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s la;rıp idaremize getiren okuyuculamnız 

1 Q el ııerl bet kitabını ytlzde 60 ekalk flatla 
1

- -, Dun re ı·ann Tercüme Killllyatmm ikin· 

1 - alablllrler. 
- _J 

KUIUI Meksika, demokrasilerle 
işbirliği yapacak 

r . 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi mesaisini bitirdi 
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Mek11lka, 9 (A.A.) - Cumhurrclsi Kardeııaa n...
yoda, Amerika CumhuriyeUerlne hitap eden bir nut• 
kunda, :Meksikanm bugilııkU .Avrupa halleainde de. 
mokrasllerle t:e§rikl mesai edeceğ1n.i blldlrmlı Te de. 
mi§tir ki: 

- Bütün Panamerika mllleUeri derin bir 1f bu&· 
berllği ve aamiml karde§lik hlasi içinde himayeleri ~ 
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2 milvon askerle vapılan 

Birçok ltalyan gemi
leri ·Meksika 

liıııanlarına demirledi 
itaıyada müzeler boşaltılıyor her 
~ tarafta sığınaklar yapılıyor 
ııaıyayı 'clüşünduren Nazrrtartfan Fırirraçi dedi ki : 

~:!:~~~ıMus ltalyanlar Duçenin 
~t 'I Haziran gunu Romac!a • • b k l ' ı • ._~' ol ininin riyaceti al. emrı n l e' ı·gor. 

Şanghay, ~ (A.A.) _ Avrupa J ltalyan gcınlle~i Mekııika llmanlat·ma I 
ya hareket etmesi J!i.T.ımgelen demlrlcmltlerdır. 

18. 7 65 to:ti~ık İtalyan bandıralı KudUsteon A~·rılan ttalyanlar 
Co-nte Verde yolcu vapuru ~ang· Ha)'fa, 9 (A •. \,) - 6 Haziranda 
hayda kalmat- için emir almıştır. Callthea vapuru lle hareket eclenler 

ltoma · 9 (llu8uai) - BUtUn mUzc- arasında Kudll.atekl İtalyan Vis kon. 

rraz 

Fransız hatları arkasına indirilen 
paraşütçüler muhasara edildi 
Alnıan kıtaları En nehrini iki noktada geçebildi 

0111i11<leT..t salıayı tenvir fi~cHerilc ayılınlallıklan sonra nleş eden bir Fransız milrn1uö: ymıım 
(l'ıu.ı ı 4 UncUde) 

' yapılan toplantıda harp 
~ vcrlleceği, bet Ha· 
~'ti"~ Alır.an orduıu şimalden 
lttı le doğru taarruza geçerken 
~'•n ordulanrun da Niı sahil 
t~e Yayılmak üzere harekete 
t~ cek~ tahmin ediliyordu. Bu 
1 l't\iıı tahakkuk etmedi. Roma 
~~'-ııtısı harp karan vennekıi • 
:\dağıldı. 
~ #\c~ba bu şekildeki dağılı,, har 
d~d~~k meaeleıi mü~alu~re e· 
~1R• halde müıbet b r. kaY.ara 
t't. laını:.ınaş olduğunu mu goı • 
~~'?ı-? Yoksa 1 tal yanlar her an 
to_ dilcrini harbe girecekmit gibi 
' 1ltrerek Fransayı cenupta tut· 
tt " •ureti!e Almanyaya yıırdon 
i~~k siyasetini tatbik ettikleri 
~İı-1\ ~Otna toplantmnrn esaıen 
''d ll'°;'JU'Yiıten ibaret olan mak 
111" ı ıstihsal edilmit mi farzo 

ler kapatılmıştır. Kıymetli tablolu aol03U ile Banco dl Roma'nın ve Ad. 

1 
k 

\'CI f'.SCrler emin yerlere nakledilmek· riatica Ajansının bazı memurları dr 1 Mıu··ııe 
1
• laJya ı·eler tcdlr. Harıırctll bir §Pkllrle her t:ıraf. bulunmaktadır. 

ta sığınaklar ?'Bf''.lmaktadır. Kahire, 9 (A.t\.) - ''Eritiş. Ovcr 1 
Papll için tızerl_ zırhh bir 111ğınak sa. Enrays,. m Hindistan cenup Afrı 

yaptınl1T'3SI lstenmlşııe de Papa ka.. kaı1mı ve A vustralyıı hattm<la kullan 

llyr,·? 

-ıc~11 ikinci ihtimal daha ziya.de 
ı\t \'e manbğa yakındır. Zıra 
fit\~ ordularının ltalya tara • 
"tt-°'""" aıkeri yardıma ihtiyacı 
'~nun mut:alta 5 haziranda 
Otd,. ıı lazım gelirdi. Alman 
t~.ları muzaffer olarak Parise 
ı,, ileten ve Franıız crdulannı 
'~ itlen rr..ağhip ederek hareket
ıı._ '-ate getil·dikten sonra ltalya· 
l'- lbiidahaleıi harpte Almanya 
l\ıı~ll-dırn için ~eğil, aadece ce • 
~ ~ ransadan istediği toprak· 
~ rpıiz olarak İ~gal altma 
a •• için ola!Jilir. 

~'-lttuıla beraber, 4 haziran 
>'1l ('bsında hrrbe karar venni
ctltı lıtlyanlar hala harbe gire
•-... ~iı R'ibi görünmekte de· 

~eliyorlar. Bu maksatla b=r. 
~ (Devamı 3 ü>ıcilde) 

J:' r•nsanın yeni Moı· 
r.- kova elçisi 

1 ı ·lln :ıııııı yeni Mo~ko\·:ı clc;isi 
'>rı d"' 1 • 'l A r, 
1 

1111 ııısu~ı lııyyıırc ı c n· 
r n Şl'hrİlllİ7.c grlnıişlir. Mös
ıe-llhon iki Jıiin e\'\CI hıısmt ıny_ 

1
11~ Tıııııı~ıaıı ı\liıı:ı t:ıriki\'lc 

b,,r~keıiıııizc (;<"lllliŞ ''C lslnnb~ıl:ı 
11 :ı~!:ııı doğnıcn Anknral a git. 

il
• \o,~ö f.:>bon lmgün tayyare 

' u• 'il , re~c gic:Ccek ,.e orad:ın da 1 

'li'ı.~.ı 8Ct;eccktir. 

bul ctmf'mlştlr. Ancak Vatlkanm Sil· dıtı denl7. tayyareleri Akdeniz U:ı:eri;ı D u· . n h ar e ket 1 e r ·ı n ı· m u h ar ebe ha~ıı. y<?Di bir duvarla tesblt edile· de seyahatlerine devam edPC:ek, faluı.t 
cektır. yarınclan itibaren İtalyan nrazlsin• 

l\lt"kıılka Llmanlannl\ Dcmlrlt'yen lnmlyeceklerdir. Şimdiye kadar bu 

Cn•mllı>r tayyareler Brendlzlde tevakkut celi. sah n es 1• u• • z e r 1• n d e to p 1 ad ı I ar 
Ml'k11ika, 9 ( A.A.) - İtalyan hU yorlnrdr. 

kfımetlnin emrine tt!v!ikruı. bir ~ok (D~ amı .) ıitı<'ıİı/e) 

~~~---------------------------_;_------------~------------------------------

0 ün k ü milli kiime maçlarında Beşiktaş vefa- !Grup halinde tanklar tahrip edildi 
l'nris, 9 (.\.A. > - HııHı nez:ırctinin tebliği: 

y ı 3-1 Fener bahçe -G a 1 c. tasar ayı 3-2 yendiler :~: .. =E~·::~~:::~·~:,~.;~~~:'::·~.'.~~~±:1~~;!;.· :;;;:~:,:~::~~;::·;~~ 

Dıinkıi 

• 

. 
J 

ırnk:ılc yoll:ırıııın tlüifüm noktalarına }fam \"C Pc.ron bölgesinde kofile. 
Jcrc ve kıt:ıl:ır:ı şiddelli lıücuıııl:ır y:ıpmı · l:ırdır. Bomhardı:n:ın tayyare. 

' lcrimizlıı ıılışınd:ın sonr:ı bill iık l :ınsıııl:!r gôriilmüştur. 
Dli5nı:ın t:ırafınıl:ın i5gal edilen lıiilün ııoklıılıır iizcrinde l;olların 

• inşc kafilc1crinin ve zırhlı kılnl:ırrn lıonıbn ''c mitrıılyüzh· hırıınJ:ınması 

.. 
•. 

biilün giiıı dc·;am etmiştir. Bir lek l>0mbardımnn filosu düşmanın fızc
riııe 30 lonılıın fada lıoınlın :ıtııııştır. Uüıü:ı t:ıyy:ırcleruniz üslerine 
ıiünnıiişlerdir. (1Je. nmı 4 iiııciidt) 

Amerikada infiratçılık 
.siyaseti kalmadı 

Harbiye daires; müttefiklere derha 1 O O 
hücum tayyaresi vermeği kararlaştırdı 

Bu ı:ın o reler lıeş mitral) özle 
mikclıhc7. Korllırop sisteminde tay
) :ırekr oluı> fnoliyt'l daireleri lliUO 
kilonıetrcdlr. Tnn:ırclcrde bir plot 
ile bir mitrıılyözcü Jıulıınmak:ııllır. 
lnfiliık eden mııdde hnnıulesi, dôrt 
büyük veya yirmi küc;i.ik l>orr.badır. 

tafsiliilı 5 inci sahifomizrll') 

\'ositıglorı, !J (.\. 1.) - Jl:ırlıi~ c 
d:ıirc'ii ordu ve ılon:ınnı:ının tr.Yy:ı. 

tl•lcriııl t:ın :ıre f:ılıriknlurııın inde 
etmek .surelilc miilıt·r:klcrc yardım. 
da lıııluıırnağı nııtık olıın alıkiırlı 
c;"t'rçcvc<;İ dıılıilin<le miil'c!iklcrc 
) üz lııicum tıı) y:ırcsi vcrnıc·[li kor:ır 
nllınn nlnııştır. (De. amı 4 üncüdt) 
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POLITiKA 

Harp uzarsa ••. 
Garp cephesinde tn.arnız der ı buriyetinc1edir. Nitekim SOn de • 

vam ediyor. Fakat Alrmuı taamı· faki Som muharebeıine işt~ ~ 
7Aman ıiddetine rağmen hal"bin derele Fnnın: kıta~n.na esır du
inıkipf seyri ağır gidiyor. Bunun ten Almlln ne!crlcrının anlattık· 
manası mücadelenin ıedid ve mu· lnn hik5yele.r dik~nte IA~ıktır. 
ka...emetin çetin oluıudur. Bu va. Almanya ıçerlennden ılk defa 
ziyet, muhariplerden kimin iıine harp sahasına nakledilen bu as· 
gelir? Mubariplerden Almanya j- kerler yaya olarak hududa kadar 
çİn itleri sürat.le bitirmek gaye- getirilmi! ve orada istirahat et. 
dr. Müttefikler için ise iti uat- meden ateı hattma so~ulmuılar: 
rnalc! Mesela ~ünkü meydan d.tı:'. Bu yaya seyahatın sebebı 
muharebelerini meni hupleri petrol ihtiyatını muhafaza gay -
haline aolannk bir emeldir. retinden ileri plım."u olduiuna 

AJman,.11 bu nevi aürate ic · fÜphe yoktur. 
bar eden sebepler arasında bu. Harp halinde Almanyanın se • 
gÜa)rii hart.in kalbini tepi) eden nede 35 milyon ton petrol ve mü 
motörlü kıt.alana petrol ye mü· rekkebatnıa ihtiyacı olduiu 
rekke1.h ile beslenmit olmaaı kati bir rakam olarak ileri sürül • 
hiriaci planı itıal etmektedir. mektedir. Son taarruzlarda tah -
Abmnyanın peb:'ol ihtiyacı min edilebilil" ki, hemen hemen 

sulh senelerindenbel"i malılm olan stokll'.lmlın mühim bir kıımı el -
bir keyfiyettir. Filhakika harpten den çıkmıştır. Bu şartlar içinde 
evvel yaptığı bazı ıtokülr mev • ''az petrolle çok büyük zaferleri 
cuttur. Buna ilave olarak senle• kısa bir zamandıı l~azanma mec· 
tik petrol de istihsal etmektedir. buriyetindcdir.'' ı'1üttefikler tu· 
l.tpl ettiği mmtakalarclan az tunduldan takdirde dünyanın en 
rmktarda olsa bile tabii petl'ol zengin petrol menbalanıu ell<r.in
mcnbalanna da maliktir. de balundurduklan için zamamn 

Almanya azami bir hesapla se· keneli leblerind~ ~.ahıac:ai'ına ha· 
nede S milyon toa kadar sentetik la kanidirler. Bunun içindir ki 
petı:-ol istihsal edebilmektedir. E. müttefikler harbi bir noktasından 
line gesen mıntakalardan çıkara- mevzi muharcb~leri haline ıok • 
cağı aun'i petrol de 700 bin ton- mak için çahımaktadırlar. 
dr.n daha fazla delildir. Roman- Müttefiklerin hesabı her halc!e 
ya senede 7 milyon ton petrol iı · et<aya fevkalade hidiaeler ıirme
tlhıal eder. Bunların hepsini Al • dikçe, kuvvetler mütevazin bir 
manyaY1l verse Alman)'1lnm an - halde kald2kça harbi uzatmak e
cak ıulh devresindeki petrol ih - ıaımda musn-dırlar. 
tiyacınıa bir kıımma tekabül e- Harbin uz.aması müttefikler 
debilir. Sovyet Ruıya senede an· zaferinin yüzde ı:ekseni mar.aıını 
cak azami l»ir ltuçuk milyoa ton ifade eder. 
petrol ihraç edebilir. Fakat bütün bunun için ilk 

Bütün bu hesaplar-a njmecı ~' General Veygandm "ordu 
Almanyamn harp kudreti u.mi emrinde" dediği sibi kıtalarm i· 
petrol istihliki esasına cla7aa • Jeri atılma n tutunma azimlerinin 
mütadsr .. Bunun içindir ki, har hakikat halini almasıdır. 
bi 1a .. hir ..-da niaa,etlea. o nlut amanı, müttefiklerin 
dirmek n lııa müddet içinde aza• miittefiki telakki edehiliriz. 
mi petrol tuamafa ,.pmak mee· SADRl ERTEM 

F aydah bilgiler, merakh şeyler 

Malta adası 
ııiyel allına nJmak için İnglJfere 
Cebelilttarık ka;,•n51nı maijlCıp eclll
meı bir müst:ıhlıem me\'ki haline 
•okmuf, ltl:ılla odası üzerinde bir 
uırdan fazla çalışarıık burasını da 

Fiyat murakabe 
komisyonları 

Kararname meriyete 
girdi 

İhtikllrla olan mUcndelcyi esaslı 
bir şekle sokmak ve §lddetıcndlrmck 
içln bütlln villyellerde fiyat mUraka· 
be komtıyonln rı tc§klll hal<kmda ha. 
zırlanan kaıarnamc dUndenbert mcri
rctc glnnifUr. Kıaa. bir zamanda. ko
micıyonlnr kurulmu' olacaktn-. 

nu koml.'l)'onlnr İstanbul, tzmlr gl. 
bl btiyUk 'illlyctıerdc yedl kişiden 
mUrekkep olacak, tUccardan ve mna 
yicllerden birer mllmeull bulun&e&k. 
tır. Komlayon bütün maddelerin ma
liyetlerini heeaplııyıu•k satı§ nyatltı• 
nnı tcablt edecek \'C b~nları halka 
llı\n ettikten sonra malların Uurleri. 
ne de uılmasmı rnecburt bıt.acıkt:r. 

Eşyıılann Uzcrlndekl bu fiyatlar 
polis ,·c ticnrcl vekl\leti mUCcttişleıi 

tarafından kontrol edilecektir. BUtU.O 
!r.aymakamlıklar mıntakaları dahilin 
de ıııkı tdti.Jlcr yapacaklardır. 
Şcbrtmi.zdckl lhUkAr komisyonu bir 

tüccar \-e bir eanaytcl ittlrak!yle fL 
)-at mllrakabe komlayonu hatlnl aıa
caittlr. Bu hususta bugün bir top 
lantı yapılacak ve derl\31 faaliyete 
gcçUecekUr. Komisyonlar 'ali veya 
vali mu3\"lnlcrlnln reisliğinde s:k sık 
topla:ıtılar yapacaklnntır. 

Bir evin sof ası 
çöktü 

Bir kadın ağır yaralandı 
Alcmd&rda. Molla.ııclıtml mah:ılloL?!in. 

de Tavukpa:ıan sokaıtmdıt lS numa. 
ralı evde oturan Almln k&rı'1 Dil
ber dün ı;ofadıı. lg 'iirmektc iken dö. 
ıeme birdenbire ~kmU, ve alt kata 
yuvarlanan kadın muhtelit yerlerf.ıı
den y&ralanmlflır. Kadm tedavi altı· 
na almdıktan .ıonra ev muayene edil. 
mi§ ve otunılamryacak kadar çürük 
olduğu gllrillerek ~!yet belediye fen 
heyetine blldtrtluılgUr. Ev tabliye edL 
lec:ekUr. 

Gümrüklerde kalmıt 
olan etYalar 

Giimrilklere ıeup te muhtellf ae. 
beplerle cıQn1ma)'&D mallann T~ 
ret vekalet! taratınc'!lln tıkantab!lme
ıılni temin için koordlnuyon heyeti 
Wr kararname ç1kannqtır. Vekllet. 
bllhaua memleketin muhtaç olduğu 
maddeleri derhal çıkaracaktır. 

Maltı adıısı Akdenb:de Sicilya ile 
\rrika arasında kalan Jnıdllıı:lere •· 
ıt mQhim bir adadır. Niifusu iki 
~ üı elll bin kiti kadardır. Bunlar 
.mı Maltalılan te,kll ederler. Ar. 
nca lnıiltere Te diler memleket. 
!erden ıeJen Te Maltada yaııyan 

ecnebiler de bilyük bir yektan teJ
kil eder. 

her türlü tehlikeden masun bir ha· Maarif Vekili 
reket üssQ haline getirmiştir. Bu- • • 

Malla adası tarihte bir ('Ok ellere 
1teçmi1tir • .EYVelA Şftrlken b\1 adayı 
1530 senesinde Rodos ~nlyeleri. 
ııc terketmiıtl. Malta ndası uıun 
müddet Hotlos ~övnlyclcri clındc 
l.:ıldıktrın sonra Osnınnlıl:ırn gcç
ınlş n mun bir müddet bu nda 0<;. 
ınnnlılarl:ı Hoılos şö\'alrcleri :ırn
sında bir :ınlaş:ımamıızlık mevzuu ol 
ınuştıır. On altıncı nsırdon on seki
zinci asrın soıılarınu kadar iki yüz 
elli seneden fazla bir müddet Os
m:ınlılarm elinde kalmış olon MnL 
la adası 1iD8 senesinde Napolyon 
ıarafından işgal olunmuş Ye hemen 
bundan iki sene şonrn 1800 de M:ıl_ 
ta odası lnsiliılere geçmiş ,.c ni
hayet 1815 6ene."inde tekmil pürüz
Jcrl hallolunarak Malla lılr lngiliz 
adası olmuştur. 

Malla ııda"ı cih:ınşfiınul bir şöh. 
l ete mnliktir. Huna sebep :\fallanın 
mühim hlr mevkide bulıınm:ısıdır. 
:\fallanın nıcmlckctirııiz•leki ~öhrc. 
tine gelince, Osnınnlı iını>nrntorlu. 
mı zamanında ,.c bllhaiS lsllbdnt 
<.leninde Malla ada ı hlr menfa o
lanak tanınmnkla bfitün 'fOrklcrin 
lıarızasındn yer etmiştir. 

Bugün Malta adası lngıliılerln e
lindedir. Yüz yirmi beş senedenbc. 
ri Jngillzlerin elinde bulunan bu a. 
da bugün birinci p!Andn bir e· 
hemmi)'elf haizdir. ltal:ran iddialan 
:ırasında Malta adasının da bu
lunması bu adamn Akdr.nizdeki 
milhim stratejik mevkii dolıt~·ısile
dir. M:ılta adım şarki Akdeniz ile 
g:ırbt Akdeniz hududu ortasında bu. 
Iıınması ve bir yandan Trablus dL 
ğer lar:ırt:ın da Sicilya adasını kon. 
trol etmesi hakırnınıl:ın lıüyfık hir 
clıemmlyctl lınlııllr .. 

Malta nd:ıııı mühim bir üstür. Ru
rad:ı tt'SiS olunacak ueniz \'C lınv:ı 
üsleri sayesinde bütün Akdenlı.i 
kontro1 etmek mümkündür. lngll
le~ hfikünıcti lliudistan l'olunu 
!füve1ş kan:ılı nsılnııile kısnJttık
lan sonra 1\l:ılta nclasınm ehemmi. 
yeti bir kat daha artmıştır. Malta 
Cebelüttar21c ile lıeraher İngiltere. 
nln Akdenlıdeki en mühim strate
jik mevkilerinden blrlcllr. Dikkat 
edllPoek olıınıa 1nı;ittcre Akdeniz. 
de kendisine Jllndistan volunu a. 
cık httan m2ntakaları hlıklmlyeti 
nltın:ı alnnflır. Me~eli Cchclültn. 
rık Malin - Sfıveyş yolunu em. ; 

gün Maltada İngilizlerin mühiın lılr Ankaraya gıltı 
donannıuı ve mulııem hM·a Cor. J Kaarit Vekili Huan All Yücel dün 
masyonları T:ırdır. ııkfam 7,10 treniyle Ankaraya gitmlf. 

Bu kuv,·cller hakkındn kati hir Ur. Vekll Haydarpqa ıatuyo:ıunda 
rakam söylemek ımkirnı )"Oktur. Fn- maarif menwplariyle doettarı t.ara-

t:mdan uğurlanm11tır. 
knt şunu haydcdebiliriz ki, Akde- Vekil, on gilıı aonra tekrar gclıp 
ııizdcki ıııurnıcııe lı:ıly.111111 her. ünh'crsltenin d'plonı:ı tevzii mc~. 
linııı:fi hir nskeri rniid:ılrnksi ilt' hu. mlnd·~ bulıınaesğı l)ekllndeh:I llıı.bcrlcr 
wlursa lııı ııılaılnki ılrııiı: 'e hnnt hnltkınün lılr nıuhuririmlzl cleml7tlr 
ii ~Ierlııılcn hnrnkcl cclı•ı'ek ol:rn ıtı: 

kunefü•r ilk hnmlcılt> ltnll :ın ın şi- - Böyle bir niyetlın yolt. 
mali Afrika ile mu,,ıs:ı l:ıı;ını kes • lILllUl Ali YUcelln Temmuz tclndc 
me~c illlU\"affak olacnklnnlır. Hs:ı. ~elme:rl muhtemeldir. 
sen muı1tl·mcl bir Akden;z harhiıı. Liman idaresinde tasar-
de müllefiklcrin ftab ıırıl:mı karşı ruf yapılıyor 
mmnfirk olobilmclcri için ilk iş o. t>e-.1et tlmau 1.,ıetmelerl umum mu. 
forıık h:ılyıınlıınn mü .. tcmlt'kclerl "' dUrlUt:Unllıı geçen ecnekl \•art1atı dL 
ile mm·:ıı;:ı l:tlnrını ke~mt'lcrl İl'ap o1>er ~-ıllaııı. nlsbellc yUzde 40 1-;ııd:u 
CCl<'r. e 

noks:ındrr. Harp yUztınden lime.na ge 
İşte lıu mUhim stratejik mnkl- len ecnel>t vapurlanıı ıu:aımaın varı. 

dir ki bugün Malla odıısı ı;rızilııün de.tın eklilme11lne rıcbep olmuştur. 
sıl: sık nıc\·mu h1h~olmnrnın scbe- Bu nolcıanlık harbin hıışladıftı 3 ay-
bi~·t't ,·crmektrdir. !ık :r:anınıı içinde oımu§tur. Vutyet 

Vinc teli basına düstü . . . 
?amandrraılR. ht\ğlı A merlkan b:ı:ı 

dıralı vııpurun anhann<1a çulırıın t:ıh. 
ınll tahll) e amel esinden Ali oğlu De· 
kJrfn bıı§mA. vinç teli dU.mtlo \'C ya. 
rale.m~tır. Yaratı tcdnvl .altına al:n
m2,tır. 

l-" irmi yıl evvel ki V afo: ........ - -
10 Haziran 19!0 

Karakolların Teftişi 

Dlln sıhhiye mUd!lrU umumtBi Ab 
dullah Ceırdct Bey polis ve jandarma 
karakollarının ahvali 11ıhhlyeııtnı tef· 
ti~ etml3tlr, 

Paz~rtesil Sah ı 
10 Haz1. 1 11 Hnzi. 

ıı Cem:ı.cvcl ı• Ccma.cvcl f 
hızır H 1 lıııır lH r· 
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bö)'lc devam edcrtııc tınllmUzdcJd sene 
varidat nokaanlığınıtı ylll:de clllyl bu
ıo .. ns-ı tahmin o!uııınaktt.dır. Bu ~
bcplcrle idurcnln yeni b\ltçeslnde ınU. 
tılm ta.o;:ın un.ı r ,·:ın!ır. 

Yspıl:nuı dtieUnUlcn birce~ inşaat 
\"e t<!siı;at i{llCrl gertye b;rakılmı~tır. 
ialnı:r: yrpılm:ıı!l mUclaeel o1an tı· 
kendenın ıtmaııın:n ıalabı için bir 
miktar ta.bsiııal ayrılmııtır. 

Bugünkü top atıtlan 
B.ı akşam aaat 15 ile 17 ara.smda 

Zeytinburnu aahlllertnden dent:ıe doğ. 
ru tx>p a~lar:ı y&pılac&ktrr. Deniz 
vuıtatannm sahilden ço>k açıkta geç 
nıelcrl blldlr11m,.kt.edlr. 
Diğer t...raftan Uç gilndenbert Ye· 

r;lk<iy ile BaJurköy arumd11ld ll&hil· 
de yllpılan tayyare bombt\ atr, t.ecTU. 
btleri de bu ak§am nihayet. bulacak. 
tır. 

Kolunu motöre 
kapbnnıı 

O&latada Pertembe pazarında • 
b-.m t abrtkaamd& çahpıı Aador le· 
mizllk 1ap:nüta iken ııol kolunu mo
t:Jre kaptırml§tır. Koluııun eUert ay. 
rıla.n amele Beyoğ!u h&atahanutne 
kaldınlmı§tır. 

Yük arabaaı çarpb 
.Ayupa~da İat.anbulpatıu aparlı. 

me.nmd& oturan Borvay Tarlabeft 
c.•..d6e!!inden geçmekte iken Hızırm 
Jdarealndekt yük uabumm -.deme· 
mne mnnıı.: klllarıık b:ı~dan yanılan· 
~. tedavi Altma Al•nmıttır. Arz.lmcı 

yruıal:ına.ra.k tahkJknta b~lnnmıııtrr. 

Berlin ticaret ataşemizle Ham
burg konsolosumuz geldi 

,i7 

ı3elçikadaki talebemizin bir kısmı 
ve tüccarlarımız Holandada 

Bcrlin bü~·ük cJelmlıln rdikası 
LAmia Gerede ile Dcrlin ticaret n
t::ışcmiz doktor Sail Sarper ,.e rcfi. 
kası dün $&1Jah ekspresle fehrimizc 
gclmi~llr. Dcrlln delmizin refikesJ 
şunları ı.öylemiştir: 
"- Almon)·anın her t arafında 

Türklere lrnrşı hürmet gösterllmek
lerl ir. Çocuklıınnı için lr.tnnh11la 
ı:clrliın. Hir iki ny sonra Herline 
llöneccAinı. Alııınnyo,l:ıld tald,t'lc
rimiı ınunlaznm:ııt lnlı<ı;i\lerinr de_ 
\'am edlyotl:ır. !'efnı etimiz k<'ndi
lerile çok alıik:ıılar olıQ·or. Her 
hafta klürte talcheler SP.fi rin l'B. 
nınıl:ı toplan:ırak giırfışüyorlar. 

Mtmleketimlz:ıteıı 1telcn gnzeıell'ri 
okuyorlar. 'falehclcrin gııl:ı cihe· 
tinden sıkın&ılnrı yoktur. Hııcalıırı 
u~kcre ıılınnıı~ olan tolehr.ler diAer 
nıekteplere ııakledilınişlcrdir ... 

nertin tic:ıret Rlaşeınlz. Belçika. 
nın i~gali üıcrine Bcrlin elçili~!. 
mize mektuplar gönderen hu:ı ta
lebelerimizin mektuplannı Ankara. 
}"a giiliirmektedlr. nn mektuplar 
Relciknda kalmış olnn lıılebelerimit· 
den Nenaı 'Eratan, .'ıdnan Enin . 
ç:ı~·. !lfcmdıılıa Özkul, Hicri Za. 
m::ınıtil, Ahdiilkadir Örencl~e nittlr. 
Tnleb~lcr memlekete ılönmek icin 

hükftmetimiıden 3·ardım beklemek
tedirler. 
Tnlebelerimiıin hepsi iyi ,-ıııi. 

>·ctıedir. Berlin elçilflimlze ıelen 
ban mektuplara ıöre, Belçik'!doki 
\0atanda,ıarımızm llolanda3·a ıcç· 
tikleri anlaşılmaktadır. Bu suretle 
hıırp sahasından uzaklaşmıı bulıın 

m:ıkt:ıdırlar. Holandıut:ı\:I vatanrlo~. 
lnrıınız .\ lmany:ı rolıı)·ln memlekete 
ıHinınek i~tcmektedirler. Fakat şlrn
di askeri nakıu·:ıt yiizünden yollar 
kapalıdır. Bcrlin scfnretiıııiz Al. 
manya hariciye nerarell nezdinde 
te~cbbtbkre girişmiştir. 

A nupaılaki tıılehel,.rlmiıden ~e

kiz kifilik bir IJrup dün konnıısi
~·onel trenile şehrimize gelmi~tlr. 
Bunl:ır nr:ı~ında 11elı;ikııclon Frnn. 
s:ıya f(eçen maden mülıt'nclisi J-":ıhri 
Gönüllii, ı-~ethi Çorhım:ın \'ardır. 

Diıicrleri 1talyadan doktor İshak, 
iklısal dokturu Tc,·fik ;\l:ınano#lu, 

Pari!-len Reşat Temizer, Sadi füden, 
HüM>yin Ekicioğlu, Zeki Tolg:ıyılır. 
Talebelerimizin ·~•anında gaz m:ıs -
keleri ,·ardır. Duııün de talehclrrl. 
miıuen lıir kafile hek1enmektcrlir. 

Jfamhurg konsolosllmuz Ornrr 
Lı'itrt de gelenler arasındadır. An· 
k:ıraya sidecekti r. 

Şişli• Beyoğlu maçında 

Şeyircilerle oyuncular 
biribirlerine girdiler 
iki kiti yaralandı, on kiti mahkemeye verildi 

Dün sııbah 11aat 10 ifa. Taki;lm :ıta- I t!Ş'nıiştlr. ?\lhayot halk ve tıjuncuıar 
<luıdıı. oynanan Şi§li • lBe ğlullf\ot Ur fHerlnl!'c ıfjrltm'l7!arttır. • 
!uttol n1açında blr hldUıe o1mııf, ııe· şt,u takımı oyuncularından Hcrant 
~'ircller Ye oyuncu!Rr birbirlerine gir- bir taşla 110~ ka~ı Uı:erlndcn ve bir se-
ml§lerdir. 10 kl~lnln mahkcrııeye ırcv
kedUmeııl Ye lki 'k~nln yaralanması. 
le neticelenen bol zabıta hAdlsc!'I fÖY
le olmustur: 

Bu dedikodulu maçm bltmeıılr:e on 
dakika kala saha etre.fmdakl Myirci· 
lcrln tukmca. hareketlerlllf! n b:ı

tlnr \ağtrmalıtrınıı. kwın \C ki?ndlnl 
kay~d"!ıı Beyoğlu!tp('r klUbll oyuncu· 
t:uında:ı Çl;:C\iÇ yC'rdc:ı bir ta~ atarak 
r:ızın bsi;ırıp çcıSıran sı:,;trcılcrin t11. 
tundutıı yere fırlatmıştır. l,;te bu, 
ba.ctiaenln baflamıı.ııuıa bir l;jarct ol· 
mılf, \'e ilk önce tl\§ın atıldıgı kı&!m· 
d:ı bulu.ııan seyirciler ,.e ondan ııonra 
ıtadıla bulunan lkl Uı; bln lılti .sahaya 
hUcur.ı etml§U:', 

Tavlar atılmağa, yunırut;l,nr \'C to
kn.tııır şaklamAe,a bıışla:nı' \'e tir a:ı. 
d11. ~r ııabaın mubar~bc me\'tJAnın:1. 
dönmUJllır. S3.hndald pol!sler böyle 
bln!'!rcc kl~lyt ııyırmoğn k!fi gelme. 
dlğlndcn derbal lmd!lt fı;tenml~ \"O dl· 
tarıdan poliı ve lnzl~t kuv-.·etıcrt ye. 

ylrci de haşmılan yarillanrnı~tır. 

Hafl!oe yara.IP.nanlann aayıııı teablt 
tdt!ememl§ ''e b!rçok khnııcterln ıstw 
be:isl sıynlmı' ve kena.mışur. 

l'olls Abaya ilk defa bUcum ederek 
ln.ztoatın bozulma.ama aebe;> olan ve 
rooll.Bin emrine itaat elmlyen Garplı 
AH1di3, ~ariton, ;-limltrl, Asayl, Vah. 
ram ve diher dört kişi d&h& derhal 
Geyoğlu ctirmılnı~btıl mUddelumt:mL 
ı:ttne \'erlim~Jcrcllr. 

YAinız yı~ralılar flkA.yetçl olmadık 
lAnndan mUddıılumumnlk bu JO .ııuı;lu 
h:ıkkınJ& Btikfuıctl lhlAl ııoıa:ps!ylc 
t::lklbılt yapmıq ve hu ıuçıı da e;UrmU. 
r:ıe~lı;ıt k&nU...U ılı§md& 8Örcrek OlU 

hakenıenin umuınl ahk~ma &'Öre ya. 
pılmasıııı karaılaşurnı11tır. 

Suçlu!ar tolıkik.abn tevsii ve ta 
mamlnnrn:ısı için T.:bim ka.-akolu 
ın inil~ edllmtşle.rdir. Maç n~U<:osln 
C:-:n en-el hakeu t.a.rıı!ınJan tatil edJl. 
mııııur. 

istanbulun kadro ha
rici otobüsleri lzmitte 
izn1it halkeu} şube seçimleri yaplldı 
/ :mit, 8 (!1;.;~u.~:J - Şehr;nıizlle 

nakil ,·c~ıtııfarı dertli, •ilnfln en ta. 
ıe men11udur. Maalesef hmitıe, 
yeni ve saAlam bir otomobil ,.e o. 
tobüı-e rastlamak hemen lıeJ}len 
mümkün olmıyan bir şeydir. İs· 
:anbul plyasımnda unelerc:e kulla. 
nılar:ık kadro harici çıkarılmış T8· 

sıta13rın lzmlte akın ettlAi görOl
ıııektedir. iyi bir tetkik ,.e kontrol. 
,ıan geçlrilmedllli anıa,ılan bu n-
ıtalar l'ık sık kau ~·apmakts , .e 

halkı muztarip etmekteclir. 

Kayıp veznedar 
bulunamıyor 

On gilndenberi ortada olmaran 
lznılt GOmrDk •rznedan Hasan Ku. 
za)' bütün aratlırmalara rıııtmen 
henüı bulunamamıfhr. Veznedarın 
kasasında ı 104 lira acık bulunmu~
tur. 

Halkevinde intihabat 

ünn. Nebahat Uelgln, Saııdct <;oğıl, 
Esma llztürk. 

Güzel sanstlar: fh!an .'.kköc;co#. 
lu, 1\emr.I Seleuk, Ferit Aral, 1-"aik, 
llırahlm Çakmak • 

Köycüler şuhe:.i: Osman Figen, 
Salih l\alemcicıı!lu, Dr. Orhan Tan, 
\"eteriner Sülc:rman Şirin, Ata Ar· 
tun. 
Müıe iergi: Hnyrlye Onan, Fah 

ri Scıyrek, Halit Neşter. 
Spor tnbe~i: SaH T6re, Nazmı 

Otuı, Kerim Oktay, Tahir Düzgö. 
ren, Kemal Türet. 

IUUüphane ve neşri)·at: f'..evdet 
Ba> lı:al, CelAI Evin, Cevat Tongay, 

Temsil tubeal: Yunu5 Nüzhet, Av
ni Duysak, Nedim Erk, Supbl De. 
mirbllek. . 

Halk dersanelerl: Cndet, Halit 
Gürol, Cemil Vnral. 

Bu fubeler içinde bilhassa Temsil 
ve ietlmal yardım şubeleri eok fa
aldir. 
Şehrimizde )eni yapılmakla olan 

Şehrimiz halkf'vini ntube ~tim- haJke·ıd binası bitmek Dıeredir. Bu 
lerl nlhı)·et bulmuıtur. Büyük bir bina bmltln ~n muhteşem Te ırn
alAka ile ıe('en bu ae('imleri yaıı. ı:d )'apdanndan biri olacaktır. h. 
çonım: mitin en mutena ,.e 1eüıel yeri nl-

Dil, Tarih, Edebb-at fUheıclnde mık üıere hnlunan rıhtım boyun. 
kaz:ı11a11 lar: .\sıın Artmnn, !'iuri Do- 1 cl:ı İD ŞH cuilmi~tir. 

• 

Sokağa attığımtı 
• 

sıgara ve 
tütün kutuları 

Yazan: Hikmet Miillİ' 

B OYOK mik,uta .,_ ~ 
:ze çarpar, _.ilet 

rörebilmektir. Dia Wr .... ,,,. 
tütüaü aldıiım _... ~ 
geldi. Tütünü lc11nw INı:= 
lan SOTJ:'ll kutuya De ,..,,_ ~ 

düfiindüm. Bir çöp ......... 
atsam!? Saklasam 1111!7 Sakhf! 
cak olursam ne suretle ia~ 
edeeektiıa? Fakat her Wdl .. 
yan edilecek ıey clejildi-
Aynı suretle aipra IJJılı'! 

zaman dütünüriim. P~ at' 
sam mı, aaklasam a? .. ~ 
cak olursam ne teldlde 
edebilirim!? 

Geçenlerde bir ~ 
ıigara kutulanrun imali içİD -' 
fol...,, .. ııüloz ..;.ı.eııııı j 
ederek, zaır.anmuzclaki ~ 
lığı önünde Jnhiaarlra, ... 
garalan ba!ka bir tekilde 
etmek lüzumunu tanfJe .lf1"" 
du. • ~ 

Bix ise, bugün hayli ~ 
peyda etmekte olan ba _..: ·
parçalanrn atıyoruz... Kii~ 
atıyon:z ... 

Bunlar<!an fennea i.tifacll flllıı 
~nı yok mu? 

Elbette va.rdır. :-J 
Kömürden çorap ,....Wwl't 

nelcten yaS- çıkanlclıfı f'! ----MI 
bu ıi~i kullanılmıı ....._........,.. 
aynen olsun istifade ~ 
bette mevcuttur. 

O halde ne yapamh? 
Bana kalırsa, doirudan ""1"_ 

ya İnhisarlar idaresi, ya1ıat ~ 
menfaatine çalıpcak bir dfr.j 

teıkilit, tütü,, ve ııipn ~
rınm, kullandclıktan IOD?a 
,ya buraya atıimayıp bir 
'toplıtttınlmaıını ft aoara 
dan fenni icaplara sön, 
yeni birtakım YeMİt İfİD 
madde olarak, yahut cliiw 1'İt ~ 
kilde istifade ewliaeaini ...... 
melidir. ~ 

Bunu !imdi para m ı' •Wli ~ 
manın sarası deiiJA'. Yaal ~ 
vermek suretile paket, kata ifıl 
lamak yoluna ıibı.....Udir~ 
•abada yeni bir ,_....... ,,,, 
ıine gİnnİf ollut-z ~ 
,.nziyeıti kcmalile i.m.k t' 
muktedir halJuma, badi i;ll' M 
ramAdığı muhakkak ~ __..a, 
mahfazaları atıp sicleeefi ~ 
milli bir idal"e ......,_tine~ · 

nuniyetlc iade edebilir. ~ 

Ba maksatla --~ ık, 
ayyen yn·lerine_ mnell ..,.. .--
gara Ye tütün, battl Jaı.rlt ,,, 
IRnnı cemetmcğe -..... -_IJ 
dıklar konulması da .,,.,,. ~ 
sanınm. 



.apurların haddi 
1Sliabisi nedir? 
~lar derhal: 

il bUmJyecek ne var, bize ao· 
~.._ l'apura girdiğin zaman bl
~ bak, bunun aan bir lev. 

Yt.zılarak asılmı§ olduğunu 

' ~ 'buer.. SU.ten başka hiç bir 
llıla 1Yaıı bu levhaları ve ayni za. 

ıı.ı ~~Urların halini gördüğüm 
l'\ıı-uııı (Meseleler) başlıttı al-

tta Yorum. Yazın ve bilhassa 
.,rı. rerek Boğaza, gerekse Ka

' Adalar hattına işlıyen va
oı iZ 'lehllkell., birer naldl va. 
bUYorıar. 
ır ıpor h~disesi mUnasebetfü· 
~11llUatesna bir gün ynşıyordu 

4llU arı idaresinin Kadıkoy haltJ 
tok zengin terlıp etmış ol· 

~ l'l :tnen dl.in 14 ile lG nrıı.s.n 
«ı ;ı \ apurlnr su ile bir dene

Yette gıdlyorlardı. Saat :?O 
l\.ndıl,ö;ı. ünden ayn lan \'a. 
ııcyynl bir tehlike naznrile 

ıncc : Dün tntıllcrinl ı:c· 
a il, re Sa rıyerdrn Rcbe'.;e ka. 
Y "l binkrce vatandaşımız 1 

uı. tchlıkell ' 'c çekılmez 
e Yorucu bir yolculuk yaparak 
•~ııetc mecbur oldulıır. Cü 
n tamamen dol.ırak kalkaıı 

lırun ul~er iskelelere de uğrn . 
v b\ltun yolcuların a)•al<bı 

1nı hattA \'apur 18,45 tc Ru
n knll •• ırl<en oturacııl< de 

la uıncak yer kalmamış ol· 
l rımlc ı;ordüm. Buna sı>. 

Pllcsız ki vnpurlıırın fül sn 
11 b,r fasıla ile hnrekct etme 

t 1 rın b ı şeklide tıklım tıklm 
1 <'lınelerl vatandaşlarımızın 
ı:ı ın daimi bir tehlike tcşkıl 

11~ l.lert yeni c!e~;Jdlr ve ma:ıle 
a l'Q uzluk yll:r.uııdcıı de önü 

tadır. 
:ı.c nasılsa bir gl\n al.ika 

• il) Ilı urun yolu dilşml.iş \ c ı.;:a_ :d lar scfcrlni yap:ın bir vn. 
<Hı ı tı:ıblsindcn fazla yolcu 
ltılerek harı:'kcll mcnedil 

t l'tn fnzln yolcu almnl:ırı ta
~ hlldıııc gibi bahsolunacak {c 

"r drğ'lldlr. Bu her gilnün 
ır, 

. 
~ banyosu hakkın

kaç ta vıiye daha 
:ıı ''Sağlık bahisleri" nılc 
1 lılarırnız:ı denize girerken 

:dccekleri noktalar hak
~ aıı la\'Sİ,Yelerıle hulun-

' · liıı ı.:ün de b:ın) odnn 
'iilltler l apm:ık lazınıgelıli· 

~~lileceğiz: 
banso~uncl:ın sonr:ı, de. 
lcoıs:ırak çıkm:ık' ivi olur. 

>•ııın · "ı · rı c:ı, tıtremc ge nıe~ınc 
"erilmez. B:ın\'od:ın son· 

rı • 
~ t 'licudu tuzsuz su ile l ı-

'11 
1
tna olmaz, ııyRkl:ırı ııi-

11 le ) ık:ımak yalnız deniz 

111
11dan çıkmco lilreıııelte ı 

~ara lilzumludıır. Titreme 
tııı.. . h' • .. r ıçin sıcak susun ıç i 
clllıtıu ol:ıııııız. 1 
11 °iru kııiıle ıleniz banyo -
t lonr:ı RÜneş banyosu YJP. 

ltıı~~ilne, hanyosunıt:ın sonra 1 
b t deniz bım) osu yapmıya 1 
ta l'lıAni yoktur. Hatıı'i hır l 
o'ııllUneş banyosunu, ılenız ! 
ı 111lan önce ) aparl:ır. · ! 

~ıı banyosunıt:ın sonrıı, gü- ı 
'> )'o~u yııpılırsıı, ikisinılen, 1 

• .~1 beklenilen istiCade bir 
~ı· ııı_ •r. Deniz banyosu yııpa-

11, t hile ) alnız güne" ban 
~'lcıllenlz kenarında yaptık
tır 1 dah:ı çabuk ,.e daha 

l'lıı •de ederler. 
~ ~enarırıda güneşin böy • 

~ :~lı ıe,irinden dolayı, ıte· 
~ ~eş h:ınyol:ırınd:ın ııon-

~11" lıırdenhire art:ır, ııdcle -
lıa "~t selir, Jıem cilt vücu· 
ıııı~l i temizler, hem de id_ 
ı lctarı nrtıır. 
11 tn:ıı ınd:ı yııpıl:ın güneş 

• ~llrı bir I~ iliği de insan 
ıı 1 ~tın ile :) atarken, uzak
tı 1 tlen deniz h:l\·:ısınrn ı.;e
~10tla, kirecı, bir de bro-

111 bot teneCCii~ etmesiılır. 
l'I "~il ki, hu ın:ııldl'ler, bir ı:ı

rı eııııu kunf'llendirirler, 
11

1\ 'İnlrlt>ri s:ıkinleşlirir_ 
>, deniz ken:ırınclıı güneş 

'thr>abilrııek için. deniz 
!it~ 1 n ı n riizı:ıurlı olmıı
~,1 eh~rrımiyelll hir ~arttır. 
ıt ' lıkJerirnize dikkat e -

11 ~~•ıe 1<irehilir: \•ücuıhı -
aıırrı olan hanyoyu kork· 
"

11hllil°!'ini:r.!. 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi mesaisini bitirdi 

iptidai maddeler meselesini gö- N · k 
rüşecek komisyon 15 . ~tVI te 

temmuzda şehrimizde toplanacak Şıdcletlı çarpışma-
Belgrad, 9 ( A.A.) - Balkan Demiryo!u münakatatı komis- 1 ar oluyor 

antantı ekonomik kcmseyi dün yonu, bütün Balkan antantı mem- . 
mesaısım bitirmiştir. Konseyir leketlerinde, aynı şimwdifer ta· Sto~holm, ~ <A:A.) - Narvık 
mesaisi muhtelit komisyonlara rifelcrinin tatbikine karar vermi~· c.ephesınde muttefıklerle Norveç; 
taksim edilmiştir. tir. lıler, havaların fena ohr-:sına _ra~ 

B ı ·ı h' t bl"~d Di""r komis~·onlar ekonomik men İsveç hududuna dogru, ılerı u a.\şam \'Crı en ır e ıg e t-~ J • h k 1 · d t kt d" 
t• • "'b d 1 1 k · aha:i;ı Balkan antantı devlet1er; are ·et erıne evam c me e ır 
ıcan mu a e cer ·omı-:yJnunuı: ' · ı ı' lk "f ı H'nd ı · 

15 temmuzda lc:tarı~:.ılda toplana arasında rabıtaların, daha iyileş- er. 1?1u reze er 1 a en cı -
cak olan mahaud komitec:i teı::kil• tirilere~\ inkişaf ettirilmesine kara• varır:a vasıl olmuşlarsa da Alman 

1 d "w · b'ld" .. 1 :.ı· ''ermiı::tir lar şıddetle mukavemet etmekte-ne rnrar ,·er ı~ı ı ırııme ı:h."Uıı • 'S • d' 1 
Bu komite. iptidari maddeleı mec;r Ekonomik konseyin gelecek .""1 ır;r- k t t ·1e imalden e-
l~lc:-iııin tetkikine d~,·aı.ı C>d~cek o;e~ı, ı; 11 c:enesi zarfında Türkıyr- len a~'::cı ~:~e~ fı;kası aras~n-
tır. de top.ana::-aktır. da §iddetli çarpışmalar yapılmak 

Haı p başmdan beri ingiliz 
donanmasının zayiatı 

tadır. 
Tayyarelerin hafif faaliyeti gö

rülmüştür. 
Paris, 9 (A.A.) - Norveç yük 

sek kumanda heyeti tebliğ edi
yor: 

Narvik mıntakası, Rombarke -
nin cenubunda düşman mevzileri 

T.onılra, !) (.\· ,\.) - İngiliz donr.nmasının 
mış olrlu·~u za\'iatm listc>~i: 

tıimdiyc kadar uğra- üzerindeki tazyikimiz devam et • 
mektedir. Rombarken'in şimalin 
de, müfrezelerimiz birçok nok -
talarda ~lemekte ve vaziyetle
rini iyile~ektedirler. 

On bc.ş hatlı harb g-cınisindC'n bir gemi, iki tayyare gemisinden 
biıi. G~ kruvnıcirdcn iki kıuv:ızör, 185 torp:to muhribiııdC'n 21 i, 58 
tnhtcll ::ıhirdc>n 8 tnht<'lb:--hir, 108 ma;, n gemisi. karakol gemisi, ve 
g:-mbothn altı tnnC'fJ zayi o!muştuı. Hnlihazırda 1ngiliz inşaat tez
g:i'"ıhrındn takriben bir nıilyon h)ıt hacın·ndc harb gemileri inşa celil· lsviçrede 
me!cleclir. 

Şark orduiRrı Başku111andanı 
Mittelhavsar kimd!r ? 

Alman ve İsviçre 
General tayyareleri harp 

ediyor 
ı•:ui ... , 9 (.\. ,\.) - ~:ırk oı dularındn. general Vcygandm yerine, 

ş·ıı!t orJııları b şkum., ndanı olnrP.k ta.yin edilC'n general ].Iittelhauser, 
1876 da do;mucı ''e Saint cyr hususi askeri mektebinde yetişmiştir. 
Askeri silsilei rncratibi muhtel f piyade alaylnrmC:a ve erkfınılıarbiye 
<:>mrindC' geçırdikten sonra, 1917 de kaymakam olmuş, ve Fas alayına 
kum:ından tayin r.dilmi<:tir· Çekoslovnkyaya giden Fransız askeri 
heyetin ·n rrkfmıharbiye rl'isliğinı yapmıştır. 1930 da yük~ek harb şü
ra31 iıziilığ'ına tayin edilmiş ve 1939 da da Polonyaya memuren izam 
edilmıştir. 1910 dıı ~:ır!d Akdeniz han•kat mmtakası kumandanlığı
na gelmiştir. İki defa yaralanmıştır. Askeri madalyayı ve Lcgion 
d'honneur nlşaııınm Grand Croix rütbesini de hamildir· lki defa ordu 
emri yevmlsinde ismi ynzılmı&tır, 

Jtaiga-qı diiştlndii
re n sebepler 

lkrn, 9 (A.A.) - Ordu t>rk4nı har 
bl~·t!!tl t4•bliğ t"dlyor: 

Cumartesi sabahı tarassut tayya
relerlmlzden biri Porrentruy üzerinde 
altı Alman tayyaresinin ani taarru.. 
zuna uğramış ve düşmüştür. İçindeki 
lkf kişi telef olmuştur. Bir mUddet 
sonra bir Alman hava filosu, Ynr
dantın şarkında kAln Salgneloz üze. 
rinde uçmuştur. 

Chasseral üzerinde vukua gelen bir 
ba\'a muharebe.sinde bir lsviçrcll pi
lot yaralanmıştır. 

İkinci bir Alman tayyaresi, Por. 
rentry yakinınd:ı İsviçre arazisi Uze· 
~~~ IJlı;rı,y,t Yit .J~.-.re ...\q'1J~ 
mecbur olmuştur. lı,:indeki iki kişi 
tevkif edilmiştir. Öğleden sonra lsviç
re üzerinde uçmuş olan diğer bir Al
man tayyaresi, keşif tayyarelerimiz 
tarafından takip edilmiş, Eslgende 
yeıe inmiş ve ateş almıştır. 

( IJcuı tarrıfı 1 ındde) A.vrupada bir Alman - ltalyan 

ço!< ltıtlyan sahiller:ne ır.ayn dö· heıemonyası:nn kurulması ihti_ Romanyada 
küyorlar. Yahut harbe girmek malini derin b',. alaka ile takip et-
hazırlığına delalet eden diğer bir mektedir. Alman taarrU'l!lınun Muhtelif sınıflara men-
takım tedbirler· alıyorl:ır. Fransa topraklannda ilerlediği 

nisbette İngiliz - Fransız - Sov sup efrat talime 
Fakat bu türlü tedbirlere rai- yetler münasebetlerinde bir can_ ... ld 

men ltalyanın harbe ginnesi 4 lanma, ı::r yakınlık başlaması, çagırı ı 
haziran vaziyetine nisbetle bu • harbin iptidasındanberi bu mem· Bükreı, 9 (A.A.) - Romanya 
cün daha ziyade zayıflamııbr. leketler arasında kesilrniı olan büyük erkanıharbiyc.si, 30 gün -
Moakova hükumetinin de cenup normal münasebetlerin Moıkova lük bir devre için, n\:.htelif sınıf· 
hudutlanndaki askerlerinden mü ·ı· lara mensup efrat, zabit ve kü-ya yeni bir lngı ız ve Fransız se-
him kısmını çekerek §İmale doğ. firi gönderilmek suretile yeniden çük zabit davet etmiştir. 
ru götürmesi ve aynı zamanda açılması sadece bu zaviyeden i· Bükreı, 9 (Hususi) - Kral 
Roma hükumetine sulhün muha- zah edilebilir. Diğer taraftan har. Karol tahta çıkışının onuncu yıl· 
fazası ile alakasını gösteren bir be müdahale etmek istiycn hal _ dönü:nü münasebetile hükumet 
ihl• · g"nd nnesı' bu arada J 1'k 'ka ld ~ erkanını kabul etmiş, ba11vekil • • o e " • yaya kar~ı Amerı nın a ıgı va :r 
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ESERLER ARASIN~J 
~~"~ 

"Hıakkı Tarık,, ın eseri 
\ Yazan: Hakkı Süha GEZGiN 

I
• LK yazlfarımın çıktığı gün

lerdeydi~ Rahmetli Ömer 
Seyfeddin, bart..ı.: 

- Hey! Dik~nt et demişti; 
artık sen <le yazı\ hayatına girdin. 
Gözünü aç da p~ kırma. Sonra 
torbaya gır-.•·sin ~ ! 

ilk yazılar, içilmiş ilk kadehle
re benzer. Bu ılık, ,baş döndürü 
cü hava içinde gunur beslenir. 
işte b:.a duygularla: 

- Ne münasebet?\ Hangi tor· 
b.ı? 

Diye söylenmiştim. Fakat Ö· 
ıner: 

- Çok cahilsin cancığazım; 
bilmezsin, aklın ermez, seni sev. 
ıliğimdcn söylüyorum. Torbayı 
ı:nutı:na, eline kalem aldın mı, hc
ıne:ı zihni:ıde bu torba canlan 
ııın. 

Sinirlenip söylendim, son:.·a a· 
Y'amızda şu muhavere geçti: 

- Hangi torba canım? 
- Hakkı Tanl<'ın torbası! \ 
- Kim bu Hakkı Tarık? 
- Umacı cancığazım, umacı •.• 

Muharrirlerin umacısı... Torbası 
var. Her sabah bütün gazeteleri 
toplar, hepimizin yazılarını okl"•". 
Dokunulacak yerlerin altını çi
z::r, son:a cuuup! Torbasına ataı-. 

Tarık'ın ben, işte böyle kendi. 
sinden Önce torbasını tanımıştım. 
Araya yıllar girdi, ~c-ı···a, hem 
mektepte, hem matbaada iki baş· 
lı kapı yoldaşlığı ettik. 

Bir haftadır, çıkardığı koca 
cildi ckuyon.:m ve daima rah · 
metli Ömeri anıyol"um. "Torba" 
dan gerçi hiç birimizin ayıbı çık· 
mad.; fakat o vasikacılığın ne 
güzel bir eseri doğdu. 

Tam dört yüz sayfalık b"r:- ki
tap. Hem 20X28 eb'adında koca 
koca yapraklı. 
Eğer bu eserin içi, tıklım tık

lım n:ıdir vesikalar, bulunması 
bir Ömre b~del zabıtlarla dolu ol· 
masaydı; hacminden l:ahsetmeğe 
lüzum görmiyecektim. 
Hakkı Tr.-ık'ın "1293 Meclisi 

Meb'usan" ı itte bu türlü vesika· 
lann, zabıtların hazinesidir. 

- Kim bilir kaç yıl çalııtı ! 
Derniyeceğim. Çünkü bu bela

fr itin tunç kapıları, yalnlS Çllhf• 
ma anahtarile açılacak yerlerden 
değildir. 

Hep biliriz, ki ilk Meınıtiyet, 
ıiyaıi ufoklanmızdan yalancı bir 
tan aydınlığı gibi geçti. Bu sönük 
panltıyı istibdad gecelel"inin en 
korkuncu kapladı. Değil doğru. 
dan dof.·uya, uzaktan uzağa bile 
"•:'deşnıtiyet" i anamaz olmuş· 
tuk. Bu idarenin umdelerine ad 
veren sözler, hatta lugat kitapla
nndan kaldırılmıftı. 

Böyle bir nıh ve vicdan ka
ranlığı içinde otı.:z §U kadar yıl 

geçtikten sonra vesikalann ne 
kadar derinlere gömüleceğini 
ltest:.;-mek güç olmaz. 
Hakkı Tank, işte bu yıldıncı 

İşe sanlmı§lllış. "mış '' la söylü
yorum. Çünkü gece gündüz bera.. 
b:!r olduğumuz halde ben, onun 
böyle bir şey hazırladığını bilmi
yordum. Eserini npansız ortaya 
koydu. 

Bunda yine onun mizncının, 
yaradılışının bir izini görebiliriz. 
Hnkkı Tarık, sessiz, nümayişsiz 
çalış r. Eserinin ba§ına koyduğu 
"birkaç söz'' de bu kitapla gele· 
ceğin ilim adamlarına ışık tutmak 
uğrunda didindiğini söylüyor. 1-
lim adamı, isterse bin sene sonra. 
ki büyük tekamül içinde gelsin, 
vesikasız, izsiz hiç. bir şey yapa· 
maz. Cemiyetin, devletin ruhu 
bu müzakereler, bu vesikalar i
çindedir. (93) Türkiyesinin gÖ• 
l"Üş ufku nedir? Meb'us, nazır, 
c-eis, başvekil, kumandan ölçüle· 
rimiz, hangi çaptadır? Nasıl dü. 
qünürler? Ne türlü konuşurlar? 
Memleketi, milleti ne halde gö· 
rürlerdi? Teşhislerinin kuvveti 
neydi? Dünya idare sistemleri 
hakkında neler biliyorln? Nelcı:i 
beğeniyorlar, kime imreniyorlar
dı. "Siyasi rüşd" ümüzün kıy
metini gösteren vakalar, müna
kaşalar, nutuklar, hep l>u yap. 
rakların içinde yaşıyor. 

Y ci.."mın sos yol oğlan, bunlan 
eleye eleye tasnif edecek; sonra 
büyük bir terkip tekncıinde yu
ğurarak, netice ve ahkam çıkara· 
caktır. 

htipdadın, zalim bir saray 
kuvvetinin, korkunun, neınela· 1 

zımcılığrn çürümeğe mehkfun et
tiği vesikalara, yangmlar son 
tekmeyi vurmuş ve ortada hiç bi'I' 
şey b r.akmamıştır. Bereket onÜn 
torhasına? 
Hakkı Tarık, bu yokluk içinde 

kimbilir nelere katlanarak, neler 
çekerek, nerelere baş vurarak bu 
vesikaları topladı? •• Yann, onlir 
üzerinde çahpcak olanlar, acaba 
çekilen eziyetleri hiç diitüneciık. 
ler mi? 

Ben, okurken kaç g~ onun 
nasıl yeise bpıLp l.u iıten vaz· 
geçmediğine şaşbm kaldnn.: " 

Hakkı Tank, benim kardeı bil
diğim bir kalem sahibidir. Bu 
muvaffakıyete yüzünü hiç gör· 
mediği:n bir yurddaşım erseyili, 
yine çok sevinecektim. Fakat.bU 
üstünlükle onun bezendiğini gör
mek, bana sevinçle berabel", iU
rur da verdi. Yarın, b!r. külÜ/>lii· 
nenin tozlu rafında bu eseri ~ 
lan tarihçiler, içtimaiyatçılar bir 
hazineye kavuşmuı kadat' sevin~ 
cekler ve sahibini elbette ıükran
larla anacaklar. 

- Haf tanın kitaolarına bir. bakış -

Dikens ve Çehofun 
bir kitabı 

kate alınacak bir hadisedir. M 1. · · d bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 
ziyet de uso ınıyı aynca Ü· ••- istikbale korkusuz bakabi· Hik!\ycler vardır; bir hayal çerçe- yayılnıl§ ve scnclerdcnberi onun hikA.. 

Sovyetler Birliği ln1iltere ve ıündürmektecr.·. Hulasa, ltalya . b wl R ·11 . Vcsl !,.inde dilııünüc \'C tasavvurların "'elerl muhtelif mecmualarda Türk"e" h rbe lıriz. Krala ag ı omen mı etı "' ... ,, ,. 
Fransayı mağlup edecek bir Al· Almanyanın yanında a gir· sulhü muhafaza arzusundadır. Fa birer aksi glbidırler; yahut muhltle. ye ÇC\"rilegelmlştlr. Rusçadan TUrk-
manyanın ilk i .. i ... rka doğru d:> mekte çok tereddüt gösteriyorsa rlnln birer gözcü.su ve tesbitçlsi ola. çeye yaptığı Utlz ve temiz tercUmelC:. 

~ r- kat aynı zam3nda hudutlarımızı t nerek Ukranyayı ve K.nradenizin se~siz değildir. rak kalırlar. Bunlann okunuşlarından riyle bize kendini tanıtan Ha.san .n.ll 
SiM Us rizmiş ululara karşı vazifesini İ· k d bl k Edl i Kitabe inin •Dün timalini ti. Baku petrollerine ka. A x sonra atamızda unılup rl ecek • z, Hcmz v , ' ya ııa· 

dar istila etmek ve bu Almanya • faya amadedir." olan şey ya tatlı bir zevk, ya hazin hcserlcrlnden tercUmeler,, serisi için. 
nın yanında barbec~ecek olan ı . Kral Karol verdiği ccvapda bir lkıbct, ynhut bir moralite duygu- de son defa olarak Çehov'un "6 Nu-

Jak Dem.ey rl'nge vatan ve millette karşı olan aş - sudur. Fakat hikdyecller de vardır ld maralı Koğuş., adlı büyük hlk~yeilnı • 
talyan:n İ'.\1° ı'se Balkanlr• ·la Akde- ,...,.~.-;; 

kından bahsetmiştir. daha doğduktan zamandan itibaren neşretmiş bulunuyor. Eser, ''':l',...~-
niz meml~ketleri üzerin-:le haki çıkıyor sosyetelerlne bütün genişliğince açıl. da,. adlı diğer bir büyük hlkAYôıffiı 
rniyet kurmaP.ll çab,ına~ olaca • Ekmekçinin sandığı bir rnış gözıer1y1e ve ··ınsan,, "cemiyet.. büyük lıır kitap haline geurı~µ'. 
ğını pek i:ri bilir. Nıwyork, 9 (A.A.) - Eski. dUnya denilen iki girift kıymetin muhtelif Crltlque Scntlmental denilen, lııa&.t 

Onun iorin Sovyetler • Al· boka şampiyonu olup halen 46 yaşın- ihtiyarı yaraladı ı,:ağlarda, hayat içindeki seyrini ta- alA.kayı kaybetmeden tenkidi bir.g6~ 
... da bulunan "Jak Deınsey., tekrar rin. Haliç Fenerinde Mektep sokağında kip eder ve hlkAyeleriyle bir romanın le sosyete;>i görüş, ukaltılık tasıaıD&.. 

man ademi tecavüz paktı ve Le· ge çıkacak ve 1 Temmuz 1940 tarL oturan 75 yaşında Vaso Yıldırım cad.. lmkln dllnyasını hatırlatırlar. dan b.ze tanıtılan haklkt muhit, JCü~ 
histan paylipna11 ile muvakka. binde Kovboy Litre! ile on ra\'tluk blı desinden geçerken ekmekçi çırağı Büyük Rus hikAyeclsl A. Çehov da nıluğa. mahkf.lm olmadan yapılanT"re .. 
ten Alman tehlikesini lnciltere maç yapacaktır. Fevz!nln beygiri iizerlndekt sandık l§te bu saydığım sonuncu tarz hikll- nllst edebiyat .. lşte büyük Rus mü~ 
ve Fransaya çevirmiı olan Mos- Atıanta gazetesi, bu maçın hasıla başına çarparak yaralamıştır. Vaso yelerln sahlbldlr. On altı cildi geçmiş harririnin her hlkD.yesinde olduğu .. gi• 
kova hükumeti Avrupa harbinin tından bir kısmının Amerikan kızıl- tedavi altına alınmış, ekmekçi çırağı - çoğu küçük - hlklyelerlnin kıta.. gi bu eserinde de görcceklenniz ~ 
inki,af aafhalannı ve her halde haçına verlleceğini yazmaktadır. ynkal:ınmıştır. !ar aşan şöhreti, memleketımlzde de lardır. Aynca, ''6 Numaralı Koğüj,. 
--7:--:""7"".'7':"-:-:-~~~~-=-::::======----------------:-:-------------------:---------- , hlkAyesi, bir koğuş dahilinde b?r!! .. 

lJurada, Fransaua geçmiş 

f-;ı. .,.,,.... ... 
olan Bel çika Başvekili ile 'diğer nazırları Parlale Jleçhul 

dilen Franau lcuvvetlırilıi g_örllgoraulllJ.% 

-- • nan, Nihlllst bir muhit yaratacak ka.-

Asker dbideaine çelenk koyarken ve ccplıcuc sevke· 

dar zalim olmuş bir Rus cemiyetinin 
bütün müstebit, bedbin, rnuztarip; ya. 
n ahmak ve mütevekkil Uplerlnl çok 
zaman Ji'izlko _ Posi:ik durumlarlyle 
gözlerlmlzln önüne sermektedir. 

Kitap, mütercimin, Türkçeye ÇC· 
\irdlği her eser gibi geni .. , izahlı ve 
en küçü'< tefrrruat.ıımı. kadar glrl§ll. 
mlş bır önsözle b:1.3lamaktadır. 

Bugünün realist edebiyatını yap
mak için yetlşeceklcrc, rcallst edebi
yatın en gerçek tatbikatını görmek 
arzusunu besleyenlere ve cdeblyaUa 
nlclkadar münc\'verlere "6 Numaro.lı 
Kob'llŞ,. u ta\ siye ederken bu son kıy. 
meUI tercUmesinden dolayı da nrl>::ı

daşımızı tebrik etmek isterim. 

ç,rleı Dikens 
.. plcıkep. ae yarattı ise ..ı-~~ 

Uz ananeıWıln Hkl temell tmertne 
ııatlamca ,-erltıttl, ve aalA - ~

(Devamı 5 incide) 



4 - VAKiT 10 HAZiRAN 1940 

arp vaziyeti 
Pn.rl11, O (A.A.) - Havas Ajansı 

askeri ı.·nziyet hakkında saat 13 de 
~ağTdııkl maınmatı vermiştir: 

Bu sabah yeniden hUcurna kalkan 
Alman kuvveUcrl, garp cephesi üze
rinde bulunan Alman kuvveUerlnin 
hepsidir. Bu kuvvetler zırhlı fırkalar 
hariç olmak Uzero 90 veya 100 fırka 

olarak tahmin edilmektedir. Bu mUt· 
hiş kiltle denizden Argonnn'ca kadar 
hUcum h:ı.Hndedlr. Bu fırkaların §U 

sur tle dağttılmı:ı olduğu a5ylenebl
llr: 

40 fırka denizden "Ols., e kadar 
muharebe etmektedir. 
ıo fırk:ı. ".En,. üzerinde "Ruvason., 

etrafındadır. Yukarı En ile Şampan. 
yadıı. 40 fJrka mevcuttur. 

Par:s, 9 (A.A.) - Saat 15 de 
Havas .ajansı .askeri vaziyet hak
kında aşağıdaki telgrafı neşret -
miştir: 

Dünkü şiddetli muharebeler -
den sonra en şiddetli Alman hü· 
cumu çıkışını cenup istikametin -
de yaparak Amyensin cenup böl
gesinden Moye ırmağı üzerinde 
Bovaza 30 kilometre kadar me -
safedeki Etöyl bölgesine kadar 
terakki etmiştir. Daha doğuda. 
Petonnun cenubundan iki hücum 
çıkmıştır: Biri, Uvaz üzerinde 
Noyon istikametinde, diğeri de 
Noyon ile Bretöyl arasındaki 
Mondidyer istikametinde, • Düş
manın elde ettiği kazanç zayıftır. 
Birkaç kilometreyi geçmemekte • 
dir. Almanlar Dresle ile Noyon 
arasında 40 fırka ileri sürmüş -
lerdir. 

Som taarruzunun başlangıcın· 
da Almanlar muharebe hattında 
27 fırkadan mürekkep ilk safla -
rını koymuşlardı. Bu ilk safın yıp 
ranması o kadar büyük olmuştur 
ki, dün Almanlar, 20 fırkalık i -
kinci saflannı sürmek mecburi -
yetinde kalmışlardır. 
Uvazın doğusunda, 10 Alman 

fırkası zırhlı fırkalarla birlikte 
En nehrini geçerek nehrin cenu. 
bundaki Tardenois yaylası üze -
rinde ilerlemiştir, Alman piya -
desinin ilerleyişi l O - 15 kilomet· 
reyi geçmemiştir. 

Bu sabah Almanlar her taraf ta 
laıırruza aynı şiddetle tekrar 
lşlanuşlardır. Bundan başka 
iukarı Ende 40 kilometrelik bir 
~ephe üzerinde yeni bir hücum 
ıukuoulmuştur. Bu hücum Şato -

• t~yen ile Şen - Populö arasın
ladır. Bu yeni hücum Svosson 
ı)ölgesindeki hücumla irtibatı 
yoktur ve şiddetli topçu bombar
dımanları ile hazırlanmıştır. 

General Veygadın dün-
kü emriyevmisi 

Parls, 9 ( A.A.) - General Yey. 
gand bu sııbııh sııat 10 dn ordulara 
aşağıdaki emrircvmlyi söndcr
miştir: 

Alman taarruzu şimdi denizden 
~Ionmedi'yc kadar bütan cephe Ü· 

zerinde b:ışlamıştır. Bu taarruz ya. 
rın lsviçreye kadar ynpı]ııcaktır. 
Emir, yine herkesin kumandanlığın 
kendisini koyduğu yerde gcrHcme. 
ği düşimmcksizin, dimdik bakarak 
dövüşmcsidir. 
Başkumandan muh:ırebeye işli _ 

rak eden ordul:ırın ve h:ıva ordusu
nun fasılasız bir surette parlak mi
salini nrcliklcri kahramanlık ga)·
rctlerine tamamen v.ikıftır. Başku. 
ınnnd:ın bundan dola) ı mezkur or_ 
dulara teşekkur eder. Fransa ken
dilerinden daha fazlasını istiyor. 

Subnylar, asteğmenler, erler. 
Yurdun sclıimcti sizden yalnız 

cesaretinizi dejJil, fakat muktedir 
olduğunuzu bildiğim bütün azim 'e 

• ısrarı \"C bütün hnrp fikir ve ruhu
nu isliyor. Düşman muazzam zayia
ta u~ramaklndır. Pek yakında gay_ 
reli tiıkcncccktir. Son de,·redeyiz 
iyi dayanınız. 

Dikilide zelzele 
devam ediyor 

lzmir, 9 (A.A.) - Dikilide zel. 
zele gene devam etmektedir. Dün 
de üç saniye devam eden hafif. 
bir zelzele olmuştur. Hasar yok· 
tur. 

TC'llbzon, 9 (A.A.) - Dün ge
ce saat 22 yi beş geçe kısa fakat 
şiddetli ve saat 2 de daha hafifçe 
iki zelzele olmuştur. 

Fatsa, 9 (A.A.) - Dün gece 
saat ona beş kala iki saniye ka -
dar devam eden şiddetli bir zel -
zcle olmuştur. Zayiat yoktur. 

Kızılay reisi Dikilide 
lzmir, 9 {A.A.) - Kızılay reisi 

:Or. Hüsamettin Kural dün sabah 
makamında vali Aykutu ziyaret 
etmiş ve sonra beraberce dikiliye 
&itmişlerdir. 

Vali ve Kızılay reisi orada fe. 
laketzedelerin vaziyetini tetkik 
ettikten ıonra harap olan köyle
rin kurulacağı yeni sahaları tes
bi~ etmişlerdir, 

Pariste panik yok 
Çocukların ba§ka yer
lere nakline başlandı 
l'arle, 9 (r..adyo) - Almanların 

bUtUn kuvvetlerin! blrle§Urerek yap. 
tıklan çok büyUk taarruz kartm•mdu 
adet itibariyle daha a§llğı olan kıta. 
larımız bazı mıntakalarda geri çekil
mete mecbur olmU§lardır. Harp Pa. 
rlee yaklaşmaktadır. Merkezde icabc· 
d"n tedbirler alınmaktndır. İlk mek
tepler dünden itibaren tatil edl!ml§_ 
Ur. Çocukların nakline başlanmıştır. 
Fa.kat bütUn bunlara rağmen Alman 
radyosunun iddia. ettiği gibi Parlstc 
panik yoktur. Yollara maniler kon
muş değildir. Ancak iki üç gün ka
dar evvel Par!stc parıışUtçUlere k&r§ı 
alınacak tedbirlerin yapılan manevra· 

lan ınUnasebetlylo yollara bazı bari. 
katlar konulmu~tu. Faris ciddi ve sa. 
kindir, 

Parls, 9 (Husuııl) - Fransız nazır
lan bu akşam Ellze sarayında Rei:;t. 
nıımhur Löbrön'Un riyasetinde top· 
landılar. :Müzakereler 21 den 22,30 a 
kadar sürdü ve yeni ıuıkert ve ıılyasi 
vaziyet hakkında görUşU!dU. 

Kabine yarın eaat 19 da Başvekil 

Pol Rcynonun riyasetinde içtima ede. 
ccktır. mtbemtbb 

Pariıe giden demiryoJlan 
l::oml:alandı 

Pnriı, :z (Radyo) - Alman 
bombardıman tayyareleri bugün 
Parise giden bütün demiryolları
nı ve garları bombardıman etmiş
tir. Alman haYa taarruzu bilha&
sa Parise 32 kilometre mesafede 
bulunan Pontuaeda çok ~iddetli 
olmuştur. 

Resmi Tebliğler 
,.·ransız 1 "eblrgleri 

PfJris, 9 ( 1.A.) - Fransız tchliili: 
Muharebe, günlerdcnberi taarruza uğramış olan bütün menilerdc 

aynı şiddetle dc,·nm elmekteı:lir. 

l\luh:ırebe meydanı, daha ziJadc şarkıı do~ru 'e "Argon" a kadar 
uzanmıştır. 

Diişnıan fecir ''akli Ş:ıto Porsicn mıntakasınd:ın Sen Popiilö"yc ka. 
dar imlidcıl eden cephede yeni biı ınüthi-; ı.ıaı ruz yapmıştır. 

Pnris, 9 (.ıt.A.) - 9 Huzirnn akşam lchlıği: 
Bu sabahki lebli~dc bildirildiği \'eı:hile, düşman e\·velki hücumla

rına devam etmekle bcr:ı.ber tanrnız cephesini Aragon'a kadar geniş
letmiştir. Diişman Bresle iizerintlcki laz\'ikini :ızullarak zıl'lılı kılnları_ 
nı ForsHizo ve ArjiJ bölgesinden Ru:ın ve ,Jizor bölgelerine rloğrıı ı.iir_ 
mfişliir. Bir kac keşlf miıfrezt·~i Runn ve J>on ılü l.arş Y:ırıışlorıııa \'ar
ınış \'C Sen nehrini gcı;ınc/:le lıc) hııllc yere cıılı~ııııştır. Dohıı şarkt:ı 
Montınidi ,.c !'\oyon arn~ınrl:ı <lüşııı:ının 187.yil\i ıliiııkıindcn daha hafif 
olmuştur. Filhakika alımın esirlerin ınillea<ldil ifoıielerine göre bıı böl
gede düşman dün öğleden :-;oıır:ı ciddi rııu\'affnkıyelsizliğc ,.e çok hii. 
yük zayiata uğranııştır. Dugiin öğleden C\'\'el az ile En nra~ında :\o 
yon'dan Su,·a~ona kadar da lıö) le olmuştur. Bııradn drı düşman ordu~ 
!arından biri acı bir suretle ~arsılmışlır. Uüşmnn buradaki taarruzuna 
Suvason yakınında En'in cenubuna yeni zırhlı kılaların müzahereti al
tındn yeni fırk:ılar sürdükten sonra ııncak öf;ledcn sonra tekrar bnş
lamışlır. 

Şampanyada düşmanın Şato Porsiyen ,.e Arnı;on ar:ısınıl:ıki hüliin 
cephe üzerinde şafakla IJer:ıber giriştiği bii:riil, ınarrıını k:ıtl ~ıırclle 
durduçduk. Dilşm:ın En nehrini nnc:ık ıkl noktada se~·cbilıııiş Ye bu. 
relarda mukabil taarruza seçilmiştir. 
. . Düşman Yurlycr'in şimalinde hatlarımızın nrkasıııa paraşütçüler 
ındırmlşllr. nıı para~ülçüler lıalen muhasara edilmiştir. 
. hılalarımız yorıwnluklnrın:ı ve ededen diın olmalarına rağmen 

şırldetle ve kahranı:ırıca <lövii5ıne/ıc devanı cui)·urlnr. 
Avcı ve lıombardımnn lay~·:ır<"l~.rlmiz har kctJcrinl" clc'rnııı cdcr<"k, 

düşman ll\'cılnrıuın ''c dnri toplarının iddelli ınııkabclclcrine rağmen 
zırhlı l~ekl\üllerin ileri hareketlerirıe karşı koymuşlar<! ır. Ö~lc<len cY_ 
''el yapılan isllkşaflar bir çok koJlarrn ağır z:ıyi:ıta maruz kaldıklıırını 
Ye mühim miktarda malzeme terkclliklerini göstcrmiş:ir. 

Alman tebliği 
Dtrlin, 9 ( A.ıl.) - 9 haziran tarihli tebliğ: 
Som ve Uaz bölgesinde cereyan eden 4 günlük muhrırehcdcn c;on 

ra Alm:ın piyade ,.e tnnk fırkalnn lı'l\"a km·, eılcrilc sılo bir tcşrikl 
mesai ha~indc mühim <lüşman kunc!lerini ortadan kaldırmış ,.e kıs_ 
men ycnı cepheye gelen d:ğer bazı düşm:ın kıtalorını da geri sür
müşlerdir. 

Düşmanın Alman hücumunu lıcr ne h:ıpnsına olıırsa ol~ıın durdur
mak le~ebbüsü okinı kıılınıştır. A~ağı Sen islikaınctindc dilşnıanın Ht>· 
ri müdafaa hallıırı delinmiştir. Dü~ manııı geni-; iıışc ihliynıtarı ,.e tesi
satları znple<lilıııişlir. 

Hn\'a km·yetJeri orclunnn Soın nchrı C"enııhundald ileri hareketine 
müzaheret elmekle<'lir. Topçu Ye h:ıva dııfi hataryrı me\'Zileri ve her 
nevi koll:ır hombarilıman eılilmişlir. Kıtaat \"e ı:ınk tnlı:ışşülleri d:ığılıl_ 
mıştır. 

Daha oarkla !ırka!anmız düşmanı takip etmektedir. Muharebeler c.sna
sında En nehri Suvoson'un şarkından ve garbmdan geçilmiştir. 

Bu sab:ı.b Frnnsadakl .Alman cephesinin yeni kısımlannda da taarruz 
ba§lamıotrr. Tayyareler Şerburg limanmr tel:rnr bombardıman etmişlerdir. 

Parisin §imalinde ve doğu • cenubunda birkaç tayyare meydanı ile Pa. 
rtsln batı - §imalinde şoseler ve demiryolları bombardıman cdllmf§llr. nu,_ 
man ceman 58 tayynre ve bir ucu b.'.ığlı balon kaybetmiştir. 9 Alman tay
yare& geri dönmeml§Ur. 

Müttefik tayyareler 
flJaş larıt/ ı 1 fnC"frft) 

A\'cı \'e hücum layyarelerimiz rliişmıın r.ırhlı kıl:ılarınn \'C ıank
larına karşı tahrip hareketlerine dcY11nı clnıişlerılir. Toııiu h:ılıle lank. 
lar. tahrip eclilnıiş, ınol(irlli kollar dörııneijc meclııır kalıııış \'e tayyare 
lerımizin şidrlelli ateşi altında dnğılınışlıırclır. -

. ~u lııırek&t kara harckelile lam iş lıeraherli{li halinde se\·kedll_ 
m.~ştır. A v;ı gruplıırııııız aynı zuınıındu hem Alman ıııoıürlü kılalarına 
hucum edıyor, hem de bir çok muharebeler verjyordu. 

Fransız nvC'ıları ve dafi toplnrı bir çok dlişman laYynre i düşür-
müşlersc de bunların :ıdcdı henüz malum değildir. • 

l ngiliz Hava nezaretinin tebliği 
J,~ndra, 9 (ıl..ı\.) - Hava nezaretinden tebliğ cdılmişlir: 
Dun,. cumıırtesl, bütiin gün İngiliz bomb:ırdıman tayyareleri düş. 

ınanın muna~:ılc hatlıırıno, yol birleşme noktalarına ,.e muharebe cep. 
helerinin scrılcrlne olan hüeumlarını de\"Rm eıtirnıişlerdir. Keza kıtaat 
lahaşşütlerf ,.e zırhlı muharebe arobalarmdan müteşekkil kollar da a_ 
ı anmış ı.·e lıombardınıan edilmiştir. Tayyareleriınizden ikisi dönme 
ıniştir, Bu harek6t gece de dc,·am etmiştir. • 

Amyen'ln şimal kapılıırına ,.e Abevil bölgesindeki başlıca se,·kül
<·~yş noktalarına aflır bombardıman tayyarelerimiz hOcum etmişler
dır. Ardenlerde ormanlık bölgelerde gizlenmiş mOhimmat depolarını 
lıerha,·a ettik. Diğer a~ır bombardıman fllolorımıı gece Ardenlerden do. 
su şimale uzanan bir bölge ile Prusya ''C Rur ha\"zasındn askeri hedef 
Jeri bombardıman etmişlerdir. • 

Sahil müdnfnn tayyarelerimiz sece Gand'dn petrol depoları üıeri. 
rıe bomba \'C mitralyözlerle hücumlar yapmışlordır. Geniş hasnrat vu
l;ua getirilmiş ve müleaddil :rangınlar çıkarılmıştır. Dıı gece hareklıtı· 
na işllrak eden bütün ton·areler üslerine dönmüşlerdir. 7 si bombar
dıman toyynrcsi olmak üzere dOn, avcılarımız tıırafındon 10 düşman 
ıayyaresi düşilrülmü~lür. İki toyyarcmlz kayıptır. 

l\luharebe bölgesi üzerinde de,·rlye \'azlfesi gören 8 Hurikan tay. 
~ıırcsi dün düşmanın llaynkcl 111 !ipinden 20 bombardıman tayyare. 
5lnrlcn mürekkep bir filoya te~adür etmiş ı.·e 6 Haynkel düşürınüşler
rllr. Düşmıın bombardıman tayyarelerine refakat eden 10 adet Mcsser
şmil IOll honıhnrılıman fın-y:ırelcrinl tesil"li lıir surettcı hinıaye edeme
mişlerdir. l\l csscrşmil'lcrden rlc hiı· lanc tliişürülıuüştür. 

- --- -- - . ------=---- -
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Arada bir: 
V-;t;~;ı-;; Türkçe yaz! 
''Tasviriefklır,. ın dünkü sayısında 

Selim Sabit imzasını taşıyan "Vataıı· 
daş TUrkçe yazı,, b&§lıklı yazı göz.U
mUzc çarptı, ısonuna kadar oku. 
duk. Bunda, lzmlr belediye.sinin 
Fuar için astırdığı duvar afiş· 

lerindcld k"'lımelerin Türkçe olmadı
ğından şikAyet. eden bir okuyucu 
mektubu ele alınarak TUrkço kelime. 
lerin günden güne kaybolduğu llerı 
silrUIUyor. 

Doksan satırlık yazıda - yarısı o. 
kuyucunun mektubudur - yilze ya. 
kın kelime TUrkçe olmadığı gibi arap
ça ve farsça terkipler de birbirinin 
p~~inl kovalıyor. 

Okuyucunun mektubu §Öyle b!Uyor: 
" - .... Nazan dikkati C1'1bctmenJ

zi rica ederim.,; 
lçlnde birçok yabancı kelimeler ta 

~uyan yazı iso oüylc bitiyor: 
" - Vatanda§ TUrkçe konutı. ye. 

rlne: Vatandaş TUrkçe yaz., dll3turu
nu vaz ile ona lttibaa. kendi kendimlzı 
mecbur tutınamuı milli bir vazl!e ol. 
muştur.,. 

İzmir belediyesinin Türkçe yazma. 
dığından şiltO.yctçl okuyucu ile ismi 
bile Tlll'kçc olnuyan arlcadaşımıza dl. 
yorw; kl: 

- Vatandaş Türkçe yaz! 
•.• 

Amerikada infi
ratçıh:! sı yasati 

kalmadı 
f Ha~ ıuruıı ı mt"iılt'J 

Lonra, 9 ( A.A.) - Rüyter: 
Londrada bugün öğr~nilcliğinc 

göre. Amerikadan İngiltere ve 
Fı-ansaya yapılan her türıti mü -
hiınmat cevkiyatı dcrhaı artma~ 
üzeredir. 

İngiliz Fransız müb.J.} aa ko • 
misyonu ıniit.efiklere yarryncak 
Amerika harp malzemesı fazlasr 
nın satın d.lmmasını müzal:ere t>t
mektedir. 
Xeııyork, 9 (A.A.) ~e,·york 

Tayıns g:ızelesinde \'ily:ını Ailen 
\':ıyl di~ or ki: 

- Cumhııöi) elçi noınll•llcri inri
ct l<ıı .rıarlı •ını ırrkt>tıni§lcrdir. 

fladclfi.rıı namzetleri <lı5 'i~ :ısel
teki haıt1 hareketlerine ı;öı e seçile_ 
cek \'CY3 rcudetlileceklerılir. Bunun 
ın:ına~ı şu<lıır ki, bu namzetler nıül. 
tcfiklcre mümkün oluıı lıcl" tlirlü 
v:ınlııııın yapılması lehinde fikir
! !Tini 'hlltıltnıck 11\cchm;yelinılo

ılirlcr. 

Diğer l"raflnn cuınhuriycl parll
~in iıı en gözde ırnmzellcrinılcn biri 
olan \'cndcl \'ilki Birleşik Ameri_ 
kanın batısında yaptığı bir lurne. 
den sonra yııplığı beyıın"tta, infi
ratçılığın nrlık miihim olnıadığıııı 

Uirleşik Amerikayı teşkil eden <le,·
letlerin doğusunclnkilerle botısrnd:ı 
,·eyıı ortasındakilcrin noktai mı_ 
zarları arasınclıı artık fıırk nıe\'<"llt 
olnrndığ111ı hildirmı'}lir. Krıhir bir 
t·k~eriyl•t Amcrikatla miittefıklerc 
ıııüınkün olan her tiirlü yıırdııııııı 
) :ıpılııınsı na amadedir. 

İtalyan gem~ l ari 
Yleksika lin1 anında 

(/Juş tara/ ı 1 iııl'iılt) 

Nevyorka GldC<'ıC'k Vapurlar 
Roma, 9 (A.A.) - Pazartesi veye 

Salı gilnU Nevyork'a gl<tccek olan 
İtalyan bandralı Rox transaUanUğl
nln ekseri mcvl•ilerl tutulmuştur. Fa
kat, bir taraftan da bilet satılması· 
na de\'n.m edilmektedir, 

Teeyyüt etmlyen haberlere göre 
Pazartesi gUnü Trtyesteyn hareket 
etmesi ltızım gelen Augu1lus yolcu 
vapuru ııakeri nakliyeye ttıhvil edil. 
mlştlr. 

l\laltada Herkf'!I' lf&ı.ır 
l\laluı , V (A.A,) - Hail: her lhti. 

mnie ltarşı hazır bulunmalrtndır. Mü
dafaanın muhtelit §ubclcrlne menııup 
her fert vazifesi ba§ındadır. Etkln 
umumiye, be~lncl kola meruıup oldu· 
ğundan §Üphe edilenlere kargı ıscrı 
icraatta bulunmaııı için hUkQmetl w· 
yik etmektedir. 

Malta şehir ve köyleriDde mUtte 
rlkler lehinde nUmayişler devam eL 
mektedlr. 

Fllrlnatinln Sö:tl,.rt 
)JllAno, 9 (A.A.) - Alman propa· 

ganda nezaretinin mllateşannın riya
seUnde bir Almıın heyeti Cremona•ya 
vasıl olmu§tur • .Alman mtso.flrleri oe· 
re!lne verilen bir ziyafet esnasında 
1 taıyıın nazırlarından Senatör Fs.rt. 
naçı lrnd etliği bir nutukta ezcümle 
demi§tir ki: 

- Tarih sUraUe yürüyor. Hak ve 
adalet yerini bulacaktır. İtalyanlar 
hazırdırlar, ancak Duçenln emrine in. 
tızar etmektedirler. 

Alman müıste§&n d& ııöz alarıık de
ml§tir ki: 

- Almanya bu harbi tıtemedl. 
.Musollnl harbin paUamaaına mani ol
mak için her §eyi yaptı, Bugün dö· 
'VÜ§JDCltllğimlz sadece doğru ve de.. 
vamlı bir aulhün te:ıiet içindir. 

İtalya Giridi de istiyor 
Roma, 9 (Huıuıi) - İtalyanın 

hangi tarihte harbe gireceği h ak
kında kati bir tereddüt hüküm 
sürmektedir. 

f tal yanın Fransadaki Alman 

Küçüklere öykü 
Çetin kampta 

-6-
Hepsi birdrn peki efendim diye. 

re'.> sevinılilcr. Bir haflcırla ) üz • 
mrk öjlrenec:-ekler"·" şaştılar. 
Üğrelınen - Şimdi kı•ııılar üze 

rinde bir:ız oyun oynar:ılım. diye. 
rek kumlar üzerinde gilzel bir o
)·un oyn:ıdılar. Ondan sonra denızc 
ı;ıirdiler. 

Ö~relmen onla:-"l başlarını suy:ı 
sokarak parmaklarını s:.ı,> mu -
l:ırını sö)·ledi. iki çocul.:lan 
nıa:ıdn hepsi bu i~i kolayca yaptı
lıır. Hepsi de bull'"rlııliıı Y~'"rlc 

meliyor. haşını suya sokarak pıır. 
mal;Jarını sa\'ıvorrlu. B11 .,. hitıik. 

len sonra yüzlerini salıile r 
rek suya uzanmaları 111 ~öyleıli. 

Öğretmen - Çocuklar ~11.rıı ımı _ 
nırkcn c·lkrinir.i ileri uzatınız, ııyuk 
!arını k:ıpayıııız .• 

Du iş bir par~·ıı ~üçtil. Fnkııt ço. 
cukl:ır bir kaç <le'n yapınca lııınu 
rlıı kolııycn öı;renı' lt'r. Bu dn IJi. 
lince: 
Öğretmen - Simdi <'•ılı'.! '':ııı:ı -

caJ;ız, d<"ı.li. Ye ılııh:ının nrı"lıl ~:ı· 
ııılacr.{lını ı.:r.~•crdl. nu ço'.: güzel 
'ıir ="CYdi. Her ~·orıı' c H·'l rünıc. 
liyor, sonra il,i rlik ıliDlcri iiniin. 
ıle iki elini birihlriııc ko\lı~ltıru. 
'"Or ve yü;;o~· "''""" ı, ... nfliııi ı .. 
r:ı':"·"- • •. ru ~:ı,·erlc lık Jı.,,.,,,. • 
d:rn ~urun ii lilııılr hlr ııı. ·ıt:ır ı:i. 
lıi ' - • ·'· 1

., •il olu~ orılı'. i'Ard . 
men: 

- euµiinlii'; : ıı 1-rılar ~ l'l<'r. Siın 
ıli benim c;iivlf'cliklcırimi t<."\l'ılr c<li_ 
nlz. clc<H. Jfcr ÇC"tık hıı ı .1 .--.rcn
IP ı :- i ı;l';vlcri ~·:ırm ,:- • ' ı '"· 

Dil:tcr tnrnfl~·· '"İı7n'" lıilcıılcr ık
niz iizerinrle nıii\<"nıın<"I ' ">;l o~ nıı. 
~ orl:ır, güliişÜJ ıwlf'r. çc~lt, ~ c51t 
ü) unl~r o,·nm orlardı. 

Blro.ı: ı::onra hep..~ kıztın kumlara 
uzanmı,ıar, güneş banyosu yapıyor

l:ırdı, ôg-ıo olunca çocuklar açlıktan 
bayılacaklnrdı. O kadar lşUh:ılı ye. 
mek yediler ki, ömürlerinde bu Jmdar 
çok yemek yedlltll'rlni hatırlamıyor_ 
lardı. 

kamp çocukları ııenllğe ba%l~odt 
du. ı;ünkü kampın nihayc~1, 
tUn kamp çocuklarının iştir! 
dıköyUnJe Fener stadyuınunds 
oır §enlik yapılacaktı. ll ııo 

Bu ~enllk Doğanı çok d ş • 
yordu. İstiyordu kJ, orada 
kampları çok gllzel bir §CY ~at· 
ve berkesin tn.kdlrlni kıızanS ,,1 kat ne yapmalı? Nasıl bir 
malı? •• 

...... akşam yine çardağın 
toplanmışlar bir uğrctmeıı ~~ 
Tarzanı anlatıyordu. çocul< ılJ 
kısmı zaten Tarz:lnı sırıeıı:ı• 
mü,.,ıerdi. 

0 
pal 

'l'arzanın maceraları uunc 
öğ'retmenine dedi ki: ~ 1 

- Öğretmen aklıma bir §C) " 

- Ne gibi? dJlı 1 

BütUn çocuklar Doğıırıı 1\ >ıı: 
dinliyorlardı. Bu muzip çocıı 
yumurtlayacııktı?.. :ııPıl' 

- ö~etmcn, stadyumda ~sil 
ııenllkte acalıa. To.rı:anı l 
ınez miyiz? 

- Nwııl. 
- Basbayat;-ı. Nasıl oıııcs 

hava Uyatrosu gıbl bır ıJC)·· 
lstcr..ıenlz anlate.yım. 

0 - B n t.ar::an oluruOl· 
kadar çocuı,ıar nas.ıl oısıı ' • 
kararacııklar.. Bu çocultlard ııı• 
otuz; t.ınesl \"ah.ı olur. mışl~ .. ı~ 
!er, bıleklerlnc, yapma )lıılsJI o 
ı;lrlrler. Önlerinde sazt.lrı.I d~ bil' 
dan önlük yaparız, Ort..'IY3 ıı~' ı 
teş ynkılır. Vahşiler kızı Y11u>f1r 
:r.amıın ben gelirim, kızı kur pell 

1 Bütün çoculdar bu oyuıılldedl
ğendlier. ö:;retmcn de pel<I 
rın provasını yaparu:. J)lr 
Eı tesi gUn pıo\'R yapıld1• r. al 

ı:ocuklaı· vahrllcr gıbl r;iyln~·~ 
~inin ba,şına tUytcr, ön! rııı. (J~ 
da."1 y:ıpılmış elbiseler ,ardl·pıı 
deki sopalar d:ı mıuaktı. ~re 
lara. bir de tekerleme ö it ıı 
Akşam Ustu ortalılt l•arıırır r ~ 
ya Wr ateş yakıldı. Vahşi!~ J 

nın ı::.ıvgllislni orta)'& gct.ı rıııı 'il' 
yanına bağladılar. Mızraltl& 

1 
) 

yarak ateşin etrafında. doOll 
!adılar .. 

Yemekten !'Onra uyku zamanı ge. Himalııya, hlmıtlayn 
ltyorou. Sant on bc~e kadar uyumak nozruıbo, bozaııbu 
IU.m olduğ-u için bütUn çocuklar ya. HlınalııJ a, Jıimulıı,>ıı. 
tal;Jarma çekildiler ... \C gilniln bu sı- no;ı;anbo, bo:r;anbo 

1 c.'\k saatinde r.l't1n odıılnnnda tatlı . , e ,., 
tnr uykuYtl cf:ı.ıaıt r: ır • Diye şnr'u soyllyorıar yp.•ı.-,;-

üç gün ııonra voleybol · sahıım da lı~lerinl yUkseltiyorlaıdı. J?~~· 
bitmi:tl. Direkler diklln1ı~. \'Oleybo! 1 ...... "Ok! .. BUtUn çocuk! r~'°"ıı 
ağr S"erilml~ti. Grupl'1-r ikişer, lkl~cr, daymış gibi heyecanla. bU 14' 
sırayla voleybol oynuyorlardı. ı" ... ··-· JI zaıııtl 

Kampla yalnız bir Adet vardı. Gt. O sırada UZ"-ktan Tar 
ylnmek yasaktı. Herl<es mayo ile gc. yuldu: h h 'P1. 
zecekti. Yıılnız lstiyenler sırtlarına - Ha, a, aa!." 5ıııcl" .Al' 
kısa kollu bir .,.öml k 1 bili 1 d.,,.. Dcrlcen karanlıklar o.ra ·"' r..JJJ 

0 e g ye r er 1• ! 1 d \' h ileri r.r"" 
Daha şimdiden, çocukların vUcuUa- z~ ıra ı. 8 ş ya ,e sC" 
rı lczarma~a lıaşlamıştı. ıs run bağlarını lcesti . ..ıl 

Doktor, her sabah kendllerinl mu- kurtarıp kaçırdı. k bt',cr.ı; 
ayene ecllyor denizde ne ko.d:ır kala.. Bu Tar:uın oyunu ço r ,-trtl~ 
cağını ve; a.hut denize girip ginnJye_ hnı:ltk yupılmasma karll arul' 
cr~inl sö•·IU,·ordu Boylcce günler geçiyor, . or611-

., J J • b ı d.. k .. eıı.Y ıı 
Ö~led"n sonraları oyundan başka u a onmc ı:nmanı " ı.ııbU: 

bir saatte okuma 1 v yah t lk cukların, bepsı ekmek ı. 
, ' e u muz k 1 kil 1 rtnıış. Jf 

vardı. Kampın gayet gUzel bir kütüp. ararmış ar, 0 arr avveUI Jılı· 
hanesi oldu~nd ço ki d ı n açılmış. Sıhhntll, ku 

. an cu ıı.r ora a 9- çUlc Tarzan olmuşlardı. ..ıııl :.J 
ledlklerı hlltAye kitaplarını, mecmua- B 1 k lbl 11 eyi ge;>'11t li~I 
!arı buiııbJllyorlardı. a ı g > zm • çlllrll ~ r 

Müzik zamanlarında d:ı. ö~rebnen. mayı, Tarzan gibi a~ll ıcıı.Ttll'""~ 
., _ mayı ö~nmlşlerdl. IJU 

lerl onlara çok gUzeJ şarkılar öğreti. tü IU bit sini ıst ıyorı•rdı. 

1 yorıardı r mc em çol' 
Kam ia 1stn.nbula dönmeleri de ıc 

p bir de duvar gazetesi çıkı. oldu. Avdette T delcııde lit 
yordu. Bu gazeteyi her grup bir er enlldi. ll§ * 
hllfta sıra ile çıkarırdı. Kampın gUn· ğloy l K it k kJl.lllPtıl J 
ltlk bavadlslerlnl, o gazetede bulmak fi akt~d~ ızı 0.Pra ~ 
mUmkUndU... an r a ı ar. ~il 

. Ertesi gün Fener st.ad) 0 ~ Günler hep böyle eğlenceli ve ıstı_ b" b 
1 

d"n ... o•t · . ır ayram yer ne v ,., bil 
fa1eli geçiyordu. Bir taraftan da yOk maçlarda bile burada trlll""J 

kalabalık olmazdı. sntıı:, ıır1'2 
harekatını beklediği k uvvetle hınca.hınç dolmuştu. Herlt ac:DP ':') 
muhtem::ldir. T elgraf gazetesi - ıa kamp çocuklarrnın Y8P ııe'f)JTJ 
nin m üdürü A nsaldoya göre, hareketlerini ve oyuntarırıt ııY'~ 
Fransa ortadan kal ktıktan sonra du. O sırada §enll~in l>S~ cıı ~ 
Almanya İngiltcrcye karşı haber veren dild11kler çsıı~,ı~ • 
mikadeleye başlıyacak ve İtalya yerine oturmuş ses sedıı. k fll'~ 
o zaman A lmanyaya yardım ede- Şehir bandosu gUzcl birgc(C~ 
cektir. lıyordu. Kamplar sıraylad,ıı ;r~ 

Stadyumun sol taratın )lııııtf"'~ 
İtalyanın istekler ine gelince, Erenköy kampı görUndU· oıııetl' 1 

Popolo d'İtalia gazet esi bugünkü adımlarla yürllycrek trib ~ş~ 
yazısında Korfu ile Giridi İtalya- nünden geçerek halkı ıc~rı<~ 
yı tehdit eden A kdeniz: noktaları sahadaki yerine geçti. r>-. 
arasında saymaktadır. Krzıltoprak, Yeşllköy, F1°1Jlll~ f 

Gazete, Süveyt ve Cebelituık tarı geçtiler "e çok aitti§ l)till'~ 
isimlerini saydıktan sonra İtalya. En .sonra §ile kampı g rdıJ. ıı~ 
nın M alta, Korfu ve Giridin top- linde bizim Tarzan yUrU>-o çoC~ 
)arı altında mahpus oldug~unu bil tahtadan bıçağı dıı varı::;ye.ı °2 

syaktannda kısa birer si ı; 
diriyor. ba§ka bir §ey yoktu. JJC:"d'r ~ 

N ihayet gazeteler , hariciye na- ırhhatıl, sert adımııı.rta 0 ~( cıfl"J 
zırı tarafından D uçeye v erilen geçtiler ki alltı§tan her t~rı.>'°;.; ~ 
ikinci rapor u m üttefiklerin İtal - herke.s '•Yaşa!., diye bB ııseııııJI~ 
yaya karşı deniz koot rolünün ifa- Biraz. sonrs. şenlikler k•d"r ~ 
sında suiistimallerine delil o la rak ke.s bu küçüklerin bU rretl" ol'i 
göstermektedirler. güzel harekeUerinl hlljT"~ f ~ 

Panama kanalında mişlerdi. Hele çeunın herlt~e:ı,-.1 
o kadar beğenilmişti Jel ra şet' 

beşinci kol meydana mckten kırıtıyordu. son ~ 'I 
Çıkarıldı nihnyet verilmiş, herıcta fi 

ba§lamıştr. ı~" 
Panenna, 9 (A.A.) - Ameri - Çetin ile Ali arka~k tl)<t1/.' 

kanın Panama kanalı bölgesind e- retmenlerlne veda ede 
k i baıkumandanlığı kanalda is - Çetin: ru J<ll .i 
tihdam edilen bü tün Avrupalıla - - Haydi Ali vapu cderıet· ı'I, 
rın germel eri hakkında der in tah hm. Evdekiler mera)( Kadııcli1 

ır lklsl de koşa ko§ll t.iftJ)er· 
kikat yapmaktadır. B u tahkikatın sine geldiler, vapur• ye pıJŞtJ· ıJ I 
hedefi bctinci kol azasını meyda. purda herkes çetınJ tanı dl.>°'~ 
na çıkarmaktır. Tahkikatın bü - bakalım küçUk Tatzan .. 
t ün A lman ve İtalyan işçilerinin larx seviyorlardı. oru.oı-11 
sürülm esile neticeleneceği bildi - Çel.in ile Ali §ltııdl ( 
rilm cktedir. çşlı.,Şkan talebelerindendir· 
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Qlt=--lil lnciLE-1if. i Beşiktaş Vefayı 3 -1, Fene_rbahçe 
.;,- 15 _ Galatasarayı 3- 2 yendıler 

Kon~lon~ bir kraliçe hnşmetile 
konuşu~ orılu. Ömrünü hım itaa t rı. 
mcklt' gc\irmiş ol:ın ~lor:ıni l<''-Iİ
nıiyelk omuzlarını eğillti. 

- ::;iiııheslı... Onu :ılublliriın ..• 
Fnk:ıt bu gen~· kimdir~, 

- 45 -
r1ırı' lluııu size ben izah edeL;li
bo.a • diye Godar atıldı.. Roberin 
'tk '~~~na ittirak eden eski bir 
~ l-t' posta memurunun hay· 
!4iı it .llakaıı a:ılaııtmıı ,., tevkif 
') ~tir. Bu hilekar memur 
~,ttiı llkelet" namına verilen 
~ ~Phn tutuyor ve sonra i· 
ta.1Ci b~ zarf içinde Kolomb'a 
h d~rıyordu. Roberi l bundan 

nrdı, gözlerine, bütün yüzüne 
&:\'inç hikim oldu. İleriledi, ge:-ç 
&damı kolları arasına aldı. Heye
candan bir tek kcli.ır.e söylemi
yordu. Nihayet: 

- Dostum Emil.. Bu haber ka· 
dar be:ıi mesut edecek b:r hadise 
~.savvur oturamaz. dedi. Sizi ta· 
nıdıf.ımdaı.bcri, ne kadar mü 
ke:nmel bir a !am olduğunuzu tak 
dir etmiştim. Hiç bir zaman s: 
zin kadar eşsiz bir daır.ada u'ıip 
olamazdım. ·Gidin Jcrvczi kue..,k 
iayın ve izdivacınızı bir:ı.n evvel 
tesıt etmek istediğimi kendisine 

Fener - Galatasaray müsabakası 
çok heyecanh oldu ve Fenerliler 

ha k: ı bir g a l ı b i .)' : t h az a n d ı ! a r 

Hcıncn cevap nlamı.ıılı. 1\oııstuns 
4':ıh.ı lıir l;'ıhz::ı ılii-,üncbilıııek için 
wb:ı~;ı odun alııı:ıkla meşgul oldu. 
Onn her ı:e:.-1 ı.öylemenin ne foydn· 
sı olnlıilirdi'! Şimdilik ıt·mln hnıı·. 

lom:ının d:ılıa is:ıbelli olaeağın:ı 
lıüknıelli. 

- Bazı h:ıtmıl::ır ılolııyısilc mu. 
k:ıcldcrntilc r.iiık:ıd:ır olduğum bir 
•cnçlir ... Bilmem fikrlniztlc mi'l 

:'thı:ınonıın hir kızı v:ırdı, ismi No
rindi . Otuz: sene enel fabrikada 
l,':ı lı~ı rdı. 

,ıJ ~r11• övey annesini daiır.a teh
~ -ıtında bulundı..rmaj( ve lü

ı.• -it ~da onu da karalamak idi. 
ıı:~ltirn t:vl(if olunan pcsta mc· 
~ 'Madam Labla,şın da suçu· 
ıı.,, Ortaıc olduğunu ileriye sür
'<llttU 

ı;llli·l dütündü: 
~ Ne yalan söyliyeyim, dedi, 
~ de uzun zaman Madzm Lab· 

1-_ ıuç ortağı zaıınediyorduın. 
...;•r n Monlcon yaprak a:;:;~ra· 

ın k:.ıünü silkti: 
~' Neden okn~sın, dedi, t:iz 
11'.iş t~ benden de şüphelenme 

ın.ydiniz ? .. 
~; liaklcınız var mösyö. şim<lı 
~n af dilerim. Ben o zam:ın ...• 

ton sözünü kesiyor: 

söyleyin ... 
Barcn Monleon urrıduğm.da 

ço~ mesut lıir şekit.:e Emil'n ya 
nınöan ayrılmaya hu:ırlanıyrrdu 
Bu sırada kapı vuruldu, G .le ı 
kapı .:ı l "dın idi: 

- Müı;yö Tine, dedi, r.ı;:;tt;ty<> 
g.ızc: tedl~r dcldu. I~ ca ın gi:ç 
füklc merdiveni mı·hafaza cdcb.· 
li,.;c.r Aman ne } apacak~a ız ya 
p:n ... 
E ı1: il Gaate baktı. Altıyı on c!a 

kika geçiyordu. Gazeteci milleti· 
ni b.kletmesine imkan yoktu: 

- Yukarıya gelsinler .• 
Diyecekti .. Fakat yazıhar.esi

:ıi ı harap cdil:ccğini clUşlindii . 
s.mra beş yüze b:li~ olan mı:h· 
lirleri nereye sığdıracaktı. Onıııı 
ici ı kendisi a~ağıya bc1i ve n-.er· 
d.ven'n üzerinde,. kon!eıans v:· 
rir ~iti kısa b'r be•ıanatta ~ulu ı· 

rı . · .:' 'l'·uı .:· · r. • 

Dü.1 Frnerbııhçe stadında r.·.i! 
li küm~niıı en mühim müsaoaka· 
tarından Be~ikta§ 9 Vefa: Galata· 
ı;aray - Fenerbahsc müsaba'.<aları 
yapıldı. Mfü~abaka saatine kadar 
stadı on bine yakın meraklı dol. 
durmuştu. 

Beıikta§ • Vefa 

d ;- nica e:.krim Mösyö . Tine. 
~or, .artık buncia .1 b:ıhı;et:niye· 
~· Sız vazifenizi hakkil: başar
"'ık. Ş:m:ii sizlerden bir ricam .. 
~~ onuftuklarınuz tam<ımen bu· 
b. kalsın. Sonra Mös\ ö Tine, 
~1 }~tın tekt:ır sizi rahatsız e· 
~~) evveke kararlaştırdığımız 
'1 de nakdi mükafatınızı veri· 
' Tabii Jcrvezin h~tahanc 

u:.ı. Ertesi gi.in poli!İ 1 resmt bir b" · • .. bak · Günün ırıncı musa ası De · 
tebliğ ne:r!d :ceği: i ita.ve etti. s:il:tz.ş _ Vefa t<:.kımlan arasında rafJınnı da ödiyceeğim. 

~' liayır, d:ye Emil Earoru 
'titı hctte bırakan bir süratle ve
~~·rı fırladı .. Hayır, dedi.. Jer· 
tor 1

1\ bütün masrafları bana ait· 
~.t4Jcrvez benimle çalı,ırken, 
"1~tır.be;)im tararımdan yaral2n· 

Ar!<a1ası Codar ~a memnun ~ ak A 
b!r rehre he doı;tu Emili ı yanın· yapıldı. H cm hmet Ademin 

:ı idaresinde oynanan maça takım· 
d;:ı h~lunuyordu. Jar aşağıdaki kadrolarla sıkmış-

NETl CE lardt. 
F.ınil hak etmiş olduğu müka· 

{atları almrştı. Re11rr.f &azetede, Befiktaş: Mehmet Ati - Taci. 
kendisine lejiondonör nişanı ve· Hüanii - Hüseyin, Rifat, Feyzi • 
rileccği resmen yazıldı. Sonra E· Hayati, Hakkı, lbrahim, Şeref, 

~ Hasıl, Jen·ezi siz mi yarah· mi! J>arie res:r.i zabıtast"'ın b:rin- Ettef. 
~? d rı-ııf hafinlcri arasİ a karnr j Vefa: Azat · ~b~üf,, Sül~y· 

~t ,'l't Bıı.ron hayretini saklıya· ~ı. '\!C flahiliye ve.kili l'f4fınc!an ,_. • Şeni, Lutft; ŞüJ rU. Necap. 
':ı~ husud olarak tcbr:k olunmuştu. ı Hakin, Hilmi, Mehmet, Haydar. 
~ "'ron Monlccn rafiyenin yazı· 3arr.n. evvelce kararlaş mlmıt Oyuna Betiktatjhlar ba!ladı • 
~~inde evvelce geçmiş ol:ın- ola., ı"'lebli.<•ı bir cek olar::ık yazı· lar. Rüzgarr lehlerine alan Vefa· 
~~ haberd:!r değildi. E:r.il ha· har.esine bı~akmıştı. Bunda:ı ma· lılar ilk dakikalarda Bc~iktaı ka· 

'fı kıaaca anl:ıttı ve: · da Emil üç milyonlu!~ mükafata lesini sıkııtırdılarsa da gol çıka· 
~· ~avaııı genç kız benim teh· da ko-ımuş. fakat bütün bu para· umad•lar. 6 ıner dakikadaki bir 
~/ r i~e girc1iğimi ar 1 ~m.~tı.. lan hic tcred ·ut etmeden, kendi- Beşiktat akınında İbrahimin çek. 
~ ~ .k' bütün ı~_r:ırl'.r rr.~ ~?ğ· sine en. bü ük yard•mlnda bulun· tiği şüt kale direğine çarparak 
~ ..,_ C\'ine ~itm:-;nış. bır t,. 1ı •c· MU" c'ar ark:ıdaş . Godar it'! tak geri geldi. Yttişcn Şeref sıkı bir 
l\~U7 ka1dıf;un t l· 1:rdc b?.na sim' ctm:şti. şütlc bunu gole tahvil etmekte 
~ etmek arzusi 1: }U•ha· !•::,·ere g'!!i~ce: Genç kızın güçlük çekmedi. Bu birinci Be -
~ ' gizlen-nit kalmış. Sonra sıhb2ti günden güne iyileıiyordu. şiktaş golünden sonra oyun mü -
~: ltaranlıkta geli~i gUzel ateş Eır:ili:ı izdivaç teklifi onu mesut tevazin bir cereyan takip etmcğc 
c tJt.n serseri lıir kurşu 1. zaval· etmi .. ti. Esasc:ı o da içten içe başladı. Bu arada Bctiktaş kale -
~ ~"ğu yaralam ş .. }"rvezin b ı· ;3ctr;nuru seviyordu. Hastahane· cisi Mehmet Alinin güzel kurta S ·şı ~österrr.:ı olduğu tıu fe· den çıkmış, düğün hazırlıklarını rıtlarr görülüyor. Nihayet 32 in. 
~tlılı hiç bir zaman unutamı- yapmak üzere annesinin yanır.a d dakikada Hilmi sağdan .aldığı 
~~itıtn. Bu hatamı m~hak~ak verlı.çmi;ti. bir pasla Vefanın bcrabcrhk go· 
~ ve telafi -ctm:k ıstenm.. Emil. Yeşil iskeleti ortadan lünü yaptı. Bu golden s<mra Ve· 
~in dUşUndü::n ve kıırarı:Tiı kaldırmış olmakla bütün Paris falılar oldukça hakim bir oyun 
~ttı. Jervez hastahAn-:c!en çı- aiklerinc derin t>ir nefes aldın!ı- oynamağa başladılar. Fakat gol 
'i}' lrınm olacak.. Çünkü onu ğı g!b: ken;isi de en büyük ııaa· sıkaramıyorlar. Biraz soma Hak-
~tum. • dete kavuşmuştu. kı takımı lehine bir gol daha kay· 
~~ 0n h~y~~tle yerınd~e c!ona _ B t T T 1 - det.ti ve birinc.i devre. 2 - 1 Beşik-
'"~~tı. Yuzunde evvel~ h 3 yret Çeviro:l: Muzaffer Acar taş lehine nctıeelendı. 
~ belirdi sonra hafıfçc kı· 

~lftanı~ kit~~ları ( ~ lJ •}1 •J ıan;~~~·~;;.:~:.~~:~~.· ~~1 
\ ı.... (Ba§ tarafı 3 ıtılC•.t<lC) • --- - - - taraf da ~ol kaçırmakta biribirlc-
~ ~~larıa _ 0 ananelerin üıtü- 10.6.940 Pa=artenİ rlle yanı ediyorlar. Vefalılar bu 
~la~· ama, o kudretli binanın, devre daha düzgün O}'nuyorlar. 
' ;"lllflıı güı.el bir mtmııri ile ıı. 12

'
30: Prvı;rıım ve memleket sar.t Fakat kale önünde milessir değil-

~ illfnadık btr yiik&el•llA'e ur- nyan, 12•33: Ajans, 12·:;o: Mllzn:: ler. 24 üneil dakikada Hilmi topu 
t Muhtelit ıarkılar <Pi.) 13.3(1/14.00 . 

ı"rt kalmadı. ou.ın P!ff"r kale\•e bir metre mesafeden hava· \ t.ll MUzlk: H"r.r MUr.llt !PJ.l lS.00: l,ro· 
• 'Uf'Unln ıuurı.uz bir lradlll>I· ~ram ,.e memlr.ket ııant ayan, Hl.O:>: land~rarak muhalckak i:Ollilk bir 

"-'~ t la&linc seımıt lılr irlıMJ.-L.... :Mt.ızlk: O<ıa mUzlğl (Pi.) ıs.30: MU frrsatı kaçırdı. Birkaç dakika son. 
,,_"ret Ycsaıiuğıur.un btiyUk Almıuı ık d ı B 'k 11 b" lu k rtrı ''Ste!an Zvayg,. dan ~evi. z ra yo caz ork~traın (Ş.,t: bra. ra C§t taşı ar ır pena azan-

>~ 'trnl§ bulunduğu Çarles Dl. hlm ôzgtlr), lP.10: ?.IUzl.k, Okuyan: dı!ar. Hakkı bunu gole tahvil et· 

:stı...~ı ıneııhur lnmUz ediblnJn ha· Necmi RJza Aaıhkan, Okuyan: Radife mekte güçlük çe:tmiycrek takımı 
, "' ... - b' Erten, 10.45: .lrlemleke• aaat ayan, ·· ·· .. l'" d kazandırdı ve -tr olan eserden yukanyıı. • na uçuncu go u c 

ıı-._ Ajans, 20.00: Mllzllc: Fasıl he~·etl. ·· b k · d - · de 3 1 

" 

~«z ili satırlar, zua:;g'ın kale. ., musa a a netıce egışme n • 
20.330: Konu;rna (Umumi terbiye ve • · 1 

'kuııreun gÖ7.e bat.an bir lfa. bedrn terbiyesi), 20.f:>: MUzlk, Oku· Be1ıkta1ın galebesile netıce en -
,~ ntldlr? yan: Nebile Raif, 21.00: MUztk: MU. di. 
'ı' -., OIU§unun bUtlln husuıılyeUc- zik Folklor'umuz1en örnekler, S&.dt 
!ot"°· .!:12 hlkı\ye ve romanlannd& Yaver Ataman, 21.10: KonUfma !Fen 

ı~.:_-.det ve aük<m devri lmpcra- ve tabiat bllgilcrt), :.ıı.3o: Konaer 
~'"1114ıı bUtiln huau:ılyetlerinc u. takdimi, Halll Bedii Yönetken ve mU. 
ııı""' b~~ kalemiyle ııanatine m:ıl- zik: Radyo orkeatrası, 22.30: Mcmlc. 

tııı. •-.qa, dllim!Zı.! t.lr iid eseri çev ket saat ayım, Ajanı., 22.W: MUztk· 
\""4.t :.!:ler(lendlr. Cazband (l'l.J 23.25/Z3..30: Yıı.rınkl 
-.:.' ~ lklrm eserinden f'V\'el, sn- program. ve kapanı§. 
~ beı kında yazıl mi§ fJCylerl oku. l J .G.940 Salı ita:.~ iti de objel<tit tetkik ı .. ın za. 
~ ıi li'allat onun gibi inn.nlua 12.30: Program ve memleket sa.at 
~ • ., "1dtıtu merhamet, ıahıaların- ayarı, ıZ.35: Ajana ve met!orolojl ha.. 
~~ ~ llpJerlndekl ölmezlık, ualet berlcri, l::.:ıo: MU1Jk: Okuyan: lılua· 

Fener • Galatasaray 
GUrıün en mUhtnı mU.abakuı ha. 

kem' Şui Tezcan idaresinde Fener· 
ba'hÇ1S • G:ılatasııray takınılan araaın. 
da oynandı. Bu mUsabııknya takımlar 
qağıdaki kadrolarla çıkmı§lardı: 

FeMrbabçf': ('lbat - .l.Alblp. Or
llan - Ömer, Ea:ıt, Fikret - KUçUk 
Fikret, Yapr, Mellb, Taci, Rt-blL 

GaJataeany: Olman - Fanık, Ad.. 
aaıı - Mu.. Snwr, Etfak - Sallm, 
8ııllllattln, Gllndllz, 8Wf'yman, Sııra
flm. 

Oyuna Fenerin Galatasaray muavin 

lı;le ı., Ve derin olan bir romancı. tata Çağlar, 13.30/14.00: Mllzik: Ka 
\ 'Vthnaıı Zuayg'dan dinlemek noık mUzlk (Pl.) 18.00: Program ve 
ı.ı..' 1112\Jmlu, t11ydalı ve yerin. memleket saat ayan, 18.0:S: KUzlk: 
\ı...~ · l!u eaer ayrıca bir sanatk\rı Cazband (Pl.) 18.30: Çocult aaau, 
~lt~~eııın yollannı <la bize ög. 19.00: KUzlk: Fa.lıl heyeU, 19,46: 
S:,.~t. Sade Dlkcna'I SC\'enlcr, Memleket saat ayan, Ajana \"e mete- KUçUk orke.tra, Bedriye Tll%1ln'Un 
.~ dcAil. btlmtyenlerin lıfle orolojt bııberleri, 20.00: KODUfma lfUn1dyıe 22.80: M•m1eket NUlt •7&· 
~ "'""bir lcalemd~ çıl:mıt n dl. CÇ'lftçlnln ııaatn, 20.15: JııfUzlk Anka. n, Ajana haberleri; ziraat. F..ııham -
~ "'l)'Qk bir TUkufla tercDmc e- ra radyosu kUme ıııeııı Te ~ heyeti. Tııh,illt, l<ambiyo - Nukut boraa11, 

ı.~llııan bu kitaba allka söa· İdare eden: Ke..Ut Cemil, 21.00: Ko. (1'iyllt). 22.~: MUztk: Cuband (Pi.) 
~ ınutınkkııktır. nuşmıı, llktıaat ''e Hukuk aaatl), 23.2.l/ 23.30: Yann.kl program ve lm

RVŞTV' §.ilDAG 21.20: Serbcat .ııaat, 21.30: KUziit: panıı. 

----· 

'•rl :rıı ·:l ke.o;llc.n bir hUcumlyle ba§
lt1ndı. I!üzg.lr da i"'hlcrlne olan Fe· 
nerlller bu akından aonrl\ Galatasa. 
ray nısı.! ııabnsına yerıcıtı!l'r ve mil· 
tcmaı.liyen Galatasaray kalOo'llni taz. 
}'1 1uı. ))aşl:ıdılnr. Oyun çolt sllra lll olıı 
yor, arn. sıra dıı. Galatasaray akrnları 
görUIUyor. 10 uncu daklka<.lıı Gnlntn· 
ıal'ay kalesi boş kalclıg-t halde F<>ner. 
iller b:ı. fırsattan istifade edemediler 
,.e Faruğun yerlndo bir rnUdahale.ııi 

tıı.:.ınıuu mJhakkak bir golden lcur· 
tardı. Biraz sonra l•'cnel"lller bir kor. 
ner kıızand:ll'.r, takat istl!acle edeme· 
d!lcr. Galata.saray for\'etl çok durgun. 
Oyunun bUtUn m ... rkczl stklcU Ciııla 
t.uaray mUdataasına. )'{lklenmı,. Fa. 
rukla Adnan canla hafla çalıfıyorıar. 
:Fakııt nihayet 23 Uncu dakikada Ta· 
el uzahtan çok sıln bir gUtlo rener. 
bahı;en:n birinci go!UuU yaptı. Ba gol 
I•'cncrl!lcri b'J.ııbUtUn lıart"kr.tc getir
di. Gol adedini arttırmak içln müte· 
ı:ııadJyeıı ç~o.rlar. 1'ıtaklm b1r da. 
klka #C>Dra ıo.lllınne olan bir triktJlı.. 
ten F~nerlller Flkretln ayağlyle ikin.. 
ci sollerini de kazandılar. Bu go!lln 
aksbln.!e o:an bir akında Galatasa
ra;, 1ı Salıllıattln Fener kalca! önUıı· 
deld blr l:an§ıklıktan iatlfade ederek 
Galatasaraym birinci golUrıU yapt·. 
Bire 60nra SalA.hattln mUhim blı 
gollUk fırsatı heb:ı. etti \'e devrenin 
bundan ııonrald kısmı tamamlyle I<~e. 

nerbahçenin hlklır.lytU altındl\ f:'eçtı 
ve blr1ncl hn!tayın 2 - ı I~cnc:t.ah· 
çcnln galibiyeti ile lıittı. 

IKlNC1 DE\'Ut~: 

i\lornnj lıirdMhirr. hnşını kaldır· 
ılı. llııhııısını :ıydınlııl:ın ani ışı • 
~ın tcslr!le hiiyiik biiyülc ııçılnn 

1 -:iiıleriai J~onstaıısa ıllkli: 

ı 
-- ı\lek!l:ındr Honorc: !\orlnin 

ıbın ! Hujmonn gunderilcn çoculd 

1 
Konst:ıns helecanla kaşlarını ("n• 
ıık onun !{Özleri itine haklı. Ru-

1 ı-.mın ıtcriıılil !erinde her ne ,·ar· 
-;::ı okmn:ık istiyordu . 

- A! Demek lıiliyoısunuz .•• O 
h::ıldr bildiğiniz netllr'l B:ına bir 
,.ey soklanıadıın hıın;inl sörJeyinizl 

Bildikleri: Her şr.)·i bill:ı;ordu. 
Ycııiden hnlırlıın:ın }lir rüyn gil.ıi 

'rnliiıı görüp işittiklerini bnştı.ın so. 
ııııı:ı kn<lnr y:l\'af y:ı,·aş e:ıl::ıtlı. 

ı;oıı <.tnn.sın yfizünde ("irkin bir iş 
nıiz:ı:e lıel ı rrli. 

- Fnk:ıl lııınl:ırı size kim söy -
ll'ıll 1 

1'Iornnj ctrnfınılaki hiiliin l1a,·:r> ı 
ve büıüıı evi i~orct eden bir kol 
h:ırcketı ypplı. 

- f n•mn otuz seneden fazln lıir 
)·erde buhınuncn orarıı nit şeyleri 

öğrenemez mi! Ben her şeyı bili· 
) onını, her şeyi! 

l\oıısl:ın::. ürperdi. Ilüyük bir ı>Ü· 
kün hiikiim ~ürdü. Birk:ıc saniye 
diişün<'eli durduklan sonra ~·ui • 
)elin hö.rle nt"ık "c sarih olmaı-1111 
thveıı bulrlu. Mademki .MoranJın 

\":ızlyellcn haberi ''ardı, onu do~. 
rııdon clol'.(ruya itaatlı bir köle ıibi 
1.:ulla n:ılıilccek ti. 

- E\'cl Alek::;:ınclr llonon\ Rui
monn gön ılcrilcn çol'tık ~ htc onu 
n lhııyısl l.mlablldlın.- Bundan on f· 
l:I -:eni" enci y:ıplığım talıkikalı 
ılo hiliyor m11..,11nuz'! 

Mıılı::ısip mlispct şekilde hA~ını 
salladı. 

Konı;t:ıns dev:ım etti. 
- Yıldırım k:ıdar ant bir iş oL 

cin .•• ntr giln beni epey helecanlı 
görrııiiştfınüz, h:ılJrlı)·or musunuz? 
işte o snlıah, e,·imh:e ı;eııcdc dörl 
drfn uğranııyan görümcem Sernfin 
hcniiz sn:ıt on olmadan birdenbire 
knrşırııa çıktı. nu sıralıırda kendisi 
o kacl:ır tuhaf oldu ki, iptida, nn
l:ıllıkl:ırın:ı ehemıniyel lıilc nr • 

Bu devre oyuna Galat.ıısarayrn Bikı ııırdinı. nir kadın 01111 hir genç 
bir hUcuınlylc başlandı. Uyuıı nıUte. ı:ı,·siye etınit; fena muhitlerin tc
v:s.zln c,•rnyan ediyor. Hc:ıtnci <l:ılıllta· siri nllrııda ı.ntmış olan 0 dclikan· 
da s:ığclan Jnklşai' cclcn bir Galatasa· lıyı ıslah eııneğe çalışmak ~l·:ıp 
ray hUcunıunda Saratlm ortalanan 
topa yetişercl• güzel bir lta!a. vuruıu olurmuş. Sonra ... Ah: Aziziın, bir 
ııc Ga:at.ıısarayın beraberlik golUnlı lesadfıf eseri <ılarak yaptığı keşfi 
yaptı. Bu gol oyunu bUıbUtUn .ııUrat. ıınl:ıtınc:ı bilseniz kalbim na~ıl 
lcnd!rdi. Her iki tara! da gol çıkar· ı:nrııtı! .. Size ~üylüyonım. Felek 
mak !çln mUlcnıadlycn uğra§tyorlar. nihal et intil)amını olmak itin u • 
Bu aralık Fenertahçedon Yqar blı ynndı ! 
çarpışmıı. neUce.,lnde oyunu birkaç Filhakika macera tıJsındı. Arzu. 
dakika terketU. Blraz .ııonra d:ı Gala. tarını ·erheslçc tııımln tdebllmck 
tasarnylı Adnan s:ılmtınnnrak bir da· ı için kendine ameli~·:ıt :roptırmış o· 
ha oyuna giremedi \'O Galataaaraylı lon Serııfin. gençlilllnin \'::ıkitsiı 
lar <1tvre l!Onuna kıtdar lO kM ovnıı.. • -

•- b 1 t• d 1 ld 1 • N.lh solmıısındnn telıı5:ı cluşrrck eıı ol. mor. mec ur ye ın c <o ı ar. :t· 
yet 26 mcı dııklkt\da Ttı.C"l Feneri., mıya~a~ ha_r;;kctlerde hu~uım~·or • 
gal!olyet goltinll de uzakt~n b.lr ~fiti'! ~ıT. J\a~ beti ısı hazlar! lekrar bul • 
attr, devrenin bundan sonrnl<I 1mıını nrnk kın dcncınedlğı ve yapma -
golsUz &'ec;tl ve ı11lieflbaka 3 _ z Fe. dığı a)·ıp ''C çirkin şey kalnıomış
nerLahçP.nln galibiyetiyle .. ;itli. lı. Onun hakkında fevk:ılıide ı;ı-r· 

Fcnerbahçelller dUnkU ş:-alebelerlnt uiizt!:ıller ri":ıyel olunuyordu. Jl:ı
hnk eden bir oyun oynaynral• milli pislt·ıı çıknn genç sııbıkıılılorın 
l:Jmc ~anıplyonluğunu garantilediler. nhliıkını ıliizeltmeklc uğrnşan bir 

H ususl Maçlar: 

Ankara kupası 
ınaçları 

DUn aabatı Taksim atadındn Anka 
ra kupa"ı maçlan için Şl§ll _ Bcyoğ· 
luspor takım!an kargıl8.fmı§lardır. 
~üıı:ıbakanm birinci devreıl l • 1 be
ra bcre bltml§, tklncl devrede Bcyoğ 
luııp:ırlular bir gol dahi\ atarak g11llp 
vaziyete geçince oyuncular araınnda 
bir hldlse çıkmış ve hô.diııc bU~1lyc
rck işe seyfrcller de ltarışmca hakem 
oyunu tatil etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Zabıtaya akseden vakanın 
Wsllltı diğer .ııUtunlarımızdadır. 

Fener B • G.S. 8. 

t•cınlyete aı:ı yazılmı$lı. Onlardan 
bazıl:ırını e\·ine l(Ölürür Te onlarla 
utanç \"erici bir liıiibalilik içinde 
yaşardı. Rir ııkş:ım, bir sene nr _ 
kadaşı on:ı allı senelik hapis mah· 
klimf)'etindcıı yeni kurtulmuş, o
ıuz iki yaşında iriyarı bir delikan· 
lı getirmişti. Bu yeni misafir bir 
ay kadar Ser:ıfinln C\'İncle şahane 
~·n~:ırlıkl:ın sonra, bir sabah ter. 
ciiıncl halini nnlatırken, Rujmon _ 
dıın, anhı Narinden, ,.c nrıı.rıp 
d:ı Jı11Jama<lıi!ı zen~in b:ı!ı:ı:ı;ındnn 
bah'irlnıişli. Ser:ıfin hu hikayeyi 
dinlrr dinlenıtz her şc)·i anlamı' 
\'e o simanın öteılcnhrri niçin l{Ö· 

ziinü uırılığını derhal keşfetmişti. 
Ye her ne kadar bu gayrlmeşnı 

ye~enlc bir :rat:ıktn bulunmak ho
şuna gitmişse de asabı bir p:ırtıı 
s:ırsılmıştı. Znallı çocuk! Artık 

onn yanında nlıkoyamazdı. HnttA, 
DUn mflll kUme karLUlaşmalarmdan lüzumsuz birtakım dertlere kapı 

evvel Fenerbahçe .ııtadmd:ı Fencrbah. a~mnmak. i~in ona bu kcşfin.i de 
çc Galatasaray B takımlan hu.ııu.ııl soylememıştı. Ancak, ,·nktlle Kon,. 
bir· mtıaabal<a yapm11lardır. tansın yarıtıiiı araştırmadın mal6-
MUıııabakanm birinci deneııl ı · O mntı olduğu için. meseleyi ona 1 

Galataııaray lehine bitrni11, iklncl de\'• bilrlirnıl~tl. 
rede ikisi pcnaltrı.lan olmak Uzere 3 ' Koııstnn~ sözüne dt.vaınla: 
gol yapau Fenerliler mUaabaka:yı - lleııilz bir şey bildi§! yoklur. 
3 • 2 galip bltirml§lerdlr. Görümcem 011 11 bir işe yerleştiril _ 

mek üzere tanıdıklarından birine 
tavsiye edtr gibi b:ın:ı ıöndere • 
cck. Şirndl artık ç:ılışm:ıktan başka 
emeli olm:ı<lığını :.üylilyormuş. 

Rüyük kahalıallcr işlcnıf'H de, 
Z4\'allın ın o kadar mazereti var Jd ! 
Esa!>en o hir ucr:ı benim elime düş
sliıı de ötesi kolay. :Ben ona adarn 
etmesi deruhıc ederim. 

Strarinln, l.:endi ba,ından ıeeen 
rnacerayı saklamıt olmasına rai • 
men, J\onsıans, görüınce!'i!C Alek. 
sandrın hangi mezellet ku)·usunda 
buluşlukl:ırını tahmin etmişti. Se· 
rafiııi klıfi derecede lanmh. On .. 
dnn öğrendiği uydurma ruasala i
nimmnmıştı. Gıha Aleksandr, cii .. 
rüm lşliy~ıı bir melresini ele Ter .. 
memek içi il altı sene hapsr kollan· 

• mı~ Fuı..n t onun ortııdan kııyıplığı 
on iki ~ ,J ~iirıııü,tü, ,.c arııdnkl ııl'ı 
ı.ene kiınhliir ne 11il.ıi olçakl ı l:l I' 

,.e l:orkunç dn:ıyt•llerlc d(lluyıhı! 

l\loranJ ateş ih:eriııc <J:J, ;Jj si-. 
Jcrin! kaldırarak: 

- Fakaı onu ne y:ıpnıak i~tf • 
yorsunuz? Bilgisi Yar mı'l \"87111 

okunaklı nıı? 

- E\ et yazısı iyidir ... Jlilgbi tıl -
duAıınu zanııclnıiyomnı. E~re11 o. 
nıı ~ıze tevdi rtmckHnım•n 5ehtbl 
hudur. Siz onu lerhirc ederek\i • 
ııiz n onn bcr §eri ö[.:rr.!tcchiı İ7.. 
nir iki ~ene sonra fahrikıının hü -
tiin işlerini bir sahip kad~r iyi bil· 
nıesini istiyorum. 

nu :.on sözler muha~ibin kaıı• -
tiııi lnın:ımlotlı: 

- Maılcınki benden yardım i<_ 
tiyor:;ıın111, b:ın:ı ııırr111ııı lert'.ıın 
olnr:ık siiylcyini1. O genre ne r.ibi 
bir vnılfe \'ermek niyttindesinir.1 
Her helıle fabrlka)·ı onun saynin· 
de kıırtar:ıbllecetinlıl zannelmiyo
ı ıım. E~ascn lıilh:ıssa onu seçme • 
nizc bir mlna da veremi)•orum ... 
Onun lll("bir kanuni hakkı olmadı
!ıını siz henden iyi bllinlniL O 
lıuratla ancak bir yabancı nzi)·e _ 
tinde kalacaktır. Şu halde, onun 
yerine :ıkıllı ve namuslu bir :ııJam 
almarı lcrcih ederim. 

J\onslan~ maşa fle odunlıırı dür· 
tüklcrneAc koyulmu,111. Blrdenhlrt 
h:ışını kaldırıp )'&vaş ve Hrt lıir 
ı;eslc: 

- Aleksandr kocamın olJu, fah. 
rfkaıun mlrasçıııdır, dedi. Vahın· 
l'ı olan o de8il, ötelddlr. Mnhmı11 
rulaıı Pöniı. .• Ahi l<albiml par~. 
lıyorsunuz dostum, ve bana söylet. 
tiiiniı bu şeylerle berabtt bütün 
.kanım gidi)·or. 

Bu sözlerde muhnfauUr bir 
burjunzl 2lhniyttl ,·ardı. :Mirasın 
3 rıb:ıncıya gllmektensc piçe git -
mcsi c\·Ji :myılıl·ordu. l\l)nstansın 
o anda çektiRi eziyetin sebebi, 
ze,·ccJik, analık ve kadınlık hisle
rinin g:ıltyanı olduğunn şüphe 
~·rıklu. Fnkot hepsini J..inine f'edA 
edh·ordıı; yab:ıncıyı kovmak için 
r:ınını vermek J!lıımıclse Yerecek· 
ti. Sonra, kO<"ımnm otla azıcık 
kendi oğltt aayıJamH mıyıfı7 E.u
!if'n nnu benimslyecck Ye ona bir 
öz C\'l,il gözile bakmnAa · nefsini 
ıorh~·nenktı. 

(Da"4 .,.,.) 

VAK I T 
Gazetedt çılııan .bllWn ,.aa ,.. 
restmJertn tıukulcu mabtm~r 

"80,_.-E TARlFr.tfl 
Memleket UcınJeket 
l~nde dıomda 

,\.yhk 13 116 Ilı. 
1 &J'lık S!JQ CU • 
t aylılc 411 no .. 
t )'1.llık 900 HIOO • 
rarfteden Balkan Btrllıt ICia ay. 

da otuz kuruı dtlşfllür. Poeta birli. 
&lııe rtrml ~u yerlere qda yetmJt 
be§er kuruı zammedilir. 

A 1-one kaydmı bildiren mektup 
ırı tel•ral ucreunı abone paruııım 
~ta \"eya baııka Ue yollama ı.o
reUnl ıcı.re lıetıdt t\aerlne alır. 
rorlll)'f'llhl 11n ,_ıa mettcedDdt 

\'AKIT'a.-..,...._ 
A.dru degiftlrme nereli ~ Kıt 

nA N UCBETLl!!RI 
Ticaret Ulıılanıun 1Utlm • ~ 

trn aond&!l lUbaren UAn sarfal&. 
nndtl 40, ıc a.,yraıarda &O kurut. 
dördUnctı •Jf•d• l ı ikinci .. •• 
cllı:ıcUde 2; birincide 4; baflılıı 1&111 
keırmecı r liradır. 

BOytık; co'.c dC\'&miı, kllfell. 
renkli U&,ı verenlere •1" &1" ID. 
dtrmeler yapılır. Rami D&nJanD 
aanlim satın fO kuruıtur. 

l'lc'a-1 Mabl,.ette (,...,.. 
KOçWa blalar 

Bir defa 10; iki detuı llO, Gc Ce. 
tası ~. dert detur Ta ·" cıa det• 
ıoo lnmıfttlr. Oe aylık Ub ft,.... 
'erlll bir -tetuı bedavadır. Dllrt-. 
tın ıeça UAıılarm fazla atman 
bq kunııtan beap edilir. 

Vakrt bem ~ofııadao dofNJa 
kıudl idare yertJJde, hem Alabra 
cactdeelode OrtıubeJ banmda KL 
MALEDDIN tıuı:ılf !ll:B ..,_ 
rJlrte n&n kaba! eder. (911 ım 
~fonaı IOlll). 
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fo: gilnti saat 14 de Top:ırmede J.cyazım .ı\mlrli;f Satınalına J{omlsyon·ındn z e t B k ) 
·~ yapılacaktır. Tahmln bedeli 16,:;00 lira, k:ıti teminatı 24i:'i tıraclır. Islek_ ı r U a il n . as 

lilerln belli s:.ıatte ltomiııyona gelmeleri. lO) l 4761 ı U 
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- l\f, :\arl Çnpn fiunııu, tarihi ıııı.; 

il 
~ 
lı;;• .• :ı 

• t:::::::::r:::::-:-::::::::.::::::;ar=-=::::ı:itt:::!::::M:::::::::::::!:::!::::::::e:: il ......................................... -................................................. .. 

Türk iye 
idare 

Büyük 
amirleri 

Millet Meclisi 
heyetinden 

1 - Çankaynda irı:şa ettirilecek altı adet memur evi lı;in aı;:lan ltnp:ııı 
zarf usullylc ekslltmeyc talip zuhur etmediğind<'n pazarlıkla yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Haziran 1940 Cuma gUnU sant on bc§te IlUyült Mit!et 
Meclisi 1<.'fhl'c Amirleri hcyctl odasında. yapılacaktır. 

s - I<'ennt ve hususi (inrtnameler ile p!Anlar ber gün I3Uyük .?JllJet .Mec
lisi daire mUdUrlU@nden alınabilir. 

4 - Tahmin edlten bedel (Otuz attı bin Uç yüz on ı:cktzl lira (altmış) 
kuruştur. 

5 - lJu\•alt~:at temlnat (27'.?3) lira 90 kuru~tur. (Banka teminat mel<_ 
tubu olacaktır). • 

G - Talipler 2!9:> numaralı kanunun 2 ve 3 Uncu maddclcrlnde ve şart· 
namede yazılı veslknlnn birlikte getirecek Ur. (2551) (262i) 

P. T. T. Umum lffüdürlüğünden: 
İdare ihtiyacı fçln 50, 100 \'C 200 Çiftli 5.000 metre pamuk ipliği fle tec

rit edilmiş kurşunlu Icnblo knpalı za.rna ck~lttmeye çıl:arılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (8500). muval:lmt teminat cn:ıi,5) lira ol:ıp ek_ 

slltmc:ıl 22 Haziran 940 Cumartesi gUnü saat (11) do An karada P. T. T. 
Umum Müdür!Uk binasındaki ııatınnlma. komlsyonund'l yapılnealüır. 

3 - İstekliler, mu,•nlckat teminat makbuz veya hanka teminat mcktu_ 
bile J.:anunl veşniki ve tekll.!I muhtevi kapalı zarflannı o ı;Un naat ( 1 O) a 
kadnr komlııyona vereceklerdir. 

4 - Şartnıımeler .Anltnrada. P. T. T. Levazım, Jstanbulda P. T. T. Le
vazım Ayniyat şubesi müdUr!Uklerlndcn bedelsiz olnralc yerilccekllr. 

(2062) (3673) 

Sr.ırii/,,, ,.,. Tiirki~ Ciiınlıurireri İlt' mürı.,/.it mukıwrlrnamr<ı 
1191 Numaralı IOl61/9JJ tarih!ı l.:.ırıım 1.~ r;mfık ,dıfm15ıır 

f 111 611933 t.ırıhlı 21135 Numar.ılı Re~mı Gauıe) 

Settnayeı.i : 

thtlyat akçesi : 

t 0.000.000 i ntiliz: Lirası 

1.250.000 1 nglliz Llra!it 

Türkivenin başlıc3 Sehirlerinck' 

Pl\RIS. MARSILVI\ ve NIS'de 
, LONDRA Vl' MANÇESTER'dc 

MISIR. mı:rnıs. VUNANISTAN. IRAN. IRAK, FltlSTlN 
... :e MAVERAVI ERDUN'dc 

M!.!rkcz v~ Şubı:-teri 

VUGOSLAVVA. RU.'M\NVA. VUNANISTAN, SURl'IE. LÜBN/\N 

1 
~ 
~~ 
~ü6 
J·~ 
l!b 

~
.:l filyalleri ve billiln Dünyada Acenla ve Muhabirfcri vardır ~~ 

[ Her nevi 6anl<a Muameleleri yapJr 

Hesabı co:r. ve mrvc'uaı hesapları l<ü~aJı '. 
',~Ub Tıcari kredılt'r ve 11C' aıklı lırt'dılPr küş.ıc!ı ~ 
~ıp T urlııve ve Ecnt'b• memlekcılcr uzNınc kesi de scncdaı ı~lıonl.:>$ts . ' 

a· .• ,a B~rs.ı emrrkrL ~ 
~ !t Esham ve ıahvıl.iı, atrı:ı \ 't' emtaa iızcr:tıe avans. ~ 

~~fı Scncdaı ıahsıfj•, ~ı! saire. ı~•~ı 
(n vuks<'lı rmnıvet t=arılarını h;ııı \.:ırzlık • 

, Ka~alJr Scrvısı \'ölrdır. fi ' 
'ı Fivasanın en m!lsi'lit şarflarifc ( kumbara1t veya . , 

~K kumbarası.:) taurruf hesapları ~çıhr. ~~ 

~~1·33;~~~&:S€$S~~ 

5~1.s:;o ıı.dct yumurta 3lınacalttır. K:ıpalı zarfla e!;ıslltmcsl l i, 6/!'140 Pa. 
zartesl g.ınil saat 15 de Tophan:ıde Levazım Amırii~I S3tınnlma ltomisyo. 
num:ıa yapılacaltt:r. IIcpeinın tahmln bedeli 9706 lira 2 kunı~tur. Anadolu 
cihetine ait ilk trmlnat 2t8 lir:ı 46 kuru,, Rum>?li cihetine ait ilk temin!'\ 
4i9 llr:ı 49 kuruetur. Şarln9mesl lwınısyonda görUIUr. lsteklilerin teklif 
mcktuplo.rını eksiltme saalindcıı bir saat evveJin3 kndar komisyona 
vermeleri. ( 932ı ( 1::i63 ı 

• • • 
2000 adet lt:ı-ntarma alın:ıc:ıktır. Müteahhit nam \'C h"Mbına açıl\ ek· 

sillmesi li/ 6 / lHO Pazartesi ~unu saııt 14,30 da Tophanede ı.evaz•m Amir . 
liği Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Tahmln bedeli 1600 lira, ilk te. 
mlnatı 120 liradır. Nllnıune \"e ~:ırtnarue:ıl ltomisyonda ı;örülUr. lst:?l:lllerln 
belli saatte komisyona ı;cımeleıi, ı:>2S) 4j2~) 

• • • 
3000 çift mahmur. alınacaktır. MUtcahbit nam ve hesabına açık tksılt-

mesl 1i, 6ııno Par.artesl glinü saat 14 ele Tophanede ı.c,·azım Amlrll~i Sa· 
tmalma ı:omlsyonuntla yapılacaktır. T~hmin bedeli 1800 lira, ilk temin'.l.tı 

135 llrndır. NUmunc ve şartnaıncı;i komisyonda ı;orU!Ur. fqtcl:lllcrln belli u. 
a.tto l<amlsyonn gelmeleri. tll:.!OJ l 152GJ 

* * * 
Adet 

2 SXlO Eb'adında Eranda Eşya ôrtilsU. 
l 5X8 Eb'adındn Branda E,ya örtUrU. 
l 2X4 Eb'adında Branda Eşya örtüsü. 

Yukard:ı cb:ı.dlan yazılı dört adet branda e,ya örtüsü mUtenhhlt nam 
vo hesabına alınacaktır, Pazarlıkla ck•lltme.sl 11/61940 Salı gilnü saat H 

de Tophanede Levazım AmlrHğl Satınalm:ı komisyonunda y~pılacalttır. Ta.h. 
mln bedeli 405 lira, katı teminatı i1 lira 2!5 kuru~tur. !steklllerln btlll saatte 
komlayonn gelmeleri. (:?) (~6;Hı 

* * * 
l i kalem elektrik malzemesi alınacAktır. Pazarlıkla ek:ılltmrsl l 1 /Q/9 ıo 

Salı günü Hat 14,30 da Tophanede Levazım Amirliği ııatınalma kom ııyo
nunda yapılacaktır. Keıııt bedeli 182 lirn 25 Jmru;,. kııtl teminatı 27 lir:ı. 3-t 
kuruııtur. h:telllllerin belli ııaatte komisyona ı;elmelcrl. {'C) (469.iJ 

• * * 
:?000 adet tevhit ~emer! lskeleU müteahhit nam ve he.ı:abına alınacaktır. 

Pazarlıkla ekdtmesl H / 6/ {110 Cuma ı;UnU saat 15 de Tophancdl? Lv. Amir • 
li~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 000 lira ilk te_ 
mlnatı 600 liradır. Şartname ''C nUmunesJ komlııyonda görülür. llteklilcrln 
kanuni veslkıılarlle belli saatte komisyona gelmeleri. (8) (4i30 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriver 
Z.iraat Hankıı,ınıla kuıııh:ll'alı ,.c i!ı'>~"''7. tn••ırr:ır he ... ııl'.~ 
rııula ~n 87. :;o llrıhı lııılunan\aı·n scıı~de • cl!!rıt <:ckilC' 

kııı"a ile a~nğulakl pltuıa ı;i;rc i!.:r:ııui,\ c ela -··ıtı!:ır:ı.!,ıır· 

4 o.\ det ı.ouo l.i ra ııı, ~ cı:ı.ı Liri 

4 500 '.!.COO 

ı :!.;o ı .cı:o .. 
••• ıım vıo·ı 

J(l~ :ıo ö.00'1 

ı:.ıo 411 4.sn<ı 

160 'lO 3.WIJ 

.. 
-.il DfKIL\T: Hcsaplıırınikıki ıınr:tlnr tıır sene iclncle ?,,, 

liradan a:;;ağı düşnıiyenlcre lkrnmlvc ~ı!aığı ta'tdirde 1:1,~ı . 6V~ 
- fazla~lyle verilr.t·clttir. ı.-uralar senede 4 defa: 1 ·ıı·,r 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

lzmırırı en ıııudcrıı. en temı2 ve ?D murıtauırı erle 

yuvasıdır. Konfor, temız.lik, Ul'uzluk noktasından Anka
ra Pt!la.Etn fcvkınde otel yoktur. 

Barıyu!u, kalurıferli, müteaddit rirı:;trlı old...ğ .. • ~'1. 

ı:Jl nefis yemekler veren lokantayı, pas~:ıhaıı~yı vf kı 

'"aaU:aneyı bavıdır. 

ıleniz Levazım Satınalma Komisyonu i ' an'arı ' 
32 l\dPt arl•alıt,tr !'ıra. 

G aılct J<'.mel< m:ı!Jll.!11 

Yukarda yazılı Ilı! k:ılenı C?Ya 11 Haziran !HO tarihine rMtlaynn Sllı 
ı;Unü saat 10 d:ı p:ızarlıkla satın alıncktır. (4i501 

• • • 
1 - Tshml:ı e:!ilen bedeli ( 11800 ı lira olan ( 400) ton fütrab!ll\ kok l\Ö· 

mürllniln, 21 Hazıran 910 tarihine raslay:ın Cuma ı;-Unü saat l ı d:ı l:apalı 

zarfla eksiltmesi yapılac:ı.l•tır. 
!! - llk teminntı 1885) lira olup şartnamesi her gUn komisyondan p:ı. 

rasız ola.ra.lt alınabilir. 
3 - lsleltlllerl;ı 2Hl0 rayılı lmm·nun tnrlCalı clahilindc tnnzlın <'ılcceı:. 

leri knp:ıtı tclcllf mr:;tuplnrını en geç telli gün \"C saatten bir ııaııt evı.·,.line 

kadar K:ısımpn;ıntla bu:unan komi:ıyon bı:o..;k:ınlı;:ona m:ı.!•lmz mıı'•abilinde 

V<'rmelcrl. ( !03 ! ) 

>:! * * 
1 - Mc:vcul evsafı mucibince t~r.lln ed:l~n bedt'll GlSQ l1ra olıı.n 301Xl0 

metre Sal~purun 11.G.!>40 t:ırihlne ra la~·an Salı günü saat 14 de Kanımp:ı. 
ş:ı.d:ı. buhın:ın denlz levazım ı:ı.tmıılma koı:ılsyonu:ıda pnza.rlıltla clcsııtmc.t. 

rep:l:ıc:ı.ktır. 

" tık teminatı (403.r.nı l!ra ol:ıp şartn:ı.me·ı her ı;-Un ııı ııantl dnhl_ 
llndr m<'z'cQr komlıı:;ondan ix'dcls!ı; nlınablllr. 

:: - 1stcklil"rin 2i90 sıyrlı k:ı.!lUn'Jn ls~edi~ \"s:tfü:e b.rlikte aılı l!'Ct<'n 
twm.:ıyona müracaattan. l4i08) 

WWW-"*5211\'.4 m:wıcm ıawx ewww 

SAH!El: AS/,~1 US Umum Neşriyatı ıdare eden. 
Basıldığı ver: l' AK/7' ~latbaası r:.efik Ahmet Se\·cngil 

1
11 ı Blrinc·ikanun. ı Mart \'e ı IJnzlrıın ıurihtı>rinrlc> <:ckllf'•·f'-

_.. w•ıwe .tssy ..,; 

~~~~-------------~_;-/' 

~ 
Ankara Cadtesinin en işlek verınde 

K·ralık dük kaı1 
Vakıt .. / att·aası ıdaresıne rnüraca~ 

......... 
,---------------------------------------------------,,,....,,. 

Devlet Demiryollan ve 
işletme Umum idaresi 

Limanları 
ilanıan 

r 
.Muhaınmı:-n bcc!clı (42:Jı lira olan :;ooo katıp ( ta.krilx'n 1250 ı-::.> aet 

yaz ı;abun ( 13.G.HHO ı Perşembe gllnU nııst ı 11 ı on birde Hayd:ırpsşııcl" 11 • 

binası dahilindeki konıl3yon tar:ıfm:.lnn açık cltslltm-;: usu!ile s:ıtııı 

n~' 
Bu işe ı;irmclc lsUyenlcıin r 31) lira (~!'\) kuru~luk mu\·nttkst tclll ~ 

\'O lrnnunun tayin ctUğl \'C?salkle birlikte ck:ıiltme günü :saatine 1<11c!•' 
ınlsvona mt:racaatlan J.\zımdır. 

• u~cııt· 
ı::u lı;e alt ş:ı.rtn:ımcler komlsyond:ı.n p:ıraınz olarak dagıtılrn!lk 

(44131 

t •\•l).,ı.ı 
1.I•ıhamnıen ))f'delleri ile !timler! ıı1n~ııla ya::Iı iki li!:te mııfl sr'~ 

muhtelif ıın:ı.lıtnrlnr ıs T"mmıız 1910 Perş"mb" ı;ilnü sa:ıt ıu.::o dan ıti~ı(.l 
ıı) rı ayrı sıra ile kapalı zarf usuıu ile AnltaraJ:ı Uarc bln'.1Sınd3 

alınacal..tır. t • 
-~ ııt-tıl 

Bı: l~c girmek lstıycnlcrln her llı:ler.ln hl::ntarın1a ye.ı:ılt muva .f sıı' 

mlnat i'c kan:ınun tayin ettııtı vcsikalııp v" te:cıınertnı aynı gün saııt 1 

kadar Komisyon Rclsliglne \·ermeleri JOztr1dır. d1,,r• 
Şar:namclcr parasız olarak Anl:arı:.da Malzeme Dairesinde,, f-IS) 

p:ıı:ad:ı tcs::Jiilm \"C ı;evk ~efil:!lndcn daa"ıtılac:ılctır. ı 454~ 1 

flUb."OTt!":I 
t-ed ·ı 

?':o. t\:~ic:-1 h~I ı.tra 

l l:! l':ı a!';ızlı som~ın an:ıhtnrı 7000 

2 ıs tnr;lllz, Fran31z \"C .ııalr anahta.rl"r rıoon 

VAK 11, matbaası 
K ., /ı.;.C 1D kısınını 

edip lanziı:ı 

gen iden 
a .';llllSfll ,. , 

Kitap, mecmua; 
Tabiler r! ... r.Pn~ -

g:ız~te bas~r. 
1' - •• ' • 1 .... t'P"Y<n ır •""l"I ,. 'T· ., 

WH&ALI 
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