
HAL KIN eö -~0 

;ttALKIN KULAf' 

it!ALKIN OILI 
' Bene 10 - No. aau Yuı 1ı11Bt telıe••a m PAUR 11 llA'DS lNO l'latı 1 Kurut 

liman hiieamları tavsıror 
Fransa Harbiye Nezareti erkô.nından biri: "Dünkü 

vaziyet umamiget itibarile müttefikler lelı.inedir,, dedi 

Fransızlar 7 Slik toplarını 
kullanmıya başladılar --

Almanlar mallk oldukları botun tankların 
yar1sını muharebeye soktular 

.............. 111 ·-·················-·············--

GEmEBAL 
VETG.A.ll'D 

PABiSE a:l•ı-r+ 
D Un BU ıuharebeter 

Fransız hatlarının gerisine inen Alman paraşütçüleri 
esir edildiler, müdafaa hatları arasından geçmiye 
muvaffak olan bazı motörlü müfrezeler ilerledilerse 

Parıs 18 (A.A.) ..---...-.......... 
- Generaı \Vey • 
landın Pariae gel-
8iği bildirilmekte-
4tr. 

* 1 
Paris 18 (Husu· 

de çarçabuk bertaraf olundular 
Pmia 18 (Husust) - Bu akşam askeri harekat hakkında beyanatta bulunan 

haııblye nezaretinin sl>z söylemeğtt aalahiyettar b"r rüknü bugünkü vaziyetin umu
miyet itibarile müttefiklerin lehinde olduğunu. Montmedy mıntakasında yapılan 
fil~ Jııaılqblila, Sedan mıntakaaında ise biraz daha :mGtk'lft4tıa tardedU .. 
dtkleıini bilc:UımJftir. 

il) - - Bütün Fran· 
Ada çok ?jlk 
\'e muktedir btr 
as r olarak ta • 
ıunmış olan Gene- Fransızlar bugUn. bilhassa Av_m mıntakasıııda 75 santimetrelik en ağır topları 
raı Jiro, şimali şar kullan.m.ıJ ve d<lşman tanklarına bQyük zayiat verciirm.işlerdir. Bu topların tesiri 

kt Fransada (Bel- çok milkeınmel olmuştur. :kn hududu) Al • " Vaziyet dv:;~~~ir, felAketli ( .

1 

......................................... - ...... ,

1 an taarruzuna General W eygand . " . : 1 1 

kar koyan Fransız kuvvetlen umum ku- Pans 18 (A.A.) - Fraıuız harbıye ne- İ ;{z 1 lll I t1 ti 5"1. [5 • J 
Dıandanl ğ ta . edil . t" zareti namına aöz söylemeğ~ salahiyet - I • ••-• 1 .. ___ ~ .:! • 

ına yın mış ır. tar zat bugiln 6ğle üzen şu beyanatta 
C'reneralı Jironun başlıca vazife ı Al - bul ' tur unmuş : Fransız tebliğleri 

tnanların bu mıntakada, Fransız hatla • Vaziyet, çok vahimdir, fakat yalan şa-
Parts 18 <A A.) - 18 Mayıa sa.hah 

tında açtıklan •pof> un genişlemesine yialar çıkaranlann atfetmek istedikleri Fra.nsız tebllt.I: 
hleydan vermemek ve Fransız kuvvetle- fe!.Aket mahiyetini hiç bir suretle taşıma- Fbı.nsada mubareı. dfinkü. tıeıbllt<W 
linin tecemmüünü temin etmek olacak- maktacfır. 1 *1rümıf dl.an mmtıablarda Pddetl1 
br. Bafkumand:anlık. kararlarına tama - aurette devam ediyor. 

mile hAldmdir ve bizim için yapılacak şey, Belçikada mUtte!ık kuvvetler, umuml 
'Y&Zlyetı nazarı dikkate alaralt, ıenıeme 

neticeyi itimadla beklemektir. han!ketı yapmışlar n Brük.selln p.rblne 

Mareşal Sambrein cenubunda, Almanlar. ordu- çet1hn1.şlerd1r. 
lannın malik olduğu tankların yansın - Gece hava kuvvetleri, yollarda kollA-

çakmak dan fazluını muharebeye sokmuştur. ra ve dÜl)manın mecbmt geçld :nott.aıa.rı.. 
Muazzam gayretlerine rağmen, Almanlar, 1 na bomba ile fiddeW •urette hOcum et. 

B 
' Ave.mes mıntakasında ancak az ehemmi- m.lllerdlr. erut ta yette terakki kaydetmişlerdir .. Bu az e- n:! !!ı:ı~> - 18 Mayıa ak§am 

An'kara 
18 

(A. hemmiyetU terakkilerin en büyüğü, Ver- ÇarpJ.IID&]ıar, bütün s11n ayni fiddetJ.e 

0 1 
vins ve Hirson mıntakalannda vukua deYam etmiftır. Qa.rpJfınalar, IJCheaaı 

!A.) - ene 1 gclmiftlr. ouıae ve La.nıdreJıc:l• mınt..namcıa vu.. 
rK\.lımııaY Ba.jkanı Fransız kı t'aları, tank hücumlarını git- kua gelmlfW. Ve d Otm&n, burada, çok 
M.areşaI P'eV?j tikçe daha ziyade alıpnaktadır. bOyük kayıhlara ~tmeın, kuvwtU va -
ırı....ıı-...-1r_ ........ "'"-ti ~-- t kvt k t' 1 ,__ 11ı.Ja.rla p.rb 1stiıkiametlnde hQcum et-
~·- u-J· .rnu..wz a ,.e ı a arı gej,.uurkte de· m•tted.ır. 

enklAnlle i*rllktle. vam ediyor. Cephenm gen talan bmlında, tay _ 
bu atop&n husus! Dftn &j'le batft vaziyet de deler bir teY ;volı*ar. 

Marqal F11Jzi- ·enle Beyruıta Pam 18 (A.A.) - Havas, saat H.10 da (Deftml 1 lnoi Uffa4a> 
Çaktnak ha:rEikıat etrndştir. (DeTIUIU ı ncı sa)fada) \. ........... _._ ....... - ......... --.... .-/ 

Buonnkn harbin temel ta_şı: Motorin kuvvetler 
-.... <•s• -

' ' t,, r • • 

Dünkü vaziyeti ve Almanların Bel ~ka. ile Fransada işgaı ettik'erı ara:i 
( ~gllerl• tclf'Cınan 11.,.ı .,. ) ıti glJaterir kroki 

,--••••••--••••••-••n••••••••••••-••••-•H••••••-••••••••n••-•••••••••••••••-"" 

Fransız Başvekilinin 
dün geceki nutku: 
" Galib geleceğiz ,, 

Fransız kabinesi don Mareşal 
Petain ile takviye edildi 

Başvekil: "Vaziyet vahimdir, fakat hiç de ümidsiz 
değildir. Biz nasıl bir millet olduğumuzu işte buna 

benziyen şartlar içinde gösteı:dik ,, dedi 

Paris 18 (Hususi) - Reynaud kabin• vekil muavinliğine, Dalady<i ise haricıye 
il. Madrid aefirl Marepl Petatnln bap• nezarettne tayin olumnuflardır. 
kil muavini yapılmuı ve diğw bazı de~ Bundan başka Mandel dahiliye, Rollln 
fik1110erle takviye ed.llmi§tir. müstemleke ve Batry de ticaret nuırl.ı.!9-

Başvekil Reynaud. harl>i)"8 nezaretini lanna ıeçmişlerdir. 
de deruh<M etmiştir. Marepl Petaln bat- <Devamı 8 noı sayfada) 

Askeri vaziyet 
Almanlar Fransanın şimalinde süratle 

kat'i neticeler elde etmiye çalıştılar, 
fakat tamamile muvaffak olamadılar 
Alman ordaaunan mrılıtelil Nbeblal. 6lr mlülJet t""""1ıalrı 
etmektedir. Her hald• mittelildain 6aflıamaıulanlılı 6a anda 

lnymetll olan iter ıaatt• latllaıtl• etm•7' 6ilecelıtlr. 
YAZAN 

Emekll general H. Emir Erkilet 
''Son Podtı» ""' alıerf malaarrlri 

mqlerdfr. Bu mevziln §imalinde Anven 
Noro.t:l•ı m&tahkem mevkii Belçikalıların elinde-
Narvilr:teld Alman mdfrezui mütıeffk d:Jr. 

kıt'alann tazyiki altın.da İIV99 arazisine Namur bölgesinden garbe doğru iler • 
doA'ru ~ktedtr. (Den.mı 3 inci aayfa4a) 

İ HolanJaJaı 
Almanlar Zeland adalannın ııgalini ,. .... 19 Mayıs 

ı - Hafif tanklar (bunlar 
vaaıtulle k~ll tAcyya.rele -
~Ue nı.dyd ıırti2>a.tı temin 
edlliyOl'.) 

8 - Alır kruvazör tank ., 
lar. 

2 -· İrtibat iıi 
için motosiklet 

kolları. 

3 - Sübaylann ta -
şrnmaaına ma.hsu 
!baJit m.ıJıU otomo. 
billet". 

4 - Kuvvetleri tqıyan kamyon 
ve otobüsler. 

5 Bunlara ikmale çalıfıyorlar. Ayni zamanda bura- / .... ] 
refakat eden da1d fazla kuvvetleri cenuba, Anvel'I ve 
piyade tankları. f8rkına yürütmüşlerdir. Bunların Fransa Gençlik ve spor 

fiınal doğusu harekltına tıttrak ettirile- b 
oekleri tabtldir. ayramı 

Belçikadaı Ebedi Şel Atatürkiin Türk vatan 
Şimal Ahnan kolları Dyle mevzU n • v.e istiklalini kurtaTmak ibere 

~Mdı11ıl21ıı-"' zerindeki Louvaini ve ondan sonra Ma - Sam.una ayak baıtığı güniln yıl. 
linet mevk1tni alın.ıf ve Brüksele muhare- dönümü, bütün memlelıett• ba-

krtlfıllll~~ Traktörle çekilen ha· ~ - Alır toplan çeken traktörler. beslz girmiflerdlr. Bu kollar garbe, müt- yilı tezahiTatla kutlalanıyor 
- 'ıu aahra topla. Wiklertıı yeni Scheılt mevziine U..la - \. ... _ ...... ·---·- ·--··-



2 Sayfa 

Her gün 
19 Magı 

~-Yaı.a.n: Muhittin Blrı~ 

B undan yirmi bir sene evvel bu
gün Atat'ilrk, Anadolu toprakla

rına ayak basını.ştı. Onunla birlikte, o -
nwı plısında temesW.l eden Türk şuu -
rıı da Anadıoluya geçti ve yer yer do -
laşarak bütün memlekete dağıldı. 

Bu hikayeyi çok iyi biliriz ve tarihi -
mhde olduğu kadar bütün şark tarihln
de de büyük ehemmiyeti haiz bir takını 
had.ise!ıerin inkişaflarını, bugün henüz 
yaşıyan gözlerim.izle yirmi sene içinde 
her sahada takib ettik, bu suretle bili -
yoıı.ı:z ki, bir millet, eğer bütün şuurunu 
toplar ve onun gösterdiği yollara doğıu 
yürürse yapmıyacağı mucizeler yoktur. 
Filhakika, her millet, böyle bir zamanda 
mucizeler ve bankalar haliki o!ıur. 'fürk 
milleti de, bu milletlerden biri oldu ve t::ı

rihin tanıdığı mucizelerin en harikulA.de-

lini yarattı. Bundan dolayı, her sene bu
,wı. yirmi bir 9eDe evvelki günü bir ke
re daha hatırlamak ve o büyük t~ribin 
manasını yüreğimiz ve 'kafamızda tekr.ır 

canlandırmak bir farzdır. Nitekim, bu -
giinle bir i'kte o gtinfuı .kahramanı o1an 
büyük Atattirkll de hatırlamak ve onun 
aziz hatırası önünde hünnetle eğilmek 
ayni de!'eced.e mühim bir f arlzedir. 

* On dokuz Mayısı, biThassa bu sene çok 
iyi hatırlamalıyız ve kendi içimizde onu 
çok derinden ve heyecanh yaşamalıyız. 
içinde bulunduğumuz vukuat, bütün mn
letlel son derecede uyanık durmıya ve 
lıO.tOn şu.urlarile ijirbir.!ef'ine sanbnaya 
fcbar ediyor. 

Bugün karşımızda kudurmuş bir 
harb vardır. En taze hamle-le • 
r'ile ve en sıcak kanUe, henüz baş • 
l.amıf o'lıan bir harbin hangi neticelere 
doğru gittiğini en nikbin ve en bedbbı 
pte dahi g~nneğe imkan yoktur. Çün-
Jr:rı dO.nyanın mihveri yerınden çıkmı§ 
bulunuyor. Şimdiye kadu gördüğümüz 

8ilrprb:.tere. muhtelif şekillerde ve muh -
telif irtikametlerde birçoklarının inzi -
mam etmesi mi1mkündür. Buııun için, 
'rilrk milleti, tam bir TUrklük şuurile, 
tam bir Türk duygusu ve riyazi bir Türk 

bfaıdle. hAdJaat örıünde, yekpare bir dik
bt n yekpare bir şuur haline gelmeğe 
mecbur buiımıyor. 

* 
~ Atatilrk aramızda yoktur. Fa

kat, ODUn yerine, Milll Şe1 tmeı :tn&ru. 
bu kudurmUJ dünya fırtınasına karşı 

Tilrk gemisini sellmete götürmek vazi -

fesini ifa ediyor. Gemimiz sağlam, kap • 
tanımız tecrilbelf ve denizin bütün cilve-

lerine vAkıttır. Biz.im vazifemiz. onun et

SON POSTA l\fayıs 19 

Resimli :makale : = MufJaffak olan her adam kıymetli detildir Sözün kısası 

YiikseJmek için dünyada yekdfğerindcn farklı iki 
rnerd1ven vardır. Bu merdivenlerden birincisin! insan 
kendisi yapar, ik.fnclsinin Amili ise bir başkası • 
dır. 

Alafranga, alaturka 

..... _____ E. Ekrem Talu _ 

il ükiımetin geçen gün Medt.ten ı 
çirdiği Devlet Kcmserva.tuarına mi 

teamk kanun dolayı.sile gerek Meclis kür 
sünde, gerek matbuatta leh ve aleyhte s 
ıenen sözlere ba.ktım da, davayı, kanunu l 
da.faa. eden Maarif Vekilinden gayri kim 
nln 1:yice k:avnyamamı.ş olduğuna hükme• 
sim geldi. 

Bazıları: .-Milli musikimlz alafranga 

ı
ka.lllcillğdne kurban gicllyorb diye feryad 
tiler. Gene tıazıla.rı: «Meyhaneyi terenn 
eden musiki ne diye btzim mllll mtııiki 
olsun?» itirazında bulundular. Sanırsınız 
bu kanunla bWm yüzlerce yıllık alat 
mu.slkıhıin idamı isteniyor. 

Meseleyi bu türlü telfı.kkl ederek bu çı • 
dökmek doğru değlldıl.r. lIMise basit ve 
kul: Hükümet memlekette bir mekteb, 
Devlet Konservatuarı açmak niyetinde 
Meden1yeti benimsemiş bir camiada b 
resmi mahiyetteki bir kültür kurulunun 
medeni, ilmi, fenni olması icab eder. Bu 
barla orada yapılacak tedrisat da. medc 
yetııı. ilmin ve fennin behemehal çerçe 
dahıllinde olacaktır. İlim ve !e.n a.ncak g 
musild.sl.nde vardır. Bizim, dedelerden 

Muvaffak oıar. ınsanlann lbir kısmı muvaffakiyetlerini ras kalma alaturka musikmıi.Zin maaı 
kendi kudretlerine borcludıurlar, fkinci kısmı ise diğerleri- ilim ve fen tarafı zayıftır. Zayıf olduiu 
nin aptallıklarından :istifade etmiflerdir. Muvaffak olan de kitabı, mektebi olmamıştır ve olamaz. 
her adamın kıymeü vardır, sanmayınız. laktan meşkecölen ve sayısı çokça da 

mawwwııııw··························································-·······---···························-··· .. ··· .. ·····..._..---- nihayet m.a.hdud bh-ka9 makamın çevre 
............................ -.-....... 

sez 
Vatanını terkeden 
Bedbaht vellahd 
Ş~mdi. Londra -

da bulunan Holan
da veliahdi pren -
aes Jülyana. in
ubalarını §Öylece 
kaydetmiştir: 

- Holanc!ada ge 
~irdlğiıu birkaç 
müthiş günden 
sonra, çocukla -
rımla birlikte gör
düğünüz gibi va -
tanımı terketmek 
bedbahtlığile kar -
Jllaştım. 

Uzun w yorucu bir yolculuğun ver -
diği teessürden dola~ kederli ve ağla -
maldı bir halde bulunan prenses, indiği 
Holandanm eski Londra sefirinin evin
den bütün gün sokafa çıkmamış, çocuk· 
larile m~ olJnuitur. Prenses, icabın
da çocuklarını zehirli gazlerden korumak 
için husus! 81.lrette yapılmış, fildişi bir 
sandığı birll'kte getirmiıtir. Burada pren
sesin iki yqfannda olan büyük kızı pren
liEIS Beatrixi görilyu'JIU.nw:. 

Çin ordusunda "Esirler,, 
borstUı! ... 

sığan bir musikiye bugünkü medeni m 

ARASDNDA 
sile musiki aenemez. Bfınaenaleyh, me 
Tlirklye Cümhuriyeti, resmi bir mü 
böyle bir mual:kılınin tedrisine tabiaWe 

Sinir harbi 
~k çaıp1a mı•ıar koau:pa -

yor. Küçüklerden sonb büyük mil
letlerin taUbi ortaya lm\unU1Jtur. 
W~bir kmwuu1«lMJı mağl.., ellu:aima 
inanarak harbe Kirmış değildir. Har. 
bl bJr varhk '9e yoüut davuı elara.k 
kabul eden tuaf öliiıll.e zaletr arasın
da mieadele etnaete mecbnnlur. Garb 
cephesindeki ha.rb ayni iddia ile ve 
ayni feragatle botıışıa.n m.llletlerhı 

ha.rbldir. Neticeyi ka:ta.nınak bir mu
kavemet rekoru olacaktır. Çünkü mü. 
cadele e kadar şiddetli ft zayiat o ka
dar ai*dJr ki M.balan dohluraıı en -
ku üzerinde dişmeden ayakta dura.. 
cak kadar dermanı kalan galib gel -
dltinl anlıyacaktır. 
G~ llarbde, nibai •fer ıriniı1e -

ri k11Vftltl olan tamfuı diyen ka • 
mandanlardan Hindenburg"d'ıı. Belçi
ka. da yıprandıldan sonra Velnlan i -
serine yorgmı düşen Alma.n orduları 

tam dört yıl Fransız götüslerini del
meye çalqt..tv. Mieadele çetin oldu. 
Slnirler gerildikçe gerildi. Nilıa.Jet 
Alman sinirleri ba gerginlife dayana
macll. Birdenbire çözülüverdi ve Al
man başkumandanbfı düşman topra. 
tında. oldutu halde varını Y9lunu 
teslim eden bir mütareke fmuladL 

.Bugün şimali Framada Majino ön
lerinde devam e4en b.arb iiıtekinden 
daJıa. çetin bir sinir ve nwka.veme& 

veremlyecekt1. 
Ancak bu, alaturka mUıSiklnln ne mu 

u A lidl.l.ğe turbe.n edlleeeAim •ammun e 
ııolandanın l•tlla•ı ne de -öyle sanıyorum- e.laıturka muslkı 
Gilnll evlen•n ırt-Ft men·ı ld.nuıemn aklından geçiyor. 

~ J 1 Ortada, re.smt bir ma.kıimın tabiatile 
Almanların Ifo- den1yete uygun olması gerek~ ~ teşe 

la-~ . t"l" sile muhafaza.k.8.r zihniyetin ke~ ba 
u.uayı ıs ı " et • oo.n haklı bir endişesi var. İlki 1k1nc 

tikleri 10 Mayısta, müdahale etmediği gibi, ikincisinin de 
Roterdamda yer - ne muhalefette bulunma.la hakkı yokt 
leşmiş olan bir 1n- Medeniyet, mesela, yatağa girerken p 
giltz. nişanlısın;ı ma giyer. Fak~t kendl evinde yırtmaçlı 

Uı.r1 giymek fstiyenıin de ifine ~az. 
koprak: denlyet yemek yerken çatal, llqı.k kulla 

- Derhal evle - Baş, şehadet ve orta parmakların aşa 
nelim, başımıza zet verdiği iddlasında. bulumı.nJ.ar bun 
nelerin geleceği kullanmakta serbesttir. . 

bilinmez, demiş ve müstakbel karısına Ala.franga,~ alaturka musılü bahsinde 
ı :-t.:1. ıı..•__ı.._. . di İ bu, tıpkı böyledir. Zurnadan zevk al 

ge J.llJllA e ı.mııt2W.1l gıy rerek ngiliz kon. devlet zorla saksofon d1nletmek azın 
soloshanesine gitıni§. Alman tayyarele - asla delil. Dinllyen cesm.eıi fı,,tıt De 
rinin attığı bombaların tarrakaları ara - ır.ekte:ıı devam et&n LA.kin modem bir 
sında evlenmiştir. Tekrar evlerine dönen let konservatua.rı aJ.aoağı talebeye • 
çiftler. yolda bulduklan bir bomba par- sotya.n. talJmlne kal.lcşırsa gülünç olur. 

-:-1- tle . d-"t~h.. Romanyada, Alemm ba.yüdığı olgan 
çasını ve -:ııwta.e n u5 ... u yadigarı o - zfğini:n Bütreş konservatuarmda yeri Y 
!arak saklamışlardır. tur.. Biz de mekteblerhnizde cTutlııa 

Toprakta çok nafi 
mikroblar "armış! 

dkuttı.umadığmuz gtbl, ıaçaca.imuz m 
mektebl:nde de, ilim ve fen t.efnesl gen 
«'köçekçe» leri talim ettiremeyiz. 

e. cf,,,.,,, ~al 
Amerikan doktorlarından Dabos, A - .............. ••••••••··-······················-······ 

meri'kan tıb fakültesine yeni bir keşifde Erbaa, Tokad ve 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Bu profesör toprak içinde yaşayan F atsada zelzeleler 
mikrobları ketfeylentiştir. Bu mikrob -

harblıUl". 
rafında tam bir Türk ittihadı ile sımsıkı Fıkramızın serlffhasım belki anlama
b"rleıpnelrtlr. Bu büyük tarih günür.ün mıtmııızdlr. İzah edelim: Japonya ile Çin 
mübanıık hatırası arasında içimiz! emni- arasındaki muharebenin sürfip gittiği 

uıalftmmır. Ya.vq olmakla beraber Ja .... _.···-·-········--··-··----·· .. ·-···---·· 

lar en müthiş fenalıklar vücude geüren Erbaa 18 CA.A..) - Bugün bunda 9.50 
mikroblan yiyorlarmış... Doktor Daboo şiddetli bir zelzele oldu. Zayiat yoktur. 
Pat bakteri'! · d '"t kkll b" Tokad 18 CA.A.) - Bu saıba.h şehrim 

ogen erm en mu eşe ır 8.-M> da bir yer sarsıntısı olmuştur. 
kültür yapmIJ ve bunlann arasında top - yoktur. 
raktan aldığı mikroblan vaz'eylemiştir. Fat.sa 18 (A.A.) - Bugün aaat 8,'7 de 

yetle.,.. ttımadla doldurup vukuatı aülnl- ponlar atstemattk htr mrette iıgaller..ni 
Paraşütçü askerler 
tayyareden nasıl 

atlıyorlar? 

Pek az bir üdd t i . d ı·· ra.da bir saniye devam eden hafif bir 
m e çın e za urree sarsıntısı olmuftur. 

net tç:lnde seyredebiliriz. tevsi eylemektedirler. mikrobunun yok olduğunu müşahede --------

KllJetlıer' ~ bo tanda büyük gün ... Son r.amanlarda biraz geVJemeğe yüı 
lerin hatırası, bilhassa böyle zamanlar tutan Çin mildafaumı teşdid eylemek 

eylemiştir. Fransızlar lsviçre hududund 
Doktor Dahoe'a göre topraktaki mJk - b' k b h .1 için :tıymet.Ud!r. llzere Çbi ardulan başkumandanlılı Çin roblar ncvı beşere çok tayda11 imi§Ier ır öprUyU er ava ettı e 

cJI,/,~ c.2J. askerlerinin esir edecekleri Japon zabi • Bir İngi1iz gazetecisine göre, 1940 har-
>#b .,,,, ... ,,..,. tan ve efradı i'Çlıı bir mükAfatı nakdıye binin belli başlı bususi~retıerinden birini 

Bazı Jhzarattan sonra bunların kansere Bale 18 CA.A.) - Bu sabah Fra.'ılaızlar, 
bile galebe çalacaklan bildirilmektedir. ~nt - Louis köprilsttnü berhava e1ml§ler 

bu suretle Blıle ile Fransa anwndü1 d ---····-·····----········--········-··· .. ·-·--
Akdenizda vaziyet 

Ruzveltin Mussoliniye 
mesajı ihtimamla 
tetkik edilmiş t 

borsası ilAn eylemiftir. te§kil eden paraşütçülerin, tayyareden 
Borsanın fiaUan fUd'ur: atlam.alan şu şekilde cereyan etmekte • Bir mahkumun izdifJacı 
Bir Japon askeri getirene: 50 dolar. dir. Paraşütçü askerler yirm1şe: kişilik 

Japon albaylan: 8'>0 doıar. Japon gene • gruplar halinde tayyareye binmektedir- Londrada bir sene hapse mahkürn e
ralleri: 2.000 dolar. }er. Saşlarında bir sübay bulunmakta _ di~ olan bir sa:bıkalı, yanında iki polis 

Ganaim için de fU fiatlar tesbit edil - dır. Hedefe vanhnca, sübay bır manive- olduğu halde tehir nikAh dairesine gıt-
miştir: JAyı kald1rmakta, ve askerlerin bulun _ m~ ve polislerin şahidllğile. çocukluğun-

Bir sahra topu: 4.000 dolar. Bir ağır duklan mahallin müteharrik olan döşe- danberi sevdili genç ve güzel bir İngiliz 
- top: 10.000 dolar. mesi açılmakta, bu suretl.a paraşütçüler kızile evleıunif ve tekrar hapishaneye 

Bolm. 18 <A.A.> - Havas &j&ns.ınd:an: Ya- Mitralyöz ve ttıfek fi~eklerinin yüz a - kendilerini havada, bo~ukta bulmakta- dönmüJtftr. Bütün meruim yedi dakika 
n ıeant ha.l)ıarı mebe.nu Rmveltin Musso- dedi 4 doıarl dırlar. sürmü. tü 
ll:nOe lf)odennil ekl'Dlu meea.jm bilyük bir • f r. 

lı1Ab Be 1Ea~ı.nm1ı1 n ihtimamla tet.ıok e
ömıt oJdu,tunu ı.,an etmekted1rlel'. 

Bu meb&fU. ID6laim metninin ne oldutu.. 
na m;,an ~ ımtma ~J&r. 
Bir İtalyan vapuru kontrol edilmedi 

z..ondm. 18 f.AA.) - NnJOrktan itaıyay& 
cl&sNtie otaı tfab'a,n Bex tra.natJantill 
4Do Oebelt1"8nktan tontroıa tA.bi tutulmak.. 
aa ıdarıDdA ClllBMIDe mlsuıda edil -

~-

YuıoslayY• topraklarında bir 
lt.17• tayyareai dilflriUmiif 

dejildirJ 
Belpd 18 (A.AJ - ~tıar ma -

lclmlar, ~ !mdaduna 81 Uometı'9 me
.ıme Oa!ln _........, ab aıerml ı.tr- .baı-
faD ~ dtlşt.rtlldQli iha"klabd& net 

1 STER 1 NAN, IS TER INANMAl 

İngiliz radyoLtU Alınan hilcumunun nasıl yapıldığın~ an
lattı: 

- cEvvr.lA tayyare filolan bir dalma inişi ne düşmanın 
tank kollan üzerine saldırıyorlar, bu kollan bir bomba 
yağmuruna tutuyorlar, sonra düi;en dilşi.lyor. düşmiyen 

çekılip gıdiyor. o dakikada da Alınan tankları sökhn edi
yor, dilpnım yenHI:rse veya çekilirse ne Al!, aksı halde Al
man tankları bir yelpaze şeklinde sağa sob açılarak az 
evvel iıgal etmekte oldukları sahayı boş bıraklyorlat Zira 
arkada şimdiye kadar hiç .görülmemif daha büyük çapta, 
daha ağır tanklar vardır. Başanlamıyan işi onlara devret-
mek için yol açmak J!zıın., , 

İngiliz radycsu bu röportajı yaparken fÖyle bir cümle 
kullandı: 

- cÖyJe Ct>henneml bir gürilltö içinde öyle kanlı bir bo
ğuşma ki, msanm cümlel asabiyesi buna mukavemet ede • 
mez., 

Kazanan inaan kazanıncaya kadar çektiği zahmeti gabuk 
unutur. Fakat bu dakikada henüz iharb bitmedi, netle• ma
l~m değildir, yarının ne olacağı kestirlle:meı. Binaenaleyh 
biz istikbalin malôm olmadığı bu dakikada, bu. cehennemi 
manzarayı gördükten sonra bu harbi çıkarmıf olanların 
başladıklan ı,c:Jen pişman olmut oldukl.anna iıwu.7oruz, 
fakat ~ okuyucu aen: 

iSTER 1 NAN, IS:YER INANMAI 

nclllmı ~ J"e)mlınnaıltadır. '---------------------------------------------------------------------------------------..,,, 

yolu müns.talltmı tamamıle 1nkıtaa uğ 
mışla.rdır. 

Göbels'in Süveyı kan 
hisse senedleri 

Londra ıa <Hmusi> - F.raı:ws ma:ıw:~ 
Alman propaganda nazırı Oöbels'in 
bulunduğu Süveyş kanalı hJ&se senedler 
temettülerini mikmdere etmtşleratr. 

Oöbels, aon zaman& kadar bu teimett· 
bJr Lttlraemburg bantuı vuıtune mun 
ııa.man taıwı etmekte idi . ..... _ .............. ·-···-···-·-·······-··-· 
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Fransız ve İngiliz 
gazeteleri ne diyorlar? 

'' Hitlerin bütün kozlarını oynadığı bu taarruz 1918 
İlkbahar taarruzu gibi durdurulacaktır,, 

SON POSTA 

Millt Şef bugun 
Atatürkun kabrine 
çelenk koyacak 

Ankara 18 (HususH - Cümhurre -
isi İsmet İnönü yann A tatürkiln mu
vakkat kabrine bir çelenk koyacak -

Parıs 18 (A.A.) - IIava.s a.ja.Mı bUd.iri • nın doıruda.n dofruya Avrupa ha.rbıne mü- lardır. 
tor: dahaleainl mümkün gördüklerini söylemekte * 

Bu sabalıki Parls matbuatı tef3irleri: Oa... ve c~e·nın Almanya ile bağlan ne olursa Ankara 18 (Hususl) _ Cümhurre-
t&teler başlık olarak general Oa.melinin em olsun, İtalye., Amerikayı Avrupa harbine sok isi İsmet İnönü bu"'in öl'tleden evvel 
l:'l ye~ınden cümleler alın.akta.dırlar. mak ihtimali ka.rfısında tereddüd edebilir» 5c n 

Hemen ıbUtün matbuat, cereyan eden mey- demektedır. B~ekaleti teşrif buyurmuşlardır. 
tlan ınuharebe.slle mewut olmakta ve bu - in "liz az•teleri Millt Şefin Başvek!lettı? bulunduğu 
iÜnkü safhalarından ziyade n&t1ce.5lni tet. gı g. b ı sırada Mareşal Fevzi Çakmak ta Baş-
kl.k etmektedirler. Londra 18 (A.A.) - Ingillz gazeteleri, ııar vekalete ge~tir. 

Ezcümle Matin gazetesinde Fo.bry, hliou- cephesınde yeni Alman sa.ldırı.şından, ırak~n , 
in.un görülmemiş şiddet.ini kaydederek bt1 - ve e."llin bir haleti :ruhıye ıçınde bahsetme - '---------------:.--') 
tün Alman kuvveUnın huşwıetJe ılerı stl • t.edırler. Gazeteler şu cihet üzer~nde t.amn. A 
l'Ül<iüğunü ve bu kuvvetın son ha.d<lıne ka • mlle mrıttefıkdlrler ki Kitlerin bütün koz - m er.kan 1 n 
tlar kullanıldığını söylilyor. ıarını oynadığı bu taarruz, 1918 ilkbaharı 1 

Epoque gazete.sınde Kenllı.s, Alınanların taarr1J2una çok benzemektedır ve 1918 ta -
e!.rad ve malzeme kayıblarına ka.rfl ı~ayıd arruzu gibi bu taarruz da sarsılmaz bır ce - vazı·yetı• 
Pldıklanru ve bu z:ı.yLatın çok büyük oldu- saretle mücadele eden müttefık kıt'ala.rı ta_ 
~unu yazmaktadır. rafından durdurulacaktır. . 

Le Journa.l gazetesinde Leon Moussa.n, pi- Times gazetes1nln askeri muharrlrı diyor Vaşington 18 (A.A.) - Siyasi mehafiJ, 
Vadenin kıymetını de hesaba katmanın lü- ki: , General Gamelinin ordulara hitab eden 
tumuna l.ciaretle, piyade kuvvetlerinin arazi cTa.arruzun ille safhasında, kıt alnrı cep- t:mri yevmisi önümüzdeki günler zarfın-
kazanınak bakımından elzem olduğunu ve henin bir nokta.sına toplamak tedbil'll bir el ' 
tneydan harblerıne hılkim bulunduğunu yaz hareket olmazdı. Maamafıh, bugün, tehlike- ~ yalnı.z Fransanın mukadderatının de -
makta.dır. nin nerede gözukttlğü tamamıle bılınmek - ğıl, aynı zamanda harbin akibetinin ta • 

Pet.ıt Parlslen gazetesınde Charles Morlce, tedlr ve bu tehlike ölçüılebllmektedır. Bir ayyün edeceğini ifade etmekte olduğu su-
harbin şiddeti 194-0 Fransız piyadesinin 1914- taktik vazıyet, .sarahat kesbettı.ğı zaman, retinde tefsir edilmektedir. Ayni meha-
1918 piyadesinden aışağı olmadıfını yazı _ başka zamanlarda doğru olmıyan bazı risk_ fil b . . . .., , 
for. ler daima alınabılır.- • u emrı yevmıyı General J offre un 

.Mıne. Taboui.cı Oeuvre gazete.ilnde Alman Daily Telegraph gazete'>i 13e, general Ga- cMan_ıe> .muharebesi arifesindeki emri 
ordusunun idar~ı, Alman askeri m.ahfelle _ mellnin emrı yevmısuu bahı,, mevzuu ederek yevnulerıne hanı.etmektedirler. 
tlnt"Ie de bedblnUkle söylendiği gıbı Alman. şö~le demektedır: . . Ecnebi müşahid1cer, Amerikanın bu -
lann aşağı derecede olduğunu gö.sterdiğini ı Işte bu zihniyetle, bu haletı ruhıye Uedır günkü hattı hareketinin 191-1 senesindeki 
Ve Alman taarruzunun hava hAklmlyetınl ki buhrani atlabtıla~zlktır. Oamelbinl, galkltb ge- hattı hareketine nazaran çok farklı ol -
temın edemlyerek tehlikeye <IU.,mesl mel _ ıe-ceğız d yor. u so er, yerını u aca ır.a du . 
huz bulunduğunu kaydetmektedır. Tekrar •Tlmes• gazete.sı, Führerln a,,ker_ ğunu beyan etmekted~ r~:r. . 

Le Jiur gazetesinde Ftermand Laurent, dl- lerinin hayatını ıstlhkar ettiğim ve obüs Her sınıfa mcnsub butun Amcrıkalı • 
ror ki: atılırken tatbık edilen usul le paraşütçü _ ların vazifesi, medeniyetin yıkılmasına 
cDıınyanın seııı.metı ve bizza.t Birleşik A- leri arttırdığını yazmakt.'l.dır. Para.,Utçüler ve Avrupada ve hatta bütün düny:cla bar 

ln&.rlkanın selA.rnetı namına temenni edelim yakalanıp öldürülmeden evvel tahrıbat yap. barlığın hak.im olmas•na mani olmakbr. 
ki, bıze vft.dedllen tayyareler va:k.tinde ye ~ mak vazlfesıle mensub oldukları ordulara il-

:-························································\ 
~ Resmi tebliğler 
• (Baştarafı 1 inci sayfada) 

1
. Bombardıman tayyarelerimiz. düşman 

motörlü kollarını sa.Mmakta devam et. -
mlştir. D~a.n motörlü kollan, tayya. -
relertmlzln hareketınden çok müteessır 
olmuştur. 

Bir QOlt keşıfler yapı.bıuş ve gerek tay
yare dafl toplan ve gerek avcı tayyare. 
lecl.mlz ta.rafından iblr çok dtişıllan tay
yaresi düşllrülınü.şt.ür. 

Sayfa 3 

E 
• Harb sonu dünyasına 

şimdiden geni bir nizam 
aranıyor! 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
Belçika tebliği 

1 Belçilaı.da bir mahal 18 (A.A.) 18 B ir taraftan Alman, diğer taraftan 
Mayısta ötıe üzeri neşredilen resmt teb- Fraruıız - İngiliz ordularım amansız 
Uf: bir mücadeleye sevkeden ideoloji ''e menfa.-

Bundan evvelki tebliğde zikredllen ha. at zıddiyeti kanlı bir mücadele halinde de -
rekllt normal bir şck.l.lde devam etmekte- nm edip dururken diğer ıtnrafta.n Alman -
dlr. Belç1ka kıt'a.lan cephenin muhte • yanın dostu olan bir memleket, harb bitmiş 
lif noktalarında dü.ş:manın hücurnlannı ve bunun semerelerini toplamak zamanı gel 
tardetm~erdlr. Bilhassa Anv&S eyale - m1ş gibi bu davanın ideolojisini yap>mağn 
tinde Be~llca kıt'alan düşman hücum • çalışıyor. Harb bütün şlddet.Ue hükümter _ 
!arını ağır zayiatla gert püskürtmüşler- madır. Neticenin ne olacağını mutlak bir 
dlr. kat'lyeUe kestirebilmek kl'lhln olmağa va -

Belçl'kada. bir mahal 18 (A.A.) - 18 bested.tr. Çünkü harb talihi de deniz gibi • 
Mayıs akşam Belçika tebliği: dir. Muhtelif cilveler arzedebillr. Bu sebeb-

Son günlerde Belçtka ordusunun yap. ledir ~ dava bitmeden onun hükmünu ver. 
tığı si.'ıtemat1k geri çekilme müsaid şart.. meğe kal.k.ışmak biraz ncelec111k olur. Maıı. 
tar dahfllnde vukua gelmı.ştır. l!lnredllen mafih ha.rb sonu dünyasına totaliter rejlm
hareketlcr, iyi bir n1za.m altında yapıl - lerin hAkJm olabileceği farnziyesine tstinnd 
mı.ş ve ta.bribatınıızdan müteessır olan eden bu yem ve hemen söyllyelim, bir hay. 
di4ronn, gerl çekilen ve kayıb kaydet • f ll hak.sız ve gar..ib görüş, on dokuzuncu as • 
mek.~lzin teması keısebllen k:ıt'alarımız :i nn lht11Al ve muharebelerinde hA.klm bir 
üzerinde şiddetli tazyik !cra.!ma muvaf- • zllıniyet ltade eden mllUyet mefhumunu es
tak olamamıştır. İ ldmt, ve modası geçmiş bir nazarlye şeklln-

Maalesef bu harekA.t netıce.sinde Brük. • de tebaris ettirmeğe çalU}maktadır. Bu ta. 
sel, Anve~ şehırlert terkedllınt.,tır. Bu naate göre muharebeden sonra Avrupıı.nın 

f şehirlerde mühım ha.58.r olmamıştır. yapması !Azını gelen şey yepyeni bir hayat 
İ Lıege ve Namur kalelerı, kahramanca nizamına kendini terketmektir. Bugün. bil.. 
l mukavemetJerıne devam etmektedır. tün dünya ba.ştanba.şa bir yenil~e kay -
; 

1 lngiliz Hava Nezaretinin tebliği naşması içindedir. Bu yenile~eden doğa • 
11 Londra 18 (A.A.) - Hava nezaretinin cak ~ey,~ mll.lly:t vicdanı yer.ine tüstün 
: bir tebllğlne göre Hurrioane tayyarele- mlllalid~et supernatıonalite. mefhumu ol-
• • m ı ır. 
ı ri, hlç bır zayiat vermeden 20 Alman 0 .. ni bir n1 h ıl k 
: tayya.resıle yaptıkları bir çarpışmada 10 unyaya ye zam ru u a., ama 
: y k bo b d ta . d" .. maksadlle ortaya atılmak iatenen nazarı _ un ers m :ı.r ınıan yyaresı uşur-.. 

1 
d' yenin kendi halln<ie ya.şama.ğa çalışnak t&.. 

m~~~:· 18 (A.A.) _ İn lllz hava ne _ teye~ müstakil mllletıer için ne kndar teh -

tl b ld i 
. g likelı bir şey olduğunu söylemeğe hacet 

za.re ı iT yor. kt B f 'T lt kl Gece, İngiliz hava kuvvetlerine men- yo ur. u ormu un a ına sa anan ~Y. 
sub fllot.illal:ır, Frnnsada ve Belçikada olsa olsa dünyayı bir takım muayyen tmpa. 
düşman mfinaknle hatlarını ve üslerini ratorlukla.ra taksim etmek ve bu fmpru-ator. 
~iddetll surette bombardıman etmlşUr. lukların et.rafına da muhtelit mllletlert bl -
İngUiz hava kuvvetleTıne mensub filo. rer ek olarak illi.ve eylemek maksadından 

t1.şsin.. tıhak etmek üm1di olmadan tanımadıkları Amerikalıların ekserisi, harbin mütte-
Aube gazetesi, ctecrübelerimlz<len ltima _ mıntakalara. !nmektedırler. fiklcr aleyhine dönmesi takdirinde ken - • 

Wlalar, garbi Almany:ıda mühim aske-1 b:ı.şk:ı bir şe~ olamaz. Öyle 1mparato~lukl:ır 
rt hedeflere de muvntfnk!yetle hücum : ki onlnnn bunyeslne dahil olan milletler 
etmı.şlerdlr. Bu harekat, çok geniş mcı_ : trendi mllllyetıerlnln üstünde, - d.ahU bnlun.. 
hiyet almış ve ta·kat hiç bir tayyareınız 1 dukları imparatorluk vücudunli b1r üstO.n dunız sarsılmamıştır. Zafer, her Mırda htç e.Ttmeı~ı- netice olarak bu usulün Hitlerın dilerini tchdid edecek olan tehlikcnın ne 

değişınernış olan :kendini gösteren Fransız zihniyetını ortaya koyduğunu .ve altı yedi kadar derin ve ne kadar hakiki olduğunu 
kahraman.lığından fışkıracaktır» demekte _ hafta ıçınde zafere ula.~k için her vası -
dlr. taya başvurmak hususundaki azmının bır anlamışlardır. 

Flg::u-o gazetesınde d'C'.nessan ve Populai- ifdesl olduğunu Ul'lve etmektedir Ayni mehafil. bütün Amerikn kıt'ası -
te gazetesinde Phlllps, Naziler zafer kazan.. Daily Telegraph ise ba~lta blr yazl.'lında nın her ne pahasına olursa olsun Ameri
dı~ı takdırde, bütün Amerikanın yakın bir şöyle diyor· ' kan müdafaa sistemini tensik ve milleti 
~hle lklke karşısmda kalacağını, Birleşik .'.. - cİstıkbal 

0 

içın imUnlar müphemdır. Bu harbe hazırlamak olduğu mütaleasınd 
r aya isb:ı.t etmektedirler imk"nl h d 1 b ı Fnk b p t· . u. ar na O§ a on ı ıx. at unların bulunmaktadırlar. 

, e ınax, Ordre gazetesinde, Bıitanya ve_ Gamelin ve Gort tarafından derpiş edılmış 
5ta Fransa imparatorluklarının inhllfill, man olduklanna lnanabılırız. Fmns:ıda zlh1nler Gene bu mehafil. müttefiklE'rin düş • 
tknn Birleş1k Amerikanın harbe girmesini b.tzlmkıler kadar nztmkCır ve ümıdlıdır.. manın taarruzunu kırmnğn muvaffak ol-

intaQ edeccğını söyleınektedır. aDaily Mailıı. gazetesi, milletin İnglli:ı ta. malan halinde Amerikalıların miittefik -
b Gen.e l\ıtme. Tabouls, Oeuvre gazetesinde rıhlnln en büyük ımtıhanını geçirdiğini yaz
~ Itnlyruı mehatilinin Birleşik Amerıka- maktadır.• 

• 

!-ere yardımının son der~ce sürat ve mü
essiriyctile inkişat edeceğı fikrinde bu
lunmaktadırlar. 

4.skeri vaziyet 
·ın~iliz istihbarat nazırı 

"H :tler müthiş bir 
kuınar oyr.uyor,, diyor 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
liyen cenub Alman kolları, şiddetli mu
harebeler neticesiJıde Nivellesı almışlar 
\•e garbe Atlı istikametind~ ilerlemişler· 
dir. Bu kol1arın maksadı Schelt - Esca:ıt 
mevziindeki milttefiklerln cenub cena -
hını ihata ederek bunların Fransaya 
:ric'at yollarını kesmektir. 

l\Tüttefik1ıerin Belçikad;ı kısmen ihti • 
Yari olan ric'atlerlne Almanların, Fran
sanın şimal doğusunda yaptıkları yarma 
taarruzunun büvük tesiri olmu§tur. Bu
nunla beraber Almanla" Belçikadaki m:.it 
tefik kuV\·etleri, Lehistandı.ı yaptıkları 
gibi. parçalıvarak esir elmeğe muvaffak 
olamamışlaııdır. 

Fran•a •İmal doğusunda: 
Majioo hattının sonu olan Montmedy 

ınevziinin garbinden itibaren Retel -
Veıvines - Avesnes mevzileri civarından 
Moböj garbine doğru uzar.an bilytik b'r 
)tavis üzerinde meydan muharebesi şid -
ijet1e dev:ım etmektedir. 

Almanlar cebi genişletmeğ'- çalışmış

lar ve Moböj bölgesinden Cambrai isti -
kametinde Avesnes civarına kadar ilerlf
~·ebilmişlerse de buracfa müttefiklerin 
mukabil taarruzlarile dıırdurulmuş1ardır. 

Almanlann Hirson - Verven istikame
tinde vaptıkları terakki nisbeten daha a?..
dır. Keza Sedan cenubunda ancak pek az 
terakki edebilmislerdir. Almanlar ayni 
zamanda Montmedvde Majino hattının 

en şimaldeki mevziine cif' taarruT. etmiş -
for, fakat burasını sökememişlerdir. 

Fransızlar mubarc-be meydanına h@r 
taraftan imdad kuvvetlt>ri sevkedlyorlar. 
~yni zamanda Fransız kıt'alarının Al -
tnan ta"(lk hücumlarına alıştıkları haber 
Veriliyor. Fransadan son gelen haberler 
\'azlvetin tehlikeli oldulttmu saklamamak 
ta bnrabe.r bir felaket mevrud olmadığım 

l av!çre hududund'!!._ 
Fransızlar Bal'den Fransaya gelen ve 

Ren nehrini aşan demiryolu köprüsünü 
atmışlardır. Bu, fClphe yo1t ki Almanla -
rın İsviçre üzerinden yapacakları her 
hangi bir teşebbüse karşı ihtiyati bir ted
birden başka bir şey değildir. 

Netice: 

Şimal doğu Fransa bUyük meyaı:ın 
muhare'be.<;t devam etmektedır. Bunun ne 
ticesinl şimdiden kestirmek kıı.bil değil
dir. Her halde Almanlar kat'i neticele!" 
elde etmeğe çalıştılar. fakat tamam!ie 
muvaffak olamadılar. Onlar şlmdı Ho • 
landa ve Belçikadan gelecek kuvvetleri 
beklemek ve Verdun - Parı, hattına sorı 
taarruru yapmak için mUttefiklerin Be1-

çikayı tamamen terketmelerlni tacil et -
tinnek mecburiyetindedirler. Bundan 
başka fazla ilerliyen kolların benzin, cerı
hane vesair ihtiyaçlarını gerilerden celb 
için biraz tevaklu.tflan da lcab etmek -

tedir. 
!şte Alınanlann kaybf?decekleri her za

man müttefikler için bir kazan~tır Her 
halde müttefiklerin başkumandanlığı, bu 
anda çok kıymetli olan her saatten isti -
fade etmeği bilecektir. Şüphe yok ki tan

ka karşı ancak tankla, tank müdafaa to -
pile ve uçakla muharebe etmek mümkün 

olduğu anlaşı~r. 
H. E. Erkilet 

Yugoslavyada yeni 
askeri tedbirler 

Belgrad 18 (A.A.) - IReriım! gazete, 16 111 
65 yaş e.rMında .UA.lı altına alınmıyacak 
bütün erkeltleıin, bir lba.rb esnasında, ye_ 
111 teşk:ıl edılm14 olan yardımO.ı onhıd& hlı:.. 
met göreceklerlnl bıldıren bır emkname net
retmıştır. Yugosl&vy11. k:um8ndanlı#ının em.. 
rine vertıecek o1ıLn bu ya.rdmıoı ordunun va

«Biz bu muharebeyi haybetrek dahi 
harbi kazanacağız. Fakat o bu 

muharebeyi kaybederse mağlUb 
olacaktır.)> 

Londra 18 (Hususi) - İstihbarat na -
zın Duff Kupper bu akşam radyoda bir 
nutuk söyliyerek, ezcümle demiştir ki: 

- Büyük muharebe bütiin şiddetlle de 
vam etmektecfir. Cereyan tarzı, bazan bu. 
bazan da öbür tarafın lehinı:? tecem edi
yor. Hepimiz de sabırsızl:kla haberlere ve 
emniyetle neticeye intizar edıyoruz. 
Düşman, senelerdenberi teraküm et -

tirdiği muazzam kuvvetlerle hücum edi
yor. Farzı muhal, bu muharebey~ kaybet
se-k dahi bu, harbi kaybetmek demek 
değildir. Halbuki Hltler, bu muha
rebeyi kaybettiği takdirde bütün jıarbi 
kaybetmiş olacaktır. 

Almanya, ya her şeyi kazanmak '(eya 
her şeyi kaybetmek u~re. varını yokunu 
rulet masasına koyan bir oyuncuya ben
ziyor. Hit]er, büt1ln varını kırmıı:ıya k<>
muştur. Fakat rulette dönen bllya onun 
için siyahı g&teriy-0r.-. 

Duft Kupper, nihat zaferin müttefik-
ler tarafından kazanılacafı. hakkındaki 
itimad ve t.m.anını teyid ederek, sôılerJni 

bitirmiştir. 

------------------------
Belçika Krahnın 
çocukları italya 

veliahdının yanında 
Elte.st bll' taraftan dahilde df~111ı.nlva kar Napoll 18 CA.A.) - Be1ob Kralı Leo _ 
şı mftdafaa ve cııter tamrta.n oephedN! or- pold'un ooout!an Na&><>U:79, preruıı w pren.-
dlılollun taşesldır. ses d.e Piemont'un neadmo g&lm1'leırdJr. 

kaybolmamı.,tır. ! milliyet olarak alacak ve buna inanacak 

Al bl. ~ l . f !ardır. 
. man . te ıg erı i Federal devlet şeklinin başka bir lfade31 

Fuhrerin umuını kararg§.lu l8 <A.A.l- i dahi ırayılamıyncnk olan bu formülü benim. 
Alman ordusu başkıın1andanlığının Leb- ı• seyebilmek için evvela .ınsanlardan mlllt vıc 
liğl: , ı danın tamamen slllntp atılması ırızmı gelir. 

Hola.ndad3 Alın.an kıt nl:ıın., Zeland ı Bu ise mümkün değildir. .Binaenaleyh 1940 
ndala.nnın ternızlenmesl işini sw:ıtle ta- S harbini Uıkfben b1r kısım muharlblerc~ ku
kıb ctmcktedır. Yalnız Vladı~cn ln şar. : nılması ta.snvvur edmr görünen yem nizam 
kında Valchera adasında dun mahalli : nazariyesinin her şeyden e\rvel kaidesinin ak 
çıarp..şmnlar olmuştur. Holanda kuman- 1 sak olduğunu söylemek doğru 1 H ksız 
danı ~imdi tesıım olmak teklıfınde bu. ~ hk ve adaletsızUktcn 1şttkA 1~1:ne nlsyn~ 
lumnuştur. : ba}Tağı açtığını kld.1a edenler tçin her şey-
Sepeweıı ad:ısile cenubi Benela.nd ada-ı· den evvel hak.<ıızlıktan tctinab blr vecibe ol

sında lk.1 bın Holnndnlı ve Fransız esir malı değil midir? Aksi takdirde yn1 hOs 
edllmiştır. Alman kıt'ala.rı, sahll batar. ran, ayni inkisar d<>itar. a • 
yalarıle limanlarda bulunan Ilelanda do- -
naıunası cüzütınmlarını ele geçirmişler- ..)•Ll.m (5Paau~ C/H.ll 
~ 7f ~ ····························································-Almanlar, Anvers lsUhkCı.mla.rının h:ı_ 

rlci kuşağını iki noktada ynrmışlardır. 

Başkumnndanlığın dun hususi bir oül
İ tenle blldirdiği veçhıle şıddetli bir çar_ 
i çarpışmadan sonra M.alines ve Louvain 
• şehırleri alınmış ve Brüksel belediye re
i : Lsi, payitahtı muharebe.sız Alman kıt'a_ 

: alarma teslim etmı.ştır. 

Narvikteki Almanlar 
isveçe çekiliyorlar 

Nroveç Kralı halkı ümidle· 
rini muhafazaya davet etti i Dyle hattından çekılen düşman, Al -

!: man kıt'nlan tarafından takıb olunmak-
tadır. ----

~ Alman hücum t.ankı cüzütamları, Ma. Londra 18 (A.A.) - İngiliz mahfellerlnı 
: ubeuge'ün cenubunda, Fransız hudud 13- gelen malfımata göre müttefıklerin Narvl.k.in 
: tihk3.mlarını yarnuş, iki dfışman fırka • §inınl ve cenubW1da yaptıkları mütemadi taa 
! sını imha etmış ve yukarı Sambreden yik netıcesinde bu mıntakayı işgal eden AL 
•
1
: ric'at etmekte olan di.i.ş.manı yukarı Ol.- manlar §lmdl İ.sveç Lstikamet.inde şarka dol-

se'a kndar takıb eylemıştir. Piyade fır. ru çekilmektedırler. 1 taları, Alman hücum tanklarını pek ya. 1 Cenubda Mo mıntakasında. mütteflkler dilf 

.
j kından t.aklb etmı.,ilr. Alman kıt'aları, ı manın ileri hareketini ağırl~tımıata mu -

bırçok esir ve büyük ganalm almıştır. vaftnklyetle çalışma.k.ı.,dırlar. 

: Alman kıt'al:ijrı Sedan.ılı cenubunda ! Kralın . nutku 
da ilerlem~erdır. ı 

Hava kuvvetleri, bılhassa cephe ger13ı Stok.holm 18 (A.A.) - Öğrenildiğine göre 
münakaIA.tına ve Belçikada ve Fransada ! Norveçin milli bayramı müna.sebeWe Kral 
düşman kollarının geçtiği rtc'at yolla- ı IDı.akon ile veliahd ve bnısvek.U lstllı\danbert 
nna hticum etınıştlr. Bu hücumla.nn te. I ilk defa olarak birer nutuk söylem1§lerdir. 
sırıle dUşman bir çok noktadan kaçmIJ- ı Kral, nutkunda şöyle demıştlr: 
tır. •- Bizler, hürriyeti inkAr eden ve aulJa 

Keşlf t.a.yyarelerunız, Holanda _ Bel _ içinde yaşıyan ufak bır millete karşı insan 
çika sahılı.nde bir dfiışman torpido muh.. ruhunda !$yan uyandıracak bir halc.sızlık tr, 
rlbini ba.tırmıştır. tıkAb etmtş olan bir mılletın tecavüzüne uı. 

İ Hava kuvvetleri bundan bafka Nar _ radık . Kendimizi müdafaa etmekten başkı 
• vik clvannda d~an asker 1hre.çlarına yapılacak bir şey kalıruunıştı. 
j hücum etml.ş ve bır alır kruvazör ve bir Kral, memleketleri t>tıl~ya uğra.ntıf olan 

1
. büyük nakliye gemısıne birer bomba halka hıtab ederek onları şecaat ve ümid _ 

dtişm{i.§tOr. _ lerinl muhe.taza etmeğe davet eylenı1fttr. 

Dtişma.n dünkü ~· 108 tayyare kay. Alman donanma Baıkumandanı 
betrn1ştl.r. Bunlardan 63 ti hava muha.. 
rebelerl esnasında dü.ştırillmilttOr. ıı ını Norveçte 
tayyare dan toplan d.l.işürrn~tır. Geri Berlln 18 CA.A.) - D.N.B. bildırıyor: 
bJa.nı da yerde tahrib edıJmıııtır. 26 Al- Alman doıınnması baJ}kwnandaru btırü 
man tayyare.si kayıbdır. amlra.l Raeder, yanında donanma genel kur 

Dtişna.n, şimali Almanya.da ezcümle may ~kanı amiral Schnlexwhıd olduğu 

1 
Ha.tnbUl'I ve Bremen'e ve garbde daha halde Norveçi zlyaret etmış ve 15 Mo.yıatan 
bazı şehirlere müteaddld hücumlar yap. 17 Mayl$ll kadar Norveçte .ıuı.Im.ıştır. Büyüle 
m.Jfl;ır. Bundan evvelki vak'ala.rda oldu_ amiral Raeder, Norveç kwna.ndanı amiral 

ı tu gibi. dflşman, blr kışla mtbte.sna yal_ Boelun ve Norveçtekl kara orduları bafku _ 

l ru.21 gayrie3keı1 hedenere hncum etmı, - manda.nı general Falkenhorst ile görü§mÜf 
tir. Alme.n ba$uma.ndanl~ı. bundan d0- ve Alman komiseri Torbovn'l z1yaret eylt:
taca.lc n&bıcıeler dolayıs!le ibu vakıayı te. ml.§tır. 

1 barnz ettmr. Büyük amiral, Norveçin sahıllertnı ve da.
ı Alman donanma.sı.na. mensub cüziltam- hlllni mlidafaa eden tstJhkfunlan ve ıı.yn1 za... 

I• lal', dflpanın dents cüzüta.mlarına n., manda Trondheim istlhkl'lm inşaatını gez -
t.eıııt:ıl eden cenubt Atı1ka. 11ma.nlan ö - nılştır. Norveç 11.ma.n.larının ve sahıller1n1n 
ntlne ma-ytn kx>ymııştur. 'I latıhkAmları, düşmana karşı a.ııkert hateW 

\.._.. .. _ "M"MHH&HHMHOHHUO-HHOHU.,/ icabla.rma tekabUl eylemektedir. 



P"°ST A 

( _ehir aberleri 
Gençlik e s or bayramı 

Ebedi Şef Atatürkün Türk vatan ve istiklalini kurtar
mak üzere Samsuna ayak bastıklarının yıldönümü 

bütün memlekette büyük tezahüratla ku~lula:lıyor 

Bir sebzeci arkadaşını 
testere ile keserken 

yakalandı 

s_nte sn karıştıran- bir sntçü 
muhakeme edildi 

Bugün 19 Mayıs gençlik ve spor bay
ramıdır. Ebedi Şef Atatürkün Türk va -
tan ve istikl11lni kurtarmak üzere Sam
sunda Anad<>lu toprağımı ayak bastıkla -
nnın yıldönümü olan bugün, bütün mem
lekette Blduğu gibi ,şehrimizde de büyük 
tezahüratla kutlulanrnaktadır. 

Bayram münasebeti1e bütün resmi ve 
hususi daire ve müessPseler, nakil va -
sıtaları bayraklarla donatılmıştır. 

Halk sabahtanberi spor şenliklerinin 

yapılaca!,rı Fener ve Şere~ stadyomlarile, 

Cümhuriyet meydanlarını doldurmakta -
dır. Zabıta ve alakad~r makamlar her ta-

rafta ica1b eden todbir1eri a1mışlardır. 

Saat 8 de iki tayyare şer. ir üzerinden u -
çarak vecizeler atmışlardır. 

rada tören yerindeki direğe Türk bayrağı 
çckil~ektir. Bayrak çekme merasimini 

Dün Kurtuluşta bir sebzecl rekabet yü -
zünden arkndn.şını testere ile k:esmeğe k:nl • 
ltışmıştır. Fcrlk:öyünde Karaca sokağındlı. 13 
sayıda oturan ve pazar yerlerinde sebzr.cı -
ilk. yapan Azizin, ayni yer sakinlerinden ve 
seyyar sebzeci Hüsnü ile bir alışveriş mese-

iddia makamı suçu sabit 
ceza landırılmasın ı 

olan sütçünün 
istedi 

müteakib vali L<itfi Kırdar, Üniversite -
den Reşad Tanberk. Kız Muallim mekte
bi ta1ebesinden Fikret Denizns'.an, spor 

klübleri achna Adem Göğdün 19 Mayıs 
gününün tarihi kı~tini ve sporun e -

le.sinden dolayı araları b.tT müddettenberi Süte su karıştırdığı anlaşılan Josef is-
açık bulunmaktadır. minde biri yakalanarak, adliyeye veril -

Dün Kurtuluş pazarında alışveriş yapan 
bu ikl sebzeci gene bı.r mü.şteri meselesınden miş ve asliye ceza mahkemesine ~vkolu-
kavgıı etmışler Hüsnü, Azızı bır çelme ıle ye- narak, duruşmasına başlanılmışbr. 
re dU.,Urerek üst.üne bınmlş ve clmdekl tes- Suçlu, mahkemedeki ifadesinde sütü 
tere ılc boynundan kesmeğe knlklti.mıştır. Yani isminde birinden aldtğını 80y1emiş 

lev vereceklerdir. MillN.ıkiben mekteb - Azizin feryadına yetişen zabıta me\nın"ltırı ve: 
güçlükle Hüsnünün elinden kendisini kur • 

hemmiyetini tcbaıilz ettirecek. birer söy-

ler bir geçid resmi yapacaklardtr Bun- tnrabılın:şler, mütecavızı de kanlı testere _ - Ben. nasıl aldımsa öy1ece sattım, 
sile yakalıyarıı.k lrn.rakola götürmüşlerdır. içeri.sine su kan.şhrmadını, demiştir. dan sonra jimnastik hareketlerine başla

nacaktır. Fene:r stadındaki merasime 
3745 talebe iştirak edCCf'ktir. 

Boynundan yaralı olan Aziz tedavi nltına Yani de, aksini ileri sürdüğünden, reis 
alınmış, Husnü hakkında takıbata ba~lan- suçluya şu suali sormuştur 
m~tır. - Sen, süte su katmadım diyorsun, 

Şeref stadında da ayni şekilde mera • y · d k tm ş hald kab h .. 
Muhtelif memleketlere ihracat anı e a amış. u e, a at su-

siın yapılacaktır. Şehrimızdcki kız '\-e er- d tü veren inekte mi? 
devam e iyor 

kek orta okullar talebe1.cri Şeref stadın- Suçlu kend· ı'ddı'as nda srar etm· t·r 

Saime de bu söze inanarak, kendisin• 
bir kürk teslim etmi§tir. Ramazan kürkt1 
alıp gitmiş, fakat bir daha da ortada gö
rülmemiştir. 

Saime gafil aldan<lığının farkına varın 
ca, po!.ise müracaat etmiş, suçlu yakala 
narak, adliyeye teslim edilmiştir. 

Asliye 8 inci ceza mahkemesi, yapılan 
duruşma neticesinde Ramazanın suçunuı 

sabit görerek, bir buçuk ay müddetle 
hapsine karar ve

0

nniştir. 

Yakalanan bir hırsız 11 ay 
hapse mahkOm edildi 

Bugün öğleden evvel ve öğleden sonr:ı 
şe.lırin muhtelif semtlerinde idman ~n
likleri ve merasim yapılacakhr. 

Dün Almn.nyaya son su.sam partl.S1nln de • 1 1 1 ış 1 
• 

daki yerlerini aldıktan sonra Beşiktaş ihraç muamelesi tamamlanm~tır. Fakat. müddeiumumt suçu delillerle Miço ve Demir isimlerinde iki kişi bir 
kaymskamı. komutan, Parti ve maarif er- İngiltere, İtalya, Amerika, Fran.cıa ve no_ sabit bulmuş ve mütaleasmda sOtçü Jo - gece. duvardan aşmak suretiJc Fındıklıda 
kanı tat"afından tefttı: eclileceklC'rdir. Mü- manyaya da ihracat devam et.mektedir. zefin cezalandınlmasını istemiştir. 

/ 

Saat 10 da Fener vP. Beşik~ Şeref 

:stadyom1annda spor şenliklerine başla -
nacaktır. 

F~ner stadındaki merasimi! iştirak ede
cek nru\•ers.ite ve uçak talebesi i1e. lise . 
ler, muallim mektebleri, enstitüler ve 

kliibleri sporcuları saat 9 da sahada 
toplanmışlardır. 

. . ~ . Dün bu memleketlere 150 bin liralık tif - D karar k '1nı t • teakıben Bcşıkt~ kaymakamı ve Bcşık - Uk, av derıSl, küsbe, !n.'rulye, barsak, fındık ava, a a ş ır. 
toş ktz orta me'ktebi talebes'nden Brria nohud, balık; zeytin ve susrun göncıerılmış ~ e·r do'andlrlCJ adliyeye Y8rİfdj 
Aytun birer söylev vereceklerdir. Ur. . Asliye 8 inci ceza mahkemc.<;ı, dün Ka-

Söylevlerden sonra ~eçid resmi ve jim- Amerikadan gelen demirler resmı palıçarşıda yapılan garib bir dolandm-
na.c:;tik hareketleri yapılacaktır. daireler ihtiye.cınıı sarfedilecek cılık hadisesinin duruşmasını neticelcn-

ö v Amerikadan 4800 tonluk demir siparl.şlne 
gleden evvel ve öğleden sonra kaza mahsuben gelen 1200 ton de.mır tamamen d1rmiştir. ' 

ve nahiye!erde ve HalkevlerindP. de me- resmi dairelerin lhtiyaçlanna tahsıs edıl _ Suçlu Rama7.an, iddfayıı göre Çarştd:ı 
rasim yapılacak, söylevler verilecektir. m!.ştl.T. Saimenin kürkçü dükkanına gitmiş ve 

bir odun <leposuna girmişler ve deponun 

yazıhane kapısını kırarak. içerideki eş • 

yayı soymuşlardır. Hadise zabıtaya ak ., 
setmiş, firari hırsızlar her tarafta takib e-

dilerek, neticede Demir yakayı ele ver .. 
miştir. 

Adliyeye teslim edilen suç1ru asliye 8 
inci ecza mahkemesine sevkedilerek, du· 

ruşması dün bitirilmiştir. Mahkeme, D~ 
Vali ve İstanbul komutanı ile Üni -

ver.rlte :rektörü, Parti r~isi. maarif mü -
dilrü, Hava Kurumu reisi, Parti ve Halk-

Saat 14 de beden terbiyeo;i müdürlüğünün Bunların satışları ıçın Tıcaret Vek1i.lctin- dükkan sahibesinin alış verişle meşgul 
ce tesbıt ve illl.n edılcn !iatla.r esastır bulundugu~ bı"r s. ırada: mirin suçunu sabit görmüş ve kFmdisint 

~tiği sporculardan mün•kkeb hevetlcı· 

1 
eski sporcuları, hastaneleri \'e şchidHk. A.~kPrfik i~f er ." : - Bir mü~teri var. kürk satın almal: 11 ay müddetle hapis cezasına mahkum 

e\i reisleri, lcrtanbul beden terbiyesi mü
dür stOOyomda toplanan talebeyi ve 
sporcuları seJAmladıktan sonra stadyom-

leri ziyaret edecek, hecl;yeler. buk!'tler ':Stiyor, bana bir kürk ver, demiştir. etmiştir. 

Poli.flle: ------daki Atnttir'k büstüne çelenkler konula -
cak ve 1stik1Al marşı söylenecektir. Bu St· 

verecekler. abide ve şehidliklcr" çelenk
'ıer koyacaklardır. Saat 17 de bütün spor
"Ulann lştirakile Dolmabahçe sta<lyomu
nun te:melatma merasimi yapılacaktır. 

Yedek süb:::y~ar ın 
yok l~ma gü~.eri 

Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: Tramvay -ye T ünel müstahdemler:ne Tramvayda cam parçalarile bir 
ı - ı Haziran 940 gumi yedek subay ve elbise d iktirilecek , kadın yaralandı 

Sovyetler 10 milyon 
etre manifatura 

vermeyi teki it etti ler 

Orta okul ve liselerde 
dersler Çarşamba 

günü kesilecek 

nskeri memurlaruun senelik yoklamaları ~aş istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İş • Yenişehirde oturan Harvlko adında blrl. 
lıyacaktır ve 1 ay devam edecektir. !etmeleri umum müdürluğünce her sene kon dfin 509 Sayılı tramvayla Şişhaneden Kam.. 

2 - 22 Haziran 94.{) gününden 30 uncu ı;ü- trol, vatman, biletçi ve.~air müsta.Memlcre köye giderken, vat.manın ani !ren yapması 
nune kadar herhangi bl.r suretle günunde verilmekte olan yazlık elbiselerin bu sene iyi yüzünden hasıl olan sarsıntı netıcesınd 
yoklamaya gelmlyenlere t hsis edilını tir. keten kumaştan yaptırılması kararla~ml -

3 - Yoklamaya gelirken 2 vesika fotoğrafı mı.ştı. Fakat bu neVi kumaşın piyasada bu- pencere camına çarpmış ve cam parçaları 
Sovyetlerle yapılmakta olan tıcart temas- Maarif Vek9.letl, 28 Mayısta ba.şlıyacak 11- ile nüfus huviyet cüzdanlarını, askeri niz - lunmnsına 1mk!n olmadığı anlaşılması uze- Ha.rvtkonun muhtelif yerlerine batarall 

ıa.r Jeyaın etmektedir. Sovyetlere hangi tip- se ve orta okulların !mtfhanlarını yapacak met vesikalarını, umumi ahvali sıhhiye ra- rine, daima halk ne temasta bulunan bu yaralanmMma sebeb olmuştur. 
le.den ve ne miktar tıttrk almak ıstedıklerı komisyonlar ıı.ste,.,lnJ ta.edik etnuş ve Maa - porlarını, doktor, veteriner, eczacı ve dişçi- m"~tahdemıen·n gu"'zel ve temiz blr kıyafet ....., Yaralı teda v1 altına alınmı.ş, kD.Za etrarın 
oorulmu,ş~ur. rif İdare.slne göndermlştır. ler diploma ve ihtısas vesıknlarını getire - arzetmelerl gayes!.le evvelce giydirilen ıtışlık 

d da tahkikata başlanmıştır. 
f..oryet harict tlıcaret mümessllli~l mevcu Dün sabah şehnmızdeki ilse ve orta mek- ceklerdir. kumaşların ıslahile her iki mevsimde giyile-

10 mllyon metre manifaturanın derhal tes- teb müdlirlerl iki parti halinde Maarif Mil- 4 - Yoklama sırasında istenilen maluma. bılecek bır surette imal ettinlecek yünlü ku_ Bir çırak soba üstüne düştü 
Jtm edilebileceğini blldırmı.ştlr. dürü Tevflk ~utun ttlsllğınde toplanarak tı şifahen veya mcktubla bildlrmcmi.ş ve ~u- maştan elbıse dıktırılmc.5lne karar verDml~- B:ı.hçekapı<ia Bursa sokağında Mnrnlğin 

..,..., m:ı.nifaturalann iç -~yasada i!tihlakl Vekdletten gelen bu 1!.!tel81' ve lmtıhan va • beye gelerek kayıdlarını yaptırmamış olan tir. lokantasında çıraklık eden Gabrlel, dün dük.. 
"'" ... _ yedek sübaylar 50 Ura. parn cezasına çarptı-

mutad manlfaturn ci.nslennden olup olınn. - ziyetı etrafında görüşmuşler, sözlU imtihan- nın.caktır. Ermeni vatandaılar Türk Hava kanda çalışırken müva.zenesmı bışbederelr 
dığı manlfatura.cılar bkll~i ta.rafından tet... lann günlerini tesbtt etmışlerdlr. .. _ 5 - Ta~rada bulunanlar, bulundukları ma Kurumuna yazılacaklar sobanın üstüne düşmüş, başından tehllkeU 
.klk edıl.mektedir. Orta okul ve_ l~elerde dersler önumuweki hallin askerlik şubelerıne bir dilekçe ile mü- Türk Hava Kurumu Beyoğlu merkez ida. surette yaralanmıştır. Yaralı çırak, sıhhi 1m. 

Al Çarşamba ıünu ~leden sonra kesilecek ve rncaat edecekler veyahud taahhudlü mek -Bu tetkik netıcesınde bunların harcı~em .. .. .. re heyeti azasından Dr. Andre Vahranın ı.e. dad otomobilile hnsta.neye kaldırılmıştır. 
Perşembe gunu her mektebde oğretmenler tubla şubedeki defter sıra numaraslle ter - .~ · +m.ı 1d • 1 ıld lk ta'"Aır· de •·-Iayca şcbbüsü üzerine Ermenı Patr.161 NaTlıyan, Is- ............................................................ ~ 

..._,..er o ugu an a§ ı" ' _, ...., toplantısı yı:ı.pıla.caktır. Bu toplantılarda sı- ciımelhal ve askeri vesika suretj gunderecek_ tanbuldakl Ermeni kiltselenne bir tamım 
bir a.nla.şmaya va.rılacağı söyle.nmektcdl.r. nı! geçen, ikmale veya sınıfta kalan talebeler tir. gö°"ererek Ermeni vataııQaşlann Türk Ha.. Galatasaraylıların pilavı 

tesbit edılecek, ayrıca orta okulların son Bundan başka : va Kurumuna a.ı.a olmalarını bildınnıştır. 
A H 1 ·· d ~· · · ı Galatasaraylılar Cemiyetinden: SenelU sınıfında eleme ... ·e girebt:ecek talebeler ay • - a en gor tıı;u ış ve memurıye ve Ta.munler b11171•n bütün Ermeni k1llseler1nde 

J 1k t "h d · -o- pila.v zlyafetlm1z1 Haziranın ilı:lnct Paza1 nlacaktll'. nme gu a resı. okunacaktır. 

Orta okullarda eleme ımtıha.nl:ırına 
Veli Taksim meydanına ve Kabataş Mayıs günü oa.cııanacaktır. 

28 
B _ Tahsil derecesi. günü ventyoruz. Galatasaraylıların daveti • 
C - Mıihcndı.s ve klmyagerlerfo hangi ~tı- Proıt Bura.anın imar planını yelerinl Galatasarayda eski Kara.kol karşı 

civarını gezdi 
bede ihtısasları bulunduğunu (.su yolu, elclt- hazırladı sında Tütüncü çıkmazında Re.şldpaşa ha • 
trlk, snnay.t vesaire) vesika suretlerı . • nın<laki Cemiyet Lokalinden tedarik etmele. 

l Şehlrcillk mütehnssm Proot, Bursamn 1- rint rıca ederiz. 
vsıu ve Beledly~ Reisi Dr. Lttn Kırdar, Je n."z işleri : D - Do~to:l:ınn cmhıli, h:ı.rıc.i kulak ,.e_ 

ht 1 '-' .. , mar plfı.nım bazırlamışt.ır. Plln bakt.ttıda ···-················-··· ······························-·-dlln ~leden evve1 Taksim meydanını, Ka - snıre ı ısas arının vesı .. a surewr.rı. izahat vermek üzere Prost yakında Bursa. 
ba\a" civarını tetkik etmı.şUr. Fransız ml - E - Yabancı dillerden hangisini ne .ele -.. D . il d b" b . ya gidecelı:Lır. man Ogüst. tarafından ha21r1a.na.n Takslm_ enızyo ann a tr sp or •u esı receye kadar bıldığı <tercüme ve tekellüm). 
deki yenl t.ıyatro bmasının yer1ni gören Va- teaiı edlldi F ...-- Askerlıktc gördüğü kurslar. A miral Şü.krii Okan ~aliyi ziyaret 
il b ................. beledı....-e n--tıa bir konu•nuı O - Malül olanlann nıalüliyet ve.sikala - etti' 

.....,.,,...... '.J"'" • .-.....,, " Başvekiı.let Beden Terbıyesl Umum .Mü -

ynpmı.ştır, dürltlğünün son ta.mum uzenne Den!.zyol • n .H _ nosya veya kayıd numaralarıle şube. 
Hüniyetiebediye tepesi yarın h a lka lan Umum Müdürlüğünde bir spor şubcsl de t.ayıdlı bulundukları defter sıra num::ıre.. 

açılacak tesıs edılmı.ştır. Denızyolln.rından başk:ı ,cıı.. Itırını bıJdıreccklerdır. 
- i ·etebedlye te esinin halka a ılması rımızdeki bütün büyük teşekküller de 1 Ha- 6 - Yedek ~übay yoklama günleri a,şağıda 

Donanma Komutanı Amıral Şülaii Okan 
dün Vail ve Belediye Reisi Dr. Lüt!l Kırdarı 
zlya:ret etmı.,tır. 

Şehrin un stoku teıbit edildi 
t .. ~'!."'ıa!n,., ... -•-fenın~ıne b., 01nçnmı..tı. zlrana kndar birer .ıııpor şubesi tesıs ederek yazıldığı veçhile sınır ve rütbe sırası taklb 
--· ..,, ....... ~ ""'i' ~v ! li te kl _,. ed ._.._ Değirmenciler dün Vııllnin yanında top -

T _, el' • bitmiş k .. kün t aa ye ceçece e".ır. CCCn.wI. • 
emu..ıenme am ıyesi , oş e. ~·a - • f 1 b " • 1· 1 --: ı HaziTan 940 günü: General, turm:ıy lanmı.,Jnrdır. Toplantıda I1ı:tısad i:.,leri Mü-

tma ba.lkm oturması için kanapeler yerleş- Lımana az a ecne ı gemı ge ıyor piyade albaylar. ' dürü Saffet bulunmuş, şehrin un stoku et _ 
tırtlmlştlr. Yarın sabahtan itibaren burası Son günlerde llıne.ru:mıza eonebi gemileri 2 - 3 Hazlrnn 940 gunü: P. yarbay, bın _ .rafında konuşulmuş, stok .milı:t.an tesbıt e -
halta açılac&ktır. fazla gelmektedır. Bu meyanda İtalyan va- başı, yüzbaşılaı. dilmiştir . ..................... -......................... -............ . 
Tak.:m abidesinin etrafına sabit purları bılhassa fazla sefer yapmakta ve 3 - 4 -5-6-7 IIa2lran 94-0 günü: P. üsteğ _ ( ) 

.• .• . ımemleket.imizden balık, ham qya ve deri men, teğmen, asteğmenler. )'eni neşriyat 
kürıu ve bayram yen yapılacak götünn.elctedırler. Bundan ha.şita Amerlcan -' - 10 Haziran 940 günü: Süvart büyük ---------------

Ta.ksbn Abideslnhı et.rafına remıl günler Export IJne lı:umpanya.sı da .seferlerine mun ve küçük rütbeli sübaylar. S&nş - Bu ha!ta mecmueııın 5 inci sa_ 
için sabM. bir kür.sil ve bayram yeri yapıla- ta-zaman devam etmelttcdır. Aynca bir Pa- 5 - 11 Ha.ziran 940 güntı : Topçu büyük ve y1&1 dolgun münderlcatla çıknuştır. 
caktır. Kür.rll ve bay:-am yerlntn birer mtı_ nama ieJtll.'IUe bir İo;panyol gemisi de mal kilçilk rtltbel! .stibaylar. Köye dolra - Bu ıstmde yeni b1:r lı:öycü _ 
keti Tik:~ getırıl.mişıir. yüklemek iizere beklemek~ırler. 6 - 12 Haziran 910 güntı: Nakl iye miba:v- liilı: mecmuası çıka.nlmata başla.nmışt.ır. 

. lan. 
•- Radiolojl anahtarı - Dr. Enver All Gemi- F..sham ve tahvilat 

r7 - 13 Haziran 940 günt\: ~t.ihk!ım aübay. cıotıu tarafından yazılan bu e.5er lı:itab ha. 1---------- - ------11 Diyor ki : 01a Hasan Bey P?.:zar 

- Hasan Bey, ga7.ete -
de gördüm, bir sene zar
fında .•• 

... Otobüslere bc'ıedi 

yenin kestiği ceza mik . 
tarı tam 60 bin lira imiş .. 

Hasan Bey - Tevek -
keli belediye otobüs me • 
selesini bir türlü hallet -
mck istemiyor! .. 

ları. llnde ÇJ.ka.nhnı.ftn'. 
8 - 14 Ha~ran 940 günü ; Muhabere sü. v.ırhk _ Bu ructr ve &an'at mecmuasının 

1938 % 5 llı:ramiyeli 

Sıvu-Erzurum 5 
19.-
141.58 

baylan. 145 lnei 8'JlSl çrlmuştır. 
9 - 15 Haziran 940 gfuıtı : Veteriner, le _ 

vaznn, hnrb ::ıanaytı , deruz .sübayları . 

10 - 17 Haziran 940 günft : Ecucı, kimya. • 
ger .sübaylar. 1 

11 - 18 Haziran 940 güntı: Diş hokllni es
naf, mızıka, imamlar. 

12 - ı 9 Haz1ran 940 giin11: lle..'lab memur 
ve muamele memurlan. 

13 - 20 Haziran 94-0 gü.nü: Dcmlryol, jan
darma, oto, tayyare .sübaylaın. 

14ı - 21 Haziran 940 gQnO: Ta.bibler ha _ 
rlta, 1'lçme, }fıldalı: silbayları. • 

BUGÜN 
BELEK 

SinemaS1nda 

MADAM 

, Sizi kahkahalarla güldürecek 
7evkli, ne~'eli Ye sevimli 

bir film 

ve ŞOFÖRÜ 
Fransızca sözlü, Baş Rollerde: 

CONSTANCE BENETTE ve BRYAN AHER~E 
llıtveten METHO JURNAL dünya btıV8l1ıs.eri. 15 - 22, 2.4, 25, 26, 27, 2.8; 29 Ha2ira.n 940 

günü: Herhangt bfr sebeble yoklamaya ıel. 
mtyen silbaylnr. "111111••••••• Bugün aaat 11 de tenzilatlı matine ,----=-"' 
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N POSTA 

man anın as eri uuue ı ue 
ar re ı sonsuz e-ı ır ı 
0 nlar da bir had tanımak ve bir 

. ' 

Yerde bitmek mecburiyetindedirler. 
G eçen sene Eylfü ayında Alman · :-·······....... Y A Z A N ................ : 1 '.. Mayıs ~ günü de Belçikanın 

Jar. 34 milyonluk Polonyanın 20 : Emekli gen•ral ! huktlmet merkezı ve son müdafaa ortası 
'Yılda ·· · : "' : B .. k l d' .a. ·· .....,, A · 
h;r \r\.icude getirmeğe uğraştığı koca İ H E 1 ru se ~. :ı .. ~... nvers eski müstah -
d <>l'duyu üç haftada parçalıyarak boz- = • mlr Erkilet 1 ke~n mevkiının fazla sebat etmesi tahm in 
:~ Ve esir ettiler. Bunun başlıca se - 1 I edılmemekle beraber bir müddet sebat et 
:tn hı Leh uçak kuvvet ve ıeşkilatının Al- • " Son Posta ,, nın mesi halinde bile bundan hiç bir faydn 
f anlarınkine nazaran, kemm.iyet ve key- : askeri muharriri 1 hasıl ~lmıyacaktır. Elhasıl Belçika teslim 
~Yetçe pek az olması ve Leh ordusunun i ........................................................ : veya ışgale mahkürndı.ır. Fransanın şi . 
v eşhur sÜVari tuğaylarının Alman serj 1 Skajera'k boğazına ve İskandinav hava - 'mal doğusunda Majinonun imtidadı olan 
re ZU.hlı fırkaları karşısında hiç bir iş gö- 1arına sürdüler: hatU Narvikteki Alman h~t ~~ ~iman kuvvetleri tiırafından bü· 
tı ~elendir. Alınan uç.!llt filoları mu - muhrib filosunu tahribden sonra bunun yuk olçude yanlnuş ve geçilmiştir . .M • 
ibı:eben in daha ilk günlerinde Leh uçak civarile Namsos ve Andalesnese asker çı- manlar ~u ~da bir yandan Fransada VÜ· 

tıi.sYdan ve üslerini tahrib ettiler ve Le- kardılar. Fakat Alman donanmasının mü cude getırdikleri cebi cenub ve cenub ba
te-t tanı~ ~avasına tamam.ile denecek su - hiın zayiat vermesine rağmen müttefik- / tıya: Verdun ve Reims jstikametlerinde 
l(:ı:rdte bakını oldular; ondan sonra da, Le..~ ler. Alınanları ne Skajerak boğazı üze • genışletmek1e meşgul oldukları gibi di
et'r~su~~n cephelerini yaran. kanad ve rinden ve ne de havadan Norveçteki or- ğer yand~n Holanda ve Belçikadaki kuv
ltıe lerı:ıı saran seri ve zırhlı Alman tü- dulannı takviyeden menP.demedüer. Bun vetleri şımaU Fran.saya celbetmeğe ça1ı
~lerınin önünden uçarak bütün Leh d~n başka müttefiklerin ihrac kuvveti, şıyorlar. 
~ ~Venıet ve manilerini bomba, top ve bıJhassa Namsosa ye Andalesnese çıkarı- Demek oluyor ki · A!man kuvvetleri 
~ltinelitüfeklerile bertarai ettiler. Al- lan kuvvetler (cem'an bir tümen), çok her nereye tev-eccüh etseler orada mu _ 
d n hava kuvveti ayni zamanda Leh or- az olduğundan Oslo şima1lnd~ Lilleham- vaffak oluyor ve galib geliyor1ar. Böyle 
~~nun gerilerinde bütün muvasala şe - merde ve DomMda mağlU~ olarak netice- bir faraziye A 'anan askeri kuvvetlerinin 

0 Ve vasıtalarını bo7.lllu~ o'.duğundan de cenub ve orta N-0rveçı terke mecbur ve harb kudretlerin;n yanlıs olarak son· 
nı:~n.·sÜr~tıe ve külliyetle takviye olun· oldul~r. ~ zamandanberi m?ttefikler yal- suz ·olduklarını kabulden il~ gelir. Ni-

ırnkanlarını da sel'bedebilmişti. Bu- nız şımalı Norveçte, Narvık civarında tekim gazetelerde okuyoruz: Almanlar 
l'ıa tnu.kahil, Leh ordusunda kafi uçak u- bulunuyorlar. Narvik Alman müfrezesi Brenne:rden 1talyava tanklar sevkedi _ 
fak ll1Üdafaa topu tank ve tank müd;iaa de henüz teslim olmuş değildir. yorlar. Avusturyadaki kuvvPtlerini ele 
~Pu <>lınadığında~. elhasıl Leh ordusu Bir ay devam eden cenub ve orta N::>r· yakında ftalyaya getireceklerdir. Keza 
~ Uazzanı. uçak ve tank ordularile harbtt- v~ harekatı esnasında h.erkes kani idi°ki A1,manya !sviçreye taarru:ra hazırlanıyor 
d 'ie asla hazırlanmamış ba1unduğun . Norveç işi bitirilince Alman1ar mutlak ve bunun için bu memleket hududunda 
an ın w ı A b t ,, ·d t tı ~h· agu ve perişan oldu ve neticede bir tarafa ve ağlebi ihtimal Holanda ve a s· a yapmış r. 

ıstan taksim olundu. Belçikaya taarrw: edecıeklcr. Hakilcatte Bundan başka Alman matbuatı ve rad-
di .ı\lınanya 'bu zaferden soma sulh iste- bu tahmin hatalı değildi; çünkü ln~ilte- yolan Yu~oslavyanın Alman ekalliyetle
bı' fakat bu sulh maalesef mümkün ola- reye yaklaşmak için yalnız Norveçle Da- rine ve Yu!!oolavyadaki Almanlara femı 
dadı. Belki okuyucularım unutrnamıslar- nimarkayı almak kafi değil. Holanda ve muamele ettiğinnen ::;idd~t ve hiddetle şi
~~en o zamanlar böy"te bir suıhn bu Belçika sahi'Jerini ele geçirmek lazımdı. kavete ba sl amışlardır. Zaten Yugoslav 
tim. lard~ çok müdafaa ve iltham etmiş- Lüksemburgla Belçikayı çiğnemek de A lmarı eka'HvetJerinin reisi BPlgraci lı
tl d} Lehıstanın makul etnografik hu _ Fransayı mağlfıb etmek için J!tzımdı; çün- yan azasından Bav Popu, ,,aktile Süd"t 
~~arı içinde müsta'kil bir devlet teşkil kil Majino, daha cenubda, Fransaya d0ğ Almanlarının başkanı H!'nla:ı.·n gibj se~i
Hl ek ve Çeklerle Slovaklara istiklfil ve- rudan doğruya taarruza müthiş bir mani ni yükseltmekte ve Yuı.roslavvadaki AI
da:ek şartile .. Böyle bir ;;ulh, muvakkat teşkil ediyordu. manlara fena m1ıa!Tl"1 

.... etmenin akib0 ti-
~ 1 olsa, Avrupayı nihayet su1he kavuş- Bu suretle Aı.m.ru;lann BalkarJara ve· nin fena olacaitmı, te!ıdid makamında, 
tacaktı; fakat olmadı. yahud şuraya veya buraya hücum ede · sövlemekte imiş. 

trı!klınanlar Lehistan harbinden Dani _ cekleri beynelmilel basında münakaşa '>- Hayır, Almanlann, Be1ç'ikadan sonn\ 
ha a - Norveç seferine kaa·aı· son harb lunurken onlar 10 Mayıs sabahı, güneş Balkanları, İngi'ıterevi ve bütün düny.<ıyı 

2.Jrlı'kla d v dan Ho'an<l'a Belcı"k" ve Lı..iksem işrraı ve ist"la edebiJecPkleri w•l\m·,· ka -ra . rını yapmak için tamam 6-7 a· ogma ' • - .. . F> 

hıi.i~alik oldular ve bu müddet zarfında burga girdiler. IJükscmburg b'r günde dar yanlış bir ı,ev olamaz. Alman lrnv • 
har:ına.cıı uçak, zırhlı otomobil ve zırhlı geçildi. Holanda, küçük, fakat modP.rn veti son~uz mudur? 80 mnvon Almımın 
\ii ara-bası yaptılar, ve yeni tümenler ordusuna, su taşırma !Ilanilerine ve tah- karşısında Lrh, Norv~,.1i. F,.1,.m"nk, Bel-
\ı~de getirdiler; hem de bu müthiş harb kimatına rağmen beş günde teslim oldu. (Deuamı 7 nci sayfada) 

.... ta ve teşekkülleri Leh seferinden a. 16 
·•al\ t k •Son Posta» nın edebi tefrikası: tıliı~ ev alade derslerle tekemmül et -
uııek Şartile. 

- dayfa -

1 Karşısında ' Alaturka- alafranga 
Alaturka, alafran.ga musiki 

nün mevzuu oldu. 
gene gü ,. Bir şefleri vardır. Şef icab Prlenlen1 

Kimi: 
- Alafrangadan başkasını istemeyiz. 
Diyor, kimi: 
- İlle de alaturka, alafrangaya yer 

veremeyiz. 
Diyor, kimi: 
- Hem alaturka, hem ala.franga. 
Diyor, kimi: 
- Alafranga.rnsı alaturka! 
Diyor. Bu mevzuda ben de fikrjmi 

söylemek IU'ZU5Undayım: 
- Alafrangaya taraftarım. 

çalacakları parçanın notalarım tem e • 
der. Ve yerine geçip ha.şile işaretini ve • 
rir. 

Tanburcu tanlburunu, kemençeci ke • 
menç~ini., kanuncu kanununu çalmaya: 
başlar; ve hanende ancak şarkı söylene • 
ceği zaman görünür. Şarkısını söyler, Al 
kışlara karşı t~ekkür hareketini yap81\ 
ve artık orada kalmaz çekilir. 

Diyeceksiniz ki: 

- İsimlerini saydıkların alaturka 
gılar değildir. 

Çalacak.lan ve söyliyecekleri gözleri- O:!.abilir .. hem ben de alaturka çalgı • 
m1n önüne getiriyorum: lar oldugunu iddia etmedim ki!.. Ala 11t 

Bunlar çaldıkları mahallin icabına franga kıyafetle alaturka çalgı çalınamat 
göre; frak, smokin, yahud da yeknasak mı 'ki? 
elbiseler giymişlerdir. Ayakta çalacaklar, Alafranga musikinin bir kıymeti va111 
ayakta-dırlar. Oturarak çalacaklar, oturu- dır. Alaturka musikinin de keza .. 
yorlardır. AraJ.annda kadın da buluna - Alafranga yaşadıkça öteki de yaşaya• 
bilir. Onlar da giyimlerini erkeklerin caktır. Fakat musikişinas alaturka kıya • 
gfyLmlerine uydurmuşlardır. fetinden, soyunmalı alatrangalaşmalıdır.. 

Konuşmazlar, - Musiki kulak içindir! 
Görüşmezler, Gerçi orası da öyle fakat d.inlerkea. 
En küçük bir 18.übali hareketleri i8 - gözümüzü kapamıyoruz ki! ı 

rülmez. ,.--, J ı __ / ,.. A 

Çıt yoktur. • V cf»Ut ~U-L.lf,4"l -·--······· ... -· .. -..................... .--.-.. ....... .-........................................................... . 

B i r kadın i9in acı bir mii.,ahede 
Müstear adının ilk harli ile Bayan 

cB.> den acı bir mektub aldım, uzun -

dur. aynen dercetmek mümkün değil, 

küçük bir hilllsasmı yapacağım. Diyor 
ki: 

c- Kocamın beş yıllık bir hayattan 

tonra benden bıktığından eminim. Üs· 
telik beni dostlarile tanıştırmaktan, ce

miyet hayatına çıkarmaktan çekindiği 
de muhakkak. Son iki yıl içinde> bu 
değişmenin se~bini anlamak istedim, 
t>ir metresi, bir sevdiği olacak, diy-0r -
dum. bayır, yoktur, onu tekl"ar kendi
me çekmiye çalıştım. Gördüm ki, bu 
da mümkün değil, nihayet kocamı elan 

sevmekte olmaklığıma rağmen kocam
dan ayrılınıya karar verdim. Fakat ne 
ıekilde hareket edeceğim, henüz bil

miyorum. Bu mektubıı size yazmaklı
ğırnın sebebi nasihat istemek. bir çare 
g&teri':ınesini yalvarmak da değildir, 

sadece derd dökmek istedim.> 

* 
Bayan <B.> ye acıdım, çok acıdım. 

bir kadının elan sevmekte olduğu er • 
kekten, sırf o erkeği huzura kavuştur-

mak için. kendisini Ieda ederek ayrıl• 
mıya razı olması derin bir sevgiden d°" 
ğan fedakarlığın son haddine vardığını 
gösterir. Okuyucumun derdi o kadar 
büyük, kararı da o kadar kat'! ki. ben .. 
den nasihat istemiyor, bmmnl.a bera • 
ber kendisine küçük bir tavsiyede bu
lunacağım.; 

- En sakin bir gününde kocanızln e
saslı bir hasbıhal yapınız, bütün his .. 
lerinizi, bütün acılariJe, bana gönder .. 
diğiniz mufassal mektuba kaydettiği .. 
n iz şekilde anlatınız. Seven bir kadı • 
nın iki yı' sürem bir tetkik ve mü la .. 
bazadan sonra hayatmın en mtihim bir 
bahsinde yanlış bir müşahedeye var -
mış olabileceğini sanmam, fakat oku
yucum vaziyeti doğuran sebebi keşfe
dememiştir, muadelenin anahtarı isa 
bu noktadadır. Bu scbeb derdin esası
dır, esas anlaşılınca tedavisi de müm
kün olabilir. Size büyük bir üm.id ver
,nek istemem. fakat bütün tlmidleri 
mahvolmuş telB.kki ederseniz aldana -
cağınız muhakkaktır. Bir defa tecrübe 
edlniz, hayatınıııın i1k. belki de son 
se;,gisi bahis mevzundur. 

TEYZE 
- ···-..... ·-···---····· ........... --····-----·_.... 

la~lıs • :F'in harbine müttefikler müda -
ijUt~ edetnedikleri için Almanlar da uza1; 

lt Ular ve mütemadiyen hazırlandılar. 
bir Us • Fin sulhünden sonra, Ruzveltin 
hı.ı :'nııpa sulhüne tavassut edeceği vr.: 
darı ~sta Bay Mussolininin yardımm

GAIİI lllR İZDWVAC 
qJ 

Bunları~ ...... 
biliyor mu 

idiniz? 
Ağaçtan koptuktan sanra 

otan muz 
at ~tıfade olunacağı çok söylend~. F:ı

Ftliy Ussıolini .Ben su 'ıh tena lı değiHm,. 
'ı.ıı~ se~l.endj ve Brenner mü15.katında 

lt ıdegıı, harb konuşulrlu. R.uzvelti:ıı 
CI Susj elçisi, Am€rikaya döndükten son

"l.ı}dda stılhten çok bahsedildi ve çok ya • 
tı~ ç·zild!.; fakat bun~ardan ~i~. bir şey 
\t~ adı. Çunkü muharıbler dovu~meden 
~ galible mağllıb be1 li olmadan barış 

lllkün d ~:u . .: 'l egı.ru:ı. 

Nahleden : Muazzez Tah.in Berkand 
- Öyle zannediyorum. 

_ - Pek emin görünnıüyorsunuz? 
-Şey .. . 

- Hala korkuyor musunuz? 
Bu sualde biraz jstihza vardı. 
- Evet. 

başka bir adamın kar1sıdır. Maamafih 
öyle olmasa ve diz çöküp bana yalvarsa 
da artık onunla evlenrnekliğJrıe imkan 
yoktur. 

Zeyneb kesik ve mahzun bir sesle sor
du: 

- Benden mi korkuyorsunuz? o halde , - Halbuki onu baia seviyorsunuz de -
Allaha ısmar'adık. 1 ğil mi? 

- Hayır, durunuz, kaparr:ayımz. - Sevmek mi? Evet, buna Allah şa -
- O halde? hiddir. Evet seviyorum. 

Ham muz ağa -
- Kendinizi lüzınnSuz yere üzmeyi - cmCla olduğu gibi. 

niz. Bilakis ben şayanı tebrikim, siz de... k ı 
"? agaçtan oparı -

- Ben mı· dıktan sonra da o-
- Öyle ya. bana hiyanet eden kadına, Itır. Batta ağaçtan 

karşı izzeti nefsimin alçalmadığını, kirli koparıldıktan .sonra olan muz ağaçta olaa 
bir çamaşır gibi bir köşede bırakılmadı -f muzdan daha güzel kokulu ve daha lez • 
ğımı isbat ediyor, derhal güzel bir kızla zetlidir. ~ . 
evlenivorum. S"z de bu vaziyetten müm- * 
kün olduğu kadar iyi bir surette istifa-
de edeceksiniz. O .omobiJ radyatörün Un b b ak~nda korkunç fırtınaların lı:.opaca

tdall ellı idi. Bay Hitler. !ıarbi 1940 kıc;1 rı· 
~I ~el bitirmek istiyordu; amma na

~~ '-'e tıerede? Bu malıim değildi Bazı · 
~a 13~fajinoyu yaracak divorlar, harı1~rı 
~rırı alkanlan jsti\a edeceğini zannedı -
lıı ard1. İşte bu. basın ve radw müna-

- Sizden değil, sizin için korkuyorum. Halukun sesi birdenbire değişmisti . - Ne gibi? 
- Bu da ne demek'? Btr iki saniye kadar sustu. En c;amimi bir - Babadan evlada hiç kirletımeden in-

m ·: k~mmetiyeti 

lt aları sıra~nda brr ~n Almanlarrn 
'a tt>aı-k acilı bir vapuru NorvP.c kara su

~ rı~~a ve Narvik demir nakliyat yolun
_.<lq ır İngil"z muhribinin ~aaTruzuna uğ-

·~l Eir müddet sonra, 8 Nisanda müt · 
't-Oıe et- 1-lorwç kara sularımı. mayn dnk
tııa t. Ertesi gün, yani 9 Nisan sabahı. A 1-

'ıııı~la:r Danimarka ve Norveç sahi1Jerini 
ia}' ~ın ve ayni zamanda işgale koyuldu
.-ıi1. he ~tı muazzam iş'., müttefiklerin de • 
~iyJ>tıak.ııniyetine Ye uçak filolarının faa
tıı(I~ ·et:ine ra~men bir tek günde be.:er-

~··fevkaladeliğini gösterdiler. 
i~ llttefikler Norveçi kıırtarmak için de 

\>e hava filolarını Norveç snhillerine, 

- Projemiz korkunç bir şey de onun itiraf yaptığını an'amıştı. Zeynebin ce - tikal eden bir isme .sahih c'acak. ZC'yııcb Bir otomobil motörünü~ kızmam.asına 
için. 

1 
vab vermediğini görünce kendine hakim Çelikkanad iken Zeyneb Gökalp olacak-, Y.:ırd:~ ede~ c.h~z. r~dyator ve radyatt). 

_ Korkunç olan nedir? olmağa çalıştı ve her zamanki müskh:ıi smız. nın ıçındekı on ıkı litre kadar sudur. l9ııı 
_ Hiçbir şey .. her şey .. bilmiyorum. sesile konuşmakta devam etti: 1 _ Sahi... ğcr radyatör cihazı bu mükemmeliyette 
Halıik acı acı güldü. - Alay etmek ka<biliyetini kaybettiğim - Binaenaleyh terr.dclüde mahal yok. o'masaydı, ayru neticeyi almak için b. 
_ Sözleriniz bir ~ey anlatmıyor. için böyle gülünç oluyorum. - Övle mi dersiniz? saat zarfında 12.000 kilo su koymak ical) 
- Biliyorum amma meramımı anlat- Zeyneb hakiki bir telaşla: - E~et bugün için yapılacak başka bir E>derd: ki, 0 zaman da otomobil otomobil 

mak pek güç... - Rica ederim, şaka etmeyiniz, dedi. şey yoktur. . o}mazdı. " 
- Söyleyiniz canım, çekinecek ne· var? Bu mevzu çok ciddidir. Düşünürıüz. ken- - Ya yarın? * 
_ Her şey cidden olup bitti ın:? Yani dinizi yoklayınız. Yarın geç kalımş olur- - Onu da zaman gösterecek . .. Allaha 

sizin için hiç bir üınid kapısı kalmadı mı sunuz. ısmarladık Zeyneb. 

demek istiyorum. 1 - Şaka etmiyorum. Eğer kuş kadar - Allaha ısmarladık. Harbden evve1 İngilterede, kAğıdda.a 
- Ne gibi ümid? aklım olsa bu vaziyetimin cidden komik - Allaha ısmar'adık kime? gömlek yakalan yapılırdı. Kağıd yaka• 
- Onun evlenmiş olduğuna emin mi .- olduğunu takdir ederdim. Size doğrusunu - Hiç sadece geceniz hayır olsun di _ Jar görünüşte kolalı yakalık evsafında ol • 

siniz? Onun sizin için tamamile kaybol - ; söy1ıiyeyim mi? Dünyada aldnt1lmaktan, yorum. .. . . . l duğu gibi, kirleninceyt> kadar takılır ve 
d'uğuna kani misiniz? Hiç bir çare kal - hlyanet görmekten çok iğrendiğim Ye - Mustakbel zevcınıze hıtab ederken, sonra atılırdı. Bir yakEmın fiatı, bir yaka 
madı mı? tiksindiğim şey yoktur. 1şt~ bu... rica ederim cAllaha ısmarladık Jlalük!> ) ıkanmak ücretinden iazle. olmadığından 

- Onunla evlenmek için mi? Hayır, - Anlıyorum .•. Fakat sizin namınıza deyiniz olmaz mı? f p.•k çokları kağtd yakayı kolalı yakaya 
hiç bir ümid ve çare kalmadı. O şimdi -pek müteessirim. ( 11 rirn:;; t:•ır) l tereih ederlerdi. .....ı 

KAğ·d yaka 

' 



6 Sayfa 

Alman hucumları tavsıyor 
(Baştaralı 1 inci sayfada) İngiliz hava kuvvetleri düşmanın mo -

a.skerl vaziyet hakkında aşağıdaki marn- törlü kıt'alannı hezimete uğratmakta -
matı vermektedir. dırlar. 

Almanlar, halen, kat'! olmasını üm~d 
ettikleri bir gayret sarfetmektedirler. 

Sambre mıntakasınd.a bfr gedik açmak 
I~, AlmanJ.ar sıkı saflar halinde hücum 
eden 2500 tankı ileri sürmüşlerdir. 

Dün, Alınanlar, iki istikamette birbiri
ni takib eden dalgalar halinde hücum
l arda bulunmuşlardır. Bu iki istikamet 
şunlardır: 

Hirson - Avesnes m.ıntakası ve Ver • 
vfns mıntakası. 

Birinci mıntakada, ormanlıkta hareket 
eden motörlü kıt'alar, bazı noktalarda an
cak hafif terakkiler kaydetmiş~erdir. Mu 
kabil hücumlara geçen Fransız kıt'aları 
mahalli muvaffakiyetler kazanmışlardır. 

Almanların gayretleri, Vervins'da bil
hassa enerjik bir mahiyet almıştır ve pek 

. z1yade şiddetli bir çarpışma, tankların, 

topçu kuvvetlerinin ve hava kuvvetleri -
nin yardımi1ıe durmadan devam etmek • 
tedir. 

A vesnes - Vervins . Rethel - Sedan 
müsellesi üzerine büyük kütle halinde 
teksif edilmiş olan müttefik tayyareler; 
bü1iin gün, bütün geçid noktaları üze -
l'ine binlerce ton ·bomba. ve milyonlarca 
makinelitüfek kurşunu yağdırmışlardır. 

Tarihin kaydetmediği en muazzam 
meydan muharebesi, bu sabah yeniden 
başlamıştır. Şiddetli çarpışmalardan son
ra, A 1rnan inişi durdunılmu~ ve düşma
nın Sedanın şarkında Majlno hattının ni-

Be1çikada 
Fransada bir mahal 18 (A.A.) - Ha -

vas: 
Belçika ordusunun maneviyatı çok iyi

dir. Askerler, çok cesur kqnuşmaktadır. 
Halkın vatanpervıerlik hissiyatı da çok 

yük.sektir. Siviller, hava bombardıman . 
ları altında hakiki medeni cesaret gös -
term~lercfir. 

Belçika kralı, Namur etrafındaki ka
lelerdeki askerlere aşağıdaki mesajı gön
dermiştir: 

cNamur kaleleri kumandam, sübayla -
n, küçük sübay]arı ve erleri. Vatan için 
sonuna kadar mücadele ediniz. Ben sl -
zinle iftihar ediyorum..> 

Mısıra gelen yeni Avustra lya 

k uvvetle ri 
Portsaid 18 (AA.) - Geçen gece sa -

baha kadar. Avustralya seferi kuvvethı!n 
ikinci kontenjanının karaya çıkarılma -
sına devam ed'i1ımiştir. Bu askerler glS • 
nüllülerden milre-kkebtlr ve hepsinin en 
kuvvetıi arzusu, mümkün olduğu kadar 
çabuk Almanlarla çarpışmaktır. 

Fransız Başvekilinin 
dun geceki nutku : 
" Galib geleceğiz ,, 

hayet noktası olan Montınedy'ye yaptığı <Bastarafı ı inci sayfada) 
teşebbüsler enerjik surette kırılmıştır. Halen 84 y8.f!.nda olıan Mareşal Pet afnin 

Mont.medy'den İsviçre hududuna ka - kabine)'l! iştiraki. bütil.n Fransada bü • 
dar Majino hattı yolunda iş'ara değer bir yük bir memnuniyet ve sevinç uyandıt· 
şey yoktur. B mıştır. 

elçikanın şimalinde müttefik kıt'alar, Mareşal Petain, Umum.t Harbde Ver-
geniş bir stratejik harekete başlamışlar dunun müdafaasile büyük bir şöhret ka
ve Brükselin şarkında Dyle üzerinde Al- zanmı.ş ve bilAhare garb cephesi u.mwn 
man hücumlarını tutmuşlardır. Dün ak - kumandanlığına tayin edllmi!}tir. İhtiyar 
şam Dyle hattının müttefikler tarafından mareşal, 1916 da, Vercfun muharebe.sinin 
kendi arzu1ari'c tahllyesinden sonradır en vahim günlerinde, şimdi tarihe inti -
ki, Almanlar Louvin ve Malinesi işgal e- kal etmiş olan cOnlar geçmiyecek• mif
<!ebilmişler ve Belçfk.'.l makamları tara · hur emri yevmisini neşretmiştir. 
fından tam.amile tahliye edilmiş olan 
BrOk.sde girebilmişlerdir. Fransız Başvekilinin nutku 

Pa.ri.s 18 (A.A.) - Ba.şve.k:l.l Reyne.ud, bu 
Dlin akşam. akşam saat 20.30 da bütün Fransııı radyo -

Paris 18 (A.A.) - Hava9 saat 22,35 de laTI lle neşredilen bir nutuk söy~tir: 
!bildiriyor: B~vekil sözlerine söyle ba$amıştır: 

Askerl vaziyet. akşama doğru ~öyle gö- - Evvelki gün, s1zlel"9, düşmanın Meuse' 
un garbinde geni.Ş bir poş ya.pmıya. muvaf. 

rUlüyordu: fa:k olduğunu ooylentlştlm. Bu poş, o saman 
Sambre'in şimalinde, Alman tazyiki ta danberi ga.rbe doğru genişled.t. Vaziyet va

rafından ~kal edilmeksizin. geniş bir müt himdir, fa.kat hiç de i.imldsiz değlldır. 
tefik stratejik hareketi yapılmaktadır. B~vek.il, burada şu ci.imleyi ilA.ve etm'-4 -
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emle~et llaberlerij 
Dem ir ci kazasında 

petrol araşhrmaları 
devam edi~or 

Manisa, 16 (Husust) - Demirci ka. • 
zasında bulunan petrol damarının ga_ 
yet zengin olduğu anl~ılnu.'itır. son 
zelzeleden sonra bu civarda. kuvvetli 
petrol kokusu nazarı <ilk.kati ce1bed1 -
yordu. Hemen iki kuyu açılarak son -
dajlara deva..m edilecektir. Boma ka. 
zası civarında da petrol a.r.a..,-tırmaları
na lüzum gösterilm.Lştir. 

İki Amerikalı mühendis yaık.ında 
Demircide .sondaj ameliyesine ba$ı -
yaoa.ktır. 

Çukuro'(ada demir 
madeni bulundu 

1 Çuknrovada sulama işleri 
Seyhan üzerindeki kısmın tahakkukuna hararetle 
devam ediliyor. Son yağmurlardan Seyhan kabardı 

Adana . (Husus!) - Büyük su proje.sinin ı p~~l teşkila.tını teftiş etmekte olan Parti 
Seyhan üzerındekl kısmının t.ahakkukuna Müfet~ı profesör Hasan ~d Ta.nbı bu · 
hararetle çalışılma;ktadır. Ta.lıllye kanalla - gün Adanaya dönmüştür. 
nnın bir an evvel ikmal ve ovanın sulanma Vt.Ayet Bars Komitesinln p.71 
1$n1n ıneticelend.iı'ilme.si için e.za.m1 ga.yret Adana VilA.yet Hars Komitesi ·Haltni sıı--
aadedllmektedir. !onunda çaylı bir toplantı ya.pllll§br. 
Diğer tanftan verilen maJOma.ta göre, Toplantı çok sanı1m! Olm\13, hasblhaJiel 

beynelmilel vaztret dolayısile büyük bara.J yapılmıştır. 
k.apa.klannın Almanya.dan getirllme& müm- -----------
kiln görülmediğinden bu kapakların mem - SögUdde bereketli yağmurlar 
leket1m12ıde imaline kara.:r ve~tdr. .,. 

Son y~urıar dolayıslle Seyhan neb.ri 1&.. yagıyor 
bti sevn.ye.stnden 278 sa.ntııım kaba.muş ve ba.. Söğüd (Husust) - Söğüd ve civarın~ 
zı köyler arazisini sular bamnı.ştır. bereketli yağmurlar ağm.akt d çmçl 
Kayışlı köyünde İbrahim oğlti Mehmed . i . . y a ır. 

adında bir ç~tglıyi sular götürm~tür. Ova- sevınç çındedir. Bu yıl buğday ve bilha'" 
Adana, 16 (Hususi) - Bugün aldığım da. ve Toro.slarda yağmurlar devam etmek _ sa !'~car mahsulü ~reketltdir. 

malfunata göre Payas bölgesinde demiı' tedir. Dığer taraftan köy okullarında çalıt 
madeni .bulunmuştur. Bu nııntakada bu- Havalar malar devam etmektedir. Ücret aJmakS1• 
lunan demir -cevheri pek bol ve adetA :Ada.nada havalar artık iyice ı.mıdL Gön - zın çalışan Söğüdün Zeyve köyü eğitme-
toprak sathındadır. Maden tetkik arama ~=~n~~e 8;a;1~~~~~~~ nı __ Yusuf ~la ~a~ VekAleti 100 liri 
teşkil~tı işe el kıoymu.ş ve derhal buradan ~er taratta.n Karataş ıplAJının açılma ha _ muk~at gonderımştır. . 
beş ton cevher çıkanJarak tahlil için K a. mlıkları da başlamıştır. Koy okulları 18 Mayısta tedrisata nı· 
rabüke gönderilmiştir. Ba.yvaın aşısı hayet vermi§lerdir. 5 sınıflı köy oıruıııı· 

Burada tetkikat yapan mütehassula- Zira.at Vekfiletl Çu.kuro-vadald hayvanla • rında imtihanlar 20 Mayısta başlıyacait· 
rın Anrab lhastalığma kar§l qılamnam. t - tır. 

rın söylediğine göre bu maden pek zen- çin teşkilAta. emir verml§tl.r. Ovada.ki btıttbı 

gindir. Yapılacak tahlil neticesi derhal hayva.nlan a.şılamax için faaliyete ııoçll _ 

faaliyete geçilecektir. m:ı.,tır. 
Edirne Halkevinin çalışmaları 

Hatay lzmir fuarına 
iştirake hazırlanıyor 

Antakya (Hususi) - Hatay bu sene 
İzmir beynelmilel fuarına geniş mikyas
ta iştirak için hazırlan.maktadır. Hatayın 
nefis mahsul ve mamulatını Hatayda 
teşhir etmek için san'atkarlarımııla 

müstahsillerimiz humma1ı bir faaliyetle 
çaJ4şmaktadırlar. 

Valimiz Sökmensüer, Hatayın bu ar .. 
EUSUnuı fuar komitesine bildirmiş ve alı. 
nan cevabda serginin eh iyi kBşesınde 
Hatay için yer ayrılacağı bildirilmiş ve 
bunun üzerine toplanan sergi komitesi 
mühim kararlar vermiştir. 

Geçen sene rnahdud miktarda fuarda 
teşhir edilen eşyaların takdirnameleri İz.
mirden şehrimize gelmiş ve dün mera -
simle sahib!erine tevzi olunmuştur. 

lzmirde bir musevi kad ım 
mus·uman oldu 

K öy çocllkJa.rı kursu Edirne - Çalışmalarına 9 koldaıl 
Ziraaıt VekA.leti kanı.:rlle Qukurova köy ço_ devam eden Halkevinde bilhassa açııaıı 

oukları için Adana Ziraat Ll.3eıdnde a~nlan ·ır kursl f ali t· ruAk il taıdb e-
kurs fa.a.11,ye.tine devam etı:nektıedt:r. Kura btr ç:şı ı . ar a ye ı a e 
ay kadar sürecektir. dılm.ektedir. Bu kurslarda 43 muallim vıı• 

Parti teşkilAtı teftiş edfll;yor zife almış ve talebe sayısı 1.900 u bul • 
Bir müddettenbeııi Seyhan kazalarında muştur. 

(, _____ C_o_r_ıu_d_a ___ h_a_va __ ~şe_h __ id_le_r_i __ i_h_ti_fa_f_i ____ ) 

tir: 
Sambre ile Aisne arasında, bugün A • _ Fransız milleti, nasü bir mıll8' oldu • İzmir (Hususi) - 28 y~arında Rik.a a .. 

vesncs etrafında ve Vervinsin garbindeki ~ te b b dında. bir m1113evi kadını Jstida. ile vilA. te 15tınu ış una enzıyen şıa.rtJa.r ıçı.nde gös-. . . ye Çorlu (Hususi) - Hava şehidleri lhti- duyu temsilen iki sübay, Partiyi te.msileJl 
mıntakada şiddetli çarpışmalar yapılmış- ternııştır. müre..cae.t ederek IslB.m dılnlni krubuı etmek f li · d d k 1 d ku tır. Fakat Alman hücumları, dünkü. hU- Reynaud, biltÜ!Il millet tarafmda.:n çelnlen istediğini blldirml..ş, muamelesi müftülüğe a ' merasını ~ey. anın a 

0 
or u • de posta telgraf memurlarından Az • 

1 
ıztırabları hatırlattıktan ..,,.,... .... , b"'""'- al - havale ed.ilın~~ ve ;.~ı"-'yeti kabul eylenı•~- mandaruınız, .. mulkiye ve askerl erk!ıı, mi Selat, mektebi!er nanunıı da bil" 

curr. arın şiddetini göstermemiştir. Al· - .,..,....,... -....... '-'i ...,, wıu ~ manların, bilhassa müttefl~ hava kuv • m~ olduğu kararları ık.J.sa.ca tetsır etm.ış ve tir. memurlar, subaylar ve kara sınıflarına genç birer söylev verdiler. Fo· 
bilhassa 1916 dak1 mütecavızlerın da.ha ne. Rikanın yeni adı Rikkattir. Hüseyin adın- mensub askerler, mektebliler ve kala - toğraf ihtilalden bir intıbiu gös • 

vetlerinin faa,iyeti sebebile iaşe güçlük - r1 geçmelerıne mA.ni olan Verdllll ga.J.ıbt ma... da blr §Oförle evlidir. balık bir halkın iştirakile yapıldı. Or - termektedir. 
lerl ile karşılaşmış olmaları muhtemel- reşa.l Peta.inin kabıneye iırmıo olmamn.ı.n e-r------------------------,;;..--...;.----~~---------------
dir. hemmiyetını teba.rüz ettı:r:mı,tlr. .Son Posta» nın tarihi tefrikası: 57 her mezara götürmeğe gönlüm razı ol • 

Alman paraşütçf l eri ve küç ük Reynaud, bundan sonra, elçiler arasın- ~rJ'irı--,ıı::~============~======-r . madı. Bildiklerimi tesbit ederek evveJcB 
motörlü müfrezeleri da, Fransız harici siyasetine azmi mües - 'l ta§tan kopye ettiğim planla beraber şıı 

Faris 18 (A.A.) - Havas: sirlik verecek olan bir tebeddül yapıla • 1 AY • A R s çekmeceye koyarak kütübhanenin gııll 
cağını bild'irmi.ş ~ sözlerini! şllyle ruha · D gözüne yerleştiriyorum. Yarın evime ve 

Fransız hatları arasından geçmiye mu-
ff k 

yet vermiştir kütübhanemc sahib olan ı·nsan eı.er bı· • 
va a olmuş, fakat hadiselerin umumi & - Orduda olsun, dahtlde olsun. her raz da tecessüs ve irfan sahibi ise her• 

1 
ansız, u. benimle beraber , ga - halde bu kutuyu da ._,le gP.çır· --'- ••e cereyanı üzerinde tesir icra etmemiş bu- Fr b akşam 

unan bazı motörlü kıt'alar hakkında bu- - =... .. gün bazı tafsilat verilmektedir. lib gelmek için and içmelidir. Yazan: Hasan Adna n Ul'I Firavunların definesini bu1mağa çalışa' 
Ezcümle, evvelki gün aıu motosiklet - Franaız fabrikalarında yeni Ondan sonra Salahattini Eyyübinin ınu bulmıya kafi geldi. Ebülhevlin sol ku- c~ktır .. Son olarak şu:ıu söy!emek iste ' 

çiden mtirekkeb bir müfreze, Laonun he- mesai saati oğlu Elmelikülaziz zamanında gene bu lağı ile ehramın cenuba nazır dıl'ı ara - rım kı ı:uezarlarına gıı·en ve eıyalar1~
1 

men şlınalindeki mıntakaya kadar gel - Faris 18 (A.A.) - Hava nezaretinin mYhataralı işe teşebbtis ettiler. Köyler _ 'sından geçtiği mefruz müstakimin üze - çalmak ısteyen insanla;ın muhakkak f'ı• 
miye muvaffak olmuşlardır. Fakat ta - t~liği: den, feUahlardan toplanılan binlerce a- rinde bulunan kuyuyu bulmak güç ol - ravunlann ga~ab.ına. ugrayacakl~ı h&.k ' 
biatile bunlar, çarçabuk matedilmişler - Bugünkü şerait sebeblle, bütün tay - mele tam sekiz ay çalıştılar. Bu kadar matlı. Uzun tetkikattan sonra bir ip mer- kında çok eskı bı~ rıvayet v~ bır çak ef• 
dir . yare fabrikalarında, bundan böyle, tıan gayrete rağmen günde ancak bir veya iki divenle ku,rıya indim. yirmi bir kulaç saneler _vardır. Nıte~ım ben~ u~ı • 
· Alman hava kuvvetleri tarafından ba· ahara kadar . Pazar ve bayram günleri do taş koparabiliyorlardı. Nihayet büyük e- kadar indikten sonra garb tarafında ku-

1 
~ fel~~t .. d: bu rıvayetlerı teyid eder 

ıı paraşUtçülerin atılmış olması da muh- dahil, günd~ a saat tne8'8i batlıyacaktıı·. mek ve masraflar karşısında ~ciz kala yunun taşlan arasında küçük bir hufre ş~kilde gorunuyor. ~etTukAtı~ ele ge • 
temeldir. Fakat bu paraşütçüler, derhal rak bu saçma işten vazgeçtiler. Bütün bu açılıyordu. Bir meşale alarak bu h ufre - çıren ~s~nm bu tehhkeyi gözonünde w· 
l!lyan verm.iyecek hale getirilmiştir . Bun- İtalyanın yeni Berlin emeklerin neticesi ehramın üst tabaka - d&n girdim. Senelerce geçilmemiş rutu - tarak ihtıyatlı davranmasını ıuracığlJ 
flaarrd. ıkra. t'iyen h iç bir hareket yapamamış- sef ı·rı• garb cephas·ınde 1 lannı kaldırarak gene Me'munun açtıra- betli, tehlikeli ve korkunç bir yoldan yazm..~dan ,geçemedim. Artık ne yuaca1' bildiği kadar bir gedik açmaktan ibaret geçtikten sonra nihayet ehramın metha- bir soz ne de b_ende takat kaldı. Hemef 

Hava faaliyeti hakkında verilen malQ- İ kalmıştı. V'aktile hükümdarların başara- line girmiştim. Gezdiğl!Il ve dolaştığım o- Cenabıhak ta~ır_atımı af buyul'.'SUD-> 

ki 
. Roma 1B (Husu.si> - 1Bl;yam.n yeni Berlln 629 Z lh 16 C h ·

01 
-•-ına ta g8re de, se z tayyareden mürek - sefiri Dl:no Alfieri mtıert.n p.t'b cepb.Mfnde madıklan bu işi ben nasıl ba~arabilecek- dalarda buralarda ruılatmıya muktedir o- c ı ıcce ev erurru
7

RP 

keb iki filotillA, •birbirini müteaklb, bu- 1d umumt kaxe.rgAruna g1de!'e.k, lttmadna : tim. Fakat 'ben onlar ıribi uzun ve müş- laımyacağım harikulade şeylerı çok kıy - Şem'un, bu satırları dikkatle okudulc' 
glln öğleden sonra Paris mıntakasına ka- mesuıı Führere tekelim etmlftıir . kül bir yoldan gitmedim. Çok eski ve metli eşyalar gördüm. Fir

0

avunun mum- tan sonra planın bulunduğu ikinci kAğı· 
~ar gelınlye teşebbüs etmişlerdir. Bu bom Bu merasim esnaaında., ha.rlclye nazın Fon müellifinin adını bilmediğim bir kitabda yası bulunan odada. onun altın. gUmllş, dı açtı. Cevher buraya kuyunun mevkii 
bard.ıman tayyarelerincfen Uçü hava dafi Ribbentrop da ha.zır bulunmuftur. ehramların medhaline he.ricden girilebi- ziynetler ve nadide taşlardan mürekkeli ile ehramın medhalini ve FiravunWl 
toplan ve bir tane.si d'e avcı tayyareleri Cenubi Amerikada leceğini okumuştum. Bir gün Ebülhevl çok kıymetli hazinesi bulunuyordu. Son- mum.yası ile dcfinenm olduğu odanlfl 
tarafından düşürülmüş, diğerlerı de bu- hehykelinin civarında bulunan bir mabed radan hepsini taşınuya karar verdiğim bu krokisini gayet vazıh bir şekilde çJmıiŞ' 
nu müteakib geri dönmüştür. Almanya aleyhinde harabesinde tetkikat yaparken eski bir taşlarqa_n bir avuç alİnak :13terken. bir _ ti. Şem'un bunları tekrar tekrar tetkil< 

Frcrunz mukabil hücumları bir nümayiş taş parçası buldum. Kopyasını ikinci k!- den elimin şiddetle ac1dığını hissettim. ederken sokak kapısı hızlı hızlı vuruldıt· 
Faris 18 - Askerl müşahidlerin be - Montevideo 18 (A.A .) - B ütün oenubl A- ğıdda ·da göreceğiniz ~ibi taşın üzerinde Parmaklarıma korkunç bir akreb yapıi- - Hayret -diye yerinden fırladı- bll 

fan ettiklerine göre müttefikler, benzin merika Cümhurlyetleri, Holamta, Bel9ika ve Ebülhevl heykeli ile Cizedeki üç ehram- mıştı. Elimi dehşetle silkerek ıztarab için- saatte kim geldi? 
~e cephane almaları mümkün olan nokta Lüılı:seınburgun istllft.sı d~lle A!lmanya dan orta büyüklükte olanın resmi vardı. de geriye döndüm, eve gelir gelmez şid- Gökyüzünde günün il.k izlerı beliri ; 

t 
nezdinde kollektıf protestoda. bulunma.lı: hak ardan tehlikeli bir surette uzaklaşan d;j~ kındakl Uruguay tekll!ini kabul etmışler _ Heykelin sol kulağı hizasından ehramın detli bir humma ve sancı ile yatağa düş- yor, uzaktan horoz sesleri geliyordu. 

ranın motörlü cüzütamlarının cenah - dır. cenuba müteveccih olan dıl'ına müsta - müştüm. Muayene etlen hekimler kanı- Bastonuna dayanarak kapının sürme' 
ıarına karşı şiddetli bir mukabil taarruza Bugün burada, istilA.ya utrıyan memle • kim bir hat çizilmişti. Bu hattın ehrama mm zehirlendiğini söylediler. Şimdi on sini açmadan sordu: 
geçmişlerdir. ' ketler lehıne yapıla.o bir metingda blnleroe yakın bir noktasında k!lçUk bir daire çi- beş gilndenberi ayni tztırabı çekerek her - Kim o? 

Sambre'd:a Scheldt hattını müdafaa e- kişi bulunmuş ve hatlbler şid<ietı.e aıkıaıan- zilerek üzerine Yunan lisanı ile ckuyu, dakika biraz daha ölüme yakla§tığımı - Ben yabancı değilim. Melıke hal ; 
mı.ştır. Halk, milteakıben sok.aıkl&rd& dol& -

' "'n ordular mevzilerini muvaffakiyetle rak müttefıkler lehinde tezahUrleı-de bu _ ve cmethah kelimesi yazılmıştı. İşte bu hissediyorum. retleri gönderdi 
'ıa!aza etmektedirler. 1ımmuat;ur. taş parçası bana cHafrt'• ehramının yolu- K~ettiğim bu ~arı kendimle bera -

(Arkall oar) 
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PAZARTESİ lt/1/lMO 
1.2.30: Protra.m. .,. memleket sa.at 1.J811, 

ta..35: Ajans V,I MeteoroloJl haberleri. 12.50: 
MUzLt: Mulıt.Sf prtıla.r (Pl.) 13.30 • 14: 
MUzit; Jtanşık mtblk CPl.) 18: Protram. ve 
Memlebt saat &J'&?l. 18.05: Mtızlk: Hatıf mü 
ztk CPl.> 18.30: Milıılk: Radyo Caz OrJteBtra_ 
sı (Şef: tbrahlm ÖZgür.) 19.10: Müzik: Baz 

erleri Çalanlar: Ruşen lb.m, Vecihe, Cev. 
det Kozan. 19.30: !ımzik: Halk türküleri. A
zize T&smı ve 8aıd1 Yaver Ataman. 19.45: 
Memleket saat ayan, Ajans ve Meteoroloji 
haberleri. 20: MU'Zik: Çalanlar: Kemal N. 
Seyhun, Pabri Kopuz, Cevdet Qağla, İzzet • 
tin Ökte. 1 - Okuyan: Radlle Erten. ı -
Ye.sart Aamı - Ha.anı şarkı: CSevd9lı elA. 
gözlerini.) Q - Arif Bey - H1lzzam oarkı: 
CKöşade tallim.) 8 - Yesart Asım • H11nam 

farkı: (Sahile pek Jakın bir ::vuva.) ' - Fa. 
iz Kapa.nm - Htlmmı. tarkı: CB11klftm bGt • 

.,...,. Anla Wr oyım ctı9IUUll elim aı1cariıla ınm. sırma aaoın> 1- Okuyan: Mahmud Ka 
nndaf. 1 - N8'7l8Jl Rıza - 111ou p.rtı: (Bf. 
'J'V.Dll af& geodl dtJ'e,) 2 - Jreyzen ıttza • 
Hioazkiı' tarkı: <Bahtım o bdar kare ld.l 
B - Halk t1lrktı.s1l: Gl'ldaJda.) I0.30: Kon111. 
ma cumumı TerblJ'e T8 Bedea terblJUi.l 
20.411: ııtızlt. QaJenJar: Vec!he Cevdet Ko
zan, RUf8Il Kam, fz.r.ettin ökt.e.' Oku;yab.: Mü 
1eyyen Senar. 1 - Rast Peıtrevt. 2 - Refik 
Fersan - Rast fa.Rl: (AU~e nçum.) 8 -
Lemi - Ra.st p.rtı: <Sazın 81>1 slnem dahL> 

1 ' - Arif Bey • Rut p.rkı: cmharwn 41.de -
den.) B - Zetı .ArU _ Seg&lı prk:ı: (Kendi 

sönıömdür.> e - Ahmed Amn • Seglh 1&r - -------------- 1940 iKRAMİYELERi: --• 
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2000 liralık = 2000.-11.ra dbnl: Halil Bedl1 Y&ıetken: .,. Müzik: Rad.- 1 • 1000 • - 3000.- • 
JO 04estruı (Şet: Dr. E. Praeloıiua.) So - 8 • 500 • == 3000.- • 
Hat: Dr. Paul <Korno.) 22.30: ~ u_ 12 • 2&0 • =- 3000.- • 
at ayan, Ajans b&berlerl, Zlraa.t, Esham - 1940 Ku• • ÇU k 4ıO • ıoo • = 4000.- • 
Tahvlllt, KamblJO - Nukut Boraam CJ'lat.> '15 :t &O • - S'15Q.- • 
22.50: Mtlztk: Cıul>and (Pl.} 13.26 - IUO: c H 1 210 • 25 • .... 6250.- • 

Gcılatasarav • Frner muhteliti Mısır ba'Jl'l'ağı.nı tqıyarak ıa1ıaya çıkıyor Yarmkl Protram. "'8 Ka.J>83'lll. Brf esap ar lüıJldeler: 1 Şu.bal, 1 MaJJr, 

~":Eda:.:.""..:'~~-~ -iii;;J~-;11 ;;b;ibv,;ti-;- iKRAMiYE PLANI ~~ .... · 
~ benaeer Mı.mı& PID Qalatuam1ıı Burada Pl'Jld ~ .. CJdtler - harb kudreti sonsuz d8gildirt 
Gaa V8.PV PnJ8;~1&:1' mı arta. • bldtği maçından aonra ha.tem raporu üze • 
~bolmuttat. ... hı s5yledtklerlne rtne, bazı oyunculara verilen cezalar hak • (Baştarafı S inci sayfada) 
lltıa-__ Bu~~ Yun&nfeta:nd~ kalnııştır. oa kn>dıkl haberlel' teeyyi)ıd etmemiştir. Ha _ çikalı. Fransız w İngiliz 150 milyona ya

p;;;:- klubü bu mesele iilerine VJl,Ziyetl ~tz~~ ~~ Zişa kın Avrupalı ve daha yüzlerce milyon 
~ edecektir. oaJlta•rıq lclan .be;ve.:. it.efbı .... ni'tl*iııf(''W K:a:taan, Sabn Afrikalı, Kanadalı .,,. A~h ihsan 
tun eaı bir za.t bu hlcUsede bir ka.sid oldu - ee,mener w l'eı14 Drabdall mOretteb b1r vardır. Para, deniz w ilsteUk .Amerikanfn 

u le kanıe reJalli1n JD.U'ul aayılacalını ~ heyett kurulm.Umı ı.stem.f.ftk, Heyet bütün .-.yHie, lltmı maddel'fri cm1amı 
löf.leaı1'ttr. ilk t.oplantwnda ifadelere mtıncaat etmlf, emrindedfr Buna rağmen Diftttemdftin 
~ balııemler1 dfnJtımıptr. Bil ~ Pdnd 10p • 
~ oyuncuJumdall mn de ılı - )ımt.mıMfan aoma ,•eoell npr t.mme, Almanlar kadar bllyilk bir ordulan, u .. 
•- ınaçlaıo beJ*m4a fUDlan ~- mn1D!l aı'lktlrJ:1a haall ~ eesa. Ye- çak, zırhlı otomoblll, hafif w ağır tank

fen ~ -at macı • _,... ~ P - dllp ~ Jıektmda. bir b.rar ve • lan oım-m.; lll!'Vblceyt n tAbiye W • 
ceç1rece1t oluaK JmClll llirlm ~ ~ G1nıanma ralmen ıa.ırteın a.bn :tıs recek-Ht.tr•. kııflan da buhmmaınn veya az ol.sun, 
~ Jılaıadılara ,._ 

078 
Jllll"''F· Allbragieünibı MDelik lmncresi buna inanılamaz. fnantlmaymca da mflt-

~ -.ı.çta 1""QmemlM imJI olan a;ıtıarm Aııtaraglcl ~ meneJUt llDcmgrell, • • tefiklarin Fransadald Alman savletini fU· 
~ Ofnı:tamuaaJ&ndır. ımeam ~ oyun,, mimi bir haft toınde J'IPlldı. Yapılan lDtl. rada oJmezBa Gırattıa ve nihayet btr hatta 
~ ICeıiıdn açıSta. Gilwll in art.ada oyna,. bab ı10Dunda blrinai ıeıJa1.1te !brah1m Bun • durd'urabfleceklerlni ve ıonra mukabil 
~ &allbQett,e belli '-th rol oynadı. Daha la7, ıtıncı J:e1H1e AJl TanaJı, a-Jıklva, is- darbeyi vurmak fmıatmı kaJbetmiywk· 

llakibıarda Meıwl& l:)e mllhteliU ta.le- Jm41, taeı. Kemal, Bllttl .,. Bedft HÇfl • lerinl kabul etmek ururidlr.. 
~ ~ ıcıne aJarK mal6m neticeJl aı- mJl]eıdlr. Her halde A1man akerf ktivvetlerl ve 
~ lella T-. bari> lmdretleri 9DD8UZ dellldir. Onlar da 

llıarıı Jwbm1ere pUnee, bJtmen1n taa L1a..1.ır•7 kl•n· ıM nllıayet bir h1ad tanmıak w bir yerde 
~e fntalldıl ıdJJer. an•- 1ııidnırıl ... 1-. .ı!: bitmek meoburl,.ıbıdedirler. .'ki Jlebmed sana lılr a.lmla nlmmw. 1 Jl".-ı' B. &. Etfcad 
~~ Webmpz (Humal)-Tmpdbey ~yll 
.. latuaray Bıpziçili ,..,.. ...,, ....... ,.... ~ ta- &kit1birla yut flala•lrı 

'1akteltler şampiyet1ı e1dl yünde yapılan at~ bfrlncmıt reisi seçildi 
~ Tabim ta- Mustafa !'tırgudun atı kazanarak 40 lira. 

&..~ mlf1-mm. am.11 4ün .s fkinc~i Turgudhey k6y(lnd Blise"'"" ~ıMir (Huaut) - B_utüu yapJluı 
......_ Oalataaara.yla, Bo11*1 J,Weleri ara - wp • J ... ~ belediye intihaba Jietieeıdnc1e beltc!lye 
"-cıa oynandı. oğlu A~e.d Kesebirıin atı kazanarak 2~ r•litfne 101 atelyesi başıntllıendiıi Met-

Gayrimenkul Sahş İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 

~tliı ~ ... Miliilf - -~ dtıli 'tıaoo> DJ'Q9 lııup bl -
rS:alıl deree8de "°'* edip ndes1nde borClbiil wrmect'1Jnden 'ba)innda yapılan taJdb 
._.., UOI Bo. ıu bnmmn 48 cı maddMnln .-u.tu 4ıO cı madde8ine göre aatıımuı 
toaı. eden BeJOllunda tapu kaydında Çutur ctkras aenedinde Hü.seyinağa Çukuııı) ma .. .,.,....,...in Sakısalacı eo~ eslct 79,'19 Mil. yent 'n, 79 ta.pı 361 ada, 2S p~ No. 
ıu M»A.nh "'8h' aparlimamn :J8l'lDl hl4w8i bir •~ a7 müddetle 6Ç1k anmma • 
Ja llDmnuttur. 
8Uıf tapu aten aydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya glrm.ek lstılıyen (781) ID'a pey 

&toGll ftl'fCettlr. Mlll1 banbJ&nm.lsdan birinin teminat :meöubu da bblll olunur, 
Blrttml.t bOtQn ffl'lllerle ~ed!Je Hllmlıeri ve vakıf bnıılll .,. tam bedeli -ye t.elW1ye ra.. 
IUIBU borç1Q& atddlr. Al'ttırına. prtnameai 2'l/l/NO taraıiDden ttiba.?en tetıdt etmek 
8tCJen}Pre Sandık hukuk i§lerıl. sem..Lnda 8Pt ~ulundurula~tll', Tapu alcll ta7dı veaa.. 
ir Jlswnlu tzabatta şartnamede ve takib dosyasında vardır. Arttnmıya g1rmlf olanlar, 
bunları tıetklk .Serek u.tJlJla 91tanıan P1ft menkul IJattmda ı.er flJ1 6lrenmfl' ad .,.. 
Mlb&r olunur. Blıtnc1 arttırma ~1'7/MO tarib!Jıe mitsad!f Paza:rtes1 gtıntı Cataıotıunda 
tlln Bandılını:.zda aaat 10 daın 11 ye kadar yapılacaktır. Mu'fakkat iha2e yapJJabllmaat 
1Q1n tetllf edilecek bedell:n terdhan abıunuı ieab eden l&Yl'l menkul milk.ellefiYetıerJ,, 
le Sandık al~ tlımamen ıeç:mlf olmuı 1&rttır. Alr.sl takdirde aon arttıranuı taalJ. 
bld11 baki b.bnaık p.rtile 8/8/MO ta.r1lı1ne m11sadlf Salı gtlnil ayni mahalde ve 
.,m 1&&tte 10D uttırnwıı yapılıacaktiır. Bu vttıımada l&1r1 menkul en OOlt antuanm 
GIWnde bJ.Ntlı*oa.ktır. lfül'an tapu llc1Ued1ıe .ıııtt o1m,ıJa.n alAbdarlar Te irtifalc battj 
.,ı,tıııerinfn bu haklarını ve huausıle faiz ve maaarlfe da1r id41ala.nnı UlD. tarihlııde& 
111b&ren ytrml stın içinde evrakı mtlabiteıenıı beraber dairemi.Be bildirmeleri 1Azmı , 
dJr. Bu ıuretı. ba.klarmı blld1rmemff olanlarla baklan tapu .siclllerlle sabit olmıyanlaı 
atıl bedeıtnın paylqmaımıdan harl9 tabılar. Daba fazla mal1m:ıat almak tat!yenleıin 
al8/172'1 dolJa. numan.slle SaDdılmuz hukuk iflerl M'111ine mtraeaal etmeled J u. 
1IPI llAıı ol1Pmr0 

*** DİKKAT 
mmnı1et ~ 8aındıt;tan atman P1d mo.ntuıt lPOt$ ~ Sştty~re mu,, 

'*""1•nlaimDl:n DJDlOf GMıulu klyme\JD " ti ını t.ecavOs e\mmnek Olenl ihale be 
ddııdn ;vanmıa lmdar boro vermek a1U'etllekola.Jlık g&termektedlr. <•128) ~l devrede brfl]ü:h blcwmlul• bir • lira. üçüncülüttl ele gene Mustafa Tur • rur Demirelli seçilmiştir. lntihabda C. 

~~~n~~~~~~~~~~w~~~~R~~~A~~~~~----~~~-~---•••••••••••••-
~ elde edemeden •n•Y1 o.o beraberBt- mışlardır. bulunmuştur. Matbaacılann nazan dikkatine ı 
~r. Bundan sonra ufak boyda ghefler ya- Yeni belediy. reisi 8 aue devlet de- Bir adet 25X84 eb'adında Haydelberg otomatik JUi pedal maklaMI 18· 
~l devrede Qalataa.ra;ylıla.r daha çok pılınıştır. J3u güref}er her hafta tekrar mieyollannda bulumnlllt birçok hizmet- blacaktır. ısteklllerln lltanbal 629 polta kutulh muhalMı(re etm.ıeıt 
il..~ - fınıa.tı elde Mmelenne Jllimen Bo • edilecek ve at y8l'lflarınm ildnclsi ve da- leıi göıiilmiiştür. AJnC& Parti idare he-
~ milda.fauırn ~edıler. MAÇ O - 8 ha büyüğü sonbaharda yapılacaktır. yeti azalılında da yer alJxuftır. 

~lıöe nettcilıeaclllinıdea Jll,rml .sa.at _.. ... _..-. ..... -=~-=--.-=ıı-=--------------------.-. ............ 
~ temdid ec1ııcıı. Liseler Alım, Sabm Komisyonu Reisli~-.len : 
~~didln Wı dewealnde bır k8.9 mühim K....,. 

'kaçıran <JeJata,sa.ray eon &tkiböa şa- Cinsi Beher kilo T. 1'1 Mlktarı tık teminatı Ddtmeldıll JalJI-

~ tilttl ııe gör.el bir gol J8l>U'&k bu dev- Kuruş Kilo l4ra lUsliı llD • _. 
-.. n ı.o gallıb bitırdJ. Solan '1 '°500 > 89S 'l'lh/IMO 8ah O. 

°l'llndJ4in ıtinci devreıd ıaPılaıı bütün Patate. 10 MOOO ) .... JI, 4D 'de 

~tıere raf,men netıce deiılmedl ~ Oa. Nohut IO 8300 ) 
~Y ı.tı maçı t&zanaraıt mektebler fut K. Çalı fuulye 

18
27 ~o >> ..atY/JHO o... 

~ K. Barbunya """' 102'1 lb.I ...ı lt da 
tamptyvnu aldu. Ye§ll )lerclmek llS 8&00 ) 

~tasa.ray: Neoınt - Al1. Tal&t - Abid, Kırmızı merclmek ıa sao > 
il, Mahmud, Muata.fa, ~. Şabaıb, Hu- ..=Ko:.:m=ı.syotı~u;;.m;;.u_za_bal....,1•-Gala~""'.'tu-am-y,~Ha~yd"":'arpqa~-.~K~an~M~m~. ~Qa~m~J~1ca~. g~.,,.'"':""':t.e':""ıt--,..-:aen..'."'--
~~· ıtöy 11.seıerını.n 1941 ııayw sonuna kadar ibtiyaçlvı olan )'Ulmllda ~ Jl18Ce]der1n1n 

~-.uıçı: RaU:l - İsmet, .8irena • EnJ.s, 17/V/lMO gtmtinde bpalı sarf uaulile yapılan etsllt.melh>de .,.__ patatese tekllf o. 
~ Neede~ - S&brl. Mu.stıa.fa, Niyazi, ııman ııatıar yWc.sek göriildültınden ve kııru erzak& Slteldl ~an bir ay 

ki, Rahmi.... J&l'fında pazarlığa bı.re.kıla.ı"ü h1za}arında g&tertım dD ve aatlerde puarlılt amwtDe 
~: Şul: lbalelll JaPllaealııtır. 
Aakaradaki SpOr hlf8Ulleri ~==u t.tltJll eadclflll No. l49 da toplanan lJ8eler Alım, !atım 

~ara. UIUılUıll> _ A:bf mDaa.büala.rma htekıtJer a temin&\ ınatlt1lla "' lMfl 1111 Ticaret OdMı veıdtalarlle b1ı&te h1za1a • 
.:'.... rmaa dfterilen llD ... aaatıade ... ~ Komisyonda iJnlnnmeJeıa 
~~:.r--~!ne~ = ::-:: ljVtDame w dımnMJf _. ıüM '.Je .,.,inat ;ıatmuk J.tte78Dle$ OtJ•aSUQ U. -
~ ...... ._ .... ..,. pJımektecbr. Cmna.rtıUı slDıde ~70n KMlbUline ~UAfL (4111~ 

Ormaa Fakiltea.i,_ Alım Sabin Komis~nu Baı· 
kaalığınclanı 

Adl4 CJllıııl 
-------------------------------------~ • ônnaDm tfl>l pmlall TeodGllt .&m\ldl daire.il - ~ 

. 1 Repeıı.,on Teodoltt. '°° Tak. 
l Ufld 4a!rMls Nl10. 

!It teQı1DM1: I02 u. 
bıaıe: 1111/MO Saat: 18 de 

Bir eartnameae 
ıı f)utwual Teodcıii'- a Tat. 

ilk teminatı: 74 Li. 
!bale: 23/6/MO Se.a.t: 15,30 da 

v.ıwmraa wmı 

2750 t.l. 
9:ao Lt. 
380 u: 

'630 u. 

ı - Büyttkderede Bahçekö~e bulunan Orman Fakülte.si için yukarıda mDfredat • 
ıan yazılı mesaha Metleri (2) f&I'tname De ~ eklllımeye Çllkarılmıalard. 
ı - Ekalltmeye İstanbul Beyotıu Maliye VetAlett IJaeler mulluebecllfll daireııılnde 

,utanda hizaJarmda JUllı lln ff aaatıeıde tqılanaeak olan Fa.kitte alim ..- b • 
mJ&JıoDU husurmıda yaplaoaktzr. ..., 
ı ._ 11lDfltm119 !ftlrak 9tmek lltlyenlerfn m11'fttltat t.embıal makbllllle iMi 11bJ. 1181 • 

lerbı vekil VIJ& Re~ntanı old'uklarma dalr ve.sallt ibraz etmeleri JAmmılııl • 

ıt -r taıQaaııelerl ~- w taflllf.t i,hk ~ oıw ft1'Dl1ılllllll at -
~atilt.n; <JaGI) 
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Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
~ ._ amanda .. eıı btlyttk 7ardmwdır. 

SON POSTA 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 
Komutanlık Blrllk.leri için pazarlıkla bl • 

nele hayvanı satın alınaca.Jctır. Hayvan sat
mak isteyenlerin 28/ 5/940 gününe kadar her 
it günü öğleden evvel Fındıklıda Komutan
lık Satınalma Komlsyonuna müracaatla • 
n. (4161) 

* .M. M. VekAleti namına 23/5/940 günü saat 
15 de pzarlık.l.a elli bin llro.lık benzin .satın 
alınacaktır. İ3tek.lllerin evaaf ve şartlan gör_ 
mele üzere hergün ve pazarlık için de kat1 
teminat akçelerlle birlikte belli gün ve &aat
te Fındıklıda Komutanlık Satmalm& Ko -
m.l&yonuna gelmeler!. (41:17) • 

M. M. Vekllet1 namına. on sekl.s bin kilo 
makine yağı, be§ bin kllo gres, bet bin dört 
yüz kilo gaz yağı, beş bin dört yüz ktlo vaL 
valin 23/51940 günü saat 16 da pazarlıkla 

satın alınacaktır. f.stcklllerln 4artname ve 
evaafı görmek üzere her gfin ve pa.7.arlık için 
de kat1 teminat akçelerlle blrllkte belll gt1n 
ve saaıtte Fındıklıda Komuto.nlık Satınalma. 

KomisYQnuna gelmeleri. (4158) 

..... 
Sellmiye fırını için 2015/940 günü saat 

14 buçukta p~rlıkla 15 t.on odun satın alı
nacaktır. Lcıteklllerln belli gtln ve 5atte Fın
dıklıda Komutanlık Satın.alına IKo:rnisyonu. 
na gelmeleri. (4159} 

J(.. 

Komutanlık birllklert için 2500 liralık çay, 
2500 liralık nohut ve 7500 liralık zeytinyağı 
pazarlıkla 22/5/940 günü saat 11 de satın a_ 
lınacaktır. Bunların her birisi ayrı ayrı t.ıı. -
llblere de ihale edilebilir. İsteklilerin şart -
nameyi görmek için hergün ve pazarlık için 
de bell1 gün ve saaıtte Fındıklıda Komuta.n • 
lık Satınalma Komisyonuna. kat'l temi -
natıarııe gelmeleri. (4160) 

* 189 uncu .alaydan 900 kilo lllha.na için ve-
rllmit ola.n 9/2/94ıl gün ve 11/47 varak 571497 
umum .sayılı ayn4yat tesellüm makbuzu za. 
yt olmuştur. Bulunduğun.da htuonil olma _ 

.... t• 

Kllor1. IPda. Jeae\ ve nıfuet b&tmımdaıı tatmln ed1ol mabiyıU 
fQUet ıfta!l haJ&dlr. 

Merc1JnH. bnelJa, bwld&J Y9l&lr oarb&lıt tomprtmel•rımlll 
ber 71ıde bulabll1ra1ms. 

dıtı. (4162) 
,,._ Cazip ve ıe~bar kadın gftzellik Ye letafetinin ideal mubafmchr. 

ING1LIZ KANZUK ECZANESi BEYO(iLU, lsT ANBUL 
14/5/940 günü paza.rlıtı yapıla.n 15 t.on sa- -----------------------------

bunun ver.Elen !tat gali görüldllğünden yenJ-

Ç&~MARKA MÜST AH~~,1.~t 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 

Yüksek Mimar, Yüksek 
Mühendis Aranıyor 

Proje ve betonarme mukavemet heaapları yapmağa muktedir 
askerlikle alakası olmayan 3 yüksek mühendiı veya yüksek mi
mar alınacaktır. isteklilerin ADkaracla Ofisin teknik büro reisli
ğine veıikalarile müracaat etmeleri Uln olunur. «2299» «4080» 

BANDI MADA 
BUYUK PEHLiVAN GURESLERi 

den pazarlığı 20/5/940 gtınQ saat ll de ya • 
pılacaJttır. bteklllerin belll gün ve saatte 
lcat1 teminat akçelerile blrllkıte P'ındıklıda 
Komutanlık satınalma Komisyonuna gel -
meleri. (4163) 

Deniz Levazım satın 
alma komisyonu 

ilanl~rı 

ı - Tıı.hmln ed1len bedeli 116075• llrn olan 
.:75000• kilo scıdarun 20/Mayıs/940 tarihine 
rastııyan Pn1.artesl günü saat ıı de kapalı 
zarfla ekslltme.sı yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı «455• Ura c63e kuru., olup 
ıartna.mesı her giln komisyondan alınablllr. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun t.a _ 
rlfatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektubannı en geç belll gün ve .saat
ten bir saat evveline kadar Kuunpaşada 
bulunan koml.syona rnüraca.o.tıarı. c3586• 

lstanbul Levazım Amirli
ğinden verilen Haricf 

Askeri Kıtaatı llAnları 
O.llrl yokaullara sarledllmık illere Bandırmada Ht.lkevi eoeral yardım ıuben tan. - 76,65-0 kilo koyun eti kapalı zarfla alına_ 

tında.n 26/Mayıs/1940 Pazar aünft bt1)11k pehlivan gürefleri Japılaca.ttır. ca.ktır. İhalesi 5/ 6/940 Çarşamba günü .saat 
İkramJyeler başa 100, ba.faltına 60, bi1.Jük ol'ta.Ja 30, kU9ü.k ort.aya tO lir& ve d•t..le- 11 de F.dirnede esk.1 Mü.şiriyet dairea1nde Sa-

re de mtina.alb ikramiyeler verilecektir. tın Alma Komlsyonun<la yapılacaktll'. Tah-

~---•••••••••••••••••••••••--~ ~ ed~~~~1M~50k~. ~ .. teminatı 3123 liradır. Ev8al ve oartna.mesl 
iç ve d11 BASUR MEMELERiNDE, baaur 
memelerinin her tirin lltlhablannda, CERA· 
HA TLENMlş FISTOLl.ERDE, kanayan ba· 

aur memelerlııln tedaYİJfnde 

PATI ŞIFAYI TEMiN EDER 

Devlet demlryolları va Umanları lşletmeal 
umum idaresi lllnları 

Muhammen bedeli 1980 Un. c»n btr adtd ahfM> i9tn elettrık motör111 keeme t--9hJ 
11t bJr aded ahpb 19ln elekV* motôrlU dılıne tnrihı 11/ll'NO Pereeml>e ıtıntı aaa• 
,(11) on befM ff&J'da.rpafada IU binMt dtJıJ.llndetl kmıiaJon tan.tından b.pah art 
UQlüe •tın alınacaktır 

Bu iee llrmek ıatzyenlerin 148 lirn &O kurUf}ı>k mwntu.t temlnat, kanunun ta"4 M -
:Uil veal.k•larıa taliflerlni muhtevi zarflarını ayn! c41n -.at (14) on d6rde ka.dat Jco • 
J)üeyoo rtialliine vermeleri lAaımdU'. 

Bu i .. aid şartnameler komisyondan paraaız olt.ralı datıtllmaırtadıı'. Cl'J&O) 

lstanbul V allllğlnden ı 
19 ~ Oençllik ve Spor Bayramında l'enerba.hçe atadyom.unda saa.-. lP da Vfll.7et 

Pt(ıına. merasim yapılacaktır. Ayni. günde BElflkt&f Şeref .ııtadyomunda fstaoouı orta 
tiıektebleri tanı!ında.n J!mna,.,tik şenu.tıerl ıcra eıcnıeoe:ıctır. Bu oenl.Went pa:ruw 4a:n. 
~ler ettecek.lel'dir. 

Esıısen mahdud olan bu dave~eltr aahalaı .. illlli ~ tıMaıtmdlA dNl
'11nuft;ır. c4128ı 

hergün koı:nJsyonunda görillür. İateklflerln 
sözü gegen günde en geç ihale saatinden bir 
aaat enellne kadar teld.1f melctublannı lco.. 
mtayona vennif olmalan. (1690-3963) 

....... ·-··············-········-·························· 

ilan Tarif em iz 
Tek sütun santimi .................... -.... 

Birlnd eahlle 400 hrat 
llıinci eahile 250 )) 

O çanca «ıhile ıoo » 
Dördünci aahil• 100 )) i, .ahilel.,. 60 )) 

n .Jaile 40 » 
Muayyen bir möd.de* za.rtınd& tas.. 

J60& mJ.tt&rda ilAn YR1>tıracülar 
&71'1ıC& tenzillt.ıı tanfem1zden lıltltade 
edeceklerdir. Tam, ,.anın ve oeyret 
aa,yf& UA.nlar için a,yrı bir tarlte derpif 
edUmlttir 

Son Poatanın ticarl lllnla.nna aid 
ifler için fU adl'eae müracaat edil
melidir. 

iılncllık KoKektlt flrkeU 
Kahrama.n.sa4ı Ba.ıı 

Anbft cad4eıd 

Son Posta Matbaan 

Ne§I'iyat Mil.dürü: Selıim Ragıp E?Mg 

S. Rag1p EM:IÇ 
SAHlPLEBL A. ftrem UIAKLIGtL 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira; ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiVOR 

Ziraat Banka.iınd.ı kumbaralı ve thbamz tasarrul hesablarında en u l50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çeldleoek kur'a ile aıağıdaki pllna göre ~ 
ramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Llrahk 4.000 Lira 
4 " 

&00 " 
2,000 " 4 " 

250 " 
1,000 " 40 " 

100 " 
4,000 

" 100 " 
80 " 

5,000 " 120 " 
40 " 

4,800 " 160 " 
20 " 

3,200 " 
DİKKAT: Hesablanndaki paralar bir sene içinde 30 liradan atalı dtlt -

miyenlere ikraıruya çıktılı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kuc'alar senede 4 defa, 1 Eylfil, 1 BirincikAnun, 1 Mart va 1 Haziran ta-

rihlerinde çekilecektir. 

SIÖINAK VAPTIRACAKLARAı 
uhtellt ynksek teahhOUerde ve baş mühendlsllklerdekl muvattakıyetll 
nınmış emekli blr 1stihkQm mntebassısı tarafından çok ucuz ve tennt b r 
kilde yeniden ve tadllen sığınak yaptırılır. Her nevi inşaat ve tamirat 

ve boya işleri teahhUt edillr. Bnkaz alınır. Galata GQJ Han No. 18 


