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Japonya Çinde sonuna 
kadar harbedecek 

Tcılııyo, 24 (A.A.) - "D. N. B.": Batvekil 
Yonai, Çin. Japon münasebetleri hakkında yap. 
tığı bir beyanatta Japonyanın Çunking hlikO.me. 
ti Japon aleyhtarı aiyaıetine deınm ettiği mBd. 
det~ Japon hilkametinin sonuna kadar mbde
leye devam edecefinl teyit eylemiıtir. 

(Y.- 1 Mide) tDAU EV!: Ankara Cad.ISTA..NBUL 9Tellftf: VAKJT9 Po9ta lrutua: ce• Telefon: IHll (Yam) .141TO (idare) 
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Sedan cenubunda Fransızların 1Japtıkları 
!!!:_ukabil taarruz muvaffakıyetle neticelendi 
~apeşteden gelen haberlere göre: Şimalde lagUlz ve Belçika 
~lya, Balkanlara karşı taarruz emell besle- lutaları lilr geri 

mediğini Balkan devletlerine bildirdi çekilme llareketl yaptılar 
eşaı Beyrut

tan geldi · 
neı:al Ası nl 
Gündüz 

Sııriyeye gitti 
~ 24 (Hususi) • 
~ hafta Beyruta 
~> it olan Genelkur
~ "~İıimiz Mare§~I 
~L.. ~kmak ve maı
') ._bah trenle An-
~ dönmüştür. 
~ lkunnay ikinci 
~··Orgeneral Asım 
~ ~~-l'llaiyeti erkanı 
l.~~m Toros Eka-
~ ' . . . • Sunyeye gıtmıı-

BadaPf!t~, H (llu.auai) - Harp ihtim!li Yugoalavyadan uzaklapıq ol. 
ma~ıına ragıncn, Belgraddan gelen haoerler Yuıoslavyada ağır bir h3vanm 
bllkUm ııürmekte oldufwıu bildirmektedir. Bu ıinlr harbinin tealrinden ıı.,. 
ka bir ıey defildlr. 

ltaıyanın 80D zamanlarda aldıf! vufyet Balkan devleUertne rahat bir 
ııefH aldırmlflır. 

ltalya hilk~meU Balkanlara karıı hiç bir taarrw: emeli bealemedltfnl 
Balkan devleUeriııe blldirml§Ur. Neteldm Kont ctanonun Arnavutluk aeya. 
hat! de İtalyanın wlbperver gayelerine bir l~aret cılarak gö3terilmektedir. 

lt&lya Balkan kom~uları ile her nmankl glbl iyi münasebetlerini devam 
4W~ak.a•• ... 1m 

ııo.ıccwa da Balkanlarde StatOlcoınm muhafu&nnı annr ettfflnl deta
ıuea blldfrmlfUr. Balkan devletterl kom§ulan Balkanlılara karıı biç bir fe. 
na emel beslememekted.rler. O kac:iar ki, Akdt'nnde mu.,·azene bozulduğu 
takdirde blle Balkan devletlerinin bu harbin de d~mda kalması Balkanlara 
ltom~ olu devletlerin b~lıca arzusudur. ( Deuamı 4 ü"ciUle) 

" -~ ,,_,, ..-. ,_ ~ ,_.,, ,,,_, -
ingiltere ile ltalya arasında 
Ablukadan doğan ihti· 
l§f hallolunmak üzere 

Londra, U (Buıtıal) - ln~ltt're 
ile İtalya arumda tahr1 ablol • me. 
selesinden doğan anlqamamaı.Iık hal. 
lolunmak Uuredlr. lıı:;lltere hllkt'ır•1e. 
U ba.brl ablok& mı.selesinde ltalya 
için çok mUs&it tedbirler almrıtır. Bu 
yeni ıekil sayesinde harp kaçakı;ılıtı 
meseleaf mueulr bir ıekılde kontrol 
olunacak, ancak ttaıyan lthallt ve lh. 
ra.cat tUccarlarmm )"erine getlrmete 
mecbur tutuldulıtlan fonnal;teler ber_ 

f.,arat edilecektir. 
Londrada müttefiklerin ltalyan lk· 

tııııı.diratıle yakından ıılAkadar olduk. 
!arına. işaret edilmektedir. Bilhassa 
bu 13 için Romaya ı;önderllml§ olıı.n 
bir tnglllz ıahslyeUnln faaliyeti çok 
mllsbet neUcelere '·armrş ve her iki 
taraf ôa mUsa\•l anla~'!' ,.e an:u lç.n. 
de mU::akerelerl devam ettırml~tlr. 
Bu mllzakereler pek yakında mesut 
bir neticeye varıı.ca.~tır. 

iki ciııapet 
Bir köylü karısını bı
çaklayarak öldürdü 

kavgacılann arasına giren bir 
adam da hastahanede öldü _. 

Ftıttr tlMl/tllrtfıt ltal ll Hüıtr1l11 
(Y ..... l llleUe) 

Bulonyanın Almanlar elıne geçfiğı teeyyüt etmedi 

, .. 
.10 ""'· • 

Şimali Fransa ve Belçikada Almanların İşgal ettikleri mıntakalar ve Al· 
manların yeni taarruz istikametlerini gösterir harita (Yazısı 4 üncüde) 

OngüOü~ IKrraDnfilOfil 
lh ö1t@11b9$Ö 

Düşmanımız imparatorluğumuzu 
ve dünya}tı f ethetmiye kalktılar 
Fakat herşege ıağmen 

muvcif /ak olacağız 
Londra, Z4 (A.A.) - İngilter~ 

Kralı bu akfam İngiliz milletine 
bir hitabede bulunarak ezcümle 
demiştir ki: 

.. Kat't bir mücadeleye ıirmiı 
bulunuyonu. Sizinle açıkça ko. 
nupcaeım. Çünkü, timdiki imti
han de'VTeeinde baıka türlü k'>
nufma.khğmu arzu etmediiini.ıi 
biliyorum. Hi~ kimse aldanma 

malıdır. Düımanlarımm artık a. 
razi fethine değil, bu imparator. 
luğu, bizim imparatorluğumuzu 

ve onu teşkil eden her şeyi kat'i 
surette ve tamamen tahrip ve bi • 
llhare dünyayı fethetmeye kal
kıttılar. Düımanlanmızın iradesi 
tahakkuk ettiği takdirde bu fra. 
denin yerine getirilmesi için ha. 

( Dwomt 4 QftCOde) 

Eti mesutta 
Dün büyük bir hava 

mitingi yaplldı 
Cumhurreiaimiz Kurul· 
tay delegelerinden bir 

heyeti kabul buyurdu 
(YGNt3~) 
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Alınan taarruzunda tatbik olunan plan 
Alman kuvvetlerinin gc.yesi 

Manş limanları ve zengin maden 
etmek mıntakalarını elde 

Hollanda ve Belc;:lkadan sonra Fran- l uilirlcr, billün bunl:ır dfişmanı 
.ayn. kadar uz:ımı§ olan Alman tnnr. nı:ı j:'i li:ıtı i rtc sötilrecek olan z:ıınenı 
ruzunun bugün arzcttiğl vaziyet Al. ko:ı:anmnk için ihtiyar olunun stra
:ınanlnrın meşhur Şlifco plinlarını tcjik mnrıewal:ırdır. 
bugllnkU tıeraltc uydurarak tatbik et. Şllten Plılmnm Stra~"jlk Oııyel<'rl 
mckte olduklıı.rnıı g6.stermekted1r. • , , S 1 Du plOndakl es:ı.a fikir, serl bir tııar. ~ıeneral (ıroc~cr e gl>re l fen 
ruz ile ve gtmal sağ koluna verllocek ~lıını, kısn bir mudılel z:ırfındn ku
talk kuv\'eUcr uo mUmkUn olduğu lı lılr ncllce~·c \•:ırın:ıkln siyası bir 
kadarkaU bir neUcc elde etmekten snye istıhdaf ed iyorsa da serek e. 
lbaretUr. s:ıs ''e sereksc şekil bnkımındnn 

Şli!en mektebi prcıı.slplerine göre Şlifen plAnı tnmnınen .strnte)lk ı;ıa. 
Hollanda ve Belçllta topraklıı.rmm iş- ~·eleri ih th·a etmektedir. Şlifen plli. 
gali b!r seri neUce almak şanslarını nında ileri sürülnıü' olan slratejik 
verebilir, cn)•eler şunlardır: 

Almanlarm ne şeklide hare.ket ede. tik iş ol:ırıık limanlnrn doi\ru ilcr-
bileceklerlnl evvelden kuUrmck mUş. leme:. başta Anvers olmnk fizere 
kUldll. Şu kııdar ki bUgUnkU modern Bclt"lkn ve Holnndn limanlıırını cL 
harp vasıtaları Ue cereyan edecek o. 
lan harbin içinde bUl d ğU lt de etmek \'e lı!Uıharn Munş deni'ıfn. 
Almanların Şlltcn pl~ıu tatb~X:L •teki Hulonya, 1\alc ve Diinkerk li. 
mek t.ı.zere Hollanda ve belçikaya. ta- manlurını ele gc~irıııek .. nu h:ıre
nrruza. mecbur kalncakla.rmı o.çıkça kellen gaye lnglltere ,.e Fransayı 
gösteriyordu. Sebeplerine gelince: nskeri lıııkımılıın yekdi~crlnrlcn ıı. 
Bunları da derhnl izah edelim.. yırm:ıktır. Bu lııırel:etıe bilh:ıssıı 

Almanya ile I•'ranannın mUşterek ı\nverse korşı yapılacok tnarrııza 

hudutlan uzunluğu s:iO kilometreden hususi bir ehemmiyet Terilnıckte. 
!Azla değflcUr. Halbuki bu saha, cenah dir. Nlteklın general Groener de bu 
tnanevralıı.n için gittikçe açılmak ve hu~ustn şöyle yazıyor : 
yayılmak l.sUyc.n, buna mecbur olıı.n "- IJillıaua Anversc doğru klıfi 
bugllnkU muazzam modern ''e mo. ve bıiuiik kııvueller sevkctmek fay. 
UlrlU ordular lı;:ln pek dar bir cephe _ 
tc,,kil eder. Kaldı kl, bu 350 kllomeL dalı olıır. Çıı~l:il ~u şehir Alman 
relik hudut ta .Majlno hattı ile kapa. ord~sunıın gcrılerl ır;ln bir tehlike 
lıdır. Bu vaziyete göre Almnn motör. leşkıl eder . ., 
lU kıtnıarınm Wıha o.z veya. hiç bir Almanlar Am·ers'in ticilen i~ga
marılaya malik olmayan ı.stlhkt.msız llne hususi bir chemiyet veriyor ve 
serbest bir aaha.da h&reket etmesi herhangi bir teehhOrün - yani bir 
fçln Hollanda \'C Belçika. topraklan. k:ıc günden lbnrct bile olsa - ha. 
nm lggall zarurl görülllyordu. A.lmı:ı.n reki'ıtın heyeti ınccıııunsınn kail su
kıtatan ancak bundan eonra ıerbesL rette te51r edeceğini }Jeyan ediyor. 
çc harbcdebilecek bir aalıa k.azanabll. l:ır. 

mit olacıı.klardı. Olümi\ndcn bir müddet e-vvel Şll-
Çabuk Yenmctc veya 01.mc.k ren şöyle ynzınıştı: 

Bolc;:lka ve Hollıuıdaya yapılabl.le_ - b • 
CQk otan bu hareket hakkında Vey. Lfmarılara _ douru yapılmı ır 
ınar cumhurlycUndo hnrp nazırlığını llerleylşle, duımaııların kuvvetleri-; 
ıtıı. etml§ olan Alman generali Groe- nl alelacele seferber edere/: bi=ı 
ncrln kitabında da bazı enteresan ma.. Namnr ile Anuers arasındaki geçit. 
lQma.t bulmak mUmkUndUr Bu kita.. le önlemeleri lml:ô.n do.lıllirıdcdlr. • ı. 

bm Lmıt: "ICont Şllfenln va.slyebıa.. Eyer va:luct böyle olursa mıntaka-
mes!,, dfr. uı kaplamamı: lmkdruı: bir hal~ 

Grocner Belçika ve Holanda foı>- adlr.,, 
raklarının muhakkak surette ciL Buglln şunu söylcyebiliriı ki llo. 
nenmcsi tıırnftarı idL Buna muarız landıının bir knc fignlük mukave. 
olun biltnn fikirleri şiddetle red- meli, Almıın ıısikerlrrinln dGşllnüş
derdi, Ancak Groener bu hususta lerindeki keşmekeşi yııratnn gecik_ 
bir tek suale cevnp lmlamaz: böyle meyi temin etmiştir. 
Mr hıırckeHn doğurnğncı feci ne!l. Alm:ınlnrın pli'ınlnrında Jloland:ı. 
cclerin nasıl önlencceAini iz:ıh ede. )'ı büyük hir sUrnllc işsol etmek 'fe 

mczdl .. Çünkil bltnrar prensipleri_ bllAhnnı Anvcr 1 ele geçirmek ''ar
nln Almnnyn l:ınırındıın çi{lnenme. dı. Hcdc!lcri Fronsıı kıtolnrının 
si hiç te müsbct neticeler doğura_ müdahalesine vakit kalmadıın Nn_ 
mazdı. Alm:ın erknnı harbiyesinde mür ile An\'ers nrnsınrlnld get"ldi 
bulunan bir koç ltimscler dolma elde etmekti .• Hnrııtc motörlü kıta-
1914 horblnl ve o znman Almnnyn- tarın fıınliyette oldukları bugün de, 
nın Bclçika)·ı çiğnemekle sonundıı hnftnlar süne indiği için Almnnln. 
her tilrlO m:ığlClblycte u[lrııdığını, rın bu bir koç günlfik seclkmesi 
çünkü bu hnrekelfle Amerika da müttefikler lehine knydolunacuk bir 
dahil olmnk n~ere bütün dünyanın avnntoJdır. 

kendi nleyhine döndüğünü hatırla_ BugUnkü Tulyet dnhlllnde de Al
maktadır. işte bu sebep geçen har- manl:ırın bu hedefleri Mnnş liman_ 
bin sonunu gelinnlşti. lırına vnrınakkcn diiter hedefleri 

Pnkııt Groener bu su:ıle tnm bir Frıınsanın kömür, ''e bilhassa de
genernl ve Alman Führerl gibi ce. mir modenl bnkımından zengin o. 
\'ap veriyor : lan mıntokalnnnı ele gecim1ektir. 

"Şlifcn pldııı harbin neticeılni Çünkil Almnn crkfını hnrbiyeı;i harp 
.~ert olarak elde ctmr{il t~min eden plllnlarını nynı :znmnnd:ı iktıs:ıdt 
tamamen stratejik gayeleri ihtfoa lhtiynçlorına göre de tatbike mec-
cdiyor.,, burdur. 

Bu hareketlerden umulun muvaf
fakıyet llcll olm:ııı:sn lehlikenln mu. 
Juldtak oldu~n dn tnkdlr edilmek
tedir. General Groener şöyle y:ızı
yor: 

"Bu hareketin slyasf bakımdan 
tchllked Bdrlkanın rlğnenmesl me. 
ııeleslnde deyll, f al:at böyle bir Jıa_ 
rel:etln uzun ıürmeıinde ue ıtri bir 
muvaffakıyet elde t.dllememesinde. 
dir. 
Şu lıale !J<i re ndçlkayı fılild d. 

mek ltşebbıisn ile Şllferı'in ıiyaıl 
lıir Jıatnun diişmii1 olduoıınıı iddia 
etmek ııek muvafık olmaz •. Bıı pldn 
sonunda galip or.lt/101 takdircle Al. 
manganın oa11elcrlne ııarma.u nıünı 
kün olabilirdi. Maiilfıbiuct iıe Al: 
manya irin fcldl:el dooıırabllecel~tl.,, 

Bitler ve erkılnı h:ırblyesinin ko. 
rarınn esas teşkil eden muh:ıkk:ık 
ki bu aynı siynsl \'e moral muha
kemelerdir. 

Generııl Groencr'ln slizleri, AL 
mnnl:ırın terdlııe hulıınacak \'nzl
yettc değil bWkis, çnhuk yenmek 
veyn ölmek glhl cehennemi bir ıı 
zap iolnde lıulunduklnrını şüph; 
götürmez bir şekilde tevil clınck-
tedir. · 
Eğer Almanlar seri lılr netice el. 

ele edemezlerse, ilk mııvnffııkıycflc. 
rJnc roı?men partiyi rnuh:ı:;kak kıı:r 
betmiş ohırlnr. -

Fransa:rn gelince, nırı;ele onlnr 
için t:ım:ıınen başka bir \•nziyet 
arıcdcr. Fr:ınsızların dn knıanmak 
şansları nynı nokln üzerinde top
lanmaktadır. Frnnsızlnrın ş mdik i 
holde ynnmr.lıı rı lüzumlu ol:ı n )c_ 
gAne j~. ilk darbelere dnl nnm:ık ,.e 
mokavemeı elmcklir. Bu mukavc • 
met sırnsında Fransızlar bı:ıuın mu 
kııbil taurruzlrırdo hu1undul,Jnrı si: 
bi bir çok kereler de ıopr:ı 'd:ı rın ı 
lerkedrr<"'k veni mcYkllcr(' çı• l, i lc _ 

Frruıım: Knl 1 
Almnnlnrın fiçüncfi bir lftı Ytlerl 

de Fransız k:llr.s inln içine nüfuz e_ 
debilmekllr. Bu mc\'ZU h:ıkkında 

Grocncr şöyle ynzıyor: 
"Sllfen'e oöre I•'ran&a mua::am 

bir kaledir. Bclfort ile Vcrdun a. 
rasuıdakf mınlakarıın işgali hemen 
hemen lmkdnsııdır. Buna muka_ 
bil Me:lcr - Mobö: - Lil - Dun
kerk mınlkası oa11et hafif ı•e boş is. 
lihkdnılara maliktir. fıte Almanya 
bu mınlakaclan Fransız kale.,ine nü. 
fu: etmek lmktinlarını aromalıdır. 

Bu 111ınl11kC1ları ııoole muktedir ol_ 
duklall sonra Vadun'e dayanan 
ikirıci lıir maııiya çatnuı olacağı: .. 
Bu Erı - /leins - hı Fer lıollıdır. 
Fakat bıı meukll şimalden çeDlr· 
mek mfiml:llndür. 

Esa,, olan Fransız mastahkem 
mevkinin Dilnl:erk ile TAl ve aynı 
:amanda /,il ile Mobö: arasında bü-
yiik, oenlş ve serbe.st sahalara ma. 
ilk olduğudur. Bu bo~lııkların ar. 
l:asuıda harekô.tımı:ırı tıaılı hedef
leri b11lu1111r. Bu harekatı tahaklml..· 
etllrmcl: ir;lrı alınması icap tden 
ledblrltr l:ıwvcllerln ilk tal:.~imin_ 
de (IÖ: önıirıdc lıılızlmalıdır. (•) .. 

Bııgllnkü hnrclcOt göz önüne nlı
nınca, Şllfeıı p!lının:ı göre Almon 
ordusu kuvvcllerinln ilk toksimi 
ropıl ırken , hnlen hnrckcııe bulunan 
.\lm :ı n o:·dusunıın snA kohınn mik
tar itjb:ırilc fc,•kolddc çok \'e o kn. 
d ır d:ı kıınetli cüziltnmlar \'erlL 
mi~ olılu~u rörlili\r. Ancnk şunu d:ı 
k:ı ) u delim ki bu kuv,·etler muhnk
k:ı'< l:i M:ıjlno h:ıttı karşı sında lm
lunon Almnn ordusundan nlınmış_ 
tır. ~o~ le hir fnrnzlyc Alm:ınlann 
kllhik ı.lrntcJI ıi hniyclin! 11ös!ercn 
Knr 1 lınr'>i şcm ,rnn teknbül eder. 

Faknt P'rıı n ~ır. erkfını lı:ırbircsi 
r:- ld plc-rlnin ı: iıtlilklrri ı::nye\'i çok 

Orta tedrisatta zam 
alamı yan 

öyratmanler 
istihkaklan Haziran 
ba§ından itibaren 

ödenecek 
Geçen yıl orta tedrisat müessc· 

selerinde zam gören öğretmenle. 
rin 30 liradan yukan olıın zam. 
lan biltçe darlığı dclayısiyle tcv. 
zi edilememişti. Maarif vekilliği 
bu durumu dikk.:ıt c c larak mecli. 
sc bir kanun Iayih'tsı vermiştir. 
Layiha meclis tarahnd:ın k.ıbul 
edilmiştir. Manrif vekilliği ayn
hın tahsisatla orta tedrisat öğret 
menlerine ~eçen yıl görcliiklcri 
zamlarını bir hazirandan itibarer. 
vermeye başlıyacaktır. 

Bu yıl orta tedrisat müessese. 
terinden zam görecek öğretmen. 
terin teftişleri tamamlanmrştır. 
Bu hususta umum r.ıüfettişlc:r ra. 
porlarrnı birkl\Ç rline k<ıdar ve
ldlliğe verecel:lerdir. Znm ~ören. 
lerin adl:ı.rr tcınrı:ı•ızun ilk hafta. 
ı:ında ilan edilecek ve eylülden 
itibaren de öuenmeye taşlana. 
rııktır. 

Başöğratmenlerin 
makam tahsisatı 

Okulun talebe sayısına 
göre ita olunacak 

İlk okul başöğretmenlerine öğ. 
retmen maaşlanna ilaveten idari 
hizmetlerine karııhk olmak üze
re ayrıca makam tahıisatı da ve. 
rilmektedir. 

Vilayet hususi idare bütçesin. 
den verilen bu makam tahsisatla. 
n okulların talebe sayısına göre 
7 liradan 20 liraya kadar veril. 
mekteydi. Bu miktar talebesi çok 
olan ve başöğretmenleri fazla ~a
lışmak mecburiyetinde bulunan 
okullara göre az olduğundan art. 
tınlması hususunda te§ebbüslere 
girişilmi~tir. Vit:lyct mcclisini•ı 
de karan ilzcrine başöğretmen. 
lerin makam maaşları 40 liraya 
kadar ytikselebilccektir. 

Makam tahsisatı 10 liradan 
başlıyacak, okulun talebe u.yıtı 
arttıkça yükselecektir. 

Yeni karar bu ders yılı başın. 
dan itibaren tatbik mevkiine gi.. 
r~cektir. 

ilkokul kampları 
Sayılan az fakat teçhi

zatı iyi olace.lc 
Her yıl açılan ilk okul kampla. 

n bu yıl da tesis edilecektir. B'.I 
yıl kamp sayısının çok olmaktan 
ziyade az, fakat geniş tc~kilatlr 
olması esas olarak kabul olun
muştur. Bu suretle kamplar daha 
uygun binalarda ve lüzumlu olan 
teçhizatı havi 100 - 150 taleb!lik 
olarak açılacaktır. Bu hususta 
maarif müdürlüğü bir program 
hazırlamaktadır. 
Kampların talebe ücretlerinde 

geçen yıla nazaran fada bir fark 
bulunmıyacaktır. Kamplarda va. 
zife alacak öğretmenlerin sayısı 
arttırılacaktır. Bu suretle talebe. 
nin vaziyeti daha esaslı surette 
müşahade altında bulundurulmuş 
olacaktır. 

Cnmarte • Pazar 
25 Mavıs 26 f\l.layıs 
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gllzel ıınl:ımı, ve ona g5re lc:ıp e_ 
den tedbirleri iıtihnz etmiştir. 

Pransızlnrın bu Almnn llerlc:rlşl

nc verecekleri cevnp geclkınlrccek 
ve ynkın ve mfinaslp hlr ııncla en 
müessir mevkilere d:ıy:ınnrnk mu
:ızz:ım bir sn\'lct hnlinde tlüşrnoıı il. 
zerine tökccekti:. 

(• J nıı ifade \'illıclm Groerıer'ln 
"Koni Sllf en'in va~iyctnamt.31 .. i.~ım 
li ~serinden nunen nlırınıt~lır. Snhi_ 
fe !17-~tff. 

Ticaret Vekaletinin 
neşrettiği mühim karar L · d d sun~a on ra ra yo . 
Ticaret ve klering anlaşması saat değişme~~ 
bUIUnmıyan memleketlerden Yazan: Hikmet~ 

mal alıp satabileceğiz L ·~:'· ~:;r;~: ~ 
tiirkçe neşriyatını ~\f pe) b" 

n :ı ınc ile Tnkas 1.imltet Şirketine geçeyc aldı. Şüphcsı:ı: ~: ~~ 
milrncant edecekler ve gelire<'ekle- yaptı. Zira. yediye ""dylo &:ı 

ll ükümet, nromızdo l icııret Ye 
klerinı:ı ıınlnşmas ı bulunmnyan ve 
ihrncalımızu kıırşı serbest clöviz de 
\'crıniycn memleketlerle tkııri le. 
m:ıslar yapılmasını temin l'lnıek Ü· 
zere miihlm bir knrnrnııme çıkar. 
mıştır. Dün mıntaka tlcort>t miidür
lülıttııe bildirilen bu knrnrn:ıme ile 
yuknrırlakJ 11ebeplerclt-n ticari nın. 
n'.l-;ebellerlıniz hemen tnmnınrn ke 
k ilnıi~ ol:ııı Alnıonyo, lspıııı)·o, t. 
r:ın Oaniınarkn ve ıli~cr memlt'kel· 
!erden mal ııelirtmek nıümklın ola. 
c:ığ ı ı;ııbi huralarn nınl ihrnç et. 
mek le temin edilmiş ol:ırnktır. 

Bu menıleketlerrlcn mnl flelire
eek olnn tiıccrı rln r mukahillnde ny_ 
nı memlekete nınl jlıraç eclecekler. 
dir. Tüccarlar ilk önce hir tnlep. 

ri mnlın hnnı.!İ rnenı lck ellen gele. memleketimizde pek r~ 
ceği ni bihl l reccklerılir. Takns 1.i. lenecek bir ıaat değildi-d..-11' f 
milel bu tnlcpnnıneyl tclkik ede. Bir tarafta Bedin ~ rd6:.rt .... ıl" 
eek, gümrüklere m~ablllnde mel d b" • • d ilÇ ~::.tcııı 
ihrnç edilmek üıere mexktır Hicc:ı- ce e ınbıri ar ınca aP-::..ı: 
rın hnri,.ten arlt'n m:ılını memle fa türkçe neşriyat ~ .... ~:ı 

~ " Londranın yalnı% bir de 1 ;ıı il' 
kek llhal elml'sini hllcllrcccktir. sus olmak üure, heırı d~t~ 
rüccnrlnr yalnı:ı: ınerkc:ı: n:rnkusı bir vakitte neşriyatta ~ldİ· : 
n:ı l{etirdiklerl nınlın heılelini yıılı. elbette ki muvafık değ• ~( 
rncnklardır. Kararnamenin r.n nıÜ· 1 ele ~.tP Bir stanbulluyu rrı 111-
him huı.u c;iyell hiıtiin hu munme. Burada dü~kanlar, akŞ~~ı.~ .• 
lenin Anknraya aksclıncden hıırn d v"" ..ı 

h ~ -ı b ' I saat ye ide kapanır. d•• ~ 
dUkJ dairelerde der ıtl sorti C 1 • yedide kapayan )ci.msdf!r.,A, ~' 
me,idir. Bu tek tarıırtı knrnrnnme &0"'~ 9' 
nltıkncl:ır devlcller tnrafındnn dn şı pazara uğradıktan 'bir 

ne nihayet yarım saat; 
knbul l'dilın iştlr. ckt r ıtt-

sonra varacak dem 1 • e 6,..ı.ıı 
liri' • fi". Memur kısmına ge tıal '.ıı~ 

Demir buhrJnz 
bertaraf ediliyor 

sinden çıkar çıkma% der ~ ıv ~ 
koşacak değildir. Elbe~e yet ~ 
tefek isleri olacak, nı.ı•a le ~c
kahved~ b~ını dinleyeee bjlı.ı ~ 
tanıdıklariyle bir iki .h.11~ (J 
decek, ondan sonra c'lil1 o
caktır. ~ it ı' 

Evine girer girmez de ,ç•' 1• 
tarak Londra radyosıırıılel ıJÇ -;. 
de~ildir ya ... Ondan e: r•d>'c61,. 
rızasızca dinle.:iği ken a el' 1 Amerika ya 

parti 

. . 
ikinci s•parış 

gelmek •• uzere 
Amerlkaya sipariş edilmiş olnn 

demirlerden ~00 tonluk ikinci par 
tinin de yolda oldıılfıı haber ıılın. 

mı,tır. lld Amerikan ' 'npurllc fle
lcn demirler Ret"endc selen miktar. 
don iki misli fnzladır. Yalnız Ce.. 
belüıtarıktnn Al.:denize ıJlrcrken ln. 
gill:ı: kontrol hryetl hu demirlerin 
Pirede vnpurdan ı;ıkıırılıı.rnk lima
nın serhe~t mınt:ıkıısıncfn kontrol 
edilmesini kararl:ışlırmıştır. nu 
kontrol, çok foılıı ihliynr.ımıı olıın 

bu demirlerin memleketimize geç 
gelmesine sebep olar.altından mın. 

t:ıka ticnrcl müdürliı~ü derhnl le-

şcbbüslere ıdrişnıiş. rlemirlcrln Pi. 
reye çıkanlmncl:ın ,.e kontrol edil· 
mt'den limnnımız.a ı;clmeslnl ıcnıln 
etmiştir. Dn suretle bu m:ıll:ır l>ir 
kac f{One karlar limanımıza gele _ 
ccktir. 

Diğer taraftan fielclka Alman lş
g:ıline tıHrnmarl:ın cvnl orndnn 
memlrketimiz iı;in 400 ton rteınir 
yükleyerek h :ı reket rdcn hlr lfo. 
landa vnpuru llmammııa selmlştlr. 

Hu !':Uretle harp bnşlıyalıbcrl çe
kilen demir sıkıntısı ııon f!Üıtlerde 
"elen 4000 tondan Cazl:ı ılemlrle or_ 
tndnn kalkmı~ olmnktnclır. 

Fiyat mürakabe komisyonları ku>·uluyor 

Piyasa ihtikara karşı 
daima kontrol edilecel< 

lhtikü.rı kati ~urette önlemek idn 1 sıtnsile bütün piyasa AÖZ ııllında 
bütün viliıyetlt>rdc fiynt murakabe bulundunılrıcol\lır. Herhnnsri bir 
komisyonl:ırı kurulm:m hakkında- ihtikfır hi\cfüesl ffynt mıır:ık:ıbe ko. 
ki knrarnnme \'cklller Heyetinden ml~yonır delillerllc tesbit cıl illnce 

cıkmıştır. nu hususta ıliln şehrlmf:ı:_ 
deki :ılakndıırlara do malumat gel. 
miş YC dcrh:ıl haıırlıkl:mı bnşlan. 

mıştır. Kararnamenin tamamı bu
~ilnlcrde bildirilecektir. 

Kararname ile fehrlmlzdc ihti_ 
kfır komisyonu 1.smlle valinin rei~
liğinde loplontılnr yapmakta olan 
komisron flynt murnkebe komi~. 
yonu namını alaraktır. lhtiklır ko
mi~yonunun hu~ünkü knılmsu mu. 
hııfaın e<lilecrk. yalnı:ı: bir snn:ıyir.i 
ile bir tüccar yt>ni kadroda yer nl:ı. 
caktır. 

Yeni te,kllfıtın pi~·nııadald fiyat_ 
l:ırı kontrol etmek il7.cre grniş lılr 
memur kadrosu olncak, bunl:ır Yn-

derh:ıl milddeiumum!lii'le Yerile
cekllr. Kombyon bütün maddeler 
üzerinde meşsul ,.e billıassıı mc,·. 
sim dolayıı;ile lıavnylcl znruriyc 
maddeleri ile yakından alakııdıır 

olacaktır. 

Di~er tnrnrtnn komisyon buIDın
lerlie mühim bir toplnntı ynpac:nk 
,.e bu loplnntıya t'umlıuriyet mfid. 
deiuınumlsi Hikmet Onnt ile hüllin 
kııza kaymalrnml:ırı ;,ıırak eılecck

lir. flütün kaznlarcl:ı kn,-m:ıknınln. 

rın r;ıkı kontroller :\':ıpnınsı hu~u

~un<lA knrnrlar nrilccrl.ıi glhi tak!. 
b:ıtın knnunl yolları cin teıblt olu. 
nacaktır. 

Bir genç kızı teh
dit eden kayıkçı 

Dünkü muhakemede tahliye 
talebi reddedildi 

şusu busu vardır. sonr tıj 
mcğ~n~ oturur. Jf~ 

Bu zaman zarfında da·,~5 t~ 
radyosunun Türkiye • t1ef• 
blldirmc!t istedi~i hal~ııtif·~ 
bakıma güme gitmi~ d fUf~i'" 

Londra radyosunun 1•~,. 
neşriyat yapmadan önce, iÇ' 
yede çalışma rutinini?•ı t•1 ~ 
hayatın husussiyetterı~r1' ~'ı' 
etmesi lazımdır. Bir :ru F'.t 
işini bitirir; kaçta e111neei',ı' ıf'. 
kaçta yıkanır; yemek '1 0 ~. ( 
sine oturur; hülasa r1l~~:Y~Iİ' 
yatını can kulağiyle dı et?' 
cek bir hale gelir? Heslll' ~ 
dir. • ~(fı 

Sonra dilşUnmeli ıu, 11,~~ 
yalnız bir defa türkçe le i ~ 
yapıyor. Bunu dinletne1,ğtıı' ıf' kaçtı mı, artık Türk kU ~ 
tap etmek imkanı yarırıa if' 
tır. e<-fıe'J ;ı 

Bundan başka, diğer l'i~t~; 
tasyonların türkçe ne~· ,jl:'p 
İngiltereyi alakadar edcıılidl~~ 
rin tenvirine gayret ettı'~r 
ra her bir istasycndıırı cıorf 
nağme i~itiliyor. Da.ha yof· f 
her kafadan bir ıe• çı1';1111iıC 1. 
doğrudan doğruya ketı ıfi ~ 
allfıku olan sözlerin, na~;~ ; 
hadan gelirse gelsin. k\111e~, 
çalanları nasıl teUikld 0 96f ıl 
zımgcldi_ğini biliyorU:· rl~İ 
§Clşmak bilmiyen mı~ rtııl I_ 
vurarak hakikat der;:e e ,.,rı f 
yin etmeye mukte~ıriıj11rııı ; 
bilvasıta yapıl:ın hıtaP tJll~ ı 
aliikadar oldukları va&! ôJ~ııı ti 
sıl bir tahlille karş•t3n rıd'ıl 
bugUnkti mütlıi~ prop•l?~ f'I 
bi içinde -. i~itmeye ırıe 1 
ler bulunabılır. d ıe f. 

G •. ın· .. ki mnea e ' de or uyor • ret •t 
fiili bir kanışmadan ıba ·•' ' I 
dir. Harbi ·"vatan ceplıe~.~ ~' 

h '" d' ayın·· " man cep esı ıye .,,eY' / 
lar, bir de "bitaranar ~·· ,J 
harici memleketler eepb dil~~ 
yin etmişler; hayklrı0 ne ~; 
lar. BUtUn bu nevın~~ll1 r-'.I 
reze icindc ''haldkat iııl ô"1'f 
yük r,üçlilklerle ke.nd ebill~! 
bileceğini tasavvur ed d• ~ 
reket .ve~in. - ~~rda~cô' ~ 
diğimı% pıbi - bızırıı td / 
mu haki~atle rne'JCıf:J·tıit ,1 
mi% menfaatimln mu ,ı,et• t 
tutamıu: •.. Bununb be~ırl ~ ~ 
yolda sar!edilen berba bCtltl~ 
ğer gayretin tesir ve. !:ıi• Jı"') 
menni etmek, besled~ı; 1 of' 

nivetin tabU bir ne~tlt• 
telakki edilmek ı~ıllJ-'&-

Birkaç gün önce SUtlUcetle 
Betlil adında bir genç kın ta:ban. 
ca ile tcıhdit ederek sokakta zorla 
kaçırmaya kalkıpn kayıkçı llya
sın dün ildnci ağır eczada muha. 
kcmesine devam olunarak §nhit. 
ter dinlenilmi~tir. 

zcl olduğundan tesire kapıldılar 
ve bsy1e say1edi1er." demit v: Altın Fiyatı_ _,.,e 
mahkemeye iki istida vermigtir. • ~deıt~o r. 

Şahitler Uyamn, Betillil kolun. 
dan yaltaladıem1, aneak tabanca 
çekmediğini s<SyJeml§ler, tlyas da 
bu ifadelere kar ı BetüJU göste
rertk: 

"- Görüyorsunu% ya, ku: ıü-

İlyas bu istidalarda hem tabii. Altın fiyatı ikı gU z5.6 ,1-
yeaini istiyor, hem de BetUl aley- mcktedir. Evvelki aı:~ 

nıı olan altın diln • 
hinde iftira davası a~ istedi. ku kada inrni§ur• 
ğini bildiriycrdu. ruıa r o- ....,, .. JJ 

Mahkeme tahliye talebini red- "Do" -z 4 y~ 
detmi§, dava iatidasmı da mlld- gruso " ',d"f. 
dciumumiliğe göndererek d~~ Jtaştı,monlde inti§at~ "..J 
mayt karar verilmek Uzere baıka ebtn "?>otr'a S~.ı" re ,ıııe ~ 
bir güne brrak~tır. d.U:ıeU ne§,Iyat se.ne 

\ !Tlışt<r. Tebrik edenz. 
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~sku~~r tra~vay./ Etirıııesutta büyük ı-sa-mu-el· Hor 
tr~etının tasfıyesı • • • 1 Madride setir tayi 
li~~ç L'!ıa;:.:t~ı:ı:~::1~~ ha Va in it 1ng1 Yap 11 d 1 edildi 

edilecek 
dar ~İli ye V ekiletincc Uskü. 
ı-. ~ ltrtvay tirketinin tasfiyesi. 
llıtıllnı.i•r verilmi§tir. Şirket heyeti 
~esi yakın bir zamanda 
Ctkt· r~k tasfiye kararı vere. 
çuk ır. _Şırketin sermayesi bir bu-
llıiJ ::uı~on liradır. B~nun b.ir 
~ n lırası belcdiyenın, 460 bın 
~vkafın, 22 bin liraaı da e.
)~ r. Bir milyon lira ıerma. 
~ den ba~ka belediyenin tir. 
~~" 700.000 lira alacağı da 
1' r. ..,. 
tiıı 1

>'t kararından ıonra firke
borç~zeınesi ve diğer vesaiti 
~b ın ödenebilmesi için satı. 
~lliçıkarılacaktır. Alaeaklıhır 
dır. tını bu ~uretlc alacaklar. 

~ketin belediye tarafından 3. 
dır ~1 da mevzuubahis olmakta
~la U takdirde Üsküdar tram. 
ı,r~ da İstanbul tramvay iş. 
lııtcı· •~ne baflanacak, timdiki 
ille 181 idaresi tahsisatı ve iılet. 
't•rafları hayli azalacak, bun 
r'f ika fiyatlar da İstanbul ta
lar '-Ilı Ücretlerine uydurulacak-

t)· t S e~ taraftan Haliç idare.inin 
ttlbi ttı de bugilnlerde taayykn 
dt h! olacaktır. Bu idarcni:ı 
ttrlf lediycye kat'i surette devri 
llın •rı~ alakadar mabmlar ta. 
it. cı.n incelemeler yapılmakta. 

letonyanın yeni 
~kara elçisi geldi 
~ ~t~yanın yeni Ankara bil.. 
l'r 'lçııi M. Ekiı dün sabah 
te '1ısiıvanya vapuriyle ıehrimi. 
tıı ~'1ıniıtir. Kanıı ve iki çocu
ıdi. • kendisine refakat etmekte 

~· tkia 1892 aenninde Leton.. 
•tta1 doğmuı. tahsilini Riga üni. 
li te~inde ikmal etmittir. 

\e ~~z talebe iken umumi har. 
~ ~k ettikten maada Leton. 
~: ııtildlli için mücadele etS '"Subay tayin edilmiş ve 
~tıı i!ladalyaaı ile de taltif olun. 
~r. 
~ lıet hayatına 1920 de ~eç. 
~u•c rnuhtelif memuriyetlerle 
lt;'lt il, lielaingfor ve müşavir o. 

tg dl Londrada bulunınuttur. 
~ 34 ten ı 938 e kadar Ricada 
l11t'' nazırlığını ifa ederken 
~ )'c ile ticaret anlapnasını 
t/' 'bniıtir. 

~,· .!kiı ı 938 de tekrar harici. 
~ lrıtiaap ederek Varpa, Ro
~ ve Maacrlıtanda bulun. 

r. 

~e.nyaya gidecek ga· 
c eci ve doktorlarımız 

~i~ttccj arkadaşlarımızdan A. 
~. l' baverle Zekeriya Sertel, 
-, "-'file Salim ve Aziz Fikret 
~' 11 hükumetinin davetlisi o. 
lttdi hu akıam Biilue§e gidecek. 
~a· .l<:cndilerine Romen ofis 
' t ;u Mustafa Hilmi Tunalı 
>tt '~icat etmektedir. Giden he
~dli ~en propaganda umum 
~Uğünün misafiri olarak 
~ ~·· Yada altı gün kalacaklar, 
~ddet zarfında Tra~ilvanya: 
"- ) >'a ve Köstence cıvarındakı 
tc~•r~rini ve banyoları ıc.zc. 

tdır 
~ . 
'-'t-•-lt-ıd-a....().b-ir_o_r_t-amek-

Su tep yapılacak 
ı~•gop mezarlığının içinderı 
ıı..'.lt•-= <>lan yola, mczarlıiın 
~i d· bahçeaine bakan köşetin
l~d illtkanlarla kilise de clilf tü. 
~ . .,tn .bunların istimlakine ka. 
:..... ı:linıiıtir. İltimlik muame. 
'-· llinlerde tamamlanacak. 

' ~~l\ baıka Panıattıd• Hay· 
~ ~1tahanesinin kar§ısındaki 
"lltt)l llln da iıtimllk olunarak 
~Uytık bir orta mektep 
~ br. ' 

~ --- o ~eni patriği valiyi 
t ziyaret etti 

~ltd~enf patrifi Narlyan dil;, 
> • ttıa?e giderek vali ve hdedi. 
lr,t, boktor Lutfi Kırdarı ıi_ 

tırıiştlr. 

"t,~ 
ı.-: . un Gazinosu 15 
l,ıc~~randa açılıt:cn.k 

~tttce.1cıın belediye ıazinosunu 
a11 olan Romanyalı mütc. 

~t~ \' orgoleslro BUkreşten 
~r~"ı ze dönmü,tUr. Gazino ha. 

tır 0 n be~ine doğru açıla. I 

Anı.:pa, 2' (A.A.) - TUrk ha\'a 
kurumu 7 lncl kurultayınm toplantısı 
mUnasebetll& b\lgUn Etlm~ııığuttakl 
'fayyare Meydanında bQyUk blr havu 
mitingi yapılınl§tır. 

Bqta Baıvekll D. Rotlk Saydam 
olduğu halde, Vekiller, l'artı Genel 
Sekreteri Dr. Jı"ikrl Tuzer iı. ınıbua. 
lıı.r, Kurultay delegeleri, milli müda
faa erkanı ve kalabeltk bir halk kUt. 
leai gen~lertmlzln bu tezahUratmda 
hazır bulunmurıardır. 

4 aaate y&km bir zaman devam c_ 
den ve battan nihayete kadar bUyUk 
R\'k ve takdirle seyredflen bu han. 
mitinginde, &"enç hav&Cllarımız plA. 
nörlerle, muhtelit tıptAı tek ve çltt mo_ 
Ulrlü tayyaı·eıerle l.lÇUflar yapmı§lar· 
dır. Bu arada ıenı; pUUıörlcrle ı.ayyıı.. 
rec1lertmlz1n akrobatlk hareketleri \'e 
paraşütçUJerin toplu ntlaına gö&terl. 
lerl ve tllo uçullları bUyilk bir alO.kn 
ile takip edUmııttr. Bu t.czA.hUratta 
plAnörcülerimlzdcn .A.U Yıldızın plt.. 
nörle yaptığı akrob&aı Jıareketlerı vf' 
Sabih& Gökçenin kumıuıdaauıda ::"a. 
clye Toros, Mıaa!!er Eol, Sahn\'ct 
YılmaztUrk. Edibe Saym'm idare et
tikleri 5 tayyareden mUrekkep filo. 
nun uçuşlan te~ka!Ade takdir edilmlll 
ve alkışlanmı§lardJr. 

MiUngde tayyare nıodclleri gösteri. 
leri de çok cazJp olmu§, yüzlerce T11rk 
yavrusu, kendi esı.-rlori olan muhtelif 
tipte renk renk 14.ııtlk \'il benzin mo. 
tör111 modellerini uçıırtmu§lardır. Bun. 
l.ırdan bugUnkU tarihi t&§ıyıuı benzin 
moUlrlU bUyUk bir model takriben 
bin metre ittUaa ytlkaclmlş ve hava
da bir ııaate yakin kalmıı \'e anzası7. 
meydan& inml§tır. 

Mitingin sUrprlzll bir göıtcriııi de 
bir keçınin 100 metreye yakin blr lr. 
Ufadan p&r&fUtla atılııı olmuıtur. 
Birçok defalar bu C1bl atıay:ışl&rda 
Un.llyet peyda. et.m1f olan keçi bu de. 
fa muvaifaklyeUe yere lnmlıtır. 

Çok güzel bir hava içinde ıeçen bu 
tenhUrattan sonra bq\'ekll Dr. Re. 
tik Saydam ve bUtün davetliler ,sa_ 
hadan ayrılırlarken kurum bafkanı 

üniversite haftası 
Profeaörler Şarka 
konferans vermeğe 

gidiyor 
Bu yd ünivcrlite idaresinin bir 

üniversite Aft.aaı tertip etmeye 
karar verdiğini yazmıştık. Hafta. 
11 temmuzda Erzurumda açıla.. 

caktır. üniversite rektörlüğü ma
arif nkilliği ile temas ederek haf. 
tanın programını tcsbit etmiştir. 

Şükrü Koçak'a t&kdfrlerlni 'e teb- ı lot aayı.eı 193 tar. 938 yılıncıa 14 ta.. 
rlklcrlni ifade eylcnıl§lerdir. 
lnöntınlln Knbul Bu,rurd\ıt;u Hcp•t 
l\:urultaya ,eıen deioıelerı1en kur'a 

ile ~ilen Alt Nadi Unler {Gaziantep}. 
Sabrl GUla C Seyhan), Tevfik Öğ'UtlU 
(Mal&ty&), Valıap Tuncer <Bolu), vo 
:-<aill KUçüka t Oenlzlf) den mtll'ekkep 
lılr heyet T. H. Kurumu bafkanı ıı:r _ 
:z.urum mebusu ŞUkrll Koçaım rela. 
ııg·nde buaiin Kunıl~'Ul tıWm ve 
bağlılk duy;uıannm arzı için HelaL 
cumhur İsmet lnönll tar1.tmd1U1 ka
b•ıl buyurulmuştur. 

MJl!I Şet. Kurultayın ~1tırruı.1ann . 
dan çol• memnun olduklannı, ııel!m 
ve ıevgllerlnln Kurultaya lbllgrnı b!L 
dirml§ler ve muvatfaktyet dlleml§. 
terdir. 
l\uı-umun Aıa Aıkdl l"arrm Alllyon 
'I'Urk hava kurumunun yediııct ku. 

rulto.yınm açı~ınds b&şkıın ŞUkrU 
Koç.nğm okurluğu rapora göre, kuru. 
mun hıı adedi 600036 ya varm~tır. 
Ph\nörcuıerımız §imdiye kMar 28.J 
motörsüz tayyare Uzerlndc çalışmış
lardır. Uçll§ ııayı&ı tee 80582 dlr, Pi. 

Um ve romork tayyarcmlz varkeu 
bugUn tayyare mevcudu 5!? ye yük.. 
11ClınifUr. 

Ha.vııcı gençliği yetıeUrml'.k için bee 
sene tçiada lnönU. Ankara ve EU. 
meatutta kurulan tesislere aartedllcn 
para bir mllyon lirayı 8.§mıetrr. 
EUmeağutta. yapılmakta olan ikin

ci hangarla pltn3r atelyC!inln ln~atı 
tamamıaıımak Q:ııeredlr. 

Tllrlt Ha\'& Kurumu, pllUıllrlertnı ve 
t.ayyareleriııtn revlzyorıunu kendi a. 
unye.s!ndc yapmak prenstbll'ıl takip 
etme:.ı:tedlr. ŞlmdUık aU>lye haline ko. 
nulmuıı olan Akköprlldekl ınarangot 
Cabrikasmda dört yıl iç!nde (123) 
p!Anör yeniden yapılm.1§, rc\1Zyondan 
geçen tayyare, motör \'e p11nörlcr U. 
zerindeki tamlrabn kıymeti (83.683) 
lirayı bulmuştur. 

İhtiyacı daha genlır ölçUde teın1J'I 
l'decek olan EUmeıığut atölyesi, ileri
de yapdacak iıışaat UO.veterllc hcnı 
M . .M. Vek!letınln. hem de Devlet Ha
\'I\ Yollarının iııt!Cades!ne yarayncıı.k 

bir fabrika haline geUrtleblıecekur. 

iki cinayet 
Biri t.'•velld ı;C<'e sabaha kar~ı 

He~lkı:ı,t:ı, diğeri de dün ııbah Fe
ııerdr olma!< üıert' iki clna~·et iş. 
lenmiştir. Ru ikf v:ıka ctrıırındıı 
yaptıiiımıı tahkiatı raııronıı: 

Beıiktaıtaki Cinayet 
\ nlo\'ııııın Kiraz kö~ ilndc Hfi~c. 

) in oi!l11 Ahmt't ve A5l:ne hiınJt',... 
rindt• bir kıırı koca oturmaktadır. 
ScııL'lerdeııhrri e,·ıı olan bu aile
nin ııli~l'yin isminde bir de cocuk. 
lıırı hıılunnı:ıklııdır. Gliıel bir kadın 
ol:ın .\<;iye hafifmeşrep t:ıbl:ıtlıdır. 
Bıı ) uzden koca ı bir kaç kÖ)' de. 
~işlinniş, en son olarak Kiraz k5-
) üne yerleşmişlerdir. 

Son günlerde Aslyenin uzi:retin
de yine bazı de~şikllkler olmu,. 
tur. 

Bundan üç aün evvel bir ara en 
gelen olulları HüMyin birdenbire 
fena bir manzara ile karfılatmış, 
anne5ini köy muhtarı Halit ile he. 
rahrr yatakta görmüştür. 

Muhtar Halit, derhal ortadan sa
nıımut ~c kadın da ötesini berisi
ni toplayarak aı.:,am olmadan va • 
ııurn ntl:ıyıp hı:ıııhulıı gclınlftir. 

h bıca#ile yaknlnmıı~::ı mtn nffnk 
olmuşlardır. 

Fenerdeki Cinayet 
Fenerde Karadavut oka!jınd:ı 

numarada oturan ı-:sma bundan l>lr 
nıücldt en-el genıllerrlc ~·:ılışnn mı_ 
seyin hrııiııde biriyle nişanlanmış 
r:ıkat sonradan kız 11ecinemi)erek 
nişanlısından oyrılınışlır. llii~eyin 

Esmovı çok sernıckleclır. MiitMrl· 
dit dcfnlar h:ırı,nıak tekllC ctmi~. 
sc ete hep!lnde red cevabı almıştır. 

Hüseyin nihn~·et eV\·cli gece ilr _ 
ho~ hlr h:ılde Esmanın evine gel
miş '"' knpıyı çalmıştır. Esmıı l.:ıı. 
PIY3 ç~karak Jlüseyini ko,·muş \ 'C 

e'"e alanııy:ıcnAını siil leyerek kapı. 
yı da kapamıştır. Fakat HÜ~) in 
balırıp çaflırma~:ı \'C k:tPll' I rla 
tekmelemeğe başi:ımı,tır, nih:ınt 
kapıyı kırar:ık içeri girmiş ,.e Es
ma ile anesini hıç:ıkla yarnlamnğıı 
başlamıştır. Yaralı kadınların fer. 
}"3tl:ı.rilc mahalle halkı uy:ınmtŞ YC 

kom,ul:ırdan !'ılusıara N:ızif i~mln. 
tfe b1r •«fam ifıt solL'&IA CfkiirAk ka
dınlan kurtarmak ,.c Rnse)·ini de 
yakalamak lstemi,lir. Fakat kafası 
dlSnen Hüseyin hu müdahaleye hüs. 
biitün kızmış ,.c iki adam nrasındıı 
kavga b:ı,ıamıştır. 

Bu ikinci hAdiseyle kendini kay. 
beden Hüseyin hıc;aAını birdenbire 
Mu~ıara Nazirin ôlt§ine berisine s:ıp 
lama~a ha~lamış ve bilhassa arka • 
sındnn iki kürc11i ortasından ağırac 
yaıırlamışhr. 

Evlerden fırla)'an mahalle halkı 
ırnçlıı:nı hıcailile yakalamışlardır. 
Cerr:ıhpaşa ha~lanesine k:ıldırıl::ın 
Mu,tafa ~:ızif bir miidilel sonra öl
miiştür. 

Millet n1sclisinde 
Muamele vergiai 

kanunu müstaceliyetle 
müzakere edildi 

Ankara, 24 (A.A.) - Büyük 
MiJlct Meclisi butUn Şemsettin 
GUnaltay'ın başkanlığında top. 
lanmıı ve celsenin a%ılmasıru mü. 
teakıp Zongul<hk mclx:ıluğuna 
intiiıap edilen Atıf Kuyucak and 
i~miştir. 

Ruznameye geçilirken 9Öz alan 
Maliye Vekili Fuat Ağralı ruz
namede bulunan kazanç ve mua. 
m:le vergilerine ait kanunlarm 
bütçe mtizakerelerindcn önce çı. 
karılması zatrurcti dolayaıiy1':: 
bunların milıtaccliyet karariylc 
ınüzakcresini istemiş ve bu talep 
kabul olunmuştur. 

Milli müdafaa encümeni reisi 
Kbım'ın da milli müdafaa vcka. 
Jetinin müstacel in,aatı için mec. 
Jise tevdi edilmiş bulunAı'ı l!yiha
nm havale edilmiş olduğu encU. 
menlerce seçilecek azadan mil. 
rekkep muhtelit bir encümen ta. 
rafından mlizakere ~dilmeslni 
milli müdafaa encümeni adına ta. 
lep etmi§ ve bu talep de kabul e
dilmiştir. 

Türkiye ve İngiltere ticaret ve 
tediye anlaşmasının taedikine ait 
kanunun milzakereıi mUnasebe. 
tiyle ticaret vekili Nazmi Topçu. 
oğlu ingiltereye yapılan ihraca. 
ta mukabil alınacak serbest dövi. 
zin miktariyle İngiltere ve impa
ratorluiun diğer aksamında ya.. 
pılacak ithalit miktarı hakkınd:t 
iz<ılıat vermiş ve bu karıılıklı mu. 
amelenin bugünkü ahval ve se. 
rait altındaki seyrine nazaran bir 
para terakümü mevzuubahia ola. 
mıyacağmı işaret eylemi1tir. 

Bu izahatı mlitealı:ıp anlatma· 
nın tasdikine ait kanu nkabul e. 
dilmiştir. 

Bundan sonra müzakeresine 
geçilen muamele vergisi hakkın. 
daki kanun layihası üzerinde ba. 
zı hatiplerin noktai nazarları din.. 
lenmif, maddelere geçilerek liyi
hanm yetmişinci maddesine ka. 
dar müzakcrcai ikmal edilmittir. 

Meclis pazartesi günü t~lana. 
uktır. 

ilk arpa mahsulü çıktı 
lzmir 24 (A.A.) - Bu senenin 

yeni arpa mahsulü bugün borsa. 
ya gelmiştir. İlk muamele 5 ku
ruıtan yapılmı§tır. 

l...oadra, H ( A·A·) - Slr !i&mu 
eJ Hoar'ın memuriyeti maha11ı1a 
ile Madr:ide aeflr tayin cdildl.ğt rea 
men bildirllmektedir· 

Reuterln dlpıomatık muhabln ıu.a. 
ları yazıyor: 

:Memleketin en g-llzlae memurluta 
dan olan ıı:ıbık lngillz hava nıızın Si 
Samueı H.:>re'nln Madride setir t&yb\ 
lngUtt hUk1lmelliıtn Ingllfz - l!puı 
yol munuet>at.ına bUyük bir ehem1'1J 
yet atfetmekte olduguna bir cklll e
larr..k t<:tO.kkJ ecsıımcktedlr. 

Sır Samucı Hore·nın l!liktdc:ı lfa •t 
nılJ olduğlı vazUeter, kendı.ıtnJ yesı 
va.zil cine btıhaUa elyak klimaktad..ı 
İspanya harbin bldayetlndenber 

hakiki \"e tam bltaratiık )'lLJ>ml§tı 
Matbualm bnzı uzuvlarmm mUttef • 
ı~r davum1. kar§ı pek az t.am1pkAr 
blaıılyat izhar etmesine r4:ıtıeon, !.I. 
panya hUkQmeUnln vıı.ztyeti h.c ku 
wrauz olarak tecelli ctm!ıtır. 

Vunanistanda 
Ecnebiler sıkı kontrola 

tibi tutuluyor 
AUna, %4 (A·A·) - Bugilnlcii 

matbuatta lntlşar eden yeni bir ka 
nuna nB.Zftrarı, Yun:ı.n"struıda bulu
nan her ecnebi. eıkı bir kontrola 
c.Abl tutulaca.kttr. Yunanlst.ans ge
len veya evvelce Yunanistands bu 
Junan ecnebiler, •S saat nrfında 
ma.kamatll mliracaat etmek ıncc -
burt:retındedlrler. Ancak Yunanı.
tanda dofmu§ olan veva 1936 du
beri Ywıanittanda yqamakta olu 
ecnebiler bu mecburiyetten muaf
tırlar. Bu yeni karar hlllfına hare
ket eden her '8lıı•, ra memleket. 
haricine çıka.rılaeaJt veyahut tev
ki! edilecektir· 

Romanyanm Tuna üze
rindeki kontrolu 

l!Wrrc:ı;, 24 (A.A.) - Tunaıwa 
Bnıyla Jle Karadeniz arasuıdal.i kuı 
mi tıurinde aflAhlı Ulccar cemnerınta 
11eyrtt9eler etmelerinin Romen hllkG. 
metince menedilmeaine mUl:.edafr ka. 
ran, TUna Avnıpa komisyonu tara.. 
tmd&D tantp edilmS9Ur. Nehrin lltı 
kmmmda •yrUılefer eden gemfl•hı 
mtlrettetıatı üzerinde de ROJM.nya 
aıkı bir kontrol yapacaktır. .Alınaa 
bu tedbirler, Tuna. .Avrupa komı.y.. 
nwı.ca yakmda Belgndda almmlf o
l&a ı.dbfrlerl teyit etmektedir. 

Breılav ıergiıindeki 
köşemiz 

Bre.lav. 23 (A.A.) - Dün bu. 
rada açılan ve büyilk elçi Hü~rev 
Geredenin resmen bulundu~tı 
beynelmilel Breslav sergisine 
Berlin Türk ticaret odası muvaI. 
fakıyctle ittirak etmiıtir. Sergi. 
deki standımır billıuaa büyüklilk 
intium ve ihracat mallarımuut 
tenevvüü balrunından umumun 
takdirini kazanmııtır. 

~'VVVvVVVV~~~ 

Haftayı rektör Cemil Bilse! bir 
söylevle açacaktır. Merasime gi
decek profesörler arasında esasi. 
ye profesörü Ali Fuaf Başgil, i. 
dare hukuku profesörü Sıddıs 
Sa.mi öner, kadın ve doğum has.. 
talıkları profesörü Tevfik Remzi 
Rancigil, dahiliy.; profesaru M ..ı. 
raffer Esat. hariciye profesörü 
Kizım iamail Hakkı Gürkan, fiz
yoloji profesörü Sadi Irmak, ta. 
rih profesörü Mükrimin Halil, 
felsefe doçentlerinden Ziyacttin 
Fahri bulunmaktadır. 

Profesörler Erzurumda tetkik. 
ler yapacak. anketler tertip ede. 
cekler ve ihtisasları dahilinde 
konferanslar vereceklerdir. 

Hüseyin ak'3m eı·c gelen babası. 
na derhal gördüklerini nnlalmış, 

Ahmet bı.-vnindcn Turulmuşa dön
müştür. Karısının lleşiktaşta Diki
lllaşta Zemheri sokakta 32 num:ı. 
rada oturan lluticc ismindtki ukr:ı. 
basına koı:tığmı öğrenen Ahmet I.''\"• 

,·elki akşam Yolo\'adan ,·nınıra bin. 
miş ,.e 1 ıanhula gelerek Haliccııln 
e,·inc gitmiştir. Evdekiler önce A. 
siyr:ri sııklamııl:ır, fakat Ahmcdin 
bir şey yııı>mıyacalını, yalnız bazı 
~eyler konuş:ıcıılını söylemesi ,.e 
ıcminatı üzerine karı~ını meydana 
ı:ıkorıııışlardır. Ahmet karısı ile 
konuşmuş \·c lıı.-r şesi ona itiraf eL 
tirmiştir. Yalnıı .A.si~·c bir dda 
şeytana uyduğunu '\"e hir dahn hlh·
[~ şey yapmıy:ıt'agını :remlnlcrle 
söylt'ınişllr. Bunun üzerine Ahmet 
k:ırı!!ilc bnrı,mış gibi 1t6rfinmliş ve 
hatla arlık b:ışk:ı bir köye giderek 
yerJeşmt>lerlnl bile teklif etmiştir. 
Bu şekilde gerek evdekiler Te ge. 
rt'k!'ic A!:lye t ::ılikeyi :ı•J:ııtıklarını 
görerek memnun olmuşlar Te l{ece 
''ınısı odalarına çekllmlşlt'rdir. Ah. 
melle Aı;l~·e de kenıtilPrine \"trilen 
ôliıı:ı·ıı 1ırçmiflt'r Ye sabaha k:ıdar 
~iiulce uynmuşlardır. 

~::.:~:~:.:~~ :.~::.:.. Yanar döner gön ü ile r! 
Bahceli sokakta oturan Yorgl o~lu , 
Dlmitrf ile Berazıttıı YolgC'çen h:ı. 
nınd3 kunduracı Çakır Yani ı.:a,·ga 
etmişlerdir. Çakır Ynnl kunduracı 

bıı:a~ile Dimilriyi bir kaç yerinden 
yaralamıştır. 

Erzurumdan dönü§te Sivas ve 
Trabzona da uğrayacaklardır. 

Ahfap konakla,
hakkında 

Kat kat kiraya verilen eaki ah. 
şap konaklarda odalarda yemek 
pişirildi~i anıa,ılmıı. bunun önü. 
r.e geçilmeci için belediye tara
tından alakadarlara dün bir ta. 
mim yapılmıştır. 

Ankaraya gidenler 
Belediye iktisat müdürü Safvet 

Sular müdürü Ziya, elektrik tram 
vay müdürü Tayfur Nazım An
karaya &itmişlerdir. Belediye •e 
idarelerine ait itleri takip ede • 
ceklerdir. 

Fakat ~abalı olunca Ahmet yatak. 
lan ımılca kalkarak ceketinin ce
binden alılıifı hfiyük bir bıçakla 
blrdeııblrt' uyumakta olan kansı. 
nın üzerine alılarak muhtelif yer. 
terine s,aplama~:ı başlamıştır. Asi
ye fer}'at bile etmeelt vakit bulama. 
mı,, kendinden ıecen Ahmet te in. 
Uk:ım hırsile kadının Tlicudunu 

lzmirdeki Cinayet 
/:mir, (lluıulf) - Urfada bir ci

nayet olmu,, Mehmet Knradai is. 
minde bir tahıs, aralarında bir mü. 
na:-ebet mevcudiyeti iddiasile kar
deşi Abdurrahiml öl<liirmii~, karısı, 
Hanifeyi de a~ır surette yaralamıf. 
lır. Katil tutulmuJlur. 

Şibinkarahiaarda 
zelzele 

parça parça ederek öldürmüttür. Ş. Karabisar 24 (A.A.) - Dün 
Ru sırada gürülülere kofuşan ev saat 18 de burada ıarbl cenubi. 

halkı feryada batlımışlıır Te )'eti- den dofru orta •iddetli bir ıar. 
,en mahalle halkı dıı Ahmed! kan. • aıntı olmuıtur. Hasarat yoktur. 

....~lillıiıııi:i~l 
lı11!11nnn Iraklı laltbdu dr lıarp dolttyrıflt mtmldtttltrlnt dönmtlt "'11lamr,rardır. 

vir prııp ollrlllllunr. Diijer rr~im ,,,._ Prntr rlnnurtlnfrt i!ltndilf klüb,.dlr, 

B irkaç İyi haber, bir iki iç 
açıcı telıraf, kara ufuklu. 

lar, kri:'a gözlüldüler aruanda. se. 
rinw bir rÜzgar gibi esti. Çölde 
yagmura, kutuplarcla yük.ek a• 
levli bir ocağa kavuımuı kervan. 
lnın haliyle ferahladılar. 

Halbuki bunmlanna seçen ka. 
ra sÖzliJc, ne kadar yersiz idiyae, 
bu avunu,, bu forahlanıı da o ka.. 
c!ar aceledir. 

Bugünkü tartlar içinde •'lcoJay 
zafer", bot bir kuranhl ıayılD'. 
Silahların, İatihümlann aW>ildL 
tine bilenip yalçınlaıtıft böyle 
bır çağda, "kolay zafel'.. ol.mu. 
O altın aaçh periyi yabJıyabil· 
mck için, bin tehlikeden, bin u. 
çunımdan. bin cehennemden geç. 
1l'C!c gerek. 

Çünkü bu zafer, in ... hfln aon 
l·&lg&aımn taah bir pnimeti o. 
latak; bundan ıor.c-a, yeryüzii, 

baıka bir sebebi bailayacak. Baı. 
ka yaaalar yapılacak, baıka 
ti'.dü anlayı,lar lnınılacakt1T. 

T oprafın ıon trajedisi oyn&nı• 
yor. Bu, aon yıkım, son zulüm ol. 
duiu kadar, son azap, son kur. 
hanlık diye de anılacak. 

Savata ablan her milleti..,, er 
meyclarunda ol:uıca gücünü, bü .. 
tün kuvvetini harcamadan aiWu. 
nı bırakması beklenemez. Çünkü 
kırılan kılıçla biırli!Jtc İmparalOI'• 
Juklar da bermber ölecet; tahtı.r 
devrilecek, taçlar parçalanacak, 
diktatörlükler tuzla buz olacak. 
br. 

lnaanlık, ula bir bre daha 
w,.ı. bir tecrübe tahtaaı haline 
konulmaya btlanmıneak. Cemi. 
yctltt, milletlCC" ü.tünde ölüm 
• dirim karan aaltanatının bu ac>. 
n&:ncuıudur. 

Bu harbin kanlı bi.lançoıu ya
pıldriı sün, tek iradeli hareketle. 
rinc, yaına.n Hr faciR ole!· ğu da, 
bütün aeılıjfö;lc oı-tayn çıkııcak. 

Şu halde I ü~ük bir bab<:ri, her 
hangi bir üınit Iftğını, u:r.ak bir 
talih gülümseyipnİ, ruhlanım• 
ütüne kurtu1u, aersrlan :ıibi 
aarmayabm. 

Yarın, belki hava yine karara.. 
cak, ihtimal ufuldenncla füpheli 
bulutlar birikecek. Ne timdi keft. 
dimin aldatalım, ne yann ye.e 
kapılalım. Son muharebe de bir 
ıcıcoyle gündüz çarpıfGVW hali 
var. Bir sün nasıl «>ı.a bıranlık 
parçalanacaktır. Netice fU dü •• 
yada yafayan ezici çoldufwı iı· 
teklerine u1ı-an çıkacak.. imci 
bir ihtimal artık dütünülemer, 
çüntrii zaten yoktur. 

HAKKI SOH4 G'EZG1.,1 
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Harp 
Dün cece yanaına kadar 
~len ajans' haherlerine 
cöre: 

Flandr meydan muharebesi 
üç gündenberi baılamı§tır. Va. 
lent.ien Kambre • Araıı hattı 
üzerinde çarpışmalar çok şiddet. 
fülir. Burada şimal, Franuz İn 
gilir orduları, Alman kıtalarının 
kuvayi külliyui ile mücadeleye 
girişmi§lerdir. 

Som üzerinde, Franı;ız kıta.la. 
rı, Som hattının sağlam surette 
elde tutulmasını t~ine matuf 
bir geri mahalli harekatı muvaf
fa~yctle icra etmi§tir. Almanla. 
rın bu nehrin garp sahiline yer. 
leştirmcye muvaffak oldukları 
küçük köprü ballarının hemen 
hepsi tasfiye olunmuştur ve So. 
mun cenubunda.ki bütün mınta. 
ka, Alman müfrezelerinden te
mizlenmiştir. 

Scmı hattının sağında, Fransız. 
1:'.r Amiens şehrinin varullarına 
varmışlardır. Bu mıntakada va. 
ziyetin &eri surette iyileşmesi Ü. 

mit olunabilir. 
Som hattı ile Flandr meydan 

muharebesi mıntakasında cenup 
hududu arasında ancak 50 kilo. 
metre kadar me!'iafe vardır. Al
manların hafif moötrlü unsurları 
bu dar koridordan, müttefik ha. 
va kuvvetlerinin bütün ~iddetiyle 
bombudıman ettiği yollar üze. 
rinden geçmektedir. Burada, AL 
man hafif motörlü unsurları, e_ 
nerjik mukavemet merkezlerine 
çarpmaktadır. Bu koridora mo
törlü cüriitamlar arasında, küçük 
ç.arpıırnalardan büyük çarpışma. 
lara kadar biribirini takip eden 
çarpışmalar olmaktadır. 

Almanlar bu gedikten hafif un. 
tsurlarını yollamakta devam cdi. 
yorlar ve zırhlı makinelerini A. 
ras - Kambre mıntakaısına sakla. 
maktadır. Zira bu zırhlı makine. 
]er burada kendilerine lüzumlu. 
dur. 

Sanıldığına göre, dün Saldeu. 
nm cenubunda.ki mıntakasına 
yaptığr hücumda, Alman ku:nan. 
danhğt tanü müzahereti olmaksı
zın yalnız bir piyade fırkası kul. 
lanmıştrr. Bu hücum heyeti umu. 
miyesi ibtiriyle akim bırakılmış.. 
tır. 

Bu abıını telhiliinin ııe~rindeı\ 
so:'lra H~\'aS sat 2~ te R~kerl nr.i
yet hal.;kında nzağırlaki tahilfü 
\'ermektedir: 

Şimalde Jnı:ilir. n ReJdka ı.:ııa_ 
lan bir ricat harekeli ;yapmışlardır. 
Yeni m'euiler Te \'alan~iyen. Kam. 
bre, Ara~ mınlaka~ında devam e
den bu~ ük T-'landr ınııharehe,inin 

teferruatı hakkında Pari~te pek ke
tum d:ı\·r:ınıJm:ıı.:tnrlır. 

Ara' ile Som aruında Almnn 1.1rh 
lı kıtaları yine ı:edlklelcn içeri ı:L 
rerck ~ahi! i'tikamctipde ilerlemiş. 
lerdır. Bilha~u Rolony~nın C'cnıı -
bunda ,irldetli fakat dn~ınık muha
rebeler olmuştıır. Şüpheli bir nıenı. 
hadan verilen habere r:t~meı Kale 
mıntaka~ında mııhartbc olmamı, • 
tır. 

Snm ÜT.Crinrle 111e"l'7.it muharebe
ler olmu~tur. 

Diller mıntakaları!a kaydR dder 
bir ~t>y yoktur. 

Bolonya kimde? 
für/i1t, ~ 1 ( A.,1.) - Alman islih

haral hiiro,u Alman ı.: ıtaları nın 

Gr3nd ~'hrine sirdiklerini lıildlr. 
rnektedir. 

Lôndra, ~~ (A.A.J - Röylerin 
uUhlyellar Londra mahfillerinden 
aldı#ı habtrlcre · söre, Almanlar, 
dün gece, Bulonya ~ehrini ele sıe. 
tirmf~l,rdir. 

Pari.~ , !~ ( A.A.) - Jyi haber a
lan Pranmr. a5.J,:erl mahfillerinde, 
lngili:. ı.ıtahuıııın Rulony:ı.yı tnhl i
ye eıtiklerine ıbir l'cnehi rncınlııt. 

l:ı.rd:ı.n verilen lıahl'rin ;ısıl~ır. oldıı. 

~u bt;pn erlılmcl.:teılir. AJ.:~arna kıı.

dar Fransıı kıtalarının şimdi işı;:Hl 

etmekte oldukları "l' muharebelerin 
Bulon~anın cenubunda cere~an et
tiği lurıh olunmA:..tadır. 

İngiliz ha va kuvvetle
rinin faaliyeti 

Londra, :u. (Rııınal) - lnglliz ha... 
,.a nezaretinden g-ec; vııldt tebllg- ohın

dul:"ına göre lngill..z hıl.\·~ kuvvetleP1 
akşam gi.lneş b&tmcaya k1.dıı.r elmıı.11 

§8.rld P'ranııa, cenubi Belçika ve Al. 
m.a.ı:ıyada Rtn&nl mıntıı.kut UT. .. rind• 
!ıuı.llyette bulıınmue, O(!ma.n 80 .Alman 
tayyare•i du,,uruımu,,t'llr. 

.A.ru ve Rolonyada Alman zırJılı vı> 

motör!U krtaluma t.ıulmı:ı: olıınm~. 

Jlvw d~rnll'l•ollrmm blrl~tlkltl'i 

noktalar bnmbalanmt8, Janbluda. Al 
mAn motörlU nakll)'1! kıtalım, ks m. 
yonlar ve yollara taarrur. edilmiştir. 

A.lm&l\ topra.kları: Uzerlnde uç&n In.. 
ı:ı.Uz ~ıınlni Renan! mmtakıt~ın. 
da P.:ınnh Knlonya, Koblu şehlrlerll• 
dl~r b:ııı mmUıl<aları bombAlamrş_ 

l&.Pd.n' . .Al tı laı:Ulz tAyyare.sl lWerint 
dönmemı,Ierdir. • 
Ge~n hatta lçlı:dıo Alnuu:ılar :mo 

ta.yyue kaybetmt:lıordlr. Bu yıı.~ 
t!lgilla hava klJV\•eUerllıln taallyeti 
r:ın.\sul üdtll'. 

vaziyeti/ İtalyayı gayri muharip 
üç sebep 

bırakan Romada 
Universiteliler doği.i§• 
meye hazır olduklarını 

bildirdiler 
Almanların garp cephe
sindeki tayyare zayiatı 

Londra, :?t (Hmmııl) - Almanların 

garp ceph .. sinde kaybetmiş oldukları 
harp ta.yyartltrinin yektlnu 2000 ka
dar tahmin olunmaktıı.drr. 

11 tayyare daha 
düşürüldü 

LondMl, 24 (A.A.) - Hava ntza. 
reti bildiriyor: • 

11 tayyartden mlirtkkt>p bir hava 
!ilomu:ı:: bugün ö~IP"dPn aoıua Fransız 
uhllleri U:ur!nde uçarken dU§manın 

adetçe pek Ustun olan bir hava !L 
ıo~una rastlamıştır. Tayyartlerimiz 
hlicum ederek :Meser"§mlt tipi 11 

tayyare dU~UrmUşler n Uç tanulnl 
dtı ciddt huara uğ'ratmış!Hdır. TıtY
yarelerlmlz~ hiç bir ''"Y olmıtrnı~tır. 

Dünkü ha va faaliyeti 
Londrtr, .2~ (.-4 .. -4.) - lnıdlir. hna 

l.:11\'vetltrinı- men~ııp Men'IUt ıııııha_ 
rebe layyareltri , diin, lıiitiin ı iin. 

ın11h:ırehe ınınlakası Ü7erinde keşif 
Ye refal.:ıtl ııç11~ları :\'aprııı<ıl· ·d ır 

1 
.\lınan ılk rAporlar, ar•J:ırınnı •hir 
çok Mt~er~mit avcı layy:ırelerı de 
oldıı~ıı halde 20 elen fazla tanııre 
dii5iiriilı11ü~. :t\l!arl ~:; tayyuc dt 
ciılılt h;ı<1ara uiralılnıı<;lır. 

8 t:ıyy;ıreıni1, ıiii,liriilmii~liir Ye. 
.\:ı. l.~yıplır. Dii:l"r • IRnıırrıııir. ılı 
ıncdıııri inişler yRpmışlarılır. 

:\fiihiın hoıııh:ırrlıııı~n filol:ırııııı7, 

~-!'nİıfl'ıı . .\lm:ııı~·aıla l'l' rııeyılan ııııı 

hareht~i rrrıh,~i cİ\'Rrıııı!a ılii~ına

nın ıııiinakarntıııa ~iddelli Jıı iicuııı -
far ~:ıpını~J~rdır. 

Resmi Tebliğler 
Fransız T ebliileri 

Pario;, 24 ( A· A-) - 24 May111 sabah te bli,:i: 
Şimal mıntaka.sında düşman tazyikini siddetlendinneğ' çalı,mak

l.adır. 

Somme hattı üzerinde kıtaatımız istirdad edilen mevzileri aağlam 
bir surette işgal etmektedirler. 

Sadan'ın cenubunda, düşman kullandı~ı vasıtalara rafmen mllh
süs bir terakki kaydetmPh l7.in hücumlarına devam etmiştir. 

l'ıırlıı, 21 (A.ı\.) - Ak~am Tebli!!;i: 
Birkaç ı;Undcnbcri ılmıı.lde ve bilhaı:~a K&mbrı ve Ar~:ı mıntakalıı.rınd' 

cereyan eden Salnt - O:ner vt Bolonya mmtakaların!!. kadar yayılan tid_ 
detli muharebell'r CPphemlzln htyetı umumlyoinde lmtıidadın yt'nlden te~L 
ılnt bıı ıı.na kadar lmkAn vermemlttir. 

Sedan ctnubıında bu •ıı.bıı.h bildirilen Alman tıuı.rrııF-u kun·etıi TUıta

larlıı. y11pılmıttır. Mukabil tıuı.rruzıumuz pek bariT. muTatiaklyttlere mUncer 
olmu,tur. 

Keşi! n bombardıman tıı.yyare!trimiz bUyük bir !aally't ıöstererek 
dilşmsnın gerilıorlnl İT.AÇ& dıvam etml~leordir. 

AYCI tııyyartltrlmlz IP"tlr hareketlerine d'!vam etmıklı berıtbı>r dli~ma. 
rım zırhlı ve motor!U kıtıı.larına mu"af!akiyPtlı taartı.ız edtrek toplarının 
atl'fi a.ltına almı7lardır. 

Alman Tebliği 
Berlin, 24 (A.A.) - Alman umumt karaq;~ahının tebliii: 
Dünkü muzafferane hücumlar netice5inde, dütman ordularrnm 

şimalt Fransa.da ve Belc;ikada kuşatılm11 bulunduğu aral!i şeridi her 
taraft2n daralmaktadır. 

Flandres'lerde, Alman fırkaları, dü~manın Escaut ÜT.erindeki 
müstahkem mevzilerini delmi~ler ve Lyı ırmağmın ~arp sahiline ka· 
dar ilerlemişlerdir. Tournai İ'!gal edilmiştir. 

Maubeuge Franırz mÜ!i:tahkem kal~i. halen tartıamile Almanla
rın elinde bulunmaktadır. 

Artoıs'da Alman kıtaları, Arras'ın timali garbiıinde Loretti' 
tepe5ini işgal etmi~lerdir. 

Arras ile deniz arasrnda ilerleyen Alman zırhlı cüzütamları, dün 
Manşdaki Fransız limanlarına yaklaşmışlardH". 

Dü~manın Amienı'c kar'.!tt hafif bir te,ebbüıü püıki.irtiilmü~tür. 
Cenup cephesinde, Alman h01V:t kuvvetleri, dü§manm gerilerini 

bombardıman etmi~tir. Manş'da Be-ulogne önünde, Alman hava kuv· 
vetleri, üç torpito muhribini ve pek muhtemel hir kruvazör olan 
büyük bir harp gemiıini ciddt hasara uğratmış ve 6 dolu nakliye 
gemisini batırmrştır. 

Narvik civarında Alman tayyareleri, düşman kıtaatı konakları · 
na ve tehaşşütlerine muvaffakıyetli hücumlar yapmıştrt'. Bir düş
man tayyaresi düşürülmü~, bir kruvazör ve bir nakliye gemisi han· 
ra ui:ratılmıştır. 

Dün ~ece, düşman hava kuvvetleri, f!arb~ ve cenubu garl>i At· 
manya üzerine yeni taarruzlar yapmış ve gayrı askeri hedeflere bom 
balar atmıştır. 

ingiliz Krallnın hitabesi 
(1101 tarafı 1 incide) 

ıımlarımız izhar ettiklel"i bütün 
kini ve li:'addarlığı yeniden gös. 
tereceklerdir. 

Bu kadar menfur tasavvurla. 
rın insan fikrinden do~abileceği
ne inanmak için mütkülat çektik, 
fakat §Üphe etmek zamanr çok. 
tan geçmi~tir. 

Bu imparatorlukta biz, İngiliz. 
ler, hepimiz bütün basiretli ve 
hüsnü niyetli in~anlar, kendi göz. 
}eriyle meseleyi J!Örüp anlayor. 
)ar, mesele hepimiz i~in bir ha· 
yat veya memat mücadelesinden 
ibarettir." 

'.'la~liılıi yeliıııiz lıb:lm ı.:ı~ıı hir 

diler ~arih bir rnlıli)tl idııılc ~inı. 
eli iki tarafın kuneli ı.a rşıla~nıı' 
hıılıınııyor. Hiitiin inıpııralorlıık mil 
Jellt>rinfn J.:ı)ıı.ını ıııiir.adelenin ncti
Cl'~i hakkında hiç hir şiiplıe hırnk
mı\'or. ll.:iıni1clen haıı11isiııin bza. 
n:.ı~ağııı ı hiliyorıız. 'Rıı milletlt>r 
haklı ohrn lıir infial hissi ile net 
ret ve istıhkıı.r ellikleri ~erlere l.:ar
)1 ayaklanıııı~illrdır. 

Onların umini hiç bir fPY •ana
maz. Tam bir hede! blrll~i ile bu miL 
leth•r mevcudlyetltrlnl n l.:endilerine 
ya~amak zevkini veren h•r feyi mU. 
da!u ı>tml'ıinl bllectklerdir. Şlmı11 

J:'t'Çirdi~mlz lmtihanm ne kadıı.r tehli
keli olduı!ıJnu ıöyltdiı!im için hiç kim 
11 lmaıumın ıarll'lldtıtTnı dil:-Unmemr_ 
lidlr. Biltki!! itinııı.t kalbimde ııiı1n dıı 

kalplerinizde oldutu gibi pa.rlıyor. 

Takat itimat Ut! değildir. Onun Cl'
ıarPt, 117.im, mukavemet, T• !!'daktr. 
lık hiıılerile bl'ıılenmPıoi lhmıdır. 

Nihllyt>lm:r. bir ctrf'yıı.n hııllnrl' nıiL 
eıtd,.Jrye ıttılan İngiltrrrdı Y• dtni7a
ıın mrınleketlerdC!lcl ukerler bUtlin 
mPıtiy!'tlere ma.liktirll'r. 

Bu anda ukerlenmb:ı T• Jnıllttrı_ 
de onları 11ven anneleri, lcadml11rı Te 
sevı;-illlerinl dUtUnliyoruT.. Aslo;erlerl
mlzin yanında eski mUttetiklmlz Fran 
sanın, bundan aonra da Lehlstıı.n, 

Norvtç, Belçika, ve Hollandıı.nın u_ 
lcerll'ri muharebl' etmektedi r. BUllin 
bu aulhperver meı..ltketlul l\aln ve 
tabril<ıiz bir taamı:r:un dehııti ur_ 
nu~tır. 

Bu k\t1 anda •rdadımızın imtih•n 
drvrt'lf'rinrll' yaptıty glhl mutl:ı.k kııd· 
reti haiz olaft C•na'ıx Hakkı1. döntiyo • 
l'UT.. önUmUzdtld pazu ı;Urıli talep 
tltlm. Denl7.a_,rn ml'mlekeltrd• bulu. 
nıı.n bir çok kardt~lerimiz dualarımı. 
zıı. iştirAk t!debllecekll'rdir. Kalbtıft Vl' 

ruhan müttehit olarak t .. vuıu vı ltL 
ma tıa. dnamızı Ctnabı H• J.;ka ar:;•· 
delım n rlıı.y•t edilm~lc Uzer• bize 
t~llm ediltn hak'kı kudreti• mUdatıı.ıı. 
"ı:!l'bilme:.. için mUnher~tınl htlrham 

( Ba~ tarafı 1 inc.;tde) 
gayri muliariplik vaziyetini mu. 
hafaza etmesini icabettirmekte. 
dir. Bu üç sebebin ayrı, ayrı iza
hı İtalyanın muharipler arasında. 
daki vaziyetini oldukçn vazıh bir 
tekilde tayine hizmet edecektir: 

1 - lTALYA ALMANYAYA 
BlR MENZiL VAZlFESl GöR. 
MEKTEDIR. 

Harbin ba,lad.iı gündenb~i 
ltalyanın müttefikine bu bakım. 
dan çok kıymetli yardnıVarı do. 
kunmu,tur. İtalya Almanyamn 
muhtaç olduiu birçok 'eyleri sa
tın aldıiı bir pazar yeri halini 
aldıiı ıibi satacaiı mamul e,ya 
için de bir çarşı maftzarası an:et. 
mektedir. 

Gayri muharip İtalya Alman. 
yaya yaptıiı bu hi:.lleti muharip 
sıfatiyle temin edemezdi. Fakat 
aayri muharip aıfatiyle yaptıiı 
yardım hem Almanya için fayda. 
lı, hem de l talya için karlı olmuş. 
lur. Almanya için faydası ltalyıı.
nm. ahluka hattı ort&1mda bir ya. 
nk vazifesini gönnesidir. 

Kendisi için kirlı tarafı harp 
felaketine katlanmadan bir zafer. 
den hisse almaya imkan bulmuş 
olmasıdır. Aynı zamanda açık de_ 
nizl~t"c1e 1 talyan ti~ret filo,u 
dünyanın yeıane serbest ticaret 
unsuru halini almıştır. Bu ticare_ 
tin temin etti~i menfaat kayıp 
korkusu olmıyan bir ka:Pnçtrr. 
Aynı şekilde bir kapncı da bü
yük harp eınasmda Japonya bü. 
yük Okyanus sahilleri aras:ıonda 
temin etmişti. 

Bua-ünkü Japon kuvvetinin en 
büyük membaı Japon yanın har. 
bin tahribatma maruz kalm11ması, 
bilakis deniz ticaretinde ırakiple. 
rinin yerlerini alması, Japon sa. 
nayiini bu imkanlara ıöre kur· 
muş olmasıdır. 

İtalya ıemilerin kontrolünden 
,ikayet edebilir, fa!ıtat bu Teıile 
ile yaptıiı kir derhal inkar edile. 
bilecek bir yekün deiildir. 

Almanya l tAlyayı a-ayri muha. 
rip bir halde bırakmakla onu ya
pabilecefi azami hizmete vermi, 
olabilir. Aynı zamanda ltalya 
Fransa hududunda hir IT'İlyondan 
fazla Fransız askerini silah ba. 
ıınd~ bulundurmakhı da 11yrıc11 
bir yArdnn etmektedir. 

939 harbinde ''bu gayri muhil· 
riplik" hali vazife taksiminin bir 
icabı olarak sona kai:lar devam 
edebilir. • 

il - iT ALYA MUTTEFlK. 
LERlN ZAFERtNDEN üMlT 
KESMEMiŞTiR. 

Fransada devam eden Alman 
taarruzlan (Almanyanm i<1diaaı. 
na ve 1 talyAn propagandasınrn 
faaliyetine raimen) ltalyadll şef. 
leri, daha doğrusu Musoliniyi 
müttefiklerin aleyhine harekete 
geçirmek için kafi bir sebep te. 
lakki edilmemektedir. 

1 tıı.lyanın harbe ıirecea-ı an 
her halde müttefiklerin zaferin· 
den ümit kesildikten sonra ola
caktır. Böyle olmasa ltalyanrn 
harbin ilk rününden itibaren AL 
manyanrn safın.da yer tutması i. 
cabederdi. İtalyanın çok dikkAtle 
takip ettiC'i siyaset memleketi 
kolay bir §ekilde zafere ula~tır. 
maldır. 

Bu da ancak müttefiklerin 
mailübiyete yüz tutmAları ile 
mümkün olabilir. Seri bir zafer 
için bu anı kuvvetle tayin etmek 
iktiza ede... 

Fransada crr:eyan eden harple
rin propaıanda ,ekli ne olursa 
olsun l tal ya için harici manzara. 
nın yanmda hesaba katılll!l iki 
büyÜk devletin kuc'ı·eti, muka
vemeti mevcududur. 

Müttefiklerin ltalyayı kötü 
~artlu içinde tAh'rip etmeleı·ine 
yol açacak, İtalyayı müstemleke. 
leri ile muvaıaladan mnhrum bı. 
rakaeak bir harbi bir kumar 
oyunu ~l>i kabul etmek mümkün 
ekilidir. 

,lldüm&cün olmadığının en kuv. 
vetli delili de ltalyanın Sedand11n 
sonra dahi gayri muharip l"olünü 
muhafaza etmesidir. 

111 - lTALYA ANI VE SE_ 
RI BiR ALMAN ZAFERiN. 
DEN MEMNUN DECILDlR. 

1 talya Almanyanm müttefiki. 
dir. Belki de onunla berAfxr: har
be de ıirmek anıtııundad1r. Ya. 
hut bir meııuil hizmeti cörcrek 
··~ ·· .. i ,,.,.,~"rİP kalnak müttefi. 
kinin ı:aferine yardım eder. Bun
• ,!\ tıepıi mümkündür. Fak:tt 
,.._. ru11:tda seri, a,,i bir Alman uı. 
feri yahut aynı kuvvette mütte
fikl•r r:ıılihiyeti ltalya için arzu 

rıını~n iciıı orl:ıdıın ı;iliııip, miite:ı. 
kihPn \'eni hir 1'11\·retlf' meydana 
ç ıknııırı;ızı intac•rlmiyeceklir. Mııi
l{ıh i\t'Iİnıi r. lımıılı~ıını7 ıllın)anın 
l:thrihine !lt'lıl" p olarak Ye lıart'keJe. 
riıni7. ii7eriııe :..aranlıı. çöl.:ect'klir. 
Rıış:iin Jııı imp:ırıılnrlıı~ıı ı:ıözlcrinıin 
öniine ı:ıetirert1' ,ize h itap ediyo. 
rıım. Şimrlı hıırlıl" ı::iren n ).;endi. 
~ini lıthrihP te5ehhii~ relen korl.;ıınç 

\İl,emll' ).;ahili muk:ıye~e olan bu 
impııratorhıl.: lıüliin manı"ile lt
ce~.;iim eıliyor \ e ılah :1 hiiyiik daha 
nurlu hir ışıı.:Ja pıırlıyor. J>iı,.,ı;ın. 

larımmn ıı.k) lıimiırle 'Lııll:rnılıklıı. 
rı hir kt'Iİmt' urılır: F.ınpl'nııliıo:m. 

Rıı l.:climrye tah:ıL.l.iim zihniyeti n 
ftlih 1crl.i nııııı11~1111 ~t'riyorlıır. 

Rir. impııralorlu~ın 't>rht>'l nıilh•I. 
ini hıı 1.:elİlnt'yi kt'nıiilrriııt> iade 
Prliyorm. Rıı mt>nfıır rmrlleri Jıp~
liven oıılarrlır. ~ıılh rlıima hi1im 
y~~ne ht.<lefimiri IP•'Lil tlmi~Hr. 
Bıı ,ıılh ca\'esinrlt m!\e~•c~elerimiz 

inkişaf imldlnını lııılııyor. Millelle
rimiı ~a7.İyelll'1"ini ı,lah trlebiliynr. 
lıı.r. Hül..l\nıelr 11 it me~eltlcr hii•nii. 
niyelle h2llf'dilirnr. Onlu hu ,ııl

lıu t'Jimiıden :ılılıl.:1r n lırk:ı.~ıtıı 

ar7.u ellil!imir. hütün ,nleri tıhrihe 
ııtrıı,ıyor!Ar. Ha) ,ıvttimi'e ı.~r~ı 

hay•het•itlik, emni •te kar•ı hil,, 
adalt'timiıt ı.a~ı Jmnf'I jJ.•m" edi. 
yorlar. Yanılmak imkanını nrmı~ 

eyllyellm. yrtıe I.:aya çalışmız. Gul'\.lr ve uraıl. 
tm~ratorlı.ıtun. h(ltlln hRll.tmıı.. cl. ı. ::; 3zminb-ı muh&!ua eylej.o\nl:ı:. Du· 

hı~m h•r k~"l.lld• lnrili7 f'rl<~k v• .... ,,_ t .. ~e·~mUnfl mııhııfar& •. 
~·rtm•:o,......ll i"lt.a"' ,,..,, • .,...,, _ . r·-~ -· l d'!n bir adam &"bi v&Dtentııi ifa ıııt. 

nlUNa cl.11.uı vt.li!enlzi muktedir el. r:ıt" U:""-1"" ilnliys.llm •• Ulallm yardt. 
dutu,nıa blitU.a cı~el ve .hu•o\uıı. mı il• mırnf!ak olıteat:rr 

edilen bir netice deiiklir. 
İtalyanın ve Almıtnya ile lau. 

dudu olan devletlerin ,iddetle 
ihtiraz ettikleri ,ey, Almanya. 
nın seri bir surette zafere ula,. 
ması ve A vrupanm hakim kudre. 
ti olarak dünyaya yeni diploma· 
tik nizam vermesidir. 

A vrupeda seri bir Alman zafe_ 
ri ile 1 talyan111 mihver politikası. 
na yardım etmekle elinden kaçır. 
dıiı fırsatlal", kayıplar azalmaz, 
bilakis çoialır. 

Hatta İtalyanın Akdenize i. 
nen, Tiryesteden sahile çıkmak 
isteven bir Almanya ile hallede
ceii niçe meseleler ara11nda bir 
de Tirol davası bulunacaktır. l. 
talyım"' A vnıpada bir 11iıntı va. 
ziyete girmesine sebep olacak 1 
muazzam zafere hizmet etmek L 
talyan ,efleri için an:uya layık 
bir 'ey de~ldir. 

İtalya için reel politika ararp 
cephesindeki mücadelenin müt. 
tefiklerle Almanya arasında uzun 
süren bir yıp·andırnlll harbi hali
ni almasıdır. Bu ıuretle devam 
edece'..c: çarpışmaların sonunda 
han5!'i taraf aralip ıelirse ırelsin, 
mai:luptan pek 87. farklı olacak. 
tır. Böyle bir ııtlip veya mağlüp 
1 talyllnrn müstakbel davalanna 
ancak yardımcı olabilirler. l,te L 
talyanın gayri muh~ripliiini ica. 
\>ettiren sebepler ... 

SADRI ERTEM 

Londrada yeni tevkifler 
/,orıılra, 21 ( .A.:L) - He~ıııeıı hil

<lirilıli~ine ı;:örr, Irl:ınılıı cumlıurL 
yrt onhısıı meııo;ııpl:ırıııdan ili J,;i~i 

lcd.:if olunmu~tıır. 
llr.lfa.~ı, 2~ (.L-4.) - BclfR\l:t po. 

li ~lrr lııı,ııiiıı ~:ıyri kanuni hir lc
~cı.:ı.:lil olan lrlıınrla C'tınıhııriyrt or
ılıı~11 ıızalarıııın e\'lrrindr lııharri. 

~ :ıl İC'I'~ ctııı i~I i r. Hc~Jııl tıı fciliıl 

llll!\'C'lll olmamakla beraber as.ıınrt 

:.!O kişinin J.:omi~erlii!e ~öliiriilıliif:ii 

bildiriliyor. 

unı,·tr· 
ıtoma, 21 (A.A.) - Roma ıın>'f 

ailesinden. Uç bin ta.le be, ~iu~o 
111 

\'f 
bir nıesaJ ~ondererek Akdenı:.ıına• 
imperatorluk {!<tik!Uinln kuruı.rt arıt' 
için dövüşme~• AmAd• oldUld 
bildirmişlerdir. 1oııt• Roma, 24- (.\.,\.) - Harp 1'11~0111,. 
rl milli cemiyeti icra. komitesi, tnıl .. 
d11. toplanarak bir takrir kabul ~ıı ,r. 
Ur. Bu takrirde harp maJ(lllcrln gıbl 
Yele• vahım anlarda yaptıkları ıns 
bugtln r\e harbin ön sa!mda bulU~ııtt· 
arzusunda oldukları beyan edill1l 
dir. _____..., 
~~~~~~~~~ 

İtalyanın Balkan-
. lara teminatı 

(Ba:ıtara/ı 1 incide) 

Moskovanın ltalya.YL\ 
ihtarı 

ı;o'" 
Haber verildiğine göre :?,!OS rH._, 

ratlyoııu peqembe akşamki neŞ ııı. 
tında ltalyaya şayanı dikkat Jılt' 
t.a rda bulunmuştur. ıuıt. 

Bu ihtarında Moskova radyostl ~ıııı 
yanın eski Roma Jmperatorl~ 
kurmak beTeslnc kapılmış old 1~ söyledikten ı;onra, ltalyanm 1381'

8 
<' 

tarı el• geçirmek, Şimaıt ,M"ri et~ 
Cenubt Fransayı l§gal edebile 

1 
•0 

dUııUnmek için ıtaıyanııırın ap~~ı. 
maları lAzım geldiğine i§aret e 

Moııkonya göre böyle bir c~~61• 
İtalyanın nıağ!Qbiyctinl intBÇ ııe • 
cekUr. Balkanlara gelince, btl e•' 
lt"ller lstlk!Allerini rnUda!aa et~1 
bilecektir. Kaldı ki onlara ya 

11 
dl 

muktedir n hazır mlittetiklerd#.,, 
mahrum değildirler. Fransı:r: 0 ~ 
ise her zaman için zayı! ltB1~. 
hakkından gelebilecek vaziyette se· r 

1talya garpte mUttt>fiklcrin Jll ~ 
olacaklarını hesap etmektedir· çı; · 
ma:ıt:1blyet muhakkak dcği!dlt· ıı ~· 
kU Almanya bugünkü taarrut-U~ 
zun müddet devam ettiremez· ~ ı;# 
.Alman ı:t>rilerl rnlitte!iklcrln JllU 
taarruzlarınll açrktır. _........ı 

.......... miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliiiıiiiiiiliiis!liiiiı~-~~ 
Lane en ktı\'Tetıi filınlt'ril .. yeni bir einl'ma me\-&lmi ynrntı,or· 

En güzel n en kunetll görülmemi§ :.? Fransızca film birde!!. ·J 
l - AmPril.;ıı.nm .-n pıırlıık ~·ıtc.117.1 CLARK GABLl':'nin blnlf'rC'JC g0ı. 

artits Te uyıııı7. mil.\·onlarla bs:ıuladıfı muht~ film 

1 - HABiL - KABiL-
2 - Şimdiye k&dar yaıamm hryfX';ll.Jllarm en kuvvetllııl ~·e ı;örült~ 

lllmlt rln ım ff'TkalAdf'ıl!I : 

2 - Mahkum Kadın 
112.veten: Dflnya haberleri: BRlTlŞ NY'OZ (Türkı;•) 

PJ.RAMUNT JURNAL {Fransızca) 

Bugün Lale Sinemasında 
Seanslar: Hahll - I\abll 12.30 - 3.SO - 7 "" ıo d." 

Mahkllm ){adın ı.- - S.SO Vfl> 8.SO dl\ ~ 
Buı:;-Un 12,30 n 2 Ya ti neleri tenzllMlıdır && ..-,..... 

BilllflllS'Et'!ml*lllll ............................... .,... 

Bugün 
. 
1 Sinemasında PEK 

ll:ı.ftıuıın f''l :renı:·ın pro~mı 

1 - GENÇLER ı 2 ·- Tarzan 
SEVıŞiYOR ve 

~ .. ~·.- '.l'.i>\'k , .,. .ı:"ı7t>llik filmi ~ O ğ 1 U 
ıctK~Y ıwo.'.'ıı~Y - u:wıs T" k 5 .. 1 .. .'T0:\'1'! n ,Jt:DY GARfu~~ Ur Çe OZ U 

3 - Anharada Milli Şefin huzurunda yapılcf1 
19 Mayı.~ Bayramı 

Il•ı'!iln ııal\t 1 vl' ., ıo cl11 trnzll:\tlı mıı.tlnelr.r. ~ ... ............................ ~ 
; Buı~n Taksi m smımaıın~a " 

2 RÜ\'OK 1''11,\1 IllRDP.::-.' : 

B A R Pl KATiliN ili 
ANNABELLA 

CHARLES 
! le:~ BOYER İ BOB ~AK 
i lstanbulda ilk defa 
! 

' 
~~~~~~~--~ • •.ı-~.-•ın•~ ınıın111ıniıınmmıımınıııınrıını1 ıı, 

Bugün S CJ M E R Sinem~.~~ 
Taraf,,.tla.n hıı:ııtt'IAnan rii7.Pf \'P. mükeımmel proıram. Blltun ıehir 

tıtrafmdıın mı.ttlaka l't'yredllmP.f;fl pyandrr. 

Kadon lhmaB HolDywoolO 
edlllnce . Revüsü 

0
• 

\ ~-CAtL 1".ATltlC:K. - 1\'tt..LlAM Hollywood'un bUtUn JUkl cııZl il' 
1\'ARRF.1' kllıdlı, bütlln danıı ve 

tarafından oynanmı§ Fransı1.ca Varyete RevüııU 
•özlll .nım. Yolunu f~ıra.ıı bir Baş Rolde 
kadmı kocMınm oldUrm .. ğ• hak. JOHN KING 

ı.:ı var mı" 
A 'l"nr..ıt : f:K 1.LR ,J UJlS AL wm d ihıJ"l' Tf! ha.rp tl.lbe?ıerl 

11!11111 Bu~ u.at 1 vıo 2.30 da tenzillUı matineler. mınınım 



l.Jlgaristanda nıa
tlaıı bir resnıigeçit 

gençlik bayramında Alman gençlik teşk!-
ıa.tı maiyeti de bulundu • • re ısı ve 

~. -29-
~~t ak ~ııl r adaşına yaklaştı, Senin hiç bir kabahatin yok. Bu 
~ ağına bir şeyler fısıl. yalnızca ıansızlık.. Hepsi bu ... 
~r~ tekrar ayağa kalkıp Haydi gel de bana biraz yardım 
l>tk· tte: et .• Kalkmak istiyorum.. Beni 
c(i

1
' bir dakika dur da ü. öyle ba~lamışlar ki kanım hare.. 

~ ıırbı çıkarayım. o za.. ketsiz kalmış. adeta kötürüm ol. 
~ ltolaylıkla hareket ede~ mu§u:n. .• 
,, ~\tar: Lenuvar 2yağa kalkması için 
b (aı..·. arkadaşına yardım etti. Fakat E.. 

• c "11
•• Taıbit... milin başı dönilyordu, fazla ta. 

~~~dik etti. Çünkil iskelet h~mmül edemedi ve bir külçe gi. 
tcJn~trhı çıkarınca bütün bi J:oltuğwı üzerine yığıldı: 

hayd ı kayb:de:ek, o z:ı.. - Ah, bu çok müthiş. diyordu. 
~ Cl)a Udun yakalanması basit Hiç bir şey yapacak halde deği. 
'\lı:ttfaktı. lim .. Lenuvar. doetum. benden 
~er ağır bir cismin halı. yardım beklemeyin •• Mücadele c. 
~k e ~Uşrnesinden müteve). decek halde değilim, bütün hüsnü 
~ b tllrilltüler duydular. niyetime rağmen kolumu bile la. 
~~!'da arckete geçme}( Uizxm. pırdatacak vaziyette değilim .. 
~daha mükemmel bir Söyle şimdi ne yapacağız? 

'~~ larına imkan yoktu. - Ustad, aiz merak rtmeyin .. 
1~tn .• Artık ı~ığı yaka. Ben, elimin b:raz ağnma.aına 

'ldııı,~llnkü kuşlarımın nere. rağmen henüz ı;ağlarrum. Diltma. 
~~ı bile göremiyorum. nımızı tehlikesiz bir vaziyete aok. 
lt:Zt, hayır. yakmıy:ıhm ... • mak için elimden geleni yapaea. 
btı1tt 11\'ar cevap verdi. Kim- ğım. 
ıtri bu çapkınların dıprıda - Fakat ihtiyar kadına da dik. 
ti "'~rdır. Belki de dev. kat etmeli, diye Emil arkadaşına 
t~dlbdı evin etrafmda do. tavsiyede bulundu.. Gerçi !im<li 

'~,,::-•rlar ba • h 1 h 
11~ ygın vanyette ama, bu a er 
~tlcıt da korkuycrsun, Kil. ı;aman böyle devam edemez, ken.. 

lıa ·· Öyle olr.a Şerif mu. dine geldikten sonra bu ıeytan, 
~o 'lardı. tehlikeli e>labilir. 
'ıı Pcfc bu kadar itimat et. - Merak etmeyin üstad .. Ben 

i.1~ tf Pkınlar içeriye girdik. onu da düşUndUm. Artık eUerim 
~l l>tk havladı mı? serbest, hiç bir ~eyden korkmam. 
~}' t\ı,, Doğru amma, aebe. Fakat daha emin olabilmek için 
biıor musun? Bu herifler bileklerine kelepçeyi gc~irdim. 
1 tle~ biliyorlar. Duvarı Onun için cadalozdan korkmamı. 
ı Çtrıye diti bir köpek sa- za sebep yok ..• Fakat bilmiyorum 

de i tr •. Şerif onunla oynaşır. bu kadına nasıl olup da •.•• 
llarÇtrıye girmeye muvaffak Lenu~r birdenbire durdu. Ka. 
~~ t.'aJtat doğru, yine aynı pıya vuruluyordu. Hafiye bir eli 

S Pabilirler. Sana hak ve. tabancaHıB t~i!in8c ol~ tittr 
~~~ \'ıtnıı şimdi derhal İ§e kapıy;a xa1'}~ştı., ., 

bıı : .Sabah oluyor. Biran - KVnsiniz? Ne istiyorsunuz? 
' "~~ bitirmeliyim.. Sen diye sordu. 
l ~fj~ tutarsın, o kısrm - Size bir teklifim var.. diye 
l"'ıi'tt... • Yeşil İskelet cevap verdi. Bana 

·er dU •· • · b d · şmanının uzenne Küçak Meleği iade edın. en e 
~~e:e hazırlandı. Haydu. buna mukabil aitleri tamamen 
~ ,~ru Yanında hissettği za- ıerbest bıraka.cağım.. Yalnız bu 
tt~tnıck ıüratiyle üzerine teklifi yaparken ilci şartım ~ar. 

Sotya, U (uırual) - Buı&artstanda bugün gençlik bayramı kutlanmak. 
tadır. Binlerce halk ııokaklar& dökUlmU,, gençlik tezabUratma lşt1rt.k cL 
mıııterdfr. Sa&t on raddelerinde Aleksnndr Nevakl meydanında bUyUk blr 
merasim yapılmJJ. merasimde baıveklt Dr. Do~tlan Fllot, Kre.J mümc.sllill 
bütün veklllcr, devlet ricali, U\bltan buır bulunmuşle.rJır. 

Nutuklar söylcnml§, milli marşlar çr.Jamuıı, müteakiben meydandaki 
btlyük kllsede dlnl Ayin yapılın.ıotsr • .Ayinden ııonra meydandaki tribünlere 
geçllmi§tir. 

.Ba§vekllln yanında gençJik bayramında bulunmak Q.zel'3 Berllnden geL 
mı., olan Alman gençlik tc§kil9.tı relal Fon lschammer Oaten ve maiyeti, 
Almanyanm Sofya. bUyUk elçial Fon Ahen ha.zır bulunmuşlardır. 

Aakert bandonun çaldığı ma11ıa ba.§lanmq olan resmigeçit bir Ea&tten 
fazla sUrmUltür. Remı.lgeçldo lştlrf.k eden sporcular ve mektepli gençler 
halk tara!mdan bUyUk co~kunlukln. alkışlanmıştır. 

Bu vesile ile Almıuı ve Bulgar doatlugu tezahl1ratı da yapılmt§lrr. 

p o r 
Bugün Y.apılacak milli 

kümemaçlan 
lıtanbrıl fut bol aianlı5rndan: 
Taksim Sındı: 
Fenerbahçe - Altay ı11tal 13, hn. 

kem: S:ımi Açıkoney. \"an hnkem.: 
lerl Sel:\mi Aka!, ı-:,ref Mutlu. 

lialııtasarny - Altınordu saııt 17, 
hnkenı Şazi Teıcon. Yan hakemleri 
Necdet Gezen, Samih Durıınıoy. 

Parar günü r;apılacak maçlar 
Taksim Stadı: 
Galatasaray - Altay saat 17, ha. 

kem Tarık Oırrcn11ln. Yan hakem. 
leri Bahattin Uluöı. 1-'ahrcttln So. 
mer. 

Fenerbohçe Stodı: 
Fenerbohı;e - Altınordu saat 17, 

hakem Ahmet Adem. Yan hakem
leri lh~on Boyrı, Fikret KayraL 

Kısa haberler: 
* Ada.nada ikisi astaıt, lkJııt beton 

olmak llze1'9 hava yollan ldarest ta. 
ratmdan dört iniş yert yapılacaktır. 

• YUzde bef ve iki faizli ve 932 ta. 
rthll buine tahvUlertnııı tıç, yüsde 
beg talıvUU eeyrlaefaiıı tahvtllerlniıı 

lkl, yUzde bel ta.isli ve 934 ta.rlhll ~ 
züM ü!iVUJeHIWl bir nUDlan.ll kupoıa;. 
ıan bu aym otua blrlııde mnnır za
mana uğrayacaktır. 

* Devlet denlzyoll~ tşletmeıılnln 
bu yılki bütçe& geçen ııeneden bir 
mtıyon 3%f bin lira ta.zlaatyle 8 miL 
yon 103 bin 933 Ura teebit edllmiftir. 

* Adapazarmın SöğüUU nahiyesi.. 
nln Ferl&ll Ye Akçukur ınmt.&kalann. 
da &Uhur eden demir madeninin çık&.. 
rılma.ama lıqlaıumıtır. 

ı M eml~~!!l!.!!'!!:!:!:!.:. 
Akhiıarda şüpheli biri 

yakalandı 

lzmir, (Huauıi) - Akhisarda 
fÜpbeli bir şahıs tutulmuıtur. U. 
zerinde 1400 lira para, ayakkabı. 
sında 2 istı1d51 madalyası, otelde
ki e~yalan arasında fazla mik. 
tarda ustura ve bıçaklar ve bazı 
mühim vesikalar bulunmuştur. 
Tahkikat genigletilmektedir. 

Kara aulanmızda balık 
avlayan yabancılar 
lmıir, (Huıuıi) - Kara auta. 

nmıza kadar 90kularak balık av. 
lıyan beJ Yunanlı yakalanmış, 
Çepneye getirilmi~tlr. Balıkçı 
remiainin ismi· Eleni'dir. 

tki çocuk boğuldu 
lzmir, (Haıaıi) - Alacay na. 

hiyeainde yedi yapnda Ceyha., 
isminde bir çocuk kuyuya düt· 
milf, bofulmuı; Seydi köyünde 
de 12 yaıında Mehmet derede yı. 
kanırken ıular tarafından süriik.. 
:enmiıtir. 

Mardin halkevinde 
bir sergi 

llardla. (llUmd) -"'tııfardtn Hal.. 
kemde Kardlfı civannm bUtUn ~. 
kelebek, böcek ve yılan nevilerini 1h. 
Uva eden bir sergi 19 Jı!ayıa münaae. 
bettıe pazar günU kalabalık bir ?ıalk 
kUUesile beraber açılmıştır. Noksan 
veaaJUe yapılan ve çok alAka çeken 
bu aergt evimiz komite ~kanların. 
dan ve orta.okul tabUye öğretmen! 
Sedat Yesugey ile talebelerinin vu
kuftu çalı§m:ılarlle meydana gelmiştlr ~· elinde tuttuğu ta.ban. (Daha var) 

ttltc Uıunu haydudun kafa ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••r ~ tlt şekilde hrzalamıştı. 
~'1ı14ı ""etiyle haydudun üze 
'ıı.: ... 
~ ..-;sııığa teaadilf etti ... 
~ h 01uyoraun, KUçük Me 

~dut şüpheli bir sesle 

b~iç, b~ıtical göstererek: 
~~ kıç bir şey yok .• İnsan 

).' ta yok yere ölecek .. 
•ıı hutc neye çarptım. 
tibi llde demin sana ııöyle. 

1 ,,,.tt ı§ığı yak •• 
Ul'\lıı • evet.. Ben de anor 

Ilı en haller hissctmeyt 
~· 
Ilı~ tibi? Her ne olursa ol. 

ı.:• to~~~ Yak da bir kere etra 
~I etıın. 

t~rı bu sözleri üzerine ü 
li~tl'\ı dtki fen eri yaktı ve ışı 
''t tıı~ doğruya haydudur 

li · Aynı zamanda d~ 
•.~rfle ateş ederek hayd11 
"-~t hrıt ıaldınnı:ıtt. 

tltt eyhat ! Çok geç kal mı§ 
r !tondan evvel davranmı'} 

1 'tt apının burnuna bpan. 
~ll. dr§arıdan kilitlendiğin 

' ::ıı koridordan haydudu:
» __ • , ~ahası geliyordu. 
~~ ..... . 
~ıll, ~~a~ ic:in artık hiç biı 
'lillt~~i kalmac"llıştı. tske 
t ~ttduşınüş, fakat son sa 

'~t Ulınaya muvaffak ol 

~~ de olsa vaziyet eslds" 
~lll değildi. iki hafiye 

itt b~1tlar, ellerine bir ta 
' tr ır de ekktrik fener· 
~ )t ~l Fakat bilmedikleri 

trıa .er türlü mildafo.a va 
~ }' lık bir haydut karş· 

"at lPabilirlerdi ki 1 
~ıı htdcrin bir nefes aldı: 

1lıa eerfksizlimmln bize 
· dtd'l nlmı!smd:ın korku 

~rııt~ --~ · ?ile fena l •. Halbuld 
~ ~~ k ele ge~irmİ§ oldu 

11\ıflır;r emindim ki... 
tt•tll'a ! .. diye Emil arka. 

1 etti. Haydi iızülmc. 

- Biraz ırnbredin ~cukJar ... Yo,·. 
umu uyutayım. Slzı.-, hnyolden hn. 
.ikııte dönclüi}üm ıtfınlcrln beni ,.n. 
dt •akit düşflndfiren ıu·oyip bir 
vaknsını anlutarol!ım. Bunda - kı. 
o bir z:amnn icln de olsn - haya. 

• ınızı :ı>nrııan n,l,ların heyecanını 
tmlncokııınız. Faknt görecekslnlı ki, 
nsanı ı;:ıışırl:ın tesadüflerle örülen 

'm \•aka hnldkalen gariptir. 
Pencereleri bu!ıulnnmı, odanın 

:ııhııt dlvnnlonna uıanmı, dört es. 
ki nrkııd:ı,ır- Dışarıda knı' var_ 
;ırpına çırpına uı;u,nn iri k:ır par
ıılnrı. Dcmlndenberi ı;ıdmlayarok 
anan sobanın başındayız. SıcııJjın 

·crıli~ı gcvşelılikle düşünınNlen 
onuşuyoru:ı:. Dir arcılık; ılörclii. 

~1fizdcn birimiz, -h:ıyal ıını:u Hr. 
an oşklarunu:ı anl:ıtolım, geçen 
;ünleri teknır yaşarız-- eledi. llk 
t:Ynl gil!<liik. Sonr:ı, her birimiz, 
ıuAulu cnmlorın ıırdındnn uzanan 
maı.lyl &örüyormu$ltı gibi dalgın 
lolgın konuşmo#n başlııdrlc. 

E'· snlıihlnden başka hcrkr.~ sı_ 
rn,ını sovmı~tı. Gözlerimiz dlzle
·inde uyııyıın ya,·rnsunun sarı ba. 
;ını okş:ıron 1\r.cmlycyc ıllşlnce 
cvlnçle RÜlümscdik: 

- Ncr.nılyc, de !im. San:ı ilk AIJ. 
ın ı rnrınııl{o lüzum yok. f.slifha. 
ın canlı cev:ıbı karşımızda. 
Arkadnşl:ır heni tasdik eder gibi 

ıoşlarını ~nllnı!ılor. Yıılnıı onun 
hıdakl:mncfo uznk hlr hoyalc ,0-

lümser gibi ılık bir Bülüş ışıklan. 
it. frözlerı garip bir ıslaklıkle par. 
'arken: 

- hıınınrn! ... 
Diye mırıldandı. Sonrn, d:ılgın. 

J..tan kurtulmak lstrr Ribl silkine
rek, ynvrusnu uyulluktan ııonra 
1ıize, insam ı,nşırtıın voknl3rı bir 
no~·a toplayan F::ırlp bir macera 
1nlntacağını söyledi. 

Hlt hlrimir:cle konu~mıık istc~i 
\'Ok gibi. Her birimiz dalgınız, Dı. 
,nrıdn · kar 'ıır. \"c mütemadiyen 
ya~yor. Hl'pfmh:dP. lı"'l tcanlt bir 
btklt'\"İ" • !'\t•c· ııı i : ·cıı irı meııut haya_ 

istifham? 

tını, güzel Te kOllürlü koco,.ını, ilk 
ve ılon aşkının canlı bir hatırası 
olarıık tonıdıAımıı aarı başlı yııvru. 
sunu düşünü)·oru:ı:. DOş!indfikte din 
leyccei!imlı vnkn chenınıirctin! de
rlnlı·~tiriyor. 
Snbrınımn son haddinde !'frrml

ye odnyn ~inli: 
-" t'niv.:rı;i'cyi b!lı-ı' ' m )11 

Kn<lı' l'i)ii:1 le frll . Her MI h :ı~nı 

vnpurl!ı ini)or, her: kşnın a.,nı -;3 

:ıttc ıfönOyorcl mı. nır nt•olı y3pur 
knl1ımnk üzereydi .. zor1'ı ~·çtfştfm. 
iskelesi çekilen \'opur:ı atin ken 
oynklnrım doln,tı. Düşerken lrnv_ 
veıtı iki kol tanıfınrlnn !larıldım. 

Tehlikc)·t ııtlalrnıştım. 
Baıımı kaldırdığım zamnn rcnııi

ni bir türlü bulamadıiıım çok ışık
lı bir dft gözle kerşıl:ıştım. Gfıliim_ 
ser gihlydl. Hnyrl'lll', ,aşkınlıklıı, 

se\'lnç!c rlolu hlsshıl veriyordu. T.c.. 
şckkfır edip içeri "irdim. 

Günler Retti .. Aynı ıaatlerde, ay
nı vapurlarıta birihlrlmld 1rlkme!e 
hnşloclık. ScJAmlnşıyorduk. Nih:ıyet 
tes:ıdiiOer tıl•I y;ınynn:ı rıturtm:ıltn 
b:ı5l:ıılı. Konu~tuk. ntrlhtrlmlzin 
konuşmn~ıncl:ın hoşl:ınıyordıık. Bf
rlbirlmlıi rtörmedi~lmlı ıııman göıt 
terimiz drartıı dolaşıyordu. 

Genç ve "Qz:rJ bir ıdamdı. Hayır 
giizel de cleitll, kibar da deAil, ne 
blle\"im, çok «•rlp, herke11ten bnJ
ka bir )iizil vardı. Kalkık kaşlan 
altında, daimn hnyntle ııevintle 
dolu hlsııinl veren Riblerl ıınmm. 
ııüyordu. Deni fınh·e~lteye kadar 
getiriyor, derıılerlmle elAkadar oln
yor, benimle konuşurk"1, meımt ol. 
dnğıınu, dlnlendiAini hissediyor
dum. 

Bir yaı Modaıdaki ablama ıit.. 
mlşllm. Ablamın km. karşı kö,küıı 
1'encereı1indf! esrııer hir k11.dın ba-

,ı ıöııtererek ıordu: 

- Necmiye bu kadın sanı ne ha. 
hrlotır. Baktım. Gözleri sorgu do. 
hı idi. Bir feyler arı)·or, bir eeyler 
bulmak istiyor ve hayretle dolaşan 
bakışları bir ( çılı:ıın gibi) garip 
parıl! ıJıı rlo ışı kin n ı yordu. 

- lsılfham; dedim! .• 
Yaz Rclmlşll. Yol nrkndaşımı her 

lriin ~örilyordum. nır gün beni sev
diAini ı>Ü)ledi. Kendisi meşhur 

ovukatlıırdıın bil'l idi. 
Bnnn sc,·gisini öyle temiz bir he. 

)"CCtmlı:ı rınlnlmı,tı kil Oen de OllD 

k!'trşı !lılmyt deltllrllın. Cevnp orer 
m .. dim. F !ınt dfi-;ür.l'Ct'kllın. Onı 
da çok rnü ılın "e h lltdılme~ı 1 
rım l~lcrl Hıtdı. Bupünlerde sc 11 

hııte {ık cııklı. Onu beklememi ve 
onu innnmıımı ıslcdi. 

Yoı İ('in nblaınn gltmi,tım. Bir 
ny ornda knlılım. Peneereıle gönlü. 
Jtümüı o ııorAll cfolu, bokışları çıl

t;ın pnrıltılı kadınla ahbap olmuş. 
tuk. Jlastn idi. ismini "lstifhnm" 
koymuştuk. Blıimlc berober denize 
glri)"Ot; fakat ('Ok tılnirli oldl!All 
için ılnhihlen açılamıyordu. 

Koc:ı~ı lll'yahntte idi. Onu o luı 
dnr ~r\•iyorılu ki .. faknt kol·ns1 ken
disini sevmi)·onl11. Hnsta olduAı 
itin ona acıyordu. 

nııı:ıünlerde Lende ont hir apıın 
dbit azırıısı gö:ı:üktn. Ameliyat için 
h:ıstaneye Millim. Bizim "htifhnm' 
dostıınm:ı dn bir kaıa ndkesl ya_ 
nımılokl yatakta 1<11 •• AhbaplıJtımı7 
ilerliyordu. Hn~tnlıAın verdiltl ıonr
la o mütemadiyen kocasından, ben 
mOtemodlyen müstnkbel arkndn~ım 
dnn bah~edl~·orduk. 

Onun ha~talıAı bir rehlrlenmc 
idi. Dunun kıızn olduğunu ııöylü • 
yordu. Fokııı hubrnnlı bir ak~orn 
bana hakikati anlattı. Kocası bo
~anmak için mürncaol etmişti. 

Onu teselli ettim. Aralarını bul. 
masa çalı,Rf:Dğınu aöyled(m. nun, 
imUn bolamanam onun avukatı 
olaealımı ilk davanı oldn~u hnll'!e, 

(Devnmı 5 incide) 
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Biricik çocuğunun ö!mcsJ, me''

kline bir lı:ışk:ısmın gc~mcsi 
ihtimali, onun k:ınını kin ve lı:ısct 

ıehırile ni'.;ul:ım15 ve onu rin:ıyclc 
kndıır sürüklemişti. l\:ının şiddetle 

b::ış:ı hiicumu ,·icclanı kürlelmcğe 
kAfi Rdir. Fnknt Konstııns henliEli
nln haricinde knlmoktn in:ıt edl. 
lordu. Gözyaşlarını geri teperek 
t:ışlı~ını muh::ıfıızn etli. Knlbine hiç 
bir oz:ıp gelmedi. Olıın olmuştu, ve 
ö)·le olması Irızımdı. Blezi ilme 
mişti. Dleı kendili~inden düşmOş
tii. O or:ıda olnınsaydı fenc diişe. 
cckli. Şu hal~lc, mndcm ki o soat 
iradesine, aklına. knlbinc malik 
bıılunmurordu, kendi de orada de
Aildi. Ve bıı kanaat mütemadiyen 
dimıı~ıncl:ı cnnl:ııııırok ona hak ,.e. 
riyor, onu tebriye ediyor ,.e onıı 

bir zafer se\'inci n-riyordu: Blcz 
i\lmüştü, fabrika) ı olamıyoc:ıktı. 

Snlonun ort:ısınd:ı, oynkt:ı, kul:ığı 
kirişte, Komtons dinliyordu. Aco
ba niçin hlc hlr şey işitemiyordu? 
Hem de bcklcdifli hi'ıdisclerc, fob. 
riknda ur:ınncnk ol:ın umumi tcliiş, 
ncele acele gidip gelmeler, bai!rış. 
nrnlor, çnğırı~ınnl:ır neden olmu
yordu1 Ne )'n\·ıış, ne ynvaş hareket 
ediliyordu! Her torarın boğucu bir 
sessizlik 1 Bu knsvetli dokikolnr :r:or
fınıln Konstnn~ ıı;nlonunun ılık sü. 
künu içinde bir lahza müsterih ol 
du. Ortasında y:ışndığı sc\'gili eş: 
ynlıırının sanki hiınaycsine sığın
mıştı. S:ınkl hepsinin ilzcrind-c hi. 
rer yenilik nrınış gibi onlan gör. 
mekten tallı bir heyecan duyuyor
du. Sonr:ı Jdlçük bir r:ışe geçirıll, 
elleri buz tıibi olmu,tu. Şimdi bu 1 
büyük hltaıılı~ın sebebi ne idi? ü
zerinde. ep<'y koşmu,, yorulmuş, 
tehlike geçirmiş, dayak yemiş bir 
ndnm kırgınlılh vardı. J~arnı, pek 
çok acıkıın bir ndnmın doya doya 
yedikten 30nrn geçirdiği ımızgnn_ 

lıb benr.er bir hnl içinde idi. Bnzı 
geceler kocası hovıırdnlıkt:ın geldi. 
Ai r.:ımnn onu her şeye kanmış, 
arzul:ırı sönmüş, iıdeln aynkta u:rur 
bir ,·ııziyellc görürdü. Şimdi ken
di de, üı:erfne çöken hilnplık itin
de ,bütün ıırzulnrı hlrden yerine 
gelmlf gibi ,aşkın duruyordu. Et. 
rafta hAlı\ boğucu bir susmuşluk 

bü!iüm silrüyordu. O kndor ki, 
Konstam;, c~er hu ıı;fı)iüt dev:ım e. 
elerse, kanııpe)·e uzıını_p uyum:ığ:ı 
kaı:ar vcrlsqrdu. Pıılu,.1, g;ıyet uzok 
tan, nefes korlar hafi( bir gürüllll 
gelir gibi oldu. 

Acep ne oluyordu? Hayır, dohn 
bir şey yoktu. Beliti bir kAhus ge. 
ciriyordu. Dlczin set"mesi, kuyuya 
düşmesi, n o yanık sesi... Belki 
bunlar korkulu bir rüyadan bıı~ka 
lılr şey deı111dl. ÇünkU hiç bir gü
rültü olmuyordu. Öyle bir şey olsa 
cıyameller kopncaktı. Fnkot nnL 
len uf:ık bir ~C! işitildi. l\alab:ı. 

lık dcilil, yolnız bir kişinin aynk 
esi. Kim bilir kim iskelede doln. 

.ıyordu. Jlnyır, bu &es bina için. 
len geliyor ve hem de yaklıışı. 

\'ordu. Nihayet, birinin ııık adını. 
:ırlo Ye sohıyornk gelmekte olclu

-;unu sarih olarak işi iti. Knpı hız
la açıldı. Mor:ıni içeri girdi. Yal. 
nııdı. nenıi sıırı, gözleri bulanık, 
tllli rekdketliydi. 

- Jlenüı rıcrcs alıyor, fnkRl ı.:o. 
ntost pıırçol:ındı, bitli, dedi. 

- 2\e v:ır7 :\c oluyor? 

1.forıınJ bOsbütiin :ıf:ıllndı. K:ızn

ın nasıl olduRunu öğrenmek için 
:cışarak gelmişti. Kon:;tansın bu 
·ohle ıcrahill!1, bu c:ıı; siiltiınıı onu 
erteme çevirdi. 

t ., ,ıı 

ic do~rudan h ı. ~ ıı 

- Fakat, ııizc or:ıdn lıel:lemeni. 

zl, bir 'kimse geçerse lınhcr Yerme
nlzi rica etmiştim. 

- A! Hayır, siz ban:ı hiç bir şey 
sliylcme<linlz. Ben öyle bir şey işit
mccllnı. 

Du esnııd:ı bina içinde rOritllÜ· 
ler olm:ı~:ı b:ıc lnnııştı. 

Konslonsın lıüsbiıltin rengi altı. 

Jl:ılec:rnından cö~~ii kabaror.ık: 
- Onu yukarıya mı çılcnrıyor. 

lor? Burıı;) n mı gelirecekler7 de. 
di. 

nıı h:ıl \'C bu sözler Moranjın ka. 
naatinl muhkcmleştirdi. Fnkat bu 
kanlı faciodıın o kadar başı dön. 
müş, o kndar nptnll:ışmıştı ki, cc.. 
vnp veremiyordu. Ansızın Boşen 

içeri girdi. Heyecondan onun da 
rengi uçmuştu. 

Karısına hlt:ıben: 

- Ah ne müth1$ felôkell- fyl ld 
Dön iz burnd:.ı bulunmuş, yoks:ı al
le~ine ne ce,·:ıp verecektik.- Biçıı. 

re Blczi evine götürmemize Dönir. 
ın:ıni oldu. Onu im h:ılde eve götü~ 
ri: sen z gebe olan k:ırısını do öl
dürfirsOniiz, diye bn~ırdı. Ill:r: de 
onu bur:.ıyn çıkarnı:ığ:ı mecbur ol
duk. 

Dürt nmcle, bir sedly~ (lzcrinde, 
h:ışı b:ı.ğlı, gözleri kapalı, baygın 
dur:ın Blczi geliriyorlnrdı. Döniı: 

tcessürclcn bembeyaz olmuş, kar. 
deşinin )astığını tutarak onl:ırı ta
kip edi)'Orcf\ı. Dıı işlere Boşcn ku. 
manda ediyordu: 

- Hayır, hayır, onu orııda bı
nıkmnyın. Şu tıırnrınkl odocl:ı bir 
yat:ı~i \'ardır. Onıı ~lllesllc bcnıbcr 
usulcn kaldırıp ynloğn koyarız. 

( Dalı<r var J 

L:t1 ·l1·l 
25.5.940 Cumartesi 

13.30: Pro&"l'am \•e memleket ıaat 
ayan, 13.35: Ajans ve meteoroloji ha. 
berlcri, lS.50: MU.z.ik: Çalanlar: Cev. 
det Çnğlıı, Kemal N. Seyhun, Şerif 

lçll, tuettin ôkte. Okuyan: Radlte 
Erten, 14.15: MUzlk: Halk TUrh1llerl 
(Ahmet GUrses), 14.SO: .MUzlk: Rl
yaaeUcumhur Bandosu. 15.15/15.30: 
MUzlk: Cazband (Pl.l 18.00: Program 
ve memleket ı;aat aynrı. 18.06: Mil. 
z1k: Kar~ık mtızık (Pi.) 18.30: MQ.. 
zik Radyo caz orl:cstnuıı, (Şef: lbra.. 
h1m özgUr), 19.00: Konuşma (Yurt 
bilgisi ve sevgisi), 19.llt:"Müılk~ Nuri 
HaIJI Poyraz'dan 1eçllml.o eserler. Ça.. 
lanlıı.r: Komal N. Seyhun, Cevdet 
Çağla, Şerit tçll, tzzettln ökte. 19.35 
MUzik: Okuyan: Al!ize Tözem. 19.f:I: 
Memleket saat ayarı, Ajans ve mete
oroloji haberleri. 20.00: Kü%ik: Fuı1 
heyeti, 20.30: Konu§ma (GUnUn me.. 
ııelelerl), 20.:SO: l1Uzlk: Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Kemal N. Seyhun, Şe.. 
ıit lçll, lzzcttln ôkte. ı - Oltuyan; 
Ro.dl!e Erten; Mahmut Karmd&§. 
21.20 MUzlk: S!rct Tayfur taratmdan 
Gitar Hnvnycn Solo'la.n, 21.3:>: MU
zllt: KUçUk Orkestra, 22.SO: Memlt. 
ket &nnt ııyan, Ajans haberleri, zi.. 
rrı.:ıt, Esham - TahvllAt. Kambiyo -
Nukut borsası (Fiyn.t). 22.liO: KonUJ
ma <Ecnebi dillerde ( Yt1lnrz kı.!a dal. 
ga postıuıUe). 22.10: l!Uzik c:ı.zband: 
(P!.) (Saat 23.2J ye J~ndar ynlıuz u.. 
zun dnlga lle). 23.22/23.30: Yarmkl 
pro;rnm ve ltııp:mıııı. 

,... ............................ __. 

VAK J T 
G.ızetede çıkım bUtuı:ı yıuı:ı "t' 
re.slmıertn bukuku nıahtuz.dur 
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~. ~ , nı • o > • Ptt ayda }'etmı~ 
ht•9er kuruş zammedlllr. 

Alıone lrnydını hUdlrtn mektup 
Vt' telgraf Ucretlnl nbone parasının 
posta veya tııınka ile yollama l.C· 
reUnl idare kendi llzerlne &Jır. 
l'Qrklyrntn b!'r ~ta mrrk~dn* 

~toranj haşyetle Kon\lnnsın göz. 1 
:eri içine bnl.tı. Onun ynlon söyle. 
raine emindi. fıidnl nl ne kod:ır 
ıuh::ır:ıın ederse cl,in, s sindeki ih 
za:ı: hıılecnnını hclli ediyordu. 
onr:ı, ortod ıı lı'r hc ıl 1 t 'nr<lı: 

\'AKIT':. 11ho•1e )"Jlr.ılır. 

A.dru Clı>ğlştirme ncrf!tl 211 K1f 
11.A,.. m ·m•:n.rmı 

l ıca t t i'tl n n ııantllJI • n. 
tın on a:-ı ıtıtıarr.n illin eayfnla 
rın ıı 40 ı: sııyfalardo r.o kunı~ 

; 13 o el • i ( 1 
;ono;t nsın o k d r ı;nLul. sulonn 
eçmesine inıktın yoktu. Moı nnJ, 

• uyı.ınıın dibinden knnl:ır içinde 
·ıkarılan rnollı Blez hokkınrlo ya- j 
·ım s:ıat ev\'cl ~eı;en nıübnha .. e~ 1 
ve Konsl:ınsın nğzınrlıın tıknn nef. 
ıoniyet nldnsını hatırladı. Biçnre 
.ıdam, dıımarl:ırını donduran deh. 
jel s:ıiklle nncıık bu sözleri sö~ ll
ycbildi: 

- O holde Mnctnm, sizin nrkanız
cl:ı.n zavallı Blcz gelip ı.:ar:ısını kır. 

mı~tır. 

Kon~t3nıı korpedyasını kusursu:r: 
oynlldı. Titrek 4'1Jcrlni ho"nyo Juıl. 
<lırnrnk ke:ı>lk bir ~esle: 

- Allah 1 Allnh 1 Ne mfıthh felA
ltct ! <lcdi. 

dör n '"fııdıı ı lkl11~t Vt' o 
t ~ rt d 4 tıflflık yanı 

f" t • lira n 
Bl!yllk. çok dtvflmlı 1tll,ell 

renltll llA. 11erenltrc ayn ayrı in • 
cllrme!er yapılır Resmi ll&nıınn 
santim ntırı 40 kuruştur 

rıra-ı l\!ııhht>ttt" c lmıy•• 
Hll~llk llAnlar 

Bir aeııı 30. lltl defııın 60. Uç (!e 
hun 6~. dört dctaaı 1l'i n on defuı 
ıoo kuruıştur t'ç ııylık llı\n veren· 
.:?rln hlr '1efası ~ıvııdır. Dört ._ 
tın geçen ~11\:ılarm tar:ı11 ntırlan 
tw~ kuruştan beııap edilir. 

Vakıt hem :ıo~nıdan dotnJya 
keııdl idare yerinde, hem Ankara 
enddcstnde Orhnnbcy hanm:!a KL 
MALEDDIN IREN DAn BUroau 
f'llyle llAn kabul eder. (Bllroauı 
ı~il'fonu: ınS33). 



ilanı 1 

Yoklamaya davet 
Fatih askcrlık şııbesindcrı : 

1 - Yedek subayların sene yok. 
J:ım:ı la rınn 1 ha zira n 940 r,ününı..lcn 
itibaren lı:ış la n :ıc:ıklır. Yokl:ımrılar 

h azira n nyı sonuna kada r devam 
cdel'ekllr. Yok lamaların hiz:rat yap_ 
tı rılmas ı ıııecbıırid ir. 

2 - Hnhnt-ıız ol:ı nlar ( ınnh:ılli 
hükumet hekimliğinden mus.ıddnk 
r:ıpor) h!ik(ıınet memuru olup tn 
1 crayı \ :ızifc şu he ınıntnk:ıs ı h ari
r.inde olnnlnr (tavzif edildikleri 
emrin sureti) serbest rneskk s:ıhilıi 
olup ta Jı:ı ıl rnn nyı z:ırfınd:ı hari~. 
le Lulunına ln rı mce h111l ol :ınlıır (hu 
mecburi;) eti buluncluk l:ırı nı ı1h:ı ll i n 

emniyet miid ürlüklcrinde n veya a. 
ınirliklerinden nl:ıcakl:ırı t asdikli 
vcslknlıı r) ;) oklnm:ılarını kere rla. 
Jıilindcki ,·es:ıik i mc1: h:pl:ırla gön
d ermek ımrrtile mektupla ~ oklama. 
Jarını y:ıptınıcakl:ırdır. Yes:ıiksiz 

svnderilcn mektuplar makbul değil. 
C:-. Ye ~ ol l :ını :ıyn Rclml'm i~ nddt 
dilcccklrrdir. 

3 - ~lcktupl:ı yoklamalarını yap 
llracaı!d:ır bizzat yoklamalarını yap 
tıracak sııb:ı ) l:ırın getirecekleri n
ı,ağıdaki vc~aiki de mektupla gön. 
dercceklerdir. 

' - Şuhe nıınlnknsı haricinde o
lap ta yoklamalarını yaptıracaklar 
istenilen ,·ec;niki bir dilek'çc ile bu. 
lundukl:ırı mnlı:ıllin şube ba şkan -
lıklıırımı nıürnrnnt etmek surelile 
de yaptırabilirler. 

5 - Gerek mektupla \'e gcrek'ie 
dilcl;çe ile mürııcatlard:ı nüfus cüz_ 
d nl:mnda (93!)) lOklaına<ıınd:ı yıı
:zılmı~ şube defterle sıra kayıt nıı. 

mar:ımıın hıldlrilmesl Mzımdır. 

Mcsel3 3 /2'S gilıi. 
fi - Yokl:ımııyn Relmiycnler ve 

~D nsulüne tevfikan ıneklupln yap
tırm1ynnlar 107Ci numaralı kanunn 
tevfikan ( 50) li ra cezaya tnbi tutu_ 
JacaklnrJır. 

7 - 1 haziran 940 sahalıındnn 2 
haziran 940 akşamına kadar her 

lnhisarların yeni sene 
bütçesi 

İnhis:ır idaresinin yeni !ene 
hfitÇ'! '.linin mc.:lis encümenlerin. 
deki mlizakerclerinde bulunmak 
ü:r:~ı ~ Ankara ya giden umum mü
dilr Adnan Halet Taşpınar dün 
tıe!ırimize dönmüştür. 

f da renin bu seneki bütçesi geçen 
yılkinden 400 bin lira noksandır. 
Bu ~ra tasarrufa tabi tutulmuş. 
tuı. D!ğer taraftan idarenin An. 
karaya nakledilmesi için bütçeye 
konu!an, fa' rnt maliye vekaleti ta. 
rafmdaıı itirazla kar~ılanan 200 
kQsur bin lira masraf da son da
kikada kaı~ul edilmiştir. Buna 
g~"'.: idare önümüzdeki mali yıl 
içbuc Ar.karaya ta~ınacaktır. 

--o-

;ficaret okulu talebeleri 
şerefine ziyafet 
Ankaradan şehrimize gelen 

ticaret okulu talebeleri şerefine 
dün üniversitede bir ziyafet veril 
mişıir. Ziyafette bazı profesörler 
tle hazır bulunmu~lardır. --o---
1ki günlük ihracatımız 

SC'n iki glin içinde ihracatımız 
dü:r:elmiş, harice 450 bin liralık 
mal gönderilmiştir. 

Macaristnna 180 bin kilo su
sam, tngiltereye 60 b:n liralık 
fındık ve diğer maddeler satıl. 
nuştır. 

Arpa fiyatların •a dahili satış. 
lann fazlalaşması yüzünden ylik
aeklik başlamıştır. Fiyatlar 4.30 
parad:.., b:ş l:uru:a çıkmıııtır. 

Tren biletleri 

Denlz: yollan idaresi gi§elerin. 
<le bundan sonra tren biletleri de 
alr?'.ak kabil olaraktır. Senelerd~n 
beri Haydarpaşa • Köprü ar~sın
da tatbik edilen bu usul 1 hazL 
randan itibaren Bandırma • İzmir 
arasında ela ta~bika başlanacak. 
tır. 

Top atışları 
Bu sabah Zeytinburnu fabri. 

kası sahillerinden denize top atış 
tecrübeleri yapılacaktır. Deniz 
vasıtalarının bir tehlikeye mahal 
kalmaması için açıktan geçrr.elc. 
ri bildirilmektedir. 

---~--

Geçecek talebeler bu
gün ilan edilecek 

Lise ve orta okullarda öğret • 
men meclislerinin toplantılan dün 
&k~am ıona ermiştir. Eleme imti. 
llanlarma girebilmeye hak kazan
mıı olan talebelerin adlan bugün 
ilin edJJeeckttr. 

<; ınıftnn nlboy rütlıc!iindel..i sııhny. 
tarın. 

2 haziran !ltO Mlıııhından 4 ha. 
ziran 9~0 akş:ıınınn knd:ır her sı

nıCtan yarbay rüthcsindeki subny_ 
lnrın. 

4 haziran om sııhnhındnn 7 hazi. 
raıı !110 nkşaıııına knrl:ır her 'iınır. 
lan binbaşı rütbe,indeki ~ubay

ların. 

7 haz ira n 9.JO s:ıl>ahından 10 ha_ 
zira n 9 ıo akşamına kadar her sı. 
nıfınn yüzbaşı rütbesi ndeki subay_ 
ların. 

10 hazirnn 9·10 ~ :ı b:ıhınıl:ın 20 

1 

hazira n 940 ak~amına kaclıır hrr "'· 
nıflan üstteğmcn, ,.e asıethneıı riit. 
besindeki !iUlıayların yoklamaları 

y:ıpılıırnkt ı r. 
8 - Bu yoklnınalnrdn aş:ıjtulnki 

vesaik asıllarile lılrlikte ve tasdik
s iz olarak beraber bulundurulacak_ 
tır. 

A - Terhis lt7.keresi '"eya te
imfıt eınri ,.c~ :ı di~l·r a .. kerl ves3ik 
sıırelı. 

il - :!'\üfus cüzdnnı. 
E - İkişer ndet fotoğror. 
H - Hekim, Cl'Z:ncı, dişçi, vele. 

dncrlerin cilpl oma ve ihtisnıı nsi. 
krı lrırı suretleri. 

9 - Her rütbe için tayin erli. 
len giinlerde ~ oklamayn gelinmesi
ne rin~·et edilmesi. 

10 - Her yedek subayı künye 
levlınlnrının ikm:ıli cmredildi~in _ 
den her yedek sub:ıy bu levhaları 
yoklama c.~n:ı~ında hazır bulundur. 
ması. 

11 - Hekim ve imamların da bi. 
rer barnbcnt yııptırnrnk !I oklnma 
csnıı~ında ihra1.1. 

12 - Adil hAkim, adlt mfış:wir, 
lnınnıl a r, tiHekti, kamacı, clemird, 
marangoz:, saraç, nelbanı, H' mii -
lıendio;lerin yoklıımnlerı dn mıı:ıdi. 
li rütbelerin yoklamıı günlerinde 
gelecekleri Ye yerlek suh:ıylıırın hu. 
Junclur:ıcakları ve!lniki hnzır hulun 
duracakları ilAn olunur. 

icra daireleri üç gün 
kapalı 

lst:ınbul Müddeiumumiliğinden: 
939 malt yılının bitmesi ve he. 

sabatı umumiyenin 940 defterine 
devri icabetmesine binaen istan. 
bul icra muhasebesinin: mayısın 
31 inci cuma ve haziranın 1 inci 
cumartesi ve 3 üncü pazartesi 
r,ünleri tahsilat ve tediyat yapmı
yacağı ilan edilir. 

istifham? 
( Ba~tarafı .r; incide) 

onu bütün kuvvetimle müdafaa e
deceğimi söyll'dim. Dana inanıyor. 
du. Bir akşam .• Onu lıic unutmam 
çok hcyec:ınlı bir nkşamdı. Onun 
kocası gelmişti. \':ık:ıyı haber :ıl
m ış. hastaneye koşmuştu. Ben :ıme. 
llyaıtan ogün cıkmı~fım. Çok lı:ısıa 
idim. Başımı yalnk komşumun ~e
si ilr yorganın nllıncl:ın çıkarılı~ı ın 
ı::ımnn h:ıykırmamnk için dııclak. 

l:ırımı ı~ırdım. Jf:ı s l3 :ırkaılaş ıının 

l:o<'.nsı onu beklememi i~teyen yol 
nrkncla•.amdı. O da sendeledi. Bir 
~eyin farkında olmıyan h:ı~ta kadın 
bizi hiribirlmi7.e takd im etti. nen 
onıın a\•ukatı idim ( !) .• 

Sonunu bi!iyorsunll7... Jl:ıstnne

den çıktıktan sonra onu bir daha 
görmedim. Zaten o ııy içinde ~ınıC 
arkadnşlarımdan lıirlle ni~anl:ınmış 
tını. Çocuğumun ha basile! .. 

BORSA 
- Ankara 24-5·940 -
--CEKLt:H--

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 ı.•rc. 
100 Liret 
100 İsviçre Frc. 
100 Florin 
JOO Raylşmark 
100 Belgıı. 
100 Drahmi 
100 Leva. 
100 Ç.ck Kronu 
100 l'eçetıı. 

100 7Jotl 
100 Pengö 
ıoo uy 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 Ruble 

6.Zi 
16l.6S 

2.96'15 
8.417S 

S6.86GS 

0.997S 
ı.wz.; 

29.912.; 
0.62.1 
B.01 

!8.08:SO 
Sl.005 

Altın 23.25 
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Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu il~nları j 
Aakerf Fabrikalar Kırıkkale Gurup MUdtlrlUfU Satmalma Komlsl·onunda.n: 

•sısoo Kilo ııtır Eti Alınacak 

Tahmin edilen bedcll (l/S.2251 lira olan (350() kilo BJğtr eti Aakert Fab. 
rikalar Kırıkkale ıunıp mUdUrlUğU blnaıımda mUte~ekkll Satmalma koml4. 
yonunca 3 / 6/ 19-lO Paz:artesi gUuU aaat 16 da kapalı zarfla ibate edilecektir. 
Şartname parasız olarak komlııyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (]Hl) lira (88) kuruşu havt tekit.: mektuplarını me:ı:kQr günde ııaat 
ııs şe kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 num&1'41ı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vemtlk.h• me:ı:kO.r ıtin ve saatte koml.ayona' mUra.ca.. 
atlan. (•OH) 

* * * 120 Ton Mazot Almacak: 

Tahmin edllen bedeli (lR.936) Ura olan 120 ton mazot Askert Fakrlka
lar Umum MüdUrlUğU merkez aatmalma komisyonunca 27-5-940 pazar_ 
test gUnll saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para.su: ola
rak komisyondan ''er!llr. Taliplerin muvakkat teminat olan (1420) Ura (20) 
kum~ ve 2·190 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesalkte komisyon· 
cu olma.dıltlarma \'e bu ı:ııe ata.kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o_ 
daaı vestkastle mezk<ır gün ve saatte komisyona muracaaUarı. ('104) 

* • * 
Bin Ton Kükürt Hakkında 

20 ve 22 mayıs 940 tarihinde U:..U edilen 1000 ton ~ubuk veya parça ha
linde kUkUrtUn yerine 650-1000 ton c;ubuk veya toz halinde yüzde 99.IS aali
yettP kUltürt alınacaktır. 

!hale gene 27 mayıs 940 pazartP.s\ günü saat U te yapılacaktır. ( 4266) 

* * * 
Tahmin edilen bedeli beher tonu 200 lira olan 650 - 1000 

ton çubuk veya toz halinde ve yüzde doksan dokuz buçuk 88.fi. 
yette kiikürt askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın 
alma komslyonunca 27-5-940 pazartesi günü !'aat 14 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat teminatı 11250 liradır. Şart
namesi on lira mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin 2490 
No. lu kanunun 2 ve 3 cü madde!erindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair tL 
caret odası vesikalarile birlikte mezktır gün ve saatte komisyon. 
da bulunmalan. ( 4265) 

• •• 
60 Ton Yerli Llnters pamtıltu almacak 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lir& olan 60 ton yerli Jinters pamu~ 
Askerf Fabrikalar Umum MUdUrlUğU merkez ıatmalma komisyoııunca 

27-5-940 pazartesi gUnU saat l/S de pazarlıkla ihale edileeektlr. 
Şartname parasız olarak komi.iyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

teminat olan (13:50) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesalkle komisyoncu olmadıklarına 're bu lJle ala.kadar tUccardan oldukla.. 
rınll dl\lr Ticaret Odaın vesikuile me:ı:kOr gün ve saatte komisyona müra
caatıan. (UO:S) 

istan·bul Belediyesi 
ııanıarı 

1sUm1Wn!n umumi menfaatlere uygunlufu taadlk edilip kanunen 1800 
lira kıymet takdir edllm!J bulunan üııkUdar - Selmanağa mahallesinin 
Karııcaahmet caddcıılnde 1,3 eski 3,5 yeni kapı ve belediyenin 81 harita No .• 
eında mukayyet dUkkO-nm mutaaar:ntı olarak tapuca bildirilen Mehmet Şerif 
ve Mwta!a km Em!nenln ikametglhı tesbit edilmemiş oldugundan 3710 
No.tı ke.nunun 10 uncu maddesine tevfikan lcabeden t"bllğ varakalannm bu 
gayri menkule, belediye dairesine ve umuma mabsua mahalline 20 gUn mUd_ 
detle talik edildlg-1 il An olunur. ( 431S7) 

Devlet DemiryoltarL ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhammen bedeli 91S20 lira olan ve 20 metre murabbalık topu 26 Kg., 30 
Kg. ve 40 Kg. gelen 3 kalemden ibaret 800 rulo Beton inşaat için tecrit veya 
bina damlarını örtmek tein ala. cins ltart.on bltüme • 16/1940 Salı gUnU saat 
(llS> on beşte Haydarpaşada Gar binam dahilindeki koml3yon tarafından 

kapalı zart usulile satm alınacaktır. 
Bu i§e girmek isUyenlerln 7H liralık muvakkat teminat, kanunun tayin 

ettlğ"l vealkalarla tekliflerini muhtevi zarnannı aynı rtın ıaat (H) on dörde 
kadıu· Komisyon Reisliğine vermeleri Il:ı:ımdır. 

Bu l§e &it §artnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(4'001) 

Tornacı alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

K.tcıkkale fabrikamızda çalıştırılmak üzere aa.ııaUar mektebi me:ı:u.n. 

larile serbest sanat erbabından tornacı alınacaktır. 
Aakerllğlnl yapmıo olanlarm nU!us ve terhlı vesikası, doğruluk k~fıdı 

ve bonservis suretlerin! iııtldalarma b&ğlıyarak .Ankarada bulunanla.mı 

Ankara ıılla.b, lstanbuldakllerin Zeytinburnu ve Ir.mlrdekller!n de Halkapı· 
nar fabrikalarımız mUdilrlUklerlne imtihan olmak Uzere mUracaat etıne_ 

teri. (4103) 

KAYIPLAR- ) 

lstantiul Levazım Amirliği satmalma 
Komısyonu ilAnları 

&Oktan 

M,300 Kilo Çalı fuulyut. 
112,300 ,, Ayııekadm !aaulyeııt 

86,ISOO " Barbunya fuulyeaL 
98,000 " Taze kabak. 
.26,000 .Adet Hıyar. ,ı: 

. eli 11-~~ 
Yukarıda yarılı be' kalem sebzenin puarlıkta eksilm I{oDI"', 

pazartesi gUnU saat B de Tophanede tat. Lv. Amirliği satınalnı: r p..;,,i, 
nunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli lT.lT• Ura ~O kurut~; ,ıt 
cihetine ait sebıenln Uk teminatı 884' lira 6 ku~ Anadolu eUıe { 
zenin ilk teminatı •04 lira 2 kuru~tur. şartnMnMi komlsyond:gTJ ( 
isteklilerin kanuni veslkalarile belll satte komisyona gelmeleri. ( 

Çift 

5000 Yemen!. 
1000 Çizme. 
1499 A. tipi lrundUl'L 

* * • 

...;ıııO ,s 
Yukarıda yazılı Ayakkabılar 27-5-940 paza.rte!f ~~ reııııt 

at 13,30 da Tophanede tst. Lv. amirliği satın alma kon11~~~ 
da pazarlıkla alınacaktır. Katt teminatı 4229 lira 25 ıcu ~~ 
Nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin belli sa.atte 
yona gelmeleri. (99) (4276) 

2 M3. 3X25X3 :4 
2 ,, 2,5X25X3:4 
2 ,, 2X25X3 :4 
2 ,. 5XSX3:4. 
2 ,. 8X8X3:4 

• • • 

50 adet 3 milim kalınlıkta. kontrpl!k. 
10 " 4 " ., " 
10 .. 5 " •• t• 

50 kilo çivi. 9' 
5"';~ 

Yukarıda yazılı 9 kalem ambal!j malzemesi 27~ I>' 
pazartesi günil saat 15 de Tophanede Lv. amirliği :at 'jO r'. 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin 94. ııı~~Z) '/ı 
ruş.katl teminatlarile belli saatte komisyona gellnelerı. ( 

• • • 
2 M.3. 0.02. 5XO. 18:0, 25 X3 :4 tahta. ı 
2 M3. 0.02XO. 18:0. 25X 3:4 ,. 
2 M3. o.ı.sxo. ıs:o, 2s3 :4 .. 
1 ::'vt3. 0,2,5XO, 05X3:4 kuşaklık 

200 kilo çivı 
50 ,. yumuşak tel. 

5 ,, damga kurşunu. ~ 

Yukarıda yazılı 7 kalem ambalaj ma1T..emesi 21-:S-~ 'I' 
zartesi günü saat 15,30 da Tophanede Lv. amirliği $8-t.ıJI 8 

61 ,. 
misyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. KaU teminatı r1 
12 kuruştur. İsteklilerin belli saatte komisyona geıme1! .. s> 

'903) (4"'' 

Adet 
11,900 

234,000 
6No. mıh. .. ,, 

• • • 

~· 
Yukarıda No. lan ve miktan yazılı mıh 27-5-9'~:, 'f 

tesi günli saat 14,30 da Tophanede Lv. !mirliği satın •141 ~ 
misyonunda pazarlıkla satm alınacaktır. Katl temina~ıın) 
54 kuruştur. Nümunesi komisyonda görülür. (905) (4~ 

ı· 
* • * J.ri':.J 

3 adet pru maklnesl mUteahh!t nam ve beaabma alınacaktır· ,\~-:ıs 
slltmesl 30/ :5/ 940 Peroembe gUnU ıaat 14 de Tophanede ı.evıu:ııtl tttll~ 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. T"hmin bedl'll 1635 Ura 111'11,ıııt 
122 Ura 62 kuruJtur. Nümunel'I Tophanede 2. No.lı dJkim evı.nde '

3
991! 

(876) ( ~ 
• • • 1'~·~ 

::04 kilo 3Cle gram Beyaz dlklJ lplltı almncaktrr. Pa:ı:arlık18 ~tııl 
27/ IS/ 9-iO Pazartesi günU saat 16 d:ı. Tophanede Levazım J..mtrllği Ottll' r:I 
komisyonunda yapılacaktır. NUmunesl komisyonda g!SrUIUr. ısteld 43,11 
ııaatte koml.ayona. gelmeleri. (910) ( J 

• • • J;lll~ 
~00,000 adet perc;in ı;Mai (2.ı5X12) almacaktrr. PazarJık18 ~t.ıı:ı .A 

27 / 5/ 940 Pazartesi gUnU saat 11 de Tophnede Levaznn Amirliği :ı:oıll ~ 
komisyonunda. yııpılac~tır. KaU teminatı •o5 liradır. Nilmune.sl 4349 
da görülUr. (911) ( 

* * • ./. 
rt!" t 

On &ltı bin Uc yUz otuz kilo tereyağı almacaktrr. Kapalı vı ~ ~ 
meal 10/ 6/ 940 Pazartesi günU saat 15 de Tophanede tatanbul ı,t\' bill ~ 
llği satmalma komisyonunda yapıkleaktır. Tahmin bedeli on yedi şsf":J' .. 

atur· yUz altinıJ Uç lira, ilk teminatı bin ile yUıo: kırk yedi lir:ı. :z kuru~ cı-t' 

mesl komisyonda g8rUIUr. lııteklllerin kanunt vesikalarlle tekllf ~31)41 
rım ihale saatinden bir saat evvel koml.tyona vermeleri. {907) ( 

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

dtft' e e 
Umum Neşriyatı idarıııtil 

Refik Ahmet / 

,,~ .. ~ Fatih Askerlik şubesinden aldıjtım 
terhl.s vesikasını :ı:ayi ettim. Yenisini 
çıkaracağmıdan ealdsfnin hUkmU 
yoktur. 

322 - 32-1 doğumlu Sal1hattln 
lloşgPzer. 

J)~~ 
Sen:rtl va mnhallf':ı'l Cadde veya ıokatı No.11 Ot N S t _.,, q. 

,:s ~ 

* * * Hukuk Fakültesinden aldığını bUvf· 
yet vnraknmı zayi ettim. Yenlslnl ı;ı. 
karacağımdan eskisinin hUkmU yok. 
tur. 

Smrf 1 d~ 7295 numaralı 
Doğ'an Aykut. 

(32419) 

Caküdar Hııl..-ıık lliklmllğlndrn: 
940/ 23 
Fahire ta.ra!md&n koe&.!X Mehmet 

GUnerlç aleyhine açılan ihtar davası 
sonundıı mahkemece Medent Kanunun 
132 inci maddesi mucibince mUddea. 
leyhln kocalık va:ı:ifclerlnl görmek 
üzere bir ay zarfında birliğe dönmelli 
lüzumun:ı. 15/ 5/ 940 t:ırthlnde karar 
verilmekle işbu 11Am .sureli lkıımetgA. 
hmm meı;hullyeti haacb!le UAnen teb. 
ili olunur, (3:?420) 

Çenberlitq, Molla Fenarl Mahmudiye ı Ev ~6 c' 
Gedikp8.§a, Çadrrcı Ahmet Çelebi P~temalcı 8 - 14' ,, :ıO r! 
Davutpaşa, Kasap tıyaa bkele 19 ,, 1 c' 
Balat, Hamamı Muhittin Karapapak ıo ,. 4 c' 
Şehremini, Aydm KethUda Yayla 35- 49 ' 1 
Çarşanba, Beyceğiz Cebeclbaşt 6S Mektep mahalU '5 fi 
Bahçekapıda DördUncU Vakı:! Hanın 1 inci kat U Od& ' 1 
Çaroıda, Çuhacı Hanı 'üst k:ıtmda S9 ,, :J I 
Ciball, Haraççı Kara Mehmet U'skQbi 97-99 .. ,:O t! 
Bahçekapıda Yeni Valde Hanı zemin kat ~ ve 63 Mağaza 43 ~ 
Mahmutp~ Kürkçü Han alt katta 19, 23, 2' DUkkAn ve ıı..ttı.nde Jld plOll :ıP r 
KUçUkpazar, Hoca Hayrettin Sebzeciler 153 DUkkAn. :ıO fi 
Çarşıda., Çadrreılard& 32 ,, 1 t! 
Hacı Mwıtataata Kemerli 3-1 ,, 1 ~ 
Ayuotya, Alemdar Ça.lalı;eşme 15 ,, ve oda 4 ; 
Çarp.oba, Beyceğis Fethiye 5 ,. ~ S t! 
Ahi Çclebl Balıkpazan 50 ,, n üzerinde saton 'Jf 
Balık pazar H&Bq' lıkelest Arnavutköyü Pazar kayılı Jsket.lt b 

Yukarda yazıl rmaballer 9U - stneııl Jdayı11 aonuna lcAdar klnıya verilmek Uze" aı:ık arıurrıı-~~ 
mıştır. İhaleleri ( Haziran 940 Salı g ı ·U saat qn tıe,,tedlr. tat.ekliler Çenbe.J :.a,ta iat&Dbul v&Jaflar ("8Sl 
ğünde Vakıt Akarlar kalemine gelmeleri. 


