
ISa kuponu keetb ll&kl•J'IDIS --. 

~iT KiTAP KUPONU 
HERYERDE 3 KURUŞ 

l den il e kadar bir .,. lmpoa top. 
laf1P lclareml&e ptlrea ~ 
Dün Ye Yanm Terdlme KIUUJ&tmm 1111 
IMYead bet kltalıau ,.... IO elılllll aa&.. 

"'- tı .. alalılllrler. Potlta Ue latlyealerdeB 97. 
.111 lnuuı almrr. 

Avustralya sefert kmat
leri Portsaide çıkarıhyor 

!8!ttepliler şampiyonası 
~u maçla nihayete erdi PAZAR 19 MAYIS 1940 ~ YIL: 23 • SAYI: 8030 

Portaaid 18 (A.A.) - Geçen gece ubaba ıra. 
dar, Avıntralya seferi kunıetinin ikinci kıu:amm 
karaya çıkanlmuına devam edilmiftir. Bu M. 
kerler gönWHllerden mürekkeptir. 'ft heplinin en 
kuvvetli U'IUIU, mUmkün olduiu kadar ~ 
Almahlarla çarptpnaktır. 

f YuıM ~ ittctt#e > tDARJ: EV!: Ankara C&d.lBTANBUL -Telgraf: VAKJTe.Poeta kutun: Cft• Telefon: 21'11 (Yam). HBTO (ldaN) 

·Maiyeti erkô.
nile birlikte 

ADuınan hücumDaro 
DBıL.: ~;:;Ji~ şDddetnnn kayb·ettn 

~;t:~ıe~!;!!i Müttefik hava kuvvetlerinin faaliyeti n.etioesi 
• ueyruta hareket 

~~~iCAND Alman kıtalan iaşe sıkıntısına düştü 

~~?:::s Garbi Almanyada 

~sayfada 
~ casusları

ugoslavyada 
faaliyetleri 

mühim askeri 
hedefler bombalandı 191~ 71.arbindc l1erdön m.uJıare. 

beain.i idare eden Mart-şal Petett 

1 Fransız kabinesinde 
değişiklik yapıldı 

~ · 1914 harbinde Verdün muharebesini idare eden 

Belçikalılar Anvers'i 
Almanlara terkettiler 
Müttefik tayyareler Aven-Verven
Retel -Sedan müselles.indeki geçit 
noktalarına binlerce bomba atıllar 

Pt1ria, 18 ( A.A.) - Fn.naız harbiye nezareti namına eöz 
söylemeye salahiyettar zat, bugün öğle üzeri IU beyanatta bu· 
lumn ottur: 

"Vaziyet. C}Ok vahimdir, fakat yalan p.yialar çrkaranlarm 
&tfetmek i8tedikleri fellket mahiyetini hiçbir auretle tafmıa· ' 
ma.ktadır. 

Bqkumandanlık, kararlanna tamamiyle hlkimdir ve bizim 
içbı yapıl&e&k eeJ, neticeyi itimatla beklemektir. 

Sambrein cenubunda., Almanlar, ordularmm malik olduğu 
tankların yarmmda.n fazlaamı muharebeye llOkm\.lllur. Muazzam 

Mareşal Peten Başvekil muavinliğine getirildi 
Paria, 18 (Huauai) -

Fransız harp kabinesi, 

Yufoslavgada bir ~~,:~;ı..7:,n;::.c; 
d d 

idi Reynonun riyasetin-

g ar ımcı or u dee~ı~==~:buatave. 
te-~kı· ı olundu rilen bir tebliğle, kabi· y nede tadilat yapıldığı 

öirenilmiıtir. 
Belgracl, 18 (AA.) - Resmi Gazete, 16 ili (Devamı .J ancfJde'J 

65 Yat arasında silih altına alınmıyacak bütün --------

er~eklerin, bir harp eanasm~a, ye~.teıkil e~il: Reyno beyanatta 
mıt olan yardımcı orduda hizmet goreceklerını 
bildiren bir emirname neıretmiıtir. Yugoslavya 
kumandanlığının emrine verilecek olan bu yar· 
dımcı ordunun vazifesi, bir taraftan dahilde düı
manlara kartı müdafaa ve diğer taraftan cephe
deki ordunun iaıesidir. 

Hitler, yeni ltalyan 
elçisini kabul etti 

Berlin, 18 (AA.) .- "D. N. B.,, Führer, bu~ 

bulundu 
"Vaziyet vahim, 
f ak~t o mitsiz 

değildir ! ,, 
Paria, 18 (A.A.) - Bqvekil 

Reyno, bu akpm saat 20.30 da 
bütün Franaıs radyolan ile neı
redilen bir nutuk söylemiftir: 

Bqvekil sözlerine fÖyle baflL 
mııtır: 

~ı.ee....---a fDewlmı~~) 1 

a\in, umumi karareihında yeni ltalyan büyük 
elçisi 8. Dino Alfieriyi kabul etmittir. 8. Alfieri, 
itimatnamesini takdim eylemiıtir. 

"- Evvelki gün, sizlere, dilt
manm Meuıe'un garbinde ıenit 

(.DeuonM .. llloCltfe) 



2 -VAKiT 19 MAYIS 1940 
............................................................................................ ·-··· 
i 
t . 
~ . 

Alman casuslarının Yugos
lavyadaki faaliyetleri 

: : .................................................. -............................ 1 .t_ ..... . 

Yugosıavyadan 
yaha neler 

Polonya harbi sırasında mey
damı çıkarılmL<J olan Alman c;n· 
sua teş:dlntı, Danima.rkanın şmı 
şe~ siırntile işgnli, Norveçe ya
pılan Kfoling plamn:ı göre. taar
ruz ve buna mUmasil hadisat 
YugosJavy::ıyı tedbirler nlmağn 
sev ketti. 

r>:lhas.:.:ı mııhiye~i \'f' meş::;u • 
liyctleri meçhul Alman seyahla· 
nnın büyük ırJktnrda YugoslaY 
yaya geln;rleri Yut;oslav lıüku -
rucUni uy:ımk clavranmağa sev· 
keden, icap eden muamelelere 
tevessül olunmak mecburiyetin! 
hissettirdi. 

* * * 
Yugosiavyaya kara veya de -

zin yolilc geldiğiniz zaman hu -
dutların mükemmelen muhafaza 
altına alınmış olduğunu görür -
sün üz. 

Mesela Romanya veyahut Ma 
caristnndan Yugoslavyaya geL 
diğimiz takdirde daha tren ilk 
hudud r;ehrine girreken Yugos
lav zabıtası derhal gelerek tet -
kika.ta başlar. Yugoslav polisle -
rlnin aradıkları şunlardır: 

Nereden geliyorsunuz? Üzeri. 
nizde ne kadar para var? Niçin 
Macaristanda bulunuyordunuz'! 
Romanya.da işiniz neydi? Yu • 
gosl:ıvyada ne kadar kalacak, ne 
iş yapacaksınız? 

Hududa girer girmez pasapor
tunuzu zabıtaya teslim etmek 
mecburiyetindesiniz, polis size 
bir suret verir ve asıl pasapor -
tunuzu ancak memleketi terke -
derken alabilirsiniz. Şüpheli se
yahlar ve seyahat sebebini açık. 
ça bildirmeyenler hakkında der
hal bir zabıt vara.kası tı.nzim o. 
lunur. Yugoslav hilkfuneti tara
fmdnn memlekette kalmaları ar
zu olunmıvan seyahlar, ikamet 
sebeplerini izah edemedikleri i
çin memleketten ~ıkanldrkları. 
na. dair bir vesika imza ederler. 
Yugosl:ıvyanın her tarafında 

Çarlık Rusyadan kalma bir stil
de uzun kaputlu, ağır çimleli as.. 
kerlcr görülmektedir. Zabıta me
murları bütün şehirlerde faali
yettedir. Bunlardan başka birçok 
sivil memurlar da Yugoslav hu- , 
dudunu muhafaza altoıa almış -
!ardır. 

Yugoslavya bUtçesinin yarısı· 
w ordusuna. sarfetmektedir. Bu 
gün Yugoslavya memleketi da -
hilden vurm:ık isteyenlere karşı 
esaslı tedbirler almıştır. Polon -
va ve İskandinavya. hadiselerin· 
den sonra Gestapo ve bilhassa 
beşinci alay mensupları Yugos -
lavyadnki faalivetlerini nasıl teş 
kiHi.tlandırmak istediler? Polon. 
yada olduğu gibi Yugoslavyada 
da. Alınan ekalliyeUeriooen isti· 
fa.de edilmesi ilk hatıra gelen U

sul idi. Almanlar bu faaliyetleri 
Slovanyn, Ba.çka ve Bonatda 
toplanmışlardı. Yugoslavyadalti 
Alınan eknlliycti Münihde casus 
luk mekteplerinde sureti husu -
siyede tahsil görerek terbiye e
dilmiş memurlar tarafından ida.. 
re edilmekteydiler. Bu teşkila • 
tın idaresi General Konsül, Nö
hosen idaresinde idi. Konsül ay
nı zamanda. diplomatik tesirin • 
den istifa.de ederek hakiki bir 
casus şebekesi olan Alman tu -
rizm bürosunu da idare ediyor. 
du. Şunu da ilave edelim ki Al· 
man diplomasisi gayrimeşru 
hareketlerine daima paravan va._ 

7.ifcsi görmüştür. Nitekim Var-
ova sclaret memurlarından bi· 

ri ayn1 7.amnndn Alman istihba
rat servisinin ajanlnrm1an biri, 
bir diğeri de hem diplomat, hem 
de Gestapo mümessiliydi. Bun _ 
larrn sefaretteki mevkileri ken· 
dilerinin faydalı gördükleri her 
muhite Jrinnelerini mümkün kı
lryordu. Bunlar bilahara iş~al 
lmvı:etlerivlo birlikte v~niden 
sahl)(;:ye çıkıyorlnrdı. · 

Belgrndda Konsül Ncihosen, 
vazi sn.lfıhfycti haiz olan Alman 
clçisindc:ı d:ıha kudretli ve da
ha faaldir. 

Dünyadaki tekmil me\ı!ekct · 
lerin aksine olmak Uurc Al -
manvada casm-!uk teşkilatı pr c
pa~ancia t~kllfı..tına ba,J.1lıdır. 

Bunda.n b:ı.şkn casusluk teş · 
kilatJ fnvdalı g~rdU'!i.i sa.hava 
mooelfı ticaret. sanıı.vi , ,.e bil -
hassa t ri~ sahaların:ı da kol 
snlnbilfr . 

Yu";'oshvyn.da Alman propa -
gandası evveli sosval saha Ü?.e 
rlne ynyıldı ve mülkiyet insı • 
ya.klan üzerine tesir etmek ga. 

gelen bir sey
soi ulur? 

yesile köylülere arazinin tak · 
s im olunacağını vaadetti. Bu 
propaganda gençlik Ü7.erinde 
bUyük bir tesir yaptı. Fakat da 
ha ihtiyarlar, ve uzun müddet 
tccrfrbe görmüş olanlar Südet 
ler, Baltık memleketleri, n.i!ıa -
yet Polonya ve İskandinavya 
misallerini görmüş oldukları ve 
halk mUbadelesinin ne ş~rait i· 
çinde yapıldığım ço~ iyi bildik
leri için bu propagandayn. lıaprl
ma.dıl.ır. Bilhassa işgal e<lilumiş 
memleketlerde kndm ve c;ocukla · 
rn yaptlan muameleler isyanı bir 
kat daha arttırdı. 

İhtiyar nesil Alman ~rtliğL 
nin, dehşetinin acısını r;örmü.ş 
olduğu için Yugoslav zal>rbsın· 
dan daha enerjik hareket etme
sini talep ettiler. Polonya.da da 
vaziyet avru olmuş, faka.t Leh 
idarecileri ara.da gerginlik ya _ 
ratmamak için Gestapo faaliye· 
tine karşı sert tedbirler alma · 
mışlardı. 

Yugoslavyada ise Polonya Ye 
İskandinavya tecrUbelerini gör
müş olan zimamdarlar yalnız 
ciddi değil fakat aynı ileri bir 
görilşle derhal faaliyete geçtiler. 

Alman propagaru:lası hiçbir 
hususu ihmal ctmcil.liş ve milt· 
hi~ bir muhayyile kuvyetile ha
reket ediyordu. 1.şte bir misali: 

Yugoslav toprakları il7.erinde 
ika.met etmek U7..ere ~elmiş olan 
muhacrrlar arasmda cccladları 
Fransız olnn Alsas ve Lorenli -
ler de vardı. Bunlar eskiden va
tanlarını yadetmck için bazı 
köylere Fransız isimleri koy -
muşlardı. Mesela (;'.\.tercy.le
haut) Mersi lö ho bu cümleden
dir. Eğer bu Fransı1Jar yerinde 
Almanlar olsalnrd1 veyahut 
Fransız millteciler Alman pro _ 
p~andacıları gibi düşUnmüş ol· 
sal:ırdı muhnkka 'c ki bu to~rak 
lar i~in Frnnsn.da.n bir p':ı.rça 
derlerdi. Fakat işin dnba tuhaf 
taraf r Alman propngandası Fra.n 
sızlarla meskun ve Frıır..sız ismi 
taşıyan bu köy!erin Almanlara 
ait olduklarını iddia etti. 

(Sonu ı•ar) 

Altın fiyatı tekrar 
yükseldi 

Evvelki gün birdenbire 60 ku_ 
ruş kadar bir iniş yaparak 2220 
kuruştan 2160 kuruşa dü~:m al. 
bn dün bütün tahminlerin hilafı. 
na olarak yine 70 kuruş birden 
yükselmiş ve 2230 kuruşa çıkmış. 
tır. 

Evvelki gün piyasaya külliyet. 
li altın çıkararak 2160 kuruştan 

.aattrkları halde müşteri bula:mı.. 
yanlar, dün fiyat 2230 kuruş.) 
kadar çıktığı halde altınlarını 
saklamıglar ve satışa çıkarmamış.. 
!ardır. 

İki gün içinde altın fiyatına 
tesir edecek mühim bir hadise oL 
matlığı halde fiyatların bu şekil
de 70 kuruş veya 60 kuruş inme. 
si herkesi hayrette bırakmıştır. 
Bu işin artık bir spekillisyondan 
başka bir manada olamıyacağı 
kat'i olarak meydana çıkmıştır. 
AUl.kadarların bu vaziyeti önleye. 
cek \edbirleri biran evvel alması 
beklenmektedir. 

Yirmi yıl evvelki Vakıt 

lO llfayu 1920 

Otomobillerden 
alınacak resim 

Şehir dahilinde i§lemckte olan oto. 
mobll \"C otobUslcrdcn 4lınacak bele_ 
diye rUsumu hakkmd:ı. Şehremaneti 

bir tnrito \ 'C tnllmatname taru:lm ede_ 
rek \"nrldat teminine karar vcrmtııtır. 
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Malıliemelerde: 

üç senedir suren 
bir köpek davas 

Ortaköyde Enverpaşa köşkün. 
de cturan Pckorn a:iında birisi. 
nin köpeği üç sene evvel Alman 
l:a:;tahancsi çocuk doktorların.. 
dan Hadinin üvey oğlu Poldi'y:i 
sol bacağından ıı;;ırnuş, Pekorn 
bu yüzden asliye ikinci ceza mah.. 
kemesine verilmişti. 
Çocuğun yar<:sı kapanmakla 

beraber ağrı daimi olc:ırak kaldrğı 
ıc:in, ebeveyni Pc:tornd;;.n 1500 

. 1ira tazminat, 205 lira da tedavi 
masrafı istemckte ı.lir. 

Muhakemenin dünkü celsesin. 
ôe Pekorn çocuğun her gi:n so
kakta oynadığını, bütün kı~ da 
yokuşta kızak kayıp durduğunu 
ve böylece hiç bir ağrrsı olmadı. 
ğının anlaşıldrğını söyliycn iki şa. 
hİt dinlettirmiş. d;:.vacılar da Dr. 
Ihsan Şükrüdcn aldıkları ve ço. 
cı.:ğun uzun mUddet tedaviye 
muhtaç olduğunu bildirir b~r ra. 
pwu mahkemeye vermi§lerdir. 

Bundan sonra mahkeme üç se. 
nedenberi süren bu kö pek dava. 
sının kararını bildirmek Hzere 
duruşmayı başka bir güne bırak. 
mıştır. 

Kı:: .~açırm:ı davamnda 
beı·aet 

Bakırköytine bağlı Esenler kö. 
yünden Şa!Janın kızı E?nineyi bir 
gün yolda iki kadınla beraber gi. 
derken sa~lanndan sürükliyerek 
kaçırmak suçundan ikinci ağıı 
cezada muhakeme edilen Halimin 
duruşması dün bitirilmiştir. 

f.fahkemc, Halimin iddia edil. 
diği gibi Emineyi zorla kaçırma. 
dığı, ikisinin seviştiği ve kaçma. 
yı kurdukhın neticesine vararak 
suçlunun ~raetine karar vermi§
tir. 

Ev parmaklığı söken 
sabıkalı 

Halit adında bir sabıkalı dün 
vefa civarında bir evin hahçesin_ 
den 'demirleri söküp götürürken 
yakalanmış, üçüncU sulh ceza 
mahkemesi tarafından 3,5 ay ha. 
pis cezasına çarptırılmıştır. 

Memleketimizde bulu
nan Amerikalılar 

Dünkü gazetemizde Ankara 
telgrafr olarak bildirdiğimiz gibi, 
memleketimizde bulunup işsiz bir 
vaziyette elan Amerikalıların va. 
tanlanna dönmeleri için elçilik 
kendilerine tavsiyede bulunmak. 
tadır. Bu gibiler pasaport için 
peyderpey müracaat ederek git_ 
mek niyetindedir. Diğer taraftan 
yine memleketimizde bulunan ve 
iJsiz olmıyarak mühendis ve mu. 
allim gibi bazı meslek sahipleri 
de kendiliklerinden gitmek arzu. 
su göstermişlerdir. Bunlar kıs. 
men hususi endi§elcri yüzünden, 
kısmen ele tatilden istifade etmek. 
tedirler. Ayrıca mühim telakki e. 

• dilecek bir vaziyet şimdilik mev. 
zuubahis değildir. 

Avrupadan dün gelen 
yolcular 

Dün sabahki Konvansyonel ile 
şehrimize iki Alman gazeteci ile 
devlet demiryolları müpviri Al. 
man Gı~rsner, bir İtalyan fabrika. 
törÜ ~ Yugoslavyadan 18 kişilik 
bir Türk kafilesi ve İsviçrede bu. 
lunan bir talebemiz gelmiştir. Ta. 
}ebenin söylediklerine göre İsviç
rede hemen her gün pasif korun. 
ma tecrübeleri yapılmaktadır. Bu 
memlel:c~te 120 kadar Türk tale. 
besi bulunmaktadır. Lozanda da 
kırk tal:be tahsildedir. 

Sovyet Rusya ile 
ticaret münasebetimiz 
Sovyet Rusya ile olan ticari te

maslarımızı arttırmak için görü~. 
meler yapılmaktadır. Sovyctlere 
ne gibi mallar alır.ak ve satmak 
istedikleri sorulmuştur. Sovyet. 
ler bilhassa tiftik almak ve elle. 
rinde bulunan 10 milyon metre 
miktarındaki stok kuma1tarı sat. 
mak istemektedir. Bu hususta 
te~kikler başlamı§tır. Manifatura_ 
cılar birliği de 10 milyon metre_ 
lik kumaş çeşitlerini tetkik ece. 
re:t memleketimiz ihtiyacına u
yup oUymıyacağını nre.ştırmakta. 
dır. Ytkında kat'i görüşmelere 
başlanacaktır. Sovyctlcr, ihtiyacı. 
mız olıın diğer mndJelcri <le bize 
vereceklerdir. 

. Beden terbiyes;nde Vilayetlere 
düşen vazifeler 

Başvekalet yeni bir tamimle 
işin ehemmiyetini izah etti 

Beden Terbiyesi nizamnamesi 
Resmi Gazetede neşredtlmiş ve 
tatbik mevk!ine girmiştir. 

Bilindiği üzere Beden Terbi -
vesi kanunu gençliği spora teş 
vik · ve bövl~ rr.:slin glirbilz:lil 
!{ünü temin içindir. Kanunla va· 
li. kaymakam, ve n:ıbiye mü . 
dürlcrine C"ençli~i terbiye husu· 
sunda veni mesuJi\'etlcr veril . 
mist.ir. ·Her vilavet.beden terbi · 
vesi işinde lazım olun parayı kıı 
nunun icabı dahilirric tedarik e. 
•lerck :ı..zami randmanı temine 

çalL5acaktır. Bu sebeple vilayet
lerde hall:evler,i ve spor teşek. 
küllerile iş birliği yapılacak ve 
tesisata ihtiyaç gösterilmiyecel· 
~ir ~ekilde aGık havn sporların · 
dan hilhacsa istifade yolu ara
rıacaktır. B::ı.şvekiı.let. beden ter 
hiv<>si kanununun ylirUrlli~e gir 
:iiği bugünlerde bütün bun.la.rı 
hatırlatan bir tamim nesrederek 
vilavetle>ri deruhte edecekleri 
veni vazifeler hakkında tekrar 
'kaz. etmiştir. 

Genç i-k bayramı 
Bugün Fener ve Şeref Stadlarından başka 

Şehrin muhtelif mıntakalarında 
spor şenlikleri yapıllyor 

Bugün 19 Mayı.s Spor ve Genç ve sanat mektepleri iştirak ede 
lik B:ı.yramıdır. Bu münasebeL ' ccktir. 
le Fener ve Şeref stadlarmda Şeref stadm.:ı da orta.okullar 
idman şenlikleri yanılacak. öğ· \'e muhtelif spor yurdları iştirak 
leden sonra da muhtelif · spor edecektir. 
yurdlan tarafından müsabaka- öCLEDEN SONRA 
lar tertip cdi:ece~-<tir. Fener ve Öğleden sonra saat 14 den i. 
Şeref stadlarmr'laki idman şen · tibaren muhtelif halkevleri ken 
liklerinc 6.000 blcbe iştirak e 1 di sahalarında spor eğlenceleri 
dccelctir. ~leri de müsamereler tertip 

Talebeyi her iki stada ~ötü - edeceklerdir. 
rüp ~etirınek Uzere vapur. trnm Bu arada Sarıyer halkevi Sa
vav ~ibi nakil vasıtaları temin rıver alanında gündüz spor miL 
edilmiştir. Şehir nnmma Fener- sabakaları ,gece saat 20.30 da 
de yapılacak olan idman şenlik· evin, Büyükdercdeki salonunda 
lerini Vali J..utfi Kırdar bir nu- bir rnü.sa.mere verecektir. ~lü · 
tukla acacaktır. Bilfıhara idman sa.merede (Kahra.mrm) piyesi 
-;enliklerine b:ışlanal"aktır. temsil edilecek, bir de konser 

Bu staddak.i şenliklere Uni - verilecektir. 
vcrsi te, lise, muallim mektebi 

ihtikar komisyonunun 
yarın yapaca91 toplantı 

Sehebsiz zamlar tetkik edilecek 
İhtikar kom.iı:ıyonu yarın mm· 1 kati kararlar verileçektir. Bir · 

taka ticaret müdilrltit1i.indc top. çok madı.blcrdeki fiynt yUksek. 
lanacakt;r. Vali \'C l::clediyc re- Uğinin scl:epleri de ara.~tırıla -
isi Lutfi Vırclo.rın da bu toplan- cak ve sebepsiz; yapılan zamla.. 
tıda bulunması muhtemeldir. rm derhal önüne geçilmesi için 
Toplantıda piyasa vaziyetini her tedbirler ahnacaktır. 
an kon.~rol altında bulundurmak Avrupadan golen bUtiln idha • 
için ne gibi tedbirler ahnmaSI 15.t eşya.smm fivatlarmda.ki yük 
lazımgeldiği görüşlilecektir. Bu· seklik devam etmektedir. Harp 
f{ilnkü teşl:ilat ve memur adet- vaziyetinin gittikçe &iddetlendi
leri ile bu işin hıeyınla.mıvacağı ~ini gören tilccarlnr artık hariç· 
artık kati olarak anlaşılmıştır. ten mal gelemez düşUncesile fi. 

Bundan başka. haklnrmda. tah yatlara mütemadiyen zam yap
kikat yapılan b:ızt tüccarların maktadırlar. 
müddeiumumili~e verilmesi için 

Amerikadan ilk I in11ihanlar etrafın
demir partisi geldi da yeni kararlar 

Yeni bir satış listesi Lise ve orta okul direk· 
hazırlanacak törleri dün toplandı 

Üç ay evvel Ticaret Vekaleti
n.in yardrmile Amerikaya ıs· 
marlanan dem:rlerden ilk p::r . 
tisi e"elmiştir. Ismarla.nan 4800 
ton demirden ancak 1200 tonu -
nu havi olan bu p:ırti piyasa ih
tiyacını karşılamaktan uz.aktır. 
Esasen şimdiden bu demirlerin 
resmi makamlar tarafından mü· 
baya.ası kararla.~mıştır. Diğer 
p:ırtilcrin ne vakıt geleceği ma
h)m değildir. 

HUktlmet yeni gelen malların 
malivet fivatlanna göre yeni bir 
satış listesi ha7.ırlayacaktrr. 
Cumhuiryet Kız Lisesi 

İzmite gidiyor 
Cumhuriyet kız lisesi ikin.zi 

devre talebeleri 19 mayıs tati
linden istifa.de eder~k yarm lz· 
mite bir tetkik gezisi yapacak -
!ardır. 

I-Iu!cu1 ~ Fnkiilte~inin . . 
eezısı 

Hulmk Falrilltesinden bu yıl 
mezun olar.ak nender prnfe!"ör. 
!erile birlikte Adapaznrına gi -
deccklerdir. 

Ortn.okul ve liselerin bitirme 
imtıhanl:ırmda hazır bulunacak 
mümeyyizlerin tesbit işi tamam 
lanmış, Maarif Vekilliği tara • 
fmdan ta~dik edilmiştir. Veka. 
letten gelen tasdikli mümeyyiz 
listesi etrafında görüşmek üzere 
dün ortaokul direktörleri saat 
9 da. lise direktörleri saat 10,30 
da İstanbul Kız Lisesinde bir 
toplantı yapmışlardır. . 

Toplantıtla. mümeyyiz durumu 
tetkik edilmiş ve her mUmeyyi
ze davetiye gönderilmesi uygun 
görülmüştür. 

Talebe imtihan komisyonları
na. fotoğraflı vesika. ile girecek· 
!erdir. 

Harp rizikoları 
Harp riıdkolan yeniden yük_ 

selmi§tir. Artıt bilhassa Akdeniz 
ile İngiliz aahilleri ve Okyanus
tadır. Yükselme nishcti yilrde 
virmidir. Bu vaziyet ith.ıl~t ve 
ihracat e~yası fiyatlarmın da yük. 
sclmesine sebep olmaktadır, 

19 Mayıs 

P. osu ıyang M .. ,,;, 
Yazan: Hikmet ıtl~ı;~ 

d bırkaÇ 

B uglin herhal e · 
1 

t 1cıı~ıt 
deve ·:ıe 

nin başına dilcı1 
• l{en 9-

konmu§ ola~~r. c lir pır3 
piyangodan yükiilc ardır? f,. 
kanlar ne yapaca~l görduııt~e· 

Diln bir genç z. ·y;ıngo ı,ııl 
linde bir 19 M~yıs pı şöyle t:ı. 
ti: "Bir çıksa, dıyor~uÜk !Jir 6'• 

manasiyle fenni, ~~y !i
nak yaptıracağıın 1 şıJ 1<•'!!~11, 

Genç kızın bu ar~~dıfl1· P'~ıı. 
da düşünmeye ba~ eı1 ırı 
geçecek serveti ıa~ııı &arf etırı" 

., . 1 na gorc 
rem ıntıyaç arı . il''' 
yi bilen bir kız... alabildığ~,_ 

Halbuki o para:Y1• da vardı· sf• 
üste başa harcamak . birıcaÇ t ,ı. 
ni modaya göre >:enı f!Pt;a r· 
yör yaptırmak, lf:rta~pin ıs~ 
mak, düzinelerle ıs ~ıııalc. d 
lamak, gezmelere ~.Us'atirıe -~ 
daha, - kazanctn " bil te~~ 
re - belki bir oto~; ıtaPw
etmek hevesine bı a•· 
mümkiL,dil. r ıcaıaıı~~,. 

P. d kazanı . 6 ~ 
ıyango an .. ük bir . ·ııt• 

ilk olarak fenni buY ıccndisı ıl' 
nak yaptırarak he~ir yafcllıııı:ı· 
hem vatandaşlarrna 0 geıı~it' 
bulunmayı tasarlıyan .. .., ctilf ı:•t 

~ r·nu" • za, - Allah gon u fil • ...- ·_.tı· 
gibi verdi mi bilıne 'bl1ttııı;ıı. 

•• u,,•Je •• " 
herhalde ibret goı 1 usıın" ı1eıı 
yız. O genç kııın ~rt }ıitaP t 
tiln imkAn sahipterıııe ,ıı· 
bir ders gizli 1 • ce b•Y, . ., 

Elimize para geçı~:ır' )11P~ı;~ 
mızda o r...mz..na len ı teırd f· 
muvaffak olamadığı~ t•L" ... ıı 

"ğ"ııııt ğt'" yapmak istemeklı ı ı11adl ~P' 
Fakat hayatta yaP'1u~fe 1,ıı-
şeyler çoktur. H~m~ ,~. ıct• 
mak, bol bol yeyıp ı~:rı e ,,?" 
mck, kesenin dibine 111ıı-t \,'\'\' 
ye kadar harcamak .Yğ~l' i#. dil' 
cağımıza, kısmen dı ~er' 
kanları da yerine gct ~,r.
şünsek iyi olmaz mı? 1111ııd' ~rt· 

Mesela fakir zaın<l11 1ar 'f' 
di · 'b' fak. ins311 ı·•ıı' ı.i' mız gı ı ır . 0 r ~ ır 

rek: "Ah, deriz. ZenŞil1 çıııl': ~,,ı. 
na yardım ederdim.' ı.ıı1'1' Mil' 

t1t 50.l'rd(ı~\I'' 
adama elbise alma,,-• 1' "~ıar• 
mış.a bir kulübe ça.trnıı 61ğt!l eÇİ
rfü:. Ve şimdi büyük ıclıP ',.,ı.. 
gaz maskeleri at;hın1 ııde jll ,,. 
yor. İşte bunlar da. il~z;e pıt' .. 
de yapmayıp da -~JiJrıl erı:!üıı~ 
çince yapabilecegı~~ §U gli· 

1 
Ji' 

Llkin paranın yütÜl1ba>-ı'~ıııs 
iş değişiyor. Bütün bU 08, >blf 
zular kale alınmaY~iııe 
lüks ihtiya~lann ta ~ 
yoruz. go Jel: ..lif' 

Bu bakımdan piyatl ~ıü 11;,ı. 
cakların neler yap.ıbile'~ue ııı 
teren duvar ilanıarını~ı~ı!· ~t 
zarasmı değiştirmek 1 lüle$ lı'bll' 

Daima otomı>bil, yaut'• U • 
telkin edecek yerde ııa 

11 
e11 ~~~ 

h b ün.Kil bayatı tıı " assa ug di~er ırll 
rem ihtiyaçlannı ."'e k~ ııat 
içtimai zar~rctlerı h3İ 
manuz muvafık otur. 

. ti~' 
Almanya ile ycd~rd&J, 

ret anla§nıa&ı ıı'" 
' ıtıJ ;ıl" 

Son muvakkat an1~!cıl' , ıt'~· 
bince Almanya ya satı evıcedı1 ,1°1 
rın son partileri ~c. 5iıı 5011, ~I~" 
tedir. Susam partısın klar )'u ~r· 
gönderilmiştir. Fınddiğer ~~&J 
mektedir. Tütiln "'.c ·r "{J rı>' 
ler de scvkedilı:nıştı ~aıı1ı:ı.-ı 
anlaşmadaki miktar t ııl lı'r 
fiye edilmiş olacaktırdcıı ~ ,el" 

Ankarada devaın. e ıniitııl:~ n
anlaşma hakkındakı oıı t~ #~ 
rin ise harbin aldığı 8 1er11 

zerine durduğu haber 
tedir. ~ l 

ıı1ş 
Hindistandaıt kç ~ · ·ı ce ô' getırtı e flitldıst'f ıcv 

Ticaret Vek§leti irilfllcf ~ı~' 
çuval ve kanaviçe ~~: ,çıtd~~ 
4000 liralık akr~ıt~ bildi , .. 
çuval ithalftt birlığı~ı~ tıfıl~ r · 
tir. Bu çuvallar. Y~1 • e dJ1ıJ 
yapağı ihracat birb~r. t 
cnrlara tahsis cdilı;e 118rıce~s1· 

Çilnkü bükUınetın urı' ı1I 
miktar yapağı ihracauccJt'ı::r •' 
de ........ · .r.-rtne t f'lir' " ' ~.esı ı.u... O ere r- ~I • 
mallan sevketmelt t çu 
çuval but~ı~rctı;~ıirilf11' 
rın seri hır surette 
çalışılacaktır. 
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u solini Ruzveltin Fikirl er: 

hı~ 
esajını e tkik etti 19 mayıs bay!QZ~~"!~A~~~~~!s 

rıir ue Smtat: 

~~Vlet konser
~ıuvar kanunu 

e ~1'k t.t· \""l)•t •llet Mecfüi devlet 
~il ~\'ar kanununu kabul 
t~ ~na RÖ!'e cumhuriyet 
la~ tı"·t .. _:ı. 'b' . ~t >J• ro "'e muL.ıK gı ı 

~ ~ \ltls~runu eaaah bir •U
' 'f .:.e•ı a.lbna alını§ bu1u
~~ll Büyük Millet Mecli_ 
L::' ettiği kanunla müzik 
~ ltii~en, diıiplinlu-e ta_ 
~ e)~r müeıseaesi olmak 

te L~ ediyOl'}ar. 
~ k nıuaiki nağmesini 

\..~lı..d_ endini dünyada Oe
' ~.bile ıe!-atetten kur -
"''l~ kulaldanna eritiL 

\ "°bit r akıtılacağı bir ha
\ı ~~r edilen bir mazi
\""ıl 0~unun §ehadetinin 
\ ">ııc1ı .. dığı bir hukuk kai. 
\'-:re ~ devirden kurtulan 
1, ~ lııt hamleai çok mana 

~~· 
\:ı' tacııktat İmparatorluk 
~"ı 01tnan1ı medeniyetine 
\~ hir musiki '\'C kendi-
"~ bir sahne vardır. Fa

~~_ltti l'nuııiki, ne de bu sah. 
' 16~ trı itf:Jarla karııladıiı 
\.."' tllüeııeseıidir. Musiki 
ı~ ~ b:ıadun meYkide birer 
~ ltıtı.~ru telakki edilmiı 
lıı.ı"'t ~~leri.rı eğlencesine 

~· birer baııbozuk te. 
k.. llti alnuıtrr. 
,~~ h 
~ ~ln ruhunu ifade e. 
~~· ~~eri tabii hu kadro. 
.\ı~tır. 
\~ "~ık~ıaatik telakkiıinin 
1..'fıı· 1lası olan Oımanlı im. 
~ tıazariyatmr yine bu 
~ li.atik telakkilerinden 

~· r •ıuıat telaıdciıi ortaya 

't: ~ ~Ollıervatuvan bu an'a. 
\~ ~ı değildir. Bu, hattl 

~, ~.t~indcn itibaren baı. 
~ .. • Gökalp'da tarifinı 
• il cemiyetin ıanat te. 
~~ la~katı da değild.:c-. 
~P: 
~"!illetindenim, lalim 

ırn, Avrupa medeni. 
~ " derdi. 
~fi ile köklerini tanri_ 

~''ı:.-~ alan milliyetçiliii . ~,~le röre do Türkün 
~ ~Yin ffİyordu. 
~ "1 ~..ı, cemiyetinin bariz X ~ 1•lam entemaıyonal 
~ l etmektedir. Türkün 

l 't~ Avrupa mederıiyeti i. 
~~ . tnilletinden olmaktır. \ 'i ~tinin bu aoıyal ka. 

1~ i <llını}u .. 't'iyet devrinin 
N ~~\cta.tnıda &Ördüğümüz 
~~ ~ . e&aaiye kanununa 
~ 'l~~tçilik vasfı da 
'~i İiı ~ ın bütün meıuli. 
Q.'İQ t\İrıe a.lnut olan C. H. 
~ 't~ro~nunda milliyet. 
~ ftl.illetinin kültür hu. 
,~aza etmek ve onu 

\ ~ di ':Yttler seviyesine çı. 
.,.J,e !bir izah bulmakta. 
~ ... ~ İ2ah karı111nda Türk 

\..~~tel aanatlan nasıl id
~ ~ \'e rüzel aaııatlar da.. 
~ ~~ lıir aeyir takip ede. 

~l ~ n kolaydrr. 
~~t~•tnatuvar kanunu. 
~ ~~i •ı ve bu kanwıun 
\C t' '.\_tasında Maarif Ve. 
~' 't '°' 1i Yücelin verdiii 
'>t ~t\ ~iıte t<l>ellür eden 
~ ~~~ aanatla~ için bi. 
~~ 'lle .' tur, nnısikı, heykel, 
\...' l'iyle !nef gul olllıft ve 
~ t ~ bu aanatta eserler 
~~~ İttif •reden insanlar b:c 

tı.ı~lll"•lllc etmektedirleı-. Bu 
~ ........ .' Avrupah-lnzilizin, 
\ ltı1ı\ .-\ Fra.nıızın, Avrupah 
ı~ ~lı \>\-upalı - ltalyımın, 

. 'l't~.!'lınanm bir aanatı 
1)tt ~n sanatı da büyük 
~ l'Gtk'• ~eıi içinde ''Avro. 
~ 1 llöl)1 ta tın sanatı olacaktll'. 
· tt, tl\ rafı mü,terek olan 

~ ~ lııı.ııı e~ ~iyet telakkileri, 
1\ • Ctıdır, 

1 • 
,tı.ı ~11\ OJ>enı yapmaya 
1'illeı· ll op-;:r·a "Hica:a:kal' ' lt~~k değil: opera an'a_ 
~ suretiyle yaıaya. 
·~ ~ "-t'ilfı l'ürk halkının e$. 

~u l'l\t tel~ lck' · · ka k 
~lit tıl'ny, .. ~ .. ~~, k"' t. . ..oruıunu a se • 

( /)e>v<ı.mı 5 incide) 

. 

Amerika.' . 35 eski muh~ibin Bulgar hükOmeti 
tammne karar verdi .Vlemlekette mavcut 

Roma, 18 (a. a.) - "Havas ajansından" 
Yarı resmi Jtalyan mahafili ltuzveltin Musoliniye göndermi,.. 

olduğu mesajın büyük bir alaka ile karşılanmıı;; \'e ihtimamı: ı 
tetkik edilmiş olduğunu beyan etmektedir. 

Bu mahafil mesajın metninin ne olduğunu beyan etmekten 
imtina ediyorlar. 

Vaşington, 18 (a. a.) - Ruz,•elt Amerikanın garblne ya. ı 
pacağı seyahat projesinden sarfı naıar (ttiğini matbuata bil. 
dırmiştir .. 

Cumhurreisi, tayyare inşaatının derhal artırılması mese
lesini de, rnütchnssıslarla görüştüğünü ve hiikfımetin büyük 
harbde k11.z.anılmış olup bugün si\lıhdan tecrid edilmiş bir halde 
bulunan 35 eski muhribin tamirine karar ''erdiğini söylcmi§t,ir. 

Tayyare fabrikalarının çoğaltlmasına mnhsus olan 200 mil~ 
yon dolar tahsisat hakkında da, bu tahsisııtın ilk 100.000 dolan 
nın derhal 200 milyon dolarının fe\•knlAde lüzum halinde kulla
nılacağını ilave etmiştir. 

.ı\nwrikadıt Fı·an"a J,chin~ 'J'C7.tıhiirııt 

1\Joutevideo. 18 (A.A.) - H ol nnda, Belçikıı -.e Ltiksem .. 
burg'un istllAsınn karşı mUştcrek bir prolt'stoda bulunulmaeı. 
na dair Uruguay'm yaptı~ı tek lifi 21 Amerikan milleti tara
fın.dan lrnbul edilmiştir. 

Diğer cihetten millt dcnıokra.silcr komitesi tarafından 
istili\ya uğrayan ilC memleket lehinde tertip edilen nllmayişe 
blrka<; bin kişi iştirlik etmiştir. 

Hntipler hararetle alkışlanmı ştır. Nutuklardan sonra so
kaklarda halk tezahUratta. bulunnrnl.: Fransayı a.lkışlamııtır. 

donanması BaşkuAlma·n 
mandanı N orveçde 

Norveç millibayramımünasebetile 
Kral, Veliaht birer nutuk söylediler 

Berlin, 18 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Alman donanması ba~uman. 
danı büyük amiral Raeder, yanın. 
da donanma genel kurmay başka
nı olduğu halde Norveçi ziyaret 
etmiş ve 15 mayıstan 17 mayısa 
kadar Norveçte kalmıştır. Büyük 
amiral Raedcr, Norveç kumanda. 
nı amiral Boehm ve Norveçteki 
kara orduları ba§kumandanı ge. 
neral Falkonhorst ile göril§müş 
ve Alman komiseri Terbovn'i zi. 
ya.ret eylemi§tir. 

Büyük amiral, Norveçin sahil
lerini ve dahilini mildafaa eden 
istihkamları ve aynı zamanda 
Frondheim istihk!m inşaatını 
ıezmiştir. Norveç limanlarının 
ve sahillerinin istihkamları, düs. 
mana karşı aakcrt harekat icapla
rına tekabul eylemektedir. 

Norveç Kralırun Nutku 
Stkoholm, 18 (A.A.) - Öğrc .. 

nildiğine göre Norveçin milli bay_ 
ramı münasebetiyle Kral Haa.kon 
ile veliaht ve baıvekil isti14dan. 
lıeri ilk defa olarak birer nutuk 
söylemi§lerdir. 

Kral nutkunda şöyle demiştir: 
"- Bizler, hürriyeti inkar e. 

den ve sulh içinde yaşayan ufak 
bir millete karşt insan ruhunda 
isyan uyandıracak bir haksızlık 
irtiklp etmit olan bir milletin te. 
cavüztine uğradık. Şöyle bir vazi~ 
yet karşısında kaldık: Ya inkiyad 
yahut bizim için mukadder olan 
şeyleri kurtırmaya ~ı~k. 
Kendimizi müdafaa etmekten 
başka yapılacak bir şey kalma_ 
mı~tır. Bu hareketimiz, biıe çok 
büyilk fedakarlıklara ve cenubi 
Norveçin ziyanına maloldu.Şimali 
Norveç, elimizdedir ve müttefik. 
}erimizin yardımı ve yeniden tc~. 
kil edilmiş olan müdafaa siıte
mimiz sayeıinde hürriyctimiı:i is. 
tirdat edeceğimizi ümit ediyo_ 
ruz.' ' 

Kral, memleketleri istilaya uğ. 
ramış olan halka hitap ederek on. 
lan secaat ve ümitlerini muhafa . 
za eÜncye davet eylcıni§tir. 

Narvik Fiilen Müttefiklerin 
Elinde 

Stokholm, 18 (A.A.) - Nar. 
vik cephesindeki Havas muhabi. 
r i bildiriyor: 

Şimdi hakiki bir kıskas içinde 
kalmış bulunan Narvik, fiilen 
muttefiklerin elindedir. Almanla. 
rın bir tek yolu vardrr ve o da hu. 
duda doğrudur. Bu yol da nerede 
:se kapanmak üzeredir. Müttefik_ 
ler, Almanları hveçe doğru ko. 
varak Narvikin şimal sahilini tc
miılemek i~ini bitirmektedir. 

Geçen gece, Narviktcki Al-

m;.n kıtaları, donanma toplan ile 
ve mütemadi surette §Chlr üzerin. 
de ııçan tayyareler ile bombardı. 
man edilmiştir. 

Karadan Narvike "hücum, buı 
~\içlüklerle kartıla~tadır. Bu 
güçlükler. Alman mukavemetin. 
den ziyade çok sarp olan arazi va. 
ziyetinden gelmektedir. 

Almanlar, Trondheimden deniz 
yolu ile gelerek Narvikteki krta. 
3arını takviyeye teşebbüs etmi§. 
terdir. Fakat geri püskürtülmüı
lerdir. Alman takviye krtalannı 
getiren nakliye gemileri batınl. 
mış veyahut esir edilmittir. 

Hududu geçen mülteciler, bir. 
~ok Alman tayyarelerinin dü§ll'le. 
ı..iyle neticelenen bir bava muha.. 
rc:hesine şahit olduklarını iÖyle .. 
mişlerdir. 

Narvikin cenubunda Moa mın. 
takasında müttefikler, dütma.nın 
ilerlemesine muvaffakıyetle mani 
olmaktadır. 

Taarruz haberleri 
Pariste nasıl 

duyuldu? 
(Ba§tara[ı 1 incide) 

giden Romanya ve Balkanlar is. 
tikametinde ikinci hazırlık hare
ketinin yapılmasına ihtimal veril. 
mekteydi. 

Alman Führerinin bu ikinci ha. 
zırlık hareketine lüzum görmek. 
sizin doğrudan doğruya ıarp 
cephesinde umumi taarruza ~iri§. 
mesini icabeden ı;tratejik sebep. 
ler timdilifc maliım değildir. ihti
mal ki garp cephesinde bUyük ta. 
arruza başlanması ikinci bir kışı 
harp içinde geçirmemek auuıu.. 
nun neticesidir. İhtimal ki Bat. 
kanlar üzerine bir taarruzun si. 
yasi ve askeri büyük aksüli.mclle. 
ri mucip olacağını düşünmesin. 
dendir. 

Acaba Almanya tarafından ıarp 
cephesine yapılan taarruz hare. 
keti müttefiki İtalya tarafından 
nasıl karşılanacaktır? Son ıün. 
lerde bazr İtalyan faşist mahafi. 
l!nin harp lehindeki nümayi§lcri 
Musolini'nin samimi arzularına 
ne derecelerde tevafuk etmekte. 
dir ? Yani İtalra Almanyanın 
garptaki taarruzuna diğer bir 
cepheden iştirak edecek midir? 
Yoksa şimdiye kadar olduğu gibi 
yine harp harici kalacak mıdır? 

İki gün evvel Türk matbuat 
heyeti Scmplon ekspresi ile Bal. 
kanları Bulgarıstanda hissedilir: 
Yugoslavyada göze görüniir de. 

benzin ve petrol 
stokunu öğrenn1eğe 

luzuın gördü 
Sofya, 18 (Huıuıi) - Hüku. 

metin benzin ve petrol hakkında 
ittihaz ettiği yeni bir karar bugün 
muhtelif vasıtalarla halka ilan o_ 
lunmuştur. Bu karara göre elle. 
rinde benzin, petrol, mazot ve 
emsali bulunan tahtslarla, mües. 
sese ve irketler yarın, pazar ol. 
masına rağmen akşamakadar ma. 
liye dairelerine beyanname ver_ 
mek suretiyle ellerindeki ıbenzin , 
petrol ve mazot miktarını tam c
larak bildirmeye mecburdurlar. 

Bu beyannameleri almak üze_ 
re yarın maliye dairelerinde nö_ 
betçi memurlar bulundurulacak_ 
tır. Bu emre riayet etm.iyenlerin 
ağır cezalarla tecziye edilecekle_ 
Ti de ayrıca i11n dilmiştir. 

Bulga r hükumetinin petrol, 
benzin, mazot v e emsalini tesbit 
için aldığr bu tedbir muhitte de. 
rin bir alAka ul.andınnı§tır. 

Bir ıtalyan 
transatlantiği 
Cebelüttarık'tan 
kontrolıuz geçti 

Londra 18 (A.A.) - Nevyork. 
tan ltalyaya dönmekte olan İtal
yan Rex transatlantiği diln Cebe. 
llittanktan kontr<>la t!bi tutul. 
maksrnn durmadan geçmesine 
müeaade edihniıtir. 

Zelzele 
Erbaa, Tokat ve Fatsa.
da şiddetli sarsıntılar 

oldu 
Erbaa, 18 {A.A.) - Bugün bu· 

rada 9,50 de ~ickietli bir zelzele 
oldtJ. Zayiat yoktur. 

Tokat, 18 (A.A.) - Bu sabah 
~hrimizde 8,46 da bir yer sarsın
tısı olmuştur. Hasar yoktur. 

Fatsa, 18 (A.A.) - Bugün saat 
8,47 de burada bir saniye devam 
eden hafif bir yer sars.mtısr olmuş· 
tur. 

Kayaeride bir Roma 
mezarı bulundu 

. Kayseri, 18 (A.J\,) - Vilaye. 
tmıizin 'Eski§ehir sırtlarında Beş. 
tepeler denilen rnevkünde yapılan 
hafriyat nctice~inde milAtta.n ev. 
veı 46 senesinde Ser.um üçUncü 
konsüllük devrine ait oldu~u an. 
laıılan bir Roma mezan bulun.. 
muştur, Mezarm uzunluğu 3. 50 
ı:ıetre, genişliği 2,60 metre ve ir. 
tıfaı 2,56 metredir. tçerisinde ka. 
dın ~iynet cşya&ı, altın bilezikler, 
yüzükler, gUmüş bir tencere, al. 
tın ve gUmU§ iki kupa, 4ltı taşlı 
akik, bir gerdanlık, kıymetli ta§
lar, inciler. altın ve gUmUJ par~a. 
la~, çürümüı kadrn elbiseleri ve. 
saıre bulunmuıtur. 

Şimdiye kadar Kayseride bu 
k~dar milhim kıymetli ve zengin 
bır mezar bulunmadığı söylen
mektedir. 

lnnir, 13 (A.A.) - Fevzi Pa.. 
ıa bulvannda bir bina inpaı için 
temel kazılırken asari atikadan 
olduiu anlaşılan batı kemerler, 
mermer filizler ve blok taşlı to
pozlar meydana çıknu§tır. Müze 
müdürlüğü burada inşaatı menet_ 
mittir. Tahminlere göre bu yer. 
de milattan evvelki İzmire ait 
meşhur Jimnas vardır. 

recede aakeri ha:r:ırhklar içinde 
gc<jtikleri halde İtalya toprakla. 
rında hiç bir askeri harekete §a .. 
bit olmadılu. Acaba bu bal sürat.. 
li bir geçişten mütevellit aldatıcı 
bir müşahede midir Yoksa bu 
mü~ahede içinde fiili bir hakikat 
hissesi var mıdır? 

Tabii bu nokta ancak hadiscle. 
rin maddi te.r:ahUratı ile anla§ıla. 
cıktır ve bu teıahilrıt müsbet ve. 
ya menfi olacağına göre harbin 
akıbeti de veni inki§aflar alacak_ 
tır. 

ASIM US 

Atatürk 1335 yılında 19 mayıs 
günü Samsuna çıkmıştı. Bugtin 
bir bayram olarak kutluladığrmız 
bu tarih, Türkiyenin istiklftli, 
Türk milletinin kurtulu~u bakı. 
mından çok büyük bir ehemmiye_ 
ti haizdir. Yurdumuzu emperya_ 
lizmin istilasından, halkımrzı ya. 
hancı ve yerli soygun ve tazyikin. 
den kurtarmak isteyen mcmleke_ 
tin dört bir tarafına yayılmıt iri. 
li ufaklı dağınık vcy ... mute ekkil 
bütün kuvvetlere muntazam kat'i 
ve müıterek bir hattı hareket 
ve istikamet verilişi buglinden ve 
Atatürk eliyle başlar . 

O tarihte 1stanbulda itilaf as. 
kerleri ve donanması b•Jlunuyor _ 
du. Adana vilayeti Fransızlar, 
l[rfa, Maraş, Ayıntap İngilizler 
tarafından işgal edilmişti. Antal. 
ya, Konya havalisinde İtalyan, 
Merzifon \'e Samsunda da !ngi_ 
liz askerleri bulunuyordu. Bu ta. 
rihten dört gün evvel de Yu. 
nan askerleri itilaf devletlerinin 
yardım ve teşvikiyle İzmire çrk. 
m.ışlardr. Memleketimizin kurtu. 
lu§unu ve milletimizin müstakil 
ve efendi bir millet olarak ~eref 
ve haysiyetine uygun bir §ekilde 
yaşamasını isteyen ileri ve inkı. 
lapçı bütün kuvvetler, sadece ik. 
tıurJcn ve siyaseten yarı esir bir 
halde bulundurdukları yurdumu. 
zu tam bir sömürge haline getir. 
mck isteyen emperyalist müstev. 
lilere kar~ı mücadele etmekle ik. 
tifa edemezlrdi. 

Memleket içinde emperyalistle-

Belçika Krahnın 
çocukları 

Fransadan geçerek ital
ya.n veliahdine m isafir 

oldular 

Belçika Kralı ÜçüncU LeopQL 
dun üç çocuğu da emin dostlann 
muhaf~asındadır. Bunlar Krali .. 
çe A stid öldükten sonra büyük 
bir kıskançlıkla çocukların muha. 
fazasını }izerlerlne almı§lardı. Bu 
kere Pariıten geçe.'l kU;Uklet bil. 
yük teynleri tarafından kabul c_ 
dilmi lerdir. 

Kral U.Opoldun çocukları yu. 
kan Savva tarikiyle İtalyaya ,c .. 
çcccklcr ve orada Kral Leopol .. 
dun hemşiresi olan Prenseı Dö 
Piemon'a misafir olacaklardır. 

Bütün Belçikada sevilen bu üç 
küçük baronun ne kara bir ik1. 
betleri varmış. Bütün Belçika 
milltei bu yetim yavrularda mü. 
tevcffa krali~enin sevimli tebes. 
ıUmUnU görmektedirler. - Pari .. 
suar. 

AlMA içind e l aşndığmız 
ınnhtt , h er t .konu•. 

ı.uğunuz lnsnnl r:ı. bilmem dfü· 
knt ediyor musnnuz;? No lı r. 
bat: bir ın n \'irot bnromctrc. 
silo yiik,ellp nlçnlıyonız. 

mr o.jıın hııb rl, b'r gazcı.o 
telgrafı, bir radyo şinışcğl nıh
larımızın bnromctre,.ino va n. 
te,ş pAr~nsı, ya buz külçesi gibi 
d ıi. iiyor. Yn se,·hı~, iımit, kc. 
yif bnlutını·uun ic;Jnde, ya ke. 
der Vl' knpknm bir görüııüşiin 
gayynlnr lmd.nr derin 'llbinde. 
)iZ. 

Gözlerimizi buln.ndırnn ey, 
cr~~r insanlnrın kendi cllerl1le 
yııkup, yino kendilerini içine 
fırhıtt.ıkln.rı hnrp cehennemi 
yiiziindcn ol aydı, hnk ,·crirdik. 

m·ct. ide: ~iipho yok, }d lm
gün bütün in anlık, bütiin in· 
sanlığı a.ğlntncak bir bnile.nln 
kanlı sahne inde boğnzlu";"ıyor. 
nıımm <lllo sı,ğmıyıtC':tk dn

ı·cce<le ncı hlr şey olduğu lnkılr 
edilemez. l"nknt dAl"&nın kabu_ 
ğnmlft knlmak neye yarar? :Kn. 
huğun üı.tündc açılıp kapanını 
çatlaklnr. yük elen ~pelcro ve 
derinleşen çukurltn• geçici şey. 
lncllr. 

t çl kn,•ıınynn hlı• l'nrlı~m1 
c'h~ındıı rtnlmi bir tekevvün. l>tr 
ohıs ~·u~ln~ g;öuı çarp:lr. 

c,nı·p Cephesindeki knlgR 
on hö~ lc<'lir. :_-:imdi hh· Almatı 

re u~aklık eden bir Osmanlt sal. 
tanatı vardı. Onun, Damat Ferit 
pa~ın ıdaresi altında ve kendi 
me!'lSup oldukları içtimai zümre. 
l erın veya kendi öz şahıslarının 
en ufak menfaatlerine bütun mem 
lekcti ve milleti feda etmekten 
çekinmey~n ceb~ ve .haif nazrr. 
?ardan mute§ekkil bir kabinesi 
vardı. Bunfar yurdumuzun em. 
peryalistler tarafından işgalini 
kolaylaştırmayı ve istiklal için 
doğan her hareketi bastırmayı 
kendilerine bir vazife biliyorlar_ 
dı; saltanat ve h!lii.fet idaresinin 
istinat ettiği ve yurdumuzda içti. 
mai ve siyasi irticaı temcil eden 
sınıf ve zümreler, derebeylik ve 
klerikalizm vardı; ecnebi em
peryalizmin açık birer ajanı gibi 
~a.lışıp yurdumuzu parçalamak 
ıçın uğraşan milli azlıkhıra men_ 
sup zümreler vardı. Milletimizin 
istiklali ancak biltün bunlarla ve 
bunlara bağlı geri ve mürteci mil.. 
essese1erle mücadele etmek; bun. 
lan ortadan kaldırmakla mümkün 
olabilirdi, 

Bu kat'i ihtiyacı hissetmi , mil. 
li kurtuluşun bütün ~artlannı ve 
icabatım içtimai mcvkHnin mUsa. 
adesi nisbetinde ve dahiyane gö. 
rü~Uniln verdiği bir salahiyetle a.. 
çık olarak görebilen Mu"tafa Ke. 
mal Samsuna çıktıktan sonradır 
ki memleketteki ileri ve inkıUipçt 
kuvvtclere istenilen hedefe ula~ 
manın yolunu İ.Şaret etm.i§ti. On
dan ıonra da dağuuk mücadele 
ve mukavemet hareketleri tetki
latlı bir hal almak istidadnu ka
.ranm.ş, inkılapçı halk kütleleı-i 

mazbut bir idare ve rehberliğe 
kavuşmul'tu. 

Emperyalizme ve onun ıtıcmle. 
kettcki yardımcısı şaltanat ve hi. 
!afete, yani harici ve dahiU dil§.. 
anana, bir kelime ile i~caa kal"§ı 
§iddetli bir milcadelo ıonunda ka. 
.zanılan mim istikl!l ve kurtulu.. 
ıumu.z ancak inkılapçı hamleler. 
le, dış ve iç dilşmanlara ~ı ay. 
nı şiddette cephe almak suretiyle 
devam ve tekemmül ettirilebilir. 
~nun içindir ki cumhuriyet ve 
inkılabımızı Atatürk gençliğe, 
yani inkılabın ve ilerinin mümes. 
&illerine emanet ctmi tir. 

19 Mayıs bayranu işte bu genç. 
Liğin bayramıdır. Bu bayram gU
uil yurdumuzun itıtiklalinin ve 
milletimizin kurtuluşununn tnk. 
viyesi için bir mücadele glinü • 
dür. 

Birkaç saat zarfında müstakil 
devletleri ortadan kaldıran bu. 
günkil harp §Craiti içinde istiklill, 
emperyalizme karşı mücadele 
bayramımı.zm bilhassa büvük bir 
ehemmiyet ve manası vardır. 

SUAT DERViŞ 

...,.~ı.u•u' r, 
M el~, dauuun iizctiııcledır. 

Bugün iki fikir, iki duygu, iki 
Jmıın, iki gayo çnrın"ıyor. Anıı 
çlzgtlori, çoktan beJU olmakln 
beraber bu iki fikir .kArşısındıı 
'lünyadn.ki bütün nıiUctlcrhı 
t.nm birliği henüz dol"..rn1nm~tıı·. 

Faknt \'nlmlnrın, hftdiscle
ı•i n ortayB koyduğu htt..J·fkntJcr, 
ıınsıl olsa, yakın bir gelocokte 
herke • her rnllfct tıırnfmdnn 
nnlaşt]ııcak Te haklı ile hnk
t>ızın oıt hesabı görülecektir. 

Tarihin, olnncn. n.(ıklıf,'"'1 ile 
bllcllrdlği bir gcrc;ck '\'81': 

- Zulüm tahtının n~aklnrı 
bnlmumundandn·. 

Bu t4lıt, istediği kadar yfik-
ek, tiÜ lü, pnrln.k olron; her 

ziynet onwı nyn.klarıru bir J)ll.l'

çn. dnlın çökerten bir nğ11lık. 
tnn lınşkn. hlr ~ey <l<;ğllCiir. 

l·arın, cl'rcr lıh· gümbiirtii 
<lnynrsnk, hllcllm, ki ytkılnn. 
zulmün tahtı. kınlnn 7;11Jmu11 
kılıcı olacak. 

Bunu hiç bir kun·et, hl~ lıh
l nlan, biç hiı• dolap d.cğlştirc. 
m<-z. Çfinkü nlın 3·nu mı, hı. 
.snnlnr d~fl, in anlamı heııuz 
l'ilrrma ercmooik) ri bir )31':1· 

tılış kun-etinln demir eli ;\ n1.
ınışhr. 

H.ı\IH\I SCHA GJ:Z<.t~ 



un gece yarısın an sonra 
3 e kadar gelen harp haberleri 

( 1Jrı5 larnf ı 1 incide) 

gayr&tlerlııe rağmen, Almanlar, _Anve~s mıntakasınd~ a.ı:cak 
a.ı &hemmiyette terakki kaydetmışlerdır. Bu az ehemmıyetlı tc
rakkilerin en büyüğü, Vervins ve Hirson mıntakalarında vukua 

gelmiştir. . 
Fransız kıtaları, tank hücumlarına gittikçe daha zıyade 

alışmaktadır. 

Fransız takviye kıtaları gelmekte devam ediyor. 
Hnrckct Hnrhi Geniş Cephede tnki";":lf Ediyor 

Paris, 18 ( !lusıısi) - Cephede bulunan askeri rnüş;ı.lıitlcr 

hareket harbinin pek genş cephede inkişp.f ettiğini bildirmek
tedirler. Bunlara göre, rnüttefikier, benzin ve cephane almaları 
mümkün olan noktalardan tehlikeli bir surette uzaklaşan düş

manın motörlü cüzütarnlarının sahiplerine karşı şiddetli bir mu-
kabil taarruza geçmişlerdir. · 

İngiliz hava kuvvetleri, Almanla~m motörlü kıtalarını hezi
mete uğratmıştır. 

)fuanam Meyclan :'\luhnrehesi })c,·anı }~diyor 
Pari"', 18 (a· a·) - Havııs , ııaat H .10da askeri vaziyet hakkında. 

~ağıdaki malCımatı vermektedir: 
Almanlar, halen kati olmasını ümid ettikleri bir gayret sar!eL 

mektedirler. 
Sambr mınlakasında bir g('dik açmak için. Almanlar sıkı saflar 

halinde hücum eden 2500 tankı ileri sürmüşlerdir. 
Dün, Almanlar iki istikamette birbirini takib edC'n dal~alar ha_ 

linde hücumlarda bulunmuşlardır. Bu iki istikamet §unlardır: 
Hirııon-Avesn mıntakası \'P. Verven mıntaknsı. 

Birinci mıntakada, ormanhkda hareket eden molörlü kıtalar ba 
zı noktalarda nnc:ı.k hafif terakkiler kaydetmişlerdir· Mukabil hü. 
cu.mlara geç<'n fransı~ kıtaları mahalli muvaffakiyetler kaz:ınmış

lardn-. 
Almanların gayretleri, Vcrvinsda bilhassa enerjik hir mRhiyot 

almUjttr ve pek ziyade eiddC'tli bir çarpışma, ·tankların. topçu kuv
vetlerinin "\'e hava kU\-vetlerinin yardımilc durmadan dc~am 

etmektedir. 
Avcsnes_ Vervins.RcthC'l-Sedan müsclle.si üzerine büyük kütle 

halinde teksif edilmiş olan müttefik tayyareler, büUin gün. bütün 
gc;id noktaları üzerine binlerce ton bomba, ve milyonlarca makineli 
tUfek kurşunu yağdırmıslardır. 

Tarihin kaydetmediği en muazzam mC'ydan muharebesi, bu RA

bah yeniden başlamıştır. Şiddrıtll ~arpışmalardan sonra. Alman inişi 
durdurulmuş ve dilşmanm Sedanın earkmda Majino hattının nihayet 
nokta.ısı olan Montmediye yaptığı teşebbüsler enerjik ımrette kı:-:1-

mıştır. : r 'ltnıediden lsvic;re hududuna kadar M:ajino hattı boyunda 
f.o'ara de., ·r bir ~Y yoktur-

Belçiltanın şimalinde müttefik kıtalar geniş bir stratejik hareke 
te b~lamışlar ve Brükselin f;arkmda. Dil üzerinde Alman hücumla_ 

ı rmr tutmuşlardır· Dün a.k~am Dil hattının müttefikler tararmdan 
keneli arzulariyle tahliye.sinden ıııonradır ki, Almanlar Luven W? Ma
lini işgaL cdcbilmh;ler ve Belçika makamları tarafından temamiyle 
tahliye edilmiş olan Brükscle girebilm :~Jerdir· 

nir Belçika Şnhrt ı:;o J{Jlolnk nomhslnrla Dih·iiMii 
Loııdra, 18 (Hususi) - Alman Bombardıman tayyareleri, 

Belçika cenubunda bir şehir üzerine yaptıkları hücumda, şehre 
50 - 150 kilo ağrrhğrnda bombalar atmışlardır. Almanlar, 150 
bin nUfuslu hu a~k şehir üzerine ~ivil ahaliye hiç ehemmiyet 
vermeden bomba yağdırmışlardır. Zayiat henüz malf.ım değildir. 

İngiliz matbua.h garp cephesindeki Alman tazyikine dair 
gelen maluumatı sükOnet ve itimatla tefsir etmektedir. Matbuat, 
Hitlerin her tehlikeyi göze alarak başladığı bu taarruzun 1918 
ilkballarındaki ta.arnızdanberi İngiltere ile Fransanm maruz 
kaldrkları en ciddi tehlikeyi teşkil elliğini ittifakla kaydetmek
tedirler. Gazetelere göre, müttefiklerin akıbeti ile dünya mu.. 
kadderatı, şimdi cereyan etmekte olan harbin neticesine bağlı
dır. 

Dayli Telegraf, yazıyor: 
"İstikbal için imkı\nlar müphemdir. Bu imkanlar nah~ d:l olılbi

llr· Fakat bunlann Gamclen \'e Gort tarafmdan derpiş edilmiş olduk_ 
lanna inanabiliriz. Fransada zihinler bizimkiler kadar admkft.r ve ti
midlldir·" 

"Dcyli Meyl" gazetesi, milletin İngiliz tarihinin en büyük imtiha. 
nmı geçirdiğini yazmaktadır· 

Va.şi?\,,otondan gelen haberlere göre, Amerika siyast mahafi
li, Fransız başkumandanı Gamlenin emriycvmisini Jofr'un Marn 
muharebesi arifesindeki emriyevmilerine ben7.etmckte, önümüz
deki günler zarfında harbin akibctinin taayyün edeceği kanatini 
taşımaktadır. · 

Amerika gaz.eteleri, Fransa cephesindeki vaziyetin müşkül 
oldu&"Unu, ancak tehlikeli olmadığını yazmaktadırlar. 

Munı:znm Mcydnn Muharebesi De' nm Ediyor 

Fra.n.o/.lda bir nwhal: 18 ( A.A.) - Havas : &lçika ordusu
nun mane.,,'iyatı çok iyıdir. Askerler, çok cesur konuşmaktadrr .• 

Halkın vatanperverlik hissiyatı d~ çok yüksektir. Siviller, 
hava bombardımanlan altında hakiki medeni cesaret gi:iEtermiş
lerdir. 

Belçika Kralı, Namür etrafındaki kalelerdeki askerlere a{;a
ğıdald mesajı göndermiştir: 

''Namilr kaleleri kumandanı, subayları, küçük subayları 
ve erleri. 

"Vatan için sonuna kadar mücadele ediniz. Ben sizinle ift.i. 
har ediyorum." 

Alm:ın Hiknmlan Şiddetini Ka;rhetti 
Pari.'1, 18 ( A.A.) - Havas saat 22, 35 de bildiriyor 
Askeri vaziyet, ~ma doğru şöyle g-örülüyordu: 
Sambrein şimalinde, Alman tazyiki tarafından işkal edil

meksizin, geniş bir müttefik stratejik hareketi yapılma.!<tadrr. 
· Sambre ile Aisne arasında, bugün Avenes etrafında \"e Var

vin.cıin garbındaki mıntakada şiddetli çarpı~malar yaptlmıştır. 

Fakat Alman hücumları, dünkü hücumların ş;ddetini ~östermc
miştir. Almanlann. bilhas..c;a müttefik hava. kuvvetlerinin faali. 
yeti sebebile ia.~ güçlükleri ile ka~ılaşmış olmalan muhtemeldir. 

fngiliz t~tihhnrat 1'0 tl7.TT1111n R<'yanatı 
LonJira, 18 (Husıısi) - !ngiliz istihbarat nazırı Duf Koper 

bu akşam radyoda harp vaziyeti hakkında şu izahatı vermi~tir: 
"Büyük harp devam ediyor. Düşman bizimkilerden çok da· 

ha büyük kuvvetlerle taarruz yap1yor. Biz bu harbi kazanır ve
ya kaybederiz. Biz kaybedersek bile yine harbedebiliriz. Halbu
ki ALınanya mağlup olurs!l. he:- ~yi kaybeder. Almanya bu işte 
bntün "arltğmı krrmızıya koyan bir rulet oyuncmm gibidir." 

D!.ıf Koper askerlerin ruhi durumu hakk.D1'i& da. ~unla.n i
lave etmiştir: 

y 

"En iyi asker niçin harbettiğini bilen ve gayesini seven as
kerdir. Fransız ve İngiliz askerleri bunu biliyorlar. Onlar aziz 
vatanları için harlıediyor, beşeriyetin hürriyeti için dövüşüyor
lar. Onların gayeleri bütün hürriyet se\'erlerin gayeleridir." 

Pnris Hava Hiicumunn. r~rndı 
Pari.s, 18 (A.A.) - Havas: 
~kiz tayyareden mürekkep iki filotilla, biribirini müteakip 

bugün öğleden soııra. Paris mmtakasına kadar gelmeye teşebbüs 
etmişlerdir. Bu bombardıman tayyarelcrinden üçü hava dafi 
topları \'e bir tanesi de avcı tayyareleri tarafından düşürülmüş, 
diğerleri de bunu müteakip geri dönmüştür. 

Resmi Tebliğler 

Alman Baş kumandanlığının Tebliğleri 
Fiihrcıin umıımi k:n-nrı:ıihr. 13 (A.A.) - Alman ordusu 

bnşkumandanlığııırn tebliği: 
llolaııclada Alman kıt.ahırı, Zelaııd adalarının temizlen_ 

mesi işini siiratle takip etmektedir. Yalmz Vladinı;rc-nin şar_ 
kında Valhera aclasmda dün mahalll çarpışmalar olmııştnr. 
llolanda kumandanı §imdi teslim olmak teklifinde hulun_ 
muştur. 

Sepeven adası ile Cenubi Bcnelaııcl adasında iki bin IIo
landalı ve J<'ransız C'Sir edilmiştir. Alman kıtaları sahil lrntar_ 
ralnrı ile limanlarda bulunan J!olan<la dona.nınası cUzUtam. 
!arını ele "'P~irmişlerclir. 

Almanlar. Anvers istilık~mlarrnın harict kuşağını iki 
noktada yı:ırınıı;::lardır. 

Başkumnııclaıılrğı clün hususi bir hliltende bildirdiği vcç_ 
hile şiddetli bir çarpışmadan sonra )falin ve Luven şehirleri 
alınmış Ye nrüksel belediye reisi, payılahlı nıuharcbcsiz .AL 
nıanlara teslim etmiştir. 

Dil hattından çekilen diişınan, Alman krtaları tarafından 
takip olunmaktaclır. 

Alman hiicum tankı cilziitamları. Mobcngin ccrıubundn, 
Fransız hudut islihk~mlarını yarmış, iki dUşman fırkasını im_ 
Jı;ı etmiş va yuk~rı ı;anıbrdan ricat etmekte olan cliit:manı 

:nıkarı Uaza kadar takip eylemiştir. Piyade fırkaları, Alınan 
İıiicııın tanklarını pek yakından takip etmiştir. Alman kıtaları, 
l>irçok esir \'e bliyiik ı;anaim almışlardır. 

Alman kıtaları Sedanın cenubunda da ilerlcmişlerclir. 
Hava. kuvvetleri, bilhassa cephe gerisi milnakalatına ve 

Delçikada. ,.e Fran ada dlişınan kollarının geçtiği ricat yolla_ 
rına hücum etmiştir. Bu htlcumların tesiri ile düı;;man birçok 
noktadan kaçmıştır. 

Keşif tayyarelerimiz, I'Tolanda, Belçika sahilinde bir düş_ 
mnn muhribini batırmıştır. 

lla\'a kuvvetleri bundan başka Nar\'ik civarında clilşman 
asker ihraçlarına hücum etmiş ve bir ağır kruvazör ve bir bil~ 
yllk nakliye gemi!'tirıe birer bomba dllşınUştür. 

Dlişman diinkii ~Un 108 tayyare kaybetmiştir. Bunlarclan 
53 U ha\'a muharebeleri esnasında dUşUrUlmUştur. 11 ini tay
yare llafi toplarr dUşUrmUşt.lir. Gerl kalanı dn yerde tahrip 
edilmiştir. 26 Alman tayyaresi kayıptır. 

Di\şman şimaıt Almanyacla ezcümle Hamhurg ve Breıne 
ve garpta daha bazı şehirlere miiteaddit hUcumlnr yapmrştır. 
Bundan eHelki '"akalarcla olduğu gibi, dllşman bir kışla mUc;_ 
te!'tna. yalnız gayri askert hedeflere hllcum etmiştir .. Alman 
ba~kumaııclanlı~r. hundan doğacak neticPler dolayısıyle bu 
nıkrnyı tebarllz ettirir. . 

Alınan don:rnmasına mensup ciizlitaml:ır, <lUşmanın flrnız 
cü1.iitamlarına iis teşkil eden cenubt Afrika limanları önüne 
mayn koymuştur. 

Fransız Tebliğleri · 
'Pari.;, 1R (A.A.) - 18 )fnyıs sabahı Fransız telıli~i: , 
J<'ransada muharebe dtinkll tebliğde hildirilmi!' olan mm_ 

tnknl:ırda ı;iddetli l'-ltırelte devam ediyor. 
Belçik,ıırlıt müttefik kuvvetler, uınumt vaT.iyeti _nazarı 

dikkate alarak, gerileme hareketi yapmışlar ve BrUkselııı gar
hlne çekilmişlerdir. 

Gece, hava kuvvetleri, yollarda kollara ve clllşm:.tnm mcc
lıurt geçit noktalarına bomba. ile şiddetli ımrette hücum et. 
mlşlcrdir. 

Frnnoınz Amirnllı~mtn •rckz.ihi 
Pnric; 1R (A . .ı\.) - Fransız Amirallık dairesi. Dunkerque 

Iiı~anında' tavyar~ler tarafınrlan bir torpido muhrihinin bııtL 
rılclığı, Dıınk~rque önf.incle bir kru~~z!ir. il; bir ticnre~ gemisi
nin '\"ahim surette hasara ul;"ratıldıg-ı, ıkıl• ranı::ız torpıdo muh
ribinin ele hasara u~radığı Ye bir nakliye ı:emislnin karara 
oturacak kaclar şiddetli haı:;ara. maruz kalclığı hakkında 17 
Mayıs tarihli Alman tcbli,i;indc yazılı haberleri lrntt suretle 
yalan lamaktaclır. 

Pari.<J, 18 ( A.A.) - 18 Mayıs akşam Fransız tebliği: 
Çarpışmalar, bütün gün aynı şiddetle devam etmiştir. Çar

pışmalar, bılhassa Guise ve Landreicies mıntakasmda vukua 
gelmiştir. Ve düşman, burada, çok büyük kayıplara rağmen. 
kuvvetli vasıtalarla ~arp istikametinde hücum etmektedir. 

Cephenin ged kalan kısmında, kayde değer bir şey yoktur. 
Bombardıman tayyarelerimiz, düşman motörlü kollarını 

sarsmakta devam etmi§tir. Düşman motörlü kolları, tayyarelc. 
rimizin hareketinden çok müteesslr olmuştur. 

Birçok keşifler yapılmış ve gerek tayyare dafi topları ve ge
rek avcı tayyarelerimiz tarafından birçok düşman tayyaresi dü
ş il lilmüştür. 

I ngiliz Tebliğleri 
J,onılı•:ı, tR (A.A.) - İngiliz hava nezareti bildiriyor: 
Gere, lnı;iliz ha,·a ku\"\'Ptlerinc mensup !ilotlllalar, Fraıı. 

sa.da ve Belçikada diişmaıı ınUırnkale lıallarını \'C Ur;,lc>rlni !!-ld. 
detli surette bombardıman etmiştir. 1n~lli7. ha,·ı:ı. kuv,·etlerine 
mensup filotillalar, garbi Alınanyada miihim askı:>rt hedeflere 
de muvafCakiyPtle hticum etmişlerdir. nu JıarekAt, ÇOk geniş 
mahiyet almış Ye Cnkat hiç bir tayyı:ı.r<!miz kaybolmamıştır. 

Belçika Tebliği 
Celçikıula hir mahal: lR (A.A.) - l S Mayıı:; akşam tchli;i: 
Son gUnlerde Belçika ordusunun :raptı~ı sistematik geri 

ÇP.kilme ınliı:ıait şartlar dahilinde vukua gelmi,tir. Emredilen 
hareketler. iyi bir nizam altında yapılmış '"e tahrihatımızdan 
mlitee!'Sir olan düşman. ~eri çekilen ve kayıp kaydetmel;:slzin 
tcmaı:;ı kesilen kıtalıuımız Uzcriııde şiddetli tazyik icrasına 
muvaffak: olam:ımıı;:tır. 

MaalP1;ef, hu harekH nP.flcesinde Rrfik~el, An\'ers ~chir
ı~rl tPrkedilmiştir. R11 ŞPhirh~rde mühim basar olmamıştır. 

Lle:e l'cıı ?\·amur kaleleri, kahramanca. mukavemetlerine 
del"am etmektedir 

N~rrvü!K 
Müttefiklerin eline geçti " 

. 19 ( . d ıra) Narvik şebr·ı. . Parıs, Ifosııs~ gece yansın aıı SOi - utte 1 

müttefiklerin eline geçmiştir. Sahile kadar yanaşa~ ırıb"t seı-ilde 
. .. essır ı ,. ıs· 

lerin gemileri Narviktcki son aı:;keri hedeflen mu .. tcfik ltJ 
bombardıman ettikten sonra külliyetli miktarda mut ··r ı.oıdsJI 

t" sinde Uy ı rı !ar karaya çıkarılmış ve yapılan taarruz ne ı~e ·aptık ıı 
c:;ehre girilmic:tir Almanların cenup istikametınden . ) ,.1,. telf 
~ ~ . . d a ~ 

bir taarruz da püsküttülmüştür. (Norveç lıarbınc a 
raflar 3 füıcii sayfamı::drıdır.) ________-::: 

Fransız kabinesin- ReYno beyanatta 
de değişiklik bulundu wiı!•l 

1 d 
( Ba§tarafı 1 k 01dıl-yap 1 1 uvaffa ı•· 

bir poş yap~a>:a ın Bu pO~· o. ıe· 
~ u söylemıştıın. genı~ 

( JJa~ larufı 1 i11ciıle) gun . be doğr\\ '-iÇ Ö' 

B k'l p 1 R mandan ben gar . faJı:at w 
aşve ı o eyno, di. Vaziyet vahimdır, .. 

Daladyenin üzerinde ümitsiz değildir.'' ciiınıer1 ı· 
bulunan harbiye nazırlı- . Başve~il .. burada şu . ı;ııi!. 
w d d h . lave etmıştır: . sıl b:r .,P 
gını a eru te etmış, ''Fransız milletı, na benıe) 
Daladye hariciye nazır- let olduğunu işt_7 bu:iştir.'' d• ı 
ı w • 1 <:artlar icinde goster rafffl ıgına tayın o unmuş tur. ~ · .. .. ·net u• ııtaıı 'l Rcyno, butıın mı hatırlattı ıır· 
Mareşal Peten başvekı çekilen ıstırapları ıduğu ~a s-

. 1 · w • • 'I . b .. ımış o tıılh' muavın ıgıne getırı mış- sonra, ugun a. etrniş ve. da.!:-' 

t . lan kısaca tef sı.~ •izlerııt 1Jtf• 
ır • sa 19 ı 6 da ki rnutccav . 0ıarı • 
Mandel dahiliye nazı- ileri geçmelerine ın~:tenirı ~c· 

rı, Rolen müstemlekeler dun ga_libi_ Mare:::nın cheın1111 

B . . neye gırmış olrn . . ,. 
nazırı ve artı tıcaret tini tebarüz ettirmıştır· t1çiltrti· 

1 d n sonra. · ast nazırı o muştur. Reyno, bun a h ricİ sıY ıı c· 
VAIHT: Yeni ı.~ransız lrnş'\'e- rasında, Fransız. Ji~· verece ııil
kil muaTini PetC'n biiyük hnr- ne az.ami, mü~~sır a;ııacağı~~y't 
bin marn! kumandanlarından lan bır tebeddul. Y ··ylc ıt1 

. . .. 1 rıne şo 1 biritlir. 1914 te miralay hulu. dırmı.~ ':e soz e . e o• 
nan Peten mtiteakip senelerde vermıştır: daflıld J?t• 

· · " O duda olsun. 111 :rt Yerdön harüini idare etmış '\'C - r bu ak~a le W ... 
kalenin müda!aasiyle şöhret sun, her .Fransız. r getıne 
Jcazannırştır. Bu liyakati Uzc_ niml~ ber~~e~~ ga ıp 
rinc 1917 de şimal orduları lrn- and ıçmelıdır. ___..............,. 

mütarekeye kadar orada vazi- , • 
mandanlığına. tayin edilmiş Ye •• ~M. 

le görmüştür. ~rntarekellen T A K S 1 
sonra mareşalliğe terfi etmiş ~· 
ve son zamanlarda da ispanya_ ~laııefitil8 ıııı 
da Fransayı temsil etmiştir. rııtlıı.rJ 11~ ~ıı 
Mareşal 84 yaı::ındau1r. Tcn1.ill\th .• nz .~0 ,c j·' 

' Jaıl.r. J>u:uıliyc .. :ı.ıırıı~~-
l'ıu :s, 18 (.-\.ı\ .) - BaŞYC- rus J ,iil\:s :W (I ı-ıı ,, 

k~let. tebliğ ediyor: ·' 11 rO" 
lı<>l"nlar ıoo - . uı- 11 

Reyno, bu sabah, ~1adritten 
dönmüş olnn AJ:ar,eıal Reteıı'in 
ziyaretini kabul etmiştir. Rey-
110, Mareşal:ı, de\"lct nazırı YG 
başvekil muavini ~ır:ıtile hUkiı
ınete girmesini tekli! etmiş ve 
Marc~al bu teklifi kabul eyle. 
ııı iştir. 

DiC;er taraftan, h~diı;eler 
harbin siyasi Ye askeri idare. 
sini teYlıit llizumuııu güsterınlş 
oldu~undan, Reyııo. Daladyeye 
hariciye nezaretini tekli! eyle
miş n Daladye bu teklifi lrn
lıul eylemıştlr. Reyııo, bu su. 
retle ınillt miidafna Ye harbiye 
ıınzırlığmı cleru h te etmektedir. 

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

.Aynı zamanda b~?~oi vro· 
rnmlar: Bugün ·. 0c:ı· 

ramda iki filrn b1(ı , 
Şarkın Ses K:_; ,AB Jl" 

ABDULVEn · 
ölmez fil'AşK 

YAŞASIN fJ'•~ 
LEYLA MURfl 

iştfrakile 1 rıılt 
·un ° J,.ıl Ayrıca ikinci fı {şJ1lfıt1 Pi 

BUK ,JO~ES \'J)vrı 
I\TllIJ A'flJl ırl\ nll cil~11r 

1 
MUthiş ııeyec~ ı1C 1ıı:ı<= 

~-~ 
.. nda 
Bugün s ARA V Sinent~~~""d 
2 güzel filmden mürekkep zengin bir programı alkışl) 

32 nci Avcı Görünmeyen 
adam aramız.~;~ 

1 
}<OJJ'l ,·c 

Hali hazır Harp vakayii an- mevsimin Ten şe_;~E:fl' 'f 
dıran emsalsiz bir film 5000 CONSTAN.şe G R ;,'\. ~(;ıl•' 

Alayı 
a~ker denizde ... 1 dramda • G A R ""ı•nn"ızcıı d' 

1001 \'akayi f 'l'arnfınclıın 1' • !!O tıe S 
84'an~lar: J l-2.S0--4J.20 ve 10 d.-ı f Seanslar: Jt.30-4~rı. h~~ 

ilaveten: F'OllS JURNAL mı miil..:cmmcl tıc cıı_!_- ~ 
-~=--~ -. ---- . ~ 

& Bugün SAKARYA sinemasında 
19 Mayıs Bayramı Münasebetiyle 

Fevkalade Bir Proı?raın iEMPLE 
1-3 SiLAHŞOR KOVBOY 2 • SHIRLEJ

5 
MVRl'J-11 ~: 

Tarafından ve GEORG YILDIZI --
~ MASKELi ÇETE ~ BRODVAY ~~m iı 
•:ııım~ııı~ıımııııımııı Bugun saat 1 ı de TenzilCı.th Matıııo ?'\ 

- ··ıJare-ı 
BUGUN Sizi kahkahal.arl:şfdi ıJ6 

M E L E K cek zevk~ı, '! film 

Madanı Ve seşvimolı bfır~r.t'll SinemasındR U L-' 

<ı;;: O'f\B STA N'C·e:·ş EiEIN ıe: ,-il"e: 
ve B R Y A N A H ~ R N :a'{'adfsJeri 

tl!l-et.en: METRO ,Jt'RNAI; J>u~l~3?ıtatfne 
Bugün Saat 11 dt'! Tenıi!A 



5 -VAKiT 

Mektepliler şampiyonası dünkü 1 tFEK.()N/DiTS 
maçla .nihayete erdi ~"""~I~~,;~F~~s~~1il 

G.Saray Bog" aziçini 1-0 yenerek istan- - Baksana Frederik, k~le~
4 

gibi sararmı'.:; tı. Ve duvarın na.. 
miz ne uzun. Bir ucundan öte. sıl süsleneceğini göstermek için 

b 1 kt l ·ın futl o a '?'! : : • l'\ldu kine vüz metreden fazla var. Bl- merdivene binerken birden.bire 
Ü n1e en 1 vr t ı Ş m,slj h '1 raz sonra koea vol bize kafi gel- cfü[liio bayıldı. Bütün ev halla 

miyccek. müthiş bir teliiş içinde <;ırpm-
'V - 23 -
'hay .. , Şu k n1 k d kl U U (;.\>et tnesele. amyo 1rın çı ar ı arı g r ı. 
. ~6iirarPatron güzel kegfetti. tüden ba;ka bir ses yoktu ... 
~~l\a ~ddesinc yani Baron Emil, Arjantinde bulunduğu 
clonı. gı.ctıyordu. Meçhul a. zam:mlar kovboylarda görmüş ol. 
tloıııc:biıden indi. Taksi Ba. duğu gibi bir ip çıkardı. Birkaç 

, c ~ladnun kapısında ln:kle. kere başının üzerinden çevirdik. 
lıtı:ıı u· Demek ki görüşme ten sonra havaya fırlattı. İpin u. 

~ biu 11 
rtniyccekti. Ben de cu demir parmaklıklardan bir!ne 

h·nc:c durdurdum. Nitekim talaldı. Eu şekilde tehlihsizcc 
' tau llaat sonra meçhul a. duvarın tepeEir.e tırrr..'!nır.ak ... -.ıl 

-. ~~~ · e evden çıktı otomobi kin bas't bir harel::t oldu. Le:ıu. 
lı• ~ı ' :ı 
'Oİi ı.~·· ve:.r ol..::ukia ihtiyar olduğu i~in 

~~ · · "'tı de "" ,_ · 1 d h 1 .. 1 ik ~ı.11• •• .cu ı-.ere garp ıs. tırmanma_:ta a a ÇOK guç i · 
~cı~c d?ğru gidiyordu. çekn 1~, hatta ufak tefek gürültü. 
~ ~. n Yı .ve Mayo kapısını ler de yapmıştı. Bahçedeki köpe:: 
b~tt ot anlıyöyc gidiyorduk.. fevkalade h;ıcsas olduğu için te. 
ır "İll,?ıbobili Kolomb'da gli. Jaşh hareketlerde bulunmaya ba~. 1 k hır ~nın önUnde durdu. Bu ıamıştı. Cakıtasaray1ı1ann şampiyon ı:ğu 

f e(ilçtilt ~çe ortasında kaybol - Çabuk bana köpeği ver... Mektepliler futbol şampiyonası 
~\'arı r evdi. Bahçe yük. Diye Emil muavinini ikaz etti. dlin Taksim stadında Gal:ıtasa-

~rİndarıa çevrilmişti. Duva. Ber:ıberlerinde getirmiş oldukla. ray • Boğaziçi liseleri takımları 
~ 'Pıy0r' de cam parçaları gö. rı köpek dişi idi. Emil hayvanla. arasında yapılan ve Gala~ara· 
~a bi du. Üsteli!c duvarın İ!; rın oynaşmalarından istifade et. ym ı _ O kazanma.sile netıcele • 
'alı:bi r. de parmaklık vardı. mek istiyordu. n';:n maçtan sor...ra nih:ıyete er • 
c ka .. 1~ın ınuhte:ncl bir teh. Lenuvar köpeği patronuna ver. di. 

\ ~;-0;d tedbir almış olduğu di. Di~i köpek bahçeye bırakılın. !ki hnft:ı evvel bir mUsa.baka 
"eri u. Adam şoförlin pa. ca iki hayvan derhal l:oltlaş:naya dclla vap:ın ve 1-1 berabere ka 
't:ıal &avdı. Cebinden bir ba~ladılar. Artık m::::ele yoktu, 1 lan takımların alac:ı.ğ'ı netice 

~ltçcr~~t Ç~ardı. İçinden bi. köpek ha·:la"Tlayı d~ünmezdi bi. muhitte çok alaka uyar:dırdrğın· 
ijYiUc ~ğır demir kapıyı aç.. le ... Rahat bir nefes ahn Emil, d:ın stadı Ga'atasars.y - Fener 

t~~:ıa ... bı~ gürültü ile kapadı muavinini de duvarın üzerine çı. maçlarındaki kadar bir meraklı 
~~aft ~ .. siırgülerini sürdü. kardı. kalabalığı doldurmuştu. 
·~i:tııı g?.ıledim, kimseler ol. - Nasıl Lenuvar, dedi, fikrim Hakem Şazi Tezcanın idare -
ı d11~~tilnce bir müddet et. mükemmel değilmiymiş? Bak, sinde oynanan oyuna takrmlar 
< ~lltcr 1~· Villanın iki muh. hayvanlar nasıl oynaşıyorlar. Biz aşağıdaki kadrolarla çrkmışlar

ı c\>d Csınde ışık vardı. De. de b:Jylece rahat kalmıs oluyo. dı: 
~}~dıı c en aşağı iki kişi bu. ruz. Şimdi §U ipi şurada kuvvetli. Ga?ata..<ıarcıy: Necmi - Ali, Ta-
~~ıı· b ce bağlayıp iç tarafa sarkıtalım.. "Zat - Abitl, Halil, Mahm1tt • M1UJ· 
~ tdc ~hçeı:ıine girmeye te. Aşağıya kaymaktan ba~:ta yapa. taf rı., Ayam, Şa'/ılJ.p, Nuri. Ah. 
\1~(a11 Yırn dedim, fakat bu. cak işiiniz kalmamış demektir. met. 
t~ d<tsıı olduğunu gördüm.. İki hfiye bahçeye in~.kten son. :::::--.-.. il! 
~ •oı-.: 'la~Jar fevkalAde yük. ra en ufak bir gürültü bile çıkar. 
'lı:ıt•"ıar a Uzerindc cam ve ~i- m:ımak için çimenler Uzcrinden 

-< ~llı~·vardı. Sonra işin da. yürüyerek villaya doğru yollan. 
~ıı~ bahçede bir de kö. \ dılar. ( Dnha tıar) 

<hı; tııı 1 St idi. Köpeğin de 

t .~·c)~~Yduktan ısonra ar. 1 I ' ~ ., '1 
j ~ ~u,;.Usten v••g•~ti~, g<. ~_, l ~ e .J 

)a tq~ Lenuvar, hıkaycniz li-mıl-ll-millll1İ1ı11::ı11111aı_ ... _._,a .. __ 
~ b~l r fevka!5de en tere. l 9 5 940 p 
l ·ııı;:ıu güzel bir ç.ah§ma • • azar 

~1ıi'0·· · Ancak bir mesele ı2.:o: Program ve memleket eaat 
~~Slt~ıc~' bu meçhul adamın ııyan, 1:.?.35: Ajans \e mcteoroloJ1 

ı~~ la~ Olduğunu da isbat hnberlt rl, 12.50: MU.zik: Çalanlar: 
bc~rn. Bu hususta bir şey Hııkkı Th!rman, Hu.san GUr, ZUhtU 

llıtr 0h11 Ü 
1 

• lınrdakoğlu , Hamdi Tokay. Okuyan: 

l:ıa::anaıı diln]di. T~adroları 

Kalecinin fedakar oyunu :rol ol. 
ma.k tehlikesini bertaraf etti ve 
birinci devre 0-0 beraberli:kle 
neticelendi. ı · 
!KtNCt DEVRE: 

Bu devre oyuna Boğ:ı.ziçinin 
c:ıeriik bir akmi!e b:ı..slandı. O -
yun <;ok süratli oluyor. lki ta 
raf d<ı neticeyi lehlerine çevir 
mck için çok çalışıyorlar. Bu a 
ralık Galatasaraylılar üstüste 
iki korner kazandılarsa da isti
fade edemediler. Biraz son.ra Bo 
ğa.z!çi sağa()ığı Sabri topu ço~ 
glizcl sürerek Galtasaray kalesı· 
ne kadar girdi; fakat topu iki 
metreden avuta atarak mu.hak -
kak bir savı fırsatını heba etti; 
bu deVTe de netice değişmeden 
0--0 berabere bitti. ' 
TEMDlT DEVRF..St: 

Müsabaka müddeti olarak ta-

~ ıf. stad. Bu adamın bı. Mdbaret &~ıak, 13.15: Müzik: Halk 
~ · lı~ırnı~ adam olduğuna e. 'l'UrkUleri ve ka~ık ha.vnlıı.n, San Re.. 
~~~İt~ ıkimiz birden göre. cep ve Ali Erbaş. 13.30/H.30: lıfüzlk: 

~lı\> ının bu kndar kalın, KtiçUk orkestra, 18.0v: Progrnto ve 
1 ııı.da arlar arkasında sak. memleket saat ayan, 18.03 : MUzik: 

~ d·~r. h~er halde bir sebep ,.-ıı.nşık mllz!k (Pi.) 18.60: MUzlk: 

Dünü Galata.saray - Boğaziçi müsıba7oo"1ndmı bir enstantane 

'•. «;ız b d b ka.. c•ı ! l'"' hl !l.~ ·ıcatıe u n nmm u Radyo caz orkestrası ~ c : ..,m m 
~ ~Ctf ne caklamal-.."ta ol. OzgU:-), 8op::ano Bodnye '.l'üzUn'Un 

· lf etmeye tc,ebbüs et. ı~tlrılkllc, 19.25: Konuşma 19.45: 
~~ .. ~rn de hiç vakit kay. M~mlcket aaal ayarı, Ajan• ve meto-

t il~ h . orolojl t:ı.bccleri, 20.00: MU%1k: Seçil. 
ttrlt iç şüphe yok. Her m.ış şıırkılar, Oltuyanlar: Sa.iye To. 

~ ~~ 'ia tngiz villada şöyle bir kay, Celil ToltSCS, Mctbarct Sağnıık. 
t, r dt~c~ğız. Orada bir kö_ Ç:ılanlar : Hakkı Derman, Hasan GUr, 
~'ıı ı"tin değil mi. Köpe. ~UhtU Bardııkoğlu, Hnmdi Tokny. 
d }'le trı~'~ 20.4:S: Konuşnıa l farlhten Sayfalar), 
~ ~ b uoyJe.. Parmaklıklar ::!1.00: .Müzik: Kavalcı Dursun, :ı.ıo: 
l!ıh hı; tın de gece yarısı... Mtiztk: 1-'ıı:ııJ be.)etı, 21.45 MU%1k: ı... 
~~tııı, •:Y olmasa gerek. Fa.. tnnbul kollMlrv&tu\an protottörlorln. 
~ lttaıı 0ku alıyor. Benl da_ den vlyolobacllat Muh:ltln Sadak'm 
~ · keşfedip havlamaya Rıısltali, 2:!.30: Memleket sıı.at ayan, 

~~·ıı b· AJıııı.s habeclcr1; Zlrant, Eaham -
~"ftıı •raı d'" bo ıı' b~d' uşündükten sonra Tv.lıvl!At, Knml:lyo - Nukut rsaaı 
!t t!ti d lrdi: (Fiyatı. 22.•:S: Ajans Spor servili!, 
~ Çıltaı;: Cdi •• Hemen bu gece 23.00: M!lzik: CUband (Pi.) 23.25/ 

t ~ t bit llğız .. İlk defa obrak 23.30: Yaruıki program ve kapanı~. 
'taltıtı c~e gireceğim. Fakat 20.5.940 p .. zarlesi 
~ )o b li~ta aşka çaremiz yok. " 
~c ll tö d .. Bu hususta ben 
' ~ liaq &terfrim. Ben bu iş. 
) tici, hm var. 
t~~. A. azırhk işini size l::ı. 
~tele darn nasıldı? YUzü. 
~ "tır ~tnan buldunuz mu? 
.. ~.P<a~1 c\"vc1ce de söylemiş 

~t•ti, onurıın kenarlarını in. 
1111j 01~\ık n için tanıyamadım. 
'~ lftt ~ Uzun boylu ve ge. 
~ li~lı ... aıae kuvvetli bir a. 
~ t hıud 

ı,:~i~ de 0 e o olmalıdır. Fa. 
'111~ • ~c ~un Yilzünü görmüş 
~. ~ ha~1r1''c görUrüz. Bu ak. 
' t!tia;rt; •kları size bırakıyo. 
\ 'lal'trı Lenuvar. 
. hıı iıt~aı olsun Ustad.. Her 
, ' . . tnuvaffak olacağız. 

litr . • . . • • 

'~il.tı~t!' hazır mı Lenuvar? 
~1a,d. uataa. 

~:~at 
1

ih~~ halde yola düşe_ 
0 tlf. n Yatsızlık yo!t: Pe. 

da C Oldu? 
v lıtuı. hazır ·· 

ı::.:o: 1'.ro,rram ve memleket sn.at 
ayarı, 12.:>:>: Ajana ve meteoroloji ha· 
bcrlerl, 12.50: Mllzllt: Muhtcilf §:ırkı. 
ıar l Pi. ) l3.3J / 14.CO: ı.mz.k: Knl'l§•k 
ınllzlk (Pi.) lS.00: P rogram \'C mom. 
ıcket s:uıt ayarı, 18.0~: .llUzlk: Hafit 
MUZik (Pi.) 10.30: Müzik: Radyo CU 
orkcst.raaı lŞ<:!: lbrahim özgür> 
19.10: 1dUZ1k: Saz Eacrleri, Çalanlar: 
Ruşen Kam, Vecihe, C..'cvdet K.ozan, 
ll'.l.80: Müzik: Halk 'I'UrkUlerl, Asıze 
Tözem ve Sadi Yaver Atamnn. 19.~5 

Mcmlel•et saat ' yarı, Ajun3 ve mete
oroloji haberleri, 20.00: Müzik: Çalan.. 
ıar: Kemal N. Eeyhun, Fahri Kopuz, 
Cevdet Çalla, 1zzcttln ôktc. 1 - O· 
kuyan: Radife Ectcn; Mahmut Ka
rmd~. 20.30: Konuşma lUmuml ter. 
biye ve Beden Terbiyesi), 20.40: MU.. 
zik : Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Kuşen Kanı. tzzctUn Ökte. Okuyan: 
Mllzeyycn Senar, 21.10: Konuşma 

(Fen \'e Tabiat bilgileri), 21.30: Kon. 
aer Takdimi: H:ılil Bedii Yönetken; 
\"C .Mtlı.lk: Radyo OrkcatraBı (Şef: 

Dr. E. Pnletorlus), Solist: Dr. Paul ~~i ıı:eırırn 1 ustat .. 
• ı} tec e ·· (Korno). 22.SO: Memleket .sut ayarı, 

ı "lr """ c Yarısı • · Ajans haberleri; Zlraat, Esham -'tr ·"rclı 1,_. nı geçmıştı ... 
~~lilt "İli~ ~ •dam banliyö. TabvUAt, l{ambtyo - Nukut borsası 
'.,Z~ı. Gcnın önünde bulu. (Fiynt}. 22.50: MUz1k: Cazband (Pl.) 

ıtı tc kapı ı k 2i.2:S/23.30: Yarınki program ve ka-Şoged ıı:aran ı tı .•• 
en cecen tek tiik panl§. 

Boğaziçi: Halil • I'.....a1ıim, Stl. 
rcyya - Enis. Osman, Ncc!let : 
Sabri, Mııstaf<Zy Tevhit, 1'{ıya::1, 
ismet. 

Oyuna Ga.la.tasa.ravın bir akı
nile başlandı. ilk dakikalarda 
Gıılatas:ırayldar Boğaziçi kale
sini çember içine aldılar ve bu 
üstUnlUk 10 uncu dakikaya ka -
dar silrdü. Boğazicililerln de a· 
ra sıra akın yantıklan görUlü -
yor. 10 uncu dakikadan itibaren 
oyun mlitevazin bir ccrevan al
dı. Bu arada her iki taraf kale· 
leri de tehlike S?"eç!rlvorlarsa d.ı. 
muhacimlerin beceriksizlikleri 
yüzUnden gol çıkaramıvorlar. 
23 üncH dakikada Boğaziçi ka· 
lesi ciddi bir tehlike geçiriyor. 

y:n edilen bir saatin sonunda her 
iki takım da 0--0 berabere kal 
dıklanndan maç on beser daki· 
kalık iki devre olmak Üzere ya. 
rım saat daha temdit edildi. 

Oyuna Boğazirlilcr ba{]ladı -
tar. Miisabaka yine sü.ratli ve 
canlı oluyor. Nihayet 14 ünıcU 
dakikada Boğazi('.i kalecisinin 
hatalı bir çıkışından istifade e· 
den Şahan, Galatasaraya eam -
ply?nluğu kazandıran yegane 
golU attı. Mils:ı..b!kanm bundan 
sonraki kısmı karşılıklı akırJar. 
la geçti ve maç netice deı!işmc· 
den 1-0 Gala~arav lehine bit 
ti. Galatasaraylık.rı bu muvaf· 
fakıvetıerindPn dolayı tebrik e. 
deriz. - /(. B. 

Devlet konsürva- ı Hususi okulların 
tuvar kanunu iıntihanları 

(Ha.:, taralı .'f U11ciidc) 

Milli sanah böyle anhycı:-uz ve 
kar§nnıza gefon kanun da bu da. 
vanın ifadesinden baıka bir t<'Y 
değildir. 

Devlet konse?'Vntuvar kanunu 
tiyatro ve mttsikiyi bir ni.uun eli. 
ne ve devlet himayesine almakla 
millete biiyijk bir vaatta bulun. 
mut olu}·or. Bu vaat devlet ti. 
yatrosudur. Devlet tiyatrosunu 
belki bir bid'at ıayacalılar bu. 
lun!lbillr. Fakat bir millet demek 
maddesiyle ve ruhuyla teçnizath 
lunabilir. Fakat bir millet ilk 
müdafaa l:uvvetl~i kadar ruhun 
ve kültüriin hususiyetlerini ifade 
eden güzel sanatlar da tamamla. 
yıcı unıurlardn·. Modem millet, 
modem siliıl1lr~ kullandığı gibi, 
modern bir kültür seviyesine eri. 
ıehilendir. 

Türk inkılabının hedeflerinden 
biri Türk milletini muasır cemi. 
yeller seviyesine çıkannaktır. 
Bunun yollcnndan biri de tam 
ve kamil bir millet ruhunu yara. 
tacak olan <!evlet tiyatrosudur. 

1ADRt ERTEM 

Vekaletin tayin edeceği 
dört okl.llcla yapılacak 
HlU:u.si okulla.rm imtihan iş -

leri etrafında t-.far~rif Vekilliı{i 
veni kararlar nlmrcı:tır. Hususi o
kullann imtihw lan vekaletin 
tavin edeceği dört imtihan ko -
misvonu marifetile vap:Iacak _ 
trr. Bu komisvon pazartesi J?linU 
Maarif MUdürIUP.llne bildirile • 
cektir. İmtihanlar vekaletin ta 
yin cdecetfi umumi mümeyyiz · 
ler tarafından da kontrol edile. 
cektir. 

VaHnin şehirde dünkü 
tetkikleri 

Vali dUn sabah saat dokuzda 
qchircilik mütehassısı Prosh• 
vilavet konaifııyfa kabul ederek 
kendisinden Taksim meydı.nmda 
yapılacak olan tiyatro binası 
ha.kkmtla izahat almış; sonra. 
Taksim mevdanmdakl inşaatı 
ve Taksimle

0

Ka.bata~ı biribirine 
bağlaması mutasavver yolu tct· 
kik etmiştir 

lyöz köprüsüne geldikleri va.. mağa başladı. Bir kaç dakika, 
:ut yağmunın ilk ve iri damla. Roz, iskemle üzerinde bay~m 
!arı dilşmeğc b:ışladı. Şiddetli J-aldı. Sonra, kendine geldiği 
bir rii~5.rm sürüklemekte ol- zamnn, ne olduğunu anlayamı
duı7\ı koyu rcnl:tc bir bulut müt- yarak kısa bir müddet oturduğu 
hi§ t.arrakalar yaparak koşu. yerde BD..Şkın ve hareketsiz dur. 
yordu. Ve sanki gökte gayet bU- du. Ana ile baba, yürekleri tit
yUk bir bent kırılmış gibi hemen rcycrek ona sualler soruyor, 
"ağnnak!ar bo~:ılc?ı. Yirmi metre ne olduğunu bir nn evvel öğren
·· tcsini görrnek kabil olmıyordu. mck istiyorlardı. Şüphesiz so~ 
' 1 i dak ika irind" sok"'dar dere 'hık aln' ı~t ı. O <;ılgın ko§lıUlun 
11 • r..oz n .. lı a.'ayı c:il g ibi :ıriak I'" .. 'cc i ; •c bu idi. Fa
la~ 'ı. N.. d 1 rı'mı; o·:m ri l·nt f! n" laz c ··i neşeli halini 

de t~ ımı h'r v·y~ü e•·"nc r,i- " rtık b Mll"~U. Birdenbire ba -
ip bel ı di Ara."J1 k indck:'cr ma b"r kiremit düşmüş gibi ser 
ıadcce pcrdı:l r i i:'dhip sokaBm semlf'd' ~ini, r.efesi tutulduğunu, 
bir kcı:armd:ı. dunlular. Ni~an· lilkin şimdi hiç bir f'eyi kalına. 
iılarm arkasından bisikletle gi- clığım gülerek anlattı. Ve der
dcn kızlarl:ı Gregunr kesif bir hal nyağa knlkıp salonun tezyi
çn.lılık altında barındılar. Yalnız ni hakkmda fikiTlerini izaha. 
Frcdcrlkle Roz bir şey dinlemi. b:ıı;lndr. 
yerck sUratle voll:::.rmsı devam Az sonra bu küçük hadise u. 
ediyorlardı. nutulmuş, evin içi yeniden şak-

Bir aralık Frederik bu yaptık- nk ~melerle dolmuştu. 
1armm iyi olmadığmı görerek (Daha var) 
k rma.k istedi. 

- Çok knzalı bir iş yapıyo. 
ruz. Rica ederim, biz de öteki
cr gibi durclım. 

Roz hiç aldırrmyarak boyuna 
!Jeriivordu. 

- Bak! Artık ne olduysa ol
du. Bu kadar ıslandıktan sonra 
durmak daha fena ... Haydi, gay 
ret, üç dakika sonra evdeyiz. O 
zaman geride kalanlarla iyi alay 
ederiz. 

Önlerinde bir kilometrelik yo
rucu bir yokuş olduğu halde yan_ 
vana fıdeta uçuyorlardı. Frede
rik durmak teklifini bir daha 
tekrarladı. 

- Emin ol ki hata edivoruz. 
Haklı olarak bize darılacaklar. 

- A ! Ben bundan çok hoşla
'lll'Im. Mükemmel bir bisiklet 
':>:ı.nyosu !... Beraber gelecek ka-

Su s rv= sinde bir 
yo suziuk ınu? 

Müfettişler tarafından 
tahkikat yapılıyor 

1a.r beni sevmiyorsan, kal sen. 
:;enç adama meram anlatamıya
cağını g~rcrck ilerlerdi. Ve böy- ır. 
lece, sularla çamurlara bata çı_ 

Denizyolları vapurlarında ya
pılan bilet suHstimallnin tahki _ 
katı bitirilmiştir. Müfettişler bu 
hu.susta hazırladıkları müzek -
kereyi müddeiumumiliüe ver • 
mişlerdir. Bu i§İ yapan şebeke • 
nin suiistimale 937 senesi son
larında başladığı ve 2,5 sene mü· 
temadlyen biletlerde tahrifat 
yaptıkları anlaşılmıştır. Suii.ati
malin miktarı 50 bin lira.ya ya
kındır. Yalnız kati rakamı tes. 
bit etmek mi.imkün olamamış -

Diğer taraftan bu işi bitiTen 
Münakale Vekaleti müfettişleri 
§imdi de liman işletmesi umum 
müdlirIUğilnde meydana çxkmı§ 
olan yc.ni bir suiistimalle meş
gul olmaktadır. 

!~a çilgın koşularına devam etti· 
ler. Ciftliğin bahçesinde, bisik
lctll"rinden tanı :ı.tl:ldıkları sıra. 
dn. sağanak durdu. Ve gök yilzü 
saf maviliğini tekrar buldu. 

Roz soluyarak gülüyordu. Yü
zü kıpkırmızı olmu.5tu. Saçların
dan, elbise ve ellerinden sel gibi 
sular aıkıyordu. 

- Nasıl? Merasim tamam ol
du mu? ... Maamafih gene biz bi· 
r inci geldik. 

Ve hemen, saçlarını tıı.ramak 
ve kuru bir elbise gi~ınek için 
yukarı çıktı. JAkin mutfnüa inip 
vemek hazrrlamak tcHışile, ça
maşir değiştirmeyi ihmal etti. 
Ötekiler ~clmc<len evvel suyu a
teşe koymuş, ~abı çıkarmıı; , 
zerzava.tı kesip temizlemiş bu -
lunmak istiyordu. Ve hiinerini 
~östcnneife hevc~li bir evciment 
kadın saffctile öteye beriye gi
diyor .. ateşi körlik!üyor, hazırlık 
lar vapıyordu . 

Nihayet bütiin aUe evde top-
1andıı'; zam:m epev natırdılı bir 
anlaşma oldu; <:iL."lkil f'at anak
lar altında yapılan o çıl0m lrn· 
'judan Matyö ile M.aryanm çok 

Bu suiistimal, su servisinde 
yapılmış ve birkaç memur lima
na gelen vapurlara verdikleri 
suyun parasını yatırmam~lar _ 
dır. Müfettişler liman reisliğin -
de çalışmakta ve su servisinde 
çalı§an memur ve müstahdemini 
oorguya çc.kmektedir. 

Bugün açılma töt"eni ya
pılacak köy okulları 
Bugiln ~ençlik ve spor bayra

mı olmak mUna.sebetile inşa.atı 
ikmal edilen bazı kazalardaki ilk 
okullnrdn açılma töreni yapıla _ 
caktır. Bugün açılma töreni ya
pıln<'ak olan okullar Yalova ka· 
zasımn Kirazlı ve Ta~köprü köy 
okullarıdır. KU<;at resmini Ya -
lova kaymakamı yapacaktır. 

~~:;~~:ıştı. Kısa haberler: 
- Bu yaptığını hiç doğru bul

madım kızım... Çamaşır deği§
tin mi bari ? dedi. 

Diı!er taraftan Matyö Frede· 
riğe çatıyordu. 

- Maazallah dü~er ve bir ye. 
rinizi kırardınız. Sonra terli iken 
o soihık suyu üzerinize yemek 
iyi bir ı;ev mivdi ?.. Bir yerde 
duramaz mıydınız? 

- Evet. ben durmayı teklif 
ttım, fakat o razı olmadı. Ne 
rapavım, o bir ~y istcd:ği za 
m:ın ben istememezlik cdemiyo. 
rum. 
Nıhayct Roz tatlı gülüşüyle 

bu azarları kestirdi. 
- Ktıi'i. kafi. a <::anım, kaba· 

hat bende oldu işte .. Ya bu gü. 
zel salatavla bu nefis yemekler 
hic bir iltifata değmez mi? 

ö r;le yemeği tn..~km bir neş.'.) 
icinde yendi. Yirmi kişi olduk· 
ıan icin masavı büvük saloruı 
,.,.e,.irmi0 1erdi. YemeYin devamı 
mUddetince daima onun dUğün 
r:UnU nasıl sUsleneceği hakkın. 
da ~Örll"iildU. Hatta, henUz ye· 
mi§ \"enece~-i sırada, duvarlnra 
konacak çelenklerin verlcrinl ta 
vin tein bir el merdiveni getir. 
tildi. 

O sa.ate kadar daima geveu
lik etrni§ olan Roz bir iki daki· 
kadaııbcri susmuş duruvordu. 
Yemeğini oldukça. iştahla yc
mi3ti. Fakat hala ıslak duran 
saçları altında yüzU balmumu 

-------------
* Ticaret ve Malive Vekalet. 

Jeri ihtikarla mücadele için müş
terek bazı kararnameler hazır
lamıştır. Yeni kararnameler 
toptancı ve perakendecilerin ih· 
tikiir yapmalarını tamamen ön
liyecel:tir. 

* J{az:ı.nçlarını meyva bahçe
leri ve baf{cıhl:la temin eden 
:öylü!cr:n tesblti ltararlaşmı§
tır. 

* Konvanın veni Halkevi bi. 
nnsı bu~ünl:U sinema yerinde 
yapılacaktır. Sinemanın yıkıl -
masma ba.şlarıımıştır. 

* Yağan yaimur yUzünden 
kabaran Seyhan &ırıçama in • 
miştir. 

* B:ı..dema yapıl:ı.ca.k köy ev : 
'erinin damları hakkınd:ı.. yenı 
bir karar alınmıstır. D:ımlar an
cak kiremit ve tuğla ile örtUlc
bilecektlr. 

* Adnno.da bir ayda 68 kişi 
evlenmi'itir. 

Zayi 
lstanbul Erkek lisesinden 1940 ta.. 

rthlnde Dokuzuncu smıfte.ıı alml§ ol.. 
duğum belgeyi zayi ettim. Ycnl.sinl 
çtkaracağrmdan esklsinln hUknıti 
yoktur. Ml'hnwt Tcvftk Blll'n 

• 
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L GIDA ~:se::::::: • ........... ........... Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı ft1üdürlügünden 

Ahmet Olu§udemlrin 24516 hesap No.sile Sandığımızdan aldığı (420J 
liraya kar§l birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermccllğlndcıı 

hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lı kanunun -t6 mcı maddesinin ma, 
tutu 40 ıncı madl.lcsine göre ııatılmruır lcabeden Yenlba?ıccde Defterdar Ah. 
metçelebl (Evkaftan gelen kayıtta) yeni Ördekkasap mahallesinin eski Sey
dibcy, yeni Akltoyunlu sokağında, eski 8, yeni 22 No.h kft.ğlr bir evin ta. 
mamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satıı, ll\pu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya. girmek UıUyen (138) lira pey ıık· 
çesl verecekUr. ınııı ba.nkalarımızdnn birinin teminat mektubu da kakıl 

olunur. Birikml§ bUtUn vergilerle belediye resimleri .... e vakıf lcaresl ve ta.. 
v1z bedeli ve tellAl!ye rllsumu borçluya. aittir. Arttırma §arlnn.rnes1 27 /5/040 
tarihinden itibaren tetkik etmek lstlyenlere Sandık Hukuk işleri servisinde 
açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kayur ve sair JUzumlu fUlhllt ta prtna. 
metle ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya glrmiş olanlar, bunlan tetkik 
ederek saWı~a çıkanl3n rnyrl menkul hakkmd:ı her §C~1 öğrenmiş ad ve 
itibar olunur. Birinci arttırma 22/7/940 tarihine mUsadl! Pazartesi gUnti 
Cağaloğlunda. kı'\in Sandığımızda sa.at 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muvakknt fhıtle yrıpılnbllmesl için tekli! edilecek bedelin tercihan nlmmıısı 
icabcden gayrimeııkul mUkellefiyetlerlle Sandık alaca:ını tamamen geçmiş 
olması §arttır. Aksi takdlroe son artıranın taa.hhUdU baki kalmak şarttle 
6/8/040 tarihine mUsadi! Salı günU aynı mahalde ve aynı ı:ı.atte son art.. 
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm üstünde 
bırakılacaktır. Hakları tspu slclllerlle sabit olmıyan alft.ka.darlar '\"C lrtl!ak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz \•e ma.sııtire dair iddialarını 
lll'ın tarihinden itibaren yirmi gUn içinde evrakı mUsbltelerlle beraber daire_ 

mlze bildirmeleri 14zımdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş ol:ınlarla hnk· 
ln.rı tapu stclllerile sabit olmıyanlar satış bedelinin payl&;ımll3mdan bari<; / 

. . ... . , 

.. , 

ff,.~til~ıı:-;; --- " lcalırlar. Dn.ha fazın mal(ımat almak lsUycnlerin 938/ 1142 dosya ~o . .s!Ir 

.... 
=::: 
=::: .... 

•••• =:.: 
:::2 :::: 

ve ııalr HUBUBAT Ul'LARI kuvvet lmynağıdır. 1 l
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in t sa r a a.r u m u m 
0"" OğQnden: 

I - Clball !nbrlltasmdıı yaptırılacak transformatör binasına talip zu. 
bur etmediğinden yeniden pazarlık usutlle ihale olunacaktır. 

Il - Keşif be1ell 7846,10 lira, muvaltkat teminatı 58S,4ô limdır. 
III - P:t.:L!t.rlık 31/V/040 Cuma gUnQ sn.at 14 de l{abataşta Lcvıızım .._.,., 

MUbr.yııat ı;rubeslndekt Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözU geçen levazım şubest veznesinden ~9 kuruı;n 
almnb!llr. 

V - lsteklilerin pazarlık fçln ta~1n olunan gün ve saatte ş:ırtnnmenln 
F fıl:rnsmda yazılı vessik ve % 7,5 güvenme pa.ras11e birlikte mezk(lr ko. 
mlayona mUraca~tıan. ( 4000) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satı:. -
alma Komisyonundan: 

l - Eir metresine altmış kuruş rıat tahmin edilen kırk binden elli bin 
metreye kadar vas-..! ve önıeğine uygun çamaşırlık bez kapalı zart usullle 
20/15/940 Pazartesi günü es.at onda sa.tın aımacaktır. 

2 - Şartnamesi yUz ellJ kuruş knrşılığınd:ı komisyondan alınabilecek 
bu ekmıtmcye girmek i:ıUycnlerln 2250 llralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeler! muhtevi tekil! mektuplarmı en geç eksiltme gtlnU saat do_ 
kum kndar komisyona vermi§ olmnlan. (2020> 136001 

lstanbul Levazım Amirliği satınalrna ı 
Komısyonu ilanları 

-ı 

10,000 linı.L:lc çubuk kalay almııcııktır. Pazarlıkla eksiltmesi 21/ 5/940 
Snlı gUnü cıaat 16 da Toph:ınede uvazım Amirli~! Salınalmı.ı kominyontında 
yapıl!ıcalctır. !stelt1Ilerln numune ,.e (1500) lira kntt temlnatıarile bclll sa. 
ııtte komisyona gelmeleri. (893) (<il45) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 

1 - Kapalı zart U3Ullle (Yüz ylnnl bin) litre be.."1.Zin alınacaktır. 
2 - Şa.rtnan1cs1 Meclis daire mUdUrlUğünden bedelsiz olarıı.k nlmabllir. 
3 - Eksiltme 3 Hazlrruı 1040 Pazartesi g1lnU sa.at 15 te BllyUk Millet 

Mccllsi İdare Amirleri Heyeti odasında icra kılınacaktır. 
4 - Muvaltkat teminat mlktan (Bin iki yüz altmış lkl) llrndır. 
:ı - Kapn.lı zarfların ihale günü s:ıat on dörde kadar idare heyetine ma.k_ 

buz muka'l:!llnde tevdi cclllmesi ltizımdır. , 
8 - Talipler 2400 sayılı kanunun 2 '\"O 3 UDcU maddelerinde yazılı ve.si_ 

kalan birlikte g cUreceklcrdir. l2354) ( 4093) 

İstanbul Valiliğinden : 
19 Mayıs Gençlik vo Spor Bayrnmmda Fenerbah!:C Stlldyomunda sruıt 

10 da v!llyet adma merasim yapılacaktır. Aynı günde Belilkla§ Şeref Stad
yomundo. İstanbul orta mektepleri taratmd:ın cimnastlk şenlikleri icra edi
lecektir. Bu §enllklcrc p:ı.rasız dnvctlyelller gireceklerdir. Esasen mahdut 
olan bu da.veUycler sahalar lle llgill kaymakamlar tıırnfında.n dağıtılml§lır. 

(4126) 

Sandığımız hukuk işleri sen1slne müracaat etmeleri lüzumu llrın olunur. 

* * * 
DiKKAT 

Emniyet Sandığı, Sandıktan alma.n gayrimcnku!U ipotek göstermek la. 
tıyenlere muhnmmlnlerlmizln koymuş oldu~ kıymetin % •o ınr tPcavUz 
etmemek üzere ihale bcdellnln yarısına kadar borc; vermek suret!Je kolay. 
lık göstermektedir. ( 412:?) 

l neniz Levazım Sa.trnalma Komisyonu i Anları 1 
1 - Tahmin edilen bedeli ( 6075) lira olan ( 75000) kilo sodatıın 20 Mıı. • 

yıs 940 tarihine rastlıyan Pn.zartesl gUnU saat 11 de kapalı zartla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (455) Ura (63) kuruş olup ~Ttrı&roe.sl her gUnkomlıı_ 
yandan alınııb1llr. 

3 - İsteklilerin 2190 !in.yılı k3.Dunun tarl!att dııhillnde tsnzlm edecek. 
lerl kapalı tekli! mektuplarını en geç belll gün ve saatten bir aaa.t evveline 
kadar Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. ~3586) 

Ankarapalas- lzmir 
fELEl:ON: (3438) 

lzmırın en modern, en temi2 ve en ınurıtu.anı aıle 

yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firı$t.rlt oldt<ğl.! gı. 

oi nefis yemek}er veren lokantayı, past;ı haııeyı, ve kı. 

-aatbaneyi havidır. 

Dr· Kemal Ozsan-,.. 
R ~ 
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ZAYi 
Erzincan 11 inci alay 1 inci tabur 

4 UncU bölükten aldığım askerlik tez. 
keremi :z:ııyl ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskl:ıinln hUkmU yoktur. 

Kuruçay Enblye köyUndcn S~:i 

doğıımla lla5aıı oğlu tbrnhlm. 
{32390) 

Arrte,.,-
BALSA,I1N cR....-hertnl lhtl~ eden yt\z ...-e dodak rujla" ertlP 
Enstıtillcrl profoM>rlcrlndcn mcşlıur ı•rof. llerog tarafındall ~ 

tNGtLtz I\ASZUK ECZANESİ - Beyoğlu. btanbll 

~~~~~· ~ ~. 

ı· OSM~~K ~~NI~!~. ({İ\SI 
1: TESiS TARiHi -1863 

1 
Stırüfm · ut Turkiı'P Cilmharir~ti i!t- mOn,,Hı muf<ıılf'Tl'fl~~ 

1 2191 Numır.1.lı 101611933 tarihfı l..anımf11 ı.udık ttfı/ıtı; 
~~ I 14/611933 ı.mhlı 2435 Numaralı R~ml (jaztft 

aır. Sarmayesl ı t 0.000.000 1 ngırtz Lf,_: 

Jil _.ihtiyat akçesi: 1.:?50.000 lngltlZ Ltr<I 

lı 1 
ıTGrkiyenin ba$lıca .Şc"!rlerinlla 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
lONORA 11e- MANÇESTER'de rsffrf 

r.TtSIR~KIBRIS. YUNANiSTAN. f RAN. IRA~ f(l 

1 · n MAVERAVI fRDÜN'de 

• Merfcez ~ Şabeferl o"'4rf 
VUGOStAWA. RUMANVA._VUNANISTAN. suRtVf. tO ,,, 
filvatleri. ve bQtGn -Oilny~da Acenta ve MufıabirJtri 

lfrr ~vi Banka Muameleleri yapaı:, 

MPSabı car. ve ml'Vc'ııaı tıcsap!.m k~dı 
Tıcarl krediler \.<e vesaıklı lıredıler kli~dı lı cıı" 
Turlove ve EC11cbı memlelıetler Qzenne kt"Şide sened.11 ıs 0 

Borsa t'Tnırlen. 1 

Esham V't ıahvillt, 'attı~ .e emtaa üzenne avana 
5ened.ıı tahsilah Oe saire. 

En vulisNc enlniyct ~rl'l.mnı haiz knlılr 
l<asalar Servisi v.lrdır. 

Piyasanın en mllsait şartlari(e ( kam&aran ,lfl' 

~ 
1 
~l[ kumbarasız) fa$lrruf hesapları ıaçıht- -ıım11ıa 

fil~:::::::·· 

Ankara Caddesinin en işlek Y!!1: 
Kiralık dükkB 

1 
Vakii .v'.atbaası ıdaresrne mür~, 

lıalif.ilimmgam11iiiS--llillill'.lm~~~11: 
id.,. 

SAH1Bl: ASIM US Umum r\e;riyııtı ~~1 
Basıldığı \.'er: V Af(/T Matbaası Refik Ahmet se 

-,. ' ~ : " . ·. ' . ' 
F O S F A R S O L, Karun en bayati kı1m1 olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iıtab tenıin İfl~ 
Vücude deva.nJı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk·:ıuzluğu giderir. Muannid d• ,. 

bazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieytı, Sıtma nekahatlerine, Bel gevıekliği ve ademi iktidar' 

kilo almakta faY&nİ hayret fa.ideler temin eder. "vf,.1• 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün ~vvet ,urublannd"n üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, t'V 

IŞTlHA TEMiN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

KAN, VUVVET iŞT AH şurubu Sıhhat VekAletinin resmi musaadesını haizdir. HER ECZANEDE BULUN~ 
.................................. ! .. :.... ı•f. ·"". "' :· . • • • • • 


