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Asım Gunduz bu hafla 
Suriyeye gidecek 

~ l den Sl e kadar bir ura kupon tGp. 
lanp idaremize ptlren okuyuculanmıa 

21 Dua ve l'ann Tercüme Külllyatmm ilk 
lne\'C'Ud bet kitabını yüzde 60 ekalk flat.. 

'lııı., 
1 

'- •lablllrler. Posta ile l•tlyfllllerdl'D ay. 
' tı kunıı alınır. 

lftiVFransız başkumandanı 
eygand' ın hayatı 

~ . . . ' ' . ' .. ; ,. .. 
Ankara, 20 (Huıuıi) - Haber aldığtma g8.. 

re bu hafta zarfında Genel Kurmay İkinci Başka.. 
nı General Asım Gündüz"ün reisliğinde bir aske. 
ri heyetimiz Suriyeye gid~ektir. Heyetin cuma 
günü ak§amı hareketi muhtemeldir. • 
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o.ntmedi' de majino hattına 
apılan taarruz piiskiirf iildii 
imanların R~e~'.~. iki noktada geçme teşeb

:4 Ve 11por bayramının Ankar:ıda ı9 Mayı11 stadyomundaki kutlan· 
_.,. __ QMilli Şefimiz in önü'nün de Bayan lnönü ile birlikte hazır bulan

ı Yazmıştık. Resmimiz CumhuTTeiaimi:i, atadyomu dolduran 
te11çlerin bağldık tezahürlerine mukabele ederken göateriyor 

Mektupları : S 

1fl son kozu 
v_zan: ASIM US 
ll 13 May11 - Almanlar 
~~da ve Belçika üze. 
~tere ve Fransa ya k:ır. 
.. ilt umumi olciuğu zan. 
taarruza geçerken ne ;? liitler fırsat düştük. 
~ ıene, hattf b:!ı gene 
&ını söylüyordu. Nor. 

~anı da dah;t ziyade S sürmesi ihtimaline 
1 bir tedbir gibi gö. 

Uç gündenberi garp 
~devam eden taarruıo: 
de tırnt bir mahiyet aldı. 
bf Alınanların harp için. 

r lcıı geçirmek isteme. 
~.bunda kendileri için 

ıke gördüklerine, her 
olursa olsun ellerin. 

it \>agıtalarla talilerini 
it •rar verdiklerine hük. 
~ ltzım gelecektir. 
~lınanyayı bu şekilde 
\ıı keden sebep ne olabi. 
~""etli ihtimal hava hA. 

''clesidir. 
~~lir ki İngiliz Başvekili 
~ buhran esnasında A. 

~asında harbiye nazırı 
~Yanatta bulunurken 
lıı •relerinin kalite iti. 

'-llha~n tayyarelerine fai. 
lıl kak ise de adet nok. 

~ t11ıı llıanlann henüz üstün 
·"~ u söylemişti. Alman. 

llfc;ç rnacerasında olduğu 
t a liolanda ve Belçika. 
t~r~uz ederken dahi ha. 

~l'ine birinci derecede 
~ ~~giliz devlet adamı. 

tttu unu teyit etmiştir. 
b(i "•zenesi bakımından 

~le olunca Alman ge. 
..._ ~~ının garp cephesinde 
~"'it be1cuza geçmek için daha 
~ .... ~ lernek istememesi ta. 
~.lııı..: olur. 
. İb'e 0 Ya icin bir sene da. 
~l~i: İngiltere ve Fransa. 

lC'1; Atnerika Devletleri. 
)e:daya ısmarlamış ol. 
İl\ 1 harp tayyarelerinin 
lta:.t "e hava h!kimiveti. 

.._ teç olarak müttefikler 
"ıı da ~taine müsaade et. 
~ tt1 ltrndi Hitlerin hava 
.. ~~Ye.inde beslediği za. 
~il ernek demektir. lşte 
~ taarruzunun saikini 
~~ ~r~z daha zayıfla. 

it tı Unudi tahakkuk et
C•"retinde aramak i. 

• <l>et1amı S ~) 

Cumhuriyet hükGme
tınin denk bütçesi: 

262,312,140 lira 
t 00 milyon lirahk fevkalAde tahsisat bütçesi de 

bugünlerde Meclise verilecek 
Ankal'B, 20 (Huıuıi) - Altı 

aydanbcri Avrupada cereyan e. 
den harbin, harp harici kalan di. 
ğer memleketlerin iktısadi ve ma. 
li vaziyetleri üzerinde yaptığı te. 
sirlerden memleketimiz de hariç 
kalamamış ve bu tesir bütçemiz. 
de bilhassa gilmrük resmi ile it. 
h~la.t maddelerinden alınmakta 
ol~n muamele ve istihllk vergi. 
!erinde ehemmiyetli bir tenakus 
husule getirmek suretiyle teba. 
rüz etmiş olduğundan 940 bütçe. 

varidatının tahmininde bu te. 
ı,akus nazarı dikkate alınmıştır. 
Bu münasebetle 940 bütçesinde 
939 varidat muhemmenatına na. 
zaran husule gelecek takriben 27 
milyon liralık bir noksanı nazarı 
c!!lrkatc almak mevkiinde bulu. 
nan hükumet memleket müdafaa. 
sı noktasından alınması icabeden 
ihtiyati tedbirlerin tahmil ettiği 
masrafları da karşılamak suretiy. 
le bütçe müvazenetini ihl!l et. 

memek zaruretinde kalmııtır. 
Tabii halin avdetine kadar de. 

vam etmek üzere muhtelif verci
lere, yekunu 28 milyon liraya ba
liğ olan zam ve teve~iler yapıl. 
masını, diğer taraftan ıivil büt. 
çeler maat ve masraflarından yüz 
de 10 tenr:illt icrasını kararlaıtır. 
mıı, bu suretle 940 mali yılı Adi 
bütçesini 939 bütçesinden 1 mil 
yon 24 7 bin 948 lira fazlasiyle 
262,312.140 lira ür:erinden tesbit 
ve tevzinine cumhuriyet maliye. 
sinin prensiplerinden olan denk 
bütçe esasına - tabii olmıyan 
ahval ve şerait içerisinde - sadık 
kalmaya muvaffak olmuştur. 

Bu suretle tevzin olunan büt. 
çede 1.240.000 lirası varidat far. 
kından, 1.035.000 lirası yüzde 10 
tasarruflardan, 13. 120.000 lirası 
da milli müdafaa vekaletinin fev. 
kalide mahiyetteki bazı masraf. 
!arının fevkalade tahsisat prog. 

(Devamı 4 llttcüdc) 

Müttefikler 
Amerikadan 1500 bombardıman 

• 

tayyaresi aldılar 
Avrıca 5 O milyon dolarhk en süratli 

~ tayyareler sipariş edildi 
Londra, zo (Hususi) - Nevyork Taymis gazetesi İngiliz -

Fransız mUbayaa komisyonunun Amertkadan 1500 tane yeni 
çift motörlU bombardıman tayyaresi &atın almı, olduklarını 
bildirmektedir. 

Aynı komisyon 60 milyon dolarlık Duglas bombardıman 
tayyaresi ısmarlamıftır. Bunlar dünyanın en sUratli bombar
dıman tayyarelerldir. 

Bir Amerikan fabrikası flmdlye kadar plyuaya çıkma
mış yeni tipte bir tayyareden sert halinde imal edecektir. Bu 
fabrikanın yapacaiı bUtUn tayyareler bir kontratla mUttetlk 
!er tarafından ıtmdlden 1&tın ahnmııtır. 

büsleri de akim kaldı 
Belçika üzerinde 

- - twww& 1-1 '- ~ ~- ~ ~ 3-tL ~ 

50 lngiliz tayyaresi 100 Alman 
tayyaresine bir hücum yaptı 

Genç Nazilere göre 

f rc.nsaya sulh 
tekliti zamanı 

1 • ' ge mış ... 
........ ~-H .... ._ 

janaının Alman hududundan af. 
rendiğine göre, Alman siyasi 
mahfilleri, ilerlemenin mağlCip et. 
mek için kif.i gelmediğini o dere. 
ce 1yi bilmekte ve Fransada ener • 

(Devamı 4 iinciide) 

il Alman tayyaresi. dUŞürüldu 

Amıİn~ 

Harp sahasını g&teren harita ( Y azııı 4 üncüde) 

Cenubi Amerikalılar 
telôş ve endişe içinde 

Ruzvelt millt bir koalisyon hükOmeti teşkil edecek 
Bayan Latife 

Uşakh ş3hrin1izde 

Bayatı IJatifc Uşaklı 

Ebedi Şefimiz Atatürk'ün eski 
zevcesi Bayan Utife U:şaklı üç 
scnedenbcri tedavide bulunduğu 
tsviçreden dün sabahki ekspresle 
şehrimize dönmüştür. 

Bayan Utife, iatasyonda ailesi 
erkAnı tarafından karşılanarak 
doğruca Ayaspapdaki villasına 
gitmiştir. 

Kendisi iyileşmiş olmakla bera. 
her, son birkaç günlük yolculuk 
dolayısiyle yorgun dü:ştüğünden 
bir müddet evinde istirahat ede. 
cektir. 

Bayan Utife, tıviçrede geçen 
.zamanını fırsat buldukça ilmi tet. 
kikten hasretmiştir. ~aşlıca .zev. 
ki ıük\1n içinde okumak olan 
muhterem Bayan, burada da aynı 
suretle tetkikatına devam ede. 
coktir. 

Ayan Medisi maliye encümeni bir milyar 820 
milyonluk krediyi tasvip etti 

Neuyork, 20 ( A.A.) - Nev
york Ta~'tllis gazetesi, Ruzvel
ln öir millt koalisyon hükumeti 
teşkili maksadile kabineye na
fiz cumhuriyetçileri de sokmak 
tasavvurunda olduğunu yazıyor. 

936 scriminde reisicurnhurlu. 
ğa ve reisicumhur muavinliğine 
namzetlikl<>rini koymu.ş olan Lan 
1iona bahriye, albay Knox'a da ... -

har.biye nezaretlerinin teklif e
dildiği bildirilmektedir. 

Hariciye nazıruun okuduğu 
. ntesa; 
Vaşington, 20 ( A.A.) - Ha. 

riciyc nazın Kordel Hut dış, ti. 
caret hafası münasebetile rad
y<>Qa Ruzveltin bir mesajını oku
ml\ştur. Mesajda. §Öyle denil. 
mcktcdir: (Devamı 4 üncüde) .. ,,_., -

Bir Amerikan piskoposu 

Almanyaya harp ilan 
edilmesini istiyor 

Richmcmd (Virjinya), fO ( A. 
A.) - Metodist kilisesi pi8ko. 
posu Jamcs Kanun, "Hitlere ve 
ona benzcrlere karşı harp ilan 
etmeleri için Reisicumhur ile 
kongre ne2Xiinde yüksek nü!u. 
zunu istimal etmesi,, talebini mu 
tazammın olarak hariciye nazı
n Bay liul'e gön.dermiş olduğu 
açık mektubu neşretmiştir. 

Bu mektupta. Amerikanın bl. 
taraflık kanununu feahederek 
Almanyaya harp ilin etmesi 
takdirinde yer vüzündeki millet. 
lerin hattı hareketlerinin derhal 
değişeceği beyan olunma.ktadır. 

Mektup §Öyle bitiyor: 
"Böyle vapıldığı takdirde kor

ku yeril'..e ümit kaim olacak
tır.,, 

Musolini' nin cevabı Ruzvelt' in katibi 
hakkında bir şey söylemiyor 

Lcmdra, 20 (Husu.si) - Ame- ı sındaki gö~e~erden hiç biri. 
rikan Reisicumhuru Ruzveltin nin neşredılmemı!J olduğu gibi 
katibi matbuat mümessillerine b~ ~nun.cu h~~m~a ~ ~ir _, 
verdiği beyanatta, şimdiye ka. soyliyemıyeceğin.i bildirmittlr. 
dar Muaaolini ile R.UZ'Y'elt ara • 
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lavyadaki faaliyetleri i 

... --.. --·······-····-··-·.:.:-------···--··.......... 3 _J Hatay şilebi davası 
Almanla a Yugoslavlar arasında Dün albncı ceza, 

a V ga do .. g- u·· ş o 1 uy ordu mahkemesi~de başladı Kös t enccdcn SUmcrbnnka. a· 
ft se1hi1oz yerine bir tüccara 
ait l:erost ele r alı p gelen Hatay 
şilebi kaplam o .. uıau .~ıarma . 
ranm nıuhııkemesJne dUn al • 
tıncı ceza mahl<cmeaiııdc baş
lanmıştır. 

Garip t.esadüf demiştik. Çünkü 
Yugoslavyada kalmış olan bu iki 
seyyahtan biri, Balkanların müs. 
takbel Führeri Stoyadinoviçin 
hapsolunmasına takaddüm eden 
günler zarfında tevkif olunmuştu. 

Almanlar beş senedenberi Sto. 
yac'linoviçe (*) güveniyorlar Hit. 
ler ve görin Balkanlar üzerinde. 
ki bütün ümitlerini ona bağlıyor. 
tardı. Fakat Yugoslav zabıta!lı es. 
ki Yugoslav devlet adamının Ber. 
lin ile gayri meşru mUnasebetle:-e 
malik olduğunu keşfetmekte geç 
kalmadı ve bu keşif Stoyadinovi. 
çin kaybolması neticesini doğur. 
du. 

Almanlar yabancı memleketler. 
deki ajanlannı seçerlerken, ken. 
dilerine tavsiye edilmiş olan kim. 
selerin ihtiras ve gayelerini de 
ölçüyorlardı. Hiç şUphesiz Al. 
mantarın aradıktan Jermanofil 
,(Almc:.n taraftarı), veyhut nazi 
rejimi hayranları idi. Bu sebeple 
Almanlar ajanlarını seçerlerken 
İlk olarak şunu öğrenmek isti.. 
yorlardı: "Fransız .dostumudur, 
yoksa Alman muhibbi mi?" Bu 
sual mihenk taşı vaz!fcsini görü. 
ycrdu. 

Belgrattaki Alman tebcası her 
şeyden evvel Alman dostu olan 
kimselerle mUnasebetlerini takvi... 
ye ediyor ve nazi lchtarlığı his.. 
lerini takviyeye bakıyorlardı. 

Belgrattaki Alman tebcası ara. 
sında nazi propagandacısı şefi 
vaziyetinde bulunan Hribc. 
vsek isminde biri idi. Evvelce Yu. 
goslav el:alliyeti iken bilahare Al. 
man tebeasma geçmiş olan zat, 
alelfide bir propaganda servisi 
başında çalışırken yanında on be§ 
muavini vardı. Bu yardımcılaı: 
her sahada ve bilhassa matbuat 
ve propaganda servislerine sokul. 
muş, oralarda vazife almışlardı. 
Bunlara birçok l;ereler Almanya.. 
dan misafirler de gelmekteydi. 

Yugoslavyada küçük Alman e. 
ltalJiyeti içine girmiş, daha doğ. 
rusu Almnnyadan surct.i mahsu. 
sada gönderilmiş olan birçok mü. 
tehassıs ataşeler daha vardı, bun. 
lar muhtelif sahalarda çalışmakta 
idiler. Mesela bu mütehassıs ata. 
§Clerdcn biri yalnızca orman me. 
selelcriyle atakadar bulunuyordu. 
Unutmamalıdır ki daha Polonya. 
yı işgale başlamazdan evvel or .. 
mantarda b:rçok muhabere mer. 
kezleri tesis etmişler, diğer mlite.. 
hassıslar da para§Utçüler tarafın. 
dan kullanılmaya clvcrigli init 
sabalan hazırlamışlardı. Bunlar. 
dan mruıcln esrarengiz radyo is.. 
tasyonları da meydana çıkarılmış 
idi. Bunların vnz:ifeleri tayyarecL 
lede muhabere ederek yollarını 
izah etmekti. 

Şayanı dikkat bir şekilde ha.. 
herler almaya muvaffak olan 
Yugoslav, zabıtzsının bilyUk bir 
dikk<ıtle çalısıp muhtelif malU. 
m<ıt elde ettikten sonra Alman .. 
yadaki turistlerin mahiyetini qıey 
dana çıkarını§ olduğunu bildir. 
mektcdir. Tehltkeyi yakın gören 
Yugoslav zabıtası derhal hareke. 
te ge~miş ve ctıGusluk şebekesini 
meyd;ına çıkarm•,tır. 

Yugoslav zabıtası esasen Al. 
man casustan hakkında birçok 
malumata sahip 'bulunuyordu. Al- ı 
man elcalliyeti ya~ayan bütün 
memleketlerde oldu ğu gibi Yu. 

Yugoslavyada Alman te~kilatı . 
aynı zama:lda yerli işçi de angaje 
ediyordu. 

Resmi tahkikatçılar için Yu. 
goslav halkı mükemmel ve kıy. 
metli bir yardımcı olmuştur. Yu. 
goslav halkı ;eyyahların faaliyeti 
ve vaziyetleri hakl:mda etraflıca 
maH'imat verebilmektedirler. 

Memleketin müdafaasına taal. 
lUk eden meselelerde hükumetin 
istihbarat şubesiyle teşriki mesai 
etmekte hiçbir Yugoslav asla te. 
rcddüt etmemektedir. Çünkü halle 
diğer memleketlerin marur. kal • 
dıkları vaziyeti diişünmekte ve 
memleketlerine kar~ı bir taarruT 
zemini hazırlanmaması için aza. 
mi gayreti ıarfctmektedir. 

Yugoslavya halkı Alman casus 
veya turistlerine karşı fcvkalfide 
hassastır. O k:ıdar ki halk bir. 
çok \-akalarda polise müracaata 
vakit kalmadan işe müdahale et. 
mekte ve bu sebepten bazı gü. 
rültüler çıkmaktadır. Mesela 
Split'de bir ber!Y.:re saçları alab. 
ros l:ecilmiş bir müşteri, bir Al. 
man seyyah geliyor. Bu zat bir 
müddet sonra şöyle gevezelik et. 
mekten de çekinmiyor: 

"Büyük kararın verileceği za.. 
man yakındır .. " Pek kısa bir za. 
man sonra Almanlar gelip Yugos. 
lavyaya yerleşecekler." 

Berber kemali sükCtnetle ustra. 
aını bırakıyor ve müşteriye derhal 
dükkandan çıl:mac:ıını iht::r edi.. 
yor. Fakat Alman bu talebi şid. 
detle reddediyor, bunun üzerine 
mUessif bir hadise cereyan edi. 
yor ve Alman birkaç dakika için. 
de kapının önüne toplanmış olan 
halk tarafından itilerek, yumruk. 
lan arak. dükkandan dışarıya atılı. 
yor. 

Yugoslavlarla Almanlar araım. 
da kavga ve dövlişler sık srk ce. 
reyan etmektedir. Polonya har. 
binden evvel de Lehistanda bu 
kabil hadiseler cereyan etmektey. 
ken Hitler İngiliz ve Fransız el. 
~ilerine yaptığı bir deklarasyon. 
da Alman ekalliyetlerine yapılan 
ıuimuameledcn §ikayette bulun. 
mustu. Bu hadiselerin sonu ma. 
lUnl°dur. 

Almanların Yugoslavları gafil 
avlamak için her teşebbüse ba~ 
vurmuş olduklannı, fakat Yugos. 
lavların da büyük bir mukavemet 
\•e açıkgözlUlüklc hareket ederek 
Alınan gizli teşkilatlarını meyda. 
na çıkarmaya ve planlarını altüst 
etmeye muvaffak olduklanru ıöy. 
liyebiliriz. 
Eğer Almanlar Yugoslavyayı 

el atmayı tasavvur etmişlerse, 
1914 harbini hatırlasınlar. Yu.. 
goslavlar harp etmesini bilen bir 
millettir. Bunu defalarca isba.t 
ctmiıterdir. Eğer icabederse Yu. 
goslavlar miitearrı.ıa karşı hilrri. 
yetlerini yine de kahramanca mu. 
dafaa edeceklerdir. 

-BlTTl-
('Ct) Yugoılavyanın sabık bat

vekilidi"r. Yugoalavyadakl Alman 
faaliyetinde rolü olduğu aörüle. 
rck tevkif edilmiıtir. 

YARIN: Hotandanm ifgalini ha.. 
zırlayan Alman casualan ••• 

Yirmi yıl evvelki Vakıl 
- 2-2 s_.ı~._. ~ ,__, 

goslavyada da bir "Kültürband" 21 Mayıs t!J20 
yani bir gençlik ve $por teşkilatı 
mevcuttu. Bu Alman teşekkülü Hükômet matbaalarının 
görünlişte spor ve eımali işlerle birleştirilmesi 
uğraşırken hakikatte spordan çok Maliye, Harbiye, Bahriye nczn. 
<laha b~şka işlere ehemmiyet ve. rcllerine nlt m.atb:ınların te,·hldilc 
rirdi. Bu spor teşekkülü içinde • Matb:ıaidm ireye rnblı hnkkmda Mn. 
nazi matbuatına haber veren bir 1 arif Nnorctlnde bir komisyon teş
kısım mevc:.ıttu. l "il olunmuştur. Komisyon ynkınd:ı 

A lman ajanlarının vazifeleri a. mesnlsiııl bitirecektir. 
rasmda Alman dostu temin et. 
mek ve m: mleketi içerden vur. , 
mak birinci planda geliyordu. 

Derhal şur:a da işaret edelim 
ki harpten ç:>k evvel Polonyanın 
yukarı Silezya işçile ri Aln-:mya. 
ya davet olun.mu;, ve kendilerine 
azami dostluk r;österilm~ti, o l:a.. 
dar ki sanki Hitler ile Polonyalı. 
lar arasında büyük bir n:bıta. çö. 
.zülmez bir dootluJ: tesis olun. • 
muştu. ' 

Bu Leh işoilere iyi gıda verili. 
yor, iyi giydiriliyorlnrdı. Fakat 
Sok geçınedcıı bu me...-s.imlik ziya. 
lllllllıtrd.n ~ .Wuklan 
menfut ft gfittnklerl gaye mey. 
dana ~danca Leh hükumeti hu 
hiçrcte mani oldu. 

Sah Çarıam~ · 
21 Mayıs 22 Mayıs 

ıs Rcb.Ahır I '' Rcb.thıı 
hıım 1 ı hı:tır ı; 

\al.itler \'ıMilltl Eznnt \ 'Ol\AU r.uınt 

c .uıu11ln 

do'• ıs·ı 4 37 9 12 4 37 9 11 

Ö6lc ı: 10 4 45 12 10 4 44 
l !l;!ndi lG 08 8 <fS 16 09 8 42 
Al~am 19 23 12 00 19 28 12 00 
Yıı.Uıı 21 18 1 IS4 21 19 l M 
fmıı:ık 2 ao 1 03 2 28 T 02 

üswan Mnı runra sorg usun -
da şöyle dcmiştır: 

"- Hen Koı:s teul!cde SUmer . 
bankın tiellUlozlnr,nı bulanın 

dun. Boş dtınc"t-.,,ın.~ c\·Yelc-..: 
muKavelo ) .ıptı..,.ıu bir şırKu 
tın kenısteh ı ııı ı .. ı-.ııuı. ~.rket 
ounıarı H a ) rny.ı gvtlırmei<llğL 

ııı i istcı u i . .l\ ı ubuaue n.lnuıapıı -
ca İsKenacı una götlırUp bırak
tım, ~tıııı eronııltıu &clluıozları • 
nı gotirmey ı şiın husu s i bır mc· 
scı ~o.r. 'J ıcarot uınlıkcnıe ·ini 
aHll~acrnr ede r. H.rn.,a isterse 
orada dava açabilir.'' 

Bundun soııra ııöz :ılao ınUd· 
cleiumumi mun' lul vnpur sahi. · 
blnın Sümerbank ı n ııı n ll cı cuıı 

yüklcmcmcsı clh ti ıti iddias ı 

\'cçhilc hususi bir m esele ola -
rnlt knhul etmiş, a ncak Yapu -
run Kös tcnccyc gitmek için bu 
mallar ı gctı ruıek için mllsaade 
almış uluuguırn ve fakat mUsa. 
ade hllfltın~ hareke t ~derek 

Hayfay:ı götllı mJk Uzere ko • 
reste yUkletliğlni vapur sahi · 
binin SUrnerbankm mallarını 
yU klcnıcnıcsi clheUni iddiası 

veçhile hususi bir mesele ola. 
rak kabul etml§: 

"- Ancak, demiştir, vapu -
run bu malları gotirmck Uzerc 
Köstenccye gitmesine mliaaade 
edilmiştir. Halbuki mtıenade 
hllA.fına bu malları almamış 

ve Haytaya götUrmek Uzere ke 
reste yUklomekle mllll korun • 
ma kanununa muhnllf hareket 
etmiştir. Osman Marmaranın 
milli korunma kanununun 36 
ıncı maddesi delft.letlle 64 Uncu 
maddenin birinci fıkrası vo 47 
inci maddesi mucibince elli lL 
radan boş yUz liraya kadar pa· 
ra. vo on beş günden iki aya. ka 
dar hapis cczasllc tecziyesini 
istiyorum!' 

Muhakeme, maznun Osman 
Marmaranın mUdafnasını ha. ~ 
zırlaması için başka bir gUne 
bırakılmıştır, 

Galata yolcu salonu bir 
temmuzda açılacak 

lnşaatı biten ve bir temmuz 
denizciler bayramında. MUna • 
kale Yek111 tarafından açılma
sı kararlaşan Galata yolcu sa
lonuna Ebedi Şef AtalUrkUn 
ve MUll Şef İsmet lnönUnUn 
birer bUstU veya heykell kon. 
ması MUnakalo Vekllletlnce 
muvafık görUhnUş, ve bu hu -
susta llman işletmeleri umum 
mUdUrlUğUne emir verilmiştir. 
Umumi mudur Raufi Manyas 
GUzel Sanntlar Akademisi lle 
temas edecek ve konacak şeyin 
büst mu, · yoksa kölyef mı ol -
ması llzımgelcceğini kararlal}.. 
tıracaktır. Bunların salonun 
nerelerine konması münasip o
lacağı da GUzel Sanatlar Aka
demisi tarafından tesblt olu • 
nacaktır. 

Amerikadan 1500 ton 
teker geldi · 

Amerika.dan ~rimiı.e gelen 
Eksoort vapurile şeker §irketi 
için 1500 ton şeker gelmiştir. 
Şirket bir miktar daha getirte. 
cek ve bu mallan herhangi bir 
zarurl ihtiyaç için stok yapa • 
caktır. 
Aynı \•apurla mühim miktar

da otomobil ve oto.'llobil levazı. 
mı da gelmiştir. Yine bu vapur. 
la Amerikadan gönderilen 1600 
ton demirin 400 tonu Pireye bo
ş:ı Itılmıştır. Bunlar da. bugün -
!erde getirilecektir. Dün ticaret 
mtidiirlUğüne ~len bir emirle 
1600 ton demirin Ticaret VekL 
leti taraf mdan tcV7j edileceği 
ve bunun için Vekaletin ha.beri 
olmadan satış vnpılnıama.sı bil. 
dirilmiştir. Bu mallardan bir 
kısmının Dolma.bahçe stadı in
şaatı için belediyeye verilmesi 
muhtemeldir. 

Albn 23 lira 
Altın dün 23 lira.ya kadar çık

mıştır. Sarraflar piyasada iste. 
dikleri gibi oynamakta ve alıcı 
çok o!duğu za.man derhal fiyat. 
lan arttırma.ktadrrl.ar. Fiyatla• 
rm daha da yUkselmesindcn kor 
kulmaktadır. 

ihtikAr komisyonu dun toplandı 

Dört ka_lay tüccarı 
mahkemeye veriliyor 

Yerli kumaşlar üzerinde ih1ikar yapanlar da tea
bit olunuyor 

lhtikar komisyonu dün mm. 
taka ticaret mildü.rlilğünde tl
cartıt mildür'J Avni Sakmanm 
reisliğinde toplanmış ve bazı 
kararlar \•ermiştir. Bu arada 
haklıı.rmdaki tahkikat tamam. 
lanan ve ihtikar yaptıkları an
l~ılan dört kalay t ilcc:ırmm 
müddeiumumiliğe vcrihue1>i ka· 
ra rla.~mıştrr. 

Bu tikctı.rlar, hükfunetin gem. 
terdi~ kolt.yhkla.r ve yaptığı 
yardımlarla hariçten ucuz fi. 
ratla kalay getirmişler fakat 
bunu bir fırsat bilerek hurada 
bu nıallan yilzıdc yUz karla sat
mak istemişlerdir. Haklarrnda -
ki karar vali Lntfl Kırdar tara. 
fmda.n tasdik olunacak ve bu. 

Dekoratif vazı .-
sargısı 

40 ıncı ilkokulda açıldı 
İlkokullarda tatbik edilmek 

le olan yeni dekoratif yazı et
rafında öğretmenlerin mesleki 
bllgllerini çoğaltmak maksa • 
dile bir kura açılmıştı. Kursun 
faaliyeti tamam lanmış ve öğ • 
retmcnlcr tara!ından vücuda 
getirilen 1500 parçadan faıla 
dekoratif yazı işlerini ihtiva 
eden bir sergi açılmıştır. Sergi 
Fatihte 4 O ıncı okul binasında 
Fatih kaymakamı Rebll Kara· 
tekin tarafından açılmıştır. 
Yardımcı öğretmenler 

Ortaokullarda yardımcı mu· 
nJllm olıı.rak s;ah,anların bu 
yılki çalışma durumları etra • 
tında Maarif Vekilliği tetkikat 
yaptırmaktadır. ' 

Yardımcı öğrelmenter hak -
kında okul idarelerinin vere -
ceklerl raporlar esaslı surette 
tetkik edilecektir. 

ÖnilmUzdeki ders yılı baıın • 
dan itibaren yardımcı öğret -
menler hakkında yeni hUkUm· 
lerı ihtiva eden bir talimatna • 
mc tatbik edllecetklr. 

Köy okullanmn 
imtihanlan 

BUtlin köy okullarında tct • 
risat tamamlanmıştır. İmtihan 
neticeleri bu yıl geçen yıllara 
nazaran daha memnuniyet ve -
ricldir. Köy okullarında oku • 
yan talebelerin muvaffakıyet 
derecesi yüzde 97 dlr, 

Malatyadan kaçan 
muhasebe memunı 

yakalandı 
Mala.tya. muhasebe memurla.. 

nndan Hasan adında birisi dün 
burada r.abrt.a tara.tından yaka. 
la.nmış, adliyeye teslim edilmitt
tir. Ha.san iddiaya göre zimme
tine 200 lire. geçirmiş, buraya 
kaçmıştır. 

Birinıci sulh ceza mahkomesi 
Hasanm sorgusundan sonra ken 
disinin tevkifine ve Malatyaya 
gönderilmceine karar vermiıtir. 

Londraya gidecek 
talebelerimiz Pariate 

kaldı 
Denizyollan idaretıi tara.tın

dan ~i inşaive mühendisliği 
tahsil etmek u~re lngiltcreye 
gönderilen 32 talebe Pariste kal
mıştır. Harp dolayıaile Franea 
ile İngiltere arasmdakl yolcu 
nakliyatı durdurulmuş olduğun.. 
dan talebelerin ne zaman Lon. 
draya gidecekleri belli deilldir. 
Vazivet Münakale Vcklleti ta· 
rafından tetkik edilmektedir. Ta
lebelerin ~ çağmlrp vaziyet 
düzeldikten sonra gönderflmelc. 
ri de muhtemeldir. 

tkbal tilebi karaya 
oturdu 

Barz.ilay acentesinin lkbal 
şilebi evvelki gece limanımızdan 
Karadeniz.e giderken Boğama 
Umur yerinde karaya ot.unn~ 
tur. Bereket kaza yeri kayalık 
olınadıbnda.n vapur bUtün Ke« 
ıtaııştıktan sonra dlin sabah ken. 
di ve6aitilc kurtulmuştur. 

ıtün adliyeye verileceklerdir. 
Komisyon bundan başka di -

·~er maddeler üzerinde de gö
rUşmUş ve bilhassa havayicl za. 
ruriye fiyatlarını göulcn geçir. 
miştir. Haklarında tahkikat ya
pılan bir çok tüccarlar daha var
dır. Bunlar da bu hafta içinıde 
S\dliyeve verileceklerdir. 

Yerli kuma~lar Uzerinde de 
bUyi.lk ihtikar ;örUlmUş ve mm. 
taka ticaret mUdürHiğU tarafın. 
dan tetkiklere ba!!lanmıştır. Ba
zı tüccarlar veril kumaşların 
metresine iki iki buçuk lira bir· 
den zam va.pmışlardır. Tetkikat 
netJcesl lhtik4.r komisyonuna 
bildirilecektir. 

Lise müdürleri 
Bugün unıum 

müfettiılerin iştirakile 
toplanıyor 

Orta tedrisnt mUesaeselerln. 
de ders kesimi yarın öğleden 
sonra yapılacaktır. Bu mUnase 
betle dünden ltlbaren bUtUn 
okullarda öğretmen toplantı -
ları yapılarak eleme imtihanı -
na. girecek talebeler teeblt c • 
dtlmeğe başlanacnktır. 
Diğer taraftan bugUn saat 

9 da. hususl lise mUdUrleri ile 
bu llselerin imtihanlarını yn • 
pacak olan dört lise mUdUrll 
Man,rif MUdUrUnün başkanltğı 
altında Galatasaray lisesinde 
bir toplantı yapacaklardır. 

Toplantıda bu okulların lm· 
tihan meseleleri üzerinde gö • 
rUşUlccektir. 

Öğleden eonra da saat 14 de 
Maarit' MUdUrltığUnde baş mU
fcttiş Salih Zekinin başkanlığı 
altında lise mUdUrlerl, saat 17 
de de ortaokul direktörleri bi
rer toplantı yapacaklardır. 

Toplantıda imtihanların ya • 
pılma şekilleri, imtihan tıı.ll -
matnamesinin noksansız ola -
rak tatbik edlllr şekilleri görü. 
vuıecektlr. 

Fransızlar gıda 
maddeleri satın alıyor 

Fnı.nsı~a.r son gUnlcrde mcm 
leketimlzden milliim miktarda 
gıda maddeleri almağa başla
mrşlardır. DUn Fransız bandıra
lı Devandra vapurile mtlhim 
mlktard.a kuru fasulye, balık, 
iç fmdıkla halı, kendir, tutun. 
koza ve ipek kırmtrsı gönderil. 
miştir. 
Romanyalılar da. zeytinyağı, 

çiroz, SUSMı ve nohut almışlar. 
dır. 

Ticaret Velôli 
Ankaraya gitti 

İki gilndenberl ee}ırimizde bu. 
lunan Ticaret Vekili Nazmi Top 
çuoğlu dün sabah tayyare ile 
Ankaraya dönmUştUr. 

Raaathaneler müstakil 
çalıfacaklar 

Kandllll rasathanesi idare 
teşkllAtı şimdiye kadar mtize -
lere bağlı olarak çalışmaktay· 
dı. Maarlt Vekllliğl bu duru • 
mu•.Qlkkate alarak Kandilli 
ve Yeşilköy rasathanelerlni ay 
rı ayrı vckAletlere bağlı olma • 
htrını kabul etmiştir. Kandilli 
rasathanesi mUzelerden ayrıl • 
mıştır. Mubabcrelerinl mUsta. 
kil olıLrnk yapacaklardır. 

İzmir limanı 
temizlenecek 

MUıı&kale Veklleti lzmir ti. 
manınr temiıletmeğe karar ver· 
miş ve bu seneki bUtçeainıe bu iş 
için para koymuştur. latanbul 
liman reisliğinin milteha.ssıı me 
murlan tetkikler yapmak üz.ere 
Izntire gitmişlerdir. Temiı.lene
~ic yer limamn mendirek iç.in. 
deki kmnıdrr. Bunda.ki bUtUn 
enku \."e plslikler çrkanlacak. 
tn-. 
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Bir edilJin son yazısı -------
Olümlü dünya 

......._____---~~~~~- ' 

lYe~ı F~~~:;~· ·ıNisandaki ihracatımız 
1°a:?f.;r~;i~endlıo milyon lirayı geçdi 1 

l ~:~~~~~~"-! italyaya ihracatımız 
~ ~~ tarihinin kriUk bir 1Unün. 

,•kuınandanlığa g"eUrilwl1 olan aydan aya a r t 1 y o r 
4:.'41.tı ll ldaJc.ınnı Veygand hakikaten 

fer bir kumandandır. 
do~iın \'eygandın boyalı zaferle Ankara, %0 (A.A.) - Ticaret VekA. 
~ur. Jeti konjöktör bülteninin mayu nUıı -

ııırayı muha.faza etmekte ve Almazı. 
~anm hiMesl de ytlzde 6 ya kadar 
inmiş butunmalttadtr. 

Idhalat 
~'Una dikkat. etUıtmlz uman 
~it kU muurter kumandanın daha 
~tun4' ilk za!ert neıatne kaı'oı 
tıı !it 11 ve denlzcUığe karıt duydu
~ veli yenerelt, kendiaiui :ıafere 
ltl!iıı liran Uk kıjprU olan bar biye mek. 
\'tr e Clrıni§ olduğuııu &örürüz. 
~ıJ ikinci za.erfni kendi ala:; 
~t ilanına ka11ı kazanmıııur. sa_ 
"'1ı.n •Uı;ıu·ı mektcblnde bir mUddel 
'Unllk etUkten aonr& N'loı t.dakl 
~)1-et &Uı;ari bölU,Une kuma.ndaıı 

humdaki rakamlara nnzaran nisan 
ayındllki ihracatımız 10.037.000 lira 
,.e itha!Atmm: da 6.741.000 lirayı bul_ 
nıuotur. Bu vnzlycle nnzaıun ihraca- Nisan ayındaki itlınlMımızın yUZde 
lımız 1!130 scneBtndtnberi nisan ayla 1 ~7 sini makineler, demir ve muhtelıı 
rmda ltaydedllen ihracatın en yüksek ınadenl eııyn, yUzdc 21 inl mensucat 

iplikler ve dcnlcr ı:lbl &{ylm cşyıı.sı 
rakammı bulmuı, lthalıHımız i&e har 
bin t:ıa.ıladığı 1939 aone3l rylU!Undcn 
19(0 senesi mArt nihayetine kadar 

aydl\ vasati olarak ynpılan G milyon 
liralık lthalft.ta nazıı.ran 700 bin llıa. 

' edilını,u. Blr J{ln lllay kuman· lık bir tezayüt arzctn1lşlir. 
Ilı bir manevra suuuıd& Yeyıan· 
ı. :"'rnıtt , .• parlak muavinine o5y_ İhracat 

ınııu: .... Si Nl.8a.n ayındaki ihracatımızın yüzde 
~ ıe bir buçuk 'bölUk a:ıker l>ıra. 17 aını tUUln, yüz~ 17 •ini hububat 
tıı. 1lll. alayın l'•rl kalan kun·eUe. ve bakliyat, yüzde 12 .ııtı zeytinyağı, 
""1t ~ l'Olunuw kueceJlın. Siz, bu yüzde 12 •lni muhtel!! mtynlar, yUz. 
t\ı._ dahUJnde ,ehrc g1rmeı• çalJOS.. 41e JO unu mensucat bam maddeleri, 
-...ııııı .. 
aıuı . yüzde s ini balık ve yumurta gib1 

lbtıı. -Ulı Uurlne Veypııd dtthal _ -~rııı hayvani ı:-ıda maddeleri, yüzde 4 ünU 
'llııi erinden btrtnl çafın.rak ıu ınadenler, ve ,1izde 3 unu de deriler 

\'ernıı§tı: " 
~ - Şu noktada rakıpterinlıle tema· teıkll ctmlıttlr. 

BilhaMa zeyti:ıyafı, fuulye, balık, 

yumurta ve kendir ihracatımızda mu 
him bir inkif&l kaydedildifi görülmek 

"tt ltçtn \•e kendinizi bllyUk bir kuY· 
"~Ve bcıılm Uerl çıkardığım. kıta.lar 
1.tıta)'ettııde gösterin, 'bentmle hiç & _ 

\• ~ otmıı.ym." tedir. MezkOr maddeler ihı-acatmda 
te,;' biilhara Veyga:ıd harltumm U- kıymet itibarile kaydedilen tereffUlor 
~ rıe 'tılerek ltaU kara.nııı vcmnl17.. her ne kadar kısmen fiyat yükııel -
~e\-ra nihayetinde alay ltuınan. ınelerinden ileri i'elmifse de ihracat 
~ ldarcslndck1 kuneUer aehre mtktarl&rmd& gtsrtılen artıo bllbusa 
GtkJ. itleri zaman Vcygand idaree\:ı ~ ıayanı dikl::attlr. 1939 senesi nisan 
~ batlı&1ln tolttan f hlrde yel1eı - aymc!alti ihracat ınilttnrlan mukayc_ 
'll 01duıunu gtsrdtılcr. Bwıun üzerine ee edilince ze7ünyağl lhracatmm 610 
~ kumandanı '.kıymetli muavininin tondan 27~3 tona, fuulye ihracatmm 
l;llaın~ eğilml§U. · 209 tondan 2690 ton:ı, blllık ihracaU· 

l\ er,andm üçüncll u!erl rlyuiye • nm H40 tondan SS:S~ tona, ve yumur _ 
~l)ı olan he\'e3Ur. 'liatemaUğ'e t& ihracatının dA &el tondan 1132 to 
ttıı büyUk bir lıe\'U l>eaUyen bu na çıktığı anıa1ıl11U1tır. 

İhracatımızın mmleketıere göre 
aeyrl tetkik edilince bilhaasa lt.alya. 
om mahırullerimlze on büyük bir mah 
reç te§lill etmekte olduğu 'Ve bu meın 
l~ot· 'Y•Jd&İS lhraııat&n her ay ..mwr 
ta.zaman tezayüt ederek nı..an a:rın

da. umum ihracatımıı:ın yüzde 35 ine 
kada.r ytlluıeldilt görülmektedir. ltaJ 
yadan sonra. ihracat bakımmdan ln _ 
giltere vo Fransa yUzde 25 ile ikinci 

ve yüzde 16 smı daınayl mahrukat 

l<>~kl\ etınl;Jtlr. 
Nlaan ayuıdnki ithal!tımızm 6,i 

milyon Ura olma8lnrı mukabil gec;:<'n 
sweııiu ayında oıılpcklanu vbgkjetü 
eene.,ın nisan ayında 9,9 mll)'On Ura_ 
Jılc itııallt yapılmıo olduğu gözönUn
ıle bulundurulunca kıymet. itibarile 
takıibfn yüzde ao nlıbeUnde b!r te -
nakus n1kubuJduğu anla§tlmo.kta.dır. 
Maam&fih itballt maddeleri fiyaUa • 
rmm tıu iki devre amsmd& <inimi bir 
arttı kaydettiğini nazarı dikkate alın 
ca umuml tthnlı\tımızda miktar .ve 
hacim bnkımıc\an ytlzde 30 fazla bir 
tcncz.:r.Ul olduğuna fUphe yoktur. Nite 
kim ınlktar ra'kamlarmm tctklldnden 
mayi mahrulmt tahtmdakl takriben 
yilzde 72 ttUL)ilt müstesna, itha1Atı _ 
mızın ınc.-ı~1ıcatta. Ytlzde 26, ktğıt 

mamuıtıtınd& yüzde 43, makinelerde . 
~·!izde ~8. demir eoyada yüzde 77 azııl 
tlığı ı;örUlmekted!r. 

1thaltıtımızm memleketlere göre 
5eyıi tetkik edilince müttefik devlet
lerden ynpılllll illı:ılAtm muntazaman 
artarak nisan ayında yüzde 19 a ika._ 
dar yükselmek sun:Ule birinci 11r&ya 
geçUği ve bunu taklbm yU.zde 17 ile 
Balkanların, yüzde 16 lle ltatyanuı, 

yüzde 14 ile Amerikanm geldiği gö. 
rUlınetkedir. ~rt aymd& yüzde 22 
olan Aımanyanm hiBec.t eoıı ayda 
yüzde ıo a kadar inmlı bulunrna.kta _ 
dır. 

Pariste gazeteler iki 
sayfaya iniyor 

Paris, 20 ( A.A.) - Bu sabah 
ki gazetelerde şu haber okurunuş
tur. Paris matbuat rendika:ı kara· 
rile, gazeteler 21 mayıstan itiba
ren iki sarfa olarak çıkacaktır. 

11) ç ı&bit hıaıal tetklklerlnt pek ile. 
~ &ÖlürnıU,tU. ~·&kat bu i'COÇ \'e 

~ tab!tin ruhUnd& Y&flY&n birinci 
\ft...· lllvart zabiti olarak Jıarbetmek 
~uıı yor1nl biç blr kı)•met ala... 
~) · O erklnıharp zabltl olm&kt.a.n 
~e harp zabiti olmağı arzu edl -
,. O harp mektebine girmekten 
~ lunınaaın1 bl~ istemiyordu. Fa_ 
~ ~rt ta.ratmda.n dalma takdir 
~bu ıenç zabit nlba~t bir gün 
~ &skert etUtltr merkezindeki 

' le.ltibe aeçildi. Bu ıe~ ye· 
~ Oltumağa bft§lryan Venıınd 
lılt- ltpten Çtk&rken bUyük n parlak 
(,) ~\"a.ffalayet kazanmt§ oluyordu. 
1ij r ki, o zaman be.§vekll muavi
lbL. ~tı tntistakbel maref3.l fÖyle de _ 

Müttefiklerin bugtııı içinde bulun -1 kAnıharblyrye intisap etmiı \'e az 
duklan harb ııartıarını gu.r.önUnde lu - aonra FO§un crkl..nıharblyo reli! ol -
tara.k ııunu dn kaydedelim ki, Genorai mu§, bUAharn Fransanın Suriye yük • 

"iti• .. 
' Dostum eter böyle de'\·am e -

fiııt lz çok ileriye :fldendnlz." 
vt'h.... bıı.ra umumi harp mraamda 
~ Loren oephcahıde Fcıaun 
lıııa. rb\yeeinde çatıJtı ve bu ne -
lıll. tnUtte!ilt kıtalar bqkum&nd& • 
lıtıı t'lrtktmesal ettikten llOM'& tarl -
~1' eıı. bUyUk zaferlerinden birl olan 
~ ııt.t~dc mUbtm bir rol oyna_ 

l!').,.~toncıa ım!Wyetll Alman elçı.ine 
l\ıı~ mUtareke p.rtlannı oku • 
'\'eYPnddır. Veypnd yalnız Al. 
'1-rıa ha?'betmcıılnl ~ğU. fakat 
~ ll&ını olduğU §ekUde 1t'OnUJ • 
tıır~1 da blltn bir zabttUr. Harpten 
"lııe lene evvel kaymakam rUtbe · 
el~ lnaıtk olan \'eygand Ruıyaya gi-
11ııı11 bir Fransız uker1 heyetinde hu _ tltl:01'du. Bir dyatet aırumd& Vcy. 
lt lı.ı tn Yanına düşen bir Alman za bL 

"'1.ıi aormu,ıu: 
; l{llrarg~lunız nerededir! 

tı.ı: ~ftd ıu mııkabeı.de bulwmı~. 

:: ~&naıcıe ekBellns. 
~'tı..4lı, evet ""clce ben de Loren<le 
~ &lain Tronvll d~ kilç!lk 

~htt'Cle bulunmUftum.-

Veygıuıd lngilWerle de uzun mUddet 
ltbirllgi yapmıı ve bu buısuata. da. pra 
tik kazanınıı bir 'kumandandır. 

Garp cephe&lnde Fo§Un erkanıharp 
reisi bulunduğıı •ıralarda ve prkta, 
Sıuiye yUklek komhıcrl iken Mısır ve 
Flllatlnde tnglliz zlmamd&rlan ile 
dalma sıkı temu halinde bulunmu, -

tur. 
şunu da kaydedelim ki, General 

Veya:and 1922 deki Loz&n kontuaıı.11_ 
le lımet lnönll ile de ~örtl§mUştU, 
Veygand ile ln6nU iki eski dostturlar. 

Yuka.rıcla aaydığtınız \"Bkalar Ge _ 

ntral \'eygandın birçok meziyeUere 
sahip olduğunu ubarUz etUrmektodlr. 
Fevkal!de hUr bir §ahsiyetc malik o. 
lan Veygand diploma ıtbl formalite • 
terden nefret duyan, hakikatle karııı 
k&r§ıya kalıp c;:arpI§mak isteyen bir 
yarad.ılıltır. Uzun ınUddct ıUvari za -
bituği etmlt olan bu kıymetli ku -
mandan fcvkllllde aağlıun bir bUnye_ 
ye maliktir. Sigara içmez. o.ğTina koy 
dutu yegl.ne içki .ırudur. Sabahleyin 
kalktığı zaman muhakkak surette 
at gezinti.si yapar. Kendisi mükemmel 

bir eakrimcldlr. 
Yonılma>t tıamez. Sabahtan ak§a -

ma kadar bQy1lk bir sadelllt i~nc!e 
talılrr. Fakat onun Mr ıı.arekeU, :ze_ 
l<Umm ftvkalAde oldupnu moydan:ı 
koyar. 

sek komilerllğlni yapmıı, yüluıck u_ 
kert tetkikler mektebi mllqprlUğünde 
bulunmUf, ordu erklıııbarblye reisli
ği, yüksek harp konaeyi ikincl reisi 
ve ordu umuml müfotUıliğinde bu -
lunduktan sonra nihayet 1'"r&n.llZ or_ 
duları başkumnndanlığına ta)1n edil
ıru,u. 

General Veygand, bu kere de Fra.n. 
sız ordulan bqkumand.'U11ıtına ıetı_ 
:rilmi§Ur. 

Jofr, ona: "Çok Ucrıye gidersiniz." 
deml;:ıU. 
Fo~ da klymcU1 erk!nıbarb!ntıen y:ı 

tüırken bUyUk bir teessürle oöyle de -

mıJtl: 

"- O, nereye gide.rac gitsin, mu. 
h&kkak muvaffak olur.!" 
Unutmıyalım ki, Veygaııd 1918 de 

Almanlara kar§ı muza!fcr oımu' bir 
lrnmandandır. Hayatı blrçol• zaferler. 
ID ıUslU olan bu kıymetU kum:ından 
birgUn Fransız taıihinln en krltilt 
t>.!r zama.nıccla tıUyUk bir mesullyetl 
ytlklenmlo oluyor. General \"oygandm 
vazife ba~ına gelmesinden beklenen 
netice hAldlsclerln aksine tccelll eune
slcUr. General Veyga.ndm enerjik ha -
reekt!Dden bu beklenir. Her halde Ge. 
neral Veygand, eakf §Cfl btıytlk .Fran. 
sız: kumandanı Fotun: 

"O, nereye giderse gitsin muvaffak 
olur." sözlinU haklı gtisterecekUr. 

Yazan: Dr. CEMiL SULEYMAN 

Zelzele 
mıntakasında 

Hasara uğrayan vakıf 
eserler tamir edilecek 

Ankara, 20 (Huıuıi) - Zclzc. 
le mıntakasında haf.ara uğrayan 
Vakıflara ait olan abide ve eski 
eserlerin keşif ve tetkikleri bit. 
miştir. Bu münaseb:tle Vakıflar 
umum müdürü Fahri Kipcr dedi 
ki: 

"- Hasar ve ziyanımı7. tahmi. 
nimizin fevkindedir. Yıkılan bi. 
nalar araıı:ında ab:deler çok yer 
tutuyor. Bilhassa Amasya ve To. 
katta tahribat fazladır. :M:eclis 
tahsisat verdiği takdirdt" ilk işi. 
rniz k~iflere istinaden hu kıy. 
metli eserleri eski halinı- sokaca. 
ğız." 

Meclisin yarırı.ki . 
ruznamesı 

Ankara, 20 (Huıuıi) - Mecli. 
ıin çarp.mba günkü ru:mamcsin. 
de Muğla mebusu Yunu• Nadi ile 
Denizli mebusu Kbım Samanlı. 
nın te§rii mesuniyetlerinin kaldı. 
rılması. Ereğli kömür oakları. 
nın birle§tirilcrek bir f'lden ida. 
resi, Yugoslavya ile gol\ yapılan 
afyon satış anlaşması miiddetinin 
üç ay daha uıatılmaın JSyihaları 
vardır. 

Tediye anla§ması 
olmıyan memleketler 

Ankara., 20 (Hu•uıi) - Ara. 
mızda tediye ve takas anlaşması 
bulunmıyan ve ihracatınııza dö. 
viz takayyüdatı vaıetr.'~Ş olan 
memleketler ~unlardır: 

Almanya. ispanya. nanimar. 
ka, İran. Bunlarla takas muame. 
leleri takas limitedçe yapılacak. 

• tır. 

Belçikadan F ransaya 
geçen talebelerimiz 
Ankara, 20 (A.A.) - İlk kafi. 

le olarak Belçikadan Franaaya 
geçmi§ olan talebelerim;zin isim. 
leri şunlardır: 

Hükumet talebesi: Oıhan Bay. 
kal, Ferit Zeki Derman, İsmail 
Tiner, Ali Paksoy. Nizamcttin 
Ergil, Adnan ErkmeMl, Suad 
Yasa, Cemal Uluand, Nezih Ro. 
na, Ömer Eskici, İlhami Bomün, 
Necdet Uran, Sad1k An3ev, Ha. 
san Tahsin Yabalık. Saim Yur. 
dakoş, Hamza Batuk. 

Doktor vr. r.dip Ct"mil Su
leymanın Jı(nıtn öliJmünıı 
tc/dp edrn günde merhum 
ıı lııdııı· Jıaslcılamıwdarı rı•_ 

ı•cl ya:ıp bi:de kalmış olan 
fıir rm:mnı nr.şretmlştll:. 
IJ119iiıt okııyacoğını: ua:ı isr. 
6lıımii11dcn prl.: a: hir miiıl. 
det t'.llVtl yazdıqı SOll UO':l

c/ı r: 
Bu ı::üzrl hilk:ıtin. hu renkli ta. 

hlatın, aşkın, tjCfkatin h:ısreli oL 
masa ölüm hu kndnr korkunç olur 
muyclıı? 

lnıı::nı ıc:hiş eden onıın hııifdi
zalında korkunç olduğu dcllil, top_ 
rar.;ı l:ırışmnnm 'ok olro:ının fecn. 
:ılıdir. 

Bır çok kere tehlikeye düştum ! 
Ôlüınlc karşı karşıya geldim. Yen
chm, özlerfinı, ~cride kalanlara bak_ 
tını, oh o hn"irct ocıo;ı ')'Ok mıı' Bıı. 
nn en zor ı:rlcn o ldı •• 

Ölüm hclki de ben lıic dUl'ıtı:ı
dnn, farkındn olmadan cnnımı A. 

lıp heni lm mihneılıoncden ı,;ekip 
söliirecrkli. Y:ış:ırkcn OU)1.tlan a_ 
cılar ı;t•kilen ıztırııplar insana hn
y:ıtından hezsinlik " rhor. O!ilm 
h:ızon bir kurluluş yolu gibi gözü. 
küyor ..... 

} :ıilımın keınl~ini keserlerken 
uyunmışltm. Fakat sc'iim çıkmı:ror 
dihm dönmüyordu. Bu ses, h:ıynl~ 

ln dayanılamıyan, takat srtirllemi
ycn acının, ıztırabın sesi idi. O. 
lümden hiç kodımnk akhmn ı;eL 
mcrli hep 7:tnncdiyordum ki o, 
ı.e~ı;idik nı endişesiılik içinde se
lecrk ... 

Bir anılık fZÖZicrimi aç:ır gibi ol_ 
dum lınşımın içinde doğ:ın g!ineşc, 
onun • :ıydınlnttığı renkli tahinin 
bnklım. 

Serin çınar altı, yalağa dökülen 
berrak suyun sesi, denize do~ru u. 
zonıp giden yeşil ve gl5Jgcli YUdi, 
goklc u~·an bulutlar, denize akse
den mehl:ıp .. giik, dt'nlz, ve güneş ... 

Hepsi lıir riiya ı;ibi gozlerimin 
icinde ya~ı) orılu. Ye hu. ne el erin 
,.c acı bir t:ıh:ıssürdü ! 

~n, hiıdlsatı affediyonınt. lnsDn 
!ardan slirdüğllm rrnalıAı bir ~·an_ 
Rtn, bir )'Jldırım gibi önüne geı;i. 
!emer. hir knnı tclftk\d ediyorum. 
Se,·diklerimdt'n ayrılırken, 6fikilta 
ebedi~ ele ka' ıışurkcn, hcyni.me hii
currı eden hatıraların .ıırasmda o 
solir. ı;ehrf.'yi görmek i!lh'mlyonım. 
Yalnız şiir, yalnız nşk, ~·:ılnız sO. 
zelli'k. 

Zaman o k:ıdar d:ır lti nefes alır. 
ken saniyelere dikkat ediyorum. 
Reni o sürüklüyor, o çekiyor, ölfi
me o yak1n~lırıyor. bc-ni 7.nmnn öl. 
dürüyor. 

Her .~an iye bunun f:ırkındııyım. 
\'üeudumu s:ıran :ıerrelerin n~·n ay. 
n can nrdiğini hio;scdiyonım. Bn. 

nn her şey ıehir oluyor, h"ynt ı,ık_ 
l:ırım sönüyor •.• 

Beni, içinden neşe Ye sn del ta 
şı~ or, kahkahaları dün:, :ıyı tutuyor 
görenler helkı derler ki: 

- Ne geniş yürd,Ji ınsanl 
fülki de: 
- Ne hissiz, duşuncc iz ııdaın .. 
Fnk:ıt neremden lıclli ? •• Iloyum 

bir ) etmiş üç .. Kilom nltmıs be~ .. 
Bu m:ırlz bfin:renin icinclc neşe 'e 
sa:ıdct yer bulur Ye yaş:ır mı? ... 

Ah •• siz O:lUn sımnı bilseniz mu. 
mün. 1ehUkenfn yanı başınızda do_ . .. 
ln~t..ilını ~rzcbılccek kııd:ır lı "\:ı ~ 
siyete malik lscniı, enerji kendı 
kendine do :cır, ecelin fclrtketin sin 
hl~siz diyen o cebin insnnın yüzO
r.e: 

- Hissız eno;İn di)e bağırır; 

korkaklılhn ''C iradcsizli~in suro -
1ın:ı o dünya) ı çınl:ıtan kahkaha_ 
l:ırınmn en betiğini, en k\ldrclli~i
nl savıırıır; karşısına srcer iı;ln 
itin gülen;ini1. Ynşııynnn, k:ırıının 

iı,;ln<le hnyct cıleri olana Jıu yıı'kı!itr. 
Hem g:ım ne icin?.. Jfodrr ne 

icın~ .. 
Aleme surat asmak, cemiyete kô. 

bus gibi çökmek, kendi kendine 
knlırctmck itin mi? 

Fakat ne hakkınız 'nr? lfaıtfı bıı_ 
r:ıt kendi kendinizi bedb:ıht etme r 
ne :ı!lılıi)·etinir: vnr? ... 

Çünkü Bahtiyar heyin hanı ..,ar, 
apıırlımanı ,·ıır.. Saadet hanımı 1 

incileri var, elmasları ,-:ır •• del'fl 
mi? 

Jln)·ır, düşünmiycceksiniz ofrn
ya oturup çocuklarımıın arasında 
sıcak bir çorba lçcbıliyorsnıuz, Gtı· 
7:Ünüzün önüne getirecek~iniz in o 
el ak ikada o bir kase sıcnk çorh:n ı 
bulnmıran, sizin !ie\'İ)X'nııdr, s!un 
kıymetinizcle insanlar \'3r. r·er 
ha)·at şartlarınızdan memnun d _ 
ğilseniz onu bu dünvay:ı sclnıedrn 
cv\'el düşünecektiniz. Sol •n çı_ 

karken tem iyesi olmıyan ynğmur
clan ısl:ınırs:ı t:ıbiııt:ı mı kufrcde .. ? 
Islanmak mukndderdir. Hu7.ı;lırclJ 

durup zatilrrecye tullmamağ:ı dil.
kat elm~Ji. lns:ınların hep!;I kürk 
giyseydi yer l'Üı:ünde tilki mi k:ı. 
hrdı? Hilkat te ş:ış1rdı ... 

- Tayyare pi)·nn~ostt nicin nL 
mı)'Orsun ?. 

- Kac kere aldım rıkmndı .. 
- Zahir nhr almaz ı;ıkorııktı! .. 
Ben ('ıkmadı dll"e l'ıclctıı uz.ülen 

lerl, yılhaş1 seceleri tendi t.endı
ne kahredenleri bilirim. 

tık keşidelcrde ikrami:rel"rİn nz. 
lığımı kızan bir doshımu:ı:. \'ardır. 
nir buçuk Jirayn bilet nlır mutl:ı. 
ka kendisinin J.:nzanm~sı latıınm o; 

ırlbi eline ancak üc hin lira secc
celini dü~ünür; hu ıınra ile bir ıı
pnrtıman yapam1~ııca~ı için l'ldrla 
keder eder. 

(Deuamt .Ci incide) 
Kendi hesaplarına tahsilde bu. 

lunanlardan: Fahri Gomulu, Sey. 
fcttin Budak, Vedi İJman, Hüs. 
nü Ergenç, Saffet Orhanoğlu, 
Şakir Ulusu, Hayri Boylu. Emin 
Ulusoy, Nevres Sayır, Turgut 
Ankara, Can Çölieçen, Alaettin 
Tezel. 

Zulmün alınyazısı 
Bundan scnraki kafilelerin i . 

simleri de geldikçe bildirilecek -
tir. 

Kısa Ankara haberleri: 

P ara ile kuvvet, tek tek in. 
saaiarın da, milletlerin de 

mihen!t ta~rdır. Sa, n sıl girdiği 
kab:n :eklini clırnı, pnra ve l.."U-v. 
vct de, onları taşıyan a~mın ve. 
ya miUeti.., rulnmn göre mana 'c 
hüviyet alr. 

• ttalyadan 1stanbula gelerek iyi yürekli bir zenginin parası, 
limanda vapurda kalan limonların ynrn1ara mcrhc."n, bastalo.rn ıifa, 
çürümemesi için boşaltılmasına açlara ııofra ve çıplaklara kucak 
ilctısat vekaletince müsaade edil. olur. Mert eldd:i kılıç, yine böy. 
miştir. le bi.r pazıdaki kuvvet, hak&ızlığa 

• Bir gazete, Büyük , Millet kall<an, zulme, siper, uldrı~lara 
Meclisinin yaz tatili yapmıyaca- hisar haline girer. 
ğını yazmışsa da bu lıalıer dO'ğru Bunlar, innıılığın yüz akıdır. 
tlegildir. Henüz bu hususta veril. Milletlerin de beyle faziletlisi, 
mi~ bir karar yoktur. böyle kahramanı, böyle iyisi var. 

• Toroa ekspresiyle İstanbul. Kom~uluklan iç l'ahatt, dostluk. 
dan gelen 26 Çek mülteeisi An. ları gönü) ferahı ıayılrr. 
karadan geçerek Suriyeye gitmiş. Fakat ne yazık, ki dünyada 
lerdir. bunkı:-m tam tersi olıın fertler 

gözüne dö1'tükleri altın kadar 
kan ,.e ı:öz~ı .isterler. Vicdan 
\ e mumı& pazarları kumrlcr. Gii. 
müş ve cltın a-larl.a • avına 
çtl;ariar. 

Y cryuzuad böy e 
'ar, onliırın ca para& ı 

r de 

lcri,, hep böyle uğursaz ıeylcr 
isin harcanr. Hnklca gülerler, 
fazilete tükürürler. lç tfllllzliği_ 
nin, onlara göre, budalalıktan u. 
lır yeri yoktur. Buulsr, zülme 
ihtiraılannın manivelası gözüyle 
bakarlar. Vicdantuınm Üstüne 
çöken her türlü ağırlıkları. onun. 
la kaldırırlar. 

Fakat, zalim, hile.kar ve vic. 
dansız zenginler her çağda iki bü. 
yük düımanla karıı karııya kal. 
mııkı:-dır. 
Bunlaım biri, ~'tok aözlü" lcr, 

hiç bir miktarla satxn nlmmalan. 
na imki.n olmzya.-ı1m-, öteki de\ let 
ve kanundur. 

~ >.:ntad.nn ekaclMB, diye Vergand 
~ generalin .aznnü kemıiıU. An

" bı; :SU kllçük ıehlr alzln pe.k kı -
''1 Z9.tllan için Didenhoten lmiliıl 

Veygand, bir aUvarl zabiti iken er. 

* Damga matbaasiyle Darpha- ve milletler de görülmektedir. 
cenin günde 3 saat fazla çalışma- "Zalim zengin'• in para11, insan. 
sına Vekiller Heyetince karar lığın içine kunclak gibi dalar; bı. 
verilmiştir. çak gibi saplanır. Terazinin bir 

~~~--------~~--~~~------~~~~-------~~~~~~~\ 

Bir gün, bakarunrz, b:ıpalan. 
nı avlamak için ı;allndıklan o &l. 
tın kement, kendilerin.in boynuna 
~eçer ve d~c-ağacına çekilirler. 

~il 1 Oldu!ıınus ıehirdlr. 
,~ .. "llp üzerine Almlll :reneraU 
~ ~ ~ kotn.."11Slle konuımafa deva _ 
~lı ıönnU§Ul. 
~ 1 Veyp.ııdm bqlnci 7.&ferl s;,; llarııdtr. 1920 senesi yazında 
Q~ \' Val'fa\.. önünde matlı'ıp e -
t) 4iıl ~&'&lıddı. Tarib ııruile Tllk:ıla_ 
\'''l Yıllını: 25 temmuz& Veygana 
, 1:::Ya &clmlg, 27 temmuzda. Le.b 

' te trkAzııhartıtye ret.Ut\ lte:ıdl_ 
tt"flc vaı oıunmuı. 6 $tıtoeta Bol • 
~ ta ~T'rı.ı.zu baş!amır. 14. 15 ağus 
flt ba. tfhteıtncıe Polonyalılar mUda 

''"bi Yaprn11ıar, 16 agu5tosta ta: 
~~ ntrn!l\P.r, li, l~ t&rlhlerlnde 
'ı. ~ :ı: 1nklgaf 1!tm1• ,-e nlha:)-et 21 • 
~tir ,~taıı aı a:ıında nuılar çevrilerek 

\ '"'!)' ~lrrııotı. !Ui n:Uıtol!ta \'r.ygand 
dan 11yrılm1•tı. 

Milli Şef lnönü'nün Atat ürk'ün mu"a'kliat kabrini ziyaretinden bir intiba - 19 Mayıs stadyomunda 
gençler Cumlwrreisinin önünden geçiyor 

Şımarık, zalim cnilletler.in de a. 
kıhctleri değ.iımcz. Onlar da d. 
niyetlerin.in, züliimlerinin cezası
nı Lir gün kendi istiklallcri, ke.n. 
di c:ınlnn ile öderler. 

Cihangirlik, .en karanlık .. 1cv·ır. 
lerde bile hiç bir zaman mutlik 
~::!dini alamamıştır. Diınyada 
böy:c kaplayıcı bir &Zltnna• kur. 
rr.ak davasına dü~ler ir, geç 
b-elalannı buldukr. işte Mısır, iı. 
te Roma, i~te Bahı1 1••• Ha~ i 
Koyıcr, hangi Firavıuı btmltı-ın 
alın yazısını ıildi? 

Bugün <le aynı kanu un hu1c. 
nlÜ ıürülüyor:. Ynrm, sebepler g·. 
bi neticıete.rin de hiç <Jeci~mcdigi. 
ni göreceğiz. 

HAKKI SOHA GEZGlr 
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ransız 

müh'm 
Nazırlar Meclisi 
kararlar verdi 

Fabrikaları 
idam 

terk eden 
edilecek 

işçiler 

Parls, ZO (Husıır.t) - Fransız nıı- Diğer laraftnn hUkümet bu ı;ün 

Z'lrlar meclisi bu akşam saat l9 d:ı neşretU~i bir reıııml tebliğ il• memle. 
Ellze urayında. Reisicumhurun riya. _ kette panik uyandıı·mıı.k iııteyenlcrln 

.seUnde toplanmıııtır. teczıyc edlleceklerlnı b!ldirmlştir. 

l';azırlıtr mecll.ııl, toplanmazdan ev- , Bu tebliğde czcUınl: ~öyle ya.ı:ılıdrr: 
ve! Reyno, Mareşal Pcten ve (;(oncral "HUkfımctımb: memleketimizin bü 
\'eygand ile bir saat mUdı.le~e g~:ıı k yUk bir kudret ~lan manevi kuvveti_ 
mUş, aynı zamandıt Amcr ·a yu mizi kırmak isteyenlerle mücadele e · 
el;:lsi Bul.ti, Genci I;, konfederasyonu d kU Al .• h 

ece · r. man prop ıgan.,ası arp 
sekreteri Juhoyu 'e 

1
Pa.trlslptoill.s prde- kudreUmlzi felce uğratmak maksadl_ 

ısi Langeraonu kabu e m ş r. 1 . 
1 

• 
1 , •• 1 le .&anıı.yl merkezlcrlmizı boşa tmıı...c 

Nazırlar mecll•! top an....,.ı ıırasm. 
1 

ti B it 
1 1

A.. '· 
.s yor.. o~a ı mıı.ııı <UJffi o.an mın-

da. Başvekil ve harbiye n:ızın Pol t k 1 h ki· d k r1 • Ulkl a. 
k bin in . d'blnd ıı a ar a un a. as e "ie m _ 

Reyno h!!.rp a es e gır ıb~· en mirler karar verecel.lerdir .. Sivil hal -
dolayı Mare~al ret.ene te~ckkUr et - km tehlikeli rnıntakıılarclan UT.ak -
m~ blla.hara hatblye nazın olmak ısı_ 

!atile aııkerl vaziyet hııkkmda izahat 
vcrml;ı, Marc!ial Petcn de bazı nok -
talara. işaret etmiştir. Biltı.h::ı.ra harici_ 
ye na.ı:ırı D ladye harici vaziyet h:ık
kında izahat vcrmlşUr. 

Bunlardan ısonra. dahillye n=>ruı 

Ma.ndel bi~çok uçların muhakeme_ 
rinJ.n askert mahkemede görl.llmcsini 
mUmkUn kılan bir k&nun lAylha.sı 

tekli! etmlşUr. Bu kanuna nazaran 
askeri saha !iUmulUne giren bUt.iln 
cilrmU meşhutlar, dahilde vtıya ha. -
riı:;te milli emnlycU ııarısacak hareket_ 
lerde bulunanlara. harp halinde lk<'n 
soygunculuk yapanlar askeri mahke
melerde muhakeme edllrcekler ve \'e 
r~len kararlıır derecattan gt?çmeden 
derhal tatbik olunacaktır. 

laştırılrnnları için bUtUn tertibat alın
ınıştır. Almanların gayeleri i~çilere 

!abrikalan terkettlrmektır. Bu hıı.rr. 

lcctı ~ apan herhangi bır va lanrla~ 
dUşm~m gayesini? hl::mct elmi§ ola -
c:ı.k aynı zamanda kcndi31 de Ruçlu 
ıncvkiıne dü~ecekllr. 

Cephcd'n kaçan zabitlere ne ceza 
\"Crill.)'or&a, "nbrıkaları; i~ yerlerini 
tcrkedcnlcre de aynı eczalar verile _ 
cektlr. Aie.sul ph.siyetıcrın mUsaadc.sı 
olmadıkça i~lcrlnl terkcdenlcr veya 
böyle bir tcş\ ikte bulunanlar mcrha -
met.sizce cez:ı.landınlacaklardır. Böy_ 
le bir h:ırckct yapan veya bu harckı-_ 
te te~vik eden klmııenln rnevkU ne 
ka.d:ır bUyUk l.ııe verilecek ceu. ela o 

kadar bUyUk ol::ı.calctrr." 

Cumhuriyet hükOme· 
tinin denk bütçesi 

r Ba,/J tarafı 1 incide) 
ramına naklinden dolayı husule 
gelen cem.an yekun 24.700.000 
fazlalığın 17.500.000 lirası diyu. 
nu umumiye bütçesine, 2.500.000 
lirası köy muallimleri yetiştire. 
cek cnF.titillerin te§kilat masrafla. 
rına, 3.'00.000 lirası muhtelif dai. 
reler maa~ tertiplerine, 1.100.000 
lirası da 940 mali yılında yapıla. 
cak nüfus sayımı ile hastahaneler 
levazım karşılığına tahsis olun. 
mak Uzere daireler bütçelerine i. 
lave olunmuştur. 

Memleket müdafaau için la. 
zımgelen ihtiyati tedbirlerle şi. 
mendif er, yol inşasının istilzam 
ettirdiği 100 milyon liralık fevka. 
iade mahiyetteki masraflar ayrıca 
tanzim olunan fevkalade tahsisat 
programında derpiş edilmiş olup 
bu masrafların nevileriyle karşı. 
hkl.arırun sureti ayn bir layiha 
halinde bugünlerde meclise veri. 
lecektir. 

Meclisin dUnk~ içtimaında 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şemgettin 
Günaltayın başkanlığında topla. 

Fransız hariciyesinin 
diktatörü çekildikten 

sonra 

ransız - ·ta yan 
münasebatl 
düzelecekn1iş 

Roma, :?O (A •. A.) - l<~ransız 

hariciye genel sekreterliğine 
tayin edilmlt olan Şarl Huks 
dUn akşam Papaya 'eda etmiş 
Ye bu sabah Parfse hareket ey· 
lemlştlr. 

Roma, 20 (A .• \.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Buradaki bazı slyn~t ınaha · 
fil, Fransız kabinesinde ynpı • 
lan değişlkllklcırln ,.e bilhassa 
harlclye nı:ız reti umumi kfltlp 
liğlne Ll"j~rln rerine Ruksun 
ta~in edilmesi kr-yflyetlnln 
Fransa dış siyasetinde ezcUm
le ltalyaya karşı olan slyasf' 
tinde hUyllk tebe-Odüllcre öna· 
yak teşkil r-rleceğl kanaatinde 
dirler. 

Bazı kimseler Lcjcrl Fransa 

narak hava yolları devlet işletme 
idaresi ile tahlisiye umum müdür. 
lüğü 1937 mali yılı bütçeleri mü. 
tabakat beyannamelerini , tasvip 
eylemiş, bir devlet konservatuva_ 
rı hakkındaki kanun layihasının 
ikinci miizakeresini yapmıştır. 

Türkiye İsveç ticaret ve kliring 
anlaş."?lalariyle mcrbuatının bir 
ay müddetle temdidine Türkiye 
• İtalya ticaret anla~ma!ına zcyl 
olarak imzalanan protokolun ve 
yine Türkiye • İtalya ticaret an. 
ıa,masına bağlı listede tadilat ic. 
rası için teati olunan not3ların 
tasdikine ait ka.mn layihalarının 
da ikinci müznkerclcri yapılmış
tır. Meclis aynı surette Türkiye 
_ Romanya ticaret ve tediye ' an_ 
!aşmalarının ve Tiirkiye - Leton
ya ticaret anlaşmasına ba~lı ve 
kontenjan listelerinin ipt;:ıli ile 
yeniden tanzim olunan listelerle, 
bunların tertibine ve ikamesine 
mütedair notaların tasdiki hak. 
kındaki kanun layihalarının birin. 
ci müzakerelerini yapmıştır. 

Meclis çarşamba sünü toplana
caktır. 

Londradaki 
gazetecilerimiz 

Loııdra. 1?.0 ( Htl:Mı.'1) - lngil
terede bulunan Türk matbuat 
erkatıı ve saylavlardan mürek. 
kep heyet bugün Mançesterde 
harp sanayii imalathanelerini 
görmüş. akşam Londraya dön
müştür. 

Mazhar Osman kaza 
geçirdi 

DUn ııabah ı;aat 10,30 a doğru 

ünh-crsilc lılı r.ıkiillcsi orılinu·~ n~ 
profc~örlcrlwl ·ıı Mazhar O~rııaıı lıir 

oloınobil k:ı7.:ı~ı ı:r~·irıııi~lir. 

Doktorun lıusıısl oloıııolıili, Ye· 
şilkö~ le B.ıl..ırkiiy nrnsınılaki Jla7.İ· 
ncdar çirılil:ı iıniinden ı:eçcrktıı, 

lsııınlıul l:ırafıncl:ııı :?! 15 numaralı 
lak~i ile t•:ırnı~ırııştır. ı;ıırpı.şıııa ııc

tir-csinde iki oıoıııohıl de hasara 
ııf,!rarııış, M:ııh:ır o~ııı:ın \'C lakside
kl kııılın ~oku h.ırir suretle ~ar:ı· 
l:ınnıışlardır. 

haric.-iyo neıareti diktatörll tP • 
lakkl etınc>ktAdirler. flıınltı.r, 
Ptı.rlsle Rom:ı Arasındaki iyi 
mllnıı~E:'bC'tlcrln inkitaınctan Ne 
Jerl ınPsul tutmaktaclırlar. 

A N BEL LA 
nın son yar:ıttığ1 

ARI RIYORUM 
mi bu perşcınhe ak~:rnııııdnn itihnren 

AV 'SiNEMASININ 
• 

Harp vaziyeti Cenubi Amerikalı
lar telaş için~e Dun (P<'A :yarısına 1'adar 

C'"lPrl AjAn• hab4>rlttine 
ı:;ore harp \ R7.İyl'ti 

Alman yüksek kumanlanlı~mın 
ordunun sol cenahıııı kati neticeyi 
istihsale memur ettiği ~imdi c;itlik 
çe teeyyüt etınekedir. 
Sambre ile Oi~e arac::ında 50 - GO 
kilometrelik bir cephede faaliyette 
bulunan motörlü kunetler ·1 \·cya 
5 zırhlı fırka olarak tahmin edil· 
mektedir. Bu kuvvetler bütün Al-
man taarnızlarımn hedefi olan 
(!arp i tikametiııde ~ayrc!"c-ı ··11 

sarfetmektedirler. Ötede bet ide 
cereyan eden diğer muharebeler 
c:füünü~e t;üre, garp istikamnir.de 
ki umumi harekete yardım etme· 
«e matuf c::ac::ırtma hareketleridir. 
Fakat Alrri'a~ tankları şim<li mo· 
törlü Fransız \ ' C 1 n~iliz kH:ıl ırıle 
karc::ı\a<:maktadırlar. Ru c::ur<'t!e iki 
~ün"denheri cereyan eden zırhlı fır
~alar arasmdtıkl muharebeler t;:ı· 
mamile wni bir mahiyeti haizciir· 
!er. Otomobillere ,.e motosiklrtlc· 
re bindirilmiş makin<'li tüfek müf· 
rezclerinin himaye:\inde hareket 
eden bu tank kütleleri için de\ am· 
lr bir cephe yoktur. .o\lmanl:mn 
bazı motoc::ikktli müfrezeleri hu ı:.u· 
retle birkaç ~iin en el Laon civan· 
na !-;adar ,.e c\·velki gece Peronne· 
\'e kadar ilerlemic::lcrdir. Bu muaz· 
;am tank muhar~te,.inin vukubul· 
du~u ~ahanın cenubu ~arkisinde 
anca!-: me\ zii b..1zı hareketler kar· 
dedilmektedir. Almanlar /\i!;ne 
nehri üzerinde bazı köprüleri bas· 
kın surclile elde etmek İ<:temi~ler· 
dir. Rethel mmtaka mda Almanlar 
ıki noktada :ki müfrezeyi ııehrin 
kam c::ahilirıe çıkarmaiia mu\'affak 
ım'uc;larsa da diğer hütün nokta· 

!arda, geri püskurtiilmü~lcrdir. 
:"\ehri geçmdie mu,·affak olan iki 
müfrezenin kı~mı külli ile irtibatı 
kec::ilerek e'ir edilmiştir. 

?-. fontmeclide Almanlar bu mın· 
takada ba~lıyan Majino hattıııa 
taarruza ba~lamı~lardır. Bu hat 
etrafı. orta cesamett-.> kazamatlar
la çenilmiş büyük kaleleri ihtiva 
eden derinli.~e doğru tertibatı ha
,·idir. 

Bu kazamatlar ise otomatik si· 
!ahlarla mücehhez daha küçtik ka
zamatlarla müdafaa edilmektedir. 
Almanlar piyade kütleleri ile hü· 
cum etmi~lerdir. Hücum a!:i;ır top· 
çu kuwellerinin şiddetli bomba:· 
dımanr ile başlamı~tır. Alman pı· 
yade kıtalarmm ~ı1( hücum dalga 
lan Fransız topçularının şiddetli 
bombardımanlarına maruz kalarak 
ağır zayiat \'ermi~lerdir. 

Almanlann bu noktada ekle et· 
tikleri ye~ane mmaffakiyct küçuk 
kazamatlardan birinin zaptcdılme
si o!mu~tur. 

Al~şama doğru Paris~ 
gelen haberler 

Akşama doğru Parise gelen ha. 
berlere göre, vaziyet, öğle üzeri 
mahsus surette defi§mi§ i:Özük. 
memektcdir. 

Landrecieı'nin garbinde Ba. 
ca.mbrai sarkında. çarpışma, iki 
muhasrm ~ tarıtf motörlü ve zırhlı 
kıtalarının biribirini takip eden 
med ve cezri ile çok şiddetli bir 
surette devam etmektedir. Saat 
15 de Paris. Cambrai ile telefon 
teması halinde idi. Aynı uatte 
bütün Lafcrte ateş hattı Üzerinde 
hiçbir mühim hadise kaydedilme. 
misti. 

Majino hattc üzerinde ve bu 
hattın bütün imtidadında, Mont. 
medy mıntakaınnda Almanların 
bu sabah yaptıkları yeni bir hü
cumdan başka kayda şayan bir 
şey yoktur. 

A;~şam tebliğinden 
sonra verilen haberler 

Abıam tebli;:indcn sonra Ila. 
vas u!..eri vaziyet hakkında a~a. 
ğıd::ıki izahatı veriyor: 

Almanların f!arbe doğru itiş, 
!eri, gittikçe daha ziyade güçleş. 
m~ktedir. Möz nehrinin kuvvet. 
le geçilrr.esinden sonra Alman 
motörlü kıtalarının siddetli hü. 
cumu neticesinde F ·rassada ka_ 
zandıkları araziye nisbet edilirse, 
A iman zırhlr kollarının bugün 
Saint • quenten'in timalinde ve 
garbinde yaptıkları çok şiddetli 
çarpı~malardan sonra elde ettik. 
!eri arazi kazançları pek CÜ7.idir. 

Diğer bir nokta da A iman kı. 
taltı.rının Montmedy müstahkem 
mıntakası üzerine yaptıkl;ırı ;ay. 
rettir. Sedanın tıırl.anda MöT. ge. 
cidini kontrol eden bu mıntaka. 
~ın teşkil ettifi çıkıntı, Alman 
hareketlerini pek çolc rahatsız ey. 
lemelctedir. Bunun icindir ki. AL 
man piyadesi. iyi müdafaa edilen 
kuvvetli mÜ!tahkem mevıilcr: 
karşı. kendiı;i için çok telefat ver. 
dirici hüettmlara teı,ebbüı etrı~!(. 
tedir. Bütün bu hüeublar dünkü. 

ler gibi, mütearrızlar için muvaL 
fakıyetsizlikle neticelenmiştir. 

Fransız ağır toplarının 
faaliyeti 

Fransız ağır topları dün sabah 
erkenden °Renin sağ kıyısındaki 
Almanyanrn !stein istihkamları
nr bombardıman etmişlerdir. 
Bale'den şiddetli top sesleri işi. 
tilmiştir. Fransız kumandanlığı 
kanallar üzerindeki köprüleri ve 
Senlui'den Bale civarına bir kaç 
kilometre şimalde kain Leopolds 
hoche 'ye giden hat üzerinde ka
in demiryollarmı berhava et -
mi~tir. 

rı yer!erini muhafaza etmişler
dir. Almanlar ilerledikçe iaşe 
güç!Uğü <;ekmektedirler. :\1ütte. 
fik tayyareler de Almanlarrn 
takviyesini müşkül vaziyete •ok 
maktadır. 

Almanlar iki noktada Reni 
geçmeğe teşebbüs etmişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. J\Iaji
no hattında bir müstahkem mev 
kiin düştüğü hakkındaki haber 
asılsızdır. Düşen ileri hatlarda
ki küçük bir kazamattır. Alman 
nropagandası 48 aaat evvel de 
Jive ile Södan arasında ).faji -
nonun yarıldığını yavmıştı, haL 
buki bu mmtakada Majino hat
tı mevcut değildir. 

Livej ve Mamür kaleleri mu. 
kavemete devam etmeldedir. 

1 ·ncıdC). 
(Ba-Ştarafı .. 1 dclelerı 

Serbe.ı;;t tic.~r:t ~ubln1eri~a 
siyasetini yurutmek edefidır. 
dış politikasının esas b trrıeklC 
Amerika halen cereyan te buldll· 

' 'h vr. olan tahrip eseri nı a. ·aen in· 
ğu zaman düny~nın 6~~~jyasct· 
şasma ancak ~yle . 
le hizmet edebıhr. . . ;\rrıerı· 

Hu! Avrupa harbının ·ııdek' . . t ü1..erı 
ka ticaret ve zıraa bahSC• 
inhilal el tirici tesirinden 
derele demiştir ki: ı\!11cri· 

Bug-ünkü zorlu~}ar, kısıınla· 
kanın dünvanın dıger k refahını 
rında mücerret. kala_:~ . iddi:t C· 
muhafaza edebılecegııub·r ccraP 
denlere kati surette 1 

Seniui demiryolu Ü7~rindeki 
köprünün tahribi İsviçre ile 
Fransa arasında. Bale Ü7.erinden 
bütün demin·olu münakalatmı 
inkıtaa uğra.tmaktadır . 

teşkil eder. p 
I ·ıı ·11iıı to • ngiliz tayyarelerinin 'li'nbrikala milmcssı crt 

11 Alman zırhlı fırkası 
lıücum ediyor 

muvaffakıyetleri lantısı 13U· 
lrn§ingtoıı, 20 ( A.A/ brlk:ıla· 

tün Amerika tayyare .. a hıtıille 
Nevyork Post g-azeteı:;i, AI. 

manlarm motörlü 12 fırkasın 
dan 11 tanesinin g-cı rp cephesin
de cereyan eden harekata işti _ 
rak ettiğini yazmaktac1ır. 

Taarruz;:ı iştirak eden motür
lii 11 Alman frrka!'ı, a~ır 1.ayi. 
at vermiştir. 1500 Alman tny -
yarc>~i tahrip edilmiştir. Alman 
!ar. kuvvetlerini o kadar i~raf 
etmişlerdir ki, aynı dereeed~ 
bü\'ük bir taarruz c'!aha vanacak 
haİde değillerdir. Umumi kana. 
at ~u merkezdedir ki, c~er Al
manlar şimdi durdurlursa ebe • 
rliyyen durdurulmuş olacaktır. 

Sabaha karşı : 
Londradan gelen 

haberler 
Lmulrct, !O (lltımı.<ti) - Harp 

vazivetinin inkişafı ha kkmda 
bu akşam iyi haberler gelmiş
tir. Montmedi'de Alman taarru. 
zu piiı:;kürtülmüştiir. Asıl büyük 
harpler Kambre'nin şarkında 
vapılmaktadır. Fransız kıtaları 
Kambre'ye doğru ilerlemek is
teyen Alman kılalarma Lafer 
mıntakasmda cenahtan taarruz 
etmişlerdir. Kambre önünde 
Fransız kıtaları !n~iliz tankla. 
rınm takviyesile düşmana bü
yük bir mukavemet göstermek. 
tedir. Bu mmtakada Almanlar 
ilerleyememişlerdir. Bu ak!;?.m 
~elen haberler müttefiklerio va
ziyetinin iyileşmekte oldugunu 
~östcrmektedir. Fransız kıtala-

Londı·s, 20 (Hususi) - Bu ak. 
şam İngiliz hava nezaretinden 
tebliğ olunduğuna göre dün gece 
şimali garbi Alma.oyadaki petrol 
tasfiye fabrikalarına, Brükselin 
cenubu garbisinde köprü ve ~arla 
ra muvaffakıyetle taarruz edil. 
miş, Len mıntakasında ilerlemek_ 
te elan Alman motörlü kıtaları 
bombalanmış. yollar abluka edil. 
miş, Sedan yanında duran yedi 
Alman kamyonu ateşe verilmiştir. 

Dün gece 50 tane İngiliz Hu. 
rikan avcı tayyarelerinin yaptığı 
taarruzda, yüz tane kadar AL 
man avcı ve bombardıman tayya. 
resiyle dövüşülmii§. bunlardan 
se1.:izi avcı, üçü bombardıman 
tayyaresi olmak üzere on bir t;o. 
nesi düşürülmüştür. Sekiz İr>gi
li ztayyaresi üslerine avdet et. 
memislerdir. 

İngiliz Hudson tayyart.ıe~·: Nor 
veçte Trondhaym civar.nda Ver. 
nen hava meydanına 'ja taarruz 
etmişler, birçok tay:1areleri hasa. 
ra uğratmışlar ve j'edi yerde yan. 
gın çıkarmışlarltr. 

Dün düşürü'..:n Alman tayyare. 
!erinin mikt?tJ otuzdur. Birçok 
Alman tayıaresi de ayrıca. hasa. 
ra uğrat'..!mıstır. İn(;!'iliz zayiatı 
14 tay/aredir. 

İn6iliz ve Fransız tayyare]erı 
Aknanların Fransız safları ara_ 
,.,ında açtıkları cepheye gönderi. 
len Alman kıtalanna taarruz et. 
mişlerdir. 450 metreye kadar aL 
çalan tayyareler münferit hücum. 
!ar yaparak Alman zrrhlı kıtaları 
ve piyadelerine büyük zararlar 
verdirmişlerdir. 

Resmi Tebliğler 
Fransız tebliği . 

Paris. 20 ( A. A.) - 20 Mayıs Fransız ak~am kbliği: 
Saht - quentin'jn ~imalinde ve garbında Alman itişi, daıma 

çok şiddetlidir. 

Mor.tmedy mıntaka!'lmcla dürmannın yeni hücumları püskür. 
ttilmüştür. O bhenin geri knlan beımlarmda ehemmiyetli bir 
şey yoktur. 

Ha,·a kuvvetlel'imizin büyük faaliyeti. bütün gün dev:ım et
miştir. :\fülee.dJit keşifler, bombardıman filolarının düşman 
zırhlı unsurları ile tutufmalarını haırrlamıştır. Kollar ü:ı:erinc 

tonltı.rca bomba atılmış v11 bu ıuretle bunların ilerleyi~i tehire
dilmi~ \'e bunlara çok bUyiik kayıplar ka~·dettirilmiştir. 

İngiliz tebliği 
Jıoııcha, !!O (A .• \.) - ln.,.lıtere kunci scrcı·irt-si mnıımf 

karar.;Ahı tebli~i: 

ln~iJi:ı: cephesi, bugllıı ı.IU~ınaıı tazyiki kar~ısında ınuvaf· 
fakıvetl?. ınuka,·enıet c>tmiştir. 

· Alman tebliği 
Bcrlin, 20 ( A. A.) - Hitlerin umumi karargahının tebliği: 
Zelland'da dii§manın geri miifre7.elerine karşı ta1'ib hareka

tı de\'arn etmektedir. Dendrc'i geçtik ve yukarı Escaut'ye var. 

dık. İngiliz kıtaları süratle f\fanş limanlarına doğru çekilmekte
dırler. 

Naubcug-e yakınında ve Valencienncs'in cenubunda, cenuba 
ıloğru mahreç bulımıga çalışan bir Fransız..-Belçika ordusunun 

hücumlarını püskürttük. Düşmanın zayiatı çok mühimdir. Düş
man ezcümle bir çok tank kaybetmiştir. Akim kalan bu yarma 

teşebbüsünden sonra ehemmiyetle sarılan dil§man garba doğru 
çekilmektedir. 

Daha halı - ern11pta mot.iirlil mlifre:ı:elerimiz ve tankları
•ııız Caınhrai - Peronne yolu lizerlnıl e 1!116 d:'\ki meyrlan mu_ 
hareh<'sinrlc cer~yan ettiği yere varmışlardır. 

.A''<·ı ,.ı> hombarılıman tav\Oarnleri Lırnndan gelerek şima· 
le cloğ-rıı ilf'1rlcmektP. olan hi~ ·dlişman tnnk oklunıı t:ıhrip ye 

hn kolu rir<ıte me<'hur etıniş!Prdir. 
LiyP.iin Ye N11ıniirlin hlitıin kalelf'I'i. hir tPki mii!'ltesnn 

olmı:ık liz<'re Alınan kıt<lları hı·nrıncl:ı.n iş,t;"nl erlilmiı;tir. 
Diirnıan rliin <'P.llHln 14:\ tayy:HP kayheıtnıi'7tir. nıınıın 

!l:i ı hava ha<:;kınları rosnaoırncla. 1;; i deri toplıırı tararmdan TP 

rniitehakisl de yerdrı tahrip edilmiştir. :n ta:ryareıniz rlönme
ıniştir. 

Pazar ı:-llnflnll pazartesiye hağlıyan ~ece, lngiliz t,_yyarc
IC'ri hatı Almanynsı U7.crine tekrnr homhalar atmışlarrl1r. Bıı._ 
zı ıııivillPr ölmfi<ı. '""' ,ranı.lanmıı::tır. üzerine bomba iı;aebt eden 
yegı\ne aı::kert herler hir harp e~Ir kara~~flhı olmuştur. Esirler 
nra .. ıncla ölenler vardır. 

Bcrliıt, :!O ( A.A.) - Alman ordusu baglrnmandanlığınm teb. 
!iği: 

Alman kıt.alan. bugiin Laonu ıtlmışl::ırclır. L::ıon kalf>Si fü:e. 
r'inP AJm~tı haljl b~yrah <:ekilmiı;tir. T..aoııdan cenubu '°arbi.re 
doğru ilerlenerek Aise-A.i.!ne kanalma varılmıştır. 

.. ·11 • bu"'un . ~ rı mumessı erı. r: 11 rı~ • 
nezaretinde Mcırjanto n~ıriVC ne· 
setinde. harbiye :·e ~a bir toP ... 
zaretleri mümessıllerılr ıık c!l· 
Jantı ~·apmışlar YC ?av~.cı taictı: 
düslrisinin, müttefıkler!~a fl1 J!ı 
!eri ile beraber Aın?r~. ıepıer • 
müdafa~sınm da yenı tt•· gc • 
ni karşılıvabilccck surr .. :ıeriı:dO 
nişletilmcsi progro.ını u 
ı:;-örüşmüşlerdi.r: •ıı.Z s~· 

:Morjanto bılahare. !?{'; cörtı~· 
-aya giderek R.uzvelt 1 

müştür. 
ıM Cenubi ).rr.~1·ikıula ıc :'c\"• 

N ev yor;:, 20 ( A.A) :;; oııc· 
vork T;.yınis gazetesınJ ıvor: 
İıos A•.lfPS muhtı biri Y~ · ri i11' 

Hıırp basladığında.n ıe 'J<lllı • 
dGfa olarak "cenubi ı\ın~~~ jçill· 
lar ciddi bir tel~ ve ~nd.~1sı ce· 
dedirler. Ilolanclanın ıstı lckctı~· 
nubi Amerikalılara m!!ına.n istı· 
rinin Almanya tar~fı~ jbİ jtll• 
lasmın önce zannetıklc,;ı g 80ıııt· 
kan.:ız bir sey olmadıgını 

~ ~ ı\· 
mıı:ıtır. ) _ 

Vasi11qton, fO ( A.A. uırıc. 
van ~eclisinin mali):e. enf5tenı~ 
ni. milli müdafaa ıçın doıarU 
bir milyar 820 mily~n 
krediyi tasvip etmiş~/ 

Nazi 1 ere .,~!ı~8 Genç 
( Baştarafı 1 ' d 1ıı 

ygaıı .. ,, 
ji kalk{nmasmın ve ve·ııııcsın1 

başkumandan tayin ed\ııırŞ ~~· 
o derece tesiri altında ka ·u·ttcfı • 

k · "d n Jf1 cb· lunma tadır kı yenı e k tc~ . 
leri biribirinden ayırına uclcrd1

'· 

büsleri taktiğine dönlf1Jes istif il; 
İleri hareketlerinden ace rıdLlı-1ıı: 
de mecburiyetinde bulıJdi)'or J<I~ 
ıcin bu mahfiller zanrıe 0 ··rıfcrı ·' •Jf1 ıı Fransa ve Belçika.ya bır /dıt1ıııtY ' 
sulh teklifi yapmakla ıcııı 111ıl· 
belki de gayesine var.ırııı • 
vaffak olacaktır. . bir sor''i 

Vaziyeti daha salını .
1 

ıtlııJ<ıl, 
.. .. .... avı ..,aıı te gormeye mute ... • ıı .. 

. t lurs • ~yı kimseler harıç tu u frat1 
mahfilleri. Belçika ve 

1 
le göster· 

bitirivermekte sabırsız ı 
mektedir. yııP1• 

·· erirıe es· 
Fransanın Faris uz le rdığı 

lan taarruzu iki defa 'rıazi pır~ 
ki harbi görmemiş olan ııarPte~ 
tisi genç unsurları, b~ frarısı: 
çıkan dersleri unutar~ifl yaP~. 
ve Belçikaya sulh te~ ğorııl ı;ıı 
zamanının gelmiş ol u 
maktadır. .. re 

Kont CiyanoYa go 

italya Av~upa 
hadiselerıne 

bigane kalam~;~, 
. - "0 ( • . .4·> - ~ııırı )lılano. ~ ,. ıarımııı u· 

kil:se meydanında ~~ben bir ~c· 
kara gömleklilere h~ 

0 
.ı;yle 

tule ~öyliyen Kont çıan ' 
11 . . ·rr..ırı 

mışlır: ·ııeti": .. , }111• 
"- İtalyan ;ın.ı ·rcıer· • 

w • i van . ac" mecbur kalacagı )Cn hib bır rı· 
kümranlık hakkına ~a a ]ca\·g\J5ılcl· 
lelin menaflini ~üd~:yatı -i~irı sit!" 
dan, memleketın ısfct ıcaıdCtsıbİİ 
zem olma!!ına ve n b"tnııen r\C 

!'!1na ·rın muvafık bulun.mıı. akkUk etti ,.ıct 
olan emellerinı tah b"ır dC e'' 

.. .Uk tıtl "' ıı;aruretinden, .. ?u) uhııftıZ!l e !Jtl:l 
olmak prestiJını rn ıcııdderıı • 
ve taahhüdatına v~ ~~ muı:ııe111 
sadık kalmak azının 1• ... 
d . ve 
ır.,, ıs tanda })t'' 
ltal ·anın Jfabe~ - rrıuhıırc .. 

oldUğU { ki• rıanyada yapmış aerrıışt r 111ııı 
!eri hatırlatan hatib a haYa\"?o· 

.._ ltalya, . Avrtltaıaınııt· ~.ı 
hadiselerine bıgane .. u sô''ırıııtiJ!I 
manın bu bapta sözu~t1·r· ,_1uso ... 

•• •Jivecc... 1 )111 
lıizrmdır ve so) J .ır·"n l'" 

TT""l""" .p «1" 
parola), verir ~·{' B parolaYl ·r~:; 
rekrtc .,.~ee .. ğiz· u ~1.ne te; 

~ d \'("•" 
t~ rlıı. harpte 

0 
~tJr· ... 

olıı.n Mu~lini verec 



•• oy A;-----~-=~-~ rabzon ·valis· 
~~~~~L.ı t e • ·e 
~mene kazasına yapılan· teftiş hayırlı oldu 

} Trabzon, (Huswi) - Sürme. 
ne kazasında, nahiye ve köylerin.. 
de teftişlerde bulunan vali Os. 
man Sabri Adal bir hafta süren 
tetkik seyahatini mUtcakıp evvel. 
ki gün öğleden sonra tchrlmize 
dönmü~tür. Osman Sabri Adal 
Sürmenenin Köprübaşı ve Dağ. 
h3şı nahiyelerini ve köylerinden 
bazılarını gerek yaya ve gerek at. 
la gezmiş, rüzgarların esip sa. 
vurduğu sarp tepelerde kurulmuş 
köy evlerine misafir olarak ve 
köylül:ri cami önlerine toplıya.. 

lira mevcudu olması 11iznngelen 
bir muhtar kasabaya götürülmüş. 
tür, 

~ll - 25 -illi töı· 
~., f:/tti Yeni bir sükut takip 

d:ıl'ultıdra Baronun sesi yeni. 
.... l> u: 
~? tkj J 
t.;: (.) b' ervez, onu ne yaptı. 
~ OlınaJ U Baatte muhakkak Öl
•' ({q ·ı?., 
t .'iııı~ Uy~n •. Ameliyat ettirildi 

ttcdj lllUtnkün olduğu kadar 
'" r. rcır: 
';' lf.cpı'. Y.a diğer çocuklar? .. 
idi:. s·111lin sıhhatleri mükem. 
;q ~ 1! de benim gibi biliyor. 

~ t1ll 01 l{UçUk Melek" onlarla 
SocııkiY0r. Sonra KUçük Me. 
c td ara bayılır .. Onun için 

ttek bir şey yok demek. 
'1\ llı •. 0111aıı. 
~de Bızden de, Küçük Me. 
lıt t( ~ü ~~ kurtarsın. Bir g\b 
~aı ~~n bu cinayetlerinizi 
()h 1 odeyeceksiniz. 
'~o rr·· ,., k. 

b.~un uylc uzak ı ..• 
ı' " ılır ı «<ara •• 

~) Yı vermeye karar ver. 
'-b ' 

<laYı 
~~ r .. Dli§üneceğim.. Ya. 
ı:ı!_~ ~~:~riri_1?· ~akat tekr~r 
:r t, ~tl' Ronenın ooşır.a bır 
• 't'a.bj.1tıe hepinizin hali feci 
ll:ı, ~ten de bunu hayatmla 

"... ıyor musun, alçak he. 
-ıtl• 
d 't ıo-
~ ı.,. guklmnlılığını bozma. 
s-"'lJc, 

. i~c i 
~.~lcC\'!taliide sıhhatli .cldu. 
~''lct b. l?ll§tim. 
~lltktdenbire kesildi. Dışa. 

~'ta.t •. havlayordu. Tine il-.: 
~_lch~~Zgöze geldiler. Kendi.. 
~ ~ ıt etmekte olan ölüm 

~~ .. ğ atllamı§lardı. Müm-
•t b· \ı kadar süratle gerile. 
~htaz evvel ginni§ olduk. 

• ~~tı ~~ldıl:ır. ihtiyar kadın 
~tt · "lUvakkat bir zama.'l 

'4 t ile ~llluşlar demekti.. Ta.'ll 

1~ l arel:ct etmişlerdi. Ko. 
<i ~i~ sesleri duyuluyor . 
~ , 1

1 Yürüyordu. Hiç şUp. 
, ~l i~t biri Baron diğeri de 
. lı. 
~ ~ \> 
ı tııdiı~~· niçin böyle birden. 
l/J' l!i}'c 1 hareketlere b?şla • 
' ~ ~aron aordu .. Diğen 
(dbıı~tlc cc,·ap verdi: 
\. ~~Yor musunuz? Kö • 

~
\!le 01 n havla yor. 

"ttı Ut ki? 
'ı ltlıŞC~fi tanmm. O böyle 
~~c CVın içinde muhakkak 
1 1 'Var demektir. 

. . . . . 
~ xv 

~ UçoK MELEK 
l 'r 

\ l\ lt~nda hafif bir gürül. 
~~c~~:rar ~a~basını yaktı 

· ~i\d ır kufur savurdu .. 
~ ~la ın uyanıyordu. Ya -
~~le. • •ola dönmeye bagla. 

b:_~ 'orıra . . d 1~11. lkf Yatağının ıçın c 
-t de ha hafiyeyi başucunda 

~ t 1 bir feryat kopar. 
t~t 

t \>c • 
ııda tıınki hafiyeler tam 

\~lq ~c,· tnUdahale etmişler, 
:~~lcr1~. çıkmasına meydan 
\t tııliatt 1• Lcnuvar ihtiyarın 
:ıı ıltıı ltaYakalamış, bir eliyle 
tı~lltak Parnıştı. Emil taban. 

\ t : arrnın şakağına da. 
t~ lıı11y 
~>c'~d~tl tn.u~un sen cadaloz. 
< \l tchd· cşını sererim. 
~ Çıkrrı.'t Ctti. ihtiyarın sesi 
~ tcı 11 olmasına rağmen 
. lı_hl1lll t:n iki adam tar:ıfın. 

1
\ ~ttc h!t~. ÇünkU kapıya 
~ ltorı hf hafif vurduktan 

'k ~il· un muhatabı olan a. 
l_"ll >~Çtı~ 
;tıı •·• Melek, uyumayor 

'l•a 
~ tıı.~t ihr it. "'ili i 'Yar kadına cevap 
~~i}'c§~ct etti KUçUk Me. 
~;1t11 ltj u~ k~~ın .o ka~~r 
~ l> \>cr"' 'tnihanıkı bır şe.dl. 

... t. ~ı: 
tıi .. 

~t~l lli duyd -
~~, tlıi> \' um da ... Bagır. 

\> • oksa fena bir şey 
ti\ 

ld Yok h' 
A t tih, • ıç bir gey yok .. 
<\~ ıa .. .. 

• \\ı h ... ormuı olacağım 
,t..ııail alde tekrar uyu ... 

İki adam birkaç dakika sessiz 
ve harele etsiz kaldılar. Yeşil iske. 
lı:tten muhakkak çek\nmeleri i . 
c abediyordu. 

Birkaç dakika geçip kendilerini 
yeniden emniyette hissettikten 
sonra ihtiyar kadını tehlikesiz bir 
hale sokmak işine başladılar. 

(l>rıha •~ar) 

Ankare vapurundan 
denize dü~en· adam 
Denizyolları idaresinin Faik 

kaptan idaresindeki Ankara va. 
purunda bir kaza olmuştur. Ka
radenizden gelmekte olan vapur 
Samsı:ndan harckot etmiş civa 
feneri açıklarından geçerken 
~vertede bulunan yolculardan 
biri b!rdcnbire denize düşmüş· 
tür. Yolcuların feryatları üzeri. 
ne süvari v:ıpuru .durdurmuş fa. 
ka.t 25 dakika vapılan araştır -
malara rağmen kazazede bulu -
namamı&tır. Boğulduğu anlaşL 
lan bu '-iahsın hüviyeti de tesbit 
olun mamıştır. 

iki anbar memuru 
hapse mahkiim oldu 
Bir müddet ev\'el gümrü!t 

antrepolarından bazı cşyalan 
çalarak Enver adında biris!ne 
satan gümrük ambar memur!a
rmd:ı...-ı SU!eymanln Nccatinin 
birincı asliye ceza mahkemesin
deki duru~aları dilıı bitmiş, 
mahkeme her ilçi hırsızı da ye. 
dişer ay milddetle hapis cezası. 
na mahkfım etmi&tir. 

Çalınmış e.,yaları adan Enver 
de üç gün h =:.p!s bir lira ağır 
para ce1..asına çarpılmıştır. 
Kaçak mal getirenler 

tevkif olundu 
Erol vaounınun ikinci kapta

nı Sabri ile los tromos u Aslan 
son Romanya seyahatinden ge.. 
lirken, ka~ak olarak kıravat ve 
kumaş getirmişler, yakalanmış_ 
!ardır. 

Sabri ile Aslan diin b!rin<'l 
sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya çekilmişler ve tcvk!! olun
mu1:1lardır. 

• 
21.ti.940 Salı 

l::.30: Program ve memleket Mat 
ayan, 12.35: Ajans YO meteoroloji ha. 
bcrlerl, 12.110: MUzll<: Çalanlar: Ru. 
şen Kam, \'cclho, Cevdet Kozan. tz. 
zettln ökte, Okuyan: Muzafter llknt 
13.30/ 14.00: MU.Zlk: Hafit Mll::ik (PJ.) 
18.00: Program ve memleket saat 
aynrı, 18.05: Mil%1k: cn:ı:band (Pi.) 
18.30: Çocuk B&Atl, JP.00: MUzlk Fa.. 
uıl heyetl, 10.45: .Memleket sıult ayan, 
Ajans \•e Meteoroloji haberleri, 20.00 
Konll§ml\ (Çi!tçlnln sııaU), 20.15· 
MUzlk: Ankra Radyosu Küme ııe3 ve 
saz heyeti, ldare eden: Mesut Cemil, 
21.00: Konu~a (İktısat ve hukuk 
.santil, 21.20: Serbest saat. 21.30. 
MUzik: KUı;Uk orkestra (Şef: Enver 
Kapelnuını Sourano Bedriye TUzUn'. 
Un lştl.rlkile, 22.SO: .Memleket naat 
ayan, Ajans haberleri; zt.raat, Es. 
bam - TnhvllM, Kamblro - Nukut 
Borsası (Fiyat). 22.M: !.lUZik: Caz· 
band (Pi.) 23.25/ 23.30: Yarınki pro. 
ırrıım ve kapanı11. 

22.5.940 Çarşamba 

12.30: Program ve memleket saat 
ayan, 12.35: Ajanı vo meteoroloji 
haberleri, 12.:50: MUzlk: Muhtelif uar. 
kılar (Pi.) lS.30/H.OO: MUzik: Kü. 
çük orkestra, 18.00: Program \'e 
memleket saat nyan, 18.05: MUzik: 
Cıı.zb:uıd (Pi.) 18.30: Müzlk: Çalan. 
ıar: ı<:emal N. Seyhun, Fahri Kopuz. 
tuettln ökte. ı - Okuyan: Nebile 
Raif; A%lz şens s, 19.00: Konuşma 

(Dl§ poıttlka h!dlsoleri>, 19.20: MU· 
ztk: Çnıanıar: Cevdet Çağla, Fahri 
Kopuz:, lzzettlD ôktc. Okuyan: Mua. 
tafıı Çağlar, 19.415 : Memleket aaat 
ayan, Ajan5 ve meteorolojl hııberleri. 
20.00: 'MUZlk: Fasıl Heyeti, 20.315: 
Temsil : Orduya nL'janlıyım. Yazan : 

rak dertlerini dinlemiştir. 
Valimizin Sürmene köyluinc 

doğru tetkik gezisi yapmakta ve 
geceleri köy evlerinde köylüleri. 
mize misafir olduğunu haber alan 
ı:zak köyler halkı sökün ederce. 
sine köy yollan il.zerine inmiıler. 
dir. 

Osman Sabrl Adal, ban tesir. 
ler altında m:ınen ve maddeten 
mütezarrır olan köylü vatanda~ 
lamnızı dinlemit ve salahiyetli 
memurların içerisine girmek im.. 
kanını bulamadığı bu köylerde 
gizli gizli tufeyli geçinmek isti. 
yenler sigaya çekilmiı, ton ten. 
bihleri almışlardır. 

Valinin Sürmene köylerinde 
köylU halk arasına girerek bir 
hafta devam eden bu seyahati çok 
isabetli, çok faydla.t olmuı ve 
köylU vatandaılarımırı ç.ok sevin. 
dirmiştlr. 

Osman Sabri Adal aynı raman. 
da köylerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin defterlerini ve nakit 
mevcudunu tetkik etmi§ ve 170 

İhtiyar heyetlerine ait defterle. 
rin vali tarafından tetkik edildiği 
duyulunca bütün Sürmene köyle. 
rinde teftiş verme hazırlığı başla. 
mıştır. 

Sürmene köylerine her zaman 
çıkabilmek için yol ihtiyaçları va. 
limiz tarafından tetkik edilmiş ve 
nihayet Dağbaşından Sürmene 
kasabasına bir şose yolu açılması 
kararlaştırılmıştır. Eu §ekildc 
Sürmenenin her köyUne girmek, 
her şiktyeti dinlemek, teftişlerde 
bulunmak, köylünün ihtiyaçlarını 
ıık aık ve yakından tetkik eyle. 
mek imkanları hasıl olacaktır. 
Şimdiye kadar bu köyler hakkın. 
da kasaba halkının bazılarından i. 
zahat alınırdı. 

Vali:nizin etrafmr saran Sür. 
mene köylilleri Dağbaşmdan SUr. 
mene kasabasına bir şose yolu aça 
caklarına ve canla başla çalıl}arak 
çok yakın bir zamanda buna mu. 
vaffak olacaklarına katiycn söz 
vermiş ve valimiz de kendilerine 
icap eden malzeme yardımında 
bulunacağını vaadeylcmiştir. 

Dağbaşı ve Köprübaşı nahiye 
müdürlerine bu hususta direktif. 
ter verilmiş ve mahalline fen me.' 
murlan gönderilmiştir. 

Köylerden dönüşünün ferdası 
gUnU mühim işleri hemen halle. 
dilen köylül:rdcn bir kısım kasa. 
baya gelerek valimize te~ekkür 
etmişlerdir. 

İskenderun limanı . 
yeniden yapılıyor 

h~deruno (Huıasi) - Tilrk 
lirn.anlan içerisinde, İskenderun, 
vaziyeti itibariyle bilyilk bir kıy. 
met ta~ımaktadrr. Anadolunun 
en milhim iktısat merkezlerinden 
birini teşkil etlen liman yapılacak 
tesisatla bUyük bir servet kayna. 
ğı olabUir. Zaten Hat2yın anava. 
tana ilhakındanberi mıo:-1cezt1en 
gönd,.rilen tetkik heyetleri bura . 
da bir hayli ça?ışmışl"'r; gerek te. 
ıiats gerekse tesisatın yapıla.cağı 
yerler hakkrnda lıa:ml::drklnn 
raporlan vekalete göndermişler • 
dir. Vekfilet bu raporları bugiln 
tetkik etmi~ bulunmaktadır. Pek 
yakında İskenderunda modem bir 

liman ln;asma ba~lnnacaktır. 
Liman, her türlü moc!crn ve 

fenni tcsiMtı cami olacaktır. Hü. 
kiımetin diğer bir tasavvuru d:J 
İskenderun - Gaziantep arasmda 
asfalt blr yol inşa~ıdtr. Bu tak. 
dirde, cenup ve ~ark Anadolu. 
ıundaki vilayetlere Mersinden 
çok dahl yakın bir ic;kele bulunan 
tskcnc!erun un iktısaden mazhar 
olacağı tcrn d: ve irıkiş:Jfı l:cı:tir. 
mek gt\~ d,;ğildi r. Ködczde en 
kıymetli çeşitl erden ve külliyetli 
miktarda balık bulunmaktadır. 
Kurulacak bir konse-rve fabrikası 
körfez balıklarını mühim bir ser. 
vet membaı haline getirebilir. 

Ol .. ı·· dü a 1 Kısa Memle .. 
U~! taratı ~!.oa«eı ket Haberleri: 

'il>r yü7.ündeıt bunn bcnı:er ne 0• '*. Ada hava meydanında dört 
c:ıylp tııhintlı, her şeyin mutlaka 'lydır plfinlr bir ralısma ite devam 
kötü taı :ı!ını g0rmek ıcn U\'k. nl:ın ~ • eden Ttirhkuşu faaliyeti nıh-j et · 
ıçlndc ynşnıl.~ı renıl :;cll bcdb::lıt 
e ıl cn ne nk~l k:ı rulıterll ln ..,:ı nl r bulmuştur. Gençlere yUk ... ck eh. 

lıyetn:ı.:m: \ erılmi tir. Il!ınların 
bir ıl ıı rnla söz)·:ıc;ı ıçln bın eh çc. 

Ank~ratla motôrlü tayycre mek. kt'n ne mariz )·ürckll hilkntl.!r vnr- tcbine gönderilmeleri muhtemel. 
dır... d' 

nıı~clcr ld bir ırecclik riirn stibı ır. 
geçerek olan bu h:ıyattn, her ıl:ıki. * Parti mUfettişi Hasan Reşit 

Tankut Kozanda hallcevlcri faali. kn, l1er ~:ınlyc bir ömre Ledeldir. 
Bu öınıil hP-dl'r etmek ecel gelme. yetini gözden geçirmi~ ve parti. 
den ölmek dcmt-klir. nin altı umdesi etrafında bir kon. 

* * * fcrans vermiştir. 
Kc~llen bncaAımı bir r.cnrıunin • İktısat Vekaletince 10 nisan. 

lahntunıı koymuşlRr; Kasımpo,a da 7.850.000 liraya bir İngiliz 
mcznrlığın:ı gömmüşler. Anlo,ılıyor grupuna ihalesi yapılan Çatalağ. 
ya, bir nyn~ım mezarda ve ben nr. zı elektrik santralının inşasına 
tık bu yolun yolcU,U}'lım. Çok hazirandan evvel başlanacağı an. 
sevdiAim Qüzel tabiatın hnArına !aşılmaktadır. 
gömntecdim. Fakat ne )'ap:ıyım ki " İzmirde Külttirparktaki hay. 
bir ,ey görmlyeceAlm, hiç bir ,ey van bahçesinin maymunu bir ha. 
hh~etmlyet'rltim. tında iki yavru doğurmuştur. 

Tepemdeki karanlık ıttı-vlden ~ Hükumet Hatay devletinin 
korkunç rüzg6rlnr, ,·ahşt bir hay- intikal sırasında bırakmış olduğu 
van 11ihi nluynrak geçect'k ... Gece. 400.000 lira borcu ödemeye karar 
nln derinliklerinde ürpertici ak.i<ı. vermiştir. 
lcr bırnkarnk uznkleşıp ıddecek, ~ı. ---=••= :a www 
ra sıra dikili tnşların allında, bir maz bir lı:ıle getirmek için ne 
yığın k<"mlktcn {irken in,ıınl11r, biz- mümkün'ie yııpılncnl: , tnş topr:ık, 
drn knçacnklnr, fanilerin kucnkJn. çakıl t alıtn, tcnr.kc ne vnrı;:ı üstnnc 
rına oıığınncnklnr o kader ~evdlj:!I. yıAılocnk; 1şık girecek bir delik 
mlı ve bizi seYcr ınnnetıi~!miz ço. bırakılmıyacak.-. 
cuklıır, dili tulnk, gfü~lerl k:ıpalı, * * •:· 
remd uçuk öJOden knçııt'nklnr, hnş- Bir ny, be~ ny, niha)-ct bir ~ene 
kn odnlnrn ıtnklnnncnk; sAnki :ırkn. <;onra ..... 
lnrındnn ge!lyorınn~uı Rihl ı;ünler. Utlnr, lceınnnlnr, knnunl:ır .... 
t'e haftıılnrt'n hny:ıllmh:ıtcn i\rkc Vedia Rıza arkodnşlnrı tarnrın 
t'tklcr; giydiğimiz şeylere rllcrlnl tnn uşşak şnrkı. 
<;ÜrmlyeO<'kkr, yctlli1imlı t:ıh11klnr- z::ı .. ..~remcmOlırd 
ıtnn ycmiycccklt•r, y:ıttıijımıı y:ı • Mihneti l:rnd!ııe -:wk clmcdı•dir 
tnk!nrıta yntmıyncnklnr.. tilr.mde lıün r.r ... 
E!im lr: i ıı dc~dl{ti hrr şey, kor • Gamı şadi (elek böyle oclir. biiy. 

kunç ve i~renç gôri\nrt'ek o k:ıclnr le gider.". 
~~ıa:ahathk versin .. 

a111 k ilcrHyerek tekrar 
1 

ve sük\ın h&kim 

Kcroııl Tözcm. 21.35 &rbont saat. 
21.45: Mllzlk: Rt.yaseUcumhur Bando. 
w , 22.so: Memleket saat ayan, AJ~ 
Hnberlerl; Ziraat, Esham - T&hvflA.t, 
Kamb1yo - Nukut bomım (Fiyat}. 
22.50: ?ı!Uılk : Cıuband (Pl.) ~3.215/ 

28.80 Yannkl pro;rnm 'e kapanış. 

sevilen ~ l>zlencn b:ıba. ıtört ki,i. ol:ıcaEjı hu cJcl!il mi? 
nln arka!ında hemen e~tlen uzak- fsıe ben, bunun icin mfümndc-
Jaştırılııenk: bir an e~rl lııpraır.ı nlr.lr. atı,·orum 
SÖmmek onıı kımılcf:ı11111z nrft'S :ı!. 
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Ah! Ne idi o günler y arabbi! der!eri heyecanlı bir beklentiye 

tr.h:.ıvvül etmi_ti. Bununla bera 
her bu isim bayramında epey 
~nlik olmuştu. Blez, Şarlot, Dö.. 
n :z, Boşcn, Koootans ve Valan
tin orada idiler. Boşenin knba
s nba şakaları herkesin hoşuna 
gidiyor ve ona bakarak herkes 
iştah ile yjyordu. Yalnız Kons. 
tans, gülmeğc tenezzül etmiye. 
rc~t hafif bir dudak kıvrnnile 
iktüa ediyordu. Ve hemen de, 
pek yakın olan maıtcmlere rağ
men. yenilmez bir istikbal kuv· 
vctile ne~elenen bu masanın et. 
rafına baktıkça., kuru yüzünün 
önünde muzlim bir ıztırap göl. 
gesi dolaşıyordu. (Daha var) 

Haz·n ve aC:J.3l~iğe ~ömülen, v 
hayvanların ı;ol~mas:nQ.an baş • 
i~a hayat cs~ri göstcrmiyen k o· 
ca bir çiftlik; ölü, evde, bir yı
ğın çiçek ortasında durdu~{ça, 
kemirici bir bekle..,ti içinde bir
birlerine bakın afjlıyan ana, ba
ba, kardeşler! Ve feleğin daha 
zalim bir cilves i olmak Uzcrc, Ö
lünUn rahrıt yatağı, iki gün ev -
vel o neşeli toplantının yapıldığı 
salona konmuştu. Düğün gUnü 
çelenkler, vapraklar ve çiçekler
le donanması düşünUlmüş olan 
o yerde, şimdi dört mumun tit
rek ziyası beyaz gilllerle çevril· 
miş soğuk bir tabutu aydınlatı
yordu. O ı:ece ne Matyö ve ne de 
Maryan yatmak istemediler. Er Hı"tler·ın son kozu 
tesi giin kara topraklara O'ömU -
lccek olan aziz yavrucaklarmm 
başucunda sabaha kadar yıı.n -
yana durup b~klediler. Janvilde 
o kt:çük avcı pavyonunı:ı ilk ta· 
~mdıklan zamanı hatırladılar. 
O vakıt Ron on altı aylıktı. He
nüz memeden çıkarılmıştı. Ve 
g-cce!cri ayaklahnm uçlarına ba 
s:ı.rak onu örtmcğe giderlerdi. 
Sonra, Paris-te, her sabalı oda -
!arma yapılan baskınları. onun 
kiigi.icillc boyu ile yataklarına 
tırmannıağa çabalııma.snu, ve 
vukarıya alındığı zaman seviçli 
"Ulme!eri, gözleri önünde can • 
landı. Bilhassa çiftlik inkişaf 
ettıkçc onun d:ı. fam bir sıhhat 
ve kuvvet içirde serpilip gUzcl
leştii?:ini hatırln.dılar. Fakat şim 
di. o yokolmuştu. Ve onu bir 
daha göremiyoceklerini dü.~ün • 
dilk<:e muzlim bir yeis ile elleri· 
ni kavu~uruyor, ve kalplerini 
sızlatan bu yaranın artık hiç 
unutulmıyacağını, hayatlarının 
ebediyen zehirlendiğini sanmak
tan doğan ümit.sizlikle ağlıyor
lardı. Aca.ba saadetlerinin dö -
nilm noktasına mı gelmişlerdi? 
Acab:ı. bu ilk felaket ardından 
b:ışkalarıru da c:etircbilir miy • 
di? 

Ertesi sab:ıh en a cr, en firaklı 
saatler yaşanıldı. Cenaze, Ro -
zun iki gün evvel sağanaklar 
altında bU,iklcUc çılgıncasına aş
tığı yUks"..k servilerle kuşatılmış 
beya:; yoldan. vesi! buğdaylar 
arasmdan geçti. B ütün ak?'aba 
ve tanıdıklar ve büt.ün Janvil 
halkı ce..-naatc iştirak etmici:i. 
Bu sefer hak ikaten kafilo çok 
uzundu. Önde s iyahlara bürün-

( Ba~ tara(ı 1 incide) 
Ancak taarruzun bu üçüncü 

gününe kadar Almanlann aldık. 
lan netice bu hesapta aldandık. 
!arını göstermiştir. Holanda ve 
Belçikaya karşı Hitlerin ortaya 
çıkardığı yeni harp silahlarına, 
yani paraşütçülere, sahte turist. 
lere, hatta nari aleyhtarı olarak 
Almanyadan tudı:dilmiı sahte 
mültecilere, beynelmilel hukuk 
kaidelerinin hiç biri ile telifi im. 
kanı olnuyan bütün vasıtalara 
rağmen yıldırım taarruzu muvaf .. 
fak olamamıştır. Holandalılar, 
Belçikalılar memleketlerini insaf. 
sız ve hilekfu- istilti kuvvetlerine 
karşı kahramanca müdafaa etmiş. 
tir; Fransız ve İngiliz ordulan da 
vaktinde imtlatlarına yetişmiştir. 
A iman taarruzu 1914 harbinde 
clduğu kadar bile ileriye gideme.. 
miştir. 

Buna mukabil garp cephesinde 
Majino istihkamlarına istinat e. 
den İngiliz ve Fransız ordulan 
Belçika ve Hotanda ordulannm 
ve tayyarelerinin ilhakı ile yeni 
kuvvet kaynakları bulmuştur. 
Sonra altı yüz bini geçen Holan.. 
da ordusu ve tayyaresi ile bir 
milyonu geçen Belçika ordusu. 
nun ve tayyarelerinin İngiliz ve 
Frnnsız kuvvetlerine iltihakından 
başka Norveçlilere ait olan (3) 
milyon ton ticaret gemilerinin de 
yine İngiliz ve Fransız deniz kuv. 
vetlcrine katılmış olduğunu da 
unutmamalıdır. 

Hülasa Hitler son büyük taar .. 
ruz ile son kozunu ortaya atmıı 
bulunuyor; ilk günlerin neticcai 
1014 h arbindekinden daha ehem.. 
mı) et:llz olduğuna bakılırsa bu 
oyunun sonu şimdiden anlaşıla. 
bilir: çünl:ü H itlerin önü:nüzdeki 
~ışa kadar ~klediği kat'i ve ni-
hai zaferi tahakkuk ettirememesi 
ister istemez kendisini kat'I mağ. 
l(lbi.yet uçurumuna ıürükliyecek.. 
tir. 

ASIM US 

1ii,ş , an a. baba \•e kı.rd0<\}er, i · 
kinci f;afta & -:--.cn!er'c &-genler 
vnrdr Fıc '< t y rzıı'l ı k ve IZ ~ -
'"<ı.ntnn ı •t'.in bir h..,1 -~ o a 
l\lah ·ö ile Maryan µ-özya.şlan i. 
çindc klmscyi görmüyor, nn.lı • 
vamıyorlardJ. Ancak ertesi sa • 
ba.h, ccmant arasında Moranjm 
da bulunduğunu hatırladılar. 
Matyö, ölü mezara indirildikten 
sonra Kon.stansm da yanma ge
lip ona b!rkaç söz söylediğini Subay yoklaması 
hatırladı: ve o sıska knı:lmm Kadıköu askerlik fubesinden: 
«!Özlerinde gizli b ir memnuni • ı _ Şubemizde kn)•ıtlı yedek su_ 
yet alevi ısıldadığmr .Eezer gib; hnr ,.e memıırl:ırın 1076 sn.yılı kn. 
o1"'tt. tu. mm mucibince ynpılncnk mutat 

Kon t~ns n c" ··?Onu b'- )O' ı:ıın:ısınn ı Hnzir:ındıı başlanıp 
'c-mivordu. H ı h1löc ~ z'vet 3'.l h::ızir.ın 940 ta son verilecektir. 
malt ınd~ ~·· z1 r ol c:ı ttI. E . 2 _ Sulı:ıylnrın gerek nüfus ve 
sasen tavırlarında d:ı müteessir gerek ,·eslknl:ırının ~örülmcsl ve 
bir akrnba hali vardı. Fakat h:ız ı molfımnıın tebliği zaruretllc 
MatvönUn dimağında daha eski blmıt yoklamaya gelmeleri ienp 
bir hatıra. canlnnmıı:ıtı. Konstans ett iğinden h.tnnlıul dahilinde oldu. 
çifte d~~Wn!erde bulunacağım ğu h:ı l de yokl:ımnyn gelmeyip ynu 
vaadtetı~i gün, rncraretli bir ile blldlrmcği ltly:ıt edinenlerhı 
sesle: "iyi taliinizln devamını :r:ızıh yokl:ımnlorı maks:ıdı temin 
temenni ederim" demi~ti. Acaba edemediğinden hu sene itin hü
"aad"tine göz mU clecnnişli ? Bun kümsüz nddcdilecektir. 
dnn bövle kısmeti hep alrai mi 3 _ Şube mınlnknsı haricinde 
r.ideecl<ti? Matvönlin istikbale muvnkk:ıtcn bulunup haziran nyı 
olan itimadı siddetle sarsılmış - içinde şubemize mnracant edemi. 
t!· Vllcudu soihık b ir ra .. -c ge • )reek olnnl:ırın yoklamnlnrını, bu. 
çırdl. Bu ilk felA kctin fona talie ıunılukları m:ıhallin şubesine mii
yol açacağından korkuyordu. rncn:ıtla yaptırmaları. 

XXIV 4 - Yol:lomn: Nfifus cüzd:ını, 
Bir sene s onra Ambruaz ile ıcrh ls Ycslk:ısı ' 'cyn di~er askeri 

Andre b irinci çocul'Iarının isim ,·rs:ı i k ve ilıtisn<ı diplom:ıları ile 
ba.yrrunmt ynprvorlardı. Rozıın sı·ccn :rokl:ımnda fotoğraf iı;lcnil· 
ölümUnden altı hnfta sonra dii. ul~i lınl(lc vermemiş olnnların iki. 
~ :ı.:a~m::ıdnn evlenmişlerdi. şer fotoğr:ınn mür:ıc:ıall:ırı. 
Ve bu ısım b"lyramı, h enüz müt- 5 - lstnnlnıl haricindeki şube • 
hiş ~.n~smtJdan ivileşemiyen lerdc kayıtlı olup h:ıdrnn nyı için
Matvo ıte Marvana ilk avunma de muvakkaten \"eyn hnstalık scbc
vesilMi olrnucmı. B >ascn ailece hile J\ııdıköy mınlnkosındn hulu • 
bir öile yemeği yedikten sonra nac:ık suhnylorın dördüncü mocldc. 
bir iki Mat oturacak \'e aynlr. deki \'esoilcle lıerabcr oturdukları 
n.:ıcaktı. m ıntakn cmnlyetlndcn nl:ıcakları 

Gayet ho8 bir r,lin olmuştu. O ikamet llmühnhcrlrrile mürnt'aat 
~Uzel toplantı İ f'in bile matem clınelr.ri. 
p1hice!~rlni c;ıkarmnk istemiyen (l - Yoklnm:ıyn gclmiyenler hnk
•·as't n r.bab:ı. brrrı. ,,, .. ,nde yen i to nda yine 1070 s:ıyılı konunun 10 
··mit er r"~t;I'('n mlnfm ini t orun. cu m:ıddesin ln tatbik edileceği. 
1!1l'lnm brci~i vanmdn tııtl r t nt . 7 - Yokhımnyn ı:;el<"cek emekli 
lı IlJ"celenrrıeku-n k endile rini a ln- ve ihliynt hi!Onıunı sııb:ıy Te mc
mar1T1 -ır. l\rcm bruıl!)n,.,ırmt1ı. a ;. murlarm ~ ulmrıki mrclıl elerle iste. 
' e d'.llı !r- ırı.tC'"!le dli .. ~" c-t" nilen ,.c~nlktcn b:ı~kn bir defaya 
Eh .. ,, il i huruk yn .. m-1t:t kil<" ' k •n:ıh~us olmak üzere monşo müsb_ 
oğlu KrJqtofu kEwbetmi~ti. Fa. hak klmsclerlııln nürus <'iirdonlnn. 
kat b ir nevi takas olarak Şar- nı dn behemahal sotirmcleri, ı:;etir
lot cli'rt avlık S?~be bn!unı~yor - ı mrdi~lrri tnkdirde ~oklnmoya gel. 
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Fethiye Malmüdürlüğünden: 
.l\Ililicllefln ıı.dı ve soy adı Sanııt \·e ID051cğl \'erglnln Matrah K.&7..&nO Buhran JIOT&Une 

mali yılı L. K. L. K. L. K. L. K. 
RK.Y. 
L. K. 

27 83 

z. o. 
L. K. 
714.21 Kruıtamonu ı.1Hl.yctinln Göl nahiyesi. 

nln Knvalcn k6)1lnden Hüseyin O. 
Muhittin Tomnç. 

Fethlye Şirketi Madenl
ycsl maden nakliyat 

937 2782 29 19( 76 258 76 232 88 

Erzurumlu 329 do~mlu Sırrı Dağde
lcr. 

müteahhidi 
F ethiye Şirketi Madenl
ycsi mn~en l..sWısnl 

müteahhidi 

937 1827 53 127 93 169 96 162 96 18 28 469.12 938.26 

937 malt yılında yanlarında lstlhdn.m ettikleri müstahdemin bordrolarmı kanunt mUddetl zarfmda varidat da.lrestne vermlycn yukarda isimleri ya_ 
zılı \'e halen ııdreplcrl mıı.!Om olmıyan iki mllkellet namına Fethiye varidat dıı!reai tarafından resen takdir komisyonu karanna istinaden tarh edilen 
vergi mlktan isimleri h~sında gösterllmişllr. 3692 sayılı !{anunun II inci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak üzere na.n olunur. 

1 

tıt.n tarihinden itibaren bir ay zar!md:.ı lttraz olunabilir. (41271 

lstanbul levazim Amirliği salınalma ı 
Komı.syonu ilanları 

~--------------68d adet sed)e olmııcaktır. Müteahhit nnm ve hesabına açık eksiltmesi 
22.11.940 Çarşamba sUnU saat 14,30 da Tophanede latnnbul Levazım Amirliği 
Sa.tmalma Komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli on yedi btn yedi ;>1l:ı: 

aıtmııı llrn, Hk teminatı 133:? liradır. şıı.rtnam,. ve numunesi komisyonda glL 
rW!lr. lateltlllorln kanuni veslka.larlle bellı saatte komisyona gelmeleri. 

<St9) l3604) 

* * * 
4 adet Flllps MetalL't derin tedavi dahili ampulU 200 kilovatlık alınacak. 

tır. Pazarlıkla ekslltmcsi :!2/ 5/ !HO Çarşamba gUnU saat 15 de Tophnede 
Levıı.zmı .Amlrllğl aatınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6840 Ura, katı teminatı 876 llradır. lsteklllerin belli saatte komisyona gel-
meleri. (885) (4098) • ,,. . ,,. 

11000 kilo l:adar San vakete alınacaktır. Pazarlıkla. eks!ltmeııl 22/ 6/ 940 
Çn~-mba günU saat ll>,30 da Tophanede Levazım A.mlrllğl Satınalma ko. 
n-lıyonundıı ynp1J acal:tır. Tahinln bedeli 13,400 lira, kaU teminatı 2010 lira. 
dır. ı~tcklilerln belll saatte koml:ıyona gelmeleri. (887) ( 4139J 

• • • 
Mıktan 

24,300 Kilo Çalı fasulye!l 
l52,300 

" 
Ay§ckadm fasulyest 

86,.500 " 
Barbunya tuulyesl 

08,000 " Taze kabak. 
26.000 Adet Hlyn.r. 

Yukarıda yazılı lıc~ ](alem acbzenln pe.zarlılcla f!ksllmf'..ııl 27 l'> 940 
pazartes i günü saat H de Tophanede tst. Lv. Am!rligl Satınatma KomUıyo
ııunda yapılacaktır, Hepsinin tahmln bedell 17.17' lira 50 kuruştur. Rumeli 
cihetine alt scbzen1n ilk temJnatı 884 Ura 6 kuru' Anadolu clhetlne alt ı.cb 
zenin llk teminatı 401 Ura 2 kuruştur. Şartnamesi koml!!yondıı. görUlUr. 
1atcklllerlr. ka:ıunt \'eslk:ı.lnrlle belli Mtte komisyona gelmeleri. (897) ( 4200) 

* * * Sirkeci Demlrknpıda tamir edilmekto olan saraçhane anbarrnm dahllt 
srvn ve badanası yaptrnlncııktrr. Pazarlıkla el<slltmesl 2-i-~!HO cuma 
gtlı:IU sıınt 15,30 c!:ı. Tophanede Lv. Amlrllğl 111\tınıı.lma koml11yonund3. yıı.pı_ 
lacaktır. l~e.,I! bedeli 3:>0 llrıı 51 kuru;, kaU teminatı 52 Ura 6T kunı~tur. 
İsteklilerin belll saatte komisyona gelmeleri. (895) {419~) 

• * ... 
Top;-.ı Atış Okulu hayvanatmdan bir reis ko~um hayvanı satılacaktır. 

'I"ııllplerln 22 1Jayıs 910 ç:ı.r!:ımba gUnll saat 10 da Topçularda Atpaznrında 
satr.ı memuruna mUrn.c:ıaUan. (8~1) (4107) 

* * * Zle kıı.myon parçam ile NSU motosiklet parçalan almacaktrr. Pazar_ 
hkla ek.,lltmcsl 24~010 cuma gUnU s:ınt 15 de Toph:.ınede Lv. Amirliği 
satmaıma Ko. d3. yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 632 lira 75 kuru§, 
katı temln:ıtı 94 lira Ol kuru1'tur. lsleklllerin belli saatte Ko. na gelmeleri. 

(SOBl (099) 

* * * 
6000 liralık toz eker alın:ıcaktır. Pazarlıkla eks!ltmesl 22-~9!0 

~r;amb:ı glliıU ~nt 16 da Tophmıede I..evazım Amirliği satınalmıı komıs. 
yonunda. yapılacaktır. Teminatı 1900) liradır. !str.klllerin temlnallarlle be
raber bdU santte koml o;yonn gelmeleri (S!l8) (4215) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komısyonu i . an'arı ' 

l - Tahmin r.dJlen bedeli (67.000) lira olan 120.000) metre ;,ayak ku. 
ma~m 22 Mayıs 9l0 tarlhlne rastlıyan ÇD.r§nmba günU saat 11 de kapalı 
urtıa clcsııtmest ) apılacaktır. 

2 - llk temlnl\tı (4600ı lira olup 11artnamesl her gUn komisyondan 
(83:1) kuru, bednJ mukab llndc aJm!lblllr. 

S - lsteklllerln 2490 ı:ayılı kanunun tnrltatı dah!Unde tanzim edecek. 
Jcrl kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve r.:ı.atten bir :ıaat evveline 
kadar Kasımp~ada bulumı.n komisyon b~kanlığın:ı. makbuz: mukıı.b1llnde 
vermeleri. ( 3~1 ı 

* • • 
1 - Mevcut kesif. pl5.n, ~artname ve hususi. fennt şartna. 

melcri mııcibincc tahmin olur.an bedeli (126 386,70) lira olan 
Heybcl;adadaki Deniz Harp okulu ve lisesi yemekhane ve yatak
hane binnsı insıı.smm 3 Haziran/ 1D40 pauırtesi günü saat 11 de 
Ka.sımpaşada Deniz levazım satmalma komisyonunda kapalı 
zarfla münakasası yapılacaktır. 

2 - l\Iuvalckat temin.atı miktan 7569 lira 33 kurur;tur. 
3 - Mevcut kesif plan ve şnrtnamcsi her gün 632 kuruş be

del mukabilin1c mez1<Cır komi ~yon dan alınabilir. 
4 - lstelı:lilcrin 2490 sayılı kanunun tar:fatı dnhilinde tnn. 

zfm edece1cl~ri 1 anılı t cl(l if mektuplarını belli giin ve saatten 
bir sant evvelir~ l·adrır K01:ımpaşadn bulmırn komisyon ba~kan
lrğına makbuz mulmbıiinde vermeleri. (3937) 

* ııı * 
1 - Tahmin edilen bedeli 03=1i0) lira olnn (lf\0001 metre burnndıı be. 

121lnln 27 Mayıs sıo tlır il:ılne ra::tı:ıy:ın paz:artcsl C'll:ıU ~aat 11 de knpnlı zarf. 
la ekslltmr.!i yııpılo.cnktır. 

2 - lllt teminatı (1001) lira (25) l.-uru~ olup :ıı.rtnıı.m~sl her s-Un ko. 
-1syond:ın almnhil!r. 

8 - !etelı:Ulerln 2-lttD yılı k:ı.,unun tarlf:ıtı dahU'nd!? t:ınzlm edee.ek. 
lerl luı.pc.lx tekli! mcktup1a mı t l:I gün ve P.aat~n bir !:ut evveline knd:ır 
:Ka.eımpa:ada bulunan koml.:ıyon b:ı.§ktuılığm:ı. n1al•buz mukabilinde verme-
leı1.. (3SG5) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedeli 9S20 lira olan ve 20 metre murabbalık topu 26 Kg., 30 
K.g. ve •O Kg. gelen S kalemden ibaret 800 rulo Beton tnııaat !çln tecrit veya 
bln:ı d:ı.mlarmı örtmek için alA. clnı karton bltUme 4/6/1940 Salt gUnU saat 
(151 on beşte Haydarp:ışada Gar blnaııı dahilindeki komlsyon tara!mdan 
kapalı zarf uaullle satın alınacakttr. 

Bu işe Kfrmek lstlyenlerln 71• liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 
etUgi vesikalarla teklf.tlerlnl muhtevi zarnarmı aynı g1ln saat (H) on dörde 
kadar Komlsyon Reisliğine vermeleri IA.l:tmdır. 

Bu işe alt §artnameler komisyondan paraııız olarak dağıtılmaktadır. 
(4001) 

MİDE, BAR5'AK \"E lÇ 

Hastalıkları muayenehanesi r
wıu 

11. TERZi • 

1 n!!!~!~ Sıı~!~~~danı DOKTOR 1 Peni Postane kar§ısındald Valde 
hanı 1 ncf kat 18 No. naklettlğinll 

sayın mUşterllerlne bildirir. İbrahim Denker 
Beyoğlu, Ağııcaml, Sakwığac 

ooddcsl, Çöp!Ukçe~e aokak No 

13 _ Telefon: 424.68 Kendi 1A.bort1. 

tuıı.rmdıı hastalarının röntgen ve 

ııerlı1 muayene ve tahltlMr. 

( KAYIPLAR ) \... __ -- - - - ---
Rize askerlik şube!inden a\rlı~ım 

a'kerlik tnkeremi :ı::ı)l ettim. Yt>. 
ni,inı ı;ıkar:ıcıısımdan cski,inin 
hiikmü yoktur. (32393) 

3~6 te11r./liitlı'l /tya.~ oıJlıı Şiikrii 

* * * 
93G-3i 'enesinde Vem lise,in_ 

rlen aldıljım 119 sayılı 1-8-.17 
t:ırilıll ş:ıhadctnameyi :ı:ayi ettim. 
Yeni~ini çıknrncnı:ıımdan e~kl~inin 
hükmü yoktur. (32j00) 

Sabri 1 noter 
• * • 

Haliç Feneri KAtip Mmlihillin 
ın:ıh:ılle~i Toprak ~ok:ık numara 29 
ht:ınhul - Fener. 

*** Tatbik mühürümü zayi ellim. Bu 
mühürle memhur bir horç ~enedim 
olm:ıdığını beyan Ye ilan ederim. 

Saadr.l Kaıııır 

BORSA 
- Ankara 20·5·940 -

•--ÇEKLER--
ı ısterll ı ( tnrııız > 

ıoo Unhr (Ar ıcrlka) 

lOO F'r'\nsır l<'rankı 

t 00 Ur('1 , !taı~·a) 
ı 00 U\ lc-f' f<'r~nkı 

100 florin (l't'lemf'nk) 
100 l'8Y1mıuk (Almaı.o) 

ıoo tMg .. rHdçlluı) 

100 lhrubnıJ (Yanan) 

ı 00 1..eu ( Hul19ar) 
ı 00 <,'-ekoıdo\·aı- lmrono 
100 l'ı•zetA ,b;1an3a) 
100 /.llotl ( IA'hl,.t:ın) 

ı 00 l'enı:G (l\fıtur) 

1 or. t.t•y ( ff(lmcr.) 
100 Oln r (Vuı;ııııtııv) 

100 \'en (Japon) 

100 J,.vrç :ıu,.ont.ı 

1 00 Rııt>tf' Cl:~·ı J 

15.20 
164.20 

2.9429 
8.2875 

36.i7701 

0.9C26 
l.!155 

H.3450 

29.4125 
0.62 
3.7950 

38.2075 
30.77 

- Esham ve Tab•rilat -

-
lstanbul ıhtiye altıncı Jıul.:uk 

mahkeme.~inden: 

40/123 
~ffiddei: ~fuh~inl'. 
Müddeialeyh: ~fehmet Dinar 

R:ıl:ıtta l\örıriihn$ınd:ı !ltiir~<'IPn~n 
caddesinde Jla~an Tahsin Birader 
lerin ün·ıldız fabrikasında elek 
trikçi, 

Müddei Muhsine tarafından miid 
deialeyh ~lehmet aleyhine açılan 
lıoşanma dava~ı için müddeiale.r 
hin 17--5-1940 cuma günü !laa 
11 de mahkememizde hazır lıulun 
ma~ı Jüwmu iliınen tcbli!t cdilnı<':ıı 

üıerine mumaileyhin o giin f{elme 
nıe<ıi nya bir vekil göndermeme 
sine mebni hakkında gıynp karnr 
ittihaz olunmuş ,.e inı!a kılınan in 
karara ait ilıhıırnamcnin bir nü-1 
hası da mahkeıne div:ınm:ınc!;ine 
a.;ılmış Ye keyfiyetin on beş f{Ün 
müddelle ilünı için tnhkiknlın 7 
t>-19(0 cuma günii :ııaat 15 c bı 
ra1'ılmış olrlu~u lehlilt yerine seç 
mek üzere ilıin olunur. 

/.~tanbul 5 inci icra memurluğun 
dan: 

Mahcuz olup <;atılmn~ına knrar 
,·erilen ~fuhtelir lokanta cş~a<;ı 21 
5- !ltO cuma ı.:ünü :ıı:ınt 10 ıla Gn 
latad:ı ?\celp llcy cadde:ııi 105 nu 
mnrada ımlıl:ıcnktır. 

Taliplerin gün ,.e ~:ıatindc mıı 

hallinde ha11r bulunacak satı~ mc 
muruııa müracaatları ilı'tn olunur. 

(2i0jl) 

ı.~taııbııl a.~liye nıahl.-enıesi 9 ıı n 
cıı hııkuk Juildnıllğindcn: 

liarize Girişen lnrarından Knsıın 
pnşa Dörtkuyu hrın ı10. 2 numara 
da oturan Koca~ı İbrahim aleyhine 
mahkemenin 40-413 No. :ı;u ile aç 
mış olduJıu bo,nnma davasının y:ı 
pılan muhakeme,inde mii<ltlei:ıleyl 
İbrahim Girişene ili'inen lcbliit:ı 
yapıldığı hnlılc muhakemeye ı;ıcl 

mediğinılen hnkkındaki duruşma 

nın gıyaben icra•ana ve mezk\ır 
ceh<'de da,·acı tarafından dinlet
tirilen şahit Mehmet, şahit Sülcy 
m:ın, Aliyenin sureli şahadcllerinc 
göre k:ıbah:ılin daha ziyade koca 
da bulunduğunu beyan etmelerine 
ve muhakemenin 31-5-!HO tari 
hinde saat 16,30 bır:ıkılma,ına Ye 
müddeialeyhin iş bu tetkikata kar 
,ı da be' gün z.arfında itiraz etme 
~ine etmediği takdirde b:ıdem:ı mııl 

Ergani 19.10 
1933 %~ lkram!yell 19.-
Sivı:.s-Erzurum % 19.71 

--------------------------
ı 

kemeye kabul cılilmiyecr~ine ve 
ynı:ıl:ıcak gıyap kararının mahkeme 
divanhanesine talik ,.e g:ır.ctelrrle 

de iltın:ıt icr:ı~ına karar ,·erilmiş 

P"'~e~sıı:::a:•1m .. 111 .. aW1&1ııım~ .... mt111• 
Çocuk llcl>ımı 

Dr Ahmet Akkoyunlu 
fıık•ım · l'ıılıııılııın~ Palaıı r\o 4 

Po1:ırclan maada her aııln 
,nııt ı:; ıll'rı <ıonrıı. 1 l'lt'lnn 1111•1· 

1 • -

ol cl URU n dan olhaplııki karar ~uret 

lcbliil m:ık:ımına kaim olmak üure 
ilAn olunur. (!?i045) 

SAH!BI: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaas 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Ref ık Ahmet Sevengil 

........................................... 
gı;f:'° 

ıo.ıo tK.RA~Jt1~; .... ııtt 
ı adet 2000 ura. - Ar.11.""' ' 

a 000 
_ıı..,.,..,...., 

• 1 .. ııOOo· 
ıs • ~o • - ()00-""' , 

12. 2:10.- 8 .,,,., 
- 4oo0·.,,,., 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

HesaplaT 

ikramiye Planı 

40 .. 100 • 11'1'&0· 
71! .. ~ • - ~ ..... , 

210 • 23 .. -6 
ı ,..,. 

Ke~ideler: 1 şu~~eitefrf' 
yu, 1 Ağuıtoı, 1 iki 
tarihlerinde yapılır. 

Y eşilköy Hava Aktarma Anbarı 
lüğünden : ur. u-11' 

ı - Hava birlikleri ltfn (162) adet dökme ııoba aımacal<de 1t1 
2 - Pe..za.rhkla lhalesl2'-5-9(0 cuma gUnU saat 1' ~f, 

hava aktarma anban ıatınalma komisyonunda yapılacaktır. r ~ \,:1Sl 
3 - lsteklllerln ea.rtname ve numuneleri gormek u::ere bt ~tır· 

lığa gireceklerin mezkQr gUnde temJnatıar!le koml3yona. ınurac 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fnbrfknlar Umum Müdürlüğünden: tıl ~t' 

111e1<te ~ 
Kırıkkale fabrikamızda. çıılı§tmlmak üzere sanatlar 1C ıı~ 

larile serbest sanat erbabından tornacı alınacaktrr. dO~ıı ,.ııJ 
Askerliğini yapmış olanlarm nUtus ve terhis veslkll51•dll ııuııı~,ııı'~ 

ve bonserı.-ls ııurcUerlnl i:ıtldalarma bağlıyarıı.k Ankara ril' dt t etııl 
Ankara sll~. latnnbuldakUerln Zeytinburnu ve lmılrdeldle ııraeı> 
nar tabrlkalanmu: müdUrtuklerinc imtihan olmak uzere ro ~ 
teri. ('103) ~i,jdiif' 

Y eşilköy Hava Aktarma Anbarı 
lüğünden: 1<ut· ~~ 

1 - Hava birlikleri için (150) ton kok k8mUrU a1ınaca de ! • 
2 - Pazarltlda lhıılesi 2~-9i0 cuma gUnil S3At l~ ~ 

hva aktarma anban ıatmalma komlııyonunda yapt1e.cal<Ul'~er ,U11 ,r'-
3 - tsteklllerln §artname ve nUınuneyl görmek uuıre tır•c,-t1 •) 

lığa gireceklerin mczkQr günde temlnatıarlle kom.13yona ın ~ 

1 
. . ilAn\arı 

Ask Eri F abrıkalar Satına ima Komısyonu ~· 
• ..... ms ........ .a ..................... 1 ........ -::;~ oP Jioıııt'> ıı-
Askerf Fabrlkıı.lnr Kırıl•knle Gurup l\IUdllrltiğü Satınıııma ttl ff ~ 

43500 mto BJğır EU .Alınacak eU ~·!< Jtllısı 
Tahmin edilen bedeli (15.'.?2S) lira olan •3:500 !dlO 8f~ntııı&l~~ect'ı; • 

rlltalar Kınltknle gurup mUdUrlUğU blnasındıı mUteşel<k a ııı11ıe e ıeı:l,., 
yonunca 3/ 6/1940 Pazartesi gtinU saat 16 da kap:ılr ı.ar!I ıı:ıu\'llıı1'"'~de 
Şnrtnnme parasız olnro.k komisyondan verilir. Tatıpıerln cıJCCr g "'"~.., 
ola.o (1141) lira (88) kuruııu havı tekli: mektupııırını rn ıJrn•l'llıı ıııll'" 
15 şe ka\l!lr komisyona vermeleri ve kendilerinin dıı 2490 ~11yaı:ı11 0,41 
2. ve 3. maddelerindeki vcıı:ıikle mezkQr gün ve saatte ıco '' 
atlan. . . . ·' 120 Ton Mnwt Ahnııcak ]eeri f"":~· 

azot ~s 940 ~'' Tahmin edilen bedeli (18.936) lira olan 120 ton nı 21_.s- &'ti tJ 
la.r Umum M.UdUrlUğU merkez satınaıma komısyonuncıı. tnalll' P'rıır' .'..:ıı
tesl günU saat H ,30 da paz:ırlıkla. ihale e<lllecektlr. ~~ıı.n (l-'20) orPıJ)"0, 
rak komisyondan verlllr. Ta.llplerln muvakkat teınina~ -resaııcıe ~1c'ret 
kuruş ve 2490 numaralr kanunun 2 ve S maddelerinde ıı:ıa da.it 104) 

cu olmadıklarına ve bu ı:ıe a!Akadar tUccardan 01dul<l4~uarı- <4 

dası vesikaslle mezkOr gün ve saatte komisyona ınurac 

* * * cıık ııı 
60 Ton Yerli Untcrs pıınıa;,'11 alJJI• tcrf ~~ 1 

yerli ıın ı;ııl'> 
Tahmin edilen bcclell (18.000) lira. olan 60 ton ınıa ](O • 1 

Aııkerl Fabrikalar Umum MUdürlUğü merkez sat::dllecel<tır. ıı:ııı'"'~ 
27-5-940 paurtesl gUnU sıı.at 15 de pazarlıkla l~al Taliplerin deıetlll :' 

Şartname parasız; olarak komisyondan venıır. 2 ,.e s. ınad ı:ı oıJtl~ 
teminat olan (1350) lira ve :!490 numarıılı kt\llunun tilccArdll , ~ 
\'<?Saikle komJsyoncu olmıı.dıkla.rına. ve bu işle altı.kad~e ıcoıııL'>-oı:ı 
rına. dair Ticar1!t Odası ves.lkasile meı.kQr gün ve saa •'(' 
caatıarL ( 4105) ı,tO 

Y eşilköy Hava Aktarma Anbarı 
J)itC~ 

lüğünden : ınAcaltıl'· ~el' ' 
1 - Hnva blrllklerl için (400) adet battaniye al t 14,SO d!l 
2 - Pazarlıkla ihalesi 24-~940 cumıı gUnU saA a,ktıl'· p,st->

9
, 

hnva aktarma anbarr :ıatmalma komisyonunda yapılaC re ııe~: (iZJ 

3 - latek!Uerln §rtna.me ve nU.muneyl görmek Qzenracaatlııtl' 
g-lreceklerin mezkQr gUnde tem!ııatıarlle komisyona ın 


