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Felemenk Hindisfanında 
bozguncular asılacak 
Batavia, 17 (A.A.) - Felemenk Hindiıtanı 

hükumeti, mühimmat fabrikalarında ve müdafaa 
i§lerinde bozgunculuk yapacaklar hakkında '9tl 

askert müesseselerde grev çıkaracaklar hakkmda 
idam cezası verilmesini kararlaftırmııtır. 

ligfrid hattı bir taar· 
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Polis servislerini takviye için yeniden ıö. 
nüllü çağnlmııtır. 
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80ttra tırı1att FratıM.ı...:.. Be~ huAudımda" geçett 
Fransız kuvvetleri (Yazr11 4 üncüde) 

Fılistinde tayin edilen mıntakalara· gitmek üzere 

Mısıra yenid~n · A vus
tralyalı kıtalar: geldi 

Mahalli müdafaa teşkilatmda çallşmak üzere 
Mısırda gönüllü toplanıyor 

Ecnebi memleketteki Norveçliler 
askere çağrıhyor 

Narvik cep1t.Mi, 17 ( A.A.) -
Bjervik mmtakasmda kısmen 
muhasara edilmiş olan Narvik
teki Alman kuvvetlerinin kısmı 
küllisi şark iatikametinde dağ
lara ~ekilmişlerdir. Fransızlarla 
Kanadaltlu mah~Jıt yollan aç. 
makta meşguldürler. Şimdi bu 
kıt.alan yalnız kUçUk Romb&rk 
fivonı Nan·ikten ayrrmaktadJr. 
Müttefıkler fiyO!' ile eehri harp 
gemilerinin ateşi altmda bulun. 
durmakta ve bı.:-alarmı tayya. 
r~lerle bombardıman etmekte • 
..tirler. B~rvikte faaliyette bu -

lunan müttefik kıtal.an Gratan
genle kuvvetlerle irtibatı tesis 
etmi~lerdir. Alınan hava kuvvet 
leri dün bilhassa ·Narvik mmta. 
kaamıda fa.aliyet göstermişler · 
dir. Muttef iklere karşı 18 Al -
m.an tayyaresi faaliyete geçmiş 
tir. Diğer ciheten Storda.len va
disinde büyük bir faaliyet hU
küın silrmektedir. Müttefikler 
burada Almanlarm İsveçe doğ
ru llertemelerine mani olmak is. 
temektedirleır. 

(Devamı 4 a~ J 

Londra., 17 ( A.A.) - Harbiye 
nezareti, Avustralyalı krtaattan 
ikinci bir kafilenin, Filistinde 
tayin edilen mmtakalara gitmek 
ii7.ere Mısıra ihraç edilmeğe baş
landığını haber vermektedir. 
Efradm maneviyatı mükemmel. 
dir. 

Dominyonlar nazm Lord l{al
dekot, Avustralya kıtalan ku. 
m~anına şu mesajı gönder
mıştır: 

Hükfunet namına, size ve ku. 
mandanız altında bulunan bü -
t~. subaylarla erlere safa gel. 
dınız der ve en halis temennile
rimi sunanm. 

Bu nazik devrede sizin gelişi. 
niz, hepimi7.e cesaret verme]tte 
v~ Avustralyanm, her yerde bi
zımle beraber bulunacağını is. 
bat etmektedir. 

Avustralya Başvekilini" sözleri 

Kanberra, 17 ( A.A.) - Röy
ter: 

İkinci bir Avustralya ordusu. 
nmı Mısıra muvasalatını haber 
veren Avustralva Başvekili 
Men.zi §Öyle demiştir: 

Askerlerimizin Mısrra muva
salatı ln~iltere ile Fransa.va 
''harn başladıiı ~an sizinle 

Roma, 17 (Huausi) - Amerikan Reiıicwn- idik, harbin sonuna kadar da 
sizinle olacapz .. demenin en a. 

buru Ruzvelt tarafından Muııoliniye gönderil- çık ~klidir. Hiç bir AVW!traı . 

ltalya Ruzveltin me
sajını tetkik ediyor 

mit olan meıaj Romada büyük bir alaka ile ka- yalı, adamlamnmn ~ağmlacak. 
bul olunmut ve derhal tetkik olunmuıtur Roma 1.~f'! her yerde cesaretle ve ~ner-

• • • • JI ıle muharebe edeceklerınden 
matbuab bu huauata hishır tefıırde bulunmıyor. ldr9 kadar tüphe edem& 

Mı.sırda qönüllüler toplanıyor 

Kahire, 17 ( A.A.) - Mısırda 
bugün 1n~ili.z vatandaşlan ara_ 
smdan, mahalU müdafaa teşki • 
!atında ~alrşmak ii7.ere gönüllü 
toplanmaj?a. başlanmıştır. 

Hadiaelerin Peıinden: 

Şimdiden bir ~k ldŞ. g&ıW16. 
ya.zılmrşt.Ir. Sivil ve askeı1 aalıL 
larda bütün ihtiyat tedbirleri a
lınmıştır. Havada, den.ime ve 
karada büyilk teyakkuz ~ • 
rilmektedir. 

Haberleri okumak kabiliyeti 
Yeni tanııbiun bir ıenç nr. 

Yükıek tahıilini Fransada yap. 
mııbr. Kuvvetli bir riyuiyecidir. 
Memleketine dönerken ıetircliği 
Franıız kabiliyetine ha)-ranlık 
bağı hala üstündedir. Onlan ae. 
ver, bünnet eder. 

Dün aktam kendisiyle tram. 
vayda buluıtuk. Bul'Ünün Alman 
kaynaklanndan yayılmıı haberle. 
ri kendisini rahabız etmit si
biycli; iki l'eneralin esir- düttüiü 
havadiıi dilinden düpnüyordu. 
Şu Almanya propapndada ela üı. 
taddır ve11elam! ''Yalan aöy. 
İz bırakır'' hakikatinin bir delilini 
,u gencin sözlerinde bulmak ka. 
bildi. 

Bir kere bu hir ' 'haber'' dir; 
(haber) i naııl tarif 9der-ler: 
Doğru yahut yalan olmak ihtL 
mali olan bir ıöz. Fransız cephe. 
ıinin binlerle aayılan bir kafile 
esir verdiii bir Alrnmı haberi o. 
evvel bu riraziyeci alıım•t ol. 
mamak ihtimalinden aayd! 

Fmt olaa, • pkar? On• 

ıimcli çarpııan, nüfusunu yiis 
milyonlar-la aaydıiumz imp.n. 
torluldann kuvnticlir. Rakwnla 
nn izafi deliletı.ine her .. ,.. 
evvel bu riyaziyeci alııınu ol. 
malı değil midir? 

Sonra, bakınız, haberin hir de 
ıöze çarprmyan bir kaydı ftl': 
"Şimdiye kadar" eliyorlar. Nnecle 
hangi muharebelerde olduiu da 
,.azılı deiil Hele keneli zayiatla. 
rma hiç temas olunmaJ'OI'. Sanki 
bunlar kurtun 1'9ÇIMZ inan'.ar! 

Almanlar Fransız topraldanna 
ıectik açarak ilk defa ela sinait 
olmaycrlar; tarih anlan daha ile.. 
rilere kadar ela ptürmüt. 1ikia 
bu ileri sidit bir plebe olma.. 
mııhr. 

(Nihai zaf•) i hir Wmdı p 
dinlemiyelim ve unutmryalan ki. 
harp n iıtili etmek~ "'-ak 
nan bir ordunun taaft'US ~ 
lcarııamdayız. Kunetlerin W 
f,o} harandıjını lıİaMtmİJW -. 
•wnaa? 
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Vergilere yapılacak 
zam layihası 

Dün Mecliste kabul olundu 
Ankara, 17 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Rafet Canı. 
tezin başkanlığında toplanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakıp 
Ankara mebusu Şakir Kınacının 
vefat ettiğini bildiren başvekfilet 
teskeresi okunmuş ve müteveffa. 
nın hatırası ayakta bir dakika sü. 
kut edilmek suretiyle taziz edil. 
miştir. 

Ruznamede bulunan ve devlet 
kadroları tevhit ve teadülüne ait 
kanuna bağlı cetveldeki maarif 
tşkilatına ait kısımdan değişiklik 
yapılmasına ait kanunUn müzake. 
resi münasebetiyle söz alan hatip. 
ler mevzubahis tadilin taadül ka. 
nunu ile tezad teşkil eylediğine 
nazarı dikkati celbcCerek bu hu. 
sustaki bazı mütalealar ileri sür. 
müşlerdir. 

Mcuırif Vekili Hasan Ali Yücel 
verdiği cevapta demi§tir ki: 

- Arkadaşlarım, mevzubahiı 
olan mesele 1702 numaralı kanun. 
da ıon haddi 90 olmak üzere tes.. 
bit edilmiş olan orta tedrisat mu. 
allimlerinin son defa tadil edilen 
devlet memurlarının maaşlannın 
tevhit ve teadülüne dair olan ka. 
nunun ruhuna uydurulması dola. 
yıaiyle 90 haddinden sonra da 
100, 125,150 hadlerine çıkarılma. 
sından ibarettir. Biz 90 da kalına. 
it için mucip bir sebep göreme. 
dik. O halde niçin 80 de kalma. 
:ııın, niçin 70 e inmesin gibi bir 
sual daima varit olabilir. Halbu. 
ki yüksek meclisin tasvH>ine ik. 
tiran etmiı olan barem kanunu 
bu imkanı vermiş bulunuyor. Biz 
bu imkWıdan istifade ettik ve or. 
ta tedrisat kadrosuna dahil olan 
muallimlerin azami terfi haddine 
33 senelik bir emek ve muvaf fa. 
ktyetten sonra nail olmalarını 
doğru gördük. 

Muallimlik mesleği arkadqla. 
nmın da burada pek güzel izah 
buyurduktan gibi liyakat göster. 
dikçe ba§ka bir dereceye geçire. 
cclc bir meslek değildir. Bir fizik 
rnuallimi fevkal&de iyi bir fizik 
muallimi olmasiyle başka bir der. 
sin muallimi olamıyacağr gibi, 
ba§ka bir yere de geçirilemez. 

Halbuki bir mümeyyiz muvaf. 
fak olursa ıube müdUr muavini, 
orada da muvaffak olursa şube 
mUdiirU ve daha sonra müdür o. 
tur, yürür gider. Fakat bir kimya 
muallimi muvaffak olduğundan 
dolayı bu işten başka bir işte ter. 
fi etmeye ve kendisini taltif etme. 
ye imkan yoktur. 

Bunun en &Uzel misali Fuad 
Sirmen arkadaşımın, arkadaşımı. 
zın kendisidir. Yalnız muallimlik 
yaparak, meseli 30 yaşında 90 li. 
ra maaı almıf bir tek kişi Türki. 
yede mevcut değildir. Ama arka. 
adıımıı: adliye mesleği içinde 
müddeiumumi olmuş ve genç ya. 
~da bu yüksek maaıı almıftır. 
Bizim kadroda içinde 90 lira al. 
mak icin 27 sene beklemek 11.mn.. 
dır. Mesele bundan ibarettir. O. 
nun için talim ve terbiye VUİıf\.. 
sini üzerine alını§ meslekdatlan. 
mu:m terfi ve taltiflerine ait bir 
kanun geldiği zaman yüksek mec 
lisiniz daima onlann lehine karar 
vermi§tir. Zaten bu sene ve iler. 
deki seneler için "L" cetveline 
alınmış ve bir ümit olmak ii%ere 
konmuı olan bu maaşlar meslek. 
daşlarımıza, hocalarımıza bir mU.. 
kafat olmak üzere kabul edeceği.. 
nizden ümitvarım. 

Maarif Vekilinin bu izahatını 
takilıen hatipler noktai nazarlan 
tavzihen mütalealarmı bildirmit
lerdir. 

Hasan Ali Yücel bu mütaleala. 
ra da ~u mukabelede bulunmu~. 
tur: 

- E.ft'ndim, bendeniz bu dava. 
da ıöyle veya böyle olsun diye 
ısrar etmek için ikinci defa kür. 
süye gelmiş değilim. (Bravo ıes. 
!eri). Nasıl hükmederseniz, nasıl 
tasvip edt-rseniz o §Ckilde bu me. 
sele hallolur. 

Yalnız bir noktayı tavzih et. 
mck istiyorum. Bu nokta, maarif 
teşkilitı ve onun inkişafı bakı. 
mındar. kendimce ehemmiyetlidir. 
Tedris itibariyle maarif tcşkillitı 
muhtelif tahsil şubelerine ayrılı. 
yor, bu malumdur. İlk tahsil şu. 
besi. umumi kültür veren orta 
tah!il ıuberi, yüksek mektepler, 
ylibek 1nh!il şubeleri vardır. 
Sonra bir <le mesleki ve teknik 
tahsil ıubcleri vardır, bu şubeler
de §imdi.re kadar bizim büyiik ih. 
tisaa ada:nlannı az yetiıtirmcmi. 
zin e:ı büyük aailci ilk tah6il mer. 
h'ale&inden başlayıp yükt>ek tah. 
aile kadar sralarmda bir derece 
rarkt .:örmiıt olmasmdan ileri 1 

, 

gelmiştır. İlk tahsil içtndt blr 
meslckdaş muvaff.t":t olur. işini L 
yi görür ve c mevzu içinde kuv. 
vetlenmiş tıuiunurScl o ?.annı ba. 
tıl vardır ki ortada yükıelen öğ. 
retmen mesleki ve tl'knik tedrisa. 
ta gider. Halbuki bu tahsil dete. 
celeri ayrı ayrı birer küldür. Ve 
bunlann aralarında bir ıilsilei 
meratib yoktur. tık tahsil içinde 
dünyanın en büyük şöhretini 
iktisap etmiş mürebbiler, A • 
limler vardır. Umumi kiiltür ver. 
me bakımından lise öğretmenleri 
arasmda dünyaca meşhur <>lan in. 
sanlar vardır. Onun için bu tah. 
sil kademeleri arasında bu l.iyer. 
arJİ, sılsilei meratib yapmış oL 
mamız talim mesleğiyle terbiye 
mevzulıı.r~yle meşgul olan in&an. 
l:ırın yetişt;rmcsi bakımından mu. 
zir olacai<tır. 

Bu itibarla bugün huzurunuza 
getirdiğimiz orta tedrisat mual. 
limleri kadrosunda barem kanu. 
nunun haddi azami olarak koy. 
muş olduğu maaşları bir ümit oL 
mak üzere kendi içinde terfi et. 
meye, kendi içinde yetişmeye bir 
imkan vermek üzere koyduk. 
(Bravo sesleri). Dava budur. 
Yoksa paramız yoktur. bütçemi. 
zin i>öyle sıkışık zamanında biz 
.zaten gelip para istemezdik. Bu 
doksan lira nasıl son had olur. 
Bunun esbabı mucibcsini bende. 
niz bu1arnadım. Eğer bulnn arka. 
da.ıımız vana lütfen söylesin. Bi. 
2im vekiletteki müdürü umumi. 
den bansettiler. Neden dolayı iyi 
bir fizik hocası bir umum mildilre 
muadil olsun .. Bir müdürü umu. 
mide aı adığımız vasıf başkadır, 
bir felıefe, bir kimya hocasında 
aranan vasıf başkadır. Vazücleri 
ayndır, bunda nasıl teadül ara. 
yalım? Onun için dava tahsil şu. 
beteri çevresinde öğretmen zap. 
tetmek ve meslekda§lara bu aza. 
mi terfi ve taltif imkinlarmı gös. 
termektir. Amma 33 senede nail 
olacakmış, çalı§Stn temenni ede. 
lim ki, ç.ok yaşasın, ihtiyarlasm 
buna nail olsun. 

Sonra bendeniz yüksek maaı 
almış olmasından bahis buyurdu. 
lar. Ben bu maaşr muallimlikte 
değiJ, memur olarak aldım. O za. 
man vekil olan arkadaşımız Hik. 
met Bayur, b~1i orta tedrisat mil.. 
dfü'ü yaptı . Bu vazifeye getiril. 
:ne:n·ş ol~ydım benim bugün a. 
lacağım maaş 55 • 60 lira idi. t. 
çimizde mebus olan hocalarıır.rz 
45 lira alıyorlardı. 

Bugün aranızdadır, benim ho. 
camdır, yaşını bilmiycrum. Bunu 
misal diye arzcdiyorum. Bu rnaa. 
şı muallim olarak almadım. Mil.. 
fetti§ oldum. Orta tedrisat müdil.. 
rü umumisi oldum. Öyle aldım. 
Aramızda öyle arkadaşlar vardır 
ki, muhtelif 'lekiletlerde vazife 
almışlardır. O vekiletlerde müs. 
teşarlığa kadar yübelmi§lerdir. 
Muallim olsaydılr. - Lütfen söy. 
lesin burada oturuyor - 60 lira. 
dan (azla maaı atabilecek miydi?. 
Burada toplanmışsınız da noca. 
lara tevziat yapıyoruz. Değiliz 
bir mucib esbab bulamadım. Sizi 
ancak 90 lira maa§t asliye kadar 
terfi ettireceğiz demek için. Ni. 
çin, niçin diye sorarlarsa ne di. 
y~eğiz, bilmiyorum. Amma 150 
liraya kadar çıkarsa bunun ceva.. 
bı vardır. Arzettiğim ve arkadaı
lanm aöyledikleri gibi, başka aöy. 
tediğim bibi bunda ıarar etmiyc. 
rum. Rey ve hüküm yüksek mec. 
lisindir. 

Bu müzakerenin neticesinde 
kanun olduğu gibi kab\ıl edilrniı
tir. 

Meclis bunu takiben fevkalade 
vaziyet dolayniyle bbı vergi ve 
rC1Ümlete zam icrasına ve bazt 
maddelerin mükellefiyet mevzuu. 
na alınmasına ait kanunu müza. 
kere ve kabul etmiştir. 

Meclesi pazartesi gilnü topla
nacaktır. 
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Bugün Amerikadan 
den1ir geliyor 

Ticaret Vekaletinin actı~ı ak. 
reditif ile üç ay kadar evvel de. 
mir ithalat birliği tarafından 
Amcrikaya sipariş cdilnıi1 olan 
3800 ten demir bugün bir A.me. 
rikan vapurile limanımıza gele
cc!ctir. Gelecek demir Karabük 
fabrik~sınm henüz inal etmedi· 
~ ve piyr..zanm en ziyade mub. 
taç olduğu çe'"iUerc'lir. Bu mal. 
ları E"etircn li\rr"rırr mevcut 
kararname ht\l;:l'trr1"rine görr 
b~yc•mnme nn:"t''·'•r v~ hüku. 
met irtcr::-e ncrn·~l bir lc:"!r ile bu 
dr.mirler:'!~n r.-:üb:·:ı-;tt:ı. tulunu 
c:ı!tt:r. 

Çuvrtl ithalô.i:ı iç" n nkre· 
ditif vc:-ilC:i 

H ikümetimiz lmricc vapağı 
1önd~rilmesi için muayven bir 
miktara mahsus olmak tizere 
ml~aadc vcnl'if;lt!r. Y;ıhız bu 
vana ·1ılan h:ıt icc ~er cı :?rmek 
icin ru~:nl bulımamarnrf! ır. Bu. 
nun rwrin Ticnr"t \"e'( l rıti ha. 
r:rten <'nvnl ,J"Xtirrresi idn çu
val ithaıat bir"iğin<' ,·c:ıiön ak 
rcdit'f aı t1rJı~ın1 bildirmiştir. - -- - , ___ _ 
o~"'. zyollaı- mHd "irü 
Ank .... rt'.ya c:..e.i:rıı-ıldı 

Denizvollnrı umt'm n·üdürü 
İbrahim. Kemal Eavhorn :vlüna. 
kale Vekaleti ~arafµ:-dan An~a.. 
rava davet edı1miFtfr. 

Bu Gavctin Tuzla ile Pendik 
arasında kurulması kararla..5an 
tersane ha!ckmdaki h::ı::ırlıklarln 
alakadar olduğu anlaşılmakta
dır. Tersane inşaatına muhak
kak surette bu vnz b~lanacak
trr. 

Mersin vilayet posca tel
graf müdürlüğü 

İstanbul P. T. vilavet mi.idüi-. 
lilğU idari muavinli~ini 5 sene
denberi muvaffakıyetle başar
makta olan Şevki Tn:mdık terfi.• 
an Mersin vilaveti Postı. _ Te!
~ra.f müdUrlüğünc tayin olun
muştur. 

Kendisine yeni vazife.sinde 
muvaffakıyetler dileriz. 

Tramvay altında 
·kalan çocuk 

Ewelki akRam Sirkecide bir 
tramvay ka.za-sı olmuş, Edirne -
kapı tramvayını silrcn \"atman 
Nadir önUne çıkaıı 8 ya..5larında 
Moizı C7.erck öldürmüştiir. 
Çocuğun cesedi morga ka.ldı

nlmış. vakaya müddeinmumi 
muavınlerindcn Feridw1 Bagnmı 
elkoyarak tahkikata b:ışlrunış 
tır. 

Milddeiumumi muavin.i dün 
varımda. 9 uncu iBletmc mühen. 
dislerinden biri ile kazayı ya . 
pan tramvaya ,·aka verinde tat
bikat yantırmış, kabahatin Mo
i7.de oldu~u anl~ılmıştır. Fakat 
mor~dan kaü rapor alınamadığı 
için şimdilik serbest bulunan 
vaim:ın :\adir hakkmila bir ka. 
rar verilememiştir. 

Pirinç fiyatları 
düşüyor 

Pivasada fazla pirinç stoku· 
mevcut olması ve yeni mahsul 
zamanının da vakla~ması dola. 
vısile .nirinç fivatlan son ~n
lerdc düşmeğc ba..'jlamıştır. Bü
tün ~~itler U7.erindc 2 kuruş 
dilşlH:Hik vardır. En iyi yerli pi. 
rinçler 26 kuruşa satılmnkta. 
dır. 

italyadan 2700 sandık 
Emon geldi 

Evvelki gUn İtalyan bandıra
lı Kapo Vndo vapurile )imanı
mıza 2700 sandık limon gelmiı::_ 
tir. Fakat yolda vapuru kontrol 
eden İngilizler limonların çıka. 
rılmasma müsaade etmediklerin
den limonlar dün akşama. kadar l 
vapurdan tahlive edilememiı:ıtir. 
Malların boşaltılması için şeh 
rimizdeki İngiliz konsolo~hanc. 
sinin kaptana emir vermesi bek
lenmektedir. Esasen bu limon · 
lar ttalyn menşeli mallardır. 
Zabıta memurunu tah~ 
kir eden mahkum oldu 

Beden terbiyesi mükeUefiyeti
nin tatbikine doğru ... 

ilk of arak Denizyo' larında 
teşkılat vücude gefırdecek 

Başvekalet ve Münakalat Ve· 
;:aleti dün deniz müesse~elerinr 
birer tamim göndererek haziraıı 
b~ına kadar beden terb!yesi 
mükellefiyeti kanunu mucibin . 
ce spor teşkilatları vüc· '"' ~ ... •: 
rilmesini bildinnislerclir. Bu e. 
mir lizerine bir müddcttenber' 
bu volda hazırlanmakta olar 
Den.izvolları umum müdiirlüP. .. 
dcrhaİ faalivetc f"P""" is ve ven: 
seı ~ bUt~esine lazım rrnı,,,.; ili• 
tcchizatı almak üzere 7f\!10 lirr 
1rnymı:~tur. Aynı zamanda spor 
teşkilatını idare (>

4 
•• üzer' 

bir de hevet seçilmic:tir. 
Heyet reisi Den;zyol'3rı umuır 

müdUrü İbrahim Kemal Bavbo 
ra, ikinci reis kılavuzluk müdü 
rü Sait Salahattin, umumi ka 
tip Haydar, veznedar Ziya, mu. 
hasebeei Ihsan ve umumi kap
tan Dilaverdir. Denizvolla,rı u. 
mum "miidür muavinleri Yusuf 
Ziya Kalafatoğlu ile H~met ve 
zat isleri müdürü Cevat vedek 
azalrklara Seçilmişlerdir. BUtün 
daireler arasında snor teşkila 
tını ilk evvel kuran Den.izyolln 
n idaresinin erkek ve kadın me
murları bir hazirandan itiba. 
ren fiilen spor yapmağa ba.5h 
vacaklardır. 

Simdilik yalnız sporun deniz. 

cilik, tenis, voleybol ve futbol 
'fUbelerinde faaliyete gerilecek 
ve ileride güreş şubesi de açı
'acaktır. 

TonhanPdeki idare b:nasnur 
··anında bir futbol, tenis ve vo. 
'eybol sahaları vapılmasma ba!' 
''l.Illll•etJr. Burad:ı avrılacak ye 
ıi tahsisatla bir de spor blrru:· 
•rap a~ak. içinde jimnactikhnnr 
"e neniz ~ubcsi bulunal"ıılttrr 
~ütiin memurlar haz;ran ba~m 
hı.n itibaren haftanın muayyer 
"'Ün ve snatlerirıde '"llknndaı.: 
..p0rhrı va:rıaC'aklardrr. 

Devlet lirrıan 1 an i!!letmesi u 
num müc'liirlii.>-üniin de dün ak 
~am tonlı:ınan mlidürler enci.i 
"lle:r,\nde d<>rhal faali"Pte gecil 
"nesi 1rnrrrlacırnı1'ltır. İleride b1. 
'lli.le"sese1er arasmda Avrupad~ 
'lldu<Ytı g-ibl snor karFJlacımalaI" 
·ıamlacaktır. Sima·: ik Dcn:zvol· 
'arı ıımum müdürlii-"ii bilhas!'" 
"utbol ve aüreq,e rok kuvvetli 
-lir. FuabcılrU Bc'rkcı"'" ~ahar 
'3e~ikta.c;lı F,,sref, Mıırat, Bed1 ~ 
'"!alatasarayın estd sar• rıi.T 
··ecdPt, Fpc;rm,,a~ah Ffanri dr 
"IİZVnllannda memurd11rlnr. Bı, .... 
1'1'1 lv,.,ı,a J{ııeoT1"nn~<>n1ı ..,;ı,. ... c: 
"İlerin hemen hensi c1erli"''"ı1 .. 
nna baı'fü Kasrmnaea havuzla 
rmda calıcımaktndrrlar. 

Altın fiyatı dün 
düşmeğe başladı 

Altm fivatı diln ilk defa ola
rak düşmüştür. Evvelki akşam 
22,20 olari altın diln 21,60 tan 
alıcı bulamamıştır. Hükümetin 
tedbir alacağını ve Suriyeye ya
pıldıi; anlaşılan kaçakçılığın ö. 
nüne geçileceğini anlayan kim. 
seter dün altın toplamaktan vaz 
gec:mişler ve ellerindeki altınla-

Denizyollannda dün 
imtihan yapıldı 

Devlet Denizyolları umum 
müdürlüğü kadrosundaki mün. 
hal memurluklar için dün Top· 
ha.necleki idare merkezinde bir 
müsabaka, imtih:ını vnpılrnış ve 
32 kişi ~irmiştir. İmtihan ev. 
rakı bir kaç ~ün içinde tet
kik edilecek ve kazanr.nl:ır ha
ziran baıımda memuriyete ah _ 
n:ıcaklardır. 

32 talebemiz 
ingiltereye gitti 

Denizyolları umum mUdürlü. 
ğü hesabına fng-ilterede deniz 
inşaive mühendisliği tahsil ede
cek olan 32 talebe şehrimizden 
Londraya hareket etmiFler<1ir. 
Bu gen<;lerdcn bir kısmı Glns. 
kov ve diğer kısmı da Grenc;iv. 
teki deniz i~iye mektenlerin
de tahsil ıtöreceklerdir. Tı:ı ıebe. 
lere bir senelik bir lisan öğren
me devresi a)Tılmıstır. A:;;ıl tah. 
sil bundan sonra başlryacak ve 
üç sene sUrecektir. 

rı dn. ucuz pahalı satma.ğa ~
lamışlardrr. Fp.lcat fiyatların 
bundan sonra mütemadiyen dü. 
şeceğini hesaplıyanlar altın al. 
maktan vaz geçmişlerdir. Fiyat
ların bun.dan sonra yavaş yavaş 
normal haddine dUşeceği muhak. 
kak 5;'örillmcktedir. 

Otomobil kongresine 
giden mümessilimiz 

geldi 
1svirrenin Bcrn schrinde top. 

!anan bcvnelnıilel 'I'urinj? ve o. 
tomobil kJUnlcri konS?resine iş
tirak eden 'l'ürkiye Turinr, ve 
Otomobil klübi.i reisi Reşit Saf. 
fet Atabinen. dün snbah ı::ehri • 
mizc dönmü~tür. Kongrede 2G 
milletten valnız dokuzunun mü. 
messilleri haz.ır bulunmu.stur. 

Harp dolayısile bir çok güç. 
lüklerle ka~·l ~'an rrı:uetlera
rası otomobil sevahati..,in ko. 
laylaştmlma.sı ve fevkalade Ee
benlerle ecnebi bir memlekette 
1>ala.n otomobillerin glirnriik 
rniiddetlerinin uzatılm:ıst kirı 
bUttin tıükfımetler ne~dinde tc
Ş<?bbüslerde bulunulması karar. 
laşmıştrr. 

"Türk Dili,, 15 yaşında 
Balıkesirde çıkan "Türk Dili" 

~r:!timiz on beş yaşına basmıştır. 
Tebrik ederiz. 

Vnzif esini yanlığı sırada po. 
lis memuru İbral1imi tahkir e- Diin srban dokuzda Aıık:-r" "tlrpro çnmuıfoğunu ezdikten 
den Darphanenin eski memurla· caddcı::inde durmakta oltm g zc '"onra kaldırıma çıkıp Remzi 
rmd:ın Haydarm muhakemesi le bayii Hasıma ait l 2fl3 numn- ı kiltüohancsinin camekanına 
diln !lekizinci asliye cezad:ı. biti. ralı otomobilln freni 1::.trdenbi- ça.rynm;tır. &dme ~ddetli ol -
rilmiş \'e !UÇU sabit görülerek re gevı;emi§, otrr .. ıobil ;-okuc; a. , :iu·~-wıdan camekan parçalaıunıe
bir ay lıç gfuı hanis ccZa.sınıı şaf'.:'1 yürümeğe b:ışlamıştrr. Ev. lır. 
carphrılmu1tır. l velii yoldan geç<'n bir otomobile 

Bulgar • Alınan 
futbol maç~-

Yazan: Hikmet sof~'8" 
H aziran başnıds. rııaıılsl' .1 

Bulgarlarla J\.l >"'!'. 
rasmda bir futbol nıa~1çı iti 
ması kararl~mı§. BUdaP l3ııl~ 
retmek için Almanya se'1tc"'" 
ristana 30.000 Alıl'laJl ~ 
;el ece km iş. ecınuaSıtıft 

Bir Alman m .ID ,-e 1 
naklen dünkil Jrazetel~rru•tı 
~i bu havadisin tef . ; 
ŞU: \l gibi 1.-

1) Şimdiye kadar b k ıcıı'~ 
'.1im maçlar, çarpışac~çiı' f~ 
'ere f dm:ı.n yapması 1 VVet.~ 
vermek il.zere avla.~ca: ,.,ıı;, 
ı,it edilirmiıJ. Bugunk on oıı ~ 
te ise, arada ancak an ıc&l ~ 
;ün e-ibi kısa bir zaJJl ole ıs._. 
muş ki, rakip!erinde~~ı bil 1' 
"llan Bul.t:rar milli tad ııllsıl ..L 
far kısa bir za.mııJ? • g. sarllY
-:ırlanabilecektı:r, dıye tf! 
'ar... dtı.r JJ I' 

2) Yine şimdiye kJ·slJldetl ~ 
nillt takımının, ken ~~.;f. 
ha kuvvetli olan -~1 rl• ' /.. 
\facarlarla, Frans~8 uıciP I' 
~ı daha mühim ınaçls.~eriflııı~ 
'llek tlıere. o memleke b!JI ~ 
tcezlerine ancak Uç bCŞ lJO ":.ti 
'llnıı seyircisi gelirke~·~ıı; 
~örmek Uzere B 'li>'°~ .o.ooo Alma.."l neden ~dil• .., j,io 

3) Di~cr bir no~ i ııııı '
-;~dınrn topyckü:_ı ):ırıre oı_ıı1P, 
~ı ala.bilecek bUvukIU1'3o lı ıı ~ 
dır: "Acaba.. divorla.r: tıi1'.~.I 
man sey.irc.is.in~ bir ~a~e ~ 
~ar seyırcısını de ı lı~ 
olurlarsa, bütün bu .~ 
na~nl görebilecektir!,İ, P'ıo" 

Bize kalırsa, e~:e il !)İ( ~ 
spor teşkilatının bö"1:UP. ~et 
çı bu kadar çabuk te ~ :ti'_ 
sinde hayret edilecek r ~ 
voktur. Zira Al~1 ~·· ~ 
lerde bütföı işlerttı~ ~ ~ 
tanzim etmek ve bit 1C ~ 
bir neticeve vardırtlla ~ 
tutmu.slardır. ._,.9ffl~ ~ 

Bulgar millt ~ dJ f 
kadar kısa bir zaıııa.ı;e~ille Or 
hazırlanabilece,ıii D1esc ~ıı. ~ 
lince. Bul~ar komşu!ıı bir ~ 
mumiyetle. h~rhan~ ı.e,~ı;! 
için kuvvetli rakipteresıırl~~ 
mazclan evvel iyi hbıı.tdC ~ 
lazun geldiğini her g.çıı. 111'
ler. Bu ilib:ırla bu rıt )lCr ,_,. 
hksız cıkmak surctile -orl~~ 
~i bir h:ıta işlemiş olıl) tel.: 
bile bile ynpıyoriar. 311 gj)Ôdt 

Şimdiye kadar .Allll ttt yıP-_, 
l~rı vabancı memlc]<C UÇ tıe~ 
bır ma~ı seryetıncge gı~ J~ 
kişilik kafile halind~ ıcışı ~ 
miş; §imdi ise 30 ::>ı:ık• il' 
yor... Evet! Filha bıl~~ 
hayret ed!lir. Zira blltlJ!~i! 
manva seferberlik. • ~.,t~ 
10.000 ki::ıi askerUğıJlıl 5f"r 
verde naaıl olup ~ r?··· ~ 
scyretmeie ""Clebi~ıY0 klşl lı /f. 

Ef{er bu otuz bın r'J.'r? ;,J 
askerlikte kullanıl~J) Jel~ ı 
recede ya.~II. salhfı, t 0plt.ı~ 
ise, her şeyden cv\;e ğJI Jc& '
yaşa. kadar spora b~ Jı\Pııı l" 
lanna hUrmet e~ck klltıel~j~ 
lir. Onların da bılııı0 r JllV''.:G 
kadar senelik bir spO ue sP.M
dcn ~etme bir ittyatıctiııe ~!
mence hareket ede&ıer aeat ~ 
he yoktur. Ho3 uel andır'~ 
Maçın dikkat u~ st• fi':_ 

diğer noktası, ~);aJsti&1' i; 
anca kyirmi bin kışı ıdıf· ·ı 
"ek büyüklükte olJJl::)'~J" 
nız otuz bin Alman dısaıdJ -,, 
ıeceı!ine t?"Öre stadın Yl'.°edect~ f. 
tanlar nereden . 8C riYor 1'~ 
yorlar! Bu da S?östc bil' ~~ 
1ecek sporculardan 8~c ıllfa! 
futbol ma.r.mı sc~-~~rJo ~' 
bulamadıkları klC'I' c .,,. 
"a ~cııler seuretm~~scıe~ 
k11Maynca kolan p0rcul11J~ 

Ancak Bulgar s cSll~ 
bu ~bi toP oyunl.~r~ilbtıSsŞ jJ" 
n.tıh.cak toplara'"' ~~g. 
lerin istikametine ~ 
• teri ttizrmdır. o'r :rnt etme dık)s.rt 

Hulasa. oynıı ııır. ~ 
-ıi17mıın olmamalıdır di,..-
Profesör Halide f. 

konfera~sı rote,-:;. 
Edebiyat fakült~sıdJ:ı .,,.~ 

rlndcn Halide :E<Jıb ıuu e.tf-:,,ı 
, •• rnev y_. 

30 da ' Roman ıni!!tit· ·t t'* 
~ blr konfcra.ıu ver Jide ~1 

fertlilsında Bayan ~· olil ilt 
ruc:nın edebiyatt~kı hr etm' · 
cl~ki romancıh[!ı ıza 



Neden geç 
kalıyorlar? 
'Yazan: Fikret Adil 

Scı.a .. 
it: IUtılerde, kim kar§ıma çık_ 

'C-~ bu müttefikler de ne 
tııç ıc.ı,lniakin !eyler. Her yerde 
lt~ii14:,/C(-lar. Ahnanlar cirip 
>cıtı-r Y! noktalarını elde edi. 

l:>i,, "e. kazanıyorlar. 
fi~ f-iyet ediyor. 

>i. ~denilen içtimai mukatele_ 
~ 1ıll kavgası telakki edenler 
~t.fi~ntık doğrudur. Evet .. 
~ lcr, harp aahası yapılan 
~ devletlerin topraklanna 
~,0 .. ~0lıt-acfan giriyorlar ve ıcç 
~ le lr. Hatta, avam kamara. 
~ .... ~Handan bir tabirle, oto. 
f:'~ •rna knçınyorlnr. 
~t~ eğer dikkat ettinizse, 
~d erin bu ıeç kalma vazL 
~ ıneaul olanlar, kendileri 
~ .Onlar, duetiyeyi geç 
"'1i >er lÇİn, ve davet edilmedik. 
~e titnıeyi tecavüz teıakki 
"'- ~ ~çin geç kalıyorlar. Ve 
~ hadisedir ki, müttefikleri 
~)'aya kartı hcC"p açmaya 
I)~ etıniıtir. 
~ L kra:ıiler, küçük veya bü. 
~er devletin hükümranlık, 
~~milliyet telakkilerine. 
~~ hürmet taraftandır. 
~ ba'r ·.L· li ~ · · bu ·· · "'.~ ı~w gını esas u. 

tc\, ktınnak isterler. 
~·~a.ı.ı . Sosyalizm, tebellür 
~ ~· ~enüz istihale halinde 
~ ~J.ı ileri sürer, ve yalnız 
~ ~ ı. •• !katini tanır, batkalan. 
~ ~i~kati lat>ule mecbur c. 
~ t ışb:ırliği esası üzerine ha. 

~~~t~~ktcclir. 
ı.:"ille tfiJder, Hitler usullerinin 
~ _4--r~lene kadar tatbik edi. 
..".~-.._~tik kaideler için ne 
~~r tehlike olduğunu, de. 
~tı~ devletlerine anlatmaya 
ı..: ~ • Polonyayı, İskandinav. 
i;t' ~lcıini, Holandayı, Belçi. 
"-~i ettiler, bu devletlu.le 
~ '-halannda olduğu gibi, 
~ ~e siyasi ıahada te,riki 
~ Yı teklif ettiler. 
~letler reddetti. 

d Ya, böyle hir teklifte bu. 
~t~: Sadece, bu devletleri 
~~ 'b.' albna almaya karar ver. 
' ildirdi ve üzıerlerine yürü. 
() 

'·~~· demokrasi devletleri, 
\.. ~· lerj yardıma çağırdılar. 
i:.~:ı- Yukarda dediğim glbi, 
~~'1i geç gönClenni,, söz 
t t~ılerdi. 
~ b.llcı ıü.n, Londraya dehalet 
~~~olanda na?zınnm bey~. 
'" .. unuz mu. Naz:t:, bu. 
t:_' lt{ ·~oy]e diyor: 
~~,\lttcfikler bize, erkanıhar. 
tı.~ 

1
1; temasa geçmek ve mü. 

~l p ilnıınızı öğrenerek te§riki 
'Qıı_.tınck teklifinde bulun. 
~~~he' 1

', Biz, bitaraflığımızda:ı 
1 hıı t:~ı!~cmcsi için reddettik. 
t~t~ıı lıfı bir hafta evvel tek. 
d:ııı btılr. \'ine reddettik ve bu. 
~lttı haıe düştük. Diğer küçük 

t." tr, bundan ders almalıdır. ,. 
' ~~ttı "bitaraf" sıfatı altın. 
~lt;i ~larını, karaı-sızlıklarını, 
~ıı.;.:~ lıiıleyen küçük dev!et. 
'llı ~~ c!ers alacak, garanlı o. 
~ ~~~ •VUnmakta devam ede. 
~ ~\llariyle blok yapmek
l"? ~ta 11rar edecekler 
~~ llti edecekler ve tehlike 
\2"tı "okta.Janna gelip yerleı°' I' 'OttJ"a, müttefiklere yine 
~ l'~~ davetiye gönderecekler. 
~ıJ.e, bu vaziyette değildir. 
~~ f il denilen hadisenin n~ 
~ ~t olduğunu, umumı 
lal"~-:--. ı~ haı'Ode - tatmıt 
~cl\ilÇın, bu ıefer, hidiıelere 
~ ~ etmiş bulunuyor, ve 
~ ~İıj 1~u devletlerinin de, 
~it' R•hi hareket etmesini, 
~ tllenfaat ve emniyetleri 

k.~11,. .. "'-fılc buluyor. 
...... •il!\ •. ~ ~, ~1k. harbin mesullerinden 
\)'. ı de bqlıc:ası olan Po. 
~ ~~~elcoa]ovakyadan küçük 
!Ilı.:..--~ l>e.rça11 almak için ''Kü. 
~~tll t" ın bozulmasına sebep 
~İ. biit··"e Teşeni aJayım der. 
a; :"\l\ llrı memleketini verdi. 
~t'tia~tl\rıtmı iıtiskal eden 
'~ ~' ı/ da, Dvhrucayı alayım 

:· \llün topraklarını vere. 

~~-~d. d·· 
'il, il-. '' on elim. Yazıma baı. 

tı -~- · \lltefiklerin küçük dcY. 
~,"'1' ,rk~dıntına geç kalmala. 
lııj ttıtıitraYet edenleri mevzuba 

4 aılly ırn. Onlara ceVJtp ver. 
~ ~ tı~~?'· Fakat bu sefer de: 
~,~ltd' •rn, diyorlar, madem 
' ~'~l· Onlar daha evvel 

'1~! ar da ııidip mevzi al. 
'hı- n 

· unu yapamazlar. Çün. 
(!Jcvcom 5 iııcidc) 
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~"1lm~~ı Hakihi Hayat Salı eleri : 

11111ı111-..111iii1ııiıiiliıtııı'2 I i r ta k ı m 

Zigf ri d hattı ta ar-' ~.?::J::~~;i::~:,~· ;.~f.:!~ 
insanlar,, 

U basamagu ıdır :o~s~·n~~~.~-~~:~~n~~;;~~ı~~a~ıt~ r Z . t;ccc :rnı·ısını s<'cmişti, dcrdiın. 
.ü;pcy oluyor. Baharın bu so· 

ğulc glinlcrinde, şu devam eden 
kıştan bir buz gibi goco, hatı-

Almanl@r bu müstahkem 
hatları nasıl inşa etmişlerdi 
Bir haftadanberi ~arp cephe. 

sin.deki harekatın şiddet bulma· 
sı pek haklı olarak biitün e:özleri 
M:ı.iino, Zigfrlt hatları Ü7,crinc 
çe\•irdi. Müttefikler bikasıtn 
harbe girmişler ve Belcik o hlR.r 
yanında yer nlm~lardır. Acele 
vardım etmek mümkün olama . 
dı~mdan Hola.nda silahları bı -
rakmış ve Zelnnd mmtakası ha
riç olmak üzere Holanda Alman
lar tarafından işgal olunmuş • 
tur. 

Bug-ünkü baro sahası Bel<:i -
kadır, yarın Majino olacaktır. 
Almanlar Beıci\mdaki hareket. 
!eri sırasınd·l Majinoyu varmış 
olduklarını i.:f Jia etmi!'lcrse de 
bu haber ası:sızdır. Almarilarm 
bazı noktalarda ~cçmeğ'e muvaf
fak olduklan hatlar • f:ıjinonun 
Şimal denizine kadnr uzaynn ve 
beto!l sı2ınaklardan müteşekkil 
hafif müdafaa vasıtalarıdır. Al. 
manlar Belçika va taarruz eder
ken Zigfrit hatt.ın<ian h~r<'ket 
etmi~ler ve i\ta iino hattı önünde 
de mahalli hareketlerde bulun
muşlardır. Ma lino ve Zigfrit 
hatları muhakkak ki her iki hı
rafr da düşündürmektedir. 

Harpten evvel ""~·ı-ın Ye 
harp esnasında devam edPn ke. 
şi.flerden sonra Almıml~rm rrıeş
hur Zigfrit hatları art.ık mütte
fikler için bir sır değildir. Elde 
edilmiş olan neticelerin tama -
men ne1jredilmiş olmamasına 
rağmen bir çok :fran~ızca aske. 
ri mecmuaları verdikleri malu -
matla bu hat hakkında bir cok 
şeyler öğrenmiş oluyoru?-

Esasen Alman propagandası 
da. bu müdafaa ve hareket hat. 
tarından iftiharla bahsederken 
bazı rakamlar vermekte tered
düt etmemiştir. Zi~rit hattının 
yapılma.sr için 600 milyon ton 
çimento, 3 milyon kangal diken. 
li tel sarfedilmiş, her gün sekiz 
bin vagon, on beş bin ka:nyon 
ve otomobil ve bir o kndar da 
araba bu malzemeyi hudud:ı. ka
dar taşımıştır. 

1 l Şimalde Belçika ve Lük. 
semburg dukalığı önUnde uzanan 
müstahkem hat. Eyfel müstah
kem mmtakası ismi \'erilen bu 
kısım Kolonya ve Bon mmtaka-
1 rını korumaktadır. 

2) Mcrke:.de Mozel'den Rene 
kac1nr uza.nan Palııtinat müstah. 
kem ınıntaka.sında, Almanların 
l\ln .,,.," ""'1;.Ti tP~-n·ve ettikll'Tİ 
kısmı kapatmak için Zigfrit hat 
tı bir kac sıra olr.nık inııa edil· 
miştir. Cok mUhim olan bu 
ınmtakada bilhassa aşa~ıdaki 
dört \'Ol tamamen miidafaa edil. 
mi!";tir: 

n} Mozcl, b) Nah ve Glan, c> 
LandstuhJ - Kaisersloten, c ı 
Re"l vadisi .. 

~1nYens üzerir..de birleşen bu 
tabii r.-cdiklcrc girmeği mene -
den büyük istinat noktalan 
Sarbrük. Döjon, Pirmasens ve 
L:ındu'dur. 
~ ı ~ibaret cenupta Zigfrit 

hattının üçüncü kısmını teşkil 
eden yukan Ren müstahkem 
me\·kii l\'.arlruhe nehrini takiben 
Bfıl'e kadar uzanır. 

Du üç mmtaka ayrı ayrr ku • 
mandanlıklara bağhdrr. Fakat 
sayam dikkat olan bir husu!lu 
varsa o da Zil?frit hattının sa
dece bir müdafaa vaziyeti değil. 

aynı zama.nda Almanlar için mü_ 
kemmel bir taarTUz basanı.ağı o· 
lu~udur. Nitekim Bolandn ve 
&lcika harbi bunu . imdi İ:!bat . . 
etmiı:; bulunuyor. 

Zig/rit hattı ııastl yapıldı 
Ziefrot hattının yapılması 

hakkmda ilk kararlar 1936 se. 
nesi nisanında verildi.. Aynı se
ne nihayetinde ta.aruz Uttimali. 
ne en ziyade açık olan yolları 
kesmı 118 mania in.~a edilmişti. 
Bundan ıronra da U\Tajlardan 
müte,.oııekkil müdafaa hattının 
vap1lma!lma karar ,·erildi. 1937 
senesi sonunda bl'nlardan be~ 
viiz tanesi ikmal olunmu"tu. 
• 1938 senesi mayısında Çekos
lovakva m~elesi baP.,.österdi. 
Almanya bu cihette mcsgu.1 ola. 
bilmek iein garp cephesini em
niyet altına almak lUzumunu 
hissetti. Bunun il7.Crinc garp 
ı·ephesine vüz bin kişi sevkede. 
rek maniaları ve 85,000 unaj 
yaptırdı. Bundan maada istih -
kam taburlarının yardımını gö. 
ren tam bir fırka arazinin ha. 
zırlaruna..c;ı için manevra kadro. 
larile çalışıyordu. EvJOlde ill§a· 
at bir hayli ilerlemiş olduğun. 
dan hükumet Südet i~ine te~eb
büs etmekten çekinmedi. 

( Deııamı 5 incide) 

isveç hududunda ve. Danimar
kada Alman tahşidatı 

İsveç sularına sokulan hastahane 
gemisinin esrarı anlaşıldı 

Dış görünüşüyle bir Alman 
hastane ~emisi hissini veren 
Vilhelm Güstlof isimli Alman 
gemisinin lsveç karasularına gi7 
rip büyük bir ısrarla ilerlemesı 
nihavet lsveç torpido, denizaltı 
ve hava kuvvetlerinin müdaha
les.ıini mucip oldu. Bu şekilde 
doğ-ru yolu bulan bu Alman ge. 
misinin hareketi acaba efkirru· 
mumiyeyi karıştırmak mıdır? 

ettikten sonra buralara yığıl • 
mq,la.rdır. · 

Diğer taraftan Almanlar Da -
nimarkaya da büyük miktarda 
asker yığmışlardır. Danimarka • 
daki Alınan kıtalarr görlinUşte 
on frrkadır. Bunlar tekmil Dani· 
markay& ve bilhassa Isveçe en 
vakın mesafede bulunan küçük 
Helsingör limanına tahşit edil. 
mişlerdir. 

rıma ı;cliyor. O za.manJnr da
ha bnhardan haber bile yoktu. 
Şlmcll ııc kadar ols:ı ııisln ,.c 
yağmurun lınUi soğugun tein. 
de insanı şaşırtan \ "c haı;;mı 
dBJıdUl'en bir koku \'ar. O za_ 
ınunlnr Camlı Köşkün camla
ı·ıııı "e hanende Hllnlnrınm 
ma\'i ışığını UşUtcrck gecen 
buz gibi bir ı·Uzgar esiyordu. 
Denimle beraber belki ona ya· 
kın insan, ,gördUklcrl her hnu. 
si bir fllmlıı rUynsını nynkta 
;örüyor ,·c yataklarının Umlt. 
tıaynl. güzel gUnlcr veyahul 
uykusuz, muharebeli geceler, 
sığınaklar dü~Undllren ılıklı
ğına biran C\'Yel kavuşmak için 
bir tUrlU gözükmlyen tramva_ 
:vu snhırsızlanıyorlardı . Ağzım. 
dan RU buharı fışkırıyor. Bir
biriyle lrnnuşanlnrm arasrnn 
bir si!! tnbaknsı seriliyordu. Yu
tak, şimdi bUtUn insanlar için, 
ekmek kadar azizdir. Yatak hir 
evg111, )·atak hll.tıra, yntak (;<,ı

cukluk, gUzel rüya, yatak bir 
bubo r. bir deniz kenarı. bir ek
zotik memleket, hu snniyede 
lnann:t <.1ostlarım yatnk ne de_ 
ğlldir ki ... 

Buru um ) ıt<;tıkta. yurgnııım 
o.ğztm hizasında. kirpi ı;lbl bil_ 
ZllloıUşUm, dnlmak Uzercyim: 
bir şeyler, birtakım lcuşlar 
tüylerini dökUyor, bir 1hk su 
damlıyor, tı;imi yık!lyan blı· 
çeşme \•ar ... 

'l'ramvay halCı.) ok. Biruz. tln
ha yerimde yatağımı, uykuyu 
dUşUnsem, belki de uyuyuverc
ecğlm. Donmak üzere olan in
snnlarm tatlılığını içimde duy
mngn başladım. "Bari gideyim 
şu açık pastahnncdc bir ıhla. 
mur içeyim de sonra yatarım,. 
dertlm. Bir iki ndını atmamış_ 
tını kl l)niime bir a'dam rlikildi. 
RtlzgArdan yalnız bir karartr 
gördUm. Sonra yllz.Umc cloğru 
bir hortumdan çıkar gibi bir 
duman yayıldı: Adam konu
~uyord.u. Tatıı 1 munis bir An:ı.· 
dolu !)ivesi ile: 

- A~nbey, dedi, uuratlan 
bımn benzer birtakım .adamla!' 
geçti mi? 

Paltomun yakası içinde yarı 
y:ı.rıya kaybolmuş kafamı çı
kardım. Kafamı 'bir fki defa 
ımlladım. Soğuğa alışmış, mu
k&Yemete hazırlanmış gibi 1. 
dlm Kulaklarımı keskin bir 
rlizğa. r ısırdı. Adama baktım: 

Bana benzer adamlar! BU. 
tun insanlar birbirine aşağı 
vukarı benzemez mi? Dana 
benzer adamlar, ne demekti? 

Yazan: Sait Faik 
J~' et adamın hakkı 'ar.dı. 

Ona benzc>r adamlar, ötekUe
ı·lndon kola:rlrkln ayrılnbUirdi. 
Kıı;; .sunu bir şehirde insn?lhır 
ııalt.o, şapka giyer, ayakların· 
da fotinlerl '\ardır. Belki pnl
tolarınıu ren ki eri, şapknlarrnın 
kurdelAlan ve nl:ımerikan, ~a
hut ahıturka şapkalarlylo bir. 
birlninclen ayrılabilJrlcr, lca. 
bP•l<'rse. 

Bu ndanıın ııe paltosu, ne 
uıııuısı ne do nyakkaphtrı \·ar

dı. fluııa mukabil sırtındo. mor 
ııanlUkları yer yer, pnrca. parca 
dökUleıı bir hırkası, bellndc 1-
ııi, nyağmdn yazlık, tU)' gibi 
bit· ıınn-tolonu \'c ayaklarındıı. 
da yine iplerle l.ıa~lnnmı tu
,·aidı !. 

YllzU taU1 esmer renkli idi. 
~cyrck bir sakal bırakmı$tı. 
Yirmi beş, otuz yaşlarrnda g().. 

zükUyordu. Yalnız gözlerinde 
IJUyük, korkak, acelo bJr ey_ 
ler varclı. Acaba dedim bir cs.. 
rarkeş midir? 

O devnm etti: 
• Benim gibi ağnbe. , dedi. 

(Üstllnll başını gösterdi), işte 
hıı bicinı ndamlar görmedin 
mi? Uazılarr şu yoldan gelc
c•cklerdl. llir takımlaı-ı da 
(Taksim sinema mm nşa~rnın. 
dnkl yolu gö torerek): Şu ~·o. 
kuştan çıkacaklardı. 

l i kısa kesmek istedim. 
Meçhul, karanlık, dalga.ela hlr 
kafada her lUdU hayaller do
laşabilir, neme ldzım ... 

- Görmedim nlJnhi, .dedim. 
- Allah Allnh dedi. JmkQnı 

yok. Muhakkak geçmişlerdir. 
Ren yolda biraz eğlendim. On
l:ırı kaybettim. Yoksa ı;etm<'_ 
melerine lınkAn yok • 

- Nedir bu adamlar canım, 
diye aahınıızhk ve merakla eoı·. 
<1um. 

Kn.fnmı:.n iı;inde esrarengiz. 
bUyUJU. garip hikılyeler can
lurıdı. HnttA. dnha ileriye gide
rek başka ,.e daha tuhaf şe)
ıeı· dti§ı.tndUm. Adamrn af) onlu 
kafa.sına girmiş gibi oluyor
dum. 

- Ağabey. biz dediL Touha. 
ııodeki sabahçı ··kahvelerindC' 
yatarız. Hepimiz ·hamal, ~ak 
.gibi herltlerlz. Ama amusu. 
muzla ya.şıyoruz. No ynpnhm? 
Boş on para kazanırız. Gecele
ri do kahveciye beş kuruş ,·erlr 
bir köşedo uyuruz. Ne yapa· 
lım ! Otellere para mı dayanır. 
En aşağısı otuz kuruş. Otuz 
kuruşla iki gUn geçi.nimiz vnr. 

Ha! Bu akşam polisler cel
diler. Sabahçı kahvelerinde 
yatmak yruıe.kmış. Hepimh:l ı;ı. 
?rardılar. Biz de hep birlik ol. 
ıluk. Gidelim valiye çıkalım; 
ııyanllıra lım , derdimizi anlata_ 
Jıuı, dedik. lşte bir takınır şu 
yokuştan, bir takımı da arkıt
clan geldiler. Demek görmedin 
ilğabey. 

(Dovanu 5 tncick) 

1939 senesinde bu müdafaa 
sistemi Holandadan !sviçreye 
kadar uzatılmı.ştr. Tekmil hat 
boyunca ceman 22.000 kule mev. 
cut olduğu ileri sürülüvordu. 
Hattın ilerisinde tanklara karşı 
bir pasif müdafaa tertibatı var
dır. Bu hat şu şekildedir. Evvela 
bir duvar. bir kaç sıra beton ve 
demirli çıkıntılar ve nihavet de_ 
mirden bir parmaklık .. 

Bu hat ıreri~inde blokhavslar 
!ilerpintisi bar;l:unn.ktadır. llk 
olindakiler tank daf i tonlarile 
mücehhez blokhavslardır. lkinci 
hatlardaki tank daf i blokhasla.rı 
ise tehlikeli :mıntakaları koru • 
maktadır. Fakat ikinci hatta bu
lunan b1okhavsJar umumiyetle' 
va toPÇu atcı;i için kulelerden. 
yahut piyade icin iki atı~ mih. 
verine malik u\Tajlardan ıbaret
tir. Biltün bu eş)~& (uvraj) lar 
biribirlerine bai!hdır. Bu sckildr 
vamlmıı:: olan bir hattın derin • 
!iği bir ile iki kilometre arasın. 
1adır. 

Alman kant:ının bu hatasına 
(!) başka hiç bir sebep J?Ö~l~
miyor.. Sureta hastane gemısı
nin bu harekPti Almanyanm son 
zamanlarda lsveçe vaptığı blöf 
hareketlerinden biridir. 
Almanyanın buı:ünlerde ls,·e. 

çe taarruz etmesini beklemek 
her ne kadar doğru olmazsa da 
lsvcr. umulmadık bir 7.amanda 
yapılacak olan bir harekete 
mrşı koymak i.irere bilhassa .s:ı-

Xihayet Bornoo adalarında 
da bir çok Alman krtaları mev
cuttur. Burada fevkaiade mü -
him bir tayyare üssü tesis edil
mektf'rlir. 

Hazırlık tııı, te~Ui mi? 
lsveç mahfilleri Alma.nyarun 

bu hareketinin bir taarruz ha. 
zırhe-t mı, vok.ı::a yeni bir A1ma.n 
talebine hazırlanmak için bir 
tehdit mi olduğunu soruyorlar. 

Kötürüm yıldırım ! 

Zi"Tfit hattının kuvveti. ln11E' 
\•e uvrlf,)larının rakip kuvvetle -
rin atı~mı kolayca tanzim et • 
mesini imkansız kılacak kadar 
dai?mık ve kUçük o1u;undandır. 

Zidrit hattı harita Uzerinde 
üç krııma ayrılmıştır: 

lıillı>rinin müdnfaa.sınn azamı e. 
hemmi,·eti vermektedir. 

Bu Alman blöfü eon Zc'lman· 
tarda !sve~li müşahitleri fevka. 
iade aUıkadar etmeğe başlamış· 
tır. Bun~ sebep Almanlnnn :Nor 
veç - İsveç hududunda tab~i. 
1at vapmakta olmalarıdır. 

Röro.11 mrntak-ası Alman 
n.'lf·rrlerifo dolu 

Oslo ve civnrınd:ı. ve bilha...c:sa 
!.svet' hududuna pek vakm bulu· 
nan Röros'un cenup mmtakala. 
rmda küllivetli Alınan krtala.rı 
mevruttur. · BunJnr Norveç ha
rekatı Almıı.nlar lehine tecelli 

Almanların bu hareketlerin -
den oayeleri tsvcç, Sovyet iktı
sadi vakınlac:masma mn.ni ol -
mnk mıdır, yoksa ıı.,ı.;ki bir ha. 
reket hazırlığı mı yapmaktrr? 

Salahiyettar mabafil Alm~n· 
lamı bir tehdit mane\.Tası yap
tıklarmı ve bunun sebeplerinin 
yakmda meüydana çıkacağı 
m söylüyorlar. 

'F'a.kat !sveç, Alman ümitleri. 
ni cesaretlendirecek vaziyette 
değildir. !svcçin her an artan 
müdafaa hazırlıkları bu blöfle. 
re ka.rşı en mükemmel bir ce 
vnptır. - Pari Suı·ar. 

p 

8urnda1ci re.~im1erclen 1Jiriııc1" n e?çika - 1''r1ın.•w hı•duclıı (tl'll ıiıhtaıı .<;oııru uh /rıgili~ topu 
Belçih"ı .~ı :r1cı 'ndcıı lJ:l':ıulrıı r·rrcr7•cıı ve lıı•n ıı ya. tı'''Jl i ı'.~rııııo.ı,lu du. ht"rct eden kadtıı 
lcır f/iiriilı1ııuı·. Dii}cr resim ele Dclçi/,(l(l<ı Alııımı trıru ı·u.:ıııw l.u ı'§ılt!/(1 11 /<'mnsı.:: as/,cı le ri uöri1-
niiyor. 

S On çağın marifetlerinden bi... 
ri de "Yddınm harbi" dir. 

Saatte yüz l<llcrnetrc mesafe yi. 
yen tanklar, saatte altı yüz kilo. 
metrelik geniş hava tabakalamıı 
biçen tayyareler, alev malcinele. 
ti, zamanı dev yaptı. Göz açıp 
kapayıncaya kadar hudutlın· aıı. 
lıyor. Gün doğarken müstakil o_ 
lan devletler, gün batariten, bay. 
rakıız, armasız kalıyorlar. Gece. 
lerin üstüıte bu kadar ıdc g~ 
kaldıklan yoktu. Geceler, tarihin 
hiç b~ çağında ıimdiki kadar 
l<orlrunç olmamı§tı. 

BeıikJere bile gaz maakeleri ta. 
L.,ldı. ''Jn .devri" yqıyonız. Her. 
kesin bahçesinde derin hir 11iı
nak v&l'. 

Bütün bwılaırın sebebi, "Yıldt .. 
rnn harbi'' ad1nr takbğınm: beli. 
dır. 

Fakat birkaç elin evveline len. 
dar Ürimnİ! ha,.allerin perdeleı-i
ne korkunç, kartı durulmu, kur. 
tulunmaz bir c:eheftnem ailirıdir-i 
ıibi düfen "Yıld:.-ım hllJ'bi", 4im. 
di eski tesirini kaybetli. 

Gelen haberlerden anlıyoruz, 
ki inaan e insamn içindeki İman 
kuvveti bu cehennem silindirini 
de durdurmanm, yılchr.nı kötü. 
rüm yapnmım ça'resini buldu. 

Franaada kahraman rufılann 
kayalığına ça.-pıan yıldmm, timdi 
"Sedan" la. ''M .. r' ara md , ken. 
di enku.iylc kendini cı.:i "Or. 

Harcannn lr...n:dn lrncbl' l nk. 
lL lrmaldıı.r lnp 1zıl Ne b l&lar 
il~i de, ne az~ ru-talbl-, ne 
ele onnanlan uğultulu içinde bı. 
rakll!l cananrlar araımda C!İne 
raatlmıan bir kuduz1ukla medeni 
dünya gırtlıüdaııyor. 

Beliren alametlere göre, "Yıl. 
dınm'' m da alev kanatlan kK"lL 
c!ı. Yann onun da kötürüm1eş!İ. 
cini göreceğiz. 

Bu görüı, belki yeryüxünde 
yerıi bir sabahın güneti olacak 
Belki, ona kaVll§tuğumuz s:ün 
ıon ıilahı bulıu:~k ve adma hak 
diyeceğiz. 

l HAKKI SUHA GEZGiN 
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Harp sahnelerinde Yugoslavya mühim! Norveçt~ki ~arp Lise ve ortaokul 
müzakereler vazıyetı . . larda imtihanla. 

Dün gccf yansına kadar Londra 
'\'e Parist!'n gelen haberlere göre 
b~rp vaziyeti: 

Dün sabah Almanlnr tara
fından yapılan üç hücumun 
ancak bir tanesi, mutad şidde
tini göstermiştir. rnıı:er iki hii
curu, ı;ok şiddetli çarpışmalara 
sebebiyet vı:ırmiş olmakla be
raber sonuna kadar götürül
memiştir. 

Hafif Blenhaym bombardıman 1 nı bildiriyorlar. Bugün 31 tayya. 
tayyareleri Jamblu (Gambl) deki reden ba§ka ayrrca 50 kadar AL 
Fransız taarruzunu takviye et. man tayyaresi de ağır hasara uğ. 
mi§ ve Almanların durduru,lması_ ratılmıştır. 
nı mümkün kılmıştır. Bu müthiş İtalyanlara göre Maji-

( Eaştara/ı 1 iııcide) (JJnş turııf ı 1 ıncııld 1 .. l · bug 
:\'azırlar meclisi, Yugoslav a- rınm idaresi altında geri çekiL Okul direktor erı 

razisinin bitaraflığı hakkında mişlerdir. Bir Norveç bölüğü ! toplanıyor ı; 
bir karar almıştır. Bu karar- Rana'da Mosjen'in 70 kilome~re . k narda ders. 
nameye muhalif hareket eden- şimalinde kain ~!o i~tikametın- Lıse ve orta 0 u dolayısı 

Almanlar, sabah şafakla be
raber hava kuvvetlerinin 'mli
zahar~tlle tank kütlelerini ile
ri sürmüşlerdir. Gedi~i dolüur
makla muvazza[ :F'ran::ız cUzU· 
tamları, geceye kadar deYam 
eden çok şiddetli ı;arpışmalar 

yapmaktadır. Neticeler, ancak 
bugün öğrenilecektir. 
Almanların• diğer iki hücu

mundan birisi, Diyle ırmağı ü
zerinde İngiliz hattına karşı 
yapılmıetır. Dyle ırmağı, Brlik
selin şarkında geniş bir kan; 
çizmekte, Bu,·en Ye Maliııesten 
geçtikten sonra, Anvers cira
rmda. Erkot nehrine dökül
mektedir. 

Almanların diğer iki hücu
m undan ötekisi de Sedanın ce
nup bölgesind~ vukua gelmiş: 
Ur. Burada, hücumlar, eskı 
hücumların şld.detini iktisap 
etmemiştir. 

Alman istilA kıtaları, mu
hakkak ki bir derece yorul· 
muşlardır. Bilhas;::a kütle ha
linde Sedan önUnde Mözü zor
lamak teşebbtislerl esnasında, 
Alman kıtaları milhim zayiata 
duc;ar ·olmuşlardır. 

Fransız ve müttefik kıtalara 
gelince, tedatut bir mevzie 
konmuş olan bu kıtalar, arazi
den daha iyi istifade edebll
mlelerdir. 

Hudut mıntakasında, Fran
sız askerleri, evvelden ihzar e
dilmiş olan ve Otomatik silAh
lar tc;ln beton tahaffuzgAhları 
ihtiva eden sahra mevzilerin
den istifade eylemişlerdir. En 
bUyUk fedaktlrlıklar bahasına 
en seri bir neticeye Tarmak is
ter gözüken hasım tarafından 
bUttin ş!ddetile verilen muha
rebeye ansızın girmiş olmaları
na rağmen, Fransız kıtaları, 
en mUkemmeı soğukkanlı~ıkla 

·aukOnla. ve disiplinle vazıyete 
karşı koymuşlar ve karşı koy
makta bulunmueıardır. 

Hola.nda. ve Belçikada. harp 
başlayalıdanberi Almanla~ 
binden fazla. tayyare kaybettik. 
!eri te&bit edilmiştir. 

BELÇİKA.DA 
Belçika. rady~u, dün. S<ı;at 

9.40 ta §U haberı ne(n"etmı~tır: 
"Liyej kaleleri haJa mukave

met ediyor. Bu şanlı haber, ~u 
sabah bütün dünyaya neşredıl
di. Bu haber, şan Ye şerefle do
lu Belçika ordusunun kahraman_ 
ca. ve müessir mukavemetinin 
sembolüdür. Bu haber, aynı za
manda. zalim bir müstevliye şL 
k!r otmuş, sulhçu, namuskar, 
dürüst ve taahhütlerine ıın.dık 
bir memleketin mukavemet sem
bolUdür., ' 

Beur.ika hii.J...,'ımP.ti Ostcnde 
Diğer taraftan dündenberi Os 

tende bulunan Belçika hükume_ 
ti, buraya, Belçika başkuman -
danlığ'ı ile anl~ma halinde gel
miştir. Bir <iôk diplomatik he
yetler de Belçika hükOmetini 
takiben buraya gelmişlerdir. 

İtalya ve Amerika Birleşik 
devlet.Jeri büyük elqileri, Brük_ 
selde kalmışlardır. Brüksel, çok 
sakin bir manzara arT.etmekte -
dir. 

13869 tonilatoluk Vil dö Vu. 
rug Belçika vapun.ı bir Alman 
tayyaresi tarafından bombardı
man edilerek bat,ınlmıştır. !çin_ 
deki lngi!iT. yolcular tamamen 
kurtarılmıştır. 

'1lmaH ajan.'1na göre 
Alman ajansına göre Luven 

ve Brüksel Alınan kıtalart tara
f mdan işı?al edilmiştir. Alman. 
lar Maybenesi de alm~lardır. 
İNGtLtz KUVVETLERİNİN 

HAVA TAARRUZLARI 
Lonc'ra, 17 (Huıusi _ Gece ya_ 

nıınM.n ıonra) - İngiliz hava 
kuvvetlerinin dünkü ve bugünkü 
taarruzları Almanlara büyük za. 
yiat verdirmi~tir. İngiliz bava 
kuvvetlerine mensup tayyareler 
Ga~bt Almanyadaki askeri hedef. 
leri, münakale yollannr, köprüle. 
ri ve Alman kıtalarmr bombardı. 
man etmi~lerdir. 

Alman kıt.alarmın· ilerledikleri 
yollar tayyareler tarafından ablu. 
ka edilmiş, Sedan civarındaki Al. 
man benzin ihtiyatları bomba
lanmı~. Möz üzerine atılmış olan 
muvakkat köprüler ve bunlarda., 
geçen Alman kıtaları bombalan_ 
'nl§, bir un:ı& köprü uçurulmuş.. 
tur, 

harpte Alman hava kuvvetleri ve noda gedik açılmış 
bilhassa tayyare dafi toplan İngi_ flos':rn·a, 17 (Hu.~11si) _ Ro-
liz tayyarelerine büyük bir şid. madan gelen haberler İtalyan. 
detle mukabele etmişlerdir. 1 l larrn garp harekatını müttefik
İngiliz tayyaresi üslerine dönme. ler aleytıinde görmekte olduk. 
miştir. larınr göstermektedir. İtalyan 

Resmi raporlara göre dün 35 mahafili Maj!nodn. bir gedik 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. açılmış olduğunda ısrar ediyor
Bugünkü muvakkat raporlar 31 
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tayyarenin düşürüldüğünü göste- Aimanlar açık bir şehri 
riyor. 
Muhasamatın başındanberi AL bombaladılar 

manlar 1000 den fazla tayyare Paris, 11 (Ht,susi) - Alman-
kaybetmişlerdir. Holanda, Nor_ lar cenubi Belçikada hiç bir as. 
veç ve Polonyada kaybettikleri keri vaziyet ve kıymeti olmıyan 
tayyareler bu yekuna dahildir. 130.000 nüfuslu bir açık şehri 
Alman propaganda~ı 1462 mütte. bugün büyük bir dehşetle bom
fik tayyaresinin düşürülmüş ol_ bardıman etmi~lerdir. Bı~ ~ehir. 
duğunu söyleyor. Almanlar her 'ı de ayrıca. 20.000 mülteci bulun-
halde yanhşlrkla kendi zayiatlan_ makta idf. . 

Resmi t~bliğler : 
F ransa Tebliği 

l'arhı, 17 (A.A.) - Framıız ak~am tebll~: 

Alman hücumu, bu~in, yalnız Bclçlkada de!JI fakat aynı 7.tımanda 
Avunes ve Vervina mıntakasında da kütl!'vi bir surette lnki111.! etmlıtır. 

DU§ın&n, bu heyeti umumiye tizerlndc, ağır tank fırkalarının en büyük 
kısmını harbe aokmu,tur. Muharebe, hakiki bir ~irişme mahiyetini almıştır. 

Daha ıarkta, düşman, Sedan ve Montmedy mınlakasında, muvaffakL 
yeUe neUcelenmiyen bir hOcuma kalkmı:tır. 

Hava kuv\'etlcrimlz, lngillz hava ::.uYvetlcrl ile tam işbirliği halinde, 
yerdeki kıtalara, yollann ve demlryollarının iltisak noktalarına karşı ener_ 
jik \'e mUeEslr faaliyetine dPvam etmPktedlr. Avcı hav:\ ku\'vdlerlmiz, kı. 
t.alıı.rımıza setir \'RT.ifesini temin ederken, diğer taraftan birçok hava çar
pıemıı.larına glri§mietır. Birçok dlişman tayyareleri dtlşürütmllştUr. Bus-Un
kil ıcr11.it iı;;lnde, dli:ıen düşman tayyarelerinin ııayısmı teııbit etmek im. 
kAnsızdır. 

Belçika Tebliği 
BeJçlkada bir mahal: 17 (A.A.) - Umumt karargAhm 17 Mayıs pğle 

vakti tebliği: 
liüttdik kuvvetlerle birlikte girişilen hıı.rekA.tıa alA.kadıı.r olıı.rak ve bu 

kuvvetlerle aıkı te~rlkl mesai dairesinde Belçika kuvvetleri tam bir aükfln 
ve intizam içinde yeni mevzilPrine nakletmişlerdir. 

Ordumu:r., muha~amatın başındanberl cilztitamlarında.n blrçoğıınun ver. 
diğl müteaddit ve çetin muharebelere rağmen, halelden mıtsun bir halde bu. 
Junmakt& ve yüksek maneviyatını muhafaza etmektedir. 

&.lçlkadıt. bir nıahsl: 17 (A.A.) - Belçika a.lqam tebUğl: 
Kıtalarımız, harekAt pl!nındııki hareketleri metodik bir ıurette icra 

etml;ılerdir. 16 Mayıa öğleden sonra, bir kanalın müda!auına iştlrAk eden 
bir avcı alayı, bu kanalı iskelelerle geçmeye teıebbils ıden Almıı.n clizillam
lannı büyük zayiatla geri püskürtmek auretile bilhaıısıı. yararlık göste~lıtır 

Alman Tebliği 
BerHn, 17 (A.A.) - Resmi Teblig: 
An\'ers ve Namür arasındaki muhareOede Alman kıtalan Dyle 

hattım Va\·reın cenubunda delmiş Ye Narnür istihk!mlarmın şimal
doğu kalesini zaptetmişlir. 

Fransız hattı Moböjün cenubundan St>danın doğu.cenubunda 
Carignan'a kadar 100 kilometre boyunca df!Jinmlştlr. 

Dinatın ~arbında hücum arabalarımıza karşı koyan Fransız 
hücum arabaları püo:;kürtülmü~tür. 

Alman ordu hava teşekkülleri garbe doğru çekileh düşmanı her 
tarafta takip etmektedir. . 

Almanlar şirr.diye kadar ikisi general olmak Ü?..crc 12 bın er ve 
subay esir almış ve müteaddit top zaptetmişlerdir. 

Cenup cenahında kuvvetli Alman te~kkülleri de .düs!11an~rı 
hücumlarını püskürtmüş \"e mukabil hücuml~r yaparak ılerlı}:e~ıl· 
mişlcrdir. Sar cephe i üzerinde Almanlar l\faJınO hattına karşı ıstık· 
~af faaliyetlerine dc\'am etmi~lerdi.r. .. . 

Fransız topçusu dün açık sehır olan Rastadt uzerıne askeri hiç 
bir sebep olmadı~ı halde <Ueş açmiştır. . • . 

IIolandada Zeeland vilayetindeki adaların işgalıne devam edıl
mektedir. Tholen adaq dün teslim olmuştur. 

Alman tayyarelerinin 16 mayısta ba~hca hedefleri Fra!1c::ada ve 
Belçikada düşman geriindeki rnür.akale yolları olmuştur. Bırçok de. 
miryolları \'e şo .eler tahrip edilmiş. nakliye trenleri taarruza uğramış ve 
hareket halinde kıtaat kolları da~ıtılrnı~tıt. 

Düşman gemilerine yapılan hücumlar e·na ında IIoland~ - Bel· 
çika sahillerinde bir kruvazör ve bir topçeker batırıl~ı}tı~ .. Bı!' nak
liye vapuru ağır hasara u~rıyarak karaya otuı:rnuş. dı"er ıkı I·~~~~ız 
destroyeri hasara ueratılmıştır. Şimal. Denizim!'!. ort.ac;!nda s~ yuzun. 
de görülen bir denizaltına bir bomba ısabet ettınlmı~tır. Dcnızaltmm 
tahrip edilmiş olmac:.ı muhtemeldir. . 

Düc.tnanrn garp cephesinde dünkü zayiat yekunu59 tayyaredır. 
Bunun 3o u hava muharebeleri esnasında, 8 i de dafi toplarımız ta
raf mdan dü5ürülmü5tür. Diqerlcri toprak üzerinde tahrip edilmi~lir. 

15 Alman layyarei geri dönmemiştir. 

Belçika Başvekilinin 
hita besi 

Londradaki Matbuat 
heyetimizin tetkikleri 

Londra, 17 (Hususi) - Belçi. Lmulra, li (A.A.) - Türk 
d mebu.r;larmdan Ye gazete direk

ka Başvekili Pierlo bu akşam ra - törlerinden mürekkep heyet, 
yoda vatandaşlarına bitap ederek bugün Aldersholt a~keri kampı. 
demiştir ki: nı g-ezmi§tir. 

"Harp vaziyetinin yeni inkişaf 
d Heyet, topçu kıtalarını ve mo-dolayısiyle miidafaa hattımız a törlü kıtalan görmüş Ye bunlar, 

yeniden deği§iklik yapmak lüzu_ heyet huzurunda ba~ı ekı.ersiz · 
munu hissettik .. Bu tadilatın ma_ 
atteessu"f hükumet merkezinin ler yapmıştır. Heyet. bilahara, 

Kanada kıtalarmı teftiş etmiş_ Brükselden ayrılması lüzumunu, . 

ihdas etti. Bu çok mü~kül verile:'l tırTürk generallerinden mebus 
bir karardır. Hükumetimiz hale;ı Refet Bele, gazada kendisine 
Belçikanrn başka bir noktasında karşı harbetmiş olan İngiliz al
bulun~aktadır. Bugünkü vaı:iye. bayı mark ile çok Ramim! bir 
timiz 1914 deki vaziyete çok ben- görüşmede bulunmuştur. 
zeyor, vaziyetimiı: o zamanki g.i- ~ _ _ _ 

bi müşküldür. Böyle müşkül bır İsviçre Romayı 
anda bütün Belçikalıların birle~-
mesi ve mukavemet kararı başlı- protesto etti 
ca temennimizdir. Hükumet haL lıf os1-:mm 11 ( Hwm.~i) - Yu. 
kın her türlü ihtiyacını ve iaşesL goolav Vreme ga~etesinin yaz:
ni temin etmek için azami gayre_ dığma göre İtalyada yapılan Is. 
ti gösterecektir. VaT.iyetimiz müş \'içre aleyhtarlığı nümayişini 
küldür. Fakat Belçika istiklalini pl'otesto etmesi lsviçrenin Ro
sonuna kadar muhafaza edecek ma elçisine bildirilmiştir. 
ve vatanda§larına örnl!k olan ı !svi~~~e oturan ~mf'!rikan 
Kralımız. üçüncü Lcopold idare. ve !ngilız:ler memleketı terket.. 
ıinde aonuna kadar dövüşecektir. mektedirler. 

ler, hapis cezasına çarptırılacak de gerilemeüe mecbur olmuştur. siminin yakınlaşmasra devam d 
ve büyük para cezalarına mah. Lofoten "'mmtakasında j);'or. imtihan hazırlıkların }iseler 
kum edilecektir. Kararname, \'eç kıtaları, Hartvile r,.-na<hnı rlilmektedir. Orta ~e]eri jıntih 
Yugoslav basınını. muharip ta- \"e Cukke vadisi cenubundaki mezun olacak ta!e e uhte!İf 0 
railardan birisini tutmaktan ve dağlık mıntakayı temizlemekle etmek üzere şehrınkı;ı misyon t 
Yugoslavyanm harici münase • meşg"uldürler. ların fa 80 e rakın l{ 0 misyonla 
betlerine tesir edebilecek yanlış Askere çağmlmı /\'orvcr;lilcr kil cdilmiştır. ~ öğre~c 
ve yalan haberler neşretmek ten . Stokholm, 11 ( A.A.) - Nor- ır.ümcyyiz b~lunac.~ vekilliği t 
meneylemektedir. \·eç ajansının bir tebliğinde, ec_ !erin iistelerı ~a~ıiJı:niştir. 

Yugoslauya<la ~lınaıı ihtiyati nebi memlektlerde bulunan 21 rafınd3n tasdık e ta 
0

1.<ul 
tedbtrlcr • 45 yaşında bütün Norveçlilerin Bugün saat 9 da ~r da }ise. 

Bclgraf. 11 ( A.A.) - Harbi- askerlik hizmeti .içi_n kayıtl~rrnı rcktör"er~, .saat ıı.tız Jise~ı'1 
ye nezareti. bir çok ihtiyatların yaptrrmalarmı bıldırmektedır. rektör!crı Istanbul kaletin ıı11t 
silah altına çağırılmasının se. Aynı tebliğ. 21 ila 35 ya§m- top!antı yapar~k .. ve ·nde göruş 
beplerİni faah eden bir not neş- da olup ta Norveçte bulunan han direktiflerı uzen 
retmiştir. Bu notta. Yugoslavya Norveçlilerin derhal. a!'!kerlik hiz ceklerdir. d SU 
nrn bir cok veni silahlar almış metlerin.i va~mak .ü~re şimal E · ··u ·· n en 
olduğu ve ihtiyatların bu silah. bölg-elerıne gıtmelerını emret - mınon . y 
ları tanıması icap ettiği bildi- mektedir. h d yeni 
rilmektedir. Bu tebli~. Narvik cephesinde- tana me e 
Diğer taraftan, İtalyan hudu. ki harekatın müsait inkişaflar prost 

duna yakın yerlerde bu pazar g-östermesi Ur.erine. memlekette Şehir mütehassısı3 1111 
pla~; 

günü yapılacak olan belediye maneviyatın yükseldiğine ala ynadan İstanbulun ~ ~a ıatbl 
seçimi bruJka bir zamana tehir met sayılıyor. yaparken bir yanda hazırla~ 
edilmiştir. Bergendeld l>cnzüı depoları ve tafsilat planların~ r 'fa1'5 

Hariciyede ter filer 
Aıı1.ara 11 (l/uswıi) - Hari

ciyede şu terfiler ohnuştur: Be
şinci dereceden Cenevre başkon. 
~olosu Nizamelti dördüncü dere. 
r.cvP. yedinci dereceden merkez
de Ragıp altıncı dereceye, seki
zinci dereceden Hilmi, Kamil 
Reşat, Hakkı ve 1''libe konsolo. 
su Feyzi, Kahire başkatibi llak
kı, Selanik konsolosu ldr'is ye -
dinci dereceye, dokuzuncu dere. 
cedE>n merkezden Server. Abdul
lah, Hikmet, Ahmet ve Polonya 
hükumeti nezdinde büyük elçi -
lik ikinci katibi Kemal, Mosko. 
va büyük elçilik ikind katibi 
Muammer sekizinci dereceye. 
onuncu dereceden merkezden 
Mahmut, Kenan, Haydar, Lon
dra üçüncü katibi Şücai, Bel
grat üçüncü katibi Şemsettin 
dokuzuncu dereceye terfi etmiş
lerdir. 

Kıymeti 500 lirayı 
geçmiyen eşyalar 

Ankara, 17 ( H ususi) -·Kıy. 
meti 500 lirayı geçmeyen veya 
muadili ecnebi parasını geçmeyen 
ve isimleri ticaret vekaletince tcs_ 
bit edilecek hudut memleketleri.• 
ne sevkcdilen veyahut bu mem_ 
leketlerden ithal edilen eşyanın 
menşe şahadetnamesini almaktan 
muaf tutulması Vekiller Heyetin_ 
ce kabul olunmuştur. 

Türkiyedeki 
Amerikalılar 

Ankara, 17 (Hususi) - Ame. 
rika hükumetinin cenubu şarki 
Avrupasındaki tebeasının memle. 
ketlerine dönmeleri bildirildiğine 
dair son günlerde bir telgraf gel. 
diği malUmdur. Bazıları Türkiye. 
nin de bu haber sahasında oldu_ 
ğu zehabına kapılmış olduğu için 
kayfiyeti Amerika elçiliği erka. 
nından sordum. 

Öğrendiğime göre, bütün 
Amerikalıların çağrıldığı yolun_ 
daki haberler esasen doğru değil. 
dir. Amerika hükumeti şurada, 
burada işsiz güçsüz dolaşan veya 
ı;adece seyahat maksadiyle işleri 
başından ayrılan Amerikalılar ne. 
rede bulunuyorlarsa onların ken. 
di memleketlerine gelmelerini ar. 
zu ve tavsiye etmi§tir. 

Gene ral Gamelenin or
duya emri yevmisi 
Pariı, 17 (A.A.) - Havas : 
Başkumandan, milli müdafaa 

genel kurmay başkanı, kara or
duları başkumandanı general Ga_ 
mel in, kıtalara hitaben a~adaki 
emriyevmiyi isdar etmiştir : 

Vatanın mukadderatı, Mütte_ 
fiklerimizin mukadderatı, dün. 
yanın mukadderatr, halen cereyan 
eden meydan muharebesine bağ_ 
Iıdır. İngiliz askerleri, Belçika 
askerleri, Polonya askerleri ve 
yabancı gönüllüler, bizimle bera_ 
ber yanımızda çarpışıyor. Bizim 
hava kuvvetlerimiz ve İngiliz ha. 
va kuvvetleri bütün şiddetlerile 
meydana atılmıştır. ilerleyeme. 
yen her kıta, milli toprağın ken_ 
diı;ine emanet edilmiş parçasını 
terketmekden ise olduğu yerde 
ölmelidir. Tarihimizin vahim sa_ 
atlerinde her zeman olduğu gibi, 
bugününün parolası ~udur: Galip 
~elmek veyahud ölmek. Galip 
gelmek lazımdır. 

lıngiliz Kralı vaziyeti 
tetkik etti 

T .. ondnı. 17 ( Hu::naıi) - Du. 
~ün kral harbiye nezareti:r.e ge
lerek bir saat ka.da.r mcş0"'\11 ol_ 
mu~. bilahara. Bukingam nra
ymda Başvekil Çörçili kabul et
miştir. 

11ak1l<lı . tadır. Şimdiye . ~~ .~ ınc)rd3a 
lJOndra. 17 ( A.A.) - Amı. meydanı ile Emıno~~ t pıarıl 

rallik dairesinin tebliği: nın tafsilat ve tatbıka 
Donanmaya mensup İngiliz yapılmıŞtır. ıtanahıt1e 

'tayyareleri. sair günil, Bcrgen Eminönünden Su haıırl~rı 
mmtakasrnda beıı.zin denolarma çıkacak yolun evvc~ce ekaıet1113 hücum etmi~erdir. Bir kıı:ımı istikamet planı nafıa v nınış ol 
bundan evvelki hücumlar esna- ·tadil edilmiştir. Yol ya arsll5~ 
srnda tahrip edilmi~ olah bu Hasan ecza depo~unu~anı ar 

1 benzin depalarmm tahrip işi bu dan Dördüncü Vakıf nırıll ça 
defa tamamlanmıştrr. Snıbsha. undan Sirkecide gar ya 0te!İ} 
ven'de ve KnarYen'de baı:ıka kacak oradan Şahinp~~c ~rıe d 
benzin dePOlan da yanmıştır. nında~ Ebussud ca paıııı1e 
~ütün Jne-!.liz ta_Yyareleri, üsle- Tıbadli yanından Sulta , 
rıne donmuşlerdır. çıkacaktır. \TjrııJ'l 

Tütüncüler heyeti · Beyof .u ~a~;er.esİ 
1 

Ankaradan dönüyor yarın 1 mk ~starafınd11~ra 
Beyoğlu hal evı . 11rOo •& A nlwra, 1i (H11.'1ısi) - ·E- . . · bır r 1 a• 

t mayıs ıçın zengın öre e c 
sas müşterilerimiz olan ngiliz. hazırlanmıştır. Buna g rı 
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at ,

1 Fransı7. hükfımetlerile bazı tali lan ve sporcular yarhıalinde ~re 
derecedeki memleketlere ihraç beşte Y.Ürüyü~ kolu z;irıderı ~ıerl 
edece~imiz tütün ve mümasille- Tepebaşındakı m.erke

1 
·dece"0..,rtı 

rine ait maddeler üzerinde !ktı. g s ,. 
ket ederek Taksııned J.:tafl ı.Jcf" 

sat ve Ticaret Vekaletile temas- abideye çelenk ~oy udorıcGe" e • 
!arda bulunmak Ü7.ere şehrimi- Tepebaşı bahçesıne. de 5po~,i ı 
7,e gelmiş olan tütüncüler heye. dir. Tepebaşı bahçesın f;'I \ • 
ti bugünlerde İRtanbula döne! kt r s 
cektir. Hevet işini müsbet bir lenceleri yapılaca . 1 ~utulc, 
'?Pkilde ha lleJmiııtiT. " • Ekrem Tur krsa bır mu:ıilc ~ı;!. 
Ş h J • d ,.. ı.::h yecek, bundan sonra 8tcroıcrıı11• 

e ır e umumı sın l?-t nastik, plastik dansl~~~n. es y<Jr.• 
Son iki gün zarfında Beyoğlun. hareketleri. kılıç - k~f rııillİ 0 

cia iki tifo vakasr görülmüştür. bok~. güre~. ·muhtclı 
BL•nlardan biri yaşlı bir adam, lar oynanacaktır. a 
di~eri bir çocuktur. Nişan lanrrı \il· 

Son bir ay zarfında ise biç bir · ı,dsJl -~!"· 
tifo vakası görülmemişti. Difteri, Genç arkadaşla~.ıırı~t'ifl 11\ere 
kızamık, kızıl vakalarında çok az. suf'la Bayan :Nu7..h (jel°•~ 
Gecen seneye nazaran şehrin sıb_ merasimleri olmuştur. 
bati bu sene fevkalade iyidir. saadet dileriz. 

rKO ~~ııı Sümer ~i~~m~~m~ı"' 
• MARTHA EGGERTH'in .. 11ııt1rıı· 

Şayanı hayret musiki muyaffakıyeti, SCHUBF.JıT ırı _ 

B İT M (Mdrş·~cr STN f ~"i~J.. 
Ölmez Musiki hatırası, bütün Sanayii nefise amatörler 

dir alkışlarını toplamaktadır. ıcri. 
ll<iveten: EKLER JURNAL en .~on harp 7ıabcf1 M 

i cC•• ~ nn~in snat t '\"C 2.!~0 da tenzilatlı nınt n ~ 

•-... ---------------~~,,,.. 
,.~~-•ım•ı•••~OO'~Jım~mıım~f)rnooınlrı .,,

0
,. r . - . ' . 11ı cd•!f ~ L a 1 e tıin em.~aısiz programları aeıxı 

; ı ~ÖUNiVERsiTELiLERirYüRE.~'" 
Gençliğin neşe ve zevkinden; aşk ve heyccanuıdaJl 

2 • CANilf Rsız DOKTORU 
Amerika Film'lerinin büyük artistlerin~J\R'f'i.ll 

EDVARD ROBİNSON - HUMPHREY ~ n.l 
yarattığı esrar dolu Fransıı; filmı .. rUk' Jurt1 

1 'ki bU) 3 - Harqi yakından E!Öı>teren en son ge en 1 zca) ,·e 
birden: (PAR~iU~T JURNAL - Fransı 

_ (British Nyuz - Türkçe) . zer. ID!l!IOOl!I. 
• 111• Bugiin sa.at 1 ve !).~O da tcnzilütlı matınc . ___ ,_ 

r;;;;~~~~;;;;--~-~~a 
Bugün I P E K Sineınası 

2 Büyük Film Birden r'1 
1 - Asi Kahranı~,.ııı 

k ye pıU 
Fransızca sözlil A~k - Kl\hramarıl~ . .'.17 _ 

• hPyecanlı filmi. Raş roller e.oLO~f.};Yf 
WARNEH B.\KSTE R - J•'RF,J>l>IE nA~Tll oılll 

ARJ.ıEEN WHEI~~ 'fiirl;Ce S 

2 - Lorcl . Hardi Hqrbe Gıdıyor.:.~·ıeri ,.,_,, 
·· a hA..,.,r n Al'eten : Fokıı; .lumal dunr Matlntler 

•••••Bugün uat ı n 20,30 da Ten :r.: 11Atlı 
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l~tanbul me-ktepli"er . ' 

şampıyo~ası 

~ 22 
cı dt4~usunııa temin ede. Emil SCTdu: 
:tıltİ?ti lı, Madam Lablanş - Kimin izi.., 
~ iıfdc.n çok masumdur. - OnW\ fuıtad, Yeşil lskele. 

~aııı ~rae onun pek küçük tin .. 
•1~i r.:oıu vardır. Onun. - Onu gördün mti? 
~ı~ lt~~naseb:tlere gelin. - Hayır .. Fakat siz de müsaa. 
'i bi 

1 fınıdilik"size l; u hu. de edin de hadiseleri atrasiyle an. 
lçi11 r rnaıumat veremem. !atayım. Siz bana artık Madam 
~ i~k haklı sebeplerim Lctblan§ı tarassut etmememi &Öy. 
~~ t 1nız. Bunları öğ. lemiştiniz. Fakat ben yine de gö. 
1 ~~~:trıan siz de beni a. zetlemekte devam ettim. Gerçi 
ti~ ao ! bana hak verecek. Baron Monleon bir daha ekmek. 
~ 1c;urnc dikkat ediniz: çiye gelmedi, fakat ben çok daha 
• ~ t 'n. kurtarılması ve enteresan keşiflerde bulundum. 
k. İçi:~~kesiz bir şekle so. Tahmin edemezsiniz liatad, neler 

, ~ı~ Utün bir serveti fe. gördüm .. Dün gece ortalık katar. 
t(j · dıktan sonra iri yarı, ge"li'} vücut. 
I · tİtt ~atmazel Jervezin tu bir adam ekmekçi dükkanına 

tıın tarafınc:..n kaçırıl. girdi .. Fevkalade itina ile giyin. 
'~~ 11 

nereden biliyorsu. mişti. Şapkası ~özünün üzerire 
~ eğilmişti. Eelli ki kendisini sak. 
;:\l lı~c l.a~lanş söyledi. O lam:lk istiyordu. Aa<l.:ım dillr..kara 
,,tı~Pta lc.~~cn almı§ olduğu girdikten tam iki ı:a:ıt so!lra dı~a 
'~ ~:\ ogrenmiş. nya çıktı. Görüşmeden her halde 
~ltı e beni Madam Lab. memnun kalmamıştı. Biraz sinir. itti: Olduğuna mı inan. 1i görEnüyordu. Adam ilerlemeye 

'f~u tsunuz? Bu da ban.l başladı, ben de takibe karar ver. 
11 ~t Yo~. , dim. Çünkü iki saat bir ekmekçi 
t~~kıkattir. Bunu sıze dükkanında kalan adılm takip 

~l~~· ... O da benim kad:ır olunır..aya değer. So:lra prensip 
t-~t b~ . itibariyle Madam Labla~ş~n bü. 

~'tılıc •. S!zden de..... tiin müşterileri bizce şUplıelidir. 
\ ~'lııt ;dıyorsunuz değil mi. ler. Bunun için takibe devam et. 
~;~rı akat yanılıyorsunuz. tim. Ac!am bir taksiye atladı. Ben 
;":ıdiı/~uz Mösyö Tine... d:: ... Otomobili Şatele istikameti 
'~Q 1li temize çıkarma. ni tuttu ,.e T.ükoc:nburga cic-~r'ı· 
~ı:ı }'bdır M~~~? Mon~eon: · inmeye başladı. 
~~ Lana butü;ı hakıl:atı ( Vahn t'(1T) 
l"tlltı ıtlfidir. Ben de size 
.~ dük:Jerimi açıkça ıöy.J 

~· 1 ,, ~ ....... ~J ıt~~ llaronun gör: bebek. O & • • 
•ıı.~lc hakim bir vari. ' a 
~!~~u: C • li. 1 "\ıl ı 18.5.940 umartesı .1.:" <>ld skeleti tanıyor ve 

'ili Uğunu biliyorsunuz 13.30: Program ve memlelcet eant 
~ ayarı, ıs.30: Ajans ve meteoroloji ha. 
ı.}~ü kırıttı .. Hatları ~rlerl, 13,'50: MUztli: Jl'a•l lieyeU, 

htq";!~ld bir korku, bir 14.SO: Müzik: Rlyaaettcumbur Bando. 
-ıt, Gözlerini yere in- au, IU3/15.3J): MUzlk: J4elod1ler 

>t (Pi.) 18.00: Program ve memleket 
llıitzau d aut ayarı, 18.05: MUztk: Bir Konçer. 

~, erane evam et. to ıPl.) 18.30: Mll.zik: l!tldyo caz or. 

ı~~~:d0!'unuz ya nasıl hak. kcstnıın (Şet: lbra~ım ötgtır), 19.00 
1 ·ı tılj,.1 biraz cesaret edin.. Konuışma (Yurt btlgiııl ve sevgisi), 
~~t i:, Ve İtiraf edin ki ye. Hl. Hl: MUzik: Dl van ko~ma ,.c cemal. 
·~ t~~t •izsiniz. lcr, Okuyun: Ata Ses\·ercn, Çalanlar: 
tt~~ı hl.erini kaldırdı. Alnı Hakkı Derman. Hasan GUr, Hamdi 
. "ti ır be d d k Tokay, ZUhlU Bardakoğ'lu, 19.83: lıı1Q. 
~. ~ 8 te ssüm u a • zil\: Halk TurkUlcrl \·e Oyun bava. 
~<iııı,~ irdenbire ciddile. lnrı Ahmet Gilnı~. 19.4:5: Memleket 
· dı>'5 'r~ l>ir ıcsle: aa.a~ ayan. Ajans ve meteoroloji ha.. ~~ dtt:'- ıne, dedi, ben sizi 

', ·1; •ıı;a 1 borlcrl, 20.00: Muzik: Çıılanlar: Halt. 
h.~'llı it· rı ı zannetmiştim.. :~ı Derman, Hasan Güt' Hamdi Tokay, 

• 11"1\iı 1 aldanmışım. 
1, iC a 1 l - Okuyan Sariye Tokay; Mefharet '~~ sı zadelere has bir 
• rı;ıu k Sağnn:C, 20.:;o: Konuşma <GUnUn me. 

• • , ·apıdan çıktı. ııclcleri>. 20.iiO: ı.tuzll<: Faıışl heyeti, 

' • ' • • :?1.20: Mllzllı: Ertuğı ul Soyaııl tara... 
tı~ Xty rmdan Akordeon SoloJım, Zl.36: MU. 

~.Lttct ZlY ARETl zlk: Küçük Orkestra, 22 30: Memıe. 
',.; ket saat ayarı, Ajans haberleri; zira. 
~ ~l'lırı ·• at, Esham - Tabı;llO.t, Kambiyo ~t i' ~zerinden üç gün 
~. i, ~.~ı hiç bir "ey öğre. Nult:.ıt b:ırs:lt': (Fl~atı. zz.5Q: Konu •• 
"~'\r:"•hayet iiçüncti gii.l m:ı (Ecne>U ,ımcree - Yr.lnız ı-;:t a 
.. ~ •.. ı:l3ı"~ d'l ., . G"-J da'"':l po ~ il ' Z2.GO: rnı:ık: ~ u •trı .... ı ıı ı. o~ ~. " 

1 'lt~~d ç Okunuyordu: bıı.nd <I'l.) ıSaat ::3.20 ~c ıtndtır yn • 
it, t~i-~tılc onu yakaladım nıı uzun dalga posta.sile). 23.26/23.30 

tızcrindeyim. "iarmld progTGm ve l<npanı~. 

~~i~' .......... -. -------------, ~avazım Satınalma Ko.misyonu ı An ları 
t.~ 'l' 
l~tl~tnin edilen bedeli (-10.SOOı lira olan (3000} metre 
( ~ lta §ayak kumaşmm 29/~Iayıs/9·10 çarşamba günü 
' ~it ~h zarfla münakasası yapılacaktu-. 
· tla~ lllinatı (810) lira olup şartnamesi her gün komis. 
~' late~ .olarak alınabilir. · 
i ~ltltr· itlerin 2490 sayılı kanunwı ~üatı dahilinde tan. 

lı~ ISaa~ kapalı teklif mektuplrmı en geç belli gün ve sa 
ı.1J-..:ı ev\'eline kadar Kasımpa.şada bulunan komisyon 
~ l'tıakbuı mukabilinc'e Vl'rmelerl. (3968) 

lr, ~abrikalar Satmalma Komis'yonu ilAniart 

~ ~~ 16 l<RIMn ()('mir Mal~ AlmlM'ak. 
·, l>llbr ~deıı (20Mı71 llm (MI )tunış olan 16 ıuılcm demir m:ı.Lzc. 
~lı.~lltııa :runla.r Umum ı.tlldUrlUğU Merkez Satınalına Koml.!!yonuocıı 
~ ~')ıı:ı~ nu s.:ıat l 4 tc pnzarlıkla ihale t'clllceelttir. Şartname para. 

"ı, ,. oucııuı vertılr. Tc.llplerin mm-akkBt teminat olan l 1538) 
~ ~ırıı: 24DO numaralı lumuııun 2. \'C 3. 'Madclelcrlndekl \'Csalklc "" ı:1kıarına ve bu 1şlcal~kl\dar tUccardan olduklarına dair Tt 

'h 8
•
1e ınezkCır gün ve t:ınlte komisyona mUrncaatııın. ( 404:5) 

rııtaı. r (: :;: ı:ı . 
\ ltırıkkale Gıınıp M•ldilrlllğil Satınıılma Koml9yommdlln: 

it: t<1;,ı 43:500 l{llo lllB°tr Eli Alınacak 
l'ılt1tıııe 11 

be;iel! ( 15.22:5 ı Ura olan 4~500 kilo mğır eti Askcr1 Fa b. 
ot 

6ttıı.0 Rlırup tnUdUrlUğU blnaıımda mllte~kkll Satmalma komi~ 
ı,1 1larl\.ıııı l>azartca1 gUnU saat ıo da kapalı zarf1& lb11le edilecektir. s; lira Olıtraıt komtııyondaıı verilir. 'I'allplerin mnnkkat teminat 
'1 ~l:lıl ısa) kunı:ıu havi tekli! mektuplar:mı mezkCr g11nde Mat 

"'d"J 1~1~:forı~ "•rnıeleri \•e k.ısdller1ııin de 2490 numaralı kanumm 
C1..ıkf \•c!!ı.lkıc.nıezkflr eill\ ve ıtıtte komlıyon& müraca. 

(4044) 

Final. müsabakası bugün yapıhycr 
Bugün Boğaziçi - Galata.sa

ray liseleri futbol takımları Tak 
sim stadında şampiyona milsa -
bakasını yapacaklardır. Bundan 
evvelki karşılaşmalarında 1-!. 
berabere kalan bu takımlar, 
bugün de hayli çetin bir imti -
han ~eçireceklerdir. Baştan ba.. 
şa bir sinir mücadelesi halindt! 

Eski sporculara buket, 
hastalara sigara 

verilecek 
19 Ma~s sp0r ve ı?em~lik hav

ra.mı, münasebetile muhtelif de. 
virlerde memleket sooruna bü
yük hizmeti dokunan eski spor -
Clllarımızdan muallim Faik. 
M:ızlıar hnca. Selim Sırrı ve su
volcu :\I~hmedi bölr,e tarafın • 
d:ın ~e:;ilen bir hev~t n,·rı nyrı 
zivaret ederek kendilerine birer 
bu'<et verecekVr. Diğer bir he
vet te hastanc!eri dolaı:.a,rak 
' 1 astalnra l:o'onva ve s:r,r.r.ı ik. 
~a m edec.;ıkt.ir. 

~-

Sporcuların müknf atla-
n yann verilecek 

Yarın vapılacak olan Dolma
ba.h<'c st'.ıdmm tcr.1el atma me. 
rasi~inden sonra, geçr.'l sene 
vapılan muhtelif soor müsaba
kalarında· derece alan idmancı. 
tara madalya, kupa ve silt ve
rilmesi kararlaştırılmı~tır. 

Bu mükafatlar bölge ba.,kanı 
vrui Li'ttfi Kırdar tarafından ve. 
rilecek. ve merasimde beden ter
biyesi umum müdürii ~emral 
Cemil Tnner de bulunacaktır. 

"Bi.r takım 
( IJa~ tarafı J üm;ü<k J 

- Görmedim, dedim. Nercii· 
iln sen? 

Gözleri çakmak ç:akmaktı: 
- Kcmalpapıı._lt bey ağabey. 
Gece varısı, bu soğukta vali-

ye gide~eklerine başka bir ko-
. ğuk bulmak, daha olmazsa po. 
!isler gittikten sonra kahvocL 
ye zorla kapıyı açtırm:ı)C mtim
ktindti. Valiye kadar çıkmağı 
akıl cdemeıler, dedim! 

- Ne iı;e ben yukarıya doğ· 
rn bir hızlanayım, bl'lki geç
mişlerdir de sen görmcmlşsiu
dir, dedi ve ham hafif serpen 
karın içine karıştı git ti. 
Tnımvuy gelml!;lti. Atladım. 

Tam yedek subay rucktehlııln 
önünde hakikaten bir tnkım a. 
damlar gidiyordu. 1''nkat cnm. 
lnr o kadar buz tutmuştu ki 
göremeyince tramvııydan atla
dım. 

Holki seksene yakın insandı. 
Aralarında. <;ok gençleri bile 
\·ardı. DUyUk adımlarla gayet 
ciddi yllzlc rle yürUyorlnrdı. 
Önd ~lc'!' .. nl r!n halinde c:alıa 
bUyllk bir nztyct ,·ard ı. Daha 
c1dcU idiler. Tek tlik r,ecen.or 

Zigfrid hattı taar .. l 
ruz basamağıdır j 

( Ba..' taraft 3 iimcJdc) 
. Alman e-entrallerir.!.len Spcyk 
Zigfr!t müstahkem mcvkiinin 
prensipi hakkında ş<;yle yaz1 . 
yor: 

"EVYelce şehirler etr&fnuı da
irevi siperler kazılmakta idi. Fa 
kat 1914 harbi esnasında ve bu
nu takip eden ıama.nlarda dil . 
şünilşler müstahkem mmtakala· 
ra doğru inklsa.f etti. Fransız
ların ı,a-rk hudutlarındaki istih. 
kamları bu şekildedir. Fransız
lar, hududa yakın mevkilerde 
bulunan sanayi mıntakalarmı 
korumak i~in bu hattı inşa et
mişlerdir. Almanya da aynı se· 
bepler tahqnda Zigfr!t hatt1;n.ı 
inşa edecektir ... 

Zirlrit hattı fc\•knliıde bir sü 
ratle iıısa edilmiştir. Yüz bin ki 
-,i ile iŞe başlanmışken bu mik· 
tnr nz sonra 200 b:ne <'ıkmı~. bu 
vekfına 20 temmuz 1938 de 35 
bin i~i ili.ve edilmi!'I. bunlara 
da 31 ağustosta 170 bin ve on 
t.eşrinievvelde de 342 bir:e kadar 
vükselmiştir. Her gün beş bin 
otokar ile 186 bin işçi taşınmr.k· 
ta idi. Almanlar bu gayretleri 
saye~indedir ki 50 kilometre de. 
rinliı!indeki hatlarında ·22 bin 
uvrs i meydana getirebilnı.i~lcr
dir. 

Ma iino hattı ile Zifl'Jrit al"l.
~mdı ki fark sonuncunun daha 

geçecek olan bu maçta. kuvvet. 
ler aşağı \ı.ıkarı milsavi oldu. 
ihı.ndan, hangi tarafın galir 
geleceği tahmin edilemez. 

Temennimiz her f ki takmırr 
da Bl)('rtmence bir oyun oyna . 
yarak hiç bir h5.diseye meydan 
vermeden bugünkü karşılaşma 
yı sona erdlrmeleridir. 

V ofa futbol talamı 
İzmite gitti 

Bir maç yapmak üzere 1zmL 
te davet edilen Vefa taknnı bu
g"ün tzmite hareket edecektir. 
Vefalılar lzmitte bölge şam}ti -
vonu Akyeşil ile karşılaşacak 
!ardır. 

Bey lerbeylilerin 
· itirazları 

Geçen hafta birinci kümeye 
terfi etmek için vaptıklan ikin· 
ci miis2bakada ·birinci devreyi 
Bcyo~lusnorun galip bitirmesi 
üzerine: ikinci denetle ha.keme 
iliı-, edcr~k s:Lıava çıkmıyan 
Beylerbeyi takımı ıiükuı~'"l m.ağ. 
lıip ndddif misti. Beylerbeylılcr 
bu karara itiraz etmi!'ilerdir. 
Fakat fut.bol aianı futbolcular· 
la beraber seyahatte bulundu
ğundan bu itiraz tizerine hiç bir 
muamele vapılamamıştır. 

Bu mesele ancak ajan dön • 
dükten sonra halledilebilecektir. 

İzmirde tenis klübü 
İz.mirde tesis edilen tenis !dil 

bil merasimle ru~ılmıştır. Klüp 
merkezi ve • kort.lan ırnıtür 
Parktadır. 

insanlar,, 
durup onlara bakıyoı·lıı.rdı. Fa· 
kat onlar hiç kimseye bakmı
yorlardı. Yalnız en önde giden
ler bağırn bağıra konuşuyor_ 
lar. Vali ile nasıl konuşacak. 

larmı talim ediyorlardı. Kıya. 
!etlerine baktım. Evet. benim 
mor pamuk hırkalı ve keten 
pnntalonlu adamın haikı var· 
dı; onun gibi bir tnkım adam
lar gidiyorlardı. Kulaklarıma 
genç Kemalpaşalının. 

- Cr.nım benim gibi adam
lar bey ağabey, dediği zamnn. 
kl hali geliyordu. 
Yatağım, tramvay bekledi

ğim dakikalardaki o mUthlş 
halini kaybetmişti nrtık. ~e 
şu, ne buydu. Bir. yataktı. !~in
de yatnt:lldiğim için kime- ve 
neye şUkretmcll idim. Onlar 
kime ve neye ktifür etmeli idi. 
Bunu dUştindUnı. 

Sabahçı kahvelerini kapa
madan e·n-el birkaç tane gece 
barınma evine şiddetle ihtiyacı 
olan İstanbul oehrlnln kışı ba. 
zan ne kndnr uzun \'e bitmez 
tllltcnmcz. bir tıfcttir; oilt o 
bilir. ôA.l'J' :FA tn 

Neden geç 
kshyorlar 

( Ba<.: tarafı ,fJ iotr:ild.c' 
kü o .... .:ıman, ııi~i himayeme ahyo. 
rl m diyen Ahr.anyadan farklan 
lralmnz, ve fark olmadığ.na göre, 
c-rtada harp için. scb::p de 4zıl. 
m1t2. 

V.: o zaman, müttefi.lderle Al. 
manya elele verip, aynı ideolojiyi 
güdc:-ı dostlar gibi, beraber yürü. 
l't'1er ne laznngei=r? 

Bütün bu noictai nazarlcr.-dan 
t;ayri şunu da ilave etmek iste. 
rim ki, müttefikleY, demoknai 
:tamına böyle har~ket etmekle, 
h•vvetlerinc emin olduklıırmı, 
gal~beden şüphe etmediklerini, 
aynı zamanda bu 9ekilde hareke. 
tin h ndilcrbj günden giine daha 
1.i: ade ı~uvvetlendiren bir.manevi 
unst·r.-a sahip cı'r!ı:ğunu da. göster 
mış hulunuyo?'l!lr. 

· FlKRET ADtı 

küçilk ve daha çok kulelerder 
mllteı,ckkil olmasıdır. 

Fakat harbin brujındanberı 
Fransızlar da :\fajinoyu bir hay
li takviye etmişler ve gedlmez, 
varılmaz bir hale sokmuşlardır. 
Nitekim Alman gener&.li Speyk 
te bunu takdir ederek şöyle di-" . VC'r: 

· "Majino battı her türlü seri 
veva m~totlu tu.rrmm d"f "de· 
eek vaziyettedir ... 
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Bir gün öğkdcn sonra, çarşı

dan dönerken Terezi, tenha bir 
yolda Matyöııün Greguarilc be. 
rabcr görm~tü. 1ki çocuk böy· 
le bir çok dcf alar kırlarda bu. 
luşurlar. çalılıklar arasında, a
ğaçlar. altında, ırmak kenarla. 
rmda, koşarlar, gülerler oyna
şırlardı. Ve o gün Madam Lö. 
payöriin kıyametler koparması· 
na S<'bep, · Terezi Greguarm . bi. 
sikleti üstünde görmek olmuş· 
tu. Hem de, o çapkın külhani, 
o yaramaz ha.snacığm belinden 
öyle sıkı tutuyordu kı! ... Terez 
eve e-!der gitmez annesinden iki 
güzel tokat yemişti. 

Löpayör boyuna etrafına ba
krnıp bağırıyordu. 

- Şu domuz krz gene ne ol
du? Bir dakika göz önünden ayı. 
nnca hemen kavboluyor yahu! 

Antoncn bir kere arkaların
daki barakaya doğru ba.~mı U

zattıktan sonra. eller cepte ve 
omuzları halkık bir vaziyette 
""niskin mi::;kin ~!erek: 

- Bak~ana Mne, orada mu 
.., ... bhct kızu~ıyor. dedi. 

:,lıı.dam Löpa~·ör, barak:ınrn 
ır.casr.rda Tcrcz!c Greguarı ge
ne b~rnher yakaladı. Greh\Jar 
bir elilc bisikleti r..a ptcdiyor. ö. 
bür el ile kızı rclc Hz.crin<'!c l u 
tuyordu. Değirmenci kadır.ın Ba
dası hemen yiikreldi. 

- Orada ne işin var, miskin 
kız! Çabuk buraya gelece:~ mi
sin, yoksn hesabrnr ını göre. 
yim istiyorsun?· 

Bu sahneyi ~ören i\fatyö de 
ciddivctlc oğlunu yanma çağır. 
dr. 

- Git bisikletini ötekilerin 
olduğu yere bırak, ,.e sa.na ya
sak etti~rim ~eyi bir daha yap-

Bir ~ece evvel yağan sağanak. 
ln.rın mabaadi geliyordu_ 
Gen~ kız azametli bir eda ile 

cevap verdi: 
- Yağmur bi7.e vız gelir. Biz 

kasrımıza vannadan yRı::,-'Ynıağa 
cür'et edemez. 

Ve bir amir tavrile sekiz gün.. 
den beri hazırladığı plan muci
bince adamlarını sıraya dir.di. 
Beş on saniye sonra. kafile bü
tün h~cınıetile yola koyulmuştu. 
Başta, bisildetler üzerinde, Roz 
ile nişanlısı. ve boy sırasile kız 
kardeşleri; ikinci safta, sekiz ye. 
rinc dokuz kişi taşıyan aile ara. 
bası; ve en arkada Blez, Döniz, 
Madn,ın Deviny ve kızları Şarlot 
ve Marttnn milrekkco bir piyade 
takımı. Bunlar güzel havadan is.. 
tifade için yürümeyi tercih et
mişlerdi. 
Yağmur yağacak olursa her~ 

halde barınacak bir yer bulacak. 
lar<lı. Esasen Roz da. bu şekli 
pek mükemmel bulmuştu. Alaya 
bir piyade ta.kımı elzemdi. Fakat 
"işin felaketi, Madam Devinyin· 
va,·aş yiirüıresi yüzünden piyade 
takımm.m gittikçe geride kalma
sı idi. Mnamaiih Roz bundan da. 
kendine bir sevinç vesilesi cıkar-
dı. (Daha var). 

Bugünkü har·pte 
hava kuvvetleri 

( Ba§tarafı 1 incide) 
Hoi2ndanın tayyare üssünü ele 
geçirmiş oluyordu; şehir ve kasa. 
b:ıiaun polis merkezleri basılıyor. 
du; bundan başka yine hava kuv. 
vetlrri Belçika ve Holandadalri 
trenyo1larmı tahrip ederek Ho. 

ma. landa ve Belçikalıların yardımına 
Savaş ba.~laın~tı. Değirmenci gelen !ııgiliz ve Fransız kuvvet. 

galiz küfürlerle t ehditler savur. leriniı. ilerleme hareketini ve 
mağa koyuldu. Bereket versin meınlekettt' askri nakliyatı dur. 
ki, araya dren bir H\tarna, söy~ 
ledikl~rinin isililmesine mani ol- durmaya çalışıyordu. 
du. fki aile kalabalı~n çokluEht Eğer Holan<.lalılar ve Belçika. 
i~indc aynldılar. lılar Nrrveçliler gibi gaflette va. 

Ansızın bir ~rleme işitildi v~ kit geçirmiş olsaydı, hiç şüphesiz 
aka.hında trenin düdüğü çaldı. bu memleketleri mütttfiklerin bü. 

Roz te!fi..qJa: tün gayretlerine rağmen Alman. 
_ Ah! Geldiler! Çabuk! Ça- !arın istitıisından kurtarmak müm 

buk ! Kabul resmine yeti~.climl kün olmıyacaktr. Fakat Almanlat 
Halkın arasından bin zorla bu defa aldandılar. Hele Holan. 

sıyrılarak tam vaktinde istas • danın Roter<lı:m tayyare üssünü 
vona y~tişip vaziyet aldılar. Fa- ve limanını tamamen ellerine ge. 
kat Roz onları kendi planınca çinlikleri halde tekrar terketmek 
intiznma koydu. mecburi~1t.tindc kaldılar. Birçok 

_ Havır. havır, öyle değil. ytrlerde Alman paraşütçüleri 
Kral ve kraliçe hazretleri önde, sahte krynfete girmek, yahut in. 
orens ve nrensesler boy sırasile dikleri yerlere manken bırakarak 
arkndn ... Frederikle ben misa - kaçmak vesaire gibi hilelere mü • 
firlere doğru ilerliycrek tazim racaat etmelerine rağmen avlan. 
resmini vauacae1z. . dılar. İngiliz ve Fransız hava 

Tren durdu. Ambruaz ile An· kuvvetlerinin sür'atli müdahalesi 
drc indikleri zaman bütün aile. de bn hususta sok yardım etti. 
nin bövle rcsınl bir vaziyette Bir gün içinde Norveçin bellibaş. 
*klcdifini görerek evvela şa - h limanlarını ve tayyare üslerini 
şırd:lar. Fa'kat Roz Andreye kom işgale muvnffak olan AlmanJar 
şu devlet prcm:esi cilve hitap Holanda ve Belcikada ümit ettik. 
etmevc başlayınca cüldüler ve leri muvaffakrycti elde edemedi. 
aynı lisanla cevap verdiler. Is- bu sayede müttefiklerin büyük 
tÔ.Svon memurları açık ağı7Jn ya~dım kuvvetleri bu memleket. 
bal;m dirlivorlnrd~. C'.ok hoş ı<.rir, imdadına vaktinde yetişe. 
bir sahne olı"l.ı<.;tu. Hu t.ıG: ma- t-Hdi. 
vıs ~bnhm fa, tö\:l<'. cocuklar 1 .Uununla beraber Belçikc:da 
'"! D\ f' ;.ler n ~ktcn bqı ı memnun mudafoa te~kililtına ait küçük bir 
o ııvor''1rdı. , . . hata yüzünden az kalsın bütün 

Fııkrt Mfl.ryaı1 b,r nayrd nı. bu muvaffakıyetler de boşa git. 
d:ısı ıl•, ri• mis olcc kken Belçikalı bir zabi-

- A ! Mad · m &gen sizinle tin fedakarlığı yine vaziyeti kur. 
beraber ~elm"cli mi? Halbuki tardı: 
~cleccğini vaadetmişti. Almanların hücum kıtalarının 
·. Ambruaz ile Andreyc hizmet. ~cçmcsine mani olmak içni Ka. 
çı refakat .cdiyorJu. O, meselP- nal Alber üzerindeki bütün köp. 
yi i7.alı cttı: • riher atılmış idi; meğer ma!Um 
.~ Madamın ç~k. ıoela.mı. var. olmıyan bir sebepten dolayı bu 

Dune kadar vnadıru tutabılecc· .(:·prülerden bir tane5 i tahrip e. 
.Yi~i umuvordu. Fn.k~t nkş~mn <lilmiyerek kalmış imiş. Alman 
d.ogru M~dn.mı k_at61ık ccmıyc. l:ıarruz kuvvetleri bu· köprüden 
tındc vcr~lecek bı:. konfera?sa gc~meye b:ı~lanuş. Bu sabah çı. 
iavet e.ttıler. Tab!ı oraya gıt • ı:nn Faris gazetelerindeki bu ha. 
mcmczlık cden:ezdı. Bu se~pt.e.ı; ber iızerine Bclçikada cephenin 
nisnnlıları gcı.innek \"~zıfesmı varıldığını ima eden bazı yazılar 
~fadam bana havale ~ttı. !;i'akat ~·ardı. Akşam radyosu bir zabitin 
ılk. trenle derhal Parısc denme· kendi çalısını feda ederek tahrip 
l!yım. v 1 v . 1 cer edilmiyen köprü altındaki dina. 
... Esd asekn. ..~ an .. ınfın gtme ~ dı mit deT>OSunu ateşlemek suretiyle 
_gm en ım""' ese e ıyor u. b I Jt'.k . .. .. t·-· · ı:·1 
itatyö bir iki nazik sözle umu. d~ d'e a etın onune ge~ ıgını il -

d S h I A tt•' ır ı, mlm uy{?"u unu u asa e ı. n .. k" r 
1 

n 
_ N~ ise, Mn.damn tarafımız. .ou uu u pazar. r~~sız a:~. 

d selfun sövlcrsiniz Aramız _ ı :ıntkot yortusuna tcsaa .. r ett~gı 
d:11bulunsaydİ <;ok rn~ınnun ola· ıçin t;ütün Paris şchrj tatil hal:r.. 
calttık ... Haydi şimdi yola l;o. deyldı. 

1 
f h ·t-r 

1 1 1 er an ıcr tara ta ava " .. -'IU; n:'· n zu tehlikesi l"'·hınü:ı un.:i:ın, 
_:-_

0
Simdi mUsa.nde buvurur 'rır'·a !;(' • krd c-1.,.., tnrltı halk 

sanız ... atalarımızın kasrına mu- içti-na1aı1 y~ ı': ~dil i. .?unu:;~~ 
zaffcrane giNcek olan alayımı bera' er P:ırıs halı<•nın gostrraıgı 
zı ben tertip edeyim. so;:ı.ıkkanlıhğa . ~akıhrs3 ade~cı 

Maryan: cep!ıelcrde • tarıhın en k:ınlı bır 
- Senin bu alayının yarı yol. harp ~ahnesı c:reyan etmekte ol. 

da sırsıklam olacağından çok duruı1a i:ısa1 ına. ıam:ız. Fransız 
korkuvorun1. Büyük bir kasır. rn:Jleti~in gösterdlği ~~ı • sükun 
ga ızeliyor, dedi. ve emnıyet haklarına. h~kumetle. 

Filhakika bir kl?G dakikadan- rine ve ordularına; ve nihayet za. 
beri gökyUzU ~arptan er.en bo . fere olan bir itimadın ~1; beliğ 
ralı bir rüzgarın sürüklediği bi' ifadesi olarak ahnaıbılır. 
kes;f bulutlarla örtülmekte idi. ASIM' U 
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Ağaran Saçlara 

JUVANTiN 
KANZUK 

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

boyalarıdır 
l!\GILt7. Kç\~7.Uli 

F.C' 7.A1"ESI 
Be~oğlu - htanbul 

.::· . : ·/ . ·; .. \ . ·~ , ' ... ... . - . . . ' ' 

istanbul Beled lyes· ı 
ilanı a r ı 

enellk Jile · 
ldrw;ı teminat 

120,00 9,00 FaUhte KlrmruıU mahalle.si Ha!ızpa,şa c:ıddcsl 618 nu_ 

300,00 

180,00 

869,00 

150,00 

3C,OO 

mnrnlı DükkAn. 
22,50 Fatihte mnnastl Mah. Cami avlusu sokağı 5 Numaralı 

Bl.hrlsefit Çifteayak medresesi. 
lS,50 Fatihte Klrmasli mahallosi Tettmmeler sokak 12, 15,19, 

21 numaralı Cellep Mehmetağa mcdresesl. 
27,68 Çarşanbada Khmasti mahallesi ÇD.rşanba sokağı 10 nu. 

maralı Cedit Abdürrahim Efehdl medresesi . 
11,25 Fatihte Klnna.sti mahallesi Cami avlusu sokak 7 numa. 

maralı Bahrlscfit Ayak medrese.si. 
2,70 Fatihte Zeyrek mahallesi İbadethane sokak 64 numaralı 

Zcnbllll Ali Efendi mektebi blnt\Sı. 
36,00 2,70 Samatyada Tramvay cad. 305 No.ıı Arsa. 
30,00 2,26 Samatyada HUseyina.ğa mahaUc.sl, 2 No.lı Ferruhağa 

30,00 
262.00 

30,00 
60,00 
50,00 

150,00 

180,00 

84,00 

48,00 

42,00 

G0,00 
!8,00 
36,00 
18,00 

' me'üebl binıısı. 
2.25 Yedlkulede Kal'a kapusunda eski Kantar mevktf binası 

fo,65 Balatta Hızır çavuş mnhaUesl Tahta.minare sokak 143 
numaralı dUkk!n. 

2,93 Fenerde B:ılat cad. 41 No.lı Kal'a bürcü. 
,( ,50 Balntta Hızır çavuş ?ı.la.h. Köroğlu So. 2 No.Jı ev. 
S,75 Hasekide Nakka.şdll So. 2 No.lı lbrahlmpaea mektebi 

blnııtıı 

ll,25 Hasekide Haseki l'<>kak 61 No.Jı Bayrampaşa mektebi 
binası 

ı::.M Şehzadebaşmda Emin Nurettin Mn.hnlle.sl Tramvay 
caddesi 106/82 Numaralı dUkklllı. 

G.30 Şehznd"b8.§mda Hilseyinağ:ı. m ahallesi Kırıktulumba so. 
kak 11 Numaralı Darillhadi.s Bosncvl medresesi. 

3,60 Topkapıda Fenal mahallesi 2 numaralı Scrçavu:J Yusuf. 
ağa mektebi blnaaı. 

3,15 Aksarayda Çakırağa mahallesi Tramvay caddesi 29 nu. 
maralı Bckirpa,a mektebi. 

.c,:;o Ç:ıpada Sarrnçdoğnn mah. Yenlçeşme so. 8/ 12 No.lı ev. 
3,60 Koca Mustafap8.§ada SUnbUI Erendi so. Yol artığı. 

2,70 Eski Allpa.§:ıda Hubyar &o. 107 numanılı dUkl<tın. 
l,70 CibnllC!e Odun iskelesi mknğındakl yazıhane yeri. 

~·ıııık ldra muhammlnlerl ile ilk teminat mlktarlan yukarda yazılı gay. 
rl mcnkul:er l ili 3 sene müddetle kiraya verilmek llzere ayn ayn açık arL 
lırmnyn konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelı\t MOdUrlUtü kalemin
de görlllecekllr. İhale 3/ 6/ 040 Pazartesi gUnll saat 14 de Daimi Encilmend,. 
yapılacaktır. Tnl'plerln ilk teminat makbuz; veya mektuplarlle ihale gtlnll 
muayyen ıı:.r t te Daimt Encümende bulunmaları. (411:5) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Çanakkale deniz komutanlı~ı birliklerinin ihtiyaçları 
olan erzak ve yemler aşağıda gösterildiği gi,in Ye saatlerde i!lıı
leleleri kapalı zarf ve açık eksiltme ile yapılac::ıktır. 

2 - a'aiplcrin muvakkat teminatlarile birlikte ihale ~ün ve 
san.tinde Çanakkale deniz komutanlığı satm alma komisyonun
da bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak inalelerde iç ve dış zarfları 
kırmızı balmumu ile mühürlenmiş olarak ihale saatinden bir 
saat evvel makbuz mukabilinde komisyona \'erilmiş olmalıdır. 
Postsda vaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan koyun, ku. 
zu, sıi:rır etleri bir eksiltme ile yapılacak oldu~dnn talipler her 
üç eti de vermcğe mecburdurlar. 

5 - Evsaf \'e şartnameler her gün Çanakkale deniz kom\ı. 
tanlığt satın alma komisyonu ile İstanbul deniz satın alma ko-
misyonunda göri.ilebilir. (3862) 

Cinsi miktarı mu,·akkat Eksiltme 

Imtmck Kg. 90000 
]{uzu eti 3460 
J<oyun eti 7600 
Sığır eti 5000 
Pirinç 8400 
Sade yağı 3600 
Zeytinynğı 3000 
Sabun 5000 
Kuru fnsulye 9000 
7...eytin tanesi 4800 
Toz 1'Ckcr 6000 
Kuru Uztim N.10 4000 
Nohut 8000 
Arya ıı5oo 

teminatı şekli Eksiltme gün ve saati 
74~.50 kapalı Z. 24 / 5/ 9·10 cuma 10 da 
116.78 ) 
256.50 ) kapalı Z. 24/5/940cuma11 de 
112.50 ) 
207.90 açık ek. 24/ 5/ 940 cuma 11.40 .• 
351.00 
112.50 
1:35.00 
135.00 
108.00 
166.50 
66.00 
D0.00 
58.32 

.. 
" 
" .. 
" ,, 
,, .. 
•• 

.. 24/ 5/ 940 cuma 14 .. 
,, 24/ 5/ 940 cuma 14.30 .. 

24/ 5 / 940 cuma 15 ., 
24/ 5/ 940 cuma 15.30 .. 

,, 
" ., 24/ 5/ 940 cuma 16 ,, 

24/ 5 / 940 cuma 16.20 ,, 
,. 24/ 5/ 940 cuma. 16.50 ., 

24/5/ 910 cuma 17 

l• 

.. 
,, 24/ 5/ 940 cuma 17.20 ,. 

P . T . T . Umum Müdürlüğünden: 
ld3re ihtiyacı için 50, 100 ve 200 çiftli 5.000 metre pamuk ipliği ile tec. 

rıt edllml§ kurşunlu kablo knpnlı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (85001, muvakkat tcmJnat (637,5) lira olup ek. 

ıiltmest 22 Haziran 9-&0 Cumarte51 günU saat (11) de Ankıırada P. T. T. 
Umum MUüür!Uk binasındaki satınalma komisyonunda ynpılncaktır. 

3 - lateldllcr, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektu. 
bile ltıınunt vesaiki ve tekilli muhtevi kapalı ur!lnnnı o gUn .saat (10) a 
kadar komisyona vereceklerdir. 

~ - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, lstanbuldıı P. T. T. Le
n.um Aynly:ıt §Ubcsi müdürlUklcrlndcn bed<'lıılz olarak verilecektir. 

(2062) (3673) 

Umum Neşriyatı idare eden: 
ltef ik Ahmet Sevengil 

SATIŞ tı.A ~I 

Usküdar ı~ra l\Jt•murluA-und:ın, 
938/1550 
Ziyaya borçlu Osman Nurlnin ha.. 

ciz edilen KadıköyUnde Osmana's 
mahallesinin SöğUtlüçcşme sokağında 
eski 60, 60 mükerrer yeni i4, 76 sa· 
yılı bir tarafı Bodosakl dOkktını ve 
bir tarafı Sadık dükkAnı, bir tarafı 

camii şeri! bahçesi ve bir tarafı Sö.. 
g11tlüçeşme cadde.sile m..'lhduJ ve ta. 
maınma 4.800 lira kıymet takdir edl. 
len tapu kaydına nazaran iki dükkAn 
iken halen bir dUkkAnın dörtte üç his
sesi umuml hükümler dairesinde satı. 
larak paraya çevrilmesine karar ve. 
rilmiştır. 

Gayri menkulün evsaiı, üstünde 
odayı havi kA.ğir dUkkA.n olup cephesi 
istor demir kepenkli \'e camekAnlı 
zemini tahta döşeli arkadaki came. 
kflnlı mahalden ah§s.p merdivenle Uı
LUndekl odaya çıkılır. Binıı kAgirdlr 
içerıde elektrik tesisatı vardır. 

1 - lşbu gayri mcnkulun arttırma 
~rtnamesi 20/ :1/ 94.0 tarihinden IUbL 
ren 938/ 1550 No. ile Üsküdar icra. 
dairesinin muayyen numarasında her. 
kesin görebilmesi için açıktır. lltında 
yazılı olanlardan ııızıa malumat al. 
mak istlycnler işbu eartnameye \'e 
938/ 15:10 dosya numarasile memurl
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya lştlrA.k için yukar. 
da yazılı kıymetin yüzde 7,5 nlsbetin. 
de pey veya milll bir bankanın tcrol. 
ııat mektubu tevdi edilecektir. lMad· 
de 124). 

1
-----------------------f ·---------------------------lstanbul Vak ı tıar D• rektörlüğü i lanı-: tt ------------

SemtJ ,.e mah:ılleııl 
Sult&nahmet, Akbıyık 
Veia, Molla Hüsrev 
Sultan&hmet, Üçler 

Cadde \-eya ~kah 

Ayvansaray 
Şehremini, Melek Hatun 
Eyüp, Düğmeciler 
Hoca paşa 
Çarşıkapı, Kallçecl Haaar 
Fener, Tahta :Minare 
pabıAll, Lala Hayrettin 
Yenikapı, K!tlp Kasım 

Cami 

F'uatpaş& 

Kundakçı 

Çeşme 

Oluklu bayır 
Aziziye 
Ma.kasçılar 

Ulah Kili.sesi 

Taşçılar 

Eyüp, RamJ Cuma 
Ayvan.saray, Atik Must.afapa§:ı AptUlvedut 
Çarşıda Terlikçllerde 

• 

Çarşıda Püskülcillerde 
Çarşıda Kahvehane 
Bahçekapıda D5rdUncU Vııkıf hnnmm Asma katında 
Çalebl oğlu AIActtln Yeni cami avıusund.ı. 
Bahçckapıda DordUncU Vakıf hanınm helA.lanndan geçilir 
Mercan, Çakmakçılarda Va.lde hanı içinde mescit altında 

• 

No.aı 

10 

70-' 
2 

~2 

1-2 
6 

96 
16 

16/1,2.3 
18-5 

84-32 
42 

20 
21 ve23 

11 

14 
;=:--75 

Ctnsl 
Ev 
Ev ve arsa 
Mektep yeri 
Ev 
Melek hatun camii 

Meşru Ufa.ne ııır 
DUkkAn ve uııtuııde oda 
Dükk~ 

(3) 

('.:) 

• 
Oda 
IJamlalık mahalli 
Depo 

Yer.ikapı, KAtlp Kasım Taşçılar 82-30 Arsa 
Kumkapı, Ktirkçilb~r Stileymanağa •bkele 11-25 

11 
t,ırııı•ı,ı'I, 

Yukuda yazılı ma.hl\ller 9H - .senesi Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üz:ere açık art ı.snbll1 -~ 
mrştır. İhaleleri 21 Mayıs 940 Salı gtlnU saat on beşte yapılacaktır. lsteklller Çemberlitaşta. 19 (r" 
Başmüdürlüğılnde Yakı! Akarlar kalemine gelmeleri. 

ilin 

r 

3 - lpotek sahibi alacaklılarla dL 
ğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususile faız; ve masrafa 

Kadıköy Muvakkithane caddesinde 
1/ 2 sayılı Hat.ay Lokanta ve Kıraat. 
hanesındeki mobilya ve eııyayı kll.mi · 
len KadıköyUnde Çarkçı mahallesin. 
de Osmancık sokağında 3 numarada 
oturan Faik Şar'a satıp mal(ım bede
lini tamamen aldığtmıııı dair llAn 
ederiz. 

.~~~~~--~~---:::ı;;,ı 
~evlet Demiryolları ve .L~~arı1

18 ,~1 ' I 
ı şletme Umum idaresı ııan 8 

ot6rı!l r', Lt "i 
Muhammen bedeli 1350 lira olan bir adet Elektrik ll'I t~~ "l\t • dair olan iddialarını işbu ilin tarihin. 

den itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbltelerlle birlikte memunyeUmize 
bllcllrmelerl lcabedcr. Aksi halde h:ık
ları tapu sicili ile sabit olmauıkça 

satış bedelinin pay !aşmasından lıarıı,. 

kalırlar. 

4 - Gôıterllen gUnde artırmaya it· 
tırtık edenler ::rtırma şartnamesini 

okumu~ ' 'e lüzumlu mnlümat almı;ı 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul ~O Haziran 9 Hı 

tarihinde Perçembe günil saat H den 
16 ya kadar Oısküdar icra memurlu. 
ğunda Uç defa bağırıldıktan sonra en 
çok artırana lhale edilir. A!lcak ar. 
trrma bedeli muhammen kıymetin 

>'tizde 75 ini bulmaz veya satış isUye. 
nln alacağına rüçhanı olan dlğer alfl
caklılar bulunup ta bedel bunların bu 
gayri menkul ile temin edilmiş ala.. 
caklarının mocmuundan fo.Zlaya çık. 

mazsa en çok artıranın taahhilJU b:ı. 
ki !<almak Uzere artırma 15 gün da· 
ha temdit edilerek 5 Temmuz 940 ta. 
rlhlnde Cuma gUnU saat 14 den 16 ya 
kad:ır Usküdar icra memurluğu oda. 
ıında artırms. bedell satış isteyenin 
alacagtna ruçhanı olo.n diğer aıacak
lılann bu gayri menkul ile temin 
edllmlıı nlacakları mecmuundan faz. 
laya çıkmak §artlle en çok artırana 
ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil. 
mezse ihale yapılmaz:. Ve satış taıe_ 
bi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale 
olunan kimse derhal veya verilen 
m!lhlet içinde parayı verme~se lhale 
kararı fesholunarak kendisinden evvel 
en yUksck tekll!te bulunan kimse ar. 
zetmiş olduğu bedelle almağa razı O· 

luraa ona, razı olmaz veya bulunmaz_ 
sa hemen on beş gtln müddetle artır. 
maya çıkarılıp en çok artırana lhale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde 5 ten hesap 
olunacak faiz ve diğer zararlıır ayrı_ 
ca hUkme hacet kalmaltsızın memur!. 
yetim:Zco alıcıdan taruıil olunur. 
(Madde 133). 

7 - Alıcı artırma bedeli haricinde 
olarak yalnız tapu ferağ harcını yir
mi senelik vakıf ta,·lz; bedelini ve !ha. 
le karar pullarını yerrnlye mecbur. 

dur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve 

tanzifat ve dellAllye resminden müte. 
vellit belediye ıilsumu ve müterakim 
vakıf karesi alıcıya alt olmayıp artır. 
ma bedelinden tenzil olunur. 

tşbu gayri menkul yukarda göste· 

Adre6: Mn.kQ.r kah\.'& ve lok:ınta 

ı.ahlplerl ~url 

F.içt>n 

şar \'I" Zrkerlya 
(3237•) 

--------~nm-. Dr Ha tız Cema 
LOK MA N HEK iM 

Uahılıve mı.itchcıs•sısı. 

lstanbul Oıvanyolu. 
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ft c·· H k. . ~ :: oz e ımı :: 
H * :i Dr. Murat R. Aydın :. 
~~Beyoğlu • Parmakluıpı , l mam İ 
jisokak No : 2. T e l : 41563 ıÜ 
:!Muayene ve her türlü göz J 
iiameliyatı fıkara İçin pan!lu .• !l .. '~ u ~ 
ır: :: :::::: :::.~ :: ::::::::::: ::::::aı::r.:::ı:a 

Sahibi bulunduğum (1630) pltıka 

sayılı taksi otomobilimin plAkasını 

z:ayl etUm. Yenlslnl alacağımdan es. 
kisinin hilkmU yoktur. 

Omer oğlu Zekerı~·a Sakn) 
(32311) 

* * * 
üç aylık tekaüt maaşlarımı almak-

ta olduğum tatbik mülıürUmU kay_ 
bettlm. Yenlslnl çıkaracağımdan es_ 
kisinin hükmü yoktur. 

Adre!i: t'~küdar Tayı:ar Hamr-" 
rnahalle~i Ceo:ıı F.trndi ~f>!Jlllt~I 

sokağı No. "I İbrahim Acarbsy 
(32372) 

* * * 
Beyo~lu Nü!us memurluğundan al. 

dığlm nüfus cUr.danımı zayi ettim. 
\'"enlB!nl alaca!ımdan hUkmU yoktur. 

Fatih ~fııl:ır <'addeel l"ıio. 28 

Bakkal Ahmet ollu Niyazi. 
Beyoğlu Şl:ılJ Me~rutlyet mahallc,ı 

Bilyükdere aokal• 858 No. MP.hmet 
H ikmet . (32375) 

rilen tarihte Üsküdar icra memurlu. 
ğu odasında !§bu ll!n ve gösterilen 
artırma §artnamesi daireslnrle satı_ 

lacağı iltuı olunur. (32361) 

Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikaları Müessesesinden: 

Ka~ !'!eri Dm Fabrlka.."ı MıımiılAh 
85 sanUmllk D. tipi kaput bezi topu 
75 santıml!k D. Tipi kaput bez:! topu 

• Drll ı karte!A 11 ve H den metresi 
Dril 1 Kartelı\ 12 ve 13 ten metresi 
Jakarlı Dril metresi 
Kazallna metresi 
Bakı

0

rköy im Fabrlkıuıı mamo.JA h 
90 santimlik G. Tipi kaput bezi topu 
75 sanUmlik G. Tipi kaput ~ı topu 

875 
81~ . 

22 
22,25 
2:'i,-
25,-

900,-
800,-

I'-1'§· 

il 

" 
" 

Mezk~r bezlerden azami 5 balyayı geçmemek Uzcre satııı yapılmııktadır. 
MUııterllerln Bakırköy Bez Fabrikamız bezleri için birinci Vakıf hanmda bi
rinci kattaki mQessesemlz:e, Kayaer! fabrikamız; bezleıl için de mezkOr 
fııbrikııya müracaatları. 

İplikler 

No. 12 paketi 
No. 16 paketi 
No. 20 paketi 
No ... 24 paketi 

41:5 Kuruş 

480 
600 
650 

il 

il 

~iparl§ vermek lstlyen müşterilerin 12,16 No. için J{ayscri nez Fabrllıa. 
.sma, 20, 2• No. için Naz:llll Brumıa fabrlkasmıı. mllracaat etmeleri ri<'a olu. 
nur. Fiyatlar fabrika teslimi olup A mba14.j murafı ~ynca tahsil edillr. ( 3971) 

ocağı vantllMörü, bir adet elektrik motör!U çltt taşlı zırnP:;;;b 940 ~ \i 
adet ayak kısmından kayış trarunnl.syonlu makkap tezg!lıı #\ıııdt~ ~ 
lesi gUnU saat (15) on beşte Haydarpaşai!a Gar binası dgb.I ı. ~t ~· 
yon tarafından kapalı zarf uırullle satın alınacaktır. t t~ I' ~t\ 

Bu işe girmek lstlyenlerln 101 lira 2:5 kuruşluk muva.t<IUl 
11

,111 P \ 
nunun tayin ettiği vesikalıı rlA tekliflerini muhtevi zarna.rıııı ~ 
( 141 on dörde kadar Komisyon Eıelsllğlnc vermeleri lAZırodır. ıııı•1'~49ı Bu ışe alt :artnameler komisyondan parasız olarak dag-ıtı (3' 

• • • 112'~ 
LAi ]< tOP ıi' _J • lluhsmmen bedeli 9520 lira olan ve 20 metre murabl»'ı ııı tr' r 

Kg. ve 40 Kg. gelen 3 kalemden ibaret 800 rulo Beton ınşaat 1~111 ~~ 
bina damlarını örtmek için alrı cins karton bltüme 4/ 6/ 19'0 ıt.t'' 
(151 on bE>şte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki kornısyoO p 
kapalı zarf usulile satın ulmacaktır. Jt,ıı:Jll~ 

Bu işP girmek lsUyenlerln 714 liralık muvakkat temlnllt. (l'' ~ 
ettlıti vesikalarla tekliflerini muhtc\1 zarflarını aynı gUn ıısat ~ 
kndar Komisyon Reisliğine verme.lerl llZrmdır. t.ıJlll'~ ] 

Du işe alt şartnam<>lf'r komisyondan parasız olarak dağı ( 

" ı. * * * '$f. \; 
Mensucat tabrlkıı.larından dökUntU halinde çıkan, (!pili<. ,.,,~ı&I 

mensucat kırıntıları ile kıtık halindeki pamuk kınntılar1) taP'I ecıl f 1 rdl1' 
!edilmek üzere en az; vııgon tonajının yarısı Uzerinden ucret t urt ~) 
~artile tenzila.t yapılm~tır. !<"azla tafsila.t için istasyonlara ıtı ı' 
melidir. (:?335) 

I * * * •ı;t t (f 
Hububat ve un nakliyatına teııı11• 11ıı!Jllııt "' Hububat ve cti~er zahlrelere mahsw'I 9 No.lı tarife uzeriD 

un nakliyatına ayrıca tenzllAt yapılmı~tır. tJ! fY 
Tari!enin bazı münasebetlere alt ücretleri değişUriJınlştlt·ııet'~ 5 
Da hu!!ustakl tarife 1616/ 940 tarihinden itibaren tatbik ed ,,oıı 

~ tnfsilAt için istasyonlara müracaat edilmelidir. (~ / 

1 
lstanbul Levaz ım Am i rli ği satınaınıs 

Komı syonu ilan ları / 
Adet 

100 "I litrelik f'<'ZA tıı,mtı\ kııbı. 

ııo 10 lltrolik N"7.A ta,ıma. kabı. 

100 Ha\'a vermfl cihazı. 

:.rno BUyalı ılipap. 

~00 Lı\!ltik halka. 

. 400 l'ııtron (hart uç). utrıı' ~ 
~·ukarda yazılı altı kıılem malzemenin pa~arlıklll ek! ıcoıııll· t"' 

Salı gUnU saat H de Tophanede Levaz:tm Amirliği aaunaJııı•rıt 60 ];1' 4 
yapılacaktır. Tnhmln bedeli 71!50 lira, katı teminatı 1072 1~ııd• ı-:~ 
Beş kalem:n numunesi komisyonda hartuçun numunesi ?>faC csS%J C 

sunda göıillür. bteklllerin belll aaatte komisyona geımeıerl. 5 ~ 
* * $ 1 ğ12Ü ııı• 

45 kalem elektrik mal1.emesi alınacaktır. P~!.83" :urı ı1 ~ ıt 
pazartesi günü ~aat 15 de Tophanede Lv. amirl!gı 59 ı<ııf'l~l$f 
misyonı~nda yapılacaktır. Tahmin bedeli 751 l~ra tte JCO 
teminatı 112 lira 74 kuruştur. l steklilerin bellı saJı ol' 
na goclmeleri. (S78) (4037) tWl 5 ~ 

* * * ~~~ 
6 ton toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla ek:5~1~ııtıt1 ııl r ı' 

pazartesi günü saat H: de Tophanede Lv. amirhg~1 t>er~bt 
misyonunda yapılacaktır. i steklilerin teminatları e 
li saatte komisyona gelmeleri. (879) (4038) ~ 5 • 

* * * l~"':e'A 
35 ton lavemarin kömtirU alınacaktır. p~'ll' ~ı.ur· tt~ 

pazartesi günü saat 14.30 da Tophanede yapı 8 ııi sa' 
komisyonda görülür. İsteklilerin teminatiarile be ; 
misyona gelmeleri. C880) (4039) 1~ 

• • • uııc' ,./\/\ ıcuo\'ll 1 r 1 
<i adet Fillps .M~taliıc derin teda.vl dablli ampu!U ~.,... ı!I d~ t"j 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 22/5/ 940 Çarş:ı.mba güııU 11as.t 'J"lltı~~· t 
Levu:ım Amirliği satuıaıma komisyonunda yapılacaktır. }<oı:ııll1~l 
5840 lira, katt teminatı 876 liradır. lııteklilerln belli saatte <4 

meleri. (88:1) ~ 
ıııı• . . . ~. " 

· 1:5X2X4 ve 20X2X4 ebadmda 466 liralık aııb:ı.Jlj ı.a:a.Jlede gP 
Pazarlıkla eksiltmesi 21/5/ 940 Salı günU sMt 15 de TOP. 611 ıı~,, 
Amirliği Satmalma Komisyonunda. yapılat'aktır. Jstel<Jller in (856) 
ruş katt temlnatıarlle belli saatle komı11yona geımeıerL 

Ek5iltıne 

ıı:ıatı 

H ,30 
14.45 

mlktan 
25,000 metre 
30,000 metre 

• • * 

Cinsi ~4' 
K&neviçe. st. t. 

.Anbalajlık ha· 90:10020"~ " 
tabtt. ıs" A' 15 10,000 adet Anbalajlık f1'" .1 

15,1:5 500 kilo M UhUr kurşunu. '°'° f'' ~· 
e <J3/!lr" S't '/ 

Yukarda. ciıW ve mıktan yazıl ı dör t kalem maızern J.rııfrllği tl 
ı~Unü hizalarında yazılı ııaatlerde Tophan~de Levazım rile ~ ;f,tı 
Komisyonunda pa z:arlıkla almacıı.ktır. Taliplerin numun:) ( 
natıarile belli eaatte komlayona gelmeleri • ( 


