
r....._ n 
u kuponu k<'slh snklnyınız -, 

~KIT KiTAP KUPONU 
'l' l drn Sl c knd:ır bir ısıra kupon top. 

l:ı~ ıp ld:ıremize getiren okuyucularımız 
Uün \·o \'nrın Tercüme Külllyatmın llk 
rne\rud beş kitabını yüzde 50 eksik flat. 

ı ~ ~7 -- ta nlablllrler. Po!ltJı ile lstlyoolerden ay. 
'-.~kuru~ nlınır. 

Akdeniz filola rına kimler 
kumanda ediyor ? CUMA 17 MAYIS 1940 YIL: 23 • SAYI : 8028 

Veni Denizli ve 
Erzincan valileri 
Ankara, 16 (Hususi) - TekaUde sevkedi. 

len Denizli valisi Ekrem Endgürden boş kalan 
Denizli valiliğine Erzincan valisi Osman Nuri 
Tekeli, Erzincan valiliğine de Maraş belediye 
reisi doktor Sükuti Tükelin tayinleri Y.4ksek 
tasdike iktiran etmiştir. 
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~,.ansız kıta/arının şiddetli 
~tıka bil taarruzları üzerine 
Gazı mevkiler Alman-
lardan geri alındı 

ava muharebeleri 
" ;lü ·ün şiddetile 
devam ediyor 

~ece yarısına kadar gelen sındakl \'tıziyette, hiç bir tc. yerlerde Alman hlicum!arı 
ttr 1ıq ltll!l'nr-t'l'bttgtertne n dt. ntk"kl olnıamuştır. Çarpışmalar durdurulmuştur. Bun<lnıı. n· Jtntm nrn1utr~n 
t ~rıcre göre harp vaziyeti · son iki gUn içindeki bUyUk şid- bl bir sükun ve her tUrlU Al- ------~--.:..;..:;..----------------------------

~ ı l'ebe. heyeti umumiyesi detini ınulınfazn eylememlştlr. man terakkisinin katI surı:>ttı Ruzvelt du·· n kongrede so··yledı·g.., ,· nutukta şo··yıe dedı· ·• "4 ~tflYnı genişlikte dUn de> Sedan mıntakasında, Frnn. durdurulduğu mft.nası çıkarıl-
( lttiştır. Bazı noktalar· sız kıtaları, şiddetli mukabil mamalıdır. Fransız kumandan. 

Yan tayyaresi düşürüldü ruzlarınakarşzko!!acağız,, 
&· - •• •. Amerika Reisicumhuru milli müdafaa için 

l1- Yugoslav koyu ltalgan- bir milyar 182 milyon dolar tahsisat istedi 

l lar tarafından taşlandı 
e~~h .. t 1 , , K h 1 y BclgrruJ. 16 ( A.A.) - Yugos-

Q ura çı ar a ro sun u- lavyanm her tarafında birçok 
delikanlılar, Yugoslav tayyare 

9osla dı" e bag""ırd larl kulübü tarafından açılmış olan 

~ vy a,' y 1 • p11otlar mektebleri müsabakala· 
_ rına iı::tirak için müracaatta bu. 

&sif korunma hakkın· ıu~:;qkr~:~~~A.A. )-Reutcr: 
Yugoslav nazırları dün Belgrad'· 

d da bir kaç toplantı yapmışlardır. 

a I • · b t Öğleden sonra B. ~1açek harbi-V a 1 n 1 n ev ana 1 ve nnzırı g-ener:ıl Nedic'le e-örüş. 

~orunma ekiplerini bıtir anlera 
vesikaları veriliyor " 

müştür. (Dcuamı !, iinf'üdr l 

lsviçrede 
Bir Alman bombar
dıman tayyares ~ 

yere indirildi 
lngilizler lsviçreden 

ayrılıyorlar 
L'ınılra, 16 (A.A.) - 1ngltlz radyo

su, lsvlçredcn alman haberlere göre, 
Alman kıtnatının sen Oç gUn ::ıırfmda 
tsvlçrc hududu yakınında Constance 
gölll sahlllnde mane\·ralar yapmış ol
duklarını blldirmektedir. BAie etrafın · 

dakl demlryolu mUnaltalAtı ht'men 

1 

hemc:ı ~amamlyle lnkıtaa uğT!_r.nışUr 

Zünh, 16 ( A.A.) - R oyter: 
Zürihteki İngfüz konsolosluk 

l makamları, bugün lngiliz tebaa. 
(Devamı 4 üncüde) 

l ..ond rn, 16 (H ususi) - A. ,. za yakın Uslerin işgal olunabil
merlkan Reisicumhuru Ruz. ınesl de mUmkUndUr. 
velt kongre ve kordiplomatik Son haftalardaki vaziyetin in. 
muvacehesinde milli mticlafaa- kişafı Amerikavı menfaatlerini 
ya taallak eden mesajını bildir. müdafaaya icbar etmiştir. A
ıniştir. merika her türlü şimşek taar. 

Ruzvelt lıu mesajı ile milli ruzuna karşı koyacak tedbirler 
müdafaa için bir milyar yliz alma~a m~bu_:..kal2'..?r. _ _ 

Ruzvelt sözlerini şöyle b itir • 
miştir: 

"İdeal Ye hedefimiz dahilde ve 
hariçte sulhtur. Amerikan mil. 
!etinin emniyet Ye hürriyeti için 
canımızı feda edebiliriz.,, 

RuZ\·eltin Sözleri alkışlarla. 
ka?'.§ılanmıştır. - ,,_,_,,__ -~----seksen iki milyon dolar tahsi

sat istemiş ve milli mtidafaada 
hUyli k rol oynayan tayyare l. 
malinin ayda elli bine çıkarıl. 
masını ve şimdiye kadar muh
telif Avrupa devletleri tarafın
dan verilen tayyare siparişleri
nin hazırlanmasını ve yeni si. 
parişlerln de kabulUnU teklit 
etmiş, Ruzveltin bu teklifleri 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Ruzvelt'in Mu
soliniye mesajı 

Ruzvelt Amerikanın vaziyeti 
hakkında da şunları söylemiş_ 
tir: 

BugUnkU hı\diseler bUtlin 
milletleri miidafaa tedbirleri 
alınağa davet ctmektodir. Mu
hakkak olan bir şey varsa o da 
Amcrlkamn da ıııllclnfaa ted
birleri almağa mecbur oluğu
dur. ÇUnkil bugilnkU harbin 
yalmz rcııhe harb i olmadığı gö. 
rUlmUştUr. Beşinci Kolonun 
muhtelif memleketlerdeki faa
liyetine şahit olduk. 

.Amerikanın hayatı menfaat
leri çok geniş bir saha tizerin· 
de bulunmaktadır. Amerika bu 
mcnfantlerlni korumağa mec. 
burdur. 

Bugünkü harpte yen i bil' 
unsur olan hava nakliyatı taar 
ruzunun seri ol masını mllmklin 
kı lmaktadır. Sonr a kıta larımı_ 

İtalya, sulh halinde 
kalmaya davet edildi 

l'Ü' \.'JOrk, 16 (A.A .) - Nevyork 
Ttmcs, gazetesinde Vaşlngtondakl mu. 
bnblri, Huz\•eltln rlyaseUcumhur sa
rayında yapılan bir toplantı sonunda 
'•İtalyanın harbe girmesi muhtemel 
olduğuna dair ortalıkta tell§ uyandı· 
ra.n bir rapor,, Uzerlne Musolinlye bir 
mesaj göndermiş olduğUnu haber al
mıştır. 

Gazete muhabiri diyor ki: 
·•nuzvelt, bu Mesajında Avrupa-

da harbin etrafa sirayet etmesi endi· 
esini izhar etmiştir. ÇUnkU ltalya

nın ha.rbe l.ştlrakl böyle bir netice tev 
llt edecektir ve Romaya gönderilen 
mesaj, İtalyayı sulh hallnde kalmata 
*1\'Ct etmek den:ektir. 

Gazete, Ruzveltin bu kararı ltalya• 
nın harbe girmesi tehlikesinin artmı§ 
olduğuna dair olan haberler Uzerlne 
ittihaz etmiş olduğUnu yazmaktadır. 

Resml mahafll, eoınte dl Savole 
vapurunun 15 Mayısta Nevyorka. mU
levecclhen hareket etme.sinden dolayı 
bUyUk bir memnuniyet izhar etmek
tedirler. 

Roma, 16 ( A.A.) - B. Roo6e
velt'in Duçeye Kont Çiano vası.. 
tasile §ahsi mahiyette bir me.. 
saj gönderttiği İtalya tarafından 
da teyit edilmektedir. Bu mesaj 
dün Duceve verilmiştir. Mesajın 
muhteviyatı hakkında. hiç bir 
malumat yoktur. 



36 yaşında bir . ./ 
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Kont • 
cı~ a-

sı Bük~a~ _müzakere- Pasif korunma hakkın· 
lerı ıyı safhada d 1. . b t 
Yeni anlaşmanın bu a va ının eyana 1 

hafta imzası 
muhtemel 

I' orunına ekiplerini bitirenlere 
vesikaları veriliyor 

1 tal yanın bu
günkü vaziyeti 
on ay bitaraf 
kaldıktan sonra 
1915 yazında 
1tilaf dcvlctle
~·ile mil§tcrek 
olarak hnrbe 
girmek karan
m verdiği .z1-
manki \•nziyct. 
ten bamba"lm
dır. O 1..aman 
da memleket 
içinde şiddetii 
mücadele var. 
dı. O zrunnn da 
Mussilini var
dı. Fakat o za
man Mussolini 
bir diktatör de. 
ğil, bir sosya

Eükl'cte Jlomnny:ı hiikumeti 
ile ttcari müzakereler yap'.ln 
heyetimiz aznsı:-ıdnn pamuk it. 
i;ıalfıt tucrarı Fasım l{üre1< şeh
-i.11izc dönmüştar. Bükrcş mü. 

f 
alt~releri müsb~t bir şekilcl: Pasif korunma e~iplerinin 30 f -''Üç kattan fazla katı olaıı 

1 f,~ .. n e~meı:tedir. r:r haft:ı"• saatllk talim ,.e terbiyeleri bit apartımanlarda korunma odası 

!font Ciano uc Mıı:;wl'n:.ıin kızı o~wı rcfil•ası 

list ~azetesinin muharriri idi. 
Bu gazete, o vakit. ltnlynn si. 

yasetinin faal bir rol oynaması
nı istiyordu. Ona mukabil muha. 
fazakarlar, papa ve kral bita
raflıkta devama taraftardılar. 

Bu gtinün o zamandan farkı, 
bitarailık aleyhtarlarının o za_ 
man garp devletlerile birlikte 
harbe girmesini istemeleri ve 
bugün ise Almanya ile beraber 
garp devletleri aleyhine hareke
te geçmek arzusunu göstermele. 
ridir. 
Yalnız değişmeyen şey Musso

lininin o ~ ve bugün aynı harp 
taraftarlığım yapmasıdır. 

Bitaraflık ve harp taraftarla. 
rı arasında çok mühim b ir ırol 
oynayan şahıs Duçenin damadı 
Kont Ciano'dur. 

Hatta İngiliz gazetelerinin id
diasına göre Kont Ciano kayın. 
pederinin fikirlerine açıktan açı
ğa aleyhtardır. Kulis arkasında 
muhafazakar kuvvetlerle, saray 
ve Vatikanla müşterek çalışıp 
İtalyayı bugünkii ihtilaftan 
mUmkUn olduğu kadar uzak tut 
mak için u!;'Taşmaktadır. 

Kontrolü kabil olmıyan bu 
gibi şayiaları k:ı.yJr ihtiyatla 
almak lazımdır. F<ı.k:ıt demok -
ratik haklan 1 olmndığt mcmle. 
ketlerde de si\'asi mücadelelerin 
başka şekillerde devnın etliğini 
unutmamak ta icap eder. 

İtalyadn !\lussoliniden sonra 
<'n fazla ismi geçen l\ont Cia
no bu mevkiini her şeyden evvel 
Duçenin damadı olmasına borç
ludur. Mnamafih Kontu sadece 
karısının nüfuzundan istüade e. 
den bir adam olarak görmek 
doğru değildir. Ciano ayrıca ze
ki ve isabetli gören bir devlet 
adamıdır. 

Ciano 1904 doğmuştur. Ba -
bası tanınmış bir amiraldi. U. 
mumi haroten sonra fa.9ist par
tisine girdi ve orada çok mühim 
bir rol oynadı. J 924 te posta na
zın oldu, aynı sene dcmiryollan 
idaresinin ba.5ma geçti; bu 
mevkiini on sene muhafaza et. 
ti. TeskiHi.tçı kabiliyeti ona ltaJ
yan demiryolları idaresinde çok 
mühim işler görmesine imkan 
\'erdi. 1934 senesinde öldüğü gü
ne kadar parlamento reisi idi. A
mıral Duçenın itimat ettiği ya
kmlanndandı. 

Genç Ciuno da Roma yürüyü
~ünden beri iyi Ye muvaffakıyet. 
Ii bir hnyut geçirmi~lır. Roma
<la. hukuk fakültesine devam et
miş, iki piyes yazmış, bir gue. 
te idare etnıi~ ve diplomatik im
tıhanlarda mı1vaffak olmuştur. 

lkinci dereccclc gazetelere yaz 
<lığı basit nesir parç.alarile Kont 
Ciano ilk defa cfkarıumumiye 
ile temasa geldi. 

O zamandanberi tanıdığı ga
.zeticilerle ile münasebetler tesis 
etti. Bu gazecıler:·~ de şimdiki 
nazırlık za.manu;da çok büyük 
jstifadc etmektedir. 

Ciano Mussoloııinin kızıvla ev. 
lcndiği zaman Kont ünvanıru al
mış bulunuyordu. Zira Mussoli. 
ni kızrnn bir cemile olsun diye 
ihtiyar Ciano'ya J{ortclozzo 
kontluğu Unvanını vermifili. 

ktzdivacından sonra Şanghaya 
gitmiş olan Kont Ciano vazife
si neticesi olarak orada lngiiiz. 
leri tanımak fırsatını elde etti. 
1933 te Kont Cian.o silahlanma 
konferansına murahhas olarak 
lA>ndrada tulunuyordu. , 

İtalyan murahhas heyetinin ı 

seçiltli. Bu kendisini İtalyan 
matbuatının hakimi vaziyetine 
getirdi. Fakat iş bununla kal · 
madı. Bu büro bir matbuat pro. 
paganda nezareti ve sonra da 
doğrudan doğruya bir matbuat 
nezareti haline geldi. 

Kont Ciano Habeş harbi za
manında tayyare yüzbaşısı ola. 
rak Afrikaya gitti. Harpten bir 
kahraman gibi Romaya döndü. 
O günden itibaren hnlyadn muk
tedir bir insan gibi telakki edil. 
rneğe başlandı. Az sonra hari
ciye nazırı olan Ciano, Buda -
peştcye, Viyanaya. ve Berlin~ 
parlak seyahatler yaptı. Bu se· 
yahatler İtalyan matbuatında 
büyük diplomatik muvaffakıyeL 
ler gibi gösterildi. O zamana ka
dar ~1ussoliniden başka hiç kim 
se için kullanılmayan methedici 
bir lisan Ciano hakkında da kul. 
lanılmağa başlandı. 

Uzun zamandanberi Kont Cia
no 1 tal yan harici siyaseti hak. 
kında söz söyleven yegane adam 
vaziyetindedir. İlk defa geçen se
nenin yazmdanberi Fon Ribben. 
trap ile onun arasında bir soğuk
luk peyda olmuşa benzemekte. 
dir. Bununla muvazi olarak Kont 
Cianonun ltnlyan muhafazakar 
zümrelerilc teması çoğalmıştır. 
Kendisini 1 talya l:r:ılmm "am
cazadesi,, mertebesine yüksel -
ten maruf bir nişanı aldıktan 
sonra Kont Ciano'nun sarayda
ki mevkii -kendi asaletinin pek 
yeni olmasına rağmen- eski a. 
sılzadc prenslerden hepsinin üs
tünde oldu. 

HenUz otuz altı yaşında iken 
bu kadar vüksek bir ikbal mev. 
kiine ula.ı:;an bir bn11!rn devlet a
damı yoktur. Hnttfı Mussolini 
bile bu ync-tn iktidar mevkiinden 
çok uzak bulunuyordu. 

Erkek kardeşi Arnaldo'nun 
ölümündenberi Mussolini kendi. 
sini pek yalnız hissetmekte idi. 
Onun oğulları Bruno ve Vittorio 
kendisine iyi bir halef olacak 
kabiliyeti gösterememişlerdi. 
Bruno tayyareci olmuş, film se
naryoları vnzan Vittorio da bir 
küçük burjuva ailesinin kızile 
bir aşk izdivacı yapmıştı. Böy. 
le bir izdivaç yapmış olması o
nun ileride büyük bir siyasi rol 
oynıyamaıvacağını gösterir. 

Mussolini oğullarında tatmin 
edemediği sevgisini ilk torunu. 
na verdi ve böylelikle Kont Cia
nonun oğlu herkesten fazla bü.. 
yük babnsmn yakın oldu. 

Mussolini herkesten ziyade 
kendi kızına güvenir. Kont Cia
nonun Mussolin.iye çok yakın • 
laşmasının bir sebebi de budur. 

Karısının en sevdiği kızı ol
ması ve dünyayı tanıması sade. 
ce faşist muhitlerle değil, mu
hafa7.akfır zUmrelerle çok iyi mü 
nasebetler tesis etmiş bulunma. 
sı dolayısile 'Kont Ciano İtalya -
nm vereceği en mühim karar • 
larda bile mühim ölcUde rey sa
hibi olan bir adamdır. 

Madeni eşya tüccarları 

Mderu eşya tüccarları dün leş ı 
kilatlandırma mUdürlüğündc u • 
mumi bir toplantı yapmışlar, 
aralarında bir ithnlüt birliği 
kurmuşlardır. Şimdiye kadar 
hiç bir ş:rketc \'e birliğe bağlı 
olmav:ın bütün madeni eşya tUc 
carları bir arada toplanmışlar. 
dır. 

SarhoQ bir kadm 
yakalandı , reisi olmamasına rağmen Mus· ı 

solininin damadı oluşu onu bi . 
rinci plünda tuttu. Böylelikle ilk G 'ntada oturan Anjel is 
defa olarak umumi bir alakanın miııd" bir kadın sarhoş olmuş. 
üstüne toplanmasına Yesile ol - Nec'itibcv caduesinde naifin 
ela. di;Itk:.nımn camr Uzeriı1c düşe. 

Londra dönü§ünclc Ciaııo ;\lus. rek cnmı knmı'"lır. Anjcl ya
sollııinin mntbunt hlir ı ııu C'f ı ~ ılırMı tır. 

1ı: .-• .br v,ni b;r aniac:Ta imznİa mı~. bunlarda11 bir kısmına \'C rn.p:lacaktır. üç kattan r."'ağı 
nac::ı:rı · muh:ı'.-'.a:, -:··rlllme'<te . sikalan verilmiştir. Geri kalan. katı olan apartımanlarla ahş:ıp 
clir. R m:-n~·J!ılnı '!Ö:ıdercccğ"i lar da on bec; E!'Ün içinde alacak- evi olup ta bahresi olmıvanlar 
miz ınmu!.k::a nw'mbil benzin 'ardır. Bu e'dnl,,re 3800 ki~i <le- mıntaka cmnivet fımirUı'tine mil 
\'e ı c~rol vcrmı:>j;i ı:;imdidC'n kn. ı:am etmekte idi. racant edeceklerdir. Bunlara ci. 
bul etr.1i'1 erdir. Dijcr maddeler Resmi dairelerle di~er miies. vard-ıld nrsı:ı 1arda yer ~österi-
üzerinl: ! ~tr~§ülme:>t:.dir. ı ~eceler \'e fabıikalarda. te~,ckkiil !ecek ve bunlar müştereken bu 

- - .,_ - - - eden g-rıınlann sefleri için açı- ralarda siocr ka.zdıracu!dardır. 
Italyan vapurları mun- lan kurs1nra d:ı 720 ki~i dc\'am Ahşap binalardan bah<'e3i o. 

3tr.•ektedir. Bı·nlarc1an da b!r 1anlar ise b:ıh ~c!t>rinde siner ka· 
taz:am seferlere başladı ··ı~mına ,·esikaları verilmiştir. ~C'aklardır. Şehrin muhtelif yer 

ltalyan vapurları bir kaç giin. Pasif korunma işinde kullanıla· !erinde niimu~.c siperleri kazıl -
lük bir tatilden tcnra tekıar li· ı •·ak trlumbalrrdn tevzi olunmuş mıştır. SiO<'rler bunlara uygun 
manımıza muntazam seferler tur. ~ı·:ırıak ve F-iı>erler hakkın- ;ekiloe o'acıı.ktır. 
yapm::~a ba5lamı"lardır. Dün da b:ı.stırılan talimn.tmımelerin Talimatnamenin kendisine teb 
de İtalyan bandıralı Knpo,·ado tevz;i b:tmek ü1.eredir. Halk ta j Iiğ tarihinden itibaren her ev 
vapuru mühim miktarda elek. limatnamedc gösterilen mecbu - sahibi bu mecburiyetleri bir bu. 
trik mnh:emcsi kimyevi ecza, riyetleri bir buçuk ay z~rfmda çuk ay nrfmdıı yerine p.etirc -
mukavva. cam eşya, kağıt ve Ii- verine g-etirmiş olacaktır. Vali ccktir. Gc1ecek ay bir l:ontrol 
mon get'ımı . tir. \'C b~ledive reisi doktor Lütfi vıınılacak. bu kanuııi mcrburi . 

Son gi~11C'.d,' ltalyan ve Yu. Kırdar dün bu hususta §Unları veti verine get:rn~cyenler ecza. 
nanistan balık mübayaalarını ö:v1ernit.şir: landıı ılacaklardır ... 
arttırmışlardır. __ ,... ___ _ 
Dokuma tezgahları ip

lik bulamıyor mu? 
İstanbul dokuma tezgahlan 

sahipleri dün mmtaka ticaret 
müdürliiğUne mürac.aat ctmi!7 -
ler; fabrikaların kendilerine ka
fi mikarda pamuk ipliği verme
diğinden şikayette bull!nmuş _ 
lardır. Sö~·lediklerine göre fab
rikalar mamuliitlarını doğrudan 
doğruya toptancılara ,·ermekte, 
bunlar da 150 kuruş gibi yüksek 
bir zam yaptıktan sonra doku. 
macılara satmaktadır. Tezgah 
sahipleri dokumacılar koopera
tifinin bu işi yapmasına milsa. 
ade istemişlerdir. Kooperatif pa 
muk ipliklerini fabrikadan bir 
toptancı tüccar gibi alacak ve 
dokwnacılara aynı fiyattan tev
zi edecektir. 

Tezgah sahiplerinin bu dilek. 
!eki Ahkarnya bildirilmiştir. 
Gelecek cevaba göre hareket e
dilec.ektir. 

---<>---
Mümeyyiz seçim 

işi bitti 
Orta tedrisat müesseselerinin 

imtihan komisyonlarına lazımge. 
len mümeyyizlerin seçim işi ta. 
mamlanmıştır. Hazırlanan cet. 
veller tasdik edilmek üzere diın 
akşam Ankaraya gönderilmiştir. 
Cetveller maarif vekilliğinden 
derhal tasdik edilerek pazartesi 
gününe kadar maarif mUdürlüğiL 
ne iade edilecektir. 

Diğer taraftan hususi okulla • 
ı:-ın mümeyyiz seçme işi de tesbit 
edilmiştir. Ecnebi ekalliyet okul. 
lan resmi okullarda imtihan vere. 
ceklerdir. 

Yiıksek tahsile devam etmiye. 
cek olanlar kendi okullarında ay. 
rıca ma:ırif müdürlüğünden gön. 
derilccek mümeyyizler marifetiy. 
le !mtihan edileceklerdir. 

Orta okul mezuniyet 
imtihanları 

Hıı,-.:ran başından itibaren lise 
ve oı ta okullarla ilk okullarda 
başlıyacak olan mezuniyet imti. 
lıanl:ırır.a başta maarif vekili ol. 
mak iizere bütün genel ispekter. 
ler, v ~!:füc t umum müdürleri, 
maarif müdürleri, ilk tedrisat 
müfettişleri giderek imtihanların 
yapılma tarzlarını kontrol ede • 
ceklcrdir. Alfikadarlara bu hu _ 
susta emirler verilmiştir. 

Üniversite lisan kurları 
İstanbul üniversitesi yabancı o. 

kulu imtihanlarına dünden itiba. 
ren başlanmıştır. İmtihanlar kı. 
sa bir zamanda ikmal edilecektir. 
Okul bir hazirandan itibaren haf. 
tanı:ı ile gününde yaz tatili çalış. 
malarma başhyacaktır. 

He1'törlüğün verdiği karara 
göre yı.zın okulda açılacak yaban. 
er ciil ı~urslarma ikmale kalan ta. 
lebc ~cvam edeceği gibi, hariç. 
ten lis::.n bakımından inkişaf et. 
mek ısteyen talebe ve halk da de. 
vam edebileceklerdir. 

Belediy~ Bütçesi 1 
Belediye bütçesinin tabı biter

se muhasebeci Muhtar bütçeyi 
tasdik edilmek Uzel·c Anknraya 
aötUrecektir. 

ihtikar yapılmıyan eşya yok 
Kontrol teşkılafl mücrimleri bulup 

çıkarmıya kafi değd 
Harp vaziyetinin tehlikeli bir 

,şekilde inkişafı ilzerine beyneL 
milel vapur seferleri inkıtaa uğ
ramış olduğundan piyasada it.. 
halat eşyası bulılnmama.ğn. \"e 

dolavısilc ihtikar hareketleri gc
nişlemeğ başlamıştır. Bütün it. 
halat e!',!ynları üzerinde ihtikar 
~öze ça.rprnaktadır. Fiyn lr lü
zumsuz yere yükseltilmeyen bir 
tek eşya yoktur. Mıntaka tica. 
r et müdürlüğü bu hususta tet
kikler yanma.ifa b:llilamışsa da 
bu teşkilat bütün pivasa~'T kon. 
trole kafi ~elmemcktedir. Tica
ret müdür1üğü ancak bir istidn 

ile yapılan şikayetler üzerine 
. yalnız m€vzuu bahis firma hak. 
kında t.ı.hkil:::ı.t yapabilmekte -
dir. Halbuki bi.:tün piyasanın şL 
kayet vaki olsun olmRsm daimi 
bir kontrol altmd:ı buhınması 
zaruridir. Eu hususta. vüksek 
makaml:ı.rın ı~azarı dikakti CPl· 
bcdileook tir. 

Di~er taraftan ihtikar komis. 
vonu vali ve belediye reisi Lfıt
fi fürdann reisliğinde pnz1rtc. 
si günü de toplanarak va.ziveti 
tetkik edecek; sikti.yet edilen 
bazı müesseseler hakkında kara. 
rmı verecektir. 

Tramvay altında Kısa haberJer: 
ölen çocuk 

Mezardan çıkarılan ke
mikleri morga k:.-.ldırıldı 

Yedi sekiz ay evvel Aksaraycla 
12 ya~larında Zeki adında bir ço. 
cuk tramvayın altında kalmıs, 
Aksaray deposu usta b.ı.~ısı o;_ 
man ile adamları tarafından tram. 
vayın altından çıkarılırken kriko 
birkaç defa kurtulmuş ve çocuk 
ölmüştü. 

Bunun üzerine Zekinin, kriko 
kurtulması yüzünden öldüğü 
iddia edilmiş ve ustabaşı Osman 
ile arkadaşları asliye ikinci ceza 
mahkemesine verilmişler, muha. 
kemeleri neticesinde de Zekinin 
nasıl öldüğünün tesbiti için cese. 
dinin mezardan çıkarılmasına ka. 
rar verilmişti. 

Dün ikinci asliye ceza mahkc. 
mesi hakim muavini Ömer Ke. 
merli, müddeiumumi muavini Ke. 
mal ve adliye doktoru Enver Ka. 
randan müteşekkil bir heyet Mer. 
kezefendi mezarlığına giderek ço. 
cuğun mezarını açtırmıı ve baki. 
ye kalan kemiklerini morga kal. 
dırtmıştır. 

Morg bu iskelet üzerinde yapa. 
cağı fethi mcyt sonunda nasıl öl. 
diiğünü tcsbit edecektir. 

O ç eroinci tutuldu 
Sabıkalılardan Hüsnü. Ali, 

Tatar İsmail isminde Uç kişi af. 
yon ve eroin satarlarken yaka. 
lanmışlardır. Bunlardan Alinin 
ü?.crinde 20 gram, lsmailin Ü7.C· 
rinde de l O gram eroin bulun • 
muştur. 

Universiteye alınacak 
doçentler 

İstanbul üniversitesinin muh. 
telif fakültelerine l:abul edilecek 
olan docentlcrin yazılı imtihanla. 
rı tanıamlanmıştır. 

BugüP de sözlü imtihanlara 
başlanacaktır. Bu imtihanlar ne. 
ticesinde ahnnenk do~entlerden 
maada ayrıca . ı 3 dosent da.JJ~alr. 
nacaktır. · 

~ 910 mail yılı bUt~c projr..si Mnyı· 
am son hattnsından C\'\'el gö:il,uıe. 
cektlr. 

* J\ vnıpn..ıa lnı;tllz dış ticaret işle. 
rini Jd.ıre etmek Uzcre kurulan flrkcl 
€.ınllycttc gcçmi,ştlr. Şimdi mevcut 
ihracat mnddelertmiz Uzerlndc ticaret 
mUmessllllğl vaaıt.aslyle tetkiklier 
ynpmakt.Adır. Ayni ~mnndıı lngııte. 
ttnin bize aat.Abıtecefl maddeler de 
teabit edilmektedir. 

* 1zmlrdc belediye temlzllk ıı.mele
line konferans verilecektir. Bu suret. 
le &meleler temizlik 1§lerlnln halin 
rahatsız etmeden nMrl yapılncağmı 
ö~nınl§ olacaklardır. 

• Şair Necip Fazıl Balıkesir halke. 
vinde AbdUlho.k HM\lt hakkında bir 
konferans \•ermiş, mUteo.klbcn '•KaL 
dınmlar,. şUrlni okumuıııtur. 

cı Mersinde Nuri isimli bir vatan
da§ mevsiminden 16 g1ln evvel plyn. 
saya patlıcan ııe\'ketmlotlr. Nurlnln 
bu hareketi Mersinin zlral nıahalllln. 
de çok iyi knroılanml§tır. 

'f. Seyhan nehri yUkseldigl zaman 
Hadırlr ltöyünU ııelden koruyan set 
nehrin !eyezanı sıraamdıı. muht.ellf 
yerlerinden yarılmı11U. Nafi& \'ckft.lctl 
&eU tAmlrc karar vermlıUr. 

----<>----
Belediye inşaat komis

yonu toplandı 
Belediye inşaat komisyonu 

dün belediye reis muavini Lut
fi Aksoyun reisliğinde toplana. 
rak yeni bazı inşaat dilek ve 
mUracaatlarını tetkik ederek ka· 
rarlar vermiştir. 
20 kişi cezalandırılmış 

Bir sene zarfında Beyoğlu 
kaymakamlığı mmta.ka.sında 20 

!:>in kişiye nara cezası kesilrnigtir. 
Bunun tutarı 60 'bin llraaıt. En 
çok cetaya çarpanlar nakil va. 
sıtalannı kullananlardır. 

19 Mayıs Provaları 
On dokuz Mayıs idman tenlik. 

!erine ait hazırlrklar tamamlan. 
mıştır. Dün Fener ve Şeref atad. 
larında ıon pr('J>alar yapilmıştır. 
Provalarda maarif müdürU ve bil. 
tün beden öğretmenleri hazır bu. 
lunmu!!lardır, 

imdat kuvvet!. 
Yazan: Hihmet M~ 

. devlet tnU 

B ir vakitler bır ısı 
b. uhuebe ıcarŞ 
ır xn • dcvl: 

kaldığı içiı:1 diğ~r b~ devlet 
muavenet ıstemış. .. ,~erece 

• • ı-: ' er gon .. yırmı L.1.n ası< 

vaadetmiş. ıeda 
Muharip devlet har~ettell 

ile meşgulken, diğer d~\~e be~ 
lecek yirmi bin asken 
yormuş. d ın b= 

Gün.in birinde y~r Tatara 
nen memleketten bır "nll 
zuhur eder; kale kapısı 0 

bağırır: . Jiyor 1 
- İmdat kuvvetı ge. ıcıı 

• 1 j01aat 
rıtuhanp dev et. •ıva 

. . k • . hazır•" 
tını karşılama ıçın Bir ele 
tar, alaylar yapılır. ., 
gele üç kişi gelmez 11l~·erıer. 

Bunları öncü za~ne arınr· 
lecek hakiki l:uvvetı sor ·r· 

b ,.erı •. 
Onlar da iU ceva ı . ı:ı 

. . . yedışcr 
- Her hırımız için· 

da:na muadil oldu~u~u~jn ı:i. 
mi bin cl::ğil, yirmı.btr silcd 
b:r imdat kuvvetinı t:r.ı 
ruz. 

• • • • • • • • i>llr 
ittifak clevletleri şurafa Ji.I 

rarC:ıma koştuğu za'?8:ı, btılıl 
efkarı bin türl.i tefsır~c ıca" 
yordu. Eller:nde olan. ııTlııj'I 

.. • · ·· lrnaı-sı r musc:ı:ı .. cyı goze a . önde 
kit celi yordu... Kirnı 111yor; 
yardım kuvvetini az b~unı te 
mi bu kuvvetin harek 
siz görüyordu. ı-tol' 

nalbuki şu Belçika ".e dcll 
ile birlikte - kendiJcrıtııc:ilt 
dım isten::n Fransa ve ~~ 
nin bahadırca dövüşün~ .. •·'1' 

b•'tU••" 1ı ! ... Ellerinde olan u ıtl ıcc 
le nasıl atılmıştır. . f:Jc 11ııı't 
ler;nin, hem de çığ!': tı1tıd 
memleketin istiklallerını rpı' 
için elbirliğiyle nasıl ça ô 
tadır!. d il' ~ 

Haydi şimdilik ya~ ~e " 
memiş olanların irnk3:..A·< 
yetlerini bir tarafa brr dıır \.1· 
ıcat garip olan cihet şu v• 
zı milletler, günün bı:'j;ğiııi 
görebilecekleri bir iş Abırtııt.'): 
ya yardımı - pekfil.a.. ır.eıl 
ettirebilecek bir tı 1ıı __... reo 
bulunmalarına rağmen. b;rl1 

mektc yahut böyle bir~: ~1rl.l 
karşı çekingen ourn;3~'1\ıc1~ 

Bunun başında yı>ı~• 
il~ Belçika geliyordu-·· . 

Gerçi: f'1" 
Omi lin kcı z.af erdctlt 

imd:.d lazrmıl'. s,:ıl:lı . 
Demişler. Bu sözde,, ıel1'1 

yüksek "nefse itirnad ·çin § 
daha iyi anlatabilıncl< ı 
demek lazım:•. . d ;9te 

Gayriden ımdıı f 
ka~ar kendini . ~·Ç.ıı-t. 
mc ! bu bir zillettır. ı,e,et• 
dinle birlikte bütün k 1ii1'~ istikbali demek ola~~de , 
ideal için gunun bı>-· edil 
mücadeleye mecbu~ ıard~ 
kuvvetini takdir etınlf 0··rd'il 
herhangi bir suretle :1';.~ 
ğin müzahereti, . ııar ııe~J' 
dü,manhk derecesrnde opP?'l 

VE HELE ZAFEJ' 
LA ÜMİT KESME I 

lı' ~(J 
Yirmi yıl eı11Jel ' 

~ ıt 
17 , ... ,.. 

"d t ırıet' Yeni bir varı a Jtcsı1 
ııhasınd:ı 

l{araağnç mczb ıı:ıon'!Jl 
hayvanlnnn kıı.nındıııı 11

11etıl f' 
1 cC 

sal etmek uzere b r t t 
ŞehremaneUne rnura~oıılr"t 
Şirket (20) senelik bir rük !B~ 
decek ve yapac:ığı bUY dcrcl< tı1 
( 21) bln ıırayıı ısucıır c yı eıı> 
tın hita.mu:dıı tııbrlk• 

'---~----,_..u 
\akitler \aa&ll t;z»lll ı 
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~ 
tQ.,.ih --------

~~" 
~rıhte kanlı bir 
~ ıbret levhası 
aroıi 

~t 'iıı.r :Ya, Romanın birinci de· 
~i tGn, 

0~~~:~dan biriyle evler. 
Q..~ti~ Utun Roma, bu güzel
;~ ne h ~arşısında titremişti. 
'~e •ilıirı~l'l~lade bir güzellilt 
~ ra· 1 bir yaradıh~ varmış. 

oq t!iıttliÇ?1;n asil kadınlar, yal· 
l'tt>d ~ı ıle şöhret bulmuş o· 
: Oranın bu harikulade k--

~ ~\'lct k 
""'lfiJtıc . U§u ba§ına kondu .. 
ftıır o)~-~"· .güzelliğine 

tiı ~cnd· .gu ı~ın nu, yoksa ta· 
& t12\'\r tsıne neler vaadettiğini 

~1 İçln e.tlcrin ilhamı ile hisset· 
t~ct d:' bilinmez, Maroziya 
~ti O ak bükmekle karşılık 
çıbı tılade ~t asil kadınlar bu 
ı 'ltlcıt • l:UZd kızın gururunu 
lii~ bİUll ıateınişlcr, fakat Maro· 
~tla ttıara da soğukkanlılık ve 
~Q5 1:1\i]~k~bclede bulunmuştu. 
~ ile eli yılında Sinyor A '· 
~ıııtdc~\'lenen Mariziya, çok 

Utijhrı ~~nın bir kavgada 
~Yc~ı ıle dul kalınca, dün
tı aıd lli~oğmuş gibi derin bir 

\._ Ve ı. omanın ne kadar ha· 
"«~~ llla

1
tkiler:i varsa kalplerini 

! ardı 
~ oı· · 
~,bit~a hepsine gülümseyor, 
~"'h oJ kalbini lonnryor ve 
~ ~~i: büyük bir mülk at. 
~'ti!t tifatmr arttımuyordu. 
~le ~aroziyanın ibu devresi· 
~ato . Ydeder: 
~tl~Y~ın aşıktan kendisi· 

~ı., ~ j Çıftlikler, hisarlar ve 
' ' ' tr bile hediye ve ten-. 
't ~ ~haşladılar. Bir zaman 
~anın etrafındaki arazi 
tıı.' ti' nıiihim bir kısmı bu 
lt_ ~ ı..:~.e ge~şti, ki burala· 
~~erce nüfus ahalisi de 
~'Ctoıt tebeası sayılıyordu." 
~t la, Tibcr nehrine ha· 

\ol~""' j Osfanaya nezareti olan 
~~~tosuna tta§ındığı vakit 
~ı, ~ kraliçesi olmuştu. 
~~lt\in~ zamanda Vatikan 
ı..~ .1:1 de en güzel ve hl· 
~tr ldı. 
~~~ rağmen kendisini c .. 
1't a~ bir tek insana. bağla· 

'ıs -~Yen Maroziya, koca.aı· 
\ >lb11~dcn dokuz sene sonra 

u, e,1~ ~oskana duka!t Ki· 
~ ~~'Ctiınişti. Bu şuh ve fct. 
~ ~ hakimiyetini .ve nü· 
\"'ne t\> a çok arttırmak mak· 
M~tndiğini kimse, ha.tti 
~o~ bile bilmiyordu. 
~ ~~a. Yeni kocasının nü· 
~ "1~ 1ltifade ederek en met• 
\!_~~dan Papa tlçüncü 
~ ılc Üçüncü Ana.stas 
t\ , bll Papalık mikamına gc
~~ arada azlettirdiği Pa-
93' ll lanı bapsettirmiş ve 

l de •~bcp olmuştu. 
r~ıı, ~O.•kana dukasının ölü
~~ ~ı Ci defa dul kalan Mz., 
~~ 'lf~~ Yaşını geçm.iı olma· 
ittik~)~ güzelliğinden hiç 
\,~Ybctnıcmiş bili.lcis erkek 
~~ ~ve pençui altına 
~.,, lilzcUiğine bir de fettan· 
t~~ :ttnişti. Bu, onun ni.'.. 
:ıııı:~ ~c:"anıma kafi idi. En 
~ ~ J ı de, oğlu yirmi bir ya· 
~ llt~ı, bütün erki.nın itira· 
, ~~"'~ J>apalık makamına o· 
~ ...,,drr 

~ • ~e ~~ra H üg dö Prc .. 
t-~ Ozıyaya a~ık olmU!ftU. 

~~İ!\irıtın~ ~e geçirmek için 
1tt l <>l~ ~?~ü oyduran, ak
~-tı:~a Ukümdarlan birer bi· 
~~ 0ı::_rı uzakJaştmnaya mu· 
~ ~ k kendisini İtalya 
~ ~!d~den liüg, Maroziya i. 
~::"\~ Ot, en büyük emeli o· 
ilt~'i iç~a.vu1muı olmak bile 

L. :§ b~I\ ehemmiyetini kay· 
"'~ta.. \Uluyordu. 
~' t~'MtJa >t .-ıa§ tı, krala: 

~arllletnıeap, dediler, şim· 
>'t~ lca~ yüz kişi ile sevi~· 
~ıı ~ı d~·~a karp olan bu his· 

~~ ao~letğı§tirmcniz lazımdır. 
~~ İ'trd r, llüg'ü düşündüre-

l'ı~Ya~ ateşledi ve eski aşifte 
~I? İtalya tahtına getiı-

ttti iıı,~ • 
1 

,/ıcr ş: .ıktidarırun yapabile. 
"ııb~ ~ fazlasiyle başaran 
1
'1\ 1

1
1\ •ıJc dının son günleri. 

11>a~"h~ıa 11ık tesadüf edilen ib· 
ı r~ l\1b1~dan biridir. Maro· 

~~lll ijl\ Ço~ık adındaki bir oğlu, 
t°d oıa11 hırçın ve ıinirli bir 
, Ctı •idana ının kocası kral 

·~ h detıi bir tokat ycmi~
~lın hemen annesine koşmuş 

dcıizı~~kından gelmek için 
~. b·aro~iy ı ıatemişti. it· rıarıaa, elindeki kraliçeliği 
~1 toq~llaliı olmayı, oğlunun 
~ -, 0~1 

1n intikamına tercih 
~1,_t~~i~t·ltna fazla olmama,ını 

"tıt 1 ı . 
~t al\rı • 

•tııtll ;sıni o an icin dinlr. 
arı ı. · akat pek az aonra 

r111 v k . e ralıçeden mcm· 

Akdeniz fil olarına 
kimler~ umanda ediyor 

Akdenizdeki İngiliz, Fransı.z ve 
1 talyan donanmalarının kutnan. 
danları Amiral Eateva, Guning. 
hamı ve Kavaniyari'dir. 

İngiliz ve Fransız müttefik do. 
nanmasınrn mii§tc.rek faaliyeti şu 
şekildedir. · Akdenizin garbını 
Fransız, şarkını da İngiliz donan. 
ması idare etmektedir. Müttefik.. 
lerin kara ordularının Fransız ge. 
nerali Gamlin'in idaresi altında 
bulwunası gibi Akdenizdeki müt. 
tefik donanmalarının başkuman. 
dası da İngiliz amirali Guningha. 
mın elindedir. 

Amiral elli altı yaşında olup 
İngiliz deniz mahafilinde yüksek 
kabiliyetleriyle tanınmış bir ku
mandandır. O hayatın kırk üç se. 
nesini denizde geçirmiştir. 

Faaliyeti daha fazla muhripler 
üzerindedir. M uhriplerin Akde. 
niz için hususi bir ehemmiyeti 
vardır. O yirmi sene müddetle 
Akdenizde dolaşmıştır. Cihan 
harbi zamanında Çanakkalede 
harp ecen kumandandır; İspanya 
vatanda~ harbi zamanında da tn. 
giliz Akdeniz muhripleri filosu 
kumandanı idi. Geçen sene yazın 
harp patlamadan az zaman evvel 
Akdeniz hakkındaki geni§ malii. 
matı dolayısiyle Britanya bahri. 
yesi genel kurmay reis muavinli. 
ğinden Akdeniz donanması baş. 
kumandanlığına getirilmiştir. 

Guningham donanmasınrn kuv. 
vetlerini ve zayıf taraflarım cok 
iyi bilir. .. 

Bu zayıf taraflar meyanında o. 
Jarak Fransa ile Fransız §İmal 
Afrikası arasındaki rabıta ve 
Malta adasının kolayca bombar. 
dıman edilebilmesi misal olarak 
gösterilebilir. 

Fakat o, vaziyetin İtalya için 
de başka türlü olmadığını bilir. t. 
tatyanın da timali Afrikada müs. 
temlekeleri vardır. İtalyanın da 
deniz ortasında bulunan Bantelle. 
ria adasmda bir deni% ünü vardır 
ve lim.anlariyle, §ehirleriylc, ter. 
saneleriyle ve demiryollariyle t. 
talyan sahilleri Fransız sahilleri. 
ne nazaran on defa daha uzun. 
dur. 

İtalyan donanması başkuman. 
danı Amiral Cavagnari balyanın 
(zayıf noktalarında) hiç bir za. 
man hayale kapılmamı§tır. Ca. 
va.gnari Amiral Guninghamın en 
kuvvetli rakibidir. 

Bu İtalyan amirali de altmış üç 
yaşmda olup askeri :m;ıhfillerce 
büro generali diye anılan tipi~ 
nümunesidir. 

Dört çocuk hakkında 
karar verildi 

Beyoğlunda, Ağacamiindc otu_ 
ran Fransuvanın bir gece yansı 
evine girerek ellerini ve gözlerini 
bağladıktan sonra paralan ile ba. 
zı eşyalarını çalan Marko, Kirya. 
ko, Jorj ve Raul adında dört ço. 
cuğun muhakemesini yapan bi_ 
rind ağır ceza mahkemesi dün 
kararını bildirmiştir. 

Mahkemenin kararına göre ya. 
şı küçük olan Jarj 5 ay, Kiryako 
ile Marko bir buçuk sene ve Paul 
de 2 sene 2 ay 20 gün hapis ya. 
tacaklardır. 

Limanda iki kaza 
Evvelki gece biri limanımız.. 

da. diğeri Marmnrada iki deniz 
ka7.ası olmuştur. 
tmıitten limanımıza gelen 17 

tonluk lhsanıhüda rnotörii İzmit 
körfezinden çıkmış ve sahili ta. 
kiben ilerlerken gece yarısından 
sonra sa.at iki sıralnrında Yıl • 
dınm isimli bir motörlc çarpış. 
mıştır. 

1kinci kaza. dn Anadolu hisan 
açıklarında <>lmuştur~ 

Ka..,.aklarda oturan Recep ba. 
lıkçı ~andalile köyüne dönerken 
Şile limanmn. ait lsmailin 2D 
tonluk Hikmet ismindeki motö. 
rUnü görmü.~ ve sandalını ar • 
kasma bai!lamak isU?mişt.ir. Fa 
kat in atarken birdenbire sanda. 
Jı ı;ievrilmişti, kendisi denize yu . 
varlanmıştır. Recep kurtarılmı~ 
sa da sandal batmıştır. 

nun olmıyan İtalyanlarla bütün 
Romayı muhasara etti. Sarayı alt· 
üst ederek kralı. kraliçeyi ve pa· 
payı ebediyen tarihe gömdü. Ve 
Maroziya, haşmetli bir ömürden 
sonra son giinlcrini mahpushan:
nin rutubetli zindanında bitirdi. 

N. A. 

Mesleğinin çok ar bir kısmını 
denizde geçirmiştir. Daha fazla 
nezaretlerde ve bahriye daircle. 
rinde çalışmıştır. Cavagnarl bü. 
yük bir teşkilatçı ve idarecidir. 
Esasen Musolini de iyi ictareci ol. 
mıyan memurları kendi maiyetin. 
ele çalıştırmak itiyadındn değil. 
dir. tiç sene müddetle krallık de. 
11iı akademisini idare eden Ca. 
vagnari sonra Spegia'daki devlet 
tersanelerine müdür olmu§tur. 

1933 yılındanberi bizzat Duçe. 
nin idare ettiği bahriye nezareti 
müsteşarlığında ve İtalyan deniz 
kuvvetlerinin genel kurmay baş_ 
kanlığında vazife görmektedir. 

Orta boyda bir adam olup, be. 
yaz amiral üniformasını gayet za. 
rif bir şekilde taııdığI için amiral 

Cavagnari Romalı kadınları cez. 
beden bir zerafettedir. Onun kes.. 
kin lultlr yüzünde ağır dütünce
lerini okumak mümkündür. O 
kendi kana.atine göre !W.yarun 
büyük bir Okyanus devleti olma_ 
sınr temin edecek bir donanmaya 
sahip olması için yaprlml§ olan 
büyük bahri silihlanma progra.. 
mın:ın tefrikçi.aidir. 

Bu harpten az evvel Fredrik. 
hafene eiderek Alman deniz ku•ı
vetleıi ıefi amiral Rider ile mih. 
ver siyasetinin donanmaya sureti 
tatbikini görü'§ll\il§tü. Fakat bu 
konuımalann netice,inden çıkan 
yegane fCY, her iki donanma ara.. 
sında gizli bir iıarctleg~n tcs. 
bitinden baka. b\r JCY olamamııt
tır. 

Belçika erkanıharhiye reisi 
General Mişiel mü-
kemmel bir askerdir 
Belçika erkinıharbiyesinin rei. 

si G:neral Mişiel'in bir tek for. 
müli.i vardır: ''Mukavemet et. 
mek." 

Fa1'-.4t bugün yalnız General 
.1işiel değil, bütün halle silah el~ 

de ayaklanmış bir halde Alman 
taarruzuna karşı koymaya çalı§
makta ve Hitler ordularını mu. 
vaffakıyetsizliğc uğratmaya gay. 
ıet etmektedir. 

Belçika orduaooun t;evlc ve i. 
daresi General Miıielin elinde. 
cir. 

General Mişiel 59 yaıındadtr. 
1881 senesinde Brüksel de dünya. 
ya gelmiştir. On bir yaıında iken 
askeri mektebe kaydola.n M~iel 
1903 "Senesinde 12 nci alaya mü
lliim oliiak iltl1lik etmiı. 1912 
de erkanıharp çıkmış ve 1914 de 
Liej müstahkem mevki erk§nı. 
harp heyetinde bulunmuştur. 

Umumi harp sırasında Yser 
nehri üzerinde dövüıen üçüncü 
fırka kumandam General Jak'a 
mükemmel bir mesat ar:kadaşı ol
muştur. 

1918 de muzafferiyetten sonra 
erkanıharp zabiti olarak ismi şe
ref listesine geçen Mişieldcn fev. 
kalade takdirle bahıolunnluf, bil. 
hassa Flandr taarruzunda zeka, 
bilgi ve cesaretiyle uzandığı 
muvaffakıyetlerden bahsedilıni§ -
tir. 

Harp akademisinde muallim 

olan General Misiel birinci kolor
du erk1nıharp r~i.aliğinde bulun. 
tnu§ ve ondan evvel de üç M:ne 
alay kumandanhğı yapmı§tır. 

General Mi§-iel 193 7 senesinde 
erkanıharp generali otmuıtur. 

1939 eylül aderberliğine kadar 
harbiye ııuareti zat itleri müdür. 
lüğünde bulunan General Mipel, 
derhal kıtaya iltihak etmiş ve bir 
aüvari fırkasr bqına getirilmi~ 
tir. 

Eski Belçika erkinıharhiye re. 
isi General Van den Bergcn ge. 
çen 2 şubat tarihinde vazifeden 
affmı rica ettiği zaman bu yük. 
sek vazife General Mişiele veril. 
di. 

Mükemmel har bup tefi 
Belçikanın yeni erklnıharbiye 

reisi kelimenin tam manasiylc bir 
harp §efidir. Kendisi harbin her 
safhasını görmüş, mükemmel tec. 
rübeler gcçirmi§tir. General Mi. 
tiel mükemmel bir mtilıariptir. 
Harpten evvel kendisi §Öyle de. 
mi ti: 

- Henüz harp etmiyoruz. Fa. 
kat bir gün buna mecbur kalırsak 
muhakkak ki FranSlzlarla bcra. 
btr olacağız ve aslanlar gibi dö. 
vi.ı~eceğiz .. 

lıtc ulanlar 2ibi dövüşülecek 
iÜn celmiştir. General Mişicl or. 
dularmın ~mda Alman.lann §id. 
detli taarruzlarına karJt koymaya 
ça1rpnaktadır. 

Macaristanda iki kol
ordu seferber edildi 

Bu hareket Macaristanın muslihane 
emellerine delil imiş! 

Alnıa;ı hı«ludıı, 16 ( A.A.) -
Havas ajansı: 

Alman istihbarat bürosu, Bu
uapeşteden istihbar ediyor: 

Resmen bildirildiğine göre 
Sr.ckcsf ehrvar ve Kassa kolor
ılulan seferber edlimiştir. Bu iki 
kolordu mevcudunun yüzde alt. 
mı~ı son zamanlarda Ma.carista
na ilhak edilmie olan arazi ahıı
lisindendir. Bu seferberlik, bu a-

halinin taliın ve terbiyesi mak. 
sadile yapıl.nuştrr. Aynı maksat
la bir çok motorim livalarla sü. 
\'a.ri livalan da. seferber edil
m.İ§tir. 

Hudutta.ki arazi cümtamlan 
seferber edilmi§ir. Macar Tel. 
graf ajansı. bu hareketi !\faca· 
rist.anın muslihane emellerinin 
bir nişanesi addetmektedir. 

~oskovaya gidecek Yugoslav siyası heyeti hakkında 

Sovyetlerle Yugos avya arasm-
da müzakereler oluyor 

Belgrnt, 16 ( A.A.) - Röyter: 
Yakında 'Moskovaya gidecek 

olan siyasi heyetin kimlerden 
mü~ckkil olncağmı tesbit için 
müzakereler devam etmektedir. 
Bu ziyaretin kati tarihi YC he
defi Yu~oslav ekonomik heyeti. 
nin Moskovadan getireceği ne
ticelere bağlı olacaktır. Bu he. 
yet yarın Bükreşte olacak ve kt-
a bir ziyaretten sonra önUmüz.. 
eki ~umartesi gUnü Belgrada 

gelecektir. Yeni heyetin baalıca 

vazifesi iki memleket arasında 
diplomatik münasebetlerin tesi
si olacaktır. 

Resmi mahfiller seri hiç bir 
inkisaf derpiş edilmemesi icap 
edeceğini beyana devam etmek
te iseler de memleket müdafaa
sından mesul olan mah(illerin t. 
talyan politika.sının tamamen 
muayyen· olmadığı şu sırada mil· 
ternmim bir müzaheret temini 
arzusunda oldukları ıuılaşılmak. 
tacln·. 
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Elimde bir kit.ap duruyor; 
Ankara UçUncU oı·ta okul n1U_ 
dilrU ZuhOrl Danışmnn'm ''Bir 
.Muallim .Konuşuyor,.(l) ndh 
eseri. İkinci cildini de ı;onradan 
ucşredeceğini haber veren mü
ellif bu ilk ~erinde yeni bir 
hatırntçı nızuhiylo karşımıuı. 

çıkmıştır. Reel d.Unyadan ııhn
mış ve hayal kancvası içimle 
dUıene sokulmuş telif pok tolc 
eserler yazılmış olmasına rağ
men Ahmet Raslmdenberl boş 
k.o.lan cdeblyatımuın hatırat 
köşesine henüz otorite ile hiç 
kimse geçiıı oturmuş değildir. 
Hatıralar, l..afamızm içinde 
saklı ve dilediğimiz zaman say
falarını ce\·lreceğfmfz sayısız 
kitaplara benzerler. Bir kitnı> 
bize ho.:ıan bir ömrnn hikO.ye. 
sini zevkle seyrettirir, ba.zan 
da bir cemiyeti, bir hayatl ib. 
ret almacak bir dersler sllsile
si hall.ıı.Ue karşımıza çıkarır. 

Day Zuhftrinln hu ~eri adın
dan da anlaşılacağı Uzcro ı;er
cl bir mesleki hatıralar yığının
dan ibarettir. Fakat. onun bi
rinci cephesi, maarif hayatımı. 
7.ın Meşrutiyet sıralarından bu. 
güne kadar içinde bulunmuş 
nazır, muallim, talebe. idarecl 
htllA.sa her sınıf tiplerini birer 
.geçit resmi yaptırarak zevkle 
biıe dinletınesl ve bu arada. bi
rer de mora.lite duygusunu aşı
laması, ikinr.i t:ephcsi de bir 
hatır:ı. ya7.tlırkeıı gösterilmesi 
gereken samimiliğe örnek ol
masıdır. Bu değerli eseri oku
yucularıma, ma.arHle ilgili hu
h.ınanlara, muallimlere hara. 
retle ta\·sıye ederken, m Uelll. 
tin Yaa.deti'l ikinci clldi de bir 
&n önce hediye etmesini bek· 
lerinı. 

Zola 
2 Nisan 1840 ta doğan bU_ 

yUk Fnınsız romnncısınm yU· 
zUncn doğum yılı dolayısiylc 
geı:en ay bUtUn Frnnsız gaze
te Ye mecmualarında yazılar, 
!aygı hisleri, recılm YO hatıra

lar neşredildi. bu arada Yeni 
Adam mocruuasında derhal bu 
alA.kanın memleketimizde do 
mevcut olablldiğinl tsbat edici 
bir surette HUsamettın Bozok'~ 
un zoıa hakkında. bir etUdll· 
nUn intişar ettiğini gördük. 
Başından 1ttbaren zevkle takip 
etUğlm bu yazı s\lsllesi şimdi 

Altın 22,20 kuruş 
Altın fiyatları müthi' bir sü

rat.le yiUL.c;elmekte devam etmek. 
tedir. Evvelki gün 2080 olan al
tın diln akşama. kadar 120 ku. 
ruş birden yükselmL~. \"e 22,20 
den muamele görmUştür. Resmt 
listede olan bu fiya.ta. rağmen 
sarraflar 23 liradan muamele 
yapmaktadır- Bu hususta al!ktı
darlara. §ayanı dikkat bir ihbar 
vaki olmuştur. Bu ihbarda Su. 
riyede altmm bizim paramıila 
34 lira olduğu ve buradan a.ltm 
topla van bazı kimselerin Suri· 
yeye kaçırarak ora.da sattıl:.ları 
bildirilmiştir. Ala.kadarlar bu 
hususta. tetkiklere ~amıştır. 

daha genişlemiş Ye Zoln'nın 
sosyete ve dünya içerisindeki 
mevkifni de izah eder bir tarz
da kftnp olarak önümde huJu_ 
nuyor. 1''ransız cemiyetinin ('. 
konomlk, sosyal, hüHl.sa bUtUn 
mUesscsolcrinın tektımuı et. 
nıck tizcrc buhran ı;-eçırdlğl bir 
sı:rııda dUnya)'n gelen ve sanat 
'adisine atı!ıın bu büyük ro
mancı, krsaca, dcrnnin, bütün 
geri, romanesk, hfüA snfsatnC'ı 
tellıkkllorini stipUrUp, ilmin, 
tccrUbcnfn, en çok gerç.eklc~ -
hilen hakiknt unsurlannm 
dünyasına ayak uydurmuştu. 
Ondan sonra ne eski snnnt. no 
yeni ve ileri sanat için Mr lror· 
ku kalmrştı. Bize tabiatın, ce
miyetin bUtUn f.:alknnışım rt"s. 
meden ve gclocelt dünyaya. ait 
iyi Umitler beslediğini anlatan 
usta romancının tesiri blltUn 
tlUnyayı aşmış bulunuyor. A. 
meri.kada, SovyeUer Rusynsm .. 
da, Almanyada, 1ngiltercdc-, 
bizzat Frnnsadı.ı ynzı.anlıırP 
yakın, hakkında. tcveccUh ses.. 
lcriylc, şUtran duygularlyle 
dolu yazılar bulunan bu büyük 
insnıı TUrk edebiyatının mcc
h uıu doğ Udi. Ser.·oUfUnunt'u· 
lar devrinde pekiUA mevcudi
yeti bilinen ve gUnUn bedbin, 
aristokrat ruhlu cemiyeti gibi 
korkak, dilsiz '\'O ümitsiz ede~ 
blyatçılarına z:ıruri olarn k 
kendini sevdiremiyen Zola, 
1923 föt111llinin arkasından 
nıUsbct zlhnlyote, realite Alemi. 
ııc km"llşan Tilrkfyedo Juı:rll 
merak, sevgi vo alft.k:ı uyandır
mıştır. Blc şUphcsiz ki bUyUlı:: 
romancı Halit Ziya ve arkadnş.. 
larına Pol DurJc yerine "Ha
kikat,, romancıst tesir etmiş ol
snydr belki buglln realist ~c
biyat bizde tle bUtlln nfian -
ları, esasları ve detayları ne. 
teşekkül etmiş bnluno.caktr. 
Müellifin eserin sonunıı koydu
-:.u "Dilimizde Zola,, ba!Jhktı 
hir yazıdan, bizde Zola. sevgisi
nin, devrimize yaklaştıkça ço. 
ı"taldığrnı.. anladı,ğıınız halde 
gariptir ki bu haftn çıkan "Ye
ni Ses., mecmuasında "Behçet 
Akalp., imzasını ta~ an bir 
makala garip tenakuzlar için
de, Zolarun Fransa.da "Ç"C gnrptc 
kıymetini kaybettiğinden bnh·
seıdlyor ı Sonra da "Bizde ter. 
etime edilmesin deml~orum,, 
diyor vo en sonunda da "Zoln 
için yapılan merasim ortasını
fın bugün l<'ransız idaresin
deki kuvvetli mevklinden dola. 
yıdır., diyerek sanat c;erçevc
slntn bile dışına çıkıyor. 

Sanat tarihi içinde bUytik 
rolU artık tefsircilere lUzum 
göstermlyccok kadar temelle • 
mtş, bcl11leşmlştlr. Flober gibi, 
Balzak gibi, Şekspir gibi Zola 
dn bilhassa bizim memleketi
miz icin yeni müfessirler bek. 
lemlyorlnr. okunmak istiyorlar. 
HUsnmettln Bozok'un bu ye
rinde al!kasındnn dolayı mln
net duymamak elden gelml. 
yor. RUŞT.U ŞARDAG 

(l) SaU, yeri: Akb3 Kita \i, 

yıu:an: Zuhtlıi Danşxuuı. 

Cehennemler içinde 
B irk.aç hafta evvel: Sivil ku. ' ' 'Hak'' ağır tankların çiğnediği 

mandanlar batıb<mık er. bir kaldınmclır. Masumluk, Guç. 
kanı harpler • ' &uzluk, iç temizlikleri en kolay 

- Ba na~I muharebe? tekmcle!'ecclc şeylerdir. Karnı ·~-
- Ne biçim ta>' b 1 samıg bır canavar, şahJanmıı b r 
- Hıırp dejenere "oldu! k?bra, ıimıek di!li ~!r ~wtlan ~iç 
Diyorlardı ı hır :r.nnnn bu.gunku msaıllıgm 
Zaman, h~ fÖyle birkaç hafta.. ~ını içenler kadar zalim bir 

hk kıaacık bir zaman pal'Çaıı, ih. Y~=~·. . . arka 
tiyatsı:z konuımanı!t ne yanlrJ bir • ~ k dıı ·~~k sınn 
tef' olduğunu gösterdi. ı,te harp, aıne en crmı orumaya çn. 
olancn hızı, bütün nlılı&t, ldııanlzt-, lerkh.~çe kılıç J~~nler. 
tekmil kuduzluğayln ~!hb. en ev~ uc u uwu-. 

Yüzlerce ldlomctre!ih hatl Ycey~~. k~nç t 
milyonlarca insnn boğazlaııyor. d~l~ Bmnın zalun, 1 
Ce -'---- p · d • dıfın , kası, r, çen wq.mn an& ra )"OSU. h ..l!.. A'-~-' · L yk l' 

Ccph,.,. • • ! ~ .. ,.o , ıcno erın~ ııe ... ıC-- ..., ı venyonız . • '-~ .. wı__ dm .. 
Demi~ ve kulaklanınızı ğır rı_?ı, °"tun Çl\gMUlll 2 w '~~ go. 

çl i ~i. Binlerce kilometrelik lıa. nul Y• rntı§lannı topraga gomcn. 
t '--'--la d ·· ··ı ·· ".1 ler mezar oyuklarında yaıayorlar. 

va 81.HlKa rm an c;uzu e auzu e Ça b". "k chl"k ld T · 
1 b ··riil· t•• •• •· t tı en uyu t ı e o u. nrı. ge en arp gu usunun asr ıgı • • • • ı 

,_. 1 olu-· art k kend" • · he yenı bır dcvır katıyoruz. n_ uoy e .... , ı uunın ne d • 
olcluğunu kestirmek güç bir §CY eTvn. ~ öl .. t" k 
sayılma:ıı &§, tunç. mage.c-a, g us u ru. 

·· lübeleri devirlerinden binlerce yıl 
Altı bin yıllık ilim. fen, ahlak, geçtikten ıonra gelen bu ''in 

medeniyet İnsanda ilk orman ve devri" insanhğm bence en büyiık 
mağara vahtiainin azgın mirasını lekesidir. 
ıöküp atamamıı. Halli fırsatlann Cehennemler içinde z~banilcı 
çıktığı gün, yine s:.-bnda kaplan gibi vıu·uıuyoruz. Yannki dün
poatu, elinde kanlı kalkanı ve u. yanın yarısı ölse de, öteki yansı, 
luyan ağzında yamyam diıleriyle knlkamıyacak kadar ağır yaralı o. 
göraaüyor. Jarak ycırlcrc serilecektir. Bu 

Ne fazilet, ne mcrlıamet, ne u. mükafat için nü çarpı§ıYoNz? 
tıuıç siperleri, onu durdurftbildi. HAKKI SUHA GEZGtN 
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Harp 
(B<ı§tarafı 1 inci.de) 

şiddetıı çarpışmalardan sonra 
muharebe tertibine intizam 
koymaya tahsis etmiştir. Tak. 
viye cUzUtamları normal su. 
rette gelmektedir. 

Hava. muharebesi, daima 
durmadan aynı şldcletllc de\·am 
eylemektedir. Ha\ a bom barc.lı
man tayyareleri mUttMik avcı 
tayyarelerine hücum etmekte
dir. ~ıutteflk ha\ a kuv' eleri, 
şiddetli çarpışmalarında yalnız 
Alman hava ordusuna değil fa. 
kat aynı zamanda 'e bilhassa 
Alman r.ırhlı ctiziltamlarına 
mahsus zayiat verdırme>ktedir. 
Alpıan zırhlı cUzUtamları, her 
yerde, Fransız - l nglliz hava 
kuvvetlerinin hücumuna uğra
mıştır. 

F :::-ansız tebliğine göre 
Fransız tebliğine göre, mey

dan muharebesi, !'\amur mmta. 
kasından Sedan mıntakasma ka_ 
dar olan sahada, bir hareket har 
bi ~.eklin " girmiştır. 
Harekdtın sevk ve idaresine 

verilen fevkalade ehemmiyet do
layısile devam eden muharebe 
hakkında şimdilik sarıh tafsilat 
verilmiyecektir. 

Fransadaki Amerika seyyar 
hastanesi reisi J. W. Johnson, 
düşman tayyarelerinin garp cep 
besinde yaptıkları taarruz neti. 
cesinde dört seyyar hastane ko
lun.un tahrip edildiğini haber 
\·ermektedir. 

İngiliz tayya~elerinin 
taarruzlarına ait 

tafailat 
.İngiliz havn kuvvetlerinin 

Mastrit civarında bulunan mo -
törlü Alman kollarına karşı yap 
tığı şiddetli taarruza. ait tafsi. 
lat öğrenilmiştir. 
Blanhaym tayyarclerinden mü. 
te~kkil kuvvetli bir filo bu mo
törlü kolu aramağa memur edil. 
m.iş ve onun Mastrit - Tongers 
yolu ür..erinde ilerlediğini gör -
müştü. Zırhlı ufak arabalar Ye 
kamyonlardan mürekkep bir ka
file saatte 40 kilometre süratle 
efrat naklediyordu. Arabalar. 
sık s.5ralar halinde ilerliyorlar 
\'e ka.filenin sonunda öndekiler. 
elen 20 metre geride daha başka 
arabalar gidiyordu. 

Blanhaym tayyareleri, biribL 
rini takiben ve süratle inerek 
yükse infilaklr bomb:ı.lar attı -
lar, bu bombalar, yollarda ~en.iş 
hufreler açarak zırhlı arabalara 
ağır tahribat verdirdikten ma _ 
ada diğer taraftan, daha ufak 
çapta bombalar efrat arasında 
büyük 7.ayiat yapmakta idi. 

Bu taarruz neticesinde bütün 
kafile durmağa m~cbur oldu. ZL 
ra yol tahrip edilen 1:ankların ve 
kamyonların 80 kilometrelik bir 
saha\'l karılayan enkazile tıkan
mış bıılunuyordu. 

Liyej ve Namur 
dayanıyor 

Belçikada Liyej ve N'amu~- ka. 
lelerJ tahrip edilmiş vaziyette 
olmalarına rağmen Alman taz • 
yiklerine mukavemet etmekte -
dirlcr. Belçika kıtalarmm mu. 
kavemeti Almanları büyük zayi. 
ata du çar etmektedir. 

Alr.ıanlar Belçika fiehirlcrini 
ve hatta ~uharebe bölgesinde 
olmrvan fiehirleri bile tahrip edi
yorlar. 

Luven yeniden zalimce bom _ 
bardnnan edilmiştir. Namür'ün 
dörtte üc;ü Alman kıtaatınm 
hücumundan evvel hı.yyarelerle 
tahrip ~dilmiştir. Tirlemont ve 
Aerschot baştan başa haraptır. 

Liyej knleleri m uka venıettc 
devam ediyorlar. Fakat şehir 
Alman bombardımanlanndan 
c;ok müteessir olmuştur. 

Almanlar işgal ettikleri böl. 
gelerde bulunan fabrikaları dahi 
esirgemiyorlar. Ougree'de çok 
mühim maden fabrikalarının ta
mamen tahrip edildiği bildiri! • 
mektedir. 

Belçika hükUmeti 
Brüksel de 

Belcika hllkômeti hütun er. 
kAnlyle eldn payıtahtt;ı. bulun
maktadır. 

Belçika kralının mesajı 
Brilksel radyosu, eltin s:tat 

15 te I..iege kaleleri mtidaflle
rinP.hltaben bir m~aj neşret
miştir: 

Bu me ajda ez<:'Umle şöyle 
demrıktedlr: 

Bllttin Belcika mflJP.tl sizle
re, düşmanın hU umlarına kar. 
şı kabramanC'a mucadeleniıe 
karşı derin hayranlığını blldL 
:rt,or. SfzlE1r, rrkımızın ıon gU,.;el 
hasletlerini temsil "'diyorsunut.. 
Sonuna. kadu dayanınız ... 

Alman ba~kumandanlığı Belçi. 

sahnelerinde 
kaya teslim olmasını, akı;i takdir. 
de Jehirlerin tamamen yakılaca. 
ğını bildirmiştir. 

Holandada 
15 mayısta saat 11 de Holanda 

ordusunun teslimiyeti, Alman or. 
dusu kumandanlığı ile Holanda 
ordusu kumandanlığı arasında 
imza edilmiştir. 

İlk Alman müfrezeleri dün r.a. 
at 13 de Amsterdama varmıştır. 

Bu müfrezeler motorize kollar. 
dı. Almanlar, ıehre cenuptan gir. 
mişlerdir. Almanlar, ba\larında 
bekdiye reisi bulunan belediye 
meclisi azası tarafından kar~ılan. 
mışlardır. Almanların gelecekle. 
rini bilen ve bekleyen halk, sakin 
ve cindi idi. 

Moskovaya göre 
harp vaziyeti 

Moıkova, 16 ( Huıuıi) - Bel. 
çikaya taarruz etmekte olan dör. 
düncü Alman ordusu bilhassa 
Namur ile Sedan arasında bürük 
mikyas~a taarruz etmektedir. Bu 
mıntakada Alman motörlü ve 
zırhlı kıtaları birçok mıntakalar. 
da Fransız _ Belçika hatlarını ya. 
rarak derinliğine ilerlemişlerdir. 

İngiliz ve Fransız külli kuv. 
vetleri Belçika kuvvetleriyle bir. 
likte hareket ederek Alman kıta 
larma karşı büyük l:.-i.r mukave. 
met göstermişlerdir . Fransız 
mcmbaları Sedanda ilerleyen bir 
Alman zırhlı kıtasının İngiliz 
ve Fransız kuvvetleri tarafından 
tarcledilmi~ oldu~unu bildirmek. 
tedir. 

Almanlar Licj'dcn sonra Na. 
mur ~imalinde de iki kaleyi zap. 
tetmi-ş olduklarını ıöylemektedir. 
kr. 

Müttefik kıtaların Belsikada 
ve bilhassa Brüksel cenubundaki 
hareketleri Belçikadaki askeri va: 
ziyeti müttefikler lehine tadil et. 
miştir. Brüksel şarkında Alman. 
!arla müttefik kıtalar arasında 
cereyan eden muharebeler mütte. 
fikler lehine inki~af etmektedir.. 

Brüksel üzerine taarruz eden 
Alman kıtaları tamamen piitkür. 
tülmüştür. 

Almanların taarruzu Cenubi 
Bclçikada inkişaf etmektedir. Di. 
non ile Namur arasında birçok 
yerlerden Möz'ü gesen Almanlar 
Sedant almaya da muvaffak ol. 
muşlardır. Alman cephesi cenu. 
ba doğru açılmaktadır. Alma'l'lla. 
rın harekattan gayeleri Belçikayı 
cenuptan çevirmek ve Majinoyu 
~i:nalden ve arkadan vurmaktır. 

Belçikaya paraşütçü 
indirilemiyor 

P.foskova, 16 (Huıusi) - Al. 
manlar Belçikada paraşütçü kuv. 
vctlerini istimal edememektedir. 
ler. Belçikaya indirilmeye teşebb'> 
edilmiş olan bÜtün para§Ütçüler 
derhal itlaf edilmiştir. Esasen 
Alman paraşytçü kıtaları Ho 
landa harbi sırasında müthiş za. 
yiat verdiklerinden yeni bir hare. 
ket yapacak vaziyette de~illerdir. 

Anadt>ltt <tjflıı.<mmı tıul11: 
Harp harekRt1 hakkındaki Al

man resmi tebli~i bugün alına
mamrştır. 

Gen eral Gamelenin 
hazırladığı tabiye 

Lmulra, 16 ( A.A.) - Röyter 
ajansının askeri muharriri ya
zıyor: 

General Gamclinin halen ga. 
yesi sadece mevzi mevcutlarını 
ve tayyarelerini kullanarak diiş.. 
mantn başlıca hücumlarını püs
kürtmek ve sonra en mühim 
stratejik mevcutlarını hangi ne 
mü~ait mıntakadan nihai bir mu
kabil t:ıarruz'.-1 tahsis edeceğini 
kararlaştırm;ı k tır. 
Düşman hücun\ la rmm nıuhte. 

lif noktalarda aynı 7.amanda 
vuku bulduğu ve bug'ijnkü hadL 
selerin fevkaJade seri bir suret
te cereyan ettiği göz önüne alı
nırsa, bu eski tahive meselesi -
nin halli kolay bir. iş olmadığı 
anlaşılır. Bununla beraber avırn. 
taj Fransır.ların tarafındadır: 
Zira Fransızlar, arkasında ~tra
tejik ihtiyatlar tam bir emniyet 
içinde bulundurulabilecek olan 
Majir.o hattına maliktirler. 

Alman efkarı umumi
ye&i mağlubiyete 

hazırlanıyor 
.Almıı.n hudurlu, 16 (A.A.) - Ha

,·aıı ajansından: 

Alman t!k!numum!yeıılnl garp C'f'p 
hcslndekl ha~k!t esnasında t·~~dU! 
td!Imcsl m•lhuz mU,kUIAl.4 hıu:ırlıı.

mak zarureti Bcrl!nc!t hl•ı1tdllmet0 

ba:lamıf ı:tbidlr. P"J!hııklka Boerııen 

Zaltung, fôyle ya:r:ryor: 
"Tepeden tırna:11. kadar • ilthlan

mıe olan ilet demokrıuly• , .• onl ıı.rm 

peyklPrine k&rfl Jiriıllmı~ olaıı mile&· 

dele eanaımıda ı,;ol.i: fena gilnlert iahll 
olunı1ı.:. dahi Alman orduıunun rüe· 
aaııma itimat etmekte devam eylemek 
llıo:ımdır.,, 

Parise \ayyare baskını 
Pari<ı. 16 ( A.A.) - DÜ!=:man 

tayyarelerindE>n mürekkep bir 
g-rup bu ıııa.bah Paris banliyösü 
üzerine bir baskın yapmıştır. 
Hic: bir bomba :1.t ılmamıştır. 
Bir Fran.c;ız avcı~ı Alman tayya
relerinden birini düşürmiiştür. 
Gece yarısından sonra 
gelen haberler: 

İngiliz kıtaları 
Ahnanlarla muha

rebeye tutuştu 
Londra, 16 (Huıuıi . Saat 1 ) 

- Diin ciddf olan vaziyet bugün 
müttefikler lehine dönmüştür. 
Möz nehrini geçmeye muvaffak 
olan Alman kıtaları mukaıbil müt. 
tefik taarruzu ile yelpaze gibi da. 
ğıtılmrşlardır. Bazı Alman zırhlı 
kıtaları geri hatlara kadar girmiş 
is~ler <:le bunlar diğer kıtalar ta. 
rafındar. takip olunamamıştır. 

Son virmi döı t saat zarfında 
azami ğayret gösteren İngiliz ve 
Fransız hava kuvvetleri Alman 
zırhlı kııalarına büyük zararlar 
verdirmiştir. 

Alman hava kuvvetleri şimali 
Fransada Arası bombardıman et. 
mişlerdir. Sivil halktan ölen ve 
varalananiar vardır. 
• Londra, 16 ( Huıuıi • Saat 2 ) 
- Fransız aslced mahafilc göre, 
Almanlar buı,!Ün Belçikada hiç i. 
le rileyememişlerdir. 

Londra, 16 (Hususi • Saat 3 ) 
- Yarım saat evvel neşrolunan 

bir tebliğ~ göre Fransada bulu. 
nan İngiliz kıtalarının büyük kıs. 
mı Almanlarla tema!la başlamış. 

tır. Şu ;,.nda harp devam etmek. 
tedir. Almanların Luven'deki ta. 
arruzları püskürtülmü~tür. 

Londra, 16 (Huıuıi • Sut 3 ) 
- Ec ~anda Prensi Bernar Lond. 
rada!'l ayrılarak harp cephesine 
~it:niştir. Prens Bernar Zeland. 
da dövüşen Holanda kıtalarının 
b3ş1nda bulunacaktır. 

Felemenk Hindistam 
hakkında 

Fransanın Tokyo 
elçisi 

Japon hükumetine 
teminat verdi 

Tokyo, Hl (.~ . .\ .) - J<'ran
sanın Tokyo hilyiik elr,i:-ıi, hu. 
ıUn Japonya hari<'iye naıı rını 

ziyaret ederek J lollanda Hin. 
diı:;tanı hakk ı ncl11. kı>ııdisine 
tanı teminat vermi~lir. 

Japon hlikiınu•ti namına. ı.öz 
Röyleıncye ı-alı\hlyettar bir zat. 
bu mUUkattaıı ı-onra şu heya. 
ııa.tta. hulunmııştur: 

- Fransız bllylik elçi~i, R. 
Arilanm ~eçı>n harta tayin et
ti~i tarzda Hollaııcla. Hlndis
taıımda ı=tatlilrnnuıı idame~! 
keyfiyetinin l•'ransız hllkfımeti 
tarafından tam:ııııile ta.svip e. 
dilmekte olduğunu temin erle_ 
miştir. 

Reyno aefirimizi 
kabul etti 

P:t riıı;, 16 (,\, ,\. ) - Reyno, 
ö~lcdPn ı::onra, !':1rı1. ik. 'f'llrki
'!"- hliyilk elr,il!i Rehic: F~rkiıı, 
Amerika. Birleşik DP.Tlı>llı>ri 
IıUriik elçiı;i Hullitti "'~ tın·e!: 
elcisi Jlemein~~ı kalıııl etmiştir. 

---() 

Lima'da Japonya aley
hinde hadi&eler oldu 

500 ölü var 
'fokyo, 16 (.\ . .\.) - Lirna.da 

rn kubulan Japonya alryhincle. 
k i h~ diıı:elerin bildil'ildiğinden 
r.ok dah4 mlihim olduğu kay_ 
dı>rlilmckterlir. Şehirde nizam 
anr,ak kıtaat r.elbedildikte n 
::;onrıı. iı11\e edllebi l mitt ir. 400 
dı>n ra:r.la .h pon ma~ıı.7.A!;ı ve 
e\·i halk tarafından h a sarıı 11~
ratılmıştır. :;oo ölU Ye yaral ı 

oldu~u hildirilmekterllr. 

Dün geceki yağmur 
Ha.va iki ~Unrlı>nbı>ri kıı.palı 

geçmektedir. Dlln gf'<'e !'ıuü on 
huçufa rlo~rn 'idrletli hir y a l
mıı r y11 fm a~·A b ı~l a. rt ı . Y ıt rı nı ıt 
k a dar s llrdUkten sonrl\ k~l!lild.i. 

. __.-/ 

filolar FransızBaşvekilinin nu!k
11 Müttefik 

Akdenizde 
manevra yapıyor 

italyanla.ra Mıurı 
terketmeleri 

tavsiye edildi 
Kohirc, 16 ( A.A.) - ~lültefik 

filolarr, bu sabah, lskenderye a
çıklarında büyük manevrelere 
başlamıştır. 

Kahire, 16 ( A.A.) - Reuter: 
Mısırdaki İtalyan konsolosluk. 

ları İtalyan teba.aı:1ına sakin bir 
~urette tebliğatta bulunarak Mı
~ırı terk etmelerini ta,·siye et
mektedirler. 
Diğer taraftan Amerikalılar 

da Mısırdan harekete amade oL 
mağa yarı resmi surette davet 
edilmiıderdir. 

:\lıs;r makamları Kahire ve 
lskenderye civarlarını ,.e tay
yare mcydanlarile di~er askeri 
onktalara civar mıntakaları bo· 
~altm!:l~a başlamışlardTr. 

Bir İngiliz muhribi 
hasara uğradı 

Loııdra, . 16 (A.A.) - Dün ak
~am amirallik tarafından şu teb· 
li~ neşredilmiştir: 

ln~ilterenin Valentine muhribi. 
IJolanda sahili açı~ında cereyan 
eden bir ha,·a taarruz.u e;,nasında 
ha:::.ara u~ramı~ ve karaya otur· 
mu~tur. 

Ha:-arat derecesi henüz malfım 
değil"c de ehemmiyetli olmadığı 
tahmin edilmektedir. 
İngilteredeki Almanlar 

hapsedildi 
Londra, 16 ( A.A.) - Dahiliye 

Nazırı yeni ihtiyat tedbiri ola. 
rak bütün İngilterede 16 vaı;ın
dan 60 ya~ma. kadar bütün A
\'Usturvalılarm ve Almanların 
muvak.katen hapsedilmesini cm. 
retmiştir. 

Lord Loyd heyetimizi 
karşıladı 

Londra, 16 ( A .A.)- Eritiş 
Konseil reisi Lord Cloyd. Türk 
heyl'tini Londra 'da karşılamış
tır. Londra'da ki umumi kanaat, 
harp bulutlarmm bu kadar ya
kından tehdidler ~österdiği şu 
ı:1ıralarda Türk g-a7.R.teciler ile me. 
buslarınm biiyük Britanya 'yı Hi. 
yaret etmeleri. hakiki J;portmen
lere vakışTr Ôir hnreket olduğu 
mer kezindedir . 

İtalyan milli 
terbiye Nazırı 

Talebenin nümayiş y~p
mamasını bildirdi 

Roma . 16 (.\ ·A ·) - Diln birı;ok 
~ehirlerde. bilha~sa cenubl T'f'~a
ro, Potenza, Kilada miitteflklcrin 
bahri kontrolleri aleyhinde birtakım 
prott>ıı:to nümayi.,IPTi yapılmıı:;tır. 

Bern, 16 (A.A. ) - llavas a. 
j a n sından 

nomadan bildirildiğine ı;:öre, dün 
:\aba.h İlalyan milli terbiye nazın 
talebeyi nümayi.,'ı-r yRnmakta- vaz 
;•<:me;e da\ eı etmi§lir· 

Roma, 16 (A·A· ) - Yuı;o~lav 
<11eCarethanesi önüne ikame erlilmi§ 
olan askeri müfrezeler geri alın · 
mıştır· 

Gec"· ~ükfın kinde geçmiştir· 
Roma, 16 (A.A.) - Kanadalı, 

hkoçyalı ve İngiliz seminer tale. 
heleri bu sabah R omadan lngiltc. 
reye hareket etmişlerdir. 

lsviçrede 
(/foş lnrnfı 1 i11cidt) 

111ına, her ihtimale karşı ZUrih 
mmtakasmı terketmeleri lavsi. 
vesinde bulunmu~tur. Fransız 
ı~viçresitıP doğru memleketi 
terkedenlerle dolu t renler Zürih 
ten hareket emektedir. 

Vaziyet ~akindir. Fakat Bale 
civarında kuvvetli Alman kıta
l ıı. rı tahaşşütleri bulunduğu hak
kındaki ~ayialara devam etmek
tedir. 
~1emleketi, bozgunculara. ve 

paraşüt<;ülere karşı müdafaa i . 
c;in mahalli müdafaa p-upları 
süratle teşkil edilmektedir. 

Lozan, 16 ( A.A.) - hvi<;re 
genelkurmayının ıııaa t 18 de bil
dirdiğine o-öre. Zürih kanton.u 
iizerinde bin metre irtifada uçan 
bir Alman bombardıman tayya· 
:-ec:i !!Örülmüştür. 

Heinkel 101 ile t~vir.re avcı 
tayyareleri ara~ında kr~:t bir 
<'arrıışma. olmu~ \'e tayyare dafi 
topları da harekete ge<.:mh;tir. 
Yere inmeye mecbur edilen 
Heinkel.de yancrm çıkmış ve tay 
yarenin b ir kan.adı sakatlanmış. 
t ır. Tayyarenin mürettebatından 
iki ;vııra h enterne ed ilmişti r. Di. 
~r ik iRi h~m~:rr. Bunlar, ful 
.1urtte anuı.au.lrtarh:r 

"Dünya, Fransanın neı~re 
kadir olduğunu görecektır,!.ı'" 

ılaı belki ı•· 
rn r i>;, t (; ( A.A.) - Ji'ransız cağıınız zaınaı .. ·cİ·ığ!i!llllt 1 • 

mebusan meclisi, bugUn öğle-ı diye kada~· g~ze~ıeyccclt· b~· 
den sonra, kısa bir toplantı maı:Jara hıç .~cer aınıak ıcıtW 
yapmıştır. ' kılApçı ted~_ııl e ısuııcri ,e ınl• 

Basvekil Reyno, mllheyy!ç dccck. Belkı d • değiı::tJrı:nceı.·· · n ·e,·ı " ı; " bir beyanatta buluıınııış ve snıılnrr, er~.· BiltUn gc'~ 1 • 

köYle demiştir: !Azım gelecek . . 
1 

eı· ~cnd1ıı11 •. • · dı ec ~· r " - Almanya, lıUtiin kozlarını ilkler tedıp c . bir ruh ~·ıııır• 
oynamaya karar YC~miştir. AL ze derhal~ .venı doluyllZ· pıl• 
manya, üç bitaraf mP.mleketi malıyız. Cmitleh. bir chCJll ~· 
iı:;tiJA etmiştir ve bug ii ıı nişan. hayatlarım ız!n 1~iJiyOrıtZ· :c', 
::Ahmı Fransanın kalbine !;C- yeti oıınadıgını •egAıte · 
virmis.tir. llcınmiycti olan ) ıı 

t akur. btıE• 
Hitler, iki ayda harbi kazan- I•'ransayı tu lll• ora ınC rll' 

mak istiyor. Eğer muvaffak o- Baı::vckiJden 50 barbıt ı: . • . . JJcrYo• .. ı:ıııı 
lamazsa. mahvolacaktır. Hltler meclısl reısı karşı kOJ rı•· 
bunu biliyor ve biz de tehlike- i:;ın salclırılışına ' 11sJ>C''' • 

rraıısıZ JlC~ 
yi tam surette miidrikiz. için çarpışan .'. rduıara iS 1-

Öniinıilzcleki aylar, istikbal- ııe ve nıiittefık 0
1 tııziıtl h ıı ı· 

dek i asırları vuğuraC'aktır. nonun ifade ettif! Jisl ıııt ~ 11 ıncc Fransa ve fng-iltere, bUtun yatına, mebusa . ı 

l>artilere hitaı> eclerek tehlikc-:. na i~tirAk etmiştir. 111 cclİ~111 
J .., busaıı 1 rıll 

ye karşı duruyor. Ye her ~eyin Nihayet ıne ıçtın11l "c: ,c 
ınahvoldu~ıınun saıııldıt:ı ~tın- işarı ahara k.a-~a~ uUdirııı1• 
dedir ki dünya. Fransanm ne- nihayet ,·crdı.:;ın 
!ere kadir oldu~unu ~iirecek. celse kaldırııuııştır. 
Fransız kanı akıyor. Yaşaya-

Aramızda ticaret muka
velesi olriuyan devletler 

.A.ıt1<ara, 16 (Flıumsi) - Tica
ret mukavelesi veya modüsvL 
vendi aktetmcyen devletlerden 
Tiirkiyeye yapılacak iU1alatın 
2294 numaralı kanun mucibin
ce iki sene daha temdidi ic;in Ti. 
caret Vekaleti teşebbüste bu
lunmuştur. B u miinasebetle a
ramrnda ticaret muahedesi ol
mıyan memleketlere yapıhcak 
ithalat icin 1942 temmuzuna ka . 
dar hükfımet Mecliı:1ten men'i 
tahdit ve takyit salahiyeti iste
mektedir. 

İtalya ile ticari 
münasebetlerimiz 

Ankara, 1 (Huıuıi) - İtalya 
ile aramızdaki muallakta kalan 
ticari meselelerin halli için bir 
komisyon teşkili Hariciye Vek.L 
Je tine yazılmıştır. Vekalet keyfi. 
- l tı ' h . .11.k•. • ~. " 1 • • yctten ta ya u umctını ma u. 

mattar edecektir. Komisyonun 
memleketimizde toplanması muh. 
temeldir. 

Ankarada fotoğraf 
sergısı 

Ankara, 16 (Hususi) - Parti 
tarafından önümüzdeki hafta zar. 
fında Ankara halkevinde bir re. 
sim ve fotoğraf sergisi açılması. 

· na karar verilmiştir. Kayıt mua. 
melesi başlamıştır. 

Hariciye Vekilimiz bu 
gece bir balo veriyor 
Ankara, 16 ( Husuıi) - Yarın 

akşam H ariciye Vekilimiz Şükrü 
Saracoğlu tarafından hariciye 
köı-ki.ir.de bir balo verilecektir. 

Bu baloda sefirler ve kordiplo. 
matik bulunacaktır. 

Yugoslavyada bir 
İtalyan tayyaresi 

düşürüldü 
( Ba'.~tarafı 1 incide) 

Bu toplantılardan sonra hiç 
bir tebliğ neşredilmemi~tir. 

Gec:en pazar \'apılmı~ olan bü
yük g-eçid reı::mine iştirak eden 
Yugoslav Sokol teşkilatları rncn
~uplarınm mikdarı yüz bin kişi 
tahmin edilmektedir. Bu geçid. 
re~minin ka1..anmış oldut!u mu
vaffa kivcte binaen vakmda Yu
~oslav)=anın bütün ·sokol teşki. 
18.tlartnın iştirakile ikinci bir ge. 
çidrN•mi vapılacaktır. 
Dii':üı·iikn Jtnl> a n tn;ryn ı·<' -. i 
Burada bugün ahnan malu. 

mata göre, garbi Hırvati~tanm 
İ talya hududuna. 60 kilometre 
meJ;afede kain bir mevki olan 
Gulin'de geçen Sah gecesi bir 
İtalyan tavyaresi düşiirülmiiş
tür. 

Hatrr larda olduğu üzre, Yu. 
~oslav hudut bataryaları ge<;en
lerde hududu g~ecek her tayya. 
re Ü7..erinc a teş etmek için emir 
almı!ila.rdır. 

Belgrad, 16 (A.A. )- Reuter: 
Fiume'nin karşısında kain bir 

mevki olan Susak'dan bildirildi
ğine göre, diin büyük te7.ahürat 
f'snasmda Fiume sakinleri Yu. 
gos lav hududuna oldukça vakla
şarak müttefikler aleyhinde hay. 
kırmış ve ''Kahrolsun Yugoı:1-
lavya" dive bairrmışlardır. Te. 
:'.ahüratc;ılu AURRk.<laki nl~e 
~ı: da ;ı tmn~lardrr. l blyan po· 
lill.i müclıı.haJ• ,.lm~mil"ti r • 

Günıüşhanede 
J11cJC 

Yıldırımdan 4 a 
öldü ) ...... ~l 

16 (,ıi • .4· ,~-· 
Giimiiş1ımıc. cdcıı J c~· 

sa.a ttcn beri de\•aDler se,riıı~ııı ~ 
m urlardan rençJJCrl.1e vii!tSC bit~ 
te kuraklık dolayısı ıjirdeg.,_ıı 
olan zahire nşa~~a~e - ·~ııııı:ı 
düşmüştür. Gu!11uş suıı dll~1ı: ıı 
yolu üzerindekı Tef dll çıı .A ıı ·z· k.. .. civarıı1 ~ .... tııv ı 
~ımon uyu . ,8gw )1 • 
mükellef amelen~n ) t &c?,ı; ,e 
sı<Fmdıaı binavn ısabC 0~1t11il• ·~ 0 • le 
dırımdan dört aıne rıııştıf· 
dört kişi de yaralan~ ': 

.:__:_...o--- be,.Jefl 
Kısa Anlıara ha ııı • 

ıf!Lltıl ı· '· * Mahalli idareler u ıfl rtı11 fi • 
dür muavinliğine u.1110iıdilrıı slı· 
lük muamelat ş~b.cs1.~11ir' ;. r1' 
mi Yurdakul, bırıııcı .. .J;irO pC• 
v • h b . r:J1U"Y.•jl\~. ~ .ı. 
~ıne esap su esı ·stı~ il".,.. 

Tu~ay, ikin~i dai_:e ~~~esi ıııi.lı;ıcıl 
lediye~r muamelat :; Jıı. il~ ,s'P 
rü Necmettin Ergo;.,.,ıcr .~ ı;r• 
daire reisli aine bele 

1
• J{aıtı! 

şubesi müdürü F~ıad ııııı
kal tayin edilmiştır· .• ıflııfll ı.ıo! 

·ııer " dO" + Hudut ve sahı . dttl rıılll 
d .. l" v.. •• f ttislerııı ı ço J l• ur ugu mu e -. aaı:; a eıı 

Edib Sür.el 80 .~i!~ 111 t;'firı 
sıhhat müdürlugurıe aP" 

· · da > ıı mıstır. t;arıı . ıtı11 • 
* ı 9 Mayısta .An nliı:1cr1 l''"' 

lacak olan idman şe ltıl1ştır· 
mi provası dün yapı uo:ııı'· ... ~a r olrt1 ' iya va muvaffakıyet 1 ıayıs P . dı:,;• 

"' Ankarada 19 ~ JJc 1>af1 ı.;t'" 
biletleri bitmiştir. J-Ia beJcl~J11'.,f" 
kanları önünde sı:.\. 11urıilt1 ~0ir 
<lir. Piyango müdur ;~ıııerııc 
den bilet çıkarın~ kCı 

' --- et • 
Ha va kururrııı rt1 d• . 

. }arı .1ı1• 
heyetı toP 1urı: et 

Ankara 16 (A.A·) }ceı: tı'~)' 
va Kurumu genci me~urıılııı dılf\' 
bugün saat 10 da ulll rııuıfl ~ 
Merkez bankası ulllb c;karıl•g ı: =j 

. ··n a~ ııra B. Kemal Zaırn 1 ı yaP . ~ • 
altı aylık toplantısın dirı'1 ııı· k ye .,c 
mayısta topJanaca 11 paru ·f c~' 
rultaya arzedilecek r teı:h ıı1~ 

ırrıası -.·e " 
zamnamede Y.apı . ter.bit ·ıl ' 
lecek değişiklıkl.crı bilarıç0,> ıJf' 

k. 1 . pylc . > -.c "• ra ıp erın rapo .. 135vı! 11 .,· 
940 941 bütçesını lıırııı> 
dik ;ttikten sonra tol' 

hayet vermiştir. ~· , _.., ~ 

T.~ LI'{ ı;$Ası s 1 N E M •tibllre~,.· 
Hu JıaftarlaJı ;itı tll'.~;; ,< 

' l'en'T.l:lt il > n.t. Jiyo " rıs' 
'hRdllOl'. })tıh tl n() J;ll • . • ] •. ı;: ... ,, ıfl1 

1 :-. knrn -:;. ,u -. •)(l 1'' rt" 
J ;OC'n 1 t\ r 100 - 1 ti'' il }C tı• 
AYnı znm:ıııcla 'b:ı::m'11tı1' 

· ·1n "' ~Tamlar: Bugt ·l\Jlld'• 
olan yeni pro~ 1Şnr1' 1 Jl 

filnı birden· lı ' .. 
ses kf~-1' ).8 W 

ABDULVErı · 
ölmez filr11A' Ş~ 

YAŞASIN ,40 •• ~ 
LEYLA MV(l 

iştirakı.le olll'.ı~~, 
. . l fılill ( tJll 1 

.Ayrıca ıkı~~- t ıtı'1l 1 
1,.AI 

J) (' K .J O~ h~ ,\ , · pl "1' (1 

l .Kl :t. ll ı ATIJl1l· 0 11fil 
..\f il t 1ı iş h PY""2 
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'1ernı;k;;- Bursa köylerinde hay-! FEKO f//JiTS 
ltQ • • •• 1 X....,zan:EMİLc ZOLA 

Bütün hayvanlar uyuz koruma banyolarına sevkedildi 
~~lllncield 
~bir - 21 -
~ ltlıza düşündükten ~üpheli bir ziyaret olduğunu ka. 
L~t, d d" bul eder ve sebeplerini aaklarsı. 

~~ı >°lrılıe l .• Öyle zannedi. nız değil mi? Sorabilir miyim, o. 
;ı.,- Çılt 1 bir yola gidlyo. rada ne ara yordunuz? .. 
:ı"'lllıo1:ca fikir evvela bana Baron Monleon titredi ve §AŞ
~ tlirıdllftu. Bunun üzerine kın bir tavırla muhatabına baktı: 

Orı lıt en tahkikat ya:>tım - Ah ... Demek hab!riniz var .. 
"llıl."ld~nl~on'un hakikaten dedi .. Tuhaf ... Demek ki Madam 

't 'it b bir çocuğu bulun. Lablanşı tarassut ettiriyoraunuı .• 
lııııı ilğ 11 Çucuğun çalr:-ımış Şu halde dinleyin beni dalikanlr. 
ı... ~c ~tn~irn. Baron bu Sualiniz de haklısınız. Ziyaretim 

,"il~ tkıkati söylemi!tir. belki tüphe doeurabilir.. Fakat 

B"rsa., ( Hu.su,.,i. rnuhcıbirimiz. 
deıı) - Merinos yetiştirmesini 
istihdaf eden BU1'8a mmtakasm
da bu sene kışın çok şiddetli ve 
devamlı yağışlı geçmesi Kara -
cace~· ve M. Kemalpaşa kaza -
larımn bir çok defalar büyük su 
istilalnnna uğramaları bu mm. 
taka hayvanlarının da hayatla
rını tehdit etmişti. Bu büyük 
seyli.p felaketi yilzünden bir 
taraftan açlık diğer taraftan so. 
ğuk yilzUnden hayvanatta sefa
let ba..,Jamıştı. O civardaki Me. 
rinos koyunlannda bunun tesi
rite uyı·.z hastalığı görülmekte. 
dir. Fakat vHivet hayvan sağ
lık zabıtası komisyonu hastalığın 
daha f aıla intişar etmemesi için 
mUstacel tedb!rler almıştır. Üç 
aydanberi Yenişehir, merkez. 
M. Kemalpaşa. ve Karacabcyde 

mlltemadi faaliyette bulunan 
uyuz tarama ekipleri 82 köyü 
ayrı ayrı gezerek bu köylerde 
mevcut 80831 koyun ve keçiyi 
birer birer muayeneden geçir 
mişlerdir. Hastalık bulunan mın 
takalnra elkonarak kanunt \'e 
fenni tedbirler alınmıştır. 
Baharın yakla.5ması ve hava. 

lann çok müsaat gitmesinden 
istifade eden halkın elinde bu
lunan bütün havvanlan hastalık 
tan korumak için uyuz koruma 
sabit banyolan 15 mayıstan iti. 
baren faaliyete geçirilmİ§ ve bu 
banyolara memur baytar ekip
leri ~önderilmiştir. 

Ekipler tarafm.dan hazırlanan 
banyolarda halkm bütün hayva. 
natı oarasız olarak banyoya ta
bi tutulmaktadır. 

Esat Alkan 

toıı~ağınen ben de sizin size bütün samimi>·eti.mle itiraf 
Nn~a~am Lablanşı zi. ederim ki bu ziyaretin sebepleri. 
~llılıııı .1.§ıipheli görüyo. ni şimdi izah etmeme imkan yok. 
~toıı ıçın her ne olursa tur. Kimbilir belki ileride, çok 
'\~~ne münasebetle sonra bunları öğrenirsiniz. 
~~ ~~ ırıa gitmiş oldu. - Hakikati söylemek lhımge. 
'~ Lablanı ile mü. lirse teklifimi reddctmenizde cici. 

cinsini öğren. di bir aebep bulamıyorum. Dil. 
tı.. • 
~ 'I., ti tün mü yor musunuz ki böyle ha.· 

lltk 11 i~i ben üzerime a. rcket etmekle ~nim işimi güçleş... 
~ lttuıkül bir şey de. tirmiş oluyorsunuz. Şimdiye ka. 
~ht ~ dar daima karanlıkta çarpıştım .. 
iL ~ nuvar ben icabedtn Evvela ge'"en geceki facia. Mat. 

Karacabey ovasında 
Şeker fabrikaları 7000 

dönüm arazi kiraladı 
l'l"ıı Parıın Ç" kü :s 
bı'.lltuı · un ···· maıel Jervcıin kurşunlanma he. 
~ ~Yordu. Emilin sözü def olması .. Sonra hastahaneden 
it ~lti~il kapıyı açmaya esrarengiz bir surette kaybolma. 
~ a içinde avdet et. sı .. Nihayet sizin Sen&OVör cad. 
~tel desindeki ziyaretiniz ve bu vaka 
~ ati· di. Misafir s.alonu. hakkında l:ana hiç bir izahat ver. 

' ııııe acele görüşmek memeniz .. Tanıma<lığınız bu kıza 
1., 8u karşı göstermekte oldu~unuz an. 
ht Yursun.. laıılmaz, sebepsiz alaka.. Bütiln 

hır ~nlcon titreyordu.. bunların içinden benim nasıl çık. 
~lc?ltuğa bıraktı. İnle. mamı istiyorsunuz ki. .. Faaliyeti. 

~~b: 1 
ter tanelerini eliy. mc mani olmak için elinizden ge. 

~ı leni yapıvorsunuz r .• 
taıı. t ıniinasebctaiz bir Baron Monleon elinin bir hare. 
lffe t~ı~ etmit olduğum ketiyle genç adamı susturdu: 

~ ~~dınız. Fakat sizinle ( Dalıa var) 

Bı"A"ıa, ( Huıuıi muhabirimiz.. 
den) - Büyük bir ıeylap fela.. 
~etinden kurtulan Karacabey ve 
hııvaliainden, ekilirse, çok güzel 
ve bol mahsul ahndı~ı herkesçe 
malumdur. Bunu nazarı dikkate 
alan teker fabrikaları tirketi Ka. 
racabeyden (7000) dönüm arazi 
kirala:nıştır . • 

Bu maksatla şeker şirketi Ka. 
racabeye bir nur.taka amiri ile iki 
fe:ı memuru, bir kontrolör, bir 
muhasip ve bir de seyyar ziraat 
mlidürlilğündcn müteıekkil bir 
heret ıönderecektir. 

Geçen Mne Ziraat Vekileti ta. 
rafından Karacabey ovasında ~ tnühim meseleler 

~.~b· • tecrübeler yapılmıı, birçok yerle. 

Bergama kermesi tinde pancar ekilmi!tİ. Bundan ·~ı lt hr.d. • ld ) 
~.~· tiı il ıse mı o u .• 
'lll, lo' c cevap vermıyc 
'~il.kat sizden bir iki • ~ ~ 11~~ ın • L~~iı?~ ;:~;~m::e;e·~:::.~ 

Güzel bir eğlence pro- yüzde yırmi iki olarak teıblt edil. ~ müsaade eder misi. 

~'il tdcrj 
lltı tn. 

gramı hazırlandı mitti: Bu miktar Türkiye~e he. 
ınen hemen batta gelen bır ve. 

'~,.da çalışa?: Jervez 
llıi> ~c bir katibcniz var. 

t~;tti 
tt di ni gizliyemiyerek: 

ıı.. h Ye cevap verdi.. Fa. 
t ~'lla 111?1da bulunmayor, 
.)tt hiı·bır felaket geldi. 

'~ 1Yor d" B "lj~·· um.. ıye aron 
"'lıtj'' 

it t •c ll kesti.. Bu çok 
~ llııı .. >' .. Ne garip bir akı. 

~'1-~tl teki Mösyö Tine, 
'!t (lld t~vezin bu. hay~~

Uguna emın mısı. 
tılı, 
~ l'l,;lll'ıck biraz müşkül., 
~ !'tıı11 n~. Çevirdi.. Emil ih. 
&ıı bı,'t~~zlerinin yaşla dol 

tt ı. 

~,;ı. kızın muhakkak 
tdcb~ııın.. Bu hususta 
~ tı,11eceğiniıden fazla 

bit t teşebbüse başvur. 
tL~lttayrctten çekinme 
:'tt cıi" bclikanh ~ok ace. 
~~. tceğinize dair bana 
~ it b• 
t~~U.)'~r sual mevzub:ıhiı; 

t tti " Muhakkak ki a. 
t hıı~t<lrfedeceğiz. Ancak 

q)~ ~İtrı ~raanız hayreti. 
'i:dııtı · cı· atmazel J ervezin 
q 1

1tı tıe ı?den kurtulma. 
1t . Rıbi bir menfaati. 

~tı bıı~ . . 

Dört yıldanberl yapılması mu. 
tad olan Bergama kermesinin 
dördüncüsü 25 mayısta baıhya.. 
cak ve 28 mayıa iÜnü aktamına 
kadar devam edecektir. Bilhassa 
26 mayıs pazar günü için kermes. 
te büyük eğlenceler tertip edil. 
miştir. 

28 mayıs günü de Kozak günü. 
dür. Kermese gidenler o giin Uç 
milyondan fazla fıstık çamlarını 
görmüş olacaklardır. Aynca ker. 
meste milli oyunlar oynanacak, 
sazla halk türküleri söylenecek, 
okçuluk, nişancılık, koşu gibi 
sporlar yapılacak ve kermeı pi. 
yangosu çekilecektir. 

Mevlid 
Geçenlerde vazifesi başında ve. 

fat eden Beykoz müddeiumumisi 
Suııd Akçaner'in ruhuna ithafen 
önUmüzdeki pazar giinli öğle na.. 
mazını müteakıp Bakırköy Çarşı 
camiinde Mevlidi nebevi olmtula. 
cağından merhumu sevenlerin teş 
rifleri rica olunur. 
-----~-------------~--------~, 

17 .S.940 Cuma g~ 111ıtı ~tbı bir sesle: 
~ l'~ ll~trinde durmıya. 12.30: Program \'e ~ıcmlekct saat 
"'1ız .. 1~ta benim söyledi. u.yan, 12.35 Ajalla ve Meteoroloji ha

~lırı l.t er ne pahasına o. berlert, 12.l>O Mtızlk: .Muhtelit prkı. 
~ la lttnazcl Jervezin ıar (PL.), 14.00 Mtızlkı Karışık prog. 
t\ı!_a ihı~, anlaşıldı mı? ram <PL.). 18.00 Program, \'e mem. 
~-~°'}'iıı tıyacınız varsa te. tekel .sı:ıat ayarı, 18.05 llUzUı: Ha!lf 
~ lla ll'ı: .Uzım oldukça muz.ık <PL.J, 18.30 MUzlk: Dana 
~~ltıt}'i Uracaat et;nekten müziği t PL.), 19.10 MU%1k çaııuııar: 
'~'~kku 1\. Fahire Fersan. Refik Feratln, Jl'nhrl 
'lt~~ttlt t Cdtrim. Ş!mdilik Kopuz. Okuy:ın: M\17.eyyen Seıı11r, 19. 
~ )~1~ ~:aramız var. Fakat 45 Memleket saat ayarı, Ajana ve 
~ttaııı~ ~affal:ıyete gitme. meteoroloji haberleri, 2<>.oo .MUiik Ça 
ı ~1 ir er Şeyden evvel ıanlar: Kemal N. Seyhun, Cevdet 
~, ?'tıl\t~ 1"1ad1 ~ör.tcrerek Çağll\, şerit lçll, lzzettln Okte. • -

'ıt ~<it ~· \'crmeliıiniz. Ni. Okuyan: Radife Erten, 2 - Okuyan: 
'-kıa ız)i bir lCY olsun' Aziz Şenses. :.?0.30 Konuştna (Milli 
~ttı? !rııya sebep ne? Kahramanlık menklbllt~ri), 20.45 MU.. 

(')~ lıllı. 8cn böyle b~r şev 'Z,k: Saz eserleri ,.e f8rkılar Çıtanlar: 
tr ~il Fahire Fe:-sıuı, Fahri Kopus, Rettk 

\1 ~ ~y~dc edin mösyö.. Fersnn, Okuyan: Mefharet Sa!Jlak. 
~~\:.~ta açıkea konuşu. ı:ı.10 : ıtonU§ma IBlbtl~fya) 
~tıı.ı l'rıdc n .tcrt bile davrcl. 21.30: MUz.lk: ırncuk Orkestra, 22.so: 

l ~at, l)·~ızc soracak baz: Memleket Mat Ayan, Ajıu\a Haberle_ 
'\ tltll'ı lı1~ ~ece Sensovör rl: Ziraat, Eıham - TalwllAt, I<am. 

1\11 ~1tçilik eden Ma. blyo - Nukut borauı, <Fiyat). 22.GO 
~hı tııı~Yarctc ghtini.z.. 'MUslk: Cazb:ınd (M.ı 23.~/23.SO: 

linıkun olmıyan, • Yaı'ltll..-i pro'.'!"raın ,.~ kapın.,. 

rimdiı. Şirket kiraladığı araziye 
dönüm başına (6) lira vermekte. 
dlr. Bu ıayede ıeylip felaketine 
uğrayan Karacabeyliler vaziyet. 
ten cok memnundurlar. 
Bursa bu sene gelecek 

•eyyahlan bekliyor 
Buna, (Hususi mulıabtKimiz. 

den) - Çelik Palas'ın yeni mü. 
dilrU Tayyar Akkeakini bugün 
Çelik Palastaki bürosunda ziya. 
ret ederek kendisinden otel hak. 
kında ı'.aluınat vermesini rica et. 
tim. Bana fu İzahatta bulundu: 

"- Bu yıl seyyah akınları '! • 

nebi mc~nleketlerine gidemiye. 
ceklerdir. Clnun için bu gruplarıı. 
memlekf.t oahilinde seyahat ede 
celcleri hh;.i:nüne alınarak oteı 
yanındaln tına da misafirlerin is. 
tirahatine tahsis edilmittir. Bu. 
rada kalz.caklardan banyosuz 150, 
banyolulardan 200 kuruş gibi az 
bir fiyat alınacaktır. 

Otel f } atlarına gelince, geçe.• 
seneye nazaran ,.,,it ueuzlatılmıJ. 
tır. Ban ı"auı •<'k yatak fiyatı :>. 
l>anyolular 5 .:ı. dan başlamakt~ 
dır. Çift yata._lı cc•lar ise 8 lin. 
ya indirilmittir. 

Lüks oda fiyatları da geçen ae. 
neye nauran ucuzlamıştır. Hava. 
ların gayri müsait gitmesi bahçe. 
nin a;ılmasını bira.ı geciktirmiş 
ise de, açılma işine hararetle de. 
vaın edilmektedir.'' 

ESAT ALKAN 
---&D--

Buraada tütün satışları 
Bursa. (Hueuıi) - Bursa mın. 

takasındaki tütün satışları ıona 
ermiştir. Bu yıl mahsulü gc. 
çen vııa naıaran yüzde altmıt 
fazla fiyatla aatılmı9tır. Bu sene. 
ki tıatı§lar çok hararetli ve alıcı 

Kadm hekimleri 
aylık toplantısı 

Türk glnekol<>gl ccmlyeU bu sene
nin eon \Oplant11mı Dr. Ahmet Asıı:n 

Onur'un reisliği altmda yaptı. Bu cet. 
Bede: Asım Onur: Mc~il':le at'l:tesl 
hakkında tebllgatta bulundu v~ tı_u 

lebllgle alAkad&r Uç ...aka takdim etti. 
Rahim mlyomlarmm mubru'a::.r.kAr a. 
ıııellyatla leda\·l11lnden bahaetll ve 
amellyaUa çıkardığı plye.ı göat<ırdl. 

Dr. Cafer Tayyar: Kabll1 ameliye 
-olm.ıyaD bir rahim kanwrlnde yaptığı 
palyatif :ameliyeyi tzab ve piyesi tak. 
ı!IJ.ııı l'!tu 

adedi ziyadedir. Bu vaziyetten 
ıütlın yetiştiricileri çok memnun. 
dıır. önümüzdeki yıl için tütün. 
cült'. §İmdiden hazrrlıklara başla. 
mıslardır. 

Bursanın en büyük 
yolu bitiyor 

Burıa, (Huıusi) - Bir bu~uk 
senedenberi yapılan Bursanın bi. 
rinci sınıf caddesi olan Altıpar. 
mak yolu birkaç güne kadar sona 
ermi! bulunacaktır. 

Banyo mevsiminin yakla§ması 
dolayısiyle yeni belediye reisimiz 
Sadık Tahsin Arsal yolun derhal 
bitirilmesi için müteahhide Hizııp. 
gelen emirleri vermiştir. 

Spor 
-- -1 2-2 1-2 .. • 

Mektepliler muh-
teliti bugün 

Ankaraya gidiyor 
19 mayısta An.kara - İstan

bul mektepliler muhtelitinin An. 
karada bir maç yapaca~rını yaz
mıştık. Haber aldığımım göre 
lsta.nbul mektepliler muhtcliti 
bugünkü öğle trenile hareket e. 
dccektir. Taksim lisesi mUdUril 
Ömerin riyaset edeceği muhte· 
lit takım §U şekilde tcsbit edil. 
miştir: 

Faruk, Arif, Muvahhit, Kadir, 
Nafiz, Cemal, Feridun, Nuri, 
Mükerrem. Gazanfer, Zeki, Sa -
im, Murat. Turan, Hüseyin. 

Atletizm bayramı 
seçmeleri 

26 Mayısta yapılacak 
Beden Terbiyesi lstaııbul atle. 

tizm ajanlığından: 
1 - Finali 2 haziran pazar 
~ü !<'ener stadında yapılacak 
olan 11 inci İstanbul Atletizm 
bayramının seçmeleri 26 mayıs 
pazar sabahı saat 9,30 da Robert 
Kolej sahasında yapılacaktır. 
. 2 - İstanbul atletizm bayramı 

nııamnamesi mucibince bir atlet 
ancak iki müsabakaya dahil o -
labilir. 

3 - Kayıt müddeti 24 mayıs 
cuma akşamında hitam bulur. 

4 - Yapılacak müsabakalar 
şunlardır: 

100, 200, 400, 1500, 3000 met. 
re. 110 manialı, yüksek, uzun. üç 
adım ve sırıkla atlama, gillle 
disk, cirit atmaları. ' 

---o--.-

Mısırdaki futbolcuları
mız yarın geliyor 

Be<1cn Terbi11esi l.<Jtanbul böl. 
7"!'İ 1.>~1.anl•ğından: 
Mısıra "iden futbolcülerimiz 

varın saat 9 da Transilvanya va
:f)Uru ile şehrimize avdet edecek. 
!erdir. 

Kendilerini karşılamak üzere 
te~kilatımıza bağlı bütün klüp 
murahhaslarının o gün muay -
yen saatte Galata rıhtımındaki 
salonunda' hazır · bulunmaları 
rica olunttr. · 

- 82 -
Rozun kafilesi bu kalabalığın 

tam ortasına düştü. Evvela bi. 
siklctler, araba, \'e daha sonra 
da yolda arkalarına takılan u. 
zun bir halk kütlesi. 

Roz bisikletten atlıyarak: 
- Biz de kendimize göre et. 

rafa bir tesir bırakıyoruz, dedi. 
Hakikaten öyle idi. llk sene 

Icrde, bütün Janvil, nereden gel. 
diği belli olmadan oraya yerle. 
şen, \'C taşlar üzerinde buğday 
yetiştirmeğc yeltenen şu Mat -
yölere karşı haşin da\Tanıyor -
du. Sonra, görülen mucize bütün 
iddiaları boşa çıkarmışsa da ha. 
set ve garezleri epey zaman yon 
tamamıştı. Fakat her şey geçer, 
unutulur. Muvaffak olanlara 
karşı kin beslenmez, ve zengin. 
ler her 7.aman hak kazanırlar. 
Şimdi bütün Janvil. bu çokluk 
aileye tatlı tatlı gülümsüyordu. 

Roz neşe ile glilerek: 
- Bizden daha kalabalık ail<> 

varsa çıksın, sayalım, dedi. 
O sırada arabadan inip Niko

layı yere bırakan Maryan: 
- Sus n kızım, sonunda bizi 

yuhaya tutturacaksın. 
- Yuhaya mı? Baksana hep

si bizi takdir ediyor ... Tuhaf de
ğil mi anne, sen de kendinden ve 
bizlerden iftihar etmiyorsun! 

- Bilakis, övle ütihar ediyo. 
rum ki, başkalarını alçaltmak· 
tan korkuyorum. 

nmda pineklemiş, ve ancak so. 
kak kızlarının arkasından koş
mak hususunda terakki etmi3ti. 
Kahve, içki, kumar ve rakı. Bil
dikleri yalnız bunlardı. Annesi. 
ni muvaffakıyet ve zafer vaiL 
lerile aldatarak ondan sızdır
dığı paraları hep oralarda yerdi. 
Nihayet sıhhatini de orada bI· 
rakmıştı. Yirmi üç yaşında saç.. 
lan döküldü, ve o kadar sarardı, 
o kadar cılızlaştı ki, bu halin çok 
çalışmaktan ileri geldiğini zan.. 
neden annesi onu Janvile getirtti 
Fakat bu feci avdet değirmen· 
ciyi homurdandmyordu. Esasen 
çocuğun avukat tarafından da 
kapı dışarı edildiği bir müddet 
sonra meydana çıkmıştı. Löpa
yörün henüz acıkça kızmadığı 
oğlunun istikbali hakkında kur. 
muş olduğu parlak hülyaların 
boşa çıktığının bilinmesini iste
mediğindcndi. 

Birdenbire, köpek yavrusunu 
andıran bir sesle: 

- E! E! ... Tcrcz ne oldu? 
Şimdi burada idi. Bu kadar ka
labalık arasında yanımdan ay. 
nlmasını istemem! diye ba
ğırdı. 

Kızı bir iki dakikadanberi 
meydanda yoktu. On yaşında 
ı;ürel, sarışın bir küçük bayan.. 
dı. Onun, değirmenin ununa bu.. 
lanmış uysal ve yumuşak bir şey 
olacağı beklenirdi. Halbuki aksi 
gibi ele avuca sığmaz, pek cı· 
va, pek afacan olmuştu. H.er gün 
kırlarda, çiçekler, kuBlar ve ya.. 
bani meyvalar aramağa gider, 
saatlrece ortadan kaybolurdu. 
fatvöler g-e<'erken Madam Lö. 

payörün böyle teliş etmesine se
bep tc bir kaç oiin evvel e-özUy. 
le gördüğü müthiş remletti. 

( Dahrı var) 

Hep bir ağızdan gülmeğe baş
ladılar. !\latyö, "mukaddes ta. 
bur" tabir ettiği çocukları ara. 
sında bulunmaktan sonsuz bir 
haz duymakla beraber ciddiyeti
ni muhafaza etmeğ'e, içinin gu
rurunu yabancı gözlere belli et. 
memeğe çalışıyordu. O iyi kalp. 
li Madam Deviny de gülümse
yerek bu mesut kafilenin sevin
cine iştirak ediyordu. Kızı Şar. 
!ot bu tabura iki asker vermiş. Kongreye Davet 
ti. Yakında, sıra ikinci kızı Mar- 1sttkUU Llacslnden l'ct!şenler OemI. 
ta gelecekti. Bu henüz bir b~- yct.Jndcn: 
langıçtı. Yavaş yavaş bu mu.. Yıllık kongremizi 10 Mıı.yıs 19•0 
za:ffer sova tonınlar ve torun Pazar günU saat (10) da EmlntinU 
evlıltları ilave edilecekti. Dün. batkevJndo yapacağımızdan arkadaş.. 
ynnm saadet ve güzelliği için bu larm behemehal gelmelerin! rica 
kllçücük tabur büyüye büyüye, ederiz, · 
elli, vüz, iki yüz kişilik bir or- ,,... _________ _ 

du olacaktı. Ve hlL. hali hoş gö- .,. 
ren Ja.nvil ahalisinin şaşkınhğı v A K / T 
arkasında, büyük milletleri ya. 
ratan kuvvet ve sıhhate karşı 
derin bir hayranlık gizlendiğine 
şüphe yoktu. 

Matyö, gülmesi bittikten son. 
ra: 

- Esasen bu ahalinin hepsi 
dostu.muzdur, hepsi bizi sever, 
dedi. 

Roz: 
- Alı! Tabii, hepsi, diye mı

rıldandı. 
Sonra: 
- Löpayörlere bakın. Karşı

ki baraka önünde duruyorlar. 
Değirmenci Löpayör, karısı, 

oğlu Antonen ve kızı Terez ora.. 
da idiler. Matvölcri görmemek 
için çevirmekli bir piyang-o o. 
yunivle alakadar oluyorlardı. 
Zaten bir müddetenberi selam
laşmıyorlardı. Matyönün bu ae
rece feyiz ve şevkete ermesini 
kendi için bir hakaret telakki 
eden değirmenci, onunla selamı 
kesmek için hafif bir münaka. 
şadan istifade etmişti. Fakat 
piyango oyununu eney scyreL 
tikten sonra canı gene kavga is
tedi. Trenin gelmesine daha bir 
çeyrE>k olduğu için :\Iatyöler gü
le eğlene ahali arasmda dolaşı. 
vorlardı. Değirmenci onlara dik 
dik bakma~a ba.şladı. 

Lönayörün mizacı iki aydan. 
beri büsblitün ckşimişti. Bunun 
da sebeb!, oğlu Antonenin pek 
fena vazıvette Paristen dönmu~ 
olması idi. Güzel yazısı var di
ye cihanı fethedeceğinden emin 
olarak Parise ~önderilen bu ço· 
cuk, dört sene bir avukatın ya. 

Gazetede çıkan bUtlln yazı ve 
rcsimlertn buku\..-u mahfuz.dur 

ABOSE TARİFESi 
Memleket Memleket 

içinde dışında 
Ayhk 93 iM llr. 
S Dl lık 260 ,25 • 
6 nylık 475 820 • 
1 ) ıllık 900 1600 .. 
Tarifeden Balkan Birliği için ay. 

da otuz kuruş dU~IUr. Posta birli. 
ğino girmJ ven yerlere ayda yetmt~ 
be§er kuru~ ı.ammedlllr. 

Alıone kaydıru bildiren mektup 
ve telgraf Ucrctlnl abone paraamm 
posta veya banka ile yollama t.C· 
relin! ldııre keodl nzcrtne aJır. 
rtırkly,•nln hl'r poııta mcrkrzlnde 

VAKIT'n nbo•ıc ~aır.ıhr. 
Adres deglştlrme flcretl 21> KTJ 

il.AN lJ( "HETLERI 
rıcaret Udntarmın santim • ııa.. 

ttn so:ıdao itibaren lltın sayfala 
rınd:ı 40, iç sayfalarda 50 kuru~. 
d!lrdUncU aayfııda ı: ikinci ve U· 
çUncUde 2; blrJoclde t; başlık yanı 
kesmece ,. llrodır. 

DU~1.lk: çok devamlı~ klişeli . 
renkli mı •• verenlere nyn ayn tn. 
dlrmeler yapılır. Rcsmt Wlnlarm 
s:ıntlm s:ıtırı 40 kuruştur 

rıra-1 !\lnhl~·cf1t' ( lmryao 
KUçUk llAnlnr 

Bir defa 80: iki defıı.sı 50, Uç c!e 
fası 65, dört defası 71> ve on defa:A 

, ıoo kuruştur. Oç aylık lltın \'eren· 
erin bir -tcfıı.sı bedavadır. Dört sa. 
tın geçen lll'lnların fazla satırlan 
beş kuruştan bcsap edilir. 

\'akıt bem jo~rudan doğruya 
kcudl ldnre yerinde. hem Ankara 
caddesinde Urhanbcy hanında KE
MALEDDiN IREN lldn BUrosu 
l'Jlyle lll'ln kabul eder (Büronun 
telPfonu: 20885). 

Papazyan Biçki yurdu mezunh:.r1 

Kurhıluşta Papazyan Biçki Dikiş Yurdu bu sene 27 mezun vermı,ttr. 
Resinıde mezun tıı.lebeler ve ortııda: Yurdun nıUdür11 Bayan Papazyan 
g6rtllU3''0r. 
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EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
... 'f'"HP w+pm 

1 Jeniz Levazım Salı na lına Ko ın isyonu i il ıı 'arı 1 
ı - Tııhmln edılen bedeli (S979) lira olan (SiGOO) kllo ekmcgtn :!':! .Ma. 

yıs 9 .o tarıhıne rnslaynn Salı gUnU saat ıı de kııpnlt zarfla mUnakasası 

ynpılacaktır. 

2 - !ık temln:ıtı 673 lira 52 kuruş olup §arbıamesl her ı;-Un komisyon_ 
d:ın parasız olarak nlın:ıbilir. 

3 - tsteklilertn 2490 sayılı kanunun tnrlfatı dahilinde tanzim edecek. 
teri kapalı tekl' f me'ttuplnnnı en geç belli gUn \'e saatten bir saat evveline 
ita.dar Kasımp~şnd:l bulunan komisyon başkanlığına makbuz muknblllnde 
vermeleri. (3936) 

* ı:: * 
1 Tahmin ed len bedeli (13816) lira (50) lturuş olan (Hi.OOOJ kilo 

yünün, 28 Mayıs 940 tarihine rastııyan Sıılı gUnU saat 14.30 da kap;ılı zarfla 
cltsl.ltmcsi yapılneaktır. 

2 - 11k teminatı (1036) lira (2!) kurul} olup şartnamesi her gün ko. 
misyondan alınabilir. 

3 - lstcklllerln 2490 sayılı kanunun tarlfatı dahlH.nde tanzim edecekleri 
kapalı teltlı! mclttuplnrını en geç belll gUn ve saatten bir saat evveline ka. 
dar n:ıunmpıışad:ı bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukablllnde 
vermeleri. (3938) 

* * * ı - Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 15i00 kilo parça 
bezin 23/Mayıs/940 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 
de lmpalı zarfla müna.kasası yapılacaktır. . .. 

2 - llk teminatı 1389 lira 45 kul'Uş olup şartnamesı her gun 
komisyondan parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa
atten bir saat cvveljne kadar Kasımpaşada bulunan komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. (3682) 

* * * Miktarı Cinsi Tahmin İlk teminatı 

30.000 metre salaşpur 
30.000 metre amerikan 

bezi 
21.000 kilo arap 

sabunu 

bedeli · 
6180 463.50 

5400 

6300 

405.00 

472.50 

Münakasa günü 

23-5.940 perşembe 
saat 14 te 

23-5-940 perşembe 
saat 15.30 da 

23.5-940 perşembe 
saat 16.30 da 

1 - Yukarıda miktar, cins, ilk teminatlarile eksiltme gün
leri yazılı Uç kalem eşyanın hizalarında gösterilen saatlerde ka. 
palı zarfla münakasalan yapılacktır. 

2 - Şrtnamesini görmek ve almak isteyenlerin her gün ko
misyoM müracaatları ve istekli olacakların da belli gün ve sa. 
atJerden birer saat evveline kadar tanzim edecekleri kapalı tek
lif mektuplarını l<asımp~ada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeler i. (3684) 

* * * 
ı - Tahmin edilen bPdelf (19G!l0) lira olan C2000) adet battaniyenin, 

18 Mayıs 940 tarihine rastııyıın Cumartesi gilnU snat 11 de kapalı T..ar!la ek. 
siltmes1 yapılııcaktır. 

2 - tık teminatı (H76) lira (715) kunıt olup oartnamesl her gün ko
misyondan p:ırasız olarak almablllr. 

3 - tstcl~lllerln 2490 sayılı kanunun tari!alı dahilinde tanzim edecek.. 
Jerl kııp-ılı tekli! mektuplarını en geç 1>elll gün ve saatten bir saat evvellno 
kadar Kn.sımp:ış:ıCla bulunan komisyıma makbuz mukabUlndc vermeleri. 

(3499) 

* * ~: l - Tahmin edilen bedeli (5840) Ura olnn (10.000) metre yntaldık do. 
kum:ı bezin 18 Mayıs 9-iO tarihine rastlıyan Cumartesi gUnU saat 12 de ka. 
pıılı zar!la eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Ilk teminatı ( 438) lira olup şartnamem her gün komisyondan pa. 
ra.sız olarak alınabilir. 

3 - lstcklilerln 2490 sayılı kananun tarifatı dahilinde tanzim edecek. 
Jcrl kapalı teklif mcktuplannı en j:'eç belli glin ve saııtten bir saat evveline 
lmdar Kn!lmpa~:ı.da bulunan koml.syon ba§kanlığına makbuz mukabilinde 
ve,rmelerl. (3496) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 2120 (tkl bin yüz yirmi) llra olan Haydarpa.şada ya. 
pılacak kablo ferfl 2i / 5/1940 Pazartc.ı;t gilnU saat 115 de kııpalı zarf usum 
ile Ankıınıda tdıırc binasında ihale edJlecekUr. 

Bu f§e glrtı'rk l~tıyenlerln 159 (YUz elli dokuzı llrolık mu\'akkat temL 
nal il,. kanunun tayin ettiği veslkalıın ve tekllClerlnl aynı gün snat 14 de 
ltadnr Komisyon Reisliğine vermeleri IAzrmdır. 

Ş:ırtnameler parasız ola.r:ık Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa. 
~adn Tesel!Um ''e 8evk Şefliğinden dağıtılacaktır. (3782) 

lstanhul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Enclce ar:ı!hda ndrcr l yazılı mcrhun gayri menkulü kanuni lkamctglüı 

olarnl< göl'ltcren \'e b i:lharc Keçlburlu KUkUrt madenleri TUrk Anonim şir
ketinde ve EUbanl<t:ı ve b!IA.ha.re Hopada Murgul bakır iıılerlndc bulunduk
tan sonra ora.dan da aynlarak hl'1len lkamctgAhı meçhul bulunan Mehmet 
Hikmete UAn yollyle son tebliğ: 

l-Iııyri \'e Zekiye ile birlikte yekdlğerlnlze kefili müteselsil ve mUşterek 
borclu o'arak 10131 hes:ıp No.slle Sandığnnızdıın aldıkınız (500) liraya kar-
111 UskC1arda Tavnşıhasanağn mahallesinde Selimpaş:ıtaşr sokağında eski 
28 yeni 36 I':o.lı evi birinci derecede ipotek ctmi§ idiniz, vadesinde ödemedL 
ğlnlzı.len ~-4/5/938 ta rihinde borç mllttnn 1517 lira 56 kuruşa varmıııtır. 

Du sctıep' ve 3202 No.lr kanun mucibince yapılan takip ve açık art
tırma neUcesiııae nıezklır gayri menkul 450 lira bedelle Snndık namına 
muvakkaten Uıııle edllm!ştır. lşbu ll1'1n tarihinden iUb:ıren bir ay içinde 
1!38/1184 No.Jı Sandığımı.za mUrııca'.ltlıı borcu tldeme<.llğlnlz takdirde kati 
' ııle lmran verılmck Uzcre closy:ınrn icra hAklmllğine tevdi olunacağ'r son 

ıırname makamına kaim olmak Uzere ilAn olunur. (406G) 

A sl.e>·'i Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Mar ng z tezgahları alınacak 
Rende, Planya, Şerit, Testere, Freze, makkap. çakı bileme 

tezgıi.hı vesaire g:bi yeni veya az kullanılmış marangoz tezgah_ 
!arı almacahtır. Elinde böyle tezgahlar olup ta satmak isteyen. 
lerin bir mt>ktupla askeri fabrikalar umum müdürlüğüne müra
caat etmesı H! hu nıektupba tezgll.hların eb'at ve evsafilc mar_ 
kasının ve fiyatının da ilavesi r ica olunur. (3720) 

14 yaşında bir çocuk 9 
gündür meydanda yok 

Tophnede Boğaz_ 
l<es-:mde 28 numa
rada oturan Bayan 
Ayşe dUn matbaa. 
mıza mUracaat e. 
derck 14 yaşındaki 

· oğlu kUçUk Ferha
dın dokuz gUndUr 
kaybolduğunu söy. 
ledi. ötede beride 

-., _ _._ .,. ufak t('."ck işler 

yapnrak ailesini geçlndlren Ferhadın 
bulunduğu yeri bllcnler mııtı;mamıza 

haber verecc·k olursa bir aile UzUntU 
,.e ıztıraptan kurtulmuı.ı olacaktır. 

o SA 
Ankara t 6~5·940 -

-- ÇE KL ER--
1 S tcrll ı (lnı;ill7. ) 

100 IJolıı.r <Arıorlkıt) 

100 l<'rl"l'lll l"rankı 

ıoo l.l r l't ,!tıııraı 
100 IH\ 'lç"..e l· ı ~ııkr 
100 l''lorln ( ırell'ıuenk) 
100 ı~.}'lmıuk (Alman) 
100 Uelg..ı ı Hrlı,;lk3) 

100 Uıratıml ( \ ' una n ı 
100 Lc\ ıt ı !folgıır) 

100 (,Jck08lO\'Dlt kııronı. 

100 Pe:r.et'I , b;ıanya) 
100 Zllott ( 1 Rhlıılan) 

100 l 'cngö ( Mncur) 
100 Ll•y (Homl'r.) 
100 Din r ( \'uı;oı.lav) 

100 \ '<'n (,JnponJ 
ı 00 lıweç !" uroııu 
100 l?ulJll' tı~·ı J 

v.2375 

17!.Ga 
2.9317 
8.31:?,'; 

29.2G 

0.9'7 
l.9987.') 

l S.6050 

SO.O l75 

0.6225 
S.9875 

SS.1825 
\0.092.3 

- Esham ve Tahnilat -

HIS8 % 5 fürnmly('li 

Sıvı.ı.s - F.n.unıın 2 

Sn'tls - En:ıınım S 

l!l.-

10.57 

l!).57 

r' lr:tl:IJ:&!lllı:l-iii:iOD!!E..: ınm~ııız: 
<.:oruk 

Or Ahmet Al<koyun·u 
l'ak<rııı • l'olııııtı:ıne Pııla~ !'o 4 

Pıı1.:ırdıın nıand:ı ıwr ımn 
,ıı ,ıt la rlı•ıı o:uıını 1 f'lı•turı 1111·• 

SAH1Bf: ASIM CJS 
Basıldığı ver: VAKi T Malbansı 

Umum Neşriyatı ıdare eden. 
Refik Ahmet Sc\'engil 

ı 
ıra.. l 

Jstanbul Asliye rnn hkP.m esJ O uncu 
Hukuk Uüldmllğlndeıı : ı 

Zehra Uzkan tarafından Şi~ll Ha. 
nım oğlu sokak 59 No.da oturan ko. 
cası Hüseyin özkan aleyhine mahkc_ 
menin 940/ 153 No.sı ile açmış olduğu 
boşanma davasının yapılan muhakc. 
meslnde: MUddeialeyh HUseyln öz. 
kana nrınen tebliğat yapıldığı halde 
malıkemeyo gelmediğinden hakkın

daki duruşmanın gıyaben icrasına \'C 

mezkür celsede davacı vekili iddiası. 
nı şahitle isbat etmesine ve evlilik ve. 
slkası göstermesine ve mahkemenin 
5.6.!J ıo saat 9,30 a talikine ve yazıla. 
cal' gıyap kararınııı mahkeme dh'an. 
hanesine talik ve gazetelerle de ilA. 
nat icrasına ve mUddelaleyhln de 
mczk(lr gUn ve saatte bizzat veya bll
vekA.lc ha.zır bulunması llizumu, aksi 
takdirde bir daha muhakemeye kabul 
olunmıyacağına ve işbu gıyap karan_ 
na da beş giln zarfında !Uraz etmesi . 

tebliğ makıımma kaim olmak Uzcrc ı 
ıuı.n olunur. (32365) 

KadJkoy Sulh l\tahkemcııl B:ı~kü. 

tipliğiııden : 

MUddei: Hayıinlsaha Taşkının mUd
deialcyh Devlet Dcmıryollıırı tckalil 
sandığı ile §aylan \'e müştereken mu_ 
tasarı uf olduğu KadıkuyUndc Hasirıı . 

paşa mahallesinin Azızı.)Oe namı diğer 
izzettin sultağında eski i ve yeni 12i 
numaralı kfıgir ve dahilen ııhşap ve 
birinci katında iki oda, bir sofa, bir 
bela., ikinci katında bir sofa, lltı oda, 
bir helO. ve UçUncU katında bir sofa, 
bir balkonlu od:ı \'e yUk!Uk ve zemin 
katında kınnızı çini döşeli bir taşlılt 

ve bir oda \'e kömUr!Uk ve bir mut.. 
bak ve hanenin nrka cihetinde S6 
mel.re murabbaı bahçeyi havi ve mec. 
muu sahası 147,5 metre ınuralıbaı o. 
lup 3302 lira kıymeti muhammenell 
olan mczkür hane Kadıköy birinci 
sulh hukuk mahkemesi lltunına mı.is_ 
telliden ve tarihi ııa.mdan itibaren yir_ 
mi gUn nıUt.ldetle ashabı mUrcaııtıı 

açık bulundurulan satış şarlnamcsın. 
de muharrer şerait dairesinde ve pe_ 
şln para ile 19.6.!HO tarihine tesadU! 
eden Çarşamba gUnU saat ondan un 
ıklyc kadar Kadıköy Sulh mahkemesi 
başkAUpliğindo açık artırma ile satL 
lacaktır. 

YevmU mezklırda satış kıymcU mu. 
hammencnln yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde en son artıranın teahhUdU 
baki kalmak üzere müzayedenin on
beş gtın daha temdit ile 4.7.940 tarL 
hine tcsadU! eden Perşembe gUnU sa. 
at ondan on ikiye kadar en çok art· 
tırana ihnlel katıycsl icra kılınacak. 
tır. 

sıı.t ış tnrihlne kadnr büııı. ve cvl<af 
\'e belediye vergisi borçları ve rilsu. 
mu teııa.liye ve satış harcı \'e mnhl<e. 
me ve icra masarifi hissedarlıınna ve 
yirmi senelik evkıı! ta v!.zl ile ihale 
pulu mUşterislnc aittir. 

Satışa girmek istıyenlerln yUzde 
7,5 pey akçesi vermeleri ıazımdır. lc
ra ve ına.s kanununun 126 mcı mad. 
desi mucibince ipotek sahibi alacaklı
larla diğer altı.kadarlarınm hususiyle 
faiz ve mnsrafa dair olan lddlıı.lnrını 

evrakı mUsbltelerlle )irml gUn içinde 
daireye bildirmeleri, aksi halde hak
lan tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
satış bedelinin paylnomn.sındnn haı1ç 
kalacaklnrr ve daha fazla mnlOmat 
almak lstiyenler in mahkemenin 940/ 

216 numaralı dosyasınıı. mUracnat et. 
mclerl lUzumu illın olunur. 

(32361) . 
İ'ltanbul A !lllye Altıncı H ukuk 

llahkemcısindcıı : 

Müddei: Ay§O Zeynep. l 
:Müddeialeyh: Halil Hilmi: Üsküdar 

Sultantepe Yeni dUnyıı. sokak 15. nu. 
marııda: 

MUddel Ay§e Zeynep tarafından 

Halil Hilmi aleyhine açılıın boşanma 
davası için müddeialeyhin 15.5.1040 
Çarşamba gUnil snnt ( 10) da mahke. 
memizde hazır bulunmaııı !Uzumu 
UAnen tebliğ edilme.cıl Uzcrlne muma. 
ileyhin o gUn gelmemesi vC'ya bir ve_ 
kil göndermemesine mebni haklnnda 
gıyap kararı ittlhaz olunmuş ve fınllı 

kılınan bu karara alt ihbarnamenin 
bir nUshası da mahkeme divanhane. 
sine asılmt, ve key!lyetln on beş gUn 
mUddeUc iUını için tahkllmtın 5.G.lOto 
Çarşamba gtınU saat (10,30) a bırn_ 

kılmış olduğu tebliğ yerine geçmek 
üzere lllı.n olunur. (32360) 

ZAYt 
3-XI.1932 Edime Askerlik şubesi 

15 inci hudut taburunda yazıcı onlıaşı 
olarak terhisim dolayıslyle aldığım 

tezkereyi kaybettim. Yenisini nlaca. 
ğımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

loııtlh , Uer\'IŞ A li mııhalh'si Kurt . 
n~a ııol<ak 1'o. S/ U te 1323 do. 

ğumlu 1\lf'lımf't Nail oğlu A li Hnzım. , 
Dr. NECAETTIN 

ATASAGUN 
Sabahları 8,30 a kndnr. 

~anıları 17 den sonra I..Iılcli Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de 

hastalarını knbul cdPr. 

~~~o~ : s~~-• Jıl 

fi AN V f{1 ~·~·· 
ub8 •.• 1 

Cazip ve sehhnr kadın güzellilt ve leta!ctinin ideal tn J ~D"' 
lNGiLIZ KANZUK Eczanesi Beyoğlu, 1 

1 

r---=------..... -=- IJ rt' 
inhisarlar U••· , 

de
"' 

müdürlüğün I" 
'-------------~~,,Pi 

I -- Cibali fabrikasında ynptırılacak trıınstormatör b 
hur etmediğinden yeniden pazal'lık usullle ihale oıunacaktıı"~ ııt'dl'~ 

II - Kcşlf bedeli i816,19 lira, muvakkat teminatı 588·~~ 1.1 .J 
nı - Pazarlık 31/ V / 9t0 Cuma gUnU saat 14 de Kaba .,..-

MUbayaat ~ubeslndckl Alım Komisyonunda ynpılacaklır· ndel'~sf 
IV - Şartname sözU geçen levazım ı;;ubesl veznesi J 

alınabilir. aıte ~ 
v - lsteklllerln pazarlık için tayin olunan gUn ve 118 uıt• ~ 

F !ıkrnınnda yazılı vesaik ve % 7,5 güvenme paraslle birl 
m isyona muracAlillnrı. 

Ankara Caddesinin en işlek ye~: 
Kiralık dükkil,1 .. 8cs ~ 
~=..::.sı ıdaresıne ı 2!!'!;J7J 

ıstanbul Levazım Amirliği satmalrn' 
• Komısyonu ililnları ... ~~ 

Altı bin Uı; yliz ton buğday kırdırılacaktır. Pa.zarlıkl• ;ırı~ı!lf ~ 
Perşembe günü saat 14 de Tophanede lstanbul Levazım yedi ~ f 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedell altmış iki biXlyetııılf ~ 
yedi llrn yirmi kuruş. tık teminatı nltı bin yirmi altı ıını te 1'oıııll,(Jlf) 
tur. Şartnamesi komisyonda görUIUr. lstcklllerin belli saat ( 
meler!. {S83l 

it; * (: 
Adrt 

500 J\ıl gebre. 

53 Knyı yular onşır6• · 
9

11 ~ 
19.fO ' 

'2 ı/5 IJlld' ~··· Yuknrd:ı yazılı iki kalemin pazarlıkla ~ltsııtmesl •oı:nfll>-oıı9 11oıır 
saat 14,30 da Tophanede l..e\'azım Amirliği Sııtınaıma ı-;Jll ,.-ıt 

4
q11J 

lncaktır. NUmuneleri l<0misyondıı görtilUr. leteklilerin 7ssı> t 
na gelmeleri. 

Adrt 

100 7 lltrellk N~7JJ. tn,ım:ı. kııbı. 
öO lO litrelik l!<'.r.a ta ıma kabı. 

100 Hanı. yer me clhı.ıı.ı . i. 

:oo nıı.rnlı sü ııaıı. 

ıiOO Ut tık hnlka. tf, / 
40C l'ntron (hartuç). eti fl-

kl& el<Sutrıı tJlıd".4 
Yukarda yazılı altı kalem malzemenin pazarlı tınalın• 1'0 1'11~ 

Salı ,;unu saat l4 de Tophanede Levazım Amirliği sa 
072 

ııra ııo ~.d 
yapılaeııktır. Tahmin bedeli 7150 lira, kııtl teminatı 1 Jlıı.çkaıı-) <' 
Beş kalemin nllmunesl komisyondıı hartuçun numunesi teri· (88' 
ııunda görUIUr. lsteklilerln belli saatte komisyona geırne 

V A K I T matba851 
·Jefl 

Kitap kısmmı yenı 
1
,
1 

tanzim edip açmış 
basar· 

Kitap, mecmua, gazete . ~ tır· 
Tabiler namına diz~İ i~lerı -


