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Muharebeler devam ed· r, ağırlaşan 
Almanlar birçok yerlerde durduruldular 

Sedan mıntakasında Alman yarma teşebbnsnne karşı mukabil taarruza 
girişen Fransızlar dnn bir kısım mevzileri Almanlardan geri aldılar 

Möz nehri cesedler ve tahrib İtalya, Mısırdaki 
"edilmiş tanklarla dolu - tebaası_n~ geri 

donmelerını emretti 
Havada 
mOthiş 

çarpışmalar 
Belçikada mukabil taarruz 
)apan İngilizler Almanları 

Luven şehrinden 
geri attılar 

Lonara, 16 (Hususi) - Pazartesi gü
tın Meu e vadisinde başlıyan büyük mey
dan muharebesi, elan bütUn şiddetile de
" m etmektedir. 

Alınan kuvvetleri, Sedan ile Mezier 
nrasında Meuse'ü birknt noktadan geç
ıneğe muvaffak olmuşlarsa da, yeni hiç 
bir ilerleme kaydetmemişlerdir. 

Hava boml::ardımanları 
İngiliz tayyareleri bugün de büyük 

l>ir faaliyet göstererek. birbirini takib e
c!en da1€alar halinde, şafaktan guruba ka
~ar hiç durmadan, Alınan motörlü kıt'a
larını ve bunları takib eden kuvvetleri 
f1ddetle bombardıman ed~rek, düşmana 
ağır zayiat verdinnişlerdir. 

Möz nehri tanklar ve cesedlerle dolu 
Mcuse nehri, tahrib edilmiş tank ve 

oesedlerle doludur. Almanların gerek in
san, gerek malzeme zayiatı pek çoktur. 

Bugünkü !harek§.t esnasında Almanlar 
as tayyare kayıbetmişlerdir. 

İngilizlerin mukabil taarruzu 
Diğer taraftan Anversin cenubundan 

'3rükselıe ilerliyen Alman kolları, dün 
Luven'e girmeğe ve şimendifer istasyo
~unu ~gale muvaffak olmakla beraber, 
bugün, takviye edi~ İngiliz kuvvetle
rinin mukabil bir taarruzu neticesinde 
fehirden ve istasyondan tardedil.nrl§ler
t!ir. 

Luvendeki İnglliz kıt'aları şimdi emin 
mevziler işgal etmit bulunmaktadırlar. 

Saat 15 te vaziyet 
Paris, 16 (A.A.) - Havas ajansı askeri 

harekat hakkında saat 15 t• şu maltlınatı 
1 vermiştir: 
1 

Dün bütün gün Almanlar Sedan bbl-
ıesinde şi.m.al-conub istikametinde hü-

1 O\un etmişlerdir. 
Sedanın tazyikin daha 9tddetli olduğu 

(Devamı. 7 nci sayfada) 
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s er vaz1.ye ı ltlMıılQQ®Gi l 
Fransız tebliği 

İtalyan -Yugoslav hududunda 
hadiseler oldu, İtalyanlar 

Yugoslav evlerini taşladılar 
Yl gosravlar bir İtalyan tayyaresini dUşürdUle r 

Müttefik donanma manevralara başladı 
Kahire, 16 (Royter) - Buradaki hususi İtalyan müesseselerine işlerini tasfi

ye etmek emri verılmiştir. 
Dığer taraftan Mısırdaki İtalyan konsoloslukları İtalyan tebaasına sakin bir 

surette tebligatta bulwıarak Mısın terketmelerini tavsiye etmektedirler. 
Diğer taraftan Amerikalı1ar da Mısırdan harekete amade olmağa ynrı resmt 

surette davet edilmişlerdir. 
Mısır makamları Kahire ve İskenderiye civarlarını ve tayyare meydanlartl• 

diğer askeri noktalara civar mmtakalan boşaltmağa b~lnmışlar:iır. 

Romada nümayişler yasak edildi, 
diğer şehirlerde devam ediyor 
Roma, 16 - Dün birçok şehirlerde, 

bilhassa cenubi Pesaro, Potenza, Quila'ra 
müttefiklerin bahrl kontrolleri aleyhinde 
bir takım protesto nümayi~leri yapılmış
tır. Romadaki n~yişlar yasak edJl
miştir. 

Roma. 16 (A.A.) - Yugoslav sclaret
hanesi önüne ikame edilmiJ olan asker! 
müfrezeler geri alınmıştır. 

Gece, sUkfın fçinde geçm~ir. 
Müttefik donanmanın manevralan 
Kahire. 16 (A.A.) - Müttefik filoları, 

bu sabah, !skenderiye açıklarında büyük 
manevralara başlamıştır. 

R omadan ayrılan İngilizler 
Roma, 16 (A.A.) - Kanadalı, İskoçya

h ve İngillz seminer talebeleri bu sabah 
Rom.adan İngiltereye hareket etmişlerdir. 

(Devamı 1 nci sayfada) 

Yunanistan da 
dUn1<U hazır ıklar 
Askeri kuvvetleri 

vapurlara bindirme, 
indirme talimleri yapıldı 

Londra, 16 (Hususi) - Akdeniı:

de hüküm süren gergin .. aziyet do
layısile bu havzadaki memleketler, 
ihtiyat tedbirleri almakta devam 
ediyorlar. 

Arnavudluk hududundaki garni
zonlarını takviye etmiş olan Yuna
nistan, lbugün de askeri ku vveilerl 
vapurlara bindirme indirme ta.llm-

(Devamı 7 nci Bayfada) 

İsviçre üzerinde 
Alman tayyareleri 
Alman - lsviçre hududu kapandı 
İsviçre hududundaki Alman 

tahşidatının devam ettiği söyleniyor,, 
hudud mıntakaları boşalıyor Almanların Sedan yarma teşebbusune artık 

k• k 1 n · ı b k k ıa d ' Faris, 16 (A.A.) - 16 Mayıa Fran- ~ rnden blld.1- ~harekete geçen hava d.afi toplan, tay-a ım a mış g ZI 8 a ma zım ır 1 sız tebliği: Lôndra, 16 (Hususı) -:- Be Ba- yarelerden birini Zürih civarında dü§ilr-
__ .;;;;_ _ ___ .-:",.. -:.-- Meydan muharebesi, Namur mm- rildiğine göre Ren nehri ııntidadına:a. İ&- müşlerdir. 

M"ttefikler için vaziyet müsa1ddir ye etnların harekette takasından Sedan nuntakasma. kadar selden Lüsern gölüno kadar, Alm - Muhaceret 
U •• .. t' •• 'f • 1' • • olan sahada, bir hareket harbı şekli- vlçre hududu bu akşam kapatılmı§hr. . 

tekaddumu ele alacakları g~~· VJl ~a t uzak değıldır ! ne girmiştir. 1 Nehir üstündeki bütün köprüler ve Bern, 16 (A.A.) - !ki gllndenberi, b.tr 

(Yazan· Emekli General H .. Eml . Erkilet) ~ Harekfttın sevk ve idaresine verilen ~ başlıca yollar sıkı surette muhafam al- çok kimse, cz~c kadınlar, . çocuklar. 
• •., . .. :fev1mldde ehemmiyet dolayısUe devamı tına alınmıştır. memleket dahiline yerleşmek üzere hu-

Sedan yarması, Belçika ve şimnl doğu yaT.fAn Brlilmel özerıne mute- (Devamı g üncfi s::ı.ytada.) 1 Bugün İsviçre topraklan üzerinde üç dud mıntaknsını terketmektedir. Bu bQ.-

J'ransa meydan muharebestnin tabit in- v~ ın....:~d8en~!recü ~~:uabdaa)Mn- .............................................. .' .... _.J Alman tayyaresi uç:ınuştur. Bunlara kar- (Devamı 7 ncl sayfada) 
kısafını muvnkkaten ihlAl ctmi§ ve dün- ...,.,............ uu ..... P 



2 Sayfa 

Her gün 
Yarım bir ttştbbüs 

Ekrem Utakhall 

F l'8Nll% ajans'1-m kullandığı ta
birle söyliyelim: 

- Belçikada Fransaya uzanan bir hat 
ti.zerinde bir haftadanberi büttın millet
lerin ve bdl'fln devirlerin tarihinde ep1z 
bir muharebe cereyan etmektedir., 

Bu dövilfte w;ki barblerin hafif süva
rilerinin yvine tayyare geçti, ağır SÜ va
rlnin vazifesini tank yapıyor, kullanılan 
tahrib ve imha vasıtası insan zckd ve in
san bi1ıgisin1n 20 asır içinde lcad edebil
diği silAhlann en son sistemidir. 

Millet on ay elde allA.hla bekledi, çar
pı~yordu. Çarpıpnak için kcndfgini 
1914 de siperden fırlatmış olan ate§i de 
içinde duymuyordu. fakat işte şimdi lll
perden fırlam~tır. Bir haftadanbcri d~ 
vüşmektedlr. Ölmemek için öldürmek 
zarureti ile dövüşmektedir. Teessürü bı
rakalım, harb lstemiyen büyük bir insan 
kütlesine kaı1ı pek kilçük bir ekalliyetin 
kazanmış olduiu zaferin önündeyiz. 

SON POSTA 

Resimli lrlakale: = ilk kuvvet, ikinci kuvvet == = 

l\tayıs 17 

Sözün kısası 

Mitralyöz mücidinin 
Yüzüncü gıldônümü 

...... ____ E. Ekrem Talu 

V üz yıl oluyor .. Birleşik Amerika 

devletlerinin nüfus sicilline Hi· 
ram Maksi.m adında yeni doğmuş b ir va• 
tandaş kaydedilmiştir. Babası bir amelei 
anası da bir çamaşırcı kadındı r. 

Çocuk büyüyor, mektebe ··Niyorlar, 
Orada en çok sevdiği ders matematiktir. 
Daha sonra, lisede kendıni fiziğe ve kim .. 
yaya veriyor. Mesleği daha o zamandan 
taayyün etmiştir: O, elektrik mühendisi 
olacaktır. 

1882 ye kadar kendi mernlel:ctinde, 
.ancak mai"'" ı temin eden basit işlerle 

vakı t rr .ıa~kten sonra, Atlantıği cqaralC 
İn ıt ye irelfyor Elinde. imtivazını 
sa+n ak istediği ufak tefek icnd!ar var, 
Bunlnrdan kimini paraya çevirıyor, çe
viremediklerini de - zemin belki · <l~lıa 
müsaiddir ümidile - Viyanaya götürüynr, 

Orada, bir gün, gene kendi gıbi Ame• 
BüUin varııtmızın tek 'bir hedefi vardır, bütü:ı hayatı • Kader, tesadUf ve talih mevhum bir kuvvet değildir. Her rlkalı bir iş adamına rastlıyor, konuşu • 

nızı o hedefi tutmaya vakfedersin.b, elinizden gelc~n b:.itiln üçü de hayatta mühim bir rol O.JDarlar. fakat harekete geç- yorlar. O zat, Maksim'e ciiycr ki: 

Almanyanm yan --• gazetesi S&""· gayretle Çallf11'81nıs. ·Fakat hedef gene uzıkta kalır, yeise melerı hddisede allkadar olan insanın miiabet voyıı menfi - Bu entipüften ;v1erle ne uğraşır 
ct::n1Ll J • düşerılnfz: 

lan Voelldsdıer Beobadhter 2 Mart ta- K bi!' yola girmeıeri ile baııılım, batanın wva uvabın dizgı'nl durursun? Para kazanmak, zengin olma}( 
* 

- - ader, di,... aöylen.irsiniz, ve kendi kendinizı aldat • • # - ! rfiıll nilmumdıı Almanyanın gayelerin- stiyıorsan elektriği, kimyayı bir tarafa 
mıı olur8UilU1. insanın k~ndi elindedir. b' den bahsederken aynen şu satırları yaz- ırak; öyle bir şey icaci et ki, insanların 

~i~~ ;:.:~:= ::~;~ ~;:;;::~~;:~;:; 
havf ve dehşettn önüne geçmek ıstıyonız. A iman (··-·· ......................................... -, Holandadan nelitii.1feğin muvaffakiyetıe tecrubeıert 
abi hal~ ~ir hürriyet, hakikt mahl- H ' yapılıyor. 
1ette hiçbır sunı bahis mevzuu olamaz.> Paraı'/ltç'IJlerlnln ergUn bir fıkra 1 Kacan /11glllzln Be§erlyetın derdıerine çare aramakıa 

Gene bu! Mart tarihinde, yani tam 2 lntşlnl seyred~n danalJz ----- 1 HtlıiJge•I ömür tüketenler dünyanın her tarafında 
ay evvel Alm.anyarun Hamburger Frem- Aımterdama Af Sizin gibi mağdur ve makhur sürünedursunlar, 
denblatt gazetesi de Ahnanyanın gayele- 191' harbinde Maksim'e asalet ünvanları tevcih edıli .. 
rtne ne şekilde varacağını anlatırken ay- man paraşütçüle- düşünmüyormuş İ Anventen kaçmak yor, kasalarına milyonlarla para giriyor. 
nen ı5rle ~i: rlnin in~!ini P- Şiiri hiç sevmiyen, şairden hoşlan- • meobuıiyetinde ka Maksim'in seri ateşli tüfeği gitgide tekft. .. 

ren bir !l..Ilgiliz ak- lan bu 92 llk İngi- mül ediyor.. dakikada 600 mermiye ka-
- cHitlertn son nutkunda söylerrJş ol- robasi dansözü in- mıyan bir riyaziye mer~ldısı, bir gün 

Clufu gibi ~zde bulunan her vasıtaya bir şairle tanışmıştı. Rı11cziye merak- Uz centilmeni, dar atan mitralylSzlıer bugün Avrupa 
mtıracaat ederek merhametsizce bir harb tıbalannı ıöyle an- lısı pek patavat!tzdı. Uf arasında sö- fbndi de ikamet harb sahnesinde hanl harıl adrun biç • 

latmıJtır: zil etmekte bulundu- mektedir. 
;yapacafız., cParqütçülerin nün hoş bir te.rir bıraknııyacağını 

..._, tarafın k t'• · t' t k 'h-• d•:o1:nmiyerek: lu Roterdamdan Ne garib tesadüf de~il mi? Maksim'ln, 

.&:J[1 a ı vazıye ı ar ı. nı iU gökten yelpazelena ~"' bQ 5 
pkilde ıe.btt edilmişti, filhakika gene 

0 
yelpamlene indill- 1 - Eğer, aptalca bir oQlum olsaudı, tün ailesile ay- dünyaya gelişinin yüzüncü yıldönümfin .. 

-t-...:ı8 harlct falerde Fransız hü1-'I.- onu. ..,;r olm.ı.,•• tefııik ... de-..2r·m. nJ.arak Londraya de, insanlar onun icadını kullanarak, va .. 
llLnUAnı :I' AUIUe- ni .aördük. Bellerinde Ufak ka•,..1r1ar, bi- S- a- ,. :r"U dönnıü.+R - ' ıh da 
thı._ --' bi · t ı 0 '......... Dedi. meRhUr ~afr giiltimsedı: -Y .... r. -ucatS.n ' on bir aylık to- tandaşının Viyanada VC\ktile dedi~i gibi. 

111 yan nzııu .r neşır vası ası sayı an sikletler de vardı. Fakat hir birisinin e- ı: ır: ( run +............ Mı~- K s 
Le T t d Alın A 

~ - Pede-r+iniz sizin gtbi du--~u"nm•: • unu -r.r ... • .... ...,,- arlin, gazeteci- biııbirleri.ni kabil olduğu kadar rok ve 
emps gaze esı e « anya ve v- linde tüfek veya mitralyöz eksik değildi. !. • '$ ... lere: - ~ 

rapa> bq"alı altında yazdığı bk maka- Bazılan V1PTIP iner inmez, derhal portatif • yormuş ki, sizi riyazi.yaci olcrak ye • kolay öldürmekle meşgul bulunuycr'ar. 
lede J-·- : tiştirmek istemiş, dedt. - Fakat baylar bu •ferki ayrılış, hiç Allahtan ki, bu ölüm vasıtası bir tdt 
~ cKütle halinde mütecanis bir Al- biS.:kletlerini aç:Q>, üzerine atladılar ve \.. ~ te 

19
.
14 

de benzemedi. Pek garlb ve tepe- mitralyözden i'baret değil. Beşeri zekn. en 
man milleti mevcud olmadığı, binaena- ıon süratle Maas :nehrinin üzerindeki -- _, den ınme oldu!..> demiftir. ziyade kudretini im.ha vasıtalan icad et-
~ cCermeru ismi altında birleşmiş o- köprüden geçtiler. Askerlarin ekseriıin- Vaz I/~ mek hususunda göstermiştir. Bomba, 
lan halkın mukaddes .Avrupa menfaati de Holanda üniforması vardı. Heyecan Vazifedir/ Amerikada çok garib mayn, gaz, torpil, tank diyor, boyuna or .. 
namına bfıvok parçalara ayrılmMı icab biraz yatıştıktan llODI'8 sokağa fırladım bt"r dava taya atıyor. 
ettiği. nazariyesini müdafaa edjyordu. ve gördüğünüz fU para§üt parçasını al- İsk~yada bir §ehirde ldlh;elerin birin- Amerikada a:_ton phr' . Böyle olmamış olsa. müteveffa Hiram 

İki tarafın gör{lş noktalan arasında 
0 

dım. Şimdi de yadigar 01~rak saklıya- de Aym yapıldığı ve başpapasın vAz ver- de geç ·Joh B 1 k dı ~ahbk:mesın- Maksim'in ruhu öbür dünyada kim bilir 
diği sırada ehri l d-dükl . en ay n e o a lfü•a ır adam 

kadar büy(lk bir ay'kınlık vardı ki. sulh- rum., ş n a arm. u erı çal- muhak edilm ğ b 1 , ne türlü muazzeb olurdu! 
ten bahsedilemezdi. Nitekim bir vakitler maya başlayınca. başpapas vazını yarıda eme ... e e aş anmııtır. Bu a- ı . . • . , 

Ş.'rley Temple sintmacian kesmiş. cemaati takcüa ttikt dama taaddüdü zevcat ve gayri meşru Şımdi ıse, !harbın masum kurbar. an· 
Amerika Cümhurreisi ile İtalya hüku- lfk miMerini bRqı e ekn ~~a çe- 1 münasebat imad edilmektedir Bütün nın savurdukları lAnetten, ona ancak ı.;ı. 
met reis ntn dflnyada en büyük dini ma- çekildi 5 • -. na, gaz mas esını omu- B · · .. k 0· k zuna geçi~. sokağa fırlamış, ve bu gibi oston f8hri halkını alAkalandıran çucü ır pay ya çı ar, ya çıkmaz .. 
bmı işgal eden Papa ile elele vererek Dört senedenberi dünya sinemacıhğı- istisnai anlarda vazifede bulunması icab 88 y~şında ve .bek~ olan bu adam çok e Ck ~al 
Jllpacaklan .öylenmiş olan sulh tavamı- nın en meşhur ve en ı:en,gln simaların- ettiği mıntakaya varıp seyrüsefer polis- zens:nd.lr. Günün b!rlnde Boston gaze- • ,,.,,. u 
ta da aadece tasavvur halinde kaldı v~ dan biri olan Şirley Temple sinemadan liğini yapmıştır. Tabit hal avdet edince telerınde fU illru neşrettlrir: ·--·--· " ,_ ... _ .... _,_ .. _ 
beferlyet Avrupayı felAketten kurtara- aynlmı~tır. Bundan böyle tahsiline de- de tekrar kiliseye dönmüı ve yarıda ka- cErkeklerden usanmış bulunan genç İtalyaya ihracat devam ediyor 
cak olan muhtemel mutavassıtı beyhude dul kadınlar bayıl"NW'V bir d vam edeceıktit'. Şirleyin 1 Temmuzda bi- lan vAzım tamaınlamiff;ır • r--· ·er a amın ya- Evvelki gün llmanımızda.n İt.aıya.n Plyet • 
rere bekledi. .. tecek olan son yedi ıenelik konturatı me- · nında bir melce bulablltrler.> ro. cerniya ve Yunan ibandıralı Eçeymo6 

DQn gelen te~aflardan oğren iyoruz 
1 

. d lAk d 
1 

..ı ... k tl ~ost A "le d k. . l Bu ilAna tam 152 kadın cevab verir. motörlerile kiilllyetll miktarda taze ve tuzlu 
tL beieziyettn dokuz buçuk ay nafile ye- se esı e a a ar o an <JLL e e ane merz a a l çıngene er John Beldk: bunların iQlnde on !ikisini torlk ihraç edılmıştır. İtalyanlar memleke • 

re bekledi'1 muta\·assıt nihayet çıkımı- bir şekilde naHedilmiştir. Çocuk artistin Ameri~adaki çingeneler kralı Stef seçer ve diırt aenedenberi onlarla bcra- :ı:ı:t:n d:=~~~k.=~ ı:: :i 
tir. Bu g"ne Amerika Cümhurreisidir. daha sonralan yeniden beyaz perdeye Kıorlov bır emirname çıkarmıştır. Kral, ber ve tam bir ahenk 'ft .saadet içinde ya- İtalyan gemileri t.aze balık yüklemek iç14 
l'rlkat ~vassutu mahdud bir saha ile mu- d<Snmesi ihtimali vardır. Şirley 23 Nisan bu emirnamede artık çingenelerin kır - ıamağa koyulur... beklemektedırler. 
byyedclir. Filhakika muhterem Amerl- !9'29 da doğmuştu. 4 yaşında sinemaya larda dolaşmakla, iskemle yapmakla, fal Onun bu haline tahammül edemiyen - Dün de İtalyaya 157,500 kilo biralık a.rpa, 
b Cdmh~1ai harbin durdurulması için intisab etmişti. Bh" perdelik komedilerde bakmakla yaşamalarının doğru ohnadığı- ler şikAyet ederler. Şimdi mahkeme bu 390 sandık yumurta ve ıwı bin çift palamu6 
muharibler nezdinde müşterek bir tavas- oynuyordu. 1934 de rol aldığı iki filmle nı ve cemiyete karışmak icab eylediğini mesele hakkında karar vermek üzeredir! ihraç edllm4tır. İtalya Ue olan t1carl müna. 
sut yapılmamu teklif etmiş değildir. o- fÖhreti bütün dünyayı sardı. 1936 da beyan eylemiştir. Bir kı~nm çingeneler sebet dün ôtleden sonra yeniden normale 
mm tatediği sadece İtalyayı harbe gir- Hollywoodda.ltj. bir titkıetle im~aladığı krallannın emirlerini yerine getirmeğe Af omf.11omJan film/ dönmüftür_. -------
mekten alıkoymaktır. Bu emelinde mu- bir kontUTatla tam 350 bin İngilız lirası koyulmuşl.ardır. Şimdiden . Amerikan Yeles Daram adında bir Amerikan kim Kasımpaşa Yoksullara Yardım Kuru· 
vaffak olacak mı, olrnıyacak mı? Hiç dil- aldı. Geçen seneye kadar, haftada 1250 mekteblerıne yazılmış olan çıngene ço - yageri bir J1d. sene evvel lcad eylemiş ol- munun fevkalade kongresi 
;ınmeye :Hlzum görmeden kestirebilıriz: İngiliz lirası para kazanıyor, radyoda 15 cuklarının sayısı 450 y1 bulmuştur. 1 duğu alominyom filmde Y"nll1kler vü- Nizamnamede bazı mevadın t&d1ll tek.IU 
ftalıyanın harbe girm.e'k zamanının geldi- d~~ikalık bir temsili için de iki b in İn- Bundan sonra çingeneler şehirlerde cude getfrm)ftir. Bu fllmlerin sinemada edılmış oldutunda.n 22/ 5/ 940 tarllıine ras • 
lfne hükmedeceği dakikaya kadar mu- gılız lirası alıyordu. ikamet eyliyecekler. AmE>rikan lisanına l kullanılrnası bir ay meeelesi.dJr. Alemin- ltyan Qarşamba günü saat 20 de tayıdlı aza. 
'ftffak olacaktır. Unutmıyalım ki, sulb Deanna Durbin parlayınca. Şirley cbir tamam.ile vakıf olacak ve Amerikalı1ar:n yom filmler sayesinde. Çl)k fe:=i· neticefor nın behemehal kurwn bina.sına te§rtfleri rl. 
bir ld\ldür, ktU halinde muhafaza edile- numaralı fPım yıldızı, ünvanını kaybetti. mazhar bulundukları haklardan istifade I tevlfd eden sinema yangınları tarihe ka- ~--~~~-~: .............................................. .. 
l>llir, aksi takdirde her dakika bozulma- Küçük yıldız bugün 11 yaşındadır. edeceklerdir. nşacaktır. T A K V 1 M 
ya namzeddir. Bu itibarla biz Amerika ~-:;,:;;;;;;;;;;.;;;;;;:;;;;;;:;;=:::=:;;;.;:;;;,;;;;;::;;;::;;;::;;;=:;;;;;;;;;;;:::::;;;;;:::;:::;;;:;;;;::::;;;;;;;;;;;;;=;::;;:;::;;:::::;;:;;:::;;;=============' 
C(bnhUITeist tarafından yapılan teşebbü
alıı yarım bir teşebbüs olduğuna kani 
bulunuyoruz. 

Ekrem Uşaklıgil -·-·---·· ....... --·--···-··· .. ····· ... ---· .. -
Bmnenlerle tlmri mttwereler müsald 

bir tekilde devam ediyor 

Btıtrett.e deleaelarhnlz'le Rumen delegele -
rl aruında milzakereler QOk müsald bir aaf
bada cereyan etmektedlr. 

Bu m1bakereler1n bir bafta urfında ne _ 
~ kunetJe tahmm edılmektedll' . 
.....- pamuk mukablllnıde petıal ve ben 
• 'fmneil bbu1 et.mıllmlir. Hejetımıze 
Mı! bulunan Adana Pamuk İhracat Bir -
Jllfnden Kunn OG1ek •Ji&Wla u9llmJI w 
din B11tret'ID flhı1m1le d6DmlfMb'. 

1 STER 1 NAN, 1 STER iNANMA! 

Alman rady05U dün gece dinleyicilerine harb havasını hırlıyor. arada bir de mitralyöz feryadlan ifitiliyordu. Spi
kerin hafif sesle verdiği izahat o1masa bile bu yekdiğerıne tattırmak istedi. Spiker: 

- Şimdi muharebenin nasıl cereyan ettiğini dinliyeceksl- karışan seslerle boğuk uğultuyu d1nliyer6: harb sahasının 
niz, diyordu. şu dakikada ne olabileceğini tahayyül etmek pek mQm.kün-

Spiker elinde mikrofon ile Meuse nehrinin kenarına gi~- dU, fakat biz, düşündük ki, bu dakikada Alman radyosunu 
dinliyenler arasında o boğuşmada çocuktan bulunan mU-

rniş. mikrofon uzun bir tel ile telefon idaresine, oradan da ._._..rca Alman ailesi de vardır ve onlar bu radyo röporta-
radyo merkezine bağlıdır. Bu itibarla dinleyicilerine harb dan heyecan değil, teessür, endJse, yete duyacaklardır. 
havasını hakikaten tattırdı: Binaenaleyh kendileri hesabına Almanlann bu röportajının 

Top sesleri mfttemadiyen yükseliyor, tayyare motörleri iyi bir buluş olmadığına biz iııandtk, ey obıJucu aen: 

IS TER 1 NAN, 1 STER INANMAI 

MAYIS 
Rumi .... 

1856 17 Arabi .... 
1859 -Mayıı 

' 
RMni uııı Hızır 

1940 12 

CUMA 
GONEŞ 

:;. l>. 
Rebiülahar iMSAK 

S. D. 
1 86 
'l 16 

' '1 
g 81 10 

V• 
&. 

o • ikindi 

S. D. S. D. 
10 18 O'I 

' '9 8 48 

Akfam Yata. 

s. o. s. 
19 IO 11 
u 1 

D. 
11 
ao 



A.merlkada harb hazırlıkları 

Fransız Başvekili 
dün müheg,qic 

bir hitabede bulundu 

Yeni vergi IAyihası 
bugün Mecliste 

müzakere edilecek 
Ankara 16 (Hususi) - Fevkalade va

ziyet dolayı.sile bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bazı maddelerin milkel -
lefiyet mevzuuna alınmuına dair lAyHıa 
Meclwn yarınki ruznamesine alınmıotır. 

Ruzvelt kongreden 1 
milyar 182 milyon dolarlık 

askeri tahsisat istedi 
Mussolini Ruzveltin mesajına henüz cevab vermedi 

Reyno djyor ki: " Hitler iki ayda harbi kazanmak 
istiyor. Eğer muvaffak olmazsa mahvolacaktır 

Norveçte 
Londra, 16 (Huswd) - V8§ingtondan Birlepk Amerıkanm mevcudiyeU ve huzu-

blldirillyor: ru bU:ımında.n en ucuza mal olacak hal ça-
Ruzvelt bugün kongrede mQ.him bir re.sinin derhal Almanyaya harb ılA.n etmek 

. olmıw pek muhtemeldir. Alman hart> maki,. 
nutuk söyllyerek, Amenkan menfaatle- ! ne&, kuvvetli oldulu kadar çirkin bir oeydır. Harb vazı·yet. rine karşı yapılacak ol~ her türlü tur- Birlepk Amerıka, bu hale art.ık göz J'UDUL -

Fransız hUkOmatinin Pariıi terkedecegi şayiaları asılsız 
Paria, 16 - Fransız meb'usan meclili, 

bugün öğleden sonra, kısa bir toplantı 
1•pnııştır. 

Başvekil Reynaud, tok bir se3le, mü
heyyıc bir beyanatta bulunmuıtur. 

Meb'w;an meclisinin bundan evvelki 
igtlınaından sonra, demiıtir, Almanya, 
bO.tün kozlannı oynamaya karar vermiı
ttr. Almanya, üç bitaraf memleketi iati
la etmi~tir ve bugün nişangahını Fran -
lanın kalbine çevirmiştir. 

Hitıer, iki ayda harbi kazanmak iıti -
Jor. Eğer muvaffak olamazsa mahvola -
cak:tır. Hitler biliyor ve biz de tehlikeyi 
tanı surette müdrikiz. 

Önümüzdeki aylar, istikbaldeki asır -
ları Yllğuracaktır. 

Fransa ve 1ngiltıeN, bütün partilere 
lıitab ederek tehlikeye karşı duruyor. Ve 
her şeyin mahvolduğunun aanıldığı gün
dedir ki dünya, Fransanın nelere kadir 
olQuğunu görecek. Fransız kanı akıyor. 
Yaşayacağımız zamanlar, belki de şim -
diye kadar gördüğümüz zamanlara hiç 
benzemiyecek. İnkılabcı tedbirler almak 
ioab edecek. Belki de usulleri ve insan -
ları. her ,eyi değiştirmemiz lbımgelecek. 
B6tün gevıeklikler tedib edilecek. Ken
diınize derhal yeni bir ruh yaratmalıyız. 
'O'nıidle doluyuz. Zira hayatlarımızın hiç 
'* ehemmiyeti olmadığını biliyoruz. E
hemmiyeti olan yegane şey, Fransayı tut
ltıaktır. 

Başvekilin bu kısa fakat veciz ve mü
lı.yyic nutku, bütün meb'uslar tarafın
dan ayakta, birçok defa şiddetle alkıılan
Dlı§tır. 

Meclis Reisinin ı6zlerl 

Başvekildcn sonra meb'usan meclisi 
l'eisi B. Herriot, barbarlığın saldırışına 
karşı koymak için çarpışan Fransız as
kerlerine ve müttefik ordulara B. Rey
llaud'nun ifade ettiği tazim hissiyatına, 
ıneb'usan meclisi namına iştirak etmiıtlr. 

Memlekete gelince, demiştir, ordusu
ba layık olduğunu gei6terecektir. Bu im
tihanın azameti ve hailevt mahiyeti kar
llsında, Fransa mazisindeki gibi kala
oaktır. 

Herriot, niha'9t meb'usan meclisinin 
lş'arı ahara kadar içtimalanna nihayet 
verdiğini bildirmft ve ceae kaldınlnuı-

l ruza mukavemet edebılmek Qzere, milH maz. 
Narvik 18 CA.A.) _ Havaa ajansı blldirl _ müdafaanın takviyesi için bir milyar 182 Almanyayı protcıto 

tır. (A.A.) 
yor: milyon dolarlık askerl tahııisat iBtemiftir. 

ütt !'k kı . Montevideo 18 CA.A.) - Birleşik .Amerıka 
M e ı taatının her an şehre girmeaı Ruzveıt. Amenkanın sulh içinde yqa- dahll olm-'" üze 141 Am--'- ,._.... tı.. 

M·ıı b•t b beklenmektedır Şehir b"~~ " i .ı. h ...... re ....... a c ......... unye ı ete ı n . · • "61.Lll mut.tef k tay_ mak arzusunda olduğunu. f ... at er yu- Belçıkaya, Holandaya ve Lilksemburga ya_ 
Paris, 16 (Hususi) - Başvekil Rey- =~ı::ttında.n bmD>alan.m14tır. Harbe de sayısı gittikçe artan vataıı hainlerlnfn pılan Nut taarruzunun protesto ed!lmeaı ı... 

naud, radyoda millete hitaben irad etti- mlyeUi mık:.:~ :aneızlar n ehem- faaliyetlerine sed çekmek ve bundan mu- çin Uruguay taratından vW olan teklıfi ta. 
ği bir nutukta, meb'usan mecU.indeld Afatı vaziyette oı~~ıa&k==~~ette vaffak olmak için daima hazır bulunmak bul etml.ftir. 
beyanatını tekrarladıktan sonra hük1\- eörillen Almanlar, Alman kuvvetlerlle oehlr icab ettiğini söylemiştir. Muuolini henüz cevab vermedi 
metin Parisi terlredeceğine ve Almanla- a.ruına. kUlliyetu zırhlı kuvvetler aokmala Hatib, medeniyet!, hak ve adalet mef- Nevyork 18 CA.A.> _ New.York nme. ıa
rın Rens'e kadar girdiklerine dair dola- munffak ola.n Fransızların bnünıde ıerile - hum\annı tehdid eden tehlikeyi tebarllz r.ete.sınin VQfingtdn~kı muhabırı. Ruzvel
f&n şayiaları kdt'iyetle tekzib etmi9, m:t mecbUT olmuşlardır. ettirdikten 50nra, A.merikaya terettüb e- tin riyuetlcümhur sarayında yapılan bır 
halkı vekar ve tttmadını muhafaza1a da- dal ~ıc;:rın diler bir h&.reketi de Ster - den vazifeleri anlatmış ve bilhassa tay- 1 t.oplantı aonunda cİtalyanın 14 Mayı.sta har 

en e ne yapılan taarruzlarla hududa be gırme&l muhtemel oldufuna dair oırtalü:t& 
vet eylemiftir. dol:ru giden demiryolu illerınde Almanlann yare slparif eden memleketlere red ce- telA· d b ,. __ 

"G l'b l k . . .... ı b ı'-~-ı l ta i l . t -ı uyan ıran ır rapor. ~ıne Muaao -
l ı ge me ıçın,, ,,-unu ke&nete matuftm. va ı verum=u~n vs rye ey emıt ır. llniye bır mesaJ göndermı.t oldutunu haber 

pariJ, 16 (A.A.) - Meb'usan meclisin- Alman tayyareleri, paraıiltçüler vaaıtuL Ruzvelt. bu mO.n~betle Amerikanın alml§m: 
deki nutkunda B. Reynaud, ayrıca §U le az miktarda miıhimınat ve erzak indir - eenede 50 bin tayyare imal etmekte o~ Gazete muhabırı dıyor kı: 
sözleri de aöylemiftir: mıtıerdır. duğ'unu da blldirmiftir. cRunelt, bu mesaJında Avrupada harbıo 

Bu tehlikeyi, İngilterede olduğu gibi R1sml tebıı·g"'ler Kongre, Ruzvelttn bu nutkunu §idde~ etrafa ıırayet etme.si endışesını ızha.r et.m11. 
. tir. Qllntü İtalyanın 'harbe tştırakl b6yle 

Franaada da mMtehıd bir halde karşılı- le alkıflamJ.ftır. bir neta tevlld edecektır n Romaya ıım. 
yacağız. Bugün on asırlık Fransız mede- (Baştarafı 1 inci sayfada) Bir Amerikan gazeteıi harb Uln derıleıı men.J, İtalyayı sulh halinde kal. 
niyeti tehlikededir. Galib gelmek için, edilmesini iıtiyor mata davet etmek dem.ektir. 
bütün fedaklrlıklara azmetmiş bulunu- eden muharebe hakkında şimdilik sarih Ne..,ork 1e CA.A.l - Nevyork Herald Trt. Roma 18 (Huaual) - MUS80l1n1, Runel-
yoruz. Bunu anlamayanlar, milthiş ceza- tafailAt verilmiyecektlr. bmıe guıeteıli yazıyor: Un m.-.Jına hentıs cevab Tel"Dlemıtbr. 
lara çarpılacütır. Cesaretimiz. gayreti- Akpm tebliği 
miz ve imanımız, hürriy•tleri ve mede- Par.i&, 16 (A.A.) - Fransız akşam teb-
niyeti dünyada tam olarak idame ede- , J.lli: 
cektir. Muharebe, heyeti umumiyesi itibarile 

Her türlü ıevıeklik idamla ayni genişlikte devam ediyor. Bazı nok-
cezalaadı ılacak talarda çok şiddetli çarpışmalar olmuf"' 

Pari.'ı 16 cHan.a ajallılı bildiriyor') - Bu tur. 
aabah, parla.mentıonun toplanmasından ev_ Bombardıman hava kuvvetlerimiz, av
vel, bir siya.al tonterana aıkdedılmıştır. Bu cı hava kuvvetlerimizin himayesinde, k• 
konferansa, bQlfYeltilln rtyasetinde, milhım şif hava kuvvetlerimizin oildirdiği dü~ 
nasırlar ve ikJ meclısm reıslerı 14tirak eyle. man kollanna ve zırhlı makinelerine 
mıştır Tarlhl bır kıymetı olan bu toplantı, 
tehllk~ karşısında mllll birlıRı teyıd etmış _ rnuvaffakiyetle şiddetli hücumlar yap-
tır. Dllflır. 

Reyonun her' tflrUl Se-Yteklıtın idam_ fngiliz tebliği 
la cezalandırılacatı haktmdalt1 aözleri, bü. . . 
tün meb'uslar tarafından alluılanmı.wtır. Londra 16 (A.A.) - cHava ıılen neza-

A&kert sahada, Fransız - İngiliz if bırlığı, reti tebliğ ediyor:• 
Holanda ve Belçbnın ı.stılbından n bıl -ı 15 Mayıs gecesi, İngiliz tayyareleri. 
hassa M<7J meydan muharebeaındenberi, mu Rhin'in şarkında Holanda ve Lüksem • 
zafterane btt surette ateş tmtlhanına gir - burgdaki Alman kuvvetler ne mühım!'Clat 
mıştır eı · t ' d .. 
En~asyonal nwıyete gelince, bunun mll Y ~ ıren uşman yollarile demiryol'a -

meyyu va.atwıı, Amenka Birletlk deYletıerı _ nna ~arşı muazzam bir taarruz yapını,.. 
nın demokrullenn davuına gittıkçe ra la- tır. Bınlerce bomba atılmış ve yer yer 
lafall alA.ka.sı tefkll eylem.ektedır. Bugtlnkil yangınlar çıkanlmıştır. Bütün gece de -
vazty.tte, Runeltın, yangını tahdld için vam eden bu taarruz, İngiliz tayyarele -
+a ...... JJ..U. ettı~ --ner çok bllyük bir sem. · · h b' b . ~ •• ... -T•"... ' nnın ar ın aşlangıcındanben yapmJ.f 
pati ile talob eddmektedır. ld kl bü "k d o u arı en yu taarruz ur. 

Fransızlar, gafil 
avlanmadık, diyorlar 

Bir Alman gazetesi de şöyle diyor : Mücadele esnasında çok 
fena gUnlere ,ahid olursak dahi Alman ordusunun ruesasma 

itimad etmekte devam eylemek lazımdır 

Jll k 1 • t } e çika tebliği 
~s er vaz1.ye te!~~scl 16 (A.A.) - 15 Mayı.s, akşam 

B..;~'--li -n..ı-6 il Jh... d Düşmanın hafif kuvvetleri kıtaatımız-
(Ba•tarafı t inci aa_.ada) &14AM9 un.u:uuaa e u 6 ... şan or u grup- 1 1 .. d 

"il ~·, 1 Leh~-~ ... ı..1 ·bı biri- a temasa geçti-er. Vukua gelen musa e-
lhıo hattının ım· tidadını t ..... tr~1 eden kıı- arını. ~"'-- yıq>wa arı gı ' J d ~- J · · d" kl •ıtAM birl rind ... --ı. -"'-6 'de 1'J. b me er e asn.er erımız, uşmanın ya a~ 
-~ · '..+' M"tt fikl in No ve · 8 en a,, ...... _ ıı:a.uuerı n ma6 u bbü' 1 · · fite dd"d d f 1 - çev.ırmı7.ı. u e er r çı, Mir tmıek iated'kl rin.i 1 t t 

1 

ma teşe s erını m a ı e a ar a -
llolandayı ve Belçikayı kurtaralım der- ~ ei . Alm \ eh ;n: mış ıınl · kamete uğrattılar. Düşman, muvaffaki - Parı.s us - Kerlllis, Epoque putulnde,lmelhus mtlşkillAta hazırlamak zarur.ta Ber. 
IDen bizzat Fransanın şimal d<>Auıunu gaye çı~ an ar en z T amami e ı yetle tahribata uğratıldı. Kıtaatımız düt- harbin ancak ba.fllLDUf oldutunu n Hlt.ııerln linde ~ılmete bafllLDUf gibkllr. PUhaki. 
kaybetmeleri ihtimali filhakika çok ağır- zap~dilme~ olan Liy.j w Namur ka- man harekitını ciddi surette işgal etti. pllıu, i.sviçre mlldafaa tertıba.tını yıkmak ve ka :sar.en Zeıtung, şöyle yazıyor: 

lngiUz motörıa kıtaatı &ir Bdçika ıehrine girerlerken 

dır. Sedan yarmasının genifliğine ve de- lelerini gen!ıerde bırakarak ::nuhtelif kol- H d f' t d" ta italyayı harbe .sürilltlemek üzere eonuna ta.. Tepeden tırnaP, tadar alllhlanmıt olu 
lannı Anver&in fimaline ve bu kale ile . ava a ı o~umuzü ~şman yyare • dar götürülmesi muhtemel oldutunu JUl • 1k1 demokruiye n onlarm peyklertne kal"f 

l'inliğine büyümesi de böyle bir netica Brü1 __ 1 aruına 8Ü dük' 1 ri 'bi M• lerınin faaliyetıne m essır şekilde mu - yor ..ı .. · 
\' b bl s d as nın ,,._, r e gı uz neh- . . · ••. .ı.ıflmııl olan mtıcadele eanuında oot fen8 ere ilirdi. Bu sebe e e an yarın 1 rini Namur ile Sed kabelede bulundu. Müteaddıd Alman tay Pet1t Pari.8ienrıe p.zete&nde, Mamioe 
bir an fikirleri hayrete vs ıaıkınlığa ' an arasında, miltead-' aresi düşürüldü. Liyej ka1eleri muka - Prax vaktlle gam avlandım da, bugün T& - günlere p.hid oluraak dahi Alınan oırduq. 
&evketm-..ı haklıdır. did kollarla geçerek Bıiıksell cenubdan y t d tmekted'r &!yetin ~ olma.dıllll\ bü.ttm lhtlmallere nun r11eısaaına 1t1mad etmette devam 911• 

'l:lilJl Uıata edecek surette ba d ğ verne e evam e ı . 
A ,. 110 gar o ru ilerlı- b)ı' w. d tartı hazır bulunduğumuzu, indlrUecelt atır mek lbımdır. 

ncak dü~nmelidir ki, en apeı yorlar. Alınan zırhh fırkalarile uçak 11- Alma11 te gı ahnama t darbelerin Almanyaya ve Almanyanın h1ki.. --------- --
fırkalık koca bir Fransız ordusile 3o:3~ lolan muhtelif Alman kollarının ilerle- Anadolu ajansının notu: Harb hare- mlyetlne kat'i bir sllr,prlz ve bir denı tefkil 
fırka1.ık bir İngiliz ordusu birkaç bin u- melerini fevkallde koleyl~tırmaktadır. katı hakkındaki A1anan resmt tebliği bu- edecelint eöylemektedlr. 
Çakıa birlikte Fransada henüz dokunu]- Belçika ordusile müttefik ordular A~ gün alınamamıştır. Mi4hlmmu bol 
blamış ve ancak cüz'i bir kısımla Belçika- manlann ileri yüıilyü.şlenne, bilhas.~a Fernand Laurent, Jour guetesinde diyor 

Romanya ordusunda 
izinler kaldırıldı ~harbe girişmiş bir h~lde bulunu~or- Liyej ıimall garbisile Namur ve Dinan Fransız Faşvekili Büyük tı~914 cı. mühimmat nouanı bi&i Marn• 

. Majinoda ve bunun pmale doğru ırrı- garbında zırhlı kıt'alan ve uçak filola El • • l .. .. t •• ff ı.:- tlnd •-•·f d tm'"•-·-.. h Londra. 16 - Romanya ordUIUllda da tf • kQfi ' - ÇJmJZ e gorUŞ U MUYa a .. ,,e en ._ı a e -...uuuan JD& dadında ancak ı!k muharebelere .. rile fevkallde mümanaata uğraşmıılardır. ruın bırakmıştı. Buaün, muamam tedaritl - bütün izinler bldınlmıftır. 
lelecek kadar kuvvetler bul'llnup mutte- şu anda müttetıtler (İnglllzler) Holanda. Paris, 18 (Hususi) - Başvekil Reyno tmus aa,_mde bı. yi1z1eroe tayyare s&a -
ftk ordularının mütebaki büyük kısım- da Zelandı, ve Belçlkada Anvera ile Brilkse- bugün Türkiye büyük elçisi Behiç Erkini deren Blrletilı: Amerttadan ... KanadadaD lL Slovakya ve Macarı·sıan 
larının bölge ve umumi ihtiyat mevkile- li, bunların tarltlarındakı müdafaaya elve. ve bilAhare Amerika bnyük elçiıi Vilyam manlarımıa dotru ,ola çıtmıt bulunan mL 
l"inde harekete hazır bulunmaları pek rlf}i mevztıerde, müdafaaya hazır~anmıtlar. Buliti kabul etmiştir. bimmat •yesinde, vutyet Oyle detildlr. Buda e 
tabi'd' Bö 1 .. d" .. U1 il ve he- dır. Bu, mükemmeldir, fakat lı:A.tı delildir. "Da,.anaealls• peşt , 16 (A.A.) - Slovak ma-
aab ı ır. Y ece ıyı uşun. m dş k Çünkü Belçikayı da, fiınal dolu Fran&ayı da muharebeai daha birkaıO günler den.m ede - Victol.re p.zetealnde, Hsrve dfl'Or kJ: kamları, birkaç gün evvel kapanJ?llf olan 

~llerek tasarlanmı~ bır or u onuıt kurtarabllecek yeglne hare.ket muttefikle _ cektir. Bu vulyette milttefl..ltlerin, usaıc birer Ardenne ltöoesi Verduna yakındır ve 1918 hududu, Salassagyannatta bugün yedide 
-.ıemınde yarmalar daımen çabuk kar- rin Longvi _ Mtziyer bölgealnden §imale dol- lhtımal oba da Alm&nlann inıçre ve itaı .. 

1 
da oldutu clb1, bolazımıs kunnnut, fakat kal aÇJlllflardı 

lllanarak mevzileşt rilebilirler. Nitekim ru yapmaları iktiza eden büyült bir taarruz_ yanların Alplar' fuıerınden Fra~a taam•. blmla 11m1dle dolu, orada dayanacatız. Zlra, G tel r. bu . 
liedan yarması da bu suretle muamele ve dur. Almanlar bunu b!lditlerınden Sedan ve ıa.ruıı da hel&ba tatmak meobuıvetlnd• _ dtınyanın bir ucunda.n öbllr ucuna kadar btl- 82e er, sa~~~nben Slovakya • 
blukabele örrnü ve henüz baş,angıcın- haval.L&indeki M6- nehri köprülerini tutnıak dirler. ttın Cermenlller, gözlerini Fransuı toprak _ ya k&rfl olan her türlu netrlyata nihaywt 
l!a g ş iatemi§lerdir. O .halde Sedan hareketi, hem :iaviore taltrlben 12 frtaaı ve sarp dalla _ ıannın bu köşesine dilan1.şleMY. Orada bar- vermi~lerdir. 

· durdurulm~ş~r. Buna naz.aran Sedan daha şimalde Mözü geçıp Brüksel cenubuna rıı. müttefikler lehine bilyük bir tale ıı barlarla botaz bopza gelen kahramanlar, Siyasi mahfeller, Macar aleyhtan te
Vanna t~ebbusune artık akım kalmış teveccüh eden Alman hareketini himaye bıdır. Fakat balyanm yetmlf kad&r seter- yalnız andı yurdlannın de~ll, bütün dtln • zahürlerin ılacağı 19 Ma 

5 
tarihini 

&ezile bakmak lazımdır. :mabadlle ya.pılmı.ş ve ayni z~anda Fran. her fır.kuı, mütt.etiklertn hayli bir kuvvetini Y"&nın hürrlyetı utrunda ıztırab çek.ıyorlar büyük bir :~a ile bekleme~tedir. 
Holanda ve Belçikadaki muharebe va- sızla.rın tuavvur .ttll'!ml'I gtbı Longvt - Se. Alplarda tutmak auret.ıle, Almanlara endi _ ve ölüyorlar. 

ztyetıne gelince. bunu anlaınalc için ev- dan üzerinden tbnale kartı bir taarruzlarını rekt mü.hun bir hlzmette bulunmaktadır. Alm..,ıv umumi efkln thuırhyorlar 
. . men için ihtiyar edilml4 addolunabılır. Bu- tıretlıce tudur m. müttetıkler ıoın vaziyet Yeni ltal a elç"si Ee li de 

"-lA Almanların ne yapmak ıstedıklenni nunla beraber m1ltte.fıkler ne yapıp yapıp mö.saiddir. Ve müttehtlerin inlayatıvı (ha- Alınan hududu 18 CA.A.) - Havas ajan. y D l 1 n 
"'- ne yapmakta olduklannı bilmek lA- Bril.ltaele dolru nerıı,eıı Almanlara oenub _ retette tetaddüm11) ele alacakları g11n Ye•- 81Dıdan: Bertin 10 (A.A.) - İtalyanın ,.m Berlln 
anıdır. Bunu bir "ki gün evvel de bahis dan fhnale dotru taanııa etmel1dJrlar. ai uak de1Ud1r. Alman efldn umumJyeeini l&l"b cephuiıı. büyük elçiai Dino Alfieri busfin bura,ıa ıeı. 

ların Anverı ve Jle191b ft tımaı 4olıı r.r&n1& me7dall B. a. Mile& deki h&retA.t e,,numda telldilf ed1lmMI llllft&r. 
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["'-_. ____ Ş_e_h_i_r_R_a_b __ e_r_le_r_i_) R. 
Pasif korunma tedbirlerinin s~!'b;:riy~~f:;!idı Bir çocuğun k~mikleri 
snratle ikmaline çalışılıyor :~::::;:=:';~~~ .. "~:".:!. ~:~ mezardan çıkarıldı 

r ./' l . ., k . l . t , ./ d Bu iki memleket parası da dığer bit.ara! 
iV Q l pası orunma fŞ erı ·e TQJ ln Q devleUer parası gibi harb b1da.yetındenben 

puvan kazanmakta, Eylfil baiında 21,68 k11-

bir maharririmize beyanatta bulundu ruş olan belga 22,27 ve 67,19 olan norın 83,63 
kunı~a ha.lif olmuş bulunma.ktıa ıdı. 

Amerikan dolan ve İtalyan lireti bir mik.. 

Tramvay altında kalan çocuğun 

münakaşaları morg etrafındaki 
ölüm sebebi 
halledecek 

VilA.yet se!erberllk müdürü şehrin puıt E~er evin V'&ya iki. ve bir katlı beton, kft.r- tar daha yükselmiş, dolar 166, 70 ve liret . . 
korunması için alına.ca.k tedbirlenn bını.n gir a.partıma.nlann bahçeleri yok.sa lçındekı~ 84,47 kuruş olmuştur. Harb ba.ş.la.ngıcmda Diin, Merkez€fendi kaıbnstanmda malı-
evvel ikmaJllı meşgul olmakt'e.du. Geçenler- ıer en ya.kın emnlyei lı:ni.r1ne mü.raca.at et- dolar 127,14, ııret 66,40 idi. Diğer taraftan keme karari.le bir mezar açılarak, 1 se
de Fran.sada.n getırılen mütehassısın dlrek. mek meoburlyetlndedlr. Emniyet amirine ye... altının teref!üü de devam etmektedir. Ev - neden fazla bir zaman evvel kazaya kur
tıfieri tedbirlerin e.lınma.sı esnasında eaaa pılacak müracaatte ev veya apa.rtımanın velkl gün 209-0 olan bir Türk altını 2190 ku- ban giden bir çocuğun cesedi çıkarıl-
rutulınaktadır. balıçesl olmadığı aôylenecek, siper kazmak ruş.a çık~t.ır. Söylendiğine göre piyasa_ mı tır 
İstanbul Vali ve Belediye Reisi Dr. Lı1tfi için ytJr g&tenlmesı tstenecektır. Emnıyet da 2300 kuruşa alıcı vardır. ş · 

Kırdar pe.sll korunma ha.zırlıklarile y~ın - A.mırle:rı bu gıbller için ha.zırlanaca.k slper Bu devamlı yükseliş hakkında ya.ptığunız Evvelki .sene Aksarayd~ bir. tramv~y 
dan meşgul olmaktadır. Seferberlılt müdür- eahala.nm tesblt etıxıi.,ı.ir. Her Emniyet l - tahkikata göre bu dahill .sebeblerden ileri kazası olm~, hAdlse, Zeki ismmde bır 
Jüğünün faaliyetini hergün gözden geclr- miri Jı:endisıne müracaat edene kazacağı ye_ gelmekte olmayıp Surlyede altının pek zi- çocuğun fecl şekilde ölümiyle neticelen
mektedir. Bu hwıu.sta. malümatına müracaat rfn siperini gösterecektır. Ha.Ik da müştere- yade aranmakta ve çok yük.sek f1atlarla a _ miştf. Kazayı yapan tramvayın vatmanı 
eden bir muharrir1mize Vali v~ Belediye Re- ken gösterilen ~re sıper. ka.zaooktır. Apar- lınmakta. olmasından tevellüd etmektedir. bilahare adliyeye verilerek Asliye 2 nci 
ısı Dr Lut!i Kırdar şunları söylemıştır: tıman ve ev sa.hlbleri teblıgat ta.rlhınden i - Surlyede bir Türk altmı M-00 kuruştur ve d uhak ltı 1 t B" 

- Sığınak ve .siper yapmağ'a mecbur olan tıbaren 1 buçuk ay içinde siper veya .nfına.- piyasadan altın alanlar bunları Sur1yeye ce.~a a m . eme a na a ınnuş ı. ., ır 
ev ve apartıman sahıblerıne lbnn gelen teb. Rını yapmadıtı t.a.kdirde para ceza8ln8. çar. kaçırmakta.dırlar. muddettenberi devam eden bu dava, ı e-
ligat ya:pılm~tır. pılacaktır. Dün öğleden M>nra ş&hrimizde ticari va. _ ri sürülen bir iddia ile yeni ve enteresan 

Pasif korunma kanununa. göre üç kattan - Sığınaklar n.uıı inşa oluna{laktır? ziyet salah kesbetmlş, esham ve tahvilat ti. bir safhaya varmıştır. Bu da. §Udur: 
to.zla beton, k.A.rgir, a.pa.rtımanlarm alt kat- - Sı~n.e..k. olarak ayrılan odanın pencere.. atlarında mal:ıafi.s bil' artı., olduıtu glb1 alıcı.. Kazayı müteakıb çocuğun vücudü 
lannda korunma. yerleri yapılacaktır. Her lerıne kum torba.lan yığılacaktır. Dı.,arıdan lar da. artmıştır. İç ve d.ıf tica.rette de ayni tramvay arabasının altından araba kriko 
apa.rtıma.nın korunma yeri o apartımanda kapalı, içeriden açılır demir veya tahta ka. l!a.lA.h ıörülmektedlr. 
oturanları ı.st1ab edecek gen~te olacaktır. paklı olacak, ka.pm ve tavanı harlct tesi - ----------- ile kaldırılarak çıkarılmış, fakat iki defa 

Bahçesi bulunan ahşab evlerin ve üç katlı rattan müteessir olmıyacak mukavemette İki k"' ) k kt çocuğun ilurine düşmüştür. Şimdi çocu-
bnhçell k!rglr, beton apartunanların sahıb_ vücude gettrllccektır. c.rmanyo acı so a a ğun arabanın altında çiğnenmek suretile 
len bahçelenne siperler kazmağa mecbur - Siperler ne tarzda yapılacaktır? bir kadına tecavüz etli!er mi. yoksa, 6.zerine diışen ağ'ır cısmin te-
tutulmu.~lardır. Siperlerde, sığınaklıı.rda ol- - Kazalarda nthnune siperleri yaıpılm~tır. . 1 d ş t sirile mi öldüğü münakaşa mevzuu ol-
dutu gibi o evin veya apartımamn halkını Halk, bu nilmune sıperlerlni tetkik etmeli, Tak.sımde Macar cadde.sn e oturan : . a-
lstlab edecek büyüklükte olacaktır. ona göre siper vilcude getirmelidir.~ ret admda. bir kadlıd~:ı!anhındaald Feruklkl.lsnun- muştur. Bu takdirde, vak'adand vhatman 

de bil' delikanlı o u.ou. e evve gece veya krikoyu kullanan adam an angi-

' 

JI J 1 Pof,ıst•.• geç va.kit Kapanca .soka~~dan geçerlerken sfnln mes'ul o1duğu anlaşıfacaktır. Mah-
K il tur f ş . er : lD ~ meçhul şahsın teoa.vuzüne uğramışlar - keme, bu ciheti tabibi adll Enver Karan-

l'tfektebler 20 Mayısta tatil yapacaklar Ösküdarda bir köşk yanch ~u adamlar Faruğa dokunmamışlar, Şeta- dan sormuş, doktor her iki ihtimalin de 

19 
M l it po bayramı müna _ Üsküdarda Umraniyede doktor Mustafa. _ retln üzerine hücum ederek kollarındaki 200 varid olabileceği miltalcasmda bulun-

Bunun üzerine, cesedin kabirden çıka
rılarak, üstünde otopsi yapılmasına ka• 
rar verilmiştir. 

Diln, müddeiumu.ml muavini Kema1 
adliye tabibi Enver Karan ve bir hakim
den milrElkkeb bir heyet Merkezefendi 
kabristanına gitmiş ve heyetin huzurun• 
da mezar açılmıştır. Fakat, aradan bir 
seneden fazla zaman ~çmiş bulunduğun• 
dan, kaza kurbanı çocuğun ancak, parça· 
lanmış bir halde, lske!ıeti bulunmuştur. 

Kemikler, toplanarak morga nakledll· 
miştir. 

Dört kişi hapis cezasma 
mahkOm edildiler 

Bcyoğlunda evine gi.rdikleıi Frnnsu· 
vanın para ve eşyasını gasbetmekten 

suçlu Raul, Jorj, Vitali ve Kiry:ıkonun 
duruş.malan 1 nci Ağırceza mankemesin4 

de neticeye varmıştır. 

Mahkeme, suçu sabit bulmakla bera• 
ber Mdisedeki tehdid ve zor iddiasını 

kabule şayan görmemiştir. Netkede, 

müşevvik Raul 2 sene 2 ay 20 gün. J orj 
9 ay, diğerleri de birer buçuk sene mild4 

det'e hapse mahkum edilmi~lerdir. aebetilea:t~:n~~k~~l:r ~o Mayıs günü ta_ nın mutasarrıf bulunduğu köşkten evvelki ~a kıymetin.deki bllezıklen çıkarıp almak muştur. 
tıı kl d U .. i ·t ın· b- tu-ntakill. g~e~n~n~~~ba~z~anz~n~~~~~~. •===~~============================~ yapaca ar ır . n versı en u - . . 
._, d d .. n M p t . g·· nu·· tedrl tevessü ederek kö.Şkün tamamen yanmaslle Bılezıklerını kolay kolay vermek :ıstemıyen 
"""erın e e ..., ayıs azar esı u - . . . 

t l kt Ü . t t 1 b 1 1 netıcelenmıştır. Şetaretıe mütecavızler a.rasında mli~ bir sa .}apı mıyaca ır. nıversı e a e e er n - _ .. 
d bir 19 Mayısta profesör ve deko.~ Yangının ne suretle çıktıgı zabıtaca araş- mucadele cereyan etmiş, neticede ibunlardan 
ı:.::ıe b:a:r Adnpazarına kadar blr tenez- tırılmaktadır. , biri gasıblıktan vazgeçerek kaç.ıp g1tmiş -
züh yapa.ca.t:lardır Dün 3 eroın ve esrar kaçakçısı tir. . 

·· · akaJandı Dlğer karmanyolacı Şetaretin yanındaki 
Univerndtcde 11 doçentlik açıldı . Y .. . delik.anlı ta.rafından yakala.narak o sırada 

.. Istanbul zabıtası dun de şehrin muhtelif 1 
Un.ver.sitenin muhtellf fakültelerinde ye_ yerlerinde yaptığı ant tara.s$ud ve araştır _rvak'a yerine gelen polis memurlarına teslim 

n!den 11 doçentlik açılmıştır. Bunlar ceza. malar sonunda biri esrar, ikisi eroın kaçak_ , oıunmuştur. . 
hukuku, ılW&ad, 1spençıyan kımya, umum! j çısı olına.k üzere 3 kaçakçı yakalamıştır Bun Karakola. getirilen bu mütecavizin o cıvar
fızık, romanoloJı, Turk edebıyatı tarıhı, u - lardan Hüseyin Galatada çevrilmiş e ·üz _ larda oturan işsiz takımından Sadık oldu -
murni Türkıye tnrıhı, hayati ve tıbbi kım • rinde 20 gram e&rar bulunmu.ştur. v e ğu anlaşılm~tır. Diğer karmanyola.cı zabıta 
ya, mıkrobıyolojı, genel tızıyoloJı, sınır. has... Gene sabıkalı eroin kaçıa.kçıl:a.rından Kör tarafından !ilddetle a.xanmaktadır. 

t ir çocuk tramvay altında 
kalarak feci bir şekilde ö1dü 

t.a.lıkla:rı doçenUıklendır. Doçentlığe müra - Ali de Çakmakçıla.rda bir ~ahsa eroin aatar 
ca.nt ed~nlerin yabancı dil lmtihanlan 3 Teş_ ken cürmll me.~hud halinde yakalanmıştır~ 
rJnievve.de yapılacaktır. Kör Alinin Kllid hanındaki odasında yapı _ 
Yabancı dil imtihanlanna dün baslandı lan araştırma.da da bir çöp tenekesinin lçine 

Üniversitede yabancı dıl imtlhanları~a dün suretl mahsuna.da saklanmış 20 gram mik- Dü~ a.~.~ geç vak.it Sirke.cide Şahinpa.şa 
b l '" İlk 1 k b dil k l tarında eroin bulunarak müsadere olunmuş. otellnın önundekl caddede bır çocuğun r;ok 
aş anm"i.ır. o ara ya ancı ur a - .. _ .. · feci bir şekilde ezılme.'51le netıcelenen bir 

rın.a devama mecbur olan taıebelerm imtı _ tm. Uçuncu kaçakçı da Tatar Isına.il adında 
. azılı bir bı.k lıd tramvay kazası olmuştur. 

hanları yapılmaktadu. Bunlar bittıkten sonra sa a ır. . . 
ihtiyari taıebelerın mıtıhanları yapılacak _ İsm:all Zeyrek yokuşunda şüpheli bir va- Vatman Nadir Şanerın. idaresındeki .. 5797 
tır. ziyette dolaşırken kendisini kollıyan memur ! sayılı Edirnekapı - Sir~ecı tra~vayı sura~le 
Yabancı d1l imtihanJan bu ay .90nuna ka- lar tarafından taharri edilmiş ve üzerinde on bu caddeden geçerken önüne bırdenbire sı:-

dar bitirilecektir. gram beyaz zehır bulunmuştur. kecıde Erdoğan mahallesinde oturan Ya.sefm 
Üç kaçakçı da dün asliye beşinci ceza mah- 8 yaşlarındaki oğlu Nesbn çıkmıştır. • 

Diin limanda bir sandal devrildi 
kemesıne te.sl1m edllmişlerdir. ..Bu ani karşılaşmayı derhal gören vatman 

Bir amel r · maki t ka tırd suratıe yoluna devam eden tramvayı dur _ 
Receb isminde bir sandalcı dün Şlle lima_ e e ını ne e P 1 durmak için icab eden tedbirlere müracaat 

nına b::tğlı 29 tonluk Hikmet motörünün ar. Ayvansa.ray çeltlk fabrtknsında buğday etmişse de a.rabavı tevki! edemiyerek olanca 
kasına san<lalını bağlamak isterken, .san _ y:kama rnaklne.'linde çalışan ameleler::len hlzıle çocuğ'a çarİ>mı.ştır. 
dal devr!.lmış ve Receb denize düşmüşse de İdris dftn ellni makineye kaptırmış, parmak_ Bu müsademe neticesinde tramvayın altı 

M • ları k~lmlştır· -
motorden yetisllerek kurtarılmıştır. Sandal . · na düşen Nesim feci bir şeklide ezılmıştır. 
yedeğe alınarak sahile getırılml.ştir. idris ha.staneye :taldırtlmış, kaza etrafın. Vücudünün muhtelif yerlerınden bu suret

da tahkikata ba.,Ianmıstır. 
K .. rf ki d :ı.· t•· tı · le ağır yara alan kazazede Cerrahpa~a has ? ez açı arın a ı.n.ı mo or .~arpış Sokaktan geçen bir adamın başına tanesine kaldırılmış ve az sonra ölmüştür: 

17.mlt limanına bağlı 17 tonluk Ihsanıllü _ kalas düstü 
~a motö~ evvelki cece yarısı yüklii olarak Kumkapıdn Nl.,anca m~hallesinde Keman
Izmıt ~n Istnnbula gelirken, körfez aÇ1kla - ite~ sokağında 21 .sayıda oturan amele cemil 
r nda Izmlte sefer yapmakta olan Teshılat dün Yenlkapı caddwnde tnşn edılmekte ola~ 
enbanna aid Yıldırım motör.ile çarpışmış - Kemalettine aid yapının önünden geçerken 
tır Bu çarpışma neticesinde lhsanıhüda, Yıl başına büyük blr ka.la.s dü.şerek ağır surette 
dırım motörUnün !skel!!başı omu7Juğuna btn yaralanma.sına sebeb olmuı;tur. 
d rer I< küpe.,te.sını kırn;ıştır. İnsanca zayi_ Cemil, tedavi edılmek Uzere hastaneye kal 
nt olmam~ır. Liman Idare.slnce tahkikat dırtlmış, kaza etrafında tahkikata başla.n _ 
:Spılmaktadır. m.ı.ştır. 

( Mual:im Ihsan Şarif için talebeleri bir ihtifal yaptılar 
• 1 '! 

TarihQi <Baba' İhsan Şerınn ölümünün karıncayı ıncıtnı.ı,yen, her.kesın yard.ımın-a 
birinci yıldönümii mıinasebetıle dün şehrı- koşan, ta.lebesinJ evl!dı glbl, hatta evlA.dın

dan çok seven bu muhterem hocanın ruhu 
mlzdc talebeler! tarafından bir ihtıfal yapıl taz·z edılını• üteft •··b . - ı .,,, m cwu en mezarına. kadar 
mı.ştır. Iht.ıfalde Babanın hayatı anlatıl gi<! 

Spor bayramı hazırlıklarına devam 
ediliyor 

Dün Beşiktaş Şeref stadında 19 Mayıs 

gençlik ve .spor bayramına iştirak edecek 
orta mekteb talebeler:i bir prova daha yap • 
mı.şlardır. Provalarda Maarıf Müdürü Tev_ 
tik Kut ile mekteb müdürlerı de bulunmuş.. 
tur. Buıı:iin de liselerin erkek ve kız taleb~le_ 
r1nln !şt!rakile Fener stadında bır prova ya
pılacaktır. ............................................................... -, 

Ankara borsası 
Açılış - Kapanış 16 Mayıs 194() natıa.rı 

ÇEKLER 

Açılı~..Kapanış 

Londra l Sterlin 5.2375 
New-York 100 Dolar 164 .50 164.65 
Paris 100 Frank 2.9647 
Mll~no 100 Liret 8.3125 
Cenene 100 İsvıç. Fr. 29.26 
A..m3terdam 100 norin 
Brö.tgl 100 Belga 
Atlna 100 Drahmi 0.97 
Sotya 100 Leva 1.99875 
Madrld 100 Peçeta 13.6050 
Budapeşte 100 Pengü 30.0475 
Bükreş 100 Ley 0.B22!t 
Belgrad 100 Dinar S.9375 
Yok.ohama 100 Yen 38.4825 
stokhOOn ıoo tsveç ıtr. 3() 9925 

F..sham ve tahvilat 

1938 % 5 ikramiyeli 
Sıva.s-Erzunmı 2 
Sıvas..Erzurum S 

lD.
lU7 
19.57 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif vllayetıerde açılan köy enstitüleri için yaptmla • 

cak binaların, avan projelerlJe vaziyet plinlarını hazırlama. işi, memleket yüksek ı u .. 
mar1arı &1'8.'lında müsabakaya konulmuştur. 

Bu müsabakaya aid ı}artnamelerin 20/Mayıs/1940 tarihinden itibaren Ankt..ra ... ia rif 
Vekilliği llk tedrisat umum mfidürlüğünden, İstanbul Maarif Mildllriüğllnden alınn.bne
ceğl ve vek11liğim izce neşredilerek resml okulların hepsine gönderilen tebfü,.er deı- ısl... 
nln ır70. numaralı sayısında gôrülebll~l llA.n olunur. «2326» •4082» 

Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu1 turihi: 1883 

Sermayesi": 100.000.000 Türk Lirası 
Şuba ve ajanı adedı: 265 

flrat ve ticari lıer nevi banktı muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ztraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablarmda en ~ı 
SO liras~ bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plA 
na ıöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 
4 

40 
100 
120 
160 

Adet 

• 
• 
• 
" .. 
" 

ı.ooo 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

• 
• 
" 

" .. 

4,000 
2,0JO 
l,OOJ 
4,00J 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 
,, 
" ,, 
" ,, 

DİKKAT: Be93blaruttlaki panlar bir sene içinde 50 liradan •tail 
düşmiyenlere iknmıiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar ıııenede 4 defa, 1 'EyUU, 1 Birinei.kinun, 1 Mart ve 1 Haı.i. 

ra.a tarihlerinde çekilecektir. 
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17 SO:N POSTA -
Sedan yarması ve Almanların 
1914 teki yarma hareketleri 
Alm,anlar bu mıntakada tamamen geri 

olsalar 
şiddPtini 

bile S edan Alman 
atılmamış 

yarmasına şimdiden 
nazarile baknıak kabildir / kaybetmiş 

C: Bu yazı dün öğleden sonraya kadar haberlere nazaran yazı rmıştır ::J 
r --·-· YAZAN --- . 
!Emekli general B . E mir Erkil et 1 
İ "Son P osla,, !llD askeri muharriri j . . . ... . ........_... --------.... -... ····-................... -. ............. _._: 

15 Ağustos gecesi ·-B~i;ik';a;~··· gelen 
haberler zararsızdı, fakat Fransanın şi
hlal doğu darülharekAtında c0 reyan eden 
hldiaelere dair alınan malumat, mütte
fiklerimizin hesabına iyi değildi; çünkü 
~an'8.nn Sedan bölgesinde. Möz neh- 1 
l'ini birkaç yerden geçerek Fransız Maji
no hattının imtidadı olan tahkimat hat
tını yardıkları v-e ı.ırhlı fırkalarla Fran
llz t.opraklarında hayli derinliklere nü
fuz ettikleri Fransız tebliğlerinden de an
i&Jılıyordu. 

Majino hattının imtidadı - -
nasıl bir hattır? 

•'"'\ .·. . 
' .. . . . . .. ... .. . 

: .... · .. . 
• . -.... . 

·~ 

Alınanı.;, Sed~ bö1g~inde Möz neh
rini nerelerden geçtiler ve şu anda ne 
Cins ve ne miktar kuvvetlerle nerelere 
kadar ilerlediler? Tabii bilemiyoruz! An
cak malumdur ki Maj.no denilen hat İs- 1 

Viçre Lüksemburg arasında.ki Fransız -
Alınan hududu boyunca yapılmıştır. Bu 
•beble hu hat Fransayı Alman 'arın an- ı 
cak bu ınıntakadan, doğrudan doğruya 
Yaı>acaklan bir taarruza karşı korumağa 
.Yarar. Lüksemburg ve Belçika üzerinden 
Fransaya gelebilecek ıbir istilayı durdur
Jllak için ya başka hatlar inşası veyahuıi 
fllnal doğu Fransada seyyar büyük ihti
.Yatlar bulundurmak iktı7.a ediyordu. 

Fransızlar }1arbin bidayetindenberi .. ... tJ,,., 1 •ar UL I< • .~ı a n HWJdan muharebesini gösterir kroki 
Majino hattını Lüksembıırg ve Belçika ten içeriye sokacakları kuvvetlerle, gar- Lüksembrug ve Belçika i\zerinden büyük 
hududlan boyunca Şimal denizine doğrı.ı ba ve cerıuba doğru ilerliyerek Majinoyu bir ihata tasar'·aınıştı. Bunun için (kr~ 
Uzattılar. Belçika'ılar zaten, Lüksem-

1 
~i:nalden ihata edebilirler. Fakat bunun kiye bakınız) ~ ordu h!l:ııırlanmı§'tı. ı ilA 

burgdan Holandaya kadar, Alman hudu- ıçın şu şartlar IAzıındır: . . 4 üncü ordular Belçikadan. 6 inci ordu 
dunu tahkim ettikleri gibi Liyej ve Na-j 1 -:- ~an ve havalıs;.ndekı Fra~sız ise Lüksemburgdan geçecekti. Nitekim 
-·r ıne k'l . . b 1 asın.Ja rr.evzıletını yaran Alman kuvvetlerı o tatbikatta öyle oldu. ... u v ı erını ve un arın ar ;ı , 

Möz neh . . tahk. tmi ld kl d n 'deTece kuvvetli olacaklardır ki Fransız- En şimalde birinci ve ik inci orduların rını ıme şo u arına .. 
Fııuısa b ih t"- .1 'd h 'k' 'ar bunları durduramasınlar ve geri pus- yollanru Liyej kalesi tıkayordu. Onun u c e IA::n ve ı erı en em ı ı 1 . • 
Belçika tahkimat hattile ve hem de Bel- kiırteme5ınler. . için 'burafiının evvela 6 muhtelit piyade 
rfka .l .1 k. d'l . b 1 d 2 - Bu suretle Alman kuvvetlen Ver- livasile 3 süvari fırkasından rnürekkeb ~ oruusı e se~ı e ı mış u unuyor u. 
O halde on1.ann Majinoyu ş·mal denizine dun ile Şalonu alarak cenuba ve cenubu bir müretteb ordu ile baskınla zaptı ter-
k d şarkiye yani Majinonun gerisine do~ru tib o'ıundu. a ar uzatmaları bir ihtiyat t('dbirinden 
ibaretti. Bu sebeble bu yeni parça 1\faji- vürüyebilsinler. Birinci, ikinci ve üçüncü Alriran ordu
llo kadar esaslı ve kuvvetli olamazdı. Ay- Fakat bu iki şartın vücude gelebilme- lan Ağustosun ortasında Bel~ka hudu
lli zamanda buna vakit te mili>aicl değildi. si için Fransadaki Fransız ve İngiliz or- dunu gt>Çerek krokide görUldüği.\ üzere 
O halde Majlnonun t.emd.di pek müh;m dularınm evvela rnağlub ve imha edil- Belçikada ilerlemeğe başlamışlardı. Dör
\1e lüzumlu yerlere, betondan mahfuz. m<>leri ıazımdır. Halbuki ortada bövle düncü orduda Lük.semburgun fimalin
Y'erleri haiz istinad nokta!arı inşa etmek bir şey yoktur. Bfiy{lk Harbde nice bü- den ilerlemişti. 
suretiJp h~sıl olmu"'tu. yük ihata ve yarma hareketleri durdu- Birinci ordu, 19 Ağustosta, Belçika or-

İşte Alınan,·~mn Sedanda w civarında rulmuş ve hatta geri pilskürtillmüşti\r. dıısunu Gette nelhrinde mağlub ederek 
1'rözü gererek içme girebildikleri Fran- Onun ~çin biz, şu anda Fransız ordusu Anverse sürdü; 20 Avustosta Briibeli al
sız ınevzileri bu tarzda bir mevz'di ve hata etti, o sövle yapmalıvrh ve bövle et- dı: 23 te Mansta 8 fırkal.tk İngiliz seferl 
herhalde vukuat f!Österivor ki bıı mevzi meli idi volundakl kritikleri hevhude bıı- ordusunu yendi ve attı; ~:27 A~stosta 
hetn zavıftır ve tankları durduracak ma- 1 ıı ·nr ve her şeyfn tekrar düzelebileceği Fransız sol cenah ordusunu Solesmes ve 
nilere malik değildir ve hem de kafi de- kan:ıatin 1 taSlyoruz. Le Chateau'da ve daha sonra. 28:30 A
recede kuvvetli iı:gal olunmamıshr. Biiyiih HmbJe Almanlar B l ·L 1 ğustosta, ~me'da mağlub etti; 3 Eyl.ıllde 

__ _ e ÇIRO Marn nehrıne vardı ıre 5 te bu nehn ce-
Majino ihata olanda ma? • d _ _ - - üzerın en Fransayı nasıl nuba gecerek sağ cenahire. Parisin 30 Km. 
Mademki Almanlar Maiinonun şimale --- ŞJ·mali cark·sine vardı. 

d istila etmiılerJi? "( oğru imt1dadını teşkil eden Fransız hu- tkinci ordu 23 iJA 24 Ağustosta Namur 
dud tahkimat hattını Sedan ve ha,·alisin- Almanvanın bilyük erkanı harbiye re- kale.sini zaptederek cenub batıya çarket-
de Yardı1ar. o halde burada açılan gedik- isi general Şlifn Fransaya taarruz için 1 (Devamı 1 nci sayfada) 
-=======~============-=================-

SaJfa 5 

1 HAdiaeler KarJJsında 1 

HO RHOR 
A ksaraydaki Horhor caddesinin 

adının değiştirilmesi için bele 

diye meclisine bir teklif yapılmış. Hor
honın kabahati neydi de bir caddeye 
isim olamıyordu. Onu düşündüm: 

Derlerdi ki: 
- KırkçeşrrM! suyu ıehre getirildiği 

zaman ilk defa Horhcr çeşmesl.nden hor
hor akmıştır. Bu yüzden çeşmeye Horhor 
adı verilmiştir. 

Horhor tabiri. Horhor çeşmesinin ge -
celi gündüzlil hiç durmadan aktığıneao 
kinaye olarak lfsana da gtrmi§ti • 

Geliri çok olan için 

- Mübareke para değil, sanki Horhor 
suyu akıyor. 

Derlerdi. 
Nadir bulunan bir ~yi katre katre. tek 

tek dağıta\ar: 
Horhor suyu değil ya, oluktan boşan

mıyor. 

Derlerdi. 

Horhor ~nin horhor aktığı de -
virde yetiten Çuhacıyan beynelmilel ol
mUJ kıymetli operasın1n adını cLebJebfci 
Horhor ağa. koymuştu. 

Devir detifti. Kırkçeşme suyuna tifo 
mikrobu muallat oldu. Horhor çeşmesi 
de diğer çeflMler gibi kapatıldı. 

Suyu gitmiş, adı yad.lgAr kalmıştı. Ge
ne çeşmeye Horhor çeşmcsı diyorlardı. 

Gene caddeye Horhor cadde.si diyorlardı, 
Gene Leblebici Horhor ağa opcrctint 
Leb:ebici Horhor ağa opereti diyorlar, 
Leblebici Terkos ağa opereti demek kJm
senin aklına gelmiyordu. 

Belediye Horhor caddesinin adını d .. 
ğiştirseydi ne olurdu! 

Bir fıkra hatırladım: 
cOn dokuzuncu asrın son senelerinde 

Fransada çıkan bir yevmi g!lzete devrbl 
tanınmış simalarına şu suali sormuştu: 

- cBiten asra ne asn diyeceklerdir?• 
Suale verilen ekseri cevablar fU tarzda 

olmuştu: 

- c Viktor Hügo asn diyecekler.> 
- cFen asrı, diyecekler.> 
- cEdlson asn, di.recekler.• 
Aleksandr Duma oğul da cevab v• 

mişti: 

- cAğlebi ihtimal on dokuzuncu um 
diyeceklerdir.> 

Horhor caddesinin atlının değiştiril • 
mesi belediye meclisinde kabul edilmedi. 
Kabul de edilseydi. 

Ağlebi ihtimal gene herkes o caddeyet 
Horhor caddesi, diyecekti 

r:J et m.• I ~ulilt1I 

C Bunıan biliyor mu idiniz ? ~ 
Koçuk tafahlar 

C.enubi Ameri
kada inkıraza uğ
ramış olan bir ne
sil mensubları, 

dilnyanın en kü
çük kafalı iruıanla
ndırlar. Bunlar
dan üç tanesinin 
beyni bir araya 
getiri1se ancak ta-
bii bir insan beyninin 

olurdu. 

beşte biri kadar 

* Tehlikeli çiçek 

birçok 

Alp seyyah!erı onu koparmak hevesine 

kapıldıkları için ayaklan kayarak çukur

lara düşmüşler ve mahvolmuşlardır. 

* Tek kanadh tavuk 

1 
Yol ilAhları 

Çinde yol ke
narlarında yol i
lAhlan mevcud-
dur. Bir yerden bir 
yere gidecek Çin
liler bu ilAhlara 
dua etmeden yola 
çıkmazlar. İlahla
ra dua etmiyenler 
o yolda bir tehli
keye maruz ka -
lacaklarına inandıkları gibi, dua eden • 
lerin de tehlikeye maruz kalmadan sal 
salim gideceklıeri yere varacaklarına kaır 
naatlerl vardır. 

Yol ilahları, korkunç şekilde yapılllllfı: 
dişleri meydanda, taştan insan başlandıt. 

* Tahtırav:lnda gezen Kraliçe 
İngiltere krali

çesi Elizabet, kral 
lı.k arazisi dahi
linde gezintiye 
çıktığı zaman şö

valye) erinin taşı

dıkları bir tahtıra

vana binmeyi, arabaya binmeye tercU:L 
ederdi. 

* Tek kanadlı ta-
vuk cinsi Aıne11- Oç boynuzlu hayvan 
kada mevcuddur. Zürafenin üç 
Bu cinsin yum.ur- boynuzu vardır. 

talanndan çıkan -- Bu boynuzlardan 
civcivler de tek ikisi başın iki ya-

kanadlı olmaktadırlar. nında, biri de or-* tada, alınla burun 

h b k k. 1 arasındadır. He;r 
Milli ar ra sım ım er uç boynuzun aa 

yaparlar? öküz veya koyun 
Habeş kabilelerinden bir çoğunda, gibi hayvanların boynuzlanndan ayrıbt 

milli harb raksı yapmak bir düşmanı · ğı, boynuzların üstleri açık olmayıp 6 
kendi elile öldürmüş o1anların hakkıdır. rafenin derisi altında bu1nınmasıdır. 

- Siz anası babası mechul, dünyada ı •Son Posta»> nm edebi tefrikası: 14 

~k~~~~~kal~b~k~m~me~ -~~·~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tir biliyor musunuz? ~ 

an~.o~~:~· fakat sizin ne hissettiğinizi fiili!!__ A D İl la 11. R ı• z D ı• VA": 
1 
yakı.şıklı, müsteh;i. biraz zalim ve çol 
mağrur bir yabancı ile evlenecekti. 

Bu im.kansız gibi görünen garib ma ~ 
ceraya kendisini atmak ne büyük bir ç6i 
gınlıktı Yarabbi! 

- Belki de annemle babanı evlf'nmiş u K m ~ 
depilJerdi' Belki de babam b'r katildi! * 
&iki de anam dünvanın en bayağı ka-
dınıydı; belki de ... ~ 

Son haftaların üzüntüsile sarsılan si -
birleri büsbütün bozulmuş, sesı heye -
can1.a titremeğe bao::lamışt1. Haluk onun 
~vam etmesine mani oldu. 

- Bütün bunlar sizin bf.ninıle evlen· 
hıeği reddetınenize bir sebeb olamaz. 

Zeyneb gözlerinin sert balrışlarını Ha
l6ka dikti. 

Ak§ama kadar yarı uyku, yarı uyanıJt 
lığa benziyen acayib bir haleti ruhi~ 

Nalıl~Jen: Maa~~ Tah.in Berkand içinde odasında kaldıktan sonra dadısUUJl 
biraz daha pembereşiyordu. Nihayet reey deceğim. Bir gün de gider. annemi Ya - tağının üzerine oturarak düşünmeğe baş- ısrarile birkaç lokma bir şey yiyip sa • 
dan okuyan bir tavırla : kacıkta görürüm. Avdette hemen evle - Jadı. lona geçti. Kendisini avutmak, bir 41ı1 

- O halde kabul ediyorum. dedi. Bu- niriz ve nikahı müteakib de ben Kadri 

1 

Başından geçen vak'a 0 kadar acayib meşgul o~m~ ıstiyor'. bu:ıa muvaffak <),. 
nun bir çılgınlık olduğunu, sonradan iki- Sertelli ile beraber yola çıkarım. ve harikulade idi ki bunu korkulu bir lamıyordu. Nihayet hır kıtab alarak okli• 
mizin de bin kere pişman olacağımızı bil- Zeyneb kendi sesinin bir yabancıya .. ......ı,, d H lb k' h h mağa koyuldu amma satıdar arasında t 

, ruya zannt.'Ulyor u. a u ı er şey a- k a· ba · · d 
diğim halde teklifinizi kabul ediyorum. aidmiş gibi: ı kikatti. ,n.e en ı •vş:n.m -~ç:? en geçen cümle t· 
Şu şartla ki, her istediğimi-ı anda, ikimiz- _ Peki dediğini duydu ve başka bir . . rın dan.settıgını goruyordu. 

ğ kk · · · Evet, bundan bır ay evvel bır gece • .. 
den biri. di erinde ayrılmak ha mı mu- söz söylemeden hemen çantasım alarak . kl tüll d .k .. d" .... ~ cHaluk Gokalp... Onunla evlenece • 

k f d kt. k ıpe er ve er arasın a ı en gor u 0 u v. .. f k ö .. el - Doğru söyleyiniz, bunlar sizi or - ha aza e ece ır. koşa kop pastahaneden açtı. .. . .. "' -gım.. yarın nu us tez eremi g türer 
kutnıuyor mu? - Mükemmel! Esasen bPn derhal orta- mahzun ve ofkeli Half.lkla, guzel Han · ilk adı.mı atacağım.. f 

Genç adam bilatereddüd cevab verdi: dan kaybolacağım için buna hacet bile il danın sözlüsü olan ve 0 hafif meşreb Birdenbire müthiş bir paniğe tutula • 
- Hayır ... Sırası gelmişken şunu da kalmıyacaktır. Ne ise, şimdi o sözleri bı- Zeyneb Sultanaıhmeddeki evine dön- kız tarafından reddedildiği halde onu ü- rak yerinden sıçradı, karşısında duran 

BÖyliyeyi.m: Ben kat 'iyen yalan söyle - rakalım . .. Yarın sabah erkenden bana, düğü zaman saat ikiyi geçmişti. Dadısı - rnidsiz bir aşkla sevmekte devam edE'n bir:sine hitab ediyormuş gibi! 
ll'ıem. vereceğim adre.5e nüfus tezkerenizi gön- nın yemek yemesi için yaptığı bütün ıs-j Halukla evlenecekti. 1 - Bunu yapamam .. kabil değil.. ka • 

Zeyneb tekrar acı acı güidü. Gözlerin- derin. Ben nikah muamelesine başladık-,rarlara kulak a.mııyarak hemen odasına Birinci görüşünde sadece uzaktan bil değil... dedi 
d e. tan sonra birka gfin için Eskişehire gi- çıktı, şapkasile mantosunu çıkardı, ya - 1 ctayyareci Haltlk Gökalp, diye tanıdığı, ! (Arkası •·ur) 
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(Memleket Daberleri) 
Edi nede kahraman bava Naz~lli pamuk ıslah 

.Son Posta» nın tarihi tefrikası: 56 

s 
r . . • • . ıstasyonunun 

şehidlerimızın ıhtıf alı çalışmaları Yu:r.aıı: Hasan Adnan uu 

Nazilli (Hl15l.mf) - Nazilli paımulk 
Tören çok güzel ve manalı oldu, biltün şehir halkı uslab .istasyonunun çalışma hedefleri, 

Şerefettin·n a attıkları 
h dl i • • ·ı d ıslah eda.Jmlş pamuk ektiımek. pamu~ Su işkencesinden yarı bOğı.ılmuş bir 

1 
yük bir merakla okunuya başladı. şe i er mızı saygı l e an 

1 
ekim. sa.hasınıı ge~letmek, pamuk zi- hale düşen zavallı şimdi havayı yutar gibi cEy adı ve Unvanı meçhulüm olan in-

Edirne (Husıust) - K.ahr$nan ha -1 ra.&tinde maliyeti düşünnek gibi esas- teneffüs ediyordu. Çok zayıf bir sesle: 'san! 
va şehitlerlm'irln aziz hatırası. saygı ile larda toplanmaktadır. - Durun söylüyorum -dedi- vesikalar Mademki mctrukatıını ele ıeçirmek 
mııldı. Halıkevi tören komitesinin ha - Bu !hedeflerden 'birincisi tahakkuk yukarıda merdivende ve devam edeme - maharetini göstererek Fir'avunlann de .. 
zırladığı proğram omciıbince saat 16,~0 etmek YQlUına girmiş ve TıUrkıiıyede 2 3 den sustu. Şem'un başını dürttil. Hnni finesinden haber veren şu vesikalara n&il 
& Umum1 Müfettiş K. Dlrlk Korloo - vilAyette pamuk tohumu (akala) cinsi söylemeden ö~ecek diye ödü kopuyordu. oldun, şu halde ömrünün elli yılını bu es-
mutan, vali Ferid Nomer. b&lediye re- tohumla tebdil edilmiş:tiT. Şimdi ekim - Devam et Şerefettin, devam et! rarı çözmiye hasrederek nihayet mu,·af-
f.Si Ferid Çardaklı. umumi müfettf.flik tamamen ısla!h edilmiş tolhumkı. yapıl- Saklama söyle; söylerser. bütün bu i§ - fak olan şu bedbaht ıhtıyarı hayırla yad 
\•e vil~yet ri.iese. ve memurları muh - maiktadır. kencelerden kurtulacaksın, rahat ede - et. 
telif kıt'alardan 'birer grup lbir poliı İstasyonun mesaf bölgesine dıahl.1 bu ceksin. Şimdi hasta döşeğimde kanımı emip. 
müfrezesi 00\lllar. halk müme95'lllerl ve v:ilAyetlerde her yıl ekim nisbeti arttı- - Artık öleceğimi biliyorum. Fakat damarlanmı kurutan zehır!i sıtma nb -
kalabalık bir halk kütlesi istasyon yo - rtlacaktır. 4 yıl önce Ege ıpıaıınuk bölge- jşkenceye tahahmmülüm kalmadı, ıô~ betlerinin verdiği şu birkaç d.akıknlık 
lundaılci şehidlik: anıdı önünde topla - sinde .30 bin lbalya kadar muhtelif cins liyeceğim. mühlet esnasında hayat ve maceramı kı-
nılmıştır. \re kalDtedie pamuk iSt!ihsal olunahil _ - Söyle hangi mernivende? saca anlatmak istiyorum Ben Sicilya a -

Törene ibütün yurdd~ların hava şe- mekte iken 9 39 yılı sonunda bu mikta- r asının ır ~ ıs --. • - Birinci kata rıkand.a, on üçüncü ba- d S ago""ze sehrı"nde do'"'dmn öm-
lıl<llerimizi vatan müdafaası yôlun<la rın ı 06 bin baly.a saf akala cinsi. pannu- samak yaylıdır. rünU ilme vakfetmiş asll bir LAtin aılesi-

- Sonra, sonra? ne mensubdum. Küçük yaşımdanberı Ta-canlarını feda eden ik:ahramanlanmızı ~ yük.<Jeldiği göıi.ilmüqtür. Göğsünden bir hırıltı çıkıp göz kapak- çitus ve Titusdan başlıyarak, Katan, Ya-~VKT1]arla an:ma"ıı hatırlatan komuta - Gelıece'k sene ;.,+,,0 "00 tarafından Şe , h b yok R 
"""'V t>• J ..,~,, ları kapandı. m un emen na zını -1 hudi Nikol§., s. trabon gıbi birçok .om. a nın kısa tbiT işareti ile başlanmış ve a- çiftçiye pıann.rk tohumu tevzii y.apılmı- T d ..ı 

bütün 1ıım k · i ladı. 1 müverrihlerinın v~ Herodot, osı 1...,. t.ıl~ bir tqp ile tören ~langıc:ıı ~ ya.c.ak, yalnız maliyeti ind e ıç n - Yaşıyor, bayıldı galiba .. İsrail ten Ksenefon gibi Yunan nıeşahırlnin mev -
~ .. e bildirilmiştir. Kıt'a komutanları- ekiın u.~llerlnin 151.ahı vnlund,a· ziraat ö bl b d k k llt v- 1 tebb'~ 
'i""'..... J~ üzerini rt ve r ar a sıca 814 ... • ı cud olan bütün Asarını tetkık v~ te u. 
run kıt'alarına dik.kat kumandası ve - Aletleri Wm.ini ile uğraşılacaktır. Pa • Birkaç gün daha yaşaması lbun. ettim. Okuduğum dsar arasında bilha:.;~a 
rllince subaylanıımzla eratıınaz okul - muk 7.fraatıinde halen kullanılmıya baş- Sonra KA.flirla dilsize dönerek: Haydi Herodot ile seyyah Teodorun Mısırda 
farımız selAm vab:iyeti aldılar ve diğer lanmış 0

1
.an mibzer ve sayvan çapası yukarı çıkalun -dedi- sabah olmadan Fir'avunların devrine aid garib ''e muh-

~rddaşlarımız da yarım dakika saygı Edirne ŞahidUk anıdı . bile maliyetin azalmasına medar ol - bu işi halletmeliyiz. teşem eserler hakkında verdikleri malu-
&.ırumunda ckalmı.şlardır. Bu dakikada muş.tur. Müteak!ben ~ hazjn bir m~tur. Birinci kata gelince, merdivenin on n- mat pek ziyade merakımı celbediyordu. 
tören yerlne çe~lmi olan bUyük bay - marş çamın., ve ıbir sube.y lrumendn .. Biltün memlekette ~rçır fabri~aları- çüncii basamağına kadar çı•ktılar. Şem"un Artık kadim Mısıra aid her r.e ele geçi -
rak ve diğer müesseselere çekilen bay- s.ındıd<ıi bir ım.anga asker tflı!I'afı!ld~ nın istasyonun kontroın altına alınması basamağı dikkatle tetkik etti. rirsem büvük bir aıtıka ile tetkık ediyor 
ra!klar yas işareti olarak ağır ağ;ır ya - manevra ~ıi ile ~ava~a doğru üç tç'hn mıi.lıesset;e tarafından i~sata _ Basamak yaylı imif, halbuki öbür- ve bu yoldaki malılmntımı geniıletiyor
nya kadar indirlımı.,tir. Yatrırn dakika ~re ateş yapıımı.,. ~ bir 

18Y"~ ıteB- giııi~1ecekt1r. Bu suretle 'hem istihsal lerinden hiç farkı yok. dum. Bilhassa ikinci Batlenj'QS\ln emrile 
~nra !kıt'alara veril.en raıhat kumanda- sizlilf içinde ~ren yen.ne çekilen bil - olunan pamuk rni1ktan kat't olaraık bili- Hakikaten üç parça tahtadan ibaret ~ Mısırlı Manitonun yazdığı tarihin nadir 
ın ile selAm durumundan çıkmı4' bu- yük bey.rağm önün.dan b&yra~ selAın - neoek, t:ıem de çıreır faıbrl1kalannoo lan basamak ilk nazarda ötekilerden a - bir nüshasını ele geçirmem benim için 
gOı:ııün 3-iireliğini ve önemım. anlatatn lıy~ geçid resmi ile tönm. nlıa~t testereli çırçırlar ~altılacaktır. yırd edile<!ek hiç bir hususiyf"t göstermt- pek istifadeli oldu. Bu merak ve al!ıka 
blr 00ylev verlhniş ve 'bir şiir o'kun • verilmiş.tir. Bu yıl istMyon Manisa. Muitla. An- yordu. . yavaş, yavaş bende Fir"avunların ~rmı 

S ' ı G b • k t 1 d 1 k talya, Burdur. İsparta vilayetlerine ve Acaba bizi kandırdı mı diye dil,Unen yakından seyir ve temaşa etmek arzusu-Samsun Kız Akşttm an a. enç ır iZ ar a a ça ışır en Dtnar kaza~ma .bir milyon yüı bin kilo Şem'un: nu uyandırıyordu. HenUz yirmi beı ya-

okulunun 8ÇllıŞ töreni k&Çlrlldt kadar akala pamu!k mhumu ~ e~ - - Kırk .gün arasak bu basıı.mağın ya- şında iken Kahireye gelerek İsllm dlnl 
Bi adi (Hususut) _ Nahiyemisin I • miştir. İstasyon hergün birÇ<)lk çıftçı - yını, hünerini k~fedemeyi:ı. Yapılaca.k ne milşerref oldum. Artık tetkik n keı-Sanw.ın (HUSU8t) - Kız akşam san'at g 9 . bi k k }erden gelen sorgu mektublarına cevab- bir şey var Ktıftlr, git bir kazma cvtır fiyat için önümde çok geniş bir saha 

okulu, esas binasının tamiratının hita - şıklar köyünde üç giln OOee r ıı: açır- Iar vermıe'ktedlr. Mektttblnn:n ~ saf parçalıyahm, bakalım bir şey varsa var, mevcuddu. Aylarc.a., abideler, tr.narlar 
mına intizaren muvakkntcn bir binada ma vak'ası olmuştur. İbrahim kızı Hali - ve ucuz tohum tedat1ki ile pam~ s1ra- yok:sa alacağı olsun. ve ehramlar arasında gezip dola§tım. Şim 
yer1e.şm1ş bulunuyordu. Halkevhıin kar- meyi ayni köyden Meryem i§9i olarak ya ekmek ve sayvanla capalıımak için KAfur bir kazma getirerek merdivene di merakımı en ziyade tahdk eden şey 
§lSlndn buı.unan ve okul ittihazına karar tarlasına götürmüştür. lA.z.un ola,, makinel-erln nerelerden te- bir kere vurdu. Birden basıımağın ÖTl ehramların medhalini bularak bu muaz-
\•erilen bina mükemmelen tamir edildi- """ · kı Adli ş k'b ~ 

6 .ı...rlk ecWle<-eı?i hak"ınndad1r. 1931 de tahtası bir dolab kapa~ı gibi büyük bir zam ve aşılmaz taş vığmlarının sakladığı 
Tarlada .ı.neryemın zı e, e ı '1 25 ltrav.a tedarik edilen cift: sıralı pa- gıcırtı ile açıldı. esrarı görmekti. Fir'avun mezarlan olun 

A'fnden san'nt okulu, bu binaya taşınmış ve Zübeyde ad1annda üç kadın daha var- muk mPb7.en 1936 da 105 liraV81 1938 _Mükemmel! İhtiyar doğru söylemi§. bu abidelere gömillmUş ölülerin bütün 
~'e 23 Nisan Salı gilnü saat 

16 
da açılı~ dır. Bunlar çalışmaktalarken birdenbire de 145 11rava ve 1940 da (250) 1irava Kapağın açılması ile meydana çıkan servet, ziynet ve zikıymet eşyalarfle gB-

resmi yapılmıştır. Törende başta vali Bay Meryemin oğlu Himmet ortaya çıkmı§ ve ve gi.içliiklc tedarik edflelbilmeıktedir. bo.şlukta siyah demir bir kutn vardı. müldüklerini bildiğim için. şayed ehram
Fuad Toksal olmak ilzere memleket bil- Halimeyi yakalıyarak sürüklemiye bili- Halkın ~ntk ziraate ,gösterdl~ yük- - Haydi K!tfôr şu kutuyu al odama gi- ların içine girersem elde edeceğim ser -
)'tikleri bulunmuş. okuldaki intizam her- · sek alAkıayı ita.de eden bu hal laı.Tşısın- delim. vetin azameti büsbütün beni tahrik edi-

B il 1 lamıştır. Kız.ın feryadı para ctmcmlf, a- eda n!ın1Uk f-+~'S'Vi. onu .makine trmAl Ptti- De·• cüsseli köle dilsizl• beraber yordu. Gerçı· bu tarihP- kadar geren bin-kesin takdirfni celbetmiştir. u ves e • e ı~ l':!W , _ " 

. . . nası ve kardeşi de Himmete yardım et - frliP çilftçi~ malivE"ti fiatı üzerinden Şem'unu tnkib etti. Kutuyu bir masanın ]erce sene zarfında bu binalara girmek ar-hazır,.anan sergıyı gezenler, tan:z.ım tar- mişler kızın ellerini bağlıvarak meçhul satmak kin tesdbbilslere ~rişmiştlr. üzerine bıraktılar. Onlar dönerken ihtf · ğr dfd" 
zının mükemmeliyeti ve genç kızlarımı- ' . .. .. v • zusile yüz binlerce insan u aşıp ın -

1 . k d "dd b"" .. k b"r bir semte doğru göturmuşlerdır. Dığer ka- Bu husustaki teşeıbbıil61er ıpamuk satış yar şarlatan seslendi. mişlerdi amma. esas itibarile hiç kimse 
zın eser en ·arşı.sın a cı en uyu ı dınlar köye gelip hftdiseyi haber vermiş- kooperatifleri tarafından da finanse - Durun bir dakika. çok yoruldunuz buna muvaffak olamamıştı. Bu arruya 
1ftihar duymuşlardır. . . . edileoem anlasılmıştır. bir nar şerbeti vereyim. kapılanlar bilhassa başta birçok hilküm-K Aı,. .. ., ..... S ' t oktılu sergı·sı· her ler keyfıyet derhal nahıyeye ihbar edıl- .............................................................. · k gtb· be a~·ı 1 ı· - ta h dh li i b l.m k ı ın· ız ~.. an a , - ' _ ) Zencı ·ar ı yaz ~ er n gos - darlar c ramın mc a n u a ç 
gün yüzlerce yurdda~ tarafınd~n ziyaret mi§ ve j~n.~arma işe el ko~:ıştur. Kızı c KUçUk memleket haberleri J rerek dilsizi kolundan tuttu. Şem'un ~- harid' duvarlarını sökmek gibi pek güç, 
edilmektedir. Okulun mükemmeliyeti için tuzağa duşurmek üzere tarla~ A götürdük - yük bir testiden iki kupa doldurarak k~ pek yorucu bir iŞe teşebbüs ederek ncti
vakmdan bir alaka gösteren vali Fuad leri anlaşılan Himmetin annesi ve lru: kar * Lillcburgaılzda tborsbb~~~ teüzkrerlar açüTmnsık lelere sundu. Onlar ağızlannı §apırdata cede daima hüsranla karşılaştılar. Bu 
# • • etrafında yap an ~e ..,,,er ne ra - ku 1 ba.şalttılar . 
Toksala, böyle mükemmel bir eser ka - deşı yakalanmışsa da henüz kendisı ve ya mıntakası Ticaret Müdürü Mes'ud Şar - rak bir nefes~e. ~a. arı · . · heyulAların inşası uğrunda oldu~u gıbt 
zanılmasında amil olduğundan do'arı kız bulunamllllll§tır. Zabıta ehemmiyetle mo.n şehrimize gelerek tet.klkatta. bulunmuf - Artık gıdip ıstırahat edeıbilinini&. içine girmek yüzünden de kim bilir nica 

halk müt.Po<:ekkir bulunmaktadır. takibine devam etmektedir. ve bugün F.dlrneye avdet etmiştir. Yalnız kaldıktan sonra iskemlesini çe- canlar telef olmuştur? İşte o kurbanlar-
-• Haber aldığımıza göre bor.sanın açılması kip kutunun karşısına oturdu. . . . . . 

J için lcıı.b eden no'ltsanlar trunamıarunı.ş ve _ 1 te a larca süren bir mücadele n dan bıri de benun. Tarıhln zıkrettlği dı -l Çorl U köyferf nde Spor keyfiyet VekAlete blldlrilmlştlr. ş y Fi 1 _ d .,n.,,_ ğer meraklılar arasında. bllhlWa Abb~st 
b araştırmanın sonu. ravunutnn eu ....------~~-----~-------~------- *~~~~~t~ı~~- b • ha~M~~~~e~lm~h~~ Çorlu ( Husu -

et ) - Geçen hafta 
kaza lköyleriı spol 
wuvalannın hal<V 

~ müsabalka -
tan Seğmen aroyün 
ae ve biır hakemin 

iıezaretinde yapıl 

~· Bu mtilsaha -
tayı «Seğmen• liler 
pza~lardır. Fotoğraf mü.aabıkları toplu olarak göstermekted.tr. 

Pazar Ota Hasan Bey 

ıert köylerde açık hava temsilleri vermek 1- sini haber veren vesikalar u itUtumm . 
ç1n lUlzırlıklıı.ra ba§lamıştır. içinde... pek ço~ uğra~ış ve nıce çalıtmad.an ıon-* Uzunköprü, Ke§an, Gelibolu kazalarm- El~eri titriye titriye kutunun kapağını ra haneden bır hufre açabilıniotı. Bura-
da.ki maarif işlerini teftiş ettikten sonra t Burada bir tomar kA#ıdla hemeı dan yalnız kabirlerden ibaret bir mahal· 
Trakya Umum! Milfett14111i Ma.arlf Mü~avL açı. 1 rimiye yüz tutmUf iki papl- le girilmiş ve diğer odalar gene gW.l kal-rt FA.kir Erdem Çana.kkaleye gltml.ştt.r. parça anıp e 

MU.,avirlmlz vaıı Atıf tnlL'IOğlunu ziyaret rils vardı. EvvelA tomarın en üstündeki mıştır. 

ed~kWA~maaill~~~raf~a~~k-.A:ğ~ı:dı~~~t~ı~v~e.a~r~a.b~~~a-m•u•h•t-~~y•d•~--M··----------•(mA•r•~--~-'~ tükten sonra orta mektebi ve bazı ilk okul - • 

tarı tettto eylemiştir. c ı· 1 t 1 b i • kö "le 1 
FA.ktr ~em teftişlerini bitirdikten sonra Edirne ıses a e es nın y gezı r 

Teldrdd yolu ile Edlrneye dönecelctlr. ------------* Yor.ga.t hU8u&t muhuebe ınüdtırü Lemi Edirne, (Hususi) -
Dlıele ElAzı~ husuat muhasebe müdürlüğüne Lisenin ayn sınıf ve 
taytn ed1lm.iftlr. grupları öğretmen-

Diyor ki : wrile a}Tl ayn kl>y
lere yaya gerller yap 
maktadırlar. İlk haf
ta dördüncil sınıftan 

bir grup Bosna köyü
ne, ikinci haftada Ha-
6anağa kôyüne gidil
miştir. Son defa son ı 

sınıf talebeleri mu
allimlıerile birlikte 
Havarıs köyüne git-

) 

::===~~=:±::::!!:::=:=:~:::=:~~=±:=:!~~==== ( m.işlerdir. Bu köyden l!:::E::!;::!!!!~=:=;::==~~~~:::;:::z bir çocuk grupu ile 

Hasan Be1 - Elbette eder- Yeniköy& gidilmJ§, - Hasan Bey bu harbe hile 
barbi dense yeri varı 

... Almanler para§\ltle in
dirdikleri askerler vasıtasile .• 

••• ımemlebtl~rl i~indon 
fethediyorlu, ler, okumuyor musun. gökten yemekler yeruni~. 

men &Ykerler kadın kıyafe- §ciıre dönülm~tür. Resim.da liBelileri karaılıyan köy öğretmenleri ile mllll 
tinde imifleri, ae li k5y çocuklanıu görüyorsun~ 
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SON POSTA Sayl.ı 

öz nehri cesedler ve tahrib 
edilmiş tanklarla dolu 

s P O R Sedan yarması ve Almanların 
a. saray- Fe~e; 1914 teki yarma hareketleri 

(R~starRfı ı inci sayfada) !görülür bir şekilde bulunuyordu. Muhfe/ifi garın (Baştarah 5 inci sayfada) bile durdurulabilir; Bel.çikarun istılfsını 
bu bölgesinde Fransız kıtt'aları Alman ltalyanlara göre . miş ve 22 Ağ'wtosta Şarlerua. Charleroi- durdurmak ve hatta Almanlara garbdan 
hücumunu durdurmuş ve hatta Sedanın Roma, 16 (A.A.) - İtalyan gazetelerı. Mısırdan ge/igor da ıbeşinci Fransız ordusunll mağllib et- ve cenubdan hü~umla onl~n mağlub bl-
Meuse (Möz) boyunca bir mukabil hü- artık mutad bir ha1 almış olan hattı ha- . miş ve 5 Eylfilde Marn nehrini geçmişt!. le etmek kabildir. Bu vazıfenln Ha o1'31-
CU.rnu da müsaid şekilde inkişaf ettirmiş- reketlerine sadık kalarak, Meuse m~y- Beden Terbiye& lsta.nbul Bölgesi Baokan.. 1.tçüncü,. dördüncü ve beşinci Alman nabilmesi için ica:b eden tedbirleri bul-
lerdir. Fransız müdafaa tertibatında te- dan muharebesinin safahatını, tamamıle lığından: . ordulan da aynile önleI1ne çıkan mAni· mak v.e tatbik etmek müttefikler başku• 

d d Ö t kte Muııra giden futbolcillerimh 18/a/1140 ta- ~ . 
fekküı eden 7-8 kilometrelik girinti e- Almanya lehine 'bir tarz a g s erme· - rihlne müsadif CUma.rtesi afuıü sabalu aaat leri devirerek ve ordulan :mağlfıb ederok mandanlıgına aıd olduğundan bu hu~usta 
r!nleşmemiştir. dir. İtalyan gazeteleri, Alınan saldırışını, 9 da Tra.ruıllvanya va.purıle §ehr1m1ze avdet keza 6 Eylülde Marn nehrine vardılar uzun müta1ealarda bulunmak fazladır. 

Buna mukabil Sedan'ın batı-şimalinde vtı harbin neticesi Uzeri'nde mühim surette edeceklerdir. veya bu nehri geçtiler. H. E. Erkilct 
'tiyet daha cidal görünmektedir. Almanlar müessir olabilecek büyük bir muvaffa- Kendilerini knr1ı1amak ftzere ~kllA.tımıza 
burad:ı. Möz'ü geç..meğe muvaffak olarak kiyet gibi tefsir·eylemt!ktedir. bo.ğlı bütün klftb murahhaslarının o gün mu- Marn muhmebesi: 
Zlrb1ı kuvveUer ileri sUrmüşlerdi.r. d Bazı faşist muharrirlere bakılırsa, Al- ayyen .saatte Galata nhtmımdak.t :yolcu aa- Bu suretle Marn meydan muharebesi 

Daha şl.mnlde Namur'.la Anvers arasın a ld tt' v 1 !onunda lıazır bulunmaları rica. olunur. 
§ld<tet.ıı bir muharebe baŞlnmnktadır. manlann Sedan mıntakasında e e : ıg Paris ile Verdun arasında bütün Alman 

A böl 
. d netice'!ıer Fransız tahkimat sıstemtnın a- Eski sporcularımıza orduıarne Fransız orduları arasında ş1d-

nvers gesın c ' d v 

Mutteflk kuvvetler Zelanda Rhin-Waal - şılrnaz o~~ktan çok ~zak bulun u_gunu bUl<81 Y8rİl8C8k detle başlamıştı. Bizzat Faris ve Verdun 
lvieu.ı:e.. "'-caut aıı.zm"'akl al""k adalar.da, i.cıbat etmıştır. Ma.amafih, .bazı askerı mu- Fransızların elinde idi. Fransız muhare-

"""" ı; u r- 1 h İstanbul mınta.kuı. 19 M&Jll genr;llk ve 
~ut U'" ... inde, Anv-s 00ıaesınde ve Brilk- harrirler, kar.ilerıni, Berlınden ge en fl- b be hattı Alınanların .. ln .. lığı altında ce-...,,.. ... "' spor bayramı günü ikl heyet halinde azı <>o ..... 
Mlln ıJarkında iki muharebe bölge.si arasın- berlere >bakarak gazetelerin Heri sürdü- ziyaretler yapacaktır. nuba doğru bir kavis halinde eğilmiş ve 
da btr nıente,.e te§kil eden Anver.s bölgesın_ ğü fazla kuvvetli ısözlerden ve zamansız Bu hey&Uerden blrl muhtelif devirlerde nerede ise kopup dağılacak bir hal al-
c!e <il.rs k Bura.d Almanlar tank, t 

italya, Mısırdaki 
tebaasına ge.ri 

dönmelerini emretti 
(Baştarah t inci sayfada) 

İtalyan ve Yugoslav hududunda 

hadiseler 
ta e dirseğe:lır. a bü tik zafer ternnelerinden tevakkiye davet e - memleket ~runa hlzmst etmış olan esk! mıştı. Fakat Fransız kumandanı Jufr, 

büyc~~el ve topçu h~!es~1dehuc"baumlzı ..... pyüs. mektedir. sporculardan muallim Faf..k1. Sellm Sırrıyı, çok rağlam blr askerdi. O ümidini hiç Belgrad 16 (A.A.) - Reuter: 
... u ar yaptılar Bütun ,uu .... all ., Flume'nin karşısında kA.in blr mevki ola~ 

kürtUlın" · Messagero gazetesinin askert münek- mu im Mazharı ve Suyolcu Mehmedi siya- kaybetmedi. Alsastan ve t~ İtalya hudud- Susak'dan bildırildııı.ıne göre, dün büytıl 
uştur · ret edecek ve ayn a.yn bir lmket verecek 6 

Sedan'ln şarkında vaziyette Monmedy'den kidi, Majino hattının sarsılıruısının bahis tlr ~ }arından son »ttiyatlannı celbetti ve Pa- tezahürat esnasında Fiume sakinleri Yugoa. 

Longwy·ye kadar ve daha şarkta bütün Ren mevzuu olamıyacağını söylemekte, Kont Diğer bır heyet de muhtelif hasta.nelere riste bir taarruz cenahı teşkil ederek, son lav hududuna oldukça yn.ltlaşara.k müttef~ 
~YUnca hıçbir deği.'liklik yoktur. Fiansız~ar Clanonun gazetesi o!ıan Telegrafonun as- giderek bestalan Ziyaret edecek kolonya ve kuvvetlerini ve en son ihtiyatJannı sarf ler aleyhinde haykırmış ve ckahrolsuı:ı Y;ı. 
de t~~~üstahkem mevzllennı veğı~X:e ş~- keri muharriri de, mln bir mücadelenin sigara verecektır. ' etmiş olan Almanların sağ cenahlarına goslavya. ddlaklye blağ~ard drr.tm~~~~~dıruratt9S. 

n '-1<>\lan'a kadar rne.lunuzu sa ~ - . an1 D I b . lar Susak' ev ere -s a a ~ . • 
kilde muhafaza etmektedtrler. BU genlŞ cep. bırkaç hafta devam edeceğini Alm a- o ma ahçe stadmın temelatma Parls üzerinden taarruza geçtı. Alınan talyan polisi müdahale etmemiştil'. 
he üzerınde r.adece vosges-Voj mıntakas~da rın gizlemediklerini yazmaktadır. • • ordusu bu harekere karşı koyacak hiçbir Yugoslavyada seferberlik hazırlıklan 
~~an a~ır topç~u .. tarafından ~~:~ Parise hava baakını merasımı kuvveti kalmadığından ric'ate mecb~r Belgrad 16 (Reuter) - Yugoslav llazırluf 

tının bırkaç blıyuk üıtihkA.mı Par.iS 16 CA.A.) - Düşman tayyarelerin_ Dolınabalıçe atadyomunun tomelutma me. oldu. Fakat Fransızlar hep sağdan takıb dün Belgradda bir kaç toplantı yapmışlnrdl\ı 
rn~ ea..ıımıştır. usu nehrin öbür den mürekkeb blr trı'UP bu sabah ban11yös11 .raslmi 19 Mayıs Pazar günü n.at 1'1 de Ya- ettikleri için Alman ordusu sağ yanını Öğleden sonra Maçek harbiye nazın general 
kı üzerinde Frnnsız topç . iddetll üzerıne bır ba.~kın ya.pmı.,tır. H~blr bomba pılaca.ktır. Mera.ıhn.in programı ıudurı k dı 1hayet Verdunun şimalinden, Nedic'le görüşmüştür. 
Ylsmda.~ı Alınan mevzılerı üzerıne ş atılmam~tır. Bir Fransız a-vcıs1 Alman tay- Kadık(ıyde yapılacak idman şeııllklerlne ır ve n lantılardan sonra hi bir teb1111- n 

'\?e testru tahnb ateşı açmış ve malzeme de- ya.relerinden birini d.~fumüştftr iştirAk eden 400 e JQ·lon sporcu merul.m.de Reimsten, Naon ve Arrastan geçen ve Bu top K b b .. ç d to lo et. 
ııoıann · 1k d d-L- 1 1 bf h redilmeınıştır. a. ıne ugun e P anmıf 1 imha. etmıştır. M Belçika ıehirleri tahrib ediliyor :ver alacaklardır. Vall doktor Lfttfl Kırdar Belç a a tııunt: u aşan yen r mu a- ve seferberlık tedbirleri hakkında görüşmU,. 

Roytere gore Brüksel 16 (A.A.) _ Almanlar Belçika şe. bir nutukla merastmı açacaktır. Temela.tma rebe cephesi teşekkül etti. tilr. 
Londra 16 'tA-.\.) - Reuter ajansı hare. hırlerini ve hatta muharebe bölgesinde ol _ mera.shnlni milteakfb b1r sene zarfında muh.. Artık Alınan büyük taarruzu durmuş 

kAt. hakkında sa.at 15 te aşağıdaki ınalüma- m.ıya.n şohlrleri bıle ta.hrıb edıyorlar. telif müsabakalarda. derece alan ktlB> Te ve ıılper harbi başlamıştı. Bu da dört se- Yugoslavyada bir İtalyan 
tayyaresi düşürüldü b ve.rnuştır: .. . Louvain yeniden zallmce bombardunan e- :~~:ul:~e~:eA.f=ı dalı~~ m~ ne sonra A1ımanlann mağlubiyeti ile ne-

Alnıan llerleyişinln şarki Sedan bölgesınde dllmıştır. Namurun dörtte üQti Alman kıta.. anan 8 ti 1 mi ti Belgrad 16 (A.A.) - Reuter: 
durdurulduğu nruaşılıyor. Bu oolgede vazi - atının hücumundan evvel tayyarelerle tah - olunacaktır. Bu mflrMlm iQtn Dolmab&hçede ce en ş · • • • • Burada bugün alınan malfrmata göre, gar. 
~et. ağırdır, faknt tehllkell değ!ldir. rıb edılıniştir. Tirlemont ve Aer-'Chot baJ}tan hoparlör tesisatı da ;ye.pıl&caktır. Sedan muharebesının netıcesı: bl Hırvatistanın İtalya hududuna 60 kilo ., 

Alınanla.r dün öğleden sonra Nan_ı:ur'un başa hnrabdır. lstanbUI atletizm S8Çm8l9fİ Halbuki Sedan Alman yarması her ta- metre me.safede kiin ıblr mevki olan Gullnde 
01.ına.lındekı muttefik kıt'alara karşı hucum- Almanlar işgal ettıklert bölgelerde bulu • .. ril .1 kar lana geçen Salı gece.si bir İtalyan tayyaresi dü • 
lar yaımı..ışJ.ardır. Düşmıının J:ıu hücumları nan fabrıkaları dahı esirgemiyorlar. Ougre- Beden Terb1ye,,t iatanbul Atletizm AJan- raftan ihtiyatların yu mesJ. e şı - şilrfilmüştür. 
dün gece durdurulmuş ve bazı noktalard~ e'de çok mühim maden fabrikalarının ta. • lığından: . blllr bir harekettir... ~man:arın zırhlı Hatırlarda olduğu üzere, Yugoslav hudud 
Moz boyunca Fransızlar hafif bir terakkı manıen tahrib edıldığı bildlrllmektedır. 1 - Finali 2 Haziran Pagar güntı Fener fırkalarına karşı muttefıklerın de zırhlı bataryaları geçenlerde hududu geçecek her 
kıı.'Ydetmışlcroı;r. N.aınuırdaın Sedan'a. kadar B .. k r . ti stadında yapılacak ola.n XI 1no1 1stanb111. at- fırkaları vardır ve onlar elbette bunları tayyare üzerine ateş etmek için emır alnı!.§ .. 
uzanan bölgede vaziyet ç.ok müphemdır. ru ae lD vazıye letizm bayramının ~elert ~ Mayıs Punr d k 11 a aklardır lardır. 

Liyej tecrld edilmış vazıyette fakat ınu - Berlin 16 (A.) - Alman başkunıandanlı~ı sabahı saat 9,30 da. Robert Kolej sahll.'!ında mukabil taarruzlar a u an c , · 
kavemete devam etmektedır. N~mur da böy- büttin Belçika payitahtında, son günlerde yapılacaktır. Bundan baş'ks. uçaklar bu hususta ÇOK Yugoılavyada geçid resimleri 
lecıır. Bu şchrm ıde tecrid edllınlı} vaziyette askeri harekA.t yapıldığını iddia ederek di.. 2 _ tıtanbul atletl.zm ba;yramı nlz.amna _ kat'i müdahalede bulunabileceklerdir. Belgrad 16 CA.A.) - Geçen Pazar :y, pıl • 
tiklub anln,şüıyor. Fakat mukavenrnt et • yor kl: mesi mucibince b1r atlet anıca.k 2 mtıaaba _ Nitekim eon gelen haberlere göre Al- mış olan büyük geçld .resmıne i§tu'ak eden 
tnektecıır c:Eğer Belçika hükQmeti, Brüksell harbin kaya dahil olabıl.ır S d 'dd tli Yukoolo.v Sokol teşkllA.tıarı mensublarının 

· f llnd bul d k •-+ı · manların e an yarması en ~ı e tkta 100 b. k' · t hml dılın kted B Zelanda'd Wal'heren'de Wal1heren'in şar ecay en masun un urma """ yorsa, 3 - Ka.yıd mnddetı 24 Mayıa Oınna aqa- m rı ın ışı a n e e ır. tı 
kındakı ada~a m~ttefık ve Alman kıtaatı a. btitiln a.skerl faaliyetlere ve 1stıhk.A.m işlerl- mında hitam bulur. Fransız kara ve hava kuvvetlerinin mu- geçld rasmtnm kazanmı.ş olduğu muvaffa • 
r!ISında :muharebeler cereyan e<llyor. ne derhal nihayet ver:Jmelıdır.>0 • 4 _ Yapılacak müsabakalar ewıl.ardır: ka:bll taarruzlarlle durdurulmuş ve p~s- kıyete binaen yakında Yugoslnvyanın oü • 
Aırısterdam ve Roterdamdald bütün petrol Belçika Kralının Lıyej 100, 200, 400, Jl500, 3000 metre uo mA.. kürtülmüştür. Ancak şu anda Sedan ılc tün Sokol ~kilA.tınm 1şt1rakıle ıkınci bir 

ihtıyaUnrı mıha edılınış ve Almanlar bu müdafılerine hitabesi nıa~ Givet anısında Möz nehrini geçerek !~!!?..:.~! .. ~~~ .. ?.:?.~:~~:::: ................. .. 
stokları ele geçırcmemlşlerdır. Brüksel 16 (A.A.) - Kral Leopold, Llege Yüksek, uzun. 09 adını Ti mıkla. atlama Fraruaya giren Alınan kuvvetlerinin ta-

Saat 23 te vaziyet kaleleri müda.fılerlne hltaıben radyo ile söy. gülle, d~k. clr1d atmalarL mamile geri dönüp dönmediklerini bile-

Parıs 16 (A.A) - Havns ajaruıı Fransız lecliğl ·bir mesajda., natan:nm uğrunda 80 
• lstanbUI mektebler muhteJlti miyoruz. Almanlar tamamile geri atıl-

ak:§aın ' nuna kadar dayanınız, slzınle 1ftıhar ed.ıyo- Alnı 
tı tebllğınden sonra, aske.rl vaziyet bak.. d l.Şti Anka.raJ.staoouı mekteblerı muhtıelltlert mamış olsalar da. Sedan an yarma-
~. saat 23 de aşa!tıdaki malümatı ver - ru;;~k8:r16 ~A.A.> _Brüksel radyo.su, saat 19 Mayısta Ank.arada İstanbuldakl maçın sına da şimdiden şiddetini kaybetmiş na-
N~ tte b ıa te Liyej kaleleri m'Odafllerine hitaben bir revan§ını Y~acakla.rdır. İ.sta.nbul mektobler zarilc bakmak kabildir. 

ur ile Sedan ara.smdakl vazıye u- muhteııtı cuma. (tln11 Ankara bank t ~l b' 
!iılln hı~ır tera.kkl olmamıştır. Ça.rpı.şmalar mesaj ne§I'el'ml§tır: . edecektir Ta'kıma ya e Şu kadar var ki Sedan yarması Rg e ı 
devanı. ctmektcdır. Fakat son iki gün içinde B~ mesajda ezcümle §Öyle denm~~r: Ömer rı ... ~et etm.a,...::;~~ ... ~~ill ft~tıdürt\ ihtimal Brüksel bölgesindeki müttefikle-
~ b~ .. ' nutUn Belçika milleti :!izlere d~a.nın .., <>AW<.Ur. uu•ıu. ec .... OJUll. . edd" d ~ 

UYUk şiddetını muhafaza eylememıştır. hü uml ka ikahrama ' ü ad 1 cular şunlardır: rin şiddetti hareketlenni ter u e U5-
Sedan mıntakasında Fraruıız ikit'aları ııd c arına r§l uca m c e e • H yı1 d Alm ı ·ı leme-

cl.etu :m . ' a.sında 'bazı ıılze knrşı derın hayranlığını tılldırıyor. Siz.. a ye lisesinden: Faruk, Arif, MuTahh1d, ratacak ve bura a an arın ı er 
nıevzn ~kabıl hucumlar esn k ' 

1 
d ler ırkımızın en güzel ha.sletlerinl temsıl Kadir.. }erine yardım etmiş olacaktır. Zaten Al-

.ı\lınan erhı .. gemlrı nl.rndışla.rd.ırrd ulm. ruuş~tura ~:ı~~ne edİyorsunuz. ~ba.taş ~inden: Nafl.s, oema.ı, ll'er1dun. manların Sedan hareketini Brüksel ta-
ucu arı u ur · • .ı..ıstnnbuı llsesind · Nuri ll1lk üt 

nl.sbi bır sükUn ve her türlti Alman terak - • • Boll-ftzi"lr.de . e!, f' V efrremd . arnız.ile terkib etmekten maksadlan m -
lt1sııu il- ısvıçre Uzerı·nde 6" ,.. • n. Ullo~Il er, e a an Zeki, ................ le Brük ll zayıflat-Jta n knt'1 surette durdurulduı;u ma.nnsı çı. Tak:s1mden Saim, Darüş.~etakadan Murad, tefikleri şai' .......... ~ ve se 
-. rUnıamaJıdı:r. Fransız kuma.nda.nlığı, bu- Al 1 • Turan Erkek mualllm<len Hilseyin mak idi. 
t;>unu 2 Ü 'dd tll ıı.rpış.malaı:d"'n man tayyare e 1 ' ... 
60 ' g n evvelki şı e · ç .. r Takım bugün Ankaral't\ hareket ed.eoet • fih bund Almanların müyes-

nra, nıuhrırebe tertibini ıntızama koy - tir Maama an, . , :Ya tn'bsLs etnuştır. Takviye cüzütaıı.n1arı (Bnştarafı 1 inci sayfada) · ser olan bir Sedan yarmasında~ 'istıfade 
;;naı surette gelm.ektedır. yük otomobil gidif gell..4nden b şk Yu a . t da dUnkU ha f ki etmek istemediklıeri ve istemıyeceklerl 

şı~ava muharebesi, daima durma<1tı.n ayni rıca herhangi blr ukerl• h k a a, ay- n HiS an Zir 1 ar manıı.sı çıkarılamaz. Herhalde Fransız 
b etıe devam eylemektedır. Alınan bom - . . are et yoktur. (Bastarah ı ind sayfada) k andanlığımn her şeydıen evvel 
ll.:r<ııınan tayyareleri müttefik avcı tıı.yya. • Fabrıkalar ışlemekte, köylıüler tarlala.- baş um 

~elerıne hücum etmektedir Müttetık hava rında ~alışmaktadır. MahalU müdafaa !eri yaptırnuştll'. Almanların ~~ yannasını . akam~te 
~\1'\'etıerı, şiddetli çarpışmalarında yalnız te~kilatı büyük bir faaliyetle organize Bir tck.zib uğrnbnak istemesı ve bunun içın bazı ıh-
bı illan hava ordusuna değll, fa.kat ayni za- edilmektedir. Atina, 16 (A.A.) - Atina ajansı, Ar- tiyatlarını kullanması doğrudur. 

anda ve bilhassa Alman zırhlı cüzütamla- navudluk kar§ısında bu~unan Elen k:uv- • • 
tına :tlalıs\Ls zayıa.t verdırmektedır. Alınan Alman tahşidab vetlerinin ta'kviye edildiği ve Elen har- Netıce: 
:ıuı CüzUtrunlnİı her ye.rde, Frall81z-İnglllz Zürih, l6 (A.A.) - Royter: Zürihteki biye müsteşarının şimal! Yunanistnna Majinoya gelince bu hat sağlamdır ve 

va kuvvetıerının hücumuna uğramıştır. İngiliz konsolooluk makamları. bugün İn- yaptığı seyahatin bu takviye ile alAka- Almanları Rayn mıntakasında tutmak 

ŞiFA 
BULMUŞ 

v 

AG 1 
Ray J. O. O. Yazıyor: 

Ek.cıer1ya okuyoruz. Tedavı gören ua.çıaı 

n.nnış fakat, ALLCOCK yak:ısından bah
ledillnce, lcat'.lyen mübal!P, de~dlr. Blr 
zat akşam tatbik ettl~l blr ALLCOCK ylkt. 
aı, bir gece zarfında. tesl.rlni göstererelt , .. 
dnamlı Bıcaklık tevUd ederek atrı:yan m&~ 
halll tt'sklıı etmiştir. 

ALLCOCK, romatizma, lum• 

bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakılarile tifayab olmuşlardır. 

• ALLCOCK yakılarının tevlld ettl~l sıhhi 
aıcakUk. OTOMATİK BİR MASAJ gibi he • 
men a~rıyan yerin etrafını kaplar. ALJ;. 
COCK yakı.!.9oIIDdakl kırmızı daire ve k&r· 
tal resl!D.11 marka.Sına dikkat edln1z. Ecsa. 
nelerde 27 buçuk kuruştur. Sedanın şi~ali garbisinde giliz tebaasına, her lhtimale karşı Zürih dar bulunduğu hakkındaki radyo habe- vazifesini görmekte berdevamdır. Sedan 

ı .Patis 16 (A.A > - SalA.hiyettar askeri malL mıntakasını terketm.eleri tavsiyesinde rini kat'l surette yalanlamaktadır. Har- hareketi eğer henüz durdurulmamış ise 
~~~~~rl~~~~~-~~~Tu~~~M~ruhl~~~~~~~~oo~~~~==~~~~======~=================~• 
kı"""- ı IJlırınll garbısınde Möz nehnnın sol mem.'Leketi terkedenlerle dolu trenler Zil-
gı;_:~a buluna.n kıt-O.laT tertıbının ıçıne rihten hareket etmektedir. vis ihtiyaçlarından münbaistir. 1 İ B l d. • İlanları 1 
-~ olduğunu bildirmektedir. v . t _,_. dir '11\....k t B 

1 
. stanbul e e ıyesı 

a~~ &~ın .xua ae~vmın- ma~nına~18~bililir~~negfu~~- L-------------------------------~ . 1918 de olduğu gibi da kuvvetli Alman kıt'aları tahaşşüdleri rih kantonu üzerinde bin metre irtifada 
~arıs, 16 - Havas: B. Reynaud. bu ak- bulunduğu hakkındaki fayialar devam uçan bir Alman bombardıman tayyaresi 
!ti. radyoda söylediği nutukta demiştir etmektedir. görülmüştür. 

· Memleketi, bozgunculara ve paraşüt- Heinkel ı Ol ile İsviçre avcı tayyarele-
Dilşınanın Reimse ve hatta Meauxye çülere karşı rnüdaiaa için mahalli mü- ri arasında kısa bir çarpışma olmuş ve 

~elc\1ğı söyleniyor. Düşman, yalnız Meusü dafaa grupları sü.ratle teşkil edilmekte- tayyare dı.fi toplan da harekete geçmiş
~eÇrneye ve ı:eci kıt'alanmızın kapatmav. a Çalı ıt dir. tir. Yere inmeye mecbur edilen Heinkel-
f ~ları ge~ bir poş açmağa muvaf- Royterin öğrendiğine göre, İsviçrede- de yangın çıkmış ve tayyarenin bir ka-
~fJ.k. olmuştur. 1918 de 'böyle çok poşlar ka- ki tngll1z tebansmın memleketi terketme- nadı sakatlanmıştır Tayyarenin mfiret-
attık. leri hakkındaki resmt emir Londradan tebatından iki yaralı enterne edilmiştir. 

Amerikan seyyar hastanesi verilmemiştir. Maaınafih olabilir ki İn- D'ğer ikisi kaçmıştır. Bunlar, faal suret-
bombardıman edildi giliz konsalosları, •baz1 şehirlerdeki tn- te aranmaktadır. 

l>aris, 16 (A.A.) _ Amerikalılar tara- giliz tebaalarına bu §ehirlerl terketmek ............................................................. . 
fınd d ıb··, ı lü ı hi · Son Posta Matbaası an fiansaya hediye eililen beş sey- tavsiyesin e 'l.Uunma arını zum u s-
~ hastane ıimal doğu cephesinde bom-. sey1ern.iş,erdlr. Zürih herhalde bunlar

~d.ınıan edilerek ikisi tahrib edilmiş- dandır. 
~· Bu hastanelerin ilzerlnde Amerika l.viçre Genel Kurmayının tebliği 
~ ba klan uzaktan ok 

Neşriyat Müdürü: Setim Ragıp Emeç 

AHiPLERİ· S. Ragıp EMEÇ 
S · A. Ekrem UŞAKLIGlL 

Tahmin 
bedeli 

90,00 

120,00 

32,00 

İlk 
teminatı 

6 75 
BeyaZrtta Balabanağn Mah. Bilylik Reşitpaşa Cad. 9 uncu adada 

' '1 50 metre murabbaı sa alı arsa. 

9,0 O ~eyazJJtta Balabanağ Biiyük Reşitpaşn. Cad. 9 uncu ndadn 

30 metre murabbaı sahalı nrsa. 
2,40 cihangir yangın yerinde Akarsu çıkmazında :~f.1 harita. numaralı 

arsa yanında bulunan -',50 metre murabbaı sauı:ı..u arsa. 
Tahmin bedelleri ııe ilk teminat miktarları yukarıda yazılı 3 parça arsa. satılma.k 

üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Munrne!At Müdct. 
1üğü kaleminde görülecekıtr. İhale 20/5 940 Pazartesi gUrıü saat 14: de dalın! encilmendb 
yaıpla.cakt.ır. Ta.llblerin ilk teminat makbuz veya mektublarile ihale gilnü muayyen 
saatte da.lmt encümende bulunmaları. (3621) 

İstanbul inhisarlar Başmüdürlüğünden: 
HO.lı:mü Mayuı 940 sonunda bitecek olan müskirat ruhsat tezkerelerini ye=~,8 

tzyenler 20/~/'KO tarihinden 5/6/&40 gllnü akşamına kada.r kontra.1 ve 1o 
BaşmMürlüle mmacaat etmeleri ilA.n olup.ur. (3640) 
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KUVVET, iŞTiHA Şurubu 

• 
' i 

\ -

• 

• 

Gözleri yakmaz, su ile çıkmaz, kirpikleri dökmez. Terki bindeki 
BALSAMIN cevheri sayesinde kirpikleri bealer ve usabr. Siyah, 
IAciverd, kumral, yetil renklerinin bakııtaki fDıunk4r cazibeıl 

ıayanı hayrettir. 
INGhJz KANZUK ECZANESi - BEYOGLU - ISTANBUL 

SON POSTA Mayıs 17 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları taıeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin 
eder. Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabt buhranları, uykusuzluğu giderir. 
Muannid inkıbazlarda, barsak tembelliğind~, Tifo, Grip; Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde; Bel gevşekliği ve 

ademi iktidarda ve kilo almakta şayanı hayret faidc1er temin eder. 

FOS FARS O L'ün Diğer bütün kuvvet şuruhlanndan üstünlüğü DEVAl\İJ.J BİR SURETTE KAN, KUV
VET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve i1k kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir .•. .. 

Sıhhat Vekaletimin resmi müsaadesini 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Harici 

Askeri Kıtaatı ilanları 
901 ton saman kapalı zarfla eksiltmeye 

konmuştur. İhalesi 3/ 6/ 940 Pazartesi günü 
saat 11 de yapılacaktır. Muhammen fiatı 
13,515 lira, ilk teminatı 1004 Uradtr. Evsaf ve 
ııeratti hergün komisyonda görülür. İstekli • 
lerin belli gün ve saatten bir saaL evvel res
ml vesika ve teminat mektublarını Edirnede 
Sıı.nayi kışlasında satına.lm.a. komisyonun.aı. 

vermeleri. U 703) (4.071) 

Miktarı 

Levazım Satınalma Komisyonu lıanları 

Cinsi Tahmin İlk teminatı 
bedeli 

Münakasa günü 

30.000 metre salaşpur 6180 463.50 23/ 5/ 940 Perşembe saat 14. de 
30.000 metre Amerikan bezi MOO 405.00 23/ 5/ 940 Perşembe saat 15.30 da 
21.000 kilo a.rab sabunu 6300 472.50 23/ 5/ 940 Perşembe Jaat 18.30 d& 
1 - Yukarıda miktar, CiM, ilk temlnatlarile eksiltme günleri yazılı lic; kalem eıya -

nın hizalarında gösterilen .saa.tlerde .kapalı zartla münakasaları yapılacakıtır. 
2 - Şartnamesini görmek ve almak ıat.lyenlerln hergün komisyona. müraeaa.tlan Te 

istek.il olacakların da belli gün ve saatlerden birer saat evveline kadar tanzim edecekle. 
r1 kapalı tekli! mektublarını Kasımpa.pda bulunan komisyon ba.şkanlı#ına makbuıı 
mukabllinde vermeleri. c3684ı 

* ** 22,500 kilo sa.buna verilen fiat pahalı gö • 1 - TaJımlıı edilen ıbedeli «5840, llra olan şartnamesi hergiin komisyondan paruıs o-
rüldüğünden pazarlığı 20/ 5/ 940 Pazartesi gü_ dO.OOOıı metre yataklık dokuma bezin 18/ !arak a.Iınabillr. 
nü . saat 15 de yapılacaktır. M~hammen be- Mayıs/ 940 tarihine ra.stııyan CumartMl ııi1- 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta.ri
delı 9281 lira 25 kuruş, ilk temınatı 697 Ura- nü saat 12 de kapalı za.rna ebl.ltme.st yapı- fatı dahilinde tanzim edecekleri kapa!; tek.. 
dır. Defa~n tesl~ alınacaktır. ~s~f _ve lacaktır. lif mektublarını en gel} belli gün n a.a.tten 
şartna~csı hergün ~mlsyonda görülur. Is- 2 - İlk teminatı «438» lira olup şartname- bir saat evveline kadar Kasımpa~ bulu
tekllJerın muayyen gun ve saatte F.dlrnede si her gün komisyondan par~ız olarak all- nan komisyona makbuz mu.k.a.i:>lilnde ver -
Sanayi kışlasında satınalına komisyonuna. nablllr. meleri. (3682) 
gelmeleri. (1702) (4070) 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tart - * 

* fatı dahllinde tanzim edecekleri kapalı tek.. ı - Tahmin edilen bedeli (8979) Un olan 
360 ton sığır etinin kapalı zarn.ı eksiltme- lif mektuplarını en geç belli giln ve saatten (87600) kilo ekmeğin 28/ MayJ-'/ 940 tarlh!ne 

si 24/ 5/ 940 günü saat ~5 de Ankara Lv. ~ • bir sa.at evveline kadar Kasım.paşada bulu- rastlıyan Salı günü saat 11 de kapalı sar!la 
nurliğl satınalma ko~yonund.a yapılacak- nan komisyon ba,şkanlığına makbuz muta- ınünaka.sası yapllacaktır. 
tır. Muhammen bedelı 111,600 lıra., ilk lemL billnde vermeleri. u3496» 2 - İlk teminatı 673 lira 52 kunıt olup 
n~tı 6830 liradır. Ş~rtnamesl 558 kuruşa ko- * şartnamesi hergün kom1syondan pe.ra.guı ola.-
mı.syondan alınır. Içinde ticaret ve kanuni . rak alınabilir 
vesikaları da bulunan kanuna uygun teklif l - Ta.hmin edilen bedeli «10090. lira olan İs · . 
mektubları saat 14 de kadar kabul olunur o:2000ıı aded battanlyenln, 18/M.8.113/ 940 la- 3 - . teklilerın 2490 sayılı kanunun tarlı'a.. 

(1659-3725) . rihine rastlıyan Cumartesi günü saat 11 de tı dkaht ıllnde tanzim edec~ert kapalı teklii * kapalı zarfla ek8iltme.si yapılacaktır. me uplarını en geç belli gün ve .saatten bU 
2000 aded ton cephane semeri nazarlıkla 2 - İlk teminatı o:l47611 lira ,75, Jruruo saat. evveline kadar Kasunpaşada buluna.li 

y y ı rt · h · ün k ısy d komısyon başkanlığına makbuz mutablllnd• 
satm .. alınacaktır. Pazarlığı 23/ 5/ 940 Perşem- o up lşa knamal esı . er g om on an para- vermeleri. a3936» 
be gunü saat 15 de Eskişehir Kor sa.tınalma sız o ara ın.abilir. * 
komlsyonunda yapılacaktır. Nümune ve şart 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tart- 1 - Tahmin edilen bedell d3818» lira c50ı 
namesi kcmıisyonda görülür. Tahmin ~edeli !atı dahilinde tanziın edecekleri ta.palı tek- kuruş olan a:ıs.ooo. kilo yünün, 28/Mayıa/944 
64.,000 lira., kat'i teminatı 9600 liradır. Istek- ur mektuplarını en geç belli gün ve .saaıtten tarihine ra.stlıyan Salı günü sa.at 14,30 dl 
lUertn ticaret odası vesikaları ve teminat blr saat evveline kadar Kasımpa.şada bulu - kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktı.r. · 
mak'buzlarlle belli gün ve saatte komisyon. nan komisyona. makbuz mukabilinde verme- 2 _ hk teminatt «1036• lira «24• lrurut olut 
cLa bulunmaları. (1651-3692) leri. u3499> şartnamesi hergün komisyondan alınabilir. 
r~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;--.- • 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tart· 

fstanbu l Komu tan lıg""' ı 1 -- Tahmin edilen bedeli 18526 lira. olan tatı dahilinde tanzim edecekleri ıaı.palı te.ltW 
15700 kilo parça bezin 23/Mayı.s/940 tarihi • mektupiarını en geç belli gün ve saatten blJ 

Satınalma Komisyonu ne rastııyar Perşembe günü saat ıı de ta - saat evveline kadar Kasımpaşada. bulun.aıı 
palı zartla münakasası y.apıl~a.ktu. komisyon başkanlığına makbuz mu.kabllindı 

İlanları 2 - İlk teminatı 1389 liı'a 45 kuruş olup vermelerl. «3938• 

Komutanltk birlikleri ihtiyacı için yüz Ii
ralı.k n aftalin, üç yüz liralık pençellk kösele, 
üç yüz otuz iki liralık nöbetçi muşambası 

21/ 5/ 940 günü saat onda pazarlıkla satın 

alınacaktır Bunların her biri ayn ayrı ta
ilblere de ihale edilebllır. İsteklllerin belli 
gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın-
alına komisyomuıa müracaatları. (4048) 

* 14/ 5/ 940 günü yapılan pazarhkta verilen 
fiatı pahalı görülen yirmi beş ton sade ya_ 
ğın pazarlığı 18/ 5/ 940 günü saat on ikiye 
bırakılm14tır. Muhammen bedeli otuz iki bin 
beş yüz liradır. İsteklilerin belli gün ve sa_ 

~~~~~~~~ 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

Y~:ks Mimar, Yüksek 
Mühendis Aranıyor 

·--> in, Kastam n O eli 1••11tıı. atte dört bin yetmiş be.ş lira kat1 teminat 
~ akçelerlle birlikte Fındıklıda Komutanlık 

Proje ve betonarme mukavemet hesapları yapmağa muktedir 
askerlikle alakası olmayan 3 yüksek mühendis veya yüksek mi
mar alınacaktır. isteklilerin Ankarada Ofisin teknik büro reisli
ğine vesikalarile müracaat etmeleri ilan olunur. «2299» «4080>> 

s a, hmet · lii . 
fstanbulda Y enfpostmıe sırasında Bolu • Kastamonu oteli eski mtt.ete

ciri merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tilccar Gülilmzade Bay 
Ah.mede devrolunmU§tur· İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü lhti. 

yaca cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyalan yenlleştb:ilmifttr 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 
ı - Ada.na ta.yya.re meydanı pistleri ln.4aa.tt ~ s1stem ilzerinden 'V'8 ikapa.lı sarf 

uaullle ek.cıiltmeye çıkarı.lmıştı:r. 
:ı - e. sisteminin muhammen bedeli 272173.0'1 lira olup muva.kka.t teminatı Hı..6M u .. 

rndır. «B&ton». 
b sıstemlnin muhammen bedeli 2796515.17 liı'a. olup munkkat teminatı 14.93'7 lire.dır. 

«Beton». 
o sı.steminin muhammen b&dell 2M5117.33 lira olup muva.ktat teın.lruı.tl 14.373 liradır. 

tAsfalb. 
d sisteminin mııhanunen bedeli 23202412 lira olup mun.klı:at teminatı 12.862 lira. 

dıf, 1r.A.s!a.lt:». 
s - Eksiltme 29/ 5/ 940 ta.rthine mi.lsadlf Qarşamba. rünü .!8.8.~ 11 de Hava.yolları mey

danında kA1n umum müdürlük binasın.da. toplanua.k komisyon tara.tından 1era edile
cektir. 

4 - Bu işe aJd fennt ve hwıusi oa.rtna.mel~rle mukavele projesi ve resimler 14 Ura 
mukabilinde Devlet Ra.va.yolla.n taıyyare meydanılldak1 umum mllimrltlılc blnaaı!nda. 
bulunan a1mı. sa.tun komlayonundan temin edilir. 

8 - Elailtmeye gireceklerin MünakalAt VekA.letine ihale ta.rthlnden en geç setııı &iln 
ovını ıatlıda ile miil'a.caa.t ederek e.hllyet vesikası al.malan ~tır. 

1atidalaır.a buna benzer i,Jlert yaıptlklarına daiT, itl ya.ptıranıa.rda.n aldıkları vesika. _ 
lan raptedeceklerdtt. Zama.nında müracaat etmiyenler ve ehliyet veısl.k.aaı almıy&nlar 

ttremezler. 
6 - Tallblerln teklif mektubl&nnı en i•O ihale ta.rihinden bir saa.t evvel ekalltme 

klOıınisyonuna makbuz mukablllnde vermeleri ve lıa.ng1 ıtlstemi ne ka.da.r tenzilA.tla ka-
buı et;tiklerin1 ~ten gretermeıerıı. lb.ıımdır. e:221h «38&h 

İstanbul Defterdarlığından: 

Satınalma Komisyonuna. gelıneleri. (4023) 

GÖZ DOKTORU 
Nuri Fehmi Ayberk 

Haydazya.şa Nümune hastanesi 
göz müteha.Mlsı 

İstanbul Belediye karşısı. Sa.at (S) ten 
smıra.. Tel. 2321% 

lstanbul Asliye Birinci Ticaret 
Dairesinden : 

Almanyada Solingen Vald şehrinde 

Otto Birkhofen fabrikasından sipariş e

dilip Lassen 2 oo. nakliye şirketi vasıta
sile Doiçe Levante Linie şirketinin AN
DROS vapurunun 101 inci seferinde 4/7 / 
937 tarihinde İstanbula gelen 50 bin traş 
bıçağını havi A. t co. markalı ve 101 No. 
lu bir sandığa ait konşimento zayii oldu
ku bahsile iptaline karar veıilmesi fs
tanbulda Tahtakalede 48 No. lu dükkan
da Aris !nciciyan tarafından arzuhal He 
taleb edilmiş olmakla Ticaret kanununun 
638 inci maddesi mucibince ziyaı iddia o-
1 unan mezkftr konşiment<> kimin ellnde 
1se 45 gün zarfında mahkemeye tesUm 
etmesi ve aksi halde bu müddetin hita
mında iptaline karar ven:ilec,eğiı ilan 
ohınur. 

Mükellefin 
1sml 

Mahallesi Sok.ak No. Kuano Buhran Müvazene Hava Ceza. Senesi 

J) 

il\lemdar 

Fıçıcı 

• 
F. Piri pt. 

> 
HaQik Hamamcı SütlOoe 
Kadir oğlu Müskirat ba- M. P'enari. 
Ma.hmud yti. 

> • 

Hamam 40 
Vem H. Oıı.d. 4:4 

L. K. L.!K. 
32,56 

288,40 6.76 

11,llO 
2,H 0,62 

L.K. 

296,~ 

L.K. 
9,32 

82,4,(} 

3,84 

L.K. 
41,88 

5,lô 
0,34 

936 

il 

• 
Ka.sımpata ve Alemdar şubeleri mükelle!lorlnderı yukarıda adı, ~ 'V'I tiae.ret(JAh adresleri yazılı §a.hı.slaT terki ticaretle yeni 

~resler1n1n b!ldlrnıemlş ve tebliğe salAh1ljetll b.tr ık!m.ee, g&termmnıo ve :va.pılan ara.§tımıa.Iarıd.a de.hl buluna.mıım'ış oldukların .. 
gia.n hlza.Iannda yazılı vergilere aid lhra.lmunolertn iblzzat tebl.1#1 milın.kD.n o.lmadtlında:n keyfiyet 389ll sa.yılı kanunun 10 uncu 
tn:ıdde.slne tevnkan, tebl.l.A' yerine geçmek üzere 1lA.n olunur. (4061) 

~ 
Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

Peşin para ile ofls tarafından mübayaa edileceği evvelce ilan edilen a.fyonlal'dan biz
zat veya bilvekAle İstanbuld&ti afyon deposuna malını teslim edemlyecek olanların, 
malların aşağıdaki şartlarla muhiUertndeki T. C. Ziraat Bankası şube ve sandıklan n_ 
sıt.sile teslim edebilecekleri illn olunur. 

1 - Afyonlar sahibleri tarafın.dan aandıklanmış olduğu halde kendilerine en p.ktn 
bulundukları T. C. Ziraat Bankası oube ve ajanslarına te.sllm. edllecekUr. Bu andık
ların üzerine cıTopra.k mahsulleri 0!1al istanbul şubesine te.s.llm edilmek üzere T. c. ZL 
raat Ban.kası İstanbul şube.sine» adr611 7uılacak ve malın mahrecile beraber ıe.ıım. 

eden.in intiha.ıh edeceği bir mark.ada aıı.ndıklar üzerine vurulacaktır. Ayn! mahreçten 
bir şahsa aid müteaddid sandıklar bulunduğu takdirde bu sandıklar ayni marka71 hAmU 
olacağı gibi sahlblerı muhtelif olan sandıkların birbirine benziyen markayı tqımama_ 
larında da d1kkat edilecektir. 

2 - Derununda afyon olduğu beyanile sahibi tarafından Ziraat Bankası şuhe ve aan.. 
dıklarına teslim edilen bu sandıklar tahtası delinerek gec,ınilmek sureUle çaprazlama 
tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Banka.81le sahibi tarafından mühürlenecektJr. 

3 - Bu suretle mühürlenınl4 sandıklar T. C. Ziraat Ba.nka.sı şube ve sandıklan tara _ 
fından İstanbul şubelerine .se-vked.llecelr. ve bankanın İstanbul şubesi mari!eWe Ofıa1n 
afyon deposuna tesllm edilecektir. Te31Imde malın mevrldile mal sahibinin 1mıl de ı.._ 
tanbul şubesine bildirllm.Lş olacaktır. Sandıkların İstanbulda Ofis depo_,unde. tes11min • 
de mühürleri bozulmuş veya. teli kopmq olduğu takdirde bu cihet bank.& memuru husu.. 
runda müştereken imza. edilecek, bir zabıt varaka.sile tesbit edilecektir. 

4 - Afyonla.rın sahibi elinden itibaren 1'tanbulda kat'l te.sellfunll yapılıp bedelleri 
tahakkuk ettirlllnclye kadar yapıl.acalı: her türlü ambalaj, nakliye, stgorta., hammallye, 
pul vesaire gibi masraflar ma.I sa.Mbiruı a1d olacağından Ofü h19 blr maaraf te.n1.yame 
mecbur tutulmıyacaktrr. 

5 - Ofisin İstanbuldakl atyon deposunda. iptidai tesellümde ofis eksperleri ta.rafından 
yapılacak hikemi muayene neticesinde zuhur edecek mağşuş, hllell ve k.e.tıklı afJ'onlar 
ofisçe müba.yaa edilmiyecektlr. Bu ilbl a.fyonlar masrafı ·sahibine aid olmak lll:ere T. 
c. Zlraat Bankası el1le sahibine iade edllebl1ecektir. 

6 - Ofis eksperleri tara1ında.n yapılacak hikemi muayene ile ta.hlilAtı ticariye lAbo
ratuarın<la. yapılacak kimyevt tahlll.ln vereceği neticeyi mal sahibinin pe.,inen kabul 
ettiğini ve bu yüzden ileride gerek T. O. Ziraat Bank.asına ve gerekse Ofise k8.lfl blo b1:r 
hak ve mütalebede bulunmıyM&~ı ve afyN ların T. C. Zira.an Banka.sına tesllm1 anın.. 
dan itibaren ofisçe kat'ı tesellümü ve bedelle ı.nln tahakkuku ya.pılıncıya kadar pçeoet 
zaman zarfında a.fyonlara. ar1ı: olacak fire ve.sair nakiseden dolayı toprak ma.baullert 
ofisinin ve T. C. Ziraat Banka& şube Te sandıklarının hiç blr mes'uliyet kabul etmı • 
yeceA'! bidayeten mal sahibine banka. tarafıMan kabul ettirilecektir. 

7 - Bu muameleden dolayı ya.ıpıae:aJı: her türlü ha.ldk! masraflar maı sahtine ald 
olacağı g1.bl T. O. Ziraat Banka.cıınm ta.hakkJık edecek mal bedeli üzerinden alacalı yll.z
de bir nisbet1ndekl tahsil ve tavassut komisyonu da mal .sahibine a.id olacak ve T. 0-
Ziraat Bankası bundan b~ka. ma.I sahlıbine hiç •bir masraf ve komısyon tahmil ~ • 
mlyecekttr. 

8 - 31/Mayıs/940 tarih.ine kadar T. o. Ziraat Bankası şube ve sandıklarına tesUm 
edilmiş afyonla.r mladında İata.nbulda Oti.a depo.suna tesl1m OOU~ ad ve ttıbU olu • 
nacaktır e:404h 


