL'i daima üstün tutunuz. Bu sizin için de büyük bir şeref ve b~lki d~ vatani b1r vazifedir. 

TEK KOLLU CEMAL GiŞESi sahibi harb malfilil sübaylardan CEMAL GUVEN 
Adres: İst. Eminönü Tramvay Caddesi 28 No. da - hiçbir yerde şubesi yoktur. 

Hepsinden 

Sat lam 
Hepsinden 

Zarif 
Hepsinden 

Ucuz 
YALNIZ: 

&RLON 
SAATLERiDiR. 

Z S t a ARWN umum adentuı Ye oep, Kol Doftr • aa m n ma11 .,.. bekol kontrol ••ileri depoıu. 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

1 
Komut.a.nlık kıtaatının 940 mal1 aenesl ur_ 

!ında İstanbul ve Üsküdar taranarında ya
pılacak nakliye i§i kapalı ı:arf ile eksiltmeye 
konulmuftur. Eksiltme 3/6/940 günü saat 
on beftedlr. İatanbul ve Üsküdar cihetlerlnln 
natıJwelerl ayrı ayrı t.allblere de ihale edile. 
bllir. Bu lfln muhammen bedeli on dört bin 
elli llradır. İateltlller bu ite aicl prtnameyl 
komtayonda hergün gönbWrler. Tallblerln 
belli gün ve saatten bir aaat once tekllf 
mektublarını matbuz tarşllıtında Fındıklı -
da tomutanlıt aatınalma kom1.syonuna Y'er-
melerl. C 3'1'13) 

* 

lstanbul Levazım AmirliQinden Verilen 
Harici Askeri kıtaah llinları 

Tümen birllklerinln ihtlyaoı olan aıllr e~erl ta.palı zarfla eksitmeye ~onmuftar. V•
mtye tallb olanlann ıartname n naafı b.etgün Vlzıede a.skert aa.tın alına kom.LQUıun
da g0rülebllir. Teklif mektupl&n af&lıda :yazılı ihale aaat.ıerinden bir llaM evvel lmmla-

yona verilecektir. Eksiltme yeri Vizede ukerl satın alma komisyonudur . (1808 Mil> 
Tutan Miktarı İlk tmıınat ihale sün ve aaatl Teal1m J9ıl 

Lira Toın lJra 

"'~ 150 3713 20/ll/940 10 DemtnDJ. 
49,500 150 3711 20/ 5/040 11 Vl.7.e. 
49,!'ııOO 150 3711 20/ 5/940 16 Babautl 
49,500 UiO 171J I0/ 5/ 940 18 Kızılcıt der• 
.e,500 UiO 871J 21/G/940 10 Pın&ı1ı.lar. 

49,500 UiO 3711 aJ./ 5/N> 11 Pınaı1ıilar 

** '12 ton aade yatı kapalı artı& eUlltmeye •maddelerindeki vealka ve tat1 temı...uarue 
konmuttur. Muhammen bedell 90,720 Ura, birlikte komiqona gelmeleri. (1 .. - -) 

İ.aWıltAm Blrllklerl lc;in yüz on bet aded ilk teminatı 1788 llradır. Şart.ııame ve na.. * 
tiltük balta .tılıfındakl :yerine uyar yirm{fer tı hergün Kom.layonda göı1llGr. bıa\ell Aatert evaaf dahillnde ve 79ni vnaDar L 
metrellt çelik oerıt 16/5/HıO güntı saat on 30/ 5/ 940 Perfembe &11nt1 aaa.t ıt de KırtW- çlnde T81drdalında anbara telllm fal'~ 
birde alınacaktır. iatetwerln belli ııün \'e eli Tümen satınalm& komı.s,.onunda J9Pda- llOO ton 'YUlaf pazarlıkla atın aJmeatıar. 

Sultanhamam - Camabap hu. ~----~ aaatte Jrat1 teminat ak.çelerlle blrlltte Fın _ caktır. İ.atetlllerln 2490 aayılı Dııunwı ı .,. Kat.1 temlnatı 6'150 llndır. TaUblerlD 
dıklııda Xomutanlıt aa.tmaıma komla:yonuna kü maddelerinde..kl vea1kalarile beraber 10/ 5/ MO Pazartesi ctıntı .. , 11 4- Tüirdal 

---------------------------- milrM:aatıan. (3876) muayyen ıtlnde lbale aaatlnden bir .,,., n- TOmen aatınalına komlqonaııa men.&' • 

2703SS 

ODEON ~I~,~ 
p.,;~,,,l.t~ 

lbraturn ozıor 
Ork .. tr• il• 

GURBET_-. Yongo 
PESiNDEN k0$TUM - R_.. 

Mustafa Catlar 
Keman. Ut. Kanun. .Tıarnet, o ... l>vl& •• 

270356 ŞIM$1R PINAR 
ASKER OLDUM PIYAO. . 

KOçOk Melahat 
'<ernan.: Ut. ~anun, Klarnet. Darbüka 

170357 YANIMA GEL ODmJM 
~ BAYGIN BAKIŞIN VAR 

1 

Ahmet Co•ıunıeı 
,.. K•rn9". Ut. Ka"u" 
AYDAN DAHA PARLAKSIN • ' 
KAN A~RKEN - Hlooa ~ L 

Or,aoıo .. Fadime Fadlk ~ 
laaa ve Our• il• 

270359 8AŞIMDAVARDI 51 ALTUN-tW. ...._ 
AL ELMA SOYULURMU - Halı ~ ı 

$0kr0 Tunar I 
I Klarnet ve D•vul ıl 

' 

I 210360 DACLI Z&YBECJ \ ' 
.IEHLIYAN HAVASI ,; • 

~~21-~@ 

* ftllne kadar teklif mektublanm KıJ'ldan • ları. C188tl - 3802) 
11. iL Vek&letl heublna altı bin 09 yüı llndt kom.LQona vermeleri. (188'1,.ltK) * 

iki UralJk (CJ&J"IO)'l> D. T. B. Oll. EXTRA * 6'1,&00 kilo lliır .fi tapalı artla..._ ab-
llea.'Y7 :vatı H/l/MO dntl •aat onda pazar- ~ 000 kilo un ta.palı sarfla ~ nacalttır. Tahmin bed8U 18,l'll lira ta ~ 
1ıtla aatm ahnacak.tır. İMetllierlD beW IÜD ko~Qftur. Muhammen tutan •,080 Ura ilk mlnatl 1380 Ura a turuttur. larinUDI ft 9' 
.,. .atte bt.1 teminat atçelerlle blrlltt.e teminatı 1860 llrad.lr. e&l'tnuDlll ADbl'a. eatı Boluda ala7, t.tanbuJ. AMara la. 1. ft 
J'111dıJrhda Komutanla atın•kn& IComllyo.. t..tani>aı LT .lmırllklerl .,. lılanfW. AIMd KooaeU TDmeıı atuı alma ~ 
nuna mGracaatıan. (ll'Jt) abn•lıni• ~nlannda cGrOJGr. a.m- pwtır. tbaıe 11/llNO 8a1ı lbtl .. , 16 de * mm 1/8/940 Omnarıell sana .... it da Bollada ala7 atuı alma lııDımlılp11Dda J'&. 

ı - 1111/MO mtnu..a lilntl taUbl çıt • .,._. Albı1 aatmüna tımnSQıonada pılacattır. Tekllf ~ ihale llMID.-
Dl11&D tomutanııt btrlltlerl lotıı I0/1/940 ,a.pılacaktır İ.atetlller tetl1t mütublanm den bir aat eneUM bdar lııomtQıDm mak
gü.ntl ,...t on bette puarlılda utert fek.il ihale g1lntl ~n geç aaat dokua bdar Maıat- buz mutablllnde TerllmelJdtr. C181T> (Ml'l) 

n ...ıt& iti n&kl179 .,. 1kl Ata ua1>uı ısa.- ta utert aatınalma koDÜQOllan& .,..,.._ * 
tm a.Jmaeaktır. İateklller1n belli ltln ve aa_ rt (1888 399&) Beh8r m.tıellnl '4Lbmm .... aaa u ka-
a.&te kat1 teminat a•ı.rtıe bfrlUı:;te Pındık.. . - 1f. ruf olan I00,000 metre ps ldrom lT/llNO 
bda tomutanııt Sabn•Jm• Komlqonuna OUma tGntı l&M 11 de Antanda il. il. V. 
mtiracaatlan. C4020) 1150 torba çlmento puarlıl!a atın alına_ S&tına.Jma Koım!QOnunda bpalı ..a. -. * oattır. Mul>ammen bedeli 41,880 JJra. ka\1 tın a:ıuweattu. t.teklilmn ... llral* ilk 

ll/t/'940 mtmat._ llntl tallbl plcmı:yan teaılnatı '14112 llradır. Puarlıll 1'11/NO O.. t..nJM!tluile ~ Wdlf metl-*'ana& 
otllban• butaneıll iotn JO/l/NO dnö ' ma silntl aat 10,IO da Ankarada il. il. Y. ıuu.tını ..,,Unden bir laM nwUm lıılıdaı 
on cMlft'9 l>UU1ıt1a ubrt tet11.,. .::. Ban. S&tmalma ~unda r-PdMM - mntar tr.omıQon J11k. na,..., s'WI .-tu. 
Sld n~ anl>uı atm aJJDaca'-tlr. tat.ek- tır. fat1,nameıll 250 lmrul& ~ a • ID8IJ l'JI kurula ~ allmr. 
llerln belll lln.,. au.tıtıe t&t1 temlnat at. lınabWr. t..teklnırtn tanuaan ı n l,.d (lfll.llll> 

oeıer0e blrUtte l'ınd*'• Jııamutanıık sa • 
~Mlma lıııJlmoouan& -~ 

c40Jb 

* 11/1/MO m"nate• dntl tal1bt Clllmıılaa 

Devlet demlryolları ve Umanları ltletmesl 
umum idaresi illnları 

cıı&opark IGln 1'111/NO Slntl A&t onda puar. Muhunmen bedeli lMI UN olan llO ~ 400 mim. 11k çJmento kent WllMI Omaa 
lakla at.in ahnlC&ktlr. llııh•mmlll be4-U C(lnQ 1&at (10,30) on buoul* Ha~ O&r blnuı dahltn4ek1 KomiQOD tll'aillL. 
doku bin Uradır. ı.t.etniertıı fenni f&l'tna. dan açık eblltme UIU1lle a&m ahn .. ttu. 
mMIDl a&met t1sere -.an ft PMKlıla it. Bu ile pmek iltt;Jenlerln • lira IO n .rutıu.t mun.ttat tednU ft tana• ..,.. 
tırak 1o1n de be1l1 8'tln .,. aaatt.e l'ındıtlıda ettili TM&lkle birlikte euntmt ıtlntl uatlne kadar kom!.sJıona mtlwtlan ,.......,,,., 
komut&nlıt S&tınaJma lıDDıilJOnımda tat1 Bu tp Md (larlınameler Kanlqondan puaaıı olarak dalıblmaktadır. (toell) tem.lnatJaıile müracaatları. (4022) __ ..._ _ _. _____________________ _ 

* Werln belli gttn ve .-att.e ut, t.eınlnat.luL alma komJQ'onuna mtııuaatıan. (tnl) 

Komutanlık birltklert ha)'V&Dlaruu.n 1hti- ı. blrllk'Y J'mdıtlıdt. Satınaba koaıJQo • * 
:ya.çı 1ç1n dM 7t11 kırt nraııt h8Jbell nal nwıa mtıraoaa.tları. (.oH) H / l / HO günü ~ılan pau.rlllıia ftl'1leD 
bant tümıı 19d1 7Gm lJralıt nal mJıba .,. ~ * fiatı ~ı g&1Uezı Jtrmi bet tıoıı ..ıe 1&. 
7111 kırk iti 1Jra1ıt ~ 7ula ~ &atın Bolal tıt.aatının on bin tUo tut ı.tJa- im pua.rııtı 18/5/940 g11n11 aaa' OD 1k1Je 
almaeatm. Şattneme .,. evaf1&n hergün ama verilen tıat pahalı g(!rtlld6tQndeD 19 • bıra.tılm.ıftır. Muhammen bedeli otus W blA 
kıomilyonda aörtueblllr. Bunlarm her blrtlt mcıen 16/ 5/940 gtıntl saat on d6rtte paar- bq 1ÜS liradır. tst&klllertn be1ll sin .,. .._ 
a/111 aın taıtblere de bit edJleblUr. Pazar. 1*la eıJDacaktır. lst.eklllerm bel1l da .,. a.tt.e dön bin yetm.lf bet 11ra kat, tmı.tna' 
bt 11/1/NO lbil UM cm dıClırtıtecUır. ı.t.ek • lll&tte b.t, temınaı aqelerUe blrlik:te btD1 atçelerlle blrllkt.e l'nWklıd& m+11g,.nh)r 

du. ve ~ l'UMlılr'JMI& Kmlatuıbk la&m• SatınaJma K.omiQQnllD& plmeled. (40D) 


