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Holancladan gelen ilk harp reaimleri: Amsterclam Alman bombaları altında .• 

1 aarruzları çok genişlediği için 

mantar her yanda müttefik mu ka-
il taarruzunun darbelerine maruz 
'ı rtfil c§l liil o a rr o liil o e lhl ü oıı e 

oDaliil va~nvet 
,bü1rdeliillböre · dCaQü~tü 
1ttQ11 ordusu vaziyetlerini takviye için Belçikadan · 
l lio/andaga süratle ilerlemeğe gagıet ediyor · 

lt~iliz donanması da Holanda 
sahillerinde faaliyetle 

• Pa.ri<J. 14 - Jstihbarat nazırı 6 ay. Somme harbi keza 6 ay sür. kabelede bulunuyor.,, 
Fros3ard bu gece radyoda halka mü;, birçok safha)ar geçirmişti. ?\i. Son askeıi \'aziyet şudur: fkl 
hitaben bir nutuk söylem'ştir· Na- 'ııtyet galip gelmiştik· 1araf arasmda henilz büyük harb 

• d, zır Fransızlara başlıı.mak üzere o- Alınanların tayyare za)iatı mUt. Jm~lamamıştır. Bugünkü harekat 
lan büyük harbin neticesini iti- 'ıiştir. Dün Fransada tayyare dafi' bu harbin mukaddemesini teşkil 
matı& beklemelerini tavsiye etmiş toplarla 34, Belçikada gene top a- ediyor. İki tarafın külll kuv\'eUeri 
ve demiştir ki: "Henüz harbin teşile S8 Alman tayyaresi dü~ürül- ··ıı klru;maktadır.,, ' 

~ mukaddcmesinde);z. Belçikada ve dil· Herkes bilmelidir ki, hava or- IIOJ,ANnA ::'E.HLtr.t 
~~' Holanda<la !!İmdi baışlıyan harh '1umm: büvtik ce~aretıa harbediyoı Amıskrda.m. H - Sabaha kar. 

haftalarca sürebilir. Verclün harbi ve Almanların her hareketine mu- (Devamı 4 ündi..f., ı 

~~lı-.ıs. .... ıa w·. Slovakya arazisi mukabilinde 
~ ~ hilmiyen Macaristan, Alman asker-
~~~u~~~~ lerlala •acarlstaadaa 
I~'~ ld" e1-

~~ş~,~~ ~ğıu geçmesin• mlsaade · etmiş 
1tttt• ~apmağa l Macar orduau Yugoslav ya ve Romanya ltudutlarında tala,it ediliyor. Ro-

'"' •oylüyor ma11ya ve Yugoılcıvya m ukabil tedbirler altldar. 
"ar" 4 - .. _. \ 

•ınr.o•"• ( Y azııı 4 üncüde) 

.Alm:s.n para~üt~ülerlnln nunl lndlr11ıllğlnl gösteren 
temsili resim·-

Akdenizde hare 
ihtimali kUvvetleniyor 
Mısırdaki İtalyan Elç~si bu hafta 

;çinde Romaya gıdecek 
( Y az111 4 üncüd<!) 
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I 1 
nab , Sudan Çıkan 

S~V~ülbü -
4 Nakleden : MUZAFFER ESEN 

- Büsbütün yruan değil, dedi. 
:6en ma.tıvolmu~. bitmiş bir adam
dun. Hakikaten kendimi öldürmek 
istiyordum. Köpril üzerinden ken· 
dimi nebi.re atarken bu adamlar 
beni gördüler. Bana bir İ§ teklif 
ettiler. 

- Teklif ettikleri iş yatıma ka· 
dar yüzerek gelmek, intihar etmek 
istiyen bir adam rolü oynıyarak 

yata çıkmak ·re ilk fırsatta yatı 
soymaktı, değil mi? 

:vaı1as tasdik etti: 
- Evet .• a~ğı yukarı bu, fakat 

beni sudan çıkardığınız vakit ha
kikaten boğulmak üzere idim. Kuv 
vetim zannımdan daha azını,_ 

- Yatımda aradığınız bir ~Y 
mi var? 

- Evet bir harita. 
- Arkadaşlarınız bende bir 

harita olduğunu Diliyorlar mı? 
- Evet. Kokos adasında saklan 

mış bir hazinenin yerini gösteren 
haritarun sizde oldufunu biliyor
lar. 

- Bu haritanın nerede ~lı 
olduğunu da bilir misiniz? 

- Evet, reisimiz bana bu hari
tanın yatağınızın altındaki dö~

me tahtasırun altında olduğunu 

söyledi. Çete sizin adamlarınızdan 
birisini kaçırmış, ve ona zorla ha· 
ritarun bulunduğu yeri itiraf et

tinni~ 
- Zavallı Marten, ona ac:ıdnn 

doğrusu, demek siz de ben uyurken 
odama girmek cüretini gÖISterdi· 
niz öyle mi? 

Adam kekeledi: 
- Hayır, dedi. Bunu yapaıruya

cağmu anlamıştım. 
Rozitanm çehresinde sevince 

benziycn .bir mana belirdL 
- Şimdi arJıyorum, dedi, de

mek sizi bunun için öldürmek iste
diler. 

- Evel. Derhal yattan çekilip 
gitmezlerse bağırarak herkesi uyan 
dıracağımı söyledim. 

- Şu halde, haykıracak vakit 
bulamadan ize vurdular. AlWilIJ· 
daki yara ~ok ağrıyor mu? 

- Bir parça. 
Rozitanın kalbini vicdan azabı· 

na benziyen bir his kaplamıştL 

lK.amarasmı araştırmamak i~ ö
lümü göze alan bu adama takındı· 
ğı sert tavırdan Meta utandı. 

Xatlı bir sesle: 
- O halde, dedi izin veriniz de 

:alnının sarayını. 

Delikanlı cevap verdi: 
-Alnımı mı sa.racaksmız, fakat 

bez nerede bulacaksınız? 

?\eden sonra delik~mm sualine 
cevap verdi: 

- Doğru dedi. Yaranııı sarmak 
için mendilimden başka bir §eY 
bulamamıstım. Fakat yara acıları
na sıayet faydalı bir koca.kan il~CJ 
bilirim. Acıyan yere biraz tereyağı 
sürüp, üzerine soğuk bir tabak 
bastırmak. 

Rozita elini uzattı. Bir !ahandan 
bir parça tereyağı aldı. Yavaşça 

§i~ş ve kızarmış kısmına sürdü. 
Sonra üzerine bir tabak dayadı. 

Bir mucize iİbi delikanlının bü 
tün ıstırabı dindi. Rozitaya min· 
netli bir bakışla baktı. 

- Te§Ckkür ederim. Siz ne kadar 
iyi kalblisiniz, mis. 

Genç kız sözünü tamamladı: 
- Biz kötü taliin biribirine yak 

Jaştırdığı iki zavallıyız. Biribirimi
ıe elimizden gelen yardımı yap
mamız tabiidir. Sonras siz de be
nim yüzümden yaraland.ını~ 

Briyan; 
- Ben bu adamlara uyuı> bu· 

raya gelirken herhalde ı;ıldırmı~ 

olmalıydım, dedi. Fakat aç karın 
manbk dinlemiyor galiba. 

Rozita küçük elini yaralının 

dudaklanna koydu: 

''Sus. dedi, eğer haritayı almak 
için buraya sizin yeriniu ba~
ka bir §akt göndenni& olsalardı o 
vakit i§Ier §imdikinden daha çok 
kötü olurdu.,. Sonra sıözlerinde 
bir merak ı;ığı yanarak il!ve et· 
ti: "Merak ediyorum ~imdi .. Sizi 
vapura girdikten sonra kamarama 
kadar gelerc·: haritayı araştırmak· 
tan meneden nedir?., 

Yallas itiraf etti: 
- Buna bizzat siı mani oldu-

nuz. Hakkımda o kadar iyi mua· 
mele ettiniz ki, bana yiyecek ver
diniz. Aylardanbcri işitrnediAim 
oe&at ve merlıamet kelimelerini 
dudaklarınızdan dinledim. Sonra 
hana lskoçyadan, vatanımdan bah 
eettinlı.. Bu tatlı söılerden aonra 
artık bay$ mesl~mi ifaya im
~kalmadı. 

Ro.zita yavaj :ile ona doi'nı 

iAilerek: 
- Merak etme)iniı, dedL Bu 

haritayı arasana bile bulamıya· 
caktınız. Marten birdenbire orta· 
dan kaybolunca bu hAdiseyi §aya· 
ru dikkat lıulduğum için haritanın 
saklandığı yeri de~iştirmistim. Sim 
di arkadaşlarımı yukarda harita· 
yı arıyorlar. Bulamayınca tabii bu· 
raya inecekler. 

Briyan dişlerini stksnk: 
- Öyleyse müsaade edinir de 

bir silah alalım dedi. Delikanlı bakışlarını etraf ta do
laştırmı, ve nerede bulunduklan

Ve yerinden kalkarak kocaman 
dolu bir ekmek bıçalı aldı. Roıita ka

lın bir oklava ile silahlandı. 

nı anlar iibi olmuştu. 
Her ikisi etrafları erzak 

küçük bir odada bulunuyorlardı. 

Burası ~üpllesiz kiler olacaktı. 
. Tavanda takılı bir ampul bura· 
lilIU hafifçe aydınlatıyordu. Bura
sı o karlar dardı ki kımıldanmağa 
bile inıka.n yoktu. Tavana yakın 
bir yerde bulunan bir lumbar deli
~nden hava alıyordu. 

.Rozita pijamasının üzerine de· 
~e tüyünden bir rob geçirmişti. 

fY> Buradd vaJ:11. · r il"CJ y /.ı @I nt p y 1? ıu '.; 
<Şt-?l .. 11? f'Z. <' 

Gülerek "'ne olursa olsun dedi, 
burada açlıktan ölmiyeceğimize e
min olabilin~ Etrafa bir baksam· 
ıa: Ekmekler, tereyağları, yumur
talar, kekler, jambonlar_ 

Delikanlı ''sise içerisin& b!r oeY 
nr mı?., diye sordu. 

Rozita raflara bir göz gezdirdi: 

(Denmı var) 

., ~· 
AK$ A M PO f Jli~ 

JCm~~-ez:.mı.-~------------· S.lt/IH "" Neırlff,,, ı.JI_. • Hasen ~as ~ıt"" 
:.-------.... -----• İDARE EV/: ıstaııbıd,_...~, 
Ankarada işlenen Denizyollarında ihtikAr yapanlar -E ~"~~~; ~ 

· 1 k ilkbahar tarıfesi Adı· ·ı· 11
"' • • ,,.- ~ cınaye ararı ıyeye verı ıvor ::.-;:_-=-:_::.,-:f.~;ı:ı 

Ebe Naciyenin tekrar yarin Valinin riyasetindeki ; ·,;.aö·Ne:· Ş.A~,.~~ 1 
muhakemesine ba§landı Denfzyollarmm ikbahar tarlfelert komisyon yeni ! &.Mıııı ':; ıı-. ' •·~: J 

Ankııra, u. - Dolctor Mehmet A· yarm eabahta.n ttlbarezı tatbike ba~ kararlar verdi ı • a11ıll "'" • tt• 1' 
llyi oturduğu otelde tabıuıca ile öldU- ıanacaktır. : : :;::: S.: =----~ı>~ 
ren ebe Naciye hakkındaki karar Yeni tarife ile pa.z&r gtlnlert aa- Havay1d zaruriye komisyonu dllıı ------ -· ,p.'f6Y~ 
temyiz mahkemesince dört noktadan b:ıhlıırı köprüden aa.at 7,!0 d& Adalar alqam vali ve belediye rel.at LOtfl Ba.sıldığı yer: v .u<f1' ~, ı 
bozulm~tur. Bunlar a.rasmd& ııllA.lım Kartal ve Peııdiğe aaat, 8,llS te de Kırd&rm rclallğtnde mmt&ka ticaret • a 
ııuıı ted&rlk edildlğtnlıı tahkiki \'e Anadolu aıccıeıertne yüzde em tem:t· mUdUrIUğünde toplanmıo, but mad- B • de b l g 
bazı ıehltlertn dinlenmesi lüzumu gibi Atlı tenezzUh aererlert konmuııtur. deler üzerlnde görülen fiyat yüksel- l r e ı 
noktalar va.r<t..r. Ankara ağır coza Diğer tarattaıı ııeblrden Adalara melert ıoinf görüıımu~tur. Piyaaa- k ~tz5 
mahkeme& dün toplanarak nalue:ı ve Ana.dolu yakasına tenezztl.be gtde- d& ibUk&r olduğu tespit olwımu~tur. m Ün a ay ~ f 
bakm&ğa ba§ladlğı bu davada ebe cekler lçln u mayıstan itibaren ha!· Haklarmd& tahkikat yapılan bazı &ll ı.r> 1 
Naclyeden tekrar izahat almşlr. tnda dört gün köprüden 8 aat ıı,ao tüccarlar bugünlerde mUddelumumJ· Arkad&§UDlll Nurull çıl'sll ~ ~ 

NeUcede iddia makamı, Haseki da i'ÖQ aetcrlerl ihdas edilecekUr. ıııe teslim edilecektir. Komisyon fh- çen aünkü nUshıunu:da ıı.-ıed' lf 
bastııncst aertabibl doktor Ali Şükrü· YUzde elli tenzllAU& ıröç e~sı. tqı- tikAra mani olmak ıızere belediye il• kalesi dolayialle bU Dlıl ,~ 
nUn ve plıadetteıı çekinmediği tak· yacak olan bu vapurlar Modaya ve ticaret veka.leU tc17ki1Atmm mU§terel< geçen Yuaut .AbıaıcaJ.ı ~~~ 
dlrde maznunun ablası Hayrlyenln bUtün Adalara uğrıyacaklardır. kontroller yapmumı muvafık i'Örmüıı ça. hitaben bir mekttıP cıJlJ61' :1 
maz:nunla maktul arasında geo:eı:ı ve 19 mıı.yıa pazar gUnU u..at 10 da tUr. "Su mektubunu%U :ır.,ıı, ~ p 
kaUe mUntehl olan sa!ahatı hayat hak Fenerbabço etadmda yapılacak jlm- Vekllet mOtettlıılert \"fi belediye aile yauluıız. Ben de rıı°'° I 
kmda b1lgllerlnln §&hld ısr.atllc teselli nıwUk oenllklerl fçln de köprüden memurlan tebdlll kıya!et edecekler; .>ıızacaktrm. Fa.knt d!ıJJS 1"' 
Jçiı:ı İstanbul ağırceza mahkemesine sabah eıı.at 8,45, 9,16 ve 9,45 te tarife tUccarlan aıkı bir kontrole tabi tu- ya da ,.ıcıer, dedller. ! 
tallmat yazılmaııma, emanet dairesin- barlcl na.ve uterler yapılacakbr. Şen tacakl&rdır. ta kullanmadım. tın~ 
de maktule ait banka cüzdsıımm cel· ilkler eonund& Kadıköyünden k!lprO- Diğer tarattan k6mUr tıyaUan ha- Hocalık Adeti." seııt r/ 
bine ve ebenin lstaııbulda Karaköyde ye aynen UO.ve vapurlar kaldırılacak· vaıarm dtızelme:ıi.ne rağmen, bir ku· yonnmuı. rıı/> _Al 
yuıh~eal olan komisyoncu ağabey- ruo ytıkııelml§Ur. Piyuad.a etok d& TUrk muJı&rrlrlertııdetl ~ 1 
si İhsanla, dlğer ~abeyslnln ve nl· tır. udır. Bulgarfst&ndan mal ıeUrllme- teri blllyor5UDUZT diY• '°ııt~A" 
11anlarmm huzurlarını:ıa yapıldığı 8Öy· 11 için bllkQmet.in kontenjan ftrmea1 TUrk muharrlrlerlI111l ~P"/ 
ledlği Fahriye ve 'Muauezle anneleri- A- A b. alaıcı beklenmektedir. n~llerden de ırtz;1ıı I~ 
nfn ve Allyenln Ye ebenin K&dmhan- ma ır ç Piyasada otomobil yedek abamı \•e tazlasım ta.ıudrgı.ınt rAY / 
da bubelvazt!e bulunduğu &ıra.da llst1fl üurindel:I buhran d.a artmq· nasıl l.:J;ıat ederatnızf ff 
kaymakr.m ve maimUdürü olan Ke- Çallşmak IÇİn beledi· tır. Hem b!lyle IOfUOlar _r'J; 
mal ve Saltle muıı.lllme Nlhalln ve d aııa.mece oluyor. t,ıııJ 1ıY 
doktor Mehmet Allnln lhUsu yapt1ğı yenin yar imini Sonra Türk edeblY• I' 
butane telefon santral memurunun bekliyor Sular idaresinin bir ae- g0rü)orııunuz, llU41i \'Sti-sd 
n k&Utn ikaı tarihinde KlUsto hukuk nelik faaliyeti Hakir görmUyorunı- ~ 
hAktmUğl yapan zatın earlh bUvl· !tmirdeki kör, aağtr ve d.Usl.ıl&- rum. ~r ~ 
yet ve a.drealorlnln tahkik ve mahke- re mnhsus eanat mektebinin me- t.tanbul ıruıar idaresi ıe~en sene Sizin lcfn Jyl bir ııı . fll;pr_ 
meye ııı•an içln MUddelumum1llğe mU .zunlarında.n Osman adlı lmt bir fflhre lT mllyon T49.000 metre mlk~bı dedimdi. (DA.ve edeyttı1' ııJ1 ~ 
zekkereler yazılmum1 ve adres!ertnın genç dUn gazetemize ınnracaat e- su vermlotlr. Terkoe idare8t 11lritet UEerlne b!r ,eyler ~ ,-.r1~~ 
tespiti lıAUnda ıahJt aıtatlle celplertnf derek bir kıua ytlzl\nden çok m~- elinde Gten anca.k on 'buı;uk milyon rlr) Edip de:ıısıı::ıt.z ~t ~ ~ 
ve maktulün eııya.s1 meyanında bulu· kill vaziyete dUottlğUnll bildirdi· su verllmtotJ. ııu: yok. (Bununla ııera 

1
prt ~ııl ~ 

na.ı:ı ve ma.r:ııunla maktul arasında Osman, iki gözü görm~Mlne bUbsal olunan ıruyun )1lzde elllsJ mektupta bur tattdat ıııs 1"" ııf' 
cereyan eden mubaberata ald vesika- rağmen keıruuı çalmak ııuretlle meccanen verilmekte veya ıaaıe yol- yor. Meael& Neclp Y~eP 
ıanı:ı tetkikine ve Bltllaln blr nabi· bayatmı kau.nryor ve alle&ni .:e- larmd.a aarfolunmakt&drr. Meccanf meemuuınm ba§m& ıe ~ 
)'Wnde mUdUr olan Naclyenln e:ıkl çincllrlyormua· Fakat kemanının lalelerle r:aylat yü%tlı::ıdeıı r.ı abone- manıı: &"lb1-) ,ııl"J ~ 
kocaa1 Tal!ttan bazı izahat almmam- kırılması dolaymile son zamanlar- tere 13 kul'll§ gibi ıaJI bir fiyatla as- Slz.!e lyt muh&nir 01 ll9'Jt~ 
oı ve ara.Iarmdaki bo~ davamna da çal~aktan mahrum kalmıştır· tıımaktadll'. otmlyorııwıuz? yoltft& ~i 
ait doeyruım celbi için müddelumumt- Evli ve iki çocuk ııahibl olan bu 1139 ee.neslnde abone adedi %5367 ve verdlğl mUnekk1dllk ps .fi' 
ııte tezkere yaı:rlm&51Jll istcml§Ur. zavallı çalgıcı vatandaşımız. se!a· ye tali# olup reçen seneye nau1'3n mı duruyorsunu:ı; r DJ$1' o~;, 
Heyet müuı.kcreden aonrtl bu tııleplcri !etten kurtulmak için yeni bir ke- lltil adet !uladır. öyle ama Kcutıaı::ıa uı· •>' 17~ 
kabulle, muhakemenin devamını hm· ma.n tedarik etmek ilı:ere belediye- Bular ldareııl geçen sene satın a.ı- ta bakını.z ne diyorsun ,,r ~ d' 
ranm 8 inci ıııtınUne btrakmı§tlr. den yardım istemiş, sıhhat mil • ma tak.~tl olarak 359:?8 Ura ödeml§U. Jet Çeleblnlı:ı. allrlnden ~J-" ıı. C 

dürlilğUne göndorll.m1ş, oradan da P'rank d~eaeydi idare 108 bin Jlra bo~ıanmadım. zevk ısı ı.ırl !).; ı6' 
l~Umat mua,•enet tahsisat.J tUken - vercoeırtt. Terkoa eatm aımırken mu- mele zevk mesele.si: ş >f' o-~ 

1 diği ve nncnlc hatlra.nd.an sonra rabha.s ııetraalem takalt bedellerlnln dlr, fen~• r denmez. o. ~il 
yeni bütçeden ihtlyacı k~lanabl- TUrk parası olarak değil Frank olam~ Jııyağı "~oııdlr. Tenld: tı-':;:ı ı 

· Kitapçı kadın 
Bir genci komünistliğe 

tahrik etmiş 
Sektz.tncl &811,ye ceza mabkcmeai 

dUn bir komUni.IWk davnmna ba.§la

m11tJr. 
Vakanm maı:nunlan doktor Hik

metin anneat, BabıAllde kltapç1 Müni
re ile Ftkre• &dmda llS y~d.a bir 
rençUr. 

M.Unfre J'Uc'eti komUnl.sWğe ait 
kitaptan kıymetinden çok ~gı bir 
tlyaUa ant.arak dtlkkAnma. alı"tırmııı 
kendlalne komUnfsWk hakkmd& tel· 
kinferde bulunmu~tur. 

KUnfre, FikreU komllnlsUlk propa
randasmda istediği gibi kullanabil
mek fçin karde§lnln kw Mumtter ile 
t&nı§brm1ıı ve M.u:ı;atterle beraber gez; 
meye başlayan geng de 6teye beriye 
1>&%1 beyannameler aamııı. komUnla~ 
Uk etra!mda gizli glzll propaganda
lara b."l~lam~tır. 

lddia.namo okunduktan sonra aa.ml· 
in dı§an çıkarblnrak muhakemeye 
stzU celsede devam olunmuııtur. Fik
ret ve lltln1re mnkuf bulunmaktadır. 

Holanda ve Belçikadaki 
talebe ve 

vatandaşlarımız 
Anlcara, 13 ( A.A.) - HaricL 

ye Vekaletine en son gelen h.a. 
berlerc göre, Holand& ve Bclçı -
kadakı talebeler ile elçilik ve 
konsolosluk mensupları ve U
beyde ticaret müzakoresine me. 
mur heyet au.sı, kamilen sıhhat 
ve Miyettedir. 

Hola.nda ve Belçikadaki büttin 
Tilrk talebelerinin bugUnkU va. 
ıtiyette, tahsil tere.iti daha mü
sait bir memlekete na.killeri için 
hUk!tmetçe icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

leceği cevabını almıştır. tedlycelnl aart ko;ımuştu. Diğer taraftan bl~ ı;ı.''~ı~ 
Para değil, 88.dece bir keman Is- Bular ldaı·est geçen ııene 3 milyon biraz c1A L>on ıa~t ı;ıldl~ fy ~ 

tlycn Osman, bu kadar zaman bek- 189.000 ııra amortl.smaı:ı. puuı ayır- Junulursa deı'tlrmende ) ~ı (Jr 
liyecck vaziyette olmadığını, kan- t "l~lne rtt vııhu. herke!lll 

ı. mtıt ır. • ., 
sı ile lld çocuğunu geçindirmek çıkı:ırıar. ırr: ~ıf' 
çln ne yapacağını uaerrdığınt, ke • Bu:ıdan §U d!\ anlııŞ~rııe #' 
man almasını temin edecek birkaç Darülaceze civarına rnı:de edebiyat det!~ f 
lirayı bulamadığından ıillestle bir- bırakılan çocuk yıını hllktlmet kapıııtı 

1 
,~ 

ilkte nç kaldıklannr söylllyor· ft ... bir vuıtadrr. .....~ti 
B ledı tn dikk U 1 cel Dtın DarOllct-n ctnnndakt hısn- _.. ..4 ,.~ ....! e yen nazan a n • Böyle olunca bsnııo• ııY. 

bedeliz· deklerc!erı b1r1nde kur.duk içinde on • ,ô> 
g1lnlllk ölQ Ur çocuk bulunmuıtur. yatı anyorsunuz · şt:lııı• o•9 

Ekspres yoldan çıkll 
Evvelki gUn buradan A vrupaya 

hareket eden ııemplon ekspres 
treni Bulgarlstanm cenubunda 
Kostcnc.z lstruıyonu civa.rmda yol
dan çıkmıştır- Lokomotlf ve ilk 
vagon dcvrilmJııtir· BugünkU Av -
nıpa trenleriyle gelenlerin ,·erdik
leri izahata. g<Sre, bu kus hattm 
çökmesinden ileri gelmlştir· NU. 
rusça hiç zayiat olmadığı temin e
diliyor· 

Bundan başka Yugoslavyada da 
ikinci bir tren kazası olın~. iki 
mıı.~sndiz kat.an carp~mıa, bir 
oet d6 tren parçalanarak aım~tilr. 

Şeker şirketi şeker 
pancarı yetiştirecek 

Boraa, ı• - Şeker fabrikalan 
§İrketl Karaca.beyde ııekcr pancarı 
yetiştirmek U!:ero olmdiden faali
yete geçm~ bulunmakta.dır- Bu 
mUnasebetle şirket Karncabeyde 
beher dönilmU altı liradan olmak 
üzere 7000 dönilm arat! k.irnlamış. 
tır. Kiralanan bu aııu:inin 300 dl5-
nfimil tohumluk pancar tkim!ne 
ta.nsls edilmiştir. Şirketin burada.. 
ki i~lerinl idare etmek üı~ere ~ kl
!'ilik hlr heyet Karaeabeye gitmiş
tir· 

Kundııtm içinde çocugun anıuıı ile 
1 
.. :~=~eg::~·:~~n:rııe cıııP ııı' p 

baba.sırım ve kendislnln ismi yazılı " uJ:. _.t ' 
ıtmı tU'a§t.m)'Or&Uil 1"..-Al..1! bir tezkere de bulunmu~tur. Bunda 0 cııtti t&''r 

çocuğun DarülAcezeye yatınlmaın ve Slzln volcAJetnaın nıııı• tİ 
Aaat Halet Çelebi ı::ıı. ~ • ltf kend15inln altı sene l!Qnr& oradan &· ,. •• 
tlyonnmw: T "" ,. lmacağl yamıyordu. yııı , P ,.. 

Bu sureUe çocukl&rmI tateml~rek D!pr tarattaıı a ~ ~ ~ 
,unc11y9 kadar kendi ıı .. ~ ~r· 

eoğuktan ve açlıktan öldüren a.ııa ve aıarı .. _ .ı..ı' 
bıı.ba bakkınd& mUddelumum11lk blU- !ediğim l~ ba§l< ~ ,f 

aöyl~meğe kalkanl&r& •AV" me acbeblyl'tten taldb!\ta gfrfcm~. ~ ır 
yavrunun cesedi de adliye doktoru ettim.,, diyor.!Wl\JJ:. finll tıt~ 

Doğrus\J buntlll ~ 
taratmdan muayene edilerek morp ~ıl 
kllldlrtlmıııtır. ret etUm. 1·u~ ~~ 

r KoctıK ~AıiE-~~E~ :ı Mac.liste dünu~rar 
• BUkrl';ı elçimlı: ID!mdullab Sup- edılen kan dUJI ~ 

hl yarın vaıırem taşma dönıocektir. & ?J· )l~4e ,,1 

• Kız aMtltlllerlle m mt""lek mu- Ankar&, l 4 - ~ ttll"'ı 
allim mekteplerinde yarın dersler lanml§tlr· Meclis ~ \"O ı? tİ 
ke31lecektır. 20 mayısta imtihanlar lunan poııta. tel yall~~ 
ba~lıyacalt tır. evkaf, devlet hn"'j!t 1' eti~~ 

• Kahve ve çay llmited otrkotl dUn mildUrlUkleri te~e ~ (!~ti', 
toplanarak ~lrketin fe3hlne k~rar alt kanun lA.yUıal ununuıı 1~ 

keme usulU kail .. e J3ll • vermlot1r. Şırket tlear~t vekAleUnln une • ııı ~ 
emrt vec;hile birlik haline getlrllmek· maddesinin t.adl ıd1oıu:,.0tf ~ 
tedlr. tana b~ mUyoıı ıııe •" 1 

• Şehrimizde eon gttnlerde kızamık kontenjan verilın7~11eJ \"e w ~ .oıl 
ı:a kanununun " dl'1 .. 1 ,Jt ~ıP \."B.kalarmm fulalattığt gör111mUştUr. ta ll>' :. _.ıtır 

.S&lgm hallnf alma~& mUstait görWcn maddeterlnin · el roUJP"" ~ 
bu baı1taıı~ı önltmek Jçhl 1'1hhl ted- 1A.;1halarmrn fkın .,ıet ~ 
birler almmı~tır. yapmı~tır- d sonra d~.,ıııı " 

Meclla bun an akkıııd• ~ 
serve.tuvıı.rlatl h eresıııe gJbıe' l 
~1hnsınm rnUzak taıı Jı• ~ tf 
bu vesile ile söt: ~aıııııd• ~(<'. ı 
konser:atuvarDl > bit ~o~, ~' 
mUılni beeurec,: ıne~ dt" 1ftı• 
var kunılrna-'1 ald ~· uY.". ~ 
kanun JAyihe.5ınd,•e bU ııı ıcl~ıf 
TUrk nıtı&j)dsfnl kU~Ja~ııf 
rih!.nl lSğreteee~ erde bul ; 
yolunda tenıtn.nil t1 10 t,' 
dır· . g~ }.~ ~ 

Maarif vekili ]ıutulU:'~ıs (f ~· 
konservatuvaruı1ısh eyi~ ıı:~ ye ve maksadı un be) ~ fi 
iuhatt ta.klben kf1 JJl~{l~.t ( 
m,lyr.si tJz;eriıı~feıere ge( ~ıc C 
görUleeek Dta U topla1'~r 
«;arşanıba gün ,·criltl'I~ 
i ttnıaa nlhıırd 



--m. iliillllıiill ...... .:l;a&ı;&;al~ 

e Holan-elçika 
ada har vaziyeti 

Almanlar kütle halinde büyük 

T akdimame ile 
taltif edilen 
muallimler 

AWUra. 18 (A.A.) - Maarif 
:Yık&lethıden bll.dlrilmtıttr: 

ltoU)'a4a, Gelllt Sadık okulu 
eır.tmem Muzaffer J!Jrtoeak, 
l>iunıupuıar ötretmenl MartL 
ıa Jkhy, Neeatlbe:v Olretmenı 
Tant Tll&7et merkezindeki 
7trlırlnl kendi nzalarlle J!Jr -
SIJacan zelzele fel&ketlne utr•
:ran arkadqlanna nrerek köy 
lvclekl açık ötretmeD11klere 
clblılfJercUr. Bu Uç Diretmen 
llaarıı VeklllllJnce takdJnıa • ••il• taıUf edllmlflerdlr. 

Oltu. hllkbıet tablbJ Bedri, 
OOrcu, Erzincan murlf idare. 
11 UUpleriD4ın ;Fevzi Tavıa • 
JlOllu Ue Cel&l Altan, Burdur 
Sü&r7a okulu Olretmenl Re -
fit Karababa, lal&hl1e mer -
kes baoötretmenl HalOt Ata .. 
lar, vazlfelerlnl mutadın fev -
ldıl4e )1.lbek blr muvaffaJu -
7.U. ifa ettlklerl için tak41r • 
name lle taltlf edllmltler41r. 

Erzurum v1l&7eU ölretmen. 
leriaden. Ulu oku.llaruıd& çalı· 
tarak bap.rı cnıterın. &emaet
tln Ertaı. Hasan ıı:rcen,kon, 
Tmlk Bayraktar, Mutafa 
GUraoy, HUsametUn Anlan, 
Bakıp OdllkUlotla, Alım•t U -
lul&f, Ahmet Gtra07, 1"ahrl 
S.,haa, Fe1sullah Olut, Nafii 
Ttlat. Saffet Obtr, llahltUJa 
Cltınell, Meh111et özen, Rıza 
keskin, Faik Ka•uollu, SanL 
7e özer, NlsametUn Çelenk, 
Halil Brıtllır, Brol Yalçuı, Ce· 
.U Korkmaz, Faııl Be1oııu, 
ll'aruk Cotkul, Salt Cardan, 
Hakkı Bren. Hilmi Clmlllln, 
.A.bbu Yazıcı, takdirname lle 
taltlf ecUllllltle~r. 

ltH • 1940 den 711J Jçlnde 
Atn, Aataıya. Balıkulr, Be>hı, 
Burtur, Çorum, Diyarbakır, 
OUlantep. lıtanbal, tamir, 
~amoau, Kırklareli, ilanı .. 
ıa, Karao. Kutla. Sinop, Slvu 
:Urfa vfilyetlerlodetl ula• okul 
lannda çalıfıp batarı ıöeteren 
ve tak.cllrname alan ötretmen. 
terin 1&7111 da H1 dlr. 

Ecaebi müeııeaelerclen 
staja aiden Türk me

murlal"Ul mutlan 
feUlmlMıtJd ... eculıl mu.. 

........ ubrW& etajlarmı p,.ak&a 

.olalı '"'" •..-ı-- ......,.. 
kanuni mnzuata aylon olarak k ... 

taarruzlar yapıyorlar 
istilA kuvvetleri Holandada Zuiderzaya, ~alçikada 

Bruksele 5 5 mil mesafeye kadar ilerlediler 
Part.. H - Jilelolka ve Holanda 

oepmterlade llaıp olanca tldcletlle de
vua ediyor. En mWılm banklt Bel
çikad& cereyan etmektedir. U79J, 
BrUkael ve Kutrlht mu..n• dahi· 
Uade Almu. taarruau flddeW im tac 
ytk gtl9terlyor. Almaal&P IMı oeplle· 

de Brilbele lil mil 111.uatecle lluluau
yorlar • .Almanlar Uyej Jellftae JfN1k 
terini, kale üzerine .A.lmaa M)'l'&I! 
cektllderirıi, yabus teJuia dıf iatih· 
klml&rmdall blr kaçmm hentls muka· 
vemet ettıgini bildirmekte ._ler de 
llu baber mtlbal&l&Jıdır. Haklk&tte 
Almanlar Liyejln ~ele mClntertd 
IJlr tevldt tabln.l olan Ye Alber ka· 
nalının lılrdiraeıtal 

muh•'.a t4m ''Jlftıben Ji1mael,,f 
aahlJrplJlerdlr. AJmagıar bu tf.hl)'ep 
..us hartU 80DUD& kadar rtaı1 tuba· 

lacak ,.. lıtr ... "' .... M)'eS!Dde 
~ ~ lddla e0f701lar. 

8CTCK. JIVBA,JP;U BAljlıA_,l 
Al•ul•r U,,.Jt bUklf ııUl ,_. 

,.,,. .. ~ °"riPcSIJd aıAr ~ 
7Q ~· mu..UU o~. 
Al•••J•• lt1' de cif X&ı ~ 11g 
klpl'Q4ea ,.,..,...,.., AJmHl•nn ~ 
"J ,._.ki &NJQderl tok fiddlW 
ol•kl• ...... ~-na.... ....... ~~ ....... 
ı.MM~......,..... ~ 

IDUf .................. wı- .... 
-~tabi,.~ 
d1r •re halea lıur&d& MyUk bir mu-

~- ,.,.,.,. Nl~f&dır. 
~ . .,...,"' * JwJ> JDe)'• 

d•nmd• 1llOO D& 3CIOO 1dlc1lm an.bul• 
111 Jlaıp kU'fl1& .,._ ,-.-..lteer 
..... .., rrum Jtecam araıı.ıan 

~ .,sım bir ...u. .. 
tGD oldukı&nlal ıatıat ·~· 
Mauııtcbtlll prtımda. ,...... 

lllOt&11l 1ata1armJD nptııd&n tılr 

muıa.1111 taanım Qlttoellnde Allll&ll l· 
leri b&nkeU dOll akpm Tcıaır-de 

durdllruJmUlb&. 
~AGl8M11AT 

vmttOllLAB 
llalDt • 'l'l'Ga4 .......... J'raum. 

lamı wnee•a mıaUnlıle U'Ü&lıU'i1e 

ppbkJan muhW' Mlcm••v ~ 
l&ra .... •Jlat ftl'dlrmlftlr. 

AJmenlar BelGfk& udla1erlad9 bil· 
ham ebemmt79t!I bir pyret scıatere
nl& Uerlım.,. aumaıt&k olmullal'dlr· 
Pruua atıvari mtlfrezelert, geciktir
meden Plaret ola ~rbıl Si& et
tikten 80lll'& Al•anJara lılr ~ma 
ulaft.1'1 JIÖJI Uzerlne çeknmıııerdlr. 

Llyejln cenubunda Almanla• Belçl· 
ka ardeUllert UzerlDde p.rlc 1atlka· 
meUade çok 1:ıOJUk p)'nt aarfetmek 
tedlrter. JlelglkaMar bur&da sert çe
Jdll,.ntar. laplbı ilan JmTvetlel't 
keadllerine klltle balUlde .banket 
mlld&b&JeJerlle 1&l'dmı etmektedirJer. 

Ll)'eJID pm•llpde -Almanlar Kau
tricbt'dall Hauelte JatlkameUne mtı
lılm bir .mb1ı kol çıkarmlf1&n& da, 
bil koll&rm ileri bareketl, kıtaatı ft 
arabalan ficldeW bombardlm&ll .._ 
nk .............. ..,..w..,.. wrdl 
.... .Ottetlk ~ JıUıa. baliD 
de mlldabaleleri )'Uatbıden tnlcallde 
sorluklu'Ja ~. 
l'M1DIZ JllJllAlllL 'l'AAS&W17 
~ __ _.. tanutı- KClaQa 

......... .AJ-. lam9Uarlala ..... 
da~ ......... •"Mlr•le -
laımı tabrip etmektedlrter. l1erl bare-
utllrl ... .urttle ....... motldl 
Jatıbar ....... dalru Toaına 
lılls•lbMll l'l'Ml9 motllll Jqtalaft. 
lllD .......... .......... utnmlflU-
dlr. rra. ..... Jutalan .AJmaaı. 
lana a.I llanbttal kaU ve 8U'llı 

---~· .. .... Jrl .. ld 1lltUll Jdlprtlllr 
blrlıa.a edllmlfUr. "'IGl"•h11ına 
t.ımp Jaanketled. aUttellk Jatalana 
u.t.Dı .. .,. mltteak ll&ft nn.tıe"* tlal'l'Ul&ll .AJmMJar lı;ia ald
cll ..s.ldaf W4t etlaektedlr. 
.... ~ Söre, Bbılulda, 

Be1çlÜ, l'nDI&" _..... lıaaYfttl .. 
rl arumda ellıl!qi banketi llintıe 
dnam etmekte w A1mu ~
may tı.eJırenı pnenl .-on Keltel, ..U. 
man kunetıerlDID muvakkata elde 
etwderl uateil 'ftZlyett tüYb'• ltlD 
lrıt ..... , -."«iN'& daCru IJerletme.. 
fe, htımm&k lılr faaliyetle tıJıpn&k-

L'1GU.Z lılt1U.BUo TAAJUU1Z11 DA. 
MUV.ıU"FutrıJ'JU OU>11 

l,o,pıız kıta1&n cW tNUyeu.cllr. 
.llrilUtlden ıeıtn ı.zr llabtı'kr4' ı.. 
Jillzlerin Kautrlcbt Ue U.• ...... 
d.9, '*1Uba dolnl )'ClrOyeA ~ kı• 
taıarıııa k&ı'fl ~Ut Ur tıı\lkl.bU 
taarruzda buJundJıkJan ldldlrPlllNS. 
dlr. 

lngtUs .Uvarilwtıe AhuMJ&r -~ 
amda yapılan Uk temu ~rba 
lehine netlcelenmlftlr. 

lnlilJI kıtal&n "ttaa )RlnetıerUe 
mUtıeftkJerlp pntt.ıerlJ• ,_ı bir 
,...,et ~ .U.r ıcu.ı. Gsfl1Ddt 
fllerjijı lU JUJettı atıUnatt ede 
Bfltlka ~ •-4141M Upıek· 
ta deva. edlJW. 

A.LILUf ft.Ufl .... f 
Şuruı açıkça görülüyor ki .A.!IUa· 

ların plApı .... ıı .......... .Utteftk 
orduların QpM ~ tevclh 
eylemektir .• AlJDanlar hemen mey
dana çıkardp Jıllelll'lt Jqpill ft J'rall 
• Jn•111Hw..,_. dllslaıu..t NU 
t.aran.... ..... .,... .... ,... 
dab lbndldea .............. ar.-
alDsUe'dela MuNuWa kNu' wnaıı 
1ı1r ut tıwtate 90k ıwa ....ı11...
,. .... ~ vt iN ..reae 
bir müttefik mukabil ıa.m.ua.. 

Wbe11J1Dt IDU'U WJ~. 

Holandatla: 
Laedra, 14 - Almanlar dün 

Jleltf'n• olclap slM Jfollı .. 
da ldltJa UlİIUle Ye bflJlk kın" 
wtlerle tumulanna clenm et • 
mlflerdir. 

AlnwnJ1r HoJtaMeclı uctmıe 
K~ cenabunda bir iJedcme 
bqanmılardlr. 

Hollanda cepbniade, AWnJa· 
nn bul noktalarda yo111w gı

lanm dt\mqe mUftffak oJcluk· 
1uı anlıphyor, Diler noktamda 
Hollanda bat1an t1ltmlmaktlldar. 

lltmli Ho11anc1acla Alnnlır 
ilerlemitler ve Yaell ppa Al" 
man Jma1an tubuJarla blmaye 
edillll':kte olan Oeldebrand .na· 
yetinin prbinde Hollanda 111K 
.Utrilo muhtelif noktalarda to· 
masa cirmittir. 

Şimal villyetlerinde, Alman kı· 
talan muhtelif noktalardal YACl 
ve Zuldeneye Vll'llqlardır. Jılem 
leketin bu la'"Undlki Hollanda 
hudut latalan bdlf zayiatla ıeri 
ahnllllf ve llU menileriae ftZ"' 
mıtJardır. 

Alman s&rblı araba kollan 
Brabatın flma1 k••nıllda ''Lane 
ıtrant" a ulıl"Jlflardır. 

Rotterd&mm cenap lawmncla 
henllz kuVfttll •urette lllDlelWI 
fakat topçUIU ohmyan Mrklg 
müfreze meftuttal'. 

HOLLANDA KRALIÇESl 
LONDRADA 

Hollanda hikblet morkeli 
AmatcrdıJDd•"· ~ uan edil· 
moyıa. bqka bir tcııı'• n•kledil" 
aıJttir. Hollul4a .h~PMıiniıı 
M:ıMrayı ~t ınerk•• itti • 
bu ıttili haberleri teeyyiit •~ 
JDelllitıir. 

Hollanda Krali~ HetllPda 
Velilbtı Pr_.. LOlyJI\&, iki a· 
n •• koutı :ffttn1 JJfm.r düıl 
Londrt.Ja .,.... -~· 
AIMA" PARAWfçULUt 

Tl ... ZLENIYOR 
Hollandada Almaa parlflltçil" 

terine Janr *"'İllik lıueketi de· 
vuı edi19r. hn1lnP. biıpiu 
Jaatlma ~ ıeriüe lnPMI• oıq· 
v.ıfalc o~ıır. PvqiiqUler a· 
rumda tini lahkta kadmlar dı 
nrdsr. 
ALMAN TAYY ARELERININ 

FAALiYETi 
.AJm-.ıı tlyyaııcltrl bambardı • 

....ıaca deYaın ediyorlar. 
Plris radJ'*I Alınan tayyare· 

terinin, sabık Kayserin ilumetg&· 
hı oluı Doorn ptoeu Uurhıde 
lllllteaddlt defalar uçuttı.ddanıu 
haber wrmelMcfir. lllKk Alman 
imparatoru meçhul bir .... ha· 
rebt~. 

Mardinde akrep 
mocadatesi 

..... , U - Qeoe~ MU cam. 
1ulriyet mtlcldtbua\UD"I Allı: Ü• 
1111 tanfmdu. tllil edilen .. Akreb 
Jm1la cmb'etl,. bu 711 mtlca4ele79 
clab& seme bir t*i1de ~ 
t:Ir· 

Gecen RDe yapıı.a Uç aylık bir 
mllcadele ~ısde beheri iki ku
l"llltla 23-39' üreb ıltJııılmırak 

imh& edDnı'F'ı"· 
Cemiyet bu 19D8 U.nkeyf U-

Jab'etl lle GW'I ka)'lerlıdıı buda -
rmda, çarplUllle beraber m0m0 
intaç eden akreplerle llddeW blr 
mtlcadeleye p~dmeal lçlrı mes 
ktr yerlerde vo N111&yblD, Emlte
pe kazalarmmıda birer mUc:ıdele 
pbeıl açacaktır. 

Geçen 1eae kiıMıara dajrtılan 
atreb aenımllnDdaa bt1ylk fayda.o 
1ar t.mı edllmlt, akrep CU'PıDUl
na ~ Dmllıkhk bir ölüme 
mahkaJn olu bkbo ftt&lldaf kur
tanlnutb· Bq .... d8lla fula .. 
ram dalrtı1acak ve ba RrUm1ar 
akreb tarafından 101nllnl•ra mec
eaneıa fll'DlP ettlrileoelrtir· 

Bu tlddetU mloacltlt aaytlinde 
Kanlln bir ld tene tolnde ürep. 
lerden tamamen temlzlenmif ola
eakt:Ir· 

Yaşamak için harbi 
kazanmamız lazımdır 
Çörçil Avam k•naarumcla bir ıautuk töyledi ve 

mevcudun ittifakile itimat kazanc:lı 
LÔlldra, H - Avam bm&ruı dDla ı k&m Jıı:almı7acakbr. S6l1erba m&naaı· 

tGplalumf " ÇOrcD lrabbı ... Dk tin 
lramal'& husuruD& ıeJrııdlUr. AYUD 
Jıremar&m .... ,..ı 'bq'feldlh bera· 
.., -- ,......... JV aJu elld ..,.. 
ftldl Qem'lıerlaJDI a,m Ffdetle al· 
lrıfl•m.,,....,... C6rcll llııla lılr ııuabak 
alJlltmlf ve eıcllmle ....._,, Jd: 

.. _ ~tlmllbl - ............ 
~ cnap ,...,..: Harbe 
clnuD..o o(alkqlar) Kan4a. dlmde, 
u...s. b&ne duam. TaDl'llllD ıue 

WHlll bUU1n lmdNta. ftl lıltllıl 
Jm"9tle llarbe deTam. Beter clnf,Jet 
Jutalp mullm ft uddr mı.llMl ..... 
amda dalla ., ...... ula tela4Qf e
cUlemlyea ı. -nem sulm• karp 
... deftm. 

Btdeflmls safudlr. Bedeftmlz, ber 
.. Mh11ma oluna ol.m uı.r, her 
ttııtU tedhlll ........... 71b1119-
aıftmls ftll • ..,.. 'llllUD ~ ...... 
k&W otura olma ........ _,.. . , 

Dl uı.,... .,...., 8l'ltan7& lmpa_ 
ratmıuau b&7alt& k&lmıJac&kbr. 
Brltu,J& 1mparat.orıııaum- aQdataa 
•wat .. ylerbı laloblı1al lı&Jatta kal • 
JIU1M&]ürl'. 8eferi1etba om.m.a .,. 
PJ9111ne Y&nlWll lçlD UD'l&nıa mQd. 
det vetttıtmta aluuUtria aukahlll. 
blçlılr ,..,, bil mQcadtltden IODrr. ba
yatta k&lmı)'acaktır." 

Vulteml bir f1k1r cl)'MhtDe Ye Q. 

mitle dlnhte ecllJormil. <aUallu'>· 
o..mmn, luanlu U'llmMta b,.._ 
dllmealu mabal bın.1a1DuJacalm 
WDU70l'WL fll -9a. Jıepbdsl 7U'dJ• 
-~il_... ... ~ 
.....,_ ft .,... ld:... lnw-
fttlel'lmlsl bir &N1& ptlrlp Dlrll,. 

QllralJla ---- ..,. h)'e 
.. Ullt ....... ft 1tal kalılM •ı 
................ lWfaldl• itimat 
...... 91br. Parl&aeato 21 ...,... 
....... tatil ecldmlıUr. 
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Harp ruhiyatı ve tahlilleri : 7 . . ····-·-· .. ...-.--------...... -....... .-.··- ,. . 
Eski ve modern harbin 

ruhi çehresi 

il -Yıldırım harb 
Yazan : 2Jc. !il. .Adauıt 

MEŞHUR Alman aak.erl mu· 
.tıarriderinden CiausewitJ' 

in "Y, 
eseri 
tabi 
maruf 
lifin 
tur 
ınek 
harbi 
ğız.,. 

ı>edıt 
tir. F .. 
ıe ~ 

om Kri ege - harbe dair,, 
harp ııekıüerini, inkip{ını ve 

yelenni mahartt!e incelıyen 
aerlerden biridir. Bu lllÜfl· 

bu husu.ata öne eürdüiü our 
plur: "Bia ukıder plip ıel· 

§el'efi için harp ediyon&Z; ye 
yalnız be§ımıza kazanaca· 
Kıskanç ve mutaaasıp vatan· 

perverler idn bu a~ ifadenin 
manası çok yüksek ve cazip
akJıt bugüntin .lwplerınae 

gündelik ve •aikAr tecNbelerin bi
ettilderu:ıe bakılırsa harbin 

darbeli ordıuıwı kani ve 
manada fiilli>. kuv~ ıne da

anmakla beraber, baştan bap o 
milletin de saferde VtYI ııeş~tle 

ü olduiu mıabak$11kt1r. Çün· 
puıyada. Çinde, ft>loııyldt, 

inllndiyada ve bulün ~ 

kahhar 
keyU 
y 

bir rol 
kü ls 
F" 
phit 
millet 

oldulunııP toW barplerde 
te ordu cibi kurbanlar wr
ve hattl ordudu ewel aıümelde 

teel8İI' olmaktadır. 
Ordu llo millet) i ilk defa ola· ( 

rak 
tepik 

memleketin harp nwalsinde 
oden Almaııya olmuttur: 
gaye ordwıwı bütün kuvvcr 
aüratle düpnam yere ller"" 

çünkü 
tile ve 
Dikten Ye bütün benlilini defaten 
l81'8ID8ktan ibaretti. Bu IW"et e 
harp edenlerle etmi enler a rn· 

tark & ı t cdi cı u~ts da Dlf 
g bı b 
n ieri 

rk 1A 
run i rp 

ı'cı n v· §Ülld 
\etini 
mana = 

imha ctm~ .. hcdehydt. Düı· 
yeniden anlanmlk ve ordu 
etmek imkanı bJrakılmama
ve safer ipn bu pıt kttidir. 

Çilakil ordunun halmeU ile dOr 
erhal serfQril eder. O halde lb3n d 

birkı lll"'tıı:=~ ~da 
ten i barettir. 

F 
olaıı 

akıt eakidenberi tebellOr etmia 
diler DOktaUwar da büsb(l
;mdU'. Her harbin esumda 
pye yalım orduları mal

etmek dtlildir; dOpnam tesli· 
bayralım çSeıı esir bir mil

derkesine indirmtJttir. Bismar-
1870 de söylc!diii Iİ1>i "baıt>in 

en istifadeli bir IUlıün te
... o halde bu noktai nazr 

korıtinantal ablukanın 
ir savaa zaferi kadar mü· 
Harp halinde bir millet 

ailAlı mı1""""'4ri urfetmeden 
edibelir. Fakat Clause

mun bir zaman muteber 
fildrleri ve teJJrinleri tadile ul 

ymcaya kadar dalma (ordu im
nuariyaile hareket edildi. 
ranım - Alman harbinde 

ndan Von Klutk bu terbi,e 
njn tahtı tesirinde olarak 
ordusunu ra11w.tınııek ile 

etmit ft o imla Parile gir. 
'VUgeçmifti. ÇOnki1 Si 

erin ona ölrettDderi teJ, col
objektiflerinllı bir kıymeti 

tQıı .. 
aranan 
Kıp 
mı yet 
let 
km 
P.f eeİ 
mınidiı 
ra göre 
tesiri b 
himdir. 
fazla 
malldp 
wita'ln 
olan 
ra 
bur) 
1870F 
aa-
ve telki 
Pranm 
iktifa 
mekten 
bilgil 
rafya 
olnullf ılı merltesindeJdi. Halbuki 
bagQnkü Ahmn rejimiıtin a*8t 
muharrirleri Prusya ordulanmı 
)"OllUft1 otuna ralmen O Amanlar 

girmemesini efddetl• tankid 
Anibal, oıık maruf bir ta· 

f1ltldldır; mOtmddlt defalar 
oıdalanm lllllMıtlmk dere
Jddmmt w mtlrur belde

nmafftnne dOhaHlne ...... 

Parise 
ederler. 
biye ... 
oesinde 
ye 
kak 
lan::a 
birden 

nuartJe bü1nmpı. Flkat .,. 
kadı JQlalarda tel9ddGclO. 
karar te1allelDlll ytllGndm 

Romaya kuYvet1enmek, toparlan
imklmm wrmlt ve IOl1tmda 

yapamadan intihar yolunu 
tutmıqtu. Napo!Jon dGpnan or
dularma nefes a!dıımadan htk:um 

'ft en u bir zaman mimda 
mesafeler katedip yayılmak-

16hm llmqtı; 'ft Napolyon on-
90nl'8kl bOyQk kumandanla

mak. 
birteJ 

etmek 
pnlı 
la 
dan 

stadldıt • nn ü 

tm 

D ev1et Deniz olları işletm 
umum müdOrlOiO llAnları 

ı dal'elldll llla,.a lalll malltem .. (fılJ) bllm. ma1 .......... 
almaeakbr. 
ı.te kHlerlD 1ıa ••!ıemmdn ml1ttar ft eluleriDI 

!bemlal• a1clırmalan " mneut maDan ne 
a sev ıs-s-NO ıtmtı aut H de kadar 

•me fil 
1UllrlDI 
~ wrmellrl Jlamdlr. eme) 
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Lokantalar 
hakkında yeni 

hükümler kondu 
lY' emek pışırme ve bu

laşık yerleri nasıl 
olacak? 

Şeblr Meclisi diln ikinci reiıı vekili 
Faruki Derelinin baııkanlrğmda top
landı. Azadan Şera.fettin arazi ver
gisinin ağustos ve birinclte~rin ayla... 
.rmda. tahsilini tekli! elti. Bu teklif 
kabul edileli. Bundan sonra yeni be
lediye zabıtası talimatnamesinin lo
kantalar, ahçılar, kebapçılar, işkem
beciler, kahveciler, mahallebici, çayha 
ne, gazino ve emsali yerler hakkında 
ki bükümleri okunarak kabul edildi. 
Yeni hükümlere göre ahçı, kebapçı, 

i§kembecl dükk!nlarile lokantalarda 
yemek pişirme, yemek yeme, bulaşık 
yıkama yerleri ayrı olacak Ye bu 
yerler biribirinden bölmelerle ayrll
mtıı bulunacaktİr. 

Bu mfü•~eeselerde ayrıca birer lpti
dat maddeler deposu buliınacaktır. 
Yemek pişirme ve bula~ık yıkana.".I 

yerlerin z~mini ve zeminden !tib .. rcn 
bir buçuk metre ytiksekliğe kadar 
duvarl:ırı mermer, fayans, karoslman 
\°eya mozayikle döieli olacak, zem!n
r.e septik çukurlara bağlı sifonlu ve. 
ı.skaralı delikler bulunacal{tır. Yeme'' 
salonunun zemini mermer, fa~·ans, 

karosiman, mozayik parke veya mu
§amba döşeli olacaktır. Bulaşık yıka
ma. tekneleri mermer, :fayans, veya. 
mozayik olaca~< ve yıkanan kaplan'l 
silZU.lmesine mahsus oluklu bir kısmı 
ihtiva edecektir. Dükktı.nlarda llb
<lesthane bulunduğu surette bunlarm 
yemek pişirme, bulqık yıkamaya. Ye 

yemek yeme yerlerile doğrudan doğ
ruya irtibatı olmıyacaktır. 

Ocak mahallinin üzerinde b:ıc:ıya. 

bağlı kUi genişlikte bir davlumbaz 
bulunması ve bu bacanın dUkk1nm 
bulunduğu binanın ve tarafla.rmdo.ki 
binaların ~amlarmdan yüksek olması 
mecburldir. Sokaklard::ı. meydanlıtr

da et, balık, ciğer vesalr gıda madde
leri ptııirmek yasakhr. Pişmlş gıda 

maddelerini seyyar sata.nlal' bu maı;i-
\. deler! cam veya mika ile kaplı husust 
_ .kaplar içinde bulundurmaya mecbur-
4·.ırlar. Satııı esnasmda temiz amba

:\.• l~j ka.!tdmdan maada. vasıta. ve kap 
•E Jrnllanmaları yasaktır. 

ır 

~: Salahaltin Çam 
Bu sabah Cenevreden 

şehrimize geldi de 

u;ı G~enlerde Cenevred~kl Millet
:ader c~miyeti afyon ve müştakları 
tatomitesi senelik toplantısına işti • 

ak eden delegemiz 1.ş Bankası u
' ın.um müdürü Salahaddin Çam, bu 
ııJJ!Ünkü semplon ek.spresile şehrimi
cı "e gelmiştir· 
an Salahaddin Çam, komitenin dai
nırll azasından olmak itibarile içti

recnalarmda hazll" bulunduğunu, bu
~un fevkalade bir mahiyeti olma

i lrğmı, ruzna.mesine dahil mutad 
ıusu.satm görüşüldilğünii, seyahati

oıin A vrupadaki harbe rağmen iyi 
ğt rıı;tiğin.i bir muharririmize söyle-

b.iştir. 
l1gı Harbin tesiriyle Avrupada uyuş
>f~rucu maddeler sarfiyatı arttığm
~tn an afyonlarnnrzın gittikçe daha 

azla rağbet bulrrıast bekleniyor· 

G• 
1r~ Avrupa trenleri 
~ ~u sabah gelen yolcular 
ett vaziyeti anlatıyorlar 
mı~ 

Garb cephesindeki şiddetli taar-
A. uzlar üzerine intiza.mmı kaybeden 

1 
~vrupa trenleri, hattm geçtiği 
ıemlekeelerin şimendifer ida.re

,aı~rinin bu nakliyatın beynelmilel 
ak\bemm.iyetini gözönünde tutarak 
tteıldıkları srkı tedbirler neticesinde 
na.line dlizelmeğe yüz tutmuştur. Bu 

1roE'lin semplon ekspresi 9,10 da, kon
ha~ansiyonel treni de saat onda ge
ıırnP.bilmlştir· 
in Ekspresle Londradan gelen bir 
.derılrk yolcu, Alınanların Holanda 
ugl'e Belçikaya taarruzları ba§la.diğı 
,ıa.t!lDl-an İngiltereden hareket etti -
L, JÜll, Manş denizinde nakliyatın 
zul.til edildiğin!, bunun için Büyük 

r1erritanya adasının cenubu şa.rktsin 
ı.ns~ki küçük bir limandan Fransaya 
·nrneçebildiğini, fakat Havra varınca 
Bü)U yolun da kR.pandı~ı işittiğini 
eyjr muharririmü:e söylemiştir· 
.,·ot Avrupa sigort.a. kumpanyaları 
~aı.11.Ümessillerinden Alfons ve bir 
na.«ıgiliz teknisiyeni de bugünkti 
e spresle ge!enlf'lr arasrndadır· 

Alt111 2080 
kuruşa çıktı 

lka: Altm fiatı yükselmekte devam 
m~ektedir. Bu sabah bazı sarraflar . 
er 75 - 2080 kunt.§ üzerinden nıua
bi.r P]P vıı~....,,..,1.,,.~...,.. 
iyN 
if!i' 

Peşte ve Milano 
sergileri 

Pavy9nlar11nızı 
2 ınilyon kişi 

gezdi 
Mil1no ve Pe§tedeki beynelm11el 

sergilerde Türk paviyonlarile meş
gul olan heyetimiz azasından MazlOm 
Ataman ve dekoratör Hakkı Arman 
bugtinkü konvansiyonel trenile dön
müşlerdir. 

Sergilerdeki Türk paviyonla.rmı zi
yaret edenler iki milyonu geçmiş, 

bilhassa. yumurt:ı, yün, yapak, pa
muk, palamut nümuneleri !evkaltı.de 
a!Aka ile karşılanmıştır. Sipariş ver
mek istiycn birçok ecnebiler sergi 
heyetimize müracaat etmişlerdir. He
yet, resmt mahiyette olduğ'uruian si
pari§leri kabul edememiş, fakat altı.

kadarla.ra ihracat tacirlerimizin adres 
lerini verer,ek temaslarını kola.ylS{tır-
mıştır. . 

Yedek makine 
parçaları 

Bazı fabrikalar lüzumlu 
parçaları bulamıyorlar 

Harb vaziyetinin sanayiimize de 
bazı fena tesirleri olmuştur. Ma
llım olduğu ü:::ere bir kısmı fabri
ka.farrinızın ve bilhassa hususi fab
rikaların makineleri ve tesisatı 
Alman malıdır. Harb yüzünden 
Almanyadan demir ve emsali ma
ltineler ve yedek aksam gelemedi
ğinden bu fabrikalar ihtiyaçları o
lan bazı yedek pa.rçalan bulama
maktadırlar. İngiltereden getirile -
cek makine parçaları da Alman 
mamulatma uymamaktadır· 

AIA.kadarlar bu hususta tetkik
ler yapmaktadırlar· Bu parçaların 
başka memleketlerden tedariki im
kanları bulunacakttr· 

Romanyadaki ırkdaş • 
larımızın felaketzede

lere yardımları 
Ankara, 14 - Romanyadaki 

ırkd.qla.rmuzm Erzincan felaket
zedelwme yardnn için kurdukları 
komisyonlar tarafından toplantp 30 
nisan 1940 tarihine kadın· Bükreş 
büyük elçiliğimize ve Köstence 
konsolosluğumuza yatınlan para -
nm miktarı: 2 milyon 940 bin 703 
leydir. Kızılaya 1 milyon 919 bin 
958 ley ve çocuk esirgeme kuru -
muna 511 bin 382 ley kıymetinde 
battaniye, elbise, çamaşır, ayakka
bı, çamaşırlık bez ve kumaş gön
derilmiştir. 

Bunlardan başka 500 bin ley 
kıymetindeki eşya. gelecek ilk va
purla sevkedilmelc üzeredir· 

Türkçe bilmeyen 
bir Türk genci 

Hiç türkçe bilmiyen Kamil Nu
ri Sarı Ali oğlu adlı bir Türk gen
ci bugünkü konvansiyonel trenile 
lsviçreden gelmiştir· Boyunbağmm 
iizerino ay yıldızlı kırmm bir rozet 
takmış olan bu uzun boylu ve es 
mer yolcu, 25 sene kadar evvel sa
kıt Osmanlı hanedanı mensupla • 
rmdan Mecidin oğlu prens Farukla 
birlikte A vnıpaya giderek İsviçre
de yerleııen Bolulu ahçı Mahmudun 
oğludur. Fransızcayı, bir Fransız 
kadar mükemmel ve güzel söyliyen 
Kamil Kadri Sarıoğlu, bir muhar
rirlınize şunları ııöylemişlir: 
"- Pederim bir müddet prens 

Faruk ve prens Sabahaddinin yan
larında çal.r.ştiktan sonra bir Fran
sız kadınıyla evlenmiş ve Cenev
rede lokanta açarak kalmıştır. Ben 
orada doğduğum için yalnız !ran
sızca öğrenfilm. Birkaç kelimeden 
başka türkçe bilmiyorum. 

1sviçrede musiki tahsil ediyor
dum. Fakat son zamanlarda harb 
dolayısile pederimin işi azaldığı i
çin tahsilime devama kafi para bu
lamadığnndan mektebimi bıraknla
ğa mecbur oldum. Ecnebilere lıj 
vermedıkleri i<;in vatanıma yerle$
meği kararlal'!tırd.tm. Türkiyeyi ilk 
defa gördüğümden büyük bir se~ 
vinç ve heyecan içinde);m. 

Her şeyden evvel iş anyacağı:m 
ve türkçeyi öğreneceğim· 

Keman ~lmağı ve orkestra ida
re etmeği biliyorum. Caz ve senfo
ni Jl?.Üzisyenlerinden bir orkestra 
teşkiline çal?şacağım. 23 yaşında 
olduğumdan askerlik vazifemi de 
yapma.ğa memnuniyetle ha.zınm. 

Burada vaziyetimi düzelttikten 
sonra ailemi buraya ~e.tireceğiın. 
Ben de ped~rim gibi bir Fraru11z 
kadnııyla evliyim, bir yaşında bir 
kız.mı da var. Fakat onu tıı.mamen 
Türk terbiyeaile .Yetiştirmek isti • 
~n,.,,,.., .. , 

• 

iki tarafın külli kuv
vetleri yaklaşıyot' 

(Baş tarafı 1 incide) ·' MUTTEF1K TAYYARELERİNİN 
eı neşredilen resm1 tebliğdir: MUVAI<'FA.KlYETLERt 

laline karşı derhal mukabele bil 
misilde bulunacaktır. Bundan son 
ra kurşuna dizilecek olan her pa· 
raşütçü için on Fransız harp esiri 
kılıçtan geçirilecektir. 

Almanlar küçük bir cephede 
Rhin nehrine vasıl olmuşlardır· 
Holanda askeri bunları defetmiş, 

falı.at sonra çekilmiştir. Düşman 

şimalde mevzilerini tahkim ediyor. 
Roterdamda bir Alman müfrczMi 
~ehrin cenubunda rnevküni muh~ 
(aza ediyor. Ungestrad sokağın -
daki Alman müfrezesi Moerbik köp. 
rüsünü geçmeğe muvaffak olmuş
tur· Brabant vilayetinde Fraruıız 
askeri miktarı artıyor· 

1KG1Ltz FİLOSUNUN 
HAREKATI 

Londra, H (A· A·) - Amlramk 
makamı bildiriyor: 

Holanda ve Belçikanm Almanlar 
tarafından istil!smdan beri Al
man bombardıman tayyarelerinin 
taarruzlarına rağmen büyük deniz 
kuvvetleri durmadan bu iki mem
leketin sahilleri önünde harekatta 
bulunmaktadır· Bu kuvvetler 
müttefiklerin kara hareketlerin~ 
yardım etmişlerdir· 

Londra, H - Fransız ve İngiliz 

tayyareleri bütün cephelerde faaliyet 
halindedirler. Yalmz Belçika.da ve Ho
Jands. da. muhasamat başlangıcından 

beri 400 Alman tayyaresi düşürU!mUş 
tur. 

Almanlar da 350 düşman· tayyaresi 
düşürdüklerini iddia ediyorlarsa da 
bu haber mtibalAğalıdır. 

İngiliz tayyareleri Eelçikatla. Al· 
man hatlarının gerisinde tahaşşüt 

etmi~ kıtaıarx bombardıman ederek 
ağır zayiat verdirmişlerdir. Holanda
da da müttefik tayyareler bombardı
manlara devam ediyorlar. 

İngiliz hava kuvvetleri tarafından 
Roterdam Jtakınındaki Vaaebaven 
tayyara meydanına. yapılan hticum 
Almanları ga!il avlamrştır. Karanlık 
basarken tayyareler ansızın meydan 
üzerinde göri,inmüş ve düşmanı bir
denbire bastırdıkları için hiçbir mu
kavemelle karşılaşmamışlardır. Tar
arruz yirmi dakika sürmüştür. Alman 
lar bu meydanı evvelki ~Un Ho-

Amerika bitarafhğı 
terkedecek mi ? 

Arjantinin teklifi tetkik 
ediliyor 

J,onclra, 1·1 - Amerika hariciyo 
nazırı Hull, bugünkti beyanatında 
beynelmilel kanunsuzluğun hü
küm sürdüğü bu sırada Amerika
nın da kendini emniyette hissetme
diğini söylemişlir· 

Ha.va meydanlarma ve plajlara landalılardan almışla.rdr. 

Amerika hariciye nezareti, Ame
rika devletlerinin bitaraflığı terke
dcr<>k gayri muhariblik vaziyetini 
alması için Arjantin tarafından 
vukubulan bir teklifi tetkik etli -
yor. Bu takdirde Amerikanın müt
tefiklere karşı vaziyeti, ltalyanın 
Almanyaya karşı vaziyetine m~a
bih olacaktır· tayyarelerle indirilen düşman kıta

ları b-Ombardrman edilmiştir. 
Harb mıntakalanndan tahliye e

dilen birçok mülteciler İngiltereye 
nakledilmiştir. 

MAJİNO HATTP.ID.\. 
Pari~, 14 - Majino hattına kar

şı btiyük nıikya.sta biı taarruz yok
tur. Yalnız küçük taarruzlar yapı
lıyor. Fransız, Lü.ksemburg hudu
du boyunca Longvi'den Mozele ka
dar olan sahada şiddetli muharebe. 
ler olmaktadır. Mozelin şarkında 
Almanların bir taarruzu püskür -
tülmüşlür. Fransızlar Lon2'Vi,·i 

v o J 

saglanı bir su.rette muhafaza et • 
mektedirler· 

Majino hatlında umumi taarruz 
yoktur. Fakat Forbach ve Orent
hal tepelerinde, küçük taarruzlar 

DALADYE BELÇİKA 
KRALlY LE GÖROŞTU 

Paris, 14 - Milli müdafaa na
zırı Daladye dün Fransamn şi
malindeki harp mıntakasını ziya· 
ret etm.i~, bu ziyareti esnasında 
Belçika Kralı Leopoldla görür 
müştür. 

800 BiN BELÇiKALI 
FRAN SADA 

Diğer taraftan 800 bin Belçika· 
1ı Fransaya iltica etmiştir. Belçi
kalı mülteciler merkezi ve cenu· 
bi Fransaya nakledilmektedir. 

İngiltereye de ekseriyeti kadın 
ve çocuk olmak üzere binlerce 
Belçikalı ve Hollandalı muhacir 
gelmiştir. 

Uruguay hükumeti de bütün A
merilca hükumetlerinin hep birlik
te Alman i<:ıtilasını protesto etme
lerini teklif etmiştir· Bu tekli! de 
tetkik olunmakt.,drr· 

İngilterede kömür istih
salatı arttırılacak 

olmuştur. 
Bütün ateş mmtaka.sı üzerinde ve ALMANYA HARP ESIRLERt· 

Londra, 14 (A · A ·) - Belçika 
ve Holandanın istilasından sonra 
İngiliz madenlerin.in daha çok mik
tarda kömür çıkarmaları 13.zımgel
ınektedir. Daha şimdiden 20 mil • 
yon ton Fransaya tahsis edilmiş. 

tir· Holanda ile Belçikanın bu se
ne Fran.-saya 6 milyon ton kömü~ 
vermeleri lazımdı. Gal memlcke -
tinde iş şartlarına daha az riayet 
edilmesi ve iş saatlerinin fazlalaş
trrılması düşünülmektedir. 

ıerilerinde geniş ve fasılasız bir hava. Nl ÖLDÜRECEK MI? 
Mütte fikler Amerikaya 

140 tayyare daha 
ısmarladılar 

muhıı.rebeııi cereyan ediyor. İki ta.raf 
tayyareleri dU~maıı kolları, münaka
le yollan ve tayyaH "meydanlarına 
kütle halinde bombardımanlar yapı
yorlar. 
FRANSADA TAYYARE FAALİYETİ 

Cephe gerilerinde, Alman hava 
kuvvetleri mükerrer bombardıman

lara rağmen askeri baknndan pek az; 

ehemmiyeti olan hasarlar yapabilmiş
lerdir. 

Fransanm garp ve merkez mmta
kası daiml bir hava teh).ikeııi tginde 
y~amaktadı:r. P'ranııada. on sekiz şe
hir bomba.rdıman edllmiştlr. Fransa
da. cephe gerieine Alman pa.raşütçU!e 
ti indlrildigi haberi teeyyüt etmemiş
tir. Maama!ih P'ra.ruuz jandarma.ııı 

Uıtiya.ten sıkı taraJıSUt tedbirleri al-
ml§tır. 

P aris, 14 - F ra nsa hükumeti, 
memleket dahilinde yakalanacak 
askeri üniformasız Alman para· 
şütçülerinin casus a ddedilerelt 
kurşuna dizileceklerini ilan et
mişti. Alman hariciye nezareti 
Londra, Brüksel, Faris ve Lahey 
hükumetlerinin Almanyadaki 
menfaatlerini müdafaa etmeği ü· 
zerlerine alan ecnebi hükumetle· 
rin Berlindeki mümessillerine bu 
münasebetle bir nota vermiştir. 
Alman iddiasına göre Alman pa
raşütçüleri askeri üniforma giy· 
mektedirler. Nota şöyle nihayet 
buluyor: 
"Eğer Fransa, cesur paraşüt

çülere karşı beslediği kini teskin 
için bahane arıyorsa, Alman .or· 
dusu beynelmilel hukukun bu ih-

Ne,'York, 14 (A· A·) - "Nev
york Herald Tribune,, gazetesi, i
lan edilen yeni İngiliz - Fransız si
parişinin 140 tayyareden ibaret ol
duğunu bildirmektedir. 
. Müttefikler tarafından Ameri -

kaya sipariş edilen tayyare mik
tarı bu suretle 3600 e baliğ ol-
maktadır· : 

İngiliz hükümdarları ce
nubi lngiltereye gittiler 

Londr.ı·, 14 (A.A.) - Kral ve kra
liçe, İngilterenin cenubunda k~in 
Dor:ııete gitmek Uzere L<>ndradan ha
reket etmişlerdir. 

:····· .. ···········-······················-·-·ı 
1 ŞAK A i 
ı ._.... ................... _.. ... _ ... : 

Akıllı hizmetçi! 
Hizmetçiyi, pencer eyi temizle -

mek üzere incecik ayaklı masanın 

üzerine çıkmış görünce bayan hay. 
kırdı: 

- Kız sen deli misin? O masa 
seni çeker mi? Hem masa kırıla
cak, hem de sen bir yerini sakat
lıyacaksın. 

Hizmetçi sakindi, masadan in -
meğe llizunı ~örmeksizin, cevab 
verdi: 

~feşhnr fntbolctiniin evl~e '!neraslınl· .. 

- korkmayın bayan. Masaya 
vücudumun ancak yarı ağırlığını 

.' vermek için tek ayak tistünde 
j durduğumu görmliyor musunuz? 

Çalar saat 

Sabahleyin erken kalkacaktı. O
tel garsonlarma ise çok tecrübesi 
olduğu için bu hususta itimadı 
yoktu. Ganıozıa: 

- Sabaha kadar unutur.sun, de
di· 

Garson: 
.- Size bir çalar saat getireyim, 

·-

dedi· Ayar edip kurarsmuı, mesele ·''" -...,........,~ 
kalmaz. 

- Mükemmel fikir ! 
Saat gı>tirilince ayar edip kur

du, fakat zi1. çalmıyordu· Garsona 
sordu: 

- İyi ama, bu saatin :tilini çal. 
dırmak için ne yapma.k IA.mn? 

- Zilin ~a.lınasmı istediğiniz e.a .. 
a.t:te makineyi alıp eöyle l:>ir sa.l-
lıtnım~l t 

O kazm.a.yla ne:reye gf diyonnın? 
- l"enl lıa.st.aba.Iacı bir ba.lt etmıı, bir Jıuta.nm 

efn-f'nt"'""'" RT~ koymu~I 

- ... -1 

Akdenizde h.arp 
ihtimali ."',. 

Londra, H - Romadaki !ııgt 11ıeY· 
yük elçisinin, Romada. tngııte~ııJındıı 
hinde yapılan nümayişler c ·şpıllll1 
ltalyan hükumeti nezdinde ) beııUZ 
teşebbüsten ne netice aı:ıııdJğl 
ma!Om değildir. aıeY· 

İtalyan bükümeti, müttefi~1~nil al· 
hine yapılan taşkınlıkların ii!l,efııret· 
mak üzere Inglliz ve J:<'ran.sı~ · s.S-ı;erl 
hanelerile konsoloshanelerinl 
muhafaz:ı altına almıştır. ıüJlılf 

Müttefikler ve abluka aıeY ıuı:a· 
bazı mU!rit faşist talebelcriıl ıı 
yişlcri devam ediyor. 11' 

Mtittcfikler ablukasının !talYs.ıı b!l 
. dair 

carctıne yaptığı zararlara ~· 

h . , e ıte rapor hazırlanmış ve arıcıy .,1 • 

reti tarafından Mıısoliniye verillllı; .. 
'tn"' tt;ılyan gazeteleri bu rapor etra• 

gUrtiltülü neşriyat yapıyorlıır. 
l'llUSOLL."lt NlN TEFTİŞİ fl.'\o 

Musollnl dUn bir bombardıııı bir 

tayyaresile İtalyan hudutlarında :Jt• 
ceveldn yapmış, bilahare Ostie aÇ s' 
larmda ·uçarak seyir halinde bulUO 
donanmayı teftiş etmiştir. 

llflSIRD.\. :FEVKALADE 
TEDBlRLEI~ 

J{:ıhlre, 13 (A.A.J - İngiliz ve ?Jı~ 
sır kuvvetleri ihtiyat tedbirleri 01rııa 
u1ere istisnai haHer için derpiş edile' 
mevzileri işgal etmişlerdir. 
Başvekil Ali Mahir paşa Sahra Y8'. 

lisine icabında. Sollum, SeyclibıırraI11 

ve :Mersamatruh şehirlerini bo§alttnal' 
için sal:Uıiyct vermiştir. 
İtalya orta elçisi J,.fazzolininin bU 

hafta Roma.ya hareket edeceği bildi• 

rilmektedir. 
NlL DELTASI B ARAJLARI 

ME~U l\lINTAKA 
Kahire, 14 (A.A.) - Mısır hükılme 

ti Nil Deltasmm barajlarını memnu 
askeri mıntaka na.n ebneğe karar ver 
m~tir. 

Macaristan da 
hazırhk 

Londra. 14 - :Macaristan yedi 
sınıfı silah altına almıştır· Ma~ar 
krt'aları Slovakya hududu ile Ma
caristan - Yugoslavya hududMda 
tahşid edilmektedir· Aynca Ro
manya hududundaki ordular d~ 
takviye edilmiştir· Macar ordusu
nun mevcudu 350 bin kişi)+e çılia- _,. 
rılmıştır. Pariste bu hazırlıklar 
Almanyanm Balkanlara doğru ye-
ni bir harekete l1azırlanma ma de-
lil addediliyor· Pariste ve Londra-
da Almanya ile 1facaristan arasın-
da bu hususta bir anlaşma mevcut 
olduğu tahmin edilmektedir· Bu 
anlaşmaya göre, Almıınya, Slo
vakyanm bazı kısımlarını 'Macaris
tana. terkedPcek, buna mukabil 
Macaristan da Alman ordularının 
Macaristandan geçmesine müsaa. • 
de edrcelttir. 
\ 'UGOSl ,AVYA VEROMANYADA 

l\fUKABİL TEDB1RLER 
Pa.ıis, 14 - Yugoslavya hudu

dunda yapılan Macar tahşidatr ü
zerine, Yugoslavya hükumet! de 
askeri ihtiyat tedbirleri almıştır. 
Bu tedbfrlcrin mahiyeti hakkında 
hiçbir tebliğ neşredilmemiştir. La-

~ kin zaten kaclroları doldurulmuş 
bulunan hudud krtaatırun ehemmi
yetli surette takviye edildikleri 
~uhakkaktrr. 

Diğer tı:1raftan üç yüz bin azası 
bulunan Yugoslav Sokol teşkilatı, 
halkı memleketi müdafaaya davet 
eden mitingler akdetmiştir. 

Romanya hükfımeti de, Tra.nsil
vanya hududundaki kuı.""Vetlerini 
tak>;.ye etmiştir. 

Bir genç kız 
pencereden düşüp 

öldü 
Şişlide Kodaman sokahıda 140 

numaralı Feridun paşa apartnna
nında hizmetçilik eden 18 yaşla· 
rında Meri dün pencerenin canımı 
silerken muvazenesini kaybetmiş 
ve sokağa diL<~müştür. Vücudu kill
çe haline gelen kız Şişli çocuk haı;
tanesine kaldınlmııı, fakat orada 
ölmüştür. 

Bir adam otomobil altın· 
da ağır yaralandı 

Nişantaşmda. Meşrutiyet mahal
lesinde cami arka.smda birinci A.· 
yazma sokağında otur an ı;oför liı· 
sa.nm idaresindeki 86 tecrübe pla
kalı otomobil dün gece ~t 24 sı
ralartnda Gala.tada oturan tnebo -
lulu Abdullah oğlu :Ma.hmuda çarp· 
mış ve ağır 8Urette yaralamıştır· 
Yaralı ifade verem.iyecek bir ha.I· 
de Senjorj ha11tanesine kaldrrtlmI5· 
ti!'- Şoför hakk.mda tahkikata ba.ş-
ı ,. T'ITl'IT<ıtrt•'. 
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AZON MEYV A TUZU inkıbaz, 
b rsak 

hazımsızlık, mıde nuıantı 
tembellığinde, mide ekşilik 

ve bozukluğunda, 
ve yanmalarında 

.\h l{ . 
~Olsa~·· ne olurdu anneniz 
~ rt:ıi.~ burada k,.abilirdım 

~- ~\let, Ferid" 'ğ' 
k.'~Pı lektar "cı ırn.. 
:~Yem çalındı .. Bu defa 
1it:ı 'n Il'lektubu gelmişti. Ke· 
':" AU tarh cebine koyarak.: 

~\lııi. d ~ n!hathk versin Feride-
.._ tdı, "' s· 
~ do~-de, Kerim, benim bü· 
t~ ~"'!l. 

!._. ·•ıd .. g . 
i::: İ;i:ıa .. enç hami"inin elini e' 
"fit bak; tutarak mUtebessim gö~ 

..... 1 haktı da: · 
~- ~b. dev • dedi Sul· ""'lllı ır • . 

d~fa daha kurtadt. 

-10-
l\triın . 

~:u.,,....,1 • &ece hiç uyumadı. ç.oı.: 
' -"'Cll"d' 

\'llad " 1• Meseleyi halledeceği-
~Oı h:lıni~ti. Halbuki buna daiı 

S:ıı.._ :.ıcbir karara varamamıştı 
~.~e· ~ ·ı Yırı 8aat yedi buçukta 
~ l!e ı......__ 
~ Ul:lC!ber kahvaltı ederken 

tl!ar~ sarısın \"c parla.~ mk gibi 
tr:. "gırd' "' 
;~la f' 1• Arkasından, e:inde bir 
... ra~canı ve iki tabak pasta 

..... eorı geliyordu. 
~t?ı:ız for Rcrim, Fatma kah
'trı , . • OCiaına getirmi~ti. Fcı!mt 
1'ı.\ lıiıııe beraber yemek i:ıtiyo-
, l\r(ası 
•'ı t!hj nda uzun ve bol bir be· 
~ ~ Se vardı. Saçlarım henüz 
~ ~ a' ~eri yaptığı gibi saç 
ı, ~rgu halindeydi. Sol taraf· 
~ ~ nın üzerinde saclarını tu-
~~~ h~ele bağlı idi. Kc· 
~etti· ' . 

krııu~~jur Ferideci~im. Dayan 
~ h:ibaın itiraz ettığı ku.de. 
~~ ..... , ~'l!e 
'lcaıt rnasaya oturrnu,, daha 
l~ olan §Okolay1 içm~ğe 
'~ ~tt. 
i~ \'~ 6!,le •. siz de itiraz eder 
'ti "-enrn? 
'l. ~ ~ etmeyini.z, ben Ba
~ 1-' Unıre kadar muteriz deği-
~c ·~ İtir~f ederim ki bu ha-
0 . a ~""Uk görünüyorsu· 
~kadar gcnçsinız ki Feride .. 
:t ,,. tok korkutuyor. lyi uyu· 

'<ı\l) 

~t\·~ de iyi. .• 
ibi 6abah dünden daha gay-

b 
~nüyorsunuı. .Fakat 
Isı.n· • 

l1 .. 
llYUdum. Fakat öyle zan· 

lltına ki uykumda bile :ı:ih· 
d .. 'l i'ledi. Göı:Ierimi 

b·ta?nan ba~rmın içi bilme· 
r ~mı fikirlerle doluydu. 

. arkına varmadan gece 
· ~ Siz, Kerim bir ~ey dü· 
?Uı tnU? ' 

.ı Cevap \'ermeğe tereddüt 
\IU "'iha h...~ ., yet söyledi: 
~sunu söylemek lazım· 

bırn Yır... düşünmedim. Bir 
~ ın zevcesine müracaat ede· 
~ nıUVakkat bir zaman otu· · 
buı tnit bir yer bulması rica
kaı tınacağım, BıJrada bir gün 
· CUnaısınıı. Eğer bilseleı 

trj<lt llt derler. 
ff~ ~ıüna kesti. Yüzünde 
!!es• bır tavır fakat buna rağ· 

lrıde epeyce tereddüt \'ar-

1{~ 
btğ be.nim bir fikrim var. 

enctiğİm ,.e muvafık bul· 
bir fik.i' . ~e lll r .. Yalnız bunu sı· 

· uvafüc bulmamı ,.e kabu 
t l!zt- rn-1..r. fiki" 1 , . 

' .. 11. ~ı.n.u r erımıı 
"' Ni • ~iribirine uymaz 
?ıiı ~ oyıe olsun Feride? Söy· 

};'ik • a·'lln fikriniz r.e? 
~ a.~tr\ her :.e}; halled~k 

h \ı~ dev ... Ben de çok mü!" 

lia ~nun olacağım. 
Son~ı ~yleyiniz b:ıkahm. 

un• kadar dinlemeden sö-

rih ve midevidir. emnnvetDe kulDanoDaro> Ur. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yorma:r.. MAZON iıim ve HOROS m:ırkaıma dikkat. 

NAKLEDEN: 
'BURHAN BURÇAK 

üM/ 
zümü salon kesmeyiniz. Kerim? 

- Peki ... 

D~lt Fe:idin Ü\ey oğ'u Sami 12aynsı, <lôndük vi:lt}a geldik . 
a. anu:~a katı nu,, pa. a bu mak ı Artıi: to;>am.ı.:a birde.1 yol g;_. 
çhl yapılan muhabereyi idare edi- rOr.mü~tü! Ama nereye gidecek, ne 

- Bu fikrim pe..~ basit bir şey yordu. yapacaktık? 

ama ... ~Iuhakkak ki iyi dinlemek 
!Azım. 

Padi~m km Ulviye sultan da ViilD.}, id:ıre . eden Sami beydi 

- Sizi dinliyorum. Beni bay~ 
meraka ciüşiırüyorsunuı. 

- Sakın hayret etmeyiniz. 

zevci ile birlikte k~up San Remo- Suitan Vahfdettinin zevcelerinden 
ya gelml~er. bir hafta k:ıdar kal- Na:ı:ıeda sultan Monte Karloya, 
drktan ~nra cenareyi olduiu gtbi km Ulviye sultanın yanma gitti. 
bıralnp Parise dôn..'Tlüşlcrdi. Mü\•eddet sultan kızlannı alarak 

- Niçin edeyim, bil~is ... hıııv· 
di, diniiyorum. 

Otıl:mn bu ~dide hareketleri civarda bir köşk tiıtup, oraya nak· 
San Remodaki alaqıkhlar arasında letü. Nimet Su tan da, Ankara<lan 

- B~ ey n· z rokolamı içt im heyee<l.."l uyandırrm,: "Eyvah, da- ız!n gelınce, kardcşıle bera 
madı i c kırı padı~lun p~ralarrru lst r oula don<ltl. Fır.canı bır<...·~m fr2dan kalk1ı 

ve gelip Kcrımin yanıruı oturdu. alıp kaçırdılar,. eözlerlni etrafa Mıh addet sultan bır muddet ki 

- EvvelA Kerim, size bazı ~} -
ler hatırlataca~ım. Dün aıı::~'1'Il 
bana dedını z ki sizin ne zevceniz, 
~e de hemşireniz olmadif:cm için 
yanınızda otur:ımarmı~ı.m. ot~rur · 

sam dedıkodup \'esile olurmu~ .. 

yaymı~tı. raladığı k~-ıe oturduktan sonra 

Halbuld doktorlara, cenazeye, oğlu Ertuğ, ulu a:arak Parıse az~
telgraflnra 58rfedilen _ krtdi de 

1 

metle prens Farukun ve kız~ Sabı 
derhal kemldiği için - her ~Yi pe- ha ~ltaım: yaranda yerleştı. 
~in para ödemek mecbnriyeti, mev- Hız_metçı kızlar, esvapçı ba~ı 

• "ı20 lira m dibine darı ekme!{ lbrahım, berbcrbaşı f\la.'ımut \C 

cu. n haremağalan da T. ürkiyeden izın 
- Ya\'rucuğum, bunu ~ene tek· 

rar ediyorum. Evet bu böyle .• 
- Kardeşiniz olsaydım, Kerim 

sizin gibi beni se\ en himaye roen 
••e dü5ünen bir ağabeyım olmak 
saadetine erseydim hiç dedikodu} a 
v~i!e olmadan ~izinle otu: abi ir
diın; meYcudiyetirn si:ı:i s:kmaz~ı 

dt\,ril mi? 
- Hiç bir zaman Ferideci~im. 

BilAkis menınun olurdum. Fakat 
ne .demek istediğinizi nnlayunryo 
rum. 

- Doğru mu söylUyorsunuz. 
Feıidenin ~i titriyor: Kerim 

hayretle )'Ürline bakıyordu. 
- Çok doğru söylüyorum. Hiç 

bir ~Y anlayamıyorum. 
- Bimz sabrediniz. Bir ~Y da· 

ha soracağım. 
Ç.Ok deıa b:ın:ı evlc.--unek iste 

mediğinizi söyıemi~tinır, bu fık 

iniz de: ~ti mı? 
- Ha~ır, değ şınedi, fakat. •• 
- Doğru mu? 

a~re idi. 

ünate tam on altı gün vnfada 
odanm orta!mda kaldı. 

Ne Mısırdan, ne Kıbnstan, ne 
Pari!lten hiçbir taraftan halimizi 
soran, müraeaatlerimiıc mü!pet 
veya menfi CC'\·ap veren yoktu. 
Hattı yanı ba~rmtzda, Niste otu
ran ~akrt halife Abdülmecit bile, 
meydanda kalan wıaz~ ile ıe..-re 
kndar allkadar ıôrllnmüyordu. 
Saru...; ölen onlardan biri değildi! 

Muhtelif alacaklılahn resmen 
müraca:ıtı llierine İtMyan hük<l
meti tıtrafmdan vill~daki e,ya tes· 
plt edilmi~. odalara tıkılmı, \'e 
knpı!ar kilitltnmi,, · mühürlenmi~
ti. 

Oldüğü ıaman sultan Vahidet· 
tinin 85 liret bo cu \'ardı. 

- Ne olsc.cl<? .. Bu c naıe bö}le 
ortada mı kalacak? dire Clı"ülüyor
duk. 

- Tabii doğru. Hiç bir zaman Nihayet on altıncı gOn Abdü'· 
da değiş.miyccek.. mecit, .Nisten Sultan R~adın ikin-

Fcride memnun olrnu~tu. Yürli ci mabeyincisi Reşit beyle, oğlu 
ifildü ve il~ve etti: prens Farulru ~an Remo:;-a villaya 

- Oy:c ise f()yle küçücük dil' cöndcrdi. Bunlar yol m .. ".lsrafrru 
şOnOrseniz neticeyi anlayabilirsi· ödediler ve ceruıze:;; §imendiferle 
niz. Mademki C\ lenmıyeceksiniz \'f Triyec;te~. oradan da Şama ıö· 
mademki ben de kimseyi sevemiye- tilrdüler. 
ceğirn. Beni ~hmz. Pek basit bir Cenaıenin \illMan çıkarılacağı 
m:?:e.e, değil mi? gün "alacaklılar yolu kesecekler" 

Feride mütebessim bir tavırlı diye de bir rivayet çıkmıştı. 
Kerime bal:ıyordu. Ge:ıç mühendi- O ifin e~naze ttrab3sI önde, biz 
sl.ı ~-üzü hayretinden o kadar tu· pren~ Faruk, prens Ertuğrul. ve 
haf bir ~il &mı~tı ki y3:ılı~ an· Nföat, R'fit, Sami. Zeki beyler. 
ladığmı ı;annedere.1< rordu: Avni pa:a. be.rberba~ı. e~vapçıb:ı-

- Ne demek istiyorsunuz? :ı. haremağalan, ahçı ve bahçıvan· 
Feride hiç borulm&dan cevap 13:- da ırt.:ada yola çıktık. 

\'erdi: İtalyan hük<ımeti erklmnd:ın 
- Benimle evlenmenizi ~y!e- \"e halktan hiç kim!:der yo~tu. 

dim Kerim. Sizin için müşfik, min· Çünkü para bulunup <ia yol harrr
nettar \'C muti bir karde~: ~em t tamamlanınca, gczrneğe çıkar 
naıannda d:ı rc:mcn zt\·ceniz o· gibi, hiç klmsere haber \'ermeden 
!urum. O uman kimsenin bir :ey cenareyi alıp götürmü~tilk. 
derneğe hakkı olmaz ve sizinle otu· lsta!!yonda tabut furf!ona l:on· 

rabiliriın. t~te o kadar... ' •iuktan ~nra tren sessizce hareket 
(Devamı var} ~W. ~eııs Farukla Reşit beyden 

u:trLERtN l'!SKt ~TÇtst 

PAULiNE KOHLER 

·-11-

Bcrhtc5g8.dende gördüklerim ve 
duyduklarım hakkında tanıd:dda· 
nma. arkada~larrma bir tek ~Y 
~ylemiycce~im .. Si d)'etten bah~t 

mek katiycn memnudur. Binanın 
herha~ bir kı!lllına çağrılmadan 
ıitmek yasaktır. Harice mtktup 
yarmak vtya hatıra defteri tut· 
mak yasaktır_ Uç ~atte bir Şli
bcrn'e görünmek lamndır. Yalnız 
ıcce uyku wl-ti müstesna.. Gece 
saat 9 buçuktan sonra yatmak ,.e 
rşığı söndürmek mecburidir .. !sirk 
çalmak yasaktır (Hitler ıslığa çok 
sinirlenirmi~) ·-

Çağrtlmadıkça veya gönderilme-
dikçe hadem~erden dört ld~inin 

· bir ara.da bahçeye çıkması yas.ik
tır, yalnız id-nan saatlerinde müs· 
te:na ... Hitleor lıltap etmedikçe o
na söı !t?ylemek ya~r. (Niı:am 
namede bu maddenin altı kalın bir 
çiıii ilı çizilm.t~i) ~ Bitlerle t.:ar
~ıla,ınca baş eiertk selim veım~ 
rn.zımdır ve i~in garibi, kol kaldıra--
rak mızivari ~elam \'ermek ve 
"Hayl Hit:t'r!., demek yas;ıktı~ 

istediler. Cenova Türk konsolo.)u 
bunlara pasaport verdi. Böylece 
onlar da başlarım alıp memleket· 
!erine döndiller. Zeki bey Parise, 
.Mahir bey Arnavutluğ:ı göç etti. 

Ben, San Remoda tek 
y2payalnız kalmıştnn. 

başnna 

Fakat, VillA Noel töylece bo· 
~imadan evvel, bir de mezat ol
mustu (1) Sultan Vahldettinin 
alacnkltlan İtalya hükQ.rnetine mü· 
rac.aat ederek· odaları mühürletmiş

ler ve 'l'tlezat gününü beklemeğe 
ba,!am.ışlardı. Nihayet formalite
ler ikmal edilmi~ ,.e padi~n 
eşyası haraç mezat ~ttlığa çıkanl· 
nu§tı. Halııar, seccadeler, kılıçlar, 
tabancalar (2) sırmalı elbiseler, 
ta~sı:r; nişanlar •. Pabuçlara vannca
ya k:ıdar her şey pex ucuza satıl 

dı, kapanın elınde ka dı. • 
Bu mezat ışın! - Sulttm Azızin · 

damalı olan - mahut Şeri f pa.,a 
yanı tabiri mahsusıle Bo şenf p a 
~ idare etmı~ti. • 

O sırada ben akıl etmiş, Nazıe
cL. sultandan da nezaketen izin 
alını:, ark:ıdas:arıa birlikte alacak
lılar aıasına katılmağa mu..,aHak 
olrnu~tul<. Usulü dairesinde bir is· 
tida) azdırarak; (müterakim maaş
larımız var) diye müracaatimiz ü· 
zerine netitale bize de ikişer bin 
frar.k düşmUştü. 

O mezat gtirilltüsünde ben bir 
~Y daha akıl etrnİ§tim: Hemen o· 
dama k~tum, biriciK fesimi başım 
dan çıkardnn, temiz bir bohçaya 
!.ardım ,.e aldım ~!ona getirdim. 
Bir kenarda sultan eşyasına me
r:ıklt ltalyan kadınlan \'ardı, on
lara }-ana~tırn \'e fesi gö ·tererek: 

(Devamı var) 

(1) Padi~ahı:t )'al"1% mrlhürkri, 
kdiıtları t•esair hıısusı tşyast, km 
Sabiha sultanda kalmtşir. 

( 2) Sultm• Valıideıtinin . eşyası 

araltnda altı lanı tabanca çıkmt~ 
it. 

\'erdiği bir emir üzerine ele "Hayl 
Hitler! .. derunirec.ek, ~dece b~ 
cl(erek mukabele edilecekti... 

Bana odamı gösteren ve beni bı
raktıktan sonra çıkan o genç hir 
metçi laz arası çok geçmeden gene 
geldi ve: 

- Gelin aa~ğı ininiz dedi. 
J\§-ağı, merdi\·cnlerden indik. Bi-

zim a~~r lnıllanmamıı da ya
~ctı. Mutfak ~n derece geni~ 

bü:;ilk bir yerdi. Burada bana 
yemek hazırladıiar. Almanyada 
kiınsenin yiycrniyeceği derecede 
güzel :.eyler verdiler. Günlerden· 
beri çektiğim açlığın acısını çıkar
mak için öyle; tıklibaM· yedim ki, 
rece ~baha kadar uyuyamadım. 

• • • 
Berhte"b<ldende ilk gün bana bir 

iş gördürmedilcr. Yalnız iş gör 
medim diye yorulmadım zan~tme 

iç "İ düşmanları 
- Antuan ·çehof tan -

Sabık saray naun müteveffa 1 knzanın genç mühendisi ile bera• 
Liyoviç Zavyazyanof'un kazaya her kaçtığı vakıt ta baııma gel" 
bir saat uzaktaki çiftliğinde her mi~ti. 
ısene ruhani bir ayin yapılır. Dul Sabık müsteşar Markonkin c· 
Madam Liyoviç bu merasimi yap· linden çatalla b:çağmı brrakarak 
trrrr.ayı kaza e§rafı da davete te· ceplerini ara~tırmağa başladr, 
hallike icabeti adet edinmişlerdir. Yükısek sesle: 
Ama yağmur varmı~, çamur var· - Çok ~y mendilim yok. Hah 
mış ne olursa olsun. hatırladım. Paltomun cebinde· u· 

Kaz:ı eşrafı 'e} 'p te geçmeye nı.;ttum onu. Diyerek dışan çık" 
• l~m. yın ki 21..:lray n zırlan 1 tt Biraz sonra geri döndiiğil za• 

d ;;.n Kromof, sabık nezaret mu~· man gpzleri sulamr.ış ve as k su• 
tc~arlarmdan M.arko l:m, asker ratı memnun bir tebessümle bu• 
lik §Ubesi reisi Pam. a~'cf, sulh hS ruşmuştu, Sofraya çökerek ya· 
kimleri, kaymakam KrinolinoI. nında oturan Ba!papasa fıaıida· 
ıki polis komiseri, hükumet tabibi dı: . 
Oovorinakin ve daha bir çok - Muhterem pederim, votka" 
~öhretliler hep bu eşraf araısmda sız: yemek yemek itiyadında olma" 
dır. dığınızı biliyorum. Dışarı çıkın, 

Ruhani Ayin bu senenin ~ub:ı aralıkta benim kürklil paltomu 
tzn:ia da yapıldı. Öğle vakti bü bulacaksınır:. Onun cebinde iıte· 
tün c'avetlilcr çiftlik binasmın diğinizden var. Yalnız; diğerleri" 
bil} t:Jc salonunda toplan.dtlar.. ne duyurmamanın rica ederim. 
Başpcıpas kısa boylu çekirde.c Ba§pap~sın asağıda &§çılarla 
gözlü ihtiyar (Omen) merasim birlikte oturan klise muhafızına 
clbisesile makamına geçmişti. İs. birşcy tenbih etmesi lazım geldi. 
takoz suratlı Diy_akos dindeki ve tabir milsaade istiyerek dışarı 
dua kitabından okunacak parça· çıktı. Fakat hükilınet tabibt Do· 
lan seçiyordu. Klise muhafızlann vorinakin de Başpapasa müstacel 
dan meymenet yoksulu hürmetlll birşcy aöyliyecekti o da ayap 
Luta b<ıba da yeni atc§lediği bu· kalkt1. 
hurdtıru kapının eşiğine yerle~tir· Sofrada kalanlar dU~UnilyorlU-
mekfc me§gulclU. Uzun aöriln kı · dı. Saray nazın Kromonof: 
sası merasime baıJandı. - Ef cndiler ·dedi" evvelki gün 

Ruhant bir ayinde ne yapılır? öyle bir kelepir yakaladım ki 
Mumlar yakıldı, bol bol dualar sormayın. Be§ yüz rubleye bir 
edildi, yalancıktan, sahicikten bi· kUrk aldım. Fakat eminim de~erl 
raz ağlandı. . üç mislidir." 
Hazır bulunanlar keçi meleme· Misafirler ba§ka z-aman olsa 

sine benzeyen bir ı~in okuduğu aldın§ bile etmiyccekleri blr aö· 
dua ile vecde geldiler, dünyanın ze nedcnae ehemmiyet verdiler. 
f~niliğini, hayatın kısalığını dil" Bu kıymetli mataı görmek için 
§ündüler, Uç ~i~e §ampanyay1 bir (Markonkin) den l>A;ıl:ası hef> dr 
yudumda y.uvarladıktan sonra ;an, aralığa çıktılar. 
kafasiyle bliytik endam aynaları· Geldiler, biru oturdular, ye· 
nı kırma ~ a kalkı~ar k bu yüzden mcğe deva,m ettiler derken Mar· 
nallan diken m.ıteveffa suay na tovonkin bu scf er ôe c.ıgara ağız• 
zınnı hatırladılar. lığını arabada unuttuğunu söyle" 

Nihayet ayin bitti. Mumlar di. Ne ııer .. em ~C::a.m yarabbi!. 
söndUn ild U, Bnşpapaa cUbbeshi '-' * O 
çıkardı ve Madam Liyoviç gözle Ayin gllnünün gecesi Madam 
rini rncndilile aile sile davetlileri (Liyoviç Zavyaz:ya.nof) Petera· 
yemek salonuna buyuretti. burgta bulunan bu çocukluk 

Sofrada hani all!hisin söyleme· arkada§ına ıu mektubu yazıyot"' 
li kuı slitür.den ba§ka. her;ey du: 
vardı. Yalnız iı;pirtolu içkiler ''Canım Katyacıfım, 
müste::ma. Bugün, biliyorsun. kocamın ö· 

Madam Liyoviç s3ray nuırının ~i..ın i:liniıne raıtlayordu. Her n· 
vefatından ıonra bir damla oı· ınanki gibi mütevaffanın ruht 
ısun içmek değil ya sirke için kut· ıstiralıaci için blr iyin yaptırttım 
!anılan bir içld ~işesini bile gör· 60nra da kaza eşrafına bir ziyafet 
meye tahammül edemiyor<lu. verdim. Tabii içkisiz bir ziyafet 

- Efendiler, muhterem misil· Bau;apas (Omen) beni bu hare" 
firlerlm, buyurun, dedi, kendi e· ketımden dolayı takdis etti. Di" 

1 
vinizdeymi~siniz: gibi teklifsiır:e ğer misafirlerim de memnun kal" 
yemek yemenizi rica ederim. dılar. O kadar ki mÜ$telilr Mar" 
Ya!nu: soframda votka bulundur· konkin yemekten sonra belki yliz 
madığım için beni mazör görün. kere ~pır ppır ellerimi öptli. Ve 

Muhterem misafirler buyuru· ıonra z:evcimi hatırlalllf1 olacak 
yorlardı. Buyuruyorlardı ama ki a~lamağa ba;ladı. Dili dotap· 
doğrusunu söylemeli hepsinin yor, Jakırtı söylemiyordu. Başpa· 
lokmaları boğazlarında dizili ka· paa ömen de yanıma geldi otur· 
lıyor; çatal bıçak gürültlileri ara· du, yüzüme bakarak kelimeleri 
sındı hiç kimııede iştah görülme· geveleye 'geveleye bir çocuk gibi 
yordu. saatlerce bana lakırdı &Öyledi. 

İhtiyar sulh Mkimi yanındaki Sözl::rini anlayamadım lx:lki de 
arkadaşımn kulağına eğilerek mı· vaaz veriyor, nasihatte bulunuyor 
nldandı: du. Fakat ne söylerse söyletin 

- Kıymetli bi: şeyi:n eksik bu ahret adamının hayır duasını 
mİ!J gibi tuhaf 1:-!r his duyuyorum. almak benim ho~uma &idiyor veı· 
Biliyor musun, bu hal, ilk karım selim. 

yin. Belki daha fazla yoruldum: 
Çünkü bütün kö~iln içini, en u· 
fak kö~lerine varıncaya kadar 
gezdirdiler. 

Yanıma verdikleri Erik Kayter 
ismindeki bir gestapo memuru, 
ayn ~yn daireler arasındaki yol· 
lan, geçitleri birer birer öğretiyor, 
ondan sonra tek başıma dolaştığım 
zaman yo~umu şaşmura~·ım diye 
her yeri gösteriyordu. 

HiUerin çok mfite\'azi bir hayat 
yasadığını ve kö5kilnün de pek rn· 
de olduğtlilU soyler dururlar. Ben 

Hani sana her mektubumda 
bahs:derim; bizim kaz:ammn bir 
liliri vardır: bpravnik. Ziyafette 
o da vardı. Sofradan kalktık" 
tan aonra geldi önilmde diı:çöktil. 
Şiir okumak istedi. Fakat neden· 
ı!f bırden' ıre k~"veti keıildi, mi" 
desi bulandı ve yere yuvarlandı. 

Yaınız hlıvtl"r içilirken hepi" 
mizin canını t: Y&n bir hldisc ot· 
du. Bak aana o:ıu da anlatayım. 
Kazanın polis ~ • .miserlerinden bi" 
rine fenalık (",eldi. Adameağıs 
zaten §i~andı, çok yemek de 
yemi~ti. J-.e §imdi birıey olacak, 
ha §İmdi birşey olacak diye bir 
ha1H endi~eve dU§tük. Bir minde" 
rin UstUne yatırdılar onu. Kafaaı· 
na ao~u1' ıu döktüler. Biçare hU" 
kiltr.et doktoru ara:baaile ta Jcua• 
merkezine kadar giderek hasta" 
nın ~akaklarına friksiyon ~pmq 
için dl:Srt §L,C konyak alıp geldi 
ve nihayet neden aonra ayıltabil" 
dik. nvallıyı. 

Handislcrim i~te banlar Kat· 
1 yacığım, biraz da sen kendinden 

(Devamı var) bahııet bakalrm ... " 

de öyle zannederdim. Halbuki 
Berhtesgadendeki ilk gün, bana 
Hitlerin ne k,_car mükellef ve 
muhteşem bir s:!rıtyda ya,adığını 
öğretmeye kl.fı geldi. Bu kö~. 
basbayağı bir !araydrr ve içinde 
her ~Y lük~ıür. 
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lÇ \'e dı~ B.\SUR l\tE~1ELERn:DE, f' ·ur memelerinin 
-r türlü iltıhap' arın<l::ı cerahat[ nmlş fistüllerde, kanayan, 

b::ı.sıır memelerinin t::::::::ı.\'isinde 

B<TA PATI 
TEMlN EDER 

J'3]~1.'lC~~~?::!ı::ı::ı;ı;ı:;::i!!l'ıı:;;;s:~:l!!ll!l3Sll!l:ıı\ll!?i:llll:m'.illll:llll .. lllll~'**e+:'ı::mıı ... 

1 
Ereğli Havzası 

!{önf~rieri Satış Bir~iğinden: 
, ı210 nuımualı kaııtm.! musterıidPn ıı 1281>1* numaralı kararnamenin 3 

11.LJılı k~r:ırııı:ı ırore tı>şr,t.:kül edPıı 

·1 11 Ereğli Havzası Kömürlerı Satış Bırlığı,, 
Merkezı ZONGULDAKT ADIR. 

l\i~lıkt~n komür ıılıııak U.tt>yt>n mlhteblikll'rin 15 mayıı. l!HO tarihine 
Ll::ıu .ır t.tanbulJa Tuph:ıncde lı;l\l'le <'ıtdd~inüe 2;i numarada n• 13 m:ı_ 
yıa 910 tarllllııGen ltılıaren de clo!;rudan do~ru.ya 'loni-rultlai<ta SATIŞ 

BiULIGI merkezine müra~at eylemeleri lazımdır. 

KOMUR SATIŞ ŞERAtTI : 
l - Kömür llhcıJarının köml~r bedE'linl pe'inen ödemeleri şarttır. 
ı - Kömürler HaV7.ada F. o. B. olarak teslim edilecektir. 

TcJırrnf adresi: ZOSGULDAll • SATIKÖ!\JtlR Teh>fon: Uö Zonguldak 
••"- .._..,.,. t"ı- '· ..... . .., ' t '11 -. ':, ... . ,x.ı. -.ı:: · • ·ı ~, ,,,..., ·...,...·~ · ·r.· ,. ~ 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

Muhn.mmec bedeli '010 Ura olan muhtel!( ebatta 4 kalemılen ibaret 850 
metre N K B A yeraltı kablosu 27.5.1940 pazartesi günü saa.t (10.30) on 
buç'.lkta Haydarpaşada gar blDMI dab!lindeki komisyon tarafından açık ek· 
alltme u.sume satın alınacaktır. 

Bu t,e girmek istlyenleriD SOO lira 715 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kıızıunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme g11nU saatine kadar komlsyo. 
na mUrac:ıatıart lAzrmdır. 

Bu !§o ait ııartnameler komisyondan para.sız olar~ da.ğıhlmaktadır. 
($799) 

• • • 
Devlet Demtryolla": 9 uncu f3Ietme MUdUJ'Jüğilnden: 
1.stanbul Ba.nUyösUnde kış servisi dolayısı ile Yeşilköy - KilçUkçekmecP. 

arasmdakJ. ~e!erleri l~ğvedllmlş bulunan !stanbuldan kalkan 18, 22, 26, 32, 
M, 44, 46, 152, 54 ve KUçükçekmeeeden kalkan 23, 27 31, 31, 39, 49, 51, 5!5, 
51 numaralı katarlar Mayıs 1940 sonuna kadar yalnız; 12, 19, 26 tarihlerine 
raalayan Pazar gU.ıılerl ve 1 Haziran 1940 Cumartesi gününden itibaren de 
~r gU-:ı Ye;ılllfüy - Kilçükçekmece arasında yeni bir iş'a.ra kadar seyrüse-
fere başlıyacal<tır, ( 3912) 

~I 
14.5.940 Salı 

1%.30: Pro;;r<lm ,.e memleket sa.at 
ayarr, 12.~:S: Ajans ve .meteoroloji ha • 
IHıFJerı. 12.M: Müzik: Çalanlar: Reşat 
Erer, Ru;en Kam. Cevdet Kozan, !z... 
zetUn ôkte. Okuyan Muzaffer tık A.r 
13.30/14.00: l!Uzlk: Karl§ık program 
(Pl.l 18.00: Prog'l"&Ill ve memleket 
saat ayan, 18.05: Milzik: Cazband 
(Pl.) 18.:)0: Çocuk saati, 19.00 Müzik: 
Tasıl Heyeti, 19.45: Memleket saat 
11yıı.n, .Ajıns ve meteorolojl haberleri, 
!?0.00: Konuşma (Çi!tçlnln ııaatıı. 

20.115- Mllzlk: Roro, .Ankara. Radyosu 
küme ses ve uz heyeti, İdare eden: 
Mesut Cemil, 21.00: Konuşma {İktı. 
.sat ve hukuk saati), 21.:!0: Serbest 
ıaat. 21.ZO: MUzlk: Küı:ilk orkestra 
tŞef: Necip Aşkm) Soprano Bedriye 
TUsUn'Un l§tlrl'ıklle, 22.30 Memleket 

iY1 ıııı.at ayan, Ajans haberleri; Ziraat, 

ceı 

~er 

tı 

·elE 
•U 

Esham - Te.hvllo.t, Kamblyo - Nu.. 
kut bor:ı:ı.:ıt (Fiyat). 22.50: MUzik: 
t!:a.Zband (Pi.) 2:) 25/ 23.30: Yarınki 

eti Ecnebi ista!lyonlarmda Türkı:e 
sıl m•5riynt 
'in; Belgrıı.d: Saat 10 da kısa dalga 
ıloı ~s. Pariıs: .Saat 19.45 <le kısa dal· 

~l 
r. 
s1e 

aıa 40, orta dalı;;:-a 233: - · ·ın: Sa
at 20.15 ele lm:ıı dalga 50-55 dr · 
norı:ıa · Saat 21.:0 da orta dalga 
~. Lonclra: Saat 18.G5 de kr.ı!'I cu, 

ay Olııa 20, a1.5. 
gil 
ş 

~kn 

~P!IDı·· Kemal Ozsan !:.! 

ıdrar yol!arı hastahk
ları mütehassısı 
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Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: loopoo,ooo Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktiren.iare 28;800 Lıra 

ikramiye Verivor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ibbar$tZ tasarruf hesapla 
rında en az 50 lirası bulunanl:ırn senc!le .t clcf:ı. çekil :>l'el· 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikrn.miyc clağıtılal':ıktır. 
, 

4 Adet '.000 . Liralık 4.000 Llrtt 

4 .. 600 l?.000 
4 

" 
2.')0 .. UH!O 

40 .. 100 .. l.000 
ıoo .. 50 .. 5.000 .. 
120 .. 40 .. 4.80() .. 
160 .. 20 • S.200 .. 

D!KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ' 
liradap aşağr dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: 1 Eylô.1, 
1BirinclkA.nun,1 Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekllecektir 
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. ~Al'IZVlt .1. 
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l::reğlı Kömürle ra işi etmesı • 

Kömür Satış Şubesind~~:. 
-::reğli Kömll.rlerl lşletmeııl KömUr ~tış Şulx-slnlıı bllOmurd °:rıJı ""' 
nhhUdat ve matlObatı bUti.ln huktıJ' ve veıc.-ılblyle 3780 nurd ,_ti 

nuna müııtenldeıı ! / l%S99 1111J11:ualı kararnamenin 3 p.yılı ıo• 
lıiik.Mli:lı• ıere t .. ldl edilen 
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,, Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ~ft.' 

Devredilmiş olduğundan a.l~kadarlarm her tUrlU ı~terl ıçlıt 15 ı:ırı ııd 
ll).10 tarihinden itibaren mPrke:ı:J ZOJ'\G l"t.DAKT ı\ bulunıa<'.ak o 

1:eçen &atı' blrllğ'ine müracaat etmeleri. ~ 
• • • ' ~~ .. ... . .. • .. •'1iıı 1 ••• - · .. .... • 

1 


