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125 üniversiteli Ankarada 
Ankara, 22 (Hususi) - 125 kişilik bir 

üniversiteliler grupu İstanbuldan geldi. At:ıtürk 
kabrine V.C abideye çelenkler koydular. Bu ak· 
~am srbhat enstitüsünde bir ziyafet verildi. Yarın 
Orman çiftliğinde Zira3t Vekili taraf.ndan bir 
z~yafet verilecektir. 
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tittefik kuvvetler cenup 
ikar11etindesüratıe ilerliyo 
d,. Almanlardan alındı 

arvikte üç bin 
llıan esir edildi 
1 cephe T rondheim 'deki Alman kıtalau 

.. _ ........ 
148

'M us çevrilmek üzere 
Stokholm, 22 (A.A.) - Diplo

matik Norveç mahfellerinde be
yan edildiğine göre Norveçliler 
şimdi yedi muhtelif cephede çar 
pışrr.aktadırlar: 

Narvik. Levanger, Trondheym, 
Hegra, Stavanger, Bergen ve da· 

ha geniı bir cephede. Bu cephe, 
Hönrforsdan başhyarak Para. 
joevik'i geçtikten sonra Hamar'a 
doğru Mjoeaa gölünü takip et· 
mekte ve Alverunun cenubundan 
lsveç hududuna kadar uzanmak· 
tadır. (Devamı 4 üncade) 

A /manga lıavadan 
da abluka edilecek 

Lo1Miro, il (8..,.,.. ...... 
radyo) - Fransız abluka n&ZJTı 
1\lonc İngiliz harp iktısadı nazı. 
rı Mi~ter Kros ile ya.ptığı görüş. 
mede deniz ablukasından maada 
bir de hava ablukası yapılarak 
Almanyanm daha müşkül vazi. 
yete sokulmasını bildirmiş ve 

buaUn 111, Mr bitbalı al'U' cltde 
etmiyeceğini illve etmi§tir. 

Mösyö Mone müttefiklerin 
Yugoslavyanın bütün buğdayile 
Türkiyenin bütün krom. maden· 
lerinıi alacaklarını da beyan et. I 
miştir. 

isveç Almanyaya i 

protesto notası verdi 1 

Dün dört Alman tayyaresi isvaç 
topraklarına düşürüldü 

l~ndra, 22 <Sabaha karşı 
radyo) - Alman tayyareleri 
nin lsveç bitaraflığını sık sık 
lhldl etmeleri neticesinde İsveç 
htikflmetl Alman elçlllğine pro 
testo \'ermeğe mecbur kalmış · 
tır. 

SQn 38 saat zarfında 1s\·eç 
toprakları üzerine yirmi se _ 
klz Alman tayyaresi uçmuştur. 

da fotoğraf almak tcşebbUsUn 
de bulunmuşlarsa da lsveç ha-

' ( Devtımı 4 iincıide) 

Atletlerimizin 
Mısırdaki 

m uv afta kıyeti 

Diğer taraftan Yu~oslavya ve 
Bulgaristanla da 27 mayıs 935 
tarihli ticaret anlaşmala.nmızın 
yeni ihtiyaçlara göre tadili de 
mevzuu bahistir. Bunun ic;in dış 
ticaret reisi Servet Berkin reis. 
liğinde alakadar ihr:ıc;ı.t ve it
halat birlikleri mümessillcrindeu 
mürekkep b!r heyetin temaslar. 
da bulunmak U7ıere yakında bu Mısırda bay·u~ m''V<t/fıı7-.yef 
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84.YRAMINIZ kutlu ol8un 
Cumhuriyet çoculıları! 

Sizin bayramınız bütün aevinç 
günlerinin en neıeli ve en feyizli
aidir. Hiçbir bayram günü aizin bu 
haftanız kadar vatan için ümitler
le dolu değildir 
fflÇBIRINIZ Cumhuriyetten 

baf ka devir bilmiyoraunıa ve 
bilmiyecekainiz.. Sizi neşede ve ıe
tarette ölçüaüz görmek bizler gibi 
kötü aaltanat devirlerini Yaftl"llf 
olanlar için uçsuz bucaksız ilham 
membaıdır. 
S'ZIN hiçbiriniz. vatanın her •a

hada :af erinden ve üstünlü
ğünden bcqka bir vaziyet tanımı-
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yorsunuz. Siz hiçbir muvalf akıyet
aizlik görmemek için yetişiyorsu
nuz. Engin ve pürüzsüz ruhlarını
zın milyonlarca kanatları sevgili 
Türk vataninın üstünde gerilmi§ 
z.ırhlı bir göktür. Kanatlarınızın 
zırhı inkılap çocuklarının karakte
rindeki sağlıkla ve sağlamlıkla 
terbiye edilmiıtir 
D "JGRU söz.lü, temiz yürekli, va-

tan için kahraman ve feda
kar, çalışkan ve bilgili olmağa ça
lışınız. Ancak bu a.P.ılakla ve vatan 
İçin canınızı feda etmek ülküsü ile 
ve biribirinizi severek Türk adını 
göklerde tutabilirsiniz. 

lSMET iNöNO 
.... il M 1111111111111111il1111111111111111111111.I 

Bugün 23 nisan ulusal eğemen. 
l'k haftasının ilk günüdür. Bu iti. 
barla Cumhuriyetle beraber çocu
ğa verilen büyük ehemmiyeti, bu· 
r,ün, onlarla beraber hep bir ara· 
da. kutlayacağız. 

Yukarıya, Milli Şefimiz İsmet 
lnönünün, çocuklarımızın öay. 
ramlarını candan bir alaka ile teb 

rik eden veciz ifadelerini naklet· 
tik. Curnhurreisimiz çocukları· 
rnıza 23 nisan günü için "sevinç. 
terinin en ncş'eli ve feyizli'' 
demekle, bugünün ehemmiyetini 
birinci planda ipret buyurmuı o. 
luyorlar. Hiç bir bayramın bu ka· 
dar ümitlerle dolu olmadığı bugU· 

nü küçük ve büyük bütün okuyu· 
cularımıza biz de tebrik ederiz. 

Bugünkü merasim proğramı 
23 nisan çocuk bayramı dün 

öğleden sonra başlamııt bulun. 
maktadır. 

Bütün resmi daireler, okullar 
öğleden sonra tatil edilmiıterdir. 

(Devamı f incide.> 

ltalya için 
karar saati 
Gitgide gak
laşıgoımuşl 

r.omn, 22 <A.A.) - D. N . •. 
:ıj:ınsı bildiriyor: 

Roma şehrinin teefsUsU yıl 
dönUmU mUnasebetile, Duçenıa 
ltalyan milletine hitap ede.., 
sözlerini gazeteler. ''çalışmak 
ve sllAhhmmak" ibareli, trl 
başlıklarla neşretmektedirler. 

Tevere diyor ki: 
·_ı.t ·u " . 

Kız Talebe Yurdunun resmi küşacfı 
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Amerika Ren sahil-
lerini gözlüyor 

J\merlka.mn bu :-on hurbe Çünkii Aınerikn kıta.sının hil' 
karşı göstcrdJ~l alllkanııı de · parça:;ı olan (irocnlnncl için 
rt"ccsi ı;;ltgtde artmnktndır. monrnl J·ni<lt-~1 hunu kap et-

Dnlın birkaç gün en-el A- tirınektcdir. 
ınerlk.ıuun Avrupa hnrblne lll. Amerikayı ıhrupa harullc 
kayt knlmasmı isteyen bü)·ük alllknlnndırnn mes~lclcrden 
ekseriyet sürntlo nzalmBktn ve biri de Holnndanm ,·nzlyetlı.llr. 
Amcıiknnın harp hnrlcl knltı - Holnnd:ı.uın l\'oı'l·eç ,·c J>anl 
nııyncnrrı bnkkındakl tahmin - mnrkndnn sonra harp saha ı 
lcr kuvvet. knuınnıaktadır. hallol nlmn!-lı pek mnhte-mcl 

.Amerikayı Avrupa hnrhllc görülmektedir. Bunun Jçtn 
nli\kalnmlıran sebepler: Hind Pelemcngl bakkımln mi-

A) Mnli n lktısııdi rasçılaNlan IJlri şimdiden biJ a. 
Jı) J\!'ökcri ve slrn"i si fnaHyetc geçmiş hnlunmak-
C) ldeolojiktlr. tadır. Jn.ponyn 60 milyon nilfu 
Amerika, mali bünye itJha- t-"ll thtivn eden Hind 1''elemen-

1'11e Al·rupn.da dcmokrıı.tların gine nlAkıısını açıkça izhar et.. 
tuttui;,"U yolu tutan, lktısat sis. mektedlr. lstenen ı;nha Felc
ı.enıl ba.kımınclan }'ransn ,.e mengin elinde bulunan Sonol 
tnglltcrenin Adetn. tnmnınla1ı· , adaları, ca,·a denJzl, Yeni Gi 
cısı olan bir de\•lettlr. J{aplta ne ıulasının blr kısmı, Pomen 
Jlı.nı Jngiltere, Fransl' vo nl· adasının yarısından fa.zlıı,.:;ıdır. 
hayot Amerlkaya J tlnn.d ede. Bu mıntııknnın Japon)'o.yıı il· 
rck teneffüs edebilmektedir. hakı ile hllsıl olncnk yn;dyct 

Almnnyanııı '"e diğer totali· şudur: 
terlel'in hedefi J<'ransnnın, ln I•'lli11in adaları tjimaldcıı \'C 

S'ilterentn mali ve iktısndf men- cenaptan Japon kuvvetleri ta
tnntlerlnl taksim etmek bu ol. rafından çel'l'ilmiş olacaktır. 

mn.dı~-ı: takdirde İngiltere \'e Japonya, 81ngnpunm knrşı 
Frıınsanm ve Amerikanın Ulbt .<ımda olan \'O JUacellan boğazı 
olduğu lktısndi nizamı tahrip nın en c.henımlyetll Jmımım ü. 
etmektir. zerin<Je tntn.n Snmatsa adası-
Amerlkanın Avrupa harbini na da sahip olacaktır. Bu su· 

yakmdan ve ıılAka ile takip retle BUyilk Okyanusa bUkme
etmealnin ilk ıebobl buclur. den lngtUı: aakeri üssünü aıfı. 

Amerika içtimai nizamını ra tnd.Jrmeğe çalışacaktır. İn· 
korumak itin lngtıtenı ve giltere Blngapurla BU7Qk Ok· 
Fraıısada olup biten hAdJscle- yanuının anabtarmı elinde tut· 
re kul&k yermek IAzımdır. Ya· maktadll'. 
n1 Amerikanın kudretini mu· Diğer taraftan Felemenk 
hafaza lcln Atlanttk ortalarnı.. mndistanı tam üstnva mınta. 
'la ;öuiller bulundarmak meo- kasını ihtiva etmekte ve me
burlJetinded.lr. Bu ma.lt TO Uc· darlara doğru ya7ılmaktadır. 
tıs&dl :nlz.am beraberUll ontı MedaPl&r mıntakasınm mah 
tebllke Anında demokraellerln ınılAtı buranın karakterlstfii· 
yanma eü.ril.klo7eblltr. Dl teşkil eder. Bu mahsullor a. 

Harbin 80n zamanlarda rumda bilhassa kauçuk ıa1et 
gösterdJl1 aakerl lnldpflar da, ehemmi7etlldlr. Amerika için 
Amcrlka.71, Avrupa harbine o18'Ull, Japonya için olsun kaa· 
Iaka,ı bırakmı)'acak blr saf. çuk ormanlan modern sanayii 
lı•1• lntlkal etmlftlr. bcsllyen bir membadan başka 

Alman7a Dantmarka71 W· bir OOJ' deitldlr. 
ına7em aıtfiii &ımıf ve ıl'orveçl Folemenk Hindlstanının IX>y 
işgal etmek arzusuna düşmüş· lece Japonya tarafından işgali 
ı ür. için gösterilen )'&.km alAka A 

Almanf8D.ID Danlmarkarı merlkanın Avnıpa harbi Ue 
hlma)'Cd altma alması Groen· ya.kından alAkn. göstermesini 
lanCI ve blanda meselelerini icap ettirmektedir. 
ortaya atmıştır. Amerika ideoloji bakımın-

Almanyanm, Danimarkarun dan dn Avruıuı. barbile ınkı bir 
hfımisi sıtntile İzlanda üzerin. surette nlllknlnnnıak mecburi. 
de bir hak id,dla etmesi dnhn yeUndedlr. Amerika; tngtltc
doğrusu haklı bir şekilde tz- re, I•'ransa demokrasileri ne 
lan<lnrı nufuzu altına alması vindcn hir rejim sahibidir. 
Avrupa ile Amerika yolu ara Dcmokrasllerin mağlfıhlydi 
smda bir nazı karakolunun tatdlrlnde Amel'lka için rejim 
yerleşUrllmesi demektir. Bu tehllkeleıi bm;ıgöstcrocektlr. 

ihtimal uznk olmakla beraber, Amerlka.dn rejim tehlikesini 
ı\nıcıika itin düşünülmesi zn- önlemek itin dcmokrnsllerln 
ı'Ul"i olan bir nokta.dır. Şayet muzafferlyctinl temine hizmet 
Almanya Norveçto muvaffak etmek bhinci , .l\zife foinyılnbl
olnrsa lzlıı:nda meselesinin hal. Ur. 
il pek çok güçlfık nrzctmlye.- nu itibarin dA Amerika Av. 
celd.ir. rupa. bnrblnl dikkatle ta.kip et-

Groenlıınd meselesi tama· mckte \'C kencllnl ancak Ren 
men bir Amerikan davasıdır. ı;alılllcrlncle kornyablleccğlnJ 
Bu nlıanm muknddcratı an- yavaş 1n,·n.., htssetmekte.dir. 
cak Amcrlkıınm müta.ID.ası a. 
lmmadıkçl\ tayin edilemez. SADRİ ERTE)( 

Yoksul çocukları koruma 
cemiyetinin f aaligeti 

İstanbul şehri içindeki resmi 
ilk okullarda. halen 74488 talebe 
bulunmaktadır. Yapılan son a
raştırmalarda bu çocuklardan 
14526 smm yoksul ve yardıma 
muhtaç olduğu tesbit edilm.lş ve 
lstanbuldaki ilk okul yoksul ta
lebesine yapılan yardımlara bir 
kat daha hız verilmiştir. 

Geçen yıllarda okul himaye 
heyet ve cemiyetleri ile sair ha. 
yır müesseselerinin ilk okullar. 
da besledikleri ve yardım ettik
leri talebenin sayısı 7725 e ka
dar vilkselmiş bulun.makta idi. 

nunda 1stnnbul ilk okullarında 
ba.kılaıı çocukların sayısı 7725 
ten 10869 a yükselmiş ve her ka.. 
zada yoksul çocuklara yapılan 
elbise, kitap ve saire yardımlar 
geçen yıllara nazaran çoğalmış
tır. 

İlk okul yoksul c;ocuklarma 
yardım cemiyetleri birliği 174 o.. 
kulda himaye cemiyet ve heye. 
tinin faaliyeti ile yakından ala
kadar olmuş ve bu heyetlere 
20895 Uye yazılmış ve bunlar blr 
yılda 55175 lira toplayarak bu 
suretle 10869 çocuk bakım altı.. 
na alınabilmiştir. 

Sah Ça11amba 
23 Nisan 24 Nisan 
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Okullarda yardmı& muhtaç 
talebe miktarının yeni sınıflar 
ilavesi dolayısile her yıl arttığı
nı, buna. karşı okul himaye he.. 
yet ve cemiyetlerinin ve diğer 
hayır müesseselerinin bu ihtiya. 
ca tama.men cevap vermedikleri
ni gören C. H. P. vilayet idare 
heyeti bu kurullarm f a.aliyetle
rinl ı>rogra.mlı bir çalışma ile 
tanzim etmek ve yapılan işlerin 
hem kontrolilnU temin eylemek 
ve avm zamanda malt vuiyet
lerl mil.sa.it olmryan yerlere mer. 
kezd~ yardım yapılması için 
parti merkezinde bir ilk okul 
yoksul çocuklarına yardım oe • 
miyetlerl birliği teşkiline kanır 
verllm.1' l5 ma.ym 937 tarihinden
beri tu.ııyete geçmi§Ur. 

dnJ:".J'U 

Öğle 
tkindl 
.Ak§am 
Yatsı 

~ 3 ıs s !.% a le a ıo 
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Son on bir aylık çalışma so. 

Hukuk ve iktısat 
fakültesi talebelerı 

Dün izmire g·ittiler 
Hukuk ve iktısat fakülteleri 

talebelerinden 150 kişilik bir ka. 
file orofesörlerile birlikte dün 
sabah saat 8 de Bandırma tarf. 
kile lzmirc gitmişlerdir. Gen~ . 
Jer 1zmirde yanılan hakimivet1 

millive bavramına iştirak ede 
cckler ve <'..a~amba rl.k!'!amı tek 
rar ~hrimi~ döneceklerdir. 

·---o-----
H i km et Onatın 

beyanatı 
Adliye sarayının inşası 

başka bir zamana 
bırakıldı 

Bir kaç gUn evvel Ankaraya 
giden lstan}?ul mtiddeiumumısı 
Hikmet Onat evvelki giln şehri. 
mize dönmUştür. 

DUn makamında kendisini zı
yarete giden bir arkadaşımı:u. 
müddeiumumi Hikmet Onat An. 
karadaki temastan ve bazı ndli 
meseleler hakkında ~u bcvanat. 
ta bulunmuştur: - · 

"- Ankaraya, mali sene ba. 
§I olması dolayısfle adliyenin ih. 
tiyaçlan etratmda VekA.letc iza
hat \"ermek U7.ere gittim. Yeni 
adliye aarayınm ln~ası ahvali 
hazıra dolayxsile §imdilik tehir 
ecl11miştir. 

Adliye teşkilatında bu sene 
hiç bir değiı;lkllk ya.pılmryacak
trr. İstinaf ma.bkemelerl teşki • 
lltı esas itibarile kabul edil. 
m.i~r. Fakat bunun bu sene taL 
bikine hnkin l?'örillmedi. Ancak 
1941 senesi malt yılı b&fllla ka
dar bu teşkillt ta kurula.bile -
oektir. 
Halkı hUknmet aleyhine tah • 

rlk edecek mahiyette faaliyet 
göstermek suçuyla yakalanan 
eski Kocaeli mebusu Sırrmm ev. 
rakı bl7.e ~eldi. İşe askert mah. 
keme elkoymuş bulunmaktadır. 
Biz hiç bir suıtetle tahktltat yap
madrğmıızdan gı hnııusta bir 

10.m t 
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nıa a ım yo ur. 
Sahte bono tahkikatı da gün 

geçtikçe ilerlemektedir .. , 

Hatay vapuru 
tevkif edilecek 

Münakale Vekaletinden mUsa. 
ade almaksızın Hay!aya gö'tUr. 
mek ilzere- Köstcnceden kereste 
yilkleyen Hatay vapurunun po
lis ve gilmrUk muhafaza. memur
ları taraf ında.n BUyilkderede tev. 
kifi için tedbirler alınmıştır. 

Vapurun şimdiye kadar lima. 
na dahil olmayışına göre, tevkif 
kararını haber alır aJmaz malını 
geri boşaltmak üzere Köstenceye 
döndüğü %3ll.lledilmektedir. 

Polise hakaretten 
mahkum oldu 

Bir k~ gün evvel Edirneka • 
pıda bira içtiği dUkkanm önüne 
bir taksi ,ağırrp belediye tali. 
matına mugayir olarak beklet
tiği için karakola davet edilen 
Çolak Ha.vri, komisere hakaret
te bulunmuş, sekizinci asliye ce
za mahkemesi tarafından tevkif 
edilmişti. 

Çolak Hayrinin muhakeme.'\i 
dün bitirilmiş, hakareti sabit ot 
duğundan 2 ay hapi~ ve 50 lira 
para cezasına <;.arpılmıştır. An -
cak komiserin tahrikini göz ö -
nüne alan mahkeme, cezayı is. 
kat etmiştir. 

Şüpheli bir ölüm 
Bir hafta kndar evvel Hase. 

ki hastanesinde doğuran Meh
met kızı Halide. dün çocuğunu 
e.mzl.rmek istemiş, fakat çocuk 
biraz sonra ölmüştür. 
Adı Mehmet konan ve ancak 

8 gUn yaı;ıyan yavrunun ölümü 
şüpheli görüJmU.5, cesedi morga 
kaldınlarak tahkikata başlan -· 
mıştır. 

Mes-"ud bir evlenme 
Devlet demirvollart ba~mU _ 

hendislerinden Ahmet Rızanın 
kerimesi Nezihe ile kıvmetli 
heykeltraşlarımızdaJl İsmail 
Gökçenin nikahlan dün BUyük. 
ft.da evlenme d:ıiresi.]1de icra kı. 
lmmıştır. yeni cvfi!erc saadet 
dileriz. 

Orta tedrısat ınüesseseleri ıçın 

2381 öğret men 
yetiştiriliyor 

Maarif Vekilliği öğretmen ve 
talebe vaziyetini gösteren bir 
istatistik hazırlamıştır. Bu sita. 
tistiğe göre: 

Orta tedrisat oku1larındaki 
talebe miktarı cumhuriyetin 1-
Ian edildi5h yıl (9.674) iken bu 
yıl (115.301) olmuş ve okul a
detleri, dersaoo sayıları ve öğ
retmen ihtiyacı da bu talebe ar. 
tışı ile mütenasip olarak <;oğal. 
mıştır. Fakat kısa blr zamanda 
hızla inklşai eden orta tedrisat 
müessesclerl.nin öğretmen ihti • 
yaçlan birdenbire karşılanama
mış, bu yüzden bir kısım okul. 
larımızm kadroları, tedris unsu. 
ru bakımmdan. noksan kalmm 
ve binnetice kendilerinden bek: 
lenen faydayı matlup derecede 
temin edememişlerdir. Bu vaz.i 
vet karşısında tedbir almak Uze
re öı!retmen yeti~tircn müesse. 
selerin kadroları tevsi olundu _ 
~undan son f'=enelerde ~emcreli 
neticeler almmıığa başlanmış ve 
yüzlerce salahiyetli öğretmen 
orta tedrisat mUesseselerine ilti
hak emi~tlr. 

Yalruz (1939 - 19·10) ders yı_ 
lında orta öğretim mUessesele. 
rimlz. Yilksek Öğretmen Okulu, 
Gazi Terbiye EnstittisU, Üniver
site ve diğ'er yüksek okul me. 
zunlarından meslekt salahiyeti 
haiz 511 gençle kuvvetlendiril
miştir. 

Vekillik Orta Tedri.'lat ÖğreL 
menliği evsafını haiz ola.n bu 
yeni elemanları tayin ederken 
Ana.dolunun şark ve cenubu şar
ki ve şimali şarki bölgelerı okuL 
lannm noksan kadrolarını ta
mamlamayı ön plana almış ve bu 
suretle bu okullardan mühim bir 
kısmının kadrolarını ikmale mu.. 
vaffak olmuştur. Bu yıl Anado -
lunun şark, cenubu şarki ve şL 
mali Rarki bölgesi okullarına ta
yin edilen öğretmenlerin sayısı 
104 tur. 

Bu suretle diğer vilavUerin 
öğretmen kadroları takviye e. 
dilmiıs. normal şekilde tedrisat 
yapılması imkanları temin olun
muştur. 

Bu ders ba.§ından itibaren öğ. 
retmen yeti~tiren mUe~seselerde 
tedbir nlmuıtır. 

1940 martında öğretmen ye
tiştirme mü~sse~ekrinde: 166 
nam7..et felsefe. 65 mımzet tiirk
çe, 109 Mmz.'.!t edebiyat. 403 
namzet tarih, 471 nn.m.zet c.oğ • 
rafya. 68 namzet tarih - coğraf. 
ya. 240 namzet riyaıiyc. 35 n:ı.m
zet resim. 50 namzet beden ter. 
biyesi, 34 na.rozet musil:i, 124 
namzet dikiş ve biçki tahsil et. 
mektedirler ki bunların tutarı 
2382 yi bulmaktadır. 

Bu sayede orta tedri~at mües. 
r.eseleri mühim bir öğretmen 
gnıpu kazanmış olacaktır. 

Denizyollarında yapı
lan suıistimal 

Diğer taraf tan Ahmed.in ev~ 
velce bilet kontrolunu yaptığı 
diğer hatların biletleri ,.e evra-
kı da 'letklk o1uhAcaktır. 1 

" ' 

f{ütUphan31er yani
den tanzım e 1ılec~k 

Bir müddet evvel Denizyolla. 
n idaresinde yolcu ve yük bilet
leri Uz.erinde meydana çıkarılan 
ve beş suçlusu müdd~iwnumilik 
taraf m tevkif . edilen suiistimal 
h8.dises!nin tahkikatı ç~k genif}. 
!emiştir. DenizyoUan müfettiş -
leri bu suiistimalin öyle bir kaç 
aydanberi değil s.enelerdenberi 
devam ett!ğini meydana çıkar. 
mışlardır. Halkın okuma ihtiyacını kar. 

Daha evvelki senP-lere ait ev. ~ıılamak üzere mevcut ktitüpha_ 
rak, bilet dip koçanlan ve mani. nelE-..rin tanzim edilmesi ''e muh. 
festolar ambardan cıkarılmak • tcviyatrn·n z.enginleştirilmcsi 
ta, bunların tetkikinde de Uze. husueu..,da M.aariI Vekaleti esas
rlndeki rakamla.rm silinerek lı teepirkr alnıı.ş bulunmakta -
sonra.dan vazıldığı anla.,<jılmak- dır. Kütünhanelerin çalı~mn "a
tadır. Suiistimal edilen paranın ziyet lcri e~rafmda son yapılan 
miktarı ilk tahminleri çok geç. teftişlerde mevcut kataloğlnnn 
mektedır. Euna rnğmc-n hala sui- ko'a 1lıkla tan:'.!m edilmediği ve 
istimalin ne zaman yapılmaf.a lc;taııbulun belli ba~Jı kütüpha. 
başlandr~ı tesbit edilememiştir. nelerinin birirı·le de kitaola.rın 
ÇUnkil iiç sene evvelki e•Taklar. yanlı~ katalo<?"lara kay<ledildiği 
da da silinti görülmüştür. Bun. yapılan !'ikaye t1er ve teftiş1er 
dan evvelki scne!e nit evrakla _ ! neticesinde t~bit edilmi!3tir. 
nn :e biletlerin tetk'dne geçil- BUtiln kütüphanelerin ltita-p . 
ml§tır. Yalnız Euiistim:ılin De. !arının katalogları hususi bir he
nizbanktan evvelki Denizvollan yet tarafından yeniden tanzim 
idaresinderJ'.Jeri devam etti~i an. ed;lecektir. 
laşı.lınıştı:r. Tahkikatın verdiği Bu kataloğlar aynı zama.."l.da 
netı.celere goöre suiistimal ~ebe _ herkesin kohyca. istifade C'tmesi 
k~ınin ~u ~ekilde r.a!rştı~ talı- iç!n. daima ieteklilere ac;rk bu. 
mın ve ıddia edllmektedJr. Suç_ lunaurulacaktrr. 
Jula~d~n Denizyolları kontrol Beden öğrelmenlerin:n 
servısınde çalışan Ahmet ~ebe. to lan&:ısı 
kenin eleba.ş1sıdır. Ahmet idare. .P . . 
nin "ok e"'kı' mcmu 1 • dı 19 mayıs ıdman FenlıkJen ça-.., ..,. r ar1r.uan r. Jı.. ı ... _ç d ·· ı~. k Kontrol servisi d t ... b ıl ·ı .. .,!J1a arı .eJu.ı.m a goru.?me 
mu • • n e sı.an 1 1 e uzere dUn lıı':'e ve orta okul di-

avyen J!'kclelcr arasında se- rektörleri ma:ırif miidilrlilğiinde 
ferler Ya?,<:.n Denizyolla~ı va.p~. bir to...,lantı 'l·aomıRl:ırdır 
tarının yuk ve volcu bıletlerıni r- " :. • 

k?ntroı etm~ktedi;. Karaköyde Müessif b·ı· irtihal 
bılet satış g1şelennde dört me. ı t .. .. . . 
mur Ah.metle birlikte suiistimal 1 ~tnnhul .ı.·I~ftiısu Bay F~lı · 
işinde çalışmaktadır. Asıl garL ~l~ln bir~:~orı, .~ııl~"ct~cıl lar. n 
bi bu dört memurun bfrib!rlcrin- ' a;. nı·ınnlA.&An J 11 ut •• · ı.em. 1 
den haberleri yoktur. şcırınlu da.yısı,1 Ahmet. .~h~n?. 

Yani her biri sniistima.li va!. mut.bnası ıa?ı». i~nrc m~tdüru 
nız Ahmetle kendisinin yaptığı- Emin tsmrııl, duçar oıtlıığ;u 
nı sanmaktadır !ınstn.hl:t.nn kurtulnrmynr:ık 

Son zamanı~ suilsttmalin dün irtilı:ıl ctmi';'tir. 
münhasıran İstanbul_ lzmir ara- <'«'nazc..c,.I bugiın l~nrtnhışta
smda işleyen vapurlarda. olduğu ki evinden knlılırılarnk ccn:ıze 
görülınil§tUr. ÇUnkU kontrol da.. naı°:a.zı ikindi , ·akli Beyazıt 
!resinde bulunan bir c;ok rne _ c:unılndc eda c<llltllktcn 8onrıı 
murlar ayn ayn birer hattın bi- Merkczcfendi mcznrhğınn def· 
!etlerin! kontrol etmektedir. Ah. 0 ed!ll'cektir. 
met te yalnız f r;mir • İstanbul :hmJn tsmall mecrnun<'ıhktıı 
hattmm kontrolUna memurdur. n~ matbaa jclnrecil~i tı:Jcrlnclo 
Suiistimal yalnız fzmire gidiş bi- ıntll·atfakıyctlt çnlı~mnlnrlle 
!etlerinde vapılmakta ve dönüş- tanınmış çok J..-ıymctll hlr ar 
!erde lzmir acentesi bilet verdi- kadnştı. Ahmet İhsan math:ın. 
ğindcn bir yolsuzluğa. imkan sındaki işini ha,;talığın ımınn
kalmamaktadır. Tahkikatta ls.. sız ntcşlel'ile mücntlclc etle ede 
tanbuldan İzmlre kalkan bir ya:nğa diişecl~ğt l\n" lmtlnr 
postada. f{işedekl her bir memu- terkctmcmek ımrctilc eşsiz bir 
run kendi ser! bi12t!eri Uzerin-1 ,·aztfcşinv.lık örneği ~öşter
de 150 liralık suiistimal yaptık. miştl. Ölümü, Tiirk rnathıuıcı. 
ları ~örülmüştür. Bu suretle dört lı~ı Jçln bir zırR<lır. 
:memur blr vapur hareketinde l{c-ncli~ln<" ccn:ıh1 hnkttln 
600 liralık bir oora.yı yolsuz ola. rahmet diler, kederli nnestne 
rak almışlar demekt1r. tn7.I~ l'lf>riml:ri •ıınnrı7.. l 
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~· ıg mahbesinde 
.81l qaşıgor? 
,~~---
*~"- Marsilyaya gelen 

t~,t flrnin anlattıkları 
ı• ' 11"lr ~r: gazete· 
rra 

ı~ toc~_'.lŞ\'~klll 
ı '•bıı, ı>u olan 

\'oıı ticaret 
l(ar,11~\lşing bır 
~. laya &el • 

•rr Cocutu 
1 et bt a ı a 
llıaıar r benzer: 
~ ııe \ •nııa da 

r el! b( ll.lter Von 
tı .~t. tbfrJeri ne 

''c trılllt 
"' t t necıır" 
'<l• 011 ' 

'~tir: Şuşing 
1 l~'da. 

t• 1tra1ıl. oturan 
1'4. 1 teınııı . 

' t· ~ı li.eııısinde 
ı-e ~~\eınıekE't • 

ta.111 u~rnası l 
• .\. llda h • 
~ llıeı"k ar - nıın f'n emin yeri orasıdır da 
"ıı•tıı ı ada el· ondan. 
ll!Jıt tyalı 'ar ecı · Şimrll sevgili yeğenimin nıllt 

rra.11 değ(l • hiş ıztıraplar içinde bulundu -
r llıtıııı 1 

ar uzun ğunu hiliyorunı. Fnkı:ıt öyle 
\ l:ı11n~'ktıerlııi zannediyorum ki, Allaha Ye ka 
'"ah'traa: Fran. tt zafere olan itimadı ona Gı>s
' t oıa"'' aıtııı-~ r taponun ~·aııtığı mlithiş mua • 
d Q tilst aic har- melelere tahammül etmek im-
~ ~'t erınışıer k" 1 • ırll ..... a.nııız hU ·"n arını verecektir. 

't~ı '<lesı - Yeğenim aleyhine açılacak 
llL r. ne beııl , olnn hU)·ük daYadan artık hiç 
t~,I~ cl

1 
ll\letıPrl kimse hahsetmiyor. ÇUnl\U 

•~ ar1., • hizzat Hltler Qc anlamıştır ki 
.. ~erı ••a ra <\-_ 'I.; '•t il! k e. .r'ührerin dört sene slircıı şnn· 
· ·~rcle ·ı, bU • tajlarına mukavemet etmek 
't'a t ..\vustur h L• a."aııı "e· bir hllkumet reisi için ası~ suc 

·~ a '•rş " teşkil etmez. 
'l!.:ı~llıeıc~ buyuk Yeı;cnim Gestaponun elin -

\):·c.1 .edır. ıı:' ~l>ı.~ den kaçma!{ im k~nlarıııa ma . 
• de\'anı llktl. Fakat o dostlarından t'" e • Ayrılmak istememişti. O ço){ 

~ ~ltıı sevdiği vatanını yaln11. bırak -
~ ~ttıı' ~·aııırz mağı doğru bulmamıştı. . 

'1to 0•t~~~·nı za- Avusturyanın ilhakından al-
'<ıb~ ku u. Ra- tı sııat evvel arkadaşları, mem 

1 ~ 1~ b CUkken leketl terketmeği teklif ettik. 
~-ııı~ftı a.ş\'ekııın 

bııg.~ btıyut- Jerl :ı:nnıan başv~kil şu ceyabı 
~D "l\ G v~rmlştl: 
1 ~dit esta. - Ben Anısturrada doğ -
,~o·11 ,,?1 lş oı - d u ı J , • .• , dunı, Ayusturya n m ca< e e 
~ aııar h hile. ettim, şimdi de Avusturyada 
'l 

11ılı kı Urrı · ölmek istiyorum. 
a. lı.an ' bUtuıı Hattı\ on iki raşındaki oğ-lu 

t ıtııanıaz cln menılek<'lten nyrılanıamış 
~11'.ıaı~tlntısinl idi. ÇUııkli clostlarının aynt yaş 
t~:erı ~·1 -.ınıuı takl çocukları memlekette kal-

t ıı. t kaıı t ka • mışlarclı. 
1 1 a. bayr:~ı ~~~- M ,\DA:'.\l !;n;IXG .Mt'.XJHTJ~ 

f.~, ı- Yeğenime birkaç dC'!a hllr • 
~1 " • ~l'1.:ı ri>·et tekli! ettiler. Ancak bıı • 
\ lı.ı "1 ~G " b • l'e~ nn. knrşılık olarak Jlitler reji-

\ ilbf'l'l eıı1ın mini kahul <'ttiıtine cl;ıir beya-
~ • tlqdi er tev • Hatta lıulunıııasını istediler. O 

'· r. ib "<Urııh şimdi.re ka.rlar bu teklifleri red 
1 ~ ~ l\a,ı. tedır. etti ve lıunclan sonr:t da aynen 

ı~. ,.,"'letu k -"' hareket edeceğine katl kanaa· 
4 "'&lapo • tim Yardır. 
( t'1ıtıd Simdi karısı ela MUnihtc ya. 
'hij( an da bir ~n~aktadır. Oğ-lu akralıalnrı -
~ !ıtrlcı~rı nın yanında bulunuyor. 
'a~ııtda. \'lY.\:\'AI>.\ }l.A Yı\T 
· ı~ •aa.t l\tcın le ketimin vaziyeti hak· 
~~ 1~la1 11,ıs kında bazı yl"ni haberler al -
~~ h~tc &~rşile dım. Halk tanıaQJeıı limitsiz 
~c~lar1 it Yoğıu vaziyettedir. Kış çok mUthlı;; 
ltı;~ llıct /\ ~runıa ve tahamınübllz bir şekilde 

\l'ıııtt'ir lı lCır geçmiştir. J,.;ınmıık için odun 
qtıı t s~'rnc ku köıııllr bıılunaınamıı;;, kadınlar 
\ttt .\J· l'tıcr, }(1• bi .. ııarça ekmek alabilmek i . 
~~t~ıc:d~c birer çiıı santleree beklemek mec -
~\ '"'• ır. burlyetinde kalmışlanlır. \'iyıı 

1} ~ 0~1ıı~d• nanın o kadar rnğ'bet ~iireıı 
ıı.~~1ı~la~nın iş. kahveleri de bonıbo~ ınuş. Çiln · 
ı..~ lıtıda C-aktır kU Viyana halkı umumiyetle 

lıtıı 1\ ha · b ı k ti ı k (,ı.. rn·· Yan ya ancı rnem c <' ere c ~··an 
"l~h Uteaki gazeteleri okumak için kahve· 

~ ~ltıt iltc 'iocu~ hanelere giderler. Halbuki q .. 
tbt li;i ~bir ö~ haktan sonra Viyana kahvelc· 

it.. t ,.. " 
~t 0 :Yliyc.. rlııdn sadece Alman ı:rn.er.tcleri 

\t ~ ~ biir· bulunuyor, bunlar da Alınan 
~~taıc ltn okul. ajan~ınm uydurmalarından 

ltıdc Cdccck • baska bir şey :rar.ma<lıklnrın -
Y~\ ?ncra,in1 dan halk evinde oturma~ı ter. 
'i~. "t el h f'cllyor. 

1 

1 l}'•kL , lJ qbı 

~ ıa '1Jce~i 
~ ~t'tıi'arı Sosyal 
*~l-'lt 104 Çocuk 
ı ~~ Çora 'iocu 

Yat l-'aııı~ ver. 
ıt'ıı dıl'tı Ş n top. 
~ ~· Ubc • ı;:rı '"at &ıne 
t fı ~atdı tavcı "t . lcıc, .. tnın •u· 

•· tıı . "•<!a '
"t'ıı llıı!ti . ıccn 
~li~ S~'Yal l!u 

\.. tt ttı Var. 
""~~ ~tlcıq01duf u 

tir hiı ~ 1trinin 
~lı; ll'ıadığı 
tt.,<la.ra 

~ta Ç,avc ~op. 
Y ııya-

Frrnsada komünistlere karşı 
açılan mücadele 

Sosyalist paıtisi katibi 
bunların kurşuna dizilme
leri lazım geldiğini söyledi 

Londra 2:? (A·A.) - Sosyalist , 1 . 
partisinin .sekreteri Pol For, ngı-
Jlz ıımele partisine hitaben yazcıı. 

ğı bir mektubda Fransa'da komü
nistlere karşı açılan mücadeleyi L 
zah ve müdafaa etmektedir· 

Pol J<'or, Alınan tedbirlerin şid
detli olduğunu inkar etmemekte fa
kat komünistlerin teşkil ettiği teh
likenin ne kadar şUnıullU oldu~ı • 

nun iyice anlaı;ılması lazımgeldiği. 
ni üade etmektedir· 

Mumaileyh, komünist partisinin 
Fran!lanın harb halinde bulundugu 
rcnt"bi bir hüklım<'tin şeriki olan 
diğer bir ccnC>bi hükumetin fikir
lerini neııretliğini ilave etmekte-

Karslaki zelzele 
Türkmenşen köyünde 

72 ev harap oldu 

dir. Ecnehf bir memleketten em.ir 
ve para alan bu partinin harb za
manında Fransız meclisinin mesa
isine iştirnk edip edcmiyecd~inin, 
!ynn \'e mrıbus:ın meclislerinin en. 
cümenlerinde \'C'ya gizli içtimala
rında askf"ri \'e siya.si \•aziyet. \'e 
milli müdafaa ile alakadar mese
leler hakkında kı>ndisine malfımat 
verilip verilemiyece~inin kararlaş
tırılma!lt icab etmekte idi· 

Pol Forc. netice olarak bu par
tiye mt>mıub olanlann sorl:'U ve 
ıııualı- hacet kalmadan blok halinde 
kurşuna dizilmesi lib:ımgcldiğini 
kaydeylemektedir· 

Ankara haberleri 

İnhisar muamelatına 

ait kanunda değişiklik 
yapıldı 

l\nrs, 22 ( A.A.) - Evvelki 
giin saat 13 te Kars merkez ka.. 
z:ı.sının diğer nahiyesi köylerin-
den Türkmen!;en köyünde vukua G" .. k . · h' 1 . k"l · 
gelen yer sarsıntısında bu köyün . umru 'e ı~ ~sar a: ~ ~ a .<'tın~ 
S5 evinden 72 si oturulmıyacak ce hazırlanan \e ıcra 'ekıllerı he 
derecede harap olmuş. felaket • yeti tarafından kabul olunan bir 
7,edeler başka köylere çıkarıl - kararname ile inhisar muamelatı
mıştır. nın icra r ve mürakabesi hakkın· 

Gündür. olması dolayısile in. daki ı temmuz 931 tarihli nizam· 
sanca hiç bir zıı.yiat olmamıştır. 

Hükümetçe lazım gelen ted.. 
birler alınmıştır. 

ÇANKIRIDa. 
Çanl.-ırı, ~2 ( A.A.) - Bugün 

sabaha. karşı saat dörtte bura
da orta 8iddette bir zelzele ol • 
muştur. Hasar yoktur. 

GO.MÜŞANEDE 
GümG~hane, 22 (A.A.) - Pa-

zar gecesi saat 21 de ~ehrimizde 
muhtelif fasılalarla üç hafif Ye 
dün sabah saat 2,30 da da 5 saniye 
de\'am eden şiddetli zelzele olmuş
tur. Bu ıelzele neticesi Çamlıca 
mahalleı;;inde bir ev tamamen çök
mi.ışlür. Ev ewalan tamamen en· 
kaz altında kalmışsa da derhal 
yetişilerck kurtarılmıştır. 
Şehrimizdeki yer .arsıntılarınr 

tetkik etmek üzere 6 kişiden mü· 
rekkep jeoloji müteha:;sı,ları Er
zincandan ~elmiş ve tetkiklerine 
başlam15lardır. 

lzmirde İstanbullu bir 
hırsız yakalandı 

!::mir, 22 ( Hus11si) - İzmir 
zabıtası son altı ay içinde şehir. 
de giipegündüz müteaddit sir
ka tler irtikap eden sabıkalı bir 
hırsızı yakalamıştır. Aslen Trab 
ronlu olup İstanbul Deniz mer. 
kezinde sandalcılık eden ve eski 
sabıkn.lılardan bulunan Ihsan 
Çelenk adındaki bu şahıs kısa 
zamanda virmi bir sirkat vaka
smın faili olduğunu itiraf et
miştir. Çaldığı eşya mücevher _ 
!er \"e altın saat ve saire sattığı
nı söyleriği yerlerde bulunarak 
istirdat edilmiş ve sahiplerine 
ilmühaber mukabilinde teslim 
olunmuştur. Kendisine yataklık 
edenlerle şahsı hakkındaki 22 
tamim evrak cumhuriyet müd. 
deiumumiliğine tevdi edilmiştir. 
Adlive sabıkalı İhsanı tevkif et
miştir. 

Romanyaya gönderilen 

namenin 14 üncü maddesi aşağı· 

daki şekilde deği~tirilm!~tir: 

lta emirlerine masrafın tahak
kukuna esas olan ,·esaikin asil nya 
musaddak suretlerinin rabtı lazım
dır. Ancak kaçakçılık mücadelesi 
tahkikatına ait tediye emirlerinde 
tahakkuk evrakı aranmayıp yalnız 
amiri itanın veyahut mezun edeec 
ği zatların imza~ile tediye yap11a-
bilecek ve neşrolunan tahsi::.atm 
~rfiyat e\·rakı icabında umumi 
müdür tarafından divanı muhase
bat heyetine ibraz edilecektir. 

Gördesin nakli 
etrafında 

Nafıa Vekaleti Gördes heyela
nı hakkında yapılan tetkikat ve 
mütehassıs raporlarından bahi::.le 
kasabanın Kocamutlu Gepez 
Ta~cak harmanı demlen me\ kıe 
nakli lüzumunu Başvekalete arzet· 
miş ve ayni zamanda nakil keyfi
yetinin şark vilayetlerinde zelzele 
mmtakasmda tatbik edilen usule 
tevfikan mahalline mümkün olan 
yardımın yapılması hakkında Ma 
nisa vfülyctinden vukubulan istir
hamatın tervici mütaleasında bu· 
lunmu~tur. 

Devlet dairelerine ait 
kırtasiye eşyaları 

Devlet dairelerinde kullanılan 
ve üzerinde resmi dam{!a bulunan 
kurşun kalemı, kağıt ve kalem uç 
!arını bu gibi eşya ile müna<:ebatı 
olmıyanların kullandığı görülmüş· 
tür. Bunlar arasında bilhas~a mek 
tep çocukları vardır. Bu gibilerin 
haklarında kanunt takibat yapıl
ma'' huc:usunda al~kadarlara emir 
\·erilmi~tir. 

mallara zam yapılıyor Yeni posta merkezleri 
Benzin ve petrole yapılan zam. 

lar harici ticaretimize bir tesir 
yapması muhtemel g-örülmekte. 
dir. Yalnız hükumet Romanya • 
nm bu maddelerin fiyatlarını 
mütemadiyen yükseltmesi kar§ı· 
smda Romanyaya gönderdiği • 
miz ihracat mallarına da 7.am C· 
deceği tabiidir. İlk olarak esa. 
sen susam fiyatları pahalılaştı. 
rılmıştır. 

Şimdi pamuk ve yapa~ fi
yatlarına da zam yaprlacağı 
söylenmektedir. 

Posta. telgraf, telefon um tun 
müdürlüğü Edirne müdürlüğüne 
hafö Lalapaşada, Kırklareli mü
dürlüğüne bağlı l~necede de bir 
merkez açmıştır. 

Milli ıa1üdafaaya ek 
tahsisat 

:\Iilli müdafaava 917 bin liralık 
fevkalfide tahsisa·t ,·erilmec:i hak
kındaki kanuna ek kanun bugün 
meriyete girmektedir. 
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Mili! Hakimiyet Bay
ramımız 23 Nisan 

Yazan: 
Bugün milli hakimiyet bayra

mımızın yirminci yılını kutluyo. 
ruz. Yirmi ~ı:c evvelki yirmi üç 
nisanın Türkiye halkının kurtu.. 
luş ve inkılabı tarihinde çok mü. 
hiın bir mevkii vardır. O gün 
müstevli devletlere kul olup, on. 
ların menfaatlerine hizmet eden 
\'e yurdu emperyalistlere peşkeş 
çeken saltanat hükümetine ve 
saltan.at idaresinin istinat et
tiği emperyalizm ile bağlı bü. 
yük burjuvaziye, dcrebeyliğe 
ve klcrikalizmc bir tek sözle ir. 
ticaa karşı inkılapçı Türk mille
tinin büyük şeflerinin de reh. 
bcrliğinin inzimamile bilfiil ken~ 
eli müstakil idaresini kurduğu 
ve hii.kimiveti ele aldığı gündür. 

Ha1dmiycti eline almak inkı
lapçı Tlirk halkı için a™!ak sal. 
tanatı devirmek ve cumhuriye
ti kurmak surclile mümkün ola.. 
bilirdi. Çünkü ordudaki salta
nat \'e hilafet nüfuzunu ve haki
mivetini halkın ve memleketin 
zararına kullanıyordu. O, haki. 
miyeti yurdumu7,da gözü olan 
emperyalist de,·Ict!erle paylru?I
vordu ve cmpervalizmin memle
ketimizi işgalinden. halkımızı 
tazyik ve istismarında ona yol 
göeteriyor, ona yardımcı olu
yordu. 

Ecnebi sermayeye bağlı oldu
ğu için menfaatlerdeki işlirak 
dolavısile memlekette iktısaden 
Ye siyaı;cten yabancı kuV\·etlerin 
hakim olmasını isteyen gayri. 
müslim \'e miislim büyük itha
lat tiiccarları ve sermayedarlar_ 
la boğıı,zlaşmak ve onları hakim 
mevkilerden uzaklru?tırmak su
retile Türk halkı hakimiveti e. 
line alabilir ve onu kendi men
faatine kullambilirdi. lktısaden 
ve siva..c;eten öz yurdunun efen. 
disi olabilirdi. 

Saltanat ve hilafetin nimetile 
pen·erde olan klerikalizm de 
emperyali7..min elinde tuttuğu ip_ 
terle oynavan bir kukladan baş
ka bi rşev değildi. Kaldırdığı 
şeri at ba \Ta~ile müstevlilerin 
arkasından gitmekten memlekc. 
ti kana boyamaktan qekinmiyor
du. En büyiik istinatgahı hili. 
fet \'e saltanat idaresi yıkıldık
tan sonra da son zamanlara ka
dar bile bu yobazlar zümresi z.e. 
hirlerini sağa sola akıtmaktan 
geri kalmadılar. Halkın hakimi
yeti hakikaten eline alabilmesi 
ic:in hükumet işlerine ve mües.. 
sesatma karışan ve bu sıfatla 

SUAD DERViŞ 
haiz olduğu nüfuz ve hakimiye
tini tam manasilc bir tufeyli o. 
!arak sırtından geçindiği halkı 
dalalete scvketmektc, onları 
zulme boyun eğmeğe teşvik et
mekte ve vurdu yabancılara sa. 
tacak kadar hıyanette kullanan 
klerikalizmi zararsız bir balo 
getirmesine, tekkeleri kapatma. 
sına, dini dünya işlerinden ayır
masına. kati bir zaruret vardı. 
Memleket hakimiyet ve idaresi 
böyle bir müessese ile paylaşı
lamaulı. 

Derebeyleri <le, saltanat ida
resinin kendilerine bahşettiği 
hususi imtiyazlı mevkileri dola
yısile menfaatleri bakımından 
ecnebi emperyalizm ile bağlı idi 
ve bu imtiyazlarını muhafaza. 
kaygusile onlarla beraber mem. 
leket aleyhine hareket etmekten 
c:ekinmiyordu. Türkiye halkı 
kendi öz yurdunda hakikaten 
hakim olabilme.si için ecnebi 
müstevlileri meleketten kovmak 
ve emperyalizme karşı mUcade
le etmek ıztırarında idi. 

İŞf!al altında. olan, siyaseten 
müstakil olmıyan ve tam ve ya. 
n müstemleke halime bulunan 
bir memleket halkı hikim değil 
ancak mahkfun ola.bilirdi. lşte 
onun içindir ki, Türkiyemizin 
milli kurtuluş inkılabı, ön saf
ta antiemoeryalist bir mahiyet 
almıştı ve millet emperyalizme 
karşı mücadele etmişti. Emper~ 
yalizme karşı açılan mücadele, 
emperyalizmin memleketteki a. 
janlarma. saltanat ve hilifete, 
ecnebi sermayeye bağlı büyük 
ticaret burvajisine, derebeyliğe 
ve klerikali:r.rne kar§t b!r mahi
yet almadan tamam olamaul.r. 
Bu itibarla siyasi ve iktısadi is.. 
tiklalini kazanmak için emper
yalist işgal ordularile çarpışan 
millet bi1...zat memleket içindeki 
düşmanlarile de hesaplaşmak 
mecburiyetinde kalmıştı. 

Bundan başka biuat yan de. 
rebey ve klerikal bir müessese 
olan saltanat idaresinin sosyal 
vaziyeti itibarile memlekette 
zorbalığın, dercbeyliğin hüküm 
sürmesine müsaade etıne.aj,. on. 
larm halka tatbik ettikleri, soy
gun ve tazyikini kolaylaştırma... 
sı idi. Memleketin siyasi \'e ik
trsadi idaresi yobazlar, zorbalar, 
derebeyleri ve emperyalist ajan 
lannın ellerinde idi ve halk si. 
yaseten ve iktısaden bunların 

(Lutfen .,ahifc11i çeviriniz) 

~ GöRUP DUŞUNDUKÇE 
~~"'~ 

Haksız hücumlar 
Haksız hücumların yürekte 

açtı~ı yareler, hem daha ağrılı, 
hem daha unmaz oluyor. 

Biz, Türklerin, su dünya pa. 
tırdısı içinde e;üttüğü111üz siya. 
set çok aydınlık, tertemiz ve 
pek merdane olduğu halde, ba· 
zı ların ın sı rafı, sırasız hücum. 
ları 2üci.iıniize gidiyor. 

Do2'ruluk. bizim ruhumuzda 
bir ası yadisı;arı degil, bir va.. 
radılıs armağanıdır. Ne menfa
at, ne tehlike bizi hak belledi
ğimiz yoldan döndürebilir. 

Yer yüzlinde ilk kıvılcımlar 
parlanıasl:a basladığı zaman, biz 

rengimizi hemen ortaya koy. 
duk. Dört tarafdan dökülen 
teklif ya.2'murlarına, zengin 
vaadlara, altın serablara hiç di.i. 
slinnıeden sırtımızı döndiik. 
Kollarımızı, siliUıdan ziyade sa.. 

pana, kılıçtan çok rnanivelala. 
ra bağlamak istiyorduk. 

Bütün milletleri, uzak, ya. 
kın zamanlara aid bütün tarih. 
feri şahid e:österiyoruz, ki böyle 
yapışımız korkudan değildi. 

Yerle gök arası, bizim nasıl 
boe:ustu§:unıuzu pek iyi bilir. 
Gövdemizde nıesaınelerimi7e 

kadar yara taşıdığımız R:Ünler 
da bile, bütün bir cihana karşı 
kılıç sıyırmaktan çekinmedik; 
hak ve istiklalimizi. en sanlı za. 
ferlerle donatarak aldık. 

Bunu herkes biliyor. Bue:ün 
bize haksız hücumlarda bulu
nanlar da bilirler. O halde nı:ık. 
sad ve e:aveleri nedir? Etrafda 
karanlık bir hava yaratmak. kor. 
kuya benzer duygular uyandır. 
mak mı? Böyle bir hareketi ı 
kendilerini aldatmaktan başka 
vereceği bir fayda mı var? 

Bizim gazetelerimiz işte mey
danda. Radyolarımızın neşriva. 
tı da bütün ufuklardan duyullı. 
yor. Ne vnkit bir yalan haber 
yaydık? Hane:i millete hakaret 
ettik? Devlet adamlarımızın nu. 
tukları, mümtaz birer ruhun, 
mümtaz bir anlayış ve kavrayı· 
şın mahsulü şeyler değiller mi? 

Şikayet Iazımgefirse, bu hak. 
kı biz kullanmalıyız. Çünkü hP.. 
men her akşC'lm bir merkezde di. 
fi kadar südü de bozuk bir knç 
adanı. Türkiyeye fesad tohumu 
ekmeğe çalısıyor. Gülünç söz. 
ler söylüyorlar; akıldan sıyrıl. 
ınıs sıibi sayıklıyorlar. Kimi, es. 
ki bir mısır kahini sıibi u2;ursuz 
atiler bildiriyor, kimi kendini 
"Olinıp"in "zervesi'' ·veri na ko. 
yarak tehdid yıldırıııı!arı ::;::ı.vu· 
ruvor. 

Tarih içinde kilici, yüreği, ko. 
lu bin kere imtihan o!ıııuş, or 
meydanlarının korkunç taıırısı 
diye tanınmış bir millete böyle 
ıni konuşulur? 

Bi'Z, dure:uıı sinirlerimizle 
bunları dinlerken S?;ÜIUmseyor, 
daha dorusu 2arip bir acınma 
duyuyoruz. Harp, daha $İmdiden. 
henüz kanll'lr köp~rüp ça2;1ayan· 
Iaşıııadl'ln bir çoklarının aklını 
aldı galiba! ... 

Yali taraftitdatı diitı açtlma rc~mi yapıum ],ız tcılebe yurdun da yatakJıaM kı.mıt tı~ aavetlik rden aiğer bir qöriittii9' HAKKI SÜH-6: OEZOIN 
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ltalya Mektupları : 

ucuz memle 
1 

Pasif korunma
da çalışacak 
vatandaşlar 

!lngilterede !-Müttefik ku vetıer 

e e den biridir Pasif 'korunma tcı;kilatında 
hizmet verılecek şahıslara mah~ 
sus bedeni kabılıyet talimatn.a. 
mesi hazırlanmıştır. Bunn göre 

l·talvada b·ır Sol do ı·ıe ne alınabı·ıı·r? şahıslnıın beden muayeneleri • neticelerınc göre hizmet vcrile-
şeyler sayalım: Bir İtalyan lire- cektir. Romadan ynzıhyor: 

ltnlyad:ı. giinlük ihtiyac mad. 
delerinin fıyath ı hakkında bir 
fikir v m ,{ ltzcrc yuzdıf;ım bu 
kısa m ;<tub:ı baslık olarak 
wydu umuz "B"r Soldo ile ne 
lmabi'ir! .. rümlcsini hiç ı::üphe. 

lin;n yedi bucuk kuruşa miisavi Beden kabi ıyctlerı tayinindt• 
olduğunu güz ününde tutnrsak müteha-, ıs tabıblcıın de muaH:· 
bır giinllik ıhtivaç maddelerinin ne inden· istıfndc olunacaktlr. · 

ız kı kel me mann;)ile almamak 

f tr.lynda pek tc o Jcadar pnhnh Bu hu:,usla hazırlanan talimat· 
olmadığını göriiı üz. Halk ekme. namede beden evsafı kabilıyctli bu 
~i denilen 'e karışık unla yap1L lunan \ atanda~lar birkaç "mı fa 
mış ola n kmel{in yarım kilosu ayrılmıı:.!ardır. 
bir lirettir. tTfacİk bir bevaz Gözct 1ericıler c;ınıfı ile poli yar 
franculn 20 s,.ntisim:dir. Tram. dımcı .;mıh,. Bu ııula 21 ·58 \·ac: 
vay biletleri de ucuzdur. Trnm~ arac:.mda bulunan , atandaşlnr ~· 1: 
\ayla bir ycrı.ı gitmek için 40 nacaktır. 

azın ır. Harp onu hal) asında 
ir $ul l be,.. s ntisimi olup bir 
·ı L n ~ ırrnide biridir. (Bir Jı
ıd bu unkii kurs:ı. gvre aşağı 
yuk, rı y i, ) c:dı bııcuk kur~
tur) ... '.tın alma kudreti gayet 

s~~ti~imi, ot~bü: için de 60 san- Yardımcı itfaiye c:.ınılı! Bu .:1• 
tısımı Ycm1c t la.zı!ll~ır: mfa 18 \C 59 )ac; ara-ındnkiler: 

z. l f ı c bir b iur fikkedir. 
B r Jt 1~ anın uar .. yu ihtiyacı 
\ a. ''Hır soldoyn muhtacım., 

ltalJanların mll!ı ıc:kılerı m~ş gaz arama ve ıemizkm c:mıfı. 
bur Esp~csso ~en~lcn k~hvedır. j Bu c;ınıla 18 ile 60 ya~ arasındaki· 
l<oyu, tnzc çel,ılmıs halıs kal~ - !er: Teknik onarma c:ın f • b• c:. . 

r. Halbul.i ha"dkatte ona bir \eden yapılan F...spresso'ııun fın. f 18 ·ı G ı 1
•. u 

1 

en 60 t
. · "d' it ı d b' ııı a ı c O ''ac:. a.-a~ınd1k11 cr alı· 

nı san ısımı ır. a ya a ı. 1 • -; 'b' · • • !d) ,·eı1ım·~ olsn. bu pııa ile 
n ~ pabi ı:'C<' ini kestiremez. E. 
• r u · lal::ır ''Bir soldo ile nG. a
maiJ'lir'' ·• .:u, ine muhah:kak bir 
~ \ 1') is t h.:r~ onlara nçıkGa 

tn nisbetcn az içilir. taammüm t~ac.ıı.:ı J!I 1• enkaz k~l~ırma .:·f' caıı 
etmiş bır içki değildir ve şişe- 1 ~urtarma c;ımfları ~ıbı mut.tr.ccl 
!erde satılır. Bir bardnk dolu sü- ı~lcrd!.' k11llaml_acak \atand"slanıı 
tün fi\ r.tı da cevrck litre nefis ı ya ... ı~ı-ı da aynı had ara mda ola· 

yl ve bilecef,imiz yegane söz 
b r hi~! ten ibarettir. Yahut par. 
rlon b r ::.Old<:ı ile bir . eyler ah· 

snrap ·kadar yani 50-60 santL ::al•tır. 
simidir. lt:ılyanlar gibi yaşarsa. ----o----

bil r: 13€ santiı::.:milik bir pos
pulu. HaLlllnfih bu da haddi. 

. tınd b r kıymet ifade etmez. 
Bu pulla bır mektup b le gönde
ri" c nez. Ond, n vaz gl'çtık. Bir 
knrt'>o~tal bile gönderilemez. 
hıtn matbua icin bile kafi de. 

mz vani, Froscoti v::ıhut Chionti o·• f, •d 
denilen yerli ı:ıaranıarı içerseniz r L l 'ar e 
\'e bütüıı 1talvadn müteammim 
olnn makarna w veyahut Futluc- k Q n U n U 
cine yerseniz grdamz i~in uzun 
boylu para h:ırcetmC>zsiniz. Fut- h J 
tuccine'nin iki m:ıana yetişecek a ı l r a n l yor 

il dır. 
Büyuldiikçe bundan cv\'cl ge

len para da 10 duC' Soldi ~antisi
mı 'dır. bakırd ndır. 1talvada 
gordukl rımiw goı c bu para ile 
ızun boylu b'r şey alınamaz. 

Bunu h ngi Jtnlyana sorduksa 
bize mü bC't b r cevap veremedi. 
Romnd'.l ... h"r i inde olmak üu>
re b:ıcıit ırntbı·alar 10 santisimi. 
lık bir pulla gönderılebilir. Bun. 
dan ba ka bu para sigara tirya
k"lerin:n en fakiri olup en ndi 
cınsten bi rt k si"'ara alabilen
lerin işin<' yarar. "Popolare" de
nilen halk . ıgaralarından bir tn.. 
ne almak iC'in z:ı.vnllı tirvakiler 
tiltüncüniin · t Zff'ahm::ı. bir due 
~oldı bır kmnk meeburiye:tindt'. 
dirler. f>a"tanm hakiki satın a.l-
~~ıdr ti a.nca 't nikel paralar-

b lar. Bunlar 20 santisimi 
yanı 4 soldidir. 20 ı>antisimi mu. 
kabilind bir kutu kibrit satın a. 
lınabil r. 

kadar bir pnkcti ancak bir liret 
eder. 

1talyada hakikaten ucuz olnn 
şey sincmalardır. Basit bir halk 
sir.ı:?musında en ucuz olan ver bir 
liret en pnhnlı yer de ikİ liret
tir. Bu sinemalnrda gösterilen 
filmler ekser!vetle eski filmler
dir. \" e italvanca la!-!'tırıldığı için 
seslerinin orijinnlıtesini de kay
betmişlerdir. Zaten bir liret mu
k~bilindc Grcta Garbo'yu seyre
dıyorsanız bu kndar ucuz biı: fi. 
yata onu dinlcmC>ği de isteye -
mezsiniz vn !.. 1 talyanlarm en 
mühim bir kısmı bu b"r liretlik 
sinemaların \•erdikleri :ı:cYkten 
tanuunile memnundurlar. Halk 
sinem.alarmdan n vnlırsamz fi
yatlar birdenbire ınüthiş surette 
yükselir. D:ıha iyi sin"mnlarda 
fiyatlar 8 liretle 12 lıret arasın. 
dadır. Tivstrolarda fivatlar 40 
lirete kadar <:'ikar. Hatta Roma 
operasmda iyi bir yer için 250 
liret vermek 15.zımdır ki cidden. 
ı>ahahdır. Gal"b:ı. kibrit te dünyanın her 

taraf ınd en uC"uz satın almabi. ı n bir metadır. Bir kaç söz de otomobil, ev, 
B dan ~onra gazeteler gelir. hizmet ve lokanta hakkında söy_ 

1 taly d b r gazetenin fiyatı 30 leyelim: H.omrıhlar da.ha ziyade 
~antı ımi vani 6 soldidir. Eğer tabldöt yemeği severler. Öğle 
ı:stasvonda bir tren bileti almak yemeğinin başka biri tarafından 
ister eniz orndaki otomana 40 seçilmesini tercih ederler. Orta 
snntisimi ) ani 8 soldi atmanız sınıf lbir loktannda b"r vemek 

d 
için 15--25 liret vermek ica.p e-

ıcnp e r. der. !\1anmafih daha ucuz lokan· 
30 santisimidcn pahnlı ve fa- tala d rd b d fi t 

kat bir lirctten ucuz olan ba.zı lnr ~a~t~fr. ~~\~re~~~. a F~~t 
· ~ . ~ .. .. .. . I verilen yemek n.zdır. Rosticceria 

e;ıırmc;c bır kole surusu vaz:ye. denilen yerler fevkulô.dedir. O. 
tın~c tutuluyordu. Saltaı_ı_a~ ı~a- rnda. nynkta c>n nefis ve taze ~ey
resı zama;ımda ~·~pılnn b~t~ ış. ler yenilir. Fakat buralarda iyi 
l~rd~ g n ~ h Ik ku~clerının re- şeyler scçobilmck içL'l yerli ol
~ ı hıç soıulmazdı, _soz.halkın de- mak Jiz.ımdır. 
g~_ı h:ııkı C'zenlcrın. ıdare ~nlk Romada mesken meselesi baş_ 
du . nları_:ı~dı. Me1!11eket ıda. Jı başına bir hadisedir ve bunun 
ı:sın\."'..,~ kımıyetmı e~~ne al~· h~l~ındo. ne kadar az şey söy_ 
bı~e · ~ •• ımından da Türk mıL. lenılırse o kadar iy:dir. Roma 
leti ~u •. nr ... kuvvetlere karşı evleri hakkında methedilerek 
keskın .b:r mucadele açmak 1.0- söylenecek şey kiraların sabit 
:runda ıdı, onu açtı ve muvaf - olduğu ve yilkscltilemiyeceğidir 
fa~ıy~t~c bac;:ırdı. Cumhuriyet Eski ve iptidai bir şekilde ku ~ 
17Jınıırı kurdu ve hakir_niyeti e. nılmuş evlcrd 4-5 odalı bir 
lıne nldı. Bu kuv'·~!-fe:~ı:. artık- dairenin aylık kirası 400 ile 600 
larmı c'!~ ~rtııd~!1 busbutun kaL liret arasındadır. Yeni ve fakat 
dırmnk ıcın .mucadelsine hfıla pek tc modern olnuvan evlerde 
da d va~ ;diy?r.... kiralar daha J>nahlıdır. Başka 

l t Turı< mıl!e.ı <'nıP<;ryali~- memleketlerde artık harcıalem 
mc 'e r <'ml. kett ki dahılı irtı. olan elektrik '\C buz dolapları 
~ 1 n . ı. m.uc d .. I~ etm0 k su~- gibi şeylere burada pek tesadüf 
ti}c ;ııııı.ı ~ tı :ıaı nı k"zandı. Ha- edemezsiniz. Buna mukabil 1tal
kın11.~· t ııı clınc ~ldı. yanın İsviçre. lngiltere ve Ame-
.H~r ',' mt kıl ve !fendi bir rikayu nisbetle müsbct bir tara. 
• le~ c rn.: ) :ı nmaga. ar.met. fı vardır. Bu da ucuz hizmettir. 

mı \:c I:l. 'e k dar yaptığı in- Bir kadın hizmetçiye ayda 150 
ılup 'l . h M 1trle bun~ hak -250 liret vermek kafidir. Hiz
aznlll'lı (l]d n~ müteaddit met<'i kadın burada hakikaten 

d .~al r. . .. . ct:nış. olan. Türk her isi yapar, evin yemeğini pi-
~~n t 1 • mı~ etı h.akı~~t;en f:irir, pazardan öte beri alır, bun. 
. ı. d. b urMası mılli ıstik. dan başka evin bütün çamaşll'. 

dıı!~~.ı ~ıı r. ~ :ıı C'tfob;lmesi ve larmı yıkar. • 
~~~ ~ı. l .r ı\· t takin ede. Göriıldilğü gibi Jtalya pek pa

ı c · ' ı h. r~ci 'e dahili irti- halı memleket değildir. 
a, c \ '1.Tnc 'e onun mcm 

1 ke~ _ i in 1 i njwlarına, dere. 
1-eylı ' k r ı mlic~ dele etmeli
dir. 

A t" ryalist. mlistakil ve 
ın •ı 1 b r sivaset birinci 23 

·,. nı ü~ rırd yurüme~c baş

'ıdı·ı ' Turk halkının hakilta. 
t n n ' r.<' o'an biricik yoldu ve 

u wn i ·n dl' bu elıernmivctini 
) n '1 muhnfaza rt.mcktedır. 

Şef erimı.ziıı ylık ek ida.resı al.. 
tı,nda, milletimiz bu yolda kati 
e sar'"ılmnz b!r imanla yiirii

nl<'kt d~vam edecektir. 
Suat De ı L İ-J 

ltalya için karar saati 
( Ba~ tarafı l rnc:ide) 

lel'lemek veya geride kulm::ık" 
kararına \'nrmıslnrdır. BugUn 
ltnlynnın knrnr H•rmesi IAzıın 
dır. A1<'nubii Ye kU\"\"Cti artmış
tır. 1''::ıl.at ha) ti salı:ısı değis· 
ıııcml tıı·. ı· .q)l)an yalıancı hir 
dr,lt'tin iş linde bulunan blr 
dcnlzd<" knpnlı ltalyn ı·udreti· 
ne uygun olnrak y ~ılmnk im
ldtrıındcm mnlırurndur. l'nrar 
a. U git ldt <lnh:ı y.tkla,,ı) or. 

Aııl.nra, :!:! - Iö"c\kalı'ıde ahvalde 
lnlbilc edilmek U7.cre hilkfımct tnrn· 
fından bır orfi lclnrc k nun projesi 
hnzırıanınıştır. Meclise scvkcd\lmlıı 

bulunan bu proje ulfllmlı cncOıncıılcr
dc l tl. ik cdılmclctrdlr. Yakında .Mec
lisi umumi heyetinde ınUznltcrc cdile
ccktır. 

Bu ı ytbadn, örfi ldnrcnln hangi 
uımanlarda \C ne gibı s bcblerlc flıtn 
edil ocgt ve buna sallhiyclll makam· 
lıu'la tctblk l.'lrzı geniş surette tnyin 
ve lc<::pıl C"dllnıeklcdlr. 

ıu.ı.ı an l>ı\FA \ 1 KOfUTl\l.\ 
Kı\Nl'~ı· \ 'F,l\ll.l.LH m:n·:Tt1'"1m 

Ani.ora, !:.! - Milli mUdn!anyı ko
ruma kn:ıun l~ylhası Ba~vi'klUetc ,·c
rllml~llr. Uıylh:ı krn \'ckUlcrl heye. 
tinde g6rUşUldUklm sonra BUyfüc 
Mıll \ l Ue ıır ·~~i el<tır. 

Benzin fiyatlarında bir 
tashih 

Ankara, 22 ( A.A.) - 21 ni. 
san 940 tarihinden itibaren me
riyet mevkiine ko1ıaıı yeni ben. 
zin, gazya~ı ve motorin fiyatla. 
rına ait tebliğde bazı tahrir yan
hşhklan görüldüğünden, aşağı. 
da yazılı olduğu veçhile bunları 
tashih edıyoruz. 
. .ı -. Dökme motorin fiyatları 
ıcın kılo ba~ına gösterilen zam 
0,97 kuruş olmayıp 0,27 kuruş
tur. 

2 - Istaııbul ve 1zmir şehirle. 
ri için litre olarnk gösterilen gaz 
fiyatı kilo olacaktır, 

İskenderunun nüfusu 
38172 kişi 

Auta1:,ya, 22 ( A.A.) - ·ürus 
sayımı denemesi dün lskcndc. 
runda tam bir intizam ve mü
kemmeliyetle sona ermiştir. Alı.. 
nan neticeye göre kn1.3nın umu
mi nüfus sayısı 18,242 si kadın 
ve 19,030 u cr'tek olmak üzere 
38,172 dir. Merkezde nüfus mik.. 
tan 5.920 kadın ve 6.952 si er. 
kek olarak 12,872 kişi tesbit o
lunmuştur .. 

Hatay ann\•atnna kavuştuğu 
zaman İskenderun merkezinin 
nUfusu 7.'iOO idi ki buna naza_ 
ran 5.172 niifus fazladır. 

Kız talebe yurdunun 
resmi k üşad.ı 

Cumhuriyet Halk Partisi tara
fından Çif tesaraylar binasında te· 
sis ooilen kız talebe yurdunun 
açılma töreni dün yapılmurt.ır. 

Merasimde \'ali 'e beloo;ye reisi 
Dr. Uitfi Kırdar. lc:tanbul mebus
lan .. sebir mecli · azaları, belediye, 
partı erkanı hazır bulunmu"1ardır. 

Davetlileri parti ba~kaııı Kon· 
}'a mebusu Te\ fik Fikret Sılay is· 
tikbal etmiştir. 

Saat on beşte şehir bandosunun 
~aldığı i tiklal marşile merasime 
basl~runı , muteakiben parti ,;uı
yet ıdarc heyeti azasından Hasenc 
llgaı dav tlilere \e talebelere hita· 
ben bir nutıık SO\'lemi vurdun 
nasıl t i edıldiğinı a~latffiı tır. 
Bundan sonra da\etlilcr ~urdun 
) atakhanclerini, rnütalca salonla· 
nr.ı ge.mıi er. çay 'c pastalarla 
izaz edilmişlerdir. 

Y.urdun talebe tne\cudu } üzü 
bulmu~tur. Yer olmadı •ından b, 
k.ı talebe ahnmırncaktır. • 

Erkanıharbiye · t• ı: 
reisi muavinlikleri ıs 1 ame m e 

(Baş tarafı 1 uıcidc) vcc ıırn~n 
ihdas edildi İlk mıntaka Hamardan baflıya~ fyıınn~~ 

1

~.olall 
1 rak Hamar adasına kadar Mjoe· ... 

T.101Ul1 a, 22 ( A .A) - Bnşveka. sa gölünü takip ctmekteclir. tayyarecı. 
lctın neşredilen bir tebliğinde er. Aynı mahfellcrde ilavt edildi· kacrna '

3 
Jt 

k:imharbiy.\? rcıslcrinin işlerinin ğine göre İngiliz kıtaJarı Norveç v::ırrn3g3 
<;oğalmnsı ve ınulıasemntrn inki. kıtalarilc birlikte bu cephede Bıt t~~r 
Rafı ile daha dn. çoğnlnca;;r naza- çarpışmaktadırlar. İngiliz l.ıtaları niz t.:ı.~~ ya 
rı itibara alın.ırak 24 sn:t nöbet Andalsnes cephesine şimendifer- tızerın ferlet' 
surctile \'azife ifn etmek üzere le sevkedilmiştir. İngiliz kıtaları çok se bcr .. 
reis muavinlikleri ihdas ve aşa. Trondheymin şimalinde kain 

1 
ıarı ~ boJıılf.,,. 

gıdaki tayiv'erin krahn tasdiki- Namsosda . bulunmaktadırlar. ..st po • 
ne arzedildiği bildirilmektedir. Hegra kalcsı, henüz mukavemet 

1 

şutle r e 
Deniz erktınıharbive reis mua. etmektedir. Kaleye yiıksck tah· rek e;'.deıs 

vini amiral Tam Fiİip deniz er- silini Fransada yapan erkanıharP 200 ~ı~e ç 
kanıhnrbiyc ıkinci reisi tayin e· generali Hclpermann kumanda uzerın ı-a 
dlımiştir. etmektedir. dan baŞ 

F'rans!tdnki birinci tngiliz kol Müttefikler ileı·liyor va~r10• rıd iJSI 
oldt•c:u kumandanı sir Con ile .ı 
umumi erkanı harbiye:- ikinci reis. StoJ'1ıal1ıl, $Z' ( A.A.) - Höy- harebe .' 
Jib<rıne getirilmiRtir. ter aansmın hu~usi muhabirin. ınd.ulınel:tedit· 

den: ı .• _,, 
. . Halen .h~va erk5.nıharbiyc re- ıfı'P~ ısı muannı olan mnrcı::al Pevis 2\lüttefiklcr şimalden ve ce- ..AnıeJ' 
bu erkı'.ınıharbivPnin ikinri reis- nuptan kütle halinde ilerlemek 17'1&2 
Jiğine tnyın cdilmiRtir. suretile '.l'roııdheimdeki Alman 

Bahriy" nezareti ş.cflcrinden kıtaatını ccvirmek için sürntlo 
Sir Rarl Kro\'nin hnvn. konseyi bir demir çember k~kil rtmeye 
azJh!!mn tayin edilerek hava ne. çalışıyorlar. 
zareti istihsal s rvi.:i ışefliğirr Aftan Bladct gnzctesinın vcr-
gctirilcceğı zannedilmektedir. diği bir habere göı e, ilk ln;ili?. 

müfrezeleri Trondheim'in elli ki-• · Al lometrc cenubunda demiryolu _ 
ısveçın ınan yayı mm strawjik telaki noktası o. 

lan Störenc ,·armıs bulunmak -

t 
tadnlar. · pro estosu Stcinkjcr, 22 (A.A.) - Havas 

(Bcr~ trua/ı 1 ıııcidc) ajansının muhabiri bildiriyor: 
Müttefik kuvvetler. Alman 

Yn d~ fi bntnrynlnn Ye :nrı tuy 
yar~lerıntn tnnl'l'uzu kar~ısın tayyarelerinin taarruzuna rağmen 
dn kaçmaJu mu·lıur knlmışlar: Strondheym istikametinde ~ürat 

Je ilerlemektedirler. 
dır. Bunlnrclan dört taııC'Sİ dii-şlirlilınlit::tlir. Bitaraf İsveç 

Stoklıolııı. :!:! < \ • .ı\ .) - ıs,·cc; /~ayna/darına göre 
lıal'İC'IYf! llC'7.:tl'Ptiııin 8tİZ SÜ)' • i t-' k 
ll'nH';..<' .• ıliıhi~ etil biı" rllknii ı -=ıto holm. 23 ( \ .. ·' .\lman· 
lnıglın d<'miştir ki: lar. müttefik kıtala m karaya çık· 

malanna nc\m d:tnc lıare';:et'crle 
Almnn t"~~:ır('l<'rl. ınUtC'ad - ı 

dit defni ır urnzlmlziıı nzerln- m11ı koymağa te~bbü etmekle 
beraber No:\ ç chirlcrinin 'e b l· 

den .gc>çrrek bitnraflı1~ı iblftl hassn 1\omsoe. Trondheim ve Le 
ctmi 1 rcllr. Hu lınrelH'l tabii 
ls\ eç hUl.fıme>tini Alman lıU • ,·ongerin bomb::ırdımanını tek if 

etmi~lerdir. 
J;:umC'ti ııe>zdindC' ıırotl"stoda Son haberlere' nazaran bu "ehir
bulunmn ı n <'IUııkU r.Un bil· ler, birer harabe halınc ge!niı tir. 
haı:;s fazl,ı :.·npılaıı hıı uçuşln.- Aiman menabilndcn almnn 
rm tC'!.C'rrUl'llne mt'mi olunma. halıcrll'r. Kon·<"clll('rfn Hama· 
E:ı için lc•nbeden hUtlln tedhiı-- rr hı:::iliz • Non ç ı.ıtnatı 
}('riıı lttlhnzını iHtC'm<'[(' fi('\. - tar:ıfınclnıı 7.::tı>tcdilmiş oldu· 
~o.tın ~·t.ıt 'ı· ğunu iddin. ctın 'lcı·ht l'agmcn, 

hu şehrin- Almanlnnn 01'•1de oldu· 
gumı bi!dirmeldedir. 

Nor\'(~Ç askerlerinin ku\\ei ma-
o;11~ tornfı 1 rncidc) neviye!eri k\ kalfr1e mükemmeldir. 

Techizatları gün geçlikçl! t'fah c-

anevicephe 
J" isliıı~i ıı istifnsı '\"'on·cçte dilmektedır. 

ınns1 e' i rC'plwnlıı tn:ırrnz lru'\'· ~Or\eçlilcr, Mijonc gölü yakı· 
wıtlcri l.ıu·':'ı mlln ı~em11ni knı.. ~ındaki müdafa::ı hnttı ile ı •agra 
tnl"nca;.:ını gost<wen ilk, fnhnt ıstıhkamında tutunmak'adırlar. 
en ıniihlm hiı· nh1nwttfl'. 200 Alman parn..ı:;ütc;ü, Anı" 

Himdi bll' d~ gözlcı·lınizi rru_ bas demiryolunu tahrip ıçin yeni 
nn Junznsı ile HnJknıılnrn çe· bir te~ebbü te bulunmu }ardır. Bu 
'irclim: Oral:mlım g<•kn t<>lg- parnşütçülerdcn 150 ki5i Norveçli· 
l'nfJaı· hemen lıcı•gfoı ı\Jınnııla. ler tarafıııdan e:,ir edilmiştir. 
rın l\lnrnri tıuı. Yııgo lıwyn, Stokholmdıı,n lıildlrildiğinc 
lhılg:u·btnn glhi rncmlckctleri göre tank ve diğer a;'.;ır harb Jcvıı. 
içinden C'lc ı::rçh'mC'I. ıılfnu ii. ıımı ile miicehhez bgi!iz kıtnntı, 
:L.Crin~Jc f•nh~ınııl t:ı ohhıkl:ırı- Hamarm bulunduğu Miocssn gö!U
nı gi; tcl'l)ol'. Ynlm~ )'ıı~os- nün şimalinde Norvcçllleılc tcmn· 
lın·)ayn ot ııır. hlıı knd:u· Almıı· sa gelmiştir. 
nın muhtelif ,ekil \ c kı)·nfet. Almnnlnr Ardnlscn<"s'i ve Dom. 
}~l' \ <' ~ ,.,.iJelerJc cirmi. Ol<lllb"ll baas'ı bağiıyan \'C sahilin SO kilo· 
S-Oylenı) oı·. Qımn ic'in im mc.nı- metre C<"nubu şnrkisinde bulunnn 
lcketlC'r C:ı rı'lız \nktl ~t'Uncc hattı. oraya para.c;titlcrltı kltantin· 
hicblr do thık. hkhlr i;rillk ın- 1 direrek ke.,meğc t~rbbüs C'lmiş
ıumı) nn. t nnımadığmı gerek l<'rdir. F'akat en son h=ı.berlerC' gö
ı~ehlstnn 'c ı;ercl.: Dnnimtırkn. re bu mıntaka hti.lıi Nor\'E'C lmvvet. 
Yo Non:eç tnm·;·ıızlarmda pek lerin"n elinde bulunmaktı:.dır· 
açıl !~ihtercn Ahnnn) nyn knr· Troadhcim cephesinde müşterek 
şı biraz '11kl~nrn ' c tfoha ~dyn.. İngiliz - Non•eç kıtaatının 53hil 
de lht il ntlı hareket <'1 ıııeğe boyunca \'C dııhilde 40 kilometre 
lfızum gi)rmcktcflir. Bn koııı':'n içerde bulunan Grong'e doğru iler· 
mc.ınlekct lc ı·d~ cereyn ıı eden lem ekte oldukları zannediliyor· 
hudisclcr hizi ıle uynnık hu· Trondhaymı 70 000 itişi olan nüfu• 
1uıımu~a sC\'lrndt>cck ınnhiyet sunuıı l:ıkriben yansı takviye cdil
\ 'O chcmmiyN t o f:><'y l('rdlr. llil- miştir. 
hn :ı Ahnnn)·nııııı Bnll,mılnrA Şimnld<". Nal'\'ik mıntn -
knı., ı ':ıziyeı i ~on ıleı"<'ccdc kasında :rnoo lc~idcn rnilrekkep 
şüpheli hir hnl n1dır•ı bir sıra- bir Almn.n kuvveti bilkuvve yaka· 
<fa lt.nlyn hnriei) c neznretinin la!lmışhr· 
~rgnnı uınn ~nzctclerın de Hamar şehri istirdad 
hnrp artık Ü)lc snfhnyıı gir. l d 

nılş'tlr J-j. hiçbir mrmteket bu· O un U 
nuıı hnrlcimk ı.nlamnz. İtnl· Stokolm, 22 (A.A.) - Aftcnb-
ynıı ınlllC'tl hnrbc hnzıı•lnmnn.· ladet gazetesi, İngiliz "e Fransız 
hdıı·." yolunda neşı·iynta b:ı.ş. k.ıt~arı?ı~ Hamar'ı i gal cttikle· 
lnnınlnr1 hu hu 11 ti\ '.l'iirklcrln nnı bildırmektedir. Bu haber. 
<le çok dll.:knm , e u) nnıl.: hn- Stokholmdcki Notveç S"!farcti ta· 
lumnnlnrıım h:ıl.: , ·crc"n nyrı bit• rafından teyit cdilmektrdir. 

l>cptlr. Diğer cihetten Elvcrunda bu-
nu itibnı·ln hfıl·iımelin mil- l_unan Alman kıtalarının çekil~c

Ji l>iinycrl snr.;nrnk hnrcketJc· ge mecbur olduklan zannedil" 
re knrşı fc, knHl<'lc ,·nziyctlcrln mektedir. Bununla bı':raber btt 
icabı olnrnk şldrlctli :tedbirler haber teeyyüt etmemiştir. 
alma.c;1m. mcsclll <·cm knmı. T arondeheym şehrine 
nundn olnıı \C olmı)Dll hnzı ,. 
utlnrı ı~ııl eı1lerfn l'<') n i ,le- katı taarruz 
mcğc tcschl>.is Ntcnl ıin, <'n· 

u hıl 'c nir<" gibi milli cmni· 
) C'ti telulld Nlen hl\rek<'tlt>ro 
cur-"ct (') li,} t>nkrln nskcri mnh. 
kenı<.>l<'r<" '<'rilmc"l mnl;sndlle 

nnnnln.r ~ apılmn mı mıuıc\ ı 

cepheyi km"\•ctlcndlnnck bn-
1..-ınıından clddi lılr mrmnunl
~ l't le lrnr~ıln1·ız. 

,\Sll\I l 'S 

Amsterdam, 22 (A.A.) - Dag· 
lit Allchantlc ga ctcsi, Norv~!e 
harekat icra etmekte olan lngtlıZ 
kıtaatının Narvik haU:mı ehri 
tcrkctmege davet etmiş olduGunu 
yazmaktadır. Çünku lngiliz kıta· 
atının bugün gaat ıs te hücunıa 
kalkması ve bu hucum n ia i af 
etmesı ihtimali vardır. 

Londra, 22 (A.A.) - Bir Nor· 



Atletleri ~nizin lV/e. ~lr0 
daki muv2f ;·akı yelleri 

~~a Maksud 150Ö ~etrede Mısır, Türkiye 
e Balkan rekorlarını kırarak birinci oldu 

~--.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;a;· ;;;, l U ınumi ta sr. ıf ~e l' .!!!"P--.,1, z~h·•- .. ,,,,..--· 

~A ÇEr~BER ÇETESi 
tıı,·ı · 1 St 24 ..;, •zccden çeviren: 1-J. MUNiH 

~a\ lC ız = ;.d; 
~·. c~birı.~ret .. Nor _ tedbir sc:~lıdı r. Hatta ~:mdi ı:.: ıc .. 
~ı:;-raıc c en ~ir deste Narman bu sırada elin::!~ki ta

it 111 "e. n usttckini bancasının kabzasında bulunan 
-ilı.~lt,ı,tin.') Buradakı bir kapağı açtı Çester'in göz>eri 
~ ıcu1 .~e görüyor f:ı.ltaşı gibi açılmıştı. Zira, or~ca 

~iti ı Çu)c baklava radyo lamba!arıru andınn i!:i k~ 
tice · 

't 1 • ., it • i • 
a"'ı 11ır ıncı.11\ .<az~ n .-ı.< 
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Serafin, zavallı muhasibi daima 
elir.~e ntuhıycr ve oıı.a. bu srr 
ı yı sak~ama~ıgı takdir.le . aziz 
yavrucugun hatırasına silinmez 
bi rleke sürWeccğindcn bahse • 
dip duruyorou. Kendi kabahati· 
nin derecesini müdrikti. Hiç bir 
va'cti bu vicdan azabından kur. 
tulamıyacaktı. Fakat ne çare! 
Artık bütün bunlar o aziz vü. 
cutla beraber gömülmeli ve mc. 
zarm üzeri bunca gençlik ve gü
zclli~in hader olması yüzünden 
bütün kaplere çöken derin tees. 
süre misal olacak saf ve temiz 
~iGeklerle örtülmeli! 

~foranj mülayim tabibatına 
uyarak yavaş yavaş yumuşayor. 
ağzındaki ''katiller!" kelimesi 
~ittikçe seyrekleşip gözyaşları 
içinde boğuluyordu. 

Vücudünü saran ölüm soğuk. 
lu~u ile tir tir t itriyerek multa. 
sll hıçku ıyordu. 

- Ah! Ne alıma!•mışım! On
ların ölümüne benim büyük aş. 
kım sebep oldu .. Ne kadar gliz.eL 
diler! Zen~in, ~en ve nıesut oL 
mak onlara ne kadar yaraşa
caktı . ! Şimdi yapayalnız kaL 
dım. Sevmek ve sevilmek için 
kimsem yok! Ne karını var r.e 
de kızım. Hissiz ve arzusuz, bü
tün yalnız. bfü;bütün yalnız kal. 
drm! 

Bu büyük hüsranın verdiği bi
taplıkla bir paçavra yığını gibi 
yere çöktü. Sonra 1\tatyönün el. 
lerine sarılarak inler gibi bir 
sesle: 

- Hayır. havır, beni bırakı
nız, bana hiç bir §-OY söyleme. 
yiniz ... Sizin hakkınız vardı. Ben 
ha.yatı reddettim ve hayat ta 
benden her şeyi geri aldı. 

~ }'a Yı... cük la:nba ve ortasında konuo;ıı. 
~ 1c:ııı Yavaş hüvi- f ' n si:izleri nak!etrı~e~e r:-:ah;u:; 

\İ.. Yacak bir hale ı. ilci.il; b!r mikrofcn bulu;1Uyo:-du. 

1 
1 ~arl:ttı Cester cesaret alara!:: 

,~t "ara' dedi. Eu .:_ öyle~·se elindeki tabar:ca 
i Cağını a:-ıla • c:.Yildir, decii. Eirşey yai>amaz- ı 

Evet, evet! Bu kadının hakkı 
·;arJı-. Kızının kirli cesedinin 
m:ıh:teı.-~lerde sürüklenip her . 
'.iesın önünde açılmasına, gaz.c
tderin hadiseyi parmaklarma 
io:n,,vıp bütün teferruatile an • 

1 

atma.sına tahammlil edemiye. 
cekti ! Onun intikamını almanın 
:mkamızlığını germek biçare a. 
da.mı i~kence \arkından çıkarıL 
mı~a dbndürdü. Sanki beyni bo. 
~almı~. kemikleri kmlmı~. kalbi 
.soğu!~tan durmu~tu. Bunca ız. 
tırabın verdiği perişanlık içinde 
merhamet dileyen ürkek bir ço. 
cuk gibi ellerini kavuşturarak ke 
k:cleye kekeleye yalvarıyordu: 

Bu müthiş haile karşısır.da 
kalbi parça parça olan Matyö. 
ağlıyarak arkadaşına. sarıldı \•e 
daha bir kaç dakika durduktan 
sonra Serafini orada bırakarak 
çekildi, gitti. 

(Daha ı.;ar) 

°'Utıı.,,st s:n? 
lııı ona anlat- - Hayır. Eu t<ıbar.c:ıyh kuı .. 

~~tı: şun atma1: 1::::0;1 değilfo. Cn:.ın 
\.~. ·11 ho iç;in seni kurşunla vurmam, Pa· 
~ ~l'İıi, ~~ası <kvril kat .. 
~~ ~Cti pres pap- Çester, l,Jor:rar;ın elind:ki 
~~ ~ 'Uıe~~e bulunan ~eyin h~ki!;i tab:ınc-:ı olmadı~ n 
lı..!tİt ~. li ıne koymu~ goru.'1ce r.c.::;c.:nın çel::-e::e:;:r. -
ı.'llf,tciai atrinin elin- s:ı.ldırcıral:, or:ıd.:ın ko~amü.ı bir l\fu;ırr'1 110 metre mrmin'1 hnş" 
ta.:~ tarafından ve· rôvelver çtl:~rrn-k i.: zercy kcn, cc Ti;,.;.:ycdr. .\f1:•nr-Tilrl; ekiplcı ·. 

'-"~diı,~.anasiylc gö- · ?forman clinde!:i tacarcc.:nın teti. 110 metre manialı ko~udrı 
~ ~ 'fti c1t mükafat Cine bastt, na:nlu~n bmpn ye- K:ı.llirı>, 22 _ Diin. burad3 TUr. 
~l' ~rtık daha rine b~r toz )'tğ•~ı f!.ş·::rclı. Du k"ye _ Mısır atletizm mill!::ıhakal::ı

ta. 'ttı~ırı. }'eri kal- toz yıg . nı Çesterın yuzune vur· nnn bü,·ük bir seyirci kiltlesi ö-
~~~lt! ,, kapana sı· muştu. O sırada icer:ye C::oğru ne 

1 

nilndr cİcvaın olunmuştur. Tlirk at
&.:.~~ cfn~araçenbcr'' fes ~hr.ak~ chn Ç~::ıter .bütU~ ~o- !etleri bliyük muvaffakıyetler ka
ı.'lllı\ ~~>'etlerin pa· zu cığerlerıne cektı ve b;r :ı:ı ıçın- z:ınn:-')larc!ır· 

hı.... ııı., ndan ödeni- de donmuş gibi bir katıp hillinc ııo metrı> mani:tlı koşuda Faik 
t~~da~.ı_tl il~erinde girerek yere yuvarhndı birinci gelmiştir· 
"1 ~llıa 0dcnıyordu. Bu es:ızda balkonlu perccrcler· 1300 mc>tre ko5uda Tl.iza Mo.kımt. 
~dtıt)t ,_girdiğimiz den biri 2.çılarak içeriye il:i a arnl =amandıı Mısır, Tilrkiye vr> 
':·~~tıııı_ ~ilrşrlaşınca ~am girdi. Bunlardan biri müfct. Bııll:an rckorl:mnı kırarak b'rinci

"11 1113.n. " Ne yalan tiş Vilyam, di~eri muavini komi- lik kazanmıştır· 

~" Sen.il tayet güzel ser Vudhavş idi. F ·f Al t d 
f~b' rı }'alanlarını Komi:>er Vudhavs Cesterin 1 a ntOn re e 
~~ 'tzı ~ına gittik. bileklerine kelepçeyi geçlrdi. 

. t a(i ~!tUn ! Mllicttiş Vilyam, Normanın 
~· d,di. ı{i keserek: omuzunu okşadıktan sonra: 

~ ~oltıı l"arzedclim ki - Bravo Narman dedi. Şimdi 
~~ ~Çcnb 0l~un... Fa. tamamen memnunum. Ea~lan • 
~1°!a~ltcr' çetesinin gıçta bize verdiğin bu k~l~yh~ 
~~cy0' l-ro§, reis larla içeride lconuşuJanlan ı~ıtebı
~ hta llt 0~Utn ya .. Fa- leceğimizi söylediğin zaman biraz 
:ıt, f .,, t Ci!lt? Bana tereddüde düşmüştüm. Fakat ta· S ~da hı Chdidi bırak· bancarun icerisindeki mikrofon 
~ ~~11ra~1~ il:.imiz ?u sayesinde, ı;erifin bütiin söyle
~ ~ "ntm evım. diklerini işittik, ,.e işittiklerimiz 
~~~ toru aradaki şı. de adamı en a~ağı yedi seneye 
Sı ltıt? ~Yorsun? mahkum etmek için kafidir. 
~~ Oldu: d:rnek is- Vilyamın keyfi yerindeydi 
~lh...~tırı Ilı.ege cesa- Nonnanın tab:ıncas.run içindeki 
lıı.~~ ~·sen de bili· o harikulade mikrofon, telsiz o 
tı..°'ı !itte ınc girip sa· larak işleyebiliyordu. Gerçi nak

'1htah·l •onra ko • !ettiği scs, anc;;ık biı kaç ~tre 
~a. ~it 1 C~ğini mi mesafeye kadar varabiliyordu. 

"I'~• 1 bU 
~ "· atılat diklerini Fakat bu kafiydi. Müfettiş Vil-
' lıiıtcek ·. Bakalım yam, bir cebidc küçük bir pil, 

bj lt &ın. Ben, diğer cebinde ufacık bir radyo 
f.t''.' t ilda tı'ıahafilinde makinesini andıran alet oldulu 
~)i ~'ttgjllı_rrn. Ben, halde blşrna kulaklıkları talcmı~ 
~ 't'l!Q., J;'a.~n kurban- ve orada da konusulanları • hiç 

~~ılıi'td·, at sen, gi- kimse tarafından görünmeksizin -

'
~ il, ~ "lzlycti an· rahat~a dinlemişti. b.. u ten· .. 
~ " •ı.ır ın l§tn Çcster gözlerini a~tığı zaman 
!it~ Jlara etıc tehdit kendisini kanunun pençesinde 
4...'ıı ~? koparmak buldu. 
ıt'~t ~-'eni Ve hiddetle bağırıp c;ağ ·nnası 
~ ~ "-ilfcst Parana 1 o derec!!ye vardı J;i baş miifcttiş 
~~ ~ hıtra er ardına Vilyamrn bile canı sıkılmağa 
~ o)d·~a geldim b2slad1. 
~·,., ~tıl~rtrnek is;in i•akat N or:r.an 1..-uru ·gürültüye 

b~ ananıarda.ı kulak vermiyor ve şunları söy-
llıj~ b' lüyordu-: 
'-.'. St ıtgcy daha - Azizim Vilyam. Artık io::i· 
tıi:~ n, o " " )li,.~ li0 Ucrctıi a· miz bitti sanırım. "Kara~enber" 
~~ ~ tson•u da öl çetesi artık tarihe karıştı. Harri 

tti ~h. ~"-lJı adamca. ve Toni h,astahaneden çıktıktan 
lı~~. &c t~ne<lerek sonra. mahkemecle Hocson cina 
~~ti ttı de~.1 liarri ile yetinin hesabını vereceklerdir. 

~.~e ı.. .lnl rni? Ve Valt ve Co:-c kodeste.. Reis 
- ... , ~l\ı "l 

top!anacak 
Bevnelmilel futbol f edera.syo. 

nu ıcra komitesi 11 \'C 12 mayıs 
tarihlerinde Montröde içtima c. 
decek ve F. 1. F. A. n.ın gelecek 
içtimaı için tarih \'C yer tesbit 
olunacaktır. MalOm oldu~'ll llze. 
re bu içtimam evvelce Lük~enı
bur~'da yapılması mukan-crdi. 
Halbuki dünva vazh·etinin do _ 
ğurduğu mecburiyetler içtima -
rn Lüksemburgda yapılabilmesi 
imkatıl:ırmı ort' dan kaldırmış . 
tır. Simdiki halde İspanyanın 
Ba.rselon şehrinin tercih oluna -

23.4.940 Salı 
12.30: Program Ye memleket s:ı.at 

ayarı, ı::.35: Aj:ıns ve meteoroloji 
l1aberleri. 12.?iO: MU:ılk: Çalanlar: 
Ru~en l<nm, Vecihe, Cevı!ct Kozan, 
Re~at Ert'r. ı - Okuyan MUzeyyco 
SeMr, l\fuu.ffer tıkar, 13.30/14.00: 
Müzllt: Slnema. sesi (Pi.) ı8.00: Pto-
grnm ve memleket saat ayarı, 18.05· 
Milzlk Senfonik mUzlk (Pl.) 18.4.0. 
[{onuşma (Çiftçinin saati), 18.55: Ser. 
hcst saat, 19.10: Memleket ııaat aya. 
n, Ajans ,.e meteoroloji haberleri. 
ıo.30: MU7Jk: Şarkı, divan, ve sema. 
ilerı.len mürekkep program, Ankara 
Radyosu küme sea ve ııaz heyeti, 
İdııre eden: Mesud Cemil, 20.15: Ko-
ouşma. (Ç()('uk E3irgeme kurumu ta_ 
rafından) 20.30: Müzik: Fasıl heyeti 
21.15: MUzlk: KUçUk orkestra, 22.15 
Memleket sa.at ayarı, Ajanıı haberle. 
rı: Ziraat, Eııham - Tahvilit, Kam-

• j, :ncilif;iııi T:a::anaıı Fcıilr rı;rel. 
~rasmda Jıapılmı miambal.alarda 
'f1sırlı rakibiic yarı§ır::cıı 

400 metrede Gören birinci, uzun 
atlamada Muzaffer birinci. Faik 
üçiinciidür· 200 met rC'!dc Faik ikin
cilik kazanmı!!_itır· Sırıkl:.ı yüksek 
ııtlamada Akın Uç!.incii. disk atmn
da Ar:ıt yine ilçlint'Üdlir-
Şimdlye kadar yapılan müsaba. 

kalann umumi tasnifinde Türk e
kipinln nlh birinc'li~i vardır. Halk, 
TUrk atletlerini eiddetlo alkışla

mıı;,trr. 

Holanda- Norveç 
Maçı yapılmıyacak 

23 mayısta yapılmisı mul<ar. 
rer olan Norvccle Holanda ara • 
smdaki maç, Holanda futbol fe
derasyonunun arzusu üzerine a. 
nüle edilmiştir. 

rnğr ve kongrenin teşrinisani a
yı içinde toplanacağı zannedil • 
mektedir. 

Bu içtima da 1942 düny:ı. ku
pası meselesi müza.keı-e edilecek
tir. Bu organizasyonun bir ce
nubi Amerika memleketine Ye • 
rilmesi için temayül vardır. 

hiyo - Nuk\ıt Borsası (Fiyat). 22.3~ 
Mllzlk Cıı.zbruıd (Pi.) 23.25/!!3.::0: 
Yarınki proı;ram ve kapanış. 

24.4.940 Çarşamba 
12,30 Proğram ve meomlckct s..ut 

ayarı, 12,33 AJans ve mcılcoroloji ba
berlcrJ, lZ,50 hlUzik: Muhtelif şarkı. 
lar, (l'I.), 13,30 • 14 Müzik: KUçUk 
orkestra. 18 l'rogram ve memleket 
sl.'.lt ayan, 18,00 MUzlk: Fasıl heyeU, 
18,55 MUzlk: Okuy8ll _ Mahmud Ka· 
rmdaş. lll,10 Mcmleltct vaat ayarı, 

njans ve meteoroloji haberleri, l!l,3U 
Konuşma (Dı' politika htldiscleri), 
19,411 Müzik: Çaianlar: Hal•kı Der • 
man, Şerif t~ıı. Ha.san GUr, Mamdi 
Tokay, Basri Üfler. ı - Okuyan: 
Sadi Hoşscs, Rndt!e Erten. 20,111 Ko-
nu~ma (Çocuk Esirgeme Kurumu tıı
rntından ı, 20,30 Temsil, 21,30 Müzik: 
Rlyasctlcumhur bandosu. 22,111 Mem. 
Jeket saat ayarı, ajans haberleri, zi
raat, esham, tııbvllAt, kambiyo ve 
nukud bor.ı1ası (fiy::ı.t), 22,35 .MUzik: 
Cr.zhand <Pi.), 2~.23 • 23,30 Yannki 
program \•e kapanış. 

~ ~~Otdu 0 dürtmek "hazretleri'' de, demir pençeniz 

~ teı,llt~~l arasına girmi!? bulunuyor. ,-•••m•a•m:•m•ll~ll!!lll•l!IL21t.!Jllllll1••w•ıB!B!l•ll!!B~ 
~li !tclilc c, onun Müfettiş Vilyam gülümsedi: ' 
>i .ilin ö Yaparak - Artık bu gece rahat bir uy- ıı- 1 M 

't, ~ıı.c, b n~ne geç· ku uyursun değil mi Narman? CSt-<İ Kag-ıt ünakasası 
ltatr'u ışe mc- Narman ar:cada~ların·n çarça -

~' ltıt 1 
l-rocson'u buk ellerini stkarak kapıya doğru SUMER BANK SELLULOZ SANA Yli 

~~. dU: ti tde . yürüdü. 
s~ d l\Yada. Ytrn. Çün. - Aman iyi ki hatırıma getir MUESSESES!NDEN : 
~~~~ fa lher hangi diniz, diyordu. Hemen Merinin )füesse!"cnıizde mov("Ut ~nrtnn.mc veçhllc 200 (iki yü~) 
~ttl.tı·t &en~ ~1~.Uşkü- evine gidip benim sarışını alayını. ton safi beyaz \'e üOO (beş yiiz) ton knı·ışık matbaa ve bt\ro 

~' ~ 1~e urmek Bu gece rahat lü uykuya hakka artığ'ı eski kfığıt nıünnknsn ı-;urP.tilc m\ibıı~·nıı edilecektir. 

~ • tı. Sn kaçmadı zanm:ş olan yalnız ben değilim. 
iı.~ltttıc "ni ÖldUre: _ 5 0 N _ Münııkn"ıı 22 :\ln~·ıs 0-10 ç:ırşamba gfınii snat 14 de 
.--t defa lzınittc nıilcı;scsc müdürlüğünde ye.pılMn?ctır. 

~
~:.<hı, • senin 

OitJi \'ereli ilet· "1Uddeiumumilige davet SatmnU:ı talip olanlnruı fiat teklifler.ini hll\'İ kapalı 
ı... davran zarfları nıürıalrn.sa giinH ~:ı.nt t~ ,1·e kndnr 700 (.recli,·iiz) 

tı..:'Qt aca. lstanbıtl m'il.ddeiunıum(li;;in · " ,;cr.ı ıı. 1111 :J liralık temin:ıt akçelcrtle birllktc müessese müdürlüğüne 
~'İlıc ltİıli ııilaJıı elen: teslim etmeleri ldzım<lı:r. 

müdürlüğünden bedelsiz oJB.r:ık 1· . tllli a tstanbulda bulunduru anla.;ı 
·~~, tibı bin rnisin? lan Mucur c. müdd~iumumi3i Şıırtnıımc mUcssesc 

daı~t a~num. Celalin hemen memuriyetimize t.edarlk eı\UehlHr. 
bır gizli mliracaatı. 

- &>n kimseye fenalık ctmi. 
yccei!im. Ba_na da fens.lık yap. 
mayın ... Yalnız onu g-örmck isti. 
yorum! 
~~rafin artık onun van'ından 

ayıılnıak istedi. Gayesine ermiş
ti. Fakat halecandan o kadar 
kırgın \"e bitap kalmıştı ki, ye. 
rinden kalkmak için Matyönün 
yardımına muhtaç oldu. Yüzü 
ter ic:~inde idi. Bir lahza Matyö. 
nün· koluna dayanmış durdu. 
Sonra. bu meselede _gayet meta. 
netli davranmış olmaktan doğan 
bir tefahhurla göğsünü gererek 
her vakitki vakarlı tavrını ta • 
kındı. Fakat mar.ıeviyatı eniku.. 
nu s:ırsılmı~tı. Onun güzelliğinin 
bir müddettenberi wlmağa yüz. 
tuttuğunu sezmik olan Matyö, 
şimdi ~.enreslnde yilzlerce buru. 
ı;ıuk hasıl olduğunu görerek şa
şırdı. 

!\toranj titrek ellerini uzata _ 
rak: 

-·Çok yalvarırım, onu bana 
artık gösteriniz. .. Kimseye fena. 
hk yapmıvacağnn. Omın yanın. 
da ;:,-ayet sakin duracağım! 

Dive inlemeğe başladı. Bu 
teslimiyetli sözler ii.zerine niha
yet doktor onun arzusunu yerL 
ne gctirmeğe muvafakat etti. 
Zavallı babayı kollanndan tuta. 
rak mevtanın bulunduğu men • 
hus odaya götürdü. Matyö ile 
Serafin onunla beraber içeri gir
di. Saray ardım. dayalı duran 
kapının eşiğinde bekledi. Bu o.. 
danın bir köşesinde. iğrenç bir 
yatak içinde, mihnetkeş baba, 
hayatı, ruhu, malı olan sevgili 
küçük Renini bir mermer heykel 
ı;-ibi renksiz ve donuk buldu. Bed 
baht kızının bütün kanı, o uğur. 
suz cerihadan akıp gitmişti. , 

Iztırabm verdiği sarhoşlukla 
Moranj durduğu yerde bir iki 
defa sendeledi. Valeri mi, Ren 
mi, hangisi? Esasen kızı ile ka. 
rısınm aynı şahıs, aynı kadın ol
duğunu bilirdi. Ve kızın dahi 
tıpkı annesi gibi gidişi bunu is. 

Kozanda Erzincan 
felaketzedelerine 

yardım 
Ko:::an, ( Ilusıı~i) - Erzincan 

ve havnlisi fc18.ketzcdc~crine 
k:ı.z:unızd:ı hususi bir komisyon 
tar.ı.fmdan mtibay~a edilmekte 
olan öküz alımı sona ermek üze. 
rcd:r. 
Şimdiye kadar vilayet 6000 Ji_ 

ra yollamış ve bugüne kadar da 
Sivasa sevkedilen ilk kafile 50 
öküzle beraber 120 öküz müba
yaa edilmiştir. Öküz adedinin 
150 ye varacağı tahmin edilmek
tedir. Alım vasatisi 37 lira tut. 
malüadır. 

Bursa Askeri Lisesini 
bitirenler 

Bursa, 21 ( A.A.) - Askeri 
liseyi ikmal ederek harp okulu. 
na gitmek li7.ere .bulunan gençle. 
re mükifat tevzii mera.simi dün 
yapılmıştrr. Vali muavini ile tii
men kunıandanr, halk partisi 
halkevi reislerilc askeri ve müL 
ki erkan kadın erkek yüzlerce 
davetli mera.simde hazır bulun. 
makta idiler. Gençlerin bir ağız 
dan söyledikleri lstiklil Mal"§ı 
ile merasime b~lanmış ve bunu 
takiben söz alan mektep mUdü. 
rü kurmay albay Ekrem Atsel 
yarının genç subaylarına tam 
bir baba şefkatile kıymetli ö -
ğütler ve direktifler vermiştir. 
Me'ctep müdürünün bu hitabesi. 
ne üç genç liseli cevap vermiş. 
tir. Tümen kumandanı tarafın • 
dan liseden derece alarak çıkan
lara ve sınıf birindlerine mü _ 
kfı.fatıann verilmesini takiben 
de bütün mektep talebelerinin 
iştirak eylemiş oldukları bir gt'. 
çit resmi yapılmııitir. 

,..w 
VAK I T 

Gazetede çıkan bUtün yıı.zı ve 
resimlerin hukuku mahfuzdur 

ARONE fAIUFE~I 
Memleket Memlekft 

lc;lode dışında 
Aylık Ul a:;.~ Rr. 
s aylık ırno 42.'i 
8 aylık C.i IJ20 
1 yıllık UOO 1 BOO " 
rarlfoden Balkan Birliği l<:lo ay. 

da otuz kuruş dUşUlilr. Posl.8 blrll. 
ğlne glrmiven yerlere aydıı yetml~ 
he.$er kuru11 zammedilir. · 

At-one kaydını bildiren mektup 
ve teı;;raf UcreUnl abone parasmnı 
posta \'eyR bunke lle yollamn LC• 
reUnl idare kendi llzerine atır. 

b:ıt etmişti. Bir an güneşin al. 
tında bütün gtizelliğile tekrar ıı. 
çılan çi<;ek, gene aynı melfuı ka
pıdan ölüme girmişti. Aynı Ka. 
dm iki defa katledilmiş oluyor
du ve bir daha avdet etmiyecek. 
ti. Biçare adam perestiş ettiği 
kadını iki defa kaybetmek ve bu 
deniliğe, bu şeni cinayet fırtına
sına iki defa maruz kalmakla 
kimsenin tanımadığı azap ve i~-
kenceleri çekiyordu. • 

Diz üstü düşerek hür.gür hün
gür ağlamağa başladı. Sonra, 
Matyö yanma gelip kaldırmak 
istediği vakit, belirsiz, kısık bir 
sesle: 

Türkl;\·Pnln hrr ('H.l!ita ml'rkeı:lndf' 
V AKIT'a abn'le ya:r.ıbr. 

- Hayır, hayır, beni bırakı. 
nız. Artık bitti ... Biribiri ar<lı şı
ra gittiler, ve bunlUl müsebbibi 
yalnız benim. Bir zamanlar "an.. 
nen seyahate gitti., diyerek Reni 
altdatmıştım. 'Bu sefer de, şato. 
ya misafirlik masalile o beni al. 
dattı. Sekiz sene evvel bedbaht 
Valericiğimin fikrine uymasay
dım, onun katlinde ~ciz bir ~
yircı gibi kalmasaydım, bugün 
sevgili Renim aynı müthiş ma... 
cerayı tekrarlamıyacaktı ... Ka • 
bahat bendedir. Onları ben, yal. 
nız ben öldürdüm. Ah! ZavallL 
!ar ne bilsinler. Benim vazifem 
onları sevmek, korumak, mesut 
etmek değil miydi? Ben anlan 
öldürdiim. Ben katilim! 

&.dres defrlştlrme 1\cN-tl :!:I Krı 

ILA~ Cl'RETLl':HI 
Ucıuet ll~nlarının aanUtu • sa.. 

tın sondan itibaren Ulu aayfala. 
rmda 40, ıc; ııayraıarda 50 kuru~. 
dllrd!lncu sayfada ı; lklnc1 ve tl· 
c;UncUde 2: birincide 4; h~lık yanı 
kesmece • llradır. 

BllyULc: c;ok dı.:vamlı, kll§ell, 
renkli llA.• verenlere ayn ayn lıı
dlrmeler yapılır. Reıımt lllnlarııı 
'antım aatın 40 kuruotur. 

rıra-t l\lahlyette (,lnuyan 
l\UçUk DAnlar 

Hır defa 80; Ud detuı 50. Uç de
fası 60, dört defası 71J .e on defası 
ıoo ku~tur. Uç aylık Uln veren· 
'ertıı bir <1efası bedavadır. 06rt aa.. 
tm geçen Ulnlarm fazla ealıl"l&n 
beş kuru~tan beaap edilir. 

Vakıt bem doğrudan dotfuya 
• keudJ idare yeriDde, hem Ankara 

caddeıılnde Orbanbey hanmda KE
MALEDDiN lREN na.n Bürosu 
l'l!yle ııa.n. kabul eder. (BGroaa:n 
telefonu: 20333). 
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1 
lstanbul Levazım Amirliği satmal:Jm 

Komısyonu ilanları 
~~ 

1000 kilo yn.taklık pamuk alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 2!1/4/940 
~ıımba gllnU &:ıat 15,30 d:ı Tophanede Levazım Amirliği Satınalma Ko. 
rnisyonund'l. ynpıı cnktır. Tahmin bedel! 600 Ura, kati teminatı llS liradır. 

NU.munesi ltomisyonda ı;örülUr. (806) {3184) 

Ac':ct 

... ... 

40,000 
4.0,000 

Portatif çadır direği. 
Portati! çadır kazığı. 

Yukarda ~llttan yazılı çııdtr direk ve kazığı alınıtcaktır. Paz:ırlıkln ek 
sUtmesi 2i/4/940 çarşamba günü saat 14 de Tophanede Levazım Amlrllğ 
Satma.ima komisyonunda yapılacaktır. Tahmln bedeli 11,200 lira katı temi. 
natı 16RO llradrr. NUmunesl komisyonda görUIDr. Isteklllerln bclll saatte ko. 
mlsyon:ı. gelmeleri. l799) l:;095) 

Müsabaka ile memur alınacak 
D. Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Lise ve lise dcrcce::inde ııanat okulları mezunıarmdnn askerliğini yap. 
nu;, olıı.n ve ınhhi \'azlyeU demlryol hizmetine elverişli bulunanlardan ıusım 
oe!l yPUşUrmck üzere mllsabalaı. Ue 20 memur alınacaktır. 

:r.IUsa.b~kn lisede okunan fizik \'O riyaziye derslerinden yapılacak ve ay. 
rıco. vorllccek me\"Ztı llzerlnc bir ynzı ynzdırılacaktır. 

Mflsabııkndo. kaznnanlnra 74 lira Ucrct verilecek ve idarenin göstereceği 
mo.hnldc staj yaptırılarak muvatlak olnnlar kısım §Cfliğlnc terli ettirilecek
tir. Kısmı eefleri devlet demlryollarmm tamiratı mütcmadlye işlerinde ça. 
Jıştınlınnlct:ı olup tıcretıerlnden b~ka kcndllerlne aynca fkamctgt'ıh da tah.. 
els edUmektcdlr. 

MU8ab:ı.l:a 4 Mayıs 940 Cumartesi gUnU saat 10 da l§letme merkezle. 
rinde ynptlacnktır. Talıplerin aşağıda gösterllen \'eslknlar ile Haydnrp:ışa, 
Ankara. Bnlıke!T!r, Kaycerl, Malatyn, Adnna, Afyon, Jzmlr ve Erzururncıa 
işletme mtldUrlUklerlne nihayet l Mayıs 040 Çarşamba günU akşamına ka
dar müracaat etmeleri ll~n olunur. 

Taliplerin beraber getırccc:I \'eslkıılar şunlardır: NUfus hUviyet vara. 
kası, askerilk vesikası, iyi huy kfiğıdı, tahsil vesikası, ba~ka yerde çalı~mı:; 
ise bonservisleri, evli ise evlenme cUzdanr. (3168) 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 

1 - Orduya Telli, Telsiz, Motor ve Elektrik mnklnlstl alınacaktır. 
2 - lstc1'JUer U; ay mUddetle kurs gördükten sonra ehliyetlerine göre 

b:ı.rem knnununıın 19. maddesine göre tesbit edilecek Ucret alacaklardır. 
3 - lstelüllerc kurs . esnasında. ilk kabul imtıhanlanndtı.kl ehliyetleri 

derecesine göre bir ücret verllccekUr. 
4 - tstcklllerln ikamet adresleri yazılmak Uzere bir dilekçe lle lstanbul 

Komutanlı~IIl!I. mOro.caat etmeleri IAzmıdır. < 3134 ı 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i:ıl.nları ' 

Gölcük deniz fabrikaları ve Dz. harp okulu için mevcut fenni 
ve husus\ şartnamed mucibince, tahmin edilen bedeli "9900'' lira 
ve kati teminatı "1485" lir::ı. olan iki adet motörlü tulumbanın 
29--4-.,....P40 tarlbJne rastlıyan pazartesi günü sant 11 de Kns1m. 
paşada bulunan Deniz Jevaznn satın alm:ı komisyonunda pazar. 
Iıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Mevcut şartname~i her gün is saati dahilinde mezkur 
komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - lct.eklilerin belli giln ve saatte 2490 sayılı kanunun iste
diği vcsa:kıe birlikte adı geçen komisyona müracaatları. (2i52) 

C ) \ lst.ıınbul 4 üncU lcra l\lcmurluğun 
KAYIPLAR dan: 

__ _ 38/400G 

tstanbul 1 Incl muhnbcrcı alayı 3 
Uncu tabur birinci bö!Ukten aldığım 
askerlllc mezuniyet tezkeremi zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eski· 
sinin bUkmU yolttur. 

• 

SU tevelliltlil l\lun?• 
(32102) 

* • 
TUrk Ticaret Bsı. A. ş. den 10 a. 

det hisse senedine mukabil aldığını 

82ri No. l.ı rouval.Jmt makbuzu zayi 
ettim. Yenü;lrıl o.lacağımd:ın eskisinin 
hUkmU yoktur. (32601) 

• • • 
Hukuk l• kültcsindıın aldığım 6282 

numaralı hUvtyct va.rakamı zayl et.
Um. Ycnlslnl çıkaracağımdan esldsl
nin hUmü yoktur. 

l\lülhlme GUl,budak (32028) 

• • • 
1926 senesinde Fc.tıh Alq;emscddln 

okulundan aldr~m §:ıhadetnameyl 

kaybetUm. YcnL.ı!nl çıkaracağımdan 

eskisinin hllkmU yoktur. (32100) 
Fclmıl oğlu J\lit.'\t 

Beyoğlu 8 Uncu Sul llukulc llllldm· 
illinden: 
Beyoğlu Yenl§cblr Man;nsar namı 

diğ"rl Kalkan bostan sokalt 5 sayıda 
mukim H:ıl~ı tarntındruı n:,:nı hane. 
d3 m..ıkim Ko.stanUn Katına, J:lcnl 
ve Anna nl.,yhlcrlne nç:Iıın Bcyoğ • 
lundn Ycn~chlr ?J:angıı:mr namı dl _ 
ğ..,rı Kalkan I~stan sokntmda l:Mn 
olup e:kl 3 yenl ti kapı numıır:ı.lı ha· 
nenJn ııuyµunun izalesi zımnında açı. 
lruı do.vanm muhnkemc.sl sonunda: 

Hneılmdııı mah:ıllcsl T:ı:ımlı. 

Ç.Q!11DO &okııı'.;-ı 5 .N o. da mu itim 
Jken lıalı'n lımnıct.,fıliı mcı:hul 

bulun:ııı 8crvet'e 
1Iyna I<'ehnıl oğlu Saim ve Yakup 

Hilmi oğlu Zeki \'Crcscslnln Kocaeli 
Halk Bn:ıkruıma olan borçlarının isti 
!asını temincn tnhtı baczc alınan KU. 
çükpa.zardo. Hacıkadın mahallesinde 
Sabunhane sokali"uıdnkl eski 10, 12 
yeni 20 No. 1ı eve (6000) llro. ve ylne 
Küçilkpazııraa Unknpanında AbdUlc
zelp~§!l sokağında kAln ô8 No. lı fiti 
k!rgir mağazaya. {20.000) lira \'e 
Kadıköy Osınıınıığa ve clyevm Ra. 

§lınpa.:p mııh:ıllcs.nd" imin bir sakaf 
altınd:ı fül taraflı eve ( t922) lira 
kıymot tal.dlr e:lılm~ olduğundan 
mezk(lr gayri menkuller lluırlnde ay
nı ve intlln ve lrtlCıık haklan gibi bır 
hak lddlo. edenlerin ı.-bu ihbarname
nin tebllğindm iUbaruı t.ç gUn için~~ 
dalr~ye mUr:ıcnatları ve ak ı taltdlr
de haklannın saltlt ve icrnı muııme. 

leye devam edileceğinden bahisle hak
kınızda yukarıd:ıkı adres tlzerine çı_ 

kanlan ihbarname mczktlr adreste 
namınızdıı kimsenin oturmadığındıın 

bnlılsle postaneden tcbllğat yapıla • 
ı:ntıdan iade edildiği ve lrnyfiye Un 15 
glln müddetle llO!ıen tebliğine icra. 
hAklmllğlnce karar verildiğinden bu 
hususta bir iddianız yars:ı on beş 
glln içinde tahrlren veya ı,ılfııhen bil. 
dlrmcnlz altsl halde bir iddiada bu -
lunmamı,ş addedlleceğinlz ildncn teb.. 
llğ olunur. (3209 1.) 

MczkCr go.yrl mcnkuIUn guyuunun ı. 
zalesine vcı manarl!in hlssedarlar:ı. his #'E~~~~~~~ ;;;:;~~ 

Dr. NECAETTtN 
ATASAGUN 

Sabahları 8,30 a kndnr. Ak· 
ınmlnrı 17 rlen sonra Laleli Tay.

1 

yare Ap. Daire 2: No. 17 de 
1 hnsUılannı knbul cdC'r. 

selcrl r.lsbcUnde tr.hmıl1nc dair 7-0· il 
930 tru ıııınde verilen knrıır temyiz 
mnbkemcsi:ıc;ı bazı sebepten dolayı 

nnkzcdllmeklcı yeniden ynpılnn cluru'..i. 
rnnda dava cd1lcıı 1 crdcn Elcnlnin lk.n
mctgl'.hmm mcı;hullycU lınscb11e 20 
gUn :ır.111detıe cereyanı muameleden 
bahls!e muam leli gıyap karıı.rmm 1· 
lAnen teblllllnc ka.::ar vcrılmlş oldu • 
t1ından m1 hakeme gtıııU olan 17.5-
9•:.ı cuma gtlnü ~at 10 ıı. t:ıll!tinc ka
rar verllm!ii olduf,ıındnn yevmi meZ
kCrtla üa cJ.ılcn El nlnin bizzat ve-

llfell'fon : 23!J:i=: li 
•-- - a .--..;;;;.:;;;;;; ...... ~ 

Dr. KEiwaAL OZSAN 

1 • 

Yeni Nesrivat , 1 

istenbul Abideleri 
"Yedi Gün" ne .rlyatmuanüır. Mi

mari Ye tarihi kıymctıcrile tstanbulu
muzu sU llyen eserleri 125 bUyUI: 
sayfalıl: bir ldtaptn, birçoklarının 

rcdrnlcrilo birlikte tnrlt ve la\'slC etli 
yor. Kitabın meziyeti ~imdiye kad:ır 
mUte!ıddlt c .. rlcre mevzu olmuş libi· 
deleri bir arıı.d'l ziyaret imkCınmı ver
miş olın:ıktn değildir; hemen her biri 
hakkmd:ı. yeni l • • malftmııt llltvc et
mek ımretile tarihe de hizmette b:.ı . 
lunuyor. Mesel~ SUleymo.nlye camlı. .. 
Bı.mının i:ışamnıı hangi tnrıhte baş -
landı~-ını yazan mUvcrrlhlcrln Jiimdl
ye kacbr kitabesini olmm:ık zahme
tinde bulunmadığını buradan nnlıyo. 

ruz. şu sntrrlı:.r da oradandır: 

''l\1ııbcd snd:ıyı ~ok bernılt bir su 
relt~ alcsc!tirlyor. A\'rupıılı mUtehn"
sıslar s:ıvt "·c s:ıda kruıunlarum glirc 
h:ızırlıın:uı Aletleri burada dcncml5· 
ter \'O ıı:ırrct verir neticeler nlnıış • 
brtlır. 

Şlmcll b ı yazımnlıı biz dt• ilim Alo 
mine şimdiye knd;ır m~bııl knlnıı bir 
ı;ırn t'-'\'dl edl:,onız: Sinan plırUzsUz 
\'c scrl ses ııksettlrmclc ls:lıı çift ola. 
rak yaptı~ı bllylık kubbenin lı;lne ıı

h"lZL'\rı mab«le nı;ılnn (il l'ÜP 3crlcş. 
tlrmlstır. 

T:ım:rde lmbbcnin Mi boyası bo 
zulurken iskele kur:ılmu.tu. Hu h:ı. 

lli!;:ıt o \':ı!cıt nrtayıı ~ıl,mıştır. r.tıı

OOdl.-ı altın:J:ı <la s:ıclayı nltıı"'ttinncyc 

ynnynıı tuğladan ) ııp:lrnış boşlu!.br 
\ıtrdır. J{uobt.'ııln bir tanıfıııcb mnl:ın 
l;!r s:ıaH öl>:ir t:ırafhırı l)tnır.l' im. 
bildir. (':umde bir sır ct:ılı:' vardır: 

O ıln l~oca Slnanm hına t.ccdlıl tcrtl 
batıdır." 

rtı:;tanbul Ab1dclerl) Sedat Simav!. 
nln ince z1>vkıle vo UUz iU:ıaailc bn· 
ı:;ılr:m b!r kapalt t1:Inc!cdir. Eu lcapak 
Cı.blde'e lm'ze zart olmıyn gcrçe!ttcn 
yalu;-an şeblke n"!nseUndcdlr. tstan. 
bul hediyesi olnrak edlnilccclt e .. '"'rle
rin h:ı.md:ı gelir. Takdirle tavsiye C

de:J~. 

ya :ruu.ıad'":ık b1r vc'dl göndermesi Urolog Operatör Beyoğlu Is ıa;H•~··" 11 ıe *"" eı• en 

vo g" dermedlğl t,,1,dlrde muhnke • tiklfıl c:ıddcsi 380 nu?'!'ıı~lı SAHiBi: AS/111 US 
menin ....vn,_mdJ. gö""''leee"" rnvap ım- Ohnnyarı nportmnnı Burs:ı _ ... ,,_., •u ö• ,,. • ., 8asıldıgı ver: VAJCIT !\1ulb:ıası 
ra.n maknınma kalın o1mak Hzcre ı.. Pn::•"n ;:!':t:;. Tel: 4.1.2.35 • N · d 

1 .. ım•m&•'llki!ll•m••••'••m::aıa•cııaw!!ll-1 Umum ı cşrıyatı i o.re eden: 
Altı olnur. '(32097) '"' Refik Ahmet Scvcngil 

T. iş ankas~ 
J9A() Küçük Cari 

fie~aplar 

ikramiye Planı 
ı adet 2000 lira. = 2Cı00.-l!ro 
3 .. JllOO .. = 3000.- ,. 
6 {i00 .. c::ı 3000.- .. 

12 .. 250 .. ... 3000.-
" 40 100 .. c:ı 4000.- .. 

7."l 50 = 87GO.- .. 
~10 25 .. -5:!50.- .. 
Keşi-!eler: 1 Şubat. 1 Mn. 

yıs, 1 Afrustos, 1 lkincitcşrin 
tıırihlcrioıcle yapıhr. 
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Kiralık Odalar 
hane 

Ankara Caddesmde denıze ve caddeye natır vazı od):ar I 
Muayenehane yapılmağa elver.şlı kirahk u~uz ctztl 

.Gazetemiz idaresine nıura 
•' • ~:..;- -.: .. T ... : .: .-•."... • •~ , ' • ti 1 , 


