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a kadar bir ııT& kuponu 
~i ~ 20oo dareınıze getiren okuyucuları
~ &aYfaJık be§ bUyük kitabı tsO 
latı)eııılllukabUtnde vereceğiz. Posta Ue 
~ere bu kltabtar ancak lkJ pakette 

'Ynca tsO kuru§ alınır. 
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(VAKiT) okuyuculanna müjde! 
• • 

Olmez Eserler Külliyatı olan 
(Dün ve Varın) 

kitap serisini 

Yüzde 50 tenzil 
ile alabileceksiniz, bir kaç güne 

kadar tafsilat. .. 
Yakıt okuyucularına ucuz fiatlo kilab temin etmek 

suretindeki hizmetimiz bize her yerden tnkdir ve teşyik cel
betmekle devam ediyor. Hemen kAğı.dı parasının üç
te birine nrllmekto olan bu kitabları edinmek için o ka
dar bUylik bir alAkıı .görUldU ki, tahminden çok fazla zuhur 
eden bıı rağbet neticesinde, kitabların bazılarının mevcudu 
talepleri karşılayamadı; bunlardan vaktinde muracaat eden 
birtakım okuyucularımıza, idare, başka kitablar teklif et
mek: zaruretinde kaldı. 

nu arada birçok okııyucularımız da bu tertiblere 
(DUn ve Ynrın) tcrcilme kUlliyatından da eser konulması 
arzusunu gösterdiler. 

(Dün ve Yarın) tercüme külliyatı şimdilik 
67 sayısına varmış başlı başına bir kütüphane 
teşkil eder. 

4 Sayısının mevcudu hiç kalmamıştır. En salahiyetli 
kalemlerle fikir dUnyasınıu şaheserlerinden seçilip TUrk 
kUtüphaneslne mal edilen bu kitablar, lm vadide yalnız te
şebbüs birinciliğini değil, kıymetleri bakımından da birin
cliklerini muhafaza etmektedir. 

(DUn ve Yarın) tercilmo kUlllyatmın mevcudu azalmış 
olmakla beraber okuyuculnrımızın arzusunu yerine getirmek 
için bu kitablara da gazetemiz .. 

· Müteakip seri kuponlarımızla yüzde 50 
tenzilat temin etmiş bulunuyor. 

üçUncU seri kltab kupo:ılarımızın yarın sonuncusunu 
takdim edeceğiz. Bu serinin kltablarmt Çarşanha gUnU öğle 
sonundıın itibaren tevzie başlanılacağı gibi 1 Mayıstan iti
baren de dördUncU ve bu glizcl ,·e ölmez eserler ktllliyatmn 
alt tertibin kuponları Yerllmeye başlanacaktır. 

Dn serilerin kurıonları daha kısa mlicldetlcrlc tertlb 
edilecek. buna mukabil kltabların tedariki için tayin edllen 
mUddct le - okuyucularımıza kolaylık olarak - dnba uzun 
tutulacaktır. 

Tafsilat birkaç güne kadar ..• 
VAKiT kuponlarmı kesip saklaymız 

'-........................................... r 
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Nişantaşında çanta 
kapan çocuk 

Mahkemede 
raf lıca 

suçunu 
anlattı 

et- I Karaköy meydanı 
genişletilecek 

Havyar Hanının takdir 
Geçenlerde Ni.şantaşında bir ı eve giderek para istemeğe ka - kıymetine başlanıyor 

Macar kadmınm çantasını ka. rar verdim. Alamadım. DönUşte 
parak kaçan 16 Yll§tnda LQtfi bir sokağın içinde başını dön.. EminönU gibi Karak<Sy meyda. 
adlı çocuk lzmirde yakalanmış, dil, istifrağ ederken karşıdan nı da geniıletilecektir. "Şehir mu. 
buraya getlrllmlştl. hayal, mcval bir kadın görilndll. tehauısı Prost tarafından yapıl. 
DUn 8.dliyeye teslim edllcn Lfıt. Birdenbire nasıl oldu bllmlyo • makta olan tnfsilB.t pl&nı tamam. 
fi birinci sulh ceza mahkeme • rum, çantasmı kaptun ve bUttın lanmııtır. İlk olarak Havyar ha. 
sinde sorguya çekUml(itir. He • kuvvetimle kaçmağa başladım. nının bu1undufu ada kaldırıla. 
niiz ilk hırsızlığını yııpa.n LQtfi Topağacma gelince çantanın caktır. Buranın takdiri kıymet 
çok serbest bir tavırla hırsızlı. içini araştırdım. Tam 48 lira. ile muamelesine yakındı başlana • 
ğı nasıl iDledJğinl ~yle anlat • bir kaç gUmilş lira vardı. Çan. caktır. 
nuştır: tnyı bir tarafa, :paralan cebe at- Ha~n ceza deposunun bwun. 
"- Ba.b:ım Dolmabahçc mU. tnn ve sinemaya gitmek Umre duğu kö;eden Karaköy börekçi 

ezzinl Mehmettir. Vaka gUnU h- Beşiktaşa indim. Fakat sinema- fırını da dahil olmak üzere blltlin 
mire giderek bir ie tutm.ağa ka- 1a.r kapanmıştı. O gece bir otel. o kısım kalkacaktır. 
ra.r verdim ve evden yatağımı a.. de sabahladım. So.bahlevin de İkinci kısım olarak Karaköypa. 
larak pazarda sattım. Konya vanurlle hmlre gittim. fos önUnden geçen tramvay yolu 

Yatak pars.sı yola yetJş.mtye. lzmlrde blZ' l§ bulacağımı sa. ı ile Galata Domuz sokağı arasın. 
<'.ekti UzU.ntUden bir meyhaneye nıyordum. Fakat bulamadım ve da kalan ada da kaldırılacaktır. 
dalarak rala igilın. Huzurunuz. paranın ynrısmı kumara ver. 
da sarhoa olduğu.mu söylcmcğ» diın, ynnsmı da yedim.,, 
utanıyorum, ama, ne yapayım HAkim Reşit LQtfiyi tevkif e-
doğru söylemek lizım. derek, evrakını mUddeiuınumi· 

Sonra o halde Ni§anta§ıruı. an- llğe göndermJatJr. 
nemin hizmetçi olarak çalıştığı 

Hatay şilebi hakkında
ki takibat durdu 

DUn nuntaka liman reisliğin
de toplnnan komisyon, Hatay 
§İlebl meselesini konuşmuştur. 
Uzun mUddet devam eden mil
zakercler sonunda eilep hakkın. 
da kanunt taldbat yapılmama. _ 
sma karar verilmistir. 

ÇünkU vapur filhakika Kös
tenceden :lstanbula kadar müsa
adcsl olduğu halde Hay:faya gö~ 
tilrnıek ti.zere kereste yüklem~ 
tir. Fa.kat ıınhibi Osman kaptan 
İstanbulda mU.saadeyi yenileye
c~nl ve Hayfnya kadar yeni 
bir mlisaade alın.ağı Umit etti -
ğini söylemi~. Vaourun sahi. 
bi ve silvnrisi Osman sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 
"- Ben İstanbul ile Köslence 

arasında mUsaade almı:ştmı. Fa 
kat bu müsaadede muhakkak şu 
mlicssese r~ veyahut ta 1stan • 
buldan başka. Ilınan için yük a
lamıvacağım yazılı değildi. Kös 
tcnceye gidince Hayfaya kadar 
k!rlı bir navlun teklifi karşı
sında kaldım. lstanbulda mlis.ıı... 
ademi Hayfa.ya kadar uzatırım 
düşUncesile keresteleri :.viilde -
dim. Eğer mü.sande verilmezse 

dahi keresteleri bir Türk liırnuu 
olan 1.skenderuna kadar g-ötüre
cek oradan aktanna ile Hayfa.. 
ya gönderecektim.,, 

Bunun üzerine komisyon u -
zun münakaşalar neticesinde 
Hatay vapuruna lskenderuna 
kadar müsaade vennlştir. Os -
man Kaptan yann hareket ede
cek ve keresteleri İskenderun • 
dan esasen çok yakın olan Hay. 
faya motörlerle nakledecektir. 

Bu vazivet karşısında vapur 
milli korunma ka.numna muha
lif bir harekette bulunmamış oL 
maktadır. Sahibi \'C kaptanı 
Osman hakkındaki takibatın 
dındurulaca~"l n.nlnşılmaktadır. 
Yalnız Sümer Bankın, Kösten -
ceden lzmit fabrikasına. t.'.ı~ma. 
cak sellülozlan nnkletmekten 
vazgeçtiği için \'apur sahibi hak 
kında hukuk mahkemesine mil. 
racaa.t ederek zarar ziyan iste
mesi muhtemeldir. Diğer taraf
tan Hatay vapurunda yeni bir 
hadise olmuş, ikinci kaptanı ile 
mUrettcbatı vapuru terketmiş _ 
lerdlr. 

Eaki bir denizci 
vefat etti 

Deniı:yoUannın en eski deniz. 
cisl olan ve muhtelif gemilerde 
48 sencdenberi vazife g6ren baJo 
makinist AgAh Bilgi; vefat etmiJ, 
cenaztsi dlin Emlrg4ndakt evin. 
den denizci arkadaşları tarafın. 
dan kaldınlarak Emlrgln me. 
nrhğına defneôilmfgtir. 

Yaıının çok ilerlemiı olmasını 
rağmen h~l! vazilesine devam e. 
den merhum Beşiktaş klübü bi. 
rinci takım futbolcülerinden Eş. 
refin babasıdır. Merhumun mcza. 
rma Beşiktaı klübil ve Türk kap. 
tan ve makinistler cemiyeti tara. 
fmdan çelenkler konmuştur. 
Fındık ihracatçılarının 

toplanbsı 
Fındık ihracatçıları dün ibra. 

cat başkontrolörü Hakkı Nezihi. 
nin reisliğinde bir toplantı yap. 
mışlardır. 

Son günlerde ihracat birliğine 
dahil olmıyan bazı tüccarların 
hükumetin tesbit ettiği fiyattan 
daha ucuz fiyatla harice mal sat. 
tıklan göriilmüştür. 

Memleket menfaatlerine ve 
fındık piyasasına zararlı olan bu 
vaziyet karşısında tedbirler alı • 
nacak ve bütün tüccarlar birliğe 
ğirmeye mecbur tutulacaklardır. 
Böylelikle hükOmetin miirakabe. 
si altında fındık ihracatçıları ara. 
sında da bir birlik kurulacaktır. 

İngilizler yumurta 

iki · nolda: 

almak istediler 
Şimdiye kadar bizden hiç yu

murta almamış olan İngiliz hü. 
- kfı.meti alakadarlara müracaat 
~ ederek külliyetli miktarda yu -

Edebi bir ilaç f 1sıltıı ~l~?!lş~1i!fl5)gJi: 
, ka ticaret müdürü Avni Sa.lana.. 

Bir ild gündenberi "Yazık ol. nu da hemen bildirelim. nm reisiiğ'inde toplarumşlar, ln-
du Süleyman Ef endi~tı" şairi !ştc: gilizlerin bu müracaatı üzerin_ 
Orhan Velinin en büyUk müş • Halit Ziya, Refik Halit, HalL de görüşmüşlerdir. Bu kadar 
tnklarmdan biri ola.n Nurullah de Nusret. Halit Fahri, Gavsi çok talebi karşılamak üzere pi. 
Ataç lstanbulda sayın münek - Halit, Halide Edip, Mehmet Ha.. yasadaki vumurta stoku tesbit 
kitten bir taraftan Orhan Veli, lit, kitapçı Ahmet Halit. edilmektedir. lngilizlerin bütün 
diğer taraftan Ynhya Kemalin , • malları alacağı anlaşılmaktadır. 
eiirlerini bol bol dinliyoruz. Ya- Yahya I~emalın yenı Kabata~ İskele meydanı 
ni Nurullah Ataç, bir sihirbaz manzumeleri · 1 • 
hareketile; bir nasırın üz.erine genış enıyor 
bir '"bülbül" kondurarak konu- üstat Nurullah Ataç Yahya Belediye reis muavini Lutfı 
§Uyor. Kemalin Vuslat f;İirinden sonra Aksoy dün belediye fen heyeti 

yeni bir çok manzumeler hazır. müdür muavini İbrahim ile bir • 
Bu münasebetle, Ustadrn bir ladı~mı da haber verdi. Şilphe - .Jikte Kabataşa giderek orada a • 

kaç sene evvel Ahmet Hamdi siz ki senelerdir suyu kesilmiş çrlmakta olan meydan etrafın , 
Tu.npmarln beraber neşretmek bir çeşmenin nasıl bir imar ha. daki çahşınalan tetkik etmiştir. 
tasavvurunda olduğu bir mec • reketile tekrar f.anl ~ıl aklığL Kabataş vapur iskelesinin kar. 
muavı hatırl:ı.dık. nı burada. izah edemeyiz. Sade- §ısına dü; en odun deposu yeri • 

Mecmuamn hususiyeti şu idi re, adetlerinin on beş yirmiyi nin belediyece istimlıikine karar 
ki okuyucularını bizzat mecmua bulması, Yahya Kemalin ruh verilmiştir. Burası alındıktan 
sahip)J~i seçeceklerdi. Daha memleketine~ bir heyecan \'alisi. sonra yol bu kısımda beş metre 
doğrusu bazı edebt şahsiyetlere nin ha.kim olduğunu gösterir. kadar geni,letilecek, geri kalan 
mecmuanm satışı yasak edile • Bunların. arasında, mcshur ''It- sahada iskeleye gelip de vapu-: 
cektl. MeselA kapağın bir tara. ri'' ye dair, Nurullah Atacm bekleyt'n otomobillerin tevakkuf 
fmda şöyle bir cümle : "Bu mec.. cidden nefis bulduğu iki mısra mahalli olarak kı.ıllanılacaktır. 
1l!-ua Yusul Ziya ve Orlıan Sey- var ki, bu §lirin bUtUnü.n.=.i oku. Deponun sağına dü~en merdiven. 
fı~ satılmaz!,, yucularnnıza tamamlandığı za. ler de kalclırılar~k burası kade • 

. Bugün de Ankarada.n .gelen man vermek Uzere naklıedelim: meli bir şekilde tanzim edilecek. 
hır yolcu başka edebi bir haber Belki haza o bestc"lcr ç.alınır tir. 
getirdi: Gemiler qitmcyc1ı bir ummanda Dolmabahl'.ede yeni yapılan re. 

Hükumet merkezimizde "Kum Evet, hala o besteler... fojun Dolmabahçeye bakan kıs. 
panya" isimli bir mecmua için 1 mına da büyUk bir lamba tal:ıla. 
tasavvurl bir hazırlık yapılıyor. 1 caktır. 
muş. :;E Cum:ırte.I Pazar C • ·· 

Aihcmuada. Yahya Kemalin - 1 ezayı az goren 
''Akşam" gazetesince kapatıl • > 27 Nisan '28 Nisan bir suçlu 
nuıda.n 00..51"edilecek ve Orhan ~ 1 Mustnf a adında bir hırsrz dün 
Velinin Akbabaya düşmeden e- <t'. ııı Retı.evcl 20 ~cb.~\'cl asliye dördüncü ceza mahkeme. 
debt bir mecmuaya J!CCecek ya. J- f\a~ım •7! Ka~•rn t 7i ~si tarafından 9 ay 10 gün hapse 
.zılarından başka "Halldiyat" ! mahkfun c:iilince birdenbire a. 
başlıklı diitcz" bir sahüede bulu- \akJtıer \ııııatı Ezanı \ ıuau 1<:a.aııı ya~ fırlamıs ve hakim Burha-
naca~. onnt"Şln , r.P-ttine karşı bir takım ağır söz. 
Okuyucularımız belki de ~u do~·ı.:rJ ıs Ol 10 03 ıs 02 10 co ler sarfetmietir. 

kelimeden bir şey nnlamadılar. Oğ-lı! 12 ız ~ ı:! 12 ız ıs 10 Bunı.uı üzerine hakkmda cür. 
Hemen imlı edelim ki "Halidi - tklndl 16 01 9 01 16 02 9 00 mü meşhut zaptı tutularak mn.h 
yat,, sahifesinde ''Halit" isimli Altpm 10 01 12 00 13 O:! 12 00 ke."?leye hnkar~t suçundan seki-
ş::ı.ir ve n!slrlerin elinden edeb!. 1·ntsı 20 42 1 u ıo 43 1 42 1 zinci asliye ceza m:ıhkemesine 
yatmın:m çektikleri izah edile - lms:ık 1 10 8 10 ş 09 8 01 j veri~n Mustafa ııvnca 13 ay 
oektlr. ~öer listede kimlerin bu. hapse 130 lira para cczasma 
lundtıfunu merak cdfyol"!!ant'7. o- çarptmlm~tır. 

Galat ada ki yeni yolcu salonu 
haziranda açılıyor 

Salonun arkaaındaki anbarlar yıktırılarak 
burası otomobil parkı olacak. 

Vali ve belediye rclsl LQtfi 
Kırdar §ehlrcllik mUtehtl88tSJ 
Prost ile beraber dUn aaba.h in .. 
şaatı biten Galata rihttmrtıdaki 
yeni yolcu salonunu gezm1'1er. 
dir. Liman işletmesi umum mu. 
dUrU Rauft Manyu kendilerine 
izahat vermi~r. 

Salon ha.ziran sonunda Mtina. 
kale Vekili Ali Çetltıkaya tarı· 
fmdan açılacaktır. 

Vali ve belediye relıi dUnkil 
tetkiklerden eonra Salonun ar. 
kasma tesadüf eden ·sahe.dakl 
harakalan ve &mbarlan vıktrra. 
rak bu.rMını bir otomobİl parkı 
haline getirec.dlnl vaadetmia • 
tir. Bugünlerde derhal işe baş. 
!anacak ve salonla berabet bu 
meydan taJlzlm edilerek, şehre 
~tkarAk ecnebiler iyi bir man -
ara ile karşrlnşncaklardır. 

ilk tahsil çağındaki Rüşvet alan polis 
Çocu!dann ıayımı memurları 
yarın yapılıyor 

Yann Şehri.miıde flk tahsJJ 
çağma. glrmto olan ~ocuklann 
tesbiti için sayım yapılacakUt. 
Bu mllnarebctle evvelce hnw • 
lanana. fhdcr mahalle mUıneMU. 
len t.a:tafİndan bUtUn ovlere 6a
ğitı1mıştır. Her evin alle relMI 
bu fi§lere ilk tahsil ça~ gl. 
ren çocuklarını kaydedecektir. 

Maarif mUdUrIUğU okul baş
öğretmenlerine gönderdiği bir 
tamimde pazar ~ü her ba.~öğ. 
retmenin okulda bulunmasını 
bildirmiştir. 

Başöğretmenler o gün kendi. 
lerine müracaat eden ve müşkü
lata düşen velilere işlerinin ko. 
laylaşması hususunda yardmıda 
bulunacaklar, talimatname hü -
künılerini izah edeceklerdir. 

Tophanedeki F ort 
Atölyeleri 

Ford Kumpanyası tarafından 
liman i~letmeleri umum müdür. 
lüğüne terkedilen Tophanedeki 
atelyeler 1 mayısta. gümrük am. 
barı olarak açılacaktır. 

--- ~~"--=-~ 

Yerli ipliklerle kadın 
çorabı tecrübelerf 

Dün Beyoğlunda ve İstanbul. 
daki iki çorap fabrikasında yerli 
ipeklerle kadın çorabı imalatı tec. 
rübe edilmiştir. 

Tecrübelerde, iktıaat müdürlü. 
ğünden bir murahhas ile çorapçı. 
lar reisi Halit Gülcryüz ve diğer 
alakadarlar bulunmuştur. Tecrü. 
beler Gemlik iplik fabrikası filoş. 
lariyle yapılmıştır. 

Nümuneler tetkik edilecek ve 
muvafık netice alındığı takdirde 
ipek kadın çorapları yerli ipekler. 
le yapılacaktır. Aynı zamanda ha. 
riçten iplik ithalatı da tahdit olu. 
na::aktır. 

Enver Paşanın 
heykelleri 

Alman imparatoru Kayzcr t;ı. 
rafından Enver pa~aya hediye e. 
dilen dört heykeli İzmir beledi. 
yesi Pa~anın varislerinden almak 
istemiş, faht pazarlıkta uyuşula. 
mamıştır. Bu heykelleri İstanbul 
belediyesi almaya karar vermiş; 
varislerle fiyat üzerinde uyuşul. 
muştur. Beher heykele onar bin 
lira verilecektir. Bunlar tezyini 
mahiyette olduğundan Taksim 
bahçesine konacaktır. 

Köylü kadınlara kurs 

Mahkeme eaki kararın .. 
da ıırar etti 

Ga.Jatadakl esnafı haraca bağ
layarak tUşvet alan GaJab mer 
lrezi komiser muavini Niyui, 
T4'Jlt vo polia memurlanndan 
KAıii, Jfü.aeyin, Zeki, Kahraman 
Ue polislere haraç verdikleri 
halde mahkemede v<>rmedlkleri
ni söyleyen esnaf Mehmet Re
cep o~lu. Ali, Salih. Ziso, Hıriııı. 
to. Nikofor, Necati birinci asli
ye ceza mahkemesi tarafından 
ilçer ay hapse mahkQm edilmiş.. 
lerdi. Fakat bu kararı temviz 
mahkemesi borou~undan dün 
asliye birinci ceza mahkemesin. 
de muhakemeye yeniden baş • 
lanmış ve mahkrme polis me • 
murları hakkında kararında ıs • 
rar ederek, esnaflar hakkındaki 
kararında nakıa uymuştur. 

Bunun üzerine polis memur • 
la.rı dışan çıkarılmış ve esnaf. 
larm muha..ltemesi yapılarak 
müddeiumumi mütaleasmı söy • 
lemiRtir. Müddeiumumi bunlar 
hakkında beraıet istemiş ve 
mahkeme lca.nll'lru bildirmek ü
zere duruşmayı ~ka bir ~ 
bırakmıştır. w 

A§iyan belediyece satın 
alındı 

Tevfik Fikret'in aşyani beledi. 
ye tarafından satın alınmrş, ferağ 
muamelesi ta:namlannuştır. Bele. 
diye a~yane bir bekçi koyınuıtur. 
B!trası evvelce yazdığımız gibi 
müze halinde muhafaza edilecek. 
tir. 

Şehir Meclisi Toplantısı 
Şehir meclisi dün roaat on beş. 

te ikinci reis vekili Farukt Dere. 
linin ba~ka:-ıhğın'.la toplanmı,, 
encümenlerden r,elen ~a:n evrakı 
müzakere ve kabul ettikte sonra 
da~ılmı;ıtrr. 

Medis bütce encümeni, bele. 
diyenin 9~0 bütcesini tetkik et. 
mektedir. Bu tet.kikat ay başına 
kadr bitirilecek, bilahar~ bUtce 
cmumi heyet toplantısında müz;. 
kere olunacaktır. 

A vramı öldi,ir.1n 12 sc· 
neye mahkum oldu 

Kendisinin muhaerrlığı ile alay 
eden Yi!ksekhldırımda ~arapçı 

Köylü kadınlarını sağlık bakı. Avramı bir r,ün kızarak öldüren 
mından yetiştirmek üzere maarif Mehmet Hur.ka"nın dili'\ ikinci a. 
vekilliği seyyar köy kursları tesis ğır ceza mahkemesi tarafından 
et;n~k üzere teşebbüsler~ giriı- durıı~macıı bitirilerek 12 sene 
mıstır. -.üctdctle hapis ce:rs: n:ı ve mü. 

Bu hususta geniş bir proje ha. i ebbeden amme hizme!lefr'ıclen 
zırlanmı§tır. mahrumiyete mahklım edilmiştir. 

1Ca.sır.ı.1Ja-§a 1·c T:aTaltcı TıaTT: Tıt? 1'".nm~ "'?fl~mı t:azmt§tık. 
Dilndc;ı itibc;rcı: her il.i ha.n ·n da fal:irleı le 7,5 l:ur ~ verenler 
yıJ.:anmaJla l><ışlamışlardır. Re.'~ tnimizde yikwım.aya Juı.ı1ı·lana.n· 

Zarı göril yor:ttımı,z · 



beç· 
~~ meselesinin meş-
ettiği isimlerden 

~ ~aini Kisling kimdir ? 
~Ue değU de - · . 
~ i~. C&n.iyane t 
~~ ~ edilenıi
~ ~iği bir 

de -ıuıden b!r 
lır~~teeavim 

.... bu ha~a.nca. 
~~ ~Yl fazla· 

Uluıuna • ı 
~~ ~-

~ııt~nıı .teşki."" 
tıı \ıe b na iha.net 
~™~r~ bedbaht 
~:~ ~· . ı anında 
~ tabaenı bir isti. 

~bıl'itıcı hYnrak o
~ Yetıel'd Planda rol 
~o~ en biri o

l{ı~l!ng bahsetrniş. 
\... den bahse. 
!~~ 
· ~~ • her ın.lllet. 

Norueço ilu:r:et eden T\isfüı!J ·~~lleUerin en 
p ede ele alabil-

b..~ a~e şeytan- partisinin aldığı r~y evvelkinin 
~""l!U~ "'il insanıar, yansına düştü çünkü parti şef. 
~ ~111~e ha.<;tahk lerinde:ı J. B. lljort 'un Alman-

"ll • " d lardan para alan b:r ajan oldu-
i'le b' ar ır. g~u me'-·da.na "Ikarılabllmi~.ti. ~, a. • tr adam_ J 'il 

~l'haıı 1~Sanı üzen Bu muvaffakıyetsiıJikten son. 
~- ~h. gt bir adam ra Kislin~ partisi için gi1.li ça.. 
!(~lı '4.lda b ı h§lllaktan başka bir yol kalma. 

\l• ~~bit u una.n mıc.tı. Bu vatan hainleri içinde c.~ ı..z:ıtıı Ve diplo. :ot" 

~,~ deıı 1923 yüksek rütbeli kumandanla.rm 
\.~ttı. ~ erkAnrh~: bulunduğunu görmek her halde 
~~tta 11 ~rbin hita- vatansever Norveçlilerin bilha.s
\ıı:"~ıı.~, 'aenıUiter. sa teessürünü mucip olacak bir 
~~ • '.Vard haldir. Öyle anla1jtlıyor ki bu 
~ ()tİlit .. _!1'll için hainler bi" degw ilse bazı yerler-~ l ~l ~ne aza Y 

~ barbi llldan 1933 de Almanların vürüyüşlerini ko. 
ı.~~ ~lt Ye nazırı 0 _ layla.,.cıtırmışlardır. Hatta Osloda 
.;ıgıı.ı tt ... ~esuuy~tli anlatıldığına göre Almanlar 

..... ı§t' §ehre girerken aralarında kendi 
'ı!fesin~ Unüormalaril.? beraber yürüyen 

Oıı etııı~ en ay. Norveçli zabitler de görülüyor -
~e.1 11 buı>ıı_ ~al?ığı 
ı.:C. ~ ~l.lUkU iha- muş. 
"llllıııurın.de Uk a- Norveçliler hesabına çok şü. 

~~I ~Otdu. Hit. kilT edilecel< b1r §eydir ki. :t?.u.gi
~ tn. oi haller mahdut ve milıifent 
~ lltrııda UVaffakı. kalmışlardır. Ordunun büyük 

\is.as~() kalarak kısmı vatanına sadık kalmış ve 
ı~ ttt~aı sosya. bugün tehdit altında bulunan 
~~\\~ il~~İ yurtları için cansiperane çarpış
\\ ~uıı~~ılu tniktar maktadır. Hain Kin.sllg k:endi. 

ı.ı. bıı~ rn s.ine şimdiye kadar memleket L"' ."'qran ış olan içinde zikre şayan uzun boylu 
A~~~~~~ ~Y~ bir taraftarlık temin edebilmiş 
~ r~nln mu. değildi. Bunun içindir ki Alınan 
~Q hUYilk fş~al kumandanlığı doğrudan 
ı~ ~ llttk~- yay doğruya Heri atılmka ıztırarın.. 
~""'lld cı.ıı ver. da kalm!§tır. Emsalsiz bir ka. 

~()naı a Yapılan bılıkla yazılan bir beyanname 
Sosyalist ile kanuni hUkOmetin yaptığı .......... . fi_ 

58 

• ........... :.· seferberliifo icabet edenlerın e-
~r sir edildikleri zaman kurşuna 

' dizilecekleri ilan edildi. Maama.. 
~ fih bunun tesirsiz bir tehdit ol. 
athın . 1 maktan ileri gidemiyeceği timi. 

'
11 ısı·ı di vardır. 

~ • Zira bu beyannameden sonra 
'I Cay İngiliz krtaları Norveçe ~elmiş l lh' Q ap i ve Norveçlilerle beraber harbe 
'lll\10 ı glrmış bulunmaktadırlar. Onlar 

1 rrnuş i da esirler tutmuşlardrr ve eğer 
~ ~ ! Almanlar tehditlerini hakikaten 
~ '-·~ feJik . ! verine getirme~e kalkışacak o

tti..."Ytl lıt ~tin.. ~ lurlarsa Alman mUstevlilerini 
~ .""'l I>' llnbula : tazyik ederek daha insani harp 

~-ı:" "'ii: an>ele i usulleri kullanmağa mecbur et. 
ıl\'-ı l! ~t eL i mek onlar için kolav olacaktır. 

~.ıL"' ~ : Her ne kadar Hitler ilk za. 
&"".' ~~ evvel: mantarda Kislin~i şavanı itimat 

~~' ~&adım i bir adamı telakki etmiş ve onu 
\~ t _Ye mü. i ı kendisinin bir \'!Jkili gibi gös. 

ı..-.1. 'ld~'"canda i termişse de son zamanlarda Al
~~~ 0 _. da Şükür,~ man1ar da ondan vliz~evirmcğe · ıı'tı"' . lnn·. ~ mecbur k~lmışl:lrdır. 
~'1."~t~ hızlere: 
~ ~-.._'\:zerine ! " 
•' t , f'l/\ıra. 
~ a<cat bü 

~~~l>ııı kaı: 
~"tı ~ l?~lu Ab. 

~
!\:_" h~) 1Yen bu , 
t~rııcı batde b' . 
~ il tü "- ır, 
"İli lııl•dı p,e et. ; 

~il/'~ :Ü;-lf:ıL i 
"-i' )' d~ "ar. ~t : 
~"tı~ahıd Ou .. 
d ~ ~Or. e be§. ! 
t " ta "el l(e:ıdisi. 
~ t' ttıt~ i •öy. 

jl ~. 'I' f"a<:<ı t:n. 
~ ~'il ~nd· ~i> c!in 

.·~ l\h ""im· f. ~li.ıı dıı1t~'· Ab 

1 
Kovuklara yerleştir ilmiş orveç 
miiralyözleri düşmam bekliyor 

Franaız:c:.a Parisuvar gazetesi. 
nin Norveçe gönderdiği lmtusi 
muhabiri mühim harp ccphele. 
rinden biri olan Hamaı ve Elve. 
rum'cla gördüklerini §Öyle anla. 
uyc-r: 

- Erıl'r Almanlara tesadüf e. 
~ .. 

tlcrs~k bcr sizin sağır ve dılsu: 
1:-!r Norveçli olduğunuzu söyle. 
rim. 

Otomobil dar ve arızalı yolda 
:; ıcit rk~n ~o!örümün verdiği bu 
k?s:ı emri düJünüyordum. 

S:ıb:ıh erkende.., İsveç ve Nor. 
ve~ hw:Ju<lund~ aynlmıt idik, 
her kilo'lletre başında manzara 
d~ğişiyorda. Renk renk kayalık. 
lar ve kar!! tepeler arasından u. 
zanan dar yollar .. Göze görünür 
kimseler yok. Bazan uzaktan ak. 
scden tavini imkansız görültüler. 
Fakat b~ manrara deği~ti. Yolun 
aş<lgt kısmında güzelce maskel~n
miş bir uab:ı gördüm. işte ılk 
hayat işareti. Şoför arabasını }'ll

vaştattr, 1;onra: 
- • Devam edelim, dedi, her 

haIJc bir Norveç ileri karakolu .. 
dur. 

Birkaç yüz metre ileriledikten 
sonra Ham.ar üzerine çevrilmi§ o .. 
tan Norveç makineli tüfekleri ile 
karşılatmış tık. 

Biraz e.çıklarmdan geçer geç. 
me1! arkamızdaki makinelilerden 
biri takır takır i§lcdi, ateş kesilin. 
ce öııtbnilzde uzun boylu, atlet 
vücutlu bir Ncn-v~ askeri belir. 
t.U. 

Fransız gazetecisi oluşum va. 
ziye~i dtrhal kurtardı. YUzba~ı 
der!uıl her tUrlil yardımda bulu • 
nar.ağını bildirdi, fakat telefon 
. hatta:r kesilmiş olduğunllan El. 
vın .. m ile görüşmek ve erk5nr. 
harbiyeden malumat almak müm. 
kün olamadı. Fahat Hamar yolu. 
nun serbest olduğunu söylediler. 
Acaba ne kadar ı:aman için bu 
yol serlı~t kallrdı. Yüzbaşı iza. 
hat verdi: 

- Hamar buradan on beş kno. 
metrt ötededir. Sizin gidi§inlzi 
garanti edebilirim; fakat avdeti. 
niz için bir şey söyliyem~m. Bu 
nbahtanl:ıeri Almanlar tankları. 
nr otokarlanru ıehrin otuz kilo. 
m~tre açı~ına yığmışlar ve doğ. 
ru yoldan şehir üzerine yürüme. 
ye b~ şlamışlar .. Eğer acele etmez 
iseniz avdette bir sürprizle karşı. 
laşmanız kuvvetle muhtemeldir. 

Gamsız Hamuda 

Saat tam 11.30 da Hamara gir. 
diğim zaman şehri fevkal!de l!. 
kavt ve sakin buldum. 

Caddeler insanla dolu idi. Dille. 
kılrlard;- a.z çok alış veriş yapılı. 
yor, halk işine gidiyor, veya işin. 
du: clönU:ı; ordu. Uzaktan makine. 
1i tlltek gGrültUlerini duymamış 
olsaydım, burada harp olmadığını 
zannedecektim. 

'Karakolun önündeki bilylik bir 
levhada şu cUınle okunuyordu: 

"Şehir boşaltılmıyaca.k .. Sükit. 
netinizi muhafaza ediniz." 

Fakat burada hemen her daki. 
ita Alman askerlerinin şehre gir. 
mesine intizar olunur bir hal se. 
ziliyor. 

Elveruın'c:la 

iı.vec hududuna birkaç kilo. 
metre mesafede bulunan bu za. 
valb şehir yakılmış, yıkılmış h'lli. 

le hakiki bir facia arzediyordu .. 
Norveç kral ve hükumetini birkaç· 
zaman muhafaza etti diye bu gü. 
zel şehir Almanların müthiş ta. 
arruzlanna uğramış ve haritadan 
&ilinecek kadar milthiş bir şekil
de tahrip edilmişti. 

Al:nanlar bil~istlsna her yeri 
bombalamı§lar; yalnızca şehir dr. 
ş,nda kalan bir kilise ile bir has. 
tahane bu feci ma..'lZaraların ye. 
gSnc şahidi olarak kalmışlar. 

Hamardaki halk da süklinet ve 
takaydi olduğu kadar Elverum 
halkında da dU;manı kovmak ve 
ezmek için karar vermiş bir hal 
"ar. Gözleri normal manasını §tl
sn mış kimseler bUyük bir kinle 
Almanlara bakıyorlar. 

Bıırada harabeler ortasında, 
yıkı~mış yuvasında aile hatırata. 
n arayanları, sonra heybesini de. 
m rii bastonunun ucuna talop §İ. 
male doğru yola çıkanlan gör. 
düm. 

Bu acı manzaralar içinde ben 
ôe çok uzun zaman kalamatlım. 
~ n. rıle doğru hareket ettim. Bu 
ıl .,.detim esnasında, Norveçlilerin 
vadilere bakim olan bütün tepe. 
ler üzerindeki kayalıklara, ko. 
vuklara mitralyözlerini yerleştir. 
mi, oluak d~mam gördüm. 

Bu mıntakada Glomma gibi dar 
loğazlar birkaç top ve mitrnlyöz 
!:c geçilmez: bir hale konabilir. 

Genernl Rüj 
Norveçin yeni erkanıharbiye 

reı;;i General Rüj ilk ~aşkınlığı 
mi".teakıp büyük bir enerji ile ha. 
rel:et ederek Norveç kıtalarını 
topJamaya ve te~kilatlandırmaya 
rnı:.vaffak olmu§tur . 

General Rüj mUdafaa kararını 
şöyle if a<le etti: 

- Elimizclcki imkanl<!r çok bü. 
yük değildir. Fakat İngiliz • Fran 
0uz kıtalan yardıma gelinceye ka. 
dar öilşmanın mümkün mertebe 
a .. yer işgal etmesi i~in elimizden 
geldiği kadar çarpışacak, ölesiye 
t!ôvüşeceğiz. 

Caausl:ır 

İsveç hududunu geçmezden ev. 
vel hududa yakın küçük bir ka. 
sabada durdum. Burada beşinci 
alayın faaliyeti hakkına iz:ahat a. 
labilirdim. Sözüne itimat edilir 
Hr ı:at şunlan söyledi: 

- Burada askerler emniyet al. 
tmdadır. Fakat biltün sivillere 
şüpheli kimseler nazariyle ba. 
kılır, çlinkU birçok Alman ca. 
susları. buradan işe başlamış. 
Memleketin her tarafında ve bil. 
hassa burada bir~ck tevkifat ya. 
pıldı. Hemen her an bir sabotaj 
veya bir ihanet bekliyoruz. 

Gönüllüler çoğalıyo1' 
Aynı kasabada bveçli, Nor. 

veçli ve Danimarkalılardan mil. 
teşekkil 85 kişilik bir gönilllil 
kafilesi gördüm. Bunlara bir Da. 
rin <:rkalı mülaz:im kumanda edi. 
\Clrdu. 

Bu mülhim Finlandiyada da 
gönüllü olarak harp etmiş ve bu 
kere de Norveçin yardunına koJ. 
muştu. 

Bana şöyle söyledi: 
- Diln dört kişi idik, bugün 

80 ki~i olduk. Yarın bu yekun ar. 
tacaktır. 

Ben 1svec hududunu ge<_;erken 
arkamda hala mitralyöz sesleri 
duyuyordum. 
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Dt)ŞUNDUKÇE 

• • 

Si 
is~içre!i 
fikirleri 

mütehassıs Şad'lerin 
karşısında düşünceler 

• sviçreli musiki mündılödi 

1 Doktcr Schadler Ak~nm 
matbaasına ui:c-amış. A'rkac!a§ı. 
mız Vata Nurettin de, bu ziyaret. 
ten istifade ederek kendisiyle u. 
zun uzadıya konuımuı. 

Bu konuşmadan b!r '4Aktam
c:lnn akşama" mevzuu çıktığını 
görüyoruz. Fakat öyle sanıyorum 
ki bu küçük fıltra. küllcnmiı bir 
fikir ateşinin üstünden rüzgar, 
yelpaze, körük gibi ıeçec~ 

"Va • Nu" zenci muaikisinin 
b:le, cazl:ı:ınd deccniının sırtına 
binerek, A \TUpaya ıeçtiği baldo, 
Türk nağmelerinin garpta sürüm 
bulamamasına ötedenberi taıhğt. 
nı söylüyor. 

Bizce, bu hadise bir coğrafya 
cilvesinden baıJca bir ıey değil. 
dir. Eğer Amerlkada kendi zevk
leri, kendi lahinleri içinde yaıa
yan zenci topluluklr.rı bulunma. 
taydı, bu iptidai naj;melel"den 
cuband dcğmıyacakı Avrupa, bu 
garip ve vah§i ahenge mnmıya. 
caktr. Araya Amerikalmrn yara.. 
d:lı§ındaki acaiplik merakı karı. 
ıınca, bütün aalcnlar, tepine tepi. 
ne çalnnlar, tepine tepine oynı. 
yanlarla doldu. 

Bir giin, IMı ''hulul" ve "aira. 
yet" in psikolojik tahlilleri yapı. 
lıraa, galiba için için çü."iiyen bir 
zevk bozgununa da raıtlanacak. 
br. 

Dümc:lüz, tek heceli, basit a. 
henkli unci gürültüsünü musiki. 
ye inkılip ettiren Amerikan vo 
Avrupa zevkinin, bizim lnllaikİ
mizla neden uğraımadığı meaelc. 
sine gelince, bu, şöyle bir doku. 
nuşfa çözülecek düğümlerden de. 
ğildir. 

Klasilc Türk musikisi, haşlıba. 
§Jna bir alemdir. Oraya emeksiz 
gir:ilcmez. Lisanımızı, edebiyab. 
mrzı bütün incelikleri, olanca de. 
l·inliğiyle kavrayan müsteıriklere 
rastladık. Fakat muıikimizi bu 
derinlikte inctlemiı, anlamıı, ta. 
rihi seyrini takip etmİf ve bütün 
bunlan büyük bir terkip telme.. 
ıinde yojİurmuı hiç bir yab:lncı 
tanunayonız. 

Hatta meşhı:r "Musiki ansiklo. 
pe:lisi" yapılırken, Türk musikisi 
bahsini üzerine alacak bir tek 
garplı salahiyet bulunamatlığı i. 
çindir, ki o kısım, rahmetli üsta. 
dımız Rauf Y ddaya yazdınlımı-
tı ••• 

Yurdumuza yukarda adı ıeçcn 
laviçreli münekkit gibi, bazı ph. 
siyetler ora s:Ta töyle bir uğrayıp 
geçerler. Biraz saz, bir pak'ça aes 
dinlerler ve gelişi güzel konuıup 
giderl~r. 

Doktor Schadler, eski, duya 
duya kanıksadığımız bir tezi ta. 
zeleyor. Kendisincen Türk mu. 
sikisinin istikbali hakkında hü. 
küın istenince: 

- Anadolu fotldö't"iyle garp 
musikisini bi:leştirmcktir. 

Diyor ve yalnız tekniğe de 
kanmıyarak uslup, armoni, poli. 
foni gibi bünye iıtihalelerini, kök 
değişmelerini de tart kotuyor. 

Ben, musikişinaı değilim. Ala. 
tütkadan biraz anlamakla beraber 
kendimde hiç bil' hakem salahiye.. 
ti görmem. Fakat garp uılubu, 
rnnonisi, polifonisi ile değiıc. 
cek bir Türk musikisinde Türk. 
lüğün laılacağma da inanmak e. 
limden gelmiyor. Armoni, iklim 
gibidir, Aralarında kutupla çöl 
aynlığı bulunan iki varlıkta ay. 
nı şartlar nasıl birle§ebilir? •. Çöl. 

d .. Ren geyiği, kutupta hc"-ına 
yaşar mı? Sonra.bizim musikimi. 
7i iyi bilenler, diyorlar, ki polifo. 
ni, alaturkada gamgame tesiri bı
rakır; aslın, özün renı:ini, ma. 
nasıra bozu-. 

Bu hülanün ilmi hakikatini ta. 
yin etmek benim hakkım değil. 
Yalnız ıunu söyliyeyim: Vaktiyle 
bizim saz sahiplerimiz ara:nnda 
da bu meraka düşenler, yeni a. 
hengi, Türle musikisi ile garp tek. 
niği:ıin, garp armor.iıinin, ''Füg" 
vo "Kontrpuvan" ın birle§mcsin. 
de arayanlar ol:tM.1ftu. 

Girifzen AIDn beyin o ınefhuT 
''Rast pe~revi'' ni c.ı:monize ec!en. 
ler çı?tmııtı. Bunlan orkcatralar. 
dan dinledik. Ne olchığunu a.,la.. 
madık; hatta o canım eski dostu. 
muzu bilo tanıynmadık. Rast ~f
rovi, peırevlikten, nut ınakamı 
bütün •~yirlerile birlikte makam. 
lıktan çıkmı§tı: 

Bundan yıllarca aonra aynı tec. 
tübe, "Niıabı•t"ek" peşrevi üıtün. 
de yapıldı. Yine nafile, frenle ar. 
moniı:i, Türk musikisinin bünye. 
ıini değiıtiriyor. beıbat ediyor. 
du. 

Haltc fUktlan üıtündeki hu 
türlü çalı,malarda her ıeyden ön. 
ce mahalli rengi bozmaktan hıaı
ka işe yn-amadı. O ''mahalli l'enk" 
ki bütün gaye, pya onun· belir. 
metine hizmetti. Hizmetin ilk 
kurbanı, yine zavallı o oluyordu. 

Bu tecrübeler gösterdi ki Erenk 
armonisiyle Türk "Wıin" leri bi. 
ribirine kaynamayOl'. 
Eğer bizim musikimizin de bir 

gün armoni~ edil.tiğini görürsek 
bu annoninin mutlaka alaturka. 
nın bünyesinden çıkbfmı da gö. 
receğiz. 

Nitekim tsviçreli münekkit de 
ortaya garp ''notalion" 1mun bi. 
zim nağmelerimizi edaya yetme.. 
diğini, be§er çizgiliden betim bir 
ootasyona ihtiyaç olduğunu ıöy. 
lüyor. 

Bence bütün mülakat i#de en 
ehemmiyetli nokta budcır. Henüz 
Türk nağmelerini bile zaptcdemi. 
yen bir 1'sistem" in annonisi el. 
bette bize hiç uymaz. Bu itirafta 
ben, biraz meflıur top ve banıt 
fılcra•mı andll'an bir bal saw ai
bi oluyorum. 

Dede efendinin. DellAI zadenin. 
1 trinin. Kazasker-in, Suyol. 
cunun, Şakir ağanın kliaik eser. 
terini büyük bir vect ve hayran. 
lık içinde dinleyen earph sanat. 
k.~rlar, bu musikiye el sünnekten 
çekinirler. Hele ''iyin" )erin bi. 
rer Şalklı "aenfoni" den farkı 
yoktur. 

''T ekimül" yaıayan her varhk 
için bir ıartaa, biz de onu araya. 
hm. Fakat bu İ§e evvelden hazır. 
lanrr.ıı fikirlerle gİriteliı:tı. 

Musikimize el sürecek olanlar, 
mutlaka fUk ve garp musikileri. 
ni bütün ~ilikleri " genitlik. 
teriyle kavraımı bulunmabcbl'lar. 
Yalnız bir taraflı bilgi iıe J1ll'L 
maz. 

Ruslann bu yolda geçirc:lilderi 
tecrübeleri yalandan incelemelL 
yiz. Onkr kendi sealerini. kendi 
motiflerini, kendi milli "ritim" le.. 
rini bozmadan yeni bir varlık ya. 
tatblar. 

Bizde hem Şarla, hem Camı 
iyi bilenler yok değildir. ''SadeL 
tin" ve Doktor Suphi, Me.ut Ce. 
mil iki ranlen keskin pbsiyeL 
lcrdendir. 

Y ıllo.rdanberi harcanmıt emek. 
)eri, tecl'Üheleri, kanaatleri var. 
Bu mesele üstünde aaıl ıöz onla. 
ra düşer. 

Sor.c-a en doğrusu ıu ki bu tür. 
lü geni§, derin ve çok masraflı it
ler, fertlerin üstüne de yüklene. 
mez. Memleketteki eski musiki 
kollcksiyonlarmı elde etmek, tek. 
ke kilise musikilerinin anahtar. 
ı:ı:mı bulmak yalnız emekle, sa. 
de gayretle baıanlamaz. Bunu 
b!r devlet işi haline koymak ge. 
rcktir. 

Haklı.'1 Sü.ha Ge:gin 

NOT: 

~İf· de k hn. 
~~lııj \' ~diıi. 
~~ di1'~ tnilraca. 
~~. te ilim. i 

~~~ti-! 
............ ~ 

t!frnı> (llımıs1) _ 23 ~lst\n bıwramı mnnasebetlyle tstant l p11ı,·crsl+C'ı;lnden gelen k~ ve P·lcck 220 kl~~ır.t_gcnc;nlt knft!MI bu ~:ıl-tlb.ld tren_ 
le ,ehr~ ayrılml§ ve Karaağaç ıs~yonunda orta tahsll gcnı;llğl ııo mektep m U<lilr ve m:.wllirıkrl ve Gc.ı r ı ı~ıra Dink tıırıı.!~ u~~ 
nıııtır. DJger taraftan 23 NIAD l'linU Edirne halkevinde bir gUrbUz çocuk mUsabakııııı yapılnı~tır. ncslınde mUııabıı.kayı k.aZanan ya • 

• Mrsırda toplanan ve dünyanın 
her tarafındaki üstadlann iştira. 
kine mazhar olan Şark musikisi 
kona-resinde musikimizin Avrupa 
musikisinden ayn bir uzviyeti, 
başka bir bünyesi olduğu ıöylen. 
miş ve herkes bu hilkümde birleş. 
mişti. Armoni meselesi orada da 
konuşulmuş ve yapılışın.da tek 
sesli olan bu musikiye Garp ar. 
monisinin uymayaeaft netkc&nc 
v~rılnustı. Maide Dirtk, Doktor Zcltho. ve Çocuk Eııırreme Kurumu reis ve A.zatarı :;!!rUIUyor. 
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A 
muas 

'ikan mecEi 
memleketimizi 

me 
Türk in ulabına 
dair Layf n1ec
muasının şayanı 

dikkat yazıları 
Ar.ıcri!mnın en çok satılan 

mecmu~ı ''J,ayf" son nüshası .. 
nın mühim bir kısmını Türki • 
yeye tahsis etmi5tir. 

'.fürkiyeye dair elliyi müteca
viz resim ve sütunlarca sitayiş
kar vazı ile dolu olan bu mec -
mua, yirmi sene evvel Harbi U
muminin mağlub:yeti içinden 
hara.be halinde çıkmış bir mem
leketin emsalsiz liderleri saye -
sin& nasıl bir modern millet ol. 
doğunu nnlattıktan sonra bu -
~U siyasi mevkiini tahlil e. 
derek şö):e diyor: 

"Tür1,iycnin dünya işleri üze_ 
rinrle tıe kadar 1."tıırvetli bir <imil 
oldu.iiumı öi], enmek istiyeıılcr, 
'f1il.,.ki.tıe 1ıal:lcırn?a1d eski bilgi -
Zerini, kamuıtlcrirıi 111111tmalulır. 
üır. Kendilerine zıllııllah .<tüsil 
tıcrm4' pac1işahlarm cvliitlarıııı 
• rırmfl.arda hap.'lettiği, mektep. 
1 Zerini ölditrdiii{il, bit yığm ka. 
dın ef endilcr ve cariyelerden m•iı 
rekkep hadcm uc hcı§em içinde 
Ycı§adığı TiırJ.i?rcden eser yok -
tur. Festen, haremli ıı, Arap 
1ıar{le1indcn t:" m~isrif 'ark deb. 
debesinden de eser yoı tur.,, 

"Layf" mecmuası Türk aske
rini "sert, müreh:ım.mil, zeki, sa_ 
bırlı ve soğukkanlı,, bir bahadır 
olara:c t..vcıif ett iktcn sonra, mü. 
tc~. "dit düny:ı. harbindeki kah -
ramruılık·anna dair menlcıbcler 
nakl1.:diyor ve ~ugünki.i harp kar 
flISı::dn memleketini müdafaaya 
hU. l" uynnık kuvvetini heyecan. 
la yiiô~divor. 

Ame.ı:Llıan .mecmuası şefleri -

- Bcmleniz ressamım; hem 
ite taııınmı8 bir ressam! 

- isminiz? 
- Sarıçi..,""1rıeli Mehmet! 

'Aşırılma Şiirler: 
........ ·-·--·-··········-

Döner Kebap ( 1) 
Döner kebap, dönmez olsun. 
Yere batsın pirzola! 

Elektr:k sönmez olsun, 
Knn bile Emil Zula! 
Gece: 

Gündür.in dadısı! 
Lcylelj 
Ku,lann kadısı! 

Şükufe Nihali sorarscnız, 
O da: 
Edebiyabn cac?ııı! 

*** 
- Kavun-

Kamyonlar kavun taşır, 
Kiıni kelek, kimi hı§ır •• 
Kamyonlar ·c.vun tn;ır, 

Şoför ensesini ka1ır! 
Gcl: 
Bay A§ir, 

Bir kavun da sen a§ır, 
Şclcr trnıeıini ka§ır! 

( •) Bu şiirler aynen (Sokak) 
mecmııa~mdan aşırılmıştır. 

• he yo 

TUR KEY 
it faces the mod~rn 

world w it h n e w ways 

o na modor n mach ines 

Layf mocml((ısmrn mcm1c7~ct:mi ~c talısi.s ettiği sayfa1arınclan ı: 

mizin dünya vüzünde inkılap 
yapmış liderlerden hiç biriyle 
kıyas kabul etmiyecek olan deha 
ve basiretinden hayranlıkla hah. 
set.mcktedir. 

Atatürk ve tnönünün ve bil . 
Lün mesai arknclMlarımn mE::m 
leketi - ikbal ve i(jbarında -
sarsılmaz bir aşkla sevdiklerini, 

.. - -
Ş AKA 

Bayram Kardeşler ! 
İkisinin de adı (Bayram) olan 

iki kardeş Arnavudu, bir mesele 
için mahkemeye getirmişler ve 
hakim, kendilerine sormuş: 

- Senin adın ne bakayım? 
- Bayram! 
- Ya senin? 
- Benim de bayram! 
- İki kardeş, ikiniz de Bayram 

nasıl olur? 
Arnavudun biri cevap vermiş: 
- Efendim, birimiz şeker bay. 

ramı, birimiz de kurban hayra_ 
mı! .. 
Elmas! 

Balıkçı Mığmn karısı Bayan 
Anjel, ne vakittir kocasından bir 
elmas yüzük istiyor, fakat kocası 
bunu bir türlü almıyordu. Niha
yet bir gece, Mığır, karısmın bu 
istediği elmas yüzüğü, ertesi ak. 
§am muhakkak getireceğine dair 
yemin etti. Ertesi ak~m çakır. 
keyif bir halde eve gelen Mığır, 
odadan içeriye girer girmez ka. 

Efendi ıışaijma: 

tebarüz ettiriyor. 
"Layf" mecmuasının neşret . 

tiği resimler, memlel•ctimizde 
içtimai, sınai. askeri hayattan 
ve sanat faaliyetlerinden canlı 
birer manza.radırlnr. Mecmua 
tam on dört say1fasım bu yazı 
ve resimlere aymnış bulunmak
tadır. 

ikiz cvl<iflann baba.sı: 
"-Vay camna, hangisini ce. 

zalandıracayımı ırnıdtum!,, 

ğıda sarılı irice bir şeyi karısına 
uzattı : 

- Al bakalım benim 'eker ka. 
rıcığım, kaymak karıcığım, pak. 
lava karıcığım, işte sana istedi. 
ğin elmas! 
Kadın hayretle kağıdı açtı ve 

büsbütün afalhyarak bağırdı: 
- Bu, ne elmasıdır böyle zoo ! 
- Kördür gözün görmoorsun? 

Koskoca bir yer elması 1 

- Bcışka1armın me1dup1arıııı okuma!ırı sı7,·ı1mıyor muswıuz! 
- Bcycfc1uli. ya si::: Nurullah A tacıa "Kczibaııa mektuplar,, 1. 

m ni~n okuyorsımu::? ! 

Türkiye par~anıan
tosunu yapacak 

mıjnar 
Dün şehrimize geldi 
Ankarada inşa edilecek olan 

.reni Biiyük Millet Meclisi bina. 
sına ait projeleri yapan dünya
ca tanmmı!] Brezilyalı mimar 
""rofesör I<lemans dün sabah 1d 
Semplon ekspresile Cenevreder 
~elmiştir. 

Sirkeci garında bir çok mi 
"l1arlar tarafından karşılanan ' 
~\:lemans Holmster, bir muharrL 
rimize ~unları söy1emiştir: 
''- Çok sevdiğim Türkiyeye 

?eldiğim için oek memnunum. 
~len Avusturvalıyım ve Viya~ 
"\~ g-il?.el sanatlar akademisinde 
"'lrofesöriim. Fakat Brezilva ta. 
~iiyetindevim. Cii11kü orada do?. 
ium. Son defa Brezilya hükG. 
metinin daveti ü?.Crine Riyodö 
'ınevro ~hrine gitmiştim. Bu 
ıehrin bir c;ok imar mesclelerile 
meşj!lıl oldum: projelerini yap. 
tım. Dönfü>te tsviçreden geçerek 
~""'ruca Türkiyeye geldim. 

Bu ak~am Ankaraya giderek 

l 
ır.eclis binası inşnatmı tetkik 
ıedeceğim. Ve in.5aatın ı:ıonuna 
,k'1dar Türkiyede kalarak işlere 
nezaret edeceğim. 

Normal şartlarla inşaatın üç 
senede tamamlanması mümkün
dür. Fakat bunu şimdiki vazi. 

1 

yette kestiremiyeccğim. 

1 

Mimar Prf. 1\lcnuııı.<ı Tlo1mstcr 

Yalnız ı:ıu kadar r;i\'cbilirim 
ki yeni Tütktyc BUytlk Millet 
Meclisi binası, dünyanın en gii. 
zel ve en büyük parlfımento bi
oosı olacaktır. 

Ankaracla daha evvel Atatürk 
köşkUnü, Vekaletler mahallesini 
vapmrştım. H~fımetin yeni tek
liflerini de memnuniyetle kabul 
0tmeğe hazırım. 

Yanılacak i~ler arasında Ba~
vekalet ve Hariciye Vekaleti bi. 
nalan vardır. Bunların proiel0 • 

rinin bana tevdi o1unacaı!T!J.I u 
muvonım. Şehirlerin imarına a. 
it diıfor i~ler de verilirse meş
!tlll olnca~ım tabiidir ... 

Denizbank Ta:;fiye 
heyeti dağıldı 

Geçen sene temmuz b:ı~ında 
lağvedilen Denizbankın tasfiyesi 
ile m.eşgul olan heyet dokuz ay. 
lık hır mesaiden sonra dağılmış. 
tır. Fakat bazı işlerin tasfiye edil. 
meden liman işletmesi umum İnü. 
dürlüğüne devredilmesi üzrinc 
müşk?latlar başgösterrniştir. Bir. 
çok kımseler bu iki umum müdür 
lüğe müracaat ederek Denizbank. 
tan olan alacaklarını istemekte 
Fakat alamamaktadırlar. ' 

Tasfiye heyetinin işini bitirme. 
den dağılması ile meydana gelen 
bu .. kanş~k vaziyetin halli için 
Munakalat Vekaletine müracaat 
edilmiştir. 

Rıhtım hamallarının 
birikmiş paraları 

Rıhtım hamalfarmın Emlak 
Bankasında toplanan 20 bin lira. 
Y~ Y!lkın araba hisselerinin ken. 
dılerıe tevzi edilmesi işi Münaka. 
le Vekaletinclen liman işletmesi 
u~um !1:üdürlüğüne gelen bir e. 
mırle vılayete bırakılmıştır. VazL 
yet Vali Lütfi Kırdara bildiriL 
miştir. Vali bu işi halledecek ve 
bundan sonra liman isletmesi bu • 1 :ı: 
ış e meşgul olmıyacaktır. 

Fındıklı 13 üncü il~ 
Basit tedris vasıta 

s ·e r g i s i n d eprJp1 lı 
ki ıJ111ı' 

çocu ar ? Büyük fenni hadiseler 
şek.ilde nas:ıl 

Ilir nıiiddet evvel tstaııbu
lun Uç ilk nıektel.ılndc beş1ncl 
sınıf mualliınlerl için bir lrnrs 
açılmış idi. Bu kurslara. devam 
eden muallimler tedris pro
gramları mucll>ince talebeye 
öğretecekleri ftletleri en pratik 
şekilde hazırlamak usullerin! 
öğrendiler. 

BugUn bu kurslar nihayet 
bulmuş; Fındıklı on UçUncü 
mektebinde bu basit nıctıcrden 
mlirekkep bir sergi hazırlan

mıştır . 
Sergiyi gezelim. Bumda iki 

yUze yalmı ~!et var. Çocuğun 
tabiat ve eşya kitaplarında 
bulacağı her isim, J::öreceğl her 
resim pratik olarak hazırlan. 
mıştır. 

Esasen maarifimizin göster. 
tliği bu gayretin hedefi de bu 
illetleri çocuğun bir ders saati 
zarfında yapabileceği kadnr 
basit ve kUlfetsiz bir hale sok-
ınak t ıı·. 

Bu gaye tahakkuk edince, 
bunun verimli neticelerini blr 
çeyrek asır sonra bulacağımız
clan da aslfl şliphe edilemez. 
nu şer~ld~kl ftlctler arasında 
her· ~Y vnr. Birknç tanesini 
s:ıyfiYım: nıl~.toğllarf ıı maki~sh 
elel{trilt sobası, nrk, motör, 
elektrik zili, telefon. tc Ig raf, 
buhar makinesi, gravzcnt hal
kası, arşimet terazisi, inme 
basma tulumba, adese. elektrik 
tesisatı vesaire vesaire .. 

lşin en enteresan tarafı bun
ların gayetlo basit \'e maddi 
kıymeti olnııyan malzemeler 
ile hazırlanmış bulunmasıdır. 

Mesela: Soba odunu, eski 
lümba şişeleri, mantar, çama
şır teli, boş sl~ara kutusu, ce
viz, fındık, bilya ... 

Evet şaşmayın lh;elerimizin 
(o da hepsinin dc~il) fizik l(i. 
boratnvarlarını sUsliyen yiiz
lnce lira kıymctinclel<I !\.!etler 
bu malzeme ile lnrkparnya, iki 
kuruşa mal edilmiş. 

Sonra en mUhinınıi çocuğun 
basit kafasında yer edecek. o
nu eğlendlrecelt ve teşviJ{ ede
celt şekilcle hazırlanmış .. 

Birkaçını işaret ccleylm; mu
hakkak sizi de al!'.ikadar ecle-
cek: i\ 

l\lcselii göz şu şekilde hazır
lanmış: Dlr cevizin baş tarafı 
kesilerek yuvarlalt bir delik a-

.. <i etiliY0 r · oor 
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······ ···········---------
Sinema ı Fransada bir 

~caıa mı, ekmek mi ? 
ötekisi de Ahmet le Hamdinin ar. 
kadaşlığına göz yummağa mec. 
bur olurlardı. 

Ahmedin hiç kimsesi yoktur. 
İskelede yatar, kalkar. Çok çirkin 
ve çok kavgacı olduğu için kimıe 
yüz vermez, Ahmet eskiden böy. 
le değildi. Sonra yavaş yavaş ah. 
dallaşmıştı. Bilinmez ne yüzden? 
Belki de bir iki defa ... Cami av. 
lusunda yazın rüya gören arap 
hafızın cıgaralarmdan bir kaç ta. 
ne içtiği için böyle olmuştur. 

Ahmedin bütün düşüncesini 
bir gün birdenbire Milli piyango 
aldı. 

Ya çıkarsa... Çıkarsa evvela 
'bu üstündeki paçavraları atacak. 
tı. Üstünde bildim bileli giydiği 
bu elbiseden içine bir bıkkınlık 
çökmüştü. Kurban ve Ramazan 
bayramlarında esnaf çocuklarının 
mavi şayak elbise yaptırdıkları. 
nı ve başlarına şemsiperi güneş 
gibi parlayan mor kasket geçir. 
diklerini görünce kan beynine çı. 
kardı. Ea~kalarının elbiselerim 
yırtmak isterdi. 

- Ah, bir fiyakalı giyinebil. 
sem, derdi. 

ikinci derdi de francala idi. 
Francala onun için müthit bir 
şeydi. Nasıl kadm gönnemit in. 
sana kadın nasılsa francala da Ah. 
met'e ayni hali verirdi. lsınnak, 
dişlerinin bütün kuvvetile bir 
francala ısırmak ... Para kazandığı 
zaman francala mı, ekmek mi? a. 
layım diye çok düşünürdü. Pek 
az fazla bir para ile francala a. 
labilecek vaziyetler ayda bir iki 
gün olurdu. Oludu ama Ahmet 
bir türlü francala mı, ekmek mi? 
meselesini halledemez, eli bir 
türlü varıp francala alamazdı. A.. 
deta utanırdı. Ona: 

- Ulan Ahmet, para mı yiyor. 
ıun? 

Deyiverirse ya biriıi... Utan. 
cından bucak bucak kaçardı. 
Kendisine ara sıra yemek yediren 
tütüncü Recai bey, sonra akpm. 
lan küçücük paketini evine cö
türdüğü beyefendi, sonra, o her 
akşam lstanbuldan meyhane dö. 
nütü ufaklık paralan Ahmedin e. 
line dolduran beybaba şayet Ah. 
medi francala yerken görseler 
bir daha ona para vemıiyecelder 
gibi gelirdi. 
~met gazete satardı. Fakat 

ekseriya pek kazanmazdı. Buan 
içeriye girdiği de olurdu. Ne çı. 
karsa akşamlan yükten çıkardı. 
7, 8 bazan 12 kuru' bile aldığı 
olurdu. 

Bir francalaya on kuru, ... Beı 
kunııluk da peyniri alacaktı pi. 
yango çıkarsa... Sonra o lacivert 
p.yak elbiseyi ve o şemaiperi gü. 
neı uçuran kasketi de alacaktı. 
Geri kalan parayı ne yapacaktı? 
Acaba geriye para kalır mıydı? 

- Ulan enayi, kalmaz olur 
mu? derdi kendi kendine .. Bütün 
İstanbul gazetecilerine şayak 11. 
civert kumaı bile alabilirim artan 
para ile. 

Ahmet, Recai beyin küçük oğ. 
tunun sayesinde bir tayyare pi. 
yango bileti edindi. Nasıl oldu ... 
Çok mühim ... Çok mühim ..• Oldu 
ama, işte... • 

Piyango Ahrnede isabet etti. 
Etmez olaydı. Ahmet elbiselerini 
cami avlusunda soyundu. Ortalık 
yaz gibi bir bahar günüydü. Çı. 
rılçıplak şadırvan başına oturdu. 
Ekmek mi, francala ıru? diye dü. 
tünmiye başladı. 

Dütilnüt o dütilnilJ ... Çınlçıp. 
lak tam altı ay francala mı, ek. 
mek mi? diye düıünen çocuğun, 
fırsat buldukça yine çırılçıplak 
ıoyunup hastahane koridorların. 
da dolaştığını ıören aklı başında 
gardiyanlardan çoğu piyango alıp 
almamayı kötü kötü dütilndüler. 

Ahmet altı ay ıonra hastahane. 
den çıktığı zaman parasını cami 
avlusunda nereye koyduğunu bir 
türlü hatırlayamadı. İmam, kay. 
yum, müezzin, çımacı, iskele me. 
murlan cami duvarlarını ve bah. 
çeyi tartak martak getirdiler .. 
Bir şey bulunmadı. Ahmet bazı 
akşamlan "francala mı, ekmek 
mi?'' diye yeniden düşünmemesi 
için tam bir ıene tütün ve piyan. 
go bayii Recai beyin elinden her 
akşam bir francala alıp yedi. Ye. 
meıeydi hali fena idi. Ama yine 
de aklından böyle dii§ünceler hiç 
eksik olmadı: Bereket kıttı. Re. 
cai bey francalasını veriyor, rüz. 
gir zaten dökülen elbiselerinde 
onu çınlçıplakıruş gibi iltütilyor. 

.___ __ ;;..._~_.....___...,~· ' 4) •......... • 

" I 

cinayet -------------------"K o·cam hala çapkın
lık yapıyor,, filminde 

F ranşot Ton ile 

Sevgilisini öldüren haydut pol'.slere de s:ıah çekti ı * 
Son gelen Fra.n.sız gazeteleri J _ _ _ .......,..~ ................ "'"""'~""""r'..,._ 

altı yıldızı 

* 
Parisin tanınmış serserilerind.e~ ~. 
birinin 19 yaşındaki meİ:1'es~ı ....,...~ 
öldürmüş ve sonra da polıse sı
lahla mukabele etmeğe teşebbüs 
ederken yakalanmış olduğunu 
yazıyor. Enteresan bir şekilde 
cereyan eden hadiseyi nakledi. 
yoruz: 

Suzan isminde on dokuz ya
şında bir kadın Madam Demo
rel isminde birinin evinde çalış
maktadır. On altı yaşında evlen
miş olan bu kadın bir iki sene 
sonra Fransanın meşhur serse
rilerinden ve Lulu namiyle ma
ruf Lui Tuke isminde bir genç
le tanışmış; fakat bunun da ko
cası ~ibi sersesi ve işe yaramaz 
bir adanı olduğunu anlayarak 
yüz çevirmiştir. 
Bwıdan bir müddet evvel Lulu 

bir sebeple Parisi terkettiği için 
genç kadmm arzusu yerine gel. 
miş, fakat bir hafta kadar ev
vel Lulu Parise dönünce derhal 
sevgilisini aramıştır. Lulu bir 
arkada.şile sevgilisine haber gön 
dermiş, menfi cevap almış, bu
nun üzerine gözü dönen serseri 
Madam Demorelin kapısına da. 
yanmış ve kapıyı açan hizmetçi 
kıza Sur.anı sormuş, hizmetçi 
Sim.on şu cevabı vermiş: 

- Suzan evde yok, hem artık 
burada çalışmıyor. 

B1ı1 cevaba rağmen Lulu biz. 
metçiyi göğüsleyerek içeriye gir 
miş ve SlJ!-&lll aram.ağa başla . 
mış. 

Bu ara.da banyo oduma da
lan serseri Madanı Demorelin 
orada meşgul olduğunu görmüş. 
ve bili.hara doğruca mutfağa 
inmiştir. 

Eski aevgil~inin ne kadar ha. 
tin olduğunu bilen Suzan bir kö
eeye kaçmq, Lulu cebinden bL 
çağını çıkararak tam beıs kere 
genç kadının vücudüne sapla • 
mış ve cansız yere serdikten 
sonra tekrar yukarıya c;ıkmış: 
kanlı bıçı$ru göstererek: 

- Heeabum gördüm .• 
Deyip, çıkıp ~tmiştir. 
V aka derhal mahalıt zabıta 

i.mirliğine bildirilmiş; az son
ra o civardaki kahvelerden bi. 
rine giren Lulu da komisere te
lefon ederek: 

- Nasıl yaptığını iş gilzel 
mi! 

Diye kahkahalarla sormuştur. 
Fakat tam telefon odasından çı. 
karken iki sivil memurun üze. 
rine geldiğini görünce tabanca
sına davranmıştır. 

Kahvede hazır bulunanlar 
memurlardan birinin şimşek gi
bi süratle hareket ederek haydu
dun çenesine iki yumruk vurdu. 
iunu ve bitap bir halde yere 
serdiğini 2örmü.şlerdir. Bu şe . 
kilde tevkif olunan haydut ad 
liyeye teslim edilmiştir. 

Alman rnütehaaaıılann 
kontratlan yenilenmedi 

fatanbul mıntaka liman reisli. 
ğinde konturatlarr biten Peter. 
sen ve Vahi isimlerindeki iki Al. 
man mütehassısın konturatlarr 
yenilenmemittir. Bu mütehassıs. 
lar bugünlerde vazifelerinden ay. 
rılaiaklardır. 

·Bir çocuk boğuldu 
Fındıklıda oturan 3 yatında Si. 

mon isminde bir çocuk dün evle. 
rinin sarnıcına düımüı, boğul. 
muıtur. 

Bir bayan öğretmen 
aranıyor 

Çocuk ICıdrpme Kurumundan: 
ÇocUk Ealrgeme Kurumunun Anka. 

rada Gündüz Bakmıevl mUdUrlUğ'U a. 
çılmııb:r. Bir bayan öğretmen tayin 
olunacaktır. Ana ımutıarma öğret. 

menlik etmlı olanların Genel Merke. 
ze mUracaatıan. 

Teşekkür 
Uzun :ııamandanberi çekmekte ol 

dutum emorolUerlmden, Tıb !akUlle. 
al ikinci cerrahi kllnikllğinde gerek 
ameliyatımı yapan Doktor Operatör 
Halid Ziya, Hayri ve Zekiye, gerekse 
tedavim eımaamda ellerinden relen 
ihtimamı eslrgemlyen hemıire ve 
hutabakıcılara alenen te!fekkUrU bir 
borç bilirim. 

HCNtB DiZER 

I~orel ile u~ırdi'nin YPni 
Çevirdikleri Film 

Sevimli çift komik Lorel ile Hardi şimdiye 
kadar başlarına gelen bütün felaketlerin ıebebi. 
ni aptallıklarında değil, (hayır, asla), fakat tah. 
sillerinin noksan olduğunda bulmuşlar ve çare. 
siz tahsillerini ikmale karar vermişlerdir. (Tabii 
filmde) ... 

kalacak ve büyük bir film çevirecektir. Bu fil. 
min ne olduğu henüz mallım değildir. Fransız 
film amilleri bu film hakkında büyük bir ketu. 
miyet muhafaza etmektedirler. 

İ§te bu sebeple iki ahbap çavuşlar lngilte. 
reye giderek Oksford üniversitesine devam et. 
mek lüzumunu duymuşlardır. Bir muz kabuğu 
sayesinde lngiltereye vasıl olmuşlar ve burada 
manıt kaldıkları birçok mütkülleri Lorel'in par. 
lak zekası sayesinde alt ederek tahsillerini ik. 
mal ile münevverler arasına karışmı!lardır. Av. 
rupa sinema mecmualarına göre yeni senenin 
işte en güzel filmlerinden biri budur. 

Korin Lüşer de ltalyaya gitmiş oldufundan 
fevkalade memnun görünmektedir. Romadaki 
gürültülü hayat, Napoli serenatları, Venedikteki 
gondol aefaları Fransız yıldızını fevkalade ala. 
kadar etmektedir. 

ŞARLO, ''DIKT A TöR" FlhMINI 
HlTLERE GöSTERMEK ISTlYOR 

KORIN LUŞER iT AL YADA 

Fransız yıldızlarından Korin Lüşer birkaç 
gün evvel ltalyaya gitmiştir. İtalyan san'atkar. 
lan ve san'at severleri tarafından çok iyi karşı. 
lanan bu seçvimli yıldız tam dört ay İtalyada 

Mcıhur Amerikan artisti Şarli Şaplin (Şar. 
lo), "Diktatör" ismindeki filminin tekmil hazır. 
lıklarmı ikmal etmiştir. Geçen gün birisi Şarli 
Şaplin'e filmini ilk olarak nerede göstermek ar. 
zusunda bulunduğunu aormuı ve ıu cevabı al. 
mıştır: 

-- Berkestagen'de bir tek kimseye göster. 
meyi arzu ederim. 

1 NE VAR, NE YOK 1 

Kraliçe Viktoryanm bileziOi 
müzayedeye çıkarılacak 

J.10ndradan bildiriliyor: 10 Haziranda Londrada yapılacak 
bir mUzayedcde tarihi kıymeti haiz bir mUcevher de satılacak
tır. Bu mücevher Birinci Napolyonun karısı Avusturya Pren
seslerinden Mart Lulzln Kraliçe Viktoryaya hediye etmiş ol-
duğu bileziktir. • 

Bu bilezik altın Jı;lemell ve dört bUyUk minyatür ile bun
ları birbirine raptede~ ağır bir Brezilya zincirinden müte
şekkildir. 

Bu dört minyatllr, sıraslylt', Romanya Kraliçesi Marl'nin 
babası Edimburg Dükasını, Kraliçe Viktoryayı, kocasını n 
Prens Alber ile büyük Düşes lles'l temsil etmektedir. 

Prenses Elizabetı kimler zıyaret etti 
J.10ndra.dan bihlirlliyor: İngiltere tacının ''arisi Prenses 

Elizabet clUn, on dörclUncU senel devriyesi münasebetiyle ken
disine gönderilmiş olan yirmi kadar hediye paketini açtı. Kral 
ve Kraliçe kendisine ananevi inci ile daha birçok hediyeler ,·er
mişlerdi. Fransadan Vlndsor DUkU ile Grucster DUkUnUn su
reti mahsusada yolladıkları kimseler de Prensese hediyelerini 
verdiler. 

Prensesi ziyarete gelenler arasında Kent DUk ,.e DUşesi , 
Prens Edunr ve Prenses Aleksandra ve Dük Konog bulunu
yordu. 

BllyUk Kraliçe Viktoryanm hayattaki yegfme oğlu olan 
Dük Konog önümüzdeki hafta doksan yaşına girecektir. Ye
clincl Eduar'ın kardeşi olan DUk Konog ihtiyar olduğu için son 
zamanlarda evinden çıkmıyordu. I<'aknt buna rağmen milstak
bel 1ngiltere Kraliçesini ondördUncü seuel devriyesi müna
sebetiyle kucaklamak Uzere saraya kadar gelmek zahmetine 
ırntıanmıştır. 

An Şer:dan müzeye konacak 
Jia°li\"Uttan Ynzıhyor: Amerikan sinemasının en gtizel ka

dını An Şeridan, canlı canlı bir tarihi müzeye girecektir. Yıl
dızın gireceği bu müze l\fak Kord namiyle meşhur tiyatro ve
si kaları müzesidir. 

Müessesenin bilgiç direktör ,.e sahibi An Şerldana müra
caat ederek, bUtün tercümel halini yazmasını ve bu vesikalara 
- mümkün olduğu kadar - çocukluk resimlerini HA.ve etme
sini, sonra da sinema ve tiyatro hayatına ait kısımı yazarak ha
yatınm kısa bir tarihini vücuda getirmesini istemiştir. 

Bu nsikalar Mak Kord müzesinin daimi arşivleri arasına 
karışarak ve Teksas'ın meşhur şahsiyetleri arasında güzel 
yıldız An Şerldan da yer almış olacaktır. 

f~''i~ f_iL~ 

Bir Alman kahi-
ninin çıkardığı 

neticeler 
1911 de netredilmiı bir alna. 

mede ''Gara.1bi ıuun ve fünun" 
batlık1ı bir yazı var. Alman p.. 
zetelerinin biri "1913 milidi yı. 
lı" serlevhalı bir yazı neırebniı
Muharrir, Almanyanın her lara. 
fında bttikatlann inta edildiği 
11349 tarihini ele alarak büküm. 
ler yürütüyor. Daha doiruıu re. 
~il döküyor. 

1849 tarihinde 8em adlı bir 
Lehli, topladığı bir ordu ile menı.. 
leke~ni kurtarmııb. Almanyacla 
tarihin en büyük bidiıeleri vu. 
kubulnnıttu. Alman muharriri, 
bu 1849 yılma aynı rakamlann 
mecmuu olan 22 yi ilave ederek 
1871 yılmı, yani Alman tarihinin 
en pal'lak gününü çıkanyor. Mu. 
harrir, yahut falcı devam ediyor: 
1 + 8 + 7+ 1 i tekrar cemederek 
1871 e ilave ediyor ve 1888 i bu. 
luyor. Almanya&. üç İmparator. 
hmn aeneai. Martm onunda birin. 
ci Vilhelm ölüyor, yerine üçüncü 
Fredrik tahta geçiycr. Niaanın 
on betinde o da ölüyor ve tahb 
ikinci Vilhelme kalıyor. De-neJ, 
fal doğru çıkıyor. 1838 rakamı 
nın mecmuu olan 25 rakamını i. 
lave ettiği vakit de 1913 yılını çı. 
kanyor. MubalTir, 1913 yıl•nı id. 
rak ebnemit olduğu iç.in okuyu. 
cuJ;r.ına: 

''- 1913 de mühim hadisder 
olacak." diyor. 

Umumi harbi bu tarihle izah 
f'.d<.biliriz. 1913den de: 
1913 -t-1+ 9+1 +3=1921 çıkıyor. 
Muharrir "1927 de Almanyacla 

(Dem• 8 ~) 
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Norveç ve Danimarkadaki Al
man hava üsleri bombalandı 

(B~ tarafı 1 incide) 
duğunu bildirmektedirler. Buna 
sebep İngiliz hava dafl toplnr1 
ile avcı tayya.relerjnin büyük 
mikrasta faaliyete geçmiş ol -
malan dır. 

İnı?1liz tayyareleri Oslo ch·a -
rmda.ki Va.llo benzin depolarını 
ve petrol tnsrive fabrik:ı.l:ırını 
bombalıyarak ate§e vermi§ler -
dir. Oslo koyunda on kadar no.k 
!iye gemisine taarruz edtlmiı;, 
bunlardan blrl batırılmıe diğer
leri ha.sara uğrııtılmı§ttr. Be~ 
lnglliz tayyaresi avdet etmcmie
tir, Stavanger vcn!den bomba • 
lanmı&tır. 

DUn öğleyin ba,elayıp e;eccye 
kndar devam eden hava. tnarru
zunda lnglliz bombardıman tay. 
ya.releri Bcrgcn limnnınm 80 ki. 
lometre 5arkında. Hardengel ve 
Gra.ndvll'J bombala.nnşlnr, ilk 
Blenhaym grupu bir Alınan nak
liye ~emlslni bat1rmı3 vo rıhtı. 
mı ta:hrip etmi5tir. Diğer bir 
grup ta. Hulvlk tı.zorine taarruz 
ederek 2000 tonluk bir nnkliye 
gemJainf bn.tırmı§ ve bu l}Chir -
deki asker! karargA.lu bombala.. 
mıştır. 

Bu gruplar avdette iki Alman 
deniz tayyaresini de hasara uğ. 
ratmı~la.rdır. 
NORVEÇTEKl AL.'\!AN TAY· 

YARElLERl 1800 TANE 
Roma, IZ6 ( A.A.) - Popolo dl 

Roma gazetesinin sureti mahsu. 
sa.da Norveçc ~önderdiği muha
biri Norvcçte Alman kuman • 
d3lllığı emrine verilen hava. kuv. 
vetlcrinin 1300 tayyareyi buldu. 
t?unu bildirmektedir. Bunlardan 
800 ü ağır bombardımruı tayya.. 
resi. 200 ü haiif bombardıman 
tayynresj, 300 il de avcı tayya
residir. 

İngiliz Tebliği 
lJOıu!ra, U ( A.A.) - İngiliz 

harbiye nezareti, bugün öğleden 
sonra. n.:ıağıdaki tebliği ne~et • 
miçtir: 

Cenub! Norveçteki müttefik 
kıtalarr, Dombaasm cer.ubuna, 
mühim dil~ kuvvetlerinin cid 
di hUcuınuna. u~~tır. Dil~ • 
man kuvveUerine orta çapta top 
çu bataryalatı, zırhlı otomobil • 
ler,ı ~ağ:ıdan uçmakta olan tay
yareler muzaheret etmekte idi. 
Mahdut geri çekiUşler icap ey • 
!emiştir. 

Stcnikerin ~imalinde çarpL' • 
malar olmamış. fakat keşif kol. 
ları faaliyet göstermiştir. Nar -
\ik mmtakasında f §ara değer bir 
şey yoktur. 

Norveç Tebliği 

gelmiştir· Müttefik kıtnlar, Norve 
çin şlmnlinde, Tondelng'dn ve ken
dilcrile bir irtibat teminine çalıştı· 
ğımız hu noktı-.dadırlcr· Dnh:ı bir . 
çok kıtaat NorVC(;C doğru yola 
çıkmıııtır· 

Şimdiye kadar ı::östcrdiğlnlz nrnl 
imn.nla ço.rp:ıımağn devıım ediniz. 
Size t krıır cdl~·orum: Mukavemet 
ediniz ve kendlnlzl mUdafna edlnb:. 
Zafer harbine bnı:lıyoruz .. , 
Bir habere göre Lileha· 

mer düşmü~ 
Londra, ı!G ( A.A.) - Stok -

holmden Dcyli E!csprcs gazete. 
sine bildlrlliyor: 

Alman kıtalnrı Lillchammer'i 
1.aptetmıt;lerdir. Röros'a doğru 
O Uırdal vadisinde ilerlemekte _ 
dlrlcr. 
lngiliz filosu T randham 

Iimo.nında 
Sto7c'holm, 2G ( A.A.) - Bu -

raya gelen ve fakat henU.z teey
yüt etmiycn haberlere göre, ln. 
giliz hnrp gemileri Trondheim 
koyuna girmişlerdir. Almn.nla _ 
rın koyun daha içlerinde bir kaç 
hafif kruvazör ve destroyerleri 
mevcut olduğu bildirilmektedir. 
Bunlar Stenkjcr bölgesindeki İn
giliz ve Norveç kıtalamt yandan 
bombardıman etmi§lerdi. 

Fransız seferi 
kuvvetleri 

Stoklıolm, 26 (A.A.) - 'T>a. 
gens N)·hoter gazetesi ya.~:yor: 

Norvectekl li'ransız seferi 
lrnvvetlorl, İngiliz sefert kuv
vetleri lcadar mUhimdir. 

Almaıı'.1.rın muvaffnkiyet 
kazanmalarını bava kuvvetleri 
temin eylemiştir. Fakat mütte
fikler, şimdi, tayyare gemileri 
getirmişler ve pek tahtı olarak 
gizli tutulnn bir h~vn Ussu 
kurmaya muvaffak olmuşlar. 
dır. 

Yeni bir deniz harbi mi? 
IJOndrn, 26 (H.ndyo) - Slt:ı

jarak'daki deniz muhnrebesl 
devam etmektedir. Fransız 
bahriyesi namına söz söyleme
ğe anlfl.hlyetli bir zat Sknja
rak'da İngiliz ve 1',rnnsız ıı;eml
lerlnin muntazam:ın de,•rfyc 
gezmekte oldulclarını ve gecen 
gUnkU taarruzda Alman nak
liye ı;emllerlnin ciddi zayiat 
verdiklerini bildirmiştir. 

Ncvyor, 20 (Snbnlın karşı 

radyo) - ıs,·eçtcn gelen ha
berlere göre birkaç zırhlı ve 
on beş kadar kruvazör ,.e bir. 
çok munYln Ye nakliye .gemi
lerinden mUteşckkll bir Alman 

Non·cç'de bir me\'kl, 26 (A·A·) deniz katllesi EtrUnstat takım 
Norveç ordusu umumi knrargAğı adaları civarından bUtun sU-

resmi tebliği: ratleriylo geçerek Kategnt bo-
21 Nisanda Alman kıtaatı, top. ğazına .doğru gitmlşlerdlr. 

eunun ve ha.fit tanklarm yardmuy- Londra, 26 (Hususi) - Stok
Jo lmrcketo geçerek Gubdran11dal' holm radyosunun ,·erdiği bir 
daki mevzilerimize hUcum etmişler- habere göre Çarşanba ı;UnU 
dir· Kıtnatımız, son zamanlarda ha. Danimarka ile Norveç nrasın
zırlnnmış olan mevzilere çekllmlş- daki kUçUk boğazda Almanla
lcrdir· rm biri 6000 tonluk, diğeri de 

Oesterdalen'de Alman ordusu 1. 3000 tonluk olmak Uzere iki 
leri ha.roketine devam etmektedir· gemileri batmıştır. 
Alman tayyareler:!, Muvasala bat-
larmı bombalanınğn ve bu hatlar Romanyada aiyasi mah-
ilzerine nte~ nçmağa nihayet ver· kUmlar affedildi 
memişterdir· Üç Alman tayyaresl Ilükl"cş, ~6 <A.A.) _Kral Ka-
dilşUrUlmU~, diğer bir tayyare yere rol memleket dahlllnde huzur 
inmeğe mecbur olmuetur· İngiliz 
nvct tayyareleri Gudbransdal vadl.. ve sUkQnu temin maksadiyle 
si üzerine halen tarassuttn bulun- yaptığı fcranta devam edcrok 
maktadırlar· mUcrlmler mUstesna, siya.si 

Norvcı: deniz kuvvetleri kuman. suc mn.hkfımlarmın hepsino 
danı, Alman kıtaatmm karaya ihraç şamil bir nf kararnnmcel lm-
harckeU yapmak Uzre Norveç ba- _z_aı_n_m_ı..;.ş_tı_r_. --------
lıkçt gcmilorlnl kullandıklannt ve Eski dostundan Hit1er"e : 

hhnaye kuvveti olarak bu gem.ilerin , 'Polı·ıı·kanız ı·nıı·-tayfasmı istihdam ettlklerlnl söy-
lemcktecllr· Bu ihraç hsrekctlerin-

den birl esnasında blr Norveçli har demektı·r,' 
balıkçı lSlmUştUr. 

Norveç başkumandanı- Ne.vyork, 26 (A.A.) - "Röy. 
nın beyannamesi ter": Life mecmuası, Hitlerin ik_ 

Non·c~ bir mevki, 26 (A. tidar mevkiine geçmesi için yar. 
A.) - Norve~ ordusu bnşku- dun etmiJ olan me§hur Atman ıa. 
mo.ndanı Gen~rnl Ruge, Kor- nayicisi Friç Tissen tarafından 
vac kıtao.tına hitaben şu be- Hitlere yazılan bazı mektuplan 
yannnmeyl neşretmiştir: neşrediyor. 

"İki haftayı mUtcceviz bir za- Tisııen bu mektuplannda, Hit. 
mandan beri anavatan topraklan- leri geçen kanunuevveldc, netice
nı mildaf aa ediyorsunuz. Müteaddit de Almanyayı mahvedecek olan 
defalar yuvalarımızı ve ziraat mm- kararından vazgeçmeye davet e. 
takalanmrzı düeman eline bıraka. diyorchı . 
rak geri çeldlrocğo mecbur olduk· Tissen bilhassa Alman - Sov. 
hu, hepimiz için acıdır. Fakat yar- yet anlaşmalarım protesto ve 
dım gelinceye kadar vnkit kazan. takbih etmekte ve §Öyle elemek. 
maktan ibaret olan pl!ınm tatbiki tcdir: 
için bu ricat zaruri idi· Bu~ünkti po1itikanız intihar 

Tam Norveçli gibi dö\'li§tünüz, demektir. Bundan istifade ede. 
ccsarçtinlzi kaybetmediniz. Her bi- cek kimse, bugün.kil dostunuz o. 
rinlz, k::ıt'i surette azimli, hayntını lan dünkü büyük düşmanınmlır. 
tehlikeye 11taro.lt vazifesini yapı - Yeni h:ıt~ı hareketiniz Alman 
yor· Şimdiye kndar dilşmanın harb mil:etlni mahvolnmya sevkede. 
usulleri kar§lsmda A.clz kalmamıu ccktir. 
rağm.en, bUttın dUnyanın hUrmetl. Bundan başka Tisscn Almanya 
ni kazand:mıs, hepinize t~ekkllr e- tar fından hıırp il;\r.mın Rayştağ. 
derım. ! da karar altına alıdığı giln içtL 

RJeate 111ha1!! nrmııt F.amanı ma 100 azanın haz 

Başvekil 
Divrikte 

Bugün deın:r n1 a
cien;nde tetkikler 

·yapacak 
Dlvr1 ., :.!IJ (A.A.) - IJuşvo

kll Doktor lloClk Saydam, ro. 
talrntlııdekl zevat ile hcr.ıb cı 
l>uı;Un sant 19 ela Dlvı·i~c gel
mişler ve istas) ondn hUltClmet. 
erkllnı ve halk tnrafındnu ha
rnretle karşılnnmu;Jardır. 
Başveklhmlz gecoyi burada 

geçirecekler, yann demir ma
deninde tetkikler yaptıktan 
soura. Mnlntya istikametine 
hareket edeceklerdir. 

Ucşid .Nt18ıl Hiı' l:crdlr? 
Aduuı. ııa.daltatl& bize petrol mUj. 

deılnl veren (Do§lı l) ye yerli halle 
(Bljer1) der. Bu ad kaza adıdır. Ka.. 
za, em yıl ıınce (Batmanı euyu kenıı... 
ruıda <Elmedln) denilen yerde kurul. 
muı ise de zamanla bu su, köyU bfıı_ 
mıı ve evler yıkılmıo. oralar aıtmalık 
oımuıtur. On iki aene evvel kaza mer. 
km Glrntlyelerin1n kuzey eteğinde 

(Goben) köyüne naldedllmtıtır. Daha 
önce de Dicle kıyıaınaa (Blı;cri) köyü 
kaza merkezi JdJ. Kaza. adı da bura
dan almmııtır. 

Şlındlkl kaza merkezi Diyarbakır _. 
Sllrd • BJtllt yolu Uzerlnde ve yolu if
lek olduğwıdan 1Unden güne llerllyen 
blr kuaba olmaktadır. 

Be§lrl ovası çok bereketlidir. Pet. 
rol buranın tallblnl büsbUtun değ!§. 
Ureccktir. 

Londraya davet edilen 
gazeteciler 

İngiltere hUkfimetl tarafın
dan Londrayn. davet edilmiş o
lan Türk gazeteclleri bir Ma
yısta şehrlmizüon hareket ecle
cekleı-dir. 

PolonyadakiAlman
~-"skere ~hnıyor 

Slovakya hududu 26 (A.A.) -
"rlavaa": 

Çekoslovakya Telgraf ajansı. 

nın verdiği bir habere gör.c Slo. 
vakya hükumeti en genç on sını. 
fın silah altına alınması için ha. 
zırlıklar yapılmasını emretmiştir. 
Almanya hesabına husust araba. 
larla kamyonlar mUsaderc edil. 
miştir. Vaynory hava meyda."lı 
genişletilmiş ve meydanda bara. 
kalar inşa edilmiştir. Bratis?ava. 
da ve Çekoslovakyanın diğer §C

hirlcrinde birçok Alman kıtaları 
bulunmaktadır. Bratiılavada Al. 
manyadan gelen 14.000 Alınan 

vardır. 
Benı. 26 (A.A.) - Baslcr 

Nachrichten gazetesinin Berlin 
muhaıbirinin bildirdiğine göre, 
Alman makamları Polonyada mu. 
kim 19 yaşından 44 yaşına kadar 
bütün Almanları askeri hizmete 
mecbur eden bir emirname imza. 
lamıttır. 

Diğer taraftan Alınan dahiliye 
nazmrun bir emirnamesi muci. 
bin~ yabancı memleketlerde otu. 
ran 1921 sınıfına mensup bütün 
Almanlar, silah altına aluunak ü. 
zere konsolosluklara müracaat e. 
dcceklerdir. 
Ayrıca bütün çocuklar, 10 ya. 

şından itibaren nazi partisi cm. 
rine ve.dlcccktir. Aksi takdirde 
ana, babadan ağır para cezası ab. 
nacaktır. 

Belçika kabinesi 
iktidar n1evkiinde 

kalmiya kar ar verdi 
Brükcel, 2ô (A.A.) - Öğleden 

sonra yapılan kabine toplantısı. 
nı mliteakrp Picrlo hUkumetin hiç 
bir deği~klik olmadan yerinde 
kalmaya k:ırar verdi i:-ini beyan 
etmistir. 

Brüksel, 26 ( A.A.) - Kral 
Leopold, Ba~vckil Picrlo'ya a:ıa. 
ğıdaki mektubu göndermiştir: 

Ordu hudutta beklerken ve va. 
ziyet bütün Bclsikalıların her ıa. 
mandan ziyade müttehit clmala. 
rını icaklettirirken, vakıt, vakit 
dahili siy.:ızet meselelerinden mü. 
tevellit bir kabine buhranına mü. 
sa:t değildir. Size kar§ı olan iti. 
madımı teyit ederim. 

Memalda va Prusya 
iiınanlarjnda 

Stokholm, 25 (A.A.) - Afton 
Bl:?det ga~t: ı; in'n F'aur<:s muha. 
birinin bildirdiğine göre Alman. 
Iar Memel'ce ve ~arl~i Prusyanın 
diğer limanlarında askeri hazır. 
!ıklar' faaliyetle dcva:n etmekte. 
cHr. 

Bu limanlara mühim miktarda 
asker ve harp malzemesi gelmek. 
tedir. Askerlerin jk;ımetine talı. 
sis edilmek üzere mekteplere ve 
birçok resmi tbinalara vaziyet e. 
dilmiştir. Birçok harp gemisi ve 
nakliye gemileri denize açılmaya 
hazır vaziyettedir. 
Aynı gazete muhabirinin ver. 

diği mühim malumata göre, ıivil. 
!erin trenlerle seyahat etmesi 
memnudur. Şarki Prusya demir 
yollarındaki bütün trenkr, asker. 
!ere tahsis olunmuıtur. Prusya 
ile Litvanya arasındaki milnaka. 
ıat da tamamiylc dunnuıtur. 

Nevyor~, 26 (A.A.) - Nev. 
york Post gazetcsf, Repubtic A. 
viation Corportation tayyare fab. 
rikalarının tsveç için harekete a. 
made on beş avcı tayyaresi daha 
haıırlamı~ olduğunu bildirmek_ 
tedir. Bu on beş tayyare, lsveçin 
verdiği 150 tayyarelik ıipariıe 
aittir. Bu siparişten ilk 40 tayyL 
re esasen şimdiye kadar 1avcçe 
teslim cdilmi~ bulunmaktadır. 

lsveçte gönüllüler orduıu 
StokhoJm, 26 (A.A.) - İsveç 

ordusu başkumandsnı, gönüllü_ 
lerden mürekkep bir ihtiyat or. 
du teşkiline memur cdilmittir. 

lsv~ manen ve maddeten 
museUBh 

Stokholm, 26 (Radyo) - İs. 
veçin şimdiye kadar kıtllanmı§ 
olduğu dahilt siyaset btitün İsvc. 
çin tehlike kar~ısında birleşmesi 
neticesini doğurmu~tur. Bu bir. 
tik 1svcçi fırtınadan kurtaracak. 
tır. 

Bugün bütün partilere h1kirn 
olan his memleketi müdafaa et. 
mektir. İsveç bUtUn devletlerin 
silah yarışı yaptıkları zamanlar. 
da sosyal inkl?f için çalı§mı§tt. 
Bugün ise İsveç manen ve mad. 
deten silahlanmış bulunmakta. 
dır. 

İsvcçin siyaseti bitaraflığı mu. 
hafaza etmek ve bu bltaraflıiı 
her vasıta ile müdafaa etmektir. 

Bütün partiler bitaraflık' siya. 
setini sempati ile kabul etmi§ler. 
dir. İşçi partisi de memleketi mil.. 
dafaa için her fedakirlığa hazır. 
dır. Bugün İıveçte bütün partile. 
rin iştirakiyle ncırcdilmit olan 
bir reıımt tebliğde kadın, erkek 
bütün İsveçlilerin memleketleri • 
nin htirriyet ve istiklillerinin her 
§ekildc müdafaası için birelJmİJ 
olduklan bildirilmi§tir. 

Milli müdafaaya prfedilecek 
olan dahilt istikraz kanunu bu. 
gün kabul edilmiıtir. 

isveçe taarruz 
ederlerse ... 

( BO§ taraf' 1 incide) 
Fransızlar sür'atle harekete ıeç.. 
ti. Narvik ile beraber diier bazı 
Norveç sahillerine ihraç hareketi 
yapb. Almanyan1n ıimal denizin. 
deki harp ıemileri batınldr; Sb. 
jn:ak boğazı ile Danima}"ka ve 
A"1ıanya arasındaki deniz yollan 
müttefikler tuafından keaildi. iki 
kuı birden vurmak için ablmıf o.. 
lan taı bir tanesini bile "fllramBdL 

Aııkara, 26 ( A.A.) - Büyük 
.\!illet Meclisi bu.gün Şemsettin 
Günaltay'ı~ başkanlığında top
lanmıştır. c.eısenin açılmasını 
milteakip resmt ve hususl daire. 
lerde odacı ve kapıcı gibi mil.!. 
tahdemlerden askere gidenlerin 
yerine aile efradmdan birinin 
alınması hakkında ~eneral Ka
zım Karabekir (İstanbul) tara. 
frndan yanılan kanunu teklif ile 
bu.na ait Milli MUdaf aa ve Da
hiliye encümenleri mazbataları 
müzakere olunmu~ur. 

Encümenler bu mazbataların. 
da bu mevzu üzerinde karar al. 
manın vekA.Jetlerin salahivetleri 
dahilinde bulunması itibarile bir 
kanun tedvirine lüzum ırörülme
diği işaret olunmakta idi. 

Memurların ecnebi dil 
imtihanları 

Ankaı·ıı, 20 (A.A.) - '.ll:taa
riC Vekilllğinllen bildirilmekte. 
cllr.,: 

365G ve 3659 numaralı ka
nunlara göre tcra Vekilleri He
yetinin 20 Şu bat l!>4 O tarih ve 
2/ 12916 numaralı kararJJe ka
bul buyurulan talimntnamesi 
dahilinde 1340 Mayısında açı
lacak yabancı dil imtibanları 
Ankara Dil, Tarih, Coğrafya 
fakUltesile İstanbul Unlversl
testnde 7 Mayıs 1940 Salı gUnU 
saat H de yapılacaktır. MUra
caatıarı Uzer1nc bu imtihana 
kabul edilecekleri kendllerlne 
btldlrlluıiş bulunanlarla anılan 
tallmatnameye göre Nisan ni
hayethıe kadar müracaat edip 
kabul cernbı atacakların lmti. 
han zamanı yerlerinde bulun
maları tıAn olunur. 

Ankarada kansını 
öldüren helvacı 

Ankara, 26 (Huıusi) - Sa. 
man pazannda evvelki giin i~le. 
nen bir cinayetin faili Ahmet 
PoıUkal itmiadekt helvacı cilr • 
mü me~ut mahkemesine ~rildi. 
Atimet Portakal karıaı 29 yatın. 
şında LOtfiyeyl bıçaklıyarak l>l
dUrmU§tilr. Vakaya sebep karısr. 
nın Sadık isminde birisiyle mU. 
Maebctte bulunmasından ıüphe 
etmesidir. Müddeiumumi belvL 
cmrn 20 ıene ağır hapse konma. 
llnı iıt~mif, Ahmet Portakal L 
vukat tutacağını ıöylediğinden 
dava 2 mayısa bualnlmııtır. 

Kua Ankma haberleri: 

• 19 Mayıs İdman '.Bayramı ha. 
ıırlıkları ba§lamıştır. Her gUn 
ıtadyomda çahııhye>r. 

• Macariıtanla aramııdaki ti. 
earet münasebetlerini arttırmak 
için gelmiş olan Macar heyeti 
reisi doktor Ciki tekrar gelmit
tir. 

• Kurtuluş takımı iki maç için 
Ankaraya geldi. 

• Devlet konservatuvarı hak. 
kındaki layiha ile Yatli:tn veya 
ıelıelelcrle zayi olan doıyaların 
yenilenmeli hakkında ve Maarif 
Vekaleti mektep mtidürleri kad. 
rotunun yeniden ilaveler yapıl. 
ması liyihalan meclis umuınt be. 
yetine verilmittir. 

• Şimdiye kadar kambiyo mil. 
rakaıbe mercilerince eerbcıt dö. 
vizle primsiz 6denen navlun, fob. 
ıif farkları, film lisanslan, tah
lil masraflan, patent Ucretlerl ve 
müteferrik nu11raftara ala.nacak 
müsaadelerin takas llmJted tirke. 
tinden geçirilerek primle öden. 
ıncsi tarzı bir talimatname 9ek. 
linde tcsbit edilmiştir. 

İtte ıim<li İeveç üzerine ya. 
pdacak taarrua bu muvaffakıyet. 
ıizliğin bir neticeıidir. Daha 
doğrusu Almanla hv~ üzer.ine 
Balhk denizinden ve Botn.i körfe. 
zinden bir taarnıs yaparlana 
Norveç taarruzunda muvaffak o.. 
lamachklannı, bu taarruzdan 
maksatları da İsveç detn:r:- ma. 
denlerini ele geçirmek bulundu. 
ğu:ıu, ve nihayet bu maden. 
elen mahrumiyet harbin Almanya 
aleyhine neticelenme.ine ıebep 
olmak tehlikesi bulunduğundan 
erkinıharbiyelerinin yeni ve bü,. 
yük fedakirlıklar yapmaya karar 
verdiğini itiraf ebniı olac:ülar. raç harehetl:ı:ini amk eımiyet 

altnia alarak her (Ün biru daha 
d·r:. Bu İ•G şimdiki halde ikinci buradaki kuvvetlerini arttıraWle. 
derecede gibi görünen Norveç cek bir vaziyete selmiı rörihril. 
harp cepheıinin ıarp cephesi de. 
receıinoo ehemmiyetli bir mevkie yor. 
geçmesi demektir. Almanya laweç üzıerirwı taart'US 
Eğer Alma.'lların Norveç taar. etliii takdicrde İngiltere ile Fran. 

rczundan aaıJ hedefleri lıveç de. sa lakanclinavya memleketlerinin 
mir madenltt•i deiil.e, Nol'Veç müdafaasına şimctikindm b~ 
muvaffakıyct~izliğinden tonra Is. kat daha fazla ebenwniyet ....._ 
veçi istiliıya gitmek gibi çok mü,. cdrlerdir. Böylelikle hkandiuY. 
k~I bir yeni taarrur.a karar vere. ya memleketleri hakiki harp cep. 
mezler. Zira bugün lsveçin nzi. heai haline celecelrtir. Almanlar 
yeti; e-aflet uykusunda beılana bu ikinei taaıınız te ... üaünde 
uğraya:ı Non-cçe benzemiyor. lı. de muvaffalc olamadıklan aurette 

dığı ve bunların yerini parti aza. vcç!iler Norveçin tatt'.Ml.Za utrL yalnız gıırp cepheaiftde deiil. bü
smın işgal ettiğini icldia etmek. dığı gündenberi iıtildrulerini mü. tün cephel~rde hrı-p '" taarn.ı~ 
tedir. Bizzat Tissen ele aleyhte dafaa har.rhklanna giriımit bu. k:JMliyetlermi lcayt,edecelderdir. 
tev v~rmiııti. lwıuyor. Ondltn ıonra artık h.rbin ı..lrilri 

MalQmdur ki Tiaeen birkaç ay Mütteftkle"' gelinC'e, nnlıu da nwıflubivet salhaaı ..tir. 
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-ILB~llEİ1 
ve cevabınızda parayı ne şekilde 
alabileceğimi bildirmenin bilh:ıJ. 
sa rica ederim .• Hürmetlerimle ... 

Y e§il iskelet'' 
Not: - Teklifime ehemmiyet 

vermemek veya teklif imi reddet.. 
mek pek müthit neticeler doğu.. 
rabilir. Polise haıbcr vercbilini. 
niz, fakat bu da sizin için nafile 
blr zahmet olur. Size tavsiyem 
makul bir şekilde hareket edip 
p:ırafarı hlzırlar.:ını::clır." 

Mösyö P~go güldj, conra bu 
gnr:p mcl.tub..ı buru~turar.ıl~ l..'.l. 
gıt sepetine attı. 

M;zm1ı. bcynn1m!T~1 luzııtı.,,. 
monfaatirıe yaoılnca.k güre.Dl r 
i:_.t.ira:c edecek güreş takımı 1.z 
dilııkU Romanya vapuru ile ha
reket etmişlerdir. Ka.filP.yc 
monitör Saim ve antrenör Pel. 
linen refakat etmektedir. Giden 

- Serbest gezen öyle deliler 
var ki .. Diye yave§ yavaş wyle. 
niyordu. Fakat bu hepsinden bas. 
kın olmalı. Bereket benim aklım 
başımda da, böyle tehditlere kar. 
§1 lakayt kalıyorum.. Fakat hay. 

ret, bu tskelet ~iç bir şefden, Şaı·'K vı·ıaf& yei'ıerı· ~ dn 
korkm:ıyor ! Hatta o kadar kı ad. 1 ~ 
resini bile veriyor .• Peki ya tev. O 1 1 f tbol 
kif ettirirsem? Fakat benim ya. ep aaman ı U 
pacak öyle işlerim var ki, onunla maçları 
uğraşamam bile .. Haydi bakalım, Milli küme mtisaba.kalarınm 
§İmdi çdı~lnn.. Mösyö Gupo Ankara, İstanbul ve İzmirde U
lütf en söyler misiniz, dün gece ya.ndırdığı büylik alakayı göz ö
tetkii· etmekte olduğunıuz kontu. nünde tutan futbol fetLrasyo. 
rat yazıldı mı? nu, milli küme haricinde kalan 

- Evet müdür bey .• Buyurun, şark vilayetleri şchirl~rl arasm
isterseniz bir de &iz gözden geçi. da da deplasmanlı futbol maçla.. 
rin. n tertibıne karar vermiştir. Bu 

Ve Mösyö Pago katibinin bi. mti.sabako.lara her şehirden iki 
ribiri arkasına uza tmrş olduğu takını i§tirak edecektir. 
dosyaların içine gömüldü.. İtalyada Tenis Maçları 
• l;lerine o kadar dalmışt.ı ki ga... Roma, f5 - Buradıı yapıl. 

np mektubu unutmuştu bıle .• Fa. makta ol3Jl tenis şampiyonasm
kat Yeşil İskelet ihtannı tekrar. da, Stefanf _ Toron.i çifti Hen. 
lamakta geç kalmadı. kel - Göf ert çütini 6-1 6-4 

Mösyö Raym<>n Pago hayatını 6-1, 6-4, 11-9. ' ' 
kolunun ve kafasının kuvvetiyle Puncec - Pallada cf!tl, Cu
kaıanmı; bir adamdı. Bu giin i. celli - Vido çfftlnl 6--3, &---!. 
darc etmekte olduğu bankaya a. 6-2, 6-0, 6-2 mağl\ip etmiş. 
lelade bir memur olarak girmiş, tir. Tek erkekfor arasında: 
sonra yavaş yavaş büti!n basa. Yugoslav Punccc, Romanya • 
makları tırmanmaya muvaffak ol. h Tana~scu'yu 6--0, 6-41 7-5, 
muştu. l\ilhakil<a.ıbaşlangıç üş. 6-2, h-4. 
kül, ~ok müşkül olmuştu. Fakat Kadmlar arasmda: Alınan Bn. 
şayanı dikkat bir enerji ile Mösyö Ulestein, ltalynn Bn. Ma.mutto. 
Pago her zorluğa göğüs vermiı yu 6--3, 6-1, 6-4. 
ve asla Umitsizliğe dii~meden ça- Çift kadınlar ara::ımda: 
lışmı§. bUtün kuvvetini satietmi~ f tal~an Bn .. Ton?Ili - Sa.ndo
ve nihayet Fransanın en kuvvetlı nlno çıfti. lsvıçrclı Bn. Somogy 
bankalarından biri ola" ticaret - n~rescu çiftini 6-2. G-1 
bankasının mUclilrtu:unü elde et.. mağlQp etmiştir. 
mi')tİ. Profesyönel güreşler 

Şimdi fevkal~de bir mevkie sa. ba 1 k t 
hipti. Resmi mahafilde daima o. . § ar en•••• 
nun fikirlerine mürc:caat edilir, Pro!csyoneı ıüreııer bavanm iyice 
birçok vekaletlere girip çıkar, ıaınm:unı!J oımaama ragınen bu bo.!ta. 
Fransız devlet bankasiyle iş ya. dan Jtlb:ıren bıı~lryor. Bu hafta Tc.. 
pardı. k11rdağ!ı HU3Cjiu ile Kara Ali güre. 

Bolonya ormanı yanında Foş f yor. Bu lkl ıüreşçlmlz halükaten 
caddesi üzerinde, bahçe içinde en ba~ta. gelen pehlivanlarımı.ıdtı.odır. 
kUçük güzel bir villada oturuyor. GUr~lcrlni da zevkle aeyrelmek iste
du. Biraı: geç olarak, sevimli bir r~ Diğer taraftan haber aldığımıza. 
kadın ile evlenmi~ti. Roji ismln. gtire Dinarlı Mehmet Mül!.ylm ile dl. 
de beş yaşında gUzel bir y.ıvru. ter bazı pehlivanları yanına ala.nık 
lan vardı. Mösyö Pago karmnı ve Buııe.rllt&ndan da bir lk1 pehlivan 
ve bilhass:ı yavru:mnu {evkal!de getirterek a.yrı bir grup te§kll etmıı ... 

• d E 1 • b' a"le ha .t.tanbuJda olduıfu gibi Ana!Joludıı. da 
sevıyor u. msa sız ır ı • u 1 

t d 1\1 .. .. p bı"rçok i re~ er tertip edt.cekmi§? ..• ya t var t. osyo ago · y . 
d lt b to la.'ltrlar alnu: profes.,•önel g-üre:.ılcr ınUna. 
pavf ~7b yaparh v;r ~ d Pvam et. ıe.betlyla btr lki noktaya ı~aret et. 
.~ri s wlı ar ml a al ı ıdn n e meyi ltaumlu görUyoruz: 

tır. e~ ence er 0 ur u. ı~ro!eayönel g1lre~ mllanbakaları 
_________ (_D_a_J_ıa_v_a_r_) I bizde c:ı çolr ı.:eyı.ı:i top.ayan ur 

~E~l!~ 
l ~::~~~:a:u::ı:~o;:o ~~n:~ 

O • • mama.sı için bu ı.p:>rda. mcml keti 
ml.zde ezcldenbcrl asil oıo.n anruı~vl an 

.,_..._.... -- ri..lııtlUğUn muhafaza. edilmesi ırızım 
27A.940 Cumartesi ve zaruridir. Yanı <.!emek tsUyoruz, 

l!l.30: Program ve memıeıcet saat ki memleketimize cl:ını~ıklı güre~ gtr_ 
ayan, 13.3": Ajans ve meteoroloji ha. memelidir. Talan ve tıt!n memlekette 
berleri, 13.l5l): Müzik: Çalanlar Şerif bUtUn gUrc§ler danıgıklı Jml~! .. Fııltnt 
İçli, Kemal ~. Seyhun, Cevdet Çağla, halk bunu bile blle gider, heyecan du.. 
bzettln ôktc. 1 - Okuyan Mahmut yarmr~! .. O 1§ ba~kadır. Oradaki ee. 
Karında§: Azize Tözem, 14.11.i: Müzik yfrci ı;lttığ"I gUre~in danışıklı olduJu. 
Halk tlttkillerı, Aziz Şeruıea ve Sadi nu blllr de glücr. Fakat bizdeki sc. 
Yaver Ataman, 14.80: llUzlk: Rlyaee. ylrcl gUreşl tertip ed:ınıo pehlivana 
Ucurnhur bandosu {Şet: lbsa.n KUzı... ıtı.ınat ettiğinden 50 kuruşu, blr lira.. 
çer), 115.115/115.30 ~IUzlk: Cazband yı seve &C\'e verir, l1;erl girer. 
(Pi.) 18.00: l"'rogram \"O meınleket Bu itimadın geçen scnedenberl ıui. 
!Ut ayarı, ıs.o:ı: MUtik: Radyo Caz istimal edlldiğlni ıöylorsek yalan söy. 
orkestrası, 18.40: Konuşma (Çocuk lomemlş oluruz. Şu veya bu memle_ 
Esirgeme kurumu taro.!mdan), 1s.:ı:ı: ketin B&mpiyonhığu Unvanı burn..ıa 
Serbest saat, l!l.10: Memleket aaat kcndlsine ibSan edillveren bazı pehll
aya.rı, Ajans ve meteoroloji haberleri, vanlar aylarcadır mcmıekcUmizde do_ 
19.30: Mllzik: Fıu;ıl heyeti, 20.10: Ko. la.ftP duruyor, her gtttiklerl fehlrde 
nu§m& (GUntin meı;eleleri), 20.25: Ça. intikam(!) maçları yapıyorlar. Bun. 
lo.ı:ılar Şerif lçl.I, Cevdet Çağla, luet.. tar ne bitmez tUkenmea lntlkam maç. 
Un Okte, Kemal N. Seyhun, ı - o. landır ve pyaıu dikkat olan tarafı 
kuyan: Radife Erten: Badl Hoşaes, buraya. gelen ecnebi pehlivanla.rm 
21.1~: UUzik: Bayıw Annie Delman lı;lnde hepsi fıı.mpiyon(!) olmasına 
tar:ıtmdsn birkaç keman Solosu, 2ı.40 rağmen hiç bir tanesi Türk pehlivan.. 
Mllzık: K11c;;Uk orkestra, 22.115: Jdem. lannm en zayıfını bile yenememekte. 
leket saat ayarı, Ajans haberleri; zı. cllr. Bu acaba pehllvnnlanmızm !ev. 
raat, ~h&m - Tahvilat, Kambiyo - kalbe§er kuvvetlerinden ml ileri gell. 
Hukut borsası (Fiyat). 22.30: Konuı. yor. Bt.zo göre hayn .. Ecnebi bir pch. 
ma - Ecneb! dlllerde (Yalllız kıs& _ Uvan burad~ Ud Türk pehlivanını 
Dalga posta.sile), 22.SO: ldU%1k: Caz- :rense kendisine çabuk yol g&~rnır. 
band (Pi) (Saat 23.00 e kadar yol. Biz ıote tiyatro kumpanyası gibi 
mz tuun • dalga postas!lf!). 2!'1 25/ orhir şehir a<>laJDla l9tne bir nihayet 

-----=:..!..!ıl.ıı;J;Jı.tıı...1 23 30: Yarmkl rogram ve kapanıı. vertlmestııl lıtlyoruz. 

ta.kom rıüvle tc~1dl e lilmi• tir: 
53 k"io kü~ük Hı.iteyin,~61 ki· 

!o Ynşa.r Erkan, GG kilo Yusuf 
A.!-'an, 72 ldlo Ahmet !{andc. 
mir, 7!> kilo Adnan, 87 kilo 
Mustafa, nğır sıklet Çoban :Ueh. 
met. 

Vefa - Beş· taş 
Dün izmire gittiler 

Buglin ve yarın İzmirde ya
pacakları depl~man mUsabakıı.. 
la.r ic:in Beşiktaş ve Vefa t:ıkım
ları dün !znıirc hareket etmiş
lerdir. 

Vefalılara. ldarect olarak Sa
im Şahin ve Edip refakat et
möktedir. Giden oyuncular şun.. 
lardır: Azat, Vnhit, Süleyman, 
Ha.kkı, Lfıtfi, Şükrü, Muhteşem, 
Hüseyin Sulhi, Gazi, Mehmet, 
Necin, Adnan, Abdü~ 

H~ikLı.~Jrlar d:ı söyle bir kad 
ro ile gitmi§lerdh': l\lehmet Ali, 
Taci, HUsnü, Hilscyin, Bedii, 
Feyzi, Rifnt. Hayati, Hnkkı, 
Rıdvsı.n, !brn.him, Şeref, Cihat. 

Kafileye idareci olarak ta Sad
ri gitmiştir. 

Bugün ve yarın yapıla
cak maçların programı 

Milli kiline karşılaşmalarım 
yapmnk U?..cre MuhafızgUcU ve 
Gençlerbirliği takımları dün 
tsehrimizo r:-almişlerdir. 

Bugünkü maçlar, Şeref sta -
dmda, yarınki karşılaşmalar da 
Fcnerbahce stadmdadır. 

Buı:;-ün birinci müsabnka saat 
15 te Fcncrbn.hçc - Muhafız L 
kinci nıfü:abaka. da Galatasa.z'.ay 
- Gençler arasındadır. 

Yarm saat 15 te Galatasaray 
-G2rr.;lerbirliği, saa.t 16,45 te de 
Fenerrohgc - Muhafızgücil kar 
§ıla.,,~ca.klardır. 

Erkek mektepleri Vo
leybol rnüsabakaları 

finali 
Erkek mektepleri arasında bir 

kaç aydır yapılan voleybol mU
s~baknl!ll"t sona erml~Ur. Şiın. 
dıyl' kaaar yapılan mUsr.baknlar
d:ı beyaz ın-up ~mpiyonuluğunu 
Galat!Wara~ lisesi, krrmızı grup 
r~mp..ıyonlugunu da. Boğaziçi lise 
s: takmıları kaza.nnutıln.rdır. 

Bu-:rlin .. saat 11 ta Bevo-'Ylu 
hn.lkevi .llmn:ıstik salonunda bu 
ild ,wup birincisi ka.rşılasncak 
ve .Kazanan Uı.kım !etnnbul mek 
t~p1iler voleybol §arnpiyonluğu
nu kazanacaktır. 

Hakeın kurıu açılıyor 
Beden Terbiyesi lstanbul böl. 

gcsi futbol lıakcm komitesin -
den: 

1 - Bölgemizde yeniden açı. 
lacak olan hakem kursları ted
risatına 3 mayıs 1940 cuma gü. 
nii başlayacaktır. 

2 - Yaşln rı 25 ten aşağı ve 
45 ten yukarı olmıy:ı.n. 

3 - B!rinci kümeye dahil 
kltiplerimizin birinci takımların. 
da futbol oynamış ve halen fut
bolü terketmemiş olan. 

4 - Orta tahsini ikmal etmiş 
bulunan her sporcu bu kurslara 
iştirak edebilir. 

5 - Tedrisata Bölge merke _ 
zinde başlanacağından heveskar 
arkadaşların kaydedilmek üzere 
bölge spor servisine müracaat
ları rica olunur. 

Profesyöocl gUr~ münb:ıkaları bi
rer rapt ve zabt nltma almmalr, yer 
yer eeçme mUsabakatan yapılıp ye. 
nl, yeni TUrk pehlivanları ortaya çı. 
kııntmıılıd;r. Beden Terbiyesi Genel 
DlrektörlUğilnUn bu husuaa ııazan 

dikkatin! çekeriz. 'il. 

. - - --- -- -
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Kadınlarımıza bir bakın; onları 
güçlü kuvvetli analarımızla kı
yas edebilir misiniz? Zamanımı. 
zm sinirli, zayıf, yılgın kadınla
rını bu hale getiren hep bizim 
edebiyatımız, modalarımız, mah. 
dut a.ile mefkurelerlıniz. pa.ra ve 
kudret ihtiraslarımız değil mi
dir? Çocuk istememekle, kadın.. 
larımı.za, kendilerimize velhasıl 
ne~e. srhhat ve kuvvet olan her 
~eyimize kıymaktayızL .. Baksa
nıza, bir heyeti içtima.iyenin in .. 
kırazmı bu evde, bu salonda, bu 
nadir eşyalar içinde hissettiği -
niz kadar hiç bir vakit duydu. 
nuz mu? Zamanımızda pek ziya. 
de revaç bulan hayata küskün
ıük facintmın en canlı bir sah
n .. s!ne burada şahit olmuyor 
musunuz? Her doğan çocuk dün
yada yeni 1ır sefil addedildiğine 
göre artık ~·aşa.mağa ne lüzum 
.~alır! Gcbcliklcn korunmalar 
tahripkar tesirlerini yaptılar; 
bir yatak kavgası aile oca.ğmı 
darmadağın etti. Karı koca bi.. 
rcr tara.fa çekildiler. Çocuklar 
d:ı. bUsbütiln mürebbiye elinde 
btiyilmeğe mahkQm oldular. En 
çok acıdı~'lm onlardır işte! Bu. 
ro.ya geldikçe yüreğim parçala
nır! 

Doktor Butanm en büyük a.. 
lakası ailenin ortanca çoeuğu o-
lan Lüsi tizerinde toplanmıştı. 
HcnUz on iki yaşında büluğa. e. 
ren o mavi gözlü, solgun saçlı, 
nahif kızcağız, kendinde ilk de. 
fa gördüğü kan seyeli\.nı karşı
smdn. duyduğu dchset ve tiksin
ti saika.sile: iayan etmi~. ve haı;
ta. olmağa kadar ytirümUştU. O 
vakittenberi, doktor Butan LU. 
sinin günden güne acayipleşen 
aııvniini büyUk bir merakla ta. 
kip ediyordu. Genç kız cismani 
heyecanlardan nefret ediyor, ve 
mevsimsiz bir nevi tasavvufa 
bilriinerek hayalinde daim.n hu
riler, melekler ve pakireler gez. 
diriyordu. Hayatı temsil eden 
her ı:ey, bir karınca yığını, bir 
arı kovanı veyahut yavru kue
larla dolu bir yuva, onun içini 
karıştırıyor, başını döndürüyor, 
ona. ndet:ı bulantı verecek ka. 
dar dokunuvordu. Bu hallerin 
b!rer birer ·rn.rkmdı:ı. olan dok. 
tor. sağ ve sıcak cisimlere ka~ı 
bu kadar ikralı hisseden bu kI· 
zın ana bnba. bedbinliğinin kur. 
ham olduğunu latife tarzında. 
söyledi. 

Birdenbire, her zamanki te
laşlı halile Valantin içeri girdi; 
daima ga.vrimelhuz bir h1dise. 
ye takılarak gideceği yere geci.. 
kirdi. Otuz altı yaşında olduğu 
halde vücudunda ve teninde he
n üz hiç bir değişiklik görünmU. 
yordu. Kısa kumral saçları kü
çük zayıf yüzccğizi, evzamm 
kıvrnklığı, Andresinl doğurdu • 
ğu vakit nasılsa aynen öyle kaL 
mıştı. Doktorun bir ta.birilc, o, 
sefahctinln alevinde yavaş fa· 
vaş kavrulup kUçWilyordu. 

- Bonjur Mösyö Matyö ..• 
Bonjur doktor.... Ah! Doktor, 
affmızı istirham ederim. Kilise. 
de Vl\lZ dinlcmeğe eyle daldım, 
öyle daldım ki, bir türlü kendi.mi 
kurtaramadım. 

Butan gU.lUmscyerek onun sö- I 
zu.nu kesti. 

- Gene sinirlerinizden ml ız. ' 
tır:ı.bınrz va.r? 

- Ha.yır, benim bir eeyim 
yoktur! ..• S.zi LUsi için çağırt. 
tmı. Doğrusu bu kızın halinden ' 
bir §CY anlıyamıyoruın. Bu sa
bah va taktan kalkınamağa. inat 
etmiş! Bana bu haberi getirdik
leri zaman derhal odasına git
tim. Beni görünce duvara döne. 
rek sorduklarıma cevap vermek
sizin, bir manastıra girmek, ra. 
hibe olmak istediğini belki yir. 
mi defa tekrarladı. YUzil kireç 
gibi olmuştu. Ağzından başka 
lakırdı çıkmadı. Bu garip heve-
se ne dersini2:? 

Doktor: 
- Gece veyahut dün ev için. 

de hiç bir §CY geçmedi mi? di. 
ye sordu. 

- Gece bir şey olduğundan 
ma!Uınatım yok. DUn de keza. 
Akşamımız gayet sakin geçti. 
Ben yalnızdım, bir yere çıkma. 
dım; gece, dostu.muz Santer be
nimle bir <:ay içmeğe geldi. Ben 
de çocukları öptükten sonra 
misafirimle küçük salona çe
kild im. Çocuklar bermutat yat. 
tılar sanırım. 

- Lüsi uyudu mu, hiç §i.kL 
yeti yok mu idi? 

- A ! Orasını bilemem. Fakat 
hasta olduğunu za.n.netmiyo. 
rum. Esasen o cihetten uf ıı.k bir 
endişem olsaydı bugün sokağa 
çıkmazdnn. Yalnız, yataktan 
kalkmamağa inat edişi o kadar 
canımı sıkıyor ki, sizin fikrini-

zi almadan rahat edemlyecek
tim. Buyurun odasına gi&lim 
doktor. Rica ederim, onu gUzel.. 
ce azarla.yınız ve derhal yatak.. 
tan ka.lksm! 

Bu aralık Segen içeri girdi. 
Karısının son sözlerini işimi~ti. 
Salondan çıkmak üzere bulunan 
doktora kurukuruya bir el u. 
zattıktan sonra MatyönUn yanı
na gelerek: . . 

- Affedersiniz dostum, ıw 
beklettim. Fevkalide iyi koea.n 
bir beygirim hastalandı. Bütün 
ümitlerim on1a idi. Her işim ak
si gldiyor ... No ise, bizim işim.iz 
hakkında görüşelim. Fakat o da 
s-uya düştü. 

Sonra. değirmenci Löpay5re 
kızmağa b~ladı. Bir kaç hele. 
tarlık o mahut ~ayınna. öyle 
b~r fiyat istemieti ki, anlaşmak 
kabil değildi. O topraklarda bir 
ba§ak buğday bile bitemez diye 
etrafa kehanetler saç.an değir. 
menci, Ma.työnün muzafferiyeti 
karşısında iğbirarını sa.klıyanıı. 
yarak ta.biata karşı lanetler 
savurmuştu. Ve haşin bir p&• 
vasızlıkla. "taş üstünde ekin ye
tiırtiren sihirbazlar türeyeliberi 
o "çayırlar altm eder., demişti. 

- Biliyor musunuz, onunla 
görii§Jnek için bizzat ayağına 
kadar gittim. Bir vakitler o par. 
ça toprağı bana hiç pahasına. 
satmayı teklif etmişti. Bittabi 
kabul etmemiştim, çünkü ben ec 
elimdeki araziyi satmak isti.. 
yordum. Bir de a.ptallığımı ~ 
zUme vu.rma.ğa kalkmasın mı! 
Az daha tokatı aşkedeceklim .•• 
Ha, şimdi bir kız çocuğu da mr 
var'? 

Matyö bu U.nebbUsiln vereceği 
neticeyi evvelden biliyordu. Gil· 
lUmseyerek cevap verdi. 

- Evet, Terez • isminde bir 
kızcağızı var. Kendi telikkisioo 
göre bu f ela.ket onun başına ~ 
çen Pene ~eldi. O kadar kızdı, o 
kadar köpUrdll ki, JillfilrlinU ye. 
miyen ne karısı, ne tabi:ıt ve ne 
de irLSanlar kaldı. O adam ga.. 
yet hodbin ve müntakimdir. 

- Hakikaten; hem de cğlU
nun henüz on iki yaşmda iken 
mektepte mükafat kazandığmı 
bana. anfattığ.r :z:ıma.n hayrtı.nlık 
göstermedim diye nasılsa bana 
içerlemiştir. 

- Haha.! Teşebbilsilntıznn ni
çin muv:ı.f!ak olmadığını şimdi 
daha.iyi anlıyorum. Bir kere ben 
de onlara bir nasihatta buluna
yım cbrken, az kalsın da.yak yf. 
yecektim. Oğullarını bir 2'.iraat 
enstitilsüne vermelerine tavsi~ 
etml§tim. Karı koca bana öyle 
çıkıştılar ki! ... Antoneni bir mö&. 
yö yapmak istiyorlarmış. 

Veihasıl pazarlık uymamıştr, 
vo Scgıan bundan pek üzillmüş
tü. Çünkü bu sene de Matyöye 
şark cihetinden arazi sata.nııya. 
caktr. Maamafih, öteki taraftan 
satılan bataklıklara ait temlik 
eenedi hazırlanmıatı. !mza.ıar te_ 
ati edildi. 

(Dahli oor) 

r·--------------·-VAK I T 
Gnzetede ı,:ıkan bUtUn yan ve 
resimlerin bukuku mahlu.zdur 

AlmNır. rARlFESJ 
Memleket Mt'mleket 

içinde dı,ında 
l\)·hk 03 1:15 &r. 
s ıt) hk ıı;o c2~ .. 
R aylık 4'7.5 820 • 
l yıllık 900 1600 .. 
rarffeden Balkan Dlrllgt tctn ay. 

da otuz kuruş dUşU!Ur. P<Mta birli. 
ğlne glrmt ven yerlere ayda yetmııı 
beoer kuru~ ummedillr. 

Alıone kaydını bildiren mektup 
ve teıı;rat Ucretlnl abone parasınıu 
posta veya banka Ue yollama t.c· 
retlnt idare kendi !\zerine alır. 
TUrklyf'nln her potıb ıncrl<ezl.nc:t. 

VAK IT'a a bollf' yazılır. 

Adreı ıfoğ!ı;Urme flcrett 2~ Krf. 
11.A:'ll Ut:RETLERI 

Ticaret 111\n larının eııntlıo • sa. 
tırı eondao itibaren ll6n aaytala 
rında 40, iç sayfalarda 60 kurut. 
dötdUncU sayfada l; lkloeı ve u. 
çüncUcle 2; birincide 4: başlık yanı 
kesmece .. liradır. 

BUyük; c;ok devamlı, kll,alt. 
renkli lll.ıı verenlere ayrı ayrı ln. 
dlrmeıer yapılır. Resmi UG.nlanıı 
aantım aatın 40 kUMJ§tur. 

Tlca-t Mahiyette C.lmıyaa 
KUçUk lJllnl:ır 

Bir defa 30; iki cıetam 50. Oç de. 
tası 65. dört defası 73 ve on defam 
ıoo kuruştur. Uc; aylık llA.n veren. 
'erin bir '1etası bedavadır. Dört aa. 
tın geçen llAnların tazla aatırlan 
bef kuruştan hcaap edilir. 
Vakıt bem doğrudan dotnıya 

keııdi idare yerinde, hem Ankara 
caddesinde Orhanbey hanmda KE
MALEDClN lREN D&n Btlroeu 
f'llyle ll&n kabuJ eder. (Bllronnn 
telr.fonu: 20Sll5). 
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. Bir Alınan kahin:niı, ı 
Dük <iinının kırasım çıkardığı neticeler 

Fındı!dı 13 ncü 
ilkmektebi 

arttıran Bulgar , (Vcı§tarafı 5 ıncide) ( Ba§tarafı 4 üncüde) 
rak mUkemmel lltr konlitatür 
(dilğme) meydana getirilmiş. 
Şehir cereyanı saate bağlanın
ca tel duy üzerindeki lrtınba 
yanıyor. ~igortanııı ne olduğu 
ve ne sebeplerle yandığı da ço
cuğun anlayacağı şeltilcle gös
terilmiş. 

Dün Cürmümeşhut 
mahkemesine verildi 
Milli korunma kanunun.a mu

halif hareket ederek Tahtaka
ledeki dükkanının kirasını art
trran Bulj!ar tebaasından Dra. 
KCaı ir rom·mclaris hakkında ev. 
veiki güıı ciinnü mcşh~~ yaP.ıl
mış ve ttıtul ım zabıtla d~n ı;ıu~
deiumumiliğe teslim eılılm~ştır. 
Dr&gomır, diikkfı.nında kır~cı 

olarak oturan fırçacı Davıde 
gec"n sene dükhanını !::O lira -
da: kiralamıq, fakat konturatın 
bitmesi ynkla11mca: "- Ya 30 lira verirsin ve ya_ 
hut ta dükklııJan çıkarsın!,, di
ye dayatmıştır. 

Dı.vjt Milli korunma konu -
nundan °bah""derek kirayı art. 
tıramıyaca.ğını söylemiş, Dra _ 
gomir aldırmamış ve neticede 
27 lirava mutabık kalmışlardır. 

Bu ım ··~ ı·ın"' Davit işi em . 
niyet direktorlüf,rfuıe h., ber ve
rerek cürmü me~hut tertibatı 
n.ldırmxş. Ye Dra~omir dil'•kana 
gelerek bonoları imzllatırken 
müşteri sıfatile giren memur -
lar tarcıfından ya1:alanmıştır. 

Diın cürmü meşhut dördüncü 
asliye ceza mahkemesinde mu -
hakeme cclilen Drngonıir: 

"- Ben kirayı arttırmadnn. 
Geçen seneden alacağım kalmı§ 
olan 60 lirayı senelik kiraya da
hil ederek 300 liralık bono ha
zırla<lnn, e-eri kalan 24 lirayı 
da pe~in istedim. l<'akat Davit 
ha.ıı?. Ôyun ederek başıma bu iş. 
leri a<;tı. Kiraları bonl) He al -
mak isteyifjimin sebebi. sık sık 
Bulgarist:ana gittiğim için ban
kaya. kırdırmaktı.,, 

Davit te, mal sahibin" borcu 
olmadığını, Drag-omirin kira pa
ralarını bono olarak a.lmak iste. 
mesıni.1 sebebi maliyeye olan 
borcunu vermemek olduğunu 
ileri rUrdü. 

Neticede mahkeme Davidin 
gecen seneki bonola.rt ibraz et. 
mesi Jcin duru.~ayı ayın 29 
uncu glinüne bıraktı. 

Bir balıkçı motoru battı 

Sarıyerde Nuriye sokağında o. 
turan Rizeli Ahmte oğlu Yusufun 
sahip ve kaptanı bulunduğu dört 
tonluk İki Kardeş isimli motör 
diln halrkhanedcn 1800 çift to. 
rik C?lmış ve bunlan Sirkecideki 
it:ılya."l balıkçı gemilerine yükle. 
mel: iizece !c:ı.reket etmiştir. 

Köprü gözün en geçmekte o. 
1aıı motör birdenbire sulara kapıl
mış ve du~lardan birine çarpa
rak delinmiştir. Motör tayfası ya. 
ıayı kap .. tmağa çalışmışlarsa da 
muvaffak olamamışlar ve içine 
sular dolan motör hamulesile be_ 
raber kısa hir zamanda batmış. 
tır. Tayfalar !:urtnrılmıştır. 

---o---
Tevkif edilen kamarot 
Ta.-ı va.puru Kara.denizden ge

lir!-Pn 12-13 yaşlarında Ahmet 
admria. bir çocugun ırzına ge
çen Şevket ndındn.ki vapur ka
m::ırotu yakalanmış, dün vedin_ 
ci sorgu hr kimliği kararile tev_ 
ldf edilmiştir. 

BORS 
- A nkara 26·4 - 940 -
ı---Ç E "Lci<--
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ı 00 Uotu ( Aı erli •• ) 
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8.GO 

içtimai bir inkılap vücuda gele. 
cek'' diyol'. Aşağı yuknn bu da 
oldu. 

Bilmem neden, Alman mu har -
r·ı:-; 1927 den sonra Aln:l\nyanın 
ne hale geleceğini merak edip ra. 
kam dökmerr.iı. Fakat usulü pek 
basit clduğu için, eğlence bu ya, 
biz de bir rakam dckebiliriz. Çı. 
l<an sııne 1946. Yani 6 szne son. 
ra .. 

.913 den evvel ya~ayan Alman 
muhatrir veya kahininin bu raka. 
mı çıkarmamasının bir sebebi o. 
lcl>ilir. Belhi <le Almanyanın le. 
hin<.? o'mıyacak. Bugün bütün 
dünya buna İnnnıycr.. 

Yalnız bir nokta var: Harp al. 
tı sene daha sürecek mi? .. 

E, art:lc bu kadarı da isabet et. 
mcsin <!eğil mi? ... 

NiYAZi AHMET 

Mahkumlar af 
istiyorlar 

Ankara cez evi mahkumları a. 
dına Mahmut Sard imzasile gön. 
derilen matbu bir mı:ktupta; çir
kin bir tecellinin kurban ve ze. 

~ 

Dunlardan manda Uç icara 
kömür ve elektrik cereyanlyle 
telefon, iki saat camının orta
sına. su doldurmak suretiyle 
adese, zift içine oturtulan üç 
cauı parçasile menşur, ve daha 
uunlara benzer bfrçolc Aletler! 

Çocuğu pratik işlere alıştı
racak olan bu vasıtalar yarın 
için mulıaklrnk ki pek faydalı 
neticeler doğuracaktır. Bu usul 
bUtUn ille, hattft. orta mektep
lerimizde tatbik olunduğu tak
dirde bir çeyrek asır sonra 
memleketimizdeki fen adamla
rının birkaç misli artacağına 
asrn. şüphe olunmasın! .. 

l\IU - Z U 

bunları olduklarından bahsedile. 
rek mahklımlar haklarında şefkat 
isteniyor: Af, tecil veya . ısmen 
cezanın tahrifi gibi bir şefkat. 

R'f* 

Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

Mi 

.,.. . .:'•,c, • . ----· 
VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

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

• ~ .. 4 ... ' )" • • • ,. ~ 

M 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

. 
,/ 

IJı\LSAl\JIN 

f"C\'bcrlnl liıtlv:ı r_ ~~'K/i1(,;i~;~ııı 

den yiıı. \ ·e dutluk 

Rııjl:ın cıbbldlr. UUIUn 
U!!tündür. 

c-moı:ıllnıırrı 

btanbul Asliye Oçlincli Uu:.ıııt liu. 
klmJliifodP n: 

938/ 162() 
Şilşko kızr Yclenn tera:ınclıın Gala. 

tada, Pantiley nam Rus Mnnastırında 
mukim iken hali hıızıı· ll:aınctgCLhının 
meçhul olduğ'u tahakkuk c:ıcn Ömer 
oğlu Sabit aleyhine malıkcmcnln 

938/ 1626 No.lı dosyıısiyle açılan bo_ 
şnnma davasının icra kılınan muhn. 
kemesi sonunda kanunu medeninin 
134. 138 ve 142 inci maddeleri mucl. 
hince tarafların boşanmalarına ve 
kabahatli Sabitin bir sene evlenme. 
meslne ve mıısarifi muha kemenin 

1 mUddclaleyhtcn tahsiline dair 13/ 10/ 
939 tarihinde karar verilmiş, bu hu. 
sustakl rnı.m sureti divanhaneye talik 
kılınmış oldu~undan mU :lclr'laleyh Sa. 
bitin tarihi llAndan itibaren 15 gUn 
zarfında temyizi dava edebileceği 1. 
ırm olunur. (32138 ı 

llan 
TUrk Ticaret n:ı.nknsındnn almt' 

'ı olduğum 30/ 3 / 931 tarih ve 163 numa. 
ra!I 23.- liralık hisse makbuzunu 7.a. 
yl ettim. Yenisini alacağımdan eski. 

' Binin hUkmlı yoktur. 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Zlrnnt nanknsrn<lıı kumhnralr ve lh 1>nrsız tas:ırrııf h cs:ıpln 
ı·nıctn en nz :>O lirnsı hıılunanlarn senede 4 defa çckilcccl 

kur'a ile nşn[;ıtlnki pli'urn göre ikramiye ı.Jıığıtılıı.cakt ır. 

• Adt·t ı .ooo Liralık 4.000 Ura 
4 60!l .. 2.000 .. 
4 .. 230 " 1.000 .. 

40 100 " •.ooo .. 
100 .. 00 .. 6.000. .. 
120 .. 40 4.800 .. 
ı co .. %0 ,, S.200 

" 

DiKKAT: Jlesaplarınr :ıkl parnlar bfr sene içinde fiO 
liradan nşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde 7o 20 
fazlaslyle vcrllecelttir. Kuralar senede 4 defa: 1 EylOI. 
ı Bfrlncikl'ınun. ı l\tart ve ı Haziran tarihlerinde çeklle<'ektlr 

ı ................. lll:IC ................. .. 

liar.uı.ıürselln (tımç·ı!mr 1'!1yüıııJcıı 

,\11 oğlu I»ırtuıı 
(3214:!) 

Vakit Kita evi 
)ün ve yarın 1 r 

me külliyacı 
No. 31-40 4 cu ıerı 

31 Rasin külliyal.J 1 V 

32 Metafizik 
i3 lskenaer 

'H Kadın ve 'M>syallzm 
35 Demokrlt 
36 Dinler tarihi 

37 F'ilozofi ve sanat 

Kı 

6 ı 

'40 
6( 

101 

2r 
12~ 

41 

- ww &#W€Wt cıı Wfil 

SAII1Bt: ASIM ll~ 
r?ısrldrğr ver: V AKIT l\htho.ı~s· 

1 Umum l\'e~riyatı idare eden. 
Refik Ahmet Scvengil 

ı 1 . on~ ı 
1 Askrn fabrikalar Satınalma Komıs~ ,.,.. 

ı tıtcli! t;ı; ,, 
ı\lüte:ıbbit !ilam \ 'e Hesabına U8 Kalem ·' u rDu),,ııJ 

8 ıu11eıxı ~ıı 
·rahmin edilen bedeli (18.609) lira olan 41 unıurD _,ı ,, 

müteahhit nnm ve hesabına Askerl Fabrll<alar be gtınO ~ ~ 
Satınalma Komisyonunca ~ Mayıs 1940 Perşem ı;oınlS) , ~ 
tıkla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak ı.uruŞ \'eıd,rııı' 
Jlplerin muvakkat teminat olan ( 1395) Jıra < 68) 01ınııdl ,Jl' 
nun 2. ve 3. mııddelerlntlekl vesalklc komlsyo~~ı \'esil< 1 
altıkadar tüccardan olduldarına d.llr ficaret 

\'e saatte komisyona mllracaatlar!· • * * ıtro"' ~.,; 

T Frrro l\lüt<'ahhlt Nam ,.e Hesabımı 18 on ~ 

1ıı torı rerro)lt, 
Tahmin edilen bedeli ( lROOO) llrn oııı.n JUrJUğÜ ııı" 

nam ve hesabına Askeri Fabrikalar Umum Mil l 
1

4.30 d• 11~ 
Komisyonunca 2 Mayıs 1910 Perçembe gUnU 8'; lipıerlll ıııc14ııl 
Şartn:ıme parnsız olarak komisyondan verııır. a ııdd·ıerı;ıJ!d't!I" 
olan { 1350 ı lira \"e 2190 sayılı kıınunun !!. ve 3 :rd:ıtl ol 111'~ 
mlsyoncu olmadıklarına ve bu işle alalcndar tUc ısyoıııı 111 

tte ttonı carct Odası veslkasile mezkCır gün vo sna ;/ 

,.tfJ * • • t,;b ... 
• rrrı11I 

GO Ton 1,:; mm. 1\nlmlı~nHln , ·e. ;\O~ 
Sac: ı,e\'ha ı\lınnc:ı ııı 

torı 1·6 ııı 
Tıılımin edll<.'n bedeli <20.400) llra oınn 60 

1 
r tJflluııı J• d' 

normal eb"atta demir sac; ıcvhn Askeri Fabrika ;
011 

~·t~rıııt· ~~ 
kez SalınRlma Komisyonunca 30/ 4/ l!l!C .saı~!ıs,rorıdaıı ıııııııı ",r 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak k 811 1<,,rı ,ıaı.cl 
muvakkat teminat olan ı 1530) lira ve U90 nurnnr bU ışıe ,~ I>, 

\'El •• rı:ı dclcrindekl \'esalkle knm 'svoncıı olmadıklarına j(Of ı.-
d:ın oMııklarına <l:ıir Ticaret Odası \'eslkaslle mez 
yona mUracaatıarı. 

• * "' 
li ,ı1narıı ,.. 

ı;.cn Tr.n Xltnıt OÖ!l\lt ' .~t. 
ı-:ı... ' 

500 1'0ll • -otl~.,,e 
Tahmin edilen bedeli (255.000) lira oıan 1 ııofll!S~uır ... 

Fabıikal:ır Umum mUüUrlUğü merkez ııatın3lnıllcel>t'r· ~ u~ 
cdi!C r!ll il' Pazartesi gilnU saat U de pazarlıkla ihale Taliple ııeıer!P 

(75) kuru<> mukabilinde komisyondan ver!Jlr. 
3 

ııısd ol 
~ 2ve· ali olan (13.930) lira ve 2Hl0 numaralı kanunun . uıccard or' 

komisyoncu oımadıl\larına ve bu l~lc aıııı<auar nı!S)~ 
Ticaret Odası veslkasile mezld\r gUn ve sıı.ntt~ alrıı' 

1 
A . ı···ı satın lstanbul Levaz.m mır ın 

Komısyonu ilan ları --:: 
• .. 11111 ....... Killlll .. ~~~~;.;.::aıı ... ~~~~~dll~ ,... 

. k ıınlığıll ..ıı:ıO ti 2000 metre kadar 8 veya 7 mllımetre a ıesl ı;-,... ıı 

9 '0 Pllzar . ..rıı .... · alınacıı.ktrr. Pnz:ırlıkla eksiltmesi 2914/ • dl ı;lir" J] 
• 1 yonun ~ı hanede Levazım Amlrllğl Satınalma h.om s l• 

temlnatlarilc belli saatte komisyona gelmeleri. rl~J' 

* • • ra"' J.t-aıttır· ııı 
200 adet inzibat eratı için kol bağı aıınacde ı..e''"'1 11,ıl 

20/ 4/940 Pazartesi gUnU saat 14.30 da Topııarı~I 100 ıır~I 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bede (S1" 
liradır. NUmuncsl komisyonda görUlllr. 

* * * 

480 J(Rl'll\'&na ttımlrl. ,.,,.,. 

u.:ı Ç:ıyllanhk t!mlrl. ,·e ıJIJ' ıt< 
s BiiJUk kauırı trunlrf . ..ııet'~ 

ettv~ 
6 Hclvane t lhnirl. 

1 
tP.fllır 

10
pll 1>' .r1 

Yukarda yazılı dört kalem bakır maızeınes 
51

5 dC sır.,.-..ı 
nt l·• _..ıar ,.ııı !ıkla eksiltmesi 29/ 4/ 910 Pazartesi gtinU 811 J38ıı" · ıııJll 

ı caktır. ıste Amlrllği Satınalma Komisyonunda yapı il örUtUr· csı'l 
kapıda Levazım Amirliği yiyecek antıarında g JI. 
rllo bclll saatte komisyona gelmeleri. ı.r!l< tt'~,,1 

• * * ett1' 1~ ,, 
ııuıunurı d' . .N 

YılıJrzda Orhanlye kı~lasında nakliye 0 t 111.SO il ~ 
uı.rhkla eksiltmesi W / 4/ 940 P:ızarte.:ıl gUnfl s:ıa 1.tır· J{ı tıı•J11· .ti 

. - • pııacıı • r:ır .... ' zrm Amlrlığl Satınalmn Konılsyonunı.Ja ) 8 • lf '· • 101,~ ı 
1 -t r ı...e,• ıs o 30 kıını 11. ilk teminatı H:J lira 35 mru, u • 011e:ıJ 

da görUlıir. Eksiltmeye ı;lreceklcrln yliksclt nı (S901 
11 

tıl'1~ ·' 
• tesis' 11'.A 

• • , trllt •e .... k tlC» :ıe<> ıır 
Zeytinburnu hast:ıhnneslnd(' yaptırılncn O d:l toPll~ ıgGS ~, 

eksiltmesi W/.ı/9rn PnzarteQI gUnU flMt 15.~eıı! bOdcl ıcoııı~> f1 
J ğl Satınalma komisyonunda yap·Jacaktır. ~111uesl 1111,,sı ı 
ilk teminatı 147 lira 61 kuru~tur. K"şit ve ş:ı.r ont'1 ıs o 
Eksiltmeye gireceklerin birinci sınıf yUksek m ls::ll 

Plrfnr; 
kilo 

* 
('ln,,ı. 

1 G'~.3i3 l önmolln ·~. 

:>,a'? ı ncrtom:ı. 

38,807 l\I:ır<'lclll. bal•I'· 
il Çor ı sı.ooo h.:ımo n::ı. 

1 
d' ~ 

16,000 l\ları•telll. " fllı"r ~~ • 

ıırıllca1'tı\ııı JJC_~,ıl 
Yukarda cinsi \•e m•l;t.arı yazıh pirinç il clC rstıt 11 ııı tı""'ııı il' 

W / 1, 9'10 Paznrtesi gilııll ııaal 14 de Top!laneıoill t81l~c1'1i'e~,,. 
Sn~ınalma komisyonunda yapılacaktır. HeP.:..cıuır· ıs tSO 

4" kU•~· :!l kuruştur. Katı teminatı !HOl lıra " ıcrl. 
kanuni vesikalarile lleraber komlf:yonıı g...ırnc 


