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Müttefiklerin Vugoslavyaya 
garanti teklifi doğru değil 

Belgrad, 9 (A.A.) - Anla Ajansı bildi
riyor: tp,giltere ve Fransanın Yugoslavyavı 
garantilerini vermek teklifinde bulundukla. 
rı hakkında yabancı menbalardan verilen 
haberlerle aldkadar olarak, Yugoslav ıalA. 
hiyettar mahfilleri, böyle bir tekiften hiç bir 
malflmatları bulunmadığını söylemektedir. 

>'ıı~t~"· 9 (A.A.) - Çay üzerinde i.htlk!r 
~t ecın •abft olan cay bayii Mişel Cevas tev

nıı, ve muhakemeye verilmiştir. IDARl!l l!:Vl: Ankara Cad.ISTAHBUL .,.elgrat: VA.KJT9 Po9ta lrutU9U: 4R• Telt~ton: 214lll C~az11. 2tll70 Cldarel 

IOgiliz denizaltıları- ·ı I n g i •tere dek i 
nın muvaffakıyeti kabine buhranı 

6 Alman nakliye Dünkü toplantıda işçi 
gemisi batırıldı partisi Çemberlay nle 

'oınobil davası ' Bir nakliye gemisi de çalışmayı reddeti 
~~Yarı resmi otomobille. karaya vurdu 
'~o1:uh=~~ı:. 
~~de değildir; bu kıy
~ nıUşavere ve mura· 
~~ . ne kadar yerinde ol. 
~~ lilratıe isbata yarayan 
~ teşkil etmesindedir. 
~ ~\Uniye bir madde Ü
~lllfi llruıııCa, encümenin ilk 
~~kilde esaslı bir deği 
~ \te ; ?azı prensipler mü· 
~· Pt!aıiyet mümkün mer
~ \.,·llıiplere irca edildi. 
~~~illet işlerini şahsi 
~ ._lıta Uatünde telakki eL 
~ ;-.benin ilk şartıdır : 

ııan şahsın keyfine 
h.::Veya münhasıran bı. 1 
~ gideceği heıab: 

1Yak basmca umumi 
~ lt re uygun mütalea ka
~ i~tiYadı körlenir. Misal 
~ "°' '1l bir lüzum olma
lr:.~11 ber, çıkacak tahdit 
~ b1.1~&hrik ve davet eden 
~ "~sine layık olduğu 
!'-~ eheınmiyetle bakma· 

'->-ıa: ntisalin bizim Mec
~~ 17.da bir takım emsa. 
~~ . da hatırlayalım: 
')I~ ıaıüı!,•yetini takip eden 
~'llt ~ kerelerinden birini 
~-~ bahis doldurmuş ve 
'~ >'etlerinden birinin u
~~ Sa.it adlı bir mebusu 
~l

1 

gazetelerine: "Oto
~~·~ 8~tinde bir cem'ile 
-..~. -..ı lllrnır mebusunun "oto-
~ ı._~atı,, terkibine ben. 
,, b~ hediye ederek epey-
~ır litüe mevzuu ver-

~ ı.Jet meclislerinin mü. 
~~ıtları da bu mev
S~~ ~ değildir. Hizmet a-
1.ı"" ~llıabilmek müsaade
:oıt t.i' _ Çık her makama bir o. '--'t lrınası yine böyle 
~ ~- ?

4 
k~ununun tatbika.. 

~~eni çıkan gazeteler
>..~ ! "kanun, iyi, fakat 
~'a!., İ~ denıesi ''yalan değil. rs ._tatbik k~un bütün tatbik 
ıı.."OIL'laıiıl lntkAnla.rmı toplaS" \ıe eden, bundan fena 
~ ~~U h.iç tatbik edilme. 
"~llııd erıne yer bırakma.. 

-~ ~tkt Ur. 
~~)e ~ıncı bininci ka-
~~ tokı :ıriyetteki. kanun 
~'~ UJruna tarız eden 
~~)etler~ 'l'ürkiyede bütün 
~ top~n Büyük Millet Mec 

t ı.~ lfe ~dığını ve Büyük 
~~lln ~~~ı~in her emrinin 
~ •·"I'. ili . Ugunu bilmez gö· 
~~ bır 7.inı kanunlarımızın 
~I' r; fak eyvelki kanunu boz. 
~-: b.~ıı\r\r at. Teşkilatı Esasiye 
~a-.qllbı etıı bir kanunumuz 
... ~ .~lıltty~anunları hükmü al. 
~~ ~tbik r v~ bütün kanun
~~ )anı t~bıliyetini o tayin 
~~~ eonr utçe kanunumuz ... 

I' \ı~\'a adan parası veril. 
rııtrı ~tbikine yetecc'; 

~ hl ltarıunı edı~ için tatbikten 
~~ bf;" lahdfr bulabiliriz. Nite
i~ ltıa.k t kanım.undan son· 
li~'ttltıi b!tta herhan~i bir 
b..'"lttıı ır Vasıta edinmel· 
~ ~ltı~h§eden de elbette 
~ la.tbı~~ur. Llkin bir ka. 
~~ l~lırt •ne Yine başka bir 
~ ... ~lllı:n "erıne7.Se, bilmeyiz 

~? veya kanunsuzluk 

<neva 

Bir l"gili:: 1uma fı'loau 

Londra, 9 (Radyo 3cıat !3) - ı niz kuvvetleri Alman nak11)9e ve 
Bir kaç dakika evvel İngiliz a.. iaşe gemilerine büyük mrarlar 
miralliği tarafmdan neşrolunan vermi§lerdir. 
bir tebliğe nazaran İngiliz de- (Devamı .ı üncüde) 

lngilterede 9 sınıf 
silah altına alınıyor 
Orduya 2,5 milyon asker 

iltihak edecek 
Londra, 9 (A.A.) - 19 yaım.. 

dan 36 yaşına kadar olan er~e~
lerin silah altına çağrılması ıhtı. 
maline karıı, kayıt muamelesi ya. 
pılacağına dair olarak bugün kral 
tarafından yeni bir beyanname 
imzalanmıştır. Bu yeni beyanna.. 

me mucibince takriben 9 sınıf ıi
lah altına alınmaktadır ki bu da 
iki buçuk milyon asker demektir. 
Kayıt muamelesi yaptırmak ve 
kıtalarına iltihak etmek üzere 
şimdiye kadar müracaat edenle. 
rin sayısı iki milyondan fazladır. 

lzmirden istanbula gelen 
hu sız şebekesi yaktlandı 

Çemberlaynin ishfa edeceği, Hal ifaks ı n riyasetinde 
milli bir kabine kurulacağı muhakkak görülüyor 
Pariı, 9 (Huıuıi) - Londrada 

dün akıam nihayet bulan meclis 
müzakerelerini müteakıp bugün 
de birçok görüımeler yapılmııtır. 
Gelecek hafta meclis yeniden a. 
çıldığı zaman hükumetin vaziyeti 
de belli olacaktır. 

Bugünkil İngiliz hükfunetinde, 
ya mühim tadilat olacak veyahut 
Çemberlayn hükiımeti krala isti. 
fasını verecektir. Bu hususta Çem 

1 eerlaynin karanrun ne olacajtı 
malQm değildir. 

öğrenildiğine göre hükumet. 
ten kat'l tadilat vaadi alındıktan 
1<>nra muhafuakirlar Çember. 
Jayn'e rey Yermiflerdir. Londra 
mahafili Çemberlayn hük\tmeti. 
nin tamamen çekileceği kanaa. 
tindedir. Maamafih yeni kabine. 

Çemberlayn ile Zet1Ce8i Londrcı
da bir gezinti e800Mnda 

nin yine Çemberlayn tarafından 
teşkili de muhtemeldir. 

Yeni kabinede bütün partilerin 
birleştirilmesi ve bilhassa itçi 
partisinin hükC'imette yeralınaaı 
istenilmektedir. Fakat işçi parti. 
si Çemberlayn hükumetiyle teıri. 
ki mesai etmeyi sureti katiyede 
reddetmektedir. 

Başvekil Çembrlayn bugün itçi 
partisi şfi Atli ile muavinini ka. 
bul etmiştir. 

Londra mahafilinde söylendi. 
ğine göre Çemberlayn Atli'ya hü. 
kQmcte girmesini teklif etmiı ve 
eter JreııdiaiyJe birlikte çalrıma. 
lan mümkün değilse başka bh
reis altında teşkil olunacak yeni 

( De1Jfım1 4 iincüde) 

No~veç1,e //ngiliz elçlSi Sof ga 
Narv.ıke mute- zigaretinden döndü 
madıyen asker 

çıkarılıyor 
Almanlar İıveç hudu
Clunda bazı giirnrük mev 

kilerini iıgal ettiler 
Paris, 9 (A.A.) - Narvlk ci

varında hareklt müttefikler 
lehine cereyan etmekle bera. 
ber son derece aheste Herle. 
mektedlr. Yeniden yapılan 
mUteaddit ihraç hareketleri, 
mUttefiklerin Narvik etrafın
daki mevcutlarını artırmıştır. 

Almanlar nefsi Narvik isti
kametinde değil, şehrin şark 
istikametinde demiryolu bo
yunca geri çekilmektedir. ' 

Namsos mıntakasında, Al
manlar, nefsi Namsostan pek 
fazla lleri gitmiş değillerdir. 
Bu ileri hareketi için istifade 
ettikleri yol son derece sarp 
ve tek bir yoldan ibarettir. 
Çok şiddetli harek!t icra eden 
Norveç müfrezeleri, bu ileri 
hareketi pek güçleştirmekte. 
dir. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Nor. 
veç resmi ajansının verdiği bir 
habere göre, Norveç kıtaları, 
tayyare topu ve piyade kıtala
rlle sıkı bir el birliği halinde 
çalışarak düşmanı, Gresdalen 
dağlık mıntakasından pUskUrt
meğe muvaffak olmuşlardır. 

( Deoomı 4 üncü.de> 

Reiıicumhurumuzla 
Lehistan Cumhurreiıi 

araımda 
Aftkara. 9 ( A.A.) - Lehistanm 

milli bayramı münasebetile Reisi· 
cumhurumuz Lehistan Reisicum· 
buruna tebriklerini telgrafla bildir· 
mişlerdir ve müşarünileyh de ta· 
ha~üs ve teşekkürlPrini cevaben 
telırafWmıtır. 

Sofyayı ziyareti esnasında Bul. 
gar Kralı Majeste Boriı tarafın. 
dan kabul edilen, Bulgar Başve. 
kili ve diğer ricali ile temaslarda 
bulunan lngiltcrenin Ankara bü. 
yük elçisi Sir Hugh Knachbul 
Hugesıen dün sabah ıehrimize 
dönmüştür. 

İngiltere büyük elçisi gündüz 
tehrimizdeki sefaret binasında 
meşgul olmu§ ve akşamki ekspres 
ile Ankaraya gitmiştir. 

Sir Hugh Ankaraya hareketin. 
den evvel istasyonda kendisiyle 
görüşen bir muharrimize Sofya 
,ıiyareti hakkında ve umumiyetle 
Balkan vaziyetine dair apğıki ıa. 
yanı dikkat beyanatta bulunmu~ 
tur: 
"- Bulgariatana dostum Sofya 

elçisi Sir Rendel'in daveti üzeri. 
ne gitmiıtim. Sir Rendel geçen 
aene İstanbula gelmiş ve birkaç 

(Devamı 4 üncüde) lngiliz elçisi ve relikaaı 

(jünkcüt peşiKden : . 
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Milli bir sanat eseri 
''Çanakkale" ve ''Mütareke" 

destanlan tairi HalUk Nihat Pe. 
peyi ''Milli mücadele" adı ile ü. 
çüncü deıtanmı da neşretti. Ha_ 
luk Nihat eserinin baflangıcmda 
l'esmi iılerle ınefgul olmasına 
rağmen Türk milletinin kahra. 
manhk menkibelerini destan tek. 
lincle terennüm etmesi sebebini 
izah ederken: "Ne yapayun, gö. 
rüyonnn ki bu türlü mevzularla 
'Datka uğrapn yok." eliyor. 

Acaba bd türlü mevzularla 
memlekette batka uinıan ıan'aL 
kar bir f'Ür bulunmaması neden? 

Ben bunu edebiyatta aan'ahn 
mahiyeti hakkındaki yanlıı lelik. 
kide buluyorum: Yani ''S•'•t 
san'at içindir'' kaidesinin yanlı, 
telikkiıinde. 

"San'a t aan'at içindir'' bidesi 

bir ıan'at eseri ahliki veya milli 
bir mevzu üzerine iılenmiı olur. 
sa ve hakikaten san'atkir eserin. 
de muvaffak da olmuı bulunursa 
kıymetten düpneıini ict1.Jettirir 
mi? Evet, san'atkar kendisi için 
ahlaki veya milli bir maksadı sa. 
ye yapmaya mecbur delildir; 
hatti gayri ahliki bir eser yüksek 
bir san'at mahsulü olabilir; fakat 
ahliki veya milli bir maksadı ken. 
di aan'abna gaye yapan bir ıan'. 
atkar, san'atkir olmaktan çıkar 
mı? 

San?atlUr-a niıbetle san'atta ga. 
ye ahlik değil, ahlak veya milli 
mefhum ile san'at birleşebilir Te 

iıte pir Haluk Nihat Pepe7i'mıln 
yüksek bir san'at eseri 01- t!eı. 
tanlan bu iddianın en canh delil. 
leridir. HASAN KUMÇA YI 
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Jildr oe Sanat : -
.ehır ıyatrosu 

An karada 
. ş ehir Tiyatrosu blr hnfta tir. Bu hakikat benim iddiamı 

temsiller vennclc üzere kuvvetlend:ı:en, vazifesini hakki. 
Anı.araya geldi. Bu sadece bir le gören bir müessesenin muzaf. 
habcc- değildir. Bu seyahatin bir fcriyetinc 'bir misaldir. 
tiyatro trupunun bir ıehirden bir Şehir Tiyatrosu bugün artık 
şchire lnrlnngıçlar gibi göçetme. isticlatlann fevkinde kendini mcs. 
.si manasından daha büyük, daha leğe vermiş, mesleğin ateıinde 
derin bir ifadesi vaı-dır. yana yana zevke ve ıan'ata ermit 
Ha~r değiltlir: Çünkü habtı:- İnsanların elinded'r., 

insanlar için dilden dile nakledi. Bunun içindir ki Şehir Tiyat. 
len ve zevki sadece biribirine an. rosu turneleri itibar kazanmış. 
latmaktan ibaret olan bir söz çe1- tn. 
nisidir. Hnlbuki feh.İr Tiyatroıu. Şehir Tiyatrosunun değerleri 
nun senelik turnelerini ben dai. cemctme!i:te gösterıdiği anlayışı 
ma şu iki zaviyeden seyrettim: zikredc•':"ken bir ''ismihas'' tal\ 

1 - itibar kazanmış san'atrn bahsetmemek mümkün değildir. 
bi.ır taze hava ile kendini hissettir. Bu ismihu Muhsin'dir. 
mesi. Muhıini, eserini tetkik ederken 

il - Ka1iteli zevk, ve kültürlü onu falan veya filan memleketin 
aan'nt eserine hasret çeken kütle. Muhsin cinsinden jl yapan jımi. 
lcrin ruhlannda bıraktığı intiba. haılariyle mukayese ebnamelidir. 

Şehir Tiyatrosu İtibal'lı san'a. Bu mukayese yanlış olul'. Çünkü 
tnı memleket mikyasında bir nü. oalnr bir san'at mazisinin üıtün. 
munesidir. Memleketin kültür ta. de yaııyan bahtiyar adamlardır. 
rihi bize onu biır seviye olarak, Bir şeyde ilk olmak, htt zaman 
her zaman hürmetle yadettjrccek. baş olmak demek değildir. Fa. 
tir. Şehir Tiyntroıunım bugünkü kat ilk olmak biraz da kahraman. 
manzaran ile tiyatro tarihimizi lıkbr. Aıgari birçok yoklardan 
daha doğrusu san'atın dramın; vn yekünunu çıkamaya ~ıı. 
hepimiz hatıralarmuzı yoklıya.; mak demektir. ' 
rak levha levha, yadedebiliriz. Her şeyden daha fazla tarihe 

Kaybolan istidatlar, her gün ve an'aneye ve kültüre bağlı olan 
kurulup ertesi akıam dağılan tu. sıın'att:ır. Bizde maziai kuvvetli 
raplar ve sosyetenin laknydiıi olmıynn sahne yeniden kuruldu. 
san'at mazisinin hudutlarmı ta. Disiplin ve teıkiliıt bugün sah. 

• .ı_ nemizde müsbet eserlerini YCT. 
yın egçr. 

istidat, semcl'esiz, ö~kıiz, miştir. 
uııtasrz kendi kendine mahvolım. Şehir Tiyatrosu bir balamdan 
ya. çürümiye mahkU.mdur. da bu disiplinin, teıkilabn eseri. 

Hiç bir şahsiyet ferdin kabur. dir. 
galan içinde teşekkül etmez. Şah. Tiyatro seyirci için belki sade. 
siyct ancak teşekkül etmiı bir çe bir zevk eserid'...-. Fakat bu 
mesleğin kadrosu içinde filizle.. zevkin kulisi bizim hayatmmda 
nir, meyva verir, olgunlaıır. adsız, beliniz fedakirbtdann bir 

Halbuki bizim san'at mazimiz. yekiınadul". Kendini .an'ata ve. 
ae sadece istidatlar vardıl". Bu is. ren her insan, iıter tull&atın en 
tidatlar teıkilatsızldc koosu için. belirsiz aktörü olsun, ister en bü. 
ae damla, damla erimiılar, ölmüt- yük töhreti olsun mutlaka haya. 
ler ve bir vannı§, bir yokmuf ıır. tınıda bu adı vttilmiyen fedakar. 

bil den b · h' olmu Lklara katlanmıtbr. 
nna e ennc ır ıç !· Ve bunu, hatta kann toltluğu. 
lardn-. 

"Şehir Tiyatrosu'' İile bu de. na bile yapmamııtır. 
korun içinde tetkik etmeli, o. Kendini mesut bir makyaj ar. 
nun hayatiyetini bu mazi ile mu. kumda ınklıyan idealizmin her 
knyesc ebnclidiır. çqidini gören bir göz her zaman 

Şehir Tiyatrosu §ahsiyctleri tesad~f ede1!'lir. 
terlüp etmeyi muvaffakıyetle ha. J~~ır, ı~ır ~lqıp, ze~ ve 
§armıtbr. BugÜn teıeldcül eden kültur dagıtan. ınsanl~. şukran. 
fahsiyetlcr dar ve hendesi çerçe. I dan 'baıka ne hıuedebılt1:-ız. 
velcrin dar geldiği de bir hakikat. SADRl ERTEM 

izmirden ist anbula gelen 
hırsız şebekesi yakalandı 

14 dükkanın 
hırsızların 

kilitlerini kıran 
macerası 

Zabıta lJM)murları lzmirden İs. ı dükka.nıandır. Hırsızlar bu dük. 
tanbula gelen bir hırsız şebekesi. kanların beherinden 400 çift i. 
ni yakalamıya muvaffak olmut- pekli kadrn çorabı, fanila, kadm 
tur. Aldığımız malumata göre, eşyası çalmışlar, Beyoğlunda Da. 
sebekenin elebaşısı 314 tevellütlü racık sokağında 3 numaralı evde 
Ali oğlu Nuridir. Aslen Sivas vi.. oturan meşhur otel hıraızlanndan 
lSyetinin Aziziye kazası halkın.. yine İzmir hapishanesinde mah. 
dan olan Nuri dokuz sene evvel kOmiyetini tamamlayıp çıkan Mil 
İzın'ı<!e Asansörilstü mevkiindc nire götürüp saklatmışlardır. Mü. 
Musevi tüccarlardan Albcrtin c. nir bu mallan Hıriata1d pasajın. 
vinc bir gece yarısr Arap Musta. da terzilik yapan Hıristo ile oğlu 
fa, Vanlı Mehmet, Sakızlı Hüse. Panayota götürmü , kendisinin 
yin ve Hafız Nazmi isminde üç yctmi§ bin liralık tüccarken iflb 
kişi ile birlikte maske takarak ettiğini ve elinde kalan mallarım 
girmi§, Albert ile karısını ölümle perakende suretle satacağını söy. 
'tehdit ederek para ve mücevher. liyerek anlaşmış, bu suretle ter. 
lcrini ı;lmışlardır. Bunlav kısa bir ziyi kandırıp birçok hırsızlık ma. 
müddet sonra yakalanmış, sekiz h satmıştır. 
buçuk sene hapse mahkum ol. Hıristo ile oğlu da ıbu aldıkları 
muşlardır. Nuri altı ay evvel ha. malları yine o civarda manifatu. 
pisten çıkınca doğruca !stanbula racı Leona satmı,tlardır. Hırsız. 
gelmi§. Bir müddet Meriç otelin. !ar bir kısım malları da Beşiktaş. 
de, sonr.ı Beşiktaşta arkada§ı A. ta Serenccbey yokusunda bakkal 
yintaplı .. ~ bdUlkadirin <.'dasında Ziyaya satmı§lardır.~ 
saht.e ~uvıyetle yat~p kalkmı§tır. Eşyalarda..-ı bir kısmı Ziyanın 
Nurı 1stanbula gelınce meşhur dükkanında, evinde ve bir kısmı 
hırs!ztardct? olup cezasını İzmir , da baldızının evinde yıkanm.ı' bir 
hapıshanesınde çekerken tanıştı. halde bulunmu§tur. Diğer dük. 
ğı HUdaiyi bulmuş, hırsızlık yap. · kanlardan çalman pullar da Sir. 
maya karar vemıişlerdir. kecide Aıirefendi caddesinde Dil. 

Bunlar lzmirde. camcı Mustafa. siızade hanının kapısında tütün 
nm evini soyan Ödemişli Hasan satan Melkonda bulunmuştur. 
Ali ile boyacı Abdül~diri de ara. Melkon ı 939 senesinin üçüncü 
larına almışlar, faalıyete geçmiş. avında pul bayiliği için ruhsatiye 
Jerdir. Hırsızlar Beyoğlu, Şişli, almış bulunmasına rağme:ı pul 
İstanbul semtlerinde dükkanların almamış, hırsızlardan tedarik et. 
kilitıı:r?1i ~ı~ma~ ve iz bır~kma. tiği pulları satmıştır. Hınızlar 
mak ıçın kılıtlerı de beraber alıp bugün adliyeye verilecektir. 
götürmek §artlyle 12 tütüncü dük 
kanı ile iki manifatura mağazası. 
nı &0ymuşlardır. 

Bu dL.kkanlardan biri Hi'Jaskf.r 
Gazi addenindc 346 n ır ·arada 
Yani, digerı Şişlide Ru nelı cacL 
desinde 7i numaralı l 'rnzcnin 

Universitede inkılap 
dersleri 

Uniw•rsitedC' !nkılA.p der&lerl 
2i mayısta krısılC'rl:'k imtihanla. 
ra başlana~aktır. 

Havaici zaruriye 
perakende 
fiyatları 

Haftada iki defa halka 
bildirilecek 

Belediye havaici zaruriye pera. 
kende fiyatlarını haftada iki defa 
halka bildinniye karar vermiJtir. 
Belediye iktısat müdürlüğünde 
piyasa hareketlerini takip eden 
büroca tcsbit edilen bu fiyatlar 
halkın aldanmamasını temin ede. 
cektir. Neşredilen fiyatlardan 
fazla para isteyen bakkal ve esnaf 
hakkında mıntaka ticaret müdür. 
lüğü ile ~lediye iktısat müdürlü_ 
ğüne yapılacak müracaatlar ehem 
miyetle karşılanıp tetkik oluna. 
caktır. Evvelki günkü havaici za. 
ruriye perakende kilo fiyatları 
şöyledir: 

Pirinç Edirne 38, Bursa 35 Mcr 
sin 30, Antalya 32, Tosya 35 ku. 
ruştur. 

Makarna sırf irmikli 28, ir • 
mikle karışık 2 7, sırf unlu 22, pa. 
tates 8-10-12, yeşil mercimek 
25, kırmızısı 22, fasulye: Horoz 
25, barbunya 20, dalmason 28, 
çalı 24, nohut 20-22, Kuru be. 
zelye 30, kuru soğan 7,5-9. zey. 
tinyağı 56-60, beyaz peynir 40 
-50. kaşar peynir 70-80-90, 
pastırma 80-120, suçuk 80, sade 
yağ 125-130, Trabzon 105, sa. 
bun 38--40 kuru§tur. 

Bir kadın 
Eski dostunu ensesinden 

kesiyordu 
Galatada Budapeşte apartıma. 

nmda oturan tornacı Nihat dün 
aokakda giderken eskiden metre. 
si olan Dilber ismindeki kadın 
anzrsın üzerine atılmış, elindeki 
jiletle Nihadt ensesinden kesmek 
istemi§tir. Nihat hemen kaçtığı 
için ensesi hafif surette kesil.mi§, 
doğruc\ karakola giderek ~ileci.. 
yettc bulunmuştur. Dilber yaka
lan.mı§tır. ----o----
Bir komiser ceza mah

kemesine verildi 
Sirkeci istasyonu karakolu 

komiser muavini Necati sırasız 
müşteri almak suçundan kara. 
kola ~etirilen HulO.si adında. bir 
şoförü dövmüş, şoför de bir po
lis lle kendisini tahkir ettiği id
diasile verildiği mahkemede işi 
anlatmış, doktora muayene etti. 
ritm.işti. 

Neticede muhakemesinde be. 
raet ka.7.anan şoföriln dayak ye
diği doktor raporile tesbit edil
miş ve komiser sekizinci asliye 
ceza. mahkemesine verilmiştir. 
Bugünlerde muhakeme!line baş. 
]anacaktır. 

Acı bir Hıdırellez 
gezintisi 

Mayısın 7 ncl günü Hidrellez 
gezintisine çıkan Büyükçekme • 
ceye bağlı Anarşa köyü halkın
dan mektep hademesi Yusuf oğ
lu Emin Akçe bir aralık hızlı 
koşan arabadan düşmüş, kalası 
patlamıştır. 
Yarası tehlikeli olan ve fazla 

kan kaybeden Emin Akçe he
men Gureba hastanesine . kaldı _ 
rılnuş. fakat dün sabah kurtarı
lamıyarak ölmüştür. 

Ceset adliye doktoru tarafın
dan muayene edilerek def nine 
ruhsat verilmiştir. 

Okulların 
lıkları 

imtihan haz ır
lamam/andı 

______ _______, 

MI$ 
Bir günde ancak30 ta· Matbuat umu~ nı1°,du lü~ü neşrıya 
lebe imtihan edilecek Y~za~: Hikme::

1
:; 

yeni imtihan Wimatnamesi hti· tamamlanarak 30 hazirana ka.· mUziin ecnebi rne önderd~' 
Orta tcdriaat müesseselerine l lmtihanlan da Uç gUn içerisinde M atbuat uınuın nı oıicketlC~ 

ktimlerine göre mümeyyiz seçi- da.r her şey bitmiş olacaktrr, Ha- . tinde g •• 1r,·ı· 
mine devam edilmektedir. DUn valarm sıcak ~ttiği uzun gUn. re rekam nıahıye csinllİ W'' ıı· 
lise müdürleri maarif mUdürlU.. terde imtihanlara sabahlan saat ği 1940 fransı.zca. rde bizi!ll e 
ğüne imtihan komisyonlarında il den itibaren başlanabilecektir. minden bir tancsı . , 
bulunacak mümeyyizlerin adla • İmtihana 12 ye kadar devam mire değdi. ahifelerirıl :it 
rmı ve komisyon sayılarını bil- edilecek, 12 den sonra talebeye Bu tak,•iınin . 8 

bU:rU1' fıı· 
ıtirmişlerdir. Göndeı-ilen cetvel- uzun bir dinlenme zamanı veril. çanlar, Türkiyenın !1e nr ,.c re. 
ler maarif müdürlüğü tarafın_ dikten sonra tekrar başlanacak hUsnliniyetle ı~endl .... ~ JJlede~ un 
dan da tetkik edilerek imtihan ve 18 e kadar sürecektir. hı için ~alıştıgUU JJ1utelts.ıı1 ı; 
:nümeyyiz heyetleri listesi tan • İmtihanlara. talebe numara sanlık ortaı:ı~da neun1ili 01D1

11 

r.im edilmi§tir. Bu listelerin ha- ııraslle alma.cak. geç kalına yü- ~iI~!ıu]~ ."::::ıir. : .. tı' 
1.ırlık işleri bugiln bitecektir. ~en imtihana giremiyen ta. • ıs1.t.:u gını i'!ı d'ıJl bı> i 

Orta okullarda imtihan komis- lebe en sonunda tekrar imtihana Bir sa.hifesin~e ~~e:.wdC. ~~· 
yonları günde ancak 30 talebe ~bilecektir. Bir talebe ne su. rihten m:ınzara. ~1esf11ı G ıi· 
imtihan edecektir. Otuzdan faz. retle olursa olsun imtihana iki bir sınat bayattı:. h. 'isUndcb.r 
1 · tih i k tal bel · · · b' uçuncı .,. • 1 
a ım ana g rece e er ı. ıiefa giremiyecektir. Talebeler terır resım: ır b. 0rne.ızı: d"Jl 

çin ayrı komisyonlar kuntla.cak. imtihan odasına girdikleri \'a • raatimizin güzel ırU'V'etlınlı ~ 
1.ır. kit te bir vtllık dosyalarını, def_ diğerinde sanat fan "roP'~ııııet· 

Bu olmadığı takdirde imtihan terlerini ve işlerini beraberinde bir sahne olıı.ral.< P k }\ı)'IJl 
C?rtesi güne bırakılacaktır. Fakat getireceklerdir. mahiyetini bai.z bil' ço1yor· 1• 
her okulda teşekkül edecek mü- Öğretmenler talebeye son • li vesikal&r göze ça~a.ıı )111'

1 
6 

meyyiz heyetlerine göre talebe caklan aoıı.ıla.r için kendilerine Kalmca bir karta resıiııJC~I 
taksimatı yapılmış ve ertesi gü. dlişilnıne im.kanlan verecekler _ mış her yaprak, b~'IJ'l f.111lbııı
aıc imtihan bırakılmamamıa ça. dir. İmtihanda. talebenin izretf· isabet eden kısın~dt ltO~-.ı· 
h~ılmırz,ır. nefsini rencide edecek sözler bir def ter kola.ylıg~1 gibi l''de 

İlk tedrilk ?sakult mieclmtihmılaıs· i ta.rat"mdan söylenmiyecek VQ espriler yapıt- bilir ve bir kartpocrntekctJcf0 
tnıyaca.ktır. Talebede imtihan !anılarak başka nl ott· 

ilk okulların dera kesimi ve im· korkusu uyandmlmıya.caktır. gönderilir. Iekettell .rt' 

tihan günleri tesbit edildiğini MUm.eyyiz seçlminde ihtiNs Böylece bir meDl udutııır n~ 
yazmıştık. Bu hususta okullara gör.etilecekir. tık okulların imtL kine veya bir <:?~ ~eınle~tıııŞ 
bir ta.mim gönderilmiştir. tık hanlarına mümeyyiz se<;ilirken çerek bir çok dıgef{ullt dsğ1 
okul imtihanlarına. 28 mayıstan öğretmenin en az iki yıl evveli. re TUrkiyenin rek &f • 
itibaren başlanacaktır. İmtihan· ne kadar beşinci sınıf öğret- olacaktır. saitille ~it• 
~:~~hır· azı. İlk·~Jt~t talı~!~:',!: menliği yapmış bulunması şart Bu gibi reklatn ve ycriııd1 &e· 

~u:Nto olacaktır. Okulda mümeyyiz kt. !olunan para. ~.nl ·t s.Iı"' ~I· 
mcsi hükümlerine göre 15 gUn fi gelmediği takdirde civar okul. KötU ve ga.yrmıusaı yapııı ,.ııJ 
a.ra verilecek ve billba.ra ik::mal tardan milmeyyiz tayin edile- meyin, imk~nı var1k~ytc dt~1e
imtihanla.n yaptla.caktır. İkmal ooktir. Bu dünya elbette k . ~ ı;;ilı 

edece~ değildir. Bır beı.ıd d ~· 

Türk • ifalyan ticaret müna- ~~ır~r~~~:;:; 
leyen ha.zır kUVVe~! ğiS. 

sebetlerinde yeni safhalar ~=~·tif;;~ ~ô 
R •J h f d •• d •• arı<ıııııı ıııııf· oma g a gı en ege On U ~ Ankara GcnçUk ;yo JtO:ıul yşPı' 

kısmı tn:3atı eJ<Silt.ıU 
11 

ıı!Ddc 
1 talyada. hüktim.et ve Ticaret 

Vekıi.leti e-rkanile muhtelif te
maslar yapan.k dönen Ticaret 
Vekaleti standa.rdiıasycın umum 
müdürü Bay Faruk demiştir ki: 

"- Türkiye - İtalya ticaret 
temaslarında. engel olan güçlUk
teri izale için Roma.da ticari ma
haf ille ve hükUınet erkAnile gö. 
rüştüm. Bu huausta bazı karat'
lar verdik. İtalyanlar bazı tek
lifler yapWar. Bunlan Vekile 
arzedeceği.m. Bundan sonra bu 
yolda alınacak tedbirler karar. 
!aşacaktır. İtalyanlar, aramız -

Parası çahnan 
tahsildar 

Suçlulah pa ralan pay. 
ederken yakaladı 

Recep ve Rüstem adlarında 
11-12 yaşlarında iki çocuk dün 
Edirnekapı tramva.ymın sa.han. 
lığında seyahat eden belediye 
tahsildarlanndan Mehmet Ali
nin pantolonunun cebinden para 
çantasını çalrnışl&rdır. 

daki ticari münasebetlerin ge
nişlemesini çok arzu ediyorlar. 
Milanod& fabrikatörlerle temas. 
lar yaptım. 

Bazı tekliflerde bulundular. 
Bunları da vekile arz.edeceğim. 
Şimdilik bir şey söylemek doğru 
değildir. Milino sergisine iştira. 
kinm çok iyi olmuştur. Bilhas
sa, uytinyağ, halı ve çinilerimiz 
çok rağbet görmtiştür . ., 

Standardizasyon umum müdü
rü dün akşam Ankaraya gi~ 
tir. 

tur. Ekslltmo bU n)'lll 
ıncaktır. 

ıı. _, ııe~, 
uınUP'"' 11r• 

• Osmanlı :sank~ 1çttııl~111 1'°' 
nln Londrada. yapa~ ııotPdt-fO 
rA.k ca.ıek nzere -11 .. ıcrde ı,.oıı 
mı.eri B. tbsaD buıs--
harekct cdecckUr. teP t11t1 

,,.,.oı -llJtt ~ 
:;. Roııwı)'& ~t w ıt .. ·eeel"-

beıertndcn 60 kl§IUk uınıze ~ 
hatta içinde meınlel<0 

tir. 
.• crolc 

Od k··ınürıl 3 ... .ı un o . ,to•r . .... urn ·nıe· 
d JcOı>' _ahi,. t 

· ık f h · ı .., • fst.anbulda ~ ı:tı peP4'.~~ ' 1 a Si çagın- t.amamen bitnılıtit· bi' ,ıc, çıtlfr 1 .. n1 ancak JJll fi .ve• 

d k
• n ısteye ere d'rter. ,u·-

a 1 Çocuklar kömür vermekte .1 kad.ı' ~ 
tı daha on be§ giitl n fatl• r'1' • 

18 
cektir. Bu sene kıŞ~eÇ yıtP ,pıta• 

Beyoğlu kazasında 
bin 932 olarak 

te.bit edildi 
İlk tahsil çağmda. bulunan ço

cukların tesbit edilmesi için ya
pJlan !!ayımm neticeleri almma
ğa başla.nmıştr. Şehrin umumi 
sayım neticesi ancak bir kaç 
güne kadar tesbit edilecektir. 
Beyoğlu kazası dahilinde ilk tah. 
sil ç.ağmda bulunan çocukların 
aa.ymı 18,932 tanedir. 

sürmesi, ağaçıarı.n kÖıııUt' {5rle!' 
lanaıası yüzünden · n fl1° Ml1' 

k .. nıUr geure oıôoı;
ma.mı§, o tıetf11'f ·r 
den bazıJan da bi e bitıniftı ' 
dan stok birden_.:_- • e 
~ dıJıilıf 

Kıymetli bır 0tdii 
mütehas••·· . ir1 el\ 

aJ1aı1C5~ ~il
Cerrah pa~a bast oalliJı)"e ~ti!• Biraz sonra evine gelen bele

diye tahsildarı içinde kırk beş 
lir aparası bulunan çantanın 
yerinde yeller estiğini görünce 

Belediyeye ait gayri- solu~ soka.kt& almış ve bir kö. 
menkuller nasıl kira- şe başmı<ia. ~.ocuklan paralan 

pay ederken yakalamıştır. 
ya verilecek? Bunun üzerine haklarında cür 

tn~ltereden kalay 
ithalatı kesildi 

eski de>ktortarıno.a:erat · -~~eôeıı 
tebassısı NeŞC~ ııaıı~· rtıesıt• 
Cenazesi bug kc;:ef eı1di otsi çc• 
kaldırılarak. l't{erktit'· ~erı ıyct et. 
lığına göın~le<:~esini vas }11lııJ1'• 
!enk gönderılrn de çcteril' 

Milli korunma kanununa göre n1U meŞhut zaptı yapılarak ad. 
b~lediyelerde gayri mcnln:llerin liyeye teslim edilen kllçük hır· 
kiralarını arttıramıyacaktır. Bu sızlar dördüncü a.sliye ceza mah 
h kemesi tara!mdan yaştan dola· 

usustaki karar vilfiyctten beledi. yrsile gizli şekilde muha.keme e. 
y~ye teb.liğ edkilmıll·ş~ir .. Dde.ledikye. dilmişler ve ~ep 28 gün hapse, 
nın gar.rı men .u er~ şım ıye a. Rüstem de 1 giln haoia 60 kuruo 
da:. muza yede ıle kıralanıyordu. ta a~r para. cetası &!emeğe mah 
Pla1far. bahçeler, medreseler bu ktım cdilm~r 
meyandacl!r. Bu karar belediye 1 - ,--<· ----
daimi C'1Cİ.İmeni tarafından tal'.::il: ı •. • e 1•ı • t • t 
olun:ıcaktır. &vıçr e ycnı ıcare 

Galata l~öprüsü 
boyanaca!c 

Galata köprüsünün bovunması. 
na karar verilmi~. bun•ın için dtı 
bin lira ayrıl:ıuşt rt. Kö!lrÜ yi •e 
filiz:yc l>oya :ı~caktır. 'Kö '1rünlin 
üzerin Jehl parkeler de düzeltile. 
cc.ctir, 

anla§ması 
tsvi~re ile aramu~da yeni bir 

~ i cr.ret anlıtmt:\sı yapmak icln 
Merkez. Bsınka~mda. dcV&.M e®n 
müzakereler neticelenmiştir. 

Yeni anla~a ile bilh!S!I. hu. 
sust takasıı e~1~mm:yet \•erllmi • 
tir. tsviı;rt-d"n bol miktarda ipek 
lı çorap i11liği J:et i rılmesi de te· 
min olunmu~ıır. 

Kalay fiyatlarmm birdenbire 
300 kuruştan 380 kuruşa. yüksel
mesi Uı.erine altkadarlar tetkik. 
lere ba.şla.nuşlardır. Bunun ln • 
giltercye ı~marlannn 100 ton 
kalayın gelmiyeceği anl~ıldığı 
için olduğu meydana çıkmrştır. 
Tüccarlar dUn mmtaka ticaret 
mildilrile ~örUşmüşler ve sonra 
İngiltereye telgraf çekmişlerdir. 

100 ton katavın Jtelmesi için 
teşebbüsler yapılacnktır. --··----
Hürriyetiehed iye Tepe

sinin tanzimi 
Hürriyeti Ebediye te~sinin 

tnndmi iti bitmlJlİr. Ab1dcnin et. 
r.:fma halkın oturr."?.:ı i~n '45 
arta konmu!l. (!uvnlar tamir olun. 
mus~ur Sura ı f .. :.ınt:a halka a. 
ç.Jacaktıı. ( 

tiğinden cena.ı:e 
mıyacaktır. 

~ -



t~ .. ~ 
~ 

Hitlere bir 
seya~at tavsiye 
~~lise idi .. 
~ ders· bırınci sınıfında bir 
~tliıı b" l.tniz Makedonya. idi. 

tlaı1rı:r Şene, lskenderin fütu
~ srnır Ôll'lleınek için hazırla· 
~\I ~ili ~ çıt yoktu. Hocamız 
4~~1 bir han~rle derste 
' lske en ~nra : 

I'\ ded· ?der kral olduğu za. 
,~at d;h genç bir delikanlıydı. 
~~ ba~ on sekiz yaşında 
~1:\td ~ , demi.,U; her yeri 
~ \·e k, bana yapacak bil. 
~ reni bir iş bırnkmıyn-
~.fl>ııı::ıiı b'ı "b• . . "'l.n a rı ırımıze baktık. 
~ Uç ıa sıralarında pusu 

1 t bu 0. rt kişi vardı ki, li. 
~llderı 1tinci sınıfında. kral 
e aı e aynı yaşta idiler. Bel. 
~ bir $0nra yaşlarından ileri 
~~ rufalatı hisle tskcnderin 

,.~r· Q Ultatınn iştirak ede
lc... f>~rs l'Unik çayı kenarların. 
~:<ıta ~1 or~usunu yendikten 
t~r~1erın altın hazineleri .. 
t~d geçireceklerdi. Fakat, 
•i:en:n ~iri daha akıllı çık

teçırec:~ın hazinelerini eli. 
zılık gl yerde o sene ma. 

~( &ıbı sanatını altın bir bi
ı <>ld takıp kendi bran"mın 

ı.~<t u. 
"laı. 11der ı· 
~l'rııd 1ıse talebelerinin 

tt·a hUyUk bir kubbe gi. 
~ ~l', ~.kle.rı ilk diktatörler. 
~ l?' k CUk, lskendcrdc yal
ltteqOny rnJın icraatını değil, 

ı \·e 1a dağlarından Nil ~fı
ıe ıı~ :dUs nlcmbalarına kn. 
}).ı';'O~. ır ~eyahııtin hikayesi
·~ eı:ı llu ıtiba.rln küçük ha. 
~ bıli~ avlayan eğlence. 
:-aba bQ ~kenderdir. 

~-t de Yle bir seyahatte ls-
<ıı~a Yalnız Mcd harpleri. 

"'f? ş·lllını mı nlmak iste. 
ı.k Upheli bir nokta! Ta

ttlah dıktatörlcrindc büyük 
~~q 2 at arzusunun gizli oL 

::.ılfbi~llederim. Memleket 
bir nıe~ hırsını, yalnız ik. 

~t41§l rnuc!ldele ve bir nü. 
, "'~ cıne ı olarak almaya
~~ ıalyay:ı ko§turan ar. 
~ ~lind oma konsüllilk ku-
~ ~ıhı e t~ıyabilmek mc.. 
( tıa dt~·~ :Eğer böyle olsay. 

~,}c;iıı dıgcr konsül Pompc
~,l~~ c Afrika yahut l:s. 
~ ~ \'aliliğini alabilirdi. 

il{t ~ ~ buralarını biliyor. 
~~, ta~~ Galya ııcyahat i~-
~~tttt· ""11Jn edecek yegnne 
~~:uen ~ Nitekim Galyayı 

~t!J. zar orada nrt.Jk du. 
~~ilillonıaya döndüğü za. 
ı • \'e b lslahat hareketlerine 

~t._~eniJllıu bakımsız toprak-
( ~He bU .. uya!1dırabilmek 
\ "'le~e Ytik mıkyasta tat. 
~ 'tı ~eğil Sahştı. Yalnız Se
~ u~acıei butun ratihıerde, 
1 l'aıı_1 e ve gcni§leme hır-

t a ~I' lalı başında, altrn mem. 
1 l'ıQsuıı ayyu1 eden bir seya. 
~ \>ı~. Un iınajlnnnı da ara-

~ll 

·!~l~ı~lller, iktidar mevkii. 
:-~ it 1ndenberi vntanındn 
~ ~ ~d!1ıtıış biridir. Hitler 
>ı~tlıat nı ile değil kafasile 
~ "'ııııtu etnıemiş biridir. Hit. 
~ l'l \·~ tyayı ilhnkla bir da
.~~ ~tlrn Çocukluk günlerinin 
~ lıı. et tş. seyahat arıuları-
~~ geli;:::şti. Hitleri normal 

'-'ı arı b' ek istiyenlerln ya. 
at tıı~r. §ey vardı: Hitlere 

81Ye etmek .. 

~in Kenan H uliisi 

la~ık ihraç fiyat
'·~ 1 tasbit edildi 

ıı, il 
,~tııı. la~·A.) - lngiltcı'C içuı 

lı:abıt ıslı ihraç fıatıeri §U 

~ 1 t;ıı._ Cdl!~ur: c. F. LonC:on 
f 

"1111 ,.. •r.tn r. c 40 hcs:ıblylc iç F 
• >t r lı;~''lun 2/5 llrn, kabı.ık. 
.... '\ ııa\oe 2.30 lira, beher yliz 

, 'l, ı. 'dilmlstır 
-~ • '<tt St ~ • 
l v?, •h· llndart 3.ı.2 . sıra na. 

, 4'-ı 1., 11 iç krllJlc 17/::o. tom. 
ti\~ lı:ı~~;co, tomt.uı krlblc ıs.oı, 
l~:Y~ 20.l(i, 
"r ' Yn ' l) llılııcak ihracat için 
11\ı tıııc 

ıt " ftn as '" 40 lıcaıı.'bllc !<,; 
a ıo dı1tıar için navlun yUz 

llra 1 r 1 Avc cdllmlıUr. 
aı 17 lanctart 34.88, ııırn 

111Vrl tç S3.45, ince iç 

Cırı1 k 
krı ,~ ler IHI naturcl 
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• 
1 

k ısat siyase imiz e 
vuzuha ihtiyaç var 

s n 
Beş, on scneclenbcri Türkiye. 

• nin jktısat aiyasetind.:: muayyen 

lngiltere, Fr nsa, /talga ve Almarıya 
deniz kuvvet erine mukayeseli bir bakış 

zı csaslııı- vardı. Meaela ithalat 
ve il-.cııcat nrcsmda müvazene te. 
sis etmek ve döviz ile hariçten 
m l getirmek zorluğuna karıı bir 
tedbir olmak üzere kliring ıiete. 
rnini kabul etmittik. Yerine göre 
takas usulünü de tatbik ediyoı-. 
.cluk. Ecnebi rr.emleketlerle kli. 
ring esnsma göre ticaret muahe. 
<leleri aıdcderken mümkün oldu. 
ğu kadar bu memleketlere çok 
mal göralennck ve oralar-dan az 
mnl getinnek, aradaki farkı döviz 
olnrak ;:ılmak gayesini takip edi. 

Norveç harekatının ikinci plii. de müs1'et rakam olarak 3 eylül 
na düşmesi İngiliz ve Fransız do. 1939 istatistikleri mevcuttur. 
nanmalannın Akdenize gelmeleri 
büten nazarları halya ve huııusi. Bu istatıstiklcre göre yukarıda 
le İtalyan donanması üzerine çe. hnhscttiğimi;ı: dört büyük devle. 
vfrdi. tin mali~< oldukları muhtelif tip 

Akdenlzdeki milvazcnenin bo~ harp r,e-n;lerinin miktarları şu. 
zulması demek, İtalyan donanma. dur: . . . 
s·nır: memleketin mukadderatı. ing !tere 6 tayyare gemısı, 
nı yüklenmesi mamısına geleceği Fr~-ısa ~ ~yyare geı;:ıisi: 1ngilte. 
içiı muhtemel harekfitın sureti • re 15 lıuyl.ik kruvazor, Franaa 7 
inkisafını tahmin etmek iizere 1. biiyük kruvazör, İtalya 7 büyük 
tcı•} ~n donanmar;ı ve ~Uttcfilder kruvazör. Almanya 2 büyük kru. 
donanıno.sından mukayeseli bir \"tlZÖr: İngiltere 43 kruvazör, 
surette bahsetmeyi faydalı bıılu. Fransa 12. İtalya 14, Almanya 6: 
yoruz. İngiltere 6 tayyare dafi gemisi, 

İtalyanın bUyük harp gemileri diğerler•ndc yok; İngiltere 179 
yenilenmiş veya yenilenecek ohm destroyer, Fransa 59, İtalya 61, 
Kont di Kavur tipinde dört ıo:ırh. Almanya 22; İngiltere 26 torpi. 
lı ile her biri 35 bin ton ağırlı~ın~ clo. Fransa 13, İtalya 142, Al. 
da olan Littodo tipi dört tnne manya 42; İngiltere 57 denizaltı, 
harp hattı gemisinden ibarettir. __ ---~------
Hu sonunculardan ikisi, Zittc-rio ı 
ile Vittorio Veneto hizmete ~ir. r-·-····--··--·-········--·-··ı 
meye hazırdırlar, diğer ikisi Ro. 1: s 1 n· 
ıl"a ve Empcro yeni tezgaha ko.. ~ LJ 1 
nul-nuşlardır. : f ., ..... * . : 

Bir nı•ı:..ay;s~··yapabilmek için . ç Q C u g" u 
1
:·:. 

Avrupadaki b:.:vük devletlerin 
donanmalarını ~czden geçirirsek. 

i ' . neticelere varırız: o· · ı d u· . :::i· 

ALMANYA: Büyük zırhlısı 

' .1ktur, Hizmette bulunan iki ta. 
ite 26 bin tonluk harp hattı ge. : 
mılerinden Gneyznov nisan 1940 Londradan bildiriliyor: i 
da batmış, Şarnhorr;t da tngUiz. Gelien umumi hnrbin sonun.• 
lerin Renovn zırhhıı ile yaptığı • da 11 teşrinisani 1918 tarihin. 
harp neticesinde hasara uğraml!~.. de 5aat sabahın on birinde mü. 
tır tareke imza olunurken, !ngil. 

Biımark ve Tirpiç isıni.1i Ik'i ta. erenin Surey kontluğu dahi. 
r-u· 35 bin tonluk gemi yakında lindo küçük Adleston kasabıı. 
hiz nete girecektir. Bundan maa. sında ikamet eden Madam Ma. 

ı yordu le. 
Fransa 78, talya ıo4 , Almanya An·ı.ıpn harbi patlaclıL-tan aon. 
b5 tir. . . ra bu &İ)-ns.etl heı- madde üzerin. 

lltı eıd~tlerı. verı:ken şunu da \ de ve her memlekete kar§t tatbik 
kayJc,'c:lım kı !ngıltere, Fransa ctmiye imkan kalmadı. Türk mal. 
\'e Almanya yeni tayyare taşıma Jannın ~n biiyük mü~terisi obın 
gcmiled inşa etmektedir. İtalya. Alımınyoınrn gümrükleri kapandı, 
ela t)lıgüne kadar böyle biı:- faali. veyahut çolc daroldı. Buna muka.. 
yet yokteur. bil mallanmızt eskiden daha faz. 

Buna mukabil italya küçük la ıılmo.k istey.~ ve al~ lngilteı~ 
harp ~emilerine ve bilhassa de. \'e Fcansada~ı ıkt~n?ı . v~ mal! 
nizaltı intaatına büyük bir ehem. §~tlnrda. takı~ ~ttığimız ıktı~~ı 
miyet vermiştir. Fakat derhal ~ıynsct.~s.uıte~~ ~zı tnclilnt 
kaydetmek lazımdır ki Fransanın ıcabe!tigı gibı. mıllı mudafoa zn.. 

t hal ·ncı edilmekte nrretiylc l~rıce n-.al s:ıtnrken 
mevcu ve en ı r- k d" em! k "h · ı d" 
olan denizaltı gemilerinin mecmu .~ 1 ,m 

1
• e et 

1
1d. byaç nrmı u. 

tonajı 107.708 ton. İtalyanın §urune!c ~.ımge '.: .. • .. • 
90.25 ı ton ve 1ngilterenin de !ıtc b~~un bu turlu yenı arnıl. 
7" 4.., 5 t d . 1 rın tcısın altında olarak harpt~ 
... .. on uı · ev,·elki ilıtısat ıiyaııetimiz bir de. 

Bu mukayesenin tam olması ğiıihlik dewine girmiş bulunu. 
için 3 eylül 1939 istatistiklerine yor. Bütün dünyanın maruz bu. 
göre dört devlet donanmasının luntluğu bu yeni harp ıartlan i. 
m~cmu tonlarını da verelim: çindc TÜTkiycni.n mim menfaat.. 

l ngilterenin 
Fransanın 

İtalyanın 

Alman yanın 

krini nzami derecede temin ede. 
2.066.455 Ton cek iktısadi siyaset esaslan ne 

765.413 ,, olmalıdır? 
658.498 ,, Harp sonuna kadar üJiring sis. 
4 7 3. 7 36 ,, teminde eski §İddetyi)e devıım et .. 

3 eylül 1939 dan itibaren harp 
gemileri inıaatı tamamen gizli tu.. 
tulmaktadır. 

mek rnüml<üıı olmadı~ınn gen 
milli menfaıdlcrimize en uygun 
ithalat ve ihracat rejiminin esas 
karakteri na olmalıdır? Yarın 

Sovyet- Yugoslav müzakerelerinde 

Sovyetler Yugoslavla
ra neler teklif ettiler? 

da iki tane 35 bin tonlu~ :zırhlı ri Yates bir erkek çocuk dün. 
da tezgahlardadır. yaya ı;etiriyordu. Mütareke ile Fransızca Pari Suvar gaz.etc-

lNGtLTERE: Yeni üç harp aynı saatte dünyaya gelen bu' sine Sovyet hududundan bildiri. 
Sovyet şahsiyetleri bir çok nu -
tuklar irat ederek Rus - Sırp 
sempatisinin billıa.srıa 1914 te 
muazzam bir şekilde teyit edil· 
mi..5 olduğunu hatırlatmaktadır. 
lar. 

kruvazörü ve dokuz zırhlıya ma. yavruya sulh ismi konulmuştu. liyor: 
litnir. Bunlnrdan maada Nelson Madam Yates geçen umumi Yugoslav heyeti Molotof, ha. 
ve Rodney iıim1erinde iki tane harp esnasında ailesinden üç rici ticaret komiseri Mikoyan 
34 bin tonluk harp hattı gemisi kişiyi kaybetmi ti, bu münase. v~ 2 mayısta da Stalin ta.rafın. 
vardır. Kingjorj V tipinde beş betle sulh isimli yavrusunun, dan bizzat kabul olundu .. 
tane 35 tonluk harp gemisi hiz. ııile efradının uğr~na can ver. Bu gecii'1nelerin sebebi ltn.1-
mete girmi tir. Lion tipinde dört dikleri ideali temsil edeceğini yan Alman sefirleri tarafından 
tane 40 bin tonluk zırhlı da tez. söylüyordu. yapılan dema~le.ra. atiolunmak. 

sulh devri &elince memleketin ile. 
tuadi müvazcne•i ~ L 
c;i.n §İmdiden ne gibi tedbirler a. 
hnmalıdır? Her memlcketo ayıu 
tekildeki formülleri tatbik müm.. 
ldlıı olıuı bile bu tıırzda hareket 
mcmJckclin iktikbcldcki inlıipf 
ihtiyacı balcımmdan doğru mu
dur? 
Zanncdiyonız ki bu sualler ü. 

zerinde büyük bir dikkatle dur. 
m::ık zamanı gelmiştir. Bizi \>u 
yolda bir mülahar.aya sevk de."l 
sebı:µ>ler vardr. Muhtelif mem1e. 
ketlerle ynpılmal:ta olan -eni an.. 
lıı~ardn evvelki nnla;malarll\ 
lehimize kabul edilmiş Gerbe~t 
döviz marjlt\nnın kaldmlmakta 
veynhut nzaltılmakta olması bu 
cümledendir. Nitekim Fnnsn ile 
)" pılan e.nl~§m4dıt - Cezmi Er. 
çinjn v~tUlcti znmanmd.n - yüz_ 
dC' otuz be~ten altıya indirilmİJ. 
fr. 

Eskiden Franaayıı yüz ihraaıt 
yaparsak ol'&dıuı 3r\izdc 65 ni 
tinde mnl nlryorda!c; ttad:lki far. 
kı tc§kil eden yüzde 35 i serbest 
döviz olanlk Merkez Bnnknsmm 
ooırine veriyorduk. Şimdi yeni 
nnlaşmaya gcıre yüzde 94 ~ı a. 
bıeağız:. Yalnız yüzde 6 serbest 
döviz knlmış oluyor. 

Acaba Franaa ifo yaphğımıl: 
nlaıımmın bu §ekildc olması 

Frnn ızlann ısrarı netic:c$İ midir? 
Biz buna ihtimal vermek istemi .. 
;toru.z. Diğer taraftan kendi ıırzu. 
muz ile scrrbest döviz ma.rjinin 
yüzde 35 den yüzde 6 nid>etino 
indirilmif olması ıa akıl erdire .. 
nıiyoruz. Onun için bu nol:t.aYJ 
i!lbaa.di İynsetimizde bir vuzuh ... 
auzluk eseri olarak ı;örüyoruz. 

Franıızlarla yaptığımız ,.~ıaı. 
nm §clclinin milli menf tlc"rimize 
çok uygun olduğunu müdafaa c. 
denler bulunabirr fakat bunurı 
(eraini iddia edenler de kendileri. 
ne göre deliller gösterebHir ve 
belki .de tatbikattan çıkacak neti. 
celcrc göre bu iddiada buJuruı.n. 
lar haklı stkahilir. Bu itilxu-1 
m."lksadımız Tiirl< • f'ransrx iktı
s.adi nnJaımaımm bu nolrtaımı 
tenkit ebnek değildir. Ancak ya.. 
pdan itlerde iıhn11nda bulunnn.. 
ların ıahıi bnaetJerin.den ziyade 
,,ir tenkit kontrolünden ı:;cçmiı 
ve devletçe de\-amlı bir aiyaGct o. 
Iarak kabul cdilmiı canslann ha. 
kim olmaıı lüzumuna İ§nl'Ct t. 
mektir. lktısat ııiyasetimizdc gö. 
ze çarpan vu-zuhıuzluğn nihayet 
vec:mektir. 

ASIM US 

gihlarda inşa edilmektedir. Denizciliğe Heves 1 tadır, Bu dema.rşla.rla Yugoı;lnv 
FRANSA: Kurhe tipinde iki Sulh on dört yatında iken~ hükfunetinc ti~rt münn&'.bet ~ Moda kurbanl rı ıırhh ile, Brötany tipinde üç zırh. mektebini terkettiği zaman ı;i. ·ı lerden başka m.unMCbetierın te-

h yenilenmiştir. Strasburg ve 1 yah kıvırcık saçlı ve oldukça sis _olunabileceği hakkında bir 
Dfüıkerk iı;imli iki tane 26.500 iri yapılı bir çocuktu. Sulh 1 te.sır >:"aratılmaması _Sovyet ~~- itrin!cl', içme çnğm dökül. , ortadan lmldınriak içi.n, pabuel\ 
tonlıık harp hattı gemisi hizmet. mektebi terkcdcr etmez bahri.! kumetındcn talep cdılmekto ıdı. <!üğü bir. yataktır. Bunu kalns kalınlığmda taban, kütük 
tedil'. ;Bahriye nazırı Rişliyö ve yeli olmak hevesine kapıldı. i Bir tek şart: Beyaz Rusların bilirim; fakat onlarm önünde du. ktıclar büyük ökçe ~brrrla.ı-. İ§. 
Jan Rart isimli 35 bin tonluk iki Fakat ailesi buna şiddetle ma. ~ kmttroltı racak çok az 7.anumnn var. Pek t~ tıpk1. on~ara ~yen ıs~ .. 
geminin, imıaatının ikmal edildi. ni oldulclr ·, kendisini bir rut::ta.: k ı k d"kk 1 ba'---'- pınler s:ımdı moda Bunları ...,...,. ,.- Son gu"'nlerde mUuı.kereler ev. se:rre o ara ı at c runaK :ı •• •• • • .._. 
;;ini b11c!irmh:tir. Klcmanso ve cı yanma c_ırak olarak kovdu.:. ( t · lam nyakh duzgun baca"lı Mn .. ,. ~ " velce kararlaşmış olan çerçeve. ırsa ına erenm. ,__ • .~ 
La Gaskony isimli 35 bin tonluk lar. ; ler hududunu aşmıştır. Diplo • Dün, Bcyoğlundnn geçerken, wır gıyN·c.e~n.., 
di?Ter iki gemi de hali inıı.adadır. Sulh rocugwu burada Ü; sene I; - ıçın 

.. :ı :r :r matik münasebetlerin tesisin - b:~ kunduracı cıı.mekanr, beni e.. ç··-•-- ···~- '---tl · bö 1 
• • • çalıştıktan sonra 17 yaşına gel.! d b h 1 kt d 1 .. .. d 11 d Caım .. UUHU mo~ nıu;n: en, Y c 

Miktar itibariyle mukayese o. • eliği zaman işten ayrıldı ve! en a so unma a ır. pey onun e a 1 coy u. n us. buyurdıı • 
lunauğu zaman, 1talya, harp hat. bahriyeli ollu. 1939 senesinde i t kl~ffosktt~'::~nm ~ Yug?sla,iryayrta 1 tür.dekib~alkdızldı bir ta~la~ ' bu. - Bu

0 

sene topal rolfüıe çıka. 
k d K b ! e ı e H?t yc:?.-.ne sıyas şa rnarnın ır un urııcı dukkimt ol. _,_ k t1 w •• ıı·~· · 

tı gemisi bakımından yu arı a um erland kruvazöründe bu. t k ·ı f ti f · C&111 ıı ıgm sruze ıgın manıı. 
b h •w• . d'" A d 1 lunuyordu. Fakat harpten "On.·c c mı Beyaz. Rus aa ye ını Juğu yazılıydı. Ama camekanın - - '·' a settıgımız ort vrupa ~w e. ı " d d k b k · t • · daha · de ~ıını:z:... 
· · 1 kt ..l 1 ra kendı"sı· bı"r denı'zaltı gemı·sı·. i. ur urma ve sa 1 ımpara or • ıçı, zıya bir ıun'i a2'.a ıtt'. F ··nd d' tı ıçındc sonuncu ge me e,.ıı-. ı luk sefiri Strandamm bugünkü giıini anrlınyordu. ermıınını go er 1

' • 

Eslaba bakımından İtalyanlar ne geçirilmiş ve paskalyada! siya.'\i faaliyet ve tesirini berta.. . !-avanta lcutuıuna =:uyen 
35 bin tonluk yeni gemllerinde, yirmi dört aaat izin ile annesi. ı raf etmektir Bırtl\krm pabuçlar aıralıuvnıf, mucevhcr mahfezaamJ endıran o 
Fransrr ve Almanlarda da oldu. ni ~örmeye gelmişti. 1 Sovyet tekİifleri nrasındn ~un ki onlarn. bakınca ücimıemck. eL canım iakarpinler! bir ~ fı~~ 
ğu gibi S8 ı santimetrelik topları Madam Yates, Sulhu bir da.: lar da vardır: d:" c:tmıyor. H;r renkte d nd hıtıldı. V a rn .ııro gu ~ı~ımşı.: 
kabul etmişlerdir. Halbuki buna ha mayıs ayında göreceğini ü.İ 1) Moskova ile Belgrnt arn _ gudCl"lden, hat . kc.~en .. ve be7.. tnkunycıln~ gonul. rilıh. -~il 
mukabil İngilizler aynı ağırlıkta. mit ediyordu. Fakat hükumet 1 sında Sofya yoluyla. bil- hava se. den ol nlarını bı1e gordum. . 1da.n bıraz e kı ?.<: utüJ • 
ki gemilerinde 35,6 santimetrelik tarafından ı:elen bir haber oğ.: feri tesis etmek. Altlan di.":yndüz. Ne topuk var, rın • ol aandnl!anna. .. ~ 
ve 40,6 santimetrelik toplar kul. • lunun vazifesi başında ölmli§ i 2) Geniş bir kültilrel nnlaşma ne burun. Fa~t ta'hanb D}-ağm patlıcwı hczu:iı-omnı~-- Ne 
lanmakta,lrrlar. olduğunu bildirdi. : imza dmek. baseeafı yer ıı sına. s kiz on çıktt! M lti modadır, o 

' Sulh çocuğu henüz 22 yaşın.; ~Ioskovada Slav dostluğu ve ınntimlilı b'r dolcu ~rreiı. Hrmi lwlclc :tevkimiz, keyfimir, iz'anı. 
Diğer harp gemileri üzerinde ~ da idi. 1 bağlılığı tezahüratı büyük mik. bı:ızı lusn ayc!tlı sai"'atl r vaı-dır. mı;r; ve peramız onun yoluna kur. 

bir mukayese yapmak için elimiz. ·-·-.. ·-· "* ·-·-... --• yasta yapılmaktad ve yUksek Bu kısalığı gideı-mek, ksaklı&"ı ban olaunl-
Gcçen yıl, cs!d Romalıların 

aandallnn aürülüyordu. Bu sene 
de vartıın şu mendcburJann fer. 
m:ını okunsu-n. 

Y ann ne hale ıeloccğiz, he.ngi 
ınaıkarnlığl aüs gayacai:"lz? Allah 
bilir! Yırbk omuzlu, par;:ı.mpnrç.n 
kollu, delik nı-lcalr, çatlak göğüs. 
lü ıeylcrin giyildiğini görmedik 
mi? •• 

Mo:i diktatörü. o \•nloit bizi 
hılmn pcrİ§an dekoru içine &Ok. 
mu~tu; bugün c!e ackal ynp1yor. 
Mühür o.'ıda, Süleyır..an o. Fer. 
mnn onun, kuı-llan onun ... 

., t; ıtı l 10 tombul natu. 
l ~· •, 11 uı 

1·t1N ı 1, tombul ' 
~"' •tu 

Evet ııma, bu büyük, bu <lerin 
te.slinüyette bir iç tadı, yıuunnl<. 
tan zcvknJa.., pervane bir gönül~n 
f ernğ ti bulunaa bile benim hiç 
hoıumn gitmiyor. lr~ lcafoıı. 
nın, geliıi güzel her bo;-unduru. 
ğa umnı~ı, gerçekten çok acı bir 

lıı•o 
, larlhtn\lcn ltlb:ıren 

:; • 
0 

butuııon bu fiyatlar_ 
.. F'rn 
1\ ~ya Frnngı 2.9t 

hcııapı11nmı~tır. 1 §Cy!... HAK.Ki SOHA GEZGiN 
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lngilteredeki 
kabine buhranı 

\ Musolini 
Ruzveltin sulha 
tavassut teklifini 

reddetmiş L. (B~ tarafı 1 incide) 
kabine ile teşriki mesai etmeleri
ni teklif etmiştir. 

Atli Çembcrlayn ile birlikte ça. 
lışmolarının imkansız olduğunu, 
başka bir hük<l.met reisi ilo çalış. 
ına meselesine gelince bunun ya
rm müzakereye konulacağını ve 
parti içtimaında bu hususta karar 
vereceklerini bildirmiştir. 

Röyterin parlamento muhabirL 
ne göre hükumette yapılacak o_ 
lan alelade bir tadilat parlamento 
tarafından kabul olunmıyacaktır. 
Eğer muhalefet partileri Çember
layn hüklımetinde değilse başka 
birisi tarafından kurulacak olan 
hükumette çalışacaklardır. 

Müstakbel başvekilin bütün 
partiler tarafından tutulan bari_ 
ciyc naz:ırr Lord Halifaks tarafın
dan teşkili muhtemeldir. Amiral_ 
lik birinci lordu Vinston Çörçil 
meclis müzakerelerinde Çember
layn tarafında bulunmasına rağ. 
men başvekalet için kuvvetli bir 
namzettir. 

Londra, 9 (A.A.) - Avam ka_ 
marasr, celsenin 21 mayısa tali
kine dair olan hüklımet takririni, 
kısa bir müzakereden sonra ka
bul etmiştir. 

Lon&a, 9 (A.A.) - Lord Ha_ 
lif aks, ibu sabah erkenden haricL 
ye nezaretine gitmiş, saat 10 dan 
sonra Çembcrlayn tarafından ka. 
bul edilmiştir. Çemberlayn bila_ 
hare 'avam kamarasına gitmiştir. 

RÖYTER AJANSINA GöRE 
Londra, 9 ( A.A.) - Röyter 

ajansının parlamento muharriri 
yazryor: Vaziyet şöyledir : 

1 - Şimdilik, Çemberlayn, 
mevkiinde kalmak tasavvurun -
dlliır. 

2 - lşçi partisi, milza.keratm 
21 mayısa talikine muvafakat 
etin.iştir. 

l~çi partisinin senelik konfe
ransı gelecek haf ta toplanacak.. 
Ur. Müz&k&atm taliki keyfiye
ti, hükfunet azası arasxma de
ğişiklikler yapılmasını istihdaf 
eden işler için en mükemmel bir 
firSat teşkil etmektedir. 

3 - Ne işçi partisi azaları, ne 
Loid Corc Çem'berla.ynin riya ~ 
setindeki, -kabineye iştirak et. 
mek i!te!lliyeceklerdir. 

4 - Başvekil, hükfunet ta 
raftan nüfuzlu mebuslardan 
mUrekkep bir heyeti: bugün öğ. 
leden sonra kendisini ziyarete 
davet etmiştir. 

DEYLl MEYLE GöRE YE!\"! 
KABİNE 

Lonilra, 9 ( A.A.) - Deyli 
Meyl gaz.et.esi, yeni hükumete 
Loid Corc'un riyaset edeceği ha
berini vermekte ve Çörçil'in Baş 

Norveçdeki harp 
(Ba§tarafı 1 incide) 

Helslnki, O (A.A.) - Norveç 
bnşkumandanlığr aşağrdaki tcb 
llğl neşretmiştir: 

Kitaatrmız, dUn işgal ettik
leri mevkilere yerlcşmlşlr. 
Namsos mıntakasında, bir kü_ 
çUk Alman kıtası şimale doğ. 
ru ilerlemektedir, Bu bir öncU 
kıtadır ve ileri hareketinin çok 
Abeste yapıldrğını göstermek
tedir. Devriyeler arasındıı. bir
kaç müsademe vukuagelmlşttr. 
Amsterdnnı, D (A.A.) 

Tromsoe Norveç radyosuna gö
re, Norveçliler, Tronondlargda 
Alman hücumlarına mukave
met etmekte ve Norveç ordusu 
burada yeniden organize olun_ 
maktadır. 

ısvEç nununu::-:oA tşGAL 
EDİLEN YERLER 

Stok.lıolm, D (A.A.) - AL 
man kıtaatı, İsveç - Norveç 
hududundaki birçok gUmrUk 
mevkilerini ve bilhassa Yalda. 
len'i işgal etmişler ise de bir 
müddet sonra bu son noktadan 
çekilmişlerdir. 
Dlğ r taraftan Non-eç rnd· 

yosu, tepcu ve hava kuvvetle
rine dayanan Non·ec ordusu
nun Alman kıtaatını Leigas
tlng dağındaki mevzllerinden 
çıkarmış oı.duğunu haber ver. 
mektedlr. ~imdi Norveçliler, 
bu kıtaatı bu da~ın eteğindeki 
vadide takip etmektedirler. 

Basrada petrol kuyuları 
deliniyor 

ncyrut, O (A.A.} - Standart 
Oll Kumpanyaı;ıı, Basra körfe. 
zlnin .garp sahili üzerinde k1iin 
bir mıntnkadn. elli kadar ı>ct
rol kuyusunun delme ameliye
sini blUrmiştlr. Bu kuyular-
dan dördll şimdiden mUhlrn 
mık\ardo. pçtro\ vermektedir. 

vekil muavini olarak imparator 
!uğun stratejisini tam surette 
kontrol edeceğini söylemekte -
dir. Deyli Meyl'e göre, Lord Ha.. 
lifaks harİ> kabinesinde kala
cak, Arşibald Scnkler hariciye 
nezaretini deruhte edecek ve B. 
Eden maliye nazırı olacaktır. 

Dcyli Meyl verdiği bu haber_ 
lerin sonunda şu mütaleayı bil
dirmektedir : 
Vakıa Loid Corc, bugün 77 

yaşındadır. Fakat "Kaplan" 
Klemanso·da, zaferler kabinesi _ 
ni kur:mağa davet olunduğu za
man 76 ya.sında idi. 

Londra, 9 (A.A.) - Mac do_ 
naldın amele fırkası kabinesinin 
sukutundanberi avam kamarasın
da ilk defa olarak görülen heye
canlı müzakerelerden sonra Çem
berlayn kabinesi 81 reylik fiili 
bir ekseriyet elde etmiştir. HükiL 
metin resmi taraftarlarından olup 
hükumetin siyaseti aleyhinde rey 
vermiş olan 44 mebustan başka 
130 mebus da reye iştirak etme_ 
miş olup bunların arasında 30 na
mevcut, hasta ve bir miktar da 
o rduda çalışan mebus vardır. 
Maamafih ihtiyari olarak istinkaf 
edenlerin adedinni 50 veya altım_ 
şa baliğ olmuş olduğu tahmin e_ 
dilmektedir. Muşahitler, bilhas -
sa muhafazakar fırkanın disiplini 
ve bu disiplini temin eden meka_ 
nizma hesaba katıldığı takdirde 
hükumetin avam kamarasında mü 
him bir nıuvaffakıyetsizliğe uğ
ramış olduğunu kabul etmek la
zım geleceğini beyan etmektedir
ler. 

Müşahitler, B. Çemberlaynin 
hitaber kupreti ve yüksek salahi. 
yeti ile hükumetin imdadına ye. 
tişmemiş olsaydı elde edilecek o. 
lan netice daha berbat olacaktı, 
demekte v müzakeratın ilk kıs
mında hükumet namına söz söy_ 
lcmiş olan hatiplerin kamara aza
sı üzerinde kuvvetli bir tesir bı
rakamamış olduklarını ilave et
mektedirler~ 

İngiliz elçisi 
(Baş lara/ı 1 incide) 

gün burada kalmıştı. Dostumun 
ziyaretini iadeyi çok arzu ediyor -
dum. HaHa son defa Londradan 
dön.iişümde Sofyaya uğramayı 
düşünüyordum. Fakat doğruca 
Ankaraya dönmeye mecbur ol
duğumdan kabil olmadı. Bu sefer 
müsait fırsat bulunca, şimdiye 
kadar hiç görmediğim Bulgaris
tanı da tanımak üzere Sofyaya 
gittim. 

Dostum Sir Rende! beni Bul_ 
gar devlet adamları ile tanıştırdr, 
bu vesile ile Bulgaristan Kralı 
Majeste Boris tarafından kabul 
edilmek şerefine de nail oldum. 

Ayrıca Bulgar Başvekili Filof 
ve he>ı:iciye nazın Popof ile gö_ 
rüştüm. Fakat şurasını kaydede
yim ki bütün bu temaslar tama
men hususi mahiyette idi. 

- Bulgaristana bazı teklifler_ 
de bulunduğunuz rivayet edilL 
yor? 

- Bu rivayetleri ben de hay
retle işittim. Bunların kimler ta
rafından ve ne için uydurulduğu. 
nu bilmiyorum. Her halde mu
hayyelesi geniş kimselerin mah. 
sulüdür, Çünkü ben Bulgaristana 
herhangi bir vazife ile gitmedL 
ğim gibi, herhangi bir taahhüt te 
mevzubahis olmamıştır ve olamaz 
idi. Esasen bu sabah Sofyada 
Bulgar hükumeti tarafından neş_ 
redilen yari resmi tebliğde bütün 
rivayetler ve şayialar tekzip ediL 
miş bulunmaktadır, 

- Bulgaristan hakkındaki in
tibamız umumiyetle nedir? 

- Seyahatimden çok memnun 
olarak dönüyorum. Bulgaristan, 
tamamen sulhperver bir siyaset 
takip etmektedir. Yaptığımız 
gayri resmi temaslar sonunda 
Bulgaristanın Balkan sulhuna 
bağlı olduğunu memnuniyetle 
müşahede ettim. Sulha bağlı bu_ 
lunan komşuları gibi, Bulgaristan 
da Balkan sulhunun muhafaza 
ve devamını samimiyetle arzu et
mektedir.'' 
' Bulgaristam alakadar eden ih. 
tilafh meselelerin herhangi bir 
şekilde halli imkanını görüp gör
mediğine dair vaki olan bir suale, 
İngiliz büyük elçisi §U suretle ce
vap vermiştir: 

''- Ben bu ziyaretim esnasın
da meselelerin tcferrüatına giriş_ 
medim. Umumi intibaım ise son 
derece müsaittir." 

Sir Hugh, beraberinde refikası 
ve kızı olduğu hald~ Ankaraya 
dönmüşler ve sefaret erkanı ta_ 
rafından uğurlanmışlardır. 

Mussolini dün iki cÜm· 
lelik bir nutuk söyledi 
Roma, 9 ( A .A.) - İmparator 

luğun tesisi yıldönümü münase. 
betile kendisini alkışlamağa ge
len halka Mussolini Venedik sa. 
rayı balkonundan şu sözleri söy 
!emiştir: 

9 mayıs, en parlak zaferin yıl
dönümüdür. Yalnız hadiselerin 
ihlal edebileceği sükutu.ma alış.. 
malısınız. 

Bu münasebetle faşist matbu
atı 1talyan ordusunun askeri 
meziyetlerini övmekte ve ordu
nun, Büyük Harptenberi geçir 
diği imtihanları Libya, Somali 
ve Habeş harekatı ve İspanya 
harbine iştirak, Arnavutluk iş.. 
gali diye zikretmektedir: Gaze
teler, yirmi senedenberi haki. 
kalen harp eden ye~ine ordu 
nun İtalya ordusu olduğunu id
dia etmekte ve ordu hazırlığı -
nın gerek malzeme gerek mane_ 
viyat cihetinden en yüksek de 
receye yükselmiş bulunduğunu 
söylemektedir. 

Nevyork, 9 (A.A.) - Nevyork 
Times gazetesinin Roma muha -
biri, yazıyor: 

"Musolini, Avrupa ihtilafına 
tavassutta bulunması için Ruz· 
velt tarafından yapılmış olan 
teklifi nazikane bir tarzda ve 
fakat kat'i surette reddetmiştir. 
Bu teklif, Amerikan sefiri Phil· 
lips tarafından 1 mayısta Muso· 
liniye tevdi edilmiş olan şahsi 
bir mektupta münderiçti. Bu ve
sikada hususi hiçbir teklif bu -
lunmuyor, yalnız bir tavassutta 
bulunulması telkin ediliyordu. 
Tavassut teklifinin esas itibariyle 
kabulü takdirinde tcferrüatı bila· 
hare Musoliniye bildirilecekti." 

Gazete, Amerikan sefirile Mu· 
solininiri görüşmeleri hakkında 
şu tafsilatı vermektedir: 

"Phillips, vesikayı Musoliniye 
uzatmış, o da bunu yavaş yavaş 
ve dikkatle okumuştur. Musolini, 
mektubu okuyup bitirdikten son· 
ra kat'iyen tereddüde kapılmaksı
zın cevabını vermiştir. Musolini 
nin sefire Ruz:velt'in jestini tak -
dir etmekte, yalnız zamanın ihti· 
lafı teskin için herhangi bir hare· 
kette bulunmağa müsait olmadığı 
m, çünkü halihazırda müzakerat 
için lazım olan esasları bulmağa 
imkan mutasavver olmadığı mu-
taleasında bulunduğunu söylemiş
tir.'' 

Xcvyork, 9 ( A.A.) - Nev
york Times gazetesinin Vaşing
ton muhabiri, Cumhurreisi Ruz.. 
veltin talimatı üzerine, Beyaz 
Sarayın, bugün, Roma.dan gelen 
bir haberi tekzip ettiğini yaz 
maktadır. 

Bu haber, Cumhurreisinin, 
Romadaki Birleşik Amerika el
çisi Filip vasıta.sile Mussoliniye 
bir sulh planı verdiğine dairdir. 

Beyaz Sqray erkanı bu habe
rin tamamen yanlış olduğunu ve 
hiç bir eı:ıasa istinat etmediğini 
söylemektedir. 

1TALYADA HEYF..CAN 
}tfo.<Jkova, 9 ( Hus11.,i) - Buda_ 

peşteden bildirildiğine göre müt 
tefiklerin ~arki Akdenize do 
nanma göndermelerini ltalya 
heyecanla karşılamıştır. 

!talyag. matbuatı makalelerini 
İngiliz - İtalyan münascbatına 
tahsis etmektedirler. !talyan 
matbuatından çıkan umumi İn
tıba 1ııgiltercnin 1talyaya karşı 
açık muhasım vaziyeti alması 
karşısında İtalyanın menfaatle
rini müdafaa için tedbir almak 
mecburiyetinde kaldığıdır. 

Giornale d'ltalia İtalyanın sa... 
kin olduğunu ve Akdenizdc İn 
giliz tahşidatınm Italyadaki rc
~·,siyonunun mukavemet olduğu
nu yazmaktadır. 

- --o-

ingilterede casus-
lar idam edilecek 

lı<>ndrn, D (A.A.) - HUkü
met, memleket dahilindeki dUş
ma n faaliyetine karşı aşağıda_ 
ki tedbirleri ittihaza karar 
vermiştir: 

1 - Düşman nrnmleket aha. 
liı;inden olup da hudut harici 
ı:rkarılamıyanlar hapsedilecek
tir. 

2 - nıışman bir memleket
ten çıl;:arılanlar lnglltereye 
döndükleri z:ıman kontrola tı\
bi tutulacaklardır. 

3 - Casusl ıı k n• sahotaJ gi
bi vahim hfl<llselerıle, idnuı ce_ 
zası tatbik eclllcccklir. 

Macaristana göre ..... 

Balkan antantı 
Balkan sulhünü 

koruyacak 
DiikrCş, O (lfusu!>İ) - DUk_ 

reşte çıkan Romania mecmua. 
sı Romanyanm aldı~ı bitaraf 
vaziyetin komşuları Bulgaris
tan ve Macaristan tarafından 
Romanyanın sulhU' ı muha!a
za uğruna göstermiş olduğu bir 
gayret şeklinde kabul edildi
ğinden memnuniyetle bahset
mektedir. 

Bulgar hariciye nazrrı Po_ 
pof'un beyanatiyle sulhUn mu. 
hafazasr için H.omanyanın bi
taraf olması !Azını geldiğini te
yit etmesi Romanyada tatmin 
edici bir tesir yaratmıştrr. 

Budapeşte mahafill Balkan
lar ve Yakın Şarkta sulhUn 
muhafaza ve mUdafaasınr te
min eden Balkan Antantına 
dahil memleketlerin yakın 
ba~lılıklarınm devam edece/;'i 
ve bu mıntakada muvazenenin 
bozulmıyacağı kanaatindedir. 

İngiliz danizaltlla
rının muvaff akiyeti 

(Baştarafı 1 iııcide) 
İngiliz denizaltı gemileri nak

liye ve iaşe gemilerinden müte
şekkil on gemilik bir kafileye 
taarruz etmiş, altı torpil hedef
lerine isabet etmiştir. 

Bu gemilerden üç tanesi batı
rılmıştır. Diğer bir Alman nak
liye gemisi grupundan iki gemi 
batırılmıştır. 

lngiliz denizaltıları yalnız ba
şına seyreden diğer bir nakliye 
gemisine de taarruz ederek ha. 
tırm.ışlar, başka bir gemiyi de 
sahile vurmağa mecbur etmiş • 
!erdir. 

Londra, 9 (Radyo) - !ngillı 
hava nezaretinden bildirildiğine 
göre şimali şarki lskoçya sa -
hillerinde Hinkan İngiliz avcı 
tayyareleri Alman Dorn.ie bom
bardıman tayyarelerine taarruz 
etmişlerdir. Bir Dornie kaçma _ 
ğa muvaffak olamamış ve sula
ra gömülmüştür. Bu sonuncu ile 
beraber lngiliz sahilleri üzerin.. 
den düşürülen Alman tayyarele
rinin yekünu 69 olmuştur. 

FOTOC-RAF ÇEKEN BlR 
AL"\ı1AN GENCl 

Londra, 9 ( A.A.) - !skoçya.. 
ya çıkanlan esir Alman tayya -
ciler arasında, harpten evvel, 
başlıca !skoç limanlarını ziya _ 
ret ederek fotoğraflar çeken bir 
gencin de bulunduğu görülmüş
tür. Geçen sene mayısında bu 
genç, Glaskovdaki Alman kon _ 
solosu ile uzun bir mülakat yap
mıştr. 

Holandada pasif 
korunma servisleri 

Askeri makamların 
emrine verildi 

Amsterdam., 9 ( A.A.) - Bu 
sabah, Harlem'de meydana çı_ 
kanlan Almanya hesabına iktı
sadi bir casusluk meselesi netL 
cesinde, iki kişi tevkif edilmiş
tir. Başlıca suçlu Alman tica _ 
r~t b~ası direklörü olup mü
hım hır Amsterdam banka.•n mü_ 
düriyet erkanından olan şahıs -
tır. 

Amstcrdam, 9 ( A.A.) - Qr_ 
du baş~andanJığmm karariy
le, pa.sıf korunma servisleri as_ 
keri makamların emrine veril -
miştir. 

'I'ElKZiBE RAGMEN GERGİN
LİK ZA1L QL;vıADI 

Cenevre, 9 ( A.A.) - Tribune 
de Geneva gazetesinin Berlin 
muhabiri bildiriyor: 

Holanda hududu istikametinde 
nazi kıtaları tarafından hare -
ketler yapıldığına dair olan ha
berl~rin A~manlarca tek1.ip edil
~esıne ragmen burada gergin_ 
lık devam etmektedir. 

Amsfcrd.am, 9 ( A.A.) - Ho
landa ajansı bildiriyor: 

Gayrimuharip memleketler 
mümessillerinden bazı zevat 
dün Hollanda bahriyesi tarafın.: 
dan Sumastra kruvazörüne da
vet oluımıu~tur. Bu zevat, Hol_ 
landa~ın. ~ıt._a.raflığmm muhte
mel. ~ır ıhlalı takdirinde şimal 
denızınde Hollanda sahillerinin 
denizden müdafaasını yakından 
tetkik etmişlerdir. 

Amsterdam, 9 ( A.A.) - 11 
Mayıs Cumartesi gününden iti
baren Hollanda demiryollarmda 
normal yolcu nakliyatı tekrar 
baş?ıyacaktır. 

~fünakalat işlerinin normal 
hale dönüşü vaziyette sükılnete 
işaret sayılmaktadır, 

Otomobil davası 
(Baş tarafı 1 irıcicle) 

Bununla beraber kanunları. 
mızın içinde acele mahsulü o
lanlar yok değildir. Bu otomobil 
tahdidinin kanun l!yihasmda da 
böyle taraflar var. Bütçe encü
meninin muhalif imza koyan a.. 
zasının ne düşündüklerini iyice 
bilmiyoruz; bize aykırı gelen ilk 
nokta. otomobil tahsisinin bir 
"şahıs", bir de "makam" olarak 
biri hakiki, biri hükmi iki esa
sa ayrılmış olması ve bir kısmı 
''makam" ve "makam" ın işi ile 
tavzif edildiği halde bir kısmı
nın bu kayıt ve binnetice kanun 
haricinde tutulmasıdır. 

Devletin bu kanun ile tahsis 
ettiği bir vasıta tahsis ettiği 
daima "makam" dır, şahıs değil
dir ve olmamalıdır. Bazı ma. 
karolara otomobillerini kullan
makta tamamen takdiri bir hak 
tanınması ne kadar yerinde ise 
bu tefrik o kadar yersizdir. Kal
dı ki resmi vazifesinde ihtiyacı 
nihayet evinden dairesine gelip 
gitmekten bazı teşrifat icabı 
yerlerde bulunmaktan ibaret O
lan temyiz ve devlet şurası reis
liği ve başnüddeiu.mumiliği gibi 
makamlara dahiverilen bu tak
dir hakkının mesela valilerden 
esirgenmesinde ne sebep düşü_ 
nüldüğünü anlayamadık. Hüku
met konağından evine otomobil
le gidebilen bir vali, iskele veya 
istasyondan refika veya hemşi
resini alıp götürdüğü gün oto
mobili resmi olmıyan bir iş için 
de kullanmış, memurluk vazife
sini suiistimal etmiş olacak! Bir 
vali gibi bir vilayet merkezinde 
yalnız her şeyimizi kendisine 
emniyet ettiğimiz değil, 'resmi 
vazifesinin tenevvüü itibarile 
şahsi ihtiyaçları resmi ihtiyaç
larından farkedilemez bir mev _ 
kide olan bir zat altına verdiği
miz otomobil yüzünden küÇük 
sebeplerle tezvir ve tahkik mev
zuu yapmadan kurtarmaya is
tihkak noktasında şüphesiz res.. 
mi vazifesi hüklı.met merkezin
de olan vekillerden bile evvel 
gelir. 

Sonra belediye reislikleri. .. 
Bunun mutlak istisnaları olma,_ 
lıdır: Izmir belediyesinin reis
liğe otomobil verip vermediğini 
bilmiyoruz; fakat lzmir gibi ge
niş bir mmtakada şehri her gün 
taraf taraf gezip görmesine res
mi b'ir imkan vermek zaruret de_ 
ğil midir? Hususile bu kanun 
artık masraf tertiplerinden de 
bu maksatla sarfiyatın önünü 
kapıyor. 
Umarız ki tahdit kanunu 

Meclis heyeti mecmuasında da
ha işlenmiş bir şekil alacak ve 
yalnız resmi sahada kalmıvarak, 
hele bu buhranlı devirlerde, çok 
~ıkı bir tasarrufun umumi haya. 
tımıza intikal etmesi .icap eden 
itiyatlarına güzel bir başlangıç 
olacaktır. 

** 
Zeytinyağı ihraç fiyat

ları indirildi 
İzmir, O (A.A.) - Zeylinya_ 

ğı ihracatçılar birliği Z<'ytinya_ 
ğr ihraç fiyatlarında kilo başı. 
na altışar kuruş tenzilM yap. 
mıştır. Bu suretle beşaslt esası 
üzerinden fiyatlar 48 ve 50 ve 
fi2 olarak tesbit edilmiş ve bu 
fiyatlar Ticaret VekAletinln 
tasdikine arzolunmuştur. 

Adliye Vekaletine veri
len istikraz salahiyeti 
Ankara, 9 (l{usu si) - Yeni 

ceza evleri inşası ve mevcutla_ 
rının ıslahı iı:in Adli~'e VekA_ 
!etine bir buçuk milyon liralık 
istikraz sa lAhiyeti veren !Ayi
ha bugün Meclise verildi. 

Gmrük teşkilat layihası 
An kara , 9 (Husn~i) - GUm

rUk muhafaza memurlarının 
teşkllflt ,·azifelerini göRteren 
layiha gümrlik encümeninde 
~örUşülmektedir. 

Varidat layihaları büt
çe encümeninde 

A nk&rn , D ( H uc;usi) - BUtçe 
encümeni yeni fevkalfldc vari
dat lAyihalarını bugün görllş
meye başlamıştır. 

Varidat kanunlarının mliza_ 
keresini sUratle bitirmek için 
encümen her gUn toplanacak. 
tır. 

Garp cephesinde piyade 
müıademeleri 

P aris, D (A.A.) - 9 Mayıs 
Akşam tebliği: 

DUn gece, geniş bir cephe U. 
zerinde piyade harekAtı olmuş
tur. DUşman her tararta püs
kllrtülmUştUr. GUndUz ve Vos
geslerin garbincle ve Wlssen
bourg mıntakasında her iki ta_ 
raf topçusu faaliyette bulun_ 
muştur. 
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Sabaha karşı elierinde ayakkabıları yürüyenler • 
Uyuklayan sütçüye yapılan muziplik,. Artiste 

bayğın bakan göz neden fal tası gibi açılır? 
Ecnebi artistlerin şehrimiz- nınca karşısmdaki artiste ( !) 

~ - 14 - den gitmesi bir çok bakımdan saatlerdir bay~ bakan gözler 
w: t?ııcıc k" iyi oldu. Bunları sıralayacak de. fnltnşı gibi açılır; ceman yc-
'lıun ı takibi çok kuv. \ meşhur iskeletin ne olduğunu, ı?ilim! Yalnız bir tanesi çok mü. kıin: 2:> lira, 30 lira ... Hani pi. 

ege ~il bir yanlışlık, bir nerede saklandığını, hakiki ismi. himdir: Çençler •.• Hemen hepsi yn.n~o keşldesinde olduğu gibi 
~ rı olmasına imkan ni bile öğrenemedik .. Tam mana.. Beyo<Flu tarafında olan bu ycr- 130 liraaaa ... 

tnu1 siyle earar içinde yilzüyoruz. lcr bi; kaç sene ewcl iki üç tane l'J~er iki liradan fazla para 
~~ kartı vermezden - Evet, evet .. Siz yalnızca a. İken son 7.allla.n.larda sayılan feda etmiyecek olursanız bi:r iki 
~ ıı an memuruna sormu12, lelade hırsızları, küçük katilleri hayli arthuştr. Bunun da. sc~i J danstan so~:a artistler dan~et. 

fıııı ~ak bir saat sonra ya. yakalamakla şöhret bulursunuz.. hepsinin müşteri bulması ıdı. I m~z.lcr .. Önun?e reyera.n:ı~.Y.ap
~~~t~bellınişti. Şüpheye Fakat biraz kuvvetli bir rakiple Geceleri saat iki buçuktan son- tıgımz hatun lısan bılmedıgı ıçın 
~t~ ~ Ekmekçi kadının kar§ılaıınca yapacağmm taşırır. ra Beyoğlunda bir dolaşsa idi. 
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ayaklarım işaret eder, !ransızca: 
l~~ j~~kıJan mektup kert.. !Uruz. niz, adeta bir mektebin p~ydOS - Jösötifl!-t!ge "yani yor~-
ı~t -~· - Dostum, böyle konuımakla zamanı gelmiş gibi caddenın ka- num,. der, sızı .savar. A:ma bı. 
~ dcği r.ea posta idareha. ayıp ediyorsun .. Dünyada Paris labalıklaştığını görürdünüz. Bar 1 raz sonra onu bır başkasile dan. 
~ ~fı ll'ı frrıış, haydudun bir pnlisi gibi yoktur. dan çıkanlardan bir kaçı bir o- sedcr~{en ~~rürsün_üz. Artist siz-

llıt ht~kt~bu ikinci bir zar. - Şu halde diğerleri <le daha lup ya otomobile binerler, ya- den bır ~y ıçemeyın~e .ba.'.jka ka-
\Uıı ~ e!hrıni§ti. aşağı demektir. hut ta sabahı bulmak üzere pas. pıya müracaat etmıştır. 
~l-ilt l~rı aydınlatmak la. - Hayır dostum, hayır, göre. taba.ne veya bir kahvehane ara.. :;o;:ı;ı 
~~ §

1??\di bunun vakti ceksin, yakın bir zamanda bu Ye. yıp oraya dalarlardı: Parasını BUkrcşte bulunurken oradaki 
"ltdi, tU bu rnC!eleyi de hal. şil iskeleti yakalıyacağız, sen de barda bitirenler ise tabana kuv- bar ve gazinolarla kafeşantan. 
~ilea lllitııizHğe dilşmü. mahçup olacaksın.. vet deyip yola çıkarlardı. lan p:ezdirdiler. Bir çok kadın ve 

~~ııı 01dtleleri biraz uzun - Hayır .. Yakahyamıyacaksı. İstanbula. geçecek olanlarm erkeğin bulunduğu bir bara git. 
•:"!fil( ilCaktı, fakat sonun. mz ... O kadar kuvvetli değilsiniz. ' takip ettikleri vol şöyledir: Tü- tik. Fevkalade bir müzik çalıyor, 

olacağını ümit edi. Eğer bir gün birisi Yeşil is!celeti ncl yanından Yüksekkaldmm - herkes yemek yiyor, içivordu. 
~· tevkife muvaffak olursa o tla mu. dan inip Sultanhamam yoluyla. Bir ka.dm bir kaç şarkı söyledi 
t ~ ~zıhanesine neşeli hakkak ben olacağım.. Beyazıda çıkma.k ! Blr kere bu \'O iki kadın da bir kaç numara 

~ tib· ıır~i. Katibi her ( Drıha '"'') yokuşlar inilip çıkıldı mı eve ge. yaptı. Bir daha onları görme -
1t .,,; "azıfcsi başında idi. linmiş demiktir. Yani ev Edir- dim. Ortada danseden.ler ~ayet 
~ 'ile yok Matmazel Kitaplar arasında: nckanıda. Yedikulede. hatta Top- mükemmel tuvaletli kadınlarla 
~ bi - kapıda olsun ehemmiyeti yok! erkeklerdi. 
~tl t !ey- tnösyö.. ' ' Hal ı·de Edı·b Bcvazıttan ötesi sayılmaz... İçkili bir lokantaya gittik. Ne 
~ ·• ~eki Lcnuvar nere. ' ' Yeni köprU yapıldıktan sonra bizdeki gibi artist vardı. Ne de 

4.:~ıııda Muharriri: Baha Durder bir bar müdaviminin; varyete!... Yine kadın erkek 
,~ bilttı iti odada mösyö. tş. - Bizim yol kısaldı çok §Ü. grup grup oturmuşlar yeyip içi-
'~rı ttc hallediyor. Çığır Klbı.bc"I U 2 myfı. 2~ kuru' kUr dediğini duymuştum. yorlardı. Kafe.sa.ntan mahiyetin# 
ttı Bilnı k Son senelerde cdiplertmlzln hayat Geçen yaz blr goco matbaa. de olan bir yere götürdiller. İş. 

'tıı Cııcer . ece halletme ,.e e.scrlert hakkında çıkan ırııı ut'aklt dan çıkmış, Beyoğlundaki evime te burası bizim barların aynı 
~t~llıl 
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içrr i~ olabilir'. fa. kitaplar epeyce bir yekon tutnr. LL gidiyordum. Köprü üzerinde bir idi. Yarı çıplak bir ~ok kadın· 
~ 11 lıı'> n maaş vcrmıyo. kin bUnlardan her hangi birini ala.. kaç S?"ençle karşılaştım. Bunlar- lar biriblri sıra dansettiler. Son
~~~·ak .. .. s· . rak, bahse mevzu olan muharrir veya dan ikisinin ayn.kkapları ellerin· ra giyinip seyirciler arasına ka.. 
~ ~;- rnosyo.. ız nı. §alrln bayatı, ıııtatı, eserleri bakltında de idi. Kendilerine yaklaşınca rıştılar. Onlarla oynadılar. Fa • 
'1~ 1 k elde ettiniz mi Us.. toplu bir tıkir edinmek lmklnı oluıe. "kibrit var mı? .. diye sordular. kat orada bizim barlara devam '~.t.~ elet hakkında yeni riJetıo bulunamaz. Esasen hemen he. "Yok!,, dedim. Ellerir.deki ayak eden ya.şta gene görmedim. Sa-
~U L men hepsi de b!rblı1ne benzer ve av_ k:ı.n1arma. gözümün takıldığını nt ikiye geliyordu. Resmi elbise-

? ut:lk' M"' ' ~ l k ·· l d ~ 1
•• utecessıs nı eksil~iğl, aynı yıı.vn.nıı11ı tt\§11'. görünce de gül~erc şoy e e- 1i z:ı.b:ta memurları içeri girdi. 

~q llıOır Baha. DUrder bize ayni cinsten fa. diler: ler bunların gelmesi le bar bo~al. 
'~ltıııiz· 0

: affedin beni.. kat baınbaşlca ka.r&ktcrde bir eser 1 .. - AY9:kkaplan mekte~ten bu mayn b:ıo:lndı. Tam iki idi. Barın 
i~l\ .1!lcriyle ala.kadar verd.1: Bu mevzu u.zerinde çalışan dl- gun verdıler. Çok dansettık: Şiş.. k~p:st zabrta memurlannm gö--

'1ze böyle bir ıual ğer muharrirlerin aksine olarak uzun ti. Rahat yürümek i~in bız do zil önünde kilitlendi. 
.>\:ıın bir tetkik ve tetebbu me.hsuıu olduğu ne yapalım. Çıkardık! ... 
~ıı daki odaya geçti. görillüyor. Artık lpUzale uğ?'amı§ bir Bir dostum anlattı: 

\~~~il ltvar elinde kalem usul kullanılmamı,tır. HtttA ortjinnl Bizim arkadaşlar dün geoo öy-
1 ~~~6 etkle meşguldü. . olmuştur Cıfyebuınz. ıiallde Edib hak. J~ güzel eğle~işler ki... Bara 
'~'liııı b• nuvar • yapacaK kmdakl bu eserde romaı:ıcımu:ın M.. gıtmişler ... Tabıt paralan ~u~-
~~ ır işiniz yok mu? yntr, sıfatı hakkında öz bilgi vnrdrr; nu çekm.iş:.. 1stan!'uJ carubıne 
'tt~ U.stad .. Bana yeni çıkmI§ eserlerlııln hepsi baskı ması. geçmek ı~~ yo~ ~~Uş~er ..• 

..,>ıı :ııc Ctıızi bekliyorum.. le ,.e cctwl halinde okuyucuya tanı. Kafalar ıvıce tutsulu oldugun.. 
ı ~ -atrı h hayat beni tatmi.n tıhyor; l;epsinln hUıtısası verilmiştir; dan, vollarda ne numara:l~r yai: 
~ ~k ~eket etmek, b•r hcpslndeu en gu.zeı p:ırçnlnr alınmış. mışıar, neler .. Blr tanesını anl 
t:~ ısterim. tır. En mUhlmrnı 1014 - ıoıo arasın. tayım. Sen de k_atıJ.n:'sın... ir 

kllıı:ı llıj.deın ki öyle, der. d:ı Halide Edib hakkında yeril ve ya_ Beyazıta geldı~lerı zaman b : 
OtP~ttrine getireyim.. bnr.cı birçok mecmua, gazete ve ki. d: .~akmı~l~r k~ karşı?~ ~ r 

til~ ~1 alarak derhal 1 taplard:ı. çıkan en sallhiyetıl tenkit. sutçu beyj?ırı gelıyor. Bırı dm ar 
4~ t( dtainc gidiniz .. 183 lcr de sıralanmı§tır. ?.ib.ine saklanmış ... Hayman t~ 

;\lı(~tkçi Madam Lab. Es~rln gerek Halide FAlb hakkında on~den ~~erken yerde ellerı 
~·t~itı·1l\1 dikkatle tara'l- esaslı bilgi edinmek, gerek bu çeşit Uzerınde yuruyerek ve ~-a~a~.a

~~~'\ı nı:z. liareketlerini ve eııerln nasıl yazılması ı~ztmgeldiğlne rak. atılmış.. Hayva:;ı .ur .muş, 
\ dtrı~ dot edersiniz. Diğer dair bir örnek vermek !Ubarlyle cld. Ustün~~~ uyukla"".an sutlü h

1
1r f" 

tıı..:~tı.ı11 c bu kadının nere. d~n takdire !O.yıktır. Muht\rrlrlnl teb. rafa. guğU_ml~r bır ta~ı!Jfı : §. 
; ~lcr ııb.,e civannda §Üp. rik \-C okuyucularımıza hararetle tav_ ~nunudbılmıykor11ar. v1 u.uın ep. 
~:'lf uı b ı Et orta an yo o muş ar ... 
·~)~~kup u unma. ı sıyc cdeıiz. Yine o anlattı: böyle bar d.ö-

~~~>' .• l-'ak· · · nüşil Aksaraya inerlerken sUt-
'~ :;~!r nc~c~ı~i~: ~~: t~ Kanunu hakkında çü beygirini ~örmüşler. Sütçüye 

"it ~t ctnı· B'J konferans merhaba demışler, cevap alama.. 
•ı< t'--. ıyorum. ı • l k 11 . l'k • 

l'"'I ~~~tlcçi dUkkanında Eminönü Halkennjen: mış ar, a 1 arma mu.zıp 1 'ap. 
~ -c~ li§ter· b , mak gelmiş ... Hayvanı yularm-
~~~ilc ı ulunur. Türkiye sanat mektepleri mezun. dan tutup yolun kenarında bir 
C..~zci sonra kapı çalın. lan cemiyetinin ııeri konfcransıarm. ağa.ca bağlamışlar ... SütçU uyan
~~~tın Jerv~z polis mü. dan on dördüncüsü bugtln s:ıat <lSJ mamış... Sonra kenara 1:ckilip 
~, ~ gclmış olduğunu de Evimizin Cağalo~lundakl salonun- katıla katıla gillmi.işler ... Onlnr 
aııı' ~c,...,. d:ı Hukul< gazetesi sahibi ve lıaşmu. daha fazla duramıyarak uzak -

b. ~ ·• 11 rv.r · b"' l h:ırrlrt O?\'at Hakkr tara:ından (1~ 1 · 't.." ~n· ı-v ısın oy e ra. aştıkları zaman sütçü ha.la a. 
ı~~tlıtıe }ın gibi b:r fakiri Kanunu ve lçtlmal Sigortaları mev. tın üstünde uyuk!ayormuş! 

~<t ~ d0g~ı ile büyük şeref.. zuıu bir konferans verecektir. =~ * t,: 
~ •

1 
~."·,,. lll'll, benim gibi a. DavoUyc yoktur. Hcrkea gelcbiltr. 

'ti °"'-.oi h Gençlerin gitmesine rağmen 
ıı.~d/Cttkai~~yeden mahi. bar fiyatJan k~yo hiç te uy-

~ ~" lfer 1 , ] ~J~ ] gun değildi. En aşağı meşrubat ~~ 1.ı t\i .~aman aynr ge. t • O kahvedir ve fivatt da tam 170 
~d ~o~ ~uk senden bir ,A kuruştur. Garson Ucrctile 190 .. 

-'·Seni ıı civarda bir i. - ... --- ---· - On kuruşu da siz almazsınız e-
ı,1ttll'ıtltlll.e de beş dakika l 0.5.940 Cuma der iki lira.Gece saat ond::ı dans 

t;.< trıl\ naıstedim. Sen na. ba.,5lar, bar kadınlan .ı ve erkek 
tt· ~~ik .sıl ?., 12.30: Program ve memleket saat müşteri varm13 süsü vermek i. 

\~ ;l't.ı i;-i 81? .dostum. ~Şirn. ayan, 12.35: Ajaruı ve meteoroloji ha. çin bulunduntlan bir l:a.ç Rum 
~~~1t .. 0~1dıyor. Şikayete berlerl, 12.50: MUzlk: Muhtelif şarkı. genci masalara dağınık bir ~ • 
. ~'i·oıctitı:ı dukça aT., fakat ıar (PL) 13.30/14.00: MUzlk ka.rı~ık kilde otururlar ... Mli§tcri bek -
~ij~lt ta~~r. Doğrusu lıe. pı'Ogrıun (l'l.) 18.00: Program ,.e lenmcye baelar. Çok ge;:mcz! Aı·· 
~t~ ın ediyorlar. memleket saııt :ıyarı, 18.0v: MU:ı:lk: tistlcre (!) tutkun olanlar baş-

~~ bir ~·· E:gasen ben de SoltsUer ve Meloclllcr <Pi. ) 18,80: ta olmak üzere ~etenler olur. 
k' •ı.ırtttususi hafiyenin Hafü mll.zik ve ca.zbıınd (f'l.l ııı. ıo : Meyhanede kafayı dumanlayan, 

'\..~ıl et'tılne .Ç~k para kaza. MU~lk; çaınolar: Fablre Fer~. Re. hcrhan.3"i bir oteldeki çay \•cyn 
·~ı,irı da ıdıın. Hiç de. tik 1''c.n;an, Fahri Kopuz. ı - Oku. düğünden c:ıkanlar buraya dam. 
tı~~ .. lii:a i}"i bir hayat yan: Radife Erten; Azize Şense., lar. On bire doğnı masalar dol-
~ ·•ıderı k sorrna .. Sabah. 10.45 : Memlel<et saat ayan, AJnn!I ,.c muştur. Ve bir kaç dans ettiği· 
~ lllt,\ıl' alk, akşama ka. meteoroloji hnberlorl, 20.00: MUZlk: niz kadın kulağınıza !ıslar: 
~ llirı 1Ye~ hissi altındd Nişaburek fasit, Çalanlar: Fahri Ko. - Bana bir kokteyJ ısmarla. 

b;,~r:ır~ ~O)ıg rnlidürüniln pu.z, Cevdet Çağln, Hayri TUmer, sana! 
li t kcu areket et.. Ne ZUhlü Ilardakoğlu, Ceıtıı Tokscs, Mus. _ Şaran açtırsana! .. 

'~ tle h l'lle ile cehennem tnfa Ç.agtar, 20.30: Konuşma <MUU Bu teklüi kabul ederseniz ka. 
ndi,cıc iglilllerde Yeşil Kahramanlık menklbclerl), 20.45: dm, g-arsona işaret eder, küçilk 

rı 1tr llt; ~Ünasebctiyle MUzlk: Saz eserleri ve mUnfertt ta.. kova içinde buzda yat:uı ve üs
~1:tııa c! PUskürüyorlar. gıınnı, 21.10: Konuşma <Sıhhat saaU) tU beyaz havlularla örtülmU~ 
~tırıav "clce de bahset. 21.so: 'MUzlk: J{UçUk orkestra, 22.30 şarap şişesi yeni doğmuş bir ço

ıı "tti h.0 rsun değil mi? Memleket sa.at ayarı. Ajans baberlerl cuk itina.site yukarıda.ki locaya 
·~ t hir~~ç bir yenilik ol. Ziraat, Eabam - TohvtlAt. KAmbl. götürülür. Orad!l. açılır. Bu şi . 

4c1~ ka.r;.ı tocuk -kaçını. yo - Nukut bortUt (Fiyatı. 22.50: şelerin teakup ettiği. meyva tn. 
tıı;- dık .. Ne vapa. Mll.zfü: cıız'bluııS (Pl.l ıa.215/:!a.:ıo: baklarm cidip sreldi~ görü!Ur. 

tuz. llııtta bu Yarınki proı;um ,.c ı,apanı~. lkiyc doğru h~:snp pusla!ı daya-

Y. R. 

Spor 
--- ._.- .._. 

Bu haftaki maç
lar hakkında 

bölgenin tebliği 
lstanbul futbol ajanlığından: 
11-5-940 tarihinde yapıla

cak maçlar: 
TaJ.;sim Stadı: 
Fenerbahçe - Vefa saat 15 

hakem Ahmet Adem, yan ha.. 
kemleri Fikret Kayral, Eşref 
Mutlu. 

Galatasaray - Beşiktaş saat 
17 hakem Tank <nerengin, yan 
hakemleri Bahattin Uluöz, Se. 
IS.mi Akal. 

12-5-940 tarihinde yapıla
cak maçlar: 

Taksim Stadı: 
Beyoğluspor - Kurtuluş saat 

10 hakem Şazi Tez.can, yan ha
hmıleri Ziya Kuyumlu, Sadık 
Ccyltm. 

Turnuva mağhipları maçı saat 
15. hakem Sami Açıköney, yan 
hakemleri İhsan Bayrı, Halit U. 
zer. 

Turnuva galipleri maçı hakem 
Necdet Gezen, yan hakemleri 
J<'ahrettin Somer, Sabahnttin Ya 
raman. 

Fencrbalıçe Stadı: 
Bcvoğlusnor - Beylerbeyi 

saat 17, hakem Ahmet Adem. 
l:'nn hakemleri Bahattin Uluöz, 
N eı:et E><ırman. --o---

Muht.elitimizin Mısır
daki miisabaka!arı 

Mısıra gitmia olan muhtelit 
tak1mmıız ilk karşıla.şmasIDI bu. 
,g-ün Kahirede yapacaktır. İkinci 
karıjıla.şmalarm da. pazar günü 
lskenderi~·e<le olacağı ihtimal 
dahilindedir. -o---
Galatasaray - Boğazid 

liseleri futbol maçı 
tehir edildi 

Geçen haf ta mektcpli!er ~a.m
piyona~ı final maçında berabe -
re kalan Boğaziçi - Galatasa. 
rny liseleri futbol takımları l. 
kinci mlisabakalannr bu pazar 
vanaC'.aklardt. Fakat bazı ~bep
lerde.ıı dolavı bu mlisabakanm 
lP mavnıın tf'hiri alakada.rlarc& 
miinaslp görülmii~tür. 

5-VAKIT 
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Konstans ona dik dik bakı- - Hakikaten senin hiç mer. 

yordu. hametin "yokmuş! Maksadm iki-
- Bu ~övledikleriniz ha.,...a ha. mizi de harap etmek midir? Ben 

kikat. mıdır? Hiç bir ~ey sakla- , kabahatlerim olduğunu itiraf e
mryor musunuz? diyorum, ve bugün son derece 

Sonra MatyönU::ı şikayetli ba. pişmanım ... Fakat bunun için fe-
kışmı görerek: lakctimizin bütün mesuliyetlııi 

_ Evet, evet. size itimadım bana yükletmek doğru mu olur? 
\'ar ... Demek sizin fikrinizce öl- Benim kabahatim çapkınlıkla. 
ınU~tur öyle mi? Ah! Bir taraf. nmdır. Halbuki onlara göz yu
tan" bir' çocuk için yırtınan ka- man sen değil misin? ..• Bu biru 
dınlar dururken öteki taraftan da SC'nin kusurundur. 
o minimini yavruların öyle sürü - Nasıl? Benim kusurum 
ile ölmeleri ne feci!... Pek ali'l, mu? 
kati maICımat vcrcmcn~ckle be • 
rabcr beni epeyce tenvir ettiniz. 
TeFekkür ederim. 

Aradan bir kaç ay geçti. Bu 
müddet zarfında M:ı.työ ile Kor..s
tansm yalnız kaldıkian çok de. 
fa va ki oldu. Fakat Konstans bu 
me:·clcyi bir daha açmadı. BU
yilk bir gayret sa.rfile unutm~k, 
bilmemek istiyordu. Yalnv.. gız.. 
li bir kuwctin onu daimn ke
mirdiği belliydi. Ve tekrar ço. 
cukları olmak ümidi kabyolunca 
kan koca arasındaki rabıtnlarm 
bozuldu~nu keşfetmek müşk~l 
değildi. Boşen. eski ref ahetler:
ne ~ene tamamen dalmıştı. La. 
kin Konatans haliı büsbütün me
yus olmıyarak muttasıl c::alışı -
yordu. Onların dn. Anjelenler 
gibi kısırlığa uğramaları kabil 
miydi? Zaman zamıın aklına 
g-elcn bütün fena şeyler haki· 
kat mı olacaktı? Bu kısırlık fik
ri ona bir ayıp, bir noksanlık gi. 
bi geliyor, ve bundan utanıyor
du. Bu avıbm kendinde olması
nı kabul ·edemiyordu. 
Bo~n bunun teda\'isi kolay 

olduğunu iddia ediyordu. Fakat 
kime dn.nışmnlı? Doktor Buta.. 
nın ismini işitince Kon.stans ev
vela itiraz etti. Onun eskidenbe
ri müdafaa etti~i nazarivelerle 
tef ahhur edece.ırJnden korkuyor. 
du. Fakat, kendi ebe doktorun. 
dan b~ka biri ta.rafından mua
yene edilmekten de utar.J.iığı için 
,.,.e!1e Butana razı oldu. 

Butan yapılan davete icabet 
ettiği gün. Boşenleri salonda 
beklerken buldu. Derhal kapı
lar dikkat ve fütimaınla kapan
dı, ve Bo§Gll, ilk iza]ıa.tm v~17 
ceği sıkılganl1ğ'ı da.ğrtmak 1çın 
şaka tarzında eö7.e başladı: 

- Doktor, bu tıaat karşınızda 
tekrar yeni evlilik hayatına 
dönmek istiyen bir kadm var • 
Bir <',ocn!?ıı olmasını istiyor, ve 
siz:n ona çocuk nasıl yapıldığı
m anhtnıanız !Azım. 

- Çoo \k nasıl mı yapılır? 
Siz onu renden iyi bilirsiniz. 

- M: ;;sef bilemiyoruz dok
tor! Daha doğrusu unutmuşu1 .. 
Öyle zannediyorum ki, karnn~a 
bir kusur \'ar. Lutfen onu bır 
kere muavene eder m.isiniz? 

Konstnns bu sözlerden hid
detlendi. Kanı başına hücum et
ti. Birdenbire hırçmhkla söze a
tıldı. 

- !\eye kabahati bana atı
yorsun? Bir ı;ey bildiğin var 
mı? ... Doktor. bence muayene ve 
tedaviye muhtaç olan odur. 

Beyhude yere Boşcn onu t.e5-
kine r.ahştı. Konstn.n.s itidalini 
kaybederek içini tamamen dök
mcğe başladı: 

- Ben senin ne adam olduğu
nu bugiin mü ö~rendim sanıyor
sun? Ah! Bcdh:ı.lıt! Ben senin 
dışarıda yaptığın kepazeliklerin 
her zaman farkında idim. Bir 
şey söylerr.E>diğim için beni kör 
sanmıştın. Halbuki, ey zavallı, 
evliliğimizin henüz UçüncU ayı 
dolmadan senin beni aldatmağa 
başladığını pek ala biliyordum. 
Faknt öyle ufak tefek ~ylcre 
akıllı kn.dmlar göz yumarlar ... 
Yalnız, ya,·aş ''ava~ iş c,:ığırm
dıın çrktı. Bana kUstahcasına ya- 1 
lan sövlerneiie ba.~ladın. Her 
min veni b'r masal uyduruyor
dun. N'ihav"t sol<al·l<ırda en adi 
kızların peşir..e dü.5tUn. C'...eceleri, 
ben yattıktan sonra zil zurna 
qarh0ş '{eliyordun. 1nk5r..>etme ! 
Şimdi <le vahın snv1eme~c calm 
ma ! (".,.öri' .,.,rsun ki. her t;f'vi bi · 
liyorum ! Senin kim bilir dışarı 
d'.l kaç çocuğun var! Onlar ne
rededir, söyle!. .. Gülüyorsun ha! 
Başka ı:ocuğ'un ;'\-'Oktur öyle mi? 
Hahha! Ya Norinin <;ocuğu! 

N'01ini do~m evinde yatn-t -
Madm mı? Ço<:uğu öksiizler yur
dtına göndertmedin mi? Bunları 
inkar edebilir miı:;in? O çocuk 
nerededir. söyle, nerededir? 
&~n mosmor kesilmişti. Du. 

daklan titriyordu. Cevap vere. 
mcdi. Evvela gözüyle doktor 
Bu tandan imdat diledi. Fakat 
Butan. bir sandalyaya oturmuş, 
bekler gibi bir nziyette duru · 
yordu. 
· Boşen müteessir göriinmeğe 
çalıı;a.nık: 

(Daha var) 

Y okl~maya Davet 
C:nlnönU Yerli Askt'rUk Şubeeln 

den: 
l - Şubemizde kayıtlı ihtiyat en.. 

tın senclll{ mut.at yoklamaları için 
2t> Mart 040 gUnUnde yapılan l1AD& 
elttır. 

2 - Yoklamalar mat 9 dan 12 ye 
kadar devam edecek, saat 12 den 80ll.. 

ra gelenlerle kendi doğumlarma mü. 
sus günlerde gelmlyenlerln mQracaat. 
!eri kabul edilmlyecekUr. 

a - Yoklamalara nUfus clmdnlln 
vo ııskert ves1kalarlle behOIMb&l w 
vahıa kendl.11 müracaat ~. 
l!uhaclr ve aalr .ureue 1ube19 ~ 
lıı.nnı ~ptlnnaDUf olaııl&r1- .._,., 
klilmış olnnlaı'ln kendi doğumlan gQ.. 

nUndc müracaat etmeleri. 
121 clojtımlular: 

15 'M&yıS 840 Çarpınba günU 
lô Mayıs 0,10 Perşembe ı;1lnt1 
l 7 Mayıs 940 Cuma gUnU. 

S22 doğumlular: 
20 Mayıs 94.0 Pazartesi gUDQ. 
21 Mayıs 94.0 Salı gUnU. 
22 Mayıs 9·10 Çat'§amba KilJıU. 

SZS Doğllmlulıır: 
23Mayıı 940 Perıembe gilnll 
24 .Mayıa 940 Cuma 
27 Mayıs 940 ı~azarteal. 

S24 Doi'umlular: 
28 Mayıa 040 Çar§amba 
::?ti M.ayıa 010 Çaqamba g11ntl 

30 llayıa 9-10 Pel'§embe. 
82~ C:otumlular: 

sı !.1ayıa 9-10 cuma günll. 
3 Haziran 940 Pazartesi gQntl 
4 Haziran 940 Salı güDU. 

826 clotumlular: 
5 Haziran 940 Çarpmbc sQDtl; 
6 Hu1nuı 940 P•rtemb6.. sQDD, 
7 Haz.lran 9-10 CUma günü. 

921 clotumJular: 
10 Haziran 940 Pazarteal ıtınU. 
11 Haziran 940 Salı günü. 
12 Hnzlran 940 Çar§&Jnba sQDO. 
3~8 doğuınlul:n: 

ıs Haziran 840 Puoembt ... o. 
1' Hu.lran 940 Cnwna .uıı.o. 
17 Haziran 9i0 P~rte.al gQDtı. 

329 doğumlular: 
18 Haziran 040 Salı günU 
19 Hazlrn.n 940 Çar§amba gtlnll. 
20 Haziran 940 Perşembe gQDO. 

330 doğumlular: 
21 Hoziran 940 cuma günO. 
2il Haziran 940 Pazartesi gtlDU. 
25 Haziran 940 Salı gUnU. 

331 doğumlular: 
26 Haz.lran 040 Çar§&mbe sbtl. 
27 Haziran 940 Perşembe gbL 
22 Haziran 9tO CUm& gUDtL 

,,---·---.., 
VAK.iT 

Ua%clede çıkaıı bUtun yau " 
rcslmlerlo hukuku mahfuzdur 

A.BOSE TAJUFE81 
Memleket Memleket 

içinde dtfmda 
A~ Jık IJl 153 Ilı. 
8 D.) ilk :!HO &23 • 
6 aylık 471) 8%0 • 
1 )llllk uoo 1800 • 
Tarifeden Balkan Blrllgt ıçtn Q. 

dil otuz kuruş dUşülUr. Poata blrlL 
~ine ı;ırmı.-en yerlere ayda yetmlt 
be~er l{uruı z:ammedılir. 

Al>On~ ltaydın• lılldlren mektup 
ve telgraf UcretJnl abone puasmm 
posta veya banka lle yollama &.c:• 
retlnl td:ıre kendi nzerlne alır. 
J'llrklHnln her poııta (l)(';rkmıilMlıt 

\ ' Al\IT':ı alıo•ıe )'azıhr. 

~<1r~ değlştlrme Oeretl 2& Krf. 
il.AN l'<"l(ETLEKI 

l'lcaret U~n'arınm sanUm • ._ 
tırı rond:ın itibaren tltın sayfala 
rır.do 40, iç sayfalarda M kuru" 
dördUncU aayfada ı: ikinci Ye O· 
<;UncUde 2; birincide 4: başlılı J1.11J 
ke11mece .. llradır. 

OUyU'k: c:ok devamlı, ku,ell. 
renkli ııtı •• verenlere ayrı ayn ID
dlrmeter yapılır. Rumi llAnkınD 
santim aatın 40 kuruıtur. 

Tlm·ı Mııblyette <.lmıyu 
K t)ÇIUc hanlar 

Bir Oda SO; iki defaaı 50, ôe dL 
ruı ti5, dbrt defası 7~ ve oa defaa 
100 kuruştur. Oc; aylık UAD veren
'crio hlr 'letuı tıedavadır. Dert a. 
tırı g~en Utınıann fazla atu1an 
bc(I kuruştan beııap ed.lllr. 

Vakıt hem :ıo~dan dotruJa 
kendi idare yerinde, bem Allkara 
cadde.inde Oraanbey hanında Kl:
MA~EODlN lRE~ ll&n Blll'OID 
c-!lyle ll4n kabul eder. CB..__ 
t~ll'fonu: !OIU>. 
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KAYIPLAR 

lstanbul mmtaka liman relsllğin:kn 
almt§ olduğUm 1~ '9 numaralı reislik 
şahadetnameml za;>1 etUm. Yenisini 
alacağımdan hUkmU yoktur. (32292) 

Sadettin Ct>lil 

* * * 

, s sw,ıgı 

Sellmlyc 83 Uncu fırka 43 Uncu 
alaydan aldığ"tm ruıkcrlik tezkr.reml 
zayi ettim. Yenisini çıkarııcağımdan 

es klslnln bUkmU ynkur. 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha ŞurUbudu~ S2G doj{;ımlıı l\lehınl't Ali ol;lu 
llü"l(•)1n. İnebolu: C:.'ırçıllı kii~·Undl'n ................................................ :::::::--:::/ 
l ııeniz levaz ım Satınalma Komisyonu i ii nları 1 ,---,s-ta_n_b-ul-L-ev_a_z_ı m_A_m_ır_li_ğ_i -s-al•tn-:al~ 

(32286) 

Cnzlp ve sehhar kadın gUzelllk ·rn Ieta!etlnin ideal muhafızıdır. 

1NGiLtZ KANZUK Eczanesi Beyoğlu, İstanbul 

Ankarapalas- Izmir 
TELEFON : (3438) 

lzmirln en modern, en temiz ve en muntazam aıle 
vu\•asıdır. lfoıı.for, teruızlik, Ul'UZluk uoktasındaıı Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Baııy,ılu, kaloriferli, müteaddıt firı,t rlı old ğ~· gı. 

oı nefif' yemekler veren lokantayı, pas~ahaııeyı, ve 
""811•hancyı havıdır. 

. •·'"' ...... " 
lstanbul Hava Ahtarma Anbarı Direl:tör

lüğiinden: 

tOO:> mctre Hv. r.engt hıırlcl <'lblse kum~ı 

8C-O nd t bnttnnl~ e. 

10000 11li'1rc Hl'. Rengi er ;lB:ı:lık elbise kunıa~ı 

1 -- Yuk.ud'l cins ve mil<tarı yazılI Uç lmlem c§ya alınııcııklır. 

2 tluı.l '71 l:l 5/0llO Pıwı.rte3i gUnU ~ııt 14 de Yc;ıilköy Hava 

tarma A ban Satınalma komisyonunda ynpılac:ılüır. 

Ak_ 

~ t ~ l.'llerln numune ve şartnameyi görmek Uzt'rc her gUn, pıznr

lığıı glrccel;lerln mezl;Qr gUnde temlnatıarile komisyona mUracaatıan. 

(3554) 

!WIL'.W!~!l'Jlll~ .... ~Wtm?mABAl!'JZ:t'llll!!llll!~i~t~!lll .... lll.M~Ctl!llllllBSlll!Cllı:ıliiDlll!r:13 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinden · 

B71>\I rıumıı.rıılı lınnunc rnUı.tcnldFın 'Z/128:J!J nuııınrulı kıırarnıtınl'ıılıı :1 i 
a.ı;plı k:ır:ırına ı:-ore teı,ekkUI l'drıı 

.. Ereğli Havzası Kömürle rı Satış Br rl ığı ,, 

ı - Tahmin edilen bedeli t 13.250) lira olan 50.000 metre Aınenkar 

bezinin 16 Mayuı 910 tarlhıne rasıaran Per~embe gilnll saat 11 de kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık teminatı (9931 Ura Ci5) kuru~ olup §Brtnnmcsl her gün komls. 

yondan parruıu: oıamk alınabilir. 
3 - lstekli!erin 2400sayıh kanunun tarifa tı dahilinde tanzim edecek. 

leri kapalı teklif mektuplarmı en gec;; belli gün ve saatte bir saat en't>llnl' 
kadar Kaaımpa~ada komisyon ba~kan lı~ına makbuz mukabilinde vermeleri 

t3Hıl) 

* • • 

4000 kilo yün fanila ioliği 
2000 kilo yün çorap ipli~i 

Tahmin bedeli İlk teminat 
11.800 

5 .600 

17.400 130:3.00 

1 - Kapalı zarfla yapılan münakasasma talip c;ıkmamış O

lan yukarıdn cins ve miktarı ile tahmin edilen bedeli ve ilk te 
minatı yazılı iki kalem ipliğin. 13/Mayıs 940 tarihine rastlayan 
pazartesi günü saat 11 de pazarlıkla ek!'liltmesi yapılar.aktır. 

2 - isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik \'e ilk 
teminat makbuz ,·cya mektuplan ile birlikte belli l?iin \•e saatte 
Kasımpa§ada bulunan komisyona müracaattan. <:1G44) 

t:reğli Kömür len lşletmesı 

Kömür Satış Şubesinden: 
f.rt'ğll Könıl\rlerl ı,ıetmeııl KömUr Satı, şubeelnln bllOmıını m•·H udal 
:ıahhildat çe matlObatı b Utün bakuk ve vooaJbl;l·le :nso numa rııh ka 

nuna milswnldeıı 2/12899 numıualı lınrarnıımenln S """~ılı knrsrı 

bllkmlin e l'Öre t~kU edılen 

" Ereğli Havzası Kömürleri Satış Bi rliği ,, ne 
Devredllml:ı olduğundan a lAkad&r larm lıer tUrlU i,h·rt l~ln 15 mıı~ ~ 

ı oıo tarihinden ltlbft ren merkezi ZO:\Grı.D.\K'IA buJunıu-ak ola n ad 
ı:~~n satı, birliğine nıllr:ıcaat etmeleri. 

sanatkar aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 

Sivas Demlryol atelyeslnde çalıştırılmak Uzere birinci sınıf tornacı frl.'7.
ci ve dökmeciye lhtlynç vardır; imtihan ve matıöp evsafta liyakati görülan
lere i7 - 100 lira arasında bir ücret \•erll'!bilecektlr. Imtlhanlar lzmirde 
lsta.nbul, Esklşeh ı fo ve Sıvasta yapılacaktır. 

Talip olnnlann 1zınlr ve Sirkecide lşlet:ne mUdllrlUklcrlne. Eskl;ıehlr ve 
Sl\·ruıta atelye mUdUrlUklerlne, Ankarada cer dairesine müracaatı:ın ll~n 
olunur. <2016) (360:5) 

istanbul Belediyesi 
ilanları 

Aksaray ynngınyerinde tncbcy mahallesinin tnkıldp sokağında 62 inci 
adada l6i8 harita numaralı ve l :S metre murabbaı 8ahalı Belediye malı arım 
satılmak Uzere açık arttırmaya konulmuştur. Tahmin bed~ll 10:5 lira ve ili ı 
teminatı 7 lira SS kuruştur. Şartname Zabıt ve MuR.meHlt MildürlUğU kale_ 
minde görUlcccktlr. 1hale 27/~ 1940 Pazartesi g-UnU saat 14 de Dalmt En. 
cUmende yapılacaktır. Taliplerin lllt teminat makbuz veya mcktuplariylc 
ihale gUnU muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (:lS50) 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Doktor ve eczacı arôrı yor 
İdaremizin muhtelif yerlerinde istihdam edilmek Uzere kısım hekimle 

rlne ve cczarılnra lhtlynı,: vardır. Hekimlere verilecek ma.aş 177 lira olup 
ecz:ıcılarınki 100 liradır. Serbest bulunmak ve yaçları 45 ten yukarı olnıa_ 
mnk Uzcre taliplerin :Cevlet Dcmlryolları zat işleri mUdİlrlüğUne mUraca-
atıarı. (211i) (3742) 

ZAYi 
tncgöl askerlik §Ub<!s lnden aldığım 

askerlik tezkeremi ve nUfus ka.ğıdımı 
zayi ettim. Yenisini c;tltaracağımdan 

esldsinin hUkmU yoktur. 
c:.ıddrsi 

nwııara<!a 

Jl(>yo';lu: Ağnbnrnmnı 

Tillbcııt~ı solmk sı 

Ali Knylll3k. 

ll:ın 
htanbul ,\:.ll)e 9 uncu Huı..-uı;; Jl!i. 

kimliğinden: 

40/ :li'l 
Ayşe Zerer tnr:tfın o:!:ı.n S:ımmında 

K.!ise cadclealnd:? 4 c;c~me soknl' 2i:ı 

No.lı hanede Hasanın nczdlnd" mu. 
kim koca.sı Nurettin aleyhine aı;mış 
olduğ'.ı boş:ınma davasının y:ıptlmak. 

Jl:On ta ohn muhnltemcs lnde: MOdde;aıcy_ 

t'skUc!:ır Aall~e dukuk Uı\klnıli. hin lkamctgtıbı mec:hul olup dn\'a ar_ 
ğindcıı: zuhall ve da\·etıye mahkcmo dlvıı.nlın. 

94.0/ 65 nesine talik ve ga::clclerle i!Ul edll. 

Merkezi ZONGULDAKl ADIR. 

Nurcttln Canbakan tarnCından n:a_ mi§ oldu~u halde gelmemiş olduğun . 
dıl{öyUnde Yogurtçuköy Dere soltak dan muhnkemen n gıyaben !ere.ama 
::.; numarıılı h!Llledc mukim Amelye ve dR.vacının ibraz ey!ed' ti tir ay 
aleyhine açılan fekki hn.clz davası 

1

. znrfında mılddclnleyhl evlne dönmesi 
Uzcr:.nc mtiddelaleyba tcbllğatn rağ. ihtarını mutaznmmın olnn il~n dahı 

nırllk~·n kömUr a.lm.'lk ıııteyen mlis~hllklerln 1 ~ mayıı. ıuıo tnrflllne men gelmcdlb'indcn dnv:ıcının ta.ıebl,e I mahkemece lcU.ik edllml§ o!du:Un-
kad~u btıınbulda Tophanede l!lkele t'.addeıılnde 28 numarada ve 15 nıa_ gıyap kararı tebliğine karar verildi- da!l liibu tetkikata karş1 ltırnz etme. 
)._ 9'10' tarlhlndcn ltlb:ıren de doğnuıan doğruya '7.onguldnkta SATIŞ ğlndcn 12/ 6/940 Ça~mba gUnU saat dlğlnlz takdirde bir d3ha mabltcmcye 

mm..tCt mcrke:r.lnc mUraC'a:ıt eylomeh•il IAzımdır. 14,30 da Kadıktıyilndc üskUdnr asliye 1 kabul etlilmlycceğlnU: vo ~hkcmecc 

O 
hukuk mahkemesine gelmesi ve aksi tnyln ed!len 20/Ci/9~0 ıınnt ıo a talik 

K l\1UR SATIŞ SERAITI : tuı.lde gıyabında tahkikata devamla ejllml~ oldu,11 (;'ıyr.p kararı mal:amı_ 
J - KömQr •hcı!annm kömllr bedelini ı>Cflnen 6dem<>lerl ı:ırttrr. lcnbedcn kanır verileceğini nntık gı.. na kıılm olmak Uzere fU\ndır. (:l22Si) 

1 - Kl! llrlcr Han.ada F . O. B. olarak Mıllllm f'ttllrrt'ktlr. yap kararı mahkeme dlvnnhıuıl.'sine 
T~nıf adrrl'll: ZONOllLDAlt • !IATIKO~U'H Trl tr•n: ı .c;; zon1r1ıldnk asıldığı glbt key!lyet müddeialeyhin 

W , ndreslnl.o meçhullycU haaobile ilfuıcn 
dahi tebliğ olunur . 

SAHtBI : MUM US 
B!\stldığı v('r : V ,1 K iT M:ıth;uısı 

Umum Nesri yatı ıda re f"den. 
Refik Ahmet Sevengil 

.. Komısyonu ılan Jarı ~· 
w sJın•cı 

3300 kilo kadar kunduralığa elverişli s.~~. vake~ 14,S\ıl' 
tır. Pazarlıkla eksiltmesi 14-5-9!0 salı gunu 583 apıl•c'~vı· 
Tophanede Lv. iı.mırliğı satın alma komisyonunda / ruştı:,r· • 
Tahmin bedelı 9075 lirn kati teminatı 1361 lira 25 teu ıcoJJlıs)'° 
ha az teklif te kabul edilir. lsteldilerin belli saat 
~elmelen. (354) (3732) t 

* * * . r.srııt-1' ı i 
~ağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemclerın P3 ı.,·. Mı:1ır il' 

3iltmesi 14-5-940 salı günü saat 14 de Tophanede tııhıl1~ıı ~ 
~atın alma komisvonuncla yamlaraktır. Motopomp~n ~11Jl11ıı •ııf 
deli 2100 lir:ı. kati teminatı 315 lira diğer 9 kal~rnı~ 2 ){Urt)Ş• 
deli 1787 lira 5{) kururtur. Kati teminatı 268 ııra eıcri. 1 
lstekli!erin belU saatte teminatlarile komisyona ~~;) (3735 

·ıe bt'rtııl 
1 adet motopomp 15 ~ygir kuvvetinde arabası 

400 metre hortum. 52. Hm. kutnında. 
16 çift otomatik rekor. 
10 adet kremli yangın söndürme makinesi. 11 
19 ·t1· Jİ'e .. ası ı .. .. .. . mer 
1 9 metr~lik ile parçadan geçme itCaıye 

10 ,. ıt.faiye blltasr. 
10 .. .. kazması. .. Su koYası. 20 

1 ,. tehlike (cana\'ar) ciiidüğü. ,f. 
l'"' ,.ı,r. e ı 1 • • • 

15,000 adet :ınbrıliı.i tahtası (18X24X .!l ahn;:-ııphll,...OiJ1 ır 
lıkh eksiltmesi 14-->--!HO salı e'tinü s:ıat 1:l de 

0~"'' ;•er 
amirliği ~atın alma komis•·onuncla vapı'a<':ıkt· ... İ(373S) 
minatlarile belli saatte !:,0mi:wona ~clmeleri. cS5Sl ,t ı 

• ııı * btl'cı tfle 
522 lira rı:; kurl'şluk 2X20X4 ebadında sandrk ~: e' :.1, '' 

liralık ::lXlOX4 c-b:ıdında 15tn alınaraktrr. Pazarlıl<Arıirl cf\ ,1 
14~910 sah günü saat 15.30 da Tonhane<le JJ\'. g rrs .. (• 
alma komisvonunda vamıscaktır. Ifati teminatı .s. cSS!I) 1" • 
ru.ştur. lııteklilerin lx?lli saatt"' kn....,iı:ıvona geJmelerı. • 

* * * o'ııı 1' "· • ·1 k b~Z .t4 [" 
!lO:lOO santim f'nincle ?5,000 metre anbal ıı 1 t ı6 ''•ıt· . 

tır. Pv.arlıkla eksiltmesi 14-5-040 salı günü saa ı1sr.ıı 1' ,~ ~ 
hant"de Lv. amirliı!i satm alm~ komi~vonurıcla yarı urrt;J~ ,1'o 
teklilcrin ~etirecekleri niimunelerdf'n be~eni1mek t ı-0111 
ca~ından nümune w lqU temin:ıtlarile belli s:ıat e . 
gelmeleri. ( 860) ( 3738) ,.c 'ıl ' 1 

* * * aııtır ,uııırı: 
3 adl't pres makine!! mlltt'ahhlt nam ve hesah:nıı ıt1ııı9C dııtııt' ııı C f 

d ı..e• • tt .ı 
&lltmesl ı:L"i .!l40 Pazartf!s! giln\I !'atıl H de TopMne e 1 .. il 1 

..,11t"" 
"5 1 fP• /iP' 

Satrnalma komisyonun fa yapılııcaktır. Tahmin b<!cl!'1i 14.. ,.111de t sS°ıı 
106 lira 87 kuruştur. Nümunesl Tophanede 2. No.lr Dfkll'llc l 

!815) ,c•~· 
., • ., . te ll)l1l l5 3 

Tevhit semeri için , 5300 kilo kadar siyah. ,·~.1'~ ssll~,,cı~: 
ı ır. Pazarlıkla eksiltmesi 13-5.--940 pazartesı ~a ~1'ıı ı;ııftl 
da Tonhanede Lv. amirli~i satın :ılma komisvon~~itıl "5 J(OtJ1iS' 
tır. Tahmin bedeli 13,515 lira kati teminatı 202;. 55atte 
tur. Daha az tekli ( te kahııl ed ilir. İsteklilerin bel 1 

yona. gelmeleri. (856) (3734 l 

1 Ask r rı Fabrikalar 
. ıe~ 

ak r Jıtljııı' • rı.o ton yer~i litt tcr~ prıınuğu a luıactol1 yer 1fll ıı r 
Ta.hmın edılcn bedch "18.000" lira olan 60 J<CZ sıı.t P""-e· 

pamuğu askeri fabrikalar umum müdürlüğü ırıcr t 14 te dllıı' 
komisyonunca 15 ı fayuı/940 ç3r~amba g-ünil ssa mis)'°~4oo flı; 
hkla ihale edilecektir . ~artr.ame parasız olarak. ~~a ,-e "~cıı ~· 
rilir. ~'alip!erin muvakkat teminat ol:ı.n "135~' 1ı.oJll:sY0jr tl'ı
manJı 'kanunun 2 ve 3. marld<?lerindeki \0esaıkl~ıarı11a d~t'g.r-'11 
madıkbrına ve bu işle alakadar tüccardan oldU. .0ııa Ol 
ret odası vesil.nsile mezkur gün ve saatte koırıısY 
ları. (3075) .. • • .. 

1~0 fon Mazot abı'1rak °P\ fq"ot ,
8
fl' 

" ton • · .,,,.orı ~ 
T·'1 min c•1i1cn bedeli (18.'':~6) lirn olan 1 ... 0 a kOr~\ır.'. 

kcri fabrılrn 1 ::ı r urnıım miidürlii ·~ ü merkez ~atınıı1n;_ııld~ ıl" 1' 11P 
ca. J~5--!l40 c:ı.r .~amba ~iinii saat J 1,:10 da paıa ,·erilıt·,, ,90 ıı,, 
lecektir. P:ı.rtnr.me paranz olarak komisvon<ln.~1.,, ,,e ~.,cıı.

11 

rin muvakkat temin:ı.t olan <1420) lira C20l. ~e k;mi5d8·r V,s 
maralt kanunun .::::: ve 3 ll'addelerindeld yes::ı.'k klıtruı.ıı Jllur& 
m::ıdıklarına ve bu ic:,c al[ 'c:ı.dar tüccı:r<lan oıdu i yona 
ret odası V"":knsile mezkür gün ve saatte ı.orrı ;, 
atları. (3G76) 

* :ı;: * , 
1 a('r.l• ~ 

1G Rnlrm dtmlr m'.llt.tmf" ıı ın• cırtılır .,-. 
16 ıcııt~,,, 19)-oıı 

Tn1ımln r d llt>n hcdcll c 20507 ı lira ı 55) ıcurıış oııın ııırıııı ıcorıı ıt• 
•. ı ~:ı. uı:ı •·tir· t • 

zeme Aııkerl Fnbrikal:ır umum mUdUrın '< ll mcr,..e iJlıcee" ... ıcı<' .t~ 
n [bale e -u'"" lll'" 

1:1 ~. HHO Pazartesi gUnU ~:ıat H ,30 da paurııkla Taıırıerltl ,.. "' S t e-
Şartname parasız olarak kombyond:ın ve rili r. J<aı:ıuı:ıuD :ı ı<'d'' •o-

mlnııt olan (153S) lira 13> kuruş ve zıoo numaralı bU ı~ıe llıo. ~"8ttt 
madc:!elcrindekl vcııalkll.' komisyoncu olm:ıd·kl:ırıns vekOt guıı ,.e ;s62Zl 
card:ın olduklannn dnlr Ticaret Odası vesikaslle ıneı: 
misyona. mUıacaatııırı. 

* * • 
ı o:ıo Kg. Jttıteb:ırka (!\nim) 
1000 Kı:-. ltlitl'bar:ta (İne<') 11 

" "'' . l ı . ~ıııı ~ "' umun!' er nıı gort'., f'I r Ac 
oıtt' ,otı" 

.'! eınııı "e ı:n • ı:ııll) ,si ~ 
Tahmin f'dilen bcd ıı l9iGO lira 0111.n yut<ar a tınaıına ~0ııısıııt 1~r 

knlt>rn Kiıtcbarkll Askerl l'abrfkal:ır Merkez s;•cecktlr. şıır:ı~ "t<ll~~ ~ 
li/ 5/ 9t0 Cuma gUnU saat 14 de p:ıztırlıkla uuıle ' t 1,sı 11~ _ı't<ıe I< , 1 

raınz olarak komlsyonC:an \'erlllr. Muval<kat tenılllal 'rınJeld ,-es cı·tt 'fi 
U adde e -~"" " 11

1
• tstekllltrln 2490 No.Jı kanunun :?, ve 3 Unc rn ıduı.ısr....- 111ıırı' 

yoncu olm:ı.dıklıırına ve bu ı,ıe ıı.l~kadar tUccıırda~0:ı1510ı:ıdS tıU .tssıS) 
Odası ''cslkal:ı.rlle oirliktc mczl>flr ,.un ve sal\tte 


