
.... . . 
s o N H A v A o-r s L E R 

AKAM PO TAS 
KURU_, 

15 MAYIS - 1940 ÇAR$ A M B A İLAN !Ş!..E.Rt: T«t 20335 

r 
111 

il 

r r 
Italyanın da · cenuptan Isviçreye 
saldırması muhtemel görülüyor 

lsvnçre hucdhudunda .'5?!_if7F79•~ 
Anman tatıışndato 

meydan muharebesi devam ediyor, Almanlar 
'Qnsızlaıın ilk mütlafaa lıattile temasa geldiler 

Brükselin şarkında 
& lınan taarruzu durduruldu -
~ikada Namur'un cenubunda müt
~8diye Reisimiz neşriyatı- tef ikler mukabil 

tnızıa alakadar Oldu ta_arruza geçtiler 
~, ~ llıeydanile Takaiın arasını 'bir kilomet- il •••md ... '·I Bel· 
'~ - recek yolun aeniıleti1111eainia mümküıt J --T ... 
~""P olrnaclıimı yerinde tetkik edecek 

b' ıimd~den bu te~~ikin m~~het çlkablar da 
ır netıce verecegına kanıız askere alındılar 



2 • H A B E R - Ak~am Postast 

Sudan Çıkan 
S~V<GiülLü 

5 Nakleden : MUZAFFER ESEN 
"Eayır, dedi, ~i~e içerisinde hiç l - Bir somun ekmek, yüzer. 

Ahşap evler J Edirnede Alman 
tstinılak için bir_ layiha isimli bir Polonyah 

hazırlanıyor yakalandı İstanbul gibi btiyilk şehir ve ka-
ı:a.ba.larda harp halinde yangmla.rıı. 

bir ~y yok. Saraplar yata mahsus (Delikanlı bunu söylerken elindeki 
ufak ve zarif kapaklı kilpler içeri- ipliği dikkatle düğümlUyordu). Ek· 
sinde. meğin üzerine hiraz da tereya~ sebep olabilecek ahşap ve kesif iş bulmak için Bulgarİs· 

mahallelerde bir kısım evlerin ls-
Uml!k edilerek geni, yollar açtl _ tana gitmek istiyen bu - Fakat buradan dışarıya bir süreriz. O vakit e.1<rnek suyu goç 

haber gönderebilmek için bize mu- çeker. Hafif bir Umit ama, ne ya
hakkak bir şişe lazım. Ağzı sıkı oalrm? Elimizde ba,kası yok. 

mam ve b5ylcce bu sık evli mahal· adam hudut haricine 
lelerin adacıklara ayrılması dü • ka I k 
~tinüldüğünil yazmıştık· çı n aca 

sıkı kapanmış bir boş şişe su içe- Rozita iplik parçasını gösterdi. 
risinde yüzebilir. - Bunu ne yapacaksmıı .. 

Alınan haberloro göre, hUkO _ Geçenlerde memleketimize ge • 
met bu hususta bir Jr:ınun projc:ıi len genç bir Polonyalı buradan vl· 
haZirlamaktadır. Bu proje aynı za_ zc almadan Bulgsristn.na gltmeğe 
manda ahsap evlerin de tedricen to~cbbUs e~ ve Edlrnode çcvrl
az:ılmasmı temin ~trnlş olacaktır. lcrek bugün l'!ehrtnı.fzo ge~ • 

- Anladım. Fakat bir ş~e bul- Delikanlı komik bir tavırla ce-
E<ık bile işimize yaramaz. Elimizde vap verdi: 
yazı yazacak bir eeY yok. - Asıl haber bunda. 

Briyan canı tıkılmış biı: tavırla: Ve dik.katli dikkatli iplikle dü-
- Doğru, dedi, burasını düşün· ~er ve Jlınikler yapmakta de-

memiştim. vam etti. 
Her ikisi, ellerindeki silahlara SON SlSTEM TELGRAF: 

daha sıkı sıkıya yapışarak baktı- :Kehir zabıtasına mensup müfet
lar. Koridordan, kapının arkasında tiş Cim Driskol küpeştedeki mer
hoğuk bir ses ''Mis Vest!, demişti. divene do~ ilerlerken Rozitaya 

Briyan mınldandı: "Karneyin sordn: 
sesi.. çetenin reisidir.,, - Gönderdiğiniı telgraf beni 

Rozita sakin bir sesle cevap ver- çok dilşUndilrdO. Fiyongalann ma· 
di: nasını bir türlü anlayamıyordum. 

.,1\e var, mösyö Kamey,, Düğümler, noktalan, Hmikler çiz-
Sinirli bir gülüş çınladı: gileri işaret ediyordu. Fakat fiyon-
"Nastl, adımı da biliyorsunuz gaların manası ne diye bir hayli 

ha! a.ıaı Herhalde biribirimizden dilşündilm. Nihayet birdenbire ak· 
ayrılmadan daha iyi tanştcağmu- lıma geldi. Bunlar da iki kelime a
ZI ümit ederim.,. rasmclaki mesafeyi tesbit cdiyor-

Sonra sesi gene sertlesti ve sor- du. Güzel bir fikir doğrusu.. Sizi 
du: "Harita nerede?,, tebrik etmeme müsaad~ ediniı. 

Rozita soi;ruk bir cevap verdi: Rozita kahkaha ile gOldü ve gö~ 
- Omrünüzün sonuna kadar leri yanı başında duran alnı sanlı 

arasanız bulamıya~nız bir yer- güze1 delikanlıya çevrildi. 
de. - Müfettiş efendi, dedi, beni 

K.amey gürledi: değil, yanımdaki arkada~rmı teb-
- Bana masal okunmaz. rik etmelisiniz. Bu güzel fikri dü-
Ve kapının tokmağına el attı. şünen odur. 
O vakit Briyan söze başladı: _ Tereyağlı ekmeği suya atmak 
- Eğer buraya bir adnn atayım fikri de arkadaşınızın mı? 

de;sen seni domuz boğazlar gibi Briyan sessiz bir gülüşle gilldU: 
boğazlarım. _ Korkanın ki öyle dedi. 

- Ya siz de burada öyle mi? Müfetti' Driskol tekrar ~ze 
Alçak herif.. Demek ki kafana in· başladı: 
dirdiğim vakit gebermc.mişsin. Ne _ Bu ekmeğin bulunmuş olına
ise aramızda eski dostluk var .. Sev sı şansınızın parlak olduğunu gös· 
gilinle istediğin kadar vakit brra· terir. lple ~iğiniz haberi oku
kayrm sana ... Ne vakit kapıyı aç· duktan sonr.ı. geminin Gravsıend 
mak için müsaade ederseniz o va· önünde iöründü~ vakit vereceği· 
kit konuşurum .• Zaten vaktimiz miz dur işaretine itaat etmiyeceği· 
çok. edb' 

Rozita endişeli bir tavırla sordu: ni düşündük. Ve ona göre t ır 
- Ne yapmak fikrindesiniz M aldık. Doğru hareket etmişiı. Fil· 

Kamey? hakika gemi verdi~imi2 dur emrine 

- Şafak söker sökmez demir a· itaat etmedi. 
Rozita 90rdu: 

lacağız, mis .. yolumuz dosdoğru _Yat durduğu vakit ~ddetli 
Kokos adalandır. Oraya yetişince- bir sarsıntı hissettik, bu neden ol· 
ye kadar siz de sevgilinizle istediği· du? 
niz kadar konu'}'.l.bilirsiniz. 

Kameyin acele acele adımlan - Gemi, dur emrine itaat etmez. 

--- J', 

Ev kiraları hakkındaki 
ka.rar 

Ev kiralarınm bir sene evvelkin
den fıı .. la~·a ~ıkarılamrynca3J h:ıl' _ 
kmdal:i milli koru.'lma hühUmlcr:
ne istin:ı.den r•kanlan \·c 1slanbul 
Ankara ve t~ vlllıyctlerl bele • 
diye hudutlnn dahlllnde t:ıtbik c· 
dllQn kararname hlikUmlerinin bu 
vilnyetlcrin ev kirnları terf'ıı mey· 
yal olan kaznlarıncla da tatbiki ka
rarlaşmıştır. 

-!.....o-l'l--

Afyonda cv1eri sular 
• b11tı 
Af~·onknraı.lı''U'r:'a birk:ıç gfin. 

denberl yağan yağmurlardan bü -
yUk seller husule gelmiş, mahalle· 
!erde 86 e\·l eular bn"mL,tır. İki 
bahçe vc:ı ev duvan yıkthr.J1:tır· Po
lis seferber bir halde çalı:;ımakta • 
dır. NU!usça T.a~1at o'mamıştır. 
Köylerde ve millhakatta hayvan 
zayiatı olmuş, ~lacı, B:ılm:ıhmut, 
Boyalı ve O!n-Jran köyicrindc mcz· 
ruat ha.rap olmuı,tur- Bu köylere 
yardım heyetleri gônderilınL'.}tir· 

---<<>>-·---
Deniz mahsulleri kanu

nu Meclise verildi 
lktısat Vel:dletince hazırlanan 

deniz mahsulleri kanun projesi 
Meclise verilmlştir· Bu JA.~iha ile 
hlikfunct, bilhassa bahkçıhk ensti
tUsU kurulması ve li}ihada derp'ş 
edilen işlerin yapılması için iki 
milyon Ura kadar mUtcd:ıvll ser -
mııye istemektedir· L~ytha haftada 
bir gün ordunun ''e mekteplerin 
tabldotlarmda balık yemek mecbu.. 
rlyetinJ de koymaktadır. 

Çorumda köprüleri 
seller götürdü 

Çorum. 14 ( A.A.) - Bir haf
ta.danıbcri devamlı yağan yağ -
mur dUn ~lddetini ftrttırmıştrr. 
Alacada. bi1yük bir köpril, köy
lerdt>.n bazı könrlileri !tllnr gö. 
türmü~ür. Yıldırımdan bir kaç 
hayvan telef olmu~tur. !nsanca 
zayiat yoktur. Yağmur devam 
etmektedir. 

koridorda çınladr. diye düşündüğümüz vakit, onu 
Rozita boğuk bir sesle: durmağa mecbur etmek için kana yanıma alclnn. 
_ Dediğini yapamaz sanımn. lm bir başından öbür başına ka· Driskol tebessüm etti: 

dedi. dar bir zincir genniştik .. Ona çarp- - O halde, biz de raporumuzu 
Briyan çok sıkılmış bir tavırla tığı için bu sarsıntı oldu. Filvaki Vallasa ihtiyaç olmıyacak şck,1de 

cevap verdi: bu çarpışma yüzünden güzel yatı- yazarız. 
_ Bilakis, korkuyorum ki ya· mzın ön tarah biraz hasara uğradı, Birkaç dakika sonra polisin mo· 

par. Bu adamdan her şey umulur. fakat bu hasar, zannederim ki se- törü yattan bUtUn süratlle uzakla 
- Fakat tayfa, Şarl, hizmetçi· yahatinizi uzun müddet geciktire- şıyordu. 

Jer, dümenci ne oldu dersin? cek kadar ehemmiyetli değildir. Driskol yatta duran iki hayalt' 
- Bu ~fillerle beraber olına~ Şimdilik bu taarruzu yapanlann uzun uzun baktı. Sonra ceketinin 

kabul etmiş olsalar gerektir. Bu suçlarını isbat etmek için sizin de cebinden, yağlı ekmekten çıkaıı 
haydutların her birisi tecrübeli ifadelerinizi alacağım.Zannedersem ipi çıkardı ve düğümleri sayarak 
bir gemicidir. Bir defa haritayı ele bu muhakeme işi de geminin tami· okumağa başladt: 
geçirince defineyi bizzat bulma~ ri bitinceye kadar neticelenir. Neti· " S. O. S. Sibrid yatı zaptedil
kalkrşacaklardır. Ellerinde içerisi celenmese bile en esaslı şahit olan di. Nehirden iniyor. Polise haber 
dop do1u hazrr bir vapur var. mösyö Vallası Ingilterede kolay veriniz .. ; 

Genç kız haykırdı: ~ulacağırnr zannederim. Polis müfettişi güldü ve; 
- Fakat bu bir korsanlrk olur. Rozita haykırdı: "Bir iplik parçasne, bir somun 
Ve bir sinir buhranı içinde ağla- - Istediğiniı vakit onu bula· .

1 

ekmek, ve biraz tereYağı nelere ya-
mağa başladı. mazsmız, efendim. Kendisi benim- rryor! dedi. 

Briyan ne yapacağını düşünüp le seyahate çıkıyor .. Tayfa olarak BiTTi 
c!uruyor, fakat hiçbir ümit bula· 
mryordu. 

Başr yeniden al;:'Tlmağa başla· 
mı~ı. Elini başrnm beresi üzerine 
götürdü. Ve alnının hararetile c· 
riyen tereyağma bulaşmış parma· 
ğmı geri çekti. Birdenbire: 

- Üzülm~yiniz, dedi. Aklıma 
bir çare geldi. 

Sonra, Rozita ağiamasmı kese
rek. kendisine .bakmağa başlamış 
olduğundan yırtık ceketinin etfhri· 
ni yakaladı. Buradan sallanan ip
liği dikkatli dikkatli söktü. 

"Bir romun elonek alınız, dedi. 
Ortasında bir delik açınız. Fnkat 
delik açmak için çıkaracağınız ek
mek parçasını da muhafaza 'eciini: 
Bunu da bir kaoak cibi. kullanaca· 
ğız.,, 

tir • 
Frn.nsızca ve almancayı mükem

mel surette Jı:onuo~n bu pcjmUrde 
kıyıı.Cetll yolcu, Polonyalı olmakla 
beraber Alman ismi taşımaktadır. 
Adı Hnmı Folkedir· Bu sabah ken· 
dislni gören blr muharririmize §UD 

lan söyleıniştir: 
"- İ§ bulmak için Sofyaya git

me?;: istiyordum. Fakat v!ze mua. 
melesin! yaptrramadığnndo.n Edir
ncde buna bir çare ararken ı:abıt.A 
memurları vaziyetim! tetkik ettiler 
\'e buraya getirdiler. Polonyad~. 
Lehlilerden de Alman isml kulla· 
nanl:ır vardır· Bu itibarla imı.im 
nlmnnca olmakla. beraber !ehli
yim·" 

Ne yapacağı mal~m o1mıyruı bu 
Polonyalının hudut haricine çıka _ 
nlacağı aııla.'jılmaktadır· 

Bu sabahki Avrupa 
trenleri 

Bugilnlrtl Avrupa trenlerl, garp 
cephestndokl bUy\lk muharebelere 
rağmen çok c-eclkmemlJ. konvansiyo
nel 7,M de, Semplon ekspresi 8,30 
da gelebll~tlr. 

ManJ deniz.lnde nakliyat tatil edll· 
mekle beraber tayyare Ue yolcuların 
l.4>ndra.dan Franııaya geçmesi temin 
olunarak ekspr~le yol& devanı et
melerine !mktln verllm~tlr. 

Yalnız bug1lnkt1 trenlere Berllnden 
vagon gönderilmedlğlnden Almanya.
dan yolcu &lmama.mı,tır. Almanyanm 
bundan sonra bu trenlere vagon gön
dermemekte devam Gdlp etınlyece~I 
hen~ beW dcğtld.il'. 

Amerikaya mal gönde
renler hakkında bir 

tebliğ 
Ankan.. H (A·A.) - Ticaret 

Vclt!letindcn tebliğ edilmektedir: 
4/12/1939 tarihinden evvel A

merikaya ensonslgnatlon mal sev
kot:mış olup bu tarihten sonra iş
bu mall:ın satmış olanla.r veyahut 
halen Amerikı:ı.n gUmrilk antrepo
larında bu mallan kendi namlarına 
o!arak depo ett!rml, bulunanların 
25 mayts 1940 tarihine kadar yu
karda yazılı hususa.tı teV8ilt edecek 
noterlikçe nıı:snddü \'eya ruıli ve
sikalarla Ticaret Vcklletino mü _ 
racaatları lizımgelmektedir-

Kastamonuda bu yıl 
ekim çok fazla 

Bu yıl Ka.stnmonununun her ta
rafında mezruat bereketlidir• Yağ 
murlar muntazaman yağmaktadır· 
Çiftçi fazla tohum ekmiştir. Geçen 
sene mahsullcrlnln plyaaada fazla 
para etmesi m~tah8illn nCf!eeinJ 
artırmı§ ve ona her şeye rağmen 
c;ok ekip biçmek lçjn hız verm~tlr· 
Ova mmtakasmda kendir ekimine 
ve yazlık diğer zerriyata azam! e. 
hommiyet verilmektedir· Ycnl yeni 
tıl'aZİlere ~eltik cklmi için Ziraat 
Vekaletinden milı1aadc almmnkta • 
dır. Mınt.'l.kada tuğyan ve dolu gibi 
ehemmiyetli hiç bir hAdlse vukubul 
mamıştır. 

123 bin ağaç aşılandı 
Ağaç koruma cemiyetinin bu se

neki faaliyeti neticesinde aşılanan 
yaban! ağaç, yekt\nu 123·600 dlllr" 
Bunların 68·600 U Ankara villye _ 
tinde. 55.000 1 de diğer vilA.yetler
dcdir· A§tlama muvatfa.kryetle ne· 
ticclonmiş ve kalemler Btlrm.U~tür· 

Pancar ekimi 
yüzde elli fazla 

olacak 
Birkaç senelik kimyevi 
malzeme stokumuz var 
Şeker lf.rJı:eti, bu ıcne pa.ncar 111· 

tihsalltmt arttırmak iQin geniş tt'r 
tibat almıştır. Şehrl.'llizde bulun:.ı.n 

şirket mildUrU KAzım Tn~kent bu 
mesele hakkında bir muharriri.mi
za demiştir ki: 

- Bu sene pancar :z:erlyatı hu • 
suıundaki hamlıklar. "'eı'~n eene • 
ye nazaran yU21de elli ltadar fazla
dır· 

Trakyada ekim zaına.nmda çok 
yağmur yağml!.81 dolavı:"llle ,.eriyat 
biraz gecikmekle beraber vaziyet 
lyidir· Mahsuliln DMTI olacağı ha -
ziranda belli olacakt:rr· 

Piyasaya çıkardığnnız 2.~ kilo 
luk ketıme şeker pskctlerlnln fI
yatlan kilo başma tki kunıo yük • 
sek olması masraflannm fıızlıı.lığm 
dıın ileri gelmektedir· Şeker imali 
için kap eden klmyevt malzrme 
stokumuz birkaç senelik ihtJyaca 
Wf bulunrh:ğundn.. Avrupad:ıki 
harp vaziyetine rağmen ınkmtı çrk 
miyeceğlz; norm~l ı,eltllde lına!Ata 
devam cdebllccrğiz." 

• Yugoslavyalı TUrklerdeı:ı 12 kf§I· 
Il't bir muhacir ka!lle«I. bugUnkU kon
va.nııiyone t tre.nlle gelmJ~Ur. Bulgari&
ta.nlı bir TUrk ailesi d• bu trenin yol· 
culan arasındadır. 

• Ayvalık )lmanmm temlzlen:ncsi 
Jçtn yapılan tarama ameliyatı çok 
UerleınloUr. lk1 cıya kadar bitecek ve 
büyük vapurlar limana rahatça gire· 
bilecektir. Bundan sonra B::ı.ndtrmıı 

ve ZOnguldak llmanl&n d& temtzlene
cekUr. 

• Çuval vo ka.navlçe lthalAt taclrle· 
r1 dUn toplanarak l'.-.ılted §lrketi ıa.~
ve~ıer ve birlik kurmağa kıı.rar 

vermlşlerdlr. 

• TUtUn tacirleri Fransa.ya. satıla
cak tütünler hakkmda aldkadarlarla 
temMlarda. bulunmak Uzere Anka.ra
ya bir heyet göndermJ§lerdir. 

• DUn ıehlr mecU~lnde de ''Horhor 
caddesi,. admm değtştlrllerek "Sup
blpa,a caddesi,. denilmesi tekllfi red· 
dedllml§Ur-

• Bu seneki yol programı mucJblncP 
NuruosmanJyeden kapalrçarşı ortnmn 
dan ge~ınek !lzere c.uşmm BcyaZTt 
kapısmıı. kadar aııtalt ynpı!'lcnkar. 

• Tekirdağ he.lkevlııde blr muhtar· 
t:ı.r kursu açılmı§t.ır. 

• Kutamonu • Karabük yolunun 
geçen llkt~nde 277.000 Türk lirası
na ihale edilml~ olan Anıç-Safranbo
lu kısmı üzerindeki caı~malar olduk 
ça ilerleml§ buluıım&ktadır. Bu yol 
llzertndeld kllprll ve menfe%ler hamım 
hemen tkmal edilmiş bulunmaktadll' 

• 'Onlverstteye almacak dooentıenn 
lmtlha.nlarma her fakUıtede te~ekkUJ 
eden komisyonlar tarafmda.n dUnden 
itibaren ba§lanmı§br. 

• Limanlar umum mUdUrlUfUnUn 
Hasköyde yaptırdığı yeni a«llyelerltı 
ı temmuzda ktıoat mern.slml yapıla
caktrr. 

• Kız ve ortnmekteplerin idman 
oenUkleri prova.smm lklncisl bugün 
Şeref etad.mda yapılmaktadır. 

• Kasrmpa§ada ıııı.rho§ olar&k bulu
nan Y4§ar admd& btrl kaldınldtğı 

Beyoğlu hastane.sinde ölmüştUr, C• 
set morga nakledllml§Ur. 

• Boyazrtta P'atlh wlh mahkemesi 
önUnde kansı Şükriyeyi öldüren sucu 
Halill.n cezaşı nakzen görülen muha
keme nettcealnde 1' aez:ıeden T sene 
4 aya 1ndJrllm11Ur. 
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Parti Grupun ıı , ~ 

Hariciye Ve~ilı ;-:: 
izahat veraı ~ 

~' An1cara. 14 ( A..A. ~ - ıM• ' 
hurivet halk Partısl bı:5 
Millet Meclisi grupu ei! 
(14-5-1940) sa.at 15 ~ ~~ıı ~ 
kili Trz.bzon mebusu ı-ıll " 
kanın reisliğinde toplall~u~ 

Rumamede bir Jcıı.ç cnJ~fll'j 
den ~eı:en kanun IArfh~., t~r, 
o işte mütehassıs snvılW" s, ', 
menin hazırl~ı!ığı ınetnlı:t ıtt•~ . 
M. mliz:1kere1erine e!!tı! r:ı· 
edilmesi hakkında Tok~~cıı t~ 
su Galip ta.rafından verı ıı ı-c 
rir üzer!ne tc~ekkül cdı> ~ tl 
misyon tetkikntmr nı!llltc'- . 
porun mliukeresi varı11• b:lrı 

Bundan evvel wz alaı:_l!l• !" 
ye vekili Şükrii Sar~çol! \'V (. 
on be' gilnlük siya.~ı rı.ll ~-$, 
hadleelerdcn bizi uzaki~ &',. 
kmdan alakadar eden ~e b' 
uzadıya 11)1.h ettikten ~~ ~ 
hatipler:n aynı mevııı ,·crV:. 
rindcki eualler!ne ccvtıP ccil~ı 
ten ronrn. ruznamey.e gıç1ı"·ı· 
se de vaktin gecikmı' ~~ ~ 
binaen bu i!lin ırelecek ~~!A~· 
n:ı.mesJne almm:ısma h til e.r 
rilerek riynsetçe celse t:ı. 
di. .._ı, 

---o---' biİ)tjJ·· 
Yeni tersane için 11Jı sondajlara ba~lt\i ~' 

!stanbulda kunılac.a.k :_~fi 
s::me için en münatip gör" ~ 
rln Pcndikte P:ı.vli adıı.'31 k~~ (- <' 
ki koy olduğu hakkında ~il 
Münakale VekA.letlne ,•e,t 1 { 
tetkikler ~'tıpan heyet rc!S ~ 
izahat vermlııtir· ı9l 

Bunun Uzerlne burndıı d' ı 
trondajlar yapılması hal>Jtlll 
gelmiş ve işe ba~lanmıetrt" , 

__ _,~fit'• 
Yeni Belçika ~c~ .. di . . . • ~c· .( 
ıtımatnamesını ıç -.ı~. 
Ankua, 14 (A·A·) - ı;ıe \" y 

yeni Ankara sefiri do_"!:ets11 .6f 
buglin !!!~at 4,30 da Cıı.w~t 1"" • 
kUnde Reisicumhur f!:-' .,,e ıil? 
ta.rafından kabul edilm1\1 ır· ıcıJ' 
namesini ta.'tc:'IJın eytenı•,')-e ' e • 

Kabul eımasmda :a~ric1 ~,~ 
lcti umuml kltibi Nuınıı:~tlll'' 
mendoğlu hazır bulunın " ~11 
--~ 111•"' 

Bu sabah piya.fi~b"ııcl 
temasa gelen ya '"' // 

tacirler 3 t~~-ıt'' 
Blr İtalyan demlr Jllaıze:ı tr' 

törü bu~UnkU konvansiyc ,,t 
~ehrlmlza r:elml§Ur. ~ııcP (" 

Bu gelen yolcu, ttnıyan 11 ı;:ctıle 
rlntn ptyaamı:a. dcınlr :ur· ~ ı• 
dereblleo.klerlnl, eayıcı:n .ilti tı'1 f 

Dundııı:ı b~ltıı. yunıı.ntı ~ır'•e ( 
cirl, bir Amerikan tntun to~~ 
milmc.sıı1ll de ptyaııaınızt:ı. 
ml~!erdir. 
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ı;um vo men ur ynzıiarunclıuı hoş
lanmadığmı yazdı. Miı.lınlclcrimln 
da kendisini sinirlendirdiğini bili
yorum. Fakat, bu ba.ı::.:ı ola.n iğbi· 
rarmdnn ziyade sıuı'atc olan hilr .. 
metinden ileri geldiği f.cin. bence 
mübarek hlr öfkedir." 

ltıraf edeyim ki Cahld To.nyol'un 
bu sözlerini pek anlamadım; man
zum ve ı.ıeruıur yıwlıı.rmdan pek 
iıoşlanmadığımı ye.ıdığım doğru, 
ama kendisine hiç bir lğbirarmı 
yok; zo.ten onu el.hsen .nımam 
ki ! ... Ancak Aramak mccmuıısmdn 
ndıru gördüm; hiç bir öf'tecm yok· 
Fakat, bende kendisine ka!'§t iğbi
rar ve öfke bulunduğu isnadına 
değilse de, lltifa\.laıına teç kkilr c· 
derim· Yalnız ... Bu Cahit Tanyol'l:ı. 
anlo..~ıımamıı.zlığmıız bir değil ki, 
K~zıban! Makalesinin başkn bir 
y ... rlndo benim için bak n_A dıyor: 

"Ve yine h ... ..;· •tinden tutulma... 
ğa en çok layık olan mağdur bli' 
nesli, bir baba ısefltatl! , iru:a hay
dutlıı.nna knr§ı himaye eden Nu
rulliılı .4..Uı~'ın, isimleri Uzerindo 
r.lakn ilo durduğu gençlerden hep
~'..nin, ileride mutlaka bir kıymet 
olacıığmn inandığını pek z.annetme_ 
yiz." 

Bu delikanlı beni zorla öfkelen· 
c~rmek istiyor, H:czil;:ın. Hıiyır, ben 
gaır.lcri hl o~·~~o lmlkmndmı; 

böyle bir arzu benlen !.ama.mile u
zaktır. Sruıattc hiMayenin, te§vikin 
pek lüzumlu bir ecy olduguna knni 
değilim. Ben nncak okuduğum ~-n.
zılar crasmdn, ister bir ccnr!r., i"
ıer bir ya.'.}lınm kclcmınden çıbnııs 
ole::ın, ho§Uma giden.er bulununcn. 
bunu söylerim· "lsimleri üzerinde 
alfrk ile durduğum gençlerin hep· 
sinin, ileride mutlaka ht- k :-met 
olacnğma inandığmıı pe ı;annet
mczmi3· "Bu ne demek? Ben, falan 
ı;alıin yru:ılarmdan hO;Jlanıyorum, 
onun eserinde bir kıymet cörUyo· 
ru.m dediğim zaman yalan mı eöy_ 
lüyonım? KnrJlerimi aldatmnğa mı 
kalkıyorum ... Hayır, Cahit Tanyol, 
in~adığun hiç bir şeyi ynL'Ilnk 
adetim değildir; yanılabilirim, nl
danabllirlm; fa.kat kimSCJi yn-:ıılt

uınk i:ıtcmem Böyle bir niyetim 
olsaydı genç o'duklanru bildiğim 
§af.rlerin, muluı.rrlrlerln hepshıi 
methetmeğe knlkardmı· 

Bak Keziban, sana mektup ye·
dığnnı unuttum dn Cahlt Tanyo!'a 
hitap etmeğe ba§ladnfi. İyi, 'hfisit\L 
nlyet eııhlbi blr genco benziyor. O 
nun ynzılannı sevmediğime ger
çekten UzUlUyorum. Fo.knt ne ya
payını? ellinde değil; mesel! mec
nııuı.sınm son Myısmda s:tknn §11 

§ilrlne bak: 
~ğmp b1r kaya tı.lnmdn. ı;cmülmüs 

ooslni, 
Kos:ıbllmck ne ı;Uzcl, ıılts1 snWı.· 

hı.r ln clıı ğ ..... 
6~ belki bn yıı,ğmurJu gö;11n 

tmdım 
Şn gmılş kal"S!kuznhlarla &Jhlrlcn· 

mlş af.;n-• 
Koşalıllıııek ne ı;tl.uıl ıilisiı.:!dn.Lufa 

d:ı~ 
Evet, bunu da sevmek istedim; 

falcnt bu §lir bana Yahya Ke:ruı.l.'i 
değil, Cen:ıb Şahabettin'i Tahsin 
Nahid'i luıtırlatıyorsa kab:ıJıat be· 
nim mi? Bunlardn. bir Ya.hyn Kc:->
mal tesiri c • .111gu mulıa.kl.~; iyi 
bir §ey; ama bn.na öyle geliyor ı.t 
Cnhit Tanyol r..ncnk taklld edllebile· 
cek şeyi i.nklid ediyor, ötcldnl, }"a" 

ni aslmı veremi ·or. Blllrs.in, Kezi· 
bnn, Yahya K mal'i:ı ilk eark!lr.
rmdan sonra. bizde bi:' e-l:I moı!:!sı 
başlamıştı; Cahlt Tnnyol'wı bu 
rnczızumral ı Jmlm 

Ni
!I'

kita
' bu f. 

d l em. Bazı yerleri 
ı;ok hoşuma gitti; me:;ela u s.ı.tır_ 
ıar: 

Pcrllcr \'" melelder konı....rnn 
.B!i.Iıtırl:ı aQlhn eli· 
Oııtündc bulut beynz kalsm rammı, 
Göl:ler mad· 

Arif Nihat Asya o mensur ş'ir
Jerden ve bazı ··~lrB.l!e" e5%1erdcn 
vazgeçtlği zaman ne i_yi bir şair 
clabllccck, Kenban· Bun•ı bir do 
kendici anlasa ... 

l\'l1RULLAH ATAÇ 
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Yugoslav-Sovqet 
siqasi anlaşması? 

Belgrad, 15 ( A.A.) - Ayan reisi Korocbetz'ın naşlrfe!kı1rı olan Liubll
anada mUntc:ıir ''Slovenetz., gazetesi Yugoslavy:ı • Sovyet ticaret iti!A!nıt

mesinln imzasmı mUtcaklp bllh:ıssa ~öyle yazmakt:ıtdır. 
''Surotl umumlyedo i.}i hı:.ber alan rnahfellerc!e beyan ctllltliğine göre 

YUC\'Oslav ticaret heyetinin Mosko\'adan avıietlrıdeyı sonra Moııkovııyıı yeni 
bir Yugoslav heyeti t"Önderileeektlr.llu heyete ya.lnıT. iktıırat eksperleri de:;ı, 
ıı!yaset adamları da. lı;ıtlral< edecektir ... 

Müttelil~ler Norveçe yenid91 asker ihraç ettiler 
J~ndr:ı, l.5 (A.A.) - "Harbi.re neuretJ bildiriyor:,. 
MUttc!ik kıt.41 n, Narvikln ı:imalinde krı.in Bjerkvike muvnctaklyetll 

bir ihraç hareketi yııp:nııı1ardır. 
Bjcrk\ik, Gratanken, mmtaknsmdakl Alman mevzılerlnln gerisindedir. 

Burada mUtte!lk mU!re:ı:elerl mu\'a!faklyrtle neticelenen bir taarnızda hu
lunmuşlıırdır. 

Hemmesde karaya c;:ıkanlan dU~man rnUCrez .. ııl bir 1ngll!r. harp gemisi 
taralmdan bomb:\rdıman edllml, tir. DUı:mıuı zayiata uğramı§lır. 

ltalyanın Berlin elçisi 
Roma, 15 (A.A.) - ltalya.nm yeni Berlln sefiri, Alliyf'r;nın dUn aka,şm 

memurl~·etl ba;ma gltn1ek UzerP yola çıkması, hu~ust bir m:ıhiyet iktL~ap 

etml~Ur. Alflyeri, lstaııyondn. birçok zevat tara!ından u~rlanmııtır. Bunlu 
meyanında kont Ciano Ue diğer hUkCımet erkAnı, AyAn mcell-i ikinci reiai, 
Roma vali ve belediye reisi ve Alman ae!iri ron llakcnzc!1 bulunmıı".{tRydı. 

ltalyada fevkalade tahsisat 
Roma, 15 (A.A.) - Resmi ecrlC:e bir karo.nıame ne;rclml~tir. Bu karar

name, '•fsUrm:U mahiyetteki ilcaat ,d Jayıslle harbiye, bahriye, hAv:ı. l~leri ve 
ve lWyan .A.frikası nezaretlerine ceman :! mllYl\r liret t:ı.hslıı edilmiı oldu· 
ğunu nıı.bktır. 

eden terbiyesi 
mükellef iqeti 

tatbik ediliyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktör. 

lUğU dUn §U tebliği ne§re~tir: 
"3530 r;ayılı beden terbiyesi ka· 

nununun 4 üncü maddesine tevfikan 
3--4-1940 tarihinde kabul edilip 
17-4-r940 tarihli ve 2/13258 nu· 
maralı icra vekilleri heyeti karar
namesinin 1 incl son fıkrası mud • 
bince: 

ı - Şimdilik (9) 'ilayet hariç 
olmak Uzere biltim vilAyetlerin 
\ilayet ve kaza merkezlerile mü -
teaddit oğretmenll mektebi mev· 
cut olan nahiye merkezlerinde ve 
köyle:indeki •·ıs. 19, 20" dahil Yaıi
lo.rmda!d erkek gen~lcrin: 

(Şimdilik mecburt mtikellefiyet 
dışında kalan vilayetler ~unlardır: 
Erzincan, Bingöl, Bitlis, Hakkari, 
Karaköse, Muş, Siirt, Tunceli, 
\'an). 

2 - Birinci maddedeki yaşlar -
d~n ba§k:ı Erzurum, Kars, Çoruh, 
Riz", Trabzon, Samsun, Zonguldak. 
Ank,,ra, F.dirne Kırklareli, Tekir
dağ, ı~tanbul, Kocaeli, Bu~a. Ça· 
n:ı..kkale, Balıkesir, 1fanlsn. İzmir, 
Aydın, Muğla, Antal:yn, lçc>l, Sey
han, G· Antep, Hatay vilayetleri • 
nin vilayE't ve kaz..-ı m<'rke1.lcrile 
müteaddit cğretmenli mektebi rnev· 
cut olan r.nhlye mnrkcti ve köy • 
lerindeki 15. ırı. 17. y<1ı;larmda.ki 

crkcl< gı>nı;Ierin: 
''Ya!nız İ"t:ınbu:, tzmır, Seyhan, 

\'llayet merkezlerindo belc-diy hu. 
dutları iç'ndeM bu ya:;l:ır simdili.k 
hariı;" 

3 - ? 'Ukı>ll fİVC'tin tatbik ('dil· 

elediye eıs1n1tz 
Leşriyatunızla 

ıneşgul 
Birkaç gün evvel, Hııber, Bele

tliye Reislml.zden eserlerinin L-nzası 
mahiyetini haiz olabilecek kıymeL 
te blr yolla, Kabataş mP-ydanmı 
Taksime b:ığlamasını iııt,..miş ve en 
müsait yerin nereı:;i olabileceğini 
iz:ı.b3. çalremıştı. Teklif eWğiml:ı:. yol 
mevcut yollarm tanziminden ve bu 
arada birkaç istiml~kten ibaretti 
ve bu yapıldığı takdirde Kabala.,la 
Taksim araEı azami bir kilometreye 
inecek, Gürnüşsuyu h:ısta.nE'si Ka· 
ba~1 en ~:ığı nllI yüz metrP yak· 
lc:.şacak, Beyoğlu semtinin biricik 
kız lisesi olnn İnönU ku: lisesi i~-i 
bir yola kavu~acak, zaten harap 
ve nh53p evlerden müteşekı.:il bir 
semt temizlen~ckli· 

Ya.zılarmıızt büyük bir alaka ile 
ka.r§rl:ı.dığını öğrendJğimi;ıo; Vali ve 
Belediye Reisimiz, helı-diye bari -
ta şubesinde tekli! ettiğimiz yolun 
güzerg!hnıı çlzdirmiıı, tetkik ettir. 
m.iş ve makul, faydalı bir t~klif ol· 
duğu neticesine vararak, ya.rm biz· 
zat birde yerinde tetkikte bulun -
maya karar vermi~tir· Belediye Re· 
is.imize, n~yatnnrza. kaJ1iı gös • 
terdiği haJısasiyetten dolayı te§ek
kilr ediyoruz. 

Yarın, bizzat telldkleri sonunda.. 
mevcut yolun tanziminin mümkün 
olduğu neticesine varır da, Kaba
taş ve Taksim meydıuılarmın Ut. 
maline kndar, bu yolun C:.:ı. bitiril· 
ıneaine emir verirse 1.stanbullunun 
kalbbıi kaıa..ı:ıacaktır· 

diği yerlerdeki 35 "dahil" yaşına. 
kadar bütün serbest hekimlerin·" 

4 - Memur ve işçi ıayısı "500" 
ve daha fazla olan fıı.brika, ima • 
lathane ve C'msali mücssesattaki 15 
"dahil" "35" dahil yaş1ar arasında_ 
ki erkek ve kız ve kadın yurt~
ların beden terbiyesi mükellefiyetle· 
rini yapmak için vilayetlerco genç. 
lik klilplerine ve gruplarına girme· 
ğe da\·et olunacaklan ilin olunur." 

Beden terbiyesi genci direktör -
lügünün bu tebliği biraz müphem. 
dir. Bir iki noktayı daha iyi anla· 
~ıılması için tavzih edelim: 

lstanbuld:ı yalnız belediye hu · 
dutları dahilinde bulıınan 15, 16. 17, 
y~ındakilcr şimdilik mükellefiyet 
tatbikinden hariç bırakılmıştır. Fa. 
k:ıt bunlardan memur ve iı;çi 1ıayısı 
beş yü:ı: ve dahıı. fazla müe~ı;eseler
de çalışanlar mükellefiyeti derhal 
yapacaktır· 15 den 35 yaşına hdar 
mükellefiyet tatbikatı da kadın er· 
kek r;ıı.dece bu kabil müP~Se.!lese 

müstahdemlerine şamildir. Bunun 
haricinde ıserbcst hekimler çşğrnl • 
maktadır. 

1stanbulda 18, 19 ve 20 yaşında 
olanlar ise derhal mükclleriycti i • 
faya çağ"ınlacaktır. Tebliğde bun· 
l:ırın gençlik klüplerine \'cy:ı. grup. 
lnrına girecekleri yRzılıdır. Fıt'..'.ıü 
hunun, iıılerin umumt ahf'ngi hozul· 
madan ııa.~ıı VP. nP. ır.ekildc t:ıtbik 

Pdileee~i malfım olmadı~ı gibi, bu 
hu.su .. ta PV\'eldcn h:ı.:r,ırlıl.clar Yapıl
madıı:h da anla.,ılnıaktadır- Çünkü 
§ 0 hrimizde bu iıılP ııliıkadar ~por 

teşekkiillerinde VP. bt'den lMbiyP11i 
mıntaka tE'~kilatında. tatbik t:ırzı 
hakkında malCımat r.ıcv~ut değildir· 
Böylece bu müknJic>fiyctin umumi 
istihsal ve iş haya'ının ı;ektf'yc \'e 
akı;aklığa u~ram:ıd.-n nagıJ tatbik 
olun:ıcağı ı:imdilik meçhul \'C izaha 
muhtaç bulunmaktadır· 

Tayyare 
şehitleri 

Fatih parkında büyük 
meratsim yapılıyor 

Bugün tııyyue ,ehilleri günUdUr. 
Bu münaııebctle J."atih parkındaki 

tayyare eehlUcrl Abidesi onUnde me 
rıa • ,, v·rı 'mıı kt.aclır. 

Maltepe ııakcrı llııesl, tUmen nuT.ıl:ıı 
sı, ı:.ıı· P•j .ade tıı buru, bir topçu bıı.

taryaaı, p~lla taburu, '!'Urkkueu l.Ale
besl, kız muıılllm mektehl, Cumhuri
yet ·ve 1st.anuul kız v• erkek liseleri, 
Dıırli~afa.kıı, HajTlye, htlklll, I'er· 
tevnlyal ve Vefa . füıelt'ri !.Jllebr!eri 
mera.sime l~Ur,ıık rtm .. kteı:lir. 

Fatih parli:ı ve Sll'limlyPdPn atılAn 

toplıulıı l!ll!r;nimf' bı\şlıınııcıtk, ihtiram 
11Uktltunu mUt!!akip nutuklar ııöylt>

ı:ecek ve bir man~ıı havıı.y~ Uç el a
tee edecektir. Bunu müteakip bir ge· 
çit rennl ile ihtilale nihayet verilecek
ti:-. 

Bu sahahki si3 
Bu .sa.hah Aal\l bP~ten ltlbaPen HA· 

llc;;te ve Boğum ~3:h liı.snnlarmda 

kesit bir ı;la olrn•ı§ \'!! y .. dlye kıub.r 

Halle;; \"a;'Urla.-ı tamamen \•ııo Botu 
va.purlan da teahlıU:Ja.rla ~11:,ıebilmit
l!!rdlr, 

1 

Almanlar Isviçreyi çiğneyere 
Fransaya girmeğe hazırlanıyo 

(Ba~tarafı 1 incide) Bu kol, çok külliyetli piyade cü· aynı zamanda Dinantnın şirnnl mm bu kuvvetlerden bir le~~ 
meksizin icra edebileceğini ii'mit zütıımlar.ııı '"" iki zırhlı fırkayı ih~ takasında bilhassa iiddctli çarpış· çağırmak mecburiyetıll ~ 
etmekti? olduğunu ve Musolini- liva C'tmcktcdir. Bu kuvve.tir .. , Mo- mıılnr olmuştur. mıştı. Rotterdam, Altn811 t'! 
nin Dalmac;ya sahillerini işgalden zcle nşılır ııııılmaz, !'ü~srm_burgtan Lonzvinin cenulı:.ından }.~ozc.!c rine teslim oldu. Bunıarıı.ı 
11rf müttefiklerle harlıe girme • ve Ardennclerden ılen dor;ru ntıl· kadar carpışmn devam etmektedır. muhtelif noktalarında di~ 
mek için vaz ,..ecmi~ bulunduğu· mışlHdır. Vissemburg mıntakn.sında dil§ • geçmek için işaret bekl~ t 
nu ilave etmc;tedir. Lüks:ınburg hududunu :;:çtikten m.n.~~n hücumları püskürtülmüş _ den Waalshaven d~fllı g 

tS\'İÇRE CZERi.!\"DES !'onra, yelpa7.P ı::!'ldinde a.çılarak tur. üssünü kolayca eııerıned 
TAŞMA TEŞF.:BB('SO MÜ'? ilerliye~ A~man ~o~a:.ın.~ m~ktarı! ntn İTAI.Y.,X r.~.ZETESİNE Ier. Aynı hadise, MoO~ 

ruis, ı.ı _ Epok gazetesi Al· ehcmmıyetı v~. yliru?·uşu ~verı GÜRI~ cereyan etmiştir. Bu 
111 

manlıırın İsviçre üzerinden bir ta~- hakkında hcn~.z .. sa_rıh ~alumat ~~ Roma, 14 (A·A·) - Askerl lıa- bulunan Almanlar a~~ı~ 
ma te~Pbbüsünde bulunmııları ih - lınmaınıştrr. Gorunlişc gorc, bu yu re' at haklnnd:t l"'İ1 -'aalar !'f'rdc· landalı muhafızlara ııuc f( 

tirnalinin Fransadl\ gittikçR daha r~yü~. Fransız Arden.ne~eri ve .~rn. den TevC're diyor ki: rck bunları öldürdükteııf: 
Eıyadt na:ı:arı dikkate alındığını ya· :ı:un yukarı mecrn~ı ıslıkametınde ''Almanların garp rı>,,hesinde !ahlarını aldıktan sonra t~ 
:z:ıyor. yapılmEı_ktadır. büyük harp rsnasında. malik olduk· İnailiz ·ıe Hollanda J;ı 

PAR1S1N BO~BARDll\1.\NI . M:özün sağ sahilindeki b~şlıca 
1
ge lan fırkalrı.rrlan hiç olmazsa ''ii7. fır. iltisakı icin elzem olaJl ııı 

RİYAl"Jı;TLJ<:R1 ç~t ~.o~tn~~-~nda Alman .~ufrcze,e- ka fazla kuV'·cte m"lik olm:\ları ellerine geçirmişlerdir. vf 
Pari<ı, 1.) (A·A·) - Paris ile bu rı goruldugu habrr verılıyor. iktiza f>dr>r. ~u haldf"' kati büyük UOLAND.\1'I:'lı" JL\ıt 

mıntakımın bombardıman edildiği· Sedandan Mozele '- ·'~r olan sa· muharebenin .:imali .,.. .. ~ ... !"?<la re - OLMALIDll; 
~e C:air verilen haber lc:ıtiyetle tek. hada ba.'}ka bir mey<lan muharebesi re:·:ın etmesi çok mııhtemeldir·" Londra, ı.; (A.ı\.) - gol~ 
zip ~dilmektedir· başlıtmı!}tır. Zo\Lİ:\fAXE BiR J~~JfR llnden bir zat Havas ajııns1 r 

13 mııyııı ııaat 14,30 danberi hiç Almanlar Fransı7. hududuna gel· l.ondl"ft, 14 (A·A·) - l~tihbır - ne "U beyana~ta buıuoınuşt 
bir tehlike iı:areti verilmemiştir- rr.işlcrdir ve J.rajino hattını şimal rat nımrı Duf I\:uper, lnrfüz nfışir •• :_ Bizim halimiz, .ı\1 

~IEl'DAX '.\ltlH,\Rl-:BELERt denizine k:ldar götüren F'raneı-:: mUs ferinin yaptıkları bir içtimada şu komşulnn olnn bUtlln bi~,, 
Parioı. 1.") - Möz mc.>ydan muha. tahlı:em hattı ileri mev?.ilcrinde son ıfölC'ri ~öylemiıılir: ketler için bir misal 01ınııl1 1 

rebcsi bütün şiddetlle devam edi· derect> şiddetli muharebeler ecre. "Alman b~-•···-.... rıPnlıt:•mın. Bel m yayı tahrik ctmeınelt 
yor. Düt;man ir.s:ınca u~radığı 1.1ı· yan etrr.iştir. Almanların civarına çikada harekat yapan kıtalara ver. ya:~rm arzusunda bulun'ıı ,.s 
yiata hiç ehemmiyet vernıiyerek girdikleri Sedan ve Longvny ııehir- diği şu emri zapletti~: "Yolıarda 

1 
kln h bl lerl ne tt~ 

1 · b · t"hk. 1 "l • · d k. · ·ı "lt · k f') 1 • d B er er ı ar ye dsJI piyade ve molörlü kuvvetlerile hü erı u ıs ı am arın ı erısın e a· sıvı rvııı ecı a ı e en var ır. un-
1 1 

ta ki dik· JJUll .• f 
rl unma < n çe n . ,...-

cumlarma devam edivor. Düşman indir. la imkan oldu;fo kad::ır hırpala • re 
" gUn evvel mUttefikle ,.ut 

kıtaatı, Sedan jJe Longvi arasında Gerek Sedan, gerek Longvayda ymız." ı:nc,"" 
plAnımızla tayyare ....,e~ 

Franııızlann ilk müdafaa hRttil• yapılan meydan muharebesi, son HOLLANDAYI ARKADAN ·ew 
temasa gelmiştir- Bu mıntakada derece şiddetlidir." VURDULAR hRkkındaki malüma.t\;r ,ı\I 

t 1 J,t'"EJ ''E nR•'ır.sEJ. Una ettik. BULUn bun ... .ıv cereyan e mekte o an meydan mu- ı " u ~- • p · IS (A A ) · 1 e .... 
harebcsi pek çetin olacak ve uzun lngiliz matbuat ajıın~ının zannet· k arıs, • · - Pazartesı bizden şUphelenmes n nıeınlt~~ 

- a şamı Lahayden Hollandaca Esasen, Aimanyanın tı!f'. sürecektir. Brüksclin ~arkında AL tigine göre. Liyej miistalık">n mev· eıı 
man taarruzu durdurulmuştur. kiinde muharebeler cereyan etmek mukim diğer Fransızlarla birlikte bUtUn esrarımızı ög-tcn 

Fransız kıtıı.atı, Ilclçikada iki tedir. Bu ~ehrin bir müddet daha bir Fransız muhribiyle hareket auıları vardı . ., 
noktad:ı Almanlara azim zayiat ver muka\·cmet edeceği tahmin edil - eden Havas ajansının muhabiri· 
direrek hücumlarını pül!kürtmü~ - mektedir. demiştir ki: 
!erdir. Xamurun c~nub.ında Fran· Belçikada Belc:!ka, Fransı;ı;, ve - Şehrin sokaklarından muha-
ııız _ E::lçika kıtaatı mukabil taar_ İn~liz kuvvetleri Brük:ıC'l mücla • faza altında geçmeğe mecbur tJl" 
ruza geçmişlerdir. Muharebe Clevam faası için birliktı- ,ı:al .. ·rr.aktadırlar. duk. Çünkü Nazi ç~te_leri karga· 
ediyor. Almanbr, Liycjin cenu • Belçika hükumet merkezinin şar • şalık çıkanyorlardr. ıBıze refakat 
bundan geçmcğe mu..,affak olama - kında büyük bir muharebenin vu. edecek olan müfrezeyi hariciy: 

· mı~lardır. kuuna intizar edilmcktPdİr· nezaretinde beklerken nezaretler 
Mozclin §arkında, müttefik hava FRANSIZ TJ:BI,t(:t mahallesinde top sesleri işitili" 

kuvvetleri dü~mana hücum ederek Dünkü Fransız tebli~i şudur: yordu. Çeteler birçok evlerin da-
aT.im zayiata uğratmtı::lıırdır. "Alman hifcumn, Fnzlalaşan bir mından ate~ ediyorlardt. Muha· 

İngiliz tebliğinde lngiliz lcuv _ §iddetle inkişaf etmC'ktC'cir- samatın başlangıcında bütün kuv 
~·ellerinin plıi.n mucK.ıincc meıırilc- Merkezt Belçikaqa kayde değer vetlerini cepheye göndermiş olan 
rinde tabaı;şüd etmekte bubnduk- bir ı:ıey yoktur. Düşm:ın, Liyejden Hollanda kumandanlığı Rotter • 
ları ve dU~manla teması muha!az'\ Namura ve Sedana kadar M9z nAh dam'ı mildafaa iı;in ve çete mu· 
ettikleri beyan edllmekteclir- rino \'llrmıştır. Sedan t~hliyı> edil- harebelcrinin Lahcy ve Amste:-

16 YAŞL'lı'DA BP.:LÇ'tKAULAR mi~tir ,.e bu şehrin civ:ırında \'e dam'a sirayetine mani olmak içiı1 
ASKl:R~ Al,11\ı"DI 

Brükııet, ı."i (A·A·) - ı.mır mli· 
dafaa nezareti ihtiyat sınıfına men. 
sup, yaşları 1~ ile sıs ara.emda bu
lunan gPnçlerin silah llltma altnıı.· 
cağım bildirrn~tir. 

MU\·akkaten u:kcrl hizmettP.n is· 
tisna edilC'nler da orduya alınacak. 
!ardır. 

Eelga ajansı, vaziyetin salah 
kcsbetmeğe devam ettiğini ve müt 
tefik ı::efaretlerin hiiktımet mnke -
zini tcrketmcleri mevzubah.'J ol -
madı~mı bildirmektedir. 

İyi haber alan mahfellP.rdı> be -
yan cdilclittine gürıı, Belçika ordu. 
~ıınun erkanıh:lrbiye rei.cıi g~nf'ral 

J.<ıchıelııı müttefiklerin yilk11ek harp 
mecliı;inde Bdrikayı lcm!il t"dccf"k
tir. Bu meclisin pek yakında top· 
!anacağı zannedilmektedir· 

ME\"D,\X MUD.\REUl':LJ:Rt 
HAl\Jil.XDAKt ILI\ 11.\BERU:R 

Pari<o;, l.) - Belçikada, Liikscm· 
bur,:::-tla ve Majino hattının ilersin. 
deki Fransız topraklarında tarihin 
şimdiye hdar kaydettiği muhare -
belerin en büyüğü \'0 en miithişi 
dündrnhcri ba~lamış bulunmakla -
dır. tki tarafın kiı!II kuv\·eleri 
karşı karşıyadır. 

Son dı?rece kalabalık Alman cti
zütamlarx, Lük!embur~an ve ar _ 
dennelerden doğru gPlerflk dünkü 
13 mayrııı akMmr, Liyf.\jden S<>dana 
kadar olan MöT. mecrasına ulaı -
mı11lardır. 

Sedan· Mo:-tmedi - Longvay cep 
he.sir.de, lfo~el(' kadar, çok ,!ddelli 
c;arpı~malıır yapılıyor. 

LiyC'j kalelf'ri, !!İmdi mü-.;tevli 
.\lm:'ln kuv\·etıerinin ortasında de. 
rin bir çıkıntı teşkil ctmC!ktP. ve 
Almanların harelc~tmı çok işkal 
P~'!Pmektf'dir· Liyejin şimali ~ubi
!IİndP. Alman motörlü kıtabrmın 
."artıkları bir !laldır~. Frıı.n!lı:ı; zırh 
lı rÜT.iitam!Arının müthi~ bir muk;ı. 
belP~ilP durdunılmuşlur-

Binlerce r.ırhlı harp AIPti ar.1!1tn· 
d::ı ccrı>yan ed<>n bu büy\ik muha _ 
rı>be. Jl"rıınıııı7. haııı mab:,.mesinin 
bir r.ııferi şeklindı:ı tecrlli etmiııtir. 

Almanlıtr, bu muhuPbede mu -
anam 7.!yiat Yenni•lerdir. 

İKİ KOLl)AS TAARRUZ 
Havu ajansı bu muharPbelcr 

l\ııkkmda •u malfımatı veriyor: 
"H MllY!!'lta hrbin ilk rneyd1ut 

munarebP11i Möz ÜT.erinde <>sa!Jlr 
SU?"Ptte ~lamışt.ır. 

Almıuılu, Lİ\'flj.İn 6imali11de ve1 

rl!.nubunda iki koldan ta.am.ız et • 
m!~lerdir· 

Alman eenup kolu daha kuvvet,1.1 
a:örünmektedir. 

ltalyanın harbe girmesi 
gün meselesi sayılıyor 

Lo11dra., 15 - 1ta.lyada Almanya le· 
hine ve miltte!ikler alı>yblne nünın

yişler devam etmektedir. Blnlerc.Q 1-
ljtlyan talebesi dUn Romnda Palazzo 
Ycnlzya meydanında mUtte!lkler a· 
leyhinQ büyük nUma.}t:!Jler yapmışlar 
ve ".Musolinlyi isteriz!., diye baı'ttrını, 
Lı.rdır. :_t,{usolini balkQna çı:O.nra k nU
mayl~çilı>ri aelA,mlanıı~. fakat hiçbir 
ııöz spylememiştir. Talebeler başveki
li 'iddetle alkışlamışlardır. Nümayiş· 
çiler bundan Jıonra 1n~lliz ve Fransır. 
bayraklarına sanlmış bir tabutu taşı. 
yara~ ve harp şarkıları ıöyllycrek 

Romll caddelerlnC!e dolaşmııılar ve ta
butu İngiliz ve lı"ransız sc!areUıane

lerl önünde yakını;ılardır. Polis bir 
hldlseye meydan vermemek üzere 
1nglllz, 1'"ransıT. se!aretıınnelerl kor· 
don altına almıştır. Ö!lcye do:ru da 
gene talebe ve halktan mUrckkep bU
ytik bir ka!ile Alm~n aefnrcthancsi 
önünde Almanya lehinde nUmayl~lcr
de bulunmuştur. 

Diğer tarartan Napollde tle büyUk 
ve heyecanlı nUmayi§ler yapılmıştır. 
Binlerce talebeden mürekkep grup· 
lar dün krıılın .arayı önUne giderek 
mUtte!iklerin bahrt kontro!lerl aley
hine nUmayl§ler yapmı§lar ve krala 
Muıolinl, ordu ve donanmaya bağlılık 
!arını i!adQ etm~Jerdir. Mübadele 
nazırı Rlccardl de senatoda müttefik 
lerln bahrl kontrolü aleyhinde ild
dcUi sözler söylemiştir: 
Bazı haberlere göre, resmt llalyan 

maha!ill bu nUmnyi§leı-1 teşvik et
mektedir. Ciornahı d'ltalla guetesl 
ba~makaleslnde, talebenin taşkınJık

Jarını '·insaniyet ııeylı1bı., ıekllntlc 

tebarüz ettirmektedir. 
Paris, HS - İtalyanın vaziyeti 1:it-

Ukçe dikkate ıayan bir tekle &'lr-
me~tedir. Amerika hariciye nazın 

Amerikan tebaasının 1t.Alyayl" terket
meslnt bildirmiştir. Halbuki nazır 

bundan on gtin kadar evYel Amerlktı 
tebııasmın İtalyayı terketmc!eri için 
bir ııebeb me\·cut olmadığını aöylcml.ş
tl. Dlğer taraftan Romadakl 1ngtllz 
ıı:e!irl de 1n;;iliz tebaasmı ltalyayı ter
ke davet etmiştir. Bu vaziyetler ltal· 
yanm harbı> girmesinin t\rtık bt1' .,Un 
muelui oldıı~ına ihtimal nrdlrmek 
~d!r, 

hakkında emir verılınlştir. Romayll 
giden Alman aeyyahları b-iln ge~Ukçe 
çoğalmaktadır. 

ŞAŞIItTI\L\ l'LAKLARI 
Ilrennerde hazırlanan plana göre, 

Almanya tarafından taarru7.a tığrıya
cak memleketlerin nazarını başka ta-
ra!lara. çevirmek esastır. R;ıJkanların 
vıı.ziyetinl tehlikeli göstererek Belçika 
ve Holanqayı ga!il avlayan Almanya 
imdi de biltlin nazarları garp cephe

ıine çekc>rek Balkanları ga!il avla· 
mağa çalışmaktadır . .Macaristan hu
dudundıı. yapılan Atman tah~ldatı bu
na bir delildir. 

• 
llE\"t:C.\~I.I RlVA l'ETLF.R 

Diğer taraftan Balkanlara dot-ru 
Alman ileri hareketini kolayla§tırmak 
UT.ere Almanya ile Rusya arasınd:ı 

yeni müzakereler cereyan etUt,i ve 

Almanya.nm Be!'!arabyayı Rusyaya 
vaadettiği haber verllmel<tedlr. Bir 
kaç gün evvel Moskovadakl Alm:ın 

.se!lrinln Sovyet hariciye nazırı Molo· 
tona iki uat bu hususta görUştuğU 
bildlrilmektedit. Gene bir habere göre, 
llitler Lehlstandıı. olduğu gibi Balkan· 
!arda da bazı araıdnln Rusya 11• Al· 
manya arasında taksimini arzu et
mektedir. 

Bcrlinı gelen Sovyetıer birliği Slvtl 
havacılık §eli Mokolo! Alman hava 
nazırı nı görUşmelere bat.amıştır. 

UALKA:SLARDA TEDBİRLER 

Londra, 15 - HAdlselcrln ıon al
dığı ,ekli U:r.erlne Balkanlarda ve Mı-
sırda tedbirler alınma.sına devam e
dilmektedir. Macaristan hudutların-

da yapılan tahşidat ve ttalyadakl ıon 
va?.iyet karşısında Yugoslavya bUtUn 
hudutlarında •ıkı tedbirler almıştır. 

700 bin kişllılc Yugoslav ordusu ha
zır olarak ~klemektedir. AdrlyaUlc 
llmanlarındakl YugoslaY vapurları 

verllen bir emirle hareketlerini tehir 
etmişlerdir. 

BUyük &Skert makamlar umumi 
harpte bUyUk yararlıklar:ı görülen 
n1eşhur Te~lk kıtalarmı yeniden leş· 
ktı etmektedirler. 

.ROM.\:Sl' ADA 
RomMy:ı hUkOml'tl de hudııtıarm

dıı. f!'vk&l!d~ tll'dblrln almııtrr. Rn.
men ordusunun h .. rhıtnsı bir istUA 

T una.ıı ll~ ula.mı da o 1 ıı.n İt.a.ll'&?2 

gemilerine de derhal geri dönmeleri 1 
bııreketlne ku~ı koya bilecek vaziyet
te olduğu tebarüz ettirilmektedir. 

'""Veni ver~ 
zamıar) 

Layiha11ın encil111/ 
de aldığı şekl•·ıerı~ 

Kazanç vergı ~ 
zam yapıl~~~ 

Ahvali hazıra dolayı ııı~~~ 
re yapılacak zaml~.r fıiill'~ 
kanun layihası bugWt ,11~ 
lisi balarına dağıtf: gorıı' 
ma günkü toplantı . 
cektir. • reıı~ıt 

Bu zam teklifl:rl· daıı. ı 
ile alakadar oldugun csifllıı 
ten sür'atle müzaJcer .. ,,..e 
mcsi muhtemeldir.. cııciiı;·ı 

Layihaya MeclıS et A 
5011 ' } 

tarafı~~dan veriJerı :a.ıll 
re kazanç vergileri~e rdır:ıısı' 
cak mükellefler ~u~i;ede y.. 

Merkezleri Turk ğıtııt1 
şirketler, kazan~ ?3 itdt > 

ratifler, memleke_tı~}rııa.;ıtı 
miş veya yerleşmı§ • fllıı 
müesseseler, un;00::~ 11.1\l 
hususi bütçeli daı~e ıı9di1",; 
ler umumi menafıe • ı.jt'"' 

• · arı 11 bl!V'. 
yetlere ait olup tıc ıcr rıı' 
kip eden müesses\ ;,ııS t1'1 
bangerler, bangerlı tss'v 
le meşgul sarrafl31:dıııı1St 
teavün sandıkları, ~Jİ}rat ·r.t 
ve beynelmilel .11~00 ı;ıer{, 
yoncularile kom~s~ret ve l 
amele yapln tıc ect11 t,. 

• . toptan • 
mümeşsıllerı, paaıar~ iJI 

ri, fabrikalar, rn~:r 1ıelt.~,t 
depoları, antrepo ur 1 s(J 
tondan fazla va;' ıtlus;' ~ 
hamamlar fırırıla r,rtsı (1 , b" ,,e .,. dl:l 
mak üzere ına. fi ira e 
mucibince gayrı~a 0tatı ; 
lira ve daha faz a apııf1111.~1 . ·at Y . ıı 
tıcaret ve san jrlerı, ııdıı 
lat ve ihracat tacda ça ',ııı' 
zahire borsaıarı~rsa af,rı· 
misyoncular, si~r ,0r.' 
mübayaacıları ve ıcorıı19) ıı :ı 
nevi sigortacıları e aaırart?'ıı: 
noterler, maden rırer •. ıı~~ıı ~ 
rini kiraya vere }Jı~ 1~J '"fusu l})eŞ J<ırll ,., 
rı ve nu tan ,., 
mahallerde to~rça J<İ~~e!• 
hanları parça P 111uıteıı ı9 .# 
ler kahveler, ... tırıurı t fT 

• • · karıu•· rb's 
zanç ve_rgıdsı ,_,azılı se ~ 
maddesın e J ~ • 

ı-<ıtS. j 
erbabı. .. 11 f!erİrl r-~ ıııı" r 

Bu muke e ıcanıl i". t 
·· de so, a'fr ' le:rine yuz . ·rıce g . if 

maddesi nıucıb~ ,e ta1'1 ıt1ç 
1 

üzerinden verg~Ynırı ıcaJ j tf>" 
§ebbüsler erba ı's 37 11'1111~ 'r' 

gilerine yü:ı:d~eru'.ı tcıf ol'l~ 
deki mükelle ~ t 
lerine yüzde 1 O 
mektedir, 
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Bütün mezarlık-ta ~ahipsiz, çiçek 
siz ve rnumsuz sade bu mezar var
dı gibi geldi bana. 

ayır e At 
Komedi 2 perdı t~ ~:ad~~ kahkahalarla 1 - Bu. h~s~sta l!lman ne kadar 

ı~· · da çok bilzınıı va:ınr~! .• 
. ~ ~ın, .s~ çıldmnı~SI' - Siz beni çocuk yerine koytr 
~~tıka u f ıknniz ciddt de· yorsunın, ama benim de bildiğim 
~-iın fi~~ ne yaparız! birçok :ey var. Siz benim gibi ha· 
alıat Ya nın bundan ibaret.. 1-atta ıstırap çekmediğiniz ve mü· 

"Bu, de<;Iim. !uHanm giydi· 
ii festir. Sultan aynı ~amanda bü· 
tün mOslüm.anlarm da (papa) sı 

olduğundan, yer yüzündeki lslAm· 
lar bu fe!e çok itibar ederler, bunu 
mukaddes ve uğurlu sayarlar, istet
seniz size satayım bunu.. En e
mektarı olduğum için ölürken ba· 
na hediye etmi~ti bu fesi 1 .. 

Cebimi yokladnn, mevcudu ~y
dım, topu topu bir frangım var
ını,. içimden geldi; ''ne ohına ol
sun!,, dedim ve mezarlık kapısın· 
da satılan mum'ardan iki tane al· 
drnı , yakıp H::ılit oğlanın baş Vl" 

ayak uç!anna diktim. Sonra bana 
bir hilxiln çokta, oracığa oturdum 
boynumu büktüm, da~ünceye dal· 
dun. 

Eşhas: Cemil: baba • Suphi oğlu - Safiye; ana 
Balıkçılar· Ka~11kçılar. 

Birinci perde: Orta lıalli bir aile oda~ı. 

~ f;\'Ve~nun, bu o:mıyacak teessir olmadığınız için ihtimal 
""il. B Şaka Yap~ğınııa birini seversinıı. 
bııe v Untın cıddt olmasına Keı ım asabileşti : 

ercıne H ;e;fığin.ı • . m. em r.c de· - Fakat yavrum, neler sJJylO· 
~1

1 ıyıce an'run~d.m, yorsunuz. Ben ıı.izin gibi a~rtan 
"Uıııası ~ ÇOcukça bir tiklı nefret ettiğim için c:vienmemeılık 
~}·0r da fuısır. olduğunu etmiyonun. Hilr kalmak ve iste
e~n Unk~ayamryorsunuz? diğim gibi yaşa.'llak için böyle bir 
llıbir o:ız olsun? karar \'erdim. 

~~huı ~~bter. bu münaka· Bu ~zler üzerine Feride gayrı· 
~ ~':°ez· ihtiyar? bağırdı. ~inde derin biı 
~toruın Ben mGnakasa el21n ve masum bir hayret manası 
~~~dzt · vardı. 
~j' ?e.n sizin gibi bir Kerim bundan hem mcıteeMlr 
'erını tahlil ve mü· hem d~ memnun oldu. Genç klz 

~ ~~ ~· .~iz harice kar~ı sözüne devam etti: 
IQ ltard tt.runen, fakat haki· - O h:ı.'de sizi srkrnamcan ve 
~~ bı .. ~ten farklı olmryan rah:ıtsı: etzr~em, ben .. derı mi kor
~ ·;uz olacakları müş- h.""Uyorsunuz Kerim? Sizi ~min e
tlıkj,. U~ünenıezsiniz. Bu 0 derim ki rahatsız etmem ben. .• 

·• \'e tah Gözlerinde ıri ya~ damlaları gö-
~ ıet ki.. ammrıı edilmez ründü. Kerimin bu fikrine k'~ı 

ııııı\ '-ıici ~u koymaya çalı~cağı. kendisinin o 
ııl~ ~ ?. s talebeleri böyle ya kadar sevinçle kabul ettiii ve ma· 
1 

. / t ıı-ıaı F kul buldut.ı bu ka.'"d~!ik ba~mı 
/ Q ,. akat onlar nihayet reddooereği hatırına bile i:eirne-
JU '!a 'ôıı ıe~i. bir tarafa bıra· mi~ti. hatt.A bu ihtimali dO~ürur..e-
U ' 1•• eı'inıze g~lelim: "Ar- · ti' b'I 

""' 11lln9e mış ı e .• 
·-~ 0 Yi t.C\'mİyeceğim Kerim vic.dan az:ıbı duydu ' :ı <4o1 .. , 
~ ;{UZ Yaşındaki bir [';:ızik bir çiçeğe, yahut da bir ke· 

1tt.~ ':dan ~ıkan bu söze lebek kanadına fazlaca sert bir el 
~ t~lınkAnı var mı? hareketile dokunmu' ıtbi bir hi! 
'S~ r ediyorum, Ke· duydu. Pek nıüteessir: 
r~ değilim. A~'ta.."1 da. - Hayır .. Hayır. Benf r.ıhatm 

r
l da nefret ediyo· etmezsiniz. Bunu demek isteme

!tf ~ ~m..... diın, Ferideciğim. Sizi ağlatıyorum 
,,,_efı' ~~ten kendini ala· gördünüz mü? Bu olur mu, · rav--
1'{ ı illi rum? Benim y:ımmda yaşamamı 

rl~ "1-~alta~~n iğrendiniz, kü· beni çok mesut eder, buna emin o
:ıe 'i Una rağmen, sizin lunuz. Fakat ~nim mesleğim teh· 

~ 'dır. ~ ra~~n sizi gene likelidir. Bir takım tehlike ihti-
ca~ tqtıJ"". '>-Unki.J sız sevilmek malleri olabilir. Bunu dü,ündünüz 

,-fn ~· e~ınız. A~ sarl bir mü? 
ıe~~ .. ~ i;~bıı~an her zaman na· Kerim evvelce Feridenin fikrine 
~ıl'~ ~>'al Siniz.? Bir gün ola· gülmüştü .. Halbuki ~imdi bunun 
J~ \ ' ~~li~~ ~ir kızcağızın gayritabiiliği v~ manasızlığı onu 
;6fİl' ~\'gj~ Necıbe karşı duy· asabi'.~tiriyordu. Feride müte

~,, llnutacaksmız. Siz besslm cevap verdi: 
nasıı . tanımıyorsunuz - Zannediyor musunm ki ben 

~·hıtrıia ığreneceksiniı. mesleğinizi unutuyorum; s!yinizi 
, il. !-'eti.~ ~rt bir tavnla ve bunun icap ettireceği bir takını 
'tQk e ~asırdı. Dostu 0 - mecburiyetleri, hem size belki de 
~. kaba görünüyor- faydam dokunur. K.atibcniz olsam. 
"( r olmaz mr? Artık Fatma da yaşlan-
ı~tnız K · ded' dı. Ona ev hizmetlerinde yardım 

\ L. -.ıa]Jfılt ' e.run, 1. 
,~dar d eden bir mesele da ederim. Kabil olduğu kadar ıa-
~ · · a ehemmiyetsiı rarıız olmağa, hayatımıda bana 
~deıtb· ayrracağınız mevkii muhafaz;a et· 

~~ ıre kısı:dı: meğe çahşmm. Beni güzel eibire-
-Jı hile 7ateessirim Kerim leri sevdiğim ve p~li olduğum 
~""~ ·~tkında değilsiniz içim havat ~mrlar. Halbuki bu 
1sıi:~e düşündüğünü tahmin pek yanlı~tır. Neşe içimden 
~tı.ı~ ağ1r Fıôzler sar· doğar, Bayan Dürdane bana heı 

'e:n.i~ d..:ır·1di F · zaman "Ferldec•:ı.im sıen yanımda t n- ~bı . en· ~ 
~t 't\ \1 ~e inUr etmi- iken her . tararı gün" ardmlatm~ 
~i~p ~adir için bu sanryonım.,. d'rdi. B~lki gfz de 
,,:·~~du Pek fazla oldu· böyle ~öylersiniz, Kerim. Siı de 
~ .... Oııll d Esase.., Feridenin benim gibi hayatta yapayalm~ı· 
~!!\% aha önceden çile· nız. Biriblrimiıi çok severiz. Dost
ı:1~n· · luk aşktan daha tatlı ve daha ve· 

ta ~ , ~;ıun. dedi. pnu falıdır. Ben hodbin değilim, Ke 
11 r. • b(ltr. rim, bu fikrimin valnız kendimi 11ı~in· ~n samimiyf" ~ 

~ tı!d~z iı;in bu kadar mesut edeeıtğini dü~ünııeydim der-

Baktıhır, ko.:ca korka. merakln 
evmiiler, çeYircfücr, flilskülürıü ok· 
.,adılar. beğendiler \ "C 20 trangG: 
~atm aldılar. Ak§1.--n il:.tü gittim i· 
ki f rangfie ba,ım:ı bir kl~IA ge· 
çirdirn. On sek.ili frangı da c.ebime 
attmı. Olup ola~ bu, başka pa· 
ram yoh.-tu. 

Bu para>-a, bir müddet sonra 
mezattan bisscmlze dü~n fkı bin 
frangı da ilAve ettim n elin San
Remosunda dedi~im gibi yap.1· 
.r~nız kaldım. 

Ytit ellilik listeye dahil oldq· 
~ için memlekete dönemezdim. 

Peki ne ~pacaktım? Bütün öm· 
mm saraylaroa bo~uboşuna geç
mi~ti, elimde ne bir sanatiın, ne 
bır marifetim vardı. 

Ya, da kemali bulmuştu. 
- Hele bir kenarda oturalım, 

bakalım, felek ne gösterir. dedim, 
ve San Remonun sessiz bir sokağın 
da bir oda kir.Lı:yarak yerleştim. 

Bir gün kahv~de oturuyordum. 
Baktım, temiz pak giyinmiş halk, 
ell~rinde demet cieınet çiçekler, a· 
km akın bir tarafa gidıyor. "ne 
\-ar?,, diye eordum. "Bugün me-
zarlık günüdür,, ölüln bayramı

dır! .. dediler. Gayrrihtiyar1 kahve· 
den çıktım. Katıldım onlara. 

Mezarlık mahşer gibi kalatah.k· 
tı. Mezarların başında mum:ar 
yalam,lar, her tarafı çiçekler dol· 
durmuşlardı. 

- Ah, benim de başında a~la· 
yacak bir mezamn olsa t diye yan
dım. 

O sırada aklıma geldi; suttan 
Vahidettinin zev~lerinden Milved 
det sultanın kardeşi Halit, epeyce 
e\f",rel lstanbuldan gelmiş ve ve
remden kurtu'.amıyarak ,;ıı~da öl 
müştü. Onu bu mezarlığa getir· 
miş, şuracıkta bir yere def net· 

miştik. 
Al!ah rahmet eylesin çok iyi 

bir çocuktu, hepimiıe kendini se~ 
dirmişti. 

Dolaştım, aradım buldum bizim 
Halit oğlanm kabrini: 

hal hatırımdan çıkamdım. Fakat 
sizin de mesut olabileceğinizi tah· 
mln etmlştim. 

Bunları çok sevi!diğine. mevcu 
diyetinin kiımeyi rahat!'ız etmiye
ceğine emin küçük bir çocuk saff e· 
tile söylüyordu. Genç adam cevap 
m-di: 

• 
Feridecıgim bana getireccğiniı 

saadet ve neşeyi kabul etmeğe 
hakkım yok. Ailem olmadığı için 
ben hayatımı büsbütün başka tüı
lü tanzim ettim. Değiştiremem 
Bir kardeşim \'eya zevcem için 
odası olmryan küçuk bir ev satm 
.almış vaziyetindeyim. Bu kilçtik 
evde yalıuı kendime göre yer var. 

( Devanu var) 

lt ~~~· Bunu pek iyi 
~ İlerc1~§~ bu sebebten 

~~~ttiğ~ı~ ağabeyiniTA! 
~ l. ~darı k 1ntz için piş

~rlııi Se\ Orkanm. Çünkü 
f'_

1 b. 'h '('ceksiniz 

FtUırer bilyUk bir konfor içinde ya
p.r. Zlra, onun için iyi bir §ey yok

( tur, o an.eak her §eyin en iyislnJ 
{ •ever·~ 

l { Ertem gllnden itibaren başl.ıyan ~.'q,~ .. t r . . 
u ~-~ ta.b ıı:naı korkutmr-

"lllaıı a if cevap verdi: 
I:; Y'rıltrız, işte o ka-
~~o !ta ' 

ı ı müddet sonra sofra. ha.zırlama işi 
l ' de, bir diğer hizmetçiyle beraber 

Biranda sağdan solda çiçek ya~· 

mağa basladı. G<:nç kızlar, ihtiyar 
nineler, çocuklar geliyorlar, ellerin· 
deki çiçekleri bizim mez:ıra btrakı· 
yorlardr. Ha:!it oğlanın mezarını 

bir güzel donattılar. 

Orada ne kadar kaldım, farkın· 
da bile değilim. Ba.1<tım ki yava~ 
yava~ dönüş başladı, ben de kalk· 
tnn, ağır ağır yürümeğe ba;lad1m 

Yolda. bir ana kız raıumdan 

geçerlerken beni sel~adılar ve 
nezaketle, 

- Beraber gidelim mi? dediler 
Beni uzaktan tanıyoriarmı~ .. 

Kapılarının önüne gelince. ay· 
ntmak istedim, ısrar ettiler, içeri 
aldı!ar. Konyaklar, likörler; bis
küviler çıkardılar. Yedik içtik. 

Bu .iltifatların sebeb ve hikmeti 
ne ola? .. diye bakınıyordum. 

·Meğer bunlar Sultan Vahidetti
nrn mezadından i~emeli bir masa 
örtüsü almışlarmı43 .. Onu getirdi· 
ler ve sordular: 

- Kuzum, bu örtü sultanın 
kendisinin midir? Bizzat, kendi 
odasında mı bulunurdu, babasın· 
dan falan mı kalmıştı, masaya mı 
örterdi, yoksa başka türlü mü kul 
lamrdı? falan diye bir sürü ~ualler 
sormağa baş'adılar. 

Anladım meraklarının sebebini. 
''Bu kadar ikram ve iltifat etti· 

ler, bari atayım da içleri rahat et· 
sin ... ,, diyerek o örtilyil bir med· 
hettim, bir kıymetlendirdim ki sor
mayın. "Padişah bunu başının u· 
cuna asmı~tı. Vakttle İran şahı 
bunu Sultan Mahmurla hediye et· 
miş ve oradan babadan oğula ge-
çerek sultan Vahidettinin elindt." 
kalmıştır. Padişah o kadar para
sız kaldı ve birçok yerlerden bu 
örtüye mü~eri çıktı da o gene 
klyıp satamadı bunu. ~lezatta ıa· 
ten maldan anlayan yoktu. Böyle
ce bu sizin elinize bedava geç.mi; 
oldu .. ,, dedim durdum. Bir keyif· 
lendiler, bir keyiflendiler sornı:ı. 

Nihayet kalktım, mfüaade al · 
dnn, ellerini ı;ıktnn ve ayrıldım. 

Ama meteliğim yoktu. Ne yapa
cağını? diye dü~ünürken cıgarmıın 
da tükenmi~ oldu~ hatmma geJ· 
di, büsbütün fena o~dum. 

Fakat bir de elimi cebime ata
yım ki.. Meğer ayrılırken cebime 
elli frank koymuşlar .. 

işte kırk yıllık bir emektarlı~ın 
sonunda g~ne padiş:ı.h yoluyla ce
bime giran son akçe bu elli fran!{tı. 

(Devam, var) 

gümüş takımlar çıkar· Bunlarm 
çoğu Hlınlerln adamlan tarafm • 

dan, NilrnbergdekJ yahudl ticaret
hanelerinden yu~a cdllml§ ınal
Jardrr. 

ı 
SAFiYE • SUPHt. 

Safiye - Suphi, babanı görrifü. 
mü? 

Suphi - Hayır ... Bir h:ıftad.11 
gördiığüm yok. 
• Safı ye - Oyle )' a. bir haf tadır 
evde yoksun. 
Suphı - Evde yol ... sun, evde, e• 

de .. Hep dilinizde bu .. Ben kadın 
mıyım hergün evde oturacak? 

Safiye - Peki, erkek ol, fakat 
.rede kalıyorsun? Ba~a evin mi 

var? 
Suphi - Omrüm yalnız bu da· 

ırun altında geçecek değil ra ... Ne· 
rede istersem orada yatarım. 

Safiye - Oğlum, otelde yatsan 
para ister, misafirlik bir, nihayet 
ıki gece o:ur? 

Suphi - Otelde, m isafirlikte, fr 
tene? · 

Safiye - Ey ... Para ..• Para ne· 
reden? · 

Suphi - Allah bilyüktür veri
yor. 

Safiye - Allah bOyilktilr ama, 
öyle başıbo, gezen adama vermez. 

Suphi - Ben de iş yapıyorum. 
.\nne, Allah adama akıl vcm1iş; 
akılı 'ldam ekmeğini taştan çıka· 
rır, sen merak etme. 
"Kapı çal·nır, Suphi iskemlenin 

üzerinde atılı olan ceketini kapar" 
Safiye - "Oğlıuııın kolwulau 

tutarak,, dur .. ·Babanı görmeden ne 
reye eidiyorsun? 

Suphi - Babamın nesini göre 
cekmi,im... Urun boylu, kumral 
saka.Ilı değil mi? Biliyorum. 

''Anıusi1:in elinden ceketini km· 
tarmaltla meşgıllken Bay Cenıiı 
girer." 

II 
Evvelkiler, Cemil. 
Cemil - On~? Annenle ne iti-

şiyorsun? • 
Suphi - nsm dökmitş kedi gibi 

mati1ım bir tavır takınarak" 
Iti~iyorum bey baba. .. 
Cemil - Ya ne yapıyorsun? 
Suphi- Şey ... Şey öpmek ... An· 

nemi öpmek istedim. 
Cemil - O razı olmadı değil 

mi? ... Hakkı var... Senin gibi bir 
evlA.dm dudaklan yılanın dişlerin
den daha zehirlidir. "Bir an sonra 
sületlnetlı" Terriye gittin mi? · Be· 
nim elbi!lCmin provasını hanii ~ 
yapacak? 

Suphi - Pazartesine olmazsa 
salı, ~ba. per,enbeye mutlak 
dedi. 

Cemil - "Birdtn parlayarak" 
Ya1an söylilyorm., be mel'un ... 
Ben ~imdi orac:m geliyorum ... Sen 
ölçü \'erdiğimizin erte.,,i günü git· 
mi, (Babam ba~a t~rzide yaptır 
racak) d:miş kuma~ı almışsın? 

"Sııplıi ö;ıflne bal:ar" söyl~; ku 
ma~ı ne yaptın?. "Ses yok" Sana 
sonıyorum, ~ri?. 

Suphi - &y baba beni ·n3file 
yere tahkir ediyorr.un!. 

Cemil - "Gittikçe hiddeti arta· 
raTe" Vay. (Serseri) sözü sana do 
kundu mu? Ne büyük izzeti nefsin 
var ... Söyle, kuma,ı ne yaptın? 

Suphi - "Mahwp bir vaziyetle'' 
Sattım ... 

Cemil - Neden? Paran mı yok
tu? 
Suphi - Rü~til bey size kırk ~ 
iira gö:1dermi~ti. 

Cemil -Ey? .• 
Suphi - "OniiHt bakarak" Der 

o parayı yankesiciye çarptırdım. 

on dört yatak odMI vardır· Bunla.. 
mı hepııl. iç!n de birer banyo da! 
resi a.ynl~tır· Banyo daireleri 
be.otan b~& mermerdir ve bu mt?r
merler Almanyanm muhtelif ta • 
raflarından gctlrllmi§tir· Y a.lnız 
muerin banyo dairesi ltaıyan mer
merindendir ve bu mermerler ona 
MusolJni tarafından hedlye edll-

l'9''I. ~ l.tbit~r .. ôy}e mı·' 
1 ·J ili \le>:·ı • 

)J'A IA 
1 işim esnasmda FUhrerin bu huyu. 

N 1 N D ' nu daha yalımdan öğrendim· Bir 

1 . 

--
O __ D~ H~Zt!~Tı_CI~ I ~M ı herum vulf~ amma girdi· 

Hltlerin kabul salonu Avusturya 
alplerlne bakıyor. Bu salonun dağ
lara bakan taratı bir tek pencere 
hallndedir ve eüphesiz Almanyada 

ondan bUyUk pencere yoktur. Bu 
odnntn tavanlarında, duvarlarında 
~tan b:ışa nadldc k~larla dolu 
kafesler açılmıatır• Bunlar hep 

birden ötüşmeye, bağnomaya, ka.
ııa.t ~rrpmaya ba§laymc& lçerdeld
Jer blriblrlnin konuvtuğunu duy • 
mu olur. Böyle olduğu halde, Hit:. 
lerin burasını kabul salonu olarak 
bıtlhab eci§ln! blr tUrIU aıılryam3. 
dntı· 

· ~tlr· 

~,- ~ı?ı\a.nı gı ıni? Bundan 
\~~ 1~ ~~<l!a duyarsa ayn
h..~~l(tinitj Ya ba,tanı. 
~~ a beğenmedim , 

= ~ ~-~- = = i HiUerin yemek aa.Jonu çok bll-
ANLATAN: 

etTLERIN E!KJ IUZM.IJT<,-1151 ~~~lınayı siz bu 
~ ~ 1 

eQiyorsunuz öy- P AULtNE KOHLER 
~hıı 

yil.ktllr· Boyu 20 ınetre, eni de 115 
metre var- Ortada btıyUk blr k~ 
rne m~e ktltilftlnden bir ma.88. du
rur. Salon glzll JAmbaJarJa aydın
latılm.IFır" Dört duvarda Dü.rer'ln 
dört tablosn vardır· ~ tabit lavrile i!e 

.~ll'ıı a tll 
~· il~ ~lelerinde uvu,. 
rdı. an bürdane hep 

-u-
Barı& köşlrlln ı~ rudit•• ~Pik 

K&ytner bunltn g&ııterlrkett: 

- c;örUyorsunw: \'&, 

Bitler tek bqı:aa veya k33kte.. 
kilerle yemek ~ği za.man, D~
d$1l ponıelrn!nde:n tabular kulla.İu. 
lrr· Fa.kat miaalir olduftı ~~an. Be-rhteqaden'd• misafirler i~bı 

K~;ıkftn mut!aldlln da. ~ok gtl

zeldlr- BUtUn yemekler elektrikle 
p*r· Mutfak ~lert şefi Bcrllnde
ki Adlan oteltnlıı eski baegarııonu 
dur. Yanma da yardımcı olarak • 
ren~ nrll~tir· Ayrıca bir de 
Gestapo memuru varciiı" Bunun da 
vu'.!ul, yemeklere zehir konul • 

mamMI için ah~larm, hizmetçile
rin başında durmak ve h:u-eketle
rine nezaret etmektir. 

(Devamı var) 

Cemil - ''Acı bir tebessümle" 
Se.ı? Yanke iclye? .. Para prp!ıra· 
m? ... Buna kım ıruımr? ... Peki, 

bunun kuma~ a r.e mümı:ebeti 
rnr? 
.. Suphi Tz.bit bu p:ıray1 size 
ödemıye mecburdum ... 

Cemil - "Kahkaha ile g;ifo:ek" 
A.ı. ne düzgün adamsın... Pek!• 
Ui ••• Haydi, öde bakalun. 

Suphi - Kuma§ kırk dört lira 
ettiği için eksik para getireme· 
dim. 

Cemil - Tabit onu da sarfettin 
Jcğıl m.i? 

Suphi - Başka ne yapabilirim? 
Cemıl - ''Hicldetle kolundan 

tutup kapıdan dıpri atarak'' 
haydi, defol... Bir daha bu evde 
&örtinme ..• 

"O zamana kadar oğlunun 
vak'alannı heyecanla dinliyen 
Bayan Safiye · tavauutuna ret' 
men Suphiyi defeder' Kadın bu 
oğlanı bu hale koyan hep sensin, 

Safiye - A ... Ben ne yaptım?. 
Cemil - Ne yaptığını bil~ 

belki yapmazdın. 

iKiNCi PERDE 

Kadıköy iskelesi civannda bir 
deniz kenan Suphi denizden çı· 
karılrnı§. ıslak elbiselerinin yanın~ 
da çömelmiş; etrafında balıkçılar. 
kayıkçılar." 

1 Balıkçı - Arkada~ sevdalı 
mısın? 

2 Balıkçı - İnsan ili için canı· 
na kıymaz, kim bilir ne torik gi· 
bi bir parçadır? 

1 Kayıkçı - Hlly i:.:karmozuna 
yandığım, sevda için insan dalga· 
ya sarılır au be? Omuzla avali 
at tekneye, asıl küreklere geç, 
git; enayi misin be .•• 

2 Kayıkçı - ''1 inci kayıkçıya'' 
Yok be yavrum, biz daler.Jl çak" 
tık.. Bu "faça" ıevdası filan de· 
ğil, moruk avalin marizine kay· 
mı§, evden öteberiye kalkgidelim 
demi~··· 

ı' Balıkçı - Desene n.uhm ha· 
lis bir ev çurçuru. .• 

1 Balıkçı - Fakat bu sefer a · 
val mantara baamı~ 

2 Balıkçı - Her raınan yeme 
uçlanmak olmaz, ha.zan da adam 
böyle zokayı yutar. 

III 
EVVELKiLER BAY CEMiL 
Cemil - "Acel~ aclnnlarla gelir' 

Ne o, intihar mı ettin? "Suphinin 
kıyafetine, yerdeki elblee yığını· 
na bakarak" intihar eden herif 
böyle soyunur, dökünUr de öyle 
mi denize atlar? İt gibi yüzen 
teres denizde mi canına kıyar? 

Suphi - ölllyorum, b:ıri esvap· 
tarım babam1 kalsın dedim. 

Cemil - Eksik olma, hayırlı 
( Lutfen sayfayı çev:C-iniz) 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: . . 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi glS· 
ren ilaçlar varmış fakat, ALL· 
COCK yakısından bahsedilince, 
lrat'iyen müballğa değildir. Bir 
zat ak~am tatbik etti~ bir 
ALLCOCK yakısı. bir ıece zar· 
frndıı tesirini ıl:Sstererek ve de· 
vamh aıcakhk tevlit ederek aÇt. 
van mahalli teskin etmi~tir. 

A LT.COCK. Romatizma, Lum· 
bago. Sivıtik. delikli Af .f .COCK 
vakılariyJe şifavap olmu•lardrr. 

ALLCOCK ,.alulannrn tevlit 
ettiği aıhhf sıcaklık, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen a~nyan 
yerin etrafını kaplar. ALLCOCK 
vak1larm~aki Kırmu.:1 daire ve 
Kartal resimli marka!ına dikkat 
edinf.t. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 
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Saç eksiri 

Komojen 
Saçları betler. kök

ıerinı kuvvetlen Jı
rır, föl:ülmesıni ön. 
ıer. kepekleri giderir. 

ngilız Kanzuk 

Eczanesı 

Beyo{;hı - lstanbul 

~~~lll!Co.::~;3g~iilllrimll .. SMRl:lllll!llll!lllll .. lmll .................... l:m ... I 

(j9ıa9~DDlll ...................... ~ .... .. 

ESKl ve YENt ROMATl7.'1A,S1YATIK 

OMUZ - ARKA - BEL - DiZ KALÇA ve 

Soğuk algmlıklanndan ileri gelen tiddetli 
ağnlarınr 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlan 

JJ:uhammtn bcdelt 6i00 lira olan Slvasta yapılacak kablo ft'~I 28-5-940 
ııah günU s:ı.at 1:5 kapalı zarf usuıu ile A.nkarada idare binasında ihale edi
lecektir. 

Bu l;e girmek 1st1ycnlcrln (502,50) liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayiıı ettlğl veslkal:ı.n ve te?füflerlnl aynı gUn saat 14 de kadar komls
YoD relallğinc vermelerl ıamndır. 

ı;;artuamclcr parasız olarak Aııka.rada Malzeme dairesinden, Haydarpa
eada tescllUm \'e sevk §enlğinden dağıtılacaktır. (3S:l7)' 

* * * Muhammen bedeli MSIS llm olan ısoooo Kg. Motorin 28·5·1940 salı gtınU 
nat (15) on beste Haydarpaşada Gar binam da.hlllndekl koml!lyon tarııtın
dıı.n knp11ı ı;u-! usullle &atın alınacaktır. 

Bu 1 e girmek lstlyenlcrln 407 Ura 63 kuru11luk muvakkat teminat, kıı.
nunuıı tAl'lıı cttl~i \•c.siltalarla tekHflerinl mutevi zarflarını aynı gUn sant 
(1.) c;n d6r.!e kadar kom1'ıyon relııllği ne vermeleri lt.zımdır. 

Bu t~e alt ıartnamcler komisyondan parasız oıarıık dağıtılmaktadır. 
(SS86) 

Tokat Belediyesinden 

R A B E R - ~m Poeta~ 

19 mayıs gençlik, spor 
bayramı programı 

19 Mayıs genc;lik ve spor bay. 
rammm şehrimizde kutlanması. 
na ait program tanzim edilmiş
tir. Şenliklere iştirak edecek o
kulların bugün stadlarda son 
provaları yapılacaktır. 

Tören şehirde öğleden evvel 
saat 10 da, kaza ve nahiyelerde 
saat 16 da. başlıyacaktll". 

Fenerbah<:e sahasında törene 
üniversite. lise. enstitü, muallim 
mektepleri, spor klüpleri ve o. 
cak t:ılebesi, Beşiktaş sahasın. 
daki törene de orta okulların 
sporcu talebeleri iştirak edecek
lerdir. 

Şehirde yapılacak merasime 
resmi. hususi ve bütün orta tah
sil talebeleri iştirak edecektir. 
Yalnız mahalli kutlama komis. 
yonlarrnm isteki üzerine Heğbe. 
liada, Pendik, Kartal. Beykoz. 
Eyüp ve Bakırköy orta okullari
le Çatalca orta olrulu kız ve er
kek talebelerile bu verlerin ilk 
okul beşinci sıru !talebeleri cum. 
hurivet meydanlarında yapıla _ 
cak merasimde vaz.i.re alacaklar
dır. 

Fener bahçe Stadında: 

Fenerbahçe stadında yapıla -
cak törene 3744 talebe iştirak e. 
de<:ektir. 

Saat tam 9.30 da bütün Webe 

15.5.940 Çarşamba 

12.30: Program ve memleket saat 
ayan, 12.3!5: Ajans ve meteoroloji ba. 
berlerf, 12.!'iQ: Müzik: Muhtellt tıar. 
kılar ırı.ı 13.30/14.00: MUzlk: Kil. 
ı;Uk orkestr:ı., 18.00 Program ve mem. 
leket ıaat ayıı.n, 18.05: MUzik: Sen. 
fonik müzik ve opcrll aryaları (Pi.) 
18.30: Mllzlk: Çalanlar: Ruııen Kam, 
Cevdet Kozan, İzzettin ôkte. Okuyan: 
Müzeyyen Sena.r, 19.00 Konuııma (Dı~ 
polltlka hAdlse!erl), 19.!!0: MUzlk: 
Fasıl heyeti, 19.45: Memleket saat ıı.. 

stadyumda yerlerini almış bulu. 
nacaktır. 

Saat 9,30 da başta vali ve İs
tanbul komutanı olduğu halde 
üniversite rektörü, Cumhuriyet 
Halk Partisi reisi, maarif mü
dürü, hava kurumu reisi, Parti 
ve halkevleri reisleri sporcuları 

1 ve talebeyi sel!mlıyacaklardır. 
Bil~hara Atatürk bü~tüne çe. 

lenk konma merasimi yapılacak. 
tır. 

Bunu müteakip talebe bep bir 
ağızdan 1stik1Al Marşını söyle
yecek \'e Haydarpaşa liflesi iz
cileri tarafmdan haT.Tr bulunan 
direıfo bavrak cekilecektir. 

Ba,Tak ç,ekme töreninden son. 
ra vali LCıtfi Kırdar, üniversite. 
den Resıı.t Tanberk. ku: mual
limden Fikret, SJ'lOr klüpleri a
dına A. Adem 19 Mayıs 2'iinü . 
nün ta!'iht kıymeti ·,.e sporun 
bir milletin beden kabilivPtini 
ve karakterini vi.ikseltmek hu • 
susunda yurt müdafaasında oy
nıy3.ca r;ı rolü teb:ırüz eltiren 
söylevler vereceklerdir. 

Bilallara resmi g('()it başlıya
cak ve talebe sahadaki verlerL 
ni alacaklardır. Krokide· göste. 
rilen yerler alındıktan sonra şen 
lik hareketlerine ba.şl:macaktrr. 
Kız talebeve ~aadet. erkek tale
beye de Cevat kumanda ederek 
idman hareketlerini ya.ptıra.ca.k
lardır. 

Şeref Stadında: 

Beşiktaş Şeref stadında y: pı. 
lacak törene de 3410 talebe işti. 
ra k edecektir. 
Aynı esas ürerine Fener sta

dındaki program takip edildik
ten sonra ~nliklere başlana. 
caktır. Kız talebeye Semiha De. 
minnan, erkek talebeve de Ad
nan Özenci kumanda ·edecektir. 

Fenerbahcede talebelerin be -
den hareketlerini müteakip spor 
klüpleri tarafından şenlikler ya.. 
pılacaktrr. 

O ~ ve akşamı halkevlerin. 
de de şenlikler yapılacaktır. 

~tın -

lzmille spor hareketle 

• Yeşil bölge futbol Ak 
şampiyonu oldu 

Izmit, (Husu.M muha.birim~
den) - Lik ma.çla.rmın son haf
tası, diğer haftalardan daha iL. 

l!kalı ve heyecanlı oldu. Yüzba.. 
şı Nedimin idaresinde Akyoşil 
ile Gölcük b.kımı karşıl~tı. Ak 
yeşil. Kaotanlaı:ı İrfandan ve 
sol müdaii Cevattan mahrum 9 
kişi ol:ırak saha.da yer a.lmıştı. 
Birinci haftıı.yrn 0---0 beraber -
likle bitti. Bu devrede Akyeşil 
aleyhine ,·erilen pena.ltıyı Göl • 
cük takımı gole çeviremedi. 

Giirr .. ci Jim SarandM 

Jim Sarandos 
Şehrimizde birkaç mü

sabaka yapacak 
Be~ ııenedenberi Amerikada bu

lunan güreşc;imiz Jim Sarandos, 
!!On r,:ı.manlarda Avrupay~ gelerek 
muhtelif güreş mUsabakAla.n yap
mı~. ve bu müsaba.kalann hemen 
hr-m~n hep!'ini . ka.unmıştrr. 

!kinci haftayında il~ 
heyecanlandı. Da.hS ~ 
tarda. Akyeşil ıı.Ieyb 
oldu. Biraz sonra. d•i 
ler penaltıdan ikı~c 
kaydettiler. Bu kAfı ~ 
bi, mütemadiyen bata~ 
yeşilden Sadi ile ~ 
kem oyundan çıkarv · 
va.zlılar 7 kişi ile obJ;ı't;ll 
!adılar. Bu a.ra.da tdll:-' 
hine de bir penaltı 0 1"'ı 
beklerinden Mubitti!l ~ 
ra.z etti. Hakeme 
Hakem bu oyuneuY'l 
çıkarmak istedi. O ~ 
ısrar etti. Mesele rı ~ 
~er Gölcilk oyuncul• 
me itiraza b~Ia.dıl•r·.~ 
büviik dürüstlükle~ 
hakem, oyunu tatil. il'. 
veşili hükmen ~a.lıP )'l, 
Gölcük takımmın bıl 
"azı burada teessilt u tJI 

Lik maçlan bU ıııı1' 
)Juyor. ~ 
Mıntaka içind~ ~~fll~' 

:ılan <?e<;en senekı !i"":. 
yeşil spor bu sene ~ 
mmtaka.sı şampiyoııll 
Yeşil beyazlıları .btl 
dolayı tebrik ederiS" 

Atletleri~~ 
Atinaya mı gı 

Toltıı.t merltezl.nı.le yapılacak olan (SOO) metrelik ve (0713) llra. so ku- yarı, Ap.ns ve meteoroloji haberleri, 
ruo bedell ke~ım Iağnn ın.,:ıatı kapalı zıı.r! usullle yirmi gUn müddetle 6.5.940 20.00: MUzik: Çalanlar: Kemal N. 
gilnllnden itibaren eksiltmeye konulmuııtur. Seyhun, Cevdet Ça.g-ıa, h:zettin ôkte, 

Eksiltme mayısın ~7 inci pazartesi gUnU aaat H te Tokat belediye dal- Fahri Kopuz, 1 - Okuy:ın: Azize Tö. H 1 k • d Elyevm !talyftda bulunan Jim a evın a parasız l sa:andot'I htanhula gelip birltaı; 
mlisabaka yaptıktan sonra tekrar 

resinde daimi encllmen tarntmdan yapılacllktır. Z"rn: Mustafa Çıığlar, 20.35: Temsil : 
Muvakkat teminat {i30) liradır. Onnıın Sonu DU~UnU, Yazan: MiL 

Bu ı,e alt k~lt, yıroje, hwıusl, ve fenni şartnamelerle sair evrakı fenniye bendls Nephan öz:çandnrlı, 21.35: 
hergün mes!l.f Enııtlerl içinde Tokat belediye dairesinde görUleblllr. Serbest s:ı.at, 21.45: MUzlk: Riyaseti. 

Taliplerin Uca.ret odası kayıt vc.oılknalle (730) liralık muvakkat teminat cumhur bandosu, 22.30: Memleket ııa. 
bedelini veyn banka mektubunu \'e clJğer evrakı mUsbltelerile bu l§i yapma- at ayarı, Ajıı.ns haberleri; Zlra:ı.t, Eıı. 
ğa mu~tcdir olduklarma d:ılr natla mUdUrlUğUnden ebllyet veslkuını ve ham - Tahvllit, Kambiyo - Nukut 
2490 aayılı kanunwı tarlt etUği DCkilde hazırlıyacaklan tekli! mektupları- Borsası, !Fiyat). 22.50: MUzlk: Caz:. 
nı ihale ~ıı.Uıı;lcn bir .sa.at evveline kadar makbuz multablllnde belediye rl- band (Pi. l 23.25/ 23.30: Yarmkl pro. 
yuetine tevdl etmeleri ltızımdır. Posta gecikmeleri kabul edllmez. (3838) 1 gram ve kapanı§. 

evlat. ''Cebinden bir tr.banca ça· I 1 Kayıkçı - Aptinin işi, Kel 
knrarak." Senin gibi bir herifin Hasanın işi ne ise işte yirmi pa
vüccıdü dünyaya bir kirdir; eğer pel. 

Ecnebt lsta~yontarmda Türk~e 
neşriyat 

Belı;rad: Saat 19 da kısa dalga 
48. Pıı.ris: Saat 19.45 de kısa dal . 
ga 40. orta dalga 2155: T·.,n: Sa
at 20-15 de kısa dalga 50.55 dr 
Roma: Saat 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,53 de kıs:: 
dalga 20, 31·5· 

cidden temizlemek istiyorsan, Suphi - "Bir taraftan giyine -
mask.aralığı bmık, al ~unu, geber -rek'' Neyse, sen bir iyi adam3 
~it. "Taboıncayı eline verir, gi· benziyorsun, ver bakalım yirmi 

er.'' papeli, sana bir hediyem olsun. 

ıv 

SUPHI VE BAY CEMiLDEN 

BAŞKALARI 

1 Balıkcr - ''Suphinin elindeki 
tabanc..,ya ~knnak'' Ulan, iyi be .• 
Al bunu, del kafanı, dedi gitti .... 
Moruk ac~ be ... 

2 Kayıkçı - Haydi omuzdaş, 
Allah bir de sil.ili verdi. Bunu 
sevdalıya §Öyle uı:aktan gösterir· 
sen peçalar auya erer. 

1 Kayıkçı - Altıpatlar da ya
man ha ... Su içinde 20 papel eder. 

1 Balıkçı - Ho~una gittiyse 
ıiurına., Ter parasını ... 

Suphi - "&,ucunda dönen 
tatlı matı vereye kulak kabarta· 
rak'' <:tuzdan a~ğı veremem. 

2 Balıkçı - ''Umumi bir kah· 
kW ~ıında" - Omuzdaş alış 
verit• huır be ... Haydi üç beş, 
qağı yukan hcla1la~n. 

1 Kayıkçı - Vallahi ahpap, 
bu.s eti yirmi papelim var. Gıcı· 
rm.a düwgUn celine hesapla;ınz, 
elur biter. 

Sı&plıi -- liri pa.pcl daha vermez 
ı9ıkı?" Bu tı;banQyt babama 
Çırpuılı Ap-' P8§& Yem~, timdi 
bu kbrlka yok. 

1 B~ - Ulan Piştov Apti· 
nin. fJiymlf be ... 

1 Kayıkçı - ''Parayı sayarak'' 
18, 19 tam 20 ..• "Tabancayı alır" 
Haydi haynnı gör ... Eğer bunun· 
la birinin göğsünü delersem, Meh 
taraneye gel görüşelim. , 

2 Balıkçı - Oğlan acar deli· 
kanlı be ... Yallah, bu babasını da 
satar. Tosun gibi evlat ... "Papel· 
leri cebine yerleştirdikten ıonra 
iskeleye doğru aheste reftar yü· 
rüy·cn Suphinin arkasından hepsi 
hayt·etle bakarlar." 

1 Kayıkçı - Allah verirse a· 
dama böyle hayırlı evlat vermeli.. 
Aslan gibi maş~allah ... 

PERDE 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugünden itibaren % büyük ilim 

blrdt'n: 
l - Spor Kralları (Fernandel) 
.2 - Cesur Polisler. 

Yedek subayların 
yoklaması 

Kartal askerlik şubeılntlen: 
l - 1 Hutra.n 940 gUnU yedek subay 

ve aııkert memurlıırm senelik yo'.:<la
malan ba~l:ıyacaktır ve bir ay devam 
edecektir. 

.2 - Yoklamaya gelirken hUvlyet 
!LAN cUzdımlan &.ekt'rl hizmet veslkıı.ııı 

95 mektep numaraslle 1322-1323 hekim ve veterlııerler diploma ve 
derı ııenı>sl İstanbul DartılfU.nunu ede- lhtlsa.!ı veıılkalıı.rmı birlikte bulundu
blyat :ubeıılnden mezun olarak 6-8- racaklardır. 

1323 tarlhlııde aldığım D&hadetname- S - Ahvali aıhhlyelerl dolayıslle 

yt kaybettim. YenlslnJ alacağnndıın raporları olanlar raporlarmı beraber 
eskisinin hUkmU olmıyacağı Ub o- C'etlreceklerdir. 
lunur. ' - Şubenılzde kayıtlı ve tstanbul-

Adttıs: İstanbul Ilaydar mah:ılleat da bulunan bll~mum yedek subaylar 
tıekko aok.ıı.k No. 3 T~'flk YörWt. yoklamaya bizzat geleceklerdir. Ta,,"

rada olanlar lae bir mektupla defter 

Şubeye Davet 
1.:mJnllnU Yerli As. ı,ubealııdea: 

Yedek piyada uteğ'meı:ı (182917') 
kayıt numaralı Hasan oğlıı 1323 do. 
tumlu Nurettin Erd!lln kısa blr &a. 
manda oubeye ~lmeai. 

sıra numarur, smı!ı ti• halea bulun
dutu vazife, adresi aarıı.haten. blld1rl 
lecektlr. 

& - Yoklama rtınlerl hatta.da 3 
gtlr.dtır. Pazarteısl: Çat'§amba. , ... Cu
ma gU.nlerl zevalden evvel yapılacağı 
lltuı olunur. 

ınuayene 
Emlnünü Ilıılkevlnd~n: 

Evlmiz:den gönde:-llecek muhtAt 
hruıtalıırr parasız; muayene ve ted:wlyi 
kabul eden !ayın doktorlarımır.rn 

isim, lhtlsıuı ve gUnlerl aşağıda gos
terllrniotlr. 

Bu doktorlo.rımız:dan herhangi birine 
muayene ve tedavi olmak arzu eden 
hastalar Ev DUromıı:r.:clan pusula ala. 
rak gidebileceklerdir. Bu huııu!u ııa.. 

yın halkımıza ıııı.n ı>derken Evimlı:deu 

kıymetll yardımlarmı e!lrgemlyen 
değerli doktoriıı.rırnıı:a bir kere daha 
alenen teoekkUrU borç biliriz. 
DoktorlanmıDU ismi, ihtisası mua. 

yene gU.n ve saatleri aıag-tds göste. 
rllmektedlr: 

Dr. Cevat Kerim tneedayı: (Cilt ve 
Frengi) Perşembe g1lnU &Mt 11§ ten 
18 ze kadar, Dr. .P'ahrettin Kerim 
Gökay: (Asabi hıutalıklo.r) Per~embe 
günU saat 10 dan 1!! ye kadar, Dr. H. 
Cemal Lokmanhelıdm: (Dahlll aut&.. 
!ıklar) Cumartesi günU saat 9 dan 
11 e kadar, Dr. İhya Sallh İnan~ 

(Kulak, Boğaz, Burun) Salı gUnU 111.. 

at H ten 115 ya kadar, Dr. Mehmet 
Osmım Saka (Göğüs ve Dahili haata.. 
!ıklar) Cuma gUnU saat 13 ten 15 • 
kadar, Dr. Nadire Sadi (Doğum, ka. 
dm hastalıkları) Çıı.r~anba günU saat 
1' ten 18 e kadar, Dr. Nihat Töı:ge 
(Cilt ve Frengi) Salı (Üil.U ııaat 15 
ten 17 ye kadar, Dr. Osman ~era!et.. 
Un Çelik (Bakteriyoloğ ve aart hu. 
talıklar) Pazardan maada her &'lift 
saat H ten 18 e kadar, Dr. Paklı:e 
tzzet Tarzı (Doğıım, kadın hastalık.. 
ları) Ça1'f4mba gUnU sa.at 1' ten l!! e 
kadar, Dr. Rabla Rahmeti Arat (Da.. 
hlll hll.!!ltalıklar) Perıembe günU aaat 
H ttn 17 ye kadar, Dr. R~tU Recep 
Duyar (Sinir butalılıdan) Çar~amba 
&'il.nü aaa.t 15 ten 18 ya kadar, Dr. 
!ani Yaver (Kulak, :Botu:, Burun) 
I'azartesl c<lnU saballta.n akpm& ka... 
dar, Dr. Necaettlıı Ata.satuu (Çocuk 
hastalıkları) Pa.zartesl ve Peroembe 
gUııU ıı.a.at 17 ten 19 za kadar. 

Amerikaya dönecektir· 

n1ektepliler muhteliti 
Ankaraya gidiyor 

Geçen hafta Kadıköy st.-!.dmdıı. 

yapılnn ı .. tanbul • Ankara mektep
rıcr futbol müsaba.ka.'lmın karşılı. 
ğı olarak 19 ma\'lSta da yine iki 
:muhtelit Ankar:ıdıt 19 Mayrs et.a
dında bir karşıl~ma yapacaklar -
dır Bıı eebPple İ!\ta.nbal mektepli
ler muhteliti cuma günü öğle tre.. 
nlle Ankar:ıva hıı.rekı>t edeteklir· 
Takalm li~e~i mUdürii Ömerin ri -
y:ı..•tıt edeceği mııhtelit takım ou 
~ek ilde tesbit edilmiştir: 

Yaruk. Arif, Muvahhid, Kadir, 
Nafi:r.:, Cemal. Feridun, Nuri, Mü
kerrem, Ga:r.::rnrer. Zeki, S:Uın, Mu
rat, Turan. Hilieyin· 

Muhtelit takrm yarm l"enerbah. 
c;e ııtadnıda bir antrenman yapa -
eakhr· 

Bölge Voleybol 
~ampiyonası finali 

Bedcıt Tcrbiye.'1. /,,tattmıl böl
qe.'i tıolC1jbol - b<utketbol ajaıtlt. 
qııtdatt: 

Bölge voleybol teşvik müsa. _ 
ba.ka.l:ırı finıı.li 19 Mayıs 19.(0 
pa.ur günü sa.at 15 te Galata.sa
ray spor klübünde oyna.na.ca.k.. 
tır. 

Galatasaray ve Beylerbeyi ta
kımlan arasında oynanacak bu 
final maçı neticesi İstanbul vo.. 
leybol birincisini tayin edecek
tir. AI!kadar taknnla.rm tam 
za.ma.nında meı:kOr klüp bina.. 
smd& hazır bulunma.lan teblif 
olunur. 

Almanca dersler 
Seri . ve asrt ''HABER'' Melo

diyle ve mutedil ücretle dert 
almak istiyenlerin ''Almanca öc· 
retmeni" ismine mektupla ıuı· 
tem.ize müracaatı. 

Mısıra giden fut~ 
cumartesi sabahı .ae t 
ruileİl.'lla~ .. 

• .,,,; • )t 
Gençlerbirlıgı 1, mağlup mu O 

Ankarada Galaı;:;~..l. 
kasından sonra h tl'y'Y.. 
mf'selesinden dola>1 

giJe ce:r.:alandırıla.lt ırd' 
kaptanı Ha.<Ja.n, tını 
tara i~tirak etnı~r· ... 

be,.. 
f :r.:mlrliler Hasan~e e 

duğoundan ve bent • 
duğundan doJa.yt oyıl 

B 11e 
raı: etmişlerdir· u ı~ 
lerbirliğinln t~l~ 
mağlO.p ııayılaeait 
dır. ~. 

· ~ Beden Terb•Y' ~ 
talimatııaıı' e' 

er• 
Beden Terbiyesi J!I d• 

heyetinin son i~~, 
dil~ek olan ees& ~I rd'" 
tasdiki bazı ııeb~; 011' 
huirand11. yapılat 
bırakılm.ıotrr· 


