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Almanlar diin Sedanda zırhlı kıt'alarla 
Fransız müdafaa tertibatının 

dahiline nüfuz etmiye muvaffak oldular 
Bu vaziyet garb cephesindeki muharebelerde yeni bir devre açtı., Fransız BaşkumandanlıQı 
mevzi harbinden harekat harbine geçmiye karar verdi ve büyük mukabil taarruzlar başladı . 

Fransızlarla Almanlar dün 1 

bütün gün göğüs göğüse 
şiddetle çarpıştılar 

Yardan hat 
Majino. değildir! 
Fransız müdafaa h~ttı derinliklerinde 

ilerliyen Alman motörlü 
cüzütamlannı p:yade takib edemedi 
Pın is, l5 CA.A.) - Havas njnn ı, saat 22.35 te bilrl riyor· 
p 1 ı tJ c{ • - man arın .~nmur ile Se an arasında Moesellc-Mcuse hat-

tm ı k~rşı tayyare ve zırhlı fırkaların müzaheretile daha külli· 
)'<.t ıı lrnvvetler sevketmişlerdir. En büyük faill•yet Sedan böI-
8('S nele cılmuştur ve burada üç noktada zırhlı hücumlar Fran
eıı lll:ıdafoa tertibatının dahiline nüfuz imkanını bulmu~tur. 

Fransız \"C Almun piyade, tank ve tayyat·elerinin i~tirak et
li.ğı umumi bir muharebe cereyan ediyor. 

Alman piyadesi i'.erliyemiyor 
Saat HJ ı:in \•aziyet müphemdir. İyi ma'umat alan Fransız ·• 

askı ı i mllhfo:lerinde Alman zırhlı müfrezelerinin oldukça de
rinlf'rc kadar ılerlcmiş olması mümkün görülmekte fakat bun
Jaı·ı I'ransız p;yade.si tarafından ehemmiyetle tutulan Alınan 
pıy~d<'sinin takib edemediği bildirilınektedlr. 

Mu!cabil taarruzlar 
Yeni \'aziyet knrpsında Fransız kumandanlığı mevzi harN 

Usulunü terkcderek açıkta harekat harbine başlamıştır. Toplu 
kun ııncla terlibine tevessül edilmiş ve halen cereyan etme:kte 
olcın muhıbil 1..ıarruzlara girişilmiştir. 

Yarılan hat Majino c'egi;d;r ! 
I';;ır:s, 15 (AA.) - Fransız akşam tebliğinden sonra Havas 

ajansı mırck5.t hakkında aşağıdaki malılmatı vermiştir: ._ _____ .;.._ _____ ...... r-______ _ 

• 

ısuicre, macaristan ue· 
sıouaBuada seıerberHB 

, İsviçre hududunda 
Alman tahşidatı 

Almanların F ransaya hücum için İsviçreyi istilaya 
kalkışacaJdarı, ltalyanın da cenubdan 

bu harekete yardım edeceği tahmin olunuyor 

Macar - S!ovak hududu kapatıldı 
Bern, 15 (A.A.) -

Royter ajansı, İsviçre 
:>rdusu. başkuman-
danlığmın aşağıdaki 

tebliğini neşrediyor: 

Seferber!ik süratle 
ik..'l:ai edılmiştir. Kı

taatımı'.! şimdi tayin 
etliler. mevzileri işgal 
etmektedirler. Bütü.'1 
hududlar, müsella.lı 

kuvyetlerin muhafa
zası altındadır. Dahi
li emniyet müem
mendir. İsviçrenin bi
taraflığının ve istik- . 
laJinin muhafazası, 

bütün müsellah kuv 
vetlerlmiz1e temin e
dilmiştir. 

Bern, 15 (A.A.) -
Dün gece İsviçre yol
larında oton:ınbil na.&: 
liyatt kontroıu, husu-
d bir sıkılıkla i.cra o- 1ıviçre ordUIU da(Jlarda manevrada 
dilmiştir. Polis ve ordu kontrol mua:ın.ele-1 otomobillerin plAka numaraları ve içinde 
sini aralannda taksim ederek yapllllf ve (Devamı 2 no1 sayfada) 

Bugün Sedan bölgesinde Alman motörhl kollarının nü!u~ Mevcud malumat ve tebliğlere göre vaziyeti gösterir kroki M •• tt f • k 1 • A kd • 
ett ği Frm.sız müdafaa tertibatı Majino hatt~ aksamır.dan de-ı rkr.ızine kadar yA1nız betol\ sığınak şeklind~ ıslah edi~mi~ u e 1 e rı n en 1 z 
~ı:dır. Maj:ııo hattı büyük istihkamlarile İ.s\'İ~rc ht:di.ldundan sa~ra mevzileri mevcuddur. İşte Sedandan Nam.uru kadar bü-
Mrr:tmcdy'ye kadar tamamen masundur. Montmedy'den Şimal J (Devamı 8 inci sayfada) 

~~---...--~ donanması manevra 
Re~~S,..~m~-i~te~b~l~.ğ~l~e~r 1 ~ım~n har~k~tına b.akarak için denize açlldı 

Fransız tebliği Şlffidld8n hUkUm V8fllemez ! 
:~~~.~5 1~~~~t~ ~-=;~a:::.~i::~\~~\.dar o- Şimal doğu Frans:ıdaki Alman yarma Romada Yugoslav setareti 

fon hat lızer;nde muhtelif noktalarda Belçika İn~fliz ve harekatını mukabil taarruzlarla derhal onnnde nnmayı• şler 
Fransız kıt'alanna karşı zırhlı arabaıaria şı,H<'~ l: hQ-
c:umlarda bulunmuştur. karşılamak lazım ve mümkündür • 
. Möz-Meuse üzerinde Mezieres ile Nan:ur ımısuıda YAZAN ffalgan mllrıaJıaf~f nazırı aeferberllJı 
düşman ııehri muhtelif noktalardan geçmeye muvaffak E ki• 1 H E • E k 1 
olmuş ve muharebeler devam etmektedir Dilşmanm ev- me 1 genera • m 1 r r İ et lecriJbe/~ri l/Bp1/d1(/IDI blldlrlgor · 
vclce az çok terakki kaydettiği Sedan bölgesfr.de zırhlı -. 4"Son Posta> nın askeri muharriri Kahire. 1~ (A.A.) - Royter ajansı bll- r ... -................................................. , 

arabalar ve b<>mbardıman tayyarelerile mukabil hUcum- diriyor• ' : A •k bJ 
lar cereyan dmektedir. Orta B~lçıkada ve Sedan - Longvi balgesmda netıceleri Mütiefik donanma.u, evvelce te.sbtt e- j merı a gar ve 

şimalden kP.stirıleıniyeoek olan büyük ve fiddct.i kara ve ha- ı 
Daha §arkta topçu faaliyeti kaydedilrnıştir. h b . dilen program mucibince manevralar • cenubi A adak·ı 
Tayyarelerimiz istikşaflarına devam etmektedır.. ''a ::~ ~r~ ele~ olın~Jdadır. ı yapmak üzere, İskenderiyed.en denı7.e a- f Vf up __ .....,.,..ı er ,ana mm şunal ve cenubundan 1 erHyan. Mastrth ,1.,....,et • 

cı tayyare1P.rlm1z ezcilmle bombardıman faaliy mda kanalı geçen ve Llyejln ~imal V& cenubundan n:ha- ç~ ır. . .. . ~tebaasını ger., çag~ ırıyor 
hıınaye :çin müdahale etmişlerdir. amur ile Dlnan arasından, Möz nehrini aşan müteadılid ltalyada nümayişler· ,. 

IJ av ada cereyan eden muharebeler esnasmd 11 kollan ve zırhlı kıta'lan Belçikalı, fng· Jı7• VP Fransıı Londra, 15 (Hiısu.si) _ İtalyan ma- Londra 1 S (Hususi) - J\ınerilm 
man tayyaresJ düşürülmü§tilr. ve hava kuvvetlerinin ve zırhlı fırkalarının iiddetlı mü· kamları, bugün Roıruıda on bin talebenin I ıharlclye nezareti. garbi ve cen.ubt 

(Devamı 8 inci sa naatler!ne ve bttyük zayiata rağmen garba duğru mesafe Venedik meydanında müttefikler aley- • (DeV&nu 8 inci sayfada) 

• ..,.\ııııll"'__,....,._~~_..._~_......~--..-~~..-.ı~.-.-~""jlllll almaktadırlar. (Devaııı.ı 8 inci saşiada,) (Devamı ı nal aAıJfa.da> . '-······--··· ................................... ._._J 
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Hergün _R_e_s_im_ı_ı_m:_a.k __ al_e_: __________ =...:.A_ltz_n .... an.._a_ht_ar_ ---f .! emyiz. ~ üncü laires.İ 
ustundag hakkrnda'u 
kararında ısrar etti Ya~ı Çolt O!Jaıa için 

Bugün Kvnamadı 

................................................... ıu1••············ 
Yeşihrmak tekrar 

taşdr, sekiz köy s. lar 
altında kaldı 

Amasya, 15 (A.A.) - Yeşilırmak yeni
den taşmış ve Kızılca, Karasenir, Kaya
başı, Karaköprü, Aksabur, Kapukaya, 
Böl.m.ebük, Kavakçaym, köylerllc Amas -
ya §ehr.iııin civarındak~ Yazı, Meydan, 
Orman, Sıraböcekhanc bahçelerile gü
zerg!h yollan muhtelif noktalardan su 
basmıştır. 

Karasenir köyünde su altında ka1an 
dört evde otuz nüfusun kurtarılmasına 

çalışılmaktadır. Gittikçe yükselmekte o
lan sular bundan c·.rvelki seviyeye yak
laşmakta devam ediyor. Bundan b~ka 

Yeşil ırmağa karışan Tersakan ve Çeke-
Zengin ~dam daima cesın-, atılgan, fakir iso her vakit çe .. 

l~ingendir. 
Muvaffakiyet sarayının kapısını aıtın anahtar açar derler

se inanınız. 

Ankara 15 (Hususi) - Eski İstanbul 
Vali ve Belediye reisi MÜhiltın ÜstündaJ 
ve belediye encümeni azaları hakkındaki 
Asri mezarlık ve Sürpagop mezarlığı da· 
valanndan dolayı temyiz dôrdüncü da .. 
iresi tarafından verilmi~ olan kısmen be
rat, kısmen ağır para eczası hakkındaki 

hüküm temyiz umumi heyet ince na.kz c
clilınişti. Bugün öğleden .sonra yapılan 
duruşmada dördüncü c-eza dairesi evvel• 
ce verdiği her iki kararda t emyiz yolu a• 
çık olmak üzere israr etmiştir. 

Karar esbabı mncibf>.sinde ceza umu • 
mi heyetinin bozma sPbebinin ve maznun 
Üstündağın mahkumiyet kar arı üzerınde
ki iddialannın temyiz varid olduğu bildi· 
rilmektedir. 1 

İsviçre, Macaristan ve 
Slovakyada seferberlik 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

rek ırmaklan da ayni şekilde feyezana ======::::::ı:ı===-=-============================:::::a:-=ı::ııı==--=:::::aı===-=::== bulunanların isimleri kaydol.unmuştur. ' 
İsviçrenin bütün şehirlerinde de, bil• 

hassa yabancıların harekatının kontrölu 
için, ayni tarzda kontrol yapılımştır. ~~~;tiklerin Ak:kniz 

do~anması m:ınevra 
için dcn:za aç1l~ı 

lncil okuma 
Rekoru . 
Amerikada cMa 

saşoset. eyaletinde 
Kolinter şehrinin 

hinde yapmak istediklerı nümayişi menet kilisesinde başpa-
mi.ş ve talebeleri dağıtmışlardır. pas kürsüye çıka-

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

1ta1yan gazeteleri, dünldi nümayi~ler rak İncili baitan-
hakkında hiçbir şey yazmam1şlardır. ,:t>aşa okumuştur. 

İngiliz ve Fran.'>lz sefarethaneleri elAıı Bu kıraat tam 18 
muhafaza alhndaclır. ı saat sürmüştür. 

Bazı talebeler. Yugoslav sefarethanesi ; Bu papası:ı 'a- ~~~ 
önünde de nümayiş yapmak ist~diklerin- zanmış oldugu mu- ~ 
den. sefarethane binası polis kordonu al-

1 
vaffakiyet üzerine ' 

tma alınmıştır. ortaya diğer bir papas çıkmış ve hiç din
lenmeden 48 saat vb vermiştir. 

Bir İngiliz lordu dövüldü 

Roma, 15 (A.A.) - Royter: 
lordlanndan Lord Hardwkke 

İngmz 
evvelki 

Hagı; müe.sseselerin."n en 
faz ·a el !ugu m~mlfket 

Yo1 larda bilhassa şimalden cenuba 
, .................... -................................. , " Taze yumurta,, . doğru kalabalık nakliyat olmuştur. B~ 

1 H b • f k : çok kimse, şimali İsviçrecieki ikametleri-:: 
1 ergun ır 1 ra lf Şelırl /... ni. kendilik~rinden kıs21tmışlardır. 
i ----- Taze yumurta İsviçre hududunda Alman tahşidatı 
1 Va siz muhterem ,ebri sıfatını bi- Bern, 15 (A.A.) - Son günlerde Frl· 
1 Genç bir ressam, bir melek resmi hakkın kazanmış burg-İn-Brigsau ile V-0ral!:>crg arasında .. 
1 yapmış, kıiliseye götürmüş, papaza: olan şehir .-7ika- I ki .mıntakada Alınan ordusunda son gün• 
! - Bu melek resmini kilise7.Je he - g0> dur. Ş'.kago lerde müşahede edil~n faa:liyetin ehem .. 
İ diye etmek istiyorum. halkı lstedıklcrl miyeti hakkında halk arasında yayılan: 

.

1. Demi§ti. Papaz ,.e.mıc bakh. Re - anda çok taze, hat- havadisler üzerine dün ba~ı mahfellerde 
sim çok iyi yapılmıştı. Fakat bir ku. - tA yeni folluktan sin;rlilik görülmüş~ü. Halbuki dün akşam 

İ. sur göze çarpıyordu.. Melcği.n ayakla- İ çıkmış .sıcak sıcak sa1ahiyettar mahfellerden edınileıı intıba, 
nnda ayakkabılar vardı. Papaz, genç 1 yu~urta dahi bu~ bu rnahfcllerin, ·vaziyetin c:ddiyetini bil' 

1: . labılirler. Bu yu- dakika gözden uzak bulundurma.mnklrı ressama. t 1 · ·· 
_ Kıısu.ru var dedi nıe1cğin a - mur. a ~r gunun beraber, İsvisrede şurı.ıda burada müşa-i yaklan ayakkabıl~, sız' hiç ayakkabı 1 hemen her dakikasında çı~~likle~ tara- ı hede edilen endişelerin tc· ;ri altında kal• 

1 
. . . .. .. . . ı fından satış mağazasına gonderılrr.ekte- maları için hiçbir sebeb oliriadı~ı ve mils· 

gıymış bır melek gordunib mil? dir. . • . . · » 
1 

• 

i Ressam cevab verdi: 1 . .. . tak bel badıselerı soğukkanlılık 'e ıtt. 
i - Ya siz mııhterem, ya!ınayok ge~ ! . Şıkagonun en muh1m n~kta1arın~an madla nazarı dikkate aldıkları m!?rkezln .. 
i zen leği nerede gördiinüz? f bırinde 18 katlı muazzam hır blna yük- de idi. 

gece, Roınada bir kabarede, masasına ko
nan İngiliz aleyhtarı bir n:fişi attığından 
d'o!ay.ı tokatlanrnıştır. Lord Hardwickc. 
ikamet tezkeresi de nizamına uygun ol
madığından. bu h~diseden sonra, iki saat 
bfr polis karakolunda alıkonulmuştur. 

~ me _,/ selinektedir. Bu bina bir ikametgah ol- Londra, 15 (A.A.) - Yorksblre Eve--
Bu memleket İngilteredir. Yapılan is- -- · - mayıp muazzam bir kflmest!r! . ning N,:ews gazetesinin diplrımasi muha .. 

tatistiğe nazaran tngilteredekı hayır nıü- Göz 'erimizin kuvveti Üst katlarda otomatik kuluçka maki- bir.i A1man1·ann Majino hattının cenull 
esseselerinin sayısı 42.300 dür. Bu cemi- l neleri bulunmaktadır. Orta katlarda ta- müntehasından Fransuyn girmek ve Bele 

az-ı uıor yetlerin bir sene içinde toplachkları fa- • vukların ~lenmesı ve semfz!endirilme- fortu elde etmek üzEU"e müsaid bir anda 
nelerin yekılnu 900 milyon İngiliz lira- BeynelmHel şöhreti haiz profesörlerin si için husust tertibat bulunmaktadır. İsviçre tarikile mühim m1ktarda askeri 

Lord Hardwicke, Mu.ssolininin bir dos- sını bulmaktadır. 42.300 rakamına hasta- yapmış oldukları tetkikl~.re nazaran göz- Tavuk apa.rtımanında bulunan tavuk kuvvetler sevketmek tasavvurunda bu,. 
tu ve uzun zaman İngiliz - İtalyan dostlu- neler de dahil bulunmaktadırlar. Şimali !erimizin kuvveti günden güne azalmak- ve horozların sayısı ne kadardır billr mi- lundukları mütaleasını ileri sürmektedir. 
ğunun bir taraftarı idi. Arnerikadaki hayır müesseselerinin ade- tadır. Fenni istatistiklere nazaran Birle- siniz? .. Tam 36.000! Hepsi de yumurtlı- Ayni muhabir, lıoviçrelılerln mukave-

İtalyadaki Amerikalılar di yalnız: 24.800 dür. şik Amerika cümhuriyetindeki miyopla- yan tavuklardır! mete hazır olduklarını, fakat Alroanlarırı 
rın sayısı 45,000,000, Japonyada 20,000,000, şimalden vaki olacak istilil!arınm cenub-o 

Rt>ma 15 (Hususi) - cKonte di Sa
voia> transatlantiği bugün CentYVadan ''Saadet 

" 
Almanyada 18,000,000, İngiltereda p k -bh • d ki dan İtalyan kıtaatının istilaya kıyam etr 

ariş üfu anesın e 12,000,000, Fransada 24,000,000. mesine bir işaret olacağına binaen vaıi. 
kitab!ar yetlerinin pek nazik olduğunu ilave e~ 

Dünuanın en eski nazetes "! · 
tı P ' t B"bl" th' N t· 1 d"" mektedir. ~ 

NevyQI'ka müteveccihen lıare:ıret et - Am~ikada cKansas> eyaletinde zen-
miştir. gin irad sahiblerinden John Davisin ka-

Df€er taraftan İtalyıada mUkim 20 rısı 1932 senesinde vefnt etmiştir. Koca
bf.n Amerlka tebaası. büyük elçi Vil - sından çok daha zengin olan kadın bütün t 
yam Fi·l~fn tavsiyesi veciıile, mem- ser:vetini kocasına terketn:işti. Çocuğu s 
leketlerine dönmıeığe ıhazır bulunmak _ olmıyan ve bir hayli yaşlı bulunan John se 

t O ed 1 h , . arıs e ı· 10 eque a ıona e un - . . . b h kıı. .. 
talyada sti e yapı an a_rıyat ne- bü..,..;,.., kütü:ı...h 1 . d bi 1 Bu gazete. Mussolınının u nre "'~• 

icesinde d.. k" t . t , yanın en ,~ 1u ane erın en r - .. f'kl h be . k . . . 
dir K ·t·bl d 5100000 dir B mutte ı erle ar g1rme sızın ıcnı e• 

. ı a ann mevcu u , , . u ği . . ·a kte ld ., 
unyanın en es ı gaze esme e-

adüf edilmiştir. Bu gazpte, İsadan 131 
ne evvel Romada basılmakta imiş. İs-

tadırlar. Davis bir milyon dolar tutan bu muaz- mı cActa Diurna, ;mi.ş. O zamanın gü · 
ih\ bütün hadiseleri bu gazetede yer al-Dcdıa şimdiden vapur ikuımpanyala _ z~m s~rvet ile zevcesinin mezarı ~stilne n 

nna tehaciim ıba.şlamı.Ş1t.ır. Y31Pllrlarda bı~ a.~~de !ap~ağıı . kara:- vrrmişttr. ~u im ış. 
fa:da yolcu nalkll için ıterfb t 1 _ a.bıdenın dort bır ucunda zevcesbıin <lort 
ınıdotadır. Fakat ml\.h" bi 

1
a. a a TAn _ beyke\i bulurunaktad1r. Biri birbirlerine I D 

Bugünkü gazete1erin babası olan Acta 
iurna hakikaten nefis bır san'at eseri 

ım r 111.lSınt Jd.kl . 11.: isi Ü ---11 Fr ı•-A-l rmd rasge ı en zamana; .ıunc ç sene, 1 
nıe.n:ı~•.ı.:t ar, an.m ııuıc:Lu a an va- . . 
rın....4 ıbi • •...........::ı. ~...;kt b sonraya, üçilncüsil fadlvaçlannın on be-

miş. . ................................ _ ..... ....__ ......... -....... 
t""'" ımıeyı a..::1~nı euu.: e ~ una i 1 dj{ dü 0 .. d 
b•-.... •taı-..ı ~ şinc yı ına, vr ne su e son zamanı-

m ...... il ,, ..... an .r ratl'Jaya geçrnelı::te-
dirler. na aid bulunmaktadır. 

Heykeller İtalyada yapılmıştır. H~ke
Faşist partishıin mühim bir tamimi sin takdirini cetbeylemektcdir. Pazar 
Londra, 15 (Hususi) - R'.)madan günleri bu mıntakada bulunan Aşıklar bu 

bildiriliyor: abidenin başında buluşmaktadırlar. On-
F~ ~ urmımt kMihi General dan dolayı bu ab:deye cSaadet abidesi> 

Muti. partinin hütıüın şube katiıblerine ismi verilmektedir. 
bir tamim göndererek. seferıberl:ik vu-
kuunda kendilerini fstih 18.f etmek ü-

-------
· Karıncanın .. t" sura r ••• 
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kit bı bul d kl fi --1 debilece nı ümı etme o ugunu vG a arın un u an :ra nnn u~u.ıuu- . . . 
., 95 kil t tutmakt d B 95 ki _ Duçen.in Dalmaçya sahillerını işgalden 
gu _ome re a ır. u · sırf müttefik!erle harbe girmemek içllr , 
lometrenın . muhafazası beşer kilometre- ..,,.,ı .. ·b 1 d ğun ·ı~ tın k~-
l"k k mı lmak .n 19 bek 1 h vazgeç.u."-1 u un u u ı avc e c ~ 
ı ısı ar o ·uzere ç ye a- . 1 

vale edilmiştir. dir. ~ 
~ kilometrelik mesafe her halde bir Maearistanda scfn-berllk 

rekor teşkil eder. 60 kilometre !Oratltt gi- Londra, 1!5 (Husust) - Mncaristandıc · 
den bir otmnobH l:>uradan geçmek fçln bir iki kolordu, müteaddid motörlO. ve süva• 
buçuk saate muhtaçtır. ri kıt'aları seferber edilmişlerdir. 

H·ç göriilmemlş kuş'ar 
Macar resmt makamları, bu tedbirden 

dolayı hi':blr memJekethı endişe etmeme
si icab ettiğini. çünkü bUtün komşu metn• 

Cava adasında geçen ay garib bir hA- leketlerin daha evvel askeri fümrlıkları-t 
dise vukua gelmiştir. m tamamla.mı§ bulunduklarını sBylemek-

Takriben 1000 metre kadar irtifada tedirler. ı 
şimdiye kadar görillınedlk kuşların uç - Macar • Slovak hududu :Kapatıldı : 
tukları tesbit edilmiştir. Vücud'erl balığı Budapeşte, 15 (A.A.) - Havas: 
ve kanadlan kanaryalan andıran bu Macar _ Slovak hududu Balassggara• 
kuşlar herkesin merakını mucib olmuş- mat civannda kapatılmışhr. 

zere, Pazartesi güınüne kadar birer mu- Bir adam kanncanın adım1arı kadar tur. Bazı Allmler bu kuş!arm fotoğrafla- Diğer taraftan Slovakların 15 Mayısta 
avln tayin edilmesin ıbildirmiştır. süratle yürüdüğü takdirde saatte 1200 rmı çekmişlerdir. İhtiyar Cavalılara göre ihtiyatları silah altına çağırdıkL'.in bildl-

• 42 9 2 87 

9 ~8 '1 19 

Hazırlıklar kilometre y-01 alabilir diyen alime hak bu kuşlar Hlnı.alaya dağından gelmekte- rilmektedlr. 

Roma, 25 (A.A.) - Resmi ccr:de, bir vermek gerektir. · Cnsı:esi itibarile adım- dirler. Budapeşte gazetelerine göre geçen Pa• 
kararname .ne.şretrnl~tir. Bu karama _ ları pek küçilk olan karınca ins~nın bir Bu k~-şlar tam 2~00 sE>ne yaşarlarmış zartesi Slovakyada Macar aleyhtnrı bit' 
me «İstisnai mahiyetteki ilcaat:. dola _ ad1mma mukabil 185 adım atabılmektc- ve üç yüz senede b1r dflnyayı böyle ka - propaganda top,antısı hazırlanmı,sn dq 
yısile harbiye. iba'hrlye !hava işleri ve dir! file halinde dolaşırlarmış. bu toplantı 19 Mayısa tehir edilrirlştir. 
İtalyan Ab:-ikası nezdlerinde cEİn'an ~;i!;=;;:;::;;:;;:;=::;;;=:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;:::;;;;;;;;::;;:::::::;;;:;;;;;:;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;::::::;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;:;::::::;;;;;;;;;;;=:;:::::;;;;;;:;;:;::=:;;;;;;:::;;;' Macar tadil taraftarı cemiyetlnin ga• 

t,lilı lkındi,- Alcş"-n Ya ıı 

""· IJ. s. u. .::;. ü. .) . u. 

~ 
,;ı 10 16 (,'1 19 18 ~ı 10 
4 50 8 4.6 12 - l ın . . 

2 milyon liret tahsis edilmiş olduğunu 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A 1 zetesi son nüshasını mfinhasır~n Macar • 
nabktl!r. Slovak münasebetlerine tahsis etmişt~ 

Diğer taraftan münakalat nazın; se- !talyan radyosu dün gece şu mütaleayı ne~retti: - 'hakkında yapılan bedbinane tahminlerden sonra İtalyan Gazete Slovakyamn ekonomik vaziyetı. 
fer'berHk haık:kmda tecriiıbeler yapıl _ _ cMuhasamatm aldığı son seyre bakılacak olursa muha- rı:ı.dyosunun bu nikbinane tahminini hoş karşı\anıtyacak kim- nin pek müşkül bir halde olduğl,lnu iddi.4 
mış old,u.ğunu lbildinniştir. Nazıra. göre rel:enın bu yaz sonundan evvel -biteceğine hükmetmek zaru- çc mevcud değildir. Ancak muharebenin nasıl ve ne fekılde eylemektedir. 
memleket, mfuıakalata müteallik ser - ı reli vardrr.> b•tmesi icab edeceği noktasında İtalyan rad.yoou ile fikir bir- Budapeşte, 15 (A.A.) - Macar .Nazi 
vlsler ba!k.ımm<lan mutmain olabilir. l\'1uharebenin ruhfırundanberi üç, beş, yed! sene süreceği liği yapılabileceğine: organı olan Pesti Ujsag gazetesi, Macar • 
'O'-rba gJ ;..ı..., 1 ait 1 '--d ı Slovak münasebetlerinde her dakik& ~ n ıı:uva ;'~ şez: ~. ~.U.J.D. a o unm 1 s T E R 1 N A N . s .,. E ~ 1 N A N M A 1 
olsun; Mussolliıinili enıırlerıne itaat l .... • 1 ·it. ~ sô.llsasyonel bµ- hadise vukubulabileceğt. 
edilecektir. nl yazfuaktadii'. 
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Mecliste dünkü 
Büyük çarpışma hakkında 
matbuatın mütaleaları 

Son Dakika: müzakereler 
Ruzvelt Mu:~ O ·:niye Ankara, ıs _ Büyük Millet Meclisi 

E 
Yen'• ~en b"ı su,h bugün Şemsettin Günaltayın ba~kanlı-

-~ f · ğında toplanmıştır. Celscnın açılışını mü-

• Holanda harbden 
çekilince 

ltalyan askeri münekkidleri son sözün Belçikada 
henüz söylenmemiş olduğunu bildiriyorlar 

m ~Sc"" 1.1 go""nder . .11• teakıb Başvekil Dr. Refik Saydam süz a-
- t larak şunları söylemiştir: Yazan: Selim Ragıp Eme( 

Londra 16 (Hususi) - Vaşltl~tondan Arkadaşlar bu evrakı varidenin 2 nu- lYlüttellk ordular tebllğlerınin de kay -
bildirildiğine göre, cümhurreisi Ruzyclt I marasında Başvekalete 1:-ağlı bir Matbu- dettiği gibi şu andn, kıt'avi Avrupanın 

F ransada umumi intıba, Hitlerin büyük kozunu oynadığı 
ve Romanın yardımına güvendiği merkezindedir 

şimali garblsinde tarıhin en buyuk muha.re. 
dün gece hariciye nazırı Hull ve di~er hü- at Umum Müdürlüğü teşkili hakkında bir besi değilse b!Je herhalde en buyllklerinden 
kumet erkanı ile uzun müddet devam e- Hlyihayi kanuniyeyi nuzuru alinıze tak- biri cereyan etmektedir. Bu harbde kullanı
den istişarelerden sonra lv~usso,inive ye- d;m ettik. Dahiliye. tktısad, Nafıa ve lan modern ve mihaniki vasıtaların azamet 
niden bir sulh mesajı göndermi-'itir. Bütçe Encümenlerine havale e<lilmiştir. ve tenevviıu mücadelenin son derece kanlı 

Parts 15 (A.A.) - Havas: l Meydan muharebesi, ancak önümüzd.ekl Bu mesaj Romadakl Amerika bü - Tensib buyurulursa bütçe müzakeresin- ve tahribkh olmasını intac etmektedir. 
Butü t 1 LI ejden M"'°"lle'e kadJr 24 saatte büyük genişliğini alacaktır. Zıra. . d 1 k h 1 b ' Perde perde inkişaf eden ve geniş bir 

n gaze e er, Y .,.,... Alın hill i d h erde yilk elçisi vasıtasile Duçeye tevdi edil - en evve çı ması icir. mu tc ıt ır en- cephenin muhteli1 noktnlarındn gene genl.J 
llahad" b"'r'ıyan bu'·yu'k muharebeler hakkın- anlar, M. euse .sa er n 8 er Y ' • t' cu"men ta f d b "'dafa a 

.. "'l' b k tt ap nuş ır. ra ın an unun mu asın .sahalar üzerinde temerküz eyllyen Alman da v d b 1 d Alnı tazyikinin Fransız ve Ingll1zlere ve ça u sure e Y -
tld<i er ikleri ha er er e, .an rnış oldukları gerileme sebeblle topluluğunu Mesajın muhteviyatı h"nı.iz malum de- müsaade buyurmanızı heyeti celileniz- taarruzu, ilk günlerde Holnndayı Belç..ıkadan, 
Beeltılnkai gittikçe akrttır1dı.ğını bilDedirmektedir. kayıbetmemi• Belçika. kıt/alarıın.a ~a - ğildfr. den rica ediyorum. (Muvafık sesleri). Belçikayı Fransadan ayırmayı lstıhdaf eder 

ç Alman ı a arının va.sa gay - "' ·· · · ası b 
tetıerıne 

0

ra~en hem Namur hem de Llyej caklaroır. . k Ruzveltin buna dair mcb'usan mecli - Başvekilin bu talebr kabul ed.lmiş ve gorunuyor, nyrıca bu mıntakalarn es ı ır 6
"' v J t idd dir F k t dr tik olma . . .. yardım yapılmasına mAni olmak Lster gibi 

hlukavemette devam eylmektedlr. aa ye · c 
1 

• .. a ~ ama v; sinde rnalUmat vercceğı tahmin edilmek- kanun havale edıldığı encumcnler azala- Liıksembu.rgun ilerisinde MaJino hattına 
A.~kerl muharrirler, Be1çlkadaki ehemmi - ~n çok uzaktır. Çünkü Fransız ~rdusu zar tedir. nndan seçi1ecek beşer k:şiden mürekkeb 1 doğru bir tazyik vuku buluyor. Bu vazly&ı, 

Yetı1 unsurun, LlyeJ'in şimalinde ve .o:arkın- Inglllz kuvvetleri tamdır. Geçen gu_nıer rdu-
,,_ t d k l h b 1 d ki o Yunanı'stan Arn~vudluk bir muhtelit encüm"'n tesbiti tasvib o- yukarıda da kaydedildiği glbı llk günlerin da nıuttefik kuvvetlerin mevcudiyeti oldu _ ın a vu ua ge en mu are e er e 1 ak- -ı 

tunu tebarüz ettirmektedir. Bilhassa. lehte nun yalnız plfdarları karşıla.,tı. Alman t - h d d d h lunmuştur. vazlyettdlr. O günden bugüne ortada hAdi3 
ti"' ' Al 1 k Po1 nyada kul u u un a ta şidat yarıyor . olmuş mühim bir değlşıklik vardır ki o da olan bu unsur 1914 harbi esnasında mev - &ı. man gene urmayının o Bundan sonra ruznameye geçılcrek or!t Felemenk orduları ıb k d nl•"' 

tUd de"'Udi • !andığı taktiğe mü.şablhtlr. Alman taktiği, Lnodra 16 (Hususi) _ Bu f'lı,:th Ati- "d k • . . . . .. k nın, aş uman a ..,,.ıııın 
tı • .. .. yıldırım gibi bir yarma teşebbilsile bundan ı are anun layıhasının ıkmcı muw eresı emrıle terki silfı.h etmeleridir. Şayed bu 

Buyük koz azamı 1.sti!ade etmek :teşebbüsüdür. Diğer nadan alınan hahberlerc göre Yunan or- yapılmış ve layihanın 11 nci maddesinin memleket mukavemete devam etmiş olsa idi, 
Dıplomatik sahada, enternasyonal meae - taraftan Hitıer ordularımızı Belçitadan dusu Arnavudluk hududunda bazı tahşi- Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkanın ta- ,muhakkak ki Belçika için de nlsbeten daha 

leler mi.ıtehassısları, İtalyanın, İngiliz - l"ran kesmek ve denize dökmek istemektedir. dat yapmıştır. lebi üzerine charb halinde örfi id'1re ilan fernh bir surette muharebe etmek mümkün 
sız ablukasını bahane ederek kavga aradı - . , Yunanistan ile Macaristan arasında edilmemiş olım dahi bt' kanunun .masu- ı olabllırdi. Halbuki şi~di, Felemenkt~ serbest 
tını sezmektedir. Umumi ıntıba, Hitlerln bü.. ltalya. matbu~ ·miitaıealan . .. . . . kalan Alman motorlu kuvvetJerl, tıilıklmntı 
- dün gece yansından sonra telefon muh:ı- t h tl t k jd t 1 k '"k kozunu oynadığı ve Romanın yardımı- Roma 15 (A.A.) - Fal}i&t matbuat tef.it - nıye ve urrıye erın a Y ve a 1 ıne ı olmıyan Belçlka_Felemenk hududunu sürat. 
na güvendiği merkezindedir. ratçılan Alman ordusu hak.kında medhüıse - veresi kesilmiştir. aid üçüncü maddesinin birinci, 3 üncü, le aşarak şarktan ve §arkı şimaliden Belçika 

Jean Fabry, şimalde yapılan topyekun nalarını esirgememekte ve Holandanın işga- beşinci ve 6 ncı fıkralarında yazılı ted- ! fizerlne yürüyecek ve böylece Belçika müda. 
harb hakkında Matın gazetesinde diyor kl: linin İngiltere için tehlikeyt artırdığını id - M illJ Şef ı" le bir'er daha evvelden İcra Vc-kıllcrı He- ı !aasını yandan ve üstten vurmak imkanını 

lI.ıtıer, harbin bu yaz biteceğini Uan oı _ d!a etmektedirler. yetince tasvib ediler.ek harekat mıntnka- ı bulabilecektir. Bundan dolayıdır ki Felemenk 
tnl§tır ve Hltler biliyor ki Fransız ordwıunu Bununla beraber, daha ihtiyatlı davran - K ı K 1 d başkumandanlığının kararı vaııyetl yeıpye.. 
tna.t etmedikçe ~ bir şey yapmış sayıla - makta olan İtalyan askerl münekkidlert son ra aro arasın a larından almağa baş~ı~mandanl:~ sa_lahi- ini bir şekle sokmaktadır. Ağlebl ihtimal, bu 
hlaz. Almanya en şiddetli darbelerini Fran • sözün Belçikada henüz söylenmemlş olduğu_ • d"I 

1 
fi yettar. suretinde tadı!~ kahul cdılmış ve tarzı hareketin neticesi, gerek Belçika mü -

~r<h13u_na tevcih ed~e~~t:· Almanya, ku- nu bildirmekte, bununla beraber havada fta_ teatı 8 1 en le gra ar kanunun ikinci müzakeresi b!tirilmiştır. dafaası üzerinde, gerek müttefık ordulan 
1er uş bır hayvan glbı butun kuvvetile ı - tünlüğü Almanyaya vermektedirler. Df'vlet l onrı vatı•an harb plA.nlarında bazı tadilat yapılması ola. 
~atılm14tır. Ter~düd veyahud vicdan ıL Stampa gazetesi Alman sevkulceyşinin müt Ankara 15 (A.A.) - MılH Rumen bay- caktır. Fakat bu tadllfı.tın ne şekU ve suret-
lı , 

1 betıenmemelıdiT. Almanya, hiç bir tenklerlnldne hWm olduğunu yazıyor. ramı münasebetile aşağıdaki telgraflar Devlet daireleri ile müesseselerde bu- te olabileceğini kestirmek kolay dettıdlr. 
Uda hiç bir vahşetten çekinm.lyeceırtJr. 1 Corriere Della Sera, Alman kıtaatın.a dü _ teati edilmiştir: lundurulacak nakil vaı.ıtnlar• hakkında- Bütün bu hAdlsat gö.steriyor ki Alman ord11-

ıu J.ournaı gazete.mıde General Duval turası- şen Lşln kencUlerlni bekliyen müttefik mev- Majeste İkinci Karol ki kanunun ikinci (,l1ÜzakerE:-si'1i m:itea- su, bnkA.nın m~adesl nlsbetlnde ve kısa 
kayded1Yor k1 Almanya, mütecaviz olma.. zı.ıerine yakl&.ftıkça daha ziyade güQJ.eşece - .. kıb dev\et konservatuarı hakkmdaki ka- bir zamanda katı değılse bile kat'f.ye yatın 

• dolaYl4lle, bizim ileri kollarımızı teşkil e- ği kanaatindedir. Romanya Kralı (Bukreş) 
1

A 'h dd 
1 

• . - .... l . bir netice almak istiyor. Tavazzuh eden ha. 
Gen hafif Romanya miir b ·· b t'l nun ayı ası ma e erının goruşu me.;ı-unsurlara failı: büyük bir ileri ko_ Gazeteler haTadise teşne halk tarafından ı ayranıı munase e ı c .

1 
. t· LA 'h b' . . . rekflt plA.nı azim bir çevirme · hareketini 

!la nıaUkttr: kap~ılmakta fakat halk bu havadis hak.kın- majestelerine en hararetli tebriklerim1 ne geçı. ~ış 1~" ay~ anın ı.rıııcı t~sıs g&teriyor. Öyle bir hareket ki müstahkem 
cı:;:it Partsıen gazete&ınde Chartu Morlce da aleni surette tef&lratta bulunmaktan aa. ve şahsi saadetlerile do;,t ve müttefik rnaddesı uzerınde bırçok hatıbler tekrar mevkileri kuşatıp geride bırakıYor ve hıunım 

ki: kınmaktadır. Romanyanın refahı içın olan iyi temen _ söz alarak noktai nazarlarını izah eyle- 8eyynr ve canlı kuvvetlerini hedef ittihaz 

Holanda hi'diseslnin 
nilerlıni arzetmekle çok bahtiyarım. mişlerdir. ediyor. 

· hmct lnönii Maarif Vekili Hasan .Ali Yücel Türk Bu nrada Alman başkumnnoonlığının 
Ekselans İsmet İnöni.i musikisinin materyalkrin:n esnsC'n top- Lükscmburg llerL.<ıinde büyük bir şiddetJe icra 

Reisicümhur (Ankara) lanmakta olduğunu n'usikı tarihimizın ettiği taarruz da şayanı dikkattir. Bu mın • • 
lngilterede akisleri ed'ld'b" "b' b' .1. h ı · d t tk"k takndakl taarruz kolları ile MnJıno hattının 

Eksclans1annın benim ve rneır.leketim zann 1 ı::.ı gı ı ır 1 ım a :n c e 1 temas halinde olduğu ve muharebenin miis-
edilmemi§ olduğunu söyliyNek demiştir tahkem mevki önünde cereyan ettiği tama-

Holanda Hariciye Nazırı son muharebelerde Holanda 

için müttefik ve dost s:fatUe beyan et -
tikleri hararetli tebriklerinden dolayı 

teşekkür ederim. 
Karo1 

ordusunun 100 bin kjşi kaybettiğini 
söyledi. Kraliçe de radyoda bir h:tabede bulu ,du Norveçte harekat 
~ndra 15 (Hususi) - Holanda kraı..'bazılan. cenubi Holandadan Belçikava dev""'m ediyJr 

ilçesi lbu akşam Londra radyosunda İn- 1 gitmişlerdir. Bunlar, yeni Holanda a~ _ Norveçte bir mevki 15 (A.A.> - Norveç ba.ş_ 
gilizce olarak klsa bir !hitabede bulun- keri kuvvetleri~ esas teşkil etmek ü- kumandanlığının tebliği: 

ki: men tavazzuh etmiştir. 
Biz kendi malımızm her noktası ile. Bu, bir nümayiş hareketi midir? Yoksa 

her şubcsile tepemizden tırnağımıza ka- ciddi ve esaslı bir yarma teşebbüsü müdür? 
dar alakadarız. Bu da pek anl&.fılmıyor. Şayed bu hareke' 

H Ar Y" 1 t . d" ciddi bir yarma hareketi ise ve malolabllece 
asan ı uce program anzım e ı- ğl fedaklrlıklan kale almıyarak behemehaİ 

lirken bu cihetin nazar. dikkate almaca- muv:ı.f!ak olmak gayesini güdilYorsa vaziyet 
ğını ve binaenaleyh madden 'n aynen ka- son derece clddlleşm~ sayılabilir. 
bul edilmesini temenm ederek sözlerini 5 L. _ m J;;; 
bitirmiştir. 6 t.m UC.a9ı.1ı. Gm.ll~ 

-········-············-········· .. ············· ... ·----
!llıuştur. 7.ere va'kit kaybet:rneden tensik edile _ Müttefik kıt.alan Elvegaardsmoen'i, Doey 

K r d' . . fiyor<iunu ve Herjangen etrafındaki yolları müzakere kafi görü1er<.'k maddelere ge-
ra ıç:· ~i.d~ttc ~en ısı.nın '_'e Ho ceklerdir. . işgal et.mlşlerdir. Norveç kıtaatı VB.Mdal da. çilmiş ve layiha hükfunetin teklif ettiği 

Maarif Vekilimizfn bu izahatı üzerine Elen - Bu !gar 
landa anı~letmı~ ~a~rbın ~enışlemıyec:- Alıman ışgal ikuvvet~eri ıbu sa'baıh sa- ğını lşga~ ve dağlarda ileri harekete devam şekilde kabul edilmiştir. 
~ ve netıcede adılane hır sulh aktedı- :it 5 de La Haye ve öglıeden sonra da etmlşlcrdır. .. .............................................................. Sofya, 

15 
(A.A.) -· Elen endllstri he-

Dostluğu 
leceği ümidıni daima beslemiş olduk _ Aln..c;terdama girmişlerdir. Norveç ajansına gore bu tebliğdeki haber. B .. 
larını s" ,1 iştir Fakat Norveçe ve t "it red "nki ler, Elveg:ıardsmoeıı'I ve Herjangen'e giden ugun ~ yetinin Bulgaristaru ziyaretı. Elen - Bul-
b't~ O) em · . . ngı e e 1 sar vadinin nihayetini işgalleri aıtmda bulundu- H 

1 
d gar dootluğu tezahürlerine vesile teşkil 1

ut.hare Holanda ıle Belçıkaya yaı - Londra 15 (A.A.) - Matbuat. Ho - ran Ahnnnlann, miıttefıkler tarafından Pa- atıra ar arasın a eylemiştir. 
lan ta~rruzlar. Alman yanın ne giıbi ni-, Ianda hadisesinin tevlid ettig· i inkisarı zartesi ve Salı günleri yapılan hare:Cetıer 

Elen heyetinin reısi sabık nazır Rufos, Y'ıetler 'beslediğini açığa vurmuştur. Sul saklamamaktadır. Gazeteler Holan _ neticesinde cenubclaki dağlara çekllmek nıec y A z A N 
hürı it«iesi için yaptığımız bütün teşeb-1 danın mukavemetten vruz .. 1 buriyetinde kaldıklarını go.~termektedir. gazetecilere yaptığı b'yanatta iki mem-
bi4ıı km ı . .geçımesı 1 e ParlıJ 15 (A.A.l - Stokholm'dnn Royter Oıtad leket arasında halledilmemiş meseleleri 

er v_e ~vassu.~lar .. boşa~ çı ış~ır.: ye.?ı. bir vaziyet tahaddüs ettiğini ve ajansına verilen bir habere gore Norveçli _ Z U halleylemek rn~ksadıt~ Bulgar'.stanın ve 
İnsanıyetı bugunkü felakete suruk- miihım meselelerin ortaya çııktığmı i - ıer, Kongsvlnga, ve Koeres etrafında, Al • Halid iya şaklıgil Yunanistanın bir k~nft'rans toplamalan-

liy.enler kafi surette durduruLmadıkça, t'raf etmektediı:Ier. Holanda ile Bel _ nıanıiirı hırpalamağa devam etmektedirler. (Bugün 6 ncı sayfada) . görmenin Elen milletinin en büyük 
hak ve saadetin teessüs etmiyeceği ka1.. çi.ka tarafından takib edilen ve ke-ndi - Alm.arilar, Norteçe, _ehemnııye!Ji takviye arzusu -olduğunu bıld!rmıştir. 
11.aatine varmış bulunuyoruz. lerini istiladafn kurtaramıyan sıkı bi _ kıt~ı ;~~:~z;m~a:~n:u~C:~ğe 

1 
devam t"- -········ .. ··········· ....................................... -......... ___ .............. ·-·······-·-

.. Kraliçe, n'hai 7.afere olan sarsılmaz taraflık siyasetinin Almanyaya ~ ynr ~~aş~tçülerle t~kviye edilmışt~~. yere nen 
1tlınadını ibildirmis ve Holc.1ndanın tek- dımı dokunduğunu kavdetmektedirler. 

tar hürriyet ve istiklaline kavu.~cağı - Müttefikler, Belçika vev Holandanın yar Balkan Antantı 
tl:ı söylemiştir. dırnına koşma1cta gecikmemiş i9eler de 

' Dolanda hariciye nazınnın beyanatı bu iki meml~ket topraklannın müda - iktı~adi konseyi 
Dii{er taraftan Ho1<4nda hariciye na- faasını !kolaylastıracak olan e1'kanıhar-

Zır·1· Van Kefens te. Pariste matbuatj biyelerin te.şriki rnec:aisi teklifini dai _ Belgrad l5 <A.A.> - Evvelce de bildirilmiş 
olduğu gibi Balkan Antantının ekonomik ko 

ll\ümessillenne beyanatta 'bulunarak. ma reddctm~ oldukları için Alman is- mite&! bu ayın 27 sinde Belgradda toplana _ 
lroıanda harekatı e~nasında ordunun tilasına rrıani olamamıslardır. caktır. Bu toplantı ile al!kadar ola.rak zng-
d&rtte birinin -vani yüz bin kişinin- FeJem_.nk Bfndj!itfanında rebde çıkan .NovosU. ga?.et.est şöyle yaz _ 
Öldürunü ve 50 t~yyareden mürekkeb Batavya 1 S ( A.A.) - Holan<ladan maktadır: . 
h.a:va kuvvetinin tamamen tahrib edil- gelen facia haberleri Felemenk fün _ kiztılBali~ntiAntandtı ebk~ılııocma ık ~omki~inln se. 
d:111o.; . • • • . . . ne ıç maın a a,, muza ere mev _ 

e;.ınt SÖylemıştır. dıst<!nında derın hır hevıecan uvan - zuu Balkan Antantına dahil memleketler a_ 
Londra 15 - Royter ajansının dip - dırmıştır. Bütün halk nihai uı.feı-e ka- ra.sında ıptidal maddelerin mubadelesl me _ 

l()Jnatik muharriri yazıyor: dar Holandava mfrzaoherote kuvvetle sele&ldlr. 
Londrada verle en Holanda hüku - <'Zmetmis bulunmaktadır. Bu garete, Balkan devlctıerınin iptıdal 

illet' · · d' ı.. 1 ll..ed f' ı..:: "k B' ,_ = l d f th 1 maddeler bakımından iyi bır vaziyette bu 
mm şun ı •uas ıca ıı e ı vuyu ırco~ .rıo an a ıca~ . ane eri mer- lunduiunu ve bu <levletlerin hemen ldeaİ 

~stemleke imıoaratorluğunu idaa-e et- kezlerini Felemenk Hınd1stanına nak- denecek bir antant teşkil ettıklerini yazmak
tnekıtir. Holanda donanmasının büyük }etmişler ve faalivetlerine Holandada • tadır . • 
bir kısmının. her türlü ihtimali karşı- kinden daha maı'hdut olmakla bera:ber 
laınağa hazır ıbir halde, Felemenk Hin- burada devam f'fmektıf'cHrler. 
ttbrtanı yakınında beklemekte bulun - 0 l . V 1• h ~' " Londra..ıa dutu söylenmektedir. ı;e ç·ka e ıa n· f.1 

l'vtoskcv .. ~ya yeni l-ir 
Yugoslav heyeti gidiyor 
Belgrad, 1:5 - Sureti umumiyede iyi Şurasını da 'kajıdetmek icab eder ki Paris, 15 (A.A.'ı - İstihbarat nazırı 

haber alan mahfellerde beyan edildiğine 
&erek Japonva, v-erek Amerika, Fele - Frossard, gazetelerin yazdıklarının hilA- göre Yugoslav ticaret heyetinin Mosko-
lbenk Hindistanmm statüsünü muha - fına olarak. Belçika veliahdi ile diğer 
.__ vadan avdetinden sonra Moskovaya yeni 

Sabah.an Sabaha 

Hallolan 2 müşkül 
Nihayet dün rece relen bir ajana haberi ne samandır :ıühnimJ tırmalayan me

rakı teskin eUL Garib detn mi? Ben Almanların yeni harb metodu olarak para.. 
ıitıe ıökten asker indlrmeı.erlne cldcll mina ...ermlyordum. iman denUen mablüll 
kum ribl aTUçla serpllmes ki, bunlan elbet te ta71areler ıeürecek " ba~ te. 
ker teker pa::-aşütle yere inecekler. Peki ~ mmabaJ ~e kilometre 
başına otuz kırk insan düşen Bola.nda ve Belçika ıibl kalabalık bir memlekette bun 
1ar handan teker teker inip nası: t&)llanutar. Gökten inenler kudret hell'aSI detD 
ki yerdekiler serine sevine ellerini kollannı ~. C&nlarına laynuya plen 
düşmanlar. O halde daha yere inerken serçe ıtbJ avlamak kabL Belçika ılbl av 
slliblannan Oobertertn ç~inl yapaa bir memlekette brovninrler ye nap.n&larm 
lcad edildi.fi yerde elbet berkesin bir sllibı olacak. Nasıl oluyor da parqitle inen
ler sat kalıyor. itte sthnlmJ karca.ayan hep ba idi n nihayet diin ıeee f11 Wcraf 
haberini radyoda olnıdam: 

_ «Brüksel üzerine inen Alman parıupiitçülert halk taraf!lndan parça parça 
edilmişlerdir." 

A)dunan ennedltl lkinci bir nokta da şu: Alman nakl17e tanarelerl han fllıf!1• 
danlanna iniyor ve her birinden yirmi silihlı asker çıkıp derhal bö..Ük, tabur ha.. 
llne ıeliyor Te bir memleketi içinden zaptedlyorlar. Peki amma tayyare leylek 
veyaı3ud şahin delil. Sesi kllometrderee auktan duyulur. Hele beşi onu beraber 
olursa çıkarchklan mota- pröltiisii ku.a.klan tımıalar. Rarb halinde banda 
uçan ve yere inmek için atma.şan, motörünö istop etmlye mecbW' olan bir tana
reyi avlamak nasıl mümkün o4maz veyahud yere inse de içinden çıkanları çıktık. 
ça tepelemek pek (Üç müdür? 

Bu merakımı da bir Havas telıralı halletti: 
- uinriliz kuvvetleri arkasmıa inen Alman parf\!JÜtçüJerl derhal abluka ealltp 

~ husı.ısund8ki a'rzrularmı izhar et - küçük prens ve prenseslerinin İtalyada 
bir Yugoslav heyeti gönderılecektir. Bu C I • ı 

----.:·uıı ... bulunıuroı:.lar_ defil fakat Londr ulun uklarım bil- ~-...tA • . uı:ıı.ı1n&.ı&..1.1.tw.....ı.....a.._.-ı.--..n..-ı~1..:t.~------...ır...ı1..-..4-__,e;_ ___ ~--'---~......ı~~~~L_.!d~~~~--
imha edl.mişlerdlr.ıı 
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Denizlerdeki Türk bayrağının yarınki koruyucularına 
merasimle diplomaları verildi 
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• 

senanın son 
toplantısını yapf ı 

May:u 16 

ee çiyi sa n kazanında kaynatan 
katil mahkum oldu 

Ka!irn yaşının küçük olması yüzünden idam cezası 
30 sene ağı· hapse tahvil edildi 

İstanbul Şehir Meclisi dün seııenin 
son toplantısını yapmıştır. Üsküdar, Ka
dıköy ve havalisinin n3zım p18nma aıd 
mazbata okunduğu esnada Adalı A vnı 
söz almış, tafsı1At planlarının haz1rlanma 
i§inin geciktirilmemesi temennisinde bu- Bir müddet evvel KantarCllarda Sa- isminde ibirini bıçaklıynrak öldüren Sa· 
lunmu§tur. Vali: bunhane sokağında Ahmed Nuralın sa- dık ve İzakın duruşmaları 1 nci Ağırca. 

_ İstanbul cihetinm nfızım planmı bun falırikElSlllda, bekçi Şevk1yı boğarak zada neticelenmiş, her ikısi de, 9 ar stme 
hükumet tasdik etmiş, tafsilfı~ planımı- ve sabun kazanında kaynatarak öldüren müddetle ağır hapse :r.ıahkum edılmişlet" 
mn hazırlanmasına gnçilll'Jşt!r Kar'i'ı • J.- Mansurun muhakemesi J ncı Ağırcczada dir. 
kanın ıhenuz nazım ptamnı görmü<ş buıu- dün neticelenmiştir. bir para meselesinden adam 
nuyoruz. Nazım p!D.n t~sdi:{ edilmek ü- Duruşma neticesinde, bütün inkarları- 'd k 21 na ragm-en Mansurun, kendisinde kalmış Öı üren ömUrcU sene zere Vekalete gönderilecek, tasdiki mü-
tcakıb tafs~lAt pUın1arı hazırlanacaktır• buluna~ bir ~na~:arıa f~br~a ~apısını hap~e mahkQm edildi 
demic:tir açarak ıçerı gırdığı, sabu11 ça maga te -

1 
B. 1 . d d 1 1 :.- · .. . . . . - ır para mese esın en o ayı ara arın .. 

Müzakere kafi göriılmüş mazbata reye şebbus ettığı ve bekçı Şevkimn mum:ına- 0 k' ihfl"f beb'l d''kk" d · fi 
konarak kabul edilmiştir ' ı ati üzerine, iistüne hücum ederek, '>ekçi- a 

1 hı a she .. ı He.~ u • ~nıb~ a mısa r 
· yi · 1 b ıtd .~. d' b' 1 k yatan e1ll§e rısı useyıru ır gece u-

İngı'ltcreden alınacak 3'> otobiise 542 ıp e 0 o 141; .. ve cese 1 ır çuva a oy- k t il bo- k k 1 k . k t yur en us ura e gazını esme sure. 
bin lira verilecek bu masraf sigorta ve duktan sonra, aynar saoun azanına a - til ··1d·· H" yi . k d . Al"yl ' 1 - . , . . _ e o uren ve use nm ar eşı ı 
nakliye ücretlcrile fl50 bin lirayı bulacak tıgı d("Jıl erle sabıt oJmu~tu.. -· d · k dl ı k" ·· .. Ab • . e aynı ası .ıa yanı ıyan omurcu • 
garaj ve ate~ye ınşasma 3i0 bin lira har- SuçlU'Oun ha7ı~lık tahktkatı sı~sında: durrahmanın duruşması, ı nci Ağırce.za· 
canacaktır. Makam, otobüs işleri ic;n bir ki ikrar1~n. fabnka anahtannın cınayetı da dün sona varmı..ştır. , 
milyon liralık sarfiva• <4 müs:ıade edilme- mütcakıb erln~ekf ~elAsınm _ J§ğlmınd:ı 1 Mahkeme, suçu sabit olan kömürcüyü 
sini taleb ediyordu. Bu taleb de Şclıir bulunması, şahıdlerın i!:ıdelerı bu mer- her iki suçundan dolayı içtimaen 21 sene 
Meclisi tarafından bbul edilmiştir. 'kezde toplanmıştır. 8 ay müddetle ağır hapse mahktl.nı etmf~-) 

Azadan Halid. plaka resın"nin knldırı- Ağır"t."'7.a rr.ahkcmesi, dünkü karnnle tir. Suça iştirakten maznun bulunan Ab .. 
Tarak bu ücretin benzin fiatlarına Mansuru ceza kanununun 4!;0 nci mad- durrahmanın kardeşı Emin bcraet et.. 
z:unmedilmesini tek'if etti. Vali: deslnin 7 ir.ci. 8 ncı ve 9 un\!'"..ı ?enjlcr;?e miştir. 

- Böyle bir tcklifın p<'!:İndeyiz. Veka- tev!ilrnn. :cı: cezasına mahkum etmış- Zimmetine para geçiren bir 
IetJe temastayız. Ayni teklifi bir kere de I tir. Fakat suçlunun 334 doğumla olmaçı • , • 
Şehir Meclisi rnammn Vekalete y:ıpalını. do1eyısile. cezası 30 s0 ne ağır hap:;e ~ah- IT8 nur tevkif ( d .dl 

Müddeti biten El~ktrık, Tramvay ve Katil, öldürdüğü bekçınin ailesine, mesaha memurluğu y.1paıı Rüştü ismin· 
cevabını vereli. ıvil ed'lnııştir. Tek:rdağın Saray kazasında urmnn 

Tünel İşletmesi murakıb'ıklar·n~ yen;. s~ bund~ı. b.ışka,_ 1000 lira da ölüm tazmi- de biri. zimmetine 300 lıra para geç~rdJk. 
Düfıkii meraşımden iki intıba M çim yapıldı ve eski murakıbfaı:- ıfa edı 1 dı. natı ödıyc.-cektır. ten sonra, ortadan kaybolmuş ve dun ts.. 

Bu yıl Heybeliada Deniz Llses1 harl:ı aını-jkadar şa.nlıdır. o tıymetı yapan ve yaşa - Mevclis, ru~a.'lles.in_i hilirm·'l oldt~ğun:ian Bir f d .. mı ö'.dUren İ°:<İ k;ş· tanbuldn ya'k_alanmışt~r: . 
tına guvcrte ye çaTkçı sını!larından olmak tan, elemanlarının ıımı ve ahlrutt varlıkla _ dagılmak uzrre ıdı. Bu esnncta Istanbul h 1.. '· d , Suçlu, adlıyeye te:.lım edılerek, Sul· 
rııere elli bet mezun vennlştlr. ınd•r. . Vali ve Be1ediye R'!İSİ Dr. Lfıtfi Kırdar. 9 ar ('l)n., ":J<'6 m ,, .. Om o u ar tanahmed 1 nci sulh ceza hakimi taraün-

Bu münuebf> 11! dün Deniz Li.'ıe.slnde me. Türk bayraiını ufuklardan ufuklara dAl. şunlım söyledi: . j Orta.kôj"Ue sarhoşluk yüzünden çıkan dan yapılan sorgusunda. vak'ayı itiraf et-
ras:m yr· oektebl ikmal eden genç &alandıran kudret bu 1«.I mefhumun yan1a- _ Bugünkü toplantı ile !\i.snn de•·res.i hiçten bir Kavga sonunda. Erkek 1smaH 1 miş: tcvk'fine karar verilmiştlr. 
~~ren~ bdq~rmın~m~ih~.MY~Mhy~~Wdt. . . ., =~~====~====~~====~==============~ 
huratı ara. .. ım.... harb gemi.sine uğurlanmış- Sizler bu büyük ve kahraman Tüt:klerln içtımalanna nıhayet ver ) oruz. Bu top- - .. • 
ıard.r yitit ~uklarısınız. 1antı1arımızda bilhassa üc mtihim i~i ba- Fo!i. te: 1 cplantı,ar. 

Amkal " 'lkanla b1r çok güzide ze - Göğüslerlmtzı iftiharla kabartab!lecek btr şardınız. Bütçemizde bir milyon liı alık 

on altK!~ ı -A.t.t • bahçesln<le ve Ist~klo.l den Ulbnren gtrl:yommuz: rnmımızdan 'Mçbır ft..:.dak{ırlık vapma;'Jık. i' isi yrr landı 
Meb'usl~ ımızı sror mürr meresine 1 

davet 
ratın h .. 'uklan bu merasını~, saat,maziye aahlb bulunan donanmamıza bugtln. bir düşüklük olduğu hald~ faalıyet pr~~- Eeş s r~.o, k~vga ed,.ılerken 

marıılle başlanrr bunu c!tploma ve muk~ Bijtün ııaye ve hedetln!z, un.surları arası - B" ·· k l · · · aff k: , t1 
rnt tev-ıll takib etml~tır. Bundan sonra A - na katıldığınız bu ltn.hraman camiaya ben _ utçe muza ere erımızı . muv a .) et e Evvelki gece Il~yoğlunda Yeni.şehirde .sar- Beyoğlu Balkevlnden: 19/:\layıs Spor ve 
m:ral Şukrfi Okan genç mezunlara ,,u hrta- l ll~lnlzl vererek onu ytiueltmek ve eski kud- kapamıs oluvoruz. Beledıve ~bıtası a- 1 hoş'uk yü üı den bir yaralama vak'ası ol - Gençlik bayramt münasebe ile Evimiz tara. 
bcd bulunmu4rnr: retıne enştirmek ohnalıdır.a limatnaml'sini çıkardınız v~ n·hayet şch- muştur. !ındai hazırlanmakta olan büyük spor mu • 
•- Ta U an.~nda gfıt5terdlğln1z başan. Deml.şt1r. rin mü'h"m jı..tivarır>a tı-kabü1 <'den ,-.to - 'Hlidl.se, farla sarhoş olan Ahmed, Hruu1d, ıameresl 19/Mayıs/940 pazar günü saat 

lan takdirle ~ndlm. Bu ün donanmamı. Mekteb müdürün~ bu nutkundan eonra büs siparişi iç;n müs:ınde verd;n!7.. Bu Lic; Cahid, Hüsryin ve Cafer isimlerinde beş k.L 15,30 da Tepebaşı bahçesinde ver:llecektır. 
zın e emanlan içeri.sine katılıyorsunuz. Bu- 1 bahriye bando.,unun 14t1rak1le bütün ~.kteb f"'m•;ıff:ıki etinizden ·iola '1 siz'eri fobl'· k .şl arasında sokakta b1r SÖ'Z atnıa me.o;elc - Mezkur gün İstanbulda bulunmak iht.ıma~ 
rada d lyl neticeler elde edebnmek için ça- kıt'alan t.a.rafından bir geç!d yap!lmış, çok . Y sinden ka ga çoonış, bu kavga sonwıda bl- 11 ola.rı meb'usl&rımızın Evimlzce bilinme -ı· 
l:.şac:ıa"ınııa inanıyorum. Sb:lu, Türle bay -!muntazam bir yurllyilşle geçen gürbüz bah. edenm.> çağını çd• n C fer, Ahmedi bacağmdıın Y'!- mesine ve bulunacakların adreslerinin Evt 
rııı;Pnn flenizlude yarınki ltornyueulan o - rlyell1enmız davetıner taratındnn ş!ddetle Bundan :ronrn zabıt olı:ıınmı~<ı.. M<'ri'c; ralamı.ş, :ı:en bı. de elinden yaralanmJ.ttır. m!zce~ malfun olm~m~ına blnaen davetna ., 
lncaksınız. Onu bir taraftan korumak bir ta- aıtuılanmışlardır. '!',.c:rinisani ayında topl:ınmak uzerc da- suçlul"r yakalanarak, zabıtaca tahkikata me gondermek mumkun olmamıştır. 
ra!'an da dalga)an<lı~ ~halarda ~an ve ~e- Müteakibım mezun elli b~ talebe !ki tnı _ ğıl.mıstır. başlanmı~t r. 
rene gezdirmek barcumuıdur. kaya blne!'ek mektebin Oniinde demirleyen ---------

1 

Keyfiyeti, 1.şbu yazımızla muhterem meb .. 
uslanmıza arzeder ve teşrl1lerlnl rica ede .i 
riz. Bu bı:ırcun ödenebilraeat, şimdiye kadar 1. ~ Hamldlye harb gPmlslne gitmişler ve .sırada 

t:ıre~ e•mek ~tedtllm gR>l ilim ve !en elde t.op ateşlle .scl~mlanmışlardU-. 

etme" e kabil olabilrcektJr. 
Fakat bllıniz ki, bu Jaym.et.. yalnız kaldık- lngilter~ye ynmurta ih .. acatı Onhersi"e yaba'l<'l <'iller 

~a net'ce htç bir vakit mli.~bet olamaz. Bu l Jllektebinde imtihan·a·a 
df>i;erln yanına bütün ahlfıkt varlıkla.rın da arbn ıyor 
ll~vest Hizımdır. . İngiltere için diln piyasada altı bin hugrı" b .. ~ı n~cak 

BenU nızı mntıalta m~le lnlze hs~retme- sandık yumurta hvırlanmış ve thrac-at Üniversite yabancı di'lcr mektebinde 
ll~nlz Ben bu nf'tkeye varacağ:ınıuı. lnana.. kontrolörleri tarafm<lan mua •en~si '-'a- ı'm•:.ı.-- 1-- bugun oaslanacaklı.r. 

Dün s"'bah lİ!'Dam 8İ! kAplarfı 
Ko"'gr -ye davet Dün sabah saat beşten itibaren limanı 

kesif bir sis tabakası kapiamıştır. Sis yü-
1 

İstlkHtl Lisesinden yeti.şenler CemJyeU.n 
zünden saat 'i "'iO a kadar Haliç vapurlan den: Yıllık kongremiz 19/Mayıs Pazar gü 
seferleri yapılamamı~, Şırketi Hayrıye- nü saat 10 da Eminönü Halt.evi aalonund 
nin Boğaziçi postalan da ilk seferlerini yapılacaktır. Mezun arkadaşların Balkevtn 
teahhürle yapmışlardır. 1de bulunmaları rica olunur. 

rak s.ldr.re IUmadla batıyorum. .J uı .. uı.ıı.uu:" .. • .. 
Milli ~etımızıe büyükltrlmiz1n goolerdik. • pılmıştır. Ünivers te fakültelerıle yuksek m~k- #•••111•1::•••_. Bugün Mfttinelcrden itibaren 

len voll~r. en nurlu ve en reytıJI yoldur. He. Jngiltereye mühim miktarda ~'Umu ... ta j teblerde okuyan ve y:ıbancı diller mek- s A R A y 
plntzın o yoldan muvartaki:vetıe ı:eçmeshı1 veren Dıtnimarka ve Hol:ıncanııı işaaJi tebine kayıdlı bul~man talebelerin ımti- S İnemaszn da 
dile• ve mzıert ~rtk edf'rtm.- ıü?erinc bu memlekete yumurh ihraC'atı- lınna girecekleri günler tesbi• olunmuş 
~ lfr Otanın alkıclanan bu nu knndan nın mümkün o1an azami hadd';! yüksı""le- ve listeler aliıkadar"Ata gönderilmi~tir. MQkemınel bır vrogram teşkil eden 

sonra okul mfidtlrii yarbay Zekl Ifın da nıe_ ~· t hm" ed'1 kt a· A V C 1 2 güz •l fi~m birden. 

ALAYI v.unları tebrik etUkten .sonra blr 8ôıln nr cegı a ın 1 me c r. Bu ders yılı başıMan itib~ren tatbik f • 32 NCi 
mı~ ve hülb&t.etı: - Gene İngi 1 tere tçin mühim mıktarda ~ilmekte olan yeni tal.matn:urıcye gCıre.I 

•- T(lrlt donanmasının mazideki ltıymetı. sanııvid~ kullanılan palamut hazırlan- vabancı dil imtihanları b~ sene yalnız 
hiç bir mlllet1n tarlhlnde ra.stJanmıyacak mıştır. ~özlü olarak yapılacak ve talebeler bırr 

c Spor şenliklerinin ikinci an- u ·r:ı provası yapıl d ı ) 

-----

imtihan komisyonu tarafındaı1 ımtihıın 

edileceklerdir. 
Üniversite talehe'f'ri. bugünden ilibn

ren imtihanlara gırecckler, muyaffak o
Jamadiklan taltditdP yaz kurlarına <le-
vama mecbur tutulacaklardır. Yaz kur
larına devam etmiven ,.,, Eyl·il devnsm
de imtihanlarda mü aHak olamıyan ta
lebeler fakülte imtihanlarına alınnuya-

cak~ardır. 

······························································ 
Matbuat balosu 

:Matbuat balosunun bu yıl Taksim bahçe.. 
stnd& yeni yapılan Belediye gazinosunda ve. 
rllmcsi kararlaştmlmışt.1. 
oaxınonun ı.,ıct!Jmesi blr~ Romanyalı gru

p:ı. !hale edildiği ve gazino ne bahçedeki tn. 
tıbatı ikmal için devam eden işler henüz bit. 
mediği için tertlb heyeti balonun Hazirana 
bırnkılmuını tercih etmiştir. 

Matbuat balosu bu .suretle bir ~ahar gece_ 
sinin bütün zevk ve eğJencesinJ de toplalllı~ 

olacaktır. 

CEBSLÜ l"J'ARlK'dan sou·ı HA uPTGN'a .•. Httrba doğru 6 J\>.) askar yolda ..• 
Kahrtım mlı .. , VutandıışJı'< ve Aşk Druau... llarb vakayilni muaavver 

bQyUk bir fılrn ... 
2 - Talebi umumt nzerlrıe 

GOBÖNMEYEN ADAM ABAlllZDA. 
CONSTAl\CE BENETT ve GARY GkANrın 

y.1rtıttıkhm fevka..!je Fransızca söz.o bir fılın. 
Aynca ~ F:JKS JURNAL en son ve e ı mnkemmel lıalihazır öabeller 

3.! ııci Avcı alayı : 2.30 - 6. 2) ve tf) da 
Seanslar : GörUnmeytın Aıtt\ n aranıızıl • : 4. 20 ve 8 de. 

51, f .. LM bOMBARDIMANI BAŞLADI ???????? ,. -L A 
Fransız ve Amerikın tıırn dU.nyıııS'lnın iki şaheseri bir a.rtıya topladı : 

l· ONlVEBSITELILEB YUR DU 
Onzel MADLl<~N RüBJN~ON - ŞIRL8Y'in rak1bi CLAUDE NORMAN'm 
işCirıı.kile yapılan gençlik; Aşk ve heyecan do:u bOyUk Fransız filmi ... 

Z· CANiLER DOK TOR U 
Amerikanın en me,hur nrtistlerınden (EDV l\HD H.OUl~S )N) - HUMPHREY 

BOGAR'l' ve (AN ŞERlDAN) ın y<ıratlığt F1·,ınsızc;ı şahesar. 

19 Mayıs gençlik ve spor bayramı ha- orta okulunda, erkek talebeler de 19 uncu 
zıtlıklarına diln de devam ed!lmiştir. ilk okulda toplanarak jim:ınstık elbisele
Dün şehrımizdeki erkek ve kız orta mek- rini giymişler ve önlerinde mekteb bay· 
teb ta1~1-eri Beşiktaş Şeref · stadında' rakları o~duğu halde Şeref stadına git-

3 - Harbi yakından 20slbrun en son gelen 2 büyU.k Jurna~ b rden; 
- ( Pttraınunt Jurnlil - Fransızca) ve (ilirilish uyuz - 'rtlr.c;e) 

,.... Akba kitabevi ~"' Bugün matinelerden itibaren L A L E Sinemasmda 
Her dildım kllab, gazete, mecmua Caniler Doktoru: Saat 2 _ 5.30 _ 8.3\J dn 
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16 Mayıs SON POSTA 

Alman ordusunun cenubi Belçika 
hareket/erile Majinoga karşı icri:ısına 
kalkıştığı taarruzun manası nedir? 

C Bu yazı dun akşama kadar gelen maitlmata göre yazı:mışttr :J 
Y A Z A N ·---·- ·· --·- . 

!Emekli general il. Emir Erkilet f 
! "Son Posia,, nın askeri muharriri İ . . ··-···-··············_... ........ .,.... ...._ __ ............. _. .. .,_ __ ............. ...._ ..... : 

:·.-------

Sayfa 5 

( Hadiseler Karşısında 1 

Köprü boyan r.ken 
cKar~köy.köprilsü boyanacaktır.• 1 olsa on, on be~ yaştan fazla genç görü -
Gazetelerde çıkan bu havadisi tram -1 nemez. 

vay arabaları gördüler: Havadisi tuvaletine fazla düşkün orta 
- Dansı başımıza! yaşlı bir kadın gördü. Dikkatle okudu; 
Dediler. kocasına seslendi: 

Yakın .sahillere işliyen Denfzyolları - Gaz~te yazıyor. ~: köprü~ün bo-
vapur\arının küflü parmaklıkları gördü- ~ranması ıçln altı bin lıra sarfedilecek · 
!er: miş. Sen de benim, senede yüz liradan 

- Darısı başımıza! fazla boya parası verdiğimi fazla görür-
Dediler. sün .. Meğer köprü kadar bile o1amıyor -

Tramvaylara cereyan veren tellerin muşum ha! 

l Havadisi yeni köprü görd•ı: 
bağlı olduğu direkler gördüler: _ Çok fena, dedi, şimdiyE" kadar şi • 

- Darısı başımıza dediler. kay~t edilmedik bir boyam ka1mışh. Ka-
Şehlrdeki resmt blnalann hepsi gör- raköy k8prüsünün boyanması mevzuu • 

düler, pek çoğu: bahs olunca benim de boyama bakacak • 

- Darısı başımıza! 

Dediler. 

lar bulunur. Belki o tarafımda da blr fal· 
90 vardır. O da göze çarpar Holandada: 

Iiolanda ve Belçika muiıarebclerinin 
baş adığı ilk günlerdenberi hep esefle 
tahmin ettiğ:.miz gibi, Felemenk nihayet 1 

teslim olmuştur. Topyeklın askeri kuv-ı 
Veti 8 fırkadan ibaret olan ve bunların 
da tamamile seferber PdHip ediJmedik
lıeri bilinmiyen Holandar.ın. su taşırma
larile takviye edilmiş b!r tahkimat siste
!!nine malik olsa dahi, buyıik bir Alman 
taarruzuna karşı yalnız kendi kuvvetle-

r 1 On dört. on beş yaşındaki hı>-nilz bo -
1 yanmıyan kız çocuklar gördüler: 

Havadisi, bizzat Ka.raköy köprüsü gör 
dü: 

- Hani ne derler, dedi, aya_ğında çora· 
bı yok. !başına fesliğen takar, ben de iş
te onlardan oldum. Ayaklarım ço1rnıü1. 

yüzüme boya sürüyorlar. 

r-ile kendini uzun müddet müdafaa ede
ıbilınesine maddi imkan y'lktu. Holanda
nın Alman istilasına mukavemet edebil
nı~ı için mühim ve kafi miktarlarda İn
gilız kuvvefierile vaktinde takviye edil
rnesı iktıza ederdi. Yoksa Holnndaya bir 
lnotorlü kıt'a ve bir miktar da uçak yol
laınnkta Holanda kurtarılamazdı. 

Anlaşılan Holandaya yardıma gelen 
ibir nııktar İngiliz kıt'ası, kuvvcfa1in az-

- Darısı başımıza! 

Dediler. 

* Havadi.Si yaşlı bir kadın g&'dü: 
- Benim kadar boyanamasın, dedJ, ne l'J .rnu' :!Ju.Ll1.ri 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =ı 
Hayvanat bahçelerinin oburları 

Vinsen hayvanat bahçesinde bulunan 
fil senede 15.000 kilo saman, 7500 kilo ke
pek ve 5000 kil<; arpa yemektedir. Ayni 

bahçede bulunan maymuniar da senede 

8 ton meyva, 42 ton havuç, o kadar pata

tes, bir o kadar da lahana, sa)ata, elma 

yemektedirler. 

iki yaşmdaki amiral 

lığına bakarak, Anversin 4G Km. şima- Majino hattın.ın önii.nde bir gözcü müfrezesi faaliyette 
liııde denize dökülen Möz - Meuse nehri- müteaddid havadan inme taburları yE-tiş şimalindeki kolu şimdidt'ıı Turnhout ve * 
nin mansabı ,i\erisine ve Anversin simal tirmiş bulunmaktadırlar. Gherl civarına varmış bulunmaktadır. Bir mabed duvarmdaki yazı 

.nelerinin onun 
tarafından imza -
lanması icab e -
derdi. 1mz.a ata -

batısına düşen Holandanın bir takı~ del- telçikaca : Yukarıda, Holanda cenubunda, Breda Vaşington eyaletlerinden Everefin bir 
ta adalarından mürekkeb Zeland adlı vi- ve Rozendaal mevkilerine vardık!arını mabedinde, bir papas tarafından şu yazı 

ınadiğı lçin parmağını tutaırlar. mü -
rekkebe ba tınr lar ve kağıda bas~ r ~ 

lardı. 
layetini işgal etmeği tercih etmişlerdir. Belçikada ilk mühim Alınan ınuvaffa- yazdıgı~ mız Alınan ordusunun cenuba 1 t 
O yazılarak duvara ası mış ır: 

nun için Almanlar, şimal ve cenub Ho- kiyeti Maastricht•in garb cenubunda E- dogr~ u yu··rumesile de Anversi şimalden i-
l cCenaze merasiminızde papasa kabil andayı zaptederek ordusunu da silah- ben-Emael istihkarmwn zaph olmuştu. hata edilmiş olacaktır. * larııu teslime mecbur ettikten sonra. in- Bu muvaffakiyet Alınanların müstahkem Al I B f 'k d olduğu kadar az yalan söyletmek için 
giliz'erin işgal ve müdafaa ettikleri, bu Albert kanalının bu civardaki mühim man ar e çı : a ne dürüst olunuz.• En eski sebze bezelyedir l 
cenub batı Felemenk. evaletıne teveccüh köşesini geçebilmelerini mümkün kılmı~ 
<ıtmişler ve daha şimdidc-n Breda "e Ro- ve Liyej şehri de, anlaşılar. gene mükem
sendaal mevkilerini altlıklarını bildir- me' 1bir baskınla ve Möz - Meuse nehri
nu~lerdir. nin garb cihetinden, zaptolunmuştur. 

Holandanın bu suretle onda dokuzu- 1914 de olduğu gibi Liyeji evvela içinden 
nun 5 gün içinde zapt ve istila olunabil- zapta muvaffak olan Almanlar şimdi Li
bıesinin başlıca sebebi onun tam ve kuv- yej etrafındaki münferid, kuvvetli ve 
!VeHi bir yardım görememesidir. Mütte- roodern tabyaları, tıpkı 1914 de olduğu 
fiklcrin buraya denizden ve karadan bü- gibi, 'birer birer ve en a~ır bpçu yardı-
3'"Ük kuvvetler göndermek imkanında o- mile ıskata çalışıyorlar. 
lup olmadıklan ve bu imkan var idiyse Liyejin şimal batısında Lanten ve 
askeri bakımdan gönderıp g(H:dermeme- Lünsen tabyaları ayın 13 ünde düşürül
leri icab edeceği meseleleri de vardır. dü~. Lünsen istihkamı, 1914 de Liyej 
Bu hususta yaliıız şunu söyliyelim ki Al- cebri taarruzunun ancak 12 inci günü 
:tnaniarın külliyetli uçak .fi'olarile hu ·ae- (yani 15 Ağustos) şişman Berta denHen 
rece yakından hakinı oldukları Holanda 42 santimetrelik en ağır Alman havan 

mermilerinin tesirile tahrib olunarak Sahillerine büyük kuvvetler çıkarmak 

Almanların şu ana kaC:aı ki hareketle
rinden anlaşılabildiğine göre, Belçikada 
yapmak istedikleri şey, aşağı yukarı Le
bistanda yapmış oldukları veçhile, An· 
vers ile Brükseli ayrı ayn ihata ederek 
ve kabilse biribirlerinden ve Fransa.dan 
ayırarak bunları içerilE>rindc ve etrafla.
rında bulunan Belçikalı, İngiliz: ve Fran-

* 
Sıcaktan ve soğuktan müteessir 

o1an taş.an ökliz 
· · .... 
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İnsanların ilk 
tanıdı-klan ve ye
dikleri sebze be -
lelyedir. Bunun 

~~ 
@~ 

'böyle oldıuğu taş devrine aıd taharri -
yatta !bulunan eserlerden isti'h.raç e -
dilmektedir. 

* Otu meraklıları kimlerdir? 
sız ku\'VeUerile birlikte ele geçirmektir. Amerikalılar ütülü pantalon giy, -
Ma1.ümdur ki Almanlar Lehistanda tek mekte diğer memleketlerde yaşııyanlaL 
büyük cepheli ve imtidad.h meydan mu- ra n.i.sl:>elle daha fazla meraklıdırlar. 
harebeleri Yermek yerine düşman kuv- Ameri.kada ütü ütiileyen büyük mües-
vetlerini parçalamış ve punlar· muhtelü sesel-er vardır. Bunların seyyar adam _ 
adalar halinde çevirerek esir etmek yo- . . . d Ben _ _,.L-t-ı bedde 
lunu tercih ve takib etmişlerdi. O vakit, Hındistan a . aı~ '~ ~ lan m~te-rile~~~ muı:tazaman P~-
Leh askeri sevk ve idarc>i bu Alman pla- bulunan taştan mukaddes öküz hey - talon toplar. ve utülenm.ı.ş pantalonu ı
nının tatbikini kolaylaştırmıştı. Şimdi ise kelinin. taşdan olmasmat rağmen canı ıade ederler. Am~rikadaı iyi ütülenmiş 

tuıcak muhtemel olan pek büyük zayiatı zaptolunmuş ve kalenin kumandanı ge
göze alarak mümkün olabilirdi ve bu se- neral Leman bunun için esir edilmişti. 

Bu defa ise gerek bu tabya ve gerek şi- Alman1.ann karşısında ağu· top, tank ve olduğuna inanan Hindliler. !k:ış.n üşü - pantalon için kullanılan cıbıçak !:ı·~ı ü-bebıe bek\enemezdi. Fransa ve Belçika ""'b~ 
(!zerinden kara kuvvetlen' yetiştirmek mal şarkındaki Lanten tabyası Belçika- bol uçakla m~cehhez çok daha kuvvetli memesi için heykelin ü:z.ıerlni örterler tülenntlşıt Wbiri, pant:alonun ütü çiz -
.__, k ya vaki taarruzun dördüncü günü düş- ve modern muttefik ordular vardır. ~ V!:ı?ffi da su serıperek sı<:aktan mü - giSin.i'n bariz surette göründüğünü ifa-
"1<ll1Sine gelince. Fransız - Betçi a budu- '~" bul lar Aıı;.lehl ihtimal Liyej Bununla beraber Almanlar Felemenk- J-:-- .. .. ü lırl d ~...1 
~iundan ve mesela Lille'deıı Amhem'e ka- m""'l unuy()J' · 6 · 1 ek 1 ~· d Alb k 1 teessır olmasının onun a ar. e '1::-'Uer . 
., d k d sehrine OOn1arm sukutu üzerine Alman- ten ge ec o an ve ~tm t ert an.a ı- ......................................... ._ .................................................................................... . 
u.ar havadan 25(} ve Roter ama a ar Ja · · l b d ·ı l" d lar girip yerleşebilmişleTdir. nın şıma ve cenu un an ı er ıyen or u-
lQG Km. · b~ mesafe vardır. Halbuki . .. . . .. . . larla Anversi şimalden ihata ederek bu 
:Arnhem Alman hududundan yalnız 20 LiyeJın . şunalınde ve Moz .nehrının iki mevkiin arasına girmek ve Liyej - Na· 
\'e Roterdam da 120 Km. uzaktadır. Bun- garbındakı Horlaromen ~e Po~tıs tabya- mur hattı üzerinden ytirüyen bir ordu tle 

· lan susturulmuşlardır. Diğer şıınal. şark, 
dan ~şka Al~~Iar Holandaya1 .taarr~ cenub ve garb tabyalarının biribirini-mü- de Brükseli doğu ve cenub ian kavramak 
~~zırlığında muttefiklerı:- f~kattade ttak teakı'b ıskatı en ağır topçu Jle bu işlere istiyeceklerdir. 
&&ddüm etmişlerdi Bu vazıye e ar ı tahsi . . , Eğer müttefikler Belçikaya büyük pi-
nı.··tt fikl Ilol d dımma ancak s olunan istıhHın ve pıyade kıta- yade kuvvetleri getirmişlerse - k• gelıp 

u e er an anın yar lannın b' · ·d· D k ist' k' Al 
u akla ve motödü kıt'alarla koşahfürler- ır ışı ır. em~ .tyoruz ı - Ltelmediklerini ve ne. derece geldiklerini 

ç . man ordusu şu anda LıyeJ ı!e meşgul ol- bilemiyoruz _ bunlar şu anda Belçikalı 
d.i. Onlar gerçi uç~~ yardı~\ _ettile:: .fa- mayrp. bunun şim&l ve cenubundan Möz kıt'a~a~la birlik•e h .. m Anverste ve hem 
k~t. Alınanl~rı~. ~e.:ıçıkad~ şıd~ctlı J~e- nehrini garb.. doğru geçerek Brüksel u- de bilhassa Brüksel do~usunda DvlC' n<"h
?1 hareketlen yuzundeu o .ac:ak kı, motor- mumt istikam.etinden il~-rJemektedir. 
1 k l reci gerisinde bir mrir1afaa hatb kurmakla n kıt'alarla yardrmları tesirli bır şe i - Daha cenubda Alman zırhlı kıt'aları 1 
.. _ meşgul olduktan an aş1hyor ve işte Al-
.,. olmam.ış._ve neticede tahminimiz veç- Namurun şimal şarkında müttefiklerin mantarın Anverse ve Dyle hattına taar-
İıile Ho!anda yardımsız kalmıştır. zırhlı kuvvetJeriie çarpıstrker: diğer Al- ruz etmelerile ancak. ik~ tarafın asıl kuv-

Holanda harekatının be:; gün gibı pek man kuvvetleri Namur müstahkem mev- vet1Pri arasında bek,enen k~fi meydan 
az b:r zamanda ve Alınan;aı için tam bir küni zaptetmekle meşgu!dü-rler; Alman- muharebf>si vukubulacaktır. Yoksn şim
tnuvaffakiyetle neticelenmesinde. Alman lar bu mevkiin haricl muhitinden şimdi- dive kadarki muharebeler bu meydan 
ha\.'a kuvvetlerinin kara kuvvetlerıne den 2 tabyayı zaptettiklerini bildiriyor- muharebesinln mukaddemesi olan bu~·ük 
!fevkalade yardımlarda bulunmaları, baş- lar. Namurun cenubundan MözPli geçe- hava ve i:inr.ü 7.ırhlı ve motörlü kıt'slann 
lıca amil e>lmuştur. Alman hava kuvvet- rek garba doğru yürüyen ve 1815 muha- mıılıarebell'rldir. 
lerinin inme kıta'ları (gerek paraşütle ve rebesinde şöhret bulan Ligny'yi alan Al· 
geıek uçakla) Holanda harbine, §imdiye m.an kuvvetleri Bıiikseli cenubdan iha· 
kadar görülmemiş bir öl~de ve kat'i ma- tayı istihdaf ediyorlar. [Ligny Namurun 
hiyctte müdahale etmişlerdir. Çünkü 23 Km. şimali garbmdad.ırj. 
lıunlar Holandanın gerilerinde Roterdam Bu suıretle bir Alınan ordusu Liyej • 
\·e La Haye gibi mühim noktaların hava Nam.ur hattı llzerinden umumiyetle gar
tneydanlarını evvelden zaptederek bun- ba, Brükselin şimal, şart ve cenubuna 
ları uçuşlarda kullanmışlar ve Alman doğru yürürken diğer bir Alınan ordu
kara kuvvetleri gelip yetlşinclye kadar sunun Albert kanalının şimal ve cenu-

moka bere 

Alman pUnına karşı müttcfikiertn 
muk"bele imkanlarını yarın izah cıkce
ğim. 

Cenubi Belçikada: 
da elde tutabilmişlerdir. Anlaşılan, Al- bundan Anvers üzerine ihatavari vüril- Almanlann aynf zamandıı. b1r ccnuoi 
tnanlar harbin başmdanberi, yani 8 ayda, düjü görülüyor. Bumin A?berl kanalmm (Deva.mı 8 inci sayfada) 

Oku 1:ucu larıma 
Cevablarım 
Sevim. 
Mektubunun son beş satırını ne ben 

okumui olayım, ne Mn yazrnıf ve hat
ta aklından geçirmif ol 

Gelelim bu beQ satırdan eıvveI.k.i 
kısma: İyice düşün kızım. onları bir
birlerile, ve onlar arasındı:m faik gör~ 
düğünü, diğer tanıdığın insenlarla· mu 
kayese et. Şu noktayı da gözönünde 
bulundurmahsın ki, hakikat hiç bir za
man hayale uymaz. HayaJin yarattığı· 
nın hakikat olacağına inanmak yan • 
lıştır. Hakikati daima hakikatle 61ç • 
mek icab eder. 
Yapacağın mukayeseler neticesinde 

sende bir fikir hastl olacaktır. Ve ştı 

noktaları merak ediyorum: Onların ne 
kusurları var? .. Haklarında biraz taf
silat verirsen sana fikrimi daha açık 
olarak söylemek imkdnını bulurum. 

* A. B. M. rümuzile mektub yazan o-

kuyu cuma: 
Gönül işleri sütunu gazetenin ilAn 

sütunu değildir. Burada çıkan met -
tııblar ve cevab1an hiç bir ücrete Ubl 
tutulmaz. 

Mektubunda bahsettiğin meseley" 
gelince, niçin ölüme mahkfun olastn. 
Aşk ölüm için değil. hayat içindtr. İn
san sever, bazan çekinir, sevdiğine~ 
diğini söyliyemez, kend.1 3öyliyemezs9 
bunu bir vasıta ile de söyletebilir. Sev 
gi de bir izdivaç bağile her iki tarnf 
için mes'ud bir neticeye bClğlanır. 

* cİ. H .. V.> ye: 
Dünyada bulune:bi1ecek kadınların 

en güzelinin bulunduğunu farzedelim. 
Bu en güzel kadını noksanSlz addcde. 
bilir miyiz? Ya ahlAkı çok fenaysa, ya 
güzel C>lduğu kadar abdalsa. ya bayağı 
huylu ise, ya eşl bulunmaı: bir geçim
slzse ... O zaman ne olacaktır? 

Kısa mektubunda Teyzenin ne di
yeceğini kısaca sordun, Teyze de işte 
kısaca cevab verdi TEYZE 



• 
• 

Halid Ziya Vf aklıgllj 

( İttihad ve Terakki ) iktıdar 
mevkiinden çekilirken.~. 

Dahili teh.ike - Bir istifa daha - Bir hikaye • Talatin bir gece ziyareti - Meselenin 
halli - Hünkar ·tasv.b ed:yor - Hatırdan çıkmıyacak bir dakika 

CIEDIEBDVAT=t 

Bir genç şairin hiddeti 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Misaller pek çoktur. Her edebi nesil, bu 1 bundan çıkan netice bu! Artık '.mlayın, 
çırpıda ve bu zihniyette zavallıları her · münekkidlik gittikçe ne güç bir san'at 
laman yeti~irmiştir. Böyleleri en ufak halini alıyor. Methet bir türlü, etme bir 
tenk1de tahammül edleanezler, daha ilk türlü! Gençlerden birini methettin mi. ö
eserlerinde dfilıili•k mertebesine yüksel - tek kızıyor, vay beni unutmuş diye! Mt:!t
diklerini saıurlar, bu sebebden yalnız 1 hedilen de ekseriya şöyle düşünüyor ve 
medih v~ alkış beklerler. I<'a]{at bakarlar şöyle konuşuyor: cBeğenmeyip de ne ya
ki ortada henüz ses yoktur, buna kızar - pacaktı! Şiiri.rİ1 bir şaheserdir. Hele met
lar, köpürürler, sağa sola saldırırlar. Ne hetmesindi, garazkar diye avaz avaz ba-

' çare ki, karşılaştıkları netice gene silkO.t- ' ğırırdım> diyelim ki. ne öy!e, ne böyle, 
tür. O zaman bu bedbahtların kalbıni de - ikisi ortası bir medihte bulundunuz. Ya
rin bir yeistir kaplar. Artık dünyalarına ni, ayni şairin iki eserini karşılaştırarak, 
küskündürler. · ı yukarıda söylediğim gibi aralarındakl 

Maamafih her va.kit böyle de olmaz. bariz farkları ortaya çıkarmak istediniz .. 
Emarelere karşı gafil k~.l~ta .ısr~r 1 yanlara müfid olabilirdim. Bir gün orada 1 _ Onu da siz yapınız, dedi, ve aynl- Bazan hayırhah bir münekkld çıkar, bu O z~man da işte haliniz benim gibi olur. 

edenlerin bile sarah~tle gorduklerı hır bana bir zair geldi. Eski talebemden bi- dılar... 
1 
nevzuhur san'atk!rla.rdan birim veya bir Yanı her ıki eseri de kay1dsız, şartsız 

hakikat vardı: Halaskaran hareketi Ar - :i: .. Onu görür görmez saı:ki bir aydınlık 1 Ertesi gün sabah1eyin erken saatte ilç kaçın_ı §Öylece bir tetkik ad('sesinden ge- me~hetmediğiniz.'w!a.lnı.z .birisine gitzcl, ~
navudlukta bir isyan uyandırmağa mu - ıçınde mektubun altına bır imza konu •

1 
kiii buluştuk. Gece ziyaretini ta!silltile çireyım der. Maksadı genç edebiyata ve tekme zayıf dedıgınız ıçın muhakkak hü

vaffak olduktan sonra bunu, Balkanlar- v~~ oldu. Mektubu ya~an da, belki I anlattım. Lfttfi Beyle Tevfik Bey TalAtın yeni isti~adlara mümkünse. bir hizmettir. c~~.a uğr~rsı~. Halbuki zavall~ ge~ç 
da bir ~likenin takibi ~klenmeliyd~. duşunen de, ve bana bir müddet daha ya-, mütaleasını pek doğru bulmakta ittifak Bu teşvıkten belki daha ııstemli çalış - duşunse kı, sızın ondan bahsctmenız bıl& 
Bu ı:~like ne. suretle tezahur ede.cektı. şamak hakkını bahşeden de benim ge - ettiler. Sonra birdenbire Llıtfi Bey mu _ malara ve daha iyi eserlere yol açılabi - kendisi için bir kazançtır. İsmini dahil 
bu bılinemezdı. ~alkanlarda m~hte.lıf un-

1 
rek talebemden iken, gerek sonra Har • ammaıun halli çaresini bulmuşçasma mu lece~ini düşünür. Zira münekkid bu su • fazla okuyucuya duyurmak -imkarıını el

surlaz:ı~ ;eka~t.ı, aralarında hıç bır za. - biye mektebinde taıhsild-e iken daima zaf!eriyetle ayağa kalktı: _ Öyle bir retle sadece vazifesini yapmaktadır. de etmiştir. Fakat mümkün mü? O, böy
n:ıan ıt~.18.fa muncer olamıyaıı hasc~ hı~- benden bjr ·büyük birader sıfatile mua • sadrazam !Azım ki ne ·bir tarafa ne öte ta- Evet, bu vazifesini yapar ve ne yazık le düşünmez, düşünemez. Bu sebebden 
sı~.atı oyle te~dl~dan n:üteşekkıl ~ır venet gören bir genç... rafa mütemayil olmasın, ve m~demki or- ki bu yüzdıen başı derde girdiği zaman ~ geri bir zihniyetin gülünç bir timsali ola
~nuv~~e~e te~.ın ~ıyor~u kı bu,he~ ve.sıl.e Tekaüde sevkedilm.iş, açıkta kalmış tada bir zabitan isyanı var. Askerlik ha- lar da olur. !yte çok acı bir hakikattir bu. rak ortaya çıkar. Buna da acımamak el-
ıle ~kiye ıçın ~ı~ selam~t ?aresı teşkıl idi; ve lutfüne ~kanlıkla eski mualli _ yatında herkesçe muhterem sayılan bir Melek de olsa. en saıninll münekkidi çi - den gelemez. . . . . . . 
etmıştı. Buna be kı gene ıntızar oluna - mine bir iş için müracaat ediyordu. Hiç adam olsun. leden çıkarır. Burada Fecrıatı şaırlerınden Emm Bü-
bilirdi; fakat her halde kat'i bir neticeye düşünmiyerek delfilet etmekten çekin _ Ve batırma gelen milstakbel sadraıaml Şimdi başıma geleni anlatay1m, öte - lendin cGurur> isimli meşhur şiirinin şu 
vüsulü artık aşikar olan İtalya ihtilafım medim. bu suretle tavsif ettikten sonra ismini sini okuyuculan.m muhakeme etsin. beytini hatırlıy-0rum: 
o~ada~ kaldırmak, .o taraftan serbest ve Hazreti Aliye bir muhibbi: _ Filan, de· söyledi. Deııhal biz ikimlz de bunu pek Geçenlerde cSon Posta. dl:'. U~tUste iki Fakat d:hama, faka: kainat-ı ilhama, 
musterih kalmak lazımdı. Trablusgarb mi.ş; senin aleyhinde pek kötü şeyler söy- muvafık bulduk. n:akale yazara.k meşhur, ga~ı meşhur Fakat cihan-ı kemalata karşı sus .. ~e 
meselesi üzerinde uzlaşmanın bi.itün e - Iüyor _ inanmam. diye cevab vermicı Mesele hünka n . k 1 d 0 bırçok genç şaırlerden bahset.tını. Eserle- çekül 

b k d ·ı k ·· di -s rı reyıne a ıyor u. · h t. · · 1 ·k N uh · d ·· kk'd b .. 1 h sasları ir arara rapte ı me uzere ı , Hazreti Ali; ben 0 adama hiç bir iyilik da merakından mabeyne pelt erken çıktı I r~nden parçalar ve attı:t tam şıır er ı - evz ur ~ş~ır e mum~ ı e. o~ e. ay 
buna yalnız resmi bir mahiyet vermek yapmamıştım. ve derhal bizi davet etti. Yıldızda ma- tıbas ed'erek bunları tanıtma~a. etrafla : kırıyor. Pekala, bundan. sonra ısmını ağ-
kalıyordu, bu da bir gün meselesiydi. On- Ar d b. k . . .. lbeyn d . . . h .. H h 

1 
i nnda alAka uyandırmağa cal~ştım. Hanı zımıza almayız. Nasıl kı bu yazımda da 

dan sonra, memleket için dahili bir teh- ah andgene b~r Baç ğse~~. geçftı, .bırd gun 1 kısm.ındaıresılnıtn uftnk. rka .. ma dsus odmid? bu işten nadim de değilim, bir vazife almadım. Başkalarına gelince karışmam, 
gene u a ama · ır o azıçt se erın e te- a, so ara a ı oşe o asın a 1. • • 

1 
~ 

1 like halini alan halaskaran işini tesviye d .. f ıt· ..... _ . .. d.. d yd b Bizi ka.,..,. ••. ...M- t ı..-ı rlmi yaptığıma inanıyorum, yalnız bir teşek- Artık onlar da bu ısını destur a agız an-
sa u e un, ~nı gor u, ne u u, unu ... ısına 011~~-u. mcr eıı.ıu e ze k" d ·ıs bil küfü t .f . ·t ğ l l r 

etmek, vatanın emniyeti için yegane va - tahlil etmek pek zor bir iş, her hal<le göre sıralandık. Teşrifatta ileri.de başma- u~ e~ e e r ve ezyı tı~şı med P. na a ır ~KÜNTÜLER YUMAGI 
sıta olan orduyu sirayet c'.airesini tevsi .. . ld k b. h .1 .. b i başkat·b d h ik. 1 de hak .l\.azanmam.ıştım sanın!Il. ~in a a-

gormemış o u ve ası ır çe re ı e ·o • eync, sonra ı , a a sonra ınc 
1 

f b d 1 1 1. h C b ş h bedd. · Raif Necdetin 
etmek istidadını gösteren bir fesaddnn - d ı· • kl d b. .. ı.._ . 1. d. et tara ı u ur amma, ge ge e ım er ena e a ının, num en geç ı, tct uza ar a ır koşeye o- ma~yncı ge ır ı. . . . . d h 
kurtarmak lfızı.mdı. Bunun çaresi ne ola- t . d' Hünkıı h 1 . d k d genç şaır (yahud kendısını sair zannedPn vecizeleri meşhurdur. Bır e mer um urup sın ı. cır emen ace esın en, mu a - . • . b. 
bilirdi? Arnavudluğu yatıştırmak, bu fe- d . .. . .· her delikanlı) benim bu samimivetimı Agahın cDaıvuldan sesler. ı ır zaman -
sad tehlikesinin önüne geçmek için belkı Garabetine mebni kaydettiğim şu bir ~me~e lützum g.orm~~s~zın sordu: - Ki- an1ıyacak yaradılışta d'eğil! Nasıl .ki iç- I lar hayli okunur, zevk verirdi. 7..aten dün 
ltt ıhad ve Terakki cemiyetinin hükCımet- kaç s~t~rlı~ i.stitradd~ sonr~ Said Paşa 

1 
mı sa ~re e gecırece ız. !erinden birinin İstanbul mecmuaların - ya edebiyatını da gözden geçirirsek, bu 

ten çekilmesi, muhalif'ere meydanı t~r- h~y~tının ı.s:ıfasma ~c~ edıyorum: O 1 • Lutfı Bey derha: a~ıldı ."e esbabı mu - dan birinde çıkan iki ayn şiiri hakkın -1 suretle vecizelerle meşhur olmuş bir 
ketmesi lazım gelecekti. gunun gecesı geç v~t Nışant:şı konağı_n- , rıbe makamında küç~k bır muk~d~eme- daki satırlarım bu mağrur ve körpe de- hayli muharrir görürüz. Bu merak, · in • 

İşte memleketin başında bulunan kuv- da b~~ .haber verdıler:. Tala~ .Be!. bır- d~~ sonra hatırına ge en nanızcdı soyle - hayı müthis kızdırmıs! Hem övle ki, ü- sanda, daha mekteb sıralarında gündelik 
vet nihayet böyle bir hamle! fedakarane- ~a~ kışı ıle beraber geldiler. sızı gormck 1 eli. ~ A~m~ Muht~. Paşa... ~enrneden (Son Posta) yazı işlerı müdür- sade duygularını not etmekle başlar ve 

· ·· t l' · d.? c · r k ıstıyorlar. 1 Hunkar hıç tereddud etmf"den : - Pek i lü~ne uzun bir mektubla ben; sikavet şahsın fikri tekamülü 'il~ ilerliyebilir. 
y.ı gos erı:n~ ıdIIUbY ı. ··t enıftıye ınl mlcr de - , İndim, onları yazı odasında bu1dum. 

1 muvafık olur! dedi ve Taİitin istediği bu bi1e etmiş Sebeb? Gayet basit· B~ g~n- 1 Birkaç gün evvel Ankaradan küçük 
zı umumısın e una ara ar o an ar a, ~ . . . . . . . . . . . . .. . 
1 hta bul l d d Talat sunsıyah idi. Merkezı umumıden I suretle kendılığınden husule gelmış oldu. cin iki şiirinden birini be!renmişim di _ bir kitab aldım cep cuz1anı hahcmınde a ey r unan ar a var ı. ı . . . · · • 

Nih t b
. .. 1 k S 'd p ıkı kişi daha vardı: Eğer hatırımda ıyi 

1 

Hemen A·hmed Muhtar Paşa davet e - ~erini be~Pnmemişim. Birisi için çok gü- bir risale. İsmi de Söküntüler Yumağı. 
aye ır gun a man arar aı a- ,_ lm H Adil d kt n·· h. d·ıa· b c, - V'k A b . 

d tt . t ' f kl' d t 111 11.a ışsa. acı ve o or usu ı... ı ı, tr kısa :zaman sonra o mabeynde 7eı diğeri için çok iptidai demişim ve Muharriri: M. K. Belgesay. a ıa u ım-
şanın sa are en ıs ı ası şe ın e ece • . . ı ' · . . ·· .. · ı ·d 

t . bul d B İttih d T . k. Onlar sustular, yalnız Talat çabuk benun odamda hazır bulunmus oldu. Bıt- flAve etmişim: Sanki ayrı ayn şaırler yaz- I zayı yenı goruyorum. Belkı mecmua aı a e m~ un u. u, a ve era.K ı .. . . . . h 1 
. 

1
. .. t .d 1 h ·· k · t· soyledi: - Halıd Ziya Beyi dedi; sizden itabi hıç bır şeye muntazır de~ildi. ta ki mış bunlan Gençlere tavsivem! Hep imzası çıkmıştır, fakat ben atır.amıyo-cerruye ıne mus em o an u umc ın . . . . . . . - · · · . . w. . 

k .. . h 1 f t t k t . d k b.r hızın.et ıstemeğe geldık. Şımdiye ka- başmabeyncı ile ba~kAtıb kar~ısında, a - lyi yazma/ta çalışsmlar Ya:W'ı.kları. kıy - rwn. Ancak bu. neyı ıfade eder? Degıl ını mev ııru mu a e e e ~r e rnesı eme - . . · . . . . . . . · · . A 1 dar sızden bır şeyler istememiştik, ona yalda, iradeı senıyeyı tebh~ ettıler. met itibarile. birbirlerine b11 kadar uz:ık ki küçük eser, her cihetçe alaka veric ti. Halaskaran artık sevinebilirler, vatanı 
hacet te kalni~tı; fakat bugu .. n ihti - Bu dakika, hatırlardan hiç bir zaman düsmemeli! mahiyette ... Onun için birkaç satırla bu-

kurtarmış olmakla göğüsler inı kabarta - 1 
bilirlerdi. yaç var ... Durdu, sonra devam etti: - silinemiyecek bir dakika oldu. Bunu İşte aşağı yukan bunları söylemişim ve nu haber vermeği vazife bildim. . 

Hiç kalamıyacağız, acele işlerimiz var. ayrıca hikaye etrnek zahmetinP. dr>ğer. körpe zekAlı dahi de buna sinirlenmiş! Bu yeni vecizeler risalesinde dıkkat& 
Ha1askarandan bahsederken bana ge- H f k ı y 1 

. k b k .. . emen .söy!iyeyim. Hünkar yarın bir Halid Ziııa u~akltgil Hem efendim meğer daha ne garazkar - çarpan hayli güzel i ir e-r var. a nız 
len tehdıd me tu una te rar rucu ccıe - . . . · ~ ' · · · · ğ b ah· b. 

~. 
1 

. . hd.d' sadrazam tayın edecektır. Bu, kım olursa ··--··· ··············· .................................. lıklar yapmamışım ki... Zavallı çocuğun ne yazık kı bu fıkırlerın ço u e ın ır 
cegım: Aradan hafta ar geçmıştı. te ı ın Is aln K . .1 p 1 H b · f • 1 · h ·· ·· .. ·· · t b ı B da mu 
fiili bir neticesi görülmemişti . Kendi ken- ı o Tunl, Ayt.. bız ~ . ahşa o mah sın... . . ar sıgor a prım erı şiirindeki cyilZÜ> kelimesini .. burnu. di- 1 ay~t . gokruşununk1nddı a ar~. d unde' anlı-

• •• • • 
1 

• • a a ın u sozu ıza a mu taç değıldı • d Uk ld" ye ikHbas etmişim. c Yann. kelime,;ini harrırın ısa mu a emesın en - . 
~e gulerek: - Zahıı. eliyordum. bu- , Cemiyetle Kamil Paşa arası o kadar a- yent 8R J S8 1 cyarin> şekline sokmuşum. Yani. şiirine yoruz, muztar:b ve h~malı a~rım1Z1n 
gune kadar bana para kazandırıru~an e- çıktı ki bu açıklık her lk1 tarafın bırbi - Londradan gelen haberlere göre Ak- belki mana vermeğe çalışan mürettib ha- tesiri aşikar. Bunun içın muharrıre pek 
debiyat, hayatımı kazandırmak suretile rine hasmı can olması şeklinde tefsir e • denizde harb sig-0rta nisbetıeri yeniden talarından da ben mes'ulmüşiim! Hasılı de hak vermemek elden gelmiyor. Maa
müka:fat vermekte devam ediyor. j dilebilirdi. Maamafih Talat ayağa kalka-J artırılmıştır. cürmüm 0 kadar büyük ki, genç şair, e-1 mafih, 'hazan ne ümid v::i.~i düşüı::_e:}~ra 

Bunu gü'erek düşünürken diğer bir . r~k ved:. e~.erken ~aksadı izah. etmeğe J Bu miktar İtalya ile memleketimiz a )inden gelse beni ipe çekecek! Maama- ı de rastl~yoruz~ Mesel§, butun s'adeligı ıle, 
şeye saplanmış kalıyordum· Mektubun J luzum gordu: - Bızden sonra Kamil Pa-ı rasında yüzde beş, İngiltere içın yüzde fih 0 kadar zalim davranmıyor. yalnız be- insana ılk çagların rustai ha~ atını arzu 
ya.zısı. .. Bu yazı gözüm~ ısmyordu, o.n~ şanın sadare~e gelmesi demek dahilde ~ir on gibi şimdiye kadar görülmemiş bil J liğ bir $ekild'e ~ hülonünü bildiriyor: . ettiren ~u fikir gi~~: .. 
Aşina çıkıyordum . Belkı yazmın sahıbı harb demektır. .. nisbete çıkmıştır. cBu münekkidin, şiir hakkında söz cBır kırda gozum açıldı, bir kır.da 
a~'!li zaı_nanda mü~v~denin de sahibiy -ı . Teşyi .ederken d~im. ki: - Bunu tak-1 Günden güne artan vapur navlunları- ! söylemeğe hakkı yoktur. İmzasını biz: ya~adım. gene bir kırda gözlerim kapa -
dı; belkı hem tehdıdı , hem hayatımı hah- dır ederun. fakat hunkara ne suretle bu na il!veten harb rizikolarının da ehem- zorla yazılarını okuta okuta ezber!ettı. nacak.:. 
şeden atifeti de o icad etmişti. Fakat kım? tehlikeyi anlatmak mümkün olur, bunu 1 miyetli bir miktara yükselişi emita !iat· Yoksa değeri sıfırdır., Belki bir temenni, bir ~ayal··: Fakat 

Aradan seneler geçti, ben rejide mec- şu dakikada kestiremem. Başmabeynci J larını büyük nisbette pahalılaştırmakt:ı- İşte genç şairin karına karışık bir ifn- insana serin bir duygu verıyor. Dığer ve· 
lisi idare reisi idim, ve bu sıfatla iş arı- ile ikinci mabeynciyi ikaz ettiniz mi? dır. de ile yazd'ığı abuk sabuk, sinirli mektu- (J)Pvamt 9 uncu sa:Vfada) 

- Üstelik de size emniyet verecek yer-ı 
de şüphelendirecek bir vaziyetteyim. 

«Son Posta» nın edebi tefrikası: 13 
Öyle ya, bir genç kızın senelerdenberı ~-~ 
sözlü olarak yaşadığı bir akraba çocuğu
nu birdenbire reddederek başkasilc ev -
lenmesi o gencin lehinde şehadet ede -
mez. 

- Hayır, böyle bir şey düşünmedim 

bile ... 

GARWI lill izDmv A( 
u 

- Mut'aka bu sözleri cHandan, hoşu- Nakleden ı f.lua:uez. Tah•in Berkand 
nuza gitmed~ği için söylüyorsunuz. rakJ 1m~ bir çocuk olmaklığım hakkım • söylemiştiniz. Böyle temiz bir adı kirlet-! dilnya ile alakası kalmamış bir sesle bil· 

Bu doğru idi ve Zeyneb Nemidı~ Ha - da fena bir şahid değil midir? memden korkmuyor musunuz? Damar - 'tün manileri ortadan kaldırıyor, lcendi 
nımlarda rastladığı o güzel kızdan hoş - - Bunda sizin ne kabahatinh olabilir"! larımda nasıl bir kan dolaştığını bilmiyo- beyninin içinde tasarladığı trnrkunç bir 
lanmam1ştı. Bu sebebden, karşısındakı a- Suç ana ve babanıza aiddir. rom. Belki de... akibete doğru gideceğine emin olduğu 
damın ne dü.şüneceğine ehemmiyet ver- . - Birbirini hiç tanımıyan iki insanın Haluk onun sözünü kesti: için karşısındakini ikna edecek kuvvetli 
meden cevab verdi: evlenme.si çok acayib bir şey olmaz mı? - Aslı nesli bilinen, hatta asil bir aile- deliller ve sözler buluyordu. O kadar ki, 

- Belki de ... Filhakika o hanım pek - Evlenmek mevzuubahs değildir. Sa- ye mensub olan bir kız bana karşı alçak- bir iki saniye sustuktan sonra genç k!z 
hoşuma gitmemişti; daha doğrusu onun dece. artık taşımaktan kalacağım bir ismi ça ve namussuzca hareket e1mi~tir. Bu, kendi düşüncelerini aç1ğa vurarak, gev· 
hallerini beğenmemiştim. Maamafih bu. size vermek ve bu auretle, eskiden ken - benim için bir d'ers oldu. Artık asalete şek bir sesle: 
sizin ne aleyhinize, ne de lehinize ieha • disine karşı büyük bir hürmet ve minnet filan inaruruyorum. . - Nasıl olur? Böyle bir şeyi nasıl ya
det edebilecek bir keyfiyettir Sizin ba- beslediğim bir Amirimin sevdiği bir insa- Zeyneb, biraz evvel çılgınca bir harP- parız? Hem bu kadar alelAcele olur mu? 
na dair iyi veya kötü bir malıimatınız var na içti.mat mevkimi iade etmek suretile ket gibi görerek reddettiği bu projeye - Siz bana bırakınız. Hemen yarın ni-
mı? bir iyilik etmek istiyorum. yavaş yavaş alış.mağa başlamıştı. E~cr k!h dairesine müracaat eder, muameleyi 

...:. Hayır... - Biraz evvel bana. temiz bir ailenin karşısındaki adam, itirazlarına rnuka~e- bir an evvel bitirmek için müıttaeel bir i1 
- Benim vaktile meçhul bir ~na ve .yegane _çocuğu olduğunuzu ve .Gökalp> le etmemiş olsa, beliti bu !fkre hJç ya;naş- bahıı,ne eder, ahQal;>lar ve d~la-: VflSlt!;l

baba tarafından Darülaceze kapısına bı - !arın sizinle beraber ortadan kalkacağını mıyacaktı; fakat o. son derece lAkayd, sile on günde bu işi hallederlm. Gelecek 

!
haftanın sonunda nikahımız kıyılır. 

Zeyneb onun bu israr v~ tehalükü kar
; şısında biraz şüphelenmiştj. Hafi,! bir te-
1 bessümle sordu: 

- Size tekrar ediyorum Ha1uk Bey. 
bu teklifiniz gülünç bir şeydir. Bu kadar 
müthiş bir şeyi, sadece eski bir amırin~
zin hatırasını memnun etme~,r~ pana bir 
isim vermek için yaptığınız~ inanamıyo
rum. Bana, doğrusunu söyleyıpiz. 

HalCıkun yüzü biraz kızarm~ştı. Ya -
vaşça itiraf etti: . · 

- Belki de, beni böyle alçakça te>r -
1 

ketmiş olan bir kadına, di,ğer güzel bır 
kadının derhal benimle evlenmeğe razı 

olduğunu isbat etmekten vahşi bir zevk 
duyuyorum. 

- Şimdi anladım ... İnadınızı ve gu -
rurunuzu tatmin etmek istiyorsunuz. 

Genç adam biraz daha kı1ararak: 
- Galiba!... dedi. 
Bu itiraf Zeynebe biraz sükunet ver -

mişti. Şimdi hem kendisine, hem de bir 
kadın yüzünden bu derece azab ve iş -
kenF!e c~f~P :pu mwur adama acıyordu. 

(Arkası ı;ur) 
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Hava şehidleri ihtilali 
')ün yurdun her tarafında kahraman 
şehidlerin hatıraları taziz olundu 

C HAVACILIK B_AHiSLERi :J 

Pike bombardımanı 
Bundan 15 sene evvel Amerikalı deniz tayyarecileri 

tarafından tatbik edilen bu usul ispanya ve 
Lehistan harblerinden sonra tamamile tekemmül etti 

Yazan: Fransız tayyarecilerinden Michel Boully 
Son zamanlarda sık sık cpike• bom -ı 
bardmıanmdan bahsedilmektedir. Pike 

bombardımanlarında Almanların. son de-! 
rece kuvvetli olduklan söylenmektedir. 
Bunun doğru olup olmadığını buruda mü
nakaşa edecek değiliz. M uhnkkak olan 
şudur ki bu bombardıman usulü çok -
tandır on '.arın dıkkat nazarlarını çekmek
tedir. 

Küçük hedeflere taarru". için pike bom 
l:>arclımanı en iyi usulüdür. Pike bom -
barclımanı bundan on b~ş sene evvel ve 
11.k: defa olarak Amerikan bahriye tayya- 1 

recileri tarafından tatbik edilmiştir. A -
merikalı tayyareciler küçük bir hedef 
te§kil eden bir harb gemisine bombayı 

isabet ettirmek için bunıı en iyi usul te
lAkki ediyorlardı. 

Almanlar, harb tayyare filoJarmı inşa
ya ba§lar başlamaz pike bombardıman -
Jarı için evvelemirde hafif deniz tayya
releri, bilfillare de kara tayyareleri inşa 
P.ylemeğe koyuldular. 

İspanya harbi sırasında Alman tayya
. recileri pike bombardımanlar! tecrübele

rinde bulundular ve bu yolda epey an -
trenman yaptılar. Bu tecrübeler kendi -
leri için mtlsbet şekilde neticelenmisttr. 

Ankaradcı dilnkit m~meen iki intılıa: (Yu.ka:rıda) Medis Reisı ve Başvz Lehistan harbi zuhur eyledi!.. 1936 se-
m.erurim yenııdr., (aşağıda) ...,..e rasimde bulunan genç ]ıavccılannıız nes!ndenberi bu pike bombardımanlarını 

, ' tetkik eden, bu bombardımanlar üzerinde 

·~ · 1 
çalı.san A1manlar yeni yeni tayyareler 
yaptılar ve Lehistan seferi esnasında 
bunları istedikleri gibi tE>criibe ettiler. 

Lehistan harbi sırasında tayyarecili .. 
in ovnamış olduğu rol hakkında edinmiş 
lduğumuz malCımata mı.zaran. Almanlar 

si mikyasta pike bombardımanı usulü
müracaat ve bu usul ile müsbet neti -

t~VVSlr .. ,.ıa~; h<ıTO .... ) Ul!Ar ~...ı.:.n solo t ;rarcd hedefi:! daha çok yaklaşabai r. er .. ıd .. o~A;.,. 
Fakat pih bombardımanı yapacak tay cek tayyareleri mükemmelen hedef itti- cHenckel Hs. 12.'h tiııi tayyareye ge· 
recilerin çok i~·i antrenmatı görmüş haz edebilirler veyahud muhasım taraf lince: Bu klasik çift satıhlı fevkalade 
ııaları, çok mahir olmaları, kavi bün _ derhal avcı tayyareleri ile bunları kar- sağ!am bir tayyaredir. ~000 metreden a-
~i bulunmaları lhımdır. vı1 ar. ıağıya düşebilir. 50 kilolu\>. dört bomba ve 
Pike bombarchmanı yanac::ık olan tav Tayyarelerin hepsini birden bir tek he-

1
25 kiloluk dört ·bomba atabilir. 

'("e yalnızca iharf'ket edn. Bu tayvare defe doğru sevkeylemek daha fazla ka ""
1 

Müttefiklerin «Pike» tayyareleri 
ek büvük bi:r irtifadan hcdf>fin ü 7 rrine bili tahakkuktur. Fransızların pike bombardıman tny -
,rır ve buJ ııttan bum ta sekcırck, mo _ Bu usul muhasım taraf onlıı.n vaktile yareleri hakkında izahat vermek güçtür. 
fHinü vavac:;]atarak. zikzak nlarak ve gil- farkedemiyeceğinden bilhassa kapalı ha- Sebebi mallimdur! Şunu söyliyebiliriz ki 

. d b' ·ntıba· Havaya ı edilirken f~i arkasına alarak inrrıe~e baslar. O valaroa ,mükemmelen tatbik l'd0ebilir. bu işe geç koyulduk, fakat müthiş bir 
i--+ ı. •. zda d .. 1c!'1 pııan merasım en ır ı . . . 1 . a•anuu mı • ya . . . ık .1 1 geç· . b akit pilot tavvaresinin ucunu hed efe çe- Grup halınde pike bombardımanı cko- surette sarfı gayret eyled ık. 

Türk hava şehidleri ihtifali dün yur- lısesının ~ız . as~ e ~~bir ?ıne :ş- rlrir ve 60 ve,;a 90 derPc<'li bir z11.v·ve ile, ni>, yahud chunh şeklinde yapılır. P:ke 1 Bugün Fransız hava ordusı:ınun m:ılik 
durnuzun her tarafında olduğu gibi İs- lanmış, bır ~ıya 1~ a :~sind 0 pçu a- lizerine çullan•r ve rrıümkiin olduihı ka- 1 bombardıman tayyare 1.eri semanın her olduğu pike bombardıman tayyareleri Al! 
t b .. .. . 1 kutl nmıQ taryası ve bır po ıs mu- en sonra 1 . . .. 
an u1da da büyuk merasını e a ._ k bl' l •lan n k, dar az Il'lC's.ıf<>de brımha y:ıhud bomba- tarafından -hedefe doğru çullanır ar... man pıke tayyarelennden daha ıyı bir 

v k h hidl · · · hatıra izciler ve me te ı er a nıuva • · ' · . . . · k · . 1 e a raman hava şe erım1zm - . .. .. .... d 'rni 1.,. 
1 

larını sah,rerir. Konı veya hunı şeklındı~ taarruz anca surette tepeden aşağıya ıner er. 
ı . kat trıbunun onun en ş - r ve ıe-) . . · 1 · 
arı tazız olunmuştur. . Bonib.darı sRlıvPrmpı:;il ,, tav·y;ırevi vu- pılotlann fevkalade mahıc olmalarına Alman tayyarelerınin z::ıyiye en azami 

Merasimin yapıldığı Fatihteki tayyare yecanla alkışl.anmışla ht' f 
1 

k nva ka,ıdırması bir olma lidır • bağlıdır. Sinirlerine tam monasile hc\kim ·surette 70 dereceyi bulurken Fransız 
1:. h . . . . . _._ t 13 t n iti- Gcçid resmmden sr 1 a e son ve- a · . , ~ ,__ . 90 ye ıdlerı abıdesının etr~ı s~a . . e . . . A,eJekser bomb;ılar 1000 ve dnha iyisi bulunan tayyarecıler bedele do6 ru uvm- , tayyarelerı kolayca ı bulrnaktadıt. 
'b~ren kalabalık ~ir halk kütlesı ı~e çev- rılmıştır. V'P. ırat'is; :WO P"Ptrnflprı ı~nuııvçrJli r. balarını salıverdikten sonra yekdiğerle - !ngiUzlere gelince: İngHLzlerin bu iş 
tılJnişti. Merasimde İstanbul Val~ Mua- \ .. . Çeleı Tayyarenin derhal ve saniyeden az b:r rile müsademede bulunmadan manevra ic.in ku\landıkları tayyare: cBlockburn 
\>in· H "· d . k K tanı Fatıh kay- Dun Istanbuldakl m' esnasında ha • l d 1 Sku f i t d. n t Al ı u aı. Mer ez omu . , . . . d.bld 1 e>k sanatıtArane zaman içinde tekrar yüksclmcğe başla - ranma ı ır ar. a• ıp ayyare ır. ou ayyarc -
~akamı, şehir müme'is~lerı, ~ialk Par:ı= ~:le~::::e~onuır::ş~uar arasında «Oi- , ması şarttır. Pilotlar için ~üc:kül ola~ bu usul mu- ! ~an ~ayyareleri ile boy ölr;ilşecck mev -
•ı ve Hava Kurumu uyelerıle tay~ çek o müessesesinin t:Ve tertib ettl ğl cPike bombardımanının..ı manası kı.sa- h~c:ım tarafın mudafaa tcrhbatını tama - kıdedır ... 
re silbay!ıarımız, askeri kıt'alar •. . ,.zcı ve Qelenk bilhassa naza=ati celbedlyordu.

1 
ca şudur: Tayyare taş gibi hec!efin üzeri- mi10 ~a..,ırtır. w. . . Nakleden: 0 . .,-man. Ttt{iru.l 

Inektebliler hazır bulunmakta ıdıler. . A.-.1.Q ne dümdüz olarak düşmesi ve en son da- I h \'almz taY'·arecilerde dP~ıldır. Avnı ·-·····,······················ .. ••····· ··········· ...•••••••• 
Saat 14 de Fatih parkından atılan bır Ankara 15 (A /Bava şehidl.;>ri- kika veya saniyede tekra,.· yukarıya fır-·l 1Pm""'~::ı cok sa,P,"lam husus' ta~·yare1er fkokuf'ar SlV'ln 27 Sİnrl8 

topla im baQlanmış ve kahraman , . . ı· d t t"I d'' '' 1 h meras e ' .. . ö .. - mizin hatıraları J:YUrdun her ye- laması ... Bu fırlayışı esr1a-;ında h')ınba ;nm ır. a ' e . l)c~~ er 
dava iehidlerimizın aztz hatır~ları la~':r rinde yapı ı an büyinlerle taziz edJ- ve~·a bombalar şakuli dü ~ ü~iın0 de\'aııı e- .& 'rn·mlann «nikE"n tavvareleri Şehir hu<ludları ve kaza mm takaları 

e, ~ıt'alar, okullar, ha~ ve subay . _ mi tir. dccektir... Pike bombardımanı ıçin Almanlar hu- dahilindeki ilk okullar bu ayın 27 ne! 
dakika si.1ltüt etm"i§lerdır. Bu sır.ad~ b~- ~u vesile Ank{apıhn mna~ım- Bombaları attıktan sonra pilotun der • susi iki tip tayyare imal et!Yl1"1erd:r. günü tatil edileceklerdir. 
tUn bayraklar yarıya kada: indirılm~ş, ~ de Büvük Millet~ i Rei!'i Abdul- hal yukarı çıkması 'a7.ım geldiğinden Bunlar • Yunkers 87 K.,, ile .Henckel Hs. 1 tık okulların son ~ ·nıflarındakı talebe
l'nandaki gemilA!r ve fab~ıkalar. düduk halik Renda, Baş'r. RC!fik Sayd3m, bahseyled!k. Bu çok mü.h;m bir . andı:· 1123,, dür. 

1 ıerin mezuniyet imti ' anlarına 29 Mayıs-
ÇS.l.nıış vesaiti nakliye bır dakıka dur- k"1l p t' meb'uslar M"W Tayyareci o sırada kendı <':iti,, tevC'ıh cdı-
Tnuşt ' Mü eakıb du namına heve- Ve ı er, arı \ , - · 1 1 , Bun·Hrdan maada bazı bnnıbardıman ta başlanacaktır. HQr k:ı.zada maarif me-
c ur. t . en or d h . ba- Müdafaa ve Bü' •anıharbiye rüe- , lecek mermilerden sıynlması ıçın çok tavvarf'lcri vardır ki avnı vazi fey! göre-: rnurluk'arı bu imtihrnlarda bulunacak 

tı~:ı!i:!::~: :ıv~n gü~~~ ~;ıra- sası. Vekaletler ~~~rı V(> mü.dir:l-
1 
maThirane· h~rbeket eydlem.ekl.ic{t.:b·. . t' 

1 
biİi~lP..... Bunlar: cHe•1ckel Ils. 124, ı mümeyyıizleri tesbit etme~e başlamış:~ 

l . . 1 - nı, Hava Kurur. su, res rrn ve ayyarecı u sırn a ! ı :ı ı:ve ıs ıına Hend-:el He. 170 K. Henckcı. He. llfl !ardır. 
arırıı canlandır.an b1r hıtabede . bu un • . <anı \' k 1 h , k' d bT . ı , , 

ltı . hususı müesses e a a · a ı e e .ı .ır.. . .. .. .- Hamburg Ha. 137 B.. tavvureleridir. Kız enstitülerinde deraleı 
llştur. lb. halk kütlesoulunmakta idilor 1 BJrıncısı: Butun gazlercyakarakc şan- B 1. 1 h t·f bo b d t <1" k n,ı· 
- Bugün 1~ Mayı'! Türk hava ~ehidle- \ ırYarım dakik ba ihtiram resı:ıi~ deh olarak dümdüz yukarıya çıkmak ve ı' unl ~ar· as en a ı m ar ıman ayya- n t-r 

1 

ti ·ı .. · d '" re en 1r Kız enstitülerinde dersler dün kesil-
tıin az:lz batıra1annı tebcı gunu ur. . takiben ha:etlerimizle Hava 1 son sürat"ni sarfevlemek. . . h i b mı'ştı'r. Bu okullarda ı'mtı'hanlara 20 "-· "e.-'.e\J. ·· lm k h anların asil nı H ık p . . . · . •Pike bombardımanı. için usus ir ~H 

h rn o unutud a-,; a r~ knşo~\TJde lKurumu, Cüm a, l art~ı a~ınal Ikincisi: Zeminden az bır mesafede ve SUTette imal edilen tavvareleri izah ede- yısta başlanacak, ıo Hazirana kadar bir 
a ıralarını yur umuzuo er . d• •• 1 en bireıa az 7. .~ehıdlerımi- zikzak yaparak çok sürat le uzaklaşmı:ı.k. . · · 

)'~d ve takdi.s etmektey~z. O ka~r~m~~lar :: ~ksek ha a?;i,~ edilmiş ve mı-ı Lehistan harbinde elde eyıedikleri hm: . . . . . ay devam edilecektir. 
kı 'l'ürk semasının errınıyet ve ıst:klalı u- · ,ıll1'ıst•r. t "bel . f d Alman tayvareci _ Bu ıkı tıp Alman tavyaresınden en mi.l- Kız enstitülerinde çok iyi derecede 
.r...._ · · · b" ı zıka matem r · ecru ere ıs .na en c · h · y nk 87 K d B t mezun olan tale'L-:ler mes~ck ögwretmen 6UCUnda H~üşlerdir Kendilerı ıçın ır' ·afıncan yapılan se 11 . b 'ki . ık t 'h ylemektedir immı • u ers .> ır. u ayyare 1.)11"'. c · . . Bir manga · - erı u ı ncı ş ı ercı e - · 1 kl d 
Vazife, bizim iÇın bir örenk. yarı~ l~ın ~ t ·n~ie':-ııerasim yerine ge- ler. Sevkulceyş mühim bir obJektif mev- 1 MO kiloluk bir tek bomba taşır. Yalnız okuluna a ınace. ar ır. 
bit vatan borcu olan bu asil feragatı mınt l~m1 a. eşıl ri askeri ve sivil bir zuubahs oldugu~ takdirde birkaç •pike• bomba kanadın altında basküllü bir nevi , Yi~kst>k fc r - t ır.c-Hebinde eleme 
b .. d tıri mıs o arı · ı h 1 ı... l t 

ir gururla ve şuurlu bir vakar ıçın e , t ~phidferek hava şehidle- bombardıman tayyaresi kullanmak her çata1dadır ki bu; sukut esnasında perva- : ti - - 1n"' ,.-.,., aş an"'<' .... < 
takdis ederi-z.• \ h:'\!.e . rıymu5lardır. halde istifadelidir ~e tahrib şansları mu- nenin rüzgA.rı tesirile yoh:.ndan inhiraf Yüksek Ticaret ve fktlsad mektebi :le 

Ç b h"tabeyi FlTva rmın meza 1 a·· ı S ' tl r Akademisinde dt:rsler ok alkışlanan . u 1 •w U"': hakkak artar. Bu takQ.:rde ya tayyareler eylememesi için yapılmı~ır. Bu tı:ıvyare- uze ana 8 • · 

lturumu, şeıliir ve l'rniver!!it~ gençl~g;. a- İzmit 151 - Bugün burada ayrı ayrı sevkedilir. ya hepsi birden müt- nin ayni zamanda bir aerodinamik bir dün kesilmiştir. Yüksek Ticaret mekte-
dına söylenen hitabeler takıb etmıstır. 

1 
'ha.,eri ihtifali hazin ol- hiş bir kafile 0ı.arak sevkedilir. freni vardır. Bu frenin yanı başında da binde eleme imtihanlarına yarın başla-

. Müteak1bCn matem marşı <:alm~.r~~ a- yap\an Tdlid ve gazeteci Cev- 11.k: usul, yani tayyarelerin ayn ayrı bir de ~rvaneler freni vardır. Her iki nacaktır. 
2:ız ölülerin mulfaddes hatıraları onu:nde ;~ş ;r. ılemi.şlerdtr. Şehidle- sevki çok dikkate değm~z. Sürprizi yal- ! fren sukutun süratlni tahdid eylemek Güzel San'atlar Akademisinde de im-
fhtiram sükutu yapılmıştır. e k~:~~inkler kon~lmuştu•. nız ilk ta .... __ ~:ı.;,.....ı.._ı.-...1Jı...-ı.n.-------ı......----·~ 

Bundan sonra evvela Malte e askeri rin_!!~g...._.....:....;..........:.:.::.:......:..::..;~:.:.....~;;;;....::•-.....~<-="'-' 

/ 
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Fransız arla Almanlar n bütü gün 
göğ-s ·göğüse şiddetle çarpıştı ar 

Mayrs 16 

an hare tı bakarak · 
şimdiden hnkom verilemez! 

(Baştarafı 1 i•cİ sayfada) ] Herhalde ınüttefiJderin 4u: aııda Almanları 
(Bast.arafı ı ind sayfada) !d~ lutan!Ttağa muvaffak olmuşlardır. Diğer noktaı;ı Dinen mın- Buru~ bunlın:la rnüttetiıdr:r: arasında gaı:bdan '\it!' cenu~ k:Rvra~alt umıımı bit 

an 11 M"nse bo'"ınca Alm~nlann saldırcl. ı"". rn_e\lz:ih•r b.unlardır .. ~akastdır ve bu m111ta.kada halen büyük bir meydan muhare- "" d N . taarruz hareketı hazırlamakta olduklarını 'l' " J ~ e;• Anversin şimal doğusun an.~ arr.u:un .şı- muhakkak ola.tak kabul edebiliriz. 
}früksel-Namur yolu üzerinde Gembloux ıstıkametınde yenı bt-sı .devam Et.."'Ilekt_edir. . . . . ,.. mal batl.smaJ kadax sürexı bir h u.zerın- .a.Ima.11 kolları ağır telefat vere.relr. üslerın• 

bir Alman taarruzu kaydedilmektedir. Alma·rılar muazzam kuv- Dun Almanlar şıddetlı bır taatTUZ netıceı::ınde Mcusc un sol de şiddetli muharebelc>.t: oluyor. den uzak!aş:na.ktadır. Müttefikler ı.se üsle. • 

wtle: :.evketm:~krdlr. Topçu kuvveti az, fakat Fransl?. piya- sahilınde tutunmağa. ve cenubda 6:7 kilometre derin bır .gir.i~ti Be:rlin tebliğine inaımıak l5z1m gelirse rlne ve ihtiyat kuvvet merltez ve lte.ynak " 
desıııc bomba 'ie mitralyöz ateşile hücum eden tayyare kll'V· teş1< ·J:ne muvaffak olmuşlardır. Öğleden. soııra bh gırıntının A'.man kollan Brüksetin 20'-30 kilometre lan~ yakı:ı:ıdırlar_ Bu seb~b çok d.1.ha ınü:snid 
\'etleri muaz:r.amdır. Bütün gu"n Fransızlarla Almanlar göğ:.is şark kısmı l<"'ran;;ı:-lar. 1tarafından ge·r· i alı.nmıştı.r . . .• ~ d ~e final vazıyettedirll!l'. Bundan ba.şk:a Almanlar hfl· 

. b f k 1 k t cenub doğusu ile. dogusun .an . ş lil. bü....ı;k: bl:r ka.v:ıtn y.ı-"e müttefikler ı ·~e 
goğu~e c.nrpışmışlar ve Almanlara mukabil h:.icumlar yapan .Bu Ji'ra.n·sı·z ~tH<a. ı, taa.rru_zu, rnutte ı tayya;~ e:ırı~~ı ~ ı doğusundan büyük bil' ka\TJS ~lfude _ı;e- bun~ .. dlŞ11lda harb ~~.la..r. Alm:ı~t 
Fransız zırhlı arabalan, motörler geçtiktep sonra sonra duş- mudahalesı •le .akvıye edılmış ve Alınan kuvvetıcrı uzerıne çen ve Brübiin asıl nıüd'ıfatı ınevzuni kavsi .biiyültmeğe c;alışıyorla.r. Bu sebeble 

mar. ın <ırkadan gelen piyadelerine dönerek on1arn hücum et- bıı:ı!ercc ton bo.nba yağdırılmıştır. .. teşkil eden Dyl.e nehrine ~ vıımrıışlardır. müttefikier mü.na.sı'b bir anda her: taraftarı 
nnlf',· ::! ı r. Fnınsız VC' lngiliz tayyareleri. bütün öğleden so:ıra ve bu- Fakat bütün bunI.3.n neniz -ıt':i bir şey ve dlşta.n içerfye doğra taarruza geçebile • 

y ,111 bjr devre açılmaktadır. Bu devre Fransız kuır.nndanlı- tür_ gece Sedan ımrıtakası_nın heyeti umutlıiye üzermde bore- . cek bir ha!dedlrler. 
b dı la i tm 1 Al d zzam z:ı ıfad'e etmeırler. BU: takdirde A1manl:ır ütt fiklertn ld ğınıo tatbika k:ır:ır \'erdiği harek~t harbi t1rvresic!ı r. ar man ra ' ev..ım e ı.ş er _ve man or usur:·ı m.ı~ • - Di;~r cihetten AJ.rrıınl~ N_amur: ile! deti.. ı:ıfsbetinde büyük b:" ~keye !rn; 

tıka ~il faa rUZUR \afsi\ft.tt yıa! vercfirmi.-;le,.dir. Di~t arasından da rılfü: ne'i.r.ını garba. kala.bilereltlerdl.r. Onwı ıçln Aiman ileri ha.. 
iliz 2.J

0

ailSlR~ göre Vaziyı:ıt dogruv , Mons uıruuni ııManıetinden gı;!c- reklima bakarak flın,diden hüküm vermek 
L ncıra. 1~ - Almanların en faz

1
a taz.yik ettikleri Sedan ., ,. . miş_lerdir. Môn.s Brüks~aı cenub batısın- doğru değildir. 

nı ır tı:ıkasında, mütte!ikıe-r bugün şiddetli bir muk:.bi\ tnanu- Lc...udra, 15 {A.A.) - Royter ajansının aJkerı muhıı.rrıd d ld ğu d b ·ükselı cenubd:ın Sedandan Mözü geçmek dahi müttefi.ltle• 
a o u n an iUI'aSl. . , 

·ra {{ct·mişlerdir. ya21y.Jr: 1 .h...., .. .dd" F :at müttefiklerin rın umumi sevırnlceyş vaziyetine hiç bir teh· 
u d 1 150 in t ·· 11 cı.~aya musaı ır. 1 l ke ira& edem .ntı ınanuz '::aşlama an evve . g'Uz ve Frau .. cı1. ayya- ~ı.md~ ~arb::ı d.:ıJıu, 4 Alman ordusu ilerliyor Uçü, Dınaı ta. b farkın akti vararak mukabil 1 ez. 

rer:;ı tı ı rbirini t:lkib eden dalgalar halinde, h'ı; durmndan Alınan St: i<d'<t Ve N:ı.mırnı varm~tır. Bu mevkiler Meus!'.' üzt>rinde- ı unu
1
n t a .. 

1
v ttleri tabiidi,. .. 1~.14ledie dihae mutzabffer ~an taarruz ve :rf'.. 

, , 1 • d · · d' v • • • tam arını <tidd 1 l. • 1 • çare ere evessu e · · ru.yu.ı r n ye il' gun <Marn} daı dıır • 
m r t ir 'ü r:tt c. arını, pıya esmı ve ıger cuzu -s· ete d.r ~e 1.· ~zz:t Meı:ıse başı .baş~na m~zzam bır man_ıaıhr Bundan baş_ka ı.n:ıanJarm Sedanda durulmuş 'V1' harbin talihi Fransızlar tara 
b rr.hardıman etm\şierdir. O mluncu ou Maastrıcht ten Saınt Frond:~ do~n:.: derle- M" ı.:._ · . e ti~ri ve Fran..<:J.Zların tında.n tamam.ile aksi.ne dö.ndurülebfimlştir. 

Tan·are1er, Almanlar tarafından 'Meuse n~hri üzerinde ku- n et-__ ,. b d .. .. ·· ·· di- l · h ~ d ı oz neu.rınt g ç B ~ ve ıl or unun yuruyuşu, ger enı! n cpsm en k , .1 ta ı,..Ie geri atıldılarsa da u seöeble. bana. benzer bir vaziyet elde et-
'?'u)an aört köpriyü tahrib ettikten başka, Alınan motörlü data J:.:u vveU <Crünmektedk. Fransızlar, kut~.yet! . t~nklar- m~ aoı arr;:_;-m-ar ettikleri anlaşılı- mek için d:ıfro:ı imkan dalreaılnde bul.m:ımııt .. 
kıtr~·!arını ve nakl;ye kollarını da kısmen imha etmiş. kısmen ~ bu mm a 'ta.'1 

mukabil taarruza g~mışl~r ve duşmanm t..e a~ g~~ ~z ile Mozel arasında tadır. 
de .ıa~ılmışlard;r. ılcn l!.al'eketiın ovarak dıırdurmağa rnuva!iak olmuş'iardrr. yor ..• u ~ bir Alman prma ha-ı * 

fa• ı;ıhribat 11Pticesinde Almanların istifade ettikleri yollar Almanlar. L':iayette müttefikı~ Be;1,,..ika kuvvetierilc irti- hakiki veya ·~ ~ ti H iki' t ~ Sabah saat ikiye doğru ıı.ldığmuz telgraf -
' ~ keti de uuuaus r. er :ıraL 

''C so-cler de geçilmez hale gelmiştir. bata gf•cmeden f!Vvel Belrika mukavemetın , kırmag·a te-reb- re me. . ld etm k . d b .. jlarda AJmanla:ı:ın Nımorla Seda.n arasında. 
• ~ " -ı h hak:itn · ım e e e ıcın e u- .M" h:r - bfr .1ca ktad 

l\Tatl<>fik tayyareleri, A'man hatlannın gerilerir .. de hem- bü~ etmbıl<-rdi. Bu teşebbüs aklın kaldr. Beıı;ıkadcıkı müttefik 1 .~va 1;etleri!P c.:ı'""' maktad rlar t .. C::. ~-.. -~..,- ~ .. ~':.., an, bilhassa mo-
~- 1 • k ri te -ı . .. 1 t' . l a· 1. h . s d L v •• .. tün uçak kt :'"" t"lŞ 1 • Oı..ı.U. .............. 1:.1 • .a., geçı.ııuc:u ve Fransı dahili. 
'IJa•aırr.an etmış ve~ e cemmu en guç eş ırmış er ır. ı.attarı.nın m veırı . e an ve ongway oldugu na g<•rc du~man Bilra ve ı;imal dnlhı: Frnns~ ne ~eyce denn 1lcrled1kleri an.Iastlmakta .. 

Hava t-uvvet1ermin bu cezrl müdahalesi neticesinde Alman ikrı n:ır>.!ketwm brışlıca hedefi bu mıntak.- olması muhte- O halde avaiarında muan~ oldu~u dır. Bıı ba.c;Iıse müttefikler IQin b~ ne itada.l' 
jJrrl• .'·işı 1urdurulduktan sonra. Fransız piyades1, motörlü Il"E:-lafr. ı toprak ve.od.em ve en cet•; bir muha- afu tse de alınacak tedbirler ve mevcud 
kıt"ılarınm dfi iştira ·Öle büyük mikyasta mukabil taarruza ge~- Re~mi te111' ı:,Ieı-cle düşmanın tanklarla ve tayyare! ~rıe çuk l kadar en tmekt ti' ·An ::ık b muıı:a.bele imkanları hakkında yukarıdaki 
ınışt r . buvr ... k bir g;• ı-rt::t ~~rfettiği sövlenmektedir Fakat, Ji.ismrının rebe cerrln ~ . e ~:- c. u mu- mütaleaınızı: esaslı surette değiştirecek bit 

ki k d" -_ · . . · . :; - hare beni neticesı henuz bell: olmaktan cihet göremedik. 
Ş:mdi bu taarruzun inkişafı be enrne te •r. Srnanda ve Lon· wayda, MaJıno hattını ~vırmegı yahud M 'tt .. .,.1 b ku d 

1 
ı;... 

1 
. 

1 
. . . ' ~ uzaktır u eu~er. :ı..ş man nn ıı;..nın zaten. J1l hare kal Fran ;1ziarm .ng- t<lzıC'r e ve Belçikalılarla bırlı.<te azamr gay- Alm:ızr'Il'l Anve1'3 _ Brüksel .,arkmda müt- karıda yazd$mız vechile ne Belçikada: ve Be'ç!kadaki 

Iklçikadaki lıcırekat ise, iki istikamette v~ şidöettı? cereyan 
dmt ktedir: 

ı - Anvers-Namur istikametinde cere ·an eden reuh:ırebe
nm l1C'ddi Brükselin işga1ıi olduğu anlaşılmaktadır. 

ret !arfo.me'enne mani olmak için hedefler;nde'1 !ınrrgısini tPfkleı:r siddetli ve kat't mukavemetlerine , ne şimal doğu Fransada mevzi harbine de _ 
t.ı'c•b • tt ği t.enu~ malum değ 'ıdir. Fransızların \Vec;.sC'mimrg uğr:uruı: ve hattA. mukabil ta:ırru"ı ile ı vam etmesi ka.bfl' değıTdL Va:ziyetf henü2' 
mınt::.~ ~mda püskürttükleri şiddetl::: taarru·:mn pl 1n: d ... ayni bura~ . ger.~ve. atıı_mala.rı. pelcl.lA kabU oL iyice bilme~e _beraber ş1mal dotu Fran • 
hc-ciPfe mütrvecc!h olması pek muhtemeldir. ~1,;yu hı Moz ıle 11 nel arasından yani )1 _

1

sada derhal buyuk taarruz grupları teşkil 

L d 5 A.A) dr aske • h r·ı b r.. - ma]l~U Fr.ın.<ıadan C~Ubl Belı:ikaya dm!ru. ederek Alm::m. yarma. harek!.tmı mtıka.biI ıa. 
on ra. 1 ( . - Lon a n me a ı t. tıg'...?:i.l\.U as- , b' -'-b'T ta _ ... .. --·-T-I.a ..,.,..,..,ılamak ,,.__ r~•..r-

şidC""ı ır mu..ıı.<ı. .Ll anııza u5 , ayara ... pus ......... ....- -~ ...,..w.ı ve llnuu.ı.ıı;.ı.uı -
Bu ntikarnette Luven'e kadar ilerlemiş ::>lan Almanlar, İn

gtl•z kuvveHerıle karşılaşmışlardır. Çarpışma şidcet:e devam 
e~m~ktedir. Bombardıman sesleri cenubi lngiltcrenin sahille
ıind<'ıı rşılılmekteoir. 

krri 'aziyeti ~öyle izah ediyorla.r: .. ilJneleıi de mümkündür: dür. 
MüL~~kud~ar.s~~~ın.~bl~~ınS~cl~ =k~u=========================~====~ 

ım ajlını Eetrctmesi muhtemeldir. 
Z~lande'm !nüttC'fikler elinde bulundui{u z:mnedil•yor. Da

ha cf:'nubda. ":'l'I'ittef;kler, Brükseli muhafa7...ı ımk:hıım vere
cE:k m,.\·ziler ~gı:;l etmektedirler. Ba noktad·ı geniş taarruz-

Resmi tebliğler 2 --- N<1mur - Sedan istikametinde ilerl~yeo Alman k:uvvet
ıe·ı c\P, Bclçıkc.lı!ımn şiddetli mukavemetile ka~laşmakta· 

dı rlnr lar yapılıyor. B~:;;ı yerlerde btr taarruzlar şıddetlidir. fak:lt (Baştaxafc 1 inci sayfada) tonluk bir tüccar vapııru ve 4 naklty~ ge-
Nnmur va Liyej kaleleri eliin mukavemet ve .\1ınan kıt'a

Jarının hareketını i§kJl1 etmcktcdJr or. 
r:\~( ıı va:t.ıy('t o k~ırırır karışıktır ki hangi noı .. rad~;a taarruzun AI.aıan tebliği misi ta.hnb ~ir. 

· r ~ ........ Jöyltmc:Şt i=luin .r:knıı. l".Tüttc k Narnk ciVcınnın müdafaa .. ı için mft-

Dlln saat l 3 te vai y3t < rnc'aı-. i~gnt ettikleri bat iızer:nde. düş.M.anl ı temR~a g·r· Führerin uınuıni brargabr 15 (A.. cadeleye devanı ediliyor. 
n iı~rd.r. ~.) - Ordtt balrnnıandan'ığı.:rım resmi 

f'arıs, 15 (A.A.) - Havas ajansı. Brük.ı;e'in şark mıntaka- t>.r.;.nt'mn ct:n:.ıbu şarkisind~ Belçikalıları 1 vaziyrt~ iyidir.tebltği: Llyej kalesinde 
sınc'aki askeri narel·at hakkında saat 13 te apğ.c.:ak mnllımatı Bl•k ka ~ı!~<ıtı, b•t noktada müteaddid şükte:tlı müsadrmeler\ cHolanda~ mlit ric7at.gfiln. faikiyetiı a- Bedin, 15 (A.A.) - D. N. B. bildiri· 
vern~<'ktf-di.r: • aoffı,tır. şikar olan Alıiıln kıı:aatıı:ı.m,. karada ve yor: 

tnuılız ve} ran~1z kuvvetleri. Maastricht ~<>çid 'erinder çıkan • C phPn ·n N~.ınur §İmalindeki kısmı na s;odetl taarruı.Tarbava!m-daki taatuzuna ka~ yapı1aı:ı mü- AI:ı:nan kumandanı, dün Liyej şehri 
A!mnn kuvvetl:?r:ne Fransız motörlü cüzütarıılan tarafınc.hın· ydp~d·;;.ı !.'Ö:Vh. nenıPz Nam.urun cenu·bUrtd., bilhassa Dinant cade!.etrin ınuvaJakiyetle neticelcnemi- Alınan garnizonunu teftiş etYT'-İştir. 
'indiı ılm durdunıc:.ı. kuvvetli darbelerden istifn.fo ederek bü- ~•'<•nıııdnk: mı:ıt:ıkada cereyan eden muhareb~ şiddetlıdir. yeceğini nazın J.'bara aiaraK teslimi: si- B:eiçikalıların elinde bulunan birka.; 
Hin h:ıt üstünde ~üratle mevziler hazırlamakta ve ouralara saf!- n •Ja"rtte ı'ıfm·1nıann sarfett"lderi gayret, Büyi:k Harode lah etmiştir. kale, dün, Liyej kalesini ve şehrin va-
lam :;urctte yc>r!c~!'Ylektedirler. A'man ileri Kr.lları. bı... h~tt üze- :--~·p· L.!-ırı h:Pn'ı~!eri hatırlatan fazla b·r şidC:et gösternııştır. Beiçikada, fıı:ıdarı.mrz ric'at eden d'tiş- ruşiarını bombardıman etmiştir. 
1 •nrk, Gemblous'da irtibat tesİs etmlşlerdir. Alman taarruw .'\l 1r.<"•1l.:1L _nrhlı lrı~'alarl~ tayyareleri birhkte kullandıkları rnaı:u: çak yakındı takib ederek Dyl Liyejin cenub ve ııarkındaki i~tihk.am-
pU<;ri.ut'.llmüş ve düşman ciddi zayiata uğramıştır ıçm i~<.rroıcat \.l31-H1 ~tddetlı olmu.ştttr. ~evziine varnuşl.Jlır: lar etrafi.ndaki mücadele hakkında D. N~ 

. MC'use tlzerinde, Namurdan Sedana kada't' olan sah; d;ı iki Ha va za yfa fı Na:mur ile Giıt arasın~~ geniş bil' B nin i . haber a.1.an bir men.ıbadan öğ-
gündı nbcri ~·ok ~irldetli muharebeler cereyan etmektedir. bö\ge üzerinde Mıse geçıdı Z'Orlanmış- · .. yı .. ,.. rb sahiliıı-

Dun 61\lmarılcm nehr:n müteaddid noktalannda11 geçmeğe Paris, 15 ~A.A) - Alman hava kuvvf"tleri yorulmuş ~'5ı:il- tır rendığine gare, Meuse un ga . 
3 .. Ü ·· · · h ı d - \ · de kam Lantin ve Loucıen kalelerı l te~cb~ üs etnıi~lcrdir. M?,vrr. ç ,r.?nn!fcnberi gen at ar aha az bnrrh<tlanmak&adır. Fransızların M~u,.ı garb sahillnde . . . T t p 

Alman tazyiki. m<;-ydan muharebesinin iki nok.M'I ü:ıerinde A'n.anfann ~a:--yar~ za)riatı, müttefikler'.n za}iatınd:ın i.içte zırhlı araba1aria l'tnağa. teşebbüs et- Mayısta elde edilmışt.ır. ancremon - e-
l<endıni rt.ıstcrmektedir. Bu iki noktadan biri D.nar.t·~m ~tına- ik· r.isbetmde fa7ladır. Müttefik ha\·a ku~tlcrı meyd=-ı ma· tikleri mukabil taaı.ızlar püskürtülmüş- pinster ka~ ~r topçu tarafı~an bo~ 
tıd-r kı Almanlar burada nehrin sol sahilind"" yalnız bır ikı yer- hart>bt·$inde ,-e gt"r· hatlarda müessir surette faaliyl·Hecfülcr. tür. bardmıanı edıldikten soma. ateşı kemııt
=======================~==================:=====-= Harb ve tahrib harelerinden mü- tir. 

Amer'.ka gar· 1 ve cenubi Avrupadaki Deniz kontro!u rekkeb Alman grnp, muharebeye iJti- Na.mur müıkamında 'iki kale de alın-
rak ~k küll~mikhrda zırnlı a-· mrştır. 

fngiliz tebliği tebaasJnl ". eri çag"' ırıyor işleri aza!dı raba imh.a etmiş,!ıel:d 
~ Hava ordusunun iraltile Meuse neh- Londra, ll> (AA..) _ Ha.va işleri neu-

(Baştarafı 1 inci sayfada ) seri değişiklik üz.erine bu efkftı:ı um•J.- Londra, 15 (Hususi) - Birı;ok küçük 

ib 1 te-
mi-venin Roosevelt tarafmdan mü<la - şimal memleketlerinin Almanya tara.fın-

:Avrupada u unan bütün Amerika J 
_ faa meselesi hakkında ık-ongreye yapı- dan istilası neticesinde. bu memleketlere 

haala.rma memleketlerine dönmeleri · ··tt f k · li lacak: tekliflere. ciddi bir muhalefet aid ticaret gemilerı mu ·e i lerın e ne 
ni fr_ıtctr. e~r. . . göstermememi lazımdır. ~çmiş ve harb kaçağ;ı. k:lntrolu iş1 eri lk-

Şımdı!.e kadar. ~ri.kalılar. Ce~o - Londra t 5 (Hususi) _ İs'\.-içrenin zalmış olduğund~n. İngilteredcki kontrol 
:ı·adan donmekte _ ıdiler. Halıbuki. şını_ - Vaşington sefiri bugün hariciye müste- üsleı'.inin çoğu lağvedilerek. yolnız üç 
di Fransız, veya Ispanyo.l veva Portekız w Us .1 .. .. .. tü merkez açık bırakılmıştır. 
limanlarından hareket etmeieri tavsiye şarı e 1 e goruşnuş r. 

olunm~tur. Almanlar ne yapmak 
istiyorlar? Cürnhurreisi Ruzvelt, Avrupa vazi -

ıyeti d.olayısile cenub eyaletlerinde ya-
pacağı seyahatten vazgt:!çmiştir. (Baş.tanafı 5 inci sayfadıs) 

. b • t Belçika ordusi\e Sedanclan I .ongwy'ye 
Amenka mat uatımn neşrıya 1 kadar uzanan bir ceplıede şiddetli taar-

Va~i ngton 15 (A.A.) - Holandanın 1 ruzlarda bulunmaları ve Mözel garl:ri:le 
:teslim olması üzerine ·ba.7..ı Amerika ga Sarbrüken cenuhun<la ile!'lemelcı· gi:ıs
ı;ete~eri şimdi Amecikarın muhtemel termeleri müttefiklerin nazırnnı burala
bir müdahalesinden açtkça bah."'ıediyor- ra çevirmek içindir. Bunu da yarnı izah 
far. edeceğim. H. E. Eı·kilet 

Tımes Herald gazetesi Amerikan 
sempa';sinin ve Amerikan nefret ve Anka~a ve orta Anado'uya 
[nfialinin nihayet Amerikanın harbe gir- bereketli y;lğmurlar y lğdı 
mesini intaç edeceği kanaatınd~dir. Ga- Ankara 15 (Hususi) _ Ankarad.ı ve 
:zıcte bü\·i..iık bir ordu teşkillni ve 50 bin Orta Anadoluda gP.niş bir saha üzerinde 
tayyareci talimini derpiş etmektedir. bir kaç gündenberi yağan yağmal'lar- hak 

Vasington Post da şöyle diyor: kında Meteoroloji uıiıum müdürü Tevfik, 
Harb genişlediği müddetçe bitaraf bu yağmurların 1m 3enerıin b'lh~sa malı

yoktur zira bitaraflık. mevsimi değil - sulAt bakımından berı=:ıretli bir sene oldu
dir. Efkan umumiyede hu~ule gelen ğunu ıöy~ 

Alman tagg11relerl 
Bir ltafyan 
6t'mlt1IRI batırdıla, 
Londra. 15 (Husust) - Holanda sahil

lerinde harekette bulun.an İngiliz cGa
lanfü distroyeri. Alman taj"yarele!'l ta
ra!ından bombalanrmş ve ağır surette 
hasara uğrarnı.ştır. 

Halen sahile saplanmış olan bu distro· 
yere kayıb nazarile bak!1maktadır. 

Diğer taraftan Alman tayyareleri, An
versten henüz hareket eden İtalyan cFos
koio .. ticaret gemisini de bomb::ılıyara!c 
batırmışlardır. 

Galatasaray .. Bnğaziçi maçı 
İstanbul mekte.bleri şampiyonasının finali 

18 Mayısta Tal:isiın stadında Galatasarayia 
Bojfazi~i a.ı.·a.sıooa yapı1aea~ır. 

ri, Sedan b'ölgesindegeçilerek. Fran· t' . "L'- t ı....1·gv ·-..1,e kendl\t?riıJe avcL 
. . h tt . 1. bt l re ıDllL '-'1.ti. eı..nı lJ..1',J; 

sızların Maımo a ıı şıma ı g:ır m- ltte lan b 
tidadı rahne1emniştir. :Bu noktada da: ta~eri de refa~~tme dil. 

0 ~ 
ıFtansıı ımıkabil taa:ıtlar1 akim kal- bardıman tayyare .~n .. n =--1 

.. · faV'V'ln'"aerile bir1.ikte JY.ı..euse UZO'Wl..le ce-
rnış ve duşman ağrr ııııtn uğramıştır. J J-· L;~11- h '-.il- faal 

reyan etmekte alan ., ... JI...... aruuc r 
Alman ordusu harritl, dün. dü~m.an . oldaklan bildirilmektedir. 

gerisindeki mödahalefr tıakltyat yolla- ~:: g~ uçan bu tayyardeır' c:tii?-
nna, ihraç istasYOn1ara yapılan ta.ar- aş gı 
ruziaria en yüksek bt.iltt bulmuŞ,tur., marı:m tc.rhaşşüd merkezlerine Ye tımk~
Düşm.anın Afman bar~ın.ı mani olmak rırtır muv~a:o~~le .talftTU:r. ~l~drr. 
- t ~ te~ı:..b,·"'r .. kürt' ülrnuş" Tayyarelett mrz kClpri}lt'!rf ta'fr?ıb etmiş-uzere yap ıgı ~u '!"- ous . • _ 
ve düşman havalarda! bar~kat serb~ti- !er ve !!5 düşman tayyaresım duşilrmi1.ş-
mizi bozma:ğa muvaff. olamak.sızın bü- lerdir. Zayiatımız e1 dP. ed;!miş olan ne.-
yük zayiat vermiştir. taytce bakıfaeak olul'sa pelt. o kadar ağtr 

u .- · ._ b·L i değildir ve- 35 tayyarı-den 1barettfr. 
rı»Va mu•~ ~r · 

BeT ... ika hiiku- etinin beyannamesi 
:Bir bölgede 70 den 'T.la rı•ansız ~ ~ 

İngiliz tayyaresi düşiirnüştur. Düşma- LOtırlra. 15 (A.A-) - Belçika r.:-r..ı 'n&tı, 
nın. 14 Mayıstaki zayia 203 tayyaredir. ne hül!Crmet erkan mm. ne müttefik clcv
:Sunlardan 170 i 'hava uha~belerinde. letler elcilerinin B.rüksP.Jdm aynlmadık-
17 si hava dafi tapçu!tl rafıtlı:Tan düşü- larmı: haber Ycı-me.Jcte1.ir. 
rülmüştlir. Bugün 1ff taJ!'e, kar:ıda tah- Belt;ika hükumefi, m!llet<' raJvo il~ a-
rib edilmiştir. şağıc!ak:i beyannameyi neşretmi~tir: 

Alman tayyare\erinde 3;) tane rıok- Şimal komşularımız·n hezimeti bizin: 
sandır. Holanda sanili ~ında yapılan cesaretimizi kırmıyacaktır. Müttefikimiz 
müsellah. istikşaf, büyük ıvaf~kiyetler Fransızların ve İngilizlerin müzahereti
temin etmiştir. ne mazhar bulunan ordumuz, düşmanm 

Evvelce de tebliğ edild ve~ile ıki taarrınlarma, ısrarla mukavemet etmek
krnvazörie bir muhrib b<balalla batı- tedfr. Belçika mağlt1b edilemez. 
rılmlŞ, di~r bir kruvaz,r,ir bOmba ile Davamız haklıdır ve bugünkü budirc
ciddi surette hasara uğtılmı~ 29.000 yi geçirdikten sonra muzaffer olacaktır. 
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Yedek subayların yoklama günleri 
ı 
ki Efdalze,de yeni Beyciğ1z mahallesinde 
Nişanca cadQeslnde e ki 66/ &0 66/ IW! mil .. 

Fatih Askerlik f?uBe§İnden: 1 7 - 1/lfa.zlran/ıl4!J sabahından ~/ita.il - kerter ve eski 42/ 44/ 44/ 1/ 46 yeni 42-44.r-46 
ı - Yedek stibnylaflfı sene yolilaffia1ii .ına tan/94ô aıtşam na ltadar her sıniftafi Albay> No. lu maa arsa altınııa tkl dlllı:kanı famil 

111Iatiran 940 gününden itıtlarerl baŞlafill - rütt>e.sindeki .sübayliifin. harte açık arttırma suretıle 17/ Hazlran/940 
caktıt. Yökl:ımalat H:ızlfafi ayı Sônuna t:a - 2/Hazitan/ 940 ı..,saliahmaan 4/llazir~.~:40 1 Pnz:ırtesi gUHU ua.L 16 aan 17 )'~ kld t aa. 

s 
Yuzan: Hasan Adnan uıı 

dar aevatn et1eceltlif. YokHirtılilarıfi ofazat n&şamıha kndat ner &ınırtan 7arbay ru ~ ~ . 
Yal>tıtı1ması meel:ıurli'llt. 

1 

sin6eki stiöaylıırıft. d tılacaktır. Şa. tnam~ 25/ 5194.0 tarıhinden ı. Zehirii şerbet 
2 ~ ttahııtsız tıinnllif (MahalH İiükümet ne 4; Hazlran/940 sabıthmdan ifiHafüıl.tı~94 ttb:ıren inAS Dairesınôe ıı.çı.K buhındurul .. 

klınU!füMJen musadcia~ rawrJ hükfiffiet ffie- a~şatti na lfiiöfir lief smıft!itı Brnbaqı tüt • muştur. lh'Jn Ye mııtlernlJfıt.ıtı ev alı: 
tnurıı <-~üp la Berayı Tatil@ <ıntJ~ ffüntakn l ha sllit1ekt sUbaylafift. Evin ze~ in kat beden duvarları ve bir 7an - Bugiln ak!ııma geldi. Basit bir çare. ' kınşla yüzü evvela mor, sonra kireç ka-
riclnue blatı1af rfaVzlf edlldikİel'i efiırlrl su- 7/ 1Iazifail/ 94ö saöahından lO / Haziran/940 Dil.gizle Kafur şerbete bayılıyorlar. Sizin dar beyaz olmuş. vücudündcn ani bir ter 
ret!) sctll tit mesiek .safil!li slil.Jj da Hıı.zırah akşamına kaclfif ttef sınıftan ytlzbaşı rütöe~ cephe duvarı U.rgfr dıger katJar a.~ab, ha • ne güzel şerbetleriniz vardır. Hani i11sa- boşanmıştı. Bir taraftan Kafur üzerino 
ayı tarfınfla hariçle t>ülunffilllııtı mf! Ourl besindeki slibay1afifi rkeıı yallı boy!i.11 aıtmda 42/-46 No: ıu cep_ 
cı' anı ır B 1 mecburıt@ll buluıfütlklatı filli _ ıomaziran/940 sabahındah ~O/Hnzlran/9:0 ttelerl !Stor kepenkli !ki ktiÇıilt dUkkAnı mev- nı hiç ıztırabsız birkaç gün içinde erıti -

1 
öyle bir. aba.runıştı ki şiddetli ıztıra~ı~a 

haıan cın lyet miıdlirllikterınden veya A _ akşamına kadar her sınıftan iist.gm. Tgm. 'e 1 dd ır 44 No 1 e 1 b!ri 1 k t aolt k verir. I rağmen ımkanı yok çırpınamazdı. Dılsız 
trlrı t;lfrln l'n alacıikl rı rn c lkiı v~l'k Hırı asfgm . riltbe.sind@ıtl sübayların yoklamaları c 

1 
l • · utll v 

11

1 
ne a ına a - ~Aferin ya İsrail hlr gü11 başına gele- iki yumurtayı koltukları arasına iyice 

Yakı il .~ 1 kt tan ınemıer m@r ven e çı.kılır içnide mer _ . . ~ . . . • d 1 k 
llnıal nı kerre aıtii ııtı.ıekı v saiki mek yapı aca ır. öl t f cek aklbcti bildiğin içın zchırlerin en la- yerleştırdıkten sonra, ıki tane e oy u • 

lub!arı ndermek sııreU!e ffi lttutna Jfik - 8 - Yöklattinla.tfü& aşağıdaki vesaıtt ası1 • ıner t a~ re .u ve $~lda blrer oda ıınt~e~ tifini ıntihab ediyorsun. 
1 
1ıarına ko du. Şerefettin imdi en ta yü• 

laınııırtrını yaplıraclililnrtlı.t v l!ılüuıı~ gön ıarlle birlikle ve tast.Ukslz olarab'. bl'lı'abcr elen geçlıdıkte blt ~ofa uznlnde kAtşılık.lı ıltı I All h ömrü .. . M l'k haz kl' . Y ~ . ş ğ 
ce"ilen rn c'üublar makbnl değildir. Ve yok : bulundu:ulacaktır. ı ödn 1111~ tata:lta llsı ve alt kısma blr servis - ... ,~. nuzu artırsın e 

1 
re ı ınsanların tahammul edemıyece l 

lrı l'l'>aya meniı~ ntldcdUecekle für. 1 A - Terhis te:ıııkeresl nyıı tekaüd em.ti ve- metdlvenl ııol tarar camlı kapıdan geçlldık. cctlerı o ıumden kaçılmaz. Gı·t dE'rccedc korkunç ferya<llar çıkarıyor. lA-
3 - ?vlPlctub yoklamalarıitı yaptıracalı::lııt yn dl11er asker! vesaik sureti. ·- Haydi gevezelik yeter. onln.r_ 1 netler ve küfürler yağdırıyordu. Ötekiler 

b 8 fül zemin katına inen ve Utlncl kata 9ıkar b 
•zat yoklamalarını yaptıracak sübayla • B . Nüfus ciizdam. uyandır, her şeyi hazırlaym, 1:-u gP.cc u- 1 hiç bir şey yokmuş gibi kenıali sükfınetla 

tı rı _i ı Ui r merdiven ba.şında bir hel~ bu lı:ısımdaki o -tubıgetı~ert>kleri a.oıa~ıuakı vesalltl de ıhe!ı: - E - iti.şer a<led lo ğrıı · tün işkenceleri ta~bik edt>ceğız. Ya hep.

1 

f§lerine deva rnederken, Şe.m'un: 
a gondereceklerdlr. H - Hekim. eczacı, di~cı, veterinerlerin darıın lçlndtm ge<!illr bit sandık oda.sı. ya hiç ya fir'avunların definesini haber Sana daha l kt' ğ' d. 

4 ı;ı l dlptoma ve lhtlsa.s veAllt.aları suretleri. ' - ne er çe ırece un - ı~ 
Y kl - ube fiun akd.!iı Harı !fül@ olup Ut 9 ~ Her riltbe için tayin edilen günlerde Zemin kat: 44/l kapı No; ıunu alan .so ~ verip blür veya haber vermeden ölür. yordu- bak inadının cezasını nasıl ödete-

0 amnınruu yıı.plırac ltıar ı.stenlleıı 'iesa ~ 1 kt . d ~. 
ik.i bir tlılekt:;e ile öüluhd\Jkl n ffiifül.llln şu- Yôklofüayıı gelinfit~fie riayet edllfilesl ll!n a an ayrıca bir medha1ı vardır. Bura a 1 * cegım. Bu gece ya işkenceden geberecek-
be bafkanııklarınn ınuracanı etmek sufetıli olunur. kurnalı ve termosifonhı bir hamam mahalli On dakika sonra hTall efendisine ,her sin, ya o vesikaların yerini söyliyeceitsin. 
de Yaplu-nbllliler. 1 Şu bey., cfAvet mermer musluklu zemin ka::aslmen l.k1 iÖ - ~ey hazır• h&bermi getirdi. ı Haydi İsrail şu dilsize işaret et de yu .. 

5 -:- Gerek. mektublil '\l'e ııerekAe dUel&çe l- O~küôar A.Skerl\k Q. Başkanlığmda.n: şu. mülü küpü ve ba.hçeye çıkar camlı kapısı ı " İhtiyar şarlatan ve m.el'anette ondan 
1 
murtalar soğumadan ayak tırnaklarını 

le nıüracaatlai'dıı. ııüfw dbda.nlarının 1139 b!fiıta<te kayıdh hulun.an yed~k tsUhklin a,s_ bultman bir taşlık iizerlrt<le blr kiler blr hela aşağı kalmıyan usağı taşhktar. mahzene sökmiye başlasın. 
1ok.laıne.Blhda yazilmtt 4ube deftor .ııra liyıd te~en 318 do~umlu ve 319&1 tayıii rıuın&.J Htl gömülü küpü b ı a blr mutfak bir ' b ı nuınra.sının blldltilmoal ılzımdır. Mesel6. 3125 . u un n ineıek hakiki Şerefettinin mubpus u - Dilsiz kerpeteni kaparak bu sefer a .. 
tib1. ıralı brnall HilAnU ~lu Hasan Adilin şubeye kurnalı gu~lllhane yukarı kat.a se~ kapıııı lunduğu odaya gittiler. damcağızm ayaklarına yapıştı. 

6 vermıı old~~u adreıılnde •buldu.rulıımamıı ol• soı kısım llzerlnde -zemini karası men bir oda ı1 Bn ak~am odanın en kuvvetli smirleri Şem'un sordu: ·, 
to - Yoklamaya gelmlyenl r •eya u.sultine dui\ından I.stanbulda. iM! derhal, ~rada i.Se ,, 1 

Vfi'kan mektubla yaptırmıY\\nla.r 10'7S nu - htüen nerede bulunduğunu telgrafla bil _ ve bu odadan geçll\t blr mutfak ve bah~eye bi'~ bnzacak kadar deh.şetli bir manza - - Nasıl söylüyor musun? Şimdi ü .. 
~arah kanuna tevfikan (50) lira cezaya tL dlrme.si ve alt:31 takd1.r<le hakkında ka.nunt çık.ar blr kapı vardır. rası vardL çüncü işkence geliyor. Ağnnı artık kulla .. 

tuttııaca.kla.r<lır. muamelentn tatblt ed.!lece~l. Bahçe: Çimento havuzu bulunan b\r ııı.k Bedbaht esiri çırılçıplak teneşir şeklin- namıyacaksın. 

EDEBiYAT : Bir genç 
ş:ıirin hiddeti 

r 
Bjr doktorun g·anlük 

bahçenin etrafı tarh edilmiş gezinti mahal - deki bir masaya uzatarak kol ve ayakla - İ O hihç anlaşılamıvan bir cevab verdi, 
'\ Ierl çimento ve tulumbalı bir kııyu bir lı:ö _ r~ndan sun.sıkı bağlamışlardı. O kadar za- Şem'un İsraile emretti. 

mürlük harab bl~ ocak mahalli ve odun de- Jıfla.mıştı ki. uzaktan bakıls.- sade bir is- _Huni getir İsrail, sen de KMUr ağ .. 

(Baştarafı 6 ncı sayfada) 

~elcz.re gelince, bunları, koyu siyah bir 

far•b gibi. içfoiz 'burkularak içiyorsunuz. 
li'akat ne de olsa düşündürücü eser! Ivfa· 
bar:ririni tebrik ederim. 

Halid. Fahri Ozansoy ...................................................................... 

iian T ari ~emiz 
............ 11 •••••••••••••• 

Birinci sahile 
ikinci sahile 
Vçiincü sahile 
Dördüncü .ahile 
iç sahi/eler 
Son .Mile 

400 
250 
200 
100 
60 
40 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

Muayyen bir müddet zarfında far;. 
laca miktarda ilan yaptıracaklar 

ayrıca tenzil:ltlı tarifemiwen istifade 
edeceklerdir. Tam, yar .m ve çeyrek 
!Ucyfa Uinlat için ~ı bir tarUe derpiş 
edlliniş.Ur 

Son ııostanın tieari ilinlanna .ı.id 
if;ler için 4U adrese müraca.at edil-
melidir. , 1 

İlancılık KoUektil Şirketl 
Ka.tıramannde Ban 

rud;arınt ~a!l 

Mide ei. şilihleriııln 
Tedav:si .• 

Her şeyden evvel esaslı bir perhiz 11. -
eımdır. Tavada klsartılllllf yemelcleı, 
turşUlar, baharatlı yemekler, 90k ınik -
taroa çay kahve ve alkollü içiciler asla 
caiz değildlt. Yemekler dalma haşlama 

veyabud ı.skara şıaklinde terclh edilme -
lidir. sebzeler, olm~ meyvalar ve kom -
post.olar serbesttir. Süt, dalına taze yo -
turL, muhallebi, pelte, maltacna, ya!s!~ 

p1l~v kezalllı: serbesttir. A~ tatlllar mı_ 
deyi ve kato.citert yoracatı içUı ta.vsl.ye 
edilmez. 

İliç olarak llk akla ıelen feY b.ka.rbo
nnt dösüd'dür. Hakikaten en şiddetli ve 
muztarib dakikalarda avuç içini doldura. 
cak kadar bir miktar bikarbonat alınru. 
ea derhal ek.şlllk '" lztırab duruı ve ha.s
ta rahat eder. Fakat bu tedal1 mu'\Tak _ 

kattır ve her zaman devam etmek mec_ 
buriyetl vardır. A.sll fazla a.si<i itrazını:ı 
ilacı belladon mürekkebatıdır. Güzel n
ret otu denilen bell.adonanm tentürl "' 
yııJmd onun maddel müessire.si olan at • 
ropin bu gibi h~lleroe gayet iyi gellr. 

(.'eırab lstiJ'en •ka,ucala.rımın )lata 
l'Uht y~llamalarmı rlca ederim. Aksi talı: . 

l.lu de isteklen mukabelesiz kalabillt. 

po9u ve su tesisatı ve meyva sair ziynet ti. kelet zannedilirdi. Yanına yaklaşılınca zını aç! 

danları ve bahçeden yan taraf sokak 1stlka_ 1 morarmış yüzü ve bu korkunç çıpla!khğı Neye uğrıyaca~ını anlıyan adam 
metine ç.kan ve ü7A?rlnde 8 No: bulunan ah_ ile teşrih masasına yatınlmış bir kadav- bütün ku\•vetile di~1erini sıkmıştı. Ka .. 
şab kapı vardır. 1 rayı andırıyordu. Masamn ayak ucunda für arasına bir bı<:ak sokarak güçlükle 

İkinci kat: Merdiven başı ~ameokAn Te sa· 1 dimd k duran iri cüsse\i müthiş zenci, da- açtt ve İsrail hemen huniyi_ ağzına sok .: 
hanlıkta m<'rmer :musluklu btr hclfı bi.r sor.ıjl1a ~ a~m Kem3 lettin ômerı f~na hal· tu. O zaman kovadaki suyu maşraba maş~ 
uzerinde lkl~eroen dört cıda sa.ft taraf servıs de urkuten o sfenks duruşlu sıyahJden ruba alarak ağ'lma boş~ltmıya başladılar. 
merdiveni tı.aş.ında. bir heHI. oofodan ayrlca başka biri değiıldi. Onun yanında Şere - Esirin rengi gene morararak. göğsü hız
oolme merdivenle çaU katına çıkılır ön ve fE'ttini~ ufak ~ilsizi içinde altı yumurta ıa kalkıp iniyot', yüzünde boğulnıa cı.Ja ... _ 
arka cephelerde birer <l.araça v 'bir :90fıı. ve olan bır kaseyı tnangala koymuş kayr.atı- metleri beliriyordu. 
etmfında çatı aral kları vardır E\'de terkos yor, öteye ·oer:ye k<>şarak i.şkence aletle- Ka" furu" • n tazy·k·n k b ~l 

· · 1 · · . . · .. · ı e ve sımsı L ag arı-
ve elektl'ık teı.s!sau vardır. rmı hazırlıyordu. Y.erde ıkı teneke su. bu· na rağmen ~deta fevkalade bir kuvveti 

l •ük bir huni, iki kerpeten. bir bıçak, bir ! d k v 

Bu gayrlmcuıruı lbıri':)el arttırmada kanu-r • . • sar e ere çırpındı Yuttugu suyun bir 
n1 kıymeti buldulu tal!:ct rde derhal tafıblne kaç tane burgu, şı~ gıbı ale~~e~:ı ~aç kwı - kısmı kan~ı köpüklerle kanşık olarak 
k.n.ı•ı ihale.si yapılır. Bulmadığı takdirde eıı J can maşalara benzı!en. et ?ur~cu cı:rıbrz· burnundan boşaldı. Kan çanağı gözlerin! 
son arttıranın taahhüdü baki kalmak i'ı.2erc 1 1~ .va'.rdı. , Ş~refettin ıçerı gıre~ glr~ez açmış. etrafına yalvaran, bir şey söyle .. 
nrttınna on beış giin daha temdk1 edilerek esınn kalbın: ve nabızlannt yo~ .adı ...... a- mek istiyen bakış1arla bakıyordu. Vazi
UTemmuzt940 Salı günu aynı saatte son vallı ada~ hıç ses çıkan:nadan gozlerı ka- yeti kavrıyan Şem'un, Karura: 
"rtt ihal . ı1 kt . palı, sakın ve hareketsız duruyordu, ya _ Huniyı" "ık.ar dedi galiba b; ... c:.eu .. ırana esı yap aca ır. Ihale gi.lna.."le •. .. .. .. ~ - - .,. Y ~ 

k ,. te Jt"' ed . mahsus bövle gorunuY'>rtlU, ya hareket e- SÖ'l·liyecek 
a .. u ra um en ve.rgı ve tanzıfat Ye t.en. . · J • 

ı 1 . . demıy~cek kadar baygındı. l H · k k b- ·· k b. ğ- tü' il v r ye resmı ve ıc.areı va.kltye masaya ve 1- . . uru çı ar çı maz uyu . ır O ur e 
haleden son:-aki vergilerle rüsumu oclliliye lsraıl soı·dru. . yuttuğu suları kustu ve göğ'siindcıı laafif 
ve 20 senelik ta'\11z bedeli ve tapu .sat~ ma.s. - Nasıl bu muhteşem zıyaiete daya - bir inilti ile inledi. 
rafları ve !haJe pullan mü.şterıye aiddlr. nabilecek mi? ı -Yeter, yeter artık, söyli.yeceğim_ 

Şerefettin sakalını oynatu. Hepsi merakla başueıuna toplandı'ar, 
Satışa iştirak edecekler % de yedi buçuk _ Kalb kuvvetli, ne kadar olsa eski O tekrar inledi. 

t.em!nat parası veya milli banka temtnat toprak, ömrünü hastalıksız ve rahat ge- Sö ı · f.ak b 
mektubu verirler. - y iyeceğım. at ıztll1l ıma ni • 

ı:irr-11!'. zayıflığına bakma. Kolay, ko1.ay hayet verin. AcıYQr her taraiını, acı • 
İsteyenlerin ~tış günii İstanbul İkinci tf. öleceğe benzemiyor. Nasıl Kifür yum.ur- yor .• 

lif Dairesinde ha.zır bulunınal~ ve izahat talar sıcak mı? Şem'un dilsize işaret etti. 
_ - Ateş gıbi emir hazretleri. - Yumurtaları çıkar. 

- Haydi dilsize anlat işe başlıyalım. Koltuk altları ve oyluklart kıpkırmızı 

, \, J almak isteyenlerin hergıin İflA.s masasına 

wı.~~IMl!l-.,,~llllııılılllilııılıl~"""-~"'-"',_..., ~--------------• müracaat etmeleri 1U.n olunur. f2697!) 

Anka.,,. caddesi 

Nafia Vekaletinden: 
2/7/940 Salı günü saat Hl da Ankara.da Naffa Vekaleti .blnıw iÇ!nde malzeme mü~ 

dt\rlütü odaslnoda ıopıanan m&lzeme wıltme komisyonunda 1175 lira muhammen be
dellı Robel marka 250 aded burgunun aça eksiltme usulü ile müteahhid nam ve be- , 
ısabına elı:sfltm~ yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı bedelst'Z olarak malzeme müdilrlütünden alına'blllr. 
Muvakkat teminat 58 lira ıs kuru~tur. 
İstekliler.in muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik Ue birlikte ayni gün 

aaate ka.dar mezkur komisyonda hazır bulunmaları lazımdır. ..22ao. .39991 
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tna.s iaan Azalan: Böyle hünerlerde kıdem sahibi olduğu yara olınuştu. 
Avıı.kai Alkh'Jadl, Reşa4 Atabek, Marko anlaşılan dilsi% bir işaretle hemen vazl - - Yaralarına biraz merhem sürün 
İşaıil. fes:ne baş'adı . .Esirin sımsıkı bağlı olma- -dedi- haydi söyle bakalım, bak inadınls 

Doktor Hafiz Cem ll 
(Lokman Hekim) 

sına rağmen K:ifilr gene btitün kuvve - başına ne1er getirdin. Hani h\zi kandır • 
tile üzerine abandı. Dilsiz yumur~aları J mak istiyorsan daha fena işken .. -elere ma
hir kepçeye koyarak bir -sıçrayışta masa- nız kalırsın. 

ya çıktı. Dumanları tüten iki yumurtayı K3.fıir gene kendine hakim o!anuyaru 
bedbaht adamın ~1~8:1 , arası~a koy-, ihtiyarın gırtlağına sarıldı. 

Divanyolunda 104 numarada hergün J dtı. O ana lradar bır olü gıbı sessız yatan - Haydi söyie bekliyoruz. 
hasta kabul eder. Tel<>fon 21044-13.398 hakiki Şerefettinin birden acı bir hay _ (ArkctS1 var) 

- Üstadım! Cina~tle;rin beni çok tini vermeğe mukted:iT olduğunu da yüzü !bir çok defalar böyle garib bit' 

1 ı son zamanlarda 16ffil sık liık dillerde kadar mily~mlar çalmış. cj güzemklcri arasında ho~ gitmiycn 
doJaşan (Yara..~ ya karşı duyduğum - ·Evet mil)'(>nl.ar çalmış. fakat en bazı hususiyetlerini seziyor glıbi idi. 

E "rıA r~ 1 merak :pc-k müthiş bir r;ey... ufak .bir iz bile vermem4ştir. Kendini toıpl:ıdı. «Belkt haıyalim ben! 
~"-" f-ı<9 1"""§2 Feride elinde tuttuğu kristal kadehi - Harikulade aıdam! ald:ıbyor» diye dü.1ündü. 

~=~~~==~---~~-----------~~~.~~~-- a~~~~h ~~~~~~~t~ahrt~~ti: -~wbwrm~in~~~? 
Yazan: lhun Arif Profesör Huhlsi şu c~va:bı verdi: - postum. karına dikkat et. Tehli- - Doğru!iunıı.ı isterseniz ben Yarasa-

İlık ka<"lı~hle hararetini teskin edenjrafınd~n hala kendisine malfun ?hm - - Evet! Bu (Yara"a:l ya karşı ben ke var. nın kadın olduğunu hi. zannetmem Her 
ıpı'Qfe.~<ir genç. kadına bakarak: yan hır se-bıeibden dolayı. red<ledilmişti. de tarifi müşkül lbir hisle alakadanm. Feride atıldı: . kes te benim fiıkrimdedir. Onun hak • 

- Ba\·an Feride! Senin için dünya- Hey'keltr~ın karısı Sacide ~na git- Yalnız biz değil herkes! Çünkü dünya- - Peki. aziz prof€sörüm. Sız bu k d . d. k d . . 
da en ibDvük: ~adetleri temenni etti - miyen bu bahsi de~irmek istedi w da bundan dalha esrrorernn7 .. bundan Yarasa ism~ verilen hayıdud hakkında ·m a şım ıye a ar ı.~.ttıklerimin o 
kimden şllphe etme! Fakat bir gün ge- profesöre dönerek: daha meraklı bir şey olamaz. Siz. bu ne di.it<;iinüyol'6UJluz? kadar tesiri al tıooa~·ımdır ki Yaırasayı 
lip senin evleneceğini düşünerek üzü- - Gazeteleııde Güm~ş - Dil nazaıri - Yarasa 'ha'kkmda hayalinizde ne besli- _ İşte lbu mühim mesele. Ben~ ne _ aramızda görsek ıbile şaşmıyacağırn. 
li.iyo.rum. y.esi etrafındaki etüd'.leri.nizi takib e - y-orsunuz? tirede. bu kadar zamandır bir sevtan Hevkeltras ~ülerek: 

- Neden? diyorum. Dil inıloW>ı için t.ayda.lı ça - - Muhakkak ki. zeki; kuvvetli, ha- gibi hayatımıza hakim olan ·bu ad~mın - .Öyle, Öyle! Bilfarz sizin Yarasa 
- Çünkü kocannn da hi'z.e senin ka- l1şmalarmız:ı takdir etmelde beraber yata hakim. battA yahpk1ı bir adanl.. bir gün bir kadm tarafından satılaca- olrnadığ':ınızı bu vaziyette kim j<ldia 

dar doot olacağından emin değilim. lisan i.şile fvJa meşgul oldtıığunınt.dan- Onda fev'kalftde lbakışlar ve bilhassa ğını tahmin ediyorum. e-debilir? 
Heykeltraş lafa. kar~tı: beri memleketin eşsiz bir cinayet mü- kadınları teshir edici blr tebessüm ta - Heykeltra~ sÖ'ze karıştı: Profesör <le bir kaıhka:ha attı: 
- Bayan Feride. dulluğun saadeti - tehassısmı :k.a~~ni de düşünrni1yor hayyü1 ediyorum. Bence (Yarasa) - Ya. Yarasa ibir kadınsa... - Belki! Fakat. ben inkar ederim. 

tti hiç lbir şeye feda etmez zannederim. değilim. dünyada her istediğinj yaıpaıbilmenin - Zannetmem.. 22 
R.amit Oymataş ibu söz1erl söyle - İlhtiyar profes&- genç kadına dalgın gururu içinde yftk:se_len bir adamdır. Feride. garib bir eda ile sordu: Polis müfetti~i Haşmet, günler geç-

l'nekJe rera:ber hafifce jçini çekti. Çün- da1gm 'baktı: O. bir kadını f:stediği kanar yü'kseltir - Niçin? tiği halde hala ·bir ipucu elde edeme • 
ke ka~sile evlenmeden evvel. Feri~- - Sirz.in. gilbi genç bir kadının cina- ve ist.ediği ~dar da a~ltabllir. Yara- . Profesör HulU.Si göz1ük1erinin üze -ımişti. 
Y'e ta!lııb ôlınuş~ fakat şahane kadın ta- ~tten lbalhsed~ de bir C!inaryettir. saınm sevdiği kadına dünyamn serve - rınden ka<lma d'ikkatle bakh. O, bu ( 1ltl<ııs~ vM) 
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(Memleket Haberleri) 
Ceyhanın imarında yol işlerine Sapanca ten~zzüh 

h . İ · .1. trenlerı e emmıye verı ıyor işlemiyecek mi? 

Mayıs ıa 

C· Yurddan resimli haberler =ı 
Hayrabolu Halkodasının temsilleri 

Haıyraboludan ya 
zıhyor: Hayrabolu .. 
da yeni açılan Halk 
Odası temsil kolu 
ilk müsameresini 

Kaymakam: "Her şeyden evvel kasabanın kışın 
çamur, yazın toz içinde kalan yollarını yapacağız, 

sonra da parkını ••• ,, diyor 

+ ____ ,t ("U'ı.·-·-t) Bu 8 venni.ştk. Müsame -
U2lal!I .n.w.u= ~ sene apanca . 

tenezzüh trenlerinin işleyip işremiye _ ~ dstiklah piye~ 
oeği henüz belli değilcHr. .i ve (Bir muhasib 

Her sene Mayıs t 5 de başlıyaİı te - uaruyor) komedi -
nmzüh trenlerinin ıbu sene de işlemesi., ilıı.i gençlerimiz bü
halk tarafından çok arzu edilm.~r. yük muvaffakiyet -

Ceyhan (Hususi) 
- Bir sımeyc yakın 
bir müddettenberi ka 
zamız kaymakamlı -
ğını yapan Bekir Sup 
bi Aktan, kasabamı -
mı inkişafı ve imar1 
bususundR çalışma • 
larına bir metod da· 
bilinde devam et • 

Devlet Derniryollaın idaresinin Hay- le tem.sil etmişler -
daııpaşadan Adapazarına, saıbaıh ve ak- c:lir. Akşam tekrar e
şam ta:hrik etmekte olduğu katardan dilen müsamereye 
çok şikflyetler vardır. Bu batta. ~ ve halkımız fevkalade 
kfilme vagonlar i.şlemekıt.e ve bu katar alaıka gi)stermiştir. .. .. . . ile 
vaktt ve muayyen olan saatte mahal - Resim gençler:imitzi çak iyi ba-ımüdUırii .. ~ Erçin 
line v&ıl olamama:ktadır. zırhyan temsil kolu ıbaşk.am mal- karlan gosteriyor. • 

lzmirde Hava Kurumu faaliyeti 
Manisada Akbaldır çayrndan 

istifade edilecek 
İzmir (Hususi) -

Türk Hava Kurumu 
İzmir şubesinde ge • 

Manisa Aıktbaldır çayından istifade dikli hazırlama yu 

am'at-

mekte ve arttırmak. 
tad'ır. Halkın ve bil -
hassa köylülerin derd 
}erile makamında ve 
köylerde yaptığı te -
maslar faydalı ol • 
rnaktadır. Kendisile 
:faptığun bir konuş· 
mada bana şunları 
ı.öyledi: 

edilmesi çareleri düşünülmektedir. Şe vasına genç azalaı 
h.ir lçinden geçen bu su kı.şın tam beş kaydına devam edil 
altı ay akmakta ve }ıjç bir istifade te .. mektedır. Yirmi gen. 
ım!ln olunamama.kıta idi. cm muayeneleri ya • 

Ceyhandan bir görünüş ve kaymakam Bekir Suphi Aktan Bu su kuvetile yeni ya.ptırıımı., olan pılarak Ankaraya 
yü civanndaki memba suyu tahlil edil • elektrik santralının kışın ~letilmesi sevkedilmiştir. Ay • 
dikten aonra bu mesele d9 halledilmiı kararlaşıtınlmıştır. Bu hususta hazır - rıca Türk.kuşuna da 
olacaktır. Artık evvelki gi·bi Ceyhan ne- lanmakta olan Halet Işık:pınarın vere- 52 kişi kaydedilmiş -

c- Filhakika, Ceyhan halkını, kasa -
banın akıp giden, q ve yaz mütemadi -
fen bulanık ve çamur gibi akan nehir 
suyunu içmekten kurtarmak. tahakkuku· 
ııa çalıştığımız emelimizin birJnct nıadde
sini teşkil etmektedir. Ceyhan suyunun 
klorize edilerek şehre getirilmesi içın te
sisa t masrafı noksandır. Bu hususta al! -
kadarlarla muhabere ve tt".maslarımıza 
tievam etmekteyiz. Maamafth, daimt mas
raf belediyenin bugünkü malt vaziyetinin 
imkanı haricindedir. Binnettce evve1ce 
yapılan projenin tatbiki bu bakımdan 
rnüstab'ad görülmektedir. Civar köyler -
tien bir memba suyu bularak kasabaya 
bir an evvel fsaline çalışılmAktadır. Su
ların haddi asgariye indiA'i zaman, yani 
tt'emmuz aylarında, yakın bir mahalde 
bulunacak memba suyunun iht!ya.ca ı,Afi 
gelip gelmiyeceği hakkında su işleri mü· 
dtirtl Hikmetin Ceyhana gelerek ::apa • 
cağı tetkikat netayicine göre gerekli ka
rarlar ittihazına tevessül olunAcaktır. 

hir suyundan bur; istihsal ettırmiyecek - ceği proje ıtetkik olunacaktır. tir. 

tir. · Tasavvur edilen bu işin ileride ta ~ Gerek Türkkı. J 

Elektrik meselesine gelince, CeyhanLl hak:ku:k ettiği takdirde Manisa halla ve gerek hava gedik· 
elektriği normal şekilde 50 bin lira tut - kı.jın ucuz elektrik yakabi1ecektir. li hazırlama yuvası • · 
maktadır. Bugiln için bir motör ve dına- nm tale'be kadrolar~ genişletildiği ıçin bu linin teşeb'büsile hava kurumuna yeni • 
mo bulmak imkAn haricindedir. Bulunsa Bir doktorumuza sene daha gen~ mikyasta pilot yetiştlri- den yardımcı üyeler kaydedilmektedi;· 
dahi dünya vaziyeti dolayısile bu tesisat lecektir. Havacılık, hem memlekete hem Bir hafta içinde İzmir vil~yeti dahilin a 
için 250 bin lira belediyenin borca gir- takdirname veriJdi de gençlere iyi oir istikbal hazırladığı hava kurumuna l!'i,000 yardımcı üye 
mesi IAzımdır. Böyle bir zamanda 1'ele • Samsun (Husu- lçin talebeler büyük bir tehalükle bu kaydedilmiştir. Bu fotl)ğt"afta, yardımcı 
diyeyi anormal bir masrafa sokmak da sl) _ Samsun crn· 1 1 1 üye kavdlna çok muv~ffak olan Bumova 

müessese ere yazı ıyor ar. J • • nnı ve 
doğru değildir. Gençlik parkına gelince: razı zühreviye has Diğer taraftan Türk hava kurumunun hava kurumu ıdar~ heyetı az~~-

Ceyhan yolsuz bir kasabadır; halkı ev- ı tanesi tabibi olup yeni aza kaydın~ başlaması İzmir muhi- ma!h:alle müme.5.sillerini goruıyorsu-
velA. çamurdan kurtaralım ki ondan sonra zelzelenin akabin. inde bilyük bir alaka uyandırmıştır. Va- nuz. 
park ~şi halledilsin. KasabR çamurdan de Erbaa felaket d 
kurtarılmadan gelişi güzeı ve rastgeıe ış mıntakasına gi • { GUmUşhacıköyde meyva . Balıkesir il~mekteb!erin e 
yapmak. yani dört bır tarafı yazın toz, derek yurddaşıara çiçaklarini kıra "gı yaktı yazı ve resım mUsabakası 
kışın çamur deryası halindeıkl bir sa - yardım için haki • si Ço 
haya park yapmak, ayağı çıplak ve ço - ld bir feragati Gümüş Hacıköy (Hususi) - Üç yıl- Balıkesir (Hususi) - Balıke r • 
rabsız bir kimsenin göğsüne çiçek tak - nefisle çalışan dok dan'bıeri yerli yemişe hasret kalan Gü- cuk :Esirgeme Kurumu . tarafından .23 
masına benzer. Bittabi bu da olamazdı. tor Rilat Güngör, mü.ş'lıacıköylüler bu y1l da Mayısın ilk Nisam Çocuk bayramı müna.sebetile ~Ik 
Nitekim parktan evvel )'l>l işine başlan - b .. d d Dr. R. Gu"ngör !haftası içın' de y!l!1an kırağının bütün okul talebeleri arasında yazı ve. resım 

u mesatsın en o -o .• 1..-ı~ tert·lb 1 ,,~u. Müsaba C ha .l • l · d b · · Id 'U' 1 b'tt'kten sonra. parkın yeri w 1 1• klen'ni yakh~- musaı~ası ı o unm""i'~ -ey füıa, yaz mevsım erın e uz ışı mış o u. ıo ı ı layı Sıhhat ve İçtim.al Muavenet Veka e- meyva agaç arının !. çe ğr 1 !i"' k :ı.. dkuldan k..: ... ak edi1 ...... ı .. tır. 
cidden bir mesele olmaktadır. Yukarıda istimllk edilecek ve ondan sonra parkın . nı görmek taliıhsizli.gıne u am:ı.ş ar - aya uer ~ıaı .... ~ 
söylediğim gibi su işi Httl ve Çiftlik!t kö- inşasına başlanacaktır.> tince ·bu defa bir tadkfmame ıle taltif c. Bir heye1 ~rafından yapılan seçim so-

dilmiştir. dırİrıa ih ~ tütün fidelerinde de nunda yazı müsabakasında Gazi okulu 

C Yozgad mem~eket hastanesi çek faydah hale geldi ) Samsuna geld.iğ'i gündcnbeti zührevt a i la~~t ~:ndini göstermiştir. beşinci sınıf talebesinden.!· ~arkın bi-

---------------------------· h~~~~~d~e~~~ ~~~ ~,~ıi~~u&~~~ Yozgad (Hususi) -
Yozgadın mühim 
'derdlcrinden biri d• 
hastnncsi;dikti. Tak • 
tiben (200,000) lira 
earfedi1mek sureti • 
le meydana getiri 
len modern Yozgad 
memleket hastanesj 
bugün çok faydalı bir 
hale gelmiştir. Her 
eene biraz daha bli -
yiiyen bn müessese 
civar vilayetlere de 
faydası dokunan bir 
müessese olmuştur. 

Memleketın güzide 
mütehassısla-

t . ; 

kıymetli hizmetleri görülen genç dokto- OrnUbda bir yaralama vak'ası tan LeylA Aykurt ikinci. Mithatpaşa o. 
14 I• • ft Besiıın üçünc{l re• 

rumuzu, Vekaletin bu çok yerinde tuk - Ü .....:;ıı... (Husu'Sl) _ Kazamızın ÇlS - k.uıu ~~ıncı sım aırı Al Ş rl ku, 

1 . . . . r~uıv . . . sım musabakasında da i uıu o u 
dırınden dolayı tebrık ederız. irek köyünden Y~ar ismınde bırisi, besind sınıftan Verda Sert birinci. Ka-

k.endi bağında çalışmaktaı iken öteden- yaıbey okulu dördüıncü sınıftan Mecid 
GUmUşhacıköyde kendir ve beri husumetleri bulunan ayni köyden ikinci. HacıiLbey okulu dördüncü ınnıt-

kenevir tohumu İhracatı Bekir ve Havrullaıh tarafından birden- tan Leyla Aykurt üçiinct\ o.Imuşlardır. 
kontrol edil8C8k bire açılan a~teş neticesi olarak ağır su Derece al.an _k~çük1ere mu.hteil! hedi -

rn::..-t-:yed ıı. ttıı. n...::.ı.. d" . rette kurşunla yaralanmıştır. Yaralı !.?.:::..::~:;;::;,ı.~~;~: .......................... --
..ı.•wııı.u e, ua <ı. vuı~un unya pıya~ . 

8 sasında tanınmı.ş olan kenevir tohumu hastaneye ve ve faıller de saat zar - rK'üçuk memleket haberleri ) 
fJnda yakalanarak haıpse ironmuşlaır -~ 

ve Hacıköy !kendiri kazada teşekkül e.. dır. Tahkikat devam etmektedir. * Trakyanın Beynelmilel İzmir Fuannda 
dece'k bir kontrol heyeti tarafından yerini muhafaza eden pavyonun b.azı.rlıtl9.-

roua~ne edtlerek damgalandıktan son Smdırgıda iki hırsızhk rın; ~a:ı::_ı.ş~~·sene de açılan ilkbahar bay .. 
ra kaza haricine çıkmasına müsaade e- . . . Tan sergi.sine birçok ha.yvanlar ıştJrü etti-
..ı.ı,---3..+' B le .. ~h Sındırgı (Husust) - İkıncı ılk okul ha "',_,. bunlardan 35 tay ve üç kısral?a 1080 uueuı:m.ı.Ir. U suret ı.v Um Ve ken - . . u•.••u..i, 

demesi Ahmed Bayramın bundan yırmt lira, 12 ineğe 260 Ura, 6 boğaya. da 180 Ura 
dirin hileden ko:run.msı. layiık olducr11 tkr 1 u ı.ştır d ' t bib 0

"' be gu" nevvel mekteb odasından bavulu a.ım ye ver m .: _ . nn an oaş a ve ra;ğlbeti muhafaza etmesi temin edilmi~ ş * Çorlu kazası ornek yet.ı.ştırme bôl&es1 

dahiliye mütehassısı · ile beraber 45 lira parası ve çorab, kolon- olarak seçildiğinden İnanlı aygır deposun • 
Ziya Tanan, operatör olacaktır. ya gibi eşyası meçhul bir hımz tarafın - dan kazaya 25 damızlık aygır vertlmJf, ayrı-
s ı .h tt' Ak 1 .. t "t h Ah de ayrıca emrazı sariye paviyonu yap - d B h 1 w b d d ca. kaza veterineri halk elindeki mMCGd da.. a a a ın e, ron gen mu e assısı - Eir ka ına yıldırım çarptı dan çalınmıştı. u ırsız ıgın ura .a o- mızlığa elverişli dlmıyan ayglıl'lan eneme 
med Talaslı, nisaiye rnütımassısı Müker- tınlrnasına ve kadroya bir di§ doktoru . !aşmakta olan Denizlinin Dedeler köyün- amellyesine tabi tutmıya başlamlfbr. 
rem Sarol, eczacı Mazlı1m Berkayadan ilbesine karar verilmiştir. Hutaneye . ~~ga ~Hususi) - Geçen wPaza'rtesi den Kadir oğlu Hasan tarafından yapıl · * Kızılcahama.ma Adllye vekA.lett ınilfettSI 
mürekkeb fen heyeti hastalarımızın derd aynca mı(lstakil bir elektrik motörü ve gihıu yaga.nı sa.ğ;anakJ.ı b.!1" ragrnur es - dığı meydana çıkarılmış ve suçlu suçunu Iertnden Said Öroem gitmiş, çocuk ıallh "1-
lerile pençeleşmektedirler. bir de imdadı sıhht otomobili alınacaktır nasınd~ Kaldırıımlb~ kö~den Ağa - itiraf ettiğinden adliyeye verilmiştir. nin şimdiye kadar tefti§ görmemiş olan besab 

Valimiz Feyzi Gürel bu müessesenin . . köylü uç kaldın evlenne giderken yol - Diğer taraftan Kepaz köyünden ölü ve sa.lr tdarl 1!J ve muameIAtını bir~ J1lıı 
inkişafı yolunda imkan dahilinde her ~e- Fakır vatanda~lardan üc et alınmu:ı kal· da yağmura tutulmuşlar ve bunlardan Mehmed karısı Dudu Demirin ambarı Jo- ıç~de netıcelendrerek Ankaraya a~ et -
yi temine çalışmaktadır. 940 senesin- dırılınıştır. Bu müessese hergün bir kat Ateş Hasan karısı 40 y~larındaki Ha- rılarak 47 parça bez topu vesair eşya ça- mıştir. .. . 

" ' • dah !-1p: af ed kt' t' u 1 1d !.-.A--''l f t tmi * Kızılcahamam muftillğine dt,ya.nS lflerl de 10 yatak daha ilave ed.ilmesıne ve bir a ulAJ.§ ece ır. ıce. JU. ırım J.':><:;>ot:ı.ı e ve a e ştir. lınmış ve hır51zların Kepaz köyünden Ali reWlğlnce tayin edllmt.ş olan sa.bık Şa.rkıflt. 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki . oğlu Mehmed Duman ve HJss.ralaki kl). müftlsi Halil İbrahim Dural buraya plmlf 

• yünden Himmet oğlu Mehmed olduğu ve yeni vazifestnse ba.şlam~. 
fı-;:=ı::::::===;=~::::::::::::~==::::===:;==:;::::~-;:::::=:::::;::=:::=::;;:==::;-=============:ı1 anlaşılmıştır. * Yozgatta ilkbahar yol faaliyeti batla -

- Hasan Bey Eelı..diye semt 
ve sokak isimlerini deği~ti .. 
riyor. 

So~ı 

C::::> 

CJCJ 

Mesela cŞebek. sokağı 
cCeyl.An, S·)kağı> oldu. 

. . • Şimii de Etyemezliler 
Belediyeye müracaatla semt
lerinin ismlnl değiıtJ,rmaii.Dl 

iatentitler-

Bir tavzih 
mıştır. Tamire muhtaçı yoll&nmı.zdan Yoı • 
gat _ Kayseri şosesi bu yıl esaalı su.rette ta.. 
mır edilecektir. Yozgat - Sorgun - Maden T8 

Gazetemizin 2 Mayıs 940 tarJhli sayı- Yozgat - Yerköy yolunda amele faa.J.118U ıö .. 
8ında Adanadan aldığımız hususi bir ha- ze çarpmaktadır. . . . * Gümü.şhacıköy Qoduk Esirgeme Koru • bere atfen Adana belediye meclısı aza - b td A ... 11~ ~ ..... , """"A. .... .. mu u sene yen en "SN .... ........ Y""' ... ........ 

sından Hakkı Bosna ile Türksözü gazete- elbise ve ayakkabı verml.ştir. Muhitte, bu fa-
si yazı işleri müdürü Nihad Tan.güner a- kir ~ocuklara uzatılan yardım eli büyilt tak. 
rasında bir neşriyat mesır:ılesinden dolayı dir ve şükran hlslert uyandırmıştır. 
bir h!dise olduğunu yazmıştık. * Kandırada uzun zamandır ecıane yok,. 

H Be Hakkı Bosnadan aldığımız bir mek _ tu. Halk bu yüzden çok müşkt\14.t çetmet • 
asan Y - Mad<'mki cŞe- te idi. Kandıra belediyest, nihayet bu haya. 

ıbeb sokağınn başka bir hay.. tubda, bize verilen bu haberin hakika - tt meseleyi ıhalletıniştlr. 
vaıı jflll:l wkıldı, ,~ te ınutabık olma~ ıbildirilmekte ve keı· Yakında. Kandıra.da bir ecau a.pıa•t _ 
dı8 cBalıqemez. yaparlu. ftyetill te&ibl taıea> edfimektedfr tır. 
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EYVA TUZU inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
em::ıiyeth kull:ınıhbliir • 

• 
Müferrih ve midevidir. 

Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Vanmalarnida 
MlDE ve BARSAKLARI temizler alışhrmaı ve yormaz. :-.iAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

il-: s *BE H ., 

T. İŞ. RANKASI 
1940 'küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

9 'l ( Yeni neşriyat ) 
Yeni Tiirk - Eminöntı llalkevinin oıtar

makta olduğu bu ıtklr, san•at tilltilı ..,.. ede. 
biyat mecmuawıın 89 uncu sayısı dolgun 
münderecatla çıtını.ştır. 

Dönüm - Bu aylık ziraat mecmuuının 
6 . ncı sayısı intl.lar etmı.ştır. 

Çocuk - Çocuk Esir~e Kurumunun çı_ 
karma.kta olduğu bu gilzel çocuk mecmua.sı_ 
nın 189 uncu aayı.sı dolgun münderecatıa 

ın tlşa.r etmiştir. 

St&d - Bu .IJ)Ol' mecmwı.mun 2'1 tno1 aayı
sı çı~tı. 

Havacılık ....., Spor - 262 nc1 sa.yw dol _ 
gun milnderecatla \Ukinlft:a. ............................ ·-················---

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

lıanlan 

1.3/6/94-0 günü tallbi çlkmıya.n otoparkın 
on beş kalem elektrik malı:emesi 17/11/940 
günll aa.at onda pa~rlıkla satın alın.aoaktır. 
Mub.a.mmen bedeli dokuz bin Uradlr. F8nn1 
şartname.si komJsyonda törillebllir. İ&tekll-

POKE 
Tra~ bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamqtır • 
fiyasamızda daima mevcuttur. 

lstanbul Levazım Amirliğfnden Verilen 
Harici Askeri kllaah ilanları ' lertn belli gün ve aaatte Fındıklıda komu ~ 

tanlık .sa.tınalma komisyonuna gelmeleri. 
(4046) Evsaf ve teraiti dahilinde 74 ton pi.linç mek mecburiyetindedirler. İsteklilertn 249Q * alınacaktır. Pazarlığı :.14/~/940 Cuma günü sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mnddelerlnde ~ 

Motôrlü blrllkler okulu 1'}ln muhtellf volt saat 10 da. JDdlmede eski m~iyet daire _ zılı vesika ve kanunun ta~at.ı daircsindtl 
ve erde aekh aded akümille.tör 131111940 sinde .sa\.ınalma komisyonunda yapılacaktır. tekli!, teminat mektublarını . ihale saatin ~ 
gü amptl ı1 , • ._._ ..._ 1-... Tutuı J3 680 Ura teminatı 17'76 liradır. Şart- den bir saat evveline kadar Izmirde Bor~ n yap an pazarllA.ws ... um ... J'~um.uzea • ' . -"~ .. 

1
_ .,., 

pahalı görtlldültl\nden 20161940 günü aaat namesi hergün k~a görülür . .w - vada Tumen Satın Alma. Kom....,.Yo .. una v 

d lık1a tın ft•·-- k~·- M ...... ft teklllerin sözü ııeçen günde komlsy<ına. gel_ meler!. (1681.3866) on a pazar aa. ı:u.ı.uoc.a ı.u. ~m -
men bedeli w. y1.bı sekiz Urad.ır...-İ.steklilerln m~leri. (1699) (4033) * 
bel11 atın ve aatte kat1 teminat ı.tçeleri lle * 9Q oon yo!urL kapalı zarOa 1.7/5/040 gün~ 
birlikte Fnıdıklıda komuta.nıı.k aatınalma l~-200 ton yulaf pazarlıih sa~. alına - saat 15 de Ankara Lv. >..mirliği satm nlm~ 
koml.syonllll& mtlraca.a.tları. (4047) caktır. İhalesi 18/5/ 940 Cumartesi gunü saat komisyonunda ihalesi yapılacaktır. T::ı.hm~ * U de Balılte.nr Kor Mtınalma komJ.syonun_ bedeli 22,soo ııra ilk teminatı 1687 lira 6Q 

. da yapılacaktır. Muhammen bedeli mev - kuruştur. Şartnamıw komisyonda görill!lt1 
Kıta.at hayvanları 1çln U/6/94<!_gfln0 ntm zuatb lf).400 ııra, muvakkat teminatı 1155 li- İçinde kanuni ve ticaret. vesik:ala.rı buliiııali 

alınaca~ı ilAn edilen altı yt1a ton 9&1U' otu. radır. Tallhlertn muayyen cün. 'Ye sa.a.tte k.o- kanuna. uygun tekllr mektubları saat a ~ 
1940 ıKRAMIYELERl: nun pazarlığı 18/~/940 g1hıü saat on birde nwyona. m'lkaeaatlım. (1'100) (4034} kad. kabul olunur. (1611) <5481) 

---,• yapılmak üzere ıerı bırakılmıştır. iatekllle _ * ar 
r1n mezktlr eün n saatte .Fındıkbda komu_ .. • * 1 aded 2000 ıır..Iı.k .. 2000

·- lira tanlık satmalma komisyonuna münı.caat - Afağlda 7UJlı. mevad Dörtyolcla. belecllye Hepsine tahmin edilen flatı ~5,230 lira ola~ 
3 ı 1000 ı - 1000.- ı lan. (~1) salonunda a$erl sa~a. ~cmls?QD.unda 20X600 eb'adında 220 aded oto !ç ve dış lA.s..; 
6 ı llıOt ı .., 3000.- > * eksiltmeye konmuştur. Bıalelerı 3/ 6/940 Pa- tikleri, 7X34ı eb'adında 60 aded zts kamyon 1Q 

13 ı a50 ı - !000..--- • Karadeniz bolazı kıtaatı . in yirmi b" zarteei gtlntl saat 14 de ya.pılaeaktır. İ.stekll- ve d~ 32X6 eb'adında 200 aded kamycn iç Vtl 
40 ı 100 ı -= •OOO.- ı kilo taze ka.b&k ile J1rmt . ~n kilo ta ın ler~ hizalarında. yazılı te.minatl.arlle komis- dış !10,0Xl6 eb'adında 50 aded kamyon !Ç Vf1 
7!f ı ıso ' .., !7!511.- • ze •fta •• 1..... a-ır -ı.~ntme ." .... til• ••tın- yona .gelmeleri. (1701) (4035) t'I'- dııt IA.stikleri kapalı zarfla eksiltmeye kon "' 

110 ı 25 ı - a.ı:Ml.- • .....,~.., .,. ... IC:A.;) ....... ~ - cınsı Kllo 1utan teminatı ~ 'l( İh 
0 

c rt 
1 

.. ·· 1 
alınacaktır. Eksiltme t/8/MO gt\ntı l&&t on Lira Lira Kr. muştur. alesi 181519-l uma es gunu saa 

KeşldeJer: 1 Şuba.t, 1 Mayıs, 
:ı ~ ı ~ria tadılıı -
terinde yapıbı'. 

birdedir. Muhammen bedeli kabak l9tn bin __ 11 dedir. İlk teminatı 4892 llra 25 kuru~ur, 
altı yüz, fuulye için 1kJ btn nk1a yb Un.dır. Un .aeo,cıoo 39,DOO ~5 Şartnamesi 327 kur1.1-1a koml.5yonda.n alUl'lrı 

Muvakkat teınlnatı fiç yi1Jı otuz nra.dll'. 1s - s _ Eti !1119,000 82,302 242.2 65 tste.Jtlllexln muayyen vakitten bır saat evve. 
teklllertn ıa.rtnam8"1 aömıek için her ıtın Odun. ı~,000 l.3,2.40 1003 Une kadar z.a.rfla.rııu Ank:ı.rada M. M. V. Satı~ 

Gaı t ı· . 1 tı ı.. • u reislig"' inden· ve münakasaya ift;lrak 1çd.n de belD. eün "Ye Saman. I02,400 S,326,!Q :ı39 48 alına komis!onuna. verm~leri. (1614} (3484) a asaray lSeSl 8 im, Sa m b.Omısyon • saatte Fındıkhd.1. komutanlık .sa.bri&lma to_ Yulaf. 464,,000 21,'1~ ?648 4.Q + 
Cinsi Beher kilo Fiatı Miktarı İlk temılnatl - ml.<!yonuna gelmelert. (4049) K. <:. 302.400 10,594 '194 5.5 1150 tnn çimento pua.rl.ıkla satm alına~ 

Kuruş Santim !tilo Lira * * caktır. Muhammen bedeli 49,680 lira, lu~V1 
Ekmek 10 2ıı 20000 1114 Komutanlık tıt&tla.rı tçln elll be§ bln kilo 600 aded ~ mutfak ]la.palı zartla ek- tem.inatı 7462 Uradır. Pazulığı 17/0/940 Cuı. 

Galatasaray ll.seslntıı Mayıa/l940 so.ouna t:a.dar ın.ataıı, muhammen bede!t ve ilk taze kabak lle tll1 bGf btn ~ taze fuulye 3lltm.eJe komnU§W. İhalesi 2816/~40 Balı ma günü :ıaat 10,30 da Aııkuada ld. M. V, 
tenıtnatı ka d ... uı. -ı--ek 1bt1 c.uıın 13/V 1940 gttn.Uı>de ;yapılan açık eksiltme- açık eUiltm.& nretile •tın a.lınecaktu. Ek- gfuı.11 aaa;t 11 d• yapılacQktll'. Umuml 'tahlni- Ha-va Satmalına Komisyonun.da. ya;p.ılaca.lc ( 

yu rı a .. ...._ ~ ~ . slltme '1'4/94Q C1ln11 saat ondadır. MU.bam- nl tutan 176,000 lira., Uk temina.tı 10,000 li.. tu. Şartnamesi 250 kuı'u§3 komı.syonda.n a , 
~e hiç bir istekli çıkmadığından on gün temdid edilerek WV/l94'J. Balı günıtı saat men bedeli ta.bak lç:ln tıç bin ~ ylb, t&aulye radır. NUm'IUle ve §8.!tnaı.me.si heriıün tomı.s.. lınablli.ı'. İsteıclilerln ka.nunun. ~ ve 3.c~ 

..ı~ ~ ~krar ekSlltm.esi 1~pıae&kt.ıx. için alil tdn altl fb )tr8dır. Mu"nkb• te _ yanda törillil. 1stekll.lerin Ticare~ Oda&n~ maddelerindeki vesika 't'e kat'~ teminatlarU~ 
l'ltsutme Beyo~lu İ.5tlklU caddesi No. 349 d& toplana.n okul Dmbyonunea raPılaoaktır. minatı yedi :r0s lort ~et Un. elI! kuruftur. da byıdlı olduklarına daa v~a. 1b.ra.ı at- birlikte korniısyona gelıneleri. 0606 - a993) 

~~~~v~~nt~~m~~~~~~~~~~~~~~~-~~-------------------------------ıü lt«n koınbyODıda. bulunmalaı'ı. ve mnn•hsaya 1fUrak iC'in de bell1 san ve 
~eyi görmek ve ıtemln&t yatırmak lçtn Galatasaray lisesi ida:ıU:a.t 01üı:acaaL saatte nnd::ıklıda tom~ .-tı:ı:ıa>ma to_ 

lıı.:ı. (3988) miayonuna ıeımeıarL (4050) Deniz L.evazım Satınalma Komisyonu Hanları 

liirkiye COmhuriyet Merkez Bankası 
_U - Ma11•• - 1940 Vazigetl 

1 - 'l'almı1n edilen bedeli lf67,000ıı lira ola.n «20,000ll metre şayak kumaşın 22/Mayısf. 
940 tarihine raatlıyan Çar.şa.mba. ııilnil .saa.t ıı de laq>all arna. eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk ıem.inatı o.-lOOOıı l1ra olup oartname8i hıtrgÜn komis}"Onda.n ıı335ıı kurW} bedel 
mnk&billnde ahmtb:lllr'. 

.._, 
~: &.n ~ n.m.sıG 

~:: 
~~ llWWJlıerı 

~M:uıMWrı.ı 
ltltın: Satt kilogram 6.969.222 
!!_.~~ tahnU kaba Mrbllaı 
.::'"Tl&ler 
~r dlly'.XJer Te Bor~u tJ!r1ni 
lkl:reıert 
llaıine Tahvilleri : 

~tuhte odUıtn e't'nkı n&kdiyt 
~lıfı 

ltaıı.Qnun ı - s tııcl ~eddele:
l'lıle tef"fıun hu1ne taratınd.an 
llkt tedi1at 

Senedat Cüzdanı : 
ttcAR.t SENEDAT 

&.bam ve Tahvilit Ctbdam ı 
(Deruhd~ edilen nrab oa.k· 

4 - (d!Jtnin tartıJıtı Dbaın ,.. 
il (TahvU1t (ltlbart tlylnetlel 

- Berout esham n tah't'lllt 

Avanslar: 
tl&.zıneye tın. n.dell a 'fana 
tltın 't'e OOVls 11.zetme 
\\blUlt llzertne 
llb.ıedadar ı 
'1uJıttllf ; 

100.881.'ZSS.22 
1S.154.Kl.

l.,8!5G.JO& ,02 

9.8-02.767, 79 

158. 7418.563,-

1-u_,.ı 

115.SH.11~ .... llaüyat Alqell : 
.- .141111~ 

Bum 
M'l.138.ag Teclınilldmkl Banbotlu : 
~ 9dDen e1Tatı nıtdtp 
ICananun ı . 1 .tneı m&ddelmt 
ne t.'Yftlln hulnt IUatıııd.d 

. 'YWWtJa• 
D.üde edllen matı D.U~ 
bat11ul 

38.64U3G,43 ICarpJ.ıtı tamam• &lbn oıaraa 
11&.nten te.ıa't'&e TUedilea 
Ree.akon' mıı.tabW 11Afttmı • --. 
Ta.Hct 

Türk lJra.a Me-.daatı. 
18.879.576,- 139.868.987,- Altın: 8a.tl kg. 55,Ml.930.-

244.102.466,07 ~ 244.10~.4:65,07 

47.690.904,36 
8.895.970,86 

3.691.000.-
15.356,!50 

'7.848.773,40 

56.086.871.22 

Dtivb: taahhüdatı: 
Altı.na ta1''YU1 bbll MTisl.r 
Diler döTilltı ,.. aıacıuıı tun.Da 
bal:17eleri 

Huhteli6 i 

ıae .8.B&.»8'1 ,.-

n.000.000,.. 

7&12.4.l.G'l, 

3.418,02 

16.8~2.4Tr,10 

s _ ~rtn M9<1 ~l :ta.nunun \a.rifaıtj_ dahmnde ~ edecE-kieıri bpaı:t 
tekill meırtu:blıuını en geç lbell1 giln n sa.a.tten bir .mat eVYeltne tadar Ra...~a~wu 
bulurum lıa:D.lır;ee t.şkanbliM meııkbw mllllalilllnde 11e1me>m;" .-aı. 

•• Ura 1- - Mevftd ~ plln, p.rtna.me ve hu. tarihine r~an Cuma günü eaa.t 15 ~ 
~. teıuıı p.ttnameleri muclbfnce talı.. Kasım~ bulllllım neııtz levazım sa~ 

ıuoo.oao,.... mın olun&n beden (126,38«,70) Ura olan alma k~U!W1a ~1.ı.k:Ia ek&It.m~ 
Heybelladadak1 Den1z, Ha.1'b okulu ve ll- yapılacaktır. 

m.'!l yemethame Te )"&ta.ıha.ne bi':n&!I Z' - M8'V'C'Ud şutnımıesi hergiın iş saati 
Wet.~& tnşasııım S/Haz1.r&ıı/1J«I Pnartm . gtt- dahillnd«r ıxm:fctlr komisyondan bedelstz allı 

nil saat u de Ka.mı:tpa§a.da Deniz leva.. n~bnır. , 
zıttn satmabna komJsyonunda kapalı s - İsteklilerin belli gün ve sa.tte ma 
nrna m~a.ka.!a.n ,-ıtP'Ihlcaktr. gayıh b:mmnn i!ted.tfi T~'ilkle btril.kte ad.f 

2 - MaVa.ltk&t teminat miktarı 7569 l1ra 33 geçen komisyona mtlracaatıa.n. o.4-006» 1 

lı\mlttm. * ! 
S - 14evcw1 bil! plA.n ve p.rt.na.m.e.si her ı - Tahmin edilen bedeli (13350) lira o ; 

gtın 6S2 kuruş bedel mukabllinde mes.. lan ClOOOOl metre bu.rlı.ma ~nin 2'7'/Ma; ~ 
kitr kıımıJ41ondan alma.bilir. yı.s/UO tarihine rastlıJ'll.ll Paıaıte.sl gQn\1 s&ı 

t - ic;tMllleırla l490 ~ lmnunuıı b.rifa.tı at 11 de kapalı zarfla eksilmıe.si yapılacak .. 
dahilinde ta.nz1m edecekleri kapalı teı:.. tır_ i 

l1f mek.tublarıru belli atın ve saatten bıtr ı - İlk teminatı (1001) lira. (25) kurwı o.. 
sa.at 8Tftline tadar Kasmıpıa.şada bulv.. lup ~artnrunesl hıergiln kamisyondan alına. ~ 
nan toıınıaJOnı bqlta.nlıtma. makbuz billr. 
mukabumde venneleri.. (3937) ı 3 - bteıt:ınerin 2490 sayılı kanunun l r~ * !atı dahfilnde tanzim edecekler! :ta.pah tdr,. 

ı - Denb hartı okulu ~in mevcud fennı lif melttubla.rnı:ı belli gtln "' s:ıa.tterr bir ~ 
şartnamesi muclblnce tahmin edilen bedell j at evveline kad:ır Kasım.P:ış:rdıı bnmnan ko,,. 
.. ~50» lira. Te t:at1 temln:&tı c'T42,50ıı Un ~ ~bnlrtına. maltbniJ mukab1llnd~ 

36.6~.895.12 olan bir aded motörl\\ tulumba.nm 17/5/ !).{0 vermererl. cı3865a ' 
11 'f .&aU07,M 

lstanbul Hava Aktarma Anbarı direktörlüğünden 
ı - 3000 aded kar gOoııüğü alınacaktır. l 
2 - Pazarlıkla illa.lesi llf/!S/9'40 CUmartesı giınü sa.at 10,30 d'a Yeşilkl:Sy ıhava aktarma 

an.bazı atmal:ma. tomısymrımda ya.pılaca.ttır. 
3 - İsteklilerin şa.rtnaı:M ...-e nümuneyl gönnek Ü21el:e Mrgün va puartıA'a girecc]I.. 

ltdn metıttr ~ temln&tla.Dlııt kanlsYG!U mfınca.ailm. ('°26) 

Merzifon.da Kor Komutanhğından: 
~ :. 25<l ıır-. üc.l:etlA Gir mima.m U:ı~ 'Vantl?r. Tl.nll aJ::mlarm. Mıoıı ıt~rı '"' Ealırd-.ı.. 

ya mttracaa.tıa.n... . (ltllM-ll'MJ"> 
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TRAS BICAGI - . 
İsveç çeliğinin yüksek kalitesinden imal edilen, büyük bir dikkat ve itina ile tek
raren ve tekraren bilenen ve birer bi~ er elden geçen HASAN TIRAŞ B1çakları; 
İngiltere, Amerika ve Almanyada mevcud büt:in tıraş bıçaklar.nda bulunamıyan 
yüksek meziyetlere, insana zevk ve huzur veren inceliklere maliktir. H_.:~1~:~:,e 

Merkez depoıu: Bahçekapı, Beyoğluna gi .len tram~<'Y durağı karşısında - Şubeleri : Ankara, 
Kara köy, Beyoğlu - Satış yerleri: lz ıı. ir Kemeralb, Karşıyaka, Beyaztd, Üıküdar, Kadıköy, 

Eski~ehir ve sair Anadolu ıehirlerinde. 

GRİP .. NEZLE - NEVRALJi 
BAŞ - Diş - KIRIKLIK 

SOCUK ALGINLIKLARI 

ve ACRILARI 

Teskin eder. 

1 
Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 

umum idaresi ilanları ·---------Muhammen bedeli 1980 lira olan bir aded ahş&b için elektrik motörlü kesme tezglhı 
ile blr aded ahşab tçln elektrik nıotbrlü delme tezglhı 23/ 5/94-0 Perşembe gl\nt1 ıaat 
(15) on bette Haydarpa.şada gar bina.sı dahUlndet:t komisyon tarafından upah ·zart 
usullle satın alınacaktır 

• 
Bu 1.§e gtr.mek Lstlyenlerin 148 Um 50 kurUfluk muvakkat teminat, llrıunun tayin et -

tıtı vesikalarla teklinerlnl muhtevi ısrnarını ayni ıün saat (14) on dörde kadar ko -
misyon re1sllğ1ne vermeleri lAzımdır. 

Bu lşe ald şartnameler komisyondan parasız olarak dafıt.ıımak:tadır. (3750) 

Nafıa Vekaletinden 
Eksiltmeye konula.n iş: 
ı - Ankarada Devlet mahallesinde ill.'}a edilmekte olan sulanuı. Weri iş.letrne merkez 

b1na.sının ikmnll tn.,aatı k~if bedeli 0202621 lira .ıo. kuruştur. 
2 - Eksiltme 22/ 5/ 940 tarihine rastııyan Çarşamba günü saa.t 15 de Nafıa. VeltAleti 

su işleri relsllği su- eksiltme komisyonu odn&!nda ka.pa.lı zarf usullle yapılacaktır. 
3 - İstekliler ekstltme şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık 1~er1 genel p.rtna. 

mesi, yapı ve imar işleri umumi fennt şartna.me.'l'lııl eh lira ıh kııruo muka.bUl.nde su 
işlen reisliğinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11519• lira c66• kuruşluk muvakkat tem.inat 
venncsı ve eksiltmenin yapılacağı günden lkl gün evveline kadar ellerinde bulunan 
vesika.larl.a. birlikte blr dilekçe ile Nafıa VeUleUne rnütaca.a.t ederek bu işe malı.sus 
ol.nink üzere vesika. almaları ve bu vesikayı ibraz etmelerl şarttır. 

Bıı müddet içinde vesika talebinde bulunınıyanla.r elallt.meye ifttrA.k edemezler. 
5 - İsteklUerln teklif mektuplarını iltlncı mlıddodo yazılı saatten bir saat enellııe 

kadar su 1.Şlcrt reisliğine makbuz rnukablllnde vermeleri ıtızımdır. 
Postada olan gecikmeler knbul edilmez. c2038• c3598• 

Samsun Valiliğinden: 

Şose inşaatı 
..,amsun • Bafra yolunun Bafradan it.ibaren ilk 5 kilometrelik kwnmm esaslı tamira

tının eksiltmesine talib çıkmadığından 6/Mayıa/UM.O tarihinden itibaren bir Af içlnde 
.,11~yet dalmi encümeninde pazarlıkla. 1halesı yapılacaktır. 

ı - İnşaatın keşlf bedeli (31034) lira (25) kurut ve muvakkat teminatı (232'7) llra 
(57) kuruştur. 

2 - Bu işe ald evrak: Keşif, sllsUei fiat cetveli, hWJu.si ve fennl fa,l'tnıune, muka _ 
ıvele proJ~ı. ıbaymdırlık işleri genel şartnamesı ve grafikten ibaret olup Sazmun, An.. 
kara ve İst.anbu1 nafia mUdUrlükletlnae "ve Bam.sun dalmt encllınen kaleminde bedclslz 
olarak göriilcbllll'. 

3 - İsteklUerin bir mukavele ne en azCl5000) liralık §0.'e lşlnJ t;aa.bhüd ve b~ar
dığına dair bu ~ ynptığ1 müesseseden aldığı vesika 1le Sa.maun vallliğine müracaat 
ederek alacağı ehliyet ve cart seneye aid Tiooret oda& vesikala.rtnı ibraz etmeleri 
şarttır. 

4 - İhale 2490 numaralı arttırma, eksiltme Ta ihale kanunu hükümlerine eöredlr. 
c3846J 

BİR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADININ 

~Hayreti 

Dalıa 

genç ve 
daha sevimli 
cörünmenize 
yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE 
Pudra fileminde 
yeri, cazib ve son 

Bugün bu 
TECRÜBE 
yi yapınız 

bir keşif... CİLDİ GÜZE~TİREN 
şayanı h&yret ve yeni bir unsur, şimdi 
ipekli elekten geçirilmiş en inoo bir 
pudra ile 'müdekkikane bir tarzda ka
rıştırı lm·ştır ki bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es. 

~ KANZUK 
- ~EYVA · 
ı · TU.ZU 

,.-------------.. mF?r ve çirkin bir ten, gençliğin tabi! 
ren klerile güzelleşir. Fazla olarak ter-

1 ---M E Q VEMEı<TErt SQNRA 
KULLANINIZ . 
6lHHı:lTINCZI _ .. 
• KAZANIRSINIZ." ..... 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarınızı döknlmekten, kepek· 
lenmekten korumttk için muhak
kak Majik- ıa9 eksirlnl kullanınız. 
Derhal tesirini görQrsQnüz. Saçları 
bnyntnr, kôklere yeni haJ at vedr. 
Bir teornbeden sonra netioeye hay
ret edeoekslniz. 

kibindeki şayanı hayret bir un.mr 
olan c:Krema köpüğü• imtiyazlı -usulü 
sayesinde iki misli fazla zaman sabit 
durur. ~ 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF j'üzünüzOn bir tarafuu c:Kre
ma köpüğfü havi Tokalon pudrası ile 
ve diğer tarafını da herhangi bir pud
rıı ile pudralayınız. Şayed «Krema 
köpüğü• havi pudra ile pudraladığını.ı 
taraf diğer tarafa nazaran daha taze, 
daha genç ve daha cazib görünmüyor
sa aldığınız Tokalon pudramıın para
sım iade ederiz. TOKALON pudrası. 
run f evkalAde rağbet bulan yeni 1 O 

~-··------•-••rl ren~ vardır. -····-··············· .. ····-.. ..-........ _.. ............ . 
,. Doktor 1. Zati Oget 

Belediye karşısındaki muayeneha
nesinde öğleden sonra ha.rtalannı 

kabul eder. 

Son Posta Matbaası 

Ne§rlyat Müdürü: Selim Ragıp Emc9 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. Ekrem UŞAKLIGIL 

Saf ve Normal gıda 

i 
~·; . ., 
~ 
~~ 
~ 

e 
I 

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve · sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynağıdır. 

ç KA M ÜST· 1 

Bolu, Kastamonu Oteli 
t .. 

e pos e sırasm u - Kas amonu o e eski müste-
ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Gülümzade Bay 
Alunede devrolwunuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti. 

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenileştirilmiştir 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z iRA AT BA KAS I 
Kurulu~ tarihi: 1883 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası· 
Şube ve ıJans adedi: 265 

~rat ve ticart her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kumbartiı ve ihbarsız tuarruf hesablarında en aı 
SO lira31 bulunanlara ıenede 4 dtfa çekilecek kur'a ile qağıdald plA • 
na ıöre ikramiye dafıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 
4 .. 500 
4 .. 250 

40 .. 100 
100 .. 50 
120 .. 40 
160 " 20 

• 
" 
" • .. 
" 

4,000 Lira 
2,000 . ,, 

1,000 " 
4,000 . ,, 
5,000 ,, 
4,800 ,, 
3,200 ,, 

DİKKAT: BesablanııdaJd panlal' bir sene içinde SO llratlan aplı 
idil§Dl.İYCnlere iknunl,-e çıktılı t akdirde % 20 faz.luile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 de~ 1 EllOL 1 Birlncikinun, 1 Mart ve 1 Bul. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 


