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~~-re_d_e_k_a_b,-~-e-b-uh-r-an_ı_h_a_ll-ed_i_li-yo-, Müttefik kuvvetler 
, emberlayn dün Belçika hu.dudu~u geçti 
lstif a etti -ı: 

Ç;;,.çil Ba vekil 
~tansız kabinesinde 
~ değişiklik olacak 

Londra, 10 (llususi) - lngi_ 
liz Başvekili Çemberlayn bu ak_ 
~am istifa etmiştir. Kral yeni 
kabinenin teşkilini amirallik bi
rinci lordu Vinston Çörçile ha
vale etmiştir. 

Çörçil, işçi ve liberal parti -
lcrin de iştirakile milli bir kabL 
ne kuracaktır. 

Sabık Ba.5vekil Çemberlayn 
gece saat 22 de Lcmdra radyo -
sunda bir nutuk söyleyerek ez
cümle ~öyl~ demiştir: 

-"Hitler Holanda ve Belçi • 
kaya taarruz zamanını seçerken 
İngiltercnin siya.si bir buhran 
gccirmektc olduğu znnnma ka -
pıldr. Halbuki Hitlcr lngiliz mil
letinde bir kabine buhranı ola • 
mryac:ığmı diiqüuemcdi .. Bu kri. 
tüt zamanda harbi müessir bir 
ııekilde idare edecek olan iı:::çi ve 
biler:ıl partilerin n~ i§tir:ık eL 
tikleri mili bir kabine kurula -
caktrr.,, 
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Yeni harp sahalarını gösteren harita (Yaz~ 4 üncüde) 
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POLiTiKA 
' 

Balkanlarda vaziyet 
Balkanlar dünya vaziyeti önün. 

de ne yapacakı.rdır? 
Bu •ual muharip memleketler. 

de, bitaraf ıllhalarda günün me. 
seleı.i olarak konu,ulmaktad1r. 
Nitekim her gün muharip ve bL 
taraf devletler radyoları Balkan. 
lara dair türlü türlü habel'ler ver. 
mektedir. Bu haberler dikkat e. 
dilirae mübalaialıdır. Ve muay. 
yen bir tahrik hisıini taıımakta. 
dır. 

Mesela Tihkiyenin Yunan bu. 
dudunda tahtidat yapbfı haberi 
banlan:n en söze çarpan qıisalle. 
rinden birini teıkil etmektedir. 

Balkanların bugünkü harp ö. 
nünde vaziyetini tayin eden mü. 
cerret birtakım fikirlel' deiildir. 
Bir ıürii zanıri badiaeler bu vazi. 
yetin meydana çdonaıına sebep 
olmaktadır. 

Balkanların harp hu-icinde kal. 
muı aebeplerini bu nziyctler i. 
7.ah ettiii ribi, harp içine &ire.. 
c:ekıe, onun da aebeplerini yine 
böyle birtakun zsuretler tayin 
edecektir. 

BaUcanlal'm baaüo kendilerini 
harp harici tutmakta menfaatleri 
'WVdı.r. Bu menfaati takviye eden 
bir ıürii imil de mevcuttur: 

J - Balkanlar dünya kanııldı. 
imdan istifade ede~k küçük 
Balkan aabaamcla pni coirafya 
tel>edctüllerinin faydalı olmıyaca. 
1ın.a kanidirler. Hiç bir Balkan 
devleti Balkanlarm ıükünetini 
bozmakda menfaatli deiilcfir. Bil. 
ha11a böyle bir hareketin mıüteca.. 
Yizlcrlıı lelıine olacaiuıda ıüpbe 
yoldur. Da sebepten B•lbnlu 
kendi anlannda halledilecek me.. 
•lelerle A vrupada cereyan eden 
büyük istili davası araamda niba. 
yet aramaktadırlar. 

Esuen Balkanlar kencl mese. 
JeJcrinJ hal için Avnıpamn bü. 
)'iik dnletleri arumda cere,an 
~en faaliyetten İ•t.İfadeye kalk. 
bklan l'Ün kendileri yem olmak.. 
tan batka bir teY 7ÇIDlf oluııya. 
.&dardır. j • • ı 1 ~ı 

Balkanlarda ınılb w aükUmm 
muhafazuı bu balamdan Ballcan 
milletlerinin ihtyiaçlariyle yüzde 
yGz tebıl:ııuk halindedir. 
Hct'~ t>,ir küçük devlet hü. 

yük, laanetli, mütecaviz bir dev. 
Jeti kendi huclutlarıma en dostane 
ıelrilde cWü olaa yaldaıtırmmun 
enaana tarih içinde çekmeye 
ınahkGm olduiunu idrak eder. 

.Balkanlar iç huduttan bala. 
mmdan böyle bir garantiye ma. 
lilıtir. Balkan antantı devletleri 
!»öyle bir telilı:ki ile harcıket ettik. 
leri gibi bu.günkü harp karfıamda 
(!,. Bulıariatan n Balkan devle. 
ti olmadıit halde Balkanlan ali. 
blandıran meseleleri olan Mac:a.. 
:riıtan da bu ziluüjete intibak et. 
eıektedir. Balkanlarda Balmtlı. 
lar ve komıulan erumda sulhu 

rahatsı:ı edecek bir hal mevcut 
değildir. 

D. N. B. nin ve Havas ajanaa. 
nan cumhuriyet hükumetinin Yu. 
nan hududunda asker topladığına 
dair yaptığı neşriyata tekzip eden 
Türk ve Bulgar tebliğleri, ve 
Bulvar ricalinin Bulgaı·istanın si. 
yasi faaliyeti h11kkında verdikte. 
ri izahat Ballcanlann ıulh temL 
yüllerini yeniden barf:z: bir tekil. 
de ortaya atmaktadır. 

il - Balkanlar <lalıili mesele. 
lerini ıulb ve ıükun daireainde 
halletmeye çahımakla beraber.- bu 
ıulh ve ıükun yalnız Balkanların 
iç hudutlarının emniyeti mesele. 
ıi:nden ibaret değildir. 

Balkanlar A vrupanr.n üzerinde. 
dir ve facialaran cereyan ettiği 
ıahalara yakındw. Binaenaleyh, 
Balkanlann ıulh ve ıükiin ideal. 
)erini muhafaza edebilmeleri on. 
larm hariçten yapılacak taarruz. 
lara kar!ı kuvvetli olmalan veya. 
hut bu taarnı:z:ların gelmemesi i. 
çin bin'birine zıd cereyanlann 
Balkanlar etrafında diplomatik 
bir baraj vücuda cetinnesi iktiza 
eder. 

Balkanlılar l'ra11nda Balkanla. 
nn iç hudutlarını muhafaza için 
kunılmuı Balkan antantından 
baıka bir kuvvetleri yoktur. 

Yani Balkanlann gayri muha. 
riplik aıfahnı füli bir surette mÜf
terek ıili.h kuvvetiyle müdafaa e. 
decek tertibe.ta malik değildir. 
ler ... 

Balkanların nrhitnı. istiklali. 
ni korunak için her Balkan dev. 
letinin fUuru bu müdafaanın hu. 
dudunu teıkil etmektedir. 

Buna mukabil, Balkanlar üze. 
rinde muhtelif devletlerin b.iribi. 
rine zıd görüıleri vardır. 

l tal ya, Balkanlarda Alman ve 
SoyYet görüşüyle yüz.de yüz te. 
zad halindedir. Sovyet Ruıya Al. 
manya ve ltalya ile Balkan meıe. 
lelerinde aynı şekilde zıd bir dü. 
ıiinceye aabiptir. 

Almanya ltalya ve Sovyet Ruı. 
,.anın Balkan politikalanna yüz.. 
de yÜz muzahir değildir, 

Bu te:z:adlar içinde Almanya. 
nın Balkanlara teavüzü diplo.. 
matik bir barajla muhafaza ediL 
nıiı oluyor. 

.-.ıtüttefiklere aelince; müttefik.. 
lcr de Balkanlarda bir hup saha. 
ıı açmak niyetinde olmadıklannı 
söyleyip durmaktadırlar. 

Filhakika harbin Balkanlara ıi. 
r.yeti ne harbi zafere ttittirir, ne 
de Almanyayı mukadder olduğu 
akıbetten kurianr. Bilakis istih. 
ıal aahalannın ~ ıahaaı haline 
celmeıi hiç bir tarafın itine gel. 
mez. Bu ad>epJerden dolayı Bal. 
kanların harp harici nwu.araıı 
böylece tekevvün eder. 

SADRI ERTEM 

------~~~--~--~-------

Kayıkçı llyaa atık oldu- Kaleci Necdetin hapsi 
ğu kızı kaçınyordu istendi 

SüUilcede bir yalıda. oturan Demi1"8P<>r - Galatasaray ma 
bir aile kayxkhanelerinl llyas çında !hakem Tank ör.erengini 
ia.dmda birisine kiraya vermiş • döven kaleci Necdetin dUn Üs
lerdir. Faka.t tlyas da.ha. kayıL küdar asliye ceza mahkemesin. 
lıaneve yerleştiği gUn ev !ahi- de devam edilen duruşmasında 
binin km BetUlü görilncc !şık Heykeltraş Hadinin raporu o • 
olmuş. ve bir kaç defa ailesin.. kurunuştur. 
~en istemiştir. Heykeltraş Hadi verdiği ra-

Fakat ana baba kızlarını ver. ' porda, ha.kem Tarığm yüzünde 
ınemi§ler. bunun Uzerine llyas sabit bir yara iı.i kaldığını fa... 
ta dün sabah Betül'Un yolunu kat bwwn hallvetini bozmadı • 
bekleyerek kendisini kaçırmağa ğmı vazıyordu. 
karar vermiı ve kız sokağa ~ı- Bundan sonra iddianamesini 
icar çıkmaz lkl kolundan yaka.. okuyan mUddeiumumi Necdetin 
lıvarak sllrüklemeğe başlamış • bir sene hapis cezasile tecziye. 
tır. sini istemiş, muhakeme de ka-

UkJn komşuların feryat ses- rar tefhim edilmek üzere başka 
lerini işitmesi U7.erine ktz kur. bir ~e bırakılmıştır. 
tarılmış ve tlyas yakalanarak Trakya müfettişliği 
cUrmU meşhut kanununa göre, ba5mfi.ıa viri 
ikinci ağır ceza. mahkemesine ~ ~ 
"erilmlştr. lzlnll olarak Edlrneden gel. 

Öğleden sonra mevkufen mu. mlş olan Trakya umumt mtL 
ha.kemesi vapılan llyaa BetUlü fcttlşllği başmUşa\'lrl Day Sab
kaçırmak istemediğini, onlann rl yarın Ankaraya gitmek Uze
kendislni kayıkhaneden atmak re şehrimizden harel<et cdc
için bahane icat ettiklerini söy- cektlr. 
lemiştir. ------------

Muhakeme karar verilmesi 1. 
~in b&eka bir güne bırakılmış. 
tır. 

tici yıl üst üste kalanlar 
Liselerde iki vıl üstü.ste kalan 

kız talebeler imtihanları lnönU, 
Erenköy ve Kandilli kız lisele -
rinde, erkek talebelerin lmtiha. 
nı; Kabataş, Ve!a. ve Haydar. 
paşa erkek liselerinde ya.pıla -
caktır. 

Orta kısımlarda okuyan kız 
talebelerin de, İstanbul, Beşik
taş kıs orta okullarında, erkek.. 
lerin de, Gaziosmanp~ Gelen.. 
lbevt ve 'Oeldldar erkek orta o
kııltannda yapılaeaktu. 
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Kahve buhranı 
yaratılm kisi ndi 
Alakadarlar hakkında 

takibata başlanıyor 
Piyasada kahve üzerinde sun'i 

bir buhran yaratılmaya başlan • 
mıştır. Buna, gümrüktel~i 30 bin 
çuval kahvenin çıkarılamadığını, 

ve haziran başından sonra istih. 
lak resimlerine yapılacak iki mis. 
li zam ile bu kahvelerin p2halıya 
mal olacağını gören tUccarlar ııe. 
b~p olmaktadır. 

Hazirandan sonra kahve fiyat. 
lan artacağı için tüccarlar ellerin. 
deki malları o zamana kadar sak. 
lamak ve böylelikle hazirandan 
sonra pahalıya satmak tasavvu. 
rund bulunmaktadırl<ır. Bu yüz. 
den piyasada kahve bulmak güç. 
leşmiştir. 

Perakendeciler toptancılara 
müracaat ettikleri zaman bir dam 
la bile kahve alamamaktadırlar. 
Halbuki yapılan hesaplara gön~ 
piyasada 50 bin çuvaldan fazla 
kahve stoku vardır. 

Bu mallar hep saklanmıştır. 
Milli koruma kanununa rağmen 
bu cüreti gösteren ve ihtikara se. 
hep olan tüccarlar şiddetle takip 
edileceklerdir. 

Diğer taraftan ticaret vekaleti 
gümrükteki malların bugünlerde 
çıkarılmasını kararlaştırmıştır. 

Her an vekaletten emir bek • 
lenmektedir. tık olarak aynı va • 
ziyette İzmir gümrüğünde olan 
kahvelerin çıkarılmasına müsaa.. 
de edilmiştir. 

Armatörler birliği 
kuruluyor 

Ankaraya giden 
heyet döndü 

Dahili ve harici deniz nakliya. 
tını bir elden idare etmek husu. 
aunda teşeobbüslcr yapmak üzere 
Ankaraya giden armatörler birli. 
ği azalarından Rıza Sadıkoğlu, 
Aziz Sohterik, Mustafa Umman, 
Hüseyin Tavil ve Muzaffer Peh. 
livan dün §ehrimize dönmüşler. 
dir. 

Heyet Münakale ve lktısat Ve. 
kaletleriyle temaslar yapını§ ve 
bu iki vekfilet erkanı bu te§ebbü. 
aü çok iyi karşılıyarak liizımge. 
len yardımda bulunmayı da vaa. 
detmişlerdir. 

Dahili ve harict nakliyat hazi. 
ran ba~ından itibaren bütün va. 
purlar sahiplerinin ortak olacağı 
armatörler birliği tarafından ida. 
re olunmaya bal}lanacaktxr. Şlın. 
diden hazırlıklar yapılmaktadır. 

Birlik dahili ihtiyaç ve bilhas. 
sa kömür nakliyatı temin olun.. 
duktan sonra artacak vapurları 
harici seferlere tnhsis edecektir. 
Bunun için bir program hazırlan. 
maktadır. 

Bütün vapur sahipleri aerma. 
yeleri ve vapur adetleri itibariyle 
işlerden hissedar olacaklardır. 

Yunanlılar 200 bin ten 
buğday alıyorlar 

Yua.nistanla aramızdaki ti
caret tema.Rlarmm daha çok ge
nişlemesi için bir müddettenbcri 
yap?lan teşebbüsler neticelen -
miştir. Yunanlılar bedellerinin 
yüzde sekseni be~ın para ile ö. 
den;:ıek üzere memleketimizden 
bir sene i~indc 200 bin ton buğ. 
day alacaklardır. 5700 tonı!uk 
ilk parti evvelki gUn Hnydarpa
~adan bir Yunan vapuruna yük
lenmiştir. 1ki memleketin biri • 
birine yakın olması dolayısile 
ticari münasebetler bilhassa ı:ıim 
diden sonra çok geniıdeyecektir. 
Yunanistan ve Tiirkive biribir. 
lerin'.le olan maddeleri başka 
mPm!cketlerdcn almıyacak!ar -
dır. 

Türk 1 ususi okulları 
Yüca. Ülki.i, Darü.~faka, Hay 

riyc, İstiklal Jip,e bitirme imli -
hanlan lstn.nbul Erkek lisesin. 
de, Boğaziçi Işık, Şişli Terakki 
liseleri Galatasaray erke t lise _ 
sinde. lise bitirme imtihanları 
v:ır?lacaktır. Darüş.5afaka. Hav
rivc. İstiklal, Yüca Clkü devlet 
orta okul lmt:!ıanlnrı Pertcvni. 
yal lisesinde, Doğazici, Işık, Şİ§
li Terakki llsclerl Ni"'antıış kız 
ortada imtihan olacaklardır. 

Ter sa nenin Tuzla civarında 
yapılması takarrür elti . 

Tetkikler yapan heyet 
ıaporunu vekalete bi.f dirdi 

Memleketimizde kurulacak ter. 
sane hakkında tetkikler yapan 
heyet işini bitirmiş ve kat'i kara. 
ı mı vererek bu hususta hazırladı. 
ğı raporu Münakale Vekaletine 
göndermiştir. 

Tersanenin 7 milyon lira aarfi. 
le Tuzla civannda Pavli adasının 
karşısına tesadüf eden koyda in. 
şası kararlaşmıştır. 

Bu koya kış ve yaz biltUn 
fırtmal ızamanlarda denizle. 
rin hücum etmemesi için tesisat 
yapılacaktır. Pavli arlasr ile kar. 
şısında diğer bir adanın arası 
doldurulacak ve koy lodos dalga. 
larmdan korunmuş olacaktır. 

Poyraz denizlerine kar§ı olan 
koyun Pendik tarafındaki kısmı 
ise Pendik burnundan denize doğ 
ru yapılacak büyük bir mendi. 
rek ile kapanacaktır. 

Bu mendirek Pavli adası hiza. 

sını 50 • (Q metre geçecektir. 
Tersanenin inşa edileceği sahi 

lin derinliği 6 kulaç olacaktır. 
Buraları kumluk olduğundan ko. 
layca taranacak ve suyun derinli. 
ği arttırılacaktır. Tersanenin ci. 
varı bir şehir haline getirilecek 
ve buralarda işçiler için hususi 
mahalleler ve evler inşa oluna. 
caktır. 

Civarda bulunan kiremit ve 
tuğla fabrikal:ırmın mamulfitın • 
dan da tersane işlerinde istifade 
olunacak ve bu fabrikaların faa. 
liyeti arttırllacaktır. 

Aynca seyyar büyük bi.r ha • 
vuz da inşa olunarak gemilerin 
havuzlanmaları temin edilecektir. 
Tersanenin inşasına bu sene ba~. 
lanacak ve iki buçuk sene kadar 
sonra burada 10 bin tondan fazla 
büyüklüğe kadar vapurlar işası. 
na girişilecektir. 

Dolmabahçe izdihamı 
Keşif heyeti vakanın kapıların kapan
masından ileri gelmediğini tesbit etti 

Dolmabahçe önünde vukubu. 
lan izdiham hadisesinin gelmiyen 
şahitlerinin dinlenilmesine dün 
de ikinci ağır ceza mahkemC$inde 
devam edilmiştir. 

Kazada kızı ölmiiJ bulunan ilk 
şahit Raufi Manyum refikası 
Lahika şunlan söylemiştir: 

"- Bence kaza kapıların açıhp 
kapanması yüzünden oldu. Halk 
o kadar kalabalıktı ki geriye dö. 
nemedik. Kapıların kimin emriy. 
le açılıp kapandığını bilmiyorum. 
Ancak poliatcn sıkanlmış Hasan 
adında birisi bunu Beıiktaş emni. 
yet amiri Lutfinin vermiş olduğu. 

nu söyledi." 
Demiş ve diğer şahit müfettiş 

Aziz bir şey bilmediğini, Aziz U. 
nal da kazanın kapılar yüzünden 
değil, halkın heyecanı ve fazla. 
lığı yüzünden ileri geldiğini söy. 
}emiştir. 

Aza Halilin naipliği altında va. 
ka mahallinde bir keşif yapan 
heyetin raporu da okunmuştur. 
Bunda, kaunın kapıların kapan. 
ması yüzünden olamıyacağının 
anlaşıldığı bildiriliyordu. 

Budan sonra mahkeme evrakın 
İzmit ctgırceza mahkemesine gön. 
derilmesine karar verdi. 

Bu,ıl 1~284~tale-jKısa haberler: 
be ımtıhan edılecek * Açık bulun~ ~!Y~.rb.~.ı.r 

grupu tapu ve sıcıl mudurlugu-
71 imtihan komisyonu n~ .es~.i müdür ~ecmettinin ta-

f r . ! yını vuksek ta.sdıkten çıkmıştır. 
aa ıyete geçıyor 11 * Dahiliye Vekaleti mahalli 

Uç gündcnberi devam eden ; i?~reler uml!~ müdür muavin • 
imtihan hazırlıkları ve mUmey. , hgıne hususı ıdareler muame -
yiz seçimi işi dün akşam tamam !at şubesi müdilrü B. Hilmi Yur 
lanmıştır. Tesbit edilen vaziye. da.kul, belediyeler dairesi reisli. 
te göro bu yıl lise bitirme ve ğine belediyeler muameıat fill -
orta okul devlet imtiha}\ma gir- besi müdürü B. Necmettin E -
me hakkı kazanan talebenin ~n. hususi idareler dairesi reis. 
miktarı (10286) dır. Bu talebe. liğine hususi idareler hesap şu· 
yi imtihan etmek üzere lstan • be~i müdürU Besim Tog-nv, köy 
bulda 53 devlet orta okul ve li- dairesi reisliğine belediyeler he
f:e bitirme komisyonu teşkil e. sap şubesi mU~Urü Kamil Fuat 
d!lmiştir. Bu komisyonların han Er~al ~e .. be.!cv~.ıvelcr h:san şu : 
gı okullarda faaliyette buluna • besı mudurlilgune de koy şubesı 
caklan kararla.~tırılmıştır. ~Ud?rü ~a.sfi Yergcl tayin e -

Talebesi çok olmıyan orta o- dilmışlerdır. 
kulların ve liselerin imtihanla
rı diğer yakın okul komisyonla.. 
rma havale edilmiştir. 

Bu yıl ekalliyet ve ecnebi O
kulların imtihan şekilleri <le ye-
ni talimatname hUkümlerine 
uydurulmu~tur. Mevcut okul 
tahsili ile iktifa ederek vtiksel 
tahsile devam etmiyecek olan 
ekalliyet ve ecnebi okul talebe. 
leri kendi okullarmda ru:ağıda 
tayin edilen günlerdP. imtihan • 
!arma başhyacaklardır. Veka -
!etin bir mümessili bu okulların 
imtihanlannı murakabe edecek. 
tir. 

İn<!iliz kız ve erkek okulları 6 
haziranda. Amerikan okulları 
23 mayısta, İtalyan, Rum, Er. 
meni. Yahudi okulları Alman li
se kısmı üç haziranda, orta kıs. 
mı dört ha?iranda imtihnnlarma 
başlıvacaklardır. , 

Fakn.t. vUksek tahsile devam 
arzusunu izhar eden ekalliyet ve 
ecnebi okul talebeleri lise bitir. 
me imtihruılarmı aşağıdaki o!cul 
hırda vermek mecburiyetinde • 
dirler. 

Ekallivet okullarının devlet 
ort1 o'iul imtihanlarile fü:e b!. 
tirme imtilianlarını Vefa Er. li. 
sesinde. Fransız okulları Gala. 
tnsarav lisesinde,. Alman okul. 
lan İEt:ınbul kız lisesinde, İngi
liz Ye Amcr!knn okulları Kaba
~ erkek lfses!nde, 1talvnn kız 
0 1m!l:!.n lnönii kız: lisesinde ve. 
receklerdir. 

• Beykozla Paşabnhçe nrıısında bir 
clnayet !§lenmiş, muli:ı.clr rqııhallcslu. 
de oturan amele Mehmet, krı.yınpedcri 
çoban Mehm!?•ii bıçnkla boğazından 
kesmek ırurctile öldlirmUştUr. 

~ HUkQ.nıet klğtt aarflyatmr aulL 
mıığa lUzum görmüş ve milli korun. 
ma kanunu daireslnJe bazı tedbirler 
almağa karar verml§tlr. BUtUn mem. 
leket gazeteleri kAğıt ur!lyıı.tmda 

ta.sa.mat& mecbur edilecektir. 
Kararname 110.nrndan be§ gün son. 

ra "Yakıt., kıt11Bmdakl gazeteler az.ıı.. 
mi 8, daha bUyUk kıta.dakller 6 ıay. 
tadan !azla çıkamıyacaktır. 

• Peştcdckl beynelmilel acrglde 
TUrk pavyonunun açılışında hazır 

bulunnn heyetimizin relRi ve TiCD.ret 

vekO.letl dış ticaret dairesi i!J mua. 
v1nJ Celil.1 Yerman dtlnltU ııemplon 

f'k11prcsllc dönmu,tur. Macar hUkQ. 
mct'le iki memlekete alt· ticaret iş. 

terine dair yaptığı tema!'llar ve sergi 
lntn:alıın hakkındaki raporlarını Ve. 
kAlete vermek U:ıere bu nk!)Sm Anki\. 
r~yıı. gidecektlr. 

Sultnnahmct mahkeme· 
leri taı!ımyor 

Su!tanahmct sulh hukuk mah 
kemelerinin kira ile bulu.-1duk • 
!arı Dİ\'anvolundaki binnd:ın çı. 
kara:~. taou dairesinin evvelce 
asliye hukuk mahkemelerinin 
bu~unduğu nlt katına t~:nma • 
lan kararlaştınlmıştır. 

. .Attı s~ 
Kapanan fırın1.~!. 

buJdll bt b~ıı 
Belediyenin ts~ fçln şe fı• 

n~ zarfında. t~ıır on ıcııdıl' J· 
muhtelif yerlerı~d:irnıe!llr.e rb l 
rm kapattığını bıl ımız.Jstıtt,? 
men (Tan) ark~da~öst yııP •(J' 
fırıncılarmm bır attı~ı ll~ 
60 kadar f rrmı kaP ·c (bU 

d. r \ 
disinde ısrar e ıvo ...ıl 
iağılmalıdrr) diyor. r05tU )(~; 

Bizim kanıll;!lla~ r:ıcat e~e~r· 
etmez. Bu dogru • 13rınd~.ıtf" tan bul fmncıları ara abil111* ~ 
çekten bir birlik y:Pşkll tı1•r ıııı· se bunda tröstten 1~ \'e • 

5 ~·· 
laşmn. vasfı arama ekıtlel!e1~ı~ 
bulu temiz ve 1;1cutir uye.11 
vuşturm:ık içın. c 

başlamış demelidır. r~t ır;~ 
Ekmek. fınncı~n1~(fui'l c1 

bitinde ba.şrboŞ ı~iyer.tıı bJ' 
madde değildir:. a: bilfril- o~t· 
ni tutmak usul~ biı C"'.J 
de böyle blr birlikte~ fllp. 
müstchliklerine ge~uıı bit (1 
nedir? Buğda~· ;;.,1nU· bit(?' 
rma kaça mal oldU.s~ J(tllt~ bl' 
val undan ne kadd~e bİ~ d~u
tığını bc!ediye .ka eğitl ·dJ' 
liriz. tstediğimız c~.~t~# 
sunu bir f ırm k~ça e"cııt ııt'? 
bunun formüllerı ın · J•" · ~· 

'tJ·~ ew-- tP yenin narhına ı ~ Mil 
O halde, frrınl~ k~~rb!' 

siliyorsa düşünetınıfı;:ınıaı111 ~ 
fiyatmr artı~n f rtJ1 çJ~ Jtll'e• 
çokluğu idi; bır 1 ,.s e , bil 
kabiliyetinden dj!1s.d,r_~!~C1'. 
.vapıvor, bu da şu ;;;i~.iJ,t! 
kadar verci, bu k~ ~~ 
ti, masraf ve hs.ttA b:J.Şlll" ~t • 
boynun~ dilkkan rrııere ~ 
buna el altından ;;, çaJC td-af. 
!andıkları para d daJı• eJ. 0 ti ğe taksim olunsa ıat Jıl~~· 
cekkeu, vasati hes~P p~r' ;J~ 
§ma daha fazla b.1 ~rse ~~·:r 
vordu. Fırın eksıha1til11 ~"' 
daha kuvvetli ve h .. a11dl : ol 
demek 60 fırın k3 r;:al'! ~ı~· 
tatlbulda ekmek bU!n ol~ ı~\I' 
du. Böyle b!r buhr b•~_ı..ııı fıt: 
na göre bu 60 f ırJ?l btJJlııır e9'.. 
yaçtan fazla idi ve rıcııı~i1 
lahğı da ekmek n~ıııı ~,.. 
olan maliyet (ıya ~Jfti~ 
yordu denebilir. ~ ~ biti 
fırırun kapaıuna.B' 1uerder JJ.' 
fiyatını arttıran a~eıııiı.-t1 • ,(v· 
ortadan kalkmış "-tJıide? ;it! 
kadac:umız 60 fJl'Jfl • beıedi> ı•e~ 
sm d!.veceği Y~!'~e at> fit\ J.. 
söylediğimiz ınu~fı11eıı test>! ot~' 
mck narkmı venıd rt11tJŞ ıırd~ 
ni .. dileı"rinde bulu JŞ ol 0( 
dı daha doğru V'tıPınU ,-erd~"I~ 

• ~ .1 tbl" iL 
Hem belediycnııı ınf11 tll ııJI• ı• 

fırın yanma kara.r'd ••ııtıl JP! ~ 
bekleyelim heJll d~.<A ftf •11§• 

• ' f JYY dn~ .. s-
rm !ar ekf\ilivor ·•• initı •• 1 r. 
lan bina sahiol.ef ıne!lıc;ıı b= 

endi~eyi bir ~eh1{ 1rrn!~ ıııı; 
">a!Tnt. Kaoana.n "'r .,<e 11ev:. 
rini 8.i'mak idev~nf d~a 11 t~' 1am "iş maJiyetın s.ıı ııcıl e bır 
kabul e:ierinı, narShudild~~~~ 
mek satarım.. ta ell f,l' 
lunuvorsa Ankara. .,,,.pıı 11ı,tıııı 
debdebeli bir a!axrıdetl S;ı~ 
hayırlı adaının. ~ırdar9 Jıiııı.,.,. 
ve doktor Latf ı k fırf11 ~ıı: 
tim: Ona ~Iey~cc ~çlill' 
ta bir saat bıle ,,- O>'(l~· 
yacaktrr. uç b iU' 

Be'ediye Uç verddi~~.f?. 
asri fırın ~·:ıpacak~J<I tııfr ~ 
~a ederi?., bunları ek ~ 1' l\' 
küreklerini işle:ye ı;rflC 
vine kapatıp rn . ~ ., 
mı yap:ıca:r,rız . 

Tücca rl arı~ıı 1' 
5elç1~' 

Hollanda ve ·ıet 
ke!tı ..sıı 

ihracatı ,.ır.~ e 

13eıçiıcaıı"' nı'~' Holanda ve ~rarnası et111'~ ,~ 
taarruı:Ull3 ug 'ki f11 rı ~1'' 
tüccnrlarımı:. bu 1

0ıduklll13,ıç !• 

göndermek uzer.e ıerdİ1'· til~:~f 
!arı gönderme~ış ese: -;c:, ıı!'i 
ve Holanda rnues;laf1 ~~p 
larınclan alın.0:1' iyecdctl ' ~~ 
Yerlerine getırılrn f1111...,~ 

oıarı r. ı-
Yola çıkarı~.rnıirnesi "~:ııı~ . 

da geri döndurü çıkıır' ~!f' 
Fransız limanla::~s]erc: , •. 
dn derhal teŞ .r 
~ • • i!•f •' C• 

mıştır. ..jı:<ıf" b . 
Holanda ve Bel;rasırıd• ıı·<ı, 

tiğimiz rr.addeler e 5us~,,r< 
sa arpa. buğdaYk;edir. 'fili1'11, 
derecede J!elme unif11 ıı1 ,ıı; 

Jd k .. a m nl• 
rımızın o tı " 1 rclcıl • 
bu iki memlelcet e 
da vardır. 
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~ .:~ . _ Izlanda adası lngiltere · Londraya ·gitmekte o ıan 
~ri,, _şiiri. h~kkın· 'tarafınc anişga o undui gazeteciler heyeti 
\'! hır düşünce 1 l/ı h k d 15 mayısa kadar Pariste 
~~ı~l~i~~~I~~;~~t~ R " otomob·ıı raç are eti ün kalmıga karar verdı· llUg, •• bitmem 13ıtıyor muıru. esmı -
ı,n bea Itri,, de bahse mevzu o.. b h ld 
tıUıtı l:ekirda.n lıiçı bir teren- sa a yap l l 
~~e~~~~~~ıu~:~~~~!.~r ler tayıhası 

Pııris, 10 ( A..A .. ) - Tüı'k ga· Derhal büyük elçiliğe koştum. 
zeteciler heyetile Pariste bulu .. İlk haberler gelmişti, fakat he .. 
nan umumi müdürümü.zden : nüz hiç bir tafsilat yoktu. So -

tel'• ır lllakalc sertliği ve "Fik-
~ ~ından kalma müste. M 1. d b' . . 
~ ır ~hkiye ya\'~!tğt ile ec ıste ün ırıncı 
d~. bır manzum hıkaye ol· 

l§a?"Ct edenler de var. • • k · ı d 
p~;·ıtr;" bu fısıltıların biribirine muza eresı yapı 1 
bit~ kulaklaTımw.da hqin Aııkaru. 10 ( A.A.) _ B. M. 
~ )f· ~r temri bıraktığı dere- Meclisi bugün Refet Canıtezin 
!lııla ottı; veyahut, bau hay. başkanlığında toplanmıştır. CeL 
hııti rı.nb. aııladıkla.rı ~kilde ti. senin actlı'nnı müteakip matbu-

ır eser midir?. r 
~ at umum müdürlüğü ~kilatı ve 

haicit·o. ne de bu "Itri"' şiirinin vazifelerine dair kanuna bir 
~İldi/ ?nana.da. bir ~ihi de- madde ilave.si hakkında ı-anu· 
ıloı11 • :M:enri karakterlerin igva nun ~ri verilmesi hususundaki 

·~ De~anatıarı ne ka.dar yer- Baş\·ekilet tezkeresi okunmuş 
t-ı•• '. ll'ılUJbet düşünceleı· de "It. ve kabul cdilmistir. Bundan son 
tııd:;.uıı :Veniliğmdcn o kadar ga. ra bau vekiletlerin ve dnircle-

er. rin 1939 yılı bütc:elerindc müna. 
''It.r•,, ltale yapılma!I, hudut ve sa.hil-

~\ltuıİ geçmiş bir estetikle. ve ler ~mhat tımum müdürlüğünün 
da ·ı:>f;_&h Atacın anladığı mana.- 1937 ve vakıflar umurn millür.. ~ı ~ .. ;;.:ld 'ır. 

""'b' lUğünün 1936 vılına a iL hesabı 
lttlki h6 katilerine ait karum layihaları '"l.er la o besteler çal.mır tuvip ~ilmiı;tir. 

geçmeyen bir ummanda 

~~an için, .. 'unıll11.h Ataç 
~ ~Ukiimlerini kendine sak
~~· ··.cI1tri" nin gUr.elliği maz.. 
~~da deiil umwru hare. 
~t • ; ve Nunıll1.h Ataç bu 
ltıdit: ~amayaca.k kadar es-

Meclis bugünkü loplaııtısmda 
remni daireler ve müesseselerle 
devlete ait idare ve şirketlerde 
ve menafii umumiycye hadim 
müeueselerde bulundurulacak 
ua.kliye vaarta.l&.n118. ait kanun 
layihasmm da birinci müze.kc. 
resini yapmıştır. 

Ook 
IJt; t!:._~~. diftle4 im ;ı.eoo.J\Mt na"~~;; pazartesi günü topla. 

o..~ _ · """""'- ki 1'.em gttK~, hem 
ı.:'11'lt (m]ı 
~tı ttsOOntH. es?'Dl"t ~ 
'1 ~k tıfuklıırı:nila vii-
~ zvlt; 

~ "P sözlerinde her he.ce-
}'~ d.-: h . - ck<R, 
~J 'birer biı tr g6C6den 

fecre cm ~milyon ru11. 
'1b;,, 

Türk Maarif 
cemiyeti kongresi 

yapıldı 
~ t de muhtevanın ibik.iye .. 
~_-_eıcla edildiği, cevherin ha. Ankara, ıo (A.A.) - Türk .Maarif 

~~ hllıı-ıe sarf olunduğu bel. Cemiyeti Umwnl heyeti buıün .oıaat 
~~·~dur. Fakat bu ''hikaye • ond& Kotıej bt.n..umôa ve Balıkesi r 

lÇinde rastgelinen hareket saylavı Cenoral Künri özatp'ın bacı
~ . iıJn ilk defa tesadüf et- kantıiında toplandı. Ruznameye geçi. 
~ bir h Jerek çatqma v. heeap komi11yonlarr. 

~b.L;.~ekettir; ve bu, bir 8Ü- ıım raporıan okundu ve kabul edUdL 
~~"' IQU'. Kendisine has keli. 
S~·.11o!ijinal lügati ite bir Türk lılu.rlt Cemiyetinin gördüğtı 

V< t't ••• "VUllat" ve diğer verimli ve :taydah ~ter takdirle kar. l' kendi kendini t&k· plan.arak ve merkez idare heyetinin 
it+~ \r&bya Kemali "Itri'' de Oı; yillık heaptardan ibra11 lttitakla 
"t., ~ aramıyalım. uvue- kabul edildi. 
~i ve 7.engin bir ziyafet 
~ ha.tırla.tan kınntılarla 

' . 
~tYi bir kere değil bir kaç 
~UYtJnuz. Daha fazla be
~ .iatiyoraanız mumunla.r 

"-~ ... ...: ı~- 1 ~ ıı.~ . •---'""~ yo u • 

-~·~~=~~&:: 
~~bir yenilik tenefflllı e-

em.in ola.bilirsiniz. 

Kenan Haluai 

Rwmamed~ diier ifler gorilldilk
ta ve merka idare M19tiılce k.&trnl 
fld11mif olan eemlyetiD yeni yıl bütçe. 

.ı ~rOfO.lertık onayla.ndr. Bundan 
ıı;onra. yeni merkez idare heyetine, 
Cumhurbqkanhfl wnumt kltibi l<t>. 
rnal Qedeleç, Ba§Vekllct mll.!tqan 

Vehbi Demirel, Urfa •yl&vı Refet 
01ren, An.kar& vallal 'Nevzat 'l'ando. 
g-a.rı, Atn aylan Rahmi Köken, ı~. 
tanbul nylavı Faldye Oymen, devlet 
ıfıruı blrind daire bafkanı Şerit YO.. 
r11kll, Bqvekı\let mU.tepr muavini 
Haydar Gttnnr ve Tokat •ylavı Ha.. 
ıı1p Ahmet Aytuna seı;lldi. 

llurakabe heyeUne : 
Bura ayta\'I Muhittin Baha Pars 

Ka: u..l rtyulye i5fTelmcni Hilmiye 

Deırer~dl. 

Cemlyettn bUylUt kurucusu Ebed1 
Şefimiz At:atUrkOn ruhunu pd ve ta. 
rlz eden umum! heyetin sarınlma.z bir 
@adakatle ballı bulunıtufunu defi§. 
mez Killi ~ftmi% tamet 1nönUne, Mec. 
Us Bqlranrmız AbdUlhalik Rendaya, 
Ba,y\'ekillrniz Doktor Refilt Saydama. 
Genel Kurmay Batkanmuz lıılarepl 
Fevzi Çakmak'•, lıılaartf, Mally. ve 
Dahiliye Veklllerile Parti Genel Sek. 
reterlif1ne htlrmet ve ta.zimlerhıiJl 11 r _ 
El ittifüıa kabul ıtdDerek toplm19ya 

son ı-erllm!ıtir. 

~ 

Londra, 10 (A.A.) - Hariciye 
nezareti, a~ğıdalıi tebliği nc§ret· 
mistir: 

Almanların Danimarkayı işga · 
lindenberi 1z1andanın Almanya 
tarafından işgali ihtimalini naza· 
rı itibara almak bir zaruretti. 
Böyle bir taarruz vukuunüa, 
hatta bu taarruz ufak bir mıkyast:ı 
da olsa, 1zlanda hükumeti bu 
mıntakanın Almanların eline diiş" 
mesine mani olamazdı. 

Binnetice, İngiltere hükumeti 
İzlandayı istiklSlinclen mahı um 
edecek olan böyle bir ihtimalin 
önüne geçmek ic;in adaya 1ngi1i.ı: 
kıtaatmı ihra~ etme ğ e karar \'e r-
mis tir. 

Bu ihraç hareketi bu sabah y.a· 
pılmıştır. 

İngiltere hükumeti, İngiliz b· 
taatının adaya sadece 1zlandanın 
emniyetini zaman altına almak 
için çıkarılmış olduğu ve bundan 
böyle ittihaz edilecek bütün ted· 
birlerin aynı gayeye matuf olaca· 
fı hakkında izlanda hükumetine 
teminat vermi~tir. 

Muhasamat biter bitmez İ:zlan
öa adasına cıkarılmış olan kuv· 
vetler geri alına~ktır. 

Norveç krall 
Az daha esir 
düşüyordu 

:::,tokJıolm, 1U (A.A.) - ·or
veç kralı Hakon ile Norveç hü.. 
kUnıetinin Almanların ileri ha
reketi esnasında. Guldbrand va· 
disinde az kaliın Almanların e
line düşmek tehlikesine maruz 
kaldıkları öğrenilmiştir. Alman. 
larm ileri hareketleri pek aüra.L 
Ji olmuş ve Norveçliler mühim
mat fıkdanmdan dolayı muka.\'e
mette bulunamam~lardır. Fakat 
birdenbire lngiliz kıtaatı i!l,e ka.. 
~ış ve kral ile hükOmet er. 
kinmı kurtarmıştır. 

Kral ve hükfınıet erkanı bir 
İngiliz ha.rp gemisine binerek 
Norvec::in başka. bir mmtakamn
da. karaya. çılon~lardır. 

Fransa 
Sivil halkı bombar
dıman edeceğini 

bildirdi 
Paris, 10 (A.A.) - Hariciye 

Nezareti aşa~ıdaki tebliği n~ş.. 
ı·etmiştir : 

Fı·aıısız hük.unıetl, Ameı·ika 
llirleşik devletleı·i reisinin bi. 
tabına ı Eylül 1939 tarihinde 
\·erdiği cevapta, hava kuvvet. 
Jerlnin sivil halkı bombardı
man etmemek Ya bombardı
manlarını yalnız askeri kuv
\"ellere inhisar ettirmek emri
ni almış olduğunu bildirmişti 
Fl'8.nsız hükumeti bugiln ale. 
n en ~u ciheti ilft.n eder ki mu. 
ha&i~leri, Fıansada TC 1ngll. 
terede veyahut Fransanın yar
dım ettiği memleketlerde ırivll 
ha.lkt bombardıman ettiil tak
dir.de lUzUDhl talAkki ettiil 

İngiltere hükumeti. İzland11 hü 
kumetine kat'iyen izlandanın ha
lihazırdaki idaresine karışmak ar 
zu ve tasavvurunda olmadığını 
bildirmiştir. Diğer taraftan İngil
tere hükumeti, İzlanda ile onun 
menafiine muvafık bir ticaret iti· 
Hi.ft akdi için mürakerelerde bu · 
lunmağa amadedir. 

İzlanda adasının müdafaasına 
memur olan müfreze, ancak 'l O 
polis memurundan ibarettir. 
Harpten evvel Almanya, ilmi 
heyetler veyc1 tayyare heyetleri 
namr altında birçok heyetler 
göndermişti. 

aarp patladığı zaman h lan • 
dada mühim miktarda Alman 

Heyetle beraber Parise gel • kaklar, her günkü halini mu
dim. Sabah saat beşte, daha Di- hafaza. etmekte ve her taraftan, 
jonda gözlerini dikkatle ha vaya soğukkanlıllkla alınmış azim ve 
<;evirmiş küçük gruplar görmüş- kararı ve sarsılmaz itimadı bil
tüm. Uzaktan duyulan bazı tar. diren haberler t:elmPktedir. 
ra.ka}arın sesi. b~ze kadar gel - Geceleyin ' 'aziyetten haber _ 
~ı. tı . Fakat ~a~ıs •. o derece sa- , dar edilen Fransız ordusu, Bel
km ''<: \'akur. ıdı kı b.u tar.raka- çikanın yardımma koşmak Ü7.er,c 
la~. ~ıze eylfil~e!'berı _çok dE>ia sabııhtanbcri, cebri yürliylJ§le 
adı bır vaka gı~ı geldı. Esıı~n ilerlemekte ve vüzlerce Fransız 
sabah ga;r.e~elerınde. de .tecessm: ve İngiliz tayyaresi Holanda. ü
canlandır~bılecek hıç bır haber berinde uçmaktadır. 
\'eyahut ışaret yoktu. 

Holanda, Bel~ika ve Lüksem. Büyük Harp, bugün başlıyor. 
burga hücum sansasyonel ha _ Hadi.seler.an alaca.E"ı inkişafa 
berini. saat ona doğru. inmiş ol- göre seyahatimize devam kara4 

duğumuz otelin kapıcısı bi7'.c ha- nnı vennek üzere, 15 mayısa ka. 
b~r verdi. dar Pan.te kalacağız. 

bulunuyordu ve bunların orada R l b 
buluDJ?lalarını_tic1!1'i mül~haza:. I UZVe tz·n eyanatı Ja.rla ızahma ımkan yoktu. O 
za.mandanbcri bu miktar kazay.a ı 
uğramış 'bir ta.kını Alman gemı-

~e~m~~;tterabmın inzimamiylc Amerikanın harp haricinde kalması 
J,,ondra, 10 ( A.A.) - hlanda. • ,.. 1 d d >.J . .ki "k 

y~ ih.raç edilen İngiliz k.ıtaları, ;m kan arın a egışı 1 görmüyorum 
hıç bır muka.vemetle karşıla..5 -
ınarnıs ve adanın işgali. ıllan 
mucibince yapılmıştır. Ameı·ika, açık §ehirlerin bombat'dıman edilme-. 

mesi hakkında Almanyaya bir mesaj gönderd i 

'Yeni mebus nam
zetleri ilan edildi 
Agah Sırrı Levent Ay· 

dın mebusluğuna 

namzet 
ı\ukau, to (A.A.) - Açık 

bulunan Aydın mebusluğu fçiu 
l<JminönU Halkevi raisi .AgA.h 
Sırrı Levent, Bilecik mebuslu
ğu iç~in Adanada GUlek Limi-

l'aşi11ytoıı, 10 ( A.A..) - Röy
ter ajansı bildiriyor: 

Huzvclt, Aimaııyenm, Holan
dayı işgal etmekte olduğundan 
haberdar edilmiştir. Sumner 
Vcls. haricive nezaretine davet 
olunmuştur·.~ 
Va;!ingt.oıı, 10 (A.A.) -P..uz

velt, Avrupa va%.iyetini::. ink~ 
fmı yakından takip etmektedir, 
Bu sabah Beyaz Sarayda. bir iç. 
tima yapılmı.ştır. Kordel Hul 
ordu. bahriye ve amırallik §ef
leri bu ictimada hazır bulun .. 
muşlar<lrr. 

1'a-§ingtou, 1U ( .A.A.) - .Ame 
r lka Birleşik devletleri reisi 
Ruzvelt, gazetecilere ya.ptığı 
mutat toplantıda, şu beyanat_ 
ta bulunmuştur: 

ted sirketi mUdUrli Kasım Gü
lek \·e Zonguldak. mebusluğu 
için ::ıiyatJal bilgiler okulu pro
fesörü Hlzmı Atıt Kuyucak'm Amerika Bırleşik devletleri -
Genel Ba~ka.nlık divanınca nin harp haricinde kalması im.. 
Parti namzedi olaı-ak gösteril. kanlarında hiç bir değişiklik 
meleri kararlaştırılmıştır. Sa. görmüyorum. 
yın ikinci mUutehiplcı·e bildirir 1 Ruzvelt, ayrıca Holanda kra.. 
ve ilan ederim. liçesinin 'beyannamesi klll'§lam -

c lf p ~k ,~ kT J da derin bir sem!'ati hiMettiği_ 
j · · · ııa....-v:~ı e 

1 1 
ni de ilave eylemiştir. 

nr. RRFJK ~AYl>A)l ! İtl\I ~ an hattı harek."'6tiııc l,.ıı 
.. t>ndlşe cdtltyor ... 

Turizm müdürlüğü Baş
. vekalete bağlanacak 

\'aı;-iu~ton, lO (A.A.) - llo
Jaııdn . Belçika ve Lüksenıbur
gun Alman ordulaı·ı tarafından 
işgalini öğrendikten soıırn , Re. 

isiouuıhur Sekreteri Early, ıa.. 
v.etecllere, "Mesele kimin hu, 
memleketlerin bitaraflığını ih
lll ettiğinde değil , fakat iegal 
ett.itindedlr., d~mişUr. 

Amerika mahfilleri, ltaı il .. 
nm hattı lıarekeUnden ve Ho.ı 
lan.danın işgalinin ekonomik 
ııeticelorioden endişe ~tmckte
dir. Bilhassa Holanda Hindir;. 
tanı he olan tfcart mUnasebat, 
Amerika endUstrlsi fçln hayaU 
ehemmiyeti haiz bulunmakta_ 
dil'. 

Af:ık ~irlerht bombardıman 
oonmemcsi 

Vaşinaton, ıo (A.A.) - :Bir
leşik Amerfb -'m'lknDıeti Al
manyaya bir mesaj ıgö'nderl'
rek acık ,ahirleri bombardı
man etmemesini istemiştir. 

Kreıctller bloke edildi 

\T Afİ.DCtOU, l O ( A.4..) 
Ruzvelt, Hollandaya, Belçika~ 
ya. ve LUklemburga açılmıt Q.. 
lan Amerika kredilerinin blok• 
edllmesi emrini vermiştir. 

V~,.10 (A..A.) - Bo
landaltlarm Amerika Birletll[ 
üevletlerindeki matluba.ti 200 mi 
yon, Belçlkalılarm matlubatı llo 
166 milyon dolar tahmin fJdH • 
mektir. 

Ankara, 10 ( H.utıuri.) - rfica.
t-et Vek.&letine bağlı turizm mü-
dürlüğü.nün Başveki.Jete ra.btı ve 
bu suretle turizm. işlerinin da • 
ha müteklmil bir teşkilat ile i
da.reei düşünülmektedir. 

Az maaılı memurlar 
terfih edilecek 

Felemenk Hindistanın 
da örf ı idare 

Amerika ile Japonya biribirine düşecek 
Aııkara, 10 (BtlSMlti) - Dahi

liye Vekaleti taşrada ve uzak vi. 
li.yetlerd.e az ma..ı.şla çalışan me 
murlarm ma.a.şlarma 1.am. ya -
t>tlınaamı muvafık görmüş ve 
bu hU8USta hazırlanan kanun 
J>I"?jesi Ba.şveklletun Büyük 
Mıllet Meclisine verilmiştir. 

Amerika Hariciye Nazırı Japonyayı ihtarda bulundu 
Lomlra, 10 (Jlil.SUSi) - Al • 

manyanın Holanda.ya taarruzu 
mesele.<;i Felemenk Hindist&nı 
jşini ortaya koymuştur. Fde -
menk Hindistarur,da derllal as -
~~!tedbirler alınmış, örfi idare 
ılan olunm\l.i. .A!ma.nlar tevki! 
edilmiş ve 16 yaşından yukarı 
olanlar hapsedilmi§lcrdir. Ho • 

her haı eketc ı;eçmek hakkı ı l nll, imamclarları Fcle.me..'lk 
muhafaza ey1tımişt ı. Aynı m - Hın<iıstanm& bulunan ruı 
Rlde bir tebliğ da 1ıı ı ız hıt _ 100 000 ton ğn1ığmd ki Alman 
clyc nezareti tarafında• neın e. eşyasını zaptet..mU :e.:'Clir. Bunlar 

ı Vbıdivostoka ~tıla.ca.klerdı. 

Kurlu1U,- 'l'tı~ı 'lfılTau ta 1ebe1eri çal~ma ~ göm 
zr~~ t')rt4f<Ut hmjf'crk önünde ot m'fm ym't 'titÜ<liiıriJ. Boyan Pn-

1HJ.3Yatt' <H,.. 

Lottdra, 10 (H~) - Fele
menk Hindistammn vaziyeti A
merikı..yı Yalandan aWw!ar et· 
rnektedir. .Amerikan hariciye 
nazrn Kordel Hol Ja.poınyaya bir 
muhtıra vererek Fe!emenk Hin.. 
dmtanı işine karJŞJlmanwanı Ht
tar etmiştir. 

Dıger taraftan l o dan 
geıen hır habere göre Japo:ı ha .. 
ne ye neMreti namına " eöy 
Ienıeie salahiyetli bir zat şöyle 
demiştir: 

Holond& ham sahası olduğu. 
na. göre Japorıya Felemenk lfin
distan.mda ve pasifikte statüko
nun muha!UMrnı lüzum.sus gör 
mektedir. 

Vefat 
1 Esk i Kadıköy Beledi)'e miidur" 

Z::c m:ıl Özdemlrm refikMI, lri&Jaty& 
j-.ı.nılarma komutanı mQtek.&ldl B. 
Behudırı heQlfireısı. lktıs:ıt VeWeti 
nbık teftit mUrakip heyeti koın11eri 
Sadık Kemalin valldeaı, Ahmet Su. 
reyya pqa km Ba~n Bebzsr \ dot 
elmlfUr. 

Cenauai, bugün oğle nku FeT:l.Jy 
earruln~e laluıdıktuı .BODJ a )."et1dvV 
31ell&rlrjı:a& ~t[r 

ro.derd.ide allalne -yam ...._ et 
\ eyler, :merb~e d9 .Allütu mag. 

tinot dtienıı. 
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italya matbuatı 
Hadiseleri nasıl 
tefsir edıyor? 
Roma, 10 (Hu~usi) - ltal

yan matbuatı .A'manlarm yeni 
hareldttmı şu şekilde karşıla
makladır. 

Clornale D'ltalia şunhırı ya.. 
zıyor: 

AHupa harbinin yeni safha. 
sı bugün Jngilizlcrin blrtlcııbL 
re lzlnndnya asker ı.;ıkarmaıa. 
rı, Alman kıtalarmın Şelçika, 
1-iolıuııda 'c Luksemburga yil
rtimesiyle başlamıştır. 

MUttcfütler lıitarafları har. 
be sUrUklenıek için tazyik e<li
:ror ve harp sahasını genişlet. 
mek istiyorlardı. 

Muttôfikler bu gayelerine 
varmış buluııuyorlar.1''akat AL 
maıı ıar da yeııllmez k u vvetıe. 
rini ilerıye stirnı ilşlerdir. 

La 'fribuna gazetesi de ~öy
le diyor: 

BugUnc kadar vazilı hare
ketler olmamıştı. Fransa ve 
lngiltere oyalama hareketleri
ne teşebbüs etmişler, bitarafla. 
rı hodbin dUşUnUşlerine feda 
etmişler ve ahlokaya bel baı;_ 
lamışlardı. Ji'akat bunların 

hepsi suya düşmliş ve hakiki 
harp bu cephede başlamıştır. 

Bu harbin neticelerini tah
min etmek için henüz pek er
kendir. Sürpriz yıldırım sllra. 
tiyle gelmiş ve darbesini vur
muştur. 

La Tribuna gazetesi maka. 
lesini şöyle bl ti riyor: · 

Duçeııin emrinde bulunan 
faşist ltalya maneviyatı m U. 
kemmel ve silfılıları hazır hir 
şekilde uynnık beklemektedir. 

Garp cephesindeki 
a skerlere 

H itlerin tebliği 
Berfin, 10 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: · 
Führcr•garp ceplfesi askerlerine 

hitaben .şu tebliği oeşretmiştir: 

"Alman milletinin atisi için kati 
sa\·aş saati gelmiştir. 300 seneden
beri, !ngiliz ve .Fransız reiskarlarr_ 
nın Avrupayı fakat bilhassa Al -
manyan hakiki şekilde kuvvetlen· 
mekten menetmek gayeleri daima 
mevcut olmuş ,-e A vrupayr, hil _ 
hassa Almanya)'!, zaaf içinde, kud 
retsizlik içnide bırakmıştır. Bu he
defe varmak için, yalnız Fransa 
200 sene içinde Almanyaya 31 de· 
fa harp ilan etmiştir. Onlarca se· 
nedenberi, Britanya dün;'asına ha 
kim o!anlann hedefi de yine, Al -
manyanm · ittihadına mani olmak 
80 milyonluk bir milletin ihtiyaç
ları için elzem olan hayati nimet· 
leri Almanyaadn esirmemektir. ln· 
giltere ve Fransa, kendilerine mal 
edindikleri bu siyaseti, Almanyada 
mevcut rejimle meşgul olmadan 
tatbik etmişlerdir. Hedefleri daima 
Almanya idi. ~Icsul şahsiyetleri 
bugün, bu hedefi açıkça itiraf edi. 
yorlar. Bu hedef, Alman yanın, 
mağlup edildikten sonra, parçala _ 
rup küçük devletler haline getiril· 
rnesidir. O zaman, Almanya siya· 
si kudretini Ye dolayısile, Alman _ 
lann bu toprak üstündeki hakla _ 
rmı temin imkanım kaybedecekti. 
B u sebeple, bütün sulh teşebbüs · 
lerim reddedildi ve geçen sene ey· 
lülünde bize harp ilan olundu. 

Alman milletinin, lngiliz \"e Fran 
sız milletlerine karşı hiçbir kini 
hiçbir düşmanlığı yoktur. Fakat 
Alman milleti, bugün, yasamağa 
devam etmek mi, yoksa ölmek mi 
istediği suali karşısında bulunu -
yor. Birkaç hafta içinde kahraman 
kıtaatımız, J ngiltere ve Fransa ta. 
rafından ileri sürülen Polonralı 
du;.ınanlarr mağlüp ve bu suretle 
şarktaki tehlikeyi bertaraf etmiş · 
lerdir. Bunun i.ı..zerine İngiltere \"e 
Fransa, Alman yaya şimalden ta· 
arruza karar vermişlerdir. Alman 
ordusu 9 nisandanberi, bu teşcb • 
büsü, rüşeym halinde iken boğdu. 
Aylardanberi, tehditkar bir tehlike 
gibi beklenen şey gelmi~tir. İngil
tere ile Fransa, Avrupa cenubu 
şarkisinde büyük bir manevra ya· 
par gibi görünmek, Holandadan ,.e 
Belçıkadan geçmek surctile Ruhr 
arazisinde bize taarruza teşebbüs 
ediyorlar. Garp cephesi askerleri, 
kendinizi göstermek zamanı gel · 
miştir. Bugün başlıyan harp, Al ~ 
man milletinin mukadderatını, gc_ 
lecek bin sene için tayin edecektir. 
Şimdi vazifenizi yapınız. Alman 
milleti ~zinle beraberdir ve mu • 
'·affakıyetinizi temenni ediyor. 

Hol3nda va Belçikada Alman 
taarruzu durduruldu 

10 Mayı,'t 19}0 gece yarı_ 
• ~ıııa kadltr 'Jlolaııda, Bclçi
lw, f,,oııdra, Paris, Ncvyork 
Bcrliıı ve <lirjcr mcmbalar _ 
drrn rıclc>ı halJcrlcrc gi>rc 
garp ccplıc8iııdcki harekat 
nasıl ba~la<lı ı:c ne şekilde 
iııki.1a/ etmektedir: 

Almanya Hollandaya 
ve Lüksemburga nasıl 

taarruz etti? 
Ho!anda ordusu umumi ka

rargahının tebliğine göre Alman 
kıtaları dün ı;abah saat üçten i
tibaren Holanda hudutlarını 
~eçmeğe başlamışlar, ve ha \"a 
üslerine hücuma t~ebbüs etmiş
lerdir. Holanda hava müdafaası 
derhal faaliyete geçmiş ve mem 
leket su altında bırakılmıştır. 

Belçika radyosu Alman taar_ 
ruzunun sabah saat 4,30 da 4 
koldan başlamış olduğunu ve bu 
münasebetle ~eferberlik yapıldı
ğım bildirmiştir. 

Paristen gelen haberler Al
manların Lüksemburga. sabah -
leyin erkenden girdiklerini bil _ 
dirmektedir. 

Almanyanın istila 
maskesi 

Almanya istila hareketine baş 
lamazdan evvel ne Bclçikaya ne 
de Holandaya nota vermiş de -
ğildir. 

Belçika hariciye nazırı Spaak, 
saat 7.30 raddelerinde Alman el
çisini kabul ederek, Belçika bL 
taraflığmın Almanya tarafın -
dan, 25 sene zarfında ikinci de
fa olarak ihlalini protesto etmiş_ 
tir. 

Spaak, bu istilanın, birinci -
sinden daha menfur bir istila 
oldu~unu, zira önceden hiç bir 
ihbar yapılmadığını. hiç bir no
ta ve hiç bir ultimatom verilme
diğini wylemiş. memleketinin, 
Alman istila.~ına bütün km·vetL 
le mukavemet edeceğini ilave 
eylemiştir. 

Belçikanın protestosuna tam 
otuz dakika sonra cevap veren 
Rayş hükumeti istilasını haklı 
göstermeğe çalışarak şu sebebi 
ileri sürmili}tür: 
Anlaşmazlığın dilşmanlnr ta -

rafından Belçika ve Holanda a
razisine yapılması karşısında 
bulunduğundan ve Ruhr havza
sı bu va ka ile doğrudan doğru_ 
ya tehlike altına girmiş bulun
duğundan, garn Alman ordusu 
10 mayıs şafakla beraber, garp 
hududunu geni~ bir hat Ü7..erin
den ~eçerek hücuma kalkmıştır. 

Kraliçe Vilhelminin 
beyannam€si 

~Iemleketin Almanlar tara
fından habcrsi7.ce işgalini müte. 
akip kralice Vilhelmin Holanda 
milletine hitaben bir beyanname 
neşretmiştir. Bu beyannamede 
şöyle denilmektedir: 

"Hükumetim, vazifesini tama
men yerine getirecektir. Mem _ 
leketimiz, bUtiin bu aylar zar -
fmda sıkı bir bitaraflık muha. 
faza etmiştir. Almanya, dün ge
ce, Holandayı, habersiz olarak 
istila etmiştir . ., 

Holanda radvosu da dün sa • 
hah aşağıdaki ·kararı yaymış -
tır: 

Kanımızın son damlasına ka. 
dar harbedeceğiz .. 
Müttefiklere müracaat 

olunuyor 
Saat 7 de Belçika sefiri hüku

metinden aldığı talimn t ü1..erinc 
mevcut itilaflar mucibince lngiL 
tere ve Fransaya Bclçikanm mü
racaat notasını tevdi etmiştir. 
Belçikaya yardım edilmesi der. 
hal kabul edilmiştir. Bclçikaya 
yardıma tahsis edilen kuvvetle
rin derhal harekete geçmesi için 
askeri makamlara emirler ve • 
rilmiştir. 

Belçika hariciye nazırı Spaak 
bu~ün İngiliz ve Fransız elçile -
rini kabul ederek müttefiklerin 
Belçikaya yardımda bulunacak_ 
!arına emin olduğunu, ve Belçi
ka İngiltere ve Fransanın bir -
likte hareket ederek, mazide ol
duğu gibi bu kere de hakkın 7,.a_ 
ferini temin edeceklerine kani 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Paristen bildirildiğine göre 
I...üksemburg maslahatgüzarı 
Funk Fransız hükumetine mü
racaat ederek Lüksemburg top
raklarının korunmasını ve Lük
semburg istiklalinin tekrar te _ 
sis ve iadesini istemi~tir. 
Müttefijıler yardıma • 

koşuyor 
Fransız hükumeti Lüksem 

burga kabil olan bütün yardımı 
yapacağını vaadetmiştir. 

13elçikanm müracaatına d a 
milsbct ce\"ap verilmiş ve lt'ran-

sız kıtaları derhal harekete ge
çerek Belçikaya girmişlerdir . 

Reynonun nutku 
Gece yarısından sonra Paris_ 

ten aldığımız haberlere göre 
Fransız ve lngiliz kıtaları Bel. 
çikada düşmana doğru ilerle -
mektedirler. 

F'ransız Başvekili Pol Reyno 
bugün söylediği bir nutukta ez
cümle şövle demiştir: 

"Fransİz kıtaları sabahleyin 
saat 7 ile 8 arasında Belçi
kaya girmişlerdir. Bu kere düş
mana gideceği volu göstermek 
sırası Fransadadır. Fransa kılı
cını çekmiştir ... 

Belçika, Hollanda ve 
Lüksemburgda harp 
Almanların Belçika, Holanda 

ve Lüksemburga taarruzları ka
ra ve hava kuvvetlerinin müşte_ 
rek hareketile başlamıştır. Al • 
man kıtaları Holanda hudutları
nı gec;erken Alman hava kuvvet
leri de Holanda hava meydan -
!arına taarruz etmislerdir. 

Holanda hava dafi topları der 
hal faaliyete geçmiş ve 6 Al -
man tayvaresi diişürülmüştür. 
Diğer taraftan sular açılarak 
memleket sulara boıhılmuştur. 

Alman kıtaları ilk hamlede on 
kilometre kadar ilerleme~fo mu
vaffak olmwılardır. Holanda kı
taları İ!"el il~ Mozel arasında 
müthiş bir mukavemet göster -
mektedirler. Almanlar tayyare. 
!er vasıtasile geri hatlara para
şütlerle asker indirmektedirler. 
Bunların üzerinde Holandalı ve 
ya müttefik orduları askerleri -
nin üniformaları bulunmaktadır. 

Londradan bildirildiğine göre 
Almanlar esir etmiş oldukları 
Holandalıları canlı bir siper o
larak kullanmak suretile ilerle
mektedirler. 

Roterdama büyük mikyasta 
para.<ıütçü Alman askeri inmiş
tir. Llhey ha\·a meydanına da 
iki yüz tane İngiliz üniform;ı!=!I 
taşıyan Alman askeri inmiştir. 
Holandada Şipol Ye Velşkap ha
va meydanlarını Ltıhey, Ams -
terdam, Roterdam şehirleri bom 
balanmıştır. Liihcyde bir bomba 
hariciye nezareti yanm a dilş -
müşmüştür. 

Hitler cephede 
Hitler harekatı idare etmek 

üzere gam cephesine gitmi~tir. 
Yanında mareşal Göring de var
dır. 

Lükscmburg istila 
edildi 

l\ü<:ük Lüksem bur~ duka.lığı
nın istila edilmiş olduğu teeyyüt 
etmiştir. 

Belçikada şiddetli 
muharebeler 

Belçikaya. taarruz eden AL 
man kıtalarının gayesi Belçika 
ile Fransa arasında muvasalayı 
kesmektir. Almanlar bu mınta • 
kada motörlü kıtaları ve para -
~ütçü askerleri ile faaliyete geç
miştirler. 

Sabahleyin erkenden bütün 
Belçika hava karargahları bom. 
balanmı~tır. Bu haber Brüksel -
de saat 6.25 te duyulmuştur. 

Brüksel bombalanmış bir çok 
evler harap olmuştur. Briikscl 
üzerinde yüT.den fazla Alman 
tayyaresi uçmuştur. 

Anvers otuz yedi Alman tay
yaresi tarafından bombardıman 
edilmiştir. 

Jemcl garı Almanlar tarafın
dan ateşe verilmiştir. Bir çok 
mıntakalarda para.şiltle Alman 
askerleri inmiş fakat bunlar 
derhal silahlarından tecrit olu _ 
na bilmişlerdir. 

Almanya Holanda limanlarına 
ve Belç(ka sahillerine mayn 
dökmüştür. 

Brüksel açık ı;ehir ilan edil • 
miştir. Belçika kıtaları başla -
rında Başkumandan olarak kral 
Lcopold bulunduğu halde bütun 
hudut bovunca Almanlara müt
hiş bir mukavemet göstermiş -
!erdir. 

Alarmdan sonra .. 
U r iik -.<'l , ıo (,\ ,,\ .) - Sa. 

hahki AI.ırm<lan ı:;onra, hnlk 
sokakl:ı.ra. dökUlmUştllr. 80-
k:ı.klarda karakollar clevriye 
gezmekte \'e pasif mlidnfaa or
ganize edilmektedir. 

Kral sarayının. parlAmeııto. 
nun ve nezaretlerin bulun.du~u 
mıntaka ile hlitUn diğer resmi 
binalar, sıkı surette nıuhara. 
za nltrncla bulunmaktadır. 

Hllküınet, umumi ı:;!'ferhrr_ 
lik ilAn eder etme?., kra l Leo
polcl, ordunun başına geçmek 
üzere umumi kararı;Aha. hare
ket e:rlemiştl r. 

Nazırlar meclisi, saat 13 te 

Fransada 6 şehir Sabaha karşı 
bombalan dl - - Al:a: ~rruzu nasıl durduruldu? 

Hava nezareti bu sabah çok er- J ,ondrn , 10/1 t (f:ıul.ro) - Alman taarruzu, Hollanda !~ı 
ken Alman tayyarelerinin Fran_ de ve Belçika. hududunda durdurulmuştur. Holla~d301 sacla, İngiliz hava ordusunun iş- memleket mUdafaaı::ı için birçok yerleri yıkmışlar. köpr dır 
galinde bulunan birçok tayyare berhava elmi~ler ,.e birçok yerleri su :ı.ltında bırakmışlar 
karargahına taarruzda bulunduk. !sel ve :!\Iosel Uzerincleki lıüllin köprUlcr yıkılmıştır· 
!arını, fakat muvaffakıyet elde e- maıılar yalnızca bir tek noktncla Jı:;cl nehrine varınışlardlf~ll 
demediklerini bildiriyor. İngiliz Ilollandalılar şimali ş:ırkidckl Dctzcl mıntnkasrnı Dl

11 harp tayyareleri 5 düşman tayya- faza etmektedirler. Alınanl:uın huduttan zrrhh trencrlc 
1 resi düşürmüşlerdir. ~·at :rcınmak teşebbüsleri hoşa c,;rkınıştır. Dört tren tahril~ ~I) 

Bazı açık şehirler, bu meyanda muş. hunlardan biri bir )(Öprilden geçerken köı.;·ü ile bıf 
Nancy, Lille, Lyon, Colmar, Pcn. berhava edilmiştir. 
toise, Luxcuil Alman tayyareleri Almanlar saatli bomba atıyorlar 
tarafından bombardıman edilmiş. l · 

Paı·i .. , 10 ( Hn<l.l ,O) - Alnınnlar yere düştükten sonradl tir. Nancy'de ölenler ve yarala. e 
nanlar vardır. Colmar belediye sant zarfında patlayan bombalar atmaktadırlar. :Kcşr 31 

\hir tcbli~ ile halkın p:ıtlamanıış bombalara. yaklaşınaJll binasına bombalar atılmıştır. 
Almanlar tarafından Nancy ü. bildirilmiştir. 

zerinde yapılan hava taarruzu es. 
nasında sivil halktan 16 kişinin 
öldüğü, 30 kişinin yaralandığı 
haber veriliyor. 

Lonclra, 10 ( A.A.) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin Fransadaki u. 
mu mi karargahının tebliği: 

Bugün, garp cephesindeki ha_ 
rekat esnasında, İngiliz hava kuv 
vetleri mütemadi surette faaliyet_ 
te bulunmuştur. Keşif tayyarele
rimiz geniş bir mıntaka üzerinde 
hareket etmişlerdir. Bombardı -
man tayyarel::rimiz, düşman kı -
ta!arına hücum eylemişlerdir. AL 
man bombardıman tayyareleri ne. 
rede göründü ise, avcı tayyare. 
!erimiz bunlara karşı harekete 
geçmiştir. Alınan haberler<:, gö. 
re, çarpışmalar esnasında birçok 
düşman tayyaresi düşürülmüştiir. 

Çemberlayn istifa 
etti 

(lJcı~ taraf1 7 incide ) 
Çemberlayn sözlerine şu şekil

de devam etmiş: 
3 eylul tarihinde söylemiş ol

duğum bir nutukta bu kötü ruh 
ile kati surete mücadeleye gL 
rişmek lüzumunu bildirmi9tim .. , 

Ve şu cümle ile nutkunu bi
tirmiştir: 

"Millet bütün varlığile bu ye
ni şefin arkasından giderek, bu 
vahşi hayvanın silahı elinden a. 
lınıp, mağlup edilinceye kadar 
mücadele edilsin .. , 

Çörçil, harp konseyinde bu
lunmasını Çemberlaynden rica 
etmiştir. 

Fransız habinesi 
değişecek 

Lanclra, 10 (1/11.rnsi) - Fran 
sız kabinesinde yeni bir tadilat 
yapılacak ve yine Pol Reynonun 
riyasetinde olmak Ü7..ere bütün 
partileri birleştiren geniş bir 
milli kabine teşkil olunacaktır. 
Y <•n i kahine hıı '!,Ü n kıı rııl ;wak 

I'°nılra, 10 ( A .A.) - Heutr>
rin diplomatik muhabiri bllcli
riyor: 

Çörçilin, kabinesini hafta ta. 
tili e11nrı!"rnda. veyahut belki ele 
yarın itm:ım etmesi mııhtemcl. 
dir. 

Parise taarruz mu edildi? 
P ari - :'\fontl ial 10/ J t ( Hncl.ro Snnt 3,30) - Rirkac da~ 

f'YYel Pariı:; şehri etrafınrla ve içindeki tayyare dafi toplar 
aliyete ~eçnıişlcı·rlir. Fakat alı1rm işareti verilmemiştir. 

Paris karanlık içindedir. Yalnızca. köşe başlarında 1 

!ar vardrr. 

İtalya vaziyetini değistirmiyor 
P:ıri . ".\foncllal 10/ 11 ( ltad.ro Saat 3,30) - Romadall 

l0n haberlere ~öre ltalyanın vaziyetinde hiç bir değişi 
olınıyacak. 

,\ ıneriknn ~cfiri Vilyam Fllipin ani olarak Şigi sara 
ça~ırılrp Kont Ciano ile .;BrUşmesi bu mesele ile ala.kadar 
rU!mPktedir. 

Fransız ve Alman kıtaları Lüksemburgt• 
temasa geldiler ......... 

I'aris, 10 ( A .A.) - Havas bildiriyor: ~ 
Lüksemburgda, A:man kolları, Fransız kıtalarilc t ~ 

geçmıştir. l<'akat henüz. yalnız öncü kıtaları çarpışmaları J1le 

bahistir. Mozelin ıki tarafında da ilk .mühim çarpışmalar 

lam ıştır. . 
Diyerek orduy.ı takdirini bildirmiştir. , 

Paıis, 10/ il (Radyo) - Holanda \'e Belc;ikaya taarruz ",I 
Alınan kıtalarına bombardıman tııyyareleri ile taarruz 
miştir. 

Paris, 10 ( A.A.) - Havas bildiriyor: 
Pari~e g~len haberlere göre, Belçikalılar, evvelce 

dilmış plaıı mucibince, esas müdafaa hatları üzerine 
tedir. 

Roma, 10 (Radyo) - Brükseldeki bütün Almanlar tt 
olunmuşiardır. ..; 

Roma, 10 (Radyo) - n.uz\·elt kara, deniz ve hava ku~ 
reislerinin toplantısına riyaset etmi9tir. ,JI 

Pari.~, 10 / 10 (Radyo) - Felemenk ve Belçika milst.cJ!l"'.""~ 
lerinin Almanlar tarafından işgal edilmemesi için Amerik• 
birler almıştır. 

lJondra, 10/11 (Ifodyo) - Almanlar henüz Majinoya 
ı·uz etmemişlerdir. 

isviçre umumi seferberlik nan 
ncl'tl, 10 (.\ .• \. ) - nesnıi bir tebliğde şöyle denilmeld6J 
Garp cephesinde pek hUyUk değişiklikler husule ge 

için r'cclt>ral mecli!~, nereden gelirse gelsin her tUrlU te~ 
karşı koymak için Cumartesi gUnU saat !l dn tatbik edi 
ii:r.cre ıımıımi S('ferherlik llı\n etmiştir. 

Harp hali grce yarısrndan itibaren tatbik edilecektlrf 
clcnıl meclis ecnebi ınemlr. ketlP-rdeki ts\'içre konsolosl~rı it 
fından verilen hlitiiıı Yizelcri ibtal etıneğ'e karar vermışt ,j11' 

Alman Ye Fr:ı.ıısız hudutlarıncla nakliyat kontrolu t 
Y<' Nlılmiştir. ~ 

r------------------------~ Umumi kanan.le giirc, işçi ı-it• ıı en i n H iç Gfü·iilmC'm l';i 2 Siipe r F il m i B ir l'rograıııd' 
partiıünden Atli, Urcn,·ud, He- 1 _ HUDUT CASUSLARI .~• 
vin ve belki Aleksan<lr yenı . .,.,,.. 
knbincde mühim nazırlar ara- r:ız i f<' ıı!:'rıııHla i>liim e ko ... aıı ... T eh li k eye can ntnn ' 

fecla ilc ı ·ini n h a.rnt ııı cla ıı 'n lın :ı n hii,riik 'ı•'ransız filrıtl .... ı::ıncla bulunacaklardır. Atli ve 
Grennıd harp kabinesine de 2 - RADYO SARAYI 
dahil olnC'aklarclır. ~l ııht <.":Cm Hc \'iil r. r ... 'l'ntlı °:'aı·k ılar ... I>C' ı;ıı a°:'klar ... l;"ıJ; 

Liberallerden 8eııl<lrriıı kn- trik daföl n ı• Ye <: ıl ~ın ihtiı·a ... la ı·dan ii r iilen milyonlar f 
hineye ı;irmesi muhakkaktır. 3 _ 4 iki Jurnal birden: ) 
Loid Corcun da ı;irıııçsi ınuh- p J l (F ı'i' 
temeldir. 1 - aramunt urna ransı 

Aıneri'nin riyaset ettiği nıiif. 2 - Biritiş Jurna l (Türkçe). 
rit muhafazakfı.rlnr cin knhinc. 
de tcnrnil eclileC'Cltlerclir. Bugün L a 1 e Sinemasında 

HnYa, harbiye 'e rnühlmınat 
nazırları yani 1 lm·cr Stnnlcy Dngiin 11<'117. halk matinc•lcri: Saat 12.30 ve 2 de. 
ve Bnr~iln yerlerinde kalacak- Scnn-. lnr: d

3 tardır. HAl)YO SARAYI: Hnat 12.3o - :uo-7ve10 

yeniden toplnıımış, ınr!huı::an 
meclisi de saat ı i te içtimaı na 
başlamıştır. 

Birkaç zamaııdaıılıcri alın
mış olan tedbirler sayesinde, 
"beşinci kolon., tehlikeleri. hic 
olmazsa ı;;imdilik hllyllk şehir-
lerde me,·cut de~ildir. • 

Belçika işçi partisi rn iş gc. 
ne! konfederasyonu. Belçika 
işçilerinin milli istikl:tl Ye 
hllrriyeti mUılafna edecekleri. 
ni na.n eden bir karar sureti 
kabul etmişlir. 

UriiksCl, 10 (A.A.) - Bclçi. 
ka h anı nı Uclafna tertibatı Ye 
R<'lçika hnva kU\"\"r!tlerl, şim
diden parlak mu va rtn kiyetler 
ka?.an mışlnrdır. 

Milli nılidafaa nezareti. bu 
hııs11sta aşa~ıclaki tebliği neş
retmiştir: 

l'llotl:ı.rclan birisi "Meesscr
chemidt l O~ .• Alman tayyare. 
sini dUşilrmllştllr. Ayni uçuş 
t>!"naı:;ında. diğer bir pilotumuz 
ela iki Alman tayyaresi dllşllr. 
ınliştllr. Hava dafi bataryaları 
dört veyahut hcş Alman tay. 
ynresini imha etmiştir. . 

- JIGDUT CASlJSLAnI: Rant 2 - 5.30 - 8.30 <l~ 

~.,.~ugün i PEK Sinemasında.ııı 
f 1 - Mr. MOTO - SON IHT AR 
ıg 

~ 
lE.. 
iF' 
5 
E.'i 

~ 

ll c~c<·a n YC ('-.rurln ı lolu hii,, iik nıanrn filntl 

2 - KRALiÇENiN ELMASLAR/ 
3 - EN SON GELEN FOX JURNAL 

~ Bugü n o;a at ı de t C' n7.ili\tlı m ati ne; Sıı nrc saat 8.30 d• 

: ıooı•mın~ımıınıııiM~ıımnıımım~~;~~;~;;~~;ı•ııruıı~~i~ 
SUMER SiNEMASI 

Gayet g ü7.cl 2 filnı cl"n m ürekk<"p h ir program p;t;stcrlY0 r. 

SOLGUN GÜL 
· DOLLY HAAS 

tarafından oynanan ve Js_ 
tanbulda ilk defa gB!=ıterilen 
ı;Uzcl bir Fransı:t. filmi. 

3 Genç Kızlar 
bü üdüler y . 'İti 

Deanna Durbın 1 i filıtl . 
En son ,.e eıı ncşcl Nf\lı 
ilflrntcn EKLER JUR • 

nu~iin .... a nt ı do t en7. ilfit l ı matine. 



~- va-r.-''"'-"I Dünya zabıtasının· 
"4·~.~!.._I aradığı bir dola 

'Oh .. 
- 15-

Uro' 0 Yle ıannediyorum ki, 
tllııı. taun.. DU§Un bir ker~ 

hiı ya.kalıyamadıktan 
Jl ....... ~ 

~ Ylh.ııyacağnn.. Hatta 
tl.., ~ttifindcn de daha ev. 
tc~ttti 

, ~~ llay eder gibi arkada. 

''~· 
J lııı, ı.._ ~ naııl munffak ola.. 

' ~ratc ed' d d' ~ &11 i ıyorum.. c ı. 

tlııı\I ! bana aittir. Şimdi aa. 
~ ıi löyJcınek iıtcrim ki ben 
~:,tt~ b ılefdcn çok ileri bir va. 
~til\ U~uyorum. Sizin hiç 
'ıı.Ltiird~tncdiği Yetil 1ıkeleti 
~ ~tt •e timdi ıeninlc ko. 
..._ ~11 Olduğum gibi onunla 
.. , ~1r11rı:ı- sen daha fuıa bir 
'tf Ye bilir misin? 
, lııt .• Yetil iıkeleti gördiln 

't ~ 11ı;:·· liattt onu bugün tut. 
~ • . llirn bile var. Fakat ne 

vır Unıitt' 
~ bi ır. 
lı,.""I~ lçj tkaç dakib gevezelik 
~.~ rı gelıni§ti. Fakat müba. 
~tlı. ~1.y1. girince ziyaretini 
>tııı ~\lll~~nt büyük bir dile. 
>ot ~ -.ıvak arkadaıından 
~ tnal(\rnat almaya çalı~ı. 

~ltt ~ ttr 
bııı bil~ lbtikli sualler aordu, 
~ıt 'll>'ltd'k bir ikramiye alaca. 

<lı, tabancası yerincleydi. · Maıma. 
!ih bu da nafile"bir tedbirdi. ÇUn.. 
kil Yeşil hkelete kurfun te&ir et. 
mcdiğini görmü,tii. 

Katibesinin çalışmakta olduğu 
odadan geçip bir aandalya devir. 
dikten sonra, kendi yuıhaneaine 
açılan kapının tokmağını arama. 
ya başladı. Fakat hayret kapı ar. 
kaaına kadar açıktı. 

Eşiği aştı ve korku ile olduğu 
yere çivilendi kaldı .. iskelet, ya. 
zıhanesinin kenarın, hafifçe da.. 
yanmış, yeşil ıııklar saçarak ken. 
disini bekliyordu. 

Emil kalbinin duracağını un.. 
netti, bütün vücudunu soğuk bir 
ter kaplamıştı. Fakat biran için • 
de kendine geldi, şuurlu bir ıüku. 
net ve yan istihza ile rakibini ae. 
lamladı: 

-Bonsuvu .. 
- Bonıuvar Mösyö Tine 1 •• 
hkelet elektrik fen erini hafi. 

yenin gözlerine tutmuı n Emi. 
lin: · 

- Demek ki beni tanıyorsu. 
nuz? 

Sualine nezaketle cevap ver. 
mlşti: 

- Bunun için fakı olmak lL 
sım değil.. Bana gönd~rmiı oldu. 
ğunuz mektubu imzalamamıı mı 
idiniz? .. 

- Doğru .. Fak.at aize aorabilir 
miyim.... (Vaha var) 

~S ~·Fakat bütün gayret. 
!it~ ıf tti. Emilin ağzı sanki 
ltı.~lııi i. li~ç. bir !J1&1(lmat el. 

~'lif coJ:teğını anlayınca mü. 1 ' , ~·{ ] ~ _,~ r fapka.aını aldı ve eli. 1 t O 
~~·'J~ uzattı. Emil dostu.) ,A 

· Cöndennek istemiyor. • 
~~~İıllt d 11.5.940 Cumartesi 
~ :ovı , Oıatum, dedi, böyle 
~~~lınanı latemem. Sana l!.30: Prog'r4Ull n memk•et aat 
!\:.~ ~Ylediklerim bile fazla. . ayan, 13.311: Ajanll ve meteoroloji bL 
~' 'iıı iti it husuıundaki aır. berleri, 13.60 : MUzik : Çalaı:ılar: FahL 
l('~ıce mukaddestir. Ya. re Fenan, ~tık Fenıan, Fahri Ko. 
ı~'t "- ~ aana daha başka ma. puz, Buri üfler, ı - Okuyan: Sema. 
~I" ~eririm. Haydi müstc. hat özd~ı. Muatıı.fa Çatlar, U ,.30 

ı "lif t ht_~ k )ıfüztk: • Rtyuettcumhln' Band<*J, 

~ ~~ Go<t~;r:~;ldıktan aon 115.115/111.SO MUzik: Operet Potpurlleri 
~ ı..: hır ai Yakt 1. (Pl.) 18.00 : Program TC memleket 
"' ' "4l Uc gara y ı ve ne" ı nlk ' kltib in' 1 ııaat ayan, 18.015: MUzik: Sento 
. 'lıt es ın yanına ge • ınU.z:ik (Pl. ) ıa.so: KU.Zlk: R&dyo caz 

~ ':ıı-~cı Jervcz, dedi, ben orkestra.et <Şet: İbrahim ÖZğür), 
~ "• H1yoru Ak 1 . 19.00: Konuşma (Yurt bllgial ve ~v. 

"Qıı.,__ m.. ıam eyın .... .. 
b. "'Cfirn.. Siz saat altıda giat), 19.115: ıı ....... : Çalanlar: Fahire 
~lt ı....t>i ltaruıtı r-- Feru.ıı, Refik Feraa.ı:ı, • Fabrt Kopus, 

·, ~~- ,... r11nıı. -sen o 0 Ok b:'' t "Ct da Ü • l v• • Basri fler. l - uyan : Necmi Rı.. 
ııııt ~i ın ıtcn ge ecegmı AhaıkaD' Melek Tok öa, 19.•~: 

'~'l Yorum. Anahtarları da aa ' 1 
.. bır .. ı. _ )t:emleket saat ayan, AJ&ıı.1 ve met~. , ~ ~ıqrıınız. 

' «<'il orolojt haberleri, 20.00: KUz1k: Trab. 
, ~t •t ~ıyö, ben her za. zon ve baval181 oyun bava.lan - HL 
~t ~İli Ytdide gidiyorum. AD Söuri, 20.10: MlWk: Ht.lk tut. 
iv:.' dt >'~rurn matmaıel.. Bir kUleri ve katık havalan, Scll Recep, 
'~llt~i~e erken dönmüt o. Sadi Ya\·er Ataman, AJ:lz Şenaea, Ali 
1~:~ lıılha.ısa pancutlan Ertıe..,, :?0.30: Konuşma (GUnUn mcae. 
~ ~dt'ft l>Crdeleri çekerseniz leleri), 20.~: KUzlk: ÇaJaı_ılar: Flllıl. 
>'lt lııç b.lbeınnun olurum, dııa. re Feraan, Fahri Kopuz, Baart Utler, 
~ ır l§ık aızmaaını istemi. Refik Feraa.n, ı - Okuyan: Muatata 

X ~ Çağlar, Semahat ()zdf!n.sea, 21.20 : 
~\t~~r tnösyö.. Mademki KUzik: Soprano HUdad.\t Şakıt tara.. 
~1' be dtyoraunuz, merak et. fmdan şan Soloları, 21.•:ı: Müzik: 
hı\.. l\ ber tarafı sıkı aıJn ka. KUçUk orkestra, 22.SO: Memleket saat 

'lı.~'>t bi ayan, Ajana haberleri; ziraat, Ea.. 

~ ec.,,r~ hayret etmiı bir ta. ham - T&hvtllt, Kambiyo - Nukut 
~~t I> 'ferdi. bor-.,r (Fiyat). 22.~ : Konllfın&; (Ec. 

~l 1~ ?.tttınazct Jervcz fevka. nebi dillerde - Yalnuı Kıaa - dalı;a 
~~titbittlı~it &örmUt. mükem.. I'oetuHe>. 22.&o MUzlk Cazband <Pi.) 
l\t~ b:th bir kızdı. Onun için (Saat 23.20 ye kadar yalnuı usuıı • 
~~ttatıı~".'uaıa ıual sormak dalga llo). 23.2:1/ 23.30: Yarınki pro. 
~~ l'i ığınl göstermedi. Fil. gram ve kapan.If. 
~ .. bir ne de kltib~ainc karşı --~---
t~ı~~ biltrnpati duyuycrdu. o. Konferans 
'"i!': ~ açılmakta mahzur 
lr "llt ... _ 

t~ 'lll bi~'<lZcl Jervez bu itte 
>~~es .._~r aaldı değildir. Bu 

0 • ll11 • t bir ziyaret bekli-
n~ııt\t:•nretsi, buraya gel. 
\'I ltltai \tn kimse tarafından 
~\~~ rti arzu ediyor. tıte 
1~~ t1t t.,kncurların, perdelerin 
\, ttçirrı Patılrnasını ric.a ettim. 
"ı 1'•biıCecc. saat onda gele. 

"~t ~q telırae.. Maamafih 
1tıl~· o le gclece ğini ümit e. 
. ı rıa,,~a~ görece~sinlı, 

1 
\ duı:etecek .. 

• • . . . . .. 
1~ X 

~ t-tcı ~ ~ b ·-~ 
llıit ""'"Şll..AŞMA 

t '"dıqt tam 
~~ tt tttl onda yazıhane. 

tfil' -.trlb· · Da.ha caddeden 
~il ~ ~tti 1! olduğu emirlerin 
~~ t.atıtıu ~~ ~etirilmiş oldu. 
'tti~ lı\~ınt~· .İçeriye girdiği 
ı>,~llğlb .bı.r hareketle e. 
tl~t t ıa~•ını çevirmek iate. 

{it \....' ~llnd Yaktinde tözilnü 
rı:~~1 l."\ sonra el yurda. 
~'tirıılttt llerlem~ bat

rı llğ cebini yokla. 

Şişli Halkcvinden: 
11 Mayıa cumartesi günd' saat 

21 de Halkevimizde tarih mualli. 
mi Fevzi Kurtoğlu tarafından 
(Baltacı Mehmet Pap ve Prut 
zaferi) hak.landa bir konferans 
verilecek ve gösterit ıu~si tar~ 
fından da bir komedi teınail edile. 
cektir. Davetiyeler Halkcvindc 
tevzi edilmektedir. 

$ * $ 
Sanyer Halkevinden: 

11 • S • 1940 cumarteai gilnü 
akıamı aut 20.30 <\a Evimu aa. 
tonunda Fuat Köse Raif tarafın. 
dan (Dil bilgl&i hakkında) bir 
konferans vuilecektir. Konferan. 
11 mütcakıp temsil tubemiz tara. 
!ından Belkıa piycıi gösterilecek
tir. Davetiyelerin Evimiz büro. 
ıundan alınmaaı. 

• * • 
Eminönü Halkevin<!en: 

14 Mayıs salı gilnil ıaat 20.30 
da Evimizin Ca~aloğlum!aki kon. 
ferans &alonunda Edip Refik Ah. 
met Sevengil tarafından (Tann. 
mat ve Tiyatro) mevıuunda tem. 
silli bir konferan. verilecektir. 
Davetiyelerin Evimiz b0""5undan 
almmasi riea c!unur. 

Dünya polisi Jon Voslkot Forb l!s dolandm cmm iı.i ~r:ne di.iş 
Jsminde müthiş bir dolandırıcı müş ve Londraya kadar gelmiş. 
ve maceraperesti aramaktadır. ti. Ni burada SkoUand Yard'dan 

Dünya borsa işlerinde en mil- yardım hıteml~ ••e İngiliz polisi. 
bim mevkil işgal eden Avustral. • nin en z.eki bir li.aiiyesi de işi 
yalı Forb, Amerika.da. 23 mil- takibe başlamıştır. 
yonluk bir dolandıncığı mütea- lki Polis tahkikata. devam et
kip za..brtanın tak!bine uğramış. mişler .. ve Forb'ı Otöy at yarış
buJunuyordlL larında görmüşlerdir. Fakat al. 

Forb müthiş bir adamdır. Ca- tı aydanberi Forb'u tevkif etme
ıuslann İrlanqa yoluyla İngil- ğe muvaffak olamamışlardır. Ni 
tereye girmeleri kolaylığını göıt ümitsiz bir vaziyette memleke
teren adam budur. tine dönmüştür. Son günlerde 

Haber almdığına göre Forb Londrada tevkif edilmiş olan bi. 
balen Londradadır. Bu, harbin risinin Forb olduğu kanaati ha
lptidasındanberi ikinci defa Lon- sıl olmuş, fakat bu adamın par. 
draya gelişidir. mak izleri, Avustralya zabıtası 
Kansı ve çocukları Londrada tarafından gönderilmiş olan For_ 

yaşamakta, r.abıta. tarafından bun parmak izlerine uygun gö-
yakmdan takip olunmaktadır. rülmemiştir. 

Forb'un nerede görülürse za- Fransız polisi Forb'un !ngtı. 
bıtaya. haber verilmesi bütün tereye ge<:miş olduğunu bildir _ 
dlinya~a bildirilmiştir. Dolandı. mlşti r. Bilahara İrlandada. at 
rıcı bundan on yedi ay evvel yanşlarmda görünen Forb ye -
Sidney'den ayrılmı~ ve Bombay- niden izini ka:vbettirmeğe mu
da zabıta tarafından tevkif o- vaffak olmuştur. 
lunmuş; Avustralya zabıtasm • lnl?iliz) Fransız ve Avustralya 
dan Ni kendisini almak ii7.ere zabıtası bu müthiş dolandıncı. 
Boriıb~ya gelinceye kadar da yı aramakla meşguldür. 
Forb kaçmıştı. Avustralyalı po-

Spor 
Güreşçilerimiz bugün 

geliyorlar 
Beden Terbiyesi 1 atatıbuI bö~ 

gesi lJaikanhğrndan: 
Mısırda muvaffakıyetli neti • 

celer almış olan gUreşçil~rimlz 
bugün saat 16 da Transilva.nya 

'vapuru ile şehrimize gele<'ekltt". 
dir. 

Kendilerini karşılamak üzere 
bUtUn klüp mensuplarUll.11 Gala,. . 
ta rrhtıınmda hazır bulunmaları 
rica olunur. 

latanbul Liaeai Spor 
Bayramı Programı 

Sa.at 15 de 
1 - Geçit resmi. 
Sa.at ı:s.3o da 
2 - Atletizm, ff.Jllpfyonast. 
100-800 yüksek, cirit. 110 u-

zun. 200-:-1500, arık, 400, dlılk. 
~ııe, Balkan bayrak, 8">0-400, 
200-100. 

Saat 17 de 
3 - Liae ve orta. kısım fut. 

bol maçı: 
Saat 18 de 
4 - Mükafat tevzii. 
Atletinı hakcmlerhıi davet 

. Aşağıda. yazılı hakemlerin 11 
mayıs cumartesi günü F. B. sta
dında yapılacak 1 E . liııesi atle· 
tizm ş&mı>iyonaama. gelmeleri 
rica olunur. 

Adil Giray, T&nlt Öı.erengin, 
Naili lı{oran, Semih Türkdoğan, 
Fa.hbna.n Tekil, Ömer Besim, 
FUrü.zan Tekil, Tevfik .Muza!f er 
Baloilu, Vasfi Ekici, Faik Ö· 
nem, Recep O~an. Hs.lltk San. 
Ömer t:ülü, Hüseyin Albayrak, 
Sezai. Ferit Enis, Ali Rıza, Sc. 
lim Duru. Sadık Ceylan, Fethi, 
Kamıran Tekil, Orhan Çobanoğ. 
lu, Mufahham. 

Mektepliler muhtelitine 
girecek futbolculan 

davet 
1 sta)ıbul mektepleri $J>OT bOl

gC8i ~kanhğındatı: 
12-5-940 pazar gUnU eaat 

15 de Ankara mektepleri muh· 
telitile karşılaşmak U7.ere aşa -
ğıda. isimleri ve mektepleri ya. 

Yeni Neşriyat 

Lokman He~ 

Herkesin dört gözle beklediği 
"Lokman Hekim" in kendi kale. 
mindcn çıkmıt ( 13) makale ile 
süılenmittir. Herkesin anlryabi. 
leceği bir tarzda yazılan nefis ma. 
kaleler ne kadar lezzetle okunu. 
yor. Her insana lazım olan arhhi, 
karlı ve faydalı bahisler ne kadar 
tatlı, selis ve açık olarak anlatılı. 
yor .• htanbul Divanyolu No. 104 

Afrika , fütuhatı 
Cesur mlistamirler, Serüven 

peşinde koşan seyyahlar Afri. 
ka.n.ın ta kalbine kadar nüfuz 
etmişlerdir. Livingstonun, Stan
leyin isimleri Afrika tarihine 
çözillmez bir tanıda bağlıdır. 
Fakat bu cesim krtanm sahilleri 
halen işgal edilmiş bulunuyor ve 
şimdiden medeni bir milletin 
bayrağı Afrikanm göbeğindeki 
Kon.e:o sahillerinde dalgalanıyor. 
bununla beraber Afrika yeniden 
fethedilme~e muhtaçtır. Yalnız 
bu defa v:ı.hşt kabilelere karşı 
değil, tabibate karşı, şarki Af
rikada, Portekiz müstemlekesi 
limanı olan Lourenco Marques 
şehri merkezi hastanesine men.. 
sup Dr. Alberto Soeiro tarafın. 
dan a.hircn vukubulan tebligat
tan çıkan hakikat işte budur. 
Malarya, mUstamirlerin ve yer
lilerin kuvvetini aşındırdığı için, 
Dr. Soeiro, sıtma. meselesini M. 
rikada halli mukta.zl en mUşkUl 
kaziyelerden biri olmak üzere 
telakki ediyor. • 

Bereket versin ki, Malarya ile 
mücadel& edenlerin, tabii bir 
mahs ul olan kinin gibi kudretli 
bir müttefikleri, fazla olmak U. 
zere, Cemiyeti Akvam sıtma. ko
misyonu ~ibi bir istinatglhları 
v~r. İşte bu komisyonun tavsiye 
sı: Sıtma mevsiminde her gün, 
40 santigram kinin alınması; bu 
miktar musa.bivet halinde, 5 ili 
7 gün müddetle, yevmiye 1 ilA 
1,30 ~ama çıkanlmalıdır. 

itan 
zıh futbolcuların, futbol levaznn Fatih Sulh tcrumdaa: 
larile me2001r gUn saat 14 te 940/ 6711 _,., 
Fcnerbahce stadyomunda bulun Beyazıt Ça.r§ıkapı tptıkc;i ban ıs 
malan tebliğ olunur. No.h Odada malQl aaker Mehmet ta.. 

Havriye lisesinden: l\luvah • rafından Beyazıt Vezneciler Bozdoğan 
bit, Faruk, Arif, İsmet, Kadir. kemeri c. lıf~aı ı.t:ehnıedin kahvuin.. 

Ist. erkek lisesinden: Müker· de mukim Filip hakkında takipten 
rem. Yunus, Nuri, Muharrem. dUşm~ olan icranın 93151710 No.lı 

Darüş..,a.f a.ka lisesinden Mu • doayaaile ztmmetlnde alacağı olan 
rat. Galip, Tur-han. 29:ı liranın mamaaaril tahsili zımnm. 

YUca OlkU li!eSinden: SUley. d& yaptığı icra t.akibl U&erlne borçlu. 
rnan. 
Kabataş lieesinden: Feridun. 
İstiklal lisesinden: Tank. 
Vefa lisesinden: Zeki. 
ŞişU Terakki lisesinden Ali 

Tahir Kavala. 
Maçm hakemi: Şazi Tezcan

drr. Yan hakemleri: Muhtar ve 
MUeyyet. 

Galatasaraylıların 
. kon{?resi 

Galatua.rayhlar cemivcti kon 
ın-('.si dün vapılmı§, reisliğe Tev
fik Ali, umuınf kitipliğe avu • 
kat SUleyman Ali, veznednr!ığn 
Muslih, muhacebectliğe Adnan, 
umumi kaptanlığa Leblebi Meh 
met. mura.kipliklere thsatt w 
Naei !e<;flmi3tir. • 

ya berayt tebliğ' gönderilen ödeme 
emrt borçlunun tkamelgAhınm meç.. 
huliyetlne binaen tebliğ edllmedlgtn. 
den H. U. M. K. 140 mc1 maddesi mu
cibince 16 gün mUddeUe UAnen teblL 
gat lcraama karar vertımışUr. tan 
tarahlnden itibaren bu borç 16 gün 
içinde ödenmez, borcun tamamına 

veya bir kısınma veyahut alacaklmı. 
zm takibat icram hakkında bir itirazı 
var.:;a yine bu mUd:let lç:.n tle IUrazı 

istida Ue veya şifahen icraya bildir. 
mcsl, blldlnnediği takdirde bu mUd. 
det içinde 7-i Uncu madde mucibince 
mal beyanında bulunmaza& vcı hllıı..t1 

hakllt:ıt beynnatta bulunursa he.pls 
ne tazyik edileceği, borcu ödemez 
veya ltıru etmezse hakkında cebrt 
lera y.pılacağl flA.rı'!'n tebUI olu.nur. 
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n m v Ftı l~rımı gonn m lığc
r:elirdin. Beni tu :ınıaz mı) m; 
Benim, tatlı ihtarlar ve nüvn.zı,. 
lcrle uslanamıya.c::ı.ğnnı sana kim 
söyledi? ... Benim mizacımda bir 
erkek, evinde sevimli ve feda.. 
kir bir ka.dı:tı bula.mayınca çap
kınlık etmekte biraz haklıdır ... 
Bu senin knbahatindir. Heni de, 
madem ki beni zorla nezaketsiz 
etmek istivorsun. şunu da bil k i, 
kocasını idare edim.iyen bir k a
dının kendisine ihanet edildiğin. 
ıien şikayete ha.kkı yoktur. 

Konstans hiddetten kı>pUrU _ 
yordu:• 

- Daha neler söyllyeeeksin? 
Ah! ikrah ediyorum! '.Benim gü
nahım temiz ve namuslu oldu -
ğum. seni böyle zelil, aptal ve 
aciz bir mahluka çeviren sefiller 
güruhundan olmadığımdır. 
Boşen şert bir hareketle onu 

susturdu. Bu acizlik isnadı yü. 
züne vurulmuş bir kamçı kadar 
acı gelmişti. Bu abus slıratıı, 
kurşuni tenli, sıska ve soğuk 
kadının, sevişmeğe hiç te yakı. 
şığı olmıyan bu kuru kemiğin 
ona karşı böyle &.oö-ır sözler sar
fetmeğe hakkı var mıydı? 

Konstans: • 
- Şimdi beni döv ki tamam 

olsun, diye ba.~rdı... Görüyor 
musunuz doktor, evimiz cehcn. 
neme döndü... Affedersiniz, da
yanamıyorum, dayanamıyorum! 

Divcreke çıktı, kapılan hızla. 
öttürdü ve odasına girip a.na.h. 
tan iki defa çevirdi. 

Ufak bir sükO.tu müteakip, 
Boşen oda içinde gezıneğe baş
ladı. Bir aralık doktorun vanm
da durdu. Omuzlarını kaldıra.. 
rak: 

- Bu sahne başka türlü bite
mezdi, doktor ... Ben burada bu
lurunıyacaktım. Onu sizinle yal
nız bıraksay.dım daha iyi olur. 
du. Her ne hal ise, siz bir daha 
onu ~örür ve meseleyi halleder
siniz.. 

Bir kaç gün sonra Konsta.nB 
gidip vaziyetini Madam Burdyö
ye anlattı. Madam Burdyö, 
Konsta.nsı muayene ettikten son
ra gayet nikbin görilndU, ve o. 
nu mu>ı.akkak surette iyi etmeği 
taahhüt etti. Bunun üzerine ye
ni bir bakınma tarzı ve yeni bir 
intizar başladı. Konstans aylar
ca Madam Burdyönün evine de
vam etti. Tatbiki en güç, en yıp. 
ratıcı usullere katlandı. Fakat 
g-ene hiç bir netice hasıl olma
dı. Bunca zaman aldatılan ta
biat şimdi küsmüştü , vazifesini 
yapmıyordu. Kon::.ta.ns, bfribiri. 
ni ta.kip eden ümit ve ümitsiz. 
tiklerin verdiği • ıstırap içinde 
çırpma çırpma harap oluyordu. 
Artık ne yapacağını bilemiyor, 
derdine bir deva bulmak için 
her günün gazetelerini okuyor, 
tarit edilen her ilacı deniyordu. 
Bidayette kendi ebe doktoruna 
bile görünmek(en çekinirken 
şimdi gebe olmak için icap eder
se sokakta çıplak gezmeği gö. 
ze almı~ı. Ayazma sularına, 
dokuz günlük perhizlere ve kili
se!erde yakılan mumlara vann
caya kadar her türlü çareye 
baş vurduktan sonra da gene 
büsbütün Umidini kesemiyerek 
haftalarca, aylarca bir mucize. 
nln vukuunu bekledi. Talihi zor. 
layacağına yemin ediyordu. 

Nihayet bir- ~. son bir t e
şebbUs olmak üzere doktor G<>da 
müiacaat et!llişti. Got, yaptığı 
muavene neticesinde, döl yata
ğının uzun mUddet tahriş edil. 
mek yüzünden tıkandığını ve 
bunun tedavisine katiyeİı imkan 
olmadığım söylemiş, ve bir ~k 
kadmlar bu vaziyete-gelmeği ni
met bilirken bu madamın böyle 
mqnkesir ~luşunu hayretle kar. 
şılamıştı. 

Konstans otomobil içinde me. 
lrtl ve mahzun evine dönerken 
yaya kaldırnnında Matyöyü gör
dü. Der-hal inerek otomomili gön 
derdi ve Matyönün ona refakat 
etmesini istedi. Sokağın t enha 
tarafına geldikleri zaman , Kans. 
tans birdenbire söze başladı. 

- Size gene o elemli mesele. 
den bahsedeceğim için affınızı 
dileripı dostum. Fakat ne yapa
yım, bu kadar ıztıraba tnham. 
mül edemiyorum. Kocamın o 
kızla olan çocuğu zihnimi ve kal 
bimi tazip edivor. Bana büyük 
bi iviliktc bulunmak ister mi
şiniz ? O çocrğun sa.~ olup olma· 
dığını öğr<ınip bana bildiriniz. 
Öyle sanıyorum ki, bunu öğren. 
dikten sonra. slikün bulacağım. 

- Bu h ısusta emrinize nmn.. 
deyim Madam. Yeter ki k albiniz 
müsterih olsun. Eğer çocuk ya
şıyorsa onu !!ize getimemi ister 
misiniz? 

- A! Ifoyrr, hayır ! Öyfe b:r 
F y ı t<.mcm. Ne isteili:;imi ben 
ue bılmiyorum. P ."?k bUyUk bir 
aznıl i ~indeyim. 

Yalan söylemi)'ordu. Beynin. 
ele öyle müthiş fu·lınalar oluyor 
du ki, henüz verilmiş hiç bir 
kararı yoktu. Acaba servetinin 
y:ıbancı ellere geçmemesi için 
iu .etinefsini ayak altma alar ak. 
kadınlığının isyanını ezerek o 
piç çocuğu evlatlığa kabul ede. 
bilir miydi? Maamafih, o çocuk 
kendinden değilse bile kocası
nın kanını taşıyordu. Ve belki 
de aile scrvetirJ kurtarmak mef. 
kuresi Kontansı her türlü k in 
ve nefsaniyetin f evkine çıkar • 
mıştı. F a kat bütün bunlar, bir i· 
cik evladını kaybeden, artık ço. 
cuk doğurmaktan ümidini ke _ 
sen, ve başkasının çocuğunu bu
lup bir parça öcnimsemek eme. 
lile vamp kavrulan bir ananın 
duyduğu ~ayet mühmep, gayet 
karrşık bir takım ihtisaslar ka. 
sırgasından başka bir şey değil· 
di. 

Matyö: 
- Yapaca~m tahkikattan Bo

şenin haberi olsun mu? dive 
sordu. · 

- Nasıl isterseniz. Hatta bel. 
ki öyle daha iyi olur. 

(Daha tıar) 

Senelik yoklamaya 
davet 

Eminönü Yerli AL Şnbeelnden : 

ı - ı Haziran 040 ını.nu yedek ıru. 
bay ve a.skerl memurlarının ııencllk 

yoklamalan ba§lıyaeaktır. Ve bir ay 
devam edecektir. 

2 - 22 Haziran O•O günUnden 30 
uncu günUne kadar her hangi bir su. 
retle gününde yoklamaya gelmlyenle. 
re tahata edilmJ§tlr. 

3 - Yoklamaya gelirken nU!us 
cUzd:ı.nlyle &lkert hlznıet TCSlkuı 

ııhht subaylar için diplom& ve lhtısaıı 

ve.ikalan ellerinde bulwıac&kbr. 
• - Ahvali •ıhhlyelerl dolayıaiyl <' 

raporle.n olanlar raporlarmı blrllktr 
getireceklerdir. 
~ - Yoklama 81l'Umda iatrnllrn 

ınaJQmatı Olfaen Vf..)'a mektupla bil . 
dirmemı, ve ıubeye gelerek kayıtla. 

nnr yaptırmam!§ olan yedek auOO.y. 
lar (50) Ura para. cezuma çarptm. 
lacaktır . 

6 - T&Jrada. bulunanlar, bulunduk. 
lan mahallin aakerUk §Ubelerine blı 

dile!cçe lle mUracaat edecekler veya. 
bul ta.ahbUUU mclttupla §Ubedekl det . 
ter ITI'a numaraslle lcrcllmel hal ve 
a.skcri vesika sureti gönderecektir. 

1 - Yedek Subay yoklamay gün. 
lert &§ağıda yazıldığ1 veçhlle mut ve 
nltbe aıra.aı takip edecektir: 

ı - lHauran 940 günü, c..neral, 
kurmay piyade albaylar, 2 - 3 Ha. 
ziran 040 gUnU: P. Yarbay, blnbqı. 

yüzbqılar, 3 - ~-7 Hazirnn 
940 gUnU: P. üate!lmen. teğmen, u . 
teAmcnler, t - Haziran HO gUnU: 
suvari bUyUk n kUçUk rtıtbeli au. 
baylar, 5 - 10-11 Haziran 940 gU. 
nU: Topçu büyUk ve kUçUk rtıtbeli 

subaylar, 6 - 12 Haziran 940 günU: 
NaNkl1ye aubaylnn, 7 - 13 Haziran 
940 günU: tstihkrun ıubaylan, 8 -
H Hazlran 940 gUnU: Muhabere au. 
baylan, 9 - 16 Haziran 940 gUnU: 
Baytar, levazım, harp .sanayi deniz 
wbaylarr, 10 - 17 Haziran 940 günü: 
Eczacı aubayle.n ve kimyagerler, 
11 - 18 Hlllran 040 günü: ~ beki. 
ml unat, mızıka, imamlar, 12 - 19 
Haziran 040 günU: Hesap memur ve 
muamele memurlan, ıs - 20 Haz!. 
ran 940 günU: Dcmlryol, jandarma, 
oto, tnyyare subayları, H - 21 Ha. 
ziran 940 gUnU : Tabipler, harita, ölç. 
me, ışıldak aubaylan, 15 - 22- 24-
2~26-27-28-20 Hlzaran 940 gU. 
nU: lJer hangi bir sebeple yoklamaya 
gelmiyen subaylar. 

940/ 1H3 
btanbuJcla Sulta.nçeşmc Balat 
('addeslnde il No.da mukim iken 
halen lkametg1ılu ~bul r.oman. 
ya muba<"lrlerlnden Aziz. otlu 
Eyüp: 

Seherin alcyhinlzcı Eyüp Sulh Hu. 
kule mıı.hkemesinden 15.2.9(0 tarihin. 
de istihsal eylediği E. 37 /2771 karar 
40/142 No.lı ve Necallnln kendisine 
teslimi hakkındaki HA.mı icraya vaz. 
ederek info.zuu talep etmiş \'e bu hu. 
susta tebliği muktezi iera eınrinln 
ikametı;Ahmızın meçbullyetl ha.sebile 
ml'rcice 20 gUn mUddeUe 111!.nen teb. 
ııcıne karnr verilmiştir. Bu UAnm 
ne§rindcn itibaren 20 gUn içinde Ne. 
caUyi bUrlza annesine lemllm ctmr _ 
nlz, aksi takdirde çocuk nerede bulu. 
nurııa bulunsun alınarak hUkmUn 19Cb
rcn infaz edilccc~ Ye çocu:U saklar. 
.saruz bnplııle eezalandınlacağmIZ, te
cuk teslimi hakkmdak1 9i0/ 1t43 No.lı 

icra emrlnlı:ı tebliği makamma kaim 
olmak Utl!re llAn olun-ur. (3:?287' 
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• 
Unrp meydanında 

Uğurlu eli size; 19 MAYIS GENÇLiK BAYRAMINDA 50.000 LiRALIK büyük bir servet HAZIRLADI. 
I>üşiinmcclen 'e \'akit.. ~rçimıcden derlınl biletinizi nlmız , .c cchhıizc koyunuz. 10 l\fnyıs hiletlcri bitmek üzeı'C<lir. Çok acelo ediniz. 

1 
ele 

BlR KOLu.:-.;u GAİP 1'iD1P TEK KOLİYLE şimdiye kadar hinlerce vatandaşı zengin eden 'I EK KOLLU CE.MAL'i daima Ustun tutunuz. Eu sizin 1~ n 

lıUyUk bir şeref ve bellti de vatani bir vazifedir. 

il mal Gişesi Sahibi Harp Malulü SubaylardanCema/ üven 

Ağaran Saçlara 

JUVANTIN 
ZUK 

Saç boyaları saçla
rın tabii renklerini 
iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çık
maz, daima sabit 
kalır. Kumral ve si
yah renkli sıhhi saç 

boyalarıdır 
INGtUZ KANZUK 

. EC7 .. AN.f:St 
Beyoğlu - tııtanbul 

• ~ T : - • • • • • O - o .. ' • 

Maarif Vekilliğinden : 
1 - 2259 sayılr kanunun tatbikine dair olan t.:ı.limatnıı.meye göre ilk

okulların 4. Uncu ve 5 incl smI!lan içl.n iki ciltten mUte~ekkH bir ''Taibat 
Bilgisi., kltabr yazılmasr mUsııb:ı.kaya konulmuştur. 

2 - '.Müsabnkıı. mUddeU 1/VI/1940 tan başlamak ve 31/I/1941 Cuma 
günU ıık§amı bitmek Uzere sekiz aydır. 

3 - .Müsabakaya l§Urft.ke karar verenler 31/X/1940 Pcl"fembe gUnU ak. 
şo.mma kadar bir istida ile Manrif Vekilliğine mUrcnat ederek bu musaba. 
kaya girecekler defterine adlarını yazdıraralt bir numara alacaklardır. 

4. - .MUsab:ıkada blrinc!Ugi kazanan kitap scrt11i Uç yrl sırıı Jle okuL 
lardıı okutulacak vo mUelll!ine her yıl i~ln biner Ura telif hakkı verilecek. 
t!r. İkinci çıkan kitap serisini yazana. bir defaya mahsus olmak üzcro birin. 
cinin mUelll!lne verılenin bir yıllığr, UçllDcU, dörıJllDcU ve bc§lnci çıkanlara 
d.:ı birer c!efayıı mahsus olmak üzere dörder yUz lira mUktı!at verilcceltUr. 

5 - MUs:ıbakaya glreceklerl.n eserlerini Uçer nUsha olmak Uzcrc makine 
ile ve ltdğıtların yalnız birer ytlzüne yıı.zılmı,, olarak Mn.ıırlf Vekl!llg-1 ncş-
1 ıy:ı,t mUdUrlUğUne makbuz mukabllinde vermeleri veya göndermeleri ııızıın. 
lır. Kltabn konulacak rMlın, ~ekil, grafiklP.r vesairenin aıııllarının yalmz bu 
ıı.lshnlnrdıı.n birinde ve yerlerine konulmu~ olarak buhmm!lBr kDJldir. Müsa. 
1 ıltaya basılmış bir kitapla ı;lrenler de kitabın Uç nU.shasını \•erecek vt>ya 
ı;önderecckl rdir. 

6 - MUsab:ıkaya girenlerin eser mUsveddelerlle birlikte eserleri kabul 
dildiği takdirde eserlcrl.nl llM edilen telif hakkı mukabilinde ve her tUrlU 
rısarruf hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıllık bir devre için 

t"rkettilderinl ve kitabın o devre içindeltl her basılışının 11on tıı.ııhlhlerinin 

kendileri veya. kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat ta
rafından yapılacağım gösterir NoterJlkten tasdikli bir taahhUt senedi ver_ 
melerl de l!zımdır. 

7 - Kitaplarda. bulunması lı\zımgelen pedagojik ve teknik vasıflan gös. 
teren şıı.rtname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taalıhUt senedinin formtilU 
Maarif Vekilllği Neşriyat mUdUrltiğUnden alınabilir. Mektupla lsllyenlcrin 6 
kuru,ıuk bir posta pulunu da birlikte göndermeleri }Az!mdır. (2000) (354i) 

Çana'kkale Deniz Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: • 

1 - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyaçları 
olan erzak ve yemler aşağıda gösterlldiği güıı ve saatlerde iha.
lelelcri kapalı zarf ve açık eksiltme ile yapıln.caktır. 

2 - Taiplcrin muvakkat teminatlarile birlikte ihale gün ve 
saatinde Çanalckale deniz komutanlığı satın alma komisyonun
da bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla. yapılacak ihalelerde iç ve dış zarfları 
kırmızı lbalmumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatiı•den bir 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. 
Postada vaki gecikmeler nazarı .itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun. ku. 
zu, sığır etleri bir eksiltme ile yapılacak olduğundan t:ılıpler her 
üç eti de vermeğc mecburdurlar. 

5 - Evsaf ve !}art.nameler her giin Çanakkale deniz komu
tanlığı satın alma komiı--;yonu ile İstanbul deniz satın alma ko-
misyonunda görülebilir. (3862) 

-: 
Cinsi miktarı muvakkat Elisiltme 

teminatı şekli Eksiltme giin ve saati 
Ekmek Kg. 90000 742.50 kapalı Z. 2115/940cuma10 da 
Kuzu eti 3460 116.78 ) 
!Koyun eti 7600 256.50 ) kapalı Z. 24/5/940 cuma 11 de 
Sığır eti 5')()() 112.50 ) 
Pirinç 8400 207.90 açık ek. 24/5/910 cuma 11.40 ., 
Sade yağr 3600 351.00 " " 24/5/940 cuma 14 " Zeytinyağı 3000 112.50 " ,. 24/ 5/ 940 cuma 14.30 ,, 
Sabun 5000 135.00 " " 24/5/940 cuma 15 

" Kuru fasulye 9000 135.00 " " 24/5/940 cuma 15.30 ,. 
Zeytin tanesi 4800 10~.oo ti ,. 24/5/940 cuma l6 ,, 
Toz şeker 6000 166.50 " " 2·1/5/940 cuma 16.20 .. 
Kuru üzüm N.10 4000 66.00 .. " 24/5/940 cuma 16.50 ,, 
Nohut 8000 90.00 ,, 

" 24 /31940 cuma 17 " Arpa 11500 58.32 " 
,, 24/5/940 cuma 17.20 ,, 

--.... 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Marangoz tezgahları ahnacak 
Ren1e, Planya, Şerit, Testere, Freze. makkap, çakı bileme 

tezgahı vesaire gibi :'eni veya. az kullanılmış marangoz tezgah. 
la.rı Alınacaktır. Elinde böyle te7..gihlar olup t.'l. s:ıtm:ık isteyen· 
lerin bir mektupla askeri fabrikalar umum mlidürlüğüne müra
caat etmesi ve bu mcktupba tezgahların eb'at ve cvs~ile m.:ır. 

_ kasınm ve fij·atmın da ilivesi rica olunur. (~720) 

. 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Dc\·let lll•m!ryolları; 9 uncu tşll'lmo \fi\dlirlliğUnılrn : 

İstanbul Banliyösünde Juş servisi dolayrsı He Ycşllköy - KUçU~kmcce 

arasındaki seferleri 1:1ğvedilmlş balunan lstanbuld:ın knlltan 18, 22, 26, 32, 
31, H, 46, 52, 54 ve Kü!;i!kçekmecedcn kalkan 23, 27 31, 37, 39, 49, 51, 55, 
57 mımaralı katarlar Mayıs 1940 sonuna kadar yalnız 12, l!J. 26 tarihlerine 
raslayan Pazar gUnl,.rl ve 1 Haziran 1910 Cumartesi gUnlindcn itibaren de 
bf'r gün Yeşllköy - KUçUkçl•kmccc anısında. yeni blr lş'arıı. kadar se~Tüsc. 

fere başlırncaktır. (:l012J 

••• 
Muhammen bedeli 2120 (lki bin yUz yirmi) Jlra olan Haydarpaşada ya

pılaca!< kablo !erşl 27/5/l!JiO Pnznrtcsl günU saat lü de knp:ılı zarf usulU 
ile Ankarada İdare binasında ihnle edllec~ktlr. 

Du i§c girme!< lstıyenlerln lü!J (Yüz elll dokuz) liralık muvakkat temL 
nat ile kanunun la)in ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 tlc 
kadar Komisyon Rcisli~ine vermeleri l{U:ımdır. 

Ş:ı.rtnıımcler parasız olarak Ankarııdıı }falzcme dnlrcslndcn, Haydarpa. 
pda Tesellüm \'C Sevk şemginden dağıtılacaktır. (3782) . .. . 

Muhammen bedeli 13ı50 lira olan bir adet Elektrik motörlU Demirel 
ocağl vanUUl.törU, bir adet elektrik motörlU çift taşlı zımpara tezgAhr, bir 
adet ayak kısmından kayış tranıımlsyonıu makknp tezgAhı 27/5/940 I'azıır. 

test gUnU sa:ıt (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dalı1llndekt ko:nls. 
yon tarafından kapalı zar! usullle satın alınacaktır. 

Bu işe gtrmek istiyenleı"in 101 llrn. 25 kuruşluk muvakkat teminat, kıı
nunun tayin ettiği vesikaların. tekliflerini muhtevi zarflannı aynı gUn saat 
(14) on dörde kadar Koml11yon Reisliğine vermeleri IA.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlııyondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 
(3U!J) 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbuf Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Esterin 1M55 hesap No.sile Sıı.ndığımrzdan aldığı (250) liraya karşı bl. 

rincl derecede ipotek edip vadesinde borcunu vcrmc..ılğinden hakkında yapr.. 
lan takip üzerine 3202 No.lı kanunun 46 ıncı maddesinl.n matufu 40 mcı mad
desine göre satılma..'!ı icabeden Hasköyde Keçeciplri mahallesinde Harapçe~ 
me caddesi ve Hıılilbcy sokağında eski 58 yeni. 4.1 numaralı ahşap bir e\•in 
tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya ltonmu~tur. ::'.atış tapu aicil 
kaydına göre yapılm:ıklndır. Arttırmaya girmek istiyen (112) lira pey alt
çesi verecektir. Milli bankalnnmızdan birinin teminat mektubu dtı kabul olu. 
nur. Birlkml§ bUtUn vergilerle belt'<llye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz 
bedeli ve tellAliye rUsumu bor!::luya aittir. Arttırma şartnamesi lG/5/9.tO ta. 
rlhinden itibaren tetkik etmek lstlyenlcre S.ın<llk hukuk i~lerl S<'rvisinde açık 
bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lUzunılu izahat ta şartnamede ve 
taltip dosyıunnda \'ardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkanlım gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Blr!nci arttırma 8/7/9t0 tarihine mUsadif Pazartesi günU Cağaloğ'lundıı 
klln Sandığımızda sn.at 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi iı;in teklif edilecek bedelin tercih ... n altnımısı icabeden gayri. 
menkul mUkelle!iyetıerile Sandık alacağını tamamen geçmiş olm:.ı.sı 1'arttır. 
Aksl takdirde son arttmınm taahbUdU baki kalm:ık prtile 23/7;940 tarihi_ 
ne mllsndi! Salı günU aynı mahalue \'e aynı saatte son arttırması yapılacak
tır. Hakları tapu sicillerlle sabit olmıyan a.l~kadarıar \'e irtifak hakkı sa... 
hlplerlnln bu haklannr ve h\l!IU.S!le faiz ve masarlfe dair iddialarını IHl.n ta. 
rihinden iUbarcn yirmi gün içinde evrakı mUablteıerile beraber dairemize 
bildirmeleri ıtl.zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları ta
pu slclllerlle sabit olmıyanJar sntış bedelinin paylaşma11ından hariç kalırlar. 
Daha fazla ma!Qma.t almak istlyenlerin 938/140 dosya '!':o.sile Sandığımız 
hukuk işleri servisine müracaat etmeleri ltiZumu illn olunur. 

~ . ,,. 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek ls. 
tiyenlere muhammlnlerlmizln koymuş oldı.Jğu kıymetin % 40 nı tecavüz cL 
memck Uzero ihale bedelinin yarrsmn kadar borç vermek suretıle kol.aylık 
göstermektedir, (3875) 

(_~AYIPLA~) 1 
Kasımpa~a NU!us dairesinden aldı_ 

ğım nüfus tezkeremi zayi ctUm. Ye. 
nisini aldığımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Mehmet ŞamJl oğlu Ali Denizer 
(32257) 

* * * Zapyon Rum Kız Lisesi için htan. 
bul Maarif MüdUrlUğUnden evvelce 
alınmış olan ruhsatname kaybolmuş. 
tur. Yenisi çık.o.nlacağmdan esksinin 
hllkmü yoktur. 

01aıl Mlif'!'l'fl" "\'Cldll 
Dr. Atruıu Kukulls 

* * >'.: 
T"kııUt maa!jımı almakta olduğum 

tatbUt mUhUrtlmU za:>1 ettiın. YenlsL 
n1 ~ıkcıracağımdan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Uıklidar Muratrci!'J maJıu.llc~I Köp. 
rülU Konak So • .So. 18 F..mtn l')l"ıır 

(32302) 

* * * .Askerlik tezkeremi znyi ettim. Ye. 
nislnl al:ı.cağımdan eskisinin hUltmü 
yoktur. 

"Fazlı otullarmdan İbrahim 
oğlu Yusul Akarııu 

(32295) 

SAHİBİ: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbansı 
Umum Ne.<jriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Seven~il 

ilin 

Beşlkta, Sulh lem l\Iemurlufunllan 
für alacağı temini için tahtı haczo 

alınıp paraya Çe\ nlmesine karar ve_ 
rllen be!f adet tahta masa Ustu mer
merli, ve bir adet !:allak ayna ve on 
dokuz adet tahta sandalye ve dökme 
sobanın 23/:5/9~0 tarihine mU.9adi! 
Perşembe gUnU sRat 10 dan 11 re kn.. 
dnr Beşlkt&jta Akaretlerde Şıı.lr Ne_ 
dim Caddesinde :?3 numaralı kah.. 
\'ehane önUn<lo satılncaktır. 

Yüzde yetmiş be§lni bulmadıı':'t tak_ 
ulrde ikinci nrtırması 24/5/!J.10 tari_ 
hine rastlayan Cuına. günU aynı yer
de ve aynı saatte en çok artırana lha.. 
lo icra olunacaktır. Satış Pf':Jind:r. 
DellAiye \'e sair masraflar alıcıya alt. 
tir. Tallplerl.n ycvınl mezktlr ve .saat.. 
te mahalllndc bulundurulacak memu.. 
runa mUracaaUerl lJAn olunur. 

(32300) 

Türkiye iş Bankası A. 
Ş.den: 

Ban!tamız İstanhul, Galata, 
Beyoğlu şubeleriyle Beyazıt, Ka
dıköy, Üs}cüdar ajansları 15 ma. 
yıs 1940 dan itibaren yaz mevsi. 
mi mesaisine başhyacaktır. Gişe. 
terimizin muhterem müşterileri. 
mize müstemirren açık olacağı 
saatleri aşağıda bildiriyoruz: 
Cumartesi günleri: 9 - 11,30 
Diğer günler: 9 - 14 

Müdüriyet 

1
. lstanbul Lev·azım Amirliği satmalmm 

... mcmmmm==am~K~o~m~is~y~o~nzu•i=la_n_ıa.r~ı~_.~1 
rlı'·lıı e' • 

1100 metre sırmt m:ı.ki:ıe kayışı :ılınııc:ı.'ktır. Paza " Amirli S 
Mnyıs 04.0 Pazartesi gtınU snat 14,30 dn Top:ınnede ı,evnzıınörUIJr. ıs· li il· 
alma. Komlsyununda yapılııc.:ıktır. Nlımunesl komwyond:ı g t3oı ) 
rtıı belli saatte Komisyona gelmeleri. (837> 

* :;; * e.ıın : 
Zis kamyon parçası ile NSU motosiklet ~a.rç_al~r~aat 15

1 1 ır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-5-940 pazartesı gun nptl · , ı 
Tophanede Lv. fimırliği satın alma komisyo~nund~ ~ı cı 11r ,:. , 
Hepsinin talımin bedeli 632 lira 75 ktmış katı tcm

1
10

• (855) 3 1
" 

kw'uşttır. !stcklılerin belli saatte komisyona gelme erı. r 
"tı . * * * ~~p 

UrcUJc a ,.,_ 
5000 kilo bcnzln ve 5000 kilo motorin beğenmek s baııede 1.t ;ı. 

Pazarlıkla eksiltmesi 15/5/010 Çarşamba. gtınU saat 1~ de Toı:.m teın'nııtl 
zım Amirliği Satınalma Kom~syonunda yapılacaktır. tsteklllC (3753) 
rile belli saatte ltonılsyona gelmeleri. {SGl> b.'I . ., * "• t1,'1~Afll .,.. ... 5/940 .,r...- d~ 

2000 kilo naftalin alm::ı.caktır. Pnzarlıkla eksiltmesi ı5/ l{otnl&Yonun 111 
gUnU s.:ıat 15,30 da Tophanede Levazım Amirliği Sa.tmııtınaınlnıı.UtırllC bC 
yapılacakur. Nllınuncsl komisyonda ı;örUIUr. !steldilerin te (37841 
sa.alto komisyona gdmelerl. (8621 r 

~ • • ı:ıcal<l!t'· r~; 
1100 adet lt.-ı!c.s sruıuık müteahhit nanı vo hesabrna. stı ede JJC',.ıf !ıD 

!ıkla arttırması 15/ü/9 ıo Çarşnmba gUnU · ıın.a. 14,SO dıı Toph:~ tOl J.lfl\ d$ 

Aml:-ll~i S:ı.tmalma Koml .. yonunda yapılacaktır. Tahmin be cc $41~ • 
kuruş, kati teminatı 60 lira 22 kuruştur. Sandıklar Tophnned sııatte J<Onıl' 
Levazım Eşya ve techiı.at anbarındn. görülür. !steklllerln ~Jll (S1S51 
yona gelmeleri. l 86· ) ııs 

* * * 6 940 ç.-rşatl.., 
850 kilo balmumu almacnk.tır. Pazarlıkla cksUtmesl 1?'ı:ısyoııuııd." ~ıJ. 

gUnU saat 14 üc Tophn.neıle Levazım Amirliği Sııtmalma KO kUru~tur• 
pılacaktır. Tahmin bedeli 14~5 lira, ka.tt temlııatı 216 !im 75 ttc J(Or;IS1°' 
muno ve şartnamesi komlsyonda görlllUr. tstcklllerin belli s:ı:ı (SiS6) 

na. gelmeleri. / l 56'> ıcsııt· 
* * * tıt' .At;ılt e tJ!' .. 

tkl bin adet sedye müteahhit nam ve hesabına aıınacal< .ı\~ırliSi Sil ,tı 
mesi 22.5.940 Ç'nrşamba ı;ünti saat 14 de Tophanede Levazım nıc teı1l111 ~l 
almn. koml.syonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli kırlc bin )lr~uertn J<a.ll 
3000 liradır. Şartnnme ve nUmunCSi komisyonda. görUlÜl". tstC (S~) 
veslkalarile belli s:ıatte komisyona gelmeleri. (SiG) ı9 

* * ı;.; çıl< c~:l 
888 adet aedye alınacaktır. Müteahhit nam ve hesabına 8~1Jl ,\tıı1 -ııs 

22.5.940 Çarşamba g-UnU saat H,:ıo da. Tophanede tstanbul ı.c;1 tıln )-cıl1 ~ 
Satınalma Komisyonunda. yapılacaktır. Tabml.n bedeli on yekonıls)·oııdl 
altmış lira, ilk teminatı 1332 llradxr. :-;artname ve numunesi ııne1erL 
rUlUr. İsteklilerin kanuni veslkalarile belli s:ıatte komisyona ge (8600 

(Si:>) 
·ıo ııe; * * * cdi ki l ~· 

Yerli fabrikalar mamulatından altı bin kı:r~br ro.ı:ır~e 
yüz gram beyaz, gri, haki renklerde iplik alma. d '.f0pb.ııfl ~ 
la eksiltmesi 13-5-940 pazartesi güni.i saat 16 o. rranJ11111 r=u, 
Lv. amirliği satın alma komisyoll'Jn<la yapılacak~1~ ırt~ııt· ı>el' 
deli on tlokuz bin yedi yüz kırk dört lira kırk ~edı 

1 
rllC bera 

munesi komisyonda görülür. İsteklilerin tcmına.t a 
komisyona gelmeleri. (865) c:l835) cJl}{' 

* * >:: •• d n1Jl11
\ dB 

6000 kilo katlar sade yağı askeri evsaf dal11.~ınU esnııt -~ı:tıl'· 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 16-5-940 perşembe güI1 ·apıJs.CIY' 
Tophanede Lv. amirliği satın alma komisyonund:ı. futclcri. 
isteklilerin tem.inatlarile belli saatte komisyona.~) cas7l.) . 

< eS1 

t.: ~:ı * el<Sj}tJll &.. 
Yüz ton kireç kaymağı alınacaktır. pazarlı~: tst. ~eli 

16-5-940 perşembe giinü saat 14,30 da Tophane a.h!Jlin Jllis· 
mirliği satın nlrna komisyonunda yanılacaktır. T Jllesi J<O ı:ı.bi· 
yirmi beş bin lira kati teminat 3750 liradır. Şartn~ dil ıı.1 111 
yonda görülür. Hepsi birden alınacağı gibi daha n (3872) 
lir. (86 ~ 

1 
·ıanlaf~~ Deniz Levazım Satınalma Komisyonu 1 ~ Jıll· 

---------~---------~ ,ysl< _.ıı • xnctrc O ıc•r 
1 - Tahmin eılllen bedeli (67.000) lfm olan (20.000) t ıı d8 

maşın 2:? Mayıs 940 tnrlhlnc rastııyan Çar&&mba gUnU ı;as • d'1' 
urfla eksiltmesi yapılacaktır. ı.oırı!!I) 

2 - tık teminatr (4600) lira olup ~rtn:une.!l her '11Il 4ııceJC· 
(335) kuruş bedel mukab!llnde alınnbilir. ıanı1ın t ~ı.ıııo 

3 - !steklilcrin 2490 sa.yrlı kanunun tari!ıı.tı dahJ!lndeblr 11:ıŞt C\~ı.ııde 
!eri kapalı t~kli! mektuplarını en geç belli gUn ve saatten buS rault'~ı 
kadar Knsımpe.şada bulunan komisyon başkanlığına nıal< .cs6G 
vcrnıclerl. " )il' 

* * "' tIIPuıı :ı 1'pı• 
1 - Tahmin edilen bedeli (5400) lira olan iki adet ıno!.Ort'sııtııır.sl > 

yra !ltO tarihi.ne rastlayan Salı gUnU saat ıı de pazıırlıkla c ıı .,ıı-
lncalttır. J<oı:nf6yoııd'-

2 - !lk teminatı { 405) lira olup şartnamesi her &11° tıelll ıf1!I 
nablllr. bif}ll<te ()6) 

3 - !steklılerin 249'1 sayılı kanunda yazılı vesikalarla. (S7 
ve ııa.atte Kas1mp!1.§ada bulunan koml~yonıı mUracaatı:ırL 

* * * nu.ııc191' r1ıtt1" 
M. :ı\L \'. Denlı; l\lt>rkaz Satınalms Kooıl!IJO yııtıı ~ tı!JI,... 

1 - Tahmin edilen bedeli 4.3.000 lira olan 10 adet ıc;de veıc&JC 
eltslltmesi H/5/1910 tarihine rastlıya.n Salı gUnU s:ı.att 1 dl 
amdaki komi"yonumuzd:\ icrn edilece!tUr. de ostıll t~ clC• 

2 - İşbu tahmini fiyata bugUnkU % 56 takaB prl.Illl rın bCr gıııs 1 .;,/;• 
3 - 215 kuruş bedel ile §:ı.rtnameııinl almak lsttyenlC ve ]C!UluJ' il tıtJll 

t mınattııı·ı te .; 
siltmeye girmek isUyenlcrin de 3225 liralık llk e erile birli!< 7,3 ı 
kaları va ayrıca komisyoncu olmadıklarına dair bClgel 21::ıı (3 
gUn ve saatte koml.!;yona müracaatları. < 

Dev1et Denizyolları 
• 

müdürJüğü umum ııır 
cedel' 

6 Jl1C1 dete 
MUnhıı.1 bulunan Van şubcmJz mesul mutı:ıslpli~e ~U ıırll-

muhasip almııcaktrr. zat .ı,ıt.rl s60 
Taliplerl.n 15/:5/940 tıırllı.lne kadar vesaildlo b!rliktc ( 

Cllno mUracaaUan. 


