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ismet inönü ile Emir 
Abdullah arasında 

Ankara, 30 (A.A.) - Şarld Erdün'iln mil. 
li bayramı müna.~tile, Reisicumhurumuz Fe. 
hametlu Emir Aptullah hazretlerine tebriklerini 
telgraflam11lardır. Emir hazretleri de teşekkür 
ve tehassüalcrini Rei&icumhurumuza tetırafla 
bildir mittir. 

'-....... (Yazı11r S llneücle) 

~---------·----·--------------------------·--------------------------------------

l opTarr 

<Yazısı 4 üncüde) 

Romanyada alınan 
'.}eni emniyet tedbirlerı 

Bugün petrol mıntakalarındaki ·şüpheli 
evlerin araştırılmasına başlanıyor 

Biikre~ • .'ff> (.LU _ Dün inti
şar edrn hir poli~ nir.nmname!li, 
~ al:ın haberler yayan 'feya RomAn· 
, .a tarafından ittihu olunan poli. 
tik ,·era a~kerl teclbir hakkında 
mııah:nede bulunmakla ilham edL 
len her şah51 bir ayılan iki sene
ye kaclar varabilen hapi5 cezasına 
mahklını ıutmakladır. 

\'eni nizamname bugünden iti
baren mevkii meriyete Miriyor n 
hiliıfına hnreket edecek olanlar 
a~kerl mahkeme huzuruna sevke. 
dileceklerdir. 

Petrol mınlakalarında alındılı 
dün sabah bildirilen emniyet ted. 
birlerinin tatbikatından olarak, 

y:ırından itibaren bıı mıntakaalrcla 
bulunan şüpheli e,·Jcrde poli~çe t:ı
harriyat yapılacağı bildirilmekle· 
dir. Yine aynı nıınlakalardan ge. 
ten bütün trenlerle demiryolu j5_ 

tuyonları da poli!Ç nezareti altın
da bulundurulacaktır. 

Otomobille seyahat edenlerin 
hususi bir müsaadenameleri ola· 
cak, bu mıntakalarda ikamet eden 
bütün yabancılar, ikamet teıkereJe. 
rini tecdit ettireceklerdir. 3 hazi
rana kadar tecditleri rtddolunan 
ecnebiler memleketi terkerlecekler· 
dir. Terketmedikleri lakdirde ta. 
haşşüt kamplarına nakledilecekler. 
dir. 

Biikrt~ .. W ( A.A.) - Hava ''e 
b:ıhriye ntzareti, bir kararname 
neşretmiştir. Ru kararname, Kös. 
lence ,.e Yerkökü limanlarının pet. 
rol tahmili mıntalarında vapurla • 
rın ılemirlememesine müteallik ba
zı ahkAmı ihth·a etmektedir. Bu· 
günden itibaren npurlar, ancak 
liman makanıalının hususi milsaa. 
desi ile demirliyeceklerdir. 

Bundan başka mezkQr mınlakada 
vapurl:ır bulıınduğu ıaman gemi. 
lerde ne cin~ten olursa ateş yakıl. 
ması ve mürettebatın karaya çıka
rılma~• mt'mnudur. Bu ahkAmın 

gaye5i, mezktır mıntakanın emni
yetini takviye etmektir. 

Amerjkayı harbe sokmak için Ruzvelt 
. transatlantiği batırılacakmış 1 
Homıı, .tO (llususf) - Müıtefikltr Amerikayı harbe sürüklemek için 

'fe<tile hazırlamaktadırlu. Jngilterf!den hareket ederek olan Reisn:um
nur Ruz\'elt npuruııa mütıerikler tarafından hıızırlanmakta olan • sui
ka:ıt ile Amerika harbe 5Ürüklenmt'k btemekledlr. Bu transatlantik tn. 
Riliıler tarafından torpillenecek n sonra sut Almanlara atrolunac:ak. 
tır. Ru ,·aziytt hi~solunur olunmaz Amf!rikanın J.onclradaki sefiri Mis. 
ter Kenedi'nin kızı Hor Mari, transallantikle l{İdecekken tayyare ile 
aıthde mecbur olmuştur. 

Amerikanın V&flngton npunı bu~n Avnıpaya hareket etmiıtlr. Va. 
pur Fransada oturan ve memleketlerine dönmek latiyen Amerlkaltlan ala. 
caktır. Vapur 11hhl malaeme nakletmektedir. 

Sovyetlerin notası Lltvan
yada endişe uyandırdı 

Moekova, 80 (HulAISI) - Sovyetler hııriclye halk komlaerlllt Ul'nlıy&. 
ya bir nota verml§, Litvanya arazlaine yerlf!§tlrilmiş Rus aakerlerinden ba
zılanı:ım aon günlerde kaybolduklarmı, bu vakalara bir Dih&yet verilmNlDI 
lstemiflir. 

Kaunaw, SO (A.A.) - Reuter Ajann, Sovyet protestoııunun Utvaııyada 
end!Je . tevlit ettiginl bildirmektedir. 

· .Litvanya hUkfuneU, bu protestoya verdltl cevapta bu tı için btmdll 
Nr tahkikat komisyonu teııuı cdlldiğl.ni ve meaullerin ılddetle tecziye edi. 
leceflnl bildi.rmlftlr. 

Fransa İtalya ile müzakereye hazır 
Parix, 30 ( Hu.•uslJ - Roma duvarları yeniden mavi, beyaz ve kır· 

mızı rrnkte afişlerle doldu. Bu afi~lerde Tunu~, Habeşistan füerine mil· 
lc\'ecrih bir tabanca şeklinde l{ÖS!t'riliyor. Biz bu nzi:ret kaf'lmnda 
bir ~ey söyleyecek değiliz .. Jıalya kendı mukadderatının hlkimldir. 
Ancak şuna da işaret edelim ki Fran~a bugünkü muhasım vaziyete ıe. 
bebiyet \'ermiş ddildir. Buna mukabil Fasla şüpheli lıalyanlarıD ev. 
lf!rinde dinamitler bulunmu~tur. Eller bugün bir harp patlarsa bu harp 
sebep5İz ola<'aklır. 

Fran~anın Hitler AhnanyHı ile harbe tutuşmuş oJdulu bayle bir 
günde, İtalyanın bir iddiası bir talebi varsa -ki Duce resmen b67le 
bir talepte ,·eya iddiada bulunmuş ddildir-- müzakere yolu acıktır. 
Franu lıalya ile müzakereye hazırdır. 

Yeni Zelanda'da mecburi askerlik 
Lolldıa, IO (A.A.) - Teıal hta .. a wM1 ukc:l!IP. bismetl UIUIGatla 

1hdaama karar vermlfD'. • 
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ltalya harbe 
sürüklenirse 

lhı)yayı harp harici bırakan üç j mı esnasında Akdeniz milletlerin. 
aebcbi evvelce bir makale:nizde dan istifade etmeai pek nriimküa 
izah etmiıtik. Hadiselerin mantı. da-&ı istifade etmeainin mümkiiDii 
iri aeyrini ifade eden bu mütalea.. Bcırülemez. Şu halde JtaJyanın 
lan ancak b:z ileri sürüyoruz. kendisinin muhtaç olduğu maL 
Hidiaelere hükmetmek mevkiin. deleri tedarik ecleWlmesi içia, 
ele bulunanlar Romada ohr.mlık· yuü ikbaadi kav velini yeriade 
tadırlar. t~tobilmesi için hava, dtaiz, D.., 

ital;;a mantıki ve zaruri sebep. kuvvetlerinin daha ilk aünclen iti. 
ler haricinde harbe sürül;lencliği baren muzaffer olması iktiza e. 
bıkdircle- - çünkü İtalyayı coğ. der. 
~ milli aanıretler, .... ınmtık lta)ya lla mazaffeıVeti elde 
delil. ancak Ram. anpanta.-. etmek icin ripal bir bllam halci
~~ ih~ '". t.rihi. ~k~ bllerin kendi eepbeain.le,. aL 
hikimiyetiaı 79nıden tesıs ihtirası dığına inanması iktiza eder 
kan dökmeye sevkedebilir - va- J•-1 ~--!- lru _.. • .. :.; __ : le 

• t kild ·· J • • - ya - v .... ı •~)' ~~e ne te e muta ea edilebı. elbette bin- kıymettir. Fakat bu 

ırltal Akclenizde '"tt.filı ku~et müt~ do.._.,. Ak. 
de 1 )'UUD mu deıuzcle faaliptt• meaedeeek, 
Iİ w:=~b~Y• .. •:: Akdenizi ailip aüpirecek bir ma. 
nin, b" taraftlb ,: ha mucad • hiyette değildir. Vakıa ltaJya i
'--~ kuır . • va, enız çİn Balear adalan, PaeteJ.rn a
..,.. n-etJ~ çarpıımMı ile daaı, Sicilya Akclenizde banket 
~!,.~i bir aWub edec:ek donanmaya kartı birer 
ile bqbyacaktır. Bunun ilk hatb lı9hlilra noktaaıdır. 
ıüP.iz Siivqı ve Celaeliu.nla Pat.eiaıya aduuua tahkim e. 
tatrmk oı.c.ktır clilmeaa, S1eilya, Pantelerya, Tu.. 

Ce&elüttanfc, İl&lpnm AtJaa. nua araamın mayn tarlalrr.ı ile 
tik denizi Ue nÖl!bN ttısia -- Jrapablmaaı hile alda plMilir! 
bir noktadır. yolun kı1pamnau ~abt bütün bunlar. itleri aüçlet· 
ltalya için •ened• ıs mı1yoa toa tinnekt!" ~tka ~ır !9Y•" Ylll'L 
malatelif ef}WUll selmemeai de. maz. Guç ıle ı•~n mu~ ara.. 
mılltir. Bu eua ltalyan iatatia. sm~ >:Unız kelıme cktil, ha)'llt 
a:LI--.!- - '" •• le L:... • a-L! Ye nmmn farla Vardır 
~sonıoy ........ _.p · 
etmektclir: Kea kuvvetlerine selinee ltaL 

Gelen eıyanm (yüzde 60.3) i Y• kunetkı:ini Frmaac!an bath· 
maclllS kömürü ve .lraktur. yank Wrç4* Y•lere daiıtacak. 

(Yüzde 20) miktarı madeni br. Tanaa hacladancla, Muar laa. 
yal n puafindir. (Yihde 4.8) dudunda ukerler hulundunmp 
7llft itlenmiı ham mad•clir. ~r olduiu ıilli ana ntanla 
(Yizcle 3.3) hububattır. (Yüzde irbı.b kesilen Habeı vıe Som.n 
3.2) madeni fosfat, (Yiiıde 1.3) miiatemlekeaini muhafaza etmek 
..Uüloz. (Yüzde o.B) plllDU)c 99 aruretinde blacaktu-. Bu kL 
yiin, (Yüzde 0.6) zeytia,..p ,.. dar dafuuk ve lir.itairiyle irtibab 
takibatı, (Yüzde 4.6) ticant olmıy• cepheleri tutmak o kadar 
maddeleri. kola,. it delildir. Am.. bnet-

Jt.ıya bu maddeleri ~ I~ ~. bu itte pik ~ 
>Jrcleniz ve Balkan memlekeL rı kalır. Çünku Fransa ve lqiL 
)erinden tedarik edecejine bai. "tere mukanmet ettikçe Alman. 
dir. ,..... keadi Jnmetlerini tefrik 

Fakat lta!ya Sü"Jt b•hnm ederek müttefikine pı:dnn ıöa
kapatılinaıı kart .. mda c.lleliit. deaıoeai mümk~ deiilcü-. BiL 
tank haldanclaki sfbi dütünemez. huaa Fnuısadakı son taarruzlar. 
Habef " Somali manbılratiyle o. dan soara epey yon:lmat olan 
lan irtibab tanwmen fceaUmit ola- Ahma ordusunun kendisini böJ. 
caktır. lece zayıf bırakmaam" imkin 

Akdmiz içinde iae ülabam :roktur. • 
kuneti muharip lmnetlerin n. Hava kuvvetlerinin müttefik 
zi79tine tiW ollıcakbr. donanmayı takip etmeai ve Ak-

Ba nolıtad.a lt.ıya aiW mala. desaizcle bakim b:"r. rol oynaması 
~ oldaiu maddelerin -..n,.. alda selen. en kunetli ibtiıml. 
tini tahrik edici madcleJerini .... dir. Fakat müttefiki• sil>i ibtipt 
men tamamen dıprdan setiıma. malzeme deposu lruvveill olu 
ye memur olan bir memleketin memleketler kar1111nda ltalyan 
nzi,.etinde harp elccıncıımiye cleiil tanarelerinin Akdeniz davatm1 
ekonomi harbin iınldpfma tüi balletmeai m6mldin deiildb-. 
alacakbr. Almanyaam han kunetleriyle 

Halbuki br.p her ..,.den enel ltalyaya yapaeatı ,..-d•n da .._ 
ekonomik kavvetle bealeairl E. zari kalacalcbr. Çünkü Almq,a 
l<ODOIDİ ancak pek fazla ihtiyati son taarruzlarda büyük tanee 
ve imlmdan olan memleketlerde zı :riatına uğ. -amıfbr. Harp devam 
huWn pyeai olalailir. M.._. ettifiae sön bu zayiat düa zi. 
leke harpleri bunun miaalidir. yade artaeakbr. Bu vai1et ö-

ltalyanın sirifeceii harp İM nünde Almanyanan ltalyaya ya. 
MllQ. akli prtlara tabidir. Bôy. pabileceği yardım Akdeniz dan. 
le Wr.barpte ltaJya ihti,.açlamı ama haJleclecek bir kemiyet arze. 
Ulruanda buhmyacak, oaJan ile. demez. 
ri hatlann daha ileriaiadea ted&. Bu hesaplara rajıınea yapda-
rib mecbur olacakbr. cak hareketlerin dciuracaiı neti. 

Sözün kasası Akdenizde mütte- ceL.:ri aldı aelim ıimdiden ta)'İD 
filden kartı yüzde yüz maval. edebilir. 
fak olmadıkça hatta haıta deva. SADRI ERTEM 

Otobüsler yarından 
itibaran işlemiyor mu? 

Beyotlu Ue Bakll'kl5ye işlemekte olan otobllalerfn yarından itibaren fa. 
Uyetlertnt tat.ti edecekleri haber verilmektedir. 

Btr otobQsçtl dUn bu hususta fUD]an lll5yleml§t1r: 
llenzlnln §l§e.11 115 kuruşa çıktı, yaf fiyatına % 4D zam oldu. Lbtlk 

fiyaUan ve diğer malzeme fiyatı da o nlabette pahalılap. Bugtlnktı ftyaUar 
halka •fır gelditlnden yeniden zam yapamıyoruz. Belediyenin gayrt ııafl hL 
ad&ttan alman ytızde onlarm ılmdtlik almmamumı latedik. DUettmıs kabul 
edDmed1. Bu vaziyette ktu' d~~ı. zarar ediyoruz. Bu yQzden otobUslert ga
raja çekeceğiz,.. 

Yine haber verlldlğlnc göre otobU çUler vllAyete mUracaat cıderel< va. 
zl,eU blldlnnl§lerdlr. 

Jki hırllZ mahkUm oldu 
Kuımpqada, IAlellde vesaire Ur. 

gok •mUerde muhtelit evleıl soya."1 
8rtJa adındaki hırsız dün .seki.zlncl 
ad,e ceza mahkeme ! t atımhn 18 
Q1' yine bir çok semtlerde hır:nzl.k 
yapan sabıkalı Zeld de 2 ı ayn m:ıb

dm edflml leıdır. 

Gümrüklerde bir tt:.y in 

Gümrüklerde bekliyen 
40 bin çuval kahve 
Ayl:ırdan beri gümrüklerde 

bekleye, 40 l:in çuv~l kahvenin 
10 bin çuvalı yar n çıkarılacaktır. 
Bu m'll3r gümrüklerde fazla bek· 
Iiyer~k ar.trepo ve diğer masraf. 
larr arttı~ından malive~lcrine iki 
kuruş zamlT!edilecekt"r. 

Fu zı>"Tlda 1 h:?~ka fatihlik ver. 

1 

Beyanname verme müd
deti bu sabah bitiyor 

Kazanç, nakliye vergisi ve damga resimlerine 
yapılan zamlar yarın tatbik mevkiine giriyor 

Vali Ankaradan 
yarın geliyor 

Belediyenin yeni bütçe. 
sinde tadilat yapılmadı 

. 
Ankaradan gelen haberlere gö. 

re belediyenin 940 bütçesi taadik 
edilmiştir. Vali ve Belediye Rei. 
aimiz Dr. LCıtfl Kırdar buıün 
Ankaradan ayrılarak yann ubah 
şehrimize gelecektir. • 

Vergi Ye realmleı'iM zaDM<!Den mad· 
deler hakkında Detterdarlıta bqan· 
n&me YerDM mUddeU bu ııaba1ı me.. 
..ı aaat:l bflangıcmda lııltmlt olacak. 
br. DUn ak§&m son ıUn olmaaı dola. 
yıafyle defterdarlık gece geç vakitle. 
re kadar buaual memurlar çalqlırmtf, 
bunlar meaal aaaUnden llODl'a da 'be· 
)'llnname kabul etJnlılerdir. BuıUn. 

den lllbaren 'beyannameler tasnif edl. 
lccek. bundan sonra göııterllen mile. 
tarlann doğru olup olmadığı maliye 
§Ubelert taratmdan naüesaeaelerde 
kontrol edilecektir. 
K~ verglalle nakliye \•ergiatne 

ve damga reelmleriJJe yapılan Zllmlar 
yarm sabahtan IUbaren tatblka bllt
lanacaktır. 

Yarın sabahtan itibaren tramvay, 
otoblla, vapur, tren ve tayyare bilet 
fiyaUarma yü:ııde bet nakliye vergt.s 
ammedilecek Ye yolculardan buna 
göre fazla ücret alınacaktır. 

Diğer taraftan damga resmine )'S· 

pılan zam hakkında C'AllD De~terdarlı. 
ğa malQmat gelmlftlr, Buna g6te 
matbua resimlerine yUade elli ve nlL 
bl r esimlere de ~ on zam yapıla 
caktır. Bu zamlarda kUııurat Cazla. 
la178cak ıekilde kuruşa tahvil oluna· 
caktır. 

Keael.1 flmdlye kadar lsUdal:ıra 1.8 
kuru§luk pul yapı§tınlırken yarından 
itibaren 2• kuru~luk pul yapqtınla. 
caktır. Vali ile birlikte Ankaraya git· 

miş olan belediye muhasebecisi 
Muhtar bu sabah Ankaradan dö. 
necektir. Eclediyenin yeni bllt. 
çesinde taü:ı~~ yapılmamıştır. 
Fatih, Eeyoğlu. Eminönü beledi. 
yelerinde itler çoi olduiundan 
§ube müdürlerine birer muavin 
verilmesi kararlaşmış, biitç~ye bu 
hususta tahsisat konmuııtu. Ve
kiletçe bu muavinlikler kabul o. 
lunmu,ıur. 

ingiltereye giden mat· 
buat heyetimiz döndü 

Ecnebi ve ekalliyet okul 
lanmn imtihanları 

lngilteredeld Brlllt Konsfl'ln da. 
veli üzerine mayısın ilk haftaların. 
d:ı I.ondrayn gilmek (izcre Hilse. 
yin Cahlt Yalçının riyaseti altında 
hareket eden matbuat heyerimlı ve 
bqmuharririmli dün 5ab:ıhkl kon-

Y~ı '"' azlık okuUarmm lmtl. nnsi~·onelle dönmüşlerdir. 
baa dunımlan etratuıda Maarif l'e. BiJindiAi üzere, heyetimiz, J.on. 
k1llltl .,.-. alaıUan l»lr tMıllm sin.. draya Paris tariklle litrnektc idi. 
dermlttlr. 11a ......._ IÖftı Fakat on ınayııts Pime muvualat. 

ı - Yeni inıUhan talimatııameailı.. ları ıilnü Almanya Jlolanfla \"e Bt-1. 
den evvel hwru.ll Türk ortaokulların· çikaya taarruz etmiş, bu suretle 
dan mezun olup ta bu defa Ttırk iL siyasi n askeri nriyet nazik bir 
Mlerin1n 9 uncu llDJf1anDa girmek sarbaya ılrmitti. Onun için beye
iatJyen talebeler, yeniden Devlet or. tirnizin bir arnlık ıerl dönmeııl bi 
taokw lmtıhanma tlbl delildirler. le mevzuu hahŞQlmu~ giha,v\ 1&., 

2 - .ulak " yabueı okullann- mayısa kadar ıt'arl.t• iat&k ti'" 
dan TOrk okullarına nakletmek lBt1. 

1 'mayısla J.ondraya 11itmlşlerdlr. 
yeıı talebeler glreceklerJ amıtlardan Gazetecilerimiz l..ondrada kaldıkla. 
bir evvelki mufm bCltUn denlerlndcı 
lmtiluuaa ta.bl tutulurlar, bir anut &· n 10 ıün zarfında, evvel1<1 Londre 
ptıya da tmtlbanma olarak &lmır. seyahatlerinde oldulu ıılbl, kendi. 
ıar. Azm1ık Ye yabucl ortaokullarm.. terine f n11iıtettnln büyilk mfieıse-

selerl, b:ırp s:ına)•I merkoıleri gez 
dlrilml• ve izahat '\"erllmlştlr. Dö. 
nüş e'in:ısında da s:ııetecilcr tay_ 
yare ile Sen Najere, oradan yine 
tan·mre ile lfarsllya)'a, ~farsllyadan 
TunU!ilakl llizerte yoluyla llallarn. 
~falt:ıdnn ~ıw:ırln '\"C Atin:ıya gel· 
mişlerdır. 

Alinada Yunan motbu:ıt lıirliği 

tarafından heyetimiz şerefine bir 
ziyafet '\"erilmiş ,.e hu ziyaret Tiir. 
kiye ile \"unaniı.lanı blrlhirlerine 
baAlayan sıkı doı.tluk haltlarını te. 
barfir eıtlrt'n nutuklar teall~ine ,.e. 
sile olmuştur. Heyetimiz J\onvan· 
"lz,onell1..Se\Jn'le f(elml• ve Ebedi 
$i1 .· Ata«lrkOl d~dU'lıarı Hl de 
ziyaret etmiştir. Heyelimiz. Yunan 
ıpııetecflert tanfından buradan 
hararetle aturlanaralc J"ollarına 
dnam etmişlerdir. 

dan meaun olup ta Türk Jı.elerlnlD --------------------------
btrlnct amıtıarma prmek tatlyeDler, 
aynı zamanda 8 den t a geçme lmtl. 
ham olan Devlet ortaokul lmtuwuıu 
vermek mecburiyetindedirler. 

1 - Amılık Ye yabancı Jı.elerlndell 
mtzun olan talebeler 81ftC& TQrlc iL 
aelerlndea muun olall talebeler qn. 
"ca Tlrk 118e1eriııde U. 1DeRD119t 
lmtlbınma t&lıl olmadıılD olpDlull 

Ortaokulların eleme 
imtihanları bitti 

lmtlbanma stnblllrler. 
• - Resmi lmtlban tallmatnameaL 

ne ıGre lmWuma stzmek ı.tlyen u.. 
bk ,.. yabancı okul aon ıuuf talebe.. 
lerlDID. badi oJadlarmda den J1b 
ltinde aldddan kanaat .aotıarma SO
re lmttbuaa ıtnn• balcJan teablt edll
melc prtlle Devlet ortaokul, U. lıl. 
Urme ve Devlet olgunluk lmtuwııa.. 
rma Maarıt Müdtlrtllklerlnce temlp 
edilecek okullarda icra olwunak 11ze. 
re kabul edlleceklerdlr. 
• 

-

Kamer Enatitüaü 
konseyi toplandı 

Ka:ıser enstitüaU konseyi 21 
mayıs salı günü üniversitede relc. 

,tör Ord. Prof. Cemil Bilael'in 
reisl:ğinJe toplanmıştır. 

Sıhhat vekaleti hıfzısıııha ifle. · 
ri genel direktörü Dr. Şcrefeddin 
A tarnı:.:1 da topla."ltıya itlirak et
miştir. Enstitü dircktarUniln n 
komitenin raporları münakaşa e. 
dilmiştir. Bundan sonra yeni ko. 
mite ir.til::- "n:ıa geçilerek ikinci 
reisliğe Prof. Murat Cankat, ge. 
net ıekreterliie Prof . .Dt-. Sedat 
Tavat, azalığa Prof. Dr. Behçet 
Sabit Erc'uran, Prcf. Dr. Tevfik 
Remzi Kazancıgil, Prof. Dr. Ki· 
%mı l&mail Gürkan, Ptor. Dr. Se. 
lahattin Erk ve Dr. Suphi Beken 
seçilmiştir. 

:? -> 
~ 
<( 
t-

'ıeı.ılleı 

Cuma 'Cumarte J 
31 MavH 1 Hazi. i 
~ Rel'ı .lbır 144 Reb.Ahıı ı 
hı.ıır :.ı; hızır :a 

o:gunluk imlihanl&r;na bu yll 
2213 talebe • • 

gırıyor 
Ortaokulıarm eleau lmtlbaalanmD 

80llUlleuau dUll ,apılmıft.ır. Bu mnt. 
le 7Udı lmUbanl&r 11C1D& erım, bu. 
lumnaktadır. 86z1Q tmtlbaıılara bet 
Hazirandan IUbarea bqlaucaktır. 

Dlfer taraftan Jı.elerln oJcuDhlk 
lmtuıanıarmda bulunacak mUme)'11&. 
llrl 8e91Dtk tlaere dUn MaarU mOdllr· 
tOIQDde lıU toplantı yapdllllfbr. 

ı.t&nbulda olpDJuk lmtlbanlarmı 
Japmalc o.re T olgaD1uk komfayoau 
t.fJd1 edDml§tlr. O'lpnlull tmttbula.. 
rma bu yıl ıtrecell talebe mıktan 
edebiyat kolundaıa 1009, fen kolun.. 
dan 449 dur • 

Geçen yıl Edebiyat kolundan kalan 
&OT, ıren kolundan ka1aD 298 kip ne 
blı miktar 2211 klfidlr. 

Maarif Vekaletinin öQretınen
ler için tasavvurları 

karnelerine her 
kaydolunacak 

Mahrem sicil 
nevi faaliyetleri 

JlaarU Veldllltf, ötfttmeııleriD 
meslek! hayatını yakmdan takip ede· 
rek iyi ve ekalk taraflannı tMblt et
mek hwnısuna ehemmiyet Yermekte. 
dfr. Bu suretle ek.ilklerin tamamlan. 
ması. yeni Ye mtllalt UD111rt&n0 ye. 
titUrllmesl !Çin 'UzumJu olan tavaiye· 
Jerin yapılmaaı ve tedbirlerin alm. 
rna.sı mUmkUn olabilecekUr. 

Maarif VcklWı'tl, ayni zamanda 

Şoförlerin bir 
müracaatı 

Şotörl9r cemiyeti belediyeye mora.. 
caat ederek 'l'altlimde yeni aatm aL 
dıklan binada bir ıotör mektebi aç. 
mak iat.edlklerini blldlnniflerdlr. Mo-

ötretmenlerln mealekt hayatmı takip 
ve çalışmalarını mahrem ılctl karne. 
!erine geçirerek bu itleri daha Yerim. 
il hattne koymak Ullere tefebbeialere 
glrlımııtir. Şimdiye kadar yapılan 
tetkiklerde vazlfeıertnde llatUn bir ba. 
§&n gösteren 18 öğretmene takdim&· 
me. 363 öğretmene de devam hwıu.. 
euııda gösterdikleri itinadan dolayı 

teşekkür edllml§Ur. 

Süleymaniye medrese
sinde amelelere ders 

verilecek 

lsmlr salon gUmrUğ'U g1 ı le . H"'· 
yane memurlarınd.l!l Cevdet Al· OJ
~ htaııbuJ ttbaJ1t cQnırilfü m11-
a,.m memurlufwıa tııyin edllmlst r 

GeDO ve çalı;rk n lr mPmur 
Ce~ Aklıoya yent v zift-. 

avatfakly ti r Lı!mennl ed 

tiunt'lflıı 

clttt°!Ş'.J 

öile 
ikindi 
Alqam 
l"atllı 

tmaak 

\ ... ıı t:zani \ .. tt t;ı..aw 

....... il •• , 1 
ıııı 'saıııı 418 
18 il • 11 16 11 8 11 
19 as ı.ı oo lD u ı: oo 
ı1 as ı 9 zı as ı ıt 
ı n ı u ı ıı ı a 

p,i ine de k:lo b1ş nda 20 kuruş 
tive vardır. Geri kalın kahve. 
'~r ~c on r b"n ç•1v21lık partiler t 
'ıar ı ·e pi•·as···, ,-1J.:1nlacaktır. 

Ih rr'.'Jlır ·a ı hir kısmı Mersi-ne ı;ü ·c.eı ;ı·-· r. ,._ ___________ ...,. 

törlQ vıuııtalann gtlnden gQne çoğal. 
ınaaı karpmda böyle bir mel<t.be 
Hl.zum 1'&aJ1 oldutu ebemmf)'9t1e na. 
zan dlklcate allllllUf ve bu karar , ... 
rilnllftlr. Beledl)'9Dln mU.U.deel abL 
dıktaıı IODJ"a, mektep ~dacaktır. 

Süleyrnaniye medreseıdnin tamir 
edilerek burasının lemlıllk ame_ 
lelerine tahsis edllecellnl )0aımı1-
tık. Medreseye su getlrilmif. elek· 
trlk ıeaisatı ympılmıt. bOyilk bir o. 
da ela okuma salonu haline letfrU
ntltllr. Bir de radyo konacektıY. 
Amelelere ıeceleri den te C6stert. 
ltcektir. 

Bugün ma~ 
senenin sonll 
Bazı dairelerin ıııaatl' 

nnın geçikınek 
ihtimali var ıPI 

Bu akşam rn:ıli senenin 50 f,t1 
Yarın salıahtan itlbııren yenıcft,.. 
"ne ha~hyacaklır. Jlir ~~~rf .,,. 
lcrln )"eni kadro ,.e bOt~ 

88 
diklen gelmiştir. Bunların n~k 
rı )'arın sabah te,·zl oluna 1 Bazı dairelerin ,.e bu ırad• 1Jll' 
!larlar ldaresile ,nııırtUılerln 
ı:elerf ıelmemiştir. .,.-. 

Yanna kadar plmeıtt ttı: 
lar Relinceye kadar gectl:tCf> 
Mınlaka liman rebli:tJnlo Jf 
kadroları dün bildirilrnişlir. 
bir yeni değişiklik yolttur. Qd 

Liman işlelmc!ed umıırrı 11 rtJdl' 
Raun Manyas ile inhisarlar ur,.
milılOrU Adnan Halet Taşpııı• 
'•:ır:ıya gilmişlerdir. "'°'°"' 

Dngiin )'eni bütçe ,.e U• 
llönmelerl beklenmektedir. ----40>-___ _ 

Dün 3900 tor. 
demir geldi ~ 

Amerikaya ısmarJsıW' d ti'! 
lerden sonuncu ve altı bll)-et ~ 
ti dün Ekjaminer vapuri~lt jia.f 
nımıza gelmiştir. Bu partıd~;. 
ton muhtelif ~ekilde ıevba ~ 
buk halinde demir vardır· "
ki gün gelen 1100 küsur~ 
la beraber iki günde sooO ~ 
fazla Amerikadan demir ~ 
olmaktadır. Bu maUar da ~ 
vekileti tarafından en fal~.:# 
taç olan yerlere tahsis ,
tir. 

Yabancı ve azhk oı;t' 
larda Türkçe de~ 
Bazı azlık ve yabancı ~ 

I'Urkçe ve kOltttr deraıertDIJI 
lere anlamıyacakları ,ekiJd' 
edlldiltl yapılan teftişlerle te1ııl' 
muştur. Maaı1f vekilliği 

Türkçe olnııyan ~larm 
ğu amıtıarda. takrirlCrin eD 
;coıay anlaplır bir ifade Ue 1 
smı mUzıastp görmll§tür. 

Denizli Erbat ok 
talebe alınıyor 

Deniz ordusunun erb•f,.t1 
cını kırı:Jamak üzere DeııiP~ 
bat okuluna ilk okul 't!JcJf/'!' 
kabul edileceklerdir. ~ 

Kalıul işi 1 huirandrıı .
ren başh)acaktır. Bu hı.!-~ 
kul idarelerine tebliga~ ~ 
mıştır. =--'}-(' 

Bur:ıa müdde:uııı~ 
m\1.lv:ııi Bn. Se·--•_.;,_ 
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~r: l~J!llill!lf~ıtDJA\MfBI DALDANDALA 
Jtkıyede .. kalmak Alman tac rruzunun iktısadi vechesi Hafta Dedıkodusu -
ı,IYen müzısyenler Yazan: Hikmet Münir 

~1ltiataııbutda çalışan bazı ecnebi ş. • k h b • • H :ıni yirıııin~i "'>asır, "ıııec.lcni- il.:ı crşit yeni snbım u~odı lnzını-
~ -_Yfcnlerden imtihandan so:ıra ımş~,.1' ar l mı, \"l~l acrı., ıdı .... Olan hılrnc dır. 
L~9'f "L 1 k · · r.· • • Yt• üyle~i gıindrrilıneli. ~t1,,ı"1t olanların mütehassıs ıo ·111... Kıyıfetım rle"ıştırmı~ • • • 

~tı.~tilm:~1s~ı·s:~~ıd~ı.Tüle-n~~s-·a:ana~dta~av~~ Yıpran lırma harbı· mı·? "k~:"~;:ı~~i~:;~~~::.~~~~::::i::.y~: ı sıı:n:~~dçn l~~~:i:~n d~~::~si~ I~.. •.u .... " yu7 eşek hikuyesini bilirsiniz. Ho. v 

~~n!,,hadakkkı!n~:ra2h0a0t7, ccnnuemabı' rtael-ı '- • ca merhum l>u .:.:;~!.ten yılma . Gü. kııl.ıılctcler giıti: fileler seldi . . ~ .... 1 nün birinde kurısınıı: Her sokak başında "saçları nıu. 
~t~n tıe gibi sanatlarda salt. - Hen lıu eşe{ii ,atılığa 1:11.:ar:ı· lıı:f:ı:ı:ıya yara:\'nn :reni mod:ı file. 
'ı ltnır tasrih eder. Senelerce Hitler ve crkanrharbiyesinin de mevzı harbi baJladrgr zaman modern Almanyayı büyük Frcd- cıığım, demiş. lcr,, diye bağıran hn~r:ır. ..... 
'ıı 1.... neşredilen ve meriyete gL en ziyade korktukları şey bugtin. bile Alır.an askeri mahafili har. rik Pru•yasiyle mukayeseye im. \'e yularından tutarak ıınzar H- Eskiden rtlelcr, s:ı<:lorın bowlup 
lt ~ kanun maalesef tatbikaL 1 kil harbin geçen büyük harp gibi bin devam edip uzayabileceğini kan görülemezdi. Bugilnkü Al. rine rırlamı::. doiJılmasın:ı nınni olmak için t'k-
~İrç11~0~ rnüşkülAtla karşılaştı. ! bir mevzi harbi şekline dökülme. kabul etmiyorlardı. O zaman manya için uzun sürecek bfr har_ Üledc beride rlol:ışa doı:ış9 ni- seriyclle gccelc,>in takılırdı. 
~ıı: tıcaret ve sanayi erbabı sidir. Bunun neticesi olarak şunu söylenmiş olan !U sözler hail her. be tahammül edebilmek imkanla· h:ıyet ur.uz bir fiya.ııı sntına~:ı mu. Erkekler nrosındnn bile batı me-
~tı daıın ~ik~yctlııi mucip oldu.! söyliyebiliriz ki Alman kumanda kesin hatırındadır: "Yapraklar rr mevcut değildir. voHak olmuş: sevinçle e\·c dönerek rnklıların gece vakti file t:ıktıkla-
~ı:_·L Cılar da bu arada idı' ve ı · H d · ı ğ " Sl"f · bü" •• h '"dd mu,·affokıreıini knrısınıı nıüJdelc. nı bilirim. "tıı; 1eyet1 olan a ve Belçikaya ya- dökülürken sulh ımza ıyaca u:. ı enın tun ayatı mu e. Hotta birini tanırım ki, gc('ele· 

, ~lgıcıtar: pılan taarruz ile başlamııı. olan ha. Bu hiç bir esas ve muhakeme ü. tince uğruna c;alrştığı gaye. Al. miş. 
• liı · ., · h l\nôınc:ı~ız, uvuz e~ck -derdinden yin böyle bir fileyi sıkı sıkı buşı. ldu z varken ve boşluğu bız reket harbinin bugfrıkü vaziyeti.. zerine bina edilmemi§ bir ümit man milletini uzun bır arpten 11 " ., 
' t~b·ı· ı b kurlııtınnkla beraber, yine .kendile.. ıııı ııecirjp y:ıtağa glrdii!i :r:ıım:ııı, 'l'il " 1 ırken ecnebi tebeaya ni devam ettirmeyi harp sistemi. tabiri idi. Şlif en yıprandırma kurtarmak idn ona en üyük ve tn b ııı rı" ne b"ıt· e ek ı·zın1 ol"cR1'ını dihii u,çı ı;ırağınl\ benzediği için, knrm· tqı. U hak, bizim ekmeğimizi dn esas ~.aidesi olarak kabul et- stratej' isinden bahsolunduaunu i. tam bir muzaf!eriyeti en seri bir ş n · " " ., • utt • nerrk: ııın şiddetli ilir:ızl:ırile karşıla,-
< h lllektir.. dediler. Kanun. mektedir ve nitekim bunun icin !':İtmek i~temiyordu. Şlifen uza. •ekilde temin edecek planı hatır_ 
~ lklc • ·ı :ıı - Sen yine pnzara sil; iyi yürür, maş; fnkat o, saclnnnı yatık ltıl-

11 •• ' kendilerine vermiıı ol- de her türlü rareye başvurulmak. yacak olan bir harpte bütün miL lanucı idi. ır. k • • 
ı 3 :ıı renf'İ dfizgün bir ~ek hu!, tavsh·e- ınaöı ·nrısınıı tcrdh cttığinden evı 

Soıısın haklı idiler de. tadır. Jetin felaketini görilyordu. Filha4 Zunan Meselesi sinde buhınıır. tf'rkc mecbur olmuştu ... 
'>-e 1 h~vadia1er doğru ise, mü. , Cger Almanlar bugün süratle kika Alman milleti de zirat va. Bugünkil harp ıeraiti içinde Simdi me, F:ece sünduz takılı. 

il er · • • la h • d' e. • • ·k d 'lk 1 · -'-" Bunun üzerine Hoca. tekrar pı- • ~ Olt ın yıne ıtiraz nnı mu. are ·et e ıyor ve 11cıl muvaffakr. ziyet ve dahıli ı tısa ın ı mer. zaman mese eıı ucuıa muazzam yor. Genç kızları, yıışlıco k:ıdınlsrı, 
,~, • ta!:tır. Biz mühim bir nok4 yetler kazanmak istiyorlarsa bu halesini çok geçrnit bulunuyordu. bir rol oynamaktadır. Hatta bu r.nrı Lıoylamış. soknklard:ı güzel ve gür saçlnrını 
j,.:~ınas etmek isteriz. Vakti- ecdatlarından kalma bir kahra. O zaman beynelmilel iktıaat sa. mesele Alman hesaplarında. kat'i M"ğer Hocadan e eiH alın alan torba ı;lbi bu fileler içerisine hap. 
"

1tiha f!b• l b. 1 ğ d · · ti be 1 b. k da B .. adnm, U)\lzunu iyice boyadıktan "'e ı.ı..1 na t" ı tutu an ecne ı man ı ın evamından değıl, fa- hasında birçok m nase t er te- ır rol oynama t ır. ugun seıtiklerini görüyorum. 
· ,, Ctla b" k Al d • eşeğin nrknsınn dn ttrkma hir kuy_ .-r.. ta, ialettayin ır aç par. 1 kat u.zıtn bir harbe tahammül e. sis olunmuttu. manya a bu muhakkak olan bır ıcy varsa mo- Geceleyin bu saçlar. kıuımları 
~.~dı 1 1 · d k b l ruk geçirdikten sonro, üstüne bin· .'C '"di rı makta ve ihtisasları tas. 1 dccek ham maddeye malik olma. iktısadrn başlıca unsur anndan o. dern harp %ihniyetlerın e a u bozulmasın r!I:re h:ıpsediliyor; giin-

' 1 kt b. 1 • f :-ı,: ... t •· miş, çnr~ıda tekrar ~tılığn çıkar-~ ınc e imi!· Eğer son ır dıklarm:ian ileri gelmektedir. Iup b!lndan büyilK men aatler te. olunan teknik ;.. ..... ~lara gore, düz vakti hapsediliyor. 
~.1~ Turkiyede bulunan ecne. Şim<ıek harbinin Alman erkanı min edivnrdu. bugünkü büyük harpler eski nıış imi-;... Peklılü; bu açlnr ne )ap:ıcaklar "rt la :. J ~ Hoca, bu hoyu bu)ll yerinde eşe-
~~ rı rdan mütehassıs alrna- ı harbiye5inin an'anesinde mevcut Almanyanm yaşaması için tica. harplerden daha çok malzeme ili ~oriinre: "Jfah. tnmam ... nizirn acabn'!I Hayattnki, insan bnşındald 
Qr •• \>c. l t.na lüzum da görülü. oidu5ı.ınu ııöyleyorlar. Fakat bu ret ve sanayı· piyasasının normal sarfını icabettirmektedir ki bu, rolleri nedir'! Günün yirmi döı t 

~ 
:-. · lstcıiiltimlr. gibi iıir hayırım!,, diye. 

',_cıdJi, hem ır-ok ciddi, üs. tatmin tdici bir izahat def;ildir. vaziyette kalması ve bilhassa dur. bugünkü harbin ;lt.ıettig·i vaziyet. k . 
1 

" snalindc hiç bozulmamış duran bir. 
~ 14 Jr .. re· snhn nlmıığ!' !:ıtırı o mu~. •l' • 
• bi .tmr ortaya koyacak tekil. Muhakkak olan bir şey varsa o maması lbımgeliyordu. le de teyit olunmuştur. nirlcıı paralar \'Prerı-k e~eili almış, sac, ne:ri muh:ıraz.'l ediyor? intizam 
~tı'Ltl ?tntihana tabi tutulmalt, da -;irm.:rk h:?rbinin Şlifen mekte. Bunun irin uzun bir durakla... Buo-ünkü harp muazzam mal. . \'e zarafeti mi? .. Faknt lııı zarafeti 

1( ıı; • ııı - e<re gelırmiş. 
, ~ ~e faydalı olacak bir ihti- binin esaslı dersi olduğudur. madan içtinap edilmesi icabedi. zcmeye ihtiyaç göstermektedir. Kıırısı. yeni P~eği göriinı·e llcr· ıuıma~ıı yarayan nsııalar, herkef 
r hıbi clduklan anlaşılmalı. .Fal<at bu es.asın ash da iktısadi yordu. Sarfolunan milyartan te· Bilhassa mütaarru: için bu sarfi. hııngi bir ııira:ı:ıı m:ıh 1 kAJmarlı- t:ınıfından sörlildültü r.nman, o in-
ı\ bir s.:bebc dayanmaktadır. Şlifen Jfifi etmek için beynelmilel iktısa. yat daha fazladır. Çünkü müta- l'lınd:ın kocasına rnf'mnııniyetini tir.amın ne kıymeti kalır?. 
~t'lnı o:ıy-.rda Türk müzisyeni 

1 

planını tetkik eden salahiyetli dın geç kalmadan faaliyete açıl. amz muvaffak olabilmek için bildirmiş. Dacakm bir insanın. takma b:ı
"ht:ıı, Yabancıları tercihe hiçbir Alınan şahsiyeti Groener'in bu masr lazımdı. Bunun için de mühimmat ve malzemesini ve Ertesi gün floca. eşe~i ahırdan rnltının gıcır gıcır ses çıkarması 
~tur. hususta söylediklerini takip ede· harbin çabuk bitmesi ve iktısat her tilrJU silahmr daima yenile. cıkarnrak. ur!ıı:ı L:c•nıek illere dıı- ht'rkes tarafından işitildiği halde. 

lim. 1914 • 1918 harbinin devamt makanizmasının en kısa bir za.. meye mecburdur. Buna mukabil ftn tırmanırken. bir yaAmurdur soJU:ım bir adam lııklidi yapın:m 

"Almanya meselesini tahlil ve tetkik eden manda faaliyete geçmesi ieabet- mildafiin sarfiyatı daha azdır. E- bnşlıımış! Rihi bir ey de.!til mi? 
Groener ~öyle yazıyor: mekteydi. Yabancı memleketle. ğer miltaarrrz: silahlannı yenile. Bir ı:ır:ıflnıı cşegin ho.r:ıları eri_ Zamane insımları hep börle ..• 

'l'llaya binlerce turist 
gönderecek 

4'-Askeri mahafil harbin muh. rin iktısadi hayatma lbağlr bulu. yerek muvaffakıyet temin ede- yerek uyum meyd:ınn çıktıih Ribi. 1'nblnt vergisini <ıldıığu gibi gört. 
temel uzaması hakkında pek za. nan Almanya için bir yıprandır. mczse, taarruz durur ve bu ken- cli~cr tnrnfton yuııışhrılım· l:uyruk bilmek imld'mlannı, htr iiln ·eni 
yıf ve muğlak fikirlere malikti· ma harbi muh.ıkkak ki fcl!ketle disinc çok pahalıya mal olur. ııı. unıkı 15ııınnrak kopmuş. bir sunllfkle kapatmak sevdasında. 

~fa, 30 (A·A·) - Alına.nya, l 
~1/ htikümctinden, bu ya.z Ka· 1 
~12 Uzerindc Varnaya birçok ı 
~ gClndennek i;in müsaade 

ler. l 914 sonunda garp cephesin. neticelenirdi • Sınayileştirilmi! Bu.gün.kil hava ordulraı şimdi. Hoca merhum. yine kartısındıı dırlar ... Gfilmeıler, yüıleri kırışmll· 
ye kadar hiç bir harpte görülme. kendi eşeltini Rôrünce tlerhıl eve sın diye.- Ynstıkta ~·atmar, roh:ıt- • 

'-btı"e Bulgar hUklımeti de bu. 
,~ l etmi§tfr. Bu turbltıerin 

' • bin yaralı asker olacağı tnh 

S ti 
mİ!J ~kilde büyük miktarda pet- ılönmO~ Ye korzsın:ı baJırııralc: sn: olurlar; boyanlarrnda çizgi ha-

ov ~ 
• e er rol sarfını :ca,..-tti'rmektedir. Bu. sıl olmasın diye ... Ellerini ıııı··ak. ı.x; - Hanım, h:ınım: tlen>lş, eşek .,;n 

na rar.men Almanya hava taarru. tan soıt'-'ea sokma~, bir i.irsii bile 
ı; birim \1}"\tr. r~çk ~ma, boyayı de- M 1 kl 

zuna bü ... ~ik bir kuvvet vermekte, ormez er; pnrma arı nasırlıınacnk; 
çünkü ~~vaffakıyetin seri ola- ~~5~;~:~~!iı~ yağmnr foyayı mey· r.iltlerl bozulacak di ·c ... 

Moskovaya g•ıden •ıng'ıl'ız ~~kkdı~rld0el·· .. ~!lkmtaesdlır. lazımzcldiı:,rı d 0!1u" ı::lhi d vrimiz de, )İne e91.;i pı~~ ;:~~arın;m;c~~~c :~~~ ·~l!il~: 
.. Alman'"ii.;7sadi hayatının bu- k~~~~1:1~~Z~"~;k7;~ıer;:n::~~~~: Rn hır zaman hı'e, başlarında file 
günkü harbi devam ettirebilmek. l!trençll~lte göstrrlvor gibi .. , takılıdır. Tek ı>crmcr:ıınt '\'e:u ~on 

~ktcdir· 

, ~ harici haberler 

'ıı.~ lfazirandaıı itibaren bütün 
.~ ~k~ tııızcteleri ikl sahife ola. murahhaslnl tanımadılar 

te mühim bir rolü vardır. Eğer modaya uygun yeni çc,ıt hır tun-* · * leli bozıılmnsın dıye." 
Almanyaya yapılan ithalat durur. Hey gidi dünya! 
sa bu kendileri için felaketli olur. D ı.inku gazetelerde okudum. • • • 

g ııı,11 Caktı r • l.\loı;ko\'ll, 30 ( A·A·) - Cripps'iıı 
ilci Atrihdıı fııalb·ette bulunao Moskovııya muvasalatt hakkmda 
~'-dı~ola menııııp kimseler aran-

1 
lngiliz gaz:elelerlnde birçok yanlr6 

ır · ZanncdildUllne göre, ve blribirlni nalu:edcn havadisler 
'ıııd UrıJer ınrfındn hilhaı1~n ynn- ık ı olduğundan Tass ajnnsı 
t~ ~~ 11ıırı11 hulıındul,!u. ihhnr erli· ~~r~a.ki beyruıat~ buluıunağa ~ 
~ 'di)!~n . tnıla şüphelı şahı~ tc'I". IA.hiyett.ardrr: 

'- "ıııe ~tır. . . . . . Crlpps'i Moskovaya. fevkallide 
kl!ı a tika sefırı Kenedı, Bukın. husU!i murahhRS ııtfatil" gönder -
·-q~•ıı.lllta)·ındn lngiliz lmıh tarıı- mek hakkmda İngiliz hilkümetinin 
'l{,rıkabuı edilmitıtir. teklifine cevap olarak, hıı.rlelye 
~ ~cln!ı tnyynrecile~den mü- halle kom.J.'3eri, Ma.lskıyi, şu ciheti 
llq111rı ltııı bir kafile bır nlgllb tngiliz bUkümeUnin rttılama koy • 
~tt a lıelmlş derh:ıl J.ondrnyn m:ığa mıınıur etmiştir ki. Sovyot 

){ ctrnı,ur. 
~ıı arıadn mebıısnn meclisi, l'a· 
~;n. 700 milyon dolorlık h::ırp 
' nı tas"'iP elml,tir. 

1iıJ~'1·et hükiımeti 10 tc~rinie"
~ıı" Sonra Soyyet toprAklarındn 
~ 1:1tvıınyolıhmn mcınlckelll'. 
'1n~0ttdcrllmelcrine nıuvafaknt 
~~ r. hu suretle Lit,·:ınyoya frf
~~ ~hla~ıarın miktarı 50.000 oln
' lllın cdllmektcılir. 

1 1.tııı·. . 
~ 1 ıınnr için Finlandıya hal· 

~ ~~ rınd:ın verilmiş olan altının 
ltttıırı. 8Üratıc 800 kllo)·a hali~ ol. 
' r, \' 

'ıııııııı "ekili General l>obbie dün 
~ı~ radyo ile Malta Ahalisine 
~ \k &ad~e bir ihli)·at tedbiri o_ 
~ı b~'~leplerin k:ıp:ılı bulunac:ı-
' dıtıniştir. 

~~tlk:ı milli bankasının :ıltın 
~ ~ ltnıın Frans:ıya nnkleıiilc
~ıı~ l'tlk.ı hfıkümctinin emrine 
' ı~lli hildirilmcktedir. 
:1~1ı11d9 k~nunmmııl~inde naıiler 
lı~lt ll an olrlüriilen A \'US!lttYa naı, 
:1'lll'I Olfiis'ün dııl karısı. iki ço· 
~·~ lıı~ l<nnRdayn muhaceret cı. 
ttı 

1
Cbinde bulunmuş ,.c muha_ 

Mecliste 
Fevkalade tahsisat layi

hası kabul ediJ di 
Ankara, SO (A.A.) - Bugün R,_ 

fet Canıtezln b8fkanlrğmd& toplanan 
BUyUk Millet Mecllat muvazene! u_ 
mumlyeye dahil ba.Zı vekAJeUertn 

W40 bUtçelcrine yckOnu 109.922.000 
Urs olan fevka14dc tahılsat verilıne, 
irine alt kanunu kabul eylemlftlr. 
Dundan eonra muhtelit memlf'ketter· 
le mUnaklt ticaret ve kllring llDl&§
malaıilc. bll.Zı anlqme.lnrda tadilat 
yapılma.51 h:ıkkmda kanun 1!;>1hala. 
rmrn tklncl rntizakeretcrl yapılmı§_ 
trr. 

B. l\I, Meclisi yıne bUgUnkU toplan
tı.srnda inlılaarlar !darcıdnln 1940 
t;t!t.çeslnl \•e Ankara Hukuk takWtc. 
sinin Maarif vcitrueUne dcvrl \•e 
Cumhuriyet Merkez Bankasının ha. 
zıncve 2ö0 milyon liralık fcvka!Mc 
ay·ans verme.sine dııtr kanun l!yllııı.. 

larmı da tnsvlp cyleml~tlr. 
atecllıı yarın toplanacllkltr. 

hUkUıneti, ne Crlppıı'i ne de her. 1 Bu ~tısad~ fel~eti Almanlar da Dcniz.rolları idaresinde ça- A ınerika Reisicumhurlu#tınıı 
hangi bir sahsı fe\iralfıdc ve yahut takdır et.~ıtl.erdı!. ~bluka 'bu hu. lı ınaktuyken bir muıldet evvel mu- v 
hu•ua·ı mu-rahh~- ....1a.tile '--bul .,. _ ıuıta muessır bır omek olmuş- namzet ilki ııdınd:ıki ı:ıtın 

D .... nu ... ., kavcle~i biten, bin lira maa,ıı nıü. ne dediğini okudunuz: mu'! 
demez. Eğer lngili% hll.kumeti, ha· tur, .lh 1 b .. k.. Al teh:ıssıslnrdnn Kip isimli bir Al. Amerikanın "llk müdafaa hattı,. 
kl.katen, tngı"ltere ile Sovyetler Bı'r Bı assa petro ugun u • ı k t d- M •· J 

h k. . . f ar t' e man, mem e e e onunce, yı.:an· nglltere ve Pron~:ı oldu~nnıı s8y-
liği mUnaaebetlerinde mevcut ol - man arp ma ıncsının a ıye ın mn ve traş snbunu kıtlığıyla karşı- Jüyor. 
mıyım bir değişme hakkında mü • devam edebilmesi için başlıca lnşrnıf ,.c burada bir nhbabına ınek lngiltere de bir umanlar, ilk 
11.akerelcr yapmak arzusunu görü. şarttır. h b" ıup :r:ıznrak: "Sizde bulunur, dl·· müdafaa hnthnın Ren okiulttınn 
yorsa, bunu. Moskovadald büyük Miralay Dingler şimşek ar ı. miş. Banıı bir miktor fraş sabunıı söylüyordu. 
elçisi Seeds veyahut da eğer Seod.s nin Jüzwnunu şöyle anlatryor: ile bir kac kilo yıkanma sabunu H 

''Dört senelik harpten sonra er memleket. tehlikenin gelış 
değiştirlJecek!:e onun yerine M0&- muhakkak bir mağlubiyete uğra. gönderirseniz pek memnun kalı_ istlknmetinl Te nisbelinl göze ahı-
kova bliytl.k elçiliğine tayin oluna· maktansa dört hafta zarfında nm .• , rıılc hesabını nlabiJdi#ine geniş 
eak başka bir ~rs '-asıtamle yıı • k tsıanbuld:ıki tanıdığı dn "e~ki ıutm:ıktadır. 
Pabilir· §im§Ck gibi bir muzafferiyet . ~- dost dllşman olmaz .. düşfincesile, E t hüt- 'htl 11 . 

... - .... "' y·a ır-alı•mak daha elverışlı. .ve ; un ı ma erı 1röz: önfi. 

.. ...... - ııı ııı bu 1..atın nrrusunu yerine 11ellrmiş... ne "' t' k h b " · 
h kkı dı·r .. !' .,e •~re esn ı genış tutma'k,. 

Benzin fiyatlan a D• b .. Fabt bir.e öyle seli)"or ki, Al_ llinm ..• HAdlseler ne de olsa benim 

V '-~l . . Şunu da kaydedelim ki u~un- mnnynnın, işledi(ii büuiik günahı hudııdumdan u.ınk cerevan edı"yor da Ticaret eKA etının kli harı...:n •"'nu 19 ı 4 harbinde ı · ı '· '-hl " 
Vl ""' 

1 
,.mı: t:yrce..: ve ilu adalet önün- diye y:ın gelip keyit ça!nrak 4•,:e. 

tavzihi olduğu gibi iktısadi ihtiyat ar~.n d~ ecrçektcn yü:iinü ağartabilecek niş olmak,, değil. 
Ankara, so (A.A.) - Ticaret ve. mahsulü olacaktır. Bu nokta U-

kfilctinden: · zerinde avantaj müttefiklerde?~r. 
Yeni istihl!k vergileri dolayısiyle Bu zenginlikler her za_ma_n ıçıı: 

benzin !tyatlıınna yapılan zamların seferber edile-bilir ve nıhaı zaferı 
heaabrnda bazı yanlışhldara dU§UldO. getirebilir'ler. . . 
tu anl~ıldrğmdan vazlyeUn qa~da Kuvvetlerin bilanço:>u bızım 
yazılı olduğu veçbtle tavziblne 1Uzum yıprandırma harbi ya~ızı ~
görUlmUıtür. cabettiriyor. Bu harbe dıger bır 

Mevcut benzinlerin beher kilo.una t<tbirlc "Tükendirrne stratejisi" 
yal ruz beş kuruş lsUbllk vergtatne t..- ,, K 
zammedilmi§tlr. Bunun blr litre rı. ve Kloçeviç ile beral/Çr uvvet. 
yatm:ı illllbet eden mıktan uç kutuf lerin ekonomisi stratejisi'' de de. 
aıtmrı beş santimden fbaret bul\Ul. mek müınkündür. tıirn Mdiıeyi 
maktadır. asla değiıtirmez. Yıprandırma 

Blnaenııleyh, 21 N15andanberi r.art harbinin, millet, ordu ve asker 
olan benzin flyattarma, t.Uhllk res- şefleri tarafından az gayret sar. 
tnl tediy~lnden dolayı yapılabilecek fını icabettiren ve §imşek harbi 
v.am litre tıqma Uç kunıt alt.mıf beş stratejisinden a§Cl.ğt olan bir naf 
aanUmi ve mecmuu yirmi bef kilo 0

- ıtratejisi olduğunu ileriye silren
lan blr çift teneke için yUz y1rm.I bef lcr bata ederler. Hiç bir büyük 
kunı:ıu geçemez. h b" · 
BUı).mum vita.yeUer bu yolda ten- askerl şef yıprandırma ar ının 

vır ve mnl~ınattar edUmiılerdlr. bir zaaf olduğunu ka'?ul etmiş 

Y U değildir. 
eni Matbuat mvm Almanlar bugün şim~ek harbi 

müdürü yapmak istemektedir. ÇUnkU iktı. 

DOŞONDOKÇ• 
"'""""""'~""""""'""',,._,..·~ 

Bir musiki meselesi daha 
K onıervatuvarcla esiri Türk 

mualri eserlttini tasnif i
çin bir komisyon kunılmuı; bu. 
na b!t- de o mabtetem aes ihide· 
lerini çalacak icn heyeti letlril 
edilmitti. 

Türtc musiki eserlerini, dikili 
U. gibi bil"t'r hiyerof lif . tableti 
haline düpnekten kurtaran bu 
himmeti. ıülcranla anarken eski 
vali Muhiddin Ostündaia da bir 
hisse ayınnak Jn:t:;dir. Çünkü 
bu itin 1>.FTilrnaımda en büyiik 
ı-olü o oyt1amıı, daha doğrusu 
bütün bu iti tele he,ma o yap_ 
rmştr. 

den olduğu için, bu hazirlıklardA 
da aynı düsturun hakim olduğun. 
da fiiphe edilemez. 

Biz, bu kanaati beslerken, diitı. 
kü "Valnt" da eski Dariililhan 
muallimlerinden ve Kuleb.pı ney. 
zanba,111 Emin Bey hocamızın 
bir mektubunu okuduk. 

Emin Bey, bu neıriyat arum. 
da bilhaısa ayinler üzerinde du. 
ruyor. Notalarda yanlıılar bulmı. 
dutunu, •'ayit-ı" le o "iyin" in 
üvertürii demek olan peırevler a
r"Uör.da makam aynlıklal'l gördü. 
iünü söylüyor. 

'tıır. 1Uto11u lıuıı:ı ıniiımndc cı. 

~\l 

Ank:ıra, so (Hu&ıu•i) _ Da.'lılıye sadi imkanları ancak bunu miim. 
· VekAıetlnden aynlarak Bafvekllete kün kılmaktadır. Müttefikler bir. 

Ecnebi müteha&1ısların bağlı olmak üzere yeniden ~'<il o· çok imkanlara malik oldukları 
• l • kik lıuıııcak matbuat umum mUdUrlilğ'O- i~in yıprandırma harbini tercih 

O ıüzel emeğin verimi sonra. 
lan belirdi. 

Bir taraftan, eski e.erler, en 
mut<.bcr nü•halardan, en mevsül< 
•fn:lardan notaya çekildi. Bir 
>ancian da "Türk muıooıi'" nin 
~n güzel ve en ıreniı ufuklu pa.:-. 
ç111rın demek olan mnlni iyin
lCl'ınin neırinc bcqlanclı. 

Nc,ta YMlııhkl~ daima ıöz. 
den kııçabiJir ve kitapların so.. 
NtnC:aki ahta - Hvap cetYelleri 
de hep bu insan zaahnm eseridir. 

~~l~asına müsaade 
"ıı~ ıhraçat birlikleri 
lq~ to (l!mmıf) - Jtırac:ı.t.çı 
'aı:: ll~vetcn merk~l tstan. 

"\~t ~al( \'e tullyet nhuı Trak_ 
r .-.ı.,.,;•cıenız \'C Marmara denizi 

'.'t ~ il tamıı bulunma>< tlzere 
~ ~ 1~la lhracnt.çılar birliğiyle. 
,.~ """lllllbulda ve taallytıt saha· 

'l'Ur- llıeaııekete pınll oımal< 11-
'tı lıulc.ıye b:-ığırsakçılar lhrnrot 

'11ıJrı.ıırnası \'cldllcr ht>~'eUncc 
ıııı.,th-. 

vazıyet erı tet • ne Ba§\•eklUct matbuat bürosu tefi edeceklerdir. 
ediliyor Sellm Sarperln gettrflect-ği anla~ıl. Buglin müttefiklerin tebl!ğle-

Anlmnt, 80 (llaınııi) - na,vekA... 
let kendı kııdroları dahllindc halen 
çalışmakta olnn bi!Qmunt ecnetıi mU· 
teha.ssıs ve profC3Clrlerle ıınlr kimse
lerin vaziyetleri hakkında vekAlelter _ 
den malômat lıtemlş\.I, :Mlllt mUda_ 
faa. lktısat, Ticaret vek!\loUerl isle· 
nen malQmatı v~rmlıterdir. 

Alınacnıc raporlardnn aonra Baş
,·ck41()tçe nıilteha111uıı11r hakkında bir 
karnr \'Crllrcel•ttr. 

nıaktadrr. rinde ban muvaffakıvetsiılikler 
Ankarada bir kereste görUlebilir. Fakat bunlar nihai 

deposu yandı , zaferin müttefiklerde olmry.a~ğı. 
' na delalet etmez. İktıaadı rm

,\nk:ıra. so (Jlmmıl) - Bu:rün aa. 1 kanlara malik elan müttefiklerin 
ııt on bcışte Ankıırada Akl:öprüde ı' nihayet durma a ecbıır olacak 
Ahınet Şahine alt kereste deposundan Y m 
yangın ı;rktı. Drpo tamamen yan. ı Alman taarruzu karşısında mu; 
ılt. Yanmdakt marangoz tnbrUtuı 1 vaffaok olacaklarını ve malzcmcsı 
da hııııara uğradı. Zarar 80 bin llra tükenen Almanlann müessir ola. 
IRhmin ediliyor. Yangının bir ıiranı. mayıp mağltibiyete tıiirii!denecek. 
dan çıl{tı~ı anlaı;rım. ktadır. ]erini beklemtk lazımdır. 

R1tuf Yekta, Ali Rafat gibi de. 
~erli üstadlarrn giriıb1den bu 
güç ite, c:mlardan sonra da yine 
ehliyetleri malum Zeü.i Dedeza.. 
de, Dokto" ~~hi, Meınt Cemil 
devam ettiler. 

Tar.ihi eserlerin kılına :.~ta se
tirm~k en belli başlı umdeler· 

f1!..at madem, ki mecmuaJardA 
b'1 )11nhtlalar göze çarpıyor. O 
halde mutlaka birer düzeltme 
cıetveliyle eserler bu kusurdan 
kurtarılmalıdır. 

Emin Bey hocamız, istiğnaıı
rım kö~sincle bile yine hizmete 
in•knn hulclağu i;in tebrike la. 
yıkbr. 

Umuyorum, ki konservatuvar 
hı•yeti de bu hakir ikaZ'I doıtçıı 
kaı tılayacak ve teşekküre layı:, 
bu!~c11ktn-. 

HAKKI SÜHA GEZCIN 
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Harp • 
vazı Y eti -/ Holanda filosu 

İngiliz harp gen1i-
Amerikalz bir general 

Almanya.ya harp il~ 
edilm·esini istedı 

Yiiklerkcn Alman tayyarelerinin le- 1 • d ld 
~ınii1iinc nıaıı.ır. kıılclıı'tınd:rn baca- erı yanın a yer a 1 
tarı cielil.: de~ik olınu~lıır. 

Som (Somme) tın cenubun.d&kl böl-Pa'l'iı, 30 (A.A.) - Resmi •ed~ bulunan lngiliz kıtaları Franaız 
mahf'ıllerde dün ak§Olm, §İmal or. kuvvetıenle birlikte hareklta iıtirlk 
dusu için bu kadar tehlikeli olan etmektedir. 
vaziyetin son derecede müşkül BAHRİYE NEZARF.T1N1N Lonclra, ,'f() (,t,,ı ) - Çar,anıh:ı J>cıri.ç, .W (, \ ,,\,) - Kral Leo-
ahval ve şerait altında alınan ted- TERr..lCt 
birler ve çarpışmakta olan Fran. l.ondra, 30 (A.A.) - Bahriye Ne. 
sız ve İngiliz kıtalarmrn dikkate zaretinden leblig edilmiştir: ı 

k h 1 v • d Kraliyet donanmur, du~manın ağır şay.tn a raman ı~r .. s~:>:e~ın e 1 t;ızyikl altındıı. Fransız ve Belçika •ıt. 

:ıb:unı bir chi şnıan lııyy a re~i hom_ polıl'un taı• ır ve hareketi Holanı!A 
lıaİarla salihiahıncr işaretini taşı - kr:ıli~·c,i iizcrindc h:... lıir ve~·hilc 
) an Jıir J nRİIİ7. hastane l{ClllİSiııe ıııües~ir olınaırııştır. ne•mıl Ji o)an. 
hiirnın etmiştir. da nıahfiltedııdc kr;ı ti~·e Vilh<"lıııi_ 

\'~iıı;-1.on, SO (A.A.) - Amerika 
kanunu eaasiainin lmzaııını ~öııteren 
bir tablonun tefhiri mUnucbelile bir 
nutuk söylemiş olan Ruzvelt, bilhu
sa fÖyle demiştir: 

k ırıaııcll 
nun 27 nci fırkasına o~O 
den General Orya~ 1tJarı il• 
kan tayyaresinin ~ılo ar kı~en kurt~rılacagı umıdı ızhar hlllerl clv:ı.rında hıuekMta bulunan 

edılmekteydı. lnı;llir. ve Fransız kam kuvnUerıne 
Muhakkak olan bir şey varsa o mlımkUn olan b!ltlin yardımı ve mU

da, Alman kıtalaıınm ağır zayia. t:ahcreU yapmaktadır. 
ta uğradıkları ve <..çıkça yorgun_ Kıtaali ate~ile ıetretmckte ve dUş. 
luk alametleri J::Österdikleridir. manm harekAtına mani olmakta olan 
Kral uopoldun teslim olmasr ne- harp ı;emil!!ri ileri Alman ~uvvetıe_ 
ticesinde §İmal ordulannın isti. rlne çok bUyUk zayiat verdırmekte. 

.Manş iizcrindc ııçııııılda olan bir niıı nazırl:trilc tema~ halinde hulun. 
lııgifö: keşif tayyare~i .~alıııcye şa- ılu,iiu hatliı nazırların tavsiyesi iiıe
hit olınıı~ Ye hnnıhanın ll<'ıninin rinc Holaııclııyı lcrkelliği ve kı"AIİ
\:Ü:ınına 

0

dii~liiğünif ~öıınii~tiir. ~·eııin her ı:ısıla)a ıııiiracaat olıı. 
· lnııili7. ta):y:ıresi Alınan hoııılıa - nar:ık lloland:ının ıııiitlcfil,Icrc ynr 
cı~ına lıiicıım cimi, ve Alııı:ın tay. ılım etmesi lı:ıkkınıl:ı verilen kara_ 
ynrcsi l.ııılullar :ırasında kaybolınıı.~- rı şıtlı~an la~ı· ip clliJ:i lıeyırn ediJ. 

"-'Tebcil etmekte olduğumuz ve
ılkadıı. parlak bir .1urette tarlt edil. 
mı, olan hayata, beşer tarihinde mlı 
il meııbuk olmıyan bir kuYVelle teca
vüz edilmiştir. BugUnkU merasim. 
memleketimizde hUrriyet mnelcslnln 
aala !!Önmemeai kararını almamızı 

likte müttcfiklerı~ ~tÖ' 
gönderilmesini teklıf e 

h kukU 
General Oryan u tirı 

bakır.ıından bu hareke ınu•cJjl 
yaya ilanı harp etmeY~ rıurı 
c!uğunu ve fakat ~kıa' 
dafaa noktasından ~u dört d 
yareyi 6 ay içinde uç • ade J. 
göndermekten dah~ zıy ~ 
rikanın merifaatlerıne. uy 

Itır. 

nat ettikleri limanlardan üçte i. dlr.. , di"" k •·lardan "'r-
k" • . . a· d" r d ıaralılar le ber ı.... 111 

bıslının §lmd ıl u~ml anıı:.ı._el!~ le ı:oklan ~lmrlldt>n tahliye edilmiş ve 
~ u~m~sı. y o ayısıy e mu~ aga ı halen t>mnlyct altında. bulunmakta... 

hır nıkbınlıgc kapılm~k d~~ru ol_ dır. Bll.tıasaa düşman t11yyarelerinin 
mama.kla beraber emın bır mem- fiddetll muhalefeti karşısında cere_ 
hadan alınan haberlere göre, AI- yan eden bu harek!t gece ve gUndUz 
man hava kuvvetlerinin şimdiye raııılaııız bir aurette, ıoğ"ukkanlıhkla 
kadar 2000 tayyare kaybettikleri. ve azimle yapılmaktadır. . . v 

İSER CEPHESİNDE ALMAN lLERl 
HAREKETİ DURDURULDU 

mektcılir. Jlolnncl:ı. llindi~tanı nıeın 
balarının lngillercnin iıışcsine J.:A. 
fi miktarda yardım elliHi ın:ıliırn -
dur. 

bir Tesiledlr .. , 
General Oryan'ın Teklifi 

Nevyorlc, 30 ( A .A.) - Geçen 
umumi harpte Amerika ordusu_ 

Pariıı, 30 (A .• \ .) - Havaıı Ajansı 

u:..erl vaziyet hakkında .saat 2.f. de 
aşağıdaki nıalıimatı vermiftir: 

H11ndR11 lıaşk:ı il olanda filosu 1 n. 
~iliz ı·c Fr:ın~ız lı:ırp s:ıeınilerinin 

• t r duğunu bvan etmı~ 1 • 

Fran.,ız - lngillr. kıtaları Flandre. 
de ıuıkerl noktalarda Vt> ezcümle bU. 
tun İı!er cephesinı1e Alman ileri ha
reketini durdurmuşlardır. 

uzak <len izlerde alrlıl.:ları \'A7.İfclr. K 1 L 1 d . h n ô 
re. işlirnk elıııeklrtli·~" Rir ll~!anılıı ra e o p o 1 a ~ 
Jeıyonu da te5ckkul clnıeJ.: ıııere. 

tli,. • 1 ni kaydetmek lazımdır. Bu mik. Alman ba§ktımandanlığı, .denız ku 
tar harbin bidayetinde Almanya- vetıerimir.e ve bu kuvvetlerın himaye 

· · · etti~ nakliye vapurlarına çok atır 
da ı;ıevcut ılk hat ta~yarelerınm r.:ay~a verdirildiğini iddia ediyor . .Mu. 
t~r.ben yarısını teıkıl etmekte. tad olduğu vcçhlle hu iddialar haki-

Başka yerlerde bu kıtalar her a
dımda muharebe ederek yavaş yav~ 
çekllml§tlr. Ezcümle tepelt>rde böyle 
olmuştur. Buralarda Almanlar Kassel Alman tayyareci- tini evvelce hazırla~ 

dır. • . kate ulA. uygun detildir. Hakikat fU-
.\1manlann cllerındekı 5000 dur ki, bu kadar rnlihlm ve ı;:-enl§ ha. 

tanktan 2000 ini kaybettikleri• rekM hic; zayiat vermeden yapılamı_ 
anla§ılrnaktadır. İngiliz ve Fran_ yacağ'ından, Grtı.!lon, Gren3dc ve Val
sız kıtaları nazik olan vaziyetle- kc.rul destroyerlerile az mlktard3 
rine rağmen General Blanchard muavin gemi kııybedl!ml~tlr. Nakliye 
kumanda~ı altında takdire layık vapurlarından yalnız 6S9 tonluk abu-
b. k.ld .tkt d ı kir vapuru batmı:tır. 
Bır kışe lı e ~ar~ı~k a ır,a~. Blltun bu harekAll\ iztirAk ertenle. 

u ta ar vazıyetı urtarma.< ı- . ,_ .. 1 anevlyclerl her tUrlU ıl. . b" "k ,,..: .. . rın ,,..•nve m 
çın . uyu v•r gayret ~ostermış_ \ayi§ln listlindedir. . 
lerdır. Askeri bakımdan Lcopol. Harckııta. devam edılmekledır. 
dun &ilahlarını terketmesi ıçın MO'l TFI:JKI FH YA:'\l:\D ,\ CAIWI_ 
~~ç bir s:bep mevcut değil~. Bu • ~A~- BE~.c;IKAULAH \'An 
ıtıbarl.._1,u krtalarrn bu vazı};ete J.ıınılrıı. :rn (.1 .. 1.) - Bazı Hclçi-
düşmesi bir kat daha teessüfe şa.. ka kıınelleriııin Flıuırlr'da nıiitıe. 
yandır. Çünkü Belçikalılar!n. sol fik kıtııatın yanı h:ı,ınıla ıııııharr_ 
cenahı Fransız kıtalarına ıstınat lıcve ıJe,·aııı el tikleri resmen bildi
e~ekte idi. Ve bu cenah da zan~ ril~cklcrlir. 
nodilebileceği gibi zayıf değildi. Yiiksck riitheli Jıazı Belçika ~ıı-
ALMANLAR 40 FIRKA İLE bayları kr:ıl J.copoldun cınrile ıc~-

HUCUM EDİYOR \im olm:ıkdıın imtin:ı. etmişlerdir. 
Paris, 30 (A.A.) - Havas a. HIR ÇOK FAllHIKALAR Tı\HHlP 

jansı askeri harek1trn inki~afr OLlJ~DU 
hakkında şu tafsilatı vermekte. Londra, 30 (A·A·) - Röyterin 
dir: bildirdiğine göre, Almaııya, Belçi-

40 fırka yani yarım milyondan kanın tesliminden malzeme bakı -
fazla insan, ve Almanların zırhlı mmdan btiyük menfaat elde P.de • 
fırkalarının hemen kaffesi, işte miyecekür. Bclçikada petrol ıtok -
A 

1manların Flandr'lerde üçüncü lan hemen yok gibidir· Fabrika -
Le<'poldun teslimi ile mevcudiye_ lar, ezcümle yUkııck Cırmlar ve çc 
tinin yarısını kaybetmiş olan müt· lik imalathaneleri, çekilirken mµt
tefik ordulara karıı ortaya athğr tefikler tara(ından sistematik bir 
kuvvet itte budur. surette tahrip edilmiştir. Kömür 

Buna rağmen müttefik kıtaat, ocaklarının büyük bir kısmı da isti· 
müdafaa etmekte ve adet noksa. fade edilme.t bir h:ı.lıc- konmuştur· 
nını cephesini daraltmakla telafi Belçika kendi kendisine yAten bir 
etmeye ~ktadır. memleket olmıuhğı ic:ln, Almanya-

Bugünkü vaziyet, Lille civa. nm, Belçika halkını iaşe mecburi -
rmda Dlinker'ekadar imtidat e_ yetindA kalacağı bile L'ıtimal da • 
den bir umumi mihverin her iki hillncie ~örülnınJd<>Oir. 
tarafından tam bir hareket halin· HASTA:'\E !:E\tlLETil~E \'APT_ 
de bulunmasıdır, Dünker lima. J.A~ ll('<TMLAR 
nr, metin sağlam bir surette tu. J,onılru, .ın r A .. ı .> - flir h:ı~ı.:ı_ 

tepesini aldıktan sonra General 
Priunun kumandasmdakl ordunun 
denize doğru rleatıni keıımek için dL 
~er tepeleri zapta teşcbbUıı etmekte. 
dirler. Lil mıntakasını terkeden bu 
ordu ı;etln muharebeler pahasına ya
va, yavaş Dünkcrek mtiııtahkr.m· 

kampı istikametinde yükselmektedir. 
Kampın halı, cenup _ batı ve şimal 

batı ytizlerl boyıınr.a aevkedilen sula_ 
rın tevlit elti~i :feyezanlar Diındi c;ok 
mUcs~r olmakt.'ldır. 

Diinkerk'e k~ı·şı yapıl;ııı lıaı :ı t::ı

Arr111ları .\iman :ıyyarelerine çok 
p:ılı:ılıy:ı. ııı::ıl olmuş Ye k:ırı1ya ycr
ll'~lirilen slnnanma ıl:ıfi topları ile 
F~an~ı7. ve lnı:ilir. :ıvn layy:ı.rrlcri 
Alınanıh iı,:in lıakil..t lıir ft-lakcl 
lcdit clınişlerdir. 

Resmi ıııikl::ır henüz maliıın ol_ 
ın:rnrnkl:ı lıcrabcr Alın:ıııların hir 
tek ı:iin ıarfırıd:lki haı·a 7.3) iatının 
50 ılcn ı,:ok f:ı7.la olclıı~ıı i<lrli:ı e_ 
dilebilir. nııııa nıuk:ıhil Diiıı1-erk 
ııçıl..l::ırınd:ı Alınan tan·ıffelcrinin 
1nı:ili7. ve Fruı<>ız vapıırl:ırın:ı. Yer
dikleri 7.A\ i::ıl, lıarrk~ln iştirak eılrn 
npıır acl;diııc ni.,betlc laşcr kabi
Iindcııılir. 

GE!'\En.\r. PRllJ Esin 
D('Ş\t ('Ş! 

Rr.r/in, .ın (.LU - DS.n . ajan
,ı, diinki'ı ı:aqarııha ~üııii hirinri 
Frarı<;ıT. ordıı~ıı kıım:ınıi:ırıı .ıt<'nrr:ıl 
Priıı ile rli~cr hir \'ok yiik<;el.: riit_ 
beli "ıılıa~·I:ırın Fran~ız Flanrlr'J:ı_ 
rıncfald l\:ı .. elin clo~ıı .. ıınıla SIP.n
rnrd yakın ı nıla c'ir rrlildiklcrini 
hilclirmektrrlir. 

Müttefiklerin yeni tay
yare siparişleri 

Ltınflra, llO ( Hıı•11•I) - Müttefik 
devlPtler ııonkAnunrl1'.nberi Amerika
y;; 7700 tayyl\rf' ıripR.rlf e.tml~lerdlr. 
Bunların 2000 tıınul mfrtte!iklere 
tf'~llm Qlunmu~tur. tulmuş ve donanmanın büyük ne ı;ıemhi hıı.ıo:iin ln.ı;:ifü f~rıı.lıl:lr~le 

çaplı toplarının ateşiyle takviye l nııillere~e m111·a,:ıl:ıl E'lmı,ıır. 'a • 
edilmiş mÜ9tahkem ordugahiyle, pur Frıınrn; lirnanını!;( J:ı.r:ılıları 
deniz üstünde bir nevi kapr, ce_ • ...,, 1 

nup ve §İmali ~rld cidarlarında Resm"'ı Teblıgler muharebeler cereyan eden bir ko· 
ridor t~kil etmektedir. 

Müttefik ordular adeta çifte 
duvar vazifesi görmektedir. Bu 
duvarlar bir taraftan Yser ve NL 
euport _ Ypres imtidadınca, di. 
ğer ta.raftan da Gravelin~s'den 
Cas.sel civarına uzanma.1ctadır. 

Mtitte!ikler yenidf'n 2~0 mılyon do. 
. !arlık ı!parlı wrmielerdir, ; 

Almanlar tarafından hedef it· 
tihaz edilen ve Flandres tepeleri. 
ni işgal etmek.-uretiyle ikiye a_ 
yırmak için çalışan bu iki müs. 
tahkem mevki, başlıca İngiliz kı· 
taatı tarafından müdafaa edil. 
mektedir. Mezkur tepeler, Caus_ 
&c dağları ismini ta~ryan 100 met. 
re kadar irtifaında tepeciklerden 
ibarettir ki, duvarın dümdüz 
mmtakalarmda ve büyük Fla· 
mand ovasında kuvvetli mevziler 
te§kil etmektedirler. Bu tepelerin 
i§gali, Almanlara, Lille bölgesiy. 
le deniz arasındaki geçidi sıkıca 
kapamak imkanını bah§eder. 

SAH1LOE ÇAR,PlŞMA DEV A.M 
EDİYOR 

Londr&, 30 (A.A.) - Reuter Ajan
aı saat 20 de bildirmiştir. 

Resmen hfldirlldiğfne göre §lmalde. 
ki lııgillz ve Fransız kuvı:etlerl eL 
mal ve cenup cenahları üzerinde ar_ 
tan tazyik sch4!blle sahile dopu ı;e
kilmeye mecbur kalmışlardır. Muha
rebe §lmpi ııahll bölgeıılnde cereyan 
etmektedir. Bu hareklt bUyUk bir ce. 
aaret ve maharetle yapılmıtıtır. Mu. 
harebeye fJllen işUrAk etmiş kıtaat 
lı:ıgilfz donanm.unıın yardımlyle va
purlara bindlrllml~Ur. Bu ha.rekAt 
muvaftaklyetle devam etmekte ve bir 
kwm kıtaat lngrıtereye muvaııalt ct
ml§ bulunmaktadır. 

Gerek ricat ve gerek tahliye hll:e. 
k~tinrn eeUr vazlteıılnl d~manla mu_ 
te.mad1 ıurette ç:ırpcyuı İngiliz ta.y
ya.relerl görmUflcrdlr. DUn bu cephe. 
do 70 ten fazla dUşm:ın tayyaresi ta.h. 
rlp edilm~ ve dit; r blrtok ta.yyan. 
ter de huıı.nı Uğ'ratzlmı,şl:rr. Yeni 
Ddia.nt avcLJarmda.n mUrekkep bir 
Cilo iki çıkııt& bir tek bile zayiat '\"er· 
med~n 315 dUomıuı tayyaresi ta.hrıp 
tm.lıur, 

Fransız Tebliğleri 
Paris 30 (A·A·) - :Jn Mayıs tarihli Franıur. tPhliği: 
Dün ~köamki teblb~dc bilclirilen muhtelif harekat, s:ece dıovam 

eylemi§tir· Yser Uı:erinde Ye Cas.!cl mıntaka.sında ıiddı-tli muharPbe
ler vukua ~clm~tir· 

Som üzerinde ve cephenin geri kalan kısmında. yeni hadi!eler 
olmamıştır. 

Pariıı, SO (ı\.A.) - 30 J.hyııı Akş3m tebliği: 

Şimal kıtalan kumRndanlık tarafından kararlqtırılan hıtrekAtın icra. 
sına :fa.ııılasız muharebelror ortaııındıt ve tam bir inU:o:am lı;lndc devam et. , 
mektedirler. 

Som (Sommeı C'>pheııin!n bil)ilk bir kısmı uz~rlnde mUııaii muharebe. 
ler cereyan etm•ktedir. 

F.n-Alsne üzerinde ve dn~ ctıphı-sinde vaziyet de_el,mt>mlştlr. 
Çavuş Guillel"nln kum11.nda~ında~ bir Fransız piyade •nıpu fVVellai 

ı;iln mitralyözle bir IIeinkel, dUn de bir Junker.s tayyaresi. dtl~UrmliştUr. 

Alman Tebliği 
Brrlin, SO (,\ . .\,) - Almıın umumt kararı;-Ahr, Flandr'lerde ve Artoalde 

c~rcyıtn eden bUyUk muharebenin bu havalide çarpışan tnpll:r. ,., Fransız 
ordularmm t.'mamlle imhası ııuretıle neticelenmek Uı:ere bulundu.C-ıınu bil
dirmektedir. İngiliz .1e!er1 kuvvetleri ciündenberl, tam bir lnhllll halindedir. 
Ve harp malzemesini tcrkederek denize doJ:'ru kaı:mıı.ktadır. Bu malzemenin 
ehemmiyeti hakkında ıimdlden bir tahminde bulunmak mUmkUn değildir. 
Düşman, gerek yfü~mek ııuretllı>, .-erekse ufak ııandalla.rJa limanda. bulunan 
tnglllz gemllulne c;ıkmağıt uğraomaktadır. Alman hava. kuvvetleri tngfür. 
gemllf~rlnl bombardımana devam etmektedir. Bunlardan, 60 tan fazluın'.l. 
mermiler isabet etmiştir. Bu meyanda. 3 harp ı:e.misi ilf 16 nakliye gemlıl 
batır1tmıştır. ıo harp gemiııi ile 21 vapurdıı Jarı~ın ı;ıkmı,tır. Hava batar_ 
yalarının ateıite de bir vapur batrnlll'lış, ı> vapur ve ~ motör ha.ara u~ra. 
tılmı:tır. Alman tııyyarelerl bu gemilere yapılan tnarruz esnııında. dUıma
nın 60 tayyareıılnl dU§UrnıilştUr, 

J\:ls,rl _ Poperin~e haltının renııhıınrl:ı, ~ıırplen, ~arl;t:ın Ye rrnııp· 
tan tarnız erlcn Alınan orduları hirle~ert>k 1!:1Jh11ık bir halde hıılıınan 
Jıir çok clihman gruplarını mııhR~:ıra elmişlerılir. 

Ccnııp replıe,inclc, dü.,ınanın 11rhlı olnııınhillcrin aş:ı~ı Sonı'ua 
)aptığı hir laarrnz tanı erlilmiştir. 

Amı·en'in rcnııhıınrla ve cenııhl .:arhi~inde lch:ı~şiiıl clınekle olı.ııı 
düşman · kuvvP.tlcriııe om1anlardn bomh:ılarla lııarrıt7. edilmi~lir. Dii~. 
man rlün ,g tıware, Almanl:ı.a 1.'l l:ıy,·cırf' ka) hetmi~lrrclir. 

N:ırvik ch~arıncla mııh:ırehe ,irlrlellt rr.rtyıın elmekletlir. Alm:ı.R 
kılaları ~chrin rh:ırınrinki naflarıl:ı 087'.I lllPl'Tilcr İ~Jrnl l'lmi,l!'rrlir . • ı.ı. 
mnn t:11',·3relr.ri bir ılli~nıan h"lı·a me~«l:ınııı:ı tıı:ırrıır. r.dPrek lıir kaç 
tu·y:ırl' tahrip t>lmi~tir. Trnnrliı:ıym'cien şiınalp dni!rıı faalhe.tıP. hıılu. 
nan Alman kılaları Borlı:e'nin ı11r'A frtd, U in Fııu,ke'TI l~tıl elmİ~· 
ltmJir. 

Bir • .\lm~n tahl~lb;ıhiri 
bahrdığını bildirmektedir. 

ceman 38.500 tonlulı; yedi düşman Yuıuru 

1 • h kk da Paris, 30 ( A.A.) _ Haı·as a· hükumetinin Fransız ınal' erı a ın jansr bildiriyor: ile anlaşmalar c\kdine-\'~ıa 
Fransa da mukabele bil- Şimdiye kadar düşünülebil.7niı:ı hazırlamağa matuf her tut· 

aksine olarak, kral Leopordun ı- setin aleyhinde bulunm·1det!l 
misil yapacak haneti valnız askeri bakımdan ~ö- ile nazırları arasında şı 

Paris, 30 ( A.A.) - İstihbarat rülme~e!idir. Çünkü ev,·elce düşü neler cereyan etmiş ,·e oda? 
nezaretinin tebliği: • nülmüş ve organize edilmiş bir hi· kralı ezcümle başk~mf riııİ 

Alman ajansı, bir taraftan, yere yanet karşısında bulunulmakta· ral Veygandın tavsıye e tit 
inme~e mecbur kalan biri teğmen d etmemesinden dolayı. ~a:;triDI 
bir~ küçük subay iki .~lm~n tay-

1

~nla~ıldığına göre, kral, seneler mhler Ye krala mesulı)e 
rarecisinin kursuna dızılmış oldu· denberi , iğfal ettii'!i nazırları, \'a5ı di~i~lerdir. Kra1.b.u ~·rıuıı 
~unu, diğer tar~ftan, e::-ir Alman tac;ile sarih surette ~ah1;i bir c;iya. döndürmek üzere Pıerlo tl 
subaylarının müttefikler tarafın· set takip ediyordu. Harbin bidayc~ tığı son teşebbüse. d~ k~ 
dan rütbelerine layık olmıyan bir tinde, kral, her türlü temasa manı hayır ccyabr vermıştır •• bir 11 
tarzda muamele gördüklerini ileri olmak için. nazırlara Belçika ar.a- neyi de~fütirmek \'e yend. 
sürmektedir. ı ~tihbarat nezareti, zisinden çıkmai{r ve Fran::aya ~.ıt~ met kurmak niyetinder. 1'; 
bu iki iddiavı da kati surette tek- me~i meneylemişti. Mutecavızı yor ki bu. ~n büyük ~ad 
zip eder. IsÜhbarat nezareti §Ura- takbih için radyoda nutuk sö~le- uzun zamandanberi te 
sınr bildirmeğe salahiyettardır ki mekten istinkaf etmi~ ve Belçıka miş bir hareketti. 
bu sözde barbarlık hareketleri mü· _::::_::~~·~=:.:_=:.:.:..::._:_:..._::_.:...__:__...:.... _____ -:-:_ 
nasebctile mukabclebilmic;il hare- u A • • t Narvı·kıe 
ketlerine geçildiği Franc;ada öğre- ınumı vaz,ıye e ~ 
nilir~e. aynı tarzda hareket olun- ( Baı turo/ı 1 ı~ 
makta tereddüt edilmiyecektir. bı"r bakış stokholm, 30 (A.A.> - ıııı '!;;_ 

d hiyettar maha!ili, mutte v'.i Mısır a (Baş tarafı 1 inciclt) tarafından Narvik ve J{itltJl s;,_ 
alınmasını pek ehemmlyt 1'fl/I Arap lisanındaki radyo propa1randa ordusu da karı,mı,. te!Akki etmektedir. Evvel& fi 

tır. Hudutlarında ve havalarında rin nakline yarayan NarYil' ıı. neşriyatı mecnleketin müdafaasiyle uira_ hududu arasındaki demiryol~ 
dinletilmiyecek §an Fransa hükumeti için bu kar. rebe esnasındaki tahribat~ 

I O ( 1 
' ) l k ı · wacıılık unsııı:u ayrı bir 1raile lir edilmez istimal edilebil ı-::..ı l\ıı ıirr., .~ ·"·"· - ~ enı 1:1'1~ e a. "- Sanlyen, Norvec;ln bUttlll tı;; ,r 

askeri ,·alisi, lokanta Ye i~·ki .salan 'eklini almıthr. mı, Na.rvik cephesile mubal~J 
ıniie~~e~clcrin ~ahiplcriııc .\ r:ıp ır:. Belçikadan 1reçerek ln1riliz. ve mlız bulunmaktadır. Bu ce~J. 
~:ınıntla ııeşriy:ıt y:ıpaıı radyo i~ıa~. Fransız ordulannın arasına 1rıren nı zamanda cenuba dofrU 
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yoıılarını nçıııırnı:ılarıııı lrnhilı et_ Almanlann hedefi Belçika kralı· harekAt için bir Us de te§;.,. 
mişlir. Çiinkii hu jşl:ısyonlnr, uy. nın tesliminden sonra ,imaldeki tir. Bu ameliyat Uıe, §lrıt 
ılıırın:ı lıaherlcr ,·crıneklcdirlcr. müttefik kuvvetleri çevirerek im. hnanm mUsaadeslzliğl ı- '/J-. 
Yalnız J\;ıhirc iı;ta~yoııu lıitar:ıfaııc ha etmek ve.nıı ricate mecbur ey. gayri kabili icra bulunmak ıc1' 

1 · ' - .. _ve,. hududunda, NarVi hıılırrler 11c5rrıtil:i için ıllıılenr ıı- lemek ondan ıonr• Som mıntıı.. ...,, " el' 
lereklir. ' d l ·· · dadı dolayıslle geri çekflnı p 

nıı talimat lıariciıııle lı:ırckct e- kasındaki Fmasız ~r Udl'r! uze~~- kalan Almımlarm, grup ır:., 
ne yüklenet-ek Parıse ogru yu. leri beklenmektedir. Narvl-_ıa1 derekler irin ;ıl'.'iır pnra rr1aları ko_ k · B'' l h. ·y·tt• 1 Al-~ 

' " rüme tır. oy e ır vazı ~ ,.. - !aza azminde bulunan '" 1" nıılmıı~lur. talyan ordularmtn da Fran11z hu. ı;en hartalar zarfında, batırı 
Y Unan başvekilinin dutlarmı aşnak cenuptan taarru· mU,adere edilen gemiler vt ,cı 

gençlig"" e hitabı ZI\ 1reçmeıi J<uvvetli biı· ihtimaL ı;Uler vasıtaslle takviye )<I~ 
dir. Fal<at tlalya taarruz etmese derml~lerdi. Ancak mUracaa 

Atina, .10 (.L1.) - Cen~·li!.. koıı- bile sade tMrruz edecekmiş 1rJ,i ceklerl paraşlit vasıtaslle t b 
fcran:o;ınııı l..:ıpanı«ı ıııiina~ehetile h" d k ukabll taarruzda ..ı 

' gori.inerek Fransanın mühim ır erere m 111• l ı~:..,. vekil .~fct:ı.1.:<;a:o;, bir ıııılıık iral d ıızere nıUCrczcler te.,kll etıııe 
n . kısım kuvvetlerini kendi hu U- . • '>' rJ ederek, bilh:ı~~a drnıi~tir ld: k Al tem•! ise de, mUtte!ikler 

1 Hepini7. eyalctlerinize döıırlii~ii - dunda tesbit etme le man. pek ııağlam bir surette yer b 
nİİ7. 1anıan hrr ihtimali lıütiiıı yaya karşı yardım vazifesini yap· dukları cihetle, Alman teıdr 
!.:alhiınizle, lıaldkt Yıınan l.:nlpleri. mış oluyor. Bununla , berıther, nln akamete ınahküm oıac 
ıni7.le l.::ı.rşılaılıl:ıınızı, daha .kııl'l'el. Fransada cenyan etmekte olan dlr. 
li olarak pclr<·ck ı;cneleri, ı;ulh ı;e. büyük meydan muharebelerinin · -t'I 
nelerini idrak cılcceı!inıi7.i l..ııtiycl- bu&ünkü ve y1rınki netices' ne Belçika nazırlaflP"'" 
le ~öyleyclıilirsiniı. olursa olsun Almanyanın bekle. dünkü toplantı•1 Yugoslavyada kabine diği muz.afferane sulhu 1retire-

d ""• ·kı· ...,., mez. Fransada bir mahal, ~j, egışı ıgı Müttefik memleketler vaziye. _ Bu akşam konsey halı•• 
B ela-rat, 30 ( Huıusi) - Kral tin vehametini asla inkar etmi· !anan Belçika nazırları ı 

Naibi Prens Pol bugün başvekili yorlar. Almanların ,imdiye ka~ar ki kararnameyi kabul e 
huT.uruna kabul ederek verdiği elde ettikleri munffakıyetlere dir : 

izalııatı dinlemistir. yenilerinin katılmasmr bile r öze "Belçika milleti adına, 
Siyasi mahafÜde söylendiğine alıyorlar. Fakat hiç bir vakit ni. esasinin 82 nci maddesi dl 

göre Naj.bin başvekili k<iı.mlü, bir hai zaferdep en küçük bir ,üphe ce, konsey halinde içti'!" i1l 
müddetten beri şayiası deveran ı:-östermiycdar. nazırlar, kralın müsteY~ırı ı1'.M' 
etmekte olan kabine değişikliği İstilaya u irayan her Fransız resi altında olduğu için~~~ O'i 
ile alakadardır. Ve yakında daha toprak parçan Fransız milletine kumet imkanından m~ı-~1' 
kuvvetli bir kabinenin t~kiline olduğu kadar ln1riliz milletine de ğunu müşahede ve tesbit tı 
intizar olunabilir. bu hıtrbin mana ve mahiyetini da. lcrdir." 
Belçikadaki talebemiz ha iyi anlatıyor ve bu memleket. fiti 

hakkında ler bugünkü ölüm ve dirim mü· Fransada iki ı~ı Jda 
cadelesinde muzaffel' çıkmak için grupları çagırı ; Arıl.:ara, :w (A.A .) - Harici~c l h ı·· E d k~ 1 ki 

Yckf/!cti Holanıla ve Rrlçlkadald akla re en er tür u e • ar 1 a. ?t('J11 ~ 
Tiirk lnlrhc~i lı:ıkkınd:ı nıaliım:ıt rı göze alarak oaa lrCC"e hazırla.. Paris, 30 (A.A.) - ;~ 
almak için icap eden hiiliin IE'~f'lı- nıyorlar. dafaa nezaretinin bir kar 
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Jıii<;Jcri ~:ıpıııı~lır. Talclıomize dair ASIM US si 1 - 10 - 919 ve ~1 .. ıe~~ 
hıı1ıiine J.::ıci:.ır hiç Jıir ftna lı;ılırr tarihleri arasında dogan 

11
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ı:elrni~ drl:ıldir. Tielçikıııla k:ıl:ınla- lngilterede beşinci kola ıınıfrnın son grupunu 8 r" 
rın vr,,·a Fr:ın~anın nıııhtrlif crlıir_ db• 1 da silah altına almaya 1" 

T karşı te ır er !erine ıl:ı~ılını~ olrlııklRrı anlaşılan. mi~tir. I 
l:ı.rın i~imleri ınaliıınat a l ınır alın- Londra, 3Ö ( Huıuıi ) - fngiJ_ Sovyetlerin Sofya. ~-=~ 
ııııız ne~reılilcceklir. tede 5 inci kola kar .. r tedbirler a. b •• B 1 da gıclJ1~"'-' HerJıa·n_,1· nıem(ıadllll "('Iİl'SC ile). 'f UgUn e gra 

" " lınmaktadır. Herhangi bir kimse-
~iıı rfraYetlere itibar rclilnıiyerek nin evinde İngiliz veya başka bir Sofya, 30 (Huıuıİ) -. 
rr.;nıt haberlere inti7.ar ohınma'ı il- memleketin kara, deniz veya ha- Rusyanrn Sofya sefiri ~~ 
zınıdır. va orduları üniforması, İngilİ7. sefaret erkanından ~) ....... İsviçre ile ticaret anlaş· itfaiye ve posta memuru elbisesi ğu halde yarın (bugün ~J 

ması imzaladık bulundurması veya bunları baş. da hareket edecektir. de ~ 
Ankara, 80 (.\·A·) - Türkiye - kasma satması sureti katiyede Sefir, bu ayın on b{rln2~"' 

d ·ı · t · E 1 • d verı·c·ı yet Rtısya ile Yua.nalavya • 1ııYiçre ticarPt ve tsdiye anlaşma.. mene ı mı~ rı. v erın e .~- t ~,.,,, 
81, bu~in har:dya veklı.IC>tindı>, radyo tertibatı bulunduğu • üp. da ıktedilen ticaret ve 1 k 11~.s. umum i k~Up hü_y\ik .~d Nunı(ll'\ helenilen Jrim«tlerin evleri ırıınr_ mua.hedeler!~in ~usaddatiy1• 
Monemeneioğlu ile 1s,-içrA elçim lacalc, resmi ünifo!-m11lar tatımak larmrn teanııı munasebe 
ek~IAnııı Lardy tara!md.a.n .imu. e- lıusuat ?T'lÜsaa.de almak prtı ko- eratta yapılacak olan me~, 
dilmift'.ir· nulmuıtur. hükUmetini temıil edece 
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1 
'tlqtıer içlnde kalan palis yadan uyanıyor, geçmi~ olan b!-

~
~r, 'ıı ~karşıJanndaki ıavalb diselere bir mana vermek istiyor 
!il ,, au2üyorlard1. Bu saçı<:.. gibiydi. Yürüyor, istediği gibi 
d :. derisi kemiklerine ya· hareket edebiliyordu. Godar ar· 
~ ~t~oııerinin altında siyah kadaşınt takip ediyor, bu büyük 

r 1 'lldc açılmış bir zavallı idi.. saadete bir türlü inanamıyordu. 
(lef~ ~ılı. ~ttılnu~, kirli bir man- Nihayet Emil kelimeleri düşüne· 
' f. ol- • h~~tine yatmış olduğu rek yavaş yavaJ konuşmaya ba~
ll '~" ı;qılarından pis bir ko· tadı : 

ıOtd11 
V % · - Kleman, çok hasta idim de· 

~ 
bıı genç kızın - çünkü ni· ğil mi? 

~~aa~ıın bir genç ktz olduğu· - Rica ederim Emil böyle şey 
; ~. ~İll" getirmişlerdi - ell - lerle kendini yorm:ı. Dunl<!rı da· 

't C·ldU~dc ve ba~ında yeni ha sema öğrenirsin. Şimdi istira· 

~ 
'\ llgu anlaşdaa yaralar hat et ... 

' 

ttr - Ooo doı:tum, ben biliyorum 

Sivas, (Hususf) - Siva<;n bağlı 
Zara kıızasının Vahap ağılı mevki. 
inde petrol hulundu~u hakkındn 
şehrimiz ticaret "e sanayi oclasına 
yapılan müracaat ü:zerine tetkikler 
ve teşebbüslere girişilmiştir. 

Umumi Harpten en•el bu ınınlo
kada ç:ımur halinde Jmlunon pet_ 
rolün y:ındıi.h zaten bilinmekteydi. 
Son milr:ıcaat üzerine bıı haYalicie 
icap eden araştırm:ılarırı yupılm:ısı 
için keyfiyet lktısat \'rkiilctinc ya. 
'Zllmışlır. Vektıletten alınan CC\'OP

ta mevcudiyeti ihbnr olunan petrol 
sahasında esaslı araştırmalar yapıl. 
ması için önümüzdeki çalışmo me\'. 
!'>iminde m:ıden tetkik ,.e arama 

31 .5.940 Cuma 

enstitüsüne emir ''erildiği yazıldı • 
ğından bu haber muhitte çok tıii
yilk hlr sevinç yaratmış bulunmak
tadır. 

Kale ağaçlanıyor 
Sivas, (llıwısi) - SP•asm tariht 

kalesi civarında bulunan eski ,.c 
yıkık evlerin belediye torafrndnn 
istimlak edilmesine boşlanılnw;tır. 

Sehirc ilk l{iren yolcuya fena bir 
rııanıarn veren bu kohne e\•lerin 
knldırılarnk sahanın ıığaçlnnr:ıası 
yarınki Sh·a~ın çehresine şüphesiz 
ki ctahn güzellik ve daha canlı bir 
mauznra bahşedecektir, 

Ne. Na 

t{ısa haberler: 
* Balrkesirde parkın en iyi bir ldL 

şcslnde ya.prlmr~ olan tenis korlu me
rasimle açılmr,tır. < ~-ış Godarın zihninde bir ve şimdi artık tamamen iyileş-

\ ~k~· z 
~taba • tim.. avallr Jervezin bir ceset 
~iç .• dedi, ukın o olma- gibi önünmden geçirildi.ğini gö .. 
\,. <ıe onu burada bulabi· düğüm zaman sanki birden bir, 
~t b t· ann~tmiyordum. ~özüldi\ğümü, beni hareketsiz .. 

~;~ir bu genç kız müfet- rakan bağların k~sildiğini hisset· 
llu tanıdığımı görülü- tim. Simdi de Kleman onu lcu:-

12 30· Pro<>'rnm ve memleket saat 
ayar~. i2.35: 

0 

Ajans, l2.50: MUzik: * Bahkes~re Bağh Savaştepede 
Muhtelit şarkılar (Pl.I 13.30/H.OO. kurulacak köy enstitülerinin ııvnn 
MUzik: Karışık program (Pl.) 18.00. 1 projeleri mUsabakay_a çıkarılmııtır. 
Program ve memleket eaat ayarı, E11Btttü 44 b!ııayı Jhtiva edecektir. 

' t tarma:;:, iyileştirmek ve intikamı-
1~. 1i~~- ltotniser eiendi, öyle ru almak lazım. Ben çok ıstırap 
e' t' }\iı.,,. unı ki bu kız benim i- ç~'.~tim God:ır .. Artık o haydutla· 

· ... ""'c1 n bulmak, onların bizlere' ve za i b "lıt.~· olına~a gerek. Bu k-. 

J 
.A1 ~ r.~s bir vaziyette bulun· vallx J erveze çektirmiş oldukl • 
fl"'ef h .. Rrn rı ıstırapların hc:abını te>rmaı. 
,-ı ~aı.ı ' en bu zavalltnın dos- lazım. Een onların ha.ltlar•ndan 

ıı~11 :'tli a~~ ~afiye Emil Tinenin geleceğim ve sen de dostum öyle 
~9~v 1l bı.ı tıgunu zannediyorum. zannediyorum ki bana yardım et· 

• Eskişehir emniyet mUd!irü Ncc_ 
ınettin Akgün Sinoba naklen tayin 
edllın!§tlr. 

• lki gUndenberi lzmir vllAyetln!n 
muhtelif yerlerine düşen yağmurlar 
esnumda bir defasında 17 dakika, bir 
defasında da 10 dakik& olmak üzere 
ild kere dolu yağmı§tır. Dolunun za_ 
ran bilhassa sebze bahçeleriyle henüz 
uy&Dme.kta olan bajf'larda fazladır. 

niı~-ıı ~Yttgcnç kız bana pek fena k . k l 
''il ~~k .te görülüyor. Her hal· mc ten gerı a mazsın. 
;e a~I 11kencelere maruz kal· 
.. • \ l:' l, 

18.05: MUzlk: Uvertürler ve opera ar. 
yalan (Pl.) 18.:}0:0 MU.Zil:: Opcn:ı 
scleluıyonlan ve hafit §llrkılar {Pl. ı 
19.10: M.Uzik: 19.45: Meıxıleket aaat 
a.ynn, . Aja."ls ve meteoroloji haberleri 
:!0.00: .Mtizik: ı - Okuyan Necmi RL 
za Ahıskan, 2 - Okuyan Radl!e Er. 
ten, 20.30: Konuşma CMllU kahraman 
tık menkibelerl), 20.45: MUzik: oyun 
ve zeybek havıı.ıan Rumeli türküleri, 
21.10: Konuşma (Blbltyografya) 21.30 
Milzik: .MUzik: KUçUk orkeıttra.. 22,30 
Ml'!mleket saat ayan, Ajans haberleri 
22.M: MUz.!k: cazba.nd {Pi.> 23.2:sı Yeni Neşriyat 
23.30: Yarınki program ve kapanış. 

t- !-. tıı.a ._ ' d. 
ı he •4 z1yette ıyorsunuz, 

~ Y .. Doğru, hatta can 
...,~ ı. ıilnnediyorum. Derhal 
"~ı~ ttınemiz, yardrmma 
t~ k ıaınn, aksi takdiı'd·: 
~lı •ltn.ı§ olacağız. 

) 0~'"1ezin bir kadavraya 
~ iln (:Ücudunu bin bir 

ııı 
0 

Yukarıya çıkuarak 
\ı tonıobiline naklettiler. 
\"r 

• ı~~t~tl:ad.ısı Ti neyi hhçe · 
~c b'llth küçti:t el arabası 
~itti ı:a.'.:hı~tı. MefHlç haf'. 
>er, ~Ilı dört açmı~. etrafma 
~~adaşının gelip kendi· 

• ~ıı, bııc nakletmesini bek-

~~tl<tr 
'lııı:t~ Jervezi otmobilc 

'L ~ tn mecburen Emilin 
~ gesrni!::lerdi. 
l\ };'~~ rnc;urlan t:ıkip edi· 
~ t Çı~ ·at taın bu sırada müt· 
{~0t~tk i~iterck geriye dön 
'41dt ı.tdan çılgır.a dön'llÜ3 
~ iltlradaşmın üzerine ko;, .. 

l b• 
·~. ~tdenbire yerinden fır-
~~t 0llarmı havada s.alla
isi~ tlc.~li koltuğundan ayrıl-
~ \dıll\Ytırü rn eye çalışıyordu. 
ij.,.q~~nı a.ta.cağı sırada vüeu

ı..~'ıtr~.tı.c:ıını kaybetti, ~·err 
.~·Qıl "'~ Godar vaktınde 
~~h~1tkadaşınrn düşmesine 't l trı. . 

\ıı:,~ ıştı. 
'~·,1~~eiıe olmuştu. Tine 

\ ~-'k l1nc, hareketlerine sat •tı. 
ı~ llıit s ·ı· d A' fOtıı' cvgı ı ostum.. .. 

! ~\ l1l }':ı... Demek artık 
it 

tli C0<1 
llıicı ar heyecandan mana· 
ltr.,, er sarf ediyordu. 

" () i~~· J ervc.ı... Of Alla· 
i ~lcllı1 değil mi? Yalvarırım 
1 ~i? <ln, doğru söyle, o idi 

t 1" 
\;~}·~ne büyük bir güçlükle 

' ı,t ,b::.şlamıştı. 
< ı:c r.;ostu:n, evet... F<ıkac 

rır 0t.ır ba'.:a'-·ım. Daha 
t lit11 .,." J • 

ı ''lı 1 • .c.ıı kaç dakıka son;, a 
c ı;,,. Yclnı~a götürürüm. 
~~ •1a >'a t arkada§ı:ıın koluna 

'-<'· ~:al vava~ yi.idtmcye 
l ttı.ı 0 1r.Ju7 .. nu anlamı7an 
~ı?~:- Pb~ Ya'.claşmı~lardı. Go· 

1t~t::"I~ ır ::ev~n; içinde polis 
' "·~ · . ~t~ • 

ı~~ dos•ı •. d bi ·· 'l' • arım, oıyor u, r 
:1 lta.r1~ ınanasiyle bir mu
~ t ~~l lard;ınberi meflOç va· 
Ytt •if:tıış elan do!1tum bir. 

' ~~tu:ı" butmus oluyor. İşte 
:ı.ı haı.~:t, Yürüyor, konuşu· 
j ~l.j~ ''-:i bir mucizedir ... 
~Uiil~ Ye~iJ iskelet ve mu
~~ış n:eleğin diri diri me· 

'r 0}"u!:ları Emil şayanı 
Cı,·k1 ~Uratie eski kuvvetini, 

• ~. tğin· k ,, ı b' • ı .azanıyordu. 

tile hrdenbire renklenmiş, 

1 .6.940 Cumartesi 
13.30: Program ve memleket saat 

ayarı, 13.35: Ajans ve ıneteoroloja ha 
berleri, 13.50: MUzik: 14.l:S: MUzfk 

Bu feci hadiselerin üzerinden halk türkilleri, San Recep, 14.30: MU· 
iki hafta geç:ni§ti. Jervez derhal zlk: Rlyasetlcumhur Bandosu, 15.151 
doktor Duvalin htıstahane;;ine ı5.ao: MU%lk: Dana mUzlg-1 (Pi.) ıs · 

l'rograın ve memleket saat ayarı, 
nakledilmiş, tedavisine ba~lanmış 18.06 Müzik: Ha.fit mUılk (Pi.) 18.S<i 

XIX 

KELEBEK PANSİYONU 

idi. Yeşil İııkelet genç kızın ame lıtUzik: Radyo caz orkealTaaı (Şef. 
liyat edilmiş olduğunu söylediği lbrahim özgür), 19.00: Konuıına 
zamın Baron Monleonu aldatmış (Yurt bilgisi ve sevg!Bl), 19.ltl: MU.. 
değildi. Emilin bir yanlışlık ese· zik: 19.45: Memleket sa.at t\yan, 
ri olarak Jervedn üzerine uıkmı~ Aj:ı.ns ve metco•olojl haberleri, 20.00 
olduğu kurşun genç kızın lear· · "!rnztk: Halk tilrkUlerl, Ahmet GUr. 
nmdan çrkanlmı"h. F.ıkat bu a ııes, 20.l:S: Müzik: Okuynn; Melek 

• ? f ı--ı·d h '!'okgö:ı:, 20.30; Konuşmiı (GUnüu me. 
ınclıyat zavallı kızı e_vrw. a e ı. • selelerl)' 20.50: M.üzlk: Sa.z eaerleri, 
palamı.~ v~ buna Yeşıl • ~sk~lctm 2ı.oo: Müzik: Okuyan _ Necmi Rı. 
ı;ok muthış muamcleterı ınzımam za Abmkan. 21 20: M.Uzik: KUçUk or· 
edince zavallı Jervez manen ve kestra, 22.20: Serbest eaat, :2-30· 
maddeten harap olmuş, adeta bir Ajans haberltri; 22.50: Konu~ma (Ec.. 

ölüye dönmüştü. ncbl dillerde - Yalnta Kıs& dalga ı>ot 
. • tasile). 22.:SO: KtızUt: eazııaııd 'Pi t 

Bereket versın kı genç kız kuv· (Saat 23.20 e kadar yalım uzun dal. 
vetli b:r natiiraya m:?lilt idi. Dok ga ile). 23.25/23.SO: Yarmki prograrıı 
tor iki Uç gün sonra artık ölüm ve kapanış. 
tehlikesi kalm.acnış olduğunu söy· 
liyerek herkesi bilyük bir sevince 
~arketmisti. Eğer Godann ınil· 
dahalesi daha yirmi <lört saat ge· 
eikmiş olsaydı biltün bu ihtimatt. 
lar boşa gitıni§ olacaktı. . 

( Dahn var) • 

Kadıh:öy Süreyya 
Sineması 

J:hı a.kşıun eaat21 de 
(Kn.dmlru'lll BeğondlJtl) 

FtKRlYE !ŞT1RAK1'LE 
Alaturka Konser, Varyete 

Şair Evlenmesi 
"Remzi Kitabevi", eak.I edebiyatı.. 

mw yeni neBle tanıtmak gibl güzel 
ve yerinde bir dilşünce ile, "Edebiyat 
l{UtUphn.ne.sl,, 1sm1 altında yeni bJr 
seri vücuda. getirdi. Gazi Terbiye 
EnsUtilBU Edebiyat öğretmeni MU5-
tata Nihat özön'ün tertip ve idare 
ettiği bu ııorlnlıı ilk kitabı olarak, Şl
na:ıi'n.ID "Şair Evlenmesi,, adlı komc. 
dlsi çıkmıştır, Şinasi bakk.ında. esaslı 
blr tahlili ihUv~ eden bu serl Türk 
edeblya_tı tarlhiyle alakadar olan her. 
kese, bllhaıısa., üniversite ve Liee ta.. 
leobclerJne ısrarJ;ı. ta.vıslyo ederiz. 

Konferans 
şı,u Halkeviııden: 

Ha,ziranm birinci. Cumartem ~nu 
u.t 21 de Hlkevimlzde muharrir Bay 
Rafıp tarafından (Fatih gemilerini 
nereden çıkal'\iı) mevzuunda. bir kon
tera.ruı verilecek ve blr de komedi tem. 
sil edHece~tir. Davetiyeler Hallceviıı. 
de tevzt olunmaktadır. 

Cemal Sahir 

1 

Cumartesi: Taksim Altmtepe, Pa
zar: Tophane Karaba~. Paz:ı.rtest üıı. 
ktldar Halede ÖldUreıı mm. BUytık 
eııer. Caz, Varyete Komedi. 

Yalı:mdıı Şeyh AhDK't 

Mektup beklerken 
- Po~tnaa ... 

• • 
- Koş Ayşe postacı geldi. Ağa, 

beyinden h:ıbcrcli:- .. l\ız bır:ık ter_ 
likleri. Ynlın:ıyak ııit. 

- or anne ncelc•n nr .. 
Gene kız koşar:.ılt taşlığa ineli. 

K:ıpıyı nçtı. Kimseler ~oktu. Snğa 
sola bakındı, Yine ses yok! Birnz 
dışnrı çıkıp sokaj:iın oH bnşıno. ka
d:ır baktı. Hiç kimseler ... Arabe on. 
lara mı öyle g<>ltnişti. :Kasıl oldu 
bu lıöyle. Hem, bu ynğınurda kim. 
se ş:ıka da yapm:ızdı. 

- Bize öyle gelmiş anne. Po~to. 
cı falan yok. 7.nlen, ben kapı:rı 
duym:ıınışlıııı. 

- Ah y:ırabbinı. Cdtılinı ne hal· 
de? Gilli gideli bir h:ıbrr gelmedi. 
'\lcraktan ölccefl:m vallahi. 

- Anneciğim ben de nıernk erli 
vorum amu, sen ketı<lini çok ilıü. 
~or.,un . \'a7.ık değil mi? Hem ca. 
nım mtthareheye falon R:lml"di ya .. 

- Aman, AY1'C lafa ılııldık. Ek
mekler yanıyor. Git aşnAııiAn biraz 
da zeytin gelir. 
Ayşe ı;öylenenlerl yaptı. Beş, on 

yerinden 3anıalı sofra bezini yay. 
dılar. Kızarmış ekmekleri çnya ba. 
tırarok f:ıkir bir kahvaltıya başla. 
dılnr. 

Seher hanını l:ıtanlmlclan bir a
dım dışarı çıkmnmışll. Kocası Ah
met usta nammlu bir kunduracı 
idi. X:ımuslu esn:ıfo has blr kano • 
:ıtkarlıkla yaşamışlordı. İki çocuk. 
!arı olmuştu. Fakat, Ahmet usta, 
ı,:ocuklar çok küçükken birdenbire 
!fôcü,·erdi. Seher hanım iki ı,:ocuk· 
la yapa;yalnı..ıı kalmı~ll· Bereket bu 
al~ l.11lü1ieye ha~ııırtn1 so'kmnş-

r------.y~ .. ~~~·;···-· .... __ i 
1 tha:m Devriın 1 ........ -....................... -............. . 
Rellrdi. Komşuların dlkişlerlrıl dl. 
kerek, yün ışi yapnrnk ih.i çocıısıı 
meydana çıl;arclı. Celfıli nskcri mek 
lebe yerleştirdi. Ayşe de kom~ula. 
rı ihtiyar muallimden biraz okum:ı 
Yazına öğrenmişti. 

Simdi, Cel;ll zabit çıkmış ve .\_ 
n3dolud:ı bir şelıire gönderilmişti. 
Bu is lstanbuldorı lıir ndıın dışnrı 
çıkm~yan Seher hnmının göıünde 
b'lyüdükçe büyüdü. Onıı, aylarca 
uzak yerlere gitmiş Ribl <lil,iinü 
yordu. 

Kahvaltısını yaptıktan ı::onr:ı min 
derdekl köşesine çekildi. Kafesle
rin arkasınd::ın sokaaı gözelll:,.·ordu. 
Mnthiş bir yaamur ynsıyor, bu ses
siz sokakta korkunç gürültüler çı • 
karıyordu. Kağıtlarla ya1>1ştırılmış 
çntlak camlardan sular sızıyordu. 

Btı~ada yalnız )·nıtnııır lıiikimd i. 
- Postana .. 
- A .. anne bu sefer sabiden ar. 

tık. 
Terliklerini giymeden koştu. 

Taşlığın çökiık yerlerinde hfriken 
sulara ha~arak kapıyı açtı. Yine 
kimseler yok! Bir köpek kuyruğu
nu bacakları :ırasıin sokmuş, titri
yor, hırsla kapıyı kapadı. Ağlnyn. 
cak gibi olmuştu. 

- Mahallenin piçleri bizimle a. 
lay mı ediyorlar nedir? Anne .. so. 
kakla kfm\elcr ~;ok canını. 
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'ıersek mütemadiyen knpı çalınıyor 
mu, gibi s•·lir ,.e çok kere de alda. 
nırız. Uykuya yatıp, eve hırsız gi. 
recci{ini f:ıhın düşiiııclü;NmüT. z:ı. 

ınnn muha!.:kak öteki odnların kıı-
pılnrı ııçılı r, kap:ı,ıır, soranın tr.h
lalnrı gıcırdar. Duvardaki saatin 
mu:ıyyen hir vnkti gö~terme~ini bek 
liyorsok sık sık o yaklin ç:ıldı/;ını 
<!uyarız. Bu muhakkak böyledir. 

Köşe başından kukul:it:ısını hn51. 
na geçirmiş, omuzları düşük tıı·oşı 
uzamış, pos bıyıklı postacı görün_ 
dü. Yağmurdan korunmak için sn. 
çokların altından yürüyordu. Ya
malı ay;ıkkapl:ırı su içinde kalmış
tı. \'aAmur kalın. pelerinini iyice 
a~ırlaştırmıştı. Omuzunda içi dolu 
olın:ıdığı ıınl:ışıl:ın l>ir posta çan_ 
lası asılıydı. Zaten bu semtlere 
pek rnektuı> gelmezdi ki. Kim kime 
mektup y:ızacak. 

Postacı s:ıııki allır bir :viik tnşı_ 
yormuş gibi yürüyorclu. Hayat O· 

muzlarına vor kuvvetile nbnnmıştı. 

Dır s:ıatıenberi cıımb:ıctan sokağı 
gözetleyen Ayşe baijırdı: 

- Geliyor anne! .• 
So~uktan sararan, beyazlaşan yü

züne birdenbire renk seleli. Pnr • 
maklarını hohlaya hohlaya içeri çe. 
kildi. Postacı, geldi, t:ım onların 
kapısında durdu. Ayşe S<:\'lncinden 
çıldırnc:ıktı. Bu dakika boyat kim
seye ona görilnllüğü kadar ~evimli 
görünmemişti. 

Postacı ı:antasını k:ırıştır:ırak bir 
mektup çıkardı \'e sordu: 

- Meliha hanım '\"Or mı'? 

öteki gözleri kararak CC\'3Jl ,·er· 
di~ 
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demişlerdi. llununla ber:ıber ben 
gene yan ılınnktan korkuyordnm. 
Çilnkü söylemek istediğim şeyleri 

herkesin ijilmesi olmaz. nu pek ko
lay dc~il, ve h:ılla buraya gelmc
tlcn evvel epey diişiinmeğe mec_ 
bur oldum. 

Bulaııık güzlerini Norinden :ıyır. 
mıyarak süzlerini teker teker ve a
ğır ağır söylüyordu. Karşısındaki 

kadının gittikçe nrt:ın halecanı, o
na, aradığını bulduğu kanaatini 
vermişli. :-;ih:ıyet kendini takdime 
karar verdi. 

- llen Rujmonda sülanaya Yeri
len çocuğum. İsmim Aleksandr_Ho. 
ııoredir. 

Daha f:ızla söylemesine hacet k:ıl· 
marlı. Norln lı:ıştan ayaga kadar 
titrem<'~e başladı. Rengi sapsarı ol
<lıı. Hakcandan bacakları geyşedi. 
Bir iskemleye çöktü. 

Alcksamlr, kuru kuruya: 
- Demek sizsiniz, dedi. 
Norinin hiç cevap Ycrmeksi:ı:in 

boyunn titrediğini görerek ona bir 
parça itminan vermek lüzumunu 
duydu: 

- O kadar teltış. etmeyiniz. Ben
den size bir fenalık gelemez. An. 
cak, m:ıli'ım ya! Adresinizi oı:;re_ 

nince sizi görüp tanımayı :ırzu et· 
tim. Dıı gayet tnbiidir. Halta bent 
görmekten memnun kal:ıcah').nızı 
ummu5tuın ... Sonra itiraf etmeliyim 
ki, mii5kiil vaziyette bulunuyorum. 
Üç sencdcııberi Paristc oldufjum 
halde daha lılr kere adamakıllı kar
nınıı cloyuramatlııu. insan, ns:zınn 
koyacak bir Jokma ekmek bulma. 
dığı gün, kendisini dlinyaya setir. 
dikten sonra sokağa atanları ara
yıp bir kaşık çorba istemeği düşün
mez mi? 

Norinin gözleri yaşlarla doldu. 
Kendisini itham eden. açım diye 
bağıran bu metruk çocu~un, bu ko. 
ca :ıdaının böyle apan!;ızın karşısı_ 
na çıkması onu yıldırımla vurul
muşa döndürmüşlti. 

Alel<snndır, Norinden hı~kırık ve 
litrcmedcn bnşka bir şey cıkmadı
nını görünce başını Sesile doRru 
çevirrli. 

- Siz onun kardeşisiniz değil 
mi? ... Neye bu kadar hayıflanıyor. 
Den 01111 öldUrme~e gelmedim. 
Sonrn r.ürüllil de etmiyorum. Aşa. 
i(ıda kapıcıya bile bir şey sö)·Jc .. 
medim. Hiç insan e'•liidını görmek • 
len tn~:ılnnır mı? Amma luh:ıf şey! 

SesilOen de cevap :ılnmayınca 
tekr:ır küçükle alfıkact:ır oldu. 

- Dem.ek bu ı,:ocuk benim kar
deşimdir? 

Ansızın Norin yerinden fırlayıp 

onunl:ı çocui{un arnsın:ı geı,:ti. Hep
~inin birden korkunç bir faciayn 
kurban olacakları vehmile çılgın 
nöbc1Jcr· geı,:iriyordu. Vaziyeti mü
lliyemcll<', tatlı sözlerle iclorc et. 
mek istiyordu. F:ıkat birdenbire 
yilreltl, garez, kin ve isy:.ı.nla doldu. 
ltidıılinl toplıyamıyordu, 

- Geldiniz, . hakkınız var ... Fn_ 
knt ben ne yapabilirim. Biriuirimi
ıi tanımıyoruz. Diribiriınize söyle
yccejtinıiz ;1·oktur... Hem de görü
yorsunuz ki zengin cle~i!im r 

Aleksandr, bir daha odanın el. 
rafına ~öz ~ezdirdi. 

- Gliriıyorum... Ya babam? O. 
nnn ismini sö~ lcmcz misin? 

Norin irkildi. Daha ziyade sa
rardı. Alcksarı ı lr devam elli: 

- Çiinl:fi e~cr bah:ımıl:ı ınanHl:ı: 
varsa hen ond .. n sızdırmasını bili
rim. Çocuklar öyle sokak ldi .~cleri. 
ne fırlalılamaz. 

Dirdenbirc Norinin hayalinde 
mazi canlnnclı. Boşen, fabrika, bn. 
basıl Do~enin ismini verirse pek 
müthiş lıfıdiselcr olııcağını düşün. 

dü. Gözünün bakışınd:ın alıltıksız 
ve tembel oldııi;u anlaşılan im mis
kin çorukt:ın korkuyordu. 

_ Babanız öleli epey oldu. 

Bu ı;özleri öyle hir k:ltiyetle ı;öy
:cmiştl ki, öteki şfıplıe bile etmedi. 
Anc:ık, zorba ruhunu iiınlt -
lerclc doldura n lııı !eş<'bbiı'li.in de 
boş çıktığınn içı•rlcdiğini gösteren 
kuru lıir harckeı le: 

- Demek aç gebermeli ! Başka 
çnre yok! dedi. 

Norinin kalbi nedamet, arının, 
korku ve dehşetle ~ızlıyor<lu. Arlık 
onu görmemek, ondan kurtulmak 
istiyordu. Küçfik bir siirgii nçtı ,.e 
içinden, üç aydn biriktirmiş ol<lu
ğu on franklık bir banknot çıkar
dı. 

- Bakınız, sizin için elimden lıir 
~ey gelmez. Üt kişi bu odnda y::ıtı. 
yornz ve ancak ekmeğimizi kaza. 
ıı:ıbiliyoruz ... Si7.i bedbaht görmek
ten çok miitees~irim. Fakat benden 
bir şey beklemeyin.Siz de bizim gL 
bl çalı~ın, olmaz mı? 

Çocuk, on frangı hemen cebine 
indirdi. Sonra d:ıh:ı bir kaç saniye 

olduğunu, kendisine iyi muamele 
edenlere knrşı kötülük etmediğini 
ı;üylcmeğc koyuldu. 

- Hn~ di, Allaha ısm:ırladtk. Fa .. 
kir olduğumuza ve lıer:ıber yaşıyn. 
mıyncağımızn esef etmem. Yeter ki 
biribirimizin sağ olduğunu bile. 
Hm, cıeııiı mi'} Arasıra size seltım 
vermek için buraya uğrayacağım. 

O çıkınca odada buğucu bir sü. 
küncl hükiim sürdü. Norin !ela.ke
tinin s::ıdmesi altında ezilmiş gibi 
bir saııdalyaya çöktü. Sesil de ye_ 
i5 ve bez~inlik sniknsile oturmaAa 
mecbur oldu. Ye az evvel mesut bir 
hava içinde çalkalanırken timdi 
muzlim kederlere dalan o geniş o. 
dada ilk söz alan gene Sesil oldu. 

- Oııa hiç bir şey sormadın, 0-
mm hakkınd:ı bir şey bilmiyoruz. 
Nereden geliyor? Ne istiyor ve sc. 
ni nasıl bulabildi? Bunlar bilinme
si 11\zım şeylerdi. 

- Ah l Ne yapayım! İsmini söy. 
Jcr söylcmeı dona kaldım. Nutkum 
tutuldu. Bunaldım. Ne kadar da ba-. 
basına benziyordu! Gördün mli? ... 
Hakkın var, bir şey öğrenmedik. Ve 
bundan sonra onun her an gelme,. 
sile evimizin başımıza yıkılmnsı 
tehlikesi var. 

Gözlerinden sel gibi yaşlar akt· 
yordu. Hıçkıra hıçkıra: 

- Hiç haberim olmadan böyle 
pat diye karşıma on sekiz yaşında 
kocaman bir oğlan çıksın! ... Onu 
scvmiyeceğim tabiidir ... Tanımiyo_ 
rum bile . ., Hey yarabbi! Ne eziyet! 
Ne çirkin, ne pis, ne fecl bir va
ziyeti 
Akşam, iki hemşire bir parça sü.. 

kiın bulunca Matyöye mektup yaz
mayı düşündüler. Bu işi ancak o 
halledebilirdi. Matyö, meseleden 
haberdar olunca hemen yetişti. No. 
rini uzun uzadıya sorgudan geçir
dikten sonr:ı Aleksandra kılavuzluk 
edenin Kuto olduğunu keşfellL Fa. 
kat hftdiselerin ne suretle zlncir1 

Jenip bu neticeyi doğurduğunu he .. 
nüz bllemiyordu. Nihayet bir ay 
süren uzun araştırmalardan sonra 
az çok hakikate erişti. Bir kaç se
ne evvel Norinin çocuğu hakkında 
tahkikat yapmayı Kutoya havale et. 
miştl. O zaman, sillana simsarı çok 
liıf söylemiş, Aleksandr He Rtıj• 
moncla beraber büyüyen ve Scnpi_ 
:rcr J>öyünde arabacı Montuarın ya
nında beraber çıraklık eden Rişaro 
her şeyi anlatmıştı. Rişar da, A. 
leks:ındr gibi patronunun parasını 
ıışırıp snvuşune:ı, bir ı:ıün iki kafa
dar Paris kaldırımında buluşmuş, 
\·e büyilk sarışın küçilk esmere a_ 
nab:ıb:ısı tarafından aranıldığını 
anlatmıştı. 

( Drıha ,,tır) 

Teşekkür 
Heybeli sanatoryomunde. yattı.tım 

müddetçe tedAvJme son derece ltina 
gösteren hastanenin kxymeUi doktor
larmdıı.n Fazıl Şerc.feddin, VIfkı ve 
hem§lre İffet, Olcay, Vecihe, .Afete 
teşelckUrU bir borç bilir, ke.ndlleriııe 
sonsuz mlnnettarllklarmu alenen ııu.. 

nanın. 

,,... ..... ______ , _________ __ 

VAK l T 
,azeteoe çıkan btlttlıı yazı ve 
res!mlı>rln bukuku mahfuzdur 

Allll:-l lı'l l'AıtlFE!!<I 

Memleket Memleket 
lqlnde dışmda 

Aylık ı>ii 155 K.r. 
3 U)'lıl« ıtlO fZ() • 
fi a-' lık 475 820 • 
1 yıllık 900 1600 • 
farifeden Balkan Birliği için ay. 

ıJa otuz. kuruş dUşUlllr. Posta birli. 
ğlne glrm1 ven yerlore ayda yetmi~ 
be~er kuruş zammedilir. 

Al•one kaydmı bildiren mektup 
ve telgraf UcreUnJ abone pa.rasmm 
posta veya bankıı ile yollama t.C· 
rctinl idare kendi flzertne a!Ir. 

rnrkl)'l'nln hı•r poıct:ı mcrl<ttlndl' 
\'AK ıT•n ahfl•ıe yazıhr. 

11.clres der:-fştırme licretl 25 Kre 
il.AN UCUETLERI 

ı ıcaret \IAn'arının santim - ıııı.. 
tırı sondan itibaren ııa.n sayfala 
rında 40, ı~ so.yfıılarda 50 kuru!,!. 
dör<.1Uncü sayfada l; ikinci ve U· 
çUncUde 2; birincide 4: başlık yanı 
kesmece ,. llrndtr. 

Büyük: çol{ devamlı, kllşeil, 
renkli lift.,, \•erenlere ayn ayn l.n. 
dirmeler yapılır. Resmi UAoJarm 
santim satırı 40 kuruştur. 

flMl·i l\lahl~·ette (.lmıyan 
Küçük llAnlar 

Bir defa :ıo: tkl defası 50. Uç <!e. 
Cl\..'11 65, dört defası 75 ve on defası 
tOO kuru§tur. Uç aylık ua.n veren
.:?rln bir 1ef!lsı beda\'adır. Dört sa. 
tırı geçen lll'lnların fazla sabrlan 
beş kuruştan besap edlllr. 

, Vakıt hem joğnıdan doğruya 
keııdl idare yerinde, hem Ankara 
enddes!nde Orhanbey banmda KE:. 
MALEDDIN IREN DA.n Bürosu 
Pliyle llA.n kabul edeT'. (Bftronun 
t-Olefonu: 20S83). 

tb~tr:vat gel:niş, uzun za· 
~l''tı hareketsiz kalmış o
;. ı • b~c-· ·~ ·1 i kmeye 

C: ·•ı- ~ ·.,. ı yavaş y-r ... 
.... : ...&_......:._......;.' ....;";.;..;--'"'t f u a :.11:,..,.j..İ..,. ... an• ID?~L ------------------------...ı.c:wu or..L....------------~--.:1:1n;~ır:._,~Lle.l.:.LJ.;JlllllJlu.n:un...ı.:::ı._ıLil'vA!ua..ruıırıııı:aı.:.._.llllııuıı...uaıll-illl,1;~.s...ı..&-----------------~------.._---
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Profesyonel serbest güreşler 
Bu Pazar Taksim Stadın da Dinarlı F eriştanofla: 
~. Mülayim Piy~r Konstansla güreşecekler 

Dıı lıaf la hl'~ık'l~al.· ıth!n pclıli
va11lard1111 /lıIJr.r Ko11~tıı11s ,,,. Jlr.ta 

Alalddonsl.i 

Önünıür.deki p::ızar giinü Tnk-siın 
sl:ıdınıln profos.ronrl scrlıe~l gii
rcşlcr y:ıpıl::ıcaktır. Giircşçileriıniz. 
le ç:ırpışm:ık iizcrc şehrimize iki 
Yugosl:ıv ,.e hfr ele Frnıısız pclıli

''an gelmiştir . .ı\yrıc:ı şehrimizde 
huhın:ın Bulg::ır ş:ımpiyonn Fcrişln· 
nor la lııı güreşlere işlir:ık ccfecek
lir. 

Bu p::ı74'1r y:ıpıl:ıc:ık ınüc;:ıh:ık:ıl:ır 
şunlnrdır: 

Ferişl:ınor - Dinarlı '.\lclııııcl 
Yu~oc;Jav !'eter M:ıki<lon~ki - Mnl. 

1 

l:ı Mehmet, Fr:ın'iı7. Piycr )~onstan 
- ::\Hiliirinı. 

Bıınl:ınlnıı lın~kn :ıyrıt·:ı ·~·t·rli lı:ı. 
ıı pchlh·anl:ır cl:ı müs:ıh:ıkn yrıp:ı

c:ıklır. (;iıreşlerc ~:ınl l-l.30 d:ı h:ış. 

l:ın:ıc:ıl.tıı·. 

11 inci atletizn1 
bayranu 

Önümüzdeki Pazar Ka
dıköy stadında yapılıyor 

11 inci :ılletiım h:ırr:ıını önııınliz. 
deki pazar giinii sn:ıt 1 t,:ırı ıhı Fc
nr.rh:ılıçc stııdındn y:ıpıl:ır.aktır. 

Bıı mli<;nhnkııl:ır:ı ı;eçcn lınrt:ı 

krılcjılt• y:ıpıl:ın ı;eçrııclrrclc rııı:ıl<' 

kulnn :ıllcllrrılen gayri \ıık:ır:ıtlrın 

Mııhitıin, .Jerfi de iştirak c<lcrlero;e 
mii.,.:ıhrık:ıl:ırın dıeınmiyctiniıı lıiis

Jıiiliin :ırl:ll'a/.(ınn şiiplı<' yoktur. 
Terlip heyetinin haşındn Adil 

Cirnyın lııılıınıışu d:ı miio;ah:ık:ıl:ı. 

mı her lıaldr hii) Irk Jıir intiznııı İ· 

çindc ı;:cçcce~i ümirliııi \Crııırktr. 
ı1 i r. 

Müs:ıh:ık:ılar:ı i~tirnk crlcn·k aı. 
letlrrl' ve tertip heyetine mu,·:ıHa
kıHtlcr dileriz. 

ihtik§rla mücadele 
teşkilatı ne yapıyor? 

Bu teşkilat zaman zaman 
mesaisini halka bildirmeli 

lhtikiır kııınis~onu ılün nıulut 
lopl:ııılısını lapınış, bu lopl:ıntıd:ı 

'JJi muavini HalCık tıı hulunmuş
lur. Yalı Uıtfi Kırd:ır lıiikuıuet t:ı. 

ı afın<lnrı yen içıkarılaıı kararname 
ile fi)nt ınur:ıknbe komisyonu lı:ı. 
lınc sclccck ol:ın lıu komisyonun 
J li:ı \"erimli suretle 1:nlışınası için 
lclkiklcr ):ıpm:ıkt:ıdır. Vali muavi
ni Halük Nih:ıt dünkü topl:ıntıd:ı 
hu iş için hıılı111muş \'C komisyon 
:ızal:ırından lz,ılı:ıl almıştır. 

Diğer l:ıraflan son günlerde It
hali'ıtm :ız:ılm:ıo;ı ) üziindcn hülün 
ın:ıcldrlrr lizcriııılı• nirnsnda hli_ 
)iik hır ihlikfır h::ışlnmışlır. Madeni 
eo;) a. J .. ıl:ıy, çinko, teneke, kumaş, 
ipekli eşy:ı, k:ıdın tuvalet eşyası, 

deri, nınn ifu ı ıır.ı e5r:ısı \'e ıl İ~l'r 
lıir ı;-ok m.ıdtlelcr iizerındc ı;:öriil. 

ınemiş ılcrcccde Cıızl:ı fn al ~ iiksek
lıği \•:ırılır. Bu ııislıet ~ iizclı• ıorı den 
hc5 ) 117.C, h:ılliı 7-8 ~ iizc k:ıd:ır 
\'.ırmaktadır. 

A)nkk:ıbıcıl:ır cemiyeti rrisi hi
le kumlur:ıl;ır iizerindeki ihtikôr
cf n il. .. \C ı;idir. Bu hu~ıısııı billıns_ 
s:ı He~ nHlıl lıırnfınd:ıki ın:ığnz:ıln -
rııı fn:ıtl:ır:ı giiıı gcçtikı;-e z:ıın y:ıp

tıkl:ırını SÜ\ lrınişlir. 'l"<'r.d IC\'RZl

nı lı d.ı her gıııı dah:ı \;Ok p:ıhnlı_ 

lanmnkl. dır. l\ügıı vr c.·:ını cşyn nr
lık hir lih.'\ 111:111 lr hnline girrııİ$· 
lir. Bulun lıunlJr:ı rnRmen ilıtik"ır 

l:oınis\ onu h:ıt.i lslcnilen şekilde 
fnnliyclc gcçııı<'lnişt ir. Ifonı İ!C.) on 
Jı,r ın.ıclıle uzcrmdcki ihlıkôrı tes. 
lıil için o mndc) i s:ıtnıı lıir tiiccıır 

lı:ıkkınd.ı şikiiycı lıcklcıncklcdir. Ihı 
şikôyet ynpıltlıkt:ın soıırnclır ki ko. 
ınıs)on h:ırekcle gc mekıe 'l"C t:ıh

kıkat:ı b:ışl:ım:ıkt.ıclır. 
Bu tnlıkik:ıl i'e bJ1.an :ırl:ırca 

sürmektedir. 
~: ili korunma kanununa rnllmcn 

ko;ni ~)onu ıı hıı şc'dlclek i hareketi 
yiizlınden ihlık·ırın iiniiııe geçmek 
müınkun ol:ıın:ıın:ıl.ıo.!ır. Sinıdfüi 
halde doğrudnn cloğı ııy:ı pi~ :ı·;:ı~·ı 
konlrolu nltındn lıııluııdıırnc:ık \'C 

şıkiıyet bcklemrğe lüzum giirm İle
rek bir tcşkıliıt kurulm:ıo;ı Jjzını. 

dır. A.} rıcn her l:ır:ırtn nlıp yiirii. 
:ren ihliki'ır h:ırckctlcrinc karşı ko
ınısyorıun çnlışnı 'iını dn ınııntıı

zam:ın ilıin ctmeı.i ,.c ınuhlekirleri 
bir nliınunei inıtis:ıl olrınık hrılk:ı 

bildirme~( luımınlu ols:ı ~erektir. 

Gıda maddeleri en faz-
la nerelerde pahalı 

Beledi) r il.tı .ıı murliirlıığu ınc. 
murl:ırı t:ır:ıfınd:ın şehrin mıılılelif 
scınllcdııdc her giin ıııc,-.ıddı gı_ 

cl:ıi:rc Cir:ıtl:ırı ıılınm:ıktndır. Son 
h:ırt:ının fil ntl:ırı hır rapor lı:ılln

de tJnzim cılilcrek miidiirlıiğc lııl

diı'ilnıişlır. P.un:ı corc mevm:ıiı gı_ 
d h c fiynllıırının miılıim hir kıı;. 
nıının toptnn fi) ntı ile perrıkeııılc_ 

~i :ırasında çok f:ırk ) oktur. ~lcr
c'-k. pirincunu. t.Aşur l>C'' niri, 
pııfatesle fazlnlık ,·ardır. K:ış ır 

peynirindeki loptan Ye rıcrak<'ııılc 
rıy:ıtl11r •ruını!nkl fork yiikı;rklir. 
F.n birinci kaşar peynirinin lopt,ın 

kilosu :ıi' kuruş olılıığu h:ılıle bir 
çok yerlerde perakende fiynl 90. 
100, 120 kuruşa k:ıılar yiikselmek
terlir. hı:ınhııl ııeınlleri nr:ı~ınıln en 
p:ıholı yer Taksim tolimlı:ıne ch·:ı . 
n ile Bcya:ııt Ye ch·:ırıılır. fktıs:ıt 

memurları t:ır:ıfından :ılınan riyal. 
laı· ınüdiirlilk tnrnrınılıııı ıı:özclen 

geçirilmekle ,.e fiyat farkı ı;örülen 
maddeler iş:ırellcncrek hunların 
satılclıkl:ırı yerler belediye miHel
li5lerinc hllılirilnıeklr. ve nıiifelliş
ler tarafından hıırnl:ır h:ıkkında 
ı:ılııt hılulın:ıklııdır. 

Elmas 
kemer 
Vakıt Kitabevinin neşrine baş

ladığı (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz: kitap serısının ikincisi 
128 sayfada on tane ~üzel hiU: 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) adıy~a neşrolunmu§tur. 
Fiyatı 1 O kuruştan ibarettir. 
Okuyucularımıza t'1vsiye ederiz:. , -~-~, 

'ı Dr. NECAETTtN 
' ATASAGUN 

Sabahları S.30 a kadıır. Ak· 
şamları 17 drn Mnra l~ılleli Tay. 

1 ynre Ap. Daire 2: No. 17 de 
1 hasUılnrını k:tbııl edE>r. 
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Sul~nahmct ı .. uııcl Sulh Hulruk 
Mnhl•enıcsinden: 

940/20 , 
-

11.ras Bayar ve Mosko Ha.ssnn DL 
kcndcre ve Klcr ve \·iktor \C Raşe! 
ve Fatma Şenkılr ve Hayriyenin ııa· 
yıan nı nıUşterel'tn mutasarı ı. olduı;:_ 

ları lstancul Hobyar mahalle.sının 
A.liıre!cndl KUtuphııne~ sokagında 

eski i \'e ıniıkerrcr i \'C yeni 30-
32-34 kapı \"e 390 ada 5 pnrsel nu. 
maralı ::;sıı metre murabbaı mıkta.. 

rmda .sırı mUlk altında dUkktnları 
olan k~rglr ktiçilk ticaret hanı naml
le maruf g~yrı u:enkulıln lı.alel şuyuu 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
~mnm~ Nı~ru ~~nur c*r~ ı•••••••••m•a••••~~-m-~~---~••••••••••••-~ müzayeaeye \'azolunmuştur. Evsafı 1f1 W*NZM Mi 
dosyasında me,cut tapu kayıt \'e kıo. 'ı 
şif raporu ve vaz"ıyea zaptında yazı. 
lıdır: Heyeti unıumlyeslnln kıymeu 

muhammeneııl 113577 buçuk liradır: 

ntrinci açık arttırm:ıııı 317 /940 tarı. 
hine milsadl! Çargamba gilnil ııaat 

14 ten J6 ya ltadar icra olunacaktır. 
l~ıymetl muhammeneslnin yuzde yet
mi;ı betılni bulduğu tnkdlrdc o gUn 
thıılei katiyesl yapılacaktır. Bulmadi_ 
ğı tal•dlrde en son arttıranm teahlıtl. 

Muhterem Halkımızın Yüksek Görü§lerine ! 
llugiınkil plJasa \'1\71.n~tlnc rağmf'n , 

Eski satış fiatlarını muhafaza eden müessesemiz şubelerinCJC 
Yüksek ev:ınfı haiz rnf'vaimllk zarif ve :ı:en;:ln cesltll 

EREKE UM AR N 
Metresi: 4 -; 5 -, 6-, 6.50, 6.75 liraya Satılmaktadır. 

SUMER BAN/( YERLi !t1ALLAR PAZARLAR! .ıü bal;! kalmak Uzcre onbcş gUn mtitl. , 
üctle temdit edilerek ikinci açık aı"t-

tırm~ı 18/i /910 tarihine mllsndlf •••••••••1C1••mmz1E•!!:r.~i!:li:::ıl:llfıl•- '"Tıl!'BBl.'ll•B•·~~:: Perşembe gtinU saat 14 ten 16 yaka.. WGM!fi.!fR& ıG ww .. ....-8 

Mfiessesesi şubeleri: tstanhul - Beyoltlu -- J~adıköy - .Ankara - tzmir - Aı1ana - ?J,.nıfıı 

d:u icra kılınacak ve o giln en çok 
11rttırana ihale edilecektir: 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer 
aU~kodarların işbu gayri menkul tize. 
rlnucki hııklarını hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evrakı 

mtisbitelerlle yirmi gUn içinde bltdlr
ıneleri lazımdır: Aksı haldı? haklan 
tapu slcillerile sabit olmadıkça satış 
l>cdellnln paylaşmruıınd:ın hariç kala
caklru-dır. MUternklm vergiler borçla_ 
rı niııbclinde hissedarlara ve dellA.11. 
ye ve tapu masrafları ve ihale pulu 
müşteriye aittir. 

Satış peşin para Jle ve tapu kaydı 
mucibince ve icra, ifJAıı kanununa 
tevfikan icra edilir. 

tıan \ 
.Be~ o~hı 4 uncl.ı Sulh Hukuk U A. 

kinıtlğlnden: 

9~0/15 

Beyoğlu llammalba:ı Arslan ııokak 
21 sayılı evde oturmakta iken 23/12/ 
!J~!J tarihinde Balıklı Ermeni htı..staha. 
neıılncle ölen Takuhi Kerimyanın t<'
rekeslne mahkemece el konularak 
tasfiyesine karar verilml§Ur. İIAn ta
rlhınden başlamak Uzere alacak vc. 
recek ve sair suretle alflkndarlann 
1 ay zarfında Beyoğlu ' Uncu sulh 
Hııkuk ha.kimliğine müracaat etmele. 
ri, müddetinde müracaat etmlyenler 
hakkında kanunu medeninin :S61 ve 
fı69 uncu maddt'lcri hUkilmlcri tatbik 

Hi@WW 

iZ la emiyetinden ' 
tarr1ircisi aranıyor Çadır 

. f',,.,,,,. 
Alak::ldnrlann her gÜ':l saat 9 • 10 arasında )'en• ·~ 

civarında Kızılny hanında utrı deposu dire::törlüğüne ydl 

cleki ~vrakile lhrlil ı:le müra-:a:ıtları iliı.n olunur. tJll"'. 
-- ·~- WW!i>'WWW ........ t.arl\i''WSfztS~~-H Arttırma §artnnmesi işbu i!An tart. 

hinden itibaren mahkeme divanhane
ııine talik kılınmıştır. 

Talip olanların kıymeti muhamme_ 
nesinin )1lzde yedi buçuğu nls~tindc 
akçasını Mmilen o gün ve saatte ls. 
tanbul Sulta11ahmette tapu blna11ınm 
alt katında daire! ma.hstıs:ısmda Sul
tanahmet birinci sulh hukuk mahke
meııi b&§kft.Ublne !H0/20 numara ile 
müracaatları l!An olunur. ·(32,71) 

edileceği ilOJı olunur. (32,68) , wwwwsa 

Türkiye Cunıhuriyeti 

Ziraat Bankası 
htanbul Asliye Alttncr Rııkuk 

Mahkerne-Blndrn: 

.. ! ............... , ... ~,. 
l,,;oı·uk ltekımı 

Fatih - Beyceğiz mahallı>J>i Losus 
sokağı 1/25 sayılı e\•de mukim üm
mU tarafından kocaaı ikam,tgtlhı 

meçhul Abdulbarı aleyhine açılan bo. 
şanma dav~ının icra. kılınan muha. 
kemesi sonunda: Taraflar arBBında 
§iddctıl geçimsizlik olduğu sabit ol • 
duğundan boaıınmatanna dair verL 
len 181'19'0 tarihli htikmU giyablnin 
mUddelaleyhln ikametgı1hmm mcçhu
liyetlne binaen tebliğ yerine geçmek 
Uzcre on be§ gUn mUddetle mnhkeme 
divanhanesinde asılı tutulmamna ka.. 
rar verildiği llAn olunur. (32H8) 

Dr. Ahmet Akkoyunlu 
fak!;tnı • l'ıılımhane Palos No. 4 

P:u·-nrden mnnda her gQn 
<!IAf J~ dPn <onr:ı. reJt-fon ; 411127 -
ADEMİ İKTİDAR -DRM 

Tabletler! her eczanede bulunur 
Pn••• kutuıu 1255) Galata, lıtanbut 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
Muhammen 

&ımtJ yıı mahall"81 Cadde Teya aok:ığr ~-o.sr 

Sultn.mthmet, Alemdar Çatalçeşme 1-2 
Kumkapı, Kazganl Sadi cami 
Yeni Po:ıtahane karııısmdıı. yeni VeL • 

dehanı zemin katında 
KaragUmrük Değirmen ? 
Mahmutpaşadıı Çuhacıhan ikinci katta 12 
Çar§ıcla Parçacılarda 10 

Clnııl 

Cami avlusunda. ·ev 
Kazgıuıl Sadi camii 
Mağaza 

DUkkAn 

,, 

a3·tığt 
Lira J\r. 

8 00 
3 00 

100 00 

6 00 
5 00 
1 00 

Şehremini Top kapı 348.350 Arsa 3 00 
Kumkapı, Muhslnt Hatun Şakir E!. l:S 

" 
2 00 

ç~mesl 
Ahi Çelebi DeAirmen Ahi Çelebi Hl.'IAları 80 00 
Ktiç!ik:pazar Kantarcılar Sarı Demir camii .. 53 00 

Yukarda ynzılı mahaller 941 - senesi Maynı sonuna kadar kiraya '\'e
rilınek üzere açıl{ arttırmaları uzatılmı,tır. lhaleleri 4 Hrı.ziran 940 Salı 1 
gllnU saat on b"ştedir. İstekliler Çenberlita~ta tstnnbul Vakıflar BaşmU. 

dUrlllğUnde Va kır Akarlar kalemine gelmeleri. ( 453i) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi idare Heyetinden: 

1 

ı - Kapalı zar! usulll~ (Yüz yirmi bin) litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartname.si Meclis daire mtidUrlllğündl.'n bedelsiz olarak alınabilir. 
3 - Eksfltme 3 Ha.ziran 1910 Pazartesi gUnU sa.at 15 te BUyük Millet 

Meclisi İdare Amirleri Heyeti odMmda lem kılınacakt.ır. 
4 - Muvakltnt teminat miktarı (Bin iki yüz altmı§ iklJ liradır. 

5 - Kapa'ı zarfların ihale gllnll san.ton dörde kadar idare heyetine mak. 
buz mukabilinde tevdi ~dilmesi l!zımdır. 

6 - Tııllpler 2490 ııayılı l<anunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesL 
kal:ırı birlikte grtıreeeklcrdir. (2354) (4093) 

VAKiT matbaası 
K il a /> k ıs nı ı n ı 
lanzi ın edip 

yeniden 
açnıışllı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

~m::Jmm:~~ım ................ fiml .. 

Kuruluş farihi: 1838 
Sermayesi: 100,000,000 Türk LiraJ• 

Şube ve Ajans adedi: 265 ri 
Z . .. . • h . b k elele 
ıraı ve tıcarı er nevı an a muam 

biriktirenlere 28,800 Lff8 

ikramiye Verivor 
Zira:ıt P,:ınknsmda kumhıırıılı 'e ihb:ırc;ız tasarruf :ıııl 
rında en az :m lira ı bulunn.nlar<l ~cncde t cidıl C ,.1',ıt• 

kur'a ile aşağıdn!ii plünn göre ikramı~ c dnğıtıJsC 

' Adet J .000 Liralık •. 000 
ı.J~ 

4 r.oo %.000 
.. 

4 
" 

ı:;o J.000 
.. 
.. 

40 .. J OO 
" 4.000 .. 

100 
" 

:;o 
" 

l\.OOB .. 
1:!0 .. 40 4 800 
IBO .. :o s.ıoo 

.. 
ıııd' 

DiKKAT: Tlcsnplarınclaki par=ılar bir sene ıçde 4' • 
liradan aşağı dUşmiyenlere ikrnmlye çıktığı takdir 

1 
~1 

fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ]\iler'5 

1 Birlnrll•ftnun, l ~tart ~e ı Haziran tarihlerinde çe 

1 
.,A 11ıar1 

Oeniz Levazım Salınalma Komisyonu '·" ~ 

1 - Mevcut keşif,· plan, şartname ve hususi. fe~i~ ~ 
meleri mucibince tahmin olunan bedeli (126 386.70) ve fı 
Heybcliada.daki Deniz Harp okulu ve lisesi yemek~a~ess.ııt ı:; 
hane binası inşa.sının ::l/Haziran/1940 pazartesi. giın1:ında • 
Kasımpa.şada Deniz levazım satınalma komısyon t 
zarfla münakasası yapılacaktır. urtlşt11 

2 - .Muvakkat teminatı miktarı 7559 lira s:~ .. ~2 ıc~ :J - Mevcut ke~if plan ve şartnamesi her gün °"' 
del mukabilinde mezkur komisyondan alınabilir. alJllİJldt dl 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarif atı ~ ,,e ~.;/ 
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını belli gu0 ,

011 
1""' .• 

bir ~:ı.at C\'YC!in.c kad:ır Kasınıp~adn bulun:ın ko~ ~ 
lığına makbuz mukabılindc vermeler.. (3937) . ~ .: 


