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Bene 1 o - No. 3823 PAZARTESİ 10 MAYIS 1940 

Alman ajansına göre Montmedy'de Majino hattının 
en kuvvetli istihkamlarından biri alınmıştır, Fransızlar ise 

bazı mıntakalarda ilerlediklerini bildiriyorlar 

Sam.bre • Oise ka -
nalı üz.erindeki mu -
hareıbe bütün gUn de ;;~ 
vam etmiştir. Vaziyet 
tnüphemdir. Muha -
rebeJeıin !batıya u • 
zandığı anlaşılımakta· 
dır.dır. 

Pronne'un sukutu 
hakıkındaki şayialar 
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llıahfillerinde yalan -

!anmaktadır .. Yalnu 
hafi! Alman müfre . 
!elerinfn, Saint - Qu 
entin'e eriştikleri tas 
tih ediliyor. 

Müteadclld Fransız 
lnukabil hücumları 
devam halindedir. 
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Pans 19 (Hususi)- . . . 

]i.ansanın im.alin • Franıanı.n şımal.ınde ve Belçikcidıı dünkü vaz'Yetf ga.teren harita 
ş ............................................. .._ ••••• de bütün şid:d.etile devam ed.en meydan I ·~ ............................................................. . 

lnuharebesi hakkında askeri mahfillerde 1 1 yeni bütçenin 
henü7. kat'! •bir kanaat izhar edilme - ı ;{4 j 11 l 1 l'zj rj ffi1 f J • •• k • 
lnektedir. Yalnız iharbiye nezaretinin be- -·•-••n----·-1 muza ereSJOe 
~anat vermeğe memur bir mümessili cep 

benin en mühim kısmının Laon'dan de- Fransız tebliği başlanıyor 
~ kadar uzanan kısım olduğunu s6y - Parls 19 CA.A.) - 19 Mayıs sa.balı teb • 
leniştir. Bu cephenin en şimalinde İn • ııtı: 
iiliı, Fransız ve Belçika kıt'alan stra - Muharebe aynı bölgede a.yn1 fiddetıe 
tejik: hareketlerine düşman tarafından (Devamı -S üncfl sayfada) 

(Deva.mı 3 öncü aayfada) \ ....................... ·-·••••••••••••••··------·-' 

Bütçe encümeni 
hükumetten 10 kadar 
temennide bulundu 

ASKER i VA :Z Ü VE T ~·;~,: ~=nin~e:~ı:::: 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kil ve Encümen mazbatası tab ve teksir e

dildiğinden yarın meb'wlara tevzi e<lile -

Emareler tehlikeye karşı konulabilecegv i (Devam:.Q ncı :•yfada) 

• Londraya gore ıtalya 
ümidini kuvvetlendir r harb dışında kalacak 

C: Yazan: Emekli general E..{,'I I :J Lond.ra 19 - Pazar gazeteleri, İtalyanın 
li'I 8 kuvVetıı Aima.n tazyikine rağmen harb dı.. 

Kararname 
dün Parlst• 
imzalandı 

Din Londrada da 90 
dakika süren mühim bir 

toplanh yapıldı 

Parla 19 - Reisicilmhur bu akşam ge
neral Weygand'ı milll müdafaa genel kur 
may başkanı ve harekat sahneleri heyeti 
umumiyesinin b~umandanı tayin eden 

(Devamı 6 ncı sayfada) 

J'iatı 1 KutUf 

Generaı W eygcınd 
_, -·----....... ,. -·-·----,.-· -------· ·-·..---

Çörç il in lıarh vaziyeti 
lıakkında beyanatı 
"Bu muharebe 'iddetini 

kaybettikten sonra :l:ngiltere 
üzerinde muharebe olacak,, 

Lond.ra 19 - Cöroll, bu aqam, ba.tvekll Ma.jino hattının şimalinde Fransız milda.fM 
olduğu.nd82lberi, ra~ Ol1? nutuk &Qy!e_ asını delm1şler ve zırhlı arabalardan mür9 
m!ftir: Çörçil, ezcümle demlştir ki: keb olan kuvvetli kollar Uk bır iki günde 

Fransa.da ve Flandrlarda mll:thlf bir mn- müdafaasız buldukları sahayı işgal ve ta.b.
harebe cereyan edıyor. Alınanlar hava bom- rtbe batlamı.şlardır. Hatıarmııza d81'11l ıu -
bardımanlıa.nnı ağ'ır zırhh tanlı:ların ha.re- rette giren bu tanklar orada telfı.ş ve karga.. 
k.Atlle şayanı dıkka.t bir surette telif ederek (DeYabU 3 ctn.cfl sayfada) 

Gençlik bayramı bütün 
gardda kut/ulandı 

Milli Şef stadı şereflendirdiler ve 
Atatürkün kabrini zi1aret ettiler 

Şimali Norveçde: tün 

Narvik Alınan müfrezesi, Narvik ile ağır 
~Qç hududu arasında miııttefiklerln üs m.iştir. 

.- şında kalmak siya.setine devam edeceği ka... 
yapmakta olduğu na.atınd ıxıer. Genç kızlarım.ı.ı dünkil. resmigeçidde 

reketf te.sbıb edecek A.mıllerl sayıyor: Ezcüm İnönü t:ıugQn yanında Büyük Mille\ Macllsi rini ziyaret etm.ff ve ka.blre bir buke\ çioek 
besine devam et _ Ob.serv r gazetesi, Muasolinlnln hattı ha- Ankara 19 CHu.sıısi) - M1lll Şef l.s:ı:net ı halde Ebedi Şef AtatUrkQn muva.lttM Jtab • 

,....,..,..u&1 S JU11 sa.yfada) (Devamı 3 iıncü sayfada) Reisi ve B~ekll ile maiyeti erkA.w old~u koymUf}ardır. (Devamı :& n.cl saşfa4a) 



2 r fa 

Gençlik bayramı botun ResfmJt •akala ı 
yurdda kutlulandı 

tf..-.h t ind ayfada) 
ıı.ecu. ltelll w Bqvekll de birer buket 

~Qllaıdlr. 

Ankara 19 - Ebed! Şef Atatürkün 21 
Jıl &ıce Sam:suna ayak bastığı günün 
Jlldönümü, spor ve gençlik bayramı bu
,wı en içten tezahüratla yıurdumuzun 

her lı:Ö§eSinde kutlanmlfbr. 
D>edl Şef Atatüıttün Samsunda kara-

78 çı.ktıJı anda, saat tam 1 de 21 pare 
top atılmak suretiJe bu lrudsal gBniln kut 
lanmasına başJanmış w fabrika}ar, loko
motifler birer dakıka düdüklerini çala -
rak bu tarihi lnı .elamlamışlardır. 

Ve bu andan itibaren TürkkUfU tay -
yareler· Ankara üstünde uçuşlara baJ}a
m.ış ve büyük gümin manasını tebarüz 
ettiren vecizeleri havi matbu kiğıdlar at 
mışlardır. 

Saat 8 45 de orta, lise ve yüksek okul
klrla spor klQıblerlnden birer mömenil
den miirekkeb bir heyet, Atatürkün Et -
noğrafya Mü7.e9indeki muvakkat kabrini 
ziyaretle çelenk koymuşlar ve Ebed! Şe
fin manevi huzurunda eğilmişlerdir. 

SON POSTA 

• Bendın sonra iti/ani • 

Mayıs 20 ' 

Sözün kısası 
-·- -

Ha herler 

.._. ____ E. EkPem Tala 

D lnJa Met i~e. BUtUl hartJe Jl&lrall 
edenlerden ziya.de, harbin tuaaı Of 

n,un dıfmda kalan'.lara ~or. lfln aonG 
neye ftl'Ul.lmı merak eden btltan beter\ 
ret, iOID1 lflclırll llııml 8'ınılf, JaDell içm .. 
11 unufm11t, Pi psetelenle, blalı radyo. 
da IÖDiln babtrlarln1 taldb edQur. 

1 OGntln haberleri... Mnhteılf bynd:larda~ 
geldilı.:lert için bunlar, zaten tstevvilfe y11t 
tutmaıt 111b1nlerl biilbfittm .ıtlst eyleme1ıt, 

1 
tedlr. Blrl öteldnl natzeden &elgrafiann içlıı 
den hat:lbt1 bulup ıa ayırd etmek 1çln, &sa
lf.lıtJeUi muharrlrlertn. haıtalanna, m&. 
lııllelerlne, fabmlnlerlne t>q nranla.r ise ~ 
mtiebual.l1arın da bndllerlnden fazla bil 
..,. bllmedll1er1nl. zire. bugilnküı ha.rblıı 
flmcUye kadar vukubulmut harblerin hiç bl.. 
rJne be.nzemedltlni milşahede edip üzülı. 
mekteclirler. 
Haltın bu merakını nuıl tatmin etmeıı_: 

bu tızilnttl8finil ne suretle hafifletmeli? Bllt, 
dlfünülecelı: §eYdlr. 

Milli Şef •tadda Şu adam bütün hayatını refah içinde geçirdi, tarudıkla- ıelnıesinde, fakirlik merdiveninden servet merdivenine at-
Salt 10 da Ret.sldlllhur M.llll Şef ve Da. rının çoğunu aa refaha ariftirdi, fakat ölfimilnden sonra ka- lamru;ında aranmaz. Onu kıymetli veya kı)'Jnetsız yapan ıey 

Bizim sl:>l, herhangi bir membadan çıır.,. 

mlf olura olaım, ber havadise matbuat 
-.yfalarında bltara.fane yer veren btlr mu. 
letler bu ftZiyetten en 90t mtıteezzi olmalr, 
tadıriar. 81nlr harb1nJn yıpraDdıncı ıesır• 

lertn1 en _. g6renleırden biri de bizli. 
Bundan dola1l. -,yuı baltmııza be1l1 blru. 
cık fa1'dah olur dtye, bu yasımda, haberleri 
bir taanife tlbl tutarak, bangt nevi habe~ 
ne tadar lnanmat lAzıın ıeıeceğlni ıöster. 
mete Ç8lıia.catım. 

1an :lnöniı. retüatlertnde Büytt MWet rısı ve 90culı:lan 88falete daftiUer, •ki tanıdıklarına göril- kendııinden sonrBIUU dOfllnitp ~'IDeJIUt olmuıdır ve 

Mecllll Belli Abdtllhallk Renda, BafTekll Dr. nl'nuyerek tıızll yapyorlar. muhakkak 1d. dtlııyamn en aıiııt-z adamı: 
ReJlt Saydam " Vekiller oldutu halde *- O adamın hayahmn krymetini 1"lltsa eder.ek olursanız 
•dolduran 40.000 e yakın halkın sürekli al- ıı!ır vermekte wreddild etmemeniz icab eder. ·- Benden •onra tufan kaide8ln\ hayat kaidesi olarak tat-
ll.flan arasında tribüne teref vennillerdlr. Bır imanın hakJld kıymeti adeoe hlçten b8flıyarak yük- bık cıJen kimaedjr. • 
Bu mada ala7, başta. Ctiln.hurre1slllt bando- ..................... --.... ...--···--·--··--···-•••••••••••n•••••••••••n-.a•••••••••••••••••••••••••••·----·····----,·--••••••----
au " baJ'l'Ü Jct'aları oldutu halde atedyo- OUltıe .ntunıanna. seçen hart> ı.berled 

~ balı:ltate en J&b1l olanları rMm1 teb,, 
Ullmdlr. Buıllların arasında bamn ıörületı 
m1llayenet.lerln dl'talamltlsın. ta.y1n etmell 
kdaydır. Mesel! bir taraf &tlr taıatın ~ 
tıaYJ'1.l'911,nJ dftftlrdtlttmil .kkt1a eder, öb~ 

mm teref tuıeli altmdatı kapıdan atadyo_ 
ma ıtrerek y1irilyiİ4e geçmtıtır. 
Stadı çevrellyen binlerce ve binlerce bal. 

tın devamlı alloflan arasında geçen ıenç.. 

ıer, .-ref trtbb11 öntınden ı~rten Mlll1 
9efl .ellmlamlillM' Te abada kendilerine ayl 

sez ARASINDA 
nlan Jerlerl ltlal eylemlf,lerd.lr. 

Qeçid l'flRl\lnln bltifinden aoma mlllka
nın lft!ratJle hep bır atızcıan İatlk1Al mal'fl 
_,yiemnlf ve Maanf Veldli Buan Au Ylicel, 
eöyled21i nututıa -ı>OI' Te gençlik bayramı-

Holandadan 
lnglllerege llad•r 
Ugumıgan çocııll 

nı aÇDUttır Bır kız talebe de ıe~Uk namı.. Almanlar tara. 
na bit.abede bulunmut ve •ba11 dolduran 
gençltk Tnrt ulusu ~ onun azil n btly(it fından ifgal edi • 
eerı İnıönil adına and 1çmlf ve bep blr atız.. len Holandadan 1ıı 
dan cDatbafuu duman almlf• türttl8fi töy. 
lenmJttlr 

gıltereye iltica e • 
den bir çok Ho • 
landalılann ara • Mekteblllerlmlzl ıve spor tezahilra.tlarını 

mtıteatıb Harbiye okulu, önde okul mızıka
aı oldulu halde &&haya gelmif ve beden ter- sında bulunan bu 
biye hareketleri göstermişlerdır. çocuk bütün sey•-

MUll Şef İnönil, bunu milteakıb halkın coı hat esnasında bir 
tun te ler1 ar nda staddan ayr - k recik olsun gö -
lardır. . "k zunu ırpmamış ve 

lzmirde tç"nde yolculuk ettiği tren Londra -
İzmir 19 - 19 Mayıs gençrk bayranu ya gelince: c- Artık rahatım. Uyuyabi

bugthı fe rım&zde g nçl"ğın çoşlrun te - lirim, diyerek gözlerini yummuştur. 
-.hüratile kutlulannıJttır. Şehir baştan Burada, kendisıni babasının omuzunda 
bap. donanmıştır. Yağmurlu hava teza - uyurken görüyorsunuz. 
lıürata engel olmamıştır. 

Maarif Vekilinin Qutka 
Antı:ara 19 - Maarif Veklll Hasan Alt Yü

cel, busiln 18 Ma.Jıa atıadında söyledill nut-

Avam kamarasının 21 
senelik reis muavini 

tlle ıençll:t " 1iPO? bayramını açmıştır. Ma.. 21 senedcrıberi Avam Kamarası reis 
arıt Vekili nutkunda ezcümle demiftlr ki: . 

B1V1l't Türk milleti 'fe onun yüce MtlU muavinlilf.nl y~ıı olan Sır Dennis 
Şetı. kendi ısteğile tekaüde sevkedilecek ve 

lHO yılınm 19 Mayıa gen~ k ve spor bay- kendisine baronluk Unvanı v<.>nlecektir. 
ramını biltt1n memlekette ve yüıtset hu u - Sir Dennls 165 meb'usun fsimlPrini ve 
nmuad& açıyorum. intihab daJreler5ni, meclis merasımine 
ll ~-=~ ~':"'~a. Kemal .. Ml1- aid bütün tefenüatı bilmekle meşhurdu. 

Turddaflanm, 

Majino hattı 1'1 milyon lnaanı b~lyen topraklarile, su
lan cıamarıa.rımızda akan kanlar gibi b zım 
cıl&tı oebırlerıle, aterlerının golgesı hAlA Günün en milhtm yeri, şüpiıe yok ki 
d&llslarmcla tltriJen denizlerıle, eodad tftr. Majino hattıdır. Bu hatta 1913 ten 1932 
b8ll olmUf er& dallarlle, göklerinde ye kadar Fransamn harbive nazırlığını 
rahmet ve bereket tqıyan bulutlarlle, mu _ w. 
bddee bir bütün olan Tll:rk vatanı, bundan yapmlf o1'8n general Andre Magmot'a i-
lam il 111 önoe bt1 bir ktırtulUfUJl mtıJ • ~afeten bU isim venlmfştir. Hattın derin
destne bVUfDlQftu. O kurtulan vatanın e - liği takriben 60. bazı yerlerde de gene 
bedlyet.lere tadar aahibi sen.mı, ry büyüt • · 
mwet.ım, aen hayatını, iıstlkballni ve her a- takriben doksan kilometredır ve altmıt 
ıımın mutadderatuıı J'&lnız Te J'81nıs lı:en _ milyon İngiliz lirasına malolmuştur. :'\fa
d1 ellnde tutma.yı vazltelerlnin ilki saymak- jino hattı, bir sıra istihkam ve sıperler
tuuı. BQfmda Uncl1 iraıdenm bu ruhtaki den müteşekkil bir hat değildir. Burası 
tlmu.Jtn! blllmalda mlll1 b!rlıt vı btttiin _ . . . . ' 
IGltln11 btltün kudretini hbaetmekte ve ba çok derınde kazılmış ve her bırısı dı~e -
bıarma hi&.wtUrmettedn. Onun lçfndlr t rinin civarmı muhafaza e(len halkalar
rerdmı, eökten ulradJlın en milthıf tel& • dan milrekkebdtr; bütün Fransıı hudu
btlartn acıaını, mmı .iradeni flLhamda te - du boyunca. Dunkerkten İsviçre hudu
oeı.am etıır. b1Jök tnaanaın, Ull eTllduı tnanantln •'11 dolu ~ bafuıı lı:oyarat duna kadar uzanır. Dunkerkten Sedana 
d1nclktJıoraun, •1111 lçtndlr ki, madd! ve kadar olan ve cDaladye. hattı fsmi ve
~ laı.yıblannm teeelUımı onun aadece rilen kımn yeni yapılmıştır. 
m1llet attııe oaıı>an JDrelinde buluyor.sun. ~===:::::::::::::;::::====== 

ı, onun elinde 
Biküm~ tetkilitmda memur kad

l'Gll1Ulan atuolma detll delerine .,. 
bllteıdne eh~el& TenDek plim n 
mahterem llapeklUn dedlll gibi tat.; 
blk ediline ldalre makineıdnln yalnız 
.. tllwma bbltJetl artlllallla Ul
m~aclık, ~ u•aıııda memur •nı.. 
tının kendine pven1 ye halka kartı 
otorltu kudreti ariuaktar. İtiraf e&. 
mellyls ki memwtarla halk aruında. 
i&e4enbed ..... bir laiiltallllk ... w
nl zamanda emnlyetSizllk vardır. Bu 
lA~balllile fırsat veren, etWıen ferd 
olarak dlmal n terbiye olpnlutana 
erı.emlJen ldiçiik mem~ ta.b._ 
kadretetdliidlr. Banu idare mekanlz
masuun muhtelif fQbelerlnde sirdü
timuz libl yi.bek klareellerimis de 
ma .. bede eımektedlrler. Balk arum. 
da dalma ıeıuw edilen bir ciimle 
TU'dır. Çapl'aflk. balqak "' olanlara 
ppdan ta niye tudar: 

- Bu iş falanın ~. o isterse 
yapar! 

İt&e kanan hüldimlerinl ye otorite 
haysiyM ve salihiyeiinl tehlikeye dil
tİll'en ıdluıiyet baradacbr. Berhansi 
bir it eter nizam n kanuna llFPtUa 
büyük, kiiçiik 1- memanın o iti JllP. 
man nzlfesidlr. Dejilse ya)Nllllk elin
de delildir. Mes'alfyet bir ftblm detll 
her idareclnin 't'Mifeeiııl tayin eden 
mlneTI haduddar. llatU' için, maddi 
menfa.at için ba badada ~emes. Şu 
halde: - Ba iş falanın elinde! Zih
niyetini kırmak liamdır. Bu dhnfydl 
kıracak da <memar) diye nsite .,.. 
..ı&hJyet TerdJlünb nhnd•fl kuv
~lendlnnemis li:ıımdır. Memuru 
kuneUendlmıek J\'hl de 9ll8ll yqama 
kudretini, letlmal terbiyesini n mo
ralini tabiye etmek ibımdır. Bu da 
ancak idare bdrosunc1a adedden si. 
yade kaliteye yer Yermek ye lalem ı.
lerin1 mümkün oldafu tadar sadelq. 
tlnnetıe mimktindiir. BiikllmM ltle. 
rinde bllmıet aramak eski bir ldtlla
dır. it. henan,t Mr miMlllSellln ._ 
temine söre kabul ettqt ittir. Dnlet 
nizam n Jra.nnnıv11 TUlf.a tltdlmlf 
bir ınemur da bir it adamıdır. Maişe
tini " WiklNalbd h <it> ten hkler. 
Mükemmel me.JIUll' c1a ....ıtesln.I, aa. 
llbiye&inl k:amıpn memurdm. Mu.. 
'llı'J:Jed 'Mit.im, 111 ......,_, 'fMlfe71 
bir Jıltal elank ta.bal eden mem• 
detfl. Bfll'lml Calıld 

o Jtrôte, tet teıt 'beplmlzln 11cdanlarımız-
IST ER 1 NAN, 1 STER 

ilzerlnde duraca~z: 

Belcllla Kralının 
Kız lıardeıl 
Daa edlgorl 

taraf t.a ancak elli tanarentn ta,ıbettlğtnJı 
lltylerae, bu herhalde, mühim bir hava mu.ı. 
harebeal vukubulduğunu ve yetmişe yakın 

tıanare dtıftııidillüntı ifade eder. 
Bm:ıtb baıi>e llfrmemlf olmakla l>eraber, 

mubaı1b tarartardan birine temayillt1 ma.. 
Belçika Kralının lQm olan meımletetlerden tereyuh eden ha. 

heJD§iresl ve İtal .. berlertn yfuıde dobanını daraya ~ 
ihtiyata uygun olur. 

,-ıı vellahdinin İçinde as 90t tebdid aezllen haberlere fazc 
kansı olan Pren • ıa ehem1yet verilmemek llzundır. Saldıra. 
MI U~ ge " cak lr.imee, deaturam aaldırır. SaldırmadaDI 
çıenlıerde Roırnada, anee: d>eıırturb diye haş'kıre.n, 1tarplında,. 
f8hrin en bilyük tln1 tmkiitmet aureWe: «Acaba bir ffJY to .. 
lı:ilbelerfnden bi - parabWr miyim?> dQfilDceaUe hareket ecn. 

yor demettir. 
rin.de yapılan mil- Maınnafth. enıdllelertmlz1. ilzimtülerlmlzl 
hlnı bir dint Ayin - artıran yalnız haberler değildir. Başı bozuk 
de, reşhnde gör - «kahvehane erkADı harblerb ne gene öm.. 
düğünüz gibi has- ründe .nAh tutmıuruı alTll .-harb mtbıetıc d,. 
., bakıcı fuıifor - lerb n1n llflamıa ~ umamat, böylele-

rinden, mftmtiln olduiu kadar u..ıt dur
masını llbis ola - ma.k, akll ve fitlrlerfmizln sellmetl nam na 

rak bulunmuttur. Pntmes Bamanya alınacak en mtlhlm tedbirlerdendir. 
kraliçesinin gençliğine pek benzemekte 
ve İtalyanlar tarafından :ziyadeatle se • 
vilmektedir. 

...................... __ _.. ........ _ ... ____ _ 
Trakyada tırtıl mBcadetesi 

Edirne (Husus!) - Geçen ame Ziraa\ 
Vekiletinin plln ve programına uygun 
bir surette umwnt milfettişlikçe yaptın. 

fngilterede Makdonalddan sonra amele lan tırtıl mücadelesinde 1,060,000 tırtıl 
fırkası reislilfni yapm1' olan ve sulhcu toplanmış ve yakttrılmı§tı. Bu sene de ge 
temayüllerile meşhur, İngilterenin tanın- ri kalan kısım orman ve ziraat tefkilA • 

tile idare buyurmanlarının nezareti alt~ 
m.ış ıimalanndan ı.arv;bury'nin geçenler- da ild ay süren mücadele sonunda 500 000 

/ngiltıre amelı fırkası 
reiJinin 'lJasiyetnamesi 

de ~ldüğünft bu sütunlarda o1mmuftu- kese toplattınlmış ve yaktırılınııtır 
nuz. Son g(lnlerde vuiyetnametli a-;ılan Orman ve mesaha memurlarile köyler
Lansbury'nin fU vasiyetlerde bulunduğu deki paralı ve milkellefiyetll iş anıP1a .. 
görülmüttür: nnın çalışmalan göze çarpacak derece • 

cBen vatanmı olan İngiltereyi dünya- dedir. Gönderdiğim resimde ajaçları ta. 
rama ve tırmalama usulferlle 4-5 metrı 

nın her yerinden daha fazla ıevmekle boyundaki makastı sırıkları ve tırtıl bÖı 
berıwber, beynelmilelcillle de btıtün i- celderini yakan öbekler görillmektecUr. 
manımla bağlıyım. Bundaıı dtüril de, ben 

öldükten sonra ceıedlmın yakılmasını, 

~acak kü?ıilnft dahft evvel 61milı olan 
kanmın yaktırmıı bulunduğum r.illeri 
ile k&rıfhnlmulm ve vartalerimin bir 

Eğer bu işler ciddi tutulmasa tırtılın 
sardılı güzelim çam ormanlan yaprak • 
tan ve ye.şmiltten soyulur ve lnpn kalan 
çıplak gı"bl aofufun teslrlle mahvolup gt,. 
der. 

gemiye binerek vatanımın en uzak bir Onivenite talebelerinin aezhıtiai 
köşesine gidip bu Jdllleri sembolik bir Universite Hukuk J'aldllteai ıaw.ıe _ 
tarzda seıpn~lerfni, bu suretle. zerrele- rinden !bir grup d\ln profeeörlerile bir • 
rimin yalnız İngilterede de~ll. biltiln likte Adapazarına bir tenezziih yapmış • 
dünyada da bulwımasını temin eyleme - 1ar ve Kpm. İatan'bula döruNlflerdb. 
!erini vasiyet ederim.> ---------·-----·-··-··-·----·--·-·-

TAKViM 
INANMAI MAYIS 

Ra•l •u 

dan '1kaD ıtıtıar tGpJamnııtır. Mllll blrl 11 
bOJlıl ~ btrımmt felltet hepJmıze 
felMPıhr BlrtmJstn balıUyarlı6 hepJm'l.zln 
~.Bu dunu Ue Ttlrt mllletı 
,_,..., aanalmu, parvaJa.nmu_ çelik b.; 
tfttllcbr. 

!'Meabben lentıeı't hitab eden Vekil, nut 
tuna fD cfim'Jelede bıtmnıftlr: 

- bu ma.'Ud oooutıa Te ~ devrl 
D1 lıabletmet iqtn. taamısa utr&mıt vatan 
~ Wftnde vn&mneclın can n _ 
llnJld Te onlara bat olanlan JilreklerinlL 
de •hnwtJe, bllıautle 1'1f&fın•1wn• 8ın. 
..., l'idllt mnan, ı&ın ı>ek, vatan.seve; 

Dcnizyollan Umum Müdürlüğü deniz inşaiyc mühendls
Haı ta"ısJl ettirmek üzere tngiltereye 32 genç yolladı Tahsil 

müddeti 3 sened"r, fakat talebe İngilterede 4 sene kala~ak 
ve ilk yılı dil tstrenmeye sarfedecektir. 

Avrupaya tarih. coğrafya, edebiyat veya felsef~. yahu:! 

da ıiyuiyat ile ekonomi tahsil ettirmek için talebe gönder

men n bet zaman aleyh nde bulundult v~ her zaman sadece 
fen ve An'at tahlfll için talebe göndenlmesi 10zumunu mü

daf._a ıttlk. Bu tUbarla, Denizyollannm İngiltereye ft>n tah-

Gonderilen talebe burada lise taıhstlınt iniflizco olarak 
yapmış, yahud da çok iyi ingilizce ~enmiı olan gençler a
rasından ıeçilmiş iseler, dil bilgfalni artrrmu, daha :ioğru
S'J ıive ıle udinas peyda etmek dmre kendilerJnc verilen bır 
sene milddet kAfidir. Buna mukabil bu talebe hiç ingılizce 
bılrr.ıymler nrasından seçilmiş f&eler, .söylıyellm. bır yıl 
içinde öjrenHtcek bir dil ile fen 1ahaili yapılamaz Bu müd
det fen pilgilerinin ıatılahlanm ~lrenmek ~yle dursun, iyi 
kötü konupnayı bellemeye dahi ydlfmez. Binaenaleyh ~' 

ati •:?ttirmek maksadile talebe göndermi' olmuını memnu- bu çok iyi tqebbilste eksik kalmıf bir nokta olduluna tia
niyeUe karc1lıyonız. Bununla beraber .ır.ühim bir noktanın nıyoruz, f!1 okuyucu ıen: 
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S O N POSTA 
Sayfa 3 

Çörçilin harb vazi9eti 
hakkında beyanatı Almanlar 3.000 tankla yeniden 

yeniden büyük bir. taarruza giriştiler 

Belçika hu~urlunda 
Af manyaya i_lhak 
edilen böl ge~er 

(Bastarafı ı inci sayfada) 1 yük bır delilik olur. Fransada cephenin Ls _ 
tıkrarmı ve Fransız askerı ıle İngılız uker 

~alık husule getınnişlerdlr. Tankların arka. nın mezıyetlerıne, hasmın ve.sınarım tama 

(Ba~ta.rafı 1 inci sayfada' 
b üyük ibir tazyika maruz !kalmadan de -
vam etmektedirler. 

smdan kamyonlar içinde piyadeler ve kam- ı men karşılamak imkanını verecek olan kil 
Bcrlin 19 - B. Hitler tarafından imla l'.°nlar~n arkasında Alma~. kıtaatı yığın ha- lelerin işe koyulmalarını 1timadla bekliyebı.. 

Tanklar, yelpare şeklinde ilerliyerek. Fran lınde ilerlemektedirler. Duşmana mukave - lirız. 
Sız klt'alarının cenahında ve hatta gerıslnde edilen bir kararname Belçika hududun-

1 d ,,. . E M 1 ed Mo met için ve hücum halindeki Almanları en B. Çörçil muharebenin teferrüatJ hak-go··7ükmek suret1le gediği genişletmeğe ça ı. a .aın upen, a m y ve resnet fi 
11 

k - F 
.. kn d m e.ssır suret~~ vurab me uzere ransız kında beyanatta bulunarak demiştir ki: şır, Fransız kıtaab da dilş.man kıs cm an bölgeler:ni Almanyaya ilhak etmektedir. ordularının gunlerdenberı devam eden ye_ • 

Dün öğleden sonra geç vakit Fransız
&lçika hududunun cenubunda Guise 

kurtulmak için yanlara çekilmek mecburi - Bu rnıntakalar Ren vi!ayetine tabi ola - niden gruplaşma hareketleri İngiliz hava Ordular taarruza beton hatlar veyahua 
yetinde kalır. caklnrdır. kuvvetlerinden kudretli bır yardım gör - tabii manialar gerisinde mukavemet fik-

Blrkaç gündenberl, Alman taarruzu bu su. D B N A · B mektedirler. Hiç umulmadık yerlerde, hat .1 rinden \•azgeçmediği, hakimiyetin anca'" reue darbeler halınde Uerlemıştır. Fa .. kat şu. - . · . Jansı, . Hitlerin Avustur -
rasını kaydetmek münasib olur ki duşman.n yadaki Nazi parti.sinin eski şefi olnn lanmız arkasında düşman zırhlı arabaları_ hiç ağırlaşmadan şiddetli hücwnlarla ka-

ve Landercies bölgesinde muha -
t ebe mevzii bir hale sokulmuştu. 

Burada pek çok çarpışmalar olm~ş v~ 
Alınanlar hüourn araba 1 arile çok şıddctlı 
hücumlarda bulunmuşlardır. Tayyareler 
ve topçu kuvvetleri bu hücumlara müza
'1aret etmiştir. Muharebe akşama kadar 
devam etmiş ve vu sabah tekrar başla -
tnıştır. 

bu ileri sıç:rama daııbeleri kendisi ıçın gıt - Seyss İnquart'ı Holandada işgal edilen nın görü~esınden tevahhu.şe asla mahal 1 zanılabileceğini an1ama1ıdırlar. 
kil 1 akta 1.ıu Yoktur. Fllhakika cephemizin arkasında Al ç·· .

1 
··zı . tl d t tıkçe mtiı;kül ve ellm bir şe a m • - mıntakaların komiserliğine tayin · etmiş man kıtala.rı var. Fakat Fransızlar dahi bir ~rçı • 50 erme şu sure e e\•am e • 

na mulrobıl derhal yapılan Fransız mukıı.bıl . i d mıştır: 
hücumları i.izerlne tankların açtığı gedık _ olduğunu bildirmektedir. (a.a.) 90k noktalarda Alman cephe.sın n gerısın el . . . . . 

müessir bır surette muharebe etmektedırler. Suası gelince, Ingılterede bıı ~k kım-
lerin gen~liği azalmaktadır. A Her iki taraf da gayet tehlikeli bır vazıyetıc 

1 

scJer cephede askerin maruz kaldığı teh-Şurasını da bılhassa kaydetmek ıeab e - mer·ka Vr..kınşarka 
der kı Alman ordusunun .şimdiki ılerleyışı. ' (t bulunmaktadır. Fransız ve İngılız orduları likle:-E> iştirak edebileceklerini düşün -
le Bel~ikadn ve Fransız Arden'lerlnde taar. Umid ettığım gıbı iyi bir surette idare edil- rnek!e müteselli ve hatta bundan mdf .. 
ruzun ilk günleri zarfında b~rdığı ilerle - bir denı•z ataşesı• dıklerl takdirde, Fransız ordusu toplanmak tehır olacak!.ardır. 

Parisin 13'l kilom etre meler arasında hıç bır benzeyt,, yoktur. ve mukabil taarı·uza geçmekteki m~hur de- Şimriilik Eılah ve mühimmat yıfmak 
d 

v •ı' rr. alinde t • d• "-~ını muhafaza ettı11-i ve eğer İngiliz or -
ogu " • L ondra 

0

s k eri mahfcllerine g ör e ayın 8 IYOf ,...., '"O için mümkün olan her =yi vapır.aklı~ı -L ' batı "' dUBU mazide bırçok mısallerle gösterdiği me r- J e. QuiM'in cenubunda ve aon un - ı h IA d 
~ r Londra 19 CA.A.l - Londra asker ma - tanet ve mücadele kuvvetini bir kere daha mız azım ır. ~imalinde muharebeler daha az şidde: 1 

!ellerinde hfıkim olan intiba Fran&ıdakt Kahire 19 _ Hn.vas ajansı bildiriyor: g&terdlği takdirde, sahnede anı bir tahav. Lilzumu halinde istenecek ft'd&karhk-
olmuştur. Alman hücumu zırhlı kollar a. stratejik vazıye(ın daha ferah verıcı bazı a. Amerika hülctlınetı ya.kında Y~ark ve vill husule gelecektır. lara geHnce, mülkiyetin veyahud ~alış -
takviye edilen müfrezelerlc yapıl~ışt_ır. H\metıer gösterdiği merkezlndedlr. Bunun - Balkanlar için bır deni2 ataşesi tayın ede. fnailiz ada.sına taarruz ma saatinin kendimizi vakfet~ ğımiz ha-
:Su mu··rrezcler Samıbre-Oise kanalı ıstı - la beraber, salfıhiyettar addedilen İngiliz cektır. Bu ataşe Türklyede oturacak ve za- o· 

ı nl te tı 1 k b tt'kt yat iç!n, şerf'f için ve hürr;yct için ya -kametı'nde Guise'in doğu-cenubunda ve tefsiratçılarının ltima.d verıcı ısa arını - man zaman doğu Akdenlzlnln muhtelif mem Bu muharebe şidde n ay e ı en son-
Parısın· · 130 kı"lometre kadar doğu şi.Ina - e • e er e seya a.t edecek ır. a.a. ytd den bu intlbe. vaziyetin hfıH'ı nazık o- lek t.ı • 1n h t c ) ra, ı"nglltere adası u .. zerlnde muharebe ola. pılar mücadt-le ile asla kiyas ed•:crr.iye · 

d lan mahiyetini istlsgar tasavvurunda olun - caktır. o zaman bu uıvı anda bfrtün ted _ cr.g•ni söy~~mek isterim. 
linde bir mevki olan Ribemont etrafın a duğu manasını tazammun etmemektedir. L birlerın en müthlşlerlni dahi almakta te - İng!Uz ve Fransız ordularının ve filoları,. 
ilerlemişlerdir. . .. .,. .. Askerı mütehassıslar şurn.-ıını tebarüz et. ondrada Alman reddild etmlyeceğız. Mllletimızden yapabı - nın arkasında istilA edilmiş memleketJer. ta 

Harbiye nezaretinin bu mumessı a. ~~t tiriyorlar ki, Almanların son günlerde Uer. ıeceğı son gayrete kadar bütün gayretmı ıs.. na boyanmış mllletler grupu duruyor: Çet.-
~fiklerin şimal Bclçikas:nda sı:ateJ~ lemek için kullandıkları büyük tanklarla p~, raşütÇUler·ın·e kafŞI tıyeceğız. ler, Polonyalılar, Norveçliler, Danimarkalı -

f tt mege ve yere doğru dikilerek inen tayyarelerle hil- tL Şu anın nezaketını gızlemek delılık olur. lar, Holandalılar ve Belçikalılar. Onlar 1çlD 
çekilme hare-k.etlerini inkişa e ır cum sLı;temlerı artık ilk muvaffakiyetıerı ko- Fakat kalb ve cesaretı kaybetmek, ıyı talun hürriyet yıld12ını tethetmediğlmiz takdirde 
devam cttikleI"'ni ilave eylemiştir. laylaştırılmış olan bır sürpriz t~kll etmek- tedbirler ahndı görmll.ş, ıyı teçhız edılmı., üç dört milyon kı.. bütün bu memleketlerin üzerine uzun bir 

Saat 14 t e h nrb v a ziyeti ten uzaktır. şılık orduların bırkaç hafto. hatta birkaç ay barbarlık gecesi, yıldızsız, ümldslz bir gece 
ı • hare- Diğer cıhetten müttefık tayyarelerin şld - Londra 19 (A.A.) _ Bugün bütün rcsml içinde motörlü arabaların bir baskını ile lnecektır, fakat bız bu hürriyet yıldızını fet. Paris 19 - F.favas ajansı, asKerı detll hücumları üzerine .Alman makineli ve il 

ğ binalar, b~inci kolla düşman paraşütçüleri- mağlO.b olacağını tahmln etmek daha b - hedeceğtz.:1 ~~~kiyfihak~~a~~14~~ı-zırhlıkıt'alarınınla~h~ru~aşu anda k - ·-----==~~~~~-==---~=~===----------• ....,.. ne ar~ sungült1 askerle muhafaza altına a-daki mallımatı veriyor: clddl zorluklar karşısında bulunmn.<ıı lcab ıın.mı.ştır. 

Alman hücumu dün bütün gün. bilhas- eder. . Tlmos nehri boyunca Londrayn giren yol_ Mussolini Ruzvelte j Amsterdam 
sa Maubeuge'ün garbinde Landrecies ve Bundan başka salô.hiyetll Inglllz mahfelle. lar ftzerlnde mütemadi po1.1.s devriyeleri do. 

Guise arasında, yani bizzat muharebenin rı Fransız ordu'>Una ve İnglllzt habvadkuvvet. ln.§llla.ktadır. CeVah Verdi• ıı·mant kapatıldı !erine nyni itimadı göstermek e er evam -
ımerkez;:nde şiddetle devam etmiştir. Al- d İngiltere Kralı dünkü mes::ıJında İngntz E k b M 
:nanlar, bu bölgede küçük bir terakki ~~nrelerinln düşmana olan üstünlüğ!inün s i İr acar Roma 19 (AA.) - Mussolinl, Ruzveıt ta- Londra 19 (A.A.) - Holanda Alman-
daha başarmağa muvaffak olmuş,ardır. müttefik zaferını iki knt muhakkak hale koy rafından kendisine gönderılen mesaja bu - lar tarafından istilA edildiği zaman bu 

f ,,_ k t 1 ~ blld t B k•ı• • ....,.,_ cevab vernı~tir. Bu cevabın muhtevlya. İ Şimali Rclçikada, mülte ilh ı a ann makta olduı;unu ınnış ır. aşve ) JOJD ........ memlekete gönderilen ngı'liz harb -. • 
tı hakkında hlç bir malO.mat yoktur. e~ umumi t~rtibatının sol cenahı üzerinde. Almanlara göre vaziyet nrlleri ekseriya bütün gün ateşi kesmiyen 

İngiliz, Fransız ve Belçika kıtaları halen Berlin 19 (A.A.) - o ·.N.B. ajansı harekM beyannamesi Bir Yugoslav gazetesi düşman hava topları ve tayyarelerinir 
geniş bir stratejik harekette bulunmak - hakkında yaptığı bir tebliğde, Belçikada.n çc şiddetli hücumlanna uğramışlard'ır. 
tadırlar. Bu hareketin seyir ve inkişafı kilmektc olan kıtnatın yükünü hafifletmek Londra, 19 (A.A.) _ 1918 müta.rekC3l es. kapa b ldı Paraşütçü kıtaata , e beşinci kol aza • 
kat'i surette' gizli tutulmaktadır. Askeri maksadllc Fransanm merkezinden doğu - naamda Maca.rl.5tan ba§veklli olıı.n ve şlmdl Belgrad, 19 (A.A.) - İtalya ve Almanya sına karşı rnüdafaalarında Holandalıla • 
nıahfeller, hareketin zorluksuz cereyan şimale doğru Fransız tnarruzlarına intlzar slynst mülteci sıfnUle İngllterede b\ilunan nleylhinde mak::ıleler neşreden cTrgovln.skJ ra yardım için Holandaya kuvvetler de 

etmek icab et,tığını bıldınncktcdır. Kont Mişcl Karolyl dün bir beynnname ncş_ Glnsnlk:1 gazetesi kapatılmı.ştır. ettığini bildirmek1ıe iktifa ediyorlar. D.N.B. Almnn bn.şkmnandanlığın';)l böyle rederek bllhn.cısa şöyle demiştir: ihraç edilmiştir. 
Doğudan batıya doğru giderek İsviç bır lhtımall karşılamak üzere lcab e~cn ted. c1919 da sulh şartlanrun kabul edllemlye. • ..................................................... , Mayn gem.ileri Almanlar tarafından 

red<:'n itibaren bütün bir geniş cephe n - bırlerı almış olduğunu ılave ediyor· ceğl knnaa.t1nde olduğum için istıta ettim. ~ ~ limanların methaller:ne konulan m.ikna • 
zerinde vaziyet tetkik edildiği takdirde. Bugünkü rcsmt tebliğde, şımaldekı Alman Bununla ber.ıı.ber bütün Tuna mWet.ıerı için 1 ROS f teblig""ler 1 tisli maynleri toplamış,ardır. 

kuvvetlerinin Brük.'lelden garbe doğru Der. pek tehlikeli olan bu saatte herkesin müte- m 1i İ 
bu vaziyet şu şekilde tebarüz etmekte - !emekte olduklan bıldırılmektedır. Anversın cavize karşı birleşmesi l~ımdır.. Milyonlarca ngiliz. lira..c;ı kı~eti~de 
dir: bazı ıstıhklı.mlan henüz mukavemet etmek- İngUlz, Fra.ruız ordularlle müttefiltlerlnin ! (Baştarafı ı inci sayfnda) i elmas ve eshamın 1nşıltereye naklıne ıın-

jsviçreden Montmedy'ye kadar kay - tcdır. Şurasını hatırlamak l~ımdır k1 An- medontyetin ıstikba.11 lçtn ça.rpışt.ıklarmı S devam etmektedir. . 1 kfın hasıl olınuştur. Ingilizler. tahrib işi-
dedilecck hiçbir şey yoldur. vers Umumi Harbden sonra bır kat daha knydettikten sonra Kont Karolyi netice ola- i Tayyarelerimiz, gece düşmnn gerisinde 1 ni ikmal ve bilhassa Rotcrdamdaki pet -

Sedan ile Laon'ıun şimali arasında Al- tahkım cdılmış kuvvetli bir JsUhkfımdır. ra'k şöyle demektedir: İ bombardımanlarına devam etmiştir. rol stok'arının tahribini temin için de 
"""anlar bu·· ,,_.;;k bı"r taarruz hareketi inki,.·- Cenubdtı taarruz devam etmiştir. Mont - cMemleketlerinin istikbalini Nazi Alman_ s İk" . t hl" v 1 Holandalılara vardım etmislerdir. Ams -
"" .1... medy'de Majino hattının en kuvvetli lstlh • ya.sına teslim etmek lste.miyen Macnrlar111 ıncı e ıg ı . J • ~ 
şaf ettirmemişlerse de bil~assa _Rethel ı~ kfunlarından biri alınm~tır. Sambre ve Olse her tecavüze karşı koymak için hazırlanın~ Parls 

19 
<A.A.) _ 19 Mayıs akş::ım teb- 1 terdam lımanının ~ethalını kapamak i -

şinıal böJ:.Jesinde birçok şıddctli mevzıl nehirleri geçilmiştir. Duşman Somme neh- olan Tuna ve ·Balkan milleUerlnln yanında- llği: · l çin 12 bin tonluk bır vapur batırılmıştır. 
muharebeler cereyan etmiştir. rine ve hatta daha şimale kadar takıb edıl. dır. Avrup:ı.nın müstakbel hürriyeti ancak Başbcn muharebeler S:ıint.Quentln'in 1 

B kü "k şehir istikametinde A
1

ıman - mıştır. Salnt.Quen~n işgal ed~lmıştır. bu suretle müdafaa edllebllir.• doğu_şlmal bölgesinde cereyan etmekte. E 
1 
.... r A bdıı (/ahili 

u çu k t t ül Alman to.yyarelerı evvelki gunler zarfın - dır. Kıtaatımız burada duşm.. ana şıddetlı iP lar ı· . kalan bir hare e e evess I 
ne ıcesız "d r da olduğu gıbı bllyük muvaftaklyetler kazan rib hareketleri yapılmıştır. Burada ntüıte - bır mukavemet göstermektedır. Ti'' .. , e soya h il I etm.şlerdir. Fransız kıtaları şı det ı ~u: mıştır. Dü.ş:man tay:-areleri batı Almanya- tık kuvvetlerin kısmı killlilertne lltlhak et- Montmedy mm takasında şiddetli hll- l r ,.'f y c-

kabil hücumlar yaparak bazı mevzı en sındn ve batı-JJlmal s~hlll bölgesınde bazı hı.ekte olan Holanda kıtaatı, bütün askeri ve cumlan püskürterek dfışmana büyük za- Amman 19 (A.A.) - Havas ajansı bil· 
geri almışlardır. mu·· hun' şehirlere taarruz etmiş ve bu defa da as • bahrl tesisat ve ezcümle büyük Flecslngve yiat verd1rdik. diri or-

1' d Almanlar kerl olmıyan hedeflen bombalaml.ljtır. Ham limanındaki tesisatla benzin depolarını ve Çok mühlm bava :faaliyeti kaydedil - • Y.. : . .. . kon--~aon'un şirn~ ~ e üslerdir. Bun'ıann burgun İngilizler tarafından bombardımanı tersaneleri to.hrib etmişlerdir. Bütün hava mlştır. Avcı tayyarelerimiz ve dafl top- ! Kudustekı Türkıye, İran _ve Irak 
ımufrezeler Ailerı rm ~ "ddetli muhare _ es~e.S:ndıı hır düşman tayyare&! düşürül - malzem~ müttcfık araziye nakledılmıştu:: lnrımız düşman bombardıman tayyare. I solosları bugün öğle. yemeğınde Amman 
ileri harekatı oldukça şı d d h muştür. Zeland da tiarbeden Holanda kıt'aları mut ıertne karşı koyarak çok nğır zayiat ver. I Başvekilinin misafirı olmuşlar ve Emtr 
belere yol açmıştır. Fakat bura .. a. .a a İngiliz kıt'alan tefık kıt'alnra Utıhak etmi§ ve onlarla bırlık- d!rmlştlr. Türki e e yapa _ 
§Unalde Guise ve Landrecies bölgesd ınb. Londra 19 <A.A.> - Reuter ajansının İn- te mücadeleye devam etmektedırler. Ezclımle 15 tayyareden mürekkeb bir. Albdullahın 23 ~dateyı;ta .. t ~e~it edil • 
de olduğu gibi tanklarla kütle halin e ır glllz lnt'aları nezdlndekl muha'blrl bildiri _ 20 tayyare düşürüldü 1 düşman grupu mevcudünün üçte ikisini E cağı ziyarete aı errua 
hüoom nıevzuubahs değildir. .. yor: . Londra 19 (A.A.) - Hava nezaretı, İngılız 1 kaybetmiştir. • . . . _ . E miştir. 

ö !il 1 tc kıl eden Alınan mufrezelerl Bir taraftan Ingi.ltereden Fran.c;aya tak - kuvvetlerinin dün akşam Hanovre, Hamburg İngılız teblıgı ı 
Sam~~~ e:e ot! arasındaki kanala kadar ba. viye kıt>aları ve tan~~r gelerek Sambre ile ve Breme'de~I benzin depolarına hücum ~t- Londra 

19 
<A.A.) _ İngiliz umumi ka. Mısır Paşvekili 

t _ t k t•ne koyulmu.şlardır. Bu ka Sedan arasındaki bliyuk muharebe bölge _ tıklerini ve Ingılız avcılarının en nz 20 duş. fi.hının tebllll-i· • 1 

şımaı ıs ı ame ' ·· d aeren ·· d ıl kt d ·ıo: ta r•A d 1 ı · d- - d-kl ı ı bildi kt rarg · 6 • it l f• "le go .. ru·· ctu na] bataklık bır mıntnka uzerin en • • sine gon er me e, ı&er ra -n a ng. man tayyaresı uşur u er n rme e _ Dün Inglliz cebhe..ı;i düşmanın kuvvot- a ya se trl y 
der n b manıa teşkıl etmektedır. Bu mınta Uz kuvvetleri Belçtkada evvelki gün daha dlr. . 11 tazyikine karşı şiddetle mukavemet et- Kahlre 19 (A.AJ -Mısır bafveklli hal. 
.. A~ıa Alınır anlar muhtemel olarak Saint-Qu. önceden tesbıt edılen plftn muclbince l~g:ıl Cenubi Afrika B a•vekilinin mlş "e tutunmıu•tur. • 
~ ktadır kl r1 i hatıard kı bir tte " • .._ yanın Mısır seff.ri ile uzun blr mül~ Jap-entine doğru bır yol açma.ğa çalışma - ettı e yen n sı sure mu. be anatı Londra 19 (A.A.) - Hava neuıretlnin 
l (n.a.) kavemet etmektedırter. Y tcbli i. mı.ştır. 
a.r. Saat 15 te İngiliz zırhlı lot'aları, müttefık hatlarda Pretoria 19 (A.A.) - Cenubi Afrika Bir • N!;ur'un ba.tı...şlmal bölge...\ nde tay_ 

k ı blr ceb teşkil eden Alman kuvveUerlnln s:ığ liği başveklll general Smuts birleşik parti -
1 1 1 

c gec"~ı uerllyen dr.• _ Par·ıs (A.A.) _ Hava& ajansı, as er funl .. 
1 

yare er m z uma ...., ...., 
19 t bll cenahınn atılıyorlar. nin toplantısında eze e şoy e demlştır: k 

11 
n ın kullandıkları oose ve de-harekli.tın inkişafı hakkında saat 

15 
e - İng!Uz motörlU kıt'aları ayni z~anda Al- Mütearrızın bidayette dalma avantaj.~ var :~r~oll~r~ ü~erine taarruzlar yapı;nışlar-

diriyor: Sa b man kuvvetlerine cepheden de hucum etmek dır. Fakat baştaki bu avantaj uzun muddet d Demıryolu hasara uğratılm~ köp -1 
Gulse ile Landreclcs ıırasında m re - tedırler. devm etmez. Buna binaen fazla üzülmeyi. ~· bo balar isabet ettırılmı.şt~ Tay 

1 Olse kanalının Sambre'da. birleştı.#'ı orman- İ · ı· t 1 . . f 1· ti .• nlz r ere . m t re meydanlarını. bom. : 
bk bölgede büyük blr muharebe cereyan et. ngı ız ayyare erının aa ıye erı B. ekil hıidlselcrln aldığı mü.şkültin ce. yarelerımlz, ~yya . . k k 

1
- : 

· ~v • bardıman etmış ve mhhım yıyece o - • tnektedlr. Londra 19 (A.A.) - I nglllz bombardıman nub Ai'rlknsının harbe girmek hususunda d ı ıştır Muhare ı 
ı e kuvvetli ü ü a.knl ıı ' . tarın ı kurşun an geç rm · - : Almanlar bir çok tanklar a v tayyareleri d şınanın m n e yo arı ve aldığı kararın Lsabetını göstermı.ş oldu~un u da .. erinde şiddetli bir hava ı 

t.ayYaro ve' topçu kuvvetlerıle hücum etmek üsleri üzerıne yeniden muvaffakiyetli bom- .söylem~. umücadeleye 4t1rake ~ade;\'lZ» ~=nl~~~~ı ~r::an etmektedır. 1 1 

~ırler. .. bardımanlar yapmışlardır... dem[ftır. Be~ en üzerinde Blenheim tayyarcle-
Bu bölgede dün bUtU.n dun devam ederek Düşman kıt.ne.tına ve duşman tarafından L" • Namur mukavemet edı'yor gM hm"dt 110 dıı~ürmuş-ler 

harebe bu ··1 ı d h ti k zı. ıyej ri bır essersc ı uoı -a~am geç vakte kadar uzıyan mu • işgal edilen lbö ge er e aya mer e ero ' dl B tayyarenin dnğlık bir bölgede ye 
8abah şafakla beraber ayni şiddetle tekrar güpegündüz hücumlar yapılmıştır. Londra 19 (A.A.) - Londra radyosu saat rer.dlı~üğü görülmüştür. • 
başlamı.ştır Gece dfışmanın Belçlkadak1 ~e ve de- 19 da.ki neşriyatında Llyej ve Namur kale- 1z1 d d zif i 1 ö 

· • . 'rı üzenndekl irtibatları şıddetıe bom lerlnln sıkı bombardımanlara rağmen hlı.lll Ş~aı den n e evrıye va es n g • 
S aat 15.45 te vazıyet mıryolla ılm t 0 1 yt Al a il mukavemet etmekte olduğunu bıldırmekte. ren Inglllz kuvvetlerıne mensub Hudson 

t 15 45 bardıman ed ışır. ece e n m nya - ti ıl d ü k 
Paris 19 <A.A.) - Havas njansı saa • zerinde yapılan harekA.t geniş bır bölgeye dır. Kalclerın cıvarı Alman cesedlerıle do- to.yyarelert caret gem erın en m ~e -

le bUdlrlyor: lm bl k askeri hedeflere bil hıdur keb bır kafıleyt bombardıman etmi tır. Alın nı M nehri ,nmll 0 uş ve rço • • Bir d~ h rn ğrnmı.ştır Sedan bölgesınde a ar euse ük çapta bombalar isabet ettlrilmıştır. Brükaelin cenubund a u.şman vapuru asa u · 
Cizerlndekl taarruz.lnrının bidayetinde yer - Y B harekl'ıta ıştırak eden S tayyare dön -

19 
(A.A.) _ D.N B. ajansı bıldır!- B elçika tebliği IOŞ:meğe muvaffak oldukları arazıyı tedafüi u . Bcrlln 

lekılde organıze etmek üzeredırler. memiştır. yor: 
Zeland adalarında SalA.luyettar kaynaktan blldlrlldigine gö. Almanların tabiyesi l b t b 

ParJS 19 (A.A.) _ Belçika.da. müttefı.k kuv re, d.ün akşam Brük.'le in a ~-cenu u~_da Alınan ıtabiyesi dalma aynidir., Bu tabıye etlerinin arzularile ve te.şkllftıtlı bir suretı.e tanklarla yapılan bır dü.şman hücumu pus-
btly\ik tankların gedlklerl açmak ve bu ge- ;aptıkla.rı gen çeklime hareketi esna.ruıda kürUllmU.,tür. Almanlar 20 tan.k tahrlb et. 
'2iklere bır çok piyade kuvvetleri sevketme.k- bılhassa Zela.nd adalarında. çok milhlm. talı.. ~e.rdır. ten ibarettir. 

Belçiko.da bir mahal 19 (A.A.) - Al 
man tayyareleri Cumayı Cumartesiye baQ 1 
Iıynn gece ve Cwnarte.sı sabahı Osten - ·ı 1 do'ı bombardıman etmişlerdir. • 

'\ ....................................................... .; 

Londraya göre ltalya harb 
dışmda kalacak 

(Baştarah 1 inci sayfada) 
ıe Vatlka.nın hattı hareketi, Ruıveltln batta 
hareketi ve İtalyan mılletınm harbl sevme. 
mest. 
Diğer cihetten Mussolini Alınan zaferaıe 

kanı değildir. Duçe'nn ~imdilik slya.setındı 
cezrl bir değışıklık tasavvur etmedığı ınu_ 
baı İtalyan hUküınet merkezinde geruşlemet 
tedır. Fakat İtalyanın bugünkü hattı ba -
reketi, Alplardnkl Fransız kıtaatını han -
ket.sız bırakmakta, Ynlnru}::ırk.t.akı We:nand 
ve Wavel ordularını tutmakta ve İnglld fi
losunu da Akdenlzde alert halınde bulun -
durmakt.ndır. {a.a.) 

Sab ık lngi:tere Krahnm isimleri 
Şimdi Windsor dükti olan E:i

0"ltk İngil
tere kralı sekizinci Edvardın isiınlerl 

şunlardı: Edvar. JorJ, Andre, Poetrik, 
David. 
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ehir Daberle~i ) 
19 Mayıs bayramı Balıklı hastanes·nda 

Dolmabahçedeki stadı 
temeli merasimle atıld 

Din bittin gardda oldala 11tbl ı~lırlmlztle d• 
•enclllı btlglllı ••gramını lıe•uanl• lıallııladı 

ln11nunon Stada "Lıönü" adı kondu, merasimde vaB pil 

bustu merasimle açdjı bu güzel stadının ehemmiyetini anlatb 
Dohn~ ~ stad,omun 

Yedi1ııule cbflllda Bahkh rum hastane- temeli dün saat 17 de büyük merasimle 
si bahçesinde ctilrilmiş olan Cümhur Be -
isi Mil.'! Şef İsmet İnönü'nün büstü dün atıbr>ıştır. MenBimde Vali Ukt.fi Kır -
öfleden aonra saat 15 de merasimle açıl - dar. Orgerieral Fabrettin Altay, İltanbul 
mıştır. Komutanı, bir çok sporcular hazuo bu -

Merasimde Vali ve Belediye Reisi Lut Junmuşlardır. 
fi Kırdar ile büyük bir davetli grupu ha- fstiklll marpnı müteakib Vali Ldtft 
zır bulunmuş, Eskişehir Meb'usu Özda - Kırdar davetlilere hitaben fU nutku ıiJy 
mar bir söylev vermiştir. Özdamar bu lemiftir: 
nutkunda ilç yıl evvel dikilen Ebed1 Şef - Aziz Türk genci, 9ellin isminle anı
A~türkü~ ~yk~li~den sonra bugün de lan bu büyük bayramıımzda 111 ~ 
Milli Şefin büsıtünu açmakla Rum va - ,dö .. ünde --'--·- ...... etı· 
tanda§1annm gösterd ği ebedi bağlılığı yı num ' sana oUIG.WtWt en IUYJn 

1 

tebarüz ettirmiş. Ebedi Şef ile Milli Şe _ mekteblerden birinin temelini atmakla 
fimizi minnetle anmıştır. duyduğıım derin inşirahı sözlerime baş .

Nutku müteakib büst açılını§ ve bir - larken bildirmek ihtiyacını hissediyo • 
çak çelenkler tonul!liıuştur. nmı.• 

Vali ıRadyonmn t.esisine Milli Şef İ8 -
Beş seneden beri döviz ~ tnanu'nün yüksek 1rpdtarınc1an u -

kaçakçıhOı yapan ham atarak baflandıiım IÖylemif ve saz 
bir adam yakalandı Jerine şöyle devam etmiftir: 

lmnlyet Mlidörlqtl memurlan eneltı - cStadyomun tnönil adile anı!ması 
can. 5 o1e11edenberl memleketmıade ~öviı hem kuruJutunda bAldm olan llhamın 
~ ,apan lılr tabla J&lra•ıntfUr. Bu . 
9ıdam oar.ıtaJada m apar\Dbnı bulunan en glizel ifadesi, hem de sporm gençle -
Abdtrrabtm admd• bir Tlrkistanbdır. rimim daima enerji, hamle w iman tel

Bet 11ne ene! BtncU.stan J01Ue memlete- km edecek; tilkemnez kıymettar bir kay
tlmlze plen ve latan.bula 1erleşen Abdtırra. at 1 cakt -.. __ ._ •çtn tem linl tmalı: 

- hlmin O&J' tieareu namı altında dam ka _ n ° a ır. auuwı ı e a 
Kadıköı ••aaadcııki tnmlliflMle gnçlerinü geçici f'aftÜtlCle " Vali ~ı ,aptalı Dbıtaca tesblt edl1m1t ve üzere toplandıturuz bu &tadyomun adla- VaU LtUfi KJrdtu' Wc temel 

konu&ta ı. teftilte =dabatfam ~ ~~ ~ rile anılmasına milsaadelerini kendile - luın:ını aıcıricen. 
... IJef Ati&ıMtn Tin fttan ft iatlt. bet pupu IDlel bir POld reıan1 J"P"'lflN'. J'lllP'"'• rfnden tehir namına istirham ettik. LUt- IODra sporculara miiUfatıan dalıtıl • 

lmAwwlt itin n :t11 enet •1N1ma &r. 04llld J'MDmdMı aııma m ... edmk ıa... • ...... but1lı sinin J'l)d6nlmt din bMiD lebeler •Jn •Jn Jmınutıt baretetlenDı ~ Yapılan bu talm'nyal IODmıda açık16z f.en bbul baymdu1darmı tebşir etmekle m.,,_. • 
etette ~ tmbtlratıa tutlalallJIUf- teatJb KuJeh uterl ıwı 8P(ll"CUlan st.1 Tlrtistalllmm daJnılmde • incWs ııruı bahtf --·-· - ·-.. ••• ____ ,_ 

• idman ~ JIP"lfhr ~ allntJ•n balunarat mtıaadere oıunmuttur. yarını.• latiklil l iwind• ,etitenler cmai "' 
Omıçl1k 11 llaJJll tm'kl etmet l9tıı JUr • IDJll&rdJr. Penerdelti ~ bu auretle q... A1nl amanda ı eenedaberl çay tıcaretı. Müteakiben sponm ehemmiyetinden • • llık k • 

ber ıaı.lıDda ..- feD11klMt J8PIDll - at 11,40 da Dlba19& INJmQfhlr. oe.ı bir :ı:~:uua:l'li~1!!~:.:U::::Uemı~°: bahsecfen Vali al>zlerinf şöyle bitinnfı - •- :ret•nwa :rı oqresı 
fekllde 78.Pllan ve 1Ji idare edılen J'enerdetı Ur. Ratlnnda her iti ~ dola.Jı tat"'9t tir: .uıtikllı Lllesmden Yetıtenler eemı,etl clilıı 

DOn teluimJlde de Peneıbabçe Te Şeref merumı b1ly8t tesaıılrata ftlllle oım111t.ar. ,apılan Abdlınbım bulb Adll1Q9 ftn _ Şu • • abah aat 10 da Bmln6ntı Battevlnde yıl. 
,...dlmr1le, eaıt~ertnıde ve Cllmhuriyet ...._. dadmda 1- .. tt'- - • en kıymetli mekteblerimizden lıt Jr.onıretlnl yapmıftu'. İdare hQetlnlD fa-
~rmda nKlruim yapılmıtt;Jr -- ,....... .a. b' · · te lini •-..:k Cümb • • • ljeref .ıa4lDda da 8ıJDi tRllde parlak ~ ınnın me a~ en unyetı e- allyet raporunu miltealab aeç1me ıeçUmlf Ye 

Peneılıüte ....... rulmle teDllt'" idman haretetlerl yapıl - Bir çocuk tramvayla manet edecelfmlz sız gençlere salhk ve yeni idare heyeti fÖJ'le tetekkW. etmJftlr: 
J'enerbabçe at.adı aababın erken aaaue _ --·· 

en it baren 10 ~ine ftraD bir balk kti.. ~ 1 den ltll&rlll lletıktal 1ns orta met.. OtOmObil ar8Slnd8 Dolmabahçe stadının hayırlı olmasını di- ReJallle muharrir N1lıll'et Sata cotJnm, 1-
dolmUftu. But ıo da enel& mektebl1- teblnde toplanan Jm talebelerle 11 UDCU ilk lertiıb. tlnci reillile llabmedet Bara, umwnl ti .. 

• artuından ıpon:1*r aahaya. çıb.rat mettebde ooplanan erJtet talebeler önler.in.. kalarak ezlldl Sporcular namına büyüklere teşekkür tlbllte Semiha l!'«riboZ. muhaalbllle Fikri 
~:_._ de IJelıir bandolu oklutu balde muntuam Dtln "nJpbanede bir oocutun V&mvayla o. edildikten sonra stw'1'---• .... temeli atıl ualıtıara da Sembı Kutıba1, Revnak TaJ· 

Vail wauuuJKomutanı, melD&ebliler '"apor bir tlb b8ıile mt 9,30 da aabadatl yerlerlnl tıamebl1 arumda blaıak feıcl _. telalıde e- "".7-..aw& - lan. Ztllflb.r Alt otı.u ve Nimet, muratlb -
-u&U baJIUUIU tuUuladrktan aonra stad- almJtlardJr. mmeaile neUcelenen bar a. olmutm. Jnlf. billhare davetliler hazırlanan büfe- llklere de Yuauf Ziya uraı ve Bete& Tavq. 

daki Ata\lrlt btıltüne muhtelif celeDk- lleruime mt 10 da bqlanmıt. aabadakl CUumlPnle Qelme at'kalJnda otman ib - de izaz ve ikram ediJmftlerd!r. Bundan bollu 
~aıdws band Win talebe Atattr.t w tnönı bGIUertne •enk lıonuldut rahmi adında 1a1r oocak din Topbanede Ne- aeçllmltlerdlr. 

O. tan AM>nrt. Betllttat bpıa.1camı Ruıa w M-~ caddıumden pterlreD. vatman lleb. 

llPOICulann lttiraklle t.atttW JD&l1UU çal- brt kom'lltall met-teblerl tettlt etml,flerdlr. meduı idarelUııdekJ 11'1 •J'lll tnmva71a ant ~--------~----------••••llİlıı•~ 
ba mada abadakl direle bQrak çe • Mtiıteakıben Şehir bandosu iatlklU marpm olarak brfılafmıl Ye tramvaım öninden 

tıllmlftiı'. oaımıt. aabadatı dlrele bQrak çetllmiftu'. kaçmak ll&emiplr. 
T.u.Ja •1A• Buna _._. b,Jmatamı Ali Rlla inalın Caddenin -a tarafına ppnek ııstıJen ib-

Bandan aoma Vali ve Beledt,e ltefal LtUfl stbel bir nutku tHıb etmıttır. rahim bu •fer de auı IAıbmetıWn atiraUe 
li1zel 1tlr natuk a6Jllyem 19 Mayu Kaymakamın flddetle albtlanan nuttun. ıelmekte olan bir gtomobılı görerek elll -

Qntın tarihi ebenımlJ8'inl '8barb ettir._ dan 10m& Betlkt&I lklncl m orta mektebi memek ıom oldalu noktada duımQftur. 
• Vali n ınıttunda eacömle 111D1an talebeısınden Beria A1tln bir hitabede bu _ Bu aureııe tramvayla ofıomobdm orta.sın_ 

lemlft,lr: lunmuttıır. Sonra idman şenlltlerine bat • da kalan İbrahim ber ıtı natıı Tuıtuınıo 
- Bugün •talı çocukları fU dKltada lanmıt eneli kızlar, mtltealcıben erk* ta- arumda ricudünin muhtelif JV}ennden a-

'llmhuri:Fettmllm turulUIUDIU bamlryaıı lebeler abada yer alarat mükemmel bir tır aur8"e 1araluDmt ve tedavi olanmak 1-
ımanm 'Karadeımı ahıllermde, Sam- fetUde tlPOI' banlr.eUert yapm,.ıar w mun.. sere hut&peye talclırıbmıft.ı. 
ılk bDJÔ panltıllle Plen launq_ tasam J'irtl10tle .....,,.0 çıkarak yerlerine Kua et.rafında al>lt.a taht"'M yapma&-
oldutu 11 llaJ'll 1119 un ula batıra- dönmütlerdlr. MaarU lııl6dür muaTlnl Pa1k tadır. 

iebc:ll edt;Jorlar. o. tarafıDduı idare ecWea teref ~ 
11 11a711PD 1'l1ft bbnmam :Matlrtı:, o- meruma tok lbel n munmam 1a1r tüll. Miitef,rrilı : 

bl7lk • f8l9lll -' aıUdafı bmet de cereyan Rmlf'll' 
6 
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nesdlerln ,.ı....,..; ~ 11ntQa 8por baJninı ~ din TaUbn- h&d'•ls doJayuüe memJelrıete "dömnele 
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~ı::ı ~ f11aet in Nr tel-* --ut'v. D tiesıet eHf :Or • plen birinci Wileden IOl1l'a dün de üç 
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fttfabJete taY'Qfturucu. ıehberttı altmda han. BmaJI ft 8aJ'O)n Mebmed pebllvaıu gelmişlerdir. Bunlardan bafka uzun mfid 
ua ve Jdame ecSecek olan leno wıı. ziyaret ederek .sporcular namına buut ve dettenberi tsvlçrede buhman kadın ve 
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~ Mayıs 

• • 
SON Sayfa 5 

ltalyanın miiftefiklere 
Hadise:er Ka--şısında 

Y AZMAMIŞMIYDIM? 

karşı yeni vaziyeti 
Bu bir dildi amma, ekmek meseiesı sadece te1i· 
- -- zib edürnekle kaldı. 
13 Mayıs 1940 tarihli Sen Postad3 çı- B d ·· ·· ·· ·· 1 ~· k . . en e sozunu=u ~esece<p.rrı. 

an yazımda. kahve buhranı meselcs nı Her tekzı·b·n t k ·ı · b. · bah 

1 

- ı ~ ·-z.ı ı. n gım ~oıu·a 
mevBz~u .. s etmiş ve demi~tim ki: çıkar, diye bir kaide hıı~u~mamış ?Ja .. l.ıit: 

« ır gım gazeteler 1wh1' ·? huhraııı V•J'". k ·· ·k b·ı· • • 
l ngi/izlerin kontrol usulünü gevşgfec-:k!eri Ramada 

d d ·z 
1 

aç gun gecı e , ı .> 
e ter, ertesi gün !ek:ib cc!!'clı. Fcıkrıt 

daha ertesi gün tekzibin tr!k:ib :1•? ol:u-1 A·····:·d ... k''.""t ... l.ar .... pda··:_::··~l·k·:··:::··k{l 
duk.> şagı a ı sa ır 1 , "vv-. ı ı:.un 

K h buh 
1 gazetelerden birinden aynen kopya edi· • 

anlaşılmış olacJk ki ltalganlar işi g~vşelmişlerdir 
~ talya sık SJk sıtma nöbeti geçiren bir 

a ve ram m~s~ksinden el:ml?k 
yorum: 

meselesine geçmiş ve ::ıynPn a~ağıdaki sn-

l' adaına benzer. Onun mütenavib 
tı:leri b 

arı azan o kadar ş'.ddetlenir ki in-
a ~~ kendini yakın bir tehlike karşısın
ak 

1
SSetm0mesi müınkt.in değildir. An -

~aın onun bu nöbetlerinin ne ıçın ve ne 
ka})ı~n geleceklerinı bilmek her zaman 
h<cr 0lınaz. Fakat nöbet geçince orada 
tııın Şey tab•i bir hal alır ve hiç bir şey 

anıış gibi olur. 

h;eseıa akla gelir: Müttefikler, İtal -
" a 'l'unus ve Süvev<; murakabe komis-, enund . ~-.. 
e . a hır iki sandalva. nihavet Kızıl 
tııZde Fransanın vi.ic~de get 'rdiği. Ha

~a stan n tabii limanı ve Adisababa ye
b;ı~·e .dc>mirvo1unun baş1angıcı olan, Ci-

ı hnıan şehrini vadetse'.er Yeya verse
ru de onu artık sustursalar ve hatta bu 
• r.etle >anlarına bile alarak bu harb i -
r·rıı b r 

~ · ırmeğe baksalar .. fakat bu say -
&ltnı· . il l Yerler ve menfaatler Italya.va ve 

ll'~: d~ onu.n tatmin edil.~p edilmi.yece~i 
!i"· ŞUpheh ka 1 ır. Çünku, herkesın bıl-
gı gıb· . 

~lun · Ita ~ya, baz1 peşkeş1erle tatmin 
lır. ını~ acak kadar uzaklara bakmakta -

cBelediye İktısad iıiü.rlil•·liiöii, ilk tct· 
Y A Z A N karş~ :kullanabilmeleri an{!ak İtalya d-I tırlan yazmıştım: :............... ................ • · kikler sonunda kir,ıl..ırı ekr.ıekr;ılrr şir-: ki l hetinden vüzdc yüz emin olmalalrına cDört gün evvelki gcı::etı,iP ·dı~rı lıi:-iı~-• E~e ı" g~n~ra " keti tarafından ödent!T'. bazı f1,..1•lar l.ııı· 

•.aa - - tcvaıkkuf edıer. de <Yeni bir mesele> ser~c.-ı •J•c.r.ı r.lt:ndrı 

H E E k
.
1 

f . k lu.nduğurıu tesbit ett •. > • ~~~ ir f f e Bunun için Ingiliz siyasetinin, bel - çı an yazının hüliisası ~ıırl1: r: . * 
!ki de Rur.,·eltin yardımile. italyada bir cEkmekçiler şirketinin 60 k 1dıır fmm, Bu da iki 

" Son Pos~:ı ,, nın gevşeme husule getirebilecek yeni bir k~- t·ererek kapattığı V(! re! d 1et 0.? nıtlnı 

h · • faaliyete geçmiş hulunıması peı~ muh- o:. ju söylen~yor.> Gazeteler yazıyor: 
askeri muı arr .rı te Jd. B cHalc!ki san'atkcir ecn:?bi rırtist1er Tf'S• ..................... .................................... me ~r. u gev.şemenin ıbazı emare- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

· leri d'e yok deg~ildir. İ~te bun.,,.a patır- Müteakıb gün çıkan bit gcı:ct~dc ele bıt toranlarda, otel:erin l<11:a.ıtiı•' zn~ıda, ga-
bi tutulmalarını digew r cihetten Italyayı • " ı · l d ı b·z 1 ' • • M · ' 

tılardan.sonra m:-ne gazetel,,, .. d~ oikuyo- bahse aid şu satırları of:-u.c!u::· zıno ar a ça ışa ı ec<!~~·:·ıı:r eır.nıııycu 
Almanya tarafında harbe girmeğe sev - b~ ...... - z b :z b ı· z l 

ruz ki «Ital.van matıbua·tı mu"ttefı.kler a- cDiin bir refikimi.ı, şeh•.,m":.<!<'!-< 60 krı- ya nı.z ar ara ve u ısım a .ı'!c 'l ça t§a'tı kedebilecek kadar fazla öfkelendirmeğe · k'l' z k t 1 • l 
seheb olmuştur .. ftaı.yanın harbe sürük _ ley hindeki hücumlarına ni:hayet v~r _ dar fırının ekmekçiler tcrafı'•riwı ki;n- ıç ·ı 1 0 ·an a. ara aı·· aır .. ~ 

d h lb 1 d w b tl f nlı 11.: 1,c·a c Barların kapılanıı·il·l·:ı chnr> yazılı lenmesi ise harbin Akdenize, Balkanlara mi.ş ve a a itaraf neşriyata ~la - an ıgını, u sure e tr! ı r ar_ı ı r • , . • 
m~ır.:. Filvaki ıbir hafta eV\·el Avro- kabetin kaldınldığLnı ya:17;nrıl1L Yaptı- levha arın arkalar':'~:. ~tımı:rta 1wfelen 

ve yakın doğuya yayılması demekti. Bu v t hJ 'k t .. br>'cd •
1
,, böyle yok 1ıa .. levhayı do1'"t..!"iı1 ::r.r!er. Yazısız 

da müttefikler it:in faydalı değil tama - pa<laki Aımıerika t€1baa">llll: Amerikava gımız a <:t a a g.Jre, · 11 : , • .. .. .. • 
- İ - bi .... tt h b ' d v ' ,. tarafı gorunu.r. Oray:ı gazmJı. 7celmı>?sl-

mı'le muzırdır. Onun iç;n cİtalyav .. 'a bi • .(!'ÖtÜTmek w,ere tal'-·anın Kont di Sa- r va.cıye en a eroar e'i"•c;.ı·.~ 
" ni ya;;:arlar. Bu iş te bü:/r:c•? 1ıa7lcdılt.ılş 

raz daha müsamaha ile muamele edilme- vuva vapuru hareketini tehir etmeden A .. · ........ · ...... · .. · .. · · · · · .. · ...... ·" olur. 
lidir... merikaya yollanmıştır. Keza ita~yanın 1şte ekmek mesel.?;~i de ga<:ete!crı~ bijy-

Haftalık İsviçre gazetesinin bu hük - tebaasını Mısıroan çekrl:iği ve çekeceği le geçti. 
mü Alinanyanın, 10 Mayısta başlıyan havadisi tekzfö o1UıllmllŞtuT. Bunlara Bir gün yazıldı. 
Ho'•anda - Bel,ika • Lüksemburg sefe _ mukabil İngilizler de, Ame:riik;ıd::ın dö- Ertesi gün tekzflJ edfülı. 
rinden ve bahusus Almanlarıın şimal do- nen bir İlııilyan vaıpurunun Ce:be'ıiltta- ...... .. ............................ .. ..... . 
ğu Fransaya gir.:melerinden evvel veril - rıktan muayen€'SiZ. geçmesine müsaa- - Kahve mese!estle L'ı mese!m•in ne 
mişti; fakat bunun ne isaıbetli bir dü - de etmişlerdir. Halbuki bu vapur bir- aldkası var? 
şünce mahsulü olduğu şimdi daha iyi ve kaç güın evvel gelseydi mutlaka bfr Diyeceksiniz. Cev<'.,b vereyim: 

Yukarıdaki satırI~m 5 l\fayı;; 1940 ta• 
rihli Son Postada çıkan ya7lı:t'..dan aynen 
kopya ettim. Aşağıdaki satırları da e\,,. 
velki giinkü bir gazeteden :ılıyorum: 

tamamile anlaşılmaktadır. Zaten İngil - İngiliz ha.r'b ~emisi tarafından durdu - - Alakası şU cihe~e.n, hı'r •kisi de bir 
P'iJvaki İt 1 ıl k d b' t€re de. son Akdeniz ş:ddetli kontrol ted rulaca!~ bir İngili'Z limanına gö~üriile- gün yazıldı, ertesi giı.n tek-:!b ecZHdi. Drı· 

~ , a ·anın as ma c:a ı, ır l b _,_ · · 
1 halinde ol k Akel . h k. . • t' l b;rlerini 10 Mavıstan evvel a ;mış ve u- Ct:.l\., ıçınde her ne varsa boşaltılacak. ha ertesi gü:n. 

cEcncbi artistlerin küçük san'atJan 
koruma kanunu doJayısılf> memleketim.i
zi terketmek mecburiyetinde ka1maları 

dolayısile içkili lokant~ namı altında lnı 
artistleri çalıştıran bazı barlar... vcsai~ 

h ara . enız a ımıve ı- k . t · ı· ed'l ,_ l re ... vesaire .. ,., 
r. Onun g·· ·· 1 k d d. y nunla bir tasla iki kuş vurma ıs emış ı: muayene ı eooK, üzumu olanlar zap- S özümü keseceksiniz: 

nı ozu 'a nız yu arı a say ıgı - "' l k ı..~~-: , b k ... 
il>: z Yerlerde değil. cenubi Fransa ile Kor ı - Almanvanın İt~lya ve ~alkanlar 'LO unaca ; müteıuc:t!ıı..i eşya vesaire ne- - Kahve meseles-inin te1~t? i te zıu '!· 

,~da.c~av~d~clh~l ~ri•e Filis- ürerind~ ahl~~nı ş~~il~~k zllcl~b~a~~nw~n ~~cli- ~===================~==~===~======-
0 cf "'1-tı ~ 

l~e ~uda.n, Hudeyde ve Babül~e~deb ve 2 - İtalyayı nihayet müttef~lere. mü- lecek. üstelik kılavurz. Ilınan. tahmil / .::::,,. ._ -
lldedır. temayil b;r hareket tarzı almaga ıcbar ve tahliye, ardiye ve i1alh. ibütıün ma-s - =- .\ 

'r O Cebelüttarıkta İngi'ıtereyi ve Fasda etmek kabil o~masa bile onu kat'i bir bi- raflar vapura tediyıe ettirildikten sont s L E R 1 . 
<ınsayı görmek istemiyor ve buraları _ taraflığa olsun sevketmek. ra nihav-et. onun seyaıhaıtjne mfr::aade e-

.. dost bir İspanyanın tabii haklarından F ~- t 10 M t v !ba:hıuısus Fran dilecek-ti. Iste ngilizleriın ibu s.iddetli 
ı.v a:: ... a ayiıS an e l 1 d ı ·· ·· "kl · tP •Y<>r. Önce Portekiz ve adaları dahi S<lının ş·imal d()<'Tusuna Almanların bü- :ontro <.'U unu gevşetti en veyaıhud Okuyucularıma. Cevabla.rım ~.~;~aya verilerek İngilterenın ayağı v:üık mikva"sta ;irmeğe b~Mnaların _ gevşetec;klerl Romada anlaşı"ımı'5 ola -
, ... ıuttarıkın c'varından kesilmelidir. dan ronr~ umuımi vaziyette esaslı bir ca:k iki Italvanlar da işi gev~bri!şler - . ~ıze daha "iddetli bir ate.şle dönecektir. KıL 
toruı.. . · . . • .d. M .. tt fkl · · ikul 1 b d Adanada bay ırB. S.ll e. ., ., rı. ~Y'or kı Italyanın hastalığı b•r ikı deği~.Lklik olduğunu kabul etmek iktıza ır. ~,. 12 ı er ıçın rnaı ;o u ur. _ Bayan P. T. söylediğiniz gibi gazeteye kam; olması da sizin le!'ıuıizde bir hareket.. 
Jeksıyonla geçecek gibi değildir. Bu - l eder. Filvaki .şu anda müıttefikler için Onlar. ıçı~ ~u .. and~ ~nların Fran - bir evlerune mektubu göndermişti. Kendisine tir. Şikayet ~tmeyinız-..Re.~c gelince, vazge .. 
1'Q berabor bu enjeksivonların muvak keskin bir tehlike teşkil eden şey Al- sada:kı ~ıı:ı-ıyu.şlerı'm dıt.ıırdu'Iiımakt.an birçok teklifler geldi, fakat gelen ~ektubl~r çlniz, çizgi, ıhtiyar yuz gornıektcn ne zevll 

at olsa da h st f d 1 b. ··1-~ t 1 1+~.ı Balk nl .. . daha muıhım olarG({ yaıpılacak hiçbir uzun müddet matbaada. kaldı. Nıhayet bu duyacaksınız? 
a ava av a ı ır SU.ıı..une man arın. ı..auya Ve a ar uzerın - n. .. b 1,., nl'f tbaa ugvramJ.Ş bir dos- * \'tes.i t . . . • . . . • k şev J-10l\Jtur. gun u ... zc<l.f!ıız ma ya • .. .. 

G emın edeceklerı aqkardır. den yıyecek ve ıptıdaı ımıaddeler Ç€' - • tuınıa konuşmwı. tekrar uğrıyacağını soyle_ Kadıkoyde Bay aŞ. D:o ye: 
Sirıl'Çe~lerde haftalık bir İsviçre gaze - mesi olmayıp Alnı.anyamn Parise gi • H. E. Erld'et miş, henüz görünmedi, gelirse mektubunu- - «Sevginin ~e~çekten mev~ud olup olma,. 
. de Italvanın Ak<lenjzd<!ki siyasi. coğ rerek asıl Majino hattım arkadan iskat ........ Ti~;;~i·v~k.i'ii~i~ .. t~ikikİ~;i'"""""' zu kendisine veririm. d~ğını anlamak ıçın kullanılabılecek bir 6lçü,. 

lfı Ve k • . .. . . ·· --"!kl _.. bır mehenktaşı var mıdır?» diyorsunuz. Sa. 
llh 1 .a" en emel10rıne Ye harbe mu - edebilmesi i'htimalıdır. Muıttt:ı.ı er bu Evvelki gün Ankarad.an şehrimize ge.. . ird b s G . '"oı saymakla bitmez .,.,.7 aylarına gtriyonız a e ıht' n . d . k + •• . k aık . . b" Izı:n e ayan • . ...ye. J- ' J- J 

kt et.. ımn c>rıne aır ço en.eresan mıu1 his tehlıkeye :karşı oym ıçın U len Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu dün _ Bence bir kadının kocasını mütemadi_ dünya ahvalinin karı.şıklığına rnğmcn seya.-
tİ u~ okud~m. yük ihtiyat kuvv:tıeri.ne. mu~tac~ırlar. evinde istirahat etmiştir. yen yanında alıkoymak istemesi bir hata.dır.! hat mevsimindeyiz, memleket içinde uzunca 

lılu ngıJtere. Italva) a hatalı muamelede Bunların eiherr.ımı~~etıı rbır knsmı l'S€ İ- Vekil şehrimizde Ticaret Vekaletine Erkeğin nihayet sıkılması, bCkmas~ bıraz bir do~~n:ayıa çıkınız, bu dola~a c.~r:-sında 
~uvor,. başlığını tac:ıvan bu yazıda, taly.a hududlarınd.a veya ibunun gerile- bağlı müesseselerde tetkik'ıerde bul - hürriyet istemesi tehlikesi vardır. Akıllı ka- sevdlğınızı s.andığımz kadını h~ç duşunme. 

&ı1ı~ler . 1 , · . · k ~.J~- M.. . . A • una dm daima kendisini özletecek tarzda hare- ylniz. Avdetınizde ban:ı sordugunuz .-mall 
li' n •Akdenızdc tal) an gemıle - rmde ıbevhude Jbekkmıe tt:ıU.JJ. utte- cak. ihtıkarla mücadele işi etrafında fila- f t b kkınl k kte deg-il kendi kendinize sorunuz hakikati anl::ımış 1 tnu . . . . h k 1 1 . . k' Al 1 ket eder. Men aa i ı ı verme - · • .. tt . a) ene ctmelerı gıbı are et ere f;kler;n bu ıhtıvatları çe ıro man ara kadarlar1a görüşecektir. dir. Bırakınız istediği şekilde hareket etsiıı, olursunuz. TEYZE 

l-., cfıklerın davasına hizmet etmekten ~ •••••••·••·•• .. ·············--·----····················· 
l ace zarar verdikleri , iddia olunmak- «Son Posta» nın edebi tefrikası: 17 

ve it~ 1"~"''" h ..,zat kendi ihtivacları ~~~r~1~•p~~====================~=============== rı. de · . nız aşırı yerlerden. ne kadar ve 
~b;ıns ~~iyc>c<>k ve ham maddeleri getir
~ ee gı hakk ndn RC!lla hükümetile u-
1 aeak Ve bu huC!udlar içinde İtalyan 

<ırı:t gem ilt>rin · serbest bırakacak yer
•· lngilterc «İtalyan gem"·<'rini dur -
n~ak Ve onlal'm mu'1teviyatım. en kü 
l<ık fl Sta paketmin içine kadar, yok1.a -
k.k hususunda ısı ar etmektl'> denıl -

tcdir 
J;ı· • 
ıl\'ak· · ..J • k t i hr>r .. , yeni Irnzili:ı: Akt'emz ım .. r~. -

f'lt gun tekcn·ilr c<len o derece buvuk 
e v k' t d · hı e a<:abiv-etler uvandırdı ı, e rı -

llıı teı.d.dkar bir mahıvPt almaqa başlı-
1 'Snn Roma krizine scbeb oldu. 
;.gı t~renin İtalyayı bu derece öfke -
\\>trn,,~e ı;ebeb olan. Akflenizdeki son 

aı etli 'craatı A 1•manv:n11. daima açık 
«ırı h 

1. u cihetten vf' Balkanlardan daha 
Jl'\J b' 
t11 • 'r abJuk?va 15bi tutmak i"tc>f""'Sİn-

ılcri geldiği aşikardır. Cünkü İngil-
~~bn A.lrnanyamn ancak. g~çen Büv~ik 
ı. ,-e olduğu gibi. sıkı b r abluka ıle 
k1~tr<:>J~iiz ve mevaıidı iptidaiye<>iz bı
' <trıık tnaiPüb cd;lcbiler.eğine daha bi 
Y~t~ . 

tı, h 11 ıtibaren inanmış ve bunun i -
, .. <ırbin bir l"nk sene~er devam ettiril-"111· • ..~ 

1
1 lngi]iz harb sevk ve idarCS:ne e -

~lko arak almı~tır. Halbuki İtalya ve 
•anıa · · t q.b r, Italyaya karşı konulan Ingi -

b l'(jhıkasıımn başhc~ gedik yerini teş -
lı;ı ~. Bu sebeble Ingiltere, ne paha -
~~hırsa olsun bu ged ği kapamak mec 
~ir.(!lindedir. FPvaki teknik bakımdan 

ız h b . k kt ~~<ıt e-sa ında hır yanhşlı yo ur. 
it.. Almanyaya ham .madde ve yiyecek 
"'<ık . . 

ll!!rJ .la maznun bulunan İtalysn ge -
l'ıın bu derece ,s1kı bir kontrole ta 

GAIİI IİIR İ ·ZIDİVAC 
w 

Nakleden: Muazzez Tahsin Berkand 
- Buna {,ıcnüz alışam~dım. J 1arak Zeynebe bir dadısı kalmJştı. Zava!.-1 Zeyneb cidden rnüvazenesini kaybet -

. :--- .Alışırsınız. Ben bu sabahtan~eri'. ıı. ihtiyar kadın aleiacele yapılan bu ni - :miş •bir halde idi. Artık hiç bir şey düşiı
dılım.ın ucuna ka~. defa «Handan!> ısını kahtan ve Zeynebin acayıb hallerinden nemiyor, rüzgara bırakılan bir yaprak 
gelm~ss~ hemen sızı .b.atırladım Ye on - , bir şey anlamadığı halde onunla nikah gibi cereyana kapılıyor. bir kuvvet ve 
dan ıntıkam almak ıçın bana yardtm e - dıı,iresine gitmeğe razı olmuştu. 1 gayret sarfedemiyordu. Böy'e iken ınsi -
den ni~anlımı~ ismini te

1
3ffuz ettim, l O sabah genç kız yatağmdan kalkıp yaki hareketlerle giyınmesinı bitirdi, yıl 

Zeyneb> .ded~.m. perdelerini açınca d.ı~arısınııı yağmurlu zünün ve saçının tuvaletini yaptı ve bir 
.. B~. ga:ıb .. sozler genç kızı bilaihtiyar ve yaslı ha1.i dudaklarındaki acı ifadeyi taksiye atlıyarak nikah dairesme gitti. 

guldurmu~tu. Artık yorgun başını ve vü- bir kat daha arttırdı. B:r taraftan giyini- Kapıda Haluk onu bekliyordu. Lakayrl 
cudünü dinlend:rmek ihtiyacım hissede- yor, diğer taraftan kendi krndine düşü - bir tavırla birbirler:ne tamamile yab:ın-
rek müna~a.şa etmedi. nüyordu: 1 cı olduklarını gösteren bir soğuklukla o -

- Peka a. · · Bonsuvar Ha!Cık diyerek - Hava bile be'llim gibi ağlıyor. Fena tomobile yaklaştı. Şoförün parasını ver-
telefonu kapadı. alamet .. . Gözü kapalı atıldığım bu gü - di ve sakin adımlarla Zcynebin yanında 

* lünç' maceranın sonu hayırsız olacak ga- yürüyerek daireye girdi. Konuşuyor'ar -
Kırk sekiz saatteııberi yağmur bir sa- liba, . . Adam sen de; böyle saçma ve boş dı: 

r.ıiye d·nmemişti. Gök yü~ündeki kurşımi şeylere inanmak doğru değil, benim gi - - Gök ağlıyor ... Bu yaşların biz'm i
renk yağmurun yakında dineceği ümidi- bi; tabiatın karşısıncJa bir zerreden daha çin, biz·m zavallılığımı:>: için dökülmektt? 
ni de vcrm·yordu. küçük olan b'r kızın keıleri dünyayı aJô- oldı,ığunu tasavvur etmek 1çıme garib 

Ha!Uk, kendisini saran helecan ve kadar edebilir mi? ı bir teselli veriyor. Sız ııe dersiniz? 
buhrandan bir an e\·vel kurtulmak için Aynada kendi r esmini görünce, gfo:le-; Zeynebin dudaklarını ısırarak ccvah 
ne yapıp yapmış, hak·mden bir karar a - rinin etrafındaki kırmız!lık, yüzünün sa~ vermediğini görünce dikkatle ona bak -
larak nikahın üç dort gün zarfında ya - rı'ığı nazarı dikkat;ni celbetti ve bilaih- tı. 

Yer yüzünün en 
kıymetli taşı olan 
elmas, bugün bü -
yüklüğü derecesi • 
le şöhret bulmak -
ta tarme geçecek 
derecede ehemmi
yet kcs~tmekte -
dir. Dünyadaki bü
yük elmaslar sa - · 
yılıdır, bunların 

ekserisi de Hind 
mihrace]erinde bu
lunmaktadır. Fa -
kat İngiltere kral
lığının. krallık a -
sası üzerincl~ bu -
'•unan elmas, dün
yadaki en büyük 
-.ım~<>hr. Bu elmas 
5.6 kırat gelmek ~ 
tedir. 

* Raket ve piyano tahtaları pılma.:::ın; temin etmişti. Bir akşam evvel tiyar n·şanlısının müste;1zi tavrını takı - - Elb·senizin size pek yakışm~ş oldu
de Zeynebe telefon ederf'k ertesi gün sa- narak kendisile alay etmt'ğe başladı: j ğunu söylemekliğime müsaade eder mi - Tenis raketi y:!ipıJan ağa~lar, beş sene 

muhafaza edilir ve beş sene zarLn.:ia bf:r 
tercih" bozukluk peyda etmediyse ra~ct y:ıptlll\ 

at on birde nikah dairesinde bulunrna.5ı- - Bir kızın cvleneccgi gün çirkin gö - siniz? 
nı rica etmişti. rünmesi yakışık almaz: bilakıs. kendimi - Böyle şeyler söy1ememenizi 

Zeyneb. mateminı bahane ederek hiç beğendirmek, içimin d2rd·ni _harice ve:-- ediyorum. 
kimseve haber vermemiş, yalnı:~ bir m("k: memek için tuvaletim"! itina etmeliyim.1 - Niçin? IFakat piyano vapılan tahtalara nisbetle 

raket yapılan tahfa1anıı kont::-ola tabi tu· tubla Naciyeyi çağırmışt~. Fakat fena hu- Zaten günlerdcnberı uvktı uyumuyor gi· - Ben buraya nazarı dikkati cclbet 
vunu her fırsatta isbat eden Naciye, mek biydim; dün gece kirp.kkrimi b!r sanİye 'mek için gelmedim: 
tebini bahane eder€'k İstanbula inmiye - 'ıkapamadım. :Yüzüm bir kağıd kafürr oe-ı - Başkasmın mı yoksa.ben~m mi? 
ceğini bildirdiğinden akraba ve ahbab o- vaz olmuş; gözlerimin manası silinmış. .. · (.'lrlw.:;: Vılr) l

tuldukları müddc-t pek azdıı-. Piyano tah

ta'ıarı kırk sene sakianchktan sonra pi· 
yano imal edil'r. 



6 Sayfa SON POSTA Mayıs 

·~4~.s~k~e~r~•~v~a~!~iy~. ~e~t (~~e_ı_n_l_~et~aberleri) 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Holandada: 

Bedin radyosunun bildirdiğine göre 
Zeeland adalarının A \manlar tarafmdan 
işgal işi bitmiştir. Buna göre Holandada
ki Alman ordusu, Holandaya kfıfi bir 
işgal kuvveti bıraktıktan sonra, cenuba 
haı;eket etmiştir. 

:::::y::'~~d:: hAdise ol=~. ~~.m;u~ d BüyOk lske·nderun limanı 
tır. oy erın e ı 

Netice: Konferanslar Yakında inşasına başlanacak olan bu liman sayesind• 
Al~arın büyük ve ağır zırhlı muharebe . Hatay azami istifadeler temin etmiş olacak 

arab:ılnrının ve başa'!ağı inerek ~uharebe- Samsun (Hususi) - Köy kalkınma ış-
ye ıştirnk eden uçaklannın ilk günlerdeki lerinde azaml cehid sarfetmeleri ve ziraat 
şaşırtıcı ve dehşet verici manevi tesırlerl a- . .. "f 

1 
• a 

zalmış ve müttefik kıt'alar bunlara karşı i~lerinde uhdelerın_e d~şen vazı e en _Y P İskenderun, (Husu.si> - İskenderun un 1 ve inklşatla:rlardan bütün Ha.tayın 
co~a.f1 balamdan haiz olduğu meılyetlori surette lstırade görecetlnde ve dol.a.:1Ja0e 
göı.önünde tutan hükümetlmi.J burasını Ce.. zümriid diyn.nn süratle ka1kına.caimda ~ 

Amsterdam ve Lahay'ın işgalinden ev
vel milyonlarca İngıliz lirası kıy.metinde 
elmas ve sehimlcrin İngiltereye nakli 
mümkün 01muştur. Roterdam'daki pet • 
rol stoklan da tahrib olunabil.mtştir. 

muharebe etrneğc alışmağa başlamıştır. malan için muhtelif köylerde Halkevmce 
Fransa meydan muharebesinin muhtelif konferanslar tertib edilmii ve köycülilk 

bölgcler!nde muharebeler gıttıkçe rnevzlleş- şubesi reisi Doğan Budur, soon hafta i -
mektedır. Fransızların, hasmın ilerleme ha~ inde bir çok köyde yirmiden fazla kon
lelerln1 gıttıkçe yavaşlatan mukavemeUeıı ç . t" B nlar büyük bir alA -
onların tedrıccn mütesanıd cepheler teşkil fcrans verınış ır. u • . 

nub1 Anadolunun mühim bir lktwadi mer - 1 he yoktur. 
keZi haline getirmek kararını vermiş bulu- İskenderun, uzun zaman sancak mer 
nuyor. Bu maksadla ve beş mUyonda.n daha olarak kalın14 olması ltibartle fe}ı1rcWk 
çok para sarflle İskenderun limanının inşa.. k.nnından, hiç olmazsa Ha~ dJis 
sına başlanmak üzeredır. Bu Uınnn, her tür- lnrına nlsbetle oldukça allb. ıOnnllt 

Belçikada: edebilmekte olduklarını göstermektedlr. ka ile köylü yurddaşlar tarafından dın - ıü modern ve fenni tesisatı camı olacaktır. Mesel~, şehrin su. elektrllt ve kan.ıı.llıwr.~ 
Hükfunetin diğer bir tasavvuru da İskende- gibi toprak altı tesisatı ikmal edllmte. Brükseli ve Anvcrsi alan Alman or -

duları bir taraftan müttefik kıt'aları batı 
cenub istikametinde takiıb ettikleri gibi 
Fransanın şimal doğu muhareıbelel'lnt · iş 
tirak için cenuba hareket etmişlerdir. 

Herhalde müttefiklerin, Fransada henüz lenilmiştir. Köycülük şubesi, klSylillerin 
kullanılmamış büyük ihtıyatlara mal!k bu_ işlerile çok yakından alakadar olmakta 
ıundukları muhakkaktır. Belç1.kanın şimal ve derdlerini dinlemekle beraber şehir -
batısından Fransan_ın şimal doğusuna doğ - deki işlerini takib için de tertibat alını§ 
ru gelmekte olan IngUiz, Fransız ve Belçi. 
ka kıt'aları da Almanların sağ cenahlan ge- bulunmaktadır. 

run _ Gazlanteb arasında asfalt blr yol ln- delerı asfalt ve parke olarak döpınınlı, 
ş:ı.sıdır. Bu takdirde, cenub ve ~k Anadolu- ğaçlanmış, mezbaha, et ve .sebze haDert, 
sundakl vilayetlere Mersinden 90k daha yıı.. mumt helA.lar kurulm\111, parklar teıda 
kın bir iskele bulunan İskendonınun lktı.ga.. mlş, yeni mezarlıklar yapılmJI, b~ 

Müttefik klt'aların da Fransanın şi -
mal doğusuna tamamile ric'at ettikleri 
tahrnın 01ıt.mur. 

Fransada: 

Fransanın doğu şimalinde dört gün -
denberi devam eden büyük meydan mu
harebesi dün de Oise ve Sambre nehirle-

r ls l n de kuvvetli yeni bir cenah teşkil etmek 
üzeredırler. 

Elhasıl vaziyet, müttefi-kler için büsbütün 
tehllkeslz bır hal almı,, olmaktan henüz uzak 
tır. Fakat bütün emareler Fransayı şu an -
da tehdld ~n b!lyük tehlikeye nihayet kar_ 
ıı Jtonulab!leceğt fimıdını kuvvetlendırmekto 

dtr. 

Mütteliklttr bQ.fkumandanlığında 
ri nıernbaları arasında Le Catean, Gufse 
\'e Richamon bölgelerinde bütün şidde - değiıme: 

-----------------
lzmir Kültürparkındaki 
ınaymun bir batında iki 

yavru doğurdu 

l 

den rn0-2har olacağı terakki ve lnitL,atı kes_ binalar inşa edllmlftir. 
Urmek gilç değ!ldir. Körfezde en kıymetıı Halk tarafından yapılan huswd lnpat 
çeşidlerden ve külliyetli mlkto.rda balık bu- ttı.bi tutulduğu plln ve ıntıu.m it.Jhu'De 
lunmnktadır. Kurulacak bir kıoMerve fabrt.. zarı dikkati celbetmektedir. Btıy& otel, 
kası körfez ıbalıklnnnı mühhn bir servet kanta kır tha.n 1 htellt --a 
membaı haline getirebilir. . ve aa e er, mu ...-. 
İktısaden pek parlak bir istikbale namzed J.ar, mali müesseseler ve ikamete ma.Nu 

bulunan İske.nderımwı kaydedecti terakki ser binalar bu cümledendir. 

Antakyada modern bir çarşı 
yapıhyor 

Adanada sahte bir doktor 
yakalandı 

ti](' devam etmiştir. Almanların bilhas - Beruttan uçakla Parise celbolunan mütte_ . 
sa St. Quintin doğu şimal bölgesinde yap- tık1erin ~rk orduları başkwnandanı tah • 

Adana ( Hususi ) - Antakya •belediyesi Adana <Husus!> - Şlm~• kadu OUk 
Antakyanın Meydan mahallemde vakıflar ovanın muhte1ı1t şehir ve kualannda aa 
mezarlığının İnneplik yolu üzerl.nde modern kulak doktorluğu, asabiye mtt:teb .. ISlll'I 
bir çarşı vücuda getirmeyi knrarla.ştırmıo ve hırsızlık, dolandıneılık yapan aablbh 

y • b ak mln olunduğu üzere general Oamlenı 1Bt1h-tıgı taarruzlar onun u me~ie var.m 
0 1 

h ti ilk h ı. ı 
• • • • .. . lA.f et.mı.ştır. erç en :z mu areue er-
ıstt>dığını gostenn<~ktedir. Fakat Fransız de velev bunlar namüsatd cereyan etmiş 
kıt'a lan burada şiddetli mukavemette 1 0ı..;unlar, kumandan de~ıtttrmek iyi blr şey 
bulunmuşlardır. Alman\ar bu mevkii al- . değlldlr. Fa.kat iktıdar, metanet, teoı1lbe, ve 

21 mnğ"azalık bu çar.şının tn.psuıı ekslltıneye Mehmed nlhayet ":yQkayı. ele vermıt w 
kayrn~tur. 

İnşaata yakında ba,,lanacaktır. kemeye sevkedllm~U.r. 

dıklarrnı bildiriyorlarsa da Fransızlar zekAsı müsellem olan sempatik general Gazianteb Halkevinin gezisi 
tekzib edi"orlar. Weygand'ın başkumandanlığa get.1rilmes1 her 

0 
_. teb H lk i +--" "'A-ı ... ~aıaı , 

./ .... kaad ... aarn gid"'"aek efkiv ""'ıe" ..... L><A!"ll şuvennu=ek,..:Atem~ Gazı'anteb valı"sı"nı·n teflı"şlerı 

Tevkılf edilen Cin Mehme 
sine bnşlanmı.ştır. 

mL 

Kezalik Rethel'i almak i in Alman,ar halde Fraruıa.da harbin yenJ bir azim ve ye- "- = ""' ,,, ....-
. . .. ç 1 n! bir tyı talih ile devamını tenun edeceAl 

şıddetli mucadelelerde bulundu ar. Fa - muhakkak,tır. Fraınsada llk şa.,kınlık geç _ se de Malatya Halkevinin bir sahnesi bu - Vail Cevld ti'nver, Partl Böll• lıl1lfe 
lunımamasından ötürü bu seyahatin gert hı.. Bay M1tat Aydın ile beraber hafta J...--at burada bl.lyük muharebe arabaları mi~ ve bunun yerine azimli bir flkir selAnıet! ratılmı:ısı zaruret! hft.sıl olmuştur. kazalara. giderek tett!şlerde bulunmQltllr. 

kütleleri ılrullamnadılar. hüküm sünnete baf}amıştır. P'akat her~oye İzmir (Hususi) - KQltürparktaki ha.yva. 
Frans11lar, Montmedy mtn\.akasıntl:ı ra~en Fransa meydan muharebe:slntn n~ nat t>ahçe.slnin en çok .sevilen maymunu 

da şiddetli Alınan hücumlannı püskürt- tıce.sını almak için hi9 olmazsa bir hat aKederll» blr be.tında iki yavru doğurarak 
beklemek zaruridir. hay t b b . 

1 
g1nI tl.rm.lştir 

tüklerin! bHdiriyorlar. R. 11!. ErkUet va.na a çemız zen eş · 
Samsun Halkavi Kitab Sergisi 

General· Veygand· 
Frans z ordusu 
aş~<umandanı oldu 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bir kararname imza etmJştir. 

Bu tayin başvekalette B. Reynaud ile 
mareşal Petain ve general Weygand a -
rasında yapılan bir içtima neticesinde 
yapılmıştır. 

Cenevre 19 - İsviçre gazeteleri, Fran

:sız kabinesindeki tadilatı Fransanın bü -
tihı sahalnrda seri bir kalkınmnsını re -
hine olarak telakki etmektedirler. 

Mareşal Petaln'in Reynaud kabinesine 
girmesi bilhassa tebarüz ettirilmektedir. 

(a.a.) 

Londrada 
I.nndra 19 - Mılll müdafaa naıınle 

ceflcr bugün başveUlette 90 dakıka süıen 
bir toplantı yapmışlardır. Müteakıben lord 
Ball!ax ve Greenwood, Çörçll Ue gör~mü~-
!erdlr. ca.a.) 

Romada tefsirler 

Yeni bütçenin 
müzakeresine 
başlanıyor 

CRastnrafı 1 inci sayfadal 
ccktir. Meclis umunıt heyeti Ma)'lSUl 
27 sinde bütçenin müzakeresine başlı -
yacaktır. Bu müna.c;ebet1ıe mecli3 ay sonu
na kadar her gün öğleden evvel ve sonra 
müteaddid celseler akdede~ktlr. 

Millf Müdafaa için hazırlanan fevka -
Idde 'bütçeye dair !kanun projesini de hü
kumet önümüzdeki günlerde Büyük Mil
let Meclisine takdim eyliyecektir. 

Bütçe Encümeni, 1940 bütçe projesini 
268 milyon küsur lira olarak bağlam~ -
tır. Endimen mazbatasında ıbütçe mfina -
sebeti\e hükumetten 10 kadar temennide 
bulunmuştur. Bu temennilerin esaslarını 
b:Idiriyorum: 

1 - Devlet kırtasiye levazımının, dev
let teşkilatı dışında ve yabancı ellerde 
ku1lanılma.'k suretile israfa uğramaması - , 
nın temini için tedbir alınması, 

Fn.rr.a Hl (A.A.} - Fransız knbınemı - 2 - Kat'i zaruret olmadıkça devlet da-
deki değişiklik İtalyan mahfillerinde ire1erinin kira ile tululan binalarda yer -
Fransadakl vaziyetin nezaketine işaret leşmemcs·, 
olmakla beraber düşman isii1bını kır - 3 - Köy salmaları hakkındaki haıkh şi 
rnak için bütan Fransız enerjisini ileri kavctk>rin nazan dikkate alınması ve 
sUrmek hususundaki azme de bir işaret, '-ı '?rhalde bir matrah tayini, 

olarak telAkki edilmektedir. Bu hissiyat 4 _Ankara schrinin kanalizasyon işi -
Faşist matbuatta da bilvasıta ifade edi - " :" ı.:~ 0 ,.. 0 ... ..... 1 ~ .. c:arılma~nı temin mak 
llyor. 

sadJile ha~ırlanmış bulunan pl~nlann 

"Pbil.mek için Acil tedbir a -
Son günlerde aniltte:filc.ler!n Alman 

salgınına mukavemet edemiyeceklerfnl 
iddia eden matbuat bugün muharebenin lıınma.sı. 

·nset ve intikal vergi.si kanununun 
tntblkatta umulan varidatı temin ey!.emedl
ğinden bu verginin tarh ve cJbayett usulle-

başlıca safhaları hakkında tefsiratta bu
lunurken son söziln henüz söyJenmi, ol . 
mad1ğını :ihsas eylemektedir. rinde wahat yapılmaaı f9ln tetk1.klere gtrt

şllmesi, 

Nazillide sivrisinek bol'ugu 6 - Belediyeler Bankaaının belediyelere 
haklkt 1ht1yaçlannı karşılıyae&k yardımlar_ 

Nazilli (Hususi) - Bahar mevsimi gi- da bulunrnnsı, 
rlnce kasabada tPsirini gösteren iki za- 7 - Belediyelerin en mübrem ihtiyaçlar_ 
rarlı mahlılk sivrisinekle kargalardır. dan başlıyarak s,t,temıı blr C}al~ma usul!l ta

kib eylemeleri Te bunun ~tn idare lmJrle -
Kışın silrekli yağmurlarından meyda- rlnln murakabe ~alA.hiyetlerlnl önceden kul-

na gelen küçük golJerd<! ve durgun su - !anarak herhangı mak.sadla. olursa olsun bo
larda üriyen sivnsfneklcr daha şimdi - lediyelerln em.rtdkiler karşl&Ilda mraltıl -
aen herkesi rahatsır. etmeğe ba~lrunıştır. maması, 
BiP•assa aşağı Nazllltde ve Fabrika ma- 8 - Ankarada.kt yeni mezarlığın en kısa 
hallesindc sivrisinekler pek boldur. Her 

J'll çukurların doldurulması, göllere, dur
gun sulara, kuyulllrn mazot atılması gibi 

tedbirler alınırken Nazilli sıtma müca -
S'elesl merkez memurluğunca bu yıl he
tıiiz hiç bfr tedbire baş vurulduğu g1M11-
tnemcktcdir. Aşağı Nazillinin yıJlannu~ 
<-•tmasile daha ciddi meşgul olmak za -

bir zamanda açılmaaı. 

rureti vardır. Bu gldlşle sıtmalı çocukla
rın adedi gittikçe artacak, sivrisinek fs
tlldsından evler oturulamıyacak btr hal 
alacaktır. Aşağı Nazillfnın sıtma vazl
yett mühim bir meseledir. Bu derdt kö
ki.inden halletmenfn çaresine t~veSI0.1 et
mekte gecikmemek lbırndl.l'. 

Sağ ve sıhhatte ola.tı. bu iki yavrunun do
ğumu hiç do kolay olmamıştır. Doğum l\nın
da tıpkı iruınnlar gibi müşkül dakikalar ge
çiren Kederllnin doğumuna tıbbi blr mü • 
da.hale zarureti hA.sıl olmu.o ve bu yapıldığı 
aıra.dn Kederllnln ~ı. lohusa odasının önun~ 
de derin bir endLşe ve ıztırnb içinde uzun 
müddet beklemiştir. 

Asıl §ayanı dikkat nokta., Kederli doğur

du'ktan sonra ~inin göstwdlği sevinç teza. 
hüratıdır. Fotoğrnfda Kederl!yt yavrularile 
görüyorsunuz. 

Hatay devleti borcları 
Adana (Husus!) - Hükümetlmiz Hatay 

devletinin intikal sırasında bırakmış oldu~u 
400.000 liralık borçları Ö<lemeğe karar ver -
mlştir. Bu karar 15 Mart 939 dan M.!baren 
olnn borçlara şamildir. Borçlar Hazirandan 
itibaren ödenecek ve mütebaki borçların Ö
denrnesı için de ayrıca bir 'karar alınacak -
tır. 
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Samsun (Husnı>i) - Açıldığını evvelce lh~ber veıxli.ğimiz tkitaıb ve neşri" 
yat sergisi bakild ~lr muvaffaki~t ka zandıJcttıo ve on i!ki 'binden faa.la yurcl
~ tarafından ziyaret edildi'kten sonra kapaınmıştır Memleketin ile.ri geleJI 
münevverlerinden bir çoğu, bu mllilasobctle Halkevi K'itabsarayınaı bir ~ 
eserler teberrü e~lerdir. Küıtiiıbhaned'e mevoud eserlerin say:ıısı bu aıretl• 
üç bini geçmiştir. Resmimiz. sergiden bir enstantaneyi göstermektedir. 

- Ya; ~ ıbir pasaportla gi 

,.1I KELiMENi~ 
'1tll E~R>AJ<ı 1 

ise? .. Nitekim de öyle olmuş.. Eğer; 
redeki ikon.trol pasaportta resmhı kJ 
uymadığının farkında olmamış o1sa 
Julicfu Yıunanistana çıkacak ve tru 
Iaca:ktı. Fakat. Yooan ıpol~ bınun 
kıın.3 varmış. 

Yazan: İhsen Arlf - Vay canına; sonra ne olmuşT 
Haşmetin gözleri parladı: lala.kadar ettiğini zannediyordum. O da - Kız ~liyQr. 
- H<i şöyle ... İşte ibu benim işime Julide... - Deme Allaıhı~ seversen. P 

yarar. - Evet, onun hakkında birşey öğrc- sen bunları nerede ö~din. 
Diye söylendi. Yahudi. şaşkın şaşkın nebildin mi? Ben, itiraf ederim. HenUz , - Yunan gazetelen yazı~. Salı 

h k d nerede olduğunu bile tesbit edemedim. bır pasaportla seyah~ eden kırz o 
ona a ıyor u. p· 

1 
T _ d T · t' A., 

. . . 00 - Doğrusu ıben de tam bir şey bilmi- ıreye ge en L.AJY nyes ıoonun .n.ı• 
- Hadı artık sen gıt. Ben ıcab er- Fa:kat t hm' . ö J l"d riya v!lnuruna bindiril ...... t.-

ha "nd rl · B" d h yorum. . a ınıme g re, u ı e ""!t' ..... ""i" 
se sana ber go e rım. ır a a bu .. 1 d İ t b la lrnek Yani İstanbula iade edf'~T .. ı ık d' gun er e san u ge veya ge- - .um 
yolda ona tesadüt edersen abda 1 e ıp tirilm k .. a· - Evet' Kız. pasaportun bndtsi , e uzere ır. · 
kaçırma. _ Allah, Allah... aid ?lduğuna dal r yeminler etmiş 

Salamon çıktı. Bu sırada! telefon M fih 'ki .. d 1 de sıöz..ünli kimseye dinletemıeıntş. 
ldr - aama , onun ı gun en evve t 

ça · polisin eline geçmesi i.mkAnsızd1r. Be- purda, Romadafk1 (Avrupa mille 
- Ben cinayet masasıı şefi! Ha. Yıl- niım zihnimi kurcalayan bir şey va'I'. zabıtası arasında teşriki mesai) kdl 

maz sen misin? . Se 'h ed' . gu·· ü öldürül ficı- gresi ne iştirak etmiş olan sizin 
nı a ayın y ıncı n m -ı . '!...- "'dü..:l A .~11. Bu .... - Seni göreceğim. Şimdi yola çıkı- tü değil mi? cı ŞUıut: mu n.ı: g-ı vanmş. ""' 

yorum. Beş dakika sonra odandayım. _ Evet! zı.~. meşhur w ibu:ğday krab AtAının 
H et, ellerini aııkasına bağlıya - . . .. Ju hde oldugunu tanımış ve Nıt>er-
~ 1 . de dol 'ba.ş1 d - HAdıseden •bır muddet sonra Ju- miş. Y.unan gazeteleri ş1mdt bu 

rak odanın l~~n .. aşmh ıyatç ka 
1
' lidenin tevkifi içlıı ıher ıtarafa, bu rne- le !hakkında sütıunlar dolusu yazılar 

YJlmaz. mut ı:=a muoev era ının a - d beş" i be 00 ...:ı.ı~ lüğü d 
. . .... · h be 1......... yan a ınc şu muuuır ne e ~ı-un.rlar Şimdi benim bu hablrlme dına tesadüf ettıgını a r a ..... u.ı onun . . 

1 
J ~ • 

. . talımat verilmedi mi· buyurulur müfettiş bey? ıçfn gelıyordu. c· t • b' t 
. - ınayet en aızamı ır saa sonra - Ben buna pek inanmı~ 

Bı~ d~ika ronra ~ açtldı w ga - Julldenin tevkifi her tarafa o1duğu gibi arrıntfih. şimdi Atına polis mOdllriY' 
zeteci gulerek içeri lS .... ....,.. liman ıpolisine de emredilmi.Ştir. tine bir telgraf çekerek lşt öğreneel 

Haşmet. Yı~ pek. ilıoşla~ma ~ - Peki, vaziyet böyle iken, Julfde- ğim. 
makla !beraber güler yüz gösterdi. nin erte;i günü Galata rıhtımından kal- Yılmaz da 'bariz biT tereddlld içil' 

- Ffuş ıgeldin gazeOOcibaşıt Senden kan Romanya vapurile Yıunanistann idi. Fakat bu kadar sarih vaziyet 
iyi haberler bekliyordum. kaçmasına imkAn verebilir misiniz? şısınd'a. Jülidenin İstanbul pollstni 

- Haber sfade. Fakat. şu kı21ın me- - HaYJ.r. 'bunun imkAnı yoktur. latarak y;unantstana kaç.tığına mani 
selesi üzerindeki şüıphelerlm doğru çı- - ~eden imkAn.ı yoktur! cağı geliyordu. O zam.atı bu !kızın 
kacak gmllba T - Çünkü; yolcu salonundaki polis - rimiyetini kabul e1ımek IA.z:ımdı. 1" 

- Hangi kızdan bahsediyorsun? lerimiz budala değillerdir. Kızın pasa- mek H~ iıdd1asındB haklı idi. 
- Seni bugünlerde yalnız bir kızın portuna ba'kmayı ihmal ederneı.ler. (Arkan t111f1 
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inkıbaz, Hazımsızlık, Mide Bulantı va Bozukluğunda, Barsak 
TemlJelliğinde, lida Ekşilik ve Yanmalarında .....,.... 11 • ••••a 
MiDE 'Ye BARS.AKI.ARI tembler ahttırmn ft yormu. MAZON ilim ft BOROS martamna dikkat. 

Piyango Bir hattalıı radyo prıuramm1D devaou ŞiF A 
9 U.,. gençlik ye spor b8Jramı piJaasos• dün 12»:..,..:Uw-=::,, --~1~.)-•9;~*':.~:!'! .. ~;: BULMUŞ 
IWlilll 

Aakar--'- .-.kildi kazanan Dil .. ra)ar pmlaıdır JIUI: AlaDıl ve ~l IMmel'Jeri. lUO: <Ula.) 1 - Arif Bey. 8uzlnlk eartı: (Af. 
IMli9 ~ MütUt: Çalanlar: R1J1en Kam, Veclbl, On- tmla J&mnattadır.) 1 - ............... .. 

~.na 1 Bundan sama 4 ctolab çallttırılmıı ve det Koıan.. tswtUa Ott.e. C>Qran: Jıllllafter ıutı: <Bir n1a&hmla tçılctım > ıo.-: ıro.. v 
~ piyango fda!esfnhi 19 Mayıs arile niha _ tıkar. 1 - Hicaz pefl'evi. 2 - Renk l'eraan - n~ I0.46: MtbıUt: P'uıl Bey8'l 2UI: Ko AGRI 

lf9çllk Ye aper bayramı münasebetile bu suretle de. (288B) rUmn1 HiCM ta.rkı: CMahJmlr uıutıaıda batan sün nQllna <Sıhhat aat1.) 21.30: Mtblk: JtadJO 
le11ib ettıği 200 b n biletlı k fevkaıade pi- yetlenen 20 bilete • (1800) • lira ikra - ı l ölsün.> a - lfik1 BeJ - B1cu p.r&ı: Orbstruı <Şef: B. Perki Alnar.> 22.JO. MO.. 
Ylllf dün Ankarada çekflrr.ıffir. miye isabet etmif*. Bir taraftan OdJor.) " - 8eL Pınar - B!caz z1k: Oazband <PL> 22.30: Memleır.t aat a -

Pi ı.-c~ otomatik Bundmı sonra 4 aded 2500. Te 2 aded prlo: {ftztlm l1Ule de ıostar.) ı - Veclhe. JUJ. AJans habetlerl; Zlnat, Bııham _ Tah-
~ Y8Dgo ıdareai bu __.,.,.-3

• 5000 ı aded ıooo w bir adad de en bü - Ka 1ID ablml. ı - OeNlmfJ9 tılrldl: <Qı- Tll&t, Kamb!Jıo - Nukut BorDa mat.> ••l)il otuJona. Teda~ lıllren ll'-
blarla ve §imdiye kadar memleke - .k 'ikramı~ olan 60 000 lirahk ikrami • talan cfailar bafma.> 7 - o.dantye tnrttı: %UO: Mftztk: CUband <Pl.J 23.25 _ 23.30: Ya 'flıl'mlf tatu. ..t.r..U:OeK 7&1mmdan _.. 
de tatbik ed lmemış yeni bir ~ekıl- yu . decS · lan 8 numaı:anın (Ean Pl1im ne ınenbı.) 8 - Mwıaftn n1*l Prolram, w ......,.. ...... . ._,,_ ......... dellldlr. ~ 

de Japrnı tır K ye saat 13-de başlan- yelm tayin e ~ _ 1..._ ı1 b1car. Gerdaniye tarırtt~ (Ben o .,&rın p - * .. :Utfam ıawt ettlll '* .&LLCOCK > 
!nıt Ve on u,.;ı ,,_,,.Ü *" e nihayetlen - çelriJnlelf için f ctoı.b ~ır • Jerlne TUruldum.) 9 - Gerdaniye türktı: (YQ ~ llC9 ~ tılllrlnl s&lteren• 
lniftır ~ ...... -.,. e~ Jmttır. ee dal 1184lnda.) 10 - Oya baftlL l.U0-11: OUllA w.-... bin'~·-- '8dl eillnk •lnıan iM' 

· Bunun neticesi olarak fU numaralı Mttmk: Hafif mtlslk (pt ıe: Prolrmn ve D.30: Prolram. .,.. memleket saat •Yari. ......,,.. 
Oıı altı otomatik do'ablardan biletle - biletlere ikram ,.ı.r ilabet etmiftir. memllt9' aa.ı '1an. 18.0I: lıllllılll:: Ollband w.•: Ajana .,. JftteorelaJ1 hai>erf8r1. 12.50: ALLCOCK, roımırtizma, lam-

ırtıı son rakamlannı fht va eden son do- (Pi> 18.». ÇocuJc IUtl ıt: ınıllk:- ftlıl wıt: Mabtıelll prtnıar <Pl.> 1UO - 1•~ .__ il .ıL delildi ALLCOCK 
'lab harek te getirilmiş ve dolabdan (1) 50.000 Lira kazanan Heyet.l. 11M: Mtmleteı .. QUl, /jfW Mllzll:: Kanlık protram (Pl.) 18: Prolram. ~ .. -Mı•....:; '- olm ·--~--
l'lkarnını h kü dü · ftib' Bu n. .. ve lleteon:ı)Gfi halıel1erf •: Kem_.. fOlft. ft memleket l&&t ayarL 18.05: Mtlllk: Sen. ,-~ue ıp&8JllD Uflllnlll'• 
-U. avi re şmu • 10407 çinin .... u > ••. imla: ırn a ncı,osa bı1k mbtt m.> ıuo: Jltlslk: euztand &l.COCll JÜll&l'UllD UTDd etUll dllll 

IOnMn: t6me .,. w aH beJett. İdaJ'9 .. n: llel'1ld (l'L) • ıo· ...._ 0e1P0Jaı: .,... Ollla. -t'* 9Nltılt'tlı 8'R ıuuı 11111 be • 
Cl) rıılumd'e llfbayedellen a>.OGO bl- Cemll. 11: KonUl!Jla dttı.sad.,. Hukuk.._ Fahri Kopus, lazett.ın Ökte. Okllyan: Sema- ... alrQu ,_. .m.fını kaplar. ~ 

Jet (2) ter Hra amortİ kazamr.Jflardır. l o 000 L" a ka anan ti) 11.20: Beıt>en a.at. ll.10: Mtızik: ım - b&t ömensea. 1 - ..... .., - Blan" CJOCZ JUJ!lnndd! larmm daire .,.. .... 
lltiteakfben bu küre tekrar dolalıa le> • lf Z çtt ~kwba fld: amır Kaptlmm.J ı - fSHı: • ., .- nr t ıı 11 lliıııl6-.> 2 - 111 nm111 marbmla dltbt dlds. -. 

llQJeaıc ikmd ct,ta dflltMJ'e ba•lmıf " 4Sl978 Josepb etraw. Dlnamlırm ~ Lemi - Hk:azt&ı prtı; <Soıı 8lklllU ca.ııJaa. a ı • sr MI'* auttu. 
lııu t küre vaıa.> ı - z. Bta1mw! ~ dıamr No. ıı. dıralL> a - Arl1 BeJ _ mcaa püı: <Oiin • 

defa da (1) rakamını ı& eru &.000 Ll111 kazananlar a - arter: Per Olnt 8aM. lt.JD: ll'&uhttet den dn• efmn olu,Jor.> " - Cl'IBA AP. 
dGtmüftür. " aaat .,an, Atanır babıerfert; ....., Mmn - Blcıu .-1a: Qlonldu lAmlLJ ı - Sel. Pı .. ------------_..... 

Bu wretle sonlan (1) rakamile niha- 48219 117397 Thh'Ynlt, Kambiyo • Nutut 1bw1ı mat.> nar - Jllcaa tam: <Anle4ım l8WldJecell -
1'Uena 29.880 bilet (3) «lira amorti 2.500 Ln· '-*zuuıar 2UO: MftztJ[: Cınıbnd (P!.) ... - IS.JO: n sin.) la.16: lfllA: Tim.ilı1er <Otıqan: )I~ 
tt.ı. b, 1arc:br 1111-- lı rmti prolram, ft ltapnJI, zaffer Fıra&ll.> 19.46~ ~ ...ı &JUi. 

enm~ • ft2017 17&ft2ft * AJw w M~ ıaaaterlerL 20! llir&Ul: a ve ı liralık mnortiler tuYJh ettik- • uw • O.Dl.om& ll/.lllHt QaJuıu: PüJlıa l'w. v~ Bitik l'er_ 
te.ı aonra hDetleJ'fn IOft ilrJ nbmnP ib- 128380 182883 ıuo: Plolrw. • mtjshııt. 8IM ~an. oavaı: ..,_ala 4''"N> ı -
tha eda ld cloı.b ça1ıftınbmt ve ('14) ııa -- ,. ~ 'rt 11 lwt ıue: oen•• *' -iM"• IUb: ~ta atsa lak 16' 
llkanıJan dDpJOftür. Bir liralık yarım biletllr w ikramiye- Müal.k: Mab&ellf "*"" (Pi.> u.a _ w: • lbJa > 2 - D9de - eeıma• wr1a: <Sana 

aı.caJdarchr Mlll! pi 0 _ Müzik: KQçtlt orteltra <eer: ..._ Eaf1i _ Q ..,,.,., cuıı. .,_..,... > S - 8ellm ıu -
Bu lm'etJe ele 8QD]mı ('it) ili Diba - Ierin J1Jllfım • YBDI man.> 1 _ PeUz Cllelmer· 8ar Jfebrl bnar- IJthJIM ~ <Btr nınctnn. dJl mteteı& -

)eftenen _, tıllet (lt) ar lira ikramiye mm bu fevblide tn1:lbi bil'Ji!k bir fti - laıında <Vtıll) 1- lnp ·-Oılrtıll: ilıltt lllr ds'.) 6 - ile& J'ermm: Tanbur tahlml 

~ bet göımilf ve c...rtem ,ca:aeı 61Jeden tısı. a - i&aıo :waod: ıu ..... ._ .,.,.,.. 1-.Al:ll Blr,J - mca•&r eam· (OIJdtl acaı. 
1ft kibm I c1Dlmb pbftmbmt ve ewel bütiln biletı.r Wl!Wllft atıldılm· (l:nwaesm • lllı:r.f.> t - BnMw 11aar 4J JiDe dl J1bıl1l J'&l.) 1 - L6tfl BeJ • HL 

11rw.1-~(-) tle ~ 1-..ıD bilete ele dan Wf çok kmwJırr 1:ıüet llıalun•DDf - danaı. Na. a ı - Waltes almder. ÜlllDI aülr tarla: ~-~ aöntıl) , - ... -
----.CA - ,_, tıur1. 18• Phıılr-. W JMm1eı1rat aaM ltJMl. llkaüJ.r ttırkft: urwuuI ~ TQl'dular 
UOI) e lira lkiaulJe ...,_. .S•ııfıtlr tir: 18 06 Milslk· CubaDd (Pl. tUlt 111zik: beni ) IO.SO· Kon1J.11U <Milli b.hramanlık 

.~ 
Çalanlar. Kemal ıı ee,ıum, w Kapus, menJı;l>eJer! > IO.U: Milzı:k: Çalanlar: Veci-

• ~ hze Ökte ı - attyan: iWeblle Ra1t. 1 - he, Reftt Feraan, Paidre J'eraA. Okuyan: 
Dede - H ızam f&l'kı: (Ballmi bir kere tak.. MefbarU. Sainak. 1 - Artakl can - KtlrdW 

• , r1r e m ) 2 Artaki _ Hüzzam tazkı: H. oarkı: Cismin liblJ ı - Ta.nburl Oe _ 
~ (K tn her teli.) 3 - Ali Et. _ Seglh mil - Klir.dlli H. p.r.lı: (Defi n&lef eylerim ) 

şa k · < ha aıbı a.ştınam.) 4 - Artak1 _ S - LA f Ata - Mahur şartı: Düştilm yine 

4 t • - BQnam pr&ı· (Son ~ 1.-o~ ldr f6bi At4P'M.~t;;;. . • Mahur ..... 

ayı ı trdl ..,.,.. - mcas tulri (Gidi "Md..__. n 111.1111r 
- -, ı - ~ ...,_ . l'eWor'ammdui &-netler <Sadi Yawr Ata-

la tuG • ...... it ....... ) * ....... -· ........ ) 11.9: 

b•) . d k D r 8eda4 ~ • - • tılü:tl: •AH-'" Mlllılt s .... aıı ..... t111: ...... IClıpeL. 
ı mecemız e az~n• ~:Z:S':~--=~== 1-v:=~~·;.:: ·;;~ 

Qa~ ftbıl. ıaııpa. ft wtotlB atı.. Obfıııa· lll'kl& • - W •=em· SIDA ..._ 
mt ı d8 He •mtaflr I>cllaOoa. ı.tamaı ae_ MUWa- 9a1ıar 1 - Hi\leJDi ....,,._ a - • - Pul Mı ı' · nııa--. na: 11aı&.. 

4 Mayıs tarihli bi~ kaza- dMıtpap Mamam Clddesl il ııtmareda Sedad. B llebmed _ BllQDI pöı· ~ labt IUl ~ Aiım& habedu:l; Ziraat. 
laıaJılan aşagı,ya yauymm- ı..nı,u}da KIR.DMAZ ))ÖK'CLMl!Z BOBXA 18'1dllim > 1 - T&tJm - Bll8fnl tada: t~ mıbub. -~ K~ • 1'ü1S Jlona. 
bulman ~ Pa - (Son. PQlta hatlnJı> ntı dtlit4 Jbıe ım.n tevU.> 6 - ..... - u CJW..) IUO: llldt· C8zbe.nd (Pi.) 
Zll'fıesi p ..ı._ ...:~leri öğleden sonra lnCl obl anıt 4-A da Höaeynt tarla: (Qebim .u.t .. Jll'l a dlD- JUi - IUO: Yannkl pıolram.. 'ft Ke9an11-
~.a. ' erşen~ gw ... •~-.......ı..---~•.A. fataııt>ul Qöstepe 1 .. T "-- d ) e nA-ı --'t1l· ..................................... _. __ .. . 
~~lerini lbiuai ~ı.uı.-..en ııt MUllllr. ı.a• QlbaU. IS Qnc11 okul .. ya .... eeın en. u - ,, __ ... a-.r .... ı.u.ı. • 

lba1an llzımdır. Taşra <*oyoou1an - numarada '8dl .Apn, ı.tanbar v• ertele <o~n ba'bçednde> ' - .. - -:,m 19 Mayıs bayramı 
~ h --tA tJe adreslerine lfaes'nd• il ~ f&l'kı. <Se'fdllba eemalln tllnatl &&: > 
aM.....ı _ ~yeleri ı-- _..,._,.. V SABUN UU6: ~ l&M flJa\ .0-.,. lılMI - (Bapuafa 4 •ett _,fr ••) •"KIQenlir. nvau.M orolo.tl hal>erlert. •: llllıa: ...._ ..,...._ 
illa BtiYCK MAB0KEN BATIRA <Son Posta IUltıraıJ> 20.u· Teme • ~uıa n~ "!Man: .. 11tm111er n Abideye btr oeıeııt b>Jmut-

- ·ERi 1st&nbal ..t t llııesl aa Orhan lıtıt, fıtan- Kemal Tömm ıut 8elt>el9 .._ 21.e· ._ ıarcı.ır. istWA.ı marflle batlamn h -ra. • 
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Ağaran Saçlara 
• 

1 
A K 

Saç boyaları saçlann 
tabii renklerini iade 
eder. Ter ve yıkan
makla çıkmaz, daima 

Komutanlık birllkleri için 22/5/940 gtl.nü sabit kclır. Kumral ve 
saat on bir buçukta pazarlıkla on beş ton siyah renkıı· sıhh"ı saç 

ESKi ve YENi ROMATİZMA -
SiY ATIK - LUMBAGO -

OMUZ - ARKA - BEL - DiZ -

nohud 8Q.Un alınaeıtktır. İsteklilerin belli 
gün ve saatte katı teminat akçeleri ile bir- boyalarıdır 
ilkte Fındıklıda komutanlık satın alına ko 
misyonuna gelıneıert. c4ıM. - INGİL1Z KANZUK 

S/ 5/940 günü tallbt~ıkmıyan iki bin dört ECZANESİ 
yüz otuz dokuz lira kırk kuru.,ıuk eaz yağı BEYOGLU - lsT AN BUL 

KALÇA ve soğuk algınlıkla· 

nndan ileri gelen fiddetli ağrılannı TESKiN ve İZALE EDER. 
dihetı aakeı1yeden verilecek bidonlara ko ..._'1111••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
nulma« şartlle 23/ 11/94-0 günü saat 11 de pa: 

lstanbul Levazım Amirlit)inden Verilen 
• 

Harici Askeri kltaalı ilanları 

zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin evsaf 
ve tartları görmek üzere hergün ve pazarlık 
lçin de belli gün ve saatte Fındıklıda komu
t.anlık satın alma komJsyonuna gelmeleri. 

c4ı165.o 

* 17/5/940 günü saat onda yapılan pazarlıkla 

En iy1 clnslerden ve tanın.mı.ı markalardan 72 ton sade \Ylllı kapalı mrna eksilt.meye talip çıkmıyan on be§ kalem elektrik malze
latekllleı1n getıiree&kleri n ümunelerden birl.sl konmuttur. Muhammen bedeli 00,720 Ura, meslnln pazarlığı 22/5/94-0 günü saat on beş
beğenilerek 500 llralılt ~uı alınacaktır. ilk teminatı 11786 liradır. şartname ve ev.la_ te yapılacaktır. Muhammen bedell dokuz biıı 
Pazarlığı 24/5/940 OUma glinü saat 11 de fı hergün Kom~nda gôrfililr. İl:ıalcsl liradır. Fennı ~rtname..,ı komisyonda görü
~irnede e.skl m~lriyet daire&ind~ satın al- 3-0/~/940 Perşembe günü saat 1~ de Kırkbr- lebUlr. İsteklllerın belli gün ve saatte Fın. 
ma Jroın1syonun<la yapılacaktır. Isteklllertn eli Tümen satınalma. koınlsyonunda yapıla- dıklıda. komutanlık satın alına komisyonuna 
belli günde komiayona gelmeleri. (1705.4148) caıct&r. İ.st&klilerin 2490 sayılı kanunun Si ve gelmeleri. «4166• * kil maddelerinde_Jcl veaikalarlle beraber Komutanlık birlik t'a • 

12,500 kilo sakız b'baCı. 6,000 kilo çalı veya muayyen günde ihale saatinden bir saat ev- kırk iki llralık şa. lı :kayvan~ı için bLn yuz 
Ayşekadın fa.sulyaBı açık eulltrne Ue satın vellne kadar teklif mektublarını Kırklare • 940 gün O sa.at on P alt d yış yu ~r başlJtı 22

15/ 
alın:ıcaktır. Kabağın tutarı 875 teminatı 66 llnde lromi3yona vermeleri. (169'7. 3994) nacaktır 1'teklilerin ~~pa:ar ıkla satın alı. 
liradır. Fasulyarun tutarı 510, temlnatı 3g * · dıklıda komutanlık satın !;111 v~ saatte Fın-
Uradır. Ekslltmelert 41/6/940 Balı günü saat Aşa,fıda yazılı mevad Dörtyolda belediye gelmeleri. c4167• ma omJ3yonuna 
10 ve 11 de Edlmede eski müşırtyet dairesin- salonunda M;kert satınalma koml.5yonunda * 
de satın alma k~nunda yapıJacaktı.r. eksiltmeye konmuştur. İhaleleri 3/6/940 Pa- Komutanlık kıtaatının 94.0 malt senesi r 
Evsa! ve şartları hergun komisyonda görü- zarte&i ıllnü saat 14 de yapılacaktır. İstekli. fında İstanbul ve Üsküdar tnraflnnnda zn -
tür. lsteklllerln sözü geçen günde komisyona lerin hizalarında yazılı temlnatJarile komi.'1- pılacak nakliye işi kapalı zarf 11 ksllt ya. 
gelmeleri. (1708.4147) yona gelmeleri. (1701) (4035) konulmuştur. Eks!lt.me 3/6/940 eg~nn ~~~ * Cinsi Kilo tutan teminatı ilk on beştedir. İstanbul ve Üsküdar clhetlerlntn 
Pazarlıkla 4X025X5. 4X025XO. 024XO. Lira Lira Kr. nakliyeleri ayrı ayrı tallblere de ihale cd ·ıe 

25XO. 26X650 tahta ile 4XO, 25X0,05 çıralı çam ~ 260•000 39•000 2925 bilir. Bu lşin muhammen .bedel! on dört ~I~ 
tahtası o.lmacaktır. Tru!pler1n 22/5/ 940 Çar- S. Eti 219,000 elli liradır. İstcklller bu ~e aid ş::ırtnnmey! 
~amb:ı. günu saat 15 de Kırklareli tümen sn- Od l,324,000 ~~~ 2422 65 

komisyonda hcrglin görebilirler. Tnllblerln 
tın alına .. ınL"Jonuna. gclmelcrl. (1708.4149} ~~n. 302•400 

1~: 
48 

belli gün ve saatten bil' saat önce tekllf * Yula.f. 454,000 2~'.;!:·4' 1648 40 :ektublarını makbuz karşılığında Fındıklı -
5 O ad d e ı:ı.r mutfak kapalı z:ı.rfla ek- K. Ot 302,400 10,594 794 sa ::ı 1komutanlık satınalma kom~onuna vcr-

ıntmeye konmuştur. İhalesi 28 5 9:10 Salı me eri. (3973} 

günü sa.a. 11 de yapılacaktır. Umumi tııhmi- * * 
n1 tutan 175,000 lira, ilk teminatı 10,000 u_ 200.000 kilo un kapalı zarfia. eksiltmeye Karadeniz boğazı kıtaatı için yirmi bin 
radır. Nilmune ve şartnamesi hergiın komJs. korunu.,t.UT. Muhammen tutarı 26,000 lira ilk kilo taze ktıbak ile Y1nnl bin kilo t a _ 
fonda go ur. İsteklllerin Ticaret Odasın- teminatı 1950 llradır. ş rtnamesl Ankarn, ze fasulye nçık eksiltme suretile satın 
dn k yıdlı olduklarına dair vesika ibraz et- 1.,tanbul Lv. Amirllklerl ve Maraşta Askeri ~lınacnktır. Eksiltme 416 940 günü saat on 
mek mc burlyetındedlrler. İsteklılerln 2490 satınalma komisyonlarında gorültir. Ek.stil- al~a:· f:~ammen bedell kabak iç 'n bin 
l!layılı knnunun 2 ve 3 ünc!i maddelerinde ya. mesi 1/6/940 Cumartesi gün!i saat 10 da Muv~kk,nt tcr:::ı~;;n d~:i~n :t:;zıt;~ liradır. 
ztlı vesika ve kanunun taritatı daire.sinde ~.ır.nraşta Askeri satınalma komisyonunda teklile.rln sartnameyi görmek . . ır. tı -
teklıf, teminat mektublarını. ihale saatin _ yapılacaktır. İstekliler teklif mektublnrını ve münnk~saya iştirak için de 

1~~lllhe~ g!in 
den bir saat evveline kadar Izmirde Borno- ihale günü en geç saat dokuza kadar Maraş. saatte Fındıklıda komutanlık s t. aı! n ve 
vada T!imen Satın Alımı Koml.syo;ıuna ver- ta a.skerl satınalnın komisyonuna. vermele_ misyonuna gelmeleri. c4049) n ın n ko. 
melen. (1681.3866) rl. (1008 • 3995) * 

Devlet demiryoll arı ve limanları işletmesi 
umum idaresi llftnları 

Hububat va Un Nakliyatına TanziUH 

Komutanlık kıtatJnrı için elll b~ bin kilo 
tazo kabak ile elli be~ bin kilo taze fasulye 
açık eksiltme suretlle satın alınacaktır. Ek
slltme 4/ 6 940 günü saat ondadır. Muhıım. 
men bedell kabak 1~1n üç bin üç yüz, fasulye 
için altı b1n altı yuz liradır. Muvakkat te 
minatı yedi yüz kırk b~ lira elli kuruştur~ 
İstek~lerln şartnameyı görmek 1çln her gtln 
ve münakasaya iştirak için de belli gün ve 

Hububat un ve diğer zahlrelere mahsus 9 No. ıu tarift üzerinden hububa.t n un saatte Fındıklıda komutanlık satınalmn k 
.ıı.a.kllyatma ayrıca tenzlla.t Y'&Pılmıştır. ml.syonuna gelmeleri. (4050> o_ 

Tarilenin bazı münasebetlere aid ücretleri deillt1rilmlştir. 

Bu husustaki tarife 16/6/1940 tarthlnden 1tR>a:ren tatbik edilecektir. Pazla tatsıılt ı. 
çln Jsta.syonla.ra müracaat edlmelldir. (2!&6) (4096) 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı k::ı.nuna göre muhtelif vlldyetıerde açılan kÖJ enstitüleri lÇ.ln yaptırıla • 

cak bJnnlann, avan projelerlle vaziyet pllnlıı.nnı hazırlama. ffl. memleket yük.set mi _ 
ma.rlan arasında müsabakaya konulm\lftur. 

Bu müsabakaya rud şartnamelerin 20/MaYJ.'/1940 tarihinden itibaren Ankara Maarif 
Vekllliil ilk tedrl.'!at umum müdllrllltünden, İstanbul Maarif MUdürlüğ11nden alınaıblle
ceet ve vekilllğtm~ce neşredilerek re.mı! okullann heıMlne gönderilen tebliğler derrtsı. 

_nln c70• numaralı sayısında görülebllecett llA.n olunur. c2326ı c4082• 

1 lstanbul Belediyesi llanları 1 
Taka1m belediye gutnoauoda. yaptırılacak soğuk hava oduı tesısa.tı açık 'ek&lltmeye 

konulmuştur. K~ bedeli ~O Ura ve ilk temin&tı 397 lira ııo kuru.,tur. K~ ve ~rt_ 
nama zabıt ve muamelA.t müdürlüğü k:alenılnde görtllecekttr. :th.aae ~/94-0 Peroembe 
gilnft saat 14 de da1m1 encllnıende ya.pılacattır. Taliplerin ilk teminat nuı.kbuz veya 
mektuplan, !baleden 8 gün evvel fen işleri müdürlükllne 16.tSdn. 4le mUxaaıiı.t e&ırck 
nlaoa.klan fennt ehliyet ve 940 yılına eJd ticaret odası veslkalarlle ihale günü muayyen 
ea.atte dalm1 encümende bulunmalan. (37116) 

Üniversite Rektörlüğünden 

İstanbul inhisarlar Başmiidürlüğünden: 
.,.,.,,,,_." M yıs 940 nunda. bitecek olan müskirat ruhsat tezkeTelerini yenilemek is

nler 20/5 940 tar hinden 5 6 940 günü akşamına k dnr :Q>ntra.t ve foto~lle 
mUdürlU~e müracaat etmeleri ilA.n olunur. (3640) 

--~~· 

~· 

nın kendi ineklerinin 3ütü ne hususi 
surette yaptırdığı ve hiçbir yeroe bu
lurunıyan TEREY AÖ ve PEYNİRLE_ 
Rİ, halis SÜT ve AYRANI, blrlnci UR
FA ve TRABZON YAÔLARI, ZEYTİN. 
YAÖ, SANDöVİÇ ve SOSİZLERİ SA 
LAMLARI ve saire ile meşhur GAZi 
ANTEB'in BAKLAVASI da pek ne • 
flstlr. 

Bahçekıı pı Tramvay Cad. No. 
23-215 Telefon ı 21224 

M. Dervlı Uğur 

Selimiye A skeri Satınalma 
Komisyonu ilanları 

H yda.rpa,o:ı. Nümune hastanesi 
göz mütoluı.s.Sısı 

t ta.nbul Beledlyo kal'Şl.'lt. Sııat (8) ten 
sonra. Tel. 23212 

Türkiye Cümhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluı tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zira: ve ticari her nevi banka muameleleri 

PAR BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Ziraat Bankasınd.:t kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablanndn en az 50 
Lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre tk
rruniyc dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 
500 
250 

Lir ahk 4,000 Lira 
4 " 
4 " 

40 " 
100 " 
120 " 
16 0 " 

100 
50 
40 
20 

D!KKAT: Hesablanndaki paralar 
miyenlere ikramıyo çıktığı takdirde 

Kur'alar senede 4 defa, 1 EylO.l. 1 
rihlerinde çekilecektir. 

" 
" 
" 
" 
" 

2 ,000 
1,000 
4 ,000 
5 ,000 
4 ,800 

" 
" 
" 
" 
" " 3 ,2 0 0 " 

bir sene içinde 50 liradan aşağı di1J -
% 20 fazlasile verilecektir. 
BirincikAnun, 1 Mart ve 1 Haziran ta-

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünden: 
ı - Adana tayyare meydanı plstlerl ~aatı dört sistem üzerinden ve kapalı u.rt 

usullle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 _ n sısteminln muhammen bedell 272173.07 lira olup muvakkat teminatı u.en ıı.. 

radır. cBetonı. 
b sisteminin muhammen bedeli 27~5.17 lira olup muvakkat teminatı 1'.917 liradır, 

cBeton». 
c slstemlnln muhammen bedeli 265118'7.82 lira olup muvakkat temina.tı 14.3'71 liradır: 

c.Asfaltıı. 
d sısteminin m uhammen bedeli 23:.1024.82 lira olup muvakkat teminatı 12.862 ıı.ra. 

dır. cAsfaltıı. s _ Eksiltme 29/5/940 ta.rthlne mtlMdU C]arşamba günü saat 11 de Havayollan mey. 
danında ki\.in umum m üdilrlDk binasında toplanacak komisyon tarafından icra edile-

cektir. 
4 _ Bu işe nid fenni ve huausi oa.rt.namelerle mukavele projesi ve resimlar H Un 

mukn.blllnde Devlet Havayolları ta.nrare meyd,ıınındak:i umum m!idXlrlUJı: blnam!nda. 
bulunan o.lım satım komfsyonundnn temin edlllr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin Münakallt VekAletlne ihale tarlh1nden en geQ flM1I gün 
evvel istida. Ue müracaat ederek ehliyet vesikası almaları şarttır. 

İstıdalıı.ra buna benzer ı.,lerl yn.ptı.klanna da.lr, işi yaptıro.nlardan aldıklan vmika -
lan rnptedcceklerdir. Zamanında müracaat etmıyenler ve ehliyet vesikası nJ.mıynn1aı 

g remezler. 
a - Tallblerln teklif mektublarını en ceç ihale tarihinden blr saat evvel ekı!1ltmı 

yonuna makbuz mukaıbllinde vermeleri ve hangi sistemi ne kadar tenzllA.tla ka.. 
uı ettiklerini snrnha.ten g()Btermelerl Uı.zı.mdır. ıı221b ;38S·b 

Do tor Hafız Cemal 
(Lokman Hekim) 

D v nyolunda 104 numarnda hergiln 
ha.sta kabul eder. TelPJon 21044-23598 

Son Posta Matbaası 

Negriyat Mudürli: Seıim Ragıp Bmeg 
S. Ragıp EMEÇ 

SAHİPLERİ: A. EkTem UŞAKLIGlL 


