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Belçika Başvekil i ile 
Müdafaa Nazırı sıhhatta 
Londnı. 23 rA.A.>; - Abu~n radyosunun, Bel

/ elb Başvekili Plerlo ile Milli Müdafaa Nazırı Ge. 
neral Denis'in Beldkalılar tarafından öldürülmüş 

olduklanna dair neşrettiAi haberi, Londradaki Bel
eika 'Sefareti sureti lcaUyedo tekzip etmektedir. Her. 

1 
iki nkll mflkemmelen sıhhattedir. 

F='ransız ileri kolları 
Varoşlarında çarpışıyor 
Sedan cenubunda şiddetli topçu ateşini müte
akip yapılan bir Alman taarruzu akim kaldı 

Arnyen· 

liman zırblı llavvetıerl 1 """'"'""" isviçre gazetelerine göre: ---

-•lçlllada mlttellk kav., 1 Italya· 12adaya80bin 
~eoerın arkasına girdiler ask~r çıkartmış, 
~anş sahillerinde Bulonya civa- . . • 
tında muharebe devam ediyor p.,,!f:1~.~te ... q,,~~'!:.~ !!~G~~~!~~T• 

f ... ••&.'• • "IW ~. --~~ ı o •k• d dıAına göre talyanlar son günlerde nı · ı a ata; 

1 asker lahşit etmi~lerdir. Rodos n di~er büyiik ada- Kahire, '" ( A.A.) - Romadan Elehram Raze-
lara cı1rnrılan İtalyan askerlerinin miktarı 70 • 80 lesine bildirild i~ i ne göre İ talya matbuatı art.Jk .t. 

~~ bin arasındadır. Rodosa 30.000 tıalyan askeri cı- laly:ının Avrupa ihtilafına müdahale edip etmiye • 
....... ,. karılmıştır. ceAi değil, ne zaman milhadale edecdi meselesi_ 

Tiran, 2.1 ( A.A.) - Kont C!ano, İşkodraya ha_ nin menuu bahsolduğunu yazmakta '\"e bu ddide 
rekeı etmişti r. miitale:ılar serdetmektedirler. 
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Beşinci kolon Amerikada faaliyete geçti 
B ir senato azası soruy or : 

Lindberg, Hitlerin veya Göringin namına 
söz söylemeye mezun mudur? 

Nevyork, 23 ( A.A.) - Senato azasından James dediği zaman, Hitlerin veya Göringin namına 
Byrnes radyo ile şu beyanatta bulunmuştur. : söz söylemeğe mezundur? 

".Ne albay Lindberg ve ne de herhangi başka 
bir tayyareci, Birleşik Amerikanın harici siyase- Son hMisamn irşadatmdan sonra bu g~ 
ti hakkında söz söyliyecek sıfati haiz değildir. bayın temin ettiği gibi biz harbi ist~. 
Bu beyanat pazar günü Lindberg tarafından rad· harp da bize gelmez kaziyesini Amerikan mille-
yo ile yapılan, ve hüklimetçe ittihaz edilen mü- ti kabul edebilir mi? Bir istila felaketine uinra· 
dafaa tedbirlerini tenkid eden konuşmaya, hükQ C3b'IZ diye titremenin isterik bir hal olduğunu 
metin cevabı:u teşkil etmektedir. Lindberg istediği kadar bize söylesin. Hayvani 

Byrnes şunlan ilave etmiştir. Beşinci kofon kuvvet ve hudutsuz hırslar tarafından tehdit e-
Amerikada da harekete geçmiştir. Bilerek veya dilen bir dünyada bugün mevcut olan teblike-
bilmiyerek Amerikanın müdafaa tedbirini gecik- !erin Amerikanın. hiç olmasa ha'berdar edildilin• 

(Yazı81 4 üncüde) ~: tirenler beşinci kolonun en iyi istinatgalunı ve den dolayı, ve müdafaası için son haddine kadar 

l 
en iyi tezgAhtarlanru teşkil etmektedir. Lind- si1ahlanmağı kararlaştırıldığı için için Allaha 
berg, bize tecavüz etmeği kimse düşünmüyor müteşekkirim.,, (Devamı 4 üncilde) 

tıgiliz faşist şef- Hava Kurumu lJedinci 
leri tevkif edildi 'kurultayı toplandı 
~8lk f' • " k "f'b' 'I Londra, 23 <A.A.> - Birçok Başvakll açış nut k unda şöyle dedi : 

par iSi UffiUml 8 1 I 1 8 ::'.~;aft~~a;. "Dünya milletleri arasında biz de gökleri· 
bir mebus da mevkuf . :::bütün isimler nqredilec~~- mizi kanatsız bırakmamak için gücümüzün 

dra, 
23 

(A.A.) - 1ngiliz tt• ""' . t db. 1 . 1 k b . . d . - ----------- ~~;!:nr~~ :e~di~r = ye ıgı e ır erı a ma mec urıyetın eyız,, 
bildirilmektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - Fqiat 
,eflerinden yedi kiti daha tevkif 
edilmiıtir. Bunların arasında bir Norveçte şiddetli 

muharebeler ırp komı·ıecı·ıerı·nden mu .. rekkep E::=1L~~ 
DAHiLiYE NAZIRINA lıveç hududundaki Al-b 'ı d il d t' 'ld' SORULAN SUAL manlar muhasara edildi 

11 r or u vucu e ge ırı ı ... ı:".:.:d!3~";!.:: = sı~~lo,,,.. 23 (A.AJ. ~ Dün 
Qeı 1IJ1da komünist ve fqiıt teıtek. Narvik. bölg4:51~ BJOmfiell ava· 

gr d 
küllerinin liğvma karar verilip mxla şıddetlı bir muharebe cere-

1 a a konser vermeye gelen Alman verilmediği aonılmuttur. Cl~ASI l!JClp Pi! !J3pn?AA8l UWl1V 
~ • Andenon bu meselelerin hü. • .rn~~lSQS ~A~IftJ J!q ){U.Anq 
qtın b ·ı d "IAhl b 1 d kl1metçe tetkik edildipıı, fakat µa~A.<eı Jl?.l\?l Pli ·J!li!Wla uv.A agaj arın a Si a ar u un u pmdiki ahval ve terait içinde, ClU!l3te tIIUIIeJeAleıuq UWP ~ASI 

harbin sevk ve idaresi hususun- • .ııpnrltnm5n 1!p(IUVAF> nJQJ ~J. 
(YGNt ~ ~) .(0..... 4 iaciide). (DeNMI .J lllolde) 
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Oniver slte aktörü gazetemize! 
beyanatta bulundu 

Mezunlara dıplomaları beş Tem
muzda büyük merasimle venlecek 

Üniversite rektörü Cemil Bilse), dün kendi .. 
sile görüşen bir muharririmize, Üniversite imti
hanları ve fakültelerin muhtelif işleri etrafında 
şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Her fakültede, bugline ka_ tayin edilen profesör Dükenuveo 

dar tam bir hızla devam ed~n ders.. ordudan terhisi uzun sürmüş olmak 
ler iki ı;iln sourı\ sona erecektir. itibarile bir ay evvel gelmiş, işe 

Talebemiz de, profesörlerimiz de başlamıştır. limi gelinik profesör. 
ders yılının son günlerinde dahi lüğüne tayin edilen Zürih üniversi
dcrslere başlndığnnız günler kadar tesi profesörlerinden Rozantaneı 
hevcsl;clirlcr. Arızcsız ı;cçen tah - bir eylQlde gelecektir. 
sil yılımızın YerimJ elbette iyi ola- Şimi Endüstri}·el profesörlül:rU
caktrr. Bunu gösteren en iyi de • ne tayin edi!en Polonyalı Kozmirs· 
lil, dil imtihanıdır. Dil imtihanmın ki ile bir yıllık mukavele akdedil· 
birinci ve ik;nci gününe girmesi 15.- mi~tir. İngiliz dili için Kembriç ve 
zım gelen tnlcbe yckünu 1787 dir- Oksford ünivcrsitc!cri birer nam· 
Ynlmz bunl&rdan 32 kişi girmemiş_ zet göstermişlerdir. Edebiyat fakül 
tir· Muvııffakıyot nisbell de vüzcic tesi profesörler meclisi bunlardan 
79 dur. Diğer günlerin de verimi birıni seçecektir. Diğer kürsüler 
aynı nlsbctte beklenebilir. içın muhaberelerimiz devam et· 
DİPJ.Ofü\ TE\'Z1t GÜNÜ EtlYVK mektedir. 

l\IERAS!M l'APILAOAR Biz ancak birinci derecede biı 
BUtiin fnkUltclerde imtihanlara alim arıyoruz. Ve böyle olmadık· 

nyın 31 inde başlanacaktır. Yalnız ça ünh·ersitemizc bir ecnebi getir· 
Tıp Fakültesinin son sınıf doktora mekte fayda gömıüyoruz. 
imtihanlarına daha evvel başlmı - ON BlR DOÇE.NTLlK IÇ1N 
mıştır. • lMTlHAN AÇILDI 

Üniversitenin narıl ralıştığmı if-
tiharla gördüı';'ÜmUz bUtUn talebe- Sene ba~mda cloçentlik kadrosun 
sine imtihanlara başlama gUnünde da terfilere ilaveler dola>ısile on 
muvaffakıyet dilerim· BUtUn imli· dört yer açıktı. llunlardan dört 
hanlar haziranın 29 unda bitmiıJ 0 - tanesine talip çıkmadı. Tıbba ait 
lacaktır. Temmuzun beşinci cuma olan doçentlerin yapılmakta olan 
gUnU üniversitede bUyUk merasim_ imtihanları bitmek üzeredir. Di· 
ıo diploma tevzi edilece~tir. Hükfi_ ğer fakültelerin imtihanları bittik· 
met reisimizin ve Maarif Vekiliml- ten sonra kazananlar belli olacak· 
zin huzurile Univcrslte ilk defa er tır. Yeniden on bir doçentlik için 
larak bu merasimi yapacaktır. Me- imtihan açılmıştır. 
zuniyct sınıfı bu YJl 851 ~ldir· üNlVERSITE TALİM:\TNA. 
Bunların ~oğunun ilk devrede me- MESINDE TA LAT 
zun olabileceğini tahmJn ediyoruz. YAPILACAK 
Her yıl mezunlarının sayısı kemi - üniversitenin yedinci senesi bit· 
yet YO keyfiyetce artan Universi - mekte olduı;ru için tecrlibelere \'t 

tcde bu senekl m :ızunlar bundan yeni ihtiyaçlara göre talimatna· 
evvelki yıllara nıwırnn Ustnndfir. mede llizumlu tadi!atı yapmak için 
L'Nt\'EilSİTEM!ZE IIAR1ÇTEN bazı fakültelerde çalışma vardlr. 

GETJRECEG11\11Z Tlb fakültesi staj müddetini arttı· 
ı•noFESORLER rabi!mek için programlarında ta· 

Üniversite bu yıl kadrosunda do- dilat yapmaktadır. üniversiteye 
kuz eksik profes5rle denılere baş- ait olmıyan hastanelerde 408 ya· 
ladJ. Profesörlerin ikisi mruıllcrl taktan istifa.de ıne--...clesi s:ıyın \'e
ısebeblle gelemediler. Bunlar da göz kilimizin te§~bbüsü ile tahakkuk 
ve birinci Şirujl profesörleridir. etmek üzeredir. 
Diğerleri eczacı fakUltcslnin Şimi Üniversite talimatnamesinde 
!ıı.rmnsatlk \"c şımı gallnlk ve şımı 
F..ndUstrlyct, hulcuk felsefesi, ikinci dahi deği~me!er yapmak için çahr 
kn.dm ve doğum ile mntemaUk ve malara ba§larunı~tır. 
lnglliz dili profesörleridir. üNIVERS1TE HAFTASI 

Fakülteler bu dokuz profesörün Açış nutkunda da haber verdi· 
eksikliğini telafi etmek için fazla ğim gibi ilk üniversite haftasını 
gayret sarfetrnişler ve eksikliği du· Milli Şefin memleketi demir ağlar 
yumı:ımış!ardır. Bundan dolayı la ören demiryolu siyasetine- şük· 
fakültelerin sarf ettikleri emeklere 'tan borcu olarak Erzurumda açaca 
teşekkür ctmeği bir borç bilirim. ğımız üniversite haf tası temmuzun 
Simi farmasatik profesörlüğüne on birinde açılmış olacaktır. 

Beyoğlu 
mıntakasında 

On bir ayda 18303 ceza 
zaptı tutuldu 

Beyoğlu kaymakamlığı mmta. 
!kasında on bir ay .zarfında bele. 
diye yasaklarına riayetsizlikle
ırinden dolayı 18.303 müessese ve 
ışahl3 ha!:kında ceza zaptı tutuL 
muştur. Geçen sene aynı müddet 
.zarfında tutulan zabıt yekOnu ise 
12.850 idi. 

1 Bu sene 11 ay zarfındald ecza 
tahakkukatx 54. 717 liradır. Ge-
çen sene l 2 ay zarfındaki tabak. 
:kukat ise 39.146 lira idi. 

/ Son bir ay zarfında tutulan za. 
hıt yekOnu 1.604 dil bulmu~tur. 
Bunlann çoğu vesaiti nakliye 
kullananlar hakkındadır. Diğer 
cczalann nevileri şöyledir: 

Narhtan fazlaya ekmek sat
mak, küflenmiş salça kullanma ·, 
kese kağıtlannın dibine taş, top
rak koymak, ruhsatsız in~aat yap
mak, sinemalara itıtiap haddinden 
fazla milşterl almak, kalın kağıt. 
larla et satmak ve buna benzer 
diğer memnuiyetlerdir. 

Beyoğlu kaymakamı Bay Ah
met biz.znt her gün mıntnka&t da-

Kısa haberler: 
* Deniz Ticaret mektebi te§kllAtı

nm genl§letllmesi etrafında. bir 14y1ba 
"hnzxrlnnmıştır. 

* TUrkJye - Yugoslav ham afyon 
anıa11mam ı Nlnn 940 tan 1 TemmUJ!: 
e•o tArlhlne kadar Uç ay uzatılacak. 
tır. 

* Vatanı hlzmet t.crttblnden aylık 
alanların mlla§lnrma yüzde j1nnl ~ 
zam yapıınu.,tır. 
* Baremln beolnci ve altmcı dere. 

cesindo bulunıın \'eya yedinci mUdde.. 
tinl doldurmu, olan nablliyc VekAleU 
mcmurl:ı.rmm asaleten vazife g!Srmek 
üzere vekil valf tayin edilebilmeleri 
hakkında. BUyllk Mlllet Meclia\ne bir 
IAyiha vcrilml§tır. Bu llylh&ya g!Src 
vekil valilerin bu vn:ı:ltede geçecek 
müddetleri filli hizmetten sayılarak 

tekaUUUk mUddetıerln<le heaaptanll
cak, kcndUerlne vaıuere ait mll.B.§ın 
Uçte birine kadar vekAlet mtıRfı Veri· 
lecektfr. 

Şair Nedim hakkında 
l<onferans 

Bc§iklaş Halkevlndc yarm ak§run 
Btı:ıikta.,ıı "Şair Nedim,. in hayat ve 
cseı1erl hakkında gllzidc şairimiz Be. 
kir Sıtkı özoznn tnnı.fındnn bir kon_ 
ferans verilecek, vo Tcnısıl Urubu ta
rafmdan da bir tcmsll g6sterllecekUr. 

> v -<( 

Cuma Cumarte .1 

24 Mevt! 25 l\1avıı 

IK Rcb.Ahır I '' Rı:b ~hıı 
hızır uı hııır 2 . 

--------1 
Mfl:hle~irlere ama_~ ~o_k lf'djf~ 

Denizyolları ~ütün .gıda . ~addele.rının . ~zerne · sıam:ş da Mah~ulı 
bütçesi fıya,ıarıle bırlılde . cm~lerınm de varmemiş mı 

Geçen· seneden bir mil- • yazılması mecburıyetl kOUUJCr mabud? . 
yon fazla İhtikar komisyonu dün akşam Yemişte bütün satıcılara mese- Y . H 'km•I f;fiİfl;t 

saat 16 da vali ve belediye reiıi la ıo kunıga satılan bir e:manın azan. ı ar 
Lutfi Kırdann reisliğinde mın- Beyoğlunda ve Şişlide 40 • 50 . . 

1
."'. muısf g Deniz Yollan Umum Müdürlü. 

ğünün bu seneki .bütçesi geçen 
ııenekinden 1.324.328 lira fazla o
iarak 8.103.993 liradır. Bu fazla.. 
!ık ile işleri genişleyen idareye 
yeni memurlar alınacak ve bazı 
şubeler ilave olunacaktır. 

İdare vapurlarında parasız se
yahat edecekler yeniden tesbit 
edilmiştir. 

Avrıca bütün hatlar icin umum 
müd°ürlüğe 300 parasız ~c 200 de 
tenzilatlı seyahat yaptırmak sala
hiyeti verilmi~tir. Van gölUnde 
de parasız 5 ve tenıilath 7 kişiye 
idare tarafından seyahat miisaa_ 
desi verilebilecektir. 

Gümrüklerde. büyük 
tasarruf yapıldı 

Gümrükler idaresinin yeni se. 
ne büt~csinde büytik tasarruflar 
yapılmıştır. Bu seneki gümrük 
varidatı 40 - 45 milyon arasında 
tahmin olunmaktadır. Halbuki 
diğer seneler bu va~idat 65 • 70 
rnilyon lira arasında idi. Bu su. 
retle harp vaziyeti yüzünden bu 
yü vasati 25 milyon lira bir azal
ma vardır. İthalatın ne !:adar 
durduğunu gösteren bu noksan. 
lrk dokuz ay içindedir. 

1919 haziranından harbin ba!J
ladı ğı eylill başına kadar varidat 
normal devam etmistir. Bu aylar. 
da vasati 6 milyon lira olan güm
rük varidatı eylill ayından itiba. 
ren ayda 2,5 milycm liraya dil,. 
mUş ve ancak mali senenin son 
ayı olan bu mayıs ayında dört 
milyona çıkmıştır. 

iki vapurun dün 
getirdiği eşyalar 

Dün limanımın gelen Yunan 
bandıralı İonia ve İtalyan bandr. 
ralı Bosforo piyasaya tesir ede. 
cek derecede sok ithalat eşyası 
getirmişlerdir. Bu arada bilhassa 
kalay, çay, elektrik malzemesi, 
demir eşya, keten ipliği, jüt men
sucat, demir çubuk, boya, kum. 
lu Uğıt, matbaa mtirekkebi, kim. 
yevi ecza, mukavva vardır. 

Sarayburnunda batan 
vapurlardan biri 

çıkanldı 
Bundan 45 sene evvel bir sar. 

pışma ile Sarayburnu açıkların. 
nnda batını§ olan Yunan bandı
ralı Marilvanyano vapurunun en .. 
kazı denizden tamamen çıkanı. 
mıştır. Dinamitle parçalanan va. 
purun aksamından 500 ton kadar 
demir hükumetin emrine veril. 
mittir. 
Haydarpaşa açı~ında mUtare• 

ke senelerinde devrilerek batan 
diğer vapur enkazının çıkarılma. 
sı da bugünlerde tamamlanmış O

lacaktır. Böylelikle limanda ·seyri 
ıcferi tehlikeye dUtüren iki bü. 
yük enkaz teınizlenmit olmakta. 
drr. 

iki Hollanda vapuru 
limanımızda demirledi 
Almıuıyıı t rntmdan tamamen isti. 

lA edilen Holle.ndaııın Akdcıılzde ı,a. 

lan iki \'Opunı dUn limnnımıuı. gele
rek demlı1cmııııcrdlr. 

Trajanus ve Gıuılmedeı isminde o. 
lan bu \'apurlar boiJtur. Hollanda ll
manlanna dönem diklerinden harp 
sonuna kndıı.r buradn \"tıyıı mUttctlk 
limanlarda kalac:ı.ltlardır. 

lmralı Cezaevinin 

taka ticaret müdürlüğilnde top- kuru§a aatılmaaı kat'i surette ön· B ııde nevmıt ı.,ı ~ "'rdJf 
lanmıştır. Toplantıya belediye ik- lenecektir. terecek bir soı ncyldİ" 
tısat müdürü Safvet de iştirak ihtikar komisyonu dilnkü top- "Vermeyince Mabut, 
etmiştir. lantısmda ipekli k:.ımaşlar üze- Mahmut?'' deriz. ,tr.J'1 

Dü:ıkil toplantıda bilhassa gı. rindeki fiyat yüksekliğini de tet- Halbuki bir de bunUM•J1tS!ııt• 
da maddeleri Uzerinde görüşül. kik etmi~tlr. Pahalı mal satan dil~ünerek: "istemi! ~; di)'e ,ar· 
müş ve mühim bir karar verilmiş_ tüccarlar bu rr.alları harp başla. vermemiş mi Mabut? ( 
tir. Buna göre, bütün gıda mad. dıktan sonra haricten fazla fiyat· malıdır? Jt!l)fl' 
delerinin üzerine fiyatlariyle be- larla getir~iklcri ·ipliklerle imal Daha doğruıu, bir l~tc e .. ııı e• 
raber cins ve kaliteleri de yazıl. ettiklerini iddia etmişlerdir. Bu. fak olmanın esbabına te\' ~d ~ 
ması mecburi tutulacaktır. nun üzerine mall:ır baska tilccar. dilip de muvaffak olun• , 

Birkaç güne kadar derhal tat- lara gösteril'lliş, bunl~r da eskL görülmüş müdür? t ~~ 
bik mevkiine kO'tlulacak bu karar den imal edilmiı mal olduğunu Bu sözümüzden maksi ;rı•.-ı 
ile bu maddelerin fiyatlannda ih. söylemişlerdir. kendi mevhibelerine ~ıtO ~ 
tikar olup olmadığı derhal anla. Mal sahipleri iddiclarmda ıs.. kuvvetine inanıp da ı ·ına ıır 
şılacaktır. Mesela iizerindeki eti- rar ettiklerinden ipeklilerin mü- mamayı tavsiyedir. Da~~Ja 
ketlerde birinci nevi trabzon yağı tehassıs bir. heyet tarafından tct. nı!< durmak, harekette "bet ttı"'. 
yazılı olduğu halde başka başka kiki kararla§mı§tır. ann zekA ve kudretinin 01ı;ııl'.' 
yerlerde farklı fiyatlarla satıldı. Bıından baska civi ve civata tL irnl:anlarını her uman 't1•>'"' 
ğı görülen mallar derhal ~hlil e. zerindeki fiyat yiU:ı:e!:liği de tet. de bulundurmak lazıııı. 
dilecek ve kaliteleri aynı olduğu kik cdilmi~. birçck tUccarlar din. mukadder olan bu 1 rfıl":.. 
tesbit edildikten sonra fazla fi.. 1 · · Bı'r gün Firavun Mll631' 4~ cır·. enmı~tır. ç .. ,. ..tJJ 
yatla satan dükkancı hakkında Gelecek toplantıda kararlar ve- vi kudret imtihanına. edİr. 
derhal milli korur.ma kanunu mu_ •·s b lik iddil ,,l'..M rilecektir. Kumaş ve diğer bazı en peygam er bİ> 1j,ıı 
cibince tahkikat yapılacaktır. maddeler üzerindeki ihtikar tet. aun. Mucizeler göıte~il tJl 

Yaz mevsimi geldiği için alA- kikleri henüz komisyona gelme. muşsun. Yarın seninle ·ıtıı ~~ 
kadarlar şimdiden yaş meyva ve miştir. kenarına gidelim. een N~ e •~f 
ıebze satı§lannı kontrola ba§la. nı durdur ı Ben de tersıfl tpJJ 
mışlardır. Dün Beyoğlunda bir FATURA KANUNUNA AYKI. yım .. Nasıl i~ine geliyor 
manav dükk!nı hakkmda Beyoğ. RI HAREKET EDENLER der. 
lu kaymakaınlı~ı tarafından zabıt Musa kabul eder. a ~ 
tutulmu~tur. Bu manav ba;ka Diğer taraftan belediye mü!et- Firavun ayrılır. Sar•1!~,"~ 
:yerlerde 40 kuru§a satılan Ereğli ti§leri de mevadı gıdaiye aatan Yemeyip, irme:yip hutU., ~ 
çileğini 80 kuruıa aatmııtır. yerleri l·ontrol etmi~lerdir. Bu ne rekillr v~ ıa.kabndıın 

Halbuki Ereğliden gelen bu kontrolda birçok eşn.ııftan aldık- tav~na asarak bUtUn ge~~~-11 
çilekler mahallinde kurulmuş o. lan maddelerin faturalan isten. k d d "Y r•D"".' 
lan bir kooperatif tarafından ma. miş, bunlardıtn bir kısmı fatura adar ua e er. 1 ı~ 
navlara 30 kuru•a verilmiıt, o-n ib:az edememiıtlerdir. Bir kısmı. Biliyorum; sana kartı •bFO J';I 

kuruı k~rla aatacaklan da aynca nrn da faturalııriyle sattı fiyatla. gel, •u yarınki imtih.an~ .. s :ı :ı kat ıcnin mağfiretin ~ 
oıtA t knaulmu•tur rı ara!ında bilyük farklar görül. ~ •· ır 
:.-r ~.- "' • ylizUmil kara çıkarma ı ... ..Jd 
Mıntaka ticaret mUdürlUğü, tnU§, fatura alıp verme kanunu· varı•, vııkarı•lar ubahleyr _..,,.. 

belediye teşkilatı ve kaymakam- na aykırı hareketlerinden dolayı eöklln~e-ye k:dar devaııt ""...;O 
hklar bu gekildeki hareketleri ön. zabıt tutuJmugtur. Bu zabıtlar ..,,O 
lcmek için llkı kontrollar yapa. da ıhtikAr komisyonuna gönderi. Ertesi gün imtihand•"~ fi' 
caklardır. lece'.. tir. dar otan yilı: binlere• ı -., ;, 

kenarına dotmuıtur. fft!.- ~: 
ravunla Muaanın kudrtCJI'",,.,. 
kayeseye hazır .. - Mu .. 8 O kuruş borcunu verınayip bir ay 

hapsi göze alan tene «eci 

Hap'.shanede üzeri aranınca 
470 lirası çıktı 

Galatada Çeşme meydanında 1 Ancdk, işitilmemiş derecede 
tenekecilik yapan Arapkirli E. hasis olduğu anla<Jılan tenekec.i, 
min bir müddettenberi maliyeye m'lhpuahane hayatına nihayet bır 
ktızanç vergeslnden borçlu oldu. gilr dayanabilmiş ve ikinci günü 
ğu &O kuruıu ödememi§ ve hap. 80 kuru~·1 vererek çıkmı§tır. 
sen tazyiki icln maliye tarafın-
d h kkı da .. bi t k!f .. kke Fakat, Emin hapishaneden çı .. 

an a n r ev muıe - k 1 w "'dd · 'l'kt · k ·ı k Udd · .1."' ınca ao ugu mu eıumumı ı e resı esı ere m eıumumı ı&e . . 
. • :ı_• • alm•ş, hanıı:.hancdc g;:ırdıyanların 

gonc.cruusı~tır. 1. t ld ğ 'dd' d k 
Em. kal 80 k 3J ırasıı: ı ça ı •ını ı ıa c ere 

ın ya anmış ve uru. b d b" · · "hb --' · k ·· e a unlar an ır tanesını ı ar et-şu \"erm~, zıra anuna gor P - • . . • d" 
k ·· ,. d 1 tam b'ır mııtır. Hunu!' u~enne gar ıvan 

ra, pe cuz ı e o sa h , k d ı '"" ı · ·1 · f 
h · t ğ ·· lı 'ct'ır aıc tn a ta tı..,tlta g rışı mış, a_ ay ::ıpıı ya aca ı soy enm :ı • • 

. - kat bu szrala· ~a Emın buluna. 
An<"ak Emın parasızhgından N'h b' ·· · 
· · h · mamı~tır. ı a' et ır gun ıcra oemvurarak vermemış ve apıs-

1 
• • • • • 

h - .. d -1 i t' caıresınde 320 l:ra para tahsıl e-
an .. ye gon erı m ş ır. d k \.. 1 E · 'dd" 
80 k · · b' hap·s yat er en vu una.n mın ı ıasını uruı ıçın ır ay ı - · l 

w .. al E · i hapisha tiddetle tekrarlamı' ve ganyan a magı goze an mın n - . . 
d ·· rl d ğ aman tam sulh olmak ıçın evvel! 10, sonra ne e uze aran ı ı z 'h 1. ı · · 

470 1. b l t 5 ve nı ayet 1 ıra stemıştır. 
ıra para u unmuş ur. 

Bu vaziyet karşısında hayret
ler içinde kalan hapishane me
ınurları Emine 80 kuruşu tekrar 
vcnne&ini ihtar etmi§ler, fakat E
min vermemekte ısrar ederek ha-
pishaneye girmi,tir. 1 

Pariate kalan talebemi
zin vaziyeti soruldu 

Tabii bu nazara alınmamıı:;tır. 
Bu iddia hakkmda tahkikata ~ de. 
vam olunmaktadır. Eminin gardi. 
yana iftira ettiği anla~ıl:rsa ken. 
disi mahkemeye verilecektir. 

Apartımanlarda sığı
naklar yapılıyor 

Firavun orada 1.. ti ,IJ~r 
V;ıkta ki imtihan-~ 
Musa, ke:ıdisinden 

tavırla sahile dikilerek: f ıı' 
- Ey nehir 1 der. D"r ~ ı 
Neredece? ... Nil nebri..ı" 

aakin a:ı:3metiyle akıp ı· ~" 
devam etmektedir. ~ 

Musa, bu mağlubiyet 
da ~ir kenara _ç~kilir. '(ıf 

lııravun ı:elır. ıorıt· 
- Ey Nil 1 diye h•Y ı . , ...... 

sıne aıc. tıP".'~ 
Birdenbire Nilin a~ıı b~~p 

anda çıkan bir rilıglrla ,.,.,....v 
istikametini deği~tirer~ ~ 
ya doğru akmaya başl .,IJJ'_ ~ 

Bittabi halk, Fir•"" af''P" 
kudreti karşısında onu1\1it• 
ucunda bir kere daha cg ~'' 

Bir gün Musa, Allalı;~ 
mükalemesinde bu ııeıl' r· 
sebebini ıormuş ve aldı &1-

§U olmuş: bll ld'~ 
- Ey Musa 1 FiravıU'. iıı ... Jı 

handa muvaffak otınak ~!r f"~ 
tUn bir gece sabaha Jc• ndcll ~ 
ne uyku girmeksizin be ertl'~9 
dım iıtedi. İsteyene .1~jr .• • S 1" 
benim şanımdan değı ısıil1 ° 
is:: o gece, kendinden e 
rak gittin; yattın .... 

• • • • • • • tıilfe f 
Bu kıssadan alınacak ~ 

olmak gerekir: sıe ~·~ 
Herhangi bir devle\. ••ıJ ~

kuvvetli olursa oısu n 'dC"~ 
kimse yenemez. Fal• ıca<I'' d' 
bana ycti§mesi için .. fUU yatJP • 
Iazım" diyerek sırtu.st 4-' 
fine b3kmaması ıının-vusıJa.r1 c6'' 
Kadim tarihin Fira dilet• 

Denlzyollnn hesabına lııgllteredo 
deniz lll§alye mUhendtıllği lahsillncı 
~!derken sivil nakliyatın keııllme:ıl 
üzerine Pnrtste kl\lan 32 talebemlzln 

motÖrÜ battı \'&ziyetıert dQn tetı;rana Parlıı sefare_ 

ı tımb:den ııorutmu,tur. Se!arellmlz 

Pas:f korunma talimatnamesi
nin aparumanlarla evlere dağıtd
diğini yazmıştık. Birçok apartı. 
man ve ev a:?hiplerl talimatname. 
nin gösterdiği ~ckilde sığınaklar 
yapmaktadır. Beyoğlundaki bü
yUJ.: apartımanlarda yap!lacak 
sığınnklann projeleri belediye 
mcrkeT. fen heyetince göriililp 
tnsC:i kedilır.cktcdir. 

etmişler. Fakat ~amine u1ar .. • · 
kri durmadan sıJ!h yap ı1ır ~ 

DUn nktam Uzeri ı:ı.at 111,30 ela On. tAlebcler1n acyolıallerlne devam edlp 
latn koprUsU nP,ın..1~ lkl motör çar- cdcmlycccklerlni blldJrccck ,.e on:ı 
pqımr:s. bunlardan lııı ı pnrçalıınarak ö k. kti 
l>ntm ., g re :ırar verec~ r. 

1 
1 

•1 r. d d l l I it S~yati3.l mUmkUıı olamaz.sa tA1cbt:ı. mra ı A nsm ıı. • cezac\· na a , 
1 A • umı kö 111 Un H 11 l _ lcr harp tı<ınundA l)itmcK Uz~re ı;er 

. .. le te• .J,. 
Nasıl istersenıı oy __ ,tttale " 

niz. Fakat herhalde u:r-· 
ri değildir. 

ı-~ hilinde teftişler yap:nakta, kanu. 
nun kendisine verdiği salahiyete 
istinadan 'bir liradan beş lirnya 
kadar yıldınm cezaları vermek
teilir. Buna rağmen bircok csn~. 
fın cezalıırdnn mütene~bi olmadı

ğı görlllmektedir. İkinci ve ii<:ü l· 
cU defasında rlrr.,n C.t'ıa:arır. 
miktan yweltilmcl:tedir. 

zatıtı mo P 0 n ç ara çağmlacnklnrdır. 
t fmde.n ı;clınla ,.e ı:~zdcn ı;cçerek il. 
F -- o--- Altın 23,40 

___ '1, - Ecneh\ orkeıtra eJJ~ 
ları da çahtarn•Y• ~ \ uı.ıUt·ı \ ..ati t.uuıl \ nıw.u t;rnııı m::ına çıknu~tır. 

thlıı ... ıı. 
t1 ,,, 
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Fakat bu sırad Sirkeci tarafından 

hızla gelmekle olnn gUmrUk muhntn. 
za t~kll~tmın lB nuranrnlı bUyllk 
ınotı!rU Şlrkctlhayrl• e .... purlarınm 
nı }ı;uınıSM birdenbire ı; l::ı.rak A:ı:ado 
mot1SrUnc ç:ırp;n,:tır. Ba U tll Çllr. 1 pıŞ?Mda Atl\de motdrü rıcrçalıı.narak 

f lnı-.;ıı. 2 Z.'ı fi • " !'~ 6 M 'j dcrluı.l bntmışt.ır. tç1nde',;I l:nptıın vo 
1 1 mııktnl11t lmrtanlmırlnrdır. 

Bir i:eh:ıildar hapse . 
mal:kum oldu 

Ueyo;;ıu bclccltycci lhUsap memuru 
\imı 79 lira 1hUlt..s eden GG yAŞmdı1 
Ali F.ız:ı · n ::U:.Jıı t!.: ta:ıı:ııanr. <11.:n 
lkJnel aJt;rc r.a ıı nhkrıme ı tar&!"tldon 

1 
2 acne bir ay hnpse mnhkOru Eıdil· 
mıeotır. 

ı:vveli:i akşam 24 lirayı geçen 
alt•n fiyatı dün 23.40 kuruşa ka
dnr düıtmil~tür. Altın satın almak 
i~in b~iyük bir iı;tek gösteren halk 
SC'ı. gilnlcz-dc r:ığ .. wtini azaltmı~. 
tır. Vnrlyet böyle gi:ler:ıe fiyat
ların gittikçe dU~eceği t:hmin Q. 

1ı.:nmakt3c1ır. 

r.cncbt nrttsUcr ber!atd9 ~ ~ 
tD.n menedJldlktcn eon:& t ,iP~ 
ıınhlplcri viltı.yete murae:kırsas .!; 
hariçten orkC3tra "e ca.ı tor111o?'.J 
rip gc.tlremlyeceklerlni tnnıl•~ orl 
Hsber aldığrmı::a r&re a.ııl...ett• 
ıcccli cevap rnU!!bet rn ~ 
racakt:r. 
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2eh--ir -k-aç-ak-çı-lar-ı-
~a karşı daha 
Şıddetli mücadele 

Hava Kurumu 1jedincilH-aıt~rı,n~Ki~ap1~.na!!_ir~'lak;ş----: ---
"Şair evle mesı,, ve 

Zab kurul ayı toplandı dığer iki kitap 
! Remıi Kitabevi. dünya şalıe. ., ngı" l ı"z ,. sıı· hba rat ser1l"rinC:e:ı tercümeler serisi ye:. 

)'Jf t ıta, soıı aylar içinde ke. 
tr zCrfci zehir mUptelAlan ile Ankara, 23 (.\.,\.) -- Türk Hava Kurumu yedinci kurulta)·ı bu· 
lıtıe:lllıından fazla ıuticad'clc ;::ün gaat ıo da Halkınin'.ie topl:ı.nml§tır . 

'>'ll tedtr. Şebeke halinde ><' İçtimada Büyük Millet Meclı:ıi r:.eisi Abdülhalik Renda ile Sa,;· 
lıaıan.ayrı birçok eroinciler ya. vekil Dr· Refi1' Saydam. vekiller, parti genel sekreteri F'ikri Tüzer, 
lsbat l'Yo_r. ll'a.kat bu, şunu dıt parti umumi idare heyetı ve iş grupu idare heyeti nzaları, mebuslar, 
~lııanrdıyor, ki zehir ticareti vekitletler ve müesseseler erkanı. matbuat mümt:esi11eri hazı• bulun. 
'ar. :E> ar.. git~ilr<;e toğalıyor. maktaydılar. 
lar1 il 

0lisımüın zehir lca~aktt. Celse &e;ılmadnn önce, yoklama y:ıpılmış Ye blitün delegelerin 
ıııu~~ senelcrdenberi nmanıu:ı lıaztr hulunduklan tesbit edildikt"n sonra Başvekil Dr· Refik S:ıy. 
ıııultılt elclerinf inkıtr etmek dam alkıı;far arasında kürsüye gcieıek :ı~ağıdaki ncııs nutkunu söyle-
~~Ca tın olama.dığın:ı göre a. m~tir: 
bıı. nı.~ÖYlcınck. rn,zımı;elir, iti , "Sayın reisimiz, sa),tı k11rulta~ 
'l'ı!tnicade!e istcucn neticeyi o.zıuıı, 
l\tı Yor. Türk Ifava Kurumunun yedinci 

"11 U İl:Unun kurutulması icin kurultayını açıyorum· Kunıltayın 
l'fe a~unde olnn bu ~ecekcye bu to;:>lantuırmn. havacılzğm büt!in 

>ahı dıfen meşkür eınekl~rc diinyada hemen her meselenin ba
'°atan'n. nı> yazrk, ki birçok ~ına alındığı ir zam:ınn tPsndüf 
•allı d~şlar zehirlenmekte de. etmesi, htr nkitt n daha fazla 
tııda~dıyor. Da yU:ı:den de do~. t·atandaşları alıik dar edeceğine 
%trı doğruya milli bünyeyi şü:phe yoktur. 
~k h er?nlel"e veri len cezayı On beşinci çalışma yılını bitiren 
aııa arı~ görmek do~rn olnr Türk Hava I<urıımu. havacı gençlik 

ib. atindevlz Bir vatnnda<ıtı yetiştirmek ve Türk hnva ordusu· "<l.r • • ~ 

rnkazar zehirleyerek ölllme l111: yedek kuvvet hazırlamak \l'Szİ-
tİlQ. leycın Ye bu yüzden para fesinde son bir sencdenberi dah:ı 
~ı:ıı~lllak. zengin olmak iste. t•erimli bir ısekilde c;alışmn.ktad11·. 

'l'ul'k: re verilecek tek ceza, Bıı çalı§ma)ı kurultayın yakrnd:rn 
llı.ıı:n topraklarında barmdrr. görerek takdir buyuracağına ve 

t ile olm 1 d yurt ihtiyacına dllhn ekeri .. li bir 
ı~tl a ı ır. ., 

tda ftnar seviyesi cok yUksek, şekilde tanzim edccef:ne t>üphe 
ı:ı~ le !Uz liradan fazla gell_ etmiyorum-
'' ı. nl hır zat bize ylireklcr a_ Karşısında bulunduğl!llluz dünya 

1.1 t leYha verdi: vıı:ziyeti. hava.c.ılrk hususuna ne 
\',}Ieınşiremi, dedi, fstlT~H11 karlar. ehemmiyet vermek lılzım 
""llld geldiğini bir kere dnlıa isbat etti-

1· 't an sonra. kaybetmiş. Binat>na-leyh Türk lia\•a Kurumu • 

narak vatanın her köşesinden gc· 
len azalarile kurumı:.n azalar-ile 
kurumun çalışmalarım yakından 
görmelerini ve tetkik et
melerini nizamname tadilinde 
gözöniinde bulundurmanızr rkz 
edeceğim. Bu suretle. lir sene 
:zarfındaki çalı~ır.ayı ve terakki}; 1 
va•anın her tarafına ulastınna!c 1 
müır.kün olacaktır, zannederim. 

Çalışmalarınızda mova{{a!t;· 
yet diler. hepinizi sev;;i ile se· 
lamlanm." · 

,\TATtfnK01'" li.ABRİ:SE 
ÇELE.~K KONULDU 

.\ııkara. 23 (.r\..A.) - Türk Hava 
Kuru:nu lnırultayı 3dına ııeç_ilcn bir 
heyet h-urum rc1sl Şll'kril Koçağm rt_ 
yn~etinıle bugUn muıt 17 <.le AtatUrkUn 
ı:tnogarfya nıUzc~mdeki mu'\'aklı;nt 
Jmbrin"' ziyaret ederek b:r çelenk koy. 
mu17lar ve Ebodf Şefin mnnevi huzu. 
runda t.ıızimlc r.ğllmişlerdlr. 

Riyode Janeyro 
konsolosluğumuz ~or~ayıp yaşamadığını bil_ nun <;alışmalarının da o nisbctte 

lld un:ı. Dört sene eYYel bir ~ .1\ıılt.-ır.a, ~s (llmm > - Riyode .JL 

dl 
Ut beni onunla karşıla<;. ııgrr ve Ü7.erine aldığr hizmetlerin o !hd dı·ı· Allo D <: n"yroJ:ı. as e ıp ns .ınder. 

. lta 1 11 derece mesuliyetli olduğunu g6zö. ''a.p Sl!tlonun tayin eclilml" bulundu. 
'!ie. Yat, enu ~fan ış yo a_ nünde tutarak kurulta"·ın eski m"- J .,, 
ı- 'ltetm · ti B l ö il ,, " ğıı fahri konsoloslu~ b:ıg1<onso!os. 
e <I"' iŞ • en g r nc.e 1.19.i"•i tetkik: ed•rl~nn, rrel•cek sc -undu B ti ilk 1 · • " " " .. < luk Jıalıne konularak mumnileylı!n ta-

e a" . :r lir ıc acısı nelep ;.ıenn· ı· de d"-kat]n tna. bı't et· l" .ırı k .. "P LI< .,. "~ yini \'cltillcr .eyeUncc knbul edil. 
rı ·a.l.dığz senelerin hik!L me~i lıizmıgeliyor .. Bunu bilhassa m.işUr. 

t0i4e ll.i anlattı. Son olarak e. tebarüz ettirmek iAterim· k 
aıışnı • ıd ğ k d' Kayma amlar ara•uıda ili t · ış 0 u unu, en 1- Saym arkadaşlar, • 

t~( r~da, i ettirmemi ağlıya. 1935 kutultayında aziz milli nakiller 
~tlar <:a etti. Mütehassıs dok_ şefiroizin bütün vatanda&Jarı ika= Ankanl. 23 (Huausı.) - YenişehiT 
~ı.a: götUrdUm. İki ııy akıl eden işaretlerinden bugili,e kadar lı.aymn.l<&mı Fuat Gllney Devrek kay. 
~1111 ancsinin zehir ruUptelA. geçen zamanda, dünya hidiseıe· makamır:ımı, Devrek kayma.kamı Ha. 
larda tedavide hakikaten çok rinin aldığr manza.ta, millt hava- ıu Kutlay Uluborluya, UluboTlu k&y. 
lı-ı.1:·8.ı Ye hizmeti görülen re_ cılık meselelerine verilen ehem· ınıık~ı l!uza!fer TOG"an Yenlşchiı'e, 

11 _ 111.de yatırdım. • . k &ıykNı kaymakamı Edıp Erkin Ku-
~~d~m .. bana: mıyetın ne adar yerinde olduğu· rualan kaymakamlığına, Jo~roh l<a.y. 
~u nu 1shat etmiştir. Hava hakiıııi- makamr Hikmet. Körün Baykan kay. o . .ttuldum, artık... ti. · t ··d f d 
~•!i glin, miltehassıslar: ye nın, yıır mu a aasın a oyna· make.rolığuıa, Erzurwn seferberlik 

't~ .. ~llian, dedller., rok dikkat drğı rolün ne olduğunu bugün mUdilrU Azmi Gökçen Olti )<ayınn. 
, S " bilmeyen. kalmamıştır, lçanaatin· kanılığına, Tmbzon maiyet memuru 

~~! akın bin da.ha ıehir ka. deyim. Bir müdafaanın korunma- Asım Güle kaymakamlığına. J-\:ırık· 
~~l arı ile kar11lnşmasına 51, yahut bir taarruzun ba~ard· kale nahiye.si mUdilı:i.1 Nıuret. UnHl-

'l'a lX ~'"e meydan verJilcyin. ması, herşcyden evvel, hava ha: t~rk Ero~ ka.ymaluımlıS'Jna tayin e. 
'1~t '"''!eye azamı derecede ri. kimiyetini icap ettiriyor. Mcmle- 1 dilmi§IE'.rdır. 
b\t. 8':ttık. Fakat bUtiln işleri k · d'" 1 · k 
il! ıns.ı f' k etın uşman tayyare erme ar· Kı•a Ankara haberl•rı" .• 'l1t g_ Ce yapmaya mu,·a ta şı müdafaasında gene tayyarenin ., ""' 
>\t'tıı açakçı.lar. yine bize du_ yer müdafaasından ziyade tesiri 
~~~~elan zarn11ı kardeşimi olduğunu son dünya vakayii is -
b lı11 erı arasına aldrlar. bat etmiş bulunuyor. 
~~bı <lera dU:Şmn.n isttıA.em.da. Tayyarecilı~iruize verdiğimiz 
"'ll;ı. ~lrnızi kaybettiğimizden emek ve vermeğe çalıştığımız 
~ lıa ect şekildo ay-nldık. vüs'at bu noktadan çok yerinde· 
tt,!lna teşekkür ediyordu. dir. Türk tayyare kurumunun 

>ı41 erını bu imiş, ne yapa. 'IJ , lı elyevm sarfettiği emeğin büyük 
ıı.. enrm ülUmUm bu ''tizden y ~~~alt.. " ve verimli oldugunu ve bunu if· 
~t- diye yazdığı YC göz_ d · 

* Bursa bele.ı::Hyesiniıı yeni reisi Sa. 
dık Tahsin!n rcisllği tasdik edl!mlş

tir. 
* YUkııck sıhhat §Uraaı ~lığına 

Hıı.yd:ırpaşa numune haatahanesl da. 
hillyo mUtehUSI.8t doktor general 
Tevrtk Sağlam tayin edilmiştir. 

-K· Turizm işleri. mUdürlUğü memle. 
ketin muhtelif yerlerinde yeniden ba. 
zx yollar yapmaya karar verml§tir. 

nında, şimdi b:r de "Edebiy;.:t 

N 
• . Kütüph:ın~" adl altında edeb1 

azırı dıyor kı: eserler nc~rine veya eski yazı ile 
bile ~ayılan tükenmiş, tükenmek 

4 "k d t üzere bulunan eserlerin tertip ve 
&\ mer l an os . yeni harflerle tekrar ihyasına 
l-\ ba§ia:nış bulunuyor. Bu serinin 

ilk iki kitabı. Mustafa Nihat im. 

l·•g"' u tezahu" r zar.mı taştmal:taılır. (1) U TUrk edclı:ro:.tmın Avrupai bir 
mahiyet almasında önaya:t olan 

etme 11
. d ,. r ~~~:e~;;;!~~=~le~ir~~~a ~~ 

ilk uyanrş devrinin bu ı~tklı ka. 
fasını bütün fonksiyonlarile tanı

Lonı 'ı:a, 23 ( A.A.) - U nion 
Londrada bir öğle ziyafetinde , 
i:ıir nutuk söyleyen İngiliz istih. 
barat nazın Dufkuper birle~ik A. 
merika cfkarıumumiyesinin lıarp 
haklundaki kanaatine iı;tinat ede. 
rck, şu beyanatta bulunmu§tur: 

Medeni dünya i~lerinde verc:
ceklcri kararın ne za.ma.:n verile. 
ceğini tckarriir ettinmği, bu bii. 
yük milletin evlatfurma terkedL 
yonu. Tehlike ani ı;-cldiği cihet. 
le, bugün korkunç bir tehlike i
cinde belki uzun tarihi imtidadın. 
~a geçinni~ olduğu en büyük teh. 
like içinde bulunan İngiltereye 
kar~ı Amerikan dostluğu teza.. 
hür etmelidir. Fena havadisler al. 
dıkça. cesaretimiz kat kat yüksel· 
mektedir. Millete, tarihleri imti. 
dadınca hiç mağIUp olmayan 
milletlere kar~t tam bir itimat ve 
sükunetle milll ruhumuz tecelli 
edecek ve her türlü tehdidi yene • 
cektir. 

Kanada harp 
taa liyetini 

Süratle son had
dine götürecek 

Ottava. ZS (A.A.) - Kanada harp 
faaliyetini silratle azam! hadde götUr _ 
mcktedir. Mühimmat nnztrı Hove en 
kraa; bir zamanda mUmkUn olduğu 

kadar çok malzeme imal ed!lmesr için 
lA.zımgelen tedbiTlerin a.ltnnıl\&UU btL 
tU.n mUesscııelerden telgnı.fla.; talep 
etml§tir. Nazır ayni zamanda. bUtlin 
ağn: endllatri mUe.sseselerlle, dl'ni:& 
t.ezgWımmn ve tayyare fabrlkal:ırı
nm haft& tatili yapmadan gece ıUn
dUı ekip u!ulU lle çalı.şmalıınnr tavsL 
ye eylemiştir. 

İngiliz. Radyosunun 
Türkçe neşriyatı 

mak mecburiyetindeyiz. 
Şinasi. edebi nevilerin birçok. 

lannda, kendinden s:>nra geicı;ek~ 
!ete rehberlik ettiği gil;i, tiyatro 
eseri ır.eyc!ana getirmekte de ace. 
le dananmrş ve bu sahada bile 
"il'<lik" vasfım kazanm tır. "Şa
ir Evlnmesi" adlı komedisi iledir 
ki sahr.e tdrn1ğine hayli uygun, 
şahıslariyle sosyal bünye arasın. 
cia kayna~;:ra ve anlaşma bulunan 
!Jir eserle karşılaşırız. 

Fanta:ıist bir çerçeve içinde ce. 
reyan etmekle beraber hakikatte 
birçok cephelerden kıymet taşt

ya:ı. bu komedide Şinasinin türk. 
ÇC) i henüz o ytllarda açık, şahıs. 
!arın karakterlerine uygun olarak 
kullanmasr, tiplerinin muhayyel
liği daha en başta göıe c;arpar. 

Büyük Tark n:.ütdeklririnin. 
geniş ve uzun sayfalarda haya~ 
tından bahseden değerli edcbıyat 
tarihçimiz Mustafa Nihat, an ali. 
tik bir cümle ile, hayran oluna. 
ca!~ d:!recedc yaygın ve dökü
manter malıimat içinde "'Şai'l" Ev
lenmesi" ne kadar tanzimatın ti
yatro faaliyetini sahne ve eser 
bakımından incelemekte; bize Şi
n:ısinin C!erini muhakeme ve mu. 
kayeseyc hazır bir hale getirmiş 
buluıur.aktadır. 

Ayyar Hamza 
Sahnemizin- neden bilmem -

eser bakımından kurucuları ara. 
aında sayılan birc;ok isimler var 
ki onların arasında Ali Bey gibi 
muhterem bir isme pek seyrek 
ve mühimsenmez bir şekilde rast. 
lamr. içlerinde operet de bu. 
lunmak üzere Türk sa.mesinc, 
bir~ok eserler kazandmnııt olan 
Ali Beyin, Molycr'den mıı1ıay. 
yelleştirerek dilimize tatbik et
tiği (Ayyar Hamr.ı) komcdiıi, 
Vefik Paşanın aynı Fransız mu. 
harririnden çevirip ::t<tapte ettiği 
bir hayli eserlerle kar§ılaştmla_ 
rak garip b:r surette aarka plana 
atılmıya çahş•lrr. Hnl'öuki Vefik 

':ııo:'l'l ile ıslatttıo>r.ı bir mek. tiharla gör üğiımüzü huzurunuz-
• " 0 6 da söylemekle sevinç duyarım. 
1l( 11 nun hiri<'ilc hatırası ola_ Kurumun yetiştirdiği yüzlerce 

1 llı. ş~ltlayamadım. Yırtıp at. genç ve gürbüz tayyareci ve ha' 
~ ii~ 1llrdi diişilnllyorum. Kar. va ordumuza yaptığı yardımlar, 
1hıı r Zehirin kucağına atılır. bu iftihar ve sevincimizin birer 

Bu arada lzmir ve civarı yol~arı /le Lotıdra, ( A.A.) _ İngiliz radyo
tstanbul - Ankara arasındaki yo un ' su, bugünden itibaren programm-
ısl:ıht vardır. d ı:..~- d'l• \r b Cep 

~e:l'kında olmıyarak beni nümunesidir. Bütün bunlc.r, Tü::k 
r t ltleyip gitmişti. h y h .. b" 

~~·ae bu hakikt hikayenin avacılıgrna er ıtUn naz da11a 
• tı:ı fazla yardım etmek, biraz daha 

t!tdı: lllH zat sözlerini şöyle faz!a kuvvet vermek icin bizi 
Jl' teşvik ediyor. Ve Türk Milletini 

~tı ltı aıt.irlcr arasında da bu_ de bu cepheden daha alakalı 
ı lltt~lllelAları nrmış. Teda. görmek istiyoru3. 
~tlııı tn.iyorlar. Hem kendi. A · d 1 ~~I> ' hem muhitlerini zehir. zız arka aş arım, 
~ tid Dünya milJetleri arasında b!ı: 1 
%ıt LYorlar. M.Ucadele, a. de, göklerimizi ka.ntsız btrakma 
lııt 1.ıtr milcadele ıa.zımdır." · 

a.ı..l ltıisancrin vUzlercesine mak için gücümüzün yettıği bii· 
1( ~ Ol • tün tedbirleri almak, bütün çare· 
1 ltıe llluş hulunuyoruz. Mnh. Iere ba§vurmak mecburiyetindeyiz: 
~la ııa~onıarmda mevkuf ol. bu zarureti her vatan ferdine du· 
) ll.a41'\ ı~In ze.hir alamadıkla. yurmak vazifemizdir ve bunu ku-
~tı kıvranan zavallılarıu rultayın başlıca me~gfıl olacağı bir 
~~~ gunabları, zehir tile. mesele olarak görüyorum. B~ 
~l.ıı.a. lt lltu ıılıısi propagandala. düşünceme sizlerin de i-ştirak ':! 

iltııan:ınaktan başka bir şey deceg-inize kanaatim vardır. Bi· 
l1ı r. lu "'"k ka naenaleyb, kurultayın dört sene· 

* Romunyadııı bulunan ticaret h~- a u.:uı ta .. ı at yapmıştır. .. e. u 
yetimWn yeni çıkan ba.zx aebcpler mey~~da turkçe haberler, T~rkıye 
doltıyı&yle Yugoela.vya.ya ı;itmcai ~atı ıle saat 20.10 geçe venlecek-
muhtcmeldlr. tir. 

* On gtlndcnbt'ri bura.da temsiller 
\'eren İstanbul Şehir Tiyatrosu artlsL 
lerl Sıvasa gitmişlerdir. P.aşit Rı1.a 
trupu Ankaraya gclml:Ur. 

İngiliz kralı bugün 
nutuk söyliyecek 

Loııdra, 23 (A.A.) - KraJ. Corc;. 
yarın, Greenvlch aaatl ile sa.at 20 ~ 
tmpcratorluk günü dolaymile radyoda 
bir nutuk ııöyllyece.ktir. 

İngilizlerin baş polis 
hafiyesi öldü 

Londrıı, 2S (A.A.) - Stoklıuıd 
Yard'm ba' polis ha!lye...:l Clıırence 
Camplon bir Fran.'IIZ limanında bir 
Alman tayynremnden ablan makinen 
lUfek ku~unları Ue ölmil§tür. 

Romanyada 8 Haziran 
şenlikleri yapılmıyacak 
BUkreş, 23 (A.A.) - Kral Karo! 

eltin akşam Tataresko'ya blr mektup 
göndererek bernelır.ilcl vaziyet dola.. 
ytBlyle, tahiA çıkmasınm onuncu yıl. 
donumu mtina.sebetiylr. 8 Haziranda. 
y:ıpılacak olan §enllkierden ı.ıazgeçil
mesinl rica etmiştir. 

Sovyet - Yug0&lav 
anlaşması 

Bt•lgrad, 2S (A.A.) - Sovyet -
1-Ugosıav ekonomik anlıı,.mıalan, Ud 
gline kndrrr tıımp edilecc!rtir. th"i 
memleket ımısmda y:ıJnndıı resmi: he. 
yetıer teo.U cdilcccgi de tahmin olun. 
ma.k tııdrr:. •,:~gencı~\0~1~:rkoı~:~~ de bir kere değjl, her sene topla· 

~~'"~le isteyen ve bundan pa. -......-.-
~ ''hna.nıara tereddüt etme. 

1 . n atn•· dnnıgasmr vurabi. 
• \tr il' genl'i zehirlemek, aa. 
tt~ ~ i!l'din lsti.khaHni ınah. 

~ ~l'ttıa rle~il, on un hir alle 
~t \'\sına en miilhi3 bir d:rı·. 
~ l'Jt ~tlllnktır. Bunu ne hi: 
~bııjl' e ı1cı 'Pllrk kanunu rı rr"

~;~lo.1'1~ Onun için. zehir t lı·. 
~\cı.ıt r Yok etmek maJ\&a.(ilie> 
dfletıe nı~ı yyirll'lerl dalın çol 

llıiırmclidlr. 
X't. .:\. 

<; 
~nta. çalan genç 

b11n Yakalandı 

Her toplu lmnıldanıım, her bü. 
yiik kaynaşmanın kendine mah. 
ıus lafları, tabirleri olur. Nitc. 
kim, şu son muharebe de, ortaya 
yeni bir sör, şimdiye kadar hiç 
işitilmemiş bir mefhum atb. 

Arasıı:a resmi tebliğkı:-de bir 
''Çep" lakırdısı geçiyor. Bir ara, 
dalgmhkla çep... Acaba, "cephe" 
sözünün yansı, k1ıaltılm14 bir 
şekli midir? di~cek oldum. Fa.. 
kat ''poş" bu ihtimale yer: b:r.·ak• 
mıyor. Şa halde kelime, her dilin 
aynı maruıda kullanı:hfu b..7 şeyin 
ifu~idir. 

Yalnız; il- türlü akıl erdireme_ 
cEğim ir nokta \"ar.: (<ıJl> hir ba ~-

sır.ın- bipliği nlt UiF y re 
donll-. Hele türkçed bo 
lastikli rnn nltın, hayli g 

l 

Silk'am Al~sar..ay tramva
)'i'\ ~itil?fi isimli binnin cebinı

tltıi }' aliını çala.n, 'Refik adcr!.da 
~~rında bir hıraı:z: yaka. 

i ta 1tınci sulh ceza mahke. 
raf ndan tevkif edilmiştir. 

Fransız motosikletli kollarından biri ile Fran11z ciğrr liotnbor'i:lıman tayyareler'iriden 
.. ncuında ~iiyor 

Paşanın da bizzat kendi yazdıgı 
bir~ok eserleı de veya adaptu. 
yonlarmda bir kıymet olan Türk.. 
~e ve Türk dili, Ali Beyin (Ay
yar Hamza) sında en geni bir 
halele mevcuttur. 
Mus~fa N:hat, ''Şair Evlenme. 

si" nde olduğu gibi bu eserde de 
tıyatro tarihimizi Ali Beye kadar 
geçen &afhalarr iç.inde yine vesi
kalara is.inadcn izcıh etmekte, ve 
.müellifin hayat hus;ı~iyctlerin· 
te:sbit etmektedir. 

Bir insant, eseriyle bir' • te tet
kik ederken muhite, muhitin ta'i 
kısımlarına irtmek. içti.mai cephe
den o insanı yetiştirmekte alaka
du buI:.ınan bütün irnk5nlan gôt
den geçirmek bakımından oriji. 
nal bir mahiyet taşıyan bu ~er_ 
ler, aynı zamanda yeni harflere 
geçirmek istediği:niz eski yazı ile 
basllmış c-serlerin birer öncüleri 
olarak da a··ş:.:nfü::bilirler. Rem. 
zi Kitabevinin temiz, muntazam 
b:r tarzda tertip etti~i bu iki ki .. 
taptan dolayı kendisine ve çalı§
kan, titiz ve gayretli hocamız; 
Mustafa Nilr.ıda tcbril~ler:imi bil
dirirken edebiyatla ~ıakalılara. 
edebiyat şubesi talebelerine ve 
kütüphanelerini tanzimat metin
leriyle süslemek isteyenlere her 
iki eseri de tavsiye ederim. 

Halide Edib 
Tiirk romanı Meşrutiyettcn

beri edebi mekteplere göre 
mevzua hftkim muhit ve fert 
ınUnııscbetlerine bakılarak 
muhtelif kimseler tarefındım 
m ubtelif hollara ayrılmış >C 
her kolda bir hayli isim :z.ikrc
dilegelmiştir. TUrk romanın:ı 
bir d~ insa.nt cephede isim 
ranıak .gerekecek olsa derhal 
aklımrza Halide Edib adı g 1-
rnez mi? Ferdt aşkın bUtun ~i
fa bulma.z ıztıraplarıııı. mmct 
ve Yatan. sevgisinin inşan! kry_ 
metler hanesine taşıvermesini, 
nihayet "Sinekli Bakkal., v11 
"Tatarcık,, gibi romanlariy:o 
muhit ve ananeler Jcind~ bô· 
ğulmuş tehrclere yasl:ı.nara1~ 
beşeri Uplcr.e ve-beşerı imkfln
lara yUkseUşi meşrutiyettcn

bcri bize ancak onun gittikte 
tekft.mUl ooen şah .. lyeti ka
zandırmıştır. Halide Edip için. 
Baba DUrdcr. "Hallde Edib., 
adlı güzel bir eser hazırlnmı!5 
bulunuyor. Fakat kitap, bizzet 
değerli romancımızr memnun 
bırakacak bir surette kaleme 

(Devamı 5 inride) 

( 1) Tertip eden: Muı!afn Ni
hat. Çıkaran: Remzi Kitilievi; 

- Sen onu cebinde bil! 
- Cebe girdi! 
- Ceberleme! 
Tiıbirlerini kullanıp dururuz .• 

Bütün bunlann birfoştikleri !ey, 
cebe ~renin değil, cebı ta~yanm 
lehinde olmftktır. Yani kim kimin 
cebine giı:e111e, o onun malı olur. 

Şu h:ıldc niçin Almaab:r.m, 
ıarp cephesinde açtıklan cebn 
ıirmeleri, miizikalarla il&n edile.. 
cek, radyolarla övünüleı:eK bir 
marifet diye takdim olnnııyor? ••• 
Romada ko.P den?_ 

"tok , bu c 1 

Hnri a da 
benzer bir 
rafe §!şk· d i 
y~:u ar İr torba ... 

Bunun içinde yüz b-i-ılerin yüz 
binlerle çarpı§hğı söyleniyor. En 
fenası torb<ının il<i tarafoıd.ı 
Franuz ve İngiliz orduları biri. 
birlerine el uzatarak aynı te:npo 
ile yl:riiyorlar. Eğer y<ınn par. 
maklar biribirine .d~ğer, avuçlar, 
biribiri içinde kenetlenirse, tor
ba, ort:mndan biçilecek n i;i 
patlanuı biı- bumbar: gibi dökülı:-
cek .•• 

İ?te o \·akit. "cep'' in ~kıırdn 
bir ~aka gibi anlat.nutya ~h~tı
ğım manasının bütün nçıkh•"yle 
belirdiği ııörülccck. 

Ağaç gövdesine heııapsız dal. 
d !'!'ılım balta. oduncuyu n~aıl ai. 
lahm: l::ınkırsa. ilk muvaffokt. 
yc.tl~le ileriye atılan or.dufor d.ıı 
aonundıt bayraksız ve umlııuz im. 
hrhır. Çok büyük hadiselerle kar
tılaıacağımrz günler, her halde 
pek um olmasa gerek. SaJ:.nln 
bekliyeJim. 

HAKKI SUHA GEZG1N 
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nkü harp vaziyeti 
Dün gece uaru111a /.:adar gc_ 
len ajans lıabrrleriııc göre 
harp ııa::lyeli: 

Rambre etrafında lı :ı rp lıeniiz 

mebdeındedir. Müttefi kler ö~ledcn 
sonra, sabah kaybettikleri arrniyi 
istirdat etmişlerdir. Frnn <;ız a~kerl 
mahrırili \'aziyetin memnuniyet lı:ı

hiş bir surette inkişaf ettığini he. 
yan etmektedir. 

Dikardidc Alrnım motörizc ıııiH
rezeleri akınlarına tleHıın e tmekte. 
dir. Fakat, Sıım ınınlak:ıc;ı miille
fikler tarafından sıkı bir surette 
tutulmak tadır. Dis cr ıara rı:ırd.ı ol3n 
şe;) ler, az \ Cl 1 çok şiddclJi topçu 
bombardımanları ile Alm:ın piyade 
hucum arabalarının hucumların _ 
dan ıb:ıreıtir. 

Y:ılansiyen 'e Kambre arasında 

son derece şiddetli ~eni hü,> ük bir 
muh:ırebe başlı.> or. Bu met ve cezir 
h:ırk!ıtı gfütermekle \'C dünkü giin 
zarfında ıniiltefıkler K:ımbre'nin 
yakınl:ırına kadar arazi istirdat e\·-
lernişlerıl i r. · 

Lonsuzion nıınl:ıkrmnda ~toııl
medi \ ' C J.onl'' i ar:ı c;ında, ~ece es. 
nasında Almanlar şiddetli topçu 
harekatı ;)apmakl:ı ib.tifo etrııi~lcr
dir. Bu sabah in Rclhcl şarkııııla 
topçu harekatı yapılmıştır. 

Rcthel'in garbında l\cnfchateau 
da şiddetli bir faali.} el 'ul.:ua gel: 
miş oMuğu hakkında l:ılıanc ı ınenı 
bal:ırdan \'erilen haberler, Pari5te 
yalanmakladır. Ne, Aisne üz,.rinde.' 
ki Xeufchateau'da ne de Bray'dakj. 
Neufchateau'ya hiç bir şey olmuş 
de~lldir. 

Müttefiklerin henüz umumi 
taarruzu batlamadı 

Londraya gelen haberler Fran. 
&ada müttefik ordular arasındaki 
gediğin hala mevcut olduğunu 
göstermektedir. Maa.mafih vazi. 
yet çok karanlık bulunmaktadır 
ve saatten saate olup biteni kat'i 
surette öğrenmek maddeten i111-
kansrzdır. Vaziyet vahim, olmak. 
ta devam ediyor. Müttefikler a
rasındaki irtibat hala tehlike ha. 
linde sanılmaktadır. 

Alman motörlü kuvvetleri. ge. 
dikten geçmekte, telefon hatları. 
nı kesmekte, merkezi noktaları 
tahrip etmektedir. Çarpışma mın. 
takalarını terkeden büyük mik
tarda muhacırlar da vaziyeti da. 
ha ziyade güçleştirmektedir. 

İngilizlerin diln yaptıkları mu. 
kabil taarruz neticesinde elde e. 
dilen ilk muvaffakıyet sebebiyle 
(azla nikbinlikte bulunmak doğru 
değildir. Şu cihet tebarüz ettiriL 
mektedir ki, bu umumi tablonun 
küçük bir kısmıdır. Maamafih, 
İngilizler çok mükemmel harp et
mektedir. Şimdiye kadar bura. 
ya gelen haberlere göre, İngiliz. 
ler 400 Alman esir almışlar ve 
300 Alman öldürmüşlerdir. Bun. 
dan başka İngilizler birçok da 
tank tahrip etmişlerdir. 

Alman motörlü cüzütamlarının 
vardığı noktalar hakkında sarih 
tafsilat vermek imkansızdır. Bun. 
lar bir şehre girmekte, bu şehri 
almış olduklarını bildirmebe, fa
kat, biraz sonra bu şehri tcrkey. 
!emektedir. 

Londraya gelen haberler, bü. 
yük mikyasta bir mukabil taar. 
ruza daha geçilmemiş olduğunu 
bildirmektedir. Maamafih. bu bil. 
yük mukabil taarruz her dakika 
başlıyabilir. 

Manş limanlarının ağır bir bom 
bardımana tabi oldukları muhak
kaktır. Maamafih bu lbıanlar is. 
timal edilcmiyecek hale gelmiş 
değildir. 
General Gamlenin intihnrı yalan! 

Alman radyosu, Genı:-ral Gam. 
lenin intihar ettiği hakkında bazı 
haberler yaymıştır . • Londradaki 
sala.hiyctta Fransız mahfilleri bu 
haberin tamamiyle asılsız oldu. 
ğunu söylemektedir. 
Diğer taraftan İngiliz kuvvet. 

leri başkumandanı Genı:-ral Gor· 
tun İngiltereye dönmüş olduğu 
haberi de yalanlanmaktndır. 

Dun'un bombardıman edildiği 
hakkındaki Alman haberi, ha,·a ne_ 
zart'li t:ırafından katı suretle yalan
Janm:ıktadır. 

Sabah toplanan ·1ıarp kalıinMi, 
P:ıri~ mıntakMını hoş:ıltm:ım:ı~.1 
karar 'ermiştir. Hiç bir memur 
vazife5ini lerketmiyrcektir. Enrlüs_ 
tri de yerinde .kalacaktır. 

BULO"!\YA CIVAHI~D.\Kl 
MCllAHERELER 

SalAhi)ellnr İngiliz mahfillerin
de vaziyetin ,•ahim olduğu inkar e_ 
dilmemcktedir. Bununlıı lıerahcr 

vaziyet hiç hır ' 'cçhile iimitsiz de
~ildir. 

Bulony:ı ' 'e charında muharelıe. 
ler cereyan etıı~ıne cl:ıir hur;ün a. 
vam kamarasında Çorçil t.uafın_ 

dan y:ıpıl:ın be~:ın:ıl Almanların 

Manş limanlarına do~ru ant ve se
ri bir sın·lette bulunduklarını ıtö~. 
termekledir. Bu h:ırekel müttefik
lerin muvasala hatları için ciddl 

L>ir tehdit nrnhi~etinde olmakla he_ 
raber şinicl i ki h:ılde hıı lıalların 
tehlikede olınadığı bel an edilınck
lcdir. 

Sabaha karşı: 

bir grup bir Alman kamyon kO)una 

1 

yilri.ly111 halinde ya.kalamıı 75 kilo_ 
metre süraUe ı;id•n bu ınırıa ve bl!A
harı 15 - 20 hlicu.m arabuındaıı 
müteşekkil bir grupa atılan bomba. 
lar tamamen Lsabet etmiş billhar~ 

yapılan keşlttı bu n:ıotörlU n.ıııtala_ 

rm yolların kenarlarınd11 alevler için. 

h ft de yandıkları ı;örUlmUştUr. aya ~( u v- Deıniryollarına taarruz olunmuş, İngiliz 
vetlerinin 

bir mühimmat treni in(i)Ak t-ttlrilmi§ 

faal 1• yeti. Ekslıışopel'de iki mar~andiz treni t11h_ 
rip olunmuştur. Şimdiye kadar sade-

1 ce Fransız toprakları lizerlnd• 1000 
I..oııdrn, :?3 (Husuııı) - lnı;;ilız ha- Alman tayyarui dUşUrülmUşlUr. 

va nezarettndcn son oıarak tebliğ e. s· F d · 1 ·1 
dildlğine ı;-öre lnglliz avcı ve bom. ır ransız enıza tısı e 
bar~ımn.n .. tayya~eteri . yeniden büytik bir destruyer haltı 
faalıyet gostermışlerdır. OUn dU§UrU_ Pari~. 23 (A.A.) _ ~imal denlzln-
len Alman tayyarelerinin adedi 4.0 

1 

de Hollıındıı. adaları ve' Flllnders •a
tır. 1n~lizler yıılnıı: 6 tayyare zayi et- hilleri açıklarında y11pılan deniz hıı.re_ 
mlşlerdır: . kAtı e!-<nıı.smdıı. Doris d@nlult1 ı:emlıi 

DUn bır Alman zırhlı ve motör!U Ladroit destruyerWll ve vnlger ur -
fırkası erkllnı harbiye merkezine ta. ::ırç vapurunu kllybcttlk. ~on ikl ge_ 
arruz edllnılı;ı, yUz bomba atılmıştır. minin mürettebatı kurtarılmı,tır. 
Bir İngiliz tayyaresi Almanyanın i_ Hareka.t& iştlrAk eden diğer blitlin 
çcrlerlne kadar girmiş ve Laypzig'e gemiler sık ••k dli~man tayyMelı>rinin 
kadar giderek Rota elektrik fabrika. tıuı.rruımna uğnm&larma rağmen va
sını bombalamıştır. zı!elerlne devam 'lmPktedir. Ru tay. 

lngillz tayyareleri Almanya Uzerin_ yarel.-rden birçoğu dll~lirlilmli~tür. 
de Bclçlkanın cenubunda da faaliyet-
te bıılunmu~. bu mıntakalarda ve İngilterede 30 kişi 
Moz"do yollar, köprUlcr ve Alman mo. tevkif olundu 
törlU kıtaları bombalanmıştır. 

Jngiliz tayyarelerinin !aallyetl bu 
sabah altıda başlamış ve gruba 1'adıı.r 
dev:ı.m etmiştir. Altı Rlenhaym bom_ 
bardıman tayyareslnden mUrekkcp 

L~ra, 23 ( Hususi) - Belçi. 
katlan gelen mültecilerle birlikte 
İngiltereye girmek isteyen 30 Al
man nazi tevkif edilmişlerdir. 

Resmi Tebliğler 
Fransız Tebliği 

l'arl~. 23 (A.A.) - .Ak~ıım tebligi: 
Şımııl mıntakuının muhteııt noktalarında, bir çok muharebf'ler olmu~

tur. İleri kollarımız Amyen varoşlanna kadıtr &l'!lmitl•rdir. l=;edıı.nın cenu_ 
bıında dfl~manın §lddetıı bir top!:u hazırlığını müteakip yııptığı !.8arruz akim 
kalmıııtır. 

Longvyou !Je Moselle arasında topçu ate,i teali f'dilmiıtır. 
Bombardıman tayyarelf'rimlz gece vı gilndflz bilytik bir taallyet göster. 

mektedlr. 22 Mayıs akşamı bombardrman vı avcı tayya.releriml:r. muh&relıe 
cephemize pike ıruretlle taıtrruz etmeye u~ıı~ıı.n hu biri yirmi k&d&r ~yya· 
reden mürekkep dı.işmn.nın dört bombardıman Knıpunu ricali' mecbur etmiş. 
tir. Vukubulan muharebe esnasmda en asağı seklz dUeman tayyareai dUtU
rWmUştUr. 

BUtUn tayyarelerimi.ı: üslerine avdet etmiştir. 

İngiliz Tebliğleri 
Londra, %3 (A.A.) - Resmi Tebliğ: 
Almanlar, Esco Aut mevzilerine muv&!!akiyet.sizllklı neticeltn•n hU. 

cumlar ynpmı~lardır. Yalnız Audenarde civl'lrındıı. tehri zorl&mıtlardrr. 

Arraa mıntakaıında fİdrlııtll ç:ırpı,malar vukua g•lmi§tir. MeV7.İll'rimizi 
mUcMlr ııurette tutmn~ıı. m11v11!fak olduk. 

Arras ile Lapaume arasında dUşmıı.n ıu;tığr 'edikten zırhlı unııurlar g•. 
çlrmeğl! muv&!!ak olmu,ıardır. Bu zırhlı un~urlar hemcl\'&r mıntakaya \'ar
mrşlardır. Bu mU!rczclere kıtrşı hayatı nok!.8ların mtidafa.uı için ttdbirler 
alınmıştır. 

Fransanın &imali earklslnde, ,Iddetli han. faallyetı olmuştur. BUyUk 
mıktards. Alman bombardıman ve Jce~i! tayyarel .. ri, hava d!L!i bataryaları 
ve ha!I! otomatik ııll~hlar tara!ındn dUşilrülmUştUr, 

I..ondr:ı. :?3 (A·A·) - Hava Nezaretinin tebli~i: 
Dün İngiliz bombardıman tayyareleri Mane limanlarına doğru 

nüfuza çalı~an Alman kollarını mtiteıuidü defalu serf dalgalar halin
de bombalamışlardır· Bu kollar havadan maruz kaldıklıuı bombardı
manlardan sonra havadan bakıldığı zaman bir keşmekeş manzarası ar~ 
zediyordu· Ekseri) a karada kargaşalık o kadar büyük oluyordu ki, tay 
yareler düşmanı tanıyabilmek ic:in bombardımanları kesme~e mecbur 
kalıyorlardı· Alman askerleri yol üzerinde kaçışmakta olan mültecile. 
re karışıyordu. Almanlarm <loldur<lu~u bir yol. üzt>rinde yeşile boyan
mış 40 - 50 kadar Alman kamyonu vardı. Bunlar o mültecilerin &rll

balarile ve seyyar hasta arab:ılariyle o kadar karışmıştı ki, ~ayyarele
rimiz 300 metreye kadar in<liklt>ri halde bunların üzeı-ine ateş etmeğe 
cesaret Pdemcmişlerdir· Daha ileride beş kilometre uzunluğunda bir 
zırhh nraba kolu tayyarelcrimız tarafından bombardıman edilmiş va 
müteaddit araba yanmıştır. Abbe,"1110 giden yol Ü7.erinde zırhlı ıtraba. 
lardan ve birçok motosikletli kuvvetlerden müte§ekkil bir seri kol ı;:ö. 
rüimüş ve muvaffakıyelle bombardıman Pdilmiştir· Keza hant zırhlı 
nrabalardan müteşekkil diğer bir kol da Abbeville Cİ\'Rrmdı\ bir orma
na gizlenmi~· olduğu halde tayyareden mütt>!':ekkil bir filomuıo:, tıı.rafın
dPn yakal:ınmııı Ye 150 ağır bomba atılmak suretile bombardıman edil-

~~ ' 
Alman Tebliği 

Bertin, 23 (A·A·) - Alman Başkumandan lığının tebliı:i: 
Landresde, Escaut üzerinden yapılan Alman taarrur.ıı, fiddetli 

düşman mukavPmetile kar~ılaştığı için yava~ ilerlemektedir. 
Valen!iya civarında, çarpışmalar vukua gelmektedir. 
Valcnsiyanın cenubu şarkisinde, Fransız kuvvetlerinin iltica eL 

mi.§ olduklan Morm:ıl ormanları temi7.lcnmi'Ştir. 
Dlişman zırhlı kıtalnrının Cambr:ıi · cephetıini yarmak teşt>U ür;le_ 

ri dün tekrarlanmış. fakat diişmanıt büyük 7.ayiıı.t verdiren Almım or
dusu ve ha va kuvvetleri ara"!rndaki işbirliği ilı akim bırakılmıştır. 

Artois'nın garbinde gediğin açılmış olduğu mahalden kalkan Al
man kıtaları, Yaleruıiya - Calais istikametine doğru ilerlemektedir. 

Somme'dcn Möze kadar blitün cephe imtidadınca. düşman muka
vemet gö&termcıktcdir· 

Liycj istihkamlannda, ikinci modern inşaatı teşkil eden Battice 
kalesi, 2 subay ve GOO erden mürekkep mtidarilerile Alman kıtalarma 
teslim olmuştur· Xamtiriin cenubundaki cephede düşman hA.ll müte. 
addit kaleleri elinde tutmaktadır. 

Alman hava kuvvetlerinin hücumları, her şeyden evvt>J, düşman 
gerilerindeki münnkaıata. rücat halindekikollara ve Flandres'le Ler _ 
de '"e Artoıs'daki asker tahaşşüllerine tevcih olunmuştur· 

.Manş sahill<'ri önilnde faaliyette bulunan ordu keşif tayyareleri
nin harekatı ne\~esinde, takriben 20 bin tonilato mecmu hacminde 
bulunan 3 nakliye gemisi ile bir sarnıç gemi~i batrrılmıştrr. Bir tor
pido muhribi ciddt hasara uğratılmı~ Dtinkr.rk ve Duvre11 kaleleri in
şaatı muvarfakıyrıtle bombardıman cdilmiııtir. Alman bahriyesine ait 
seri motörbÔtlar, torpillemek surctile Dünkerk önünde bir düşman 
torpido muhribini babrmışlardır. • 

Hava kuvvetlerinin faaliyeti, hava eeraiti dolayısile iki taraftan 
da mahdut olarak cereyan ctm~tir· Dil$m,an Q tayyare kaybetmiştir. 
5 Alman tayyaresi kayıptır. 

Nanik clvnnnda bir muharebe kruvazörüne tam bomba iııabeli 

vaki olmuııtur. Bundnn başka 300 tonilatoluk bir n:ı.kilye gemisi batı· 
tılmış. bir diğeri de ciddi ~urette hasar& uğratılmıştır. Birçok müh:m_ 
mat depolarında yangın c;ıkanlmıştır. Düşmanın takviye kolhm dağı. 
tılmış ve bataryalara ve rıhtımlara mm·affakıyetli hücumlar y11pıl
mıştır· 

Geçen gece dÜ§.man, gayrl ukerf hed,.fü•re .:C&~r hücumlıınn& 
devam etmiştir. Holandaıfa N'lT!1"';tıe ve Vaalval'eft lııglliz tayyarele-
rinin hilcumuna uğraml§tır. Bil'Sok sivil ölü vardir· · 

Çörçil' in Avaın ka: 1 

marasındaki 
beyanatl 

Sahildeki çarpışmalar 
vahim neticeler 

doğurabilir 
Londra, :!.1 (.~.A) - Hiiyter bil. 

ı!iriyor: 

Çör~·il, A,·a111 J.:ııııı:ırn~ında :"ke
ri nzi~ et hııUın<l:ı. lt.-yanalta L>ıı. 
lıınıııu~ \'e ılımıi,ıir l.;i: 

Alııı:rn 7.ırhlı ı.ıınelleri, Uelçik:ı

da ıniilteriı.: 1.:m' \'l'llrriıı ark11sıııa 
ıtirınişlerdir. Bıı ku\'Tcltrl' şimdi, 
ıııütterikleriıı miinakalı\11111 işkillc 

leşehbii~ clnıl'klcdir. 
:\lılıe\'İlle, şimdi diişın~ııın elin. 

clrdir YC Ruloııy;ı l"İ\"arındn ve nu
laııy:ıd:l şiılıletli Jıir ç:ırııışnıa nı. 
l..ııa ~elıııel..tl'clir . .Sahilılcld hu çnr
pı~nıanın ne netice vcrl.'ceğini sür. 
)emek kiıı v:ıkil lıcnii7. erl..t'ndir. 
Fnl..at, hııııun \'ahiın ıııalıiv<'lle ııe
ticı>lrr ılolhınılıileccl:i n.şil..iırılır. 

Jfaleıı. lıa~l..mıı:ınılaıılı~ı ılcrııhlc 
ctmi5 oları ızcıırral Yry$1:ııııl, koııı_ 
hinı rl.'phrlrrini ) cııidrıı tesis rl
nıe!' nıaks~rlile hiitiiıı ıııiillcfik or. 
ılıılarınııı ı;ıiri~Jiği h~rekıitı idare 
eylenırklr.<li l'. 

Norveçteki 
muharebeler 

(Ha~ lura/ı 1 incide) 
maruz kalan tayyarelerden biri 
:\'or\'eç topraklarına mecburi ıı~iş 
yapmı-ştır. Bir Alman tayyaresi
nin enkazı İs\'eçte hududa yakın 
Norrbetten mevkiindc bulunmuş
tur. Bunun da mecburt ini~ yap
mağa te-:ebbüs eden bir tayyare ol
du~u zannedilmektedir. 

ı•arls, 2S ( Huıııuıııl) - Norveç kralı 
Hakon milletin• vı Norveı;;t• mtiltı. 

tik a..~kerlere bir hitl\bede bulunmuş 
ve be~eriyetin hürriyeti için doğil~

tüklerinl, ayni ı;-ıı.ye uğ"nına çarpışan 

rnütte!iklerln dı ~orveçlilerlı birlikt• 
döğ'Uıtüklı>rinl bildirmiş ve gerek 
Norveı;; gerekse mUtteflk kıtaların 

ı;-österdiklerl kahramanlığı takdir e. 
derek gayelerinin ıayanı takdir oldu. 
tunu bildirmiştir. 

Londra, %3 ( Ruınıaf) - No'rveç or
dwıunun resmi tebll~ne ı;-örı O!olen, 
Liebolat ve Kopote~k Almanl:udan 
lıd!rdııt olunmuştur. nıornofiordl\ 
mlilh!e h:\rplır cn.,yım dmekt,.dır. 

J.!Utteflkler ve Non•eç kıtaları ilerle. 
mPktedirİf'r. 

İsveçten gelen haberler 12 inci 
Norveç !ırkaııiylı bir Polonyalı alp 
alı\ymın Almanların 111Yeç hududu 
yllnmd:\. muhaı;arıı. etmiş ohluklarını 

bildirmektedir. 

Yugos~avyada 
Btlfrad, 23 ( A.A.) - Kral nai

binin tasdikine iktıran eden hır e
mirname ile, Yugosı.av ordusuna 
yeni bir teşekkül i!AYe edilmiştir. 

Bu yeni te~kkül, e~ki Sırp ko
mitecilerinden Ye Çetniklerden 
mürekkep 60.000 kişiyi ihti\'a ede
cektir. 

Seyyar uf ak müfrezelere ayrıla
caıc olan bu t~kkül, Yalanın e
nerjik \·e tam müdafaasına yardım 
evliwcektir. Vazifesinin esasını 
~(nci kolon ile u~raşmak \ e ayııı 
zamanda dü:şman hatlarının arka· 
"ır.da tahribat yapmak te~kil ede
cektir. 

Otuz sene sonra 
!\eri· 

:-\erinı:rnın giizlcri clayıs11ıııı E. 
rrııköyiindeki ı..ö,kiiııiin clııval"IRrı 
anı\ıntla a\•ılınış, bahçenin çilleri 
ar:ı-;ııııla cliinyayı taıııııll';tı. llcniiz 
pek kiiçiikkeıı kiıı,.esiz kalan :\c
riıııan uayı~llllll hiınnyesiııdc ,,ij_ 
yiiyordu. Geııç ı.:~1.lık devri 11r l{ir. 
ılil:i rnl.:il mııhnf:.:ra;.rır darısı lıu 
hns,as kızın iizerindcki hal.:l:ırını, o
mı sıkı bir disiplin :ı.llında hıılun
ılıırıııak suret ile tamam l ı) · ıcııı:ırıı 
z:ıııııctıni~ti. flıı ı;ı:ıye ile Xrrıın:ın
cı\<1 geri k:ılaıı üıııriinii güı.lerini aç. 
tığı dıınırl:ır ara,uııl;1 ,.:eç!rrııcl.: 

ıııc<"lıııriyctinıle l;a)ılı. lbyı hıı lı;ı_ 

rckctiıı sehclıiııi sur:ıııl:ıra; 

-"' ::\erim:ın h:ııı:ı k111ılc~i111iıı 
l'ııı:ıııelidir. Diiııyaya :ıçıl.rn ~<izle

ri 01111 y:ınlı~ bir yola siiı iiklcrst~ 

eııı;ıııcli nıııh:ıf:ız:.ı cılemcıni5 olıı-
ruııı !., 

Diyordu. F:ıt.at b~·ı im lıarc·kr_ 

tinde çok ı;:eç 1 .ı!.ıı.~lı. Xrriın:rnın 

k:ılhiııılc a:.r:ıhal.ı•·ınd:.ııı 01:111 llil_ 
ıııi çoktan yer :ılmı~. oray:ı lıir kr:ı
liçc eılnsilc ycrll'şmi~ti. 

Hilmi her karlııı l..:ılhi:ıi hl'fC
cnnl:ındıraıı ı:ıi .. rl hir erkek, nııın_ 

. ~. . "l· vh·ordll· ' . • ıııı\'eceııı hır aşı- •1 se • ·nterın~ 
• 1 ı ktı11 1 ıııan bu hi~sini a ayc . · ırı,ıer e 

w ~irıq ı:u a. 
ııçlı~ı zanı:ın onu ·stnl ~ 
k:ı rş ı lad ılur. ,\ rtık o 5c''~ 1 ·1:ı~ı,·or. 

1 1 ·ta rıa'' '' • deı·e :ıy ve ) ılc ız nı • 

du. . . tl<'rdcrı b~· 
Hilıniııin nıu,·affnkn c M 111usiı ıl· 

Ş ı döndüllii ~criın:ıııın u ıcrdtıı 
o , - 1 ~un cıl:ır içinde kl\·rııntlı{: ııilrni>t• 

hlri idi. ,\!aycı bir ıııl•~·~ıni ~cı 1 • 
Xl.'riıııanın keııdis~ni sc\" k1

111111
r ı:ııl. 

lrcli. llilnıi hu lı.*bl'rc 0 tere oır<· 
dii ki... Bu hiıdisc onu sıı< ·ıı: ~L'r· 

• ·mant ı 
gııl ctııı işti. Jlntliı ?'~rı · Jiğiııı lı'• 
tliiğii $ilin 1.:rmli~ını sc'' 
lırlaıııaılı hile. . "!\crirll 111 

:\raılaıı 30 sene geı;tı. ,:idi· }lıl. 
hep senli; Jlilıni lırP 5~1 

.
1 

diri ~I· 
• • •• M d'' vıl sılıll 'J# 

ııı ı ıı ı n ı;ııızel nıcn ıı · ·b llİ· 
· · ka) c ııı ııncla esl.:i lıiçinıını ccr~t;ır 

zü Jıitip tiikcnnıeyen ınaJıir )l~ıı• 
i zlcrile k ı rısl ı saı;Jarı · tıırcr 

· ' ··zırr• pırnııık halini altlı. (ıu · Jdıt· t-~· 
ram parçasından rıırı.:sı~ '.~ ,er~ 
dın fılcııılcrinıle m1ını~ı ctitriPc 
scnçkr tuttu. ~hı,·nrfa 1 ?~ıi. ~I • 

•• • .. w· • • 1enn1erl1'• ·•''I' guvenuıgı ı~ın C\' •• ııırp• 

u:ısı ~eı:miş hir elbise g_ılı.• ctıı"' 
l:ın Hilmi nihayet m~z•.>tlir )ı~ 
ıneL: nrzusıııı ~ö,ıerdı. ııtr Jıl· 
nıacl'rıının nrasıııcln ur:ıcık Jlir '~ 
cfüc onıı lıir hayli yordll··di ... \t 
'· . 1 .... • se,·nı ı, ~ş· ,;:ıl er nerımaıı onu · 1~11 

lazam ,·iicudü, siyah <lalı:alı saçla. 
rı. !..oyu J.all\'e rengi giiılcrilc l.::ı. 

clınlar ~r:ısında k:ızunılıl'.:ı 11111,·:ıf -
fakıyellcrle sarhoş olmuş genç hir 
:ınılallı. Xerinısn ise lıir çol.: ızii. 
7.clliklerılen ııı:ılırııııı lııılunıırorılıı. yaııılını~·ors:ı h;ila ılı.ll'1sı~~111ıı o-
... k 1 k ,, 1 r I · ·· laıı Frcn'·ö,·ıleki kôskle } ı ,er• .~ıs a < eııeee · ı.aı ar z;ıyı ıır ,.u_ • " , · 11 rıl1 ·ııl 

cu<liin iistliııılc ııfıı<"ık l{iizlcriıı, k:ı- lıını~orılıı. Hilmi kail }aır ~alb1 

lın kıı5ların, elli ılııdaktıırın ki.eli.'. di, mnrr.ralarla hırpaı.ııı:ıtl ,. et11~1 

ıli~i e•mıer lılr yüz. htc Xcriman ! ııc11çliğinde sevl{isi ile ııh\ıiııttP• 
F11kat hüliin Jııı çirJ..inliklrrine r;ıit Xeriıııaııın temiz aşkında 
men onun son ılrrrl',. tr•ııı.ı hir dirıııek hliyorılu. 111 ırı• 
kalbi vnrılı. Kü5kteıı içeri girdi~i ı~clııı:~u v· 

. ı· . lı ol e ~~· () Ililıııiyi hiç hır lll\'\'l'lİll .Yene- ce, sevıııı 1 \'e SC\'1111 1 1ıır 

İngiliz faşist şefle.ri 
tekvif edildi 

( Eaştarafı 1 incide) 
da ı;arfedilen milli gayrete sekte 
vuracak ~ahısların faaliyetine 
karşı alınacak tedbirterin H§aıı;ı 

umumi ııırıenfaatlcre mugayir ola. 
cağı cevabını vermiştir. 

1.0111/ra. 2.1 (!lıı.rn.,/) - lıı giliz 
ılalıiliye nazırı Coıı Aııılc•r.sıın ln
ııiliz fa5isl partisi liılr.ri Owalıl 

.Mo,Jl.'y, na,·en Toıııson Ye otuz ka. 
dar arl.:aılnşıııın teYkifinc sl.'hep, 
hunların siyasi ılii~iinii~lcri olııın -
yıp, lnkifatın dol:ruılan doı:rura 
mcnılrketin dahili as:ıyişile alala. 
dar hulıııııhıihınıı ve 0ıliğer lıırııflaıı 
hugıin le\'kif rdilıııi5 ol:ııı yiizhıı,ı 
Haııı~e Ye h:ılk parli~t lideri B:ı. 
krrin tevkirJrrinin fa~ist pıırti~i Ji_ 
ıl<'rledni ııte' !.:irile ıılitl.;aılar olııı:ı-
ılıi!ını lıl.'y:ın rtıııişlir. 

lngiliz zabıt:ı~ı lıuıiliz r:ı~hl par_ 
thi ııır.rkrzinıle "t' liılNlrriıı iL:a _ 
ıııcl.!!:'ılılarıııd:ı l:ılıarriyat ~:ıprııış, 

llll'l'k('7. Jıi11;ı~ınıJ11 JnıJıın :ın hir \'Ok 

\.:iııısrlrl'iıı kaı:ııı:ırıııılıırı için ll'rli. 
lı:ıt :ılıııılıl.:11111 sonra lııınl:ır ıe, kir 
cdilıııişlerıl ir. 

BİR MEBUS D A TEVKİF 
ED!LDi 

1 1 • "' 1 M ,·a < 1 tJ• c ıır c ıı ınııztıırıp yııı u • • •1111 
d ti• 61' dınla karşılaştı. Salon ıı 01 s 

mıın ı.essiz clıırdulıır. Jll: 5 

leyen llilıııi oldu. • bir ıııt: 
- Buııüıı Iııırııya nıüh•f1'1 ııı ' 

st>le içi ıteluinı. Uiliyors
1111

1 ~c' : 
diye kadar yorucu bir tııı) ~ J•• ''. 
d iııı. Bıı lıal heni çok ııırP:ı ~,! 'r 

~ırını ı· 
lık im hayaln lahamnııı 111 1• ~ 
dı. Geri l.:alaıı hn~ atııııı ır.d IC1 • 

1 • • ııııı• <1. 
yııvtH n ~ır;ıl.: Jıır se,·gı IJıl 

ele grçirıııek istiyorum: ,·e 
1
• 

ıleti ~İzılc arı~onıııı. ctııı•' ıı~,1 
- Bende 1zlırap arasıı) 11 • O ıl 

ıc " ı ld lıııl11rdıın111; ama ,:ııı< İc ıı' 
lırıı hıılam11ıhnı ki siz ııcıı< 1 
lıulncak~ınız? ıııt~ıı • ... ıı:ır ~ ı• 

- Belki şimdiye J'" r• • 
değildiniz ama bundnn 

500 

11 
hen mesut edece~inı. dııl't1 

fi\" ·ııı· .Sancleti ıztırapla ıır 11, ı 
onu baska yerde bıılınalsrı 

... .. 1't~ 
kan ,·ar mıdır? 01ıJ • ~ 

- Xiçi ıı ü~ le süylü~ or5U t;i ıe ; 
rimıııı h:ınıın? t:"nııtnıııYt111ı 

11 
tıJ11 

l·r· . k ı ı ·~ · , ıııııııı ıı•'· ı ırııı a 111 cıtıJ(ınıı ıı1'~ı ıı 
yeniden hayat Yerııı iş 0•111~1111 Jlf. 

- Size hamt verıncl: ·ıc Jı~ ,_ ı· . ki sı tnıt• 
ı.enı ıııı \':tsaınn·oruııı 

1 
c 

·. · . · . .1,. ııl:ı . 0ıı· y:ıt Yl'J"C)"llll. Se\·gılc-rl" ' (~l 

1. ~. . ı.. 1 . ı · . •. ıır ııır• 
ı ıı.,•ıııız ,,, ar:ı s.ııı ıııı"' 1 ıııı larıln size ,·erilecek 1ı11Yll ıı 
sııııuz. ·,rtlt 

•• v ':ıı•. ıır' 
- .Sı7.e karşı ıılıtıı-:ıın 50 . 

ruııı· ,.tr1 
ılolnyı -~izden af <lilcY0 

1111n " , 
heni reddetmekle hnY11~ 1 inde gc 
knl:ııı yıllarıııı ıztırnP ıÇ f· 

Londrn, 23 ( A.A.) - lngi · • 1 k · · " s· ı· ,. 1 d 1· • • çır ece ·c;11117.. ,•ıtıııı r 
~ıma ı ı ugo a\'ya an, po ı ... ın lir. parlamento azac:;ından \'Üzbaı:ı _ Tc

5
ekkiir ederiın! • 1 l)tO tı, 

faaliyeti hakkında hat.erler gelm~k Ramı:e~'. bu sab.,h te\·kı"f "edı'lmı~c • ııı r•• 
n '1 felıneJ.: İçin Ya~:ııııak l:ıtl '.,cı C 

tedir. Birçok motosikletler müsa- Ye Londradaki Brikston hapisha· · • • s·ziıı •· 1'~· 
dere edilmic:tir. . . ııısıın nasıl affeder .. • · . Ji)r ·p 

~ nc;;ıne sevkedılmiştir. nıı>ııizc ı:eliııce: Ben ~ırfl11111ıl'r:1• Belgratta Arras'ın müttefikler Bu te ·k"f b ·· \ k ız ~ 
d 

\ ·ı • ugun ı \·am ·ama· tl:ır çel..tiııı. Bir:ız da s cni111 ) 
11

• 
tarafın an iı;tirdadı büyük bir rasında cel:;e açılır açılmaz bildiri) olıınıız ne çık:ır. Artık b ~1ıe S 
heyecanla karşılanmıştır. miştir. AYam kamarası rciı;i, Ram- ııı:ık zaııı:ıııım geldi, siıc .,, 
Musiki ileti ilcbirlikte ıilih da 5e-yin milli müdafaa kanunları hü· le ılostııııı. ııilr11 1 • 

t . · 1 k 1 ı·oi a:e ırmı' et" ·üm erine göre tcYkif edildiği hak· Bıııııı sihleyerck c 1 

Btlgrad, 23 ( A.A.) - Iloras: kında dahi1iYe nezaretinden bir tez uzattı. · ,ıı1n cı~: 
Bundan üç gün ev\'el burada ke::e almış olduğunu söylemiştir. llilıniııiıı bahçe J.:;ıplsıll ğı i~11 

bir kon~er Y~ecek olan Berlin fi- ıı~ını lıalıer Yeren çın~·~~ ııır. ıı~: 
larmonik orkestıasının bu kon~crin Sovyet cevabı lngiltereye ~i ,·aı.:iı xerinıan ı.:end• 111 nbcrı "ı. 
den. müzb;yenler Belgrada gddiğı rirıiL: hi~~elti. Oh! YıJl~rı_ııı:ııliP ;.e ~ 
halde son dakikada \'azgeçilmiştir. bildirildi ı.:ı ile ıniicadele eden Joıı1Jlcf11 ııt1~ 
Bunun hakiki sebebinin müziı:.,·en- ıııiş. i nlil.:aıııını atını~ll· 10 ~ııı 
:erin \'e bunlara 'refakat eden "tek- Londra, 23 (Huıuıi) - İngiL llilmiyi sernıiyordu. oııı r 
niı:.yen, ~azeteci \'esair kimcelerin tere Hariciye Müsteşarı Butlet, llilıııisi artık ölmüştü. lıir ibth~. 
ceman 500 kişilik bu kafilenin ha- bugün meclisteki beyanatında İn. Onun yerinde 1A1,·nlh • pcıırt ,. 
gajlarında silahlar bulunmuş olma- giliz hükumetinin Sovyct Rusya nırdı. Bunları ıliişüncrc~ıırını Jl~1 • 
sı teşkil etti(!i söylenmektedir. ile m ünasebetlerini iyileştirmek ye :rnl..laşıı. Yıllıırc:ı nr.~ıcrcl: l>~tf• 

Müzisyenkrin ba~ajlarında si- icin adl tedbi.rler almakta oldu. tıı5tı~ı :ıy yine on:ı. ı:ı:ısc ~5111 ııır 
!ah bu\unm.ası uzerine bunlar ve funu bildirmektedir. rordu. Oıın do~ru tıır b r:ıJılıl 
refakatlerindeki eşhas, derhal Yu- Dün akşam Londraya gelen eli ve yalRl(ına uzıın<lıi 
~~lavyayı terketme~e da\'et olun- Rus cevabı İngiltere: tarafından ııyl.:ura daldı. ,,;rı AJ.'O~ 
muştur. / dikkatle tetkik olunmaktadır. ~ 

Beşinci kolon Amerikada faaliyete geçti ..... 
( llıı~ tarafı 1 incide) 

Byrnes şunları ilave etmek suretile Ameri
kalıları ikaz etmiştir: 

"Farzumuhal olarak şayet bir gün 
donanmao:ı teslim olmağa mecbur olsa, 
Amerikanın önüne Birleşik Amerikanın 
masına faik bir donanma ile çıkar . ., 

İngiliz 
Hitler 

donan-

Byrnes dcYam ederek ~öy~e demiştir: 
"Ameri\.:ahlıtr, Almanlann Japonlarla itti· 

fak ettiği ni biliyorsunuz fakat, ne ~raitle oldu· 
ğunu bilmiyorsunuz. 

3ap0nL.,ıt1 
Almanyanın deniz kuvvetleri, reIP-

deniz kuvvetlerine iltihak ede~.. ~~n edtfl 
Birleşik Amerikaya gelmiyec~~ını . ·niz? ıtt1 
Lindbergin sözlerine giıvenebılır ınısı 01dtlİ'~1• 

ln~iltere ve Fransanın. ya~ış 
1 

bir t ~ 
tecrübeden istifade etmeliyız. ! ~lan~urb3nl3~. 
yet ha\'asr ile uyuşmuşlarken, ıstıla. ç,alı~ .. ,~ 
yardım etmemenin. istilacrları, tesk~1~rıJ ı~· 
nın kendilerini muhar~bfıden kt!-~3. _,,ı: g~ 0 

billki1; süpürücü alevi davet ettı~nı, ı.--
rak anlanıı~lardır.,. 
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Edirne halkevinde 
1900 talebe.ders alıyor 

1 E.lr.f ı~~{?;~ 
~IJhtar!ar kursu bitti; arıc.lıf' kursu faal; ·ete başladı 

~-~litL ~•tımwı ı 
'ı - 28 -.... .,_ 

l.'UtiiJ ~Pmın arkasında ha. 
.,~ijlı: tu var .. Susalım. 
<ı ı ~i ~ı anca bir ayak se. 

111 Ut içinde dönen bir 
S'ı~ Çıkardığı gürültüyü 

t tiJ:~~ı. hafif bir nyahla i. 
~ hl 1: ~u halde şimdi kar. 
~ilnlı tı:ıı var demekti. Fa. 
'f 'tr ıc •• o kadar müthişti ki, 
t0rdu torrnelerine müsaade 
J~ • 

~ _iç.terine bir hliz:ün 
bıııc tbinı kestiremedikleri 

aaçıan diken diken ol. 

olduCu 

t • . . 
xvı 

~)e ~AINLIK 
~ t gıren ndam doğrudan 
ı ııa;nuvann fü::cı ir.e gitti. 

g" 1Ye bir anöa kendini 
~Cti~~~rmeyc rnuv•ff{lk ol. 
~duş:nanının hareketsiz 
•tc l" ı oldcğunu görilnce 
~ biıncyc yakla~tı ve onun 

~~tör/ halde yatm:ıkta oldu. 
11b1ı1 u. 

~ııı ld~ daha ziyade emin 
~ htr ~da elektrik lam. 

lıt14 hafıyenin yüzlerinde 
.~ ~ld Vardığı ncticendcn 
"t l\c Uğunu gösterir bir 

liıı Mi bir ıslık çaldı. 
lıtıı~ısa zamandan istifade 
~ıa~ etmeden meçhul şah. 
~ ~fırlatmış ve karşısın. 
tbiş elclc ismine cevap ve. 
~:i cadalozu görmüştü. 

\?tın ının elinde bir cnjcic. 
l" gası vardı. 
ıne "h . dı }'a ı tıyar k:ı nın Le-

:lt U klaştığını ve elindeki 
\~c muavinine siyah biı 

) ~t ltneye hazırlandığım 
~t lllpacağını bilemiyor. 
· ~nuvar da tehlikeyi 

ıt.~ "e ~adaloz üzerine e. 
ı..~t ~ §ırnşek gibi seri bir 
~ ~d 1rıcinlenmiş iki elini 
ı 'Qıı b~nın kafasına vurmuş 
~ ~lr4 feryat kopararak o. 
~ nıvermişti. 
'tl'iııcı ~nuvar bin müşkü. 

dı111 en doğruldu ve ihti. 
ı, l\ Uzerini yoklamaya 

~ tlbjtnnun ı;örUnüyordu. 
~ hir ıtlerinin altında sert 
~ bcı tovelver eline gelmiş. 
"lt /le elleri kele~eli ol. 
ı}t b·~~da bu rovelveri 
"it ~ a.asa kullanmak mil
~iYttscı~ idi. Faut ne de 
.:llıin(~erı birazcık düzeli • 

t;_i)U~.1 Urnitsiz şekil biraz 

~';'~>'oydu. 
\ ~ldıı htıyann elinde tut • 
~111. tt~u elektrik lf.mbasını 
~~tarı aydınlatmı~tı. E. 

~-~kil> 'l>arak bu müthiş sah. 
• ~~ bir Ctzni1 ve ar!.adaşınn 
~Ntc of ardımda bulun:ıcnk 

\ t h tnarnasına liinet et. 
~t(tt Pabilirdi ki? En ufak 
'il ~ıı~aPrnası bile mümkün 
~ ~118 an sonra Emil mua. 

1 ~ıııın 1~ Yerde yatan ihti. 
t~ılcat(l ~erine eğilip elbise. 
1tıi ti 1~ın1 ve bu kadın eL 

S ~Yt:ı~cye ba§ladığını gö. 
~ııı.ı.,' bir l:at arttı. Bil. 
ltıı0rı il~ın, beyaz bone ve 

~Vhı 
0 ile hali görülecek 

~'Yer tlU ın vehametine rağ. 
çıı lllckten kendini ala. 
~dırdı 
~ lt~ Un ftlı Lcnuvar? 
~~ \oa: .. 8~d ••• Fevkalade biı 

~tıit ~tlilll~ll .hareketsiz yatın. 
~ ~lıtt bı!c söylemeyin •. 
~ ~ •iı ~lu1 çaremiz budur. 

Slltı~ ~ilda ~a bırakın, hiç bir 
S ı1 •• t olrnavm 

ıı: ~ ~·ı._ ~. • 
:'t \ıld1 1

"'4 sonra kapı ye. 
Ş,~~ra~e .düşmanları yeşil 
~. ~ ""trtnda ıçeriye girdi, Şim. 
ı} ~~ h karanlık içinde 
'l\)d l,kt~ Yemyeşil, kor. 
~ ~ltrı et vardı. 
~I. k:si duyuldu: 
~? Se UçUk Melek, i§in 
\t , ~ ne.re desin? 

\ ~Onıt~ inceltip ihtiyar 
~ ~~ ıını taklit ede. 

ı.. )\~t.~' licr ., · · 
·q ~r~. ö ıi(151ne de şın:ı. 
~ ktlc Ylc ıa.nnediyoru.m 
~ tli tek. 
~ıı d:eı kUçlik Meleğim. 

ıana itimat oluna. 

cağını biliyorclum. Sen bulunmaz 
bir mahluksun, KilçUk I.1:elek ... 
Şimdi bu delikanlıları mahzene 
götürmek lazım. Uzun zaman ya. 
z.h::mem::!e kalamazlnr ya 1.. S::n 
rle bana biraz yardım eder misin? 

- Tab:i, bu alçaklara verilecek 
ceza için canla b:ışla çalışırım. 
Ydnı: b!rinin l:elep~eleri gev§C. 
mi~. bilmem bi::i:n için tehlikeli 
olur mu? 

- Tabii, ne duruyorsun, he. 
men s .kıştır ••• 

- Aruıhtar nerede bilmiyorum. 
Işığı da yakam::m ..• 

- Aman, Küçül: :Meleğim, n. 
naht:ınn yazıhanemin üzerinde 
olduğunu unuttun mu.. Vallahi 
artık "Cn bunadın yavru:n. 

- 0'1, ta~ii, yaş kaç oldu ki... 
Lenuvu bıff n\ büküp ihtiyar 

bdtoın ylirUsUştinU miimkür 
mertebe t~l:lit ederek arlta!lını İs 
kelcte cfön•'U ve tornllıya topdlı 
)&. mas~ya ya. aştı, sc·:inçten tit 
ryeerck J.lirük anahtarı aldı. 

Dir d~l:i ka so ıra elleri scrbes 
kalmtştı. O zatr2.n cpiHi, arkoda 
şmı:ı da kelepçelerin i r.özC:ü. Od 
t~:r.'.l;r.e 1 1·ar;ı~1ı!~ r.ldt• :u içi,, 
Ye~il td.clct'n b"r ~ey gö.mc<n. 
imk!n yoktu. 

Lenuvar daima Kt\cük Mele 
ğ;h sesini taklit cclere1c: 

- Şimdi işte ta"'a:n oldu. Çap 
kınlar görürler. Bnl:ahm bana sal. 
dırmanın cezası neymiş ... 

- Haydi havdi. biru: ç<:bl l 
ol .. Soma gevezelik eden;in. Şim 
di şunları mabzene in:Iirelim. 

- Canım, dedi. İşe başlıyabi 
liriz. 

- Peki, dur bir kere daha la. 
kayım, tamamen uvumuşlar mı? 

(Daha q•crr) 

24.5.940 Cuma 
l:?.30: Program \'C fnemlekct snnt 

:ıy:ın, 12.35: Ajıınıı ve moteorolojl ha. 
berlcri, 12.50: MUzlk: Muhtelif şarkı. 
lıır (Pi. 13,!:0/14.00: lJUzlk: J{anııık 
program (Pl.) 18.00: Pro~rom ·va 
memleket saat ayan, 18.05: MUz!k· 
senfonik mUzik lPI.) 18.30: A.IUzlk 
Cıu:band (Pi.) 19.10: Müzik Çalıınlaı·: 
Cevdet Çağla, 1-'nhri l~c.paz, hzcttln 
Ökte, Okuyan: Semahat öz ... em:c~ 
l>.35: Milzik: 'l Urkuler (ültuyan 

Mu7.a!fer Fmıtlı), J9 45: Ucmlekel 
saat ayarı, AjanH ve meteoroloji ha. 
berleri, 20.00: MUzlk: Ç-'\lanlar: Fa. 
hlro 1-'cr.s.'\:::ı, Veclhe, Rctıl< ll'ersan. 
Oltuyo.n: Necmi Hıza Ahıska.n, 20.30. 
Konu§mıı <Milli J{.ahramıınlık menkl. 
beleı1J, 20.ıUi: MUzllc Çnlnnlnr: Ye. 
clhe, Fcrsan, .Fnlılre Fers:ın. Okuynn: 
Mefharet $ıığnak, 21.00: MUzllt: Folk. 
lorumuzdı:ın örncl~ler (Sildi Yaver A. 
tnmıuı>, 21.10 (l{onu..,ınıı (llibllyo. 
grafya). 21.30: Müzik: KUçUk Orkcs 
tr:ı, 22.::0: Jle:nlcket c:ıo.t ayo.n 
Aj:ın11 ı;ntıcrlerı ; ~lrcı:ı.t, I' ham 
rahviilt, I{nnıblyo - Nultut boJ"8Bi:, 
tFlyıı.tJ. 22.f;O: UUzılc C:ızbu.nd !Pi.) 
23.2:i/23.SO: Yarınki pro;;-ram vo ka 
panı§. 

25.5.940 Cumartesi 
13.30: Program ve memleket aaat 

nynrı, 13,35: Ajans \"c meteoroloji hn.. 
berlerl, 13.50: MUzlk: çıııanıar: Cc\'. 
det Çağla, Kemal N. Seyhun, Şeri! 
İçli, t::zettln Öktcı. Okuyan: Rıı.dl!c 
Erte:ı, 14.l:S: Müzik: Hıılk TllrkUlerı 
(Ahmel GUrscıı), 14.30 : Müzik: RI· 
yaııetlcunlhur Bandoıu. l:S.15/l:S.SO: 
llUZik: Cazband <Pı.ı 18.00: Proı;r:ım 
ve memleket aaat ayan, ıs.o~: MU. 
zik: Karl§Ik mUzlk (Pi.) 18.30: MU. 
zik Radyo caz orkeatraaı, {Şef: lbr:ı. 
hlm özgür), 19.00: Konuşma t Yurt 
bilglel ve scvı:lııl), ıo.ı:s: MUzlk: Nuri 
Halli Poyraz'dan seçfünl§ e erler. Ça.. 
tanlar: Kemn.l N. Seyhun, Ce\•det 
Çağla, Şerit İçli, lzzelUu ökte. l 9.3~ 
MUzik: Oltuyan: Azize Tözem. Hl.45: 
Memleket saat ayan, Ajıı.nıı ve mete· 
orolojl haberleri, 20.00: Müzik: Faaıl 
lıeyeU, 20.SO: Konuşma {Günün me. 
seleleri), 20.50: MUzlk: Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, şe. 
rlf İçli, lzzcttln Ökte. ı - Okuyan: 
H.ndtfe Erten; Mo.hmut Kannııa,, 

21.20 MUzilt: Blret Tayfur tarafından 
Gitar Hu·aycn Solo'lan, 21.35: MU· 
zlk: KQçUk Orkestrn, 22.30: Memle. 
ket saat ayıı.n, Ajana lınbcrlerl, zL 
raat, Esham - Tnhvllt\t, Kl\mblyo -
Nukut bonıuı (Fiyat). 22,60: KODU§• 

ma (Ecnebi dillerde IYalnız kıaa &l. 
ga postasl.le), 22.10: ?dllzfk cazb8nd· 
(Pl.) (Saa.t ıa.20 ye kadar yalnuı u.. 
zuıı dalga Uel. Z3.22/23.30: Ye.rmkl 
pro:;ram ve kapanı!!. 

Ditif\ nıulılarlar J.:ıırsıı t•e cırıC'ılık konnrtıl a:aları araHnda 

J;dirnc, (llıısıısf) - Edirne hal. 
kc\·l cmn i~ t•llc idilin olunnlıilir ki, 
çıılışm:ıl:ırın iiıı sofınrln )er nlımş
tır. Bıı ı;n!ışmclarına 9 koldan ele_ 
,·:m1 eden hnlkevlnde Jıllh:ı~sn çe. 
~i:l i kursl:ır f:lnfb·cti clıcınmiy<'lle 
d'kknli çekmektedir. J\ursl :ırd:ı 43 
munll'm \"117.İfc :ılınış Ye tolcbe sn. 
vm rnn:> fi bıılmııştur. 

Hu:ılıırrlnn lngili:ı:ce, frnnsııl'a ve 
'lmnnc:ı grııpunn 318, fizik • kim
y:ı \'C ın:ıtcm:ıtik gnıpıına 586, mo. 
tör Ye ro~o;::rnr gnıpnnn 20i, 11 ilı}. 
n•lıııcni n iclores'nılc çnlışnn n:ıkı~. 
li1dş ,.e ev iıJprcsi kıırsunn 75, h
·ilcr l,ursunn 105, C'lcktrik kursuna 
ıla 11i0 ld~l dcvnnı clmcktrdlr. 

Bunl:ırıl:ın muhtnrl:lr kursu sonn 
ermiş ve Tr '·~il umıımt mnrctlişi 
ı;cncrııl 1\lizım l>idk bugün cumlıu. 
riyct rejiminin gür J,:ıynnkl:ırındnn 
biri olan Edirne hnlke\'lnclc 120 
ınulılnr ve 40 köy k!ıtilılnln iştlrnk 
etliği hu l:urs:ı 'eda etmek ,.c nrı. 
cılık kongrc'iile kur unu nçmok n_ 
1-cre nıiilıinı lı!r nııluk söylcmlştlr. 

füiy davnsını cnnlı mis:ılh-rlc nn
l:ıt:ııı ııınııınf ınii~eıtiıı devletin rr.. 
rııh ve güveninin yiğit Türk köy~ 
Hi~üniiıı k:ılkınnıor.ın:ı bnlfü oldu~ 
~unu söylediklrn sonr:ı. söılerine 
de\ aıııla 5 yıllık son progr;.ıııılurın 

lıütün kiiyler iizcrinrlc hııtrct ,.,_ 
ren tcr:ıkki eserlerini belirtmiş ve 
köylüııiin bir karı~ boş toprıık hı. 
rnkınnınnsını ve zirn:ıt n•kiliıniı:iu 
de radyoda söylt>tlilU sibl clinuek: 
tohumu ne olıırsa olsun topra~n nt. 
nınsını orln m:ıllnrını iyi işlemesi 
ni, h::ı;ı. v:ınlarına, d:ımıılıkl.ırınn, 

rid:ıncılık \'e nğaçlnnm:ı lıarckelle
rine dört elle s:ırılın:ısını tavsi;ı.·e 
cimi~ ve kendilerine vt'd:ı ederken 
50 klşi;ı.·e Yar:ın arıcılık kongre ve 
kımııınu da kısa hir nutukla açmış
tır. 

Generalin söılcrini hüyiik bir 
dlkknt ve nlıikn ile dinleyen nnıh. 
tnr \"e koy kfıtipleri bundan çok 
tluyitulnnmı' \'C :ırıcılık kongresi 
kendilerinin de işllr:ıkilc Türki.re. 
nin en bliyük arıcılık ınualllmle· 
rindcn s:ırıl:ın Dr. Fu:ıt'ın reisli. 
ğinde ç.:ılışm:ığ:ı b:ışlomışlır. Arıcı. 
lık kursun:ı kıı ve erkek öğretmen 
okııllarındnn 1'.!0 genç d:ıhi hafta. 
do iic gün devam cılccektlr. Bun
l:ır lıuı::ün müdür ,.e mu:ıllimlcrile 
lılrlikte kursun de\"nın ettiği dev. 
lct zir:ıat bnlıçesinc giderek ilk der. 
si nlmışiıırr!ır. Du ııır:ı<la umumi 
nıiift'lliş Kôzıın Di dk te bahçeye 
gitmiş ve lıur:m tefli' etmiştir. Kur. 
s:ı. Aydın ve İs!nnlıuldnn cin iki genç 
iştirak -etmiştir. 

Erbaada tütün satışları 
700,000 /,i/o tülün der• 

aııbaı edildi 
T:rba~. (llımı,çf) - 1'nıo,:n mııı 

nkas111ı1~1 (I~rlıa:ı, Nik :ır, 'fol.ol) 
lü liın satışları lını :ırelli bir ılııı ııın. 

ılıulıı-. Der:ınhnrın bnşlııııuıcınılnn 

bugiine kaıl:ır 3500 ziirr:ı ı ütün ünü 
rcd:ınb:ır elnıi' ve tnmnınen ~ot. 
mıştır. Geçen sene oyııı l:ıı ıhc kn. 
ılar 150.000 kilo llcrıınhar cditını' 
\'as:ıll }:ııiınc 32 k.ınıştıın ımtış ı;ör· 
ınü~til. Bu ~ ıl aynı tnrllıe kaıl:ır 
i00,000. kilo tiil'cın d.•r ıınhıır cıill· 
ıniş ,.e vıı~nıt k .. ime fi!')-70 e kRd:ır 
yQk-;cJmiştir ki ?\iksnr ' .. 'l'oknt ın. 
ünlcrlııtle ele .ı\•nen v,\kldır. Fi _ 
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ı--Ç EKLt.R --
1 Stcrlln 

IGO D.ılar 
ıco •·re. 
lGO Liret 
100 ı,n1r;re F~. 
100 florin 
l 00 U.a.) lşmark 
ıoo Belga 
100 Drahmi 
100 Le\'D. 
100 ~k I\roı:ıa 
100 Peçeta 
100 ZJotJ 
100 Pengö 
lOo Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 twe~ Kr. 
100 ltubto 

Altın 

IUo& 
160.

:uan 
8.S8l0 

00.6166 

0.997~ 

%.-

S0.0625 
0,626 
S.!H 

~8.915 

sı.oo:s 

.2UO 

Esham ve TabTfılat ...!-
• 1 .. 

J9S8 % 5 lkramtyelt 19.10 
Snııa - Erzurum :4 ı:>.71 • 
19St % :S llatlne tahvili 32.7:S 
1938 3 Haunc tah,·uı 7~ 

Şubeye Davet 
!.:mlnönil Yerli Atı. Şubc.sl.ııı1cn: 
Yedek domlryol aııteğmcn (133Ui) 

samı ottu ıs12 doğumlu lııL Mıaat!w 
Yeııerin ecele ~beınlzo rnUrıı.caatı. 

y:ıt 13 Lm115l:ın 200 kunı~a kad:ır 
dc\ nm clrncktcılir. 

Aı•ı 11p11 Jnrlı:11in piynsalnrunı:a 
tuirl: Felrmcnk - Tilrk tüHin şir
keti piynsnılnn ı:ck ilmiş i~e de şim 
diye kndar hiç bir tesir konleılil
ıneml~tir. Milstehsil flyatlord.:ın çok 
memnundur. 

Alıc:ılar: Bn,t:ı lnhlııarlor olmak 
üzere TOrk tüliln limite!, Auslro -
Türk, Bokcr llınltct şlrkellcrlle 
Nemli Milnt, llAklm oıJullnrı: Şahi~ 
o~ullnrı, Şc,·ki Önder, Şehri A:ra. 
sun, Mustnfn An:ıoho finnıılnrıdır • 

H aftan111 kitapla
rınna bir bakış 

( BQ.lS tarafı 3 Uncüdt J 

. alınmış objektif bir hudut ıce
rlslnde teşeklc Ul otmektedlr. 
Eserin birinci kısmında, mUel. 
lif bize Halide Edibin hayatı 
hnkkındn. kısa fakat gerekli 
malümatı vermektedir. Fakat 
o, bununla kalmıyor, derhal 
bUyUk bir titl:ı;llkle ikinci kıs. 
ma geçiyor; çUnkU Halide Edl· 
bin şahsiyeti karıusında. duy
duğu hayranlığı bile objektif 
knlemlo iradesine bağlamak 
endişesi, onu, romancının, sa
natı hakkında söylenen hemen 
bUtUn sözlerin tesbJtlne eevke
dlyor. 912 tarihinden başlaya
rak, eşiklerine, daha yakın za. 
mnnlardn ayak bastığımız gUn. 
lero kadar söylcnmfı, hUkUm· 
leri sıralıyor. 

'üçUncU kısımda muhnrrir, , 
romancının, ne hUld.sn.. ne öz, 
ne de izah dfyemiycccğimiz bir 
surette şaşılacak bir kompozis
yon knbillyetl içinde bUtUn e
serlerinin mahlvctinden bizle
ri haberdar edİyor. DördtincU 
t"c sonuncu kısım da Halide E
rllbln rornnnlnrındnn ecçtlmtı;; 
on cazip ve geniş metinleri lh. 
tiva. etmektedir. 

ROŞTO ŞARDA~ 

- 89 -
Ayakları ucunda bir uçurum 

açılmıştı. Orada, koridorun u
cunda, bilyük ziraat a.~etlerini 
a.ınb:ı.laj dairesine indirmeğe 
mahsus elektrikle i~liyen gayet 
kuvvetli bir makine \"a.rdı. l<"n
kat pc:< nadiren kullanıldığı için 
ekseriya o bU~'ilk rahl"..e kapalı 
dururdu: ve makine işlediği za. 
mnn orada bir bekçi bullUlur, 
t,e nezaret ederdi. 

l\lorruıj hfı.15. korku ve telaşla 
llrperiyordu: 

- Dikkat ediniz! Dikkat edi· 
•.iz! diyo bağırdı. 

Etraf o kadar karanlıktı ki, 
tir adım ötesi ~Uç farkediliyor
du. Mulıasibln o müthiş uçuru. 
mu hissedip vaktinde durması 
~deta bir mucize olmu.~u. Bu
nunla beraber, Konstans bir ~ey 
mlıyrunıyarak Moraniın clin
lcn kurtulmak istiyordu. 

Moranj: 
- Önünllıc baksanıza! dedi. 
Ve Konstansm elinden tuta· 

rak n.şafrıya baktrıdı. O büyük 
rahne üçüncU ka.ttan mahzen. 
!ere kadnr karan.!ık bir kuyu gi· 
bi uzanıyordu. içinden rutubetli 
bir kiler koku.su geliyordu. Ta 
aşağıda. cesim demir makinele
rin J?"Ölgeleri hayal meyal seçi. 
l!yordu. En diote yanan uf ak 
bir fenerin rolmın ~ığı bu deh. 
haş u r-urumun korkunçluJ:ıunu da· 
ha ivi .ınevdana çıkıvordu. lki
r;i de sarararak gerilediler. 

Mornnj kızdı. 
- Hey aptallar! Ne yapıyor. 

!ar? Niçin nizama riayet etmi. 
yor!nr ?.. Şimdi burada bir a
dam bulurunıılı Ye hiç bir veçhi
le yerinden nynlmamahydı. Ne. 
rededir? Ne halt işliyor bu 
adam? 

Deliğe doğru ilerliyerek hid. 
detıe: 

- Bonnr 1 dh'e bağırdı. 
Hiç cevap gelmedi. Bo • derin 

ve karr.nlık rahne, olduğu gibi 
kaldı. Bu sükut Moranjı daha 
ziyade kızdırd•. 

- Bonar ! Bonar ! 
Gene hiç bir se~, hiç bir C"evop 

yok. nır mez:ırın n~ır snkfıtu gibi 
o karanlık ku:rut\nıı nncak rııtu
belll bir nefha lilbcliyordu. Mo. 
r:ınJ bll~lıüınn çcllnle.,ıf. 

- Donnrı hulmoğa Rldcreftlm ... 
Az kalsın kuyunun dibine dl\şüyor. 
duk ••• Ah t lln:rır, h:ıyır! Öyle ~ey 
olmnı. Hu ndnm nereye gitti? Ne 
oldu? Yıı şurasını knıı:ısın vryahul 
vazifesinin lı:ışına selsin. 

Der clcmu makinenin yanındaki 
yılankrıvi merdivenden inmc~e ko. 
)"Ulctu. \' c iner!\ en: 

- n!c:ı ederim M:ıdnm, heni 
hekleyinlı. Bir k''i"ie HCçcrse lı:ı
lıer vcı mc~ 1 ·in l r p:ıro;:ı lııır:ııl 

lıınınıız, dedi. 
J\oıı<;l:ın'I :nılnız k !ılı. Dışıırııln 

-;:ıjtun:ık müthış l'.ırııkııhırl:ı yntım:ı. 

An h:ışlamıştı. O sırnı!:ı koridorun 
öbfir ucunda Tikz görfinclfi; Bo-sen. 
le Dônl:r.d<'n hir nn oyrılar:ık işit'. 
rine nlt Jılr nokt:ı hnkkındn mnlCı-

lesini göremiyor, düşünemiyordu. 
Ertesi sün ne ol:ıcaktı? Bilmek ıs. 
!emiyordu. Hntı{ı bugünün yarını 

\'or mıydı? Bilemiyordu. Ye o 
ıniicbir sesin islcdiiji, sert ve ve a
nt bir voko idi. Blez ölürse me. 
sele knıı:ımr, fabrik:ı tehlikeden 
kurt ulurdu. 

Dlez ilerliyordıt. Kon:ı;tansın itin
lle korkunç bir muharebe oluyor • 
du. nu muharebe ne kad:ır devam 
elli? Günlerce mi? Hayır, yıılnız 

bir k:ıç dnkikal \'e bu meşum fikri 
yenerek gene ndamı oradan geçer
ken durclurnc:ığıno şüphe ctmi)or. 
du. Faknt o fikir bütün mevcudi· 
yetini sarmıştı. Susnmok, acıkmak, 
gibi tabii bir ihtiyaç şeklinde mad.. 
dileşiyorılu. Buna odeta acıkmı,h. 
Knranlıkta yolcuyu soyon, gırtln
ı!ına snrılnn şerirlerin mecnunnne 
ihlilrıı:larınıl::ın birini geçiriyordu. 
Öyle s:ınıyorılu ki, eğer bu milb., 
rem ihllyncı tatmin etmezse çath. 
yncaktı. 

nıcz ilerliyordu. Ne olmu~tu ey 
lıüyük 'I'nnrı 'l Konslansın tam 8. 
nüne geldi~i ,·nkit dalgınlıkla ona 
hnfifçe sürtrıldüt\ü hnlde Konstnns 
taş kesildi. Elini Jrnldır:ımadı. Ko
lunun mecali yoktu. Hummalı ateş. 
ler içinde y:ınnrken, soğuk, buz gi, 
bi bir rnşc setirmişıi. Beyninde 
müthiş sürülüler olmuştu. Demin. 
denberl içinden gelen o mücbir ses 
lrnclesini :ılmış, hareket elme~inc 

mani olmuştu. Bkı ölecek, fabrika 
kurtulacukh. Ye duvnrn bitişik bir 
ta, gibi, nefessiz kalarak onu dur· 
durmadı. Onun hafif soluğunu Jşit. 
ti, yilzünü ve tnsesini görılü. Gec. 
mişti. Bir adım, bir dnha adım ... 
~fnamnfih ufak bir ca#ırışla en gon 
ı1:ıniyede bile mukadderatı değiş. 
lirebillrdi. Teşebbüt1 eder gibi o
lurken ttilir:ır dişlerini kırarcasına 
ıııktı. Ye Ille:z, zihnini işgal eden 
işten lı:ışka bir şey duşünme:rerek 
emniyclle ilerledi. Pakııt ayağı bo. 
şıı ,;itti. Ve karanlıklar icfnde n. 
veld dilhiroş bir ses., dü~menin se
ri rüzgarı ,.e sonrıı bo~uk bir car~ 
pışnı:ı işilildi. 

Konstnns kımılıtanmıyordu. Bir 
lahz:ı olduJ;u :rerc.le tnş gibi kaldı. 
Jlı'il:ı bekliyordu. F:ıkat r::ıhncden 
hic bir ses gelmiyordu. Yalnız ye_ 
niden ~lddellcnen yn!imurun C\lm. 
!arı dövrlü~ü fşitillyorclu. Hemen 
oradan kaçtı. Koridoru nşın snlo
nunn J?lrdl. Orad:ı bir :ın vlcd:ını 
nı dinledi. Du Hiinllği fsliyerck mİ 
ynpmı~tı' Hayır, irndesl bu i~le 
hiçti. O ondn tevknlirle bir kuv
\'etin sihri nltında knlarnk hareket. 
ten mcnedllmlştf. Benliğine sahip 
değildi. Bu kelime, bu kelimenin 
kuvveti ona itminan verdi. Omrfin· 
de kimseye fenalık yapmamıctı 
\T' d 'I ' ır :ııııno nzap verecek hiç bir ka 
holıat işlememişti. Kocnsının ta~: 
0 ın lı klt!rJ ortasında haysiytlll ve 
llımu lıı hlr kııdın olar:ık ya,am"ıŞ. 
tı. Ar 1ı ııno olıılıberi ıztırabını da 
\ nrla lnşını15tı. Morisin hatırası 
SÖ7lcri ni :rnş:ırıtı. Cınnyetinln se
bebini yasın verdiği delilikte ıırı. 
yordu. 

(Daha var) 

mat nlm:ık itin ntclyclcrc 1tlıll.ror. ,.,..._..,. __________ ,_ 

du. 7.lhnl tnmaınen o işle me~s;ul 

oldu~undnn başı <'Aik, dnlsın dal. 
qın yürüyordu. Onu sürünce, Kons 
ıans, yüre~tnin kin ve r.nr:ızlo ynn
tlıi.lını hi <ı 'ti. f' r iki Eti°ınc kad:ır 
imza) n:ıcnk ol n ı ıuk:ıv(')I!' ınnh 
\ 'IOD seh •p olncnkt:. Blcz onun m:ı 
tıno. mul tlne tesııblip cdcC"ck d\'ı,. 
manıh. Onu dessııs \'C ;ı.nlnncı bh 
kiızip gibi :ıı ok etınt>ği, Lıütün mev. 
cuıliyetile nrzu cdh·ordu. 

VAK J T 
OnzeteCIP çıkan bütün yazı \'< 
re ml,.rl.!ı l)ukulıu mnhfuzdur 

co~ (!:. fARU~;:)I 

M mıckct Mcmlekel 
içinde dışında 

Allık o.; 155 Kr 
B Q) lık tliO tı& • 
i aylık 476 1120 • 
1 yıllıl\ 1101) 1600 • 

Blrz ilerliyordu. Konstans duvar fart!eden Balkan Blrllğj için ay • 
kennrını!:t, kesif lılr knrnnlık için. dn otuz kuruş dUşUIUr. Posta birtl. 
de gizlenmişti. Gorünmüyorrlu. Fn- Cine glnnh·cn yerlere ayda yetmı~ 
knt bulunduğu yerden ntezi mü. ~er kurue zammedUir. 

ı ~ . At<ıne kaydın. blldlren mektup 
keme rn goriiyordu. Hiç bir ,·:ıkıl 11t> teıı:rat tıcretlnl abone parasının 
onun r.töılerlnln zeknsını, nlnının post.3 veya tı:ı.nka tıe yollama ı..c· 
kudretini, dudnklarının kuvvelli rcUnt idare kendi llzerlne alır. 

azmini bu derece bcd:ıhelle A'ÖmtC· rUrkl.\'f'nln ht>r posta IIM'rkt"Zlndf' 
mlşt!. Ye, nnımın, Konstans MIA 1 \'AKJT'a abotı,. yazılır. 
ııcçirdlği k:ızanın deh,etlnden ür- 4clrea df!ğiştlrme t\cretı ~ K'1 
pcrl)·ordu. Dibinde bir !ener y:ı. U.A!'li U(:llETLf':IU 
nan, rutubetli, knranlık kuyu hn. Ncaret lltlnlannın anntlro • u.. 
\0nlinı1e canlnnıh. tırı eonda!l itibaren llAn sa.ytala 

nı il ıı d T ıı·ı " 1 rında 40, ıı; sayfalarda 50 kuruş 
ez er yor u. 0 1 • uy c şey dördtıncU sayfada ı: ikinci ve u. 

olnmnzıh: onun düşme~ine ın:ınl o. c;!lncUı.le 2; birincide 4; ba~lık yanı 
lunncnkıı. Ornyn, Konslansın yn- ke11mee• " tınıdır 
nınıı ı.cel<li~i znınon ufak Jıir el işıı. Aııytık: <;o'ı dt·vamlı, kll§ell 
n•tilc ılurdurul:ıcaktı. Fnkot Kons- renkli illi •• v<'renlere ayrı &}Ti in. 
t:ınsın i1.·inden, bcnli~lnin k:ırnn- 1 dırmelcr yapılır. Resmi UAnların 

l 
11antlm eatırı 40 kun.ı~tur. 

tık lıir köşesinden gelen gayet sn. Tl<-a-1 l\lahlJf'tft" C lmıyan 
rlh, ~nyet soğuk bir ses kulaJhno Kllçüll tıııntar 
kı~n kısa sözler .o;öylüyordu. llleı Bir defa 30: tkl ClefllSı w. Uç l:!e 
öHirse, mesele kapanır, f:ıbrlkn teh- fnsı 65, dört defası 7~ ve on defası 
likedcn kurtulurdu. Modem ki boş- 100 kuruştur. Oı; aylık uan veren· 
kıı çare bulunıımıyordu, oradn ye. 'erin tı1r ,,cfıısı bed:ı.,·adır. Dört sa. 
tlşen bu tesadüften lslifode edile- \.ırı ceten llll.nlnrın faıta aatırlan 

be§ kururtao bcııap edilir. 
mez miydi1 O ses bn,k:ı bir şey Vakıt hem :ıoğnıdal) doğ"ruya 
llAvc etmeksizin mutlosıl bunu keudl idare yerintıe. hem Ankara 
sl:iylüyor, bunu tekrarlıyordu. Son- caddesinde Orhantıey hanında KE. 
ra hiç bir şey yoklu. Sonra, ka. MAJ.rı.::DotN lREN bP.a -
ranlık bir kuyu içine dOşOp par. t ~ııyıe l1An kabul eder CBllroıtwı 

kir.fonu: 203M). 
ç:ıl:ınan '\"e ortadan kaldırılan bir ..., ___________ _ 

aclnmrlnn hn~:ı hlr <1ey yoktu. ö-



1-VAKIT 

, 
24 MAYJ:S 1940 

Dü n ve Y arırı 
Tercüme külliyatı 

Satış yerı: 

EN BiRiNCi VAKiT KITAPEVI 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
l-10 kitaplık birinci serı 

Numara 

Saf o 1 

Kuruı 

100 
100 
75 

Askerı Fabrikalar Satmalma Komisyonu ilAnları 

HUt.ecılıhlt Nam ve Ues:ıbına 18 Ton Ferro Krom AlmMak 

Tahmin edilen bedeli (18.0001 lira olan 18 ton Ferro Krom mUteahhlt 
nam ve hcsnbına Askeri l•'abrlkalar umum müdürlll6U merkez satınalma ko. 
ır:uyonunca 29 Mnyıı 940 Çarşamba gtlnU aaat l4 te pazarlıkla ihale edile. 
cekUr, Ş&rt.name parasız olarak komi~ondan verlUr. Taliplerin mu\"akkat 
teminat oları os:;oı l!ra ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
veMJ;<le komisyoncu olmadıklarına ve bu l~le al3.kadar tfü:cardan oldukla.. 
rmA dalr Ticaret Odası Yeslkasllc mezkO.r gUn ve saatte komisyona mUra. 
caatlan. ( 4182) 

• * * 
1000 Kg. NUmııne.slne Göre Gutepl'rkA 
1000 Kır. SUmune-.lne Göre Guıeperka 

Tahmin edtıen bedeli <10.750) lira oııuı yukarda yazılı lkf kalem gute
perka Askcrt Fal rlkalar Umu:n MUdUrlUğU Merk!!Z Satmalma Komlıyonun· 
ca 29/15/9•0 Çar,şamba gU. U aa."l.t 11,30 da pauırtıkıa ihale edllecekUr. Şart. 
name pıı.ruız olarak komlı;yondan verilir, Taliplerin muvakkat teminat olan 
(HSl) Ura (25) kuruo ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. ınaddelerlndekJ 
•ualkl• komlsyoncu olmadıklarına ve bu işle al~kadar tUccardan oldu1dıı... 

rma dair TJcarct Odası vesika.sile mezkfir gUn ve aa.:ıtte komisyona mUra. 
e&&Uan. <•176) 

• • • 
JIDt.ıeaJıhJ& Nam ve Re.ubma 10 adet BaYU KOçUk Torna Tezpm Alınacak 

Tahmin edilen bede'J (15.700) Ura olan 10 adet lıuaa.a kUçUk torna tez
~ mUtealıhlt nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlUğü Mer. 
kea S&tmalma komfayonunca 29/5/940 Çar§amba gUnU M4t 16 da ı.ıaza.r. 

lıkla ihale eöılecekUr. Şartname parasız olarak komLtıyondan verilir. rallp· 
lertn muvakkat teminat olm (1177) lira {!50) kuru~ ve 2490 numaralı kanu. 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle 

alAkad&r tUccnr<lan olJuklarma dair Ticaret Oda.at vesikasile mezkQr gUu 
\'e aatte komJsyona mUracaaUan. (4179) 

* * • 
Ktttımhhlt Nam ve Bı-sabma 50 Ton Avrupa Llntf'rw Pamutu Alma<-.ak 

Tahmin edilen bedell 22.!500) Ura olan 50 ton Avrupa Llnterı pamuğu 
ınnteahblt nam ve hesnbma Aaker1 Fabrikalar umum müdUr:UğU merke:s 
ııatmıılma komisyonunca 29/:S/1940 Çarşamba günU anat 15.30 da pazarlıkla 
fhale eilllecekUr. Şartname parasız: olarak komisyondan verilir. TalipleriD 
muvakkat teminat olan (1687) lira (50) kuru1 ve 2490 numaralı kanunun 
J. n 3. madde!crindeld vesalkle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle ata.. 
kadar tUct-ıı~:ı.n olduklanna da1r Ticaret Odaaı veısikuile mezkQr gUıı v• 
aatte koml3)'ona ml!racaatları. (4181) 

• • • 
MUnhlıtt Nam n Hesabına 230 Ton Elektrolit Bakır Alma.cak 

T&hmln edilen bedeli (175.000) lira olan 250 ton Elektrolit bakrr mu. 
te&hhit ıı.m ve besabma Askeri Fabri~lar Umum MUdUrlUğU Merkeı. Sa_ 
tmaıma komisyonunca 29/5/910 Çarşamba gllnU 11aat 11) le pazarlıkla ihale 
edllceek~r . .Ş:ırtnıune (8) Jfra {70) kuruş mukabilln:le Jcomlsyondıın verllir. 
Talipler1ıı muvakkat teminat olan (10.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 
2, •• a. maddelerindeki veaalkle koml.rıyoncu olmadıklanna ve bu iele ata.. 
k&d& .. tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesikaslle mezkO.r gtin ve 
aatte koml.rıyona müracaatları. ( u 78 ı 

* * * HOtrolıhlt Nam ve Heubına '18 Kalem l\fuhteJlf EA"e VM&ftt Alınacak 

Tahmin edllen bedeli (18.609) lira olan 418 kalem muhtelit Eğe \"eııaire 
mQtcabhlt nam ve hesabına Alkerl Fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
atmalma komisyonunca 29/5/940 ~rşamba günU ıaat 11 de pazarlıkla 

fhale edlleccktJr. Şartname pıı.rasız: olarak komlsyondnn verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (1395) llra (68) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. m:ıddelerindckl vesafklc komisyoncu olmadıklanna ·e bu işle al!ka· 
dar tUccardc.n olduklarına dair Ticaret Odası vesikıuılle mezkQr gUn ve sa. 
atte komisyona mUracaaUarı. (3183) 

• • • 
MUtMhhlt Nam v., He,.bma 100 Ton Eleoktrollt Tutya Alınac,ak. 

Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 100 ton Elektrolit tutya mUteab· 
ll!t nam ve hesabına Aııkert Fabrikalar umum Mi.ldUrlUğU merkez ıatmalma 
koml.a)'onunca 29/11/940 Çaqıamba gtlnU aaat 15 te pazarlıkla ihale edile. 
.. kur. Şartname parasız olarak komisyondan verllfr. Taliplerin muvakkat 
terı:ıinat olan (1725> lira ve 2400 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki 
Teaalkle komisyoncu olmc.dıltlanna ı;e bu f§le alAkadar tllccardan olduktan. 
il& d&lr Tiaı.ret Oda.ııı vesika&le mezkfir gün ve aaatte komt.syona mUraca. 
atlan. (U80) 

* * * ll!OO Ton :Sltrat Dösut Alınacak 

Tahmin edilen bcdeU (253,000) llra olan 1!500 ton Nitrat dÖ3Ut A11kerl 
Vabrlkalar Umum mUdUrlUğü merkez Satmalma komlayonunca 29/11/940 
Çarpmba günü aaat 16,30 d:ı Pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (12) 
lira (76) kuru§ mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvıı.kkat te· 
mlnat olan (13.9SOJ Ura ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa. 
tkle komlayo:ıcu olmartıklarınıı ve bu işle ala.kadar tUccıı.rdan oldukl:ınna 
dair Ticaret Odası veslkasile mezkQr gUn ve saatte komlayona müracaatları 

{4177) 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satınal:Jm 

Komısyonu ilAnları ------On beş bin metre kışlık elbiselik kumaş alınacaktır. Pazar
lıkla eksiltmesi 25/5/940 cumartesi günü saat 11 de Tophanede 
1st. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli kırl: dört bin iki yüz elli lira kati teminatı 6637 lira 
50 kuruştur. Evsafı komisyonda görillilr. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. (900) (4275) 

* * * Adet 

2 8X10 Dran·hl örtfl. 
1 5X8 Branda örtü. 
l 2X4 Branda örtU. 

Yul:arda ctnır.an yazılı ' ndet B::-anda 8rlfl·n ntınıv·ıı.lıtır. Paz:ıı-lıkla 

ekatltmesl 2~/ô/O<fO Cumartesi gOnU ııant 10,30 dıı. 1 oplmncde Lcvnzım A.mlr. 
illi Satmalma koml.ııyonunda ynpıla::ııl.tır. Iıılcklllcrm tcm\natlarlle bcllı 

eaatte komisyona. gelmeler!. (9l J (4305) ..... 
SM Uralık arp:ı. ıılmacnktır. I'az..-ırlıkla ~k..tltmc~I 2:'i/5/9 IO Cumnrtesi 

rnnu .at 11,415 de Tophanede Le't'&Zlm Amirliği Sntmnımn koml:ıyonunıb 

yapılaa.kbr. NGDıuneal komisyonda ıörWUr. 1stcklılerln t.cminaUe.rUe belli 
aatto 1roml8yona selmeleri. (909) (4306) 

ı .( Dr. NECAETT;N ) 
1 ATASAGUN 

Sabahlan 8,30 a kııdar. Ak· 
~anılan 17 den sonra LA.leli Tay. 
~areo Ap. Daire 2; No. 17 de 

1 hastalannı kllbul eder. 

ı .:-~ ~ 28953 • 1 

~ ............... . 
Dr. Hafiz Cema ı 
LOKMAN HEKlM 

Uahiliye mütehc1S"J111. 

lstanbul Divanyolu. 
No. 104, Td: 2239!1 .................. ~ 

Zayi 
299 numaralı bisiklet plA.ka numa. 

ramı za)i ettim. Yenisini çıkaraca_ 
ğımd.an eskisinin hUkınU yoktur. 

Koç-0 Deluıtramatık 
•(147117) 

1 2 
3 

Aıle Çemberi 
Ticaret. Banlca. 
Borsa 

ı Devlet ve thtilaJ 75 

5 Sosyalizm 751 
6 J. Rasin külliyatı J 75 
7 tşçi smrfı ibtilllt 60 
3 Ruht hayatta ıa!JUur 60 
9 Isfahana doğru 100 

10 J. Rasin külliyatı D 75 

Bu serinin fiyatı 795 kuruş. 
~ur. Hepsini alanlara % 20 
skonto yapılır. 236 kuruşu 
'E'.Şin aln~dıktan sonra kalan 

ı lirası ayda birer lira öden. 
ıek Uzere dört taksite bağla

~11r. 

SAH!Bt: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden: 
Refik Ahmet Sevengil 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare amirleri heyetinden : 

1 - Çankayada inşa ettırilecek altı adet memur evinin in. 
şa.sı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31/V /1940 cuma günü saat on beşte Büyük 
Millet Meclisi idare amirleri heyeti odasında yapılacaktır. 

3 - Fenni ve husust şartnameler ile planlar her gün BÜ· 
yük Millet ~1eclisi daire müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Tahmin edilen bedel (Otuz altı bin üç yüz on sekiz lira 
altmış) kuruştur. 

5 - Muvakkat teminat (2723 lira 90) kuruştur. 
<Banka teminat mektubu olacaktır.) 
6 - Kapalı zarfları ihale günü saat on dörde kadar idare 

!mirleri heyetine makbuz mukabilinde tevdi edilmiş buluna
caktır. 

7 - Talipler 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. ilncü madde. 
!erinde ve ş:ırlnamede yazılı vesikaları birlikte r,-etireccklPrdir. 

(2273) (3986) -·---, 
Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Biınkası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Zlrnnt Bankasrnıla kumbnr:ıh ve ihbarsız tasarruf hesaı>la_ 
rıncla en az öO lirası bulunanlara senc<le 4 defa çckllecck 

kur'a ile aşağulıık.J plılna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

~ 
i 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Llra 
4 .. 600 " 2.000 .. 
4 .. %.}0 .. J.000 .. 

40 .. JOO • 4.000 
ıo:> .. M> • 5.000 " 
120 .. 40 • 4.800 .. 
160 .. 20 .. S.200 

ntKKAT: Hesaplarındaki pnralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde "'c 20 
razlaslylc \'erllccektir. Kuralar senede 4 defa: 1 EyJQJ, 
ı Rlrlnrlkftnun, 1 Mart -ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir 

.. sm ............................... ... 

.1-tA~-zv.t ~ 
' 1 ınub• 1 Cazip ve sehhar kndın gUzelllk >e letafetlnin tdea ~ 

lNGtLtZ KANZUI( Eczanesi B~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünde~ 
İnhisarlar Umum MildUrlUğtl Çamaltı TUz:laamda isUbd•~.f ıııt;. 

Uzere bizmetl askeriyesini yapmış olanlardan ,,.e tercihan Sll1111ııtıt· J ,' 
mezuntarıntlan bir ~lektrikı;;I, bir boblncl ve iki tesviyeci a.ıınac•llr'c-'1 
iller tafsila.t almak üzere Umum MildUrlU!c Tuz !en ;ubesin=-ze JJI (4~) 
~~~ ~P 

/Jiİ"" 
Y eşilhöy Hava Aktarma Anbarı 

lüğünden: ~I' 
100 adet 9ubay çadm, 3100 metre talebe kaputu kuma§t, ~ _.if 

kılıfiık bez. •ttl ~ 
1 - Hava birlikleri için yukarda cins ve miktarı yazılı S " ,ı{' 

satın alınacaktır. ,ı I' 
2 - Pazarlıkla ihalesi 211 Mayıs o,ın Cumartesi gUnU uat r · 

Aktarma Anhan Satınıılma. komisyonunda yapılacaktır. ..ıuı. lı 
3 - 1steklll'!rln numune ve §artnameyi görmelc Uzere hcr ı;il,tı ( 

ğa gireceklerin mezkQr gUnde temlnatıarlyle komuyona mUracıııı ~ff'~ 

Çanahhale Deniz. Komutanlığı Satı 
Komisyonundan: . ti'"ç~ 

ı - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ~~erde 
olan erzak ve yemler aşağ-ıda gösterildiği gün ve saa ' ' 
leleleri kapalı zarf ve açık eksiltme ile yapılacaktır: ıe ~I 

2 - Taiplerin muvakkat teminatlarile birlikte ıb~js)"' 
saatinde Çanakkale deniz komutanlığı satın alma l<O (fi' 
da bulunmaları. dl" tJ 

3 - Kapalı zarfla yapılacak ihalelerde iç ve tir.Je~ıİ 
kırmızı balmumu ile mühürlenmiş olarak ihale s~n 01ııı'' 
saat ewel makbuz mukabilinde komisyona verilm•Ş ~ 
Postada vaki gecikmeler nazarı itib:ıra alınmaz. J<O''\lııt f 

4 - Aşağıda miktarları gösterilen erzaklardan ulolt 
zu, sığır etleri bir eksiltme ile yapılacak olduğundarı ./ı 
üç eti de vermeğe mecburdurlar. rıit ~ P 

5 - Evsaf ve şartnameler her gün Canakkale de ıı,rt~~ı 
tanlığı satın alma komisyonu ile İstanbul deniz satın (3s6' 
misyonunda görülebilir. . ,,,_ 

Cinsi miktarı muvakkat Eksiltme ...;ırı \'r 
tem'natı şekli Eksiltme l'i .. s l 

Ekmek Kg. 90000 742.50 kapalı Z. 24/5/940 cutxl 
Kuzu eti :1460 116.78 ) JJlll ıl 
Koyun eti 7600 256.50 ) kapalı Z. 24/5/940 cU l ~ 
Sığır eti 5000 112.50 ) il l · 
Pirinç 8400 207.90 açık ek. 24/5/940 cu~ll l:sO 
Sade yağı 3500 351.00 ., ,, 24/5/940 cU 3 l 
7.eytinyağı 3000 112.50 ,, ,. 24/5/940 cu~ıı. ı;1 
Sabun 5000 135.00 ,, ,, 24/5/940 c\1 fl1& 16 Kuru fasulye 9000 135.00 ,, ,, 24/5/.940 ctl il l ~ 
7..eytin tanesi 4800 108.00 ,. ., 24/5/940 cu:s 16·~ 
Toz şeker 6000 166.50 ,, ,, 24/5/940 C::fl1s l~ 
Kuru üzüm N.10 4000 66.00 " .. 24/5/940 c ufl1• 1,.~ 
Nohut 8000 90.00 ., ,, 24/5/940 c txıll ı•· 
Arpa 11500 58.32 ,. ,. 24/5/940 <• ~ 

1 Oeniz Levazım Satınalma Komisyonu i A~ 
uııtelif ~ ~ 

1 - Tahmin edilen bedeli (20600) lira olan ın deııtı' f 
cem'an 51500 kilo yumuşak çelik saç ve dövme çubııİ' j.:1 d' 
l\fayıs/940 tarihine rastlaynn cumartesi günü saat I 
zarlıkla alınacaktır. gtııı ~ 

2 - Kati teminatı 3090 lira olup şartnamesi her ~ 
yondan parasız olarak alınabilir. ·ıcatıı.tl1 ~ 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı v~ı 011s t9 
likte belli gün ve saatte Kasnnpaşada bulunan koınısY 
caatları. ( 4224) ~ 

• • • ectııtıt 
1 - Mevcut evs:?.f ve vartnamesl mucibince tahıniı' ın!.D l 

(4i230,50) lira olan (13) kalem muhtelif clruı boya maızeıne: peıı!I 
tarihine ra.slayan pazarteslgUnUsaatı5 te Kasnnpaşada bUlunll ı.tır· tl / 
zım Satınalma komisyonunda. kapalı zr!la ekıııtmesi yapııac• iŞ ,.>;pı.J 

2 - tik teminatı (3512,20) lira olup §artnames1 her gtııı .ıııı- ;-, 
llnde ve 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen koml.'ıyond311 baP~ f 

S - bteklllertn 2400 sayılı kanunun tarttatı dahlllnde~lrıe ıı•dl') 
teklif mektuplarını en geç eksiltme ııaatinden bir saat evY ~,, 
kO.r komisyon bqkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri . 


