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kahire, 11 ( A.A.) Royter - iskenderye' deki 
~efik filosunun dündenberi mühim surette 
~e edildiği bugün bildirilmektedır. 

hazırlığı başladı 
~ 1~ıva Bahrlv~ müsteşarı diyor ki : 

lilletlerin tabii haklanna mugayir olan coğr~fiı 
uıceysi vaziyetin deOismesi zaruridir,, I':J~~ 

lzmir mınfakasında 
da petrol bulundu 

Amerika 
Alman 
istilasına 

karşı 
koyacak 

Amerika cumhur
reisi mohim 

beyanatta bulundu 
VG§ington, 11 ( A.A.) - Cum. 

hurreisi Ruzvelt 8 inci Panamr 
rikan kongresinde IU beyanatta. 
bulunmu§tur: 

··- Ben bir aulhcuyum. Siz • 
ler de, yurddqlarmı. 21 iDd A. 
merika cumhuriyet.çi yurt.dqla· 
n, siz de aulhcusunuz. J'üat 
zanaederim ki biiçoğuııuz ve biz 
zat ben en sonunda ve icap e • 
derse, ilmimisl, JdlltilrOm1tllL 
hürriyetimizi ve medenlyet.imlsi 
her vasıta ile müdafaa etmek t
çin elele verecefiz. Şu ~ 
verici neticeye vvm11 bulunu • 

Bir AllM"rlkan 1net1bu, Rollanda I yonız. Bu mütemadi mu.DA); 
Kraliçesi Vllbelmlna'yı kaçırmak tehditler, biz ÜÇ Amerika. halkı. 
için bir komplo llaarlandıtma nm ~mıız medeniyetin te-
clalr bir büer ftl'llllttlr, KraU.. t rakkitdne Drp kati bir me,;J&n 
çeJ1 ... rea1mc1e 11efo1b knll7le olnquetur. 

birlikte sör07onanas Bitaraf memleketlere mn. ya. 

_ .... -·-·----·==·== _ =•== ... pılan ~;=kı-

~ndayen~bir Rlmanlar Fransız lludu .. ""an harbıne . 
~ep olabilir duna da f a.arruz eiiilec 
~ES Alman . ordusu Dolanda ve Belçikada 
~U anudane bir mukavemetle karşılaşıyor 
l~~ Mltlıtteffftk kutanar HoDan<dla 
~-:fil sahnınernne Dhraç onundu 
:Ş~----~ v . 1 h 1 . 
~~ Çöçri 1 ı e rnın 
~ .._ .ı.-: -- • • • • 

Lonclra, 11 (Huusl) - Başvekil Vinston Çörçll Kral llc 
görUıtUkten sonra beı kltillk bir harp kablneıl teşkil etmlıtlr. 
Bu kabinede: Başvekil ve mllll müdafaa nazın Vinston Çörçll, 

ili edecek nuıh Konsey reisi lordu Cemberlayn, MUhrUhas lordu Atıl, ha. 
~ aaJ1e .;,• ibtilif taı.ak= rlclye nazırı Hail fakı, sandalyasız nazır Grenvod'tur. 
~ '-lıdirde harbin mu· Harp kabinesinin dışında kalan nezareuerden bahriye·ne. 

-..-._ ~.~--~..ı.!metA=· zaretlne Aleksandr, hartilye nezaretine Antonl Eden, hava ne-
---~ ..... ,........ .... .. zaretlne de Arşlbold Senkler getlrilmlılerdlr. Bu suretle harp 

<l>et,am1 3 ütlt'üde) kabineıl muhafazaklr ve işçi partilerinden teıkll olunmaıtur. 
Bu kabine harp vaziyetini tayin edeceil glbl sulh şartla. 

~~!i!ii!!!!!!!!!~• rını da tetkik edip karar vermek hakkına maliktir. 

Romen kabinesi 
değişti · 

~llANDA ÇIKIYOR ı . Bülire,, 11 (AA.~ -1:atar~ıko ~tif~ ehı?it
........_i!!iiiiii&ili!iii~ tir. Fakat Ja:al. mumaile1bi yem kahıneyı teşkile 

memur etmqtir. (Demmı ı fMdide) 

Bulıaristan 
Bitaraf kalmayı 

menfaatine 
uygun buluyor 

Sofya, 11 (A·A·) - Balpr a
Judı blldlrlyor: 

Par1'm•to lıarlelye eneimeal. 
hariciye uam Popofan hazurlyle 
mllte&ddlt toplantılar yapmlltır

Bu toplantılar llODunda, Bulgula • 
taam takip ettiit sulh ve bitaraflık 

(Dewımı 3 üncüde) 

Fransız hava kuvvetleri Alman 
arazisinde bir çok hava 

meydamm bombaladı 

Londra, 11 (HU111sl) - Bu 
sabahki Belçika resmi teblliln. 
de, harekltın dUn gece devam 
ettiği ve Almanların bir adım 
bile ilerlemesine mani olundu
ğu bildirilmektedir. Alman 
tayyareleri Belçlkada birçok 

açık şehri ~om b&rdrm&n etmlt. 
halktan birçok klfl ölmtıı '" 
yaralanmııtır. 

Alman kıtalan, gece yan• 
sındanberl Belçika ve mtıtte. 
flk kuvvetlerine 8 defa htlcum 
etmişler ve her deı!uında • 
pllakUrtUlm ttılerdlr. 

( Dewmı .ı fillcfWe) 
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öğretmenler cemi
yetinin yıllık 

kongresi 
Dün Universite Konfe
rans salonunda yapıldı 

Istanbul öğretmenleri yardım 
cemiyetinin yıllık kongresi dün 
es.at 14,30 da lstanbul üniversL 
tesi konferans salonunda. yapıl· 
m.ıştır. Kongreye şehrimizde bu
lunan yedi yüze yakm aza işti
rak etmiştir. Kongrede evvela 
idaro heyeti ta.rafından bir yıl· 
lık faaliyet raporu okunmuştur. 
Raporda 1939 yılı içinde vefat 
eden yirml bir öğretmene ve 
~1 meslekdaş ailesine 5254 lira
lık yardımda bulunulduğu. bir 
yardımla şimdiye kadar ya. -
pılan ynrdmı miktarmm 14634 
liraya baliğ olduğu zikredil -
mekteydi. Kurumun aza adedini 
çoğaltmak, gelirini artırmak 
ınaksadile danslı çay, gezintisi, 
okullar klavuzut çocuk mecmua. 
ısı neşriyatı gibi faaliyetler de 
yapılmış, bunlardan cemiyet 
2757 lira 58 kuruş gelir temin 
etmiştir. 

Bundan başka. kuruma villyet 
de her yıl 250 lira yardımda bu· 
Jmı.mayı kabul etmiş, bu karar 
memnuniyetle kabul olun.mut -
tur. Neticede idare heyetinin 
talışma rB.l>Oru memnuniyet ve
rici g(SrUldüğUnden kabul edil -
miş ve billhara idare heyeti se.. 
timi yapılarak toplantıya son 
verllmiotlr. 

Ecnebi ve ekalliyet 
okullarının imtihanı 
Bu yıl yeni talimatna

; meye göre yapılacak 
\ Ecnebi ve ekallfyet okulları
rıın imtihan vaziyetleri etrafın.. 
~a Maarif mUdUrlUğU bUtUn 
ı>kul ldareleriı:ıe bir tamim 
•öndermıvttr. 

tık kısımlar resmi okul im
tihan ta.Ilmatnamesl hUkUmle-
2'Jno göre imtihan yapacaklar. 
dır. İmtihana tAbl olmıyan ı, 
), 3 Te 4 Uncu sınıflann 27 
Mayısa kadar kanaat notlan 
ikmal edilecek, 11 Mayısta 
karneler tevzi edilerek tatil 
başlıyacaklardır. 

Du sınıfların ikmal tmtthnn
ları okullar açıldıfr t&rihlerde 
)'apılacaktır. 

!mtiha.na tAbl olan a tncl ıı_ 
nıflarda resmt okulların imti
lıana başlama tarihi bulunan 
:!9 Mayısta imtihanlarına baş
layarak 7 Hazirana ka.dar lk. 
mal edecekler Te 15 gUn sonra 
da ikmal imtlhnnlarını yapa
rak 24 Haziranda her şey ta
mamlanmış olacaktır. 

Orta ve llae kısımlarında 
;Icrsler 28 - 30 Mayısta kesile. 
fOk, imtihanlara 3 Hazlrandıı 
J>aşlanarak 10 Hazirana kadar 
ikmal cdllecektlr. 

l imtihana tlbl orta lnamın 
•on srnıflariyle Uıe ıon ıınıfla
n yüksek tahsile devam etmek 
htedlkleri takdirde Maarif mU 
~UrlUğUnUn tesblt ettikleri 
:mekteplerde hayata ntılacak
,ardır kendi okullarıı:ıoda. im ti. 
ban olacaklardır. 

Mili.no sergisinde 
Türk paT)'onu 

Milano beynelmilel sergisine 
giden heyetimiz azasından Hilmi 
Oztarhan dün şehrimize dönmüş 
tur. Heyet reisi ve sergi komise· 
ri Mazltlm da bu sabah şehrimi. 
=e gelecektir. 

Milano sergisindeki pavyonu· 
muz bilyUk muvaffakıyet kazan
mış, lta.ıyan gazeteleri altayio -
kar yazılar yazmışlardır. 

Kısa haberler: 
.Y. Konya vilAyetinde zirai 

vaziyet cok iyidir. Fazla mık. 
tarda toprak ekilmiş ve yağ
murlar vaktinde yağm19tır. 

"' Dozkır.cla inşası kararlaşan 
jandarma bölük kumandanlığı 
binasının temel atma merasi
mi yapılmış, kaza böylece gU. 
zel bir müesseseye kavuşmuş. 
tur. 

"" Hatayda Areuyun ve Cen· 
ıen köyleri civarında yapılan 
petrol araştırmuına devam e. 
dflmet.tedir. 

• Konyada marangozluk 
kursu bitmiş, 14 demirci ve 11 
marangoz mezun olmuştur. 

• Adanada şUphell eşhas U
ıerlnde yapılan araotırmalar
da bir ay içinde 26 bıçak, 9 
kama. • çakı ve ı tabanca mu.. 
sad•r• edllmlşUr. 

• Kızılay Dertııcede blr tU· 
~ •omaya lrarar TermtotJr. 

Al~ın fiyatı dur
madan yükseliyor 

Dün 2C lira 1 O 
kuruşa çıktı 

Almanyanm büyük taarru~ 
geçmesile Avrupa harbinin al -
dığı son vaziyet yUT.llnden iki 
gün içinde altm fiyatları 80 ~ 
ruş birden fırlamış ve perşembe 
güntı 1932 kuruş olan altm dün 
2010 kuruşa çıkmıştır. 

Altının bu kadar yUkeeldiğl 
hemen eimdiye kadar hiç görül· 
memiştir. Fiyatların daha. da 
yükseleceği tahmin olunmakta· 
dır. Alikadarlar altmm lUzumun 
dan fazla yükselmemesi için 
tedbirler almağa karar vermiş -
lerdlr. Merkez Bankası bu yol
da tetkikleı- yapma.ğa başlamış.. 
t.ır. Fiyat yüksekliğinin bazı 
kimselerin lilzumsuz yere altın 
toplamasından ve sa.klıyarak pi· 
yasava çıkarma.nıalarmdan Heri 
geldiği anlaşıl.maktadır. Bu ka
dar fiyat yilksckliğine rağmen 
de dişçiler ve keıidilerine altın 
laznn olan birçok kimseler ara • 
dıklan halde bulamamaktadır • 
lar. 

Bir hırsız çetosi 
· adliyede 

Hepsi tevkil olundu 
Şehrin muhtelif semtlerindeki 

birçok dUkk.lnla.n kapılarını ve 
kilitlerini kırmak suretile soya.. 
rak esnafa yaka silktiren azılı 
bir hıırsız çetesi dlin sabah ad -
!iyeye teslim edilmiştir. 

Sabıkalılardan Hasan, fırıncı 
Sivaslı Nuri, nakkaş Münir ve 
boyacı Manastırlı Hüdaiden mil
rekkep olan çete efradı ile mal -
lan götUrilp sattıkları koltukçu 
Melkon birinci sulh ceza mahke
mesinde ıorguya çeki~lerd.ir. 
Ve tevkif olunmuşlardır. Hırsız.. 
lar suçu biribirleri Uzerine at· 
mrşlar, Melkon da tanımadığı 
biı' adamın kendisine bir gün 
damga. pullan getirdiğini, kell; 
disinin de eksiğine satın aldığı
nı söylemiştir. 

Tayyare şehitleri 
ihtifali 

15 .Mayısta yapılacak tayya. 
re şehitleri ihtifali programı 
hazırlanmtştır. Programa gö. 
re merasime Fatih parkı etra
fında saat 14 te başlanacak ve 
askerl mekteplerle TUrkkuşu, 
Kız mualllm mektebi, ve diğer 
lise ve ortn okullar lştirA.k 
edecektir. 

Eıkiıehir Belediye 
işleri 

Eskişehlrde çıkan (Yeni Ga. 
zete) oranın belediye vo şehir
cilik ltılerinin yeni bir dtızone 
konulması üzerinde yeni ve 
clddl bir hareket başlndığını 
ve belediye meclisinde son gUn
lerde beliren cercynnlnrın et_ 
kArı umumlyenln bir 1nik4sı 
olduğunu yazıyor. 

Ayni gazete Partinin o mm. 
taka mUfettlşl olan Aydın me
busu Adnan Menderes ile Esld. 
şehir mebusunun da. Esklşehi
re geldiğini blldirmcktodir. 

T eraane etrafında 
yapılan tetkikler 

Tuzlacivarrnda in.'}a edilecek 
tersane hakkında tetkikler ya
pan heyet azaları, bu akşam An' 
karaya. döneceklerdir. Heyet son 
günlerini, tersanenin inaa edile -
ceği sahanın harita ve planları
nı yapmakla gec:irmiştir. Rapor
lar ve planlar Münakale Vekile· 
ti ta.ra!mdan tetkik olunarak 
katı karara bailanacal~tır. Bun
da.ı sonra derhal i.stl.mlikine ge. 
çilecektir. 

--~---
Çocuk Esirgeme kuru-

mu kongresi 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

vılhk kongresi diln cemiyetin 
İstanbul merkez binasında ya • 
ı>ılmrştır. Toplantıya. kunımun 
biltiln kaza ve nahiye kolları 
başkanları iştirak etmiştir. Yıl. 
hk çahym:ı. raporu okunarak ek· 
seriyeUc kabul edilmiçtir. 
BilMıara kurumun gelirini <:<>

ialtmak maksadile aza.lamı di • 
tekleri tesbit edilmiA, idare he· 
veti seçimi yapılarak toplantıya 
80Tl verilmiştir. 

Okullarda hastalanan 
talebeler hakkında 

Vekilliği bazı Maarif 
emiı ler gönderdi 

Husussi okullarda herhnn~i r sıhhi durumuna göre matlüp sil· 
bir sebeple hastalanan ve yarala· rati temin etmek Uzere ya sıhhi 
nan talebeler tedavi edilmek ü. imdad otomobili vc:-.·a başka bir 
zere okul revirlerine yatırıldığı otomobil celbcdilccelülr. 
vaziyetleri etrafında velileri ne 4 - Çocuğun vefüıi okulun 
malumat verilmediği. icap eden bulunduğu şehirde ise keyfiyet.. 
tedavinin yapılmadığı son teftiş ten derhal haberdar edilecektir. 
lerden anlaşılmıştır. Başka bir eehlrde ise vaziyet 

Okul idareleri bu ..,.ibi hııller- derhal en seri bir vasıta ile bil
de Maarif Vekilliğine sürat'e dirilecek. taleberun srhht vazi -
haber gönderecekler ve aşaı{:da- yetinin seyrinden bsn fnsıla • 
ki maddeleri tntbik edecekler • l:ır'a m"l.lttmıı.t verilecektir. 
dir: 5 - I\:c\rfivet. bir taraftan bu 

1 - Hususi okullarda ıründilz suretle velilere bildirilmekle be
\.'eya g-ecc hastalanan veya her raber :Maarif İdareleri de mesc. 
h~ bir sebeple vara13.Ilan. sa· leden h:ı~rd:ır N.iilc-ccktir. 
katlanan talebe olurEa derhal en 6 - 110in disiolin kuruluM in· 
va.km bir doktora sUratle haber- tikal etmesi icap eden safhası 
dar edilecektir. bulunduğu takdirde bu husus 

2 - Hıısta veya varalı talebe>, si.iratle neticelendirilip sonu 
okul doktorunun göstereceği lü· Maarif Müdürlüğüne bildirile -
zum Uz.erine, ya oku!da '\.'Cvahut cektir. 
hastanede tedavi altına alma - 7 - Maarif MüdürlUkleri bu 
cakttl'. hli.diselerden ehemmiyetli bul -

3 - Hasta talebe!inin hasla. duklarmı Vekilliğe yazacaklar -
neye nakli icap ettiği takdirde, dır. 

lhtikô.r yılanı 
l<.ımıldıqor mu? 

Vaziyetten istifade edenler derhal 
mahkemeye verilecek 

Harp sigortalarının artması 
ve Belçika. ile Holandadan bazı 
maddelerin gelemiyeceği anla -
şıldığı için birtakım tüccarla -
nn piyasada ititikara yeltendik
leri e-örülmüştür. 

Bilhassa Holanda ve Bclçika
dan getirtilen demir, kumaş, de· 
ri, çay ve kahve fiyatlarında 
spekülasyon başgöstermiştir. 
Fakat Fiyat yüksekliğinin nis _ 
beti henüz tayin edilememiştir. 

Mıntaka Uca.ret müdürü fazla 
fiyat artışı olup olmadığını tah· 
kika başlamıştır. lhtikar yap -
tıklarr anlaşılan milesseseler 
derhal müddeiumumUiğe verile • 
cekler, milli korunma kanunu· 
na muhalif harekett.en mahke -
meye sevkedilcceklerdlr. lhti • 
kar komisyonu da. yarın ınınta. 
ka ticaret mUdUrlUğilnde topla -
nacak ve bu hususta kararalar 
verilecektir. 

Mlniaka liman reisliği 
teşkilatında değişiklik 

Liman memurlarının maaşla· 
rına zam yapılıyor 

idhalat limitet 
şirketltrj 

Yarından itibaren birlii: 
haline geliyor 

!tlıalat limitet şirketıcrir:n 
varmdan itib~ren ithalit birlik. 
len haline getirilmesine baş?a • 
nacaktır. Yan l ilk olarak çay 
ve kahve limited ı:;irketi resır.en 
birlik olacaktır. Eunun lç!.::ı ya · 
rm Ömerabid hanındaki vekalet 
baş kontrolörlü'!t\ndc bir tonlan
tı •:aoıl? en ıc. ~irket fesh<'dilcre!t 
birlik t<'şckkü.l edecektir. Bun· 
dan Ponra mugaddi eşya birliği 
ve sırasile diğer birlikler kuru . 
lacaktır. Hazirana kadar bütUn 
limited şirketler birlik haline 
gelmiş olacaktır. 

Galata yolcu salonu bir 
Temmuzda açılıyor 
Galatıuia in~aatı biten yeni 

yolcu salonu bir temmuz deniz· 
ciler hayr{',mmda MUnaka'e Ve· 
kili Ali Çetinkaya tarafından 
merasimle açılacaktır. Salon a • 
cıldıktan sonra ccnebt vanurları 
Karaköy rıhtımına ve yerli va • 
purlar da. Toohane rrhtımma 
yanıışmağa başhyacaklardır. 

Piyasa 
vaziyeti 

Ihrac:ıt maddelerimiz son haf
ta içinde muhtelif tahavvüller 
~östernıişlerdir. Tutulan istatis... 
tikler şöyledir: 
BUGDAY 

Fivatlarda hafif bir yükselme 
olmuştur. Anadoludan gelen 
buğdayların ekserisi Toprak O
f isi nammadır. Gemlik, Mudan. 
ya, Balıkesir ve Bursa değirmen
cileri bu~day ihtiyaçlannt ofis· 
ten ted:trik edememektedir. Bu 
vilzden bu şehirlerde fiyatlar 
30 • 40 para yükselmiştir. İhfr 
ya.çlarını serbest piyasadan te • 
darik etmektedirler. 
ARPA 

Son hafta içinde ama satıştan 
çok fazla. olmuştur. İhracat da 
bu nisbette artmı§tır. Fivatlar 
eski vaziyetini muhaf a.za etmek 
tcdir. 
PiRiNÇ 

Satrşlar normali g~mi~ir. Or 
hangazi mallan 35, Tosya mal
ları 29·29.5, Mersin mallan 26. 
27 ve Diyarrbakır malları 27-28 
kuru"tur. 
SUSAM 

F.Amebi memlekclcre 2500 çu· 
val mal srıtılmı;ır. Fiyatlar beş 
para yüluıalmistir. Piyasa hara· 
retlidir. Hariçten çok talep var. 
dır. Fiyatların dal1a yUkselece· 
ğ'i tahmin edilmektedir. 
TiFTiK 

Milna.kale Vekaletine bağlı o· 
lan Türkiye sahillerindeki mm . 
taka. liman reisliği teşkilfttında 
değişiklik yapılması kararlaş · 
m.ış, bunun için bir de proje ha
zırlanmıştır. Bu proje ile bil -
hassa İstanbul lima.n reis!i~i teş· 
kilatı genişletilecek, şimdiki teı;. 
kiliita ilave olarak yeni şubeler 
ve servisler ihdas olunacaktır. 

Mülhak liman reisliklerini i- Bir hafta içinde 500 balye 

Liman memurlnrmm ve teşlfr 
!attaki diğer blitUn mcmurlııkla. 
rm bugün 15 lira olan asgari ma 
a..~lan 20 lirn:va çıkarılacaktır. 
Şube §eflerinin maaşları da 50 
liradan ru,ıağt olmıyacaktır. 

dare eden memurların ma~ları mal satılmıştır. Bu maJlarm 
25 liraya vükselecı>kt!r. Proje i· hepsi deri cinsidir. Romanyaya 
le nynt zamanda İstanbul mııı.. ~iden heyetimizin tiftik ihraca. 
taka liman reisliğinin salahiye· trnı temin için ivi netirclcr al -
ti diğer mmtaka reisliklerlnden ma..-;ı beklenmektedir. İngiltere, 
fazla olacak, Vekaletten S?eçme.. Fran~a ve Macaristan henüz 
den di~er lima.n ~isliklerile mal s lma~a ba.<jlamamışlardrr. 
doğrudan doğruya mtınıabere ya- Y APACI 
pılnbilecektir. Yerli fabrikaln.r vapak mü • 

I .. iman reislerinin rnea..~lan da 1 bavaa etmek Uzere ~;ırki >na
artt nlaca!<t1r. TeşldJiLtti>ki ha do!u viı:.vct!cri:.ıe mlimı>sı:ıiller 
tadilatın haziran baRmda tatbik S?örıclcrmislerJir. Bir hfta için· 
edilmesi için hazrrhkl:ı.r yapıl • de yeri fabrikalar yalnız lstan. 
ma!ct:ldır. bıı rla 700 balye tiftik alrmşlar-

dır. 
iPE!{ 1·e KOZA 

Donanmamız Marma
rada talim yapıyor 

İpeğin kilosu 13 • 14 lira üze
rinden sn.tılmaktadır. Kunı ko
zanın kilosu 250 • 275 kurw;tur. 

---<---
Çs.hna.n p&l.ltolar 

Onlverslteden muhtel.:! za
man Tarda 30 elan fazla palto ~a. 
larak ikinci sulh ceza ma.hke • 
mesine verilen Hatavlı Hiiseyin 
admdaki ~enç dilnkU muhake • 
me5inde evvelki ifadesinde cal · 
dı~mı itiraf eWği iki paltovu 
Mehmet ve Faruk adlnnnda iki 
kişiden rehin olarak alclığını id· 
ı:Jh eblıl<>tir. Mahkeme bu adam 
lan şn.hit 0 1arak dinkmeğe lca. 
rar vermiştir. 

İstanbul Liman Reisliği do -
n:ırunamwn Marmarada talim· 
lere başladığını ve talim yapı -
lan saha civanndan g-~ecek ve· 
saitin çok dikkatli bulunması la.. 
zımgeldiğini a!altadar!:ıra bildir 
mlstir. Talimler hakiki top atı~
larlle yapılmaktadır. 22 mayısa 
kadar sUrecektir. Sili'\.Ti ve BU· 
yilkcekmeccden geçen tul daire
lerile BüvUkçclmıecenin Baba 
burnundan gecen arz dairesinin 
arasına tesadüf eden saha deniz 
altıların manevralurma ve da • 
Iışlanna ayrılmıştır. 

Bu sahadan Yanur ve diğer 
vesaitin ~eçmemesi veya geç· 
meğe mecbur olan arm r.ck dik. 
ımtli da\Ta.-unalarr bildirilmek • 
tedir. 
Don:ınmrunızm diğer cüz'ü, Bü 

yUkçc~meceden g~cn tul cai -
reslle Ereğlidcn geçen tul dai· 
resi arasındaki Anadolu sahilL 
ne k:ıdar devam eden kısımda 

talimler yapacaklardır. Buralar. 
da da tep atı~:arı yapılacağın • 
dan civardan ge<-.en vesaitin rok 
diklmtli Ye ihtiv~atlı hareket -et
mesi haber \'erilmektedir. 

Dünkü lhrac~tımız 
Toprak mahsulleri ofisi Yu -

nanistana 58,850 lira kıymetin· 
de bir milvon 1 CO bin kilo buğ
day &ıtmıştır. Bu mallar gön. 
derilme'.;:tedir. Dün 100 bin lira· 
!ık ihrac.'!.t olmuştur. Frans:ı.ya 
kendir, ttaiyaya. balık, yumur. 
ta. Romanvaya tiftik, yapağı ve 
Amerikayn IU!etaşı g-önderilmlo
tir. 

19 Mayıs şenlikleri 
ı 9 Mayıs İdman şenlikleri 

hazırlıkları tamnmlanmıştır. 
Muhtelif stndlardn yapılacak 
~enllk biletlerinin tovLllne ya
rınd:ı.n itibaren başlanacaktır. 
Ayın 13 Uncu, H Uncll ve 15 
inci gUnlerl muhtelif etndlarda 
son provalar yapılacaktır. Bu 
husmıta. okullara emir veril
miştir. 

Gelen yaz va 
istakoz avları . 

JA;jtı•' 
Yazan: Hikmet"' ,·e 
D lRt yanım:ı. gotdi· dl· 
D "Ah bir yaz geıse!·•• 

;e söze başlı varak: 
• rııac•· 

•• - Hemen kayığa sn "'' 
.:;ım, dedi. Adada e\·ln11~6rı• 
..... u yaz, muhakkak bir ır• ııe 
alucaı;ım. Geçen yaz 1' iit1' 
tutuyordum. Kira ile nlll3

\·11· 
nln anlu.tlığın gibi dcf;l;·~01ıs.r 
zın balık yoktur. Da 1 ,.erl
kayıklurını aylıkla kiraY~a &t· 
1orlnr. Ben geçen yaz, a)':ka>'ııı 
kiz liradan bir balıkçı ırııılf' 
tutmuş ve bUtUn yazı geC 11 ,ı.
tim ... 1'""a.lrnt bu defa, satı rard' 
cağım ..• Yine bir balıkC1 tıtl•• 
ki öldU. Karısı kayıı~ı 8~ıblll' 
istiyor. Kayığın yaınız. puıııc
den lılr1rnç tahtası yok. it ıstl· 
ni eksik. Biraz boyanlll~ıeıtle~ 
yor. Isknrmozları yen ı;adlo 
!Azım J.:te o kndnr... ., O· 

• y ea~ 

kayığı beş liraya verec gccif' 
nu nlır da bir tAmirdcll ar ııı1• 
dikten sonra kız gibi çı~d&d'o 
yım sana ... üç saatte uııdor··· 
I<'loryaya geldiğim g u1' e•· 
Poyraz çıkarsa bir bU!: 

atto..... ıı>ıı' 

•• - Yazın hiç balık yo1' 
dur?.. ııı.C 

tıır 61 
" - Ya.nar ..• Ama onuıı şıııı r 

balıkçı billr... ouıar!uıllstU; 
ağları var. Yamalı, },; JJlUf 11 berbat bir nğ ... Aziz1Ill•,.g-ıııt1,, 
ner olsan, kız gibi de beıe 1j. 
olsa vız gelir! Balığı?'rtııl b;,. 
takozun, iskorpitin > ~llleı· İ! 
mcdin mi, beş para e ğil O' J' 
korpitl blllyorsun de JI ... lJ ,. 
Hani şu dikenll dlkeıı utt iŞ f.. 
lıkcıların kendine gör~86ıa ~ •. 
retiemelerl vardır: !ıl >.er• ıı· 
der, sabahtan ağını bir çıı;ıJl re 
tar. Ertesi sa balı blr şcY'kll 1 ır 
dı nıı; ağı çıkarır baş •111e 11., 

atar. Ertesı sabab }8ııı11~,_ 
muayeneden geçirir. 19to •4, 
lar takılmışsa; hah!·· 58,ğı~~· 
kalamıştır !.. OraY8• 510• 

0
r• 

gözllken binayı, ark~ 811ı:ı•~Jıı 
~n gazinoyu, Heybel 3ı-11ıı 
yomunu hizala.yarak. 
blr işaret kor. ,sor• 

of1ll ,,. 
1'Ağ nasıldır diye 8 1111tı 11Eı eun yahu?!.. Dalıkçı, ll~aıııll1,1ı 

kası tarafından ça1'' 1ııı:ıt11 1'~ 
için Uzerlnden blr ıı .ı\ıt:w 
deniz Uzerlnde tutınııZ·6ıbl ~ kurşun bağlar, olduğUıstıı1'~,ıı 
nlzin dibine bırakır .• lllıŞ 0lt0j 

getiren, ağlara bağlnll ıst'.,ı• 
işkembe parçalarıdır·011 ıı. 'fjf' 
işkembeye bayılıyor. ıştır" 6,~ı ıaştı mı, işi de bttın aretiO 11;1. 
tesl gUnU kayıkçı, ışcasıııı ıv'a 
yere Iıizalıyarak kaJl uınC d o1• 
dırdı mı, yirmi b?Ş 1'Jl)'ıe 1'1''' 
de olsa, enA.yllerı e l<er C1 

muş gibi hooop! •• ı;e 
ıet rırt ıtllf" 

11
, 

"Hani bildiğlill 1;'51d ı111~0t 
yok mu. kUfelor ... ~11 ıst11ıı I· 
kUfelerL.. Onlarla btl 111ıır1,,11ıı 
avlanır ... 1stakozıar rınr· sıı ı!e' 
çinc uyunınGa ı;irl)'~cn ışıırc~ıtıl 
dahıı. şafak sökme te t<Uş 
di~ln yerden knfcs 
çeker alın3Jn..... • • o' 

• • JA(.I • • • ıı p ıı· 

ÖnUmUzdeki r11z.~;11~rtıı!1;,ıı 
ve muhitin hususi> ııl.CC1 ı~· 

köY bil bil' 1 
Iat:ın tnnıdılt, ••ııı ııeO 
karısından aıacıığ~ ııe 

kSVlt>ı,. mire muhtaç · p 
geznıeğe c;ağırıyor. otııl 

Jlldilll.C· dıı:ıtt• 
Fnkat ben şl ııdnfl 10r'' maceralarını ağz~etll bU 

meyi dnha em01
' ıt· 

ııte rum... gllı ııt1 

Ö ·ıe bit 1 ·ot Hem hele ş ) va.ı ) 
re göz ntnlIOl··· 
merkezdedir?· 



.......__-----------~~~~~~ 
~a: 
Radyo temsillerine 

dair 
de qeçenlerde radyo temsillerin_ 
'!'ekbir noktaya dokunmuştum. 

tar edeyim: 
lll~adyo temsillerimi1.i ıslah et· 
~~ 1.aruretindeylı:. Hattlı., mü
liı l>rogramlarmda yapılamsr 
li ıtn tslahattan da da.ha evvel. 
bi~r ~ kadar, bir kır ortasında 
~ ınadla rahatsız eden bir 
de e~ gibi onu huzursuzluk için- I 
fıış~tn.liyorsak da bir bestenin 
be kusurunu örten birçok ı:;e· ı 
h. Pler de vardır. Bu sebepleri 
b~~~ine siper alan okuyucu, 
sın terbiye görmüş kulakları 
bi/tlell<lirse bile, bazılnrma da 
Ço• tarıa kwmnun sesi kadar bir 
~§eyler düşündürebilir. 

btUı akat radyo temsilleri için 1 
l'~ ~üşüncmcyiz. Dinleyiciyi 
Ses .ız ıki kulak içine damlatılan 
~kht.iıazıarile değil, bütün bir 
Ilı~ kür cümlcsilc atfı.kadar et-
a·e .nıccburuz. 

!ılı ~rn radyo temsilleri niçin 
~u_nkü yavan hale düşüyor? 

.• 1Ik cevap: 
~;unkü radyo temsilleri için c· 
latıYazanıar, üzerinde kcnu§tuk
~ı llıeınleket mevzuunu yanlı3 

al)'or; ve yanlış anlatıyorlar. 
la.tın ad.roda dinlediğimiz mevzu. 
~i . umumi kanevasmı dikkat 
:ı;1ı: Dnima eski ile yeniyi ka· 
it tt:an bir mevzu çenberinde 
~llıiti bulacaksınız. Bu arada 
le ~~ ınuharririnin eserini bes
lUJlrlei{ için kulland:ğı tiplere gc· 
ttıu~ bir köy imamı, cahil bir 

ıt la.r, dağa kaçırılan kız ilah .. 
~tı eınıeket mevzuu bu değildir. 
r~evzuıar belki bir devrin i
r11c lYdi; ve onları aydınlığa 
~ b:ıtıak da istihale senelerin. 
't d" r ıarurctli. Fakat okuyucu 
~~~e~iciyi bu mukayeseler 
~ 'llldcn tutup atlatarak haki· 
ıı:. .. ~eınleket mevzularına ~ötUr
ıcO\r~~anı acaba gelmedi mi? 
~~! •u, ınuhtar, dağa kaldırılan 

~Gık! 
~:tnl ket mev:zuunu bu yanlış 
~eli l'lla sakatlığı bize nereden 
111l'0r?. Millt edebiyatın mana· 

b~"'<!.lti vuzuhımzluktnn ba.5ka 
~~Yden değil! .. Nitekim, otuz 

•ıızı ~VVe! de aynı kelime vuzuh
lı.ılı u~ Serveti Fünun edebiya. 
lı\iıııdUraksatmış. hnklr olarak 

l'd edebiyatın tarifini is~iş
~t>ı'' ~ll tarif şimdiye kadar 
l:'l~abıldi mi? Bilmiyorum. 
~t a~-nı anlaşmazlık radyo 
~~e~lierinc kadar fekil değişti-

sirayet etmiş. ve bu milli 
~~Seseyi hakiki memleket 
:"4rllllU"ını ihmale scvkcdccek 
l ~0/azifesinden başka bir yo· 
~\' lltın.üştUr. Hem. bu yalnız 
lflı1c0 leınsilleri için böyle değil.. 
~ı .. t 1leri temsilleri için de ay
l'ı ~ U halde memleket me\·zula
'tt~il'? Diyeceksiniz! lı:;tc bir 

'l'u a hıılasası: 
'~q:k c~rnivetinin yeni bünye· 
~ :Yenı adamın hayatı .. 

l~~er radvo idaresi \·e halke\·_ 
lııi.;u teın.Sn yazan müellifler 
~la.r ~O.J>:unıyorlarsa bu mcv -
~lltav~"'erine yazılmıs eserler ve 
'111-Jn~ er vardır; onlar nakle-

~ Kenan Hulusi 

~Haberleri: 
e~ıet konservatu
!.~rı mezunlc.rı 

ı't le lll'ft, l1 (Hmıusi) - DCY· 
.. ı~ 0~llııor\'atuvarr mezunları 
Atncı ıı.raıc hnzirnn lptfdnsmda 
~'k r:allı. Battcrflay., ı oynaya
'"· ıı~lrşrnaıarına başlayacak. 
~~orı XtlUnasebetıe halkevinde 
'etll ıı.r. hazırlanmaktadır. 

l' "1t1t Yızde yeni teşkilat 
t 'lllyı lll'n, l 1 (Huı;u i) -
~'~lcııat tnnhkemclerlnde yeni 
Uıltı.tı t Yapılması faydalı gö
~ı•tırş \'o bir proje hazırlan. 
, llcı 1r~l l>roJcde, nport6rlcrln 

1~Uhı llı.ası ,.e ô.zalıklar ibda
ı ttı~lllaktadır. 

•den sondaj maki-
" "tıılleleri alınacak 
~'ll ilhı~rn, 11 (Husu si) - Pet
ıı ~l'lıt " 8111111 iim it vcrir"i oluşu 
t tl~rı e Yeniden sondaj mnkl
~I\ 2 0~hnnu•.sı için hil1cüınr• 

llıl\t-sı ~in llralılı: tnhslsnt İ'"· 
'ıı~llk·-tararlnştırılmıştır. ı\. 

ı sondaj makinesi Be- t 
lt,ı~otu ru1eccktir. 
\rı~ Ye. ile ticaretimiz 

ı: il ~~O, ll (il ll'll İ) - İlaJ. 
> ~l,;ı,r lltı tl<>nrotlmlz glttlk~e 
~ııı htr Otıncıktedir. Yakında· 
~ haıı.st ıınlnşma şekil rueY
~~)'etını'r. Dir ltnlyan ticaret 

•ı tn 11h n1eml@ketlmlze geL 
\1 toıneldlr , . 

ltaly a sef erherlik 1
1 

Romen k 

başladı (BOfWT•fı1incid) 
Roma, 11 (A.A.) - İtalyada sivil seferber· 

liğin organizasyonu faşist partisine vcrilmi~tir. 
Bu hususta neşredilen tebliğ, bir milli seferber
lik komitesi ile her eyalette nyrı yrr birer ko· 
mitenin kurulac.'.10tnı bildirmekte '"· 14 ila 18 
yaş arasındaki ger.c:le:- ile bütün 1ı: dınların sivil 
seferberliğin hizmetiyle aJfikadar c arak sayım· 

beynelmikl deniz nakliyatında husule gelen va· nezareti yine B. Gafcnkora tev.cli olunmuştur. 
1 

rnmrcş, 11 (.\ . .'\.) - Yeni Tc.taresko kabinesinde- hnrıc-) 

him kanştldık bilhassa Akdeniz sahilindeki mem· Hiikrc-:. ı ı (A.A.) - Rom n kabinesinde yapıl:m tadil 
leketleri ve bunlardan ziyade İtalyayı mutazar- ı knhiııenin bllnycsinde rlerin Lcğı.,ıı Hklcr Yi!cudn ('tirm 
nr etmektedir. ıniştir. 

M.cvcut c:>ğrafi, sevkükeyşi ve iktısadi va· B. Tntareskoyn Ye binnotıcc hUkUmdnrlık malcamınn bl 
ziyetin, milletlerin tabii haklanna mu"'ayir ol· itimnt tezahUrll lınllni ıılmıı::tır. 

lan yapılacaktır. 
duğu için dcg ~mesi zaruridir. Kahinnn!n tlzası snnlaruır: 

Müsteşar, nutkunda, geçen senenin :ığustos Milll elrnuoıni nazırlığına. ılur('ca Cnncınov ta:}ın C'liJ 
Yı..:ecslavya Bütün Te. Urle i Aldı 

Bclgrat, 1 l ( A.A.) - Belçika ve Holandaya 
taarruz. Yugoslavyada hakiki man ~vi alarm do· 

ayında cereyaJ1 eden hadiselcr<\'nbcri İtalyan muştur. Milli mUu f •1. n trı Geııcr~i tıcus 01 co, }I.ı 
bahriyesinin birl:aç gün içinde ·ı.ıziyetin icapla· mnndn hava ne7arctl ,·ekl lllğini d<'rulıte ~ lcmekt :lir. 

~urmuştur. 
rını karşılıyacak bir hale getiril<liğini söylemiş· Kunı ndnn Pa o , lıahrly~ mUs rı olmuştur. 
tir. İtalyanın gayri muharip olduğunu illin etme· Sabık hariciye genemi sel·ı·ctcrl Crctninnu, hnriC'iyc m 
si harbin ooşlangıcındanberi gemiler:ni ve sahil tcşarh[;ma getirilmiştir. 
müdafaasını h'lrekete hazır bir vaziyette bulun· ------ ----------------

Sloven nazır Krek, şu beyan<ıtta buh'n
muştur: 

"Yugoslavya, tecavüzü durdu mak için bü· 
tün tedbirleri almıştır. Hududu t< viyc etmek 
ve hudut gerisini mükemmelleştinr k iıcin biiyük 
fedakarlıklar yapmıs bulunuyor. l ugün, hiç bir 
sürpriz imktim yoktur. Sırh'ar. Hıı atlar ve Slo· 
venler, büyük \'e kuvvetli Yugoslr ·ya için aynı 
aşkı taşımakta:iır." 

lta)yonlar Nefret Duyuy rlar 
Roma, 11 (A.A.) - Röytcr mt. ıabiri bildiri· 

yor: 
Yeniden Belçikayı harp afeti 1e boğan Al

man hareketini. milyonlarca İta'ycın nefretle 
karşıh:mı~tır. İtalyan hükumetinin vaziyetin bu 
yeni inki§afmdan haberdar edilmer iş olduğu s.,· 
nılmaktadır. Yalnız, hadise oldukt n sonra AI· 
man büyük elçi'"i, vaziytei Kont C' ..anoya bildir
miştir. Hatta hükiımetle doğruda ı doğruya te· 
mcısı olan zevat bile:, tecavüz haber '1i alınca hay· 
retlerini gizleyememişlerdir. 

B~lçika kralı, Leopcldun kız k rdeşi olan ve 
İtalyac!a h:ılk tarafından çok sev· en veliahtın 
zevcesi Prenses Piemo:ıtc'nin yak •ları, tam bir 
siikiit muhafaza etmektcdirlerdi. Binlerce İtal· 
yan müstakbel kraliçenin ıstırabını n1amakta ve 
bu ıstırabı paylaşmaktadır. 

Roma, 11 (A.A.) - Du sai: Jı nezaretin 
bütcesini takdim eden bahriye mü teşarı bilhas· 
sa şöyle demistir: 

"- Fransız - İngiliz kontrol dolayısiyle 

d ırması zaruretini mahsus derecede azaltmadığı 
için 1 talyan donanması harekete geçmiyc hazır 
bir vaziyette beklemektedir. 

''Harp, Nihai Safhasında Değildir" 
Roma, 11 (A.A.) - Giornale d'İtalia gaze· 

tesi yazıycr: 
"Alman kıtalarının Holandaya, Belçiknya 

ve Lüksemburga. girip ilerlemeleri ile İngiliz 
hükumetinin ba.,ına Cörçilin getirilmesi hadise· 
)eri harbin emp:r" ali~t demo'·rasilerin şimdiye 
kadar kaçınmrk istedikleri totaliter şekiller aldı
ğım r,östermektedir. Çörçil azimkarane, merha· 
metsiz ve her türlü düşünceden azade vasıta· 
larla harbi ida:ne etmek taraftarıdır ... 

Bu itibarla Çörçilin idaresinde İngil~erenin 
harekete geçe:·ek Almanya tarafından hır kere 
daha müttefik!ere takaddüm etmek suretiyle gi
rişilen harbe devam etmesi baklcnebilir. 

Harbin bu yeni safhasının nihai bir safha 
alacağı iddia edilemez. 

lnP.'iliz ve Fransız kuvvetleri henilz bütün 
azamctl~rini muh~faza etmektedirler. Ve bu 
kuvvetlere heme:1 hiç dokunulmamı~tır. Fakat 
hakiki harbin uUnde:ı itibaren başladığı inkar 
edilemez.'' 

Bu gazete r:etice olarak şöyle demektedir: 
"Biri<aç güne kadar Almanyanm bu yeni te· 

şebbüsü ve hus.ıle getirdiği akislerin ilk bilanço· 
sunu çi::mek rnü.-r.kün olacaktır." 

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

Amerika A man istila
sına karşı koyacak 

Holanda yeni bir 
cihan harbine 
sebep olabilir 

( B~tarafı 1. incide) Los Ancolos. 11 ( A.A.) - <na~ tarafı 1 i11cldc) 
na dehşet ve nefret telkin etmiş Cumhurreisi Ruzveltin en bil • pa hnricinde d:ı.1ıa cihan§Ümul bir 
olmnsile milftC'hirim." vük rakiplerinden olıın ve A - hüle sokabilir. Ilöyle bir karı§ık

Cumhurrcisi nuzvelt, garp merika.<la büyük bir nüfll7.a sa • hk içinde harbin inkitaf seyrini 
medeniyetini mcvıubahscderek ıip bulunan Amerikalı gazete de tayin u.b;i müşkül ç ur. 
demiştir ki: • ralr Hörst. Lôs Ancelos Exami-

"- Bütün dünya milJe.ti~rilc .er gazetesinde çıkan bir ır.nka. Ho:anda mÜ•temlekcleri ınesc-
paylllŞJllaRI ümit ettiğ;m~z ~i. - esinde Ruzveltin üçüncü defa leıi bir taraftlan Almanyanın, bir 
rasm büyük bir kısmı, şımdılık ılarak Amerika CumhurTeisliği- taraftan da Lıly nın arz:uıunu 
bl;r.e emanet edilmiştir. Bu mira. ne seçileceğini söylemiştir. tahrik ede~il'··· Alm nya 1 CD iın· 
r.ı nıu'naf""'a etmek ve çog~alt - ni Holandn \'nrİsİ ola\"n r ileri su· 
- ~ DÜNYAA'lN SONU GELDİ!" receği gibi tt.ıJ .. ·a da M darb.r mak bugünkü felaketin kUllcri 3 

altında yükseltecek olan dünya Londra, 11 (Ilusıısi) - Reisi· ınmtakaamda z:~in, cuzel, bol 
için snklamnk bizlere bir vazife, umhur Ruzveltin söylemiş ol - ıelirli bir ırnistcmld e elde ctmi· 
bir mecburiyettir. uğu nutuk efkarı umumiyeyi ye c:ı.n atar. 

Orta A\TUPn ile Santiago \'C ıarp fikrine alıştırmak husasun Holanda müıtem1ekelerinin nıı· 
Sili arasındaki meanfe, bUyük da çok müsbet bir tesir yaphmı~ ıl bir istikbale namzet bulundu· 
tskenderin Mnkcdonyadnn lrnna ır. Matbuat, nutku tıı.hlil eder- ğunu tayin müıkül olmakla bern· 

h 1 ;en, harp lüzumwıu ve bilhassa be b' J ı ı k b' gitmek için arp araba arını denizlerde ve havalarda silah _ r ır aponya, ta ya, om ıne· 
koşturmak mecburiyetinde bu - 7.onundan bahsetmek de mümkün 
lunduğu mesafeden dalın kısa - ları artırmak ihtiyacını tebarüz olabil~··· 

Bulgaristan 
( 11a~ tarafı l ilıcidc) 

iyasctinln. Bulgar de\Jetinln mw. 
fııntlerinc ,.,~ Bulg:ıı mlltcUııln l\1'· 

zu'iuna tekalı\il tJ<lcn ycgfı.nc siya 
set olduğu müttrfiknrı ruUı;:ılmdc 
edilml ... -tir. 

YUNAN KRALI TRAKYA 
SEYAHATiNDEN DöNDU 
Atinn, 11 (A·A·) - I\rnl Jorj. 

Trakya rn l\Inkedonyada ynptıi:'l 
C)nlıattcn donmüş ,.e fs~yonda 

n:ıs,·ckil llfcts.ıtSas fornfından ı.ıır. 
J:llrutmL5tır• Jlalk, Jrnıh \·c fi H~. 
kili, iddctle alla lmnıshr. 

BULGAR AJANSININ BiR 
TFJKZlBt 

Sof ya, 11 ( A.A.) - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

tnt;liz elçisinin misafiri ola.. 
rak birkaç gün Sofyada. misafir 
kalmış olan İngiltcrenin An.kara 
büyük elçisi Sir Hughe Knat.ch
bull-Hugessenin bu csnadn., Bul· 
gar nazırları, gcnelku.nnav bruı 
kanı, yabancı elçiler 'csa.ır ze. 
\'at ile konferanslar yaptığı ve 
Bu.1..,.ar hü '·fimctinc te rJ.'· rde 
bu1unduJu h3.kkmda bnzı ya -
bancı nj:ı...'l!;l:ır . o gazeteler ta -
rafındaıı verilen haberler, tama. 
mile asılsızdır. 

Meram bağlannda 
yapılacak otel 

Konya, - Öğre~diğimo göre, 
belediyemiz, bu sene, Meramda, 
halk için modem ve konforlu 
bir otel ve gazino yaptırma~a 
karar \'ermiştir. Meramı, gör -
mcğe, gczmeğe \'C orada istim.:: 
hat ctme~e ~den'cr, artık bu 
:?Uzel sayfiyede günlerce kalmak 
v cii"r I run •• imk • nnu el <>L 
m· 0 1n kani r. 

Tu. k 

a 
r ' 1 

ihtilafın Büyük Ofrya
nusa yayılmasını muh

temel gövüyor 
To1."'!)o, 11 ( A .• 4..) - St f'an 
Jaoonya hariciye nazın. m 

h:ırip devletlerin <iiplomatr m 
messillerile, Amerika ve ltal 
mümessillerine Japonya hül ... fı -
metinin ihtilafın Büyük Okyanu. 
sa yayılması ihitmali karşısın 
d:ı. en ciddi korkuları hif;Setmc 
te olduğunu bildirmijtir. 

TOk'ıJO, 11 ( A.A.) - Bu~ 
toplnnan nazırlar mecli i. Ho -
liinda Hindista.nında statul:onun 
değıştirilmesini pek rnuhtem 1 
olnrak ınta~ edebilecek bir vo. -
ziyeti Japonya.nm ne derece e.l -
ka ile takip evlediiTini, bilyük 

cvlP.tlere bildiM11eve hnrcivc nrı. 
zırı Aıitavı mem •r etm ·r. 

Aritanm bu t ~cbb ·su 15 ni -
snnda ynptığı baya.mı.ta i•;tinat 
eyllyeccktir. 

Fut o~cula Hi 1 z 
K hirede 

l1aği p o du~a r 
J(aJıire, 11 (llu$1ıs") - Bur -

da bulwüı.tı ~tıln '~ '1 ner
bahçe • Galatasaray . 

~ta
tesis cdı-

~'VVVVVVVV'~~{ 
dır. Avrunanın geniş mmtaka - ettirmektedir. İstilaya uirayan Holandamn 
larında yüz milyonlarca insana l\"cvyork Post gazetesi ezelim. rnüıtcmlekclerini muhafaza et· 
~fthakkum"· etmcae <'alıcanlar, le sövle yazıyor: k ti" • " t fikl t H olanda ve BeJçikaya saldırış <le bırakan o müthi• p"ke dü•üe.· 
L<L f'- u ''Dünyanın sonu gelmic::tir. Al- me gatan " mut e ere evce· ,. ,. ,. 
kalplerl·rnı"zde pek ""llgIV mevki - ıt cüh' _..ıe '? B ta · k lay nasıl bir dnvndır? Bunun lcr, ölümü daha yolda ·-1mJ ...... •ş· "'"" mar.va gibi büvük bir ~arn dev. eu r mı unu yı:ı c ,,... ...~ .. 

Bir günlük feci bilaı ça! 
dedirler. Eğer hedeflerine varır Ieti her türlü beynelmilel hak _ cleğildir. Garp cephesinde harekat devletlerin hukuku bakımındnn !ardır. 
!arsa vahşiyane hülval:ın, bil - arı çiğniyerek komşularına sal- ıahası halini alan bir memleketin muhnkemesi ne olnbilil-? Znr.ne· iki gün evvel Ine§hur bir lngi· 
tün i~sanları daha. sıkı bir çem. dırdı. Almanya bütün dün~•aya uzak bir mmtkada bulunan müs· dcr.-im §İmdi clünyada bunlnr üs- Jiz ktU"tnlının habralannı o~ 
ber içincı alm:ı.k, bu toprak üs- akim olmak ve yalnızca kendi. temlekel~rinin de muhafazası tünde lı:afn yormnktan dnha bey- ken, bu di.ışü§lerdc et, ken, demir, 
tündeki her mil mesafeye hakim inin hayat hakkına malik oldu . beynelmilel tartlar içinde halll hudc İ§ olmaz. tcı; ve yağın nasıl tiıyler ÜY,?tt-
olmak hülvaları büyüyecektir. ğu fikrini kuvvetle kı:ıbul ettir • !tolay olan meıelelcrden «!eğildir. Fakat snldınş saatiyle ilk reı· tici bir hamur helinde )'1.!ğruldu· 

Bu meseleye, Amerikanın, der mek istiyor. Bu, medeni dün _ A'TUPa gartUltilcrinin dünyanrn mi tebliğlerin arasına ancak ya· ğunu öğrcnmiıtim. 
hal karşı kovması lazımdır fik. yanın sonu demektir. başka kıtalanna te§mİI edilip edil· rrm günlük zaman girdiği halde, Düşen ndnm, diınyanm en nca· 
rindeyim!. Öteki kıtalar. bizim Hitler bir gece icinde harbi miyeeeğini zaman bize göstere· biliinço feci! Yalnız hava ımıhn· İp külçesi haline geliyor. 
hayat prensiplerimizden tanla • büyüterek dünya harbinin a~ıl - eektir. Çünkü bütün ittihaz edi- rebelrirıde Almanlann 176 tnyyn· 11k gündeki yekun bu olW'Sll, 
men baı.:kıı. cı1en prensiplere işti- 1 -'- k 1 h · • d'" ·· · 1 k 

1 :.- masma sebebivet verdi. eeaı; arar ar garp cep eım· rcsı U§urü mü§. Bir gür.de yüz yıınn aıııJ nnn uvvet ar M>t-n•? ra.ki tercih ederler veya bu ter. d · • k 1 h b' · :r-·rr 
Nazilerin silahı kırılma.dan e ınkı~af etme te. o an ıtr ın yetmış altı tayyarenin dü§mesi mnğa başladıkmn sonra acaba cihi vapmagwa mecbur olur.tar.sa b" . Ab'd" · · b 

1 
. h 

1 bu('Yünkü dUn.Y anın sulh ve raha- unyeııne ti ı ır. ıçın, u utlar ıçindeki boi:'ll~-mı:.- angi sayılarla k.'lr§ı aşamğız7 sulhperver yapıcılık mcsaımıze ,.. vu· l"k d b' .. 
devam edebilir miyiz? Hayır, tn kavuşmasına imkan voktur." n.Anın ı etme en ır tey ıor nrn ne lm:·lrunç birşey olması ı: · Hollandıı, gül ve lale ülkesiydi. 
devam e<lebilcceğimi:ıi z:ınnetmi- Holanda vazısına • lemeye imkan yc*tur. zım geldiği, kolayca dÜ§Ünüfobi· Çiç.,ğin neıcine daha berrak 

Yaşhıgt omtaki İngiliz H' 1 Holandada 'ba§lryan harbin n· lir. ı·cı:ıkler, daha yumuşak gocg~lik-
yob~~·hurreisimizin. bu mesele. 1i'rnnı.1z Elçileri kiıleri Asyada, Okyanusycda, da· Bu YÜz yetw.i§ altı tayyare de ler vcrmclc için uğraııp dururdu. 
yi, so{hıkkanhlıkln tetkik ~?ne- Vru;ingtmı, 11 (A.A.) - ln- ha müeuir olacakttr. Belki de ya· hiç değilse bin kişi, ilk hücümde, Şimdi bütün o tarlatan kan sel· 
si, bilhassa, aynı hedefe mutc - iliz bUyUk elcisi, B. Hull ile kın zamanlu-da dünyanın uzak jlk ablışta netice alabileceği umu· Ieri bastL Artık renk ayrılığı 
veccih olarak clbirlif?ile harekete ı;örUşmUştUl'. Fransız bUyUk köıelerinde büyük merkez harp· lan bin usta, bin pişkin pilot, yok. 
geçmesi zamanı geldiği muhak. elçisi ele en·elıl B. Vcls'l sonra lerinc phit olacağız. rasat. niıancı gitti demek. Mcnek~elerin kadife mcrlu~'U, 
kaktrr." B. Hul'i ziyaret etmiştir. SADR[ ERTEM Dünyadaki bütün hızlan geri- b.:ynz güllerin göi!iisfori mnla :.:::.:.:..:::.:.:.. _______________ .:.__ ____________________________________ , örtüldü. Bin emekle, tonlarh: a .. 

.............-. lın teriyle yapılan köprülc.;; 'n çe· 

~r::.::;~:;;.~~~~ ............... iı&~~~ .... ~.;Qı~ 

Dün Sipahi Ocağ11iiia yapılan ımaniaı• lroşu1<ırila. <Mttertıı 

'~ fştfr,. 1: 

Ftıliredd.in, Vali IAtfi 
r"lcn.~~ 

lik kaburgnlan, köpüren sular 
içinde. 

"Li\hcy", insanlık barı§ının 
mabedine mircap ynpılmrşb. O 
nun da bıığnnı agır hom'balnr de 

1 
§İyor. 

il4lllill'"lt Y cryü7.ündc her §eye, her ü
lıll~rl~ zel, her iyi, her büyük vo fnJi da 

ve diğ~r 3cyircı1cr1c 7con1Mır 

lı varlığa düşman bir kuduz lmn 
l'ufnnı ça~ık! yo •• 

1 Bütün bunlrl':'ln se~bi de iki 
değil. Umnrnn, ki ynnn hetap gö 
rülürkcn, dünynyo y~i dü:r.e:'Iİ 
ver ce1c oln.,Jnr, bu İ w rcnç, b J 

luı.nh canavarhklann bir kere da 
hortlam!lsma imkA n bırnlanı 

yacnk çarelere ba,vrracaldnrdır. 
Bir cünliık feci bilnnço, but 

üayanın aklm1 başına gctirccc' 
·orkunçluktndır. 

HA.I' 1 SOHA CEZGtr-1 
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e CecB yarısından sonra saat 3 e kadar aldığımız harp telgrafları 
(Ba., tarafı 1 incide) 

BELÇlKAOA TEVKfFl~K 
Brilkııel, 11 (A.A.) - Birçok §Up

hell §ahıslar tevkl! edllml§tlr. Bunla
rm arumda Rekılst partisinin lideri 
Leon Degrelle, mıııı Flaman partisi
nin reisi Stat de Clcrg ve Belçika na
zllerinden Paul Colln ve komUnlst 
Degev bulunmaktadır. 

Mllll Flaman mebuılanndan da iki 
ld§fnln tevki! edildiği söylenmekte
dir. 

Belçika Ji:rnlrnın .Mlllete 
B~ynnnamec;f 

Brüksel, l 1 (A.A.) - Mille. 
te hitaben neşrettiği bir be
yannamede Kral şöyle .demek. 
tedir: 

"DUrUst ve bitaraf Belcika, 
dünya muvacehesinde alınan 
resmi teahhUtlere rağmen bir 
çeyrek asır içinde ikinci de fa 
olarak Cerm en imperatorluğu
nun taarruzuna uğramıştır. 
Tamamlyle sulh taraftarı olan 
Belcika. milleti buna mani ol
mak tein her şeyi yapmıştır. 
Fakat fedak~rlık lle şerefsizlik 
arasında. 1940 Belçika 1914 
Belclkası gibi hlc tereddüt et
memiştir. Bizi garanti ede n 
vaidlerine sadık iki devlete 
müracaat için topraklarımızın 
taarruza uğramasını beklerken 
son dakikaya kadar en dürüst 
bir tarzda bitaraflık vazi!elc. 
rimlzi yaptık. Kahraman ordu
muza ve cesur askerlerimize 
,-atanın seırımını bildiriyorum. 

Onlara tam bir emniyetimiz 
vardır. 1914 kahramanlarının 
'arfslerf olan askerlerimiz, 
dUşmanı durdurmak ve mUs. 
lcvllnin tecavüz ettiği milli top 
rakların sahasını tahdit etmek 
icin adı madım mücadele edi
yorlar. ~remleketin sarfettiğl 
gayret sayesinde mukavemet 
kuvvetimiz 1914 dekinden çok 
daha büyüktür. Fransa. ile 1n
giltere bize yardım edeceklerL 
n1 Yald eltiler. MUttefik kıta
ları bizimkilerle buluşmak U. 
zere şimdiden harekete geçmiş 
lerdir. Mücadele çetin, feda. 
kft.rlıklar ve mahrumiyetler 
cok olacaktır. Fakat kimse 
nlhat zaferden şüphe edemez. 
Topraklarımızın istiklA.l ve ta
mamiyetin! idame için kanunu 
esası mucibince ettiğim yemi
ne sadık kalmak isterim. 1914 
ta habamın yaptı~ı gibi ben de 
ayni iman, · aynr emniyetle or. 
dunun başına geçtim. Belçilca
nın davası temizdir. Belçika 
cenabı Hakkın yardımı ile mu. 
zaffer olacaktır.,, 
Alınan Tazyiki Llyejin Cenu

bunda Dnrdu~du 
Parls, 11 (A.A.) - Havas 

bildiriyor:· · 
Belclkada. '.Alman tazyiki, 

Liege'in cenubunda durdurul
muştur. Lfegein şimalinde, AL 
manlar, "Maastrichtl almışlar 
ve Meus nehrini . geçmişlerdir. 
Albert kanalı üzerinde çarpış
malar 'olmakta.dır. 

L"'\lksem burgaa. şlddetu ilerl 
karakol çarpışmaları .-ukua 
gelmiş, fakat mUhlm muhare. 
be olmamıştır. 

Akşam Tebliği 
Bn-tkseJ, 11 (A.A.) - Belçi

ka alşam tebllği: 
BugUn, ıdUşman kuvYetlerl, 

tanklarla. ve büylik hava ku•
vetıerl tarafmdan yapılan bom 
bardımanlar yardımlle, Naas. 
trfcht mıntakasına hUcum et
mişlerdir. · DUşman kuvvetleri, 
mUdafaa sistemimize ayak bas 
maya muvaffak " olmuşlardır. 

Lüksemburgda faaliyette bu. 
lunan kıtalarımız, müstevliye 
şiddetle karşı koyarak cnelce 
tesbit edilmiş plAn mucibince 
hareketlerine devam eylemiş-
lerdir. ' 
Lle~e etrafında mevzilerimiz 

olduğu gibi durmaktadır. DUş.
man mevzflerfmlzin bazısı ö. 
nünde ağır zayiata uğramıştır. 
Düşman ha'il!. kuHe tl e ri. a

razinin bUyük lılr kısmı tize. 
rinde mUteaddit yerleri s is te
matik surette bombardıman 
etmiştir. 

Belçika Kıt.alnrı MiidafR.a 
Mc,·zilcrine Çekildiler 

Paris, 11 (Hususi) - Belcl
ka kıtaları .Ahcn'ln cenubunda 
Öpen ile Huffali:r. arasındaki 
müdafaa. mevziine doğru geri 
çekilmişlerdir. Albert kanalı iL 
zerinde ve hayada mUcadcle 
devam ediyor. 

Pnpn Allnha. Yah-anyor! 
Yntlkn.n, l1 (A.A.) - Papa, 

Belçika. kralına, Hollanda kra
liçesine 'Ve LUksemburg Gran 
düşesine, m e mleketelrlnin u ğ_ 
radığı taarruz karşısında his
setiğl derin hccycanı bildiren 
telgraflar göndermiştir . 

Papa, Belçika. kralına ~ön
derdiği telgrafta ezcümle diyor 
ki~ 

lkinci defa olarak BC'lçika 
milleti, hak5ıız yere, arazlı;inin 
harp fecayiinc sahne olduğunu 
~ördüğü bu anda, hu harlıin, 
Belçika hllrriyeti ve istiklAlL 
nin yenide n tesisi ile bitmesi 
için Allaha dua edyorum. 
. Papa, taarruza uğ'raıııış olan 
her üç memlekete ele takdisle
rini göndermiştiı·. 

IJOnclrn, 12 (Hıı-.uc;i, /font 
ı) - Bel!; ika Ye Alman kıta
l arı Rrasındaki harp billıaı:ıı;a 
Alber kanalı hoyıınc a. cereyan 
etmektedir. Möz ,.e .Arclen mııı. 
takalarıncla hliyllk karşılaş. 
malar olmaktadır. I<Jks la Sa 
yel mıntakasuıın Belçikad~kl 
kısmında şid detli mııharehclcr 
oluyor. Bundan maada 'birçok 
mıntakalarda ufak çarpışmalar 
kaydedilmektedir. Belçika U
zerlnde 15 Alman tayyaresi 
dUşU ril im ilşllir. 

Hollanda Cephesi 
ROTEilD.Uf \ 'ELA HA\'E H..\\'A 

:UEl'D\NLARJNDAKt AL,fAN' 
T.\ 1' 1".\REI,ERt 

Londm, 11 (.\,A.) - Hava nezareti 
:ı.şa~ıdaki tebllf;'l neırcdiyor: 

Rotterdam Jııt\'a meyflanı ,.e La 
Haye meydanı Uz.erinde bulunan as
ker yüklü Alman tayyareleri dün ö~
leden sonra lnj!iliz bombardım:1.11 tay
yareleri tnra!ından taarruz u~rıya

rak tahrip ed!lml~lerdlr. Bu hareket 
Almanların tayyare dıı.fi toplarını 

yerlcştlrmeğe vnklt bulmadan evvel 
cereoyan etmlatlr. Büyük miktarda 
düşman avcı tayyarPlerl hücum et
ml§ ve bir çok muharebeler olmııetur. 

Rotterdam civarındakl ılvll hava 
llml\llt Vaalhıt \•ene kııroı yapılan hü
cum saat 15 dtn ıonra b~ şlamıştır. 

Bu hava. limanında birçok Almıı.n tay 
yareleri ve ukrr nakline mııhsuı 50 
ta ")'&re bulunuyordu. Pike inle tarzın 
da yapılan bir tek bombardıman es
nuında dort Alman tayyaresi lAhrip 
edllm.ietlr. Birçok yanl:'tnlar zuhur 
etmlJ ve dUıman per.sonell ağır zayi 
ata. uğ'ramıatır. 10 dU:man nıtkllye 
tayyaresi La Hayen!n 8 mil §lmalin
dekl meydana asker lndlrlldiıtlnden 

lngillz tayyareleri alçaktan uçarak 
bunları clddl hıuıara u~ratmıştır. 6 
Alman tayyaresi muharebe harici 
edilml!J, diğerleri de kUT$Un ve obüs 
parçalarilı delik deşik edilmiştir. 

A.'ISTERD."-M 80\IBARDL'IAS 
ı:oıoı 

Amıtt>rd:ım, 11 (A.A.) - Şehir bu 
sabah bombardıman edilmiştir. Atılan 
büyük çapta bombal:tr bilytlk hua.
rat huaule geUrml~llr. 

Holanda büyüle erkı\nı harbiyesinin 
bir tebliğinde Holıı.nda kıtalarınm 

hiçbir yerinde arıza bulunmıyan H 
Alman tayyare11lni zaptettıklerl bll
dlrilm.ektedir. 

ttit.~Ct BOl\IBı\ltDP.IAN 

Arnsterdam, 11 (.\.A.) - Saat 12, 
48 de Alman bombardıman tayyare
leri .yeniden Amat.erdıım üzerinden 
uçmt11tur. 
LA HA '\"'E:!lo"tN BO\IB.\UDIMANI 

Buenoe - Alreıı, 11 (A.A.) - La 
Hayedekl Arjantin ıe!lrl bildiriyor: 
Atılan bir bomba Arjantin ıe!aret 

binumdıı btlytlk hanr husule ı;etır

mlştlr. Faclayg birçok kl§l kurban 
gitmiştir. Fransa ve Brezilya. ae!aret
hanelerl de hasara uğramıştır. 

IIOLASDAl.lLAR Btl'Tt}N KOP_ 
RCJ,F,Rt TAHRİP ETTtl.F:R 
Am~terdam, 1l (A·A·) - Röy

tcr: 
Holanda.nm en mUhim nehirlPri 

üzerinde dcmiryolları boyunca bü
tün köprüler, Geldesland ~yaletin. 
de Yessel tizC'rinde Vorveld civ:ı. 
rmdaki köprü müstesna. Holand:\
lılar tArafından tr• rlp f'dilmiljtİr· 
Almanlar, Yes.'lel,'l g~mP,k için bu 
köprüden istifade etmiıılerdir· Ba
zc ,a)o;alara görP, Holanda kıtı\la. 
n, Alma.nlarm eline geçmemeııi i. 
çin Gelde!!land eyaletindı:ı Koot
vijk telsiz istasyonunu berhava eL 
m~lerdir· 

AL~ANLAR PARA$0TLE .AS. 
KEK iSDlR"F.KTF, DEVA.'1 

ED1\'0R 

Amc;t~rdam, 11 (A·A·) - Ho
landa radyô8u, Alman tAyyarelerin 
den Zeland eyaletine paraJ!ÜlçülPr 
indirildi~inl bildirmektedir. Sanıl -
dığına gört", Almanlar. takviye kı_ 
talannın g~ini tehir maksadilı:ı ye. 
niden bir çok paraşütçüler indir -
miıılerdir. 
ROTERDAM HAVA MEYDANI 

GERİ AU?ol.DI 

J.ondra, 11 (A·A·) - İngiliz rad 
yosu saat 12-50 dP ııu haberi nrıs
relmiltir: 

Bu sabah .saat 8 de Roterdam 
ha\•a. meydanı lngifö: bombudı -
man tayyarelerinin şiddetli bir hi.L 
cumunı\ uğramıştır· Bu hUcumu 
müteakip Holanda kılalan saRt 10 
da. taamız.a. gec;mişlP.r ve Alman 
kuvvt'tleri hava meydanmdan tar. 
dedilmişlerdir· Bu saatte hiç bir 
Holanda h~va meydanı Almanların 
C'linde değilc!ir· 

Difer cihet~n bildirildiğine gö-

................................................................. 
\ıncrl· re Holanda kılaları Dordrecht a- ı talarile birlikte harekete geç - da piiskürtülmüştlir. mu\'afakati ahnınışt~r. 1 11• 

da.smr istirdat etmişlerdir- mişlerdir. Alınan ııa,·a kun-etleri ılol- ka Birleşik devletıerı de lnS' 
IIOLANDA HAR1C1YE NAZI- 1 ALMANLAR 1K1 GCNDE 200 landa ve Fransanın cenubu t e renin bu tedbirini tasvip et· 

RININ BEY.ı\i'\ATI TAYYARE KAYBETTİLER! şark ve şim<tli şark mıııtakala. rnlştlr. yr. 
Londra, 11 (A.A.) - Holanda Londra, 12 (H11susi saat 1) - rı Uzerindc uçuşlar yapmışlar- Antildeki tnsCiyehnneıcr rt· 

hariciye nazırı matbuata beyanat- İngiliz ve Fransız hava kuvvet- dır. Bu bombardımanlar neti- nezUella petrolünü tasfiye tıi· 
ta bulunarak ln~iliz tayyareleri leri iman hava kuvvetlerile çar. C"ıo:indc sivil halktan yiik kişi mckle<llrlc r . Bu ıırtrollrrlıt 
tarafından bu sabah saat 8 de Ro- pışmış Ye Alman kıtalarma ta- ., lıııliştlir: Bunların l'kscrisi rinci ıııli ştcrisi Iıı~ilt~ 
terd~m ha\·a meydanı şiddetle arruz etmişlerdir. İngiliz hava lrndın rn çocuktur. 1 · 
bombardıman edilme5;ini müteakip kuvvetleri Holanda üzerinde elli 1 ı Lüks2mburg Cephesı 
Alman kıtalarma taarruz edildiği- Alman tavyaresi düşürmüşler - İngilterede - -- -~ 
ni \"e birçok kişinin hayatına mal dir. Dün Holanda üzerinde dü - -- lliksemburg <'cphcsi 
olan çetin bir muharebeden wnra şürülmüş olan Alman tayyarcle- KR,\L CORCUN VlLill-.L:\11- ,\ım:IC'ı·ılaııı, ıı (Hu~ıı"iJ 4~ ha\"a meydanının saat ıo da jı;tir- ri yekunu yüzü bulmaktadır. NA re LEOPOLDA TELGHAFI Hollanda radyosu saat :ıf' d 
dat edildiği ni söylemiştir . Fransa üzerinde de 41 Alman 1 Londra 11 (Radyo) - Kral tc Llikseınburg araıls n 

Nazır, Holandalılar tarafından tayyaresi düşürülmüştür. Şu he. VI. ıncı Corç IIolaİıda kraliçesi r'ransı:r. \'C Alman kıtaları a~~: 
i"tirdat edilmiı; olan Dordrccht a- saba göre, Almanlar iki g-ünlük \'ilhclminaya, Belçika kralı Leo- smcla muharc lı c ler cerc) nıı 
da,ında bulun;n Alman kuvvetle- harp zarfında iki yüz kadar tay- poldc ve Lüksemburg büyük dü- t M;lni _ l_>_il_d_irn_ı_iş_tir. __... 
rinin kamilen imha edildiğini ila- yare kaybetmiş oluyorlar de - kasma gönderdiği birer telgrafla, ---
Ye etmiı;tir. mektir. Almanyanın bu isti la hareketim j sviçred ~ 

Nazı(, bundan başka Holan<la- Hiin nkş:ı.m JH'::-rcclilcn tchlij; nefretle karşıladığını, bu mücade- --
mn altın stokunun üçte ikisinin Anıstcrdam, 11 ( A.A.) - 11 lede lngilterenin onlara bütün kuv- Jzinli Etra~ \.::.;.,ıı ı.:ıtHI· 

1 memleket i:::tilA edilmeden evvel Mayıs akşamı Holanda tebliği: Yetile yardımda bulunacağını \"e Fcdrrıı 
ecnebi memleketlerine gönderil- Fransız ve İngiliz kU\rvetleri, neticede muvaffakiyeti kazanarak Bcm, ı 1 (.ı\ •• \.) - • dıtl' 
miş oldu~unu ve mütebakisinin de yardımımıza koş":1:1şlardır. . llolanda, Belçika ve Lüksembur- MC'dis dlin ı:;eç vakto k:uış. 
memleket haricine ~önderileceğinı Fransız. ve .. 1ngılız. ~uvvetlcrı, gun i:;tiklallerini muhafaza edecek- ııı iizakerelerine devam eı;rde 
beyan etmiştir. Nazır,'netice olarak me!11l~ketı_ m~d~!.aa ıçın kuvvet- terine emin olduğunu bildirmiştir. tir. 1yi haber alan mah!il J.llll' 
bir müddcttenberi Almanların llo- Jerımızle ışbırlıgı yapacaklar • Alınan J'nraşütçülerinin tn~il- hasıl olan kanaate gore utUll 
l:ında ordu~una, zabita ec:kila.tına dır. tt•ı·ı•,·o lnml'si Mnlıtcııı<'l Yakkaten izinli bulunan b dil· 
\'e ~ümrük idare~ine mahsus üni- ~udut. ~ıtalarımız, cesaretle J,on<lra, 11 (A.A.) - Dahili. efradın sllı'h altına da,·et e 
formaları kaçak suretile memleket vazıfelerını yapmakta~ır. Bu ye nezareti dlişman kıtaları ınesi muhtemeldir. 1l e. 
haricine çıkarmağa teı;;ebbüs etmek k_ıtalar. aldıklan emre gore, ~ah- paraşütle inmek teşeblıiiııliııdc Aynı mahfillerde bc~n sc· 
te olduklarnı söylemiştir. r~b:ı~ yaptıkta~ sı;ınra ~kserıye. bulunduğu t::.kdirde milteyak- dildiğinc göre mütenın~ı~nlll 

HOLA.!'-il>.\ h.R.\LlÇF.St?">· tN tı ıtıbarıle çekılmışlerdır. kiz ctavranılmasıııı bUtün va. rerbcrlik tc<llıirleri İs\'ıçr de.i· 
MF.SA.JI Dört sa"'.t süren şiddetli mu- tandaşlara. tavsiye etmiştir. harbin başlangıcında_nbcr 111 ıı-

,\mıt40rdam, ıı (.\.A.) - Holanda ilarebelerden sonra. kıtalarımız, C'chl'liittaı·ık Jüıp:ıtılmn<lı mi seferberlik halinde b~1 ı;JI' 
radyoırunun verdiği bir h:.bere göre dü:ı Aln_ıanl_~r .. tar~ından i~al J,<m<lı·a, 11 (A.A.) - Cehc- ınası dolayısiylc koln) 
kral!çe Vilheım!ne Holandl\ ordu.su edılen bır koyu gen almı~lardır. lilttarıkın ~eyriı;efaine kapatıl- tatbik edilmiştir. c:J;ll' 
ba~kumandanına bir meaaJ ı;önder•- Bu hareket esn_asınd~, bır. A~ • dığına dair verilen haberlerin ncrn, 11 ( • .\. . .ı\.) - B~~tı· 
rek kıtaların dü~maM. kar§ı ı;oıter- n:ıan zırhlı trenı ta~rıp e?ılm1~- tamamiyle asılsız olduğu dlin mandan Guison orduya 8 .yc:tfr: 
di ğl mukavt.mettl'n dolayı memnun!- tır. Bu trende, Holanda lısanı ı- öğleden ı.onra. İngiliz deniz daki yc\'mi emri gönılcr011;ıer· 
yetini bllılirmiştır. 1~ yazı~~~ş beyannameler ve Ho- makamlarında resmen beyan "Bu ı:;ahahki umumi 5.ııcl· 

Kraliçe meS1Ljmda ıöylı demekte- landa unıformaları bulunmuş - edilmekte idi. berliı:;in yapılmasına. bC~Atılll 
dir: tur. Antil Aclaln.rıııa. ~\skcr milel vaziyetin vahameti dlıt• 

''Bu mukavemet ııayeıılnd• Alman .. Son haberle:e g-örc, ~ski kale, <,:ıkat'ıl<h olmuştur. Ordu bUtUn b~0c9' kıt.ala.rınm ileri hıueketl durdurul- ~uşman harek~_tına ragrı:en lu • J;Qndrn, 11 (Hnı.;nsi) - Du- larcla kim olursa olsun nıU 11~1\ 
muı 11.ddedilebilir. Almıın kıta.lan her u~aktadır. ~şman, Vıssel ır- ız-lin Antil adalarınn. lngiliz kı. vize karşı vazifesini yaPll~bıt· 
taratt:.ı. anudane bir mukavemeti• magmı geçmege muvaffak ol • taları ihraç olunmuştur. 1ngi- hazırdır. kabitler. küçük ı Jlltl' 
karşılanmaktadır. .. muştur. )" ı · b h k tt ~ yelcri ler, askerler, memlekct1n .• ııııt• 

!ne;iliz hava kuvvetleri, Al - Aız t~ıl·dınk_u tarcı et ~~ ha 1 l b .. FF.LF.!\tF.:SK ıtt:sDtSTANlNDA 1 1
. d b n ı c ·ı pe ro a~uye anc e kadderatınt elleriniz< c. ,.c!l' 

man arın e ın e ulunan yegane . . Al S b tö. 1 d k - k ın .. Amııterdam, 11 (A.A.) - Felemenk tayyare meydanını bombardı _ rını man • a o r er en o- duruyorsunuz. Her ·es )l )ıı• 
Hındlıl3n1 umumı vallııl, krıı.llçe rurnaktır Bu hareket llollan dislne tevdi edilen vazile 

m:m etmişlerdir. Bu tayyare mey 1 1 k" · · bild" ·1 i · -Vilhelminaya bir telgraf gönderere:.. danından hareket eden Alman c a. ıU umetıne ırı m ş "e pacağından eminim.,. 
imparatorluğa olan aadakatlnl teyit k l ııııı; 
etmışur. . rta ar~. baz~ noktalara kadar • 1'm1ıııııllllııı[ııınmllllll~ı''~iüml DiKKAT: C1m!lirll!llllm~füffil1Ill~1n~;;; ılerlemışlerdır. Bu kıtalara kar 111 • ıını ınaım 1 nl · 1 O 

Bataviadan gelen bir ha ben göre ŞI ~nerjik hareket devam etmek il~~ n Ü m Ü z(j) ek n sa Do a kş a ır;t'll 
Umanda bulunan 18 Almım vapuru tedır. ~~ 

:r:aptedilmlttir. Bunl~rdan biri kendl L H d r ~ s a· M E R kendını batırmıotır. • a _ay e po ıs umumı karar ru Sinemasında 
gahını ışgal etmek teşebbüsü a • ~ 

Somarangd& Alman k\übü önUnde k t v şt C" -

Almanya aleyhinde bir nümayi§ ya- Ju~~ ~~~;~ ~~~af~~~~ i~~: 1 B 'ı T M E M 1• ş s E N F o N 'ı 
pılmış ve Hilltrin reı;ml yırtılmı~tır. met edılen bınalardan, polıs Ye 

Pari.~, 11 ( Hu.<ıtL.,i) - Hol an - jantla rma üzerine ateş açılmış _ 
dalılar, mukavemet planı m11ci. tır. Fakat polis, bu hareketi a • 
hince, bütün tahrip harekatını kamete uğratml'Ştır. 
yap~ıktan ve tahliy~ edilen ara.- . B:ızr noktalarda para$ütçülcr 
ziyi su altında bıraktıktan Mn- ınmışse de, bunların miktarı ol -
ra, hudut mmtakasmm arkasın d~kc;,-ı azdrr. Bunlar, dün büyük 
daki müdafaa h;ı.ttına çekilmiş - ~ır k:rsmı mahvedilmiş olan di _ 
!erdir. Birinci Holanda müdafaa ger Paraşütçülerin akrbetine uğ· 

Tamnmen yeni kopync:t 
Sincmırnm Bbedi Znfcrl Olnn Muhtl'şcın Film 

· . SCHUBER'in bütün musiki sinemada... ' 
··~ !Jj' · Biletle r eYVelden aldırılabilir. Tel: 42851 ~ 

Almanlar, henüz, hiçbir nokta - u·· Bugün MELEK sin!mH~IO~H hattı. Yı:;sel ırmağı üzerindedir. lratılmışlardır. 

1 

Amr~. ; t 

da Holanda müdafaa. hattı ile Fransada 
temasa gelmemiı:lcrdir. Yalnız 2 Büyük ve güzel film birden 
Orhenede gece ve bu sabah er • l•'ransll<lıı Ali\rm ~ e e •• 
ken bir sızma hare.~<etine te~eb- J>aris, 11 (;\.A.) - Fran s ız I • BUYU.,. ATEŞ 
büs etmişlerdir. topraklarında. bir kaç kere teh. .. 
Hollancln Krnllçesi hnl1"- Kr:t· like işaretcleri verilmiştir. Ril-

hnm ~fiid.nhal("11fnl tııtccli haı:ı::a merkez - şark ııııntaka. (REl\IBRA?l..DT) Baıroldr: CH,\RJ,J:S L\.l°CKTO~· 
ı::ınd;ı. 2.30 elan 3.05 e kadnr, 

La Hay. 
11 

(A.A.) - Hol!n- cenubu şarki mıntakasındn sa- B R o o v A y G U" L u·· da Kralic;esi VilhelminE>, ltalya at :uo dan 3 e kadar ve Paris 2 
Kralına şah~i bir mesaj gönder. ıoıntakasında saat fi.10 dan • 
miştir. 

Holanda Kralic;eı=ıi, bu mesa - 6·5• e kadar alArm cle\"am et
miştir. 

jmda şöyle demektooir: 
"Savoie hanedanının eskiden· Alımın lll\\a :\f<')"<lnnlaı·ı 

beri mütehalli olduğu asil his.,i. nomhaln nch 

~:~aa~~~\·ie:~~~a~~1~~f~ı; sıt:;!;~ ~~.;~~~::~~i> ~n;:~~~~ Al Bugün SA RAY Sin~mastn~B ~ 
oldu~u ve bir dakika ayrılma • rın l' ransız halkına yaptıkları (]- • 
mış bulunduğu tam bitaraf si - h_ücuml;ı.ra, Alman araziı::inde ~ Gf'n~lik filmi. .. Genç lmııı haJ.:ikl ruhu ... Jlav:ıtıı. ,.e ıı~kl' 
yasetine rağmen Holandanın so- bırçok Alman haya mey<lanıııı ı-=::-:3 nçılan kıtlblrr ... 
kulduğu anlaşmazlık hakkında bombardıman etmek suretile 1~1 COLLETTE Wif,Ll''nlıı rom:ınrndan lktiba!'I rdilen ,·e ıtft' 
yüksek otoritelerini istimal et • mukabele etmiştir. =--= HI •. \SCHF.Tit~ BRU!\01" - SUZE'l'TJli .:\IAts - P1t:RRY. 8 ntlJI' 
melerini majestelerinden rica e· l•'rırn.,ız H uchıtlaı·ına. Tanrruz =~ l"EUR 111' ~ii1.eı ,., ıw.' lnıll ı<"nç k11lar g-nıpıı tararıncıan ynrıı 
derim. Sivil halkın harp felaket. J;0ndra 12 (Hu"u"i ı-;nat !!)-,~ R 
!erinden u:r.ak tutulması ve is - Alman kıtaları buglin ilk defa ~ GENÇ K lZL A 
tisnasız bütün muharipler tara - olmak ilzere Mosel'in şarkında ,. .i 
fmdan insaniyet prem:ıiplerine Fransız hudutlarına hiiyUk lıir 1 -?E 
riayet olunması ic;in majestele. taarruz yaı)mı şlardır. Almanla- I~ u 
rinin nüfuzlarını kullanacağın • rın gaye~i en-elce Fransızlar rn P' A NSJ y ON 
dan eminim." taraCınd;ı,~ tutulmuş olan ileri ~ .J'-1. 

HOLANDA SAHILLERtNE hatları istirdat C'tınelc idi. Al- h"a 
!NG!LtZ KITALAR! man taarrum birçok noktalar. ti (CLAUDJNE A L'ECOLE) r:~•· 

ÇIKARILDI ~·--· 1 ~ r k ..• . 1 r·ı - 0 d 0 

•• • •• 11' t roKı:I JVIt ...... _ ...... ..,,_-:::r:::aıı=:aı. --~ c mu .. Pmmr ı mı ı;-ı ıp ı:urunu7.; \'8 ave en · • tiJ1l' .. 
!ıfo.,k01.•a, 1! (Hu.<ıtaıi, ·"aat 1 .._ -, B'ln du·n,-a. vn hnrp hıı,·adlıılnrl nıı.,.·u·n nnt 11 d- tenz.IU\tlı nlll 

1) - Holanda donanma~ı kendi H nıı.nıınuy!U'.ak ,.-y ... ı-·aı.at ~ 1 ~ , . ~ .. ~ . .. ıı:~ r. ı • mı""' 
karasuları dahilinde harekete H hakikat!.. ı= mrm~ııııııı~~~JCJ ı ı~ıooı~·· . ~li!IU~~ l~l IID 13~ .. 
geçmiştir. İngiliz destroyerleri ·ı IS U ~ ClJ N ımı:ııı~ P 
~~r~u harekete iştirak etmekte- ÜSAKARYA Sine - J ~:llllırnınım~~~ mıınııooııımm~mmımawı _imi 1 1111alrtıır.ın d·a 

İngiliz ve Fransız kıtalan Ho- A ı.tanbulda ilk dt!fa 0~!!1~~~.11 ~Bugun TAK s 1 M Sıneınasın 

~~:;~;;n;;:;. ı::~~~~tif t~~~ı ı -ı1 • M An~j]ö~,·~~.·~"~ii! u N u 
men İngiliz destroyerleri Ho. "YARATAN Ad Ü ~ • 
landa sularına girmi, ve nakliye li amü 2 - Umnınl arrn ll7~rlne: 1 
Fa,,':;~~~ :ı~~~~;"'mı Ho - Q ıumı" "''"'•• ;, o M j D ş ARK 1s1 Neşide 
şit::O~':;·~!I.~ 'i.'~~~!r-; g~:~ ~BAHAR Yağmuru~ 1 _ ~ m ": ~ 
Holandada. Limberg şehri Al - Ü ntF.D1':RtC MARCH \e ~ ı -~ Baş Rollerde: CD mm Ü GÜ ıs dl 
manlar tara.fmdan işgal· edilmiş- ?. .JOAS A.P:~';lı~Tl' i 1 ~ nAnt.en: P:kln ,Jumald"t Namk Mtılı: muhıırebl?le:ri 

tir Pari.~, 11 ( Hu..'11..<ıi) - lngilir. H t:ıra:;t:; ';";_::~;;:•~~:ım Mı' ~,-ımnnııııımııınınımııtıııHıın•amıı:::'lfjjMAjnnn tlllnı1ı!~~;m:;!;~M1::~n:'3ıııw.:~~ılll!jfü ~ 
Ye Franıı1rT. 'ktbla.n Holarıda. k1. ~•1&:11t1r.=-saxaıı••ı1111sc., ıı r.~ımıı Wıtt nmıu11ı1nmıu R!ttıınnııtıHıuıH:ııııln ıuııı" ııııM!lllltttın.r~nu nıP. ıııt~H ııuA!Mli:r.ıti~amrıı: 

TYRONE POWER - ALiCE FA YE 
Bııı;un ıı;aat 11 de t.enıll:\tlı nıntınr. Sımre 8 de 2 film blrd~,..... 



~ı oldukça uzun 
\"M ~ c~i. Emil kendL 
~ .. tınıyordu. Muhak. 
~ :Yleınck lhımgeldi. 
~or, fakat söze ne. $::! icabettiğini bir 
, ~ordu. Nihayet şu 
~ ler ağzından dö. 

~ ki geldiniz? .. 
~:tdıeınız için gel. 
~~ ~ benitİi gelmiyeceği. 

lıaL:'fl11ı z .• Görüyorau • 
ıt~• dalına aldanı. 

12.5.940 Pazar 
12.30: Program n memleket saat 

ayan, 12.35: AJaDa ve meteoroloJl ha. 
berlert, 12.50: :Muztk: Çalanlar: Fa.. 
hlre Fera.n, Refik Fera&n, Fahri Ko. 
pus, Burl Otıer. Oku~: Necmi 
Rıza Ahıakan. 13.20 )ı{\lzlk: Halk 
TUrkllleri. Asis şemu ve San Recep, 
13.30/H.00: Kllzlk: KUçUk orkaıtra, 
18.00: Program ve memleket aat 
ayan, 18.0G: xllzik': J<antık prorram 
(PL) 18.50: Ktlzik: Radyo CU or. 
keatraaı (Şet: lbrahlm özgür), Sop. 
ra.ı:ıo Bedriye TUzUıı'UD iftlrlkfü .. 
19.23: Konupna, 19.'6: Memleket -:. 
at ayan, A~ Ye meteoroloJl haber. 
leri, 20.00: )(Uzlk: çaıanıar: Fahire 
Fera.n, Refik Fenan, Fahri Kopuz, 
Burl Otıer. ı - Okuyan: Seiııahat 
Ozdeuea; Necmi Rısa, Melek Tok. 
SÖZ. 20.•o: Konuşma (Tarihten eahi.. 
feler), 21.00: MU.Zlk: Faaıl heyeU, 
2U:5: MUzlk: Oda MUzlği - Betho.. 
ven: Ttrto, Çalanlar: Jıllthat Fenmen 
(Ptyano); Orhan Borar (Keman), En
ver Kakıcı (Vlyolouel), 22.10: Jıltı. 
atk: Melodiler (Pi.) 22.lJO: :Memleket 
saat ayan. Ajana haberleri; zıraat, 
ICabam - Tahvlllt, Kambiyo - Nu. 
kut Boran (Fiyat). 2UO: AjaU 
spor .ervtat, 23.00: KUzlk: C&Zb&Ddt 
(PL) 23.26/23.30: Yarınki program 
ve kapalll§o 

Büyük bir müaariıere 
önUmUzdekl, Kayımı 16 ama tc 

sadilf eden Per~embe ak§amı Beyog. 
lunda Fraıısıs Tiyalroaunda Marut 
komedi aanatkArımız DUmbUllU İL 
mail içln bir JUblle tertip edllmifUr 

Merhum Hasan Efendl'ııln yeglne 
p.ldrdi marlfeU olan ve tuluatı, kA.. 
nkad1m Uyatro aanatmı ferapUe ya.. 
p.tma#a çalJp.D <DUınbUllU) eeretın" 
tertip olunan bu mtıaamere ııenelerce 
sGrlllmemlı blr f9kllde ve fevkall.de 
zengtndlr. 

Şehrlm1zln en me§hur alaturka mu. 
.tkl uatadlarmdan mürekkep 20 !clft. 
Uk bir muaUd beyeU (Şebnu) fulı. 
m terenııllm edecek, k&Up SaWılD ha. 
ıen (İrfan) karagöz oynatacak, en 
mefhur arttııUerln, blltl1D komik -. 
natkArlarm ve mukalliUerlD l§UrlkL 
19 lr&nk&cUDl orta oyunu n m91hur 
(Gevberlt b&mm IU!tan) tarihi kome. 
dtlt temsn edtleeelctır. 

tiktq, V da klilpleri arasında ter 
tip edilen bahar kupası futbol 
turnesine dUn Taksim stadında 
batlandı. 

Müaa.baka aatine kadar sahaya 
oldukça kalabalık bir seyirci top· 
laıtmIJtı. 

• 
FENERBAHÇE - VEFA 

GUnUn ilk milsabakası Fener. 
bahçe • Vefa takımları arasında, 
hakem Ahmet Ademin idaresinde 
oynandı. Bu müsabakaya takım· 
tar fU kadrolarla çıkmıılardı: 

Fenerbahçe: irfan - Şevket, 
Orhan - Zeynel, Fi.l:ı:-et, Lebib 
- Nazım, Niyazi, Ya.-, Orhan, 
Rebii. 

Vefa: - Azan - Lutfi. Va.'ıit 
- Süleyman, Hakkı, Şükrü -
Muto, Hüseyin, Sulbi, Haydar, 
Mehmet. 

Oyuna Fenerliler baıJadıtar. 
tık anlarda Fenerlilerin biru sı
kı§ttnnalanndan sonra oyun mil· 
tevuin bi rşekı1 aldı. Müsabaka 
çok sllratli devam ediyor. 10 un
cu dakikada Fikretten bir pas a· 
lan Rebil topu kalecinin eline a· 
tarak güzel bir gol fırsatı kaçırdı . 
Nihayet 12 nci dakikada Rebii· 
nin bir ortasından istifade eden , 
aağ açık Namn Fenerin birinci 
golünil attl ve bu gol Fenerlile· 
rin hafif bir üstünlük kunmlar • 
na sebep oldu. Fenerliler sıkııtı· 
rıyorlar Dakika 24. Bir geri paSı 
alart Uiyazi demir ıibi ıüzel bir 

ğı ile üçilncil ıoıterini de kann
dılar. Dakika 44. Fenerli Oman 
Vela kalesi önünde hatalı bir ıe· 
kilde yere düşürüldll. Penaltı .. 
Yaşarın çektiği 1üt VeEa kaleci· 
ıinin elinde kalarak gol olmadı ve 
müsabaka 3-0 Fenerbahçe lehi· 
ne neticelendi. 

GALATASARAY -
BEŞİKTAŞ 

Günün ikinci mil&aıbaka1t yine 
Taksim stadında Be§ikta1 - Ga· 
Jataaaray taknnlan arasında ya· 
pıldı. 

Halem Tank özenginin ida· 
resinde yapıl:an müsabakada ta· 
kımlar ıu kadr~larla sahaya çık· 
mıılardı: 

Galatasaray: Cafer - Necdet, 
Salim - Eşfak, Enver, Celal -
Barbaros, Selahattin, Bülent, Sü 
leyman, Gazanfer. 

Beıiktaı: Mehmet Ali - Os· 
man, Taci - Adil, Rıfat, Osman 
- Necmi, Hakin, lbrahim, Ta· 
dılc, Eıref. 

Beşiktaşın bir hücumuyla oyun 
çok seri devam ediyor. Top mil· 
temadiyen iki kaleyi de ziyaret c. 
diyor. İlk dakilarda Hakkı çok 
güzel kurtarışlar yapıyor. Niha· 
yet 20 nci dakikada Hakkı bUtUn 
müdafileri atlatarak güzel bir vu· 
ru;h. Beşikta~ın ilk gotunU yap· 
tı. Biraz sonra da bir korner ka· 
zanan Galatastraylılar Süleym; .. 
nın ayağı ile beraberlik sayılamu 
kazandılar. Bu andan ıonra. Be· 

!}iktaşlılann hakim olduklarını 
görüyoruz. Galatasaray kalesini 
mütemadiyen sıkı§tınyorlar. Ni· 
tekim bunun semer~ini görmek· 
te de gecikmiyorlar. 32 nci daki· 
kada Hakkı, 36 ncı dakikada U·. 
rahim ve 38 inci dakikada da Rı· 
tat üç gol da!a yapıyorlar. 40 m· 
cı dakikada Galatasaraylılar da 
penaltıdan bir gol kazanıyorlar 
ve birinci devre 4-2 Beşikta1 le
hine neticeleniyor, 
tKtNCl DEVRE: 

Galatauraym hilcumuyla bar 
lanan oyunda, ilk akında Eşfak 
çok güzel bir gol fırsatı heba et
ti. Galatasaraylılar bu devre da· 
ha düzgün oynuyorlar. Nihayet 
12 nci dakikada E§(ak, 32 nci 
dakikada da Süleym3nın ayağiyle 
bir yeni gol kazandılar ve mi.isa· 
baka 4-4 beraberlikle neticelen
di. 
BUGUNKO MOSABAKALAR 

BugUn Taksim stadında bahar 
kupası turnuvası futbol müsaıba· 
kalarına deva:n edilecektir. Gala· 
taaaray - Beşiktaş berabere kat· 
dıklarından çekilen kur'ayı kaza
nan Beşikta1lılar final maçrru Fe· 
nerle yapacaklar ve Uçüncülük i· 
çin de Vefa - Galatasaray kary 
lapcaklardır. ---o---
Ankarada Demirıpor 

Şişliyi 7 • 3 yendi 
Milli kUıne haricindeki bcı 

kUlp arwnda yapılan deplasman· 
h futbol maçlannm üçüncü hafta 
karşılaımalanndan birincili dün 
Ankarada yapıtmış ve Demirapor
tular Şişliyi 7-3 yenmi1lerdir. 

İstanbul Lisesinin 
Spor Bayramı 

htanbul lisesinin tertip ettiti 

spor bayramı dün çok bilyUk bir 
alaka ile takip edildi. 

Saat 15 de yapılan geçit ıes· 
minde.n sonra atletizm müsabaka· 
lanna başlandı. Bu milsabakalar 
nihayetlendikten sonra lise kısmı 
futbol takmu ile orta kısım fut bol 
takımlan karşılattılar ve neticede 
maçı orta kısmı takımı 3 - ı ka· 
zandı. 

Yıldırım Davutpata 
klübünün kongresi 

Y ıldmm Davutpap kltlJii bq· 
kanlığmdan: 

Klübümüzün senelik kongreai 
26 • 5 - 1940 pazar gUnil saat 10 
da Hekimoğlu Alipata caddeain· 
deki klüp merkezinde yapılacağın 
dan üyelerimizin gelmeleri rica 
olunur. 

Türkiye serbest 
güreş birincilikleri 

Edirnede yapılmakta olan Tür
kiye serbest güreı birinciliklerine 
dün de halkevi salonunda devam 
edilmiştir. Müsabakalan binlerce 
meraklı heyecanla takip etmiıtir. 
Dört tur olarak yapılan ır.üsa
bakalarda Ankara takımı bütün 
sikletlerde birinciliği kazatumf, 
lstanbuldan Samsunlu Abmedi 
Edimeden Cenah, tçelden Mer
sinli Ahmet, Sivastan Avni, Ha· 
san ve Osman finale kaldılar. 
Müsabakalara yann da devam 
edilecektir. 

Milubakal•rda parti idare he· 
yetinden ve mebuslardan miita· 
fCkkil bir heyet, umumi müfettif, 
vali ve parti blfk•m huJr bu· 
lundular. 
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Bir Komprime Hayat Karşihğıdır 
,r En sıkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset ba.Jmnından tatmin edici mahiyeti 
ve yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, bezelya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi 
her yerde bula.bilirsiniz. 

MüSTAHZARATI 
Kuruluş tarihi: 1915 

1 Asl·erı Fabrikalar Satınahna Komisyonu ilanları 1 
Tahmfn edilen bedeli ::7251,20 lira ol:ı.n 133040 kilo hıımızı azot latan... 

bul Toph:ıne Sa1rpazarmda Askeri Fabrikalar yollamasındakl Satınalma 
lt0ml.syonunca 17 Mayıs 940 Cuma gUnU saat 14 de pazarlıkla ihale edilecek. 
tir. 1ateklllerln mu\·akkat teminatı olan 2703.84 lirayı herhangi bir malmU
dllrlUğtlnc yntmırak alacaklan makbuzla birlikte 2490 No.lı kanwıun 2 ve 
8 1lncü mnddclcrlndekl vcsalkl htı.m.llen mczkQr gün ve sastte komisyonda 
lnılwıınD.ları. §s.rtıyımeaı her gün komisyonda görillebllir. •(3551), 

• • • 
120 ton Mazot alınaca.k 

• Talimıiı e<iilen bedeli (18.936) lira olan 120 ton Mawt as
ıterl f a.brikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonun. 
ca 15-5-940 ç~ba günü sa.at 14,30 da pazarlıkla ihale edL 
Jccektir. Şartname parasız ola.ra.k komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1420) lira. (20) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vcsaikle komisYoncu ol. 
madık!arma ve bu ic;lc alaıkadar tüccardan olduklarına. dair tica. 
ret odası vesikasile· mezldlr giln ve saatte komisyona. müraca
atıe.rr •. (3676) 

• 1 * * • 
60 ton yerli Zinters pamuğu alınacak 

Ta'hmin edilen bedeli "18.000" lira olan 60 ton yerli linters 
pamuğu a.z'·eri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca. 15fl\1a.yıs/940 çarşamba günü saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve. 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "1350'' lira ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu i§le alakadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odası \•esikasile mezkfır gün ve saatte komisyona. müracaat. 
lan. (3575) · 

istanbul /-lava A ktarma Anbarı Direktörlü
'ğürdcn: 

1 - 150000 metro çamaşırlık bez 
250 e..dct demir katyola satm almaca.ktır. 

2 - Pazarlıkla ihnlest 16/5/940 Pel'§embe günü saat 14 de Ye~llköy hL 
va ııktarma nnb:ı.n s:ılmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İBteklllertn §IU'tname ve numuneyi görmek üzere her gün pazar. 
lığa gireceklerin mczlrl'lr günde temlnatıarile komlsyona mUracantıan. 

(3913) 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden: 

sıso nıımaııllr kanune milstenlden 2/12899 num.uah kararnamenin S 
83J,lı karıınna i'Öre teşekl'W eden 

'' Ereğli Havzası Kömürleri Satış Bi rl i ği,, 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR. 

fllrllkten lıllmlir ıılm:ılc IJıteyen mUırtebUklcrln 15 ma),,. 1910 t:ırlhlne · 
kndnr tstnnbulda Toplı:ıncdc l&kelc c:ıddeslııde 28 numarada ve 15 m:t.. 
:rıs tHO tarthlndr.n ltnıaren de doğnıd:ın doğruya Zonguld:ıkta SATIŞ 

C!RLtôt merkuJne mUracaaı eylemeleri Ulzımdır. 

KOMUR SATIŞ ŞERAiTi : 
1 - KHmll.r alıcılanıım kömUr bedelinl p!'jlncn Uden~Jerl ı;a.rttrr. 
9 - K6mtirl"r lhn.&d3 F. O. B. ol:ı.ra!{ ıe.llm f'dlll'Cf!lttlr. 

Telgraf o.drHI: 7.0NGUI.Oı\K - SATiltô:'tfOR Telefon: IU Zonguldak 

&$ IS &!Zt i i&* %&1 W 

t:: reğh Kömür ler ı l şletmesı ı 
Kömür Satış Şubesinden~ 

...:retli Kömürler i lşletmesl Kömür Satış ıjubetılnln bllOmum mcn~udııt, 

~nahbUdat ve matlQbatı bUtUn hukuk \'e \'t'<'.all>lyle 87110 num:ırıı.Jı ka. 

nuna müstcnldeu 2/12899 num:ıralı karamam~nln 3 ı.ayılı kararı 

blik.mUne a:öre te,kil edilen 

l~:~~~f!ıd~::d~~~~~~a~~~le~~r ~u~ı~~şır?ı İ~~~~İı;' ~~rn 
1910 tarihinden ltlbııren mer kezi ZON<it' l ,O.\KTA bulun:w.ak olen 11d 

geçen aatıı birliğine müracaat ctnıelerl. 

fHnc. 

lstanbul Levazım Amirl i ği satınalma ı 
Komısyonu ilan la r ı -üç bin adet battaniye nlınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16/5/940 Per. 

şembe gUnU saat ll5 de Tophanede lstanbul Levazım Antlrllğl Satınalma 

komi.ayonunda yapılacaktır. NUmunelcri komlsyonda görU!Ur. lsteklllerln 
teminaUarlle beraber belli saatte komisyona gelmeleri. (868) (3!126) 

btanbol İkinci t cra Memurlu&;"Un. 
dan: 

38/1739 
Cevriyeye 1 inci derecede ipotekli 

olup Haib ve Haydar ve Arit ve 'l"a
kubun uhde! tasarrufunda bulunan 
Samatyada Hacıkaclın mahallesinin 
Hacıkadm caddeslndo eski 4:1, yeni 'i'3 
81/l NoJ·-ıa mUrnkkam maamUşte
mila.t bostanın 6 hisse itibarile 4 his_ 
sesi deylnln ademi tesviyesi hasebiyle 
açık artırmaya vazettlrllmlştlr. Hu. 
dut tapu kaydına nazaran sağ' tara.fi 
Ömer ve hissedarları hamam bahçesi 
ve Ömer ve hissedarları bostanı ve sa.. 
hlbl senetln diğer bahçesi arkası Cuma 
(Camcı) oğlu hane ve bahçesi ve puL 
cu Ağop veresesi bostanı, solu Tosun 
hane bahçesi ve Safiye arsası ve Meh. 
met Şahap arsası, onu Hacıkadm 

caddesile mahduttur. Tamamının mık_ 
tarı zlrat 9716 metre murabbaıdır. 

Yeminli 3 ehlivukuf tıırafm<lan tama.. 
mma 5000 llrıı. kıymet takdir ve tah. 
mln edilmiştir. 

Evsafı: Sokak kapısmdan girince 
sağda halen iki ode.h bir me.hal ile 
30 hııyvıı.n fıı~lap eder, zemini beton 
yemlikler çimento ktığir bir ahır oda, 
bostanda motorlu bir bostan kuyuS'.ı, 
motor dairesi tonoz bir havuz mev_ 
cut ve tamamen ekllm1ştlr. 

Bu gayri menkule ait ıartzıame 

4/6/9!0 tarlhinden itibaren herkesin 
görebUmesi için icra. dlvanhn.ncsinde 
açık bulundurulacaktır. Birinci artır. 
ması 14/6/910 tarihine mUaadlt Cuma 
günü saat 10 dan 12 ye kadar İstan
bul ikinci lcra dalresln<le yapılacak 

ve muhammen kıymetinin % 75 ni 
geçtiği takdirde en çok arttırana lha. 
le edilecektir. O glin böyle bir bedel 
elde edilmezse artıranların taahhüdü 
baki kalmak eartlle artırma 15 gUn 
temdit ettirilerek 29/6/940 tarihine 
mUsadlf Çarşamba günU ayni maha1 
ve saatte icra olunacak ikinci arttır. 
mada en çok arttıranm Ustünde bıra. 
kılacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alacakların gııyrt menkul Uze
rindckl haklarını, hususlle faiz ve 
masrafa mUteallik lddlanlnnı 110.n ta. 
rlhlnden itibaren 20 gUn içinde e"Takı 
mUsbitelerilc birlikte daireye blldir. 
melerl, aksi takdirde satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaklan 
v~ talip olanların muhammen kıyıne. 
tinin % 7,5 nlsbetlnde pey akçesi ve
ya ınllll bir banka teminat mektubu 
ibraz etmeleri ve fazla malQmat aL 
mak isUyenler her zaman dairemize 
38/1739 No. ile mUracaat edebilecek_ 
Ierl ilAn olwıur. (32309) 

Osmanlı Bankasından 
Osmanlı Bankasının Galata !dareı 

Merkezile Yenlcami ve Beyoğlu şube. 
leri veznelerile kiralık kua daireleri 
ı:s Mayıs Çarşamba gününden ltiba. 
ren iş'arı ahire de~n aşağıda yazılı 

saatlerde açık bulunacaktır: 

VEZNE SAATLERi : 
Saat 9 dan .saat 14. e kadar adi 

günler. 
Saat 9 dan sa.at ll,30 a kadar Cu. 

martesi günleri. 
KlRALIK KASA DAİRESİ 

SAATLERİ 
Saat 9 dan saat 16 ya kadar Adi 

günler. 
S:ı.at 9 dan saat 12,30 a kadar CU.. 

martC3l günleri. 

1sta.nbol Aallye 9 uncu H ukuk HA.. 

klmlltlnden : 
40/423 

Yorglya Sltafanl GU!Uya vekili o.vukat 
Ekrem Atakul tarafından Boyoğlwı. 

da Nane sokağında 9 No.da mukim 
Harrl Turhalaki aleyhine açmıl} ol. 
duğu boşanma davasının mUddaalcy. 
he gönderilen dava arzuballne mUddc_ 
aaleyinhln iki sene evvel lkametgO..tıı
nı terk ile bir .semti meçhule gittiği 
tebliğ varakasına verilen mcljruhaL 
tan anlll§ılmakla dava a.nuhallne 
karııx ~irmi gUn zar.mda. cevap ver. 
mcsl ve mahkeme için tayin olunan 
S/6/0!0 gUn saat 9/30 da mahkemeye 
gelmeniz ve gelmedlğlniz takdirde 
muhakemeye gıyaben icra edileceği 
davetiye makamına kaim olmak üze. 
re 11Andır. (32310). 

Sultnnahmet l inci !i'ulh Hukuk 
'.\IJıhkemesinden: 

!>!0/l1'6S 

Davacı Hayri Çavdar l.'lrafından 

ınUddeaııleyh, Suadlycde Pldj yolun. 
da Yusuf Kaptan apartımanı 230 sa. 
yıda F'erruh Öke aleyhlne elbise be_ 
delinden alacağ'ı olan i6 liranın mııa 
faiz ve masarlfl muhllkeme tahsili 
hakkında açtığı alacak clavasmdan 
<iolayı müddeaaleyhln lkamctglihının 

aıeçhullyetl hascbilc llft.ncn yapılan 

tcbllgata rağmen mahkemeye gelme_ 
di{rlnden gıyabında icra kılman d:ı 

nışma.sında: 

Da\'a<::ı medarı tatbik evrak irae. 
sinden lzharı aczetmlş olduğundlln 

mUbrez senetlerdeki imzanın inkArı 

ha.linde berayl istlktab gelmesi, nksl 
takdirde vakrnlnrı kabul etmiş ad ve 
itibar olunacağından bahs!le ınuamc. 
leli gıyap kararının 15 gUn mUddct. 

le !lAnen tebliğine karar Yerilmiş oL 
duğ"..ından tebliğ tarihinden itibaren 5 
gUn içinde itiraz etmediği ve muha.. 
kemesinin icrası için tayin kılınan 

i/61940 tarihine rastlayan Çarşamba 
~Unu saat 10 da Divanyolunda Su!. 
tıınahml'.!t l inci Sulh Hukuk mahke. 
mcsindc hazır bulunmadığı takdirde 
muhakemesinin gıyabmd:ı. icra ve 
karar verileceği gıyap kararı yerine 
kaim olmak Uzere l!An olunÜr (3230'i') 

bt.anbuJ j ln<'I fcra J\lenıurlut"Wl. 
dan: 

Merhun olup satılmasına lrnrar ve. 
ı-ilen muhtelit cins ev e'ya.sı 20/5/910 
tarihine mlls:ıdl! Pazartesi gllnU saat 
l:S te Taksimde, Tallmh:ınl', Lamartln 
caddesinde 45 No.lı hıılk opartımıı... 

nında ~tılncağındnn tnllplerln mfz. 
kQr gün ve saatte, tıı.yin edilen mn. 
halde icra memuruna 
U!n olunur. 

mUrncaatl:ı.rı 

(3Z30G) 

SAHlBI: ASIM tJS 
Ba.cııldı;1ı ver: V AKIT l\1atbansı 
Umum :'\eşrivatı ıdare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

s anatkar aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlügündo~~,. 

ını! tof'll rııı"' Sivas Demlryol atelyesinde çnlıljtırılmak Uzere blr!Jlcl 6 ]<atl ı6 ~ 
ci ve dökmeciye ihtiyaç vardır; imtihan ve matlQp ev.safta Jl~ıı.nıar ıııı' 
!ere 77 - 100 lira arasınd:ı bir Ucret verilebllecekUr. trnt eııt' ~ 
1st:ı.nbul. Eskişe.ı'ı 'e ve Sıvll3ta yapılacaktır. . -esJtlŞ ~ 

Talip olanların İzmir ve Sirkecide işletme mlldOrlilklerıne. caııt1•11 
. 1 ınurs 1!0sı Slvasta atelye mUdUrlUklerine, Ankaracla cer daıres ne ~ı (3"/ 

olunur. C201~ 

1 
·ıao!ar~' Deniz Levazım Satınalma Komisyonu 1 -,,;_,_~ 

- - - ------ - - ----... _00:: ıtilO ~ ıl 
1 - Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 15' ··nii ~· 

bezin 23/;\.fayıs/940 tarihıne rastlayan perşembe gu r~ 
de kapalı zarfla münakasası yapılacaktrr. t a.rneSi ııe 

2 - llk teminatı 1389 lira 45 kuruş olup şar n ~ 
komisyondan parasız olarak alınabilir. . dabili!lde~~· 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı Ui ~ .~ 4J 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en gcG be :ın ıtoııııJ 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulun 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3682) {.ı'u 

* * * Mikt:ırı Cinsi Tahmin 
bedeli 

6180 30.000 metre salaşpur 
30.000 metre amerikan 

bezi 
21.000 kilo arap 

sabunu 

5400 

6300 

1Ik teminatı 

463.50 

405.00 

472.50 

~ ıunııkıı.S:l "" 
• ~il' 

r'i/ 
23-5.940 ıı: te ı"' 

5g.s.t 1 rr!~ 

23_5.94g_;~t' 
saat l pe-'~"..-

23..5·940 30 d• 
saat 16. ~· 
. c1,siltJl1de ~., 

1 - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatıaı:ıle 5g.s.tıer 
leri yazılı iiç kalem eşyanın hizalarında göstcrıleI\ ...iitl ~C' 
palı zarfla münakasalan yapılacktır. 

1 
·n her 0~e ~ 

2 - Şrtnamesini görmek ve almak isteyen erı Ili gttn ıı.Jı trJ 
misyona müraca:ıtl:ırı ve ist:.ckli olacakların d:ı ~ri J<BP ııP 
atlerden birer saat evveline kadar tanzim ed~cc n baŞıcııP 
lif mektuplarını J{asımp:ışada bulunan komısY0 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3684) 

1 
•• d" 

ı: il' 

* * * etre Y"~ dt tıf' 
1 - Tahnıln edilen bedeli (5840) lira olan (l0.000) rıı U sııat l 

kuma bezin ıs Mayıs 910 tarihine r:u:tııyan Cumartesi gOn d,.ıı f" 
palı zarfla ekslllrnesl yapıl:ıcaktır. 1:eoınt5)'011 

2 - Ilk teminatı (438) llra olup şartnamesi her gün eııoc'~ 
rasız olarak nlınabtllr. ·.ode ~:ızl~ e~~, 

3 - İstcldllerln 2!90 sayılı kanunun tari!atı dahil• blr s~ ı<Sııl~ııcl 
lt:!rl kapah tekllf mektuplannı en geç belli gUn ve sn.nt:~bUZ Jll~495ı k:ıd:ır Kasunpa.5:ıda bµlunan komisyon başkanlığına ( p 
vermP.lerl. ~1)-e "-

* * * d t bAt J!S e· O) a e ııın-
1 - Tahmin er.lllen bedeli (19690) llt'a olan (200 de JtŞp:ı.11 ~ 

18 Mayıs 9·10 tarihine rn.sUıyan Cumartesi gUnU sa.a t 11 g(1ll 
siltmesl yaptlncaktır. rtnaıııesl Jı,er .ıı-

2 - llk teminatı (1476) lira (7:1) kuruş olup 14 ede' ııı' 
misyondan parasız olar:ılt nlın:ıbilir. ııuıdo ta.oıl~ e<--el 

3 - lsteklllerln 2490 sayılı kanunun tarftatı dıı.btten bir _. eıerl
leri kapa1ı teklif mektuplarını en geç belli gUn ve saa aııuınde "~.t!19> 
katlar Kasımpaşada bulunan komlsyıma ma.kbuZ nıuk ( 

ıı• ııt" rstl v _A• 
* * * rnetre tıU pSıı ?. 

1 - Tahmln l'dllcn bedeli (13350) lira olan (1()000) t 11 de Jtll. ı.* 
7.!nin 27 Mayıs !>!lO tarlhlne rastlayan pazartesi gUnil saa r g1111 
la eksiltmesi yapılacaktır. •-:ıınesl :ııe 11, 1 p .ıar.... cet 

:? - İlk teminatı (1001) lira (:::ıı 1.""Uru' o u "' 1J1l ed ~r 

mlsyondan alrnablllr. dab!linde ~eıı..ıı" J:f ,_ 
3 - tsteklllerln 2490 sayılı kanunun tarl!ntı 1 saat e"' dll ,-tf!(-

lerl kapalı tekli! mektuplarım belll gUn ve saatten b: 111uıtabııın( ~cı65) akbUJ ;r-
Kasrrnpaşada bulunan komisyon başkanlığına nı 
lerl. 

~~........:::-=:..:.=------,,,~ IJ r1' 
inhi s arlar u • 

m od orı Oğ onde ,,b:l~ 
'--------~~~~--~--~~..:.=-~------::: rııu 6330 JdlO 11'°'' 

I - Şartname ve matbu numuneleri mucibince bStaff• 
matball mUrekkebl pazarlıkla satın olmacaktır. t 14 de g. ,ıı· 

Il - Pazarlık 20-V-~iO pazartesi gtınO saa yapıl:ıc:ıt<tl1"·p~ ,,. 
zım ve mUbayaat §Ubeslndelcl alım komlsyoaundB çen ~beden ,ıl'-

m - Şartname ve matbu nümuneler llÖZO ı;e ıel<ııt ııır 
aa ıte _ .ıtor nabllfr. g{1tı \·e s ~e>-· 

I V - lıteklllerin pauı.rllk için tayin 01un•:ıarf.1e blJ'lil't• 
ceklerJ fiyat üzerinden yüzde 7,lS güvenme par • 
misyona mUracaatıan llln olunur. (3371 ), 


