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IA Holanda ve Belçikaya yardım yapılmasını önlemek için 

~~mc§lfil0c§lrr Mc§l]Üfil© lhc§ltto tüı~errüfila-
'dl ~ <dl e lh1 tüı cc lY lfifil D c§l rr c§l lb> ©1 ~ D c§l <dl o D c§l rr 

ransızlar Holandada -:~ ... 

Alman ordusile 
. temasa geldiler 

~1tlıall Holandada tahkimat olmadığı için 
01andalılar burada muntazam geriliyorlarf · -·-.. n. ~~~ 
~~ 1 ç ·ı k ad a rn u k a b ·ı ı Bir günde 100 de-n faıla Alman tayyaresi dllsUren B~ltlluı. hın-n defi kU\· 
~ . . vetlerlne mensup bir b:ıtarya.. .. 

tQarruz Al 11ıan ıarı . Hol.anda m~sfe~l.ekelerinin . 
• ışgalıne Amenka ıtıraz e medı 

~ rıcate ZOrlad 1 Holanda hükUmeti bu adaları 
lıllL SA u \Almanlar istila ett!k~eri me~l~~et- em~!~f:: 9~~~ü~:~iı~~~t:fik 
k A 

ç 1 erde halka ze h 1rl1 veya 1 nf ı I ak Paris, lS (a. n·) - Resmi ma.- Vaşin~n, 13 (a. a..) - Holan:.. 

O 1 N . . ı ~~~~~~ ~~~:ı~~n~o g!r~b:1~~=: ~fLk~o::; ::vıe~:ı! 0=c~~ 
d • • U h d 1 1 d v t ı ? larma asker çıkarmaları tama. Mriciye nezaretine müttefiklerin 

b e 1 c 1 e 1 ye e r m 1 a g 1 1 y o r a r men Hola.nda hUkfuııctin~. tasvi- Antillerde Holandalılnra. aft olan 
Q O y O K 7 7 • bl ile yapıl~ ve .mezkur huk~et Kuralı:ao adnsma. . asker çıkarm.ijJ 
t- Brübel, ıs (A.A.) - !yi maıtımat kl kıtaatı bo b dnn tmı ti Bl Amst.erdnm ıs (A.A.) _ Holand bu adalardaki vahye petrol tasfıyo olduklarını bildirmielerdir· t. S R m ar an e § r. r , a h 1 . • uhaf . in l" _ A R almakta olan mııJıatile göre Belçlkada çok 

8 
t U akmd BrUluı il t k radyosu askeri makamatm halka ve ane erını m aza ıç uzum go. Ynn rc.sıni bir menbadan bildi~ 

hareka.t icra etmekte olan Alman e are er, Y a e er ukerlere meçhOl eşhastan cıgara, rüldilğü takdirde bu krtaattan is. rildiğino göre, Amerika. hUkfu:ncti 
VE Mkerlerinin mJktan 1.800.000 kişi- etmek üzere hazırlıklarda bulunmak- ıekerleme, me§l'Ubat va diğer her ne- tifade etmesi için mezuniyet ver- kendisine veıilmiş olan izahattan 

~ A B <lir. Alman tayyareleri, ikinci hatta- tadırıar. (De 6 d ) miştir. Ayni ma.hafile göre Holanda tamamlyle memnun olm~ olup 
b f\ 1 T A vamı ncı • bUkiımeti, bu adaların emniyeti- bundan böyle Holandıınm bfiy.tUc 
1\ Q M k d "" • nin her veçhilo zımb altına alın- Britanya ve Fra.n&anm miltt:cfild. 

)), l AN 1 Sefaret erkanının maruz al ıgı muamele ü.zerıne mış olduğuna hükmeder etmez olmasına binaen onlarla birlikte it-'''U nakleden: I ngi 1 tere' I ta lya dan ~t!efik kıtaat derhal •• kil ... k. ~:,,-:ı.:·~.~ =~= 
air~ ec Esen- tertam;.w:m 
·~~g~~~1ka izahat ,istedi Macaristanda birkaç 

Unlarm da /tal ya bir milyon askeri 'daha silah altına alıyor ve Fransa huautluntla1ıi S 1 n 1 f a S k e re a 11 n 1 y Q r 
ı\ ·~ tahkimatı takviye ediyor '-\ ~· t J ç • t • •• t Bada~tc. 13 (a. a.) - Dün ak nubundaki kara sula.rma. mıı.yuler 

'\~ n ıyanonun gaze esı mu - :mK~~:=ru~=~~~:~k ~uşolduğubaberverilme~ 
~.~h da 15 ku talim devresine iştirak etmek U- Kognındsraennn.nı geçmeleri için 
~ ... ~eı . ruı tel 

1
• g\ı,; • m 

1
• z Al zere bir kaç sınıf ihtiyat cfra.d si- vapurlara birer kılavuz vorllecek-

L c; Q 
1
. tılerek l fil 8 0 y ft ah a1tma davet edilmiştir. tir • 

~~tu lra 2 5 lsveçte yeni mayn Pariste tehlike işareti 

~a çıkarıldı galip _gelecektir. diyor bl::;;;::,~~~~:,w!'·~l~b~.!.~f:=r::~E 
(Yazısı 6 ncıda)' (Ya:mı 6 mcıda) haf aza etmek için Oresundun ce.. zail oldnğu ilAıı edllmi,tiıı • 
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3 Nakleden : MUZAFFER ESEN 
K?peşte üzerinden iğilince, &iyah HAZiNENiN llARIT ASI: 

s-ı içerisinde bir kolun ve sapsarı 
çehreli bir başın çırpırunakta oldu· 
ğunu gördü. 

Hiç şüphe yok_ takati kesilmiJ 
bir yüzücü gemisine sanlırut du· 
ruyor. Kadın seslendi: "Şarll,, 

İhtiyar hizmetçi kamaradan çı
kıp gelinceye kadar Rozita küpeş 
te merdiveninden indi ve gemiyi 
tutan eli yakaladı. 

Sarim yardımile meÇh1ll adamı 
denizden çıkardılar. 

Şafak yaklaşryor, fakat karan
lık h!ll derindir. Küçük bir san
dal su üzerinde !eSSİz sadasıı yü
rüyor. Sandal yavaK<l yata yana~
tı. Üç adam sessizce merdivene 
tırmandılar. 

Uzun bir iölge küpeştenin üze
rinden iğitmi,, onları bekllyerdu. 

Üç adamdan birisi yavaş yava, 
seslendi: 

- Sen misin Vallas? 
- Evet.. 
-Buldun mu? 

Bu, eski elbiseler ıiymiJ ve ~ 
ğuktan yan donmuı bir adamdı. 
Kadının ve hizmetçinin yardımile - Hayır. 
ve ıbin müşkü!Atla merdivenden Üç adamın dudaklanndan ses-
çıktr. Beş dakika &0nra zavallı a- si:ı bir küfür çıktı. 
dam bir kamarada bir yatak üze- - Neden... Marteni bu ıurn 
rine uzannu1'. içerisine bol rom sôylem~e mecbur ettiğimiz vakit 
dökülmüş bir fincan süt içiyordu. dediklerini sen de işitmiştin. Bu 

Zavallı zayıf bir sesle sordu: harita matmazeJin kamarasında 
''.Neredeyim?,. imi1-. Karyolasının altına tesadüf 

Genç ıw yorganları adamın o- eden ıemin tahtalarından birini 
muzuna kadar orterck cevap ver- sCıkmn,, altında saklamı,. 
di: ''Burada yatımdasmız. Ben de Yallah cevap verdi: 
Rozita Bestim.,, - Evet, biliyorum. Fakat ora· 
Hayatında ilk defa olar!k Rozi- da hiçbir ~Y bulamadun. 

ta annelik damarlannm kabardı· Çet.e reisi olduğu anla'11an bu 
fmı hissetti. Kıvırcık rüzel siyah adam bu söılere inanmamıştı her
saçlı olan bu muntazam çicili y(l• halde. Delikanlıya dolru ijildi ve 
:ıe doiru yakla,ınak iht,iyaanı duy- tehdit eder ıibi bir ipret yaptı. 
du. ~ reisi ölbli bir sesle homur-

- Aç mmnız, diye !Ordu. dandı: 
Delikanlı inliyen bir &elle cevap - Dikkat et Vallas. Yalan söy-

verdi: leme. Harita sende. 
- A~ elilyonmı. Bir haf· - Bulamadım diyorum lize. 

tadır yiyecek bir §eY bulamacbm - DOıı ÜJBDl cndaJdL Mir 
Sokaklarda yQrilyeaık dermamm tm ~·dedi. Sen bir alçaksın 
kalmadı. Yqamaktan tımidi tes- Vallaa, haritayı bina wr. 
tim. Kendimi Vaterlo köpri1sQnQn Vallu bir adım serf çekfldi; du
pam>aklıJmdan Taymi• fırlat· dak1an llkdı: 
tmı. -Git bauıdan. dedi. Yokla her 

Roıita: "%3vallJ çocuk,. dedi. lııell uymdJnnm. 
Delikanlı genç kua baktı. Kızar - Ya ôyle mi? demek aen ölQ· 

eh ve ve ıayrilhtiyart bqnu öte mflne -.im. 
tarafa çevirdi. Soma bikl)'9llne MMDTD kolu kalktı ve indi. 
devam etti: Vallaa lll't bir dlDıhı bfesma 

- Suya dil§er d~ aklım ~ deldilinl lıiaaetti,. Ve 0ç haydut 
pma geldi. Hareketimin manam- •valim dQeemD sOrOltil yapma
ltlmı anladım. Bu suretle 610mfln 11D diye tuttular. 
korkunçlulu a;öıilmün &ıOne bir Vallum kaim 
kat daha arttı. bi yOJıerim. Yür slbi ainJord1L Btıbç saniye lçr 
düm. Beni sudan çıkardJlum vakit rilinde kendinden pçti. 
kuvvetim kesilmek OJıereydi. Kendine ae1dili vakit n1ak bir 

Rozita tatlı bir sesle ~p ver- eeYİn pkaklarmdan aktılı ve P 
di: bpaklanm nlatblmı hlwtt,i. 

- BQtün kuvvetimi aarfettlli· . Sonra bqmdald mnthiı llnYa 
niz haJinOOeıı anlaplıyor. Artık ralmen eözltrinl yan açtı. Baq· 
aöz söylemeyini%. Şarl size bir çor lan Rozitanın bakıD}arlle karJılar 
ba getirsin. tı. Genç kız. Vallasm yarası Qr.e-

Dün de at yarışlarını 
§ereflendirdiler 

Anka.ra, 18 - wııı Şef lsmet tnö
nu dUn HlpodromdA yapılan Ul<bnhar 
at koşularmm fklnclılnJ de huzurla· 
rile oereflencllrıniııler ve koııullln 80· 

nu.oa kadar tak1p ıtm4lerdir. 

Ucuz ekmek 
Eskişehir değirmencile

rinin talebi bugün 
tetkik edilecek 

lstazıbulwı !htfyncı olan '1!nde 400 
ton bufdayı toprak mahsulleri ofisi 
vermektedir. Eak~e))lrden oe.hrlmlze 
gelen bir deftnnencı heyeti belediye
ye müracaat ederclc o!lslıt verdiği el<· 
mekllk wı yerine kendilerinin çellni
ai daha fazla yum~alc bu~daydan ya.
pılm.ıf un vereblleceklırlnl ve bu su
retle 1stanbula ekmeği daha ucuu 
maletmek mUmkUn oıacı.a-ını aöylo
ml§lerdlr. Belediye bunlardan ne au
retlı teminat vereblleceklcrfnl aor
mu,tur. Buı;Uıı belodlyodı bir toplan
tı yap.ılarak bu teklif tetkik edilecek
Ur. 

Tayyare şehitleri 
ihtifal programı alaka

darlara bildirildi 
T&)')'an flhltleri DıWall çarpmba 

ctınU J'aUh parkmda t&)')'an &bl~ 
m 6nllııd9 J&pılacaktır. Bu mllnuebet 
le çaraamb& K11DU aaat l4ı ten 15 e 
kadar un f&&Uyetl tatil edilecektir. 
Saat 13 de davıUller, kıtalar, mek
tepler ve halk i'aUh parla civ&nllda 
kendllırtne aynl&ıı yırlırdı toplan• 
mata baflJyac&klardır. Keraslm ... 
at 1' te Sellmlyeden aW&c&k toplarla 
b&flıyacaktır. ŞehlUer MIAml•n•cak, 
bu sırada bUWD bayı'aklar )'&rly& ln
dirllecek, vapurlar ve llmandaki dl

ter VM&lt dUdtlk çalacaklardır. BUtUn 
nakil Yutı&1&n ve aok&klard& bulu· 
ıwııar bir dakika oldu'kıan yerde du
rae&kl&rdır. B1r dakik& ıonra bayrak
lar tekrar rerıerın. çekilecek, ordu, 
halk " 1Uk'ek taıı.11 ,eııçlltt namı
na bltabelw Irat oıUDIÜJ&ltöi. B1iıi
dan 80DI'& bir ıeçlfle aıerutme D.lh&
yet 'ftrllecekttr. Ketulm seçSftne 
Kaltepe ukert l1Hlll n bandosu, tU
ma mmJce•, bir pi)'9de taburu, 
TUrklmfu, km mualllm '1118ktıbl, C\... 11 

hu.rtyet km l1aeld, htanbul ım ll.letll 

" Darllffafaka, Hayriye, ı..t.aııbul, 
laWıW. PerteYDlyal n Vela erkek 
J1.Ml8rl lfUrak edeceklerdtr. 

iskenderunda oasif 
korunma tecrubesi 

Delikanlı çorbasını içıer, ft çor- rlne k01dulu aılak havluyu, yeni• Evvelki gUn :takendenında ha,. 

badan 1e>nra getirilen yemekleri den lelendeki IOlıık IU}'a batmnak va hUcumlarma karaı paalf koru
yerken genç ku, bu adamm hare- için akarken: ma denemem yapılmıt ve iki 11&.. 

ketlerini takip ediyor. Delikanlmm - Nasıl, bfru fyileetinls ya, at atırmUttUr. Saat 15-2:5 de vert
hakikatcn aç oldulu muhaJckaktı, diye IOl'du. Demek siz.e hOcum et- len alarm lprett tızerlne faaJly~ 
büyük bir i§tiha ile yiyor, yedjkçe tDer, 6yle mi? te geçen ekibler vazifelerini mn. 

kemmelen ifa etmıe halk iki da.. 
)'iizüne renk ieliyordu. Vallaa hafif bir itile c:ıenp 'ftı"" ldbda mfmaklara ve meetıır yer. 

Deli.kanlı yemelini bitlrc:Uli va- dl: lere aıfmmıetır· Vali Mkmensfle.. 
kit. genç lw, ayaia kalktı ve bot - Ben de o cete7e memup- rm nearetlııc!e yapılan tatbikat 
tabaklan tepsiye koydu. Soma tum. eot muntuam olın111 Te parqUt. 
lmirane bir seste: Genç m delfbnlıya mun uıun le lndlrlldlli farr.edUen dllşman 

_ Artık uyumap çahpnıs, dr baktı, dOtQndil. eonra: . bvntıeri imha edlldJğt Rfbf ı;:ılı:uı 

en. Yarın sabah ıeiir, lizinle tek- - Demek buraya lurmht için yanimJu da 8'hıdnrtllmflttOJ'. 
rar konuşurum. Yalruı bir tek sr- pldinb. Su halde anlattılnm lntl
alim var. isminiz nedir, har bMyesl bu maksatla uydunıl· 

- Briyan, Briyan Vallas. MJa. muş bir mıwldan baıb bir eeY 
- V allaa ailesi J!koçyanm m delil. 

eski ailelerinden biridir. o halde vana. bQ)'(lk bir gayret mfede-
biru bemşeri sayılım. Ben de bir ftk yattJlı yerden dolruldu: 
az bkoçyah kam vardır. (0..- ftl') 

ikinci bedelini veremi
yen felaketzede askerler 

AaJran. 11 - lJk takıılt bedeDertnl 
.,.....k tallm için ubn almdıkl&n 
halde aelsele tıl&kettndc dolayı Udn
cl takslt bedellnl veremlyecek derece
de zarara ufradıklan mahaIU ldan 
heyeUertnce tud1k ldilenlerln Ddııcl 
tablt bedeDmDln atfedllıp... lc;in 
Kllll m11dafaa wkllettnee bir kanun 
projelll humamnaktada. 

Nişantaşı, Maçka ve T et vikiyede kurulan yeni 
şebekeler ay başında işletmeye açılacak 

lift' 1 ~ ,....... .......... !!"' ............. ~ ... - . ,.... ....... ~ .. ~ 
, .. ..,. -;;; .. ,,. 

tHlftı • .00 "'· •:;; • 
eyltla &.Ti . . ~ • 
•rtY .... • .. .. 

1sta.nbul telefon f§letme mUdUrlU#U, 
§ehrin telefon ihtiyacmı ta.mamlle 
karııılamağl temin edecek yen1 oe• 
keler kurmak üzere eaaalı bir faali· 
yet proııramı tatbik& prfpıl§Ur, 

Maçka, Nlpr' n TqTtklyede 
vücuda getirilmekte o1&ll ~ ıebeıı. 
!erin mUhlm bir kmu ay tıqmda ı,. 
!etmeye açılacak ve bu aab&da 1000 
aboneye telefon verilebllecektlr. 

Bwılan mUt6ak'~ ı.stJkb&lde §e.hrfn 

mWıJm bfr mmtaka.sı haline gelmeğe 
aa.mset olan Mectdiyeköyüne telefon 
b&tlan azatıı&caktır. BllbHsa ıehir 
lautanu1 fn .. nndan ııonra Kecldlye
UyQ ne muhabere ihtiyacı dab& ziya 
de ehemmiyet kubedecelf gGzönUn-

G
••••••••••R•$!96.f" 

BONE ŞA ·~ 

-:.~..=..--- ~ 
Basııdıtı rer: v ..ucrr ~ ii' 

d 

Yeni tealsatm ba§lıca hu.sualyeUerf 
t&mamlle yeraltmdıuı pçlrUmeel ve 
Oll aenellk ihtiyaca sere 18.ha kutula
n konularak ileride bu müddet içinde 
çıkacak aboneleri kabul etmek lm
klm elde edilm.lf olmandır. 

İnönü şehitleri 
Dün büyüK: merasimle 
aziz habralan anıldı 
lnönll ıa - 1nönt1nde ıehlt dllfen 

kllhramanlar için, her ıene olduj'u 
&'ibl bu yıl da, dUn büyük meraalm 
yapılml§, vil!yetlerdeıı ıelen heyeUer 
ve civar halktan mUrekkep blıılerce 

k1ş1 ıehltler Abldeıd 6nUnde topla.n
mı;ıtır. Kolordu ba.ııdosu 1ltlklAl mar
amı çallill§ ve kolorda namına erklnı 
harp blnb~ıaı Cevdet hıönU muhare
belerlnln t&rihçeslnt, Ankara murah· 
haalarıncJan Kecdi SadretUn Ankara.
nm ııellm ve !hUA.ilarmı ve Qntver
lllte heyeti reisi F&hretUn Kerim !Dü
nll harplerlnln tellefeıdnl ulatlııut

lardır. Buncl&n 80Dr& tıp t&lebMiaden 
bir senç ve Buna, JCııklphtl' ve Blle
cikten. birer mııaI!lmJe Ktlt&h1& mu.
rlt mUdUrU birer hitabe irat etml§ler 
dir. 

Hitabelerde Ebedi Şef At&tllrktın 

b&tıruı andmı" KUll fef tnılnll et>

de .tutularak tuta.tm biran evvel ik
mali muvatık gOrülQyor. "9bekenJn 
geçirflecegt borular ha.zırlanmı~trr. 

Edirnekapıya yapılan teal.lat ida
reye daha. §imdiden 100 abone temln ... 
etmifUr. Şebrlmlııde teleton aboneleri 
mQte~ artmaktadır. Geçen 
lelleye nfabetıe ıooo kadar farkla a
bonı mnı:tan ·•ooo ı bulmuıtur. 

Sandal aşıran 
çocuklar 

Denize yuvarlandılar 
biri boğuldu 

Orta.kôyde oturan Llgor, Vitall, 
Havak, Aram ve Mola iırinılerlnde 

bet ~ocuk Ortaköy iskelea!nde 
bağlı bulunan Mu.stafaya &it 
48l52 sayılı sandalı gizlice çöz. 
mtl§ler ve içine binerek ~~ 
§& doğru gitmeye bqlamışlard:ır. 

Sandal Çırajazı llLl'aYI ônllne ıe 
Dnce Betf,ktq lstfkametfnı do'"1 
gitmekte otan !)ileli Huanm kö
mUr ytlklil Yelkenli sanda1a ı:ar. 
Ptşmıt ve sandal devrflmbJtf r. Ço. 
cuk1ann b~ denfse dMmllf!er, 
o sırada $h1rett Hayrlyenln bfr 
va.ourıı bldJ8eYi ~rerek d~ dö. 
1dl1en c:oeukl&n tonl~ ancak 
Mo!~ bulunamamTlh!'o 

rafmd& mllleUn Oe!ktea bir Llt.lhklm POUSTE 
tqkll ettllf, Tlll'k lılrUk ve benberU- : 
fi tebarüz eltirilm.lftlr. Nutuklard&D 
80Dr& Uç dak1k& aJakta durularak 
mUbarek f9h1Uu1mlllla Jıatıraıarı ta
sbnle uıımıı, .band• matqı llaTUJ 

Arkadaşını keserle 
ağır yaraladı 

çalmıftır. Bir kıta taratmd&n Jıavaıa Kumı)l&f9da eamHkeblr dereboyu. 
tıo el ate§ ecmmıour. ısı numaralı nele otuna Ro,tU De 

Şehitler l.bldulııe lıUlet Kec:lLll, kom§UIU Salllıatttn blr· meeale yU.zUıı. 
ParU genel aekerterUA1, pvtl .U&yet den kavpya tutufmU§l&r, Sal&b,atUD. 
ldbe beyeU. Ankara, blT.el'lltıe, BUi'- ~ seçirdllt kMeri Ro,ttlJıtın batl
a., Eakı,e_!ıl~ ve ~ vfll79Uer ~ 1. na nrtııUf ve ~ w~t~ ~~ 
mma müteaddit ~m)der Jmmım111- tir. 8&Wıattla ~.. • 
tur. TOP OYNABIDCN-

Avrupa trenleri intiza. 
mını kaybetti 

Garp cephellndeld ~ t&aıTul 

bqladıktan 80Dr& ,ımaıt Avrupad&n 
701& cıUn .eem.ploa a.pr. trem dQn 
tarlfulııden eekis aat farklı elarak 
ancak aaa.t 16 de lrıur&J& ple"ilmJt
Ur. 

AYnlP& trenler1Dla )'Olun& ~ 
iden bitaraf meıleJletllda JDmMD 
hudutlarını kapamak n lmm• de 
kontrol tedblrlerlDl 90ll dıreoe fld
detlendirmek sunWıe ll&klb'&ta SU. 
lUle utratmıı'an )'bbdea buıOütl 
kollnnalyonel trmı de. ebpıw ıttıt 

yollarda uzun mllddet bekleWmlf " 
ınttummı Jla7NtıptpJr. 

Böylece Ud trmba artık normal tart 
telerlle &11.k&lan kal-mq ve bulb 
ancak ıs11ec1eo eonra seıebDecelmrt 

anlqdnuftır. 

Trenler cec;Ulderl ~ ek
aeıUIDden )'OlCU aJamamqJ&rdlr. Al• 

ma.a 70löul&r h19olunacak kadar • 

aalmlttır· 

Hukuk talebesi Adapa
zanna l(idecek 

Hukuk f~ıe.t talebeleri debil 
ve protealSrlerlnln rtyuetlnde 11 ma
yıa cençllk ba)'l'.&DlUll ıeçtrmek ben 
A.dapua.rma pdeceklerdlr. Son mut 
talebeleri tarafmdan düaa " prot. 
ellrlerl teretln9 Wrttp edllen ba tetkik 
psllll dtııı faJdlltedlın bir PDO lrq
m•kunJa sGrtıfmek ben A .... • 
rma ptmlfUr. 

Betfktatta Ablıual& Aktarçeflla• 
.okalmd& otana ı.a 7J11tarmda Şerif 
evfnln yanmda top CIJ'll&rken Od met
re )'QbekllllDde bir duvwacl&n dtlf
ma,. JV&JandJlmdaa a.,ocıu ... 
...... kalcllnlımftır. 

llbl O'l'OllOBIL KAZASI 
Kadık6)'11nde otunm Huan, OıkO· 

darda Tosunbalt eaddMbıden seçmek
te iken Uebua Akomaanm ldanılbtdeo 
lı:I ası eayıb otomoldUn adem..ıne 

mum kalllllf, 'ltleudmlun mulltent 
rerterinda yaralandılmdan Baydar
,... hutaıae.me kaldlnlBllfbr. 

f : : :KoÇQK: HABERLER 1 
• Cklatuıu'&J'ID - ... ,.,bil 

pil&• IQafeU 'lııa ... de ~ 
DdlMI ıtta11 a.ıatuan7 u..lnde ... 
rDtetktlr. . . l\ 

• ~ taıelıeıııl .. flr· 
Jrıetlba~ 4T aumaralı npurlle 
BUJpza bir ,...anu J&PDl!ftır. 
·~btrnla~ta

mlr edlJlrk• tarihi bir Wdt balua
•Uf W J&pılaa tetkikat ıaeUoelllnde 
bmum JID&ttu -- DdlMll .. DcCID· 
ell amtara alt oldalU .,,,..,.....,... 
lAldt ma.71 D&kledlleoekUr. 

• -- mmt•lre_,,.,.. MttlD ta
tanıer •tıbml n elde mal kalmamq 
tır. Bu .mekl toton atqlarmda cGrQ. 
leD ft,at JGbeldllt yQ9de • dlnce
llndedll' • . 

• ına llQkOmaU 'lııa -· fuarda cla
lml bir paY!Jm - .wreo.ctıd ı.mtr 
.-.ı lıamolon aartteu,te llGdlıı-

mlftlr. 



® = 
Harp ruhiyatı ve tahl illeri: 6 
................. ·-········· .. ····························· .. ··-._.... .... 

"Eski ve modern har· 

taarruz akım ·kaldı 
bin psikoloj ik çehresi, 1 

Yazan : :Ve. Jt. Adasat 
E SK! harplerle ortaçağ harp· kalann yağması, açık şehirlerin 

Almanlar izel hattı ile Pels 
bataklıklarını aşamadılar 

miktarda paraşütçü ~ Ş imdi çok 

ı nd irmek ust•lünü takip ediyorlar 
AM~terdaJM, 13 - Holnadl >-eş 

kumıı.ndanh;t nı>~r.-tti~i .emir'jfY. 
mide Holandaya yapılan sevkul
ceyşi taarru7.un akim kaıdı~ını 
bildirmektedir. Taarru7.lar, Ho -
landa kıtaatının, muhariplik ev · 
safını tahminde aldanmışlardır. 

A 1 r.ı ıı. n kıtaıı.tı, H o 1 a n-
d& Y ,, ~ e 1 h a t t ı ile 
Peels bataklıklarından ileri gide· 
memiılerdir. Almımlar, Arnhemi 
itgal ettikten sonra garp istika -
metinde biraz ilerlemi"lerse d~ 
Holandalıların mukavemeti k:uşı· 
sında tevakkuf etmek mecburiye 
tinde kalmı~lardır. Cephenin di · 
~r noktalaı=ında Almanların bazı 
yerlere nüfut etmiş oldukları ha 
her verilmektedir. 

La H~yden haber \"f'I ildi~ine 
j;'Öre Alm11nlar için ~~uı>T.!.adda 

1 hucrlr.nml'f olıı.n AlmAıı kal~~ . 
şiddetli muhıı.rtb,.lndrn sonra 
tahrib l'dilm ~tir· Bir çok Alnıırn 

ölmüş di~r-rleri tt'slirn olmu: lar. 
dır· 

TAARRl'ZDA ) ICYAFF.\ I\ 
oı. \ :'l.\ n~c.\ ... 

C~ph~P kütle hıı.lindf' bir ta. 
ıı.rruzlıı.. kıondilı>rin ynl ııcamıı. 

' vmca. ve ı:ok 7.11:nıü '\"M·t'n Almıı.n
İar mtihim mıkdardıt pııra!'ütçü 
ind,İrTftt'k ııı:"ltemini tatbik etmek. 

tedirlt>r· 
Alma!\ para'!Ül<:'tiıeri Holıı.ndayıı. 

yapılAn AlmPn t:ıarrmo:unıın m~. 

:ıııımmı>m oldııihınıı t!ÖQttrPn delıl
lıor tıı~rm<' ı-tıı.ı:Jırl:o r· 7.!ra hıınhrrn 
in'.ii\clıori ,,.,,.,ıt,J:::q 1 ;ır :1 !\ ı>llerin<ll' 

hu -.u!'İ hfü·i\'rt yıır::ıl:"hrı hııht· 
"""'· htı<ıu~i y::ızif,..1- .. 1" ,..,, ,,•a7 "'"' 

'i"il Almııııhr ~örii1mli .. tiir. Al. 
m11n pau"lii•.- 'il•ri. PöıM7.. köylii 
ye her ııımf Pr-1:5n,.,., :--'·eri kıya
fetine büdirımc'-:tıo dirl·r. 

Bunll !'ıthit <'lan ririFi, 12 a -. 
(ustos 1939 cl:t Ve:=;tfahyada Vcl· 
sum ~ehrinde !-!olanda papa:ı:l~ -
rına, jandu~a-.ına ve as.ke~.ın.e 
makı1t11' takriben 2000 parça u~ı· 
forma o!du~unu 5öylemektedır. 
Alm:ı.nların, bu üniformaları .ne : 
den dola vı \ .:.-::-tirdiklcri !tımd1 
a"la "ılma '.-tac!ır. 

Biitün şrlıirlntlfl' Almırn para. 
şütçülerinı> karl'ı ıı.çılan miicadel( 
~on d~rect' ~ddetle devam etmek• 
lf' \'P rf'P.mi nııı\tamal brafından 
çolc 1ecri tedbiı l<'r lathilt olunmsk 
tadır. Kontrolu kolııylaştıı mak 
mllksııdivlf' (.?ller"nde hüdyct \"a. 

r::ık11.~ı bııhınma:ııı.n ı>•ha:o1ın kur
şunıı. di7.ilf!bil•cekleri kararl:ı.ı:tırıl. 
mH!tır· ,, ,, 

La H"\'d" ehalinin "ııat .. o.. .• O 
• - ' 'il Yll~a\c .fan ııo·ull ıı:ok;ı~a ç·.-mıı • · 

.. <lilmi•tir· ll::ılk r11!'mİ nıııık:o.m::ıtla 
"lıkı bir t'l birli:i pıpı~·nr· A~ke
rin n hal\mı manıo,·iptı miik~ı;ı-
mrldir· · 

Aıokıori m11.kıı.mıı.t ,.,. nıbıtıo.. ro1ıı.n 
;~d~ hir kıtc yfö~ .,;;,..heli kimııf'. 
,.i tf'\·ldf •tM;.,1,.rrlir. 

Biitün mühim binnlıır şimdi 
'.;ıkı bir ne1.aret altında bulunu
vor. Bu tedbir!C'rin tesirilc. ha· 
inlerin bir ıırava toplanma. l~_: 
şebbiislerinin önüne geGıldıgı 
zannolunuyor. 

Halkı, beraberl<'rinf' yiyecek 
alarak ff"hri tf'rketme~e dıwet 
eden ,.e rl~man tıırafrndan i~u 
edilep an ha bf.rler~ ka r~ı rııd. 

ahalisini ikaz t>t· 
erkel'lin nlerinde kal 

lA tavsi~·e <>tmt>kte. 

ma n11ta cı>re\'an 

f'd•n Gllareh~lerde. Almıı.~ o;du. 
'IU kara kıtutınm ,.~ Alman puıı
!IÜtçülı>rin:n Hol:ınd~ üniformıı.ıııı tA 
qıdrklıı.nnı, bu hıılin harb kıınun
larınıı. n ldt'tl~rinP 111Utt'dAir l ıı. 
HPy mulcl\·ıtlAAinin 2!i üncil mad. 

• • -_ . ... ,, \ ..,11 ··-

-· . ' 

KAl,K~'I G1Bl KULLANILAN 
J:~tRLER 

Hükiımet bundan maada Alınan 
Jcıta;ıtının esir edilmiş Holanda P-S 

kerlerinı ilk nfa diamekte tcred. 
dtid Ptmediğini tasrih eylcmP.kte 
\"C: ''Hitlı>rin ~ercf ve kahr::ı.man
lrk tabirlerini ne manaya aldığı 
~imdi anlaııılı~·or" demektedir· 

YI•:RU AUIANI,ARIX 
JI('Cl'MU 

Holanda ba~kumandanlığr, Lahcyde 
ikamet eden Almanlarııı şehrin 
merkezine yürünıe~e teı;ebb~ 
ettiklerini. fakat bunların bır 
Holanda müfrezesi tarafından 
lardedildit:ini ve mütolrrizlerin 
telllim olduklarını bildirmektedir. 

Amstcl'damin bir çok caddele. 
rindf' çıu-prşmalar olmı.ı~tur. fakat 
MkPri makamat 11 mayıs ak~amr 
va7.iyete hakim bulunuyordu· 

A~kcri makamlar, Holandalılara 
kar"ı hnhangi bir haıımanc hare
Jt; ~ tr. bulun::m bir kimııeyi barındı. 
4tılarıı ka~ı ~iddf'lli tedbirlı>r a
lmaca:?ını ilan <>tmiıot:r. 

TAY\"ARJ·:umtx FAAI,t\' Jt:Tt 
Hollıı.nda hava nenreli ııabahın 

saat b~şinden itibaren kılla fa..•ııl:ı
larla memleketin muhtf"li! nokta. 
hrında Alman tayyareleri görün. 
dü~ü haberini radyo ile vermiştir· 
Bu ta\'vareleıin tıeroen hepsi cenu
bi ııaı~k-iden ı:imall ~arbiyc do~ru 
uçmakta idiler. 

Dün Amsterdamın tam merke. 

1inl' i!'ıthrt C'd<'n 4 bomba, en a7. 20 
kiııi\'i öl<liiı-rnii~tür. 

,\~~TERDA'II>AKİ t~GtıJZLER 
ln~iliı ba~konllolosu, Amster

<lamda bulıımm biitün Jngili7. va_ 
t and:l-;lıuınm 1>mirlerine ,·erilen 
Mn v;purıı. binmelerini tavsiye 
~·lp.miştir· 

ingilterede 
paraşütçülere 

karşı tedbir ahndı 
Londra. 13 - İngiltere dahili. 

ye neznrcti kararile dün 16-60 ya_ 

. ~ında düşman milliyetinde olan ve 
lnı:-iltcrede ikamet eden 3000 ki~i 

temerkU7. kamplarında hapscdil
mi-şlerdir. :Muharib olmayan milli

yet ten olan yabancılar için de 
tı>dhirlcr Alınmıştır· Bunlar akşam 

S den ıııonra ve sabah G dan ev. 
•:el ~okai!ıı c:ıkm:ıy;ı.caklardır. Bun 

lan huım~i otomobil ve bisiklet de 
'rnllan:.\mayıı.caklardJr· 

Bu tedb"rlerin sebebi düı;manın 
para§ üt le lııgiltereye asker indir -
dığı takdirde memleketle onlara 
yanlırn edebilecek kimselerin ser
IJest bırakılma.mRıudıı·. Bu makAad. 
la memleketin mühim askeri mev_ 
kileri tel örgüleriyle bhkim edil
miıılir· Ve ba!'ka tedbirler alın
mıştır · 

Sunday Graf'k ye Sunda~· Tıı.~·
mis gaT.eteleri. lngilterenin huAusi 
bir kıt;ı. ihdall etmek ı;ur<'liyle 

paraı,üt<:iilı>re karı::ı tf'dbirlcr aldı. 
~nr haber Vl:'rmektedirler. 

Yolların "" tayyarı> m"ydanla
rınrn miida faaı11 irin hPr türlii trr
tihııt :ı1lınmıı;tır. ı;::pyyıır kıt.:ııları 

ı "le fon l:l h"' br-rdıır Prlf'hi!Prck 
... 1ıın. rııitrnh-i'\:r:lıorl" rniirrhhr>:ı:. hL 
-.lkll'fli \'• rt"n1Mi1<1Ptli kıı,.,.,.lll'r 

'ı•:nrl::ınmı~tır · 

Bir lnvili7 rlenizaltı 
~cmisi h~th 

l..mıdra. 13 - Seal isimli ln~L 
lir: demir. altı gemi.si füızüne dön
mPmiştir· Z~yi oldua-una hiikmt'. 
-iitivor. :Ru rlı>nır. ııltırl:. t11vfa ola
'"<ı k -~ kt•i bulunuynrriu· ; ·· 

Belçikada 
/ M ukabil taarruz 

karşısında 

Almanlar 
gerilediler 

Liyej ön lerinde mütte
fiklerin de iştirakile 
büyük muha rebeler 

oluyor 
Brüksel, 13 - Belçikada bil· 

hassa Liej önünde müttefiklerin 
kara ve hava kuvvetlerinin iştira· 
kile büyük muharebeler olmakta· 
dır. 

Dün Belçikalılar tarafından 
kuvvetli bir mukabil taarruz ya· 
pılmıl ve birkaç saat içinde vazi· 
yet Belçikalıların lehine dön· 
müştür. Almanlar, Limbour~ mm 
takasında her taraftan ricat et · 
mektedirler. Almanlar evvel · 
ki gün H a ı ı e 1 t mmta· 
kasında bir muvaffakıyet elde ec· 
mişlerdi. İlk hat ~erisindeki Bel· 
cika müdafaa hatlarını bir nokta· 
dan yarmışlardı. Belçika hatları 
tekrar birleşmekte güçlük çek· 
rnişlerse de buna muvaffak ol· 
duktan sonra yaptıkları mukabil 
taarruz o kadar şiddetli olmuştur 
ı..; üssülharekelcrile temasları· 

nı~ kesilmesinden korkan Alman· 
lar, Hasselt'e doğru ricat etmeğe 
başlamışlardır. Şimdi bu mıntaka· 
da büyük bir muharebe cereyan 
etmektedir. 

Mi.ihim mıktartla İngiliz ve 
Fransız hava kuvvetleri, hareka· 
ta istirak etmektedir. 

Albert kanalı mıntakasmdaki 
askeri harekatın müsait bir vazi· 
yet aldığını gösteren telgraflar 
teeyyüt etmiştir. 100 den fazla 
Alman tayyaresi Belçika üzerin· 
de Belçika ve müttefik kuvvetleri 
tarafından dLişürülmüştür. 

TAYYARE BOMBARDIMAN· 
LARI VE PARAŞOTÇOLER 
Almanların tayyare bombardı" 

manları ve paraşütcü indirme te· 
~ebbüsleri devam ediyor. 

Dün gece Brü!:sel civarına 
inen birkaç yüı! Alman paraşüt -
çüsünün, hemen hepsinin zarar 
veremiyecek hale getirildiği &Öy 
leniyor. Bu paraşütçüler, bazan 
beraberlerinde bir manken geti
ı erek tarassutla meşgul olanları 
şasırtmak için indikleri yere bırak 
maktadırlar. Bunlar i~çi ve köy
lü kıyafetine girerek ahali arası -
na karışmakta ve halkın mane • 
viyatını bozmağa çalışmaktadır -
lar. 

• • • 
Liyej • Bri.ikscl hattı üzerinde 

mültecileri hamil iki tren bomba 
ve mitralyöz ateşine tutulmustur. 
Kadınlarla ve çocuklarla lebalep 
dolu olan vagonlıırdan, yürek
ler parçalayıcı ı:;ahncler cereyan 
etmiştir. 

BELÇiKA TEBLlC t 
Dünlci.i Belçika tebliği şudur: 

leri ara~ında ne kadar bombardımanı, esirlerin zorla ça-
iark varsa, yarım a~ır e\'\'elki sa- lı~tmlması, zamanımızda tecem
Yaşla bugünkü sa\'aş arasında o mu Ye laha~~üt kamplarının t~kili 
nisoette oariz farklar \'ardır. Yir- ticaretgemi.erinin torpillenme-i 
minci asırda koca bir Iskender gi- gibi harp faciaları ve tahripleri 
bi kırk bin piyade \'e birkaç bin ı::.ter istemez mıllct ile orduru ka
süvari ile Ganj nehrinin kıyılarına nştırdr. Muayyen bir tarih koya
kadar artık gıdilemez. llmin de- mıyacağımız bir zamandan itiba
\'a.mlr ve gözkamaştlrıcı keşifleri, ren ordu ile mıllet ara ·ıı~da geniş 
makine mooeniyetinin mümkün bir kollaborasyon başladı. Buı:ün 
mertebe daha ıazla insan öldür- bütün bir millet zaferin İsti.hsali 
mek için ortaya döktüğü şeytani için müşterek bir yazifeye davet e
silahlar \'e binbir içtimai ve iktı- dilmektcdir. Kimi cephede silahla, 
sadi tecelliler yeni harbın çehresini kimi ha\·ada tayyare ile, kimi fab· 
büsbütün değiştirmiştir. Son bü- rikada ellerile, kimi de laboratu
yük A \'rupa harbinde evvelden varda veya hastanede hem kafası 
hiç tahmin e<lilmiyen "Jülvern- \'e hem dlerilc ~alışmaktadır. 
,·ari,. birçok şeylerin yer aldığr, Artık modern harplerde bütün 
hcrgün yeni yeni surprizlerın mey- mcm'.ekct ve millet rne\'cut olan 
dana çıktığı görulmektedir. Elek- her türlü silahlarını \'e bunlar ara
trikli maynlar Ye kızaklar, çelik sında siyasetini, ~anayiini, tica
istihkam şehirleri gibi müdafaa retini, ziraatini, ımd kudretlerini 
silahları bilha~sa bi.ıyük mılletler kullanacaktır. Artık yalnız başına 
arasındaki harpte çehresini tama- olarak bir millet sade kurşW1, top 
mile değiştirdi. I\lali, iktisadi, ru- veya tayyaresine gü\·enemez; bun
hi Ye ahlaki amillerin de tesiri ka- }arla muvazi olarak bütün maddi 
tılınca büsbütün yeni \'e mütema- ve ruhi kudretlerini aynı gaye iç.in 
diyen se\'k Ye idare planlarım de· seferber etmektedir. Esasen gözle
ği~tiren ba~öndürücü harp ~kil· rimizin önünde bütün ıstırab Ye· 
!eri karşı-.ında bulunduğumuzu gö- rici facia tablolarile Şanghay, ~1ad 
rüvoruz. Bu"Ün artık yalnız ba- ri , Yarşo\'a, Hclsinki \C Oslo na· 
"u~a olarak silahlar değil, karşı sıl ki en ufak ne\'zatlanndan en 
karşıya !'aflar, disiplinler ye fikir pirifani ihtiyarlarına birer har'" 
cereyanları çarpışmaktadır. ~to- makteline sahne oldularsa yakı.ı 
dem harp ''millet ve ordu.,nun bir tarihte Yıldırım harbinin zaru· 
yanyana \'e tek gaye için dö\'ü~tü- rt tecelli!er{ndcn olarak daha bir 
ğü bir kütle harbi, baştanbaşa bir çok mamurelerin hak ile yeksan 
\'atan, bir kıta ve hatta bir dünya olmaları daima kunetlc muhte
harbi olmu~tur. meldir. Fransa ye lngiltere resmen 

Eski tarihlerde "Roma., ve "Al- harbe girmeden önce garp cep!1e
be,. ~hirleri ara:-ındaki garip mu- sine yakın ye tayyare hı.icum.lanna 
harebe me~hurdur. Homanın Ho- maruz olan Strazburg gibi ~hirler 
rasiar adlı ·üç, Albe site:-.inin de bo~altılmış ve büyük Londra \'C 

Curiaces adını ta~ıyan üç şampiyo- Paris çocukları ana \'e habalann
nu her iki oıdu mu,~c:he.')in~e çar- dan ayrılarak uzak köylere gönde
pıştıl~~· _l\ta~•.;at bu_ ıkı . ı:ı:.ılletten rilmişti. Dernek ki yirminci am 
hangı.sı~ın ~umanda ~e.,.kııne ge- harbi çocukları ve hattfi Lm·r gibi 
çec:ğ!m tayın etmekt1.: l~~ .. ha~le- büyük müzelerdeki şaheserleri da
de ıkı Romalı Iloras olduruldu ve hi affederniyecek kadar büsbütim 
üç llo~~~. da .. Y~;a:andı; fa~at sağ 1 başka ve merhametsiz bir şekil al
kalan uçuncu, I loras.. a7 n ayrı J mı~tır 
ol~'( 'bu yaralıları i~rerek Ro- - ·'" · . . . .. 
m<mı 1 .aferini temin· i .• ;i. Çok .l\faamafıh d~ıma h~rın on sa: 
daha :;omaları ordu!<.,. ,<.le\'şİrme frn?.3:. en. ~addı_ teneff us fera~atı 
usulilc rastgele toplanan insanlar- \'~ol~ ıst.ı_hk_~.rıle çarpı~n ~uha
dan tec;kil ediliyor Ye bunların ah- nplen bugunku (or~u 'e n::ıllet) 
laki \'~ manevi kuHetlerinc, bilgi- sava~ının ~~şına .. &.~ırmck. lıı:zım· 
!erine hiç ehemmiyet yerilmiyor- dır. <?r9u ıçın ~uyuk \'e n_1haı za
du. Bu insanlardan yegane bekle- f~r~ennı .~en:ılek~~te nazarı. olarak 
nen sey atıl~an ye fedakar olmak· sıvıl dedıgım_ız 91gcr fertlerıle pay
tı. Derebe,·lık insanları bir sürü l~şı:nası gcrçı b1r .ıstırab uy~nclrnr 
aç Ye çıplak çapulculardan ibaret- gıbı olm~;ta~ır. l·~at eks:rıya ~r: 
ti; tabiatile bu gibi asker ocakla- du fed~kar ~ e aUi) ışten. azadedı~, 
rında ye birliklerince disiplin de: onu~ bı; ç~k şal.1a~et~crı \e ~1~ıcı
diğimiz ~yden eser yoktu. Eo.kı zel~n !1ıh~) e.t. bır ~ç~ul a;),.ı..e:., 
ordularda muharebe usulleri de çok abı~~sı~.e .ıntı.kal ede:. Bınaenale) ~ 
sadeydi; uzun boylu talim \'e t~r- bu~~n. hır \atanı ~ur:aran m~cı 
bive yoktu; zafer daha ziyade ıl- zc \e kudret -~rf. \e ~alnız ~an 
mi bi~ tabiye kullanan kumandana dam!ala~ı degıldır ... ~ı):.en mute-

- fokkırlen Ye hatta buyuk kuman-ba~ln·dı. ..ı~ 1 hed , k d k"" ··ı 
Siİahlar mükenunelestiktcn utın arı cer cce1' ·a ar ·uçu. -

harp makinclcştikten sonra her rnez. 
~er deği~ti; artık yalnız sava-; za- Gayenin ne şekilde Ye ne vasıta 
mantarında de~il, hazar zamanla- ile olursa olsun vatanın giri~-en 
rında da daimi ordular "ihdas edil- mücadelede muzaffer olmac;ıchr . 
di. Demek ki, e ... ki harplerde cep- Bugün SkandinaYyada karşılıklı 
he gerisindeki halkın en büyük dövü~cn iki ordunun hakiki gaye
kısmı a~ude hır hayat yaşıyor; an- si sade toprak almak \'e mahallin
cak i:::tila yolları ü tünde olan ~e· de ~övalcrcc;k zaferler kazanmak 
hirler mütccs"ir oluyordu. Fakat değildir; bütün mücadele demir, 
büyük halk kütlelerine fenalık petrol vesaire gibi ham maddeler 
yapmaktan, harp haricinde ya~ı~ etrafında cereyan etmekte, \e ab· 
\'anları gıdasız bırakmaktan çekı· loka harbin \·eche::-ini tayin etmek 
~irlcrdi. Zamanla ordu ile rnıllct husu~unda büyuk bir ehemmiyet 
ara--rndaki perde incelenince mu- almaktadır. Onun içindir ki mo· 
haripler dü~man toprakla~ında fc- dem harpte millet ile orduyu ıbiri· 
nalıklar yapmaktan, \'cr~ı \'e. ta- birinden ayırmak imkansız.dır. Za• 
mirat para~ı i~teme~;.ten \'C csır a- fer ::ercfi ba~tanha~ galip rnilletiç 
lavları te~kil etmekten geri kalma- \'cya bir hızbin olacaktır. 
dıİar. Bu~ suretle ya\·aş ya\·aş düş
man ac;kcr Ye dütman si\'il arasın
da büyük bir !a"rk ~özctilmcmc~e 
ba~landr. lstilaya uğrıyan mınta-

Erzurum orduevinde t•crilcn 
( ltarp rnlıiyatı) konf rransı seri
sinden parçalar. 

Kıtaatımız t;ırı~fmdan l~gal 

edilen mevzilerin büyiik bir 
kıımıında şiddetli miiı::ademc
lcr <"P.l'C"?yan ctnıiı;;tir. Kıtaatı. 

ınız hava filolarının yardımi:r
le taarrn7.a g-eı:en zırhlı ciizU. 
tamlını faa!i~·ctine rağmen iş 

s;al ettikleri arazi~ i muhafa7.a
ya mııntffak olmuşlardır. ~10-
törlll diişman C"?llzlitamlarına rini berhava edectk Belçika 1.abiti 
karşı yapılan Fransız mukahil b~~ tayyare bomba:o1iylE". ölmü~. bu 
t'1arrıızıı mıı,·arrnkiyetle neti. yuzdcn Alman motorlli kuvYetle_ 
celennıiştir. Birçoİ( diişman ri kö~rüyü. işgal e~errk üıerindc~ 
tankı tahrip C'<lilmiştir. Alhert I ~ecmııılerdır. Bclcıkalılar .~uk~bıl 
kanalını Jrnyıklnrl;ı geçmf'k te- taıı.rruT.da Almanlara 1a\lat '><'r
ı<eblıiisli mli<lnraa kun·etıeri· dirm;ı:;lerı::e dc ileri harPketlerini 
;ıin ateşilP akim kalmıştır. Kı· durduramıı.mr!'lardır· BPlçiknlılnr 
tıılannıızııı ~erlı1ind1> mlitead- bunun ü:ı:r.rine yeni miidafa;ı.. hat. 
elit h;ıva homb::ırdınınnlan ol- larınR çekilmişlf'r \'<' Almıınlarr o
m ıı ştu r. rada durdıırmııı::lardır. Bu 11ırada 

Münhal mebusluklara 
parti namzetleri seçildi 

bir 7.abit köprülerd~m birinin infi_ 
AL'l.\~LAR ALJa:R K.\'i . .\1 .. 1~ 1 k t 

lak <lPpo~unıı kııdar J:iderı> R ~ 
~.\Sif, GF.(Tll.ER ~ b h 1 

Belçika başnıkili dün ıı.k11am 

radyoda wrdiği bir nutukd& allke
ri harekatı anhıtmıştır· 

Bıu!vekilin Ycrdi;;i İ.z:lhıtta ~öre 
Almanların cumıı.rtP!l<İ ciinii Albrr 
kıı..nıtlmr ,R'PÇmt>yı:ı mııvıtffıık olmıı
larr, bu civardaki lltl köp.rüd~n bl. 

vı>rrniıc, kPndi~i d1> er ava o -
mu .. tur. ~R~lam kıılım diğr.r köp
rüden Almıınlar ilnlemi!!lf'r ve 
Liye.i mü11bıhkem mıntakıı:ııına kR. 
rlıır -::-elmicı)ı>rdir . F11k~t hıı ilf'rlPyL 
~i iılıımP t'ltir"'mf'mi~lıor<lir. Dııııvl" 

kil T.ııfı>r,. !"hın kAll ima.nrnt"' tt'M· 
ruz; t!ttirmlctir· / 

Ankara, 12 (A.A.) - 12·5-9110 ~ 
rlhindc yapılan inUhaptA bo~ olıuı Ay 
dm mcbusluj\'una Eminönü halkeVt 
rcU>i AgAh Sırrı Levent, Bilecik mc
buslu~una Adanada GU!ek limited ~ir· 
keti mtidilrü Kn.ııım Gülek, ve ZOl!_• 
i:"Uldak mcbuslutıJna 1;lyasal bilgU~ı 

okulu profesörü Hazım Atıf KUlil• 
cak, Cumhuriyet halk partı11l namze
di olarak ittifak!& setllml§lerdlr. 

E fganistanın Ankara 
sefiri geldi 

E!i>anlıılllnm Ankan e lçil!l l.1'.ub.a.Jn, 

med P'ili Han dün ~ebrlnili:e relmit 
ve. Parkotele inm~Ur. 

Se.tır, birkaç &Un burada k.&l&calct.r. 
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''Notr Dam dö Pari,, 
sinemada 

Viktor Hügonun Holivutta ikin
ci defa olıır'lk filme alınan "N'otr 
Dam dö Pnri'' cıseri trunnml:ınmış 

ve Avrupa şehirlerinde de göste -
rilmeğe ba3lam13tır· Sessiz sine. 
ma devrinde Lon Çaney tarafm
dan temsil edilen ' 'Kazimodo'' ro-

• 1ii bu fdmde bUytik !n::;iliz aktörü 
Carls Logton, ''Esmerolda'' rolü 
ise Moren Oharnra tnra.fmdnn tem 
sil edilmektedir· 

Filmin r<>jisörii, eserdeki on be. 
şinci asır Pnris sahnelerinin aslına 
uygun olması için hiç bir fednl:ür
Jıktan çekinmemiş, meşhur .Notr
dam l:ilise!"inin ve civarında Paris 
mahallelerinin eşleri dekor olarak 
Holivult:ı vücudc getirilmi§lir· 

Yaptlan masraflara dair bir fL 
kir edinmek şu istatistiklere bir 
göz ~tmak l:ifidir: 

Film cevrilirken gÜnde ilç bin 
balta 2500 peruka ve tarak kulla 
ntlıyor, art'stleri giydirmeğc me1 
mur otuz sekiz kir::i çalı31yordu· 

Filmde kilisenin muhazar:ısı sah -
nesi çevrilirken ve mtiteaddit pro. ı ''Esm!'ru.:a" as•Pı' ,.,., "onra ılar. 
valnr esnasında Çarls Logton mu_ ağacından iıııii.i.;yor· 
ha.sara edenler lizcrino yirmi beş . 
ton erlmiş kurşun dökmüştür. kulmadığı gibi fotoğraf makinesi 

Filmde kulbnılan hayvanlar a- getirilmesi de yasak edilmiştir· 
rnsrnda 1 nv1, 20 maymun, 6 keçi, Bu iş için angaje edilen polis ha-
18 beygir, 60 tavuk vardır· fiyeleıi stüdyo kapılarında figüran-

Caı 1'3 I..ogton bu filmdeki rolll- ' larnı tisUerini arayan onların giz. 
nü pek sevmiş ve haftalarca mak. lice fotoğraf alarak gazetelere sat.. 
yajı üzerinde çalıı;ımıııtn·. Bu 1ak. mak ümidile getirdikleri kllçük fo
yaj filmin çevrilmesi esnasında toğraf makinelerini meydana çı
gizli tutulmuıı, fotoğrafları gazete- kannışbrdır· 
kre verilmcımiştir. Stü.dyonun et- Çarls Logton film çevrildiği mild 
rafı .ıııkı bir tarassut altına alın _ detçe her gün makyajını tamamla. 
mış, içerivfl hiq bir gazeteci so • mak için üç saat uğraşmıştır. 

Sinema Haberleri 
* Fransada "Alev içinde deniz" 

isimli bir casusluk filmi çeyrilmek.. 
ted.ir· Mümcs'3Illeri Rolan Tuven, 
Reymon Rulo ve Mari Dea'drr· 

"'' Mcahur Fraıısı::ı; rejisörü Röne 
l-(lerin harpten epey evvel çevir -
mcğe başladtğr "Saf Hava" filmi
nin tnmıunlanmasına imkan olma. 
dığr nnlaşılmıştır. Sebebi bu filmin 
başlıca mümessili olan çocukların 
arada geçen zaman zarfında büyü.. 
meleridir. Ii'ilm tamamlanmak için, 
bUtUn sahnelerin yeniden çevril -
mesi lazım geliyor. 

* İngilterenin <'-· meşhur mUzik 
hol yıldızı ve aynı zamanda sinema. 
aktrisi Gracie Fields Parisc gel
miı1 ve opera salonunda bir mfüıa. 
merede şarkı söylemiştir. 

İngiliz yıldızının kocası Monti 
Banks da Pnristedir. Aslen Napo. 
!ili olan Mont! B~nks sessiz sinema 
devrinin en meşhur komiklcrinden 
blri idi· Sesli sinema çıkmcıı. ak
tör!Uğü bırakmış ve !ngilterode re
jisörllik yapmağa başlnmı!.}tır. 

* Bir senedenberi Nevyork ti • 
yatrolarındn oynayarak sinemadan 
uzal< kalmış olan Katrin Hepbörn 
yeni lıir filme baslamıstır. "FladeL 
fiy:ı hıkiı.yesl., ismini~ taşıyan bu 
filme mevzu veren piyesi aynı ar. 
tist tiyatroda dn oynamıştı. 

* Fransad.ı harp dolayısile ya. 
nda. kalan filmlerin tamamlanma. 
sına çalışılıyor· Baş rolleri .Mire) 
Ralen ve Jorj I!igo lar:ıfından de. 
ruhtc eililmiş olan "Son melce" 
filminin eksik sahnelerinin çevril
mesine ele gC'çcn Jıaft:ı başlan
mı§tır. 

* "Bil} ük Vals" ve "Bir bnlo ha.. 
tırası., filmlerini vücuclc getiren 
büytik Fr-.ınmz rcji.söril Jüliyen 
Düvivlve "Baba ve oğul Onleller" 
isimli bü'> ük filmini tamamlamış _ 
tır. Bu filmde 1871 den itibaren bir 
Fransız a"lcsinin Uç nesle memmp 
delikanlıl:ırınm harp maceraları 
hikaye PJilmf'ktt>dir· Baş roller 
'Mişel Morgan, Lui Juvc ve Remli 
tarafın· !1 t msil cdilmi,<jtir. 

* Hc~hur Amerikalr rcjif:ör Er
nest LubJç ''Hayl sevgili'' i'.:irnli bir 
film !;evirecektir. Bu film nazi Al. 
manyasma dair olacaktır. 

* Çala Longtonun çevirmekte 

•zıwwwa=-n 

olduğu yeni filmin adı "Hilektlr" 
dır· Beraber oynadığı kadın ise 
kansı Elza Lanc;estcr'dir. 

* Fransrz sinema yıldızlarından 
Jermen üsse (Germaine Aussey) 
sinemadan çekilmiş ve Amerika.ya 
gitmi3tir. Mayıs içinde orada Ame. 
rikıınnı en büyük camba.zhanelerin
den birinin sahibi olan Con Ring
ling Nort ile evlenPcektir. 

* Fredrik Marş kansı Floren.s 
Edvij ile birlikte "Amerika yolu" 
isimli bir filmde baş rolil temsil 
etmektedir. 

* Amerikalr artiııt Robcr Mon. 
gomeri Londrada ''İş adamlnrınm 
balayı seyahati,, isimli bir filmde 
oynamakladtr. 

* Fransız artisti Jan Caben ge
çen hafta otur. altr yaşmıı. gir
miştir· 

* Janet Makdonald. Nelson Ed
di ile çevirdiği "Yeni ay'' filmin
de, Fransız kraliçesi Mari Antua
nete alt birkaç mücevher takmış
tır. 

* lü20 de Vala.s Beri, Lon Ça
ney ve Cek Holt tarafından, 1930 
da da Riçard Arlcn ile Nansi Ka.
rol tarafından iki kere çevrilıni, 
olan "tehlikeli cennet" filmi tek _ 
rar filme ahnmnktaclır. Bu sefer 
bnı;j rol Fredrik Marşa verilmiştir. 

* .Müteveffa Du~las Feyrbank
sm en meşhur eserlerinden biri o~ 
lan "Zoronun işareti" filminin 
mevzuu yeni bir film mevzuu ola
rak alınmıştır. Bu sefer baş rol 
Vıılas Derinin yeğ'P.n! kilçtik Noah 
Beriye verilmiştir· 

* Başlıca mümessilleri Rober 
Yung, 1\Iargaret Sallivan ve Ccynıs 
Stevart olan "TehHkeli fırtına" 
filminde Naziliğin Almanyada nasıl 
başladığı ve ya),ldığı anlatılmakta 
filmin birçok sahn<ıleri nazi tC: 
merküz kamplarında geçmektedir. 

* Ameıikada birkaç gazeteci ta. 
rafından yirmi iki milyon okuyucu 
arasında yapılan bir anket netice
sinde ''Tomas Edisonun genc;li<Tl 
filminin mümessili Mike P..uncı ''Si·~ 
nema kralı., SP<;ilmiı;tir. Şimdiki 
haldo Amerikadn en çok sevilen 
sinema artisti odur. 

'J'aımuncn yeni kopya ı 
Sfncmnnm Ehedi Znfcri Olan l\luhtcı:;em Mim 

HABER - Akşam Po~ta.sl 

Tino Rnssi 
Kalb zafiyeti dolay :;ile 

askere alınmamış 

Meşhur R,arkrcı Tino Rossi hak. 
kında, hnrbdcmbı:ıri Fransnda bazı 
dedikodular tlolasmakta , .e kendi
sinin as'rerlik yapmamak ic;in ba. 
zr muamclf'lere ba!;vurdu~u söylen. 
mekteydi· 11alyada bir film c;c,·i -
rerek dönmü~ olan Tino Rossinin 
ismi f'trafrnda dönen bu dr-dikodu
Iııra d11.ir Fransız yıldızlarından 

hliey B:llt'n ~un\:ırı söylemi]tir: 
"- Tino Rossi ile İtı:\!yadan be

raber dön-itik· Tino hakkında dola_ 
şan dı:ıd'kodult1r iftiradan ibaret -

' tir- Kendisi asknlik çağı ~cldiği 
zaman kalb zafiveti olduğu ic;in 
üc; defa· tecil edilmişi ir· O zaman 
meçhuldü ve kendisini kimse tanı
mıyordu- Bu itibal'ln illimııs gör
düğü ileri sürülemez. 

Maamafih kendisi bıı yakınlarda 
askerlik daire.since muavin ~ınıf:ı. 
ayrılmr§tır. bugünlerde a.<ıkero a -
lmmağı bekliyor-., 

---<>---

Dünyanın 
en kıymetli yıldızı 
Radyum ilk defa sine

maya alındı · 
Amerikalılar rı..dyumun keşfine 

dair küçük bir "dokümanter,, 
film yapmrşlaı<lır. Filmde radyu
mun keşfi tarih<;csi canlandmlan 
sahnelerle hikuye edilmektedir· 
Filmin sonunda dn. eserin ba.') yıl
dızı olan beş gramlık bir radywn 
haz.ine~i gösterilmektedir- Radyum 
bu filmle ilk defa olarak sinema
ya alrnmıştır. 

Bu filmi vücuda getiren Ameri
kan sinema şirketi radyum kaşül 
Küri'lerin hayatına dair de bUyUk 
bir film yapmak tasavvurundadır· 

-o---

Mal:yaj hünerleri 

icla J,upino n;enç im~ rolilnde vo 
s~ks~·nli.k ilıtiynr rolünde ... 

!da Lupino, Holivudun şimdiye 
kadar büyük roller almağa. muvaf_ 
fak olamamış aktristlcrinden birL 
dir· Fakat artılt yıldızı parlamağa. 
başlamıı;:lır· Kendisine meşhur İn
giliz edibi Rudyard Kipling'in "Sö
nen ışık" eseri filme alındığı za. _ 
man bir rol VP.rilmiı;:tir· 

Aslen İngiliz ve soycn. aktör o
lan bir aileden gelen İda Lupino 
kompozisyo:ı rollerinde de muvaf
mak olaeağmr göstermek maksadL 
le yukarrki resimlerde iki sahne_ 
sini gördü~ünüz bir makyaj yapa
rak seksenlik bir ihtiyar erkek kı
lığma girebileceğini de isbat et. 
etmiııtir· 

Har ~ı sahnelerini 
• 

filme çekerken ... 
Fransada bir operatör 

öldii, ikisi yaralandı 

Apartıman kapıcısı, geceya.raı 

don gömlek kapıyı açtı ve bah!jİ§i-

ni aldığı halde ı-uratrm bir karış 

asmakta devam edet·~k söylendi: 
- Yakmda gece>leri rahnt ra • 

hat uyuyabil<>ceğim. 
Kirncı sol'du: 
- Ya, dcml'k buradan çtkıyor

sunu:ı.? 

- Hayır- Sağır olmaı;a başlıyo. 

rum, tedavi de cttirnıiyeceğim· 

- na faturalar hir senelik a. 
yol? Nctlen 5imrliyc kac"lnr b:ına 

göı,termedin de blriktirdin? 
- Hiddetli olmadıj;m bir zama

nr bekledim· 

Hakiki fıkra 
Amerikanın Clevlnnd şehrinde 

kırk kişiyi öldürmeklPn suçlu ka
til, dokuzuncu defa olarak idama 
mahkum edilmiştir. 

Katilin avukatı, muhakC'mo es -
nasında usulen mildnfaada. bulun
muş ve bu arada esasen !lekiz de
fa idama mo.lıklım olmuş bir ada. 
mı dokuzuncu defa idama mah
kum etmenin faydasızlığını teba -
rüz ettirmiştir· Hakim bu müdafa
ayı şöyle kesmiştir: 

- Üzillı:nt>yin, ilk idam kararın
dan sonra alışrr. Bu itibarla bu se. 
ferki idam kararmdan müekkiliniz 
hesabma korkulacak bir cihet 
yoktur. 

Coğrafya 
Muallim, talebeye sordu: 
- Elmas en ı:ok nercdo bulu

nur? 
Çocuk, trıreddild etmcksi?.in ce -

vab verdi: 
- Tabii, Emniyet sandığında! 

nen müşklil~nt 
bir Jwca bterim· 

olmıyan 

- Merak etine şcl>crim, bula
bildiğin koca anc:ık Mcdlğln ka
rakfonle olabillr· 

Uvey anne 
Küçük Jale arkadaşına sordu: 
- Evde yalnız mısrn? Kardeş

lerin yok mu? 

- Yalnız değilim· İki tane yan 
kardeşim. vnr. 

- Yarı kardeş mi? O da ne 
demek? 

- Babam, annem öldükten 
sonra evlendi· Üvey annemden o
lan çocuklar benim yarı kardc::;im 

Harbe dair h:wadis filmlerinin 
kolay ve tehlikes'z ıı.lmdığını san- sayılmaz mı? 
mak kadar hata olamaz. Geçen - Doğru. Demek babanın tam 
hafta ~chrimi7. slnrmnlarında gös. evladı olarak yalnız sen varsın? 
terilen bir havadis filmi, garb 
cephesinin en ileri hatlarmdıı. bir 
tank hücumunun ve tC'lörgüler ö
nünde ö!Pn iki Almnn nskerinin 
büyük bir cüı·etle s'ıwmaya c;ckil
miş oldnğunu ı;eyircilNe anlat -
maktaydı· 

Bu işler. dediğimiz gibi. tehli
kesi?. olmamaktadır. Franstz sine • 
macıhğı bu uğurda şimdiye kadar 
bir ölü ye iki ağır ynralı kurban 
vermiefr. Harb dolayısile askere 
alınarak askeri sinemacılık daire.si 
emrine verilmiş olan me§hur 
Fransız sinema opı>ratörkrinrien 
Andre B:>dı en ön hatlarda film 
çekerkr>n ölmfü•tiir. A~kerf film 
operatörlerinden Andre Rus!lo gö-
7.;inden yaralanarak kör olmu". 
Anri Tikey~c ağır yaral:ınmnıtır. TE!\rnNNt ıut-: 

· ""SHCUBERT'in bütün musikisi sinemada... ~ · Bunlar.~ .:·e diğer bir. ~~keri ~ilnı ''Ecdacl ı;alcrı.,_ mi
1
zc resmin 

1!!1111r:mııı~m 1n 1 l!ltlJ''!i'llJ!'JJl!nlrı 1 operntoru Jorj ~Te.'.n. ~·:ı hırer 1 çok yar:ışa<'ak ~ncı~ ..... 
W,~lilllllİHllllfüı B letier evvelden e.lrlırılahllir. Tel; ·128:i 1 ~rnllil !I 11 lıV haTP madalynsı verllnıiştır. - lngilız knrıkaturu -

ŞernıİYe 
Genç kız, arkadaşına sordu: ~ ' 
- Ahmetle nişanlanmıştın de. Bardaktan bog ~ 

ğil mi? mur yağıyordu ve o dsI'sr".J 

Ç 1 h tt' · bo llik gu .. ne~lik Lava.Ya a.l ~(>'j - oı:tan, a a nışanımız - .,,eıll"' 

zuldu bile··· den pardösüsüz şeD191• ~ 
- Ya? ... Vah v:ılı! Neden böy- tı. Önünde yi,irüyen -;e bit~ 

le icab etti? 1 bir şemı::iye açmış olsJI dl· 1-.J 
- Ahmede kar~ı hi~lel'imde de- yu görünce içi ferahi•. ö601'ıJ · tavugs i' 

ğişiklik oldu. altında ıslnnmı5 ;~ 
- Ya: ... Şu halde onun sana ten kurtulmuştu, önde 

verdiği o güz~l yüzüJii iade et. bir arkadaştı. ~ 
mişsindir- Adımlarını açarak 

1 ~ 
- Niçin? O yiizüğe karşı hissi- 1 - Bu kadar koşınJ # 

yatımda bir değişiklik olmadı ki... güzel şemsiyeyi de ııe f 
dun? . -~ 

Tuzlu su 
Vapuı:;un doktom çok garib bir 

adamdı. Tuzh sudan başka b;r i
l!ç bilmediği sanıl:ıbilirıli· Çlinkü 
hemen hemen her hastalığa tuzlu 
su tavsiye etmekteydi: 

- Nezle mi oldunuz; 
nu.za tuzlu su çekiniz. 

Burnu-

- Boğazın mı ağrıyor; Tuzlu 
suyla gargara yap. 

- Karnında ağrı mı var? Kar
nına tuzlu suyla kompres yap· 

Bir gün dolitor rnpurdan karaya 
çıkmak üzere filikaya biııerkC'n a. 
yağı kayarak denize düştü. Vapur
da bit· telaş! 

Fakat kaptan lclıi.ş göstermedi· 
Yanındaki ikinci SÜYariye: 

- Merak etme yahu, dedi· Teh
likeli bir şey yok. Radecc bizim 

dQktor eczam.sine ineli! 

Sporı ı. fay daları 

Kavganın nasıl b:t§l:ıdığmı izah 
ediyordu: 

- Bana ''Aptal! Sersem! An -
dav allı! Kör! Salak!,, diye küfret
ti· Tahammül edemedim ve sabrı. 
mı kaybederek-·· 

- Sizin futbol halrcmi olmadı
ğınız nasıl dn belli? 

JJ.\IJ AD \DAln 
- Nıı lud'"' 7•~ı "l!r tmr:ıda 

Seneleri Jıbajılanıal• l~·in t•limlıdc 

1 
·rdt· ı;r-. 

Yolcu başını çevı ı.sd el 

1 

danmıştı, bu a<l~ .. arıJiled' 
di, benzetmişti· ozur uJı"" 
zırlanırken meçhul ın 
dan cvYcl davrandı: , 

de' 
- Affediniz· sen s,jıiıl ol 

şimdi bulmuştum, -11"! 
bilmiyordum· suyuru!I 

Tarihten fıld' 
·ııel 

Eskiden kadınlar !~~.ı~ 
sahneye çıkama:ı:ıar, Pi~~ 
dm rollerini erkekl~~ıı kt'Jı 
lerdi· Bir güıı f ngt JliJJ 
Şarl tiyatroda te~~ıreııtA 
gecikince sinirlendı· l'ııllr 
dan özür diledi ye geÇ ..Q. 

bcbini i?.ah l"tti: '.1 bsJY' 
- MajC'ste, k11sur·edi>11' 

Kralicıe s:ıkalını t~ ~ 
dan vcikfk: ·ddcti~1 

l~ra.1 gül1ü ve hı 
tu. 

_) . ,/ 
H-::ııY'-' 

do#4#:>1 
- Ynrm karJJill1'1 eıl~i 

nün :rıldönümü· . 11e ~ 
- Yıı? Keodii!ıne ~ 

rcceksin? . . ıııtil'' ııif) 
- Henüz lıedı)C ıscP 

dim· Bana faydaBl 0 

diye aı ıyoı-um· 



de Ankara deplasrn - awwws,,-,g .._. - -- - ...... ı._ızwww:zzıw:a uıwwwa~ ..... -• 4lta; 
~ 

,, tra takımına 

~ Mektepler muhteliti maçında 1 

n~arahlar is a~bulu 2-0 yendi, 
~ l)lil\ F 
~ra ener stadında oynanan 
~tclit~r~Etanbul mektepliler 
~i b· 1 ınaçı çok zevkli ve 

0akcnıırşh~va içinde yap:ldı. 
~ tah azınin idaresinde ta • 

: aya şu şekilde dizildi· 

~~~l"a ~ 
'~ C cktepleri: Nuri • tb 
t~ • Sııp~':at • Nuri, Şeref, Se· 
t~et. ı, liilnnct, Kadri, Fah 

~1-llb 1\1.·l'~ ı.ıl ~cl:tcplcri: i!\fuvahhit 
~ %• ·Urat· Feridun, Frıti l\ad· · \'un us, Zeki, Mül:cr· 
~ Ytı:ı .r, hrnet 
~:ı~ lica /\nkara muhteliti baş • 
~ <ari\11~tn hakimiyeti ele alan 
~ d ~es~ .anlaşmış takımı İstan 
ctı.~İ(il iı sardılar. Bu vaziyet 
~l t evarn etti. 10 uncu da
~t i?P~ kapan Mükerrem, 
ltı dt t crı bir pas verdi. Ka • 

l~ c~~u maharetle kaleciye 
h 1. 

f~ "l'lc. 
tt '-ıda: d~kikadıı Ankaralıta -

1 
bir ç k hır akınını Murat gü • 

~ S L'lc! tşla bertaraf etti. 
'%'"tıı 1} dakilrnda Kadrinin çek-

1 ııdi. ~Uvahhit ancak kornere S: İzıci 0 tn.er neticesiz. 
ıli ı "c dakıkada Kadir topu 
~cc~rcrek kaleye kadar 

tle karşı karşıya kal -

,, ,llii.,. Yapılan 

ırı~ci kümeye 
,t~rtı maçında 
);~ioiı 

dığı halde avuta attı. 
Oyun çok seri bir şekilde de· 

vam ediyordu. Ankara takımı İs
tanbul tr:kımına nazaran çok gü· 
zcl oynuyor. 

34 üncü dakikad:ı bir korner 
kazanan İstanbul bundan da is . 
tifade edemedi. 

40 ıncr dakikada Uükerrem 
Zekiye güzel bir pas verdi. Zeki
nin ortasını Kadir gene avuta at· 
tı. Biraz sonra da ilk devre neti
cesiz sona erdi. 

İkinci clcvre lıoşltdığı zaman 
İstanbul takımı biraz çalışmaya 
başladı. Falcat Ankarcı.lılar bizim 
kilerden aşağı kalmıyordu. 1 !i ın· 
cı dakikada Suphi Fahriye güzel 
bir pas verdi. Fahri de iyi bir 
vuruşla ilk Ankara golünü attı. 

Bu golün hızile Ankaralılar İs
tanbul kalesini ac!amakıllı sıkış
tırıyorlardı. 

Sonuncu dakikada bir frikik 
kazannn Ankara, Cev.:ıt vasıtasile 
il.inci gcller:ni attılar. Oyun orta 
sında oyuna giren Turan, güzel 
bir vuruşla istanbulun yegane go 
lünü attı. Biraz sonra da oyun 
2-1 Ankaramn lehinde iken so· 
na erdi. İstanbul takımının mağ
Ifıbiyctinin sebebi takımda anlaş· 
ma olmamasıdır. 

Ankaraspor 
kupası n1açları 

Müsabakalara dün An
kara ve İstanbulda 

devam edildi 
.'*'f h··llspor Beylerbe-
~)'lı tıhrnen galip geldi. fstanbutclan Bcyoğluspor, Şiş
~'u,. :Zamanda birinci li, Kurtuluş ... e Ankaradan da 

e 4 2 l' · d Fabrikalargücü, Demirspor ta • > .. _ .. ga ıptı e... d 1 .,. kımlan arasında yapılan ep as -
' P •tad manlı futbol m1çlarına dün An -
~ l11l'fl Ilı.da dün iklncl kU. kar." ve :ls.tanbulda devam edil . 
""'~le~~sabakası Beyoğlu. miştir. 
·c~lld ""':t1 t.nkımlnrı ara:ıın. 
~ r. c !stanbuldaki maç sabahleyin 

, eçen hnfta aynı ta- d d h 
~.lıE!~ l'aaın0ı:.1 da yapılan musaba. saat 1 ı de Taksim sta ın a a • 
1~ ı; Ut! kem Şazi Tezcan idaresinde Be· 
'9.";'.lııı. b,..,por kazıınnuşh· yog·ıuspor - Kurtuluş takımları 
,~llltı 0 «uı.cı dc\TCSi Pcralıla. 
~ ~2-~u ll.ltmda cereyan et- arasında oynanmıştır. 
~-1lıtıı; eraıııarm lehine ncU- Müsabakanın birinci dcvre!in
~~ ~ r:ı devre Beylerbe:ı.i de her iki takım da sayı çıkara · 

~ aç için t:ı;ı.in edilen mamışlar devre o-o beraberlikle 
~~lı:att Tezcan olmadığını neticelenmiştir ikinci devrede 

,ııtttıer Sahnya çıkmaktan im. Bcyoğlusporluİar penaltıdan bir 
Sı ldd~c .n eticede h tikmcn gol kazanmışlar ve müsabaka 1-0 
S o,,._haır.e~rl!-Ier. . Beyoğluspor lehine neticelenmiş· 

.·"!llııı uı.e itiraz edecek • tir. 
lcl~ başında itiraz etme -S ll ediyorsa oyuna bn§la- Ankarada Şiıli • Ankara Fab· 

~"''-ha ıtrn değil miydi? İkin. rikalarglicü takımları karşılaş -
~ d Ya çıkmamak bir hay. , mışlar ve maç 3-3 beraberlikle 

eğıı nu? neticelenmiştir. 

OlUınktü kar=~~ııaşmanarcıa 

Altay - Gençler: 1 -O 
Muhafız -A. ordu: 6-1 

lzmir, 12 (Huıuıi) - Bugiln 
Alsancak stadında milli klime 
deplnsman müsabakalarına de • 
vam edilmi~tir. Dünkü neticeler 
muhitte bilylik bir allika uyandır
dığından stadı binlerce meraklı 
doldurmu~tu. 

lkinci maçı Altınordu - Muha 
fm,Ccü takımlan yaptılar. Bu • 
gün Muhafızlılar çok düzgün ve 
hikim bir oyun oynuyorlardı. Ni. 
tekim bunun semeresini almakta 
giiçlilk çekmediler 16, 37, 38 ve 
~9 uncu dakikalarda dört gol çı
kararak birinci devreyi 4-0 ga· 
lip bitirdiler. 

ü'1nilıı birinci maçını Altaly -
Gençkrtirliği takımları yaptılar. 
Oyunun birinci devresi golsüz o
lar:ık 0-0 berabere neticelendi. 

Galata..•aray lmlel gnl telılikcsl ıı.flabyor 

İkinci devrede 40 met dakika· 
ya kadar golsüz geçti. Bu daki -
k< Jd Saim Altayın yegane golü • 
nü attı ve müsabaka netice deği~
merlen 1-0 Altay lehine bitti. 

İkinci devrede Muhafızlıların 
attığı iki gole mukabil Altınordu
lular penaltıdan bir gol kazandr 
lar ve müsabaka 6 - 1 Mubah:. 
gücünün galibiyeti ile neticelen 
di. 

Bahar turnuvası maçları 

Galatasaray .. e a: • 

-• !?.!!.'.!~~ .. ':!~~~.~~~~ .. ~~.~~~;~~~~~~'.!12 Fenerbahçe - B ş 'ktaş. 
Fa ık 110 metre mamalı koşunun Dün Taksim Btadmda baha< 

8a1 kan r B k O r Un U 14 7 l• ı e k 1rd1 ~~~a!~~!~-:::::r~~~~m i~~~%ı:t!~ 
• Maç s:ı.atıne kıı.~ .. r sahaya dört 

bine yakın bir meraklı küt~esl to::> 

Dün sabah Fenerbahçe ~tadında 
haik müsabakaları i;;.mi verilen at· 
letizm müsabakaları yapıldı. Uç 
güze' rekor km~dr. 

l 10 metre maniada Faik 14.7 
(bu derece Balkan rekorudur· Es
lti Balkan rekoru 14-8 dir)· 

Disk: Melih 32,57 
100 metre Sezai ı ı,o:; 
Di~er der celer şunlardır: 
10:> - }{. 4. Sezal 11-5, Ferit 

11.s . Yuanldis 11·0 
200 - K. 3. Hilmi 24-2, Hayri 

:!4.!), Rlcopulos 25-1 
400 - K· 3. Melih 57-8, Recep 

59·4, Tahsin !59-!S 
800 - K· l· Recep 2.01.1, HU

seyin 2.01, Abdllah 2.09 
Gülle - JC. 1· At~ 13.97, Arat 

ı::ı.92, Şcrlf 12.23 
Gillle - K· 4. Samim 11·19, Kıı.. 

kulldis 11·14, Hakkı l1·13 
Disk - K· 3· Melih ::ı2.57, Ali. 

ettin 29.57. Özden 24 SO 
Yilksek - K· 3. HilsametUn 1·56 

Yorgo 1.52, Cemil 1·45 
Uzun - K· 4. Kakulidis 5.70, 

Yuanidis 5.00, Necdet 519 
Üç adını - ". l · Y \TU 13 62, 

'Oçtch 13·4.0, I'ndl l~ Gl 

Daha 1.lhlnlcrlmlzdcn •lllnmedl. Sanki dürunil, gibi bllJyonu;: Bedl'll 
Terblye~ı bütün tale~lerln kIUpterdıı oyııamaımıı menetmlJtl. 

O mm:ın, bu karam ltlru eder er, yanlış bulanlar, klüpler kapanacak, 
'-e nllınyrt talebe olan (&.'1) tutbolcı. lar ölec.-k dlyenlere izahat ,·eırlldl: 

Talebeler, mt-kt~le.rlnde ıp<>r ya('&Caklar. 
Güdülen ıry, malOmdu. Talebeleri klUplerd~ ç~kJp alarak onlara kendi 

muhitlerlndo rabat rahat ve herhalde daha temiz blr rekabet lçbıde spor 
ynpmak lmklnı b.am'lanacak ve TUrk sponı lıık1pf yolıuı4& nroht.elU kanal· 
lar\l:Uı Uerlernf, bulunacaktı. 

Muhalif cereyanlar ya~tı. temin odllooek fnyclanuı ır.annedUdltl kadar 
faydalı olmak ıöyle dursun, blllUds lararlı olaca4'uu iddia edenler zaman.la 
•u tnl:ır ve mcktt!pler klllplerdon 1)1 11yn1W. 

Aynldı m.ıt 

Öyle nı1 Z1U1nc6Jyor11unıu1 
Son &;'llnlcrde yapılan n bll.ıne;ıt ne kopası l mi ,·erflen blrc;ok ml\saba· 

kıı.l:ırda \'E' flCJlt-bl b>ma.'llarmda oynrya.n oyunculann l:<ınlne b:ı.lon. Çoku 
Uılebe! ••ıınnJ, ne oldu. Hani talebelerln kl!lp talumlıı.rmda yer nlmalan ya~ 
&aktı.,, 

ısu y:ı.ul< kalktı da blWıt ml babertmlz yok .• Yoksa taıebClt'irln ldtıp ta
kıİıı1armda yer aldJklanndan alAka<Ur mnluunlar nu bUıa.ber~-

Ben kendi besabona lkl•lnl de ~lddetıe merak ediyorum. 
Bnclt Tufnıl OGET 

~ 

Dün Mısırda yapılan kar§ıla§mada 

Muhtelit takıı~ 
mıımız 4,,2 ~alip 

İsJ•cnderlyo 12 (lluaual) - Bu(ÜD 
İsltenacrlye muhtelit! lle karftlaşıın 
Ga.Iatııumy - Fener mubtelltl t;ok 
gllzcl bir oyundan ıonra. mUsabalua~-ı 
4-2 kazanmı:ıtır. 

Tııkuuuoıı. •u kadro llo sahaya 
ı;-ıkmı:ı;tır: 

Cihat - li"aruk, Adnan - Mutta· 
!a, Esat. Ömer - Mellh, Naci, GUn· 
dUz, BudurJ, nacrl. 

llirlnel devre Ustlin \'e h!ı.klm bir 
oyun tutturnn mııbtl'llUmlz karşısın
da 1skendt•rlyelller ııkt bir müdafaa
ya çcldlcrek fıuJa ıot yemeden de\'• 
re)1 Z·O mnğlCıp U!rkettlkr. 

lklncl dene oyun fe,·k;ıhlde bir te-

ldşme leindcı ıeotL Ba devre mlldıı
faa hattummı fevkalAde oyunu al
ktJlıu-la takdlr ediliyordu. 

T a k ı m 1 a r bu denede kar
rıılıltlı ikişer ıol yaptılar ve neUcCC:e 
mllsaba.ka 4-% Galatn&.'ınıy - Fmer 
mu,htt>lltl Jchlne bitti. 

Muhtelit takım bugiin 
Mısırdan hareket etti 
bkenderlye 13 (Hu!lusl) - 1sl<cn· 

derlyede buluıuı.ıı Galatasaray • F~ 
ncrbnhç~ muhtc-lltl bug11n şehrtmlzdrn 
hattl<ct etmişlerdir. :&luhtellt blmmn 
IIayfada da blr ıollsabaka yııpmaSJ 

kuvvetli lbtlnıal dAhlllnd~dlr. 

Tiirklye serbest 
glreş b· rlaclllğl 

(Yazııı 8 inci sayfada)"" 

lanmıştı. 

G. S. ·Vefa: 3-2 
Bahar kupası turnuvasının ü -

çüncüsünü tayin edecek bu mü -
sabaka hakem Ahmet Ademin i~ 
daresinde oynandı. Takımlar sa· 
haya a~ğıdaki kadrolarla çıkmış· 
lardı: 

Galatasaray: HJZTr • lbtahim, 
Safim • Barbaros, Enver, Celal • 
Rifat - Maı-yo, Muhterem, Fer 
zi • Adil, Hakkı, Cemil, tbnıhim, 
Font. 

Oyuna Be 'kta ın bir hilcumi
le b<:ı landı. Oyun co.ıı: süra 1i o -
luyor. llk dakı alarda Nıy .. ·n·n 
bir çütU Mehmet Alinin elinde 
kaldı. Fenerliler mütcm:ıdi}en cı 
kıştırıyorlar. Muhakkak palibi -
yeti kazanmak azmile oynadıkla· 
rı belli, Fikret bugün santrhruta 
fevkal!de muvafıak oluyor, her 
verdiği pas yerini buluyor. Bu a. 
ralık Mehmet Ali Fikretin bir şü
tünü ancak kornere atmakla ka -
lesini bir gol tehliket>inden kur -
Necdet, Süleyımm, Saim, Gauın· 
fer, Sarafim. 

Vefa: Azat - Artin, Süleyman· 
Abdüı, Lütfi, Fethi - Necip, Hü. 
ıeyin, Gazi, Haydt.ır, Mehmet. 

Oyuna Gnlatasarayın bir bil -
cumile başlandı ve ilk anlarda 
Vefa kalesini ııkı bir çenbcr alh
na aldılar. Fakat gol çıknramı • 
yorlar. Müsabaka biraz &<>nra 
mUtevazin bir cereyan aldı. 13 
üncü dakikada bir Galatascırny 
hücumunda Süleyman sağaçık 
Necdettcn aldığı pası gUzel bir 
gUtle gole tahvil ederek Galatasa
rayın birinci sayısını yaptı. 

Yedikleri bu gol Vefalıları ha· 
rekete getirdi ve Galatasaray ka. 
lcııini mütemadiyen sıkıştırıyor -
lar. Fakat biraz beceriksizlikleri 
\'e biraz: da şan~ızhklan yürlin · 
den bir türlü ıol çıkaramıyorlar
dı. 28 inci dakikada Galatasaray
lılar Uatilste iki korner kazanı -
yorlarsa da netice!iz. Dakika 35. 
Sağdan inkişaf eden bir Galatasc:ı
ray hücumunda Necdet topu gü· 
z:el sürerek bütün Vefa müdafi -
terini de atlattıktan sonra plase 
bir 9ütle Galataslrayın ikinci go· 
tünü de attı. Ve birinci devre ne. 

2 - O Galat::.ıı:ı· 

lKINCl DEVRE: 
Bu devre oyuna Vefalılar b:.ı'"· 

1.-:dı. Gı:ıl:ı.t aray muzı.vfn hattr -
da l·esilen bu hücumdan cor a 
arıkırmızılılar bafü bir ustüı 1 ,. 

kurdclar. Dakika 10. Bir V . a 
hücumunda yeşil beyıızlıhı.nn l -
zand:~1 frikil~ T,\ıtfi güzel bir ş' t 
le Galatzsaray ağlarına tnl-aı • 
takımının birinci 68.yıı:ını lmy -
detti. Bu golden sonra V efal ar 
yine bir müddet oyuna Jı::kim ol
dular. Mütemadiyen Galatıı .ıray 
l:alesinin önünde oynuyorlar. F .. -
kat atılan şiltler ya kale dirc(;i· 
ne çarpıyor, ya Hızırın elinde ka.. 
lıyor ve bir türlü gol çıkaramı -
yorlar. 

23 üncü d 
y hil u 

.. / .nzin b"r 
cereyan aldt. 1 inci dal.ikada da 
Mehmet V cfanm ikinci golü j 

yaptı ve müscıbaka ne ice değiş -
me:!en 3 • 2 Galatasarı:ıy lehine 
bitti. . 

F. B. - Beııikta : 2-2 
Srra ıampiyonu tayin edecek 

olan bu müsabakaya geldiği za -
ınan etrafta heyecan artmıştı. 

Hakem Necdet Gezenin •dare • 
sinde yapılan bu maça takımla 
aşağıdaki kadrolarla çıkmışlard.: 

F cnerbahçc: lrfon - O rhnn, 
Şevket • Lebib, Filı:et, Zeynel -
Rcbii, Orhan, Ya~nr, Niyazi, Or .. 
han. 

Beşilıtn~: Mohn>ct Ali - Taci, 
tarabildi. Fakat Fenerliler kor -
nerdcn bir netice alamadılar. 

Dakika 17. Nihjiyet Niyazi aL 
dığı bir geri pası ile ve demir gi
bi bir iltle Fenerbahçenin il.c 
golünü kaydetti. Bu gol Be ik -
taşlıları bir:ız şnşırtır gibi oldu v. 
gelışigüzel bir oyun tutturdular. 
Hatlar arasında bir clıenksizli.t" 
göze çarpıyor. Takımda anla§ır.a 
yok. Nihayet 23 üncü dnkik2da 
yinı:: bir F ener akınında r.old·n 
Orhan güzel bir orta ynptı To • 
pa yeti~en F cnerbnhçe açığı N • 
z:ım gUzel bir vuruşla takrmmın 
ikinci sayısını da çıkardı. O yt n 
yine Fenerin hfıldmiyc .. "nde. M" -
tcmadiyen Besiktas k"'lc "ni taz -
yik ediyorlar. Bu arnda Mehmet 
Alinin fevkatade kurtarnlc:ırı t 
gfüüyoruz. 40 ıncı dakikada b' r 
Beşil:taş hücumunda Cemil gUz 1 
bir gol frrsatı y~keltyorsa da t -
redc!üd~· Vl"Ünd"n '"ılV1V3 tahvil 

( De\-nmı 8 ine! s.: ) f:ı.d:ı) 
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Okuyucuların fikirleri· 

lngilterede söz ve 
tenkıt hürriyeti 

Bay Ahmet Muhta.r Kevaklbl tara. 
tmdan i'Önd&i.len bu y&Zı, ln(illz 
Meclb.inlıı tlddetll blr t.enkld ııahn~ı. 
ne phld oldutu &iinlerde, lnglli:ı J..-uv
vetinln hem anası, hem çocufu olan 
genı, tenk.Jd hUrrlyetl bııhı.lne dik

katl celbedooek ve lnı;-lltcrenln dti19_ 

ma.n.laruıa. ra.Jebedon nlçln emin ol
duğunun delillnl vt'lre<'.ektlr. 
, l"ran.ııada biıyU:C §air ( dö la Mar
ten) in henıen başlıbaşma tesis ve ilAn 
eylediğl lklncl cumhuriyet za.ma.ıım

da. meclisi mebusa.eda bqvekJI, tıı.m 

hürriyel kela.m, hUrriyetl tenkid ıau. 
yen kraliyet fırkası reisine: 

••- Siz Başvt-kllken cumhuriyet tn_ 
n.ttarla.mıa hürriyeti kelam, hürrl· 

yeti t.enkld vcrdlnlz ml !" 
Deyince kraliyet frrkıı.111 relai dera-

kap ~u parlak ve katı ce\'abı ver· 
!lV~ti: 
• "- Ben &'erek <'Umhurlyf"t tara.f. 
tarla.rma ve gerek lu'allyet tar..riar
la.rma hürriyeti flk.lr, hli.rrlyett k~ 
lAm ""e hUrrlyetJ ten.ldd vermedim; 
çünkü bu hUrrlyetıerl vennP.k benim 
programı:nıda yoktu. Siz, i'erek kPndi 
taratt.a.rlar.ımz.a Te i'erek dlillnanlan. 
mza hürriyet tJk!r, hürriyetl kelAm 
ve hürriyeti taıkidl vermeğe mf.'C. 
bursunuz; çtiııkü ~ bu hlirriyetı

lerin temini proırramouz.m U...llleNiaı 
ve hattA bu hlirrlyetlerin cumhıırlyf't 
(rejlm) lnln tem.ell oWntunu, krıülyet 
d~-rlnd• miltcmadlyen neoir ye W.n 
edlyordwuız. 

Ben bu ht1rrlyetleri vennemekle 
pro~ ıaadık kaldım. Siz, doat. 
lan.nı:za ve dtıımantarmım bu htl.rrl. 
yelleri blh&kJQn temin etmef.IM'nl.z. 
ınadraha.zlık, u.htekA.ıhk eylemlı o : 
Jununur.." 

İllgili.z milletinin ikbal ve aza.meti
ni, kudret ve meknetlnl temin eden 
.sebeplerin en müh1m.l hiç §Üpheaiz 
lı:ıgilterede hlln1yet1 k•l!ınm, hürri
yeti tenkidin. k&yıd.sız, hadsiz mevcu. 
diyetidir, 

Pek iyi biliyoruz ki bu muazzam 
memlekette hUkllmda.r, d\lnyanm be:ı 
kıtaamdaki ~iliz C dominyon) la.rmı 

ve Maverayı Esca.rda.kl 1:ngınz mlla. 
temlekelerinl 1nıiltereye bağlıyan ve 
tarihte mtsll görülmiyen ve hatt:O. 
(Ogüst) zama.ııuıda.ki (Roma) impa
ratorıucımu geçen bu muAZzanı im
paratorluğWl (Kend ta;ıı), makamın. 

d.ıı.dır. 

Yine pek iyi blliyoruz ki, İ.ni'iltenı_ 
de hUkllmdar (gayri mu'ul) dür. 

Yine çok iyi biliyoruz; lı::i Kraliçe 
(Viktorya), bütUn lngi.llzlerin n 
(dominyon) hı.r &ha11.B1n.ln aevgll!si 
1dJ. 

Bu büyük kraliçenin mllatemı.a ma
kam ve §&lısiyetine rağmen bu mu
azzam \ınpa.ra.torlutun birkaç kere 
ba.§mda bulunmt.11 olan gayet tem • 
kinll, ı;ayet buiretll, ve gayet mllın. 
ta.z bir rtcall aiyaat. binlerce kifl hu
zwu,nda. ir&d ettıtı bir nutukta de
miıti ki: 

••- K.ra.J.lçe, müp.rtrınrlnl dalına 

(Torl) !erden intihap edene bllmeli,. 
dlr lı::i, nazarımı:ıAa.. C"1r)lerln ııaz.a... 
rmda • haya.tı, bir portakal kabutan. 
dan laymetll olma.z." 

Pariste n~rolwıa.n (Grenguvar) 
mecmuasında cu haberleri okuyoruz:. 
"Swıday Dl.spat.Kh p.zete.ı bilılirl

;ror ki, bazı :kimsoler fabrikalardan 
çıkan ameleye adet& :wrla. ha.rp alery
hinde rlsaleler veriyorlar. Bir ~mı. 
yet aulh lehinde bir rtaate butmp 
cıa.trtıYor. Ba rlJıalede ~bbtı..U p.lı_ 
at ile harbin nuıl &'ayrl mli.uıkttn kı
J.nııı.cağı; telefon ve telgraf ıtebekcle

rlııln ve telıılz tel&"rafm nllJld pyrl 
ka.blll lstlm.nl hale kı>nabile.ceğt, köp_ 
rüleırln 'fe demlryollannm naaıl ( b<ıy _ 

kot) edllr.oll ve borolabtlecell a.ıı

l:ıtılıyor. 

nu rlııale Londrada pyri rf:ıll ola· 
ra.k t.oplatıldı; IAkln (l\la.nt*Wter) de 
(Brl~lt:ıam) da elA.n aatıJıyor. 

Henüz Peace bledge lejlon hlmıetl 
ukeriye ve mllll hlde.mııt lçin jl"ônUI. 

IU ya:ı:tlan mahallerin k&pılarma 

(;'~V) e teşı.ik nöbetçileri koymak _ 
tan mencdllD,lOO.I." 

"Sunday Dlııpatsch,, gazet.&l!lnin bu 
n~riyat.ı Uzerlna (Krımmon) da. mu
ha.fazaka.r • hUkOmet fırka~ıı • me. 
l:\ı,ıslardan birkaçı, bu cem!yeUerln 
harek&tı ve neıırlyatı beden menedfl· 
diğinl b~ekU Ml11ter Çemberlayn _ 
da.n ııordular. 

Ba§vekil fU yU~k, P"k yUkl!iek 
cevabı verdi: 
"- F.knlllyetlerln flklrlrrlnl, ilki. 

drlerlnl t87:ylk 'fe h'JdJd lldıımcyl:ı. 

Eu hareket, tncnwrenln asırlarclan -
bert lllirmet e-yledlll t.Pamille muı~ 
ylrdlr. 

Mösyö Kl•ma.n'io, re'sUk<\ra &'ellnce 
bu tehlil~eyi izale etmiye mu"aft&k ol 
dular ve ln&"illereyi va P'r~aayı e.ıı. 
ki tabirimizle (derleyip toplaytp) z;a_ 

(eri temin ettiler. 
Mister Loid Corç, umumt haı-Jiterı 

senelerce evvel de lnı;:'ilterenin ka -
dlm usuıu maliye3in1 hemen ıtltUst e
den VP yPni bir mali ve iktı:sı\<il c;:ığır 

ıı.c;:an ilk bütçeyi tanzim l'den ve ka_ 
bul ettiren maliye n:ı.zırıdır , 

Bu ytlluek ricali aiyast mUtte!ikle. 
rin Norvec;:ln cenubundaki ademi mu
vaffakiyetleri üzerine (Sunday Pieto
ral) gazeteainde neşredilen. bir ma. 
kale•inde hüldimetin lliyaııetinl ve 
harbin sevk ve i~areslnl. Oiddetle t~n. 
kid eyledikten sonra - gar;etelerimizdı 

nEl(lredilen bu maJ,alehin tercüme.ııİJle 

göre - diyor ki: 
".Non·ı>ç.e l"fradı alı>l~C".P)f!l toplanan 

ı·fl esa.ıı;lı tc~hlUtttan mahrıım bulu • 
nan bir ht'Jeti 11flfcriye .-önderdik. Bu, 
pyri miıt.f'h&!ll,llJ VP 8"flle!n kiınYIP. 

rin hareketinin hikft.~ l'fiİ:lir. !lflllet, 
hl'r ft>dakArlıp llıtly:ır l'JIPmP~ h&· 
z.ırdır; lA.kln mu\alfakıyf'tler Pldfl et
miyfl muktedir detlldJr; 71.ra. en ~;ik. 
lll'k 7.inıaındarlar ~·alnı:r; mPml(ltk•tin 
muka.dderatmı ~,·kı>tırna:re muktl'ıd.ir 

dlll:"ildirlPr: l.Akln :r.ayTf Hl llV'C'nun • 
durla.r. Zlmamdıırlar harbi, aPlm ,.e 
kudretle idare Ptznl'k hu'l!,unda 1.e _ 
llJAnA bir rnnvaffakıye>t.l7llfA utl'A -
dılar. ParlA.rıV'nto rnüdıı.half' Niip hll
llhıllırdaki zimamdarlarm nıu,·af1ak 

olaı:nıuWJarı vuHıoyi dPru.ht~ etme _ 
(re nvıeburdnr. F.fı>r parl!m(>ntn mü_ 
dahale P1:ıne7.~ millet.fi kart1ı bUyük 
Uıanet lrtıkAp eıyleıunls olur." 

Böyle blı; makaley\ §öyle böylP biı:ı 

gazete muharriri değil, otuz aeneden
berl bu muazzam im para torluftun 
ınu~adderatm1 xntlket"l'eren idare ve 1n 
Uz mllletlnl zafere nail etm~ olan bir 
reeli ıriyui yazıyor. lıte bu büyük 
memlekette bUrrlyeti. ke!A.m ve hUrri. 
yeti ten.kid bu mertebededir ve hiç 
ııüphe.siz İngilterenin a.zamet ve mti1' _ 
netini, kudret ve rıavketini temin •• 
den aebeplerln en mUhfml bu memle
lct"tte nice zamanda.nbf'n htirriyetı ke _ 
l~mm ve hUrrlyetl tenkidİJl, böylP kl'I. 
yıtaız; ve hadııiz olma"'ıdır. 

'~1811 cet"ft!bel J'11İl~"'T""b, hallet 

blhlnned1nl",, 
DemL,. 
Köhne beterin tat"!hi gösteriyor ki, 

hUrriyet:i kel!m \'e hilrrjyetı tenkid 
olmrya.n memlE"ketludedir ki, lduf', 
na.ehillerin, lktıdar.ııızlarm ve bllttt 
hamlyetllizlcrln ve namiı""'aur.lıtrm el
lerine geçmesine mA.ni ola.ma.qıı. bile 
:z:a.man ve hA.dlııat ile ehemmiyet ıı;ı.l

ha.ları teı;ayyUr eden millrt l~lerinl 

bıı..şaraoak ehllyetlilere intikali a.ncı:tk 
bu aayede mUmktin oluyor. 

Bunca. uırda bunc11. defa tekıarrür 

eden bu tecrUbeden ııonra, her ne ııe. 

bebe mebni olursa ol.sun hürriyet fik
ri, hürriyet kellmı, hUrriyet tenkidi 
her aah&da tahdid ve tazyik, bilh.ll11n 
ta.ma.men imha. etmek mutlakıı. hli~

ranı, peri:anlyi ve halt~ lzmihl11l mu 
cip bir bat& olduğu billııi.rııe gi~ilA?n 

ınUcarlelede niha.t ı:aterln ldme ı:nev'ut 
olduğunu tayinde güçlük çekilmer.. 

Fra.nsanm en tıtmt.ıraklı ve ıızıı.. 

metli ıalrl (Viktor HUgo) nun hUl"l'I. 
yeti kelA.m ve hUrriyetl ten",{idin lUzum 
ve ehemmiyetini anıtı-tan bir bPytlnl 
mübarek Namık Kemal (barikal ha
kikat mU.sademei efkflrdan Çlkar) tar 
zmd& tercüme etmişti. Ştipheair; !i -
kirler çarpışmar;ıııl, ilim ve lrfa.n ve 
~cri.lbe .a.hipleri !iklrler!nl ve kan!l_ 
atıerinl A.mmPye, ıuıtatama.r.ıı&, hatalı 

ve hatırlı gördükleri ef'al ve icraatı 
mlllet önünde tenkid ve muvahue 
etmez:!l!e hakikat ve ııvabm tezıllıUr 

etmesi mümkün ola.mu. 
Hiç etipheııiz bugUn Fran.~anın en 

yüksek, en kudretli aiya.ııt ricalinden 
biri, belki birincisi ola.n ve Uç del& 
ba.~·;ekfı.leti lhra..ıı: eyliyen ve on be~ 
defa heyeti vtlkellya giren Mösyo 
Tardiyö, gt'lya bilvasıta ve hafi reyi 
Am olan Franıııada. (4.0) milyon kadtn 
ve erkek Fransızdan ancak (4) mil
yonunun mebusların intihabına işti

rak edeblldi~n1 ve bu dört milyon 
Fransızın çoğ'Unun dıı. eerbeıt olaral{ 
rpy '·eremediğini adeta. bir muadtlei 
riyaziye gibi iıbat etti. Blla. vaıııtıı. 

va. han re;ı.;!m o!an bir memlekette 
mllletln ancak onda biri mPbuılıırın 

lntihabma i§Urak edebildiıti 11üb11t 
mertebeııinde olur!'la intll\11.pları bu va 
ıııt ve ,artlara ya.kın ııurettıı bile cıo. 
rey&.?\ etmi~ memleketlerde bu nia. 
beti yüzde bire indirmemek mUmkUn 
deA"lldi~. 

Bu vaziyet, bi:z:e hUmyeti tPnkidin 
bütün kavaidini mill,.t mp,clislerlndl'ld 
müzakere !'erbe3Uıdle iktifa ıoderek 

temin •tmek mum:.:.Un olma.dığt dil 
gösterir. 

.A.kıllı ve basirPtıi a.tala.rırnız der-

·Karısını dö·ven 
sarhoş 

Bir ay on gÜn hapse 
mahkum oldu 

Alcsa~yda Kürkı,:üçe~A aoka. 
ğnıd.a oturan eMhmed, ks.rı.sı FaL 
mayı dövmüş ve yakalana,,rak ad
liyeye veriJmi1'lir· Muhakemeye bu 
ıı.abah cilrmümeşhud mahkemesin
de bakılmıştır. 

lfehmedin 28 senedir evli oldu. 
ğu karısına ve 7 çocuğuna bakma_ 
dığJ, gece gündüz ,;arhoş gezdiği 
ve dün 'ece de sabah& karşı çvina 
gelerek karısından para istediği 
evde ne varsa kırıp döktüğü ve 
Fatmayı dövduğu anlaşılmıe 1 ay 
10 gün hapsin~ VE' 3CO kuruş para 
cezıunna çarptırılmasına karar ve. 
rilmL,tir • 

İngiltere italyadan 
izahat istedi 

Londra,, 13 - Romada cerı>yan &

dPn ve !nı;illere ııe!areti erkAnmdan 
b117Jl11.rmın maru:ı kaldığı ıoyl@nen 

hAd:seler hakkında Romad11.ki ln;:-ihı 

ıefıri Sir Pnay I..orenin llalya. hilkO
metindım iuhat istPdiği aalAhiyellar 
mah:ıllı>rde teyit e<iimPİ<tE'dır. 

ÖgTenildi;tlne ı;-ore Sir Perııi Lorene 
lnı;-ıltere aleyhinde eerı>yan f'den bu 
gıbl M.di!l@lerın bırııkacRğı fÜpheııiz 

lıulunan fena tMirlere İtalya. hUkCıme
+inin nıı.z:arı dikkatini celbelmek itin 
t:. limat verilmiştir. 

i. .j,di1t cumarteııl günü cereyan •t 
mı~ ve mütlefıkler aleyhinde nUma. 
>'ili yııpan bıu:ı faşist {:f'nçierl tara.
fındlln ı.·ukua getirilmlıtir. S@laret 
otomobiline 1nı;-iltere a.leyhinde ba:ı:t 

bfoyaıuııımeler ya.pı,tınlmıştır. 

Diğer taralta.n Musolıni aııkerl er
kln ile görUımU:ı ve aonra dört •mı
rm dıtba. ıilı\h altına çağ'nlmıtıımıı. kıı.
rar verılmi;ıtir. Bu dört ııını!ın bir 
milyon asker vereceği tıı.hmiı\ olunu
yor. 

ı.ıuıolinl, ltalyanm Franu hudut-
1.annm takviyesini emretm~Ur • 

İtalyan ıauteleri mUtteCiklerin Ak
deni.Edekl kontrolUnd,.11. flkAyete ve 
bu.na ha.lyılDm ta.hammill !!demjyeee
ğinl ya.zma.tıı. dev\.m etmekle bera
ber .Almıınyanın Holanda ve Belçika
daki hareketini haklı gö.steren ne~ri
y11.ta da. ba~lamı~lardır. 

Cian.o ıı.llesi.ıı.in g-aze tl'ıl olan Tel-
graf o iazeteain!n b~uh.arnri An· 
ıaldo, bugün aöyledigi. bir n.ıtukta 

demi~tir ki: '•BUyük ve kuvvetll mUt
tefikimlr; bu harpten glllip çıkacaktır. 
Mueolirıinln etrafında. toplanmalı, o
nun dedifini yapm&lı~·ız:. lmpara.tor-
1 u ~tın baniaina l taa t yalnı1: bir va.zi • 
!e dl'ğıl aynr z;amıLnd.a. bir borçtur . ., 

1'"ranııızca Lö Tan razetesinln Roma. 
muhabirinin gönderdi~i bir habere 
göre Vıüikanın Observatore Roman.o 
gıızetı>ııinln, Papanın. Belçika kralına. 

gi:ınderdiıt"ı muajt muhtevi ntiıhaları 
t~iıUı>r tara!ındıı.n Romanm büyllk 
meydıı.nla.rmdan birinde toplanıı.ra.k 
yakılmı~tır. Bu ntlıha.da Papıı., .A..1-
man taamJwnu tıı.kblh ediyordu. 

Altın fiyatı 
E\"vdki .-un 20 lira ıo kuruş;ı ka

dar çıkan.altın bu 1abah da yüksel
m~ine de\'&m etml~ ve 15 kuru§ !a.rk 
1& 20,25 liraya fırlamı~br. 

Bunun ü:ıerine mu&1iele aulmı~tır. 
Birkaç ay evvel piyMadlln külli

yetli miktarda 11.ltm toptıı.yan. bir kı
sım .ara!larll\ iatt'dikleri gibi a.Jtın 
!iya tile oynama.:kta oldukla.rı "e btl.zı 

~imselerin altın toplamak hevesine 
dUşrnl'lerl bunların ihliklrını kol&y
l14tırd1tı ıöylenlyor, 

Bu ııııbah mal~ma..tına mUracut ~t
tigimiz bil bonacı ıon fiyat yük:wl· 
:mel erin.in norma.l olmadığlnt, Avrupa
nın birçok yerlerinde altının plyMa
mu;dıı.n beş lir& :kıtdar daha nokaıı.nı
na satılmakta olduğwıu, lhtlkA.rm 
önl.lne ıeçilmezııe tırsa t gözllyen lerin 
fiyatları yük.,l'ltrneğe devam etmele
ri. ihtimall mevcut olduğunu ıöyle· 

mi~tir. 

Elll'ri.nde atın. ıtoku bulunan ııa.r;ı!-
111.r, alhn ıata.ntarm te.oılrile flyatlarm 
dti~memvi için a.lr, fiyatını da. 20,20 
llrayıı. çıkarmı~ardır, 

pen•erlik ılbl klyasl't, !•t1Lnt't, rüyet 
de muıı.yyen kimııelere mUnb&Jm' ve 
hAıı dfl~ıidir, Hi<; urnulmlldık k.imuler 
de adeta kehanl't derl'ee.ırind@ kiyaset 
bulunıı bildi~ gibl e.,n bMlntll, kiyR_ 
11l'tıl vıı rU'yl'tli olduklıı.rr eı1f'rlerill' 

11&bit olan kimıı.elnden df\ pek apr 
hat&lar ''e pek vahim ent.Ayiç zrhiller 
l!adn' ola.bilir. İtlrudan mlUJUn ehil -
yetıllerile dR.hi yüksl'k mıı.kamlarıı. 

çıkan kimM"lerill bieyyi halin hUrri· 
yetl kelA.m ve hürriyeti tenklde aahlp 
v1ltandıı.15l&m murakabe ve tenkidi 
ıütmda bulunm.1.111, milletin ve \'ıltıı. • 

Ml..9ter Loid Corç, hic; çUphes:z İn. 
g1lterenin halen en bUyUk alyut rl _ 
ca.llnden biridir. Geçen urrıuınt harbin 
ortalarmda dUvelimtitell!e harbi kay
btıt.ınek tehlikelllne pek yakla.,mışlar
dı1ki kudreUI , az.imli §8.haiyE>t,İnı;ilte 
rede :M.13ter Lol.d Co:-ç, FranMd& 

lerml~ kJ: ''Hat.a!ftt ve Jcusurııuz: &J\· nm· &&l!mııt ve N.ILdeH , .• bittabi m~v 
ca.k AJ!aht.rr.'' ,.,, ··~r; ~r .. , kil llcl:!da.rm muva!!a.kıyeU lüı:umu 

Hiçbtr millette aamimlyet. '·atan _ ~utlaktn'. .,,,. 

~ 

Son harp vaziyeti~ 
...:11c' ~I 

uıeı"· 

(Baş tarafı 1 incid.) 
vl hediyeler kabul etmemelerini ihtar 
etmiı oldukklrını haber vermekte<lir. 

Paria, ıs - Almıuılar Sar ci\'&rın
da Mıı.jino hattına. ku~ı şiddetli hü
cumlara başlarnıJlardıı'. Bu hücumla.r, 
bu hücum h&t'bln b&§langıcında.nberi 
yapılan ilk ciddi saldmşlardır. Alman 
lar görtiniı.~e göre Fransızların Belçi
ka. ve Holandaya yardım edememeleri 
lçin onları Majinoda oyalamak m&kaa 
dile :MaJinoya taarruza. geçmişlerdir. 
Lüksemburgdan Ren nehrine ka.dar 
\'e Sar ile VoAlar arasında bütUn ;"ece 
korkunç ve mUthi~ topçu muharebe
leri olmu~tur. Almanların Majino 
hattına çok bUyük bir taarruzdıı.. bu· 
Iunmaları muhtemeldir. Majino ha.ttı 

boyunca olorn,.,tik ııil!hlıır ve topçu· 
lar fa.aliy!!tlfdir. 

Nevyork membalı hllberlcr Almıtn· 
larm dün FraMada Majino hıı ttmm 
geriııme, Rerp11 ve V!!rdön ~imıı.line 

p:ır11 ~ütle a"ker ındirdilclerini \'e bun 
larm derhal yakalandığını bıldirmek· 
te lı<P de bu hustuıta Parıate resmi 
m11.kamlardan malumat aJınamam~· 
tır. 

Fransa hükiımetl, rl!ıırnt Alman Uni· 
forması giymemiş olıı.r~ le yıtkalıı.nıı · 
cıı k Alman paraşiltçüle~inln, ca~uıı tıı-

11kki edilerı>k kuq•una. di:ı:ilecekleri· 
lli resnıen il!n etmi~tir. 

BELÇİKAD.\ \"AZİ\'ET 

J'ıı.ri~ 13 - Son haberlere gö. 
• J 

re a~keı1 vuiyet ~udur: 
MüttefiklPr Belçikada. belçikalı. 

l:ı.rla. müı:terPken Viburozda muka
bil ta~rrur;a geçmüı!Prdir· Bir kac; 
ualte vaziyet ta.mamiyle Almırn. 
!arın aleyhine dönmüştür. 

Almanlar Limburgda her faraf. 
dan geri çekilmPktedir· Bu hare
kllla mühim lngiliz. ve Fransız ha 
va kuvvetleri de iştirak etmekte
dir. 

Majino hattı üıerinde Torbach 
ile Vosgeısler arasında 60 kilomı>tre 
lik bir cephede ~irldetli muharebe
IPr olurkr-n Almanlıtr, Belçik~ reb 
hesinde ele ta:uruza geçmişlerdir· 
Dün Liyejin şimlll ve cPnuhunda L 
ki tauruıda bulunmuşlardır· B.u 
tıı.ıtrrudann birinci~!. Hohm.dalT. 
ltrnı aid ol:uı. Limberg ile albcr 
kanalı araıımda yapılmıştır· ~iğer 
tarattıı.n A rdenneıılerd• Almanların 

Lüksemburg tarikiyle yapm~ olduk 
!arı kuvvetli bir tıı arnır;, şiddetli 
c:arpışm'llıı.rla Nö! Şato istikame
tinde ilPrlt>mektPdir· Bu b.al'TUZ 
dolayısiylc Belt:ika kıtaatr, g-arb 
cebhP5inde umumi bir rica.la b:ıii
lanu~ttr· 

Mamaıı rih kuv\'etli !n~ifü ve 
Fran~rr; krtaatr, Belc:ika ve Hrıfan. 
dalılarm y:ıırdımına yPtişmck ti
zerı> 11üratle ilrrlemt>ktedirler-

SalahiyP.ttar Frıı.nsız mahıüili 

~imdiye kadar Bo>lçika, Hôlanda. ve 
Lük8embur~da. · yaprlmı~ olan hare 
kAtın ih7.arl ve müte1<11ddem hıırP
kı\t oldu~nu ve müttefikler;n dün
kü ve en·elki gect>ki hareketleri. 
nin muk11rrer plan mucibiıı"P \'e :ı::ıt_ 

~i:..t verilmeksi7.in ic~ f'rlilmi~ bu
lund·uğunu kaydetmektf"d;rler· 

HOLAND:\D.\. YAZh. r.:T 

Holandada lııfl dlln g•ce 11aıtt ı ,L"i 
nf'~redllen rt':oımt Holarıdıı. teblipnp 
~öre Almıtnl11.r, lz:oel vp MeU!"PU ba:..ı 

y•rlerdıı g,.çmi,lerdlr. Holıın<l& kıtıı. 

ı\lr, kmnen rlcıı.t eyleme!; te clir. Ho-
111.ndada Fran!llı1. ktıutr, cilişmıonlll 

tl"m;ı 1111. ,R'l'lmi~lerdir. Şimıı 11 Hola.ndıı.· 

rt11. tah'klmıı t mevcut olm:!!drfitı clhellP, 
burıı.thki Holand;ı kıtaatı munta.r.am 
.bir surette ricıı.t ediyorlar. 

Holanda donanmuı, meml!!lcrtın 

mUdat11;ııııM. iştirak f'diyor. HllkOmet, 
mıomleket dllhilinde va:ı:iyete htı.klmdlr 

~olıındıı.d~, tıA rkl Rrıı.bıı.nrlt mmt;ı

kMınd:\ Frıınırır. \'P Alman kuTVetleri 
temıı.sıı. ı;-P<;mi~lı>rdir. Buradıı. büyük 
bir muharebe bekıenmektedlr. 

ALMANLAIUN TAYYAR~ 
ZAYİATI 

I'arh, l:l - Almanlıtrm t&yya.re 
r.a)iıüı çok fa:r.lıı.dır. Yanız dUn Bel· 
çlkad'\ yüzden fu:la tayyarl'14'ri dil· 
ştirUlmliftilr. Bu suretle Uç ~Undeki 

tıı.yyP.rt kayıpları 300 U gf(mlştir. 
DUnkU .Almıtn ~anıt tebllJlinde Al· 

ma.nlıtr bir gtinde 35 tiıyyıı.rıo k-ft.ybtıt
t iklninl itiraf etmekt .. , fakat ıtynı 

gtin ıı:ıırfınd" ''MO df'n !azlıı. dUşmıuı 

lıı\yyıırfl'ııı!,, dU~UrdUk!Pri , yolıındııı t.ıı

mıı.mllf' hayı1l m.a.hsu!U raka.m nrmek 
tedirler. 

lNGlLlZ TA YY ARELERININ 
FAALtYETI 

Lon<~ra, 13 - İngiliz bombar· 
dıman tayyareleri bütün harp aa· 
halarında faaliyette bulunmakta· 
dırlar. 

İngiliz b::ım.bardzİrıa.!'\ tayyare· 
leri, dün gt'Cenin büyük bir la&mr 

z:~rfında Hollanda ile Belçikaya 1 
ve bu iki memlekete giden yolla· 
ra taarruz etmişlerdir. 

Resmen bildirildiğine göre, tn· 
giliz tayyareleri Almanyada Rhin~ 
ile Meuse arasmda düşman tah • 
şidatma taarruz ettikleri esnada 
Hollanda hududuna yaklaşmakta 
olan mühim Alman kuvvetlerini 
bombardıman etmi~ler ve mitral· 
yöz ateşi altına almışlardır. 

Rhin üzerinde bir köprüye, 
§imendifer hatlarının ve yolların 
mühim noktalarına ve bazı köp· 
rülere ve diğer merk~zlere bom· 
balar isabet etmiştir. 

Hollandada Moestriht' den ge· 
len yollar bombardıman edilmiş· 
tir. Birkac kilometre ötede, şeh· 
rin cenurn:ı garbisinde Tonges'e 
giden yol üzerinde, kiiçük tank· 
!ardan, zırhlı otomobillerden ve 
nakliye arabalar.ından müteşekkil 
bir kafileye taarruz edilmiştir. 
Müteaddit tam isabetler olıııur 

tur. 
İngiltere ı;ahillerinde de AI· 

man tayyareleri uçmuşsa da bom· 
ba ıttmağa muvaffak olamadan 
ur.~klaşmağa mecbur kalmışlar · 
dır. 

HOLLANDA HOKOMETtN lN 
KARARLARI 

Saat 5 17 de Gorkun ıı"dur • .. ··ım • ıe 
Alman tayyareleri goru ~·art 

Saat 6,18 de Alman taYf'r~t•~ 
ri Shodrecht, üzerind~ r . 
garbe doğru uçmuşlar ~~ııı~; 

Saat 6,45 te Alınall ıseıı iil 
man tayyaresi GciderıPa . 

rinde görülmüştür. kerl ~ 
Hollanda radyosu a.s. ııef:~. 

matın bir emirnaınesuıı ınıı<:ib-il 
. mektedir. Bu emirna~e ııs. 

k 1 el .. kişıdell ~c· 
ce so ak ar a uç ve re· , 
grupların durması, kaP~ıı:r.ası ~ı 
relerin acık bulundur,,. ıtıı!I , . d l'ı ,,,. 
Arnsterdam•ın şarkın \,de j1 
ka ile Brabant eyale.~·arda d0 

2 ile 7 arasında sokak 
•etl 

§ılması yasaktır. d •\'ı· . l n ., ·r.ı 
Dahiliye nazırı, .ze a e[slcı1 ~· 

dahilindeki beledıye k ~e1' f:Jcr 
bugiin birer telgraf_ç~ e de P, 

sız seferi kuvvetıcrının 1 ~ı.ıa~, ·1 n 1.. •eti· 
landa kıtalarına ve~ı ~ ·steıı;1•~ 
istifade ettirilmesını tııgilıı e 
Hüklımet, Fransı1: ve ı.: uı;: 
talarına mahsus ?ıına··İÇ tt~1i1 
.Florin için hususi bır r~·~j jııf ~ 
etmictir. Sterling'in ra? 1 

1 flO 
" . ırı ve Fransız kıtaları 1~ ı1 

b. d'I ·5tır. ..,•tJ olarak tes ıt c ı m! • .. ün .~ 1 .,1 
Dahiliye nczaretı but Jterıerı, 

ye reislerine Fransıt a~i rıo\l:1,ı 
maaşlarmı aynı rütbode e~1esı . 
da askerlerinin rnaM1 'rilllle' . t ,.e 

Amsterdam, 13 (A.A.) - Hol· çıkaran bir tazmına 
landada radyo ile tehlike işareti emretmiştir. il' 
ıut 5,05 de verilmistir. Alman ıı.ı ,.ııffl~~ 
ta.yyarcleri Hollanda 'arazisi üze· (Ilolanda. vı> B.-lçU.ıııd.". 11 et1• 

J 

rPkı\tıı.0 dıı.lr dahı. p~4'11 ıılll\ll rinde uçmağa devam etmektedir ) 
}er. tar 3 ilnl'u Myfııma.d~ 

Romanya - Macaristan 
ticaret anlaşması 

Diikr"!J• 13 (a· a·) - Kuren
tul gazetesi. Romanya ile Macari.s. 
tan ara.sındaki iktiı1adi milnasebP.t. 
!eri ta~im eden ticari mukavele
lerle hususi ihtilHlarm bir kac; gü
ne kadar imza edileceğini bildir
mektedir, 

Tepebaşı virajı 
2enişliyecek 

Tel>f!ba.şı ba.hçeainin Per&pa.la..~a 

ya.km taralındaki çıkrntuı.ın kaldırıl

nu.sma kıı.nı r verilmiştir. Bl.n'aıınır. 

tE"ll\"iyeııinden •oıua cıı.dde dıth:.. ·!ula 
ı;-eni~i•mi~, 11t-yrlııe!cr kolay1a,mi~ o
lac'lktır. 

Nihayet "bar,, oldukla· 
rıru itiraf ettiler 

Emniyet müdürlü~, ikçili lo· 
ka.nta adı altmd~. fakat bar şek. 
JindP c,al~an milesseselere ı;eceleri 
badema saat 2,30 yerin~ birdP ka. 
p~tmaları lüzumunu t~bliğ etmi~

tir· 
Bu yerlerin adlım içkili lokR.ntA 

olduğunda.n bu kı:ı bil lokanlal:um 
tabi oldukları kapanmıt haddine 
uymaları ıktiu etmektedir· Bu lo_ 
kRnta 11ahiblı>ri bar olduklarını bil 
clirerek bu karara itiraz etmişler
dir· 

ltalyan yolcu vaouru 
neden gelmedi? 

Limımımmı. hPr harta. ı;cl~n L 
talyırn yolcu n.puru intizamını kay 
bf'tmi~tir· 

Alakadıır ııcıı.nta. vapur •efı>rle
rinin k~ildi~iM dair neeriyatm 
doğru olmadığını, bu hafta bekle. 
nen v11punın ge~ikme-.i. Malhda 
durdunılarıık kontrola tabi tutul. l 
masrndan ileri geldiğini bildirmiş
ti~ I 

1 rde 
Muhtelif vilaYe~~r~''' 

temsiller vererıd··tet 
gençler dön ıı >" ,,._. 

ı;ııtıl'"' ·ıf 
HurM, 12 (.\.A.) - :nltllı :-~ıı 

yon, Burdur, l:orp:ırt:ı, pr. -•J:''l' ı" 
. ili" " \'e Aydın vilAyetJen 

0
,,r f , 

h. . yid ·ı ı~·an öl • dt:ı ' • l~l!el ~:ı. l p ya' J a t ,l' 
rinl muva!fakiyctıe tem• , tıl. J ' 

·ı ı;oJ\).ll ; ~• rimiz hıılkevi temsı . s~ıı' ,,v 
gençler ıtvdet etmlşlerdıt. ~ 
rımız Bursalılar tarafındıııı .(.' . •'. /. kar~ılanmışlardır. .., ı .<' 

ı0nu·• rı ~ 
Dün 11ece Hall;evi ıa• '111 r ,•J-

dıı. ıı' 'il'· ; lerce stıyircl karşısın dr'tıt J tı'r 
temsil eden gP.nçtcr ş!d ~· . . •·r.oııe 
mışlındır. 'alımız e.• · . tlf• . ve teşE'kkürlerinl hlldir11'lıf 

Jçis1 

(l e 
ltalyanın lspa~J;yof 

Romaya gı 1 ~ ~; jtlJ) tl 1 
:Uadritl, 13 (a- a.) ;ilı.iı111eııla~: 

vilk elç ' si Gambara .,.ıe lı,..,_il • eıeru eV>' 
tema.!llta ve rnüzaker ıtet 
ml\k üzere Romııya hııre ıı··to!~: 
tir · , t tı P F'. 

Alman istihbara. 119brr ~8 t" 
MadriddPn ıı.ldığı. ~ır ı= ı11ıı~·o'-'' 
Jspanya hüki:ımetının . 11111 ll., ~ 
rihli bir tebliği, lı;pıın; ~ııfll. ~iltJ• 
da ve Belçikaya kart dı.fll 

edcceı.- , 
tar!lfhk muh.-.fata r"' 
mektedir. . en ı;ot1 ıılıl~1• 

Bu tebliğin ncErınd ttıı b jtlt11 

neral Franko. bey:ı~~lcll ~et,.ıvd,' 
rıı.k Holanda ve_ ~e ç}ııırb Jl ,f D" 

nin hilkümctınının biJdlrııP 
bulunduğunu resıne.n 
dulcl:uınr söylerni~tır· 

l<''>'~ 
Kral Karol 

0 
t'' 

~t ,.~ tl'lı.-l' 
t" Jr. d<>' dş!l 

F.rzinc~ n YilAye ın afı!1 ){Jf. 

fik Ronıen htikQnıet~. t~~. aıt11J11 :•; 
hca'k kral Kıtrol kO) ı ,d l~ 

l\!!"011 Jl' t formıı.ııte Ankarıı.clA •t:ı.~· tl. '1~ 
yaıııı~ fi" 

Krııl Kıı.rol köyil , . 
11 

birlt~ 
o::arı..-Ul ve 01kur••Ö) ,.tft• 
~ " "'' ~ etıril•ct"·· ./ 
Uz;~r .. meydana ~ -· 



NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-%4-

~ f'{!Yoru~/ 
'1 Edibe si~ rastgeldi· nız kaldım. Artık tahammül ede· 
beıli ~ Ak~m yemekten cek hiç kuv'\'etim )'Ok. Hi;, hiç. 
~ .. ı. Kızlarına fena hiç... · 
-~Sij .. I' 
....... il.._. ,-.ıyerek beni . . . bul s· ~Jt.. 
.lı. •. : ~ tvine B Zeh· - Bır çaresını uruz. ıze ~ 
:"."Ilı i . aran 6' 1. ·v 

Çın kabuı tt'ğ' · d \>erivorum. Her ~y u~ ır. 'ann 
r.L! e 1 ıru e • "de 'ğ" ll hald . ~nJnedi. Sonra da, konu~uruz, P'erı cı ım. er e 
~ ııdfvaa reddettiği· bir ça~e~ini buluruz: B~a ! şilph~ 

artık anladığını ,.e etme)·ınıı. Bu gtce sakın o. malııq-
~armıa kızlan nız, asabiyetiniz ı:e-çm~!i. Artık 

L.'-~ flndeYU verdığimi pek ağlamayınız. 
~ '-~~ette haykırdı. 

v --ncJen Feride birdenbire sordu: 
' yerinden sıç- - Bu ak~ burada kal:ıbiliT 

~~ ~~ .. dedi. 
' var, çok oldu. 

a1r ben_ de içimdekileri 
dakika bile evinde 

. "t derhal uzakla~
~ E\'Vel~ D3şırdı. 
~ 11lüllyim dav-
~ ~ CUnktı ba}-an Zeh· 
8- Yar. Fakat iş işten 

' bt Uzakta~. kaçmak 
~ff!a va, 53.f ve temiz bir 
~ etınek istiyordum. 

to..ı _ _. Odama çıktım. 
·--l'l<IQUn; bir yere ilti· 
beııi Fakat nereye? Ba· 
~ bir daha C\ine ka· 

tit~_.ihsas etmişti. Şe· 
~ ~ hatuıma geldi. 
~ te&aciüf etmek iste-

' 'ıönnek ihtima· 
ha~ bir yere gi-

~ 8a,ıııumu arabaya 
~-.of. \'e ~nran ~före adresi 
~ ışte geldim Kerim .• 

çoc İyj ettiniz, ya\TU· 

- Tabit k:ı!aca:sınız. Size 
başka bir yer buımar. ısterdım, la 
k:ıt bu saatte ka~it değil. Fatmaya 
söyliyeyim de size annemın oda 
sını ha..."'lrlasm. Evimin en güze~ 
odası odur. Uslu bir çocul\ gıbi u· 
yursunuz, yanna kac.ar Allah ke· 
rim. Elbet bir açresini bulu.-uı. 

Genç mühendısin ç<>k mü'fik w 
sakin bir tavrı vardı. Ge1tç km 
tcs!tin edec~ söz.er · söylilrordu 
Feridenin gôıierı doldu. Fakat ~ 
bcssü.-nünü kaybetrneme} e ı;a.ı~. 

- Si:e tabı olmak ne iyi oe>' 
Kerim ... Burada mustenhim. Fat· 
ma aği3.dığmun fark-nıa V3:fftl~ da 
acıdı. Ç.Ok iyi kadın galiba .. 

_ Jnsanlann en iyimdir. Bura· 
ya ilk geldiğiniz zaman h~una git· 
tiniz. Bana sizin i~n eunıa&ı söy
ledi: ''Böyle küçük ,.e S!\'imii bir 
çocu~-ı kendi hizmetklr1arı ~ile 
o.mağa layık o:nuyan bayağı ın· 
sanlara hizmet etmesi ne acı şey! .. 
bu ak~am bana misafir kalacağını
n söyliyeccğim ~aya at~ yakın 
bır yere oturup dinleniniz. 

Feride itaat etti. Sobanın önüne, 
bilyilk bir koltuğa oturdu Sarp 
derhal te~dif sizce kucağına sıçradı: 

_ A ! ... b'J sokakta bulduğunuz 
küçük köı>G!~ !»b ~~w? j , _ 

Sarpı kuc~ından brratıniadı . 
\"e kü~ siyah ba~ını ôpe:ck: 
_Zavallı Sarp, dedi, o da be-

nim gi'Ji hayatta l-a~yal~ızdı. 
Onu himaye ettiniz, detıl mı Ke
rim? o sizin yannmda kalabiliyor. 

Ne kadar talii •·amu~ .• 
Sesinde öyle ümitsiz bir hal hi~ 

!ediliyordu ki Kerimin ıôzleri dol· 
c!u. Feride ~-atacatı ıQ%el odayı 
çok beğendi: 

_ A ne gUeEL ~·atak o kadar 

bUyük ki.. Çok oo,uma gitti t~ 
kür ederim, Kerim. 

_ üsüm".z ritlsiniz, Feride? Ser 
ba henilz yandı, d3ha oda mnma· 
dı. 

_ Hayır, üşilm~. Kalbim sı· 
cak. ®'tum. Jyi ve rahat uyuya· 
cağım. Içime, btni anneniz bekli· 
yecekmi~ ıibi bir his ıeldi. Belld 
iyi bir fikir de verir. 

(Devamı var) 

YANIN DAi 
ODA HIZMETCISI IOiM J 

-.....-...-- - ... ~....-._.- ~ 

ANLATAN: 

JllTLERIN &81lt ll1ZMl:TÇtKI 

PAULtNE KOHLER 

-ıo-

Bu suretle, btlttln muameleler 
bittikten eonra benJ tekrar bir oto
mobile koydular ve yanıma da o
tak bir bavul verdller: Geldllim· 
den *ha hafif cldiyordum· 

Otomobilde yumı.a bir Gestapo 
memuru oturdu· e<Jf&rOa yanma da 
yine bunlard&n iki k1'f ~tı. Yola 
koyulduk· Berbtesgaden'e gtdlyor. 

dl!k··· 
Yanmıd..ti ada.md&D ~ aftler 

hakkmda biraz maıamat vermesini 

----

~~!~t~ 
-2s- rı 

- Vakia burada yiyor, içiyoruz, 1 Naa~ıru, kendimiz bee'erebildiği· 
büyük ~ır masrafımız d::ı yv~ anuı. miz g!ol tec.'ıız ve tei<hı1 cdc:ek, 
tstanbu!a çoluk çocuğa para gon alelacele yaptır<lığmuz bir tabuta 
detmek meobwi)·eti \'ad ..;.::.ymu~. or.u üa .. ~ı ooa;a ıiKllr· 

Pad1ph: r.-.ış. m .... 'n.:ar y.:.kmı~, ba;ım~..t no 
- Ne0 diye üzerine almıyorsun Det.~ bc!Jer:ı~ge ba~ar.:.ı~tı.;;. 

Senin aylığmı kesen kim. Sen kcn· Ev.akı ar4.,mda vası}etname 
dini ötekilerle bir mi tutuyorsun. falan çıkmamıştı. Yalnız çantasın· 
Merak etme, a)·hğmdan on para .Ja l2v a.tın bUlWldu. 
kesecek değilim; tredi ama, ben g\i Muhtelif vesi elerle, sô:ı: arala· 
nim birınae bu ışın tahakkuk ede- rınYn "öltirsem beni bura!arcia bı· 
ce~ni, hattA büsbütün parasu ka· rakmayınu,. deme~i düşünülerek, 
ıacağ;mm dil~ilnerek Atinada bu· cenazenin Şama götüruierclc, ora· 
lunan işkembeci Adile bir mektup )'Cl defncdiım~i kararlaştırıldı. Bu 
yazmış, o tarafıara gitmek ist~~- sebeble de tabut tekrar açıiarak 
ğim için bar.a bir pasaport ve gın~ ,J.daşı tahnıt edildi. 
milsaad~ almasını rica etmiştim. Falı.at bu işe lazım olan para 

Pa.-isten, nişanların satılan mü· ml!vc.ıt olmacllgmcian her taıa1a, 
cevheratından kaç para ge:diğini ı-..c.ttA Kıbnsta bulunan ?\lelik 
hatırlayamıyorum. Ancak bu par.ı Hüseyine te:graflar çekildi. Gün
tediyesi ıarurl olan müstacel borç ler geçiyor, hiçbir taraftan ses çık· 
ıann bir kısmını ancak ödiyebildi. ımyordu. 

Anlıyomırtuı ya padişah borç i· O hengamede GümülcUneli gene 
çindeydi. Al~ oldutu için ya· ıelmi§: 
nmda!dlcrden kimseye de yol vere- - Grandük birinci müllkatı· 
mirordu. HattA vill!ya )'eni misa· ınızda bana kırk bin frank hediye 
tirler de geliyordu. Prens Saha· etmek istemi~ti de ben "pac!i~-
haddinin valdesi ~sultan bu hundan almm!,. diye nezaketle 
meyandaydı. Sultan Vahidettinin reddetmiştim. Onun bu kadar ça· 
he~ircsi ola, Seniha sultan Pa· buk göçüp gideceğini bilseydim bu 
riste oğlu LQtfullah beyle otunı· hrsatı kaçırır mıydun, şimdi ben 
yordu ama, LQtfullah beyin kendi· nasıl yanmıyayım. .. diye dövünü· 
ne bakacak mecali ydttu. Alıp 3· yordu. ' \ 
nasını ~an Rcmoya getirmiş; 1 (Dmım var) 

Sultan Vahidettinin belbağladr- b o 

iı son iki ümid; biras en'el anlat· ·(•) Dolrudan dofruya Vahidet· 
tıp gibi, Grandükten gelecek pa· tinin tütüncübaşısı Kay5eri1i Şük
ra ile Türkiye haricindeki hane- rUnün ifadeleri mah5ulü olon bu 
dan emIMdnin ıeti~ mebl~dı, yazıda, zcçen bazı isimleri yakınen 
onlan bekliyordu. tanıdılımız için. Kay5erili ŞükTQ-

• • * nün ortaya allll• ifadelerin dolru 
GQmQlcünelinin ls\içreye son olup olmadılında ıüplııyı d{4tülı 

müsait haberi getiri§inden bir ha~ ve mtseld butün aramızda yap· 
ta sonraydı. Bermutad deniz kıyı· yan SıccadtcilHqı lbralıimin ollu 
smda akşam gezintisini yap.ıUJ, Nedimı taalltllr eden ıatırlann ha
!tU\t onda vill~ya dönmüştüm. 

içeri girerktn ''kahve ocağına 
uğn)"J)-W, bakalım bizimkiler ne 
yapıyo;lar? .. dedim. AyağfuU i~
ri atar atmaı arkadaştan pek mQ· 
teessir, meyus bir halde buldum. 
Berberb:ışı Mruunut bey; 

- Efendimiz gitti! d1.>di. 
Js\içre, Roma aklıma geldi; 
- Nereye gitti? diye sordum. 
Elleriye işaretler yaptı:ar: 
- Hilwlbakl! .. dediler. 
Me~. Adeti v~ile akşam ye-

meğini haremde yemiş, kahve!ini 
içmi~. saat dokuz buçuğa kadar 
oturmu,. konuıınu,, '~ birdenbire 
Nimete: 

•·- Midem boıuldu, fena oluyo
rum, bana pbuk bir leğen getiri

niz! demi,. 
Gttiriien le&ene ga~yan etmiş 

ve (doktor yok mu?..) diye sırt· 
üstü düşmüş. Oylece sönüp gitmiş. 
BilAhare ı~len doktorlar "beynin· 
de damar çatlamış,, dedi~er. 

Villl matem içindeydi. 

istedim. Zira, gittJtlm yerde ya • 
bıuıcı kalmamak ve ~imde hata 
etmemek için HJtlerin huyuna, su
yunu biraz bilmek llmndı· Bere

ket versin nu:lk .bir adamml!J
Gtzli polis teıkllltm4a memur bu
lunmakla beraber, &ru)'lL ahuna 
dokunmaz buı maUunat vermek • 
ten ~ektnmedi· 

mtıerin dal bqmdaki mtı1hur 
Berha~gaden k&,kUne dar bir 
yoldan giriliyor. Otomobil bQtiln 
sUratiyte dik yola tıımaıuyordu. 

tldde b!r ''htlcum Jrıtaın,. efradın
dan nôbetçilere rugellyorda· Her 
lkl yüz, Qç yüz metrede blr kartı
laştıfnnıs bu nôbetçllerdeıı basılan 
blzi durduruyorlar ve ellmlzdekl l
dn klfldma bakıyorlardı· Ba k&
trtta Himlertn tımumm bulunma. 
sına raılmen bizi dikkatle g3zden 
gP.çlrdlklerini de farkediyordam· 

Nihayet, maktan k&fkD.n alvı1 

kuleleri ıarnndQ. Otomobil ltlratl
nl kesti· D11 kapnuıı ônllne ıellnce 
dal'duk· Yammdatl adam evrakı • 
mm kapıda bekllyen nGbf'tçlyi 
ı&t.erdi· O bbl içeri aldı, muhafa 
nıeınurıutu od11ma r~ttlrdü· Bura
da beı düfka bekledik· DIJtlar 

kikate ne derece tevafuk ettitim 
kendisinden ölrtnmek arzwuua 
kapıldık. Kayşe1ili Şükrü, U ümü 
ujriltada bay Nedimden bıılı!'ft
mekte ve onun Tum Nirtıi( ntlta1' 
ve hem de kızkardqi Ntninlt 
al4kodar olduğ:mu V olıidtttinin 
bildili halde saray terbiyesi icalJı 
5furndoldtm luwktu~u ıçın 5U çı

karmadı!ını 5ôylemektcydi. Bay 
Nedimden bımıl 5Drduk. Aldtlımtı 
ctvop, bu kik4ynıin .Kay5trliPlin 
bir llayali oldulunu, kmdi3imn ,., 
Ni'11Ut mlttz1'la, ne de kızkardqile 
hiçbir al4kası olmamJl bulundulu 
tibi, bunların kendilerini bilir, iç
timai vaziyıtltrini tanır ve takdir 
eder kimseler olarak tamdıltm 
ı6y~di. 11 akikaten biz de mulıtelif 
y11lerı başvuruşumuzda Bay Ne
dimin bir hakikati ifade ettilini 
ttspit ettile vt Koy5trili Şükrünün 
lıilı4ytsine neden bOylt hayal mah· 
sulil bfr fJarça il4vt etmtlı lüzumu

"" duydufımu anl.ayamadık. 
-Haber-

doiru mu, yokaa uydurma mı diye 
Ausburg'a telefonla aordular· 

Doğru oldufuno anlayınca yanmn
za lJd memur daha vererek içeri 
geçmemize mUaaade etWer. 

Simdi genli yoldan ıfdiyorduk· 
Yolun iki taratma mitralyözler dl. 

zilmleti· Elli metrede bir durmaya 
mecbur oluyorduk· Yoldaki c;ellk 

m•ni•lar kaldınliyor, bize yol v&. 
riliyordU· 

!çeri girince beni, kôşkUn hade
meler şefi Şlibene teslim ettiler. 

Köşkte bUtD.n hademelere, upkla

ra hep bu adam k&.n1ır· K3§klln ev 
sahibi ad, Bitlerin im kardeşi 

Pavladır· Fakat bu Jibl lelerle hiç 
ofrapıaz. YalDD, k&Jktln mlldlre
el IIfatmı tqtr. 

ŞUben HJtlerin eski arkadaşla. 
rmdandır· 1914 de orduda alllb 
arkadaşlrf1 et:mitler. Bu muhare
bede Şllbertn alt c;enesinln bir kıs
mmı prapnel almıt göt11rmfte ve 
blltUn amellyallara ra.fmen ada -
mm yUzn aalu.t katmı:e· Bununla 
beraber, ilk bakışta adam bana 
~k cana yakm ve fyl bir Jnaan gt.. 
b1 ıernndD1 

Lütut 
' 

Nakleden : C. E 
!mp:ı.!"atvrl~A !kinci Katerlnanm \ z·yarctc gelmesini bile" 

asıl '1..:a ..... iJ.rı •• ..n ı.az: ı~~tıgı biı· - Ş h ide gizlice birleştiniz 
~ Uı: ve. sıc:ık .ıı: • 1 .:ıl.Jn:.ı.. , f.C. .. ç, 1 ti? 
ır ze. , ..., arlıı.J. go ... u bir 1....:: ını

para. eırıçtcnin onuna . bo,, .... ı bu
kcrek du: çlikmu,..tu. Bu genç k.ız.ı, 

ıı:ızaguıı .ıuıpı öı:ı unde bırı:..kt.u arak, 
ou gil%cl salonda seyahat elbiselc. 
rilc bulunduran sebep hiç ıUpheeiz 
mühimdi· Bu mUhlm sebep, Liçlı:ı_ 

kaya, bu &"enç kua aa.lona girince
ye kadar nice memurların muma
ııaatlarma göğüs gerdirınlş ve iııte 
azmi sayesinde Katerinaya kalbi
ni botaltabJecek bir fırsatı ver. 
mlşti· 

Biraz evvel, odasında ~ezlongu
na uzanarak Fransız eairi Dıcıcru 
Ue fe.lseie munakaşalnrma dalan 
ve bir nazariyeden diğerine atla
yan Katerina dı§$.ndan çafırılnuş. 
tJ. Katerina eaire: 

- Şimdi bayata geçiyorum, A... 
cb ve klınaeaizleri dinlemek lA
mD· Affet bUytlk pir!. 

Diye Dideroyu bıraktı ve bu ge
ııl§, aıcak aalona girince, nice in. 
sıuılan titretebilecek, erkek sa.da_ 
ama ya.kın bir ıseale : 

- Ne istiyorsun? dedi. 
Bu genç, parlak gözlü güzel kız, 

kaJ'vısmda bir tq gibi duruyor ve 
bu Katerinanm canını sıkıyordu. lm 
paratoriçenlı:ı kuvvetli ıualleri ken
dJainl caıılandınr gibi oldu· Eğile
rek eteğini öperken: 

- Ben bir canlyim, beni &S··· 

ÖldUr!· diye yalvanyordu· Beni 
dinle .. Anne!· Beni dinle .. İçimde. 
ld yük, beni wyor·· öldU··ll .. rUyor! 

Dedi ve bıçkınklar içinde ye
re yuvarlıuıdı. Katerina yumupk 
bir eeale: 

- Sen ,dedi, gençsin, gUzelsin, 
aeab~ bir aşk azabı mı çekiyorsun? 

- Nnneclğim, ıen Novıorot ta
raflarını altUst eden feci havadisi 
bllmJyor musun? 

Kraliçe gUldil· ÇUnkU nereden 
bilecekti· Yalnız nazırlarından biri
nin anlattığı yirmi k.lşinln hayatına 
mal olan bir yangım hatırladı· LA. 
kin bu yangınla bu genç, güzel, 
parlak gözlU ku:ın ne alAkası ola.. 
billrdl· 

Fakat ilive etti: 
- Bir yangın olduğunu duy

dum, eUpheısl.z, müsebbiplerini bu
lup ceıalandıra.cağız. 

Aklını oynatan bir bakış bu 
kudretli kadının üzerine çevrildi· 
Damla damla eunlan söyledi: 

- Mücrimi aramayın! O, be. 
nim, oralarmı ben yaktım .• 

ltatertna bu genç, ~l. ince 
km, bir dell olup olmadığını anla. 
mak için, aözdU ve eonra onu, bir 
anne eefkatJle okpdı: 

- Korkma, kızmı, dedi·· Anlat! 
- Anne. Sen oraya Fedorlefskl 

adlı genç ve gUzel bir sUvarl ku
mandanı ~nderm!ştJn. 

- FedorlefsJd?. Evet!. Yoksa 
onu mu seviyordun? 

Llçlnka: 
- Onu, dedi, blltUn kalbimle, 

bUtUn lhtlrumıla seviyordum. 
Bu söz, Katerinanm göğsUnde bi

le bir hıçkırık uyandırdı·" 
- !ana ,baban mani olmadı mı? 
- Evet.. Evet.. hattA evimize 

Şliber bana aafa geldiniz dedik. 
ten sonra Uf.ve etti: 

- Burada hlsınetçl olarak çalı
pca.kamız. Size haftada yüz mark 
verilecek· (Bu para. hizmetçilik 
ıfbl bir loe mukabil görUlmemil 
bir Ucret teakil ediyordu). Yalnız, 
lalnlzde bata etmemek ve mUna
aebetsl.z hareketlerde bulunmamak 
J.hmıdır. MeaelA, hariçten kimsey
le hiçbir temumız olmıyacak· Bu
rada ı~rilp öğrendlklertnlz hakkın. 
da bqka birllıine bir aey söyler de 
eır verdiğiniz anlaşılırsa cezası 

mutlaka idamdır. Bunu bilmil o. 
lun! 

Bunlan eöyledllrten sonra zile 
bastı. Oldukça gi1zel genç bir hlz. 
metçi km geldi- Ollber beni ona ta
nıttJ ve: 

- Odaama götür, dedi· 
'Odam, kiSokUn kulesinde kUçtık 

bir tavanaraaıydJ. İçinde eeya ola
rak bir karyola, bir sandalye, bir 
tuvalet nuuıası, bir de çay muruıı 
vardı. Üzerinde bir kitab gördllm, 
attmı baktmı n~ diye. · 

Kitabın ıerle\ hası: "Nizamno.. 
me., idi ve bu köekte ne!er yapıl. 
m&SI, ne:er yapılmaması yaıılıydı· 
Hulba.sı ıu: 

(Devamı var) 

i 'a kalb!ni b::ı5kasıruı ve. 
r n g 11ç .ıza derin bir merha.meL 
le b::ığl~dJ .. Güzel, şuh, mahzun 
Llçinka devam etti: 

- Fcdor bu k~ hemen her gün, 
h::ıhJarla sUslcnmlş odama gelirdi· 
Son defa gellşinde b3.§mı dizlerime 
koydu ve nyaklanmın ucunda yat
tı. Babanım ağır ndıml:ırla odama 
yn.klMtığmı duydum. Fcdor knço.. 
mazdı. Bu kabil değildi· O oda ka.. 
pısını açarken öteki bir yıldırım 

"bi lı'ann nr .. sına kaydı. Ben 
de y tıkları ü.:ı: ılnc bir çocuk çe_ 
·lk!iğlle yığdım. 

Babam: 
- Azlz Liçlnka bana yastıklar-

dan bir dağ mı hazırladın'! 
Dedi ve üzerine oturdu: 
Ben bir: 
-Ah! .. 
İşittim. Babam: 

Bir şey duymadı· Piposunu ge
tirtti. Votkasını içti. Bana gençlik 
hikdyelerini anlatırken daldı kal. 
dı .. Uyuduğuna kanaat getirdikten 
sonra uşağımız Va.slll çağırdım. 
hclmiz horuldayan ihtiyan çektik, 
odaıııma götUrdllk· Halıların altın. 
da hiç bir hareket yoktu. Onları 
kaldırdnn ... ve .. ,.e .. anne! Fedoru 
ölU buldum. 

Liçlnka sallandı ve düştU. 
Aşkt çok kereler içinde bulan 

Katerin:ı genç, güzel ve parlak 
gözlU kızı saçlarından ok§adı ve c
llle aezlonga uzattı. 

O devam etti: 

- Gece idi.. Soğuk çoktu. oda
mızdan çıkamıyorduk· Vasil, her 
ııeyden evvel ölUnUn yanımızdaki 
nehre atılmasını sllyledi· Aklım ba. 
annda değildi, her aeye b~ımı 
aallıyordum· Son defa sevdiğimin 
eoğuk ağzından öptUm· Vasme be. 
raber onu ~km nehre fırla.ttık. 
Soğuk mehtabın, soğuk ışığında 
sevgilimi yutan korkunç sulardaki 
knTmWnn SC}TCttlm. Artık Vıı.sil
le eve dönmek latiyord~· 

Gen~, güzel, parlak göz1U kmn 
parlak gözleri bUyildU· Onların kar 
§r.smda kraliçe bile ürperdi· 

- Vasil benden stlkO.t hakla ıs. 
todl. Bu dağ adamı ricalarıma ku. 
lak asma.dl, ısrar ediyordu· ''Bak 
ııu ka~ıdaki kahveye" Orada hem 
ısınır, hem sUkO.t hakknnı alırmı·,, 
dedi ve kuvvetli kollarlle bellini 
bir kıskaç gibi sıkarak aanldı· 

Bana -gösterdiği kahvede--
kendisi gibi bir kaç va.hat ile bUtUn 
denaeti yaptılar· 

Kendimden geçmişim-- Gözleri.. 
mi açtığım zaman ikinci bir hü
cum ka~ısmda olduğumu gördUm· 
Sıçradım. Odadaki lblbayı aldım. 
Fırlattım. Kapıyı kilitledim· Ken
dimi dışanda buldum· Biraz sonra 
arkamdan kmlcmılarm yükseldi
ğini bUy1.lk bir zevkle seyrettim· 

- Anne!-· beni öldür·· Beni öl. 
dUr onları ben yaktım· 

Katerina kendini büyük ve ldil 
bir h8.kim vaziyetinde buldu, içi 
merhamet hlıılerile MrSildı· 

Yanındaki gUmUş çmgrrağm için
de c:ınhıraş sesler duyuldu· İçeri 
giren U§ağa Sent anne manastırın. 
dan valde Çirayakayı getirmelerini 
emretti. Eli, genç, gUzel, ıslak göz.. 
lU kwn saçlarmı okşadı: 

- Manatınnda istirahat ve slL 
ktl.na kawş... dedi. 

* • • 
Oda.!lna döndUğU zaman Dfdero

yu kltaba dalmış buldu. 
- Sl.z, dedi, yazıim.1', ben de 

y~anmış birer kitap okuduk· Siz, 
g!Szleo.rlnluien anladığıma göre ese
ri hırlapamakla meşgulıUnUz. Ben 
'se lQ.tfetUm. 

Didero, Fcdorla Liçlı:ıkanm hl. 
k!yesinl Merkür dö Frans'ta nee. 
retti· 

Kraliçe bunu okurken dudakla
nndnn: 

- Siz filozoflar ne garip lnaan
larsmrz. Sizin içlıı her aey odebl 
yattır. 

Cilmleleri dökUldll· 

4•Dr- Kemal O.zaan 

ıdrar yolları hastahk· 
ları mütehassısı 

Beyoğlu bttklll caddesi No
ı: aso nul'S3 Paz.an tlsttı ObODJ"U 

~ apartm:uı. Tel· 41%35 J .. .,. ......................... --.•. ......................... .,.. ·-- -
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F O S F A R S O L, Kanın en bayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı i~tab temin ,Jtl• 

L 
Vücude deva.-nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranları, uyk:ısuzluğu giderir. Muannid jrııa' 
hazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatlerine, Be) gevşekliği ve ademi iktidarda fi 

kilo almakta şayani hayret faidelEt." temin eder. r 
F O S F A R S O L'ün diğer bütün lcuvvet şurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, g\)'VVt ~ 
lŞTlHA TEMİN ETMESi ve illı: kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir... till' 

KAN, KUVVET iŞT AH şurubu 

ADEMİ İKTİDAR 
VQ B ELGEVŞ.CKLi GiNE -

BI 
T abletlerl her eczanede bulunur 

Pnct.ıı kutusu 1255) Galata, İstanbul 

~eyo~Dlb!lnda 

SA D i salonunda 
~tYI a~~am: 

Salonuınnzun l\lcvı;inı sonu 

' '!fol i ';,• ·~ ... r '. ~ • : J.;.. • ..... 0 A• •O 

1 iNHiSARLAR UMUM MÜOÜRLOGONDEN 
Cinsi Miktar Muhammen B. 

lira Kr. 
5000 .A. 462 50 

10.000.000 ,. 

% 7 ,5 Temln:ıt Eksiltmenin 

Teneke kapak 
Rakı mantarı 

Şarap mantarı 

Znnpara taşı 
Bakalit kapak 

1.500.000 ., 

250 " 387 50 

•' 
200.000 " 

Lira Kr. 
84 68 

29 

gUnU Şekli Saati 
11/V/40 - açık E. 14 
20 

" pazar 14,30 

" " pazar 15 
., " nçık E. 15.10 

" 
pazar 16 

I - Şartname ve numuneleri mucibince yukarda cins ve miktarları yazılı 5 kalem malzeme hizalarında gös
terilen usullerle sa.tın alınacaktır. 

n - Eksiltme ve pazarlık hizalarında. yazılı gUn ve saatlerde Kabataşta levazım ve mUbayaat ı,ubealndekl alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi numuneler de görUlebillr. 
IV - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde yüzde 7,5 gUvenme .parala.rlle birlikte 

mczk1lr komisyona müracaatları. (3611) 
ı - Şartnamesi mucibince tam techlzatlı 1 adet çektirme kapalı zarf 

KAM%Ut< 
~ MEYVA 
~ TUZU 
MERVEMEKTtM SONCA 
KULLAN iN iZ \ 
SIHHRTINIZI a 
KRZQN!tlSINIZ. 

~ 

Mevcut programrmrn:ı ilaveten kanuni BESTEKAR 
ARTAK!'nin iştir~kilc KE)IANI SADİ, SALAHATTlN 
PINAR, P1YAN1ST ~EFiK tarafından KLASİK lil.AZ 
ESERLER!. 

\ 

usulile satın alınacaktır. 
Il - Muhammen bedeli 7250 Ura muvakkat teminatı 54.3.75 liradır. 

ili - Eksiltme 16-V-940 perşembe glinü saat 15 te Kabataşta levazım ve 
mUbayaat şubesindeki alim komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen §Ubcden parasız alınabilir. 
[ V - MUnalmsaya girmek ı.stıyenıerin teknelerini mUnakasa gUnlinden 

Sahibinin Sesi Artistlerinden bazıları sürpriz olarak 
iştlrAk edeceklerdir. 
Mevsimin bu son veda gecesinde yapılacak musiI,l Ye e~

lcııce ziyafetini lrnçırmayrnız. Telefon: 4377G 

1 Urkiqe serbest 
gür ş birincilikleri 

E&ı'lle, 12 (Hususi) - Tür
kiye serbest güreş ml\sabaka. 
ları He Kırkpınar yağlı güreş
ler: bu .,:ıbalıt::ı.n itibaren son 
dere~e meraklı ve heyecanlı bir . 
~afh3ya girmiştir. Sar::ı.yiçi 

meyil uın<la TUrk gUcUnti gös
termek Uzerc yurclun her tnra
fıntl n Edirncyo gelen 30 O e 
yakın cesur ve asn Türk deli. 
kanlısı bu sabah şchircle uavul 
2urnalarla dolaştıktan sonra 
toplu bir halde SarayJçlne gf. 
dtrek yerlerini :ılmışlurdrr. Bu 
sırada. umumı mUfettiş, vali, 
Kolordu komutanr, Tralrya 
va.rti mUfettlşi Edirno belediye 
va parl reisi ye Ankaradan ge. 
h•n mebuslar da Sarayi~ine 
g•lmlş bulunuyordu. Program 
muclbinr.e başta. icdernsyon ve 
kafile rehılerı ve lıedcn ve bU
tUn 'fUrkiyeyi temsil eden gU
rcşçllerl:ni:zle Kırkpmar:ı ge
len 200 e 1a.kın pehlivanımız 
vartınln bu sene kendilerine 
hediye etiği yeul ldfipctlorile 
ukP.rI bundonnn tercnnUmlcri 
araıııında sahada bir geçit res. 
mi yapmış ve trit:lnlcd doldu
ran binlerce halk tarafından 
coşkun bir surette alloşlanmış_ 
lardır. Bunu mUtenltip hakem 
heyetinden Ekrem, Kırkptnar 
gUre"çilcriuln krsa bir tarihçe
siııl 7apmış vo bunu güreşçile
rin TUrk gibi kuvvetli sözi.inü 
bUtUn dUnyaya tasdik ettiren 
Kurtderell ve Ad:.ılı halil gibi 
bUyUk ııehli ·anlarımız tizerin
dekl tesirlerini tebarliz ettir. 
mlşttr. Bu reııa yapılan hopar
lör tesisatı bu i~lcrde bilhassa 
tşa yaramıştır. Bundan sonra 
dUnkü musabaknlarm galiple. 
rl arntnndaki güre~lerc başlan-

liçlinctl, İçel 4 puvanlıı dördUn
cü, Edirne 3 puvanla bcşlncl, 
Daltkesir 3 puvanla aıtıııc:ı, Es_ 
kişchir 2 puvaııla yedinci, Ko- 1 
c:ıeli 1 puvanla sekizinci ol
muştur. 

YAGLI GÜREŞLER 
Yağlı glircş seçmeleri gece 

saat sekizde bitti. Tekirda;'.;lı 
Illiscyi n Türkiye birincisi. Gö
nanlı Arap Hüseyin ikinci oluu. 
Gönanlı Hüseyin Teklr<lnğlıya 
52 dakilrn. mukavemet etti. 

KilçUk ortada birinci Servet, 
baş altında birinci Cönanlı 
Hamdi, Hayrebolulu Mustnfa 
ikinci, büyük ortada Karami.ir. 
selli birinci, nskcr Bekir füin-
ci oldu. 1 

Güreşten sonra Trakyn. par_ 
ti müfettişi Kocaeli mebusu 
R::ı.grp Al{çakoca kıs::ı. bir r.utuk 
söyledikten sonra derece alan
lara milkaf:ı.tlarmı verdi. Tc
lrird:ığlrya Kurtdereli kemeri 
Yerildi.. Diğerlerine de Parti 
tarasmdn.n altın saat Yerilmiş- ı' 
tir. 

Genç takımlar maçı 
Dün Taksim stadında bahar 

kupası maçlarından evvel Vefa -
•ıaıatas;aray genç takımları karşı
la~mxşlardtr. Müsabakanın birin
e: devresi 1-0 Galatasaray lehi
ne neticelenmiş ve ikinci devrede 
bir gol daha çıkaran Galata!aray· 
lılar müsaba.kadan 2-0 galip çık 
mıslardır. 

~ 
13.5.940 Pazartesi 

mıştır. 12.30: Program ve memleket san.t 
Saa.t on dörtte serbest güreş.. ayarı, 12.35: Ajaruı ve meteoroloji ha_ 

lerln flnallne başlandr. Netice berlerı, 12.50: Müzik: Muhteli! şar. 
'öyledir: kılar (Pi.) 13.30/14.00: Müzik: Karı. 

:>6 Kiloda: ;,Ik program (Pl.) 18.00: Program ve 
Blrlncl Ken:ın (Edirne), i memleket sıu:ı.t ayarr, 18.05: Müzik: 

kinci H'1mdi (Sıvas), 'Oçünoli Operet Potpuri ve Kuple'lerl (PL) 

tsmıo.ll (Ankara). 18.30: Müzik: Radyo caz orkestrası 
61 kiloda: (Şet: 1brahio. özgür), 19.10: Müzik: 
Ahmet Işık: Mahmut (İS· Saz e:ıerleri ve türküler, Radyo saz 

tanbul), Haydar (Balıkesir). heyeti ve bUtUn okuyucular. 19.45 
M kiloda: Memleket saat ayan, Ajans ve mete. 
!zz&t (lsta.nbul), Ragıp (An. oroloji haberleri, 20.00: Müzik: Ça... 

kara), Ynhytı. (İçel). !anlar: Kemal N. Seyhun, Reşat Erer, 
'12 kiloda: Fahri Kopuz, İzzettin ökte, 1 - Olm-
Cel~ l Atik (Ankara), Rahim yan: Sa.dl Hoşses; Nebile Raut, 20.30 

(Eskişehir), M ıstafa. (Sıvas) Konuşma (Umumt Terbiye ve Beden 
70 kiloda: Terbiyesi), 20.43: Müzik: Çalaol:ır: 

Vıı.lı~t (.Ank~ra), Adil (Sı. Fahire Fersan, Cevdet Kozan, Refilt 
Ya.!!), ! mr..11 (Kccaeli). Fersan. ı - Okuyan: Radife Erten; 

87 .kiloda: Mıı.hmut Karında~, 21.10: Konu§Jil& 
Ahmet (İçel), Mehmet Al1 (Fen ve Tn.bln.t blljlleri), 21.30: MU. 

(Ankara), Ahmet (Sıvas). :ıık: KoruJcr Takdimi - Halil Bedii 
Al:'lr 8iklat: Yönetken; ve Radyo orkestrıı.:ıı (~et: 
A.kmot (lıııtanbul), Serlf Dr.' E. Prnetorlus), 22.30: Memleket 

(Bnlıkee1r), H:ı.11:1n TIUseyin saıı.t ayan, J\jaııs haberleri; ziraat, 
(Anka.ra). Esham - TahvilA.t, Kambiyo - Nu. 

Umumt tasnifte Ankara 15 kut borso.sı (Fiyat). 22.50: Müzik 
puvnnla blrtncl, İstanbul 8 pu. Cazb:ınd CPJ.l 23.25/23.30; Yarınki 
va.nla lklncl, Sıvas 6 puvanla program ve kapanış. 

evvel Liman heyeti fenniyesine tetkik ettirip rapor ve takdiri kıymet mazba
tası almaları ıazundtr. 

Vl - Taliplerin milhürltl tekli! mektuplarını kanunt vesaiki ve fen heye
tinin muayene raporıle takdiri loymet ma.zbate.smı ve yüzde 7,5 teminatlarını 
veya banka temlnat mektuplarını lhtlva edecek kapalı zarflarını ihale saa
tinden bir saat cvvellnc kadar "14 de kadar,. mezkOr komisyon başkanlrğma 
makbuz multab!llnde vermeleri lAzımuır. (3515) 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

J?.mirin en modern, en temıı ve .;:n muntazam aıJe 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk uoktasından Anka
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorüerli, müteaddit firışt:rli old:.ğu gi. 
t>i nefis yemekler \'eren lokantayı, pastahaneyı1 ve kı.. 

c-aathaneyı havıdir. 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işletleme
leri umum müdürlüğünden: 

İdaremiz ihtiyacı için 1500 adet gabn.rt çubuğa 27 mayıs 940 pazartesi 
günü saat 15 de eksiltmeye konmu,tur. 

Muvakkat teminat maktuan 250 Ura.dır. 
Alll.kadarlarm muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak mez. 

kQ.r gün ve saatte teklifleri ile birlikte Metroharunm 5 ncl katında toplanacak 
olan komisyonda hazır bulunmaları. Bu işe ait şartnameler Ievazlm mUdür
lliğünde parasız tevzi edilmektedir. (3775) 

Bahar turnuvası 
maçları 

(Ba~tarafı 5 incide) 
edemiyor. Ve birinci devre de bu 
§ekilde 2-0 Fenerbahçenin gali -
biyetile bitiyor. 

tKtNCI DEVRE : 

İkinci devre başladığı zaman 
herkes Fenerbahçelilerin galibi • 
yeti garanti ettiklerini tahmin e. 
diyorlardı. Fakat netice hiı; de 
öyle olmadı. 

Bu devre oyuna Fenerliler ba~
deki süratini muhafaza ediyor. 
Beşiktaşlılar takımlarında ufak 
bazı de~işiklikler yapmışlar. Ü • 
çüncü dakikada Beşiktaşlıları hü· 
cumda görüyoruz. Bu arada Hak
kı güzel bir vuruşla Beşiktaşın 
ilk golünü attı. Bu gol Fencrlile -
rin süratini büsbütün artırdı. Mü
temadiyen sıkıştırıyorlar. Fakat 
Mehmet Alinin çok güzel oyunu 
gol çıkarmalarına mAni oluyor. 
Ara sıra Beşiktaşlıların da mües· 
sir akınlar yaptıkları görülüyor, 

fakat bir türlü gol yapamtycrlar. 
Galatasaraydaki oyunlarında hır· ' 
çınlığı ile anılan Cemile Hakkx, 
birçok gol fırsatları hazırladığı 
halde bir türlü gol olmuyor. O • 
yun sert bir hava içinde oynam -
yor. 22 inci dakikada Fikret bir 
Beşiktaşlı oyuncu ile çarpı~arak 
bayıldı ve oyunu terketmck mec
buriyetinde kaldı. Fikretin yok · 
luğu derhal oyun üzerinde tesiri· 
ni gösterdi. Şimdi Be~ikta~lılar 
hafif bir üstünlük kurdular. Ni • 
tekim bu arada Fener kalesinin 
önü karıştı. Bu karışrklıkta sağ 
müdafi Şevket tc:-pu ters bir vu -
ruşla kendi kalesine soktu ve Be
şiktaş ikinci sayısını bu şekilde 
kazandı. 

Takımlar 2-2 berabere olunca 
büt"ün ~ayretlerile neticeyi !ehle· 
rine çevirmek için uğraşmafa 
başladılar. Fakat iki taraf da ba~r 
ka sayı çakaramadı ve müsabaka 
2-2 beraberlikle neticelendi. 

Vakıf paralar müdürlüğündet1 
1 -rcıı. 

!daremiz, Dördllncü vakıthn.nm zemin katmd~~I J>lltı· 
postane kar~ı..•unda inea olunan (Valde banı)nın blrill e sJS
na nakledilmekte olduğundan sayın mUııterııerı.nılzill v v.ıd' 
kadarlarm 13 mayıs 940 pazartesi gUnUnden tübaren(38so) 
hanındaki dairemize mClracae.t etmeleri rica olunur. . 

----~ 
Devlet Demiryolları ve U_f'l:1afl1~; 
işletme Umum idaresı ııan1'1. 

10 tcrfo ·,,. 
Muhammen bedeli 6700 lira olan Sivasta yapılacak 1'ab dl Cl 

salI glinü saat 15 kııpalı zarf usulü ile Ankarada idare bitJaS!ll 

leccktir. 
1011

t 
Bu işe girmek lstlyenlerin (502,50) liralık muvakkat t~nı ııııd3t 

nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat H de 
yon reisl'ğine vermeleri 10.zrmdır. . eli• 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dalresınd 
~ada tesellüm ve sc\.k şefliğinden dağıtılacaktır. (3837) 

Devlet Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

' 'ı 
Devlet Demlryoll:ın; 9 uncu İşletme Mlldilrtu~linde~:- ı-:U'~ 
lstanbul Banllyö3Unde kış $ervisi dolayısı lle YcşllköY 1s, q ~ 

arasındaki seferleri lA.ğvcdilmlş bulunan tstanbuldan kalks;1 59, ~ 
34, 44, 46, 52, 5<1 ve Kilçl!kçekmecedcn kalkan 23, 21 31, 3 '~ ~G ,/. 
57 numaralı }{atarlar Mrı.yıs 1940 sonuna kadar yalnız 1:2, :adeti ııl I· 
raslaya.n P:ızıı.r rUnlerl ve l Haziran 19~0 Cumartesi gUn ı;sdııf gı'' 
her gUn Ye~ilköy - KUçUkçekmece arasında. yeni bir iş'a.tıı. ıs 
tere ba;,lıyacaktrr. * * * e r~~' 

İdaremiz ihtiyacı için muhtelif cins (45) kalem ınıı.tıelll 1 ~ 
tm almacaktrr. ıı ııstt 

İsteklilerin bu malzemenin miktar ve cinslerini göstere 111 gli't 
zcme !:!Ubemizdcn aldırmaları ve mevcut mallan ile tıya.Ua.~rıU1' 
liflerini en ~eı: 15·5·9~0 g-ilnU saat H de kadar umum ı:nild 
komlsyonıı. vermeleri l~ztmdtr. (392-i) 

0
/ 0 50 tenzille di.H1Y 

· şaheserleri a1e1' 
Bu tenzilattan istilade için ( V akıt~ ~ ı~e!~ 
sinin okuyucularına verdiği kupo~ ar gF 
mak kafidir. Bunlardan bir aylıg_~';ıe 50 

Tahmin 
bedeli 
10748,75 

renler bu güzel kitapları yıı 
ek:;iğine alırlar. 

tik tlttf 
teminat tbtl< 

806,lG Yeniden inşa. edilecek telefon ş ı:l'~t 
ic;tn alınacak nıalzeme a.ıc Jllu\-& to t'~ 

9100,00 683,18 Karaköy köprU.ııUnde yapılıLCtelll J<t~ tel'! 
köprü için lUzumu oıan muh dl- ~ı~,~ /, 

Ta.hmin bedelleri ne ilk teminat miktarlart yuk~ile elt-'ıı ı6rô t~ 
zeme~i ile kereste ve eivata a.yrı ayrı kapalı r;a.rt WJ!lıcs.IeJıli!ld' 11~c~ 
mu,tur. ı,artnameler r:abıt ve muamcıa.t mUdürlU~ırı:ıellde ~PıJ~t' .J 
İhale 16-&-9!0 pe~embe gilnU saat 15 de dairn1 ene -ıl.Ola. e.ıt ~c.r;;~ 
llpleri:a ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 9,tO d) blL:z;ırl& •t~t 

esiıl e o ~ ı vealkalarile 2490 numıtralt kanınıun tarifatı çovr euıııell 
lif mektuplarını ihale gUnU saat 14 de kadar daunl en 


