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A~pa harbinin 
riye ve lraka 

intikali 
\raza.n: ASIM US 

Millf MOdafaa MOkel
lefivet kanununa ek 
Motörlü vasıtalarını teslim etmeyen 

veya noksan teslim edenler 
H&pisle cızalandmlacaklar 

Ankara, 16 (VAKiT) - Milli Mü
dafaa. mükelle!lyetı kanununun 68 ncl 
maddesine bir fıkra llA.ve hakkmdaki 
kanun IAylhasmı hük~met mecli.ııe 

göndermi§tlr. 

• ,. • • Ord.ıııun peyderpey takvlyeal için 
Viş;,n İn Hitlerın bakımı· mükellefiyet yol•ı ile satm aımmakta 
· yetini lcabul etmesi olan motörıu nakil vaaıtaıarmm yüz· 

lıfllll müdafaa mUkelleflyPU lta.nu· 
nunun 68 inci maddealnde vaaıtaıan_ 
nı getirmiyenler hakkmda hUkUm 
vanıa da vaaıtaamı tahrip eden veya 
kasten malzemesini dettftJrenler hak
kmda bir htlktlm yoktur. Bu mahzuru 
önlemelr maluıadlyle bu fıkranın ek· 
lenme.lne Jilzum ha•rl olmuıtur. Ek· 
lenen fıkra tudur: Seferberlikte Ye 

fevkaılde hallerde motörlU nak!J va_ 
ıntala'!'Inın dururnlarmı bozanlar veya 
yedek U.t veya parçalarım sakla· 
yarak komlayonlara noksan teslim e· 
denler beş seneden aşağı olmamak U· 
zere hapla ve harp halinde aklz ae_ 
neden aşağı olmamak üzere atır ba· 
pla cezuıyle cezalandınlacaklardrr. 

.. . uzerıne f de eJ)l.ıriDdcn çoğunun gayri kabfU lali· 

R U Zvelt 
mat bir halde bulunduğu görillmUf ve 

Radyo ile Fransızlara 
hitap etti 

Veygand 
mukavemet 

ederse 
Amerika her turlu 
yardınlı yapacak 

--0---

Hür Fransızlar neşret· 
tikleri bir beyanname 

· ile Viflyİ 

i hanetlejtham 
edıyorrar 

(YaZ181 4 üncüde) 

Sollum 
Tekrar lngİiizler tara
fuıdan işgal edildi 

--<>--

Almanlar Mühim 
zayiat verdi 

Kahire, 16 (A.A.) - Orta şark 
İngiliz umumi karargihmm teb-
liği: 

İngiliz kıtaları diln. setir kuv-
vetlerinin mahdut mikyasta ~nrı· 
tığı bir hareket neticesinde ~alfa-

.eli ·ıe Müsaid mevkıini ve ya geçı ı 
Solluınu zaptetmişlerdfr. J?Uş_nıa -
na mühim zayiat verdlrilınış ve 
Almanlardan bir miktar esir alm-

mıştır. 
(Devamı So. ~ sfl. 5 de) 

bilhassa belediye seyrUaefer heyeUe_ 
rinden kWL bir müddet evvel •eyr11· 

sefer mllaaade raporunu alan vasıta· 
Jarda lbtiklerln değiştlrilmeal, yedek 
parçaların saklanması dikkate ıayan 
g!SrülmUıtOr. 

istanbulda ışıkların 
maskeleri kaldırılıyor 
Ankara, UI (V AKIT) - Fenerleri 

maakeli olarak çalıttmlmakta olan 
nakil va11talarmm ııeyril.eferde zor· 
tuk çekmekte olduktan an.ıqıtdığm· 
dan tırtanbul vlllyettnde motörUl va· 

Londra, 16 'A.A.) - Diploma. 
tik mahfillerden alınan emin ha. 
'berler, Rudolf Hes'in İngiltere. 

(Devamı Sa . .6 ri. l de) 

lllal&rdakl DUU1kelerin her an kulla. 
m1mayıp haalr bulundurulmak tartUe 
kaldınlmuı bakkmdakt karamam~ 

VekUler Heyetince tasdik edllmlftir. 

Irakta neşredilen reami 
bir tebliğe söre 

Alman tayyareleri 
inmiye mecbur 

olmuşlar 
Kahire, 16 ( A.A.) - Remnt 

tebliğ: 
(Devamı Sa • .. aCL .6 te) 

Me,ale Kızll deniz 
Çorumlulara Hakkında Ruzvettin 
teslim edildi çok manidar cevabı 

(Y azta1 .t iincüde) (Y a.ıl8I 4 iUıcüde) 

......... YENi TEFRiKAMIZ 
Namık Birkaç 

K emal'in güne_kadar 
·· ımez eseri 

Kanije 
muhasarası Kaaıje MOdafaUI eefJrtnln möelUft 

11Dy1Uc va&uı piri NAımk Kf!lllAI 

VAKiT 
sütunlarında 
okuyacaksımz 

·--· -· 
---·--·-- ····--- 1 ••• ·-· • • •• 

1 800 ki i ile 20 bin düşmam öldürte!!-. ve 45 t~p .zap,ted~n KanıJe kah-
' Tı·ryakı· Hasan Patanın dunya tarihinde eşıne raıtlanmı-

amanı • · .. • 1 r an kahramanlıklan ai ze İç bır romanda bu!amıyacagmız bır 
: Y heye can ve zevk verecektır. 
i 
TorkUn şanlı zafer destanını sabırsızlıkla bekle~nıt 

Tanare Ş4 hltkri thtırellnln Aııkan wı htanlıuldakl me....amını dlııdl(a 

•YDl'll1Nla n>rmlıjtlk. ısu..- .t\nkar8da ~ 111MM1me a1t .iki MM fiil: 
IÖ)'OnmlUL l"•karcl\& v~z laUldU lılarp c11nllyorlar, altmdia StllD 

pir ._. Kemll 1171" ftdyor 

31 senedir askeri izmetts bulunan 
M. K11malin başarıları anlatıldı 

Bayın Profesör M. Kemal ôke dün Gülluınede talebeferiu a09I 
dersini verirken... (Yazıaı 2 ııci sayfada) 

Sarı1e llarltası 
Bugün son aaylamızcla Suriye ve civarının 
lmaal bir haritmını bulacaksınız. Tayyare m~ 
danları, harbin devam ettiği yerler, haritam·· 

lamauıma taralından teabit edilmiştir 

Günlerin peşinden: 

imla kargaşalığına 
nihayet verelım 

1. D. K . Cerm)'f'tl ''Yeni lmlA Kılavuzu tlzerlne Bir öntuar,. 9nıfr 
nJyle 111: bf<l!iir Defretn. Bir •nket mablyetlnde olan böyle bir teıı••11111e 
Mklkaten lhtl) aNJDJZ lllllaadutuna ller sün dalla fazla bir ılddfıtle .._.. 
70ft!S. Y~l barflert kabul Nerkf'U ıee e9BIBI aldık. Fakat tatbikatta ..... 
lamamlyle temlJI edem<.>dlk. Blrçttlo ke~lerln yazd13 şekli okanufUllU 1fiıc1e 
edemiyor. 

Onur i(I• metM'Ji: Temin, ft•jmln, t.e'mln; kati, katti, ka&, 
slbi Ulrltı türlü ıekUlerde yaalan kellmelerıı tllk ilk t.eaadüf ediyoruz. Her 
kellmenın okonll!Jo bir oldotu gibi )Mrl1tı da bir olmalıdır. lmlAmn.dakı .. 
ea MiJlk •obanm arbk tamamlanmuıı .., bu dD kargqatığma nlha..-
~ lbımctrr. .,.,,., ve. 

llemlı_akettP dil ışlerl ile 11JeHU1 olan münevverlerin bn ı~ 1sWadl 
-.- ..- mılret llfı •"kadar o1lmlumı lateris. BASAN B:UHÇAn 
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[ Radyo Gazetesi 1 
Alman • Fransız 

anlaşması 

sin sözlerinduı. harbin tngilter\: 
ve medeniyet için bır facıa ola.. 1 
cağını, sulh yapılmasını istiye. 

Profesör Mim. Kemal için 
ya.pılan veda töreni 

Müdafaa Vekili ve General M. Boysan'ın M. Kemale hitapları 

ceği söyleniyor. 
İngilizler bütün sôzlere ınan . 

madıkla.rmı söylüyorlar. 
Alman • FrdJlSız anla.jmMSI, 

Ses hfidısesini ikinci plana at.. 
J11J1 bulunuyor. Bu ittifak dün. 
yanın en elıemmi yetli meselesi 
~i almıştır. Dadanla A.B.C. 
anamda rariste ba.şlıyan mliza.. 
breler esrar pPJdcsi arkaama 
Mk1aıııyordu. 

/RAKTA MERKEı BANKA.Si ~ M' A 
Irak maliye nazın Irak nıılli bankasının tesis edildiğini bıldı. 1 C ı 11 ı 

1 
Tilrk tıbbına otuz bir sene fa- co ntandata ha vat 't' ,ıJı.11"; riyor. lrakm da bir merkez ban. ı 

ıcası tesis ettiği memnuniyetle 
~örülmektedir. ... f M . K l sıln vermeden hizmet eden ve ylr adcdcn bir istn•İ al 'ar. : f/11 

O Cam em a mi beş senedir GUlhane tatbfka· plmizden hürm<'t , .e ınln~ 
Artık bu perde kalkmıştır. Bu 

pardenin arkasında lngiltereyi 
iatilıdaf eden bir Alman • Fran. 
ms ittifakı ortaya çıkmıştır. 
Amiral Darlan son zamanlarda 
Parise gitti, geldi VP niha>·et 
Bitlerle bir görüşme yaptı. Ne. 
ticede anla.'}lll3. hasıl oldu ve ni. 
llayet dün Vişi kabinesinin Al. 
man • Fransız anlaşnuı.sını tas. 
vip -ettiği haberi verildi. Anlaş. 
ma.ya göre, Almanya bazı mü. 
8:&8ıClekarlıklarda bulunuvor. Bu. 
na göre Almanya günlük işgal 
masraflarını 400 milyon frank. 
tan 300 mılyona. indirecek. Ell
dUstri sahalarında iş birliği ya. 
pdacaktır. Asıl merak edilecek 
nokta, Almanya Fransadan ne. 
ler istemiştir? Bu hususta gerek 
Vı§l, gerek Bcrlin sükfttu muha. 
faz.3 ediyorlar. Almanyanm Şi. 
mali Afrikadaki ilslerin Alman. 
yaya terkedilmesinden. Fransa 
lmıa.nmasmm Almanya tarafın. 
dan kullanılmaf"mdan ve nihayet 
Suriyederı geçit verileceğinden 
khsedilınişt.i. Suriyeden geçit 
!ftnDe ha.beri hAdiselerle teeyyüt 
etmiş bulunuyor. 

Eden Alman tayyarelerinin 
Suriye yoluyla Iraka g~tiğini 
bildirmiştir. Diğer §a.yinlarm 
u doğnı olup olmadığını za. 
tnaD sBsterecekt i r. 

Son ittifak gösteriyor ki Al. 
manya. Fransanın yardımına 
muhtar.bı. Alelacele yapılan mil. 
tarekeye rağmen aradan uzun 
zaman geçmesi, gerek Alman. 
yanın, gerek Vişi hükumeini 
tetkil eden şeflerin İngiltere in 
mukavemeti hakkıl".da ):tnıldık. 
Jar.m meydana çıkarmıştır. O 
zaı n Fransızlar hUtUn mUtte. 
fikler ('.ıf~hesinin yıkıldığını zan. 
nedcrck bir mütareke imzala. 
mışlarclı. Almanya da İngiltere. r 
yi birkaç ay içinde mağlUp ede. 
ceğini sanmıştı. İngiltere ytktl. 
mayınca iş değişti. Şimdi Vışi 
bazı menfaatler mukabilinde AL 
manyaya yardıma geçiyor. İngil. 
terede bu ittifak dcr;n tesirler 
bırakmıştır. Ortaşark kuvvetle. 
ri kumandanına her tedbiri al. 
ması için salilıiyet verilmiştir. 
Filistine ve Iralca İngilizler as. 
ker sevkine başlamışlardır. Su. 
riyeden geçen Alman ta.yyarele. 
rinin bombardıman tayyareleri 
olduğu bildiriliyor. 

lttif:ı.km Amerika üzerinde de 
tt'Siri elim olmuş, Ruzvelt itti. 
fakın mütareke ahkamına me. 
na.fi oldu~u, Fransanm tn~L 
tere ile dövüşmek istemediğine 
emin olduğunu bildirmiştir. I 

Amerika hükfuneti Amerika. 
dakl Fransız vanurlannın Uzer l. 

ı\-1/S/RIJAK/ HAREKAT 
Libya ve Mısır hareki. t.ma ge. 

linee, İngiliz kıtaları dUn Sol. 
iumu ve Hayfaya geçıdinı işgal 
etmişlerdir. Alman tebliğinin 
bildirdiğine ~re İngiliz tankla. 
n Knpozzoya ve Sollunıa doğru 
ilerlemi:;lcr. Solluma girmi§ler. 
dir. 

Alman savaş tayyareleri m~ 
vaffakıyetli faaliyet göstermiş. 
lerdir. İngilizlerin bu son hare. 
katı mahdut hedefli bir taamız
dur. Henüz büyük hareknt icra 
edilecek bir vaziyete gadikleri 
söylenemez. İngiliz krtalanrun 
icabında bir taarruzu başaracak 
bir hale gelmek Uzere oldukları 
anln9•lıyo1. 

lngilizler bu sahada Almanla. 
ı·a rağmen büyük avantajlara 
maliktirler. Amerikanın SUvey~ 
yardımı da büyük fayda temin 
etmektedir. 

IJAVA /ı'AAUYETI 
İngiliz tayyareleri diln geee 

Hanover, Hamburg. Berlin, Ka. 
le'yi bombalamışlardır. Alman 
tyyareleri de tngtıteredeki bir. 
~ok hava meydanlannı ve liman_ 
lan bombalarnışlardır. Akdeniz. 
de İtalyan tayy::ıreleri K11brıs ve 
Giritte iki şehn bombalamışlar. 
dır. Beş ltalyan tayyaresi düşü. 
rillmUştür. 

Alman tayyareleri Maltada 
bir hava U~Unü bombalamış. 
tardır. 

35 BiN TONLUK GEMi 

Amerikalılar da 35 bin tonluk 
gemilerden Vaşingtonu zama. 
nından altı ay evvel hizmete 
koymuşlardır. Bu gemi denizde. 
kl harp geınılerine konan en bü. 
yUk toplan bamildir. ~~tane 
daha yapılmaktadır. 

Ne demeU'l 
Londra radyösunun .kadın sipi

kerl: "Bugiin Çörçilin beyanatta 
bulunacağı muhtemeldir.. diyor. 

(Muhtemel) kellnıcsi bır fiil 
değil bir sıfattır. Sıfatların ma
nası da isimlerle, zsrllarla tamam
lanabilir. 

Bundan başka (muhtemel), ge
lecek zamanda vukuu beklenen 
bir hldiseye delalet eder ki bu. 
nu tamamlıyan kelime de istikbal 
siyga.sı olursa beklrnen h!dlııenln 
de daha uzak bir istikbale ait ol· 
duğu anlaşılır. 

(Bulunacağı muhtemel) deme
mf"li, (bulunması muhtemel) de
meli. 
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ne bekçiler dikmiştir. Mıı.sa.ya oturup kalemi aldmı. YUk 

Vişi hUkümctinin bu karan sek sesle söyliyerek ya:u.oağa baf
harbi yakrnşarka sirayet ettir- ladım: 
mektedir. İngiltere şimdi Suri. j - lsmi ? .. Saba.hat. Sinni? .. On 
yeyi bir hareket ü~-U telakki yedi. BI.r gA.ce kalacak ... Evli mi? 
etmektedir. Vişinin tuttuğu yol, Meflrnrenın yUzUne haktan. Bu~ 
Fransayı İngiltere ile harbe doğ. raya ne yazacaktım? MUdire bize 
ru götürmektedir. ViJ:linin kara. bakryordu. Mefküre şu hane: 
rı hUr Fransız1an harekete sev. - Nl§anh! 
ketmiş, bunlar başta Mar\;9al ol. Dedi. B('n devam ettim .. 
duğu halde biltUn Vişi zimıım. - Peki, yazıyorum ... Nışanh! .. 
darlarınt tel'in etmi§le.nlir. R~f~atinde kimler bulunuyor? .. 

Hıç kımsP! 

1IES HADiSESi Müdire, na7Jkfıne itira.ı etti: 
Hı;.s hiidisesinde yeni büyük - Hanrmflfendiler yalnız oteı. 

lnkigaf l· y Pdiimi tir. Berlin bu de kalamıyor efendim. emir \'ar! 
meseleyı :tı.c Kap nnU1' gıbi te. Bu, çok müşkül bir vaziyet ol· 
li.kki edcı ,, • ..,1 bır ai1ız kullan. du. Ben dilııUnUyordum, Mefkflre 
maktadır. Be ... line güre y~kında önüne bııkıyordu, müdire sabırsız· 
öyle askeri hP.:eketler başlıya.. !ıkla bekliyordu. Sonra Mefküre: 
eaktır ki Hes hM?&.>Si unutulup - Ya7.B&llıza! .. dedi. 
gidecektir. İngilizl r ise Hes - Ona da peki. Refakatinde, 
mcsek:.indcn başka hiç bir şey. Abdullah var! -Sinni? otuz! Bir ge· 
le alakadar değillerdir. Verilen ce kalacak ... Nesi?.. l.şto .ıneı..ı"le 
haberlere göre Alman halkı Hes burada . Abdullah Be~· Saba.hat hıı· 
hi.diseai hakkında maHlmat ala. nmun nesi? 
bilmek için vrubancı radyoları Yine Mefkıire söyledi: 
dinlemektedirler. Ifatliı. '>n yiiı~ - Nişanlısı! 
den son günlerde yabancı r.aJ~·o. Defter doldu. hclnıiz de lazım ge. 
1aı1 di:ıliyenJerden hir ~ re. len yerine Abclullah ve Sabahat 
zalandınlm1$tır. imzalarmı koyup uılldireye •·e rlik. 

Hes Haınillonla iki defa gö. O, çıktı fakat. ben 1' ~tmı. 
tn Cebri bir gUlilşle: 

rüşmUştür. Zaten Hesin gilte. - Tuzak! .. dedim. Memleketin 
reye gelişinin sebebi bu lordla zabıtası da bizim aynldığımrzı ts. 
görüşmekti. Ayrıca İngiliz hari. temiyor. Şimdi ne yapacağız Sa: 
ciye memurlariyie de görlişme bahat hanonefendi? 
devam ediyor. Bu görüşmeler - Neden öyle yazdınız? 
sonunda Çörçil avam kamara. - Siz söylcdimz! 
smda beyanatta bulunacaktır. - Olsun.. Siz başka bir .şey 
En enteresn.n nokta nazi lideri. yamıaJıydmız. 
nln Alman planlan hakkmda - Meaell. ne? 
malftmat verip vennediğidtl'. - Kim bilir! 

Rod 'f Hesin Almanya ile İn. - Her n~ ıse efendim, e Mttt 
~e a~ bir m:lafl'.U file. Şimdi bir oda daha ı ' cnak 
·yıe ~- bildirilieJııoc. V• HllH''lll•·L Bea o ili ,,. ' r-. .... 

e tında hocalık yapmak ımretne Jin- su:r. !laYb'l ve se,·gi ılc de'~ 
._....... , ·--.. - lc rcc talebe y<. :.işt.lren kıymetli \ ' C mm a.rraı.,:_\ ct1nlz.in 

1 _............................. operatör ve ilim adamı profesar candan dilP-rlm.,. 

:~· .. Mı·m Kemal' ı·n okuttug\Ju en son M. Kemal, dün askeri havata ve- SÖ\"U~\'L.E~ ıııe,ı da etti. Bu milnasebetle dUn, GUl- İlk söz alan Gülhan<' 
hanede tarihi bJr tören yapıldı. müdürü Tuğg~n('rnl doJtt0~,.ı. JI. 

i staı' verı· ı'htı'saslarını anlatıyor Vali ve belediye reisi, parti reisi ya Serter oldu. Sayın gen a> 
~ .. .. ve lstanbuldakl bütUn asker! ve bir Kemalin askeri meslek~• GI" 
: ................ - _............ 1 çok sivil doktorların, M. Kemi Un makin beraber ı uhan _ ~e f; 
Mı t.tercnı ııocam aıtık GUawu.,ucn ar-ılıyor.. lçlm sızlıyor ~ uLuı... yetiştirdiği genç doktor subayla· haneye bağlr bulunac.~~JU ,ı,,, 

UZllD dl·tünUyoru.:n. liıı.zı mesut te1adllflcr onı. çok yakmdan tanrrr.ak ve nt_ nn iştinıJdle yapılan tören, Tllrke ti GUlha e r of('sörJ~:U~eJi10 fi 
nayet ontın t.e'ebu• .-ıımak fıraauoı hana vc"mlştl. .Hekimliği onu tanıdıktan gurur, enerji vel"eCek, vatan ve faza Pdeceğini söyledi. ~ 
AOrıra daha çok licvıniş, cerrah1t~1 "nun amdlyaUarmı gördükten sonra be- meslek kutsiyetini blltün manasile tam manasilP ' ask.er he~,._ 
n~n\Stıml§, gır.ye ıoldlnnu~ \lı:n. doyuracak haratetli söylevlerin nliın bit opera tor dl •C :ı'et1D1 tJ' 

ı.>emıık 0 TUrk ııı1u,rı hekltnııı;;u.in bır mtı.bedi olan Gtlli::medcn ayrılr verilmesine en güzel bir vesile tlği M. Kemalin müca~el ~yJe 
yN. Dem~k bf!n onun okuttuğ'J en BU11 staj .r.mıfmm talebesi olmak ııereıtne teşkil ediyordu. Mesll"ğe bağlı nl- lattıktan sonra sözlC'rtnl . _MI 
ıuU olacak\.lm. Hu oP.n.m ve arka~elarun ıcı:ı hUzUnlU bır manzara, bizden manm canlı ve tariht bir slmMI tirdi: ~ 

u olan M. K.emalin mllcadelelerl, ge- .. GUlhanenin kurulduğufit o!fJ". 
eoııra gelecekler ıçlr. leılıflst kaL•t: c.ımıyan ::-ir kayıptır. ÇUnkU o, kUrsllBUıı lecek ncsıllcre imtisal nllm~nesi boıi fiıatı mcmlPkete ınU tJ diri' 
büyük bu kudretle dolduran, ao-·aı.gm sırn:ıa ermüı bir profe~ ~rdü. Cerrah· olacak bil' feragatin misallerini ve bu uğurda çalı~an ze\'8 of)' 
lığı oncı<u ogreı.mek -:.nun tnl~Dt'fll ve bele 11.!iat&ru olmak büyUk bir ta.llb 

k imli k verilecektir kalbinde yaşatmaktır. ~ 
e.rerıdir 0nun ııuyük \'e karlı l•lr dağın verdiği orkuya benzer aev or_ SaJon ve koridorlar kanı'dana· M. Kemal Gülban"nl~,.. ~ 
ku~uml auyarak. bastalığın ve tzt;rabm ilst'.lne ~tkaUe t !treyen l!eaint din· mıyaeak kadar dolu idi TörE"ne hanenin yetiştirdikl"l IW" ,.ıı " 
llyerek öğ"renm<'k §Uphuu m. !'ı•JtL<'..'l(f nasip olmıyan bir ta.ı1h eseridir. tam saat 17 de başlandı. EvveUı binde daima bir hisSi ş!lkr-~ 

Bt.1ruı. saç.:arın tlıslcdlği ou ~rxn t:,kıra:ı ilim dolu b&.§ı iruıan ıztırabı· MilU Müdafaa vekili Safvet Anka- C'bedi bir saygı ile Y~1 .sfı!B ~ ~ 
nın üzerin.., lıamiyl't ~·c ,.e!kaU•: t~ ıılr'ken 6ôrmek. l.mlaDa. inaanın büyük· nrn g6nderdiği mektup okundu. J{endlslne \0 0 necip af "or1er 
lti~nU -:t. hektm1lğın kı.daiyctirı! custerme~ .. k.9.fidir. SA'1'VET ARIKANIN '"'~KTUBU hat ve afiyet ve uzun örıı ..., 

Dalma oaha ıyıyc ve en iyiye • :ı.ı,;an bu ı.ekesiz ve temiz baş, anca!~ san'. Sayın profMör doktor Albay lerim.. rdtJl,.,.. 
aliıun ôntiııue eğilntl!jtlr. Geni§ "~ temiz a.uuu daha gllzelle§Uren radyum&u M. Kemal Öke: Gononıl Süreyya serte Jı.lt;f'. 
mavt. ı;ocuk ı;ô1jttl .ce.rar a!veUeı dolu gözleri, bU,yük §eyler yapml§, ya· Kanuni ya.5 hadcllnden <lolal, ra, operatör Ce mil Y~e ~ 
ratnıııı b:r insanın gbzleriıllr. Senclerdenbt.!~ kitapların bltm z tükenmez faal ordu hizmcflnder ayrılmanızı mu, M. Kemalin ır .~e~rdıği t.ı 
satn·ıarıoı dolaşan ve er89tıran, yımıların en !ecUerln1 görmüş olan bu gdz· samimi teeırıstlrle karŞıladnn. Şan- ğmı, Tilrk tıbbında gost )10!~ 
ıertn nasıl cıltıp da bu i'..adar ta•.lı lıır çocutt sa!vetl t&§ıdığına hayret e~mc_ h ordumuza. hazar zamanında Giıl· ragnt ve hayatını. anlat~·}). P"";. 
ırıek kabfl değilalr. ŞUpııeaiz ki, .:mı:u hiç oır zaman iyilikten baoka bir eey hano Tatbikat Mekteo \'C kliniğin· ben . M. Kemalin mua~ı.rııd• ~ 
dU:ıUnmeıniı: olan bir ı.1n.nm glizıcrı olduğu i~ln bu kadar temiz kalmı§tır. dt. bir ~-0k genç dokforlar yetf!'· Sokullu, operatör h!l."-"f Jı~"'I 

• ... ... lh m<ık ve muhtelif rıef(lrJenfo or- sasla'rını anlatı ve blriı:~Jııfll:'..ıllf 
ünun hasta parınal\.an binlerce "fC bin.erce haııtaya yeniden hayat, ya. domuzun btnl~rcc yarahıron da kliniğine "M Kem!l it t~ 

§ıınıa!;;: Umlıll, aıhbat y11ratm11tır. Ellerin en öpütmeğe değeni olan bu eller. 1 bakım, \'P. ameliyatlarla kurtu. verilmesini t~klif ct~i. :. ter'" 
öpWmek uıt•ndtği saman bUyUk tir t.evazuıa saklanmata çalı§ırlar. mak urcfilp, şimdı,·e kailar ''11Jru blltlln talebenin hissıyll . ır 

Hocamız Mim 'Kcmr..ı.. bUyUk bir operat.ö:- olduğu kadar fevknla.de muk· bulan kudret11, verimli YC feda- man olduğunu iliıve ett~l)..,ı 
tec:Ur bir bgretıctdlr. Bir arguwı eımlı§l, btr pıstUr:ltin tutulu§u, bir kll§ertn kirane mesainizin <la.ima likranla Bundan Sonra doktor cllt~a;ıı 
yapl§tınımuı onun eilerinde ba.-n':ıa§ka. bir mana a.lır. Onun en ufak bir oeyi ~·id olunncağına emin buhmmanr met kürsilyo gelmiş, J!l .,_,-.. 
anlatmak için na&l uıraı ettiğini, en muğı.A.< bir ba.hal ne Ulta bir k\.dreUe zı arzeclcr, ~ağlığmız temennl~lnl mmf arkadaşı otan 'PJ~~ 
buitleotirdlğinl görmek, ondan bir veY öğ-.ınıhek, edinilen bilgilerin en ve- ondan dilerim. . • .. gen~liğini anlattı .. ?J. rdell '..ıt1 
rlmliaidir. Zat.en onun ;s·ıuımda b!Jlunınak daima yeniden bir oey öğrenmek. Bundan sonra Mılh .Mudafaa Vrı- kil Uk haksızlığa .u;yaııe bil,,...... ... , 
ur. öğrenmek ~n onda.ı. canlı bl,. beveıı Kazanmaktır. kfiletl sıhhat işlen dalresi reisi li bir genç olduğunu v !lt et'~ 

.onun hiddeti bir kı:.11rga gilıidtr. Ckllr ve geçer. Demin bağıran, azar. Tllmgeneral Mazlum Boysan'm sığam~ı;k·. " na sık 11
• J>J>"~ 

lıyaıı ııea flmdi ,n mCşttk bir 0&ba gtbt gö':IUI alma.mm lıOir. mektubu t>kunrnuştur. vcrdirdığinlı meslek s.1' ttd 
Yetiştirdiği ve opcrat!Sr olat'ak Gülhıuıooen a.ynl&n uista?ılannı, almla.· MAZI.UM BOl'SANIN daima hUrmetlo anıla~ ı11l ~1 rmdan öptilğUoU. b&zan onlan lefc.l ve teşyi etmek için latuyonlata. kadar MEKTUBU lıkltm bulunduğunu, arı> ~ti 

tevazuıa gltUJ".ııl li!rmek onun 11aaıı blt tıo.:11 ve ne m09flk bir baba -oJdutu· Ss)-'ID profesıör ıw. Kemli Okeye tehlikell ve yorucu i~Ieı ( 
nu ıınlamııta kıı.tidJr. Sonsuz bir memleket ,.o meslek nı .ıı!5yled1. rıa ıırO 

Ondaki lnu.rı .merJ!ıinln ne hıtnıez: Wi<eıımez bir kudrette otdutunu ba_ &C\ ı:M iJr ba'8!"IDJ§ olduğunuz bll- Niyazı İsmetten ııon1'nre0> er 
yatn.ım her eaC:ısttında f'6rırıek r.~UmkOn(fUr O GUlhıuıenin kortdorJannda yi!l< hizmctl~rl aranızda buluna• Kazım İsmail ~Urkan9rntf.li b ' 
yUrUrkt:n aaı.tenl&r. Ye talebelt ona yetişmek için terler. Ha.atalıkla uğr'a§· matlı~ ~ d:ıldkada ~iil'rtm!a a· lcrek çok ateşli ~~-=tJ!l ısın'• 
nıa lığı ıstırahe..' günler.nde babçu!r.Jn topr&klan ve çiçekleriyle uğrafır, oh· nıyonım. Uzun ve şercm bir ma• tabe~o bulundu. d::ek ın~~ 
ca hayat sanki durma,•aı. çalı!J.11'\'c ft bir ~ey yaratmaktır. Bu bUytlk ilim d tut.an l;erli1< havatm da aat. Kemalo hll~ta: e rliğill j 

adamında 1nsru: ıcvgiıı!ylt tabl!ıt eevgt.ııi ayni kudrette, fa.kat !ılç blr zaman ma fecla.!•P.r. clahna 'rcra~atU, ve. vatmm, : ! nl gen; silinır.:11 
bh'birinl ıst•ııma" E't~ed<.<ı: yqar. o 11&11'ati:'1i bqkalarmm hayrına en kolay rimli kaldml7, Emeklerinizi mad. ~:;·~~tı;~ d~lE'·-t·ıl."r\1 
bir §Ckilde vermesinı bfür. Iztn'ıi.p çeken bır ıcsanm onun 80DSUZ ınerhamc· di olarak ölc.mcğc ve ödemeğe lnı• rint a rtacak bir bel g 
tir.den ya.nirm c6rmemepln1n lmk~nı yoktur. o her ııe:vdeıı evveı temiz bir l<An olmadığına ~öre yctfsttr:lp 1 tt Y şa J't' 
imandır. ordu)'R hf'dh·~ "'ttir,inlı hekhnle· a Bı~ndan sonra g<lne ~f.tıd 

<.ırıaa dalma ileriye, dalma da!ıa iyiye .nrunlc eden bir rub vardrr. Vn_ rlc "'ll~'lst hazar<la ''"" hnp ~-e.rtr.- f ör I> t 

ylll"' ıinrlt zh. ·an olm. 1'tuıı ko"'ıt'ıtı:'..... S'11If arknda.<;ı pro e~ ..,fJJC tnn, ınulek Ye aile llCl'g.sl bu \<ahına sığmayn.n ruhu daima 1 oc ve yarat· • • ,... N ı· ... J{e... ısı 
nuz Türk kanı ı.i7in i"in en bü,"iik oyan cvve a ıu. en 

mağa doğru goti.irmckttdir. TUr.~ lıeklmllği onunla. §Üphesiz dalma lftthar " " •-· t ttı QnuJl• _.., . miilrjjf..,t f(' kil "(l"'l'...ıı'tır' • uuı nrnı nn a . ıtıı.rv .it 
edecektir. Onun tçtn ne ellylense e.:.tlrr. O 'Dl.ziın daima rehtıcrtmlz, hocamız ... - '- "" al 1 d T blUSo ıılll' 

Dr. A. KENAN Runcl'l.n sonra arkamzda "'Cref· şer t atın n re. •otı11 
olarak lcalacaktır. .,, k t h ··1 "'dİlıneZ ) 1 le ıloln hf,. "'",ı ~"'~"ı;..,t,. hinler- re a amu "" ~ı ,. 

yemeğinizi yer!dıılz ... Olmu mı? hafif aydmlığmda saate baktım. 
- Olmaz!.. on birdi. 
Arzusunu anlamak için dikkatle - A rbk yatmız. dedim. 

yUzline baktrm. Mofkflre: - Slz? 
- Birlikte yiyelim mi?.. - Tabit, ben de odama gidip 
- I.Akin yine aç kalacaksınız yatacafmı. 
- Niçin?.. - Siz yatınız, benim uykum 
Bununla beraber yemek, Umf. yok! 

dim gibi gcGti. Mefküre hemen - Ukln. İ6te gözleriniz uyu. 
bir bir şey yemedi. Onun bu lş- ·yor! 
taluıızlığı bana da sirayet etti. - Görüyor musunuz? 
Sonra .Meflı:Ore lambayı kapadı; - Hissediyorum. 
da:lıa &0nra söndürdü! Yalnız, bin- ·- Balkona çrkalan mı? 
lerce yıldızlarla yaldızlanmış bir - Donarsınız ... 
semanın hafif aydınlığı ile kaldık. - Siz de beraber! 
O zaman, onun hareket eden silu- Soğuk olmasa, bulunmaz bil' ge· 
etinden pelerinini çıkardığını, ba· ce idi. Ufacık balkonun parmak· 
şını açtığını, vo bir ev hanımı kı· lıklarma dayanarak karanhklarr 
yafetl ile pencerenin önündeki tcmqaya daldık. Evvela, siyah, 
koltuğa oturduğunu farkettim. siyah, siyahtı ... Bakıldıkça, ka~ı
Matmazelin getridiği kllçUk btr ki dağların uzanışlan sanki Ust
mangal, aluja.moıuıbert artan r;o- !erinden bir perde kaldınlmış gibi 
ğuğıı kı:ramaml§tı. Oııu, tA ayakla- farkPdilmeğe başlıyordu... Sonra 
nnın dibine koydum. Mefkfıre te- yıldızlar, birer ikişer, yUzer biner, 
halükle ti.leşin ill!ltüne kapandı: ve dalma bakılan yerde yc.nilcıi 
titriyordu. Ben de masanın yanm- zuhur ederek yüksek semnı ı.rdn 
daki sandalyada kaldım. titreşiyorlardı ... Denizin de sema 

Sıkılıyordum. Ellerini oğuşturan, kadar, aiyahhkları ve yıldızlan 
biraz ısmmağa çalışan Mefküre· vardı. Küçük adacığın üstünde 
ııin gölgesine bakarak biltUn yap- münferit ziyalar parlıyordu ... 
tıklanma. davet!me, gezmemize , - Ne dilşilnüyorsunuz Fikret 
ve bilhaaea o mC§Um kadm • Er- Bey! 
kek m1btabpı911!1a llnet edlvor- - Sizi. .. Ve sizin rahatsmlığı· 
hm. Bu llda tenezzUhU, daha to- Dl%l. 

hum hallnde bulunan D'ilnuebatı - Hiç rahatsız değilim kf... 
blblyembıe ne korkunç bir darbe - Oh, ayır... BUtUn g11n be-
... · '·& 1 - -L-• ev D• .... . g w ıe ı ı omm mı•: 80Dra Yapma yetJtenur 

mek, buralarda kalmak. Uşilmek ... 
Acabıı şimdi Nurettin Bey ne ya· 
pıyor? 

- O şimdi yatmıştır. 
- Fakat uyumamıştır. 
- Niçin? 
- Sizi düşünmektedir .. 
Beni süzdü. Lakin o naznnn ma

nMr karanlıklara karr§tı. Kaışı! · 
dağların ücıtUnde yıldızlar solma
ıhı başlıyordu. Ufkun büyük bir 
kavsi gayet h .m bir nurla aydın
lanmr§tı. Saat, takriben iki idi. 
Ay, bu sıralarda doğacaklı. 

- Mehtap olacak! di~·c sevin
dim. iPfkCırP, sakit VC' dÜlfÜnce· 
liydi Ona sordum: 

- Şu ık! tPnenin hangLsindon 
doğacak 9 Biliniz! 

- SağdaklndPn, 
- Hayır, soldakinden ... 

ra katlanarak vnzıfe 9 .r..,c 
yatını istihkar ede:r1eJI. 
vazifesini ya •ğını ~ t~" 

I. KE~L.\J~ f\tIBS?J. 1' 
Söylevlerden sonra verıııe•,ı 

talebesine son dersi rSc ~nll: 
re kUrsUye geldi. D~eıneP % 
dan evvel ~u mukad ·el Jı 'ı;I', 

- Her şeyden ~'; eııııe• 
nuzda iki vazlfcıni if uıtO sı ~ 
rim. Beni kucağınd~ . ıtJ ·~~.ti 

tan b.. ··ten Turı< or<lıı'K 
yaşa • uyu ıık~r '" 
ve :onun büylik .~ed dC n~ 
dC'gerlmin çok ustlln rııı~ b ~ 
kAr !ltifat ve :..ı1<dril~1İı1 )1% 
tif buyunı.n sa.r n et > 
Vekilimiz Bay saf\' l)Ctl~ıt ~ 
takdir ve it1madın1 ti P-:'J_'Y 
gemlyen M. M. yek~ Gl· )ıfl}llll"' 
leri dairesi relsı ııa~reıı ~!11, ~ 
Boysana, beni yeti§ , UJe ..,... 
ealarnna eıiıısnıalarııı1 8PI"" .,,,_ 
yUk yardunta:.ını b~ ~uıJÇ~ 
den sevgilerini ek5~et dl 

Ve bekledik. Denizin o münev· ca arkadaşlar.na ıdS. iI~_. 'I 
ver ufuk kavsine yakm olan sahil· sizin asil huzurUI1~5ıe 1 
le'l"i açılıyor ve o sahillerde mini- mek benim için en tıs 
mini adanın önlinde gayet belirsiz borçtur. bsJls. tJ~ 
gölgeler oluyordu. Bu muhteşem lklnc.ı vazifem. seı:ıCU) ~~ 
gecl'nin derinliğinde daha muhte- rüya gib gelen 2~...niğitll ı' of'll" 
şem bır sUkfıt vardı. HPrkC'tin u- no hayatmda .geY_""- ~ 
yuduğu bu sakin dakikada, dağla· llk tedris devre~tit:, .. te>'1~ 
nn bir köşesinden doğacak ayı muhasebesini verın. Oll'"' 'il 
kimse S<'lfımlamıyaeaktı ... o. ken- Muhterem ve azı:eııeııı ....ııJ 
di kendine doğııcak, her yerl gUn. rim, bugUn ~ 3l ibU ~~ 
düze çevirecek. yine kimse gör- 1 lik ~ğandan bır ttr dU~ JP'"; 
meden kendi kenainc, güneşin I mnzi ile bağlı bullJJlyrıtııl~ıttıl 
şedit zlyaları içinde sönüp gide- neden maddeten a eıı ~ "
cekti... yonun. Fakat ~an ,4f_J 

Tabiat. maddiUğinden çıkmıştı. bağlı bulunnca~İtd ll~'.4' 
Bu gecenin ruhundan bUyUk bir M. Kemal kcn eşekJtilf ,
samlmlyt>t çıkıyol'du. Ve şimdi, söyliy~lere tşirııjlııJıl...df. I' 
yalnız iyi hislerle yUklU olan nı- sonra modenı rsi ~rısııl~ ~' 
bumun yUkseklere çıktığını duyu· lU., mevzulu :~ı:;et "). ' 
yordum. Evvela denıni, SOllra dıı, Buyük bir. deıı ~ ;ıtj '1 
ne yapbğnnr bllmlyerek: vam eden tören 110 oı>-:- 1~-,A,I 

mAI, arkadqlart utıb6 ,#'' 
- MPfktre.. Mefldlre ... lılu- sıkarak veda etırıf!~-ıo 

kaddes Met'ldlre... yqlan ile h~ ..... 
( DeuaM .. ) fSlımllflerdlr. 



Çocuk kampları 
g haziranda açılacak 
Yeniden yaz aylarına mahsus yedi 

çocuk bahçesi kuruluyor 
if müdürlüğü 1 Babasız. anasız babasız, veyn 

lstan;bul ~maa.r bulunan ço. babası askere giden fakır ço. 
ilk talıs~jJ;~kmlllldan takvi. 1 cuklar ~ız olarak ka'bul edi. 
cukları . . . . " sıhhi ba. Iecclderdır. 
ye ettiği gi"bı 1~~~- ~e'° himaYC Kamplara kabul _edilecek. ço.. 
kımdan da konw~1 ı--ı.+" cuklar evvela maarıf heyetı srh-

k 
"....,.,...,, tedbır er a nWA..a· d -~: etme· ~" klnra. yi hivesi tarafın an muayene '-"'"· 

dir. Şimdi~ J;ta~. ~ uk: Jerck rapor tanzım edilecektir. 
yecek te\l'Zlı, ışçı a~le!l.0 ~ın- Avm zamanda heyeti sıhhiye e. 
hırını }ıinıaye etm • ~ç~pları ıeinanları kaza, kaza dolaşarak 
dırm3 odalan ve çocu kampa girecek çocukları tefrik 
tesis işleri ba.c;arılmıştı{' tatil edeceklerdir. Kamplar faaliyete 

Bu yıl okull~nn er e~ ]erine 9 hazirandan itibaran ba.c;Iırn.. 
etmesi dola.yısıyle kamp ış_ 1 t 
da.ha fazla ehemmiyet verıl~ ca < Ç0cuK BAHÇEJ.,F.;Rl 
ve erken aç~~ okullarX::cta.rrı Şehir içınde kalan ve kampa 
ders yıl! fa,altyetıne lrndar iştirak edemiyen çoc~klar . da 
edecektir. öre' muhtelif semtlerde tes1s edile. 

Tesbit edilen progra1ia !fı.öv' cek çocuk bahçclcrind mc ıgul 
kamplar KJZJltoprak. ı-;: vili' edileceklerdir. 
Kartal. Maltepe_ ve ~rtı m · Ba.hcelcr şehrin muhtelif semt 
yetinde tesi~ ~ılecektır. Ka ıı !erinde~ tesis edilenlerden maa.da 
ücreti yirmı lıradır. 17 e l{adı~a U<;üncü. Beyazıt bcsın. 

Esnaf çocuklanndnn • m • i Kara "'mrük 27 nci. l{asım. 
m ur çocuklarında~ 15. :ıall~~1 ~~a 10.~sklidar 19. Kadıköy 
çocuklarından 14 Iıra •. ka tleş...,~; 35 Beşiktaş 19 uncu okullarda 

1 
d dıı bu Uc~ cıu . rd 

cuk arın an T t , pıla ııçılacakla ır. 
iki~er lira daha tc'lzı 3 '

8 
'· Buralarda çocuklara oyun OY-

caktır. . . cdile.n nattlaca~ı ~ibi, kendilerine ikin
Ba.rtm viHi.r:.tındP. t~~s liradır. di kahvaltısı da verilecektir. 

kampın aylık u• rctı 

Aımanya ile45 milyo~ 
liralık mal mübadelesı 

v . I c ...... anın klerin g esaslarına 
ı ı enı an a "<... h I 1 •• ,.,. yapılma sı mu teme 

. go~"' 13 göre ,·apılması muhtemeldir. 
AJınanY!t ıle 1:11~ıan:i~rct Maamafih bu hususta ~hr!-

milyon Jirahk mu..,.akkat .d 45 mizdeki resmi nıakamcıta hıc lıır 
anlaşmasnıdan sonra yenı cnl .. maJOmat gelmemiştir. Anlaş. 

ı ·- 1 k k""""ılıklı ma mu. - kd"rd Alın milyon ıru.<ı .... ~ b' t"ca ma yapıldıgı ta ı e anya.. 
ba.delesine istinat edc:t ~.ld1._: dan "'enis mikyasta sınai mamu. 
ret a.n1ıışınasının derpı.\~· ıgı. lat ithal ed~blleceğimiz söylen.. 
na dair haberlkler ~e~!s,-ıSl;~a ıneJctedir. 

.Anl~~anın erınn 

Sürpagop s~hası, nası l 
tanzim edılece~< ? 
B hususta üç proJe hazırlandı . 

U . ·ıecek Teshil edilen üç plandan bır17 
s~gop _sahası~~d~e~ledi. sinde dağcılık klübünden 8i~a.hı 

olan ~·enı şck_ıl etraf müdürlüğü ocağına kadar olan kısım agnç. 
ve ımar ışlcri . t cdi- Janacaktır. 
ta.rafından. t.~ 5 ıb 1 •• bas ikinci planda bu s.."'thada mo. 
len üç pian şehırcılık ~ rn~~c 'e~ dem diikkii.nlar, üç.~ncii. plimdn 
sısı tarafın 1an da gozd n~ı. trotovar olarak g-osterılme~~C: 
çirilmiştir. 1nşaat s~llas~ Sipahi dir. Vali, planlardan ~ hangısı~ı 
lık klübünden ~c;l!} arn den kJ. muvafık bulursa o plan tatbik 
oca~na. kadar ımtıda~-t~r edilecektir. 

S - VAKlT 17 l\IAl'IS 1941 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan .Maarif 
Vekili Hasan Ali Yücel tetkikle. 
rine devam etmektedir. 

Evvelki gün şehrin muhtelif 
semtlerinde açılan çocuk bahçe. 
lerini gezmiş, şehir ve inkılfııp e. 
serleri müze J...iitüphanesine gi. 
derck buradaki faaliyeti gözden 
geçirmiş, kütüphanenin e~rle. 
ıini yakından tetkik etmiştir. 

Bilahırc Nişantaşma gidilmi~. 
Nişanta.şı orta okulunu ve ye. 
ni tesis edilecek , ·isnntaşı kız 
enstitüsünü gezmişlerdir. 

---»<>«-
Yardım seven ar 

Gemiye i 

• • 

Fransa , e e
ye gidiyor? 

DlinkU gazetelerde Fransa dev· 
lct reisi Mareşal "Peten" in, vn
tandaşlannn bir hitabesini gördük. 
Jtndyo, hem l<'ransızlnra hem bü
t.Un dunyndakl ins:ınlnrn' bu s<>zlr
rf tru;ıdı. 

Öz yurtta, bu nutkun bıraktığı 
tesir nedir? Bilm~.yo.um. F kat 
dünyad:ıkl nkislehinin hiç de iyi 
nr>ticelcr ver<'ccğinl ummu' oııım. 
Bir kC'rc "Pct n" in sô.,l n mUp-

' 

hcmdir. Fikirlerinin UstilndC' t • 
rcddudtin, C'ndişenLı, hatta -nl-

1 

çin saklı) nlım- biı az da vıcaan 
s~kmtısının SC'SIC"ri çökmliş giblı-

1 dır, Mareşal, n.çık konu mu~or. 
Yalnız nydınlrkça, bir istıkb:ıl vn-

2000 çocuğu kampa ' adcdiyor. Ama )alancı sabahlara 
gönderecek pek benzeyen bu zayıf aydnılığın 

Yardım SC'Vcnl r ceını) et nııı ,, ne pnhnsına elde edildiğıni ruılat-
faal kolu dün Eminl"nü hall:e. mıj.:~~sa na..<-ıl VCI n 'b b 
vindc toplanarak ccmiy<'tin faa.. !erin bu" vu"k bir Av nıp gdı 1 

1
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ti C'J>" r t' "t . d k d , , • n a ev e ve 

1 ıye !n
1
e ~ı .?zdım ıye .a ~r1 ya~ı- mlıstPml"kell.'rC' sahlo bir impa'l"n-

an ~ş erı go _en g~~'.'11.ı.ş.~r~ır. torluk olnrak kalıyor? VPrdun 
Cemı)~et maanf nıudurlugunuıı kaluıımanının bu haberinde ken
aç~cagı kam~lara ~kere giden. ~lı_ıl dr> UrkUten, çeklngC'nllj:o 
lenn çocuklaı mdan 2.000 Ç(){!U. silrlikle>ven bir bulanıklık var 
ğu Ü"rctsız olarak yerle~tiı ccck. Nitckım ı u hitab niı1 nı~mda 
tir: Bu htıs?st.'l tetkiklerı; devam Suri) o topraklarında Almanlara 
edılmektcdır. tayyare Usl<'ıi verildiği. Alınan 

-- »0« de>nbmltılnnnın nehir yollarilo 

~ 'Üzeler idaresi ı ~~~ı~:~a indiriıd!Jti haberıl'rtnı 
O nutuk, ancak bunlarla birlc3-

tiktl'n oonra mana ve netice yo
rC'n bir aydınlı~ıı. bürilnUyor. 

Mısırçarşısında tamirat 
yapılmasına razı değil! 

Vılfıyet mektupçusu Osman, 
imar isleri müdürü Hüsnü \"C 
mun"ini. müzeler umum miidiirli 
Azizden milt<'şekkil bir heyet, 
Mısır ~ısına giderek çarsmın 
tarihi kıymeti etrafında tetkik. 

Dört saat sUrC'n şu meoıhıır mU
lii.katın anııhntlannı da y1ne bu 
habcırll'rin iç.inde görmek kııbildir. 
Yarın daha etraflı şeyler, daha 

llCl harckCltler görürsc•k, artı!t 
mamnk lfizım gele c .ı:. 

Fransa, ıç bozb\lnlarile silfi.hmı 
te llm C'tln tl. Bunu rı lt 0 0 

r ndık. Tanh d n h arak kn)
detti. 

Fnknt kor U)orunı, kı )nrm v(
rılce<.'k olan hU uınl r, dunkUl n 
de çok geride bırııl ne !.. 

1nglhz - l r:m ,z bırİi d 
de ımrlıık b r zaf r tacı gi · tı. 
Bunun mlnn ti çok uzun Ur cck 
s:ınryorduk. 1939 ıı bu birlik es
ktsind n dalın rln anl naİnrm 
mahsulii gibi mut:ılen edili ordu. 
Küçlik bir z mnn dal ı bu hesap 
tarın yanlı lı nı orta) a ko) t.Iu. 

"Majino" da Mo Şôrnl) ) ı 
alkı lı~ nnlar, tlif k p:ı 3r pntlıı
mnz, bozuldul r. ln n ]eri h<.'r Uı 
rn.fta )nlnız bırnktılar. Bir yıldan
berl utnnc; ve ıztmıb n her ttirlil
sil)lC ezil n m mll'1.r>tte>, nnlaı;ıt
lnn nılılar d:ı adrımnkıllı P:r;ilmiş. 

Fransız donanmnsmm, ilk Min· 
lerJen, tU Non ç SC'fcrind n 
takınd•ğı tavırlar şllnhcliydi, ··o 
rnn" dıı m"lSkcsini ntnrak foyü.zU
nU de gösterdi. G s'tonynh (Dnr 
lan), hıncı uğrunu Fransız tarihi
ni uçunımlı:ırn slirllklC"yccek mJ? 
Bunu şlmd:.dC'n kestir meyiz. A
ma, insıınltır ncimı ndım dil .. crler. 
Ahlılk sukııtlarm a (tedriç), kor
kunç bir 5eydir. ~imdiye kadar o.. 
lup bltt'nlC"re balqlırsa, Suriye üs
leri, Marsilya yatnl:lrğı, Afrikadıı
ki benzin stoklan r,Hrl yarm Frnn
srz donanmasmm da Almanlara. 
teslimi aklcı gelebilir. 

Bir o.vuc; toprak kurtarmak :uğ
nında bUtiln bir tn.rilı !lC"rcfiru k y 
bctmlı? olmasınlar? Biltiln alfi.m t
ler, Fransanm pek tE'hlik U b'ir 
yolda yürUdUğUnil gösteriyor. 

Jlnlckı Sllha GF..ZGiN 

terde bulunmuşlardır. • 
Müze idaresi çarşıda hiç bir 

tamirat yapılmaması fikrini mü. 
da.faa etmektedir. Burasr pera.. 
kende hfil olarak kullanılacaktır. 

GO N DE N GONE 

---·»O«, __ _ 

Tecrübesiz gÜreşçiler 
müsabakası 

ı .. tnnhııl (iilrt' ajan lığındnn: 
1041 ;\ılı zarfında icra edilen mil 

sabııkala.rda hiç derr>ce almamış 
to<'riıbcsiz güreşçileri anısmdn 
18. 5. 041 pa7.ar gilnU Glireş JdU
l>U },atin subeı:ıinfüı Grelw-romen 
giİr ş mUciabakalau tettlp <'dtlmtş. 
tir. Saat 13 de hnelıynt'nk olnn mll
sab:ıkalann tartısı saat 11 - 12 ıı.
ra.sında yapılacalı:lrr. 2 kilo tole
rans va'l'dır. 

---·1>00:---
Bir çocuk arkadaşını 

yaraladı 

Y cnL,ehirde oturan 'fahsin oğ. 
hı Akim ndındn 14 yaşında bir 
çocuk, evvelki gün arkadaı:ılarm. 
dan Serkis Sirinyan adında ço. 
cukla kavgaya tutu!)muştur. 
Kavga esııasmda Şirinyan cebin. 
<len çakısını çıkarmış ·ve Akimin 
beline saplamıştır. 

Yaralı çocuk tedavi altına a. 
lmmış, s~lu yakalanmıştır. 

ara ra 
de_v isi 

A N!{ARA Radyosu, neşri_ 
ynt programında, (ok. 

tandır için için arzu ettiğim bir 
değişikliğe birdenbire ka.vuşu. 
verdi. Çoktandır isterdim ki, 
bu müessese, gazeteci gözliylc 
cnnlandmlstn. K endim gazete.. 
ci olduğum için zahir ; az buz 
heyecanla, yenilikle iktifa ede. 
miyonım. 

Fakat rad~o neşriyatının, bır 
gazeteci gözilyle yapılmasını 
istemekte ha:kstz değiliın. Çüıı. 
kü radyo, bir nevi "sifnhi ga. 
rete" dir. Onun da bir nevi sek. 
rcteri, bir istihhnr şefi, bir ev 
ve kadın kısnu eclitörU, ibir hi. 
kilyc, skeç, tasviri havadis ve 
röportaj müdürü, ilah olması 
Hlzımdır. 

Hele röportaj! .. Radyo rö. 
portajları, 'bugiin bütün dünya 
i3tasyonlarında en alii..kn uyan. 
dıncı bir figür halindedir. Biz. 

de de, zannediyorum, bırk , 
def aya mahsus olmak tizcrc 
gn.zetcci arkada§larmıız ara: 
smda, röportajlnriyle istihar 
etmiş bir kaçı, çok enteresan 
mevzularla mikrofon önUne "'"· 
tiril.mi~ h 

Bunun hnrıcinde, gazete' ı ın 
fı.kralannı nndıran ufak ufn:k 
çok eğlendirici "p .. ragraf" la; 
okunabilir. Hususi islıhbar ya 
pılabilir. Günün Md"seler~ 
enınühim kahramanlan, mikro. 

"fu',er inde uzanaca . 
sun =---.......................................................... .... .... , = ' Kultrey memleketini bu de. 

l l d l b 
~c heyecana getiren vakalann 

fon önüne gctiril<."bilir. Getirile.. 
mi~enlerle konusu.lup, memlc. 
ketın her yerinden telefon edil 
mck suretivle, Ankara radyo: 
suna, bolbol. ''g-örünıncz sayfa. 
l~r" dan mütec:ekkil, munzzam 
bır gazete hüviyeti verilebilir. 
Ve bun~ar hep gnz{'tcci gözü, 
gazctec.' ?oymn.zlığı, gazeteci 
şevki, ihtırası, azmi ve gücüy. 
le yapılacak şeylerdir... Gnze. 
teci .~1.dı~fuım için, kendimize 
verdıgımız bu payeyi mazur 
görmelidir ... Nihavet, Ankara 
radyo neşriyatını idare edenll'. 
rin mUhim bir krsmı gazeteci! •• 
Kendilerini yeni buluslarmdan 
colayı tebrik ederiz. 

-83 -
. kapısından çık. 

Jak kulenın ' 1 fflı dalnıış 
....... tan sonra mezar •ı.- . ~.ı.r 
.w,n l ~ da bii)'ilk bır sof' .... 
ve rn~ ıgr ··keınet içın<le gcf:-
kanlılık ve su bahçesine 
t
:,,._. sonra şatonun . . de 
~"""·: . tonun 'ba.hçcsını 
gınnış 'e şa cerken tam 
a~ı . ~r~~~oirbulunduklarI 
K.rıstin ı e elince ba.5mı 
encercnin altına g ·ı "'lüler 

P ve nişanlIST ı e <? 
bldırınış dostane bir el ışnrc· 
muhafızına 
t i yapmıştı . . eriye girinOO ni· 

Jak ~adanv~~lr Druin onı; da. 
şanlısı ıle :-ndünyndan gelıyor. 
sanki ötekı başladılar. 
nıuŞ gibi \)?~~ğuk ka.nlI idi. 

Ja.k fevka.la . Meta nıerha. 
J{ristin ve pruıne . 

ktıktan sonra. . . 
metle ba edi doğrusu h~r .1~1-

- sız. ~ ' çocuk ;~ışsınız. 
niz de :rnegez:e örmüş o1du-
1kinizi'n de I11J:l • g Her ikini· 

banseaerım. ğunuza uzun znmandan-
zin de kafas:n~nÜŞ MJandi . "°!1 
beri aynı ~u~ticesi o~rak ıkt· 
bunun ta.bıı •ali lrördUnüz. Fa
rıiz de a~'flf hf Yhakikattc Jllevc~t 
kat b:.ı haYa.. d doğruY3 sı· 

d. T'\."!!J'U an ı··aur·· değil ır. vvn • 'n _.,ı.su \l . 

ub 
~·elentzı n.w.>• zin ın a): . ahzenden ge. 

tşte ben ş~:rl:ıe gördürn. h~r 
liyorunı. y.oiJ rinde duruyor. s~z 
şey oldugtı ~.·ak r.Ura görın~ 
I)rUin :rnuhBJU' f-·1· bir r:!!Y bı. Bn U UA "'l olacaıcsınız.. JI'(1amm degı ·· 
le yerinden .;: yerde, ıa;but aY· 
Mezar~ a duruyor. ~~~r:ı 
nı va.zıYe'tt? )' sürülınetI1L5. 
hl~ ktın..:;enuı e ılan söylü~· 

_ gayır .. Y~ ~ı oııu sen 
• . b'4'>u~· • 

d iye Krtst1~ • 'bi <Tördiln ve 
de pek!Hl ?!zırn ~: .. ~ durdun, 
gördiiiln içtP cıe ~ 

Esrar ve m acera ar a o u za ıta romanı 1 ne o duğunu anlamak için bir 
gece evveline dönmek ve o gece 
kasabada geçmiş olan hadiseleri 
teker teker gözden geçirmek HL 

Yazan: Gaston Löru 

onun ııa.reketinı tetkik ettin, 
sonra da onun arkasından mah. 
zene inmek cesaretini gösterdin. 

- Evet.. doğru söylüyor. di
ye Druin de. artık hem yaşın. 
dan. hem de korku~ &>~leşmi.q 
bir sesle ilave etti .. Ycmın ede. 
rim kı Matmazel Kristinin söy· 
]edikleri hakikattir. 

Ve Druin bu s5zleri söyledik. 
ten sonra yeniden ıstavroz çı· 
kamuya başladı .. 

Bunun üz.erine Jo.k meseleyi 
kökünden halletmek IUzwnunu 
hissettiği için kemali ciddiyetle 
söze OO.Şladı: 

- Demek oluyor ki. dedi, be. 
ni yalan söylemekle iUıam edi: 
yorsunuz. Gii7.el öyleyse .. Haydı 
Druin siz erkek bir adamsınız, 
Jnertliğinizi, cesaretinizi göste
rin. nelin benimle birlikte, tekrar 
me~rlara. kadar inelim.. O za. 
man siz de her şeyin olduğu yer· 
de durduğunu görecel~ ve bu 
kadar sarsılmanraa sebep olan 
bUyilk hatanrzı takdir edecek. 
siniz. 

Fakat Dnıin öyle mahzıenc fa. 
Jan gitmiye hic de taraftar de
ğildi: 

- Hayır, dedi. hayır •. Ben a . 
şağıya inmek falan istemiyorum. 
Ben !burada kalacağını.. Yarın 
sabah olsun. o zaman her şey 

Çeviren: M. ACAR 
&R:ı!I 

aydınlanır. 
Ve ne Druın. ne de Knstin n

sağıya inmek istemedikleri için 
Jak da fazla ısrar etmedi. 

Druin bir b<>ttaniyeye sarıla. 
rnk henıen oracıktaki koridorun 
bir köşesine büzüldü, y&ttı. 

Kristin bir dakika içın bılc oL 
sn Jakdan ayı ılm.ak istemiyor· 
du. Nihayet genç kız büyük bir 
yorgunluk içinde hemen oracık. 
taki bir koltuğa ~ömüldU ve şe
fak sökmiyc ba.5ladığı bir sıra. 
da uyudu, kaldı. 

Sabah olduğu zaman hem 
Druin, hem de Kristin uyuyor. 
lardı. Jak cin bütün gece uyku. 
suzluğun verdiği yorgunlukla 
gözlerini kapatırken her üçü de 
dış.'lrıuan bahçe taraf mdan ge. 
len büyük bır gürültü ile uyan. 
ddar ... 

Derhal pencereden ~arıya 
baktıkları zaman köylülerden 
bir grubun kulenin etrafında 
toplanmış olduğunu gördiller. 
Diğer bir grup dn Dnıin. Druin, 
diye bağırarak ölüler muhafı. 
zmm oturduğu odaya. doğru ko. 
~uyorlardı. 
Diğer taraftan d:ı köy istikn.. 

metinde birçok köylülerin elle. 
riy~ büyü'k hareketler yaparak 
şato 1stikamctinde ilerledikleri 
görülüyordu. 

zımdrr. 
Kristin, Jak ve Dnıın şatoda 

müşkiil vazi ·ette buhmdukları 
sırada kasaba.da da fevkalfıde 
enteresan hıldiscler cereyan eL 
mişti. 

T//ICMET MONJR 

17 • 5 - 921 

Hamam böceği 
koşuları 

"Perili kovuk'' mısa.firhnne. 
gjn<l~ki ziyafet g~ saate kadar 
devam etmişti. Ekseriya evlen.. 
melcrden veya öltimlerden sonra 
venlen ziyafetler hemen her za. DUn geceden itibaren hrunnm
man bu şekilde sabalılara kadar böceği koşularmn nihayet veri. 
devam ederdi. ÇünkU dalına bir- ı mi5tlr. 
çok inatcılar ne ~rap kadehin. ------------
den, ne de iskambil kağltların. r---~---------
dnn a}TJlam.ı.zlnrdı. 1 Cumarte .

1
1 Pa .. ar 

O gece de sant on ikiye doğ. M 
ru herkes yavaş yavaş c;ekilmi. > 17 rnyı 18 ayıs 
ye başlamış -..e gece yarısından ::ıı::: 
sonrn ~londa ancnk dört kişi :: 
kalmıştı. Bunlar kasabanın o. 
duncusu Birut, garajcı ve ben. 

nc.~ır: zo , ltl'.IUıır l!l 
Hır.ır: J2 HITır: s 

zinci Vcrdey, bakkal Nikol ve 'aıuuer ' ..nti ta.nn 'u...ıı .-..;~uı 

şarnl>ÇI Ta.!l'lisv. e idi. ı t.Une;tn • IJ.41 9 20 6.40 o 18 
Bir de misafirhanenin sahibi "' · " · · 

olan mcshur Aşar vardı. Oğt 
Aşnr üç dört nesli devretmiş tktncıı 

ıs.10 4.411 lS.10 4.48 

17.07 8.46 17.07 8.45 

ihtiyar bir kurttu. 
Esasen kağıtlardan bir türlü 

nyrılamıvan bu dört kumarbaz 
ile misafirhane sahibi knsnba. 
nın en ileri gelen beş açıkgöz ve 
cessur şahsivetiydi. 

!şte bu atlatılmaz. knndınl
maz lbeş arkadaş vakit ~ ya. 
nsmı geçtiği haldo hala bin'bir. 
terinden avrılmıvo .. lar, içiyorlar, 
kağıt oyn~ardı. 

(Devtınn 't>t17") 

lcşam 

l'ııtsı 

lms.'llt 

20.ıı 

2Z.J2 
s.so 

ız.oo 

ı.M 

7.1 

ıozz U!.00 
2z.ıs 1.1:>2 
8.M 7.ıı 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKLiYOR 
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'Ma~1puslarin mektupları ve ziyaretçileri 1 Almanva- ~ konuşmaları kontrol edilecek 
y~ ın 

Berlin yine bombar
dıman edildi 

J..onclro, 1'> (A.A.) - Hava ne
zaretinin tel::liği: 

Bu gC'ce İngiliz bombard·man 
tayynrclc'rinden mUt.C!jckkll bil ilk 
bir 'ilonun y ptıjl hUcumdn Ha -
nov<'r bt>..ı,lrca hedefi te5kil et.mlş
tlr. Şehrin ennayi mahallelerinde 
bUyüa: yangınlar çıkarılmıştır. A
ğrr bomb~rdımnn tayvareleıimlz -
den b'lvlnn Il"'rlin, Hamburg V"' 

Kurıhafende1tl hr-deflere hUcum et
tiği gibi bir kısmı da Kale, Bulon
ya ı:e D:yep'dcki dokla.rn hUcum 
etmlııtiT. 
Tnyyaıelerım· .. d n d5rdU bu ha· 

rekuttnn dönmemi~tir. 
Sahil servisine mensup tayya. -

ler bu gece Scnt - Nıızer ve Lo
rfyendeki doklnrla gemilere hU -
cum etm~~lerdlr. Diğer bazı tay
yarolerlmiz de ljmuiden doklaruu 
bombnlamışlardır. 

Bu harekata l9Uralt eden tay -
yarclorlmizin hepsi dönmU§tilr. 

---»o«---

~1eşale Çorumlu-
lara tes1Ln edildi 
Havz!ı, 16 ( A.A.) - Ba,YTak 

pcr~nbe gecesi saat 22,20 de 
Ha\ zaya arızasız getirilmiş ve 
belediye dairesindeki Atatürk 
odasına konulmuştur. Bugün 
yollarına devam eden atletleri. 
miz bayro.ğı vilayet hududunda 
9,30 da Amasyahlara tevdi et.. 
mişlerclir. 

Merzifon, 16 (A.A.) - Bu 
aabnh saat 9,30 da Samsun. A
masya vilayet hududunda teslim 
olunan bayrak yollara dökülen 
binlerce halkın coşkun tezahür
leri arosmda saat 12 ye doğru 
şehrimizden geçti. 

Merzi!onlu atletler yollarma 
devam ederek sn.at 20,40 da bay. 
ra.ğı koşunun l54 Uncu kilomet. 
rPsinde Çorumlulara teslim etti
ler. 

Has muam
ması çözüldü 

(Bil§ tarafı 1 incide) 

ye, İngiltere ve Almanya arasın. 
da bir uzla~a sn.bit fikri ile gel. 
miş olduğunun tesbitini müm. 
kUn kılmaktadır. 

Sözlerinden çıkarılan bazı ma. 
naların nksine olarak, Hes, nazi 
rejimine ve Hitlerin vesayetine 
karşı asla isyan etmemiş, fakat 
sırf iki m~mleket arasında sul. 
hwı yeniden tesismc çalışmak 
endişesiyle hareket eden "sami. 
mi bir na.syonn.I • sosyalist" ol. 
duğunu bildirmiştir. Hes, İngiliz 
hav-.ı kuvvetlerinin bom.bardL 
manlarınm Alnıanyacta endtı?el\1:
uyandırmakta olduğunu kabul 
et.nıi§. fakat teziu; o tarzda ileri 
sürmüştUr ki, sulh lehinde nıü. 
dahalede bulunuyorsa bunu Al. 
manyayı ha.tbin Metlerinden si. 
yanetten ziyade, fikrince sonu 
İngiltere için meşunı olacak, fa. 
kat uzun vadeii neticeleri mede. 
niyet için de znrarlı tecell. ede. 
cek bir anlaşmazhğ'l nihayet 
ve mck i1ı:ın yaptığını anlatmak 
istemiştir. 

Pek sarihtir ki fngili~ler, bu 
te1.e kanmamı~lardır. Eğer Hcs, 
sulhun yeni«.:~ tesisi imkanı 
bahsmda. sondaj yapmak için 
gc'mi!;csc, bunu İngiliz menfaati 
için değil, fo.kat Alman mcnfaa_ 
ti için yapm:ş olduğu sarihtir. 

Ankara, 16 (\'AKIT) - Haplabane 

1 

nm kontroısuz bırakılması bir takım 
ve tevklfiıaneıertn sureti idaresi bak_ gizli muhaberatm mahzurlu neticeler 
kındıı~I kanunun ikinci maddesinın tevl!d edebileceği nazan iUbare alı 

tadiline mütedair kanun IAylhasmı hU· narak JıapiShnnelcrln emniyeti baltt_ 
kO.met meclise göndcrml§tlr. Mucip mından mahkQmtarm kendilerin! ztya
sebcpier 111.yihasında §Öyle denilmekte· rete gelenlerle konugmalan kontrole 
dlr: Hr.p!shıınelere mahkO.mlıır namı· lmkAn verecek bir şekle raptedilmesi 
na hariçten gelen mektup ve her nevi gerekU görU!düğü gibi, gerek namla· 
mcrsulelerın ve mıı.hk<ımların harice nna gelen ve gerek harice gtındere· 

gönderecekleri bu gibi muhabere vası_ eeklerl mektup ve sair beır nevi mu. 
tatarının tetkik eclUmemeBl ve müııde habere vasıtalarının da bir kontrola 
recatmm idarece meçhul kalmıuu ve tO.bl tutulması zaruı1 bulunmuştur. 
hapishanede ziyaretçilerle konuşma 

19 J.\lJlyııı İdman ııenliklerlne l~tlıfık ooen ku ve erkek tnlebelcr dUn Tnk
&lmde İnönU gezisi önUnde geçit resmi pro,·a~ı ynpmışlardır. Yukard:ıkl re

sim bu geçit resmine lştlrfik ooeıı t:ılcbelerı G"l:lııtt'rmelitedlr 

Bulgar n1ec1isi 
reisliğine 

B. M. Meclisi 
toplantısı 

Ruzveltin ~ ransız- 1 

lara hitabesi 
\'uşıııgton, 16 (A.A.) - Ruzvelı 

bugün vakit geçirmeden radyo ile 
Fransızlara hıtap ederek demi~tir ki : 

- Frıuuıayı ve müstemleke impa· 
ratorluğunu zahiri olarak bırakacak 

bir !ttifalu Fransız hükCımetlnln gö· 
nuı rızası ile kabul edeceğine Amcrl_ 
itan nıılletı inanamıyor. Fransız Alrl· 
ka ml!stemleltcl r i in onlann Atlan· 
tik sııh1llcrinin te3llm edilmesi Akde· 
niz sulhUnü ve emnıyctini tehdit eder. 
Esas s lynsctl hürriyetin, lstik!O.lln ve 
halkçı mUcsseselcrln to.mıımlyle tah_ 
rlbl cı'nn blr ıuılrerl devletle ittifakı 

tazammun edecek olan sözde işbirliği
ne ait herhangi bir anlaşmayı Fran· 
sız mllletlnin glSnUI rlznsiyıe ka!Jul e· 
deceğinl akıl almaz. 

Blrıeglk Ameriktuım Fransa hUkQ_ 
metlyle olan mllııasebctlcrlndekl s!ya
seU Fransız • Alman mUtnrelte şart· 
larma ve bu mUtarcke Ue Fransa hU_ 
kO.mctine konulan bazı tahdidata isti
nat ediyordu. Bund:ın ayrıca da, Al· 
manya fle mUtarckenln ic!lplan harl· 
cinde hiç bir l§blrllğlnln kabul ed!lml_ 
yeceğtne dair Fran83 devlet reisinin 
ve bUkO.meUnln teminabna da malik 
bulunuyorduk. 

Diğ'!r taraftan, eski mUttc!lk lngll· 
teren•n tggnl altında olıın ve olmıynn 
Framıadaltl sivil halkıı ve keza Oran 
ve Dnltar hıılkına kargı tatbik ettiği 
açlık harbi usu!Unc de Berlln mahf11· 
teri dlltkııti çekmektedir. 

Be:-Hnde öyıe zannediliyor ki, bu 
hddlscler lj!n ahllı.ld tarafını tavsU 
etmeğe kMldlr. 
\'f~YG.AND MUKA\'EllE'r EDERSE 

Va5ington, 16 (A.A.) - Mareşal 

Pcteııin mihverle işb.rUğt yapılmnaını 

lstlhılsf ederek radyoda söylediği hay 
ret verici nutuktan sonra Ruzveltıe 
ba§lıc:ı nazırları nrasmda akdolunan 
uzun bir konferansı müteakip Amı?rl_ 
ka bUkCımett Frnnsı:r. milletine heye
canlı bir hitapta buıunmuj7tur. Du hl· 
tapta I<'rnnsız milleti Almanyn lle A

merikadan birlnl torciho davet edil. 
mektedlr. 

Eski hariciye nazın 
Hristo Kartof getirildi 
Sofya, 16 (A.A.) - D.N.B.: 
1stlfı. etmiş olan Logo!etorun yeri. 

ne, mebusan meclisi rdsllğlne, hUicfı· 
met C"kserlyetl, sabık hariciye nazırı 
Kristo Knlfof'u namzet olarak gbster 
mlştır. Kıılfof'un meclisin bugUnkll 
toplantısında reisliğe scçllcccğt sanıJ 

maktadır. 

LoJofetot, veda nutkunda, lı!tl1ası_ 

nın, kendisine söre hUkO.met siyaseti 
ile kendıslnin dilnkU nutkunda ilerl 
sUrdU!4ı siyasi dUşUnceler aramnda 
• •yakın1a ~ıkabUecek zahl.rl fikir mu· 
bıılef _ ~lr.den., doğduğunu kaydeyle 
ml~tlr. 

Sof)"ll. 16 (A.A.) - Esk! hariciye 
nazın •e hıırlclye cncUmcnl reisi Hna· 
to Kalfof bilyUk bir ckser!yeUe mc. 
bwın:ı meclisi reisliğine sec;llmlştlr. 

Ankara, 16 (A.A.) - BUyUk .MUlet 
Mecl\.$1 bugün Şemsettin GUnaıtaynı 

1 oaıK~nlığında toplanarak vakıflar u· 
mum müdürlUğtl 1938 mali yılı kaU 
hesabı hakkındaki mazbatasını tasvip 
etmiş ve hariciye vek!lotl teokllO.tınıı 
ait kanuna ek kanun IAylbasmm bl. 
rlncı ırıUzakereslnl yaparak dağılmıe· 
tır. 

Meclis gelecek lc;tlmaıru Ça!'§amba 
günU yapacaktır. • 

' :ıtO«---

Almanya ispanya-
dan yol istememiş 
Berlln, 16 (A.A.) - Ste!anl: 
AJm,>.n hükfımetlnln, Madrld dükQ_ 

metlndP.rı, Almıın kıtalannm İspanyol 
arazlslndt'n geçmesi hakkında mlllıaa
de istediği hakkındaki §ııylalan salA· 
hlye~ta,. kaynaklardan yalanlanmak· 
tadır. 

Deyi! Tclg"rarm Vn§ington mubabl· Suriye tayyare mey 
rlne göre, Eğer Frnnsa Almanlarla 

askeri işbirliği yapacak olursa. ağle· danı bombalandı - Yenı· Hırvat 
bl lht\mal, Amerika da garp ynnm 
kUres!ndekl Fransız mUstcmlekeıertne (Bet§ tarafı 1 ıncıcte) k il >J 

karşı derhal Mkcrl hareltô.ta gtreşe· L1giliz hava kuvvetleri Alman ra ıgı 
~ktlr. Bu topraklar, hür bir l<'raruıa.~ ta'"-'·aıelerı·ne Sun"yede Uç tayya. nt 

in h t n~tnkll J J Z:!ğrcp, 16 (A .. A..) - Stefa : 
ya iade edil ceye vcyn u m..., re meydanında taarruz etmı'şler. kil 

k d p Dün, Hırvntistnnda, mlistn 
arazi olarak lturuluncaya a ar ar.a· dir. Bunlar Şam, Rayak ve Tild. -

~er:r: ~:::::.. taEr;!~nda~e!~~! mür tayyare maydanlarıdır. Bun ~~~t ~~;~:~ni~la~ilk~~:~ı~~~on~ 
Veyg~nd Almıınlann, Mare~ Pc~e· lann hepsine dün taarruz olun. krallık tacının yeniden ihya edil-

i •·t.ı muştur. diği ilan olunmuştur. 
nin Avrupa ve A.frlkada Aman -s> r. Tü"dmürd" e u··ç Yunker, dlgwcı · i Bu husustaki emımame, resm 

Bertin, 18 (A.A.) - Yan resmi bir llğln! kabul ettiği hakltındaki beyana- iki Alman tayyaresi ve bir Cap. gazetede intişar etmi§tir. 
kaynaktan bildir1Uyor: tma rağmen, şimıılt Afrlkada. Alman· ronı· mı'tralyo"z at-ine tutulmuc:ı f 1 lara kar§ı koyınnğa tc~ebbUs edecek -':l ':l Roma, 16 (A.A.) - Ste an a-

Bugün Alman hariciye nezaretinde, olursa Amerika h!lkO.mctl kiralama ve en az üç tayyare ciddi hasara jaıısı blldlrlyor: 
Ruzveıtln Fransa hnkkında deltlO.ras- ve 6d'l.nç verme kanununun derpl§ et- nğratılmı§ ve bir tayyare yakıt Ante Pavellc;'in riyasetinde bir 
yonu bahsinde vaziyet almaktan lmtl· 
na edllmf§Ur. •'Ruzveltin bu mesnjr 
na,. cevabın Berlinden değil, takat Vi. 
giden verl.lebllece~ blldlrilm~tir. Bu
na rağmen, Berlln siyası mahfilleri, 
Ruzveıtln beyan:ıb hakkında az çok 
alAka göstermişlerdir. Bu alll.ka, bu 
mııhfillerin intizar vııziyetlnde bulun· 
duğunu tsb:ıt eylemektedir. 

tlğl biltün yardımr ynpaca clir. mıştlr. Hırvat heyeti pazar sabahı Roma-
Dakar Almanlar tarafından ıugal Yunanistanda Alman işgali ya gelerek Hn-vat acını kabul et· 

altında bulunan tayyare me~·dan. I mck Uzere Savoie hanedanında" 
edildi~ takdirde Amerika. da Brezil~ J 

lanna da taarruz edı'lmı"c:ıtır' bir prensin gösterilmesini kraldan 
Yaya bu kadar yakın bir 11.sse derhal ':l • 

HÜR FRANSIZLARIN rica edecektir. 
vnzfy~t edilmesi lehinde otddeW bir SURİYEDEKİ F AALİTh"'Tİ Bu heyet Romada siyasi, lktısa-
mUcadele yapılacaktır. ıd 6 ( A M"" ta di ve keza araziye müteallik mil-

Va•ln,,.tonda beyan edildiğine söre, Lo> ra, 1 n..A.) - us • 
" ., k"l F · Kah'r .. hiın anlaşmalar lmzalryacakt.lr. Ame:-i kıının takip edeceği hattı hnre- ·ı • ransız nJansının ı e m,,._ 

ket h'.!kkmda kaU karar vermesi çok habiri hafif tanklarla diğer harp KIZIL»DO«EN·ız 
yuı,ıa ,mıştır. levazımının Surıycden Irak istL 

Ba,ka bir memlekete o.it eslahanın Hür J<"ransrılar Vl"liyl lhanctlo krımetine geçtiğini bildirmekte. 
transiti hakkında Frıuısaya yapılan d"r \'apııgl-On, 16 (A.A.) - ttuzveıt. 

ltapb.::a gelince, Berllnde ou cihet ha· 
tırıat.1lmnkts,dır ki , Ruzvcltln hattı 

harckcUne balulırsa, bu gibi ltaplardıı 
bulunmak ona düşmez. B~ka memle. 
ketler lngtltereye esllha naklettiği 

zaman, tngUlzlerln veyıı.hut Ruzveltin 
protestoda bul:ındtt'tlan, Bcrlinde biç 
l§ltllmemlştlr. Berllnde bir çok defa 
aşağ'ıd3kl mütıııeadıı bulunulmuştur. 

Mes:ıl! bir tayyarenin bir kaç da
kika için Surlyede yere inmesi tıe ?Ja · 
laya glb! büyük lnglUz harp gemileri· 
nln haftalarca Amerikan limanların_ 
da tnmlr görmesi arasında fark var
dır. Er.er bu meselede bir emsal yara· 
tılm•ş ise bu mUnhıısıran İngiltere ve 
Amerll<a tara!ındıın olmuştur. 

Fransızların :Mil'etıer cemiyetinden 
Ç!'kllmlş olrr <ık itlb:ırlylo Surlyede 
Manda hakları knlmadığı hususunda 
ki tn:rlllz iddiasından Berlln mah!ll_ 
leri h3yrete dü'}mem'ı,ılerdlr. Bu, lngt· 
llzlere m:ıhsus bir manevradır. Böyle 
bir iddiadan bUhııssn. Japon1ar hayret 
edc~ektir. ÇUnkU Japon mandalıırıru 
tanımış oltuı birisi burada da bir fark 
gözetemez. 

itham ediyor ı · 
Lonclra, 16 (A.A.) - Hilr Fran- Aynı muhabir, hür Fransız pi. 

sızlar.n mnrkezi komitesi tarafın· !otlarının perşenbe gecesi Suriye 
dan neşredilen bir beyannamede topraklan üzerinde uçarak orta 
Almanların Suriye hava meydan- şarktaki hür Fransız mümessili 
J,mndan istifade etmelerine mil- General Catroux'nun ımzasm1 
saade etmek suretile V~i hilklı- taşıyan beyannameler attığını 
metinin yaptığı yen tfüanet hare- da bildirmiştir. Vaktile Şam va. 
keti tebarUz etirilmekteclir. lisi olan General Cartoux Suri

Beyannamede Mnre3al Petenln yeyi iyi tanıynn biridir. General 
son vaadinden nasıl dönebildiği hitap ederek Alman tahakkiimil 
ve Fransanın mUttefiklerine kar- Suriyedeki Fransızlara rad~·o ile 
,, Almanlarlıı alenen nasıl işblrli- altında bulunan Vişi hUkflmeti. 
ği yapabildiği hayretle sorulmak - nin boyıındunıj!undan kurtulma. 
tndrr. larını talep etmiştir. 

Bcyannemede Vfoinln Fransız RESMt TEBLlG 
milletinin büyük el:seriyetlnin nr- Bet,JTut, 16 ( A.A.) - Aşağıda. 
zusu hilafına hareket ettiği hak- ki resmt tebliğ ne!-lrolunmu.~tur: 
k:ndaki hür Fransızların kanaati Geçenlerde bir miktar Alman 
bir kere daha teyit edildikten son- ntyyaresi Suriyeden transit ola. 
ra şöyle denilmektedir: rak geçmiştir. Bunlardan on 

"Amiral Dnrlnnm ~:. cUrUm or- beşi Suriye tayyare meydanları. 
taklnrmın irtikll.p ettigı bu haca • na iruniye mecbur kalmı§lardır. 
ıet verici hareket kaJ'§ısında hür , Mütareke şartlan mucibince. 
Fransızlar Vişl hükümetlnin Fran Fransız makamatı bu tayvarele. 
sayı temsil etmediğini ve bu hü- rin mUmkiln mertebe sUratle 
klımetln şerefsizce hnreketlerln - hareket etmeleri için tedbirler 
den l:t'ran.,ız _milc~?in as~a mesul almışlardır. 
tutuıam:yr.cagını butUn d~ya mu- Hiç haber vermeksizin ve B. 
v~~ehesındc beyan ctmcgı vnzife Edenin avam kn.rnarasındaki be-. 
bılırle~. • yanatı takaddUm ederek İn. 

Kızıldenizin Almıınya tarafınd~n ec· 
nebi vapurl:ır 1çln tehlikeli mıntaka 
llAn edllmesi hakkında bugün gaze 
tecllero yaptığı beyanatta Birlcflk A· 
merikanm §lmdiyc kadar tıcaretln1 

ve denizlerin serbcst!sini himaye ıcı.n 

iki defa donanmasını kullanmış oldu_ 
ğunu hatırlatmış ve bundan bir a111r 
evvel Akdeniz korsanlnrma ve sonra 
da Caraibeıı korsanlanna karş• yapı· 

lan hareketlere telmih etmiştir. 
Gav.ıteclıer bir amr evvelki Akde 

nlz korsanlan g!bi ııtmdl de modern 
korsanlar mı bulunduı;ın:ı sormuetur. 
Ruzv~ıt bu .uale "muhakemeniz! kuI 
!anınız .. cevabını vermekle lkWa et. 
mlş v-. "dentzlertn hürrlycU Amerika· 
nın tariht siyasetidir" demletlr. 

Maamaflh Ruzvelt Blrle§lk Amcrt· 
kanın ne )"apmak fikrinde olduğunu 
blldlrmeml§tlr. 

Sollum 
(B~ tarafı 1 incide) 

Adinababa cenubunda Bu~Un ~g~ tıkanmış ve iktlda:. giliz tayyareleıi 14 ve 15 mayıs 
Hes, buraya, burrlin Alman n selbcdilmış milletimiz namına tarihlerinde Şam. Tildmür ve 

a]r~üJ:ımcllerin'n nnlntmrı 1· iste. SOO • l d biz hllr Frnns zlar Vfei hUkümC'- Ra ak t , re yd 1 nnı 

Habeşistandn İnglllzlerln, kuv
vetleri ve devamlı yağmura rağ
men Amba-al:ızi üzerine yaptTkla
n ileri harekette terakki ı;örUl
mUştür. 

Irakta vaziyet sakindir. Bn • 
ra ve Habbaniye mmtakalarmda 
bir dc>ğl§lkllk olmamıştır. di-i -"bi ister ltendiliğindC'n gel. esır a. ın 1 tinin ihane t politika.mm alenen ve Y aYJa . rne ana . 

m:ş o'sun, ister sevnhnti HitlC'dn NaLrobı, 16 ( A.A.) _ Dün rcsm"n protesto ediyoruz. 1 bom.?ardım.an ctmışler ve mıL 
mn'davclvari bir p15.nmın n~tice. n~rcdılen teblığde Adieababa- Amerfüa clri!!I ''I Men cc~dUyor ralyoz ateşıne tutmuşl~rdır. Bu 
ai bulunsun. "tırası muha1 J·:ı.k. b d ı · tak d · Vn•Jngon, 16 (A.A.) - Röyter: taarruzlar :.sn~ında b_ır Fr~= 

"" nın cenu un a \J mm ·a a yenı Her bnkımdıın ve fiili mahi•-"ette sız sub:ıyı olmUş ve bırçok kışı 
tır ki, bu, Hes'de vey:ı 15eflerin. muvaffakıyetler kazanıldığı:ıı J d 1 ..+ 
de, hnrbin devam müddeti ve is. h ı p be olmnk Uzere Blrlcııik Amerika lle e yara anmıil.ır. 

a ·er vermektedir. crşen Fransa arneındaki ~ eluo.si mUnnsc- Rayal.c tayy.a..re meydan.ı son. 
til bali hakkmd'l end;.,.eler mev. glinü bir ltalyan mevziine hü. " -.1 b t ı ~- ta 
cut oldug~unu O'Öcıtermektedir ve · betlerin sona ermesi ve Iı'rnnsn- ~i.1.Uan ır ngı ız ı.ayyarcsı ra. 

r.v~ cum edılm ş ve 500 esir alınmış- daki Amerika büyUk el,.isi Leahy- fından mitralyöz ateşine tutul. 
bu. cnternasvonal vaıdyet i"' .. in tır İK' ı· bata""-'a toptan b:ıc:ka '" 

• ~ J ' " nln yakında gori çağırılmanı bek- muştur. r 
fevkallde mÜ'3ait bir unsur te§- beş tank ve tank dafi topu iğti- Jenlvor. Diğer taraftan İngiliz tayya. 
kil etmektedir. no.m edilmiştir. Mevzilerinden Birleşik Amerlknnm Fransayı releri Suriyenin ve Lilbnanın 

Refik Ahmet 
Sevengil'in 
Romanları 

Diğer tarnftan ~ cihet sa.bit tardedilcn İtalyanların §ehrin mihverden uzak tutmak yolundaki muhtelif yerlerine beyanname. 
olmu ur ki ~iv:at Hı>s, veyahut ce:.lubunda bir ha •li meımfeye bUyUk gayreUeri akim kalmışa ben ler atmı§lardır. 
birçok nazi şefleri, hıgiltere ile ricat etmeleri Uı.erine Yavello. ziyor. Frıınsanm hattı hareketi İngiliz hava kuvvetlerinin bu 
bir kompromi imkfinları bahsm. nun şimalinde bulunan Alghe ve Ruzvoltln "Nazi rejimi ile it- hareketleri büyük Britanya tn. 
da hayale kapılmaktadırlar. işgaledilmi§tir. tifııkı tazammun edebilecek har- rafından FransayaJcarşı hasma. 

Mevcutlan tükenmek 
üzeredir 1 h 

Neghelli yolu üzerinde bul~- hangi bir işbirliğini Fransanm kıı- ne hareketlerdir. Binaenaleyh 
Hes, burada. ister ~si b:t- nan Dalls'de yolla~ fena bır bul ctmes~ akıl almaz., yolun - Fransanın Suriye ve LUbnan 

k~c!an, ister ~UkOJ:1eti adın~, halde bulu~ınasına ragmen ltal- daki sözleri gazetelerin ilk sahife- fevkalade komiseri bllyük Bri. 
mılzakerccl gibı de'rıl, fakat bır I ya.:ıan takibe devam edilmek.. 1 lerinde Hes'e alt haberlere ta - tanya başkonsolosuna şiddetli 
'ı~rp Miri Kfbi kalacaktır. tedir. kaddll.m etmektedir. protesto notası göndermi§lir. 

Ç1PLAKLAR (100 KUrtlf) 

AÇLIK < CSO Kuruı> 
KOY'ON YOLU ( 30 Kurtıf) 
PERDENİN Arkaaı ( 815 Kunı,) 

Vakıt, Halit, Sühulet 
kütüphanelerinde 
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...._ ,. ııa- - --- ._ alt_,,. phieriml<,...,.. ~ blkl 

pijamaS
0 

- -"" ya lıqlamlllu'. Kavga ........... _,.,. -- J1, - .._, _.... ,....,. -u .. diye >" mubanirl•rlmlz. ......,,.....,.., 

bqka gi,ı-> ........... Muotafa cıılıbıdold jileti çıkara. - aa - - - Bo· .......... , momıo•- .-uıklerl, .. ,.tttıı...ımız. .,•tokArianmq bi• 
Madam tıonlm gi7lıDli aldulu. rak - _. atıl- ve bel' - - - - """"' ta· _...... ........ ............... .., mlk,.ton ...,... • ... ,.,..,.; 

ma cıiJı1<at ~: _. iki ~ ı.-ıııür. ... O. - - Da - ıı.. lanlw. ff dini '""" bunlarm -ını iflle· - Silindir~ S ibiertnde ylllmlanan MUL ! sQıet ıc,.... llelrtrGICll .......ı .._, Pasart.Ni akpml&n •'lılehmedln ceklerdir. Radyo abonelerinin sıhhi ve 

unubn--! di,e alaır etti. bJa"" cıımıomeııııut -- - - -•la. ı.aı.ıaı lloa· f ... u ..... _ ..U.. - iki ,.. bnknk ,....,ıanna •-t Vek&l<U " 
Josefinbı ııin!rleri ~ tevfibn - möıMei1JmumDi. ol -- - ,._., - nUlk ~"'· - _..... Ruknk ilmini Yoym• Kurumu mhte 

<:eJ1elerİ tılribirİD" ~ 11-1- je teolİID edllnıiltir· h- - - .,._ • .,..... .....,. u-ıı ....... 11.,,. ııo•· ""''""" "••• • recekı.,•ı" 
halinde. - JıeDdllll •--;:-. _ _,; .. , .,. 8dla - ııa "- _,,. - ,.._ ._, -on - din· Dile• ta"""'• m..ıkı k"mmd• 
rr.emfJk için oıaeak - muwa-· •••a•elA 18tlClll ~~-'!,~~ ~~ il';:':;._ 10 dakika ,,,.. __ ,_ket kOme muatkıaıne batı.ada iki defa yer nsuall<r__...., - n--- ··- ~ ~ ............... euma-••n•n 
ye_ M.cıam· .;,.ı,. bur&Y" da çot:alrJar - .,_ v- 'llllt 11a _.., ...-., adile _,. .. ....,. "'"· ı.mıa. .,..,. ,.,.,ıa• .-ım-ktrr 
- ataı!a• mı! - • • kon ak ....... - - - ... - - - ....... - _,.. ..... ....... c-....... .._ .... - )ıfada.rn. lbn&na bofJlb8 Sırı re. nyı Zlbel ~u. JCanclw'ecl Jıl. Kadri tmda c:enden tepeden diye bir geyn'k "Halk tUrkOırU ötrfınlyoruz.. tr.• il 

se bizim ev yıkılır ~ı!, . ÇA W ana.da.,, DDobla 8a - Qo-k. -· -t .............. bl~ •aalte balk>mma mDU p<Kola• )ladaııı bu .,penn - 18 ya§IDd& ..ı;,-, Rıfat admda - - il.. - ._ - ııe Sabah _......,_,,, ._ •· halk tU<kUlerl .,..uı•~• •• ayni , " 
- . . ~mi' Biz ölür ve 16 yaşında ömer l'anlk ~ Jl'atma JıılDlrDIU ......... 'O•ı- au,... eYin ... u thdluı edilip buna atlerde halkevıerlnde ~e evlerdl' top_ 

:;:'~~~':.-! , da Uç çocuk. dün "Hayat" brıı... - - De - -- alt metınlerl dokW Galip Ata •-r l•••l'P '" w ,.,....., "" oa•k• , 
ı\fadam G&l'lliY" iaD' .,.ıiaı almak Uoeıe. Talıtaıaıle- .....,_. - .._ ,,. - -···Bal• ... ..,. . .,. ... ,,.u,. tll•klller aOyl~"•kU" 
· Çeneni tut! Birkac: . dedf!' ye gitmi§l~r, burada:ki ':'fr ge. ..,.ıc. 9alar ldU'fıllBde ... ur Cntt --:---:----------------------

bombardmı•n e.ıi!med"" kı ... 1• ~ .::;:.1ı1r-ıı.on. =: ,:;;:w.. "":"r. =: Kral Faruk Giritte 5 tayyare 
ye ba~~;.,.nesini tuttu. Fakat Kaçarken yakalanan çocu~. :srten.. JlacllD .... .,... 1l:rlEuU R n· buıo;t: k~rku onda başka fin7:in· birincı ~~-~~~ n. PerlUll. -:9_?-" 8adı'eddba uzve ın og~ luna aüşürüldü 
1 

.. k tesir'er yapmıştı. Sıpe verilmiş, _6 ... ~un-u ---- z-- ile lllmlM ..- Olturıao OtNt· 
O OJI •tt' cömeldi ve ki. muha.kenıelerİ bafkabir güne bL. men Cüft QGla1 Dl calllde Oyal. kabul ettı• 

Loadra, 16 (A.A.J - SaWuyetll bir 
membadan öğrenUdlğlne göre Girit a. 
d.uı Userlnde bttytlk bir hava faali. 
yeU olmuttur. DU§man tayy~ 

Jlalema Ye Herakllonu bombardlmma 
etml§lenıe de bu hUcumlar bl~blr ba 
aar yapmadığı gibi lnaanca da aytata 
•bebtyet vennemlftlr. 5 dUfman tay. 
)'arMl GattlrlllmllftUr. 

öteki ucuna gı ı. -'·ılmı..+ır. Hırsız ~ar mah __........ 1'TO: n M'hr: 

sa bl
'r ihti~ defettı. - ,;., .-.... 'l" l . ·~ı-~ -~ - ...,.. kemede şun lan aöy emı§.n::n.au : A.ıemdU 11~ llOl&ak&a ow-

AlbertO sık srk 8~dn "-Bu sa.hah hava çok eofuk. ran memar .Ali Rma ile A.DUtUIJa 
.. ık k;smIT'dan baŞmı ısarı b' . k---ır ~ tu atç _ı,. bombardımanı seyr~t. tu dükkiinda 1r şışe uu;,- IO- Kalk&Ddl"l. JılalrlnW Jıhllmet Ya,ar 

uza ardl\ G rU~ce ısJmna.k UUtkladiyle aldık. be Klbrlban. JllUI Halll l*lllr Qe. 

k 
istiyor. fakat !\fada.m ar. " --""•' •--n mc ~_, - nda bir kantar to- içecektik. Uk u~ ,.atma. --- - HakJn 

siya ~-:r ~ası _.ıc-tığiyle eteği- »0« .Altm ne llallba K-.... Twlll Ba'brt 
pu gtb1 bUttin 115w • Bir balıkçı meY"haneciyİ Parddayaa ue 11&1Mat. Kımılanıcl 
ne_Y•~-.ş1!,;'~dc etme sevgi~im. yaraladı ııutata Oaadml ne Paldm Bülal, 

y• ,,. b' daa.o Pangaltıda, E.-N!lıon aadde... Jıluaııtm .,. ıuetıecıt 8llllD oaTtt Y .. 

i n
. eir .. SMın& ır f!J#:Y W:r- •ft--,,. sinde meyhanecilik yapan lamail man Ue ratma ~. KUtopbane 

cek·.. . sinirlerw!i: dUn gece dUkkl.nma gelen mU.. bafllMlllUl'U BtJ&l mıut BrlwwD ne 
--~ ......... i rahat bırakacak te uerinden t>eltkc;ı Veyaeli dı. Hatice RtıhlJa. .uar Jıblmlut Ame..,.,u ~ .,, r çıkarmak istemiş, fakat 1~1 ile Hatsce, ıııaacı lılutafa ös 

m~ bakaymı~k bir şekilde ~ysel küfrederek eıine geçirdi. 6ncel tk! IAtftye AJrpmar. Amele Alı 
~an ~e boJDıbalıyor. ae. ~i bir bil"I. şi~i kafasına in. met Kalay ile •:ne oıı-n ç:e,me, 

şel11r merkezini b'Je Jiman3 d' iştir. D. D. Y. da iKI Muharnım JDnctn ile 
nüs bir. tek bomba m~ksadı an. 'Ş';1şe ~nmlf ve Ismail ba- Fatma Hikmet. Gemici ffafhD BaJ· 
dilşmedı. Şu ııalderkUt:ınak mU. §llldan y&ralanmı!fbr. Yetişen rak ıle Jıluteber östtlrk, Yedek...,., 
taŞılıyor: Halkı kO evvel .;,uta. Usler me~baneciyi tedavi al. Ali Fevzi Y.,ılada tıe MbeJ\A Nur
rahhaaJarl"' bir 811 "ndermeef ;.. l:a alınış, babkc;ı VeyBel de ya.. gtın, A\emdar Ak.baba TUne .olcakta 
reke mızaıan:ııya ~ ak.. Her kalanmıştır. oturan memur Hua.ı oıretmen oflu 
çin bUkfUnetı srktıst11'11 otur »o« ile Neriman ÖBk&ya, 8and&l,aa ~. 
halde hitk(tınet erk!nm~akikS.: Y li nişadır pahalıya Sadettl4 otu• ouven il• Rultana. 
duğu ve muhtemelen şu eden bi. er l I Posta memuru Jılmt&fa Cevdet ile Ze· 
da mnzakereler cereyan ba dUs-- ma O uyork il re tlha. Y.rmur Mehmet Ata Royal ne 
nanın etrafına _ _!>!f' -~)dünnek Yerli nifa~ .'f.8:P1"a ze Umran Self'n, Hayeztt Katendethane 
nıiişt'i. Bu efeouuen ° · faaliyete geçılmls .. lr. Ayşe uıdmda oluran memur RQfto 

e. 'ne~: sanma.ın kl ,ADC&k .. Qyat ~ bürO- ,.ı taamlJı8 
pek d ~-dım dıuva bedel ... -a ..... ıen malama.ta nuaran oertae a. · bina~ o~• u Diler tal'l'ftan. 1i D;u niPctırm kilosu 150 kurUP ~ NlflUll-awlerı 
ittihaz ets1~~ri rıhtmU bomba!'· ~aloJmaJctdır· Halbuki, ecnebi Şoför Ziyaeddin AkJUf ne Satme 

manı. ~ek hayli bUdalal~ o. malı nişadmn kilosunun 30 ku. Anlan. ötretmen .Ahmet Nedim Tan.. dımaD e~ bilttın'bu teetsat rua& JD&l oldufu anJaşılmııı!fW'· . cıoğıu ile Saime Makbule, Befllrtq 

ıur. N~l ~ ... nn 
90

nra ken. Fiyat murakabe bürosu, yerlı Kılrça.:i :uuvezzt yokufUDda oturan 
~ '?"~!;";;mardan biL nişadır maliyet fiyatmm dah• Uattot<rm ıı. ,..,.. - a. -dı el_ı~ k. İJJ bu radde- ucuza mal olup . olamıya.cağrnı zthe TcmurP.ı. YU'luıell ........... D· 
zat ıstı~ade ~ra mütarekenin tetkik etmekt~i~. Bu hwrusta. um Tarkmen ne Jılellha. ınteult re geldikteD bir emriva'<ı olu. yerli nişadtra 1pt1.dal ma~de ve. Must..ata Erkal De N•be ŞelcerJm. ıınzalanması t dU§ID'lanm blitiln ren J{arabtik demır ~e cehk fab. Mobllyac1 M. Şevket 1C'fClm ne Jılelek, 
yor. .Httk~:,: tstemes kabul e. rikalan müdürlUğil ıle de tema. 11;1cktrlk memunı Mehmet omMan 
şartlarını ıeu::d·:~an da bilir. . 53 geçilmiştir. llP Atiye G&ıc1em, Şoför Buu Burt dec~k. Bunu u.,... ıtO« Huzurluotıu De Ntmet Aktat. TOccar 

~eki rJb. ou··nkÜ ihracatımız Ali Rwl SabU De Rukiye 0011.alan, 
Bu araıı.k.. bı'r .-ninin s "<llJeddln ---· ne Han''e 

1 
.a..~TI ,.,--- Dünku" t'hraCatJn yekiiDU 200 ar&'; '- .. ua .,_ U ' ' 

tımda demır 1 u ..... -- bı'r m_,:ı,.., Arif K rti ıı Fatm A direklerine bUyiicek _,~· bin liradır. lsviçreye ceviz ve lba.. Amele e e a Ç1Ct, 
_ .. ...tığuıı vı; 1'1' ..... ".' Jık, Finlandivaya tUtUn. Alman. Beotktat şaır Nedim c. de oturan1 

parÇasınm ~d "".',,,,.,.nğU' n ıaittik. R To.....,, Yttz-... .... 'M. Kulltar Yeten Ue erıeve uq- &il' ya.va dcrı. halva ve omanyaya rw- .._-

....._ H (A:A.) Kab.reda 
aOMakil rran..ız ajan.ima gelen bir 
Wsrafa ı&-e Jılqır icralı Faruk, G~ 
ltt\mı d&ıen Btrıefik Amerika devlet-
lerl reUl!nln bllytık otlu )'Uabafı Jamea 
RaneiU kabul etmııur. Ytızbafı Rwı. 
ftlt lınla bll'lepk Amerika dnleUert 
nY1aln lılr mektubmıu wrmifUr. Ja. 
mu Runett ortqark tncmz han 
k......,tll!TI nesdlndeJd mQpldtWl Yul. 

fıllllle ..... lftlr. ... 
Bir Sovyet 
gazetesi 

Amerikanın Filipin 
adalannı niçin İ•gal 
ettiğini izah ediy r 

ll1>ıtkoTa, H (A.A.) - KrsılOrdu. 

aun ııuetut olan "Kmd Yıldm.., .-01-
pln •daıarmm mUdalaUı bu.mı•nda 
AIMrllcenm vu.lyeUndeki dettfikllfe 
lfaret etmektedir. Bu gasetealn yar. 
dıtın& ~öre .Amerika eald durumu hi. 
IAtma ftlipbl ........ .. ....... 

m'tsıwJO\'. o.sete diyor ld: 
''ljlmdt l'lllpln adalan. Sillppur 

Ye dl.ter İngllls UaJertle birlikte. Au. 
rlka içte cenup deıılzlerl mmtakum. 
da btty{lk denls kuneUert tahflt ed~ 
bilmek imkAnlannı veren bir müdafaa 
Uert brakola vulyet!De gtnnlftir. 

tncll1a " A merlkan oeflerl arum· 
da btr toplanU yapılacafl 86ylenmelc. 
tedlr. Jılanllla, Bomeo, PortdarTiD w 
Bmgııpur noktalarına ıatınat eoen 
muttenk mlldafaa ııiyaaell şayanı 

dlkk•ttn. 
Alınaıı tıUtUn bu tedbirler ve Flit. 

pln adalannm mUdafaam lçln Ameli. 
kan Nihrlye ve harbiye nearetıert 
emrtna verUea bUytlk tabalaat Ameri
kanm pıuılftk mUdarauı ııiyaııeUnde 

bu adalarm e .. ıı blr lmU olarak 
tellkkt edildiğini göstermektedir.,, 

ile gUv . k}edik" balık satılmıştır. :MclA.bnt Nenat OtmaD. 

Titre§erek bÇ (Deva"'' .,,. ) Bir orta zaman hikayesi 
1 H i "~~mUf ~dutu bu kadm• .._ 

(
Baf taroı' diinkü sayınn::da) ıarın yalnız kendi ctnıılertne kar§ı 

JJJ duyduktan merııamct ve şefkat ile 
}ıarekct ederek ııcmpatllılni kazanmıs 

ffll,&NIJİ pt)OtlM1' Halk olduğuna §imdi nedamet ediyordu. 
blrk&Ç ay geçti. o~den "°nra artık yeğeni Kona-

~okGD'ettne bSflılllJDI a~~- tanıt.an kaçmağ'a bafJad,ı. Fakat bU 
Ko!l~ ediyordu. }lerkell b~:~stJO- hal vasiyeti daha mUtkUI gekle soktu. 
ça ı. aıeUnden. iflertJılD ve nl• çonkU 0 ııaçtıl.Ç , öteki kovalıyordu. 
niD ad zekA.BJlldaf\• ~ndeft rdU Konrad evvt'IA bun:ı. ııayret etU avn 
ğünden. uu..ı11deD ~ .a.: ra korktu çunıro artık hayatlan bir 
ha-t aeviıD ue- tt-• l)Uk .... .. .1- p.rfıftda ib T- , et· kovaıamaca halin! almqtı. :Konatanıı 
Az zanıaD genç ıconrad a terle ece ve gilndUZ her zaman ve her yer 
bOtlln iktldaM _ _. ..... ın ._,veıcAlet g k rdU , bU gııseJ var-- c1evıet de kartıama çı ıyo • 
mit ve raıtyete ait b(ltllıl aenç kadm mUthlf dUşltündU. Isra• 
mcvJcltııdeft k uıc1are edlıinl gururla c1evaml1Ydl Her halde bu i§te ııaillı 
. 1eri:ıl de hUllll -nç gonrad n iŞ ıanutt1· Böyle ·- UDi ka" olan bir sır vardı. 
seyre bllfesısi aevgl ve hUrnıe aut SU böyle cıevaın edemezdi. Artık 
gibi berk __ .,.., çok me k koval&-oıan bir rx-- }l'allat ga- berkemD JIMIVSUU bu af ve 
zanJlll§ tcaııeder defli mi 1 t c1eflldl maea w. DUk de hayrette kalm.,. 
oıması J<oıtrad ~de meau eD(1l8bJe ba§Jaınıttı. Korku ve mUUüt ıstırap 
riP t8Y·p~naes ıcorıat.aJlll'ID ~ zavallı Konrad'ı blr hayale çevlrmlftf. 
çonkO pnu cıebfetle ıö di)Tı Bir gön resim gaierialne bltlflk bir 
Afık oldU -·"' 1teııd18i iC:iD de bU• .....ı-daıı çıkarken Konsıans !SnUne çık 

FiJbaldka ....-· • ti idi aıoa .,... bllyilk •rve -...,.. tı ve c:ierlnl avuçları !<'ine aln:-e k bıı 
yanın en te1ıllkeıer çok aa .. "'i'ı • 
aşkta gördUJ'Ü l)Ok'UJl )L~ ın;;.; ~® neden benden bu kadar kaçr 
oıter ~ve ınubf.Jck~ ~.-dU- yorauDUS.. Hakkımdaki iyi kanaatle 
nl hl- OfUndOIUllD .de ~--bo-. rtntz1 bozmak !çln ne yaptım. Ne .ııöy 
tadlY~ yasontı ırap1&lldl :. a· ledlJD ki?.. Muhakkak ki. evvelce 
aenç utl-- ber gl1ll bltaZ .,_ ciOSUu~uza mallktlm.· Rica ederim 

Yazan: Mark Twain Çeviren: MuzallerAcar 
Konrad SIJ.IU10rdu.. Komtam bir ıv 

an tel't'ddüt etti. Sonra bu ırtıkOtten MllTHIŞ HAKiKAT 
cesaret alarak gösterinde vahfl bir Aradan bir ha)ll zaman geçU • th- 1 
ışık yandı ve cesareUe kollarmı Kon- Uyar DUkiln kn:ının yUzUnde yeniden 
radm boynuna dolayarak ~mete hUzUn hı\lları b lirdi Artı\< bu genç 
batladı: km ile Konrad bir arada görünmez ol· 

- Kabul edlyomuıua .. Nthayet ka· dular .. l>Uk de bundan mUte ıılr olu- 1 

bul ediyorsunuz detti mi!" Beni •- yordu. 

1 
veceksinlz. Benl sevmek t.llttyecek.t· Fal<rt bunu takıp eden haftalar 
niz değil mi?. Ob Kollrad 115J'leJID.. zartındıı. l\:onmd'm yanakları yeniden 
Beni ııe.vdltıntzl, •vocetlDllıl -6yte. renklenaı. eski canlılığı yeniden gös. 
)in eeygtll Konradnn benlml" terinde yandı ve yine eaklal gibi ırUn. 

Konrad inledi. YOZ11D8 bir 610 renk· den ıf(lne olgunlq&n btr dlrayeUe 
stzıtıli ka.plaDUftl. Btr bUll.D yapra· memlekeU idareye başladı. 
ğı glbl utrtyordu. Nthayet Omlt.la bir Bu arada sarayda garip t:!r haber ı 
halde ~nç kısı iterek batJrdı: dolatm•t& bafJadı, bllytldU ve her ta-

- Siz ne ,tatedftbl1Zi bUmi)'Ol'llU rata yayıldı. YJV&f yavaş 11 .. r'l)'in ı ı 
nuz! .. Buna tmkl.n yok.. vatlamu qtı. Şehre. 80nra a b ıı ır. 

DUkau~ yayıldı. Artıl< ı ı sn 

Dedi ve zaftlll Pl'Uo9llll ~ 
ebkem bir halde bmLkarak bir mglu 
gibi oradan kaçtı. 

Bir dakika eonra Konıtau ka1dJlı 
yerde fıryad. ederek bOngtlr b3ngtlr 
ağlark n Konrad da odaamda feryad 
ediyor ve h6Dgt1r bön&11r 9"layordu. 
Her ıklal de Omltmaalk içinde idiler. 
Her lldlt1 de ba;yatıarmm mall90ldU. 

gı.ınu rorUyorlardı. 
Bir w.A; dakika. llODI'& Kııaatau 8'1r 

ağır yerinden kalktı w ,DJte .eyle

nerek uzak18ftı: 

"Madam Konat.ane'm bir rkek •••)CU 

IU. dQnyaya geldi.... diy(' fııınldn u ; 

1 
duyuluyordu. 

Bu bahar Klugen.t Lany DUl<UnOn 
kutağı'll\ da gelince ihUyar DOk şap
kunu Uç kere bap tlııerlnde çnlrdl 
ve: 

••otur Konrad'a Allab usun ömür· 
ıer venıln.. Bundan aonra tahtı tacı 
mOemmendtr. Aferin DeUln'e vazlfe
ainde mllftffak oldu .. Onu mahak.kak 
bir tamı etmen ... 

Dl,.ı baln'dL 

---ıtOCı---

10 Fransız vapuru 
Amerikada nezaret 

albnda 
Vllfhlstoa, 18 (A.A.) - Sahil mu. 

halaza ıetkllltmdan blldlrildlıJ'ine p 
re Amer!kan limanlarında bulunan 
Fnuuııs vapurlarma aillhlı muhaflr.. 
lar ikame eollmlfllr. Bu tedbir neU. 
cealnd • •'Nonnandia .. dahli olmak ü. 
_.. l'nyorkta beş ~eni Orlea.nda s 
Pedroda 1 •e Bantranıl.ııkoda 'lir Jı 
cemu 10 Frarmz vapuru n..,..t aı. 
tma almlmflır. 

Ball'l muhafaa teıkll~tmat ballı 

bUlundutu maliye n zaret1 .ıı.ct8li 

maliye nezar.?Unln bu vıpurlan ben8z 
e.e?1~ etmediğini ııöylemlfttr. 

17.5.1941 
OU A,Jam 
8.18 Halli 

parcalar 
ıs.as TU,qe 

plAklar 
11.50 Ajan11 

14.0ti Tllrkc:e 
plAklar 

H.IO Blyuetlcum 
harlııuldollll 

15.00 Hafif 
ııololar 

18.0S 'Kaclyo ~z. 
orkf'Jlff;nM 

JIJ.40 ~~rt 

19.00 KCtllUflM 
ütmün ... 
twılelerl 

19.)3 Raik 
torkttlf'rt 

19.IO Ajans 
19.50 Solo 

ıutnlar 
.!0.15~ 

u..... 
!0.46 ll'Mıl ...,,... 
il. l il KOllafllla 

(Kitap 
Sutl) 

!UtA,,_. 

BORSA 
- Ankara 15-5-941 

'EKLER--
ı ~rlla 

ıoo lkltar 

100 l'rc. 

lOO Unıt 

100 l•Vlel'f' h& 
180 tlortıı 
IOOKa~ 

100 Belp 
100 Oratanal 

100 11.ft 
100 Çek Kroaa 
100 Pe(ıoıa 
ıot ao&a 
1 to Pflll(C6 

... Le1 
100 Dtnar 
tOO Yen 
100 l.wç Kro11a 
100 Kııhlf' 
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SlYu-Erzurum 2 Dl 'l 
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0.916 

11.0111 
11.1111 

19.08 
11.U 

zUn bUl _, - -........ta. y1 ~ ,_.,.. aagı»J~ ~t "9 ı<onrad benden nefret etme n, yara· 
arı t:Jlıytllr·~ göslertDde tL ıı kalbime merhamet edin .. Artık u-

a .~unılacaktır. tık; K kı&" yanrn•ta ~..., ~ " ı m1tn atıl<6t edeJDelll· Su.mıak 
-.. f'r .... ı .,.:" ı.,_1.,, herecaıt lf1 · J u ., ~izi !M'vtvorum Kon 

"Ah, o Ufin kalbine nlb&Jel temtr 
etttlhııl u.nneWIUD 1ıll' anda ..zam· 
dan ııefret ettttlnl ~ ook mtlt· 
nlş bır ev .. Nefret ediyorum cıadall! .. 
Beni rcddetU. tıem de b6r ıw;peaı lı.o. 

Ve balıerl uakJara kadar J&1lll&k 
u.r. oradan QnldL Kll"k ... .at 

-- lııDtlD ....... MIJD ıa...
La"9 'On1111 ~n~ "''°"' ~J'OI'. ef_ 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 
~·•ıe't ı . ' .ı& ou ,, 1.:: atitÇeye 

1 

K 
1
r,,.P çe,,ı.ıı. raci.· ıs:ıer elln1Sde uıe DeDden nefret 

~~ lira ~u iş içi.1 1er .le çu ~ tıatJadl- ta edlD. kcmm belli .. raıcat me bU .ın· 
ı~ ~sısat yeti§. ..ı X::S clebf9t teılade ~dl. ;-a1" ._. wt IOJllm•• ımabaklrak ,...,.. .. 

'1tpl:,.,:.::;!ıar. ----.. .. "" 
var gibi itti... 
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Askeri ık ışıera 

312-332 ihtiyat acemi 
erat hakkında 

l'atlll .bkerllk fal*IDdem: 

OıküdarMeyclanının 

tanzimi 
1 EMiN FiDAN 
FENNi SCNNET, KOÇ'CK CllCRBABI 

S.. ne •beple oluna oı.uıı hlC u. 
lrıerllk yapm&mlf (812 . 882) dahU • 
oad !ilam ve pyrt s.ı&m erat ile 
mdlulr olarak ::purda gelıp de pld!· 
il ~ memlekette ukerllk yap_ 
tema dair "8lkul olmıyanlar ve yi. 
M ımaa&eketbıde it m11kelleflyet1 l8k. 
IDda ukerUk yapanlar taUm. terbi. 
,. maaedlle •Yke tabidir. 
.... toplanma gOnQ 22 Kayıa 

MI pereembe cQDOdOr. Bu glbUerbı 
-"Or gtlnde behemehal fUbeye gel_ 
llie1en ıeımeyenler hakkmda kanunı 
tüi'9tta bulunuJacatı Din olunur. 

• • • 
....... AMerUk şnı-l•den: 
Td. 8. 8. JIL ile. K. Emin Of. Ali 

(llO · 117) 1801 İatanbuL 
Adrem: Kadıköy J'ener,ohı Nail 

._ ldlfktlnde 
ı,t: O.lata Balıkpazan Kul'fUDlu 

... ııro. ('8) . 

••• 
..... A8lcerllll Şabelılndell: 
&uırıdt latuma \'8 yedek mbay 

Usldldar meydanının tanzimi 
itiyle meşgul olmak URre bele. 
diye reis muavini LQtfi Akaoyun , 
bqkanlığı altında bir l\eyet dün 1 
UakUdara gitmitlerdir. 
Meydanın asfalt olarak inşaa. 

tı yakmda ikmal edilecektir. 1n. ı 
§Uta bqJamadan önce tramvay 
raylan değivtirilecektir. Meyda. 
na verilecek olan ' ,eklin plim 
tramvay §irketine verilmiştir. 
Meydanuı arkeoloji tetkikatını 
yapmak üzere bir heyet gönderi. 
lecektir. 

---.ıtOC:---

Peynir ihtikan yapan 
bakkal tevkif edildi 
ArnavutköyUnde bakkallık 

ya.pan Vasil adında birisi, dük. 
ktnma gelen mU.tterilere 90 ku. 
ruşluk kqar peyniri 100 kuruş. 
tan satmış, yakalanarak asliye 
ikinci ceza mahkemesine veril. 
mittir. 

Vaail. dün yapılan muhakeme. 
li neticesinde tevkif olunmuş. 
tur. 

a1m1aaa .nedltecek ıma hlzmetıne Konferans 
l'bl mflt.ldett 1 Hutran Nl tarlhbıe Beyotla llalkevlndea: 
bdar US&tılllllf oldutund&D gerek U· 1 - 21 Kayı• 941 Çaqamba gtlnQ 
•,,. muadDl okuUarmdan ve serek. nat ı7,80 da Halkevimtzın Tepeb& 
• dalla ytıluek mekteplerden maun ımchkt merkez blnumda yardım ae· 
4İllllUf ~k eh1l)'f'tnamelllerle llhll. venıer ceınlyetl latanbul Merkez he. 
,.maınnts1erden ukerlfllne karar yeti adına Bayan ŞOkate Nihal Bqar 
ftl'tlmlf o1anJann aıevk muameleleri taratmdan •"Yardım ve Şefkat Duy
lılkemmaı ettlrSlmek ben bemen fU. r guJan.. mevzuunda konferau venle· 
-.,. moracaatıan ll&n olunur. ı cekUr. 

• * • 2 - Herkes gelebiUr. 
• • 1111 Yallancıl Aüttllk tulle. 

llllllll: 11eYkedlJecektir. 
1 - l!mblllınO, ll'atfh ve ByQp kua. 2 - Toplanma gtınQ 22 Kayıa 941 

lan dab!llllde oturan ve fUbemlzde Perpmbe gtınUdUr. 
1ıa,.uı olaJllarla balen İatanbulda bu- a - tıbu nan daveUye makamında 
lmnap da blçblr yabancı fUbeye kay-

1 
olup vaktinde gelmlyenler AJ!kerltk 

6m JaPUrmalllll 112 _ 112 dahll ace.. 1 Kanununun 90 DC1 maddelli muclblnee 
m lbUJat erler talim ve terbiye tç1D caalandınlacaklardır. 

teYbdllHeklerdlr. j ••• 
1 - t~a gQntı ~Nl per • Kadıköy yabue 1Uker8k ıube-

191Dbe ,onodtlr. Bu tarihten eonra slad•: 
,,...,. plecekJer lıab.yadır. Hakla ı Yabancı Kadıköy ukerlik 111be8tıı.. 
t:mc1a bauld takibat yapdacatı ll&n 

1 

de kayıtlı 812 Ol 112 dabD dolumlu 
..__ acemi :8l&m ve gayn bı1l.m erat talim 

• • • mabt.d!Je aevked!Jeceklerhıden toplan 
T .. _ ...,. Ae. .,......._: ma ıtınn olan 22 mayra Hl pet'fembe 
t - 111 d&laD 182 dahil dolumlu gODQ aaat 9 da notua ctızdanlarDe ıı. 

t <""9m .. ..ırat) lllttyat erat raber rıbemlse mQracaaUan. 

Paa ........ , Aplar 

.. IJlrlaplaı' 
fel.: kabine '4398 

tat. lletlktat. 
tramny md. Brlp ............ 

Evi: Buadfye 
lataayon y&DL 

htanbul A.ıtye 9 onca B ulmk BA
ldmllflnden: 

'1/l!O 
Davacı Frauua Bebek Beyotıu 

Tomtom ııokak 18 Numarada mukim 
Franaıırı tarafından Zonguldak Ka· 
dene~ Süleyman SJ1'111UD meaul mtldtl· 
rU Kuııtafa Nezdtne Erdllyt tren aley. 
bine açtığı bopnm• davaamda dava 
arzuhali ve davetiye ve gıyap karan 
llAııen M.aleybe tebllt edlldttl halde 
ge1memıı olduğundan gıyabmda mu· 
hak~me lcruma karar vertlmlf ve bu 
muhakeme netlcelllnde: Taraflarm 
Mede'll kanunun 182 ve 142 ve uıo in· 
el maddeleri mucibince bopnmalarma 
ve keyf1yetln notu• ıdclUne derc1ne 
H.IS.lMl tarihinde karar verlldlllnden 
M.a1eyb Erde1yi trenin lkametglhı 

meçhul olduğundan 11Anen teblllat le· 
ruına karar verllmif ve karan mez. 
kCr ır.uciblnce ~ baptaki llA.ma mah· 
keme dlvanhanealne bir mrett talik 
edllmlf bulunduğundan gazete ile il&· 
nm rqri tarthlnden IUberen kamm1 
mtıddet zarfmda temyizi dava etme-. 
d!tf ve kanuni yollara mtlracaat et. 
medi.fi takdirde DA.mm lkt.iabı kaU· 
yet eyllyec:ett tebliğ makamma kaim 
olmak tızere llAıı olunur. (8SSM) -

FaWa NQtna .llemmtatundan: 
Fati!ı Huan Halile mahallesi B&U· 

pqa cı.ddeıd 28/ 2 de oturan ömer 
Bekir Ertartın ııoyadmı mahkeme ka· 
rarlyle •'l§km,, olarak talhlh ettlrmlf 
olma"1a keyfiyet l1&n olunur. 

ll lla118 Ml f'Uar ..... ÜflMlll tl te 
Şelllr 'nyatrom Komedi 'kwn'Nta 

ASIM BABA nnlıu:st 
Mllnlr N UNddln KOlltlel'I 

HALK OPERETi 
Nqlt, Ballde l'lf)da 

Glle laer ... aoıktır. 

Sa}ıfbl~ ASIM US 
8a"-tldtğı ~: V AKIT Mat,_.aaat 

Umum n~vatt idare eden: 
!lefik Alımd 8~ 

KAYIPLAR ) 

latanmıı Ytlluek lktıat ve Ticaret 
mektebmdeD mezun olcluluma dair 
1984 MnUIDde aıditmı tudlknameyi 
kaybetUm. Yenialn1 alaca#ımdan u· 
kiabl\D bQkmtl yoktur. 

h*-•ml Ytumek lkt.aı ..ı 'l'kıa. 
ret; meldıelıl memna 111 No.11 
K a.tantba otla Alebandmıe lla
MpDloe. 

••• Gen90 Tomov IQUCJY lmnlnde 
t.12.~ g1bl 1197 B&ydı 8enbelnml 
mektebinden almlf olcfutwn tudtkna. 
meyi zayi etmlftlm. Yen!slnt alaca· 
tundan ealdslnfn hilkmQ kalmadJIJ 
lllD ol'IJllUI'. (1GA3) 

• •• 
Hırakt§erlf Allkertlk fUbealnden al

dığım tezkeremi zayi ettim. RtıkmQ 

yoktur. Ali otla SallJa ili 

........... Alll)'e lldnel llDlmlı Mü. 
kemmlndal: 

Nl/59& 
Hllaa)'ln Rısa Akkaıı taratmd&D 

Beyotlunda Takafmde Cumhurl,.t 
meydanmda 20 numaralı Den1Jı apar
bmanmm' OncO katmda mukim Pa· 
aoyot eımİ aıeylıJDe açrJan 4000 l!ra· 
mn tal>JIU davuı smmmda mOddet_ 
aıeybe g&ıdertıen dava arzuhali .ure
UDID mtlddelaleyhln oturdufu muıcar 
yen te:-k ederek Atfn&ya ıtttlll ve 
oradaki adrulnln de meçhul bulundu· 
111 ;ıerb!le bil& tebllt iade Jatmmuı 
11zerlue mezkQr amıha1lD H. U. K. K. 
nwı 141 ncl maddeel mucibince mOd· 
delaleylı Panayot Cuntye tlben teb. 
llllne ve Din lçincJ. bir ay milcldet ta
ylnlne mahkemece karar vertlmlf ol· 
dutun.dan mOdde!aleylıln tayin edilen 
lf bu mftddet zarfmda anıuhall tebel· 
101 Ue cevap vermelll 111zumu bir nQa_ 
bur mahkeme dtvanhan811lne udan 
da\I& usu!lalJDtD tebllll makamına 
kaim olmak bere t1ID olunur. 

(IAI&) 

lt"11a " Dinil ...... ...,.. 
Anaqor 

Buadlyede açdan "Buadiye Berber 
8alcmu , na iyi OcNUe bir kadın " bir 
erkek kaıtaııma lhUyaç vardır. A.7r1ca 
iyi bir manJktlrctl lbımdJr. 

llllnau,t: llaacllJ'l...,.. .... J 
dııııılNo.IMJl.U......, 

E'lk'(Jt1~l 

Gl.. ll•I' o 

ıstanbul Beledl 
ııanıarı 

HHap !flert mtıcOrltllQ kadrnwnda mll'!lbal bul~ ad. 
ma&flJ ve ıso.-- lll'l' acr.w •.YJ&"' memurıuıar için ~. 

dit Çarpmbe gtlJıtl aat H de LIM, ve 21.1.Hl tarlblne ~ 
a .. t 14 de de Orta mektep mezunu erkekler arumda aı 
11ılacaktır. __. 

Afalıda yua1ı c.vao.tJ batlı oı.an.·arm 20.6.941 8alJ IJ;;..ıt 
belecllye rlyuetlnto latlda ile mfltacıt&t edenk l8tenlleD -"' 
tayin edi!eJo ıtır ve saatte beledtr,9 merkes bbıumda 

lbımdlr. - . _ _.m 
1-) Türk olmak, 2-) 18 r~ lkm&l etmlf ~ 

&ll.ku. bulımmamalr, ~) 30 ya,ımcan yakan oımamd. 
lsTUJ~ VESAiK : 

1) HUv!yet eüzdanı, 2) AJl.cerllk vulkuı, 8) KekteP 
ru!uk k"1dı ti) ,.b& eb'aduıds dört kıt'a fototraf. 

• • • 
81000 27,70 Kereater.Uer".A k&ln marka ~ ı 

baneııbı kiraya TerOIDMIL 

ıws.oo a20 

1400,0<.1 100,0C 

• 
Devlet Demiryoltar1 ve L! 
ifletme Umum idaresi ı 

11:.Jwnmen bedeli IS0.000 ('lillll btn) Ura olan --.. 
8.7.lNJ P8l'felllbe &Unf! 8&1Lt llUO da kapalı Afi ._ıl 
bblumda atm almacaktır. el)l) 

Bu i§ girmek latiyslertn 8760 (Uçbln ~ 
tıemiııat ile kanUDUJI tay:n ettltı veılllraıan ft ~ 
a kadar kODd8yolı re~ut4De verı:ı•lerl •&mndır. 

Şartnameler 20f\ kurup Ankara ve Ha~ 
tildll'. 

Otel yapılmaya eı~ 
kirahk bina.,. 

ban tMdetılBlra ec ır.utehr ~ ,.,.... 
adar Ye.,...... ..... lıl8A ......... 

Vaid& auetM Narehaneatae ....,._. 


