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'l' ı\)(JT KiTAP KUPONU 
t~ib ı den sı e lmtbr bir sıra ltupon top. 

l:ıYrp idaremize getiren olruyueulıırıını:r. 
l>ün ve ı•nrm TercUme ırnlllyııtının ilk 
ll'IC\'«m<l beş kitabını yüzde 50 eksik fl:ıt. 

~lohtıırler. Po3ta iıe lstlycnlerdrn ay. 

~rp ··~~·;iyetıni 1914 
e bir mukayese PERŞEMBE 16 ;:AA YIS 1940 Y 1 L: 23 • SAY 1 : 8027 

Yugosfavyada ahnan 
askeri tedbirler 

Londra, 15 (Husu~i) - Yugoslav ordu 
sunda halen yedi yUz bin kişi slHl.h altında 
'e hazır bulunmnktndır. Yugoslav tayyarele
ri Adrfyatik denizi üzerinde daimi devriye 
Yazifesi görmel~tedirler. Tayyare ye hava da.. 
fi sınıflarına mensup ihtiyatlar silO.h altına 
çağırılmıştır. 

(Yazısı 3 ütıcfüle) tnAKE EVI : Ankarıı CRı1 l~TANTIITL •Telg"rllt: VAKJT• Posta kutusu · 411• reıcron: 21418 IYazıı. 24:no tldarel 

üttefikler donanı1ıası dün 
Skenderiyeden nize açıld ı 
to.Jyada lsviçre sefiri 1 M•• tt f.kl · b .. _ 

h k . d ·ıd . u e ı e rın . u 
ta ır e ı ı ·· k h t 

it lngil iz lorduna da dayak atıldı YU ava aaffUZU 
~ •• . • Kahire, ıs (A.A.) - Röyter mına uygun olmadığından, bu Belçı·kada ı·/erlemek ı·steyen 

O r Ç 11
, 1 n ajansı bildiriyor: hadiseden sonra, iki saat bir po. 

Müttefikler d0nanması, evvel. lis l:arakolunda alıkonulmuştur. 

~ nutku 
ce tesbit edilen program mucibin. Lcrd H:ırdwicke, Musolini'nin A l l d d d 
ce mar:evralar } apmal; iizere, ts. bir dostu ve uzu~ zaman. İngiliz m an Q r l ur ur U 
kenderıyeden dcnıze axılmıştır. - İtalyan dostlugunun hır taraf. 

ı,t~tllı: Sadri Ertem 
1 

A haıvekil' ç·· ·ı kab" t :'"lıtı ı orçı ı. 

Dayak yiyen İngiliz Lordu tarı idi. 
Roma, 15 (A.A.) - Röyter : Roma, ıs (A.A.) - Resmi ce. M • • h tt 
İngiliz lordlarıntlan Lord Har ricle, bir kararname neşretmiştir. r' s v •ı ç re hu d U • 8J 1 n o a 1 

dwicke evvelki gece, Romada biı Bu kararname, ''lstisanai mahi. . 
kabarede, masasına konan İngiliz yettc~d ilcaat" dolayısiyle harbi. 

' ' ' l<aınarasına takdim 
-:1_ t 11 ~ teyi aldı. lngiliz ta 
~tt t ~rtuniyetli bir safha. 
~ ~t-çi ~en bu itimadın ma. 

aleyhtarı bir afişi attığından do. 1 ve. hava i~leri ve İtalyan Afrika. a d A 1 
layı tokatlanmıştır. Lord P.ard. I sı nezaretlerine ceman iki milyar un a man yar 1 ş d w • 1 
wkkc. ikamet te.km:i deni,._ (Devamı 4 üncüde) 1 mı egı 

I tıt:~1:" Avam Kamaraıın. 
t ~İl" Rı nutuk izah eder. 
1~ İtdii· Ba§vekili lngiltcre. 

Gt ttı I tarihi anı §U CÜm. 

~lt.ı, kat'i hatlal'iyle res. 

Meclis e örfi itlare kanununun tahşidatı 
"lt'• 

1ıu1tn 
' ~i .tnetc giren nazırla. 
lll~ı .Parlamentoya da 

t ~ · Sıze, kandan, ıstı. 
i:aşından ve alınterin. 

ikinci müzakeresi yapıldı 
r ôrıura~ edecek bir şeyim 

toıt lllUzde ba'iiarılması i. 
ltt~I> ~ahmetli bir imtihan 
~ !ar "' mücadele ile dolu 

t llıı cı:'~r. Si"asctimizin ne 
Ilı ı.ı~·· J 

Devlet kons ~rvatuvarı birinci tes~s . 
maddesi görüşülürken münakaşa oldu 

(Yazısı 4 Üncüde' 
J ~: li xUniiyorsunuz, cevap 
t t;ıcı:,rbc devam. (Alkış. B 
~ ~CV;ıll1 denizde, havada J a p o n U ş \T e k "'ı- ı ı· , ı b~ .. 1 Tanrının bize lüt. ~ U 
• t lıa un kudretle ve bütün 

ı · ~illiııtbe devam! Beşer ci. 

·~~:~:~~b~~~;;~~~ :~: Felemenk Hindislanına müdahaleye 
~~~i:~

1

~::nı!~;~e ~~va~~az. müsaade edi~m iyeceğini bildirdi 
t ~. •i 1n ne olduğunu so. 
~%ili~~ bir kelime ile ce. Tokyo, ıs (Husuıi) - Jo.pon 

''-tdcf~.tn: Hedefimiz zafer. Hariciye Nazırı Arita nazırlar 
~lsı.ızı ız, her ne pahasına heyetinin sah günkü toplantısın. 

~kıtı,11 zafer, her türlü tet. da, Japonyanın Felemenk Hindis. 
~ ~ilda/afer, yürüyeceğimiz tanına yabancı bir devletin hiç bir 

Olgu Uzun ve meşakkatli suretle müdahalesine müsaade et. 
~ 3~k.\z.a!er. Zira zafer ka. miyeceğini beyan etmiştir. Hari. 
1 ~aı ızırn ixin yaşamak ciye nazırının bu beyanatı itti. 

ltlıyacaktır." fakla tasvip olunmuştur. 

Mayıs) beyanatında Arita tara. 
fından bildirilmiş olan kararın 
hiç bir şekilde bozulmıyacağını 
Uave etmiştir. 

Japon gazeteleri Felemenk Hin 
di..tanı meselesiyle a lakadar ol. 
makta ve Felemenk Hindistanın. 
daki statükonun muhafazası me. 
selesinin artık siyasi yollarla hal 

( nemmt 4 iinciide, ö m.,,,,,,,, • ""cilde) Japon ~aşvekili bugünkü (16 

erıiz Lisesinden 55 r;:u~~c~~·;·~·; .. ı 
9en ldu lgır•v@ırmlb8? D.. ç m ez u.n o ı İtalya, konulmaSI pek tabii O• 

~ f) LJ lan bir ablukadan Almanlar garp 

rıeybe lı"de merasim yapıldı cephesinde taarruza geçince aız. j 
!anmaya !Uzum görılU. Genç fıı-
şlstıerin t.A§kınlıkları da bu şlktı. 

1 
yetin temposunu tutuyor. Seter. 
bcrllk tccrUbelerl; tayyare ile 
teftişler... MUttcflklerln de he
men ciddi tedbirlerle knrşılıyncalt J 
kadar clda1 gördU&-U b!r harbe i 
giriş hali... Acaba gerçekten l 
İtalya harbe giriyor mu? 

-
İtalya bizim gibi "mukayyet 

bir .b'.taraf,. olmadı; "gayri mu. 
h:ırıbım,, dediği, yahut lngııtercy. ı· 
le Fransn Türkiye ile ittifak im. • 
za ettiği gUndenbcri Almanya. J 
nın muhaaımıarı İtalyaya açık i 

i bir pazarlık kapısı bırnkmndıf,'ı l 
ı (Devamı ~ iinrilde) ı 
.,, .......... ............. .............. ........... 1 

isviçrenin sefer
ber liği tamamlandı 

Zürih, 15 ( A.A.) - !sviç:re 
hududunda mühim miktarda Ali man kıtaları tahait edildiği bil. 
dirilmektedir. 

Bcnı, 15 (A.A.) - Dün gece 
İsviçre yollarında otomobil mık. 
liyatı kontrolü, hususi bir sı!u
lıkla icra ecHlmişlir. Polis ve or
du kontrol muamelesini arala • 
rında taksim ederek yapmış ve 
otomobillerin plaka numaraları 
ile içinde bulunanların isimleri 
ka vc'!olunmuı:;tur. 

İsviçrcn :n · bütün ~birlerinde 
r?e, bilhassa yabancıl:ırm hare _ 
katının kontrolü için, aynı tarz
da kontrol yapılmıştır. 

( [),.,.,,,,..,, 1ı ;;1!f'İİflP) Am.sterdam alevler i'.'inde {Ya7.ISI 4 ür..cüde) 

VerJ;?ilere zam 18yıbası 
•neclisruznamesi nealındı 
Kanun 1 Hazirandan itibaren meriyet ınevkiine girecek 
Aııkara, 15 (Hususi) - Fev. 

kalıidc Yaziyct;n icabı olarak 
bazı vergi ve resimlere yapıla.. 
cak zam layihası Gümrük ve 
İnhisarlar, Adliye, Maliye Ye 
bütçe encümenlerinde konuşul
duktan sonra ruznameye alın
mıştır. Lavihav:ı. göre; 

1 - Kazanç vergisi kanunu. 
nun 8 inci maddesinin 1. 2, 4 
üncü fıkralarına istinaden istis. 
nai usule tnbi şahıslarla serbest 
mes1ek erb:ıbma % 5'J zam, gay. 
risafi irat ü:.erindcn mükellef 
olanlara '(ı 25, seyyar ı:;anat er
babına. '~ 10 7.am. 

2 - Banka ve bankerlerin ve 
sigorta şirketlerinin muamele 
vergilerine bir misli zam. 

3 - İstihlak vergileri: Şeker, 
benzin ve benzerlerine kilo ba. 
şma 7,5 kuruş. kahve ile ~aya 
20 kuruş, kauçuk, deri, pamuk 

(Devamı.~ iincilde) 

~ 
~~ 

Tayyare şehitleri ihtifali 
Türk semasının • 

az ız 

ölüleıi dün yad edildi 
Dünkü ilıtifalde havaya ate~ eden askerler ı·e 
şehifleriıı hatırası için söz söyleyen bir subay 

- Yazısı 5 inci sahifede -
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c lsi N'san 'çtima
n -sonuncusunu yaptı 

Va i bu de rede başarılan işlerden 
dolayı n1eclisi ebrik etti 

Şehir Mccllsi dl!n saat on beşte J umum mUJ.ürlilğUnllıı bıltınçosu hak. 
tklnc! reis vcklli Farukl Derclin!zı kında bütçe tetkik ve hesap encümen. 
b:ışlmnlıZmda topl:ı.nmıştır. İlk ola.. leli mazbatası okundu. Mazbata.da 
rak UskUd:ır ve l{:ı.d:köy scmUcrl nlL !asıl Wıhll!zıde, blrçok m:.ınalcclelcr 
um pl!!.n'an h:ıkltmdıı. mUlldye ve ynpıldığt halde bu münııkeleler vn:dt 
n:ı.la encllmenlcrlnln mU~terck m:ı.z. ve z.ır:ıanlyle l Utçc kararnamesi mu. 
batası okunmuştur. clblncc belediye riyasetine tasdik et. 

.Azadan zahit söz nlmı:ı. Kadıklly tlrllmccllğl, ruıc:ılt bütçe usulUnUn 
n1zun plô.nmd:ı. bazı nok~anlar oldu- tatbik.nln ilk senesi olnııık mCncsc
ğunu söyllyerek dcml,,tir ı.ı: beliyle bu gibi batalo.rın vukuu ta.. 

- IC.ndıld;y ı;ahil ;)Olu Illoıb lskelr. bll görU!dü~U blld!rlliyordu. Ancal: 
sine ko.ıl:ır gctlrlllp bıralulm15tır. B:ı. ınUrnltlpler vakit ve znmo.nlyle ınad. 
nun l(url>:ı{.-alıder...yo lı::ıd:ır uzutılm.-ı. do ta11kmlıklnnnı ld:ırcye ihbar etml;ı 
ı l.lznn;Jır. ltndılcJy m .. ydanı bu~Uıı_ olsalardı idare o vakit karar ittihaz 

J.:U "11zlycUylo tl:ır ve berbattır. ı•ınn- c:lerdi, denlyorüu. 
da ç:ırvı söswrllmınılstlr. IlilgllnkU Uazbatnda elektrik idarc:ılnln be. 
ı::uııı h:ıllu 'cb:ıdıın va l•ol~rotl:ın ole.. ledıycyo . devredildiği tıırlh olo.n 
f'Ck11r. Itndıl.öy ve cJv:ın ı;Un:len gU. ı 'Iemmuz 030 d:ın itıb:ırcn 2~i263S 

ne lto.l::ı.b:ı.lll:l:ışm:ı.lttadır. İ!ılt!\n mm. lira, traınvaym 2852C !l lira, tUnelln 
tnl:nl:ırı nz bır:ıl:ılmı.,tır. 51 Jlrn kllr ettı:;ı de zikir \"e mı.ve o. 

iBund:ın sonra Avni Ynı°:'lZ da sö:: lunuyordu. 
o.lnralt ~ IUro.zdo. bulunmuştur: Mazb:ıta okumluktan sonra Ekrem 

- lst:ınbulun nl~mı pl.lu .;.ıpıb.h Tur mürnklplcrln vazites!nl hnkkl.; le 
hayli rnU:lılet o:tlu;!'u h!lldo tntslUt yo.ptıfımı, nncak ldnrede eskiden kal. 
pl~nl:ırı h:mUz lı:ızır.:ınm:mıı tır. T:ıf. ma. bir zihniyet eseri olarak ıntirn. 
sıınt pl:'l.nl:ınnm ;) ol:luğtı yüzünden klplcrc ehemmiyet verllmediğlıı!, blr
blll3 yııpm:ılt 1 ti.} n, fll"63 s:ıtın nl· çok memurlar JUltı odalıırdıı oturduk
m:ık lırtlycn \-at:ındnJl:ınn dlleklcrlnl lan ve mUralt plcrden fru:la pam ııL 
yerlııo ı;ctireı.-ucmclc~y!z. ifa ııl;!Ll.'l. dıklnrı halde mUraltlplerln oturduğu. 
rm blr:ın OV\'el ynpııın:ısı L'.lzımdır. nu odanın hiç le iyi bir vn::lyctte ol. 

Vnll bu ltirnzl:ı.ra kıırı;ı lmo.r mu. madığını, hatt!ı. müraltlp rap::>rlarının 
dUrlUğünUn bu ııene b'raz clııha tak. mecllı:to Lll:ı ol:unmıyacc.ı;ı lddl:uıın· 

vfyo cd1ldl~I. önUmUzdckl &:ınc zar. da bulunuldu:U hakkmda kul:ı~ına 

fmd::ı. bUtUn ta.fsil!'tt plan!ıınnm hazır- bazı h:ı.nıdlı:lcr geldiğini söylem!~Ur. 
lo.nacağmı s6yleml:;Ur. Bunlıırda."l Encümen naınınıı verilen izahattan 
sonra. mazbata ltıı.bul olunmuştur. sonra. mru:b:ıtıı. l:ıı.bul olunmu5tur. 

Elektrflt, tramvay, tUncl 1,,lcrl Bundan sonra tıı.ksl otomob!llcrlno 

1 z-Dolma a çe 
d1 ham h ·sesi 

Müddei mumt 
m znunların 

bar aetini isledi 
J:ınit, 15 (Hususi muhabiri. 

mizden telefonla) - Dolmabah
çcdeld hiid!senin muhakemesi 
bugün sol celselerinden birini 
yapmıştır. Mahkeme heyeti Na
il Törenin reisliğinde teşekkül 
etmişti. İddia mn.kammda Ham. 
di Doğu vardı. 

Evvela tstn.nbuldan gönderi -
len ke.~:f raporu okundu. Ra
porda kapının açılıp kapanma.. 
sı ile hadisenin bir ala.kası ol -
madı~ı yazılıyordu. Bunu müte
akip müddeiumumi iddiruıeme -
sini serdetti. Sahitkrin ifadele
rine göre Salih Kılıç ile Kamı
rana bu hadisede hiç bir dikkat. 
sizlik ve nizams!zlık terettüp e
demiveceğini raporda da hadise 
nin halkın heyecanı yüzünden 
vukua geldiğinin yazıldığım ile. 
ri sürerek beractlerini istedi. 

alt rU::um üzerinde yUzde otuz nlsbe
Unde tcnzilC.t ynpılmıısının uygun gö. 
rUldUğüne c!alr blltc;(l cncllme:ıl maz.. 
batası okuno.ro.1• l:nbul t:d:lmlotır. 

Şehir mUtehnssısı I'rostun ıııulcnvcle. 
sinin blr sene do.ha uzatılması da mu
vafılt ı;örUlmll§tür. Elektrik ve tram
vay ve tünel J;;ıletmeleri hesabına alı. 
nacak otuz beıı otobU. hakkında bUL 
çe ve knvnnln cneUmcnlerl n::.a:bata. 
!arı okunmtı,'jtur. Buna g6re otobUııle
rln beheri 1803 Sterling Uzerlnden 
Londrada tesllm alma.c:ı.k, ihale bede
lln1n yüzde do'uıanı otobüslerin lnşo.sı 
bltUltten sonnı, geri kalan yüzdo ,onu 
da otobüsler lstanbula geldikten ııon. 
ra ödencccl:Ur. l~lctme kadrosu için 
de 13ri000 liralık blr tnhslsat kabul 
olunnıu§tur. Yc.ıı! beledlye znbıta!l tn. 
ıımntnıı.me!:lnln bazı maddeleri okun. 
duktan ıonra celseye nihayet verll-
mlştır. 

İkinci ceı.sc vaıı ve belediye reisi 
Doktor LQtfl Kırdn.rm reisliğinde top
lanmış, mUddeUerJ hitam bulnn elek. 
trik, trnmvay ve tUnel idarcleıl mü. 
rnkipUklcrlne Htıg!m Altruı !le Zahit 
Hnnçerlloğlu ııeç:lml~. mUteaklbcn 
vn.11 şu nutku sciylcmi§tlr: 

- W un lı;tlıruımı on IJc1 gün uz:ıt. 
mııklıı b!r çok i,ıeı lrnlzl bitirmiş bu-
lnnuyortız. !UcC'IJııln bu toplııntılnrın. 

da mUblm ı,ıer t-.nllocmmıs bulıınm:ık.. 
tadır. nu seneki bnt~cmlzdcl•I 900 bin 
lira olan nçık, lm.dr.ı cksııtmedcn, 

programınuzda ıw.Uyyen bir !edııldl.r. 
tık ynpm.'ld:ın lmpıııımış, lılltçemlz 

muv:ıu: neli bir halde meclisten 1,-cç. 
mı, bıılıınm:ı.ktııdır. 

Dun.un b:ı.~lm bu devrede yMıl be
lodiyo :ıabrtıı.sı tallmatnıuncsl, ııehrln 

mühim bir ihtiyacı ol:ın otoblbı nim. 
ıruı.sı ı,ı de mnvnfCalclyetle ba,anlmrş 
bulunmaktadır. na Uc mu\'ıı!lal,I) et. 
ten dolayı medlsl tebrlk ederim. 

Valinin sözlerinden ıonr:l son celse. 
n!n zaptı okunnrak kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Salih Kılıcın 
vekili müdafaasını yaptı. Vekil 
müdafasmda devlet şurası kara
rının esbabı rn.ucibes!nin doğru 
olarnıyacağınt, alınan tedbirle -
ıfa tamamen yerinde olduğunu, 
halkın heyecanının intizamı ih. 
liı.l ettiğini, Atatürkün aziz na
amı ziyarete gelen halkı siJahla 
<iışarı çıkarmanın mümkün ol -
madı~nı, halkın galeyan ve be. 
yecan icinde oldugunu, müekki- Yirmi yıl evvelhi V akıt - -line dikkatsizlik isnat edilemi - -
yeceJ!inı ileri sürerek bcract ta. 
lehinde bulundu. 

16 Mı:ıy19 1020 

Posta muamelelerinde 
Kamıranın vekili de milekki

linin her türlü tedbiri aldığını, 
hiç bir noksan bırakmadığım, 
halka cebir ve silfı.h istimalinin 
mümklin olamıvacağmı söyleye
rek Kamıranın beraetini istedi. 

E:n sonra söz alan Salih Kı. 
lıç ta: 

- Ben biltün tedbirleri tam ,.e vaktinde aldım. Halk AtaWr
kün n.fi.şmı ziyarete geliyordu. 
Namütenahi bir heyecan için -
eleydi. Önlemek mümkUn oln • 
mazdr. Bu cihetle hadise halkın 
taşkınlığı ve heyecanı yUzünden 
oldu.,, dedi ve muhakeme karar 
verilmek üzere ayın yirmi ikisi-
ne bırakıldı. 

sürat 
Şehrtmlzo gelen bazı mektup ve 

telgrn!lann zamanl/le 11ahlplerlne 
tebllğ cdllmiyerck techbUrlere uğra_ 
dtğı görUldllğUnden İstanbul posta 
tclgrnt mUdürUno muamelelerde l!
zım olan sUrnt ve lnUzamm temini 
\"e tcehhUrlero sebebiyet verenlerin 
hemen tecziye edilmeleri tebllğ edlL 
m1!7Ur. 

Perşembe Cuma 
1 

16 Mavn 17 l\l.lavıs 

kul imtihanları 
... akl<.ında lJeni kararlar 

ünivarsitede 
imtihan haz r ~ıkları 
Yabancı dil İmi.ihanlnrı 

b..ıgün b:ı ~hyor 
Yüksek 1kt:~at ' c Akademide 

dersler dünd .. n il ibaren kesilmis
tir. Üniversitede de lis:ın imti. 
ha.n.lann9. buj?Ünden itibaren 
ba~la.1aca '<tır. 

Lis1n imtiha.nlnrında muva.f
ra·,_ c:'amıvan t:ı.lcbc1cr y!:.Z tati
linde Onh-~r"tde nAılncak o • 
lan va'c:ı.ncı dil okulu l:url:ın:ıa 
d~': ı:1 etme:• mecburiyetinde -
dır.er. 

Tersane 
Tuzlada i i.}a:;ı muvafık 

r; ::>rüiüyor 
Ten::--r:: h- 1~ .ınua tetkikler 

v:ı.p:ı.n he~ d An'mrnya dönmüş, 
Mün:L·&le Vc'•ili / li Çdin!:ny:ı. 
ya tet:ti:ucrin r. ~tic;:-i ha1:kmda 
izah~t vermiş~ir. Vehalet te, 
ters!:.nenin Tuz1aua in~ıı edilme. 
sini muvr..fık gl:ımüc:tür. Ali Çe. 
tinka.ya tetkiklerin neticesinden 
memnun olmu.~tur. H::ızırlık1ara 
ba.~lanılnuştır. Ya!nnda fiilen 
i~ girişilecektir. 

----ıı-----

lngiltereyc gönderile
cek yumurtalar 

İngiliz.!cr ycnidc:-ı yumurta al
mak Uzerc müraca.:ıt etmişler • 
dir. Jn~iltercye ikinci parti ola
rak 10 bin s..-ındık yumurta daha 
~öndcrilecektir. Bur..wı G bin 
sandığı standardizasyon müdür 
lüğü tı:ro.fınclan l~cntrol clilmiş 
ve ihracına mUs:ındc olunmuş
tur. Dört bin f:and1ğın kontrolü 
devam etmektedir. 

Tüccarlar kontrol işinin daha 
çabuk yapılması için memurla
rın fazlala..ıılırılmasım istemek • 
tepirler. İngilizler rncmlek.:ti • 
mizden mü1ıim miktarda pala
mut alma.ğa. bnşlamı~ardır. 

--'()- --
Beşiktaş Paı·ti Kaza 

heyetinin çayı 
Cumhuriyet Ila1k Partisi Be· 

'1iktaş kazası idare heyeti tara. 
fından diin Taksim be1cdiyc ga
zinosunda bir çay \'erilmiştir. 
Çayda vali ve belcdive reisi dok
tor Lfıtfi Kırdar. \'ali muc.vinle
ri Ha.l(tk Nihat. Hüdai, f?ehir 
Meclisi azaları, bc!edivc erkanı. 
Parti mPnsuoları ve Beşikta~m 
~zide aileleı:i bulunmuştur. Da. 
vetli!eri J·nza idare heyeti reisi 
Zühtii Çuhukçuoflu karRılamı!j. 
tır. Dantcdilm!8, bu arada kü -
çük vaYrular tarafından muhte
lif milli ovun.lar oynanmı~. çok 
alkPlnn. u.c~lnrdır. Davetliler zen 
gin bir büfede iz1z cdildikt~n 
sonra saat yirmi bir buçuğa doğ. 
ru :l."rılmışlardır, 

Bir dolandıncı 
mahkum oldu 

p:hr.bctvnn ndrnda b~risi, Ço. 
rum sayla\'1 Eyüp Sabrinin borç 
lularınm ltefaletini alını§ \'e bu 
suretle 990 lira paralarını do • 
landırnm'lır. 

Dördiı ıc·ı asliye ecza mahke
mesi Hilınt~ty&nı ıı ay 20 gün 
hapis c:?uısm:ı. mnhkur.ı etmi§. 
tir. 

İlk ol•ul lmtlhanlan etrafın<!:. mıı... 

.ult Velillllği bir tamım &;öndermlştır. 

üu tQmJme a;ure lmtihanı:ı.r aşaf;ıda 

saz.ılan bükitmler d:Ure11lnde yapıta.

cal•tır: 

Şehir \'e kaza merkezlertndelti okul
,arwı bitirme !mtllıanlarına 29 J.layu. 
.O~·J Çar,amlıa gUnU ba:ıanıp 2 Ha. 
zı.ran llUO Cuma gUnü bltlıilccekllr. 

Köy yatı ve be' sınıflı gündı..lzlı.ı 

lcöy olrnllarmda bltırme lmtinanlarına 
23 Mayıs 19:10 Per§embe gUnU başla... 

ıı:ıcak vo 30 Mayıa 1910 Pcr~embe 

gıinU bltlrllecekUr. 
Her lkl okulun bitirme lmtlhnnla. 

nnd:ı hıırlçtc.n birer uıUmeyy!.z bulun
durulnc:ı.ktır. Mümeyyizler ba§ öğret
menlerin tekilli üzerine manrlt me_ 
murları tara.mdıın tayin ecilkcolttir. 

Ud!r. 
İmtihan edilen her talebe için mum. 

kUn olduğu kadar mütenulp bir za. 
man ayrılmasına öğleden evvel ve öğ. 
leden sonraki imtihanlar lc;in ayrılcı 

zamanlar arasında bUyük !arklar bu. 
ıunmamasma dikkat olunmalıdır. 
lmtıhan notu hariçten gelen mu 

mcyyiz tarafından her talebcnln !mtl 
hıını sonunda yapılacak lstlpreye gö 
,., imtihan pusulasına mürekkeple 
kaydedilir. Herhangi bir cıekllde mUa.. 
veude yapilm:ısı, notların bilahare 
takdir edilmesi uytun değildir. tmtı. 
han pusulasında ht.k ve silinti olma· 
malı, tashih yapmak z:arurcU basu 
olduğu zaman yanında bütün imtihan 
heyetinin imza o.tmo.aı l!zmıdır. 
Derı :ı;Umrelerlnde, zümreyi teşkil 

''oy okuliarwda ısc mUmkUn olan eden her ders lçin ayn, ayn not ve. 
yer.erde yakın köylerin ö~retmenler! rllmell ve vn.~Usl alınmıyarak btr 
ınlımeyyl.z olarak eeçııır. not takdir edilmeli. Bu huııust.& ta\L 

lnıUh:ınlara hıı.rlçten alınacak mlL matnamenln 72 n• maddesi hUkmU 
mcyylzleriıı son yıll:ır içinde bır ~ in. gözönünde bulundurulmalıdır. 
el sınıf olmtmu:ı olması ı~.z;ımdır. Blr okulda bir günde yapılan mUte_ 

İlk tahsili bitirme lmUhanlarının adcllt lmtihanlann aynı dere zUmre. 
yaz ba,;larına tcsııdilt etmesi dolayı- lerlnden olmamasına dikkat edilmeli 
sılc bu inıtlhanlnrın erken başlaması ve mUmeyylzlere ııınınar arıumıWı 

ve öğie z:ımıı:ılarında uzunca. bir ta- mukayese lmklnı verilmelidir. Bu cl
sıla ,·erılme.:>I uygun görUlrnüııtur. Bu. het temin edilirse her •mıt daha 1:1-

nıı:ı için imtihanlara başlamak Uzcre la.hlyetll mUmeyyizler taratmdan im. 
öğretmen, mUnıeyylz ve taıebenln tam Uhan edilmiş olur. 
saat 8 de okulda bulunmalan ve lmtı.. :Maarif memurları, mmtakalarmda.. 
hanlara saat 8,15 te baglanarak 1148.t ki merkez okuUarmm muhtelit ders. 
12 ye kadar devam edllme11I ve öğle. !erin bitirme imtihanlarınm yapılaca· 
den sonra da aaat 14 te baılanıp 1&&t ğt günlerle tayin oluna.o mUmeyyi.z.. 
ıs do bitlrllmeal llzımdır. !erin lslmlerinl bir arada gösteren 
İmtihan heyetinden biri sual tevcih bir cetvel hazırla.yarak imtihanlar. 

ettigl müddetçe diğer mUmeyylzler dan evvel maarl! mUdllrlUğUne gön. 
veya sınıf öğretmeni her h:ıngl bir dereceklcr ve bu cetvelden birer ta. 
ııekildo suale mUdahale etmemelidir. nesini de Bölge ilk tedrisat miltettıı· 
.Lnlebeye sorulan suale JAyıJdyle ce- lerlno vereceklerdir. 
vnp vercbllmesi için zanıan verilmeli. BIUnno imtihanlarında. muvatle.k 
dlr. lco.bett!ği t:ıkdirde bir talebe tın. olan talebenin önUmUzdekl dcrı .;,lı 
tıhan edlllrken diğerine aldığı suali baoında ortaokullo.ra glrecok olanla. 
dUşUnmesl için müsaade edilir . Tale. rm vaktinde kaydedilmelerini temin 
be icabında not da alabilir. gaye.silo ilkokul dlplomalarmm tanzi. 

Talebe imtihan odasında iken lmtL mini ve talebe eline verilmesi l§l kwı. 
hnn hakkında her hangi bir ııekllde bir zamanda netlcelendlrileccktır. İlk.. 
rey ihsas edilmemesi vo imtihan edl. okul dlplomalannın tetkiki Mnarlt 
lenln ccsa.rellnl kıracak veya. hata et· memurlarmcn yapılacaktır. 
meslne a!:bep olo.c~< hareketler yapıl- Şehir, kuaba ve köy okullarmmm 
maması ve tnlebcya hiç bir suretle (yatılı, yatısızı 1939 - 1!140 derı yılı 
ıılddetle muamele olunmamaıı ve Ha.ziran devnısl imtihanlarının neticc
!ıırltlı bir muamelede yapılmaması 1 lerlnl bir an evvel öğrenmek Uzere 
lcıı.bcder. lmUhanlann a r ka.al almmca baş öğ. 

HastalıltUı.n başka blr aebeplo blr retmenler !llşlk cet vel! doldurup men. 
talebe iki defa imtihana alınamaz. sup oldukları maarif memurluklarına 

Talebeye sorulıı.calc sual adedi tah_ göncicrcceltler, mnarll memurları ken.. 
dit edilemez. Sorulan s·ı:ıllerln klta.. dl mıntakalo.rındakl okullıırdıuı gelen 
yetini imtihan heyeti takdir eder. bu cetvelleri aynı numune dahilinde 

Sınıf öğ"retmcnin!n her hangi bir bUyük bir cetvel.le her okul ayn, ayn 
sebeple bulunmn.ılıgı b:r tmUban ya_ ~österHmelc şarUyle birleştirip nlha· 
pılmo.mo.lı \'e mnarit memurluğ\lna yet Temmuzun ilk haftasında manri! 
\'eya mUd!lrlUğUne m!l.lOmat '·crllme- mtidU?'IUğtine teslim edeceklerdir. 

Deniz Lisesini 
bitirenler 

• Heybelide 
gence 

merasım yapıldı; 
verild i 

55 
diploma 

Heybeli Deniz Lisesini bitire~ 
55 ~ence dUn diplomaları tevzı 
cdilmiı:ıtir. Yapılan merasimde 
Amiral Şül'trü Okan ile yüksek 
deniz ~ubavları ve kala.balık bir 
davetli kütlesi hazır bulun.muş
lardır. Merasimden evvel amiral 
Şükrli Okan mektebin önünde 
mezun talebeleri tC"ftiş etmi~. 
bandonun çaldı!h İstiklal Marşı 
ile merasime başlanmıştır. Tale. 
beler hep bir affeızda.n İstik.18.1 
Marşını söylemişlerdir. 

Buntt mütenkip talebelere din. 
!oma tev:riine t?"eçilmi!'I ve mek
tep mi\dürü yarbay Zeki mezun
ları diplomalarını vererek ken.. 
dilerini avn avrı tebrik etmi~ 
tir. Amiral Riikrü Okan. mele • 
ten birincisi BUle'lt Ulusov'a bir 
kol sn"ti ve ikinci Rıza Akok ile 
iiçüncü Slbri Tczcana birer dol
ma ltn!em hedive etT!liştir. Bun. 
d~n sonra amiral Siikrü Okan 
mezun tr.Jebe!ere hitaben b:r nu. 
tıtk söylemiş ve onları tebrik C
dere1c 5imc'ive kadar gösterdik· 
lcrl muvaf:3.kıvc•i bur.dan ron. 
ra. da cevam e'tirmelcrini te -
menni etmi:. ö;".;iitlcrdc bulun • 
mu:tur. 

Amiralden ronra rnel>teP rn ü
dürü ynrbıy Ze!ci söz almı'} ve 
Türk dcnizdliı'Hnln ~anlı t ari. 
hinden baluıedetek kendilerinin 

. 
de bu yolda devam etmelerini ve 
esasen bundan şllphesi olmadığı 
nı söylemiştir. 

Bunu müteakip talebeler ban
do ile güzel bir geçit resmi yap
mışlardır. Arkasından davetli • 
ler. ve mezun talebeler ~crefine 
bir c;ay verilmi§tir. Caydan son
ra mezun talebeler mektebin ö
nünden filikalara binerek Ha
midivcye ı;:itmi~lerdir. Bu sıra
da rıhtımda t oolanan arkadaş • 
l:ı.n kendiler ini ujhırlamış, on • 
iar dı:ı. el sallamak sureti1e \"e

da. ederek sahilden uza.khşmı11: 
l:ırdır. Mezun tale~ler Hamidi. 
vede stai t ahsillerine devam e -
deceklerd!r. Denizci J?ençlerimizi 
tebrik eder, muvaffakıyetler te
menni ederi7 .. 

idman şenliklerinin 
son provası 

19 Mayıs idman bayramına iş
tirak edecek olan orta tahsil t a
lebeleri son provalarını diln Fe. 
ner \•e Beşiktaş statlarında. yap. 
mı.şiardır. Fener stadında pro -
vaya 3200 B~şilctaşta. 3300 tale. 
be iştirak etıni~tir. Bugün ya -
oılan son orovalarla hazırlıklar 
tamamlanmı.ş bulunmaktadır. A
kav idaresi pazar l!Üllli Kadı -
köyUne 110.ve postalar ~t.ecek
tir. 
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~PQMekt::.:·~~~, 91~n&lmllt4\!ili; 
Hitlerin ~arp Harp vaziyeUni 1914 

Uç cinayet dava 
hakı<ında karar veril 

1 
ile bir mukayese: 

~~~~;~!~,~~: A --~ lar ,Manş 
~~E:if.~;?~!~ ıı·ma Iarını elde 
~ er~ harbi idare ibakıımn. 
~~p ettiği hattıharelı:ettc 

Bekçiyi sabun kazanına a an 3 
s ha ·s ya acak 

Birinci a°-'ır cPza mahkemesi \daydı. Mnh ·eme AbdWTahmıı."lI 
dün liç katil hadisesi etrafında- 21 sene a ".."lr hapis ceuıs" a 
ki kararlarını bildirmiştir. çarpmı§, kendisine vakada yr.r-

Bunlardan bir tanesi iki sene dım ettiği iddia edilen kaı'd ;i 
kadar evvel Kantarcıla.rcia bir Emini de bernct ettirmiştir. 

~~~~~:~i~rr::ı°~~:k;:rn: etmef3' e çal şıy~r ~nu a~aa vaziyeti alarak büyük 
tttit·Ya ıçin hayat sahası telakki 
tı~nıleketlerdcn mümkün 
~ teker teker istilaya ~ 

sabun fabrika.smda işlenen tUy. Üçüncü cinayet karan da Or. 
ler ürpertici cinayettir. takövde arktdftcJan lsmaili bir 

Katil Mansur adındaki işç' kavga so-cunda bı~:...kl·ynr~k ·:.. 
fabrikadan ~bun çalarken ken- düren fsak ve Sadık haklnna"y
disini yakalayan bekçi Şevkiyi dı. Mahkeme, lsmaili ildsinc n 
evvela iple boğmuş sonra. kay - haıı.,~illın öluürdüı{ünü tes""·t 
nayan sabun kazanına atarnl edememiş ve her iki mamunu da; 
cesedini eritmişti. Mahkem 9 nr sene milddetle ağır hap:;e 
Mansuru evveli idam cezasııuı mahkum etmiştir. ~a« 

fıttro at. ~lmanyanın Romanya 
~ }' Uenru ele geçirmek ve Tu. 
tııtıtı~~un Karadenizdeki ağzını 
~ ~ \Çin yapacağı bir taarru.. 
tJıı .. Otnanyadan evvel bir ''taar. 
l1dir.•afhasını da geçirmesi za"ru. . 
.\~ . ~ Ya ılc Romanya arasında 
~ atan vardır. Macaristan 
~?Praklan üzerinden geçit 
~~ilcçe veya bu keyfiyeti 
~·ar mutadları üzere temin 
'ııııt~tçe bu taarruzu yapmak 
~~ lz.dır. Diğer taraftan Nor. 
~ : §İmal denizine 9kmış o. 
'il,~ r "-hnanyanın cenuptan Tu. 
'&tını tutarak Karı.denize çık. 
~ ~o"Yctler birliğinin bu de. 
Sli .tınniyctini tehUkeye dü. 
~°''eğ\ için böyle mr hareketi 
t~ı O\>a hilldlmetinin, iyi bir 'il'.. . l\ ."orı:nesı hatıra gelmez. 

lll11 ~ttıal ki Al~ya Romanya. 
llltt l°ansilvanya kısmını vaadct. 
t~t~J.kabilindc Macaristandan 
dt ıı...~k, Sovyetlcr birliğine 
~ il'1'abyayı b:rakmak suretiy. 
~lcovarun muvafakatini ka. 
' isteyebilir. Fakat Ro. 
)\ · ~1Yr işgal edecek bir Alman. 
~~~ 'l'ranııilvanya vaadi altın 
~ lÇinde esaret teklifinden 
~...,. bir §CY olmadığım farket. 
~~cJı: kadar Macaristanın gaf. 
~ ~11\<le bulunduğu kabul edile. 
~ ?ıti? 

~a Sovyctler 'birliğinin her 
~~endi cezasından saydıit 
' ~lbyayı almak için Almanya. 
ııı......• 0tnanya üzerine hücum et. 
~ buradan Karadenize ~ı
~ 'it 'l'una yolunu kapamasını, 
itti ~tt bütün Balkan memleket. 
~ liıcrindc nüfuz hakkı tanrına. 
~.hoı görmesine ihtimal verile. 

' itli) 

taı-ı:, 4 · "'üyor ki Almanya Roman.. 
)\)~lesinde Dalmaçyayı ltal. 
~.:" l>obriceyi Bulgaristana br. 
~ bu memleketleri tatmin 
~ Olsa bile Macaristan ile "tlcr birliğinin muvafakatini 

tll\iıküldür. 

~~~lenin askeri safhasına gc. 
t~ ' burada Almanyanm ma. 
~cağı zorluklar daha bü. 
~ · Romanya No"eç gibi 
~. ~•asız bir memleket değil. 'tli U.raya yapılacak taarruz 
t\ Aı~a lı:aJ'1ılık görecektir. Son.. 
ı~-b1"n ordulan daha M.acaris. 
~hıı ~Udundan ilerlemeye baş. 
>it~~ Romanyadaki petrol ku. 
'atıl'\ ateş alacaktır. Bundan 
!ltıdt ela Rooıanya petrol kuyula. 
~~rlcan atet derhal bütün 
lır. 11 ları ve Akdenizi saracak. 
~llbc ,Urada, üc;üncü bir harp 
lıird~ açılacaktır. Böylelikle 
t\ııtı\ı re sarpa saran harp yan. 
~ditrı hududunu kim tayin ve 
h~ ll\ tdc~ilir? Nihayet o.zam~ 
ltı '1-c lnasıyıe cihan harbı şeklı. 
ftr ~ıltalc olan mücadelede muzaf7 
~İt] rtıak için Almanya ne gibı 
'-.... Crt istinat cyliyebilir? 
~ ASIM US 

~ e ·ı !ı ırmak yeniden 
tastı 

-i -
l_tltl:ı;ı.'Ya, 15 ( A.A.) - Yeşil. 
~· '}{ Yeniden taşmış ve l\'.ızıl-
ı.ıpl'U araaenir, Kay~ı. Knra. 
~hlİ~ ~sabır. Kapıkaya, Böl. 
~as~: Ravuk Cayırı köyleriyle 
~ a~. ~ Şehrinin civr.rnıdaki 
ı a..'le b cydan.. Orma..'11, Sıra böcek 
b:trı tn a.~ı;:e!erile giizergah yol. 

rtııı;~ telif noktalardan n 
l{ r. 

k~l<ın~nir kövUnde su altınd 
f'l!rtal'ıl t evde otuz nüfusun 
• tt k<'ern~~ına çalı~ılmakt.adır. 
~llı.dan ~Ukselmekte olnn sular 
.\1ve,,ec ''Vel sevlüba sebep olan 
' t ll \'aklacımakta devam c. 

1' ~arı uıır1nn b c:ka Yec11rrnuı.
~a1tla an Tersaımn ve C.ekerck 

a b:ı.:~ da avm tıekilde feyc· 
O.Inıştır. 

Hitlerin bitaraf devletlere karşt 
yaptığı son hareketin tel:ınil un. 
surlarını tayin ve takdir etmek 
müşküldür. Fakat şunu söyliyebi. 
liriz ki bu hareketten umulan sür. 
rriz elde edilememiştir. Holanda 
ve Be1çikaya yapılan bu taarru. 
zun iki hedefi vardır: Biri vası. 
talariylc hudutlanmış olan kana.. 
la ilerlemek; diğeri 1914 deki Al. 
man erkıinıharb_iyesinin plfirund. 
olduğu gibi Holanda ve Belçika. 
yı azami süratle çiğneyip geçtik. 
ten sonra Fransız hudutlarımı 

dayanmak. 
Vaziyet her ne olursa olsun 

Almanyanın kanal limanlarınn 
de ğru ilerlemesi l:at'i hedefi ola 
C'aktır. Bu gayeyi tahakkuk ettir. 
mek için Almank.r her çareye OO"' 
Vl racaklar, tayyare, paraşütçü, 
seyyah, ve hatta lilıumunda do. 
ru:nmalarını kullanmakta asla tc. 
reddüt etmiye<:eklcrdir. 
Almanyanın 1914 deki strateji. 

sini tenkit eden yazrlannda At. 
man ıtratcjleri daima bu nokta. 
yı ileriye sürmüşler ve kanal mm. 
takasında bulunan lim<ınların iş. 
galiyle hava ve deniz k~';etle~İ
nin müşterek harekctlennı tem:n 
etmenin baslıca gaye olması la. 
zımgcldiğini ileriye sürmüşlerdir. 

Almanlar Amiral Bocı tarafın. 
dan yapılmış ve cihan harbi ipti. 
dasında Alman harp donanması.. 
nm vazüesi, ismi altında neşre. 
dilmi§ olan bir tetkikte Alman. 
Iarm bu tilıniyetleri gayetle va. 
zrh olarak ;izah edilrrii§tir. 

Bu tetkik tarihi bir etüdün, bü. 
yük bir ehemmiyeti haiz bulunan 
halihazır hadiselerin karşısında. 
ki inkişafından başka bir şey de. 
ğildir. 

işte Almanların atılmış oldu~
lan hareketin ptaru da bundan ı. 
barettir. Amiral B«ı bu tetkiki. 
ni ~u §ekilde izah ediyordu: 

Fransa ile İngiltere arnıındaki 
birleıtinnc battı 

Man~ meselesi gölgede bırakıl. 
dılYı takdirde garptaki harp vazi. 
ye~inin tetkiki daima yarım kal. 
mış demektir.. Almaı_ı _donan~
sının vazif clenndcn bın de İngıl. 
tere ve Fransa için hayati bir e. 
hemmiyeti haiz ola~ ~u geçi~. 1~
giliz ve Fransızlar ıçın gayrı ısti. 
mal bir hale sokmaktır. Manş 
İngiltere ile Fransayı ~iribirine 
rapteden bir hattır. 1ngiltercden 
gelen veyahut İngiliz limanlann. 
dan herhangi birinden çı~ harp 
malzemesi ve diğer takviye kuv. 
vetleri Manştan geçerek Fransa. 
ya gelmekte ve bilahare oradan 
harekat sabasına naklolunmakta. 
dır. 

Man§ denizinin ağzı Alman do. 
nanması tarafından kapatıldığı 
takdirde İngiliz ve Fran~ızl~r bü. 
tün ticaretlerini Atlantık lıman. 
ları vasıtasiylc yapmaya mecbur 
kalacaklardır. 

1914 de 
Alman Amirali şöyle devam c. 

diyor: 
"Manş birinci derecede mlista. 

celiycti haiz oıa"n ve Alınan ku. 
mandanlarının dikkat nazarında 
bulunan bir hedeftir. Kara ve de. 
niz orduları kumandanları bu he. 
defle aynı zamanda ve aynı ehem. 
miyctle alakadar olmaktadır. 191" 

de Anvers'e yapılmış olan taarruz 
şayanı dikkat bir misaldir: 

3 Teşrinievvel 1914 de Belçika 
kralının bütün ordusuyla kapan. 
mış olduğu l·ale dü~mek üzerey. 
di. Belçikalıların bütün ümitleri 
Amiral Ronarş idaresindeki de. 
niz kuvvetlerinin Anvers üzerine 
yürüyen Alman kıtalanna topçu 
ateşiyle cenahtan taarruzları. 

Nitekim Belçika kıtalan bu 
topçu taarruzunun yarımından 
istifade ederek Gand ve Bilrj'dan 
garba doğru ric'ata mecbur ol. 
muştu. 

Btından başka Belçikaya ancak 
ingiltereden Ostand ve Zibrüg 
ycluyla yardım gelebilirdi. Bu 
) ardımı Çörçil derhal yollamıştı. 
Bu takviye kuvvetinin hepsi an. 
cak 8.000 askerden müteşekkildi. 
Bu kuvvetler pek az ve kifayet. 
sizdi. Buna rağmen Belçikalıla.. 
rın 10 Teşrinicvvele kadar dayan.. 
malarını temin ettiler. 
Almanyanın ise bu ihraç hare. 

ketine her ne pahasına olursa ol. 
sun. hatta donanmasının müdaha. 
lesiyle mani olması lazımdı." 

Alman Amirali yazısına §Unları 
ilave ediyor: 

"Anversin beş gün evvel düş. 
mesi mali hesapsız faydalar temin 
edecekti. 

Geciken işgal, mahalli krtalan:ı 
Kale geçidine kadar olan sahay1 
elde etmelerini mümkün kıldr. 
Artık ondan sonra cereyan eden 
kiı'nlı muharebeler faydasız olu. 
yorlardL 

Dü§man (Belçika kastolunu. 
yor) Yıer sahillerir..i sular altın. 
da bırakmak i.mkfinlarından mah. 
rum olacaktı. Bu sulann mühim 
rol oynadıkları hatırlardadır. 

Kalenin işgali donanmaya ye. 
ni bir harelı:et aahası açacak vaıi. 
yettcdir . 

23 Eylülde Manş mahliibiyetl 
craı:e l ıı1aüız deniz kumandan. 
larmı düşünmeye scvketmiş ye 
Kalenin düşmesi ihtimali gözönü. 
ne alınarak donanmanın Skapa 
Flov'daki üssü terkolunarak da. 
ha cenuba inilmişti. Çünkü Kale. 
nin ele geçmesiyle İngiliz do. 
nanmasının şimal denizindeki cm. 
niyeti tehlikeye girmiş olacaktı." 

Amiral Bocı tarafından ileriye 
sürülmekte olan. bu mütalealar 
tamamen günün mevzuudur. B~ 
ifa.de ile harbin bugünkü sureti 
inkişafında güdülen gayelerin ne. 
ler olduk.lan anlaşılıyor. Manş 
denizindeki limanlar başlıca Al. 
man hedefleridir. 

Almanlar Norvç limanlarını iş. 
gal ve müdafaa ederken de aynı 
planı tatbik tmişlerli. Almanlar 
bu kere de 1ngili.z donanmasının 
Norveç hadiseleri münasebetiyle 
§imalde kalmak mecburiyetinde 
bulunduğunu :zannediyor. 

Halbuki aldanıyorlar. İngiliz, 
Fransız ve Belçika kuvvetleri, ge. 
rek denizden ve gerekse karadan 
memleketlerini müdafaa etmek ü. 
zere tedbirler almışlardır. - Pa. 
nftlar. 

mahkum etnıiş, sonra. yaşı yir. 
mibirden küçük oldufru için ceza 
sır.ı 30 oone tıt:,'.rır hnpso tcln il 
etm" tir. 

İkinci k r r üç ne evvel Be
yo wlu daki kö ürcil dilli "lID
da Hü evin admds.ld memlc -
ketlisini ~ liralık bir borç ic;.lıi 
ustura ile bo wazmda.n kesere]. 
öldüren ve HU eyinin arkadaşı 
Demir Alivi de ağır surette ya.. 
rahyan Abdurrahman hakkın • 

Maarifte 
Müdür muavin kadrosu 

genişletiliyor 
.Ankara, 15 (Hu u:,i) -TUr

kiyedo 937 - 938 yılında sınıf 
sayısı 1801 ve tnlobe miktnrı 
91072 iken 939 senesinde tale. 
be miktarı 119146 o çıkmıştır. 
Okulların gelecek yıllarda dn 
ayni senlşlemoyl gösterecekle
ri gözönUnc alındığı tnkdlrde 
mtidUr, ırüdUr muavini adat· 
lerinln artırılması fcabctmck
tcdir. Bunn göre mudur adedi
nin 210, başmuavin ve muavin 
kadrosunun da. 494 'de c;ıkarıl. 
mn.sı zarureti vardır. Mecllt 
maarif oncUmeninln bu kara
rını bOtçe encUmenJ de kabul 
etmiş, Hl.yiha meclisi umumt 
heyetine sevkedllmlşUr. 

Tür · m t u"'t h yeti 
Lon y 

Tnı 
G.°?.~ b' 

17 
k ..,.. an '.ı.ıl bir Tür ; 
heyeti, bugiin Londrava va.al 
olmuştur. Heyet azası, Bıitnn' a; 
hükOm"tinin misafiri Eıfatre. 
!nıriltercde on ı?iin lialncaktrr. 

Türk r-azeteeilerinin Lond .. ::ı... 
da ikamet edecekleri günler i<''n 
Harbiye nezareti. amirallik, ha. 
v:ı. nezareti, istihbarat neznr tr 
ve lshocya nezareti tarafmd"'.n 
müştereken bir program hazır -
lanmıştır. 

Bir Yunan heyeti 
Sofyada 

Sofya. 15 ( A.A.) - Elen e ..... 
düstri heyetinin Bulg:ırista ır 
ziyareti, Elen - Bulgar dost .. 
tuğu tezahUrlcrlne vesile teş:dl 
eylemiştir. 

Elen hevetinin reisi sabık n~ 
zır B. Rufos, gazetccile,.c yap ?
~ bevanatta iki memleket ara -
SJrufa halledilmemiş mctelekri 
hallevlemek maksadile Bulgar·,. 
tanm ve Yunanistanm bir ko:ı .. 
f Prans tonlamalarını görmer:,n 
Elen milletinin en büvlik arzu -
su olduı?\nıu bildimıiı:ıtfr. 

Yunan başvekilinin beyanatı 
"istikbalimize ve mukadderatımıza 

mutlak itimadımız vardır ,, 

Musiki dav 
Omuı.n Şevki Uludai'ın muıi. \ öylece milli damuıısı va"'dır. Çün.. 

kimize ve radyomma dair kü ikisinin de kayn.t.gı, Tü k 
birkaç cümlesi, eski bir davayı h~ç:rc:~i, Türk gırtlağı, Tü k 
tazeledi, Bu sözlerin mecliste ıogsudur. 
geçmesi iıe. işin ehemmiyetini Y eryü::ı:ünde b:jtün inınn han .. 
artt t"dı. "Hecliı" te. sesleri bü. çcresinin bir tek fiziyo)ojiı.i bu.. 
yülten duygulu bir kubbe içliliği, l~nduğu iddi:ı ~dils~. bile, ~:ın tı 
bir "opnrlör" mübalağası bulıuı.. yıne ırka, muhite gorc deeışrnc.. 
hır vardır. lcre uğrndıihnı knbnl etmek zo. 

Atina, 15 (A.A.) - Atina a· 
jansı bildiriyor: 

Pirede büyük belediye yapıcı· 
lık işlerinin ve ezcümle büyük 
belediye binasının yapıJması~ı-:ı 
başlama töreninde bir nutuk soy· 
liyen Başvekil General Mctabas 
demiştir ki : 

"Bütün insaniyeti saran enter
nasyonal fırtınaya rağmen, Elen 
milli hükumetinin dahilde mede
niyet işlerini bırakmaması,. ~iç 
kimseyi hayrete sevketmeme}ı~r: 
Bu, böyledir, çünkü harp, ısn~ 
haine ve mukadderatına mutla.ıe 
itimadı olan bir milletin medeni· 
yet işlerini hiçbir zaman durdur· 
maz. Bilakis, harbi lüzumu anın· 
da tamamiyet ve istiklali müd~· 
faa edecek bütün unsurların bır 

Matbuat balosu 
Matbuat balosunun bu yıl TtıkSlm 

bahçesinde yeni yapılan Belediye gmr 
r.lnosunda \'crllmcsl kararla!JtırılDUitL 

Gıızinontın l~letllmc.sl bir Roman· 
yalı grupa ihale edildiği ve gazino il! 
bahçedeki tertibatı ikmal f~ln de· 
vnm eden l~ler hcnilz bitmediği 1~ 
tertip hcycU balonun har.lrnDA bıra.
kılmasmı tercih ctmiJUr • 

Matbuat balo!U bu ıuretle lı!r ba· 
har geccsinln bUtUn U\'k ve eğtencc
sinl de toplamııı olacaktır. 

araya toplanma.sile, dinamik mil· 
Jetlerin yaratıcr kuvvetlerini 
kamçılar. Yun.a.nistanın, bu gay
yetlnde, memleketin bütün efk~n 
umumiyesini ayrılmaz bir ıurctte 
baf lı olarak yanı ba,ında görme· 
si, mesut bir hadisedir. Fena 
niyetlilerin yaydığı asılsı% pyia· 
lar, bunu sarsmaktan acizdir ve 
bu şayialara, muazzam milli kal" 
kınma eierine durmadan devam 
eden milli hükumet ehemmiyet 
bile vermemektedir." 

Bu yüzdencür: ki ga.zıetelec-de rundayu:. Dünyadaki büyük i.1.. 
tek tük fikirler 'aöylenmtıye bat- &eın kalabalığmı smırlnr, bayralt
ladı. lar, buıuıiyctlerle ayır4n da iıte 
Babıe knn .. t!nlann Lu mevzu bu yarnddıı farklandır. 

:r , ""·- t '- ••• ,, .. .. - -•--hakkındaki bilgileri n~ derecede. .._..., eunıgı sozunu t~ 
dir? Bilmiyoruz. Fabt okudukla. edenler, bu teknikle bizim •'bü.,_ 
mnıza bakılırsa d. vanm özüyle ye" mizin kayn:ı§ma kabiliyctiüi 
değil, kabuğu;la uğraııldığma ~lçtüler.,!11~? "Ot.:k:;s~asy~n" I~ 
hükmcbnek lazımgclccclc. annonı ıle musikmu::de ıltedi. 

Si k M • Vaktilc "Türk musikisi" nin, cimiz yeniliği yap:ıhilir miyiz? OVa ya- acariS· zama.n ınodasma uymaımı iste. 'Z'" lı. • i ınhsı bakımdan dcğtı, 
ycnlerle karıılaımıştık. milli teınnyüllcr balmnınrlan mi.i.. 

tan gergl·nıı·g...,ı· Onl:-c-a: tahade altına aldık mı? Niçin en 
- Nedır bu moc.:ı? y-:l;:;ck, en güzel bir ~ıırp <'ı>c.i 

1ki memleket arasındaki Diye sanınca, a'drfı • revap: çalınırken, radvomuzu ka,ay r 
- Ga:rp telm!ği ! da, Anadolu havalaı ına bayılıyo. 

hudut kapabldı Oldu. ruz? 
Paria, 15 (Hususi) - Slovak· Garp tekniği, birçok yerlerde, Neden bir Fn>.nsız, bir Alnuın, 

ya ile Macaristan arasında ger· "h; d"' wişfailmiye lüzum görüt bh: lnaili7., hattn bir Rus •e Ja .. 
ginlik artmakta ve bu vaziyet medcn aynen ta~LJc c.!l!ecek bir pon !İilini hazla ok .. :Ju :unr..:z 
Slovakyayı endiJCye dil§Ürmckte- ıeydir. Fakat bu "birçok yerler" halde, bunlann muı.ı~ilcrindcıı 
dir. den Türk ruhunun karı§bğı nüs. o.ynı tadı alamıyoruz.? Sesin tc:-. 

Slovakya • Macaristan arasın· günü <löktücii, ır.:ışc':'i vi"Mnmı cümesi de kabil olsaydı, belki yn. 
daki hudut Slovaklar tarafından kattığı yerler ve ıeyler müıtemı:ı. banca kitaplar cibi yabancı ~t~ 
kapatılmıştır. dır. Türk musikisi, Türk edcbiy:ı.. leri de sevecektik. Fakat buna 

Slovakya.da ihtiyatlar l S ma· b gibidir. ikisi de miltetin ben. imkan yok. 
yıı için si.la.haltına çağnlmı§lar"' liğinden ,iliklerinden süzülerek Musiki tcrbiye:ıi, P.aba sıı:lc<'C 
dır. doğar. bir alııkanlık uzlnşmnaı rnıch:r? 

19 mayııta belli ba§lı Slovak Türk dilinin, nasıl hususi bir Doğrusu, ben bundan da şüph"'. 
şehirlerinde Macar aleyhtarlığı nahvı, kendine mahsus bir tccvi. liyim. lnsnn bu u:rla~mayı dam • 
nümayişleri yapılacaktır. ı di wrsa, Türk musikisir.in de nnın içinde, içinin tarif edilme•, 

r;::::;;:;;;;;:;::::;:::=::;::;;;~==;::::;::;::::=::,:r;-~=::;;;;::==:::. ::;:~;;:.:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiii•;;::=:;;=:;::::;::;;;;;:;;::;;;:;;; - - -- • -- anlaşılmaz ~crlccinde tn~ıyor. 

Takdir, zihnin; fnl:o.t z"vlt r•. 
hı:r:dur. "Orlıcstr:ı" dmil n t1 • 

ordusunun zııfe:-lcri, cözlcrin " i 
kamnştmyor. Fnknt zevk rılmnı. 
yoruz. 

Mekteplerde gnl1> t,.fu.iğin;n 
öl".r.etilmesi, yannki Türle mcsi~·. 
sini yaratacak bilgiyi vcrmd: i. 
çhıdir. 

O perBt operet ve biitün öte' i 
besteleri l:ircr zarf, b:rer maM • 
za obrok biz. de pekala ite.but c. 
deh.liriz; fal-ot içine kendi ruh••. 
muzu, kC':ldi ~nli<Timizi, l:"n<.İ 
"lfıhin" ler:miz.i dcld·-r.mıı!: iç"n. 

Garp tclrni~i içinde T::r[c retı. 
siki•i, n. .. cak b·ı ~ertlru l:\ kend' i 

-~~~~ .,. I muhı:ıfa-n cd b'lir. 
Resim& provaya iştir<tk eden kl::. er7<Rk ta1e'bc'lc4i gii>'ii.yor.c;unuz HAKKI SUHA CEZG•· 
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arp sahnelerinde • • 
----ı-M u-hi-dd-in-ü-stU~. n·da.ğ 

Dün tekrar beraet etbt:tr ·MU 

DUn gece yarısına kadar gelen 
harp tebliğlerine ve diğer haber_ 
lere nazaran harp \"azıyeti: 

Londradaki Holanda hükume. 
tinin hedefi büyük müstemleke 
imparatorluğunu idare etmektir. 

re kadar sokulmaya muvaffak ol. 
mu§tur. 

Müttefikler donanması dün 
iskenderiyeden denize açıldı 

(!Jıı~ tara/ı 1 inci ılt) 
liret tahsis edilmi~ olduğunu na. 
tıktır. 

Sabık İstanbul Ya_15~ İınl cıı· 
tin Üstündağ ile cslu da zw· 
cilmen flzala~ı hakkll~~~Iık nr. 
cirlikuyudnkı Asrl nıc1 kC) fü c. 
sasının satııı al1111nns . uıcrcl• 
tinde usul noksan~ .g~~ken1e· 
bıı noktadan tenıyız ın ındc rti. 
si dönlüncU ceza daircs. csıııd" 
vet ecli len clav-a. n~uc:tıııınıl 

Almanlar Namur ile Sedan 
araaında Mozel - Möz hattına 
karşı tayyare ve zırhlı fırkala
rın müzaheretile daha külliyet.. 
li kuvvetler sevketmişlerdir. En 
büyük faaliyet Sedan bölgesinde 
olmu.c;tur ve buradn. üç nokta
da zırhlı hücumlar l<"'ransız mü
dafaa tertibatını l dahiline nü -
fuz imkanını bulmuştur. 

Fransız ve Alman piyade, 
tank ve tayyarclerinın iştirak 
ettiği umumi bir muharebe cere_ 
yan ediyor. 

Saat 19 da vaziyet müphem
a ·r. 1yi malumat alan Fransız 
askeri mahfillerinde Alman zırh
lı müfrezelerinin oldukça derin
lere kadar ilerlemiş olması müm 
kün ~oıwmekte takat bunları 
Fransız piyadesi tarafından e _ 
henımiyetle tutulan Alman piya
desinin takip c<lcme'1iği bildiril
mekted.ir. 

Yeni vaziyet kar~ısında Fran
mz kummdanlıf!ı mevzi harbi u. 
sulünü terkederek açıkta hare
kat h2rbine başlamıştır. Toplu 
kum::ında tertibıne tevessül edil
miş ,.e halen ccrcya.ıı etmekte 
olan mukabil taarruzlara giri -
şilmiştir. 
Fransız resmi tebliği de Al • 

m::ı.nların zırhlı arabalarla ~id -
dt-tli hücumunu bildirmekte ,.e 
Möz rrm:ıı üzerinde Mez.L 
yeres ile Namür arasında Al -
ma.'llarm nehri muhtelif nokta. 
!ardan g~meğe muvaffak olduk
larını teyit etmektedir. 

lıiajiııO'l./a. taarruz rrlilrıwdi 
Södan nııntakasrnda Alman 

kıtalarmm bugün nüfu;-; ettikle
ri Fransız müdafaa tertibatı Ma. 
jino dGğildir. Majino istihkam
ları !sviçre hududundan Mont
medi'ye kadar tamamen masun. 
dur. Almanların yardıkları mm
taka. Montmedi'den Şimal denL 
zine kadar uza.nan beton sığı -
naklardır. 

Brüksel ile Jemb!u istikame
tinde yeni bir Alman taarnıru 
kaydedilmektedir. Fransızlar bu 
taarruzu mukabil hücum ile t.ı.r
dettiklerini bildirmektedirler. 

DCrt Alnıaıı ord11.su taarruz 
ediyor 

Şimdi garba doğru, 4 Alman 
ordusu ilerliyor. Üçü, Dinant'a, 
f;ödan'a. ve Namü(e varmıştır. 
Bu mevkilere Möz üzerindedir ve 
b=zzat Möz başlıb~ma muazzam 
bir maniadır. 

Dördüncü ordu Ma.astricht' -
den Sa.int Frond'a doğru ilerle
mektedir ve bu ordwıun yürü -
y'ıişU, diğerlerinin hepsinden da. 
da kuvvetli görünmektedir. Fran 
sızlar, külliyetli tanklarla, bu 
mmtakada mukabil taarruza geç 
mişler , .c düşmanın ileri hare -
ketini bozarak durdurmağa mu. 
vaff ak olmuşlardır. 

Almaıı. ve Fransız krtaları a
rasında cereyan eden tank mu. 
harebesinde b~ka iki taraf as
kerleri goğüs göğüse de c:arpış. 
mışlardır. Almanların bilhassa 
tank ve tank mürettebatı zayia
tı lfüyüktür. 

Şimalt Bclçikacla Belçika kı • 
taları evvelce hazırlanmış olan 
Plana uygun bir ~kilde geri çe
kilmiştir. 

Belçika hükumetinin 
beyannamesi 

Belçika radyosu, ne hükumet 
erkanının, ne müttefik devletler 
elçilerinin Brükseldcn ayrılma. 
dıklarını haber vermektedir. 

Belçika hüklımeti, millete rad. 
yo ile aşağıdaki beyannameyi 
neşretmiştir: 

~imal komşularımızın hezimeti 
bizım cesaretimizi kırmıyacaktır. 
Müttefikimiz Fransızların ve 1n. 
gilizlcrin müznheretine mazlrnr 
bulunan ordumuz, düşmanın ta. 
arruzlarına, israrla mukavemet 
etmektedir. Belçika mağlup cdL 
lemez. 
Davamız haklıdır ve bugünkü 

badireyi geçirdikten sonra mu. 
zaffer olacaktır. 

Holıınclad/\ 
Holandanın yalnız Zeland mın. 

takasında harp devam etmekte. 
dir. General Vanderstmal Zeland 
kumandanlığına tayin edilmiştir. 
Alınan kıtaları Roterdama gir. 
miştir. Londrada bulunan Holan. 
da hükumetine göre Holanda ile 
Almanyada harp hali devam et. 
mektedir. 

Hclanda donanmasmın bir kıs. 
mı Holandadan ayrılmıştır. Nere. 
ye gittiği mcçhuldur. Donanma. 
r.ın İngiliz filor.una iltihakı kuv. 
vetle muhtemeldir. Holanda kıta. 
atmm b.ıkiyesi de Belçikaya geç. 
ll".ijtir. Uzak Şark sularında bu. 
lu~n Holanc!a vapurlarına müt. 
tefik limanlarıı gitmeleri bildiri!. 
mi~tir, 

SABAHA KARŞI ALINAN 
HABERLER 

J.oııclra, ı:; ( H 11•..usi) - Pa
zartcsi ndl'n bcri Mii7.dc hiiyUk 
meydan muharebesi cereyan 
otmekteclir. MiittoCik tank, 
:ı:ırhlr otomolıil vo tayyareleri 
Almanlanı taarnıı etmiş \"O lıü 
yük ıııu\·affakiyctler kazan_ 
ınışlnnlır. M!lltefik kun-etlerl 
Anvers mllstahkem ıncykilerL 
ııe dayanarak taarruz ediyor
lar. 

En büyük harp i\"aınurin ce
nubunda cereyan etmektedir. 
Bu ~ehriıı şimali garbislnde 
müttefikler hllcum arabalarile 
Almanlara taarruz etmişler ve 
bilhassa tnnk ,.e zırhlı otomo. 
bil zayiatı verdirıııişlerdir. 

Belçika tebliğlerine ~öre 
150 ınUttefik tayyaresinin bu 
mıntakaıla. yaptıkları lıüyilk 
hn va tnarrıı7.u Almanların 8ö
dondaki Heri hareketlerini clur 
durmuş ve mlittcfiklorin mu
vaffakiyetll hlr taarruz yapma. 
larını mUml{Ün kılmıştır. 

Alman tebliğlerinde iddia olun. 
du~u gibi Liej ve Namur müstah. 
lcem mevkilerinin Almanlar eline 
geçmiş olduğu hakkındaki haber. 
ler resmen teyit olunmamı~tır. 

Bilakis hu müstahkem mevki 
topçusu Alman hücum kıtalan. 
nın cenahlarına taarruz etmek_ 
tedir. 

Şimali Belçikacla müttefiklerle 
Almanlar arasında büyük bir te. 
ma3 yoktur. 
.\mcrika ,\yı·uıııul:\ki t<'han..,ını 

Mcın le ket c <::ıl:ırılı 
Loııılra, 1 :> (il ıısusi) - Ya. 

şin ~tondan lılldiril<liğine göre 
Amerikan lıükfııncti şimali ve 
~arbt An·uııada ikaıııf'!t etmek. 
te olan tel~mil Amerikan tehe· 
asına derhal Amt'rikaya dön
melerini bildirmiştir. 

Diğer taraftan Japonya ela 
lngiltercclel_d serarcL nıcınur
larr Ye ailelerini h;ı7.i ranrla 
memlekete cliinınclerini lıildir_ 

miştir. 

Çörçil' in nutku 
Müttefik tayyareleri Möz.: üze. 

rinde kurulan köprülerll taarruı 
etmişler ve bu taarruzun yaptığı 
tahril:at neticesinde Alman ağır 1 
topları Möz ırmağını geçmeye 
muvaffak olamnmışlardır. iki sa. 
bit, fai sahih köprü t<ıhrip edil. 
miştir. 

( /Ja~ tarafı 1 i11ciıle) 

Cu nutuk tarihin uzun zaman. 
clır İngiltere için kaydetrnec!iği bir 
takım hakikatleri ve ı:.ıruretleri 
ifade etmektedir. Avam Kamara. 
sının kubhelerinde akis bırakan 
sözler günün yinni dört saatinde 
toprağında güneşi batmıyan ve 
İstiva hattmı bile bir pantolan 
kayışı g1Ji saran, Bah·imuhitler. 
den Bahrimuhitlere birkılç asır_ 
dır evinin bir odasından ötekine 
geçer gibi ıreçen; kıtalardan kı. 
talara pervasızca bir eşikten at. 
lar ı:-ibi atlıyan imparat0t·luğun 
hayatında yeni b:,. 'uurun hüküm 
sünnesinin :z:anıreti olduğunu iti. 
raf cbnektedir. 

Maamafih Sodan mıntakasında 
Alman harekatı inki~af etmekte. 
dir. Müttefik hava kuvvetleri on 
beş Alman atyyaresi düşürmüş
lerdir. Müttefik hava zayiatı 35 
tayyaredir. 

Diğer mühim harp mıntakala. 
rından biri olan Dinonda Alman_ 
lar Möz.: ırma~ı Dinon 1imalinde 
üç noktadan geçmeye muvaffak 
olmu~lardır. 

Almanlar Polonya harbinde oL 
duğu gibi zırhlı ve motörlü vası. 
talariyle bir şim§ek harbi yap. 
maktadırlar. Bu seri harp vasıta. 
lan birçok mıntakalarda mütte. 
fik kuvvetleri yarmaya ve içerile. 

. ··-················-············-············· 1 1 

j İtalya harbe ~ 
giriyor mu? i 
(Başta rafı 1 incide) İ 

için menfa;\ll gayri muhaıip kal
makta olsa bile yeri elbette HIL 
!er tarafıdır. 

Faltat 1talya harbe giriyor mu? 
Mussolınln idaresi bizim bUyük 

kabine idaresine benzemez. 
"Harp isteriz! .. bayrağını cadde
lerde dola§tırnbilmck için Duç~. 

nln yalnız gönUl rı:ı::ı.sı de ... il el. 

bette işaret ve muvatakaU de 
şarttır. 

Şu halde 1talyıı. harbe giriyor 
demektir. 

Bununlıı. beraber ııon hliküm
den evvel bizim iki tereddilt nok_ 
tamıı: var: 

Jtalya harbe glrccckee böyle 
lıir türü ihbar !lşeklcri atıp dur. 
mak dtışmana yol göııtermek !ır _ 
satını veren ve bcklenmlycn bir 
gaflet olmıyor mu? 

1tnlyada halkın ve a:ırayın 

harbi lıtemedlğl muhakkaktır. 

Denebilir ki harbe girmeye ıu_ 

zum gören Mussollnl hcnilz har
bi eğ-lence %allneden çocuklardan 
halka ve ııarnya bu e!kArı umu_ 
rnlye hareketini göstermek zo_ 
rundadır. O harbe girme kararını 
Vf'rmlştlr: Şlm<li de istim arka. 
cla.>ı geliyor! Böyle bir karar 
Hitlerin <!e ba'ı sı.lmla oldıı~una 
del!lct eder. Hatırlnyoruz ki AL 
man dlktator'J, ltalyadan yardım 
isUyeceğ'I zamanın gelmediğini 

söylemişti. Belki o uman gel· 
mlş, istimdat çanı çalınmıştır. 

Yoksa bu yardım yalnıT. Akde_ 
nlzde lA!ia bir emniyetsizlik ha. 
\·ası uyandırmak 11uretıyle mi 
yapılmak lııtenlyor? Şimalden 

ı:0Ien taarruz karşısında mUt~
tık kuvveUerlne bir de cenup 
tehlikesi gösterip onları yerleri
ne bağlamak dahi bir yardım ve 

, 1talyanca bir yarılım olabilir. 
1'etıcc: ltalya harbe .ı;lriyor 

mu? 
1şbu Mayııun 16 ıncı geccııi 

girmc•ılıtır. HenüT. ı:11yrl muhıı.. 

riptlr. Yarın mııhıırip olması lh_ 
timall bulundu~ gibi muhanp
llpllkle ı:ayrl mu!:ıa riplik ar um_ 
dA ''harp oyunu oynayan bir 
ı;a:,Ti muharip., rolUnde kalml!l.lı 

da mUmkUndür; zira İtalyayı &il. 
rilklese .&ürtlkleııe HiUerin ittifa-
kı değil korkusu harı:ı.ı lltlrukll. 
yebillr. Hltler !Jıe mUtteflkl .. nı 
kapalı duran bir luırp '\-e ha!'e_ 
ket aıı.humı açmak istiyor ırö· • 
rünmUyor. P.:lokhı i 

·············~··································· 

Çörçilin nutku birhç asır için. 
de tekevvün eden muhteıem, mu. 
az:z:am bir bedenin kalbine doğru 
tevcih edilen hançerin istika. 
metini ve gayHine erdiği zaman 
dopcak manzarayı gözlccini kırp 
madan çiziy<t·. lngiliz refahının, 
azame~inin, ihtişamr.tın kalesi o. 
hn lng-iliz parlamentosu kürsü_ 
süncle bunu yeni bir irade, yeni 
bir ruh hamlesinin malzemesi o. 
l:\rak kullanıyoı·. 

Filhnkil~a İngiliz İmparatorlu. 
ğunun km·duş•.J Ye kurulduktan 
sonra dünya Üzcr·i;ıde oynadığı 
tarihi roller bakımınclan ~ugünkü 
şarl:h•r kal'"Jmnda tek bir §ey ya. 
pabi;ir: 

Muzııf: er olmak! 
l\1i.i aefikler, değil yalnıı:, mül. 

tefik de,·letlcr müttefik clevletlt!. 
r.İ.n as:dardanberi sahip oldukla. 
rı clünya nimetlerini muhafaza 
için vatanda~ları tekel", t~lter, bu 
zaferi yara~maya, basanr.aya 
mecburdurlar. 

İngiltere ve Fra!lsayı dünya 
nimetlerine garkeden tarihi ıart. 
)aı· İngiliz ve Franaı:z: vatanda§ına 
öyle bir hayat şartı, öyle bir ya. 
şama imkanı vermiştir ki bunun 
elde bulundurulması bugün, dün. 
kü muhrrebeler ve dünya nimet. 
!erini muhllfaza metodiyle müm_ 
kün değildir. 

l 7 nci asırdan itibaren l'"Cfah i. 
çinde yüzen muazzam İmparator. 
luklar kuranlar onların müdafaa. 
sıru ekseriya müstemleke muha. 
rebelel·i ve komitelerin koalis. 
yo:ılariyle başarmışlardır. Fakat 
bugün içinde bulunduğumuz harp 
ne bir müstemleke harbi, ne de 
sadece hariçten gelecek yardım. 
larla başanlabileeek bir hacımda. 
clır. BiZ7.at vatanda,ın silah elde 
dünya nimetlcı·inin müteradifi o. 
lan vatanını müdafaa etmesi ve 
bunun için fedal:ad:klal'"ı göze aL 
ml\sı tabiidir. 

Memleketler vardır ki, vatan 
toprakları vataadaşlara ıadece 
bir istiklal ve hürriyet havası te. 
neffüs ettir:t". Bu topl·aldar Üze. 
rinde ya~ayanlann hürriyet ve iı. 
tiki~} davası için naııl lıayatlan. 
nı feJa ettikleri ve sadece bir 
mefhum için milletlerin gpzlerini 
kırpmadan ölümü na:ul seve seve 
kai>UI ellikleri göriilmü§t\lr-. 

Müttefiklerin vatanı sadece 
hürriyet ve istiklalin değil, aynı 
zamanda dünyanın en büyük ni. 
metlerinin ifadesidir. Denebilir 
ki İngiliz veya Franıuz vatanda§ı 
dünya refLJ.ıını elinde tutan bir 
'irketin akaiyoncr-i olmak rnnna. 
ımı ifade eder. 

Tecavüre uğnyın yahıız vatan 
c!eğildir. Refah aksiyonunun pa. 
ketleridir. 

Bunu;, i;in müttefikla- muuf. 
for olmıya mecburdurlar. Yine 
b-.ınul'l i;indir ki harbin çok ken. 
lı ıuıfralcr-da, geçerek nihayet 
bu!acağına inanıyo~-uz. 

SADRI ERTEM 

llalyanın yeni Almanya ıefiri 
Berline gitti 

Roma, 15 (A.A.) - İtalyanın 
yeni Berlin sefiri Alfieri'nin dün 
akşam memuriyeti başına gitmek 
üzere yola çıkması, ·hususi bir 
mahiyet iktisap etmiştir. Alfieri, 
istasyonda birçok zevat tarafın. 
dan uğurlanmıştır. Bunlar meya. 
nmda Kont Ciano ile diğer hüku. 
met erkanı, ayan meclisi ikinci 
reisi, Roma vali ve belediye reisi 
ve Alman sefiri Fon Mackcnsen 
bulunmakta idi. 

Roma, 15 (A.A.) - Havas: 
Senelerdenberi ilk defa olarak 

bu akşam Yugc-slav sefareti etra. 
fına Karabinyeri kıtaatı konul. 
muştur. 

Roma, 15 ( A.A.) - İsviçre 
sefareti binasının cephesine müt 
tefikleri tenkit eden bir takım 
afişler asılmış oldu~undan 1s -
viçre sefiri, Hariciez memleket 
imtiyazından istifade· ederek bu 
afişleri kaldırtmak istemişt~r. 
miş ve Italya hükfımeti nrzdın
dahalcde bulunmuşlardır. t sviç
re sefiri 1.abıtava mi.ir:ıcaat eL 
miş ve tlalya hükumeti nezdin. 
de protestoda bulunmuştur. 

Paris, 15 (ll11s11si) - lviçre 
sefiri karıEiyle birlikte sefaret 
binasına g-eldiei sırada sefaret 
binası duvarlarına ln~iliz aleyh 
t:ırh!'?ı beyannameleri asan ni.i. 
ma yişçilerle karşılaşmış. sefır 
ve karısının fransızca konuştu -
~unu gören nümayişçiler sefir 
ve karısına taarruz ederek tnh. 
kir etmişlerdir. 

Meclis müzakereleri 

• .1 - ılC .Muhittin üstünuag b rnctlllc 
encümen azalarının de ·uııııı. 

· t" :\lild cı •ı· karar vcrilmış ı. • ı·eyfi>'C 
ınilik ınnkaınını~ ' tenı) ıı 
teııı.viz etmesi uzerınc 1 b . 

d ırelC'f mahkemesi ceza a tctı.il\ 
. · -· <lnvn'ı ._. yctı umumıyc,..ı · uozu10 

etmiş. beraet kararını ·iz ıuııb· 
tu. Bunun Uzerine teın~:ıırc:.111· 
kemesi dördüncü ceza htı, • 
de tekrar icra cdilcı~ drntfıa (ll:l• 

· kinrı 0 i mc neticesinde ı ·.. 1,1 ucıd • 
rak beraet verıımı::jtl· ·r r ' ıın tc ' t 
umumilik ı~~~a~lll e 1, ywc_ 
temyiz etınesı uze.ı in ·eti uıll 11 

temyiz mabkem~sı h~~lınJ.:;, ' 
nılycsinde tctkık ~.~etle ıın1': 
lıcraet kararı ekseı ı) uzcrill 
zolunnıuştu. nuo~ıı aörduıı~U 
tcmyi:t. ıııahkenıcsı ad<l dil' 
ceza dairesi dlin .Anlat~.:; ,e ııc. 

Aııkara, 15 ( A.A.) - Büyük musikisi gösterin ki herkes bil- Yayı yeniden rüyet etı1~~· ı;ııl' r 
Millet Meclisi bugiin Şemsettin sin Ye bilenler de ayni insicam- ract kararında. ısrn ÜstUlldıı~ 
Günaltaym başkanlığında top - la sUylesinler. · ,·ermiştir. ~1ulıittln ıarı11ı•1 
lanmıştır. Cel~.cnin açılışını mü_ Ha!';ih Kaplan - Onu öğre- ile Daimi Encumen aza ~uıuı.
leakip Başvekil Dr. Refik Say- ncce~iz. Onun için çalışıyoruz. vekili mahkemede 11aıırdilcrlll 
dam söz alarak şunları söyle - Kttzım ~ami Duru - Bir şar- muşlar ve karar l{Cll 
ml•ı::tı"r: kı avrı ayrı iki hanendeden . • Il• "' tebliğ edilmiştır. ~ ~·U " 
Arkadaşlar bu evrakı varide. dinlenebilir. Sonra birlikte SUrpagop mezarlıg~1 ,.1111 5

1 nin 2 numarasın.da Ba'ivekalete söylesinler. Seı;leri tefrik ede_ den açılan davada es hkı)ıll o .. 
bağlı bir matbuat umum mii • mezsiniz . .Muzik bu mudur, mil- llra para ccza;;ına ına r,r ıııı •• 
dürliiğü te~kili hakkında bir la- ıt olabilmesi için halkın Yicda- muştu. Bozulan btı J{ar dııtr • 
vihai knmınive•.''İ huzurualini1.c nma hullıl etmelidir. 10 kişi dil u ecza rıır 
J J • l>ınua da dör ne ıs 
takdim ettik. Dahiliye, lktısat, hey hey demekle musiki milıt si eski kn.rarınd:ı yine 
Nafia ve Bütcc encümenlerine olmaz, bu musiki tarihe göınUI etmiştir. • 
havale edilmiştir. Tensip huyu- muştur. Onu hortlatmıynlım. dil 
rulursa bütçe mü1.akerC'Sinclen ( Bra\'O sesleri). • h d dun p 
eV\'el çtkması için muhtelit bir 8ilreyya Örgeevrcn (Ditlis) - ı·svıçre u u 
en<"ümen tarafından bunun mü- IUı.zını ="ami alaturka musiki- . "df) 
dafaasına müsaade buyurmanızı yi ders yapmak şekllntle istiyen (Ba§tarafı 1 ıııct ıdcJ1 . ı· şin1ıı. ııt heyeti celileniT.den rıca el lYO- arkadaşların fi ldrlerini Adeta Yollarda bilhassa k nnl:l•Y •i 
rum. (Muvafık sesleri). geriye bakan irticaa sapan in- cenuba doğru kalabalı şilll~ 

Başvekilin bu talebi kabul e- sanlar gil.ıi göstermek istiyor- olmuştur. Bir çok kiJ!l~'~eııd• • 
dilmiş ve kanun ha\·alc edildiği lar. Arkadaşlar Meclis ihlfü'tl Isviçredeki ikametJerıntaır·. r. 
encümenler a1.alarından ııeçile - \'C inkıltıp yaratan demektir. liklcrindc.n kısaltmışıı::_ ts'ı ı· 
cek beşer kişiden mürekkep bir (i\"e demek sesleri) Anlamadı- ncrn, 1:; (.\.ı\.) upııc 
muhtelif encümen tesbiti tas - nrzsa tekrar edeyim: Ben bu nin bitaraflığındnn bı; beri r 
vip olunmu12tur. konsen·atuvnrın te:;islne ınua_ ınek hedefini güden a şrcdl• 1 

Bundan sonra ru1.nameve ~C- rız olabilirim. Xedcn? gı!;er tekzibi hakkında. ne bC'r~ t 1 
Gilerek örfi idare kanun layiha- konservatuvarın yapacağı iş hlr resmi tebliğ, bu ııanlcı:·t. 
sının ikinci mü7.akeresi yapılmış g a rıı musikisi ııi 'l'iirkiyetlo ya lnn olduğunu, ınic; uııl ,l 
ve lavih?.nm 11 inci maddesinin 200 _ 500 kişiye üğrctııınksc menfaatlerine ınuh~l nııll 
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l\1illi !\füdafa3. Vekili Saffet A- Avruuaya mulıtcliC iıjlCr içirı dıığıınu ve tsviçreııın10 ı::erıı, 
rıkanm talebi üzerine "harp ha. bir alay insan gönderiyoruz. bitararlığıııın h:r t.ubı·ilclirrJlc"' 
!inde örfi idare ilan edilmemiş Bunun için de bu yolu tutalım! te idame edileccgiıı• ı· 
olsa dahi bu kanunun masuni - Iluıı<l>tn sonrn bazı mebuslar t d. • ı:t 

t h .. . t• . t k .t . e ır. - I• p. 
ve ve urrıye ının a vı ve söz ı-öylemişler, \'ekil izahat nern, ı:; (.\.;\.) u ııııı:: 11· 
talikine ait üçüncü maddesinin Hrıııiştir. Ajansı, Jı;;viı:re ordll~ı:i t IJ 
birinci, 3 üncü. beşinci ve 6 ncı Hasan Ali Yücel. Türk musi. mnndanlığınm aşağıd• 

1 
t· 

fıkralarında yazılı tedbirler da- ıı 
ha evvelden icra vekilleri hcve- kisinin materyallerinin esasen ğini neşrediyor: jl'Jll. t·. 
tince tas\'ip edilecek harekatın toplanmakta olduğunu, musiki Seferberlik suratlc ş\ıı1'\I et· 
intikalarrndan almağa bac;ku _ tarihimizin zannedildiği gibi b:r dilmiştir. Kıtaa~ınıız 1c;ı;:nl 1 :ır• mandanlık salfthivettar .. sure _ ilim halinde tetkik edilmemiş ol- yin edilen mevzıı~ri Jıllclllt r • 
tin<le tadili kabul.edilmiş ve ka- duğunu Söyleyerek demiştir ki: ınelrteclirlcr. D{\ttln ıntıb1\1i. 
nunun ikinci mü1.akeresi bitiril- - Biz kendi malımızın her mUselll'ih kudnetl~;:;nı ~~~ııı 
miştir. Devlet daireleri ile mü- noktası ile, her şubesiyle tepe. zası altrııcla ır. 15,.ıç ·ııltl 
cssesclerde bulundurulacak na_ mizden tırnağımıza kadar alfıka. yet mUemıneııdir. 1 ti1'ı{tl\~tı 
kil vasıaları hakkındaki kamı - darız. bitaraflığının ye 

5 ı11il~c~ı~· 
nun ikinci müzakeresini mütea- Ilasan Ali Yücel program tan. mu ha razası, hUtUn.n celil ' 
kip devlet konservatuvarı hak _ zim edilirken bu cihetin nazarı ~uvvetleriınizle tctn

1 
1.•orl>' 

kındaki kanun layihası madde. dikkate alınacağını ve binaena. tır. • ) _ > ~ı . 
}erinin görüşülmesine gecilmiş _ lcyh madlenin aynen kabul ediL Dondra, 15 (Hıt,\1!S' tcsi Otl 
tir. Layihanın birinci te$iS mad ınesini temenni ederek sözlerini şir Evinig- N_~yuz gn~nll~ Jlhct 
dec;i üzerinde bir çok hatipler bitirmistir. manlann Ma.ıınonuı~ıı ı:-itlfı:' it" 
tekrar söz alarak noktai nazar- Maa;if vekilimizin bu izahatı tehasından Fransa~ ,rcsi\C. fır· 
!arını izah eylemişlerdir. üzerine müzakere kafi görülerek fordu elde etmek g'•\ait bir dır· 

J.lccihıtckı ı.ıwı.ık:'l,.ıı.ır ır.addclere geçilmiş ve layiha hü. reye taaITUz içi.n .nı~azınıı~Ul 
• \ııI..ııı-a, ı;; (Husu i) _ Bu. kumetin teklif ettiği şekilde ka. sat beklediklerınaı ) vek 

1
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~ün Mecliste koırservatu,·nrııı bul edilmistir. 
l.ıirinci tesis maddesi ınUzal{erc Meclis, ~urr.a günü toplanacak. Japon B ş 
olunurken Hasilı Knplnn (An. tır. 1 iııcid ıJll 
talya) sliı alınış. sözlerinin lr- -~------------- (!Ja~taraf! •t al<Jıi~. 
tic:ala a!Akası olmadıı;•nı söyll- Vergilere zan1 ıonunamıyacak birva;ı~~i ~~;~r. 
ycrek demiştir ki: Japonyan.ın ~:nfa~atz~akt~clfı c:I'.· 

- Garp musikisi bize yakış- ı A h b ı nı} ı ı 
ayı asi masını ı eceg.ı ::ııcteS ,. ııı· 

maz, belki medent olabilir, fa- Ezcümle Mıkao g ;ıpılaca"ıırııil 
kal Türk için değil. ltadyoın a- menk H"ındi~tanın.a. Y Ja~n}' .1,ı~ ( Bcış tarafı 1 inciclr >ıe I'~ 
lafraııga çalınca kapatıyuı·uııı, ~cnebi müdahalcsır .. 

0 
r41ı1~5p0rı 

çünkü beni tatmin etmiyor. ve yiindcn yapılmış maddelere il~tısadi menfaatlerın~dirde ]'! 11• 

Beni tatmin eden kendi uıusL % 10 zam. sarsılacağını ve bu ta~ }larbirı~,1 • 
kiınizdir. Bu kanunu. mticsse. 4 - !\fatbu damga resmine ro v:ının belki de AvrUP nt bOıaC 
sc.vi kurmak için ı:;ar!eltilileri 50. nisbi resimlere % 10 zam. J- 1 kararı• 

demi müdaha e · ~ emekten dolayı l\1aarH Yeki. 5 - Demiryollar ve limanlara 1 line tcı;:ekkür cc!C'riz. Yalnız bu ait vesait ile seyahat edenlerin nı yazır.akt~< ır. r:ı• 
noktanıu ikınaliııi ıııllsnnde e- seyahat iicretlerine birinci mev. ~ruş, r:~·iS• 
din ele cnctimeııc iade edelim. •kide % 5. ikinci me\'kide r(ı 2,5, şişe başına 3. 4 · a.nYll ,c 

Satli Konok (Bursa) - !ılnru. üçüncü mevkide ~(1,5 zam ~~n- brn litresine 2. şa~J\ufll\: acP 
zatım iki noktava nnzan dil•- kara - İstanbul arasında bırın- ki\'e şişe başını; ·n öniin1u:11rıı~· 
kati çekmektir: • .. :~ıaude 4 4 _ ci mevki tren ücreti şimdi 25.75 Layiha ~lecl~.5~·.,uterel< 11nıı• 
Gllzcl sanatlara hi!lıassa ıııusi- kuruştur. Bu zam vapıldıktan toplantısında f!;u~ \ "C bir ddille 
ldye inkı!Abımızrıı yüksek te. sonra 26_._8~ e çıkacaktı_:.) . niyet kesbe<lec t tbik rı1e 
cellisi ile mütenasip surette _6 :-- Tütun ve mamul~t~.na b_ır randan itibaren a 
veche verilecektir. mıslı. Rakı konyak, lıkorlerın girecektir. ~lıfi 

Madde 45 - Miııt opera ve p••--------------m••--lill'-tıyatro millt işlerimiz arasın-
da(lır ... Şıı halde HC'yeti Veki- Rıı'!iin Mntinel<'rdf'n 1tihnrt"n s·rdcfl 
le heyeti celileye bunu progra· • p E K 2 Büyük filın 1 

mma ctaııiı oıarak gctırmişur. 1 Sinemasında 1t11 
Binaenaleyh hllk('ınıet lw işi a 1 11 

il'rnri tatblka ıwrsa isabetli o- 1 _ Asi Kahra nı .... ııı 
lıır. mıJllZ"" 
KAzım Nami Duru (Bingöl) -- Fransızca sözlU Aşk - Kahramanlık ,·e 

Geç;en gUn, Fransı7.larla ko- heyeC'anlı filmi. Raş rollerde: ı~W -
nuştum. SI7.in mtizik biulf'.>kl W,\R~EH llAl\:STEH - FHEDI>IE JlAl~THOJı<>!\ , .... 

11
. 

Tolan~an mU7.lğin ayni oldu. ARiıEE?ll WHELA!\ .. ,,,.
0 

ı;ıı· 
~undıı.n hir defa dinlenir, fakat d' '.('ur,... ~r 

~ - Lorcl - Hardı' Harbe Gi ıyor. •· t ~.ı;n rı sonuna kadar aslA! Zira "'ek· r.. .... ~ ., rl El Ar"'~ .. .. Ahenktir. clinleyemiyorıız, de- flı\Tr.tPn: Fokı1 .TunıRl 'liinra hrıh4'rle · 11 

dl. Hakikaten bnna bir TUrk www ee m w :? nlm hlroe>n S ~ 



xnı 
e\n 
t}..~~ MONLEON'UN 

l\lP HAREKA TJ 

~"'~lece 
-ıJ l~k 1 . Matmazel J ervezin 
~ ~la§ı~ Ctin eline düşmüş oldu 

t olu lllış \re Emilin iddk.sı 
~'ııt biı;nıuştu. Zavallı delil:an
t:ır: .~ 'tt• ~eyler kc~fctmck, genç 
K. ıı iler"'ı· trtıak istiyor, fakat bir 
:'il ı.. Ye ~·, • , 
t~ "(Yd-ıtı t..ltıcır .. yornu. Jcr • 
• llıııhaıcı. ar elin:: g~~miş oldu. 
~ bitıat:ak görülmc::;:ne rnğ. 
~ le ina, Emil bile bu a:ı ha. 
~~lctı ll~ak istemiyordu. Ne 
~ı ka~,; c;il lsl:eletin genç 

"· llir tUllla~taki maksadı ney. 
~iıır rlU kestiremiyordu. 
~ ~ Ctf 
~. Olduğş Godar arkadaşını clal. 

' u düşün<:eden uyandır. 
~~~ liaı:ıc 

il tö in ~armış aziz dostum. 
il •·tcr,,y Cdıl;Ieriml geri alıyo. 
~ >'ok~tse şüphelerimin te. 
~'n 'icu~. Eğer bu k.iğıt ha. 
·~ ı~1§ .§ti İskelet tarafından 
·~ '~i buııae o zaman Matmazel 
b ~aybo{11ak ü:nidimiz tama. 

l Oltto ur. 
~lıı:ıcf c J?u\ra] iki ark da ın 
>!!. 1 llıc:ı{~ğc haıır bulunuyor, 

~-~l:şı}t c ·l lç~~ azami kcıtUmi. 
~;ıll<ıJcd olduğu isin hiç bir 

~it ~Udc buJnnmayordu. 
°ı-a " det scnra iki arkacla~ 
~ llcn 'da ettiler .. 

-ıı11:ıı .. /\ırazıhaneme dönüyo. 
C'.! 1~c l" aba ısmarladık .. 
~ 0~~e dostuna elini uzattı. 

~>" '"\!" • 'llı f'-tltj • 
:ıı 1tıl\ ~ İmdi ne yııpacalrnın? 

tıtcr l\a müfit olftbilir mi • 
, ~ fat~tn benim vaeıtalarım. 
~ li;ı}>ı fııclc cdcbHirsin. 

~~l:ı..zt .. Tetelcl:ür ederi::ı .. 
., b;ı~ım:ı hare::et ed::. 

:ı-~ı b' 
'ttj ,5r~z ~ert;e bir eda ile hı.t 
t ~ tız~·1:d!l:ten sonra arl:ada. 

1. Q.ı_ •la~tı 
'ı.~t b' ~ . 
~ 4'.cııd 1 ır ltlüddet olduğu yer. 

l~ı' Çcsonra ba~ınr t~lladı: 
. ~ı Cuk .. dedi .. Bu iş ona 
, · h ına1 olacak .. " 

\ '?(' itte 'ıl] • • • • • • • 
~.:ı t( bi t1ö:ıyö Lenuvar, bana 

1 ~.11)ilr h haberiniz var mı? 
, .,,: afiye çıplak başını ita. .. ~ ... 
~~ııc~i· hem de iyi şeyler. öy. 
'I,, ~a~0rum ki sizi de fevka. 

, ar edecek.. Bilinmez 
ttı., lıcı..· 
, ~ ~,l>eki.. Çabuk cadede 
~ llcki 1nlcyccel: vaktim yok. 
~ 1S~ıı'<ı!-atron .. Emrinize uya. 
)t b~ıı§ın ö~ caddesinde Madam 
~l~dı~Ukk5nmı gözetleme. 
, "'iji'tt ·.O üne kadar şayanı 

)et lt~,1?1~ netice elde edeme. 
'tltl%1 ~~ı kadın işiyle uğra. 
•ıı"' Cgınj "atıyordu C" a ~ l:ı . "ncr .. .. ı v r. 

'~ ıçctii' 1 Ş<ı.hıslardan hiç kim. 

1 
l kcı c gırdiğini görmedim. 

l~ ~th~a tte gelince tabii böyle 
~ır ıu .... h da t d··r a· "tt " Ca' c&a u etme ırn .• 
, ~dly0

1z bu adam tebdili kı. 
~ b 'Cli'<l r. 
t tıc ·l~Y:t hakkında biz de bir 
~~lındUıtıız. Sonra her halde 
~ .~~ l:ad ekmekçi dü!ddinına 

.._ ._:'~ ba'-~ar da aptal değildir. 
·• \J. <t,.Jım A 1 • t~1 li:ı .. n at ... 
~ ,~.~rt~kcc.~<:at tzkriben yedi 
~~· 1 =ııc a gozetlemeyi bıraka. 
·~~tc tad \rde~ edecektim. Eir. 
t(j c lı.ı(8 db~ın köşesinden fev. 

1 
~ t~~. ır otomobil çıktığı. 
ıı-.. ~1tlcnd~erhal bir kapının ı. 
tİÇi diik~~· Otomcl.ıil geldi; 

~"<lc11tta~ıa ba<ınının önünde dur. 
(.~ ıl' .~e\'kııı- kıyordum. Otomo. 
"l( bcıı. ~ ilde şık giyinmiş bir 

~~lta ~~ bu atlamı bir ı~ere 
'~ıl'lldi;r Yerde görmilştürn. 
h c::a .. 
"':ıııı ron ıvİ 
' k l'eri Onl~on. 
, b 'atı}' ilden Etçn:dı: • -ııı CtJc .. . • • • F 

\1 a irtık"' .. ının mısınız? · a. 
' ~·ı~ ı>'· an \rar mı? Her hal. 

•' ... or ..... 
>'•ıtırı· "•Uş olmalısınız. 

ı " " 1 sı · ~ <lJ_, zın karrmı:ı:da oldu 
~· .. ı e . ~ -

tııı <at be tnınım .. 'i'a kendi$iy. 
'o:tlı . J..treı:et versin ki o, beni 

0
' \alt l'r adımda geriye du. 

r1,/~1ı .'1> • C~iliyormuş, göze~ 
· ·~·ı~ı.ı rı;ıbı endişe göstl!n 

.,. c; ··, 1.~ct geldi Madam L:ıı 
.ı ·cının . d' 1· b'' c., '4;iı1c gır ı. n . ı ar. 

~ ~ilttı ':tt;neztlim. Gözetleme 
la1a.Ytctı n;. O tı:-ada daha zi. 
•1 ~ rcre;ı mucip olan baş!ta 

~İil ... 1r ~~ etti. l!ıtiyar ek 
• Crj ~ Ükk5"'dan çıkı::rak 

ı'1 >' lr apadı. !rerHni artık 
ıcı Utn ı: -

• •a ~ıı<J., · Ma:ımafih yerim 
er0tı~·~ım: Tam bir ı;aat 

• t"lt .~kkı:ından çıktı. Yi. 
Şllphcli na7:arlnrla et. 

seh·t e o 

~ 

20 -
rafa b:ı.knrak otomobiline döndü. 

Emil atabi bir hareketle yazı. 
hancsir.c dayanmıştı: 1 

- PC"ki, siz şiındi aldanmamış 
oldugunuza katiyetle emin misi. . , 
nız ... 

-· Tamamen .. Baronu pek mü. 
kemmcl tanıdım. 

- Tuhnf... Bu da yeni bir iıı . 
Hem <le ievi--.a!ade enteresan. k 
r" il r~<'n·, n Mada"ll Lnblanşı ri. 
y .. rcte gı '•vor . •• 1ukemmel. Bt: 
lıE-na biı ş.}lcr ilham cd~yor .. Si 
nn bu :1Us:.a.taki fikriniz nedir? 

- Oh patı on bence vaziyet va. 
ı:ıhtır. Bu evde oturanlardan her. 
hangi l .. r ı.ır: Yeşil İskelet veya. 
hut Y c~:ı i ;kel etin suc; ortağı ol. 
duğu muhakkak değil mi? 

- Tabii.. 
- Şu halde Mada."ll Lablan~ı 

bir vasıta olar;ık kabul edelim .. 
Yeşil İskeletin de bizzat Baron 
Monleon olması pekala mümkün 
değil mi? 

- Evet.. Fakat çok çok bu da 
bir faraziyedir. 
B :.ınu isbat etmek gerektir. Şu 

h;:Jde Baron beni bu İ§e aevket. 
me:,te ne gibi bir ~enfant gördü. 
Bıı hareketiyle beni nihayet lir 
gün kendi izi ilzerine sevkedece. 
ğini takdir edebilirdi. 

- Evet ve hayır üstad.. Çün
kü bu ~el.:ilde şüphderi başka ta. 
rafa çevirmesi de tt:i!rr.kündür. 

(Daha var) 

l 6.S.940 Pcrşcn1be 

12.JO: Prc~ram ve rucn:ı,k t !>" 

ayarı, 12.::~: Aj:ı.ns \"e n: tcoro:cjl ı: 

bc:-lerl, 12.50: hlUzU:: Yeni DU ,11 
Hııvn!.:ırı, Kndm o::u.} ucul.:ır, Sadi 'l"ıı 
ver Atnm:ı.n, Sıırı Recep, All Erl.ın_ 
13.30/14.00: lIUzllt: Kıırı~ık progra,.l 
(Pl.) ıs.oo: Program ve mentlek<:t 
saat ayarı, 18.0!i: MUzlk: Odf\ müziği 
(Pi.) lS.80 : 'Müzik: Radyo0 caz oi'kea. 
trnsı {Şe! lbrahlm ô::gUr), Soprane 
Bedriye Ti!zUn'ün lştır:ıklle, 19.10: 
MUzik: Faaıı heyeti, 10.45: Memleket 
naat ayarı, Ajans \'C meteoroloji ha. 
bcrlcri, 20.00: MUzll<: Çalanlar Cev. 
det Çağla, Heri!< Fersa.o, Fıılılre Fer. 
san, 1''abrl Kopu7.. 1 - Okuyan: Sadi 
Hoşses; Semahat ÖzJenses, 20.30: 
Konuşma, 20.4Ci: UUzik: Çalanlar: 
Hakkı Dcrm:ı.n, Şcrl! lı;;ll, Ha.san GUr, 
Hamdi Tokny, 2 - Okuyan · Necmi 
Rıza Asıhkan, Safiye Tokay, 21.10: 
[{onu§ma (Sıhhat saati). 21.30: MU. 
zlk: Radyo orkestrası <Şer: H. Ferit 
Alnar), 22.20: MUzlk: Solistler (Pl.ı 

22.30 Memleltct aaat ayarı, Ajans ha. 
berlerl; Ziraat. F..sham - TahvilAt, 
Knmblyo - Nulrnt borsası (Fiyat). 
22 50: MUzlk: Cnzband !Pi.) 23.25/ 
ZJ.:Oı: Ynrınld program ve kap:ı.nış. 

Halide Edibin 
konferansı 

Eminönü lfalke\1mlcnı 
l7/o/l040 Cuma gUnU saat C17.30 ı 

da. E\•lmlzin C:ığalo~lundnkl saıonu.'l 
da kıymetli ediplerimizden l'rotesö 
Bayan Halide Edl p tara.!mdan < Ro. 
man) mevzulu bir kon!eran• vwile. 
cckUr. 

Davetiye yoktur. 

----<....---
Melıusları Davet 

Cc,\o~lu Hall.c\·lndeıı: 

l !J Mayıs Spor ve Gençlik tay~mı 
münruıcbctlylc t~vlmlz tarafını.lan ha. 
zırlanmaltta olan büyük spor mllsa
mere.:;i 10 1.fayı:ı 910 pazar günU saat 
15,30 da Tepebn§ı bahçesinde verile. 
cektır. 

Mezki'.lr gtln lstanbulda bulunmak 
lhUmall olıı.n mcbuslanmu:.'ll Evimiz. 
ce blllnmcmeslne ve bulunacakların 
adres!erinln li:\"lınlz.ce r:ıalQm olma.. 
'mnsına binaen dııvetname göndermek 
mUmkUn olmam~lır. 

({eyflyetl, igbu )azımı.zla muhterem 
mcbuı.larııruza nrzed~r ve te,.rlfleriııl 
rica eyleriz. 

İstanbulspor klübünün . 
konc-ı-e:;i 

İ,;tnnbulspor IUUbU İllan• Ilryctın· 

den: 
11/ 5/ tHO Cumartesi gtlnU yapıla~ 

ıı-1 11:\n edilen mubd cenelik kongre
miz ckscrlyel nl::ıbı olmadığından 

18/::i/9:0 Cumartesi gUnU saat l:S t~ 

aprlac:ı.ktır. 

Nizamnamemlzln madde! mahsusa.. 
sma tev!lkan mevcutla iktifa edUece. 
ğtnden eaym Azamızm behemeb&l teo
rlnerl c-hemmlyell~ ıicn olunur 

Her yıl yapıtr.iaı:t"' ol:m t:ır;.:ı. 
re rc:.itl:::ri i~ı.iia.!i <

000 

1 sa.at l ; 
de F;:ti.'l tayynre fb:.c!-.:i (; .ü-:.:le 
b ... y.l.k b:: ı .. ·:; ı.~·ı .: ı.' 1 • • • -

E le yı: ılm. •• . ı: .. v .. :_ - 1 ~ ı • 
l::ı: aıı pr

0

oera .. :a go e mer:ı; e 
iştirak cdecc-!c d.s<..tlılcr, lı:.t lac, 
okullar ve h=.ik ı;tı....t 13 <l~n it~lın. 
ren abiJe etrafındaki parkı ve 
caddeleri ta:namiyle doldurmıf§. 
lardı. 

Tam saat 14 de Fatih parkı ve 
Selimiyeden atılan tcplarla mer;:_ 
sime başlanmıştır. 

Bu anda merl;ez kumandanı. 
nın işareti i.i;:erine herkes ve bü. 
t'in ra~il va~ıt~l::ı rı h"r cl-'.:l::ı 
siı!:ut edere): ':'·iz ~ ... itlerin h ... t •• 
r ı c:ınılm tır. B ur • e' "rc1 e. 
ki butiın bayraklar da } arıya in_ 
clrilmiş bulunuy rdu. 

Sül;\ıtu mü~cakıp c:-d:.ı r.a:rana 
hava yüzLaşısı Naır.ık Asn:ı bir 
söylev vermiş ve ezcümle şunla. 
rı anlatmı'.Ştır: 

··- Bugün 15 Mayıs Türk ha. 
va ~ehitlerinin azi% hatıralarım 
tebcil günüdür. Bugün o unutul. 
maz kahramanların asil feragat. 
larrnr yurdumuzun her köşesinde 

yatl ve tr...~oi:; etır.el-tcyiz. O .k~1-
r::ı:.:::!:ı'1r b '.fi.u !; cerila~., n Clr

n:yct ve i:dl.14.li ı(.runc!a. ölıı:ü~. 
' . 

:ı. • • , i; 
:::: : .. r, b.ı ı T rl. yurc1um:n 

~u ı~ 1:-. .. ız ve temiz ncmatınd::ı bir 
g:.i.1 } .. :.Cı:ıcı !::ı.l'!::t!arm clclaşma.. 
ması, yırtıcı I.uşları l tişuşmcn:csi 
ve snkin ufuklarımızc1a ha;ıin u. 
ğultulilnn duyulrr.a:nası uğrunda 
hayatlarınızı verdiniz. Sizin me. 
z::ırınız kalb:mizde. hntırnlarmız 
zilıni:nizde, timsalleriniz se:nal:ı. 
rımızdaciır.'' 

Bundan sonra İstanbul TUrk 
Iinv:ı Kurur~ ;:ıC:ı. a 
JY ', Vl Ü:i~; 

11 ... ·, e. ır n 
mccl ı aza::.ın an 
E tu; ve y · • k t~ .,, 1 g ıl ı;"; 
namı a ed biyat fal:Ultesi talebe 
lcrinden Muhsin birer söylev ve. 
rcrek hava 11ehitlerini anmışlar. 
dır. 

Bilahare bir manga asker hava. 
ya Üs el ateş etmiş, bunu mütea. 
kıp ~e!:it resmi yapılar.ık, abide. 
ye çelenkler konmuş ve merasime 
son verilmi~tir. 

~~~~~~~~~-

1 ıleniz Levazım Satınalnıa Komisyonu i a~~rı .. 
1 - Tahmin edilen bedeli (13350) lira olıın (10000) metre bu.u:..-.ıı. be. 

zlnln 27 Mayıs 910 t.ıırlhlne rasUayan pazartesi gUnU s:ı.at ıı de kapalı z:ırr. 
la ekı;Utmesl ynpılacnl<tır. 

2 - llk ter.1lnııtı (1001) Ura ( 2~) kuruş olup çartnamc:ıt her gUn ko. 
misyondan alınabilir. 

3 - tstel•H:ertn 2400 sayılı ko.nunun tarltatı dahilinde tanzim edecek. 
lcrl kapalı tel,!lf mektuplarını belll gUn ve t:ı.ntten bir saat evveline kaclar 
Kasımpaşnda bulunan komisyon baıılta.nlığuın rocli.buz mulcablllndc \"erme. 
lerL (8805) 

• :c: * 
· ı - Tahmin edilen bedeli (67.000) lira olnn (!?0.000> metre §OYak ku. 

mn:m 22 Mayıs 9t0 t.ıırlhlne ra..stııyruı Ç:ı.raamba gil."lU mınt 11 de k:ıpalı 
zartla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı (4COOı lira olup ~artnamesl her C"llit komisyond:ın 

(336) kuru~ bedel mukab.llndo alınabilir. 
S - lsteldilerln 2400 sayılı kanunun t.'\rlfntt dnhlilnde tnnzlm edecek_ 

len kapalı teklif mektuplarını en geç belil gUn \"e r.:ı.atten bir sıı.'lt ev\•ellne 
kadar ı-::asımpo<J8da bulunan komisyon b:ı.;ık::.nlı~'Ula msl:buz muknbllınde 
~ermc:m c :.;sı ı 

* * * ı - Mevcut h"'if. r.l:.n, r·'.lrt r f nnt rartna. 
mc'"'ti muci "ncc t ı hı ol rı:ın d i (12, :'~170) li a olan 
Heybcracladal:i Den"z Harp okulu"" li .. i ~ ek'ınne ve yatak 
hane b:r..ası in.saqınm 3/H::ııir;n/101v p~r e~· gi:'nü s., t 11 de 
Kasımpaşada Deniz lcvaz1m satınnlma. komisyonunda. kapalı 
zarflıı münakasası yap1Jacaktır. 

2 - Muvakkat temin.atı mi!.tnn 75"9 lirıı 33 kuruRtur. 
3 - Mevcut keşif plan ve şartnamesi her rriin 632 kurtııl be

del mukabilinde mezkur komlsyondan a~ma.~i!ir. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı öa...lıilinde ta.n. 

z.lm edece:deri kapalı teklif mel:luplnrmı 1:e1Ji gün ve saatten 
bir saat evveline kadar m:ısım!J""'ada. bPlıın"n ltomisyon ba§kan
hğına makbuz mukabilinde vermeleri. (3937) 

:ıc ı:: * 
ı - Deniz Han> Okulu i"'in mevcpt fenni rartı:ıam<d n1t'ci

bince tahmin edilen bedeli "4~50" li:ra ,.e J"a.ti teminatı "742.5r 
lira olan bir ad::t motörlil tulumbanın 17 / j/!)40 tarihine rast. 
lıyan cuma gi.inü saat 15 te Kasrmna"'adl bulunan Deniz leva
zım satın alma ltomisyonunda pa:-nrlık1:ı. eksiltnıc"i yapılacaktır. 

2 - Mevcut rartna.mesi her gün iş saati d:ı.hilinde mezkur 
komisyonrlan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin b~lli gün ve saatte 2400 ~avılı ka.nuntt is
tediği ve~aikle birlikte adı geçen komisyona müracaatları. ( 4006) 

Beyoğlu Birinci S:ılh Hulu.ıh ftAah!:emcsindcn: 
940/397 
Emn.!yct Sandığının Galatadn. Kemankeş - Karamusta.fapasa 

mahallesi ve caddesinde Sta Fransız ha.ri 8 N. da Nazr.ıi aleyhi
ne açtığı dava.da. müddd ve!dl. işgali şahit'c isbat edccc3ini be
yan ve mahallen ecrimisil takdir edilmesini islcmis ve müddei
aleyhin ikametgahının meçhuliycti h::.ı:cbi!e gıy~p lmr:ı.rı tc'iJ!i
;1ini dahi talep etmiş olduğundan müd.lc:a:cyhin mu:ıa.kc.-ne gii. 
nU olan 31/5/!)'10 saat 10.30 da m:thkemeye biz.zat veya bilve!,:i
le gelmeniz mu:ıme eli bıyap kararı r:ıakamma kaim o1mak U=c
re ilun olunur. (10j4) 

KAYIPLAR J 
11Utelmlt Ej-tam ve Eram:ı mıııı~ı. 

ma alt beratımı zayi ettim. Ycnlzlnı 
nlacn~rı:ndo.n esl:lsinln hU:t:nU yol:. 
tur. 

Kuruı;tşmll OksUı. ycUm ı.::ılı::ık 

7 numaruda Al şo 

ıı: * * 

htnnbul 4 Uncü tcra mcmıuluğun. 
d:ın: 

301:011 
Devlet Donl::.yollan Toph:uıc ıın. 
h:ır mcnı-Jru r.renltöy Sualllyt' 
Camı ::rl:::ısınd:t. :1 eni ~ nptırdıg-ı 
han 'sin Jc maltlın iken hıılcn Uu.
JIK\tg!Uu mrı;hul l\lnlllt 'On5ayıı. 

!ııtıınbulda Galntad:ı Haraççı Ali 
ıı:ı'<n~ı 31 No.d:ı. l{amllt'ln Dnlremizin 

Gelcnbcvt Ort:ımektcblnclcn 9:!0 so. O:l!J/:971 No.lı doııya..'l le aleyhinize 
nesinde aldığım tıı::dlkn:ı.mcyl z:ı.ji yaptığı icra takibi sırasında icral 
ctUm. Ycnlslni alacağımdan eskl.&lnin ı h:ı.c::e lnlulap eden lhtıyatı h:ıclz alı. 
hUkmU yoktur. k!'ı.mmdan olıırak Dcnlzbanktaltl ı;lze 

.&ıd\"3Jl cğlu LOttı Kartal ı t:mb.:l nlt teminat tıcdcll GIS3 lmru§ olcrak 
1381 (S~3S3) hnnlmd:uı hnczcn t.ııhsll edllmt~Ur. 

lem. ve ı.ıa.s ltruıununun 103 UncU 
B~ikta' Sulh kra !\lı-mnrluğund.'.ı:ı: maddevl mucibince hnelzclen malCL 
938;:?70:5 nııı.ttar eclllmenlz lı;:ln 11cıımetgAhını. 

Bir alacağın temini istifası için zın meçhul bulunması haııeblle bu 
tııhtı hacze alınıp paraya çevrilmesi- I tebliğin 15 gUn müdücUe mı.nen !ta
ne karar verlle:ı dc .. tere, matltap .,.e sına lmrnr verildiğinden bu müddet 
fırıldnkta."1 mUrcltkcp marangoz il.iM içinde haciz muamelesini tctltlk ve blr 
,.c edevat ve tctcrruatı ıoıer vnz.lyctto ı dtyeccZl.niz var~a bildirmeniz !ttn le. 
olup 24/5/0to tarıhlnc mUBadl! cuma rıı. dıı.irc:ı.ne gclmenlz llbcn tebllg 
günü saat 10 <:sn ıınat 11 '1 ~mdar Be. j olunur. (~2355) 
şlkta., Slnanpa~ mııballesl H:ıs!m:ı : M- h f d J l • " • 
caddesi 71 No.1~ dUl<kr.D lçi:ıC:e s:ltıla.11 n utCffiC C ta ~ Orv.Inl:Z: 
calıt;r. Yüzde :,elmiş beşini t llm::. 'ı. tÖ::}er nöylİyen e.daın 
ğI t.nkdlrdıJ lkkci nrtırr ıı.:ıı :!5/5, o~~) 1' r" ı ·m ndmcl::. biriızl dün acı-
tarlhbe mU:adlt Cumo.rtc~ı mt'l'l nv. :·v , cc 1. rn"'lılreme""ln ~ 
nı yerde ve aynı sıuıttc e:ı c;o!ı: n. tıra· o1ur.1u 1'u mrad. 
na lh:ı.:esi lc:-:ı olun:ı.cal~tır. Dcill'lye r.l"h' "'m<'nin r. ı,b tini bozt• a 
veııa.lr masr:ıClar aııcı):ı a.lttır. Tn.:p. b:ı.zı nözlcr zarfotm·:~. lınkkında 
lerln mezkCr gün ve ı;:ıl\tte mahalll:ı. cürmü mcş-hut Z'lptI tanz!m o
de haztr bulundurulacak memuruna 1 lwHı.rak dördüne il. nnı iye C{'za 

mUraca.aUan tıo.n olunur. (3:?3!16) ' mahkenıesinc vcrilmi~ir. 

5 - VAKiT 16 MA YI 1940 

~"!:~"".!~~0 ..... ;- 'Yaz3n: E"MİLF ZOL 
.S/v1AN Y~NSENİ 

- Si -
d1 1.CI cvın S l t°n 

r. u ç u .ı~rın en 
gıızcH o ılı. ..:'...y::ı.lı .. aç,ııırı. ş~n 
;;-vZ:cri, ym·arıa~~ ve tn~ b:r yü
zü, altuni bir teni, küçük bir ağ
zı, inoo ve kınmzı dudakları 
vardı. İyi k~pli ve neşeli tabi. 
atile o, çiftliğin melikesi ohn~
tu. BütUn gün şarkı söylediği 
için hoppa mizaçlı z.a.nnını 't:rcn 
bu kız bilhassa nir;nnlı sc::imin-
tle ne kadar derin dll§ünccli ve 
n~""''.l'i oldu.-umı ir'~at ctml ti. 
fatı• ·n; l 

} .n3. ldı ~ I<'rc h. rlo ıs. 
inde bir y r:lımeı ı \,. J1 ( ı. 

·ar 1y!..r ' n fa ·ır ' ır ı.ıit
"inin o,_.lu olrı.n bu gürbilz çocul: 
nadiren tesadi.lf olunan bir ze-
ka ve çalışkanlıkla üzerine aldı
ğı her işi b:ı.şa.rırdı. Çiftlik ona 
a<leta. bir mektep olmu§tu. Roz 
onu babasının en iyi yardımcısı 
olarak tanırdı. Ve Frcderik as. 
kcrliı'{ini bitirip çiftliğe döndü
~ü vahit, s~v!ldiğini bilen Roz, 
doğn:dan doğruya. delikanlıyı 
itirafa davet etmişti. Kendi kcn 
dinin mukadderatını tayin edi
yordu. Şimdiye kadar sa.adetini 
cbeveynin!ıı yanında bulduğu 
için onl~rdan ayrılınama~a ni_ 
ı,•et etmi:-ti . .Matyö ile Maryan 
bu hfidieeve hayret etmediler. 
Bu kadar halis kalple verilen 
kararı sevinç gözy:ışlarile alkış
lndrlar. Böylece aile rabıtaEı bir 
ka ~ daha mnhkem!eşmiş ola -
e:ı.k. evin ne.~si artacaktı. 

Binncnaleyh her ~ey kararlaş. 
tırılmıştı. O pızar. saat on tre
nile, Ambruaz kaynanası \~a
lantinle ııi~anlısı Andreyi Jan_ 
\'ile {!'etirecekti. Ve Roz, nişan
lıları knrşılamağa gidecek olan 
heyete bütün ailenin iştirak et
mesi iç:n saat aekizdcnb.~ri an. 
n~siııi ı~anuırmnğ:ı çalışıyordu. 

- J:I:ı.yır, hnvrr, anne. Sen de 
,..,,,,.,..,r:·. 'n, let • c~ tc gP1ecek. 
P ıl \ ..,d d 'mi • 'r ... B:ıme 
lı ·n Id . J mhru z ;ıc Andr~. ma-

llar " oldu;::-:ı f'°Ci komr:u b:r 
d vl t"n h:ı!'rthnın~ mensup bir 
rifttir. Karue"im fi mnıaz erone. 
bi l:;'r p ·enr:"r!e evlenece1i irin 
o .• u b'z~ t:ıl:d'r.ı ede:e::tir ... Top 
rağım;zı ~ereflendirmeleri mü -
nnsebdile Hizır.ı gelen tazim 
resmini yapmo.k üzer~ Frederik
le b:!n ve bütün Slrayımız er
kanı onlan krusıla.ma~ gidece. 
ğiz. Siz de saray erkanındansı
nız: bina.cna!eyh gedmemenizc 
imkan yoktur... Ah! İstasyon -
dan dö:ıü.5tc merasimle yUrUyü
rıümüz ne müthiş o!acak ! 

l\faryan bu tn.'.;kın neşenin te
siri r..ltmda kalnra.t i:ter iste _ 
mez g-üldli ve razı oldu. 

- E1k anne merasim nnsıl o
l:ıcak. Frecleri!:le bc:ı bisikletle 
~:decefriz. Ar:t:ımızda.n, gene bi
sikletle kız k:ı.rde:le.rlın Luiz, 
l\l:ıde!en \'e Marga.rit gelecek. 
Bu ha.5llletli kafi!eye mu..i.afız. 
hk etmek için Greguar bisiklcL 
le en ardımızda bulunacak. Di
~er hanedan azaları Eekiz kişi
lik aile nrabsına binecekler. ~en, 
b:r lfraliçc t:ı.\'rile, eon c:ocuğun 
Niko!oyı lrnca~ma al:ı.c:ıksrn. 
B:ı.b1m, tülalc rcis!F!ine yara • 
ş:ın vr.!·:ır ve aza.T.etle arabada 
oturacak. Jerve silrücülük ede. 
cek \'e Kleri yanına alacak. A· 
salctlu ikiz ağ:ıbeyle.rimiz. Blez 
ile Döniz hazretlerine gelince, 
onlan Janvilde Mc.da.m Devin
yin evinden alacağız. 

Scv:nç!e el çırp:mı.k zıpladı, 
ra.kzctti ve ~:ırkı c!rndu. 

- Ah! Ne mül~emmel, ne şan. 
lI bir alay ol:ıca!t ! 

Nc;ıesinden durun.-'.llnrvordu. 
Bütün ev h:ılkmr yanın saat ev. 
ve1ınden yola cıkardı. 

r-.I:ıda.ni Vevinyin evi köyün 
büyük yolu üzerindeki ilk bina 
idi. Blezin kaneı Sarlot se!dz 
~ünd::mberi iki çocu&u ile bir -
liktc nnn.~sinc misafir g-itmiş
ti. Onun böyle arasır:ı yavru _ 
cuklarını nlrp eski yuvaya gel. 
mesi kız kardec;i icin büyiik bir 
saadet olurdu. İki lmrdeş bir n.. 
raya gelince çocukluk zamanla· 
rındald ovunln.ra. e,n.kaln.ra tek
rar başlanır, evin iÇi nc~c ve ae. 
vinçle dolardr. Fakat o iyi kalp. 
li Ma.dam Devirı~in dah1 bir e
meli vardr. lkinci kızını da ev· 
'e:ıdirlp uzun \'e mihnetli ,.azı. 
ft:::inin t.am bir muvaifalnyctle 
cemcrclcnctiğ=:ıi görmek. Ve ha.. 
:dkaten, bir sıra, Janvi!dc il:i 
yerir.e üç dU:1ün birden ~·arnla
"~"1 zanı "dilmi<-ti. J usud mck· 
t b"ni bTrdiltten fc:ıni 

l 11 rn • c r 0 1 

nlz h t"d b.r hı 1!~ e r 
.te ke1ır \C Roz f'e d-im:ı. b'r 

nra.d:ı bulnmın l\fa tı sık sık 
rrörilrdU. Genç kızın güzel yU. 
z1, terbiveli ve maltul halleri 
delikanlmm aklmı C:Plmişti. O 

k:ıJ:.r ı. çeyi~iz o-
lnra ~ e.l rn.r Yermi§ti. 
Fn't t henu. kendi vaziyeti bel· 
li o!mnJan b.r kadının, saadetini 
telılikeyo koymak istemediğin. 
den evlenmek hususunda acele 
etmiyordu. Genç kız da onun 
bu fikrini gayet doğru buluyor. 
du. Onun için, her ikisi de, Uç 
düğlinü bir arada görmek iştiya
kilc vanan çılgın Rozun ısrn.r ve 
ibramlarma on.kin gülüşlerile 
mukavemet ederek izdivaçlanru 
bir r.ı ddet öt ve ntmışlardı. 

Ho bir te::: düf eseri olnrak 
Rozuıı tt:r 'p cttiğı eğlence ile 
Janvil kCyUnlin yortusu aynı gil
ne dtışüyordu. !Stasyonun önün.. 
d~ki büyük mevdan., atlı karnı. 
calar, seyyar meyhaneler. ni§aıı 
atma ve sair oyunlara mahsus 
barakalarla dolu idi. Bir gece 
evvel yağan kısa bir saı';ana.k 
gökyüzünü temizlemişti. Berrak 
bir güneş mevsime icabından 
fazla sıcaklık veriyordu. Bir ta
kım İ§Slz güçsüz adamlar, küme 
küme çocuklar, yortuvu görmek 
telB.şile ta uza!dardan ye~en 
köylüler artık koca meyd:ım dol
durmuşlardı. 

(Daha ''ar) 

btanbul tlt"llncU lcra ıllemurluğun. 

d:ı.n: 

IH0/471 

l\Ju!c.ııJJ~Dl.3 füısımp:ı.~da Nıılın.. 

cı yolm~uu;b cı.sk1 l~ yeni JG nu_ 
marada nıukln.ı U.:en h:ılcn ika· 

mot;ühı meçhul bulunan Nnrl 
GldJı.e: 

Tevfik varisi Sııl~ aleyhl.nlu 
İstanbul wıliye lk:.Oci ticaret malıke • 
ru~ındc:ı ıstıhsaı ve ınta..-:: ı;!.n d::ıirc

mizc tcv~l ejıodıği 6/12/0:IJ tarih ve 
::7/5.iu s:ıyL..;ın. mul:a:ryet ve 7~3 lira 
.!;; l:uru;1un c.nva tar:.aı ola.n 9/6/933 
...ıı 1 ........ 1.1 iLı.ı~ıcn ~o 6 tıı!z ve icra 
JU\:.ar•.H ı.le iııııı ••• e t!ıh...ıll ı. ...... zam.. 
.nm burunu ilama tavllka.n berayt 
.et •. : uı.ratını::a 8unc.cnlen icra emri 
1 •• ::.:-..c:.ı;t'ıhı hıızımıızuı moçhullyQU 
h:ı... t.Ue t ... ı.; kılmanın.mıı ve bil bu. 
r;.ı ... c.:a leb.ıı;o.ttn bir ay müı.lıJeUe 
ı.l..nuı ıc.:ıs.ı.ıa icra hc..kim.iğince ka
rnr vcrllı::U;: oldu~'UDd:ın tarlhi ila.n. 
dan 1Ub:ıren mezı<Or müddet znr!mda 
ve 910/471 do3ya numarnslle malıkO. 
mun bih borcunuzu vermediğiniz ve 
icranın tehirini mU.."telzim olmak U.ze.. 
re tetkik mcıcilnılcn ve temyiz mab. 
;,.cm~indcn ve yahut iadeyi mahkeme 
yollyle ait olduğu mahkemeden blr 
!:arar getirmedlğin!.z ve y;ne bu mUd
det zarfında borcunuza yetecc" mal 
bcyanmda bulunmadığınız veya haki.. 
kate muhallt beyanda bulunduğunuz 
taltdlrde mUddcU mezkOrenin hitamı
nı mUteı:ıklp cebrl icra suretile huku.. 
k1 ve cezai n1ev:ıda tevfikan ıwmge. 
len muameleyi kanunlyeye tcvesBUl 
kılınacağı ma!Q.munuz olmak ve bu 
husustaki icra emrlnln tnrafllllZ& 
tebllği makıı.mına kaim bulunmak U· 
zere keyfiyet ll!'ı.nen tebliğ kılınır. 

(3Z33S) 

VAf(/ 1 
üazetede çıkan bUtUn ya~ çe 
resimlerin bukuku mahfuzdur 

.um;-.;t:: r,uttFE:o;ı 

llcmleket llemleket 
tc;lnde dı,ında 

Aylık 9.\ 165 &r. 
s ııylık ır.o t23 • • 
" il~ lıll 475 lf.!0 • 
a l •l!ık 1100 IGOO • 
l"arırcacn Balkan Birli~ u;tn ay. 

da otuz kuruş dUşUlür. PQsta birli 
ğlne gir mi ven yerlere aydo yctmt: 
be~er kııru~ zammedilir. 

A l•one knydın• blldlreı:ı mektup 
ve teıı.;ral tlcı etini abone parasının 
posta vPyıı ban iuı ile yollama l.e· 
retlnt idare kendi tlzerine alır. 
rurkl)l'nln ht•r poı.ta m('rkM".lndf 

\'.\IUl"o ahcl'll' )'UZ.ılır. 

a.dre!I ae~lşUrme tıcretı 2~ Kl'J 

11..A~ ('( 'HETLEHI 
rıc:ıret ll~n·ıırının santıro • a. 

tırı .sondn:ı ltlbnren ıı:ın ııaytala 
rında 40, ı~ aayfnlarda rıo kuru~. 
dördllncU aoyfar!a 1: ikinci ve U· 

• c;Uncllde :l, birincide t: bll.fhk yanı 
kesmece .. tlradrr. 

l 
BUyUl<: c:ok devamlı. ıtllııell 

, renkli ıı~ •. verenlere a\'rl a)•rı in. 
• dlrmeler yapılır. t~eııml ııa.nınnn 

l 
santim sııtın fO kuruştur 

nca-1 lltn•ıhet11' c lmıyao 
l\U~·Uk 11!\ntar 

• Bir 11et11 30: iki defası 60. o~ de. 
t 11_sı f\5, oört dcfnsı 7~ ve on dc!ııın 

' ıon kuru~tıır. Pc: aylık tılln veren· 
~rtn htr '1cfası b<'dıwndır. Dört aa. 

ur ı g ı: n il'\ nıııruı fıız!ıt aatır!arı 
he tAn he ıp edilir 

V kıt m ı rud;ı.n do:nıya 

cııdı IJnrt' )erinde. hem Ankara 
d ıı nı:IP Orhn'llıt") hanında KE

MAI.ElJl iN !REN n~ Bllrosu 
Pllyle lltrı kııbul ııder. ı llDronnn 
tPlrfonıı: :?0333) . 

• 
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AYRE 
*--.. 

Sihramiz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

*---____. 
Pudraya tı!m tenimize en uy· 

gun .. c~:~i ve. en Kolori metrik 
yeri bir ma~önc i::aJ edi!mi~tir. 

Bu makine sayesinde şimdiye 

l:adar görülmemiş emsalsiz bir 
güzellikte yeni pudra renkleri 
icat ctmcl.tedir. Bu yeni pudra 
''su g"çmcz,. cinsindendir ve yağ· 

murlu 'e rüı:r,arlr bir havada bi· 

TENiN GOZELLICINt 
lKl MlSLt ARTTIRIR 

le sabit durur. Burnunun parla. 
masına mani olur. En sıcak bir 
salonda dans ederken bile teni· 
nizin tazeliğini ve sevimliliğini 
muhafaza eder. Hemen bugün. 
den bu yeni Tokalon pudrasını 

tecrübe ediniz ve her gün biraz 
daha genç görününüz. 

llstanbuf Levazım Amirliği satmalma ı 
Komisyonu ilanları 

tkl bln ııdet sedye mUteıılıh!t nam ve hesabına alınacaktır. Açık eks!lL 
m031 22.~.9i0 Çarşamba gUnU a:ıa.t H de Tophanede Levazım Amirliği Satın. 
alma kom..syc:ıWlda y pılııc:ı.ktır. Tahmin bedeli kırk bin Ura, ilk teminatı 
SOOQ aradır. Şartnıı.nıo ve numunesi komisyonda görUlUr. lsteklllerln kanuni 
ve~kalarlle bela c:ıııttc komiııyona gelmeleri. <8•6> (3563) 

• • • 
8S8 nC!~t sedye nlır.tıc3ktır. MUteahhit nam ve besahma açık eksiltmesi 

Z" ~.!>10 Çar~· mbn b{lnU s:ııı.t 14,30 da Tophanede Istanbul Levazım Amirliği 
Satına m ........ u c..nundıı yııpılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin yedi yUz 
altmT~ l!rıı, 1.k t•mlnntı 1332 liradır. şartname ve nUmuncal komisyonda gö. 
rUlllr. lstckll:r rln ı,anunt veslkalarUe belli sııııtte komisyona gelmeleri. 

(849) (3604) .. . . 
1000 çift l~"tlk çizme alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17/ :1/ 940 Cuma 

gUnU aaat 16 da Tophanede Levazım A.mirllğl Satmalma komlsyonund:ı ya_ 
ınlacaktır. T'lhmln bedeli 7000 lira ilk teminatı 10:50 liradır. Şartnamesi ve 

mune!ii komlsyond:ı. gllrülUr. lsteklllerin bellt saatte komisyona gelmeleri. 
(875) (3990) 

* * * Otuz bin metre kadar 14S santim eninde patiska alınacaktır. 
Pazarlıkla !·siltmcsi 1'3/ 5/ 940 cumartesi günü saat 11 de Top. 
hanede !st Lv. amirli iiı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli on dolmz bin iki yüz lira kati teminatı iki bin sc. 
kiz yüz sckEen liradır. Nümunesi komisyonda ~örülür. 

(874) (3962) 

* * * 
B"'he 1 dört kişilik 83 adet tahta karyola alınacaktır. MUteahhlt nam ve 

hır<>b•nıt. pab.ı rlıhlı:ı. eksiltmesi 17/5ı !l-IO Cum:r gUnU saat U de Tophanede 
Lc;-çn;::ır •• A!rlrl!ği Sntınnlınn Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
l90~ llrn. ilk tc n ... "lnt.ı 143 J!rn 17 kuruştur. Şartname ve numunesi Komtıı_ 
yonda glh"'.ilUr . 1 t!.'klil<.'rln belli saatte koml.syonıı gemelerl. (870) (3928) 

* * * 
70 ton ?,oyun e-U ve 26 ton sıtyr etine verilen fiyat Vcktıletc;e pahalı gll. 

rfildllğUndrn 17/ f"/!HO Cuma gUnU sıı.ıı.t l5 de koyun etinin ve saat 15,30 da 
ııığrr etinin To;>hnnedc l•tıı.nbul I..evazım .Amirliği Satınalma komisyonunda 
paza•lı. la I:slltmcsf yıı.pılac:ıkbr. Koyun etinin tahmin bedeli otuz beş bin 
lira, llk te .. tn .. tı 2ô2fi liradır. Sığ r etinin tahmin bedeli !lS20 llra, ilk temi. 
natı 73ô lir "0 l::u:ııştur. tsteklllertn kanuni vesikalarlle belli s:ı.attc komls. 
yona gelmcl rl. (871> (3029) 

• * * 
.ı5 k:ı.l e.."l"l. elektrik malzemesi almacaktrr. Pazarlığı 20/5/ 940 

pazartesi gu ü saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satın alma ko
misyon und yapılacaktır. Tahmin bedeli 751 lira 59 kuruş kati 
tcmin<ıtI 1 2 lira 74: kuruştur. lsteklilcrin belli saatte komisyo. 
na gelmeleri. <878) ( 4037) 

6 tor. toz reker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/5/ 940 
paı.arte.,!. gUrıU s:ıat 14 de Tophanede Lv. amirliği satm alma ko
m·· .;eı~ ·a ~ pıl <':ıktır. lc:otı.-klilerin teminatlarile beraber bel
li s"~t•e komisyona gelm~leri. (879) (4038) 

* * * 35 ton lavcmarin kömürü alınacaktır. Pazarlı~ 20/ 5/ 940 
pa.".?rlesl g'ı.inii saat 14,30 da Tophanede yapılacaktır. Evsafı 
ko::nısvonclı görülür. İsteklilerin teminatlarile belli saatte ko
misyona gelmeleri. (880) (4039) 

• • • 
Be~ikta.' Ifa;Tcttin iske'es"nden Maçkaya 110 ton nakliyat 

ya.ptn löcaktır. Pazarlığı 17 / 5/ 940 cuma günü saat 13,30 da 
Tophı.n.cde Lv. urnirliiki satın alma komisyonundn yapılacaktır. 
l~tckliler.:n tcminatlnrde belli saatte komisyona gclnıeleri. 

' (877) (4036) 

istanbul Be l ediyesi 
uıanıarı 

L------------------~------------------------' 
Taksim Belediye Gazinosu."lda yaptırılacak soğuk hava oda_ 

sı k"Sish.tı ... ~ık eksıltmcye konulmu~ur. IKeşif bedeli 5300 lira ve 
ilk tcmhıq,tı ~97 lira 50 kuruştur. KC!{if ve şartname Zabıt ve 
muamelat müd:t-llib'il kaleminde görülece!!tir. !hale 23/ 5/ 940 
perşembe •il?" ta1t 14 de daimi enc:Umen.de yapılacaktır. Talip
hırin ilk teminat makbuz veya. mektupları, ihaleden 8 gün evvel 
fen J~erl nıUdürfüğilne iı:ıtida. ile müracaat ederek alacakları 
fenn! d!tlyeı ve !l~O yılma ait tic3.ret odası vesikalarilc ihale gü
nü lnuayyen can.tle uaimi enclimende bulunmaları. (3756) 

l 
1 

SATIŞ tL.A.NI 
UshüdaT icra Memurluğundan: 
Ealet'ın Emniyet Sandığına ıbirinci derecede ipotekli Hayri. 

ye olan borcundan dolayı ipoteğin fazlasına 3amil olmak üzere malı 
cuz Kadıköy Erenköy Sahrayı Cedit mahallesi eski Alibey, yeni 
Ridvanpaşa. sokağında şarkan Ş.-...fkat bey zevcesi Canan, gar. 
ben Galip paşa köşkü bahçesi, 3imalen Ridvanpaşa sokağı, cenu. 
ben §imendüer hattile mahdut eski 6, 6 mükerrer yeni 6, 6 kapı 
numaralı ve tamamına (6460) lira kıymet takdir edilmirı olan 
maabahçe bir evin umumi hükümler dairesinde satılarak para
ya çevrilmesine karar verilmiştir. 

Gayrinıenlculüıı vaziyeti hazırası: 
:\1ezkur gayrimenkul Göztepede Ridvanpaşa sokağm·fa 6 

numaralı olup mezkur köşke cephesi kagir duvarlı çift demir 
kapıdan bahçeye girilir. Buradan köşke geçilir. 

Zemin kat: Bir hol üzerinde üç oda, salon, iki hela. 
lkinci kat: Bir hol üzerinde bir salon, üç oda, bir hela, tek 

kurnalı bir hamamdan ibarettir. 
Ba.'ıçe hududunun üç tarafı tel örgü ve cephesi kagir du. 

var üzerine demir parmaklıklarla tahdit edilmiş, sağ taraf hu
dudunda tek katlı kağir üç oda ve bir helayı havi uşak odala
rile sol taraf hududunda tek katlı kagir kömürlük mahalli mc\•
cuttur. Bah_çcde çam ve meyva ağaçları olduğu gibi kuyusu da 
vardır. 

Umumi evsafı: Mezkur köşkün birinci katının altı boydan 
boya bodrumu havi olup bu kat kagir, diğer katlar ahşaptır. Da. 
hili odalarının duvarları yağlı boya, tavanları resimli ve yaldız. 
lıdır. Arka cephesinin boyunca üst üste iki büyük taraçası var
dır. Köşke iki kapı ile girilir. Pencereleri pancurludur. İçerisin
de elektrik, su, hava.gazı tesisatı vardır. 

1 - İşbu ga;Timenkulün arttırma şartnamesi 27 / 5/ 940 tn. 
rihinden itibaren 940/ :399 No. ile Üsküdar İcra Dairesinin muay. 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lliinda yazı. 
lı olanlardan fazla m:ılümat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve 940/ 399 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etme
lidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüz. 
de 7,5 nisbetindc pey veya milli bir bankanın teminat mektubu 
tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve itti. 
fak hakkı sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını husu
sile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı rnüsbitelcrile birlikte memurL 
yetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttrrma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malfımat almış ve bunları ta. 
mamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

.. 5 - Gayrimenkul 27. Haziran. 1940 tarihinde perşembe gü
nu ~saat 14 den 16 kadar Üsküdar icra memurluğunda üç defa 
bagrıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttır; 
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının 
mec.muundan fazlnya çıkmazs3. en çok arttıranm taahhüdü ba_ 
ki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 12. Tem. 
muz. 1940 tarihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar Üs
küdar icra memurluğu odasında arttırma bedeli satış istevenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılarm bu gayrimenkul ile 
temin edilmiş alacakları mccmuundan fazlaya çıkmak · şartile en 
çok arttırana ihale edılir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve. 
ya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fe~holu
narak kendisinden evvel E.'n yüksek teklifte bulunan kimse ar. 
zetmlş olduftıı bc<lelle almağa razı olursa ona, :razı odma~ veya 
bulunma.;.sa hemen on bcs gün müddetle arttırmava çıkarılıp 
en çol: nrttırana ihale edilir. lki ihafo arasmıfoki fark ve ge
cE.'n giinler icin yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zarar. 
!ar ayrıca. hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu fe. 
raii harcını yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar 
pullarrnı vermeğe mecburdur. 

Müterakim vergiler. tenvirat ve tanzifat ve dellalive res
minden mütevellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icarcsi 
ahcıua ait olmavıp nrttrrma bedelinden tenzil olunıır. 

İtşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte f'sküdar lcra 
memurluğu odasmcln. işbu ilan ve g-österilen arttrrma F" .. tna-
mesi dniresinde satılacağı ilan olunur. (32341) 

lstanbul H ava Aktarma Anbarı Direktörlü
iiünden: 

1 - 3000 adet kar gözlüğü almacaktır. 
2 - Pazarlıkla ıhalesi 18/5/ 940 cumartesi günü saat J0.30 

da Yeşilköy hava aktarma anb:ırı satmalma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - İsteklilerin şartname ve nümun.eyi görmek ti.zere her 
gün ve pa.?.arlığa gireceklerin mezkur günde teminatlarile komis
yona müracaatları. (4026) 

___.._ 
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fölıı·eklerd('n idrar tıorh:ı ına lrnılar yoll:ırıJ.l • . 

ıııikroıılnruıı kökünden tcuılzlcıııcl• iı;ın 
llCLMOBl~O kullanınız 

e u 
t ·kelt ıdrsr 

Böbreklerin çalışmak kudrc~ini art tırır. Kı-dın eı ııtıtıııbıll' · 
zorluklarını. esl<i ve reni b c> lsoi'!:tıklıığunu. rnesıı.nc .. ,n11nııı 11 

· ~ ·\ten • bel ağrısını, sık sılt ldrnr l1 oznıalt \"e boz.ııı 1 ınıınrın. hallerini g iderir. Bol id rar temin C'der. trıraıda n 
mesanede taşların teşekk illline _nıfınf oıu;~. ııeştırır. 

DİKKAT: HEL!\IOBL() ldraı ınızı teıniz\ıye rek ın 
Sıhhat Vel•lUetinln ruhsatını haizdir. 
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Saç eksiri 

omoj 
Saçları besler, kök

lerini kuvvetlen1i· 
rir, jökülmesini ön. 
ıer. kepekleri giderir. 

~ ngiliz Kanzu!< 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul .. ................... ~ ..... ~ 
ADEMİ 

v ca BELGltVO&KLiQiNIE 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pneta kutuau 1255) Galata. lıtanbul ~· 

'•O* '•Çet .. t.e .. t:ıı"' / 
~•--._. ___ c;q;,_.~••0.-ı __ _._..,_.,w~w•=~•N•~·.--~·~~ 

1

Türkiye ~üyük Mi!let. _Meclisi. d n: 
idare amırlerı hayatın ~ fll ~· 

e'ill 
1 - Çan.kayada inşa ettıri lecck altı adet memur ı;ru1l~ 

şası kapalı zarf usuliie eksiltmeye konulmuştur. ~e 
2 - Eksiltme 31 / V / 1940 cuma ~ünii saat on aıctır· :ı;ıı· 

Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında yapılıı~cr gll11 

3 - Fenni ve hususi şartnameler ile pHinl~!' . ıit' 
yük Millet ~leclisi daire müdürlüğünden alrnabıl}!· rı se1'iı 

4 - Tahmin edilen bedel (Otuz altı bin üç yuı 0 

altmış) kuruştur. 
5 - 1\luvakkat temin.at (2723 lira 90) kuru~tur· id~ 
(Banka teminat mektubu olacaktır.) . 1<ııdnr ııııı'' 
6 - Kapalı zarfları ihale günU saat on dorde . 1ıniş bll 

amirleri heyetine makbuz mukabilinde tevdi cih ,pdt' 
caktır. u11cil ~erdır· 

7 - Talipler 2490 numarah kanunun 2 ve 3. tirece!< göl 
!erinde ve şartnamede yazılı vcsibıları birlikte~ 

- edeıı· 
·dsrt 1 

SAR!Bl : AS/111 lJS Umıım Nc!';rivntı ~vell~ 
Basıldıi; ver: V AKIT Matbaası Refik Ahmet • 

1'1 rkly~ Cumh uri y~t Mt'rk~z 

AK T t F 
Hank ~• 

1 

11 I 5 I 1940 
PAS t F 

l!04a: ~rrma?/f'. , • • • 
Altın: Safi Kl~am 71i2t3 6 100.881. 769.22 
Banknot • • • , 13.156.241.-
Ufaklık • , ı , • 1.856.205.02 115.8:)4.215.:!<1 1 

'h tiırıt rıkrr..<tt: 
Adi ve fevkaltlı.1e , • • • 
Hususi • • • • • 

6 18S.G5C.l5 
G.ono.oco.-

Dahı1delrl Muhabirler: 
Altın: San Kilo~R.tD 
Nrk Lirası . • • • 

flarirteki M11haMrll'f': 
Aftın: Safi Kilo~a!Tl 6 mı ~2 ! 

Altına tahvili kabil "iert>cst 
dövizler 
Dii'er dövi'ılPr ve b<-rçlu 
Kliring bakivelf'rl 

Razint! ln}ııvi1lr.ri: 
Deruhte edil"'n •vrakı 1ak. 
dıve karş'h~ı 
Kanunun ~ . ~ macidel~rin,. 
tevfikan Hazine tarafından 
vaki tedivat • • 

Sened<ıt riizdnnı: 
l'ican senetler . ' . 

J?.,ham t't"! fahvillif r:il:zr?""'' · 
f Dnuhte edilen evrakı n:ık. 

A \ divenin karsılığ] osham ve 
tahvilat itihart krymf"t!e 

?47 ~:l~ ~" 2t:7.538.5!' 

9.802.767.79 

29.713.78 

28.808.9Z4.8:J 38.C11A3G. ~3 

158. 7~3.563.-

18.879.576,- 13~'.C,.: rv:,7,_ 

244.102.466.07 244.102.466.07 

47.690.004.35 

1 

TedaniildPk1 811n1:nnflnr: 
Deruhte ed ilen evrakı nakdive 
Kanunıın 6 . Q •naddelerin tev. 
"'ikan Hazirıe tarafından vaki 
•edivat 
OeruhtP e~ilpn E'\'Takı nnk 
"livf' h., '·it·f'si 
KJtrcth;;, t:ı""lnmen altın olarak 
•laveten tedaviite ·12zı>dilen . 
ReC''"l•f"nt nı•ıl\abill il5vten te
ia v~ .. ,..1 

r.TEVDV AT 
Tiirk lir<Hıı 
Altın S. KJ..... !i!i r;ıı n~rı 

Döviz taahhüdatı: 
Alhna bı.hvi\i kl\hl1 dövi1.ler 
D!<Yc>r c'i-ivlzl"r v~ alacnl>lı Kli. 
rin(7 b~ ı.;,.e1eri • 1 • • • 

Mubt.AJjF - . • • , , • 

158.743.563.-

1S.879.57G.-· 

139.668 987.-

17.0QO.OOD.- s1/"" 
""1 ~'.is.S 

165.00'.).(}Üfl.-

r.2.896.510.35 
73.124.167.90 

3...ı1s.o:: 

3G.C52.il177.12. 

1 ;, ... 

B Serbest l"Sh:ım ~e ta hviJat: 8.395.970.86 56.036.&75.~2 • 
A"an.~lar: 

Hazineye kısa vadeli avans 
altm ve dövi1 üzerine 
Tahvilat üzerine • • • • 
Hısııedarlar • • • • , 
Muhtelif • ı , , , , 

3.691.000.
l!J.356.50 

7.848. 773.40 11.5:55.lW.90 
4.500.000.-

23.526.985.66 

1' ekı1n 634.423.634.11 

1 Tcmmum 1038 tarihinden itibaren: 

}' el:iı1 

İskonto haddi )C 4 Altın üzerine 'O 3 


