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ASRIN KADIN 1 
Methm macu edil>! Mihay Földi'nln bu 

Meri arkadıtzrnız F. Zahir Töriimltüney'ln 
kalemiyle türkçeye çevrtlm~tlr. Ya.nn_J 
U1ua .Utımlamıda okuyacaksınız. 

imanlar dün Belçika ve Hollanda'ya 
ecavüz ettiler LoksemJlurgu aldılar 
Müttefikler yardım talebini derhal kabul ettiler 

Ordularınıa baıım ı~n B~t,ıka kır.ıı 
tJganctJ Lcopold 

BELtİKA'DA SON VAZİYET 
...................................................................... 

~aria· 1 l • O. La. - " Hava " bildiriyor 11 
~tnburg'da, alman kollan, franıns lntalarlyle 

teçtnigtir. Fakat hentls yalnı.s 6ncU lntalan 
lti ıtınaıarı mevruubahfıtir. 

1~tlle'in iki tarafında da ilk millılm çarpı,malar 
b ""'Illltır nu . 
~ ~ Belçlka'dan alınan haberlere g8re, alman 
bun rın:n 1:.Ueumları, her noktada duTdurulmuştur. 

, ~ tece Londra radyosu, Franıa'da 44, Belç.ika'da 
aYy lioııanda'da 70 olmak O.Sere ceman 120 alman 
~ dil§UrUldUğUnU bUdirmi~lr. --------

Yeni vaziyet 
• • 
ıçınde 

Necip Ali KOÇOKA 
l>" h-ıı uıı •ahah gelen ajanslar ve M• 

tinıd·radyolan alman ordularmm 
•ılQ ~Ye kadar bitaraflıklarmı çok 
"lııtek ••~imi bir tarzda muhafaza 
111.nd le hılhassa itina gösteren Ho· 
~tıtu_ a ;e Belçika'ya sabahın üç bu· 
l,l"d n an itibaren muhtelif nokta • 
J;- ıı.n 

l"a.tıg , geçmekte olduklarını •e 
t..ltııtı a nnı heı büyük ıehrinin ve bir 
l'itıtıı d liolanda ve Belçika tehirle • 
~ild·ğ~ ~•YYa:relerle bombardıman ı 
t,~~··'~ bildirdiler. Son alman te· 
fllt'kı Unun diğer tecavüzlerle olan ı 
diiııy tudur ki bu hareket bütün 
.. r. • efkarı"- · · d b' ·· .. ııı: in h. ... .. umıyesın e ır ıur-

~ihay a ıyetinde karıılanmamııtır. 
lllttıan et Holanda ve Belçika'ya bir 
heltle . taarruzunun vukuu daima 
'dile:IYordu. Aylardanberi intizar 
di1t1c,tl ~e aon günlerde büyÜk bir 
lt,ti Le hazırlanan bu iki memle-ou .. 
"tdı. A. run kan ve ate§ dalgalan 
'••rlard lnıanl.ar §İmdi Norveç gibi 
~l k anberı harp görmemi§ bir 
İab,~ :tle değil, kendi kuvetleri 
't"J>te nh ~ .. hazırlanmıı ve umumi 
etlniı b'UYtık kahramanlıklar göa. • 

1 ~f "e k~~ ınemleketle, tarihinde ıe· 
•le ola ramanlık aayf alarma ma· 

ta,l'?-u ıı Ve er geç vi.ki olacak bir 
ier bi:u hauasiyetle bekliyen di· 
tılunın ı:nernlekete taarruz etmiı 
f!\.let t' tadırlar. Bunun için bu iki 
İiYük 0Praklarında gayet kanlı ve 
eğİ.ııi :"~h~rebelerin cereyan ede· 

d,n ak a nıın edebiliriz. Almanya
iik ..... _ıP 1&elen ateı seline bu iki kü-

....... nı ek t' 
~ğini . e ın ne kadar dayanabi-
İi mü t'~diden tahmin etmek ta· 
!oıırak~ un değildir.Fakat Belçika 
ta. arının d ·- d' . tan t a çıgnen ığıne na-
layin •ta~rruz istikametini az çok 
.... ... mı, 'b·d· :-•al ki . gı 1 ır. Almanlar ihti-
ıçind Yenı vesait ve yeni tartlar 

. e eski m h 
~llıden t tb·~' ur (Şlifen) pli.nmı 
ır. Orta.da ~· a doğru gidecekler· 
'l"J> ceph a . 1~ hakikat varsa, artık 
eti tirnd· 'i:ının sekiz aylık aüku
eıa)i ,.

0 
•• 

1
• ozulrnuıtur. Alman ma-

t ~ nn~ ı ll:tetelerd e atfedilen ve evelce 
e okudufuınuz bir beya • 

( Sollu J. tlııoa say/ada ) 

Hollanda su hatlannı açtı 

Bel(ika ve Hollanda mütecavize 
karşı şiddetle mukavemet ediyor 

Müttefikler Belçika'ya geçtiler 
Mmetine müdafaa için bir beyanname ne~redeıı 

Hollanda kıra.Jiçesi Vilhelmln 
. 

Almanlar Brüksel, Anvers 
HOLLANDA'DA SON VAZİYET 

şehirlerini bombardıman etti 111111111111111111111111111Ull11Utl111llUil11Ttlllllllll11111IUT1111 U U 

Parla; 10. LL - .. Havas ,, bildiriyor : 
Pariı'e gelen haberlere gl:Sre, alınanlar, Yssel'de w 

hududun 15 kilometre mesafesinde Amhem'de Hollan
da müdafaasının esas hattı ile temasa gelmiılerdir. 

Belçika, Hollanda ve Lüksemburg dün sa!bah 
saat üçte alman taarruzuna utramııtır. Alman 
askerleri birçok noktalardan hududu geçmiı
lerdir. Lüksemburg tamamen iıgal edilmiıtir. 
Bu vaziyet kaJ'!rımda Belçika ve Hollanda der
hal müttefiklere müracaat etmişlerdir. Mütte
fikler ellerin el gelen ya dıını yapa lanı ı 
her iki hükümete bildirmişler ve dün müttefik 
askerler Belçika hududunu geçmişlerdir. Al· 
manlar Brüksel ve Anvers'i ve birçok açık fe-

birleri bombardıman etmiılerdir. Belçika ve 
Hollanda müdafaaya devam etmektedirler. 
Diin bu huMı•ta bir çok yerlerden yrğmla 
telgraf gelmiıtir. Bunların birçoklan ha
berleri tekrar etmekte veya daha mütemmim 
malumat vermektedir. Karilerimize bir kolay
lık olmak üzere bütün bu haberleri mahreçleri
ni de göstererek biribirleriyle birlettirerek ve
riyoruz. Bu haberleri 6. mcı ıayfamızda bula· 
caksınrz. 

Hollanda'dakl vuiyct iyi tel!kki edilmektedir. 
Londra radyosunun gece bildirdiğine göre, Hol • 

landa'nın §imalinde Gronnigen eyaletinde ve bilhassa 
Ems kanalı Uzcrlnde ve Emden alman deniz üssünün 
kar§ısında Delf zjyl civarında tiddetli muharebeler 
olmaktadır. 

Saat 21.10 da Delfzjyl h!IA Hollandalıların elinde 
bulunuyordu. 

'cemberleyn istifa etti 
Çörçil Başvekil oldu 

(emberleyn harp kab!nesinde aza olacak 
Londra, 10 a.a. - Muhalefet İ§Çİ partisi liderleri Attlee ve 

Gerenvood ile liberal muhalefet partisi lideri Sinclair, birer be
yanname neşrederek Hitler'in yaptığı yeni menfur tecavüzü tak
bih etmi§ler, kabinede değişiklik yapılmasının her zamandan da
ha ziyade lüzumlu olduğunu aöylemişler ve bütün İngilizleri bir
liğe davet etmiılerdir. 

İşçi partisi icra komitesi, aşağıda- -

1 ki karan almıştır: ... ~-
1 İıçi partisi milletin itimadını ha-
l iz bir batvckilin riyaset edeceği yeni y • b 
1 bir hü~ümette mesuliyete iştirak e- e n 1 m e u s 
decektır. 

Bu kararla alakadar olarak, başve

kalet dairesinde büyük faaliyet kay· 
dedilmiıtir. Harp kabinesi, saat 16.30 
dan 17 ye kadar bir toplantı yapmı1-
hr. 

Saat 17.30 da B. Çörçil başvekalet 
dairesini terkcderken halk tarafından 
şiddetle alkıılanmıştır. 

Başvekil B. Çemberleyn de saat 
17,50 de başvekil et dairesini terkede
rek Buckingham sarayına gitmiş ve 
derhal kıral tarafından kabul edilmiş
tir. 

Kırat, B. Çemberleyn'den beş daki
ka ıonra da B. Çör§iil'i kabul etmi§ -
tir. B. Çörçil kıralın nezdinde 45 da
kika kalmıştır. 

Bu akşam başvekalet dairesinden a· 
şağıdaki tebliğ neşredilmiştir : 

B. Nevil Çemberleyn başvekalet ve 
hazine birinci lordluğundan istifasını 
vermit ve B. Vlnston Çörçil, kıratın 

daveti üzerine, bu makamı kabul ey -
lcrniıtir. 

Yeni baıvekil, yeni kabinenin teş
kili için lüzumlu tertibat alındığı 
milddetçe bütün kabine azasının vazi
felerini muhafaza etmelerini arzu et
mek\edir. Maamafih bu vazifeleri ter
ketmekte de bütün serbesti ve mesu-
liyete malik bulunmaktadır. 

l B. Çemberleyn, istifasından sonra, 
radyoda bir nutuk aöyliycrek Alman
yanın yeni tecavüzilnil §iddetle tak • 

( •oZJ• ı, 1nca ••'rl•d• ' 

namzetleri 
ilôn edildi 
Açık bulunan üç mebusluk için 

Parti namzetleri tesbit edilmiş dün 
C. H. P. Başkan Vekili Başvekil 

Refik Saydam ikinci müntehiplere şu 
beyannameyi neşretmiştir: 

Açık bulunan Aydın mebusluğu 
için Eminönü Halkevi reisi Agah Sır
rı Levent, Bilecik mebusluğu için A
dana'da Gülek limitet ~irketi müdüra 
Kasım Gülek ve Zonguldak mebuslu
ğu için Siyasal Bilgiler Okulu profe
sörü Hazım Atıf Kuyucak'ın Genel 
Başkanlık Divanınca Parti namzedi 
olarak glisterilmeleri kcırarltıttırılmış
tır. Sayın ikinci müntehiplere bildi
rir ve illin ederim. 

C. H. P. Genel Ba~kan Vekili 
Ba~vel:il 

Dr. REFİK SAYDAM 

Fransız kabinesinde 
Pa.rls, 10 a.a. - Resmen bildiriliyor : 
B. Reyno bütUn partililer mUmeaslllerı. 

n1 de kabineye almak 1Uretiyle hUkUmettt 
t&d110.t yapnuıtır. 
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illet Meclisinin dünkü toplantısında 
•• t ,. 

·ı vasıtaları kanununun 

~ıri .. ci müzakeresi yapıldı 

mebuslaramu muhfelif temennilerde bulundular 
Büyük Millet Meclisi, dün saat 15 te B. Refet Canıte.z'in reisliğinde top

fanmıştır. Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine dair kanuna 

bir "'ladde ilavesi hakkındaki kanun layihasının geri verilmesine dair Baş
vekdlet tezkeresi okunduktan sonra bazı dairelerin 1939 mali yılı bütçele

rinde değişiklik yapılmasına, hudut ve sahiller sıhat Umum Müdürlüğü'nün 
1937, Vakıflar Umum Müdürlüğil'nün 1936 mali yılları katf hesapları hak
kındaki kanun layihaları müzakere ve kabul olunmuştur. 

Nakil vasıtaları hakkındaki 
kanun layihası 

Devlet daire ve muesseselerine tahsis 
edılccck motörlü nakil vasıtaları hakkında 
dıin csnslannı yazdıeımız kanun layihası
nın müzakeresine başlaıı.dıgı zaman söz a
lan B. Emin Sazak (Eskişehir), bu 11.yiha 
lizcrinde bundan evclki celselerde yapılan 
konuşmaların dairelere birkaç otolll(lbil 
vermek veya vermemek olmadı~ını, en mü
hım i!Jin, hususi olsun devlet dairelerine ait 
bulunsun petrol istihHlk eden vasıtaların 
izam! tasarrufla ve en nafi ockilde kulla
nılması olduğunu izah ettikten sonra bu 
hususların nazarı dikkate alınmamış oldu
fwıu gordüğünü söylemiş ve bütçe enen -
meninden izahat istemiştir. 

B. Salalı Yargı bütçe encıimeni a.dma bu 
mutaleaya cevap vererek liyibanın tanzi
minde esas, petrol ve benzin istihlakini 
tahdit değil, devlet hizmetlerinde lı:ulla -
nrlacak nakil vaııtal:ınnı tesbit etmek ol
dufunu aöylemiı, petrol ve benzinin mem
lekete hariçten ithal cdilmiı olması dü -
eüncesinln filhakika bir amil olabileceği
ni ve nitekim bu düşüncenin maddelerin 
tanziminde nazarı dikkate alındığını izah 
etmiıtlr. 

Otomobillerin fiyat ve miat 
meselesi 

Lbihanm üçüncü maddesi okunurken 
aoz alan B. İzzet Arukan (Esld:Jehir) bağ-

metleri isin bir kaç binek otomobilinin 
tahsis edilmi& olduğuna aittir. Ben de ken
di Vekaletime ait ve şimdiye kadar kulla
nılmakta olan bir iki hizmet otomobtllnin 
ip kasını rica edccetlm. Ve huzurunuzda 
da ne maksatla bunlan kullandığımızı ar
zedeceğim. Tabii karar heyeti iliyenindir. 
Ötcdenbcri Nafıa Vckiletinin merkezde 
teftiş etmekte olduğu bir çok işleri vardır. 
Bu iolcr gerek su işleri olsun, gerek yapı 
ve bina isleri olsun ve gerekse şimendifer, 
yol insaatı ve daha buna benzer bir çok 
hizmetler vardır ki bunlar doğrudan doğru
ya merkezdeki reislikler vasıtasiyle teftiş 
edilmekte idi. Bu maksatla. Vekaletin iki 
hizmet otomobili vartlc. Bu dört reisliğin 
merkezde ve civarında ve hattİ çok uzak 
yerlerde teftiş etmekte oldukları hizmet
lere göre Vekaletten mezuniyet alıyorlar 
ve bu otomobilleri bu mühim işler için kul
lanıyorlardı. Halbulci şimdi bu işler aynen 
devam etmektedir. Bir de buna inzimam e
den milli müdafaaya ve müdafaai memle
kete ait olan bir çok yeni iılerimiz vardır 
ki bunlar doğrudan doğruya merkezden 
tefti, edilecekler ve idare edileceklerdir. 
Eğer bu maruzatım muvafık görülürse Na
ha Vekaletin~ Nafıa işlerinin teftiısi mak
aadiyle Nafıa V ckilctindekl iki hizmet o
tomobilinin bırakdmaaını teklif e<leceğlm 
maruzatım bundan ibarettir." 

latanbul defterdarına tahsisi 
istenen otomobil 

lı cetveldeki miat ve fiyatlar üzerinde dur- Naha Vekilimizden sonra söz alan B. 
muş, buradaki fiyatların 2500 lira diye Refik İnce (Manisa), bu liyiha ile hakika
konduiunu, halbuki fiyatların piyasaya ta- ten mlisbet bir eser meydana getirmis olan 
bi olarak de.ima mütehavvil bulunduğunu, blitçe encümenine teşekkür ettikten sonra 
kendi mlitalcıısına gore bu fiyatların tes- sözlerini hizmete tahsis olunan ve yeniden 
bitine lüzum bulunmadıtmı söylemlıtir. tahsisi istenen otomobillere nakletmi,, mc
Miat meselesine gelince, bir otomobilin selll Nafıa Vekaleti müfettişlerinin teftlı 
dayanması, katedece&i mesafe ile seyrise- vazifelerine baska otomobil veya otobüs
fer edeceği yola dibi bulunduiundan, me- )erle gitmeleri halinde de bu hizmetlerin 
ıeUl Ankara'da çalıştırılan bir otomobilin sektedar olmıyacağı kanaatinde bulundu -
on sene dayanabileceğini, halbuki ordu ku- ğunu ııöylemiıtlr. İstanbul defterdarı iı;in 
mandanlan hizmetine verilen otomobille- maddeye bir otomobil ithal edilmiı olmak
rln daima &rızalı yollarda seyriscfer ede- la da asıl prensipten inhiraf edilmiş oldu
ceği için beş seneden de az bir zamanda ğu mütale.asında bulunan hatip maddeden 
yıpraruıbilecc ini izah etmiş, bu kısmın da bu otomobilin ~rkarılması için bir takrir 
tayymı istemiştir. verdi. 

B1itçe encümeni mazbata muharriri B. Bütçe encümeni mazbata muharriri, Nafıa 
Salah Yargı bu mütaleaya da cevap vere - Vekilimizin bahsettiği hususun encümende 
rek, madde, encümende bulunan mütehas-

de mevzuu bahsedilmiş olduğunu, encil -
sısların bu yoldaki izahatı dinlendikten 

menin bu hizmete tahsis olunacak otomo -
ıonra tanzim olunduğunu, geçen seneki 

billerin mükellef binek otomobili olmıya
tekliften sonra ayrılan komisyonun reiıi 
General Ali Saldin tecrübesine istinaden cağı hakkında karar verdiğini ve maddeye 

mevcut haliyle kabul ettiğini s3yledi. ls
verdi'i izahata göre bu müddetlerin konul-

tanbul defterdarına verilen otomobile gc-
muş olduğunu söyledi. Hatip herhangi bir lince, bunun d& lııtanbul'da mevcut 19 ma
Arıza dolayısiyle beı seneden evci kulla -

liye dairesini devir ve teftiı ve para nak -
nılmaz hale gelen otomobiller hakkında da 

liyatmı temin için Maliye Vekaletinin gös
ne suretle muamele yapılacağmm ayrıca 

terdifi lüzum ilzedne konulmuı olduğunu 
tasrih edilmiı buhmduğunu fiyat mesele - ilive etti. 
sine gelince, tahsis edilen makamlara gö -
re konulmuu olan bu fiyatların azami had- Reis, İstanbul defterdarlığına tahsis o • 
lcr olduğunu da izah etti. ·luruın otomobilin maddeden tayyı bakkm

Türkiye'de kaç resmi nakil 
vasıtası var? 

Tekrar kürsüye gelen Emin Sazak, büt
çe encümenin.den bazı sualler ıoracağını 

söyliyerck sözlerine başladı ve bu kanunla 
yapılan tas3rrufun mikdarını, kaç otomobil 

rruf edildiğini, fiyat tahdidi suretiyle 
ı!'l olunan tasarruf mikdarını ve bugün 

ı etrol istıhlakimizin yüzde ne kadarının 

hıısusi otomobillerde sarfolunduğunu sor
nıa.,tur. 

da Refik lnce'nin verdiil Ukriri reye koy
du ve bu takrir lttifıı.lı:la kabul edilerek bu 
kıBlm maddeden çıkarıldı. 

Bir ıual ve bir izah 

Kimlerin otomobil kullanamıyacağı hak
kındaki maddenin müzakeresi sırasında söz 
alan B. Nazım Poray (Tokat) maddenin 
metindeki "devletin menfaat temin ettiği 
müesseseler" ibaresiyle nerenin kastedildi
ğinin izahını istedi. B. Salfr. Yargı da bu 
madde ile devletin kendileri?!~ bazı haklar 
verdiği, muafiyetler tanıdığı müesııeselenn 
kastedilditlnl ı6yliyerek Merkez Banka11-
nı da misal gösterdi. 

B. Refik İnce yeniden söz alarak kanun 
mcrlyetc girdikten sonra bu ribi otomobil
lere ayrı pllltalar takılacağı hakkındaki 

maddeyi izah ettikten sonra pllkumın lizc
rinde hizmet otomobili olarak mukayyet o
lnn binekler hakkında bu kanundaki hü-

I" .................................................. ! 
H A V A 

.................................................... ı 

Dün en ~oh yağmur gören 

yer Akdeniz kıyısı idi 
Dün şehrimizde hava kapalı ve a -

ralıklı yağışlı geçmiş, rüzgar cenu
buşarkiden bir metre kadar hızla es -
miştir. Gecenin en düşük sıcaklığı 7, 
güniln en yüksek sıcaklığı 14 derece
dir. Yurtta hava Ege ve doğu bölge -
lerinde bulutlu, Trakya ve cenubu 
şarki Anadoluda kapalı, Marmara 
havzası, orta Anadolu, Akdeniz ve 
Karadeniz kıyılarında yağışlı geç
miştir. 24 saat içinde yağışların met
re murabbaına bıraktıkları su mik
darları Trakya'da 2-5, Egede 3-9, orta 
Anadoluda 2-26, Akdeniz kıyılarında 
8-67, cenubu şarki Anadoluda 2-9, do
ğu Anadoluda 1-11, Karadeniz kıyıla
rında 1-5 kilogram arasındadır. Rüz -
garlar Karadeniz kıyıları, Marmara 
havzası ve Akdeniz kıyılarında şimal, 
diğer bölgelerde garp ve cenup isti -
kametlerinden saniyede en çok yedi 
metre kadar hızla esmigtir. 

Saat 14 te yapılan rasatlarda en 
yüksek sıcaklıklar Çorlu, Çanakkale, 
Nazilli, Antalya, Elazığ, Mardin ve 
Erzincanda 19, Edirnede 20, Balıke -

si~-, İskenderun, Siirtte 21, İnnir, 
Bodrum, Adana, Urfa ve Diyarbakır

da 22 derece kaydedilmiştir. 

Temyiz 
4 üncü 

mahkemesi 
reisliğinde <eza 

B. Cevat Güç 

Temyiz mahkemesi birinci hukuk 
azasından B. Ccva.t..Glic:!iln rnü.nAal bu

lunan dördüncü ceza dairesi reisliğine 
terfian tayini yüksek tasdika iktiran 
etmiştir. Uzun müddet İstanbul Da -
rülfünunu " tatbil:atı hukukiye ,, pro
fesörlüğünde ve birçok resmi ve hu -
susi müesseselerin hukuk mlişavirlik
lerinde bulunmuş olan B. Cevat GUc 
kıymetli hukukcularımızdandır. Yeni 
vazifesinde kendisine muvaffakiyetler 
dileriz. 

kfimlcrln tatbik olunup olunnuyacatıru 

Doktorlar arasında 
tayin ve naldller 

Antnkya memleket hastanesi göz müte -
hassısr Dr. Zihni Ankl:ıt Samsun memle -
ket hastanesi göz mütehassıslığına, Kon -
ya - Ereğli hükümet tabibi Dr. Salih Ze
ki Aysan Anamur hükilmct uıbipliğine, İs
parta merkez hlikümet tabibi Dr. Mehmet 
Ali Kayacan Silifke hUkümet tabipliğine, 

Anamur hUkUmet tabibi Dr. Galip İnankur 
Isparta merkez hükümet tabipliiine, Çiv
ril hükllmet tabibi Dr. Necmettin Akakıncı 
Tire hukumct tabipliğine, Manisa sıtma 

Mile. eski tabibi Dr. İsmail Sarıynl Çivril 
hükümet tabipliğine, Vekalet Hıfzıssıhha 
dairesi umumi ve mahalli eıhat işleri şube
si muavin tabibi Dr. Ahmet Sakasoy Uşak 
hükümet tabipliğine, Balıkesir memleket 
ha.'ltıınesi röntgen mütehassısı Dr. Sal& -
hattin Karay Antalya memleket hastanesi 
röntgen mütehassıslığına, Ankara N. hasta
nesi göz asistanı mütehassıs Dr. Osman 
Tür Erzurum N. hastanesi göz mütehassıs
lığına, Mardin memleket haı;tanesi baıta
bip ve dahiliye mUtchassısı Ur. Halil Bay
ri Kırklareli memleket hastanesi baştabip 
ve dahiliye mütchassıslığına, açıktan asabi
ye mütehassısı ve İstanbul timarhanesi es
ki mutehassısı Dr. İı:zettin Şadan Beril 
Erzurum N. haıte.ncsi asabiye miitchassıs
lığına, Samsun sıtma mucadclesi tabibi Dr. 
Servet Erkcr Samsun sıtma mücadelesi la
boratuvar şefliğine terfian, Diyarbakır 

ku.duz müessesesi ,müdürü Dr. Sami Engcz 
Sivas kuduz müessese5i müdür ve mütchas
ııslığına, Erzincan merkez hükümet tabi -
bi Dr. Fazıl Erciyeş Cerrahpaşa hastanesi 
röntgen asistanlıkıııa, Samsun sıtma müca
dele tabibi Dr. İlhami Faydagör Meıudi
ye hükümet tabipliğine. Geb-.e hlıkümet ta
bibi Emin Sılor Konya - Ereğli hllkümct 
tabipliğine, Seyhan isklin müdüril Dr. Oı -
man Özbek Adana belediye baştabipliğine, 
Malatyn merkez belediye eski tabibi Ab
dullah Demirli İskenderun belediye tabip. 
li~inc, Silifke hlikilmet tabibi Edip Çalııı -
kan mecbur! hizmetini bltlrdiflnden İzmir 
memleket hastanesi dah•liye asistanhfına, 
Uı;ak hükilmct tabibi Dr. Refik Erek mec
buri hizmetini bitirdiğinden Haydarpaşa N. 
hastanesi dahiliye asistanlığına, 938 senesi 
Tıp fa.kültesi mezunlarından Dr. Bedii Gö
nenç Uşak belediye tabipliğine, Eyüp be
lediye dispanseri baştabibi operatör Dr. 
Mustafa Onuk Mardin memleket hastanesi 
baştabip ve operat!Srlüğüne, Niğde mem -
ket hutancsi operntörü Dr. Rauf Tekin 
Bursa memleket hastanesi operatör mua -
vinliğine, Osmaniye hastanesi operatörü 
Dr. Sadık Akkoyunlu Bilecik m~mleket 

hastanesi operatörlüğüne, Bursa memle -
ket hastanesi operatör muavini Dr. Nevzat 
Bıtlkır Muııı melt'Jeket hastanesi operatör
lüğüne, hudut ve sahiller sıhat umum mil -
dürlüfü müfettişi Dr. Edip Süren 80 lira 
maaşla ikinci sınıf olarak Çorum sıhe.t ve 
1. M. müdürlüğüne. 

Hudut :ve ..hillerıin 1940 
bütçe projesi 

Hudut ve sahiller slhat umum mUdUr· 
IUğünl\n 1940 mali yılı vnrlde.t bUtçest 
480000 llrıı, masraf bUtçcsi de 470.285 Ura 
olarak tesblt edilmiştir. 

Mani&a valisi §ehrimizde 
Manisa valisi B. Faile Türel, viJA -

yete ait bazı işler hakkında atıikalı Ve
kfiletlerle temaslarda bulunmak üzere 
şehrimize gelmiştir. B. Faik şehrimiz
de lıirkaç giln kalacaktır. 

sordu. ..ırııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. 

Bütçe eneümenl namına bu sunle "evet" : Hukuk İlmini Yayma Kurumu- -
cevabı verildi. : nun bu kış için tertip ettiği : 

Türk Maarif Cemiyeti toplantısından bir görünüş 
Türk Maarif Cemiyeti umumi heyeti dün 1 mebusu B. Rahmi l{oken, İstanbul 

saat 10 da kollej binasında Balıkesir mc- Bn. Fakihe Öymen, Tokat mebusu 
busu general Kazım Özalp'ın Başkanlığın- sip Ahmet Aytuna, Maarif Vek 't 
da toplanmıştır. teşan B. İhsan Sungu, Başve?:iJct 

Umumi heyet, id~re heyetinin ve hesap ,an muavini B. Haydar Günvcr, 
komisyonunun çalı~ma ve hesap raporları- Valisi B. Nevzat Tandoğan, Devle 
nı dinledikten sonra, cemiyetin verimli ve birinci daire reisi Şefik Yürekli. 
faydalı işleri ba&armasından dolayı merkez Milrakabe heyetine de: 
heyetine teşekkür etmiı ve üç yıllık he- Dursa mebusu B. Muhittin Balı• 
&aptan dolayı ibra eylemiştir. kız lisesi riya.ziyc öğretmeni Hılın 
İdare heyetince hazırlanan yeni yıl büt- ncr seçilmiçtk. 

Cemiyetin büyült kurucusu Eb çesi üzerinde müzakereler yapıldı, kabul 
Atatürk'ıin ruhunu şad ve tlziz ede edildikten sonra intihabata geçilmi~tir. 
mt heyet, Milli Şefimiz lnon~. 

Yeni idare heyeti şu zevattan mlirek - Reisi B. Abdülhalik Renda'ya. 
kcptir: kilimiz Doktor Refik Sı:ı.yde.m ile 
Cümhurbaşkanlığı umum! k&tibl B. Kc- Fevzi Çakmak'a, Maarif, Mal:ye ve 

mal Gedeleç, Başvcklilet milstcprı B. ye Vekilleriyle Parti Genel Sekter 
Vehbi Demirel, Urfa mebusu B. Refet Ul- Fikri Tuzer'c hürmet ve tlzimle 
ıen, Ağrı mebusu B. Halit Bayrak, İzmir karar vererek içtimaına nihayet ve 

Acı bir kayıp 

Ankara mebusu 

~akir Kınacı öldü 
Ankara mebusu B. Şakir Kınacı'

nın evelki gün İstanbul'da vefat et
miş olduğunu teessürle haber aldık. 
Mumaileyhin cenazesi dün saat 14.25 
treniyle İstanbul'dan hareket edeh ve 
Ankara'ya 6.55 te muvasalat eden 
trenle şehrimize getirilmektedir. Ce
naze namazı bugün öğleyin Hacıbay
ram camiinde kılınacaktır. 

Büyük Millet Meclisinin ilk dev
resindenberi Ankara mebusu bulunan 
merıhum, ,ç_ok tanınan ve sevilen bir 
sıma ıai. Olümü şenr miz çın bakikt 

bir kayıptır. Kınacı ailesinin keder -
lerine iştirak ederiz. 

Hukukluların yarınki 

öğle yemeği toplantısı 
Ankara Hukuk Fakilltcsi mezunla

rının her sene tekrar ettiği bahar öğ
le yemeği toplantısı yarın Marmara 
köşkünde yapılacaktır. Toplantıda 

Ankara Hukuk Fakültesinin dekan, 
mildilr ve profesörleriyle fakültenin 
Ankarada bulunan bütün mezunları 
bulunacaklardır. Bazı Vekillerimiz 

HüdaJat Şaklr 

Ankara radyosund 

Güzide sanallta 
Hüdadal ~akir'i 

En sonra söz alan B. Osman Şevki Ulu- - seri konferansların dokuzuncusu 
dağ (Konya), bu kanunla memlekete birka, : 
otomobil daha ılrmi:ı olduğu için sevin- _ 
diğini, böyle motörlü vasıtaların icabında E 
hizmete çağınlarak bunlardan istifade edi- -
lcbileccfini, fransızlann ıg14 de Marn har- : 
bini Paris'in taksileriyle kazandrklarını an- : 
!attıktan sonra, kanunda yalnız otomobiJ- : 
lerin fiyatlarının tesblt edilmiş olduğunu, -
halbuki tiplerinin tayin ve tasrih edilmiı : 
olmasında de. büyük fayda bulunacağını an
lattı. B. Sa1fıh Yargı, hatibin istediği bu E 
hususun kanunda tesbit ve tayin edilmiş ol- : 
duğu cevabını verdi. B. Osman Şevki Ulu- -

Ankara Halkevlnde 
: de bu toplantıda bulunmayı vfidetmiş
: Jerdir. 

bugünkü konse 
Bu ak;ıamki radyo progratnlnda 

&anntkar soprano Hüdad:ıt Şaklr'in 
loları vardır. 

11.S. 1940 cumartesi 
saat 15,30 da 

lstanbul Hukuk Fakültesi 
Profesörlerinden 

B.KROZAT 

tarafından verilecektir. 

Mevzu : 

dağ 15.yihayı iyi okumamııı olduğunu ııöyll- : (Zamanımızda devlet telakki
yerek kürsüden indi. : }erinin bazı görünü§ tarzları) 

Dundan ııonra Ulyihanın diğer maddeleri : -

--------
Beden Terbiyesinin 
1940 bütçe projesi 

: Beden Terbiyesi Genel DfrelttHrlUğü 1040 
: bütçesi projesi geçt'n seneye nazaran 
: 100.000 lira fıızlaslylc mUtevazln olarak 

786.800 liradır. Genel dlrekt6r1Uk bütçe • 
: sinin mllsı:uıdesl oldu~ zıımn.n ytlltsck be-

okundu ve aı;ık reye arı:olunan umumt h~ 
yeti, izah ettiğimiz taylarla aynen kabul o
lundu. 

den terbiyesi cnstltUsUııU açac..<ıktır. Şlm -
: dilik ihtiyacı Jraroılaınalt Uzere Gnz1 ter
: biye cnslltllstl beden terbiyesi ııubeslnde 

tnıebc olruttunılacııktır. lleden terbiyesi 
kıınununun dllha iyi tatbikini temin için 
bölgelere geni§ miktarda y(lrdım yapıla • 
caktır. Bu mnksatıa bUtçeyc 1030 senesi
ne naze.rn.n 187.000 lira fıızlıı bir tahsisat 
konulmu§tur. 

Bu konferanslara herkes gele- _ 
: bilir. Ayrıca davetiye yoktur. E 

Meclis pazartesi ıünU toplanacaktır. ., •.............................. ,,,,,,,,. 

Bayan Hüdadat Şakir, kendisine 
kiye ses kıraliçelıgi" unvanını kat 
konserlerini, bundan yedi sekiz seli' 
vermi~ti. Snnatkir, bu müddet ' 
kendi kendine çalışmıya devam e 
Radyo idaremiz, bu ak$311lki prog 
ees kıraliçesini tektar dinletmek f 
hazırlamış oluyor. B. Salllh Yargı encümen namına verdiği 

ccva;;>ta ,layiha üzerinde inceden inceye 
tetkikat yapılmı5 olduğunu hatırlatarak, 

petrol ve benzin vaziyetinin memleketi 
seri motorlu vasıtalar kullanmaktan miis -
tağni bı akamıy cağını, diğer taraftan Bü
yı.k Meclisin kabul etmi& olduğu milli ko· 
nınma kanununun tasarruf hususlarında i
cııbeden kararları vermek için Vekili er He
yetine salihiyet vermiş oldut'Unu &Öyle • 
dikten sonra emirde ve hizmette mevcut 
n'.lkil 'asrt3larını şu suretle saymıştır: 

ıııııııııııııııııııı•ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Bayan Hüdadat. bu ak5am 21,20 d' 
lıyacak olan konserinde iU parçalıı 
liyecektir. Bethovcn'de •• : Frcudvo11 

Lcidvoll, gene Bethovcn'den: Di'cıı 
mel gcrUhrct, Schubcrt'ten ~ Stftnddı 
renat), Brahms'dan: Wieccnlicd; 
Wolf'ten: Erist'ı, Richard Strııı' 
Morgen, Massenet'ten: Regret de 
(Manon operasından) ve Paolo To 
Si tu le voulais. 

"V ek letlcrin emrinde 12 binek otomo • 
bili vardır. Hizmet otomobili de 111 i si -
vil hizmette, 109 u askeride olmak üzere 
220 dir. Kezalik otohUslerin mecmuu 45, 
k myonet 81 i ciheti askeriyede olmak ü
zere 137, kamyon 21 i askeride olmak üze
re mecmuu 34, hasta nakliye otomobili 15 i 
ciheti askeriyede olmak ıizere 20, cenaze 
n kli için 2, motos klct 60 ı ciheti askeri
yede olmak uzcre 82. motörbot 7 si aske -
r·ycJe ve biri sivil hizmette olmak üzere 
8, b .. :klet tc 2 tıutcdir. Bugunkü bütçelere 
göre devlet elinde bulunan vesait budur 
İdareı hususiyeler hariçtır. Bunlara yapılan 
masraf. şo!or ücretleri de dahil oldutu hal
de, 466 477 liradır. Bunun içinde bazı mü
bayaat da dahildir." 

B. S lalı Yarr.ı bu izahatına, masrafa ta
a11uk eden bu rakamdan bir mikdar tasar -
ruf imk5.nı da mevcut olduğunu ilive et -
miştir. Reye arzedllen madde aynen ka -
bul olunmuotur. 

Nafıa Vehili~izin beyanah 
Bazı V ekiletlerc çok mühim olan iıleri 

için binek hizmet otor:ıobilleri tahsiıi hak
kındaki madde okunurken kürsüye gelen 
Nafıa Vekilimiz General Ali Fuat Cebesoy 
ıu beyaruıtta bulunmuştur: 

"Efendim bu madde mal!imu lliniz ba
l"I Voklletlerin sok mühlm°'>lan huıuıt his-

rllars'ın çocuklar1 
y anı başınızdaki adamın sağ o

muzuna bir kama saplıyor ve 
sonra diyorsÜnuz ki : 

- Uzun zamandanberi dikkat edi
yorum. Bu omuzunu benden gizle -
mek için elinden geleni yapıyordu. 
Halbuki solundaki adamdan -ki asıl 
tehlike ondan gelebilirdi- hiç çekin
miyor, ons sokuluyordu. Baktım ki 
o. üzerine çullanacak. Zavallı kom
şumu onun tecavüzünden kurtarmak 
için kamayı sapladım I 

Kendinizi böyle müdafaa etseniz, 
size nederler ? 

Ne diyecekleri ma/(Jm .•• 

Kuvetli bir hükümet, yanı başın
da sulh içinde yaşıyan. kimseye fe
nalığı dokunmıyan iki ve yahut üç 
komşusunun hudutlarından ordu -
/arını aşırıyor, sakin havalarında 
tayyare/erini uçuruyor; öldürüyor, 
yakıyor, yıkıyor. Sonra buna sebep 
olarak da diyor ki : 

- Onlar ıenelerdenberi bana karşı 
olan hudutlarını tahkim edip duru
yorlır, halbuki öte taraftaki kom -

şulariyle aralarını ayıran sınırda hiç 
bir istilıkarn yoktur. Bunların blta
raflıklarını ınu/Jafaza edemiyecek -
/erini gördüm; benimle döğüşen ö
teki kolll§unun günün birinde üzer
/erine saldırmasından kor/ctum. O
nun için ordularıma emir verdim, 
huduttan içeri girdller • • Hakkım 
yok mu? 

Arada bir fark var mı ? 
Almaııya'nın yaşamak istediği, 

yaşamak için de " lıayat sahaları ,. 
nı ele geçirmek icap ettiği yıllardan 
beri söylenip durur. Be11im anladı
ğım ablukaya uğramış Almanya'nın 
yiyecek buhranı çekmediğidir. Baş
ka milletlerin sık sık hakkını yiyen 
bir milletin midesine boş, kendisine 
aç denilebilir mi hiç ? 

Dün radyodaki muhtıraları, be -
yannameleri, tebliğleri, haber ve ri
vayetleri dinlerken divan edebiyatı
nın rahmetli " L~edri ,. sinden ak -

lımda kalmış olan şu mısrağı tekrar
lıyorum : 

Sorsalar mağdurunu gaddar kendin 
gösterir. 

:[. 

Stravs'ın valslerini şen Viyanalı
lara unutturan, Kari Kapck'in vatan
daşlarını bir Roboto haline getiren, 
Madam Küri'nin betbaht üllcesini 
altüst eden, 

Bütün Norveç balık yağlarının 
hiç olmazsa yarısıııı içen, 

Prens Hamlet'in memleketinin bü
tününü bir facia sahnesi halirıe geti
ren Mars'ın çocukları, şimdi de Mo
ris M eter/ink'e trajedi örnekleri 
vermek için Belçika'ya, 

Beynelmilel adalet divanının ka
pısına süngülü/er dikmek için Ilol
Janda'ya yürüyorlar. 

Kim okur, kim dinler? 

Olanlar, bitenler, hayır bitip tü-

• 

kenmek bilmeksizin olanlar malfJm! 
Bu arada Vaşington ile Vatikan ara
sında sulh sözleri geçiyormuş / 

Varakı mihrü vefayı kim okur, kim 
dinler? 

Okuyup dinlemek istiyen çıksa 
bile tozdan, dumandan ferman oku
nuyor mu ki? 

Duman ve kan! 

Meşhur lrlanda edibi Bernard Şov. 
seksen dört yaşından sonra şiir yaz
mağa başlamış. Bizde onun torunu
nun torunu yaşında olanların yap -
tığı bu işi ona yakıştıramıyanl;;ır, 

belki, bulunabilir. Fakat Şov için 
seksen dörtten sorıra şiir yazmak, 
bence, kırkından sonra saz çalmağa 
benzemez. 
Eğer meşhur edip şiirlerini türk

çe yazacak olsaydı, kendisine dün
yanın bugünkü manzarasını tasvir 
edeceği herhangi bir manzumede 
kullanılmak üzere kafiyeli iki keli
me verirdim : 

Duman ve kan / 
x. ı. 

Af yon satmak istiyenlef' 
Ankara: 10. a.a. - Ticaret ve 

tinden tebliğ olunmuştur : 
1939 ve daluı evclki seneler 

afyonların toprak mahsulleri o! 
rafından satın alınacağı evelce 

1 

dilmişti. 
Ofisin İstanbuJ'daki deposıltı' 

zat veya bilvasıta afyonlarını 
cdemiyecek mevkide bulunanl3 

kolaylık olmak üzere toprak. -c 
leri ofisi ile Türkiye Cümhufl_} 
raat Banknsına lazım gelen talı 
rilmiş ve mallarını satmak isth; 
mezkCtr bankanın şube ve sa11cl1 d 
müracaatla afyonlarını teslinı ' 
meleri hususu temin olunmuc;tıJ~ 

Eski seneler mahs\ılü ah'0 

satmak istiyenler bu kolaylıktıı 
fade edebileceklerdir. 

31 Mayıs 1940 tarihine ıcada~ 
kiye Cümhuriyeti Ziraat Ban1'!1) 
kiHitına teslim edilen afyonlar 

5 
da ofisin İstanbul deposuna t.', 
dilmiş gibi muamele görecekti ;ıe 
şartları ofis tarafından gazetele 
olunmuştur. 



iman hava kuvetleri 
Fransız açık şehirlerini 
bombardıman ettiler 
lyon'da bir Alman tayyaresi düşürüldü 

lyon'da ya ılan hücumda sivil 
lktan 16 kişi öldü 30 kişi yaralandı 

ris, 10 
nda N a.a. - Bazı açrk ııehirler, bu 
L •ney, Lille, Lyon, Colmar, Pon

, UıtiJ al 
ard mnn tayyareleri tarafından 

tlro.tna.n edılmiştir. Nam:y'de ölenler 
"ına ~lar vardır. Colmar belediye 
r balar atılmıştır. 

ul ar.~l~an tayyaresi düşürüldü 
u llı'd~ bava a. - . Bu ıı:ıbnh , saat 4125 dt 
ıe 'fon clva 8 tehlıkenl işnretl verilmiştir. 
et •ornbaJa rın:1a Bran tayyare istasyonu· 

rl •
11

[ ~{ılmıstır Bir düsmnn tayvn· 
• anıa "ht ııtür. 
Jet •lan har tarafından Nancy üzerinde 

16 k' .va taarruzu esnasında ılvll halk-
1eınin "ld her 0 Uğü, 30 kişinin yaralandı-

h' veriliyor. 

Paris'te 
laba}ı 

b s Ilı: • ıaat 4.50 de ;ı.lman tayyareleri 
dl'ti hcr1ındc ~çınuvlardır. Canavar dü • 

cıı ha la sıııııaklara girmiye davet o
• cıc' ava .Jafi bataryalnrı da derhal fa

rtıı~c:ÇFtnlşlerdir. Havada faaliyet çok 
• ra e C tay nsız avcı tayyareleri alman 

e Yarelerinin takibine çıkmışlardır. 
~ranaız h . . . . •w• 
rJ!~~ris, 10 arıcıyesının teblıgı 
e ki tcbr a.a. - Hariciye Nezareti aşa -

tan ığl neşretmiştir· 
•ız hUk ' 

ri teiai . um.eti, Amerika Birleşik dev-
e 'crd ~.ı.n hıtabına 1 eyHU 1939 tari • 

haJJı:ı bıcı cevapta, hava kuvetlerinin si
ııııanı orııbardıman etmemek ve bom -
r ettı •tını Yalnız askeri kuvetlere in
' şt. ';1ek cınrini almı' oldugunu bil
ıhctı 1~nsız hükumeti, bugün alenen 
c lııı'·ı eder ki muhasımlan, Fransa
ettit.' terede ve yahut Fransanın yar
ı:nan 1 tneınJeketlerdc sivil halkı bom

hcr ~ttiğ! takdirde lüzumlu telakki 
eyle tar.ekete geçmek hakkını muha-

dra'd ın. Ştır. Aynı mealde bir tebliğ 
a ını>·ı· n n •• ız hariciye nezareti tara -

J eşredilrııiştir. 

ngili;ı Pilotlarının izinleri 
olldr İlga edildi 
tri i~ lO a.a. - İngiliz pilotlarrnm i
tl1.r ı: edildiği haber veriliyor. Bütıin 
cltlerd~lllup oldukları filolara iltlhak 

u f, 
•abah 

terbıı erkenden. Kent dukalığında 
rt ry >'a ınd:ı kain Chilham üzerl-

Dtili~~&ın bombası atılmııtrr. 
t, ıaııu ava nezaretinin bir tebliğine 

ier d n_ıuhafaza tayyareleri dün bir 
t bir de~ız tayyaresini düşilnnüşler, dl
gıardır, iliz tayyaresini de hasara u&rat-

t ıorenild' . 

1 
bir D ıf~e göre bunlardan ba§ka di • 

'dıuıcu ~tnıer daha dUsürUlmüs ve bir 
la ıı •abab e ~asara uğratılmıstır. 

_./!;11i:vcı1'1rııea haliclnde hava dafi toı>· 
Jt, r a dop_e Rec:mistir. 

ru Ucan tayyareler görlilmüs-

~loııd- il Qva muharebesi 
Jı:ı .... 10 . 
tıı 'alıllind a.n. - lngıltere'nln cenubu 
tri t,op •esı e, ~u. sabah bir buc:uk saat 

iı111 tı Prı eri ıı;ıtlJmistlr. Alman tayya
c:~rc tecans.~ sima! sahili ac:ığındakl 

J.;1
8 

k kuvet?·z ~ttlkleri zannediliyor. 
n,: tın bo 1 ınfıl5klar olmustur. Bu in· 
ııtn.ediırn:k~aıa.rdnn mlitevellit olduitu 
11 ız ta edır. 
., '~rltt ~arelerl. lnıtfllz sahilinin ce
D'/•:,rnıekıtrıtdakl asında büvük bir faali· 
ısl ı;ı h e r. 
011dra, 1iva nezaretinin tebliği 

1 
d;ı,ÇoJt erk a.a. - Hava N eza.reli bu sa

• iıı&İlizc~ alınan tayyarelerinin Fran
~ bir, Çok t:va ordusunun i1&·alinde bu-

t luııdukı Y1are karargShına taarruz
r llıedı1ı:ıcr· a~ını, fıı.kat muvaHakiyet elde 
ele . ını bild' · İ rı s d.. ırıyor. ngiliz harp tay-
• uvınan tayya . d" .. .. l resı UljUrmuş er -

Mııır'da silah altına alınanlar 
Kahire, 10 a.a. - Kara ordusu ihtiyat ef

radından bir tabur sillih altına çağrılmış -
tır. 

Letonya 10 sınıfı silah 
altına çağırdı 

Riga, 10 a.a. - 1906 da.n 1916 ya kadar 
on sınıfın birçok efradı silah altına davet 
edilmiştir. 

Bu efrat, talim görmek üzere çağırılmış
lardır. 

ispanya bitaraf 
Paris, 10 a.a. - Salahiyettar Parls malt -

fillerlnde bildirildiğine gdre, İspanya, bi
taraf kalmak niyetinde bulunduğu hakkın
da son zamanlarda teminat vermi!itır. 

Diğer bombardımanlar 
Pariı, 10 a.a. - Alman hava kuvetleri 

bugün Fransa'nm ~imalinde ve eimali gar
bisinde, Lolre ve Chnmpagne mınta -
kalanncla muhtelif yerleri bombardıman 

etmiştir. Bu bombardımanlar esnasında, 

almanlar İ!ıviçre arazisinde Torrentruy ci
varında Delemont istasyonuna da bomba -
lar atmışlardır, 

Valenciennes mıntakasında bir alman 
tayyaresi 20 bombn atmıştır. Bunların 17 
ıi patlamı~. fakat insanca hiç bir zayiata 
sebep olmamı!jtır, Bir alman tayyaresi Sa
int - Amand civarında düşüriılmüştıir. Tay
yarenin mürettebatından bir kiııi ölmüş, iki 
kişi yaralanmıştır. Esir edilen d!Srdiıncı.iye 
bir ıey olmamıştır. 

lngiliz tayyarelerinin faaliyeti 
Londra. 10 a.a. - İngiliz hava kuvetıe 

rinin Frruısadakl umumt knrar,::lihının teb· 
llğl : 

BugUn garp cephesindeki hnrekAt esna
sında, inglllz hava lmvctlerl mllteınadt su
rette faaliyette bulunmuştur. Keşif to.yya
relerlmlz genlıı bir mıntakn Uzcrınde hare
ket etmişlerdir. nombardıınnn tayyarele
rimiz, dUşman kıtalnrınn hllcum eylemişler
dir. Alman bombardıman tayyareleri ne • 
rede görUndll 1se, avcı tayyarelerimiz bun
lara karıı harekete geçmiştir. Alınan ha -
berlerc göre, çnrpııımRlnr esnasında bir çok 
dUşml\ll tayyaresi dtioUrUlmUştUr. Hava 
meydanlarımızdan bir çoğU bomb!lt'dıman 
cdllmlotır. Buralarda maddi hıı.enr azdır. 
İnsanca zayiat yolttur. 

r c ır h 
Norve~ hükumeti 

Stokholm, 10 n.a. - Norveç kıralı Hna
kon Ue Norveç hUkUmeUnln almnnların t -
lert hareketi esnasında Gudbrnnd vMl -
sinde az kalsın nlmnnlnrın eline dUşmek 
tehlikesine maruz knldıltlan !lğrenllml§tlr. 
Almanların Heri hnreketlerl pek sllratll ol
muş ve norveçlllcr mllhlmmat fıkdnnından 
dolayı mukavemette bulunmamışlardır. Fa 
kat birdenbire lnglllz kıta.atı lııe knrıamı§ 
ve kıral ile hUkUınet crkll.nını kurtarmııı -
tır. 

Kırat ve hUkUmet erkMı bir lngtllz harp 
gemisine binerek Norvcçln başka bir mın
takasında karaya çıkmışlardır. 

Alman büyük elçisi Molotof'la 
görüştü 

Moskova, 10 a.a. - Alman bUyUk elçisi 
bugün "Molotof tarafından kabul edilmiş -
Ur. Bu görüşme. iki saat sUrmll§tUr. 

Macaristan için de bir havadis 
çıkardılar 

Budape5te, 10 a.a. - Macar ajansı, İn -
giltcre'nin Almanya'ya karşı Macaristan.'a 
yardım teklif ettiğine dair olarak bazı p
zeteler tarafından neşredilen haberleri tek
zip etmektedir. 

A.rnerika hlırp dışında 
Q/rnağa devam edecek 
bR.u:zvelt Almanya' dan aç_ık şehirlerin 

v 
0tnbardıman edilmemesini istedi 

1 ~in t 
t ~ı: on 10 iter erık~ın a.o.. - Dan gece B. Ruz- , Ruzvelt. Almanyanın, Hollandayı ı1gal 
. e radyo tel ~elçlka bUyUk elçisi ile etmekte qlduğundan haberdar edllınlgtlr. 
llone e on muhaberesi yapmıo· Sumner Well<'s, hariciye nezaretine dAvet 
lıab r tnuh b olunmuştur. 

ltı i.!1" alan ıı.dırtnın bildirdiğine gllre Ruz\•eıt, Hollnndnya, Belçlkaya ve LUk-
ııcıe' l'lıu~ rn 1 Ploınatık mnhflllerln ka- semburga açılmış olım Amrrlka kredile . 
llıt ~ Atnertka °ii'n bu genişlemesi netice· rlnın bloke edilmesi emrini vermiştir. 
~ tek U?.aJt lrleıtk Devletleri karşı Hollandalıların Amerika blrleolk devlet-

a1ır1~el~ler ko V~ta ı;-erek Avnıpada ye- !etindeki mntlubatı 200 milyon, belçlka
lt, liere gore Y uğu nıerkezlndedlr. Bu lıların matlubııtı ise 166 milyon dolar tah· 

lltı g 0llıuıcıal:a Aınrrlka llirleılk hllkU mln edilmektedir. 
l'f 11ıijtanu etm bağlı nra?.lnln statüko Birleşik Amerika hllkllınetl Almıuıyaya 
:tetler~l\kere lçl~k ~z. re alınucnk tedbir bir mesaj görıdcren;k açık şehirleri bom 
Yıı111~1e Pek ın h lı_ter Amcrlkn cllmhu· bnrdıman ctıneıneslnl latemlııtır. 
~IIıe Ynı:ıaca.k~ trmeı olarak konsUI • B. Ru:r.velt, Hariciye nazırı B. Hull, ad
il rııu~ lioııııncı ır. VLl§tııgton resmi llye nazırı B. Jacsoıı. genel kurmay baoka
cekıııı lnı ckoııo aya taarruzun Amcriko nı General ı.ıarshal ve donanma kumandanı 
fl11;rı1t tcbarth: ~lk n tlceler doğurnbl Amiral Stark ile HoUanda ve Belçlkanın 

ı e.r~ ile Hoıı~Jlrtncktedlr. Filhakika Almanya tarafından tnnrruza uğraması ne
'! 11 ındııkı ll a ve Hollanda Hlndls- tıceslnde alınacak tedbirleri gllrlişmUııtUr. 
el', ıioı "111'de 300 cnret mllbııdelelerlnln Amerika birleşik dcıvletıcrl reisi B. Ruz
lllertkallııda, rrıUstrnllyon dolardan fazla • velt. gazetecilerle yaptığı mutad toplantı· 
Cccıe birleoık deınıekelerlyle beraber d b t•ft b 1 t 
liarı mi {lşterııııcıır evıetıcrıntn o.ltıncı de~ ::ı., şu cyann .... u unmu,, ur : 

atı c Ye · "- Amerika Birle~ik Devlet-
r •ııı.da.zı lleznrett 

1 
ler. Rtı berı tasııtuıYilksck erkt\nı, gece lerinin harp haricinde kalması 

llt YaJc1 zveıt Avru ız mUzakcre halinde- imkanlarında hiç bir deği§iklik 
l'az ııartıdan lakı Pa Vaziyetinin inklea • 
l li ılJ 11Yda bir r t~tm<'ktedlr. Bu sabah 
lr.;tırrıa~rdu, baJtr1y rna :vapılmıttır. Cor • 

a hazır bu~ ve Amirallik oetler! 
unınuoJardır. 

görmüyorum.,, 

B. Ruzvelt, B.)Tlcn Hollanda kırallçeal
nln beyannamesi karoısında derin bir ıem· 
patt htıısettlğlnl de llAve eylemııttr. 
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Müttefik askerler 
Belçika'ya girdi 
Bütün izinli 

kıtalarına 

subayları derhal 

emir aldılar 

Fransız 

iltihak için 
Londra, 10 a.a. - Royter Ajıuıııının hakkında Paris'te henüz hlç bir sarih ma -

Londra resmi mahaflllnden latlhbar etU - !Qmat yaktur. 
Framız askeri mahfilleri, fnınsız kıta -

!arının harekat hakkında haber verilmiye
ceğini bildirmekte, yalnız şöyle demekte
dir: 

ğlne göre. Belçika ve Hollanda elçllert, 
gece yarısından sonra saat l de Lord Ha
lifaksı ziyaretle Belçika ile Hollandanın 
lstllt\ edlldlg-tni kendisine haber vermıe • 
lerdlr. Bu iki memlektln mllme1111lllerl 
İnglltereden yardım istemişlerdir. ' 

Lord Hallfnks, Bllytlk Brltanyanın, ken- Bu, yo11arm, demiryollarının. köprtilerin 
dllerine mllmklln olan blltlln yardımı ya • ve hava meydanlarının şiddetli bir bom • 
pacnğını ve Belçika ile Holandaya bu ha· bardımandıı.n sonra. güzide cUzUtamların bir 
caletlaver bir ı,ıekllde tahmil edilen mU- ileri hareketidir. 
cııdclede, onlarla bir safta ve aı:lmle mu-
kavemette bulunacağını s!Sylemlştlr. Bu Rhin'den M oselle kadar olan cephede, 
hususta lcabcden tedbirler derhal alınmış- henüz hiç bir hlidisc yoktur. Yalnız dı.in 
tır. mühim keşif kolları muharebeleri olmuş • 

Resmen blldlrlldlğlne göre mlltteflkler, tur 
ellerinde bulunan blltiln kuveUe Belçika ve · • • • 
Hollandanın yardımına koşmnktadırlar. 1 Taarruz ınkışaf edıyor 

İngiliz harp kabinesi saat 8 de toplan. , Pariıı, 10 a.a. - Sallhiyettar fransız as-
mıştır. keri makamatı şu beyanatta bulunmu'itur: 

uNihayet bO,§ladı!,, Almanlar, aynı zamanda Hollnda, Bel -
Kabinenin 35 dakika suren lçtlmaınd:ı, çik ve Luksemburg hudutlarına tecaviıı et

btittin harp kabinesi Azası hazır bulun - mişlerdir. 
muvlardır. 

Sir Dudlcy, btı.1vekAlete avdet ettiği sı- Almanlar, Hollanda ve Belçikadn mu • 
rada: "Çok ti.ili.! nihayet baı,ıladı?,. demııı • kavemet görmüşlerdir. 
tir. Taarruz Jüra dln Ems mansabına kadar 

Harp kabinesinin toplanııı ve şimal denizinde biıtün harp mıntakası 
Londra. ıo n.a. - Hoytrr Ajansı bildiri· heyeti mecmuasında bombıır.dımnn tayya-

yor : relerinin keşif faaliyetiyle beraber olarak 
ı.ondrndnkl hn.rp kabinesi lçtlmaına, hah- inkişaf etmektedir. 

rlye, ordu ve hava kurmay b3§kanları ııı • 
tırak etmişlerdir. Fransız cephr:sinıJe heniiz bir faaliyet 

Genelkurmay bll§knnı General tronslde, yoktur. 
içtima esnasında başvckAlelton çıko.rsık 
harbiye nezaretine gltml~tlr. İçtimadan 
sonra Çörçll, matbuat mUmesslllcrlne ııu 
beyanatta bulunmuştur : 

"- DUn gece bir takım htldlsclcr Ct're • 
yan ettiğini biliyoruz. Buglın de cereyau 
edecek bir vey vardır ... 

Çembcrleynln bugUn Buklngham sara 
yında kıralı ziyaret edeceği zannedilmek • 
tedlr. 

lngiliz tebliği 
Britnnya hUkUmetl aşağıdaki tebliği nev

retmlştır : 
İngiliz ve fransız hllkl\metıcrl, ellerinde 

bulunan bUtUn vesaitle Holla.nda.nın ve 
Belçiknnın yardımınıi koşnııı.k için, derhal 
Acil tedbirler alnıı;ılardır. Şurasını da ka· 
bul etmek 11\zımclır ki, Almanya bu tMrruz 
da bitaraf memlektıer aleyhine harekete 
geçerek, bir kere daha aııkcrl bir tcfevvulc 
t"mln ctmlııUr. Almanlar, Hollanda ile 
Belçlko.nın, bltııraflıklarını muhafaza et -
medlklerlnl iddia ederek yaptıkları taarru
zu haklı göstermlye c;ıılışmıı:ılıırdır. Bu id
dianın tamamt'n asılsız olduğu tabiidir. 
HoUanda ile Belçlltanın kati bitaraflık si· 
yasetl taklbetmlye karar verdikleri ve as
k ert mUda!aa t edblrlcrl almak hususunda 
mUtteflklerle istişare teklifini Teddcttlk -
lerl umumen malQmdur. 

Bununla berr ber her tllrlU ihtimali kar
cıılnmak Uzere blltlln tedbirler! ittihaz et
mlıı olan mUttcflklcr, tstll!ya uğrıyan bu 
memleketlerin yardımına koıımak için sU
ratle harekete geçmelttcdlrler. 

Belçika ve Holandada lknmet eden tngt
lz tebaasının tahliyesini temin maksadiyle 
tedbirler alındığı resmen bildirilmekte -
dir. 

Franıız orduıuna derhal 
hareket emri verildi 

Parls, 10 a.a. - Belçika elçisinin, hU • 
kUmett namına vaki olan müracaatı Uze · 
rine askeri makamat, Belçika.ya yardım 
edecek olan orduya, derhal hareket emri 
vermiştir. 

General Gamlen, fransız kıtalarına hita
ben nc§retUğl bir emri yevmlde fransız 
kıtalnnı "Almanynnın mecbur ettiği bu 
ölUme kadar harpte cesaret, enerji ve lU
mat gBstermlyc dt'lvct eylemlııtır ... 

İzinli bulunan bUtUn fransız subayları 
Daladiyenln ve General Gnmlcnln emriyle 
vazifeleri başına çağralmıolardır. 

Fransız tebliği 
Parla, 10 a.a. - 10 Mayıs sabah teblt -

ğt : 
10 :Mayıs sab3.hı çok erken alman kıtala

n, Hollanda, Belçika ve Ltikııemburga gir· 
mlye b~lamışlardır. Fransız ordusu, gece 
vaziyetten haberdar edllml§tlr. Alakadar 
hllkUmeUer, müttefik hllkUmetlere mUra • 
caatta bulunmuıılardır. 

Bundan baııka dllıman Fransanın ş!ma · 
llnde ve ııarkında hava bombardımanlarına 
tev<'ssUl etrnıııtır. Henllz adedi teııblt e • 
dilmemiş bir çok dUoman tayyaresi ge • 
rek hava dafl toplan gerek avcı tayyare
leri tarafındn dfiııUrlllmU,,tllr. 

Fransız ak§am tebliği 
Parla, 10 a .a. - 10 mayıs akşam tebliği : 
Alman kıtalannın Hollanda ve Belçika 

ve Lük.semburga kartı hareketlerine. 10 
mayısın Uk saatlerinde genle bir hava hU
cumu tekaddUrn etmııtır. 
Bombardıman hUcumların~ gayri, bir 

çok dU~man gruları, tayyare ile veyahut 
paraşütle, Belçika ve Hollanda araziılnln 
muhtelif noktı\IRrında yere lnmt.ııtır. Bu 
gruplar, ezcllmle, Hollandada, balkın ıu
retıyle bilhassa tayyare mcydtuılannı el • 
de etmlye çahşmııılardır. Heyeti umumlye
sl itibariyle, bu gruplara, mahallt kıtalar 
muvaftaklyetll mukabil hücumlar yapmıı· 
lardır. 

Gecenin ikinci kısmında Fransa arazisi 
Uzerlne bqlıyan dU,ınan hava hücumu, 
gtindllz de devam eylemloUr. Bazı az mU
hlm maddi hasar vukua gelmlıtlr. 

Hollanda, Belçika ve LUksemburg hUkU
meUerl bu sabah mlltteflklere müracaat et
mııı olduklarından, fransız - lnglllz kuvet
leri derhal bu mUracaato. icabet etml§1er 
ve Şimal denizinden Moııelle kadar blltUn 
cephe Uzerlnde ileriye atılmıılardır. Bu 
kuvetlerln Belçika arazisinde 11erlcmesl 
devam etmektedir. LUksemburg arazlıılnde 
şiddetli muharebeler olmuııtur. Alman hU • 
cumu, Moııelleln unrkında Slerck mınta 
kasına kadnr gelmektedir. 
44 alman tayyaresi dü§ürüldü 
Avcı tayyarelerimiz ve hava da

fi toplarımız, düıman hücumlarına 
kar§ı koymuılar ve alman hava ku
vetlerine ağır zayiat verdirmiıler • 
dir. Arazimiz üzerinde 44 alman 
tayyaresi dÜ§ÜrülmÜ§tiir. 

Askeri vaziyet 
Parla, 10 a.a. - Havu ajansı askeri va-· 

ziyct hakkında ölle Uıeri apiıdaki \ef11lr
lerde bulunmu1tur: 

Alman fırkalarmın ileri barokıt mihveri 

Almanların hedefi 
Londra, 10 a.a. - Royter ajansının bil

dirdiğine göre, İngiliz gazetelerine gelen 
haberler, al:nan ktıvet!erinin, ileri hareket· 
terinde, Belçika ile Frar.sa arasındaki mu
vasalayı kesmiye teşebbüs ettiklerini gös
termektedir. A 'mıınlar, motörlü kuvetlerle 
harekete geçmektedirler. Alman askrleri 
paraşütle yere iniyorlar. 

Fransrz ordusu Belçika 
hududunu geçti 

Pariıı, 10 a.a. - Bu gece radyoda 
bir nutuk söyliyen ba§vekil Rey
naud fransız kıtalarının bu ııabah 
saat 6 da Belçika hududunu geçmit 
olduklarını bildirmiı ve ıunlan ila
ve etmiştir: 
"- Nihayet, HIUer maskesini attı Şim

di askerlerini ve tayyarelerin! harekete ge
çirmek sırası Fransanındır. Herkes, vazı -
fesini yapmıya hazırdır. Fransa, kılıcını 
kınınd:uı çıka.rmı§tır ... 

Türk gaıefecileri 

Paris'le hadiseyi 

nasıl öğrendiler ! 
Pariı, 10 a.a. - Türk gazeteciler heyeti

le Paris'te bulunan umumt müdürllmüzden: 
Heyetle beraber Pariıı'e geldim. Sabah 

aaat beşte, daha Dijon'da gözlerini dikkat
le havaya s;evlrmis küçük gruplar g!Srmli~ 
tilm. Uzaktan duyulan bazı tarrakalann ıe
ai, bize kadar relmişti, Fakat Parls, o de
rece nkin ve vakur idi ki, bu tarrakalar, 
bize eyUilden beri çok defa raıtlanmıı ldi 
bir vaka gibi geldi. Esasen sabah gazetele
rinde de tec:e&1üs canlandırabilecek hiç bir 
haber ve yahut işaret yoktu. 

Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'a hü
cum Hnsaeyonel haberini, 11aat ona doğru 
inmiş oldu(:umuz otelin kapıcısı bize ha.her 
verdi. Derhal büyük elçiliğe koı;tum. İlk 
haberler gelmisti, fakat henüz hiç bir taf
ıiltt yoktu. Sokaklar, her g{inkü halini 
muhafaza etmekte ve her taraftan, ıoğuk
kanlılıkla almmıı azim ve karan ve aar -
ıılmaz itimadı bildiren haberler ~elmek -
tedir. 

Geceleyin vaziyetten haberdar edilen 
fransız ordusu, Belçika'nın yardımına ko:t· 
mak Uzere, sabahtanberl, cebri yürüyüşle 

ilerlemekte ve yüzlerce fransrz ve 
0

inglliz 
tayyaresi Hollanda Uzerinde UÇ'lllaktadır. 

Büyük harp, bugün baııhyor. 
Hidiselerin alacağı inkişafa göre seyaha· 

timlze devam kararını vermek Uzere, 15 
maYIM kadar Pariı'te kalacağız:. 

(örıil Baıvekil oldu 
(B•şı ı. inci uylıda) 

bih etmiş ve töyle demiştir: 

Bugünkü şerait, bir milli birlik ka· 
binesinin kurulmasını icabcttirdiğin
den, bugün öğleden sonra kırata isti
famı takdim ettim. Benim yerime ge
çen B. Çörçil, bana harp kabinesinde 
azalık teklif etti .Bu teklifi memnu
niyetle kabul ettim. 

B. Çemberleyn sözlerini ıöyle bi -
tirmiş tir: 

"Bütün ingiliz milleti ,tek bir ira
de ile yeni şefin etrafında birleı1meli 
ve Hitler nihayet ortadan kalkıncaya 
kadar sarsılmaz bir cesaretle savaş -
malıdır.,, 

Yeni kabineye muhalifler de 
girecek 

Londra, 10 a.a. - Royterin diplomatik 
muhabiri bildiriyor: 

B. Çörçll'ln, kabinesini hafta tatili es • 
naımda ve yahut belki de yann itmam et-

1 BUL 
Cümhuriyel 

İngiltere' de milli infial 
ve hiddet 

YUNUS NADİ, bu başlılı: altmda 
avam kamarasındaki münakaşalardan 

bahsederek diyor ki: 
"Bu tenkitleri ancak hticum tabiriyle 

ifade edebiliriz. Geçen umumt harbin 
başlıca kahramıı.nlarından eski başvekil 
Loyd Corç en sarih bir ifa.de ile başve
kil Çemberlcyn'in hüktimetten çekilme
sini istemi5tir. Diğer hatiplerin ıözlcri 
de hiıkümete karljı hiddet ve hücum do
ludur." 

Muharrir devam ediyor: 
"Yer yer başvekil Çemberleyn müaa

habeler yapmış ve miıı:akereleri bahriye 
birinci lordu Çörçil'in znfere inanan ve 
onu behemahal istihı:;al etmek azmini fış
kırtan nutku nihayete erdirmi1tir." 

İngiltere efkirıumumiyesinde Norveç 
harbinin ı;evk ve ıdueslnden mütevellit 
biıyük memnuniyehizlifi teb3rüz ettiem 
muharrir dıyor ki : 

"Hukumet vuiyeti takdire liyık bir 
vakarla ve hemen hemen olanca açıkh
{;iylc izah etmiş olmasına rağmen Munih 
had:selerinden beri yakın tarihi şiddetle 
muahaze eden muhalefet, harbin sevk ve 
idaresınde şimdiye kadsr yapılanların 
çol: üstunde ve çok l!erisindc büyük ham
leler göstqilmcsi lüzumunda ısrar eyle
miştir ... 

ParlRmcnto münakaıalannın feveran 
halinde geçtii;ine işaret eden muharrir 
dıyor ki : 

"Hükumet ne yapılmak Uizımaa hepsi
nin yapılmakta oldu;u iddiasında \'e va
ziyetın çok çetin olmasına nığmen beho
mahal zafer neticesine varılacağı kana • 
atindedir." 
Münakaşaların ve muhalefetin mahi • 

yetini anlatan muharrir diyor ki: 
"Buradaki buhranı da parti oyunların

dan ileri gelme huktimet değiştirme işle
ri manasında tclikkiye yer yoktur. Bu 
buhran, milli vıcd,.ıv.la husule gelen ga. 
leyan ve infinlin ifadesidir." 

Yunus Nadi vaziyeti hul!isa ederek di
yor ki: 

"Bunlar birer buhran mıdın Hayır. 

Bunlar iyilik alametleridir, bazı tchli • 
keli hummalarda vücut mukavemet ede 
ede nihayet mebzul ve kurtarıcı bir ter 
boşanmasiyle hastalık mağliip olur. Ta -
babette bunun dn adına buhran denir. İş
te müttefiklerdeki buhrıın bu neviden 
bir buhrandır ki, sonu ıa{:hğa, kuvete ve 
muva.ffakiyete gider." 

Yeni Sabah 
Tayyare devri 
HÜSEYİN CAHlT YALCIN, bu bat

lık altında diyor ki: 
"Bu harp ba15layı.naya kadar, tayya -

relerin tesir ve kuveti hakkında daha zi
yade itimo.tsızlık hüküm sürüyor Gibi i
di. Tayyare kuvetlerinin dehşetinden 

bahsolunduiu zaman, tayyarelere karljı 

1 

1 
(ı.a.J Matbuat se~in 

yeni icat topların veaair müdafaa vaarta
larııun tesiri ileri ıürUlliyordu. Helo 
tayyarelerin deniz: kuvetlerinc his;bir ıe7 
yapamıyacağma dair itimat ldeta umu -
mi idi." 
İspanya harbinin de bu bıuıatlerl de • 

ğiştiremediğlne ipret eden muharrir dl
yor ki: 
"Asıl tecrübe bugünkü harp ile başla• 

mııtır. Ve seki& aylık bir teerube tay -
yarelerin lehinde bilyük muvaffaldyet 
kaydetmiştir." 

Tayyarelerin büyük chcmiyetinden 
bahseden muharrir diyor ki: 

"Demek ki bugun bir ordunun hem 
müdafaası, hem taarruz bakımından en 
mühim silAhı tayyare olmustur. Belki ya
nn buna karvı milessir bir ıillh bulunur. 
Fakat bu çare bulununcıya kadar tayya
renin müthit ve muazzam bir rolü var • 
dır. Tayyareler bir istihkamı zaptcde • 
mezler. Fakat meydanı serbest bulunca, 
bütün ıeri hizmetlerini, tahıidatmı alt • 
ü~t edebilirler. İstihk&mlan adeta mnh· 
ıur hale getirirler." 

Hüseyin Cahit Yalçın makalesini §ÖY· 

le bitiriyor : 
"Sekiz aylık tecrübenin verdiği 111 

ders gözden kaçamaz. Müdafaa vasıtala.
rını ikmal için hummalı bir faaliyetle 
ç.alı::ıan Türkiye tayyare kuvctlerlni na.
mi deercede arttırnuı.k iztirarında.dır. 
Coğrafi vaziyetimiz de bizi buna bir kat 
daha icbar eder. Tayyarelerin para ile 
tedariki milmkün olacagı kabul olunsa 
bile tayyareclnin çabuk yetişmiyeceği ~ 
şik4rdır. Binaenaleyh, bu yoldaki teşkl
lltımızı dakika kaybetmeden çok bilyük 
bir niıbet dahilinde. azami surette lnki
pf ettirmek en birinci vecibe haline rel
miıtir." 

TAN 
Avam kamarası müzakerele. 
rinden çrkan neticeler 

M . ZEKERİYA SERTEL, bu bqlılı: 
altında, birçok bakımlardan üzerinde du
rulması icabeden bu toplantılar hakkında 
diyor ki: 

"Çemberleyn halk ve parllmeııto nez. 
dindeki eıki nilfuz: ve mevklin! az:çok 
kaybetmlıtir. İngiliz başvekili şimdiye 
kadar birçok vesilelerle hücuma uiramıı 
zaman zaman aksiyonları itibardıın dü
şer gibi olmu5sa da, bu defakl kadar 
ıiddetle tenkit edildiği ve bu derece az 
rey aldıft vaki olmamı::ıtı. Hiç olmazsa 
kendi partisine mensup olanlar onu tu -
tuyorlardı. Bu defa muhafazakarlar bile 
Mister Çemberleyn'i tenkit etmekten 
geri kalmadılar. Avam ve lordlar kama
ralarında yapılan hücumlar, avam kama
rasınad 200 kişinin muhalif rey vermesi, 
matbuatın kullanmakta devam ettiği acı 
lisan, halkın ve efkAnumumlyenin müt
tefikan itimadına dayanmak mecburiye
tinde bulun.an bir harp kabinesi için her
halde bir zaaf sebebidir. Onun ls;in Cem
berleyn'ln istlfaaı değilse bile, kabino
ıinde efklrıumumiyeyi tatmin eden bazı 
tadilat yapması beklenebilir." 

Yeni vaziyet icinde 
~ 

( Bışı 1 incı sıylıdı ) Holanda ve Belçika'yı çiğneyip ge-

nata göre muharebeyi bu sene için- len alman ordularının mutlaka za • 
de bitirmek azminde bulundukları feri kazanacaklan §Üphelidir. Ge
düşünüJecek olursa kati neticeyi el- çen büyük harpte aynı yıldınm &Ü • 
de etmek için bütün gayret ve ener- ratiyle ilerliyen almıınlarm Paris'e 
jilerini teksif ederek aon hamle ile on b~ gün zarfında gireceklerini 
i§e girişmişlerdir. Alman orduları söyledikleri ve propaganda ettikle· 
bitaraf memleketlere dahil olur- ı ri halde nihayet martta (Fon Klok) 
ken ordularının ba§ında bulunan ordularının nasıl peri§an olduldarı -
Führer bu hareketin bin sene aon• nı gördük. Şu hale göre vaziyetin 
raki alman milletinin istikbaline de takdiri için her halde acele karar -
tesir edeceğini emriycvmisinde bil • d~n çekinmeliyiz. Her iki tar.af için 
dirmi§tİr. Führer'in alman milJet ve hır hayat ve memat meselesı olan 
ordusuna yaptığı hitabede hakkı bu davanın ciddiyetle ve büyük bir 

V d M h b 
• d' k t" fh samimiyetle ele alındığım ve müt-

ar ır. u are c ıım ı a ı ıa a- f'kl • •• 
• • t' O .. .. d t k b" te ı cran en son kabılıyctihayatiye-

sına gımuş ar. numuz e ar r ır • 1 • 1 • 
k h 

• h ı · 1 k eny e çarpışacaklarını daıma he· 
ço ııa ra ve sıper arp erı o aca - b • 
t B h b 1 ·k· ·h . t' sa a katmak lazımdır. lngilizlerin 
ır. u mu are e er ı ı zı nıye ın, N h • 

iki dünya ve hayat telakkisinin, iki orveç arekatında parl&mentoda 
fen ve sanatın, iki enerjinin muha- cereyan eden bütün gürültülere 
rebesidir. Yeni cemiyet nizamı ye • rağmen ne kadar dikkat ve bnsiret
ni hayat ve hak mefhumu artık mu- le hareket ettiklerinin mıı.ğnıumı bu 
zaffer olan süngülerin ucundan do- I son hadiselerden öğreniyoruz. 
ğacaktır. Fakat kati neticeyi elde 

1 
Harpte kazanmak için ııadece he

etmek kolay olmıyacaktır. Büyük y~can ve dehşet telkin ~afi değil • 
cihan davasının aeri bir hareketle dır •. ~ant!~' •. muhn.~eme ve derin 
halledilivermesi kabil olmadığın- basıret!n ~uy~k rol~ vardır. Ancak 
dan yıllarca muhtelif cephelerde bu basıretı gostercbılcn ve hadiae • 
devam edecek kanlı muharebelerin lerin yıldırım süratiyle uçan dalga

vaki olacağını timdiden ainirlerimi- !arına dayanabilen ııinirin kazana
ze alıttırmak lazımdır. Tayyarenin cağına dair olan kanaatimiz sarsıl
müdahalesiyle yepyeni bir tabiye ve mış d~ğ!~dir. Unutmamalıdır ki ge • 
ıtrateji vücuda getiren bu harbin çen buyuk harpte de yıldınm süra
geçen harbe nisbeten bir takım hu- tiyle birçok harpler kazanılmıştı. 
ıusiyetlerini kabul etmekle beraber Fakat bu kazanılan harpler kati ne· 

ticeyi elde etmcğe kafi gelmedi. 
Şimdiki halde kazanılmı§ bir harp 
yoktur. Gaflet içinde yakalanan Po
lonya ile askerlik sanatı bilmiycn 
en küçük bir milletin topraklarında 
elde edilen neticelere bakıp da bir 
hükme vasıl olmak elbette hatalı
~ır. Müttefikler coğrafi vaziyetin 
ıcabı, ne Polonya'da ve ne de Nor
veç'te kendi hareketlerini inkitaf 
ettirmek için asla müsait tartlar 
bulmamıtlardır. Muharebe ~imdi 
ba§ladı. Artık hükümlerimizi bun· 
dan aonra cereyan edecek hadisele
re talik edelim. 

mesl muhtemeldir. 
Umumi kanaate göre, iıçi partisinden 

BB. Attlee, Greenwood, Bevln ve belki de 
B. Alexander yeni kabinede mbhlm nazır • 
!ar arasında bulunacaklardır. BB. Attlee ve 
Grcnwood harp kabinesine de dahil ola • 
caklardır. 

Liberallerden B. Sinclair'in kabineye 
girmesi muhakkaktır B. Loyd Cor~'un gir
mesi de muhtemeldir. 

B. Amery'nin r.iyaset ettiii müfrit mu • 
hafazakarlar da kabinede temsil edilecek
lerdir. 

Hava, Harbiye ve Mühimmat Nazırlan 
yani BB. Hoare, Stanlc:y ve Burgln :yeri• 
rinde kalacaklardır. Necip Ali KOÇOKA 



1 ILlDIDLBRt 1 
Dün tecavüze uğr1yan 

Belçika'ya yapllan 
son taarruz Bugünkü mıı i Ki MEMLEKET 

Tttltıt!Y 
------< Radyo Dlf'Uzyon P 
TOIUdYE Radyosu - .AS'IA'I"~ 
----( Dalga Uzunlutu 
1648 m. 182 Kca. 120 
81. 70 m. 9465 Kca./ 20 

Belçika, bundan bir çeyrek a11r e
vel de gene dün sabahki gibi, &1man 
taarruzuna uğramıı ve bu turruz 
mütecavizin kendini haklı göstermek 
istediği bir teville i.zah edilmişti. 
Kayzer Almanyaaı o zaman. kendi 
menfaatlerinin, yalnız Almanya lehin
de bir bitaraflığı imir bulunduğunu 
Belçika'ya ihtar etmiş ve arkasından, 
stratejik mutahazaların, alman ordu
larının Belçika üzerinden yürümesini 
saruri kıldığını ileri sürmü§tii. Bu 
notadan on saat ıonra da, Schlieffen'
in plinına göre alman orduları Belçi
ka'ya aaldırmıttı. Öyle anlaşılıyor ki, 
bu ıefer bu kadarcık bir mühlete bile 
hacet görillmemittir. 

Geçen cihan harbi bittikten sonra, 
Belçika'nın toprakları ve hükümran
lık hakları dört büyük devlet, yani, 
İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya 
tarafından Lokarno paktı ile garanti 
edilmişti Bu garantinin temelleri. 
İtalya, itilaf devletleri zümreıinden 
ayrıldığını açığa vuruncıya kadar 
earaılmamıştı. Bundan sonra, Lokar
no zihniyetıne giren bulanıklık karşı
ıında, Belçika kendi vaziyetine biz -
zat kendi vuzuh vermek lüzumunu 
hiuetmiıti. Kırat üçüncü Leopold, 14 
Ukteırin 1936 da söylediği bir nutuk-
1'. Belçika'nın dış politikasını tayin 
1iuıuıunda tamamiyle hür ve milıta -
kil olduğunu ilin ederek bu karııık 
dlvayı sonuna erdirmek istemi,ti. 

Buna rağmen, Belçika'ya rahat ve
rilmemiıti. Garanti itlerinde ve huıu
ıiyte komıularının mülki tamamiyet 
ve hilldlmranhk haklarına riayet et
mek bahislerinde çok ha.nas davra
nan nuyonal 101yaliıt Almanyaıı da 
BeJçilra'ya dokunmamayı taahhüt et -
mitti. 

30 90nkinun 1937 de, evet& Alınan
ya'nın devlet reiıi ve baıvekili Bay 
Bitler, Almanya'nın garantiıini tek
lif etmit ve 13 ilktetrin 1g37 tarih ve 
Baron von Neurath ile Belçika'nın 
Berltn elçili Jacquea Davlgnon'un 
lımuını tmfıyan anlatma ile de, Al-

VILAYETI.ER 

manya, Belçika hudutlanna ve onun 
hükümranlığına riayet etmeyi taah
hüt altına almııtı. 

Belçika, daha düne kadar Alman -
ya'yı, ıözilnil geri aldırmağa ıevkede
cek hiç bir harekette bulunmamııtı. 

Çünkü ne tecavüzde bulunmuı ve ne 
de topraklarını Almanya'nın hasmı o
lan müttefiklere hareket üssü yap
mııtır. Almanya'yı tahrik eden ve 
Holanda ile Belçika üzerine yürüten 
merhum Schlieffen ile Ludendorff'
tur. 

1891 den 1906 ıeneıine kadar Kay
zer Almanyasının genel kurmay bat -
kanı olan feldmarefil SchJieffen, 
garp cephesinde, alman ordularının 
Holanda ve Belçika üzerinden, Ho
landa olmadığı takdirde, mutlaka 
Belçika üzerinden sağ cenahtan taar
ruz edilmesini, hazırladığı harekit 
pJinına esas koymuıtur. Bu plana gö
re, düşmanın sol cenahı yakalanacak, 
muharebeye mecbur edilecek ve bu a
rada da hasmın diğer ordu kısımları 
tedricen imha edilecektir. Bu hareke
tin merkezini Diedenhofen teşkil e
decek ve alman orduları mütem-:ıdi
yen soldan sarkacak, müttefiklerin 
ordularını çevirip arkalarına düşecek
tir. 

1914 cihan harbinde ,bu plln kıs
men tatbik edilebilmiıtir. Zira, alman 
genelkurmayı, fran111 ordularının, 
Lqren üzerine yürüyeceğini tahmin 
etmiı, fakat fransız ordusu bu alman 
tuzağına dütmemittir. 

Ludendorff'a gelince, " topyekun .. 
harbi ileri süren bu general, bundan 
böyle yapılacak olan harplerde, ordu
ların muvaffak olmaları için kahir 
bir kuvet halinde ve baskın 'eklinde 
harekete geçmelerini yeni bir muhare
be kaideıi olarak ortaya atmııtır. Ge
ne bu generale göre, en iyi müdafaa, 
turruz ve mütemadiyen hücumdur. 

Almanya, hem politikada ve hem 
de harpte "topyekQn., lraideıiyle ha -
reket ettiği için, duruıadan taarruz e-
diyor! Hi-Tu 

lıfed Necdet hakkındaki 

Şişli ilk maçını 
Demirsporla yapacak 
Bugün 19 Mayıs Stadyomunda Ankara

epor mecmuasının tertip ettltt kupa mao • 
!arına devam edilecektir. İBtanbulun kuvet-
11 takımlıu-ından şı,ıı bu maksatla dlln ıeh
rimlze gelm~tlr. şı,ıı takımı bugUnkü ma
çını Demirııporla yapacaktır. Maç nat 
16.30 dadır. 

Bugüne kadar yapılan maçların netice -
lerine göre puvan vaziyeti §Öyledir : 

Ankara kupa8ı maçları 
puvan cetveli 

AnkaragUcU 
Beyoğlwıpor 
şı,ıı 

Demlrııpor 
Kurtuluş 

Maç G. B. M. At. Ye. Pu. 
1 l o o 3 1 3 
2 1 1 o 3 2 ~ 

2 1 1 o 3 ' 15 
3 1 o 2 11 7 , 
2 o o 2 2 10 2 

Ş fll takımı yarın da s at 11 de Anka
ragUc 1 tlt' ovnı acnlttır . Bnyoğlusporla 1-1 
berab,.re k lan ve Demlr"Jloru istanbuld'l 
4-3 )'f'nPD Şı linin burad ki oyunları çok 
cntr s n olacak•ır. 

Ankaraspor mecmuası 

Ş hrlmlzd rı o nkta olan ı Ankarıuıpor) 
mecmuıuıının d r ne 1 sayısı dUn intişar 
etmiştir. M t n \'VI spor hab rleı1yle at 
koıııl nn<t aıt maHlmatı verrn hu güzel 
mecmu j, okuvucularımıza tavsiye deriz. 

Atletizm müsabakaları 
Atletizm Ajanlılından : 
11-5-1940 cu art gUnU aaat 14.30 da 

12-5-1940 p ,-ar :nü saat 9 da 19 Mayıs 
stııdyomıında Rtl tlım m lsabakalan yapı· 
lac:ıl<tır. Progr m udur : 
Cumartesi : 

200 m tre eng 111 200 mPtre dU.Z, 800 
metre. 3000 m tr l ; ·s k atlama. ııırık
la yilkBek atlama, tek adım atlama, gülle 
atma. 

Gene; atletlere: 100 metre. 400 metre. 
1000 metre. 

Pazar gtinll : 
100 m tre. 400 metre, 1500 metre, 6000 

metre, 4x:JOO bayrak. Uç adım atlama, çe . 
kiç atma, cirit. 

Ajanlığm tebliği 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
(Ankarııpor) kupası maçlarına bu hafta 

19 Mayıs stadyomunda atatıda yazılı pro
grama tevf kan d vam olunacaktır. 
11-~ıHO Cu artesl : 
Demirspor - Ş şli ııaat 16 30 hakem: Ö

mer Urel yan hakemleri: Namık Selkan, 
Nadir Çllt'BIZ. 

12·15-1940 Pazar : 
Ankaragl\ct - Ş fil saat: 11 hakem: Bed

ri Erdener, yan hakemleri: Fevzi Cat, Be· 
dil Nazlı. 

Hollanda Bel(ika 
111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 

19.75 nı. 16195 Kaı./ 20 

CUMARTESİ: 11.5.1 
13.30 Procram, ve memleket 
13.35 Ajana ve meteoroloji 
13.50 Muzik. Çalanlar: Fah 

Refık Feraan. Fahri 1' 
Üfler. 
1 - Okuyan: Semahat 

H ollanda çok düz ve arazisi kıs - H ollanda, Fransa ve Almanyamn a- 1 - Mahur peşrevi. 
men deniz sathından aşağı sevi - raaında Slmal denizi kıyısına ııı- 2 - Dede • mahur tarkı 
yede bir memlekettir. Setler inşa kıımıış olan Belçika kıralhtımn yık mı ey cilzel ten). 

etmek suretiyle bu topraklar sulardan mesahası 30.447 kilometre murabbır.ı ve 3 - .••.• mahur ıarkı: 
bo,altılmış ve mUnblt hale getlrtımı,ur. nUfıau 8.130.000 klıldlr. Ardeu datlan- vefadan haber yak mu 
1932 ye kadar memleketin şimalin! iş- nın b&fladığı cenup dotusu kısmı mlliı - 4 - Sel. Pınar - rast 
!fal eden genlı Zulderze körfezinin bU· tesna memlekt Ieuse, Eskaut, Lys ne - benim ol). 
yük bir kııımı halen kurutulmuı bulun- hirlerinin geçt.ııi bir ovadır. Dokuz vl - 5 - Şerif İçli - rast P 
maktadır. Escaut, Meuse ve Rhin mem- !Ayete taksim edilmiş olan Belçlkamn çe ıtüzel ıozlerinin). 
leketln başlıca akar sularını teıkll e • hükümet merkezi BrUkB ldir. II - Okuyan: Mustafa 
der. Teşrii bir kırallyet olan Hal • NlmmüstaJdl bir memleket olan Lük - 1 - Şevkı bey - uıpk 
landanın meaahaaı ( 34,186 ) kilo- ııemburg büyük dukalığı iktisadi ve at- katre ic;en). 
metre murabbaıdır. Ve nüfusu 7 mllyo- yast bWıyesi itibariyle Bel_çlkaya batlı· 2 - Şevki bey - unak 
na yakındır. 11 vllAyetten mUteıekkll o- dır. Bllyük harpten ııonra Open ve Mal- lar dayanmaz eninine). 
lan idari takslmatın merkezi La Haye, medl havalisl Alınanyadaiı alınarak Bel- 3 - Ahmet bey - ıaetak 
payitaht Amsterdamdır. çlkaya ilhak edllmlıtl. aıl c;ıbam bqa). 

Hollanda nU!uauna nisbetle çok mü - Holanda gibi Belçika da zengin bir 4 - Halk turkilsü: (S 
hlm müstemlekelere sahiptir: Fele • mllstemlekeye aahlp bir mcm).J<etttr. dız). 
menk Hlndlstanı. Asyanın cenup doğU- Afrıkanın ortruıında lngillz ve !r.ıısız 5 - Halk tlirküs6: ( 
sunda bulunan ve Java. Madura, Sumat· mlliıtemlek l r yle kuşatılmış olan B-1· sarardım). 
ra, Borneo, Seleb, Moblk, Yeni Gine a- çlka Kongosu 2.385.120 kilometre mu - 14.30 Müzik: Riyaaeticilmhar 
dalarından mılrekkc>p olan bu mllstemle- rabbaı mesahaya ve 10 mllyon nü!usa (ıef: İhsan Kiınçer). 
kenln mc ah881 1.900.000 kilometre mu· maliktir. ı - Mauenet - Her 
rabb ı. nüfusu M milyondur. Merke7J Belçika ara?.lsinln kllçUklUğüne rat - aından Romalılar korosa. 
Batavıya olan F lemenk Hindlstanının men dünyanın ttcnrctte en il ri gttmiı 2 - Paul Lincke - A 
başlıca mahsulleri ıekrr, kauçuk. p trol, mf'mlcketıerindcn biridir. 1923 de Bel- serenadı). 
kaprah, çay. kahve, kalay, tlltlln, biber - çlkanın harici ticareti adam bnşına 26 3..- Herold • Zampa o 
dlr. lngtllz lirası olarak heııaplanmııtır ki vertur. 

Uzak Şarkın iktisadi ve stratejik biln- bu rakam Belçikayı İngiltere (38 , İs- 4 - B. Godard - pi 
yeırlnde mllhlm bir mevki lışgal eden bu vlçre (38) ve F lemcnk rn9> dan aonra lar: 1 - Omaanlarda; 2 • 
sömürgelerin Hollanda taarruza uğradı- nll!usuna nlsbetle en çok ticaret yapan 3 • Dağda: 4 • Köyde. 
ğJ takdırde akibetl daha geçenlerde Ja- m mlek t olarak tasni! eder. Belclkanın 5 - W. Halim - Tiirk 
ponya ve Amerika matbuatı arasında başlıca Uc:ırt mUbndelelerde bulunduğU IU. 
mUnakqalara ıı<·~p olmuştıı. munlcketl r Am rlka Blrleılk Devlet - U.15-15.30 Müzık: operet 

HollA.nda, harici tıcarctln!n nü!us ba - !eriyle komşuları Fransa, İngıltere, Al· (Pi.). 
şına lııabet ed n miktarı bakımından manya ve Hollandadır. Bu memlek •ler 18.00 Program, ve memleket 
d lnyada b ş;nci mrvkll işgal eder. Belçlkanın dıı ticaretinde ıu nlııb tıerl 18.05 Muzik: aenfonilı: mıuik 
Bu va.sRtı ad:ım ba.,ına 1100 morlndir temsil ederler: Fransa r 21, Almanya 18.30 Mıi:ıik: radyo cu ork 
kı, bu miktar Bclçlknda 850. İsvlçrcde r ,5,8, tnv;ıltere c 17,6, Hollanda "ıll,5 (İbrahim Özııür). 
500, İngllterede 350, Fransada ancak 200 Birle lk Devletler 'il 10. 19 00 Konutma (yurt bilciai ve 
dUr. Belçika gıda! mahsuller itibariyle 19.15 Müzik. Cabnlar: Fah" 

Hollanda bütlln devamınca bitaraf kendi kendıne yetecek vaziyette d tll - Refilı: Fenan, Fahri K 
kalmış olduğU büyük harp eımaaında dir. Bu itibarla Hollandadan hayvan. te- Üfler. 
ticari bakımdan c;ok lstl!ade etmllJ, ti • reyagı. peynir. hububat, yumurta, kakao 1 - Okuyan: Necmi Rıs& 
caret filosu bu sayede dünyada yedinci ve tıltün ithal eder. Buğdayı Karaden z 1 - Arif bey - nihavend 
mevkii ltgal eden bir yekOna yüksel - meml ketıcrfnd n, Hlndlstandan ve şi- buyi nfa bekler iken). 
mlştlr. mail Amerlkadan alır. İltlhlı\k ettığl % - Arif bey - nlhav 

Hollanda ihracatının dörtte birini Al- buğdayın c;,so nl hariçten gelir. Arpa (Söyle nedir baiai sana 
manyaya yapar ve lthalı\tının üçte biri- ve ),tlaf için de vaziyet aynıdır. 3 - •.•• - ferahnak tarla 
nl keza bu memleketten temin eder. İh - Belçiknnın başlıca ihracat maddeleri ratmıı). 
racatta İngiltcrenln hlBBesl "c24, Bel • kömür, nıakine. d mir manıfllftt, çinko, 4 - Kanuni R ... t - fe 
çlkanın <; !l. Hlndlstanın '~ 7, Birleşik kurşun, zUccaclye, iplik, dokuma. (Acyar ile dalmıt zevku 
Devletlerin <'c4 dür. İthalltında ingllte- Belçika zengin bir memlekettir. Ta- il - Okuyan: Melek T 
renin hlss •I < 22, Hlndlstanın "l'S, Bel- mameıı dahilde işletmek imkADını bu - 1 - Refik Ferun: 
c;ikanın c 15, Blrleılk devletlerin ~ 15 lamadıgı sermayesini ihraç eder ve 2 - Bedriye Hotcör -
dlr. Felemenk yalnız emtea detll, bil - dllnyıı.nın hemen her yerinde, bUyUk (Gel aıık &Ucenme). 
yUk miktarda sermaye de ihraç eder. devletlerin sömürgelerinde, Hlntte, Çlnde 3 - Dede - us.ak prkıt 

Hollanda nllfusunun bUyUk bir kısmı Belçika aermay sl faaliyettedir. &elmeyiverdi). • 
tüccar. Amele ve bahrlyelllerd n mu • Buna mukabil Bdçlkanın deniz ticaret 4 - • • • • - aazhılk .. rktr 
rekkep olduğu için zlral nUtuaunun azlı- fllosu zayıftır. Limanlarındaki faallye - ıönül). 
ğını entıuı.slt ve fenni ziraat usulleriyle Un ancak yüzde onu mlllt bayratı hamil 19.45 Memleket aat ayan, aJ 
telı\!lye çalışır. Zirai mahsuller lıtlhlA- semller tarafından temin edilir. oroloJi haberleri. 
kinin tamamını kendi toprağında elde e- Zirai lstlhsııllnln çok mUterekld usul- 20.00 Miızik: Trabzon ve 
demlyen Hollanda bir c;ok gıdat madde lerle ve u.a randımanla yapılmasına havlan - Huan Söaeri. 
ihtiyaçlarını hariçten ithal eder. En zJ. rağmen Belç a kesif nüfusunu daha zı- 20.10 Müaik: halk türküleri ve 
yade üzerinde çalışılan ziraat ıubelerl yade aanayl sayesinde geçindirir. valan. San Recep, Sadi 
ıunlardır: Sebze ve meyvalar, ıeker Halen Belc;lkads kömür madenlerinde man, Aziz Senan, Ali E 
pancarı, hububat, nohut, hatvan, pata- 160 bin. kok t:ı.brlkalarında 7000. demir 20.30 Konutma (l(Uniln meHl 

Harta yaptırılacak dlvayı devam edildi tes. Yalnız çlçekçlllk 45.000 hektar a - ve çelik istihsalinde 36 bin, mad Dl in - 20.50 :.ifı~r·K~!!-11, ıa:.~.J1Ji Son hidisefer üzerine razı i•gal eder ve ls.soo nuıusu besler. ıaatta 100 bin. c:ınko madenıerınde 6400. -r-
Man:1m Bel~•ı ~: ıo. ( T ... .ı.~ı.ı.ıııı11~~)~.._!"\c""'8~ı...- "'""'"T'--4_,..,...;wrır-.-....,.,..._.._~ .. ~~H:o:1:1an:d~a;d:a•~:.1;:e:~to~pı:;rakl::.ar-~m=lk;::ta-::...,.,...:=~l.lii~;:.i~bri~ifalf'tl~l'..l: ..... ll!'--~P:ena~n.~"'"'"'-..J.,._.lııııllllll4 
Mardin kuabaıımn meakGn Ye gay• eene Fenerbahçe ıtadında Demirspor - eşe mnk b!lmlyen bir ga;:,Tet hntt1ı ziraat yJlnde 38 bin dmclc çalışır. Bu imalat, I - Arıf bey • mıihayyer 

ri meıkQn olmak üzere 250 hektarlık Galatasaray arasında yapılan futbol için ı,. yaramaz kumluk sahaları bile sahaları yekillıunun Uçte biri kadar ame- ateıi gam), 

bir --'---ın haıı·'---r harı.talan il bu. maçında hakemi yumrukla yaralıyan l ekllmlye mtlsalt bir hale getlnnlıtlr. le de dokuma ııan11yllnde mUstalıdem - 2i-Arif bey. muhaner 
-.u.uı u.&ı e atanbut; 10. ( Telefonla) - Avru- Hollandamn zirai istlhsall daha ziya· dlr. Bu ..na)'iin büyük bir kısmı hariç- t mu etmeje Ylr• va 

mı çevreleyen 150 hektar ile 400 bek- kaleci Necdet hakkındaki divaya bu- pa"daki yeni hadiselerden istifade ede- de hariç piyasalar için çal11ır. Kemle - ten gelen bam maddelerle iıler. Umumi 3 - .••• - mahaner 
tar. -·an aruinln l/4000 mı·lryaal t • gün de devam olunmuıtur. Bugünkü k l"f ketin ziraat ekonomisinde hayvancılık fthalAtının ~1515 ini ham maddelerle sa- ıfmdi eller tozüne b 

...... ı a re muhte ı maddelerin fiyatlarını bl-'--• e kil ı1 al eder Ekilen yüz -'d kull 1 k "'le t 4 - ..•• - muha--
'-eometrik mu-1..--:ıi harı·"--·nın a- celsede Necdet'in lfank'a wrduğu ...... m v ıı . na,,. e anı aca yarı mamou r et· rlmin ,,_.. ._ __ ,._:>"··· 
A uı&11UU ..._ gayri tabit olarak yükselttikleri anl• hektar arazi Uzertnde %Mi çayırdır. kil eder. Batlıca bam maddelerini al - UIRl &allQK 

hmı iti kapalı sarf uaulile ebiltmeye yumruğun yib üzerinde eser bırakıp şılan bir takım muhtekirler hakkında Köylünün bathca varidat menbaım .Ut dıfı memlekeUer Avusturalya, Rusya, 11 - Okuyan: Semahat 
ll!lkanlmıttır. İ•'n maktu ke•;f bed 1• bırakmadığı hakkında heykeltrq Ha- lik 1 makam teşkil eder. sut lsUluıalinln dörtte biri Hindistan, Arjantin, İngiltere. Fransa 1 - N. Mehmet - rut 
•10-,000 liradır r ır e ı di'nin ehli wkuf sıfatiyle verdi~i ra- a a ı tar takibata başlamıılar- taze halde lstlhlı\k edilir veya tekııtf e- sanayi mamQlı\.tının 7 de birini, İngiltere yakdın ki beni). 

• dır. Bu huıuıta yapılan ihbarlardan dtımıı 11lt ve marırartn fabrikalarına dörtte birini ihraç etUkleri halde Bel - 2 - Tatyos - auzidlr 
Eksiltme 22 Mayıı 940 çarpmba gU- por okunmut ve neticede iddia mü. tıtanbul'da birkaç büyük kumaş tica- satılır: dörtte biri peynir haline konu - çlka üçte birini ihraç etmek mecburiye- fetme aakm banc;eri). 

afi uat 12 de Mardin belediye daire· ~ u~ ~nununun 456 ı~cı maddesi: rethanesinin elebaşılık ederek bütün ~~~~:=~~t~:ı,~r~~1:!:1tıi·o::~~~~ tlndedlr. r.i:/~!n?•!~~:z:~ 
ıinde toplanacak eksiltme komiıyonu nın 2 ıncı fıkruına tevfıkan kalecı piyasaları ihtikara teıvik ettiği yerli nır lstUuıall 80 mllyon kiloyu bulmut - 1 4 - Serif l~u • hlcas 
tarafından yaplla--1-&..r:. Necdet'in tecziyesine, yalnız hldisede fabrı.kalar mamr..lAtından oldukları hal tur. Yav., yavq sUtçUIUk zirai lıletme Maca ·-&--• <Cok 70llllalır kandırır) 

~n G 1 taaar takt 1 dan ~. halinden çıkarak Hollandada aanayi ha- n-.aı a S11H1m ve 21..20 Mbik: Soprano Hllcfa 
Muvakkat teminat 750 liradır. • a a , ay nn oyuncu arın de Uzerlerine ecnebi malı diye damga llne gelmektedir. hububat ihracatı rafından San aololan. 
Ebiltmeye ittirilı edeceklerin vak- Cemil in ~riki bulundufundan bu ce- wrularak pahalı fiyatlarla piyasaya Hollanda sanayii faallyeU için ıuzum- 21.45 Müzik: ktiçll• orlı:•tra 

tinde belediyeler imar heyeti fen tef- ~ın tahfıfine karar verilmelini iıte- ıilrüldüğU anta,ılmaktadır. Hadise et- ~~ı~~=.z-~:~~~~6!:~: r.!s:!:!i1~:i 6;fse~~~:u) v;-z!~!: ~i~ A}~~ktenwald: 
lifinden ittirik vesikaları almaları n mıttir. rafındaki tahkikat derinleıtirilmekte- rü pek azdır. Burada aanayt ancak haric- aiklerl. 

,..uhakeme .. il! Mayısa bırakılmıttır 1 übad 1 lmk"-1 ihracat birJiX.i komite reisi B. Nuri 0-bunu teklif mektuplarına koymaları ,.. - • dir. Meni ihtikir komi•yonu pazar gil- e sıkı m e e ..... arının mevcu - '" 2 - Pepl Müllerı Le 
diyeti ııayeııtnde dotmuetur. Deniz mü - rak Ankara'ya hareket etmiıtir. Nuri lrıaı berine fınted. 

lhımdır. nil toplanacaktır. nakalelerinlD bayatı ehemiyetl bir c;ok Orak Ankara'da Macariatan'a yapıla- 3 - Leopo~: Karlsbad 
Şartnameler Mardin belediyeainden T"/.a!L 1· 1 ·-~ deniz ı111aat tezglhlarının meydana çık. cak ıuaam ve hububat ihracatı etrafın- 4 - Nice Dostal: Vi 

ve belediyeler imar heyeti fen tefli • Be,lmz'da efci bir cinayet ı ıuıı ıyat an üzennae muına yol açmııbr. Bununla beraber nal (Potpuri) • 
• lencl" memlekette kömürün azhtı ve demir da bUkUmetle temaslarda bulunacak • 22.30 Memleket saat ayan, 

tinden paruıs olarak •erilir. lf 1 İstanbul; 10. ( Telefonla ) - İhraç madeni bulunmaması yüzllnden metaıür- tır Jeri: ziraat, esham _ 
Tekliflerin tayin edilen •• n .. de saat t jl sanayii mevcut dettldlr. Tersaneler 1- • bi ._ bo f ..... ıtanbul; 10. ( Telefonla ) - DUn malı tiftiklerden bir kıamının fiyatla- c;ln Ulzumlu demirler de yarı mamOl hal· vo - nu .. ut nan ( 

11 rerik,~~2 Mardahln bet ledtaiyeilrebulıllll- ıece Beykoz'la Pqabahçe arasında bir nndan bir mikdar tenzillt yapılması de hariçten getirilir. Memleket aanaytl 2%.50 ~1.i;. '::~ıyf!~~ 
ne ve ~ve y u pot e .._ cinayet olmuttur. Amele Mahmut Ba- buradaki fırsat dü•kUnlerl tarafın~- için lüzumlu maldneler de bu 1Uretle lt- Bu ıece 21 de 22.50 Müzik: cuband CPL). f 
ate kadar giSnderilmit olmut llzım tık adında bir genç kendiıiyle araıı a- • , u.mı re~:t::J:n'ı::!ıı~~ın:ıı: kadar nlnıa uzun-dalsa 
dır. (3471/2014) 12021 çık bulunan kayinpederl çoban Meh - lıtt1mar x.edihllerek Abim:d~lu'nun tiftik mas ı11eme.ı, kakao aanaytl, sGmtırgele- ULUS Sinemaamda ıus · 23·30 Yınnld prosram, 

met'i saat 23.30 da tenha bir kö deki ve ~apa.ı racat rlığ~in fiyattan rlnln mahaullerlnl iflemek için pu Hol· 
• • fC • dUtlinneğe batladığı şeklınde yayıl - landada kauçuk ve c;ellk fabrikaları da ŞEHiR TiYATROSU -( ll'RANSIZ RADYO 1 nşaat münakasası kollibeıınde bıçakla Ye feci bir ıekıl- d ~ k •. 1 •• ü 1• d k. 11 d" vardır. TUtlln aanaytl so.ooo amele ça - P'RANstz Rady01Unun 

d ""' tt _,__ t lbti ı.ı ve oy un ne ın e ı ma arın ı.a- lıttırır. 14'.arprin sanayi 1920 de 93.000 yatı bir zamandanberi gtlııde 
Ltubul Defterdarhiındaa ı fe a.ırlarıure e .yar~k ıı dır.vri yarın tük fiyatla toplandığı haber ahnmıı, ton margarin ihraç etmııtır. pılmalrtadıı-. Bunlann aat ve 

'Otküdar·da vard JJaX. daki p eryat ı üzerıne Of&D e ye za - lik 1 kanıl d hal tahkiaka 60.000 den fazla Amele istihdam eden Bi R MUHAsı· p luklarım &f&lıcla blldlıi,.,.. ı e • 1n re • bıta memurları Mahmut Balık'ı kanlı a a ı ma ar. ~r • • • ta yün ye pamuklu dokuma ün&7li ham 1 - TURKtYJC aaattyle 1 
'ftatoryom Talebe ve Ölretmen Sana- b li 1 yakalam t batlamıtlardır. Tıftıklerımızın fiyat- maddelerini hariçten getirerek mamaı • c!alp 41.44 M. 
toryomunun 60698/54 altmıı bin altı ıça Ye ıtır. lan her zamankinden sağlam bulun· lertnl ihraç eder. lıılevcut 840 bln iti ip- ARA-...ı IYQR 2 - TURKİTll: 1&&tfyle IO 
..ı; .. d '---- '-i ti il!~ '--· '- ·fli makt d ilk imalltına yetmeditlnden dokwna aa- 1'111111111 - P.T.T. 253K. Radl:yo -
;r - 0&..n le& • ra "" &u"1f &efı a ır. nayltDin thUyacı olan iplikleri tn,r11te - 221 K. 
ikmal in .... tı kapalı zarf uıOlU ile ek- Hava yollarmm 1940 reden alır. Dokuma mam"'""'tuıııı d"rtte • • • • • • ~ ..... u ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

eiltmeye konulmuıtur. bütçe proj.U birini Fılemenk Hindlıtanı, sert kala - : •- • il · 'I : -( tNotLtz RADYO 
DoJ--.L.-L-- hidiaesinin nım Uzak Şark, Amerika ve Afrikanın : OHLJDl aeyırc enn temaı •: tNGtLtz Radyo IJirketiDID 

Ekıiltme, 13 Mayıı 940 pazartesi gil· Devlet haT& :yolları umum mUclarlütG • auauwuayı::ı ırıcak memleketleri alır. : den oa dakika evvel t91- : Broadcutbıg CorporaUoa) tJI 
nU saat 15 de lıtanbul Defterdarlığı AUD 19'0 bütçe projul &D0.000 aob&Diyle mubakemetine dün ele Hollanc:tanın tamamiyl• tthal&t ihra- S rlflerl rica olwnar. S lerde haber MPintı Pl'OICl.-

M.111 'il'-"•'- MUdü lU&n d lana mUtevula olarak 47'5,000 Ura olarak ıe. - devam edildi cat tlzerine mtıeaM B&D&yil hariçle ırtı- • • Ankara 1 
QllJ&AA r •"'n e top • bit edllmiftlr. Devlet hava yollarımn bet batı lcmldltl ancla derhal darnuya ve •11111111111111111111111111111111•• Saatiyle 

cak olan komisyonda açılacaktır. IMllfllllı prognmının lHO Hnutne att o - lıtanbul; ıo. ( Telefonla ) _ Dol- hanı maddesizlik )'tlzUDdeD atıl k&lmıya Gindüs yabus 14,30 ye 18,30 TUlutCB 18.86 
Mukavele. ekıiltme, bayındırlık i._ laD ıu.m tatbik edilmi7ecekUr. mahkOmdur. • ı • d tNGtL!Zclı s.ı5 ır mabahçe 8nUnde 11 vatandqın 6ltı • Balıkçılık da memleketin mUhlm bir matine enn • • 11.00 

leri umumi, huıuıl ve fennt prtname- müyle neticelenen izdiham bldiıeıi sanayi "1besidlr. Bu abada 20.000 semt- • ıs 30 
leri, proje, ketlf biili1&1ile buna milte- Zayi - Hopa kazaamm Arhavi nahiyai dlvaıına bugün de devam edilmittir. et ve MOO gemt ve kayık 9alı11J' ve her AŞKIN ÖLÜM O • 16.15 
ferri~ evrak 350 kurut mukabilinde la- ai ilk mektebinden 1343 Hilesinde mezun •ne memlekete ll50 milyon kilo balık • 18 00 • Bugünkil celsede birçok phitler iıti- Jlf8tlrtr. Bu mah1Uliin :yarıaına yakın • 20.00 
tanbul Miltt Eml&k MüdUrlüfünden olarak aldıiım diplomamı ka)'bettim. Ye- nabe tarikiyle dinlenmiJ, neticede p- miktarı thraç edlltr. n: 6294 .. 23 46 
alınabilir. Muvakkat teminat 4284/93 niaini alac:aitmdan eskiainin blilmıll ~ktur. bitlerin ifadesiyle vaka yerinde yapı- l'lt.\NBIZCA 1U5 
dört bin i t..J yüz ae'---n do-rt lı·ra do'- Arhavi Nahiyesi illr mektebi memnu İ • 23.00 

&1 H.: - tan keıif raporunun zmit afır ceza Deniz •1.,. .. 1• --:(iJe.: tahsil eden • • • • • • aan ili!! kuru•tur. Mehmet Batum 1841 ~ ı~· iP t R A N' ır ır mahkemesine gönderilmesine karar ve- ... _ ı _bemi !l.o. "d. ---
lıtektilerln. teklif mektuplarını •e • i M ad d ed. U111e z n11Hereye ıı ıyor -c Tahran Racb' 

bu ite benzer en u 50000 elli bin lira- Zayi makbuz rilmııt r. 15 ayııta or a evam ı- İstanbul; 10. (Telefonla)- Evelce Yer J.ulamıyanlarm nazarı TAHRAN Radyoeu Jn• 
lecektir. dikkatine re Osertnde her stııı Ttlrktye 

lik it yaptıpnı dair idarelerinden al- Upk Şeker Fabrikamız tarafmclan la- Almuıya'ya denis lnpiye ve makine dUs ı2 ete TURKÇE nefriy&t 
mıı oldutu vesikalara fıtinaden lıtan- mir sümriHrleri baemü~ürlili6 v~esine mUhendialiği tahlili için ıitmlt olan 
bul vlltyetine müracaatla ebiltme ta- ntınJaa TL 423,17 (dört y11s :yırmi aç inhisarlar heyetimiz ve harp dolayııiyle memlekedmise d&-
rihinden 8 giln evel alınmıt ehliyet n 17/00) tirk Uruma ait 21 tmamus 1931 ta- Fran••'dan döndü nen 32 ıencln tahılllerlne Londra'da 

• rih ve 167511 mamanh sBmrllk depoaito - d lrarar ll l ~ 940 yılına alt Ticaret odaıı veaıkaımı makbwıa zayi olmattur. Yeniai alınac:atm- evamına ver m twr. 
havi kapalı zarfların 13 Mayıs 940 pa- elan eskiainin hükmi olmadılı ilin olunur. lıtanbul; 10. ( Telefonla ) - Fran- Talebelere bugiln davls tevziatı ya-
sa~eıi günü aut on dörde kadar tı - Türkiye Şeker Fabrikalan T.A.Ş. aa'ya yapılacak 5 milyon kilo tiltUn u- pılmııtır, yarın Londra'ya hareket e-
tanbul Defterdarlıfı Millt Emlik MU- tııı için temaslarda bulunmak üzere deceklerdir. 
dUrlUlU odaıındı toplanan komiıyon Paris'e giden İnhisarlar heyeti reisi 
reiılitine aıra nuıuralı aıalrbuz ıouka- mUhUr mıımu ile iyice kapatılmıt ol- B. Kenan bu sabah ıehrimize dönmilf- Tayyare tebitleri aünii 
bilinde vermeleri llıımdır. Teklif melr muı ve talıbin limite açık adresinin tUr Heyetimiz bu meyanda Acilen ib- lıtanbul; 10. ( Telefonla ) - Her 
tuplan; eblltmenln açılma uatından ve teklif mektubunun banıi lfe ait ol· tiyacımız olan bazı inhisar maddeleri- sene yapılmakta olan 15 Mayıı Tay • 
bir .. t neline bc!ar yetlpnek lsue dulunun yanlmuı Jhuncbr. Poatada nln de Franaa'dan tedariki meselesi yare lehitlerl lhtifall lçift buırlıklar 
iadeli teahhUtJU mektup pkllnde p- olacak ıeclkmller kabul f4llm-. üzerinde mühim noktalarda mUtaba - yapılmaktldır. Buıtm için bUIUll bir 
4ldlel»Walr. 8a JIWli4I dit ..._ "8l'Ll... lllJI JIM bml oJm ~ YlcD 
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Bir muhasip aranıyor 
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Harp şimdi başladı ! 
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k harp,dün 
~~ •aat üç
ıtibaren ba,. 
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ara, hir b" • ,. ır 

atoll\a lü-

Bu Holanda hartcuında •iyah )'erler eğer setler 
bo.zulur•a deniz mları tarafından i•tila edilecek 
yerleri, noktalı yerler, nehirler ve kanallar tara
fından •eylaba maruz mıntakaları gö•termekteclir 

1 'kıönneden, Holanda'ya ve 
çı a'y b' d 1 • Se a ırden ıal ırmıt ar· 
'k• hep tudur: eğer almanlar, 

,: 
1 ~~ınleketi İfgal etmeseler• 

W 11\uttefikler edeceklermif! 
i~ bu hususta ellerinde gene 
• lar varmıt 1 Bütün dünya 

u:rıu?'urniyesi bunu biliyor· 

d • Erer bu vesikalar, timdiye 
ar g" 

t"b• • osterilen alman veı1ikala· 
· .,' ~ ııe, bu, dünya efki.numu· 
··risıyle alay etmek değil, ona 
ı i et?'ek demektir! Kendi 
~ •dıgı vesikalara "ki.ğıt pa· 
·ırası' . . • Al 1 ... ,, ıarnını veren man a• 
'iı!~•terdiği veya göstereceği 

İlı . •rın mahiyetine inanmak 

1
1~!-llrıı asgari onlar gibi ol· 

"lJ'll\dır. 

~ar, iki devlete Ye Lük
~\ıurg büyük dükahğma 

ti;ce birer muhtıra vermekle 
.,: eb1ıitlerdir. Bu muhtıralar
a devletlerin ve bu dükahğm 
ed~kflılc kaidelerine riayet et· 

911 
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leri bildirilmekte ve bu yüz· 
~~nların bitarafhklannı hima
lı.tıra ~tıale giriftikleri aöylen· 

ııa edır. Muhtıralarda itıal 
oı.:ı~d~ ne Belçika'nm, ne de 

a nnı hükümranlık hakla· 
)itli '\'e İatikli.llerine halel geti
"'e ~eğ~ de aöylenmittir. Ve i· 
'-ın ılınııtir ki: eğer alman ia-
~ '"'d a ınukavemet edilirse bu 
.. ell k . 

•ti a acak kanlarm mesuli· 
• ~a?'en bu iki kıral1ığa ait· 
i ~~·~ bu derecesini, orta

'-dun hının hangi sayfasında o
ket• ~ı? Bundan sonra iıgal ha· 
ç k 1;ılarnııtır. Almanlar, bir· 

a Jıii 0 
an Holanda ve Belçika'· 

t dec:ın etrnitlerdir. Her iki mil· 
illa k erhal kanlarının aon dam· 

afaa •dar rnemleketlerini mÜ· 
'-lı.a edeceklerini ıöylemiıler ve 
er ;.em.ete baılamıılardır. Di
llrdıaıı:afta~, müttefiklerin de ,u. arı ıatenmiı ve temin o-

,,tur. 

b Öyle b' Q ır ıuali sormaia inaa· 
llQı d'J• ~· ı ı varmıyor? latilinm 

• iy~t~•.Yet basittir: dünya ha· 
Çe lllı ele almak 1 

l lcoalovak • • • - d" o "-y Ya nıçın çıgnen ı, -·• a .. 
•ııi- 1~ıçın ezildi, Norveç ve 
l ... ilrıııı;.ı. . . k • 
çiJı. nıçın yo oldu ıae, 
la~ •e Holanda'ya da aynı 
ıorb a tecavüz edilmittir. Ve 

İlıaıe a eier bir yerde tedip e· 
ııe · 

9"'letı ' 111"•lesef laha birçok 
er de b" lı.ud ' •taraflık denilen aıı· 

i.ç ol unnuı harbe karıı asli. bir 
· lhad ~ 
•taran k 1!1nı anlıyacaklardır. 

1 vah" • lioı unesınin acısını tıp· 
ltlerd~llda .~e Belçika gibi çeke· 

L 1~ Çunk- - • 
11: ile b' u rnuteeavız ar-
ıaı- ıtaraf . ' 

ıııı:, ne h ' ne muharıp, ne ço· 
~ >'ere a~tane tanıyor. Rasge· 
ll-ıarıın •ka drrıyor. Maksat harbi 

~ d ı·ı .•t k\lveti he 1 
• karıısına çıkan 

1~· l>iin B~kr hayatı ifna etmek· 
•tlerj F •el, Anvera açık ıe-

' rana ' lltdıınan d"a nın altı ıehri bom· 
' • e ılın. t" H .. J • llın bir t 11 ır. atta svıç· 

il tlbi t •rafı bile bornbardnna· 
a utulırı 
releri 1 . Uftur. Alman tay-

ına Yan rtsılterede Kent dükalı-
rtıtı bu 

1
;: ~oınbalan atmıtbr. 

Pa Fi zıyette Lord Halif ax, 
'-h lib~• 7ınbardunanmda ol
- bardr.-ı • lllalllann aivil balla 

et ·~tın~k_ kaad;yJe ba-
9l'ilai •annedi;ro-

rum,, diyemez! Çünkü İngiltere 
ve Fransa da artık, mukabil ted· 
birlere teve11ül edeceklerini a· 
çıkca ilan etmiflerdir. Ve demiı· 
terdir ki: eğer almanlllr gerek bi
zim ve gerek yardımımızı istiyen 
Holanda ve Belçika'nın açık te· 
birlerini bombardıman edecek o
lurlarsa, biz de aynı suretle hare· 
ket etmek hakkını muhafaza et· 
mekteyiz. Bu tebliğ dün öğleyin 
neıredilmiı, öğleden aonra da al· 
man tayyareleri bombardımanla
rmm arkasını keamemiılerdir l 

Müdafaa 

B elçika ve Holanda ıimdi hu· 
dutlanm kahramanca mü

dafaa etmektedir. Son alınan ha· 
berlere göre ıimdi, Eemı'ten 
Lüluemburg'a kadar devam eden 
420 kilometrelik mesafe dahilin· 
de harp bütün ıiddetiyle devam 
etmektedir. Holandalılar, bütün 
kanallan açnuılar, ve birçok yer· 
leri ıu altında bırakarak, alman 
istili.amı önlemeğe baılamıılar
dır. Almanlar ancak 16 kilomet• 
re kadar bir ilerleme yapabilmit
ler ve burada Holanda a&kerle· 
riyle temasa geçmitlerdir. Hol"n
da vaktiyle dahildeki ihanet teı· 
kili.tma kartı ıiddetli tedbirler 
aldığından ve bir zamanlar Ut· 
recht kanallannm anahtannı eli· 
ne alacak kadar cüret gösteren 
nazi ıefi Moeaaert'in adamlarını 
tevkif ettiğinden dahilde bir iha· 
net hareketiyle karıılaımıyacak
tır. Belçika da aynı tedbirlere bat 
vurmuıtur. Degrelle'in kurduğu 
Rekaist partinin bütün ileri gelen· 
lerine kartı aıkı tedbirler alm
mııtır. Her iki memleket sonuna 
kadar harbe devam edeceklerdir. 
Holanda radyosu dün Holanda 
baıkumandanlığınm bu mealde 
bir tebliğini netrdtmittir. Bu teb· 
liğde dütmanla asla bir aulh ya· 
pılmıyacağı, bu huauata müzake
relere giriıilmiyeceği, bunun için 
bu mealde çıkanlacak haberlere 
inamlmamaıını bildirmektedir. 

Bel~ika'mn vaziyeti 

B elçika da aynı tiddetle mu· 

kavemet etmektedir. Alman
lann bilhassa Aix • La chapelle cİ· 
vannda hücumlannı teksif et· 
tikleri anlatılmaktadır. Belçika 
hududunun hemen yakınmda bu
lunan bu tehrin karııaında Eupen 
ıehri vardır. Malumdur ki Eupen 
alman ekalliyeti ile meskUııdur. 
Almanlar, hududu buradan aı· 
makla kartılannda o meıhur "be
tinci ihanet kolunu,, bulacaklan
nı tahmin etmitlerdir. Bu suretle 
it çabuk halledilecek, ve Belçika 
Majinoau çabuk yarılarak Llege'e 
doğru yol alınacaktır! Fakat bu 
hat ıimdi tiddetle müdafaada bu
lunmaktadır. Brüksel radyosu. 
nun bildirdiiine göre Belçika har
biye nazm general Denia dün 
Belçika parli.mentoıunda, düt· 
man ileri hareketinin bütün cep. 
hede durdurulduğunu bildirmit
tir. Belki almanlar, bundan sonra 
açık tehirlerin bombardımanma 
baılamıtlar, bu suretle halkı deh· 
tete salmak iatemitlerdir. Fakat 
Belçika halkı dünyanm en vatan
perver milletidir. Bu milletin bü
yük harpte, aaker kıral namiyle 
anılan büyük tefleri Albert'in 
ceaaur idaresi altmda nelere kadir 
olduiaa11 gördük. Oilu üçünc:I 

ULUS 
• 1 

1 ita/ya endişede 
İsvicre hükOmeti dün ., 

seferberlik ilôn etti 
Yabancı tayyareler İsviçre arazisi 

üstünde uçarak bombalar attılar 
Roma; 10. a.a. - Royter ajansı bildiriyor : 
Hollanda ile Belçika'nm istilası neticesinde, İtalya için zuhur 

edebilecek akibetler, İtalyan milletini umumi bir endişeye düşür
mektedir. Roma sokaklarında, gazeteler kapışılıyor. 

Resmi mahafil, hadisat hakkında. sükutü muhafaza ctmekte
:iirler. 

Birleşik Amerika'nın Roma elçisi lıL .. k b 
Philips acilen hariciye nezaretine ça- U sem urg 
1ırılmış, Kont Ciano ile görüşmüştür. 

lıviçre'cle umumi •eferbeTlik İstila edildi 
Bern; 10. a.a. - İsviçre umumi se

ferberlik ilan etmiştir. 
Dün gece yabancı tayyareler Gour

·esatin civarına bombalar atmı,lardır. 
Demiryolu hasara uğramıştır. Bu sa • 
bah yabancı tayyareler İsviçre arazisi 
üzerinde uçmuşlar, Bale civarından 
geçmişler tir. 

Herke• kıtalarına gidiyor 
Yarın saııt dokuzda ba,,lıyacak olan u _ 

mum! seferberliğe lntlza etmeden, İsviçre 
vatandqları, ıtmdlden derhal kıtaıarına 
gitmektedir. 

Brüksel, 10 a.a. - Royter Ajanaı bildi -
rlyor : 

LUksemburg istllA edllmiııtlr. 
Vıışingtondan bildirildiğine göre Birle • 

ıılk Amerikanın Belçika elçisi Cudahy, 
LUksemburg hUkUmetl erkAnının, hariciye 
nazırı müstesna. LUksemburgu terkettlk • 
lcrini hab"r vermektedir. 
Paristckl LUks"mburg maslıı.hatgU7.arı B 
Funk bu sabah fransız hUkllmetlne, ve • 
rflen söze rağmen alman ordusunun gece 
büyük dukalık arazisine girdiğini bildir • 
miıı ve Franeamn yardımını talep etmııı • 
tir. Fransız hUkUmetı, bUyük dukalığa e • 
llnden gelen bUtUn yardımı yapacağı.nı bıl· 
dlrmlı.ıtır. 

Hitler askerlerine bir tebliğ neşretti dedi ki; 

Bugün başlıyan harp 
Almanların mukadderatını 

gelecek 1000 sene 
İçin tayin edecektir ! 

Hitler garp cephesine hareket etti 
Berlln, 10 a..a.. - D.N.B. bildiriyor : 
Führer Garp cephesi askerlerine hlta • 

ben ıu tebliği neıretmlıtlr : 
- Almanya mllletlnln Atisi için katı 11&· 

vq saati gelmlı.ıtır. 800 senedenberi lngt • 
llz !ra.nsız resikt\.rlanmn A vnıpayı faka.t 
bilhassa Almanyayı hakiki ıekilde kuvet • 
lenmekten menetmek gayeleri dalma mev
cut olmuı ve Avrupayı, bilhassa Alman • 
yaYı, zA.t içinde, kudretsizlik içinde bırak
mıııtır. Bu hedefe varmak için, yalnız Fran
sa 200 sene içinde Almanyaya 31 defa harp 
Utı.n etmiştir. Onlarca scnedenbcrl, Bri • 
tanya dUnyasına htı.klm olanların hedefi 
de gene, Almanyanın ittihadına mA.ni ol • 
mak, 80 milyonluk bir milletin ihtiyaçları 
için elzem olan hayati nimetler! Almanya
dan eslrgemektır. İngiltere ve Fransa, ken· 

1 

dllerlne mal edindikleri bu siyaseti, Al • 
mevcut rejimle meııgul olmadan 

l.eopold da bu sefer, babaamın 
kahramanbğmı tekrar etmek fır
satmı bulacaktır! Belçika hudut· 
larmı tahkim etmittir. Tıpkı Ho
landa gibi 500 bin asker çıkara· 
bilecek kuvettedir. 

Son vaziyet 

s imdi anlatılıyor: aln1anlarm 

Norveç harekatı, ıtratejik 
bir harpmiı, maksat garp cephe· 
sinden mühim mikdarda bir ku· 
veti Norveç fiyortlanna çektik· 
ten ıonra buraya saldırmakmıı ! 
Ve İngiliz batvekili Çemberleyn 
"almanlann uzattığı tuzağa düt
miyeceğiz ! ,, dediği zaman tama
miyle haklı imiı. Nitekim timdi 
hareket garp cephesine intikal 
etmittir. Almanlar, hareketi bu 
esnada yapmakla, İngiliz kabine· 
ainin geçirmekte olduğu buhranlı 
zamandan da istifade etmeii dü· 
§'Ümnüılerdir. Fakat buhran ça• 
buk halledilmiı, Çemberleyn dün 
aktam çekilerek yerini Çörçil'e 
bırakmıtbr. Çörçil her halde da· 
ha dinamik davranacaktır. Jngi· 
liz ve fran11z ordulan hemen dün 
Holanda ve Belçika'nın imdadına 
kotmuılardır. Brüksel halkı müt
tefik zabitleri sokakta göriince 
uzun uzun alkıflamıılardırf 

Son vaziyeti hüli.sa edersek 
diyebiliriz ki, Almanya Belçika
yı alarak Fransa'ya tecavüzü dü
ıünmüı, Holanda'yı alarak, ln
giltere'ye gidecek bombardıman 
tayyarelerinin katedecekleri me
aaf eyi :yarıya indirmeği hesaba 
katmııtır. Umumi harptekinin ak· 
aine olarak Almanya'nm Holan· 
da'ya da tecavüz etmesinin diğer 
bir sebebi de ıu olıa gerektir: 
Belçika müdafaa hattında daya· 
nacaktır. Holanda ile Belçika a· 
raımr· a iae eaaıh bir müdafaa 
hattı yoktur. Onun için Holanda 
itıal edildikten sonra l..imburg' • 
dan geçerek Belçika'nm itgali 
biraz daha kolaydır. Fakat ıimdi 
henüz ilk hattadırlar! 

Miimta F,Dlc FENiK 

tatbik etmlılerdir. Hedefleri d&lma Alman· 
ya idi. Mesul ptuılyetlerl bugün, bu he • 
defi açıkça ltlrat ediyorlar. Bu hedef, Al • 
manyanın, mağlup edildikten sonra, par • 
çalanıp kUçUk devletler haline getlrllme!i
dlr. O zaman, Almanya slyas\ kudretini ve 
dolayısiyle, almanlnn bu toprak UstUnde· 
ki haklarını, temin lmkAnını kaybedecek· 
tl. Bu sebeple. bUtUn sulh teıebbUalerim 
reddedildi ve 1reçen aene eylUlUnde bize 
harp il!n olundu. 

Alman milletinin, lnglllz ve fransız mil· 
!etlerine kal'§ı hiç bir kini hiç bir dilı • 
manlığı yoktur. Fakat alman mllletl, bu • 
gün, yqamıya devam etmek mi, yoksa öl· 
mek mi istedlgi suali karşısında bulunu • 
yor. Bir kaç hatta içinde kahraman kıta
atımı7., İngiltere ve Fransa tarafından ile
ri aUrUlen polonyalı dU,ma.nları matlup 

ve bu auretle ıarktakl tehlikeyi bertaraf 
etmlıılerdir. Bunun üzerine İngiltere ve 
Fransa, Almanyaya ııimalden taamıza ka • 
rar vermlılerdlr. Alman orduau 9 nisandan 
beri, bu teıebbUsU, rU~eym halinde iken 
boğdu . .Aylardanberl, tehdltkAr bir tehlike 
gibi beklenen ıer gelmlıtlr. İngiltere ile 
FrR.DAa, Avrupa cenubu ıarkisinde büytik 
bir manevra yapar gibi g!irUnerek, Hollan· 
dadan ve Belçlkadan geçmek suretiyle 
Ruhr arazisinde bize taarruza teıebbUs e
diyorlar. Garp cephesi ukerleri, kendi • 
Dizi göstermek ,;amanı 1relml1ttr. BugUn 
bS§hyan harp, alman milletinin mukadde
ratını, gelecek bin aene için tayin edecek
tir. Şimdi vazifenizi yapınız. Alman mll • 
leli aizlnle beraberdir ve muvat!aklyetlnl· 
zl temenni ediyor .. , 

Hitler cepheye geldi 
FUhrer umum! karrgAhı, 10 a.L - Alman 

bqkumandanlığının tebliği : 
Anlqmazlıfın dU,manlar tarafından 

Belçika ve Hollanda arazisine yayılmuı 
ka.rııısında bulunulduğundan ve Ruhr h&Y • 
zaaı bu vaka ile doğrudan doğruya tehlike 
altına glnnlı bulunduğUndan, carp alman 
ordusu 10 mayıs ıafakla beraber, garp hu
dudunu 1renit bir hat üzerinden ceçerek 
hücuma kalkmııtır. 

.Aynı zamanda hava kuveUeri de dU,ma
nın hava meydanlarını muvatfaklyetle 
bombardıman etmlı ve cephede ordunun 
verdiği muharebelere ceniı mikyuta itti· 
rak eylemiıtlr. 

Alman ordusu bafkumandanı Filhrer, ha· 
rekltı idare için cepheye 1relml1tlr. 

Ribbentrop'un .özleri 
Berlln, 10 LL - D.N.B. Ajanaı bildiri • 

yor : 
Alman hariciye nazın Jl'OD Rlbbentrop 

bu sabah alman ve ecnebi matbuatına fU 
beyanatta bulunmuıtur : 

"- BUyük Br!tarıya ve Fransa, nihayet, 
maakelerinl dU1UrdUler. İlkandinavyadakl 
latill, muvaffakiyetsizll.te uğradıktan son
ra Akdenlzde harekete geçtiler. Bu bUyUk 
aampa hareketi. BUyük Brltanyanın hakiki 
hedefini yani Hollanda ve Belçlkadan 1re -
çerek, Ruhr mıntakaaının !§gali makaadı· 
nı gizlemlye matuftu. Bu taarruz çoktan· 
beri hazırlanmıııtı ve alman hilkUmeU bu • 
nu biliyordu. 

Son günlerde gelen ve Hollanda ve Bel
çika limanlarına lnglllz kıtaları ihracım 
blldlren haberler, v&T.lyett aydınlatmıya 
fazla.siyle kAtldir. BUyUk Brltanyanın, ya
kında Belçika ve Hollanda topraklanna in· 
gUlz kıta.atı ihraç edeceılini Belçika ve 
Hollanda hllkUmetlerine blldlrdift, dUn al
man hUkUmettnce haber ahnmııtır. Bu teb
liğ, alman hUkllmetlnin franınz ve lngilllı 
ordusu hazırhklanna dair olarak alman 
hUkUmettnin elinde mevcut dellllerle, in • 
kllr kabul etmez bir ıekllde sabit olmuı • 
tur. 

Belçika ve Hollanda arazlılnden geçmek 
suretiyle Ruhr latlkametlnde yakında ya • 
pıla.cak olan taarruz dolyısiyle FUhrer, 
Almanya için lktl11dt bakımdan çok ehe -
miyetll olan bu arazinin, yeni franııız • ln
glllz taarruzuna hedef olmuına mU&amaha 
edemezdi. Binaenaleyh Belçikamn ve Hol
landanın bltarafhklanm himayeat altına 
almıya karar vermııur. Bu andan itibaren 
almaıı ordusu, Büyük Brttanya ve Franla
ya zimamdarl&rlDUl anlar cöı11Ddüklerl )'e· 

~ uauaıa bl~ edeoektlr .. 

Almanların Belçika, Hollaı1da 
ve Lüksemburğ' a muhtıraları 

Müttefikler buradan taarruz edeceği 
için Almanya daha evel davranmıs 

Gene vesikalar varmış ! 
Berllıı. 10 a.a.. - D.N.B. bildiriyor : mı teeebbüalerlne rağmen. ,ı.mdiye b4lll 
Alman hUkümetınln Belçika ve Hollan- degtşmemlıUr. Bundan baoka, iki meml• 

da kırallyet hUkUmetlerine tevdi ettiği kette ı:tmamdar zevat, ıon aylar zarfmdll 
muhtıranın metni ıudur : gittikçe da."ıa kuvetll olarak, Belçika ,. 

Alman hUkümetl. İnglltere ve Fransa - Hollandaıun yeri İngiltere ve Fra.D.M._ 
nın harp slyMetlnin esulı hedefi hakkın- yanı başında olduğunu söylemlılerdlr. Bel
da uzun zamandnberl mıı.IQmat sahibi bu • çlka ve Hollanda da slyll.!let ve ekonomik 
Iunınaktadır. Bu esaslı hede!, harbi başka hayatın bir çok diğer hAdlsclcrl de bu te
memlekctlcre teşmil etmek ve bu millet· mayülti tebarüz ettirmektedir. Belçika. 
lerl İngiltere ve Frruısanın hizmetinde Fransa ve İngiltt're g nt'lkunnayları ara • 
yardımcı kıtalr haline koymaktır. aında görtlşm terde mUıtahc.de olunmU§tur. 

Bu yolda son teııebbUsU, Almnnyaya kar- Eğer bUtUn bunlara rağmen, Belçika ve 
,. yeni bir cephe teslı etmek Uzere, Nor • Hollanda., bir lstıklAl ve bitaraflık ıiyaaeU 
veçin ynrdımı ile, İskandinavyayı i~gal gösterişi yapmakta devam edlyorlaraa, bu. 
p!Anı teşkil eylemiştir. Son dakikada Al • ı'nUşahade edilen vakıalar kOJ"Dısında, Bel • 
manyanın mUdahaleeiyledlr ki bu niyet, or- çika ve Hollanda.nın bir deıılsc•!d!r. 

tadan kaldırılmııtır. Almanya, bunun vesi- Belçika ve Holanclaya İ•natlar 
ltalnra mUstcnit isbatını dünya efk!rıu • Bu vaziyet karşısında, alman h l.kumetı. 
mumiyeslne vermiştir. Belçika ve Hollandanın pek yakın lngUls 

l•kandinavya'clan .anra • fransız hilcumunu müaamaha ile karıı • 
İskandlnavyada ingllız • fransız harekA· lamakla kalmayıp her bakımdan buna Y1l"" 

tı akamete uğrar uğramaz İ~ltcre ve dım edeceklerinden ve lnglllz • fransu: g•· 
Fransa, harbi genişletmek s!yaııetlerlnl nclkul'tl"ayı ile yapılan anlaşmal!l.rtD mrf 
başka bir istikamette yeniden ele almış -1 bu hcd'!l gilttllklcrlnden artık 1J p~e ede
l:ırdır. Bu suretle, daha lng!liz kıtaları mc.z. Böyle bir lnklşntın kendi il!'\ tler!ne 
Norveçten çeklllrken, ki bu çekılme bir fi. tekabUl t'tmedlğl ve s1rt İllt{llt re ve Fran· 
rar şeklini alnıı,tır. İngiliz başvek!ll, 1s • saya karşı her hangi bir harekette bulun • 
kandlnavyada değişen vaziyet netlceıılnd", madıkla.nndan dolıı.yı böyle bir hattı h& • 
İngiltere, halen donanmasının kuvetlnl Ak· reketl almak mecburiyetinde kaldıklan 
denize doğru geçirecek bir vaziyettedir ve hakkında Belçika ve Hollanda tarafmdaza 
lngillz ve fra.n.sız cilzUtamlan halen İsken- ileri sUrlllen itiraz, lnandıncı mahlyetı. 
deriyeye doğru yol almaktadır, dcmiııtır. kabul edilemez. Bu hal ~llhasaa Alm.aııya 
Akdeniz, bu suretle lnglliz • fransız harp için mevcut vaziyeti değıgtlremrz. 
propagandasının merlce7.l oluyordu. Bu va- Alman hUkUmetl, İngiltere ve Franea ~ 
ziyet, bir taraftan, bizzat kendi milletleri· rafından alman m111.etlne tahmil edilen 'bU 
nin ve dünyanın önünde lııkandlnavva hayat mUcadeleainde, kollarını k&\'ll§tur\ıll 
mağl<lblyetlnl örtecek, d•ğer taraftan da, bekllyemez ve harbin Belçika ve Holl&Dda
Almanyaya karşı seçilecek harp ıahntsi • dan geçerek ıı.lman ara.zlırtne glrmul.m 
nln balkanlar olacağı zehabını hıı.aıl ede· mUıııınde edemez. 
cektl. Alman hUkUmett, bu sebepten dolQt. 

BCJ§ka hedef :!:a~ll~~:~~~ı ~~!:~~~~~emıı: 
Fakat haddizatında, Fransa ve İngtlte • 1 memleketlerin bltaraflıklarını temin emrt

renln harp siyasetlerinin Akdenl,;e doğru , Dl vermiştir. 
bu g8rUnUşteki teveccühü, bambqka hedef D.. .ı !:.!ll • r 
güdüyordu. Bu, nazarı dikkati bqka yer<! uırnan cıe8u ermlf. 
çekmlye ve 6nUmUzdekl ingll1z • fransız Alman hUkUmetl, bu deklllraayona fU do 
hücumunun hakiki istikameti Uzerinde Al· beti de il!ve ediyor : 
manyayı aldatmıya matuf bUyUk bir ma · Alman kıtaları, Belçika ve Hollanda mi .. 
nevradan be.şka bir ıey değildi. Filhakika, letlerlnln dll3manı olarak gelmiyorlar. Zl • 
alman hUkUmeUnln çoktanberl bildiği gl- ra, alman hUkUmetl böyle bir lnklp!ı, ne 
bl, İngiltere ve Fransanın hakiki hedefi, lıtemlş ne de kendisi get!rmJotJr. Bunua · 
Almanyaya karşı, incedPn inceye hazırlan- meauliyeti, Almanyaya karşı Belçika ve 
mıı.ı ve halen icra mevkllne konmak arife- Hollanda arazisi yolu ne hücumun bUt!lıa 
sinde bulunmuı garpte bir hücumdur. İn • tefcrrUatını hazırlamıı olan İngiltere •• 
glltere ve Franııa, BeJçlka ve Hollanda a- Fransaya ve bunu mUeabaha ile k&r111ı~ 
razielnden geçerek Ruhr arazisine gire • rak yardım etmiı olan Belçika 'Ye Hol -
ceklerdl. landa hUkUmet maht!llertne aittir. 

Belçika ne Hollandanın. Almanya ne tn- Hükümranlıaa dukunmuyorlar! 
glltere ve Fransa araaında bir harp halin- o 
de tam bir bitaraflığı muhafaza etmeleri 
tabii oartıyle, Almanya, bu iki memleke -
tin millkl tamamlyetıni tanımıı ve bu mUl· 
kt tamamiyete hUrmet etmlıtır. Belçika n 
Hollanda, bu ıartı ye.rtne setırmemioler · 
dlr. Vakıa. Belco,lka ve Hollanda. ııtmdlye 
kadar, bitaraflık muhafaza eder gibi gö • 
rilnmek lstemlılerae de, hakikatin tama • 
mlyle tarafgir bir tarzda Almanyanın harp 
hasımlarına mUzaharet e.tmlıler ve bun • 
lann niyetlerine yardım eylemlılerdlr. 

Gene vesika bulmUflar 
Mevcut vualk ve bllbaaaa alman da

h111ye nezR.retlDln 29 mart tarihli raporu 
ne ordu bqkumandanlığının ' mayıs ta
rlhll raporuna daya.nara.k alman hUkllme
tı, at&lıdakl cihetleri mU,ahede eyler : 

Harp b&flıyalıberi, Belçika ve Holland~ 
baaınları, Almanyaya aleyhtar neırlyatıa
nnda ingills ve franaız gazetelerini qmıı· 
!ardır. Bu hattı hareket. Almanyanın dal • 

Alman hUkUmetl, aynca ı;ınu da bildi • 
rir ki, Almanya bu tedbirlerle, Bel~lka la
rallyeUnln ve Hollanda kırallyetlDlD hA
kümranlığım ve bu memleketlerin Avru • 
pada veya Avrupa dı,ındakt erazllerlnl, ae 
ılmdl ne de latlkbalde. lhlA.I n.ıyetlnde ct.
ğildir. 

Alman kıtalarına htç bir mukavemet 
gösterilmemesine dikkat suretiyle, mUle~ 
lerinln eelAmetln! son dakikada temin e~ 
!emek, henüz bugtııı de, Belcik& kırallyet 
hUkUmeti ile Hollıı.nda kırallyet hUkUmett
nln elindedir. Alman h4lkUmeU, Belçika ft 
Hollanda hUkUmetlcrlni, derhal bu huırua
ta emirler vermiye d!vet eder. Eğer &l • 
man kıtaları, Belçika ve Hollandada mu• 
kavemete maruz kalırlarsa bu mukavemet 
bUtUn vMıtalarla kınlacak ve bu takdirde 
bundan doğacak neticelerin ve tablatiyle 
akacak kanın meaı.ıllyeU yalnız B'"'lçlka kı· 
rs.Ilyet hUkUmetlne ve Hollanda kırallyet 
hUkUmetlne alt bulunacaktır. 

Lükıemburğ'a verilen muhtıra 
Berlln. 10 LL - D.N.B • .A.janaı bildiri· 

yor: 
Almanya hUldlmetlnln LUkaemburs bil • 

yUk dukalıA'I hUkUmettne verilen notanın 
metni ıudur : 

İngııtere ve Franaanııı. harp sahasını 
R'enlıletme slyuetlnl ta.kip maksadlyle, 
Belçika ve Hollanda ara.ztıılnden geçmek 
euretl)'le en yakın bir zamanda Almanya. 
ya taarruza karar verdiklerini alman hU • 
kUmetl emin bir kaynaktan istihbar etmit· 
tir. 

Bttaratlıklarını lhlA.l euretlyle, Alman -
yanın muhaaımlan tarafına, çoktanberl, 
gizli llW'ette geçmlı bulunan Belçika ve 
Hollanda, bu taarruza mADl olmak f1Syle 
dunun ona mUzaharet etmiılerdlr. Bunun 
delilleri, Belçika kırallyet hUkümettyle 
Hollanda kırallyet hllkUmetıne tevdi edi • 
lecek olup bir 11Uretl merbut bulunan muh
tırada, etraflyle izah edilmlıtır. Muhak • 
kak olan bu taarruzu önlemek üzere, al • 
man kıtaatı, Almanyanın elinde bulunan 
bütün veaaitln yardımlyle bu iki memleket 
bltarflığını temin emrini almı,lardır. Fran
sa ile İngllterenln Belçika ve Hollanda ile 
mutabık kalarak kararlqtırdıkları taar • 
ruz LUlaıemburg arazlııine de f&lllll ola • 
caktır. Binaenaleyh alman hUkUmetl ta • 
arruzu pUskUrtmek üzere bqlıyan aakerl 
harekltı bu araziye de teıımll etmek mec
buriyeti duymaktadır. Lllkııemburg bUyük 
dukalığı hUkUmetl, LUkaemburgun blta -
raflığına ve tamamiyetine alman hUkUme
tlnin riayet etmiye lmade olduğ\lna, an • 
cak bUyUk dukalığın komtusu olan diğer 
devletlerin de aynı vaziyeti muhafaza et-

UMUMi MOFETIIŞLIK 

Telefon direği alınacak 
Birinci Umumi Müfettiılikten: 

1- Meıe. dağ kavağı veya bahçe ka· 
vağı olmak Uzere (5800) adet telefon 
direğine istekli çıkmadığından 6. 5. 
940 dan itibaren 15 gün müddetle ye
niden ayni ıerai tle kapalı zarf usQIU 
ile ekailtmeğe konulmugtur. 

2- Direklerin yüzde beti (7-8), ge
riai (6) metre tulünde, meıenin tepe 
muhiti 35 dipten iki metresi 45, dağ 
kavağı tepe (35-40) diğer muhiti (45· 
55), bahçe kavağı tepe 40 diğer muhiti 
(50-60) santimetre olacaktır. 

3- Baykana (950) Mutkiye (2350) 
Kozluğa (1500) ve Sasona (1000) direk 
ba hudutı.n dablllnde &tiM•rilecek 

meler! me§t'Ut bulunduğuna vakıftır. Bu 
maksatla ala.kadar devletler aruında bq
layıp 1939 yazında nihayetlenecek ırlbi gö
rünen anlqmalar, Franaa tarafından bo -
zulmuştur. 

Şimdi Fransa tarntından. Almanyanua 
hasmı olan diğer devletlerle mUtterekea 
verilen asker! kararlar, o inkıtaı izah et
mekte ve tefsire mahal bırakmamakta.dır. 
Alman hUkUmetl, LUksemburg büyük du • 
kalığı hUkUmetlndl'n, münhasıran almıuı 
hıı.aımlarının sebebiyet verd klert bugUnkU 
vaziyeti nazarı ltıbare alması ve alman 
teıebbUsUntln tahakkukunu, LUkııembıırs 
halkının hiç bir suretle mU,kUla.ta uğra • 
maması için icap eden tedbirleri almaaııu 
bekler. Dlter taraftan, alman hUkUmett. 
bu tedbirlerle gerk ıimdi gerek Atide bU· 
yük dukalığın ne tamamiyeti mWklyeatne. 
ne Bl)'Ul iııtlklA.llne dokunmak taaavvu • 
runda bulunmadığı hakkında LUkHmburs 
bUyUk dukalı&-ına teminat verir . 

Almanlar prote•tolan büe 
kabul etmeJüer 

Berlln, 10 &.L - D.N.B. ajaıaı bildiri • 
yor: 

Belçika ve Hollanda hUkUmetıerl, bugiba 
.Almanya hariciye nezaretine proteato no
taları vermlye teıebbUs etmlıılcrdir. Ser • 
viste bulunan memur, bu notaların ~ 
rlkamız olduğu kadar safderun mealine tt. 
tılA. kesbettlkten sonra, bunları kabulden. 
iııtlnk:Af eylemJı ve elçileri mutat ve kabul 
edlllr bir tarzda pasaportlarını latemlye 
dAvet etmiıttr. 

yerlerde teslim edilecektir. 
4- Direklerin Birincikinun ayı ite 

Mayıs ayı 15 şi arasında kesilmiş ol· 
dukları vesaikle isbat edilecektir. 

5- Direklerin tahmin olunan bedell 
(21350) lira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır_ 

6- Mukavele projesile ıartnamcsl 
Diyarbakır'da Nafia Müşavirliğinden 
paraaız alınabilir. 

7- İhale 28. Mayıa 940 salı günü aa· 
at on birde Nafia Müşavirliği odasın· 
da müteıekkil komisyonca yapılaca& 
tır. 

8- İstekliler 2490 sayılı kanuna uy
gun olarak hazırlıyacakları teklif mele 
tuplarını teminat mektup veya ma.k • 
buzu ve Ticaret odaıı vctika.ıile bir• 
likte saat ona kadar komisyon riyase
tine vereceklerdir. Postada olan gcciJıD.. 
meler kabul edilmiyecektir. 
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e J ika'ya yapı an da'ya J ony 
dan 1 

on ~ liradan olan yemek kant 
sene müddetle icara verilece 
şartnamesi veçhile açık arttır~ 
lip olanların teminatlarile birl ' 

zun tafsi ôtı zun a I' 15. 940 tarihinde saat 15 de Ba<ö 
1 lüğümüzde toplanncak ko:rnis) 

fazla izahat almak istiyenl •!l 

gün Baş Müdürlü~ümüz M.:1 d 
şubesine ve yahut Bira Fabrı d 
müracaatları il5.n olunur. (2t.0 

Belçika'nın uğradığı tecavüze dair 
gelen haberler şunlardır : 

Brüksel'den bildirildiğine göre, al
ınanlar sabah 1>aat S de hududa teca
vüze ba"lamışlardır. 

Alman kıtaları dün sabah ımat üçte 
bombardıman etmittir. Askeri hasta - (Türkiye &aatiy!e dörtte) Hollanda hudu
hane harap olmuştur. Tayyare dafi dunu geçmiıılerdir. Bu hususta Anadolu s
topları faaliyete geçmiştir. jansın.a muhtelif mahreçlerden nşağıdnki 

Namur'ün 40 kilometre ccnubuşar- tafsilat gelmiştir: 

Tokyo, 10 a.a. - Japonya Hariciye Ne-
da ııunları na.ve etmlııtır : zareti Avrupa'daki vaziyetin ink;§afını 

"Bu salıııh çok erken almıı.n kıtalan hu · • . . 
dudu geı;mlşler ve cvelce dilşllnlllmllş olan ı;ok yakında takıp eylcmektedır. Tokyoda-
tııhrlbatı yaptıktan ve .Meuse Uzcrlndekl j ki kanaat, muhasc.Tatın A~yada gcnişliye
köprlllerl yıktıktan sonra plCln mucibince I mlyeceği merkezindedır. Maamııfih mali 
geri çck!lmlıı olan kıtalnrımızla temasa mütehnssıslar Hollanda Hindistanı dola • 
geçmişlerdir. Almanlar yalnız hududun 151 . ' . . . 
kilometre gerlolnde kdln Arnhelm oehrlnln yısıyle Japonya ve Amcnka Bırlc!iık dev -

1 

Matbaa müre~< ~e, 
Belçika saat 4,30 da umumi seferber

lik ilan etmiştir. Belçika kabinesi, ge
ce saat birden itibaren toplantılarına 
b3!'1lamış, müzakereler geç vakite ka· 
dar de...,·am etmiş, kabine vaziyeti mü
zc.k<."re ettikten sonra başvekil Pierlot 
ve hariciye nazın Spaak kıral Leopold 
tnrafından kabul edilmişlerdir. Saat 
20 de Brüksel'in hava dafi toplarının 
faaliyete geçtiği duyulmuştur. Bu top 
nesleri saat 6,30 a kadar devam etmiş· 
tir. Pierlot kıral tarafından kabul e
dildikten sonra, Belçika'nın Almanya 
tarafından tnnrruza uğradığını mat • 
buata bildirmiştir. 

kisinde kain Jemelles garının bu sa- Hollanda ordusu genel kurmayı dun sa
bah alınanlar tarafından bombardıman bah saat üçte alınruı. krtalannm Hollanda 
edildiği haber verilmektedir. Gar alev- hududunu geçtiklerini ha.her vermiştir. Sa-
l • · d d" at üçü altı geçe de Hilversum rad-

şo.rltında bir mıntakada Yııselc varmır.lar- !etleri arasındaki gerginlii:in fnz:lıılaşma • 
1 

lıı 

dır.,, sındıın korkmaktadır. a ınaca r,;: ,lr 
Aegari 70 tayyare dü§ürüldü Almanlar Hollanda'yı İ!igııl ederken, bu 1rul er ıçın e ır. yosu yaptıfı neııriyatta prktan garbe doğ-

Brüksel açık şehir ilan edildi ru gelen yabancı tayyare filolarının Hol -
landa üzerinde bin metre irtifadan uçtuk
larını bildirmiştir. Bu tayyareler bilhassa 
Arnhelm ve Leycle eehirlcrl ile Frise ada
lan fistünden uçmuslardır. Hava dafi ba -
taryalnn derhal faaliyete geçmi5tir. 

b h H il d H. d" d ·· r· !.da Inhianrlar Umum Müdür .._, La Hey'den resmen bildirildi- sa a o an ıı ın ıstanın a or ı re den : .. ı 
gwine .,.öre dün yapılan hava hü- ilin edilmiştir. On altı yaşından yüksek 

., yaştıı. bulunan biıtUn almsnların inteme e- 1- 20. V. 940 tarihinde ihale 
cumlarında asgari 70 alman tay- · k"lO dilmcleri için tertibat alınmı~tır. cağı ilm edilmış olan 6330 ı 
yareııi düşürülmüştür. Bundan baa mürekkebinin pazarlığı g aa 
başka, söylendiğine göre 4 nl- K • f k k k t• · lüzum üzerine tehir edilmiştir. 

Hükümet Brüksel'in açık şehir ol
duğunu ilan etmiştir. Kıtaatın, hUkü -
met merkezinden geçmemesi için icap 
eden tedbirler alınmıştır. Bu sabah 
Tournai üzerinde müteaduit hava hU
cumları yapılmış, hava dafi bataryası 
tarafından şiddetle mukabele edilmiş
tir. Saat 4 le 5 arasında Tournai üze
rinde müteaddit tayyareler uçmuştur. 

Çok geçmeden alman tayyareleri Hol -
landa hava üslerine taarruza başlımışlar -
dır. Bu üsler.deki hava dafi batn.ryalan da 
esasen harekete hazır oldukları için der -
hal alman tayyarelerine karııı ateş açmış
lardır. 

man treni de tnhrip edilmiştir. 1 ra 1 yeme 0 n ! r1 I 2- PazıırlıP;ı şeraiti sabıka dl 
Almanlar mayn döktüler Ankara inhisarlar Bagmüdürlü- sinde 5. VI. 940 çarşamb:ı gil!I 

Londrndıın haber verildiğine göre alman ğündcn : 14 de Kabataş'ta levazım ve mil 
radyosu, lı!itlin Bollunda llınaıılarının a~ız- ı Orman Çiftliğinde İnhisarlar Bira şubesindeki alım komisyonund3 
lnnna. ve Belçika salılllcrl boyunca mnyn . . . 
dökUidllg11nU ııabor vermektedir. Fabrıkasının muhammen aylık kıra ı lacağı ıJan olunur. (3781/2205) 

Hariciye nazırı alman iddialarını ~ ı ı ı ı ı 11111111111111111111111111111111111111111111ııın1111111111111111 ı ı uıı 
Saat 5,30 da Belga ajansına veri -

len malumata göre, birçok tayyareler 
Hollnnda'nın merkezi üzerinde uçmuş· 
lnrdır, orada da tayyare dafi topları 
faaliyete geçmişlerdir. 

Londra'dan bildirildiğine göre, Bel
çika'nın L<>ndra elçiliğinde, kıral Lco
pold'un ordunun başına geçmiş bulun
duğu söylenmektedir. 

Para$Ütlerlc indirilen alman 
- askerleri 

reddediyor : 

Belçika menfur istilayı 
proteıJto etti 

Huduttaki vaziyete dair Brüksel'den 
şu haber verilmektedir : 

Huduttaki vaziyet 

Almanlar karadan ve havadan taarruza 
geçerlerken bir tardtıın da tayyareler Hol
landa askeri üniforması giymiş alman pa
ra15ütçillerini Hollıında arazisinin muhtc -
lif yerlerine indirmiye !>aşlamışlardır. Hil
vcrsum radyosu halka bunu haber vererek 

Hariciye nazırı Spaak, saat 7,30 rad
delerinde alman elçisini kabul ederek, 
Belçika bitaraflığının Almanya tara -
fından, 25 sene zarfında ikinci defa o
larak ihlalini protesto etmiştir. 

SeUihiyettar mahafillerden öğrenil - herkesi gayet sıkı bir teyakkuza dllvet et -
diğine göre, alman kıtaları Belçika miştir. Bu radyo, Brabant şimalinde k5.in 
hududunu geçmişlerdir. Şimdiye ka • Bonsteal"e paraşütçüler indirildiğini bil -
dar Belçika'nın muhafaza hatları işte- d'.rmistir •• Diğer tarafta~ ~~nd~:ı:da ı;~lll
mektedir. Belçika ordusu, Belçika ara- ı hıyettar bır men.b:Ldıın bıWırıldığınc göre, 
zisine inen paraşütçü müfrezeleri:ıi 1 alman tayyarelcrı La Haye tayyare meyda-

Spaak, bu istilanın, birincisinden da
ha menfur bir istila olduğunu, zira ön
ceden hiçbir ihbar yapılmadığını, hiç
bir nota ve hiçbir ültimatom verilme
diğini söylemiş, memleke~i.nin, alman 
istilasına bütün kuvctlyle mukavemet 
edeceğini ilave eylemiştir. 

. h ·ı ğ kt d nrna 200 paraşütçü indirmiııtir. Hollanda 
ımFa ı e u r~ş~a1 . a ıdr. d F !iniformasını hamil alman par~ütçüleri 

ransız - ıngı ız or usu a ransa 0 d 1 t' · · 1 d" . . . oor rec 1 e ınmış er ır. 

Betçıka hududunu geçmıştır. Hollanclılılar Maas nehri !izerindeki 
Belçika üzerine müteaddit filotilla köprüleri berhava etmişlerdir. 

ile hava hücumları yapılmıştır. Birçok Snnıldığına göre, Hola.nda ve 
alman tayyaresi dü}ürülmüştür. Briik- Belçika orduJnrındn hiUcn yarnn§ar 
sel şehri mıntakasında ölenlerin mik - milyon asker mevcuttur. 

M ütteliklere inllracaat 

Brüksel radyosunun verdiği bir ha
bere göre, Belçika badetye nazırı Spa
ak, Belçika'daki franınz ve ingiliz el· 
çilerini kabul ederek kendilerine şu 
beyanatta bulunmuştur : 

"Belçika hükümeti, 3 kanun 1937 de 
Almanya ile imzalanan ve şimdiki har· 
bin bidayetinde tecdit edilen misaka 
rağmen, Belçika arazisinin, alman kı
taatı tarafından işgal edildiğini, fran· 
&ız ve ingiliz hükümetlerine, sizin de
laletinizle maalesef bildirir. Belçika 
hükilmeti, memleketin maruz kaldığı 
tecaviıze bütün kuvetiyle mukavemet 
azmindedir. Hükümet, 24 nisan 1937 
tarihinde tarafeynin muvafakatiyle 
tecdit edilen muahedelerde Belçika'ya 
yapılacağı müsarrah yardımın, vakit 
geçirilmeden yapılmasını, fransız ve 
ingiliz hükümetlcrinden rica eder. 

Belçika bükümeti, Fransa ile Büyük 
Britanya'nın, 14 şubat 1936 da verilen 
ve Belçika Kongosu'na da şamil bulu· 
nan teminatı teyit edeceklerine kani
dir. Belçika hükümeti, Fransa, Büyük 
Britanya ve Belçika'nın müşterek gay
reti, mazide olduğu gibi, hakkın zafe
rini temin edeceğine kanidir. ,, 

Diğer taraftan Paris'ten gelen 
bir telgı-afa nazaran &ant 7 de 
Belçika sefiri hükümetindcn al
dığı talimat üzerine mevcut iti
laflar mucibince lngiltere ve 
Fransa'ya Belçika'nın müracaat 
notasını tevdi etmiştir. Bclçika'
ya yardım edilmesi derhal kabul 
cdilmi~tir. Belçika'ya yardıma 
tnhsis edilen kuvctlerin derhal 
harekete geçmesi için aıskcri ma
ka:nlnrn emirler vcrilmi~tir. 

Belçika kıralımn hitabı 

Belçika kıralı, radyo ile, millete hi
tap etmiştir : 

Belçika hükümetinin, Fransa ile İn
giltere'ye müracaat ederek Belçika'nın 
istilacı üzerine garantilerini yerine ge
tirmelerini istediği haber verilmekte· 
dir. 

Kıra] Leopold'un, Berlin'deki diplo
matik mümessiline, alman hükümeti 
nt'zdindc protestoda bulunmak üzere 
talimat verdigi bildiriliyor. Millet, sü
kfinete davet edilmiştir. Düşman hu
dudu dört yerden tecavüz etmiştir. Bü
tün Belçika'da örfi idare i15.n edilmiş
tir. 

Belçika radyosu, bütün askerlere, 
kıtalam~a iltihak etmeleri emrini teb
liğ etmiştir. 

Belçika radyosu, milli müdafaa na
zırının bir emri üzerine, bütün asker
lerı mensup oldukları kıtalara iltihak 
etml'ğe davet eylemiştir. 

Tayyare bombarclırnanlan 

Royter ajansı Brüksel'den bildiri · 
yor: 

Sabah saat 6,25 de Brüksel tayyare 
istasyonlarının hepsi bombardıman e· 
dilmiştir. 

Belçika - Lüksemburg hududunda 
da şiddetli bir topçu ateşi olmuştur. 

tarı pek azdır. 
Almanlar Belçika'ya paraşütle as - Almanlar tekzip ediyorlar 

ker indirmektedirler. Bu hususta D.N.B. ajansı, alman tıı.yyarelerinin. Hol-
Brüksel'den şu haberler alınmıştır : landa askeri kıyafetine girmiıı para!ltitçü-

Belçika radyosu, Brüksel'in 3o kilo- ler indirdiğine dııir olarak bazı ecnebi ga

metre cenubunda kain Nivelles'e ve 55 zetclcrde çıkan h:ıberleri kati olarak tek -
zip etmektedir. D.N.B. parnşütçiilerin or

kilometre şarkında kfi.in Saint Trond'a duda muntazam bir kıta te~kil ettiklerini, 
para§iitlerle kuvetler inı!iğlni haber bilhassa üniformalarının, servis ic:ıbatına 
vermektedir. uygun husust bir kıyafet olup ne sivil el -

Brüksel radyosu, teker ve grup ha- biscye ne de bir ecnebi ordusu Unifornıa -
linde paraşütçülerin yere inmesine ve sına benzetilebileceğini ilave ediyor. 
sabotaj hareketlerine te~ebbüs edilme- Holanda mu.l.zavemete geçiyor 
sine Belçika milletinin mani almasını Taarnız lı:arşrnındıı Hollcnda Fransa ve 
söylemiştir. İngiltere'dcn yardım istemekle beraber, 

Halk zabıtayi derhal haberdar ede- esasen birkaç gilndcn beri tetik üzerinde 
rek bu gibi paraşUtçülerin tevkifinde olan müdafaa tertibatını derhal harekete 
zabitaya yardıma davet c<lilmiştir. geçirmiı;tir. 
B ""k l k kl Hilversun radyosu, Holn.ndıı üzerinde 

ru se • 0 a arı"Jn manzarası fransız ve İngiliz ve Belçika tayyareleri 
Sabahki allrmdan aonra, halk aokak- örUldilgUnU t 8/lS '1echabor vonnl ı\r 

lara dökülmüştür. SokakJarda karakol- Spiker ~u ııozlcri ilave etmistlr: 
lar devriye gezmekte ve pasif mlidafaa Bu tayyareler. müttcfiHerimizin hava 

kııvctlerinc mensuptur. Bunlar heyecanla 
organize edilmektedir. karısılanmı~lardır. Zira bizi müttefikleri 

Kıral sarayının, parUimentonun ve mlze ba~lrvan dostluğun ni'Janeıidirler. 
neznretlerln bulunduğu mıntaka ile "lngiltere ve Fransa ile 
bütün diğer resmi binalar, sıkı surette müttefikiz" 
muhafaza altında bulunmaktadır. Holanda'nın Londra elçiliğinde dlin sa-

HUklimet, umumi seferberlik ilan e- hah ıöyle denilmekte idi: 
der etmez, kıral Leopold, ordunun ba- Simdi Fransa ve İngiltere ile müttcfl
şına geçmek üzere umumi karargaha klz. Müttefikler. bize yardım etmeleri f. 

cin kendilerine vnkl olan müracaııtimlıe 
hareket eyltmiştir. mukabele edeceklerdir. İnıtlltere ve Frıın-

Nazırlar meclisi, saat 13 de yeniden sa derhal Holand"'nın vardımına kosacak· 
toplanmış, mebusan mecliıi de aaat l4 !ardır. 
de içtimaına başlamı§tır. Kıraliçenin beyannamesi 

Birkaç zamandanberi alınmış olan Taarruz l:nrşısmda, Helan.da Almanya 
tedbirler sayesinde, beşinci kolon tch- ile reıımen harp hıı.linc girmie ve Kıraliçe 

Holıında milleti.ne hitaben bir beyanname 
likeleri, hiç olmazsa §İmdilik büyük ne$rctmiı;tir. Bu beyannamede ezclimle 
şehirlerde mevcut değildir. &()ylc denilmektedir: 

Belçika işçi partisi ve i~ genel kon- "HUkümetlm, vazifesini tamamen yerine 
federasyonu, Belçika işçilerinin mllli 
istiklal ve hüriyeti mlidafaa edecek -
lerini ilan eden bir karar sureti kabul 
etmiştir. 

Hava hücumlarının tafsilatı 
Alman hava hlicumlarına dair Brük

sel'den gece §U tafailat alınmıştır : 
Alman hava hücumu, sabah, 90 daki

ka sUrmü§ ve bunu müteakip havaya 
mutlak bir sükQn hakim olmuştur. 
Bombardıman neticesindeki zararlar 

mühim değildir. Louise ca"ddesinde bir 
kaç eve bomba isabet etmiı ve Schat
beel'de bir fabrikada yangın çıkmı§tır. 

Brüksel tayyare meydanına ve civa
rına yapılan bava hlicumu esnasında 
37 kişi ölmUş, 61 kişi yaralanmıştır. 

Nazi kıtalarının hücumu, her nokta
da durdurulmuştur. 

Düıürülen alman tayyareleri 
Belçika hava müdafaa tertibatı ve 

Belçika hava kuvetleri, şimdiden par
lak muvaffakiyetler kazanmışlardır. 

Milli müdafaa nezareti, bu hususta 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir : 

Pilotlardan birisi " Messersch -
midt 109 ,, alman tayyaresini düşür -
müştilr. Ayni uçuı esnasında, diğer 
bir pilotumuz da iki alman tayyaresi 
dilşürmilştUr. · Hava dafi bataryaları 

dört ve yahut beş atman tayyaresini 
imha etmiştir. 

ilk muvallakiyet belçikalılarda 
Belçika mebusan meclisinde söz atan 

millt mUdafaa nazırı general Denis, 
muhasamatın ilk neticelerini tefsir et
miı ve şöyle demittir : 

v.eti,.ccektlr. 
M emlc'tetim!z, bfitUn bu aylar ımrfındo 

sıkı bir bitarnflık muhafaın ctmlstir. Al
manva. dün ıtccc. Holanda'yı. hnbers!z o
larak istila ctmlıtlr." 

Alman kıtııln.rı mllmkUn olduğu knd:ır 
süratle ilcrlemlyc çalı~mışlıı.rdır. Amster -
dam radyosu almnnların Waalhaven'e var
dıklarını bildirmiş, öğle llzerl de Londra 
radyosu, almıı.n kıtıılarının Hollandada hu
duttan itibaren 10 ldlometre ilerledikleri
ni blldlrmlııtır. Hollanda rndyoları, Hollnn· 
da ordusunun dU,..mıın llert ho.reketlerlne 
karşt bUtUn ~lddl'tlcrlyle mukavemet et • 
mckte oldug"ıınu vo bUtlln hollandahlıınn 
letlkltlllerlnl mlldafanya hazır bulunduğu . 
nu lltuı etmekteydi. 

Müstahkem mıntaka su altında 
Hollnndn ltıtıılarıııdan bir kısmı, alman

lıı.rın asker lndirmlye tcşcbbl.ls ettikleri, 
Schlpol hava Ussllne doğru sllrntıe ilcr -
lerkeıı, hollıındahlıır, alman ileri harcketl
ııl durdurmak Uzcre, Hollnndanın mUtend
dlt noktalarını su altında bıraltmııılo.rdır. 

Hollanda ordusu başkumandanlrğl ncş • 
retUfl bir resmt tebliğde memleketin mu
karrer pltuılıır mucibince su altında bıra
kıldığını haber vermtıı ve vaziyet hnkkın-

kendi imzasına ne dereceye kadar hür
met ettiğini ikinci defa olarak isbat et
miştir. Fransa ve İngiltere, bize yar
dım edeceklerini bildirmişlerdir. Bü
tün Belçikalılar, bilhassa umumi harp
te çarpışanlar, kahraman ordumuzu 
tebcil etmektedir. 
Şimdi bütün memleket birlik olma

lıdır. ,, 
Başvekil bundan sonra kıral Albert

in hatırasını yadetmiş ve oğlunun da 
bugün kılıcını çekmiş olduğunu söy
ledikten sonra sözlerini şöyle bitir -
miştir : 

Lahaye, 10 a.a. - Holland.l Hnriciyc Na
zırı, bu sabah alman muht rasını veren Al
manya elçisine, Hollanda h.ıkünıetinin, Al
manya'ya hlicum için Hollıında'nın yabancı 
devletlerle anlaşma halinde bulundu,unu 
hakkındaki alman idd~asını nefretle red -
dcttiğini bildirmiştir. 

Hollanda Hariciye Nazın sözlerine şöy
le devam etmiştir: 
"- Tarihte misli bulunımyan bu alman 

hUcumu karşısında, Hollanda hük!imeti, 
kendisini Almanya ile harp halinde telllk
kl etmektedir. 

Hariciye Nazırı Van Kleffens ve mıis -
temlekeler nazırı B. Welter, Lord Halifaks 
ile göriişmelerde bulunmak üzere tnyyııre 
ile .lngiltcrc'ye ve on::dan da trenle Lond
raya gelmişlerdir. 

Holandalılar şiddetle 

mukavemet ediyorlar 
Lnhayc, 10 a.a. - Hollanda b:ı$lcuman -

danlıfınrn tebliği: 

Yssel ve Meuse nehirleri boyunca. Hol
landa hududunda hareket eden kuvetler, 
mütecavizlere şiddetle bir mukavemet 
göstermekte devam ediyorlar. 
Düumanın şiddetli hücumların:ı rağmen 

Delfzijl, hllla kıtalarımızın elindedir. 
Dört alman zırhlı treni tahrip edilmiş -

tir. V enlo'da da diğer bir tren ve köprU 
perhav:ı. edilmi$tir. 

Almanlar holandalıları kalkan 
gibi kullanıyorlar 

Hava meydanlarımıza karşı yapılan ha
va hücumları ile memleket dahiline girmek 
teşebblisleri esnasında, asgari yetmiıı ııl -
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Memleket dahiline inmiıı olan küçlik 
düş.ırutn gruptan, mevzilerini muhafazaya 
çahıımaktadır. Maamafih bu gruplar kıta -
las:unı .. n 9ld<10UI hUcurn\annA ug.-a.ınakı.a-

dır. 

Almanların, Holnnda harp e· 
ısirlerini Holanda kıtalanna ıknr
§1 kendilerini muhafaza için kal
kan gibi kullandıkları söylen
mektedir. 

Almanlar ve yabancılar 
evlerinden çıkmıyacaklar 

Hollanda kuvetleri başkumandanlığı, al
ınanların ve ynhut alman aslından ya bııncı
ların evlerini terketmesini menetmiştir. Bu 
emre itaat etmiyenler hakkında idama ka
dar giden eczalar tatbik olunncaktır, 

İz andayo 
İngiliz askeri 

ÇI arı dı 
Londra, 10 a.ıı. - Hariciye nezareti, a -

oağıdakl telıllğl nr§rclmlııtlr : 
Almanların Danlınıırkayı i§gnllerinden • 

beri İzlnıı.danın Almanya tarafından lııgall 
ihtlmnlinl nıızıırı ltlbare almak bir znnı -
retti. Böyle bir truırruz vukuunda, hatt4 
bu tnnrruz utk bir mikyasta dn olsa, İz -
landa hUkUmetl bu mıntnkruıın ıılmanlıırın 
eline dll!Jıncslııc ml\ııl olamazdı. 

Blnnetlce, İngiltere hllkllmetl, İzldndıı
yı lstlkl:Ulnden mahrum edecek olan böyle 
bir ihtimalin öntlnc geçmek için o.daya in· 
Uz kıtnnt.ını lhrnc ctmlyc kıırıır vermlııtır. 

Bu ihraç hıırckell bu sabah yapılmıştır. 
İngiltere hUkUmetl, ingtllz ltıtnntının a -

daya sadece İzlnndıının emniyetini zaman 
altına ıılmRk için çıkıınlmııı olduğu ve 
bundan böyle ittihaz edilecek bUtUn ted -
birlerin aynı gayeye mntıı! olacağı hak • 
kında İzlnnda hUlttlmetine teminat vermiş· 
Ur. 

Mulınsernat biter bitmez İzlanda adası
n:ı çıkıırılmııı olan kuvctler geri alınacak • 
tır. 

İngUtcrc hUkUmctl, İzlanda hUkUmeUnc 
kntlycu İzlıındıının hallhazırdnld idaresine 
ltıırııımak arzu ve tnanvvurunda olmadığı
nı blldlrm!Jtlr. Diğer taro.ftrın İngiltere 
hllkilmetl, l:ı:Jııncla ile onun mennfllne mu
vafık bir Uearet mımhedesl akdi için mUza
kerelcrde bulunmıya dmadedlr. 

İzlandıı ndnsının mUdatnasına memur '>· 
lıuı müfreze, ancıılt yctmıa polis memu • 
nındnn ibarettir. Harpten cvel Almanya, 
ilmi hl'yetlcr veya tnyynre heyetleri namı 
altında bir çok heyetler göndermll'Jtl. 

Hıırp p:ıUadııtı zaman İzlıındııda mUhlm 
miktarda alman bulunuyordu. Ve bunların 
orada bulunduklarını tıcıırt mUHl.lıııznlıırlıı 
h:nhınn hnltlı.n yoktu. O zıımandıınberl bu 
miktar kazaya uğramııı bir takım alınıw 
gemileri mUrcttcb:ıtının lıızlmamlyle nrt
mıf)tır. 

Brüksel'e atılan bombalardan birçok 
evler harap olmuştur. Brüksel üzerin
de uçan alman tayyarelerinin yüzden 
fazla olcjuğu söyleniyor. Tayyareler 
bilhac;sa Evere tayyare meydanını bom 
bardıman etmişlerdir. 

., Tamamiyle eminim ki, mütecaviz 
takip ettiği gayelere varamamııtır. İlk 
muvaffakiyeti biz kaydettik. ,, 

8Q§vekilin nutku 

" Allah, memleketimizi ve hakkımı
zı korusun. Bu duaya blitiln Belçika 
milletinin iştirakini temenni ederim. ,, 

Londra'dan bildiriliyor: 
Alman ve Belçika kıtnları, A

chen karıısında, Almanya ile 
Bclçikn'yı biririne rapteden nok
tada, Belçika. arazisi dahilinde 
kartı ka11ıya gelmiılerdir. 

Zayi - Edime askerlik ııubesindcn al -
dığım Haydarpaşa hastanesinin verdiği ih
raç raporumu zayi ettim, yenisini alacağım
dan eskisinin hükmU kalmıyacağını ilin e
derim. 

Paris'ten bildiriliyor : 
Belçika'dan telefonla alınan bir ha

bere göre, 37 alman tayyaresi Anvers'i 

Belçika mebusan mecliıinde nutuk 
$Öyleyen baıvekil Pierlot demiştir ki : 

" Yirmi bet &ene içinde, Almanya 

Edime viUiyetinin Uzunköprü kaza-
11 Halis Hatun mahallesinde 320 tc
vcllllt Sipahi İsmail otlu Ahmet 

--------------------------

Mısır Sefa re tinden : 
Mısıra girmek içi·n 6 mayıs tarihine kadar Mısır Ko 

losloğundan verilen vizeler Mısır Heyeti Askeriyesi t 
frndan ilga edilmiştir. 

Ve bundan böyle Mısıra kim gitmek isterse vize alın 
için yeniden Mısır Konsolosluğuna müracaat etmelidir. 

Mısır Sefareti 
1789 
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Malatya Bez ve İ~lik Fabrikalan Türk Anonim Şirl etinde• .t~' 

1 - Malatya mensucat fabrikasında usta aile evleri inşaatı .;I ;:: 

hidi fiyat esasiyle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştıı< to 
İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 44.886.60 liradan ibaretti' 1111 Uı-ı 
2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ankarada Sümerb<111~ <'\ 

muhaberat müdürlüğünden veya Malatyada mensucat fabrilcsf 
muhalıerat şefliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme SO mayıs 1940 tarihine müsadif perşembe günU fi' 
at 16 da Malatyada §irket umumi müdiirlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3.366 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yaptt11f .\ık 

oldukları bu kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teŞ l'lda. 
kilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla muııı11C' 
lede bulunduklarına dair vesikalan koyacaklardır. tıı.ı~, 

6 - Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale giı11il lcın 
saat (15) e kadar makbuz mukabilinde şirket muhabetat şefli~iıt' • 1te.1, 
teslim edilecektir. •9 le 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatindcJ1 11;' a 
saat evetine kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatıJınıŞ " ~ıı. 
ması lbımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara 

11 

lınmıyacaktır. 

8 - Şirket bu in~t1 dilediği müteahhide vermek veya bu i?ıll' 
leden tamamen sarf ımızar etmek hakkını muhafaza eder. ı 79l 



ULUS 

SKERI FABRiKALAR raııız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat t eminat olan {150) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele -

leaahı'f nam ·e h b rlndekl vesalkle komisyoncu olmadıklan-
er na ve bu lıle a!Akadıır tüccardan oldukla -

.ıa 1 na nna dair Ucnret odası veıılk!Ullyle mezkQr 

Ankara Lv. Amirliği Sa. A 
Ko. na gönderilen hariç asker 

1. 
i 

kıtaat ilanları 

kilo ya "'' (Cl'k a macak gUn ve aaat~~2~~~isyon mUracaa~l~ı2228 Yesil hasıl alınacak 
~ri Fabrikalar Umum Müdür- Ktnkkalede yaptmlacak mıaat ~ 

erkez Satın Alma K • A•kerı" Fabrı"kalar Umum Mü- Konya Satın Alma Komisyonun -an: omısyo- " dan: 
hrnin ed 'J dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· 1 - Konya'daki kıtaat hayvanlarının ih 
olan 1031 : n . bedeli (987) lira (OS) misyonundan : -

9 kılo ı k tiyacr olan (1023000) kilo yeşil hasil kapa 
ın v h yay 1 çelik müteah - Keşif bedeli (3800! lira olan yukarıda e eıabın A k • lr zarf usuliyle eksiltmeye konmuııtur. 

-
ıtıudiirtu· il a & en Fabrikalar u- yazılı inşaat aakerl fabrlknlnr umum mll
ca 

13 
S • merkez satın alma komla- dUr!Uğü merkez antın alma komisyonunca 2 - Şartnamesi Ankara. İstanbul, Kon 

1 
• ·940 pazıı t · ~ 17-5-191&0 cuma gllnU anııt 14.30 da pazar- ya levazım lmirliklerl ıatınatma komisyon 

ıkla ihale ed"l r kes~ gunU saat 16 da Jıkla ihale eclllecelttlr. Şartname (19) ku- larındadır. İstekliler prtnameyi bu ko 
olaraJı: k . ı ece tır. Şartname pa- ... ,. mukabilinde komisyondan verilir . Ta -omıs nd ·..,. misyonlarda okuyabilirler. 

. 
-. 

uvakh: YO an verilir. Taliple- llpl<'rln muvakkat teminat olan (285) lira nt tem· k 2 d 3 - İşbu (1023000) kilo yeşil hasılı n 

MiLLi •MÜDAFAA VEKALETi 

Pijamalık bez ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 28 

kuruş olan altmıs bes bin metre pijamahk 
bez 13/mayıs 940 pazarteıi günü sııat 11 
de Ankarada M. M . V. satın alma KO.da 
pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 
2810 liralık katt teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve ıaatında KO. da bulunma· 
arı. (2177) 12195 

Müzika alôt ve 
malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko -•e 

2490 
ınııt olan (74) lira (3) ve 2490 numaralı nnunun ve 3. mnd C'lo-

tıd•k" numaralı kanunun 2 ve S mad rinde yazılı ves'.ılltle muayy 11 ~n ve sa - muhammen tutarı (17391) liradır. 
• ı ves "ki atte komisyona ıntlracaatınrı. 4 - Şartnamesindeki yüzde 2S niıbetin.- misyonundan: 

•e bu . 1 aı e komisyoncu olmadık- (2212 ) 12219 deki mikdar fazlası da dahil oldulu hald Hepsine tahmin edilen fiyatı iki bin ye-
dal·r t .'8 e alakadar tilccardan olduk- d" y·· •Ilı" ür ı · k k ıc ilk teminatı (1630) lira (41) kuruıtur. ı uz ~ " ıra se sen urue o -

Un \'c aret oda sı vesikasiyle mez • lan muhtelif mızıka ilat ve mal -

e 

) saatte komisyona müracıı.atları. M. M. V. DENİZ LEVAZIM 5 - Eksiltme 16 - mayıs - 940 perşem zemesi acık eksiltme suretiyle mür.a -

f 
12119 

be günü saat 11 de Konya kolordu binas kasaya konmuştur. İhalesi 13 . 5 • 1940 
. 
1 

h 
içindeki satın alma komiıyonundı yapıla pazartesi günil saat ondadır. İlk t :minatı 

eıa İf nam Ye hesabına Şayak kumac:: altOQCOk caktır. (206.S5) iki yüz altı lira elli beş kurustur '!I Evsaf ve ııartnamcsi bedelsiz olarak M.M. 

. 

e 6 - İstekliler 16 - mayıs - 94-0 perşemb V. Satın alma komisyonundan alınabilir. 
idef marr,angoz kalınlık Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Le- günü ıııııt ona kadar teklif mektuplarını sa isteklilerin kanunun emir ettiği belgelerle 

ii vazım Satın Alma Komisyonundan: tın alma komisyonuna vereceklerdir. Bu hale saatında M.M.V . sl!.tın alma komis -(re d ) 1 - Tahmin edilen bedeli (67000) !im o- saatten sonra verilen veya gönderilen mek yonuna gelmeleri. (1401) 11420 

. 
i 

n e tezgahı, 1 adet len 20.000 metre ıayak kumaşın zı - tnplar kabul edilmiyeccktir. (1994) 11986 i lôç şişesi alınacak a mayıs • 1940 tarihine rastlıyan ı;arıambıı 

-

ngoz lerid destere tezgahı günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi 
•keri F b • • yapılacaktır. 

f1t1 k a rıkalar Umum Müdür· 2 - İlk teminatı (4600) lira olup ıart-
er ez Satın Alma Komisyo- namesi her giin komisyondan 335 kuruıı be-
l del mukabilinde alınabilir. 

llıın.ııı ed İ ~ hzılll~n bedeli (10001 lira olan 3 - ıteklilerin 2490 sayılı kanunun ta • 
IHl,..ıı. ... t narı: kt adet marangoz te:ı:glhı rifau dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

unı rnuıı~e heaabınn askeri fabrlk~- teklif mektuplınnı en geç belli rün ve sa-
'Yoııunca 1 r1Uttı merkez satın alma atten bir saat evcline kadar Kasımpaşa'da 

13 te 3. 5. 940 pazartesi gUnU 
e P~llZarlıkla ihale edilecektir. bulunan komisyon b~kanlrğına makbuz 

'I'•H:ı:ııer:'8ı:ı: olarak komisyondan ve- mukabilinde vermeleri. (3661-2.201) 12188 
lira (5Q~ ınuvakknt teminat olan 

2 \'e kuruı ve 2490 numaralı 1 o det k e n'n lınacak 'Yoncu Ol 8. maddelerindeki vesalkle a r y 1 a 
tUc llladıklnnna ve bu ıoıe alA
"'•l~aıı1 olduklanna dair tlcar<'t 

'Yona Y e nıezkQr gün ve saatte 
Üfe hınh~racaatıan. (2184) 12118 

a ıt nam ve hesabına 
kalem Ye cem'an 20 takım 
~de silindiri alınacak 

erj Fab "k 1 U M""d" P.t k ra a ar mum u ur-
-11 ~r ea Satın Alma Komisyo-

1' ah illin . 
elli •e edılen bedeli (9000) lira olan 
ttlılıit CCtJıan 20 takım hadde silindiri 
\Jl!ıu::m ve hesabına Askeri Fabri -

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· 
tm Alma Komisyonundan: 

1) Tahmin edilen bedeli 43.000 lira olan 
10 adet kreynin pazarlık eksiltmesi 14/ S/ 
1940 tarihineı-.raatlryan sah ıtünü ıııat 14 
de vekalet O.nasındaki komisyonumuzda 
icra edilecektir. 

2) İşbu tahmini fiyata bugiln.kü 3 S6 
takas primi de dahildir. 

3) 215 kuruş bedel ile ııartnamesini al
mak istiyenlerln her gün ve eksiltmeye gir
mek istiyenlerin de 322S liralık ilk temi
natları ve kanuni vesi kaları ve ayrıca ko
misyoncu olmadıklarına dair belgeleriyle 
birlikte ve belli ıtiin ve saatte komisyona 
miiracatları. (2131) 12161 

M. M. V. Hava Müste,arlrğı Ollıiıy llıUdilrlUfU merkes satın al -
ııs,30 ~nunca lS-5-1940 çarıamba g{inii 
~ p a Pazarlıkla ihale edilecektir. Pı• • 1 k be Ol QCOk 
•liı>lerarasız olarak komisyondan veri- J a m o 1 z 1 n 

"e 2490 hı muvakkat teminat olan (675) M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 
lrıdelti numaralı kanunun 2 ve 3. mad- Komiıyonundanı 
•t 'lı.ı '°tıalkle komisyoncu olmadık- ı - İki nümune üzerinden 6.000 metre 
~ir ;~le •lika.dar ttlecardan olduk- pijamahk bez pazarlıkla satın alınacaktır. 

CUıı "• ''-ret Odaıı veaika1lyte mu- Her cins 3.000 metre olacaktır. Hepsinin 
l84) •tıt'- komiıyona müracaatla - muhammen bedeli 4.200 lira olup kati te -
10 12180 minat mikdarln.rı (630) liradır. Pazarlığı 

'
,_ ~,,, lire rorap alınacak 14-5--94-0 111ı &ilnil aaat 11 de hava aatm al-
i( _ ' ma lı::omlııyonunda yapılacaktır. İdari ıart-

P.f~~ abrikalar Umum Müdür name, evsaf ve nUmuneıl her giln ölleden 
~:·•ez Satm Alma Komisyo- sonra komisyonda rörülebilir. İstekliler 

• muayyen gün ve aaatte kati teminat ve ka-

Sedye alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
888 adet ıcdye alınacaktır. Mliteahhi 

nam ve hesabına açık eksiltmesi 22/5/ 940 
çarşamba günü saat 14.30 da Tophane'd 
İstanbul Lv. lmirliği aııtın atma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli l 7760 
lira ilk teminatı 1332 liradır. Şartname v 
nümunesi komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vcsikalariyle belli saatte komisyona 

t 

e 

e 

gelmeleri. (2085) 12088 

Sedye alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan: 

1 
1 

2/mayrs/940 tarihinde mliteahhit nam ve 
hesabına satın alınacağı ilin edilen 4200 
ira muhammen bedelli on iki bin adet i
ic si~esi eksiltmesine istekli çıkmadığın

dan el<~iltnıcsi 14/mayıs 940 salı gıinü Ea· 
at 10 da M. M. V. satın elma KO. d'.l 
yapılacağındnn taliplerin 325 liralık ilk 
eminatlarr ile birlikte mezki'tr tarihti' KO. t 

da bulunmaları. (217!)) 12196 

16 adet Rago!a makinesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonundan : 

lstanbul Levazım Amirliii Satın Hepsine tahmin edilen fiyatı seksen bin 
Alma Komisyonundan: ira olan 16 adet Ragola makinesi ile ye-
2000 adet sedye müteahhidi nam,'h~sabın.a dek pare.alan pazarlıkla 16-mayıs-940 per -
alınacaktır. Açık eksiltmeıti 2.2/ S/ 940 çar- şembe giinü nat 11 de Ankara'da M. M. V. 
eamba günü ıaat 14 de Tophanede Lv. 1- satın alma Ko. da satın alınacaktır. Şart -
mirliği satın alma komisyonunda yapıl;ı - namesi 400 kuruş mukabilinde Ko. dan ılı
caktır. Tahmin bedeli 40000 lira ilk temi • nır. Pazarlığa girecekler kanuni vesaik ve 
natı 3000 liradır, Şartname ve nümuneıi on bin be1 yüz lirlık kati teminatları ile 
komisyonda görüliir. İsteklilerin kanuni b"-likte pazarlık gün ve saatinde mezldir 

1 

vesikalıriyle belli ıaatte komisyona miira- Ko. da butunmalan. (2178) 1Z211 
caatlarr. (2068) 12084 

Sabun ah nacak 
Benzin vesaire ahnacok 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

lstanbul Komutanhk Satın Alma misyonundan : 
Tepııln" tahmin edilen fiyatı l!.808 lira 

Ko. dan: olan 10 000 kilo bt>nzln ; 2100 kilo mobil 
İıtnbul komutanlık anbarı için ihale ta! BB. 400 kilo mobil B. 3883 kilo gaz puar

rihinden itibaren bir hafta zarfında defaten ıkla eatın nhnıı.caktır. PazRrlığı H-!S-1940 
teslim şartiyle 15 ton ubun 14 may11 940 salı gllnU saat 11 dedir. Kati teminatı 871 

1 

ı ıra 20 kunıı olup oartnameııl komisyonda 
günü saat 10 da pazarlıkla ıatın alınacaktır. ıı:örtılllr. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
Muhammen bedeli 4300 lira olup kati te- V. SL Al. Ko.da bulunmalar. 
mlnatı 720 liradır. İıtek11ler kanuni temi • (2221) 12220 
natlariyle birlikte prtnameyi rörmek fire- ---------------
re her gUn ve pazarlığa lıtlrak için de bel
li ıü.n ve saatte Fındıklı'da komutanlık sa
tın alma ~omiıyonuna miiracaatlan. (22'27) 

122.26 

İplik ahnacak 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Tavuk eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 

lbıııtıı edil nunt belrelerlyle komlıyonda bulunmalan. 
Çift tir en bedeli (Ul23) lira olan (2193) 12183 lstanbul Levazım Amirlifi Satm 
llıfidUr~uı;orap Askeri Fabrikalar u - A 

1 
1 - 16000 kilo tavuk etinin kapalı zarf

a eksiltmesi 13-5-940 saat ıs de Ankara 
Lv. lmirllfi aatm alma komisyonunda ya
pılacaktır. ta ıa • AU rncrkez aatm alma komis- y·· h 1 1 k I. Ko. dan : 

lr1cı. l~"·94<1 Pazartesi gilnil saat 11 de U% av usu a ınaca Yerli fabrikalar mamQlltmdan 6047 ld1o 
ı 111aJe d SOO gram beyaz, rrl, haki renklerde iplik 
•raL L .e itecektir. Şartname para- M. M. Vek!!.Jetı• Hava Satın Alma 

1( llOt?t • alınacaktır. Pazarlıkla ekıiltmeıl 13-5--940 
at t ııyondan verilir. Taliplerin 

•e 2i"" tntlnat olan {l44) lira (2S) ku- Komiıyonundan: pazartesi gilnU saat ıe da Tophanede L"f'. 
""' nu ı - 20.000 adet y{lz havluıu pazarlıkla i.mirliğl ıatm alma lı::omlıyonunda 1apıla-

1ldeLı tııaralı kanunun 2 ve 3 mad- satın alına--'·tır. Muhammen bedeli 7.000. 
'<l •caaıL .,..,. caktır. Tahmin bedeli 19744 lira 47 nnıı-

•• ı..._ • ille komisyoncu olmadık- lira olup kati teminat mlktan 1050 liradır. 
"11 •tl ı t .. :: il 10 30 d tur. Nümune.i lromlıyonda ıörlllllr. ltteık-daır .,.

1 
e allkıdar tUcc:ardan olduk- Pazulığı 14/ 5 940 aa ı aun ıaat . a 

1f1ıı •e ~ caret Odası vesikaıiyle mez- hava satın alma komisyonunda yapılacak- lilerin temlnatlarlyte beraber lı::omlıyona 
8) laat trr. İd!rl ,artname ve nümuneıi her gün ıelmeleri, (222e) 12225 

te komiıyona mllracaatlan. öfleden sonra komlıyondıı görülebilir. İs· 

2 - Muhammen bedeli !>ISOO lira ilk te
minatı 720 liradır. Şartnamesi komlıyon
da ıZSrülUr. İçinde kanuni veaikalar da bu
unan ve kanuna unun teklif mektupları 

aaat 14 de lı::adar kabul edilir. (1930) 11926 
1 

P. T. T. Te TELEFON Md. 

-7-

Mildilrlilk binasındaki aatınalma ko 6-- Taliplerin teklif mektuplarını 
misyonunda yapılacaktır. en geç ihale tarihinden bir saat evel 

3- İstekliler, muvakkat teminat eksiltme komisyonuna makbuz muka
makbuz veya banka mektubile kanuni bilinde vermeleri ve ha~gi sistemi ne 
vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarf- kadar tenzil3tla kabu l ettiklerini sara
larını o g ün saat ıs e kadar mezkQr ko- haten göstermeleri Ulzımdır. (2211) 
misyona vereceklerdir. 12218 

4- Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
Levazım, İstanbul'da P. T. T. Levazım ---------------
ayniyat şubesi müdürlüklerinden 811 ANKARA BELEDiYESi 
kuruş mukabilinde verilecektir. 

1S86) 11S92 

NAFIA VEKALETi 

İnşaat münakasasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1- Ankarada Devlet mahallesinde 

inşa edilmekte olan sulama işleri it -
]etme merkez binasının ikmali inpatı 
keşif bedeli 20262 lira 10 kuruıtur. 

2- Eksiltme 22. 5. 1940 tarihine rast 
!ayan çarşamba günii saat 15 de Nafia 
Vekaleti Su İşleri Reisliği ıu eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf 
usiılile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi. bayındırlık işleri ge 
nel şartnamesi, yapı ve imar işleri u
mumi fenni prtnamesini llira 1 ku • 
ruş mukal>iHnde su iıleri reisliğinden 
alabilirler. 

4- E ksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin 1519 lira 66 kuruşluk mu -
vakkat t e-m inat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacağı günden iki gün eveline ka
dar ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibrc:z etmeleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 

Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye itfaiyesine lüzumlu 

olan (12.000) lira kıymeti muhamme
neli biri büyilk ve diğer üçü küçük 
dört adet motorpomp alınması kırk 
beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18.6.940 salı günü saat 
11 dedir. 

S - Teminat 900 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de 
18.6.940 salı &ilnü saat ona kadar tek
lif mektuplarını belediye encümenine 
vermeleri ilin olunur. (1972) 11994 

25 ton mazot ahnacak 
Ankara Belediyesindenı 
ı - Su itleri ihtiyacı için 25 ton 

mazot pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 41SO lira

dır. 

3 - Teminat 62250 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen -

lerin encümen kalemine ve isteklile -
rin re 14. 5. 940 salı gUnll saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatla -
rı. (2185) 12181 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede- --------------
mezler. 

6- İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı aaattan bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2038) 12077 

ASKERLiK iŞLERi 

Su beye dôvet 
Ankara Askerlik Şubesinden ı 

Yüksek tahsilli oldqu halde 1076 mama.
ralı kanunun neeri tarihi olan 927 ııeneain
den eve! muvazzaflık hizmetlerini er ola -
rak yapanların ve kısa hizmet hakkını hala 
olmadığından dolayı muvazzaf hizmetlo
rini er olarak yaptıktan ıonra tııhıillerini 
yüksek dereceye çrkarmııı olanların 316 ve 
daha genç doğumlulannın vaziyetleri t~ -
bit edilmek üzere hemen ıubemize mlin -
caatlan. (2233) 12227 ---------

D. HAVA YOLLARI 

Nakliyat yaptırılacak 
D.D. Yollan 4. lıletme Müdürlü

iünden : 
940 ma!i senesi içinde Samsun lima

nına vapurla gelecek olan tahminen 
14 bin ton kömürlin vapurdan ıupalan 
olarak alınması ve idare iskelesine 
nakledilerek supalan olarak teıliml 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
mu§tur. 

Bir ton kömüriln muhammen tah • 
liye bedeli 6S - 70 kuru§tur. 

Elniltme 21.5.940 ulı ,UnU aut 15 
de Kayseride itletme müdilrlüğil bi • 
nasında yapılacaktır. 

Bu i§e girmek iıtlyenlerin (735) li
ralık ilk teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettifi vesika ve beyanname
lerini havi teklif mektuplarını aynı 

gün ve ıaat 14 de kadar komisyon re
isliğine veımeleri veya posta ile iade
li taahhütlü olarak göndermeleri 11-
zımdır. 

Poıtada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

Tayyare pistleri inşaatı Bu ite ait mukavele ve prtname 
projeleri Haydarpaıa. Ankara ve 

Devlet Hava Yolları Umum Mü- Samsun gar ıefliklerinden ve 4 itlet-
dürlüğünden .ı me mildürlUiünden parasız olarak da-
1- Adana Tayyare meydanı pistleri fıtılmaktadır. ((2076) 12050 

inıaatı dört sistem üzerinden ve kapalı M kk f' k 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıı - a ap ve 1reze almaca 
tır. D. D. Yollan Satm Alma Ko.· 

2- a) Sisteminin muhammen bedeli dan: 
272173.07 lira olup muvakkat teminatı 
14.637 liradır. ( Beton ). Muhammen bedeli 1800 ( bin sekiz 

'
'"f 12186 teklilerin muayyen gün ve saatte katt te-
U ea h' minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda a ıt nam ve hesabına bulunmalan. (2112) 12125 

lon fer • • Çamaş1rhk bez alınacak 

Bir dinamo ahnacak 
Ankara Sankıtla Alayı Levazım 

b) sisteminin muhammen bedeli yüz ) lira olan S6 kalem makkap ve 
frezeler 27. 5. 1940 pazartesi günü aaat 

Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 279655·17 lira olup muvakkat teminatı 15,30 da açık eksiltme uslilü ile Anka-
1057 lira keıif bedeli olan Ankara 14·937 liradır. ( Beton ). ra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Kanalizasyon yapflnla<ak 

le-..· F fO SlhSyQm alınacak M. M. Vekaleti Hava Satm Al-

ıt.' abrikalar Umum Müdür- ma Komiıyonundan: 
d,111 rlcez Satın Alma Komisyo- 1 - 30.000 metre c;amaşırlık bez pazar -
•lıtn· hkla aatın almacaktır. Muhammen bedeli 

toıı p
1
n edilen bedeli (S850) lira olan 10.SOO lira olup kati teminat miktarı (1575) 

bıııa ~~o SilisyUm müteahhit nam ve liradır. Pazarlığı 17/5/ 94-0 .cuma rünU aaat 
ltıer)cekerf fabrikalar umum müdür _ 10 da hava satın alma komısyonunda yapı -

· lg4<> 1 •atın alma komisyonunca lacaktır. İdarl ıartname evsaf ve nümunesi 
1klt 1:a2artesl iÜnü sa.at ıs 30 da pa _ her gün öğleden sonra komisyonda görüle
oı•rııır ~ 3 ~dilecektir. Şartn~me para- bitir. İsteklilerin muayyen gün ve ııaatte 
~!cilt te 0rnııyondan verilir. Taliplerin kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko -
"• 2490 ıtılnat olan (438) lira (?S) ku· misyonda bulunmaları. (2219) 12214 
· num 11ldc1t· ııralı kanunun 2 ve 3. mad-

ı Veıa"k 
•e bu 1 

1 le komisyoncu olmadık - Kalay alınacak 
dair 'l'·tle alakadar tilccardan olduk-

( tllıı "e 1caret Odası vesllcasiyle mez- M. M. Vekaleti Hava Satm Al-
2133) saatte komisyona müracaatla- ma Komisyonundan: 

12117 l - ZZO kilo kalay pazarlıkla ntın ahna-
Q IO k caktır. Muhammen bedeli 968 lira olup ka-

n Ok kö .. .. ahna~ak tt teminat miktarı 146 liradır. Pazarlıfı 
.. ~•lterj muru (16-5-940) perşembe g{inil saat 10,30 da ha-

'*iii p,tabrikalar Umum Mü- va satın alma komisyonaunda yapılacaktır. 
)oııı.ırıd erkez Satın Alma Ko- İdari şartname ve nilmuneıi her gtin öğle -
&lıt illin an : den sonra komisyonda görülebilir. İstekli-

on k edılen "'-d k t" . Urı llnıuru "" eli (2000) lira otan !erin muayyen gün ve ıaatte a ı temınat 
a ~ı nıcrı-: askerl fabrikalar umum ve kanuni belgeleriyle komisyonda bulun -
lıltJ ~1940 ~e:.. •atın alma komfsyo · ı malan. (2191) 12212 

a lhaıe dl oamba gllnti aaat ıı de 
Ş ..., e lecekUr. Şartname pa . !-----------·------

Q 9 l d Q Ya"tıh malzeme müteahhitleri 
~.k.~anı ve hesabına satın alınOcök 
1'd ra Fab "k 

-Ilı ra alar Umum Müdür lüiü Merkez Satın Alma Komisyo-

to:ternenı.. Muhammen Muvakkat 
ıı .. cın bedell Teminatı 

19 ?'i 8 "e ınlktan İhale tarihi o.lu c;:lnko Lira Ltra Kr. 
ltaıern 7000 525 00 1~-l}..1940 c;arşamba gUntl 

rnuhte11r k saat 111 te 
l<a1ern 11Ynak teli 4960 372 oo 15-5-1940 çaroamba gUııU 

rnuııt .. •ır nat ııı.so da 
"9 · ege 12000 900 00 15-5-1940 c;arşamba gtlntı 

"- •• rnı ııaat 16 ds 
'"• lı ktar1IU'lyl ıu~ '-•hına hl e nıuııarnmen bedel teri yukanda yazılı malzeme mUuahhltlerl 
ııar.!!'rkea aat~arında gösterilen g{l n ve saatlerde ukerl fabrikalar umum mu 

2i9Q a • olarak kn alma komisyonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartname 
bu ı,1:Yıh kaııuııu°:1~•Yondan verilir. T allplerin hlzalarındald muvakkat temlnat
-.ıı. k1lkllda.r tll ve 3. maddelerin deki veaaikle komisyoncu jllmadıklanna 

onı.ıl)'ona c~~ıuı olduklarına dair ticaret oduı vealka.al)'le mezktlr gün 
nı'""aca.aUan. (2182) 12179 

Müdürlüiünden ı 
17 beygir bvetinde ve 220 "t'Olthılr bire

lektrik motöril için bir dinamo ve bir tev
zi tablosu 14 mayıı (il.nll pazarlıkla ıatın 
alınacaktır. 

İsteklilerin eeraiti öfrenmek üzere San 
kıılada alay lnaaım mfidilrHiğüne mUraca-
atları ilin olunur. (2224) 12223 

merkez postahanesi kanalizasyonunun c) Sisteminin muhammen bedeli Bu ite girmek istiyenlerin 135 ( yüz 
evsii işi açık eksiltmeye konulmuı - 26SS67·32 lira olup muvakkat teminatı otuz beş) liralık ınuvakkat teminat ile 
ur. Muvakkat teminat 79.28 liradır. 14·373 liradı: .. C Aıfalt ). kanunun tayin ettiği vesikaları hami· 

t 

Buna ait şartname müdürlük kalemin- d) Sister_nının muhammen bedeli len eksiltme a.aatlne kadar komisyon-
en bedelsiz alınabilir. Eksiltme 13 232024·~2 Jıra olup muvakkat temlna~ı da isbatı vücut etmeleri lizımdır. 

mayıs pazartesi günil ıaat 15 de Ço - 12·852 lıra~ır. ( Asfalt). Şartname Ankara'da malzeme dalre-
uk sarayındaki müdürlük odasında ~ Ekaıltme 29· 5· 940 tarihine mtı- sinde görülebilir. (2153) 12210 

t 

d 

c 
müte§ekkil komisyonda yapılacaktır. aadıf ç.arpmba gUnU saat 11 de Hava 

( ole oto m 1 esi 1 nsı•k Taliplerin 2490 numaralı kanunda ya- yolla~a meydanında klin um~ mUdilr Kablo İş le ri levr a zem 11 8UI ılı vesaikten baıka bu münakasaya lilk bınas~nda to~lan~cak komısyon ta-z 
girebilece~ine dair Ankara nafia mil • rafından ıc. ra ed. ılcekıar, D. D. Yollan Satuı Alma Ko.-

Erzurum Uvazım Amirliği Satın d '" 4- B f t h t ürlilfUnden alacakları veıika ile bir· u 1IC a1t enn v~ usu• ~- dan: 
A~ Ko~3~-:o!eı levrole otoları için He ikte o gUn ve o saatte müracaatları. namelerle mukavele pro1esi ve resım- Muhammen bedeli 2120 (iki bin yüz 
parça malzeme 2•90 sayılı kanunun J.L (1939) 11944 ]er 14 lira mukabilinde Devlet Hava yirmi ) lira olan Haydarpaıa'da yapı-
tıkruı mucibince pazarlıkla satın aıına - k yolları tayyare meydanında Umum mil lacak kablo ferıi 27. 5. 1940 pazartesi 

1 

caktır. Sahra kablosu ahnaca dürıuk binaaında bulunan alım aatım günu •aat 15 de kapalı zarf usr-.ıu ı·ıe 
2 - Pazarlıtı 15-11-1940 carıamba g11nQ k u 

saat 16 da Erzurum LV. A.mlrllğl aatın al· P. T. T. Umum Müdürlüğünden: omisyonundan temin edilir. Ankara'da idare binasında ihale edile-
ma komisyonunda yıtpılacaktır. 5- Eksiltmeye gireceklerin MUna- cektir. 

3 _ Toplu tutarı lO.OOO lira katı temi· 1- İdare ihtiyacı için 190,000 metre k l~t V k~l t• "h 1 "h" d 
nalı 1500 liradır. ek nakilli sahra kabloıu kapalı zarfla a d e ö e ıne ı a e tarı ın en en Bu ite girmek istiyenlerin 1S9 ( yilz t 

4 - fsteklileıin ihale .. n .. u ve aaatında k ·1 k 1 geç sekiz gün evci istida ile müracaat elli dokuz ) liralık muvakkat tem· ı"nat e ..... sı tmeye çı arı mıştır. 
Erzurum LV. Amirliği satın alma komi• • d 1 (16200) ederek ehliyet vesikası almaları prt- Ue kanunun tayin ettigw i vesikaları ve 
yonunda bulunmıı.lan. (2222) 12221 2- Muhammen be e • mu- t 

akkat teminat (1215) lira olup eksilt- ır. tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 

Elektrik motörü ıllnacak 
Ankara Sankıtla Alayı Lv. Mü

dürlüğünden : 
12 - 20 beygir kuvetlnde ve 220 voltluk 

blr elektrik mottırU 14 - Mayıa - 19'0 sil· 
nU pazarlıkla satın alınacaktır. lstekııte -
rin ıeraıu öfrenmek Uaere Sarıkıılada a
lay levuım mUdUrlUIUDe mUracaaUarı 1 • 
llıi olunur. (2223) 

Sade yağı ahnacak 
İstanbul Komutanlık Satın Alına 

Ko. dan ı 
İstanbul komutanlık anh.n için ihale ta

n'lılnden itibaren bir hafta zarfında defa -
ten teslim prtlyle 25 ton ıade 78it 14 -
mayı -~ ıünü ıaat 11 de pazarlıkla aatm 
alınacaktır. Muhammen bedeli 30.000 lira 
olup kati teminatı 4SOO liradır. İstekliler 
kati temlnatlarlyle birlikte prtnameyi rör
mek üzere her ıün ve pazartıta lıtirlk i
çin de belli ıfinde ve saatte Pmdılrlı'da lı::o
mutanhk ntın alma komlıyon11D& mllraca· 
atlan. (2225) U234 

mesi, 15. Haziran 1940. cumartesi gü- lstidalara buna benzer itleri yapı,k- komisyon reisliğine vermeleri lazım -
nU ıaat (ll) de Ankarada P. T. T. U- larına dair, işi yaptıranlardan aldık - dır. 

v 

mum Müdürlük binasındaki satınalma ları vesikaları raptedeceklerdir. Zaına- Şartnameler parasız olarak Ankara
komisyonunda yapılacaktır. nında müracaat etmiyenler ve ehllyet da mabeme dairesinden, Haydarpqa-
3- İstekliler, muvakkat teminat vcıikaaı almıyanlar giremezler. 1 da tc1ellüm ve sevk tefliğinden dağı-

makbuz veya banka teminat mektubu tılacaktır. (2152) 12209 
i 
k 
le kanun! vesaiki ve teklifi muhtevi 
apalı zarflarını o giln saat (10) a ka
ar mezkur komisyona vereceklerdir. d 
4- Şartnameler, Ankarada P. T. T. 

1 evazım, İıtanbulda P. T. T. levazım 
yntyat tubesi mildürlUklerinden be -
elsiz olarak mukabilinde verilecektir. 

a 
d 

(1957) 11966 

9 adet posta vağonu ahnacık 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı iç.in 9 adet poıta 

agonu kapalı zarfla eksiltmeye çıka
ılmıttır. 

v 
r 

2- Muhammen bedel 162162, mu -
vakkat teminat 93S8,10 lira olup ekıllt
meıi, 22 Mayıı 1940 çarpmba gUnil aa
at 16 da Ankara'da P. T. T. Umum 

Cıvata ve somun ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedel ve teminat mikdan qağıda yuılı 135 ton cıvata ve so

mun 21. 6. 1940 cuma günü saat ıs de kapalı zarf uıulU ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin &§ağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni ıün aut 14 e k.,. komisyon re
isliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler (231) iki yüı otuz bir kurup Ankara ve Haydarpap veme-
lerinde satılmaktadır. (2037) 12093 

Yerli malı teklif edildiği 
takdirde 
Cif olarak ecnebt malı teklif 
edildili takdirde 

Muhammen bedel Muvakkat teminat 
Lira Lira K. 
157672 41533 60 

46134 S460 Ol 
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Qantd 
bilhassa çoeuklar tarafından alınması g~I 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak· Solucanlarına 
kartı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçükl 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında 

kullanmalan faydalıdır. 

~HekJmlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bll 
müstahzar her eczanede bulunur. 

20 kuruştur. 
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ŞEH 1 R LOKANTASI 

Cumartesi ve pazar 
akşamları 

Masalarınızıt;~~~:kKakAeRvepldleÇn 

1 
! 

Tel : 2038 

JANDARMA 

Muhtelif fef efon malzemesi 
alma,ak 

Jandanna Genel Komutanlığı 

Ankara Satın Alma Komisyonun- , 
dan: 

1- Çeşit ve her çeşidin mikdarları 
ile evsaf ve muhammen bedelleri şart-

BİLYA ve BİLYALf 

yataklan gelmiştir 
Taıradan acenta 

ar maktadır. 
Sahf yeri: Galata, Karaköy 
palas hanı k-.rşısında 84 No. 

İbrahim Ta~ıoğlu ve 
ortakları 6120 

namede yazılı yirmi bin liradan kırk ~---------------ıcı,-g----bin lira tutarında çeşitli telefon tesis. ----------------------
tamir, işletme malzemeleri kapalı zarf Zayi - Konya Karapınar kazası nilfuı Zayi - İncesu ilk okulun~ 
usulü ile 27. 5. 940 pazartesi günü saat idaresinden aldığım ntifuı tezkeremle bir- seneııindeald:ğrm 115 ıubat 342 
10 da satın alınacaktır. likte Harp oJrnlu ıuvari Gr. 1. Bl. dan al- numaralı tasdilo:nameyi ve ikin 

2- Alınacak telefon santral ve le- dığım askeri tezkeremi kaybettim. Yenil&- nan 13 eyl61 927 tarih ve 155.14 
vazımatı ve bunlara ait evsaf komis _ rini alacağımdan eskilerinin hllkmü olma - belgeyi ı:ayi ettim. HUk:mtl 
yondan iki yüz kurut karşılığında alı- dığı ilan olunur. 46 mektep numaralı 1brah 
nacak şartnamede yazılıdır. Çalık oğullarından Hasan oflu Ali ---------

3- Eksiltmesine girmek istiyenle - Kemnl Esim 327. 
rln 8000 Untl1'k llk-1:cnı!na ~ a- .. m 
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif Zayi Ankara Belodiyesind;n aldı.ğı - dimi kaybettim. Y eniıini alaca· 
mektuplarını en geç eksiltme günü sa- nuz fırınımızın 548 numaralı plakası zıyaa sinin hükmü o!madıgı ilan oıuıı 

Ankara sallı yeri: Kium Rüıtü, Tüıe caddesi • 6ell(ağa apartmana No. 6 
a o uza a ar omısyon.a vermış o -t d k k d k . . l uğramııtır. Hükmü olmadı~ı ilin olunur. 1 
malan. (2199) 12213 Yenişehir Hallı: fırını 1847 

Tatil günlerinde 
Belediye işleri 

Belediye Reisliğinden : 
Tatil günlermde (cumartesi öğleden ıcmra pazar günlet"İ 

ve diğer bayram ve tatil günleri) muhterem halkımızın be
lediyeyi alakadar eden müstacel itlerinde kendilerine mu
hatap olmak üzere belediyede bir nöbetçi tef bulunacaktll'. 
Belediyeden bir hizmet iıtiyen sayın halkmuzm belediye 
daireıinde bu tefe müracaat eylemeleri ve yahut 2960 nu-
maraya telefon etmeleri ilan ve rica olunur. 12189 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - --
~Ankara Palas paviyon ~ - -- -- -- Her akıam meıhur Swing Şantözü = -- -------
-- LİLO ALEXANDER --- -- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- -- ----- ve - ------ IŞIK DANSÖRLERI --- ------ALEXANDER - SYRİES --------- .....................•............................. :::: - --
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Piyangonun en büyük ikramiyesi 

80.000 lirayı 
Memurlar Kooperatifinin sattığı 34203 

numara kazandı. Siz de kazanmak istiyor

sanız biletinizi 

Kooperatif klıelerinden ahnıı. 

Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

ıürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı ve 
yağsız olan tüp ve vazoları vardır. 

6104 

İmtiyaz sahibi 

lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümta:a Faik FENiK J 
Mtleneae Mndnrtı: Na,ıt ULUO 

ULUS B~ ANKARA 

_.1 DAKTI LO KURSU ıa.. -- -: 71 inci devresini de % 50 ten- : 
: zilatla açmıı ve kayıtlara batla- : 
: mıştır. Belediye sırası Hanef E 
: Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 : 
-:;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;::' 

Aranıyor 
Finlandiya elçiliği için en a

şağı altı odalı bir apartıman da
iresi veya bir " aranıyor. İstek
lilerin Ankara Palu'ta elçilik 
kitibesine müracaatları. 1783 

. ti :.ı .. 

Böbrklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar z: 
eski Ye yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar ~e 

İdrarda kumların, msanede taşların teşekkülüne mani ol 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavilet 

~ıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BUL 

KURUKAHVEC 
MEHMET EFEN 
MAHDUMLAR 

Daima halis ve . en iyi 
kahveyi satarlar 

Bütün Ankara bakkaliye mağazalar1nda hususi 
ambalajlar halinde bulabilirsiniz. 

ff==================================================:==~ 

YENi SiNEMA 
Bu GUn Bu gece 

H olivud Resmige(idi 
Büyük caz filminin unutulmaz çifti 

.Alice Fay - Don Ameche 
Seçkin halkın filmi 

Bqtan ba1& RENKLİ bir ABİDE 

Seanılar: 14.30 - 115.30 - 11.30 vı 21 de 

laaıt ı 10 • ıa 48 ucıu H. Matm.l 

HALK SINEMASI SUS SiNEM~ 
BU GÜN nu GECE 

Bafladığı ıündcnberi seyircilerini 
ıülmek:ten katıltan 

Türkçe Sözlll 

Fil doktoru 
OLİVER HARDY 

Filme illveten: Hava Kahramanları 
Nuıl Yetiıir 

Seanslar : 
Saat: 14,SO • 115,30 -11,SO ve 11 «!. 
Saat : 10 - 12 de ucus H. Matinesi 

Bugün saat 14 ten itibatt' 
MÜTTEFİK AMERlJC" 

KURTARICISI 
ABRAHAM LİNKOL!J'ıa' 
hayatına ait franıızca ,zs 

insani taheıer ,J,, 
VATAN KURTARAN AfJ 

H•nri Fonda - Alic• B 
Seanılar: 14 - 16 - 11 - 'J(J,O ----- _,.._ 
Saat : 10 - 12 de ucuz JI. J1 

CASUS PEŞlNDıı: 


