
....._ Do kuponu keslb u.klaymız -

V AKIT KtT AP KUPONU 
1 den 30 a kadar lılr ıma kupon top. 

layıp idaremize seUren okuyuculanmız 
Dün ve Yamı Tercüme KWllyatoım ikin· 
d eerl bet kltabmı yüzde 60 eksik natıe 
alabll.lrler. _____________ _J 

HERYERDE 3 KURUŞ 
Çörçil yarın izahat 

verecek 
Pariı, 2 (Hususi) - İngiliz Başvekili Çörçil 

salı günü Avam Kamarasında harp vaziyeti ve 
bilhassa seferi kuvvetlerin çekilmeleri hakkmda 
etraflı izahat verecektir. Dun yapılan Millt küme 
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Hariciye Nazın Halifa.ks da Lordlar kama
rasında aynı mevzu üzerine bir dek1arasyon ya· 
pacakt:r. 
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Basvekilimizin dün gece 
radvo·daki mühim hitabesi: 
lürk emniyet havasını bulan- Uydurma haberler serisinden 

dırmak istiyenlere karşı son Yunan adalarına asker çıkarmak 

derece hassas bulunuyoruz 
'8 alak bir taşkınlık derbal ea 

atar -cezaya çarpdacaktır 

~--
byamk ve 

ladbirli olalım 
~:Yazan: ASIM US 
~ telılikeıi etrafımızda do. r L.: _ltaıya davul, zurna çal!'-

~
~ doiru yürümektedır. 
t-_;diselerin ne tekil alaca • 

~ ~nıa ebnek imkinsızdır. ~-u 
\ ~-; lbemleket tarafından ıoz 

~lleQ teminatların en küçük 
~ -..~ olmadıimı, bilmiyo 
"t --~an bir tek insan kal-

§ı~n yannki inkif&h ne 
'9ı:' oı._ bize IAzım olan her 
~ ~el her tehlikeye krı:t• 

-..Oi vekan, soğukkanhhğı 
"t 1 -~ etmektir. Çekoılovakt ~iıtan misalleri belki te· !\..' bilir. Fakat Danimarka, 

\' )'\ liolanda ve Belçika üze· 
~~dan taarruzlar ve iıtila · 
~ ilcan suları bile durdu • 
•~ ~1-pttedir. Türkiycnin 

'ılıı.._--.t"tları haricinde hiç ..ne. 
t.L~ıı, hiçbir devletle ara· 
~ ~laf bulunmamaıı maa· 
~ ~i bir taraftan bir ~ taarruzu gelmiy~eği 
~'. kalplerimize emniyet ~ Buıünkü beynelmilel 
~~ içinde boiazlvı ini 
~... . ile ellcC"İne le\·irmek 
li.,P\ı I.~. devlet veya devletler 
~ _"ı~ete geçebilir; yahut 
~~ı.n.nın herhangi bir par 
.: ili tÖzij olan bir iıtili kuv• 
~ ~.~tan üzerimiu. mu • 
~ ·~li~. Y abut beynelm!lel 
-~ Avrupa harh!.ne 

il.ti ..... ; zaruri kılabiEı:. Bu 
-.....ler kaJ'lııında Cem · 
h...~~u?A düıen milli mü
·-.reıının tamameıt yapı 

~ 9rrıiniz. 
~ tinuliye kadar ınhidi ol· 
~:-. !'idiıeler bugüııkü Av. 
~ 'llırbillde yeni birta1mn ıi -
-..:. ~ ~ber zaten mlllum o • 
·~ rl!'Jn yeni ıekillerde ta 

Dışarda mütemadiyen hazır
lıklar artmakta ve nereye 
karşı kullanılacağı belli ol-
mıyan tertipler alınmaktadır 

Bu sebeple ; vatan mudafaası için 11111111
'
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silaha sarılmak mecburiyeti bir Amerika 
Avrupacla çıkacak bir an hatırınızdan çıkmamahdır . . . harpte bitaraflığını mu

" halcua eclebiliT mi?. Ankara, 2 (A.A.) - Başvekil Dr. Refik Say
dam, bugün saat 20 de Türkiye radyolan ile net· 
redilen aıağıdaki hitabeyi irad eylemiılerdir: 

Sayın vatandaılanm, 
Bugün yine size hitap etmek bahtiyarlığını 

duyuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ay
lardanberi üzerinde çalııbğı devlet bütçelerinin 
münakata ve !ftÜzakerelerini dün sabah tamam· 
ladı. Bunlardan biri daimi, <liğeri fevkalade ol
mak üzere yekiinu 337 milyon Türk lirasım ge
çen esas bütçeler, diğerleri de yine yekUnları 87 
milyon Türk lirasını bulan mülhak bütçelerdir. 
Bütün kalbimizle temenni ettiğimiz Türk mille
tinin refah ve saadetine ve yükselmesine matuf 
olan çalıtmalarda devlet dairelerinin muvaffak 
olmalandır. Bu, bütçelerin denk ve sağlam ola .. 
rak tahakkuku için, bundan evvel de bahsetmiş 
olduğum bir takım vergi fedakirlıklannı, mille
timizin ne kadar tabii bulduğunu ve millet vekil
lerimizin, mükellef vatandaşın tediye kabiliyeti
ne uygun olması hususunda gösterdikleri alika
lanm burada minnet ile söylemek benim için bir 
borçtur. (Devamı ~ ncide) 

Galatasaraylıların dünkü pilavı •; > 
..... 

At~türk şöyle 
cevap vermişti : 

imkanı yokl 
Ebedi Şef le dört 3tne ev_ 

vtl yapılan bir mülakattan: 

Amerika Cumhurreisi Runelt 
A uupaya sulh mesajları yolla
ma~tadır. Runclt bilhassa ltalya 
harbe ı:ıirdiği takdirde Amerika
nın. da harbe gireceğini ve bu su
retle harbin bütün dünyaya yayı_ 
lacağına işaret elmektedir. 

Ehedl Şef Alatürke ail bir klla. 
bı karışltrırken Amerikalı bir 
muharririn Atatürkle dört sefte 
evvel yaptığı bir mülakat na•ırı 

dikkatimize çarptı. Amerikanın 

tanınmış gazetecilerinden Gladi 
Baker ismindeki muharrir müld
katını şöyle anlatıyor: 

- Atatürke A'·rupada bir harp 
çıkarsa Amerika bitaraflık ııiya. 

selini muhafaza edebilir mi? dl_ 
ye sordum. 
"- İmkunı yok! dedi. Harp çı. 

karsa Amerikanın milleller cami
asında işgal elliili yüksek mevki 
her halde müteessir olacaktır. 
Cojlrafi vaziyetleri ne olursa ol. 
sun milletler birlbirlerine bir 
çok rabılalarla bağlıdırlar.,, 

Atatürk dünyadaki millelleri 
bir apartıman sakinleri telakki 
edıyor. Birleşik Amerika cumhu. 
riı·ellcri bu npartımanın en Iüh 
dairesinde oturmaktadır. Eğer a. 
partıman, sakinlerinden b:ızıları 

tarafından ateşe verilirse diğeri

nin yangının tesirinden kurtul. 
i ma~ın:ı imkan yoktur. 
i llnrp için ele aynı şey vardır. 

i Birleşik Amerika cuQ1huriyetlerl. 
1 nin bundan uzak kalması gayri. 
: lmhildir. Atalürk şu özleri ilıive 

elli: 
- Hundan başka Amerika hü

' iık, kuvvelli ve dün,·anın her ı 
\"erinde nl:'ılm~ı ol:ın bir de,·lel 1 
olrtuğunılnn kendisinin siya~cı ,.c 

1 

ik!uadi'ntt cihe>lindt>n ikinı-1 de. 
rerede bir meYkie dü,mesine a~. 

için müsaade istemişiz 
Buralarda hava üsleri kurulacakmış 1 
Roma, 1 (A.A.) - Alman iatlhb&rat bUroıu bildiriyor: 
Popolo di Roma gazetui qa#ldakl Atina haberini neşrediyor: 
TUrklye hUkt\meUnln oarkl Ege denizindeki Yunan adalarına aakerl kı. 

talar. çıkarmak için Yunan hUk~etlnln mUsaadealnl talep ettiti gittikçe 
teeyyUd etmektedir. 

Bu ihraç hareketleri İngiliz ve Franaız deniz kuvvetlerinin himayesinde 
yapılacak ve hava U.lerlnln kurulmuma yardım edecektir. 

lngiıtere ile 1'Tan.aanm, TUrklyenln bu tedbirin almmaama lmJl olduk
ları unnedllmektedir. 

Son gUnlerde TUrk gazeteleri Atlnada toplattınlmııttr. 
Anadolu Ajaıwnm Notu: 

Tamamlyle uydurma olan bu haberleri katlyetle tekzibe Anadolu Ajan• 
111 mezundur. 

Atlna, 1 (A.A.) - Atına Ajanaı teblft ediyor: 
MUttettklerln Sellnik'e uker ihracma hazırla.ndıklanna, Tllrk radyo 

istasyonunun Yunanı.tan aleyhinde nfl§rlyatta bulunduğuna, Yunanlatanda 
TUrk gazetelerinin toplattmldıtma, Yunan demiryollarmm ve lfmanlannm 
lngUlzlerln kontroıu altında bulunduğuna dair ve daha buna benzer, tama. 
mile hayal m&haulü ve kaate müstenit olarak verilen aaçma ılberleri kati. 
yetle tekıtbe Atına Ajan.n mezundur. 

Anadolu Ajansmm Notu ı . . 
Ankara mahafill bu teuip münde~tına tamamlle l§tlrl.k ebnektedlr, 

Dünkerkte 
irkap hareketlerine 

dün de devam edildi 
Almanlar 

tayyare 
üç günde 169 
kaybettiler 

(Yazın 4 ünclde) 

-
VAKiT' ın okuyucularma hizmeti 

Dünya şaheserleri
nin ikinci beş kitabını 

Yüzde 5 O tenzilatla ~eriyoruz 
DUn ve Yarın TercUme KWllyatınm okuyucularımıza vereceğimiz 

ilk meYcut beş kitabına ait kuponlar bltmlı; ve bu kuponları toplayan.. I• 

lara ;tlzde elli tenzil!tla vereceğimiz kitaplarm tevzilne de evvelki günden 
itibaren ba,lanmıştrr. Şehir okuyucularımızdan 8 gün, taşra okuyucula
nmızdan da 15 gün zarfmda kttaplanru almalanru rica ederiz. 

Beşinci tertip_ kuponların 
neşrine başladık 

Okuyuculanmızm dünya ıaheserlerlnden olan kitaplarımıza göster
dikleri rağbetten cesaret alarak "DUn ve Yarın,, Tercüme KUllfyatmm 
ikinci beş kitabını da yine ytlzde elll tenzllA.Ua vereceğiz. 

Beşinci tertipte verilecek ıaheserler 
şunlarlarclır : 

işçi Sınıfı ihtilali (LENlN) TercOme eden: Haydar Rlfat 

R hA H L... (YUNG) TercUme eden: 
u ı ayatta aşuur;. Prof. Hayrullah 

Isfahana Doğru. (P. LOTl> TercUme eden: !sınai Hakkı A.ll§an 

Rasin Külliyatı : il H. NAzım. ''Bu k!tabm blrlncl.alnl 
bundan evvelki seride verdik,,. 

Goryo Baba (BALZAKl TercUme eden: Haydar Rlfat 

Beşinci seri olarak vereceğimiz bu kllaplann isimleriyle mUellif ve 
mUtercimlerlnln kimler olduğunu öğrendikten sonra okuyucularm:uzm 
eserlerin hakiki değerlerini takdir edeceklerine tam itimadımız vardır. 

Yeni serinin kuponlarını 1 H aziranclan 
~ıı olarak kulJanıldıiı· 

'De. anıı 4 üncüde). 
Maarif Vekili llaıan Ali Yikel ıon sınıf me:unlarlle bir arada 

.(Yazısı 2 ncide) 

la müsaade erlemez. • 11 
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itibaren ne§re ba§laclık. 
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E viliMiZIN HiTABESi i 
( Ba.ştara/ı 1 incide) 

Dünyanın içinde çalkandığı buhranın bize de 
tesir etmemesine imkan yoktur. Hükumetiniz 
aylarda.nberi bu inikasın çeşitli gösterilerini ön
lemek için çalışıyor. Milli korunma kanununun 
muhtelif sahalardaki tatbikinden elde ettiğimiz 
neticelerden memnunuz. Evvelce de söylediğim 
gibi, ancak lüzum görüldükçe tatbik sahasına ko
nan bu kanunun bir çok faydalarını zamanla el
de edeceğimize kani bulunuyoruz. Kömür hav
zasındaki is mükellefiyeti kararı müsbet netice 
vermiştir. Bilhassa vatandaşlarımızın bir takım 
fena n;yetli insanların kazanç maksadile yaptık
lan ve yapmak İstedikleri hareketlere ]{arsı dai
ma uyanık bulunarak hükumeti ikaz etm~lerin
den çok fayda görüyoruz. Buna mukabil de, va
tandaşlarımızdan memleketimizde yapılmayan, 
yani hariçten gelen tali derecede lüzumlu malla
rı behemehal almak için ısrarda bulunmamaları
nı rica ederim. Asıl bu nevi taleplerdir ki, lüzum
suz yere sizleri zarara sokmaktadır. 

Devletin gerek umumi ve gerek fevkalade 
bütçelerinde en çok yer alan vekaletin milli mü
dafaa olduğunu görüyorsunuz. Her iki bütçede 
yekiinu 150 milyon Türk lirasını bulan bu para 
ile, Türk vatanının selametinin ve müdafaasının 
tamamlanmasına çalışıyoruz. 

Politikamızın ne kadar açık olduğunu da bi
liyorsunuz. Biz, Türk yurdunun selametini güden 
bu politikadaki isabetten eminiz. Bize gelecek 
her hangi taarruzun bertaraf edilmesi için çalı
şıyoruz. 

Dahildeki emniyet ve itimadın, olduğu gibi 
temadisine dikkat ederken, bunu bozmak veya 
Türk emniyet havasını bulandırmak istiyenlere 
kar§ı da son derece hassas bulunuyoruz. Biliyor
sunuz ki, bizim idaremizde gizli İ§ olmadığı gibi 
vatandaşı her hangi bir hakkından mahrum eden 
bir usul de yoktur. Radyonuzu açtığınız zaman 
her memleketin kendine göre yaptığı propagan
'da veya tefsirleri dinliyorsunuz. Türkün aklı ve 
selim düşünüşü bunların ne manaya geldiğini, ne 
istediğini çok güzel anlar. Vatandaşlanmın bil
hassa dikkat nazarlannı celbediyorum : 

Ne bu gibi radyo ne§rİyatına, ne de bunlar· 
dan mülhem, uydurulmu§ kulak havadislerine 
kıymet vermesinler. Ankaranın açık ve saf havası 
kadar açık ve dürüst siyaseti, hakkına ve kuvve
tine emin milletimizin menfaatlerine daima uy
gun olacağına kani olmanızı isteriz. Bizim başka 
milletlerden istediğimiz de, bizim kadar açık 
olmalarıdır. 

Sayın vatandaşlarım; 
Size bir meseleden ciaha bahsedeceğim. Ken· 

di maksatlarına göre ha\·a yaratmak istiyen bir 
takım misafir ecnebilerin faaliyetinden son za· 
manlarda bahsedilmeğe başlandı. Bundan da: 
bazı endişelerin doğduğunu haber aldım. Vatan
da§lanmız emin olabilirler ki, Türkiyede kendi 
maksatlarını yürütecek muhit ve alet bulamıya
cağma kani olduğum bu gibi faaliyetler üzerinde 
hükUmet dalına dikkatli davranmaktadır. ·En 
ufak bir ta§kınlığm derhal en ağır cezaya çarpı· 
lacağına ve her hangi böyle bir teşebbüsün oldu
gu yerde söndürüleceğine emin olabilirsiniz. 
iY alnız, vatandaşlanmın da bu gibi ahvale karşı 
hükfunete yardımcı olmalarını rica ederim. 

Vatandaşların birbirlerine emniyetlerini 
1:arsmak bugünün mücadele usulleri arasındadır. 
Bu usulün tatbikatı bizim memleketimize kadar 
geliyor. Buna karşı müdafaanın temelini milli 
iman teşkil eder. Milli iman vatana tecavüz eden 
aüşmana karşı zaferin temeli olduğu gibi fesat 
ve bozgunculuğa karşı da başlıca silahtır. 

Vatanda§larım; 

Bizim harici siyasetimiz vatanımızın sela
meti için en isabetli yoldur. Bunda sergüzeştten 
eser yoktur. Bugün harp hariciyiz ve öyle kalmak 
isteriz. Fakat bilmelisiniz ki dışarda mütemadi
yen hazırlıklar artmakta ve ne vakit, nereye kar
!I kullanılacağı belli olmıyan tertipler alınmak
tadır. Bu sebeple vatA.n müdafaası için silaha sa
nlmak mecburiyeti b:r an hatırınızdan çıkma
malıdır. lçerden, dış~rdan gelen uyutucu telkin
leri sert bir çehre ile red etmelisiniz. Bugünün 
selamet vasıtası b~rliktedir. Ve vntan müdafaası 
için nihayete kado.r az:mli olduğumuz hususun
da hariçte kimsenin tereddüdü olmamalıdır. 

Sayın vatandn~larım; Türk vatanının sela
metine çalışan, Türk milletinin ıeiim c üşüncesi
ne güvenen hükume«:inizin size bu.günkü maruza
tı budur. Hepinizi hünnc~Ie sdamlarım. 

Yahudi han1allar 
arasında kavga G. Saray günü Kavga edenlerin 

arasına g~r :nce 
Birta;:~a~!:d:urette Mektebin 72 ncı kuru· 

Dün sabah saat 9 da Sirkecide l , 
Bir satıcı ayağından 

ya,alandı 
il • 

Gedikpap caddesin~c 2::e1~i 
Dartisseade sokağında bir eşya 1 1 d • • k t 1 d 
~:;~: h~~~~~:;a~:: :;:s1u:!t~ u ş y 1 1 u n u an 1 

marada oturan Tevfık .:o...a· 
·de~ gece Gedikpaşa caddesın de o-

drn kahvesine girmi§, kahve oğl•t 
te yaralamıştır. Hadise iki Muse. 
vi arasında gecmiştir: 

Belalı ismilc meş.lı•·r olan Sir • 
keci ha'11a!lann6n 22 ya~l:ırın -
da David ta-şımak üzere olduğı 

eşyaları daha evvel davranarak 
alan 2 l yaşında Sal~m:ın ile kw 
gaya tutu~muı; ve birdenbire bı
çağını çekerek Salamonu kol ve 
bacakları ile koltuk altından ağır 
surette yaralamıştır. Salaır.onun 
feryatlarına koşan ailesi efradı 
bu faciayı görünce Davidin üze • 
rine atılmışlardır. Zabıta memur 
tarı Davuci güçlükle lincedilmck 
ten kurtarmışlardır. David bir a 
ra civardaki alçak evlerin damla· 
rına çıkarak kaçma'· istemişse de 
yakalanmıştır. Tahkikat yapıl -
maktadır. 

Belçikadan 1 O talebe
miz daha geldi 

Harbin Belçikaya sirayeti üze. 
rine tahsillerini bırakarak Fran· 
saya kaçan talebelerimizden 10 
ki~ilik bir gnıp dün sabahki kon· 
vansiyonel trenile şehrimize gel • 
mişlerdir. 

Bu talebeler. iktısatçı Hüsnü 
Ergenç, Sabri Boylu, Reşat Ta· 
mersoy, Saffet Orhanoğlu, Şakir 
Ulusoy, mühendis Seyfi Budak, 
Emin Ulusoy, Kenan Boysan, 
yüksek maden enstitüsünden Ad. 
nan Erkmenol, Nizamettin Ergil· 
dir. 

Hükumetimiz Paris sefareti -
miz vasıtasilc Fransadaki talebe· 
lerimize memlekete dönmek mU -
saadesi verdiğinden talebeler ha • 
zırlanmaktadır. Bugün kalabalık 
bir grupun gelmesi beklenmekte • 
dir. 

Ekspres seferleri evvelki gece
den ·itibaren tekrar başlamıştır. 

Topraklarımızdaki inkıta karan 
üzerine ekspres trenlerini Türki· 
ye toprağına geçirmeyen Bulgar 
hükumetine vaziyet bildirildiğin -
den bu sabahtan itibaren ekspres 
sabahları da gelmele başlıyacak .. 
tır. 

Bir kadın hapse 
mahkUm oldu 

Para vermediği için kendisini 
evinden çıkarmak isteyen ev sa
hibine hakarette bulunan bir ki • 
racı kadın dün cünnUmeşhut nö
betçi ikinci sulh ceza mahkeme • 
sinde mahkum olmuştur. Bu ka -
dın Çenberlitaşta Vezir hanında 
oturan Ayşedir. Hanın sahibi Nu 
ri evv.elki akşam gelerek w:un 
zamandanberi para vermiyen Ay. 
şeyi oc1:ısında:ı çıkarmak istemiş, 
Ay§e ise bu vaziyete kızarak fe· 
na sözlerle Nuriye hakarette bu· 
lunmuştur. Adliyeye verilen Ay
şcnin suçu sabit görülerek üç 
gün hapse ve bir lira para ceza· 
sına ma:1kiim edilmiştir. 

T ayyarelerimizin 
bomba atışları 

Hava filolarımıza mensup tay· 
yarelerimiz bugün ve yarın Bü -
ylikçekmece ile Bakırköy arasın· 
daki sahilde denize doğru 15 mil 
mesafe içinde bomba atışları ya
pacaklardır. İstanbul mıntaka li. 
man reisliii bu sahilden deniz ve 
saiti geçmemesini alakadarlara i· 
lan etmiştir. 

Evlenme töreni 
Evn:l\i gün nikillıları l:ı) ıl:ın 

Akşam ıcfikimizin foto muh:ıhlri 

Faik Şcııol ile Ha~·ıııı Ticzz.ın t;r:ız'ın 
ıliin ı:'\.'CC l'aı·J,ot<·lılc C\'lcnnıc tö. 
rcnleri rııpılmıştır. 

Akşam ~a:ıt onıları sccc yarısın. 
dan ~oııror:ı korl:ır 5Ürcn hu tören· 
de bir çok maruf gıızeter:ller ,.e her 
ıki tarafın aile dostları bıılunınu,. 

' l:ırdır. 

1 Arkado~ım~ı ~·c refika~ın:ı s:ı:ıdct 
J~r dileriz. 

· turmakt:ı ola:ı sıvacı Bog~~l biC 
Artin Tcvfi~i J!Ödince e~ :ı ı;ir 
-ııeseleden ola;ı kini yüzÜ'1 ;~ "3' 
l~nbire üzerine atılmıştır. J'C'ep 
~iyeti gören seyyar satıcı uıcrt 
se kavgaya mani ol'11!k ır:ıdS 
1raltırına at lmıştır. Bu 

5 
eke • 

Tevfik birdenbire tabanca k~~uıı 
·ek ateşlemiştir. Çıkan ~e· 
'•avgaya mani olmak isteyed_:ek 
cebin dizkapaf.ına isab:t ~aııeYe 
yar<ılamıştır. Recep has ıır· 
kaldırılmış, suçlu yakalantııı§ 

b. bit 
Balta ve bıçakla ır 

lerini yaraladılar 

E'ld mt:ıınlardan lıiri alfıokka yapılıyor 

'ki ,d,ııı 
Dün s:ıbah Pıışabahçede ı ,.,rı· 

biriblrlcrinl balla \'C bıçakla 

C:."Jmtasaray lisesinin eski me
zunları dün mektepte toplanarak 
mektebin 72 inci kuruluş yılını 
kutlamı§lar ve eski talebelik ha· 
yatlarını hatırltyarak meşhur pi· 
lavdan yemişlerdir. 

!derinde memleketin en yük • 
sek mevkilerine kadar yükselmiş 
birçok zevat bulunan 400 kadar 
mezun erkenden mektebin avlu -
sunda toplanmı§lar ve saat 11 de 
Galatasarayın emektar tanbura -
eıar Ahmet (Ağa) nın çaldığı 
tanbura ile sıra olarak konferans 
salonuna çıkmışlardır. Sllonda, 
bundan 57 sene evvel mektebi bi· 
tiren en eski mezun eski düyunu 
umumiye müdürlerinden 7 5 ya -
şında Ahmet Muhtar İsfendiyar, 
toplantıyı açmış ve bir nutuk 
söyliyerek mektebin tarihçesin • 
den ve eski hatıralardan bahset -
miştir. En genç mezun Galat~ 
raylılar cemiyetinden Saim Oğe~ 
de bir nutuk söylemiştir. 

Bundan sonra bütün yaşlı me • 
zunlar salondan bahçeye inmit -
Jer ve eski talebeliklerini hatır • 
lıyarak muhtelif oyunlar oyna -
mışlar, koşup zıplamışlardrr. Bu 
suretle kanter içinde kalan ve a -
cıkan eski mezunların imdadına 
Ahmet (Ağa) nın ikinci bir tan
burası yetişmiş ve hepsi birden bu 
defa büyük blr istekle yemekha
neye dolmuşlardır. Acıkan mide
ler Galatasarayın meşhur anane
vi pilavile doldurulduktan sonra 
bahçede toplanılmrş ve Galatasa
raylı izciler önde olduğu halde 
bir tabur halinde Taksim aıbidesi
ne gidilerek büyük bir çelenk 

konulmuştur. Eski mezunur abi • 
de önünde hep bir ağızdan istik 
lal marşını söyliyerek toplantıla
rına nihayet vermişlerdir. 
Galatasaray mektc! ,inin kurulu~ 

hikayesi 
En eski mezun Ahmet Muhtar 

lsfendiyarın toplantıdaki nutkun •• 
da anhttığına göre, padişah İkin· 
ci Beyazıt 1841 yılının bir kış 
gününde, o zaır.an ormanlık ve 
dağlık olan Galata civarında ava 
çıkmış ve bir kulübeye rastlamış· 
tır. Bu kulüb::ye giren p<ıdi~ah 
burada yaşlı bir ihtiyar il:: mev • 
simsiz gayet güzel güller bulun -
duğunu görmü~ttir. Padişa!nn 
"Gül baba" diye iltifatta bulun -
duğu ihtiyar en güzellerinden bir 
san ve bir de kırnuzı gül kopara· 
rak padişaha hediye etmi§tir. İş· 
te Galatasarayın sarı kırmızı ren 

,P. bUfaqan trnlr;Qıştµ-. Ç> zaman 
bu civarda kurulan dc"1irme 
mektebi 387 sene muhtelif safha· 
tar geçirmiş ve nihayet GalataS<l
ray lisesi halini almıştır. 

Galatasaray lisesi son 30 yıl i· 
çinde dört defa yanmıştır. En 
büyük yangı:ıından sonra bilhas· 
sa Tevfik Fikretin mektebin tek· 
rar kurulmasında bUyük hizmeti 
dokunmuştur. Harbiye, bahriye 
ve tıbbiye mekteplerinden sonra 
Galatasaray Türkiyede üniforma 
yapan ilk mekteptir. Fransa hü -
kOmeti Galnta~~ray lisesi mezun. 
larmı kendi mekteplerinden çık • 
mış gibi addetmektedir. Galata -
saray mezunlarının pilav toplan· 
tıları 932 scnesindenberi yapıl -
maktadır. 

lamışlorrfır. 
ıııdt 

Paşabahçede Baca mnh:ı!lcS ı)ıl 
11 or 

18 numıırada otıırnn Osrnn Mtlı-
tsmııll ile aynı yerele oıuratt ' 111e
met oğlu Süle)'manın bir tıırl•,~tıf· 
ı>eleı.i yiiziinılen araları pç ı.•"· 
Diın yine bu mesele yiizün.rle:1,,~· 
g:ıyn tutuşmuşlar ve lsmaıl rindeıı 
la Sülcrmnnı muhtelif yerle.

1 
ııs· 

lı.m:ııl ı!e Süleymanı balla 1 cı tı•~· 
~ından yoralaınıştır. Yara?ıl•; Jı'f' 
tnneyc knldırılmış, tahkikat • 
lnnmıştır. 

Çocuklar arasın~ 
kavga 

tot•· 
Feriköyfinde Molla Şııtılll 

4 
1' • 

Hında 56 numarada oturan 1 0ııı. 
şında Mustafa ile aynı cadded:ı~ it' 
ran 17 ynşındn Klrkor kıı,·ııa ,o• 
lcr, Kirkor tıışla Mustafanın ~l'' 
\.ıırnrak yııral:ımıştır. Su~IU ~]111• 
tanmı,, yaralı lednvi attın• 
m1şıır. 

' 
Emekli General J-l~ 

A vrupadan geldi , • e 
Enver (Paşa) nın kard~~ 

mekli General Nuri dün sa eeıeıt 
konvansiyonel trenile 1s"1Ç~,are1 
şehrimize gelmiştir. Nuri. tdeıııit 
yaptığını ve fabrikası için .• it'~ 
tedarik etmek üzere bu sc>., 
yapmıg olduğunu aöyleıni~tı ' 

Bir evin duvarı yıkıldı 
dde. 

Küçük Ayasofyoda Uman c:ur'o 

Maarif ve Maliye Denizyolları umum sinde 155 numaralı evde. 0 ~elt' 
~lehmct Paşa cnmii miieııınl 

1 
ol•· 

met Aliye ait evin duvarı B~ 1 ol. 
rak l'tkılmış, in.,anca bir zıı)' :ır· 
mamıştır. Ev tahliye ediJnllş Vekilleri geldi n1üdürü 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü -
cel ve Maliye Vekili Fuad Ağra
lı dün Ankaradan şehrimize gel • 
mişlerdir. Bütçe müzakereleri bi· 
ttiği için Maliye Vekili şehrimiz 
de birkac gün istirahat etmek Ü
zere doğru Erenköyündeki evine 
gitmiştir. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü • 
cel dün kendisile görlişen bir mu 
barririmize demiştir ki: 
''- Seyahatim hususi mahiyet 

tedir. Birkaç gün kalarak istira -
hat edeceğim. Yeni tedris mulü· 
nün neticeleri imtihanlar bittik -
ten sonra anlaşılacaktrr. Bu ne. 
ticelere göre, icap ederse yeni 
kararlar verilecektir. Şimdilik 
verilmi~ hiçbir kararımız yoktur. 
Şu anda imtihanlarda mu~affa -
kıyetsizlik nisbeti fazladır dene
mez. Bu ancak imtihanlar bittik
ten sonra anlaşılabilir. Ben veni 
tedris usulünün iyi neticeler ve
receğine kaniim.' ' 

Tramvay - Otomobil 
müsademesi 

4rn ınıınnr:ılı vatman ~lclımt'dln 

iılnrı•sinıleki trnm,·oy ıırnh:ısı Emi· 
nöniinılc 217.2 numaralı şoför Zih. 
ııiıılıı otomobiline çnrpmış, çıımur
lııld.ırıııı lııısar:ı u!ırntnııştır. Tuh. 
klkot ynpılmnktııdır. 

Ettei-ı zehirlenen kız 
l\od ıkö~ üncte Kurha~alıdere nın· 

halleslndc Mü,•errilı Ata soko.!iındn 
,W num:ırah evde olurıın lbrolıim 
k.ııı 19 ltışında ~Iel:llıııt yecll~I pır. 
zoladan zehirlenmiş, Haydnrptışa 

hastanesine kalclırılmı~tır. 

Ankaradan geldi Hava Kurumu Ba,~ııı-
neniıyoııurı umum müdılrü lbr:ı- nın bir tavzihi 

hlm Kemal Raybora diin ~nbah An ~· 
karadan .şehrimize gelmiştir. u. Türk Hava Kurumu BntıcaJl~ dOJI 
mum nıiidür idnrenin ta~dik edl· rum mebusu ŞUkrU KoÇAI< ı:ıııV 
len bütçe ve kndrolarını rln ı:;elir- bir mektup aldık. Ba§kan A.Jll<&~ 
miştlr, Dcniz)·ollnn ictarcsl memur babtrlml:ı:ln kendislle yaptııtıklar "'1• 

meye alt yazıda bazı ynnlıflI l t1cl 
lnrı husün ııı:ı:ı~lıırını ol:ıcııklarılır. lundu!:ıJnu, bunların tashihin 
idarenin yeni teşkil:'ıt kanunu çı. ederek diyor kl: ıotl• 
kıncaya kndnr tasdik edilmiş olan l) TQrkku§U Genel d!reıttl!~-etll'
gcçen seneki knılrolar nıll\'akkalen Kuruma bağlı bir müessese vs~~ ıçıııe 
lalhik eılilecektir. den çıkmı§. kurumun bUnYc !) ot 

alınarak adı (Havacılık Dalre:or:ııt~ 
Jnhisarlar umum müdü- ı çcvrıımı,tır. TeşkUAtın gen~ t°"" .. .. d için §imdilik verllml§ bil" k 
runun Ankaraya a ve- tur. rıır:ıı11 

tinin sebebi 2) Milll Hava korunma ~t Jtll' 
adında yeni bir müstakil tql< 

f nhiı.:ırlıır umum nıüılürü Adnan t ..., rulncağı ho.bcrt yanlış ır. l< J<ll»-
llnlcl Toşpınnrın Ankaraıl:ın ı;ehli. 

itini dün y:ızmışlık. Bütçenin mu· 
z:ıkere i ılolayısilc Anknrıı) ıı Ritm iş 
olan ıımıırıı ınüıffıriin Frıınsız rr'i. 

•c;ine sııtılncnk tütUnlcr işi için hü-
kumet ınerlıezlnc rlavct edildiği hnk 
kındaki haber doArıı de;:!ilclir. U • 
mum miidürınnrın ıa~dik edilen bili 
çc.,inin \'nrictııt kısmında hu sene 
farklı hi~ nrtm:ı ''atılır. l\lnsraf ras
lınıl:ı nıilmkün olnn ln<::ırrur yapıl_ 

mıştır. 

Bir amele duvar altında 
kaldı 

Jhımelihisnrındn Bebek yolu' me· 
zıırlı!ıında temel kazmakla olan İs. 
mali o~u Süleyman çalışmakta iken 
hfi)·üL: bir duvıır üzerine ~,kılmış
tır. Etrnrtnn yetişenler ameleyi löp 
r:ıklar nltından cıkarmı~larclır. Sol 
kolu ezilmiş olan .Siıleynınn hasın. 

ne) e kuldırılnııştır. . . 

3> takcnderunda bir hSVacıll blc;ııtt 
pı açılııeağnın dnlr muhfl.blrle !Jllr'' 
konu§tTia plmamıştrr. Kunıı:nUJ1 • 
bir taBa1.'Vuru yoktur. ~ 

> 
Pazartesi Ssh . 
3 .Haz•. 4 J-l•ı•· 

~ 1 .Jhl' <( :lfl Hetı.thrr °'7 ıttıı 
h ııır B 1 

..._ hım ~9 __..,..,. 

\akJUeı \ı&Uti Eıanl v.-d ~ 
Ulln~ln 'Z9 1 fi 
doğ-ı,~ 4 %9 8 M . . 4., 
Öğle 12 ız 4 36 ıı t; 

8 
96 

lklndl 16 1! 8 S6 16 1.. o0 
Ak~ 19 86 ıı 00 19 Ş8 ~ oO 
Yatsı 21 s.5 J 00 Sl J6 e s'1 
lmuk ıu 639 :ıs~ 



". 
ı''şen İstanbul 
ılmle tesbit 

~~ilemez mi ? 
~c; llÜn Önl·e, Mmrçar,ısı 
Ilı• Sahifelerimiıde çıkan bir 

ı. ~im bir noktaya da temas 
•rihc karı~aeak olan çar,ı_ 

:ilnkü halinİ ıesuil için bir 
bıı nıasını lekliC etllyordu. Bu

leklifi daha f;enişletnıek 
a dokunmak isti~ orıız. S:ı. 
n. l.iıtfi Kınl:ır sar~ılmaz 

11 
'e enerji ile E:iizcl ı~ı:ınhu_ 

"t••h,.·ı . b" -' ..., ııı ır ıın once ver. 
il huınınalı fnalh elle ralı~_ r • ~ • 

1 
'c bunıııı lıer Jıiin ~rııi 

t ili de ~1irıivorıı~. :\r.lıriıı 
ka .. a • · ı·, · ı ·· 'kı · ·· • Y ıçııu r .. ı ı r:,:ı~ı · ı.ıı-
elını, Ril:ıııçosııııu hir h:ıy. 

tık 
huJaeağır.. ht:ııılıulhıla· 

lr ne derr.l'e te~ııc olclui;ıunu 
l'lrl,; çalıuk ıı;ıulma~ıııılırn 

111117 o 1 1 ...... 
1 • Jı:ılılr ıu uı~ u,;; 
~~ hlikhalin larihı;c~iııc ıııi 

ı:ı:' ~lıılıakkak ki tıırih lııı· 
a J.:ndr.ılrrrklir. l·";ıkaı 1 • 

tk 1 hüıun cıınlılıı;iı ile ve-
cı r. llallıu:..i bu tdr.ı rıı. 

1tııuhınulir. 'ı'cııie:ııııiin ô. 
•ır k:ıç binanın ne nııı:ız

ı; 1 kıııtık oldıı •111111 lıuı:ıiıı. 
~tılıı;ı ı::orıliıklen ve 'ıırııı 
k 11 ~ckıldrıt "ınr:ı ıl:ıcİ.ı i~ i 
l nı:ı:. Bl'lcıliyc ı.::ıziıııısıı. 

, \tlı}i, pı•k 'akııııl:ı !-ilı·kr.. . ~ . 
'a;,;ı Jıal heıı :ı\lıı tl:l\'anın 

1 ır, · 

c 
lr ~e lcklifiıııi7. şu: ncği~e-
tın lı:ılilı:ır.ır ''W7.İ~ellcriııi 

• 1 
r~/1 1 'c lıu kurılclc~ c JC· 

) ı ek lcrııek. 

r ın ıııihtaklıcl ıııih·crrilıL 
~ lılt>cek bundan cıı nlı bir 

~ 
~~an_§_e_h-ir_l_e-ri_n_d_e_ 

\ açlık 
t, lı 
hıı Uduıhı, % (A.ı\.) - Ha-

r edi~or: 

11Chirll'rindc açlık gün ı;eç. 
t t'dlcl bir ~ekil nlmakla
geçcn umumi harbin •on 

"ııı 0lduı;'11 gibi köylerdf'n :; ıda. 
• 11" Ç:!tlııımııkta.dır. Bohem. 
~~tcjok şehrinin Jandarma. 
~. 'e otobU.ııJ,.rde taharriyat 
t httaberlerinde yiyecek g6-
ddetıı nakdi cezalara çarp_ 

('ı.~ 

~il\ ·ı 1 e Japonya sulh 
}>'Pmadılar 

; •l(lıı 
l?\ıt :Z (A.A.) - Çin llf' Ja. 
\t sıncıa .ııulh aktcdildlğine 

Ge ~ıı §aylalar re'lml Çin mah. 
r'.l ~k~ıp f'dllm,.ktedir. Ayni 

~Ce~' harbin aynı şlcidrtle de. 
ti lihe olunmaktadır. 

f Q il~k··-·-~ı. 
~~hisleri 1 

'§ banyosu yap- ! 
~,k . . l 1 

~ ııtıyen ere ! 
~lllı10t "Yaz J'f'ldl !,, diye 1 
"rı )09landan latllackye kal. 
~ töt t.blicıır, B&r.ıları denizden 

~ 1:;;'te çalısırkf!n pn1>1tftl 
--~ l'e.tler niçin olmaaın. 
~ t~ı. aıhbat nl'ftl iyi btr 

' fakat hf'r ,eyden enci 
~~k ıaıttır, Bls lıurada 

1
\ialnden ye banyMWHlan 

' "- •tıracse edemtyeoe-klerl•l 
f t......._ 
~tte ---~k 19Uyoruz: 
~ ' !;Ocuk yatatı kan hü
tr~ dOJayı bUyümüı olanlar, 

t )ıııtı f&zla dem kaybedenler, 
oı.. 11rtalıklarda iltihaba tu. 

lll,r, bir de ba.wr meme-
~' ~laızlık çekenler güneı 
\,.' Ctı ~Parıaraa rahaLlıı:hkları 
, , lltt 
~ 't!tı banyosundan hiç ol-
it ~ tt ı KUn !Snce b&(llryarak 
> ~~ ile \'e hlç ekmeksiz yemek 
~ 'lt "biz yapm&lart gUneş 
'tı:ı "•recefi zaran azaltır. 

ttt 
t ~tt 11 Yorgun, boıulmuı ol_ 
~ bır ~YOS\} yepmıya ehem. 
~ ~idlr. 
~ı~de ıüphell, kara leke

' ~ 1-r, hele vüeutlarrnm 
~ llltrt çok bulunanlar da 

~ 'ltr ~otu yapmaktan çekin.. 
'bt~ CUı:ıeıın IJıkları o leke

"\~· Cti fena bir hula.lığ'.\ çe- I 

"~ b 1 ~'it •rn de devamlı bq ağ_ 
lıııl'lllt lüneı ha.nyoııu yapmı. 

ltılııtdlr. ı ................ _. 
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Müttefiklerin tayyare Yağmurlu bava 

tekniği Anman-
1 arı n kinden üstün . 

H itler, hava ordu-
sunu mevki iktidara 
geldikten 2 6 gun 
sonra kurnıuştu 
Fransız ordusu ı;abık kuman -

danlarından Şarl Dölasal razı • 
yor: 

Bugün büyük bir savaşa giri-s
mi~ olan Hitler hegemonya ında 
muvaffa!.: olabilmek için daima 
hava hakimiyeti unsurundan isti
fade etmek yollarını aramıştır. 

30 Kanunusani ı 933 de mevkii 
iktidara geldikten hemen yirı:r.i 
altı gün sonra hava ordusunu te· 
sis etmiş ve üç ay sonra 6 mayıs 
1 Sl33 tarihinde de hava neıaretini 
kurmuştu. 

9 Mart 1935 de Göring hava 
silahlanır.asını resmen bildirmiş 
ve yedi gün ı;onra mecburi as -
kerlik usulü yeniden ihdas olu • 
narak bu silahlanma garanti o -
!unmuş; nihayet bir iki gün son
ra en son model bir tayyare fab· 
rikası olan Heinkel fabrikasının 
Berlin civuın,·a tesis edilmi~ ol
olduğu haber verilmişti. 

Bu hareketleri takip eden se • 
nelerde Almanyanın her köşesin
de tayyare gövdesi ve motörü 
ın~a eden fabrikalar, imalathane
ler ortaya çıkmış, muazzam bir 
mühendis ve ressam kütlesi ve 
büyük bir işçi orclu!'u harp silah· 
larmı hazırlamağa başlamışlardı. 

Almanların harp malzemeleri 
İı;panya harbinrle ilk olarak tec
rübe edildi ve nihayet Polonya 
muharcbcaindc tecrübeler tan1a • 
men ikmal olundu. 

Elde edilmis neticelerle sarhoş 
bir hale gelen~ Almanya, ileri fır
layısına hakim olamamış ve 1939 
eylÜlünde Fransız ve İngiliz gök
lerine (kendilerince) yenilmez 
hava kuvvetlerini saldırmıştı. 

• 

Çift mrıliil'lıi lıir 

göstermiştir. Bugün için Fransız 
inşaatı Almanların inşaatı dere -
cesinde değildir. Fakat hu ke -
miyet farl:ı da yakın bir istikbal
de Fransızlar lehine dönecektir. 

Fransızların en büyük avanta· 
jı tayyare tekniğinde ik i oluşla
rı dır. Fransanın en ufalr: şehirle· 
rinde bile tayyarecilik icin çalı -
şan atelyeler, fabrikalar' mevcut
tur. Fransız milleti lıa·rnlarının 
muhafazasına büyük bir ehem • 
miyet vermekte olduğu için son 
seneler zarfında Fransız tayya -

lıo111lınrdım1111 fuımarr.si 

rcciliği bariz bir tekamül göster· 
miştir. 

Fransız tayyarelerinin model -
leri müttefik tayyare tr.kniğinin 
rakiplerine üstün olduğımu or • 
taya koymuş bulunuyor. İngiliz
ler de Fransızların gayretine 
muvazi bir faaliyet göstererek 
en mükemmel tayyareleri imal et· 
mektc ve diğer taraftan Amerika 
ve Kanadada hazırlanan tayyare
ler müttefik hava kuvvetlcıi ya • 
nmda yer almaktadır. 

Balkan antantı e!<onomik kon
seyi dün Belgratta toplandı 

nuntı·· ~·apınarııalıydım. Fakat ol
rhı. <.:ok a) ııı ctıiııı. llallıuki pek de 
ıııiilıiııı hir ~ey dcğıldi. Fakat hala 
ııt:ııııyoruııı. Bakın nasıl oldu: 

Oç lıc~ lıanlak bira içmiştim. Dı· 
şarıla ııılilhi5 Jıir )asıııur ):ığıyor _ 
ılu. llerkC'\ hır saçağın allıırn sığııı
ııııstı. Bır anılık y:ığıııur tabii bir 
lınl :ıldı. Arlık camların iisliiııde 
c.lerclcr çn) lnra, ı;:ı) lar nehirlere 
mansap olnıu) ordu. Yokuş lı:ışl:ı • 
ı ıııılnrı cnıldt•)c ı,:aımırlıı sıılnr dıı_ 

lı.ı sakin, d:ıh:ı :ığırb:ı~lı ini~ orlar· 
ılı. ı:, lcrinl' r.:cç k11lnıışl:ır sığındık_ 

lnrı k:ıpılardnn lekrar l':ıılılr~ c fır
lnıııışl:ınlı. Bıınlarııı ara ındıı ) :ığ
ınıırılnn hu)l:ıııanl:ırııı hile olduk -
l,ırıııı snnı)onıın. ;\ilekiııı hen on -
lunl:ın lıiri~ ıliııı. Sırtıııııl:ı bir su 
lıl'Çınc1. kııırı:ı;; Y:ır. Fnl-:ıl ne de ol. 
~:ı ~ıı ~ı·ı.·i) or. Yine ılc ı·lıcmıııiyl'

li )~ık! ile~ lı:ırd:ık hir:ıııııı suğıı:ık· 
l:ıra kar~ı hile scmpali ıırarıılır:ııı 
s:ıı·lıo~lıığu heni l'Udıle)e :ıltı. Şu -
r:ıd:ı şu clıır:ık )erinden trnnıYa)a 
lıinc<'t•i;inı ) rrılc d:ılı:ı ilcrJdııdı•rı 
iıiııcriııı, ılNliııı. Y:ığrııur :ırlık her
rak \'C gfücl rlanılnl:ırln hol hol ) a_ 
ğı)ordııı 'J'iı 11znk ı;:ıyırl::ırn ,.c top
r:ık )ollarn düşlüğiinu ı:örii~orduın. 
Bıı l•>rırnk \'c ozan kokımı lııwa) ı 
dolıl11rııı115tıı. ll:ı) Yıırılıırın ka)g:ın 
ı;ırll:ırınıl:ı lcb:ılıhur rnrdı. Bir loıı-

1 r:ık )'olıl,ı kiiyliilcr ) iirü.ror, yalı
n:ı)n1', lı:ışık:ılıak çoeukl:ır .ı:iirii • 
~ordııın. llir ılııt :ı~:ıcınııı nllınıl:ın 
:ı[:zı h'ılıi ı'l.ık lıir ıtenc kız fırla_ 
) ıı·erıli. .\rk:ısıııclrrn hir rle ılrlikanıl 
kı11 lıılnıa~a \'alışıyor<lıı: 

- Cicçe<'ck, geı.·ccek, di) onlu, IJu-
lııllur gı•çrcek. 

Genç kız: 
- Zaıcn gec 1.::ıldık... 

'l'rııııı,·a,· ra) l:ırınııı olııkların -
d:ın 1ıı1h hızlı inrc hir nehir akı -
~ or. Snrlıosluk insana nelC'r t!Uşün
<liirii) or: Bu tr:ımYay ra~ !arının o_ 
lıığıınd:ın nkan nehirde lıir çöp vnr, 
ne hızlı kaçı) ur. Bu nehir seyrüse
fere s:ılim!. 

S:u lıos ııclaın latlı hir delidir. 
Çok dcf:ı ılikk:ıt eltim. K:ır yıığar

ken lıir, hir dC' bö)le s:ığnaklı ha
Ynıln insıınl:ır lı:ırikıılıidc Rİİ7elı!ir. 
llnni mi) oplar Y:ırdır. Gözlerini 
kırpı5lır:ır:ık kiııneniıı Jıakm:ıdıltı 
iıısnnlara r:ınd:ııı h:ıkerlıtr. _ Ben 
ıle o ıııh onların )ı;ıktıld:ırıııılnn 

ılıiri oldıı~ıım için - l ıığmıırhı h:ı· 

,·:ırla d:ı hirihirine h:ıknın~ ı arr.u c. 
ılcn iıısanl:ır birilıirjııi giizel görür_ 
ler. 

Yazan: Sait Faik 
Yeni okuduğum "idiot" dan bir 

ciımlc hatırlı~ orum. C'c!ol la beau
t~ qui ~aııvra le nıonde: Dünyayı 
ı.:iizellik kıırlar::ıcaklır. 

Belki öııırliııiizce sc\'Cnıiyece~i

ıııiı in~:ıııı bir ):ığınıırlu lıaYada 

güzd lnılup se,·h·creceği:ı:. lcliol'ın 
hu garip fikri heni kaç giindfir dü_ 
şiinıliidıyor. Diinl:ırı guzellik kur· 
ı.ır.:c:ıklır. Bir\·ok cılıellen do~ru .• 

Uun) :1)1 ne 1) ılik, ne köliiluk, ne 
Ze\·k, ııc ZC\ k~izJik, ne edebiyat, ne 
rcz.ı lel, ne aşk, ne behimtıik hiçbir 
şc~ kurlar aıııı)or. Hergün biraz da
ha ıırı~ a 'c kedere gıdi,) oruz. Ap
l:ılıııki de hir tecrübedir. "Dünyayı 
giizrllik kıırtar:ıeaktır." 

işte diiıı)a .) iizündc edebi,) atın 
rohı: c;iizcle giden şey. Kadınlar 

giizcl olmak için s!islcniyorl:ır. Bu 
adanı lııyıkl:ırıııı giizcl olmak için 
Jıırnkıııı~. :;:iıı ı;ol'uk lııı l iizii isler~e 

elli yıı5ııın k:ııl:ır mı ınuh:ıfıır.a ede· 
hilir. Değil nıııh:ıfaza, onu ~ iiz ~ a_ 
~ınA yaş:ı~:ı ;\ iiz .) :ısına kadar le· 
kfııııiıl cttircbilır. Sıhhatli insanlar 
) 117.lcri ınıınt:ız:ım olmasa da ne 
k:ıdar giiıeldirlcr. Marazi güzellik 
iiç lıC'Ş ı,ıiin sürer. 

ldiol'ın fikrini ishal etmek ne
~ c ) arar. Kabul edelim. Çunkü ya
n ııntla ıı ha rikulıtde ı,tÜ7.el hir genç 
kız hızlı hızlı E:eı;mekledir. Öm· 
ı·ündc ~ :ııımadığıın şc) i yaptım. 
Ben de lıızland ıın. Saçlarına ya~ _ 
nıur dii~ii or. Bir dakika sarı saç· 
!arın iio;liiııde p:ırıl parıl parladığını 

giirih orıını. Sonra kayboluyor . 
~felırcııı. kokıılu, ırnrip bir ~ün. 

ı:er emiyor sıırıki ~ağınııru, o anda 
eski şairlerin !arak olsam yok gö-
7.Ünc siirme olsam, kaşına rastık, 

7.iilriiııc esir... dedikleri zamanki 
hiıll'Iİ nıhiyc~ i \ c samimiyeti anlı· 
:1 orum: Köıü şiirlerimi lıen de ya_ 
zı)onım: Snçına )ağınur ... 

mr aralık kır. hir tütüncüden 
fransıze:ı hir mecmua :ıh) or. lçi· 
nıe lıir fransızca konuşmak :ırzusu 

~eliyor. Fransızca J;onuşm:ı) ı hele 
Be)oğluncla olursa, hele iki Türk 
:ınısrncla, iki Tiirkiyeli ıırMında o
lıırsa f.:nyrikııhili lalınınmül hulu -
rııııı. llıııttı Jı:ız:ın çirkin, ayıp hul· 
ıluğıım ela olur. Üylc oldııi:n halde 
hen <il' fr:ın~ızca Jıaşlıyonıın: 

- Hic lıa'5ııuzı ~·e,·irmel\o'lnız. 
Yalıın sÜ,) lenı<'k ilıti~ acı idndevim. 
Siz başınızı lıenim t:ır:ıfınıa hiç çe_ 
virme~ in. Ilir odam clü~iinün bir 
kaç harı.lak lıira kmişlir. Hiç t:ını-

(Devtımı 11 ınr.ıda) 

Daha ilk günlerden müttefik 
acıları Alman dostlarını karşıla
dılar! Bu güne kadar devam e -

Yugoslav Hariciye Nazırı 
bir nutuk söyledi 

den ha~a harbi müttefik hava JJeltınıl 2 ( t.A.) - Bıılk:ın An. Çalışııı.ık \C iın:ır clıııck. J"ııkol, hıt, 
kuvvetlerinin kati üstünlüğünü tanlı ckııııoınik l•on5c) inin nllıııcı ıniişlcrck mesai :ııılnnı azasının dl. 

Kara zırhlılarına doğru 
gösterdi. Bugünkü ava harpleri- i\·liıııa dcnc ... iııi nçaıı hariei~c ıı:ı. ğcr dnlcllerlc idame elliği iktı-h DON gelen telgraflardan biri, 

ne bakarken 1914 - 1918 de müt- zırı C:iııcar )!arko\İç lıilll:ı~s:ı uc· snıll miiıı:ı-.rlıC'llrı·i lı:ılt•ldnr clıııe- müttefiklerin bini yüz ton-
tefiklerin. hava kuvvetlerini yen· rni~liı: J..i: llll'li<llr. iyice :ınl:ışıl:ın :ırnını:r.d:ıki luk olmak üzere, on bin tank 
rnekte göstermis o~duklan gay - llal!-nıı Ant:ınlı llll'llllckl'llcri aı·:ı- 1 i5 lıirliği dilkr ıneıııleketlcrlc olnn yaptırdıklarını bildirdi. 
rete işaret etmek lazımdır. sıııdaki ıııuntuıam iktısndi ıııiiıı:ısı·- miin:ı~elıl'llcri dnhn zb·:ıtlc s:ığlaın_ Bin tonluk hacim. •• Hem ağ:.c-, 

belleri s:ığl;ııııl:ışlırın:ı~a. 'c inki.. l:ışlırııı:ığ:ı \'e milli l'konoıııılcri _ kalın zıı·hlara bürünmüş hacim ••• 
2 A<Tustos 1914 de Fransız B k ....a.. ., ~ar etıirnıcğe ııı:ıııır ç:ırclcri nrnııı:ı. ınizlc diğer mcııılckcllcriıı l'kono- unun ara zırnlısından farkı 

toprakları ikinci Giyon kıtaları ğa tJc, :ını etıııe'k lizerc ~ıir kere d:ı- ıııilt·ri ar:ısınrla ıl:ıha i~ i hir ahenk yok. ilk günlerde biraz büyücek 
ilin ani taarruzuna maı'\17. kaldıgwı b' k 1 ha lı:ı lopl.1111111ş hııhıııuyonız. Bıı ıti- ll'ıııin ctmcğc hizınel edebilir. ır ap um ğa kılığında doğan 
:ı:a:nan Fransız .. öklerini koruya- k 'h · bu ., harla konsey sulhçu ve ~ ıııııcı sıı- tan ı zaman nı ayet ı§te hale 
cak v~ziyette olan tayyarelerin Hlrrlc toplanmış ohı) or. J\eıırlisi. Yahudi ve Arap gönül- koydu. • 
<ldrdi yüzlerle sayılıyordu. Alman ;ıe ılihcıı Y:ızi re ::ı~ ııı z:ıınonıl:ı ıneııı Almanlar, son aaldırı§larmda 
ord.ısu Marncla dur~uştu: fakat ll'l.<'!l~riıııizdl' ksirleı i gitıikt;I' nrt_ lüleri yetişti yetmi~ tonluk tanklar kullandı -
havalarda da hakimıyct lazı.1:"~1• [ ın:ıt.ı:ı olan lı.ıli lııızırcl:ıki it.ıı .. :Hlı liııdıi,, 2 (A.A.) - Havas blldL lar. Orml\nları otlaklar gibi biçen 
İşte bu sebeple Fransa bu~un ~iiı;liikkn· ~·nıc Iııılın:ıklır. Mcııı!t·· ıiyor: bu korkunç harp aletleri krrcmn· 

· h a· ı · · amlarını ış · · Matbuat mllmessillerl Arap ,.c Ya- " ml: en ıs crını, ress ' • kclkrinıiz :ırıısııııl~ sıkı lıır tcşrıkı da, kum torbası, siper çukuru, 
·ı · · r b d ek hava or - hudilrrdcn ıııiirekkC'p ,ı.ıiiıılillii kıtaatı çı erın• se er er. e er .. .. ınc,:ıinıizdc olrlııiiıı ı;ıihi mc' cııt süngü dizisi ne zavallı birer enO'el 

d h 1 ına buyuk na mensup yUzlerce asker tarafından • 
usu.1un azır anmas . ıııüııa,<'lıetlerlc id:ııııe'i ,.c yrııi ıııiı h ... lı'nde kalı"''· 

d k .,k yapılan talimlerde hazır bulunmuşlar_ " • 
bir hız verdi. A~ağı a 1 rn a~ - n:ıseh<'ll<'r ihıl:ıs :ırzıısımd:ııı ıııiil -
lar bu oayreti gösterecek mahı - lıcnı olııı·,llıclır. dır. Silahlar denk olmazsa, dövü • 

., Gazeteciler, yRkın<la Fransayl\ gl:in. ·· 1 da .. • 1 
~·et~e<lir: F:ı:ılhrlini1.iıı lııı ilk ıncrlf:ılc-;i llcrllccek olan bu askerlerin munla- §un §art arı musavı 0 maz. 

1914 de Fransamn 540 t:ıyya- ılnlı:ı fı~il nızirelcrle ilııı:ını edil • ztını harekAtından Ye nntrenmnnla. Yirmi üç günlük durup dinlen· 
resi vartlı. Bu miktar 1915 de mel iıli r. lpt iıl:ıi ınaılılelcriı: miill'. rmdan pek mUtehnssls olmuşlardır. me bil mi yen hücum, milyonlarca 
4400 e çıktı. 1916 da 7500, l9l7 kahileıı lr<l:ırikiııi \'C 1>11 m:ıılclelr. ---o-- kuri>An gösterdi, ki Führer ordu· 
de ise 15.000 ve nihayet 1918 de rin ıncınlckl'liıniz ar:ısırıda dııh:ı Kudüste radyo alıcı ma- su, başka her şeyi bırakarak, mil· 
23600 oldu. Motör inşası da aynı iyi bir şrkildc t:ıksimini istilıtlal d" leti açlığa, çıplaklığa, haksızlığat 
hızla devam etmiş ve 1914 de cılen mütekabil bir yardım t:ıs:n·- kineleri menedil 1 hürriyetsizliğe mahkum ederek 
1065 motör mevcut iken bu ye- vur elli\'orıım. bütün kuvvetlerini yalnız alla.ha k · füıdüs, 2 (.\.A.) - Yanlış Ye mu-
kiın 1918 sonunda 44.500 e çı a· X:11.ır nclİ<'c olarak <lemişlir ki: ııyyen bir gaye takip eden haberlerin haı-camı~lar. 
rılmıştır. · • 1ş!crinıi7.in tanı:ınıile iklıc;ndi nı:ı intişarına mnni olmnk üzere bugUn iki dudak arasından çıkan söz, 

Elli bir aylık harp müddetınce hiyeıtc oldu~u noktasına iş:ırel et. neşrolunan bir emirname ile radyo !Jütün bir milletin kanununa, ha· 
Fransa 51 bin tayyare 92 bin mo- mek isterim. Biitiiıı r,:ıyrctlrriııiı alıcı mnklnelerlnln ıımumt mahaller_ yatma mutlak surette hakim olur. 
tör inşa etmiş ve müttefik ordu • lek bir J(ayrye lc\'rrciih clnıeliılir: de kullanılmnsı mene:! lnıişUr. sa, böyle bir ~ey baf8.nlabilir. 
lara da mühim miktarda yardım· -----------------------·---_,_----------------
da bulunaı;ak İngilizlere 12.000 
Amerikalılara da 4.800 m,,tör ver 

mişti. 
1918 teşrinievvelinde Fransız: 

tarın cephelerde 4400 tnyyar~ııı 
harbetmekte, 3200 tayyare de ıh· 
tiyat olarak beklemekteydi. ~918 
teşrinievveJinde Fransız fabrıka • 
tarından saatte 4 tayyare ve or 
da1dkada bir motör çıkıyı>rdu. 

Sonra bugünkü tayyar~ sana 
yii ile 1914 - 1918 deki tay~~rc 
ııanayiini kıyas etmek de mu-n· 
kün olamaz. Nihayet 191 4 har • , 
binde Almanya ilk hamlede şi : 'ı· 
maldeki on dört mühim aanayı I 
merkezini eline geçirmiş! i. 
Bu~ünkü Fransız tayyareciliği ı 

en yükıek derecesini bulmuştur. 
Hilhasııa son iki ıf'n~ :rı1rfrnda 
tayyare sanayii ileri bir inkitaf 

General Kaz:ım Dirik Pehlivanköy telt.,lerinde müdürler, talebe 
ve halk arcuında 

Ortada: 
- Niçin? 
Diyecek bir tek ağız kalmadık· 

tan sonra bir vatan halkı: 
-Ordu, 
-Millet 
Diye ikiye bölünebilic-. Firavn 

saltanatlarının semavi kudretle • 
rini andıran bu hudutsuz hiki • 
miyet içinde ve't'ilrniyecek emir, 
bükülmiyccek irade yoktur. 

Fakat insanlar, iki büklüm yÜ
rüyemezler. Bir gün gelir çek • 
tiklerinin kendilerini insanlıktan 
çıkardığını idrak edcr.ler. 

Butürlü idareler, bu hudutsuz 
ıaltanatlar, he't' asırda iki düt -
mania çarpıtmak zorundadır: Dı
şarda yabancı hücumu, içerde e. 
zilen halkın iıyanı ile karııl&§Jr 
lar. 

Zulüm karımnda boyun bükü• 
lür, kol bağlanır, ayaklara pran· 
galar geçer. Fakat beyin ve na • 
hun zinciri henüz bulunmanuı • 
tır. lnsanlnr düşünür, muhakeme 
et'cr:, ve karar verirler. Y eryii· 
zün<leki bütün sarayları bu kuv· 
vet yıktı; küstah imzalı ferman -
larr, bu kuvvet parçaladı. 

Y etmiı tonluk tank yapmak i
çin en az yüz kiıiyi aç bırakanlar, 
yiiz tonluk üııtün silahlarla kar
şıl:ııtıklnn gün, altlannda taht. 
)arının ırt·sıldığını duyacaklar. 
Mahmuzlarında zafer marşile 

girdikle't'i topraklara le,lerinin 
zengin gübresini bırakarak kaça • 
caklar. Zeki. ile ihtirasın bir var
lıkta aynı derecede bulunmayııı, 
insanlığın en büyük mus:~tidir. 
Bütiin büyük felaketler bu oo 
varlık arasındaki uygunsu:duktan 
çıkar. Ne yazık, ki tanktan keıfe. 
dcnler, b-.ı manevi vebanın ilacı -
nı bulamıyorlar. Zulüm yangın • 
larmın kan sellerile söndürüldü -
ğünii kaç bin kere denedik?. A • 
ma, iıte hala: 

- Belki bu kere öyle olmaz! 
Tesellisile kendimizi avutuycır 

ve aynı hatayı bin birinci kel'C 
iıliyonu:. 

Hakkı Süha GEZGiN 
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Paris, 2 (A.A. ) - Askeri vazi. 
y.çı.: 

Kale şehrinde ve .kalesinde bir 
haftaBanberi mahsur bulunan ıbir 
İngiliz müfrezesi adetien üstün 
A'lman 'kuvvetlerini ypk1aştı,rma· 
mt,Ş ve .dün a"kşam bütün h.ücum· 
!arı ,geri püskürtmü,Ştür. M üfre
ze ,müttefik hava kuvvetlerinden 
y.ardım görmeltte ve ihtiyaçları 
paraşütlerle temin c(iilmektedir. 

Dunkerk mıntakasında Alman· 
Jarı'n §Chrin etr.alın.a mcvY.ii teh. 
Çidi altında uzun menzfili toplar 
~o~~ olmalarına ve havada }>jj 
yük bir faaHyet göstermiş olma
larına µığmen irlcap lıarekc-tl~rine 
bü,YiıK !bir faaliyetle .de11am edil • 
mektedir. Bittabi .müt tefik Jıav,a 
kuvvetleri müdahale ederek :yal
nız ~lman bombardın;ıan tayya -
relerini değil .Du,ı;ık:erk et.rafın • 
da toplanan ve 1.S .fırka kadar 
tahmin ~dilen kara ku,vvcUorine 
de 1JUl}lsus dere.c.ede 2ayiat vcrclir 
mektcdider. 

M ü tte!ik b,av.a kuvvetler inin 
öldür ücü ıhareketine Fransız as -
lccri mahfillerinde Jedakaıhk his
lerinden ı6itayi§le .hahsedilen İn -
giliz ve Fransız kıtiılarının muka. 
vemcti dolayJsile dil§manın ma -
ruz kaldıiı zayiatı da ilavf! etmek 
Ja.ımıdır. 

Cephenin diğer mıntakalarmda 
~lman to,Plannın ateşi altında 
neticesiz Jcalan baskınlarla ihlal 
lcdllcn rusbi bir sükunet büküm 
sürmektedir. 

Fran&ız askeri mahfillerinde 
hAaıl olan kanaate göre 24 veya 
~8 63attcn evvel Almanların bil -
yjik ir taarruzda bulunmaları 
beklenmektedir. Her iki taraftan 
da bazı aevkulceyşt hazırlıklar 
~pılmaktadır. Alman kumandan 
pğmın HolandaJ Belçika, Lük -
ıcmburg ve Fransanın şimalinde 
'.Alman ordusunun malzcmece ve 
bilhassa tank bakmundan .uğradı
ğı .a~an mütevellit askert ma 
bi~te devamlı büyjik güçlükler
le ~JA§tı_ğı muhakkaktıt'. 

Fenni ~fillerde haaıl olan 
.kanaate göce, malzemenin tamiri 
.içi..n ~ olmana t>ir' hafta ianm
dır. 
R~ ~ ~esi11i ıezcii 

tt" P....U, 2 ( Hu•u•i) - Franaız 
Baıvckili ve Harbiye Nazırı Pot 
Reno beraberin~ MareıaJ Peten 
de olduğu ıhalde Som cephesini 
ziyaret .etmi ve kumandanları, 
alın1§ olduklan aeri müdafaa ter 
tibetından te'brik etmi~lerdir. 

lnailt.eteye ~ aslı;erleria 
mı"ktan 

Londra, 2 (A.A.) - ingilte
reye gelen 1ngiliz ve Fransız: aa· 
kerlcri halkın tczahüratilc karşı
lanmaktadır. İngiltcrenin sah.il 
ıehirleri Dwıkerkten gelen müt • 
tefik kıtaatı kabul etmek üzere 
haı:ırhklarda bulunma.kt~r. 300 
bin kitiden fazla insanı iskan et· 
mek üzere tedbirler alınmıştır. 

Londra, 2 (Hususi) - Dünkerk. 
ten yapılan irkAp hareketjne Fran. 
aırlarJn 100 }larp ıemisi ile 200 
naldye gemisi iştirak etmi$tir. 

!NGWlz il'A:YYAREJ.ERININ 
FAALlYI-:Tl 

l.ondra, 2 (lllııuıt) - Geç vakit 
bava nezaretinden neşrolunan J>ir 
tebliğe göre İngiliz: avcı tanaccleri 
Dilnkerk üz:erinde !bugünkü nıfida
faa ar.ekeUerlnde en &7. 35 AJm:ın 
tayyaresi düşllrınüşlcr.dir. Dlğt-.r 

aıu Alman toyynresin in de düşü -
nllmüş olması :kuvv.elle muhtemel 
dlr. İngilizlerin .ıoylu tı sekiz tay. 
yare"dir. :ırnttefiklcr <lün de şa rAk. 
la scıat 111 arasında Uiinkerk pliij. 
lJr~nda i8 Alnuın tnyyoresi diişür
ınüşJer \'e lH lngiHz IU\ ~ oresi Z8· 

,Yiat ermi§k ıl l .• Cuı ıı ~ünü de 5(i 
Alm~n tııy~·nresi dUşürii1muş oldu. 
ğ\ına şöre spn üp günde Almanlar 
JtiP 1an•nre ktı~·betmişlcr demek ,. 
ıir. 

.\lamnıı.irm htırn fıınli)'ellerinde 
vcrtlikleri bijyUk ZD) i:ıt hilhac;s'1 in. 
san !hnJnmındnn ,5İfldetle hissolun -
rna}fta(Jır. Almanlnr rndyo '\'asıta· 

ile gonülHi pilot, ha, a 2ıılı "tı ,.c 
tel 5lz memuru nromnktodırlar. nu 
vıııiyet Atınaıı zo iııtının hiiyliklii-

ünii ve bilhassa talim görmüş hin. 
terce IRY) nreclnın k:ıyboldusunu 
gö J emıckledir. 

PRA1•s ız HAYA KU'\'\ 'E1'J.LR IN1N 
F \ı\1.lYE11 

Parls, .2 (ıl.A.) - Hına nn:ırcli 

1 hın:ir:ındıı ö~Jedcn sonra bildiri. 
~or: 

Tn~ ya relerimiz \he\ il' in şim~lllll
dekl yollara 'e diişııınn kıl:ılnrın.ı 
ta.ornız ederek hornlı:ırılıman et
mişlerdir. iki Alınan kvlu11Un fıır. 
tine mm·nffakıl rtll 2:; tem ıoril'ık 
mnddesi ntılnrok ımhıı cdflıniştl •. 
Bir <lemir~·oıu miihiır) bir /a:ı;jttc 
t hrip edilmiştir, Y~ hir >·ol laıll _ 
mlmnz bir tı :ı tc getirilıni lir. Vıui. 
.fe]crjnl ynpt ıktnn o;onr:ı avdet t i• 

mcktc olnn hmııuardınJnn t :ı)) :ırt·-

!eri cliişnııının :ı"cı fan art'lerinin J ınolinf maruz lııflunan Büyük Uri 
hıicurnıına uğr:ıınışlnrsn cin bunl:ır. l t:ın~·ll ndu.l:ırıııdald tchlıheli rnıııt.1.-
d:ın hır Mc.,scrşınıt 109 cliişiirııl knlard:ıki 'C tnnrrııza tırık ~~1y:ı lll-
ıııiışHir. kın hiitiin şelıirlcı ci<•!,i çorukl:ırın 

(;ere, fıoııflınrdıııı:ın l:ı:,n :ırcleri hıı lı:ıftn içinde lıo_şallılnraklarmı 
mi1. 'l>lin erk nnırttıkcrmıd:ı nıiıtte- lıildirnıişlir. 
fıklerc lfr'lllll ol:ın ,;c~ ll'rİ hilh:ı'iS:t Moskovaya gör.e F. aa-
ıl'i~· nim ıshırtl ır. • • • 

1ki iıazıl'!ln giiııii sıtiınlı c rkı•nrlC'll sızların yenı tabıyesı 
Fr.ıno;:.ının -şinıullııdc lıir r.uk kt-şU Mo:ıkıwıı, 2 (l/uıru:;i> - lı,~Uiz 
uçu~ı::ırı \:ll>llnııştır. Jlir • 1C'S'>t'r - ıloııaıımıı<;ı dıii~ lik bir runfü ette lııı

şnıit lıil:ı {ırını 1ulil:ırınıızın ikliinl' lıııım::ıktıı. )\IJn.ıııkır ı.ır:ıhııdoıı yıı. 
koııımrş YC pilotu esir ~djlnıişı r. kın lıir istlk.b. l(le ,·;ıpılınıı~ı muhil'. 
ÖğlNlt•ıı C\'\"t•l fl\"CI l:ıyHırr11>1·ın1iı md bil) ük tn,ırru;ı:.ı h:ı7.ıı'l:ıtm1t.ıkh\.-
'"-e t(IJ·ynı·e rlllfi 'inıtaryıfl:rrımt7. i>it· dır. rnııısr'llur il londr l f')lhı· iııtlı:n 
knc iıarn lıonılı:ırdmmn rl:ılg:ı:c;ıım cekılip 6onı.,...J.ırn 1\"ı' lar:ıı i~r.r-indr 

karşı nles nçnıı-$1ıırdır. 'elice hc nıii it C a miyt•llı-ı ini tul-~ i3c el 
nlız helli değildir. mir) ı•rJlir. l-r:m..,ız.lnrın Jnı ıın:.cl.ct.. 

Umf/,'Qım, !? fllımısf) - lııı.trli7. lcrdcn ay:dcri ı>ur· i ııılııl hıa •L 
ı;ıhll!lt mmrı i\fnkdol:ınd ı\1mnnyn ırq:k '.C r,.J naıılıtr,.Q lıarlıini 

tıırnfmdnn )-al,ın 'iıir t:ııırnız th1i- kıJbJ.U tlirm»l.lir. 

Resmi Tebli."' lerj 
F YQIJ$1Z 'J . b ijjler.i 

l'nrls, 2 (A. ~> - 2 'Hazl~Jl tnrlhU abalı ®l •l: 
Uü.Dkerk onıınt.akaın,rıdo. dUııınımın mUt.cuı tli taı.ı~~ 'tdiı'.c ~ 

Jılr §ld .:tle mu .aveoıpi eden kıtı:ılıı.rımız :A:lıuanlarııı biltiin ~wWJ kl\.. 
ınete uğratmpjlJlrdır. Hava ve lqp ,u l<uvv~.llerinin ~ T.tl.ını.ıuıhu'mu. 

rmen tahll~ omeliyat.ıııa dUn, gün üz ve :;e.ce bı\r:axeUe Ue.>'llm UUm!Jtit'. 
Som'da dlltJmanuı bırkııç bs.Bkm harı: etJ ne.ti~ ~enn.cmJ:]Ur. p clliıı 

dlter kmmlarındn muhtelif noktalarda ~ıı ıtıMUI,,yeti olmu,;tuı-. 
:Pa.rls, ı (A.A.) - .A.~m Tebll,tl : 
Salnt - Om.er'de Arru civarında Vamı:ıe.ienc.a • coutT&i'.de BeM;lka Dr• 

Uuııuna t.stlııat eden 1''ranııu: ~e İngiliz kıtalan Dtınk2rk'e do,tr:u Umıt em· 
rin.l aldıkları umand&Dberf teelim oıacaklarml mtt ed.eD dU:ınan le ıJDIJte
madlyon çetin ,ye ıiddetli muhareUeler ~m&kt.&Wrlar. Bu kıtalar eVYela 
Bıusee kanalı Sca~ hatb, sonra Grave 111Jhla, cauel, iX,pres, Nleuport ta
ra.tından teşkil edUen kameri, nlba.yet kıımıen ıuııu &lt:mda ıkal:aıı ınll•tah. 
kem ordugtJu ~gal etmi_flerdlr. Bu hareketlerin her birinde topçu kuvvet. 
lerin1n, tayyarelerin ve tankların ateııi altında. tnt.ı.ı:amla hareket ederek 
müteaddit ve ıtddetll mukabil t.aarnızlarla dUJmanı kendilerine yakla§tır
mam11lardır. Her taraftan tazyik edilen 20 gündenberf her tUrlU l.etlr&hatten 
mahrum olan. ve kral Le:opold'ln teııllm olması ile birdenbire sol cenahı açık 
kalan bu kıtalarm yaptrfı bu rilcat Franınz ve tngtılz ordularmm tarihinde 
bir me.tanet n .kahramanlık timsali olarak kalacaktır. Şimal ktt&Jarmm 
katın.ma.nııtı ve aarıılmaz enerjlai ıaa~de düşmanın arazi kazanmak ıru.. 
reWe elde ettiti muva.traklyet.1er Almanl.arm pek mUhlm olaıı insanca zayi.. 
aWe telltl edllmiltfr. 
~ lwvveUeri dyice larpalaıımıftlr. Maneviyatı her zamanldnden 

yilltlek olan ordularımız iae ~niden muharebeye b&ı:mlır. Sahile dotru çe
kilen kıt.alarm UıUyük blr ıo.nu hentn mukavemet eden DUnkerk'den vapur. 
.lar& blndlrtlmlftlr. F.rann, ıeflerile, ukerltrlle ve Jıc&hraman .1tmal ordu.au 
1le Utlhar edeblllr. 

2 Hulraııda Somme cepheııl.nde A.ime'de ve prkta az mlktarda topçu 
;faaliyeti. olmuı ve Rethel mmtaka.amda otomatik alllhlarla bazı at11lar ya.. 
pılmıQtı:r. 1/2 Hazlra.n ceceai tayyarelerimiz tlmaldekl kıtalan 1qeye devam 
etmJ.olerdlr. T.rev .. .mmtakaamda ve Karaprmanm cenubunda derlııllliue 

birçok ke§if uçU§lan yaprlmrştır. DUn, dtı§manm cenuba yaptrğı bava akım 
kendilılne fimdlye kadar a.yılabUen 12 tayyareye mal olmu~tur, 

Alman Tebliği 
Berlln, ı (A.A.) - Ordu yilloıek kumıuıdaabğı bUd.ltjyor: 
lngllizler tara!mdan da mUda!aa edilen DUılkerk '1er iki tar&fmdakl 

8&hll cephe-" çetin bir muharebe eaııamıda ıarktan bir kere daha y&rllill.11-
tır. Nlvport Ue bu ıehrin ıtmall garbı.tndekl aahU Alınanlarm eline dU,
mU,tUr. F\mıea'ln gıırbmda klin Adinkerk ile PUnkerk'ln 10 kilometre pr. 
kında kAJ.n Glvel de zaptedllm1ft1r. 

Esir cdlleıı ganalm mıktan dUn mUhim mıkt.ardt. artın~tır. Y'&lnız bir 
ordu muh~ll! çaplarda 200 top iğtinam etml§tlr. 

Cenup cephesinde kayda değer bir hA.dUıe olm&mIJt:ır. Evvelce de blldl
rildiğl gibi hava kuvveUerlmlz 1 Hazirandt. maflOp lng!Uz aefeı1 kuvvcL 
teri bf.klyeıinin DUnk•rk limanında bulunan gemilere kaçmak için yaptıfl 
teoebbUalere karıı mücadeleye gir!§ml~Ur. 

Ceman 154,000 tonluk • harp gemisi, 11 nakliye vapuru battrılttUJ, ı• 
tıa.rp gemi.al ve bu meyanda ikinci m:nd iki kruvazör, ha va mUdaraa tertl. 
bo.tJ.Je mUeehhcz bir kruvazör, 6 torpido, 2 muhrip, bir ıerl motör ve ceman 
160.000 tonluk 38 tıcııret vapuru bombalarla hasara ufratılmışbr. Birçok 
vapurlar, motörler ve romorkörlere mermi lıabet etmı., veya batmııtır. 

Seri .Almcı motörlerlnln hentn dll§manm elinde bulunan ııahUln BeL 
çlka - Fıan.sız Juamma kar§? yaptıkları yent bir taarruz neUceııinde bu 
motörlerden biri btr torpille •ooo tonluk çok yUk.lU bir nakliye vapurunu ba. 
tırmağa muvattak olmu~tur. 

tık defa olarl\k muharebe tayyarelerinden nıUrekkq> gruplar Marallya 
Umanma taarruz ederek bombalarlle iki büyült Ucaret vapurunda yangın 
çıkarmağ& muvıı!fak olmUJlardll'. Parla - Lion demiryolunun muhtelif nolc. 
talan bombalarla haııara utratıımıııtır. 

1 Hazlranı1a dU~manm hava zıtylatı ısa tayyareyi bulmUftur. Buıılarm 
42 ııl bava muharebeleri e,snumda dl1~llrU1mU,, 8 1 tayyare datt bataryalan 
tara!ın<.lan lndtrilml§, Ust tara!ı da yerde ta.brlp edilın11Ur. US .Alm&n tay. 
ya.rest kayıptır. 

Edenin harp vqziyeti 
hakkındaki izahatı 

l.A:ınclnı, 2 (llusıı i) - 1ng0ır: hnr
blye nııznı: .Ant.onı Eden harp \':lZ!. 
yeti :ve bUhas.sa Belclkad:ıkl krt..aı.ıırı.n 
(; lrllm j hald:ınd tzıı.bııt vererek 
fUn rı ol!Ö)"l mlJiUr: 

- Flıındr Cl'phe.!indeki kıtalanmu: 
muvatlaldy tle geri ı;eldlmlı v~ cc
kllmekledlrler. Bu areda on bfnlcrce 
Fransıı d sUAb ultad:ıılan lngUiz
lerle beraber lrıslllere~e no.klotun. 
mu tardır. Buraya gelen 1nn-lllzlerln 
m nev1yat.1en mUltemmeldir. Yirmi 
gün cok ç Un bir mücadele geçlrdik. 
ten sonra B lçtl'..o. ordusunu!! tes'ıml 

ile geri çekUmeğe mecbur knlan kıta
lsı'ımu: b,r mllıldct lıtırııhattcn sonra 
ycnld n h rbc rrlrecelı vıu:ly ttedltıı:r 
Manş harbindıl Almanlann bU)-Ok 

strn.teJ k muvat.al>tye ı r kannm~ 
otlakları m kk4ktır. Fıı.kat curn11 
da rnuh kkakt:r ki kıtntamnu: ken. 
dllerlnl ç \1rml olan v ıı.det ttıOO?'tle 
cok U.'itOn olan Alm!uıtAra bUyUk btr 
mukııv m t ı;ıntcrmlf ve mbayet dl>
VfJ r k ı;eri çcknme1te, Almaıı bat
ı n111 ynrmıığa muvl\t falt o:r.ıu~:ır. 

d:P. Nef,eldm 41mu ""1•loetf de 
OV\'clce ltıtalıı.rrmızm r,evrflmt~ olduk
l:ırmı ynynrkcn, bllıthara bu lutalarm 

§Mlle ®tru bir yol açtJ.,u11 teslim 
etUJer. 

~ıtal.'1rımı.ı hrr yer® kcmjlJıtrln· 
d Gd t \•-e ilfW bo.Jmmndırn UEten 
olan Almanlnrla lt r§Il~tılar. '()stUn. 
lllklcrlııi JJıbat clUler. 

Bundan aonra lnr;lliz milleline hl. 
tap eden nn.trr şözlerlnl fÜyle lkınııl 
ctmlgtır: 

- ı.u topraklar Uurlndo y~ıyıın
hır, vazifemiz ~ayeti varJhtlr. Bu 
yaranın t.AınJrJ ,.~ bu harbi Jmz:ınmak 
1!1.Zlmdır. J3U hATl::ln \•e,nnl!! 01du4'1! 
d rşten letllad edelim. EugünkOl r _ 
den dah:ı pek ço:C tanklara, toplara, 
tayy re! ro ihtiyacımız vardır. Se!eri 
krtalıımnwn g5ııtcrd ki rt d pllnl 
meml t d h llnde de be lertz. 

Yun.- n V cli~hdinin bir 
oğlu dünyaya geldi 

.ı\Un~ % (A.A.) - tant 17.(~ de 
Vel1Ah4 Prcıı.s Pol'On :ı: vc•.G Pttn:e:ı 
Fredrik'ln bir erltek c: -uıru d nya~'a 
~clml'.:'tlr. Çocuk Yo v ı ı "ıl sıhb.:ıtte. 

dlrler. 1\Ad:YO ile bildi '•en bo h:ıberl 
h~lk 1'ty<fü bir • cvinç ile ll:ırııtta
ın~tır, 

1. . 
' Londra, 2 (Husun) - ıA-kde -
nfadeki gı:rı:;in vaziyet jrv;1Jiz :ma 
ıha{ilinin 'flat:arı om tini oc1~ 
mektedir. 

1tn1ya ile İngilteıı arB'3uıtia 
mütl!kabil hüsnüniyetle lhnllolun. 
ınıy~ak hi9ir me5e.le o/.oktuı. 
~·ok eğer :hnlya hırrjı &abasını 
müzakere sahasına tercih edivor -
sa. İngiltere de bıına karşı koy -
mağa hazırlil[. 

İngiltere hiikümcı:i itatyanın 
meşru iBdiıilarınm halline hazır 
.olduğunu l.ıil6irm"~ti. '.f!Iitdcim l..ı 
luka rnescleainde ne hczıôanan 
anla ma :itn1ycı.n tcltnisy&n1e:rini 
tamamen 'tlltmin .e.tmi.Şti. kat 
bıınu ngmcn 1.taly.an hül:umeti 
lii,çbir sebep göstcr.ıneden lbu n
~-m:ıyı kabu) ıetmc.di 

ğer 1 talyn bugün harbe girer 
mmun 1m!SUJiyctini ~ıdi, C 

,,yalnız ketrlii usıy.ncaktl.r. 

itabı 

, ~ . .) - 'İtalya B a -
jı;jy.ı: ~UZJl'lllJn .:U§irj fkan ı:olan 

tJ.' ıegrıtfo Z.Ctctiiniı1 m üdürü 
ı:lmssld.o rı:a.a.(.ot'la np4,ğı aınzıır 
lkonı~ nnsıntla tnlymı 
:talımna ihitnben aem· tir Jd-: 

talynnın u:ı;p yClcri f.!unlar-
dır: Tunus, ·orsika, Ckbditank 
1VC .SüveYJ··· Süve.y ıson .ftı:rı:cede 
jplllı bir ge,çittir. il~r.sikn, T unus, 

ebelitank 1\'e 6iivcyı 11talyaya 
mütev~cihen kontrol noktalan 
~e askeri heaefleri.llr. 'Bu kontrol 
,noktalannm üsleri .ortat1en kıdk • 
malıdrr. İtıilyarun her .ne bahaaı

'11& olur.aa olsun Akdenizde hare • 
ket serbestisini kazar.mnı lhrın. 
dır. Bu maksadı her neye malo -
lursa olsun askeri muzafferiyet -
Jer1e elde etmek lazımdır. Talep
lerimizin i•'afını gökten ve teaa· 
düften beklemek gülünç bir §CY 

olur. 

Sovyetler Birliğinin 
940 bütçesi 

Moekova, .% (A.A.) - Tua Ajanlı 
bildirfyor. 

Rusya P'ederaUf So.wyaU.t SoyYet 
Cumhuriyeti UçUncU Jçtima devreli
ııbı ı Ha:drım tarihli cet.auln.de 1HO 
.aenetlnin devlet bUtçeaJ ittl!akla ka
bul edilmışttr. Varidat 211.4153.260.000, 
sarfiyat 211.438.9:S:S.OOO ruble olarak 
tesblt edUmtıUr. 

Yüksek mecliı bundan başka mulL 
tar eosyall.at Sovyet cumh\ii1yetçller1-
ntn bUtçelerinl de kabul etınl§Ur. 

Uyanık ve tedbirli 
olahm 
(Baı tarafı t incide) 

nı, hudutlardaki harp hareketle • 
rile beraber beıinci kol adı ile 
ıurada, bU'l'ada türlü kıyafetlerde 
suikast teıkilatlannm faaliyete 
geçirildiğini, havadan ıe1en ıi -
tahlt pttafÜtcülerle memleketln 
can damım olan mühim ınevkile -
re hücum eclildifrini hul•sa hu · 
dutlarda ve müstahkem mevki • 
lerdeki milli müdafaa ile birlikte 
memleketin her tarafmda, aynı 
zamanda bir mitıi rr.ücad:lc vazi. 
fesinin baılaması la:mnr.eldiğini 
gösterdi. Oncn iç·n ıimdi harp i· 
çindo olan memleketler cep~elcr· 
de olc3u~u zibi c eph: çcriler inde 
de bavnda,n inecek, gerek dıı
h.ildcn çı'kac.."lk suilmı;t hnrekctle_ 
rine karşı yeni yeni tedbirler ah
y orlai: ; mcscr ~imdiye kadar $İ· 
lnhlı olmrynn ııivil h~Jk arasında 
mahalli müdnfaa tcıkiliit1nrı yapı 
yorla'r, t ayynre meydnnlsnnı oto
~il ve oı.obii:ı, kamyon gibi j 
cabmdıı şlr.atlc çckiJerelı: milli üs 
olarak kullanılnbilecels, foknt ih -
liy.aç bertaraf olduktarı sonr-o 
tclr.rn.r yerler ine getirilerek bava· 
dan gelmezi .mulıtemel t.;mn-ud a
ı-a engel teşl<il edecek vııuta.lıırla 
.doldunıyc:;t"Ja.r, .dahilde bctinci kol 
r~lü oymyabil~ bütün ıiipheli 
unsurlıın kent.rol altuı.ıı alıyor -
lar ... 

Bcıinci kol tehlilı:csinin mahi -
yetini anlaınak için son günlerde 
Bclçilau:I n Fran~..aya iltiaı etmiş 
olan muhacirler reşında en teh -
li!<cli Alnmn caau,ıan çı1uı.nluak 
kn·~una dizildiğini, lrJ c111udann 
yanında yerli halkı mem1ek t a · 
Jeybinc sabn elı:ıak içiD milyon 
lu ymetinde eltın punlıır bulundu 
ğcnu, dahıı. ttnril' clnr.ıh H itlcr 
dü§manı Alrr.nnyacan kaçmış o -
lan ed3.ml no ta:ı.rnız~ n son. 
ra Alınan orduı;;ur:un lın~cketlni. 
ni kohy~tımınh için faaliye te 
ceçticini öylcme!; ı(-fidir. 

Almanl nn F~nya kartı kul. 
lnndlkl n bu t ürlü ıuikt\ııt \ 'astta 
tanmn b-.:ndnn ~onra dif.er mu -
hasmı rrn:r.J (Ctb r r aunda rno· 
ela haline gcleccj';lni tnh~in e de. 
lıilir-i:ıl. Bu itiba:b her ilı ti.male 
kM'fl ..-ık Mi dnmlı -
yız. AS!,'\1 US 

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

.. KüÇtiJde.re Öyk~ 
,.... .... ........... ' 

. 5 -

:rc.J. .• ~~~.:.ırı;;oı .ı..-,$0,J.~~ı.ı•;...:..(; rrıber ~ 
(Geçen lınffadan dcııanı) 21l:ır.mız .dn !lopıı.c .• c J:C ıııitiO f 

PattiRR'b t a u~'Jli §n1'.etl ')'BP ınck iı>teyor. 'llahıı hCP Jl1ll>ıZ·tf' 
tr. Fa.ka't yapın· yaımı ırı: :ctıı'lllftu cUsı şeyJeri bir.den· 6'11Pa ı;o)i 
biı· kahkahadı r koptu. Padişa· kat bunları hlr sıra~·n · ~ 

ın rn1• • hm tnbağının 4ç1 ieJi ol ttn ğun- lıerı i .olnr, qyJe deı.:~ ırrıt11 1 :ıoıt 
ôn n üst dudağına fl{i ttne s i- lliitiin _ççıcuklar pğrcbı.ınıııı 
yah hıyık Ç'.izil mişti. rliğin i tasdik ettiler, ~ 

>Blltlin coouk llır ~Ulmelrtcn rhıe 'Öğretmen: gil '~ 
kırıhyor. Fn1uıt o dnhn i~in tnr- - O 'halde Çetin sen ~ıııı 
kında degildi! Hlr kiıl:rt kalem getir. 13\~ ~ 

Çcfin Uevam e<Jiy.ordu: ca'J;ımız ş~1erf •ırıalınt• ııt• 
- iYanalcl arında u-zun uzun itik bir pr:ogram <y.nP111;.(ltı· 

s a.ltalla r ya r . Çıcfin kut;ı ı l.:u1cm ~ ~ 
PaUişnh ın ıı yrn lrareketi yaptı. eocuklsr i kcmleJcre oto ıı tl 

'Do ı;efer i\·en ıtklıınnda 11iyat .siyah r.cim <>..n de rırl:ı;l & bir ~ ,,., 
çnııilcr hasıl oldu.. ~etirô i. .. r~'~ 

- Burnun fı%crinde m;un bir yıı . ElbirJiı;ile o günkU P -cıı 
ra var. Padişohın burnu Ü".l"rindc pıJdı. 0rt~ n 
uzun bir lc'ke gi)rilndU .. Artık ı;ül- l'rogram hl'rlıeııin ~fit~ 5 ~ 
mel:ten kimsede hol kalmam ışlı. bir ~·ere nsıltlı, gru.P ş\pr•~ 

Nhııyet Çetin ııordu: ai. Oyun, saııdığ~na b~ıı..ı 
- Tarif ettiiim adamı tanıdın cuk seçildi. Bunlar bil' rl-"' 

mı' men : ıdı C bf_. 
- ıH•yır 'tanımadım. - Şimdi bir ft'Y ı.:o·o~· ll~eJI'*' 
Bunun üzerine Behiç cebinden !ar •• Voleybol Hhamıı ) ııı· l\ 

bir ayna çıkardı. çcyi biraı düzeltmek tAı~r ııı·· aer 
_ İşle. dedi. le çalı~mak istiyenJer ~r J."~ıf 
Padişah aynada yuzunu l(orunce Büyük cocuklard::ın b 11 l>Y" ~ 

o da gülmekten kendini alamadı. hal ileri atıldılar. ııcnıel ııı!I~ 
Bu suretle DoAan daha ilk rıeeede bir çıı1 ış mıı ba,ı:ıdı. 58rtttf c#J: 

ne yaman bir çocuk oldu#unu her boyu ölt;üldü. Direk ,-e ~ıı ş 4' 
ke:\e gösterdi. (;etinden sonra öl. edildi. Kazmacılar h~rtı'11 
refmen Salim kalktı: kazm:ığn başladı] ~·. " ~fi' 

- Çok yaşa Çelin. dedi. Hepi- ~oyunmuşlu. Aydın~ 1 ıı~ ,,. 
miri rıülmekten kırdın.. folf pantolon Tardı. 5

1 ~ ~ ~ ' 
Yatmak için daha yirmi dııkika_ mamen çıpl31> 1ı .. Çor.U~r t f? 

mız var. E~er vaktimiz olaydı . Si- yunmnlarını söyledf .• "\,,tl'tr 
zinle gayet güzel bir oyun oynaya- l'Uk karınl':ılar gibi cııHf ı• ı 
<:aktık. Yarın ak_şama kalsın .. Şim. kıoo;mı da ~ı arabaJarile >r;t 
di herkes elini yQ:ıGııQ yıkasın. ıa,ıyorlıı rdı. cıı16" ~ 
\"atmaAa hazırlamnıL Saat on olmuştu. Zil ;t• f (.'' 
· Biraz sonra kampta bütün bu kah deniıe gidilecekti. *r 111 t~ f 
kaba ve gilrültülerden eser kalma- sunu giymiş, havJıı1°~t ~t 
roı~. her tarafı derin bir sükdn kap almıştı. Bir dizi ha1111 111a ıtr~ t~ 
lamı~tı. tundan denize doArıı ~· ~,41 
A~a~ıda dalgalar sahili dönr. Deniz kenarında ısr1~1,rt 

ken çocuklar mışıl, mışıl tatlı bir kumluk vardı ki ta ııı• z"' 
uykuya dalmışlardı.. bütün sahili kaphyo~1;~e 6 ~Dı 

*** Kumlujta gelince Y~ cııırr• ~ 
Sab:ıhleyin bütün çoculclıtr oyun meni onları yüzme 1>11 rı!. '~ 

~andıftının bn~ına toplanmışlar. Ö~- h:ıtanlar diye ikiye 11)'1 ı;oıs< 
etmenin verdi~i oyuncakları alarak bilenleri bir öl!retmelJ• fll'ıı l 1 

bahçeye fırlıyorlardı. Diiter bir ölt· l:ınl:ırı da yiirme öğrr.l dl!J ill 
reımen de 'iıra ile çocukların boy_ Rir r:ın kıırtarıı n ı;a~i> rO ";I 
l:ırını Ye :ı 1hrlık111rın1 6Jçfi~•orchı. nizdeki C"OC'UkJnrl fJÖJet dtf 

Sah:-h l::ıhvaltm d11 rok iıJtilı ali 4cn dcni1: tH ;ı r'terc J;ll ~ 
yenilıli. Çocııklıır denl!e "ilmek sı# ,.e hilltır <Gibi 'di. s.ol•'' 
ıı;in ~::ıbmı11l11nı~·orıtu. O rnman Yüzmii ösretnıenf ~1 ~ 
fıJ!n:•lmen Jı[ilÜn ('Ot"tıkJarı bfr jlra. ÇOCllklBf"I 'YDR!n ll ('D~ı 

·ıı toplııılı. ra : ·~·111 t ) - Çocukfar, rlerJi. B:ık hepiniz - Eğer beıılm <' ·d1.-;.:z:111d' 
IJ;ı,:;' .ı b:ışka ~C) !er isti)·orsunm:. nır. size hir hnflad(I 111 .~·' 
nonl:ırın l7 ıl eniıe silmek, ist iyor, tcerğim. dedi. 1ıafl111 

bazılarınız Yolcybol pyuamnk, ba. ( Dcvanrt 

35~000 tonluk ilk Ameri~~ 
kruvazörü denize indirildi 

Aln1a~ Cenubi Aınerikada sivil 
zabitleri do~aşıyor "', 

~en•1L' fı 
reisi general 'Marshal, tıt 1f-l, t'rı;inpion, - (A.A.J - 1921 den

iJeri !Birleşik Arncrike 1 rafından 
inş11 edilen 36.()00 tonluk 1Jk kru. 
vnziir bugün denize indlrllnıiftfr . 
Scııııto ııznlnrıııdon n. \'e ı, Avrupa 
h:ırlıi dol:ıyı~ııe husule gelebUccek 
lıer tiiı'lıı 1ıAdisala knr~ı Amerika. 
ııın, her ne palrnsmo olurSJJ olsun, 
1ıe7.ıı hınmoğa karar ,·ermiş bulun
duğumı sö~ lem i tir. Geminin kıy. 
meli G5 milyo n ROO lıln dolardır. 

cı~xcııı .\~I ERIKADA Al.MAN 
ZABITr.ımt 

va,ınoton, 2 (A.A.) _ Il nr bi)·e 
claircsi C!"nu bl Aıneri lı:a ·a ~'eniıfon 
iki lı:inr kruvaz5r g5ndcnneAe ko
rar vermiştir. Dün Rio'ya hnrcket 
cdt'n Kin~i ıreınl~ini )"eni E:enıilcr 
takip edecektir. Bu h rekellerfn ~ "'
hr.bi, Unıgtı:ı)' ,.e Breıih ııdo ıı;h il 
~hmiş Alm-ın ıobitlcrinln nıe\C'UI 
oldulluno dair nlınen ra ııorla rcl ı r. 

Ht;ZYET.T S EY ~il H E ÇJ.KTI 
\'n#nnton, 2 (.1..t.) - lluZ\·elt 

şnh i yat ı ile P-0tomor nehri üı:crin. 
de hir e~ nhole cıkınıştır. Hefaka
lin<l<ı senato ;ızalıırmdıııı fl rincs, 
Jlop kim Te ticari kütibile hususi 
kôt ipleri hul unms l\t ıı d ır. 

ra,\İt1glon , 2 (.A.A .) - Jl ::ı rlı i )e 

filinin muhalefeti aze~rıl tı• ~ 
milli muhafız kU\"\'etle oıcre 
nıcte davet edemırnck r eıf-
hlyct verilmesi fçin ısrs , 

A er' Reyno'nun 111. 
kaya hitabe~ı 

Pnris, !! ( Hususf) t" Ft~ 
YC harbi) e noz1rı p~bjtitll f.' , 
hu ı::ece saat 22,so de 1ı rr.e 
mi7.lc O,SO) rad)·o?• 1oftlt 

ıı1' de bir h!l:ıbcdc bulunar tıc§lr. 
kızılhncınm g:ır:P ~ cc~ fn~' 
!ermiş ol ı! u bu~-ıı er 

d ı. ,4. Jtl ·ıı ükr:ınl:ı bahse ere ' ılltll 9 zılh:ıçının, Amerikan ~crc:ut1\ 
~h alın:ı mükcınmclen zıt 11e1' 
duğunu, şiddet tıırırru fııf~ı 

•Jl i)et ~ 
ölüm ya'\·ar.ken nıı 1111• • . ,•n rd ıfl u 
m:ırlen hcrkesın • 111uıı-~ 

Aıııerilrnn k ı zıJhacı i}c rıtııt1 
rin insan !ıkla 
rilc birct5111ış 

miştir. 

. sanl ~·n b 
ın pı 
oJduklflrı 
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D U .. n ku·. mu·. sabakalarda Mu hafızg u· · cu· · !:~ny~-;~~\~~~:~:ıa;~z~~i~:nkııe~:; !.::e~~~:~ı:nons:li:atır~::ın~:~:~ 
örtünmüş cılız bir kız orada du - uzun bekledikten aonra karanlık • 

\ 
1 

ruyordıı. Nasılsa, mürüv\'etll bir lar içinde kimsesiz kalışını içl ııı. ve f 3 1 B . ı t G B . ı · v • • 2 o d . , yolcunun sndakasınt veyahut müş· hyıırnk tahayyül etti. Parlak bir ... 

ayı - ·, eş ı < aş . ı r ı g ı n ı - ye n ı e r :;,~~:~:~:;E~:;r~:. ı:E~:::~~:~ ~;:,~·~=~·~ı~ ~:: .. ıa .. ~ı~k~ı: 

-38 -
, r n p ı:..c müracaat 
• ıl 

)er • bruclan doğruya ııana 
~ \' trı\ c sen de bir gün Baron 

~ı:.; İskelet denen haydudun 
!.t r ettiklerini ve Baronun 

1 baı; Unduğunu d·ıyuyorsun. 

cuk 'J;.ııı:naoilir cL ıl ı:m 
ha,,_ıut da böyle bir ~rey~ 
1'Urr:ı.ış tur. . ,.., . . . 
~oaar nrxadaşını hayretle dın-

liyordu. Sö,!i! bitince Emilin ya· 
nına g-itti cüni sıktı: eıt ~llı::,c B.aronun hayntında giz-

'11.) b bir safha var demektir. - Dostun., dedi, seni hürmet· 
~ 'c~ d :ı arada senin kfitiben le se1aml:mm .• Doğr:.ısu sen bi· 

~kare \Turuluyor ve Baron bu zim hepirc.ızden ü:ıtlin.cıiln. Mu· 
t~te1'. sebebi meşkuk b'r ali· h:ıkkak ki cr>euklar bu pansiyona 
~dl ~~;r. İt;tdc me::elBe. ?u verJeştırill""'ı~ l;r.ılunuyorlar. Şu 1 

ı4l.. '!e ay'"d ı~ıyor ontum. ızım '1.aldc ~imdi... 
~,,.. ~ ınlatmaya mecbur o'. 

,..t~ u; birçok hususlar vardır: - $n:di bir dakika bile kay- MllJI l:üme ı!epliısman müsabııkıı
~ 1atmaze1 Jervez ile Ba- betm~clen ~c,r~kete ge)mek la· 131 ıııın son ıkı o~u.?u d~ıı Şerer 

? ~~sıncıa rabıta neden iba· zırrd•r. Hatta hemen bugün, an· s~ndında :ıı~hafız,:li~ıı. - \era, Be
Jch "r~ü Baron muhakkak laşılıyor mı..? Hemen bugün Ye- şıktnş - <ıençlerbı~lı~I tııkırnlnrı 
~a:e::ı pek iyi tanırrakta ve şil İf:kcletle Küçi:k l'.Ieleğin tev· nram1da yapılılı. Gunun pnznr ol. 

~·k §ı hususi bir aHU:a gös· kif olunmal:ırı ve çocu'.darın kur· nı:ıı.ı~n r~ğmen ha,·anın sıc?klıljı 
S:~.ttdir. tarılmaları lazım 'e hır ı;ııın evvel alınan nelıceler 
ı a b · s:ıhuy:ı :ıncnk bln kadnr bir seyirci r:.,L u asil Baron ile küd!k 
~:"'lali 1 k · · · - Evet dostum, muhakkak lo1Jlnrtıhilmişti. 

• '4bı e e :Oje çısı ola.n Ma· derhal naı,.kcte ger:meliyiz. Bu M--'1af .. zgu''cu·· • Vefa 
< ııc lnşı;ı a ra::ında mügte· ~ w . & 

°tılct ?labiHr? üçüncüsü: Yeşil haydutların tevkifi artık kolay ' • Giinün birinci mihabaknsı hakem 
~Q._ıle, ekmekçi kadın arasır. facak. An.:ai< bunun için bir ş~kıl S:ızi Tezcan idJreslncle Muhafızsil· 
b~t~·~'ebet neden ibarettir? c1üşün:neliyı7• Şimdi seninle bir- cü - Ycfa :ırno;ında ynpıl<tı. Takım. 
tcjd~~~Usü: ts!:elet nedir? Bu 1il;te yan1ııruza yüz tane adam a· lıır o;a:::ırn 11ş:ığıunkl ka<lrolıırla çık
~U ı)J lnyaff!t midir? Sonra larak Ke ehck p:ınsiyoruna p,:i<l.r m ~ı:ırdı: 

!'·ıl <ıu nasıl atc§te;l masun ve drafına bir~aç kor<lcn çevir- \'" a: .\:at - Alıdıi~. Süleyman 
ıı ..... elttc:Hr? dikten !!><:n~-c· girer, ha;·duJu tcv· _ Şar.', l!akkr, Şiil"rü _ Aloto, 

ı•:ıc=sı B K" ··k M 1 k kii ederiz. Aııcak bark n vı:ıf:r.ı:ık l.'erip, Ga:·, Sulı'ıf, lfaydnr. •'l , • : u u~u e e 
•:.ıç ortağı kimdir? altıncı· ve old kça ıhtiyath lıar.,.ket et- t:ıılıafr:cücü: De<lrl _ Fr.thl, Ab-

' !•·.. mek lazımı:iır. dıırrulımaıı - lbralılnı, Mı mel, lla. 
':t.~'t dostum .. diye Emil ar- - Doğrıı, bu hu~usta haki sın.. ıtm - Turan, Firuzan. Rı:a, <:eldi, 

• 0;ırt sözünü kesti. Öyle zan· An•.ak l.ıas'ta bir şekil bulmalıyız. Tıırout. 
t:.,a \J.tn ki ben bunların hepsi· Sonra bu hc!ar uzun işlere ne l' • Mulı:ıfızlıl:ırın süratll bir hüru
' 11p \TerebiJ:rim. zum var Bız seninle ikimiz de i mile bıışlıy:ın oyunun ilk dakik:ıla. 

...... ~~ıl? ... Bunları aydınlata· ani bir b:ıs~~rı. yaparak aynı neti· rıncJnn ilibaren \'ern kıılesi sıkı bir 
,·~·in? ccye varabılmz. Ben aana şunu çember içine alındı. Mulınfızlıl:lrın 

• • anlış anlama dostum. Ben teklif ediyorum: Yanına liç ki'l bu tnzyiki nş:ığı )'Uk:ırı clenc ~o-
-.; ~~r.. at_ Fakat bunlar gözünü budak· l nuna kadar ılev:ım elli. Ara .ı.mı ı!ıı t'-cı .. ;:.ıığrn altıncı suale, ya· 
~ ~beı: pansiyonu" ha'ikın· tan sakınmıtan~· acar dttibnlı- . :\'clahların sııl:d.:ın hıkiş:ıf ed~ıı lıü-
~ı· lar olsımhr .• Dişlerire kadar si· cumları Muhafız k:ılesi iç1n le! ı le_ 

l . ı 1e cevap veririm ve bu 1 · d tU · Jahlansın!ar, gaz ıra"lre c.rır.i e li oluyor. Fııkat Knlccl neılrinin 
~ nidü~ümüz taltdirde ee· taksınlar, so11ra artık sen ile ben güzel oyunu ıtol yııpmnl:ırınn mıınl 
'c::ı ''alinin cev<:.bı da kendi· haydutların çarc~ ir.e b:ıkanz. Ben oluyor. Uzun müclılet de,·nm eden 

' ~ ı..t;.eydana çıl:mıs. olur. f k l.d b' • 

'ıl:ım~ar sahadan ('!l:arl:cl\ 

tilrı inin güzel oyunu Be~il,tnşl ıl:ı 
rın gol çıkııı mnsına mnnı oluyor 
du. D:ıkika 36. Deşlktaşlılnr hir fri. 
kik kazandılar. Hakkı bunu süze! 
bir şülle gole tahvil etli ve birinci 
dene bıı şe!;ilde 2-0 Be.,n:tnş le
line nclicelendi. 
lKl~Cl DE\'RE: 
Oyuna Gençler bnşla<lılar. müsn. 

baka yine sür:ıtli oluyor. Beşinci 
dakı ka<lnn ~oı1ra Beşiktaşlılar yine 
htıkim bir vaziyete geçlller. Fokal 
her iki tarafla ta bütün ellerine 
ı;eçen fırsntlcırıl:ın i tiforl<' edemrdi 
ler. füc;ol 'l cin 2 O Cc,llitıışın 
cn!iLi~ cli!e ~una . di. 

tc .. ~'-1, madem ki öyle, söy üstelik yanıır.a ev a :ı e ır sı· bu miınferit Vefa hücuınlıırınılnn 
, ~ ~ dinliyorum. lalı, çok ağır bir çekiç alacağım.. sonra Mnhafızlılar vnzhı~ıe hakim • 
(
1 1?ıcı.. Bu iş çok basittir. - Ne dedin? olıhılnr. Devrenin bitmesine üç dn-
~İb;ti::tof Kolombun yumur- - Ağır b!r çel:!~ abcJğım di· kikot k:ılnr Celal uza'ttnn s:ı~ znvl_ 
. t~" Yalnızca düşünm~k kii- yoru:n. yeyi bulıın bir şiille Muhafır.ın ilk 
tı .. ,~ı bu kadar iş içinde esası - Eğer ş:ıka yaptığına emin i?lünü nttı ve birinci devre bu şe-
> "" N' olmazsam, vallahi Emil senin... kılde 1--0 Vefa aleyhine netice-

P'. ~: Ctu. ıcin çocukları düşiin· - Anlıyorum.. Fvl:at hayır lendi. 
.'t it?? ... Sekir çocuk kaçırıl· 

~h_-ı değil mi? Peki İskelet dostum, çıldırmış dcğ:rm. Yan• 11\lNCl DEVRE: 
:"l'l ile H ma rekir abca~ım diyorum ve Bu devre boşlar başlıımaı ~fulııı. 

l. c b· reye saklamı~tır? er :ı ~ • • i f ı 1 ~~l'ı .ınıarın bir yerde bulun· bu ş~kilde neler yapabileceğım ız ı ar voziyele hAkim olmakta ge-
~ l:i Şarttır. Haydut muhak- sonra görürsün... cikmediler. 13 üncü dokilrnılıı Mu. 

.,\j8 htınıan öldürMÜŞ d~ğildir. • • · hnrız knlecisi Bedri gilzel bir plon-
'I~ b (l>nlın ı•ıır) Jonla kalesini muhnkknk bir ~ol teh. 
ıı t ~ unlardan me::faatleri " · ~ ı -------------- likeslnden kurlnrarak bir Jınyll :ıl. 
~? u halde &en ne düşünü· kışl:ındı. D:ıkıkn 15. \'em k:ılesinln 
~ l3ir önünrte!ci bir karışıklıktnn lslifodc 
\:ı•t~ §ey diycınc:n .. Haydut eden Cel:'ıl Muhafızlıların ikinci r,o-

i:ıı, lca~ırmı§ idi. Fak::t açlık lünii de kıı,·detıi. Oyun yinr. Mulıa. 
~~ 1nlcte öldürmeye teşcb fızın h;ikimivcti nllındıı. Nitekim 
i ·Cye de asla tereddüt et· 3.6.940 Pazartesi 19 uncu ıl:ıkikııdn ~;ine Cehil Hıuı-
01du~unu gördük •• Demek don aldığı bir nıı~l:ı firün cil Mulın. 

' 12.30: Program ve mcnıleket sruıt ' 
.. Jc llya 12 3 fız golünü ele :ııtı. Oyun lıu golden .~ t t'\'cı 1 . d l kele· n, . :s: Ajanıı, 12.r>o: Mtiztk: 

ıı~. mese esın e s ., h•- •. onr:ı biraı hızını kn•·lıeıler "llıl ol. l' "{'Clt .... u ı.cllt şarkılnr ( I'I. ı 13.S0/ 14.00: ·' ~ ,. 
~"~:ıırCti ancak böyle olıbilir· Mllzlk: Karışık mllzlk ı Pt.ı 18.00: du. 25 inci dakikada Hakkının sı-
\ ttİe u Baron para tekliflerin: Program, ,.e memleket sMt ayarı, kı bir şütüne Brtlri plonjon y:ıph 
~ ~ a teddetmiJti. O zamandan 18.05: Müzik: Odn ruuz:g-ı (Pl.) ıS.30 ise de topu elinden k:ır,ırdı. Topn 
~~ htılt genç kızın pek tabii MUzlk: Radyo caz orkestrası tŞe!: yetişen :'\ecip sıkı hir ~ülle \"rfn. 

/~~;-Ilı aydudun nazarında hiç ~brahim özgür), 19.10: MUzlk: Oku.. nın birinci 1toliinii yaptı. \'c nıü
··~c~i eti kalamazdı. Onun içir. yan: MUzeyyen Senar, 19.30: Müzik: snhrık:ının bunrl:ın sonraki kısmı 
~r. ~ttadan kaldırmak iste Halk türkUlerı, Aziz Şenses \'e San ({oMiz geı;errk O)un Muhnf17:~iidi . 

~ Ç "Cne • • d . Recep. 19.455: Memleke t r.a.ııt ayan, J'b' il ;:..,,_., ıçın e vazıyet aynı nün 3-1 ~:ı ı •l·et e lıittı. 
t "·•ıı: "jans ve Meteoroloji Haberleri, :?0.00 

~~o.ı • u Kolombdaki şatodt Mllzlk: Fasıl heyeti, 20.30: Konu§ma --<>--
·~illi;-: artık bir tek kuruş bile (Umumi terbiye ,.c beden terbJyesıı. Beşiktaş· Gençlerbirliği 

l oı~Cfini ba'!ıra bağıra söy 20.45: MUztlt, 21.10: ıtonu§ma (Fen Günün ikinci müsnhal:a~ı ha_ 
~ d Uğunu bizzat kulakla ve Tab:at bıl~Ucrl), :.11.30: Konaer kem Tnrık özerrnı:ıln'in ldareslnrte 
~tıU:tdurn .. Haydutlar ıçın takdimi: Halil Bedii Yönetken; ve Beşiktaş _ Grnı:Jerblrli~i tokıml:ırı 
~ı 1\ kıymeti onlardan um· MU.zlk: Radyo orkestrası (Şet: Dr. E. arasında oynandı. Tnkımlıır §U kııd-

"lıt., llladdi menfaatleri ile öl· Praetoriuaı 22.30: Memleket saat :>' ~.ı_. ayan, Ajans hnberlerı: Ziraat, Ea- rol:ırln çıkmışlarılı: 
"c· "•tı 6 • h k . k ham - TahvtUıt, Kamtıtyo _ Nukut Bc,ll.:laş: Afrhmet ,111 - Taci, 
1 ı;-cı • enın mu a emenı a· borsası (Fiyat). 22.50: MUzik: Cıı.z- Hüırnü - 1/üseuin, Rlfal, Fru:I -
~ ~um. Fakat dostum şim· band (Pl.) 23.25/23.30 Yarmki pro.. Hauall, llakkı, lbrahim, Şnrf, F.ı. 
~ t-ı~ d.~r söylemiş olduğun gram \'e kapanış. re(. • 

h!r .~elebck pansiyonu"· 4 6 940 S l GenrlerblrllOI: Rnhlm. Ahmet, 'lır'rt 
' "L lllunasebetini görmedim. • • n. 1 \' J vq d 12.30: Program vo memleket saat rl - Mustafa, llasan, lllılll - a ı. 

\~il~Urıe :um, bu artık insa- ayan, 12.35: Ajnns \'c meteoroloji ha. def, Ali, Ali, Muslaf a, f.alıil. 
~ a .. \> • tc:n bir hakikat gibi berleri, 12.50: MUzlk: Okuyan: Mu- Oyuna Beşiklaşın solclnn inkişaf 
,~~U C§ıl İskeletin bu sekiz zatter tıkar. 13.30/14.30 MUzlk : Ka- eden bir hücumıl\'ln hıı<ilandı. lkin. 
~ '%laklamak için "Kelebek ""ık haflt müzik (Pi.) 18.00: Pro_ el dakikada mt;knbil 'bir Gençler td nu" · • · .. 
\ U ' ısmınde hır çocuk gram, ve memleket saat ayan, 18.0~: akınınrla Mt'hmt-t Ali kfiçük J\fıı~ta_ 

tdil'cıçlllt§ olmasından §Üpbe Mü.zlk: Senfonik mUzık (Pi.) 18.SO: fanın bir şütünü ancnk korn.-rc a
~'UI tkun. Bundan daha emin Çocuk saaU, 19.00: Müzik: Fasıl he- tarak kurtnr:ıbildi. Faknt Gençler 
,,~.' 1

a ~clcbilir mi? Düşün yeU, 19.45: Memleket saat ayan, bu kornerden btifncle eılemeı\iler. 
~it ; \> e~i} İııkelet ile Kücıük Ajans ve meteoroloji haberleri, 20.00: Oyun ı;ür:ılli ve mült'\'a7.ln oluyor. 
... "fiae ellerinde bir sUril ço·, Konuşm!\ (Ç!ttçlntn saaU>, 20.l~: D!Srdüncü dakikncla Eşrefin bir or_ 

1 
ı c.1tbkalarının nazarı dikkat· MUzik : Anknra radyosu kUme sea ve tasından lstifnde t'rlen lhralılm ı;ıü-

._ " et saz heyetl, ldarc eden: Meaut Cemil, 
~ ~tirebı ıneden bunlan nasıl 21.oo: Konu~ma, (İktuıat ve Hukuk zel tıir şiltle takımının ilk 11oınnn 
~..._~ltlttcı~irler? Bunlar ılrasm- !18.atll. 21.20 : Serbest sat, 21.SO: MU. yaptı. Bu golden sonr:ı rilzg~r da 

~ t haıkr Yaşta çoeul:lar var.. zil<: KUçUk orkestra, 22.so: Memle.. lchJcrine olnn Deşlktoşlılar bnriz bir 
~!~c. l nasıl bunluda.u 1Up· ket ıut ayan, Ajanı, 22.110: MUzik: QstOnliik kurdular 'Ç'e bu Mklmh·et 
~ h .. <'''"ıuki bir çocuk yur Cazband (Pi.) 23.2~/!:3 .30: YarmkJ deVTe ~onuna kadar dcv:ım etti. 

tr Yaşta, her ıekilde ço· progrnnı ve kıı.1Anıq. Fakat Cirnı;l<'r L:nl<'clslnin ,.e nın<l:ı. 

Hususi maçlar 
Dün s:ıbah Tııksim ı>lndında Gn. 

latosnray - Şişli genç, n ve birin
ci futbol tııkımlnrı :ıro-ıında futbol 
mil~abnkal:ırı yapılmıştır. 

Gnniin birinci knrşıl:ışmasını kü. 
çükler yapmışlar ve hAkim bir o. 
yund:ın o;onra Galatasaraylılar 2-1 
ı;:ıllp gelmişlerdir. 

ikinci l.:ırş•lnşmn n tnkınılnrı ti· 

rıısınd:ı olmuş \'C müte,·:ızin bir o. 
)'tınd:ın sonra tar:ın:ır 0-0 hcrabe
rc kıılmı~lnrdır. 

Gfinün üçünrii ve en mühim mü 
c;nbnkn~ını r. aıııt:ıs:ırııy - Şişli hl. 
rinci tııkıml:ırı ynpnıışlnrdır. Jfa. 
kem S:ınıinin idaresiı11le oynanıın 
müsalııık:ıya takımlar bir k:ıç ele. 
manlıırınclıın eksik olarak çıkmış
lardır. 

l\fils:ıh:ık:ının birinci rlcvresini 
Gıılntas:ıraylılar 5- 1 ı;.ı:ılip bitir 
mlşlerdir. ikinci rtevrede Gnln<;a , 
rııylıl:ır 1 gol cl nh:ı · ynp:ır:ık mfha 
bnkayı 6.-1 ımlirı hit:rmişlcrdir. 
BESlKTAS - VEFA B TJ\l\MLARI 

Şref stadında da milli küme maç, 
larındnn evvel Beşiktaş - \'efo n 
takımlnrı Jıu susi bir knrşılnşm:ı 
yapmışl:ır ,.e Beşiktaşlılar 1--0 ga
Jlp gelmişlerdir. 

islanbul atletizm 
bayran11 

11 inci İstanbul atletizm bayra 
rnımr bugün Fener stadında yapı 
dı. Alınan neticeler şunlardır: 

110 M. manialı: Faik 15 ~niye 
800 metre: R. Maksut 59 5-10 
ICO m?tre: Muzaffer 10 9·10 

300 metre: Mustafa O 5 1-10 
1500 metre: n. Maksut' 4ı79 8.H 
4000 metrı>: Gören 51, 6-10 
200 metre: Huzaffer 23,0 2_10 
GUlle: Atat 14,2 
Sınk: Viçaropulos 3,30 
Üç adım atlama: Ömer 14, 27,5 
Dis: Arat :!S.95 
YUksek: Faik 1 ,80 
Cirit atma: Melih 54,3'1 
m:un atln.ma: 8.:10. 

suya yalmış bir sansar gibi bn,ını 
uz:ıtarok etrah tarassut edi)'C>rdu. 

tı~ 1 c s::ı ller (;cçti. Nih::ıye! kö -
;cnın bir başından, zı> ahlı bir ka 
• nın l'ffi l)C ltmdtl 0 t r fn doı;
ru ılcrlc'llckte olduğu sorundu. Su 
ırıkıııtılcrınc b'lsmaın:ıiln gnyrct 

ederek ocelc acele ~ Uruyordu. Tu:ı. 
t oı u tü unktan tanıdı . Gelen 
lıım A.ı!cicndi. O clduğunn ta· 

ınınen k:ınat cciincc ga;o,cl hafif 
,, ir ıslık çnlı.lı. Hemen, arı;anın ke
r:ııı lık bir köşt!sinden jnilliler işi· 
li lmelk hnşl:ıdı. Aynı z:ımanda Tua
oel kcıuii <le inliycrck istimdat 
;c5Jcri çıknrma~n koyuldu. 

l\lotl ıını AnJclen tn:ıccüple durak_ 
ladı. 

- Xrniz \'ar çocuğum? 
- Ah! Mııd:ım, kardeşim şurada 

hlr yerde düşüp h:ıcıığını kırdı. 
- Kasıl düştü1 :r-:ereclen düştü1 
- Şur:ıda bir lıansıır ,·ıırdır. Bi-

ılm odnmıı olrn:ıı1ıAı için orada ya
tom:. Tepemize yağmur f:elmesin 
diye knrdr1Inı eski bir el merdh·e
nilc çıkıırken düşüp bacn~ını kır
r!ı. 

\'e hiingür bOngür ağlıyar:ık şfm_ 
di ne ol:ır.ııkl:ırını, on dakikadan • 
heri iındntlarına kimsenin gelme -
dij:iıni, lın yağmur altında kardeşi· 
nin fıleeeAlni feryada başlaılı. Ay
nı zorn:ınll:ı. arsanın karanlık köşe_ 
oı;inılcıı rı ıl lı in!Hiler i~idiliyoruu. 

ı:.111 m Anjclenln kalbi lcrzclerle 
lolmı:ştu. Mnnmnrih ı;ene şüplıe ile 
a rı şık bir tereddüt geçırdi. 
- Gidip bir doklor ıırnm:ılmnıı 

çocuMum. Denim elimden bir şey 
ııelınez. 

- Ah! çok y:ılvnrırım madam, 
~eliniz ... Doktoru nerede bula.cnAı· 
mı bilml_yonım ... Dana bir el verir
~eniz, onu knldırıp hangara yerleş-

- O sefile babasının ismini 161-
lememcktc ne kndor isabet eımı,iıl 
Dı~c mmlılandı. Ne menfur badi· 
se!-. I uluıt b z r.cne bu sırrı ici • 
mızın en dcrın köşesine gömmeli .. 
ylı. 

Nor u: 
- Ah! O cilıeıten hiç korkmo71•. 

nıı: ! Öiurur.ı de gene ben bir f01. 
söylemem! dedi. 

Aylar, seneler geçtlitl halde kO -
çük çantalı madamın katilleri bu -
lunnmndı. Senelerce, ku1 vetli bir 
el knpıyı ç:ıldığ1 vokıt Norin Ut• 
redi. Fakat Alek!ıandr bir daha g6~ 
rünmedl. 

XXVll 

Ve geçen on :-;ene içinde, günden 
gllne feyizlenen Janvil çiftliltlnde, 
M:ıtyölcrln neşe ve ~ıhhat ile dal 
ve budaklanması nrkunetltc de -
vam elti. Kız ve erkek evlAtlar bfi
yildükçe yeni yeni nlenmcler oldn. 
Çocuklar doldu, gittikçe bnynyen 
.soyun şanlı mahsulleri toplandı. 

Ve l\fatyö ile Maryan, nzlfelerl • 
ni bitirdikten sonra şeref •e no· 
metle iktidar mevkfJnJ bırakan hO. 
kümdarla rgibi, bfiyütülfip g0ze1. 
ıe,tınlen eski pavyona çekilml,ler
di. 

Fa ·at onl:ırın nzlfeJeri hennı 

bitmrmlştl. D:ılla evlendirilecek (iç 
kıı~la üç erke'ıleri vardı. Diler ta· 
rorıan büyük o~ıtlı:ın D6niz de ltı· 
ıını e\·lendlrmeAI düşnnfiyordu. Bo 
izdivaç aile tarihi için pek büy(ik 
kıymelf hıılz bir h4di5e olacaktı. 
Mııtyö ile M:ıryan tonınlarının mil... 
rfivvellnl g8reC"eklerlni dü~ünerek 
ne,şeleniyorlnrdı • 

irlrlz. Hiç olmaz'5a yağmurdan kur Ancak, C>tedenberi onlara endife 
•ılıır. veren bazı ahval dört sene sonra 

~ı·uanetin sesinde öyle samimi bir nihayet patlak nrdl: Oğullan Gre
,tJ~ıı: var<\} ki, ,Madam AnJclen 1mar ile delirmencl L3pay3riln karı 
nn:ır:ık muvof:ıkal etti. Şemsiye • • Terczin sevdalan. Greguar meram 

ıni kapadı, ve loüçük kııı takip e· anlamıyordu. Kı51 ve dinç gövdesi, 
!erek parmaklığın açık yerinden i- alaylı sözleri 'H palırdıcı halile ·
:eri f!irdi. na babaya en ziyade sıkıntı nren o 

- Elinizi bana verlnii modam. idi. Kücilkken daima mektepten 
.ünkil orada ufıık çukurlar var • kaçar, ormanlarda, kırlarda ıeı • 

ılır ..• Kardeşim bir pnrça ötede y11_ mekle nkıt Reçlrirdl. Sonra, Parle-
tıyor ... tşidiyor musunuz nasıl in· le bir mektebe •erildill halde IJl 
liyor ... Ahi Zav:ıllı knrdeşim! bir tahsil görmeden Jan•ile dön _ 

Ondan sonra tüyler ürpertecek müştü. Hiçbir sanala da merakı 
derecede v:ıhşl bir nkn oldu. Ka- yoktu. ZekA ve ı,ırnıarlık hususla • 
rnnlıkta pusu kurmu, ol:ın üç boy- rındn öteki kardeşlerinden ıerl kal 
dut, AJeksnndr, Rlş:ır ve Atrred, maıdı. Dununla beraber, yirmi d6rt 
yerlerinden sıçradılar ,.e birer . aç :rn,ında ol dutu halde bütnn günle • 
kurt !'ia,·lctıle ınııclnm AnJclenin ü· rinl avcılık "reyahut at gezlnlflerile 
zerine ntılnrak onıı yere y:ıtırdılar. .ıeçlrlrdl. İşin en fena ciheti, onun 
AJrred, kork:ık olıiuihındnn Tua_ deAlrmenci Löpayörün kızile olan 
netle birlikte etrah gözetmek icln sevdnlıırının bfitnn Janvll halkı la· 
uıakl:ıştı. Aleksandr, tıkaç şeklin· rafından bilinmesiydi. 
de burduğu mendilini kııdının ol!- (DaJı,n mr) 
zınn so!:muştu. Maksatları onu sa 

dece bayıltıp elinden r.anla~ını al - r-----·-------· 
mak \'C sarnşmııktı. Fnknt mendil 
yerinden l:ııyıncıı, Mndom Anjele • 
nin içinden mütlıi"' bir feryat kop 
muştu. \'e :ıynı znmıııırln, dışanlaki 
gözeliler telılıke i~nreti olan ıslığ· 

çalmışl:ırclı. Arlık bu i,i hilirmek 
l!ir.ım<lı. Alek-;:ındr mendilini kndı
nın Jıoğazınıı Reçirip sıkmalta, Ri -
ş:ır :nınıru~u ile onun nıtzını tıkn • 
ınaı\:ı koyuldu. Ye Madam Anjelen 
bilsbUtün hareketsiz kaldıktan ı.oıı_ 

ra onu arsanın derinliklerine !'IÜ· 

rUklcclller, r,:ınt:ı~·ı <'eplerine boşalt
lılar, cc~edi ho!lıızınıl:ı mrnclil sa -
rıh olduğu halde çnmıırl:ır içinde 
'>ırnkıp kaçlılıır. 

l\l:ıt~·ö cln:ı:retln tııtsflMını ı;ıaıc· 
ıcterde okıııluğu zaman lçJ dehşcL 
le doldu. Hemen Norinln evine 
koştu. J\nlblnclc oAır bir şüphe var
dı. Ve Norinin kllpı!\ını üç defa 
vurur nırmnz clüşiinclüklcrinin dolt 
rnlıııtuııu nnl:ıdı. Norin yatakta 
hııst:ı yatıyordu. Rengi bemlıeynz -
dı. Zanmr zonıor titremeAc hoşla • 
dı: ve hıçkıra hıçkıra, bir ay ev
vel f{eçen ,·nknyı nnlatlı. E!!>asen 
knlilin Alek-;anılr oldu~ııııa hiç şlip_ 
he yo1<tu. Zavallı Mndnm Anjrlcnin 
boynunda bulunan mendil, Alek
o;nndrın bir ı;ıün or:ıdan ıışırdıitı 
"~" mnrkolı bir mendildi. 

Matyö ol<luğu yerde donıı kalmış
tı. llıihi ! Zavallı Madam Anfrlen ! 
Onu hııvnlincle, ı:enç, me<:ut ve şuh. 
rnnvil kırl:ırında kO<':ıc;IJe f!t'Zt'r -
!ı:en, a!'la,.hr ern'iıncla. tenh:ı yerler
de sevişirken, öpüşürken RÖriiyor _ 
du. Sonr:ı, bu çılıtın St''Ç'cln mevsi -
mi geçince, ana olmak isteyip rle 
olnmndıSını, koca,ının RÖ~lerine A
rız olıın i ilet v!izfinclen bayatını n 
gitgide dar '\"C ~ıkınlılı bir çt'mbf'r 
içini' girdi~ini gf\rıfii . \'e ansı•ın, 

VAK I T 
Gazetede çıkan blltUn yazı ft 
rea!mlertn bukuku mahtusdur 

ABONE rARIFENI 
lılemleket KeaıJeket 

itinde dqmda 
Ayhlıı il iM &ı 
ı nylık ıı;o H5 • 
1 aylık 4'7& MI • 
1 f'IUık 900 HOi • 
rarlfeden Balkan Birliği tçtn &J'. 

·111 otur kuruş dUşU!Ur. Pnsta btrtl 
~ne l{irml .-en yerli' re ayda "tmh 
beşer kuruş zammedilir. 

A t-one kaydın. b!Jd!reo ınektup 
"• tr.ıı:rnl ücretini ııbone parasının 
posta veyR banka ile yollama ı..c· 
retlnl ldıı,.., keodl ıızerloe alır. 

rorklyrnln ht"r pollta mcrkmm• 
VAK IT'a abnow yaa.hr. 

4dreıı ı1eğtftlrm• netttı 28 KJ'f 
il.AN U<'Kl:'l'LERI 

l tcareı Uln•annm aanUm • ._ 
tın eoı:ıdan itibaren lllıı ayfala 
nnda 40. iç 1&ytalarda ~ ku"11. 
dördUncU aayfada ı: lklnc1 " O· 
çUı:ıcUde 2: birincide 4: tıqhk yanı 
kl'11met'I' • liradır 

Rll)1l1<: çok ctevamh, ıııı,ett 
renkli 1111 •• vereı:ıll're ayn ayn ın. 
d!rmeıer y11pılır Resmi 111n1ırtıı 

santim afttın 40 kuruıtur 
fk-11-t Mahl~·r.ttf' c 111117U 

K"1:ük fiAnlnr 
Bir defa 80. iki oeta11 ~. Oç de 

fası ~. dbrt derası 73 ve on defam 
100 kuruştur Ilı; aylık llAı:ı veren· 
.-?rln hlr 1efaaı bed11vadır. Dört iL 
tırı geçen llftnların tazlı •tırtaıı 
tıeş kuru~tan hesap edilir 
Vakıt rıem joğTUdan dotfuya 

ıceudl idare yerinde, hem Aılkara 
caddesladl' Orhanbey banmda K.E. 
fııfALEDDJN IREN ttla ~ 
ellyle lllıı k&bul eder (8tlrolnm 
tf'lf'fnnu: ıoasş), 

-----------------·· 



'Yağmurlu hava 
( Ba§ tarc/' J ün .. ~~ i 

madıj1ı, ink:ıt birdenbire Jııı:ı~ u -

de gtizcl buldu~u bir ins~na 

~eller söylemek ihliyncınlladır. ı. , 
le teliıkki ediniz ,.e dinleyiniz. ı.:ı

şınu:ı çevirir, heni göriirscni;; ca -
nını:ı; sıkılır. D:ınn nplnl dcrsinız. 

Elbiselerimi bu kirli nıuşıımh:ımı 

\'e bu mebus şapkamı görür, Jıeniın. 
le alay edersiniz. Başınızı çevirme
den yüzüme bir miııın vcrclıilır. 

Jl:ıtı{ı islediğiniz lerzideıı b:ııın lııı

elbi!>e hile giyılirebilirsiniz. O zn
mnn helki sinerııııtlnki ins:ınlnrn 

benzerim :ırıın ne 7.iy:ını nır. Onla
rı zıını:ın z:ıın:ın lıen hile glizel lıul
muşumdıır. 

FOSFARSOL 
EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
, ........................ Er! ..... m:I ............................. . 

Hır dnkik:ı durdum. Yani ko _ 
mışnı:ıdını. Yok~ıı yürümekte de -
,·:ım ediyorduk. Gene kız cnelıi 

doniip b:ıkmnk io;tcdi. Yüzünü gör
ınıirordum. F:ık:ıt güliinısediğini ve 
birdenbire ı;criyc llönıncmeğ~ ku
nır verdiğini hissettim. Birnr. y:ı -
,-:ı~lamıştı. \':ığmur ise hüslıfıtiin 

hn:l:ınmıştı. 

- l\c söyliycceğimi lıirdcıılıire 
lı:ı:ı:ıı I mışlıııı. Fnkııt unıııtuııı. di)l' 
lııışl:ıdım, ınnclcıııkı clönıııüyur~u _ 
nu.ı:. Aldırnn ne gelirse söyliycce · 
l,jiın. 1şte: Oir kıt. sc' iyornm. Size 
henziyor. Ynhul ıl:ı pt•k o k:ıd:ır 

lıcnzcıniyor. Bunun rlıeınnıiydı 

yok. Beni de lılc sevmiyor. Bunun 
dn ehemmiyeti yok. Bu yağmurlu 
h:ıvndıı kimi hııhıp dn ondan lı:ıh.,e
debilirlm. Kim beni dinler? Herke<; 
snzelesinc <t:ılmıştır. Rnkı Illfi\:JSlllıl 

oturmuştur. Herkesin ele nnl:ıtnca

sı şeyler nrdır. Kim oturur ıl:ı he
ni dinler. Dinlese bile yarın IJcn o. 
nu gördüğüm zaman yaptığım iti
rnrtnn ııl:ınmnz mıyım? Halbuki 
size her şc~· i onu n:ısıl sc,·<ti~imi, 
lıc11i nasıl ı-,cnnccliğini.. •• söyliyebi
liriın. Yil7.iimü hile görııııycl·cksi -
ııiı. Bir clnlııı lıjrilıirimizi ııörsc·J; 

tonımıy:ıc:ıi(ıı. Si1. lı:ınn im y:ıl(

ııııırlıı lııırnııııı "erılij:li eıı güzel :ır. 
knd:ışs111ız. 1111 d:ıkiknd:ı sc,·ııiliıni 

hile düşiinmiiyoruın. Sizin ark:ı -
cJ:ı5lığıııız kafi. Siıe iliını:ışk elliği
mi sıınmayııı. ll:ıyır! S:ıdecc his5el
tiklcrimi söyliiyorum. Yine z:ınnet
ıncyiniı ki siz iışık olunmıync:ık bL 
risiniz. sc,·giJirnden ele, bu yağmur 
dan dn güzelsiniz. ı~:ıkııt heni din
ler gibi d:l\·ranm:ınız hile hakiki 
bir. do'itlıık Ye nrkndnşlık . 

lhs:ınhır \':trdır ki, knclınl:ırın 
peşine takılır; dost olmıya ı;:ılışır. 

bir türlii ol:ıııı:ız . Olanı dn vardır. 
Onlıırdan değilim . Omründe böyle 
bir şey y:ıpmaılım. Bu ilk defa ba
şıın:l geliyC:r. Belki lııınclnn on se
ne sonrn bir dah:ı yine bir y:ıiiınur
hı h:ı\·nda üç hcş harılıık hira iç_ 
miş'scm lıu haltı bir dah:ı isl<'rim . 

Gene kız ~·:ıvaşlnmış, ş:ı~ı~mıştı . 
Den daha h:ıssnslnşmışlıın. 

"Aziz hemşirem. diye b:ışlndını, 
görii~ orsun ki l>ndınlıırın peşi. 

ne takıl:ın erkekleri bile :ıflclmeli
ılir. Sö)liyccck bir sözleri rnrclır, 
lırlki benim gibi. Yahut d:ı söyle -
ııecek lıiçhir Şc)· lcri olın:ıdıkları 
hıılclc yabancı ve giizel hulılııkl:ırı 
lıir in,.ann süyl<-nccck hir ~eyi ol -
ın:ıdığını SÖ) lrmck için gelmiştir _ 
ter. J)iyccc"im ~u. c:ocııi{um ! Hcnı· 
şiı·cm! - Bıır:ıcla Huıllerılen hir 
dirnlc} i nynrn söyledim _ Dliııy:ı 

hrr Şf'.)C rağmen giizelılir. Xe ~ii-

7clılir Lu ~:ığmıır! Sc\·giliın ne ~İİ
ıo:cldir. Beni sevmemesi ne kncl:ır a
<'ı. Bu acının bile 1ıir tadı Yar. Rir 
ıarho,Jui;u, in ıını bir sarsışı, :rıış:ı

,Jığını his'icllirişi var. Xc giizc·I :r:ı/'.l 

ınur. Oh buz gihi. St:n ne ~üı:cJ,iıı. 
Beni bu y:ı~ınurlu lı:ıvnıl:ı dinleyen 
kızc:ıJ!ız. Seni de se\'gilinı kadar 
~e~ı:;oruın. Yaşıı~ın ıliin):ı. 

Sonra tiirkı;e il.:i\'e ctıirn: 
Yaşasın <liin) n ht· ! 
Gcnı; kız hirılenhire lıızl:ınmı~ıı. 

Tnk imdcl,i np:ırtııwnlnrın birinin 
önünde yinr )·iiıiiııii :ıı·knrn ı:evir
mcdcn rliııi k:ılılırnrıık lıir ~el:iın 

\'erdi. K:ıııııl:ııı i\·criyc siiziilılü giıti. 
Bcıı ıncsııd ılımı. il cm de ne kn

rf ar: l\rndisiııc ilk defo ı:ıngırııkl ı 
ccnl.cr ıılınınış hir \'ocıık kadar. 

s.ı ın FAii\ 
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VAKiT Kitabevi 
Dün ve yarın tercüme 

külliyatı 
No. 41.50 5 cı .erı fu 
u Uö Profunda 5C. 
t2 Gunüo bulual ve içtimaı 

meselci en n 
43 ~f!Atuıı 3~ 

44 Gız:lı narpler 7!ı 

45 Oısraeelının ha}latt ı or 
16 Metafizik oı-dir? 2~ 

ı7 Yeni ada.m 7~ 

l8 trsıyetm tesırle rı 1E 
49 Politika lelscf••• 7:1 
!50 Estetiı.- 2~ 

sır 

Bu sı>rinln fiatı> fUO kuruştur 

Hep!llnl alanlara yilzde 20 i!lkoo. 

to yapılır Kalan 4 .sıı kur:,ur. 
l 8ı:I kıınJşıı peşın alıoaralr mUte 

baki!li aydll birer lira ödenme-lr 

Or"!rP rıc tRk11ltf' hai!lA.nrr. -Or Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Uahilive mütehassısı. 

lstanhul Divanvolu. 
Nn 1 il • Tef: ız39o 

...... m•ım:•~~~~. 

Satılık Apartıman 
aramyor 

Taksim, Beyoğlu, Tarlaba§ı, Toz
koparan, Harbiye, Maçka, Şişli semL 
!erinde iki \'eya üç katlı üçer dör· 
der odalı tcelsnlı tam bir apartımlLD 
aranıyor. Ana caddede veya ana 
caddeye yakın olınaltdır. Satılık mıı.tı 

olanların İstanbul I'ostanesl Posta 
kutusu 214 M. F. adresine ve son fi. 
yatlarını sUrııtıe bildirmeleri. 

r ı,or·ıık h t'k•ııı·--., 

ı~~· ın~h~~r~ıtı~~~~!~~~U ., 
Paı~ırdıın ıııanılıı hl.'r gün 

"lllll t:ı dt•ıı "orırıı. l PlclıJrt $111'.t; 

M --,. 

Elmas 
kemer 
Vakıt Kitabevinin neşrine baş

ladığı (Seçme hikayeler) adlı 
ucuz kitap serısının ikincisi 
128 sayfada on tane ~üzel hika· 
yeden mürekkep olarak (Elmas 
Kemer) 2chy.a neşrolunmuştur. 
Fiyatı 1 O kuruştan ibarettir. 
Okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

4•Dr- Kemal Ozsan ·~ i ıdrar yoll.~~ı hastalık- !l 
:: ları mutehassısı :: .. :: 
j Bl'~ oğlu tstlklnl caddc~i No· H 
•: S80 Hnrı.a Pııı:ıırı U'ltil Ohonyıın :: 
!: apartman· Tel· 4123.) :; 

1 ..... 111••••••:•••11·······················--.I ... •••••••• ••••••••••••••-•••••n••••••• 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri ile isimleri aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı 

muhtelit anahtarlar ıs Temmuz 1910 Perşembe gUnU saat 15,30 rlnn itibaren 
ayn ııyrı sıra ile kapalı 7.arf usulü il'! Ankarnda idare binasında satın 

alınacaktır. 

, Bu l§e girmek lstlycnlcrln her !Lcıtenin hiza.larınlla yıızılı muvakkat te_ 
mlnnt ile ko.punun tayin ettiği vesikaları ve tekl'flerinl :ıynı giln snat 14,~0 a 
kadar Kom syon R~L•ıliğlne vermeleri 1Azımdır, 

Şartnameler parasız olarnk Ankararl;ı l\fnlzemc Dairesinden, Haydar. 
pa~:ıda tescil Um ve sevk şefliğinden daf,ıtıl:ıcaktır. ( 4545) 

Mıılıam-ncn :'.\lınıı.lıl.:ıı t 
b-.ırt tı>mlnnt 

No. Kal •:n l"'Dll I.ira J.irn 

---~- -
ı 12 lkl ağızlı somun an:ıhtarr iOOO ::;2:; 
2 18 İngiliz, Fransız ,.e sair anahtarlar GOOO ~75 

w•- 1 Cdl-..W !4WC 

8Aiil.Bl· ASlı'1 lJS Umum f'cşrlya:· id .. r~ Pclea:: 
81.'31ldr~ -.-er: V ·"KIT Matbaa!'fl Refik Ahır.et ~\"tınP.':: 

BAI .. 5'AMtN l•rcmlrrt • BALSAMtN rUttlllk iksiri - 8Af,SA~llN rlml'llt"ı·I • 
B.\L!'\ı\J\tİN p"dralrtrı • BALSAl\UN rujlnrr - BALSA!\lİN dudak \ '& ,yanak 
alhklnrı en kibar mahfellerin kullan dıklan ve bütün dünyacıı tanmmı, 

sıhht ~zelllk mü!ltabzarlandrr. 

l:N'GlLlZ KANZUK ECZANESİ - BEYOOLU, lSTANBUL. 

OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞIRKETl 

TESI S i.. TARI H 1 -1863 ... "' . 
$ı•tU/m "" Türlti~ Cümhırrirtti ile miirı,,kiı muluwlinamtsı 

2291 NumafAfı 10/6/ i9JJ tarihli ll.1nunf" t~sdık rdilmısıır 
( 14/6119JJ t.ırilı/ı 2435 Numaralı Rl.'~ml <hıcte J 

Serrnayes1 : t0.000.000 lngi1iz Lirası 

t .250.000 tngmz Llrasa ı h_!!yat altçesı : . 
1 

t'Orkiyenin başhca ŞehirterinH • 

PARIS. MARSILVA ve NIS'dl! 
1 lONORA \.'e' MANÇESTER"de 

MISIR,- l<IC}RIS. YUNANiSTAN. fRAN. IRAK. FftlSTIN 
,,. MAVERAVl fROÜN'de -

Merkez v~ Şubefer1 

VUGOStAWA. RUMANVA. VUl'fANISTAN, SURIVE. LÜBNAN 

~ Filyalleri ve biltiln Dilnyadaı Ac;n,; ve Muhabirleri vardır 
Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Mesabı c;ır. ve ml'Vı:'uaı hesaplan küsadı 
Tıcari kredıler vr veçaıkh kredıler l<u~Jdı 
Turkıye ve Ecnl•bı memleketler üzerıne k~ide scncı:l.ll ı~liontosu. 
13orsa f'mırlrrı. 

Esham ve ıahvılaı. alıır. ve cmtJa iizcnnc avans.' 

~~ 
~H m Senedaı tah~ill=ı=ı =I).,=• =s.ı=i=re=.======== 

~ 
(n yüksrk t'rriniveı ,arll,mnı h;ıiz k ıralılO 

Kasalar Servisi \'Jrdır. 

p • 1'4 ~;;:ı·,~·.ı:.: 1-'- ·• - - ... ·\ . _,. -- .. -
1 VA KIT matbaası 

Kitap kısnıını 
tanzim edip 

9eniden 
açmtşltı 

Kitap, mecmua, gazele basar. 
, T S.Hler namına dizği işleri alır. 
~·~~SD~lmlEll~ell:timlmi.TJtallE!m!lllıiimimİİ 

.... 
ii!! 
···~ :::: 

:::: f 

~ti ~i. 

~mın ~ , ~ 1 ~G'Li 
• 

lli: .... 
i:=H Pirinç unu· Mercimek - Bezelya - Yulaf, 

1 Ç
6

APAMrR1K1LAMusT~HzARA TI ,5 ~ il l\L lliurl Çapa Kunııu, tarihi 1~ I' 
• !!::::::::::::::::::::::::::::; :::::::::c: :: :: 1:: ::: : : ::: ::K:::: ::: :: : : ::: : : : :: :: :il:-- ;, - _::_........ . ............•.. ::: .. =.-:=:: :::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::... . 
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Ankarapalas- İzmir 
TELEFON : (3438) 

lzm irın en modern, en temı2 ve :en mwıta.7.anı sılt 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından A.rı.lt&' 
ra Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, nıüteaddıt firı:it:rlı old:..ğL' g1· 
· r· ııı. 

t>1 Dt! ıs yemekler veren lokantayı, pas!.ahaneyı, ve 
raathaneyı havıdır. 

1 
lstanbul Levazım Amırligi satınalma 

Komısyonu ılanıarı 
:-~~-~-~,?'' 

1100 adet kafes sıı.ndık mlltC'ahhll nam ve hesabına s:ıtılııcal<tır· ~:%1 (• 
!ıkla artırması -tı6/9rn Snlı gUn!I sae.t 14,30 da Tophıı.nede .LevazırP 0 ıı~· 
li~i Satınalma Koıniııyonunda yapılacaktır. Tnhnıin bedeli 401 ıırıı !ı 1 ~ 
ru§, kati teminatı 60 lira :ı:.ı kuruştur. Sandıklar Salıpazarındn. ı.,e,-nıı~ 'el 
ya. ve Teçhizat Arıbarınd:t görUltir. ıstcltlilerln belli saatte I\:oınlsyoıı., 1 
melcri. (925) (44G-

* * "' ıt p,; 
Beheri dört kişilik 83 aılet tahta karyol:ı alınacaktır. :r.ı:utc:ıbll ııııJI 

ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 4/6/9.&0 Salı glinll s:ıat H de 'fOP tıtd 
Levazım ,\mirllt,i Satına.ima Kom!syonunda yapılacaktır. 'fn.bınfll1•0ııı t-
1909 Ura, ilk temin:ıtı 143 lira 17 kuruştur. Ş-ırtn:ım:ı ve numuneSl ~ 63' 
yonda görUIUr. Isteklilertn bcJU saatte Komisyona gelmeleri. t026) <

44 

• • * c~ 
ıcoo kilo pamuk alınacaktır. Müteahhit n~m ve hcsabtn8 at;·~i s' 

siltmcsi 14-6-940 cuma gUnü snnt l4 tc Tophanede L\'• aın!rli teıı11; 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 600 lira ılk 1'iilt' 
nalı 45 iiradır. Ş~rtname ve nilmuncsi komisyonda görülür· ll;tC 
rin belli saatte komisyona gelmeleri. (027) ( 4-!G4) 

"' * '* <?" 
387 çift köhne lrnndurıı satııacnl!tır. Pazarlıkla arltırm'lst 5/61

910 !.!''°' 
~amba günü saat 15 de Tophanede l.ıevazım Amlrllğı Satınatmıı. J\:O~ç;._. 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli be-her çifti 15 kuruştur. Fotınıcr .?tcııttl,ıtl 
da Fen tatbikat olrnlunda görtlllir. lsteklllerln gördilklerlne aııir 11111 !. 
vesika ile ~S lira 5 kuruş fotin bedellerle beraber komisyona s-elın J<'rO) 

(933) ~{ 

1 :Jeniz Levazım Satm~::;K
1

omisyonu i a 1 'arı , , 
.M. l\l. \ '. Uı>nlz l\IO§tı-,:ırlığınd:uı: 

İki llA dört adet Layter S..'ltm alınacaktır. 

Layterlere lllt evsaf, şerait ve fiyatlarını 10. Haziran. 940 
bir mektupla mUsteşıırlığımıza bildirmeleri. (2510) ( 4300) 


