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VAKiT KiTAP KUPONU 1 
1 den sı e kadar bir •ıra kupon top. 

larıp lda.rtımb.e ptUen okayucıcılarmuz 
Dun ve Yann Tercüme KllllJyatmm ilk 
ırıevcud bet kltabmı yQzde 60 eksik flat. 

;;,;-- ta alabilirler. Posta ile l•tJY"llerden ay. 1 
tı,ı;ı kunış almır. 1 

~olanda ile Belçikanın ordu
1 

nanma, servet menbaları ' ÇARŞAMBA 15 MAYIS 1940 YIL: 23 • SAYI: 8026 

İnönü y·eni Belçika s9firini 
kabul buyurdu 

Anknrn, 14 (A.A.) - Belçikarun yeni An. 
kara sefiri de Ja VailJe, Bugün saat 4. ~o da Çan. 
kaya köşkünde Reisicumhur ismet İnönü tara. 
fm dan kabul edilmiş ve itimatnamcsini takdim 
eylemişti r. 

(Y a..'"'tM 3 iitıeiül.e) \.. ı'DARE EV!: Ankara Cad.!STANBUL .-relg-rat: VAJOTe Poata kutusu: 411• Teldon: 21413 CYazı) • 24~70 HdıtreT 

Kabul esnasında Hariciye Vekaleti Umum! 
ı Katiıbi Numan Mencmcncioğlu hazır bulun. 

"' muştur. 

t e s ı i 111 oldu 

~ Almanya Balkanlarda harekete geçince · 
O\Tyetler Besarabya-
~a taarruz edecekmiş! 
~' ~:11e. 14 
'~ıttt' bat- le (llusu'"i) - ltal. lanarak tahrip edilmesini pro-
~ da ~e etıyıe Almanyanm testo etmiş, FinIAndiya hUkti. 
" 11 a0~er alacağını göste- meti de bu fabrikaların harp· 
'>'~tetYet Rusya bitaraf ten sonra d~ğil, takat harp sı

\~ t' tar aıınaktadır. Sovyet rasrnda tahrip edilmiş oldukla
tı. ı ~ruıı ıı cephesiyle alAka. rı cenbını vermiştir. Bu hA.di
~' ~\rll~enıekıe beraber şf· seler Sovyetlerin şimalde harp 
ı~ ltll'elj a<la hareketsiz dur- çıkarmak için bir bahane ara. 
, 

1~ "l!lııin~de değildir. Nete- '1klarını göstermektedir. 
ıı ~"(!re l hUkOmetine bir l Dlter taraftan bir mUddet 
Qllij ık Petsamo mınt• evvel Moskovaya giden Alman 

llbrikaların bom~ nıUmcRsili 1le Molotof arasında 
yapılan görüşmeyi müteakip 

Macaristanın askeri tedbirler 
Almasına karar verilmiş ve Al
manya ordularını Macaristan. 
dan getirmek şartlyle Maca· 
ristana Slovakyanın mUhim bir 
kısmını vadetmiştir. Almanya 
bu şekilde Cenubu Şarki Avru
pada. harekete geçerken, Sov
yet Rusya da Besarabyayı ala
caktır. Almanya ve Macarista. 
nın cenuptaki hazırlıkl&rı bu 
gayeye matuftur~ 

Vatikanın gazetesi sokaklarda yakıldı 

Vaşington, 14 (Hustlsi) - ~ [ smı. t~un etmiyeceğini söy 
merikan Birleşik devletleri bı - lcmıştır. 
taraflığm.m terkolunarak yerine KORDEL HUL'UN NUTKU 
gayrimuhariplik ikamesi hak - Amerikan hariciye nazırı Kor-
kmdaki Arjantin teklifi Ameri. d_el Hu! hukuku ~üvel cemiye. 
kan hüklbnetince ka'bul edilme- tınde bır nutuk soyleyerek A -
miştir merika.n menafii bakımından 

· Avrupa vaziyetinin ehemmiye -
Ga.yrimuhari'plik vasfının ika tine işaret etmi~ ve hakkın kuv. 

mesi teklifi reddedilirken bilhas- vete galebe çalacağı kanaatini 
sa infiratçılarm itirazları ve izhar ederek: 
Japonyanm bu gayrimuharipli. "Milletlerin ve fertlerin hiç 
ği kendi emellerine göre tefsir bir kaide tanımaksızın hareket 
ederek Felemenk Hindistanmı 

etmeleri kendilerini harab!Ye 
sürükler. Bugün beşeriyete mey. 
dan okunmuştur. Bu meydan ~ 
kuma hukuku düvelin terakki • 
yatı ve beynelmilel münasebet .. 
lcrin esaslarını ortadan kaldı • 
racak mahiyettedir. 

Herhangi bir milletin va.itle
rini tutmıyaca.ğmdan emin olur. 
sak bütün milletler emniyet his 
]erini gaybedecekler ''e korkU 
içinde ya.şıyacaklarclır. 

(Devamı 4 üncüde") 

tehdit etmesi ihtima.lelri göz ö. 
nünde tutumuştur. Felemenk Hind istan ı Gayrimuhariplik teklifi hak • 
kmda. matbua.ta beyanatta bu .. 
luna.n Amerikan Hariciye Nur .. 
n Kordel Hul Birleşik Ameri-
ka hü.kUmetinin dost milletlet 
tarafmdan ileri silrülecek ol&q 
biltün teklifleri dikkatle tetkike 
ama.de olduklarmı, ancak bu • 
~ Birleşik Amerikanın bu 
tekHtleri ka.bul edeceği ma.na .. 

Pas.iliğe yayacak 
harbi 

mı ? 
Japon gazeteleri''sabrımız 
tükendi,, di.ııorlar (Yazısı4ünc~) 
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Beden terbiyesi 
mükellefiyetinin 

iatb "kine başlanıyor Demir tüccarları- Altın fiyatları kon-
Mükellefler bugünlerde ··\J k f 1 d"f k 
klüplere ve gruplarına nın ogrenme ro e 1 ece 

girmeye davet ı·sfedı"klerı· llOkla Saraflann ihtikar yap-
olunacaklar tıklan tesbit olundu 

Ankara, 14 ( A.A.) - Beden Yeni gelecek demirler Evve1ki ı;~ıı 2045 kuruş olaı. 
terbiyesi genel direktörlüğün. de 'mübayaa altın fiyatl..rı rlün ce yüks~lmek. 
den hildirilmektedir; te devam etmiş ve 20GO kuru1'~ 

3530 sayılı beden terbiyr.si edilecek mi? çıkınıştır. ;· .. kat yapılan tet!<i~-
ka.nununun 4 üncü maddesine Demir ithalat tüccarları diln ler fiyat yükseli~inin bir spel:ü. 
tevfikan 3-4-1940 tarihinde mıntalca tic&ret müdürlüğünde liisyon olduğıınu göstermektedir. 
kabul edilip 17--4-1940 tarihli vali ve belediye reisi LQtfi Kır. Çünkü sarraflar hnhil:t 24 aya; 
ve 2/13258 numaralı icra vekil- dann reisliğinde bir toplantı yap. altını gramı 253 kuru~tan almak. 
leri heyeti kararnamesinin 1 in- mışlardır. tadır. 
ci so nfıkrası mucibince: Demirciler bundan ıonra ha. Sikke halindeki bir altında safi 

1 - Şimdilik 9 viliiyet hariç riçten getirecekleri demirlerin de altın miktan 6,6 gra molduğuna 
olmak iU.ere bütün vilayetlerin mevcut kararname hükümlerince göre fiyatının 16.70 kuruş etrne3i 
vilayet ve ltaza merkczlcrile mil.. hükumet tarafından mecburi su. lazımdır. 
teaddit öğretmenli mcl..-tebi mev. rette mülxıyaa edilip edilmiycce. Sarraflar esas:m <:l:~t;ı sikke 
cut olan nahiye merkezlerinde ve ğini öğrenmek istemişlerdir. halindeki altınları hile tartarak 
köylerindeki 18, 19, 20 dahil Vali ve belediye reisi buna kar. ve yukam!aki ~ekik!e almaktadır. 
ynşlarmdaki erkek gençlerin; şı vaziyeti izah etmiş, karama. Bu vaziyet alakadarların nazarı 

(Şimdilik mecburi mükellefi • menin yalmz eldeki stoklar için dikkatine ~arpmış ve sarrafların 
yet dışında kalan vilayetler şun olduğunu ve gelecek malların bu altın üzerinde Lir ihtikar hareke. 
!ardır: l!.."'rzincan, Bingöl, Bitlis, kararname hükümlerine girmiye. ti meydana getir<lilderi anlaşıl. 
Hakkari, Karaköse, Muş, Siirt, w• • f"h ğ h .. , Cı 

cegını, maama ı e er uı< ımet mıştır. 

nı:celi, J;~jdi maddedeki ya.q. gelecek mallardan da mübayaa Bugünlerde illtm hakkında kati 
etmek isterse tUccarlara maliyet tedbirler alınacak ve zannolundu. 

lardahn bR~5ka ~~nım5. Kars, fiyatı üzerinden normal kar veri. ğuna göre fiyatlar kontrol edile. 
Çonı , ıze, .L, <ı.UU>n. amsun, . k . 
Zon.~dak, Aıikara, Edirne Krrk lcccğini söylemıştir. ce tır. ---~---
lareli, Tekirdağ, İstanbul, Koca. 
eli, Bursa. Çanakkale. Balıkesir, Kısa haberler: 
Manisa, lzınir, Aydın, Muğla, iş Ban cası umum 

müdürü 
Antakya, lçel, Seyhan. G. An
tep, Hatay vilavetlerinin vilayet 
ve kaza merkezlerile müteaddit 
öğretmenli mektebi mevcut olan 
nahive merkezi ve köylerindeki 
15. 16. 17 ynşlanndaki erkek 
gen.el erin; 

"Yalnız İstanbul, İzmir, Sey
hn.n vilayet merkezlerinde bele
diye hudutları içindeki bu yaş. 
lar şimdilik hariç,,. 

3 - Mükellefiyetin tatbik e. 
dildiği yerlerdeki 35 "dahil" ya
şma kadar bUtnn ~rbest he -
kimlerin, ' 

4 - Memur ve Lsçl sayısı 500 
ve daha. fazla olan fabrika ima. 
18.tlınne ve emsali mtlessesattakl 
15 "druhll" • 35 "dahil,, va.şlar 
arnsmdald erkek ve kız ve kadın 
yurtta.,ıarm beden terbiyesi mU
kellefiyeUerini yapmak için 'rl
Jayetlerce gençlik klilplerine ve 
~plannn. girmeğe davet olu • 
nacnklan ilan olunur. 

Parti meclis 
grupu toplantısında 

Hariciye Vekili 
izahat verdi 

Ankara. 14 (A.A.) - Cum. 
hurivet halk Partisi Büyük 
"Millet Meclisi grupu bugün 
(14-5-1940) saat 15 te reis \'e
kili Trabzon mebusu Hasan Sa. 
kanın reisliğinde toplandı. 

Ruznamede bir kaç encümen. 
den ı::-eçen kanun Iayihalannda 
o işte mütehassıs sayılan encü
menin hazırladığı metnin B. M. 
M. mUzııkerelerine esas ittihaz 
edilmesi hakkında Tokat mebu
su Galip tarafından Yerilen tak. 
rir üzerine ~ekkül eden ko
misyon t~tkikatmı muhtevi ra
porun miizakercsi vardL 

Bundan evvel söz alan harici
ye vekili Şilh-rü Saraçoğlu, son 
on beş günlük siyasi ahval ve 
hadiselerden bizi uzaktan ya • 
Inndan alakadar edenleri uzun 
u.za.dıya. izah ettikten ve bazı 
hatiplerin aynı mevzular Uzc. 
rindeki suallerine cevap verdik
ten sonra ruznameye geçilmlş
se de vaktin gecikmiş obasına 
bina.en bu işin gelecek haf ta ruz. 
namesine alınmasına karar ve. 
rilerek riyasette celse tatil edil
di. 

Çorumda selden köp
rüler yıkıldı 

Çorum, 14 ( A.A.) - Bir haf. 
ta.dnrberi devamlı yağan yağ -
mur diln şiddetini arttırmıştır. 
Alacada biiytik bir köprü. köy
lerden bazı köorilleri sular gö. 
tünnUştUr. Yıldınmdan bir kaç 
hayvan telef oimu~tur. İnsanca 
zayiat yoktur. Yağmur devam 
etmektedir. 

Vapur sahipleri ara
aındaki ihtilu f 

Dahill ve harici nakliyatı bir 
elden idare etmek için görüşen 
vapur sahipleri arasında ihtilaf 
çıkmıştır. Bunlardan Hantalo
ğullan ne !IU.ıtıu ve Burhaniye 
vapurları sa:'hiplcri birliğe gir _ 
mekten ''azgcçmi§lerdir. Bıw 
vapur sahlplerlnin. dahi bu tek. 
lifi kabul etmcdikleıi oovJıın • 
moktedir. 

--~-----

• Kars Yilft.yctiudekl. eğitmen· 
tere tevzi cdllruek Uzere 1000 
adet mcy\'a fidanı gönderilmiş_ 
tir. 

• Bu seneki ııUrcklt yağnıur
lardan yıkılan KepeUdUn 2 50 
metro uzunluı;undaki Simav 
köprUsUnUn ynı>ılm:u>ıoa karar 
verilmlştlr. 

• Balıkesir - Dursunbey a
rasındaki l'irlbcyler istasyo
nun.ela bir tren kazası olmuş. 
tur. Ölenler \'nrdır. 

o Adana halkevi kitap ser. 
gisl 20 Mayısta ncıJacaktır. 

,,. Kazanç vergisi kanununda 
yapılacak tadllAtta vergiden 
istisn~ edllen teşcbbUsler lle 
şahısları gösteren 3 Uncu mad. 
denln 19 uncu fıkrası şöyle t:ı.
dll edilecektir: 

"Ecnebi de\·letlerln TUrki
ye.de bulunan elçi ınn.slahatgll
zar konsolosları lle mnfyetıe. 
rinde çalışan memur Ye mUs
tahdemlerinin ve Tllrkiyede 
resmt bir vazifeye memur edl. 
len nya tahsil gören ve istih.. 
kakları mensup oldukları dev
let umumt bUtceslnden veya 
hususi idare \"Cya belediye bllt
çclerlnden ödenen memur ve 
mUstnhdcmlcrle talebenin mn. 
aş, Ucrct ve tahsisatları.,, 

• Trabzon \'alisi Osman Sab
ri Adal vlU\ycl dahilinde bir 
tertış scyah:ıtino çıkmıştır. Va
li bu arada SUrmenc kaı.aımıı 
da teftiş etmiş ve hlnre işleri. 
ni kontrol ettiği gibi sınıflara 
girmek suretiyle maarlC idare_ 
sini de gözden geçirmiştir. 
Sabrl Adal buradan KöprUb:ışı 
nahiyesine gitm~tir, 

ı.~ Gcredede geçen sene lnQa
sına. başlnnan çarşı ortasında.
ki betonarme köprU bitmiş \'e 
seyrfscferc açılmıştır. 

at- Hatnr köylerinin öğret. 
men ihtiyacını l:nrşılamak i.1-
zorc köy enstltllleri kurula. 
caktır. 
~ MUnaknle VekAlet1 birçok 

mUracantıcr arasından yalnız 

Ka!kavan oğullarının 'Os~Udar 
şilebine Rusyay:ı gitmesi için 
mUsaııde vermiştir. 

• Geçcnlerdo Ccnevrcdokl Millet-

ler cemiyeti afyon ve nıllf t:ıklan 
komitesi senelik toplantısma ioti -
rnk eden delcgcm.1% İl Bankası u
mum mU<lUrU Sal!'ıhaddln Çam, dıln 
sahıı.hkl Semplon cksprcailc şehrlı:nlze 
gelml§Ur. 

• Ank1U11da Dr. Mehmet Aliyi ta· 
banca lle öldüren Ebe Naciye halem· 
do.ki mıı.hk~mlyet kararı temyl.z mah· 
kem~lnce dtırt noktndan bozulmuş, 

davanın tekrar &"lSrlllmcstne ba§lan
mıştır. 

• Sekl.zlnct asliye ce:a mahkemest 
bir komtlnlaUlk davasına bcı.§l&mlfbr. 

Vakanın mnznunlan doktor Hlk· 
metin ıı.nneai, Bo.bıllllllc kltnpçı Müni
re Ue Fikret adında 16 ya§ında bir 

Cenevredeki afyon kon
gresinden döndü 

Milletler Cemiyeti merkezi 
daimi af yon komitesinin Cenev
rede yaptığı toplantıda bulunan 
1ş Bankası umum mlidürü Sa
lahattin Cam dün saba.h §ehri. 
mize gelmiş, nk5am Ankaraya 
gitmiştir. Salfühattin Çam bir 
muharririmire demiştir ki: 

"-Komitenin gc:;en seneden 
beri Milletler Cemiy.cti tarafın
dan Se<.:ilen nzası bulunuyorum. 
Bu defaki toplantıda bir ç:ok ka
rarlar verdik. Yalnız bu karar. 
ların neşri için kon~ere reisine 
salahiyet verdiğimizden şimdi 
bir tJeY söyleyemiyeceğim. Bu 
kararlar blltUn dünya matbuatı. 
na verilecektir ... 

Salahattin Cam dün öı?leden 
sonra Merkez Bankasmm lstan
bul şubesine ı:relmiş ve umunı 
müdii.riin reislifündc bir toplan. 
tı yapılarak Eankanm muhte -
lif ~Ieri üzerinde görüşillmüş -
tür. 

Rakı imalatı ve salt§ı 
azalıyor 

İnhisar idaresinin tuttuğu is
tatistiklere göre, 1939-1940 ma
li yrlmm ilk yedi ayı Jç!ndc hu. 
su:>i fabrikalar tarafından 2 n il
yon 179,647 litre rakı imnI edil
miştir. Yine bu müddet içinde 
bandrollanarak piyasaya çıl:a· 
nlan rakı miktan ise 2.203,523 
litredir. 193&-1939 senesinin 
aynı aylarında ise 2,403,873 !it_ 
re ima'nt yapılmış ve 2,408.897 
litre piyasaya çıkarılmıstL 

Bu istatistiğe göre rakı ima. 
latı ,.e satışı nzalmaJctadır. Bu
na rağmen az ispirtolu içkiler 
gittikçe daha çok satılmakta -
dır. 

Yaz tren tarifeleri 

Devlet demlrvollan Sirkeci -
- Kilçiik~kmere bımliyö hat • 
tında bu~ünd~n itib:ı.rcn yaz 
tren tarifesini tatbike bdıyn.
~aktır. Yeni tarifede Sirkeciden 
Yeşllköye son tren 22.~5 te ve 
~kme""''e 21 :o ne'1:r. Cel·l"'t>· 
ceöen Sirkech·e "O,:'O dıı. ve Ye. 
şilkö,,den Sirhrh·e 21,59 ı!:ı oon 
tren konrrıuc:tur. Hazlran 15 ten 
itibaren de tarife •e h:ı.zı yeni 
~fer'cr ilave edil~:-ck, Fiorva. 
dan Sirkeciye ve Sirkccic!en .:e
ş!Ikövc daha "'"Ç valdtıe ... e kıı
dar trenler kaldrrılacaktır. 

---o--

Şimal Denizinde nnl:
liye.t c:u:-c!u 

lntdltereye o-itmiş olım tüc-
;c~:;re FlkreU komUnlııUlğe aıt ı carlarnnızdan bir z.ı.t dUn!cU eks 

bt presle rehrimize dönmüntü.r. 
IUtnplıı.rı kıymetinden çok apğl r Vcrdi,'Yi iznhatn. göre, ln~ilte. 
fiyatla Bl!.tnrak dllkkAmna aııotırmıf rcde'!l Fr:ı.nsnya en kıs:ı. yol <'· 
kendlaine komUnlBtllk hakkında tel- lan Mamı dc..-liziıı.dc v:ı.ourln. tl· 
ı.inlerde bulunmuııtur. cari nal:lh"at ve wyclrn t rnn hr -

Mllntre, Fikrctı komllnl.ıiUlk propa- diseler üzerir.c dtırdurulmı·ş ve 
gundasınc!ıı. istedlği gibl kullıı.n:ıbH- H'l."T Iim::.nı d'l kn~:ı.tı1mıı:tır. 
mclt için karde§lntn kın Uuzatter ile Halen bu iki memleket ara • 
t.nnıtlınn~ ve Muz:ırtcrlc Lcraber gez sında denizden ticari muvasa!a 
meye ba.§lo.yuo genç do litcye beı1:;e Cetbelüttn.rıktan ı,-:-cç!n Marsiiya
b:ızı lıeyannnıneler ıısmr§, komlmlst- ya. gelınck sureti!~ yanıldr-rndn.n 
ilk otratmdA gizli ıı.ı.u propapnll•· yolcular da Imn:t.crcden bu eu· 
tara baotam~tu. retle gelmektedirler. 

ihtikar komisyonu- Kağıt buhra:~J 
Hıılk Şik.iye~ nun dünkü toplantısı ş!~mda tal 

Nerade ' kaldı gu- Kağıt ihtikarı y.J.panla- kallpler' muhar 
rültü ile mücadele rm adliyeye" te~limi ler tu11un1iyetleh 

. 1 mevzuu.~.ah.. ' •• 
s:r okuyucunıuz yazıyor: lhtikar komisyonu dün öğle. yazan: H; kmet "' 
Küçük Çamlıca ile Kısıl:lrdan den so·ıra mıntaka ticaret müdür. H Uhüm"tin ıta.rarile 

Altunizadcye gelen ıu arabaları, lüğün.ie toplanmışt1r. Dünkü J .... b' kımnı aJtlt 
S31Jahın erken saatinde llJtlin ci. toplan·ıda bilhassa k<lğıt mesele. ern_ı ır . 
var halkını tatlı uykulanndan u. si mevz";Jbahis olmu~tur. Yapılan kıs&ıı sekız sahife~l 
yandınyor. tetkiklerde önce 420 kuruşa mal Bundan anlaşılıyor <1i i 

Şehirde gürültü ile milcadele. ed!len kağıtlann 480 kuruşa sa. kağıttan t~f:arr~f etD?;:t 
nin nimetlerini birçokl:ırımız gör. tıldığı. ~imdi ise 540 kuruşa mııl den fevkalade bır v~all 
mcştür. Fakat bu civar halk1 bu olan aynı m:ıllarm 700 kunışa sa. .:~n~ mev~u kaıf 
nimetten niçin istifade etmesin... tılmakta olduğu görül:r.liştür. Bu kagıdı~. h~r ~şıdıne ... ajl 
Arabaların suları erken yetiştir. suretle evvelce 60 kuruş kar eclL tı:recegımız ıtına, ~lir· 
mek için o saatte geçmeleri ica. len bir rraldan bugün 160 kuruş hırt ol~a~ laz~m. ~de, ıD' 
bediyorsa başka bir çare ar::nma. kar arandığı anlaşılmıştır. ~e,c~ep.~ e, n.ı;eetle }l 
lıdrr. Her halde halkın zarar gör. Yüzdelik hes.:biyle de aradaki a ar a ~: wnumıy k için 
düğü muhakkak. fark fazladır. Fakat hidise bu ka. ~1: mke~ .w ~~ Y~inde t11 

Bir de Altunizadeden Prevan.. dar da değildir. Harp başlama. lıgı kab~. ar. ud ____ ..ı. ğtJ!' 
tb ah" ğ • ·a d . . k k oma ırıncı e~ .. _, ..... torycm ve r ıma aya gı en an evvel getmlere 420 uruşa !\l kt !erden başltYau--

ııose, yaz gü:ıleri tozdan geçile. mal edilen kağıtl<'\rın da şimdi ye. . b• e. edpfte 
1 

· i bu!@' 
b. h l 1 y· t t b 1 . . ·1 . 1 'b. 700 k .e eye e r erın ~ mez ır a a ıyor. ınc s an ~ nı getırı ınış m::ı l::ır gı ı u. , 11 k ıa~zım geldiı;~ 

l. . . h lk hh t• . . tl w b. d'l . . B i<U anma va ısır:ın, a m sı a ı ıçın so- ru~a satıl ıvı tes ıt e ı mt~tır. u riliyor mu? Öyle her 
kaklan sulatmakla kalmayıp .. er. işi :;c:p<:n tliccarbr hal:l:ındak. bir yapraffe';na varısındlO 
kenden yıkandığını biliyoruz. öy_ tahK;katrn ~enHetilmesine karar yarak ve k~rmda ~ 
le iken Altunizadenin tozlu çölü. verilmiştir. Tahldknt bugünlerde vcrlcr bıralmrnk y~1 
nü küEiik bir zahm:~le sulatıp bitirilece~ ve is müddeiumumili. manian çoktan geçmiştir· 
halkın toz yutmasını onlemek ne_ ğe in•ikal edecektir. yırtmak ven!den kiğ!_t 
den ihmal ediliyor?. Yağ ve kalay fiyatlarında ih~i. mek en büyüle hata ... aeı;. 

k_ar yapt•i-lan ~ika yet ed~len b'.: ;ı rakların yalnız bir ta.raf.,..... 
........ - tıcarctha1'~ler haklcındak1 t:ıhki. zarak öteki tnraflarJll~: ...... 

------------ kat sonun~z bir suç görüleme fayda ıncmuUJ olduğu l?" 

Şshir meclisi 
Bugün son toplantısını 

ynpıyor 

Şehir Meclisi dlin sant on 
beşte toplanmıs, ilk okul ba.5Öğ. 
retmel"Jerine verilecek muru.am 
idare ücreti h:ı.kkmdaki teklif 
bütçe encilmenine, Yeniköyde 
Köybaşı caddesinde 167-169 
sayılı sahilhaneler arasındaki 
geçit yerinin satılması uygun 
görüldilğüne dair mülkiye er.cU
menl ma.zbat::ı.sı kabul olunmuş
tur. 

Yeni belediye 7.abrtası talL 
m:ı.lnamcsinin t?"nzoz fabrikala. 
n h:ı.lckındaki kısmı müzakere 
olunmu~tur. Bundan sonra Fa· 
tih k:ıyml.l;amlığınm göndc-rdiği 
belediye reisli~i makamı tara
fından meclisi umumt heyetine 
sevkedilcn bir teklif o • 
kunmuştur. Bunda Aksarayla 
Fatihi b'ribirine bn.ğlıyan Hor. 
hor caddesine Suphi Koca.mimi 
ulmm verilmesi isteniyordu. B'.l 
teklif okunduktan sonra az .. dan 
Ahmet HaUt söz aldt. Tnrihi i· 
simlerin değiştirilmesinin aoğru 
o1mt.dığmı. henı böyle sık e?k 
is!m değiştirmı>nin tapu \"C ma. 
live knyıtlannı kanş~ırd:ğuıı. 
yine tarihi blr ~:ıhsh·et olan bu 
muhte-:-em zat adına bir rok:ıt'a 
isim verilmek lst<?niycıua şeh
rin ~dengü.ne ecrl".f kazannn 
semtlerinde ve veni n.rılan bir 
caddeye verilmesinin c;ok muva
fık olar.a,ıbn1 sövledi. Ahmet lla
lldin bu teklifi UVP'un ~örü1e. 
rek teklif makama ia ie olur.du. 

Meclis bugUn nisan <levre3i 
içtimalarmın sonWlcusunu ya • 
p:ıcaktır. 

Bir talebe tramvayda 
kontrolü dövdü 

miştir. bıralrmc.k hiç caız değil. f 
Diğer tar.Utan bir dUkk5.n ııa Dairelerde ne yapılıyor 

hibinin kirayı arttırdığı hakkında lik kfi<Tıt bol di,·e atıı.b 
,, .J ,.., 

bir şikayet 'apılmıl ve bu mü i. sarfetmenin doğ'ru o_.Ut 
de!umum: iğ~ havale olunmu~ memurlarımız dil§ilJJJll 
tur gerektir. Aynca dairr 

Sokakta sarhoş 
bulunan ada111 
Kaldırıldığı hastaha· 

nede öldü 
Birltaçgiln evvel Kasun~~eda 

sok:ık ortasır.a uu:nmış olarak 
~arhoş lir halde bulunan Ali a. 
dmda birfai, dün kaldırılclığı Be. 
yoğlu hastahanesinde i.ilmüştUr. 

C esedi muayene eden adliy<? 
do!;toru Enver Knran ölümü ~üp. 
heli görmü~. cesedi morga kd. 
dırtmıştrr. 

Bir deri hırsızı 
yakalandı 

~:yon adında bir Museviye ait 
bulunan G:ızhçeşme'deki bir de. 
ri fabrikasından deri çalarak kol. 
tu!ı:çu Mu:stafaya satan Talat a. 
dında bir hırsız yalı:alanmt,, bi. 
rinci sulh ceza mahkemesinde ya. 
pılan sorl?utu ı:onund;ı tevl:H o. 
Jı•nmu~tur. 

D . ·ı . . t'h cn?.zcı el"ın ım ı o.nı 

b:ui 
Ortakövdeki vülrnek deniz ti

caret mektebinde blr ha.füıdan. 
beri yapılım denizcilerin terfi 
imtihanları dün bitml~tir. 

- >---

idare müdürleri vasa dt1 
kağıt ~arfiy:ıtmın ne 1<a ))it 
bllc:=c3'ini yeniden ıes~~ 
ona [!Öre kontrollü har:' 
meğe başlamışlar mıdır· 

M:ıtbaalarımızda. nı • .ı..t 
rimlzin ötedenberl kQ~j, 
m~hurdur. Havali gfP."ı 
muharrir yazmakta JJl 
uğradı mı, ıırtık bunun Jı 
1Jt!ardan çıhar? Hayıı.U 
harrir de, ne l:adar k 
zarsa y:ız:>ın, ivi bir f8 
bilmek için her se.tıruU 
defalar tekrar eder ve 
ce bir hayli kfi~ıdın n.ab 
katliamına sebep olur. 
rası muhakkakt.ır ki nı 
!er umumiyetle gazete 
bobinlerinin kenarmdaJı 
miş beyaz ki!.ğıtlarm } 
tarafına gelişi güzel ".. .. 
itiyat edinmişlerdir. BtJJJ9'Mı 
gi ve ta~hih işlerini kol--:..t 
mak gibi bir faydası ~:;. 
her miisvedde kD.ğ:f !llJ ~ 
kirli tarnflannı cize~"' 
yerlerine birer defa o»"'" 
:nak kabildir s::ı.nıyoruJJI'~ 

Uuha:-rirlcrin de b5Y ıo 
~t tasa.rrui'unu kısmen 
kıldıktan sonra gelellnl 

Halk mektubu nasıl ) 
Eltseriva bir kaç satır.~ 
vapral; kocaman bir nıeJlo':, 
~dı harcandığı görUlnıt11 
limize r.c'en mektupla~ 
yoruz. Blr yaorağt Y tS-. 
vanrağı bo~ .. Gerçi . .!.. 

Deniz iisesinde mc:-asim boş vapra~ kesip aVT•-. 
lanma t kabil ama, a~ıl dl 

:ı:c,·ln!iadadaki deniz. lise<:i 1i ~önderen neden o k5ğı 
bitiren ta'cbclerc bur.iin rant 16 böiiio iki melrtupta kU 
da ınektente vauıl:ıcnk bir tö • sın? ~ 
rcn'e di?)lomalan Yeriier,ektir. Bu~UnkU vaziyette ...gt 

Naci ismln<.le askeri bir mek. Oavetrlcr könrüden J.t 15 va. •.umumı o derece Heri fb. 1 
tep talcbcşi c\lln Şişhane yokıı. puri'e A.c1ya ı:ideccklcrdir. ı~ı. me1\h•l zarflarını 
şunn çıkan Ilarhlyo • rntıh r~li ku·:nnm her bi~~ 
tramvayında bilet kontrolü }" irmi ,,,/ evocf h.i Va!zıl le ikinci bir ntlres f 
yapmak Uzero kend!s•nc bitap -- - -- - ver brrakma.11 ve poet8 
eden kontrol Dcn·is.·c: - lm zufların mUrsel t u Hayw rn::o J1 

- Scııuen cnel bnşlrnsı hnlt- ikinci defa olarak .kU 
tr, il~lncı defa oluyor elemiş. Kanunların tudil na mUsaadc etmelidir·zsııa~ 
kontrol vazifesini ynıımak l1:1tc- ve ıslahı Mektuo 1.arflarmın .. uıtd 
difi t'!CVubını vermiştir. rini -btıhara tutmnk ~11' 

Talebe bu r.e\'nba ıcır.mış, :s:ı.~ Adliye nezaretince buı;ilnltU lhU. boznuıd:ın acma, mUırı~ 
yumruGunu ırnntrolUn n3"zınn yaçlca muvatık olmıyı:uı usuıu mu- ~u ötedent?Eri rcrn bet' 
yn.pıştırmış, trann·ayın içine h~kemııtı hukukiye ve ceza kanunla. ,ruruz. Eu tedbtrin de. f..tl 
sermiştir. Dlrlcrl döı~lllC'n kon- rın ı.a mlUılm tııdllAt ::apm:ı(on karar ltı"> .,.,,,..fmd:ın i!d kere ~1 
trol hastaho.rıcyc I> ldınlnııştır. verıı:nı:t·r. HUltCmct hllh:ı.s ıı el:oııı. ve imk~n vereıe1;: ıuntı)ıt 

----->--- yetıerln huhıltunn d~lr mUhim tMav. tararrufumuu orljinsl 

B. l d t" ça ptı vurıarda bulunmaktadır. Bıın<!ıın baş· dım tec;!dl c.!ece.Yinden ' 
Jr Hl ına mo or r 1 k:\ ne.biye tc;ıkllUındo. .ecyynr sulh 
llasl~üydc Kızılmin:ıre solca· h!\ltlmlcri ihdası dn dUı;ünUlmclıtc.ilr. 

ğında oturan 50 y:ışındn Hnni-
feyc dUn Fen tatbikat okuluna ~ 1, , 'Perşcm'Jel 
:ı.it \"o Sadık idaresinde bulu. .i?.. ıy::ırşam Jal 
nan wotör ~arpmış. Hanife n- > 15 1vtavıs 16 "1ayıs 
~ır surette yaral:ı.n:ırak hnstn- ~ 

7 Rctl.!hır ı ti Rt:l •. 4hıı hancyo kaldırılmıştır. <( --I~npalıçar~ının yollan 
Kapalıçıır~rnm iclnd~n gcçe.'l 

yo1lar adalt olar"k yap~l::calt • 
t r. Bul'~ ait k~ü hozır!nnmı'j. 
tır. C.ır~ımn damları ile dük· 
k.;.ntarmın t.a:n!ri de yine be1e
diye tar:!.fınd:ı.n ynpılac:ılt, ta. 
mir ma~raflan mü!!< eahip!e. 
r.n.d~n taksitle n1m'l.cP 1tt!T. J3u
n:ı ait ke;i!n:ıme do hazırlan-
maktadır. ı 

hızır 1 ı hııır • t 

\ u .. ıu r \ nKal• l.1.ım \ W<ı•h Eurnı 

UüııPŞln 
' ~ 9 2ı 4 42 D 22 do~~·ı 

öğ:~ 12 10 4 51 12 l!> 4 !:O 
t::ındl 16 03 8 4 lG 07 8 47 
Ak~m l9 19 l2 00 19 ZJ 12 00 
Yo.t.:a 21 0:'.) 1 fjQ 21 10 1 51 
İmsak 2 :;:'.) 7 :.? 2 37 7 17 

Karısını öldürcO;; 
nun mtL.~!lkcrıı 

tl:i sene e;v:ı karısı ~ 
den boşanma.: uzere ~eti 
hui:ul: m:ıhl:emtsine gıd~ 
Halil k::r.inde b!risi lcı!fl 
şı>förle sokakta görıııÜf• 
ii::crine kendisini ki 
Sül·riye•ıi ölcfürırı: .. tü. .. . ııı 

Fiıinci C?ğır ceza • Js' 
tarafırıd?.!l 14 sene 8 •Y ""' 
z"sır.a ır.alık~rn edilen 1 

lilin l:ararmı temyiı: 
boz:nus. ve dlin yeniden rd' 
ml•hakt'mesi sonunda lct 
. . k'"f l aıı-rt rıyenın u retmes .. ı'f' 

sayıla·l:k ceıro 7 sene 4 

rilmi~ttr. 
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1-lalük Nihaa 
ve eserı 

11 
Bir ideale bağlanıp yatmııak 

1 e ta~ı feydir! lstıul.ıulun dejer. 

1
1 ":1lı rm:avini Haluk Nihat Pe. 
•C.,ı b • ') b' ' ~·!. • u cmı ası ır zevkin ver. 
,.

1
t 1 eönüJ ho;luğu içinde C::nür 

Hola 
L •• 

a, Belç(tka 
semburg 

ve 

Holanda ile lll'en bahtiyarlarda.-ıd?r. Uzun 
'tnc!crdenbc._~j tanıyıp aev.diğim, 
·~•ı fnzi,etine ,icbre kabiliyeti. ilan m a ve 
~' "2iın ve gn)•rctine 1'arıı bağ. 

Belçikanın ordu, 
servet menbalarz 

do-

"'l " duyduğum dostum, Y.ha Al:r.anların taarruzu~a uğra. landamn ~n mühim müdafaa si. 
c .. ı.:cp sıral."'lrında baflıyan bir yan Holanda, Be!cika ve Llikaem. lahlarrndan biridir. 
) ~bı:rat Ze\ kini a!ruyu.:uh.iktan burg Frans:ı ile Almanya arasına Holanda donanmasına gelince, 
~Jı:;cılığa yükzclterek ZAm!\D :uı. sıkı~mış iki küçük devlet ile bir bu r.ür:ük donanma 1938 _ 1940 

nm her tarafı dcmiryolları ile ö. 
rillüd;.ir. 

Bclii:.;:.r.n f:İyaci idaresi Mo. 
narşi'dir. K~ 1 Üç~:-cii Lcopold, 

( D ıımm 5 iı cıde > , 
11 ınatount hayatımıza m.'\tbu kücük diikahktır. smele;i zarfrnda in~a edilmiş O

t~ hıanzurn eserler veriyor. Git- Bugün bütün dünyanın dikkat lan 8.300 torJuk Java ve Sumat. 
h· Çe olgur:laşnn ve kalemine sa. nazararını üzerinde toplryzn bu ra isimlerinde iki kruvazör ve 
j ı;> olnn şrur, hele son birknç :rrl üç memleket h.,kkmcfa umumi 6.500 tonluk Di Ruyter iı:imli 
0~~d~. ıu·t!1 r.icayn inti~ar e~miş :nall'ımat vermeyi r.mv::fık gör. lx'-;ka bir kruvazörden müteşek_ 
, uç ıtalımdan &onra liyakat dük: kildir. Bu yeni gemilerclen maa. 
"c kucıı-cti:ıi okuyoculan1 ve fikir HOLA:JDA: - Holandanın da Holandanın bilh2ssa şarktaki 
/ ~:'cbiyat filembin ~elli baflı ımsahast 34.201 kilcmetre mu. müstemlckelerini koruyan olduk. 
ı aha:yetlcrınc teslim ettirmit ve İ rabbaı, ntifusu 8.650.000 k:şicfü. ça kı.:vvetli, fakat eski gemilerden ı 
;t"ldit.inc cC:iplerimiı: arasında Nüfus kesafeti kilometre murat;. müteşe~kil bir donanması vardır. l 
."1.:te:.ı~ bir mevki temin etmiş:ir. , baı başına 211 ! 
..ıon •• • .. be b Holanda orduları ba kumanda. ~ ' uç eso~ı muruııe tiyle ir_ 1 {olandanın dig" er bir ismi re. 
'0 • 111 Vin Kclm"n'dir. 
; •• t'll7.etc ve ınccmualarda İnli. ' Jemcnktir. Holandanın manası 
!'~· e~rniş olan ynzılr··ın ih!iva et- çul::.ır memleket ir. IIolanC:<aya BELÇİKA: - Belçil:anın me. 
-iı rnüştcrc': mnna budur. uym zamanda "Alçak memleket'' a:1ai sathiyesi 30.447 kilometre 

ı li::ı!ük Nihnt Pepeyi küçük bir manasına gelen Nıdcrland <la tcs. murabbaıdır. Nwusu 8.830.000 
ı se tııJcbcsi iken düzg~n v der. miye olunur. kisi olup kilometre murabbaına 
f
1 -~Oplu yazılmıi bir tnhrir va:d. H ı d d ··k k 1 252 kişi isabet eder. 
.~·.nd~n <lolnyı hocasından aldığı 0 an a a en yu ze tepe er 
a!er · ., . . . ·ı yüz metreyi geçmez. Birçok yer. 1331 senesindenberi müstcı:~il 

laz. ınh ın dtesdırı ı c i&t";.~dılnı ter deniz seviyesinden a~ğıda. bir devlet olan Belı-ikanın merke. 
~· 88 a.~ın. :ı eneme ye uas a. d:r ! O kadar ki memleketi sedlcr :ı: 

} \•c mull kt b' d k zi hükfımeti Brükseldir. Memle. k ıye me c ın e 0 ur. ve su bcntle,ri muhafaza eder. Bu 
ı d· ,·~· b'r dah ·ı ı t k ket dokuz vilayete taksim olun. 

'; • " ~1 1 az 8 1 er e ere sedler olmaw Hol:ında suların 
..... tn me:;hur ııılr.'dİde T 8 hir ile rruştur. Belçika hem ziraat, hem 
~llhrc efaan05ini nazma sok. taarruzuna uğrar. Fakat harp ha. sanayi memleketidir. B:ı.şhşa 
ıı-A~• n k d G''l'' tinde bu sular Holandznın en kıy~ toprnk m.ahsullcri çavdar, yulaf, 
~ ·~,u. un

1
un ar nsın ıın u 1- metli müttefiki müdafiidir. Ilu. 

r ı.c .Şı:h smail, Tunar Hatun trpa, p:ı~ates. sebze, meyva ve şe. 
~ s··ı Ş h 'b' gün cereyan etmekte olan harpte ker 1,zını:arıdır . .., u cyman 8 gı ı manzwn Hclanclahlar su müdafaa hiltları 

l)\l.nr vücuda cctirdi. Aıim. Sannyi lıakımmdan tetkik o. 

ı.a~lnrı l·cndisindc kuvvetli bir vasıtasiyle Almanları oyolaır.ak. lundttgu zaman Ilelçikamn top. 
t ta~ır!aı. Bu su mütlafııa hatları · l'k .ı ıtnncıh!c klfliliycti görüyorlar. r:ıl:a'tı zcngın ı !erinden istifade 

'll, te~vik ettiler. narpten nvel yapılan tahminlere ettiği görülür. Maden kömürü, 
1\1. nazaran Almanları lıir hafta l:a. 1 • 

~ lifi.iye mektebini milli Türk me:-mcr. a çı, çıni, kireç başlıca 

1 
tıtanını yezma davasına gönül dar oyalıyabilir. Hohınd:ıdan ge. zenginlikleri arasındadır. Maden 
l~İf olnrak bit't:"Cn ıenç Flİr, :en Ren, Möj. Esko Ji.~i .. nehirler Eanayii bakımından Belçika bil. 
';-{ YnndL-ı itlarc l·ayntında ııdını .ıoland~da .d;nize dok~lurıe:. . hassa cam işlerinde çok ileriye ;:n i!cı-leyip haldı bir terakki . On hır vılayete taksı~ edilmış ı;itmi ·tir. Belçikanın senelik tica. 
~ l'ti ile yükselirken günlerini it o~an Holandanı.n merkezı La?ey. reti 19 milyar kadardır. Belçika.. 

Belçilaı kra:~ Loopokl'ıın çocuk.. 
Z!lrt ı•c vrcnsca Jo::c/in ve 

Prc:ıs Albcrt 

t~Yatı. ın bin~ir yorıunluğuna dır. İdare ve ticaret merkezı A- ı -
o•.. msterdam, belli başlı &chirleri G •• d • • d I 

1i Ç.s~ geretc!< goçirJi ve gecele. Roterdam, Utret, Gron"eng ve Un e g l f m l e Q 
~ 1~t ~ahat lnatlcrinden ayrılmıı ,... · 'd' 
L\tı:.ler de c!nime bir fikrin cazi. .uımeg ır. . 

telılike 
şehir :"tıir.c l:apalmış olan batı, kağıt. . Holand~ z~ngın topraklara .m:1· l ş Q f eti Ver l le ll 

~ üıtiine ejili &özleri vezin lık olan b.r zıraat memlekctıdır. 
~, 'uıfiye çerçeveİeri )çine ıok. I Toprak mahsulleri arasında p~ta: 
~:\~ ''0 Türk milletinin cihana ı tcs, bugday. 'arpa, yulaf bırmcı 
L.rt'et ve haynnlık veren planda gelen ze~ginl~kler ;ıras!n-

l~ramanlık tarihine ait ha dadır. Mcmleketın dıger zengın. 
~ .. , • • 1 kl . da . k . . 
~arı toplayarak yeni bir .ı erı arasın. çıçe .. yctıştırm.~, 

~1llat yaratmak için uğraıtı.. hayvan devıır?1e· s~~ sanayıı, 
ltıt- ~ayli mesAi, birçck göz nuru, gıda ma~delerı sanayıı . • ool~kçı. 
1 tbıh, hnyal, istiare ve bun. l·k v~ !11ucevher yontma ışlerı sa. 
~" hepsinden fazla o!llrak da y:labılır. 
'ddi ve hakiki bir Öz'le tarih Holandanın siyasi idaresi Mo. 
~l~mcsiyle vücuda getirilmesi. narşi'dir. Veras~t U!ıulü olan kral. 
Ilı Çalııılan §tıY milli Türk deıta_ Irk 1813 denberı devam etmekte. 
~dır:. ı,t~ Haluk Nihat Pepeyi, dir .. Kraliç~ V~I?e.lmin'dir. Baş. 
1' t'uzcl ıdeale bağlanmıı olaralc vekıl M. do Gır dır. 
~f•dığı içindir ki ona yazımızın Küçük bir memleket olan Ho. 

Paris. (Jlu..'lı~i) - Harbin bu 
son inkişaf şekli Parislilere yeni 
tedbirler almağı ve eylülde tat. 
bik edilen tedbrilerin lüzumsuz 
olduğunu öğretmiştir. 

Ha.rp başlar başlamaz en f nı.. 
la Parisin tehlikeye maruz ka
lacağını düşünen blikumet ba;,. 
lıca tedbir olarak şehri boşalt. 
ınağı dü.c;ünmüştü. 

Halbuki son vnzh·et Almanla
rın yalnız Paris degil Fransanrn 
her tarafına tavyare akını yap. 
mak emelinde olduğunu göster. 
miştir. 

~l'lda bahtiyar dedik. Iandanın çok geniş müstemleke. 
I~ ı.a ~alı;manın semereıini top. leri vardır. Felemenk Hindistanı Parı·s l'adyosu
' 'Ya başlamıı olrneaı d" ~is:.-c namı altında toplamın bu müs. 
~~ "•ıfı luuandı'l"ftn hidiıeler a. temlekeler iki kısma ayrılmakta. d k h 
~,'1,11da ıayılmalı: ''Çftnekkale" dır. Garbi Felemenk Hindistanı. nun ün Ü af 41 
·~ 'Mütareke" iıimli eacrlerdea nın mesah.:ısı 141.695 kilometre, f 

c:r-~ '','\1illi Mücadele"... nüfusu ise 260 bin kişidir. Kura. S · · p • . 
~ 'Y~r, bundan sonraki senelerde kao ile Holanda Guyanı bu mm. ur f IZf 
)'~il üç cildi bidcıtirip büyük takayı teşkil ederler. Şarki Fc. . 
"i dr:at.n.nmı vücuda getirmiye lemenk Hindistanı ise l.900.000 Geçen sene Japon radyoları ıs. ._;:rcak- Davasına gösterdiği kilometre murabbaı, mesahaya ta~yonu dinle~icilc:.ine . bir sür. 
~ tat ve vücuda getirdiği eıer malik olup nüfusu altmış milyon. prız yapmış. bır gol cıvarından 
~~11hda takdir duymamak müm dur. _. _,l n.aklen kurbağa sesleri dinletmiş. 
'oln:.ayor. Muftffakıyette de. Cava, Somatri\ Borne. Sond r1L. .. ı • • . • 

nı ıatcmek de ayn bir zevk! adaları ve ,_.,.1; K' Ş k- F 1 Dun uc ~adyo dinleyıcılerı Pa. 
J "'ı\ı ıne ar ı e e - . d bi ·· · · R A SEVENGlL mcnk Hi~ k'l d 1 rıs ra yosunun r surprızıne şa. 

'-....___ • • ~ıdistanını teş ı e er er. hit oldular, fakat bu sürpriz sulh 

}\it·· 

1 

Ho!~nm ordu u donanması günlerindeki eğlenceli radyo sür. 
Un tüccarları Anka· J~olandanın kara ordusu harp prizlerine hiç benzemiyordu. Pa. 

t'tl.ya heyet gönderdi Fh~linde bulunan otuz fırkayı teş. ris radyosu ''dikkati" ipretinden 
~ ı~:· . .. , kil eden 600.000 kişiden ibaret. onra harp meydanından naklen 

ıt PB~r~c:ıt tuccarları so·a '1' t' H 1 da 1 hava kuvvetleri Fransız: kuvvetlerinin hücuma 
.;wı· n .8"'-.~"\'a 3 ~ Ir""'U t 1 ır. o an n n 

~Unlcrde Franbo. .. 'I yıuılyon yeni modelde ve mükemmel teç. geçmesini verdi. Sulh içinde harp 

Pari~tcn ayrılq.n bjr milyon 
Parisli bulundukları yer1crde de 
kendilerini tehlilceden masun 
hissetmemektedir. Bunun ıçm 
Parisi bu son taarruzlara karşı 
boşaltmak fikri ortadan kalk _ 
mış: ihtiyarlan, kadınlar ve ço. 
cukları ba§ka yerlere naklet • 
mek işi tehir edilmiştir. Şimdi. 
ki halde halk her tehlike işareti 
verilir "erilmez sığnuıklara ilti. 
ca etmekle iktifa etmektedirler. 

Fransız gazeteleri bu i§arcti 
daima bir tan·nre hUcumu takip 

I etmediği için buna ehemmiyet 
vermemenin doğru olmadığını 
ve günde vlrmi defa beyhude 
yere rahatsız olmanın, bir kere 
Alman bombası ile yııo~nn bir 
evin altında lralmağa yüz bin ke. 
re ~lUreccah olduğunu yazmak. 
ta. ve Parislilere her tehlike U,a
retinde evlerini terkctmelerini 
"son tecrübeler her ne kndar da 
zehirli gaz kullanılmadığını gös 
rermekte ise., de herkesin gaz 
maskesini yanına :ılrnağı ihmal 
etmemesini tavsiye etmekte ,.e 
eğer "Almanlar FransızlaTm 
ga zmaskelerini yanlarına al • 
mağı ihmal etmekte oldnklannı 
anlarlarsa,, hemen zehirli gaz 
bombalan atacaklannı aynen 
kaydetmektedirler. 

Yalıw; Pariste·değil ha\'S. hü. 
cumlar:ı karşısında bütün Fran
sada bu korku hüküm sürmek • 
tedir. ~!lo tütün satan Tutun l .. imitet : hizata malik olan yedi yüz tayya. ten uzak yaşayan milletler. böy. 

~trketinin bu tütünleri 80 ku. :eden ibarettir. lece, gözleriyle görmedikleri bu 
ııı .. tan satmasını doğru bulma- IIolandanın en mühim müda. kanlı manzaranın dehşetini ku. Tiyatrolar yeni va.üyetc göre 
~lrak Ankaraya bir heyet gön- ·aa vasıtası sulardır. Bundan ma. laklan ile işitmiş oldular. Pariı programlarını tadil etmişlerdir. 
ı?!ni lerdir. Heyet Ticaret Ve. ada nehir sahillerine denizler için radyosunun saat 16 da 16 metre Saat on dokuzda oyunlar ibaşln. 
lhlc görü.§ecek, Fransaya yal. kullanılan sahil toolarr yerleşti- kısa dalga üzerinden bu servisi makta ve yirmi birde bitmekte. 

llıt Tütün Llmitcdiıı mal sat - 1 rilmiştir. Hava dqfi topları Ho. 1 tekrar etmeleri muhtemeldir. dir. 
~.asının doğru olamıyacağını, ------------~=::=====~------
~lln~til limitet §İrketinin bu mah }'u7.:cu~ nıem1ckcti hak1mula 11 alıima.t veri~ Belçika la-alı [ 
\·UlUrnüzü kıymetinden aşağlya l.ı1X'po1d bir kmıgreden çı1oorke11 ve Bel;ıkalı bır o.si~ • .,. • 
,..~:r.diğini ve bu scbcole kendile· .v 

ı l!ıin de Fransaya tütün tSatma.. 
clltının temin edilmesini isteye. 
\'elc.~erdir. Tütlin tuccarları. bu , 
ıı~ıvet devam ederse kendileri· 
tl ltl i~t.cn çekilmek rr.1cburiyctir 
trı~· kalacaklarını, neticede tiltilL 
~bavaasrnda inhi~arlar id'.lrc~i 

·Dsiz knlııcağından köylünün 
ıtı ,?arnra uğrayacafrmı söyle -

" t"dir. 
leöprü ağzında kazn 

~tıtın Galata köp;riisü aizın~a 
Ilı..~ deniz l azası olmuş, Şile lı. 
ı-:~ b~klı Feyz.ı"'bahri motö. 
..ıı-nOsrnan idnresindeki sandaln 

Cl.ta.k narça]anmıştır. 

Kızllordunun yenı 

Gene 
o 

Bir kaç gün evvel Sovyet Rus. 
yada. Kızıl Ordular başkuman • 
danlığımı getirilmiş olan Timo. 
çenko 922 nisa...-ı ıaıs de Sovyct 
şeflerinin dikkat nazarlarını ü
zerine çekmişti. Timoçen t0 ilo 
beraber dört 7.a.bit daha muvnf. 
f akıyctlerinden dolayı taltif o-
1unuyorlardı. Bunlardan biri e 
lefi olan Voroşilof. diiferl 
1937 de kurşuna diz.ilen .Adaı
ncf Avsenikof. 1'.foJlaik ve R~·. 
moviç idi. 

AlmmıZa.ra karşı 
ilk Kızıl Ordu lluhalız klt:ı -

l ı 1918 d"' b.ıuın bf>yaı. R 
rl ,b .,.,_,"l A1n: ' rl ı ı 
~ .,.,.., kte ·ı r 

Rusyn.d~ B ta 
m:ınfarın i' i ı.ı1"frr a ı ' 

7 nt'ı B:ıvvera frr~msı K1.:U mu.. 
hafızların 3 ündl ve beşinci fır
kalannr mtıhasar<> etmislerdi. 

3 MATQ IMU 

Bu fırkaların muvakkat hu • 
mandanlan nra~mda yalnız Ti

moçenko Ç'..arlık ordusunda müUi. 
zim bulunduğundan askeri ma
lfımata sahipti. İşte bu muha- nı son aylarda general 
sara sırasınd:ıdır ki Tirnoçenko çenko idare etmiş ve ?ı'rı 
şahsi gayret ve cesaretile ve iki haym hattının dlışmesini ı 
kere y3.ralandıktan sonra kıta- eden plaJ;ıı bizz:ıt kendi i ha.zı 
lannm Alman muhasarasını lnmıştır. 

yararak Çariçinde bulunnn kuv. Dostu \'e selefi Voroşilof g
vetlcrinin kısmı küllisine ulaş- bi Tim~enko da mükemmel b 
ma.lnrını temin etmişti. Bugün. atiptir. 
cil Sovyet lideri Stalin o zaman 
.m kıtalnrm siyasi komiseri bu- General Timoçenko ur.ın bo 
'.unuyordu. lu, iıiya.n, ve sert tavırlı 

Tinwçcnko kimdi.r1 kumandandır. 

Timoçenko, Kiyc.f mmtaka.sın. ,-------------
da. dünyava gelmiş bir Ukray· y • d "k . 
nnlıdır. ~v;·eıce muallim iken en 1 or u 1 ra~n ıy 
1914 re sılfilı altına alınan T"ı.. I . 
morenko ikinci miilfızim rütbe- • • 
sini kazannu§tı. Rusyadn. bol.,ı;c. nızamnamesı 

ı l'i?.m ihtBali başladığı sıralarda • 
Tim~.e?\.ko da Lenin partisine Kara, denız ve hava b 
intisap etmiş ve cenubi Rusya- rincilerine iftihar ma 
dnki dalıill harpte çok mühim d I I . .1 roller oynamıştı. Çariçin'e Sta... a ye erı ven ecek 
lin ile birHkte bağlı bulunan Ti
moçenko, Stalinin, Troçki gibi 
rakipleri bertaraf etmesinde bil. 
yUk bir rol ifa etmiştir. 
Stalinin itimat ettiQi general 
Timoçenko 1924 sen.esinde bir 

fırka kumandanı -0lmUHtur. Ken
disi Voroşilofun en samimi dos. 
tu ıdi. 

Bila.hara Kızıl ordunun erka
nı harbiye mektebine oo VTam c. 
den Timoçenko mektebi birinci
likle ikmal etmiş ve bu tarih
ten sonr~ daima Stalinin yanın. 
da kalmıştır. Kendisi Stalinin 
en ziyade itimndmı kazanan bir 
generaldir. 

1939 eylfilünde general Timo. 
<;oo.l:o Polonyayı işgal eden Sov
yet Jnıvvetlerin.e kumanda. et _ 
miş ve bilnhara işgal edilmiş o
hı.n m mtakalarm idaresile meş. 
gul olmu~tur. 

Voroşilofun d03tu 
Finlandiya harbi sınu;mdn 

Yeniden hazırlanmış olan "O 
du ikramiye nizam..~me" " me 
yete girmi§tir-

• Buna göre, ordunıın kara, d< 
nız ve hava kısımlarında bır taliı 
:S-'Ilı içinde muhtelif ııtışlnrda e 
çok muvaffak o1anlara "Ordu 
tihar attJ madalyası" vcrilctck 

Donanmada, orduda tclim v 
terbiyede temayüz eden bölükle 
re, tayyare uçuşlarında muva.ff 
olaıiliıra ikra.-niye verilece ·tir. 

Okuma yazma, müsademelcr 
yararlık, biuiciki~k. h~yvan ter 
yesi. ihtira, ecnebi diller tahsil' 
de temayüz, menleki telif ve t 
cümc. harita, kroki, h<n"a !oto 
rdisi ve muhtelif rökorlar 
de ikramiyeler verileoektir. 

Bir hizmetçi kız pençe 
reden düşüp öldü 

V o r o ş i 1 o f u n vakın-
da. istifa edeceği gtiruıtU- Şişlide Kodaman caddcslnd 
len etrafa yayılmıştı. Stnlin. iti. Fcrldunpaşa apnrtımanınd 
~at .ettiği ~enera.11 Kiyeften ge- turnn 18 yaşında Meri bmtnd 
tırttıkten sonra bu \'aziyet ay. bir hizmetçi dUn UçCncU ka 
cimlandı. Stalin Finbıı~ya. .,r- penceresini silerken so 
binde ka~ıl~ılnn güçlükleri Ti- ı dUşmUş. ağır surette yarat 
moçenko ile m11 - 'ere etmişti. mu;, lrnldırıldığr Btfal haa 

Nitekim Finlandiya harekatı hnnesindc ölmüştür. 

WWW~'VVVVV~ 

OOHUP DOŞU:-tDOIIÇE ~ 

Şehit kartallarımız 
B ugün, tayyare §erutlcrinin 

milletçe anıldığı gündü.-. 
Her yıl, bu "15 Mayıs" 1y içimiz. 
de hüzün \•e muhnyyelemizde 
kanlı manr.aralarla kar§ılan:ı;ti!c. 
Bronz kupklı kırık bir mennc: 
ıütub, orılann ıremDdir. Biz onun 
bir parçasını kaplıynn gergin 
tunç kanatltt'a bakarken, gözleri. 
miz dalıtr, hatmalann ufuklann. 
dan •ıa aıa onlara kllnı§unız. 

Adlarını, bhramanlıhlanm ha.. 
f ızaJamnı:zd.a saklad:ğımız bu yi. 
ğitlerin çoğunu hiç görmemi~z.. 
dir. Fakat gönü) a~ dii;en 
bir tek yüz çizgisinde hepı:ini bir_ 
den kucaklu-, hepsini birde:ı öpe. 
riz. Göz kapaklarmla henüz can 
verenlerin litreyi i var.drr. 

Genit göğüsleri, &on nefesler. 
'e dc!udur. Şakaklarından •wm 
Jtanın ııcaklığını duyur~ yüzlc~m. 
deki §ehit gülür.ueyi·in· a · 
manasına ha> an oturuz. 

Vnt:ın için c dan ı;:cçenlerin 
rkalarmdıı brrn!rtıklan minnet 

vatan kadnr büyifütfu. 
Evet her yılın "IS Mayts" m. 

da böyle duyar, böyle dü§ünür. 
diik. Fakat bu sene, buc\inü daha 

başka, dalın derin ve dalın cnıi 
bir hcyccnnla karşılnyonız. 

Yıldönümü, layametin l:optu 
cu b o: 7.am!lr:a rast!ad • R • 
teb!it;lerde binl::roc tnılliın, b!:n. 
lcrcc tayynrcnin yerde ve ha~ 
çarpıştıklarını okuyoruz. 

Artık gürueri:ı içi:ıde bi. can , 
belki de yüzlerce cruıa mnl olma 
yan llnlliyc kalmadı. 

Binlen:c metre )'Ükscklikla:-de 
biolel"Co foıek yalalıyct". Tayyuo 
mitrıılyözleri cehennem Jcy!clde 
ri gilii takırdıyor. 

Derinliğine hiç lir b-.ılutun 
yül<selemcdcği bakir tn3.il' kler, 
~-apncl dwnmılariylc l..!tclr.ndi. 
En kı~ kav~, mı bcli do. 
VÜ§ler oradn oluyol'. Bcı:rUn t y 
yare, hem b;r znfer arnootı, hem 
tabuttur. Ya lcorltunç b:r ı:nze:ı 
tanlı ganimeti ile in~, yahut co.. 
ğüslcri ltrı.nlı kalburh:"'l ~ünm 
ccnru:dcri indirir. 

'H. ·i.,clcrin, yeni hı:.rpte t>v-y 
reyi ha~ siliih olnrcl: h."U'!ıt-ı b' 
giındc, iz, sehit kartnUarnnı 
aruyontz. Bu ytlki duygubnmı 
da geçc:nlcı:-den daha büyük min 
11ct ve iftihar -::.r • 

HAKKI SUHA GEZGt. 



oslav Sokol 
teşkilatı 

leket müdafaasın
da vazife alıyor 

ad, 14 (A.A.) - Yu
v Sokol teşkilAtı, dün 
kongresini akdetmiştir. 
toplantıda Uç bin Sokola, 
lu takdirinde, Yugos

dahllinde memleketin 
afaasını temine yardım eL 
ri için talimat verilmiştir. 
vatanperver teşekkülün 

, aynı zamanda, tahmin 
mlyecek şeraitte ınemle-

dahlllnde emniyl'ti idame 
yabancı unsurlar ile ya.
ı bir nuruz altında bulu. 
ar hakkında. bUtlln mlim
malQmatı toplamağa da· 

olunmuştur. 
N1K KITALAH. DA lHYA 

OLUNUYOR 
lgrad, 14 (A.A.) - Yu
v askert makamları, umu_ 

harpte büyük yararlıkları 
kahramanlığı ile bUyUk 
et kazanmış olan Teşnik 
larını yeniden teşkil e~ 
tedlr. 

Japonlar 
ir günde 20 bin ki§i 

kaybettiler 
unkiııg, 14 ( A.A.) - 150 
kişiden mürekkep bir Japon 

ıı--·-· pereembe günü Han neh
şarkındaki ovalarda cerc
eden muharebeden sonra 
eunun şimal batsında ricat 

ı~PtJecıir. Japonların bir günde 
bm kişi kaybettikleri bildi • 

ktedir. 
iler 52, top, 62 tank ve 

ı araba ve 323 kamyon zap
klerini bildiriyorlar. 

kıtala.rı şimdi Hankeunun 
inde kain dc.miryolu üze
ki Japon üslerine hücum 
t.edirler. 

olanda hukometi 
ondraya geçti 

!Sl'(JTlara, 14 (Ilususi) - Ho. 
a Başvekili ve hükumet er
bu sabah Londraya gelmiş

·r. 11 I\a.zJrdan mürekkep 
et azat '1ıtg1.ıtereve bir 

gemisi ile. geçmişlerdir. 
gece gelen Holanda kra. 

i Bukingam sarayına in -
· . Kraliçe bu sarayda otu
br. 

olandanın altın ihtiyatları 
evııork, 14 ( A.A.) - Bir 

anda S!'emisi Holanda.nın al. 
ihtiyatmm bir kısmını tes
eden altın külçelerini hamil 
iu halde buraya gE'lmiştir. 
u kabilden hamule yüklii di
dört S!'emi yo!da bulunmak. 

Müttefikler 
ıpanyol bitarafhğına 
hürmet edecekler 
Pariı, 14 (Huauıi) - Mütte. 
er İspanyol mevkilerine kar. 
muhasım bir vaziyet alacakla. 
hakkında dolapn şayialar 
nsız ve İngiliz hükumetleri 

af ndan resmen tekzip olun. 
lrtadır. 
Fransız ve İngiliz hükumetleri 

nyol bitaraflığma diğer mu. 
rip devletler tarafından hür. 

edildiği müddetçe hürmet 
ecektir. 
Roma, 14 (Hususi) - tıpan. 

1 donanması Fas limanlarını zi. 
rtt edecektir. 
Madritte yeni bir İspanyol -
ansız ticaret anla§ması imza. 
mıştır. 

Y unanistanda Alman 
hiriıtleri yok 

""Atina, 14 ( A.A.) Ati na rad· 
, Yunanic;tana mutaddan faz 

mıktarda arzu edilmiyen turist" 
geldi~i hakkındaki şayiaları ya· 
amaktadır. Bu hususta sıkı bir 

ı.nırttml yapılmaktadır. Mcmlcke 
sükün 'e menfaatlerine karşı 
ham~ı bir t~ebbu ün imkanı 

l]iınarniıle gayri 'arittir. 

üçük memurların ter
fihleri geri kaldı 

Ankara, l.& (Husu~t) - Da
llye Yek~leti hlihassa şark
ki az maaşlı küçük memur-
ın maaşlarına zam yapmayı 
ydalı görmüş, hazırlnmrn !A
ha Meclise verilmişti. Mecliıı 

abiliye encllmenl bu~Unkll 
azlret karşısında bu zam t<'k
finin tehir edilmesi lüzumu· 
a işaret ederek layiha umu. 
1 heyete sevkolunmamı~tır. 

rı> : ;cır ır ı-eıerınae 1 ltalyada 
nümayişler f B~ tarafı 1 incide) 

leri ve Mözün yukan mecrası is. 
tikametinde yapılmaktadır. 

Mözün sağ sahilindeki başlıca 
geçit noktalarında Alman müf. 
rezeleri görüldüfü haber verili. 
yor. 

Sedan'dan Mozele kadar olan 
sahada da başka bir meydan mu. 
harcbesi başlamı~tır. • 

Almanlar Fransız hududuna 
gelmişlerdir ve Majino hattını 
ıimal denizine kadar götüren 
Fransız müstahkem hattı ileri 
mevzilerinde son derece ~iddetli 
muharebeler cereyan etmiştir. Al. 
manların civarına girdikleri Se. 
dan ve Longvy şehirleri bu is. 
tihkamların ilerisinde Hindir. 

Gerek Sedan, gerek Longvy'da 
yapılan meydan muharebesi, aon 
derece şiddetlidir. 

Akpm üstü vaziyet inkitaf et. 
miş, iki noktadan hücum eden 
Alman kuvvetleri püskürtülmüş 
ve ağır tank zayiatı vermiştir. 

Almanlar Möz nehrini Namu. 
run cenubunda muhtelif nokta. 
lardan geçmiye teşebbüs etmiş. 
lerdir. Mukabil hücumlar yapıl. 
mıştır. Muharebe ezcümle Sedan 
bölgesinde henüz devam ediyor. 
Burada Almanlar halen çok ağır 
zayiat vererek büyük bir ısrarla 
gayret göstermektedir. 

Alman kıtaları Moselle'in gar. 
binde bazı mevzii hücumlar yap. 
mıştır. Bu hücumlar zayiatla püs. 
kürtülmüştür. 

Tayyareler muharebeye tid. 
detle ve tesirli bir surette muda. 
hale etmi~lerdir. Bundan başka 
13 • 14 gecesi ve 14 sabahı mute
addit istikşaf uçuşları yapılmııtır. 
Stratejik noktalar ve askeri kafi. 
leler muvaffakıyetle bombardı. 
man edilmiştir. Hava muharebe. 
leri esnasında 1 S düşman tayya. 

resi s~l~ik~d~ki harp 
vaziyeti 

13 - 14 mayıs ~si, Belçika. 
kuvvetleri. harekat pllnı muci
bince müttefik müdafaasının 
organize etmekte o1dukları n 
müttefiklerin çerçevesine gir. 
dikleri yeni mevzilerine tam bir 
intizam içinde ve zayiat verme. 
de ~eçmişlerdir. 

:Kamur, bombardıman tayya
relerinin müzaheretine davanan 
makineli kıtaatın eiddetli hü
cumlarına bUtün kuvvetile mu. 
ka vcmet etmektedir. 

Gündüz 13 Belçika motörlü 
cüzütamları ve bir süvari kolu 
Gette'de oarlak bir muharebe 
vermişlerdir. 

Brüksele inen bir takım para
şütçü, halkın hücumuna uğra -
mıştır. İçlerinden bir çoğu. halk 
tarafından parçalanmıştır. 

Harp top yekun bütün şidde. 
tile devam etmektedir. Açık ee
hirler üzerine taarruzlar yapıl
maktadır. Liyej şehrinin bir kı~
mı 12 saattenberi kesif bir bom 
bardımana maruz bulunmakta· 
dır. Tahliye edilen sivil halk ka
fileleri yollarda Alman tayyare. 
!erinin taarruzlarına uğramak _ 
tadır. ı 

Liyej kaleleri, şimdi müstevli 
Alman kuvvetlerinin ortasında 
derin bir çıkıntı teşkil etmekte 
ve Almanların harekatını çok 
işkal eylemektedir. Liyejin şi
mali ga.rbisinde, Alman motörlü 
kıtalannın yaptıkları bir saldı -
rış, Fransız zırhlı cüzütamları -
nın müthiş bir rnukabelesile dur. 
durulmuştur. 

Binlerce zırhlı harp aleti ara
sında cereyan eden bu büyük 
muharebe, Fransız harp malze -
mesinin bir zaferi ıeklinde teceL 
li etmiştir. 

Almanlar, bu muharebede 
mua.7.zam zayiat vermişlerdir. 

Alman tayyareleri, içinde Al. 
man esirleri bulunan bir trene 
mitralyöz ateşi açmıştır. 650 e
sirden 20 kişi ölmUştür. 

Belçika hükumeti Brük-
selden ayrılmıyor 

Belçika hükumeti. devlet mer
kezinden ayrılmamağa karar 
vermiştir. Neuretlerin bulundu. 
ğu mahallelerde emniyet tedbir. 
leri arttınlacaktır. Filhakika ge· 
ce vakti düşman parıu;ütçüleri 
Brüksele inmişlerdir. Bunlardan 
bir kısmı ele geçirilmiştir. 

Harbin beşinci günü Belçika. 
payitahtında büyük bir sükunet 
hüküm sürüyor. 

Bütün dükkanlar, hatta bazı 
saatlerde kahveler açıktır. 

Tramvaylar n.ormal seferleri 
yapıvorlar ve s:ehrin merkezinde 
her 1.amankinden daha fazla ka
la'balık \"ardır. 

Bir çok kimseler, kamyonlar. 
la ve otomobillerle P<ehrin garp 
kısmına hicr~t ediyorlar. Gar _ 
!arda k&h.ba.lık son dere<'ededir. 

H:ılk, z:a!ere olan itimadını ta-

mamen muhaf'aza etmektedir. 
.Milli mdaf a.a. nazın general 

Denis'in Belçikanın tehlikede ol
madığı hakkındaki beyanatı, yü_ 
reklere sükt1net veren bir tesir 
yapmıştır. 

Hollandada 
Holanda orduıu, çok müşkül 

prtlara rağmen dün kahramanca 
çarpışmakta devam etmi,, buna 
rağmen düşman, timal eyaletlere 
yerleşmiştir. 

Holanda kıtaatı ıu altında bu. 
lunan miidafaa hatlarından bazı. 
larını yeIJ.İden ele geçirmişlerdir. 

Helden deniz üssü hiç bir zara_ 
ra uğramamıştır. Brabant 'ta va. 
ziyet !Üphelidir. 

Sabaha Karşı 
Aldığımız Habuler: 

Almanlar Nam ur' a 
şiddetle hücum 

ediyorlar 
PPr.-is, 14 (Huıusi) - Alman. 

lar Belçikada muazzam bir gay. 
ret sarfedcrek seri ve kat'i bir ne. 
tice elde etmek istemektedirler. 
Harp müthiştir. Vaziyeti tasvir 
temek imkan haricindedir. 

Fra,nsadaki İngiliz kuvvetleri 
kumandanı bugünkü yevmi em.. 
rinde şöyle demektedir : 

Ingiltere imparatorluğu tarihi 
nin mühim saatlerini yaşıyoruz. 
Fakat kat'i ve nihai zaferi elde 
edeceğimize kanaatimiz vardır. 

Belçikada Liej müstahkem mev 
kileri ile Fransıı: hududu arasın. 
da müthi• muh!rebeler olmakta. 
dır. Almanlar motörlü ve zırhlı 
vaaıtalariyle Namur müstahkem 
rr.cvkilerine hücum etmektedirler. 
Alman bombardıman tayyareleri, 
bu taarruzu ikmal etmektedir. 
Namurun birçok kısımları alevler 
içindedir. 

Bu mıntakadaki Beuçika kuv 
vetleri inudanc bir mukavemet 
göstermektedirler. 

Cenubu prkide Södon tehri ci. 
varında Almanlar Mözden &eçit 
elde etmek için 'iddetle taarruz 
ediyorlar. Södon tahliye edilmiı
tir. 

Belçika motörlü ve makineli 
ıüvari kıtaları Jet mıntalıcaaında 
1914 de olduğu gibi Almanlara 
büyük bir taarruz yapar;ak ı:ayiat 
nrdirmişlerdir. 

Belçikada 16 ya§ından 
35 yaşına kadar herkeı 

ıilah altına alındı 
raric:, 1 \ ( Husu!iıt) - Belçl

knda 16 ile 3 5 yaş arasında hu. 
lunan bUttin erkekler ıiUh al· 
tına almmışlarclır. 

rarhc, 1 t ( Husu~i) - Bal 
şehrinde oturanlardan arzu e
denler şehri terke da,·et olun
muşlardır. 

Alman kıtaları Fransız 
hududuna girdiler 

Hoına, 1 -t ( H u!'usi) - Lieji 
işgal ile ileriye atılmış olan Al
man kıtaları Namur'un şlma. 
llnd~ Belçika tanklarını kova
lamaktadırlar. Alman kıtaları 
:Fransız LUkıscmburg ve Fran
sız Belçika hududuna vardılar 
ve Möz nehrini muhtellC nokta. 
Jıırdaıı geçerek Franısız hudu
dunu aştılar. Bu rnıntakada 
birçok Fransız ,.e lnglllz esir 
olundu. 

ALMAN TEBLICil 
Berlin, 1-~ ( A.A.) - D.N.Ş. 

aj&nsı. Alman ordusu başkuman 
danhimın ~u tebliğini veriyor: 

Holandada, Amersfoort'un ce
n.ubu liarkisinde Grebbe hattı Ü· 
zerinde ileri harcketimi1.e deva. 
ma muvaffak olarak. Utrecht 
i!tikametinde me!afc kazandık. 
Cenuba gönderilen dlğer kuv -
vetler. Utrecht'c1en P.oterdama 
kadar olan mukavemeti yıktık
tan sonn Holanda kalesine gir
miı;lerdir. 

Daha cenupta kıtalarımız. 
Breda.'dan, Ercant manc:abı isti. 
l:ametinde ilerlemişlerdir. 

Rosemdahl almmıetır. 
Belc::ikada Detuornhout Fehri

nin cenubu ttarkitünde büyük 
Dturnhout ıu;ılmıstır. Daha ce. 
nuota büvük Cette'f' varılmı~ır. 

l'\amur'un ,imalinde r.rrhlı 
kuvvetlerimiz. Dvlc müstahkem 
mevkiine doğru firar halinde bu
lunıım düşmanı kovıı.lamaktadır. 
Dihşmanın zrrhh ım~balan, ge. 

rek hava taamızhırile, gerek 
karadaki turruzlarla çok zayi
at vMıriıklerdir. 

Livej şehri elimhıdedir. 
Nıtmıı• .. - J.iwi hdtı rer111 -

bunda ilerleyen krt.utımız, Ar
denne'lf'ri ePridf' brr•Jmınılar ve 
öncillerile birlikte MeUM'e var. 

mışlardır. 1 muhafaza eylemişlerdir. 
Harekat cenubi Belçikada da [ Bu sabah muhtelif bölgeler-

ııüratle ve önceden tesbit edilen 1 de diğer hücumlar vukubul
bir plin mucibince cereyan et- muşsa da bunlardan hiç biri 
mektedir. hatlarımıza girmeye muvaflak 

Fransa - Lüksemburg ve olamamıştır. 
Fransa - Belçika hudutlarına I....iege nıtıstahkem bölgesin. 
varılmış ve Mezieres Charleville de düşman kalelerimizin ateşi 
hizasında bir çok noktalardan altında ağır zayiat vermekte 
ge<:;ilmiştir. berdevamdır. 

Harp tayyareleri filolarının Ne dün akşam ne de bu gc. 
ezcümle pike uçuşlar yapan tay ce BrUksele hiç bir paraşütçü 
yare gruplarmm ve tahrip un _ inmemiştir. 
surlarının himayesi altında ola- Düşman Anversi, Namuru, 
rak Meuse'ün Fransız arazisin Louvaini ve Alostu bombardı 
deki kısmı da geçilmiştir. man etmiş, mültecileri yavlım a-

Sarreubruck'ün cenubunda hn- leşine tutmuştur. Sivil ahali a
va ordumuz düşman tayyare rasında pek çok ölen vardır. 
meydanlarına taarruz etmiştir. Evvelkini hatırlatan bu harp 

B 1 •k b k·ı· ondan da beterdir. Medeni dün. 8 ÇI a aşve 1 1- ·anı.n bu harbin. dehşetlerini bit 
mesı ve beşer vıcdanınm bunlar 

nln beyanatı hakkında hükm~n.~ vermesi la-
zımdır. Her sevı ödeyecek olan 
saat ı:-elecektir. 

Hriik s<'I, 1 t (A.A.) - Baş. 
vekil Plerlo radyoda şu beya. 
natta bulunmuştur: 

- Kıtaatımız takdir ve hay
ranlığa IAyik lıir ı;urette ıııu. 
kaveınct etmiş Yfl akşam oldu· 
ğu zaman hll tU n meni !erini 

Buna intizaren cesaretimizi, 
maneviyatımızı ve yurdun sela· 
meti için olan azimlerimizi ma 
sun bir şekilde muhafua ede _ 
!im. 

Hiikumet daima . Brükselde 
vazife başındadır. 

Felemenk Hindisi anı harbi 
Pasif iğe yayacak mı ? 

~fosko,·a, 14 ( Hmıusi) - ı yen zamanlarda sık sık Ictima 
Tokyodan gele~ haberle~·e gö- ederek Felemenk "Hindistanı 
ı-c Japonya vazıyetın inkışafını meselesini gfülişmektedlr. DUn 
dikkatle takip etmekte ve Ja- de Jaırnıı kablnc>slnde Felemenk 
pon hUküınetI endişe duymak. Hindistanıııa yapılan lnglllz 
tadır. Fel7menk llindistanmın ihracı meselesi görUşUlmUştlir. 
Almanya ıle harp haline gir- Japonya 1ngiltereyi protesto 
ıneslnin, iktısadt varlıklarım edecektir. 
m ti tte ri ki ere tahsisi neticesini 
doğuracnğı ve bu şeklide Japon Tokyodaki Hollanda Sefareti-
iktısadl \"azlyeti sarsılacağı ile. ııin Teminatı 
riye slirUlmektedir. 

Japonyanın Felemenk Hin
dlstanı ile ticareti ı 00 milyon 
Ycn'dir. lngiliz ve Fransızların 
garbi Felemenk Hindistaııa 
yaptıkları ihraç hareketi endi
şe uyandırmakta, Japon gaze
teleri "Fclmcnk Hlndlstandaki 
Japon menfaatleri lııglliz ve 
l<'ransız tazyikiyle sarsıldığı 
takdirde Jnponyanın sabrı kal. 
mıyacakttr . ., diye yazmakta_ 
dırlar. 

Japon kabinesi gayri nıuny-

Tokyo, 14 ( • .\.A.) - Domel 
Ajansı bildlrlyor: 

Tokyodaki Hollanda sefareti 
başkfltlbi, Felemenk Antillerl
ııo müttefik kun·eıer ihracı 
meselesi hakkında Japon hU
kClmetinc teminat vermişlerdir 

BaşkAtiı> bu tedbirin bu a
clalnrclal•I Hollanda kuvvetle. 
rinin kAtl olmamasından alın
dığını. Felenıeuk, ll-Ytdit~mn .. 
da ise Hollandanın kACi mlk· 
tarda askeri kuvvetleri mev
eut olduğunu blldirmlştir. 

Amerikanın vereceği karar 
(B<l§tarafı 1 incide) 

Amcrikaya gelince. Amerika. 
vat.a.ndaşlarırun refahını temin 
için sulh içinde y~amağa az -
metmiştir. Buna kudreti olduğu 
sabit ise de böyle bir anarşiden 
masun de~ildir. Amerika infirat 
halınde kalmakla anarşiyi de _ 
fcdemez. anarsinin bize sirayet 
etmiyeceği vehmine kapılama -
yız .. 

MoskO\a, 14 (Hususi) - Ar_ 
jantin tarafından yapılan tck
JIC tetkik olunurken R~zvelt 
ile Kordcl Hul Avrupadakl 
lıarp karşısında Am<'rlkanın 
rnılyctini tetkik etmiş ve A
merikanın derhnl karar ver
mek lüzumunda ittifak etmiş. 
Jerdir. · 
.l\liitteflklerl n Aınerikaya 'l'ay
) nre Sipari~lerl 3600 ü buldu 

(B~tarafı 1 incide) 

de yeni tezahüratta bulunma1' 
üzere mekteplerinden izin almlf 
lardır. 5-6 bin talebe sokak • 
!ardan geçerek mektep ve va • 
tan marşları sövlemişlerdir. Teo 
zahüratçılarm İngiliz ve Fr 
sız elçiliklerine civar sokaklar
dan g-eçmelerine müsaade edil 
memiştir. Romayı ziyaret edeO 
Almanların adedi süratle 
maktadır. Vatikanın organı 
lan Osservatore Romano ga 
tesi bugün tekrar sokaklardl 
yakılmıştır. 

Roma, 14 ( A.A.) - Öğleyt 
rloğru talebe ve halktan mürek• 
kep büyük bir kütle Alman 91-
raret binasının önüne gider~ 
Almanya lehinde tezahürattJ 
~ulunmuştur. 

Dün al..,amki 'ıümcıyi.şlcr 
Ronıa, 14 ( A.A.) - Bu ak

şam binlerce siyah ~ömlekli dt 
tezahürat yaparak Venedik sa 
rayına gitmiş ve Mussoliniyi al
kışlamıştır. 

Mussolini balkona çıkmışsa 
da hiç bir kelime söylememiştlt· 
!\füt<'akiben tezahüratçılar çe
kilmişlerdir. 

Vatikanın ga=ctcsi sa.tılnııyaca) 

Roma, 14 (A.A.) - Romanııt 
gaze~ satan kulübelerinin ek· 
serisinde Osservatore RomaJJO 
;::azetesi bu aksam satıştan kal
dırılmıştır. Papalığın naşiri ~ 
lan bu gazete ccsmen mcnedU· 
miş olmmaakla beraber gazetS" 
yi satan ile satın alanlar ve si
yah ~ömleklilcr arasında zuhut 
eden müteaddit hadiseler sebr 
bile bayiler bu gazeteyi satmak• 
tan vazgeçmişlerdir. 

Zoranın Roma muhabirine 
göre 

Sof ya, 14 ( A.A.) - Zora .'! 
r.etesinin Roma. muhabiri, ı~· 
rada müttefıkler aleyhinde ya. 
pılmış olan nümayişleri kayd" 
derek İtalyanın harbe girmeyt 
haZirlanmakta olduğunda .şüpbl 
etmeve mahal olmadığını bey.ıs 
~tmcktedir. 
Di~cr taraftan aynı gau~ 

nin Atina muhabiri. İtalyan ge:_ 
milerinin memleketlerine avdet: 
etmek ii?.ere Yunan ımlarına d• 
ir olan şayiaları tekzip etme 
le berahı>r, Yunan msı.hafil"" •ll'Z
nikbinliğine rağmen bazı diol 
matların İtalyanın harbe gir 
melC arifesinde olduğunu nıUt;, 
leasmda bulunduklarını uı 
etmektedir. 

ltalya miibade1c nazırı müt· 
tef i1:lcrc hi(cum etti 

Romıı, 14 ( A.A.) - Müb•cı:: 
le nazırı Rikkardi bugün stı1 i· 
toda ticari siyaset hakkı.r.d•11er zahat vererek memleketin ~ 
vasıtaya başvtıra.rak ihra~a tJ•i 
arttırması ve dahili istı~..,,. 
mümkün olduğu kadar a.z&:lı
sı lüzumunda ısrar etmiştır. i , 

CENUDl AMERiKA ALMA~ 
TAARRUZU:\U TAKBlll ETTi 

Stoklar teşkilindeki ~he~iS 
yeti tebarüz ettiren na~~ iııf 
kontroluna hücumla sozlet 

Jngiliz ve Fransızlar Amcri. · 
kaya yeniden 14 O tayyaTe sipa- şöyle devam eylemiştı;.: :: .... geı: 

Mefruz bir kaçağın onw- ıştl 
rlş etmişlerdir. Bu şekilde A. mek vesilesile bizi bu h~cıı-

Uruguay hUkfımcti blitun mcrikaya ısmarlanmış olan mahrum etmeye teşebbüS e aıti· 
Cenubi Amerika hllkümetl('rl- tayyareler yekünu 3GOO etmiş. ler İtalyan emeğine karşı hat· 
ne Hollanda, Belcika ve LUk. tir. ki bir sabotaj ·va.pmaktadırlınil· 
semlnır"'a yapılan tecavUzU va,ington, 14 (A.A.) - A. İtalyan - Alman iktısadl af.lr 
ta khlh eden m llşterek bir dek- merika hükfımeti, Holandanın nasebetlerinden bahsed~ .n jJl.i1l 
larasyon projesi tevdi etmiştir. Al?l)~!,'lya tarafından istilasını İtalyan ithalatının üçte ık:;ra • 
RUZVELT .J\llLLl MOD\f'AA protesto içiıtı:Ji~er Amerika cum. Almanyadan g-eldiğini. ~·e. .,t\l• 
tÇlN TAHSİSAT lSTlYECEK huriyetlerine iltıP..(!ka karar ver. catmm da dörtte bırını~lerıtif 

rniştir. Bu tcşebbüs'Hfuguay ta. manyaya gittiği~i .kaydc~derelt 
Reisicumhur ~uz,·eıt bu 1 rafı~dan yapılmı~ ve bütiı? Pan~; ve bu vesileden ıstıra9e ıığ11ll 

hafta kon&redcn nıılll müdafaa merıka kongresi azasına teblıg Alman dostluğunun saglaın 
için yeni tahsisat istiyc"e kti r. edilmişt;ir;.;;;;;;;;;;;.;;;;;;;~k;a;y;d;e;t;m;i;şt;i;r .••• ~~----~~! Bu tahsisat 500 milyon kadar --------- •- T 
olacak ve gaqı nısıf küresinin - 1 ~ 
mUda!aası için cephane imali- Bu Akı;;am Sizi 'k·c. hkahalarl':n,;:uı~ıı-oıııı• 
ne hız ,·erecek olan seyyar ıın- MEL EK . ...,ı, ı.r· ..uı U 
surıuın tak\'lyesine tahsis olu· · cek zeiJRai; neş' eli ve 
nacaktır. 

İngiliz Kral ve Kraliçed 
Londradan ayrıldılar 
Londra, 14 ( A.A.) - Kral ve 

kralice, lngilterenin cenubunda 
kciin Dorset'e ~itmek üzere Lon 
dradan hareket etmişlerdir. 

Fransa devlet müşaviri 
inhisarlar idaresinde 
Şehrimize gelen Fra.naa dev. 

Jet m~aviri ve maliye nezereti 
tefti& heyeti reisi yanında Fran 
ııa 5efareti ticaret ataşeııi ol • 
duğu halde İnhisarlar umum 
mü<iirünü ziyaret etmiştir. Bil
hassa Fransanm memleketimiz.. 
den alacaıh tütün partileri hak. 
kınoa. kararlar verilmiştir. Fran 
sızlır memleketimir.den mühim 
milr:arda tUtiln almak i.s~
tedi~ler. 

Slncma!'CındR sevimli bir film 

Madanı ve ŞoförO 
Pransız~ stizlü. Hnş rollcr<lc: 

CONSTANCE 
\e MARLE!'\E DJETIUCH'ln 

en çok He\'tl.iğl pa.rföneıi 

BENIETT 
BRY AN AHERNE 

Ilu Hakiki Ufr Jinhkaha Tııfnnırlır. 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i!Anlard 

1 - Tahmin edilen bedeli ( 13.250) lira olan M.000 tre AJDerl,.-
bezlnln 16 Maya HO tarihine rastayan Perıembe ~UııU ıaat ıı de ıcaP" 
zarna ekıılltmeli yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (993) lira (73) kuruı olup ıartnamcıı her~ k~ 
yond~,ıı parasız olarak almablllr. 

J - l.steklllerin 2490eayıJı kanunun tarltatı dahilinde tanzim ed~ 
leri kapalı teklit mektuplarını en gec; belli &11n , .• ııaatte bir ıııaat eV"V• 
kaü,r Kaaımpaı&da komisyon bqkan ıı:uıa makbuz mukabllJıide verın• ,tl

-<3•'8) 

I 



6 - VAKiT 15 MAYIS 1940 

PQ·MR-ı 19 Mayıs gençlik ... ayra-1 
ber/eri 1 h l J ~·-M--·-,mı programı azır an ı 

taddaki törene 6000 talebe iştirak ediyor 
--- \ 19 Mayıs gençlik ve spor bay. 

-------------. rammın şehrimizde kutlanması. 

D~l.111 :.tn1f= ~med:ı~~: 
.-::--.::::::::::!..~t.. ----- .... kulların bugün et.adlarda son 

19 provalan vapıla.caktır. 
- - Tören ~irde öğleden evvel 

;ııc 1ıhhi vaziyeti ot. giyinmesi ve pencereye dayalı sant 10 da, kaza ve nahiyelerde 
:c geltnişti. Fakat bil.. merdivenden a~ağıya inmesi trb. sant 16 da başlıyacaktır. 
ctta ~bıen fevkalade ban mümkün mtidür? Fenerbahçe sahasında törene 
~ u u &a.bahJeyin mu. Doktor Duval omıularını silk. üniversite, lise, enstitü, muallim 
:i .. ~ı için müsaa. ti: mektepleri, spor klüpleri ve o. 
ta u sebeple saat on. - Her şey mümkündür möL cak talebesi, Beşiktaş sa.hasın. 
an Pıaı açılmadı. Bu yö ... Ben öyle kimseler gördilm daki törene de orta okulların 
ttd~ kapıya vuran haa ki ameliyat olduktan iki saat son. sporcu talebeleri iştirak edecek· 
c ~~lt cevap gelmediği. ra ayağa kalktılar .. Bunlar çok. !erdir. 

et ~lının h51i uyudu. tur demiyorum, fakat mevcuttur. ~hirdc yapılacak mera.sime 
'tıi ~ı. fakat kapının i. Ancak şu da var ki hepsi bu ih. resmt, hususi ve bütiln orta ta?· 
~. oı~~ğunu görünce tiyatsızlıklarını hayatlariyle öde. sil talebeleri iştirak edecektır. 
· a~ tunkü Matmazel mişlerdir. Matmazel Mcnara ge. Yalnız mahallt kutlama komis. 
t!'r Yaralı bir hasta. lince: Kurşunun yerini teabit et. yonlarmm iste ki üzerine Heğbe. 

(tıı_ Pısnu kilitlemesine miştik, yann sabahleyin ameliyat Hada. Pendik, Ka.rtal, Beykoz, 

, ılar kapıyı açmaya 
~ rtıuvaffak olamayın
~:r aksetti, tabii der. 
. ırdırn. Yatağı bcm

Ctc ' 
Yi arkas.ına kadar 

~lıııı llasıl hayrete düş. 
tı ... ı.. • d .. 

~ -anun e ersınız .. 
<: tıı crıa.rında yere kadar 
'diven dayalı durıı. 

. el Jervezin bu mer 
\U~tlc otlayı tcrketmi1 
da1t·lt c edilemezdi. 
da~ a, Mösyö Duvat.. 

1 Jc~0run sözünU kesti. 
. Czin kendl kendi. 
td_~ kaçrruı olduğu. 
~d musunuz? .. Buna 
b;; ır? 
dı"aI kalın siyah ka§.
lı'."' Sual hakikaten 
~-:a bir tereddütten 
~ ~rdi: 
'~~ ıöylemek lbımsa 
~~ Ctzniyorum. Fakat 
~t Cdeyim ki hadisele. 
~i'an etmiş olduğunu 
» »c 1~ değilim. Genç 
~ ~~ı şekilde yaralı idi. 
~~r \'aziyette pence. 

ı iınkan dahilinde 
ıtıı~ biğer taraftan da 
~.t~ru' olduğuna dair 

de lcnıiyor. 
~be ttor, ya merdiven? 
~ il de onu düşUnme. 
hc~t merdivenin bir. 

~ti aynı vaziyette ol. 
eıı bildirdiler. Şu 

di ... e T' 
ltı" ınc cevap ver. 
~ oyıe, Matmazel 

"-t ~tahaneden kaçmakta 
~n!aau olabilir? 
~ lzah edeyim .. diye 
~ r a<izünü kesti. Mat 

~l:ıı llıaslı:esinin düşece. 
~ ~}'ordu. yeşil İskelet 

tıııi'cptıklanrun mey. 
ıı ka ~lamıştı. Onun 

Ybolmayı tercih 

~ .. <U 
~ ıı Ye Emil mukabc. 
~~,Sana demin de söy. 

yaparak kurşunu çıkaracaktık.. Eyüo ve Bakırköy orta okullari-
K k ki ih · · ı b le Çatalca orta okulu kız ve er-

or arım ttyany e veya cc - kek talebelerile bu verlerin ilk 
ren buradan çıktıktan sonra va. · 
%iyeti muhakkak vehaıeet kesbct- okul beşinci sını ftalebeleri cum. 

f burivet meydanlarında yapıla -miştir. Hatta başına bir elaket cak merasimde vazife alacaklar
gclmiş olması da yakın ihtimaller 
arasındadır. dır. ad J 

Emil bir ölü gibi bembeyaz kc. F enerbahçe St ın a: 
silmi§ti: Fener bahçe et.adında yapıla. -

- Yani bu şekilde ergeç ölür cak törene 3744 talebe if;ltirak e.. 
mil demek istiyorsunuz? decektir. 

- Vallahi Mösyö Tine, bu hu. Sa.at tam 9,30 da biltün talebe 
austa kafi bi rsöz söylenemez.. stadyumda yerlerini alınış bulu. 

C d k 1 nacaktır. Bu anda mUfettiş o ar a m Saat 9,30 da başta vali ve 16-
vücuduyla pencerede görUlmUı. tan.bul komutanı olduğu halde 

tü::_ Nasıl, bir •ey bulabildin mi? üniversite rektörü, Cumhuriyet 
7 Halk Partisi reisi, maarif mu-

diye arkadaşı sordu: dUrU, haV& kurumu relsl, Parti 
- Hayır, hiç bir ıey, en ufak ve halkevleri reisleri sporcuları 

bir iz bile yok .. Bu da kaçırılma ve talebeyi selamlryacaklardır. 
keyfiyetinin imkins:z olduğunu Bilahara Atatürk büstüne çc.. 
meydana koyuyor. Dün gece bi. lenk konma merasimi yapılacak. 
raz yağmur yağmı~tı. f%ler &ilin. tır. 
miştir. Bunu mUteakip talebe bep bir 

- Bir dakika... ıığrzdan !stiklAl Marşını söyle-
Diye Emil arkadaşının ıözUnü yecek ve Haydarpaşa !i!leSi fz. 

kesti ve demindenberi gözünü ü. rlleri tarafından hazır bulunan 
zerinden ayırmadığı bir klğıdı dire~e bayrak çekilecektt:r. 
almak için karyolanın altrna gir. Bayrak çekme töreninden son.. 
di... ra. vali LQtfi Kırdar, Universite.. 
Bulduğu klğıdr mUfettiıe uza. den Reşat Tanberk. kız mual-

tarak: !imden Fikret, spor kJilpleıi a-
B k d d. Ka ta al dma. A. Adem 19 Mavto. günll. - a .. e ı.. ryo nın • .,, -

tında ne var. niln tariht kıymeti ve sporun 
Müfettiş likaydane: blr milletin beden kabiliyetini 

· • bir k"'ğ ve karakterini vilkselttnek hu • - Hıç, dedi, ıt rt parçuı. 
Emil fevkalade sinirlenmişti: susımda yurt mUdafaa.smda oy
- Dikkatle bak, yakından bak. nıya.cağJ rolü tebarüz ettiren 

o %aman anlarsm .. diye bağır. söylevler vereceklel'dir. 
dı..k B illhartala ~~ı.. gadcçakiti başllıyaeri· 

MUfetti§ k!ğıdı tetkik etti, kı. ca ve e~ ı:mıı yer -
urdı: n1 atacaklardır. Krokide ~öste.. 

rilen yerler alındıktan sonra şen 
De~~;~h~[k~ mor kağıdın lik hareketlerine baJ}lanacaktır. 

bir köot.esinde yeşil bir iskelet rea. Kız talebeye Saadet. erkek tale· 
-s beye de Cevat kumanda ederek 

mi vardı. idma.n hareketlerini yaptıracak-
( Daha var) lardır. 

1 :1.1 ·l1·l 
15.5.940 Çarşamba 

Şeref Stadında: 
Beşiktaş Şeref stadında yapL 

lacak törene de 3410 talebe işti. 
rak edecektir. 
Aynı esas üzerine Fer.er &ta· 

dmda.ki program takip edildik
ten eonrn fenliklere başlana.. 

caktır. Kız talebeve Semiha De. 
mirma.n, erkek talebeye de Ad· 
nan Özenci kuman1a edecektir. 

Fenerbahçede talebelerin be -
den hareketlerini mUtealdo spor 
klüpleri tarafından şenlikler ya.
pıln.c:ıktı:r. 

O ırü.n ve akı;amı halkevlerin. 
de de şenlikler yapılacaktır. -- ~ ----

Bölg-e Voleybol 
~ampiyonası finali 

Beden Terbiyesi lstarıbul böl
gesi oolcybol - ba.sketbol ajanl1. 
ğından; 

Bölge voleybol teşvik mlisa • 
baknlan finali 19 MaYJs 1940 
pazar gilnU 11a.at 15 te Galatasa
ray spor klübünde oynanacak. 
tır. 

Galatasaray ve Beylerbeyi ta
kımları arasında oynanacak bu 
final maçı neticesi İstanbul vo. 
leybol birincisini tayin edecek· 
tir. Alakadar takımların tam 
zamanında mezkur klilp bina. 
smda hazır bulunmaları teblif 
olunur. 

lzmitte Ak - Yeşil futbol 
~ampiyonu oldu 

lzmit, (Ilusu.si muhabirimiz
den) - Lik m~larmın son haf
tası, diğer haftalardan daha a
lakalı ve heyecanlı oldu. Yüzba.. 
şı Nedimin idaresinde Akyeşil 
ile Gölıctik takımı karşılaştı. Ak 
yeşil. Kaotanları İrfandan ve 
sol mUdaii Ccvattan mahrum 9 
kişi olarak sahada yer almıştı. 
Birinci haftaym ~ beraber -
tikle bitti. Bu devrede Akyeşil 
aleyhine verilen penaltıyı Göl -
cUk takımı ~ole çeviremedi. 

lk!nd haftavında oyun çok 
heyecanlandı. Daha ilk d:ıkikn. 
!arda Aky~il alc;rhine bir gol 
oldu. Bir:ız sonra da Gölcüklü. 
ler penaltıdan ikinci gollerini 
kaydettiler. Bu klfi değilmiş gi
bi, mütemadiyen hata yapan Ak
y~ildcn Sadi ile Recebi do ha. 
kem oyundan çıkardı. Yeşil be. 
yazlılar 7 kişi ile oynamağa baş
la.dılar. Bu arada. Gölcük alcy -
hine de bir penaltı oldu. Gölcük 
beklerinden Muhittin buna itL 
rn.z etti. Hakeme karşı geldi. 
Hakem bu oyuncuyu sahadan 
çıkarmak istedi. o Ç'Ikmamalı.-ta 
ısrar etti. Mesele büyüdil. Dl. 
ğer Gölcük oyuncuları da hake
me .itiraza başladılar. Maçı çok 
bUyilk dilrUstlükle idare eden 
hakem, oyunu tatil ederek Ak -
ye.,m hilkıncn galip ilan etti. 
Gölcilk taknnı:nm bu yersiz iti. 
razı. burada teessür uyandırdı. 
Lık maçtan bu suretle bitmiş 

oluyor. 
Mınta.ka için.de en ~ok puvan 

alan ~eçen seneki ~amplyon Ak. 
yeşll spor bu sene de Kocaeli 
mmta.kası ~.anıpiyonu olm~~ur. 
Y-OŞfl beyazlılan bu neticeden 
dolavı tebrik ederiz. J~Ctnen saçmadır ..• 

~ la.re~ kaybolmuı ise, 
11ıud fıyıe kaçınlmışur. 
be alıaıe etti : 

~t}':~· \'aziyeti polise 

1%.80: Progn.m ve memleket saat 
ayan, 12.M: Ajatl3 Ye ıneteorolojS ha.. 
bcrJert, 12.50: MUzlk: Muhtelit ear. 
kılar (P1.) 13.30/H.OO: MUzlk: KU. 
çUk orkeatra, 18.00 Prognm vo mem.. 
lokct aaat ayan, 18.00. uıı..zııu Sen. 
ton!k mUzlk ve opera aryaınn tPI.) 
18.30: MUztıt: Çalanlar: Ru;cn Kam, 
Cevdet Kozan, luettin Öktc. Okuyan: 

Kız kaçırına hadisasinin s~nu 
~ ... ırn değil mi? 

'"'Ye Em'l ...... etı, ı sozunu 
~~ftd' mösyö müfettiş 
~~ c 1~. telaşla takdim 

ttını. Doktor Mös. 
C} 

~ b·'1kıştılar: 
b. tr göz gezdirebilir 
:'.'lfttti 
~ ~ Godar sordu. 

ıq 

""de b' . • bi 1rıncı kata çıktı. 
~Zat d . • , ~ o ayı gezdırdı. 

~ ela laJ:ancdc bulunan 
t b n bıri idi. Fazla bir 
~Ct}--n . b' h . 
~tı:~lil gı ır ususı. 
ttc ti .Yordu. Emil der. 
1.dıı. t~ti ve etrafı tet. 

M i'tırd aJtat hiç bir ipucu 
:1 c ll. 

ıı ta0
dar odayı gözdcr. 

t~Ç~a bir iz bulmak 
l\iıı (Ye. indi.. Doktor 
~~lt{'hYetlerini als.ka 
>i 'ra;>cYdi. 

hckror, Emil endite 
'Yordu. Nihayet 

bit • 
t, biç~ bırakmış mı? 
~:Un cı~; §ey yok. Mu. 
"ltllin:ı ıselerini de be. 
\t~ 1.1r, 

~. Zda doktor.. Siz 
't aıı ~trııı:. Bu suale an. 
~· e~cbiUrainiz t LUt. 
h. 1nıı b" 
ır İrı ıze; bay le a. 

•anın kalkması, 

Mıızeyycn Senu, 19.00 KotıU§mB (Dil 
politika Mdiselerl), 19.20: MUzll<: 
Faaıl heyeti, 19.45: Memleket aaat a
yarı, AJnruı ve meteoroloji haberleri. 
20.00: Mll.ıik: Çalıuılar: Kemal N. 
Seyhun, Covdet Çağla, huttin öku, 
Fahri Kopuz, ı - Okuyan! Azize TO. 
zem; Mustafa Çağlar, 20.35: Tcms11: 
Orman Sonu DUğ"UnU, Yazan: MU. 
hendU Nephan Özçandarlı. 21.M' 
Serbest ııaat, 21.46: Mllzlk: Rfyuetl 
cumhur ba.ndoau, 22.30: Memleket sa.. 
at ayan, Ajana haberleri; Zira.at, Eıı. 
ham - Tahv11lt, Kambiyo - Nukut 
Borsn.ııı, (FJyat). 22.M: Mll.ıik: Cu. 
band (Pi.) 28.215/23.80: Yıırml<J. pro. 
gram ve kapant§. 

Beyoğlu Halk Sineması 
BugUnden tttlıanm 2 bClyUk ftlm 

birden: 
ı - Spor Kralları (Fenwıdcl) 
2 - Cesur Polisler. 

Şubeye Davet 
Enılnönll rerll AL Şubeabıdenı 
Yedek piyade a:ıtefmen (1329/74) 

kayıt nwnaralı Ha.san ogııı 1323 do.. 
ğ'umlu Nurettin Erdlltıı kua b1r a. 
manda §Ubeye reım~!<i. 

andarmala a 
ormanda ö ü 

a 
u u du 

lzmit, (Hu.!U.Si) - Hendeğin 
Kara Çökek köyünde bir kız 
kaçırması yt1%Undcn kanlı bir 
vaka olınu.~r. 

Bu köyden bir hafta evvel iki 
n.rkadaş bir kız kaçırmışlardır. 
Bunlardan birisi tevkif edilmiş, 
Fevzi ismini taşıyan da kaçmış
tır. Jandarmalar bu adamı arar. 
ken volda tesadüf etmişler; tes· 
Um olmasını söylemişlerse de, 
teslim olaeağı verde jandarnıa.. 
ya ateş açmış, jandarma Nuri 
onbaşınm atı vurulmuş, silih 
istimal etmek mecburiyetinde 
kalarak Fevziyi ayağından ya
ralamıştl?'. Yaralı halde sık or. 
manla.ra dalan Fevzi. ertesi gün 
ölU olarak bulunmuştur. Tahki
kat yapılmaktadır. 

İzmit nafia işlerinde 
yolsuzluk yok 

lzmit, (HU8U..~) - Burada çı. 
kan bir gar.ete İzmit nafiasmda 
suiistimal ve yol.-.u.z hareketlerin 
oldu~a dair bir ya.zı n~et -
m!ştir. Vil!yet :vollarmm ehem. 
miyettf bir eekUde yapıldıfı ve 

bu hususta hummalı bir faali
yet ~öriildüğU bir sırada lzmit 
nafias~da suiistimal olduğu ha. 
beri halk arasında garip karşı
lanmıştır. 

Yapılan tahkikatta. İzmltte 
n.af in yol i§lcrinde en küçUk bir 
yolst_LZ harc!>et dahi olmadığı, 
işlermden çıkarılan bir iki kişi. 
nin bu gazeteyi iğfal ettiği sa • 
bit olmuştur. Nafia müdüril 
Cevdet bana bu hususta şunları 
söyledi: 

"-Böyle bir şey voktur. Yol 
işlerimiz en temiz ve ileri bir 
çalışma ile devam etmektedir.,. 

Bir çocuk 15 gÜne 
mahkfun oldu 

Küçükpazarda Fikri adında bI. 
ridni Karnından bıçal:lıyarak ya 
ralıyan Ramaun adında ı 5 ya~ 
Jarmd~ bir çocuğun dün altıncı 
asliye cera mahkemesinde duruş. 
ması bitirilmi§tir. Ramazanın ıu. 
çunu sabit gören mahkeme kcn. 
disini l $ gün müddetle hapiı ee.. 
zuına ma.h~ etmiıtir. 

Tal!lıl her tar~tan aksi gidi. 
yordu. Teselli l:abul etmiyen bu 
yeni hc=imet k:ı~ısında ma.ne -
viyatı büsbütiln kırıldı. Matyö 
sütana slmsannın eline elli 
frank sıkıştırarak Konstansla 
beraber uzakla§tı. Otomo!Jilin 
vanma geldikleri zaman Kons. 
tans donuk bir gözle Ma.työnün 
gözüne baktı: 

- işittiniz mi? Çocuğun Pa
riste olması ihtimali varmış. 

- Olabilir. Bu gibi bedbaht
lar en nihayet Pnrise dili;erler. 

Matyö vedalaşmak için ona e
lini uzattı. Fakat Ifonstans giL 
mek istediği yere kadar otomo
bille götilrmeği tekli fetti. Fa.. 
kat ondan, Segenlere gideceği 
cevabım alınca, Valantini çok
ta.nberi görmediğini hatırlaya -
rak kendi de oraya g-itmeğe ka
rar verdi. Evde birdenbire ynl. 
nız kalmaktan korkuyordu. 

Otomobil hareket etti. içinde 
boğucu bir sessizlik hükUm sil
rüyordu. Kon\L,ulacak bir ~ey 
kalmamıştı. Maamafi Segenlerin 
konağına yakla.,tıkları zaman 
Korwtans acı acı gUlümsiyerck: 

- Çocuğun kaybolduğunu ko. 
cama müjdetediğfaiz zaman kim 
bilir nekadar sevinecek, dedi. 
Ah! Onun için ne büyük teselli! 
~enlere giderken Matvö bü

tün aileyi bir arada bulacağını 
Umit e<livordu. Bir müddetten 
~ri ortadan kaybolmuş olan Se
gen meçhul bir semtten dönmüş, 
ve kızı Andrenin Ambruazla ev. 
lenmcaine ait teklüi, amcasıile 
görüştü!:tcn sonra memnuniyet. 
le kabul etmi§ti. Hatta Matyö
niln büyük kw Roz da nişanlı 
olduğundan iki dUğünün bir a
rada yapılması için nikahı Ma. 
yıs ayına atmışlardı. Ambruaz, 
"ni.~an olalı beri, her ak.sam saat 
beşe doğru sevgilisine kur yap. 
mağa giderdi. İşte bunun için, 
M:ıtvö bütiln aileyi bir arada bu
lacnı'hnı wnuyordu. 

Fakat IConstnns, Valantini 
sorduğu ~.amnn. hizmetçi, Mn-
1amın çıktı!';11nı söyledi. Ve Mat_ 
yö de Segeni sorduğu r.aman, 
hizmetçi, MösyönUn de evde ol. 
madı~mı bildirdi. Yukarda yal
nız Matmu.cl Amire ile ni~anlı
sı salonun kuytu bir köşeııin

de dar bir kanapcde yanyana o.. 
turmuş görünce: 

- Sizi böyle yaln1% mı bırakı
yorlar? dedi. 

Andre tatlı tatlı gülerek: 
- Evet, evde bizden başka 

kimse yok. Hayatımızdan çok 
memnunuz, diye cevap verdi. 
Bır çüt güvercin gibi birbir

lerine sokulmuş duran bu iki 
gencin tapınacak bir halleri var. 
dı. Sanki, btiyük seyahatlerini 
daima beraber yapacaklarını 
göstermek için, otururken bile 
kol kola duruyorlardı. 

Serin bir orman içinde yalnız 
kalan şen kuşların civıltısını an. 
dıran bir sesle ~üştüler. 

- Peki siz burada böyle yal. 
ruzca ne yapıyorsunuz? 

- Her hnlde canımız sıkılmı
yor. Söyliyecck o kadar ı:ıeyimiz 
var ki! Konuşmadığımız zaman.. 
lar birbirlmiz.e bakarız. Ve çok 
hoşumuza gider. Hiç sonu gelsin 
istemeyiz. 

Konstans bu :manzarayı kalbi 
kanavarak se}Tediyordu. Ah! 
~ekadar güzellik! ı •eırndnr sıb. 
hat ve fimft! Demek ki, onda 
kısırlık rUzdi.rı her §CJi kasıp 
ka\·unırltcn ?\i"ty""nUn bereketli 
nesli r;ilnden güne ~oğalıyordu. 
li'ilhakika. hu iki çoruğun yarın 
sc.!ıibl clnrakln..n bu muıhtc.,~ 
konakta böyle yalnız ve serbest 
bırakılma.lan Matyö için başlı 
başına bir muvaffakıyet değil 

'yd'" mı ı. 

- Bilyilk kızınızı da evlendi
riyorsunuz öyle mi? djye sordu. 

Matvö ne..o:;eli bir tavırla: 
- Evet Rozu evlendiriyoruz. 

ÖnUmilzdekl Mayıs nymda Jan
vilde büyük eğlence!er olacak. 
Hepinizin buyurmanızı dilerim. 

İşte, adedin kuV\·eti, hayatın 
zaferi buna derlerdi. Janvildeki 
arazi ~enlerden tamamen a.. 
lınmış, Anten soka~aki ko. 
nak hemen hemen Ambruaz ta. 
rafından istila edilmiş, ve Boşe
nin fabrikası da yarı yarıya Blc 
zin idaresine geçmişti. 

Konstans teessürUnden titri. 
yordu: 

- Gideri% ir..şallah. Ve eyi ta
lifnizln devamını temenni ede
-rim! dedi. 

Roz, Janvil ciftliğinde yapıla
xxm 

cak olan çifte düğünlerden on 
gün evvel, bir pazar, bütün ai. 
leyi topla.yarak bir eğlence ter. 
tibine k&ral" vermişti. O abalı 

erkcr.den ni:anlısmı yanma, ve 
blitün aileyi arkasına takıp, Pa
rısten gelecek olan Ambruaz ile 
Andreyi istasyonda lror&rlamağa 
gidecek, ve hep birlikte büyük 
merisimlc çiftliğe dönüp öğ'lc 
yemeğini viyeceklerdi. Tatlı tat
lı gülerek maksadını anlatıyon 
bu toplantının düğiln hazırlıkla. 
rına pek lüzumlu olduğunu ileri 
sürüyordu. O bliyUk giln\in 
programını çizmek için beraber. 
cc görUşüp anlaşmak 18.zrmdı. 
Fikrinden o kadar memnun gö
rilnüvor, ve dü2i.inlerdc öyle ~n 
olınavı vaadediyordu ki, Matyö 
ile Maryan §imdiden onun her 
istediğine boyun eğmişlerdi. 

( Dnha t·ar) 

Holanda, Belçika 
ve Lüksamht.r~ 

f Ha~ tarafı 3 üncutle) 
Başvekil Pierlo'dur. 

Belçikanın başlıca şehirleri 
merkezi hükumet olan Brüksel. 
den başka, Anvers, Liej, Namur, 
Gand, Brugcs, Haselt, Mons ve 
Malines'dir. 

Belçikanın müstemlekeleri Bel. 
çika kongosu ile 1919 da par. 
çalanan Alman müstemlekelerin.. 
cen Eelçikaya düşen eski Alman 
~rki Afrikasıdır. 

Belçikanın ordusu 
Bclçikanın bugünkü askeri 

kuvveti bir milyon kişi kadardır. 
O.du yedi kolordudan mütcşek. 
kilclir. Ayrıca bir de süvari livası 
v:ırdır. Bütiln Belçika ordusu 23, 
24 fırkadan müteşekkildir. BeL 
çika hava kuvvetleri yalan za.. 
rr.anda modernlettirilmiştir. Ha. 
va dafi tesisatları da mükemmel. 
dir. 

Bt-lçikarun müdafaa vasıtaları 
huclı:t mıntakalarmda yapılmış 
olan uvrajlar, Albcr kanalı ve bil. 
lıas~a Liej ile Namur mUstahkem 
mevl:ileridir. 

Lükaembllİ'g büyük dükalığı 

Bir hamlede Almanlar tarafın. 
dan İJgal edilmit olan büyük Lülc 
acmburg dükalığtnm mesahuı 
2587 kilometre murabbaı, nüfuau 
26.349 kişidir. Lükscmburg bü. 
yük dükabğı iki kısma ayrılır: 
Bun'ardan biri Giltland, diğeri 
Arden'dir. Merkez ve yegane mü. 
him ıehir Lükıemburgdur. Dielc. 
rih, Ekternah da mühim tehirler 
arasındadır. 

Memleketin zenginlikleri yulaf, 
patates, buğday, pamuk, ve tü. 
tündür. Çiçek ziraati burada çok 
ilerlemiştir. Bilhassa gül fidan. 
lan yetiştirmek huıusunda Lük. 
se~hurgUR üzerine yoktur. 

Lüksemburgda turiatik sanayi 
çok ilerlemişti. Sonra LU.ltsem. 
burgda zengin demir madenleri 
de vardır. 

Büyük dükalık olan Lüksem. 
burgda icra kuvveti bir devlet 
müste~annın yardımı ile büyük 
Düşes'e verllmişti. Lüksemburg 
48 mebustan müteşekkil bir de 
meclise tabiptir. 

J.ükıf'burrrun küçük a:duıu 
Küçük Lükscmburg r.ulh ve r.ü. 

kCın içinde yaşc:ırken orduya ma. 
Hk değildi. Bütün ordus 250 gö. 
nüllfü.cn ibaretti, 

ı.ukscmburgda dahili asayişi 
temin icin 4 zabit ve 225 erden 
müte~cklcil bir jandarma taburu 
mevcuttur. 

Ayrıca 170 gönüllüden müte. 
§ekkil bir tabur daha vardır. Lük. 
::.cmburg teşkilatı esasiye kanu. 
r.una göre memleketin dahili cm. 
niyeti tehlikeye girdiği zamanlar 
bu 170 kişilik kadro 250 kişiye 
çıl:unlabilir. Fakat bugün bu or. 
l!u mevcut değildir. Lüksemburg 
Alman i~gali altındadır. 

Taksim gazinosu civa· 
rından lağım geçmiyor 

Taksimde Mete caddesinin 
ra.,kışlaya doğru parke olarak 
uzatılması faaliyeti sona erm~· 
tir. Bu cadde Taksim belewye 
gazinosunun denize bakan tara· 
fmın önünden ~eçrnektedir. Bir 
gazete gazinonun önUnde liğım
lar aktığını, gazinoda oturacak. 
ların bundan çok rahatsız ol& • 
caklarmı vazmışsa da bu haber 
doğru de~ldir. Gazino civarm
d:ı açıktan geçen böyle bir la. 
ğım olmadığını belediye fen mtL 
dürü diln bir muharririmiz.e aöy 
leml§tir. Beledive mlmad .... 
si mUdürU de mahallinde tetld· 
kat yapmış, o da. ayn.ı neticeyi 
teabit ~ittir. 
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Herkes bilhassa çocuklar tarafından almmnsı gayet 
lwlay müessir bir müstahzardır. 

Solucanlarına 
k<ı r~ ı r;ayct lesi, lidir. Bars;ık solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sel cb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

ı.ullanmaları faydalıdır. 

1-kk:rn!crimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar h~r eczanede bulunur. 

KutU!!!U 20 kuruştur. 
c •• \. • • 

Çanaklzale Deniz Komutanlığı Satınalma 
/~emisyonundan: 

ı - ç ~nakkale deniz komulan1 ığı birliklerinin ihtiyaçları 
c 'a .ı cr7" '· ve ye:n:er a~ağ1da. gösterildiği gün ve saatlerde iha-
1 le'crı k a11a 11 zarf \ e ncık eksiltme ile yapılacaktır. 

2 - Ta"pkrin muvakkat teminatl:ırile birlikte ihale gün ve 
rı.at.nJ" Çım:ı.kknle deniz komutanlığı satın alma komisyonun
da bulunmal:ırı. 

3 - fü:.palı zarfla yapılacak ihalelerde iç \'e dış zarfları 
l.ırmm baimumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatinden bir 
s ıa.t C\"Vcl makbuz mukabilinde. komisyona verilmiş olmalıdır. 
Jlo2tacia ·aki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

4 - .Aşağıd'.l miktarları gösterilen erzaklardan koyun, ku. 
zu, sığ1r <>tleri bir eksiltme ile yapılacak olduğundan talipler her 
üç eti rle veııneğe mecburdurlar. 

5 - Evscl ve şartnameler her gün Çanakkafo deniz komu
tanlığı satın alma komisyonu ile İstanbul deniz satın alma ko-
misyonunda görülebilir. (3862) 

Cinsi miktarı muvakkat Eksiltme 
teminatı şekli Eksiltme gün ve saati 

Ekmek Kg. 90000 742.50 kapalı Z. 24/5/940 cuma 10 da 
Kuzu eti 3460 116.78 ) 
!Koyun eti 7600 256.50 ) kapalı Z. 24/5/940 cuma 11 de 
Sığır eti 5000 112.50 ) 
Pirinç 8400 207.90 açık ek. 24/5/940 cuma 11.40 ,, 
Sade yağı 3600 351.00 " il 24/5/940 cuma 14 " 7.eytfrıyağr 3000 112.50 ,, .. 24/5/ 940 cuma 14.30 ,, 
Sa.bun 5000 135.00 ,, ,, 24/5/940 cuma 15 .. 
Kuru fasulye DOOO 135.00 " " 24/ 5/940 cuma 15.30 ,, 
7.eytin tanesi 4800 108.00 " .. 24/5/ 940 cuma 16 " Toz şeker 6000 166.50 il " 24/ 5/940 cuma 16.20 ,, 
ICuru üzüm N.10 4000 66.00 il .. 24/ 5/ 940 cuma 16.50 ., 
Nohut 8000 00.00 ,, 

" 2·1/5/ 940 cuma 17 
" Arpa. 11500 58.32 •• .. 24/ 5/940 cuma 17.20 ., 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUgUnden: 

Dn.y Ömer Farukun 11132 hesap No.ılle Sandı!1'ımızdan aldığı 2500 11. 
raya karoı birinci derecede lpotelt edip vıı.dcslnde borcunu vermediğinden 

hakkında yapılan takip Uzerine 3202 No.lı kanunun 46 mcı maddesinin ma.. 
lUtu 40 mcı mnddcslno g6ro satılması icabeden ikraı; acncdlnde ( suıtannh. 
mette Ucıer mahallesinin Eczane ve TerzUıııne sokağında eski :?O yedi defa 
MU. yenl 30.31 .. 1.30/2.30/3. 28. 28/1. 7/1. No.lı dört kAğlr ev ve Uç dUkk!n 
le~ tesb!Undc) Sultanahmetto Binbirdirek mabııllesinde Eczanbae so
ltağmda eski 20 yeni 30/3 7/l kapr, 230 ada ve 17 parsel No.lr zeminden 
itibaren S,50 metre yukan havası 18 parsele alt altında iki odayı havi klflr 
hane ve aynı mahalle ve sokakta eski 20 yeni 28 kapı, 230 ada, ıı:ı parsel No.lı 
ve 17 p:ırselln 111\vaımı mU~temll hane ve dükkln vo aynı mahalle ve sokakta 
eski 20 yeni 30/2. kapı, 230 ada, 19 parsel No.h ve 20 parselin havasını mllş. 
ternil ktlğfr bir bab hane ve aynı mahalle ve sokakta yeni 30. 30/1 kapı 
230 ada 20 parsel No.lı zeminden itibaren 3,~0 metre yukarısı 19 parsele alt 
dllkk!l.n {halen mczkQr gayrimenkuller eski lran hastahanesi kat"§ısmdadır. 
Dükk!nlar eve kalbolunup halen fki ev halinde kullanılmaktadır. Mecmuu 
kAğird.ir). İ§bu gııyrlmenkullerln tamamlan bir buçuk ay milddetıe açık arL 
trr:maya konulmugtur. Satıo tapu sicil kaydına göre yapılmnktadır . .Arttır. 
ma:;-a girmek lsUycn ·(41!i) Ura pey akçesi verecektir • .Milli bankalarımızdan 
bir1n1n teminat mektubu kabul olunur. Blrlkmlıı bUtUn vergilerle belediye re
ldmlcrl ve vakıf icnresl ve taviz bedeli ve tell!liye rüsumu borçluya aittir. 
Arttırma ııartnnmesl 7/5/ 9.fO tnrlhlnden 1Uba.re.n tetkik etmek lstlyenlere 
~ıı.ndık Hukuk lıılerl servWnde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve 
saır lUzumlu izahat ta §artnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmay'l 
~i~ olanlar bunlan tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkın. 

da her §Cyl öğrenmiş ad ve IUbar olunur. Birinci arttırma 3/ 7/ 940 ÇaIJam_ 
ba {:'ÜnU C4ğnloğlunda Emniyet Sandığmda saat 10 dan 12 ye kadar yapıla. 
caktır. Muvakkat ihale ynpılabllmesi için teklif edllecek bedelin tercihan alın. 
ml\81 lcabcden gayrimenkul mUkel!e!lyeti ile Sandık alacağını tamamen geç_ 
mi~ olması prttır. Aksi takdirde son arttırarun taahbUdU baki kalmak ııar. 
tile 18/7 /940 Per§enıbe gUnU aJnı mahalde ve aynı saatte son arttırması ya. 
pılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en c;ok arttırnnm UstUndc bırakıla
caktır. Hakları tapu slclllerile aabit olmıyan ala.kadarlar ve irtifak hakkı 
aahlplcrlnln bu haltlarını ve hususile faiz ve m3.Sari!e dair lddialarmı lifin 
tarihinden :;1rml Ciln ıı:Indc evrakı mU.ııbltelcri!e beraber dairemize blldlrme. 
lerl lAznndır. Bu surette haklarmı blldlrmem~ olanlarla hakları tapu slclllerile 
nbtt olmıynntnr satış bedelinin paylaşmnsmdan hariç kalırlar Daha !azla 
malQmat almak lstlycnlerln 938/55 dosya No.slle ~dığımız hukuk J!ı!!l!i 

- .. rarvlalnı mUracaat etmeleri !Uzumu !!An olunur. , 

DiKKAT 
_/ ..._ 

Emniyet Sc.ndtğt: Sananttan nlman geyrlmenkulQ ipotek g5stermek fs. 
Uyenlere muhammlnlerimlzln koymug olduğu kıymeUn % 40 nı tecavUz et. 
memek U.Zcre lla.hc bedelinin y:ınsmn. ka.dar borç vermek suretile kolaylık 
gl5etermektcdlr. 

1 
lstanlıul Levazım Amirliği satmalm:J 

Komisyonu ilAnları 
I~---

300 çl!t okur yaka. l§nretl ve No.sı ile 100 çift er yaka işareti \'e harf
leri mUtcahhlt nam ve hesabına almacaktır. Pazarlıkla ekslltmesl 16 Mayıs 
940 I'er§embe gllnU saat l~.30 da Tophanede Levazım Amirliği Satmalma 
Komeyonunda ynpılaco.ktır. Tahmin bedeli 85 lira, katl teminatı 12 lira 7~ 
Jruruatur. 1stcklllerln belll ııııatte Komisyona gelmeleri. (869) {392i) 

ı;c * * 
1000 çift 111.stlk c;lzmc alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17/ 5/ 940 Cuma 

gUnU &ant 16 d:ı. Toph:ı.ncde Levazım Amirliği Satmatma koml11yonunda ya_ 
pılaeaktzr. Tahmin bedeli 7000 lira ilk teminatı 1050 liradır. Şartnamesi ve 
ntlmtmoa! komi.9yond:ı görUlUr. btekUlerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

•(815) (3900) 

tı,'1 * * 
3 adet pres nuı.kJnesl mUteahhlt nam ve hesabına atmacaktır. Açık ek. 

11ııt.mcıJ SO/J/940 Peroembe g1inU aaat H de Tophanede Levamn Amirli~ 
Satmnlına korn.lsyonunda ynpıtacakbr. Tahmin bedeli 1635 lira llk teminatı 
l_?! ııra 8J kuru§tur. NUmuııesl Toph&nedo 2. No t dikim evinde görülebUir. 

(Si6) (3991) 

ı · Ask rı Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Tahmin edllen bedeli 26000 lira otan 100 ton hıımızı azot Askeri Fab_ 

rlkalar Umum MildUr!Ugil Merkez Satınalmıı komisyonunca 17 / 5/ 9,tO Cuma 
~U saat 15 de mUteahhlt namı hesah•.ıa pazarlıkla ihale cdllcce!;tir. Şart
namesi 1 Ura 30 kun.ıf mukabillnde komisyondan verlllr. Muvakkat teminatı 
1950 liradır. tstcl<lller!n 2100 :·ıo.lı kanunun 2 ve 3 Uncu maddelerindeki 
vçsalkle komi!!yoncu olmadıklarına ve bu iglc al~kadıı.r tüccardan oldukta.. 
rma dalr Ticaret Odası veslkai:ırUo birlikte m:_zkQr gUn. ve saatte komlıı. 
yonda bulunmalan. (3945) 

• • • 
1000 Kg. Kiltebarka (Kalın) 
JOOO lig. KUU-barka (İnce) 

"Nilmun<'lcrlne ıöl'f!., 
~ ~ 

Tahmin edllen bedeli l9i~O lira olan yukarda cins ve mıktan yazılı iki 
kalem Klıtebarka Askert I<'abrikalar lierkez Satınatma Komlsyonunca. 
17/5/940 Cuma gllnU sa.at H de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnamesi pa. 
rasız olarak komisyondan verilir. Muvakkat teminatı 1481 lira 25 kuruştur. 
bteklllerln 2490 No.h kanunun 2. ve S UncU maddelerindeki vesaikle komlıı. 
yoncu olmadıklarına ve bu işle ala.kadar tüccardan otdukların:ı. d:ı.ir Ticaret 
Odası vesikalarile birlikte mezk1lr gUn ve s:ıntte komisyonda bulunma.lan. 

·{38115) 

Askerz Fabriflalar Umum Müdürlüğünden: 

Marangoz tezgahları ahnacak 
Rende, Planya, Şerit, Testere, Freze, ma.kkap, çakı bileme 

tezgahı vesaire gibi yeni veya az kullanılmış marangoz tezgah. 
lan alınacaktır. Elinde böyle tezgahlar olup ta satmak isteyen
lerin bir mektupla askeri fabrikalar umum müdürlüğüne müra
caat etmesi ve bu mektupba tezgahla.rm eb'at ve evsafilc mar. 
kasının ve fiyatının da ilavesi rica olunur. (3720) 

O SA 
- Ankara 14-5·940 

•--ÇEKLER--
1 ı;ıerlh (ln'°-1z) 

ıoo Uulıu <Arıertka) 

100 FM"tıT% Frankı 
100 Llret , !ta.l~a) 
lOO lıwlç-e Fr~nkı 

100 tıorln (Fl'lemenk} 
100 KaYflDl\rk (r\lnı:uı) 

100 &tı.ı ı lkl~lka) 

100 Ull'ahmJ t ı· un:ın) 
100 Leva l Hu icar) 
100 ÇekoalovaY kurono 

100 PrutA ,lııpanya) 
100 Lllotl ( 1.e-tıtı.tao) 
100 l'cnıG (Mn«'.IU) 
ıuo Ley (Bomcc) 

100 Oln r ( Vıı1.0t11av) 

100 Yen (J apon) 
100 lııveç ~ uronu 
100 Ruble fl.t•ı J 

ıs.::i 

161.6.> 
2.9Gıi7 

8.38j0 
29.21ZS 

0.97 
ı.usr.o 

JS.61 

%9.731:S 
0.625 
8.91 

&7.ı>-1 

sı.oos 

- Esham ve Tab..,ilAt 
Erbllnl 
1988 % 6 lkrıımlyell 19.-
Srvaa - Ermnım % 19.68 
S::vaıı - Erzurum 3 10.6.3 

ilan 
Eyüp Sulh Hukuk HAldmUt:nü n: 
940/ 106 
Seher tarafmdan koca111 Balatta: 

Sult.ançe§me, Balat caddesinde 42 No. 
lı hancdo oturmal:ta iken lltametgtı.hı 
meçhul bulunan EyUp aleyhlne açılan 
(Necatı namındaki çocu~ııa) nafaka 
davasnııb mUddulcyhln bulunmadığı 
davetiyesi zahrm:ı verilen f<'rhten ve 
polise yazılan cevabt yazıdan anlagılmı~ 
ve 15 gUn mllddetle keyfıycUn ildnına 
mahkemcml%ce karar vcrilmiıı oldu
t"undo.n mahkeme gUnU olM 7/ 6/ 940 
L.um.ı. gUnU saat 10 da. mahkemeye 
gelmcdlğlnlz veya bir vekil gönder. 
mediğlniz takdirde gıyabınızda. mah. 
ltemeye devam olunacağı malılm oL 
mak ve tebliğ makamına. kaim ol. 
rnak Uzere 15 gün mUddette il~ olu-
nur. (32329) 

htanbul 8 Uncu İcra Af~murlu~
dıın: 

040/ 1584. 
Bir alacafm temlnl için haciz cdl. 

lip paraya çcvrilmcıılne kuar verL 
len Kasımpaoada BedretUn mahalle. 
ıılnde 8, 1/2 No.lı çorap fabrikasında 
mevcut 20.000 llra değ-erinde 82 par
ça !nal ve gayri faal mUıt.a.mel orğil 
makineleri ve motör ve teferruatı 
17/6/940 tarihlne mllsadit Cuma gU. 
nü saat 16 da fabrika binasında bL 
rincl a~ık arttırma ile 111\tılacakbr. 

Bu arttırmada teklif edilen bedel 
mahcuz emvale tahmin edilen kıyme. 
tin yUzdc yetmııı beııint bulmadığı 

takdirde ikinci arttırma 21/ 3/ 940 
tarihine mtlaadi! Salı gUnU aynı yer 
ve aynı ııaatte yapılacaktır. Tatlple
rin mezkQr gün ve saatlerde nıahR.l. 
llnde 940/11S84 No.lı dosya ile hazır 

bulunacıık memurumuza müracaatteri 
11&.n olunur. 

Kocaeli mahkemC61 Hukuk ili.kim. 
~ Uğlnden: 

İzmlt'ln KemalpD.§a mahallesinde 
mukim E§re! Ka.hya oğlu taratmdan 
karı.at 1stanbuldıı. Beşiktqt:ı Yeni. 
mahalle boet&n UatU sokak No. 6 da 
Rukiye İkbal aleyhine ikame olunan 
~.anına davıuıı üzerine mUddelaley. 
hln gösterilen adrute bulunamadığın. 
dan hakkındaki davetiyenin il!nen 
tebliğine ve muhakemenin 7/6/ 9'0 
saat H de talikine kıırar verildiği 

leblif ma.k&Jlll!l§ lcafm olmak üzere 
UAn olu.nur. (26937) 

ilan 
r.eşlktaş İcra l\Jrınmrluğundıuı: 
940/ 207 
Ferlköyünde Avukat caddesinde 77 

No.da MmUrcU iken halen iko.ınet. 

gtı.hı me~bul butwıan Tevfik Bekkana 
C.:evdct Ayturun kiracısı oldug".muz 
FeriköyOnde Avukat caddesinde i5 
No.lı dUkktı.nın kira bedelinden alaca.. 
ğ[ olAn 31 lira 60 kuru§un mıısnı!

larln. birlikte tahslll hakkında aleyhi. 
n1ze açtığı icra takibinden ıdolayı na_ 
mınıza gönderilen ödeme emrine verL 
len meşrubattan lkamftgı'.ıhınızın 

meçhul olduğu aıılqtlmııkla na.n tari
hinden ltıbaren on beş gUn zarfında 
borcu ödemeniz vo bir itirazınız ot. 
duğu takdirde bu mUddct zarfında 
bildirmeniz lUzumu tebllğat namına 

kıı.lm olmak Uzere UAnen tebliğ olu. 
nur. (~2326) 

Osmanlı Bankasından 
Osmanlı llankasının Galata İdare 

Mcrkczlle Ycnicaml vo Beyoğlu §Ube. 
lcri veznelerlle kiralık kasa daireleri 
1:1 .Mnyıs Çaroamba gUnUnden itiba. 
ren tıı'an ahire değin apğtda ya:ı:ılı 

sruıtlerde açık bulunacaktır: 

\'EZ!'oıı"E SAATLERİ: 

Saat 9 dan saat H " kado.r adi 
gllnler. 

Saat 9 dan saat 11,30 a kadar Cu. 
martesl günleri. 

ntnALlli. ICASA DAİRESİ 

~AATLEnl 

Saat 9 da.n 831lt 16 ya l<adar Adi 
günler. 

flaat 9 dan saat 12,ZO a kP.dar Cu. 
martesl g1inlerl. 

SAH1Bl: AS/Jl US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevengil 

L·nıarılst' 
Devlet Demiryo1t~rL ve . 1• ,. 1~ işletme Umum ıdaresı ııarı .,,_r. 

ııa'Jdar9 .;ıt'I 
Muhammen bedell 2120 (İki bin yili: yirmi) lira oıan kJIP5ıı 

pılacak kablo ferııl 27 / 5/1940 Pazartesi gUnU saat 15 de ııt' ~ 
ile Ankarada İdare blnııınnda ihale edilecektir. rnıı\'31'_di' 

Bu iııe glrmt'k leUyenlerin 159 {Yilz elll dokuz:) tlrallk gU11 P"r' ~ 
nat ile kanunun tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini aynı Sf'' , 
kadar Komisyon Rolallğl.ne vermeleri l&ztmdır. dl.'ll• ll flf' 

şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme datreslO (S -

eada Te:sellUm \"e Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. ~'il~ 

* * * k ıor11 eet't f'l...ı 
Mub3mmen bedeli 9520 lira olan ve 20 metre murabııal:t ıçtn t~~ 

Kg. ve 40 l\:g. gelen 3 kalemden ibaret 800 nılo Beton in~ 40 satı !\,. 
bina damlımnı örtmek lçln al! cins karton bitUme •/6119 ·,yoıı t ~ 
(15) on ~şte Haydarp:ı§ada Gar blnaın dahilindeki 1<

01111 n'11P ~ 
kapalı zart usullle satın alınacaktır. t. ıcıtııU dO ,. 

Bu tııe girmek :lstlyenlerin 714 liralık. muvakkat teınlıl:at (14) 
ettiği vesikalarla teklltlerinl muhtevi zarflarını aynı gün 11 ~ 
kadar Komisyon Reisliğine ve~elerl lAzımdır. cıııPtJlrıl~o01) 

Bu işe alt §artnameler komıııyondan parasız oıarak < 

e• istanbul aeıed IY 

Tahmin 
bt."dcll 

U00,00 

1800,00 

1200,00 

tık 

temlruıtı 

ııanıar• 

' ; ... °' uıııınıllll .~ 
ıııo,oo Edirnekapı Re!iljlerl in,.~atında k ıı ~J 

nacak 15 ton asfatL ac&k 4 tO ...tK,.. 
ln ıılıtl ıJ ıı--13~ .oo Temlzllk ioleri mUdUrlUğ'U lı; vetı~ tel 

90,00 Temizlik işleri için alınacak ı•1 .; 

tum ve rekor. ,rıııt ~ 
dB ~~]! ıı e~ .~,;I 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukara ık e~1ırıı5ı-Ol~.İ 
z11 ve ıa.stık hortum Mtın alınmak tizere ayrı ayrı k!ıeııılrıdtı g p,,,J 
muııtur. şartnameler Zabıt ve MuamelAt MUdUrlUğU uıııeJlcıe ~t ~ 
fhale 2'.l/ 5/ 940 Çarşanba gUnU u.at U de Daimi En;.0 y1ııtıll t101!1':• 
Taliplerin tık teminat makbuz veya. mektupları ve prıcuıııcnde.(31ıff 
~~8:8' veslkalarile ihale gUnU muayyen saatte Dalnı1 :# 

. * • * ırı J{~ı 
Jı11ııesln ahatt 

Aksaray yangın yerinde .Mimar Kemalettin IJ\ll ul1lbbllt ' ıra -
ğmda 28 1nct adada. 660 harita No.lı ve 36,50 metre ın l)eDell 91 l 
tılmak Uzere ac;ık arttırmaya konulmu:ıtur. Tahmin 'J!.... 
ve ltk teminatı G Ura 85 kuru§tur. -11rUlete1Cdt' 

rnfnde r aı<tıl-
Şartname Zabıt ve Muamelft.t !JüdUrlUğU k•l• de yııpılıı.C eli 

30/~/0iO Perşembe gUnU saat 14 de Daimt EncU~:n gunU ınu•~fooft 
!erin ltk teminat makbuz veya mektuplan ile !ha 
Daimi Enclltnende bulunmaları. 

lnhişarıar 
müdUrlüğ 


