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Alman sağ 

cenahına karşı 
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Laonun şimalinde motörlü bir Alman 
kolu imha edildi ,. ...................... - ................ , 

IHA RI Uğradıkları zayiatın 
büyüklüğünü 

Almanlar 
itiraf 

~diyorlar 

Okuyucularına 
Harp sahasının mu

lassal haritası 
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• •::.. 1918 Muta~kesındeıc:·, Bu 9l.tnkÜ C~tJh4? 
cenhe ·•-••• Hudt.J~laY 

Almanlar aynı derece
de kUvvetli ikinci bir 
taarruz yapamıyacak 

hal.a geldiler 

1 . ' • 
deki AJman UerJeylı;lne nazaran nekadar farklı olduğunu ı;ö~teren 

1 
isviçreden dört 

~ebemiz daha geldi 
ı:1ida halk nümayiş yaparak Alman konso
İs '.Uğuna Fransız bayrağı çektirmişler 

to ~ıçredeki Almanlar silahlarını 
nsoıosluklarında depo etmişler 

,, 
~ ·~~reıJen J:f'leıı tııte• emlnlen fiOlılan Hiharcn: Adnan 
~' l'aoc;man, 'Fcn:ı.n A1'8.iô \:8 'Üruid Sam er 
l~~~h Avrupadakl son harp vaziyeti üze-

h lljl' ...ı U sküdarda rlne tııvlçreden ayrılmağa mecbur o-

ij~ 1 "lelikanlı tan talebderlmizden dört kişilik ~lr 
~s~!:l kafile bugilnkU aemplon ekspresıle · {(Sına kaçaıl şehrimize geıml§tır. 

in Bu grup Umld Sanver, Ferzan A-

1 ı ı etr • • ras, Adnan Karaosman ve Cellle Ser· 
~Q~ esını telten mUrekkeptlr. 
L Cl~ Adnan Karaosman, trene yetışebil· 
Ulf\ kOrtasznda mek için pagaportunu vize ettirmeden 

~a ı d ı · ı hareket ettiğinden burada trenden ı-
rf a e , ,( nlnce bir müddet Sirkeci polia kara· 

4~~,·k etıı· kolunda alıkontularak kanuni mua-... 'i mele yapılmı;ı ır. 
Livlçrede hususi surette tahsilde 

(\'~il 4 üncüde) (Devamı 4 üncüd.) 

Perşembe günü toplanacak 
ye.dinci kurultayda 

Hava Kurumu 
hakkında mühim 
kara·rıar verilecek 
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l Ordumuza 72 milyon lira ve 343 tayyare temin l 
eden Ha va kurumu 489 planör pilotu, 193 mo

törlü tayyare pilotu yetiştirmiş, Gedikli 
i yuvası genişletilmiştir 1 
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Cumhurreisimizin de şereflendirn1eleri 
muhtemel görülen bir hava 

mitingi hazırlandı 
Ankara, 21 (Hususi) - Türk ı caktır. Mitingi Cumhurreisimiz 

hava kurumunun yedinci büyük Milli Şef lnönü'nün şereflendir· 
kurultayı, 23 mayıs per~enbe gü· meleri kuvvede muhtemeldir. 
nü toplanacaktır. Memleketin her Haber alındığına göre yedinci 
tarafından gelecek delegelerin kurultay, havacılığın büyük bir 
huzurile, Büyük Millet Meclisı ehemmiyet aldığı bugünlerde 
salonunda yapılacak ilk toplantı · Türk havacılığı için çok ~ühim 
yı Başvekilimiz Dr. Refik Say kararlar alacaktır. Bu arada Türk ' 
dam, mühim bir nutukla açacak- Hava Kurumuna yeni varidat 
tır. Kurultayın diğer toplantıları, menbaları temin edilecektir. Yer 
Ankara Halkevi salonunda yapı mahsulleri teberrulan ile piyan· 
lacaktır. gonun ilgasından sonra kurumun 

Kurultay dolayısile Türk Hava geliri altı milyon liradan bir bu· 
Kurumu büyük bir hava mitingi 1 çuk milyon liraya düşmüştür. 
hazırlamıştır. Mitinı 24 mayısta l Kurumu~ gedikli yuvası, planör 
Etimcsut hava aahaımda yapıla· ,(Devamı 4 ü.ncücle) 

Londra, 21 - ·Sür'atle bir neti· 
ce atabilmek ümidiyle asker za· 
yiatma ehemmiyet vermeden 
ilerlcmeğe çalışan Almanya, Ho· 
landa, Belçika ve Fransada insan· 
ca korkunç zayiata uğramıştır. 
Nazi idaresinin Alman efkarı 
umumiyesini bu yoldaki haberle· 
re alıştırmak lüzumunu hhısetme 
si bu zayiatın çok fazla olduğuna 
bir delildir. 

Alman radyosu, ordunun insan· 
(Devamı 4 üncüdf! l 

BogtlnkU harb saha.c;mı en ufak 
köylerine \'armcaya kadar t.afsl
Iath olarak göı.teren ÇS X 82 san
timetre eb'admda bir haritayı ya. 
rmdan itibaren dört ı:;ün zarfmda. 
Ye dört parça olarak okuyucıılan· 
mrza \·crecej:;riı· Okuyucularmıu 
dört günde t.opladıklan bo paıı;a
lan yukarld r&..lmde görüldüğü 

\'eı;hllc yanyana getlrip yaprıJtll'. 
mak soretne mükemmel blr hari
taya ııahlb olacaklardır· 

Y annki Haberi 
şimdiden müvezzünize 

sipariş ediniz 

''Bitler taarruzlarda Alman ordasunan uifadıit utm ~ 
ehmımiyet vemı17or·,, 
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Sıcak bir ikindi sonu, ağaçlara 
henüz tünemiş büyük kuşlar, ka· 
nat cırparak uçuşmaya başlamış
lardı. Değinnenin kanatlan etra
fında ve tuhaf bir çığlık koparı
yorlardı. Bunlar çiçeklidağın kuş
larıydı. Uzun burunlu ağaç ka
kanlardan tutunuz da fundalar a· 
rasında renkleri ayırt cdilemiyen 
Yusufçuklara kadar oradaydı. De· 
ğirmenin üzerini bir bulut gibi ka· 
parnışlardı; ve bir ceset üzerinde 
dönen kargalar gibi çepçevre dö· 
nüyorlardı. 

Oğlak Omer, bir dakika, bütün 
bu kuş'arm ne demek istediğini 
düşündü. Çünkü Akvirana kurtlar 
gel.meden evvel kargalar gclir; 
muhtarın evi üzerinde ötüşürlerdi. 
Bunlar kar üzerinde insan ayağı 
arayan yırtıolann ilk habercisi 
ku~lardı. Hattft Ko~rdağ orma· 
nmdan sürü ile Akvirana indikle
rini görmeseler bile, yapraklan 
soyulmuş karlı bir ağaç üzerinde 
onları hissederler; Akvirana uçar 
gelirlerdi. 

Onun için olacak ki, Oğlak 0-
mer, değirmen üzerinde uçan kuş· 
lan hiç te hayra yormadı. Harbin 
başladığı yılda Akviranlılar Çi· 
çeklidağ hayvanlarının sesleri ile 
uyanmışlar; onların sürü sürü Tez· 
verene koştuklarını görmüşlerdi. 

lçer~erinde tarla fareleri bile var
dı. Sivri burunlarile yerleri kok· 
Jıyarak uzaklaşıyorlar; ara sıra 
durup; kulaklarile bir gürültüyü 
işitmeğe çalışıyorlardı. 

Oıner, her şeyden evvel bir çift 
öküzle arabasını 1..-urtarmak istedi. 
Çuvallan sonra birer birer sut· 
]ayarak taşıyacak, belki de bü
tün Akviranın buğdaylarını bir 
tehlikeden ~ ıırtarabilecekti. Nasıl 
bir tehlike? Omer, ilk dakil-..-alarda 
unu bir yangın zannetmi~ti. Ak· 
ir:ının arka tepelerini silip sü· 

Bulgaristanda 
· ürklere angarya! 
Kahvelerde Ankara 

radyosunu dinlemek te 
yasak 

Bulgaristan Tilrklerlnden yedi kişf· 
lik bJr muhnclr luUllesi bugUnkü kon. 
vnnslyonel trcnllo gelıntoUr. 

Bıı muhnclrleN]cn Yapr Emnıll&· 
hin verdiği maJQma.ta core. askerlik 
çağındaki TUrklcre yaptırılan angarya 
,.o ağır i§lcr arttırılmı§tır. 

Bu yurüb§lnrm çoğu askerlik ta
limleri yertne yol ~atı lç1D tq 
ikırdmnak Uzcro Filibe clvarmd& Ay· 
~ vo D6vlen mmtnkalarma scvkcdll· 
:mi~lercllr. Tür'klerln amele taburlarm 
dald hlzmcUeri sekiz nydnn on aya 
~ıkıırılin!§tır. 

Kııhvelerdo A:nkara radyosu dinlen• 
mcsl yasak cdllmJ§tlr. Evvelce asker
~l ynpmıg olan BulgBrlnrm btr kıa 
mı yeniden Uı.llmo çağrıldıkları, harp 
)>Orusu ço.lmmca. derhnl tesllm edil· 
nıck Uzerc nakil vaaıtaıan ve beygir 
~·c bunlara alt maJzcme BD.hlplerindon 
~·cstkn. almdığı bildlriUyor. 

Yugoslavyalı Türklerden 60 kfaWk 
bir laıflle do o.yııı trenle geıını,ur. 

:Yugoslav hUkQmetı. Bulgarlar gibi 
muhacir C§)'llSlllı tahdit ebnedlğinden 
b'J.nla.rm mallıırmı geUrcbUmc!t fçln 
trene b1r VQt'On ilO.vc edllmlatı. 

pünneğc başlayan ateş, ağaçtan 

ağaca athyarak, bir dinamit fi· 
tili gibi değirmene doğru yaklaşı· 
yordu. Yalnız odaya inen dar bo
ğaz açıktı. Arabalar buradan birer 
birer çıkrp kurtulabilirdi. Fakat 
birdenbire, değirmene inen paiika 
üzerinde bir silah sesi işitildi. Kur
şunlar değirmene doğru birer birer 
vızlıdamağa ba~latlı. 

İhtiyar değirmenci bütün bu sr 
r.ı.larda kayışları bağlıyordu. De
ğirmenin kırk senelik gürültüsün· 
den başka kulaklarında hiçbir şey 
yoktu. Nitekim, dış~rdaki sesleri 
de bu gürültünün içine takılmış 

garip ve yabancı bir parça gibi 
duydu; kaprya fırlarlı. 
Değirmen yeri bir dakikada biribi 

rine karışmıştı. Bütün cansız şe;
ler bile adeta harekete gelmişler
di. Arabalar dört tekerlekleri üs· 
tünde ve i.k defa olarak bir ha;'Va· 
na ihtiyaç ~östermedcn, arka ar
kaya dizilerek, Akvirana doğru yol 
a.Jnaya çalışıyorlardı. Akviran 
boğazı bu kalabalıktan tıkanır gi· 
bi olmuştu. Yalnız Oğlak Omerin 
~i işitiliyor: 

- Öküzleri ovaya sürün, öküz
leri ovaya sürün! diye haykırıyor
du. 

Ha;-vanlar boynuzları biribirine 
takılarak garip bir patırdı ile Ak· 
viran boğazından ovaya doğru çık· 
maya çalışıyorlar; ve bütün bu, 
~lcr, gece ba~langıcmda oldukla· 
nndan da daha J>üyük duyu,uyor
du. Birdenbire bir kurşun değirme
nin tahta çatısını deldi; kanatlar
dan birini kopardı. 

İhtiyar değirmenci: 
- E~iyalar! dedi. 
Ve, bir taş gibi değirmenin ba• 

samaklanndan yere yuvarlandı. 
917 sonbaharında Akviran değir

meni basılıyordu. 
( Devanu var) 

Konvansiyonelle bir 
Fransız gazeteci ve bir 

talebemiz geldi 
Gnrb cephesinde bulunan Fra.n

ru gazetecilerinden Jorj Lupo bu. 
gUnkil konvansiyonel trenlle gel
miştir. 

Matın gazetesinin muharrirle
rinden olan bu gazeteci bir muhar-
ririmize §Unlan söylem.iştir: 
"- Garb cephesinde son büyUk 

taarruza kfil'3t Franstzlarm ciddi 
ve esaslı hareketi henüz başlamDJ 
değildir. Kuvvetlerimizin büyük 
bir kıSIIU hazırlanmaktadır· Fran
sız milleti, · Almanlarm böyle işgal 
sürprizlerine alİşmıv olduğundan 
einıdllik bazı yerlerin iatllAya uğ
raması bUyük bir tesir yapnınmı:ş
tır. Yakında. asıl mukabil tıı.arru
zumuza girişeceğiz ve Almanlan 
muhakkak yeneceğiz. 

Bu akşam Anka.raya gidiyorum, 
bir müddet Türkiyede kalacağım.,. 

Almanyuda tahsilini yapm.ıg olan 
bir talebemiz de o.yni trenle gel· 
nıie, daha birçok talebelerimizin 
avdet için hazırlık yapmakta ol • 
duklanm söylemiştir· 

BugUnkU konvansiyonel Viyana.
dan ileti istasyonla.rdan yolcu ala
mamırıtır· Turist olduklarını söyli
ycn lkl Yugoıslnv genel de bugUn
kll trenden çıkmışlardır· 

ZA Y:t - Maq remn! 1C11edlınlr.1 
kaybettuc. Yeniainl alacağımızdan 
esk1s1nln bllkmll kalmanll3tır. 
Kolağası l:'nhyn kansı 7.ellha Er

kcr laı.ı MeJlh&t Erkcr 

!! .'l B ER - Aqam Posta!ft 

Bayan Latife Uşakh 
Ebedi Şc.lmiz AlatUrkUn eski zev

cesi bayan ı..ıı.ute U§aklwm Uç yıldır 
tcd:ı.vlde bulunduğu lsvlçrcden şehri· 
mlze döndUğUnU dün yazml§tık. 

lın1çrede s-cçen zaman.mı !ırsat bul· 
dukça Uml tcUtlklere hasretml§ olan 
ve sükun içinde okumaktan çok zevk 
alan bayan I.Atl!e Uşaklı iyileşmiş 

bulunmnktadır. Mnamaflh son blrkat 
glln!Uk yolculuk dolayıslle yorgun 
dU,tuğündcn bir mUddet evinde JstJra. 
hat edecektir. 

Bütün sanayi 
müesseseleri 

Hafta tatilinden 
istisna edildi 

Bazı fabrikalarda gün. 
lük mesai 3 saate kadar 

uzatılacak 
Ankara, 21 - TUrkfycde bulunan 

bUQmum sanayt müesseselerinin ho.f· 
ta tatili kanunundan iııUsna edllmele· 
ri kararlaştınlml§tır. Bundan maada, 
her nevi iplik ve dokuma lmal!thane 
ve fabrfkalarile, SUmerbıınka bağlı 

bUtUn fabrikalarda g"Undc Uç saate 
kadar fazla. meaat yapılmo.sma dUnden 
itibaren mUıııuı.do verilmlııttr. Buna 
dair olan koordinasyon heyeU karan 
vekiller heyeUncc kabul olunmuştur. 
Diğer taraftan memlekette klğıt 

stokunun azalmaııt ve hariçten ithal 
imkAnlarmm daralması kar§ııımda 

ilk tedbir olarak pzcte s:ı.yfalarmm 

tahdlcll hakkındaki karar da vekfller 
heyeUnce tasvip ve tasdik olunmuş. 

tur. Mnllye veltAletlnce gıssterllen lü
zum üzerine Darphane ile Damga 
matbaasında. da hafta tatili yapılmı
ya.cak, ı;Unde Uç saat kadar mesai 
a.rttınlacaktır. 

Buğday ihtiyacı 
Vilayet dahiliye ve ti
caret vekaletlerine 

müracaat etti 
Dlln \1lAyct tara!mdan dahUiye TO 

ticaret vok!leUerine bir müracaat 
yapılmıştır. Bunda., toprak mahsull~ 
rl o!lsi tarn!ındıın btaııbulun ihtiya
cı için verilmekte olo.n ekmeklik buğ
dayın veıill' tarzının defirmenlerde 
mutad ikl,er aylık stoku bitirdiği ve 
bu stokun hiç olmazda bir aylık 1bt1· 
yacı kar§ılıyacak deteceye çıkanlma.· 
111 lstcnml§lir. Diğer taraftan belediye 
toprak mahsulleri ofisine müracaat e· 
derek maknrnacr, simitçi, putacı ve 
börekçilerin · muht.aç olduktan un 1· 
çin de nynca buğday verllmcslnl iste· 
miştır. 

Rasathane müdürü zelzele 
sahasından döndü 

Profesör F atinin riya8etindeki heyet ilmi tetkik
ler yaparak zelzeleden harap olan şehir cJe kasa· 

baların yeniden kurulacağı yerleri tespit etti 

Erzincan şehri için muvafık görülen 
iki yerden birini hükOmat seçecek 

Zelzele mmtakasmd.a yeni kurula
cak §eh!r ve kasabaların yerlerin.! 
tayin etmek üzere prka giden latan. 
bul ra.ııatluınesl mUdUrll profesör Fa
tinin relsllğl.ndcki heyet fiehrlınlze 

dö:ım~tur. 

Profesör FaUn bu sabah bir mu-
harrlrlmlze ldkiklert etntmdıı. ~

lan eöyleml~Ur: 
"- MeJQm olduğu Qzere Enlnca.ndan 

Erl>aaya kadar Kelkit n.dlslnde de· 
vıı.m eden zel.7.elo Uuı-lndcki bUtUn 
şehir, kıı.saba ve köyler harap olm1J4· 
tur, Halen yer yer devam eden hAtU 
zel.Ulelerin 1 • l,:S ııene kadar sür
mesi muhtemeldir. Bu ııaraınWar 
çöken topratm yerleomealn®n ileri 
gelmektedir. 

Tetkiklerimiz ıııonunda yeni kurula· 
cak Er:tlnco.n oehrt 1.çln iki yer ta. 
plt ettik. Bunlıır<lmxı blrl istasyondan 
cephaneliğe doğru uzanan arazidir. 
Diğeri de harap olan ochlrden uzak 
Kemah boıtazfle Hakköyü araıımdal<I 
sahndır. Şehrin bu iki arazide emnl· 
yeUe kurula.bileceğini ala.kadarlı.ıra 

raporla. blldlrdlk. Onlar 1k1 ')'erden 

Büyük Millet Meclisinde 

Türk ~ İtalyan 
ticaret protokolu 
Ve diğer bazı kanunlar 

kabul edildi 
Ankara, Jl - BüyQk lrfllet l!ecil.sf 

dUn toplana.rak bavayollan devlet 
ı11ıetme ldareal ile tabll.'llye umum 
mUdUrlUğU 1937 malt yılı bOtçderl 
mutabakat beyannnmelertnl taııvtp 
eylemi§, bir devlet konservatuvan 
bakkmdakl kanun IA.ylhumm ikinci 
mü.z&keresini ,.apmtıtır. 

Türkiye • t.veç ticaret ve klerlng 
a.nlaşmalaril• merbutatmm bir RY 
ı:nUddetle t~mdldine TUrklye • ttalya 
ticaret anl~ı:nasına uyil olarl\k lm· 
zalanan protokolun ve gene TUrldye • 
İtalya ticaret anlaşmaııma bağlı Ii.!
tede tadlllt fcnuıı 1çln teati cılunaıı 

notalann tasdikin_, alt kanun lAyUıa
larnım dıı birine! mU1.akerelert yapıl· 
mt,tır. Meclis aynı suretto TUrklye -
Romanya ticaret ve tediye a.nıa.,maıı
nm ve Türkiye • Let.onya ticaret an
laşmasma bağlı ve kontenjan llıteleri
nln ipt&ll ile yt'Dlden t&nziın olunan 
ll.8tclcrle, bunların tertibine ve fkaml). 
sine mUted.alr notaıarm ta.ııdikl hak
kmdak.l kanını llyibalarmm biı1.nc1 

mUzakerelertnl )"apinJ§tır. 

Hatay vapuru kaptanı 

muhakeme ediliyor 

blrln1 tercih edeceklerdir. Bundan ba.§· 
ka kası:ı.bnlo.r Uzerlndo yaptığımız tet
klklerde çok tahribat gören Koyulhi· 
sar klL!abıuıınm tekrar eskl yerinde ln 
şasmı muvıı.tık bulduk. ÇUnkU civa.rdll 
Wçbir mUnaalp yer bulama<:tılc. 

Ezbldcr kasabası için de eski y~rlnl 
kararıaotırdık. Yatna harap olan mn
bııllelerin yerlerinl de~işllrd k. Ayvıı.
cık kaaab:ı.sı tcln do kendi ycrl mu
na.slp görWdU. 

Yalnız bunun da zelzeleden harap 
olan &Gaıtı mahallesini yuknn aldtk. 
Biz yalnız ,ehlr ve kaııabalar üzerin· 
de meşgul olduk. Köylerin yerlerini 
tespit etmek Uzere de yeni bir heyet 
kurulacak ve bu heyoU bUtUn köyle
rin aru.lıılnl tetkık ederek yeni yer
lertnl tespit edccekUr,., 

RASA TBANE lÇlN l'ENl 
TEŞIUL\ T PRO.JESt 

ô.?rendlgiml.ze g'8re, §imdiye kadar 
aynı ~şk111t kanununa b.'lğlı ola.n 
müzeler ve rasatha.'1e için ayrı ayn 
blrtt tc§kl!At projeal hazırlanmıştır. 

izmir limanı 
temizlenecek 

Jılllnkale vekAleU Izmlr llmanmı 
temlzlelmeğe karar verml~Ur. İstan
bul llmıı.n relııllğl.nin mUlehas::11ıı me
murları bu bu.susta tetklkler yap. 
mak U%cre tzmlre ı;itplişlerdlr. Te
mlztenecck mahal, limanın mendirek 
içindeki kısmıdır. Burndakl bUtUn 
gemi enkazı çıka.rılaaı.ktır. 

l 
• Erol vapuru ikinci kaptanı Sabri 

ile Loatromo Mlnn Romanya.dan ls
t&nbuJa kaçak tuhatlye egyaııı geUr
dlklerl ldt.llasUe adliyeye verUr.ntııter, 

Sultanıı.hmet b!rtncl sulh ce::a mah· 
kemesinde tevkif olunmU§lardır. 

• Malatya muha~bel hususiye tah· 
a11dan Hasan, Malatyada zimmetine 
200 lira ge;trerck buraya kaçtığı ld
dluUe adll:;eye verilmi~ ve hakkm· 
da tnklt mUzckkerc:ıl kesllmlı.;Ur. 

H&S4.11 Malatyaya yollanacaktır. 

• Münhal lluk6y nahiye mUdUrlUğU 
için yapılan imtihanda Şehir mecllei 
azasından MeUbıı Avıılnin b!raderi 
Ferit Avni muvattak olm1J4 ve lmU· 
han evrakı Aııkaraya ~önderilml§tlr 

• Belediye mUhnsebeclsl yeni bUt
çeyt tudlk ettirmek Uzere A:nkaraya 
rttmlıtir. 

• Denlzyollan idaresi tarafından 

gemi fnşalyeclllğl tahsili itin Londra· 
ya gönderilen talebemiz ıımdUi.k Pa· 
riııte kalm.ıştII'. Vaziyet lolUnakale 
veka.ıeu tara.fmd.an tetkJk edUmekte· 

Milli korunma kanununa göre, mü- dlr. 
saade almadan Haytaya götürmek Q- • 1 temmuzda açılacak olan Gala-
zere Romanyadan kere.ite yük.llyen la yolcu ııalonunıı Ebedi Şe! At&tUrk· 
Hatay vapuru sa.bip ve kaptanı Os- Io MU!t Şefim.iz Reisicumhur l3met 
man Marmara dUn yedinci oıllye ce· tnönUnQn birer b'Jıtu veya heykelleri 
za mahkemealnde muhakeme edllmtı- nln konulması kara.rl~14tır. Güzel 

Yarın dersler kesiliyor Ur. Mwna.lley?ı Köatenceye muntıw.ın sanatlar akademlııl tetkikler yap· 
evrak ve mUaa.ade !le glttJtinl. orada maktadır. 

Lise ve orL'\mekteplercle yarm öğ- SUmerbank h~abma ~UUlo~ alncak • Uzun mQddett.enberi Sovyet Rus· 
leden sonra dersler kesilecektir, yerde kereste yüklemlt •~ bunun hu- yada yerlepı.lf bulunan Pont.os Rum· 

Mua111mlcr perşembe gUnU topln.n· kukf blr mesele olduğunu, bundan Ianndıu:ı l~O kl§Ulk bir katflo dUn 
tılar yapııro.k sınıf getme \'& lise bitir- bıl§ka ııellUlozlan da Köıten~e bula- Svunetya vapurlle llmlL!ltmım gtl· 
me, ort:ı.mcktep devlet imtihanına m.ı.dığmr, keresteleri Haytaya değil, m.Jştlr. Duradan transit geçerek Yu· 
girmeğc bak knzanan tıılebclcrl tespit İBk!!nderun llmanma ır~tUrdilğllnQ n&nlıit&ıı.& gldeceklerdlr. 
edeceklerdir. Muvat!ak olan talebo- aöylem1şU:r. MUddelumuml knptanm • Almıı.nyad&n kaçan Çeklerden 10 
nL'l isimleri ayın yirmi bculnde lltln e- t1?czi)•esinl istemiş, muhakeme mfida· 1 kJ§lllk blr mUltccl ka.filesl bugUnkU 
dllecckUr. • fııaya kalm~tır, konvaııalyonel trenilc gelml§Ur. 

HA VA K-9~RROI,. 
'r c 7 c Ni N İ ~ i/'I/ 1-r."'7":".~-:;-;:~.::....:..;,_ _ _J 

!Jl/LMAJ< lMl<-'IH-

~ADA GE;Ç,RE'· 
C:EGl~ •. . 

DUŞ0ND()Gtl1'1 

Bu harp sorııırıcıt 
h 'd'? arp mı ır· 

lıl1'. 

OX ay cn·eı b:ışllS~ iı-6 
bin §lmdJyo Juı~~ ıııııt 

yürüyU~ü , .e hniıfllğl 91ıo f 
aluharebe Wdctıendl· 11111' 
gıırb cephC1;inde t.arlhf":;; .otf' 
Jjl görü:,UcmJ, bir 5lddC ı,-tldJf' 
dnn muh:ırebelcrl ottn' iJI ıi 
Bu topycl:On Jıarbd~, t~~l ~ 
strateji en o;on \l' mü•diı,ıı~ 
lah ve kuvvetlerini "'~o?:.. 
\'C gazete h:w:ıdlslrrinC' ~c1 '1 
li7.lmgclin;e glinde yirınl bir ,~ 
kişinin bell;I de çol> fcd t ı~ 
ldldo ölllmllnc scb"bıre 
yor· ~ ~ 

G:ı.rb <'.Cphesindo <le'rı,ı:ı 1~~ 
mekt . olan bnı:iinldi bil ,.ı W 
de almııca1: ltat'i nctlct'.,ııJI ftf' 
,.c ona. bir l'>Uluımct ve şÜ~: 
mcslnde muh:ıkıt.nl> ld b fıJrt' 
tesiri oJ~l<tır. Faf<et t;a ıııc~; 
hn nkabinıfo k:ı.t" neti~ııl~ bttil. 
rib t.ar:ı.n:ırılıı'l herh:ın •· .... ıııll 

l~ıd· 
nln le!ılnt> ltat 'i ııor"tte ~'' "' 
<'.3h"l ''e harbin so:ı l;O /! ıf'1't. f'6 
dla f'rlllcmez. 'Cn tı.,rb ~bl ~ •· 
mı ı:ö-.tcrmr.k ıstec!J11 ı. ııt 
bir 7.11m:ıncla lıiteN"f:e rı' ... P 
zcmi~·or· ~~ 1'; 

nn harb c;:ı.rpı~ t 1,tıt ~ 
biri lehine bitti~ z:ıını:Jt ,.r fıl-. 
sanlı!< r:ıhatn lın,·umnu1~11rfl' _,,. 
bir hıırb b~!lyeslndcn dJe ',-t 
olmıyac:ıkttr. ilam (110. s~/ 
b:ı.lan, ııUrUm p:ı.:ı:n.rl:ıtlı~ ,, 
Udı~i nüfuz mnıt:ık~ ~it 
etmek cmpcryıı.Ii7.ınlJ1 ,(.ld ej 

ekonomik bllnyesl lı;ln Jı ~~I· 
zarurettir. Bu lı;tin:ıb tJ>l~~ 
zaruret, cmperynli t ~ıcrl ~~ 
lor ara.,<;mdalı\ zıt1<11)'c c!ıi~rt' 
klnlf'~tlrtr, \e onla'l'I ıı,ı" ~ 
vcnidcn biilU5Ulmesl lt'~ıı::ı ~,,. 
sU .. Ultlcr· Rim gnllb, ıı•..rl11 ttt' 
liıb oluna olqun ba l'>r11~r.JI 48• 
nuntla aktwllrn törıtıı rr~ıodt df 
rt cmpcrya!lzmln bli!lf •'b t~, 
t:rüınlenm'ş teutlntl ~ ııı"~· ı
lehlne nih:ıyet ln~"Ile!l !lı;rı" ıı.1· 
'<:ıten körl.,r.tfr bıiJr· O ı·l" ~c 
. rt-"" '"" rinc muayyen bir :r.:ı ~ rl'' 
flf bir pr.rdc çeltcb!Ur· tlı!'rl ~ 
bir 7 .. 'U'f!'.ln bu zıdili\'" ~ 
dan k!ı.ldırr.mnz· bl oıoı'~ 

1()14 • 18 Oiltaıl Jlııt' fllt1,ıı (ll-1' 
al•tC'dJlen ''ersılY 

1 
JI fıt. ,r_ 

l«mdisindcn bekttııl c ,rttl" i" 
rnnmnınalıı.k otın:ıl> ~ııı efıt .ti 
• • tCDv ll"ı. 
cak yin:ıi sene ıç.tn ıtr. ııtt ~ı· 
mi,tl· Bu mnwcdc llilr' IJl ~f 
kııp~ı.mrltm il:inel tıir tıs.~ 
lam ıı.ıı ı im kft n lıırt Jıııtıl' e<' 
yordu· ıli"ıtcJI c'tl 
nu~klJ h1\rb t<cn~(itc• !,/ 

,·elldne bcnzcdift00 d ııır 1 

banttn da !l()nU iI•IJ1 fi ~ 
nn nh<'.alttTr! eıııi<'L' 1• ı! R:ı.rb hil.L' lnsntl c t n' 11! fi<<" 
f<ac:ınrtmaz htr ~t'drc -et'°"tıı!~ 
ı:u-nl\<;a tabiidir ki c;ıt tt rtl 
nlmamıı.-ıt lçtnsc ı~• ifr, ? 
nln !i~yat blln3'·et'l •. t'1tlrğl 
mmr'lıt ~n..,1r ''e eCZ ' 
1"0 ltat'i lhtlyar. ,·ı:.rdfl" ertft' 

sııat D 
' 

·~ 
• 1ctl' r 

Halkevleri resııtı tPeı ~ 
JJ l'· ı ~ Ankara. 20 - c. . dili 

0 zııO.r ~·,,,1 

reterllğlnln her ıı.en ış 01dıJC" t ~ 
açmağa l<ar'IU' verJJl totoP tf"; 
ıerı arnaWr rcs1tn ve '1ll cJJ el ~ 
sinin blrincisl 22 ın;~.l'· gctl ~ 
günü saat lT,30 da ',.a.tııı~ .1 
retert Dr. F. TUzer tc. ~ ~ 
caktır. vl 110 p ;ıor.1 

Sergtyo 26 halke arça. 1/1 
ve sı balkev1 ı&B P ıcrl 6~~ nu cşor . .J.Jll 
~tırnk etınlDtlr. dun eers .... 
ayıracak olan jUrl dC tol' 

ea.ğJA.nk~ 
gele" 

Aınerikadaıı 
demirler ~ ~ 

"111erttc' 6~ 
Ticaret vek!letl ~ e' 

ı~ıen deı:nlrlerfn dO~:zı olııı-1~,tf 
vekO.let tanı.tınd3l1 ~r' rıı' 
ochrlınizdekl .,ıAka~;ct:ır oı•!I ,, 
dirmlşUr. 2~ ton tııtul"'v 
mirler aıındlllk elde 
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-ffi_ @ u -@ @ ~-- ~ 
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41rr11an S ğ cena 1 

tehdit edili or 
...........____ . 

~tjJ;r;ı Fransız ar Laf erde 
~=..~~'°.: .. :=.~: kabil taarruza ge~ t~ Oldufu zanncdUen bir harp ~ 

~~~:;:::r: Laonun şimalinde bir motörlü 
~~:E:""!: Alman kolu imha edildi 

ita bir tarlaya lnmck mecburiyo-
~ lt lnufur. Içlnde bulunan dört Paritı, 21 - Cephede vıuiyet 

Yftreyı yakmaga muv&Ua.k ciddi ve but noktalarda. nıızik ol
! ~ aaker\cr taratm&uı yaluı.- makta devam ediyor, bilyilk bir 

' ı tr11n-. değişiklik kaydedllmcmi tir· 
~Uz llnlralUk dalre:ıt, Vhltley Verilen mal\unnta ~öre Almnnla-
~ 1 ııoo tonluk lngtliZ torpido rın Sen Kenten'in garbinde tazyiki 
~ıı bombalar aabot.Ue h&M.ra elfuı ~iddeUldir· Fakat eskisi ka
~ karaya oturmuş olduğ\lnu dar mUessir değildir. Burada Fran-

ttı~tedır. l10nrt.tebatmdan 4 sız zırhlı krtalannın mUdahalesi 
•.. 01nıuıtur Alman •'r·' ··.,rekc.tini r'··"(fıınm.:s-".(I.,._ • 
n" ""'r aJanaı BelCUca k'Tnl aflcıJi- tur. Almnnlnrm çok iddeUl mu-
~~~ Salnte Adrene ~lmeaı harebeJerd n aonra aldıkları yer• ;::ıu bildirmektedir. Jer, Möz nehrini geçtikten aonrn.ki 

"11"1. tııatbuat aendlkaaı karıırl· hareketleri neticesinde işgal ettik-
l!q l&zetelerl 21 mayı.rtan !Uba- lerl a.ruiye nispetle pek azdır· 

'l' 'a.na olarak çıl.."tleaktır. Frans1%lar muhtelit noktnlnrda 
~~ • l':euve g6n\llltllerlnde.n mil mukabil taarruzlar ynpıyorJnr. 
"'1lızıcı kafile dUn. blr ı~lh: Majino hn.ttmnı Montmedy'dek1 çı-

' "&aıı olm~ur. kmtmI Alman harekfi.tmı çok güç. 
il.....~ le~tirmektedfr. Bunun lçln Alman-
~~ ba.oveıcııı. Hotanda \'l!li· tar iki gUndenberl buradaki mUs-
~.'"'ro Jullanamn kocaaı prou ta.hkem mevzilere çok şiddetli hü-

Utıt de Llpep'yt kabul ctmııur. cuınlardıı bulunuyorlar. Bu hUcıım
llt ::;d• Holudanm Parl!ı d- ıarm hepsi tardedilmiştir· Alınan-
•' buraııınuıtur. tar yalnız kilı;tlk bir kattmat aln-
t~ but da ~ Dantına.rkada ve Nor- I bilmişlerdir· Dün ve cvv iki giln 
~ ~ be,ıncı kola meuup yaptıktan hllcumlıırda Alman pi -
tt~ IJnıan ptlotıarma, ıerek ce- :radelerl bliyUk M)i1ıta uğra~

~ 'k rthıdıız, yardrm etmıık O:r:e- 14J'drr. M!le•eflhmı me\.'2.iltriıı ö: 
lldıkıarr ırtıeıcr mcyanmda nünde blrkaı; bin Alman cescdı 

)t~ki ot yıtzntanna atco ver- bulunmaktadrr· 
~ t:ı,l't --1 le 
~ ~ gıı.zcte k.A6 .. an yayma l'E\"G. NDIN tui'. ST.RA'rF~t' 
~r. tt-e ba~vurdukla.rr .Oylen- "HAREKETİ 
,ı.._. 1 Alman aon haberlere göre Fran-
~, ~ kol" nıCllSUplarmın Ho- su kuV\·eUerl Knmbrc'dcn Sen
'1 llurlarue Fraıısayn ı;ir~ kant.en'in een.ubundaai L:üer isU

Ohnak lç1!1 icap eden tcd- kamet.inde Almanlara kareı muka
;ı, :~. Bu ccmDSTdcn bir- bil bir tAa.mua. gcçmiı;lordir· 

lı.!-:'lt 1 °1lndanm lsUJA.smdan beri Aekcrt mUşıı.hitlere göre, Gene
~ ~ıııarma pUntı bulunmak- ral Veygandm ilk stratejik hare-

\ıt' 'l'ı.ı.buryde Holaııda vapurları k&U u;ılan bu h~lenin ga.yesl. 
~'llt~~le tabi tutu1m&kt& ,.e Alman krt'alannm uı; ccnahmı 
~~tı fstıevap edilmektedir. vurmaktır· 
'-' lı'ıth-ettebat ğemUerindfn Rethel civarında Aisnc nehrini 

1tta11ırıar. gcçmefc muvaffak olnn dilsınıın 
~ \tu,-vetlerl gece ıeri attlmışlardll"· 
ç ~\aclıadun birleştiği AUfA.~r.:x GAYE t 

·~· rtoktada Sa.mbr Ue Uo.z nrıısındıt 50-60 
kilometrelik bir cephede !a.a.llyctte 

~ '"re u·· zer·ınden bulunan .Alman nıot.örlil kuV\'etleri ' Y 4.5 fırka, bir ri\•aycte göre de 11 

t.• tehıı·keye karşı rırkadl?'· Almanıarm M&nf •ahme-• rtne ulqmak istedilderi anla.§ılı-
'4 yor· Maisa.t:.lan Belı:l.kndnki mUtte-
l · 11~ kumandanlığı filt kuvveUerle Fransız ordUıSunun 
'il\~ muvualtUımt Jce911lelı: ve denize 
.._. tedbirler aldı varmaktır· 
ı..~ Senkantenin ıimalinde binJerce .ıı..."· 24) ( k 
~. ~r.- A. A·) - Fra.Mrz ağır lnılllz, Fransız ve Alman tan ı a-
~ 1~ "il it.hah erkenden Ren rumd& liddeili bir muhar be cc-
\ la~bı'a·~ ~'Wndaki Almanya- reyn.n etmektedir· Kıtaatın müte
·~ l!tzı.ı l&Uhkamlarmı bombar - ma.dJ med ve cezri muharebenin 
°'~ ~I 1i~el'dlr. BAle·den şiddet- nıovkilni tayhı etmeğc imkAn ver
~~_ :en işit~tir· Franatt memektedir· 
ı ~fi kanaııa.r üzerindeki Laon ılmnlindo bir motörlü Al-
~e Saint .. Louis'den !''- man kolu Frarunz hücum arabaları 
~ birkaç lr.ll<nctre ,i . tarafından imha edilmiştir· 

~t iL l.eop0}d hor,he'y g{ • 
~ıı:~tinde kdin dcm1ryolla.- BELÇtKADA 

• \'t etntiştir. ~lçikadaki İngiliz \·e Belçika 
~~ 'totıia derıütj·olu üzerin- kuwetlcriyae, Almanlnnn de~e 

• nun tahribi 1.s\ic:rc ite doğru hıırck&t.lcrini durdunnak lt;Ul 

~ ~~lllda. Bile Uzerindc.ıı azami ınyret aarfet.mektedirler. 
~t'\~~·oıu mOnııkalfltını in- Liej ve Naınur kaleleri de elan 

..qıaktadır. muka\'emct etmektedirler· 

SOMER Sineması 
l',tnucı 

Belçika hUkCımetinm, .Fraruıa.da, 1 mahreç bulmnğa çalışan bir Fran
Dunkerko geldlğt söylenmektedir. ar? .. Belçika ordusunun hllcumla-

1".UA.""SIZ rF..nı.tGt rıt:I pUsklirttUk. Dllg:manm zayiatı 
DilnkU Iı"'ranıız tebliği §Udur: çok mühimdir· DUş:mnn uclimlc 
"Senkantr..n'in şlmali.ndo ve ga.r- birçok. truı1t kaybetmiştir. Aldm 

binde Alman iti.şj, dnim3 çok şid- kafo.n bu yarma teşebbUsllnden 
dctlklir· s nra ehemmiyetle sarsılan dlif· 

Montmedi mmtııkıısmda dUşına- mn.n garba doğru c;eldlmektedir· 
nın yeni hücumları pilskürtülmUş- Ds.luı batı - cenupta motörlü 
tur. Cephenin G'eri kalan kısanla- mUfrezelerlı:ıh ve UL.nkla.rrnuı: 
nnda ehemmiyetli bir şey yoktur. Kn.mbrc - Peron yolu üzerinde 
Hava kuvvetlerlml.z.in büyü-lıc faali- 1916 dakl Som meydan muhnre
\·etf bUtün gUn devam etmiştir. besinin ccroynn ettiği )'Crc vıumış.. 
Mütenddid keıifler, bombardıman tardır· 
füofarmın dUernnn zırhlı unsurları Avcı ve bombardıman tayyarc
fla tutuşmalarını hazrrlıun.ışt.ır. lerl Laondan golarek eiınale doğ
Kollnr üzerine tonlarca bomba a- nı ilerlemekte olan bir dlişm.ıın 
tı1mt~ ve bu suretle bunların iler- tank kolunu talırlb ve bu kolu ri
lc:·f;;i tehir ediLltiş ve bunlara cate mecbur etmlşlerdir. 
c;ok büyük kayıplar kn)•dettirm~- Llyejin ve Namurun bUtUn kn-
tlr.,,1 leleri, bir teki mllstcsruı olmQ}c ü-

1SG1IJZ TEBLlot zere Alman kıtalı:ırı tnrafından if-
lngiltere kuvvei 11eferiyesl umu- gal edilmiştir.,, · 

mi kara.r:glihı tebliği de ~udur: LHAN tDDlAT..ARI 
"lngiliz cephesi, bugiln dilşrna.n Alman radyost Alman kuvv tıe-

ta.zyild ks.rummdn. muvaffakıyetle linin F~ada cenuba doğru ileri 
mukavemet ctm1'tlr... harekett\ devam ed,. .. ek Uıu nebrl-

A.L."'f AN Tf!Bı.ı<a nl En (AiSne) nehrine bağlrynn 
T:oma, 21 - Bcrlindcn. gclon lmnalıı. vardı larmı ve bu mevklln 

haberlere göre Alman başkumnn. Parlse 60 kilometre mesafede ol
danlığt dUn Frnnsıı.dn Paıise 140 dı:f,unu iddia tmclttcdir· 
kilometre mesafede Laon kasab:ı.- Gene ayrıl radyoya g6re Frnnsa 
smnı i§gal edildiğinl bildirmekte- hllkilmaü l'a:ri.stcn, tım".mıt hubdo 
dir· oldu~ gibi Bordo ıohr..no naklet. 

Dünkü Alman tebliği diyor ki: ir.ek için htıZirlr'klarn. başlamıştır. 
''Maubeug yak.ininde ve Va.tan- Fakat bu ıon hab r knydt ibtiyn.tla 

siyen'in cenubunda, cenuba doğru telAkki edilmelidir· 

Müttefiklerle İtalya 
anlaşma yolunda mı? 
Fransız hariciyesindeki tebeddül Romada iyi 

karşılandı, lngiltere ile İtalya arasında abluka 
meseleleri üzerinde müzakereler oluyor 

Londra, 21 - lt.alyan hıırlciye 
nazırı kont Çianonun bugün Arna
vutluğa gideceği Romadan haber 
veriliyor· 

İtalyanın Fransa huduUa.rmda 
ynpttğı teftişten dancn ır~at 
BadogUyo diln Musollni tııratmdıı.n 
kabul edilmiştir. 

Rom3.d:ı. ~ nlt.ııdakl lta.lynn nka.l
liyetfnc fena muameleler edild~i 
yolunda. ~a~1nlnr çlkanlmağa ba.§· 
lanmıştır. Malta ,•allııi d~a.n 
parv.Utçülcrine karşı tedbitler at
dır::nııktndrr. Adnda bu iş için gö
nUllU tetıkllıilt vücuda rctirtlecek
tir. 
Mı11mh da şUpheli ecnebU r 111-

kı bir nezarete tAbi tutuluyor· 
Bunlardan birçoğu teın~rkUz kamp
larma g6nderllmielerdir· 

FR \NSA A1'"J,AŞl\lAK 

EMELİl\"DE &lJ! 
Roma. ZO (A• A·) - Röyter a

jansı bildiriyor: 

purlarmm C<:belULtankts.n kontrol
ııilz geçmelerine mUsn.nde wilmcsi 
Londrnda vu sureUc tefsir edili-
)'or: 

A blu.kanın ltalynn ticaret.ine 
verdiği iddia olunan znrarları a
ultmnk için lnciltC'roy1e İtalya. a
rrunnda mllznkercler olmaktadır. 

Faknt bu mUuıkerelerln iyi'bir 
P.ldlde neticelenmesi Ro:nada ln -

ğl.ltere aleyht.,., beyannameler ns
malrla tc.mtn olunıı.ma.z. 

Nisan ayındaki ihracat 
ve ithalabmız 

Anka.rıı %1 - Ticaret vckll.letl kon
jonktür bWt.eniııln maya n!l.shasm
dald rakamlara DAZaran olsan aym
dakl ihracatımız 10.037.000 lira ve 
llhalat.ımız da 6.741.000 lirayı bul
m~bır. Bu vaziyete nazaran Hıra· 
catımız 1930 ııenealnden"llerl nlun ay
la.tında k&ydMılen ihracatın en y{lk· 
lek r&katnmı bulmıı~, tuıa!Mımız tıe 
harbin bqtadıgı 1939 ıeneırt ey1il10n· 
den llHD mart nlluıyeUnc kndıır ayda. 
VMntl olarak yapılan 6 mflyon liralık 
ıtııal!ta D&zı:ı.tan 700 btn llralık bir 
te.zayUt arzctr.ıtoUr, 

aa'a 
Nı\SILSL • • Kezi ban, iyı 

misin? Sen ki ancak ' -
hunlcr il.leminde yaşan;m. se:ım 
hatırım sorm:ık Celkı ganp oluyor 
ama içimd:!Il doğdu; z:cıten in..:ın 
.bzan kendı kendinin bile hatırını 
sormak ihtiyacım duymaz ım? 
~yhilli 13.m Bah.ıyi, b.!lki en gu· 
hazan kendi kcndimn bıle hatınnı 
~rarak bitin} o ; ''TeRelfüf berta· 

f ey I· tır-ı n:ı :!d n •· 
Akbabc'da u.m .. 

r.imle d• 
r; trpa b -ı 

K: •• Du k .ı 
k ·ar n z.: ·tt. 
d:: o sa b ın ı ta;; o. n, 
seni bcnım kadar çirkin tasavvur 
etmemeleri l!lmndr. Asıl sar.a ha
mur açtırmalarına kızdun; halro-
1 ı ben seni daima ijiSiz, nihayet c· 
iinde bir kitapla gözlerimin önune 
getirmiştim. Güzel olup olmamana 
bir diyeceğım yok; fakat i gör
mene razı değilim; sen vehimler, 
hayaller aleminin rahatına ermiş 
insanlardansın. 

"ssılsm. Keziban? Beni sorar
san ben ~iir okumakla meş"ulüm. 
Bugunlerde Karaca O•lan'a düş
tUm. Fuat Köprfilfı bir Saz~airle
ri Antolojisi çıkanyor; Kanaat 
Kıtabevi onun üç cüzünü, A~ıi< 
Orner, Emrah ve Karaca Ofüan 
cüzlerini göndermiş, onlan ok:.ı
yorum. Doğrusu Aşık Omet'den 
de, Emralı'tan da fazla hazzetme
dün; onlarda da hos;ı gidecek k~· 
malar, guzel söylenmış mısralar 
rok değil, fakat beni ramıadr. k 
rr.:ı Karaca Oğlan'a bayıldım: 
hattft seçilmiş şhrleri ile kanama
dırn, Sadettin Nüzhet'in kitabım 
da okudum. Bilmem nedendir? bu 
§:liri efsanevi bir iman dıye kabul 
etmek bana dah..ı munis görünü· 
ror; bir tane değil, yuzlcrcc Kara· 
ca Oğlan ... Onun şiirlerindcl;i pe
rişanlık, kafiyesizlik de pek hoşu
ma gidiyor. Sadettin Nilıhet'in 
kitabı irice ayıklanacak olursam· 
hayet krrk beş, elli kosma çıkar; 
ötekılcr hep biribırinc benziyor, 
arnı ka,manm muhtelıf ai:"'IZ;arda 
aldığı şekil. Onlan ar:ka arkaya 
okumak insaru bir~ yomyor; fa· 
kat zarar yok, Kar:ıca 0;1atlın 
5iirleri bu yorgunluğa da detrer. 
Birdenbire, biraz evvel bir eşini 
okuduğumuz bir koşmada bir mıs· 
ra bize gülümseyiveriyor. Demin 
de söyledİln, o şiirlc.-in çoğu peri· 
§.1n serle:; fak:ıt içlerinde hazan 
bir mükemmeli bulunuyor; mese
ı · 11pt'rİ~ .. kafiyeli koşma .. 0:1• 
C:a da kafiyeler daima doğru değıl: 
belli ki şair ...JZtna geldiği gibi 
söylemlş: 

örü,orlar; hatıli dunkıi ha'k ecı~ 
bıratçısı ~mrlcrim:z arasında Yu
nus'u bile b;; enrnem~\; l·:tll.anlar 
oicu. Hayı~. Kezıban; onlar dwı 
de hata eci:yorlardı, burrun de: 
dun dı an i;f'-nmize dil uzatım· 
ları d:ı anlayı,.~ılıklarınd:mdr, bu· 
gun az)aırlerlrıi bcğenn1em !eri 
~ ~n anla~ı .. ıtıı 'at1. dan. On· 
!ardan binnın, bır har\: §<lırinın 

totJI · u rıı oh.-u-

1~ nıigım yapsalar tarak 
l'a1 zülıunun telleri 

• ibtti 

beyti bugünkü di!e urdurulmak 
istenılmış, şı hac kcnu:m.n~: 

K emıgımı yapsam tarak ..• 
Şiir kaçm:nyor, değil mi, h.eziban? 
Bir ad:ım ıbunu hı etmezse şiiri 
yazmaktan değil, okumaktan da 
Hııgeçmelidir. 

E\·et, Kezıban, mutemadiyen 
:ııiir oktIJ orun1. ~ana bu mektubu .. 
mu yazarken önumde, Sadettin 
.Niız.het'ın Karaca O~lan'ından 
baa!rn B:ıki, ı efi, Naı ı dıvan!an, 
bir de Muntclzwba!: ı'flr Nazit 
'ar. l\:'e garip kitap! oldlli ça tat· 
sız §iırlerıe dolu: ı..arnt onıın ıçm'" 
de K.ırnnlr Rıfat Efcndrnın (bu 
şairm kim olduğunu, hangi asırda 
ya~d1gını bilmıyorum, 3ten ııaylI 
ı.ayıf bir şair) : •·Bir kere ıçıp ba· 
de-i ask ile o.an mest - Mel hanede 
mestanzye rüsva gorunürmiıs,. 
lx!ytini okud~danbcri o kitabı, 
gene böyle güzel hır §e) c tesadüf 
ederim futıidi ile c.imdt:n bıraka· 
mıyorum. O;ie bir be}ıt buluııca 
insan okudUoliu bütün manasız ı;:a
zellerin ver-1 'ji yorgı:nluğu unutu
yor. J(eziban, bc.nı msafJ:alıkla ıt
tilıam ederler; bir t-ek ı.otu mısra 
bulmam, bir şairi beğenmcrncrn i
çin kafi imiı:: ..• Bunun s.kti dowru· 
dur, bır t6~ güzel mı ra b:ın:ı bir 
şairi SC\dirrneJ<: için kfüı • ; fa!rot 
vrnedıgim fıaİrlerde onu da bula· 

nnyars:ım ne yapayım? 
Eskilerden bah- etmci-- } eter, ye

nilere gelelim. Varlık'ta Cahıt Sıt· 
.kı Tarano'nın yeni şiir eri çıktı; 
Ne güzel iirler. Bılfyoruttı ki 
bazı kimseler bir ı.İİr içın gü.ıcl 
veya cırkin denmesini kabul ctın=· 
)orlnr; onlara güzelh i nnlatacak, 
iiri ta •if edecek söz er Hiwnmı~. 

Zavallılar! hfila guzel.igın izah o· 
lunur bir §eY oldu •unu sanıyorlar 
ve bır gUn kendılerınc o sihirli ale
min i. p1ları.·11 açacak adamı bek· 
li;-orlar. Beklirc dursunlar; biz 
Cahit Srtkı'run ~u §İirinı okuya· 
lım: 

Kırılmış fJadw, çalmıyor sazım, Olur ki sandalye Jıotulosın 
Sazlar düzen tutmaz, tcllt'T fkwri~n Sandalya olduiumı. 

Bu ~iıri. daha doğrusu ''peri· Masa da unulw masalıjuıı, 
şan,, redifli iki koşmayı okurken Elıııı komawn üstün<~. 
Nedim'in ''var idi,, redifli gazeli- Sm bakmadın mı 
ni mtırlamamak kabil değil: Sürahi boşalır suyundan. 
"Bövle bH:!!ct ci~il,.f gnrdliğti Aadchinı, kadehim dctlı n ıey, 
sahra·yı ~q • Anda mecnun bid- Sen dudağını dcğc:rmcdıkçc kaddı 
ler divf.ne cular var iC::.,. ı..."b' ..ı· dc"ıldir. 
tunu söyliyeyim mi, Keziban? Mu.eler de biln ez 1cnklc1inı, lcz· 
N~'i ço. \erı.rn, bizim eski zcllcrini, 
ı;iirimi:zin helkt en büyilk, he;~......! 'c ç.ıtc!:r.: aol:undu111ıazsa11! 
en sanatkar şairi odur, Karaca Fakat farkında mısın ki ..• 
Oğlan'r onunla bir tutmak ihtima-
li ayıp olur, fakat o iki kosm."t ba· Bu ~iir için güzel demekten ba~ .. 
na Nedirn'in gazelinden de daha ka ne denebilır ki? ... E\et, Cahıt 
güzel geliyor. Sıtkı'nm Superviclle'de kalmayıp 

Hayır, Kc.ıiban, sazşairlcrini di· biraz Vildrac'a meylettıği de soyle
van ~airlerirn: tercih edenlerden nebilir; fakat ne lüzum var? bun
değilim; bili:sin ki halle edebiyatı dan kat"manın lüzumunu kendi i 
rnocfa~ının herkesi sardığı günlerde d,. elbette hisseder. 
bile ben öyle düsünmedim; zaten Unutuyordum, Keziban: Yeni 
Karaca Oğları'ı Nedim'e tercih e- Ses mcanu~ı sahibi :Bay Yusuf 
derim de demedİln, ancak o ko~- Ahitltalı bana bir ce\'3P vermiş, 
malıın "var idi,. gazelinden daha Orhan Vdi göstcnneseydi gönnı
~k be~endiğimi söyledim. Belki yeccl.."tim. Bır yeri tuhafıma gitti: 
c: _ bu Karaca Oğlan'ı şimdiye ka· benim mektulıumu kendisi - hita· 
dar aı okumus oldufum içindir, ben yazdığımı zqnnetmi~ Halbuki 
onda reniliğin cazibesini buluro- benden mcanuasma yazı iQtemek 
rum. için gönderdiği mektuplara da ce

Bizim edcbi;-:ıtçılanmız da ne vap vcrmeyişimden anlamalı ttii 
tuhaf insanlar, Keziban. Bir za- ki ona mektup yazmak hiç de ak
manlar halle edebiyatı dire tuttur- hından geçmez. Diyor ki (aklımda 
muşlardı, bir :lİİrin aruzla }'aZılmış kaldığı gibi yazıyorum) : "Ben de 
olma mı. onu kötü bıılmağa kafi size Memi~ vasıtasile yazacaktır .• 
bir rebeb sa; r;orlardı: imdi tek· "Zalim olıİlak istesem Oil!lll mek· 
rar divan edebi)·atına muhalefet u· tubunun, Memiş değıl d\;; lbi~ 

! Qıırpmba matın61etden itibaren batlamıık üzere 1 nı.eı tflmden mllrekkep CAzlp blr protranı hnıırl:M!r 

t...' kADIN iHMAL EDiliNCE 

Bunıdakl baıı siyasi m&ha.fil, 
Fransız kabirieslnde yapılan deği
~kliklcıin ve bilhasaa harbiye ne
mreti u.mumt kit.ipliğine Legerln 
verillo Roux'nun tayin edilmesi 
lceyfiyetinln, Fransa d~ alyaseUn
de ezcUmle İtalyaya karşı olan si
ya.setinde bUyUk teheddüllere öna
yak teşkil edeceği kanaatindedir -
ler. 

yandr. bu sefer de &aışairkri:ıi hor Ali ile \--etılmiş bır cevap ____________ _.:... ______ __,;__ ____ olduğunu söylerdim; ama bugiın 

A-rn!Llllll!ll•JIBJlllllmli'~r. ~ 

~l PA TRICK ve WtLLtAM \1/ ARREL 

~)...... YARIN A {ŞAM :? &\AT KAHKAHA \O REYEC\N 

ı:llıel vo 'U:\ kil, filaıceU btr ~' m M E l E K Jtir.c'lc şr,N • JNCE ,,. TmlTAlANt.1 

~inemasında bir Frnn!lı7 nimi 
~ \·~ftııd:ln oynan1m1 FA.\:NSIZOA SOZLU 1Uzel blr tUm 
~t\ u 11\frran blr k&dau, kocumm öldUrmete bakkı nr mı? 

!el' ~ '• ıu,..~ ,._. ,.. .. ,,. ,...., -· ,....,, m.ıa• 

:~ ~HOLLYVOOD REVOSO 

&ıı kimseler, Leg ı'I. Fransa 
harfoiye nezareti diktatörü tel!ı.kkl 
ctmekteydil<?r· Bunlar, Parlslo Ro
ma araanıdaki iyi müna.ııebctlerin 
lnkrtamdnn t,ı-ger'i mes'ul tut· 
mnkta.nırlar· 
l"ESt t , tm.rt l\ATIB \"OU>A 
Roma. 20 CA· A·) - Fransız 

hariciye genel sckreterlifine ta
l'in edilm~ olım Charles Roux, 
dün alt!}aın Papaya veda etmiş ve 
bu sabah Pn..risc hareket eylem" -

Kale d ·· Parls v 

hava güzel, ben de zalim olmak is· 
temiyorum. Yalnız bir şey soru
yor, ona cevap ~-;im: henirn 
ne hakla Asaf H •t Çclebi'ri mü· 
d:ıfaaya. onun namına söz söyle
meğe kalkhğmu bilmek istınni~. 
Ben Asaf Halet Çelebi namına söz 
söylemedim; ancak }'eni Ses mec
muasında bir haber okudum, bir 
kari sıfatile o habere inanmadım, 
onun ya!an oldurrunu anladığımı 
söyledim. Z:ıten o habc-rin ya1an ol· 
madı nru Bay Ahiskalı da iddia e
demiyor. Asaf Halet Ç'.e,ebi bun· 
dan sonra l' eni bısatılık'ta yaza· 
c.akmış. 

~ .ı 1-.. lbetnlekf'Unla bUtUD &OVlmllllfl•I. lllka n lhUııammı ve 
oı:ttı' , !i lıUtlıı matılldtılnl ıös&Heıa lıılr nıaı. 

t> ~ftolde: J O H N K t N G 

-!·~-.. - · tir· BLUl\A YE tTALl.A 
J..onclra, 21 - İtalyan bandtra· 

lı RC'k! ,.e. J<:cın c di !'avoya \'a· 

-cC~IFlE de PA~IS) 
r..lfroU~rde: Comedl Fn&nc:ıf~ arl.lııtlertn&-11 

VERA l\OREHE • JULES BERRY 
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"ltalga harpten 
uzakta kal0;maz !,, 

Boma, 21 (A· A·) - Giornale d'İtalia"nm müdürü yazıyor: 
Kont Çiano'nun Milfi.nodıı. söylediği ısö:ıler tasrih ve tefsire ha

cet :ıalmadan anlaşılacak kadar açı:ktır. İtalya harbi istememiştir· 
Fakat bütün canlı milletlerin mukadderatı bu ihtilafta mevzubahıı ol
duğu böyle bir zamanda 1Wya uzıkta kalamaz. İtalya, emelleri, ih
tlya.çls.n ve ha.klan meselesini ortaya atıyor. Duçenin ve memleketin 
derin hlss.ine terciıman olan Kont Çia.no, bu emelleri şimdi halli lı\
mngelen milli siyasetin müspet bir mC5elesi şeklinde bir kere daha 
tc:ı,it etmi.§tir· • 

Fransız maden sanayiinde hafta tatili yok 
Pa.ris, 21 (A·' A.) - Teslihat nezaretinin hir tebliğinde tatil 

gUnlerlndc istir~atin şimdi istihsalitmı arttırması laznn,ıelcn maden 
endilstrisi için de kaldınlmış oldu~ bildirilmelrlcd.ir· 

Alman işgalinde bulunan arazide 
Berlln, 21 (A· A.) - Almanyanın işgali altında bulunan Rr1'7.irlc 

tedavül eden tediye senetleri için aşağıdaki tcadill e.sa81an t.esbit cdil
~tir: 

Bir Holanda floreninin kıymeti bir mark 50 ıı.antimdir· 
Bir Belçika. frangı. bir markın elli eantimidir· 
Bir Lüksemburg fr~ngı, bir m:ırkm on santi.midir· 
Eir Fransız frangı, bir markın beş santimidir· 

Musolini, memleketi harbe sürüklemeyiniz! 
Jkllfort, 21 (A· A.) - Belfort arazisinde iknmet eden İtalyan ana 

lan, Musoliniye şu mesajı gönderm.i~lerdir: 
"Fransa ve İtalyanın müşterek medeniyeti olan hristiyan ve La

tin medeniyetinin mukadderatı mevzub:ıhs olduğu şu Malte Belfort 
arazisinde oturan ltalyan anaları Duçı.-ye müracaat ederek kendilline 
kemali hilrmetle iki millet nnuıında yapılacak bir harbin bir kardeş 
mücadelesinin bütün deh~etini ta.şıyacağrnı bildirirler.,, 

Almanyanın 24 bin veya 30 bin tayyaresi varmış 
\'~lngt.on, 21 (A· A.) - Hava nezareti generali Arnold mebullan 

meclisinin Wi ordu encilmeninde be~·anatta bulunarak dem.iştir ki: 
"50·000 tayyareden mürekkeb bir ha\'a kuvvetinin vücudıı. g~i

rilm.esi senede 3 milyar 500 milyon dolara mal olacaktrr. Modern 
harpte çok mikUu-da tay}"are kullanılma.ktadır. Almanya mı:wcut 24 
bin veya. 30 bin tayyaresinden takriben yalnız 6 binini kullanmaktadır· 

Amerikadan F ransaya seyyar hastaneler 
gönderilecek 

'73§lngton, 21 (A· A·) - Amerikan kmlhaç teşkilatı derhal 
Fransa.ya seyyar ha.staneler ve cerra.bt Alet gönderilmesine karar 
vermiştir· Bundan ~ka. 500 l;>in dolar daha gönderilmesi derpif e
dilmektedir· 

Balkan antantı e'lionomik konseyi 
At:lna, 21 (A· A·) - Haber alrndığma göre, &ikan Antantmm 

ekonomik koru:eyinc iştirak edecek olan Yunan heyetile Pzcümlı- ha
riciye nezareti umum mUdUrU .ArglropulM iştirak ~dP~Pktir· Konfe
rans 27 haziranda değil, l haziranda Dubrovnikt.e alctedilecektir· 

. Mısırdaki Amerikalılara tavsiye 
· Knhlre, 21 (A· A·) - Amerika. se!areti, Amerika tebaasm:ı. l!<'Y

riscfa.ini.n Eet"best olduğu şu srrada. Mmn terketmclerinin ihlivatlı 
• ·r h9.r:eket olduğunu blldirml~tir· • 

lrlandada silah altına alınanlar 
Dublin, 21 (A· A·) - Geçen hafta tatili esnasmda bazı İrlandalı 

,"'ıtiyat smıflarnı ııil8.h altma çağrılm.rş olduğu bildirilmektedir·· 

Musolini - Ruzvelt mesajl~rı neşredilmiyecek 
V~ngt.on, 21 (A· A·) - Re:i.sicumhunın umumi katibi matbuat 

mUmesslllerine be}rana~ta bulunar~ Ruzvelt ile Musolini ~rasmdaki 
muhaberatnı hiçbir kmmmnı gazetelerde neşredilmemiş olma'lma bi
naen bu ikl devlet adamı arasında teati edilmiş olan son mesajları ne~
retmck için hiçbir ııebeb görmemekte olduğunu bl'yan etmiştir· 

Bombardıman tayyareleri için yeni bir motör 
1'.·e,-rork, 21 (A· A.) - Avia.tion Ma.-ıifacturing Corporatfon'un 

reisi Ha.rry Woodhead, bugün bombardıman tayyarelerinin kanatla
n içine konmak üzere yeni bir ya.<ı.c;ıı tayyare mot0ril inı;a edildiğini 
söylemiştir. Mühendlııler bu yeni motör ıı:ıyetrinde ellkisine nazaran 
mütckabilen yüzde on veya. on beş nispetinde fazla bir 11ürat ve ha
reket sah.ası temin edebilecPği kanaatindedirler. 1200 beygir kuvve
tin.de olan bu yeni motör 600 kılo ağrrlığmda ve 94 santimetre yük
sekliğindedir. 

Amerika ordusunun tayyare ihtiyacı 
Ne\jork, 21 (A· A·} - Erk!ruharbiye r~i gı>nPral Marıal 

· kongreden ordu için derhal on bin tayyare mlibayaasma milııaade e: 
dilmesini lıııtemiştir. 

Hava Kurumu Kurultayı 
(Bl!t tarafı 1 incide) 1 havada kalma rekorumuz 18 ı.ı· 

!abrikalan ve sayısı on dört vila· at 35 dakika ile dünya rekorunu 
yete y.ayılmış olan Türkkuşu te· geçmiştir. Diğer rekorlarıml'!: 
sislerinin lüzum gÖ&terdi~i mas- Balkan rekorlarının çok üstünde
ra!lar, bulunacak gelir kaynakla· dir. 
rile karşılanacaktır. Kurumt.ın o· Gedikli yuvası ile ordumuza, 
nar kuruş vermek suretile aza yaşları 16 - 18 arasında 100 den 
kaydetmek yolundaki kararı çok fazla pilot yetiştirilmi~tir. Genel 
müspet neticeler vern;ü§ ve bu Kurmay Ba§okanlığının tensibile 
§Ckildcki aza sayısı yf.ınm miJyo· bu devrede yuvaya. makinist, a · 
nu bulmuştur. tışçr, bombardımancı, muhabere· 

Başvekilimizin açış nutkundan ci, sil!hcı, fotoğrafcı sınıfları ay
sonra, kurum başkanı Erzurum rılmış ve talebe sayısı üç yüze 
mebusu Şükrü Koçak, kurumun çıkarılmıştır. Mareşalimiz bu mü 
bugüne kadar olan mesaisinden esse!e için: "- Gedikli hazırla· 
alman neticeleri izah edecektir. ma yuvasının verdiği ve vereceği 
Türk Hava Kurumu bugüne ka- hasıla, bizim memleketin hava 
dar ordumuza, 72 milyon lira ve müdafaasında kuvvetli bir za· 
343 tayyare temin etmiştir. Ha· mandır." Sözlerile kanaatlerini 
vacılık tesisleri için s.arfedilen izhar etmişlerdir. 
para bir milyon lirayı bulmuştur. Milli Havacılık için çok mühim 
Pianör pilotu sa.y:ıısı 489 a, mo · kararlar verilecek olan yedinci 
törlü tayyare pilotu sayısı 193 e kurultayda haber aldığıma göre, 
çıkmıştır. Bugüne kadar yapılan Türk Hava Kurumunun iuni, 
plinör uçu,larmın sayısı 80,883 ü TORK MiLLİ HA VA KURU
bulmuştur. Tekki~lik planörd~ MU §eklinde tadil edilecektir. 

Rüsumu artan malların 
stoklan tespit edilecek 

M.e.llye vektuetl yeni vergi kanunla
rmm derhal tatbiki için almnuw la.
zımgelen tedbirleri bir telgrafla def
terdarlığa blldln1l4ıtlr. Bu tedbirler 
arıı.smda bilhusa rUsumu arttınl:ıcak 
eşya stoklarmm tesp!t!. ve stok sahip· 
ı~. verecekleri beyannamelere ait 
1zıiliat v&rd:ır, 

4 kalay taciri adliyeye 
veriliyor 

OOn toplanan ihUk~r kom!.syonu 
ihtlkAr yaptıklan te5'pit edilen drirt 
kalay lüccarmm milddelumumllltıı 

verilmesini kararlaıt.ırmı~trr. Karar 
v11ll tarafından ta.selik edildl.kt.eıı ıon· 

ra tüccarlara ait evra.k mUddeiumu
mlliğe verilecektir. 

Belçikadan 
Fransaya geçen 

talebelerimiz 
Ankara, 20 (A· A·) - İlk .kafi

le olarak Belçika.dan Fransaya. 
geçmiş olan talebelerimizin isimle
ri fiUnlardrr: 

Hükumet talebesi: 
Orh~n Baykal Ferid Zeki Der

man, !smail Tiner. Ali Paksoy, Ni
zamet.tin Ergi!, Adnan ErkmC'nol, 
Suad Yaııa, Cemal Uluand, Nezih 
Ro>ıa, Ömer F..skici. İlhami Bomün, 
Necdet Uran, Sadık An.<ıev, Hasım 
Tahsin Yabalık, Saim Yurdakoş. 
Hamza Batuk· 

Kendi hesablarma. tahsilde bulu
nanlardan: 

Fahri Gomulu Sr.yfettin Budak. 
Vedi İşman, Hii!ınü Ergenç, Saf
fet Orhanoğlu, Şakir Ulusu, Hayri 
Boylu. Emin Ulusoy, Nevres Sa
yır, Turgud Ankara, Can Çölge
ç::ı , Aliettin Tezol· 

Bundan sonraki kafilelerin i'1im
leri de gcldlk<::e bildirilecektir. 

* * * 
Bu~nkil c::spres yo!culannın 

verdikleri maliımatıı. göre. Belçi
hdaki talebelerimizdcn 16 kişilik 
bir grup, Briikselin işgali üzerin<ı 
bisikletlerle yola çıkı:mık Uç gün 
~ütemadi bir yürüyüşten sonrfl 
Fr:ınsaya kaçma~ıı. muvaffak: ol
muşlar ve saç sa.kala. karışmış bit
kin bir halde Parise varabilmişler
dir· 

1940 bütçesi 
Encümen varidatı 268 
milyon 481 bin liraya 

çıkardı 
Ankara, 21 - lfHO mail yılı bUt.;e 

proj@M bUtçe encUr-ı~ni tara.!ından 

tetki:.t edilerc:C buı tadillerle hıu:ırlan 
mı~tır. Yen! bütçe projesi dUn ba.~ııla

rak mebuslara da~ıtılmıştır. 
HUkCımet varldıtt bütı;:e.sinl 262 mil 

yon kiliıur bin lirıı. olarak tespit et
mişti. Encümen ll aylık tah.silttın 

neticelerini ve levkalt.de variyet do· 
l"yıı;ile konulan vergi ve ~amlann 

geUrece~ varidatı da derp~ eyllyerek 
varidat blitçeııinl 268.481.000 llra O· 

tarak teı;plt eyleml~llr. 
Filhakika lAyiha bütçe encUmenine 

\"ımldi~i •ını.da harp hali dola)'18ile 
va.ridatm mühim bir açık Yerdiği l:'Ö
rüiüyordu. Buna karşı diğer varidat
tıı. gorlllen artmalu bugün bu açığ"ın 
yanamdan !az.laaını kapamış vazi
yettedir. Memnuniyetle kaydedlllyor 
ki, bu açık hiçbir tediyenin '\'a.ktinde 
yapılnuı.ma~ı ı;-lbl bir Anza tev111 
etmemiş, mail ltlbarım.:z bUtUn ıalA

betile mevkilni muha.!azaya devam 
eylemiştir. Bu noktadan ve bugünlcU 
!evkallde ıııralte rağmen denk bir 
bUtçe bnT.imine mu\•ıı.!!aklyet!nden 
dolayı encümen htikOmeU tebrik• ıa· 
yan gör<lüğ'UnU mıı.zbata.smda kaydey
l!!mektedir. 

Matbuat" umum müdür
lüğü bütçesi hazırlandı 
Ba.şvekllete bağlanmakta olan Mat

buat Umum mUdürlti~U te~kllt.tı için 
hUkümetçe yeni bir bütçe tanzim e
dilmiştir. Rıı.dyo ve turizm idaresi.Dl 
de ihtiva eden yenl umum mUdUrlUğe 
974200 lira tahsisat verilmektedir. 
Postll ldareıince alınan radyo abone 
b<>deli olan 700 bin llrll da bu mUdür
lllk bütçf'ırlne alınmı~tır. 150 bin lira
lık ajanı tahsi3atı da gene aynı lı• 
ıar!edilmek ÜT.ere bu mUdtir!Ulc bUtçe
• inP. nakledilmiştir. 

Vunanistanla 
müzakere 

haberleri yalan 
Atina, 21 - Atina ajansı tebliğ 

ediyor: Bazı Bulgar gazeteleri Tür
kiye ile Yunanistan ar.,ı;ında 11iya
<1t mahiyette mü1.akereler cereyan 
ctti<Yinc dair haberler ne.~retmiş
lerdir. Bu haberler tamamen aı1ıl
ı;ızdır. Tür1c:iyA vrı Yunaniııtan u
ırun z:ımandanberi biribirlerine ~a
yet ınkı bağlarla bağlıdırlar, yeni 
müzakereye hacet yoktur. :?ki hü
k<ımet araı1mdaki anlnşmalann 
h~si neşredilmiştir. 

Kaybolduğu iddia 
edilen memur bulundu 

Tophanede · Boğazkesende Boıı
tan içinde "oturan Emine Tezel ev
velki gün bi7.0 müracaat etmiş ve 
Nııfia Fen mekt<!b:ndcki vazifesin
den çıkarılan koca~ı Mehmet TP-
7.elin ()n gündenberi .kaybolduğunu 
bildirmişti· 

Dün ~fr>hrnd Te~l biııo i:Plmi~ 

·ve kendisinin mekteb<lPn ~tifa et
miş oldu.tunu '"e on gündenben de 
bir i~ için Ktiçtik~ekmecede bulun
duğunu söylemiatir• · 

Harp vaziyeti 
(Ba' tarafı l incide) 

ca ağır zayiata maruz kaldığını 
bildirmiş, fakat bu zayiatın Umu
mi Harpte Som ve Marn meydan 
muharebeleri neticesinde verilen 
zayiattan her halde az olduğunu 
il.ive etmiştir. 

Som ve Marn muharebelerinde 
Almanların zayiatı, Alman resmi 
istatistiklere göre cem'an bir 
milyon 400 hin kişi (ölü, yaralı, 
kayıp) olmuştur. Bizzat Alman· 
lar tarafından ileri sürülen bu 
mukayese unsurlarına istinaden, 
Alman ordusunun şimdiye kadar 
hiç olmazsa bir milyon kişi kay· 
bettiği tahmin olunuyor. 

Fransadaki ıon taarruza işti" 
rak eden motörlü 11 Alman fır
kası, ağır zayiat vermiştir. 1500 
Alman tayyaresi tahrip edilmiş · 
tir. Almanlar, kuvvetlerini o ka· 
dar israf etmişlerdir ki, aynı de· 
recede büyük lir taarruz daha 
yapacak halde değillerdir. Umu
mi kanaat şu merkezdedir ki, e · 
ğer Almanlar şimdi durdurulursa 
ebediyyen durdurulmuş olacaktır. 

Diğer taraftan İsviçre tarikil: 
Almanyadan alınan haberlere gö· 
re Alman hükumeti 3 milyon 
marklık bir istikraz yapacaktır. 
Almanyada para ııkıntısı büyük · 
tiir. 

Havas ajansının muhabiri iyi 
malGmat almakta olan bir me~ -
badan istihbar ediyor: 

Belçika cephe6inde vaziyette 
tavakkuf vardır. Müttefik kuv
vetler Almas tazyikine mukave
met etmekte ve hükumet, zorla 
işçiler ordusuna alınabilecek olan 
bütün e~hasm, bilhası;a 16 ila 50 
yaşında bulunan kimselerin, pos· 
tacıların, ~imendifer amelesinin, 
mühesdislerin... ilah. Fransaya 
sevkedilmclerini temin etmeğe 
uğraşmaktadır. Bundan baş~a 
fabrikaların alat ve edevatı, her 
nevi nakil vasıtaları diişman ta· 
rafından kullanılmaması için e 
min yerlere nakledilmiştir. 

1XG1L1Z TJ.;BLiGt 
J.ontlrn.. 21 (A· A·) - İngiliz se

feri kuvvelleri umumt k:ırargahı
mn tebliği: 

Bugün Scarpenin cenup mmta
lı:asında Alman zırhh ve motörlü 
cüzütamları tarafından Selte me,·
züne mükerreren yapılan taarruz
lar müttefik kuvvetler tarafından 
muvaffakıyetle geri püskürtülmüş
tür. Bclc;ika ordusu şimdi cc>reyan 
etmekte olan tedafüi muharebenin 
muvaffakıyetine geniş mikya.sta 
yardım etmiştir· 

BELÇtKADA V AZlYET (Uarb nziyetine dair alman M-
La Panne, 21 (A.A.) - "Bel· 1 ı:-rafların den.nu 3 Ün<'Ü ~ayfamız-

çika" tfa.drr.) 

isviçreden gelen talebelerimiz 
(Baıtarafı 1 incide) 

bulunan tıtlebelerimi.zin altı kiıllik 

aon kafilenin yarın ı:;-elmesi bekleni
yor. Re!llml talebe hUkOmetin emrini 
beklemektedir. 

EKSPRES ŞlMALl }'.RANSADAN 

YOLCU ALAMADI 

Buı;ünkü ekspres de ıtmıtll F'ran
sadan yolcu alıı.mamış ·n Pariıten 
gelebllmi,tır. Maama!lh bugün gelen 
talebelerimizin hareketinden •onra 
rarlatı bir günde altı defa tayyareye 
karşı tehlike işareti Yerllerek 11 saat
lik bir nıUddct bUtlln mUnakıdAt dur· 
dunılduğundan yıırm gelecek ekııpre
ain Paristen yolcu alamadığı, böylece 
Avrupa treni vaziyetini tedricen kay
betmekte olduğu bildiriliyor. 

GJl:LESLERIN A:'\LATTIKL\Rll'ı•iı\ 

GÖRE tsvt<):mm~ VAZİYET 

Son günlerde 1ıvlçreda Almanlara 
karşı çok heyecanlı nümayişler yapıl
mıştır. Üniversitelilerden mürekkep 
kalıı.balık bir külle ı.oz:ında Belçika 
ve Frıı.nsız koıL'ıoloshaneleri önünden 
dostluk tezahUrlerile geçerek Alman 
kon.,oloslugu öııUnde durmu~lar n 
tlddetıi bir Alman aleyh larlığı göste· 
rerek garp cephesindeki taarruzu pro. 
testo etmişlerdir. Bunu mütekip genç
ler, binlerce halkın l~tlrakile gene 
aynı yerde Fransız milll marşını aöy
leınlşler ve Alman konsolosluk blna
ıına Fransız bayrağını çektlmıl§ler· 

dlr. 
Polisin mUdaha.leslle nümayişçiler 

da.ğİtılarak aUkQn temin edilmiş ..,. 
konsoloslukların kapılarına. ıuıkert nö
betçiler konulmuştur. 

!aviçrenJn bütün tlnlversitelerintlen 
Alman talebeler çıkarılmıştır. Bunla· 
rın talebelikten ziyade siyul !aıı.llyet
lerle me~gul r' •· · ·an 1ııviçre taarru7.a 
uğ'uyınca dahili bir kıtrışıklık terti
bine hazırlandıkları 11.nl11.1'ılmıı ve ele· 
tıa,,ıları tespit edilerek göz hapsine 
alınmıştır. 

Bunlardıın bıt~ka diğer ,upheli gö· 
rUlen btitlin Alınanların hıup vuku
unda derhal yakalanmıtları için §im
diden tı>vkl! mUzekkcreleri ihzar e
dllmI,t!r. 

1sviçrelllcrden bUyük lıir incelikle 
aııkerı malömat toplamağa ve blr ta· 
kıın propaganclalo.r yapmağa uğr~an 
bazı Almanlar ele geçirilmiştir. 

lsviçrelller, bUtlin Almanları §Uphe-
11 görmekte ve tcmutan çekinmekte
dir. Ecnebilerin 111llhları alınmı,tır. 

Fakat Almanlar, diğer ecnebiler gl
bl silAhlarını hü:.Cımele vermemltler 
ve ancak tazyik karıııındıı. konsolos
luA'a gotürUp teslim etmişltrdir. 

Böylece Alman konsoloıllu~u lcleta 
bir ııilA.h dtposu haline gelmiştir. 

1ııviçreliler 1talyanlt1.n da ııenni

yorlar ve cenupta ycrleşml;s ve hatt.A 
yf'rli tabiiyetini kabul etmiş olan lta.ı
yıtnlarm vaziyetleri ihtiyatlı 11'1.irette 
J;ar~ılanryor. Bilhaıısa ııon 7.amanlar
d11. boyle tabiiyet değ"l§tirenler göze 
çArpacak kadar çoğıtlmrıtır. 

Bütün !sviçrede P'rıtnııı7. ve lngillz 
dostluğu gö7,e çarpmakta, herkes müt 
tr.!ıklnin zaferini temenni etmekte
dir. 

111 mayrs g~e..'1 fll'9fCN lefn ~)( 
heyecanlı olmW!, l'lldyolar A.lm&nla.rm 

hllcum etmek üzeM oldutunu bildi!'· 
mi§Jer ve bu )"ÜJ:den •ivil "" uk&rt 

bUtün müdafaa teşkillti ntf'n.oıupları 

alert halinde sabaha kadar vazifeleri 
~ındıı. beklelilmlşlerdir, 

19 yaşına kadar gen~ler ıillh al
tındadırlar. İhtiyarlar aivil mUda!a.a 
gruplarmd:<ı. çalıştırılmaktadırlar. b
vlçrı 600.000 ki,ilik mükemmel ordu
ııile halkın maneviyatını tevkalAde 
ytikseltmiş bulunmaktadır. 

!svlçrelıler, yalnız ııımalden değil, 

cenuptan da hücum bekliyorlar ..,. ı. 
talyanların harbe gireceklerini muhak 
kak ı;-örüyorlar. 

bviçre ıehirleri arMında ııon vazı. 
yettıın evvel yarım ıaatte blr lşliyen 
trenlerin ekserisi asker nakliyatın& 

tahli.s olunmuş ve halka mah~ıı se
terler günde ikiye indirilmlşUr. 
Şimal kısmı (Alman İaviçre..ııi) hal

kının hemen heM0 n hep:oi cenuba kaç
tıklarından bunların banndrnlma.~ı 

- k &Uçle~miş, mUhlm bir kısmı dağ
lık yerlere çekilerek çıı.dırl:ıra. sığın

mak mecburiyetinde kalmı:ılardır. 

F.n yükııek konforla ya,amağa alışmı;ı 
bir halk böyle.::r ıöçebe hayatına gir- . 
nıl~ vazlyeUnde ve sıl<ıntı içindedir. 

B"nzin ıcrl·· • olarak bulunama.
makta ..,. aııgaı1 ihtiyaç ırncak vesi
ka ile temin erfl:-bilmektedir. İsviç
rrlilf!r gıda ml\ddclerl arasında en çok 
mıı.karna sıkıntr·- Ç"l<lyorlar ve bun
dan şlklyet ecllyorlar. 

İ'f,\LYAD.\ \'."'zt YET 

TUrk yolculAr, 1talyad:ın geçerken 
bllha~sa. mUttefikler altyhindeki nti
maylşlere şahit olmuşlardır. 

lnı;illz ve Fransız mağazalarıının 

camları kırılmış, sahl;ı!crl tecavüzle
re uğramışlardır. Bilhassn. Triyeste
dekl nümayişler çok ılddetıi olmuş· 

tur. Bütun llalyan trenlerinin camla
rına Musolinl ve Hitlerin büyük lcıta
da resimleri konulmuştur. 

Yolcuların Balkanlarda en çok dlk
kallerine çarpan Bulgaristandakl Al· 
man propagandasıdır. 

Gizli Alman ajanları uydurma rnd· 
yo habcrlerlle halkı mUttE'fikler aley
hine hazırlama~a gayret ediyorlar. 

Dün, 1-'ranııız başkumandanlığmdan 

çekilen general Gıımlenln bu huıru.oıta

kl tebliği reisicumhur Lebrun
den alırken tee:ostlrllne kapılarak ıilA.h 
çektiği ve kendisine .iki kurşun sıktığı 
jl'klinde heyecan verici bir haber de, 
L!yprig radyo'u tar:t!ından verildiği 
lıldiasile kulaktan kulağa dolaştınl

mış, Ekspres trenindeki Avrvpa yol
cularınıı. bile duydurulmu~tur. 

Bazı makamlara ait 

Resmi 
bugün 

otomobiller 
kalkıyor 

Resmi dairelere alt otomobillerin 
tahdidi hakkında.ki kanun bugtin reı-
ml gazeted• neşrolunaP&'k merlyet 
mevkllne , girmiştir. Bugün i.~·ıeyı 

kadar derterdarhğa kanunun meriyet 
mevkllne girdig'i bakkında tebligat 
yapılmamıştı. Keyfiyetin bugün bil
dirlll'<'f'~ aanılmllkt.adır. Bu t•bli~ 

mUt•ıı.ldp tmnbul müdM!umumniti 
ile tramvey, ell'l<trilc lda'1'111eri ve l»-
1.td!yeyıe a.ıt otomobiller dette.rd&rlıfa 
telllm edilecektir. 

Narvikteki 
1 Almanlar tehlik8~ 

Hitler, Isveç yoı1:• 
yardıma müsaa 

istemiş 
(;(/ 

Lonrlra 21 - Amcriktı1le ,,1.1ı ' ıer .--. 
balarından gelen ha~er bı1' 
Hitler, Norveçte Narvikt~şııı 
Alman krtaa.tıru~ esir.~ e ;~ 
için bunlara lsveç yoll~ 1 ·c:til' ~ 
edilmesine müsaade iste1!1ic ~ 
veç, bitaraflığmdan ba.JıiS 
kl'lhul etmemifJtir· 

Altın: 24 lira! 
~ 

bil ':J 
Dün 23 lira olan altın .,4 ııı 

bir llra birden ytik11elnıit ,-c "' 
çıkmıştır. , 

Üsküdar cinaY8~1 

s<'ııv .. 
Bu _.ıbah Üsküdardn ).~ • 

tasında bir va.ka oırnu~· bE'~ 
minde bir genç iki senedit ı;ıs~,ı 
yaşadı~ı metresi Fatrnııfl ı:ııuJı~ır 
!ık vüzünden bıçakla )·aI' 
yerle;inden ağır &urette ,rır 
mıştır· . ı:ıı.eJ: ~ 

Üsküdarda Atikcaıll1 ;;ıu >., 
!'!İnde oturan Ahmet 0;11u:ıs . 
bundan iki seno e,.,.·el " ,e J1 
minde bir kadınla tanı~~~ıs.r;,. 
raber yaşamaifa ba~tte bit ( 
Son günlerde Aziz 1znU ı~ •t ..J 
2i!eye tayin erlllmiştır. ·ıifl e.1"~ 

den Aziz arada srra?ll 
1 uııd'ıı 1 ' 

Üsküdara g-clmektedır· ~. U ~ (! 
kaç gün C\'VCl tekrar ~~ı e ff 
Az.iz metresinin başka "ll'ue _.,, 
turmağıı başladığını dU) :tJd F; • 

tır- " ne yapacağını şaşırınıŞ ~~ (.• 
ött'de beride Fatma:ı,'1 c9İ ~ 
ha~·et bu sabah ı:;okakta ettr'.°'>() 
resine raslamr§tır· Aral ırııd~ d;;ıf 
ağız kavga.ısı olmuş, bU ~ııı Jı8 
cebinden çıkardığı bıÇV ,.ucııd 
üzerine atılıp rasgelo ~-

ı ·· Saplamağıı. başlanu§tır· ,,,._ ,-t 
feryatlarına yctişcnlc~pııı~sl' ' 
kanlar içinde yerde bU ,,gııı,._, • 
Azizi yakalamışlardır· s:e ~",1' 
halde Haydarpaşa nürtıll11ııı ~ . 
nesine kaldırılan F~t~ı~. ·t(t 
tındıı.n limit vok ""lbıdıt ~t ,~ • ~ pC ,,ı,J 

Fatma,•a hastane 0 tı""". ~· 
tarafınd;n ameliyat y11P

1 0i);~ 
kcsill"n vücut p:trçala.t'I 
tcdir. 

40 bin çuval I<~ 
fı'1e 

çıkıyor (J<'1 
40 biti ıı,rr 

Gümrl\klerde bulunan rt' C ~· 
iUbl' 1'1 kahvenin ay ba;:ıından ~~ 

larak piyasaya verllme51 

tır. 

# 
r:e'1 ' 

Xe,york 20 (A· r\·) ;eı~~ 
Taymis gazetesi. . porııetl ıııJ'ı:ıtl 
milli koalisyon blik ıı.fiı eli ti>" 
maksadile kabineye n tııS''"''\l H 

yetçileri de sokmak 11rıııt. olduğunu yazıyor· J,sicı.Jllllı ı;ı.~ 
93G scçiminde re ·nli~e ı;ı.d(I': 

\"e reisicumhur ınue.\'\aıı ı>J\~ 
zetıiklcrini koyınuŞ :S•3 d~ 
bahriye, Alb~Y. :Kn~Iif edil 
ye neznretıennın t 
dirilmektedir· 
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• 
MEYVA TUZU lnkibaz, 

barsak 
hazımsızllk, mıde bulantı 

ten1belhğinde, mide ekşilik 
ve 
ve 

bozukluğund~ 
yanmalarında 

'----- Müferri,._ ve 

~ ı_ __ • " 

"~ •• "l:Ilı gorünce 
""\.'Clt k. 

'S· ı: 
~ki~ 0 ~dar sarışın ve penbe

bir ' Fende, siyah sizde hüzün 

'lalı~~ ~i dumuyor. Hat~ 
~ e &orunmuyor. 
~ 0 kadın kadar güzel bulup 
~1 1IDnı SOracaJ<tım, cesaret e-

~Ô': ın. Yemekten sonra Kerim 
~ ~Ye oturdu ve gazete oku· 

.ladı. Ben (lllüstrasyon) 
}'o 
~ nunu ~arı:tmyor ve oku 

ıtıı •
1 
Genç karı koca yanyan.ı :hji ar, h<ışlan hemen hemen 

j) 
0
r:: değecek kadar yakın 

• ita U}·orlar. Zannıma kalırsa 
~ .1°1nın cli kocasının elinde .. 

oicı~; benim pek çoktanberı 
~t ~u1:1~a. hükmedece~C:· 
~~ l\erimı n beni sevmedığı 
~ ~ler. Ne fena ~Y • 
~ h.-ına acırlar da. Kerim ni· 
~Ut• en Cok uzak oturup gaze· 

ıOr) \' . 
a~ 
}'a ka!ktun \ "e cenç kadı· 
ı~lı~ı gibi ta }'a.-una rakla· 

~~ldırn, cllcrimle gözlerini 
u .. · l\enrn titriyerek başını 
%.&eri Çekti ve nezaketten şu 

'tili: eser ta~muyan ~nları 

~ıı lavanta da ne? 
a~. 
\<,"'!un .. çok mu fe."13? 
. k kuvvetli kokusu var. 
11! §aşırdım. Bir şey mi 

~ "Crideciğim. 
~ lraı t?kıp gezsek. Bu ak· 
'~Pek " 1 v~:ı.~-· 

~ bir SCY giyerim. Gi· 
~ Ü alır mısınız Kerim 
~ U getirdi ve ü~ümemem 
\ t \'e ihtimam ile giydir· 

<leı- k . ta ~şuıu ar ·aya çe\ıre· 

~~ ~ töz Sôyledim ve tatlı 'a l\erimi süzerek onun 
~Ye eclen müşşfik hareketı 
~ i-~hessUmümil görenler 
~tn:ıedikleri için bizim dr 
~ Pek lrutayt olmadığı · 
~. rı~~erler. Kolkola biraz 
~ ~z kenarına kadar git· 
~1clukça sofuk. Bu ge
~ll hoşuna gitmedi, sa· 
~l}· istediğimi söyleyince 

l!a or. Dönelim dediğim 
~ne memnun olmuyor 
~ Olduğu zaman ona 
~ Uık Versin) deyip oda 

\,,. ~ U:ni müstehzi ve fc 
('lıt~ b" e karşılıyor. 
q'll!ı ıraz daha kalırsak 

t~i do tluğumuza da 
., li. Sunu kendisine de 
'~ lltıa: "Size bazı pek 

· ~ olabileceğimı 
<iedi. Sonra şunu iln· 

~etit.:_ 
1:1ı.:lia. Wl1, insanlar en fena 
..._~ rı daha fenadır, buna .. 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 
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menin yeg~ne arzunuz da old~· 

nu söylediniz .• 
- Ne mükemmel hUızamz var 
Kıpkmnızı olmuştum. Gözlerim 

do~muştu. Bunları Kerim~ göster 
memek için dikkatle etrafıma ba· 
kmdnn. 

Kerim, Necip Nadirden bahset· 
mekle beni. müteessir ettiğini anla
dı \"e bana -yaklaşarak yava~ 

koluma girdi, şun~an sordu: 
- Buradan almak istediğiniz 

bir şey yok mu, Ferideciğim? 

Sert bir sesle ce\'ap verdım: 
- Hayır .• 
Fakat yal~n söylüyordum. Ne

fis bir küçük mendilde gözüm kal 
'mıştı. Ona garriihtirari fazlaca 
oazanıstım. Hıç bir şey söylemeden 
Kerim mağazaya gırdi ve küçilk 
bır paketle çıktı, hi9bir şey sorma· 
dım. Fakat güzel mendıı artık ca· 
mekanda görünm~yordu. 

Yolumuza sessizce oo-am ettik, 
bu schirde ne kadar sevimli \'e gU· 

" zel köşeler varmış! Artık otele 
dönmek Uzereydik. Birdenbire bu 
seyahatin hayalimdeki ~i hatı· 
nrna geldi. Vaktile Necip Nadir 
bana, M.l! ı.-uıağımda kalan sesı 
ile burasını tasvir etmişti. Bu se
yahati onunla beraber }'a~ağı 
ne kadar düsürunüştüm. 

Hava çok güıel!eşti. Otede beri
de penbe bulutlar uçuşuyordu. Ke-
rime: 

,. 

- Mademki artık yağmur yağ· 
mryor, Kerim, dedim. Ne olur bir· 
k:ıç gün daha kalsak .• Balayı se
yahati için dört gün az değil mi? 

- Bizimki gibi bir evlerunenin 
balayı için çok bile .. Belki yarın 
yağmur yağar. Hem benim Istan· 
bulda gö:i.ılmesi icap eden çok mü· 
him işlerim var. 

Israr etmejim. Kerimin hakkı 
v-ırdı. Dört gün bizim için çok bt
le .•. ()yle mi? Necibi sevmiyorum 
Ah Necip niçin bana buıasmı sev· 

dirdiniz? 
Tren karanlıkta karanlık ve ten· 

ha tarlalar arasında alabildiğine 
1...-oşuyor. Kerim düşünmeden söyfo 
diklerinden pek çabuk pi~man olu· 
yor. • 

Sıcak vagon içinde b:ışba~'l otu· 
rurken karşımda yava~ }"a\'aş eski 
dostum Kerimin canlandığını gö· 
rüyordum. 

(Devamı VE') . 

PAULtNE KOHLER 

-18-

Bcrhtesgndende nnun diklcaU
rn.i celbeden ıeylerden biri de ha· 
demelerin, nlz:ı.mnamcye muhalif 
harekette btilunmamak için son 

dCTece dikkat etmeleriydi. Haydi 
ben olsam neyse: Bu işte yeniydim 

\'e, vazi!emde bata etmemek, ku -
eur göstermemek f~ln k!!l ·d~ 
ecde tecrübe Wıibl olmryabilirdlm· 
Fnkat scnclerdenberi Ç>r:ıJd!> .. çalıa-

emnov s tOe (}(ulO nuDalQ) • tnıra 
MiDE ve BARSAKLARI temizler ruı§tırmnz ve yormnz. MAZON isim ve HOROS markaama dikb 

Fak:ıt, hocanm cahatetine eklenen reke dahilinde dinen, ırkan ve as· 
cesareti, Feridi ona karşı bazan len müttehit, ~ekdiğerine karşı hür
ihmalkh bir siyaset takibine mec- meti mütekabile ve fedakarlık his
bul .kılmıştı. Ferit. hocanın ak.ima siyntile ıncsmun ve hukuku rrkiye 
geleni yapar takımdan ve yobaz ve içtimaiyelerile muhitiyelerine 
ruhlu bir adam olduğunu bildiği i· tamamile ria ,.tk~r Osmanlı islfun 
çin onu şöyle böyle idare ediyor \'t' ekseriretile meskun bulunan aksa· 
bilhassa Vahidettinin ara sıra ilti· mm heyeti mecmuası hakikaten 
!atına İnazhar olduğunu öğrenerek riya hilkmen hiç bir sebcble tefrik 
aleyhinde bir cereyan çıkarmak kabul etmez bir kü!dilr. 
fırsatını vemüyordu. Madde: 2 - Ahalisi ilk serbest 

Damat Ferit, hocaya bazan ıiya kaldıkları zamanda arayi amrne~e· 
!etlere davet kartı göndererek onun rile ana vatana "iltihak etmiş olan 
mağrur ruhunu okşardı, ve: elviye1 sülüse için ledelicap tekrar 

- Onun için bu çoktur bile_ di· serbestçe arayı ıimmeye müracaat 
yerek alay ederdi. edilmesini kabul ed::riz. 

Erzurum kongresinde tespit edi· Madde: 3 - Türkiye sulhuna 
len maddeler arasında: ''Her türlü talik edilen garbi Trakya vaziyeti 
işgal ve müdaha!eyi rurniuk \'e er- hususiycsinb tesbiti de sekcnesi· 
menilik teşkili gayesine matuf ola· nin kemali hürriyetle beyan ede
rak telakki edeceğimizden müttehi· cekleri araya tab'an vaki olmalı 
den müdafaa ve mukavemet esası dır: 

kabul edilmlstir ... Kararını ihtiva Madde: 4 - (Merkezi hnk\ımet 
eden ikinci madde, aynen değil ve boğazlar hakkındadır.) 
ıse de buna yakın bir ~ilde ol· Madde: 5 - Düveli itila!iye ile 
rnak üzere İngiliz erkAru harbiyesi· muhasımları ve bazı müşarikleri 
ne ihbar edilmişti. . arasında takarrür eden esasatı ah· 

Bilahare, 10 temmuz 1335 tari- diye dairesinde ekalliyetlerin hu· 
hinde Erzurumtla toplanan kongre kuku, memaliki müteca\ircdeki 
mukarrcratı, 4 eyhll 1335 tarihin· muslürnan ahalinin de aynı hukuk 
de Sıvasta top'.anan kongre karar· tan istifadeleri emnh·esile tarafı 
larile "mi~ı milU,, şeklinde teyit mızdan teyit ve temin cdiiecektir. 
edilince, saray maha!ilinde ·~isakı Madde: 6 - Milli ve iktisadi 
milli,,nin ne gibi esaslan havi ol· inisafatımız daireiimkana girmek 
<luğu hakkında birwk dedikodular ve daha asrt bir idarei muntazama 
cereyan etmeğe başlamıştı. şeklinde tedviri Umura muvaffak 

Meclisi mebusan azaları tarafın olabilmek için her devlet gibi bizim 
dan imzalanan misakı f!U11t sureti de temini esbabı inkişafatımızda 
nihayet saraya da gönderilmi~ti. . istiklal ve serbestii tanune fuazhai 

Vahidettin, 'Sarayında kendisine olmamız ilssülesas hayat ve beka· 
geceyansı verilen ırjsakı milUyı mızdır. Bu sebeble siyasi, · adli, 
bir asabiyet ve he)·eciın içinde oku· malt inkişafımıza mani kuyuda 
yordu: muhalifiz. Tahakkuk edecek düyu· 

"Zirde vaziülimıa Osmanlı mec· natınuzın şeraiti tesviyesi de bu e
lisi meb~san azalan istikllli dev- sasata muga)ir olmıyaca.'i{tır. 

28 • kanunusani • 336 lct ve istikbali milletin h:ıklı ve 
devamlı bir sulhe nailiyet için ih· 
tiyar edebileceği fed:ık:lrlığın had 
diazamisinı mutazammın olan e
&ıstı atiyeyc tamamı riayet 
mumkunuttemın olduğu ve esasat 
mezküre haricinde payidar bir Os· 
manlı sa'.tanat ve cemiyetinin de 
vamı vücudu gayrimümkün bulun· 
duğunu kabul ve tasdik eylemişler
dir: 

Madde: 1 - Devleti 03maıü· 
yenin münhasıran Arap ekseriycti
le meskQn olup 30 teşrinievvd 191~ 
tarihli mütankcıün hini akdinde 
muhasım ordul:mn i5gali altında 

kd!an aksamının mukadderatı aha· 
linin serbestçe beyan edecekleri a· 
raya tevffüar. tc.yin edilmek lazım 
geleceğinden mezkOr ha.ttı müta· 

Vahidettin, altı maddeden ioo· 
et olan misakı milli suretini oku 

yarak kUplere biniyordu. Marıma· 

fih, ufak bir teselli kendisini mu· 
vakkat bir zaman ıçin sükOnet i· 
çinde bırakmıştı. O tesellinin ma· 
hiyeti de şuydu.: tstanbulda gizli 
bir kumpanya sahte vesika ve ev· 
rak neşir ve tevzii suretile faaliyet 
gösteri)·ordu. Padişah, misakı 
milllnin esasına kaitdi. fakat mad· 
delerin aynı oldu~nd:ı şüphesi 
vardı. Geceyansı seryaverirıi çağı 

rarak: 
"- Şimdi bana verdiğiniz bu e' 

rakın sahte olmadığına kani misi 
niz?,, diye sordu. 

(Devamı var) 

tarın bile aklı crmer"· İnsan bu: 
bala L~lemck her dakika mUnık\in. 
dür. Hepimiz, her giln gerek işle
rimizde, gerek dilgilncclerimizde, 
hUkUmlerimlzde yanılırız. Fa.kat, 

Bcrhtcsgndendc yanılmak, Alınnn
yanm herhangi bir köşes;ndckl 

Harp hikayeleri 

o eı· ce 
Nakleden: La L. 

Jertrüd hazırlanmıştL . Be~ki 1 . -:: Y~n c~vap v~reccğim. de" 
tekrar ıelmemek üzere bır iki dı. Oğleyı!" ~e gelin de yemeği 
gün içinde Paristcn aynbıcak o beraber yıyelı~. . 
lan Jan'ı göraıiye gidecekti. Harp 1 Bernar _ er!.es~ F mUs~ ce· 
zamanında insan tayyareciyse her vap cılacagı umıdıle Jertrtıd'den 
an ölümüne yakmlığmı akıldan aynldı. 
çıkarmamalıdır. * * * 

- Jertrild, yanndan aonra gi"' 
O dakikada S<>kak kapısının diyorum ı. Artık dönüp dönmiye· 

zili çalındı. Biraz sonra J ertrüd ceğim belli değil... Acaba güze! 
Bernann karşısmdz.ydı: gözlerini tekrar görecek miyim_ 

- Bonjur Bernar, dedi. Sizi 
Parise hangi rüzgar attı? Yoksa 
siz de cepheye mi gidiyorsunut? 

- Hayır, çok şükür. Nihayet 
miyopluğumun bana bir faydası 
dckundu. Yalnız, ev için baz: 
şeyler nlmıya geldim. Yarın tek· 
rar gidiyorum. Size bir bonjur 
demek için uğramadan gidemez · 
dim. 

- Te§ekkilr ederim, Bernar. 
Nezaketinizden çok memnun o]· 
dum. 

- Görilyorsunuz ya, biz taşra 
lılar da biraz nezaketli olabiliyo
ruz. Bahusus, tizin gibi gilzcl bir 
kadınla konuşhığumuz zaman ..• 

ipek saçlannı bir daha okşayac~ 
tatlı dudaklanrun zevkini tada· 
cak mıyım? 

Jan bu kelimeleri fısıldarken 
Jertrüd'ü kucağında sıkmış gö~ 
lerini onun gözlerine dikmişti. 

- Jertrild, diye devam etti. 
Jan'ı acaba, dalına hatırlryacak, 
ona bütün ömründe bağlı kala" 
cak mısın? 

- Ebediyen 1 Yemin ederim. 
- Yemin etmeni istemiyorum. 

Senden başka bir §ey istiyorum. 
Ben buradan gitmeden benimle 
evlenmeni ..• 

- Gene 
başladınız. 

Jertrüd, Jan'm bu teklifi günli• 
nü kaç senedir beklemişti. Bir 
gUn kan - koca olacaklarına o 
kadar inançları vardı ki bu mese· 

komplimnnlarınıza leden bahsetmeyi ikisi de lüzum· 

- Kompliman mı? Hakikatı 
söylüyorum. Miyop olduğuma 
bakmayın. Güzelliğinizi fiezecek 
derecede iyi görebiliyorum. Fa -
kat kör de olsaydım, dünyanın en 
güzel kadınr olduğunuzu başkala 
nndan i§itccektim. 

Jertrild memnun bir tavırla 
güldü: 

- Yeter, yeteri. Başka söyliye· 
cek bir şeyiniz yok mu? 

- Çoook ! Pek çok. Birincisi: 
Sizi seviyorum vf! zevcem olma
nızı istiyorum. 

- Fakat bu yeni bir ey değii 
ki. Şimdiye kadar kaç kere işlt 
tim ..• 

stız buluyorlardı. Fakat şimdi bu· 
nu kabul etme.-ıin imkfi.nsu oldu· 
ğunu anlıyordu. 

- Hayır, Jan. Yapamam. Bana 
öyle geliyor ki, senin zevcen ola· 
cağım günden sonra sana daha 
bUyük bir sevgi ile bağlanacağım.. 
O zaman, her an hayatının teh
likede olacağı fikri de beni daha 
bUyül: bir kederle saracak. Bu is· 
tcdiğin, kuvvetlerimin fevkinde 
bir §ey ••• Senden yeni mektup a· 
lıncaya kadar duyacağım keder 
klifi değil mi? 

Jan onu kuvvetle kucağında 
sıktı. Bu vadinden başka Jert
rüd'dcn ne istiyebilirdi? 

Bir gün, Jertrüd gazetede kor
kunç bir haber okudu: Tayyare· 
ci Jan... Manş denizinde dilf" 
mru1la kar§ılaşmış tayyaresi deni· 

- Lakin hiç bir defasında cc ze dı.içmüştü. Akibetindcn haber 
vnp \•crmcdiriz. alıı amamı~tı. İsmi, kaybolanlarm 

Jertrüd dikY.atle Bcrnar'ın yii
züne baktı. Cesur, kuvvetli ka 
raktcr sahibi, dinç ve sempatik 
bir gençti. Ortada Jan olmasaydı 
Jertrüd ilk :ında Bernar'ın kansı 
olmayı kabul ederdi. Açık hava 
onun da hoşıın:ı gidiyordu. Ken· 
disini Bernar'ın köşkünde küçük 
bir kr<ılicc gibi tahayyüJ etmek -
t en ne büyük zevk duyardı!. Fa 
kat Janla cocukluk v:ıı;ındanbcri 
tanı.,ırdı. Jan. onun ilk çocuk ar· 
kada'".ı : o:ıunla evlenmek fikrine 
o kadar rhşmıştı ki ba~ka herhan· 
gi bir hnl caresini imkansız göril· 
yordu. Nihayet: 

Jıstecine kaydedilmişti. 
JertrUd çok ağladı. Artık bir 

daha göremiy~eği çocukluk ar 
kadaşının kaybına bol gözyqı 
döktü. 

Şimdi Bernarla cvltnmekte ta· 
mamen serbestti. Bir gün kendi" 
sini ziyarete gelen Bernar'a kara· 
rını söyledi. O gün Bernar'ın 
sevincine payan yoktu. Kendisi 
dediği gibi, kraliçesini kabul cde
ıeği küçük sarııyını hazırlamıya 
gitt i. Hayatından, diğer erkeğin 
hatırasını &ilmeğe acele eden Jert· 
rlid'ün arzusu ilzerine düğün ça· 
buk yapılacaktı. Fakat Ja&'ın ha
tırası zihninden çıkmıyordu. 
Unutmıya çalı§tığı halde Jan, ha· 
yatının büyük bir kısmını doldur· 

tum. Hem de sonuna kadar oku • maktaydı, 
muı;;tum. Fııknt satır satır okumuş Merasim günil yaklaşmıştı. Ha· 
muydum? Buna, doğrusu, pek e- zırlıklar tamamlanmıştl. Düğü· 
vct diyemezdim. Zlrn, bu koca ki- nün arifesinde gelinlik tuvaleti· 
tabı muknddesl blr din kitabı gibi nin son bir provasını yapıyor; 
hatmetmek ve hafız gibi bellemek ayna önünde hayaline hayran 

hayran bakıyordu. 
ltı.zımgeldlğinl bilmiyordum· Ne güzel, ne sevimli gelin 1 f s· 

yanılmaya benzemez. Burada elin - Hayır, dedim, okudum ama, 
kayıp bir yanıldm mı, ayağmm ö- ıotır sn.trr okumadım, mUhlm olan 
teki dUnyaya ka>·dığmm remnldir··· yerlerini sonuna kndor okudum, 

temiyerek zihni Jan'a gitti. Şim· 
di kolunda o olsaydı ne kadar 
bahtiyar olacaktı 1 Gayri ihtiyarl 
fısıldadı: 

kendi canla.rma verdikleri ehem· 
mlyetten Ueri ıcllyordu· ZhıL, bill

yorlar:dı ki, baltayı lafa vurdukla· 
n gUn, kendi bfalarma ' da balta 
lııdlğlnln resmiydi. 

Bu meseleyi bir gün Pavln'ya 
açtım. Berbteag3denln mulfa~nda 
yıllarcn calqmıe olan bu kadm, 

f!UaUm. karvmtııda mruıalı manalı, 
hnflfçc gUldU. Blr mUddct sUkQt 
ettikten sonra: 

- Bllmez.'!ln, kardeş. dedl. Bu 
nı.nm kaldeai nimmı o kadnr ga. 
rfptir ki, buna de#il senin. benim 
ıibllcrln, belki-en AAlta bul\Dlan-

''- Janl" . Bir taraftan bu Myle oldu~ öbilr taraflan şöyle geçiverdim ... 
Aynı zamanda kapı açıldı, içe· 

riye Jan girdi. Zayıf ve yorgun· 
du. Jertrüd'ü gelinliğile süslen· 

- Amn.n! dedi- Dikkat ot. sonra miş görünce sevinçle haykırdı: 

gibi, diğer ta.raftan Berht8gadenin Ahçı ko.dm, scslnl daha fazla 
nizaınnamı>leri de pek ~ylc akılda alçaltarak: 

tutulacak ıeyler değildir. Nizam -
name kitabmı sen de görüp oku
dun, değil mi? Sakm okumamazlık 
etme! 

GllldUm: 

yn.nnnım· 

O gece, odnma yatmaya gidince 
ilk işim nizamname kitabını tekrar 
acıp okumak oldu- Oralarda, sa -
tırlar nrastnda gizli bazı noktala-

nn hakikntcn nckadar mllhlm ol-- Hiç öyle !JOY olur mu, Pnv1a, 
dedim· Olr;ıµruız olur muyum ı duğunn nnlnmn.kta gecikmedim· 

- Fnkat sonuna kadar, sntır 
Mlır okudun mtı ! t te bt:rıı.dn iş 

değişlyordn· Bcrht.ıııgadende bade -
melerln riayet etmeye mecbur ol
dultlan kanuıı ~-e kaldcleıin yaztlt 
bulundağu nizamnameyi olcunıuı -

Runtan, hlklı.yolerlmde alakndar 
bahisler geldiği zaman, anlntınm, 
ş'mdJ bo:luna. kafaruıı:ı yormıya. 

CDC\'l\DU \'nl'\ 

- Demek beni bekliyordun 1. 
Karargahtan ancak şimdi kaça: 
bildim. 

Jertrüd: 
- Evet, Jan 1 Seni bekliyor· 

dum, diyerek kendisini kollan a· 
rasına rıttı . 

Ancak o zaman başka koca ile 
yaşayamayacağını anlamıştı. 5u
na emindi ki Jan'ı mutlak bir 
ölümden kurtaran talih ileride de 
onu muhafaza edecekti. 

Biraz sonra Bemar'a birkaç ke· 
lime yazdı : 

"Beni affet. seni mes'ut ea.· 
miycccğiın. Allaha ısmarlu 
Jertrüd." 



"Hayatının erkeği,, ni 
bulamıyan yıldız! 

Halivuttan yazılıyor: 
Cincer Rocers (Ginger Ro

gers) kocasmdan ayrılmıştır. 
Yakında evbneceği söyleniyor. 
Fred Aster ile bera!::oe r oynadığı 
danslı filmlerle meshur olan 
Cincer Rocers şimdıye katlar 
''hayatının erkeği" ni bulamadığı 
iı;;in müteessirdir. Zavallıcık, co
cuğuna "Ali, Veli, I.1urtaza, Üç 
te ondan evvelki, bir de bab.an ... 
Anın koca mı gördü?" diyen l:a · 
dm gibi şimdiye kadar ancak iki 
dda el{lenmiştir !. 

İlk kocası Cek Külpeper isimli 
genç bir aktördür. Bundan bo
şandıktan sonra rejisör Mervin 
Lörna ile sevişmiş, fakat rejisör 
birkaç ay süren bir aşk hayatını 
müteakip onu!1b değil Varner 
biraderler film şirketinin en bü
yük his.sedan milyoner Varncrin 
kıziyle evlenmiştir. 

Cincer Rccers ümidini kaybet
miyerek Lev Ayres isimli bir si· 
nema aktörü bulup onunla evlen 
miş, lakin onunlada da anlaşama
mıştır. Şimdi işte dört sene ayrı 
ya:,ıadıkU>n sonra bu kocasından 
ayrılmıştır. 

Fakı:ıt henüz yirmi yedi yaşın 
da olan yrldrzın gene ümidini kay· 
bctmdiği a!'lla§ılıyor. Valter 
Plunket isimli birisini bulmuş 
boş:ınd1ktan sonra onunla birlikte 
Honululuya bir seyahat yapmış' 
tır. Tccrüıtcnln muvafık netice 
verip ver:r.ediği henüz Holivudun 
yıldız rcklf m müesseseleri tara
fmd::ın Han edilmemiştir. 

*** C{ncer Rocersi annesi yetiştir-
mi§fü. İsmi Lela Mak Mat olan 
bu kac~rn Amerikada Teksas e 
yaktlnin merkezi olan üsten de 
telefoncuydu. Kocasından boşan· 

Cincer 

mış, kızının muhafazasını üzerine 
almış ve telefonculuğu bırakarak 
srasile daktilo, katip, gazeteci ve 
nihayet Holivutta da senaryo mu 
harriri olmuştur. Sessiz sinem:a 
devrinin meşhur komiklerinden 
şişman Fattinin birçok filmleri
nin senaryolarını o yazmıştır. 

Cincer Rocers sinemaya bir 
çarlston müsabakasında ka'!a'"ma 
sı sayesinde girmiştir. İlk film · 
leri "42 nci cadde" ve "1933 Çek 
altın arayıcı kızları" dır. 

Fred Aster onun filmlerini gö· 
rerek beğenmiş ve bir filmde 
kendisine oyun arkadaşı almrş ve 
Cincer Rocers asıl bundan sonra 
şöhret bulmuştur. 

Subay yoklaması 

Kaclıköıı askerlik şubesı'ııılen: 

1 - Şubemizde kayıtlı yedek su_ 
bay ve memul'ların 1076 sayıh ka_ 
nun mucibince yapılacak mutat 
yoklamasına 1 IIazi randa başlanıp 
30 haziran g,ıo ta son verilecektir. 

2 - Subayların gerek nüfus ve 
gerek ,·esikıılarının görlilmcsi ve 

Muhtelif sebeblerle Uç haftadan- bazı malılmalın tcbli~i zarurclilc 
beri tehir e:i1ıcn milli küme maçla•"l- bizzat yokloma:,\a gelmeleri irııp 
na bu hafta. tekrar başlanacaktır. ts- ettiğiııdcn İstanbul clnhilinde oldu
ta.nbulda. ikl.rlci deplasman ma.çlarmı ğu halr!c yoklamaya gelmeyip yazı 
yapmak J.i,~ere , tzmirin Altay ve Al· ile hildirmc6i itiyat cılincıılcrin 
tmo.:-du U>kmıları cuma günü, şehri- 1 y:.ızılı yokloın:.ıları mal,sa<lı temin 
mıze geleceklerd!r. 1 edemrdiğinden hıı sene için hü-

~-- . kümsüz addedilecektir. 
B d • J k •? : 3 - Şube rnıntakası haricinde 

o urı ge_ece mı. muvakkaten bulunup haziran arı 
Futbolcuların Mısırdan avdetinde içinde şubemize miiracaat erleın i. 

vapuru kaçrrarnlc Yuna.nlstanda kalan yecek olanların yoldanıalarını, bu_ 
Boduriden k!Ubüne bir telgraf gel- Jundukları mahallin şubesine nıü
m.iştir. Eodurl bu telgrafında ilk fır- racantla yaptırmaları. 
aatta melcketine avdet edeceğini bil- 4 - Yoklama: .l\iHus dizıfonı, 
dirmlştlr. terhis vesikası vey:ı diğer askel'i 

21.ti.940 Salı 
12.30: Program ve memleket saal 

ayarı, 12.!:5: Aj::ıns ve meteoroloji ha. 
bcrleri, 12.50:. MU.Zik: Çalanlar: Ru
§en Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, tz_ 
zettln ôkte, Okuyan: Muzaffer Dkar 
13.30/14.00: Müzik: Hafif Müzik (Pi.> 
18.00: Program ve memlt'ket saat 
ayarı, 18.05: Müzik: Cazband (Pi.) 
18.30: Çocuk saatl, 19 00: Mlizik Fa.. 
sıl hayeti, 19.15: Memleket s.ııat ayan 
Ajans ve Meteoroloji haberleri, 20.00 
Kon~ma cÇlftc;l.nin saati), 20.15 · 
MU:ıl.k: Ankra. Radyosu Kilıne ses ve 
saz hcyı>t l, l<!are eden: Mc!lut Cemil 
21.00: Konuşma ı 11.tıso.t ve hukuk 
saati), 21.20: Serbest saa.t, 21.30 
Müzik: I~Uçük oı kestra ı Şef: Enveı 

Kapelman ı Sourano Bedriye Ttiztln' 
un lilırAklle, 22.3ll: l\Iemleket saat 
ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, Es. 
ham - Tahvildt, Ka mbiyo - Nukut 
Borsası (J:t,iyatı. 22.50: MUzik: Caz 
band (Pi.) 23.'.:5/ 23.::0: Ya.-ınki pro. 
gram ve kapanış. 

* * * 
El'n~hi l<.;ta.~~·onl:ırınıTa -:'iirl -;~r 

n(''}riyııl 

Bclgrad: Saat rn da kısa dalgıı 
48. P:\ris: S:ıl"t 19.45 de kısa d:- 1 

ı:a ~O. orta dal~a 25!) · ~ ·n: t:ı 

- 2'.l.tl t-e ~ ı'13Jf':l!I !5055 d ' 
Roma: Saat 21 .:;o df\ ort:l dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de kr!" 
oa.lga 20. aı~ 

\•csaik ve iJılisas diplomaları ile 
seçen yoklamada fotoğraf is len il
diği hnl<le \'ermemiş oltınların iki. 
Şt'r foto.!frafltı müracaatları. 

5 - lstanhııl haricindeki şuhe _ 
lerde kayı!lı olup haziran ayı için
de muvakkaten veya hastalık sebe
bile I\arlıköy mmlakıısında bulu 
nacak suba:rlıırın dörrliincü madde: 
deki \'C's:ıikle bernber oturdul;Jan 
m ıntaka emniyc•li ndeıı alıwakları 
ikamet ilmühaberlerile miiracaat 
etmeleri. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler hak
kında yine l07fl sayılı kanunun 10 
('ll maıl<lesinin l:ıtbik eclileceği. 

7 - Yoklamaya gelecek emekli 
\'e ihtiyat bilfınııım suhay ıe me
murların yukarıki madd,..lerle iste 
nilen vcs:ıiklrn h:ışka bir rleCay; 
m:ıhsu<; olmak üzer~ maasa mlist:ı 
hak kimselerinin nüfus ciizrlanl~rı: 
nı rl:l hchem:ıhııl ~etirmrleri, .ı;ıetir
medildcri lakdirr!e yoklı:ınıay:ı gel_ 
lll<"mi<; adrlr rlilrcrleri il ;in olunur. 

~=:::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::: ... . .. 
P. * :: Göz Hekimi :; u M 

e! Dr. Murat R. Aydın ~ 
~ ~ 
:!Beyoğlu . Parmakkapı, imam il 
Hsoltak No: 2. Tel: 41553 ii ,. .. 
:iMuayene ve her türlü gö~ ~ 
:: ,. f k . . •• :. ame •tat' ı .ara ı çm nnra sı.- .. :; ı 
s ~ 
ır.::::::::::::::::::.:::::!:!:::::::n.-::e:r.::s 
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Konuşan köpek! 
"'Vantrilok,. denilen kanımdan 

konuşabilen adamlardandı· Talil 
yaver gitmemiş, işleri bozulmuştu 

ve iki gündür açtı. Açlığın tesiri
le aklına dahiyane bir fikir geldi· 
Küçük bir sokak köpeğini peşine 

takarak bir lokantaya girdi- Kö
peği bir iskemleye oturttu, boy
nuruı. peçete bağladı. Eline yemek 
listesini alrp "karnından konuşma., 
suretile köpekle muhavereye ba..'!
ladı: 

- ' Mayonezli balık mı istersin, 
omlet mi? 

- Mayonez sevmeCl4ğ'imi bilir- , 
sin, omlet isterim· 

- Ben pirzola istiy\!ceğim. Sen 
de yer misin ? 

- Yerim tabii ... 
- Tatlı olarak? 
- Hele şunları bir yiyelim de 

sonra düşünürüz-
·~·zmet eden garson ve etrafta

ki müşteriler bu konu!'an köpe
ğe hayran olmuşlardt· Şişman ve 
kalantor bir ıld-.m yaklaştı: 

- Köpeğinizi bana satar mısı
nız? 

- Köpeğimi pek çok severim· 
Paraya ihtiyacnn olmakla beraber 
satmatfa gönlüm razı olmuyor· 

- 25 lira veririm· 

İtalyan fıkrası 
Topçu tabya.smda telefıncu ne -

fer atışı haber vermeğe memur e
dilmişti- İlk endahtı haber verdi: 

- Mermi uçtu. 
Tam bu esnada bir ne!'er taşr -

makta olduğu mermiyi yere düşü
rünce telefoncu nefer hemen il.8.ve 
etti: 

- Tabya da beraber! 

- Olmaz. 
- 50 lira veririm. 
- Dediğim gibi satmak 

mezdim ama, ihtiyacım var. 
razı oldum. 

Erkek - Emln olabilirsin sev. 
iste- gillm, paltom halis deve tü.}'Ü.o -

den! 
Peki 

Şişman zat elli lirayı sayıp ver
df. Köpeğin boynuna bir tasma 
bulundu- Yeni sahibi, boynuna 
takılan ipi çekip hayvanı götürür
ken köpek bu satış muamelesin -
den1Jeri ilk defa olarak ağzmr açtı 
ve e!lki sahibine hitaben: 

- Seni sevdiğini sanıyordum, 
dedi, halbu1<i sen beni ı>~thn. Çok 
betbahtmı. Bir daha ağzımı açıp 
tek kelime konuşmıyacağım! 

lngi1iz fıkrası 

Fransaya gönderilmiş olan İngi
liz zabitlerinden teğmen Cons, İn
giltereden henüz aldığı bir mek
tubu okuyo~ju. Birden yüzü gül
dü- Arkadaşı yüzbaşı Vi]yams sor
du: 

- İyi haberler aldtn galiba? 
- Fevkalade hııbı>rler· X li 

manma Almanların bir taarruzu 
neticesinde golf s;-ı.ha!'mda şimdi 
9 yerine 21 delik oldu~unu yazı -
yorlar! 

- ı\f"edersiıılz lı:ıyan· Nikah 
mcmuı'iuğunun nerede olduğunu 

biliyor musunuz? ejfor yirm.J sene 
kadar yapacak bir işiniz yoksa o
raya kada;r bana. refakat ebncnizi 
de rica edeceğim· 

Hasis aile 

Hasis kadm, hasis kocasına sor
du: 

- Küçük oğlumuzu neden dük
kana götürmek istemiyorsun? 

- İşime mani oluyor. 
Yaramazlık rr yapıyor? 

- Hayır. Fakat müşterilere ver
dikleri paranın üstünü iade ettik
çe cıyak cıyak ağlıyor. 

Tiyatroda 
Piyes son derece berbat bir 

şeydi· Üçüncü perde daha yeni 
başlamıştı ki seyircilerden bici bü
tün bir sıra seyircinin ayakla.nna 
basarak gitme;: 0 davrandı- Seyir
cilerden biri söylendi: 

- Herkesi ra· .atsız ediyorsu -
nuz. Hem daha piyes de bltmed.i· 

Gltmek istiyen seyirci cevab 
verdi: 

- Ben de bu.. • ...n için gitmek is
tiyorum ya! 

- Küçükken mektepte beni 
mütemadiyen döverdi· ŞL-ndl ya -
nnnda iş istiyor· Alayım, e~lenceU 
olur değil mJ ? 

Fransız fıkrası 
Bertin mahallelerinden birinde 

bir ana mektebinin muallimine, 
bir taıe besi sevinçle haber vereli: 

- Kedim.iz yavruladı· Dört yav
rusu var, dördü de nazi ! 

Muallim, küçük çocuğun iyi ye
tiştirilmiş olmasına memnun: 

- Bravo! dedi, on on beş gün 
kadar sonra mektebi bir müfettiş 
geziyordu- Muallim kedisi yavrulı
yan çocuğu müfettişe takdim etti: 

- Ya§ı lfüçiik olmakla beraber 
en zeki talebelerimden biridir- E
vindeki kedisinin hepsi de nazi ol
mak üzere dört kedi ya vruladlğınr 
söylüyor. 

Çocuk atıldı: 
- Hayır, hayır. Şimdi nazi de

ğiller! 

Muallim ve müfettiş hayretle 
sordular: 

- Şimdi nazi değiller mi? 
- Tabii değiller- Şimdi hepsi-

nin gö.zleri açıl dl! 

- Bu lrnmaşm "halis yün" olduğunu söylüyorsunuz ama üzerin. 
de ''pamuklu" diye etiket \rar. 

- O etiket güveleri aldatmak irin konulmuş oJaca.kl 

. ıtf'" Eski ve yeni ronıab()Jılııt 
Siyatik - Lumbago .. ~e 
Arka - Bel • Diz ... Kalç'U,. 
Soğuk algınlıkların.,da: (ı; 
ri gelen şiddetli a~;~~ 
TESKtN ""e t.ZALE ~~ 

_.raw ::::;;; 

111••••1••-·•1 
...... 

Matbaacıların nazarı dikkatin~ 
Bir adet 25 X 84 ebadında H.aydelbeı g otomatik yenJ peı1al ~ı~ 

5atılacaktrr. tsteltlilerln tstanbul 629 poııta lrntus!Je muhabere 

---~--:::/ 
Tokat Belediyesinden Q~ 

ıır- ~ .. , 
Tokat merkezınue yapılacak olan (800) metrelik ve (9713) det.le~ 

ruş bedeli keşifli Ul .. ğxm inşaatı kapalı zar! usulile yirmi gUn ınUd / 
gUnUnden itibaren eksiltmeye konulmU§tur. 1eıııs' 

Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi gUnU saat 14 te Tokat ııe 
resinde daimi encUmen tarafından yaptlacaktrr. · # 

Muvakkat teminat (730) liradır. l.C te? 
Bu tşe ait keşif, proje, busu.si, ve fennt şartnamelerle ealr e"1'; 1.1 

hergün mesai saatleri içinde Tokat belediye dairesinde görilleb~~t tl~ 
Taliplerin ticaret odası kayıt vesikasile ( 730) lira!Il{ ınu\IS. ışl >" ~ 

bedelini veya banka mektubunu ve ~iğer evrakı mUsbltelerile btl 81~ıP~f 
ğa muktedir olduklarına dair nafia mUdürlüğtlnden ehliyet ~e ıııeııtıl,1 (. 
24.90 sayıll kanunun tarif ettiı5i şekilde hazırlıyacakları teklll ....,ıed~tll 

lı.nde ır "" nı ihale saatinden btr saat evveline kadar makbuz mukabl eı· (•~ 

yasetine tevcli etmeleri LA.z1md1r. Posta gecikmeleri kabul~ 

i 
.... 

·
0

/ 0 50 tenzille d ürıY8 ~ 
şaheserleri ,, 

Bu tenzilattan istifade için ( Vakıt) gaı;Jtı' 
sinin okuyucularına verdiği kuponları t~·sfl' 
mak kafidir. Bunlardan bir aylığını g~ 

renler bu güzel kitapları yüzde 
eksiğine alırlar. 

istanbu l Beled 
ı ı a n ı a r ı ,_, 

ıııd~.,, 
KaragümrUkte Haticesultan mahallesinin LökUncuıer soıcs, oıet'11 f 

maralı Fetvaemini Nuri efendi mektebi binası kiraya verilll1eltt;eıııııı'~ 
arttırmaya konulmuııtur. Yıllık kira muhammeni 48 ıra ve nıc !O'ie ~ 

ra 69 kuruştur.Şartname zabıt ve muamelat mUdUrlüğU ıtaıertı ,<eop118;/ 

cektır. !hele 3-6-910 pazartesi gtlnU saat H te dlmt encurnendtıu~YYetl 
Taliplerin illt teminat makbuz veya mektuplarile ihale gunil r:rı 
daimi encümende bulunmaları. ( 4043) / 

* • * eıetlıt .# 
ba,~tfl!l •B fT f 

Haseki. Cerrah paşa, Beyoğlu ve Z ührevt hastalrklar s-St& ~ ı~ / 
nep KAmil Doğumevi için alınacak un, makama, ~ehriye, ıılŞ 0rıış ,.e ~'1, 
unu açrk eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 661 ııra. 79 ~rıııtil ~e} 1 
minatı 49 lira 64 kuruştur.Şartname zabıt ve muametA.t IJl!ld cllJ1leıı ·":t 

=-t eı:ı ·ıl" de gllrillıecektir. 1lıale 24-5-940 cuma gUntl saat 14 te da.... 940 J 
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve ilJ1leııJ6 

ticaret odası vesikalarile ihale gUnU muayyen saatte dintl ene 
maları. ( 3802) 

~ . ~~ ~ 
Ank:ra Caddesinin e~}şlek Y8~0~ ~1~ 
Kıralık dukkB8, ~i· 

. ·· rac9 , ~ 
Vak ıt Matbaası ıdaresıne rnu ;~ u~ 

---------------:--::: 1 ~ııt e~~IJ \ 
Üsküdar lkincı· sulh hukuk mahke- le kencfigjnden evve J>Otg ,/

1 
j lıı ~ ~~ 

k ve ~ fı ı , 
mesinden: 

910/200 
üsküdarda Araklyecl hacı Mehmet 

maha.llemnin çıkmaz odalar yeni alt 
bahçe sokağında eski 3 ve yeni 8 No 
ıx hanede sakin iken vefat ettiıtf. bil
<lirilen Abdullah kızı arap Halime 1-

Anberden aıaca e ve ,i J , ~~ 
bulunanıarm bir aY v dS. tl~ • '~ ~iq a 
smda butunacalda: blttl~~ (~~l!ıı,' 
vesaiki ka.nun:IY81~arı ..,e ~ ~~. it 
mem:IZ'e mllracaıı. ıdS. t l 
terekesinin ciheti va 
ceğl nan oıunur· 


