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u kuponu kcsib saklaytnJZ -, 

VA.KIT KIT AP KUPONU 
l den sı e kadar bir •ıra kupon top. 

layıp idaremize getlren okuyucolanmll 
Diln ve l"arın TercUme Kllillyatmm ilk 
b\evcud bet kltabmı ytl%de l50 ekaUl flat. 

"'ııa ı"J ta alablllrler. Posta lle lstlyenlerden ay. 
•112 kunıı almrr. 

Danimarkadaki hububat 
müsadere olunuyor 

Stokholm, 30 (A.A.) - Dan.imarka'da 40 
bin ton hububat ve hayvan yemi müsadere edile. 

3 
cektir. Her çiftlikte mevcut olan hububat ıtok. 5.ooo tonluk ltalyan zırhhsı ]arı tesbit edilecektir. Çiftlikler, kendi ihtiyaçla. 

it • rından faıla olan miktarı, Danimarka devletine 
\Pttıet Obıa, 30 (A.A.) - 35.000 tonluk Kittorio YIL: 23 • SAYI: 8012 ~erkedeeeklerdir. Devlet piyasa fiyatından be. 
lliı ~k ıırhhsı Trieste'de merasimle İtalyan de. ÇARŞAMBA 1 MAYIS 1940 1} dellerini tesviye edecektir. 

~ ~tt;d~ e ç ;~,····~ d~Q,~;:;IT· ~.a L.··;, 'h·n,.,..,. ~ e Ç e k 

lejiyonları da ihraç edildi 
lngiliz filosu 
-üttetiklerin Narvikteki büyük 

çapta Alman top-
OQradıkları !arını susturdu 
zorluklar 

~-~an: ASIM US 
Ş k lneı-kez cephesinde 
fır.~ lı ~l "VVetlerinin maruz 
·~~ ıcıı .. ~~.1-r lngiliz gazetele. 
~ -t~~ 1 .~ir aksülamel hu. 
~(~ 1 lo'riinüyor. Bu ara. 
~ ~lea~Yan eden Deyli 
L~ t~ 1

: "Harbin nihai o. 
'~ ti ~ ~besinde kazanı. 
~!~~le t olmakla bera. 
~lıt,.tt ınüttefikler için bir 
~~· "'ıluıunun Almanlan 
~. ~ii de o kadar 
)\ ~' lln için !İmal cephe. 
~ ı._._ tedbir alınma11 bü. 
~~olur.'' demi,. 
~ ~ trıüttefiklerin kar. 
~~~ s· :torluklan lngiliz 

tii •r Samuel Hcl·'un 
1\ •le d d • llııt ıam ra yoıun a 

~'-t ".lctan da anlıyoruz. 
~: ,~ adanu bu zorlukla. 
~' ~ ıu ıuı elle hülasa 
~ 

~~~ cere1an eden ha. 
~._."'- ~erinde Almanlar 
~ ı.~1~tle üıtün va. 
~ · ı.:.~ t tadır. Almanla. 
~ ,,~raklannda üsleri 
t~~rı yoktur. ~cr:veç. 
1 ·~t...:'" tayyarelerı Nor. 
~~,~~I .. n kalkıyor. in. 
~~' ~·. ı~e muhard>e sa. 
~ 3oÔ ıç.., açık deniz ü. 
~' ~ .... ~I mesafeden uç. 
"ı ~ '-.. e~ıetindedir. Fakat '-. "'t 

1
'te d .tere rağmen lngi. 

~'tG, ~"!z tayyareleri ıon 
~~'dcti;,1"de ._Parlak bir iş 
~ lef· Btun hava kuv. 
~ ~~~ ~r etmek rnec. 
~.~~ Tanare ve mo. 
~ '-' lrttnnıaya gittikçe• 
~~ ~:atacağız. İngiltere 
\_" ~imale: ve bu hi.. 
~ t!_~ de olduğu gibi 
~ ~~ •:ta etmek az.. 
~ i.'d. """~ etınez. Batveki. 
-ı.: ~ I.._ a!.1' en yüksek bir 
~ ~ ~n;ııe sahiptir. Ken. 
:1\ ~~t •rıda bize li.z1m 
~ adanudır." 

.ı_ ... Ilı bu ifadesinde 
itil· ~ır- ı,· ti~ ~ "llr ır açıkbk, bir 
~~ l,~d S;.. Samuel Hor 
~ ~ i,~ en hiç bir ,ey 
'\:.':~. ~ttit.i Yor. Norveçteki 

'"'"~ bi., 
01.duğu gibi gös. 

"-~fıı:.~""af~_ ıiin. i~inde Al. '" "'.ı._, ii ~•Yetını kayde.. 
il töı~Cl'ine lngili:ı ga. 

( 0 erdiJd'-""i hasaasi. Q evamı 4 üncüde ı 

o· aşvekil 
~ııarbakırda 
\.. L))are k .. 
"' 1 'lırı ararga-

,'., lir lltı, lJo 1 Rezdi 
'il~ • lt (.\ A 1 1 ·I b etııc S · .) - Baş\·e-

'lı altır ayc1am dUn bu-
•ııı lllade ı tı 0 t tıcı n tesisat ve 

t11.ıı htıı Q k ettikten son-f: e~~ı l(r0~ernana gitmiş 
f3a ~llılştJr lnndenlni de 
~I ~tlaın • Daş\·ekil Dr 

h lir il t>ıYar~u tetkiklerini 
·~11.tİ akıra hareket 

Ilı ~"" ~ lı<I .... 80 
tr e lıuıu (A.A.) -

,4 tııı~ llerık ~an Başvekl
~~~lb"a tay. nycıam, öğ

~ tıı~ tlş \'e ~~e knrargn. 

1 rııeıı lltarın~ Şam umumt 
· ııl ar tan şeref leri

e to bulunmuş-

(Yazısı 4 ünr.ade) 

r ' (Vakıt) 

okuyucularına 
Başlık yanındaki ku
ponları keaib alınız. 

Bu tenzilAttan istifade 
için bunları biriktir

mek kAfidir 
Bir mUddettenberi oku

yucularımıza verdiğimiz kl
taıı kuponlarının bugün 
başlıyan tertibi do (Dün 
n Yarın) şaheserler kUlli
yatını Ciallerinde yüzde 60 
tenzilA.tla edinmek imkAnı
nı verecektir. 

Dün , ·o Yann külliyatı-

... nm şimdiye kadar 67 yı bu
lan kitaplarından dördü
nün mevcudu tamamiyle 
tUkenmiştir. Okuyucuları
mız bu işte külliyatın mev
cud ilk beş kitabını, Mayıs 
içinde biriktlrecokleri ku
ponları idaremize• göster
mek mukablllnde fiatıeri
nin yUzde 50 eksiğine ola.. 
rak satın alabileceklerdir. 
Bu beş kltab şunlardır: 

ı ve 2 - iki bUyUk edebi 
rom an: 14'ransız edeblya tı
nın iki şaheseri olan (Sa
fo) ile (Alle çcnbel'l). 

Sııfo, A 1 f o n s D o d e
nin bu ölmez eseri, ancak 
H a y d a r R 1 f a t 'ın en 
titiz ve aslına IA.yık bir iti
na ile verdiği bu tercüme 
sayesinde milli kütUphane
mize mal olmuştur. 

An dire Moruva 
<A n d r e e M a u r a 1 s ) 
nln eseri olan Aile Çenberi 
ise bize garbin ölmez fikir 
mahsullerini ilk tanıtmış 
bUyUk salAhiyet ve kudret
lerden biri olan l s m a l 1 
H a k k ı A 11 ş n 'm kale
mi ile nakolunmuştur. 

3 - KIA.slk denllen edebi 
mesleğin daima mUkem
mel iki numunesi yani R a
s i n 'ın Andromakla Birl
ta.niküs adlı eserleri. 

4 - Bir sosyoloji kütüp
hanesinin mutlaka edinme
ye mecbur olduğu bir kl
tab: Bizzat L e n i n 'in 
telif ettiği (Devlet ve th
tiJAl). 

5 - Değerli iktısadlyat
çımız Dr. Mu h 1 is E t e
nin ekonomi ilminin ehem
miyetli ve herkesçe bilin
mesi JUzumlu Uç mevzuunu 
açan "Tkaret, Banka, Bor
sa,, kitabı ... 

Verdiğimiz kuponlardan 
birtakımı bu beş kitaplık 
birtakımı yUzde 50 flat 
tenzili ile size temin ede
cektir. 

* * * 
ÜçUncU tertlb kuponla-

rın kitablarını buglln öğle. ı 

den sonra tevzie başlıyo
ruz. İstanbullu okuyucula
rımız bugünden itibaren 
sekiz gUn içinde blriktlr
dikleri kuponları kUtUpha. 
nemize getirerek kitabları-

\. 

nı almalıdırlar. Taşra oku
yucularımızın da on beş 

gUn lc:lnde kltablarını al
maları IA.zrmdır . 

Narvik limanında lngiliz Alman deniz harbini tesbit eden tem.Mll bır re.dm 

Hariciye 
vekilimiz 
Parti grupunda 

Alman tayyareleri 
Yugoslav hududunu bir giin-

iza~;!.~:~~;üd•) . de sekiz defa i/ılô.l ettiler 
~ . t 1 Yugoslavya hudutlarında 
1 -J_acarıs an uçacak tayyare-

Atman protektorası altında bulunan 

Slovakyaya bir nota verdi 
Londra, 30 (H.adyo) - Macaristan hUkiımeti, Alman pro

tektorası altında bulunan Slovakyaya bir deklarasyonda bulu
narak Slovakyadakl Macar ekalllyetlcrinin haklarına hürmet 
edilmesini talep etmiş ve bu talepleri yerine getirilmedi~l tak
dirde Macar hükömetinln bu hakları temin edebileceğini bil. 
dlrmiştir. 

· Kont Çaki tarafından yapılan bu deklarasyonda artık 
Macaristanın sabrının tUkenmiş olduğu da bildiriliyor. 

"Siyah Gözler,, müellifi 

Dr. Cemil Süleyman vefat etti 
Balkanhlar 
arasında 

Askeri anlaşma 
haznlıkları 

f.ı0ndra, ~o <Uadyo) - Ni
yuz Kronikl gazetesine göre 
TUrkiyenln teşebbUslcrl neti
cesinde, Türkiye. Yunanistan, 
Romanya, Yugoslavya ve Ma
caristan arasında bir askeri an. 
taşma hı,ı.zırlamaktaclır. Bu an. 
laşma ile seksen milyon kişi 

ayni sllAh altında birleşmiş o. 
lacaktır. 

Diğer taraftan, TUrklyo Ya
( Devamı f üncüde) 

Merhum Dr. Cen il Süleyman 
(Yazısı 3 üncüde) 

lere ateş açacağını bildirdi 
Belı;rad, S0 (A· A·) - Röytcr: 
Hü.kümet Yugoslav hudutlarında uçacak yabancı tayyarelere dl

fi toplarmm ateş açma.sına karar vermi§tir. Bu kararın &mili, son 
yedi hafta zarfında Yugoslav hudutları illerinde mUkerrer surette 
Alman tayyarelerinin uçmasıdır. (Devamı _. a11cilde) 

Çiiintewı peşinden: 
- - .._.~ ._. 3-2 -' -

Artistlerin sanat kudretleri 
JJOkanta şeklindeki barlaı-<la 

müştcrlleı-e fazla konsomasyon 
yaptınııakla geçinin ecnebi ar
tistlerin küçük ı;anatlar kanu
nu mucibince çalıı;maktan me
nediJmelerine ı:;ebep sanat kud
retinden mahrum telAkki edll
meleı-idir. 

llu kabil artistler o cins mü
esseselerde çalışmaktan mon 
tleğll, hudut baı-icine ihraç o
luıısalar yine itiraz etmek ha
tu·ıınızdaıı geçmez; yalnız bu 
yolda alınan tedbirin !;'ekli ile 
ıleriye sürülen esbilbı mucibe 
.ızeriııde biraz durmak isteriz. 

1stanbulda birtaku.ı eğlence 
miiesseselel"l , ·ar ki bunların 

:ıaklki hüviyetleri bardır. 1''a
kat bunları barlara mahsus o
lan kanuni mükellefiyetlerden 
kurtarmak için adlarına lo
kanta denilmiştir. nu suretle 
ecnebi k~ük sanat erbabını 

da çalı!)tırmak yolu bulunınu~ 
tur. Şimdi bu lokant~lar haki
ki hüviyetlerini iktisap etseler 
de kapılarının üstlerine bar 
lethasını asmı!J olsalar mües-

seseler kanuni mükellefi7etle. 
rini ifaya mecbur olurlar. l<'a
kat buradaki ecnebi artls1Jer 
bWm sanat kudretlmb var 
diye idtllada bulunabilirler , .e 
yerlerinde kalabilirler. 

Hakikat halde bir artist l('in 
sanat kudreti yalnız aı·tlstik 
dausları değil midir'! nara ge
len bir müı;;teriye fazla masraf 
ettirebilmek, fazla konsomas
yon yaptırabilmek artistJk 
danslal'dan ()aha ı:;anatklrane 
blı- maharet eseri değil midir? 
Bu takdirde ecnebi artislel"i 
barlardan çıkarmak için •'Sa
nat kudretiniz ,·ar mı, yok 
mu?,, diye imtihana tabi tut
maktan ise "Slzln asıl sanati
niz müşterilere fazla konso
masyon yaptırmaktır; bu isra
fa teş,·ik etmek demektir. Bi
zim memlekette meni israfat 
kanunu bunu yasak etmiştir.,, 
diyerek , .c bu sebebi ileriye sü
rerek ecnebi ıırtistlcrin faali
yetlerine set ~ekınck daha dol· 
nı, daha m:ıkul, daha kanuni 
df'A°ll midir? HASAN li.UMÇA YI , 
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Çocuk tiyatrosu tuttu. Bir ti. 
yntronun mu vaff a!< olması içil', 
seyircinin, ııahne tch"'llik ve p(f". 
sönclinin, idnrc unsurunun bin. 
birini tnmnmlrunası lfızımgelir. 

Çc,cuk tiyatrosunun scyirdııi 
tahminden fozlaô:-. Her gün pi. 
yes · &eyretmck iç:X, gelip halkc. 
vinin ö,tindcn vc~•ahut tiyatro 
lu:ıpısındnn g~ri dönen mektepli. 
lilerin değil, mcktepl:r in snyısı 
bir hayli yekfrn tutmaktnd r. 

Sahnenin tel:nilt §nrll ·r , · .. 
persönel ortaya koydu't'"': ı · 
S.'\llc'rle liynkatlerini ı:;ö crm · r . 
lcr<lir. Çocı:lc Esirgeme K • .ı n ı 
gösterilen olulm ile sanat he. ece. , 
nmı bir nhenk ha'i;-o.tle muhr.::.-~ 
cdebileı:elr bir kudrettedir. 

Çocuk Eı::rccme Kurumu ço. 
cult tiyatrosunu yoksul çocukla. 
ra yardım için kıymztli, değe'!'li 
gerderi arasına sokabilir. Her 
verimli iş gibi bu da disiplinli 
çahşm:ısını ve ihtisası yerinde 
ltullanmaunı bilmc~t §artiylcl 

Atılan tohumdan ~.ılmn ilk fi. 
lizlcr bize bu ü.-nitlcri verdi. 

Çocuk tiyatrosu, çoc~k haftası 1 Çocıcl: r ·alr" .. "llll ı rejisörii 
münasebetiyle oozı temsiller ver. Atın. Dilligil 
di. Bu temı:illcr onun sanat kabi. 

( 
• 

liycti hnkkında ccrçekten iyi not. ceği'' k•sımlan çocuğun ölür~cn 
lnn ihtiva etmektedir. cördüğü r;üyadır. 

Bu iyi notkr:dan birini "Tago. il - Çocu!t hastadır. Çocuiun 
run ~tubu" ndı ile dilimize ter. kafasında en büyük dert raceden 
cfüne edilen iki perdelik piyes bir mc!ttup almaktır. Bu mektup 
tcıkil etti. cnun için cenıni kuvvetlerin 

Bu piyesi ben, çocuklar için ol. mütekiisil bir hnl alması için kafi 
maktnn ziyade büyüklerin, hatta ıebeptir. Kendisine, yalandan da 
kafası bir hayli işlemeye başla.. olsa raceden bir mektup gelmesi 
mıı münevverlerin nnlıyabileceği onun canla::unası, ve yaşama ka.. 
mertebede yüksek ve idrfil:i mü§. biliyctini iktisap etmesi için bir 
lcül problemlerin ortaya atıl. sebeptir. Ruhi kuvvet maddeyi 
dığı güç İ§ telakki ederim. lmti. yenmitt'C'. Hekim ustanın ilaçlar 
han notunu bu giiç esas üzerine ve sıhhi to:lbirlerle elde edeme. 
tnyin etmek fnydnlı olur. diğini ruhun bir hamlesi yenmiı. 

Tagon:n mektubu Seb3ti Ata. tir. Çocuk ölmemiştir. Kurtancı 
man gfoi gerçekten zevk sahibi, uykuya dalmıştır. Yaşıyacaktır. 
edebi kültürü yel'inde kaliteli bir 111 - Çocuk hastada. Fakat 
insan tarafından türkçeye tercü. bu çocuk hakkmda gösterilen ib. 
me edilmiştir:. timam, alınan srhhi tedbirler ta. 

Dil temizdir. Sahneye uy&lJn. mamen sun'i tcdb:derdir. Tabia.. 
our; tatlıdıt". Mevzu bir sürü tin zıddına vel'iJmiş kararlardır. 
güçlükleri sürükleyip götünnek. Tagorun tabiate intibak, bt>ia. 
tcdir. ' te kıymet veriş fikri niltbin bir 

Büyilk sırlar memleketi olan felsefenin, ffki Yunandan Av. 
Hindistnnın ruhunu aksettiren rupaya, ve zamanımız filezoflan. 
Tagor.da bu mistiklik dnhn girift na kadar nkıp gelen "tabiat ne 
bir hal olnmktadr. yaparsa iyi yapar'' telakkisinin 

Evvela kansmın, sonra iki ço. bk- devamıdır. Tnbiatin iyi işler 
cuğunun ölü:nü ile hayatını ölüm ya:ıacağı telakkisi cihanda nizam 
şiirine terkedcn ~nirin ortııya at. fikrinin ifadesinden baıka bir şey 
ınak istediği tez nedir? değildir. Tagorun kültürünü teş. 

Bir Hint cvini:ı penceresiy~e kil eden lngiliz felsefesi ve ede. 
sokak arasında geçen maccr:a; hır biyatı bu nikbin felsefeden par. 
hnsta çocuğu." bina ve çatı altı~- çalar almıştır. 
dan kurtclmak arzusunun ve ki. Bizznt onun son günlerinde 
taptald tnb3hetin muvaffak olımı. bile yanında taze ve güzel bir ka.. 
YI!fIDID ifadesi §cldir.d..."tiir. dmlıı yaşamakta olması bu nikbin 

Fakat Tngor bu iki perC:edc felsefenin Tagonın h:ıyahnda da 
inkişaf eden ruhi hnlleri o şekil. iz bırnlmuştır. Bu bakımdan TL 
de nihayete erdiriyor ki insan pi. gorun haata çocuğu amru tabiate, 
yesin sonunda: yani temiz ve bol hııvaya, yılda: 

"- Çocuk öldümü, :zağ mı? ı§ığına terlcedilerek ölümd.:m kur. 
diye !:endi kendine sorduğu sual. tulmuştur. 
lere nynı kuvvette müsbet veya Sanatkar bize bütün bunlan 
ınenfi cevap verebilecek b:r. hal. düşündürüyor, fakat amalin ölüp 
dedir. ölmediğini bir türlü anlatnuyor. 

Cünkü Hindin mistik dünyaaı Bu ihtimaller içinde ruhu çal. 
içi~ ölüm ile hayat araıındalti kayan mevzuun sahneye ko. 
farkı bizim m.nntıfimuzla öl~e- nuıu cidden ustacadır. Çimkü 
ye imkan vnr mıdrr? piyesin sııhneye konuşunda mis. 

Hindin dü:ıyası bir Hintli için tik tandanslnr birdenbire ekzotik 
hem cb miııtik defrildir. Biz onu levhalcı:-a inkılap ettirilmiıtir. 
mılcınındıi:rımız, truıımn.:lığımız, j_ 1914 senesinde yazılan bu pi. 
çindc yaı:ımadığımız için idrakte yes birçok memleketlerde tem.ait 
müşkülat çekiyoruz. Ve anla.. edilmiıtir. Fakat birçok yerlerde 
madığmuz, mnnbğnnıza uymadı- dekor mistik havanın rubu sar. 
ğı için mistik diyoruz. ması için dekorll\r bir siyah per. 

Bu ynhancı ruh dünyasının sır. de ve ondan açılan delikler hali. 
lannı keşifte bizi yeni güçlükkıro ne girmiıtir. Gö:ı: mütemadiyen 
sevkeden diğer bir nokta da Hint ıstırE!>ı arttırmaya hizmet ebniş. 
ruhunun dnha kanşık, dnhn çok tir. Halbuki bumda dekorlar ta. 
lezadlnn ile dolu olan Tagorun mıımen ışıklı ve Hindistan man. 
şahsiyetidir. zaralannı ihtiva etmektedir. Bir 

Tagor bir taraftnn da tabiate Hint evinin, bir Hint ufkunun ek. 
'dönmek, tcbiati rehber edinmek zotik ~lliği insanı sarmakta. 
nn•ısundad:r:. Şairin bu emelini dır. 
1901 aencsindenberi ayakta du. Hindistanın pt.ı:lak gÜne§i sah. 
ran, ve gitgide kıymet kazanan nede rengini hisscttiriyor.du. EL 
~tinikctan mektebi ile tah:ılc. biseler büyük bir realizm ile Hint 
kuk ettirmeye çalıştı. hayatını tanıyan yardımcılar va. 

Üz'lklnra, çek uzaklara gitmek, sıta:;iylc temin olunmuştu. Hint 
hür olmak nrzımuna düşc.ı çocu. evi ile Hintli insanlar arasındaki 
ğur. cırıcllcrinc mani ola.." unsur. h:..ı tabii ve roel münascbt.t eserin 
lnr vnrdır. Bur.:un muknvemetsiz. ruh:.ı üzerinde hakikaten daha 
liği, bcıeri nklın kifııyetsizlifii gi. mü:ıs~ 'ı· bir rol oynayordu. 
bi... Reji ve miu.nsen redist ve 

Pi1 esrn temsil Ctl?M)k İstediği r.atüralist sanat tandanıhın taşı. 
t"Uh hakkın.da insan §U i'ıtimnlb. yan Avni Dilligil tarafından ha. 
ri tnsavvur ediyor: aırlanmı§lı. 

J - Çocuk hastadır. Tcbabct Çok mietik olan mevzuun ek. 
onu tedavi cdeocmiştir. Znte:ı I zotil: bir dekor içinde oyn:ınması 
beden elenen ten knfcsi ı-uhuı hem se· irci için, hem de oyna. 
hürriyc.tine manidir. Kurt neı ya!lfor için büyük bir hazanç oL 
uyku onu hürriyet :l,..mir.e gö~ür. du. 
mü~ti:~. "Mirvnr.e'' ye vasıl ol. Hnki'<i lıi•ı:ini veren bu dekor 
ınuıtur. htırapln:r.ıd?n, frnitlc. İc'İn•lc A~ .. ı rolünde Nezahat 
ı·inden kurtulmu .. tur. Ynni, c;o. Oi l'&'il yü::dc yiiz T. "'orun t"'U. 

culı ölmü~tür. h:.ırıa t~ıncı;sül c ~mi~t;. Kütleyi 
Piyesin iki.nci pcr.dc ·~de ele. s 'iriiklc •ip r:ötürd 'i. Mat.av, bek. 

vam eden ''RncedC!'I ~elen rne':. çi, çİ"' kri ktz. lı ... kimba~ı, hekim 
tup" hekim ba§mın ziyareti, ra uı;ta, <1o"e rolimd'-' oynıı~•an genç. 
C"'nİn hı:atnyı evinde ziynrct cJn. lc't"İn muhim bir kumı henüz a. 

Teknik tedrisat 
müesseselerine 

bir tamim 
Y azif elerine gelmiyen 
öğretmenler Vekalete 

@ bildirilecek 

Türk tersanesi nere
de kurulacak? 

Bir heyet · münasip koyları 
gözden geçiriyor 

Teknik tedrisat müessesele. Vapurlarımızı dahilde inşa et. Şemsi, mühendis Zeyyat heyetin 
inde çalışan bazı öğretmenlerin mek üzere bir tersane kurulması diğer azalarıdır. 
nazeretlcrini bile tasrihe lü- yolunda senelerdenberi devam e. Heyet evvelki giln Patabahçe 
~un: gbrmeden tezkere gönder- den tetkikler nihayet tahakkuk koyunu gezmiş, dün de motörle 
mek suretile \'azifelcrine gelme. etmiş bulunmaktadır. Münakale Tuzlaya gitmiştir. Bu iki sahille. 
dikleri ve okul idarelerinin de Vekaleti tarafından bu seneki ıir. tersane inşasına elverişli olup 
bu tezkereleri kabul etmekte ol. bütçeye bu hususta lazımgelen olmadıkları tetkik edilmiştir. 
dukları yapılan incelemeden an- fevkalade tahsisat konulmuş, ter. 1 Tetkikler kısa bir zamanda bL 
!aşılmaktadır. Okul idarelerinin sanenin inşa edileceği yeri tayin tirilecek ve diğer bazı yerler de 
bu vaziyet karşısında gayet ti· için de bir fen heyeti teşekkill et. ~ezildikten sonra koylardan han. 
tiz davranmaları, mazeretlerini miştir. Heyet reisi, Münakale gisinin tersane kurulmasma elve. 
tasrih etmeyen öğretmenlerin Vekaleti deniz nakliyat dairesi rişli olduğu bir raporla Milnaka. 
tezkerelerini kabul etmiyerek reis munvini Zekidir. Zeki Anka. le Vekaletine bildirilecektir. 
talimatname büktimlerine göre h ı · d k' f b \•ekA.lete yazmaları bildirilmiş _ radan evvelki gün §e rlmize gel. Diğer taraftan stinye e ı a .. 

miş, derhal tetkiklere ba§la.m.ıt- rika ile Sabih Dokun ıslahına fii. 
tirOkul idarelerine öğretmenlere. tır. len başlanmıştır. lstinye koyu. 

Denı'zyolları umum mildüru'· n11n etrafındaki sahalar istimlak mahsus rapor fişleri gönderil. 
miştir. Bu rapor fişleri hasta öğ- lbrahim ~emal Baybora, Kaaı.m. edilmektedir. Buraya yeni atel. 
retmenler tarafmdan yazılarak paşa fabrıka, havuzlar müdüril y~ler yapılacaktır. 

doldurulacak ve heyeti sıhhiye· • • • • • k 
1 nin de muayenelerini mliteakip , Satıe suıstımah davasındakı dün ü ce sa 

muameleye konacaktır. 

tik tahsil çocuklarının 
sayımı 

İlk tahsil çağında bulunan ço .. 
cukların sayımına ait fişlerin 
tasnif işine kaza Maarif memur. 
lukları tarafından başlanmıştır. 
Fişlerin bütün kazalarda tasni
fi henüz bitmediğinden kati ne
tice alınamamıştır. 

Yalnız Sanyer kazasının sa. 
yımı taınamla.nmı5tır. Buradaki 
ilk tahsil çağın<Jaki çocukların 
sayısı 3000 kil.sOrdur. Umumt 
netice cumartesi gününe kadar 
alınacaktır. 

Oiretmenler ailesinin 
bir kayıbı 

İstanbul öğretmerJ.?ri yardım 
cemiyeti başkanlrğı.'!dan: 

Cemiyetimiz azasından Kadı
köy 10 uncu ilk okul öğretmen
lerinden Ismail Hakkı Kulan'ı 
aramıroan maalesef ebediyen 
kaybettik. Kederli ailesine ve 
sayın arkad~lara taziyetlerimi. 
zi sunarız. 

Bahkpazarında 
heyecanlı bir takip 
Yağ tenekesini kapıp 

kaçan biri hamalları 
peşine düşürdü . 

Unkapanında yağcı .Artlıııin 
dükkanm.a gelen yağ tenekeleri 
taşınırken sabıkalılardan Sa.it 
oğlu Kasım birdenbire bir te
nekeyi kucaklamış, var kuvveti
le kaçmağa başlamıştır. 

Peşine hamallar ve dükkancL 
!ar düşen Kasını, Balıkpazarın. 
da bir hayli kovalamaca' oym.
dıktan sonra yakalanacağını an
layınca tenekeyi Balıkha.nenin 
yan sok~c7ma atmrş, kayıklardan 
bir tanesinin içine girerek sak. 
lanmıştır. 

Nihayet arama sonunda ya.. 
kalanmış ve Sultanahmct birin
ci sulh ecza mahkemesine ve
rilmiştir. 
Kasım duruşması sonunda 

3,5 ay hapse mahkfım \'e hemen 
tevkif olunmu.~tur. 

Genç bir kıza 
yapılan tasallut 

Suçlu beş seneye mah
kUm oldu 

Ni~taşında Safiye admı1a 
bir kıza sozla tasallut eden SU
leyman adında birisi dtin ikin. 
ci ağır ceza mahkemesinde 5 se
ne müddetle hapse mahktl.m e
dilmi~ir. 

Tecavüz esnasında Süleyma • 
na yardım eden Şefika ile Ayşe 
adındaki kadınlar bcraet etmi§
lerdir. 

Yusuf Ziya öniş 
Devlete 840 bin lira ka
zandırdığından bahsetti 

Son safhasına. ya.klaşmış bu
lunan Sa.tie suiistimalinin mu. 
hakemesine dtln de birinci ağır 
cezada. devam olunmuştur. 

Geçen celsede maznunların 
avukatları müdafaa yapmışlar. 
dı. Dün de maznunlar mUda.faa
namelerini okuduktan sonra ya
zılı olarak mahkemeye vermiş. 
lerdir. Yusuf Ziya öıiiş milda • 
faasmda kısaca demiştir ki: 

''- Ben vazifemi ifa ettiğim 
sıralarda devlete bir çok hizmet
lerde bulundum. Ellme bir ççk 
fırsatlar geçti. Eğer irtik!p ni-

yetinde olsaydım, bu fmmtlar • 
dan istifade edebilirdim. Me
sela devlet bana İngliz, Svan 
Hanter §irketine 11 milyon lira
lık vapur sipariş salAhiyetini 
verdiği halde ben bu miktardan 
uzun pazarlrklar yaparak 840 
bin lira indirmeğe muvaffak ol
dum. Halbuki şimdi aynı vapur. 
lar, aynı firma.va. devletin 4--5 
milyon zararına olarak verildi.,, 

Muhakeme, evra.km tetkik e.. 
dilip karar verilmesi için baŞlfa'. 
~ir ~e bırakılmıştır.• 

Hurda demirler 
Hükumet tonunu 
dan mübayaaga 

18 lira
başladı 

Hükumet, memleketin birçok 
yerlerinde hurda vaziyette çürü. 
mekte olan demirleri de mübayaa. 
.Ya karar vermiştir. Bu hususta 
Ziraat Bankası dünden itibaren 
hrr tarafta faaliyete geçmiştir • 

Hurda demirlerin tonuna 18 
lira fiyat tesbit edilmigtir. 

Şehrimizde, mmtaka ticaret 
müdürlüğü Ziraat Bankası hesa. 
bma dün derhal mübayaaya baJ
lamıştır. Denizlerde batık duran 

gemiler de çıkanlacaktır. Deniz. 
yollarının kadro harici edilen ve 
Haliçte sahillerde çürüyen gemi. 
ler de hük\lmete geç~ektir. Bun. 
dan başka hususi ellerde ve fab. 
rikalarda bulunan bütün hurda 
demirler de yukarıdaki fiyattan 
mübayaa olunacaktır. 

Bu demirler Karabük fabrika. 
Iannda mamul bale konulacak ve 
bir kxsmmdan da diğer fabrikala. 
rımızda istifade edilecektir. 

Eğlence yerlerindeki tarifeler 
Bir komisyon 
tekrar gözden 

&(ara/ ından 
geçiriliyor 

Belediye tarafından otel, gazi. 
oo, lokanta, bahçe ve bütün eğ. 
lence yerleri hakkında yeniden 
hazırlanan ücret tarifelerini göz. 
den geçirmek fuere ticaret mü. 
dürlilğUnde bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Bu komisyon bu esnafın bele. 
diye tarafından hazırlanan tarife. 
ye karşı itirazları üzerine kurul. 
muştur. 

Ticaret müdürü Avni Sakman, 

Darüşşafakanın yıl
dönümü münasebetile 

inönü'den gelen 
telgraf 

nuntaka iktıaat mildilril HalQk, 
ticaret odası umumi Utibi Cevat 
Nizami ve belediye ilctı:sat müdil. 
rü Safvctten mürekkep olan ko. 
milyon dün öğleden sonra ilk top. 
lantısını yapmış ve tarifeleri tet. 
kike başlamıştır. 

Bugünlerde tekrar bir toplantı 
yapılacak, bugünkü dünya vazl .. 
yetinin bu gibi yerler üzerinde 
faptığı tesirler t"bit olunarak 
tarifelere kat'i ıekil verilecektir. 

Bir çocuk kuyuda 
boğuldu 

Darü~f akanm 67 nci yıldö
nümü münasebetile yapılan me. 
rasimde büyUklere çekilen ta
zim telgraflarm:ı. dlin Cumhur

m:ıtördüı-. Fnkat elde ettikleri rcisliğlırlen ve Millet Meclisi 
muvaffakıyet yarm için vaathdır. Reisi Abdülhalik Rcndadan şu 

Çcx:uk tiyatrosu aanat anlayışı teşekkür telgrafları gelmiştir: 
bakımından böyle bir imtihand;8 Darüş§afakalılann izhar et. 

Kasımpa.şada. Kadı Mehmet 
ma.hallesinde oturan Feridin oğ- 1 

lu dört yaşında Erdoğan mut
fakta oynarken ağzı açık bulu. 
nan kuyuya dUşmü.-;, boğulmuş. 
tur. Çocuğun cesedi itfaiye ta· 
rafından çıkarılmı~tır. 

Darüşşafakaıım 61 >&ci yıl dö
nüm!iinün kutlulanıno.sı dolayı
.'11c i:;luır edilen hi3siyata te§ck.. 
kUr eder $aygıl<ırını sunanm. 

muvaffak oldu. tilderi tem.iz duy!Jttlardan do'layı 
Bu gü=el eserin devam imkanı.

1 
Reisicumhur ismet lnö11ünün te. 

nı u-amalıdır. .~ekkiir1mini tebliğ edr.rim. 
SADRI ERTF..'1 Umumi Katip K. G<:'delP.c 

T. B. M . M. R. 
Rt"nda 

~ . 
Muharrirlere:~!,, 
Yazan: Hikmet # 

B ir muharrir, pend~ ~ 
yreder "'' · ef' 

sokağı se diğer ııt . 
çalışır. Bunu iş~ten kısl<aJlırl~ 
!ek erbabı, belkı <!6 seyret: ıı 
Ne a.Ja; hem sokagı f 
de çalışmış ol... . . at.el~ 11ı.1'; 

Fakat muharrı~ır· ııa>ra!:t~e· 
nı zamanda soka ' ycltGib 
kitaplardır. ı~arın 111• 
rile münasebeti ... al ·çiııde d ııt· 

Muharri, bu ahV ~ ! ıııeeb e
maksrzm imal et~9 ~ eııdireıı1~. 
dur. Hem öyle ~ı, ~ıJ.rirıde e 
diği malları --:-gtill;ıanıg..SJ·~ 
tarım- ümidile da. verir· ttttıf· 
nadir olarak f.a.Y odeli Y°. ııe· 
de muayyen bır ın seÇeeek• ıc· 
Kendince bir ın~~ .. üııJıl~~· 
ğendirecek, o ta.•- pP di-
tır. Bu modeli_~ k~iç bİ~e>" 
rmda görüldliğil gJ e:ı:nesi -~i 
ğer modele beJır.f Ul ııt t· 
bfr tesadüf oluı~ beJl,,eııı 
meşhur şahsiyetin 

11
,Jll 

mesi şarttır. 'ği iı gibi, ()' 
M~harrir, d~euı ~e ç31~~ 

sokaga b~~ eliyeYi aı: e
n un bu ıki anı tini ~ ıçlll 
yapmak meşguli.ye uıı8.rri1' 
demiyenlerdir ki, rn ıt ~ 
''korkunç,, insanı.ard i bfr ..itıııı 

Fa.rıediniz muh.a.T1' ~pneı _:-,,e. 
kona ya.sJa.nmJŞ, bır bfr peıJct bit 
kÖ§eslne oturınu~. ıcta ref& 
den dışarı baJmlS. aıcl~ıt~ 
kırda yarı~elip ya.~>fldlJiıı' 

Onu gören ark be1.iııİ ~ 
kendisinin muhab 1~yct~eıe: 
muhafaza etmek ı.nıer· ~ 
dokunmadan g~ Uit ııe !.t!" 
"Vah zavallı; kiJn c!ı ~ı!IJ~· 
yalnız; ne kadar eşe ·~ _,iaııt' 
Dostumuza biraz :sebe~ 
ret verelim!., mUn_,al'· 
de asla bulunınasıı,.. 

*** ol Aferin Emin'e 1~ 4~ 
A nadan ya.rJlll oıne ell~ıııl>' 

muş, ayak yer ı ~# 
kullanan Ka.sım?,8.şal aııetetP" 
evlendiğini dünkü. 'g . ad ~,, 
okudunuz değil ~Ört 5 e'" 

Em.in hem de . }J&Y
ınur, tasta.maın bil' .ttaıı t" 
lenmiştir. • ~~· ~ ~ı.tl 

Dünkü ''VAAJ-"' ıs•~ 
simlerine . ~.,1;' ııet~· 
herhangi bır ki~ d~~ 
bir kusur için ,. ..... j~ ~ 
f ··t· tirmesine - .. ıı~J.. u ur ge cıaııa ıµ>' l<ııt":,. 
dığmı ~ir ~ere bit ~'/ bit ~ 

Azının elinde.n ~i r 
nıaz. Elverir ki btl ~t, 
ticeye vardıracak 
ve elde sila.h olsUll· 

,;<:;'~ fit 
Horoz bolluğıl ~ 

H orozu bol olsJJ def~_j,)
sabah oı~'!!U Jc~ tıl 

~yetib~~~ 1 tan kurtaracak ~ tf , 
vakit doğacak?. 0 ~ ~4l-

N günl~ ){W 
dün;ada yaJnlZ stııed~ş. 
sini Napolyon r.aJJlJ , 

uıııtet• ~ 
Topçu ta · .... h~iJl~ 

B .. yarın ,au--_,ıı ,tsf 
ugun ve ·ı:ıDurıı" • toP 

ma kadar Zeytı ~ .,, 
den denize doğru Jıtıf•_ ı.ildell 
tı-.:rilbeleri yapı~ flJ>- ııııl~ 

Deniz vasıtal iJıtİYatll.~ e'>"' 
çık geçmeleri ve tebli .. 
~la_rı aIAkadaf lllt'• ~ıl 
ıruştır. , f O 

"elit• Yirmi yıl eıJ ıtıO 
• • • • • ..... 1 .,.ıl" ,e 

~ ,ı-t. beJ<a .,, 
F ransada l r ~erıı ,# 
cocukıuz a ..ıebU.-0 ~ıııı~ 
4 

.,. ...teSI 
ParJı - yransa ıd)eltı'" 

bck!rtarla çocut<~ıı etJJlışt!f• 
cak \'OrgiYI taadi ,,,,, 

ıperf 11 

::? -> 
~ 
<( ..... 

Çart•rnb•ı z ~ı1 
1 Maf15 ,~el 
~, ~' ~·"' '(I ~·e l rıı ı 
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nı e r,1-ka n ı n tav
i h racat ı 

lonyayı iş;.;al eHi ve böylece 
harp başlnmıı;; oldu. 

1\luhasemat lıaşla.clıklan Uç 
hafta sonra, yirmi Eylfılde Ti
scn Harcşal Gürin;;e aşağ'ıdaki 
muhtırayı gi.inuernıişti: 

1) 31 .ı\ğustostn snnt 21 d<' 
:ua.ı·e<;-al Gül'iııµ,o hil' telgraf 
glindel'dim. (Telgraf yukarda 
gürül m ü~tiir.) 

:!) 1 J~ylühlc llitler Hny~tr.., 
da ~iiyle si>~·lcdl: "il <'t' kim lH'
ııimle bernher <IPğilse hir hain
dir; \'C IUyık olcJu~ıı mnnmele
yi güreceklir.,, 

:J) ll~n hu cümleyi yalnız bir 
tehdit değil, fakat knnunıı csa
ı.;inin ~nı·nnti ettiği mchu-.Iııl~ 

haldal'lma hir ınüd.ahalc suya-
rını. 

4) Hilhassa Alınnnynnm hir 
felilkete süri~kleıuliğinc knni 
oltluA-um bir zamnntlıı ynlnız 
fikrimi süylemek hakkını de
ğil, 'a:zifcsini de duyma kt:ı.
yııu ... Hen fil;:l·iıııi .-.CiyJiy<•c·t•
ğim zaman Müsyii Hitlcrin be
ni tehdit etmc~c hakkı yokt111·. 

:; ) nen daima harbe mulıali
fjm, J1'akat madem ki hıu·p pat
lnnıı~tır, Almıın) a. hunu ıııtiıu
kün olan en kısa zamanda bi
tirıııcfülfr. Çünkü harp ne ku
dnr uzun oluı·~a, Almanya için 
sulh ':'eraiti de o kadın· ağır o
lnt'aktır. 

6) Mös3ö Hitlerin mütead
dit defalar sullıü ganınti eden 
anltt';'UU\ diye tavsif ettiği IA'h -
Alman nnla~m:l-;;ııu hozan Po
lonya· <l<>ji,ildir. Bu münnsehet. 
le !!f.I l~ylul 11>;J8 de Bitlerin 
Söylemiş olduğu nutku hatır
lıyorum: 

7) Sıılhıı <in' et ctııwk için 
Alnıanynııın her noktadan ka
nunu esasiye uyan ':'cı·aite n\·
dct etmesi lftzımtlır. :E~cı· ka... 
nunu esasiye hürmet edilme
mi~ ise bunun manası annr~i
diı'. l1'cr<liıı 'enıli-;; oldu(;u ı.a
dakat sözü, ancak ı;.ellerinin 

,·erdikleri sadakat ı.frıüııe hiir
ınetlcrl halinde kıymet bulur. 

8) 'l'nkriben 100 kadıır mc
bns Rantağm ı J·:yJl'ıl UMO ta
rilıli lçtinıama i;tiı'itl.: ctnıi~ dc
i';Ulerdiı·. 

l'nı·ti ıneıııul'laa·ı unme\'cut 
mebusların ycl'lcl'ini i~gal ct
mi':'lcrdi. llu usul kanunu c:-.a
siyl ta.hkiı'dir, bunu protesto 
ediyorum. 

O) Hay!jtag mebusu olmak 
ı;ıfotiylc, harbe giı•mcAe muhn.
lif .. ey ,·enliğimi halkın htlmc. 
t-iııi btiyonıııı. Eı;cr ba.~kn mc. 
bııslaı· ela bu !;>l'i-.ildt• r<•y H'l'

mi~ iseler huuhu·ııı alenen hil
ılil'ilnıesini isterim. 

10) Yukarda uıc,·:.r.ııu hnhso
lnn tel~ı·afı :n .;\~ııstos tıui
hinde Maı·c':'al Gül'iıı~c Aiirıdt•r
meuleıı c\\cl tel~ı·al' ile nldı
ğıın bil· ha.bede \·on H<•nıiç is
mindeki hiı· aclaıııııı l>a':'o'cla 
hil'ıl<'nhirc iıldiiı!,iinu iiğı·<'n<lim. 
\'on Ht•ııliç, heııı~i t't'lll La Ba
ı·on Her~ <lıi M iiıılh'in clıuıınılı~ 
ılır. \"on Hemi<: .ıh uslul'ynılu 

hiiküıııct tal'nl'ları ol<l ıı~u ıııhın 
ırn-.lıısü müteakiı> <l<'rhal tc,·
kir olunınu~t.ıı. 'l'e,·kif haberini 
ulır alınn;ı; del'lıal Viyana Gi>
lclie'si ('ali) lliu·kcl'c miin•
t·aat ettim. .Fnkat hana ce\'llJI 
'ermek tcnezzülünıle bile hıı
lunmntlı, bu e~nseıı .ı\lmnnyada 
knrakteı·btik olan hususlyct
lcl'<len hil'idir. 
Ogı·eumek isti~·orunı: Voıı 

Heıııiç tnhii bir üliinıle mi ül
nHi!;-ttir, yoJ-.-.n bu iiliim hll!;-kn 
hir !'uı·ctlc mi \'ukun gchnl~-
tir':.,, 

Bu nıulıtırnclan c,:ıkaıı Uc,: ha . 
ki~at şunlardır: 

ı) Almaıırn ile anlaşmay 

l>ozan Polonya değildir. 
2) Hitlcrin harp knrarı al

dığı ı Eylul tarihli Hayştng iç
tlmaına yüz mebus iştirak et
memiştir. Bunlar111 yerini nazi 
partisi memurlnrı doldurmuş. 

!ardır. 

3) Bu muhtıradan Almanya
nın mağlup olaca"ı lı:aııaati çık 

makta \"C harp ne kadar uzun 
sUrcrl.ie sulh şaı·tıarıııııı Alıııaıı
ya için o kadar nğır olaı•ağınn 
emin olunnı:ıktndır. 

Uç ayda 67 milyon 
dolara baliğ oldu 

Vaşington, 30 (A.A.) - 1940 yılının ilk üç 
ayı zarfında Amerikanın tayyare ihracatı 67 
milyon dolara baliğ olmuştur. Bu rakkam 1939 
yılının aynı devresine nazaran yüzde 225 bir art
ma göstermektedir. Bu müddet zarfında ·Fran
saya 33, Avustralyaya 18, ingiltereye 17, Kana
daya 4 buçuk, Finlandiyaya 3, İsveçe 2 milyon 
357 bin, Norveçe 1 buçuk, Türkiyeye bir buçuk, 
Çine 1 milyon ve Felemenk Hindistanına da 750 
bin dolar kıymetinde tayyare satılmıştır. 

Mart ayı zarfındaki ihracat 21 milyon dolar 
kıymetindedir. Bu raklc amdan yalnız kanunuev
vel ve Kanunusani rakkamları yüksektir. 

ingiltere ile Sovyetler arasında 
ekonomik görüşmeler 

notasına verilen cevap lngiliz 
müsait karşılanmadı 

J,ondı·n, :10 (A.A.) - Ileuter 
Aj arısının diplomatik nı u lıarri
ri diyor ki, So\·yetlcr Birliği
nin Londra lıUylil< elçisi Maiski 
cliin akşam Lork IInlifaksı zi
yaret ederek, İngiltere ile Sov
yetler llirli~i arasuıda ekono
mik görüşmelerin yeniden baş
laması hakkında 11 1\isanda 
tevdi edilen lngiliz muhtırası
na Sovyet lıükümetlnin cent
lıını Yermiştir. 

Sovyet biikiırnctinin bu ceva
bında şu kayıtlar Yardır: lngi
liz r- Sovret ticaret anlaşnrnsr 
esasına dayanarak Sovyctlcr 
Birliği tarafından ithal oluna-

cnk lıUtUn eşya, yalnız So,·yct
ler Birliği dahilinde istihHl.Ic 
olunacaktır. Sovyct hükCımeti 
bunu kabul eylemektedir. Fa
kat, diı';'er ta.raftan, Sovyctler 
Bi rliğ;i nin, ticaret m tiııase bet
leri idnmc ettiği memleketlere 
Sovyct malları ihracı hakları 
üzerinde Sovyet hükumeti hiç
bir tehdidi kabul clrnemektc
cJi r. 

Heutcrin diplomatik muhar
riri eliyor ki, sanıldığına göre, 
şaynm memnuniyet bir cevap 
olarak telakki edilmcmckt<'tlir. 
:Maamafih, mesele, Loııuratla 

tctldk olunmaktadır. 

Holanda donanmasını 
kuvvetlendiriyor 

Jı0ndrtt, 30 (Jlnsusi) - 1 lol
lnnda. Uzak ŞarktP.kl menfaat
lerini korumak için lıiit<;esiııc 
yedi milyar franklılc tahsisat 
lrnıımuştur. 

Hollandalılar Felemenk Ilin
dista.nının koronmaı:ıı için ııı~ 
olarak 3 seri kruvazör inşa. e-

dccekler.dir. Bn kruvazörlerin 
ağırlıkları 27 bin ton olncak
tır. Bundan maada Suralaya 
deniz Ussu de tahkim oluna
caktır. 

Bu masraflar altı milyon fn
gili7. lirası olarak tahmin edil
miştir. 

Kızılay kongresi dün yapıldı 
.ı\nknra, ao (.\.ı\.) - Kızıl

ay cemiyeti 1940 yılı kongresi 
bug-ün saat 10 da B. M. Meclisi 
Reis vekili Aydın mebusu Dr. 
~tazhar Germen'in riya~ctiııcle 
merkezi umumi lıinasınıla içti
ma ederek 1938 - 1939 yılı hc
sıı.bat ve muamelfıtıııı tetkilc 
kahul ye merlı:czi umumi he
yetini ibra eylemiş ve l!l40, 41 
bUtçesini tasdik ve lo.dem !lıra
sı ile merkezi umumi nzalıkla
rmdan çıkmaları lcabedeıı 
BaşYekil Dr. Refik 8nydaııı, Di
yanet işleri reisi Rifat Biirck
c,:l, Çorum mclıusu Dr. Mustaf:ı 
Cantekin, l~parta mebusu Mti
kerrcm Ünsal tilccarclan Ha
san Alemdarın tekrar intihap-

lnrı \'e mUnlıal olan merkezi 
umumi ftzalığına Daşvel;:~Iet 
mUsteşarı Yelıbi Demirel'in ve 
tetkik komisyonu nzalıklarına 
Kocaeli mebusu Selfth Yargı, 
Konya mebusu Küzım Olrny, 
EınH\k ve Eytam bankası u
m um ıııildUril Cevdet Gölct'in 
intlhaplnrı icra kılınmıştır. Ve 
lwngrc heyetinin l\Iilli ı)C'fc 

ylikscl{ tazimlerini BüyUk rılil
lct ~fecllsi Reisine, Başvekil ve 
Genelkurmay Reisine yUksok 
saygılarım, Türk ha.va ve Ço
cuJ( Bsirgeme kurumları kar
deş teşldl§.tına sı:ıH\m Ye mu
habbetlerini arz '\"C ihU\ğa kon
gre riyasetini menııır ederek 
içtimaa n:hayet Yermh;li. 

• 
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"Siyah Gözler,, müellifi 

Dr. Cemil s·· ey-
man vefat etti 

Meşrutiyet inkılabından sonra 
Türk edebiyatının yetiştirdiği en 
değerli şahsiyetlerden biri olan 
Dr. Cemil Süleyman dün sabaha 
karşı ciğerlerinden tedavi altında 
bulunduğu Cerrahpaşa hastaha. 
nesinde vefat etmiştir. 

Merhum, askeri kaymakam. 
lard:ın ve Alyanak Mustafa 
ve Mehmet paşalar g_ibi ma. 
ruf devlet adamları ailesinden 
Süleyman Beyin oğlu idi. 1886 
da lstanbulda doğmuş, çocuklu. 
ğunu babasiyle berber Şam ve 
beyrut taraflarında geçirmiş, me~. 
rutiyct senelerinde de tıbbiyeden 
mezun olmuştu. Hayata atıldığı 
bu ilk senelerde lıir taraftan dok. 
torluk mesleğini ifa ediyor, diğer 
taraftan Serveti Fünun ve Resim. 
li Kitap gibi zamanın en güzel 
mccmualariyle ''Tanin" gazete. 
sinde makale ve hikayeler neşre. 
diyordu. 

Cemil Süleymanın bu devirde. 
ki edebi hayatı birçok müelliflere 
nasip olmıyacak derecede pek 
parlaktır. Merhum, "Siyah göz. 
ler'' foimli romanını bu sıralarda 
yazmrştı. Bu roman o sıralarda 

"Çalı Kuşu" romanı kadar büyük 
bir okuyucu kütlesi bulmuş ro. 
manlardandır. 

Bunu müteakıp neşrettiği "Uk. 
de" isimli romanı da aynı rağbe. 
te mazhar olmuştur. Bu roman. 
larda bariz bir üsllıp hususiyeti 
gözükmekteydi. 

Yine bu sıralarda muharrir 
"Fecriati" teşekkülüne intisap 
etmiş ve bu teşekkül içinde Refik 
Halit ve Yakup Kadri ile beraber 
çalışmıştır. Bununla beraber di. 
ğer arkadaşları gibi milli edebi. 
yat cereyanına adapte olamamış, 
ve büyük harp de başladığı için 
doktor olarak cepheye iltihak et. 
rniştir. 

Romanyaya gidecek 
ticaret heyeti geldi 

Romanya ile olan ticaret mua. 
hedesini daha kolay tatbik edilir 
şe!(ie sokmak için müzakereler 
yaı-•mak üzere Bükreşe gidecek 
heyetimiz, ticaret vekaleti dış ti. 
caret dairesi reisi Servet Berki. 
nin başkanlığında bu sabah An. 
karaı.?an şehrimize gelecektir. He. 
yet şthrimizden bazı tüccarların 
da iştirnkiyle cumartesi günü 
Romanyaya hareket edecektir. 

Filistin ve Suriye harplerinde 
Cemal paşanın maiyetinde çalış. 
tığı gibi bu harplerin hepsinde de 
vazife almıştır'. Büyük harbi mü. 
teakıp uzun müddet Mısır ve A. 
rabistanda bulunduktan sonra 
memleketine dönmüş ve Deniz. 
yolları idaresinde vazife aldığı 
gibi yeni eserlerini de gazetemiz. 
de neşretmeye başlamıştır. Bu 
itibarla "Vakıt'' okuyucuları mer. 
bumun mutena bir üslup, güzel 
buluş ve ince nüktelerle yazdığx 
makale ve yolculuk notlarım pek 
iyi ve şimdi acx bir teessürle ha. 
tırlayacaklardır. Sadece otuz se. 
nelik bir yorgunluk onu pek faz. 
la yıpratmış ve hele bir bacağını 
kaybetmek suretile geçirdiği ka. 
za epeyce sarsmıştı. Fakat neşe. 
sini hiçbir zaman kaybetmemiş o. 
lan merhum daima genç ve yeni 
eserler vermeye susamış gözükü. 
yordu. Nitekim büyük harpte Su. 
riıeye dair gazetemiz için hazır. 
laclığı notlara verdiği ehemmiyet 
bt.:nun en büyük delilidir. Cemil 
Süleyman yukarıda işaret ettiği. 
miz iki r<>manından başka yüzler. 
ce makale ve hikaye de yazmıştır 
ki bunlar maalesef yalnız gazete 
ve mecmua kolleksiyonunda kal. 
mışlardır. 

Son vazifesi Denizyollarmın 
Kadeş vapuru hekimliği idi. Uç 
günlük bir hastalıktan sonra göz. 
lerini hayata yuman muharririn 
cenazesi bugün öğle üzeri Cer. 
r .. hpaşa hastahanesinden kaldın. 
la.:ak ve Topkapıdaki aile ma.kıbe. 
resi:ıe götürülecektir. Kendisine 
rahmet diler, ailesine taziyetleri.. 
mizi bildiririz. 

Basın Birliği 
arkadaşlarına 

Jlıı.c;;m Birliği İstanbul mmtak:ıın 
ttisliğindcn: 

Arkadaşlarımızdan Cemil Süley
man Alynnağı dün sabah kaybet
tik. Otuz yıldır Türk gazetelerinin 
edebiyat sayfalarını zenginleştiren 
Centll Süleymanla fikir alemimiz 
değerll bir uzvunun daha matemi
hl tutacaktır. 

Cenazesi yarın (bugün) öğleye 
doğru Cerrahpa.şa hastanesinden 
kaldırılarak Topkapı d:ıştndaki aile 
mezarlığına nakil ve defnolunacak. 
tJr. 
Arkadaşlanmızm cenaze töre

hlnde bulunmalarını rica eder, ken
disine rahmet dileriz. 

Cemil Süleqman . . . 
da gitti 

M atbal\ya gelince, ilk aldığım 
haber, ''Cemil Süleyman". 

ın ölümü oldu. "Cemil Süley. 
man" ı ben, yirmi beş sene evvel 
bir gün Ku§dilinde görmüştüm. 

Şöhı-etJe mest, sıhhatla keyifli 
idi. Candan gülüyor, kahkahalar 
billurlaşarak ağzından taşıyor, 
bembeyaz dişleri kıvılcımlanıyor. 
du. 

Tanışmaycı:duk. Yanında Ba. 
ha Tevfik ve daha bir iki meş. 
lıur şahsiyetle geçip gittiler. 

''Siyah gözler'' henüz çıkmıştı. 

Aradan zaman geçti. Bir öm.. 
re yakın bir zaman. Bir gün maL 
baada zayıf, çökmü§, bitkin biı
adam gördüm. 

- Tanışmaz mısınız? Cemil 
Süleyman Beyi dediler. 

Şa~ırıp kalnuştun. O genç, §ık, 
neşeli ve muzaffer delikanlı.dan 
bu hac-abe nasıl çıkmı§tı? ... 
Meğer dahası da varmış. Ellini 

sıkmak İçin kalkarken bir ayağı. 
nın bükii)mcden ilerlediğini ve 
döşemede bir kütük sesi çıkardı. 
ğını duydum. 

Yüreğim; bir daha sızladı, Za. 
v":llı biı- ayağını da kaybetmi§. 
mış. 

"Yakıt'' da yirmi §U kadar yıl. 
dan sonra tekrc:ı: imzasının çıkı§• 
i§tc bu ziyaret Üzerinedir. 

''Suriye'' ye, Karadenize, de. 

{ 
niz yolculul:lanna ~air hoı şey. 

-~-.. ler :razıyordu. 
-llifıi!lliilliifll G~mi doktorluğu son vazifesiy. 

Gazetelerde yazdıkları da hayli 
okunuyordu. Hekimliğine hakim. 
liği de katmak ihtirasını taşıyan 
f>u yazılarda, şimdi yaldızı <lökü). 
mü~ bir sönüklük görsek bile, o 
günlerde birer kıymet gibi kuşı. 
)andığını söylemek lmmdır. 

di. Y az:lıp bırakılmıı eıerla-i var 
mı? bilm~! 

Fakat bir zamanlar onu da 
''Fecrifıti'' riin yeni bir Şehabı 
sayanlar olmu§tu. · 

Evet, bir şehnb gibi yanıp sön. 
dü. 

Son konu§mamızda, derin bir 
yet in onu kapkara göğsüne çek. 
tii:'ini sezmİ§tim. 

Damar dama\" kabarmış ince 
ellcr:inc, tahta bacağına, çöl.-müı 
göğsüne baka b::ıka öy) .. ümitsiz 
Lir 'baş sallayı .. ı \'ardı, ki tescili. 
ye k!\lkışmayı bir saygısızlık ha. 
linc kor, adanu susmaya mecbur 
eclerdi. 

Duyan, anlıyan insanın damla, 
damla bitişi çok fena. ölümün 
kendisi bile o kadar fena olamı. 
yor. 

(Sonu \·ar) gelen Erenkıöy Twşucul.arı. Yazısı spor siUunl.arım1Z<la HAKKI SÜHA GEZGiN 
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Norveçe Leh. ve Çek lejiyon- Harici ticaretimiz.. Maarif vekaleti ingiltere 

1 d .h ıf 1118 arı a ı .. raç 3uhul 
de görülen İnkişaf faVS. ye edeceği Akdenizdc tedbirler 

Anka.a, 30 (A.A.) - Timet Ter!üme Eserleri 1

1 

J.oııura. :~c~~~~~.) - S aUthi-
Vekaleti konjonktür biilteninin bildiriy· or ratt~!· nıal~ f ıl_ l f'rdeoıı Hllte r şu. 
son nüshasındaki rakamlara na. . nu ögrcnmıstır: 

Londra, 30 (Hıısusi) - Uni- J !arını habe r vermektedir. zaran mart ayındaki ihraca tımız .Anl.ar(I. :J{} ( A.~t.) - ~faarif 1 Yiil{sc l· 1{1csıılh·ct maknnıln-
ted Pres ajansının Norvc<;; cep- Birinci gcmlr!cı bir doktor ilo 16.468.000 lira ve ithala tımız ela \"ekilliğinde~: rıııı i gni ed c ıı . l talyaı~Iar~u 
besindeki muhabiri müttefikle. iki hasta bakıcı ve mürettebattan 7.418.000 liradır. ı 925 senesin. 1 - A Paglda a?Ja:·ı . ):azılı ~ Eıöyled iği ıı u tul\ lu r \ e 1ta lyaıı 
rin Dombas ile Störn dcmiryo. bir klş.i telef olmuşlardır. Illr çok denberi ihracatımız mart ayında scl'lerden hcrhan~ı ~ııını tere~- matbuatının aldı~ ı haltı harc 
huırıı kontrolunu muhafaza et- ta yaralı vardır· ll('r iki vapur drı bu kadar yükselmemis olduğu m~ .'·e nc.1rt: tmek. ı~tıyenlcrln ·~~ lrnt, son zaııınıılarda liylc bir 
tiklerini bildirmektedir. l\1Uttc- uC'ynz.1 boyanmıstı ve üzerlcrindo gibi rakam gecen senenin maıt ~rn~ııa~ l!HO l~rıl!ı~: ~~?ar b_ı_ı ıııııhiynt alını ı,. tır ki, lngillz lıU
fiklerin ihraç hareketleri de ~ gl.lzc çarpacak bih'Ukllikte kızılhaç ayma nazaran 7 milyon lira bir ıstıcl :ı hC Mnarı_f \ ~kıllıgme mu- l<Cuneti, Altdcıılzl lrntedccck 
\'am etmektedir. ~on•eçe çıkan işarellC'rl bulunmakta idi· Taarruz, fazlalık ifade etmektedir. r~caat ~t~elcrı lazımdır. Ter- tngillz genıilP ri hnl\loncla bazı 
kıtalar arasında Çek ve Leh lcj. gtipegl!ndüz ve çok nlçnktan yapıl- Umumi inkisaf: ı:um~~crın~~ sıhha~ ve mU\·a~f~ ihtiynt tcdlıirlC' ri almak ıuzu-
yonlan dn \'ardır. mııstır. Mart ayı -nihayetine kadar J,ıyeı-ı h~k~mdn uncedC!1 f~kıı ınunu hissetmişti r. lng illz hU. 

!sveçten gelen hnberler bir Londra, 30 (Hususi) - tn~i. 38.7 milyon lirayı bulan 1940 sormak ıst9·cnlcr., s.eçtıklcrt c. J\(ımeti hu t e dlıiı·ıı~ ri liizumuıı-
çok malzemenin ve bilhassa tav. liz donanması Trondhaym'd"kı' Herden terclıme ~dılınış otuz say- d f ' . d 1 1 1 . . " " senesi üc aylık ihracatı gcsen se. f 1 k b ' k ' k" k 1 r an nzla mlı <et L nıııe nı)e-
ynre dafi toplan ile avcı tayya- kaleleri rombardıman etmekte nenin ay·nı devresine nazaran s.s <la 1 

• 1 
11:1 

1~~1 bıerı '?Pt~i·da 1
1
a m,, tindP değı lılır "" ~unıı-;ını limit 

relerinin ı rorveçe ÇJknrılmış ol. dir. • e as ı ı.e 1,1\;ra ıs a arın, ,, . ı 1 hl'" 
d - b'ld. k d' milyon liralık bir tezayüt arzet. ~kliveb ; llılcr. etnıcktc>uır J;:ı şerait, ııt ., 

ugunu t ırmc te ır. Stokholm, 30 (A.A.) - Röy. mektedir. Bu rakam, 1931 sene. 2 · _ Scqmc surctilc bazı kı. ıncvıt~u olan . te<lblrlf'rln yakm 
G~dbranzdal ve Österdal va~ ter: Aftonbladet gazetesinin bil. sindcnberi en yül:sck ihracat se. sıııılnıı lerclimc edilecek eser. b~r 1\ttclc gerı alııııuasmı m\lm. 

dilerıne hfi.kiın ~lmak için harp Uircliğine göre, miittefikler Nar. vivesini ifade etmektedir. Bir ta. !er hakkmrla mıılumat almak is- kuıı lolac~ıktıı'. 
devam etmektedır. vik nııntaka~ınd:ı Almanları çem. ra.Itan ihracatımızın artını"' <lig" er • k k 

Pnzar gUnU cereyan eden mu- bcr kine almayı istihdaf eden " tiycnler bır me tupla Veltilli 
lıarebede Al.~anl.ar bilyük bir pMııl~rını tekmillemişlerdir. taraftan ela ithalatımızın mahdut neşriyat müdilrlüı;iıne müracaat 
ku~etle . muttcfıkler':, taa~ Bu gazetenin sözi.ine ir:anılır kalmış bulunması ticaret müvaze. etmeleri ikti1 .. a eder. 
ctmışlerdır. Almanlar ., orta hl' memhalardan aldığı haberlere gö. nemizde üc ay içinde takriben 20 :; - V..:killik bu husustaki mü-
c~m. arab~ı bırakarak gerı 1,<.. re AI:nan kııvvetl .. rı·, Na ... •ı'k et. milyon liralık aktiyote temin et. racaatlnrı J 5 lemmuz.ı katlar 
kıımu:ılerdır ~ • • micıtir. 1925 senesindenberi mart bir liste halinde il<lıı edecektir. 

"'$ • raf na k. d w 1 ki d k ' 'l . Almanların bu vAdilero\!~ j • 't .. ak ~ .agl 1 ar a .ı mr~vzı en. ayı nihayetinde en aktif bir tica. tlandan sonra istida SE!hipleri 
tazyikleri çqk şiddetlidir. ~lüL ~1 tı ~r. e~~ış er ve m~tt~ ıkkk_u~. ret müv:ı2enesi temin edebildiği. tercümeye devam ettiklerini bi-
tefikler son zamanlarda bir ıni,:; e ~r.:ı.ı ~acına manı ~ ma ıç.111 miz 1937 sencı;inde bile bu akti. rer mektupla vekilliğe bildire. 
tar ~eri çekilmişlerdir. ~kınel.ı tufckl~rle ~ahıle ç~k-~1- vitenin ı 5 milyon lirayı gesme. ceklerdir. Temmuz sonuna ka-

Andalsncs ve Moldo'ye Al man ' m~~~rdır. İng.ilız fılosu. hütun ı diği diisiinüliince bu \'aziyetin te. dar bu tekitle bulunmıyanlar 
lar tarafından bombalar atI1rnıs. büyuk çaptakı Alman toplarım diye lıiliinçomıız b3kımından o. tcrcilınrden vazgeçmiş sayılıı.-
tır • susturmuş buh~nmaktadır. lan ehemmiyeti kendiliğinden cakl:ırdır. 

Narvik v-0 Nnmsos'da \.'Mıyct Aftonbladetın Trondhcilgoun tebarüz etmektedir. 4 - Yardımdan istifade için 
yıııdır. şimalinde ki .. muhabirinden .. aldığı İhracat: lercüme!erin kaııusani 1941 SO-

Ka.hrnrna.n Hcgra kalP"' i y,ıl . haberlere gore, ~amsos dun 14 ihracatımızın memleketlere gö. mınn knclar makine ile yazılmit5 
nıı; mukavemetle kr ' • uY.tu. saat zar_fın~a _Yedı c~efa bom bardı. re ayrılışı tetkik edilince harp iki kopya halinde Ye asıllarile 
aynı.zamanda milttefı • · ~orvcç man edılmıştır. Bıllıassa. ihraç vaziveti dolayısiylc kısrr.en kay.. beraber l\1narif Yekilliğine tes. 
lılerle irtibat tesis et ı b.ı!un_ noktalarını ~ede~ it.tihaz eden 1 bcdiİmis olan Alman piya!:ası ye. lim c.~i!.m~~~ .. vc tc~cüme m~va
maktadır. • Almanlar muttefıklerm hava da. rine diğer memleketlerin muvaf. fık voruldugu takdırde • kıta-

Stokholm, SO (.tt.A.) _ AI. fi bataryalarının ve muharebe !akıyetle ikame edilebilmiş oldu- bın nisan 1941 sor.un:' im.dar 
ma.n kıtaları da ~orv1.;,J gel - tayyarelerinin şiddetli mukave. ğu anlaşılmaktadır. ba~tmın;ış buhın~ası . ı- t.tır. 

geliş sanıldığına. göre, müttefik· Londra, 30 (Hususi) - Oslo yüzde 50 sinden fazlasını gayri gör~ .~1.azırlanacak ~sfl'!~rdeıı 
mekte berdevamdır. Faka.t, bu mttl ile karşılanmı~lardır. J Son senelerdeki ihracatımızın 

1 

iJ - 1 ukarıclakı nı .. \delere 

lerin ihracatı ile aynı mikyaE..a Fiyorundaki Fornbö hava üssü tabii bir şekilde kendisine çeken \'ekıllıgın satıı: alacag~ pı ıktar. 
d'eğildlr. Zira Alman kıtalarmm dördüncü defa olmak üzere bom. Almanya ile olan münasebetleri . aym mcvzu_?ak~ eserlerı :nutad 
cla>c.ıisi, tayyarelerle gclmelde. balanrruıtır. Bombardıman bir mizin yavaş yavaş c:ski normal olarak aldıgı mıktardan ~·JÜ faz. 
dlr. Her tayyarede 30 ila 4.0 kiş! saat sürmüştür. mübadele hacmma rucu etmesi la. olacaktır. . • 
]bulunmaktadır. Denizden aske;:- Hava ü~ü muntazam bir hat ve bunun yerine mazide de oldu. .. 6 - .~~~ kıtaplar .. alaıkr sı gö
nakliyatı için kullandıkları kü _ istikametinde bombalar.arak talı. ğu gibi İngiliz. Fransız, İtalyaı. r.ülen but~~ teş~kkull~r<' vckil
çük \ 'n.purlar da 50 ila 100 kişi- rip edilmiştir. Meydanda bulu. ve Balkan pazarlarının kaim ol. lıkçc tav~ıyc cdı.:ecektır. 
den fazla h1.'3an almamakta.dır. nan Alman tayyareleri hasara a 00.,1 1 . · • • 7 - Kıtabuı uzerind" tcrcü. 

A b d 
··~ "ld' _ m ya ;ı aımısı c ış tıcarctımızm • , .. 11.k k t k 

ynı mem a nn 06.enı ıgine uğramıştır. k ·d · d k' ff k menın ve"'ı ı c;e ·on \'C n. .. N t k' 1 _ . sev ve ı aresın e ı mu va a ı. b 1 d'ld' -· h kk d t b"t g-orc, • orvcç e ı as terı vazıyet, Gece mehtaplı olmadığı i)in t b' d 1.1 k'l d y u e ı ı~ı a ın .... ~ es ı 
büyük deg-icıikliklcr ka'-·detme .. 1 · · ye e ayrı ır e ı te~ 1 e er. u. t bl' - d .l k f · J •• ·~ "' ngılız tayyareleri para!litlerlt kandaki cetvelden - Almanyanın ve eb. ıgkc ıtekce okr!. a c go-
miştir. ışıldaklar sallandırmaya meçbur 'h d k" 1• • • re- ır avı ·onaca ı..~. 
Störn müttefiklerin elin- kalmıslardır. umum 1 racat~~ız a ı nss.:suı_ı.11 S - Tercümesi çok muvaifa-

d T dh 1 
Alnianların milthiş mukabele • son aylarda yuz~e 6 .!'a _duşmu kıyetli görülen eserlerin müter. 

e. ron ayın yo u olmasına muka~ıl. m. utte.fıkle.r .ve cimlerin". '-'ukar:ıdn Q'&ı+,eriJ...., 

k 
.ld" sine maruz kalan İngiliz tayyare. ital ada h b h .,. ,, '!'l'.'i -. 

Cll 1 leri vazifelerini ikmalden sonra .. y n er •:,~nın · -~sses.~n~:ı yardımllan ayrı o)arnk para.~ü.. 
yuzde ~6 ya yu.(scldıgı gorul. kiüatı veı:ilcccklir. • 

J}bmlra, '30 (A· A.) - Bnglin 
öğleden sonrn askeri mahafild • n
lmmış olnn haberlerin en mUhimle
ri Stoercn istasyonunn alt olan 
haberlerdir. Stoercn, cenu'btian 
Trondhnym ile olan demiryolu mü
nalı:aliitına h8k1mdir ve bu istaa· 
:'>onun müttefikler tarafmdo.n kat'i 
olarak işgali, Almnn kumıındıı he• 
;:ı;etiııin Osloya çıkarılmış olnn tak
viye kıtnntını 'l'rondhaymn doğru 
sevketmcsine imkan bırakmıyneıı.k
tır. Halbuki lnglllz krUlatı, flerli
yebileceklcrdir. 

üslerine avdet etmi~krdir. Bir mekteılır. 
~~le İngiliz tayyaresi' dönmemiş. İhraccı.tımızdaki tezayüdün han Eserin aclı: ıl!i1c1lifi 
' • gi mahsullerimiz tarafından te_ Pridc and prcjudice 

(.Jcane Austcn) 
Wutherinı; hcirhts Balkanlar arasında 

min edildiği tetkik .edilince bil. 
hassa yiyecek maddelerinin ön 
safta yer aldığı görülmektedir. 
Son zamanlardaki fiyat tereffülc. 

(Emily Bronte) 

Skajarak müttefiklerin 
kontrolü altında 

Londra, 30 (Hususi) - Göte.. 
borg'dan gelen haberlere göre~ 
müttefikler Skajarakda kontrole · 
devam etmektedirler. Müttefik 
donanmanın buradaki vazifesi 
Alman nakliye gemilerinin faali.. 
yetine mani olmaktır. O jJri Al: 
man nakliye gemisi dağıtılmıştır, 

iki denizaftıgı zayi 
olmuş 

Londra, 30 (Husuıi) - Tar., 
jon ve Sterland isimli İngiliz de. 
nizaltı gemilerine kaybolmuş na..• 
.:zariyle bakılmaktadır. 
~imanlar hastahane ge· 
milerini bombaladılar 
Xorn~ huıludn, 30 (A· ·) -

J. 'orst Tele gram Bureau, Brand 4 
e Bethcl adındaki iki hastnnc ge

:rıı.isinln Almnn tayyareleri tnra
Tdan bomb:ırdmıan edilmiş olduk. 

(Baş tcır<ıfı ı incide) 
kın Şarktaki lslıtnı ftlemlııi blr
leşttrmclt tcşebbllstinde de mu. 
yo.ffak olıııal;:ta.clır. 

Jrnl~ ordusu lıaŞlrnmandanı 

yakmdn A ııknrndn beklen
mektedir. Bu zi)·nı·c>t ı::ırasmda. 
Irak ile müşterek mlldn!aa 
tccllı irlcri knrn rlnştırılacnlt tır. 

Amerikadan zirai 
aletler geliyor 

Ankara, 30 (llususi) - Sefer 
bcrlik halinde istihsalden çeki. 
iecek köylülerin yaptıkları iş
leri knrşılamak Ü?.,crc Amerika
dan ziraat nlfıt ve makineleri 
getirilmesine k rar verilmiş, 
bunların getirilmesi için Ziraat 
Vekaletine 2,5 milyon liralık nk
.rcditif verilmişti. Vekalet tara. 
:fındn.n sipariş edilen alat vola 
çıknrılmı~ır. • 

---o--

Maraşa dolu yağdı 
)lnı~ .• !lO ( ,\.A.) - Dlln sa

aL ı G.:ıo da lıaşlıynıı lınfif lıir 
yağmuru mllteaktp ceviz cesa
metinde- YC t:ıiındiyc kadar Mn
raşta tesadüf edilmemiş bir 
irilikte <19lu yağmış ise <le çok 
dC'Yıını etmemiştir. 

Alman tayyareleri 
fJJu.ş tarnfı 1 ınciılc) 

EugUn öğrenildiğine göre, Alman, ltnlynn ve Macar hlikumctl~rl 
t u karardan geçen perşembe gUnil hnbcrdar cdilmifilerdfr. 

Daha son zamanlarda biı günde 8 Alman tnyyaresl hududu gcç
.mlşt.ir· Bunların islıkı;af vazıfesile nıükellcf olduklıırı tnhmin edili
) OT· 

Alman uçuşlarının ekserisi Alman ckalllyeUnin ıneskun ve Nazi 
ıııopagandnsının cari olduğu 11arribor mıntakası ür.C'r'ndc vukubul
nıuitUr· Yugosl.ıvyanın I\lngcııfort'd:ıki kon~olosu mahnlli makamlar 
lıezdindc ıırot stod bulunduı'.;u zaman, bu makıunlnr pllotlnrın lnlim 
;; aparken yollarını ljasırdıkhın cevabını vcrml !erdir. 

Bclgraddn salahiyC'lli bır memur lıugtin Ilöytcr njansııın bl'Yn· 
natt:ı lıulunarn.k bu F::ırl'ar dnhılindo Belçika, Holnnda ''e İ&\'CÇ gibi 
diğer l itaraf mcmlck llcı Jc olduğu ve hile Yugosla\' hUk(ımcli tnrıı
fından alınan tP.Clbirin d 0 pek tabii olduğunu bildim iştir. 

Kloc1ius Belgraddo. 
Uuclıqıl'':itc, :10 < \ •• \ .) - Kif;tıı-:Jn, gau'.'ı t<rl. l•ol,Wr KJo. 

dlus'un :Uudape~te1t'n Dclgnıdn lınrt>ket ettiğini ) azıror. 
Klodlu , Mnrnricıtnn(hl:i ikameti <! nuımı " J(out T"lc-kl 
~e tlcnret ııc :ı:nrPtiııln c;alCdılyeltur ı:ı ıınıı laı ile ı;:vı l}c:. 

uştur. 

ri ihracatımızın kıymet itibariyle 
artmasına sebep olmuş ise de zey. 
tinyagr, balık, fasulya ve yumur. 
ta gibi mahsull~rimiz ihracatının 
miktar itibariyle ehemmiyetli bir 
tezayüt kaydetmi~ olması da bil. 
haua §ayanı memnuniyettir. 

Tom Joncs (Ficlding) 
Sc<;mcler (Mark Twain) 
... 1ichacl Kohlha ts 
Ye diğer hikayeler (Kleist) 
Hikayeler (Keller) 
~rmnil (Zola) 

Ut. peau de Cha"'rin (Balzac) 
Chroniques 1taliennes 

(:St.endhal) 
Budn la ( Dostoyc\•ski) 
Zamanım1zın bir ka!ır:ımanı 

ILermcntof) 
Decamcrone'den sc('mcler 

(Boccacio) 

Mart ayı zarfında İngiltere ve 
Fransaya yapılan takriben dör t 
milyon liralık ihracattan iki mil. 
yon liralık bir kısmı tiftik, fındıl: 
ve fasulya ve mütebakisi de ken. 
dir, afyon, krom vesaire. Alman. 
yay~ yapılan 2 milyon liralık ih. 
racatın kiffesinin tütiin, italyaya Kua Ankara halıerleri: 
yapıl:ın 4 milye<n liralık ihracatın 
takrib::n 3 milyon lirasını zeytin. 
yağr, arpa ve ti!tün ve mütebaki. 
sini de yumurta, yün. b:tlık v.s. 
te~kil temi~tir. .Am~rikaya 1,5 
milyon liralık tüttin ve J~omanya. 
ya da l milyon liralık pamuk sa .. 
tılmı;tır. 

İthalat: 

Geçen seneye katlar yaptığı • 
mız ithal5tın takriben yarısı Al. 
manyadan tedarik eılilmh.keıı 
1940 sen~sinde Almanyanın -his. 
sesi yüzde 24 e inmiş ve lıuna 
muka!>il müttefikler, İtalya. Amc 

* Dış ticaretimizde lisans u
\Sulüniln daha bazı maddelere 
ıteşmili diişünülmektcdir. 

+:· Yiiksek sıhlrnt !'llırası 16 
mayısta İGtitnaa çn€ırılmı&tır. 

* Sıhhat Vekaleti le~)dl:it ve 
memurin kanununa bağlı :J sa
yılı cetvelin de~i~tirilmesi hak
kında kanım lıh-ihasile vakıflar 
umum miic1iirliiğ'ii tt'ı:;kilfıtr hnk
kındnki layiha meclise verilmis
til'. 

Bahar Bayramı 
rika B. D. ve Balkanlardan yapı. Bıı~ün bir mavıs bahnr b.ıv
lan ithalat nisbi olarak artmıştır. ramıdtr. Bahar b~yramı bu sei10 

GC"çen senenin ilk ile ayına na. kış manzarası il-0 gitdi. linva. 
zaran ithalatımızda görülen ı 2 daha diin sabahtan bozmuştu. 
milyon liraiık tenakusun takriben Bir gün C'\'\'Cl rınrdcsüler bile a-
7 milyon lirası istihsal vasıtala. tılmı!3b. Dün ise hemen herke_ 
rında ve 5 milyon lirası da muh. sin strtındn palto vnrdı. 
telif istihlak mad<lelerinde mi.i§a. Bir ına\·ıs münasebclilc bu. 
hede eCiilmistir. Muhtelif itha. ğiin resmi d !reler tnllldir. 

lat kalemlerinin en mUhimlerinde ----
üç ay zarfında görülen tenakus. ır:ktarlar geçen senelerden fazla~ 
i:ır şunlardır: Demir \'e rr.uhte. t ·yle ithal edilmiş bulunmakta_ 
lif madenlere 3.5 milyon lira. ma. üır. 
J..ınelercle 1 .8 milyon lira. nakil Mensucat ithalatı geçen sene. 
'asıtalarında 7 milyon lira, çi. nin aynı devresindeki seviyeyi a ~ 
mento ve ateş tuğlası gibi inşaat çeık muhafaza terniş ise de iplik 
r. tlzcmesinde de 500 bin lira. pa. itha'.1tının va.,ati olarak a}ıda 600 
muklu mensucatta 500 b:n lira, bh F.ilo bir gerileme nrzcttigi gö. 
iol!klerdc 2.4 milyon lira. kağıt, rülnı,.l:tcdir. Maamafih konjonk. 
Histik. musamba, çuval v.s. matl. ttir biiltenindcld istihsal rakam. 
d<"1crclc ceman 1 milyon liradır. ]arına nazaran milli f .. brikaları. 

Kahve ve c;ay ithalatımız l:ıv. mızın aylık iplik istihsalhin va. 
met itibariyle gerile-medigi gibj s:ıti olarak 400 bin kilo tezayüt 
miktar itibariyle de geçen sene. ettiği \"e ı 9~~ sencsinüe nycla 2,·1 
nin seviyesini muhafaza etmiştir. mi!yQn kiloyu bulan iplik istih
Şı"ker istihs:ılimizin memleket ih. snlimizin 1940 senesi .şubatından 
tiyaçlarını karşılamakta dmast 2.8 milyon kiloya çıkmış olduğu 
<1olayıs:yle hadç bir ithalnt ya. anla ılmakta. ve dol.:yısiyle ith:ı. 

l f!l'!'a""1ı~tır. Memleketin mavi l't n ~ lunnının Lt:lıs-:.1 il.! ltar.,ı. 
nıahrııkat iht:yacını karşılıyacrlc f !anmakta olduı:,u görülmcktedi;. 

Müttefiklerin uğra .. 
dıkları zorluklar 

r fJ11~ turnf1 1 ıncide) 
yete knrşı cevap \'ererek bugün. 
kü harplerde hava hakimiyetinin 
de lngilteı·e ve F rans:l i~in deniz 
hal<İmiyeti kadnr rniihim ol<luiu.. 
nu, henüz ıniittefiklerin havn 
kuvvetb·i bu lıakimiyeti alacak 
dereceye gelmec1iğini, fal<at mut
lakıı geleceğini en açık b:ı: ifade 
ile ı;i:ylüyor, Daha sonra dft Çem. 
bcd ::ı.~ n'in ~ahsını müdafaaya lü. 
z.am rı~rüyor. 

Gc.-ek İngiliz, gcı·ek Franıır. 
devlet adamları !İmdiye kadar 
Alınn 1lann askeı·i kuvvetlerini 
hiç 'O;.':' zaman inltar etmediler; 
kuv\iele karp kuvvetlerini arttır. 
maya ehemmiyet vc"rdiler. Aynı 
zamanda ihtiyat ile hareket etli. 
ler. Dütmanların sayısını ınec. 
bur olmadıkça arttırmamak için 
ellerinden geleni yaptılar. Hadi.. 
seter bu siyasette ne kadar haklı 
olduklarmı da gösterdi. 

Almanya baskın şeklinde iııal 
ettiii Norveç toprakl:ırında tahü 
olarak bazı stratejik mevkiler eı. 
de etmİ! ve hava üsleri kurma§. 
tur. Bu mevkilerin kendisine vtr
di" i askeri üstünlükten !im~i is. 
tifadeyc, deniz ycllrırında r-f rdü. 
ğü xorlukları bu tarzdaki isıif • 
deler ile tazmin ve hlafiye ~:1. 
lıııyor. Almanların bu yol.d 
elde edecekleri muvaffa'o •· ılcı· 
muvakkattir. Zira Jngilte;·c ,. 
Fransa nasıl denizlere haki n iır.. 
le;:- yeni dünyanın yardm ı ih 
mutlaka havlarıt dn hikim hnb 
-ıelecektir. 

• Sonra Norveç hadiseleri b:r 
hakikati <lahn açık gÖstenn!(tİr: 
Bu da Çcmbcrlayn hükumetinin 
Finlandiyaya yardım meselesini 
bir İngiliz • Rus ihtilafı tekline 
koymaınak ihtiyatki\Tlığmdalci j. 
sabctidir. 
Eğer Çembcr-layn hük\ımeti 

İnriliz efkanumumiyeııinin taz. 
yiki kar!ısınc'a zaaf eıeri söster. 
ır..iş olsayc'.ı buaün müttefikler 
Norveç mc:nlekctinde yalnız Al. 
man kuvvetleriyle harp ctmiye. 
ceklerdi, or.l rın y<'.nmda Sovyet.. 
ler birliği ile <'o çarpışrrak ztr.-u. 
relindc kalncn1dartlı. Ve şüphe. 
ıiz l'o~ \'aziyet nıiittcfildcr lehine 
o~m1yacak~r. 

Bugü:ı dahi yİ:\e İngiliz gaze. 
telerinin Norveç topraklarında 
görülen zor!uklnrdan sin '.-!en mit 
oldukları anlatılıyor. Ha,•a nazırı 
Sir S:ımud Hor' mı: "Baııve.!iili. 
miz Çemberlayn bu an.da bize en 
ziy1tde lazım olan bir devlet ada_ 
m1<1ır." c!emesi bunu gösteriyor. 

Fil 0 ·imizce hfıdiıcler karşısın. 
da müttefiklerin uğradıltlan zor. 
luklar bugünün hataları 11eticesi 
değildir; bu zor:uklar 1914 har. 
binden s:>nra işba~m:ı gelen lngi. 
tiz hükumetlerinin birinci <lcr·ecc. 
de ltcndilcrin~n bir gün gözlerini 
oymaya kalkacak olan k:ırealatı 
eJleri ile bzslemit clmnlanncian, 
sonra C:a Cencvrede Millet!Cl' Cc. 
miyeti müessesesine lüzumundan 
fnzb ümit bağlıy;rak siıi'ı.hlanma 
i~inde geç !<almalarından ileri 
gelrr.cktedir. Cu zorhı~Iar ım. 
eak hnrp için-de cösterilecek de. 
vamlı bir azimle bertnraf oluna. 
bilecektir. As·;1 US 

Hariciye Vekilinin PartiJ: 
gurubnndaki izahatı 

,\ ııl.:u·:ı. ~;o (,\,,\.) C. II. P. 
il. .1. l\1cc·lisl C rupu bugUıı 

"30 .ı 940,. ııaat ı :ite. reis\(\. 
kili 'l'rabzun nıclrn~ıı Jltısnn 
8r.lrnııın ı·iyn etinde toplandı. 

J~:.ıznamc<le hllkumctlıı ııa
lıatından haş J,a lll C\'ZU mevcut 
l~f;illll. 

lllr ılr·fa Rı'jz alan lıarl c: lye 
'c-kili ~likriı s. rnı;:oblıı, Grıııı 
um unıt hcretınin son lı;Unıaı ıı
clnrı bPrl ~eç('rı 15 gtin lçlncla 
hadi olnn !':İ~ ns l ah \'al 'c- mc>
sall lıal,kırl"ia 'C' lıilhaPsa 'I'llr-
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yapılan müsabakalar çok heyecanh oldu - 68 -
- Yarabbim! All:ı.lı:m! İsle - Artık didisecek kuvveti kalma. 

ımşlı. Kocasının sürmekte oldu.. 
ğu pis h~.yatın her safhasını 
bildiği halde hiç bir şeye karış
mıyordu. İşin en fena ciheti şu 
idi ki, bu koca adanını kızlar pe
şinde ifrata varırcasına koşmaık.. 
la bedenen ve ahlaken dUpnesi 
fabrikada müthiş aksülimeller 
yapıyordu. 

r· -5-
}.fiül~t Bankası Umunı 
p ~ M~a IWymmı .:o l' ettı I akelet imza.
tıektbir '!ıektup alır.. Bu 
ilci 7,, \le ke11<lisinde11 
1fı1t..~ Yon istenmektedir. 
ltt -Y Pago verilen müh 
et _,,,'!'14 pcırcıyı tediye 
~~ığı için ikinci mek· 
fltı- ,.!~it olunmaktaAtx .. _ Wl\Qt bun.a roğmen 
lef ~ö Pago Y e§'iZ l ske. 
tı&i::nıli divaneye ehem· 
fcı11ı Uernıiyor ve zabı
clf&r ::' ~yet ten haber. 

-,., mıyor. Pflg':" bu Bırada Mösyö 
~-oğlu Roje kaçı· S · ihtiyar bir kadın 
~ ~rarak QOCUğu 
~ır. Mö311ö Pago 
ela }". giriştiği sıra
~' f:l IBke'letten gcl<m 
~,_~ mektup ç.ocuğun 
~n kaçtrılmı§ ol. 

1tf11..._ itiraf ediyor. 
Jlolt.e-B~. R4ymon Pago 
~ııta-'!'üraoaat etmiyor. 
tered;"'. lw.ırekctte mü.. 
ela b' ıttır.. Bu · 8traiar. 
t·y;,." a17~m qa.z~tcsi i1ı. 
11G,.1ct

11 
bir l•adının b:r 

~ pocu,k QCılnwğa tc. 
t~ ederken, parkı ta
~ e<fcnıerin müdalıa
tıe 1rQcı '"41'!.t.: kald 1 ğına 
01& J,_~ Otomobille ÇOCU. 
~ ~rırken va.."'iyetin 
"~.~ olduğunu bildi.. 

L..... fi& teı..r,! gazete ya...""18ına 
~ 

1 
··"'«e devam ediyor. 

._ ~ ~ebdidi altında oto. 
~~~e mecbu~ oluyor 
~ ~ ~Gt d arını polıııe uza -
' " ~e tt~yete hayret 
\:-;.~or, kendiainin ki-
«. ''4ııS ve~ekte olan bir 
ı ~~f\ ~ emrınde çabpnak • 
ı~~ ~ gri otomobilin 
t "~llııd ra namına kin _ 
. ~ do.~ lı 11lu anlatılıyor. Şo. ))8' ı.ı er ıün saat on be· 
ı ~ bt1t1e7· .&~tirip kapıda 
) . '~ıfını ifade ediyor. 
"'1't, ~11 hüsnüniyet sa -
~ ~ olduiunu görü • 

~~~i tlfetti.; k .. ··1c D .... 'llt,.~de r uçu onızı 
~.Qt ~ı: indiriyor ve tam 
~ tı0r b· ~line gelen 
~ ~ d ÜyüJr bir heyecan 
,'"'11~ l:fı :'~ ihtiyar kadının 
~.lıi-' tbti dilnıek istenildiğini 
vŞ k~ kadına gelince 
ı,~L~.dereıc • . ! vaziyette te. 
~O:!;'· 11ın neye varaca • 

s~~-~ ili~Uıı bu tekilde müda 
~' ~ Qı~ kadına sahip çı
"'-t . 'İt \lftttiıini hayrette 

~I\ :ıı tereddüt ediyor. 
OfUyor· ' . ~~?b ·iliz, benden ne is· 

..._' .. ~dut Q~tinl ı?ateriyor. 
~ -... Aca. ~ ediyor: 
~· ~ bıa,J0• mademki hak. 
::'11'·~ ben fUn beni isticvap 
'!f ~ de yapacağımı 

q' it )etin. 
'-...fit ~!tr. 1~z llzerinia demi? 
' ....... ~ rlf ederim ki, o 
~-Ilı ~ e beraber gez • 

~s ._c1aın, bizi takip 
lt.ıı' 8. ile Qı •• 
~ &ı bıa unasebet? 
' ' Ç0cu~ L-' ~ ıu -çırmak is· 
.... ~l~? 
~ .... 1'.~ SCSrdüın. 
··'il? tCS....tiı\~t otonıobile bin-
' ~ • dotru.. Peki 

•·' 9i4ı' ~ P tea':.'dl ki ? . 
~. ber "'Ur~ -1acaktık.. tı -
•• fııtlıt tilıı b 1eaine ıorun .. 
1~1 ttU:1ıırıı.: SOCuJdarla böyle 

~,:~ lcııı ile diy ğ" • b" .ır~:.~ .. e ece ını ır 
~ "· lıtli{ rek etrahna ba.. 

-~' ıı.. ~' ttti' ıözün d ~ "- e e • 
~ .... ,d. 
'i · ~ltr\1 ~lım Madam .. 

l.' t INı. CIQıiaere anlabr· r b.:'lletti 
"'tJı-:Ptf .. : 1 fazıa • :.ı •• 

jendr caddesine çıkacağı sırada 
önünden geçen bir otobüse çarp. 
mamak irin birdenbire durmaya 
mecbur oldu. Fakat otomobilde. 
kiler müthiş bir sadme ile biribir~ 
terine girdiler. Arkadan gelen bir 
kamyon şiddetle çarpmıştı. Şoför. 
ler arabalarından iniyorlar, kü. 
fürl~r t<:.vruluyor. Bir memur ko. 
şup geliyor, kaza yapan şoförü 
se>rguya çekiyor. Ve tam bu sıra. 
rada kuru bir ses ve bir feryat du. 
yuluyor. Polis müfettişi büyük 
gri otomobilin döşemesi üzerine 
cansız seriliyor. Göğsünden kan. 
lar fı~kırıyor. Şaşıran polis me. 
muru sağa sola ko§uyor, katili a. 
rayor. Fakat kazayı yapan kam. 
yen birdenbire bütüıı süratiylc 
barekte ederek şaşkına dönen 
halk arasından geçip gidiyor. 

ihtiyar kadın ve küçük Döniz 
de bu kamyonla kaçıyorlar. 

Ha:iise o kadar süratlc cereyan 
ediyor ki kimse müdahalede bulu. 
namıyor. İlk olarak kendine ge. 
len poHs me~htıl kamyonu takip 
etmek i~tiyor, fakat işiçtcn geç. 
mi~. kamyon gözden kaybolmuş. 
tur. 

Eu a:ıcl:ı tahkik~ta bl.itıin ~id. 
detiyl~ devam edılnıektedir. Ot. • 
mobilin ve kamyonun numaralu.. 
rını zaptetmek mümkün olmamış. 
tır. Zabıta müfettişi hastahaneye 
kaldırılmıştır. Hayatı tehlikede. 
dir. 

Küçük Dönizin ihtiyar kadın 
ve suç ortakları tarafından kaçı. 
rılmış olduğuna artık §Üphe yok. 
tur. 

Bütün bu vakalar fevkalade ih. 
tiyat ve dikkatle hareket edilme. 
si lazım olduğunu göstermekte. 
dir. 

''Yeşil İskelet'' isimli haydu • 
dun bu vak:ıları tertip etmekte ol. 
duğuna şüpiıe yoktux:, Ancak Ye. 
şil İskelet hakkında fazla bir ma. 
16mat elde etmek mUmkün ola • 
mamıştır. Kimdir? Nedir? Bu he. 
nüz malum değildir. 

"Yeşil İskelet" i tevkif edene 
büyül< bir ikramiye vaadolunmuı
tur. Biz de Yeşil tskcletin tevki. 
fi için faydalı olacak malumat ve. 
renlere yüz bin frank vereceğiz." 

Gazetenin bu makalesi fevka. 
iade rağbet gördü ve schirde müt 
hiş bir gürültü kopaı'dı. O gece 
şehrin polis müdürü, emniyet a. 
miri ve araştırma bürosu direktö. 
rü, dahiliye vekaletine davet o. 
lundular. 

Vekaletten çıkarlarken polis 
müdürü düşünceli görünüyordu. 
Çü."lkü vekil bu müthiş haydudun 
ele geçirilmesi ve bilhassa kaçırı. 
lan çocukların buldurulmaları i. 
çin bir aylık mühlet vermişti. 

Bu ihtar biltün zabıta milfctti§.. 
terinin, polislerin, nıuhaf ızların 
işe koşturulmaı&rna sebebiyet ver. 
di. 

(Daha var) 

2.5.940 Perşembe 
12.30: Progrıun ve memleket sa.. 

ıaat ayan. 12.3l5: Ajanı ve metcoro. 
lojl baberlerit 12.50: Kllzik: Çalanlar 
Cevdet kozan, Vecihe, Ruşen Kam, 
ı - Okuyan: Necmi Rıza Aluskan, 
Müzeyyen Senar, 13.30/H.00: Müzik: 
Hafit ml1z1k (Pi.) 18.00: Program, 
memleket saat ayan, 18.0:S: KUZ1k: 
Radyo caz orkeatrası (Şef: İbrahim 
özgür). Soprano Bedriye T1lzUn'Un 
1.§Uraldyle. 18.40: Konugma, 18.l5l5: 
Serbest saat, 19.10 Memleket aat 
ayan, ajana ve meteoroloji haberleri 
19.30: Mtlzlk: Çalanlar: Vecihe, Cev. 
det Kozan, RU§en Kam. ı - Okuyan: 
Mustafa Çağlar: Radife Ertem, 20.ll5 
Konuşma (Sıhhat sııatJ) 20.30: Müzik 
Fasıl heyeti, 21.ll5: MUzik: Nejad 
Akipek tarafmda.ıı keman ıololan 

21.40: KUztk: Senfonik mUslk (Pt) 
22.13: Memleket saat ayanı Ajana 
haberleri, ziraat, esham - TabvtlAt, 
Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.30: Müzik: Oda Müzlgi (Pi.) 23.00 
Kllzik: Cazband (Pi.) 23.215/23.30: 

.""t d""' Ota..._ ... '"'z aoyleme. 
it~ 't t Uıtıj-;"°ile bindirdi. Yarınki program ve kapanlf. 

l '~ Mıar: ;dının yanL ~-
1\te l""a çeQı ~rp mev. Beyoğlu Halk sineması 
. ~ esıni say. 
~ "'ide 

tSt ~ • f~ vulcu bul. 

\'irajı dönüp Le. 

Bugünden tUbaren 2 tnm birden 
1 - Tan.an Kaçıyor. 
ı - Cozaı1ı: Batakbaııeet. 

Bursa, (Hususi) - Pazar gil. ka süren çok çetin ve heyecanlı dikleri kadar çocuğu olan kadın. 
nü Atatürk stadyomunda Ço- bir mücadei.eden sonra :\1ülüyim lar ne bahtiyardırlar! Bakınız 
cuk Ealrgeme Kurumu menfaa- pehlivan kuvvetli hasmını yen. Madam Maryana! Bidayette, en 
tine çok heyecanlı güreş mlisa. mcğe muvaffak olmu.~tur. j iinde ben olmak .şartile onunla 
bakalan yapılmıştır. Bu müsa.. Güreşlerin en çetini meşhur , az mı alay cder:dık. Fakat so -
bakalar& 14 güreşçi iştirak et- Dinarlı Mehmetle, Hırvat lskro. nunda gene o haklı çıktı. Ben 
miştir. Amatörleden sonra, on bi arasında yapılmıştır. Bütün 1:endisinden uzür ~il~m. 9nun 
binlerce halkm sUrekli alkışları halkı müthiş bir heyecandan he- c:.ocukları kuvvetlı ~ı~ agacm 
arasında saha.ya çıkan profea- yecana sUrükleven bu müsaba . ın~bzul meyvaları gıbı hayret 
yonel güreşçilerden Molla. Meh. !ta "19 dakika" sonra, Dinarlı. verici bir sadelikle yetişiyorlar. 
metle Babaeskili İbrahim karşı. nm ~alibivetile neticelendi. _ Ah! Öyle kısk~ı~orurn, öyl.e 
laşmıŞtır. Fakat. bu esnada faz- Spor bölgesi başkanı vali Re. k~sk~yorum. k.ı. bır ak~. gı. 
la yağınaia başlıyan yağmur- fik Koraltan, şehrimiz sporcula- dıp bır tanesını çal~ak ıstıy~r 
dan dolayı bu karşılaşma sonra. nnı vetiştinnek üure Dinarlı camm ... Her._1·a:ııbbı ! A.caba bız 
ya bırakılmıştır. Mehmetle bir anlaşma yap- çok bekledıgımızden mı bu ce-

lkinci müsabaka, Bulgar şaın. mıştır. Değerli peblivanmıız bu zaya çarpıld~k? . 
piyonlarından Feriştanofla, Mü yeni vazifesine başlamış bulun. Maryanın ısını anılınca. Kons. 
layim, karşılaşmıştır. 41 daki- maktadır. tans ciddiyetle başını salladı. 0-------o- nun ·Sık sık geoo oluşunu her za. • • d B k• k f man çirkin bulur, takbih eder, 

ızmır e at e ır te rar ut- .ve bir giln her halde nadim ola-
cağını söylerdi. 

Yarışları bola başladı . - Hayır, hayır, azizem! Mü. 
balağa etmeyiniz. Tabii, her ka· 

Son hafta müıabakalan Uzun zama.ndanberi sahalar • dının bir çocuğa şiddetle ihtiya.. 
cı vardır. Fakat öy!e bir sürü-

çok güzel oldu da görülmeyen Be.kir, tekrar eski ye değil! O bilakis utanç veri. 
klübü olan Karlsruhe takımında · b' d l"l"kt· B ·· · /;:mir, (Hıt.SUSi muhabirim.iz.. cı ır c ı ı ır. ugun zengın 

don)_ llkbahar at kO§Ularmm oynamağa başlamıştır. olduğu için Maryan111 hatası pek 
Merkez muhacim olarak oy. ·- b tm ,. :.k· de 1 sonuncusu, dün, kalabalık bir gozo 3. ıyor. uu ·ın ne o -

halk kütlesi önilnde yapılmıştu-. nayan Bekir K. F. V. - Fc. Fö. sa bu ihtiyatsız hareketinin ce. 
B!R.1NC1 KOŞU: niks karşılaşmasında iki gol at. uismı ~örecektir. 

malda takımının çok kuvvetli o- Fak ı .,_,, d An· Hi" koşu kazanmamış yanm. a , o a.>şa.m, aı.a am JC-
" lan rakibine ka .... ı beraberlig~i 1 'ttikt K tans b kan lrı'tiliz taylarma mahsustu. ·.,,, en gı en sonra, ons u 

~ temin etmesine amil olmuş- ··k·ı . tes' . alt da kal Bu kl">Quda Fevzi Lütfi Karaca- mu a emenın ırı m • -"' tur. Bu ilk k~ılaşma 3-3 be- t 
omımo~Iu.ııwı Mchlika.sı birinci. roberlikle bit.mi. tir. mzş 1

• 
T vbi ıkinci. \e Ahmet Papa- Neden ileri geldıği bcili olmı-
rın Dolol'u Uçüncii gelmiştir. R . lan 'tir · st kb:ıl 1~· rkusu ikide 

lK.NCl KOŞU: on1anya ıs~anya bırd<' kaıb nm <'n nizli rn hn. ~as 
Ilk h-u:rı;un k~usu a<lını ta~ı. • ~.J raını mcfüyordu. :&-db:ıht ~Io. 

l o.ın bu ko~u safk~n Arap tay. F b l ki l ranjm bıri ik kızını kaybedip 
larına mahsustu. Mes:ı.fe 1200 ut O e 'p eı·i lap, l OIZ it , 'ığı gün, Kona. 
metre olan bu koşuda: karşılaıamıyor tans, daha bir oğlu oL-nadığı için 

Albay !!!mail Te!<eç'in Tuna- Bükr~, 30 _ İspanya fede. nılithi~ kai>us1ar gc.çirmişti. Şim-
sı tek baş.....,, rekor 1• ,.1·n knoıırmuş. tern 1 di böyle cfkarlanmasma ihtimal 

ua ~ ~·~ rasyonunun, en uyona res- ki f d k"k 
ÜÇÜNCÜ KOŞU: mi karşılaşma.!a.n şimdilik ka- o ena a ı alar saik olmak. 
Bu koşu, dört ve daha yukarı bul etmemekte olma.smdan dola. tn idi. O gilndenberi, herha.ı:ıgi 

yaştaki yerli yanmi•an İngiliz yı Romanva federasyonunun Js.. bir sebepten dolııyı asabı azıcık 
at ve kısraklara mahsustu. Mc- pazıya milli takımı ile bir kar§ı- snrsılmca, gayri ihtiyari o kor. 
sa!csi 2400 metre olan bu koşu. laşma yapılması hakkındaki mil- kunç hadi~ gözü önünde canla
ya. 4 hayvan iştirak etmiş ve ne. racaatma red oevab"ı verilmlt- nıyor ,ve a.nsızm rikkate gelen 
ticede: t• analık hisleri, ona hiç bir zaman 

Fevzi Lutfi Karacaosmanoğlu- ır. A l ·ıı duymadığı kara.rıılık en~ler il. 
nun Nirvanası birinci, Va.gano- rnavu mı 1 ka ediyordu. Halbuki, oğlu Mo. 
fun Frufnı'su ikinci ve Ali A. ris, çocukluğwlda bir parçama-
masyalmm Akmı üçüncü gel

4 
takımı riz idise de, şimdi, on dokuz ya. 

miştir. şında, biraz solgun, faka.t tüv~ 
DöRDONCO KOŞU: na görUnUşlü bir delikanlı ol-
Dört ve daha yuka.rı y&§taki halyaya davet edildi muştu. Tahsilini oldukça. mu. 

yerli baliskan İngiliz a.t ve kıs4 Tirana, 30 _ Arnavut milli vaffakıyetle bltirmi~ ve artık 
raklarma mahsustu. Mesa!esi futbol takımı, iki maç yapmak fabrikada babasına yardım et. 
2400 metre olan bu kotuda LOt- lir.ere, İtalya federasyonu tara- meğe ba.şlamıştı. Ona dindar bir 
fi Karacsmanoğlunun Yatağanı fmdan davet edilmiştir. r.şk ile bağlı olan Konstans, hiç 
birinci, Halim Ares'in Şipkıısı İtalya feden.syonu, bu te- lıir zaman bu kadar yüksek, bu 
ikinci ge~ir. maslarile, imparatorluk miııt kadar yaldızlı ümitlere kapıl

takımı için yeni istidatlar keş. mamıştı; Morise, bu müessese. 
!etmek maksadile hareket et- nin yarınki sahibi nazarile bakı. 
mektedir. yor, .ve muhayyilesinde onu bir Mıs?ra gidecek 

futbolcular seçildi 
Beden Terbiyesi /stanbuZ böl· 

ge8i futbol ajanlığından: 

Arnavut millt takımı ile yapı- kudret ve para kralı görerek 
lacak olan karşılaşmaların ta. sevinçle ürperiyordu. 
rihleri 5 ve 9 mayıstır. Konstansın o~luna böyle bağ-

lanması günden güne ahlakı bo. 

Uruguay· Brezilyayı 
4 - 3 mağlup etti 

Rivodöjaneyro'da. yapılan m~ 
ta Uruguvay Brezilyayı 4-3 
mağlQp etmiştir. 

zulmakta olan kocasından nef
ret etmeğe başladığındandı. Bo. 
şenin bu sukutnun izahı gayet 
kolaydı. İlkönce kocasının ifrat 
derecesine varan azgınlıkların • 
dan bir parça kurtulmak, ve ge
belik tehlikesinden mümkün 
mertebe masun kalmak maksa -

Şu kadar ki, bili.nçolan, bir 
zaman muhteşem neticeler ver. 
mekte iken şimdi her sene mü
him zararlarla. kapanıyordu. 

Diğer cihetten, Konstaıısm 
kalbini ağır surette ya.ralıyan 
bir hadise ,onda kocasına kar
şı derin bir nefret uyandmnış· 
tı. Bir takını imzasız mektup. 
lar ona Boşenin fabrika amele
si Norinle olan muaşa.kalanm, 
Norinin gebe kalıp bir erkek do
ğurduğunu ve çocuğun ortadan 
kaldırıldığını ihbar etm.i§ti. A. 
radan on sene geçmiş olduğu 
halde bu pis macerayı hatırla
dıkça hili bütün mevcudiyeti is
yan ediyordu. 

Bu ne iğrenç, ne ayıp şeydi! 
Kim bilir çocuğu nereye a.tmıf
larclı ? Acaba şimdi sağ mıydı? 
Ve hangi mezellet kuyusunda ya. 
şıyordu? Fuhuş içinde vukua ge. 
len bu ana.lığın kendisinde acı 
bir kıskançlık ve nedamet hissi 
bırakma.smdan hem m~tchavvir 
ve hem ele milteezzi oluyordu. 
Kıo~mdan sob"Uil'UlJa. b .... 5 • .ıy.ııı
berı, a.n:ı.lık duygulan sanki bir 
kat da.ha artmıştı; zevcelikte 
hıç ~östennediği bütün o ihti
ras, o sadakat ve feragat alevi, 
şimdi çocuğunun etrafında fev. 
kalade bir hararetle temhür edL 
yordu. Bu sebepten, bütün haya
tını sevgili Morisine vakfediyor, 
onu bir ilih mesabesinde tutu -
yor ve onun ha.tın için kocasına 
karşı olan küakilnıl.üğünU bile u.. 
nutuyordu. 

Aradan haftalar geçmişti. Bir 
gün Matyö, fabrika.da bir har. 
man makinesi görmek için Pari
se inmişti. Saat iki raddelerin . 
de, yavaş yavaş sokakta yürür. 
ken Sesil Muanoya rastgeldi. 
Yin:ııi yaşlarında. olan bu kız, a. 
melıyattan sonra inkijaf .edeme· 
mif, ince ve renksiz kalmıştı. 
Matyö, onu çiftliğinde alıkoydu· 
ğu bir k~ ay zarfında. o kadar 
sevmiş ve acımıştı ki, ona. has. 
taneden Çiktiğı zaman bir il bul. 
mayı kendisine borç edjnmiıti. 
Çok geçmeden Sesil bir kutu 
fabrikasına iki frank gündelllr
lc yerleşmişti. Fa.kat ba.basmm 
evinde oturdukça bütün ku.an
cı elinden gitmekle beraber, za. 
yıf bünyesi o muhitin sert ve 
meş:ı.ltkatli hayatına. tahammill 
edemiyordu. Bu sebepten, ayrı 
bir oda tutabilmek için eline be§ 
on para geçmesini hasretle bek. 
liyordu. Hiç olmazsa iWip ka
kılmaktan kurtulacak, tek ba§ı
na asude bir hayat sürecekti. 

(Daha wr) 

3J4ayıs cuma günü saat 13 te 
lskenderiyeye hnreket edecek o. 
lan isimleri aşağıda yazılı id
mancılann peI'§elllbe akşa.ınma 
kadar behemehal bölge spor 
servisine mllracaatlan lUzumu 
teblii olunur. 

Fencrbabçe: Cihat, Küçük 
Fikret, Basri, Melih, Esat, Na. 
ci, Ömer. 

Bu U~uvay taknnmm son 
zamanlarda kazanmış olduğu 
büyük bir muvaffakıyettir. dile, Konstans onun bazı ihanet •• ,,,.,.....----------·• .... 

!erine, göz yumuyordu. 

Galatasaray: Osman, Faruk, 
Adnan, Salim, Musa, Buduri, 
Gündüz, Enver. 

--~-c---

Voleybol ve basketbol 
müaabakalan 

Beden Terbiyesi /3tanbul böl· 
ge~d ooleybol • bMketbol ajan
lığından: 

1 - Aşağıda gösterilen gUn. 
lerde yapılmak üzere bir bas • 
ketbol teşvik milsab!lka.sı tertip 
olunmuştur. 

2 - Müsabakalar Galatasa -
ray spor klUbU lokalinde yapıla. 
caktır. 

3 - Müsabakaya iıtirak e. 
decek klUJ>ler oynatacakları o
yuncuların isimlerini ha.vi fo -
toğraflı bir listeyi müsabaka. 
lardan evvel ajanlığa tevdi ede
ceklerdir. 

4 - ilan olunan saatte müsa
baka yerinde hazır bulunmıyan 
takım hükmen mağlup sayıla
r.aktır. 

3-5-940 cuma gllnü•yapıla. 
cak mUsa.bakalar: 

Galatuaray - lstanbulapor 
saat 19, Beyoğluspor - T. Y. 
Y Ildız saat 20. 

8-5-940 çarşamba günü ya.. 
pılacak müsabakalar: 

İBtanbulapor T. Y. Yıldız sa
at 19, Galatasaray - Beyoğlu • 
spor saat 20. 

20-5-940 cuma gUnil yapıla. 
cak müsabakalar: 

İsta.nbulapor - ~yoğluapor 
sa.at 19.30, Galata.sarav - T. Y. 
Yıldız saat 20,30. 

Şimdiye .kadar Cenubi Ame
nk~a Uruguvay, Arjantin ve 
Brezılya arkasr.ıda ikinci dere. 
cede bir rol oynamakta idi. Bu 
kere Brezilya Uruguvay karşı • 
smda rna~lup olmuştur.. Bu a. 
~ha Uruf!llvay futbolünUn ye • 
ruden canlandığına bir işaret 
m~ir? ' 

Fakat, onun hariçte öğrenip 
benimsediii bir tak.mı usanç ve 
ikrah verici kabalıklarına ta.. 
ham.mili edilmezdi. Yatak kav
galan bizzarure baş gösterecek- ' 
ti. Boşen kırk iki yaşında vardı. 
Yemek, içki ve sigarayı fazlaca 
kullanırdı. Git.gide şişmanlıyor, 
nefesi daralıyor, dudakları gev. 

Macaristanda §iyor, göz kapaklan ağırlaşıyor. 

lik maçları duBilhassa dışanda adamakıllı 
l\taca.r ıamyonası için geçen edepsizle.niyor, nefsinin en ziya

ha.fta yapılan maçlarda Uypeşt de hoşlandığı kolay ve teşrüat
a.ncak bir bera.berlik kazanabil- sız elde edilen a.5a.ğılık kadınla. 
miş, buna mukabil Ferençvaroş, ra gidiyordu. Hele kansından 
Kişpeşt! ~1 gibi acık bir fark. yüz gönniyeliberi en şeni sokak 
la mağlun etmiştir. Bu vaziyete maceralarma dalmıştı; sık sık 
~öre şimdiye kadar Hungaryaya ortadan kayboluyor, yatıya gel. 
kolav bir vem olan şampiyonluk miyor, beceriksizcesine yalan 
ortada dolaşıyor demektir. söylüyor ve hazan yalan eöyle-

ltalyan Iikinde meğe de hac~t gömüyordu. Kona-

ı . . . tans bu vaz:yete karşı nasıl mu-
taly8:11 lıki §8.lllpıyon~~da 1 kavemet edebilirdi? Artık şev. 

Ambro~8;lla ~nnı ~n:ıncılik ki büsb:.itiln kırılmıştı. Münase
vabiyetını takvıye etmı~ır. Ce. , betlerinin tamamen kesilmemesi 
nova ta~ı .. m~lfıp etm.ekl~ için ara.sıra o bizar edici angar
~mbrozıana mühım ve tehlıkelı yaya ister istemez katlanıyordu . 
hır rakipten kurtulmuş oluyor. 

Fakat Ambroziana'nm en mü. 
him rakibi olan Bolonya da Ce. 
novavı mağltip etmiştir. Puvan 
vaziyetinde Ambroziaııa. iki pu
van ileridedir. Bu vaziyete göre 
Bolonya - Ambrozi&na maçı 
İtalyan llki ııampiyonunu mey. 
dana koyacak demektir. 

Dünkü Voleybol 
müıabakalan 

Bölge voleybol ajanlığı tarı. 
fmdan tertip edilen voleybol 
mtlaabakalarma dün devam e
dilmiftir, 

Dün akşam Galatasaray klll
bil lokalinde Süleymaniye - AI. 
tmok takınılan karşılaşmışlar 
ve müsabakayı Uç sette Altmok. 
lular kazanmışlardır. 

lzmitte bisiklet yantı 
/::mit, (HU8U8i) - Bisiklet a. 

janlığı idaresinde 87 kilomet. 
relik bisiklet yarışı vapllml§tll'. 
Bu yarışta 2 saa.t 55 dakikada 
Klfrtspordan Mitat birinci, ay
nı zamanda ŞUkrll ikinci. ve Meh 
ıuet UçUncU gelmi,tir. 

VAK I T 
Guetede çıkan bUtUn yası n 
rcılmlerln hukuku mahfuzdur 

ABONE rARlFESI 
Memlekd Memleket 

içinde dıfmda 
Aylık 94 16& Kr. 
a aylık ıııo czş • 
6 aylık '16 na • 
ı yıllık 800 1800 • 
rarlfedcn Balkan Blrllğl için ay. 

da otuz kurut dU§UIUr. Posta birll. 
gine gtrmlven yerlere ayda yetmft 
beier kuruo zammedlllr. 

Ato0ne kaydın• bildiren mektup 
ve telgraf Ucrelinl abone paraamıa 
(l<>Sta veya banka ile yollama l.C· 
retlnl idare kendi nzertne aıu. 
TllrkiypnJn her SJ09ta merkeozlndf 

\'ARfra abnole yazdır. 
A.dreı değiftlrme ncretl ~ l<J'f 

iLAN UCRETLERI 
Ticaret tıAn'armın aanUm • aa. 

tın sonda!! itibaren lllıı aayfala 
rmda co. le; sayfalarda 50 kunıf. 
dördUncll sayfada ı: ikinci ve O· 
c;llncUde 2; birincide t; bqlık yaııı 
kesmece " llradır. 

BUyUk; çok devamıı. kllfell. 
renkli UA.ı verenlere ayn ayn ID
dlrmeler yapılır. Resmi UlD1&:1D 
unum aatın tO lnmıftur. 

Tlra-t llahlyette C.lmQ"aa 
Kftfllk bAalar 

Bir defa 30; lld defaııı DO, Qç de. 
tıısı 6:S, d&rt defan 715 ve on deful 
100 kuru§tur. Uç aylık Ulıı veren
'erln bir tlef&aı bedavadır. Dert iL 
tın geçen Ulıılana ruaa atman 
bet kuruft.&D beaap edlllr. 

Yakıt hem .1otnıdan doğıll)a 
keudl idare yerinde, bem ADkara 
caddesinde Orbıınbey banmda KJC. 
MALEDDIN !REN Din B0!'09U 
eliyle Ul.aı kabul eder. (....._ 
t.elefoaaı IOlll). 



Kagıt sepetindeki müsveddeleı 
Tercüme eden: SUAT DERViŞ 

!zinli olarak cepheden ansızın \ ~an çıkmadan evvel ince bir vü. 
evint> dönmüş ol:ı.n Jülyen bir cudü göğsü üzerin<le buldu. Ka· 
kaç dakika içinde cennet sa.fası rısı bir ku.) gibi bağırmış ve ba. 
ile cehennem azabını birlikte yılmıştı .. 
tattı. Evet karısı eve dönmüş onu 

Cennet safası evine kavuş - ~örünce düşüp bayılmıştJ. Bu 
muştu. (Gayet~ bir z1man ev. kor1mdan veyahut SC\'inçtendi? 
vel evlenmişti; ve karısma hfıla Jülyen bunu anlamamıştı, fa. 
ilk nikahlandıkları gün kadar kat onun ince vücuclü yere düş
üşıktı.) mesin diye kollarını bu viicudün 

Her şey ona eiizel görünüyor. üstüne kanamıştı. . 
du. Bütiin eşvaları kitapları, Bu kollan ancak sabahleyın 
bibloları hatta terlikleri bile.. açtı. Tedaviden nasıl o1ur da ~ev. 
Hele teriiklerini ne kadar özle- ~iye geçilmeuli. Sonra 7.ava.llı 
mi.şti. kansı cnun gö;h;ü üstüne r.asıl 

Onun için artık biiti:n bu şev- büzülmü~. onn n~!2ıl !;O!rnlmcştu 
ler "ora.da" gcrirdiği l:cderli gUn Ve ?n~n . clöni~c::iinden ne ~.a~ar 
lcrin hirer erişilmez Jınsreti de. samımı b•r ı:-ekılde mesut gorun. 
.Yildı. H 1\,r bütün bu şeyler şim mfü:tü. A~bm:ık İC'in .li\lvcn O· 

di e!le tutulur birer hakikr.t ol. nun uyumasını bcklcmi§ti. 
m u.c~' ardı. Gözyaşlarile beraber ona mcr. 

ha.met te gelmişti. Kaçmak iste· 
diği iç!n de adeta kendi kendin 
de utnnmı~tr. 

:\1ektubun sözlerir.i şimdi zih. 
nen tehrarlayn tekrarlaya artık 
onlara alışmıştı. Bunlar daha 

- 1 ı Askt rı Fabrikalar Satın alma Komisyonu ilanıan j 

Tahıııın edllcn bedeli 45.000 lira olan on ton kn.lay Askerl Fabriltnlar 
Umum MüdUr!UgU Merkez 8atın11lma komisyonunca 9/ 51940 Perşembe gU. 
n!I ııaot H de Pazarlıkla ihale ec\ilecclttlr. şartnamesi 22~ kuruş mukabL 
llnde kom.syonda verll!r. Muvakkat teminatı 337:'i llraclır. lsteklilerin 2190 
No.h kanunun ı. ve 3 Uncu maduelerindckl ,·esalkle komisyoncu olmadık. 
lanna ve bu işle a!O.kadar tUccarJan oltlukların:ı dair Ticaret Odası vesi. 
kalarlle bulıkte mezkur gUn \'e saatte komisyonda bulunmaları. l:H21) 

... * * 
'rahmin edilen brdell 37251.20 lira olan 133040 kllo h:ımızı azot Tophane 

&ılıpazarında Aı-.kcrl fo'abrlknlar Yollamıısındaki Satmalma komlsyonunca 
10 Mayıs 910 Cuma gUnU snnt 14 te paz:ırlıkla ihale edilecektir. lste~'lllerin 
Muval<knt teminatı olan 2793.84 lirayı her hangi bir mal mUdUrlUğilne yıı.. 

tınırn.k alacnklan makbuzla birlikte 2190 .No.lı kanunun 2 ve 3 Uncu mad... 
dclertndeld vesaiki htımllcn mezkOr giln ve saatte komlsyonda bulunmaları, 
şartnamesi her gun komisyonda görlilcbillr. (:11!>5) 

l""° -

KAYIPL~~) 
9:>S d-:rs sencl'inde Haydarp:ı.:a ltô:e. 

1 Fen şubes!ndcn aldığım olgunluk 
liplomaını z:ı.yi ettim. Y.:nl .• ml nlıı.ca. 

. ıı-ım:i.ın cski~lnln hUl:mU ~ olrtur. 
:r.,· C<'I ,•t <.A.ı'}l<ttn 

• • • 

I:;t..,nbul İthal· L Ctlmrü;';..ınlln 2>\•2u 
..ayılı \ '<.! 6 .3 910 gUnltl be:>anuame ile 
ınu:ınıeleslm intaç C"ttl~lm 30 bal)a 1 
~oş çuvallara ait 123345 s:ı~ılı depo. 
z'to makbuzunu ırn:ı etd ıı . Yenisini 
Jacaı;-mıcl:ın esldslnln hıll.ı.ıU yo!ttur. 

A .nınnltr 67 f:.(•IJrr t, l>ı'n n.' 

Yainız eve geldiği vakit ke.'1-
cli dc."lecefrindcn haberi olmrvan 
karuırnı evde butarnamıstı. Fa -
kat ne olur? .. Her hald~ ııza'ila 
değildi. Hcnıe.n yine dönece1'ti. 
•ceri girdikten sonra bir koltu
..,a oturmuştu. Bir sigara içmiş. 
ti. Sonra vazıhanen:n altındaki 
kağıt sepetine atılmı~ olan bu
ruşuk bir küğ..,t görerek elini u
zatıp almıştı. Bu belki de kcn_ 
risine y...zılan bir mektuptu. 

fa.Z:a kuvvete ve affa kar!'jı zaa· • * 
fm ~ükselttiği 3:~ı~lı fery~tlarn ' Gü:::l-r·i yal:r.-az, su ae ç kma I' Z\r~- t Bankasındak! i7W nur:ıara 

• 

Fakat işte bu mektubun üc: 
kelimesini okur okumaz, bunun 
böyle olmac!ığıru anladı; cennet 
s"fa~ı b't.'":liı;;. cchenı:ıcm azabı 
b~slamı~tı. 

Ç'.oK e:adık zannettiği, kendisi. 
ne ihanet ede~eW.ni ummadığı 
lmrmı cnu aldatıyordu. Bu mek
tup bir Uşık:ı. ya.~ıln I!J bir mek. 
tuptu. Fn.ka.t her halde bu iışrk 
çok milhim bir insandı. Çünkü 
ona bir &-'.ltır yazı yazmak için 
ka~ı bir yığın müsvedde 
:rn.ralamıştı. Kağıt sepeti müs. 
\'eedclerle do1u idi. Ve her müs_ 
\'eddrdc satırların üstüne çıkmış 
avısız tashihler vardı. 
Zavallı Jillyen peri~an bir hal

! .. bu karmnk~m=ık satırları de
ifre etmcğe b~Ia.dı. 

E ire geçen sahifenin birinci 
':elimeleri ~tınlardı: 

"Peki, varın yine sana gele. 
~cWın. S.uı.t Uçte orada buluna.. 
v ~m. Sa.de yarın değil, öbiir
~ ''C ıiaha öteki g-ünler ... Fa
k~t bunun için seni sevd'.ğimi 
z::uınetme ! ... ,. 

Bundan sonra bir sürii oku _ 
nuım~..z kelimeler varclı. Ve yine 
şu süzler okunabiliyordu: 

"Müdafaasız kalpleriTl avına 
çıkmış ola..ıı desisekdr avcılar .. ,. 

Bundan sonra a1tla.rı çizilerek 
yazılınış dört satrr: 

"Hayır! ... Ben nçka doğru koş 
muyorum. I\endi yalnızlığım -
da.n ka"l)'Orum. Bu boo,luktan, 
bu sessiz1ilitcn kaçıyorum. Et -
ra.fDndnki bu soğukluktan .. !-
çimdeki bu sofhı._l{luktan .... Yal. 
nı?. kalmayı bilmi\'orum .... E-
vet a.rbk valmz kalmn.smı bil -
miroruz... Bumm suı;u ~imde
dir ? .. ., 

Buadan sonra yine a~ıkça ya. 
zılmrş bir kaç satır: 

''B:zi sb böyle yaptmı~ "siz.. 
lcr" artık yaımnıztla olmıyan 
bizden uzaı, bulıırı:ın sevgili "siz 
ler,,. Bizi ı::mıartarak mütemadi 
suretle bizimle m~~l olarak 
bizi o~ayara k. bizi severek bizi 
tek basma y~ıyamnz bir hale 
getirdiniz. Sizin ''sev~ili yavru .. 
lanı.uz sizin "küçük krz" !arınız 
şimdi ne vapacaklarmı hilmi -
yorln.r. Onları göğüsleriniz üs. 
tünde o kadar ~ıktınız, onları 
kol:.armız ÜZl.'rind"' öyle ta~rdı • 
r.•z kı ... Şırrıdi orJnn yere bıra
kıp ~·anlıırmd:ın U7 .. " kla.c;.tığınız 
zaman kendilerini müdafaa ede
mez bir h.,ldedirler .. Ve onları 
yiyecek bir kurdun onlara f'rtl • 
dırmak tehlikesi pek yakındır . ., 

Ve işte kurt gelmişti. .Jülyen 
yumruklarım sıktı. Mektubun 
en son cUmlesiı;J okudu. nu za
yrf. ruhların bir feryadı idi: 

"Sıkılıyorum. Yalnız kadınla. 
ra merhamet ediniz!., 

Jülyen verlnden kaktı. Artık 
her şeyi kafi derecede biliyor. 
du. 

Hatttı kafi değil artık yıkıl
mış olan bu cennette bir:ı.z da.ha 
oturamıyacak kadar çok şey bi1i 
yordu. Bir omuz hareketile as
ker eşyasını sırtına Yükledi. So. 
kak kapısına yaklaştı. Şimdi 
kapıyı açacak ve ümitsiz bir hal.. 
de karanlık geceye karı~'lcaktı. 

J{apıyı açtı. Fakat kendi.si dı-

ben~ı~·orlardı. ~~tun cdebıyatı:n , .~irpiltlcri <iö!,mcz .ı heımiıır.ı için ıcuııanınn' •• ·! o:d•Jzıım 
harıcınde bu sor.ıerde. çok sevı- ı T 1 .·ı. · .ı • . BALS \•1 ı • tat ı· ''hı· u · k L · \ · 
l
. k t ld kt er .ıı.:.ıın;..ıe;<ı ı ,., •· c '' mu ı, mu -~y .... ıuıı. ~ııı .. ı. 

birdenbire yalmz bırakılmıc: bir ccvherı Sô\l e!\ınde .kırpıkle_rı. bes. m & n~f;'ımuan e3kl ... nı.1 hUkmU 
ıp, ço · flimar 1 ı an sonra 1 . . · . · · ı 

':i l t S l 1 t jol;tur. çocuihın inle\•işi \•ardı. er ve uza ır. ıya 1, acıvc:r , 
.. • • • kumral. yc=iil, rcnkleri:ıin ba lt'üil•n:rt:;.- Trar.ı\'lly Dır :ı-mda 

"Sıkılıyorum, Yalnızım . ., ikı~taki füsunkar caz.'l.,esi ~ayanı ı ?.o.lı c' dt• muı,ım A~m t ('il 
Zavallı küçük. dört ay bütün h'l}t'ettir. ı l3217·1) 

kuV\'Ctile mücadele etmi~ti. :;: ı:c ::: 
Kerdisi. bir c~ur muharip ol· 

duğu halde bu sef a.letin bu kız 
kardeşini nihayet mağlup oldu. 
ğı.ı için terk mi edecekti? 

Jülyen e-özya~larrnı sildi ve u. 
uyan karısını seyredere1t kendi 
kendine ~usma~a ona. bir ~ey 
söylememcğe yemin etti. 

O da bu 7.ayıf karlmm yanım
da. onun haberi olmadan mü. 
cadele edecekti. Büyük aşkile o
nu müdafa edecek, onu kurtara. 
cak ve onu te.lrrar lt:aza.nmağa 
ga}Tet edecekti. 

• * * 

t:ç:ın:;ı I\'.ııfü:ıs,r:r::~ı l ı inci nlıı. 

'Itl..;a., nldı~ım askerlik tezkeremi 
za; ı ettim. Ycnıslnl alaC3ğtmd:ın e3. 
:Lir.'n h!Ht:.ıU yol:tur. 

11 18 d ıJ:-tıın:u r.1r:ırn 1 All f (.'u Azi: 
(:;:?17;>) 

* * * ::31 numaralı ~ Uk anıbasınm plA 
kasını zayl ettim. Ye:ıiıılni çıkar:ıca. 

tımchn eskisinin hUkmli yokt,. r. 
Ş humlni: OJ.ııbn'!t tl:r:ıhlm 

f.-ı\'\I, mahnllC!.I. (,l •. ll f'\'Iİj n !10. 

kıl, r:o.: il':? lln!ll Dunı!;l,ı 

T !'(~ 

Banka:;uıdan: 

Bahar bayramı mUnascbetlle, Os 
m:ı.nlı Bankasının Calo.ta merkezi ile 
Ycnlcaml ve Beyoğlu şubeleri ı Ma. 
yıs 9!0 çarşamba gUnU kapalı bt:lu. 

lrnn 
tJsl•ü:!:ır Tr:pu b;cıı ı~uhc~ızlı~ı.1. 

Jülycn ~abaha kad:ır göziinii 
kırpmamı~tı. Bunu.."l için saba. 
hın ilk ışıklan peııızere'erden içe
ri dolarken bitap bir halde uyu. 
du! Ne katlar uyuduğunu bilmi
yordu. Birden göz~erini sevdiği 
karısının neşeli bir feryadı ile ı 
açtı. !{arısı omuzunda bir man. 
to, saçla.n dağınık ve elinde bir ~'"""''~ 
gazete sallayarak karşısındı o. 
turuyordu. 

- Bak ... bak diye muzaffer 
bir tavırla kocasm:ı ga.zc~cyi u
zatıyordu. 

Jlilycn cözlerini uğurturarak 
gazeteyi actı. Knrısmm kendisi. 
r.e gösterdiği satırları karma 
karışık bir halde oku<lu : 

"Ben aş~{a do~ru koşmuyo -
rum.. Siz bizi böyle yaptınız .. 
:Kurt gelebilir ... ve ilh .... 

Jülycn anlayama.drğı i~!n ka. 
rısmın yüzill'~ hayretle l::a:rtı ... 
Sonra im7.a vı o!aıdu. Bu imza 
kan.?tllln imzası idi. 

Demek karısı kendisine hiç bir 
şey söylemeden g-izli, gizli ça . 
lışmı§ ,.e şimdi bir ed:p olmuş
tu. · 

Gene: kadm: 
- Öyle sıkrlı:vordum ki diye 

bu y~p~ığl fieyi mazur göster • 
mek ıstıyordu .. 

Demek bu müsveddel~r bir 
mektup miicveddesi değil bir ne
sir müsveddesi i<li. 

Tamamile emniyet getirmek 
için Jülyen yazıyı brtştan sonu • 
n:ı. kadar okudu. füınsı g-ülü • 
yordu. 

- Ah i;jte biz kndınlar böyle· 
viz!. Yalnız kaldık mı aklımız. 
dan ~eçmeyeıı saçma fildr kal· 
m.a.z! .. 
Karısmm omuzundan ıri ko. 

!unu geçiren Jülyen onu kendi. 
sine doğru <'e'.dvor ve onun kıı· 
lağ'ma ~u sözleri mırıldanıyor . 
du: 

- Bütün bu fikir:er cdr·bi bir 
yazın·n mevzuu olarak aklından 
~eçtikçe znran yo!t canrm! Fa
kat... 

Ve karısı onun yanağına ya. 
nağım sürerek : 

- Dca diye sözünü kesjvordu 
Başka türlü bu fikirler ~bizim 
başımıztl:ın gegebilir mi hiç? .. 
Sizler cradn.yken ... 

Ve Jülye.'1 k~ısının içi yaş 
dolan gözlerin !eki manavı gö. 
rünce btınun imkf .. t"'1Z olduğunu 
bm~un hiç olmıyacak bir §ey ol
dugunu anladı. 

1748 
tJskUd:ı.r<la ı::uı:;-urlu korı:·c:ılnc!e ve 

caddesln'.le eı.ld 3G, yeni 48 s::ıyılı bir 
b:ıb hanenin murisi ırnsc~ ln 0 0 lu Ha. 
lil dededen t:hdeslne lnlllta'I mezkO.ı 
gajTi menkulde mul:lm MUrv.l Ak
gör~n tarafından tlllep oıunmugtur. 

18 ~~a.yıs 010 Cumartesi ı;ilnU ı>::-!C'. 

den sonra saat 13 le m:ıh!llllnde e:.ıı: 

vuku! huzurlyle t..'.ıhltlkot ve t:ıhdh1' 

icra kılınaca~ındı:ı.n bu yer Uzer ndr 
mUlk!yet ve mUlk!:;ctlc:ı ga.~Ti bi 
hak i;lditı.sında bulım:ınl:ır.:n ayn 
sUnde mahallJncle bulun:ıc::.!: mcı;,.ır:ı 

veya daha evvel Üskild:ır Tap•ı Sici 
m•ıha.."ızlı~ma cllcr'n:!eld veo;;a'ltle mu. 
raca.atları !Uzumu il!n olunı:r. 

(:2191) 

'*" _a 
SAH!Bl : A.<:/ ltl liS 

'3asıldığ1 ver: VAK i T !\in t b:ı aı: 
Umıım Nc~rivatı idare eden 

Rrfik Ahmet Sevı>n"'il 

inh i sa rlar- umu 
mü d ürlü ğ ünden: 

T - Şartnamesi mucibince 150 ton lOXlS ve 11'0 ton oxıo olmak UT.ere 
':00 ton kömür açık elcslltıne usıılile sntın alın:ıcaktır. 

II - Muhammen bedlıll 4185 lira, muvakkat teminııtı 313,87 liradır. 
III - Eksiltme 6/V /!llO Pazartesi gUnU saat 16.30 da Kabata3ta Le. 

:azım ve mUbaynat §Ubes!ndekl Alım Komisyonunda yapıl:ıeaktır. 
IV - Şartname sözU geçen §Ubeden parasız alına .. !:ir. 
V - !stekliler!n eltslltme için tayin olunan gUn ve saatte ~ 7.~ gllvc-n. 

uıe paralarlle birlikte mczkO.r komisyona gelmeleri. l3:;14 ı 

Devlet DemiryoUan ve Liman!an 
isletme Umum id3resi Hanları .. 

Muhammen bedeli 9Hi0 lira olan amel" !ç:n l:>OO adet muı,amba ceket 
(snrı renkte)! ile 700 adet mu~amba pantalon (etı.n renkte) 24/5/fHO Cuma 
gtınti saat C l:'il on beşte Haydarpnşadıı Gar b!nıısı dahil'ndekl Komisyon 
tarafındn.n kapalı z.ırl usullle satın alınacaktır. 

Bu l~e girmek lstiyenlerin 686 lira 25 kurusluk mu\'nkkat teminat, lm. 
nunun t:ıyln ettiği vesilml:ırla tekliflerini muhtevi zarflarmı aynı gUn eaat 
l H) on dBrde knd:ır Komisyon Rclsll~lne vermeleri 10.vmdır. 

Bu 1ı;c alt ş.ırtrıameler Komlı;yvndb.n pnl'asız olıı.ıu!, da~ıtılmnl<to.dır. 

(31'H) 

8anl4-~~ 
•ı:a:ııta:m:::11r.1:1-•-=•-.....,.-~..:::..=- gayet 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Solucanlarına 
~-çükltrdt 

k arşı gayet tesirlidir. Ba rsak sol uc anlarının büyüklerde ve uda bıı rııl 
sebeb olacağı tehlikeler göı önüne alın arak solucan hastaiıkları rı 

Barsak 
kullanmalan faydalıdır. bU 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. . ... ~ 

Gayri menkul satış ilanı . 
.. "' ··ııdett· 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörluguı ~ 
ıır•> 

. dl~ ;ı500 t • 
13ay ömrr Faruk'un 11132 hesap N'o.sile Sandı~ımızdan al 0 illaeıı ~ ı 
.<nr,;rı birinci derecede ipotek edip vaılesindc borcunu vermtdlğ ·:ı pı:ıtı.!11 

JdPsını; ille·· 
ı!a ~ apılan takip ÜZt'.'rine 3:?02 No.h kanunun •6 ıncı ma sult~ ,, '• 
ncı ma1Jcsine ı:;urt satılma.sı icabcdcn ik raz senedinde ~! ııcfıı ıtJllPı., 
J'çll!r m'.lhalle:ıinln cc?.arıc ve ter-zih:ı.ııe sokağında eski 20 :-c uı; duıcı.ı\11 J; , 

.-er, yeni 30.31.1.30ı2.~0/3.2S.28 /l.7/l No.lı dcirt kı\ğlr e'J ' e zallııııe ~ , 
Jas.ro tt'.'sb1tlnJf· ) Suıtıınııhmette Blobirdire:< mahallesinde f'C .... nc!~ll ıtı: 

•ııe ... if 
~ında cs!ti 20 yeni 80/3.7/1 kapı, :?30 ada ve 17 parbel ;-;o 

1 h,,·ı ıcPl r: 
,·en ::,r•l metre yukıırı hn,·ası 18 p;ı rsele alt altında iki odayı ıs p!lrt:•l şıı
ne ve aynı mahall~ ,.e sokakta eski 20 yeni 28 kapı, 230 adıı _,.11ııc ,-e 

..-nı nl"'' pJ• 
ve H pnı-sclln ha\'asını mU~lemll hane ve dUkkAn ve n.,, ıırs< iiJl • 1 

• 1 ve .,o r ~ 
rnl:tn es:ti :::o yeni 3'J/2 kapı, 230 a·la, 19 parsC"I :-;o. ı - -ta yeli " P'' 
nnı mU: temll l: 'i;;ir bir b"p hane ve aynı mahııllc ye soı<:ıt. karısı lll ~ • 
:apı 23!ı n !a 20 p'ln:el Ncı.lı zemlnden !Ubaren 3,50 metre yu tııbuııc<d ti 

.Jcle a!L <lU:;ltt n ( hnlen r.ıez!:ür ı:;ayrımenkuller el!ld Jran 
1111511ıınııı113 ·d " 

. h rnuc kU ptO şısm,\nd.r. DU':lt~nl .r c-..·c l:n:bolunup halen ilu ev ıı 1 k rıY ı!I' • 
Mecmuu ktığtrılirı. tlibu ga~rımcnlmlleı·in tamamı:ı.n bir buçuörC } .p ' 
le aÇ·k a. aırnıa:r:ı ı:omılmu:ştur. Satış tapu ı:ıicll kaydına ~-ıır. ?l 111,,rı; • 

1 3. ,•ercce" illi ' tadır. Arltırmay:ı ~Jrmek isll;rcn ('( Jfi) lira pey a :çe ı 1 bUt c 

kalarımızuan birinin t ınlnııt melctubu lcııbul olunur. Bırfkrn ~ıı~ll)-e r-0.!
1
· ,:-

). ,·e te tıı ıo 
:erli! teleulH~ rc~imlerl ve va1tıf :careı;i ve taviz beJc 1 reıı tt 111-
borçl .yn nİLt'r. Arttırm:ı şartnamesi 'i /5/910 tarihinden ttll>Drııl~ıtr.ıf· ,..,ı, 

k bulundu ır.!lıı:ı mel< iııtıyenlcrc San•lık hukuk işleri ~crvlsinde ııçı d0S)..,. fi''' 
pu sicil lcnydı ve-sair lür..ımlıı lz:ı.hat ta ~artname<lc ve takip 

11 
çı1'ıı.rı1~1 rf.1 

lır. Art•.ırmaya g-lrmiş olan'ar bunları te tkik cd"rek satılıt, 131,ıncl ıt 1ı; ' 
rl::.'1C'"l'rnl h:ı'<lıınd:ı. her şeyi ôrrcnm'ş ad ve itibar oıunur. 14 tt.ll ı:cll'' 

,, saat " 
)8/G, U10 Cuma ı;UnU Ca~aloğlıında Emniyet Santlığındıı ki:.! ediıec . 111 "' 
l(llda r yap.! ı:aktır. Murnkknt ıhnle \:ıp:lnt,llmesl için tc c:ıııı~ıl• -~ • 

· t' ııe - tJ:Y 
in toercl'lan nlınması Jca!>eden gayrimenkul mllkC'lle!lyc 1 ttı,nııııı 111 ' 

~ını tamamen :::'f'Çm'ş o'ması şarttır. Aksi talallrae son ıır ıde ,·e ıı>r• tır'' 
nıııbil il< ıı • t .::u Mkf kalmak şartllc 13/7/9 10 Cum:ırteııl günil aynı 1 en ço ~J;ıf 

a tte son arttırr.ı'\51 ynp·tacaktır. Bu~rttırmauıı gn.yrımenkU •ııll ııl~.re ' 
·t oırnıj s'~" d1ı. um UsUr.dC' bıraıt1laC'aktır. Hakları tupu slclllerlle .!:ıbı ,.e ııııı ııır ıı• 

ve lrtlfa!t hr.ltkı .sahiplerinin bu haklarını ve hususile tıııı rııe rıcr' 111 ı:• b ·tele ııır ~1· 
' du~'llarını ilin t:ırihlndcn yirmı gUn lo;imle evrakı mUs 1 nılş 0ııı!I ıııı' ; ,. 
remize bildlrnıclcri l!lzımdır. Ba surct!e b:u<larını bildirme sıll(illJ\ e fi" 
13.rı tapu s!cillc:ri!e sabit olmıyar.lar satış bedelinin payıaşntıı nut111'r" 
lırl:ır. D:tf:ı Ca~h malf!mat ıılmak IStiycnlerln 93S/55 ctosY, n 0ıııııııt· 
.iıtımız hukuk ~lcıi servisine müracaat etmeleri !Uzumu ı lıı. 
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