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~~ıp ldarcmıu ~tiren okuyucularımı7. 9 un ı.·e ı·arm TcrcUnıe Külliyatının ilk 

rncı.·cud beş kl~bmı yüzde 50 ek.sik fiat. 
~ta alablllrler. Posta Ue tıtlyenlerden ay. 

' /2 kunış alınır. .J 

11 
Hopada şiddetli zelzele 

Ruzvelt yeni sulh 
teşebbüsü yapacak 

Va.şington, 8 ( A..A.) - Röytcr: 

~Ye Opa, 8 ( A.A.) - Bu gece 24,25 te beş 
8tııtrsr f;ısııa ile burada iki şiddetli yer sar. 

o nıuştur. Hasar yoktur. 
PERŞEMBE 9 MAYIS 1940 4- YIL: 23 "' SAYI: 8020 

( '° Reisicumhur Ruzvelt'in Avrupa anlaş.. 
ı mazlığı ile alakadar bir teşebbüs hazırlamak

ta olduğu kanaati, Vaşingtonda gittikçe faz
lalaşmatadır. Hatt! bazı müşahitler, Beyaz Sa. 
rayda sulh lehinde bir hare.ket ha.zı:rlanmakta. 
olduğu Ye bu harekete Vatikanm sulh lehinde 
yapacağı bir daveti ile birlikte başlanacağı 

, filaindedirler. 
tDARE EVt: Ankara cad.tST.A.NBU'I.; .-ı'elgraf: VAKJT• Polta ırutuau: t&• Tefpfon: 21418 (Yazı). 24870 (ldıtre) 

emberlayn hükfimeti 200 muhalif 
~eye karşı 281 reyle itimat aldı 
APasifikt~ manevr~ya çıkmış olan o g d ·. o rç, M o riso f K o-
rne rı kan fılosu Hava- per Ü Ametin harp 

na sularında kalacak • • •J.J k. ·ı 
~~ti~i~~or/l, .. 8 (A.A) .-Vaşingtondan haber resını şıuue e ten t ettı er 
a~tt S~ıne gore, Pasıfıkte manevralar yapını§ . 
~da •~le!ik Amerika filosunun, Havana sula
~;-, bılamüddet kalmasına ve Birleşik Ameri
~İl~fı '\tdet etmemesine, evvelce verilen karar 
~Üsaade olunmuştur. 

Olanda yeniden mü
dafaa tedbirleri aldı 
Amerika, Holandanın vaziyetini 

1~.~. yakıildan takip ediyor 
lııUbı 8 (Hususi) - GlinUn tedir. Ordudr. izinler tamamen 

lto Ilı slyası b(tdiscsinden kesiltıılştlr. lbtlyatlar sil~h al-
lalld lıandanın vazlyetidir. tındadır. Nehirler üzerinde 
%~ ~ hlikümetl mUdafaa seyriseCer menedllmlştlr. 
~ kuHetlendirmek- BugUnkU Hollanda gazelele-

lhıinu .
110 

lra'k rl başkumandan Vintelman ta-v rafından alınmış olan tedblr-

k 
!erden uıcmnuniyetlo bahset-

ral •b• mektedlrler. Amerikan men-
1\l' naı 1 baları tarafından yayılmış olan 

\gı llollandanın Almanlar tarafm-
tlda taati olunan dan işgal edilmekte olduğuna 

ci.ııı... telgraflar dair haberler asılsızdır. 
"ı~~tQ 8 Hollanda her sürprize karşı 

llcj ' ( A.A.) - Irak kra- koyacak tedbirler almıştır. 1n-
1;~bct· F'aysal'ın yıldönümü kıtaa uğrayan dış memleket
~:~! rı ;1~ Cumhurreisi 1nönü !erle telefon mtiklllemesi bu 
tı"'Qa aa hı ~~ir Abdülilah a. akşam yeniden başlamıştır. 
>tl~l~ış~daki telgraflar le. Alman notasını taşıyan bir 

·ıqlıı.c §tır· 
ili E · . . Abd"l'1.~ı. elçinin. Almanyadan Hollanda. 

-"'>Ur 1ıa.~ı u tı.u.n va geldi~i ve Hollanda hUkft-
k lla::rctlcd " h 
~~1 metine Alman notasını verdiği 
~~ ltıetı· Barjdat hakkındaki haber de yalandır. 
~ Yıl~ .. kral hazretlerinin Paris, 8 (Hususi) - Vaşing. 

~.~ta.tM,?nümu münasebetile 
1 

h b 1 .. A 
t~tıert'l tebriklerimle şahsi tondan ge en a er ere gore _ 
~.~er \•e kardeş Irak mille- merikan hariciye vekili Kordel 
"'llle~ı. hakkındaki kalbi te.. Hul bugün matbuat mümessille. 
) -...ı takdim ederim. rini kabul ederek, Holanda ile 
~ iSMET INôNO Rayş hükfuneti arasında mühim 
?'~ hıetz- 1 bir gerginlik bulunduğunu bildir. ~ı~,, ı sm.ct /n.öııü 

~~; '7e Cumhuriyeti Reisi miştir. Amerika ile Holanda ara. 
ı'"'tı '%ıetı· Atıkara sında vaziyet hakkında heran tel. 
.ıt b\'ıld0~..lk.inci Faysal'ın do. gra,fla görüşülmektedir. 
r ~e U~d U!:1ti müna.sebetilc 10- Londra, 8 (Sabaha kartı rad. 
~l'ılerı Ug"unuz nazikane teb. yo) - Holandanın son aldığı 
, tıı e cleti~Olayı zatı fahimane. tedbirler Şijol hava meydanına 
~~eı- \' ~~kkürlerimi tak- ecnebi tayyarelerin inmesinin me. 
~~ ':l'ute zatı fahiınanelerile nedilmesidir. Memleketler arası 

ıiiıe/ nıilletine saadet ve telefon geceleri saat 1 O dan aa. 
~nı. bah sekize kadar askeri idarede 1 AB/ A.BDVLIAH bulunaoakt". 

9 Mayıs bayra-
mına hazırlık 

. 

ingiliz sefiri 
Bu sabah Sofya

dan dönüyor 
"S~fyadaki mülakatla
rım çok faydalı oldu·,, 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar 

Ajansı bildiriyor: 

lngilterenin :Ankara elçisi 
Sir Hugesıen Sofyadaki tnglliz 
elçisine birkaç gUn misafir ol
duktan sonra, bu akşam An
karaya hareket etmiştir. 

Slr Hugessen, 'Sotya.dakl ika
meti esnasında, kral, başvekil 
ve hariciye nazırı tarafından 
kabul edilmiştir. 

Sir Huge~sen, Sofyada hitblr 
vazife ile tavzif edilmemiştir. 
Ziyareti tamamen hususi mahi
yettedir. · 

Sofya, 8 (A.A.) - Reuter A
jansı bildiriyor: 

tngilterenin Ankara. elcisi 
Sir Hugessen matbuat mUmes
slllerine, Bulgaristana yaptığı 
ziyaretin hususi mahiyette ol
duğunu söylemiştir. 

Elci, Bulgar payitahtında 
kendisine gösterilen samlmt 
tarzı kabulden dolayı memnu
niyet izhar etmiş ve demiştir 
kl: 

- Sofyada. yaptığım mUlA.
katıar çok faydalı olmuş n 
Bulgaristanı alA.kadar eden 
hayati meseleleri bana öğret
miştir. 

Kars yolunda 
bir kaza 

Bir otomobil 
bir köprüden 
yuvarlandı 

Kars, - Kızılca Akçaya git
mek Uz.ere Karstan aynlan Kı. 
ı.ılcan nahiye müdürli, Kars em
niyet direktkrlüğU adli reisi ve 
jandarma yolun otuzuncu kilo. 
metresinde büyük bir kaza ge -
<;irmişler! otomobil yıkık bir 
köprüden hızla yuvarlanmıştır. 
Nahiye müdürü ağır yaralan -
mış ve baygın bir halde hasta
neye naklolunmuştur. Diğerleri 
kurtulmuştur. Köprünün yıldı • 
nm çarpma neticesinde geçen 
sene yıkıldığı bildirilmektedir. 

Mo·rısorn diyor ki: 

\1 Ozerinde düşmanla çarpışacaQımız her 
memleketin liman ve tayyare karargah
larmı önceden tarassut etmeliyiz ! .. ,, 

Londra. 8 (A.A.) - Muhalefet l~l 
Partl.sl Avam Kara.mut grupu, bu ııa.. 
hah bir toplantı yapmı~ ve bugün 
Norveç harekAtt hakkındaki mll7.ake. 
reler sonunda hUkQmetln siyaset! 
hakkında. Ayam ltamarasınca rey ve. 
rilmulnl istemeğe karar verml.ştlr. 

r~çl partisi grupunun içtimaı bir 
eıı.ıtt bir çeyrek aUrmUJ ve iıçt pıırtlal 
ı:ıı.,bUl!l&r, ,Avam )<aınara.ınnd& hUkQ. 
met tarafından müzakerenin kltayetl 
ve celsenin t&likl hakkmda verilecek 
takrir aleyhinde rey vermeği karar -
laıtrrmıflardır. İşçi partisi bu suretle 
Norvcçte harbin idaresi h:ı.kkında hU. 
kllmetin ııiyaseUnl tasvip etmediğini 
bildirecek tir. 

Avam Kamaraaında 
Londra, 8( A.A.) - Reuter Ajatl.!I 

bildiriyor: 
Avam Kamarası bugün saat bir bu. 

çukta toplanmış, Londra şehir meclisi 
reisi ve işçi partlsl Azası Herbert .Mor
riaon flk olarak söz almııı ve dem~
Ur ki: 

ÇlJRÇlL LOID CORC 

- tşçi pıırUsi, hükOmeUn .ııiya.ııetL ı 

n.i ~iddetle tenkit etmektedir. lııçi .par. N 0 r ve«: t e k 1• Uaı Azaları, bu hususta tara!gırane 

''eya ~ah.9t mUla.Jıazalarm tesiriyle ha. 
harp 

reket etıni!I değillerdir. 
Morrlson, Norveç harbi hakkında 

tafsillt& girişerek bizzat hUkQmetln, 
Norveç meselesile allkadar bazı hare. 
keUere teşebbli.ıı etmeyi tasarladığı 

lıalde, Finllndiyaya tahııis edilen kuv. 
vetıcrln daıtıtılmış olma.~mı hayretle 
karşıladığmı söyleml~tir. 

Morrison, mtiteakiben hUkQmetln 
Norveç ıiyasetinl etraflı surette ten. 
kit ettikten .sonra şu mUtalealart ile. 

r1 ırt1rm U§tUr: 

(Devamı 4 föıcildc) 

Ruzvelt yarın nutuk 
aöyliyecek 

Vaşington, 8 ( A.A.) - Ame
rika Birleşik devletleri reisi Ruz 
velt, önümüzdeki cuma günü, 
Vaşingtonda Amerikan ilim kon 
gresinin açılışı münascbetile, bir 
nutuk söyliyeeek ve bu nutuk. 
Amerikada olduğu gibi Avrupa. 
da da radyolarla neşredilecek 
tir. 

Son kozNarvik
te paylaşılacak 

Almanlar Narvik f igoruna 
magn döktüler 

/ıloskot:a, 8 (Husıısi) - Röy. 
ter ajansının Stokholm muhabi· 
rinin bildirdiğine göre Trond
haym şiınalindeki Norveç kı. 
taları Narvike doğru çekilmek. 
tcdirler. Alm:ın kıtaları Nor. 
yeçlilcrin Narviktc müttefikler
le birleşmemesi için süratle ha. 

rckct ederek Norveçlilerin önü
nü kestirmeğe gayret etmekte
dirler. Almanlar Trondhaym şi. 
maline ve Narvik mıntakasına 
paraşütle asker indirmektedir • 
ler. Namsos Almanlar tarafın
dan i~gal olunmuştur. 

(Devamı 4 iinciüle) 

Resmi otomobiller 18yı
hası son şeklini ald.ı 

Meclisin yarınki içtimaznda görüşülecek 
Ankara, 8 (Hususi) - Resmi 

otomobiller hakkındaki kanun 
layihası encümene iade edilmiş· 
ti. Encümen layiha üı.erinde mec 
lis umumi heyet toplantısında 
gösterilen arzuva uygun olarak 
tadilat yapmı~tır. Llyiha mecli. 

(Devamı 4 üncüde) 

"""'~"~'"""""''~"~ #'\.~..., ...,,, 

~B;lediyelcr, Hususi idareler, Sermaye:;i Dev-

ı
let Tarafından Verilen Hükmi Şahsiyetler, 

F abirkalar. Bankalardaki Makam 
Otomobilleri K ald ınl ryor 

""' """P.. "'" .- v~ 
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Büyük Millet Mecl i- 1 

sinde Başvekil 
Bazı umum müdürlükler teşkilat 
kadroları hakkında 4zahat verdi 

Ankara, 1 (AA.) - BUyO.k Millet 
ııec:ıı.ırı ~ Refet canıtezilı ~
kanlzlmda toplimarak Hutran - A
~ 1931 l\)1arm& alt di~ mu.. 
haııeı..t nponmwı .ııe uncu tdU&a 
hakkmdllki Divanı Muhasebat EncO. 
meni lllUlıataalle tnıuaarıar umum 
mUdllrlUğünlln 193'a yılına llt bilAılço 
ve mutabakat beyannamelerini tud1k 

~Ur. 
lıCcclis bundaa ;tOJU'& oıın.n uımım 

mttdUriııtü ile ~ telgral " tele
fon ve vakı!l&r devlet bava ~ 
tmıum mUdl1!1Ukl~ ~kUAt 1fadro. 
Jarma. a.ıt kanun lAyihalamm mQ.za.ke.. 
resine geçı:rıl§ ve bu ml.l.ııa.tebeUe ııö:ı: 

alarak k11nrtlye gelen Ba§vekll Dr. 
Relik 'Sayda.Di ~ :12:ahatı vennı,ttr: 

Bu gönderllm'ı; olan kadrolar geçen 
.ene ka.bul buyurmuş olc!uğunu.t ba.. 
J-em kanununun ahk4mma tevtlkan 
.heyeU cellicnlze takdim ediımest ıc 
Z%Ill ,eıeıı devlet t.ef kllA.tma. ait nıaq.. 
ıx ve llcrcW kadrolardır. 

Devlet kadrosu içerisinde, llcreW 
memuriş'eUer de bulunacaktır, bu ta.. 
bUdir. Barem kanunu d& büiia e3Ue21 

;,er venı:ıffUr. Fakat, dn!etın mı.ı!ı.te.. 
ıu dalreleı:1nln kadrolarmda Da1m1 
olarak bulunacak memurlycUerln. 
maa,,ıı olma.il dlıetln1 bendeniz de 
terc1h ederlm. Eııaaeıı barem kanunu_ 
l1U ~ m~dımıa, d~ 
da.ı:l d~ dev~t ~larmm n.. 
~Uermt va onJana m.aa, bdltrbal 
bil' çerçlve 1~er1ııine alm&k ve normaL 
lef~tf. flmd1 Of&f& ~ ,l<U
yonız. 

He~tı eeli.laıılzden bir rteada bulu. 
.nacağını; 9'1 bQtçest l'Cllp, lıCedJal 
Alide ta.sdik olunmadan evvel ~ ıoe. 
ltclcyi lıl~ek l~ 1''1~dmete bılr za.. 
man verln1z. Bu :ı:aman zartmd& k1 
b&zı devlet daireleri henU:ı: hali tefek.. 
ldllde olup feldlledlll tua olarP .ı. 
:m1f ~· BU~ artma& 
muhtcllf 41ıalrt19d ~ .aeum. bwı.. 
lan tet.ıdk etalıılvt bir tekle "°ksun.. 
l&ı' anettıttm ıt'lıl. ~ cWml olarak 
devlet JDemUrfyeU o an yerlerin maaı 
kmnma ıetnt.I, ....,.. lerett. 
k•lacıık kmmıla.rı t&ylla et.mıer ve 
~ llinize pUrslı11er. Bu aureUe 
bize blr zaman nrlrMnb zaımederlm 
ld me.teıeyi halletmlf olunur. (Gtızel, 
pel ınuvafık .a.tert). Bu WeclifL 
mız zaman HU bU~ evvellne 
alWr. KUMadt ~ ~ 
bir melel• daha llAv• ~ FA&.. 

sen asri dfiŞllnıneuılz ın.zwı Gelen nok
ta devlet, t~kUt\tmda adetten ziyade 
keytıyete ehemmiyet vermektir. (Çok 
gUzel ııealeri> bu tetkikat esnaSlDda 
bu iJ1 i'l5ztinUnde tutarak, dcvtet dai
relerinde adetten ziyade, Jceyflyct cep. 
~den ifl mUtalcııı. edip oııt gi.irt 
de\'lCt ThlkTiltmı çerçeve.temek ft btı 
sureUe huzurunuz.:ı. getirmek isterim. 
Zannederim ld bu blr aene u.rfmda 
1mkb dahiline glrer. BcndCJılzin•uolt
ta.I nazamıı budur. (Gll.ıel aweri) . 

lıleclls mUteaklbeıı dJfer nıev:ı:uu. 
bahS kanun tt\Yihalannm btrlnet m\i. 
zakerelcrinl ikmal eylem!§tlr. 

'Me<:lJ.&in bugUnkü lçtlrnıunda aıslı.e. 

rt mi.ıha.keme usulü ka.nuuunun 8 Un.;. 
Cü maddesinin tadlllne, Butgflristaııa 
be§ buçuk mll'Yon kiloluk munzam bir 
kontenjan verlluıesine alt anlqmanm 
taııdUdne alt kanun lAyllia.sınm birin. 
et mtıulafreal yapılmıştır . 

Meclla cuma gün\l toplıınnca.lttır. 

Ha~an yoklama vergi
si llakkında. taminı 

Ankara, '8 (Husıt$i) • - Her 
yıl ya:pılırialtta oliı.n hayvan yok. 
lama vergisi milnasebetile Ma
liye Vekileü vilayetlere bir ta
mim göndermiş, bu def aki yok. 
lamada hayvanların cins ve a -
detlerinin de teşl>itini istemiı
tlP. 

Bira. fiatleri yeniden 
ucuzlayacAk 

Ankara, B (Hıt8U8i) - Aiı'ka
r& bira. fabrikasının bU.yiltfilme. 
Sine karar verilmişti. İnşaat iha.. 
le edil~. J.stari>ulda sa.tın a
lman Bomonti fal>fikası da ma
yıs başm<ia.ııberi işlemeğe baş • 
ladığmdan istihsal çoğalacaktır. 
Bira fiyatlannm bir miktar d&
ha 4Qıl&Mi muhtemeldir. 
G~e şartlan anketi 
A•~ 8 (Buau.MJ - Tica. 

ret Veklletı, normal bir alleain 
pghune eartlannı varidat ve 
laUraf vaziyetini tetkik etmek 
klJ! mlltehll881a dôktor Fi'ederi
ğin de i§tirakfle aileler arasında 
~ aJıltete f{elen cevaplan 
tamiife ~ladı. Bu anket büyük 
endllst.riy81 vehirlerdeld piya -
1& vasiyetini kontrol bakmun -
dan da. aynca blr hususiyet ve 
kıymet tqımaktadır. 

~ 

Fr~~sa tut~n ~lıyor TefsaRa .,A asına bu -~-~S-.Kj.r-. . -,-,JtJ. 
ft1uza.kerelerı mushet • m'" 

şekilde bitiren 1 b im aoak ...... _:~ı11~~~ 
heyetim~z döndü yı aş ~n A I b h stalf 

~'ransanın memıeketiıni;ııen 0 . Si U a I 
~:~~ı;rer:~~~~:S~~ ingiltereie ısmprlanacak v~purlann çare bulın~''' . 
ve tütün lim.itct erkanından mil- b d ı · b f d•I k Y H ·k••1 
rekkep heyetimiz ~hrimize dön.. 8 1 1 urıya ıar e 1 808 . a~:~r bi~iblrl ~~ 
mUştür. Fransız rejisi ne 3,:5 1 ~ it 
milyon kiloluk tütün için uyu- .Memleketi.mlıxle inşa edilecek lan vapuclar fçin milddet kabul mekle meşgulkell. ~ 
iıUJmuştur. Bu lUtünleri yalnız ten.anenin yerini ka.rar\lf!ınnak ebnedikleri halde tersanex! da- raftan da bugün~ 
rutün Limitet Şirketi sa~cak- Uı.ere tetkikler ya~ ~eyet bu ha kolııy ,er:aitle yapabilccekle- memtı tıbbi ke§if* -at 
tır. Kendi stoklan kafi gelmez- hafta sonuilda Anki.raya döne- iiJii bildii"rlıiflernir. Vek1let te lıyor. Meseli . 
se inhisarlar idaresinin ambar. cektir. Heyet ~a, P."'"ba.hçe kK 11en~e tdlim edileceğini bil. ~de frengi teda. ,, 
tarından da ıhal alacaktır. Salı- ve Hali~ yaptıgt tetkikleri bi· meUıij \•apurlar i~m 10 milyo. Ve <iün bir gazetedecil .,ır ~ 
lacak malların parası 3.5 milyon tirmek üzeredir. nu feda etmektense bu para ile Kemik hastalığına. A 
liradır. Tersane !ıigtltereye ısmarlan. btlkl dah:ı. k1sa bir tanuı.nda va• bUltınm~... ~ 

Diğer taraftan Fransız rejisi ma.smdan v~len 11 vaJ>.unın vurla.rımızı dahil~ lpp. etmeği Bunlar. hep i~ ~~ 
l,5 milyon kiloluk bir mübayaa.. 10 milyon liralık ~isati ile temine kara rvetmi~tir. Tem- kurtannak Jçin p.,rt ~ 
da daha. oulunacaktır. yapılacaktır . . lngiUz flrmalan ne inşasına bu yıl muhakkak kat dUnya yüzünde ~ ı 

~- kendi memleketlerinde yapacak- bjı.şla.n.a.caktır. insana -h~ dola~ 

Va~ur tarifeleri .1 k il k · ı·h ~~W~e;·:~:e:nu~~ 
Köprü. Yalova postala- 1 kO u arm apanma ve ım 1 an ~ h~:r:"~· iy~ 

rma. ilave yapıldı vede kulak kalınaa !'\~ 
Denizyollan idaresinin KöprU. 

11 
• • 

1 
' Asıl ilaç buliıriinall 

lova aııısındakı ılkbahar vapur · ar ın a şıne 

tarüeleri 15 mayıstan itibaren 1Ik okulların kapanma, imti • derselere 30 cyl\ılde ba.şhyacak- P.~ma.lı. "~aa~ l, 
tatbike başlanacaktır. Yalova han ~eri ve derse l>aşla.ma !ardır: ~nüne g~ılm~h. of':1'! ·~ 
ka~calan açıld~ için yelli ta. zamanlarını tesbit etmek üzere Şehir okullgroıda bulaşn~ına maiıl ~~ 
rifede KöprU. ile Yalova ar~~- vilayet ült tedrisat ıpeclis\ <!Un Şehir ilk okullarının ve mül. rp:ı~:ao:dan ~. 
da sabah ve akşa.nl karşılıklr ıkı- bir topl""'tr v.w.. ..... at ... T~IU - ha.kat kaza merkeuerin.deki o- • ,,..<J Uf :2 
~ vapur vardir. _. ,,~.,..·~~· . tedbırlcr k"'9'-etme .. ,, 

Pazar günleri Adalarla. Bos • tıya vali muavini Ha11ik yaset kullarda dersle 27 mayısta kesı. Şurası mUhakkak ~ 
tancı ve Maltepe arasında da se- etmiştir. lfeektir. İmtihanlara 29 mayıs- insanlarm k_ an~da uu _ 

ta. başlanacak, 22 hazirana ka.. ı k t h ediJaeyd! • .,. 
ferler ~pılacaktır. Vmlen karara gört! 8ört 151- dar aevş,ıp edecektir. 23 hazi • o :ra ~~ 18 -~ 

Cu.Jnarteai gilnleri Köprüden nıflı köy oltullan derslerini 13 rand:a:q itibııı.ren bütünleme bnti. hga bugı..µıe ~adar ~ 

Olarak 13.30 da bir vapur kaldı- mayısta, ~ si:nıflı Şöy okUlltn hanlarına ba.şlanacak ve Uç gün- bır ç_ok. tıp alıml;_::_wa 
20 mayısJa. keseceklerdir. Dört de ikmal edilecektir. f ili ba. ~..:. • 

rılacaktır. Pazar gtµµeri Büyük snnflı ve bee imuflı köy oJrulıan · Gelecek del'8 yılı talebe ka_y. reng;. o, ve 
ada ye Heybeliden Köprüye da imtihanlanıu bir hazirana dına 16 eylffiqe, dersler~ de 30 m~hk hastalrtd illi ~ 
20,30 da son vapur konmuştur. kadar ikmal edeceklerdir. Yeni eylfilde ~!anacaktır. Ekalliyet ~~:ı:;:ı'e~~~ .&rı~-'J 

~ den yılı faali yetme 16 cyl6lde okul lan tedrisatı iptidaiye rnec belki ~riyete 9'* u:;;;, .tf' 
Amerikada ı ürk başlanacaktır. 16 eyl&lde.n 23 ey- lisinin kararını tatbik edece~ - hizmet etmiş, d~ IJl"'"I • 

sigaraları lCı.le kadar ka.n:t ya.prlf:Ç&k ve lerdir. • · lrurlarmış olurla.nlL . _ •·"'1'~ 
15 ma~ tekrar açılacak o. Gerçi harp bır ~~. 

lan Nevyork bevnelmilel sergisi- Otobüs komı·svn l Müteka·ıı dul ve bu hasWıga tutlJl!.'~~I 
ne inhisarlar idaresi TUrk siga.- J !!il - ' cinnet getirdigi m~ 
ra ve içkilerinden göhdermi§tir. d • k ı t• · ı bin hastası me'JUlil 
GeÇen sene w~ rağbet gören ,ei. nun ayanı arar ar ye ım maaş ar.ı saran mikroplar ~ 
garalarnnız ve içkilerimiz sergi- yormuş glbi a.yrtta..,. 
de para ile satılacaktır. Senebaıına. kadar ÇO· .Yoklama muamelesi oyna.ına.ğı,, kendllM l- :I' 

-.,~ dinir: ''Mikrop h..-ı •• ,. ~ 
Şarap, Iilcör, vermut cuklardan para bugiin baılıyor mu.ştur. Bu mikfOl>lat' ~ 

sarfiyatı artıyor 010,:.1::,ı::~! J>eledl. rin~ aı~h~ ~\~~! 1:!u: m"{;~ mikrop~~ 
Memleketimizae ~rap, likör ye reis muavini LGtfi A.1"oyµn .,,.11" Malıyac3.k ve 25 may-rs gil- lılc mikropları gibi ; 

ve vermut gibi az ispirtolu içkl- •n~U~ bi~tecektir. lann üremesine "'iAI• 
f t lm ğ reisliğinde toplanmıttır. ...ıı .. ,,..1 tedbı"r, cı·~~bl"r'~r~ lerin gittikçe azla sa 1 a a Ma...ı.• • Beyuıt otobUaterinin Yoklamalar her~ saat do. ~~ ._.,_'\. "' 

Evde başlayan kavganın 
sokaktaki akıbeti 

başladığı ~örUlmektcdir.. 934 ae. ~ lahla uuıaffu.ZdaA 1 . . 1 Yenikapıya kadar temaidi dileji kUi.dan 12 ye ye 3 ten 11 ye kat ah, bu ı...a.ı-ı • .._ nesinde 217 lbın lıra. <>an~ .-_14,..r. 
• rap satışı geçen sene 930 bin kabul edUmiıtir. Bund~n ~ kadar devanı edecektir. otaya koyduğu ;.ubt ı 

litreye çıkm~ır. A~ 28 bin Talnim • Tarabya ara.anda l o. Z&t ~ları sahipleri fotoğ- son ,.erilseydi ! ... -~ 

Kıskanç bir şoför 
metresini vurdu 

· Dün Şehreminrnde kiSttançlik 
yUzlinden bir cinayet vakası ol. 
mqştur: 

Bu mahallede Sıdıka ~da 
bir genç kadınla metres ot11n1:11 
gof ör Ali, dün öğleden sonra bır 
kavga çıkarmış ve kavga sonun
Cia. da. kadını dövmeğe beıflam~
trr. 

Sıdıka bir 8.ralık kurtul.ma.b 
muvaff a.k olmuş, sokağa kaç
mıştır. Fakat Ali de arkıısmdalı 
so'kağa f ırlam~; eline geçirdiği 
bir odun parçası ile Sıdıkanın 
başma. bir kaç defa vurup yere 
yıktıktan sonra cebinclen ~~ı -
mnı çıkarmış, bütil.n kuvvetile 
ikadınm k~ arkasmş, yerl~· 
t~tir. . 

Gütültü Uı.erine y~t~nler §()
för Aliyi bı~ğı ile beraber ya
kalamışlp..r ve Sıdıkayı da Cer. 
rahpaşa. hastanesine kaldırmış -
Iardır. 

Nöbetçi mUddeiumuml mua. 
vini Necati ve.kaya elkoymuş, 
ta.liliiknU başlamıştır. 
Arkad;ı§ını öldüren Ari-

fin muhakemesi bitti 
İki sene kadar evvel kahve -

den dönüşte, anlaşılam.ıyan bir 
sebepten dolayı Haaan adındaki 
arkadaşını tabancayla öldüren 
Arif adındaki gencin dün ağır 
ceza mahkemesinde e\H'~ur 
bitirilmiştir. 

Mal\keftle A.ıifi evveli. 18 se. 
neye hapsetmiş, ancak yaşından 
ve diğer- eas sebeplerden dola
yı ~eı,asmı 3 seneye indirmiştir. 

Arif napisaııede ya tığı !H'1l
da. bir buta'lık -neticeısi ·kör ol
mMlur. 

Tramvay ~lttnda 
ölen çocuk 

Geçen sene .Akrasayda Muza!. 
fer adında bir QOCUk tramvay 

aıt.maa kaltiıış, tramvayın al -
tından çıkarılması için arabaya 
konulan kriko Uç defa d~Uş, 
iddiaya göre çocuk d!lha f üla 
yara.lana:rak ölmü§t.ü. 

Aksaray tramvay deposu us. 
ta.1>aşısı Osman ile ~damlarmm 
Muzafferin ölümüne sebep ol -
maktan asliye ikinci ceza mah. 
kemesinde devam eden duruş -
malannın dil.tıkü celsesinde ad. 
liye doktoru Enver Karan din -
lenibniı, çoc~ ha.Bgi yara • 
latdan öldüğü sorulmuştur. 

Doktor bunu kazaların ve ya
r8.lp.rın aynı ıa.manda olması 
yüzünden tesbite imkan olmadı. 
ğnu söylemiş, mahkeme de ce
sedin mezardan gıkanlarak 
morgda otoj)6i yapılrnasma ka
rar vermiştir. 

Vergi borcundan 
çıkan dava 

Celiliye köyü köylülerinden 
Salih adında birisinin vergi bor. 
cu yüzünden köy Jhtiyar heye
ti kovunlannı hacı.etmig, bunun 
ürerinc SAlih te onlara ve hü.. 
kOmetin manevi şahsiyetine ha.. 
karette bulunmu§tur. 

Birinci ağır ce.ut mahkemesi 
Salibi evvela 30 gün hap~e mah. 
kQm etmia. ancak hU,kum~ti tah
kir ettiği sabit olmadığmd:ı.n ce. 
~yı 7 güne irtdirmigtir. - ---=r-- -
EICalliyel oleull~rınela 

ders kesimi 
'ŞehrimiUlMd ekıilliye lise v~ 

ori& okullan der&tennl 28 ma.. 
yıeta keserek ~ haziranda im
tihanlara. ba..;lıyaca.klardrr. lm~ 
tihanlar on gjin 7,arfmda ikmal 
edilecektir. 

litre olan likör satl§lan 46 bln tobüı iıletilmeai de µygun ıö.o raf1i ntifua ciWiahla.rile resmi bu ruht itazm, bg ~ 
ve 6 bin litre olan vermut satit- rülmüıtür. Eyüpten Kemubur. eenetlerini ve Direr tane yeni ~~- ya ebedi çılgmlı~ .:'.:..-.. 
lan 30 bin litreye yükselmi§tir. gaza da üç otobüı . itletilınmnt kilmiş fotOğraflattnı ve malCıl na cıktığı günd~n ıif~~ı 

Mamul tütün satışları da. bu müsaade vcrilmi~tir. Eyqpt~n olanlar maluliyet r~~larını vi altına arınmak l 
sene 14 milyon kilo~ bulmak- Kemerburgaza &itmek 3S kurUJ- yoklama ilmühabeflerile birlik • 1940 harbi has 
tadır. tu.'. te bi~ ~tUrilp ibraz etmeğe ıt doktorların ya 

Ayrıca ıı:ehir ö•'-ilinde i•leym mecbüttiurlar. k k b'ldi 
:ı ~! " ')it w: n40 ta.tihin~ kadar me a ı s ~ otobüslerde bet yaşına kadar olan ~ mahallinde bir . İzmir bira fabrikaaı 

İnhisarlar idaresi Şimdilik İi
letilmesi lüzumsuz olan İzmir • 
deki bira .fabrikasının dinlendir- . 
me tanklarını İbta.nbula getir • 
meğe, Bomonti fabrikaama koy
mağa karar vermiştir. 

tik tedrisat öğretmenle
r inin mesken bedelleri 

!Ik tedrisat öğretmenlerinin 
hususi idare bütçesinden umu
mi ınüvazene bütçesine alınma. 
ları hakkında. maarif eOrası ta
rafından bjr karar verildiğini 
evvelce yazmıŞtık. Bıt Jtararın 
önümüzdeki ders yılı 00.şmdan 
itibaren tatbik mevkiine koruna. 
sı hususunda. Maarif Vekilliği 
tetkiklere başlamı~tır. 

Hususi idare bütçelerinin dar 
lığı da bu işin bir an -evv.el ya
pılma!tnı icap ettirmektedir. 

Şimdi:re kadar öğretmenlerin 
mesken bedellerini rle ödeyen bu. 
susi idare bütçe dr.rhğı dolayı
sile mü~külata duçar olmakta • 
dır. 

Sövleb.diğine göre ilk teari -
sat ö~retmenlerinin mesken be. 
delleri kaldınlacaklrr. Bu hu· 
susta tetkiklere b'.l~lar.mı~ır. 

Diinkü ihrac:ıt,mız ya
rım milyon liraya yakın 

Dün 4i6,352 lirahk ihracat 
vşmlmıştH'. Bunun 318 bin lirJ
•ığı mgiltereye, 86 hı nlira.lığı 
ltalyr.y;l ve diğerleri Macııris
ta.nla Yupanh!tima. g5nderilmf g_ 

tir. ~ ~e:rde AMerlk:>hlıor 
kabt1nuz fmfük yerine kabuktu 
fındık -alqlıı~a başle.m.ıı;1ar<lır. 
Bqımn eebebi Akdeniz 'vaziyeti 
ve M~vsimin geçmi.'? olm~~rOır. 
K~bttklu l'mfük dana. af~"-atle mU. 
kemmM <>liiuğ'ufüforı tc-r<'ih c-dil
ınektedir. 

çocuklardan annelerinin kucağın. yokla.maya gitmeyenlerin mua • tel!kkt edilmedi-~ 
da olınalc ıartiyte para alınmama.. meleleri ancak umumi maaş tev- sıhhat ve gel~~ .'.il!B 
ar1 10 kiloya kadar ~yaların .ıiiiıden sonra.ya bıralulaca.ktı:r. kal hamlesi h 
meccanen ta~tru'(lası da takarrür Hasta, gittikçe ~ 
etmiştir. Haa~öy ~alµye müdür- gittik~e yayıldı. ~ 

lüğü için imtihan sıslar koşuyor. , 
Ticaret Oclaıı Raportör 'Miinhal bulunan Hahköy nahi_ torlar i~ın içi~t ~ 
imtih~nında kazaqa~lıLr ye müdürlüğü için vilayetçe bir ~~~l~n~bi~ O& 

Ticaret Odasına alınacak ra- imtihan açıl~a.ktadrr. Bu imtiha. dewıan,, ndan k.§Pl 
portör ve memurlar i~.ia yapı. na siyasal bilgiler ôkulunun idari tirilil> hastanin · ·~ 
lan lmtiha.am netice.si anlaşıl. krsmroaan me%un olanlardan "d ı ~ yagap-ılıyar. .. ı. .,,. 
mıştır. gayr~l ile hukuk '!'ezunJarı gi.. Fakat kolay o,:; 

Dört memurıu;. i~iq Sa~at- re<:eklcrdir. lmtiha11 bu afi.!\ on buhran ba.şlamıştJf- ~~-'111 

tin 'l'uil kan. H.Ubi :f\teş, ~thl ~ltıncı glinil yapı~acakttr. G~r. detli buhran ... ~ 
Genç, cevat ~Dan ve iki rnpor- mek isteyenler vilayet mektupçu. artmış, hezeyan fll 
törlük için de Cevdet ve R.Jkını lu~na miJracaat ed~klerdir. bulmuştur. tns ~ ~ ... '° 
kazanmıılaraır. ~ar bqgt\iı. en mlihlik hastal .,:: 
terde va.züeierine ta~ edUeeek- Yirmi yıl evvelki Vakıt şıya buıunu~or ... Yfaf .,. /' 
lerdir. . - - - - - - - günde frengı ted•~ 

• t ~ 1920 saatte gemik ha~ · ~ 
A~denuı; tarikiyle Qıek ne i~ ~ararı 

0 
61~ 

mal gelmiyor Hasta.hanelerin ida resi Harbin mıkı:,0~ çare 
asıl bu h:ı.s~tığa bil' ç-o-~ 

Akdeni.ıdeıt limanımıza npur Asker1 haat.alı@nelerıe Jat.ubulda malı! ~ .Jjl.-
gelmemete baJla.mııttr. Bu J<'ÜS • bulunnn bilQmuın h&.Stah~elerln bir_ ,,,,, . 
den üç gilndenberi ithalat eıyuı le.§ilf bir ustıl ue idarelerine kaf'!lr ve. Macaristan!'" 
da gelmemittir · nlriUf, te\.klkata tıuı~a.lc llzere tıb 1 •k tı 

Bilhaasa İtalyan vapuJaı-iyle ta.kjplMl vıe ~--u ~cmurla.. ~ 
gelen ithatat eşya1anmıa tama • rnı~ ~~~~ ~r lıel~t te:JtH Hilkumt?t. 
men ktailmiştrl. Akdeniz vazi • edll-'•Uı'. tanp. Kl>nd~1) · 
yetinin bu 9eiki1dc devamı ukdi _ =-- hman lGO ~D ! 
rinde bazı maddeler üzerin~ tek. lo mjktarındaltı 

b •· · ı tü~arlan araıını rar buhran aşgoıtermaı mu ıte.. seleı;i yqı;Ur..:Jen 
meldir~ ~. Tüccartarda.n 

Beyog"lu nahiye ""ÜdürU pyluna'1 th ten '_. 
~·' smı istem~!-~ 

~eyoğlu merkez nahive müdü... iQin di-!n tlelU~~ 
rü Feyzi Ciilüm~r Valovamn bir toplııntı yap 
1'ıb~ nalıiyesi fnüdürlüÇüne \a. hk.l&ıer ''"" ~ .. \~Ja &Aaı de her. tüccarı 
yin edilmi~tir. <i~ Bekilde bir kara!·dllllll" ..... 

• - "'-~- ctnf11• t ti 1 _, t ti f ~ Ugten ihracat > 
Tramvayda konta~ oıa. 1111 ~il 11 ~· • u oıunmuştur. Mil" 

~i~li • B~yaııt ara9ın~ ı,ı.yen tlda• u U ı •• il~ tıl t fl f rAif ye IJrl 
otomatik kapılı bir tramvay dii11 AkfUııa ıt :u ti 81 1t ı11 u 81 Jcpn.sol~ ~o11Jtl /, 
K-araköypalas &nünde koatalı. y~ sı .,. l ,7 ~· n ı '8 ıra"' \". :g P!sırtrnki~clit 
yapmı~, fakat vatm.:ınl:ı biletçi ta. 1uasak t 49 T :o ı !1 ': ıı v:ıiivi!!ı:ıyaret c r 
rafından söndürülmtiştilr. J 



3-VAKIT 9 MAYIS 1940 'j:---------~~~
~ f-~@ıf4\ti>B!4tablar,Mecmualar: 

3 Gıcırtılı iskarpin- Amerikada yaka le ncin . r teşki IAt ] ı·öı·e·~···k;~as·;····i·ç-.. i~··ı ı ese r. ve mecmua 
lerın bir faydası gız 1 

' •. Geçen lıaftanın clımıze geçen 

var kı· Nazı· ~J'' h tı• ta.A. I il 500 000 franki 1 ~1:!~~~lel~~~~cr~~:-
nı • • • 1 • • i 1 pen biı·. te.reümc ile yazının ~-

t ı111;t0k.la.ı·ımız gıcınılı iskar- _,. • • = . : .amak ıstıyorum .. 
'"'"-~ Slnirteıı.lr; ne.fı-et eder, er k a n 1 h ~ r b 1 y e Si 1 Zarar zıyan talep edeni . '!•}'.atro .meır::ebı ~ca mu~ 
"1tfp 0 

1 karıılnlerimb.in if.:lnc '.LI . · ld ! allımı Emuı Turkelıçın tarafın. 
-'4 b l'acta ses venne1'e ı,:ah- sınema Y1 ızı i dan bize şükran duygulan bcs-
1'1sal\~ı~Yak böceklerinin biz t k e f bir siU\lı ve mühimmat deposu- ,. Franıız guetelerinin yazdı.i l~t~c~k kada~ temiz bir surette 
hı~ Ilı n acah:ı hlc,:blr fnyda.-.ı e v 1 nu keşfe muvaffak olmuştur. • ğına göre önümü.zdekı çarıam..: d.ılımıze çevrıl~~ tan~nmış Ame. 
Ilı liıc:.:ıü:ır? . Ertesi giln hlltiln Amerika f ba günü Kusee hukuk mahkc. f rıkan .ı:nuhı:ı ... rır~ ~;ptoıı Senk: 

t1t Ilı 1 1 bir iskarpini giy- halkı tevkif edilmiş olan bu on ! 1 mesi çok enteresan bir duvaya ı kr m. Altın z~cır . ll;<iU:,d~kı 
tıı.ı~ ecburtyetinde kalanları- 1 d sekiz kişinin bir darbel hUkfı- \ bakacaktır 1 buyuk sanat tarıhl, ıptıdaı m.. ''it!- a>aklaı .. nuzdakJ hu o u n u .met hazırladıklarını öğ'rcnmı~. Davacı ~inemada Rone Seni sanın sanat zaruretiı:ıden ba.~lı-

lllleı- Sesi boğmnk için bRzı · tir. Sir ismiyle tanınmış olan Ma.l ~~ra~. ~ebiyat~n.y~~ ve husll:si 
~. !tcc b~,urdu~'uım billrsi- Bu on sekiz kişi Romu kllse- dam Lotner, davalı ise Vi~i ha.: bır goruşle tar~hını çızml"'ktedır. 
~.~ ,Psı do ııııtiledir. ::'\c >·a1,.

1 
siyle ka·q;alı olan rahip Kuglln ı 1 k kl .. b .. d.. ! llk dehalar ve ılk şah eserler bu 

ek . vacı 1 u u ur. • Anı "k kt" . r kal . tlitij auçuk hJr yol Üf>tün- tarnfrndan teşkil edilmiş, Yn- Dava mevzuu şudur: i e:ı. a.n a ıvı~e ı ~mın 
~ rc~~inc ııc k:Ltlar lhU- hudi ,c lcomUnlzııı aleyhtarı 26 Temmuz 1938 tarihinde i tenk~dınden ~eçtıkçe yem sa. 

l~eı ... giiı>t.ersc•nlz; gcçtl~tnlz bir birlik olaıı hırJstfvaıı cop- v· · d d b" • natkar ve yem sannt cserlcrir.c 
1\Jr. -~~ durup clnrup yine }ı('sine dahil olclukları~ıı söyle- ı . ·~~ tayyare !11ey a~ın a ır l 1 sıra geliyor. Böylclıklc dunya e-
~ııı.lar: me'kte illller ~ıyı d ta?~arecı p~~~. anmışh ve i J debi yatının bütün bilyük t:ının. 

ln bıı-llllb '"~h, dlyecekleı"<lfr; iş- Jiaznunlaı: lıır!stivan cephe- lj ~ın e u u~~ .. 
1
; 

1 
t meş -~r ! ~lan geniş ve beşeri bir im-

a. 1•Ytıkl{i.k b d l sı·ı·.ı'ıı hı"ı1ıa~·csı·ııde · lıuluıınn : b~ykwndcu d ohsyol :.01 ~~rl dı .e •1' I kan ihatası içinde kryasıyn tah. t "'lcl . - u n ası.. " , • ır a •n e~ a o muş er ı. rı d"l kted" ~~ kl ~ 
1'~; (1\11~ 1 vuı-. Amma ü:tiılm<'- "ld~Ylli l\lbnrlnr' klUhUne da- i M'" .. Lo . b' l 1 e ı mc ır. oo..::n er mesela 
ı~ll!>-1, 1.1n3 anın hlr tal'ufıudu hı! ~·c bu kJUpte 'spor yerine si- i ost kY0

11 
tnckr" t~yd~aHreyı f ız.: Şekspiri b:w yerde •beğenmek-

ııtL .,.," k · · d 1 r : a 11 anma .a 1 1• ava ev. l tc bazan kendi felsefi inanışına 
ı •• "tıı, arşı sennn kc>şl'edl- Jah tnllın ı yapıyorlar ı. : kalade mükemmeldi tayyare ' d - .. rd .. -·· 
~ıbn es Yeren tskıtrpin hn~- 1 on ı:;cklz maznun nloyhin? ı= b" ' f k t uyma ıgını go Uc.oU yerlerde 
"'t lıs .. ' bir ilA" <1cl'.>ilse de !'ati !\cv•·o;. ·ta n<·ıın'ıı dav·l sıra: ı arı7a~ız ır .u uş yarnu la ı Udılı ı e i bıt ed r k hırpal 
~-·'"'Ilı 1 "' b • • ,\ - • yere ıneceğı zam n tana·e n i runJ,tı:.drr 
~~eıtı .n t.nı-Lı huluıuhığunu ımıdn hUkfırııct tahkikat bUro- kuvnı·u birdt"nbirl' k J'!'nU • \i 1• ·• 
~.taı ... )oı-urn. Şu kndıır vur ki s ı ~efi lluver "kiiylU kihnrlar · ~h' 1 ı..-'bi i 0 rr, &ley, Tv:.stoy, Homer 
~ ,.., ~il k'ıu'ııu azalarının askeri tali~ ve m_ut. ış :azava sel.iÇ ı,;ct ! !U dunya .:!lnnti:St nn 
ıı_• lıı![a eu usul her rn• kn- . . m vermıştı. : mURaaderat ve nmzta 
ı le l'J>lnJerfni:l.fn gırırtısııu 'o nf~~n~!'lblı. atış > ap a~tn Sinema yıldızı Ro c Sen Sıı ! r"p ms Uı:ba~ hı.nrun s:uıd t 
~~~tıuıyccck de bih:nsı- iken ıcsıınleı almava lll?'iaf- bu kazadaki suçun kocasına 1 i .n n l \ b"ld kl hakk 
\ ~~bir hn .. talığın bcrta- f~kl ~ldukl~3~Jllı 1 bi.ldırm~ş ~·e ı fena vaziyette bir ~ayyare ki. ı da bu n~an!ı! \a11i~:iı ve de~: 
'11'-ıı 'k lesine yarayacaktır. Siv~ er ne s ıy c c ('' :ım c mış- i ralamıı olan Vişi havacılık ci kalem tarafından sor.guya te-
\ ili~ ,.1 doğnıdan do~nı)·n t 1 • D k" l ! klübUne teveccüh edeceğini ldlmektedir. 
k. 1't '11Icn bh· ıa,·şnn belki ,ahse mevzu ·ımse er : d.. .. , alık .. B'T· . 
~~lt ı; hlı· işinize l·arıunaz. huııdıın baş im bonı ba a truaktn, 1 f uşun~re« km b h e~ye m~t~- ra - u un k"~orı~~r mahiyetine 
ı~'-t ~rsuz. bile snyan;ınız. , ntcşli stili.hl arı kullanın ak vel- ! cal atı~ erde • a 51 geçen up tcgm·clin .k.1.,n~ ır roman gibi 
"'" bı h l 'h 11'"'11 h l mak i"i : a ey ıme ava açmıştır. msı ı ı liı'W'sın etrafında dön· 
~~ r lAborntın·nrda bir ~sı 1, t u a!ır a k 

0
:.. 11 i Röne Sen Sir'in avukatı b:r 1 dürülmüştür. Zaman zaman da 

"ıt d n o<lllecck istifade .Amerika® g~li >uı:i tcşldlcilıııı btitlln sanntlnrı ngrı.>nme ze- r milyon frank zarar ziyan ve ı bu iki kişi konuşup müna.ka§~ 
~leıı 6 uuutnıa:rmız. id.arc eden 'L'C yuka/.anan re ~u~ust hh· talim ve terbiye ! çocuk için de ayrıca 500.000 ya dalarlar. Bu suretle biz. bir 
~ıı:. hlz yine iskarpin 1 Bi§op gö~~~ orl~~d~:.lt 1 194 0 

! : frank istemektedir. (Hepsi bi. 1 sanat tarihini bile nksiyoncr bir 
~--et~· ' l' p ı "' - .. " nunuı:ıaıı i .zim paramızla 45 bin lira). hale sokan bu kudretli kalemin 

Yazan: Rüştü Şardağ 
iştirak etmiş bulunuyor. Büiiü:" 
susta.ki kanaatlerimi bibliyog
rafya sahifcsinin dışında b~ka 
bir güne bırakarak piyesler üze. 
rinde imkiın nisbetindc durmalt 
istiyorum. Baltncıoğlunun her 
müna..c;ebctle telkinine çnhştığI 
sosyetenin zaruretlerini idrnk, 
sosyeteye intibak, scsyetcden 
ayrılmamak, kopmamak ~rtHe 
b!r ideal haylı.tın gcrçcklesme 
ümidine bclbağ!aımı.k gı'bi üç o.y~ 
rı görü~ü, sentetik ve tahlili bir 
surette hemen bUtün piye-ilerin.. 
de bulmaktayız. O, bu fikirler 
için ve halkı hep:mizin benimse .. 
yeccği bu fikirlerin sıcak hava.. 
sına \iikseltmek için tiyatronun 
en iyi bir saha. olduğunu kabul 
etmektedir. Aneak kollcktivite 
için sahne eseri ynzmak gereke
ceğini iddia etmektedir. Nitc-kim 
cemi) et içındeki normal, ruıor. 
mal ve üstııormo.l tiplerı yaşatıp 
onların sosyetclcril" olan müna .. 
sebctlerinin inki~f F."yrini gi>z.. 
!erimizin önüne seren. "Kafa la· 
mirclsi" ne yazdıı'h önsöz.de kru. 
<lliı ö ·J 50 Ir· 'Ben 
tiva.tron her b ıın an o lck
tı bır sanat n 
nanı ~an Ti 
mevz.ılardnn d a 

n }aru y • .., oynanır, 
kollektiviteye söyler ... 

Tıvatro eserlerinin mevzula
rını ihulr,sa etmek hiç bir ~Y 
ifade etmez. Sadece şunu söyle~ 
yebilirim ki: Tiyatronun hnJkın 
malı olduğunu. ona seslenmek, 
onu ışıklandırmak, ona bayat ve 
cemiyet kanunlarm düşilndlit
mek demek olduğunu kabul e
denler bu eserleri dikkatle oku.. 
malıdırlar. 

.Yeni mecmualar ~ı..; l"e.dc 1~ takip eden ııı·- ı • rar~ı.17.<'a ur sıl\nr ı;:ızf'tt·- tarihleri arasında tntbllc.a geçe- j l Uzun zama.ndanbcri ı>ilot ı mahsullerini büyük takdirle so-
'. llndn.n biri anlattı: sinin Nc,·yorktaki hususı mu- l'Cklerl pl!\nlarmda. OV\ ela. ya- : b ·· · rk , M.. ·· ı na erdiririz 

lı.tıı ı ':. lstıdnnın nrk4Sından hablri hlldirlyor: . . huclilcre karşı açılacak olan f rovcsıne ma 1 • o.~n. osyo B it. "l Son rıkan "Va.r!ıl:'' mccmua.c. 
•"- ~llnü ıııcrdJvcnlcri ~ık- j Hırlstlynn ı·eııhcaıııc mensup l.Jlr tcdhif; m·ucadelesl vardı. I..otne~ h?JI vakıt!e~ın~d~ay~are a acıog unun sının y~zıla.n nrnsmd son za.; 

arasında 

S lln ıı:ı.lzim; apartıman 18 kişinin .nleyhi~e açılmış ?- Bu mUcadclcyc kongrenin on ~~s~~~~~ı~ ~ 9f~ç~~~bin~e t:n: Üç eseri m.anlarda olgun ıbir ifadojc sa. 
'l ,~~ı; demir lırlayor; 1~.n. d~va ~Utuı~ !'\ev~ ~rkta btl- <lört llzasını lrntlctmcklo bnşlı- b"f k 1 t y ' Son günlerde tiyatro ur.erin _ hip oid~rrunu ~<irdilği!mllz "RL• 
•tı ~ J>ı<hnsmn! 1~i hh·an ) uı .... hır ~l<\kıı ılc takip oluıı- vncaklardı. Bundan sonra bom- ya~e za 

1 1 koa:.~ v~a. ~mış r.I k 1 deki çalışına ve mücadelelerini fat Dgaz" m "Ziyafet" adlı şii• 
ıı.._~11 lletınl'k !Azım. Uç güıı maktadn. . . iıalar atılacak, bnnkalar soyu- kl .. b~~~ mu a ~d /şıd a;a~ı r şaşılacak ve takdirle ka.rşılana- rini okuyucularıma hararetle 
i''tı!:'tıııc. ){imscnln kinısc- Erklııı harbıyenw yakıııdan lucak mllH emniyet ve ordu u u e ıu m a aa a u un. ~k bir enerji ile arttıran ''Ye. tavsiye edeceğim. Onun geniş: 
lıı~rt yok. Hndemclcr bi- takiil ctti~t bu .clnvnnm maz- depol~rı basılarak cslaha ve makta~~:: .. Lo . b" . nı Adam" sahibi İsmail Hakkı duygulu, derin hislere sahip ve 

1 ~~ <h.ı\ar ııunlnrı Yahudi aleyhtarlığı mühimmata. el konacak ve hu - osyo tncnn .. ınmı~ Baltacıoğlunun ''Kafa tamirci- husuı:-i bir sentn.ksc malik bir şa.. · 
'~•it• l.lörotincü gündü. ııa.. maskesi altında Almnn proµa- şekildr hu-ule ~rı.ttrileu karga- olduğu tayyare ~e.ş ~u~ evvel si,, "Akıl taciri" adlı iki Fars'ı ir olduğu gizlenomiyecek kadar. 
~~ tı, lleninı yeni L-.knrpln- gantıııst ~·afihfııkU fe A'liıM'ikn şa\ık sayc~fn~c 'fib"kümet reis- muayene?en geçı~ılınışfl. Son. ile ",Andaval Palas'' adındaki açıktır. Bahsettiğim şiirinin so-
-.-ııı~ttytnı dcdlru ! Ycııl lıı;.., Blrleşl)c devıetıert hUköııı~tJnl lorl elde cclilerek Amorikaya İ. ra ~öa~o {.1>tn~ ~~l•ı:D,llf ol .. f fars'dan da kuvvetli, samimi bir nuncu krtasıru bur.ı.dtı dtı söyle. 
"·' 1~l"l giyince boy:unbnğı- dovirccelc lcnrgaşalıklar çıkar. - az çok nazlım şekli altın- • ~ugu bı.~ sen~tle .hır kaza .ha. hicve yaklaşan diğer bir eseri ı;ıekten kendimi aln.mıya~-. 
~ıı~)'tlli t.ııktını. E,·dekl <le mağn gayret.etmekte idiler.. da. bir dlktatörlllk kabul etti- lınde. klube hıç bir_ mesulıyct tiyatro edebiyatı yekfınuna ka.. gnn: 
1 t, ~l' ~anunı iiğlooen son- Bu on sckız kişi devletın dlccek idi. tah~ılbol~mıy~cagını kabul tılmı~ bulunuyor. Memleketimi- "Mevsimin asm<ilara vcrdiriini 
~i llta.Jc pantalonumn iitti- emniyeti aleyhine ~alışmak su- etınış u unuyor u. zin son on beş senelik fikir sa. I>udak!artma getirmiyor kcde1ı. 
°'tı...!lcl dirhem hir c;eklrdek cun.dan maznunen mahkemeye On sekiz kişinin böyle ınu- Kibar Fransız mahafili bu hasında değerli bir dava in.sanı 
~~~ daJrod<>n içeriye.. vcrılmlşlerdlr. nzzanı bir hareketi başara bil- enteresan davayı büyük bir a. diye tanıdığı sayın profesör ev- Çok rirmez evimde misrıfirli1ffer~ 
11~ ıı..tlrtı4Uaıı .• 0 da nesi'! Rl- Bu on sekiz kişinin lideri rn- mesi slzc imkAnsız görUnUyor- laka ile takip etmektedir. veldenberi ehemmiyet verdig-ı· Arabam J1'1!arıda bcklıy,.....,, 
,ıı..~q ..:ıı • ti d b l , ... nş ğıda a, derhal <>unu hatırlatayım ki ---·----- ··--· b '-ws v• , ._ ""i \.le durup durup cğl- zıye n e u uuan ·.., 8 .., u mevzua. son gtlnlerde mec. ''Yeni insanl,k" ın uçuncU sa-
tı, ~etn ~ratıp kalkan bir hüviyeti hakkında. etraflı rua- bUyllk Rus ihtilAllni do sadece muasındaki kıymetli etiltlerile ynn biraz teh."llik Jrus1n·Jarma. 

,~' ~ 10.mat vereceğimiz Villam Gc- 23 kişi meydana getirmişti. topraklarına s rnlmaya mu. ve Kar~aözle orta oyununu ye- rağmen eskisinden daha kuv. 
, lll.-~tfurulltth, bir yanlı~- rald Bhikoı> birçok hüviyetlere Unutmayınız ki Amerikan \•atfak olmuştur. niden ihya faaliyeti ile tekrar (Devamı 5 incide) 
~ ııı~k; ;dodlm; belki dnİ- malik bulunmaktadır. tebcıısı, fakat Alman aileden 1935 senesinde memnu stlAb ----------·-------------__::....._ 
t~Gl:'lertndcn biri tcıı;rif Allo! Allo! Sk.otland Yonl olan Vlbrok'un evinde blrcok taşımak suçundan tevklf edlle. ~ 

r ~t tı · Konuşuyor bombalar, dinamitler, mUbim rek 2 ay hapeo mahkum olmu~ o O an P o tJ ş u N D t' K 9 ıı.:: 
~-~~ '4t.lztm; kap1cının iltl- Kl\nunusani ayının ilk ı;Un- ıfktardıı. silAh vo mühimmat ve evvelce Conovada doğmuş 
<.~46etse bonamış •• Olur a, lerinde Edgar Huvor, Skotıand ·c nlharet bomba imaline yarı- olduğunu iddia ettlğtndeıı A- D b d , 
~ bir l)I t.ııra.fına ra..<ıt- Ynrd·dan aldığı bir telefonla racalt levazım bulunmuştı.r. merikadan kovulınnınnn karar erı•nce ı'r erte 

Q~~~<lı>·erck 0 hııyrctlo mcr- kendilerine tayyare ile bir po- Halbuki bn \'lbrok nlelft.dc bir verilmişti!'. 
~ te <lob"l'U :\·a,·aş yıı,·n~ lis raporu ,gönderilmekte oldu- uç ortağından lıaşkn lıir şe~· Fakat Vilyaru lıu sırnlnrda 
~'l ._., · 7 tunu ve raporu derhal tetkik 1eğlldlr. zimamdarları kendisinin Masa- A rada sırarua mekteplerin ve. 
~~ biitUn hu aı·a<la ku- etmelerinin ıuzurulu olduğunu Bu tcışkilll.tm iki fdarecisin- ~usct'te doğmuş olduğuıın ik. rimıizJiii.nden, çocukJann 
~ ~ hır se . Kapı anlıiın· gösteriyordu. <len biri "muharrir,. ismi altın- na ettiğinden Amerikadnn ko- botluiundan aızlandıimnz olur. 
tlb~ t•knrıp öten bir bö- Yirmi dört saa~ sonr~ tayya. tle. ge~incıı işsiz gUçsUz takı- vulmaktan kurtulmuştur. Fakat bu davalan, hiç bir zaman 
Qle • re meydanına göııdcrı.len b~r mındnn Vllyam Bişop'dur. kendi öz davamız yaptığımız yok. 

• ~; h '"·· gtcn·.. &dam oldukça kalın hır vesı- )lfiteaddit Hüviyctll Adanı On altı suç ortağı tur. Devapılı ıbir tekilde. adım a. 
lı." .\ı~ttın iskarpinlerin se.. kayı lluvor'c getiriyordu. 11 Ou allı suc ortnğrnm yaşları dun aynı yolda yürümez. Çok 
'~,"~~ b beıüsını ,·ersin .• Jllc; G. Men ( 1) Şefi ogUn kimse- Hıristlyan cephesi tedhişe c- kırktan aşağıdır. Bunlardan kere yalnız yalan yan.hı teıhiıler 

,., ~lll. lfondl kendime yi kabul etmemiş ve telefonu ı-inin şefi Vllyam Bişop muhte- ikisi lrJaudalı, ikisi lzlaııdalı, kor, ama ça;-e göstenneye asla 
~~ tıl'11l'ot ve düşünüyorum: da kestikten sonra bUtUn yar- lif isimler taşımaktadır. Bazan ikisi Alman Ye diğerleri ise A- yanaf111ayız. 
·:~"ıct.ı bir ~e yine suya dımcılarını davet ederek bUro- kendisinin Cenuvada, bazan da meı·ikan tcbeasıdır. Fakat hep- Dert eğer varaa. eğer gördük. 
-..~ l~ı ıunda bUyllk bir konferans Mnsaşuset'te dUnyaya ~elmiş ı;i de Alman ailelerden gelmek- !erimiz, gerçekten körpe vücut. 
~~ t11 ı.ın koridonın köşe- toplnmış tdl. olduğunu söyler. tedlr. lan kemiren bir illet ise, niçin 
~ s;:ltı ki, baktım, müdü- Konferans gecenin .geç saa- Halbuki ismi VUyam Arnek- .Maznunlardnıı beş tanesi heyecanımız. saman ateıi gibi bir 
~ ~t llıesı ayakta· bent bu- Une kadar sUrmUş; dağılırken lir Ye !!l KAnunusani 1903 te ntilU emniyet memuru, bir ta- yanıp bit· sünuyr ? 
'' "'~ 0"· lçel'(fc ~s altı es- birçok memurlar gizli tutul- Viyaııada doğmuştur. neı:;i .de Amerikan ordusuna Çocuğu ynlruz mektebin malı 
\}~ı-.::ııb; ben d~ıa kapı- ması !Jnrt olan mUhim emıı·ıer Casusluk şUphesi altında. mensup bir sUvnıidir. Bunların saymak, hadise ve mevzuu hiç 
~.,, en çilyanusu gibi almıelardı. Fransa, Belcika. ve lnglltere- arasında eski bir bahriyell ve kavramamak demP.k olur. 

ta~ 'ttl~: l 4 K~nunusanl tarihinde G. den çıkarılmış olan Vilyam blrcok telgrafçılar da bulun~ Çocuk, aılesi, sOkaiı, mektebi, 
)'ot,~ lit :hey, )lüdiiı· Bey Men yaptığı mllkemmel pl~n Arnek 1926 senesinde Veatrlk maktadır. mu:ı;:r..::~ ::eı.:..i ve eğlencesi, le S ~ ~.iler. sayesinde 18 kişiyi tevkif et- isimli gemiye kamara garsonu GörUIUyor ki Vilyam Arnek bütün cemiyetin ıalıJır. Melil~. 

~>ltQ~'hısı.,~furunah.. Müdür miş, birçok vesikalar ele geçir- olarak girmiştir. suç ortaklarını çok güzel seç- be ait vazifelere, devletin bazı 
~-~i Q' hen de sizin gibi bl- miş ve bilhassa Amerikan or- 19~6 martında gemiyi terke· miştir. §ubelerini de davet etmezıek, işi. 
\i~t'tıı ihıterce iş takibi için dusundnn alınmış olan roUhim den ViJyam gizllce Amerikan (D~wnm !l inr.idc) • miz eksik kalır. Ne bchtr didinir_ 
ı,11:· a ktıra snlnt• inen --------------------"---------------------
~ iici~11 tttı 1 •• 
• :'ili\ l' ~ ""lln? Huyu-, b<'ıı 
~.... ~ttrıııı~iın ! Ama bu daJ-

\ ~1 ... _ <le başlıi:a bir daire-
'•.~ 
~''1~ llılıJnı; bir hııfta

'(c ';ıltt 1 l'tla u;ru:ran bizim iş 
~ ~k .G•cırtıyı duyanlar 

>ıtl' 1>or; beni ı_, .kii::;c
ıı~~:;1iYorlardı E\·e gel
>· lıı)(a~ ııe yaptım hiliyor 
!;~: Pinlcıi çıkarıp bn:;-

~lıtı 'l l.\erıı 
~··ı, 11•ıt ı;t' ı~ı A~nstosbijcck-
~ıı ll(tittı. \C'ı·cn iı;knrplnlc. 
lıı 111il le~ Rallba Nn.<ırod«lln 
\ l°()ts tırk hlkAycslnl sir. 

'1.-ı llıtuz 
• , .. "'1iıı. • 

"il> • senin de dalreler-7ecek işin ,·arsa, 
Devamı 5 Wıcide) 
kenan Hulu•i 

.. 
19 Ma'!iı8 tdman b~yn.ımı hazır 1ık1arına <ıeoom e(JiZmektedir. ŞenUklere i.ştirak edecek olan 
oolannı Be§ikta~ Şeref 8tadın<ı .:ı yapmt§ÜJrdır. Provaya üç bine yakttı talebe iftira.k etmt§tir. 

Bugün de Fen~'bq}ı,çe stadu da lise, aonat ve ~~etıntm -01rlll hı"."'tn ilk protl(f.tt ~ptlaocıkttr. 
y ılarak ıren'1ik lıiiZırlıkUı.rı: Vit · ~ o 

orta okul 1.."tZ ta!ebe'Zeri ilk fm>-

~leoek haf ter da ikinci proua 

sek didinelim, lM:ı.z:ı."lCmuz az olur 
ve bunlarla çocuk kul'tanlmaz. 

Mektepten kaçan bf.r çocuğu, 
ev, yalancı teskereJer, uydurma 
mazeretlcrlo kalkanlarsa, idare 
ne yapabilir? lıter tefk,atten, is • 
ter endiıe ve korkudan doğıun 
evle çocuğun bu suç ortaklığı, 
her §eyden mühim ve hepsinden 
fenadır. 

Mektepten kaçan çocuğun "po. 
la .. lik b% cepltQi de var. Bazı 
kahveler, &"1lZinolar, sinemalar ve 
hele Beyoğlunc!aki bazı bilardo 
sıılonlan, kaçakçılığın hem sebc. 
bi, hem de yatllğıdır. 

$vil polisler, «rs saatlerinde 
bu gibi yerlere uğl-a .. ve on betle 
:;'i."'!Dİ yaı t"asmdaki çocuklarm 
hüviyetlerini öğrenirse, yüzde 
yüz acı bır yaraya pannağmı Scoy. 
muı olur. 

Saat on birde ucuz matine ya. 
pan sinemalar, mektepli tuzağın. 
dan baıka nedil'? 

Bilardo aalonlannın, duman ve 
fena koku, ağır hava dolu bod • 
rumlan içinde bu körpe gc..ııçle. 
rin hem maddeten, hem manen 
zehirlenmeleri yazık değil mi? 
Eğ~r :zarar yalruz bu cl•a, yine 
emniyet müdürlüğümüzü ıiddet. 
le harekete getil'tneye yeter. Kal. 
dı, ki bu çocuklar aynı zamMda 
mektep kaçaiıdrrlar; suçlu urlm-. 
Bir yandan polis, bir yandan ana 
baba, bir yandan da mektep el. 
birliğiyle çalıtmazıa, bu dcrdın 
kökü kazınamaz. Yalnız arada 
bir: 

- Efendim, çocuklanmız boş, 
mekteple'!' bozuk! 

Demek manasız bir ukalalık • 
tan batka 'bir ıey dcğild' • Derde 
gören gözler ve anlıyan kafahrb. 
bakıp düıünmeliyiz. 
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Ç b 1 h •• k A. t• Mareşal Voroşilof \ em er ayn u ume 1 M üdafaa komi~e~liğin-
~ den affedıldı 

Moskova, 8 (A.A. ) - Tass 
Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
meclisi riyaset divanı, müdafaa 
halk komiseri mareşal V oroşilofu 
bu vazifesinden af ederek Sovyet· 
lc.r Birliği halk komiserleri mec· 
lisi ikinci reisliğine ve halk k.:>" 
miserleri meclisinin müdafaa ko 
mitesi reisliğine getirmiştir. 

Ciornale D'ltalia Diyor k i: 

DTA~V 
Balkan memleketlerile işb itimat kazandı 

(Baş tarafı 1 incide) 
1 - Brlt.anya dlplomaslsl, harp 

Sk8Jldinavyııya yayılma.dan evvel nls.. 
beten zaaf sösternı!§tlr. 

2 - Entelllccns Servlsin, Nor\'eç_ 
teki vaziyet karşısında sar!ettiği !tı.. 

allyetin ne tesiri olmuştur? 
Nazırlar, Norveç vaziyetine dair 

haberler aldıkları zaman, belki icabe. 
den kararları ittihazdıı. kusur etnılıı

lerdlr. 
Hatip, hUk(lmeUn, Norveç sularına 

mnyn dökmenin hasıl edeceği tesir_ 
lerl kllfi derecede tahmin edememek_ 
le lltiham etmiştir. 

:Morrlso:ı : Bır gün gelecel{, bıtaraf_ 
lann hukukuna. katiyen riayet etmi_ 
yen bir dU§nıanla çarpıştığmıızı hakL 
kıı.ten anlayacağız. Dedikten sonra 
sozUne şoyle devam etmiştir~ 

- HUkClmetin, Non·cç doklıırı, lL 
manlarını, fıyorlannı vo tayyare 1'a
rarsahiarmı önceden tarassut elmiş 
olduğunu zannediyorum. Yalnız .Nor. 
'eçto değil, arazisi Uzerindc düşman_ 
la çarpıııacağımız her mcmlcltettc 
böyle hareket etmekllğlnılz zaruridir. 

Balkanlardaki vaziyet ve hall ha_ 
zırdaki durumun Ccbclilltarıkt.n \'e 
İtalyada. ycnı şekiller alması 1hlima.. 
ll dolayısiyle, bu tar8.8Sudun itmam 
edilmesi l!zımdır. 

Trondhelme ka.rııı yapılan deniz ta_ 
arrw:una.ı;elince, bahri~·elılcrlmlzin ta_ 
arru.z etmek arzusu be.sleytp besleme_ 
diklerini ve bu a.rzularıruı. hUk(Unetçe 
mı manl olunduğunu ö!l'reneblllr mi
yiz? 

Morrbon, ııözUno devamla demiş_ 
tir ki: 

- Yqlı veya yorgun bir nazır iste- • 
nılyerck tehlikeli olabilir. Bu bir va_ 
kladır. Harpten ewel ve ha.rptcnbcri, 
hata i~llyen ve kablllyetslzlik göste
ren birkaç nazır sörUldU. Bilhassa. 
Ba§vekll, maliye nazın Slr Con Slmo_ 
nu ve hava nazırı Sir Samuel Hoare'u 
zlkrctmekllğlm lAzımdır. Bu nazırla. 
rm 1931 - 1939 devresinde, BUyUk 
Britanyanm harici ,ıüyMeli bakımın
dan ısrarla hata işlemekten geri dur. 
madıklannı unutamam. 

H a rbin mesulü 
üç kişidir 

Eğer mılh aklUuıe ve clblrllğllc tan.. 
.ım edilmiş olsaydr, harp bertaraf e_ 
lilml§ bulunurdu. Kanaatlmce, bu 
arbe sırmemiz de herkesten fazla 

ffi"SUl bu Uç ld§ldir. 
Bu harbin neticesi, bizim lçln çok 

f:ıüla ehemmlyetı!dlr. O sebeple, çok. 
t mbcri ilclldar mevklindc bulunan ve 
l.C'rdllcrlno mevdu vazifede ehliyet 
gö terenılycn kimseleri o mevkide 
muhafaza. ederek, bu harbi kaybet
mek tehllkesine düşemeyiz. 

Morrison, muhalefet partlsinin, ceı_ 
l!e sonunda lUmat reyini mll.zakcreye 
koyacağını ııöylemi§ \'e demiştir ki: 

- 1stlyorum kl, A vaın J{amarası 

tızaJ1ınm verecetoi kara.r memleket et_ 

kAn umum!yesinl temsil etsin ve ln. 
gillz milletinin bUt.Un kuvvetleri ve 
başvekildcn beklenen bütün kabiliyeti 
seferber ederek zafere kadar mUca.. 
dcleyc devamda ısrar ettlğlni isbat 

et.sin. 

Çemberlayn'in 
müdahalesi 

Çevıberlayn, bu esnada müdahııle 

ederek ~u sôzleıi söylemiştir: 
- Morrisonun söylediği s6zler bcnl 

müdahale mecburiyetinde bıraktı. 

Morrsion, beyanatına., vaziyetin vcha.. 
metini ilorl sürerek başladı. HUk<ıme_ 
te 'e hBS!aten bana hUcum ederek, 
bu vaziyeti bUsbUt.Un vchnmet götür -
mektcn bqka blr aey yapmıyor, pek 
tabiidir ki, hUkClmet reisi sıfatlyle, 

hUk<ımet t,arafmdan yapılan icran.tın 

belli ba,,lı m~ullyetinl lmbul edlyo. 
rom \'e mesnl nrkadaşl:ırım da aynı 
feldlde h3reket etmekte ı;eçlkmiyc_ 

ccklerdir. J<"akat, vaziyeUn vehameU, 
lıaltı hareketimize tanllCık eden şahst 
mUl!hazalardn.n değil, halen milli bir 
tehlike devresi ya§adığımızı dUn mcc_ 
lise halırlatmı§ olmamd:uı ileri geli
yor. Düşmıın:ı, fasılasız surette mey
dan okumaktayız, mcmlekeUmlzin 
bUtlln ku,•veUerinl bir araya toplaya.. 
rak o dilşmnnı mnğliıp etmeliyiz. Hll
kOmetl tenkit etmek bir vaz.ı:e ola
blllr. TenklttP..n kaı;ınnı:ıya çalışmıyo. 
rum. Fakat dostlarıma şunu soylemek 
1ııterlm - bu meclisle dostlarım yolc 
dt'ğildir - ki hiç bir hUk<ımet, hal_ 
km ''0 partcmentonun mUzahıı.rcti ol_ 
madıkça, mUe:ısir ııurellc harbi idame 
ettiremez (alkışlar ve lUrazlar). 

Çembcrlayn sözüne şöyle devam et_ 
mişUr: 

ltlmat reyini kabul ediyorum. Hıç 
değilse, bu sayede, kim bizimle bera
ber, kim değılldir, anla.mıı oluruz. Bu 
ak~am, mecliste doııtlanmm mUzahı-. 
retine gUvenlyorum. (Şiddetli alkış_ 

lar). 

Loid Corcun t enkitleri 
Londra, 8 (A.A .) - Avam 

l{aınara.sında Loid Corc söz ala
rak hükumetin harpten evvelki 
\'C sonraki siyasetini acı bir li
sanla şiddetle tenkit etmiştir. 

Norveçe gönderdiğimiz kuv -
vetler, iyi talim görmüş efrattan 
mürekkep olmalı idi. Oraya, u. 
zun bir talim devresi görmemiş 
ola ncfrat yolladık. lfava üsleri
ni zaptct.mck ihtimaline güven
dik. 

N'orveçte ordumuzla bahriye_ 
miz arasında hiç bir irtibat te. 
essüs etmemiştir. 

Hükumet, Almanların Bal-
hktaki komşu devletler • 
den birine karşı yeni bir taarruz 
hazırlamakta. olduğunu pek ala 
bildiği için, icraatında şiddetle 
tenkide layıktır. 

Harbin sevk ve idaresi mevdu 
olduğu devirde, hczimetlerimizi 
küçük göstermeye asla teşebbüs 
etmiş değilim. Eski vaziyeti tek 
rar tesis etmek için hadiselere 
göğüs germeniz Iazımdır. Bir 
pani_ğe kapılma~fa lüzum yoktur. 
Aramızda mutabaknt husulünü 
icap ettiren ehemmiyetli sebep
ler mevcuttur. (Alkışlar) . 

Britanya imparatorluJfu ve 
Fransa i~paratorluğu gibi iki 
m~azzam ımparatorluk hürriyet 
ugrunda yapılan bu mücadelede 
ittifak etmişlerdir. Fakat, Bri
tanya imparatorluğuna tehlike
n~n hakiki mahiyetini gösterme. 
dıkçe, onu gereği gibi ayağa 
kaldıramıyacaksınız. 

Harekete geçmek fakat hakL 
k.i manasilc harekete geçmek ih
tıyacmdayız. Sevkülceyşi noktai 
nazardan eskisinden daha tcd -
birli vaziyetteyiz. Tarikulade 
bir adam olan Hitlcrin en bü _ 
yük zaferi budur. Bizi, 1914 de
ki seleflerinin yaptığından da
ha büyük bir tehlikeye ilka 
etti. 

Çekoslo.-akya, Almanyanın ta 
kalphahındaki mızrak ve Avrupa. 
nın en güzel ordularından biri o. 
lan bir milyonluk ordusu, orta. 
dan ka~~~ı • . Bu, bizim Almanyaya 
terkettıgımız sevkülceyşi bir kar 
olmuştur. 

Almanyaya bıraktrğımız ikinci 
sevkülceyşi kazanç Fransız _ Sov_ 
yet i~ti~akı oldu. Sovyet Rusya, 
bu ıttıfakla, Çckoslovakyanın 
yardımına koşmayı taahhüt et. 
~işt.i ki, bu da Almanya için, ye_ 
nı hır harp cephesi yaratacaktı. 

üçüncü kazanç Romanyadır ki 
Almanyanın bilfiil eline gecmis. 
tir. • • 

Bu harpte en mühim sevküL 
ceyşi mevzilerimizden biri olma_ 
sı muhtemel Norveç :ıimdi AL 
manyanın elindedir. 

fsveçi tenkit etmek beyhude i_ 
di. Tenkitler yapmak hakkımız 
değildir. Bu milletleri himaye et_ 
meyi, onlara yardımda bulunma. 
yı vaadettik. Polonyaya b:r tek 
~y.yare gönd.ermedik. Norveçe de 
ış ışte.n geçtıkten sonra vardık. 
No:veçin Almanya tarafından iş_ 
galı, Alman tayyarelcrini ve tah_ 
telbahirlerini sahillerimize 200 
mil yaklaştırmıştır. Parlamento_ 
da bir tek kişi var mıdır ki, hava. 
larda, karada ve denizdeki hazır_ 
lıklarımızın müessirliğindcn ve 
suretinden memnun bulunsun? 

Başvekil. kendi şahsi görüşüne 
değil, İngiliz milletinin görüşüne 
göre vaziyeti karşılamalıdır. 

Başvekil kendi şahsiyetile mem 
leketin menafii arasında sarih bir 
tefrik yapamıyacak vaziyette de. 
ğildir. 

Çemberlayn, Loyd Corcun sö. 
zünü keserek: Bu mülahazanın 
manası nedir? Şahsiyetin bu gibi 
meselelerle hiç bir miinasebeti oL 
madığını daima söyledim, demiş 
ve Loyd Corç sözüne şu şekilde 
devam etmiştir: 

Başvekil, Hitlerlc, o müthiş 
düşmanla, sulh zamanında da, 
harp zamanında da karşılaştığını, 
fakat daima en zararlı kendisi 
çıktığını hatırlasa gerektir. 

Millet, kendisine itimat telkin &t
tiğiniz müddetçe fedakarlıfa a. 

madedir. Başvekil, memlekete fe. 
dakarlık nümunesi gösterebilir. 
Bu harpte, B. Çemberlayn'in, 
mevkiini feda etmesi kadar, hiç. 
bir şey zaferi temine hizmet ede. 
mez. (Sürekli alkışlar) . 
Sabık amirallık birinci lordu 

sabık h:ı.r0iyc nazırı ve muha
fazakar' parti Azasıııdnn Du CC 
Copcr demiştir ki : 

- Hnrhln ilanıudanberi de
~i 1 Mil n i h mağ"lü lıiycti nden be
ri, birı;ok kimseler. milıt bir 
hliklımet teşekkül cdecc~ini u
muyorlardı. 

Durr Copcr, :\orveçlc ça rpı

şan kıtaların techizatı mükem
mel oldu~unu ı;öylcclikten son
ra şu sözleri ilfını etmiştir: 

Bu işte kusur. hükiımet me
kanizmasında olnrnştur. H. 
Çeınlwrlayn mahdut bir harp 
kabinesi teşkili fikrini reclclc
diyor. Hnlhuki son harpte böy
le bir kabinenin tam muvarr:ı
kiyct kazanclığ" ı hatırımızdadır. 

• liği yapmak istiyor 
Kiev hususi askeri mıntakası 

kumandanı mareşal Semion Ti· İyice silahlanmış ve çarpışmaya a zmetmis 
mc-çenko da Sovyetler Birliği mü· • millete karsı tatbik edilen a bluka her zaııı 
dafaa halk komiserliğine tayin zorlanabilir 
olunmuştur. 
Uç yeni Sovyet mareşali Roma, 8 ( A.A.) - Ciornale nebi memleketlerden yapt 

d'ltalia müdürünün im1.asile "Ce halattan tamamile vazg~ 
Moıkova, 8 (A.A.) - Tass bclüttnrık" serlevhasile neşret- Madeni yağ ve parafin 1 

Sovyetler Birliği yüksek Sov· tiği bir makalede sadece Cebe - navutluktan ve Avrupatl 
yet meclisi riyaset divanı, birinci lilttarık'ı kapamak suretile !tal- nubu şarkisindeki mcınlC 
sınıf ordu kumandanlarından Se· yayı iktısaden tecrit etmek ve den ithal edilebclir. Nih!!.) 
mion Timoçenkoya, Grigori Ku onu aciz bir vaziyete getirmek- bubat, sellüloz, pamuk, ) 
lik'e ve Boris Şapoşnikof'a Sov· le tehdit eden Paris ile Lcmdra- yağlı maddeler gibi 1939 
yetler Birliği mareşali ünvanını nın meşum bir hayale kapıldık- belüttarık yoluyla ithal 
vermiştir. !arını iddia eylemektedir. Evve- diğer maddeler ise Arna.' 

h 
la şurasını tebarüz ettirmek la. ta ve İtalyan Afrikasındil Norveçteki arp zımdır ki iyice silahlanmış ve cut olduğu gibi Balka~.ı·ı 
çarpışmağa azmetmiş büyük bir ketlerinden de ithal ev 

( IJcı::j tarrıfı ı 11wfri<' J millete karşı tatbik edilen bir Çünkü İtalya hu meınlc\ 
Stokholmden gel~n diğer ha- abluka her zaman zorlanabilir sulh içinde yaşamaktıı.d 

berlere göre Norveçliler Rösos ve bu ablukayı ·yapan mcmleke_ sulh içinde ynşamağa 
ile Stören arasında mukavemete te, Non-eç hadiselerinde g-örül - edecektir. ltalya Balkıı~ 
devam etmektedirler. Burada düğü g-ibi, kendisin pek müşkül leketleri ile teşriki mesıı.ı 
3000 kişilik bir Alman kıtası ve neticesi meşkük bir macera- istemektedir. 
Norveçliler tarafından tahrip e_ ya atmış olur. Bu gezele netice oıar:ı1' 
dilmiş. Almanlar bu mmakaya Di~cr cihetten Cebelüttarık demektedir: 

1 .<ın:ll'tl, R (A.A.) - Ilarns yeniden takviye kuvvetleri gön. ablukasının Italya için hakiki Cebelüttarık ablukasııııg 
Ajansı hildlrlyor: dermişlerdir. bir iktısadi muhasara teşkil e. ya üzerinde Paris ve :r..oıı 

Hükumete itimat edildi 

Jn ... iltere radyosu. A,·nnı ka- Alman membalarmdan gelen demiveceğ'ini tasrih etmek la. rafından ümit edilen l<~~~ 
m:ı rnsın ın 2 00 m uhnll r rrye haberlere nazaran Narvik civa- zımdır. 1939 da ltalya limanla- !eri vapmıyacaifı aJiikarv 
karşı 281 rey ile hUkümete iti- rında Alman tayyareleri iki des- rma Ccbelüttarık'ın ilerisinde bclüttarık ile Süvcyş v:J 
mat beyan ettiğini bildirmek- troyeri tahrip etmiş ve bir İn. bulunan memleketlerden 12 mil- ile lngilterenin Akdenizı>e 
tcdir. giliz tayyaresi düşürmüşlerdir. yon 300.000 ton eşya gelmiştir. ettikleri diğer sistemler Jı 
itimat reyinden sonra Şimdiki halde Narvik mınta. Bu mühim bir rakamdır. Fakat de kabili tecviz olmıyall d 
Loııdra, 8 (Sabaha karşı rad. kasında büyük bir değişiklik bu eşyanın büyük bir kısmı, e:emonyanın sarih if3 

yo) _ Çembcrlayn hükumeti iti yoktur. Norv~liler bu mıntaka- yüzde 60 ı kömür, vüzde 20 si Harp halinde muvaffal<I)~ 
mat reyi aldıktan sonra Avam yı takviyeye gayret etmekte de madeni ya~ ve parafin idi. taarru7.a hedef olabiJCCf 
kamarasında bir tek sual konuş- Almanlar ise kıtalarını bu mm- Halbuki bugün kömür İtalyaya bu hegemonya sisteJ1l Jı 
ma mevzuu olmuştur: Dünya ü- takaya doğru scvketmeğe bak. kara yoluvla Almanyadan gel - milletler için adalet vccd 
zerindeki nazi tehlikesini kır. maktadırlar. mektedir. Bunun içindir ki ken. yet prensipine istinat eÖ' 
mak için ihtiyar olunacak en mü- Alman kaynakları Trondhaym di milli kömürlerini de kullanan Avrupa nizamı ile telif 
essir tedbir nedir? de bir çok İngiliz eslihası elde İtalya. Cebelüttarık yoluyla ec - yecek bir rejimdir. 

Çörçilin sözleri edildiğin i bildirmektedir. R b 
Narvik fi11oruna may>t <iökiildii. esm"ı otoma· ıller Rom aya do··n. Son. olarak söz alan amirallik Stokholm, 8 ( A.A.) _Havas: 

birinci lordu Vinston Çörçil şun B ı h d' ı · 
.. 1 d' uraya ge en ava ıs ere gore, la" yıhası 

ları soy e 1: Almanlar, ?\aivik fiyorunu f •rı 
Hava unsuru bu harbe çok le- maynlemişlerdir. Mayler, tay - ı' n g 1' l 1' z s e 1 

sir etti. Ancak bu kuvveti izam yar eler vasıtasile dökülmüştür. (Ea.ştarafı 1 incide) 
etmemek lazımdır. Karpat avcı kıta/arı Narvikc sin cuma günkü toplantısında , 

Donanmaya gelince, deniz üs. çı1.:arıl<lı yeniden müzakere olunacaktır. M usoı ı·n·ı ve c 
tü gemileri düşmanın büyük ha- Pa.ri."'• 8 ( A.A.) _ Polonya 19 maddeden ibaret kanun layi-
va Jcuvvetleri karşısında Skaja- res~ tebliği; hasının aldığı son ~etCJine göre 
rak boğazını abluka edememiş Fransada yeniden organize R i y a s c t i e u m h u 'r l u k 1· ı e 0.. ·· ştii 
ve bu işi denizaltı gemileriM edilen Karpat avcı alaylarına müstesna. "zira kayda ta- g ru ~ 
bırakmıştır. mensup Polonyalı kıtalar, son bi olmayıp ihtiyaca. gö _ 13ıt 

Bu mıntakada Almanlara ver. zamanlarda Norveçte karaya re değişir .. Başvekil meclis reisi Roma. 8 ( A.A.) - J1lU 
dirdiğimiz zayiat 8000 kişidir. çıkmışlardır. Bu kıtalar, orada iki~er, genelkurmay ba!?kanı, ~~~;~~~~r a~·~~~~~ş ol 
Filhakika totalier bir devlet için lnıc;iliz _ Fransız _ :\'orveçli vekiller, temyiz mahkemesi, dev . J1 
bu yekün hiç bir mana ifade et- kıtaların yanı başında harbede- ıet şurası, divanı muhasebat re- Pcrsi Loren'in biribirı ?ti 
mez.. kt' y 'd . islerile cumhuriyet bacmu"'ddeı· - dan Kont Ciano ve • ııt ce ır. enı en organıze olunan "' t af d k b ı d'Idiğl 

Bugünkü .Xorveç harekatı hak Polonya ordusu, istiklal ve müt- umumisi, umumi müfettişler, ar ın an a u e 
1 et1'1 

kında da Çörçil şunları söyle - tefiklerin 7,aferi için lüzumu O- ordu müfettişleri. donanma ko- verilen fakat teeyyüt ııfı 
miştir: l h d . mutıınr, haricive veka"letı' umu - haber, diplomatik mıı an er yer e mlicadeleye gire- J l" k d kt d r 

Müttefikler ~imalde bütün cektir. mi katibi kendilerine mahsus bi- a a a uyan ınna · a 1 ~ıl 
kuvvetlerile çarpışmaktadırlar. L " l H k rer otomobı'le sah'ıp bulunacak. Ayrı.J mahfillerde ]1 ıı.ei 

n ra a ·onun bcııa muımr..<ıi k 1 ıt re • 
Buradaki şerait müttefiklere mü Londra, 8 ( A .A.J _ Londra )ar \'e bu otomobiller beş sene anaate göre ngi c ·ıciıl'! 
saittir. Takviye kuvvetleri al - d müddetle hizmete t"bı' olacak _ I\Iussoliniye Londra hil •c'J 1 ra yosu kral Hakonun Norveç ... · '"h' b' nı • d 
mak mümkündür. Müttefikler ·11 t' h' !ardır. İkincı· pla·nda makama a- nın mu ım ır notası ·r 1' mı e ıne ıtap eden bir beyan- k 'f · ·1 ·c:tı · 11 
Narvik civarındaki hava mey - · · · it otomobiller vardır kı· bunlar me vazı csı \'erı mı,, rJJ) 

ıamesını neşretmektedir. Beyan b hf'll d Çe bC 11 

danını ele geçirmişlerdir.. d da valilikler, kolordu, mu"stah _ u ma 1 er c ın. · f111" 
ı name e ezcümle şöyle denilmek- M ı· · b' J f' sveçten bahsederken Çörçil tedir: kem mevki, tümen, jandarma U- USSO ınıye ır mesa eoıt· 

şöyle demiştir: "Norveç'in şimalinde kuvvet. mum komutanhklarile Ankara ğinden de bahscdiJmc.1<t V'.rt 
Eğer İsveç Norve"e yardım et- t t b ı · t ··d" ı··k Diğ"er cihetten sır··~ 

1 
,. li mevzilere malik bulunuyoruz. ve. s ım .U . emnıye mu uru - du"n Kont Cı'ano ı'le ."ıl,ıı·~ 

seydi, S\'CÇ kara kuvvetleri bü. !er tt B ı · d ,,- ev "k . Hazırlanmakta olan yardım sa- , .. me aı ır._ un ~r.ın mıa. ı a'-·m mahfillerde tc.kııP 
yu mıkyasta Trondhayme gir - :vesinde bütün memleketi yeni _ 1 doı:der senedır .. Harıc~ye. ~7eka_ J d ' 
miş olsaydı ve İsveç hava mey. den fethetmeğe muvaffak olaca- le~ı~e a~:ıca bır, tef~ış ~çın de tc ır. ~ ti' 
danlarından müttefikler istifade ğız. Ricatimizin sebebi düşman Mıllı !\ludafaa Vekaletıne beş M 1. V k"] ti Jıelı' 
etselerdi harbin vaziyeti hiç tc kıtalarının adetçe faikiyctl, ka_ binek o~omobi~i ile l~t~nbu! de~- a ıye e a e ) }1e ~ 
böyle olma1.dı. rada ve bilhassa havada teknik terdarhg·ına hız:rıet ıç.ın bır bı- hına okuyan ta e ,ı' 
Tele fon muhaveresinin üstünlüğüdür. Vaziyetin değişe_ nek arab~sı ve~ılecektır. Ank"ra. 8 ( Jlıısıısi~ 
d 

ceğine inanmakhğımız için çok . Bııs:e~ıl e.1!1rınde ayr~ca misa. :ve Vekaleti hesabınıı. 3'19 ~ 
inlendiği haberi neden sebepler vardır. Almanlar şim _ fırler ıçın dort otomobıl bulun- İtalyaya hukuk ,.e ~ı~i \J-· 

yayılmış? ~iye kadar ~on·eGtc harp de- durulacaktır. ~unJa~~~.n baş.ka tik tahsil ederken sı~.J1lit.l ~ 
Lrnulra, 8 (Hwrıı.,l) _ Ba.<j _ gil kıtal yapmışlardır. Buna rağ kanun:.n devl~tın but1;1n daırc yet üzerine memlek~tııeri )-ev 

vekil Çemberlayn ile Fransız Baş men Norveç halkının ma nevi vatı t~ş~kkul \'e mues~esclerıle husu- nen talebelerin geI?ık :tJe) 
vekili Pol Reyno arasındaki te- yük!'lek kalmıştır. Hükum~tim sı ı~:lareler, beledtyeler, serma - re dönmelerine Vekılleı' 
lefon muhaveresinin Almanlar ve _!>en fazere kadar sebat et • v~.51 ~evlet. tarafından verilen ce karar verilmiştir. ... ·ıı 
tarafından dinlenmiş olchı~u ve mege azmettik.,. hukm ı şahsıyetler. fırınlar, mil- --..-O:-- 1et• ~ 
bu muhabere sırasında Orta . essclere, fabrikalar. bankalar. Ecneb" müessese ,e 

c~mivetlerde makama mahsus • ı. • ]el1~ c 
şarktaki Veygand ordusunun on bundan istifade ederek garp bıne'{ otomobili kullanılması vazıyetı d e ınce f\ilıJ 
beş mayısta taarruza hazır bu. cephesinde mUthiş bir taarruz- yasaktı r. Fakat kamyon, kam_ Ankara, s (lf1ı .... ıısiJ.;;rı 01~ lunacağın.m kararlaştığı hakkın 1 <la bulunmak \'eynhut f ngllt.ı>- yonet, otobüs, motör, deniz \'a- sanatlar kanununa. a)ıdıı1l ~ıı 
da Alman membalarının ortaya reye havaden taarruz f'tmektir. sıtaları kullanılması eerbesttir. ğundan dolayı 1stanbUde11 s0

, 

attıkları haber Hariciye vekille- Alman radyo ve mathuatı bu Bu kanu~ bir hazirandan itiba. rılan ecnebi artistJc
1
r rill de 

ti tarafından resmen tekzip o _ teşebbllsllncle muvarrak olama ~en merıyet mcvkiine girecek- bazı ecnebi müessese ~ .. ıctıt'· 
lunmaktadır. nııştır. Belrika Ye Hollaıtdn t 1 ıuna~ ... ır. ziyctleri tetkik o 

nıtar:ı! m!lşahltlcre göre Al- tehlikf'ye karşı hazırdır. G:ırıı ~ 
man railyo ve matbuatının hlr- c·ephesi geçilmez bir vnılyctte- 1 ' l-'pl8rl 
lik olarak giriştikleri hu hare- dir. lnglltere ise havailan gel!'- Askeri Fabrikalar Satınalma Komı'syonu 1 CI ·"' 
ketten gayeleri mUttefik!Prin cek tehlikelere knrs.ı "Oktan "' 
nazıırlarını Ballrnnlar \'C Ak- tedbirlerini almış bul unmak- ,_ı:ot ı 

1 

• ~ 

deniz Uzcrlndc toplamak ve tadır. Tahmin edilen bedeli 37251,20 lira olan 133040 kilo hıı.ın:ı;I sıı.tJll:C 
----------------- -- --------- bul Tophane Salıpazarında Aakert }ı'abrlkalıı.r yoııamıısınd ııııı.le ed 1 

Bugu··n Matı.nelerde ·ı·b· 1 ~EK 't komısyonunca 17 Mayıs 9!10 Cuma gUnU saat 14 de pazarlıld• 1 bil' ııı'1 

B. Çembcrlayn, milletin feda_ 
karlık hislerine müracaat etti. 

n 1 1 aran r-"" e tir. İsteklilerin munkkat teminatı olan 2i93.84 lirayı Mrhatl~aıııınıJJI -o 
dUr!Uğüne yatırarak atacakları makbuzla birlikte 2490 N° lI l<oııl19)1 

1 - Mr. M Q T Q - s Q N •ı H TAR 3 Uncu maddelerindeki nsalkl hlmllen mezk<ır giln ve ıııısttc (3:s5l 
bulunmaları. Şartnamesi her gtın komisyonda görUleblJlr. tıtt' 

a Stı 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankar H eyecan ve esrarla dolu Büyük Macera Filmi 

2 - KRALiÇENiN ELMASLARI 
T CRKÇE SOZLCJ 

3 - En son gelen Fox JURNAL 
Suare .saa t 8.30 da hüUin prog ram ••••••••••••• 

l K . nd ~ a ma omrsyonu an : 1< blndc11 ıı"" 
1 - Bir metreı;lne altmı11 kuruş fiat tahmin edilen ıur alt zar! 

metreye kadar va.ııı! ve örneğine uygun çamaşırlık beZ J<aP tıil 
20/ 5/ ll40 Puartesl gUnU 11aat onda ntın alınacaktır. dl'll ıılıtl11 ~ 

d 1<oınlsYoıı rtıı 2 - Şartnamesi ytız elli kuruş karşılığın a t ,.e ~ ııt 
bu eksiltmeye girmek lııtıyenlertn 2250 liralık ilk temtna .. up,i) ~n) 

kırlltıne " 3Gvv yazılı bclg!'lerl muhtevi tekllt mektuplarını en, geç e ,,
020

) l 
kuza k&dllr .koro,14Yona )'ernıi§ olmalan. ( • 

.... 



Bu sanın su p OJes· 
vekalete gönde ildi 

ıı.fl ~t 0,_ - 13 
ı,,.::4ilca1t > :n • 
tl~· · ·· ;ocn s1yascttcn rine bırakır mısınız .. Y'9,k&a ... 

':a Cıcıc ai - Mektu'bunuz mu? diye Tine 
O~ğ!rtı.ı/aseı de~ildir. Bi. homurdanarak cevap verdi.. De. 

• ~ llıös .. ?Jek mektuplarınız.. Şimdi bunu 
t lııa ro .. Affedin, dura. görürüz. 
~~upı:: vaktim yok. Da. - Evet, derhal mektubumu 
,-"'llakltaıc dağıtamadım. Siz verin, yoksa polisi çağırırım. 
~ isti İskeletten bahso. - Oh aziz madam .. Ben polis. 
n}tfcr l'o;sanız bekleyin, terden pek az korkarım. 
~ CurUıı.U il ş· d' K t 11,._ 11111 :ı r z.. ım ı. ızgın olan ihtiyar kadın şid. 
'""'ta nı a.rladık, mösyö... detle hareket ederek zarfı Emi. 

c.il ~altla. Uvezzii başını sal. lin elinden almak istedi. Fakat 
~ hir ırıJ~1• hafiye taarruzu evvelden hissetti. 

c deki det sonra Luvr ği i~in kolunu kaldırmıcı ve biran 
q~n }'~ıhancsine avdet içinde zarfın üzerine göz gezdir. 
~ ırdenbire alnına mişti. 
~·dedi O anda Emilin nasıl olup da 

t ~ al:!ı~ nasıl oldu da da. çıldırmadlğına hayret olunur. Ha 
t( }'~ltın gelmedi. fiye mektupla beraber oraya bir. 

'rc§il 1P0sta merkezine kaç frank bıraktıktan sonra he. 
~ 183 rı skeıetin Sensovör men dıi4nya fırladı. 
ıa~lı h~!tıaradaki adresine Zarfın üzerindeki adres: Sen. 
f~ ilcir krncktup yolladı. sovör caddesi 183 numarada Ma. 

, tııp~ ltu~ vurmak iste. dam Lablanş idi. 
ltr . ınıJ şunları yaz. Zarfın üzerindeki yazıya gelin. 

bır aı ce, Emil bunu tanımayordu bile .. 
~~t cnaak değilseniz bu . . . • . . . • • . 

'tdı~"".aıttJtt a Luvr caddesin. IX 
~~. s·e gelerek bunu BU DA BlR CMtTTiR 

t) "'tir tıc namusum ıiı:e. Emil yazıhanesine avdet ettiği 
tt ~ ;uın ki hiç bir ışık zalnfn müteessir görünüyordu. 
~'lİt c Polise haber ve. Yemden bir muvaffakıyetsizliğe 

~~.l~rer Sizinle l:<ışbaşa uğramıştı. Madam L.:blanş'a gi. 
~ '~4' duyacağım, çün. den kendi mektubu olm<ısına r<:ğ. 
~ ~a alçakç;\ hareketle. men yolda zarfın üzerindeki 'ad. 
~ ~t r,et verdirmek isti. res dtğişmiJ, başka bir isim yaııl. 
ç~Jc d 

0
Ylc zannediyorum mı tt. (Daha var) 

~U ~\>~te gelemiyecek.. 

~~Us~~ın bütün kahra. ( 1 ] ~·, ] ~~etti S~uklan kaçır: 1 t • 
tt "'ll~'l t, .Bıraz kuvveth _ ' .! 

\ ~t~ ııe daırna ka~rımız. llll!ııll·• .. ı1tı•-•1-=••11111• 
ır..te ~olursa olsun sizi 9.5.940 Perşembe 

~·oıt~ \._ dar bekliyecek, -
t~lte(ıcıkınnızda bir bil- . 12.80: Prog-ram ve memleket eao.t 

ı l'ııc~ltıt·• ayarı, 12.SIS: Aja.ııa ve Metoorolojl ha. 
l'i .. tltba 1; bi b' t berlerl, 12-tiO: Mllzik: Ç&la.nlar: Cev. 
"•e • "sa ır avır. 

1 tı,;' l ~asını attı. Altına d~t Kozan, R~en Kam, İzzettin öle_ 
lb~. lfıye'' kelimeleri i e, ~uy~: Sadi Hoşscs, 13.l!S: .MUzlk 
1·~ ~ IJl Hallt TOrkUlerf, Mel'huet $a#Zll\k ve 

~ .~tı. ""- k '- Sadi Yaver Ataman. 13.30/14.00: 
~ -wwıra me tuır..ı >t d ~ tetıi kutuya att.ı. ~~lk: Pcarışık müzlk tPJ.) 18.00: 

114" •tat vak . r.ı:vgram ve memleket SMt aynn, 
t~tcliııdii. B' ·tı~~ar.. ıs.o~: MUzlk: Operet parçalan ve 

~}'i açtı, ~akit öl~ı~ tıaru senfonik mUzik (PL) ıs.ao: MU. 

~,t.a~pı~lktin tamam oL zil< Radö yo Caz orkestruı (Şef: lbra_ 
.~ :ıı.teı· ""'Ylll~ kalktı S h1m zgtlrl, Sopra.ne Jkdrlyc TUzü. 
• ~.::·-ılllc geld' Mük en. nün iı.ıUrl.kl.le, 19.10: Mllilk: Puıı 
~~ hp-. ı. u em. heyeti, 19.4:): Memleket Baat nya.n, 

ıı...~· ~ık .... ştı. nemen j 
~~~c :"'lf ıon b' 'kl . A ana ve :Metcorolojt haberleri, 20.00 
.:~ ~~linin 1 ra ısı etlı Müzik: Çalanlar: Hakkı Dermnıı., Şe. 

1 ~ dıırduğ!3 nu~r~ rit İçli, Hasan GUr, Hamdl Tokay, 

~tİ•.ı. da ... t u gordu. Cevdet Kozan +--ettin öke Oku"" ... · 
'"ı ~· abl d"k ' ~ · .. -. 
~· "c derh anşın u • :Müzeyyen Sen:ı.r, 21.10: Konuşma 

~)\ ~i \'a .al çıktı. (Dlbllyogro.!ya), !?1.30: MUZik; Radyo 
tı,~ G hq§ladızıyet entere. Orkestrası (Şef: H. l<'eıid Alnar), 
t'"i ~ balde ·v di~e hafi>·c ztra.at, Esham - Tahvtıa.t, Kambı. 
~~ı hu ~ eııl ~aydu. yo - Nukut ~rsası (Fiyat). 22.M: 
~ bilir ,. ltrnekçı kadın MUzlk: Cazband {PL) 23.25/23.SO: 
~ b ll~fahlar given Yarınki program ve kapnnıtı. 

b:)l~i;v c ı bu ekmekçi. 
l!\~l'\ı,11 ~~ t.csbit ~tmek 

t 6 'lttt~ 1"4<1hı:vanc bır dü. 
2">1 Ct Ct-! • 
~ t dU ..... uşım. 
. ~ f irer.~ek ekmekçi 

Lad(tı saaa oturan 
it ~l'dtdl hesap defterine 

l,; oıd'll~ W>rd~ ~milin 
te1t11~: tnelctup açıl. 

d '.Yanında duru. 
~~ıı~ 
~ ~ ~,.~cUtd', ıntıa bir zafer 
t ""t l. 

~ellııtıı~~ılt }'akaladım .. 
~~~tcıı· dı, 
.~~ar ;raorauzıuz mlSsyö) 
~ tfc •ordııdrn Yeri11den kı. 
~ 1 

1\ bir · 
~~ f tancala verir 
l ... ltn 
vıı,'\\ı '.~Cçhı 
~dur· .. 

~ ~tıı dttıırıllnnıüyordu bile 
ıt de ı ~er topallayıp to. 

~~İtltltlCIJtıı~k ı:d!y~rdu. 
~ }> llda.Jti:a ıstıyecek. 
~ ı.:. ~it tll erden başka 

~ t )'~rıı U? '\, :t\ir0;e~inden kalktr. 
~ ht aı:,t ~ akat topalla. 
~lıı~i Sote olursa olsun, 
~Clcti ı-11ka_kları kaçıran 

ı.... · 1\ 811 t ttıuhakkak 
h~ b'll ç 0rıa;ı;.. 'd' 
llt ~Ust 6• ı ı. 

:;,.• tdYokttı a en ufak bir 
i~ c~ 'Yordu· Mektup her 
'Q;tıla tı'ıtltsi • 
~ ~t~h la kadın firanca. 

Gıcırllh iskarpin
lerin bir faydası 

var ki ... 
( Ba.1 tarafı 3 üncüde) 

ıımnn benim Jskarphılcrl giy 
git! 

Dairelerdo takip <'.docok bir 
işim yoksa da gıcırtılı tRluırpin
lel'ln şita tarzım kontrol ct
mcclinı değil. l\lüfcttlş ıırkn
da;.lıırımdan biri hndcmcnin 
kendisini !->elanılanuıclığından 
~ikfıyet eder dururdu. Uc~ctcyi 
ynzdmı: ' 

- Ilaycli nrslaıııın, dccllm; 
bir pro,·a .. 

A.k~aııı üstü bent buldu: 
- Uiro bir, dedi Undcmcnln 

nrn~a. kalkma ındnq \ •nzgct;
Um; bnı; miltettiş kapıdn knr-
ıralıı.dı. ' 

Ah, oski günler ncrcclesiniı;. 
Şimdi siz olsnydmtz, cllmo bir 
f.:mp;ırnk alır; bir fayton tutarı 
Eımeni diş doktorlnrı ~lbl: 

IJursq. (Husus; muhabirimiz. 
den) - Vali Refik Kuraltan, 
şehrin su projesi etrafında şu 
beyanatta bulunmuştur: 
-"Şehrin yeni su projesi ha

zırlanarak tetkik ve tasdik edil. 
mek üzere Nafia Vek!letine tak 
dim edildi. . 

Nafia Vekili ı;enen.l Ali Fuat 
CebeSoy, esasları hakkında ma
hlmat aldığı su projemizin mer
keze gÖnderilmeden evvel tetkı. 
ki ve ikmali için Nafia. Vekaleti 
sular umum müdürlü~ fen he. 
yeti reisi Bay Ratibi göndere
ceğini vaadetti. 

Vekilimiz merkeze teşrifle. 
rinde fen heyeti mtidUrünU Bur. 
saya. gönderdiler. Mühendis Ah-. 
durrahimin yaptığı su projesini 
tetkik eden müdür, projeyi çok 
beğendi. Vekaletteki tetkikinin 
de kısa bir zamanda ikmal cdl. 
!erek projenin tasdik olunm~ı 
beklenmektedir. Bu t:ıkdirde 
Bursanm en esaslı bir derdine 
temas edilmiş ve ~ ele almm~ 
olacaktır. 

Keşif muhteviyatı 600 bin Ji_ 
radır. Bilhassa harp dolayısile 
demir fiyatlarının yUkselmiş ol
ması keşif bedelini arttırmı~. 

Dolu yağdı 
Bu1'sa, (Hu..stım) - BugUn öğ. 

lede!\ sonra ha.va kararnuş ve 

civara bazı yıldmml:ır düşmüş
tür. Bunu müteakip y:ığmurla 
karışık dolu ya~ıştır. Mudan
ya kaza.sına fındık büyüklüğün
de dolu düşm~ ve hava ancak 
ı: İl'f;ama doğru düzelmi§tir. 

Aylat kaplıcalarına 
otel yapılıyor 

Bursa, (Hususi muhabirimiz. 
elen) - Vilayetimizin en şirin 
kasabası olan lnegölde bu yıl 
mühim inşaat f aaliyoti gözük • 
mcktedir. Bu av halkevi ve hU· 
kUmet konağı bitecektir. 

Diğer: taraf tan memnun.iyctlc 
haber aldıhınıza nazaran: Kan
serin yegane tedavi yeri olan 
A;ylat ka.phc~larmm buhuıduğu 
bölgeye 20 bın lira. sarf ile 20 o. 
dalı ve her tUrlü konforu haiz 
g-üzel bir otel de inşa edilecek. 
tir. 

Sarhoş bir kadın kahve 
camlarını kırdı 

'l'ahtakalede malızenlerde yatıp 
~kan Recep kın Hidayet evvel. 
ki gece fazlaca rakı içmi,, Veli. 
nin kahveaine gelerek camları kır 
mıştır. Sarhoş kadın sağ bile'ğ~n. 
den ehemmiyetli surette yaralan. 
dığından hastahaneye kaldırıl • 
mr~tır. 

Spor l Kısa haberler: 
_. -2 ..... ...-.2-id- &eıdL 1' I 

Bo :sör Melih 
şerefine 

Beyoğlu Halkevinde 
çay ziyafeti 

Nevyorkta yaptığı mllaabaltalar. 
birçok· muvaffak:ı:yetıer kaı-anan 
Galata.saraylı ~lı:sl5r Meli.h eehri
ınlzc gelmiştir. 

Beyoğlu Halke\'i spor kolu gö.s
teroiği muvaffakQletten dolayı 

kendislne çum~ ~ ı ~t yçc}h 
<le "bir çay z:lyaf eti verecek ve 
Melih bu toplantıda sporcularla 
bir gBril.~o yapacaktır. 

Kırkpınar güreşleri 
İştirak edecek takımlar
dan bazıları dün gittiler 

Edirnede yapılacak olan Kırk 
pıııa.r: Türkiye serbest güreş bi· 
rinciliklerlne işt4-ak edecek Si. 
vas, Eskl~ir • .Ankara, atan· 
bul ekipleri dünkü trenle hare. 
ket et:mlşlerdf r. 
. Ege, Koca.eli, Seyhan ekiple

n de bugün şehrimiroen g~
rek Edirneye gideceklerdir. 
Hakem komitesi baş

kanlığının tebliği 
Beden fl'6)'1'~;esi lsUtnbul &ı

!f.Csi ha'lamı 1Xlmilcsi ba§kanlı. 
ğından: 

Hakem kursları tedrisatına 10 
mayıs 940 tarihine mUsadif cu
ma günU u.at 18 de ba.,lana.cak. 
tır. · 

Kaydolunan heveslliların böl 

* Evvelce memleketimizde 
çal~mış olan bir Macar artisti 
dünkü konvansiyonel ile şehri • 
mize gelmiş ve bar artistlerin.in 
kapı dışarı edildiği kendisino 
söyloodiği zaman artık barda 
çalışm.ıyacağmı-l müslüman ol
duğunu s0ylemış ve Fatma. is • 
mile evlendiğini ilave etmi§tir. 

* Uaküda.rda Sola.ksiııan ma
hall4:8inde o~uran bir g~ç ev _ 
velkı gece bır yılanın hücumu -
na uğramış ve yakasını zor kur 
tarmıştır. Etraftan yetişenler 
genci hastaneye götürmüşler • 
dir. 

* Mısır konsolosluğu, tarafın
dan 6 mavısa ka<Itır Yaı>ılan i\'.i
zeleri nhüJdim!üz oldu~ ilan e
dilm~tir. 

* Dün Bulgarista.nda.n 18 ki. 
§İlik bir kafile gelmiştir. Bunlar 
BuI~:ıtanda yaşamanın gU~ ... 
leştiğinı söykınişler; ve Türki
ye ye dönmek için yüzlerce va. .. 
tandaşm beklediğirii ancak bun.. 
!ara seyaJıa.t izini verilmediğini 
i.IAve etmi§lerdiı-. 

«· Hfikfunet muhtelif yerlerde 
yapılan kadarstolaı- neticesinde 
mey~a. çıkarılan araziyi muh
taç çif~ılere dağıtmaya karar 
vermiştir. -

:;. Muamele vergisi kanununda 
yapı~acak olan değişiklikte sa _ 
tış fıva.tıarmı noksan göstererek 
kaçakçılQc yapmak isteyen sınai 
müesseselerin cezalandmlmala • 
rmı isteyen hükümler vardır. 

.* M:mtaka valilikleri ~kili 
f çın hazırlanan proje Ba~veka • 
l~t mus~~ın nya.seliııae.kı 
bir heyet tarafmdan tetkik edil
mektedir. 

ge merkezine gelmeleri rica olu
nur. 

fiatıarı 
Sümerbank Sellüloz; Sanayii Müessesesinden: 

Ahvali hazıra dolayıalyle ham madde fiatıarı yükselmiş 
bulunduğundan btaııbulda Yemiş iskelesinde kAin satı~ 
depomuz, kfığıtlarda asgarl bir balya ve mukavvalarda 'l!
garl bir paket olmak Uzere, badema nşağıda yazılı flatlcr 
üzerinden satışta bulunacaktır: . 

Birinci hrunur )'ıut kAj:'."'ldı 
lkiııcl hamur yazı kAğıdı 
Biletlik kllğıtlar (beyaz) 
Dlletıık kllğıtlar (Renkli) 
lllr taraflı Scllülo:a ambalAJ kAğıdı 

Beyaz 80 gram ve JUlcıırısr 
Beyaz 80 gramdan a74ğısı 

Bir taraflı renkli Sellüloz kll.l''•ı<h 
lki tıı.rath renkli Sellüloz kllEıdı 
Kraft ıunbalAJ kl,ğıaı 
Kraft taklidi. ambnlAJ kAğıdı 
Şrcnz Bakkal kAğıdı 

70 ve 110 gramlık 
110 gramdan yukarı ı 

Beyaz Karton 
Gri Karton 

rutoısu 50 Kuru., 
~ 

•• 39 " 
3D ., 

,, 42 ,, 

.. 3D .. .. :JO tt .. 48 .. 
" ra .. .. :m ,. 
" 35 .. 
.. <>--·> " .. 24 .. 

Paketi 703 .. .. 513 .. ~ tc~ ftltkt~a;:_~n Emil e. 
~ ~t iht:"~ aldı. Fa. 

e liıb· Sll'ıa.rn 1Yar kadının 
f· "t oı ıitı. Derhal 

- Haydi Baylnr, Unyantar; 
derdim. Dalrelcrdc lıcı· tiirlü 4ş 
takip edenlere; avukat, tüccar 
ynzıhanelertno girip çıkanlara, 
bclocliyc meclisi il:r.nlnrma, mü. 
dürlcr, müfcttlşlor vo bllcfünle 
memurlara gıcırtılı iskan>hıle
rlmlz , ·ar. 

Yalnız bir noktııra <llkknt: Diğer şehirler tUccarlarının tstlfadeslni temin için ba . 
Saknı gıcırtılı iskarpin gl)·dl- lcma bu gibilerln yukarda yazılı satış depomuzun adresine 

~ ~tc • ıı nrnry • 
111 

'<ili' l'lı11 U • an hır çe. 
~ I~ ic.r~nt atıJdı: 

~ lu'lct'll~ı.~nız .. N~ hak. 
tfc11 t 1rnı kan§tırı. 

arrı derhal ye. 

ğlniz gün gazete ldarebaııelerl- isledikleri kA.ğıtları bildirmeleri ve aynı zamanda kfığıt be· 
ne nı.ramay:ın. l{ııtin·en! .• An. dell4lrhlin havalesiyle klğıtları depomuzda alacak kimsenin 
ttscP.tJk tesir ~·~madı~ frthi l ehtı ve adresln1 iş'ar etmeleri lhımdır. Talepler sıraya ko-
üsrolik blr <le mcl7:R ehırsu- j nulacak ve depodaki mevcut nlabctınııo kar~ııttnacıı.ıttır. 

nuz! ltE!\"A.V Ht•LÜSt ----------------------
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Konstans, yaslı olalıbP.ri kolu 

kesilen bir alil gibi acılar duy_ 
muştu. Benliğinin eksildiğini, a
de~ noksan kaldığını hissedi
yordu. Ve bu halinde.n utanıyor. 
du. Sonra. aldatılan §efkatinc 
için için yanarken, analık guru. 
runun da bjjy!~ birdenbire klnl
masma kalbi isyan ediyordu. 
Oğlunu bütün servetin\Jl biri
cik mirasçısı görmek maltsadile 
başka çocuk istememekte inat 
ederken, ahmak ecel o biricik 
evladı nim götürmüştü. Şimdi, 
öyle zannediyordu ki, ev de, fab 
rika da elinden gidecek, başka.. 
sının olacaktı. Hele su Blczin de 
k.arısx ile ~elip oraya. yerloşme .. 
sı, muttaSll genişleyip büyümek
te olan şu müstevli Matyö aile
sinden bir azanın orada bulun. 
ması, büsbUtiin cndiı-;esini arttı. 
rıyordu. Onları kabul ettiğine 
şimdi acı acı nadim oluyordu. 
Artık, bUtUn emeli, kendini mU
~afaa etmek, daha blr çocuk do
mırmakla malını, mevri:iini ha • 
kimiyetini istirdat etınekti. I\aL 
bi için, gruru için, eti icb, hod
binli~ için ona mutlaka bir ço
cuk Ibnndı. Bu sebeptçn, bütün 
hesaplarını unutarak. ta:bii bit 
sevk ile kocasına yaklaşmıştı. 

Kapalt evin ve siyah elbisele. 
rin matemi İçinde yeni bir bal
ayı ~ladı. Kan koca biribirle
rinin ~anındaii ayrılıniyor Ye 
gecelerı erken vatıyordu. Bida
yette, ~vci münasebetlerinden 
bütün korunma tedbirlerini kal. 
dınp itimatla beklediler. Kons.. 
tans kırk bir y~mda idi. On -
dan altı yaş da.ha büyük olan 
Bosen bütün dünyavı çocukla 
doldurmağa muktedir bir kah
raman tavırlan takm.ıyordu. Bir 
milddet gayet sıkı, gayet mun. 
tar.am bir hayal sürdüler. İkisi 
de bUtün hüsnlı niyet Ye kuv _ 
vetlerini bu müşterek esere has
redivordu. Fakat bu kadar işti
vakla. beklenilen çocuk bir tür. 
lü gelmiyordu. Aradan altı ay 
geçti, ve bu iyi anlaşma yavaş 
vavaş bozulmua yüz tuttu. En.. 
dişeli sözler, hırçmlıklar ve ser
zenişler yatağın sükfuıu:n.u boz
mağa batladı. ~n hava al. 
mak içln ara sıra çrkıp gidiyor, 
Kon~tans, asabiyetten gözleri 
kan ıçinde olduğU halde evde 

4 eser, 3 mecmua 

yalnız kalıyordu. 
Bir gün. gelini Şarlotu ziyaret 

c.tmeğc giden Matyö, dizine o
turttuğu torun.u Bertle bahçede 
oynarken. b:rdenbire Konstan
sm ona do~ru s;:"elmekte olduğu
nu hayretle gördü. Konsta.ns, t ir 
bahane ile onu apartnnanrn.a. sı
kardı, ve bir çeyrek kad:ır sü. 
kut içinde g~en bir tereddüt· 
ten sonra anf:ızm: 

- Azizim Mat}'Q, size gşyet 
nazik bir meseleden b~ece. 
ğim. Takr iben on beş sene ev. 
vel, kocamın fabrikada c;:alL~an 
bir kızdan bir erkek çocuğu ol
duğunu biliyorum. Ve o zaman, 
siz o kızln m~;rnl olmayx W,Cri. 
nizc almakla kocama yardımda 
bulımmuştunuz değil mi? 

Matyö, onun b hususta bu 
kadar sarih ma.ltımatı olduğunu 
görerek ~a.sırmıştı. Atadan on 
beş sene l!eçtiği halde bu nazik 
me~e1e hakkında ona ne diye 
gen" müracaat ediliyordu? 

Bütün ha:yTet ve endi~esini 
belli eden bir harekette bulun _ 
du. l{onr ~ns sözüne devamla: 

- Emin olunuz. size karşı hiç 
bir itabım yoktur. Sizin o işte 
ancak samimi bir dost :rolü oy
nadımızı biliyorum. Esa.SCn bu 
kadar eski bir ihanetten dolavı 
kimseyi itham efııüyorum. lste. 
diğirn bu mesc!cyi da.ha etraf
lı öğrenmclrtir. Epey z:ıman, ba
na. ya.pılan bu ihb:ı.n incelemeğe 
lüzum görmemiştim. Fakat bu· 
gün zihnim hep oraya takılıyor. 

Acaba bu çocuk hila sağ mı. 
dır., ve nerede ya.sıyor? 

Mntyö cevap vermedi. Her 
zaman mağrur ve kıt sözlü olan 
bu kadınm böyle hararetle ko· 
nuşmasfnı garip buluyordu. Ne 
vardı? Ve bu volda bir teşeb
büsün neticesi nereye varabilir
di? Bu cihetleri düşünerek ka. _ 
çama.klr sözler söylemeğe çalış
tı. 

- Vallahi ne deyim. Sizi ala
kadar edecek bir şey bilmiyo
rum ... Bu kadar eski bir hadise. 
Y! kurcalamak neye yarar? ... 
Sız ki, selim bir akla maliksiniz 
emin olunuz. bu şeyleri unut~ · 
mak daha iyidir ... 

Konstans, hiç bir zaman ken
disinde görünmeyen ate§li bir 
hareketle MatyönUn ellerini sı
karak: 

- Fa.ltat size tekrar ediyorum 
ki, benden kf.ınseye bir feiia.lık 
gelmiyecek. Ne kocama, ne o kı. 

f lla:;;ı taralı S ifrcüde) za, ve ne de çocuğa. Anlıyor mu-
vetle intişar emiş bulunuyor. O· sunuz, ben nncak hakikati biL 
rada Baha Dürder'in "Bir, iki, mcmekten muztnribim. Öğren
ilç .. ,, adlı veni bir çeşni içinde mek istiyorum. Evet, o zaman 
kendini hissettiren güzel bir hi- mUsterih olacaifun. 
kaycsi var. Diğer taraftan Ha- Matyö bir çok şeyler sezıneğe 
san İzzettin Dinamo'nun hep başlamıştı. Ona her ~~ anlat. 
kendine has edada insanı sürük. ınajfo, lüzum yoktu. Ve merha
leyen bir ~iirini okudum. Fakat meti o dereceye 6'elm~l ki, ar
merak ~if> msanın soracağı ge- tık vaziyeti o!dugu ~öl eöyle
liyor. Ha$an Iu.ettin klasik dün. mekten çekinmedi. 
yanın renklerini her şiirinde' bu - Madem ki, bu meseleden 
\cadar çok aarfcdcr:se sonunda ne d~la\'I ailcnim bir fenalık gel • 
olacak? Şiir gW.el mısralar ve mıyeccğini temin ediyor.;unuz, 
tatlı sesler halinde altiilakta.. size bildiklerimi söyliyeceğim ... 
Fakat bu mana kesafeti biraz ol- Çocuk gözüm önUnde öksüzler 
sun hafifletmesi mümkün de. oca~ınıı bırakılmıştı. O v.a.kit.. 
ğil mi? . tenberi hakkında yeni bir şey 

"Yeni ses" mecmuasının son öğrenilmedi. Çilnkü ne anası ve 
sayısı eskilerine nisbetıe o ka· ne de babası onunla. me~ ol. 
dar iyi değil gibi.. "Sütüvcnden,, mak istemediler. Ya.~ryor mu, 
adlı, hala dudaklarıma dökülü _ yoksa öldü mil bilmiyorum. La
\'cren o heyecan dolu mısralar- kin zannıma kalırsa ölmü§t;ür. 
dan meydana gelmiş şiirin sahi. Çilnku o kUçük mahlitklann ek. 
bi Mustafa Seyit böyle bir "Mü- serisi yaşamaz. (Daltrı mır) 
ze" adlı §İir yazacak mıyaı? Şa. • 
ir sanki ilmi bir izah yapmak- , Amerıkada 
ta.dtri veya felsefi manada ilmi 
bir ınektep kitabı halinde tasnif 
etmektedir: 

yakala
nan gizli teşkilat "ilim iki 7>at 

Birinci kat, 
Hayat,· 
lkfrıci kat miize., · 

Sonra Samim Kocagö%ün "Ay. 
rıntı" adlı, Menderesin taşınası 
neticesi doğuveren felaketin te
miz, realist bir kalemle yazılmış 
giizel hikayesi vanmda; 

"Sevin Ay~cm ya::a dü.ğün o. 
l.acak,, 

tarzında hfilA. böyle .nakaratl1, 
Ayşeli, bavatlamış halk a~ı §i· 
irlc hayli garip duruyor. Aynı 
mecmuanın sahüeleri arasında 
r~tladrğımız "Keloğlan" adlı 
şur gerçekten mecmuanın biri. 
cik zineti g-ibi. "Sefer'' imzasını 
taşıyan bu şiir ~ba "Yeni A· 
dam" da hikayeler n~retmiş o
lan Sefer Aytekine mi nittfr? 
Fakat sadelik içerisinde muam
maya kaçmayan bir mana kud. 
retl ~§ı~ran bu şiir Insanı bir
denbire bir düşünce, bir hayal 
ve bir r~alite dünyasına sürük. 
lüyor. Dıger taraftan "Ak~" 
da çıkan ?ahva Kemalin son 
eiiri, "Vuslat" m arkasından 
hayli tezatlı bir manzara tesiri 
bırakmaktadır. Rü.Jtil Şardağ 

flJa~ tarafı S ütıcfidc) 
Vilyam Arnek'in, Mek11lkoda 

bulqnan bir nazı teşklllUrle 
rabıtalı oluşu da davanın aJ"rı 
bir ehemmiyet kazanmasına 
vesile teşkil etmiştir. 

Filhakika Amerikan milli 
emniyet teşkilO.tı geçen Ağus
tos aymdnnbcrl memlekette bu 
gibi 'ŞUpbcH h'A.dlselerin ecre. 
ynn c tnıokte olduğunu hissedi
yor, \'ilyam BiŞOR 'tanf,lUphe c· 
eliyor, fakat tevkif için esaslı 
6lr tp ucu elde edemlyordu. · 

Skotlatıd Yard tarafından 
Kft.nunusnnl ayı içinde !_>Osta 
vasıtuslyle gönderilmiş olan 
\'esikalar Amerikadnhi nazı i
leri hattını meydana çıkarqıa
ğa \to bu nıtmı.ı crkfmıharbiyc
sinl t evldfe kil.fi gelmiştir. 

Amcrllrnn zabıtası tahkikatı
nı genişletmekte ve Alman n
jnolarını ynknlamaktadır. 

18 suçlunun davası Ameri
ka.da. bUytik bir nlft.ka topla
mıştır. 

G. Men Amerlluının hUklllnet 
pollsld!r. 
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Böbreı..lcrdcn l<lrur torbasına kadar yollardaki hastahklnl'ın 
mlkroplnrını kökünden temizlemek ic;:iu 

IU~V\IOBl.ıÖ kullnnınız 

e 
Böbrekler in çalışmak kudretini arttırır. Kı:.dın erkek ldrar 
zorluklarını, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane tıtlhnb101. 
he! ağrısını, sık sık idrar hozmak ve bozarken yanmak 

hallerini r;ld e rir. Bol idrar temin eder. !drarda kumların, 
mesanede taşların teşekkUlUne m~nl olur. 

Df KKAT: HEJ.l\IOHIA) idrarınızı temizllyerek mavileştırlr. 
Sıhbnt Vektlletinln ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULU.NUR. 
... · . . ... , ._:. .~ ........ .,., ı; .. .... . , .. ,,., .._ .. <"t & .-~ ... • ~ •• • • .._ • 

M w 

Saç eksiri 

ornojen 
Saçtan besler, kök

lerini kuvvetlendi
rir, dökülmesini ön. 
ler, kepekleri giderir. 

f ngiliz Kanzuk 

Eczanesi 
Beyoğlu - lstanbul 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satmal:Jm 

Komisyonu ilanları 
~------

6000 metro ?Jerld kolan olmacaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 10/5/940 Cu
ma günü saat 15,30 da. Tophanede Levazım .AmJrllğl Satınalma komlsy0 _ 

nund& yap:lc.caktır. Tahmin bcdell 1800 lira, kaU teminatı 270 liradır. Nü. 
munesi komisyonda görülür. (853) (3688) 

* * * 
Tophanede Levazım E§ya vo Tcchlzat Anbarmm tAmirile eski Fevziye 

mektebi blnaımım inşa ve tAmlrinln 10/5/9'0 Cuma günU saat H de Top
hanede İstanbul Levazım .Amirliği Satmalına Komisyonunda pazarlıkla ek. 
slltmesl yapılacaktır. Keşif bedeli yirmi sekiz bin be§ yüz yetmiş dokuz Ura 
nltmı§ kuru~. ilk teminatı 2143 lira. 50 kuruştur. Ke3lt ve şartnamesi komls. 
yondn görWU:-. :btekUlerln kanunt vestkalarlle betli saatte komlııyona gel. 
melerf. (836) (3~53) 

* * * 
Beher! dört kl§illk 8S adet tahta karyola alınacaktır. MUteahhlt nam 

ve besatıma pazarlıkla ek.siltmesl 10/5/ 9'0 Cuma günü saat 14,30 da Top. 
hanede Levazım Amirliği Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bcdcll 1909 lira, Uk teminatı 143 lira 17 kuru§tur. Şartnamo ve numunesi 
komtsyo:ıda görUlUr. lstek!Uerin belll 118.s.tte komisyona gelmelerl. (8,3) (3560) 

* * * 5000 kilo benzin ve MOO kilo motorin beğenmek surctlle alınn.calctır. 
Pazarlıkla ekslltmeai 15/5/ 940 Çarşamba gUnü saat 15 de Tophanede Leva. 
zıt.'\ Amirliği Salmalma Komisyonunda yııpılacaktır. İsteklilerin teminatla. 
r lle belli saatte koınlsyona gelmeleri. (861) (3i83) 

:f. • ~ 

2000 kilo naftalin alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 5/ 940 Çıır§amba 
günll saat l~,30 da Tophanede Levazım Amirliği Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Nümunes1 komisyonda görülür. lstcklilerin temlnatıarile belll 
saatte komisyona gelmeleri. (862) (378•) 

• * * 
1100 adet kafes sandık mUteahhlt nam ' 'e hesabına stılacaktır. Pııznr

lıkla arttırması 15/ 5/ 940 Çarşamba günü saa 14,30 da Tophanede Levazım 
.Amirliği Satınalma Komisyonunda yapılacakbr. Tahmin bedeli 401 lira 50 
kuru,, katı teminatı GO Ura ~2 kuruştur. Sandıklar Tophanede Salıpazarında 

BİR PUDRA 

Dahn 
Genç \·e 
daha c;c,·lmll 
görünmeniz(' 

karşısında 

yara)·an kat'i Bugilıı bu 
BİR TECRÜBE TECRUBE 

Putlra ft.leminde yl yapınız 
yeni, cazip ve son 
bir keşif ... CfLDt GÜZELLEŞ· 
TİREN şayanı hayret ve yeni 
bir unsur, şimdi ipekli elekten 
geçirilmiş en ince bir pudra ile 
mUdekkikane bir tarzda kar•" 
tırılmıştrr ki, bu sayede 'C7':":,· 
bir parlaklık ve yeni bir ha.yat 
verir. Esm~r ve çirkin bir ten. 
gençliğin tnbli renkleriyle gil · 
zelleşir. Fazla olarak tcrkibin
de k I şayanı hayret bir unsur 
olan "Kroma köpU~U.. tmtl· 
yazlı usulti sayesinde iki misli 
fazla zaman sabit durur. 

HAJClı{ATE~ Fl~VKAL.\I>E 

BİR TEJU,tF yilzUnUzUn bir 
tarafını "Krema köpUğll,. havi 
Tokalon pudrası ile ve diğer 
tarafını da herhan:;i bir pudra 
il e'! pudralayınız. Şayet "Krema 
köpUğU .. havi pudra ile pud
raladığrnız taraf dlter tarata 
nazaran daha taze. daha gene 
ve ela ha. cazlp görU n m Uyorsa 
aldtt;"mtz Tokalon pudrasının 

parasını iade ederiz. TOl{A· 
LOX pudrasının fevkalftdo rağ'· 
bet bulan yeni 10 rengi vardır. 

' --~ Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahları 8,30 a kadar. Ak· 
jamları 17 den sonra Laleli Tay. 
yare Ap. Daire 2; .t:o. 17 de , 

hastalarını krtbul eder. 1: 

· ~- ~!!!!!il·· 
~E'lcfon: 23958 

Kütahya Sulh Hukuk Wklmllğln. 
®n: 

Saray mahallesinden Mercan oğlu 
İbrahim karısı GlHsüm ve Yeniceli 
Emine varisleriyle Zıgralı İbrahim ve 
Hatice Karsak ve Ahmet Sarın müş. 
t.ereken mutasarrıf oldukları hudut 
ve evsafı salreleri şartnamelerinde 

yazılı Çukurçayır mevkiinde 200 lira 
kıymelli 3 ve Kocagöl ağaçlarda 80 
lira kıymetli • ve Zıgra köyUnde tL 
yUk yolunda 800 lira. kıymetinde 4 ki 
ceman 3 parço.da 11 dönüm tarla ko.. 
bili kısmet olmadığından satılarak 

şuyuun lzıı lesine dair verilen karara 
binaen 2S/ !5/940 Salı günU saat 14 de 
mahkeme kaleminde açık arttırma ile 
satılacaktır. Arttırma şartnamesi 

1/ 5/ 940 tan ltlbaıcl açıktır. MuByyen 
günde usulen nidadan sonra en çok 
artt:ıranm üzerinde bırakılır. Müşteri 
bir hafta zarfında parayı vermezse 
ihale bozularak ı:ı glln mllddelle ye. 
nlden nıilzayedeye çıkarılır. Bu ikin. 
el artırmada en ziyade artıranın Uze. 
rine ihale olunur. İki ihale arasındaki 
fark l'e fili önce alandan tahsil edL 
lir. t;bu arazilerin ihalesine kadu bL 
rikml~ vergislle del1A.llyesl alana ait. 
Ur. 

Müşterl ~artna.mede yazılı bUtün 
şeraiti kabul ve lllru7. hakkını Iskat 
e~ sayılır. Fazla malumat almak 
lstlyenler 940-8 dosyada mevcut 
şartnameleri okuy!lbilirler. ( ~2271) 

r __ , 
Dr. Ah~

1

~
1

; ~~~~yunıu 1 
l'ak!lm • l'alınıhııne Pala" l'\o t 

Pa:wnlıın uın:ııJa her triirı 
~a ııl I."> ıtıorı ~unta. l'elıoloıı ıııı·ı ----------- -
~ ................ .. 

Dr. Hafız Cenıa ı 
LOKMAN HEKiM 

Uahilive mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu. 
Nn. 104. Tel: 2239'1 .................... 

Zayi 
2150 sayılı tek yUk arabanın plllka. 

smı zayi ettim. Yenlaint çıkaracağım_ 
dan eskisinin hUkmU yoktur. 

J\.oca.naulitruapaşa caddeq 378 ao. 
~·uıa. fınncı Mehmet M.emlk. 

(322~0) 

SAH!Bt: ASIM US 
Basıldığı ver: V AKIT !\1atbaası 
Umum Neşriyatı idare eden : 

Refik Ahmet Scvengil 

Le\·azım E~yıı. ve tcchiz:ı.t aııbarında görülUr. lstekllleıln belli saatte komis. 
yona ((llmelerl. (863) (37!!5) 

* 1!< )İ! 
850 k11o balmumu almıı.caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15/ 5/ 9i0 Ça~anba 

günU sıı.nt 14 de Tophanede Levazım Amlrilği Satınalma Komisyonunda. ya. 
pılacaktır. Tahmin bedeli 1445 lira, k.-ıU teminatı 216 lira 75 kuruştur. Nü. 
munc \ 'C ı;ınrtnamesi komlsyonda görülür. tstekllJerln belll saatte koınlayo-
na gelmeleri. (864) (3786) 

vazlv• t. i --Tlrklye Cumhuriyet M~rkez Bank•ıı 41 5 ı 1940 
AKTiF PASiF Lira 

Kasa: 
Altm: Saft Klogra.m 71'72t3i8 
Banknot , , • 
Uf aklık • , \ • , 

Dahfldeki Muhabirler: 
Altm: Sa.ft Kilo~ 
Türk~) .•••• 

Hariçteki Muhabir'ler: 
Altm: Safi Kilogram 6 ııo 645 

Altına tahvili kabn sert:>est 
dövizler • 

• Di~er dövizler ve borçlu 
Kliring bakiyeleri . , • 

R tı zintJ ta1.vi'Tum: 
Deruhte ediJen P.vra.la "lak. 
dıve karşılığı , , . 
Kanunun 6 • 8 maddelerine 
tevfikan füızine t.nrafından 
vnkf tediyat • • • 

Setıedat cilzdant: 
Ticari senetler . • , • 

E3ham ve tahvildt ci1zdcını: 

{ 

Deruhte edilen evrakı nak. 
A diyenin karşılığı ~ham ve 

tahvilat itibarl kıymetle 
B Serbest e!ham ve tahvilat: 

Avanslar: 

100.881.€55,16 
15.118.460,50 

1.795.2.)2,55 

252.74!i.M 

8.595.110,90 

26.321,8.5 

28.158.875,32 

158.7 48.563,-

18.879.576.-

244.194. 793,56 

47.741.724,36 
8.395.970.86 

2.876.000,-
15.023.65 

117. 795.518,21 

252.745,04 

36.780.308,071 

130.868.037,-

244.194.793,56 

1 

56.137.695,22 

! 

Sermays • • ı • l 
Thti11at akresi: 

Adi ve fevkalMe , • , • 
Hususf • , • • • 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakt nakdiye 
Kanunun 6 • 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tD.rafından vakf 
tediyat 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakivesi . . • • • 
Karşılığı tamamen ~ltın olarak · 
ilaveten tedaville •ıazedilen . 
Reeskont mukabili ili vten te-
da. va1~d . ı . • • , 

MEVDUAT 
Tiirk lira.n 
Altın S. Klg. r.rı !t 1 ~30 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövir.l~r 
Diğer dövizler ve alacaklı Kli. 
rin!! bakiyeleri • • • • 
Muhtelit , • • _ ı • ı • • 

-
Lıra 

15.000.000,-

6.188.666.15 
6.000.000,- 12.188.666,15 

158. 7 48.563,-
~ 

18.879.576,-

139.868.987,-

17.000.000,-

165.000.000.- 3 21.868.987,-

52.109.559, 75 
78.124.167,00 - 1 30.233.727,65 

8.390,88 
. 

36.H0.183,19 36. 448.57 4,07 
1 16.414.266,16 

Hazineye kısa vadeli avaM 
altm ve döviz üzerine • • 
Tahvilat Uz.erine • , • 
Hı.s.sedarlar • • • • • 

7.848. 773,40 10.739.797,05 1 
4.500.000,- ı 

Muhtelif • . • • ı ı • 21.884.346,88 

l" P.kiin 632.15!.221.03 ı l'el:io 632.154.221,03 ·- . 
1 Temmum 1938 tarihinden itibaren: lskonto haddi 7o 4 Altm Uzerine % 3 

Baş, diş, nezle, grip, roınatiı~.3 
ve bütün a~rdarmm dl'rbal keııcr kabında günde ÜC k•~ al_. 

~~~~~~±9n/ 

istanbul eeıed ıv•61 

ilanıarı 
Yıllık llk 
kirası teminat 

180,00 
40,00 

60,00 

80,00 
3M,OO 

1 .~ ' ırıara 1 )F 
13,50 Bebekte Bebek cıı.cldeııtnde 109/ 1 nu tırtfl CI>" 
3,00 Bcşiktaşta Slnanpaşa ınahallesinln ııas p 

11 numaralı dUkktuı. 
71 

ı:ıuıııt""1 
•,!50 Kadıköy Kızıltoprak Bağdat caddc.sl .rl. 

tUpaşa mektebi binası. ııaııYo ># 
6,QO Kalamışta ZUhtUpaşa aokağnıda oe:ıııu:ıe cld 

26,25 Kadıköy Ca!crata mahallesi :aıuvak d 
3 numaralı dUkkdn. tt.b&11e cad 

1750,00 131,2!5 Kadıköy Caferağa mahallesi ){uvakk ıd' 
S/ 3 numaralı dükklıı. caddeP JJ• 

90,00 

H-4,00 

126,00 

12,00 

36,00 

lS,00 
4~0.00 

ıoz,oo 

60,00 

24.00 
300,00 

48,00 

84,00 

192,00 

~40,00 

300,00 

6,i:S Kadıköy Ornlaııağa mahalkosl Rıht:ını ~ 
Numaralı Dükkln. addet! JJ 

10,80 Kadıköy Oıımanağa mahallesi Rıht:ını c dl 1 

Numaralı Dükk.An. • cad· tıal 
9,4!5 Kadıköy Osmanağa mahallesı ıııntıın ~; 

Numaralı Dükk.An. 15ıceJt11 
0,9-0 Eyüpte Büyükcaml mahallesi Bostan i ı:ıııı.,ı. ,,. 

ekteb ııı 
Numaralı Mihrişah Valdesultan ın ~d 

2, 70 E;>11pte Büyükcaml Mah. 31 No. Eh 
btnuı: · • diJlı~ • 

l ,35 Kap:ılıçarşıda Dlvrlk ııoka.ğ'ında 21 ?\O!etıııdf • 
32,25 Köprüaltı Galatıı. tıırafmdıı \'e ffallÇ ~dl 

maralı oda. ıc csdd , 
7,65 Unkapanmda Papazzade mahalle.si zeyrt ,,,,, 

Numaralı dUkkln. 1 ~d 
4,50 Hoca Hayrettin Qıahalleal A:ı.ru:ına k•P ~ 

Numaralt dUkkln. el<~ııl l~ 
1,80 lshakpll{'ada 3~/13 No.lı lmrahôrağ& ~tın.sul/~ 

22,50 Bıı.bıA.llde LA.le Hayrettin m&ball~l F 
5 Numaralı :l ıcı Beşira~a medr~.st.. c.,ıııl 

~.60 Çenberlitaşta HU!i!eyina:';a mahalleiln1~ ,r ,. 
34. Numaralı Mimar Kıuırmağa ınedrtııııoJI~ f' 

6,30 Cağaloğlunda Cezrtkasım :aıaııauesl t ,? 
. ııı' ğında 1/ 21 No. Aralık mah:ılll. }iiiAJl,.ıı cll..v 

14,40 Cağaloğlunda Cezrlkuım .Mahallesi !l;'uoı.rtll, P 
ğlnda Hadım Haııanpa,oa .Medrese!ll 8 ~dılctıil' 

40,15J Divanyolunda HUeeyiııağa mahallesi J ıJ} 
gında SS No. Sinanp~ Medres~i. c11dd 

.....~ wvııY 
2!?,50 Sirkecide Hocap~a maballe.sl • ·~ .A(' 

maralı dUkkln. ~ ';ı.. 
• • k•r~ ıtl' '-Yıllık kira mubammenleri ile ilk teminat miktarıan yu rrı IJ<tf Jtl' ı 

ri ml'nkuller ı ua. 3 ıene mUddetle kiraya verilmek Uzere ~~urıut1 &ııı'!J 
trrmaya konulmuştur. Şartnameler Zabıt ve Mua.mellt )f palıı:ıl P•I' r' 
de görülecektir. İhale 1615/ 940 Perşembe günü saat H de ıatlfltı l~9l 
yapilacaktır. Taliplerin ilk temlııat mıı.kbuz veya ınektUP ( p 
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. ,0 ıı ; 

* * ~ {J) 1' <' 
Topkapı, Fatma.sultan maballeaınin Ho~gör aokeJ111:ıt t~ l" 

kAnm çataı çökmU~. çok harap blr vaziyette otduğU te tıJ'~ ııt 
hinin adresi yapılım araştırmada bulunamıı.m.ıetır. iri. 1ıcıl (,soıl 

Tebllğ:ı.t yerine kaim olmak Uzere 115 gün içinde ttın O) 
diyece yıktırılacağı ııa.n olunur. {SS 

* • • 
,~ Tahmin tik 

bedeli t.fomlnat 
11\ettf ,oo 

2000,00 l:S0,00 Edimeka.pı Rcflijlerl için altnaca'IC }llcıf• 
Çakıl, 200 metrC' mlklbı Kuaı. )lil'f.111 ,1 

550,00 41,2:> Edimekapı Refüjleri için 100 nıetre t ,1t1,;, 
a.ııtı 111~040:'.ı? 

Tahmin bedel\cri ile ilk temLut miktarları yukard:l y~tı:ıeıtt de V' 1 
rx açık eksiltmeye konulmu:ıtur. Şartnameler Zabıt ,·e ~u ,.at 1~tıı1'ıfl" ,J 
kaleminde görUlecekUr. lhale 16/ 5/ 940 Perş~mbe gU11 -:er- ıııe ıt• vt>' 
Encümende yapılc.caktır. Taliplerlıı llk teminat makbUZ rrefl ~5~ı1l 
910 yılma ~t Ticaret Qdası veslkalarile ihale günü uıu:J~ 
Encümende bulunİnaları. 

1 
· · anıarı 

Oeniz Levazım Satınalma Komisyoııu !~.ı; 
lmıl .................. _. .................. ~k~!IO~ıı91~ 

1 - Tahmin edilen bedeli (6075) llra otan (76000) 11 ;ıarl1' .,/ 
yıs 940 tarihine rasUıyan Pazartesi gilnil saat 11 de kap• ~· • 

yapılacaktır. tıletl ııer ~t 
2 - nk teminatı (455) Ura (63) ku~ olup §artııa ~cıı ? 

yondan almabtllr. uınde t ;t ' 
s - tst.ekUlerln 2490 sayılı k:ınunun tarifatı d::ueıı bit ı.s~aı 

lerl kapalı teklif mektuplarını en gec b~lll gUn ve 8 -1'. 
kadar K.asxmpa.şada bulunan komuyona milracaatıan. oıı 10:; 

• * * • J(llO ,_tıtJ' el<,ıi 
l - Tahmin edilen bedeli (63!54) lira olan 1s.oOO ll zıı.rf1• / 

yıs 94.0 tarihine raalayan Cuma günü &'lat 11 de k9~ sot' 1' 
yapılacaktır. t aıneııl ber ~ıı~ 

2 - l!k teminatı ( 476) Ura (55) kuru, olup ııar 0 
... edee' ~~ 

. d~ ~ 
yondan almabılir. ~tıınde taJI e\<'(e ~ı 

3 - lat.eklilerin 24110 sayılı kanunun tarilatı d bir saat (S~' 
., atteıı 

kapalı tekil! mel<tuplarmı en g eç belli gUn ve ua )il' 
dar Kasımpaşada bulunan komisyona vermeleri. ıJlS 14 

1f . .-tı!llP esi ) 
::~ * * t ınotoı ~~.ııtrı' 

1 - Tahmin edilen bedeli (5400) 11:-ıı olan Ud ade rııkl& el>"' •• o~~ 
yıs 910 tarihine rastıııyan Salı gUnU aa.-ıt 11 de pazA ~t"'or 
lacaktır. · ..ıın ıcoıP 1 (1 

si her & ~ ııtıl 
2 - ltk teminatı (405) Ura olup §&rtnaınc . i!Ct' ) 

nabillr. ·ıcatarl& bifl (S1o6 
3 - tsteklllerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesı atıaı'L 

ve saatte Ka..ııımpa:ada bulunan komisyona .ıınuraca 
-~ ~ •t' * .,. * ın1syonUI' ~~ 

M. M. , •• Drnlz llerltaz Sctınl.\lD'I& J(.o ıcreyıııo tl'' 
10 adot ve~ 

1 - Tahmin edilen bedell (3.000 lira otan ıısatt 1' d• 
eksiltmesi 14/5/ l040 tarihine rastııyan saıı güııU d.ııUdi';_ ıY.' 
sındakl komlayonumuzda icra edllecelctlr. prtrııl dt: r ,uıı ~ 

2 - İşbu tahmini fiyata bugUnkU ı:'.ı 156 ~~tıyenıerill !e 1'.ıııııı1 ~ 
3 - 215 kuruş bedel ile ~rtnametılıtl atına ıııatlı.t1 ~ 11ırtt ~l ıılltmeye girmek lstlyenlcrin de 3225 l!rıılık ilk t:ıeıerile bir c:ı14' 

kalan \'e ayrıca komisyoncu olmadıkJarınıı. dair (~1:11) 
gün ve saatte kornayona müracaatları. 


