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Lcmdra, 21 {A.A.) - llebuı ve gueted. 
lerden mürekkep 16 kiıilik Tilrk heyeti, Tilrld• 
Yf!Ye awet etmek Uzere bucün !nciltereden ba. 
nbt etmlftir. tngilterede ikametleri 9 gUn •L 
ren gazeteciler, askeri ve bahrt Ualeri. mr6ta. 
lif ailAh fabrikalan ve bahri tezcihlan sl;JINC 
etmitlerdlr. 

Almanlar Flandr cephesin .. 
gı de mUihiş zaviafa uğradı 

Vekiller heyeti 
toplandı 

Ankara, 25 ( A.A.) - icra Ve
killeri Heyeti bllailn saat t 1 de 
Başvekil Dr. Refik Saydamın 
başkanhlında toplınmııtır. 

Amerika etkarı
umumiyesi 
Muttef iklere 

suratla 
yardım taraftarı 
Londra, 25 (Huıuıı> - Miltte -

tiklere yardım etmek arzusu Ame • 
rikada ıillikçe taraflar bulmakta -
dır. 
Amerikanın nüfuzlu şahsiyetle • 

rinden cumhuriyetçiler partisi reisi 
cumhurluk namzedi Lobel Heyi aöy 
ledili bir nutukta töyle demlıtir: 
"Avrupayı sevkolunacak 10.000 

Amerikan tayyaresi, bir milyondan 
razta Amerikan tebaasını Bitler la. 
arruzundan koruyabilir. Amerika -
nın vazifesi ıitlikçe yaklaşan ve leh 
like teşkil eden Bitler taarruzunu 
her fekle miiracaat ederek ezmek -
lir." 

Diler taraftan SenaUSr Peperde 
şayanı dikkat bir teklif yapılmış • 
tır. Bu teklif, harbe girilmemek şar_ 
tile mülleriklere her tekilde r-rdım 
için reisicumhura salAhlyet veril • 
mesidir. 
Meşhur Amerikan ıaıeteclsl Dro. 

ty Tomon da Nevyork Herald Tri
bün gazetesinde şöyle yazıyor: 

I 

Birçok yaralı treninin 
Almanyaya gelişi hal
kın maneviyatını bozdu 
'Almanlar garp cephesinde 
son kozlarını oynadıklarını -

itiraf ediqorlar 

SACDAN iTiBAREN: Ma~pl Peten, Bq•ekı1 Reno. 
SOLDA: Baıkumaııdan Veygand 

Veygand 
15 Fransız generaline 

işten elçektirdi 
Fransız Başvekili dun Mareşal Peten 

ve Veygand'la görUştu 
Almanlar ''f ngiliz-Fransız 
ordularının etrafındaki 

çenberi kapattık/,, diyor 
Ben; 15 (• • aut 18) - Ber

linde bulunan bitaraf memleketler 
gazete muhanirlerine n .. ·'lran Al
muyanın bqUn garb cephesinde 
bOtlln kO&larmı oynamakta olduiu
nu Alman relllll! maka.matı lıtabu1 
etmektedir· 

Bu malramat harbin bitm81lnln 
belki de bugQnktl bareklti harbL 
yenin alacalı tekle bağh oldufwıu 
idrak etmektedir. 

Bunun için bu barekltf harbiyeyi 
ldare edenler, motorize malzeme ih 
tlyatlanıım hepsini harp •ahne11l 
ııe dökmektedir· 

Frauanm tlmallnde Bel~adakl 
harelrltm, Bitlerin hareket pl&nL 
nm Dk ıafhaımn teıtll ettlfi un 
olunmaktadır. Maamafth burada Al 
mantar, beklemedikleri mukave
metlf're maruz kalmaktadır· 

Troçki'yi 
öl.dürmek 
istediler 

Troçkl ve ol· 
ıu y~raıandı 

Otomatik aililılarla mü
cehhez 20 kişinin eve 
hücuınu naad oldu?, 

--------------------' Bitler pllnmm ikinci aafhamm 

Türk Hava Kurumu reisinin 
gazetemize beyanatı 

Hava kurultayı lıer 

da, doğrudan doğruya lngiıtereye 
yapılacak bir hücum oldufu zan
nedllfvor. 

Sen Omerin c:enulııanda 
çarpı1malzr 

"Uçabilecek her tay)•arl", naklo -
lunabilecek her top "e yn.,.rc-ek her 
gemi müttefiklere yardıma ıöode -
rilmelidir.'" 

qıl toplJ.nacak 
Hava dairesi ismi altında oeniş bir teş
kilat kurulacaki. inönUnde yaP.ılan. hava 

1•vı.:::;ö:;;m•n· kampları iskenoeruna da teşmil edilecek 
' (YGNI ,ı itloilde) .(l:azuı 9 incide) 

Ntrveçteki Alman 
kumandanı 

Paris, 25 (A.A.) - Bu sabah 
Flandresdeki muharebeler, müte
kabil mevkilerde tebeddüllt olmak 
smn büyüle bir şiddetle devam e
diyordu. Bulonyada vaziyet vüzuh 
sur.dur. Sen Omerin cenubunda çar 
pışma'ar oluyor. 

En çetin muharebeler 
Karnbre civarında 

Paris, 25 ( A.A.) - H arekô: 
bülteni: 

F1andresde muharebeler gittı'ltçe 
vüsat kesbediyor. Muharebeler son 
derece çetin ve hattA anudanedir. 
Alman zayiatı şimdiden müthiş 

(Dmımı 3 U.ncUde) 

Meksiko, 25 (ı .. A.r - Troçkinln 
evine tabanca ve otomotik tilfeiro 

(~t "iftef14e) 



Türk Hava Kurumu reısinin - -.....a 
w - - --

gazeteınize beyanatı 
~ ...... ..... ------

Hava kurultayı her istinye havuzun~~ 
ıslah ve tevsu 

Okullara allnacak hademeler 
hakkınöa talimatname 

Hattölık plyas~ 
vaziyeti l/ıl lon/ilf.nacak Atölyelerin bulunduğu 

/"' karşı ta.raf istimlak Hademeler gelişi güzel 
alınıp çıkarılamıyaca/, 

T 
. . 'k ~ sniit~ utulan ıstatıstı .... g1>1· 

sıslnnn hnzırladığı ~rtt l rt'; 
son bir haf ta içilUie ibrect I• ff 
c'lelcrimiz üzerindeki aıuaıı>' 
piyasa vaziyeti §Öyledir: 

Hava dairesi isn1i altında geniş bir teş
kilat kurulacak; inönünde yapılan hava 
kampları iskenderuna da teşmil edilecek 

Ankara, ~5 (llusıısi) - Türk lln. 
:va Kurumu yedinci kurullnyı bugün 
gııt 10 do son fçlimaını Jlnlkevin
de ynpmıştlr. Türk lln\·a Kurumu 
Dnşkanı Şükrü Koçnl..)n iştirakilc 
2 inci reis Hllminin reisliğ inde lOJ> 
lnnan kurultny dclcilclerl muhtell ( 
işler (izerlnde s6ı söylemişler ve 
önümüzdeki sene z:ırfınıla ynpd:ı -
cnk işlerle hnvacılığn nit es:ıslı mev
:mlnrı görü~ınüşlcrdir. 

caktır. 
Türkkıışu ıe5!dliilı, lıir ııırıırtan 

flnh:ı ı:ıc nlş imkanl:ır ılnlıili ııde bü -
~iilülccektir. lnönüıı ıle yıı pılnn lı:ı. 
rn kaınplnrı hıı yıl lskcnılenınn dn 
ıcşın ll edilecek, "İ kendcrun htı\·n
c ılık kıınıın" nrllle nçılncnktır. 

' Akşam snat 17 de bu nıüıınscbcl. 
le Unşvckll I>r. Ilefik Snydnm tnu· 
fındnn Knrplcle bir çay verilmiş ve 
:vekillerle mebuslarımız bu ziyafet. 
le hnzır bulunmuşlardır. 

Ziyafet geç ,·nkle kndor ımmlml 
bir hnvn içlnclcı cere)·nn etmiş ve 
bu nmdn llnriclyc \'ekilimlzle dn
''etliler harici siynset fl7.erinde sa -
mlmt konuşmal:ır yopnrnk Hariciye 
Vekilimizin hususi izahntını merak 
J:ı dinlemişlerdir. 

Türk Hava Kurumu llnşkııııı Şük· 
rü Koçak, gıızetcmlze nşnğıclııki kı. 
sa fokot es:ıslı be:r:ınah vermiştir: 

"- Türk llnvıı Kunımunun 7 inci 
bü)ilk kurultııyı bugün bilmiş bu -
lunmaktatlır. Bütün diinyonııı karış 
lığı şu sırada Türk semnlnrını kar • 
tallarınıızın kuvvelli hCıkinılycti nl
tınn koymak en hüyfik cmellmizdir. 
Kurullny, okunan raporlıırJa, l'n • 
pılmış olan işlerin ne derece mu -
varrokıyet knznndığını nçık olarak 
isbııt etmiştir. Bu itibarla sayın be.. 
yel üyelerinin ınkdir ve rcylerlle 
her 4 senede bir yapılmakla olan 
hava kurultnyının bir seneye inıdi· 
rilmesi knrıırlnşmış ve 8 inci kuruL 
tayın 1941 senesinde y:ıpılmıısınıı 

illitaklıı ınııvnfııkııt edilmiştir. 
Kurultayın illlhoz etıifıi karnrlnr 

mcmlekelln.sel!ımet ve müdafnsı ba
kımından fcvknli\de )'erinde ve ha -
yırlıdır. 1.Jıındon böyle, ''hal"a dıılrc· 
si" ismi nltındn geniş bir teşkilnt 
lmrulacnklır, Du te5ekkül hnlen mev 
cut olnn ve çnlışmnlorllc memleket 
gC1lçli{jinin hersün birnı daha sev. 
gi ve alükasını çclrnn Türkkuşu u· 
mum müdiırlü~ile yine )'eni tesiıı 
edilecek mlJll lıa,•a konınmn kuru_ 
munu d:ı kendi kadrosu dahiline n
lnrıık miislnkil hlr tcşkilfıt olocnk -
lır. Hnlcn kurunıumuıcn tnuhtcıır 
~·erlerde :rnpılmnktn olnn fnbrlkn \•c 
,\lclycler de do~nıdan doğrııy:ı ha· 
v:ı dnires iniıı emri nllıntln lıulunıı. 

Orfi idare 
kanunu 

Resmi Gazete ile 
neşrolundu 

Ankara, 26 lHUSU!!l) - örfi İdare 
J.anunu, 22.5.940 tnıilıll Resml Gazo_ 
tc ile naşrolunmu.,tur. Bu kanuna g6_ 
re, örfl ldarc allına alınan yerlerde 
Mkerl ldnrc, nşa~ıua tıı.tııı !evkıı.Jldc 
tedbirleri lltlhnz \ "C tatblkıı .saltı.hl· 
ycUldlr : 
ı - G6rülccelt 1Uzum uzerhıc mcs.. 

'kenlcrl ve her tUrlU ccml)·etı, klUp gl
ıı1 te:ekkUllere nlt mahallerle sair ita.. 
pah yerleri ve mektep, t elgraf Ye

Pir mcr&ulclerl, g:ıhı ınnn Uzerlerlni. 
ı;ccc ve b"llndı.lz araınalt veyahut mU-

:ldcreye tAbl t:ulunnn eııyayı zapt ve 
radyo, t elefon ' e tel.siz ı;ibi l>llcUrnle 
muh!l.lıere vas.tnıarını kontrol ve lca
bmdıı tatil ve menetmcr;e, 

2 - Memleketin tnzlb:ıt ,ve emni
yetini Uı!Al etmak suı:Iıı.riyle P.nbıknlı 

olıı.ntıın \ ' C cmnl)"Clİ umumiye ne:':!l. 
retl altında bulunanları bn:I idare mın 
tııkasmdnn çıluı.rmnk, 

3 - Gazete, kftnp ve sair mtıtbuı\. 
Jnnn tab ve nqrlnl \'t?YB hnrlçten tt
halltil menetmek ve mntb:lnln kep.ı t_ 
mak V9 matbwıt ve tcıgre.. Ve ı!\ ı:_ 
tup Uzcrlne BtUlnUr· i10ymek. 

4 .... l~apalı ve açılt yerıcı de hc.ı 
tllrlU toplantıları menetmek. 
~ - ICohvehane, blrahatte, ıııeylıl\. 

ne, alnema, oor gibi uınun11ı. aı;ık ) er. 
lerl kapııtınıık. 

Gerek TOrkkuşıı, ş;crck hn,•n 
k:ııııpl:ı rındnn nlıllüımız ı;ctic-e o kn 
clar tnkdırc lı\yik, sc\'lnç verici b ir 
m:ılıh elleclir ki, iıı s:ın is tilı:ılinc l>u 
bııkıınlbn bü~ ük hlr güven ve ümit
le boknbilıncı:ıc tr.reud litsüı rcs:ırcl 
edebiliyor. Bu cesaret, knhraman 
Tlirk gençl i!line s:ıyın ~lilll Şefimiz 
İsmet İnörıiinün miilc:ıcldit 1:ıman
lnrd:ıki i şaret ve direkliflcrile <lahn 
sıırsılm:ız, dalın t'miıı l.ılr mahiyet 
keshclml'k lcdir. 

Bü:ün gayret ve nzmimi1lc mcm_ 
lekct r.cnçliğiniıı de yardım v ç:ı· 

lışma~le lıavocılı~ııııızı, ınııknddcs 

mcmlckcliıııltl korumnk ve selitmc. 
le çık:ırmak hııkırnınılnn dolma kuv 
velll lmlundttrmnk azminde oldu -
ğumuzu lıu "esile ile bir dcfn dnlın 
tekrar etmek isterim ... 

Ftrruh ı1. Kunt 

Romanyadaki ticari 
heyetimiz 

Romanya hUkUıneti ile Bükreş. 
te !icaret göriişmeleri yapan he. 
yetimiz işini bitirmiştir. Müza. 
kereler mUsbet §Ckilde bitmit ve 
yeni bazı anlaşmalar iınzalanmıı
tır. Dış ticaret dairesi reisi Ser. 
vet. Berkinin reisliğindeki heye. 
timizin Yugoslavyaya da uğraya. 
rak oradan şehrimize dönmesi 
muhtemeldir. Heyet Belgratta da 
bazı ti~ri göriişmeler yapacaktır. ---o----
H ü k fun c tin yeni ticari 

kararnamesi 
Hükumeti yeni bir kararname 

ile Almanya ve bu gibi ticaret 
anla§malanmız olrnıyan memle. 
ketlerle ticari temaslar yapılması 
temini her tarafta hareket uyan
dırmı~tır. Almanyadan ıral getir. 
mek i&teyen birçok tücc<>rlar der. 
hal oradaki mtiesseaeler1e muha. 
bereye girl;rrilşlcr ve telgraflar 
çc·kn'ıl~lerdir. Yakında memleket 
dahilinde sıkıntısı çekilen birçok 
maddelerin bu memleketlerden 
temin edileceği t9.hmin olunmak
tadır. 

----<>--
Hukuk fakültesinden 

mezun olacak talebeler 
Hukuk fakültesi dört yıla çıka

:ıldıktan sonra yeni rejlrr.e göre 
ı!k mezunlarını bu yıl verecek. 
tir. 

FakUltenin ton sınıfında 15 ta. 
lebe vardır. Yeni rejime göreme. 
zun olacak talebeler dUn Univer. 
sitede bir toplantı yapmışlardır. 
Toplc.ntı üniversitenin merkez 
binası salonunda olmui ve yüz
lerce talebe buluıunuştur. 

ilk olarak hukuk fakültesi 
gençleri namına son aınıttan Nec. 
det bir söylev vermiş, duyguları. 
nr ve heyecanlarını anlntmıttır. 
Bilahare iiniversite rektörü Ce. 
mil Bilse} talebeye muwıffakıyet
ler temenni eden bir mnkabelcde 
bulunmuştur. 

.....,_"-40>---.... ...... 

Universitede dersler 
kesildi 

Onivcrsite<le dersler dünden 
itibaren kesilmi~tir. İmtihanlara 
30 mnyıııtım itibaren ba~lanac;ık
tır. 
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Pazar ı Pazartesi 
26 Mav1s 27 Mayıs 

G - Geceleri dolıı ,rnayı men tfiıck 
ör.n idare altınlı ntınan ~• 1 rd" bu 

l:ruıun hUKllmlcrlnl tııtLlk etmek Uze· 
re h&urde Oen .. llmrmay Bn1lta.nı, se_ 
fcr'de biıf ltonıutıııılık t.arafınctan cıı ıız 
Jcotordu komut.anlığı ycıpmı bir 1 o. 
mutan örn lôare komulnuı 6hıııı.h il 
zero eeçtıerck nıllll nıUdutna ve t tc. 
Unce tayin nıuenıelcnl yap tır. ötn 1 

v 

< 
\.... 

ıs Retı.Ahır 119 Reb Al:ıı 
hııır ~ 1 1111.ır 2 ! 

\ l ~ 1 İ l '7.tıtıi \ Uıt:i il lf;f.Jlrıt 

• sı. 9 o; .a s:; D oıı 

J! 11 4 H 12 11 4 U 
l~ JO 8 90 10 10 B 59• 
ıo :ı..ı 12 oo ı9 aı ı~ oo 

daro ltornut.ıı.nlığı rc!:ı.k'l.Unue IU::uuu 
lcadar ~ltcrl muhakeme teı.tdl olunur. 
MUst&eel ve zsrurl hallcrdG örfl Mnll 
malikcnıelert tcc~• t!dlnc ye ıt ı ınr 
mahalli hlklrı'I ve C. mUdJPl•ını 
Mkcrl b~klrn va.z.ı! ~lnt g ır i ri. 

1 r:rı ~ı 27 ı r.1 
r. r.~ ! :ı ft Gl 

edilecek 
istinyedeki gemi tamir fabrika 

ve havuzunun ıslahı ve tevsii 
hakkında hazırlanın proje ta
mamlanmııtır, Deniz yollan u. İlkokul hademelerinin villıyet 
mum mildlltU ibtahim Kemal bütc;c!linllen aylık ücret al ı lıklanna 
projeyi tetkik için vekalete gö- göre maaş ,.e iş kıınunlarının 
tUrmti§tUr.lstinye koyunda fahri. \'erd iği lıaklardnn htlfıulc et_ 
kn ntelyelerinin u.ıh:n<luğu sahi. ıııelcri İCClll etmeklrdlr. Şimdiye ka 
lin karsısına tes~dt•f edC'n arazi da r hndcrnclerln h:ık ,.c vnzifrleri 
tama."Ilen istir- lalı: C'lilmektedir. devletin umumi hükümlerine göre 

Bu arnda deniz itfaiyesi ile ba- teshil ohınnıadığı için işe nlınmnk 
zı kahveler bura<lan kaldırıla. \'eye işten çıknrıhııak yüzünden 
cak, yerleı ine yeni t:ımir atclye. hnklı şlklireıtcre nıc)'dan verilmek· 
ie ri in a ol unacnktır. Bazı yerle. ıcdir. Ihı vaılycli önlemek üzere hn_ 
dn istimlaki bitmiştir. Bir kıs.. demelerin lıak ve vo:ılrelcrlnl bil • 
mının da tapuda mı.:amclcleri ya_ ılin·n on heş nıadddik bir ınlimnt. 

okullurda h:ılcn ~alışon veya yeni· 
den işe alııımnl< İ<1lenen yaşlı ha • 
demeler vıızlfelcrlııl iyi ıra ellikle
ri hllşöArcımcnlcr ınrnfınclıın bilı.li· 
rihlli'!I takıllrılc vntlfclerlnde hıra. 
kılırlnr. 

}kr okııl h:ışöğrctıncnl okul eş _ 
ync;ınııı ve bin::ıı:ın herhangi l>lr 
zar:ırn maruz k:ılnıııına~ı i\·in c'ia~lı 
leclhlr nlır ,.e okııl hnılemclcrinl im 
mııksııclı lemin edecek ~uı·ctıe mü 
nn,·elıe ite okuldn ikamet ettirir ve 
okııl lıinnlnrıııııı lıkhir 1.11111.ın (gece 
ve hllhnssn talil nılidll etlnde) ho~ 
kalmasına nıcyıl:ın verınl't.. 

BUCDAY: . iıt ~ 
Bir hafta içinde ıebrı~otı ~ 

nadoJ u ve Trakya dan 463 ııcri o~ 
gelmi§tir. Toprak nıahs~rrıdt d'' 
&i muayyen fiyatlar dah1 ~t•~ 
ğirmencilere satrş yapıt: 1,r ıı' 
Muhtelif yerlerden tUc~a;rı fü'" 
mına gelen mallar ise ofı51 faıl•~ 
larından 40 para ka~~ aJ ~· 
satılmaktadır. Bu, oflsırı }ttedi' 
çıkarmasından ileri geırne 
ARPA: • gele' 

oılı •. c,ktadır. ııome h:ızırlanmışlır. Hademe :ılın-
A k d b ınası ve ı;ıkıırılnıo"ı bu ıııllmatnıı 

Bir haftada ıehriınııe 13i!b'ı
arpa yekfinu 587 tondur. i~~.de 
sa müteahhitler bir h~tari'' ili
çok mal almıslardır. 8 fi}_,tlaf 
racat yapılmadığı cihetle 

n ara a ulunan deniz yolla. me hiikümlerlnc gorc Ytıııılal.'oktır: 
rı umum müdilrü İbrahim Kemal 
Baybora. Pendik ile Tuzh ara. ll nıl emelcr k~.yı~ın~.~~nılar torufın· 

llnşö~rcırııcnler ('ıkarnınk iztirn . 
rındo knldıkları h:.ıılemelrri nınnrif 
menıurluğıın::ı çıknrınaclnn önce hil- ' 
dirıııc!.le nı!ikcllefllr. l\lanrH mc -
ınurları tohkiknlı ';raplıkton ı;onrn 
bu h ademelerin nynı okulda kol -
ma~ııın cevaz \'cnncıse lıir de fa dıı 
diğer hir ola1H111 lcc:riibe rllilınck 
Ozcrc lıôlgcleri rlnhillnılc ıliğcr hir 
okul hndemeslle lınşöllrelmenlcrlc 
de Jıiiıüşl·ı-ek bccorlşlcrin i yapııhi _ 
llrler. 

sında kurula:ak bil ·Uk tt'r . ıla n, ına:ırU ınudürluı;ünıicn _selen 
· b ek' 

1 
.. } aanc 1- f a ıl\IZ lınıleme kadrosu ,.e b:ı~o:ırel 

Çin U S"n 1 JU' ceue kon la ' tı -

beş kuruşa çıkmı§tır. 

PİRİNÇ: kte ~~ 
10 

.
1 

~ 
1 

• J • .u n menlerin inhn~ı üzerine ıııaıırlf nıe-
mı yona va,:ın tilh"'"'at h"'k . -J ..... " • mıırlorının ıslt'klerlne Jıote t:ıvin o· 

Pirinç fiyatları du,rne d• ?' 
vam etmektedir. Piyasa r3 0' 
isteyen çok az:dır. Ek•tg:ıırt! 
hanga%i malları a3-34ı s 5: yıı 
lu Tosya mallarş 2 7 .s-;2l<~rııt' 
yarbekır malları 2ı;-2 ı 

l.:r.da alt.kadarl,.ra i•fthet ver· ı ı · 
1 

d' 111111r ıır. 
me .te ır .. Umum müdür bugün. HnşöRrl!lmenler okul kndrolıırın. 
lerde rchrımize c!önecektir. do lıuhınon hıulcı~ıe lahsisntınıı n:ı 

.. - 1.....__ __ 

1 Tenunuz bayran11 
!"..!odada büyük deniz 
yarışları yapıl:ıca.k 

Denizcilerin bayramı olan bir 
temmuz günUn<le vapılacak me. 
rasim için hazırlıklara başlanmı,. 
tır. Her sene Reisi<:umhurumu. 
zun huı:uriyle şereflendirdi"'"i de-

• b 
nız yarışları bu ıene de Modada 
yapılacaktır. Gece Moda klübun. 
de ve açığa demirleyecek deniz 
yclJarının bir vapurunda balolar 
verilecektir. 

Bir temmuz günil sabahı de. 
nizciler Tophanede toplanarak 
Taksime çıkacaklar; abideye çe. 
lenk koyacal:lardır. O gün bütün 
deniz müesseseleri ve vasıtaları 
donanacak. gece elektriklerle sUa.. 
leneceklerdir, 

Bir temmuı gUnU Nzı açılış 
resimleri de yapılacak, bu arada 
Galata yolcu ulonu ile Sili-vrlde 
yaplan bUyilk mendirek mera• 
simle kütat edileceklerdir. 

lngiltereye giden 
talebelerimiz 

Gemi in§aiye tahsili için Lôn· 
draya giderken h~rp yüzünden 
Pariste kalan 32 talebemi:ı:in dlin 
gelen yeni bir haberle tngilttrcye 
doğru yola çıktıkltırı anlaşılmış. 
tır. Fransa ile İngiltere arasında 
yolcu seferleri tamamen inkıtaa 
uğradığı he.lde talebelerimizin ye. 
ni bir yoklan ve tehlikesizce tn. 
giltereye varmtları temin otun. 
muştur. 

Univergitedcki terim 
komiayonlan 

Üniversitede terim i§leriyle 
me,gul olan fakUJte komisyonları 
mesailerine büyük bir hızla de
vam etmektedir. 

Hukuk fakültesi terim ı-:omis. 
yonunun tesbit ~eceği terimler 
ayn ızamanda kanunlarda yernla. 
cağı için esaslı tetkikler yapıl. 
maktadır. 

Her fakülte terim kc>miııvonu 
çalışıralarını yaz tatilinde u"mam 
lıyacal:lardır. Bastırılacak terim 
kılavuzlarının nihayetinde bir de 
liıgatçe bulunacaktır. 

Eleme imtihanına gire
celderin niabeti 

yüzde otuz 
Orta tedrisat mliessr.selerinde 

eleme imtihanlarına girecek talc· 
benin adları dün okull ua asıl. 
mıştır. Eleme imtihanıM ginr.iye 
hnk kazanan talebe aayısı nisbet 
itibariyle umumi olarak yilıde 30 
<!ur. İmtihanlar salı gününden i. 
tibaren ba~lıyacaktır. 

Azade Motörü 
Birkr.ç gUn evvel Karaköy köp. 

rüsü ağzında gümrük muhafaza
sının 16 numaralı motörü tara
f • ı dan batırılan tmrah ceza evi
nin Azade isimli motarü dün dal
gıçlar indirilerek muayene edil
miş ve sonra çıkanlmı~tır. Motör 
tamir edilecektir. 

Altın fiyatı 
Altın fiyatlarında tenezz:ül de

vaın etmektedir. Fiyatlar cün ae 
23.20 den 22.60 kuru§><? kadar 
dü~U§tUr. 

tora11 )'er n('ıldık('n kemlilerlrıe hlÜ 
rncanı edenlerden :ışnjhdn ynzılaıı 
,·n-11f111rı h:ılz olonlnrı veslknlıırlle 
hirllkıe mııarır mcmurıununn AÖn -
derlr \'e mıııırlf mcı:ıurlııRu dn in· 
hıı \•e ko)•mtıkllmlucıı tnyiıı olunanı 

işe buşlntır. 

Okul hnsüArl11menlerl ökumo, pı 
ma lıilnıiv~n hndemclcrl okul hiz -
meline isterlerse lıunlıırn üç veya 
i ny lı;lıuhı A ılcr,hnne~lnılcn tnhn· 
dctıınme nlncak katlar okuma )•az -
nrn liArcımeyl lckcfffıl etmeleri !cop 
eder. 

\'aşları 4~ ten :rukarı olanlnr ha. 
deıncliAc nlınmııyacııklardır. Ancak, 

Okul hademeleri 7 ı;lln eYW!I ı;e • 
bcplerlnl bildirmeden vozlfcdcn, çı 
knrılnm:ıı. 

Ol:ul hnılemeleri mnnş kıınunıınun 
13 Uncü maıltlesl mucibince senede 
15 gOn ve ı;ıhlıt dıırumlnrı dolayı • 
sile ~ağlık kurulu torofındnn ''erile
cek r:ıporlnrn mli tcniılen iki nyo 
ko<lar ıılcıtınlyet ::ıl:ıbilirler. nu izin 
ler h:ışiljtrclıııeıılcrin ynıılı ıniıtntü· 
alorı ve moorlf mcmurlııklıırının 
teklifi nıerlne manrlf milılürlilğün
ce verilir. 

SUSAM: , .0~ııt 
Fiyatlarda değişiklıl< >d• ıt'1 

Macaristan milhim ınUct3' 
almaktadır. 
T1FTJK: 11ıtll'' 

İhracat tamamen dıtfl1'1 1ır>' 
Dahilde de satı~lar yoktıtf· ıı.:t• 
doluda yeni kırkım rnall•' t)ı!ı' 
rinde muamele pek asdır·,1111':'" 
bir müddet ihracat yaPutt~~ 
fiyatların dUşeceği ve fl1 ub~P' 
lin zarara u~rayacağı ııı 
p;örillmektcdir. f• 
YAPAK: ~~. 

Bir cinayet daha 
Ziraat Bankası standa utı'1.~. 

dilmiş mallar üzerinde ~ri~'!.J 
ta başlamıştır. Yerli ~a ,(~ 
dan bazıları da piyasa ıle ,ıı r 
dnr olmaktadır. Anndolıtdtı'' 
mahsul gelmeye b3şleıt11ş Dört otobüs sahibi bir adam 

Bir kadın . mesele- ;;;~k~;;c·~;' feue~ 
sinden öldürüldü cinayetini işlef~~ 

il! m1:e:1:!ı~~!·!~ı!n~:~::; b~::=~~~1:::~; c::~;.~~sa,:~!t!:; ler tevkif oıun oıı~ 
biti, 35 yaşlarında otob\lııçU ErcnltöylU Şahlnogıu Hallı! ı .ıancn ile ölı.lUr· ile gUn evvel B ... şikt.a~t•~tJ~; 
inU§lUr. 1f;""'ffl'm.1\frl' tarafmd<:.n Muhtarla b!ı'; \''~· 
Öğrendlğlmlie göre hldiBC !'!U f lp.. .,. yakalanan kansını öldU~e )el·, 

suretle olmuştur: 1 va köyünden Ahmet adlı)'ei\l ~' 
Hatıl d5ft otobUs sahibi ıeng!n ı lim et!il:niş, dördüncU s~.r c1~ 

bir adamdır. Tnrlnbaşı cnd IC?Slntn kimliği tarn!ından tev-k
11 

Takslrn tneyd'.llltl'IA c:ıkfin tarafın• muştur. ff.~., 
da bUyUk <:eşmeye yA.ktn 20 nunı:ı- Katil müddeiumuınilikte5t;ıll~ 
talı ev, kendlıtltıe BJttir· ği ifadesinde kanıın~ . k~ e~ 

l:lalll, bu evde oturan kiracısı ğından öldürdüğuoü ıtıra "' 
Nebahat l\dlı genç kadmı nruıra tir. ,<i , 
ziyaret elmekt" vo !;Ok kı8k1U1mıik· Fenerde de nişanJrsırıırı rıôİ~ 
tadır· :ı:orla. girmek is.terken ~~oı:1> u 

:Oiln sabah a~ eaat ~okwı npuru ı ı n I' 
00 

manı o ına : ısteye ·.. fiil el' 
Ue Erenköyden köprUye gelml" ve Must:ı!ayı öldüren Bü5~ı:efl'I 
doğruca Tarla başındaki e · • git· diln lirinci sulh ceza ıııa tıır· 
mlşUr· Kapıyı açınca da Arab 'arafından tevkif otun:nı:; '411' 
Hayri lle kareılaşmıştır. Hayri, na BaAvekile mektııP, 1 

maksatlıı evdn bulunduğunu soran ':!: tı 
otobllsçUye.. ktmlık >"er arai.lığını zan beraet et tı'

11 

Ö 1 1 ll B i it t "ı·..ıne '~ 
s y em ş r. u covab \Ucr ne pe tra dairesinde kcnu " •ıa t~,ıı 
aııabtıcşen Ham Hayrlnln Usllltıe gUçlill:ler çtkarıldı~ını ld

0 ,~ 
atılmış ve glrtlağını 11ıkmağıı baş. rek ba~vekilc bir ınelttUP (Y 
lamıetır· ve bu mektupta adliye~ltı,e b~~~ 

)Stıniur, kısa blr bOf\it- yeti manevlyesinc t:ıhlcır~ııel c '" 
madan sonra kendlslnden kuvvctll nan HulUsi öngill dtin ik:t ef .. 
g<Srdilğil otobU~Uyln başa çıkamı• ceza mahkemesinde betaw 1,, 
yacağtiıt nnlı8'tmı.li tnbaneatıını tir. uır'e ~ 
çeklnl!f vo hasmının UzOrin€! llç el ·!t•.. . • M~hkeme mektuptaki c bı;lııl 
ateş etmiştir. Tnrln!•rışında rlnn11tlin ı•ıılma orl- rin hiç birini tahklrt:rnlt 

Kurşunların biri ôtObUsı:U Hali- di{Jl tıı l'r. nıal;fııl otobİİ$C'll llulll mıgtır. 
Un beynine, diğerleri göğeUne isa
bet ctrn.lş, aonun"tı kuttun kalbini 
delmiştir. OlobUsçU Halil seı:-lnl bl· 
le çıkarmadan ölmUş. bıışt evin ka 
pl!itnd:ı, ayakları kaldırlTl'I tArafm 
da olrnnk Uzcrc cesed! yere yı. 

kılmıştır. 

Katil, ev hnlkından allah ıeslc
ıini işiterek f~ryf\da baelıyan "e : 
"Yetişin ııdam öldUrüyorlar!'" diye 
bni;rtran Duhter ıı.dh genç bir kız:ı 
da tabancasını sı!:mı~. bir kuıııun
l:ı kasr'!'mdan yaralıyarak yere yu
v:ırlııdıktnn sonra. o civardan gc. 
ı;cn bir taksi otomobilinG ııtlamrş, 
rloğruca Gl\lata:ıarn~' p!ıliS merke
zine Jdilr.rok f!uc;unu itiraf etmiş 
vo tcslltn olrnıı,ltır. Knlll ııorguırunu 
mUtcaklp tc\'klt edilmişUr. 

U sküdar müddei umu· 
misi izin aldı 

Üsküdar tnüddeiumumiıi Nuri 
Ü~ ay iz:ln almııtm Nuriyc Fatih 
ıulh hlhiml lııet Akçel, lu:et 
de sulh hakimi Rahime vekilet 
edeceklerdir. 

ÇorLım'da 19 Mayıs 

... "" Çamında Gençlik 11.'lyrnnuna ı:ırtııc eMn ter~ \C rrtrtlt tıatc!ıC f 
yr"~ ~ 

Çorum (llnıuıl) - Şchrlmlzde 19 Ml.lyıs Gençlik ve spor ııa dtıJ eri' 
çen acnek11orln çol< tevldnlle lçtcn bir alılka ne l~ll ediltnl~tlr. J(&ıcuı> ıtP' 
binlerce Çorum hnlkı merasime ı,urAJc eJteınl;ı ve gençlerimiz ~ ;/' 
hUratla spor ?ıarel<etlcrl ya~lıır<1ı:r. ~ {fi 

Bu ııen~t ~)>aı,nr ıt.t k~lJ.11.f\l'Z cµ twıvıfi~1J'7t,le ıuıtu:eıtııtu1't>°' ti 
tcrUp ko,uya ı.:ıu:~k C11enl€rln btriı:Ciiertne etıkiz yUz Ura ıı<r•tll 
edllt;Uotlr. 
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Dün gece yarı~ı1 saat 3 e kadar1 
l_R_es_mi_T_e ___ li_ğle_r, 

aldığımız harp haber e 
o Fransız Tebliği 

J>arls, 25 ( ~. \.) - !5 M yrs ~hh teblltı: 
DUn ı;UnUn nlhayetindn Sommo Uzerlnd m \ 

h:ıreko.t. esnıı.sınd:ı bir çolt esir nldıl::. Ceph nin 
lşnr bir şey yoktur. 

.b (Baş taralı 1 İlıcidt) 
l1 l görürunektedir. M:ıamafih 
~ .. sahnesinde mahs~ hiçbir te· 
;"Kluıat müşahede edilmemekte· 
~ır. Muharebelerin en anudane ol· 
\Ulu nuntaka Cambrenin etrafr 
e lehrin şimal ve garbıdır. Picardi 

dahilinde Abbeville ve Bulonva is· 
tık . le arnetine doğru Almanlar zırhlı 

1talar ileri sürmüşlerdir. Bu böl· 
iede bu sabah vaziyet vüzuhsuı· 
~~r. Sağ cenah üzerine Omer i;:· 
~~etinde Almanlar Setir rnüfre· 
~ en göndermişlerse de çarpışma· 
ardan sonra kıtaatımız Almanla· 
~n motorize müfrezelerini durdur 
U~tur. Somda ~l sahilin tathir 

aıneıiyesi devam ediyor ve Fran· 
S!zlar bir kaç yüz esir almışlardır. 
Sedanın cenubunda ,.e üst Ar

gonnede Alman hücumları durdu· 
tulrnuştur. 

Şarki fnailtereye yapılan 
Alman akını 

. Lonara, 25 ( A.A.) - Şarki tn· 
tı~te~nin köylerine Alman tayya· 
re erinin atmıı: oldukları bomba· 
1tın bir tesir~ yapmadığı ve a~ 
rn~di zarar \'erdiği teyit edilmek
te::ıır. Şimdiye kadar olan resmi 
taı:ıorlar yalnız iki küçük "in ha
rap edi!diğini bildirmektedir. 

Son hafta içinde 500 Alman 
tayyareıi dütüriildü 

londra 2S ( A.A.) - İngiliz ha
\ a nezareti, Aras ve Bulonya bö!· 
g,.Jerinde dücrnan kolları üzerine 
t raii eden birçok bomba hilcum-
1.:rı yapıldığım bildirmektedir. 
t ı:ransanm ~imali şarkisinde ,or· 
a Be!çikada ve Rhenanide gece 
Qrfında. düşman muvasala kuv· 
"eUeri üzerine 4tiddetli hücuml:ır 
YapJlınıştır. "' 
Fransanın eimalinde ağır bom
~an tayyarelerimiz tarafın
, an Yapılan isabetli endahtlar, as.. 

1 'l"i hedefler üzerine vaki olmuş. 
:· Blr çok yangınlar hwıule geL 

~~!~r· La ŞapeldeJti demiryolu il
--a n<>ktasmda da isabetler mil-
8lhcde edilmiştir· Givette yük va
~0nlanna mahsus bir iııta.syonla drlf bir dli§m.aıı nakliye kolu cid 

•urettc tahrip edilmiııtir· Bo
tııonttaki dem.iryolu ilttsakma isa
bcuer vaki olmWJ ve müteharrik 
lllaJıemcde yangm çıktığı görüL 
~llştUr. Gemblu hattı iltisak nok. 
taı;'a da isabetler olmuş ve cL 

''arda bulunan bir kamyon kolu u. 
telinde infilA.klar müşahede edil
~işUr. Şarlöruada yapılan bombar
l tlnandan sonra da bir infllAk hu.su 
~elnıiştlr. Renanide ağır bombar· 

1 an tayyarelerimiz Emerlh, Ko
~~~ Robenz vesair mahallerde düş 
~ nıuvuala kollarmı bombardı. 
dan etmiştir. Altı tayyaremiz av. 
et etmemiştir. 

11 
Bugüne kadar gelen raporlara 

t llıaran, son iki gün zarfmda avcı 
1aYYarcıerimiz asgari 80 dUşman 
ııİl)·are:ıini dilşilrmilş veya ha.sara 
d !'atmıştır. 10 avcı tayyaremiz av. 
det etmemişse de bazı pilotların av. 
et etmek ihtimali mevcuddur • 

f.' Son hafta zarfında düşman 
taransa ve Del!:ikndn. askeri 500 
~)·arc kaybebniştJr. 
Fransız Bat"ekilinin dünkü 

görü,meleri 
'tlı:J 'Part.s, %~ (lloau&!) - BıLJVekll Re. 
.\ bu sabıı.h donanma ba§kumandanı 
ll ll'llrııı Darlanr, Bqvekll muavini 
\" o.reual Petcnl, baakumandan general 
it eygandı ve dahiliye na%Jn MandeH 

il.bul etrnı,ur. 
Htteüt hakkında 

kat'i ıükut 

11 
l.ondra, 25 (A.A.) - Lcndra· 

.., irı. ıellhiyettar mahfili, askeri 
l' aı~yctin ciddi)•Ct ve mübhcmi. 
it~ttni muhafaza ettiğini fakat 
a ~dı ae)bedec;ek hiç bir 
be ep mevcut olmadığmı 
d tyan etmektedir. Garp cephcsin 
~ Cereyan etmekte olan muhare. 
i /trde muvaffakiyet elde etmek 
il~ il en milhim unsurlardan biri. 
, 

1.n har.eklt hakkında kati bir 
~Uknt muhafazası mecburiyeti 
d~tlyeai olduğu illve edilmekte. 
fır. Bu ıiikut bir müddet muha-
1 ata edi!melidir. LOndrada bu 
h~nc ve Calaiı bölgelerindeki 
h~rck.at hakkrnd~. verilebil~e~ 
~ bır malOmat mevcut öcyıldır. 

Çorçi) İfçİ birliklerine bir hitabe 
gönderdi 

lJ 1:ondra. 25 (Hususi) - Tradc 
&ünıo-!l (lş Birlikleri) nin bu
Ve rı:c~ kongresinde, iş nazırı. bai 
lıi~lın konferan a gönderdiği bu 
t
1 

~Yİ okumuştur. Çörçil bu hı· 
d. ~ ınde ezcümle <'Öyle demektr 

it: "' 

Ilı ''Giriştiğimiz da,·a:ım kazanı! 
h: .~ uğrunda, işçi teşkitatlannın. 
v tu.n gayretleri'e çah~caklanna 
1 ... hıçbir fedaUrlı~ı e~irgemiyece~ 
:ın~ eminim. Vaziyetin vahameti 

1 att~n saate fazlala5makta, bu· 
·Un tein, harbi \'e nihai zaferi b: 

zanmak uğrunda 5arfedeceğimi;
gayret gittikçe artmaktadır. GaJe 
beyi kazanmak için, bütün millet 
tek bir kütle h!llinde, her fedakar 
lığı yapacaktır.,. 

Konferans, harbin kazanılma ı 
için müttefik kuwetıere tam bir 
müzaheret gö5termek \'e bu gaye· 
nin tahakkuku için eldeki hiitür 
\'asıta ,.e kaynaklardan istifade 
etmek husu unda bir kararn;ım, 
kabul etmiştir. 

lrlandada bir caıuı yakalandı 
l,ondra, 25 ( A.A.) - De\·let em

niyetini nıüdafoa kanıınuıuı muhalif 
nğır bir suç işlemciden ınaınuu 

Stefcn Heltt isimli hir kimse Dublin 
askeri mahkemesine 'erllmiştir. 

Heldin evinde verici hir telsiz 
dh:ızı, nc.kert ehemmiyeti hniz ey
rak, hir p:ıra~iit, kiilliyetli miktar_ 
da Amerikan doları, Alnınn ham 
f>rdu-;una ait ınütrııılılit ni~nn \'c 

m:ırlalya ,·e hir mijHrr h11lunınu5 • 
tur. 

Ele gecirilen t'vr:ık, ezciiınle 1i • 
manlnr:ı, yollar:ı, lrl:ınna köprüle -
rine, mildafaa kuvvetlerinin v:u:iye
line d:ıir m:ıh'.ımatı ihth·n t'lmt'k • 
leılir. 

tnıilizler Franaa j)e ittifakı 
boıınak iıtiyorlarıru~? 

ı.ondra, 2J (A.A.) - Alma.ıı pro
pagandası, Fransa ıılmallndekl Almıın 
muvıı.tfa.klyetlnl tnbiatlylo lstlsıruıra 
talışmaktadır. Dün sabah, Frankturt 
radyosu traruıızca neıriyıttmda, A!· 
mantarın nuıonya glrl§lerl, büyük 
Brttanyad3. unıumt bir panik yaptığı
nı iddia ve lngllteredekl tık aksUU!.· 
melin, Fran.aa ile ltU!ııkı terkdmek 
olduğllnu UA.ve ediyordu. 

Slya.11 mUıahltler, Londrada ikamet 
eden bitaraf klm.1rlerin, 1ng1l!z milli'· 
tinin muhafaza etUği mutlak •ükO· 
nete §&hndet edeceğini ıöytemektedir· 
ler. lngUl.z mllletinln son M.dlseler 
ka!"§tsmda gö.sterdlği yegA.ne akaülA· 
mel, mU§terck dll§mazıla mUcadPle 
buau.sunda kuvntli bir az.imdir. Bun
dan başka İngiliz m.llletı harp malre· 
me&l iatlhsalAtmr tekslfe. ·'i>c,şiuci 

kol,, ile mücadeleye ,insan Ye maJz:e
me menbalarmı tamamen ae:erbl!r et
meğe karar vennlıtır. 

BUyUk Brltanyanm lı"ranaa lle ltU· 
taktan ayrrlmağı dü§ilndUfü hakkın· 
da.ki Alman iddiaları eadece (UIUnç 
tellkkt edilmektedir. 

Şimaldeki muhard>e ~ttikçe 
ehemmiyet kubediyor 

Paris, 25 (A.A.J - Havas ajansı 
~aat 15 de lınreki\tın inkişafı hak. 
kında şu taf$il:itı ,·ermektedir: 

Şimalde cereyan eden büyük mu 
harebe hundan evvelki günlerde ol _ 
duğu gibi bugün de askeri miişa • 
hitlerin dikkallni celbetmektedir. 
Muharebe bu mıntakada gittikce e -
hemmiyet keshctrnrktcdir. Diller 
mıntakıılarıla ise şimdiki haı.te 'lc,·
kulceyşl rheınmiyeti haiz hiçbir ha
rekrl kaydedilmemiştir. Alınanlorın 
l:ıarrurn ,·e:ra Fransızların mukabil 
tnarruza geçmeleri her on mü~kün. 
diir. Frnnsız kılalarının hnrrketine 
ınilte:ıllik hazırlıkl:ır t:ılıii gizli tu. 
tulın:ıkt:ıdır. Jnr.arıllc 1ıeıliğlnde 
,\lınnnlnr mun teretlıliillcrden <.on· 
ra miiıtcfiklerin işgnll altında hulıı
nan Arr:ıs rnıntak:ı"lı ile ~omıne mın 
takn~ı :ırasınd:ıkl dar seçidc zırhlı 
cii1iilnml:ır scvkclmişlcrdir. Birlik _ 
ler şimali ı:ınriılyc dQğru c;ahilclcki 
liınanlıır is_tikam<'linıle ilerlemekte· 
dirler. lnenrdleılekl Alman lmn-et. 
Ierinin snğcen:ıhını tak,·l.rc için bu 
birliklerılcn oçk ıl:ıh:ı zııyıf ıniifre_ 
zeler şimal ' 'c şiınııll garht istik:ı· 
melleri ne se,·keılilınl~tir. Bu nıiif. 
rezeler Salnt-Oıneuı:ı mıntaka~ında 
kolaylıkla tevkif edilmişlerdir. 

Donlogne mıntaka,ınrla vaziyet 
müphem he de Cıılals'e karşı hic 
bir Alman taarrurn kaydedilmemiş· 
tir. 

Sedan'ın cenubunda tiddetli 
bir muharebe 

Parlı, 25 ( A.A.) - Havas ajansı 
saat 16 dıı bildiriyor: 

Somme üzerinde Fransız kıtala _ 

rının ıı<.>hrin sol ahiliııde yerleş • 
me~-ıı mm·ııffnk otan Alman müfrc· 
zelerini mevzıi lıirknç ıııuhnrebedrn 
:ıonrıı tardeltlklcrl tren iıt etmek -
tedir. Bu ınıntaknd:ı hirknı,: ylir e • 
sir alınrnı~tır. 

Aisne ceplıesinı1e 1.:o) ıfa dcğrr bir 
şev yoktur. 
Yukarı Argonnedn Sedanın cenu· 

bund:ı, t:ıarruzun biılarctinde Al _ 
mantarın sızıntı suretiyle iizerinrle 
ilerlcnıcAe mu\"nrrak oldukları cısa. 
,en pek 11eniş olıııır:ııı bir arazi par 
çnsı Fr:ınsız kıtnl:ırı lnr:ırınd:ın t~ı

ııınıııl~ le istirdat edilmiştir. 
llu ınıntnknıln lıaşlıran olduk\·a 

~idıletti bir nıuharehe bu snhnh de
\':ıın clmekteyrll. Bunun inkişaf et
rııt:k le ol:ııı ~·eni bir muharebe ıni, 
yok~a ıliin haşlıy:ııı ınuharelıenin 

soıııı nrn olılu~u henil7. nı:ıli'lın de· 
j::ii<lir. lkrlınlılc hıı muharebe bir_ 
kııc hin kişiyi karşıl:ı5tıran mev:til 
hiı· mii-;:ıdenıcden ilıarC"ıtir. 

tik yaralı trenlrr.i 
/.oııdrn, ~.i ( A.A.) - Ta) mis ga. 

uıe~inin ~iyıısl nrnhnrriri Alm:ın • · 
lnrı n bıı yaz bir nellce htilı~nı et -
ınek istediklerini ve hunun için de 
ihtiy:ıllarını tehlikeye maruz bırak
m:ıkt:ııı ~·t'kinmcdiklerini ynı.mak • 
tadır. Di#er cihetten znnnedildi#ine 
ı:jjre bircok y:ıralı trenlerinin Al _ 
m:ııı3 :ı~·a ııelmcsi hnlkın nıaneviy:ı. 
lı fiiı:crimlc pek cfna Lir tesir bı • 
raknıı5tır. Çilnkfı elde mevcut olan 
ınuıızznrn malzeme snreı.lndc t:ınr
rumn oz zayiatla başnnlaCJı~hna 
rl:ıir h:ılk:ı teminat verilmişti Al -
nıaııvanın (larp mıntıkası üzerine 
tnı:ıili1. tnyynrcleri tarafınclan her 
l{ect'.' y:ıpılan akınlar ,.e bomhardı • 
ınanl:ır r.ivil halkın nnıarı dikkatini 
crllı<'tınrye bnşlanıışlır. Çiinkü hal 
kıı .\lm:ııı hn,·a lt'şkilatının müttefik 
ln\ ~ arelerin Almanya fızerincl<'n uç 
ınal:ırın:ı imk5n ,·erıııbrcek clcrc _ 
l·ede kuHcltl oldu~u . örlenmişli. 

Romayn güre Lll tehrl de 
mulı&sarada 

Roma, 2:; (l/uıuııi) - Alman J.:ı
talıırı Belçika ordııların ı, Fransızln· 
rın 1, 7 ,.e 9 uncu orrlulnrını, lnııil. 
terenin Fnınsaclnki kuvvetlt'rini ıııu. 
hasara etmi:s Ynri:vetırılirlcr. Harp 
ikinci safhasına ~irıniştir dcnilchi· 
lir. Ancak bu ikinci snfhanın ne 
şekilde nihayet bııl:ıc::ıftı ke~tirile • 
lll<'Z. 

Ilııgiin itin Almanlar Kaleyi ~nr
ınış Ye şP.hri mubıı~ara elmi~lerdir. 
Kı,.k:ıcın diğer tarafında Almanlar 
l übek Selda nehri lıorunca Gaud 
~chrini i5gal etmişler ve Gaud kana· 
lını {leçcrek Ycrsulda yeni mevkiler 
almışl:ırılır. 

Dlikr taraftan l.is nehrini 11eı:en 
ı\lnı:ın kunellcri I.il şehrini de 
muha~ara etmişlerdir. 

Vazifelerinden alınan F ranııı: 
Gen<callan 

Pıırls, .2.> (llu~ıııl) - 1'Tansız Baş. 
vek!lctlnden resmen tebliğ olunduğu· 
na gfüe General Veygand'ın ba§ku. 
mandanlrğa tayinini mUtcaklp Fran. 
sız ordulannda, ordu, kolordu, fırka 
kumandanı ve mUhlm idare mcvklle. 
rinde otan on beş genemi vazifelerin. 
den atfohınmu~lardır. 

Almnn1ar cephe gerisini boı:ma· 
ğa uğra~ıyorlar 

l'aris, 2j (llusıı~i) - Bn~,·ekiılet 
lnrnfınılon hııgiin bir beynıınnınc 
neşrolunıırnk Alnı:ınların cephe ge
risini Jıozınnk iciıı kullnnclıklıırı , n_ 
sıtalarrlon s:ıkınılmıısı bildirilmiş • 
lir. Alrıınnlnr beyıınnıımcler atmak, 
Fr:ıns11. 7iınamılnrlıırı namına ko _ 
nuş:ın telefonla tohliye emirler! ''er. 
mek 11ihi hareketlen• hoş vııruyor -
lnr. Hnlk lıeyonname ıııuhternl:ırı • 
na i~anman;alı<lırlnr. Telefonla ve· 
rilen hu Jıibi emirlere kaydi lhti -
yatla h:ıkılmalıılır. 
lNGIIJZLER S Gtl?\"DE lSO AL.'IA..'i 

TAl.'l:·.uEgt Dt)ŞORDVI.ER 

Londra, .2.5 (Husu•IJ - lngiliz Ha
va nezaretinden tebliğ olunduğuna 

g!Sre lngil~ hava kuvvetleri son üç 

Sirktridc Rrşir f{rmııl er: ınt~i11i11 üniımleki ııirajda diin örilt ı•akll 
rarpıımu 11rticrsl Jıer il.i nrabnmn da mııhlrlif camları kınlmı, ı•t 
lntmı~lar ı•t lııı ~rkilılc kn ruılı kolan 1101 nıırak lıfr ~ant &onra tekrar 
lırler:rıi lsı1111b11l l\ı: 1.is c.ı.i :ıal01ıundu I>t'file terlilıiııdr. goriiurmııımır. 
~ rllileı r u<j~/unıişlrrdfr. 

gUn zarfında 130 Alman tnyynreEI 
dü,ürmüşlerdlr. Her gU::ı v :ıU bir 
h~apla 40 Alman tayyaresi dO.UrUL 
ıncktedlr. İngiliz hava kun·ctıerlnin 
zayiatı dörtte bir nlsbctlndP.dlr, Dün 
de Fran.sa ve Belçika toprakları Uı:e. 
rinde 40 Alman tayyare.si dU~rUI. 

mUıtUr. 

İngiliz aahll kuvveUcrine mensup 
deniz tayyareleri Man§ sııhillerlndcki 
ve RoterJ:ım'daki benzi.'l depolannıı 
taarruz etmlııterdlr. Bu tayyarelerden 
diğer bir STUP Hollanun sah1Ueri açık. 
tarınd:ı bir Alman torpidosunu bııtır

mrştır. 

lngfliz bombardıman tayyareleri 
Bolonya'da bulunan Alman zırhlı kı. 
talarma taarruz etmişler, yüzlerce 
bomba atmı§lar, üç tangı ateı:ıe ver. 
rnişlcr ve mUthl§ bir mukavcmeUc 
karşıl~tıklanndıı.n birçokları hasara 
uğTaml§, bir pilot yaralnnmı§, taknt 
bUtUn tayyo.rcl'r Uslerine avdet et. 
miıJlerdlr. 

Bulony mühim bir Üs deiil 

Londra, 25 (A.A.) - Röytcrin 
askeri muharriri junlan yazıyor: 

Bulony timdi ngiliz aefer kı. 
taatt için son muharebede olduğu 
kadar mühim bir üs değildir. İn. 
giliz sefer kuvvetinin istifade et. 
tiği üsler geniı bir &urette dağı
nık bulunmaktadır. Şimalde Es.. 
caut bölgesinde vaziyet, mühim 
olmakla beraber ciddi olarak te
lakki edilebilir. İngiliz hava kuv. 
vetleri, düşmanın münakalelcrini 
Aixla Chapellc'de iz'aç etmek ve 
dcmiryolu münakalatını inkıtaa 
uğratmakla, harekitmda devam 
etmektedir. 

F ranıız matbuabna 
göre harp harekatı 

Paris, 25 (A.A.) - Havas: 
.Matbuat hül~sası: 
Bütün gazeteler askeri vaziyeti 

bedbin görüruneksizin fakat tam 
objektif bir tarzda tefsir ediyorlar. 

Gazeteler, müttefiklerin Alman 
usul'erine karşı mukavemetinin 
hergün daha iyi organize edilmekte 
olduğunu ve ezcümle Almanlann 
ilk muvaffakiyetlerindcıki inkişaf 

rnrlıı, 2j (A.A.) - 25/5 Alt~:ı.m tcbli:;1: 
Şimalde v:ı.zıyctk mUh m bir de~şikı. • olın ımıştır. Kıtatanmu; dil" 

nın bUyilk faallycU knr ısında şiddet ve azimle çarpış:ı.rak, Almanları 
:;'eldiklerl yerlerde nğlr zayiata uğrııtmıı.ktadırlnr. 

Alsne ve Meuse ıırasındıı. harckM tıiddctlnl muhn!a.7.a. ctmcktcdır 
ı;Unlerde bu mınt:ıkııda dU:şme.na hAklm v:utiyettc bulunduk. 

Alman tebliği 
Bcrlln, 2j (A.A.) - Umumi karo.rgiUı, lngillz - Frn.nsız ordula 

etrafındaki çenberln, milhlm bir surette t nkvlye edıh.liğlnl ..-e dUn kaU o 
kapandığını haber vermektedir. 

Aynı zamruııl:l Lys G'CÇldi zorlanmıştır. 
Valcnclenncs ve Vimy arı:ısında, flmall garbı istikametine dotN Al 

tnarnızu devam etmektedir. Doulli'l.'l iki tanıfmda Vlmy'nln trpe?e:i 
tcdllm.lştir. 

Dil~manm kara ve denlz kuvvoUerilc çetin muharebelerden sonra B 
logne teslim olmu§tur. Cala1s muhunra edltmlı:ıttr. 

Glllers ve SaJnt - Amer'den Grevollnes'e kıı.dar Vlmy'nln te{'f'leri 
manlarma eline geçmljtır. 

Alman ha\•& kuvvetleri ~lçik& ve Fransanm §imalinrle dUşman kıt 
tahşldatlle tayyare datt toplanna bUcum etml~tır. 

Manche'in Fransız - Belçika Umantannda, Almıtn tayyareleri, rıhtı 
hırı, benzin depolarını, inşant tezG"lhlarmı ,.e dü§manm topçu tah;ılda 

bombardıman etmiştir. Tonaj yekQnu 20.000 tona baliğ olıın bir torp 
muhribi ve 7 adet nakliye vapurunu clddt bir surette ha_,ara uğratmağa ve 
imha etmeğe muvaffak olmu~tur. Bundan maada hava d&!I topların bard 
tile bir destroyer batınlmıotır. 

Cenup cephe.oıinde, dU~manm bazı zait hOcumlan bir çok noktnlar 
rinde pllskUrtWmU§tUr. 

Son günlerde Sedıuı'm cenubunda, azlmk!r blr muharebe esnaımda 
talanmrz d~manm mühim bir mevzfüıl zaptetml§ ve kuvveUf bUcumlı 
rağmen bunu muhafaza et~Ur. 

Maubt-uge bölg~inde bu 8011 gUtılerde cereyan eden muharebeler ea 
ıunda bir piyade alayına kumand& eden miralay Yordan Ue bir i! tlbkAm 
buruna men..cnıp mW4.zım Langenstra.ıısa yararlık gö.cıterml§lcrdlr. 

Cenup cepheal önUnde ha\'& kuvvetıerlnılz, demiryolu tes!Ba.t tayya 
istasyonları ve hUcum arabalarına kar§ı bUyük muva!taklyeUcr elde ctmlf 

Narvik bölgesinde harp hava tcıekkUllerimiz bıuı hedeflere karşı h 
cumlarmı tekrar etml§ler \'9 kanı. muharebelerinde de mUesstr bir suret 
mUdahale etml§lerdlr. 

22 Mayısta !evkalAde bir tebliğ ile blldirilml§ oldu~ •:eç?ılle iki knnı 
zör o derece hasara ıığratılınr~ttr ld, iamamen imha. edilm1' gibi t'l!k 
edıtmetldir. Ylne bir SD!ı harp gomlslle bir kruvazör veya torpido muhn 
mllhlm surette ha.sara uttra.Wmqtrr. Bombaların tam fımbeUne hedef o 
bir gaz grmial karaya oturm111tur. 

Narvikte muharebe etmekte olan kıtaata tnkviy• o1ar.al< d:ıg, &\'Ct m 
rezeleri g!Snderllmlş ve buııl&r parqllUe inmlştlrler. 

DünkU gün :zarfında dU~man bava kU\'VeUcrinln ı:&)iat yekOunu 
tayyareytı baliğ olmakta.dır. Bunlarm 27 al bava muharebeleri esnumd 
H U hava datl toplumm ate:fle ve ınUteb!:.JcW d~ yerde imha ellilmlıtir 
tAyyaremfz dönmemtetlr. 

durdultu için bundan böyle doStla· s b h 
nmız lngiliz ve Belçikahlann yar- a a a 
dımile hiçbir zaafa uğramadan so· 
nuna kadar dayanacak oldu~umuz 
Flandre muharebesinin nihai neti· 
cesinde artık hiçbir §Üphe me,·cut 
olmadığını kaydetmektedirler. 

karşı: 

Petit Parisien gazetesinde Char· 
les Morice diyor ki: 
"Düşmanın maksat ve tasan-ur 

. lan varsa bizim kumandanlığı.mı· 
zm da maksat Ye tasan-urları var
dır. Kimin muazffer olacağını bil· 
mek me\'zuubah,tir. Süali sormak. 
cevabını \'ermek demektir. General 
Veygand ordu şeOerinin müzahere 
tile buna muvaffak olacaktır ... 

----------------------İngiliz ve Belçika kıta
ları çevrilmedi 

Londrn, 6 (Sabaha ~) -
Frawıada söz c.öylemeğe salAlı.iyet 
ll bir zat son askeri vaziyet ha.klan 
da ~u iz:ı.hatt vernıi»tir: 

''Şimalde Alınan kıtalan Bel -
çika mevzilerine taarruz etmekte. 
dirler. Şimal krtalan Almanlar 
tarafrndan çevrilrni§ değildir· tn -
giliz ve Belçika kıtalan deniz yo -
lilo tak\;ye almaktadırlar· 

Sahil mıntakasmda l3ulonyada 
bu akşam müthiş b:r harp cereyan 

ebnekted.ir. Akşa.m tistünı> k:ıd 
lfC}ı.ir Almanlar tarafından işgal 
dilmiş değildi. Alman kıtnl:m K 
leye de varnug değillerdir. 

Junies - ArM gediğinden g~ 
Alman zırhlı lutalan SE'.'ntont"n: 
durdurulmuştur· 

lngilterede 
silah altına alındı 

Loadra, %6 (Sabaha ka. } - l 
glltercd 1912 doğumlulo.r silah altıı 
almmtşlardır. Bu rekillfa İngiliz o 
du.su 2 milyon kl:il artmf§tır. Le Journal gazetesinde general 

Duval kendi'erini sevkulceyşi mü· 
tehassısı kumandan zannedenlere 
Napolyonun şu sözünü hatırlat· 
maktadır. ''Harp bir tatbik sanati· 

dir. Harita üzeri.ıde mane\Talar i· Tu·· r k h Q va cı l ıg~ l 
daresi harkesin yapabileceği bir •A 
iştır. Yegane zorluk onu tatbık et-

mektedir.,, E timesut'ta, dcc-t saat sü:-en 
Populaire gazcte&i harp, hakkın· 

daki fikirlerimizin tadilini LtcmcK hava mitingi, Türk tayya. 
te ve mühim olan şeyin kazanılan reciliği için yeni bir çağın baı. 
veya kaydedilen arazide dcğıl, has· bıngıcı sayılsa yeridir. 
mı bitkin hale getirerek mağlup Yıllar var, ki bütün aakeri mü· 
etmek olduğunu bildirmektedir. nckkitler, büyük L-umandanlar, 

Oeune gazetesinde baran Ta· gelecekteki muharebelerin en 
bouis ise meseleyi diğer vcçhesin- korkunç silahı olarak, tayyareyi 
den yani Romanya petrol ku)-ula- öne ıürüyorlac-dı. 
rı evllemirde i~gal edilmemiş oldu· ilk zamanlarda bunlann pek o 
ğuna göre. benzin cephesinden mü· kadar le$İri olmadı. Hava ve boş. 
talea etmektedir. luk, cazibe gibi bir takım tWii 

Almanvanm bir taraftan suni engellerle çarpı~rnı\ya mecbur bl.· 
bentln istihsaline aynl tempo ile tayye.enin, bütün bunlardan ken. 
devam etmesi, bilhassa İtalya yo dini kurtardıktan aonra, tehlike. 
lu ile yapılan benzin ithalatının li bir silah haline ginnesi, epey 
idame edilmesi ''C benzinin tama- •ızak bir ihtimal teklinde görülü· 
men orou ihtiyacına tahsi.'3 için de yordu. 
vamlı istihlakin tamamen tahdi· , Fnkat bir yandan İıı>an)·a ihti. 
eli lazundır· lali, bir yandan Çin • Japon ltav_ 

ıaal uarınırla ild lranııın11 nrabnsı lılribirlrr·ıe rnrııı•nıı~ 1 "tlır. n ı 
(;11de.ki aralın tamaıııl'll raydcın cıl.ıııışllr. l'olcul.1r büyü/: bir l.orl u ııt_ 

ıe.ftrt. arılnbilmlşlir. niıir.r rrsiınde. lstnnlıul Kı: Sanal Emtitıisıi inle· 
'faltbt, Mr yıl icirıcle ııijpule. oclirıııiş 11/duf.:ları dt(jcrli r.~erltri ela. 

gası ve nihayet, Habefistan 
Arnavutluğun iıgali, tayyare 
kendi rolü ve korkunır ehemm 
yeti içinde göstermekte gecikmı 
di. Hele timdi kanlı ıahnesin' 
milyonlarca insanın boğazlaıb 
harp, tayyarenin al kanatlı azn 
ilden farkı olmadığını ortay 
koydu. 

Göklet"in derinliklerini motc 
ufrultu(an içinde bıraktyorlaı 
toprağa tonlarca bomba atayoı 
lar, mitralyöz oraklaı-iyle aduı 
biçiyorlar. Onlann yüzündet 
dünyada sınır, cephe, hat adlı e 
ki ıeyler kalmadı. Muharebe he 
tarafta birden oluyor. Ön sa& 
kadar, geri noktalar d:ı tehlik< 
de .•• 

Bakıyo-rsunuı: bir gece içind 
biribirinden yüzlerce l<ilometr 
uzaklıklarda bet on şehir b',~de. 
bombalanıyor. Alarm ''siren•• le 
ri. tehlike düdi·• .• . ri, kasabaları 
takmdıklan yeni ıüsleydendir. 

Biz de elbette bu :reni tempoy 
göre hnznlanacaktık. Hadise d 
diğimiı: ı:aman tekerleği, anca 
yürürken düımekten kı.:t"tulur. 

Madem ki bu dünyanın içindt 
bu zo\·ba inıanl11r arasında yap 
maya mahkumuz; o holde bix d 
onların ıiliıhını kullanmak zoru 
dayız. 

Üç milyonluk Türk ordusunı 
en a~aC>"J otuz: bin pilotla bcsll' 
mc!< l.ilımdır. ilk bakışta bel 
çok zor görünen bu h mleyi Tuı 
kün :ı::orluklan yenrncu 'İçin yara 
tılnn ı.uvveti, mutlaka başara 
cakttT. O mitinğin •tu'c1att11 
coşkun han dalaalan iç.inde böy 
le bir zaferin de müjdesi vardı. 

HAKKI SUHA GEZGi 
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lariA sat,ff,alar ı : 

ingiliz aklı selimi ve 
F·ransız zekası 

Monteskiyö ile Lord Çester Fild' in 
fevkalade enteresan n1acerası 

Düşmanlık ve dostlukların lU
at manaları, hazan hakikatler 
arşısında manasızlaşıyor. İki 
uvvetli ve canclan düşman, za.. 
un oluyor, ki emniyetleri sarsıl
;ıaz birer dost oluyorlar. Tarihte 
e tarihimizde bunun çok caniı 
'.lisalleri vardır. İngiliz _ Fransıı: 
ostluğu ise en parlak bir misali 
eriyor. 

Biribirlerinin amansız düşmanı 
lan bu iki millet bugün, bütün 
lünya önünde tarihin en büyük 
mtihanını veriyorlar ve asırların 
luşmanlığını ebedi dostluğa in_ 
tılap ettiriyorlar. Bu, aynı za
nanda zeka ve aldı selimin bir
eşmesi demek olacaktır. Bize bu 
azıyı çok enterasan tarihi bir 
ıkra hatırlattı. 

* * * Fransız alimi Monteskiyö Lon_ 
lra seyahatinde İngiliz mütefek
:iri Çesterfild ne tanışmış ve ah_ 
)ap olmuştu. tki alim sık sık bu
uşup konuşuyorlar ve hazan da 
nünakaplara giriyorlardı. Çes
erfild, lngiliz ve Fransız ırkla_ 
ınrn hususiyetlerini: 

- İngilizler akli selime ısahip. 
irler. Fransızlar da zekidir .• 

Cümlesi ile ifade ederdi. 
Mcnteskiyö, Çesterfildin bu 

arifini kabul ediyor, fakat zeka 
le akli selimin mukayesesine im.. 
tan olmadığını, zekanın her za
nan akli selime galebe çaldığını 
ddia ediyordu. 

Bu mücadele, iki ~limin her 
:ıuluşuşlarında tazelenir ve müna. 
taşa ederlermiş. 

Monteskiyö'nün bir adeti. se
ahatine ait not tutmaktı. Def_ 
erleri, girip çıktığı, gördüğü yer 
ere ait intibalarla doluydu. 

Yine bir akşam oturduğu ye_ 
re dönünce defterini çıkardı; o 
;iinkü gördüklerini yazarken bir 
ldamın kendisiyle görüşmek is
ediğini haber verdiler. Montes
ı:iyö, hemen işini bıraktı ve bu 
abancıyı kabul etti. Gelen adam, 
perişan kıyafetli bir Fransızdı. 
Etrafa korka korka bakıyordu. 
;özlerfrıin duyulmasından korku_ 
yormuş gibi şöyle dedi: 

- Efendim, ben sizin bir hem-
ehrinizim. Yirmi sene vardır ki 

>U memlekette yaşıyorum. Fakat 
niUetime karşı duyduğum sevgi 
<albimde gün geçtikçe kuvvet
-"nmektedir. Hemşehrime yar_ 
:lun edebilmek, benim için en bü
yük bahtiyarlıktır. Nitekim, şim
:li size arzedeceğim hizmetimi 
ıı:abul ettirebilirsem, kendimi dün 
yanın en bahtiyar adamı sayaca
ğım. 

·~------------

VAK l T 
Gazetede çıkan bUtUn yazı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

A.BO!'l'E l'ARlFESl 
.Memleket Memleket 

tçln<!e dışında 
Aylık 95 l~S Ki'. 
8 aylık 260 C25 • 
6 aylık f'l'~ 820 • 
l ),Uık 1100 1600 ,. 

Tarifeden Balkan Blrllg-1 için ay_ 
da otuz kuruş dilşUIUr. Posta blrll. 
ğlne girmi ven yerlere ayda yetml~ 
bc§er kuru~ zammedilir. 

Alıone kaydını blldlren mektup 
ve telgraf llereUnl abone parasmın 
po~ta veya banka ile yollama ı.e· 
reUnl idare kendi llzerine alır. 
TUrklyenln her po•ta mcrkczlnd• 

V.\IUT'a nborıe yaı:ılır. 

Adres degiştlrme tıcrett 25 Krı 

11..A.S UCRETLERI 
Ticaret uıınıarmın santim _ aa

trn sondan itibaren t!An say:taıa. 
rmda 40, le sayfalarda 110 kuru,, 
dördilneU sayfada J; ikinci 1111 U
çUneUde 2; blrlncıcıc •: başlik ya.n.ı 
kesmece r llradır. 

Bilyilk; çok dcYamlı, kllşell, 
renkli Utı.ıı verenlere ayn a~ in
dirmeler yapılır. Resmi llAnlarm 
santim satın 40 kuruştur. 

Tkn-1 ~fahlyctte (, lmryan 
Httçlilt nanlar 

Bir defa 30: iki defası M, Uç de. 
tası ~. dört defası 75 ve on detuı 
100 kunıştur. U<; aylık llAn veren
lerin bir lfetaaı beelavııdır. Dö:t ıa.. 
tm geçen U.1nların fazla satırtan 
beş kuruştan hesap edilir. 
Vakıt hem doğrudan doğruya 

kendi idare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orhanooy hanında KE
M.ALEDDL"J lRE~ nAn BUrosu 
f'llyle 11An kabul eder. < Bıironun 
tele.tona: !0835). 

Yabancı tekrar korkak na.zar_ 
larla etrafa baktı ve sözlerine de
\'am etti: 

- Venedikte bir insan her şey 
yapabilir, fakat hükumet işleri
ne müdahale edemez. Bir adam 
hi.kumet hakkında düşünmeden 
1 ı rsöz sarfetti mi mahvolmuştur. 
Siz ise şimdiye kadar gezdiğiniz 
yerlerde birçok şeyler söylemiş
sinizdir. Halbuki engizitörler pe. 
şinizi bırakmıyorlar. Bundan ha
buiniz yok. Nereye giderseniz 
peşinizde dolaşıyorlar. Bugün, 
yarın; oturduğunuz evde bir a
rama yapacaklar. Bahusus yazdı
ğınız şeylere dikkat ediniz. Bir 
söze fena mana verirlerse haya_ 
tınız tehlikededir. İşte size can_ 
öan ihtarım. Bu hizmetime mu
kabil bir tek ricam var: Yolda 
bana rastlarsanız selam bile ver
meyiniz. Farzı muhal kaçamaz da 
yakayı ele verirseniz beni haber 
vermeyiniz. Haydi Allaha ısmar. 
ladık." 

Adam fazla durmadan çıkıp 
gitmişti. Monteskiyö, bir müd
det derin derin düşündükten son
ra biraz kendini topladı ve ilk iş 
olarak günlerdenberi devam eden 
seyahatin notlarım bir araya ge. 
tirip attı ateşe ... Hepsi kül olun. 
caya kadar başında bekledi. 

Bu esnada kendisini görmeye 
gelen Çeıterfild, ahbabmın tela. 
şını farketmiş ve sebebini sor
muştu. Monteskiyö, başından ge
çenleri berer birer anlattı. Dik
katle dinleyen Çesterfild: 

- Fakat bu kadar telaş etme
yiniz .• Başınıza gelebilecek fela
keti beraber düşünelim. 

Monteskiyö aynı hey~an ve 
telaııa: 

- Alay mı ediyorsunuz, diye 
karşılık verdi. Başım, bir iplik ile 
bağlı olan bir yerde nasıl süku
netle düşünebilirim. 

- Peki ama, bu adam nasıl 
bir adammış. Kendisini tehlikey: 
koyup da buraya ne cesaretle gel. 
miş. Vatandaşlık gayreti de olsa 
insan bu kadar tehlikeyi göze a_ 
lır mı? Hem sizi de tanımıyor, 
dostunuz da değil. 

- Canım, benden bir menfaat 
da beklemedi. Söyledikten sonra 
hemen kalkıp gitti. 

- Garip şey .. Size söylediği 
şeyleri nereden biliyormuş? 

- Orasını bilmem. İhtimal ki 
kendisi de engizitörlerden. 

- Böyle şey olmaz. Engizitör. 
l~rin işleri pek e:izlidir. Oraya 
bu adamın kendisi değil, hayaıi 
bile giremez. 

- Peki öyle }se. ~erifin ihtarı
na ne mana verırsınız. 

- Düşündüm ama, kat'i bir 
mana veremiyorum. 

İki ahbap uzun uzun düşün
meye başladılar. Monteskiyö !;O_ 

luyor, hemen Landradan ayrıL 
mak için hazırlıklar yapıyordu. 

Çesterfild birdenbire: 
- Aruim, dostum, dedi. hatı

rıma bir §ey geliyor. Eğer bu 
herif ... 

- Eveti 
- İhtimal, ki. .. Evet evet §ÜP-

he etmem. 
- Canım, ne demek istediğini. 

zi hemen söyleyiniz. 
- Mesela bu herifi Lord Çes

terfild adındaki muzip, bir gram 
akli selimin birkaç kilo zekadan 
daha kıymettar olduğunu isbat 
için göndermiş olmasın ... 

Monteskiyö hiddetle haf ırmış 
ve: 

- Ah .. demiş. Siz bir canisi
niz. Bana ne oyun cynadıfınızı 
biliyor musunuz. El yazılarımın 
hepsini yaktım .. 

Ve Monteskiyö, bu latifeyi af. 
fetmeden derhal Londradan ay. 
rılmış. 

Fransız edibi Didero bu vaka
yı kaydettikten sonra ~öyle der: 

- Ben Monteskiyönün yerin. 
de olsaydım Lord Çesterfildin 
boynuna sarılıp öper ve derdim 
kim: "Azizim! Siz bana İngiliz 
zekasını isbat ettiniz. Ben de si
ze Fransada akli selim erbabının 
bulunduğunu bir vakit isbat ede
ceğim." 

• • • 
Didero'nun bu temennisi, 1940 

yılında bütün manuiyle tezahür 
etmiş bulunuyor. Zeka, akli selim 
ile kayna~mıştır. 

N. A. 

/ Silahlı müzisiyen- JRuzv~ltin Vatık~~-\ 
ler meselesi f dakı mümessıh Dünkü Milli Küme maçları 

Bcrrı, ~:; (.LA.) - Bclı.:nıd ''C 

Zaıırehde filarmonik kon:o;crlerrndcn 
Yul{oslav makamları Alman ııı·tist _ 
!erinin YC kcndilel'ine refakat eden 
lıazı kimselerin iiıcrinıle :o;iliıh lıul· 

dul.:ları ic;in vazgeçildiğine dair ,.c_ 
rilcıı lıııherlrri tekzip etmektedir. 

Bu lckzi lıi ııcşreclcıı Basner :\:ı~
lırh:lıtcr ırnzelcs1ııiıı ıııııhahiri, n:ızi 
ın:ıh:ıfillel'iııılc Brl~·ik:ı Ye llohııııla 

islil:'.mnı takip eclrıı ~iiıılerılc y:ıpı -
lan tcz:ılıiirnt knlıiliıııleıı h:'\disclere 
ıneyd:ın vermemek 7.İİerc Berlinin 
Yu~osl:ıY ınııkaınlarilc hu konserle -
rin verilnıe'>iııılcn sarfııııı:rnr ellik _ 
lcrinin ~ö~ lendiı:!iııi il;h·c clmcktc -
ılir. 

.Norveçteki Alman 
kumandanı 

Stokholm, 25 (A.A.) - ~orveçtf!

kl Alman ku\•vetlerinln kumandanı 

general Falkenhorat'un 111.lı gUnU h
\'C'Ç - Norveç hududunda, 1.ııveç ordu
su başkumandanı general Thoernell 
He blr milla.kat yaptığı dUn ak§am bil
dirilmiştir. 

Bu mU!Akat esnasın<la pratik cih'!t
lerc ait bazı mesai! görU~UlmU~tUr. 

Fransada da 
temizlik var f 

62.000 kişi isticvap, 500 
Ü tevkif olundu 

Pari<ı, 25 (Huımıı;i) - Yeni l<'ransız 
dahlllye nazırının emriyle iki bin 
kahve ve otel kontrol edltml~. 62.000 
ki~i isllcvap ve be, yUz kiı,l tevkil o
lunmuı;tur. Bunların arasında 34fl 11 

şüpheli ecncbidir. Bunlar derhıı.l 

kamplara .evkedllmişlerdlr. 

----o----
Bursada hasta 
bakıcıhk kursu 

llıırsa, 2.i (,\.,\.) - Seferberlik 
\·ukuıında hastalıakıcılık yapmak ü_ 
zere açıl:ııı kurslara iştirak ctıncilc 
karar veren Hıırsn !ı:ıy:ııılıırı dün 
Y:ıliniıı lı:ı~k:ırılığııul:ı olarak Hal -
kcdndc kendi :ırıılarııı<la bir top -
l:ıntı y:ıpıııı~lal'ılır. 

nu topl:ıntıy:ı i5tirak !'imi~ olan 
hay:ınl:ır lıastnhııkı<'ılık kıırstınıı 

kaytledilrııişler ve ıır:ıl:ırıııd:ı seçtik 
lcri heyetlerle ve evleri <lola~ınnk 
sıırelilc diPcr h:ı)anl:ırı da hu ınillt 
"azifcye i'tirakc ıla\'el c~ lerııcsc ka
rar \'erıııi~lcnlir. 

Edirnede kadastro 
konferans' 

Edirne 25 (ı\.ı\.) - Dün 1-:dir
ne halkevinde general Kazım Di
rik, rnli Ferit \'e parti reisi Feri
din de hazır bulunduğu kadastro 
konferan~ı ent<'re:-an \'C çok fayda· 
1r olmuştur. Birgün önceden plan 
\'e paftalar yerlerine konmuş Ye 
saat 16 da bütün davetliler Ye 
mekteplerin son sınıfları h:ı'kevine 
gelmi~lerdi. Konferansı umumi 
müfettiş açmış \'e sözü mütehassıs 
direktör \'e fen amirine \·em1iştir. 
Bir saıı.t süren bu de'(!erli konferano; 
ciinliyenler üzerinde derin bir ala
ka uyandırmış \ e modem devlet 
si<.teminin çok sa~lam \'e halk için 
faydalı \'e emniyet \'erici olduğu 
da \·esik:ılar Ye örneklerle gö;tcrH
miştir. Ço:C iyi hazırlanmış olan 
konferans sonuna kadar alaka ile 
takip olunmuştur. 

K>\Z.\ 
(Dükkin bir E'<'1'Anf'dJr.) 
' ' f'yahot: İn<ıM talihli ohınML·· 

Papayla, harbin geni§le
tilmesi ve umumi 
vaziyet etrafında 

görüşüyor 
R-0ma, 2;) (A· A·) - }lava! a

jansı bildiriyor: 
Ruzvcltin Vatikandaki huı-1usi 

mümessili Myron Taylor, Papa ta
rafından kabul edilmiştir. Bu ziya
ret papaya iki gün zarfında yaptı
ğı ikinci ziyarettir· 

Ziyarete büyük bir ehemmiyet 
atfedilmektedir· Taylor ve pap:ı 
harbin genişlotilıncsi meselesi ve 
L.mumi vaziyet Ü?.erindc uzun müd
det görlişmüşlcrGir· 

İtalyanın müttefiklerin yambn
şmda umumi harbe girdiğinin yıl. 
dönümü sükünetle ve müttefikler 
için ne lehte ne de aleyhte teza
hürat yapılmaksızın tes'it edilmiş, 
fakat bütün İtalyada ayinler ya
pılmıştır. 

Troçki 
( B<Ui ta rn f ı 1 incide) 

lerle silahlı olan yirmi kadar kim· 
se tecavüz etmiştir. Bunlarla Troç
kinin adamları arasında müsade· 
me olmuştur. Müteca\•izler Troçki
nin eski katibi Chelden Herdi kal
dırmışlardır. Tro~kinin küçük oğ
lu yaralanmış Ye bizzat kendisi de 
yüzünden bereler almıstır. 

Troçki bu suikasttan Gepcuyu 
me'iul tutmaktadır. 

Meksiko, 25 (A.A.) - Polis 
Troçkiye yapılan süikast hakkın_ 
da tahkikata başlamıştır. Troçki 
adliye nazırını ziyaret etmiştir. 
Çalman otomabil bulunmu§tur. 
Ve polis müdürü Troçkinin kati. 
binin de bulunacağı ümidindedir. 

Miili Piyangonun halka 
gösterdiği bir kolaylık 
Ankara, 25 (Huııu 1) - Hnlltımı

zın M.1111 Piyangoya gösterdiği nı.Jt_ 

bet ve allka dolayıslyle, Milll Piyan_ 
go idaresi, birinci kc,,ıdcde bl!et alma
yan bir ,ahsın hiç blr fiyat farkı ver_ 
mekslzin ikinci Yeya UçUncU ke~tdc. 

lcrde bilet tedarik edebilmesi husu_ 
sundn bir karar vermiştir. 

Katil Yıldırım hakkın
dald karar 

Evlenmeleri için nikah parası
nı verdikten sonra, bunu ödeme
yince evinden kaçan karısını kcn_ 
disine vermek istemeyen Feri
köylü Aziz adında birini öldüren 
katil Yıldırım dün ikinci ağır ce
za mahkemesi tarafından 18 se
neye mahklım edilmiştir. 

Fakat Azizin, karısını vcrmiye_ 
rek kendisini tahriki tahfif sebe
bi addedilerek cezası beş seneye 
indirilmiştir. 

İngiliz r.ıübayaa şirketi 
işe başlamak üzere 

İngiltere ile yaptığımız ticaret 
anlasmasının meclis tarafından 
tasdiki üzerine her tarafta 1.Jüyük 
ticari hareketler başlamıştır. 

İngiltere iaşe nezareti tarafın
dan kurulan mübayaa şirketinin 
murahhasları bugünlerde şehri_ 
mize geleceklerdir. Bunlar derhal 
külliyetli alış verişe ge~ecekler _ 
dir. Piyasada şimdiden hazırlık
lar yapılmaktadır . 

r- --
SAKARvAoA ~ 

1 Beyoj;lunda '\on dt'fa olaral, ! 
CEBELUTTARIKl 

CASUSU ~. 
ı~ranc;ıı:ca, ı.oııva~ı 1 

11 ,·tYtA~·I<~ RO~.\XCE - J:r.ıc 1 
' 'on STROHI<:hl 

lla\·etcn: GtZU DO~YA 
Rüyük krşiflr.r filmi 

F enerbahçe Altayı 9 - 2, Galata
saray da Altınorduyu 3-0 yendiler 

• 
t ' 

t 

re11rrf111lıce - .\llt1ıı ft1hıı11ları 

Fcııerlı:ılıçc - c;ııI:ıtns:ırııy ııııılıl<'_ 

Jitiııiıı :\!ısını gitmesi yiiziinclcıı tc
clıhiirc u~rayaıı milli kiiıııc ıııaçlu_ 

rınu dlin tekrar ha~lnııdı. 
Şl'lıriıııizdc ikinci ıicııliısıııoıı 

maçlarını ~ apınnk iizcrc gelen lz
mirin Altay takımı Fcncrlınhçc, Al
tınordıı lnkııııi da Calalasnral in 
Taksim stadında l.:.ırşılaştıl:ır. 

Fenerbahçe - Altay 
Giiııün birinci ıniis:ılınkosı hakem 

Sami i d n r c s j n d r, Feııçr_ 
halıçc - Altay takıınl:ırı arasında oy
ıı:ıııdı. Bu ıııiisabıık:ıy:ı tııkıııılnr a_ 
şağııl:ıl-i k:ıdrolarla ~·ıkrı11~lıırrlı: 

FEXEnI3AHÇE: 
Cilııtt - Fıırııl:, Orlwn_ Oıııa, il_ 

sııl, Fikret - l\ii,·iik Fikret, l'cışıır, 

.U t'lih, l!asri, Uebii. 
ALTAY: 
llıralıim _ Ali, Melırııct - ()r)ıan, 

lıua~. Mıı:aff er _ Teııfik, Sııirıı, \'o_ 
lıap, Salı'ılıallirı, llald:ı. 

Oyuna Altayın seri hir lıücunıi
lclıaşlandı. Bıı ilk akından sonra 
rüzı::urı da lehlerine alan Fenerliler 
ılcrhal h;ikirniycllerini kurdııl:ır 'e 
Altay k:ılcsiııi sıkı bir çenher iı;inc 
alılılar. ·i iincii dakikaılıı Altay ka -
le-si öniindeki lıir knrışıklıkton is -
tifııtlc l'ılcn Ynşor Frncı·iıı lıiriııci 

~olünii attı. lki ıl:ıkin sonra da :\lc
lilı ikinri Fener ııoliiııii nllı. ('s _ 
liistc ycdiklel'i Jıu iJ,i ı::ol .ı\lln) lılu

rı ş:ı~ırtın:ıdı. Oıılıır da ıniill'ııındi

yeıı :ıkın )apıyorlar. D.ıkika 7. ''l·
lı:ı hııı ı.:iiırl lıir ortnsııı:ı ~ umnrldn 
çıkış ya11:ın Cilı:ıdın iskac;ından is· 
tifo de l'deıı lzrnir s:ığiçi Alla) Iıl:ı -
rııı hirinci goliinii allı. Şimdi Al _ 
in) lıl:ırı d:ı lıiicuıııdn göriiyoruz. Fa 
k:ıt k:ıle önlerinde miiessir olamı _ 
yorlar. Xih:ıyel 2i inci dakikada 
Fikı et, 38 inci dnkik:ıcl:ı Kiiçük Fik 
ret, 42 ınci rlakil.:ıtlıı l\klilı, hirıız 

sorırıı ) ine ;\lclilı ıliirl gol daha çı
kaı dıl.ır Ye lıirinci dc\'rc hu şekilde 
fı - 1 Fc•ncr klıinc ııctirdcııdi. 

11\lXCl DEVHE: 

O.nııı:ı Feıırrlill'rin seri lıir lıii

rıırııilc lıw:;larıdı. Bıı ilk :ıkıııılaıı 

sonra il) 1111 ıııiill'\ :ıziıı lıir rercy:ın 

:ıldı. iki t.ır:ıf ola lıir lı:ı) li fırsat 
k:ıı.-ırı)orlar. 111 inci ıl kil,:ııl:ı 1\li
~·iik Fıkrel Helıiinin hir ortnsıııd.ın 
istifnclc eı!er<'k Fem·rin yedinci 
f:oliinii :ıttı. Bu de\ re rüzgfırı :ır _ 
ka l:ırııı:ı :ıl:ın \ It:n lılnr tin hfr lı.ı) li 
tehlikeli hikıııl'l:ır ~:ıpıyorl ırs:ı ıl:ı 

allıkları şiillcr yn Cilıııdın clınllc 

· ı;ıır-kalıwır, ;} :ıhut kale <lireklcrıne 
par~k ~eri geliyor. Netice ııl:ınl: .; 
yorl:ır. Bıraz sonra llclih şııhsi ııu 
":t'-retle Fenerin sekizinci goıııı1

1• 
cı J ı ·r ı· 
ılc yaptı. 40 ıncı <lakikııdn zını • 
ter pcıınllıdnn ikinci gollerınl ) 

1
P 

1 O · • kın l\ r-tı ar. yunun nctıccsınc yıı tı 

lih 9 uncu Fener ı;olünii de l":J.}~ 
,.c ınüsab:ıka bu şckılde 9 _ 2 e-
nerhahçe lehine neticelendi. fe-

AH:ı:rın 9 - ~ mnğllıp olnıac;ın:ı 
ııerbahı;c muavin ve hücum hnttının 
iyi oyn:ıması kadar, kendi mudnf.a~ 
lı:ıtlnrının da bozuk bir O)'tll1 Ol 

ıı:ım:ısı müessir olmuştur. 

Galatasaray -Altınordu 
Giinün ikinci miisnb:ıka5ı Galatıı· 

s:ıray _ Allınordu lırkıml:ırı ıır:ıc;ırı~ 
ı.ln oynandı. Hakem Ş:ızi 1'c:ı:carıı. 
id:ırc cllii:H lıu maça takımlar ıış:ı 
ğıclal:i kadrolarla çıkmışlardı: 

GALATASARAY: 
0 

Osman - Faruk, Adnan - Jlıı~ ' 
Enver, Eşfak _ so.:.:111, Salıihaddıfl• 
Gıimlii:, Siileymarı, .tliilcrıd. 

AI:J'l:\OHIH.;: 
">.'ecati - llüs11ii, l/ali1.1 _ Nıırııll~fı: 
Adil, !ıfııstaf a - //ameli, Namık, J <I· 
Jıar, Sııil, Salim. 

Oyuna Gal:ıt:ıs:ırayın 'fl"İ bit il; 
kıııilc lı.ışlandı. Mülcrnzi" cel\l).:ı 
etim oyuna rağmen rpkiı.ı k:ılc 0

; 

niinc daha tehlikeli in~şlcr )Jil:ı. 
C.nlııtasaraylılar, gol ı;ılrnr:ırnıror 

1 
l:ır. Altınorrlulular da husün ~·''c 
ıliizgiin ve teknik lıir o~ un O) ntl • 
yorlnr. Gal:ıtns:ıraylılıır daha zi):ı· 
de sold:ın nkın yapın:ık islb orı.ır~ 
Fakat müessir olaınıl orlar. l\ih 1 

yet 33 üncü dakikada bir G:ıl:ıl:t'~ 
ray hücumunda lzmir knlecinisirııf 

iidg 1 
cilndcn kurtulan topu sol nı 'ı. 
lers hır nın15ln kendi kalrsinc sO • 

hı ve Galntnsarny ilk goliinu bll ~~ 
kilde kaznndı. Devrenin bund~ı 
sonrııki kısmıııda netice de~i"111~ Jc 
ve lıirinci devre 1-0 Galatos:ır:ı) 
hine bitti. 

IKl:\Cl l>E\'RE: 
" ııtıilC De' reye Altı rıordunıın lıucı J;ıı 

lı:ışlandı. Bu ilk iniş Cıılaln~nrıı~ ete 
lesi için tehlikeli oldu. AkııLıı0 J; 
Siilc) ıııaıı ve <iiinclüz Jıircr muhil -

x ıı:ı -k:ık ro:olliik fırs:ıt k:ıçırdılar .• 1 cır 
~el lG ıncı dnkikadn Sii!e) ınao 'ra 
lalnsarn~·ın ikinci, 4 dakik:ı s00,.0 
ela S:ıliııı iiçiincü gollerini :ıtıılıır 

11 rııiis:ılıakn hu şekilde 3-0 Gal:ıt:ıs • 
ray lehine neticelendi. 

~Bugün SARAY Sinemasında4• 
..... ",'ı'" ""' lMJ D ~ 

81AN N'AılaBELLA~m;J 
GOZEL - ı:cu.:NCELl - ZE\ KU Bugün 

MELEK'te AŞK . ye ını:\'F.CASJ.A 

Dolu Fran•u:r.: Filmi 

Kale dö Pa i 
&~rnlf Prdl': Knmf!dl rrıuuıer utl•tlrrinden 

VERA KORENE • JULES BERRY 
Aynl"ft: .\fJl:TRO JURNAL""' ııon harp haberleri 

lffill!lll ~I[~ Bu'1!n saat 11 de tennl~tıı matine. ~· 

En s:ın yarntlığı me\'slnıln en f'ğlencelJ \'e en <".rutlı 

OGLUMA KARI AR V 
Şen ,.e ııcns kornedlıılııde mutlaka gorünliz.. 

Bir Aşk Seyahatinde, Nevyork •.•. lsvlçre ••• ve Part.s 
İllh•eten: l>'rnnsızca oozlU bir znbıta romruıı 

ŞARLt ŞAN - Caniler Peşinde 
llh·cten: FOKS JURNAL en l!On Harp ve dilnya haberleri 

~ııare aat 8.45 d., her 2 fllın birden 
Bugün saat ll de tenzllltır matine. ~ 



aunıız, katiller zavallı arkada~ı. 
mı ne ırıüthi!J bir vaziyete sok. 
muşlardır. 

Doktor Poloron gözlilklerini 
sa~sıı alnt üierinc kaldırdı: 

- Ana dostum. Vaziyet haki. 
katen mU~tir. Fakat ne yazık 
ki en ufak lit ümidimiz bile yolc. 
B<Syle bir bıC karıısmda tıb aciz 
kalıyor. . 

- Peki do"°r bu müthit va. 
ziyetin sebebi ıe? 

- Bizce mai\ın mösy~ .• Haa. 
tayı başından, •)aklarına kadar 
kemali dikkatle nuayene ettim. 
Sol kclunun altındı cilt altına ya. 
pılmıı olan bir enjdcaiyonun izi 
var. Öyle zannediyolUm ki zaval
b delikanlının vilcuCıuna b'JtUn 
cilmlei Asabiyesini fe\:e uğratan 
terkibini bilmediğim lir zehirli 
mayi zarket.-nişler. Ben\ hayrette 
bırakan yegane mesut hAdise 
ha&tamın göz kapaklartnl oyna. 
tabilmcsidir. Acaba bir~ mer. 
kezi tesirden masun mu lıalmıf. 
tır? Kimbilir, belki de .••.• 

Godar, kafese hapsolunınu~ '..>ir 
vahşi hayvan babiyetiyle odada 
bir aşağı, bir yukarı yürüyordu. 
Birkaç dalikahlc öldürücil tir 
ıllkuttan sonra: 

- Dinleyin beni doktor .• dodi .. 
Vaziyet ha'dcında ben de bir k-., 
nz.at edinn;iiş bulunuyorum. Ben 
ce hususi bir hafive olan ark,ıdı. 
şım Yeşil tskclc:t~n izlıV bubnuş 
ve cnun icin tehlikeli pJqıaya baş 
lamıştı. Öyle zannedivonıcn. ki 
çocuk kaçırmak i~indc ihtiııaf kes 
betmit olı:ın bu hayduttan bahse. 
dildilini duymu .. unuzdur. 

- Evet, evet.. Bu müthiş hl. 
cilseterden haberdarım. Korkuyo· 
rum, bayle devam edene Parla 
Şikagoya rahmet okutacak. •• 

- Maalesef öyle doktor •• Hal. 
talardanbcrl bu alçak ile uirtft· 
yoruz, fakat henüz hiç lir neti. 
ceye varmış değiliz. Hatta en u. 
f-1c bir is üzerinde bile bulunma
yonız. 

Dostum Tine reaml poliıtetı 
daha mesut neticeler elde etmit
ti .. Hatta bana Yeıil iskeletle 
yilzyilze ~eldifini de anlatmı§tı. 

. Tinenln Ye§il bkelet için tehlike. 
1i olmaya ba§ladığı anıı,ıhyor. 

(DaluJ wr) 

Hikaye 

M EXEKŞE apartmanı satılıAa ~tkarıldılı günden itibaren kı • 
ncısı senç, yakıtıkh HQseylo de, 
'>ilyilk bir ümide kapılmııta. 

Onu bu Qmlde kaptıran, apart • 
nanı aatın almak için 11eıen kadın. 
nr arasındaki orta yaşlı gilzellerdl. 

Hele bir tanesi vardı ki, sık aık 
.eliyor, her defasında birkaç )'ÜZ 

lira daha fazla teklif ediyor; fa. 
'mt malsahibl raz ı olmadıAı için al
nıılta ınıınrrak olamı)ordu. 

HOıcc)'ln, tıu crta r•'h kadının 
ırtık bDtOn hıııusl)·ellnl Glrenrnlş
ı. Kadının l~ntl Pak lıeyd i .. Kocası 

\encJerce enel kendisine milhim 
bir miras bıral.:ırak IHmüştil. Ka • 
ılın )"nlnız yaşıyordu. GilzelliJini 
';aybetmemlşti. Hani bizde .. cnml 
' ıkılsa dn mihrap yerindedir" der. 
ter. O c:nsten bir güzetılk ldşıyor
iu. S:ıcl:ırı, hnfir be:razlnnmoııa yOıt 
tutmuş, gözlerinin elrt1fı !llyııhlnn -
mış , .e bir iki tizgl ile revrelen -
rnlş, l(erdanı azıcık bollıışmış ol -
nasırla rnıtmen l'ine ıırııelttl. OJııun 

!uğun "OıcJlllUnl taşıyordu. Etleri 
embC!l'az \'e ııevlmliydl. Gftğ!O, 
akası ve ayakları hareket eıtnuın 
la herhangi bir erkeAi enııln ha • 
allere sürükli)'ecek kadar cazipti. 
<onuştufıu zaman iki ~ıra bembe. 
•a:a ditlerinln pırıldadıJa s6rillü • 
ordu. Sesinde bir tathlık vardı. 
Hüseyin, Paklza hanıma, apart. 

nanın fr6slermedik )'erini bırak • 
'ltıımı~tı. Çam~ırhane, kalorlter da
' re~lnc, mutra'k tesls:ıtına, banyo 
ldalorına varıncaya kodar ıırezdir • 
ni' ve bu $ırada az ışıklı köşelerde 
vonyana kaldıktı, Pakize hanımın 
,·ncudundan taşan nefis kokunun 
;arpışı ile adeta kendinden ıee. 
nişti. 

- Siı mal ıahibi ile 16rn1ıokten 
;onrıı, ben <le ayrıca rica ettim 
hAttımeretıdl, dl)'t>tdu. Gtıltn mn, • 
'eriler arasından ılzin en IJi müt. 
eri olduğunmu, he!r defasında ona 

"ıthrlııltım. Kıbtıl ettıll lakdltdt 
' ıiltnn parR'.\"I llerh:ıl \"erecl'iUnlzl 
,ö)·ledim. Hnlbuld bazı müşteriler, 
'ıüraya t:ık!ıllh! talip tık ı~·ot; bım
lan onun lıtedllUnl hle dt urml • 
)'ecrk kimselerdir. fakat hAlA ilmi• 
dlrn kesllmit dellldit. Dil• akşam 
yfJIJ bahscttinlm .,ıaman btru dli • 
IOmJCl. J(a'mlll! bir lct'r• d'ıihl. .. 
f'ft$~eell nl ~l ı } lı .r . ~iı salıret!iıtli 

\ 

)- -

BA.LSA1'dN ftl\11Mltnl llltlft eden 1la w dadak l'lljlan Amerika Olbıe1Uk 
-.tUWııert profell6rlerlndeD ...,.ı.ar Prof. Henr tarafmdan &erUp ecWmltUr. 

L'l\lGILIZ KANZuK llOLUllltll - Beyotla. latanbal 

Devlet Oefniryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Jluhammea bedeli (1830) Ura (80) lnınıt olan (18000) Kg. Jlatut cıro
tolln) ('U.lMOl Cuma. J11nU 11&&t (11) oa blrde Haydarpaf&d& Gar blnus 
dllloJııdtkl llomJayon taratnıdaD'açık .UUtme uwllle aatm almacaktır. 

'8u Jet ctrmek laUyenJertn (122) Ura (20) lıı:unlfluk muvakkat teminat 
" ~-- ta1ln etUtl vuaikle blrllkte ekalltme sQntl 11Uot1De kadar ko. 
mJqClbl llltlracaatlan lbnDdır. 

8'a lfC alt ,.rtnameıer konıfa)'olldan paruız olarak dalJtıımaktadır. 
(4231) 

Yen• Nenivat 

TUrk hazneleri 
Yurdumtasun Bolaılçl, (:amlıca, 

Marmara kı11lara ve t•rk Tlll)'etleri 
gibi kıymellı rertetinl mllll bir des· 
tan halinde toph)ın -.e TOrk blrllli 
Türk hııznelerldlt fikrini tebellür 
ettiren Fuat $6krdnan bu ııon eseri
ni okb)"Ueulanını• &a•lirt ederls. 

Kısa haberler: 
• 17 kilo esran lzmirde Se7di 

kGy c:lnnnda bir ku16be içinde 
ukhJarak •lan Emin 47 bin Ura 
para cezasına mahkQm oimuthır. 

• Mllll Piyango Jdaresi SO aluı· 
tos ıafer bayramı için fevkalAde 
ikramiyeli yeni bir piyango tertibi 
buırlamaklachr. 

Gönül sevmiye görsün 

1 
Yazanı 

Hikmet Münir 

- Nleln, diyordu. Nleln, bit ıtn 
ıin orta yaşla kadın bir kapıcıya 
.. ramaa mı, .. Krallar, ıellıhrtlıtıl 
kadınlarla evlenirken- Gönlll ın _ 
meye g6rıtln-

• • • • • • • • • 

hanımefendi. Bu apartman bet hal. Nihayet mal uhlbl apartmanı Pa 
de size nasip olacak. .. Benim lçli1i41 klu hanıma iıt~dili IJyaUan sat • 
Oyie dolu19t, mata raıı oldu. HDae~n tnlnçtın 

Bunun lizerlne Paklae Hanım, l- çıldıracak haldeydi. P a k i ı t 
ki ııra güzel ve tedef ılbl diılerinl hanım ıl)'adeıllı memnundu. Bir 
&öatererek adeta Hnsırtnl olc .. r dn teldi. HQseylnln odasına ıır • 
tibl ı dl. Kapıyı kapattı. HOaerln heye • 

- Aterlıl coeutum. ın.-nah na. undan aıkenatall •lblrdl. Pakiz• 
ılp olur; dı7e cnap ver1>·0rdu. ııı.. henım, bGtQn tlrtnııtı Gaerlade ol. 
dense bu apartman d• benım pelc dutu halde: 
hOfunıa ılttl. \'oku ılınae•lc apart - hCbeylA. dedi. 8d apartmana 
man mı yok! Do pıra ile nereye uhlp almak irin itimde beılediAlm 
ıltsenı, ktndlme bire ıeY ıltbl • 'bltlncl arıu yerine ıeldl. burayı 
llrlrn. Fakat bilmem iti neden, l•l• • ntd•n lıUrordums bllml10nım. Fa
b11 apartmanı almak ıatıyorum. De- kal ııenln de aynı ıraud• oldutonu 
nl de buraya tıkın bir eaıibe ,.,. chıhaa aeıdlm. 811 ı,ıa mQıbet n • 
lntaUah alına çoentuın. lltt allt" tttte nıtleelenmeaı. hem aenl, heıa 
uk- btnl mtınat tdekllt. Bunu ,.,t 111 

Ve ffft91yln, l»aklae habıt1tın btl biliyorum. 
s6zleri üzerine, IClnde beıledlll O· HO~yln, hayalinin bit haklkatr 
mlllerln bir kat daha canlandılını nırmakta olduğu nmldlle ne diye . 
aeılyor; duyduJu arzu biraı daha ceğini fafırmış bir haldeydi: 
kapllrfiyordu. - Evet hanımefendi, dedi. De • 

• • • "aıu e<\iqlı; • 
Hllleyin A•doludan scleJi bir p.alt.b~ hanım devam elti: 

hırtı olmdftt.14" latllftbulda tok fil • - E~ı Hfiseyin, aenlıt de mesut 
sa11lat tanımış, apartman kapıcıhlı olduıtunu ıörllyorum. Fakat aaade. 
dola)'&alle lstanbuiun en klbat ra· ltll tftr>he~lı ki, bununla tamamlan
,,,.. lnsanlırllt hıtrGn .. t ollbbf• "''' d•Rlldlt- Seni, lllt 1tlltd(llnrn 
ltapı~ılıitl da bir nevi büro haline ıırllndenbırl beltendlm ... Efendi bir 
atlrmlşll. Odasında bir yazıhanesi fO<'tıksun. Apnrtm:ınl:ırda tc~dnr 
Hrdı. Herkt!I için mektup göıterl etllft!m hlcbir kim~eye benzcml)·o~ 
•Yil'lftıt. hmı\t~l ttıi•föft tesl!lltı Y•P· ıun. krttdlnt ""re bir yarıctıtıışın 
lltmı,tı. Temiz giyinirdi. Htrgün hlr yaşayıtıtı, itleri bir idarf edişin 
tn• Olurdu. Uzun boylu; iri, kara var. 
16~16ydll. Sık ve ılir ıaçlannı ra· HQse)'inln sesi, artık enikonu tı~ 
ııra 'auta IQnde blrkao defa t•Ht, ıılmı, ılblydl. Patltı hanımı flM· 
elbisesi bet zaman QlQ.ll\ geaerdl. dl koUah Arasıftda görQyorı apart. 
Boınn bla bıll1le Plllıl• anımın nıanın en bBYadar bir oda11ndl o

da boşuna llid~bllecellnl dOtilnil. nunta beraber yapdılını tasavvur 
~tdu. Ah ~ bdıne bu ıap11rtma • edly0rdu. \'•n tı:hlder bir halde: 
nı aldırmaliı bir muvaffak olabil • - E'fel hanımefendi, dedi. Dr · 
~eydi! .. Onunla tok iyi ahbap olma- vam edinlıl 
şa benılyorlardı. Hele Ptıklıe hanı • Paklie bonırn ctevatn etli: 
mın arada bit, nılnalı ılbi ı6rfintn - Oftan l~ln f\iAdun Hiiseyin' 
birkaç lif ıöyle:ritl, apanmanı al· S.oi buradan ayınnı:vacaAım. 
dıAı takdirde ktndislnl de her bal pıtrtmari, ıahlblni «ı•lliıtirmif ~l 
dl mesut ıd•ettMlt biHlnl •fl'tl rna1tla hethHıd bir dl"llşikllk ola 
imalarda bulunu,u.. Yumuşak bı • eak delildir. Senin, )'lae eaklal ai
katı,., Huıa1a ondan hlO ee1ılnm• bl, ba apartmanın kapıcılıtıncta cll" 
ylfl ... Höaeylni ıett. rbalanna nm etmeni, benim lışleriıu. eskisi 
...... ,. kı4ır lallh .... ouıbfl. •• batrrDınt t1tt101'Ulll ... 0111u ,., 
tll~ t.urc~la~ an bit mcse1•ydi. evlAclım,. 

F~~'!t~!itl 
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O oda, l\lorisln od:ısı, '"e o y:ıt:ık, Do-sen, nezaketle, bu nılre)i 
l.\toriıin ilurlndc ülduğii y:ııaı,ıı. keud si yqpmayı jeklif etti, fakat 
Ko~ıans, tocuaunun hatırnl:ırı ı. Düniz kabul eımcdi. 
çindc yaşamak için orasını bir m:ı. - H:ıyır, h:ıyır, teşekkür ederim. 
bet gibi muhafaza eder, oraya ya- llkönc:c ben de sizden bu iyilili ri
bancı nyak glruıesini bıı-akm:ızdı. en etmek isledim. Fll'kat sonra dil. 
Fakat, bu anda bö) le bir vaziyet şilndüm. Bu karahaberi anneme 
karşısında, ne diyebilirdi 1 Kendi benden başka Jılmse ver~mel. .. 
kininin kurbanı olan Dlezin a)'nı Sarlota da tlmdilik kimse bir flY 
yatakta can vermesine ıuani olabi. söylemesin. Avdet ettilim zaman 
lir miydi? onun da çaresine bakarız_. Ahi -. 

ZaJlm ve müntaklm relefıln bu vııllı Ir.ardeşlm! Bari ben dönflncere 
hakareti Konstansın kalbini isyan · kadar ~ kalsa! 
hlslerile doldurdu. Başını döndil. Sonra, hareketsiz ve gözleri ka
ren, vücudünil kamşılıyan revknlA- pah yatmakta olan, ve hafif bir ne. 
de bir kuvvetin kahredici tesiri al- festen başka hayat eserJ ıöstemıL 
tında boluluyordu. Ayalının al. yen k:\l'deşinin elini 6ptil ve gitti. 
tından döşemenin sıyrılmakla ol. noşep, bu kadar dehşeti havsala. 
dutunu 1anıyordu. Maamarih pek ıına $JldıraJDıyıınık muttasıl kU.. 
bQyfik bir kunet sarlile snahirl dan bwediyordu. 
adamakıllı koruyordu • Onilnden Bir an sükuttan sonra kannaa 
sedlye geçirilirken kücilk, kuru vil- döndü: 
cudil bir kere gerildi. Gözkapakla. - Peki sen ne faptın' ?tloranJ 
rı l(a)'riihliyarl üç dört defa inip senin orada bir paf'ça beklemeni 
bindi. Alımın .ııol tarafa harJfce eJ. rica etmiş. 
rllerek sarı y{lzünde çirkin bir iş- Konstıns pencerenin yanında 
mlzaı husule ıellrdi. Fakat clera • dlmdil( duruyordu. Bu söz üzerine 
kap kendini topla>·arak sözlerinde ancak, bir partn kalbi attı, ve ajn. 
ve lnırlannda gayet mükemmel nın sol tarafı hafifçe ilrildl. 
davrandı. - Beıı doJrudan dolmya harara 

Odada, ameleler yaralıyı karyo. geldim. dedi. Moranj biJiyor. 
laya koyduktan sonra merus me- Bir kaç snniyedenberi Morabj 
)'Us çekildiler. Derhal, Muanoya, bacaklarının ttıbı kesilerek kendini 
bir olonıobiJe binip doktor Bulanı bir iskemleye atmıştı. Konstansın 
çafhrmağa gitmesi söylendi. böyle so~ukkanla y:ılan söyledilini 
Boşen hastaya doğru yaklaşarak: ıörilnce ~ma dik dik baktı. Katil o 
- SGatle nefes alışı muntnznm. idi, artık oüphe etmİ)'Ordu. Bir 

dır. Şimdi bir pnrça d :ıha iyi .. Kim IAhza aynğ:ı kalkmak ve bunu yilk
bllir? Belki doktor Dutan onu kur. !'ek sesle söylemek ihtiyacını dur. 
tarır. dedi. du. 

Fıık:ıt Dönlz hiç ümitlcnmi>·ordu. Doşcn: 
- Ambru:ızın evine gidip annem- - Cok teyt MoranJ sana oradan 

le babııma haber vermek lı\zım, de. ayrılmamanı rica ettiJini uoıror
dl. Belki hayatla iken onu aon de. dul 
fa öpmele nklt bulurlar. (DaM '*') 

Ak denizin 
kapısında 

( Btlftarafı ı tncide) 
Vakıa timcliye kadar Franko 

Alrdlnbde mlttalildere siyan .._ 
recek bir ftaİFat almadl. Caa... 
lü~taki lngili& kuYYetlari 
J. Jntc-ol naifelerini ..n..tçe 
Japmakta•ırlar. Fakat harp Ak· 
deni:.ce ıirayet eltili giin mütte. 
filder ....... , •• .,..,.. ,..... 
aferini Alman " ltal)'U lnaT. 
vetiJle temin eden ctiktatirl ter. 
cİh etmit f)belannla OlaallDI 

röun·"ec:elder midir? 
Hidieeyi demokrat nphut 

ıotaliter ideolojiler bclmmndu 
dei .. , lıpan11111111 illi muhıdp 
f"IP lln•ına giım.kle neler b.. 
..... &il~ii noktaaUHtaa tetkik 
etmek fayclab olur. 

Totaliterler lıpanyaya ne sibi 
C.~ temin ecleWlirler. Tota• 
llterler ispanyanın empetıaliıt 
bbl..W ye tarihi lllft " tenfini 
birinci planda mütal• etmekte. 
lirler. 

Müfrit tal c:enabçı bir lıpan. 
rol diktatörü için bu noktalar 
9Q1s amiptir. Hatta avantür ara.. 
yan ntanclq için do gbl taraf. 
11111 nrdır. l.'.ieseli Cebelüttank 
bir eaki hpanyal f'.'hridir. Fa· 
kat bugün lngilterenin elinc'.edr. 
Cebelüttar.kın ispanyaya iadesi 
:arihi bir teamet sibi gisterilen 
limailup Arıı.ia'nrn intikamım 
almak mana11na if ... ecJeıo. 

Diler tanftan hpanya,. Afri. 
bela ..Ut Wr müıtemleb impa. 
1'torluiu nadolunabilir. Bu da 
cazip bir teJclir. Ba emel. 
lerin taraftar lnalnuyacapnı 
zannetmek de hata oht1r. T.Wi bu 
nallar, lapan1a11 mGttefiklerin 
aleyhine bir harekete ..Wetmek. 
le tahakkuk eder. Cebelüttat1lcm 
'ıti"lft, b iazın itpii, yartİ Akde 
na methalinin müttefiklerden 
mihTer dnletlerine intikali ma· 
••mı ifade eder. 

ltalya. Alman,_ böyle bir ha. 
nıket için her ( raattan ve her va.. 
sıtadan iatif ıulc etmdttcJırln. 
Müttefikkre gere hpenyıt me~e
leai tö1le mütalea edil.lilir: 

ispanya d:\hılı Mrpt=ı yom 
o;tknut harap bir memlokettir. 
Memlelceün ıüratle iınnra ihtica 
nrclır. Yaralannı aaracaktır ve 
yeniden ihtiWl:re meydan ver
.-- icJn ıükGta muhafua et. 
meai lbnndır. lhtililinde mu. 
nifak olm Franko kenclıinia 
muhtaç olduiu ekonomik yn-dı. 
~ ne f tal yadan. ne de Alman~ .. -
~emİll edebilir. Buna -.ncak 
lngile-e, Fmnaa ve f\msika ba. ,..,,... 
iHlmywrmı bir harp ınac:er.tı. 

'.'lll ıüriild"llln9si uzun zaman b. 
tiknra mubta~ olan memlekette 
,..Uclea Wr tlllmn hldisalerin 
111e7dana pbneıine tebep olabi· 
.... .......... talllddlhtDI• 
metkük halundafu için hpeJ• 

26.5.940 Pazar 
12.30: Program ••memleket aM 

&,yan, 12.3G: Ajana 12.JlO: KUzl.k: S.. 
tulldf eeeı1er, 11.11: KbUıı Balk 
turkWerl, .Ası. TGaem " San Re. 
cep. 18.0G: lltıatk: Kanfık fl'Ol!'aDl 
lPl.) 1uo: lltıatk: Radyo cıu orkel. 
traaı, (Şef: lbra!WD ÖZgUr), Sopruo 
Bedriye TUzUıl'Un lfUr&Jdle. ıt.JG: 
..._ .. ,. .. 19.48: 20.00: 1 - OkufU: 
AalM Tözem; llalımut karmdaf, 
20.U: Konupna (Tarihten a&,y.:&lar) 
2LOO: Kllzlk: Okuyan: Radife l:rtea, 
21.36: MUzlk: Kavalcı :bzet .Akı.,, 
ILM: KUzllct htualNl kODllll'fttu.. 
Y&n profeeörlerlDdeıı AJI 8alD tara. 
fmdaa Keman l'UIW1. D.IO: lıhmle. 
ke\ aa\ 7&n, vı AJaU ll&berlert, 
12.4G: Ajau apor .ervlat, 21.00: KIL 
sik: Cuband (PL) 23.26/Ja.IO: Ya. 
rmk1 pqram ve kapanrı 

ILUtabşa 8a1ll BAkfmJltlndmu 
Zıgra kö)'tlllden Hacı k&ıe ofla 

Ömer v&rlaleri Hana ve ıratma De 
Rısa 1Jab1.D ve Huaıl n .ıreasa 
mll§tereken mutaarrıf oldUklan ıra. 

rf1el aıeskQrda k&ln budut Ye eYlafı 
aalrelerl prtııamelerlDde 7U1Jı hale9 
Ud)'e ta.kaim TOO Ura muhammcı la)'. 
meW blr bap hane Ue IC.OlgQraıall 
mevkllnde TO Ura kı)'llleW blr d&atım 
tarta kabW takJdm olmadıfmdan -. 
tılarak ıuyuun izalesine dair TeJ11tll 
k:ırara binaen 18/6/ HO Salı ıono -. 
at H de mahkeme kaleminde ac;dt ar. 
tınna ue aaLılacaktır • .AJ1ırma aıart. 
nameal 20/6ı9t0 dlUl IUb&rm qaJ&. 
tır. Almak lat17en1er % cın Diaa.tt.llMN 
teminat vennete meGburdur. 
Mu:ı.nen &Unde usuıeıı DidlMlall 

eonra en çok artıraıılann llserlllde 111. 
rakılırlat. MUoterl blr hafta lı;lılde 
parayı vermeue ihale bosularall 11 
ıuıı mUd:ieUe yeniden artırmaya çı. 
karllır. Bu lklııcl artırmada u lllya.. 
de pey koyana ihale oıunur. lkl ihale 
arumdıUd fark .,.. fal2ı Oııce alaDdall 
l.aball edilir. Jııblı ga)'l'I menınıllbl uaa. 
luine ka:Jar birtkmif vergi \rl evW. 
alt mukata'a ve yirmi aeııellk tanl 
bedeli ve tellllJyeat alana aftUr. 

Mtiftert prtna:nede yazılı bOton 
f8ralU kabW Ye IUru JWlkını lalcat 
t-lJn:O Myılı:. Fas'a anaıamat aımals 
ıa• ı r, m:ıhl-.elne lcalelDIDdlt 
g 1).- g yada Dlfl'O\ll ... rtıı&meıt 

{82'21) 

<!evlet reisinin meıaiıl.ni dah1d 
inkl;afa lıe.sretme• i mümldlnmir. 

M r·eıal Petenln Madritteki 
elçilik tarihi clenehilir ld lapan. 
yaya bir hakikati anlatmaktan i. 
bant oJmattUJ' • 

lngiliz BqTel:.ili Çörçil ı..-. 
,anın bitaraf kalacafmden ...... 
aeclttken buıılan habrlamq, mit. 
tcfi!~eıin lıpnayaya daydaklaın 
.-empeti ile de 7JH>da~ ikb•• 
prdıdan .... ~{ltemittlr. 

EkClbOmik .bir Wsin ~ 
oı.. eeW. ~a,. P~,ııle RL 
vera'nın hatn'alanm herkesttm 
daha iyi MI• Glasal ,...._ 
dar. Btmm için ı.,..,.... Als-
dei.a ·~ .. ,...., laıl·• 
labllt~ 
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L Deniz Levazım Satınalma Komisyonu lıanları 1 lstanbul Def terdarlığindan: 
! fü:t:;rı cinsi Tahmin bedeli Teminatı 

2500 k!lo Bayaz vazalin 3125.- lira 468.75 kati 
5G ko.:em muhtelii cins mal zeme 128H.50 .. 936.34 ilk 

1000 kilo beyaz gırcala ) 
600 .. katranlı grrcala ) 6730.- ,, 1009.50 kati 
fJOO •• ıspa\·lo ) 

5000 metre şali 3500.- .. 525.- knU 
420 kilo sünger 5040.- ,, 756.- katı 

Eksiltme günü ve saati 
3/6/940 pazartesi 11 te 
3/6/940 .. 14,30 da 

3/ 6/ 940 t• 15 de 

3/6/940 .. 15,30 da 
3/6/940 

" 16 da 

Sıra MUkeUefln 
No. lııınl Adı ve toyadJ 

1 
2 
3 
4ı 

Terzi Mustafa 
Terzi Kukul Nikolakl 
Derici Boh<>r ve A. Htıııeytn 
Terzi Ülfet 

5 Kunduracı Serklı 

6 Meşinci :Nobar Edvart 
sınanyan. 

'Adreal 

Çarşı Bodrum.han liatk•t •o N. 
Yağlıkc;ılar 87 No. 
A.!ıtarcıhan H No. 
Terziler 29 N. 
Allp&§ahan 38 No. 
PUskUlcUler 23 No. 

.Matrah Kaı.ano 

4MO 
24.00 
90.00 
84.00 
12.00 
27.00 

2.62 
3.72 

13.80 
33.60 

3.et> 
12,(2 

Buhran 

.60 
.79 

2.76 
~.i2 

.72 
2.151 

"/ Kunduracı !tıman oğlu Necip Beyazıt Samıçlıhan 39 No. 30.00 .15 

.ıs 

1 - ı·tıırn.r.<lı. cins, miktar ve teminatlar; ile eksiltme gün leri vazıh beş kalc.nı malzeme
nin hiuılarmda gösteı.l·~ıı saat lerde pazarlıkla eksiltmesi yapı lacaktır. 

2 - Evsaf ve ş::.rtnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Kasrmpaşada bulunan deniz leva 
ztn1 !!:tim alma komisyonundan bedelsiz alınabilir. 

8 Hırdınatçı Ali Sırrı Ylğimen Bcya2:It Çadırcılar M No. 27.00 15.40 1.24. 
9 Aynacı Mehmet Yeldcreli. Beyazıt Çadlrcılar 62 No. 67.60 .33 .07 

10 Kabvocl Lfıtfl ogıu Ali. Beyazıt Çadırcılar 172 No. 76.:50 .U 0.3 
(R. Vl'rgisJ) 

3 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlik te mezkur komisyona müracaaL 
l~n. (4.225) 

11 KUrlq;U Neron Bin~! Ça~ı KürkçUler 41 115.00 12.S2 !.5% %,... 
Beya.z.ıt mııllye şubesi mükelle!lerlnden yukarda acil, l§l ve tlcarctg!h adresi yll%Ih §llhuılar terki tıe~ 

reslerinl bildirmemiş \•e tebellüğe ııaUlhiyetli bir kimse göstermemlıı ve yapılan araştırmada da bul ~ 
duklarmdan hiıalannda gösterilen yı\lııra ait kazanı;, buhran vergilerini ve zamlarını haı.1 ihbamaıne~~ 
kendilerine tebliği mümkün olamamıııtır. Keyfiyet 3692 eayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine te "'1 ••• 

l - Tı:>.hmln edlle:ı l-edt!tl (133:>0) lira olan (10000) metre burn.nda be_ 

:r:inln 27 Mnyuı 910 tarlhire rastlayan pazartesi gUnU saat 11 de kapalı zarf_ 
la ek~lltmc sl ynpııocaktır. 

2 - tık teminatı ı 10011 Ura (25) kuruo olup oartnamesl her gün ko. 
ml!yondıuı alınab1llr. • 

! - Istel:ll'cırln 24!10 sayılı ka.>ıunun tArltatı dahilinde tanzim edecek. 
lerl kap:ılı t eklif mektup'ıı.rmı belll gUn \"e saatten bir sant evveline kadar 
Ka. .. ımpa,ada bulunan komisyon başkanlı(;ına makbuz mukabilinde verme. 
lerl. (886~) 

ıjı * • 
l - Mevcut keşif, plan, şartname ve hususl, f ennt şartna. 

meleri mucibince tahmin olur.an bedeli (126 386,70) lira olan 
Hey~liadad:tki Deniz Harp okulu ve fü:~si yemekhane ve yatak· 
hane binası inşasının 3/ Haziran / 1940 pazartesi gUnli saat 11 de 
J{asımpa.şada Deniz levazım satınalma komisyonunda kapalı 
zarfla milnalt~ası yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı miktarı 7569 lira 33 kuru§tur. 
3 - Me\•cut keşif plan ve ~artnamesi her gün 632 kuruş be· 

del mukabilinıle mczkfı.r komisyondan alma.bilir. 
• - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan

zim edecekleri kapalı teklü mektuplarını belli gün ve saatten 
bir uat evveline kadar Kasımp:ışada bulunan komisyon b:ışkan
lığma makbuz mukıı.bilinde vermeleri. (3937) . .. . 

l - Me\-cut cv!at ve prtname3l mucibince tahmin t'~llı-n bedeli 
(19277.:0) Ura olan 26000 kilo beyaz U-<ıtUpU, 26000 kilo renkli UstUpü ve &' kilo kıı.latıı.t U:oıtOpU3Unün 4/ 8/ 940 tarihine rnatlıyan Salı gUnU saat 15 te 
Ku:mpa,a.da bulunan Deniz Levazım Satmalma komisyonunda pazarlıkla 
eluılltme3l yapılac:ftktır. 

! - nk teminatı (1445,i9) lira olup §arbıamcsl her gün 11 aaaU dahL 
imde adı geçen komlsyonı!An bedelsiz alınabilir. 

3 - lırteklllerin 2490 sayılı kanunun istediği vesalkle birlikte mezkQr 
koml.syo:ıa mUracaattarı. ( 42::?7) 

SAHtBt: ASIM US 
Ba.sıldrğı ver: VAKiT Matbaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Refik Ahmet Sevcn~il yerine geı;mek Uıerc il~n olunur. ( 

; _r . • , , •• ... . ~ ' , . ı . · .. • ~ .. '. . 

lznıirın en modern, eo temiz ve an muntazam aılt' 

yuvasıdır. Konfor. temızlik, Ul'Uzluk noktasından A.nk:l· 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışt:rlı old:;.ğl! 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı, ve 
'"Sathaneyı ba vıdır. 

:M", 

ıstanbul Levazım Amirliği satınalm• 
Komısyonu ilanları 

125i liralık kadar benzin alınacaktır. Pazarlıkla el:ırilltıl•-' 
Salı gU:ı.U Mal 15 ele Tophanede Levazım Amirliği Satmaıma 1<0 ~ 
yııpılacaktır. Kat !teminatı 203 lira 10 kur~tur. !ateklileri.n ııeJJJ (~ 
misyona gelmeleri. (914) 

* * * ~ 
750 kilo kadar çay almacaktır. I'azarlıkla ekailtmesl 25/~:::~ 

nU aaat 14,:ıo da Tophanede Levazım Amirliği Satınaıma koın1 ti ıır: 
pılacaktır. NUmune ve evsatı komisyonda görülür. Katt terxıııı- ( 
50 kuruştur. İsteklilerin belli aaatte komlııyona ~elmt>leri. (915) . . . " 

Osram, Flllps, Tungsram markalarından olmak tıure JlO r~ 
!ık muhtelif kuvette 6!500 adet kadar ampul &!macaktır. paz&J.lll 
mesl 28/ 5/ 940 Salı günU saat 14 de Tophanede Levazım J..m4r 
komisyonunda yapılacaktır. Katt teminatı 273 lira 45 kuruşt:.. 
komisyonda görülür. 1steklllerin belll saatte komiıryona geıı:ııe 

(916) 

• • • 
8000 adet cuval almacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 25/5/911' 

taat 15,30 da Tophanede Levaum Amirliği Satmalma komla 
lacaktır. Katı teminatı 1320 liradır. Nümunest komisyonda ı 
illerin belli aaatte komiııyona gelmeleri. (91T> 

* * * 
2000 kilo kadar halis çubuk kalay almae&ktır. pazarJıl<» 

27/5/9ıO Pazarteııl ı;ünü ıaat 11,30 da Tophanede Levazım ..l ~ 
alma koınlııyonunda yapılacaktrr. Tahmin bedeli 7900 Ur&, 
l185 liradır. !stek111erin belli saatte komisyona 'elmeteri. (91%) 

F O S F A R S O L., Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tueliyettk çoğalhr. Tatlı i,tah temi.o ,111-
Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak M&bi buhranlan, uyk-~ıuzluğu giderir. Muannid tıJJ/ • ~ R$0 badarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıbna nekahatİerine, Bel ge•fekliği 99 ademi iktidardl fi 
kilo almskta ••>·ani hayret faideler temin eder. 

FOS FARS O L'ün diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüğü DEVAMLI ctR SURETTE KAN .. IC.~ 
IŞTIHA TEMiN ETMESt ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir." 

KAN, KUVVET İŞTAH şurubu Sıhhat VekAletinin resmi musaadesmi haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR - ~ . . . 


