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tahaşşüt noktalarını bombaladılar 
,r~. Brüksel radyosunun neşriyatı 

.. ·~~ bu sabah birdenbire kesildi. 
..... FJ ,."\O,,.,.,. 'l'l' 

Almanlar Belçikada Möz Holandada isse nehirlerini 
geçtiler, fakat müdafaa hatlarında durduruldular 

Liyej istihk8mları önün-
~n~· •1·m0·~hk•mme,u. ile şiddetli ~ubarebeler 
1lman a Yugoslav Alman l~yyareleri Fransada da bombardınlankra devam Avrupa eksıresi . 
b·'l "dudu /<. a patı l dl edıyorlar' F ransada maçlar ve at yarışları H&di~eler dol":yı~ile ye-

11ır Yug . "h. b. ·.. . bu sebeple yasak edildi . Gar::e:~::~:cı~~;lk t&ar-

.os.1av .nazırı . ıç. ır surprız S d .. l . , , l :~~.~::in~~: b~~~i~: 
, ıhtımalı yoktur,, dıyor O tagqare uşeren ngı ız er ·~be=:.:ı::. ~:j;p!:-
~t. 1" • 20 k b • / Jnlf bulunduğu için birçok istaa -~-"l~~dlldun:- Alman • 'ı'ugo- Sloven nazır Krek, şu beyanatta tayyare a lJ ettı er yonlarda lüzumundan fa.zla bekle. 

L~~. r. 'l'r n kapatılması emre- bulunmu§tur: tilınl!J ve bazı bitaraf memlelı:et-
ucr istaen seferleri durmu~lur· "- Yugoslavya, tecavüzü dur- !erin hudutlarmı kapatma.lan ve 
arı "a··rtYonunun Alman me- durmak için bütün tedbirleri almrş- La Haye, 12 (A.A.) - Askeri va.zi· ı leri Almaniara muk&\·emet ediyorlar. henll1: ileri mU!rezelerin temasmdan kontrol tedbirlerini aiddeUendirme 
...... "

1 ele · b ~ı H d · k h " ııı·"ıt. l' rı a..'}.anna gelme- tn·. u udu takvıye etme ve u- yet hakkında henllz umumi ma.!Om:ıt ParaşUtıe indirilen efrat imha edil· lbarettır. len de gecikmeyi arttırmıııtır· 
~ , lı.hııa alnız Yugoelavyad:ın dut gerisini mükemmellcstlrmek mevcut değildir. Bununla beraber A! · 

1 
mektedlr. Hola.ndada a.ııker yol ve İngiliz ve Fransız motöriT.e kuvvet· Bu yüzden trenin mutad zama.-

tıı!oğl'\ı nların hududu ~.iman- iç'n büyük fedııkArlıkl:ır yapmış man hududunun takriben 20 kilomet- köprU!erl tahrip ederek müdafaa hat- leri Holandaya yetişmıı ve Holanda nmdan yedi aaat f.;kh olarak an
~ "ledir. ge!:melerlne mus:ıadE> bulunuyor. Bugün, hiçbir sürprll: re §arkında !lıddetli muharebeler cerc. tına çekiliyor. Askerin çekildiği yer· kıtaatı 11• blrlef1miştir. Askeri hareki cak saat on dörtten sonra gelme. 
~~. 11 irnkAnı yoktur. Sırblar, Hırvatlar ya.n etti~! bildirilmektedir. !er su altında bırakılmaktadır. tm ~avaş yav&§ inklşatı bekleniyor. si'bekleniyor. 

' laııı:ı11 (A. A·) - Belçika ve Slovenler, büyük ve kuvvetli Vaalha\'en hava limanına inen pa- Belçlkada da asker mUda!aa men.I Parısta herkes aaklndlr. Şimdiye ka- Konvansiyonel treni, ekspres 
~ lıa1tiltıYa taarruz. Yugos:av. Yugoslavya için ayni aşkı taşmıa.k. ra§UtçU!erle tayyareler tara.tından !erine çekiliyor. Ltiksamburgda Fran- du hak: "Garip bir muharebe!., dl- gibi doğrudan doğruya §im.alt Av. 

r. llıane\1 alarm dogur- t:ıd:r.,. lndlrilen ilk mütrezeler mütemadiyen i sız ve Alman kuwetıeri arasında çar- yordu. Şimdi: '•Harp ba§ladı., diyor. j rupayla aJAkadar olmadığından ee-
')\~ iz'aç edilmekte olduğundan bunların pı§malar olmaktadır. Fakat bunlar (Devamı 4 i; .. ~::.,.ı kisi gibi gelebilmektedir. 
'(J i~glll ettikleri noktalarda barmamıya 

~ ~ctt l s v içrede C&~:;~ ~~~~~~&t~r:::::~:;:t:::~. lla lg an do 1J. <!-•. n mas l ti · ~ at 20 den sonra sokaklarda dol~ma· 

~a,bleeyhr~,.Pimki,"ycoiı· ıabı j~;~~:1#!~Xi?:~ m:::;:.:~i~?:i:::.... harekete hazı-rm. ış 
n ~ rilcli~lne göre, İngiliz tayyareleri Al· 

tu~ görUlmtiş, ha\'a. dafi toplıırı der· manyada Rhlo ile Meu.se ara..sında dU~ 
hal te.allyete geçerek tan•areyi dü· man tahşidatma taarruz ettikleri es· 

~" ld "'-nda <d<an ı.;, oUnnU,l"dl" ~da Hnlanda hududuna yaklaom•k· i k d • d k • • • tt f • k f • ı 
~~~~~:~;~;~;;.~. ·,;:: ~::;:d:U:!m ~:;;; .. v~u~~::~;:; s e n e r 1 ye e 1 m u e 1 1 o 
~ tt:ı1ı, ~ae Yazdık ki JfohC'r, Norveçte a.teRşlhallt!?_a alnlnd11şblalrdkı~. rU 1 yen·, den ta kvı· ye ed ,· ı d ,· ~ ..._ · :ı t flrrılJ or· :nılnr1'. her e n .u.er e r op ye, §men· 
ı.'\ ~ l'\r ' • h b dlfer hatıarmm ve yollann mühim 
' ' '

1
t.I' tı • nde bir usul \ar: mu ar e e noktalarına ve bıtZt köprülere ve dl· 

~ ~ ~I eıJi(tık rnC'snfrlerP ılalıa ğer merkezlere bombalar isabet et-
- , ~t"llln "· Daha çok bas:ı.n w t • 
s~~Uğu IO:;.<;kı müddP.fi daha v azıye 1 mi~~~ ... n - Son askeri Yaz.lyet: 

ı... ~ lt1 rtıı:,ın bu mü'1d<.'t için-
~~ı ... :ı \(' ı.te'llml'I lı!r ~a:o:etc r.'on·eçta bir mahnl: ıı (A. \.) - Şimalde Holanda ve Belçika kuvvet· 

~'ll...~r dıı b riblrf ardı'lr,a :'l'rni Norve~ kuvvetleri ilı> Alman kuvvet
~~; 1ı:ı.,,1 elde cdclıillr· i~.tc lerJ arasında Terondelagın §lmıı.llnde 
~Ilı aı.l 1 de, am edcrl•en hir mUsac!emelcr vukua {;'elmlştlr. 
~ı~UJ ('%nı·~ t('knik \"asıla. tXGtUz TAl l'ARELF.RtNtN 
,~~tlııe ~<'li~·eti sa~·csinıle F'Ar\ı.tl'r:Tt 
~ ı.f'ııl l!;Q~ hemrn M11l da Londu, 11 (A.A.) - Reısmf'n bildi 
~ :ı hilclirnıeJi ihmal et- nldlğlne göre, filoya re:akat eden 
'-"' Ilı hıııııa ba\'a ku\'Vetlerl, Brcmse, olduğu tah· 
lıı~ hı;~ :;: Pünrl tnbı diye mln edilen bir harp gemisine, nergen 
•.:'Ilı, ~~ C\!k ı;:•km•ş"ı hunu açıklarınd:ı Uç bomba isabet ettlrml~· .... ~ ... ,, 
~ llJ "" 1 ''ln[~ ,,.111 r'lh- drı ti:-. )\''"t ı:t !l•i. •}::; artık bir- Di~cr bir bUcum e:uıa.sındadll dO,. 

·~ı-..ı ki , '1ı'"'·ıl·ıılur mu:>ı.:ııuz:' m:ı.nın Rergende petrol depola.rı tu-
~.. lu~turulmu~lur. 

Matbuat heyetimiz 
Vaziyet dolayısile Pa
risten dönmeğe karar 

verdi 
Parfııı, 1% - İngiltE'rPye gitmek UT.!'· 

re buraya vasıl olan Hüseyin Gahlt 
Yalçınm reisliği altmdakl heyeUmi7 
.son vakayi U:ı:erine memlf'kete d6nme· 
~e karar ~·eııııı:tır. Heyet pek ya.km· 
da hareekt edecektir 

Kahire, 11 (A· A ·) - Röyter: 
İskenderiyedcki müttE>fik filosu

nı.:n dündenberi mühim surette 
takviye edildiği bugün bildirilmek
tedir. 

Mısır hükumeti reisi. halihaDr
daki ahval ve ııe.rait dola),slle Mı
sırın müdafaa hazırlıklıu:'1na büyük 
bir hız verileceğini b~yan etm~. 
tir· 

İTALYADA Si\'tL 
SEFERBERLİK 

Roma. 11 (A· A·) - ftalyadıı 
sivil seferberliğin organizasyonu 
faşist partisine Vf'rilmi"'lir· Bu hu
sueta neşredilen tebliğ, bir milli 
seferberlik komitesi ile her eyalet
te ayn ayn birer komitenin kunı-

lacağmı b'ldirmektedir. H ill 18 
ynıı arasındaki gençlerle bütün ka
dınların siVil seferber!lğin hizmeti. 
le aJAkadar olarak eayımları yapr
lacaktır. 

lTALl'A~ BAHRİYE Mt'STEŞA
JUNIN s()zu~Rt 

Roma, 11 (A· A.) - Bu sabah 
nezaretin büt~esini takdim eden 
bahriye mlisteşarı bilhıı.ssa şöyle 
demi:tir: 

" - Fransrz - İngiliz kontPOIÜ 
dolaymile beynelmilel deniz nakli
yatmda husule gPlen vahim karı. 
şıklık bilhMsa Akdeniz !'lıthilinde
kf mt>mlek«ıtleri ve bunlardan zi. 
yıı.de 1Wyayı mutazUTU' etm.ekte
d.ir. 

Mevcut eoğraff, aevkUlceY1f ve 
iktısadt vaziyetin, milletlerin tabii 
haklarına mugayir olduğu için de
ği~mesi zaruridir.,, 

Milste~ar nutkunda g~en sene. 
nin ağustos ayında cereyan eden 
hldiselerdenberi İtalyan bahriy&
cıinin birka.; gün ic:inde vaziyetin 
icablannı kaI'Şllıyabilecek bir hale 
~etırildiğinl ı1öylemiı:tir· 1talyanm 
gayrimuharib olduğunu il!n etıno
si hıı.rbin başlangıcmdanberi gemi
lerini ve ııahil müda.faasmı hareke· 
te h11%Ir bir \'&ılyette bulundurma-
sı ururetinl mahsus derecede a • 
zaltmadığı için İtalyan donanmuı 
hıı..rekete g~meğe hazır bir vaz!. 
yette beklemektedir.,, 



--- - - -

------------

Sudan Çıkan 
~E:VGülLü 

Nakleden : MUZAFFER ESEN 

ihtikar yapanlar 
takibe basıandı 

4 

Su;ları tespit edilenler 
müddeiumumiliğe 

vc::-ile~e!dcr 

Otellerin temizligi 
kontrol edilece!~ 

1-Inrb vaziyetinin son şekli üzc
r;nfl pi,r:ıs:ıda tekrar ihtiblr hare
ketleri başlamtn a!Akadarları bu 
yolda derh:ı.1 tedbirler almağa sev. 
ketmiştir· Ticaret miidUrU Avni 
Sakman dün telefonla v<'kalelle 
temas etmiş ve bu yolrla direktif. 
lcr almı!)tır· Vali ve belediye rei
si Lütfi Kırdar dn c1Un ticaret mü
dürü ile görüıımil5t~·r. 

İstanbulda birinci sınıf otel yolanuş, ikinci sınıf 
iae ancak bir tane! 

İhtikar bllbassa Belc;ilı:n ve Ho
landadan gcJmelcte olan demir. ku
ma~. çay, kahve ve kalay tize. 
rinde görlilmektedir· thtikAr yap
tıkları tc~lıit edilen tüccarlar der
hal Milli Korunma Kanununa göre 
mlidceiumumiliğe vcril~cckkrdir· 

Bütün belediye şubelerine bu
dutlan dahllindekl otelleri çok sı
kı bir kontrola tlı.bl tutmalnn bil
dirilmiştir. Otelciler ha.stala.nan ve 
ya hasta gelen mUşterilerlni der
hal belediyeye haber \"ereceklerdir· 
Yatak ve yorganlar sık sık değiş. 
tirilecektir. 

Kullanılan havlular da bir müş
teriden sonra diğerine vcrllnuye
cekUr· Birkaç giln e•;vel pisliği gô
rillen bir otel kapatılmıştır. 

POLiSTE: 

Galatada bir kadın 

·, ~ b 1 il" 1 yaralandı 
Sı~n. U nıua un. a-ı ya~:ı:::c~~s:~12~1!:,~;;~ıada bir 

rının lıongr~sı 1 Şedbethane sokağında 19 numaraı 
\ .., umumt evde oturan Despinanrn dostu 

Az:ı. adedi 200~ i buldu SalAhaddln kafayı tUtsUJedlkten son
ra DeapinaDm yanma geımı., ve "ar-

1stanbul mu" ilimlerinin senel;k tık seD beni sevmiyorsun,. diyerek 

/"' Müteassıp ahlak dii~1>ünleri ku
surlarını saydmlar: "İğrenç mah
lQk doğrusu.. Bütün tayfası. bir 

kongrcsı cllin ~1at 14,30 da üniver- j yanına aldığ'ı kundura brçag'ile Dea
~itc ko:ıf<'rans salonunda maarif plnıı.yı sol omuzundan ağırca yıı.rala
müdürü Tevfik Kutun bıı.şkanhğm- mıştır. Desplna feryada başlamı~. ge
da yapılmıştır. len polisler Sala.haddini yakalamıılar-

/ metçileri erkek olan bir yatta tek 

Ccmiyet dört eme içinde ölen dır. 
55 muallim ailesine 14G34 lira nak. OTOMOBİL KAZASI 

Bir sene balolarda, tiyatrolarda başına gezmek ... ona aramızda ye· 
dolaştıktan l!Onra saraya takdim ri olmadığını ihsas etmek lazım . ., 
edilmişti. Fakat bütün kibar hal!c Rozita· 

Üç sene içerisinde ne kadar çok nın yatta verdiği ziyafete geldi. 
\'akalar oluyor. Hiç kimse yüzüne karşı bir kelime 

Bir gün annesile babasının Tur bile söylemeğe cesaret edemedi. 
civarında bir şimendifer kazasın· . Rozita Londraya döner dönrneı 
<la ö!düğünü haber aldığı vakit şehirde ne kadar düşkün kibar ka
henüı yirmi yaşındaydı. Kızcağı· dınlar varsa oğullan için yağlı bir 
za miras olarak büyük bir servet, kısmet geldi diye sevindiler. Onun 
Londrada kocaman bir ev, tskoçya için vapurda bu gece verilen ziya· 
da rutubetli ve soğuk bir şato. fette lbir haylı da delikanlı vardı. 
Taymis nehri üurinde bir yat kal Roıita açık denizlerde geçen ma· 
dı· cerasmı anlattıkça dinliyenl~r al· 

Cenaze alayının icrasından \'e kışlıyorlardr. 

kanunt merasimin ikmalinden son· - Aman harika! 
ra Rozita buratardan kaçmak iste- - Ne güzel hayat! 
di. Buradan gidecekti.. Fakat ne- - Hakikaten güzel! 
reye? Bu ziyafetten bir gün cv\'el ra· 

Rozita parasını işletmek istiyen tın hizmetçilerinden Marten yatı 
iş adamları, kendisine yeni zevk terketmiş ve bir daha görünmemiş 
ufukları açmak istiyen dalkaVuk· ti. Bu ani ayrılma esrarengiz değil, 
lan, göıyaşlan içerisinde para di• aynı zamanda merak vericiydi. 
ltnen uzak akrabaları anlattı. Sonra Rozita da, Martenin yerine 

Eskiden çok hoşlandığı kibar a.. başka bir adam bulmak için nere
Jemi simdi kendisini çok sıkıyor- ye başvuracağını da bilmiyorou. 
du. Böyle bir adama derhal ihtiyacı 

Roıita e~denberi seyahat et· vardr. Çünkil sipariş ettiği· alAt 
ınek, dünyayı dola~k isterdi. ve edevatı alır almaz hareket ede
.Fırsat bu arzusunu hakikat haline oeklerdi. 

dt yardımda bulunmu~. yalnız gc. 
çen yıl içinde 93 azaya taksitle ö
denmek üzere falzsiz olarak 4143 
lira borç parn vern:ıJştir· 

Cemiyetin Azlsı da gittikçe art
maktadır. AzA adedi bugün 2008 
dir· 

Yeni cemiyetler kanununa göre 
ni,;a.mnamede bazı tadh!t ynptldık-
tan sonra toplantıya nihayet ve. 
rilmiştir· 

ALTI 
iki günde 2010 kuruşa 

yükseldi 
Harb \'UZiyetinin ~n sekli ile al

tm fiatı .iılri giln içinde seksen ku
MllJ b!rclcn yllli.sclmlş \"e dUn 
2010 kuru§.3. çıkmıştır. Bu ni9pet 
:ıL'lldiye kadar hiı; g15rülmemiştfr. 
AIA.kadarlar fiatlnnn dah:ı da yük. 
seleccğini söylemektedirler. Diğer 
taraftan htikiımet ele bu yükseliııi 
önlemek için tedbirler almağa ka
rar vermi!}tir-

Süvari b;nicilik 
okulunda 

Dünkü ath 
müsabakalar 

ıı;etirmek için kendisine müsaade Rozitada Koko:ı adasında saklı ., Süvari binicilik okulunda tertip c-
etmişti. Tereddüt etmedi. hazinelerin bir plAnı olduğu dog- dilen müsabakalar dUn bUyUk bir ka-

Yatı hanrlattı. Tayfaların ek· ruydu. Bu hazineyi bulmak için labslık önünde yapılmrştır. vaıı, bi· 

.:.iklerini tamamladı· Ve acılannı eskiden de bir teşebbüs yapmıştı. rıncı ordu mU!ettlşl Fahrettin Altay, 

unutmak için mavi denizlere aç1ldr. Fakat Rozita adada bir seY bula· lstanbul kumandam general !shıık 
Genç kızdan fasılalarla Londra· nıamıştı. Harita yapıldıktan sonra Avni, parti mUfettişl ve idare heyeti 

reisi Tevfik Fikret Sılay mll.9a.baka-
ya haberler geldi. Yatın Norveç bir zelzele adayı altüst et.mi~. ara· larda lıuır bulunmu~lardlr. 
Fijor'larma açılmaıdan evvel ıinin şeklini ba,tanbe.,a deği~ti~ Btlytık bit intlzarn içinde geçen 
O!loya uğrayıp yiyecek aldığı öl- misti. mUsabakalarda, Ustte~en Kudret 
ren.ildi. Sonra haberleri Kaptan Rozita altının bulunduğu yeri birinci, y~bıı,1 Cevat Gürkan ikinci, 

geldi. "Cenubi Afrika Taymis,.i haber veren _ Deteld:ör keşfedil- Ustteğmen thsan tımı U~UncU oı-
kızın N'erobiyc geldiğini yazdı. diğini haber alınış olduğundan bu mutılardır. 

Milsabııkalardan sonra okulun ııe-

Sonra birkaç gün için Monte Kar· iletten bir tane almak için Londra ref salonunda topla.nılmr:ı okul ku-

loda göründU ve bundan sonra da ya gelmişti. Se!dz gün sonra tek· ınandanı yapılan mil.sa.bakalar hakkm 
altı ay kendisinden hiç bir haber rar hareket edecekti. da ınaIO.mat vermiştir. Kumandan A

alınamadr. Nihayet Boenos Ayres· Roıita köpeşteye dayarumş, dü· yuağadakl okul blnasmm tecssUstın· 
t~n.Rozitamn bir hazine aramak ü· üncelerine devam ediyordu. Bu den bahsederek Milli §etimize minnet 

k d ' ld ğ h '--" ve §Ukranlarını tekrarlamıştrr. Bun-
zere açı enıze açı ı ı :lut'ı 1 sırada haykırna ben:::er bı"r ses ı'· - dan sonra Fahrcttln Altay mUsabaka· 
geldi. ~itti. lıırda kaunanlara mUka.fatlannı veı--

0 vakit şayialar meydan aldı. (Devamı var) 
1 
miştir. 

Hozitanın m~hur Cite dö Luna , -------------.:......------------

Pllllgaltıda oturan Muatata oflu 
Slileyme.n Nlşıı.ntqı Rumen c&dde.'Jln· 
den geçmekte il<en §Otör Temel oğlu 
Osnuınm fdareslndekl 368' sayılı 

kamyonun sademeslnc maruz kalını~ 
ve kulağından ağırca yaralanrniftrr. 

lnönünde 
Bugijn aziz tehitlerimiz 

şükranla anılacak 
Annra, 11 (A .. \.) - Aria ;ıehft

lcrin hatırasını tebcil tçln 1nOnü §~ 
hltllğlnde yannkl pa.zar günü yapt· 
ıacak merasimde bulunacak Ankara 
vllı\yetı mUme.'!Slllerl bugün 3ehrtmiz
den hareket etmlflerdlr. 

c. H. Partlal Ankara vi!Ayet !danı 
heyeti a:r.asmdan Rauf Baykan \·e 
Ankara beeldlye mecliııi uasmdan 
Mecdi Sadrettln mem:ılmdc Ankara 
vil!tyetinl temsll edeceklerdir. Şehit· 

liğe Ankara namma mUteaddlt çelenk 
konulacak ve merasimde Ankanuım 
şilkran 11eslnl yük11eltecek bir hltııbe· 
irat olunacaktır. 

Bükreş elçimiz 
Ankaradan geldi 

Bilkre, tıefiri Hamdullah Suphl 
Tannöver bu sabah Ankaradan ıeh• 
rlmJ.ze gelmiştir. Bir lkl gün sonra 
BUkrcşe gtdecektlr. 

Devlet konservatuvan 
mezunlarının ilk 

temsilleri 
Ankara, 12 (Hususi) - Dev

let konservatuvarı mezunları 
ilk olarak haziran iptidasında 
"Madam Batterflay,, ı oynaya
rak çalışmalarına başlayacak_ 
tır. Bu münasebetle balkevhıde 
dekorlar hazırlanmakta.dır. 

Dolar 164 kuruşa çıktı 
Nevyorktan gelen haberlere göre, 

son hadiseler ~erine Amerikan bllro
larmd& bUyUk bir faaliyet batlamıt
tır. Silft.h tabrlkalarma alt hlHc H· 

netleri ınUthiD ısurette yükselmektedir. 
İngiliz lirası ııimd1ye kadar görUJme
mi§ derecede dUşmUJLOr. Son nlsbot 
S dolardır. 

tnglllz lira.ınm memlekeUrnizdekl 
kıyınoU 320-ımo araaında.dır. Bu nl9-
bet bir müddet.Ur aynı ıekllnl muha
faza etmektedir. Yalnız dolar gtttlk· 
çe yUluıclmektedlr. Birkaç glln evvel 
150 kuruş olan dolar dlln lM ku?'U§a 

~ıkmıotir. 

Yapurunun haı:inelerini aramak ü· 
7..ere Kokos adalarına gittiği ~y· 
lendi. Gemisinde hazinelerin bulun 
duğu yeri gösteren bir haritayı ha· 
mil esrarengiz bir adamın bulun· 
duğu da kulaktan kulağa da du· 
y1llmuştu. 

l~te bütün bu ~ayiala:-ın kahra· 
mam Rozita tekrar Londraya g~l

8U.VD4J>J V4t NI~ l<ON "T 
Be>RGIJ 'NıN '-148ERı<tl.0/? 
[)ıR p~fNSc!> 4Mv(4.· 

mi~ti. 
Her hft.diseyi iyi karşılryanlar, 

ikindi çaylarında Rozitadan bah· 
settiler: '' ... 'e kadar değişmi§. de 
diler. Metin, ciddi bir kadın ol
muş, tanınmaz hale gelmiş ... 

lbüyarlar klilplerinde Rozitaya 
dair hü1'üm:erini hülAsa eltiler: 
''Güzel kadın doğru!'>u ... Yirmi ) a, 
dtına .ıı;enç ol~}'rlun ... ,, 

RıJjfV/)ı KOll.ITl.4 
8!- ll48FI? <:;11"'1 

«l~ll ]}, 

Otellerin smıflımı ta.kstmJ için 
cemiyet bir proje bazırhyarak be. 
lediyeye vermiştir. Proje tetktk 
edilmektedir. Projede her 11mrf o. 1 
telin evsafı ayrı ayn tesbit edil- 1 
miştir. Altr sınıf ilzerinden yapı -
lan bu projeye göre Park Otel, 
Tokatllyan ancak ilçUncU smna 
dahil olabilmektedirler. Yalnız Pe
rapala.s fkind sınıftır. Birinci ın -
nr! otel lstanbulda. yoktur· 

Liman r Jislikleri 
teşkilatında 

Tadilat ve maa§lara 
zamlar yapılacak 

SaWllerlmlzde bulunan mıntaka li
man reislikleri teşkilA.tmda. tadilAt 
yapı:Jma1JI kararlaşmtf, m!lDakale ve· 
kAletı bu hususta bir proje hazırla· 

m19tır. 

lstanbul liman reisliğinin te~kil~ 

tı genJfleWecel: ve ııaIAhlyeU de art
trrıla.caktır. Lh:nan memurlarmm U· 

gart maaşı lll den 20 ye çıkanlacak, 
§Ube §etleri tSO Uradan u maq almı· 
yacakJardır. MUlbak llma.n relaUklerl· 
nt ı~ eden rnemurlarm maqlan 
da 2ll liraya 7fllcııe1Ulecektfr, Tadil&· 
trn ha.ztran başında tatbiki mukarrer
dir. 

İsviçre konsolosluğu 
vize muamelesini kesti 

Gaıı> cepbcılndekl btlytlk taarruz 
Almanyanm bit.arat komıuııırı üze
rlncle büyWc bir teaır yapmıo, bllbuaa 
bv!çte)1 çok ırıkı tedbirler almağa 

eevketml§tlr. 
DUDcıen tuba.ren ıehrhn1ıdek1 ta. 

vitre konaoloalufu da, aldıfı emir 
üzerine lmçreye gldeeek yolcularm 
vaelerlnt !bt.al etmıı ve yeni mllra
caat eahipler1ne vize ınuamelealnin 
§imdilik keııilmı, olduğunu b!ldlrml§
tır. 

Avrupa. trenlerile gelen yolcular da, 
!sviçrcnln bUtUn huduUarmı kapamı' 
olduğunu teyit etmektedir. 

Gelincik c!garası 
1nhlRarl11r ldarc.-alnL-ı bl\Zlrlndığl 

Gelincik cıpraın ay ba§ınd~ aatl.§0. 
çıka.nlacaktır. 

l 
• Haliç ld:ı.rest belediyeden 20 bin 

llrahk yardım lst~Ur. Fe.kat tah· 
ılııa.t olmadığından bu para yeni se
ne bıltı;eııine konulamaııııot.ı.r. 

• İthallt llmted ~lrketlerl yarmda.n 
ftlbaren lthllllt birlikleri balinJ alma· 
f b&§lıyacaktır, Y&rnı ilk olarak çay 
ve kahve §lıketl birlik ba.llni alacak
tır. Ha.ziran& kadar bu i!} bitecektir. 

• Belediye emlA.k ve akarmda otu
ran 91has arzu etllft takdirde bura.sr
nı eski llyatlle klralayabllccektir. Ta
lipler birden tu;la olurn. arıılarmda 

kura çekilecektir. 
• çı~ekcııer belcilly!!~ mllracaaua 

Şl~hanedekJ çiçekpazarmda bazı kim· 
ıelerin yeril çiçeklerin llUrtıınune ma
ni olacak hareketlerde bulunduklan
nı blld1rmiılerd.lr. Tetkikler yapıl• 
ınaktadrr. 

" Gllzel s:ınatıar akademtsi talebe
ler\ sanat ıseverlerl blriblrlerııe tanıı· 
brmak için dUn al:,,aın bir ça.y ver
mişlerdir. 

• lst&nbUJ belediyeal kon8ervatuvıı
rı korosu dlln gece sa.at 21 de Fran
m; tlyatrosuııd& nnatkAr Muhldd!.ı:ı 

Sade.km ldareJJlnde büyük bir konser 
vermlııtir. Konetr c;ok muvattaldyet 
ka:ı:anmı~tır. 

llf:EH~ 
AK$ A M POS 1":,.,_ 

So.lıibi oe Nt!şıuıat ft/Uf 
Has8n Rasim ~~ 
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Demirci kazasında 

Petrol 
bulundll. 

. eier 
Yeni sondaj makiJ1 ıdı 
alınması kararlaştırı crt 

G -~tel 
İzmir, 11 (A· A·) - n":JJlr ~· 

göre Domirci kazasında dag ~ \'e 
rasmda geni§ bir sabada P~~ııııı~· 
tahaccür etrni!-1 asfalt bU 
tur· !l~ti' ' 

Maden tetkik ve arazr.s ~;.~ ı · 
sil müdürü } akında DeınlrCbulllp.S 
!erek bu sahada tetklkatta 
caktrr. • ı,ı:;ıtl 
PETROL SO;\'DAJ P.IAJif!\ ı; 

ALINu·o& rrt-
Ankaru. 12 (Uososi> t'oııı~tl 

rol sahasının Umlt verlc ıJlş,ı· 
Uzcrine yeniden sondaJ 0ıı:ıet. 
neleri alınmam için htl~911 t ı•· 
ten 200 bin llraltk tah!1 tır· J.· 
tenmosl :mrarlaştırıto:ıış si ıw 
da.na.dakl eondaj maldlle 
şlrJyo götUrUie~ektl:.:_... t 
italyadan bir hBY

9 

geliyor eııi 
Memleketimizle '! !• 
bir ticaret anlaşı11' 

yapılacak ...,, ııı' 
Ankara, ı ı (Hususi) ıtt!~~ 

ya lle olnn tlcarettml\~ıııD~ 
tnklşa.f etmektedir. 11 ~ ... 
yeni bir anlaşma. şe1' ti~\· 
zubahstır. Bir ttaJyall 1,e g 
heyetinin momleket!Dl 
mesi muhtemeldir. 

er __.., • 

Tayyare şehitlet• 
ihtifali 5 tf)~, 

Tayyare ~ebltleri ihU!Ali 
1 ~1 

ta yapılacaktır. Hıı.zırıanaJ1 ~ıtı f:, 
ı:örc merasim saat U tc f'll cı:teP' 41• 
ôntınde başlayacak, askeri :ııı ~ ):' 
TQrkku~u, lnz muallim ı:ne1' 1' ede!' 
ğcr ise ve ortaokullar l§tif& 

tir. 

--.o~---- tetiı'' 
Temyiz mahkeJll:~ ~ t 

de yeni teşki ~) ~ 
Ankara, 12 (Hıı•r:de re 8' 

Temyiz mabkemeıor 'l"dıılt !ıı• 
teşkil At yapılması . fsjı8t;ır1 1ııı 
rUlmtiş ve blr proJe rtöfıc6,, mıştır. Projede, rııP:ııır lll 
kaldırılması ve ıtzall 
sı bulunmakta.dır. 
~ 

ih c&t ~ 
lzmirden r~ ı~~r 

tınıır, 11 (A.A.) - {1l1itll ~~ ..J1 
mıınmdan tngilterere JJl ııeYısı»~. 
da yumurta ve ıtaıyara 1ç1ıı"° 
ihraç edllmJııtır. Bu h:ı!tlltll''°ı. s.re • 
racat tııallyotl pek Mr 

~L. ,iııiıı 
intanbul ıse 1 rrı .. 

Spor Bayta tiP tt~., 
ı . · itı ter :..:11' v 
stanbul tıseaın k bilr 

spor bayramı dütl; ç? . rtf 
alaka ile takip edıldt· g~ıt 1,:ltc' 

Saat 15 de yapı~an ıııusa tc,ıı 
minden sonra atletı~usa~ 5ııı 
larına başlandı. }3U a lise rt~cl 
nihayetlendikten 110.-ırıası~ ~~e&e 
futbol taknnı ile orta 'le ııet 1 ~t' takrmları ka111laşutar ı 3 -
maçı orta kısım takTfl1 
zandr. 

' 
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Müttefikle Dolanda 
tııüstemlekelerine asker 

Alman Irkının 
bedeni sürmenajı 

Yazan : ıJc. 1t. .Adasal 

~ffk4l çıkardılar 
llltt be: ~barat nezareti, komu-

1 11 11 

" Hitlerin 
en korktuğu adam,, 
İngilterede ikinci harp 

kabineıini kurdu 

BİR ferd Hergül kadar de\' 

~:;~~.~~~.~.;ı::. Japonya harbı Buyuk Okya-
~fü;?~:~~2:~ nusa yayılmas· dan korkuyor 

• ~ klllJılanml§tır. 
l:ıcı l>~ız Ucarct nazın noııın. sz Tokyo hüku~eti Holanda Hindistanında statü-
~tn- cnkrnasyonııı ruarmı dün konun değiştiril esine lakayt 
~ lou . Fuara bu .!ene 28 bin !fr. k l .. b'ld' k • o::; etrn1ş bulunmaktadır. a amıyacagını ı ırcce. 

~ıtriı:ı:neisl Ruzvcltin en büyilk J.ondrn. 12 - ?ıllittefiklcr Fe. , 1 cdir· Bu iki adadaki müttefik 
~ hır ntı;ı1 olan ve .Amerlkada bU- Jemenk Hindistanında kain iki a- kuvvetlerini takviye elmck Uzere 
~ ltıete ~Sahip bulunan Ameri- dayn asker çıkarmı§lardır. Salahi- ı yeni kıtnlar yola. çıkıı.rılml§tır. 
~s: h Hearst "Los ~- ~·ettnr mnhafilde, bu adalarda otu- l Hol:ında Antil adalarına ihraç 

hir atlet, yedibaşh hir cj· 
der gibi kuvvetli ve kudretli olsa 
bile ınsan etiketini ta~ı:iık an son· 
ra ister istemez mukadde. ;)1at 
Kanunlamıa bağl dJr. Gerçi insan 
muhayyilewı tanhin her dc\Tİnde 
"fC\·kalbeşer .. ler yaratmış; ve la· 
yemut sanılan bmpk insanlar hu 
hillrara kapılarak marazi denecek 

Londra, 1 ~ - Çö~ yeni İngi. derecede bir megalomani göster· 
!iz kabinesini te4kil e~-. Çö:.- mişlerdir. Fakat tabiat istisna_ız o· 
~il ba§veklletten Paşka millı m~- larak bütün beşeri kudretleri yol: 
dafaa nUirlığmı de~t~ etmiftır. , etmektedir. Bugün ne ilahi kudrct
Çemberla?''Il konsey reısı lordudur. li Hergillden, ne ha~etlı güneş 
T..ord Halifa.ks ha.ri<:lye n~ı~ı. mabudu Apollondan, ne bir tek 
muhataa etmelctedlı· İoçt partisı kemikle binlerce insan ko\-aia~ ıp 
lid8l'lerindeıı Atli .mfilıriı hu lordu, öldüren Caluttan \.e ne de mağlu 
Grinvud devlet nazırı. <>l~~lardı~" biyet tanımamış o1an hüyi.ik Se· 
Bu beş ~t ha.rb kabmesını teşkıl zarlardan bir eser mevcuttur. Bir 
etmektedirler- ·n n ma<ki ·~ ·a rna e\i manada 

Harb kabineslııo dahil olmıyan m 
diğer nazırlnr şunlnrdır: 

lta.ıeaıı:ı r,, gazetesinde çıkan tıfr rıın Almnnların CurMOa ve Aruba olunan müttC'fik cUzUtamları, ısa -
~it ~e Ruzvcltin ilçUncU defa ı a.dalnrını işgal~ kalkıı;maları ihti- mimi bir hüsnükabul görmtişlerdir

C!tt.."li trika cumburrelallğine ııe- mali üzerine buralara asker çıkar. Amerika Birlc§ik devlclleri hülrll-
~~lır. rnak icab ettiği tebarüz ettirilmek- mcti, Va~ingtoud:ıkf müttefik bü-

~ ük el~ilcri tarafından vazi:ı;ett.en 

R it • f k haberdar tutulmu§lur· 

~·· uzve lll n u u .JAPO,<l"A1"11'" ALAKASI 

unyaya h3kim olmak istiyenlere ~~~~~ti~~~~!~~~;: 
k k 1 

değiştirilmesini pek muhtemel 

arşı Oyma J Ylz olarak intaç edebilecek bir va -
l' ziyeti Japonyanm ne derece ala. 
~ ~)tgto " .. .. .. • • ka ile takie ey1cdiğini1 büyük 
'i~i R n, 11 ( A:A·) - Cum- - Butwun .. dJ.~yn . ~ill;tıer!lc j devletlere bıldirmeyc haricive na 

Hat'lbirc rumn F.:dc.n. M.hriye 
zın Alek!!.a.ndr, hava nnnu S n ·• 
ler-· 

Yeni bbine dün ajqıam ıl iç -
matnı yapmıştır· 

* * * 
Pa.ri-., 11 (A· A·) - Paruste, 

Çörçilin İngiliz başvekAletini de
ruhte etmesi ile ala.kadar olarak 
·u .ıJÖzlcr söylcnmcktedlr: 

"Çörçil, Hitlcrin en çok korklu· 
ğu adamdır . ., 

lııı~ ıc~elt 8 mcı Paname· paylaşmagı umıt cttıgımı~ mı - zırr Aritavı memur etnıi.§tir. 
~~lllt . inde §U beyanatta r~ın büyük hi! ~li:H~ı, şimd}lik Aritanm _!>u teşebbüsü 15 ni • Bük~, 1% _ Romanya bafve. 

1 ......,, ~ur. bıze emanet edılmıştır. Bu mıra. sanda yaptıgı b~yanatn istinat :kili Tlltareako dün i.5tif& etntlt!, fa.
~ ~ bir sulhcuyum. Siz - sı muhafaza etmek ve çoğalt - cyliyeccktir. kat kral bu istifayı kabul etnı.iye-
~tiı.~ l'urddaşJanm, 21 inci A- mak bugünkü felaketin külleri 

Roman yada 
kabine değişti 

tı~,~ CUlJıhuriyetçi Jıırtdaşla· altında yükseltecek olan dünya llARBI • BÜY K OKYANU A rek kendiaini yeni kabineyi kur-
<le. sulhcusunuz. Fakat için saklamak bizlere bir vazife, YAYrI .. \fASI tIITtMAU mağa memur e~ir· 

~t ~ı-;- b Romen eiyut mahfellerl, Tata-
~ ,."4ll ki birçoğunuz ve biz ir mecburiyetti:. . Tokyo, ıı (A· ,\.) - İtalyana. reskonun istüasmr, daha geni! bir 
h~ ~n sonunda ve icap e - Orta Avrupa 1Je Santıp.go r:ç jansı. bildiriyor: blrllk esur ilminden 'Yen! bir hü-
~~ct·ıl~iınizi, kültürümüzü, ~ili aras!ndaki mesafe, büyü~ Jaoonya. hariciye n8.%I?'ı, rnıL lnliııet Jrunılin:umı kolaylqtınıi&Jc 
~ 'ag:1.ıi ve medeniyetimizi l~]:s~pd~rı,ıı..MM~ony.adnQ lr~p. lıarip devletlerin diplomatik mü için verm~ olauğunu aöylemekte. 
" .~l~ı ıle müdafaa etmek i· gıtmek ıçm harp. aı;abalanm messillerile, Amerika ve !talyan dir· 
l'~tj 'tıe -yereceğiz. Şu istikrah koştm.:mak mecbunyetınde bu - mümessillerine Japonya hüku • Tatate~o yeni., kabineri kur
t.ı.~Z. :ı:iticeye varmış bulunu - lundugu mesafeden da.ha kısa - metinin ihtillfm Büyük Okyanu. muştur. Hariciye na.:mbğı gene 
~it1._ u 'llıUtemadt müsellah dır. Avıımanın geniş mmtaka - 1 .h. r ,___ Gaf k ....:•-'-. 0.~ 
~ ... ı<q't • biz ijP Amerika halkı. larmda yüz milyonlarca insana sa yayı ması ı tıına ı J\4UfıSln- en oya Vr:n•u.u.vtır. ıger ııa -
-~ı.~ 3t.. " w da en ciddi korkulan hissetmek zırlar arasuıd.a ban deği!Jikllkler 
~~i~~ız medeniyetin tc· lahakk~~ etmegc ~aheanl~r, te olduğunu bildirmiştir. yapılnuştn-. 
:~t kat'§I kati bir meydan kalplenmizde pek aşagı ınevkı - ----------"------------------
liı•- Ur. dedirler. Eğer hedeflerine varır· 

l1a ""l'Qf :rn larsa, vahşiyane hülyaları, bil -
~a l\ ~ar emiekeU~e son ya. tiln insanları daha sıkı bir ~m
~~~ l"Uzun Amerık'.1 halk~- her içine almak, bu toprak üs· 
·'qne trıv~ net:~t ~~Ikın etmış tündeki her :mil me.saf eye haklın 

lıı..:ı~ U:~1unm. olmak hülvaları büyüvecektir. 
~V~ası Rtızvelt, garp Bu meseleye, Amerikanın, der 

'r k~ı mevzubahsederek hal karşı ko:rması IU.zımdır fik-
·ı: t rindevimf. 

Bugün l PEK Sinemasında ... 
1- M r. MOTO - SON i H TAR 

lloye<'.an \'C esrarla doln bii);il.: mnçera filmi 
2 - K RALiÇENiN ELMASLAR! 
3

- EN SON GEI:.EN FOX JURNAL 

Alman taarruzu 
ltalyanları şaşırttı 

Papa, iıstilaya uğrıyan memleketlere gönderdiği 
telgraflarla Alman hareketini takbih etti 

Atmanya, müttefiki İtalyayı 
tecavüzden haberdar etmemiş 

l..ondra, 1.2 - Romıı.d!uı gelen ha
berlere &öre 1talya kralr, Hola.nda 
lrraliçeslnden §U me.sajt almıştır: 

her üç memlekete de takdisle
rini göndermiştir. 

PAPANIN TEMASLARI ~ JSuı.ıın aaat 11 do tenzllAth matine, suare Rant 8,30 ıh 

~~~~~J~ "llil l!Mbın 
SUMER SiNEMASI 

"Savoie hanedanm.m eskiden· 
ıımırrı:.-= beri mütehalli olduğu asil hUısi. 
~ı;;uı~ 

1 

y:ıta hitap ediyorum. Holanda. -
nın ananevi surette bağlI kalmış ••••I olduğu ve bir dakika ayrılma. -
.mı§ bulunduğu iam bitaraf si -
~'asetinc rağmen Holandanm so· 
kulduğu anlaşmazlık ha.kkmda 
yüksek otoritelerini istimal et -
mclerini majestelerinden rica e· 
derim. Sivil halkın harp felaket

Papa, dUrı blr1btı1 arılma, Ruı:rel 

Un hwıuııt roQmesslll 'I'aytoru, Belçt
karun Vatıkan nczdlndeki elçlal n 
İngiliz bUyük elçlstnl kabul t>tm\ftlr. 

ttALYA'N MtLLErtNt..-... 

Deanna Durbin'in 

1 En son ve en neşeli filmi. 
ilaveten l<:KLER JURXAL 

~~~~ 1111191 
\• l l\in lliç Göriil ınemi~ 2 Siiper l<,ilmi Uir Programda 

~r0 - HU DUT CASUSLA RI 
'"lıı.ı~'lrundn iilüme koşan... 'J'chllkcyc can ntııu · ' atıın 

~ ~ 011nın bnyatmdan nhnan bii)·ük J~nsız filmi .... 
, 
1 1\lıt(' ...._ RADYO SARAYI 
~ ~~tn ile, iiler ... Tatlı ';'n rk ılnr ... l>eriıı n':'l,lnr ... ı:k .. an. 

J Slnı• \"C Cll~m fütlrn:-;lardan (}riileıı milyoıılm• filmi. 

- 4 iki Jurnal birden: 
1 - Paramunt Jurnal (Fransızça) 

h 2 - Biritİ§ Jurnal (Türkçe). 
'llJg·· 

b Un L a 1 e Sinemasında 

, !erinden uzak tutulması ve is -
tisna.sız bütün muharipler tara -
f ından insaniyet prensiplerine 
riayet olunması için majestele -
rinin nüfuzlarını kullanacağın -
dan eminim.'' 

l'.\PA:'"1"'\. l\JESA.JI 

İtalya kralının cevap verip \'er~
diği henüı; malQm değildir. Fakat 
:papa, Alınan hıU16.sı karımndaki :t'ik· 
rtni sarahatle blldirm~tir. Papn 

Cclcika krnhnn, Hollanda kra
licesinc ve LUkscmburg Oran 

ı düşesine, memleketlerinin uğ. 
radığı taarruz karr,ısında his
settiği derin heyecanı bildiren 
telgraflar göndermiştir. 

Pnpa, Belçika Jcralmn gön
derdiği telgrnCta <'zcUmle ill:roı· 

1 ki: 
- ikinci defa olarak B elçika 

millett, haksız yere, nra'Zlslnin 

Rtssn·ATI 
Röyter ajansmm Romadan \"erdiği 

malQmat& gtıre yeniden Belçikayı 

harp AfcUne boğan Alman harekeUnt 
milyonlarca !talyan nctretıe kaf'J11a
mıştrr. İtalyan hUkQmet1nln, va.zlye
lln bu yeni tnk!§S!mdan haberdar e
dllmeml§ olduğu .sanılmaktadrr. Yal· 
nız, bAdlse olduktan ısonr:ı Alman bU
yUk elçlat, vllZlyetl kont Cianoya bil· 
dlrml~tir. HattA. hl1kQmetıe doğnıdan 
doğruya tcmuı olan zevat bile, tec:a
\1lz habertnl almca, hayretlerini gttle
mem1§lerdir. 

Lecpoldün laz.kardc~ olan ve 1taı
ya.1a halk tarafmdo.n çok ıteT!Jen 1-
talyan veliahdlnln zevces1 prenses 
Plemontenln yakınlan, tam bir ısU· 
kOt muha!au. etmektedirler. Bm· 
lerce İtalyan mnstakbel kraliçenin ıs
lTrabını anlamakta ve bu nıtrrabı pıı.y
lqmaktadır. 

tfAL'l'AN H.W..r.TEl.ERl!\'l~ 
VA1.tn:·n 

ltaıyıın gazetelcrl, mUtte!lklerln 
resmi tebliğleri n .. teeavüze ugTamttı 
Mt'!mleketlerdcn gelen resmi telgraf· 
lııra mUh\m yer ayırm.ıttadır. Ga&o· 
telerUı. Pariı ve Lon.ira muhe.blrlerl 
de, FranSIZ ve İngiliz kabinelcrlndckl 

Kuwet, hele suii timale uğradı
~ı \'alcalarda, gençlik gibi günden 
güne tazeliğini ve &,.,ymetini ka) -
beden ıbir varlıktır. • 1\IC§hur bir 
boksör veya futbolcu hertıangi bir 
müsabaka için gece gündüz çalışır; 
a<ıırı derecede bir hırs ile biıtün a· 
dalelerini yorar, v~ ümit edildiği 
günde rahada hiçbir rnuvaffakiyct 
go~emez; çi.ınku. tabii kanunları 
a~arak surantren.man yapmıştır. 
Bir başka atlet de kabiliyetlerine, 
~öhrctine fazla gii\·enerek ya suii~ 
timalc ka!'Jılrr, t'por ~vesi ha· 
ricindc zevk ve sefahatte yorulw; 
yahut da Uiyikile beslenemiyecek 
kadar fakirdir, gündelik bedeni fa
ali Yeti kafi derecede bir kalori ile 
tekabiil edemez. lşte bütün bu §Ik· 
tarda (bedeni simnenaj) mevzu
ubahstir; ve bunun tedavisi de an
cak makul ve urun bir istirahate, 
yapılan i~ göre muayyen \'e kuv· 
vetii gıdalara, bir ~elime ile bir 
nevi tedaviye bağlıdır. 

Bu kaba misali sümullendirerek 
ıbir millet ve bir ırk ~in de öne 
sürebiliriz. Tarihte uzun bir müd
det parlak .zaferler kazanarak gc· 
ni~leme \"C yaşama kabiliyeti gö • 
termiı? olan bir 90k milletlerin ve 
hatta imparatorlukJarm az bir 
müddet zarfında ve umulrnryan 
kudretler karşısında eridikleri, u
faldıklarr daima gö~ı.ilmü~tür 'c 
görülmektedir; bu çöküntülerin fl.
milleri ya mütemadi harpler ve 
h.izwnsuz yere istim hevesleri, ya 
zevk ve sefahat, ve idaresizlik ya
hut da iktisadi mahrumiyet ve aç
lık gibi sebeblerdir. 

A vrupada son on sene zarfında 
ve bilha ı tn\!rk~zt A\TUpa istila· 
sına takaddüm eden aylarda Al· 
ır .. any. bir ı.rk olarak tabii kanun 
\'e tecelli kabul etmiycn yedibaşlı 
bir ejder, mağltlp olmaz ve yıpran
maz bir dev telakki ediliyocdu. 
Hadiscler:in y8nrz harici akislerile 
bir hüküm yürütenler, yıldmrn 
harbinin ant darbelerini bu efsane
vt kudretin bir delili gibi göstere· 
bılirler; fakat ~nh•et ve ilmi ta.
kik bize kehanet derecesinde bazı 
hakikatler c~ '5ğr~mw.tooir. Na -
yonal - Sosyalizm dOktrini Alman 
ırkının dejenere Avı up.;. ı ı .... , ... ti 
bir salta yapacak kadar k-uvveUi 
olduğunu , e ~ene-de dünyaya 
300.000 gilrhüz çocuk meydana 
getirdiğini iftihar ilP ilfın etmi~tir. 
Son günlerde bir Amerikan mec
muasında (~'ai<\Sm açlık!} adını 
ta~-ıyan dikkate ~ay-an bir kitabın 
tahlilini okudum. Bunun müellifi 
Berlin ~ehrinde kemik hastalıkları 
dispanserinin bashekimi doktor 
Gumbert'dir. Bütün delilleri resmi 
Alman ~ıhhi statistiklerine müstC'
nittir. 1933 denberi Alman çocuk· 
lan Ye gençleri arasında ı..,zıl, ku~· 
palazı gibi ha::.tahklar son derece 
arbnı5tır; \C vefiyat Amedkadaki 
,·eiirata nazaran dört defa daha 
)'iiksektir. Birçok mektep çocukla· 
nnda Yitaminsizlikten ileri gelen 
Rahitis nam hastalık vüzde elli 
derece}i bulmuştur. 1937 de Al· 
manyada verem mus:ı.b!:L."'! bir mil· 
yon be.~yüz bini buluyordu. 

Uı;u 
h n ucuz halk mntinolcri: Saat 12.SO vo ~ de. 
·~t\l)ı· Sean lar: 

ltc:o0 SARAYI: Saat 12.30 - 3.:w - 7 Ye 1 o d:ı 
lJT CASUSLARI: Saat 2 - 5.30 - S.30 <ln -

harı, focayifııe sahne olduğunu 
ı;ördUğU bu antla, bu harbin. 
Belçika hli ı·riyeti ve lstl}(tllL 
ııin )·cniden tesici ile bitmesi 

J 
için Allaha dua ediyorum. 

Pnpa, taarruza uğramış olaıı 

deği§iltllltler hakkmdn yazılar gön- \ Almanya, tababet ilminin en i· 
dermişlcrdir. HeyeU umumlyeet iti· leri hamleler göstertliği ve en mü· 
barllc, hld1tt1er teftdr edllmt>ıMkte- e<:sir llaçhı.rla dolu ol:ın bir memle
dir. 

kettir; buna ra!;'lllen bu derece has
talık ve \'eiiy:ıt daha ziyade sıhhi 
;;;artların bozuk olmasından ileri 
gelmektedir. Harp başlamadan 'c 
yiycoek maddclenn her taraftan 
gelebildiği günlerde dahi sırf (harp 
stoklan) dola}'Isilc muht.clif gıda
lar tahdıt edılmiş, tereyağ ve et 
gibi mübrem yiyecekler bayağı lüks 
eşya hükmünü alım5tı. llesapı-:ız 
silah fabrikalarında jşlerin ôönme
si, )'Ildımn harplerine azami mik
tarda askeılerin haıırlannusr içın 
çocuklar dahi gece gündüz ça ışU· 
rıldı; omuzlarında silah olarak bin 
lerce çocuk (genc;lık teşkilfitı) al· 
tında yorucu talimler 'e ) urüyüs· 
lerle ve tam ı~.ılori temin etmiyen 
gıdalarla )ürütüldü; ucu bu~ğı 
gelmi)·en harp malzemesi imali ı
ri l kafi dere ed ı,. bl.Junsun 

· nl .. 
uk-

~yanı: 
t f, ~ı bundan ileri gcl· 

mektedir. 1937 de yalr.·z 600.000 
evli kadm fabrikalarda çalısl)'Or
du; otuz beş yasına girmiyen yüz 
binlerce kadın da toprak ameleli" 
ği )'apmaktadır. Bunun nctic.;si o· 
larak izdivaç1ann ve bununla my" 
\'azİ olarak doğumlarm çok azaldr
ğını görüyoruz. 

Bir zamanlar en mükeırmel sıh .. 
hat kaidelerinin piştan olan Al· 
manyada çalışan ad:ım için yevmi 
kalori ihtiyacı 3.385 adedi1e göSte· 
rilirken, daha 1937 de 2473 kalo· 
riye dü~ü_ştü. Bo.zWan koILı::en e· 
lcr dahi, iktisat dü.,.uncesile, yedi· 
rilmekte ve bu yüzden Arızalar g -
rulmektcdir. Bugunun Alman · 
~ında intiharlar on binde (4 6 
ni beti bul.mu~ur; Aynı nisb<>t \· 
nıerikada ancak J,ı1..Qür.-(lçtim< 
ftiyaset) adlı aylık Alman meanua· 
st bu tehlikeleri U1hlıl ctm te 
hali kalmamıştır. 1936 da muayc· 
ne edilen neferlerin yüzde 75 i 
tam sıhhatli çıktığı halde 1938 de 
ancak yüzde 55 ııi;;betinde ide· 
al manada nefer seçilebilmiştir. 
Fakat insan ihtiyacı hesapsız ame
le hıtiyen harp fabrikaları ve biz· 
zat harp artık srhhati bu bütün 
ihmal etmekte ve 'erem musapla· 
nmn amelelik yapmalarını hoi:I 
gömıektedir. Harpten önce Afman
)-ada gıda istihkaklarını .. ~tmnak 
rnaksadile tıbbi raporlar alanların 
had \'e hesabı yoktu; bugün he" 
kimler bundan menedilmiş bulun" 
maktadır. 1939 da n~redılen bazı 
kanunlarla tababetin rolu basıtley
tirilmiş \e hatta trobı tahsil mud· 
detini azaltmıştır. 

Bütün bu neticeleri müspet \ eoe 
sik.alam dayanarak çıkarıyoııim; 
Ye siyasetle de a.Iakam olınadığr 
cihetle tahlilim tıbbldir. A':•n ayn 
fertler olarak Alınan ırlanın kabi .. 
liyetlcrini, medeniyete hesapsız 
keşifleri.le yapmıs olduğu hizmetle
ri kimse inkar edemcı. Spor. tarla 
,·e fabrika çalışmaları, muntazam 
,.e şerefli ordu her memlekette ol· 
duğu gibi Almanyada da bSr hak• 
t;r. Ancak Almanya, menfi doktrin 
lerin ~ burJar;ı. ram olan ~ 
ta biatli 'e haris liderlerin baziçesi 
olmaya başladıkt.2n sonra impara
torluk hülyasile her j~te tefrite 
sapıaımuş, başkalannın hayatı \'e 
hakları zarar'..arın::ı olarak en ol· 
dürücü harbi mukaddes bir vasıta 
telfiltki etmiş \'e bunun tahakkuku 
için de bütlin tabii kanunları çiğ· 
nemt.:X :;urctile yedibaşlı bir ejder 
gibı Avrupa sahasına attlm ştır. 
Bu mağrur ırk da bütün iskelet 
harçları topraktan o!an en kudret· 
li bir' pehlivan gibi ergeç tedbirsiz· 
likleri, suiistimalleri, yorucu harp· 
leri \e ruhi çöküntüsile tabiate ram 
olmak ve dünya mikyasında hak
ki kadar bir hayat yaşamak mec
buriyetinde kalacakur. Ycl-... nazar 
da rnr silfıh darbcsile kola}ca deı,;
rilmriyeoeği hi ini 'eren bu ej
der, büsbütün ölmemek için inine 
avdet etmeğe rnahkfundur; çünkü 
büyük \'e modem harplerde zafer 
hakk, yalnız başına olarak ~lfıhın 
değil, aynı zamanda siraset ile k'
yasetin ve şeniyet sahasında yiıru
yebilmenin de bir hakkıdır. Alman 
100 bugün bedeni sürmenaj teh i
kesi altındadır; \C bu da cihan 
haJibinde olduğu gibi 1-.-udretli Al
manyanrn en büyük dü§IIlan!ann·. 
<lan biridir. 
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Bugüıi Hıdrelle- M .. ·f. k 
Zin ilk pazarı Ut t e I d ·J · l Kadın yüzünden o r u a r ~ir genç öldürüld~ 

Hıdrellezin geçen hafta içine 
tesadüf etmesi dolayısilr, i'lcrin. 
den ayrılamıyan halkın mühim 
bir knmı baharı kutlamayı, bunu 
takip eden ilk tatil gününe bırak
mışlardı. 

Bu sabah daha erkenden şehrin 
birçok mesire yerleri ve bilhassa 
Kağıthane, eski bir adete uygun 
olarak kır eğlenceleri tertip eden 
ler ve bunları seyre gidenlerle 
dolmuştur. 

Bütün bir sene, bugünü bekli
yenlerin akın ettikleri çayırlar 
içinde mutat içkili Kağıthane a
lemi; derede sandal sa fası, kıp _ 
tilerin türlü oyunları, saz ve kır 
çiçeklerinden yapılmış bahar ser
puşlarile süslü genç kızlar, halk 
arasında dolaşa dolaşa, kısım kı 
sım herkesi eğlendiren çalgıcılar, 
çengiler ve sözde şarkıcılar, kır
lara yan gel~rek yemeklerini ha
zırlayanlar, çocuklarını yuvala_ 
rından çıkan yılanların toprak
tan gelebilecek diğer her hangi 
bir tehlikeden uzaklaştırm:ık için 
göz hapsine alan ve ancak ağaç
lara kurulmuş ip salıncaklara 
emanet eden aileler, şarkı sesle -
rine karı an naralar, dükkanları
nı kapamış ve Hıdrellezin seyyar 
satıcılığını yapmağa koşmuş, böy 
lece hem zivaret, hem de ticaret 
fikrile tezgihlarını kurrri'uş sayı-

Bugün 103 Çek 
mültecisi geldi 

Şimdiye kadar Almanyadıı.n kıl_ 
çan Çek kafilelerinin en büyüğü 
bugün konvansiyonel trenile §ehri
mize gelmi~tir. 

Bu kafile 103 Çek mülteci.sinden 
mürekkeptir· Buradan tran.<t ge
çerek Fransaya gideceklerdir. 
Bunların teşkil etti~i mulad hari
cindeki kalabailk dolayısile trene 
Yunanistandan iki vagon ilave e
dilmiş. ve katartn böylece ağırlaş_ 
masr yüzünden ancak iki lokomo
tüle lstanbula getirilebilmiştir 

Yoğurt bollaştı 

'I'ral<yadan• ıgekn yoğurt pek bol-
1 ınmıştır. Bug-Unkil kon,·anslyonelle 
f.ü vagon dolusu Silivri yoğurd;ı ı;eli
ıılm~Ur. Perakende fiyatların 10-15 
ı.uruça kadar d~mesi bekleniyor. 

İstanbul ikinci icra 
dan: 

35/1739 

memurluğun-

Cevrıycye 1 inci derecede ipotek
li olup Haib ve Haydar ve Ari! ve 
Yakubun uhdei tasarrufunda bulunan 
Sa.mat;) ada. Hacıkadın mahallesinin 
Hacıkadm caddesinde eski 45 yeni 
73, 81/l No. !arla mlira~kam mamtiıı
temilA.t bostanın 6 hisse iUbarlle 4 
hissesi deyirun ademi tesviye:ıl ha.se
bile aı;;ık arttırmaya vazettlrllmi~lir. 

Hudut tapu kaydına nazaran sağ ta
rafı Ömer ve hissedarları hamam 
bahçesi ve Ömer ve his!!edarlan bos
tanı ve !&hlbi senetin diğer bahçesi, 
a.rkMı Cuma (Camcı) oğlıı hane ve 
bahçesi ve pulcu Agop wrcscsi bosta 
ru, solu Tosun h:rne bahçesi \·e Sa!ıye 
arsaın ve Mehmet ŞahRp ars~sı, önti 
Hacıkadın caddesile mahduttur. Ta
mamının miktarı zirai 9i16 metre mu 
rabbaıdır. Yeminli 3 ehlivukuf tara
fmclan tamamına 5000 lira kıymet 

ta.kdlr ve tahmin edilmiJ;ltlr. 
Evııa.fı: Sokak kapııo:ından girince 

sağda halen lkl odalı bir mahal ile 30 
hayvan istiap eder zemini beton yem
likler çimento kt\gir bir ahır oda, bos· 
tanda motörlU bir bostan kuyusu, 
motör daireııl 'tonoz bir havuz mevcut 
ve tamamen ekilmi~iir. 

Bu gayrımenkule alt prtname 
4-6-940 tarihinden itıbaren herkesin 
görebilmesi iı;in icra dlv~nhaneslndc 
açık bulundurulacaktır. Birinci arttır
ması 14-6-910 tarihine mUsadıf cuma 
gUnU saat ıo dan 12 ye kadar lst.an
bul iki.ocl icra dairesini.le yapılacak ve 
mulıaınmin kıymetinin yUı:de 73 ini 
geçUgi takdirde tn çok arttİrana iha
le edilecektir. O gün böyle bi~ bedel 
elde edilmeue arttıranların taahhtidü 
baki kalmak §artile arttırma 15 gün 
temdlt ettirilerek ·29-6-9to tarihine 
m!lsadl! çarşamba günU aynı mahal 
ve saatte icra olunacak ikinci arttır
mada en ı;;ok arttıranın tistUnıJc bıra

kılacaktır. İpotek sahibi alacaklılar
la. dl~er alacakların gayrimenkul ti
zerindeki hakla.rmr hususile faiz ve 
masrafa mtitcallik iddialarını lltı.n ta
rihinden itibaren 20 gi.ln içinde evra
kı mUsbltelerlle birlikte daireye bil
dirmeleri aksi taltdirde satış bedeli
nin paylaşmasından hariç bırakılacak
ları ve talip olanJarın muhammen kıy
.. uwa yiWlııa 'l-5 IWbetiııcle ptoy a.k
- w,ıa lldln bb' lıanka teminat 
mektubu lbrU etmeleri ve !azla rna.
lQ.mat &lm&k tsU~·enler her zama.n 
dairemize 3S/l'i39 No. ile müracaat 
"""lıllPl'el<lP.rl ltA.n olunur. 

sız esnaflar göze çarpıyor. 
Mecrasından taşmış bir sel ha. 

linde sağa, sola, ileriye geriye 
mütemadiyen akan bu kalabalık_ 
tan zabıta vakaları, kanlr çarpış
malar çıkmaması için çok sıkı ted 
birler alınmıştır. 

Kağıthc:ne deresinin iki tara
fını dolduran halk civar tepelere 
kacar uzanmaktadır. 

Haliç idaresi, bu vaziyet kar -
şısıncla deniz yoliyle döneceklere 
bir kolaylık olma'.< üzere tarif: 
haricinde Silahtarağaya kadar 
sık sık vapur işlctmcği muvafıit
görmüştür. 

Maamafih, birçok motörcüler 
de yolcu başına 25 kuruş alarak 
sabahtan itibaren adam taşımağa 
başlamışlardır. 

Kağıthane deresinin muhtelif 
yerlerinde bir kuruşla dolmuşa 
karşı tarafa geçiren sandallar da 
bulunmaktadır. 

Kağıthaneden s~nra Edirneka • 
pı <lrşr, F!orya. Mecidiyeköyü, 
Y cnil:apı !ah!! l>ahve ve gazino
hrı bugünün e;1 kalab.:ılık yerle
ri olmuştür. 

ı\cla1 ara da fazla rağbet var. 
dır. Ö;'::lec' en ronra yine geçen 
haftaki ı;ib~ tehacüm olursa ihti
yacı bqıl:>.mak için vapur mik
d"'n artt · rıla'"aktır. 

islanbulda bar 
kaln1adı 

Mevc'iıtla:r içkili lokan
ta sayıldıklarından 

geceleri birde 
kapatacaklar 

Ecnebi varyete artistlerin·n şehri· 
mizdeki barlarda. çalışmaları yasak 
edildikten ;1onra bu müesseselerden 
Maksimbar kapanmış ve dlğnleri de 
jçkili lokanta haline ı;elmlşlerdlr. 

13oylecc bar ~eltlini kaybetml~ olan 
bu eğlence yerleri, içkili lokantalar 
hakkındal,;;l 4-ayda tabi lutul:ıra:< ge
celeri saat birJen sonra kapatılması 
için zabıtaya emir verilmiş • ve uün 
geceden itibar.pı bu hususta. t.atbik\
ta geçilml~tir. İçkili lo~:antalarc.l.a eJ'· 
lence olarak sac.lece çalc;ı ve ıarkı 
vardı:-. 

Bun::ırın b:ı.r mc\'zuun:ı uyma!ı eıı

ki~i gibi geceleri i!ü buçu~:ı k:ı1.du 

açık kalmaları için varyete numara
ları yapan artl:.t kullanma~[ ve di
ğer yerlere n: ,betle he~ mi:;li fazla 
vergi vermcleı i lı\zım:;elme;.tedir. 

Eski bar sahLpleri, mevcut Türk 
artistlcri!e ~im~iiik bu l;i yapamıya
caklarmı ileri ı;Urerc:i ruhımtna

mclerlni ibt:ıl ettirdikltorind"?n artık 

şehrimizu" bar adlı bir mU?s;;e.se kal· 
mamı§tır. 

~~ -------~~--~ 

B~lgaristan 
muhac;rieri 

Çıkar~b:,kcdderi eşya 
yeniden tahdit edildi 
Yugosla,·yalı Tiirklerden 15 ki

şilik bir muhacir ~;;ıfilefi bugünkü 
konvansiyonel trenile gelmietir· 
Bunlardan baı:ka Eulgaıistandan 
da üç muhacir ailes~n gelmesi 
bekleniyordu. 

Fakat bunların Bul~arlar tara
fından hududda alıkonulmaları do
layısilc hareketleri geciktiği anla. 
şılmıştır. Ce.sir Musta!apaşRda. bu 
yurddaşlarımı:ı: Bulgar memurlar 
tarafından çevrilmiş ve eşyaları 

gözden geçirilmi~tir· Evvelce bü
tün eşyalarını getirmekte serbest 
bırakıl::ın muhacirlere bu defa ye
ni takyidat konulmu~. nüfus başı
na bir batlan:ye, iki »organ ve bir 
,şilteden fazla yatacak eşya.sı çı :. 
karmaları ya.sak edilmiştir· M:uha.. 
cirlerin çıkarabilecekleri diğer e§
ya da tahdid ~dilm~tir· 

Esasen para c;rkannak yallağı 
dolay1sile yanlarına pek az para 
alarak kasabalarından yola çıkan 
bu zavallı muhacirlerin hududda 
böyle günlerce bekletilmek ve 
kendilerinden eşya için Merkez Ban 
kası beyannamesi istenmek sureü
le eziyet edilerek pek· müşkül va
ziyette bırakıldıkları bildiriliyor. 
Bu hususta Sofya elçim.izin teş~b
büsleri bekleniyor. 

~~~~~~~-~-

/ htiyat erlerin 
yoklamaları 

ÜskUdar aıık~rlik şubesinden: 
Şubece tı>amUIU veı;hUe yapılm&k

ta. olan ihtiyat ıorlerin yoklıtmafa l"I 

15 ha.ziran MO tarihini!' kadıır u1.atıl
ınıştır. Mazeretlen dolayısile h!nUz 
§Ubeye yoklama.ya gelmemiş olanla
rm rıU!w cUzd&nlan ve askert vesai
kile birHkte zaman kayhetmiv~k 
ıonhP,·e ı!'•lm"l"rl llAn olunur. 

0 olandaya da yetı•ştı• ci~~:ta~;::~~r~ı;a~~:a::uŞı~ 1.1. . kl~a~:n~!7~as:;:~::~~;;
1

:r~· 
• da bir gençtir. Haydar bir ııı snJf' 

( Ba4 tarafı 1 incide) ı poliıı ve jandarma üzerine ate§ açıl- yapmamıştır. evvel genç ve güzel bir kadınla \
1
,s> 

HOLANDADA mıştır. Fakat polis, bu haı·eketi akil- Bizim tayyare kuvvetlerimiz ve ıruş, sevlşmeğ'e başlamıştır. ~!'(01' 
BC'ı".1BARDIMANLAR mete u~ratmıştır. hava dafi toplarnnız, büyük faa- kadının Haydardan başka d!l }'laf 

Amıtcr:dam, 12 (A.A.) _ E- Bazı noktalarda paraştitçüler in- liyet göstermişlerdir. On beş düş. tamdıldan vardır. Dün akşlUll ıdJI: 
min bir mem0adan öğrenildiğine miş~e de, bunların miktarı oldukça m:ın tay\aresi düşürülmüştür.,, dar kadınla gezerken, kadının tıııı tiJ!f 
göre dün Amsterdamın bom.bar- Rzdır. Bunlar, dUn büyük bir kısmı }'R.\NSADA YE GARB !arından sabıkalı Şi.lkril kCll~,rt· 
dımanı esnasında hiç olmazsa yir mahvedilmiş olı:ı.n di~er paraşlitçille· CE.PHESİNDI<; takip etmiş ve akşam uzerl J. ı;ıt 
mi ki~i ölmüş, hİr!;Olı: kişiler ya- rin Al<ibeline uğratılmı§lardır . ., Paric;, 12 - Dün Fransız hava yıı. gidecek olan Haydar vecla Jç~rtJlt' 
ralaıimıştır. Hasarat büyüktür. PARAŞÜTLÜ ASKERLElt kuvvetleri, Almanların Fransız pazarındaki ağabey1si Gafuru ı e:.I:" 

Bu sabah Holanda toprakları Almanlar tayyarelerle paraşütlü aıı halkına yaptıkları hücumlara Al- ye gidince, Şükrü de' peşinden ~ ı;a• 
üzerinde birkaç Alman bombar _ kerler indirmeğe devam ediyorlar. man arazisinde birçok Alman hava miş ve Haydarm öntine diJdlcrc~tıf· 
dmıan tayyareleri grupu görül_ Cenubu garbide Bredaya, mühim bir meydanlarını bombardıman etmek dlfldan vazgeçmesini ihtar ctnı.Ja~ 
müştür. Tayyareler garp istika • aanayi merkezi olan lındhovene, Ho- suretile mukabele etmiştir· Münakaşa klZlşmış, işe .rI~eıı· 
metinde uçmakta idiler. landanın en mühim köprülerinden bl- Garb cephesinde Moselle üze _ a~abeyisl de karışmca, şukrll ııu
SEFARET BiNALARI HARAP ri olan Mördike köprüsü civarına, rinde, Almanlar, Fransız piştar bire bıçağım lilyrrarak üzerıerill'.~rı 

OLDU Zeland vilAyetine paraşlitçüler indiril karakollarına dün akşam bir fırka cum etmiştir. Şükrü evYel~ f{a) aı· 
Buenos _ Aires, 12 (A.A.) mi~, bunların çoıt'u imha edilmiştir. ile hücum etmişlerdir. Fransız piş- karnını deşerek öldUrmilş, soıır;, ,.,. 

, ALMAN lLERl,J.:YiŞt tarlnrr, alarm iııareti verdikten turu dıı. bıçaklıyarak a""ır suret ... " La Haye deki Arjantin sefirinin 15 s,·b-
DC:r.DUJ~Uı,ou sonra, vaziyet& hakim olmuşlardır. ralamı" ve k:ı.rm~""a sav~ır1<eııu•tll:' hariciye nezaretine çektiği bir B b y " "'& nı • 

Alman ilerleyi~i resmi tebliğlere u, üyük bir muharebenin baş- bir taşa takılarak yere dU~ ...,,. 
telgrafa göre Alman tayyareleri 1 d t vv-

ı-öre hudutta durdurulmuştur. Arn- angıcı Ir· Şükrünün elindeki bırak sukU .Jt,,,1ecl 
tarafından atılan bombalar Ar- " Al " ,rJV, hıomin şıı.rkmda Almanlar isııel nehri- manlar Fransada tayyare fa. smda göğsüne saplanmış ve 
jantin cumhuriyetinin sefaret bi
nasını oturulamıyacak bir hale ge 
tirmişlerdir. 

Arjantin ve Brezilya sefirleri 
aileleri efradı ile birlikte Papa 
vekilinin i~gal ettikleri binaya 
iltica etmişlerse de bu binanın ki
lisesi de birkaç dakika sonra atı
lan Alman bombalarile tahrip e
dilmi~tir. 
BRt'l1~

0

SEL R ,\Dı·osu ~'EŞRll~.\TI 
RESTl 

Brük .... l, 13, (A.A.) - Saat 7,13 lt 
Brüksel radyosu birdıonbire neşriyatı
m kesmi~tir. Radyo bira:ı evv~l 31 
Alma.'1 tayyaresinin Belçika toprak· 
!arı üzerinden garba doğru uçtuğunu 
bildirmek leydi. 

Holandada 
Am11terdam, J 2 - Alman tayyare

leri Holandada büyük !aaliyet gosleri
yorlar. Bilha!lı:a. ;ıelıirlcrin bombardı

man edilmeııine rag·men halkın ına

neViya tı çok yüksektir ve her tara.tta 
düşmana mukavemet ediliyor. Su 
baskınları, dU;ımanın ileri harekltına 
mani olmu~tur. Holandanın hiçbir ta
rafında dil;ıınan 2U kılometreden !az
la ilerliyemem~tlr. 

Uç defa elıJeıı ele ı;e~n La.hey ha· 
~·a meydanına, akşam üzeri katı su
rette ho.andaıııar h<\ki.m olmu~lar

dır. Roteru3m hava meydanı da Al· 
manlardan gerı alınmıştır. 
Holandanın en mübiın nehirleri U

zer.ntle demıryolları boyunca. bütı.\n 

köprüler Holıuıc.l.alılar taralmdan tah-
t•P edilmiitır. 

fiav.ı 1.ı.,mbardımanları yUZUnden 
sini ha.Ik ar:uııııda ölenler !aZlac.l.ır. 

loZfü ALll'A~ AUA 

Hu.'..iümet matbuata a~ağıdaki teb
liıi,ı vermi~tır: 

"nuvvetıi topçu yardımı ile Holan
da , ku..-vetleri, rtotel'üamın cenubun
da Meu;;<?Lli ıle Rhiıı maruıaplart ara
sındaki mı.\bLm lJordrecht adasını la
tirda.t et.nl~lir. lJtin bu atlaya gelmiı 
vl<:.il Alman kuvvetleri tamamile im
ha cdılmiştir.,, 
Holandanın en mUJ.ıim nehirleri ti

::erın<le demlryolları boyunca. bUtün 
ki:ıjJrüie.·, l.eldesiand eyaletinde Yıı

ıiel iizeriı;ae \ roveltl cnar;.ndaki köp
ru mu;:;teıma, Holanrlalılar ta.rafından 
~a;.uip e:.iilr..ıJ~tir. Alınanlar, Ysseli 
geç•.ıc,. içıu bu l<..ıpruden. i3l..i.fade et
nu;leı·dır. Bazı §a,> ialara göre, Hola.n
da kılaları, Almanların elıne geçıae

me;sı içın Geldeııland eyaletinde Koot
\-ijK telsiz istasyonunu beı-hava. et-
mı~lerdır. 

HüL.\NDA Tt:BL1(.t 
Holandanın dUn akşam De§rcttlği 

resml tebliğ oudur: 
"P'raruıız ve İngiliz kuvvetler!, yar

dm:umı.za koşmuş.ardır. Franııız ve 
lngiliz kuvvetleri, memleketi mtida
fa& için kuvveUerimi:ıle işbirlıti, ya
pacaklardır. 

Hudut ktıalarınuz, cesaretle vazi
Celerini yapmaktadır. Bu kıtalar, al· 
dıkları emre gore, tahribat yaptıktan 
sonra. ekseriyelı itibarile çekilm~- . 

!erdir. 
Uort ıaat süren şiddetli muhare-

belerdton sonra, kıtalıı.rımız, dün, Al
manlar tarafmdan işgal edilen bır 

köyU geri almışlardır. Bu hareket es
na.sırı.da., bir Alman zırhlı treni tahrip 
e!lılmi§tir. Bu trende, Holaııda. llıaru 
Ue ya.zıJl\'\ıJ beyannameler ve Hola.nda 
liniformaJarı bulunmuştur. 

Son haberlere ı;öre eski kale, düş
man harekttın& rağmen tutunmakta
dır. D~ınan, Yiuel ırmağını geçm .. 
re muva!!ak olmuştur. 

1ngill.z hava kuvvetleri Almanların 
dinde bulunan yegtne tayyare mey
danmı bombardıman etmişlerdir. Bu 
tayyare meydanından hareket eden 
Alman kıtaları, bazı noktalıı.rıı. kadar 
ilerlemişltordir. Bıı kıUılara karşı ıoner 

j°ik hL:eket de,·am etmf'kt.fodir. 
Lahayede polis umum.1 ka.ral'gthmı 

lHa.l etmek te~bW,,U alc&mete ufn.· 
m.ı:trr. Ch'&l'da bulun.an ve ~!.ar 
tanıfmd&n ika.met ed'len binalardan 

ni geçmişlerdir. Lahayin cenubunda aliyetine devam etmişlerdir. Bil - o d:ı. ağır yaralanmıştır.. nıl ııı•' 
bUttin gün süren bulanık vaziyet, ııa- hassa. tayyare meydanlarrna ta.. Vakaya nöbetçi mtieddıurn~~ı,ııı;r 
at ıs e doğru yeniden iyileşmişe ben- arruzlarda bulunmuşlardır. Fran - avini elkoyarak tahkikata b"' 
zemcktedir. , sa.da dün otuz altı Alman tayyare- tır. / 

Belçikada 
- - ~ si düşürülmüştür. ~ııJ 

Fransa üzerindeki Alman bom- Balkanlara Almana 
Brükıoel. 12 - Belt:ikada Alman 

lazyil<i, Liege'in crnubunda dur
durulmuştur. Liege'in ııimalinde, 
A imanlar, Maastrich ti almışlar ve 
Möz nehrini geçmişlerdir- Albert 
kanalr ü:ı:crinde çarpıeymalar olmak
tadır. 

Brüksele on beş kilometre mcsa
f ede bulunan Vilvordea Alman 
paraşütçüleri inmi!!tir· Bunlar, der_ 
lı:ı.l, Belçika müfrezeleri tarafın
dan ku~atrlmı;:ılır· Paraşütçülerin 

bir kısmı ölmüştür. Kalanlar tes • 
lim olmaktadır. 

Alman bombardıman tayyarele
ri akınlarına devam ediyorlıtr· Al
man tayyareleri dün sabahtan itL 
haren Bclçi.kada büyüle bir faaliyet 
göstermişler ve başta Brüksel ol
mak üzere Louvain, Vervicr, Re -
naix, Anvers, Tournai \'e Arlon 
şehirlerini bombardıman etmişler -
dir. Sivil ,halktan birçok kimse öl
mU-ş vo :raralanmışf.'ı:r. :Alman ha. 
va kuvvetlrri bilhaıısa şimendifer 

hatlarını tahribe teşebbüs etmek 
istemişler, fakat her defasında da 
bu teşebbüsleri akim bırakılmıştır. 
~amur üzerinde şiddetli bir ha,·a 
muharebesi cereyan etmiştir· An-
11ers ııehri üzerinde Babahleyin er
kenden 40 Alman tayyarec;i uçuş 
yapmış ve atılan bombalardan ka
rlın ve ·çocuklar da dahil olmak ü
zere 35 kişi ölmüştür· 
Almanların halkın kuvveiınane • 

11iyesini bozmak ist0.dikleri anla ~ 

&ılrnaktadır. Halbuki halk büyük 
bir disiplin tez::ı hürü ve itidal gös
termektedir· Brükselde hayat ta
ma.mile tabiidir. Tramvaylar, oto
büsler muntazaman iıılemektedir· 

Belçika orduım Albert kanalı 

boyunda ve Möz nehri üzerinde 
Almanlara şiddetle mukavemet et_ 
mcktedirler. Para'}ütle yere indiri
len .Alman kıtaları derhal esir c
dilmiııtir· 

Bclçik:ı. - Alman hududunda 11-
hen ile Mastriclı arasında şiddetli 
carpışmalar cereyan ediyor. Belçi. 
ka kuvvetlı>ri Maastricht'in gar -
bınd::ıki mevzilerde mevki almış 
bulunmaktadırlar. 

Liege mıntakasındıı.ki Belçika 
müdafaa hattı _ düşmanın ı,ıiddetli 
hava ve topçu taarruzlarına mu • 
lcavemet etmiştir· 

Lüksemburg hududu mrntakasrn
da da Belçikalılar mütemadiyı.:ın 

takviye edilen Almanlara büyük 
t:\yiat verdirmişlerdir· 

BEI.ÇİKA TimLtGt 
Belçikanm dünkü resml tebliği 

şudur: 

"Dii~man kuvvetleri, tanklarla 
ıre büyük bava kuvvelleri tarafın
dan yapılan bombardımanlar yar. 
dımile, Naa.stricht mıntakasma hü
cum etmiıılerdir· Düşman kuvvet • 
leri. müdafaa sistemimize ayak 
basmaya muvaffak olmuşlardır· 

Lüksemburgda faaliyette bulu
nan kıt'alarnnız, müstevliye şiddet
le karşı koyarak evvelce tesbit e. 
dilmiş plan mucibince harek~tleri· 
ne devam eylemişlerdir· 

Liege etrafmda mevzilerimiz ol. 
duğu gibi durmaktadır· Düşman 
mevzilerimizin buTSı önünde ağır 
:Z:R)iata. uğramıştır .. 
Düşman hava kuvvetleri. arazi

nin büyük bir krsmt üzerinde mü
teaddid yerleri sistematik surette 
bombardrman etmiştir. 

10.11 mayıs geceai. p&raşütçü 
gı-uplan, muhtelif noktalarda ye
re inmişlerdir· Runlarm ekAeriıııi 

~ir almmı~ \·~yahut bunların hs.. 
rek?tleri dUl'durulmuştur. 
Düşmaıı 1'ava ku'\"\'etJetiJ • bil'ÇOk 

münakale iltisak noktalaııru bom. 
bıtrdmıan etmişse de mühJm. ha.11a.r 

bardımanlarından yüzden fazla s .. imdilik durdu 
kadın ve çocuk ölmüştür. ;tlt~ 

FRANSIZ TEBLICl 
Dünkü Fransız tebliğinde şun

lar bildiriliyor: 
Lüksemburgun cenubunda, düş 

~an~aı: mahsus kayıplar kayde. 
~ılmı~tır. Düşman, bugün Moze. 
lın garp mıntakasmda, ı;üratle 
önüne geçilen şiddetli mahalli 
hücumlar yapmıştır. 

Mozel ile İsviçre hududu ara
sında kayda değ~r bir şey yok
tur.,, 

Lüksemburgun cenubunda şid_ 
detli hücumlara rağmen, düsman 
i".eni bir ilerleme kaydedeme~iş _ 
tır.,, 

Son gtinlerde Avrupadatl g6.f 
tren yolcularının anlattıkların• srr!J· 
Balkanlara Alman turist akıtl1~e.ıı~:f 
ki son taarruzdan sonra bi 
durmu~tur. rrı1e~" 

Evvelco muhtelif Balkan nıeLI i'iJ· 
O )•olC •'' lerine gilnde en aşa~ı 2 iJtl r' 

ren trenlerde artık ancak bir 
mana tesadU! edilmektedir. et~· 

Zaten ıeyahat maksatıarı ~~ 
laş1lmıyan ecnebl yolcuların ııı'd~' 

I• bU ra utraması pek gUçleşın.;ı 
g-u bildiriliyor. ~/. 

r' Jı~s'. 
rek yerde ağır surette ı 11giliS 
uğratılmıştır. 20 kadar ıııi~ti!• 

Müttefiklerin tayyaresi üslerine aönıne röı· 
harekatı Fransada bombe. t 

P · manlardan ölenle.At• arıs, 12 - Askeri mahfeller '31' 

Holanda ve Belçikadaki vaziyet Paris 12 - Alman ta}') ~jrJt' 
etrafında ~u malumatı veriyor- rinin F~ansada muhtelif .~ 
lar: 1 re yaptıkları akınlar net~),~!~ 

"1Iolandada, mukavemet planı 2 gün içinde 148 ölü, 33 0ıtı\1 
mucibince, Holandalılar, bütün vardır. Buna mukabele le b1 ı 
tahrip harekatını yaptıktan ve üzere Almanyada bi:ço ııed'Ot 
tahliye edilen araziyi su altında meydanları ve aske~ı . e 
bıraktıktan sonra, hudut rnmta- bombardıman edilmi'.itı~· aı'~· 
kasının arkasındaki müdafaa hat- Harbin şiddetlcnmesı to? fi• 
tına çekilmişlerdir. Birinci Ho- Fransada açıkta balkırı .,rıf188~ 
landa müdafaa hattı, Yssel ırma- masına sebep olan a~ ~ r'5 

ğı Uzerindedir. Almanlar, henüz futbol maçları ve ı.aır 
hiçbir noktada Holanda müdafaa edilmiştir. tftl~~ 
hattı ile temasa gelmemişlerdir. ALMAN TEBLlCL oSıı 
yalnız Orhenede gece ve bu sa- GöRE 'fa.cif~·· 
hah erken bir sızma hareketine Pariı, 12 - Alınan Jı•'..e bi' 
teşebbüs etmişlerdir. ve resmi tebliğleri harPh11ııJO"'" 

Belçika krtaları, Achen'in ce_ tına dair çoğu hayal ııı:,ıeri 
nubunda Eupen ile Houffalize çok muvaffakıyet hab 1ıı 
a razisindeki müdafaa mevziine mektedir. . ,Alıı;,,, 

·· e Jt.ll' doğru geri çekilmişlerdir. Cenup- Bu haberlere gor . 13e' ç-
ta, Alman kıtaları Lüksemburg garp Ndusu, Holand~· rıııı ~'o• 
arazisinin bir kısmını geçtikten ve Lüksemburg hudut 

8 J{olıl~ıl' 
l · l 'ka ve >' sonra Be çika - Lüksemburg hu - · tıkten sonra, Be çı . tarafı~ ıcıt' 

du<lundan ileri çıkmışlardır. 1- da her yerde mukabıl rrıetil" 
l:!ri harekette bulunan Fransızlar dut kıtalarının mukave oıl' 
A lmanlarla ~iddetli çarpışmalar~ mıştır. . tahriP !,..I' 
da bulunmuşlardır. Fransız piş- Birçok köprülerın Jıı> 

~ en• J'f tarları, arazi kaybetmemişlerdir.,, thiş olmasına .ragrn ıcteD1 ~· 
"Kıtalarımız, bircok noktalar- ordusu ı;üratle ılerleıııe rtYe.,ıJIY 

da ileri kol unsurları ile mütte- Paraşütçüler ve ta& 111tr: tf 
fik kıtalara yardım ederek, Bel_ dirilmis kıtalar, birç~~ J31lıılte~ 

. çikada ileri hareketlerine devam larda yere inmişl~r ır. vaıift 
eylemişlerdir. İleri hareket, sü- kendilerine emredılefl ~ 

· · kt dirler. ıı' ratle devam ediyor. yerıne getırme e j\ll11aıt tı•~t· 
Düşman, şiddetle hücuma de - Büyük mikdarda '' r.P 

vam etmektedir. Paraşütle atı. kuvvetleri, 10 ınayıse f1"1.~t 
lan ve tayyare ile yollanan yeni Fransada,1 belçikada. ~ı:ıci tı\J 
Alman kıtaları, Holandada kara _ da hava üslerine bı~:r .. ,~ 

. ya inmişlerdir. Holandada İngiliz taarruzlarını yaptnlŞ 1~a f1\J dilf' 
hava kuvvetlerinin yardımı ile 72 tayyare ıneyda~li 40~_.,ıır 
bunlara karşı hareketler yapıl· edilmiş ve yerde 30~ 1 oııırv-
maktad man tayyaresi tahrıP .. ıt 

ır.,, . ır 

L d ( ) 
jlt _,. 

on ra, 12 A.A. - Hava tur. . filalclar eJİ"' 
nezaretinin tebliği: Yangınlar ve ın rı ,,e t 1,r~ 

Dünkü harekat esnasında, !n- çok tayyare ha~g~rla Fraıısıı <'~ 
j'!iliz hava kuvvetleri, asgari e!li tı tahrip edilrnıştır. ·s F~ç~ 
düşman tayyaresi düşürmüştür. Meç Nansi, Reyrrıı '{isle 

.. ' L. nha~·a Bunlardan başka birçok düşman VıJon ve ıy~ .. tiit'· 
tayyareleri de gerek havada ge _ ciddt h~~.?! 
~~-~---...;.._ _____ ....::.._ __ ~--~ 

S>:rt&fl4t.'tL.'IJ 
S.ovy.et - ~ ugoslaV 

1 anlaşması ımzaıand, 
Moskova, 12 (A· A·) - "Tass" · esi l]e ~~ 
Sovyet - Yugoslav ticaret ve aeyrisefaln muahed _uıet tıll 48 

yada. ve Sovyetler Birlığinde muv&kkaten tica.rl nıÜlll;94o ~~ 
durulmıı.~ma. dair protokol va ticarl mübacleleltt ile ~· 
~"!lpıl&ca.k tediyata dair itillf dün 1mz.a. edilmiştir· ~· ~t 

Sovyetler Birliği Yu&'Ot'lavyad&ll baka', maden, e:ınl.ııet 
domuz yağı ve da.h& bazı e~-& ithal edecek "'8 bu m: , 
makineleri, petrol, pamuk ve ea.ire ~ edeoeJct:ir-

, 
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NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-23-en° 
~ e~oru~/ Feridenin nişanlısı 
~ havet veda etti. Mahzun her §ere tercih ederdi. 
~ l\~nu azarladı. Teselliye 1 yapayalnız havalarda dola~aiı Nakleden : Baki BAŞAK 
~ :Y'rıldı. Birkaç giln !Orua lıdivaç istemiyordu. Bundan do-

\'e :rıdeye tesadüf etti, Za· ğacak mesuliyetler, üzüntüler, hat· 
rang~~llik.le alıi..l.calan bu· ta saadet bile çalışmasına mani o-
~. ~ büy{ik genç kızla labilirdi. Yalnız y-.ışamağı daha 
~ Arn vererek yoluna muvafık buluyordu. 

~ 7j . ti. Fakat Feridenin Birdenbire kapt çalındı. Kerim 
~., nı duydu: uykudan uyanrr gibi şasırdı. Sonra 
' e İl·i !(,,,.;_ . d .. 

1 
tebe.;sü.-n etti. Kadriycden bir 

ııe • f ~uu, sııe te_a u \..Al•}' d ı· d o b' 
l}'i şeyi.. mektup ır...A ıyor u. 'ı.a rıye ır 

•ı.-a ark gün ev,·clki haliyle gözü önüne 
, ~ıera,1 ada~!arına Kerimi ta· geldi. Se\ gıli ve güzel Kadriye! ne 
· llaz:ikane elini uzata· kıymetli bir arkada5tı. Zeki ve se

te. . 
• tıde ke d' . . . '\ize! n ısıne ıöndcrdı{;rı· 
~ tQ~a_rtl,arı bize gösterdi. 
-llııı. ıstıfade!i bir seyahat 

~ kend·. 
Söı ısıne has serbest ,., 
~ !erile cevap verdi. Ha· 

~;'tı, • ., • Feride ü~emek için 
-~1 lavs· lakct· cıye etti. Fakat genç 
"'' un olunurken tebes· ~<Je etın· 
~be 1<1Y~n ve elini ~rlanı· 
~ r . erırne ehemmjyet ver· 

,eridenin kolundan çek· 

lıarcr 
~ 11 c!e:ti. Ka}tedecek 

lôı ~ok .. Bizi terzi bekliyor. 
t'( ô Uıtrıne uzaklaştılar. Ke
~elenınişti. Fakat her 
itin n kGçGk Ferideyi gör· 

~ bua··llıcrnnundu. Siyah elbi · 
tt ı:a, Urı kendisini daha az sol· 

~il~~ buırnuştu. Gözleri de 
~ııer kadar hüzünlü gö-
. u. t.~end· k d' d" · '•t. ~ ı ·en ıne u· 

'len~ 1 ~Uz ne kadar da genç 
~t • Bari Nuriye yazdı· 
~ tıbu alsa!,, 
~~diğ• 

eli 1 Inektubun henü.ı sa· 
b~.t:e '"<tnnadığı §Üphesiı· 
~~ kadının nerede o!du 

le bilmiyordu. 

1'-. Oirn 
~ U~tu. Çalışma odası-

~J\ıtıu 1kapalıydı. Etrafı ye· 
~ "\IClı:1a b funba aydınlatıyor· 
~lak Ql'Uk odunlar, kml a· 
~ kl\ılcımtar \'e oynak 

'\Q Ue tak tath ve munis bir 
~ tanıyordu. Kerim kah· 
~,}• kÜÇük köpeği Sarp 

"',! ~e . 
t;. lııı saa rnış, oturuyorlardı. 
~ ht· lleri Kerim için e
~~ saatiydi. Mühim 

~il. o .. • Clgarasını içerek 
, ~~~ i~!erinden pek 

~ına e:,•ın havanın çok 
~~ rağmen yeni kurdu· 
~ar~ ınot~rünn tecrübe 
ttı..:• aştanndan birini zi· 
-~\·ebe 
~u~ . . raberc.c yemek i· 

~i.~ibı hava yolunu inti
' d~ 1llreketinden önc.e et· 
~-" er tayyarecileri sis 
·~ ~ da l\erim aldırmamı~ 
.-~~lllen kilelik seyahatini 

eu~"'t ~üratıe yapabilmiş· 
:ı,_~fy llıuhendis Kerimin 
'~~~e~i tayyareci Kerim 

Ptııı .ı ıdare etmiş ve bun 
\le rece 

memnun kalmış-

b~ İ'tik ~~ bati pek parlaktı. 
~~tu. ~ ~ı:·ctin hiç ehem 

()!arı lc:ıyışi ~\nıezdi o. 

' ~e~·l~rin para ile a· 
~~ b· llidı. Zaten hangi 
~~r göza, işiten bir 

·ııt~ "n v 
.~ b· e seven bir kal· 
~" ır d' 
·" T\-.. ırnaı;r deha~·ı 
~ ""'lfa "' • J • 

~ lfa~'at sayesinde elde et· 
,b~ asıl fakir olan· 

~~~.ı lllnc:fe kazanılamı· 
'\len 

l'llahnım olanlar-
~ , <lera.ı 
t-h ar:K .. 
ı.:Q '''lbe·i e:rımın maaşı. 

ll(Jarı ,~ 01madan arttın!· 
\~ l'\Clld' 
~L billıa ınden ziyade 
:"l't<ii. Ce ~ Kadriye Mu~ 

~ ,l'fli, il ne mühendis bir 
).~:r,i 11.lra~ını sevivor '~ 
IJ li St' • 
, lltılacı ~iahate kavu~u· 

'? ~r.. a ı~t.....ı · .... . 
llııu~~'ıına ~ıg~ yen do· 

&e~~l;ltı. Fakat 
l' •ı, yolcu~uz, 

vimliydi. F~at biraz kalbsiz ve 
düşilncesizdi. Bu genç kac!ında bır 
kelebek hiffeti \'ardı. Biran için se· 
vimli bir his yaratırdı. Tabii aş· 

km meydana getirdiği acıları, kıs· 
kançhk!an ve elemleri onun y:..izün 
den hissedebilmek imkansızdı. Ke· 
rim, geldiğini sandığı m~-tubu 
hatta haya!indc oh-umaya bile baş· 
lamıştı. Nadir kelimelerle yazıl· 

mı~. mü§flk ve çılgınca bir bir 
mektup!... Böyle mektuplan an
cak Kadriye yazabilirdi. Vahidettinin bestele eliği ıarkılardan birinin 

Birdenbire dışarda ayak sesleri 
duyuldu. Kerim karşısında dti5ün· 
düğü gibi Kadriyenin mektubunu 
bulacak yerde kapıda Feridenin 
ince hayalini gördü. 

bestesi 
(Güfte şudur: Fikri hülyası bütün serde ger.er - Kmdi!i fimdi acap 
ntrde gezer - Gerçi dil bezmi !afa sında" da dar - Fikri meıtımur.ı 
o yerlerde gtzer.) 

Hiddet ve hayretle yerinden fır
ladı: 

Bunlan anlattıktan sonra padi· ı tan Vahidettin ile Abdülmecit efen 
~ bana: di arasında ihtil!f çıktı. Ikisi de 

- Artık bombc:>s dolaşmaktan irnza.smt en başa atmak istiyor, 
vazgeçeceksin. Deniz kenarlarında biri: 

- Aman yavrucuğum, bu ~aat· 
te burada ne i15iniz var? olur ~Y 
değil. .. dedi. 

Genç kız: oclaya ginnişti. Onu 
solgun yüzü ve titriy~ \ilcudile 
görünc.e öfkesi geçti ve daha mu
nis bir sesle sordu: 

çok sürttük. Biraz da iş görelim. 
Sana da mühim vazifeler tevdi ede
c.eğim.. diyordu. 

Gümülcüneli lsviçreden yeni ha· 
herler, müjdeler getirdi. Grandük 
iki haftaya kadar yarım milyon 

lsviçre frangile padişahı ziyarete 
- Ne oldu Ferideciğim? Ne ha· ve son karan vermeğe geliyor. 

ber? .. Beni korkuttunuı. Bu haberle beraber padişahın 
- Kerim, o kadın... kulağına f rstldadığı bir takım baş· 

• - Hangi kadm, bayan Münire ka havadisleri de tevdi ettikten 
mi? 1 " .. sonra Gilmülctıneli tekrar Romaya 

- Evet, beni tahkir etti \'e ve lsviçreye gitti. 

kovdu.. O sırada bir ecnebi şirketi sul· 
- Nasıl olur? bunu ne için yap· tan Vahidettine müracaat ederek, 

tı. Anlatmll bakalım... j 05manlt hanedanının Türkiye hu· 
Feride çok yorgun görünüyor- dutları haricinde, lrak, Suriye, Fi· 

du. Kerim onu sob:ının yanma listin, Rumeli, Adalar gibi yerlerde 
olurtmağa çahştı. Fakat o hfilA kalmış emlakini kurtarmak için 
odanm ortasında ayakta Ye arabi tekliflerde bulundu. Kısa bir rnüta· 
bir halde duruyordu: kereden sonra şirket mUmessilleri 

- Biliyorsunuz ya ... Zaten ben· padi§3.hla mutabık kaldılar. Dava· 
den pek hoşlannuyordu. Geçen gün lar kaıanılmca, elde edilenin )ilıde 
beni görrneğe geldiğiniz zaman otuzu şirkete kalacak, Ye davanın 
kapının arkasına saklanarak sizi süreceği müddet zarfında da şirket 
seyretmiş ... Sonradan bana çok fc· hanedan azasına ayn a}Tt • alcl· 
na ve acr şeyler söy:edi. Kendisine hesap • aylık §eklinde muaYenette 
doğru söylemediğimi, ~irin lüzu· bulunacaktı. 
mundan fazla genç olduğunuzu, e- Sultan Vahidettin keyfiyeti (ha
vine sizi bir daha kabul edemiyec.e· life) Abdül.mecide de bildirmek, 
ğini, siz ya~ta bir adamla görü~me- onun da muva_fakatini i~~ihsal et· 
min muvafık olmadığını anlattı. mek üzere Avnı paşayı Nıse yolla· 
Bu sözlerine sabrett=m ve sustum. dı. Fakat vekfiletname ve mukave· 

( Devann var) lenamenin imzası meselesinde Sul· 

ınTLERIN ESKi HtZM.ETÇl~I 

P AULiNE KCHLER 
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- Ben hem padi~ hem halife· 
yim ... 

ÖUki: 
- Taç ve tahtım terketmiştir. 

Halife benim, diyordu. 
Nihayet bir hayli mtiıakercden, 

münakaşadan sonra sultan Vahi· 
dettinin basa imza etmesine Ab
dülmecit efendi razı oldu. 

Böylece lazungelen vesikal!r 
muntazaman imza edildi. 

Bu i,._çbk dar bi~ zamanda im
dada yetiomişti. 

Çünkü sultan Vahidettinde çok 
tan paralar suyunu çekmiş bulu· 
nuyordu. Hatta bir hafta kadar 
evvel padişah Pariste bulunan es· 
ki maarif müst~an Resat Halis 
beyi San Remoya davet ctmi~ \'e 
Avni paşa, ben, dördürnUı odaya 
kapanıp kapılan da kilitliyerek bir 
müşkül işe koyulmuştuk. 

Padişah ne kadar nişanı varsa, 
hepsini masanın üzerine yığmıs: 

- BWllan satmaktan başka bir 
çare kalmadı, demişti. 

Birer birer bütün nişanların kıy· 
metli taşları sökilldükten sonra, 
Reşat Halis bey çantaya doldurup 
satmak üzere, Parise götfuniüştU. 

Bu arada parasızlık rüzün<len 
bizim a}·lıklan yüzde elli tenzilat· 
la vermek istedi. Ben itiraz ettim: 

(Devamı var) 

bu sordukları d3, bunlara dair idi· Hemen ölçümll aldı· Bana re
bendan malQ.mat almak makı:adm- ni iç çamaeırlan, elbiseler dike • 
dan, nıuııl konuı,tuğuma, lfadel cekU· Fakat bunlar btr aa.a.t lçin
meram edip edemediğimi anla- de olamudı ya. lki gfuı beklemek 
mak amıııundaıı ileri geliyordu·. lhımdı "e bu iki güJı zarfmda bu-

Bütün ~uayenc· ,·c müııahedeler . radan. d~al'lya ttkanuyacaktmı. 

Size bah9Cdeceğim vakalar ln· 
na; tzmittc otura., bir genç krz 
tarafmda.n anlatıl<lı. Bu kızı ta· 
nımayorum. "Feride Gülseren" 
imzasını kullanıyor. Bunun bir de 
müstear ad olması mümkün. 

Fakat bundan bana ne? Uğra· 
dı4ı felaketler, ı:avallmın kalbini 
parça parça etrni~. Fena dootL:-
la, dü~rnanların verdiği taban ta· 
bana zıt nasihatlar arasında öy!c 
bunalmı1 ki, ümitaiz bir hale 
dü1müş.. içine dü~tüfü bu müziç 
ağdan kurtulmak için nereye baş 
\'uracağını tayinden Aciz kahnı~. 
Bu sıkıntı içint!e de bana müraca
at etmiş, taş hir heykelin bile kat· 
bini yumuşatacak heyecanlı bir 
br.Ia~a!le, kendi.,ine yol gösterme 
mi, naı:iha.t etme~ istcy!p d :.ıru· 
yor. Kızcağı.ıın hazin hikayedni 
anlatayım da dinleyiniz: 

Genç kız, kendi ifade&ine göre, 
on altı yaşındayken, İ&tanbulda 
da, Feridun adında kendinden al· 
tı ya§ kadar büyük bir gence tc· 
sadüf etmif, onu ihtiraslı ruhu· 
nun btitün atepyle sevmiş. Do~t· 
lannın, akrabalarının rızasiyl: 
niJanlaauşlar. Her türlü felaket· 
ten, insanlara kolay kolay nasip 
olmaracak derecede mas~·"\ ya~a· 
ma •• bu ba.şlangıeın bir başlıca 
vasfını teşkil eder gibi görllnmüş. 
Fakat brr gün tali nişanltl?rcl~n 
yil.z çevirmiı. Delikanlı Feridun 
en a.zılı clnsinden bir çiçek çıkar· 
mı§ iyi olduğu zaman da yüzU 
tıpkı bir bal gömeci gibi delik de
fik olmu§. gilıelliği 1lçup gitmiş. 

Feridenin ilkin ni~anı bozmak 
aklına gelmit; fakat sonra talih' 
siz gence acıdığı için, dilğü:tü 
başka bir mevsime atmı§, u. 
vallının ilmit kapısını açık bırak· 
mış. 

Düğilnden bir gün evvel Feri· 
dun, bir kuyuya dü§erek bacağı
nı kımuJ. Bacafrru dizinden yu· 
kan kesmişler. Feride yine ni· 
pru boı:mak iatemif. Lakin aşk 
yine galip gelerek dilğün geri 
kalmıJ. Genç kız bu ıuretle deli· 
kanlıya iyilqmesi için vakit bırak 
mıı. 

Çok geçmeden bahtaıı: niıanlı 
yeni bir felakete uğramış. Bir 
bayram şerefine atılan toplardan 
biri bir kolunu da götürmüş. Uç 
ay sonra bir kolunu da tarak ma
kinesine kaptırmı!. Bu son feta· 
ketler Feridcnin bütlln ümidini 
kırar gibi olmut- Zavallı kız, aşr· 
kın:n kıaa zamanlarda birer par· 
çaımı birer yerde bıraktığını bir 
giln vücudundan bir eser bile 
kalmayacağını dilştinerek hiç ot· 
musa felaketi burada ciurdurma
nın çaresini bulnıak için ne yapa· 
cağıni pşırmış. Ve derin bir hü" 
zür:e dU,mckten kendini alama
mış. 

Onunla evlen:nemekte dcvaın 
ettikçe bu Maketlerin birlb:rini 
takip ede<:eği kan~atine ,-armış. 

Düğtin gilnlinil tesbit etmi~ler. 
O gün yakla,mış, arkasından da 
sukutu hayal bulutlan ta-plan· 
maktan geri kalmamış. 

Feridun ytlancığa yakalanmış, 

Çıkmadrm vo canm1 da ınk:lma
dı· Zira, bana burada çok iyi mua
mele ed'yorlar. Deni ylik.sek bir 
kim.sa gibi tutuyorlardı· Şüphesiz 

ki, Hitlere hizmetçi gittiğimi bili
yorlardı ve bUtUn itibarları, htir • 
met!erl bundan ileri geliyordu. Yi
ne bu mtiddet z:ırfmda, partiye 
bl }'aZtldım vo yemin ettim. 
Bana bir rozetle bir numara ver
diler· 

Nihayet elbiselerim de gcl<li· 
Bunların hepsi Biyab ipekli kum~
tan yapılmıştı. Bunlar a.rasrnda i!ç 
de ''UnJforma., m ,·ardı· Bunların 

göğ!ilne çengelli haç işareti işlen
mişti· 

ara.'lmda saklıyabillr!lin, fa.kat par
mağnıa talana. 

Jlitlerln, e"'lillkle a.lAkndar her
hangi bir eeyi g8rmeye de taham
mtll edem,dlği anlaşılıyordu. 

( Oevamı var) 
- ,. ..... . •il _ , · -

.. 
• • .- .,-,.. • • r 1 r ,.- • - .. - ·J ....,. . ~. ... 

ha&talık neticeııinde gözlerinden 
birini de kaybetmiJ. Genç kızın 
dostları ve arkadaşı, Feridcnin 
gösterdiği bu filicenabanc inadın, 
kendisinden makUl bir surette 
istcnebileceğinden çok fazla ot· 
duğuna hükmederek nişanı boz· 
maya çalışmışlar. Fakat Feride 
biraz: tereddütten sonra, pyanı 
hürmet bir civanmertlikle, Feri· 
dunu kabahatli bulmasına imkan 
göre:nediğini söylemiş ve tekllii 
reddetmiş. 

Bunun üzerine düğün tarihi 
biraz: daha geriye bırakılmıı ve 
Feridıınun öteki ayağı da kınl
mrş. 

Günün, zavallı kız için ne ha.
zb ' r glın c iacağını tahmin e
de i"irsı.uz ı. Nış.10!ısıcdan bir 
p:ı:-ça'lm daha ekr.ildiğini görmek 
kızcağızı müthiş bir azaba. daha 
sürüklemiş, sevgi sahasının gün· 
dengilne daraldığını, eksildiğini 
hissetmiş. . Öyle olduğu halde 
dostlarının ısrar!anna menfi ce· 
vap verekte, ni~amm bozmamak
ta ısrar göstermiş. 

Nihayet dilğün günü için ta.· 
yin edilen günden birkaç gün ev
vel yeni bir felakete uğramış. 
Gaı:ocağı parlayarak sopuru yet· 
ıniyormu~ gibi y ilzUnü yakmıf, 
i in köt lisu b:ı.<ıı cascavlak kalmış. 

I:lh.ıtıl, l eride nasıl hareket 
edeceğini şzışırmış. Bana yazdığı" 
na göre, ni~nlısmt ,daha doğru
su nişanlısından kalan bakiyeyi 
hala seviyor, lakin ailesi bütün 
kuvvetlerile evlenmelerine mani 
oluyor: Feridun un serveti olma· 
dığı gibi vaziyeti de herhangi bir 
i§i tutmağa gayri müsait. Diğer 
taraftan kızcağıı: da iki kişiyi re· 
falıla yaşatabilecek bir irada sa· 
hip değil. üzüntüleri içinde bana 
soruyor: ''Ne yapayım?" Bu na· 
zilı: bir sual. Bu öyle bir aual ki 
cevabı bir kadınla vücudunun üç
te birine yakın bir kısmını kaybe. 
den bir erkeğin mukaddaratmı 
tayin edece!!. 

Acaba tamir etmek yoliyle tam 
bir Feridun yapabilmek kaça ma-
1olur? Şayet Feride masrafa kat• 
lanabilirse ukat A§ıkma tahta ba· 
caklar, tahta kollar alsın, cam bir 
göz, takma bir saç taktırsın, onu 
ancak bu suretle etalem içine çı
kabilecek bir bale koyabilir. 
Bundan &onra ona Ust üste dok· 
san gün mühlet vermelidir. Şa
yet bu müddet zarfında nipnlı.sı 
düşüp de boynunu kırmamı§ bu· 
lunurta Feridenin onunla evlen· 
me ihtimali artar. 

Feridenin evlenmeğe büyük 
Feridenin evlenmekle büyük 

bir tchlil:eye atılmış olacağını san 
m:yonım. Şimdi kendisine hitap 
edeyim: 

Feride! 
Şayet nişanlınız, eline geçen 

fırsatlarda bir yerini kırmak ıek· 
lindc tecelli eden o garip meraka 
kendini bir daha kaptıracak olur" 
sa bu seferki tecrüb~i şüphe yok 
ki sonuncu olacaktır; o zaman, 
ister evli olun, ister olmayın, ai
ze g5re havahoş. Evli iseniz, 
merhumun tahta bacaklarile di· 
ğer c~yası, dul zevcC6i aıfatile 
size kalır. Bu takdirde bütün zi· 
yanınız müddeti hayatında milin· 
kün olduğu kadar gayreti elden 
bırnkmayan, yaratılışının gad. 
nna uğrayan afif ve bedbaht bir 
zevceye ait son canlı parçanın da 
kayb~lrr.asından ibaret kalır. 

Feride, taliinizi bir kere daha 
tecrübe ediniz. Ben mC11eleyi u
zun uzadıya düşündüm, en makGl 
çare olarak bum! buldum. Vakıa 
Feridun daha ilk tecrübede ite 
boynunu kırmaktan başlasaydı, 

hakkında. hiç şüphe yok ki, da· 
ha hayırlı olurdu. Fakat madem 
ki mevcudiyetini milmlıün merte· 
be uzatarak tUketrneye karar ver· 
miş bulunuyor, canı ne isterse 
onu yap~m .. Bundan dolayı onu 
muahazeye katiycn haklamu: 
yok. Yapabileceğimiz şey, ona 
karsı acı bir söz kullanmadan 
mc,;c:.ıttan azami derecede istifa• 
deye çalı~maktır. 

Y ıldırı.m Da vutpa§a 
klübünün konareıi 

Yıldınm Davutpa~a kliifJü bar 
kanlığrndan: 

KJUbümüzün !Cnelik kongresi 
26 • 5 • 1940 pazar gUnil saat 10 
da HeMmoğlu Alipaşa caddesin· 
deki klüp merkezinde yapılacafın 
dan üyelerimizin 2'elmeleri r1ca 
olunur . 



İzmirdeki mılti küme maçlannda 

Altay Muhalm 2 - 1 yendi 
Gr1nçıer Altmmduya 1 -O galip 

lzmiT, 11 (Hususi) - Milli kü
me depla~rr'an mÜ~"bakalan içi:-ı 
!ehrimize gelmiş bı:lunan ı\n~a
rln:n G:::ıçler Birliği ve Uı.41afız 
Gücü takırrhn i1k k.:r:ıfa:::::ılan· 
nı bugün Alca'":cal-: stad:ncla ı\1-
tınordu ve Altay t.:ıkrml2rı ile yap 
trfar. Müs:ıba:.a saatine kadar ııa· 
hayı binlerce seyirci dcldurmu~r 
tu. 

Günib ilk rnfü:abab!!ı Muha· 
fız Gücü - Altay tabmbrı ara· 
ımda oynandı. Altaylılar bu~ün 
cok güzel bir oyun oynadılar. 
fo: golü S:ıimin ayağı ile per..:ıl· 

tıclan atan Altaylrlar biraz sonra 
bir ~ol daha crl~arc!:!ar. Buna mu· 
l=:o>b"l Muhafr>:lılar ela bir gol yap
tılar ve rr.üsal:ı;zka 2-1 Altayın 
l!lıi:ıe neticelendi. 

Günün ikinci müsabakası Genç 
ler Birliği - Altmordu arasında 
oynandı ve birinci devere 1-0 
Gençler Birliği lehine neticelen· 
cii. 

İkinci devrede her iki takım da 
sayı çık<ıra?r.adıhr, müsabaka 
1-0 Gcr.çler Birliğinin galiciye· 
t:yle bitti. 

Bahar kupası turnuvasında 

Feneıbahçe Vefaya 3 -O galip 
Galatasaray-Beşiktaş 

4-4 berabere kaldılar 
Fenerbahçe, Galatasaray, Be· 

şiktcış, Vefa !düpleri ara~ında ter· 
tip edilen bahar kupası futbol 
turnesine dün Taksim stadında 
başlandı. 

Müsabaka satine k:ıdar sahaya 
oldukça kal:ıbalık bir seyirci top· 
lanmıştı. ı 
FENERBAHÇE - VEFA 

Günün ilk m~sa!.,a~<ası Fene::. 
bahçe • Vefa takımları arasında, 
hakem Ahmet Ademin idaresinde 
oynandı. Bu müsabakaya takım· 
Iar şu kadrolarla ~ıkmı~lardı: 

Fcner!>ahçe: irfan - Şevket, 
Orhan - Zeynel, Fi!rı:et, Lebib 
- Nazım, Niyazi, Ya!al', Orhan, 
Rebii. 

Vefa: - Azan - Lutfi, Vahit 
- Süle)"D".an, Hakkı, Şükrü -
Muta, Hüseyin, Sulhi, Haydar, 
Mehmet. 

Oyuna Fenerliler başladılar. 
İlk anlarda Fenerlilerin biraz ar 
kr~tıtmalarından sonra oyun mü
tevazin bi rşekil aldı. Müsabaka 
çok aüratli devam ediyor. 10 un
cu d~kikada Fikretten bir pas a
lan Rebii tcpu k;ılecinin eline a· 
tarak güzel lı:r gol fırsatı kaçırdı. 
Nihayet l 2 nci dakikada Rebii· 
nin bir ortaS!ndan istifade eden 
ıo:ığ açık Nazım Fenerin birinci 
ıolünü attı ve bu gol Fenerlile· 
rin hafif bir fustünlük kurm;ı.Jar· .. 
na sebep old•J. Fenerliler !ıkı~tı
nyorlar DC.:...:ka 24. Bir geri pası 
alan Uiyazi demir gibi güzel bir 
,ütıe t:ıkımının ikinci sayısınz da 
cıkardı. Vefalı1ar da bir cok fır
;atlar elde ediyorlar, fakat bir 
türlü gol çıkarar.uyorlar. Vefa 
k;ılecisin"n birçok güzel kurtarı~
lar yaptığı gcrülüyor. Fa~:at oyu· 
nun bunclan ~onraki kısmr golsüz 
geçti ve birinci devre 2-0 Fener 
lehine ncticelenı.li. 

İKİNCİ DEVRE: 
Bu devreye çık lôıfı vakit her 

iki takımda da bazı değişiklikler 
yapıldığı göze çıı.rpıyordu. Fene:
den Fikretin yerine genç bir o -
yuncu girmi~. kaleci değiş."lliş, 
V cfac1an da sol a:fık ile kaleci 
deği51l1i~. 

Oyuna Vefalılar ba~lad•lar. İlk 
akm Fener muavin hattında kesil· 
di. Mukabil Fener al~mı z.vutla 
neti:elendi. 12 nci dakikada Hil
hir.in güzel bir şütünü Fe:ıerba' • 
çe kaJeciıı.i ancak kornere atm.ılt· 
1:ı k• rtar~l.lildi. Fak:lt Vefalılar 
bundan i!tifade edemediler. Her 
iki taraf da birço!c fıı-satlar kaçı
rıyorlar. 

15 inci dakikadan sonra Vefa
lılar ağır baıımaya ba~ladı1ar, fa
kat neticesiz. Nihayet 35 inci 
dz.kikada Fenerliler kazandıkfa:ı 
bir korner atış:nC:a Yaşarı:ı c:.· • 
ğı ile Uçüncü gı:ıUerini de !::u::ı:'l 
dılar. Dakika H. Fenerli 0rhıuı. 
Vda kale&i önünde hat;;.lt bir ~c
kilde yere cL.işüı illc!i.;. Perıaltı .. 
Yaı;arın celctiği şüt Vefa kalcc~-. 
ıinin elinde kafar:ık r,cl olır.adt v~ 
müubaka 3-0 Fen~rbahç: lehi· 
ne neticelendi. . 
GALATASARAY -
.BEŞİKTAŞ 

Günün ikinci milıoa.bab~ı yine 
Taksim at3dmd:ı Be~ikta~ - Ca· 
l;ita·aray takır:Uarı arasında ya
pıldı. 

Hakem Tank özcng:nin ida
r~ir.d• yaprl.an mü~bakada ta· 
lam.far 'u kadrolarla sahaya çık
mıılardı: 

Gclatasaray: Cafer - Necdet, 
Se1lim - E§fak, Enver, CelaJ -
Baı-haros, Se!ahattin, Bübnt, Sü· 
lcyman, Gazanfer. 

Be§iktn§: Mehmet Ali - Os· 
man, Taci - Adil, Rıfat, Osman 
- Necmi, Hakkı, İbrahim, Ta
dı!t, E~ref. 

Beşiktaşın bir hücumuyla oyur. 
çok seri dev:?..-n ediyor. Top mü· 
temadiyen iki kaleyi de ziyaret r. 
diyor. İlk dakilarda Hakkı çok 
güzel kurtarışlar yaptyor. Niha
yet 20 nci dakikada Hakkı bütün 
müdafileri atlatarak güzel bir vu
ruşla Beşiktaşın ilk golünü yap· 
tı. Biraz sonra da bir korner ka· 
zanan Galatasaraylılar Süleym;. 
nın ayağı ile beraberlik sayılarını 
kazandılar. Bu andan sonra Be
~ikta~ldarın h~kim olduklarım 
görüyoruz. Galata5aray kalesini 
mütemadiyen sıkıştırıyorlar. Ni· 
tekim bunun semeresini görmek· 
te de gecikmiyorlar. 32 nci dald· 
kada Hakkı, 36 ncı dakikada tt· .. 
rahim ve 38 inci dakikada da Rı
fat üç gol daha yapıyorlar. 40 rn· 
cı dakikada Galatasaraylilar da 
penaltıdan bir gol kazanıyorlar 
ve birinci devre 4-2 Beşikta§ le
hine neticeleniyor. 
1KtNCt DEVRE: 

Galatasarayın hücumuyla baş· 
lanan oyundl, ilk akında Eşfak 
çok güzel bir gel fırsatı heba et
ti. Galatasaraylılar bu devre da· 
ha düzgün oynuyorlar. Nihayet 
12 nci dakilc:!cla E~fak, 32 nci 
dakikada da Süleymanın 8.yağiylc 
bir yeni gol kazandılar ve müsa
baka 4-4 beraberlikle neticelen 
di. 
BUGUNKO MÜSABAKALAR 

Bugün Taksim stadında bar.ac 
kupa~ı turnuvast futbol müsaıba· 
kalarına devam edilecektir. Gala 
tasaray - Beşil:taş berabere kal· 
dıklarından ~ekilen kur'ayı kaza 
nan Be~ikta~lılar fin al maçını Fe
nerle yapacaklar ve üçüncülük i
çin de Vefa - Galata~aray karşı· 
la!a cakla rd ır. 

- --0----

Türkiya serbest 
güreş birincilikleri 

Edirnede yapıl:nakta olan Tür
kiye s:rbest gfaeş birincilild~rine 
dün de halkevi salonunda devam 
edilmiştir. Müs~.bakaları binlerce 
menıldı heyecanla takil"l etmi~tir. 
Dört tur olarak yapı.an mü~
bl~a!arda Ankara takımı bütün 
sikletlerde birinciE~i kazar.mı~. 
htanb-.ıldan Sa~..ııunlu Ahmedi 
Edirned:n Ce!'ah, ic:elden Mer· 
sinli I h'l"~t. Sivas.U~ Avni, Ha 
san v.~ Ô'man fin:-1e kaldılar. 
Mii!!-ıı' · ·.' .,l:ı.ra y·ı.rın da devam 
ecilecclüir. 

MGsalıa'·alarda parti idare he· 
yetirıd"n ve m,..buıı arJ::;n ır.üte 
;!!!r'cil bir he-·et, ı·r:n•mi müfettiş, 
vali ve parti ba~kanı hazır bu
lundular. _..,.,_ 
An!ce rada Demirapor 

S. ... . 7 "' d. •1.•yı • .;:, yen" ı 
Mint kiline haricindc~i beş 

k!Up arac.r.c!.:ı yapda., deplasman· 
lr futbol maçlarının i" •Üncü hah3 
k:ıqtlatmalarır. ·•an birinciı:i dün 
Ankarad! yapılmıı ve Demirspor
lula.r Şi§liyi 7-3 yenmi§lerdir. 

-...... 
treğlı Kömürlerı işletmesi ı 

;~~~,~~,.~~~!! .. ~~~~~~~d:.~~t 
:ıahlıUdnt ve matlflbatı bUttln hukuk ve vecalblyle 8780 numaralı ka. 

nuna mtistenideu 2/12899 nıımnralı kararnamenin S sa~,Jı karan 
hükmüne göre teşkil edllen 

I 
"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 

Devredilmiş oldul,rundan a!Akııdarlaruı her ttırlU işleri için 15 mayi:' 

1910 tarihinden itibaren merkezt ZONGl"LDAKTA buiunaeak olan ad 

ı:-eçeıı ıııutıı, birliğine müracaat etmeleri, 
c;;;;rrl§;;rwse w e 8 

Oev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

işletme 
ilanları 

İdaremiz ihtiyacr için muhtelif cw (45) kalem malzeme pazarlıkla sa
tın aımacaktrr. 

İsteklilerin bu malzemenin miktar ve cwlerinl g6steren listeleri mal
zeme şubemizden aldırmaları ve mevcut malları ile fiyatıannı gösteren tek
liflerini en geç 15-5-940 günU saat 14 de kadar umum mUdUrlUk binasında.ki 
komisyona vermeleri Juımdır. (3924) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

I - Şartname ve matbu nilmuneleri mucibince 6330 kilo muhtelit' cins 
matbaa mUrekkebi pazarlıkla sntm alınacaktır. 

Il - Pazarlık 20-V-940 pazartesi günU sa.at U te Kaba.taşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve matbu numuneler eözU geçen şubeden paraııız alınabilir. 
IV - tsteklllerin paurlık i<:in tayinolunan gün ve saatte teklif edecekleri 

!iyat llzerinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte mezk<ır komisyona mu. 
racaatları illn olunur. (3371) 

Tokat Berediyesinden 
Tokat merkezinde yapıiacak olan (800) metrelik ve (9713) lira 89 ku

ru, bedeli keşifli IA.ğım inşaatı kapalı zarf usulile yirmi gUn milddetle 6-5-94( 
günUnden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi gilnU sa.at 14 te Tokat belediye dai
resinde daimt encUmen ta.rafından yapılacakbr. 

Muvakkat teminat (730) liradır. 
Bu işe alt koııl!, proje, hususi, ve tennt §artnamelerle sair evrakı fenniye 

hergün mezai saatleri içinde Tokat beledlye dairesinde görülebilir. 
Taliplerln ticaret odası kayıt vesika.sile (730) liralık muvakkat teminat 

bedelini veya banka mektubunu ve diğer evrakı mUsbitelerile bu işi yapma
ğa muktedir olduklarına dair nafia mUdürlilğUnden ehliyet vesikasını ve 
2490 sayıJr kanunun tarif ettiği ııekllde ha.zrrlıyacaklan teklif mektuplan
nı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbu.z mukabilinde belediye ri
yasetine tevdi etmeleri la.zmıdtr. Posta gecikmeleri kabul edUmez. (3838) 

Kahiredeki maçı 
2 - 1 kaybettik 
Ka!ıire, 10 (Hu&usi) - İki 

maç yapmak üzere buraya gelen 
Galatasaray - Fenerbahçe muhte
liti ilk maçını Kahire muhteliti. 
le Kahirede yapmıştır. 

Kral Faruk hazretlerinin de 
bizzat bulunduğu bu maçı büyük 
bir kalabalık seyretmiştir. Maç -
tan evvel iki takım arasında mu
tad merasim yapılmış ve takım -
lar halk tarafmdart alkışlanmış
tzr. 

İlk devrede Mısır takımı birin
ci sayıyı yapmış, Melih buna mu
kabele ederek beraberliği temin 
etmiştir. İkinci <ievrede uzun çe
kişmeler olmuş, Mısırlılar bu dev
rede bir sayı yaparak galibiyeti 
temin etmişlerdir. Muhtelitin bü
tün gayretine rağmen netice de -
ğişmemiştir. Galatasaray - Fener
bahçe muhteliti pazar günü ls
ke'lderiyede, iskenderiye muhte • 
liti ile ikinci maçınz yapacaktır. 

12.5.940 Pazar 
12.30: Program ve memleket saat 

ayan, 12.315: Ajans ve meteoroloji ha.. 
berleri, 12.öO: Mllzlk: Çalanlar: Fa... 
hire Fersan, Refik Fersan, Fahri Ko. 
puz, Basri Üfler. Okuyan: Necmi 
Rıza Abıal<an, 13.20 Müzik: Halk 
TUrkUleri, AZiz Şenses ve Sarı Recep, 
13.30/ 14.00: Müzik: Küçük orkestra, 
18.00: Program ve memleket saat 
ayarı, 18.0:>: Müzlk: Karışık program 
(Pi.) 18.50: MUı;lk: Radyo caz or. 
kestras1 (Şet: İbrahim özgür), Sop. 
rano Bedriye Tüziln'iln !ştlra.ldle. 

19.215: Konuşma, 19.45: Memleket sa. 
. at ayarı, Ajans ve meteoroloji haber. 
leri, 20.00: Mllzik: Çalanlar: Fahire 
Fersan, Refik Fersan, Fahri Kopuz, 
Basri Üfler. ı - Okuyan: Semahat 
özderuıes; Necmi Rıza, Melek Tok. 
göz, 20.45: Konu§llla (Tarihten sabi
teler), 21.00: MUzlk: Fasıl heyeti, 
21.45: Milzik: Oda MUziği - Betho. 

il 
Vakıf paralar müdürlüğünden 
İdaremiz, DördUncll vakıfha.mn zemin katından, yeni• 

postane karşısında inşa olq.nan (Valde hanı)nm birinci katı· 
na nakledilmekte olduğundan sayın milşterilerimizin ve al4' 
kadarlarm 13 mayıs 910 pazartesi gUnUnden itibaren vaıde 
hanındaki dairemize müracaat etmeleri rica olunur. (3860) 

... ~i 
· ,,Pfl r 
BALSA.'ltN kremlrrl • BALSAMlN gUzıolllk lk!!lrl - BALS.A~Jİ;ıı ~~ ~ 
BALSAMİN prıdrııla.n • BALSAMİN rujlan - BALSAMlN dU , 
allıl;Jan en kibar mahfcllerin kullan cldda.n l'e bütün düıı:fllcıt 

tnhht gilıellik mUstahzarlanda. ıf> 
İNGİLİZ K.ANZUK ECZANES!- BEYOGLU, ts1'..A.?-"Bu .. ... 

Ereğli Havzası 
Kömürleri Satış Birliğinde~ 1 

8780 nnmaralı kanune mllstenlden ıı ı281>9 numaralı &<~ 
8:ıyılı kıı.rıırına göre teşokkül eden , lı~j rl 

'' Ereğli Havzası Kömürleri Satış aır 
Merkezi ZONGULDAKT ADIR· ~ 

Rlrll.kten kömür almak isteyen roUswhllklerin 115 uıa.Yl9 1~~e ı•.~ 
kad:ır lstanbuida Tophanede lskt>le enddet91nde 28 nuınıırsd~tJI 6' 
yıs 9-10 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya zonı;ııldlJ 

ıoıd•'· BtıtLlGt merkcz.lne müracaat eylemeleri il\% 

KOM UR SATIŞ ŞERAtTI : .,,ttı'' 
l K .. U 1 1 k"' · ··deıneltrl .J - om r a ıcı arının omür bedelini peşinen o ıotır· ""'' 

-+va+ PM _.. 

Güreşçilerimiz dün 
geldiler 

Mısırda yaptıkları ilk maçı 4-3, 
ikinci maçı da 6.0 kazanan İstan· 
bul güreş takımı dün şehrimize 

dönmüşlerdir. Güreşçilerimiz nh. 
trmda belediye reis muavini Lütfi, 
Muzaffer ile birçok sporcular ta
rafından karşılanmL~lardır· 

Telg:.;-ad':!.~~~;;N~~~'::/: ~~ ~o~a~R ,_um ~ 
ven: Ttrlo, Ç:ı.lanlar: Mithat Fenmen 
(Piyano); Orhan Borar (Keman). En. ' 
ver Kakıcı (Viyolonsel), 22.15: MU_ 
zik: Melodiler (Pi.) 22.30: Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; Ziraat, 
Esham - TahvllAt, Ke.m blyo - Nu
kut Borsası (Fiyat). 22.45: Ajanıı 

spor servisi, 23.00: MUzlk: Cazbandt 
(Pl.) 23.215/23.30: Yarınki program 1 HOakkskur1 enıere Katran Hakkı Ekr8:

1
, 

Katran Pastilleri de va 
v-e kapam~. 

B · sikletçilerimiz dün 
gittiler 

Romanya federasyonu tarafın -
dan hazırlanan Balkan 'bisiklet 
müs?ba.kalarxna iştirak edecek 
Türk takımı dün aksam Roman -
yaya hareket etmi~tir. Kafile şu 
k:ıdro ile seyahate çıkmıştır: 

Ankaradan: Tal5t, Orhan, Nu
ri, İzmirden: Bayram, İstanbul -
dan: Kirkor. 

Kafileye Cavit riyaset edecek
tir. idareci olarak da Ankara bi
siklet klüpleri namına da Kemal 
takımla beraber seyahate çıkmıt
lardır. 

Eskişehirden Faik, Salahaddin, 
Sabalıatt.1n ile Ankaradan Ali de 
nr . .i!abak~vn girn:ek üzere bir haf 
ta sonra Bükreşe gideceklerdir. 

Müsabakalar: 23, 25, 27 ve 3ô 
mayzı;ta yapılacaktır. 

-mlEl!.!iiim•Q <in l 4ra:m.-~ı 
aa.Ye 

tarafından alınması o Herkes bilhassa çocuklar 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna JI 
•• ı.Jtf 

J( .. u~ o 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve u~a bıJfl 
sebeb olacarrı tehlikeler göı. önüne alınarak solucan hastalıkların 

kullanmalara faydalıdır. 

edilef1 "" Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye 
müstahz'ar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 


