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SAYFA. 

1-toıand·a ve eeıçikada şid
oluyor Cletli muharebeler 

ın-g.-·ıi_z_k_a_b-in_e_- Belçikada ·Fransız kıta/arının 
Sindeki tadilat , mukabil taarruzu 
7 veni nazırın isimleri 
tjün gece bildirildi ---

• • 
t"ofıte,.cdc kuru~ 11Cni harp l:abinesi azaları: 

BU§Uekil Çörçil • 

b 'Wati fa"/i.s 

8~1et mekaniz
~,ında ıslahat 
~~: Sadri Ertem 
~ "• ~~et Meclisinde üc
~ ~h memurlann vazi· 
~' il da izahat veren muh
~~, 'tl>ekil Doktor Refik 
"' ol. atı .__ • bü"t • !L bİ ~l ---..:ıı çeıı ue r. 
~ ~ "'1 fit lnekanizmaıında ya
~~ "1iihirn ıslahat eaaıla
~:'i>t •etti. En mühim ıala • 
iti.,.'~ Çünkü bir devlet 
'-.' -: rasyonel bil' tekilde 
"-~ Yal lıayabn en mühim 
'it,"•' ııı Yiikıek bir tekimül 
!'t ~ ~ erınit olması demek-

~~~et Türkiyesinde dev. 
~ ~,~İll rasyonel bir te • 
~~~t~ •ı arzusunu izhar et· 
~d. "~tanda§lann derin 
~. hi;" l>ırinin ifadesinden 
~' lciir! değildir. Çünkü 
~~İıı~ liir,. h~yat ve tetkilit 
~'"'da eliınızde kalan ıey
~ ~d bir de devlet meka
~to..j • ır. Bu mekanizma 
~ .... ı.a ı.atlln ruh ve kültür •e. 
~ ~111un bir hüviyetteydi. 
"'t ı.!_"b~ 26tnan ıalah etmek i· 
'\ ,....,~ler Yapılmııtır. Fa · 
~'ıt ~) leıcette hayat seviyesi 
~~~ :t tnekanizmaıı da bu 
·~~ 8fağmnda, ne de 

r. Memlekette ne 
(Devamı 6 tncıda) 

Grettooa 

,._... 
Londra, 12 (A.A.) - B. B. C. 

radyo istasyonu bugün saat 21 
de başvek!letçe neşredilen 7 ye. 
ni nazırın isimlerini ilan etmek -
tedir. Adliye lordu Con Simon, 
maliye nazm Kingsley Vud, da· 
biliye nazırı Con Anderson, müs
temlekat nazırı Lord Loyd, tica· 
ret nazırı Andrex Dunkan, harp 
levazımatı nazın Herbcrt Morri
son, istihbarat nazın Duf Kuper. 

J;on<lra, 12 (A.A.) - Kral. 
öğleden sonra bir hususi kon-
sey toplantııına rlyaaet etmiş
tir. Bu toplantıda yeni nazırlar 
yemin ederek mühürlerini nl
mışlardır, 

muvaf f akiyetle neticelendi 
Birçok Alman tankı tahrip edildi 
HÔfand_a_ -Bcİş- 1 100 d~~ f~zia 
kum d ı " · Alman taqyaresi an an ıgı e ı ·ık ·· · d d .. ·· ··ıd·· e ç a uzerın e uşuru u 
Sevkulceyşi taarruzun akim ~·· 

kaldığım bildirdi 
Londra, 12 (Huıuıi) - Ho · J pılmakt.adır. Roterdam önünde 

lindaya yapılan Alman taarruzu büyük muharebeler cereyan edi • 
tsel nehri boyunca durdurulmuş· yor. 
tur. Bazı mmtakalar Almanların Pe.riı, 12 (A.A.) - Alman kı
ellerine geçmişse de bunlar mü - taatı, Holandada Yssel hattı ile 
hinı değildir. Almanlar iselin Peels bataklıklarından ileri gide
garbinde bir miktar ilerlemişler· memişlerdir. Almanlar, Arnhemi 
dir. Holandalılar İngiliz ve Fran· işgal ettikten sonra garp istika -
sız kıtaları tam manasile yardıma metinde biraz ilerlemişlerse de 
gelinceye kadar tutunabilecek bir Holandalıların mukavemeti karşı
vaziyet hazırlamışlardır. sında tevakkuf etmek mecburiye-

Almanlar Holanda üzerindeki tinde kalmışlardır. Cephenin di ., 
taarruzlarında hergün yüz kadar ğer noktalarında Almanların bazı 
tayyare kaybetmektedirler. yerlere nüfuz etmiş oldukları ha-} 

Paris, 112 (Huıusi) - Ams - ber verilmektedir. Cephede kütle 
terdam ve Roterdamdan Londra -· halinde bir taarruzla kendilerine 
ya dönen İngilizler, Alman taar- yol açanuyan Almanlar, mühim 
ruzunun ilk gününde Alınanların miktarda paraşütçü indirmek sia
bu iki şehri müthiş bombardıman temini tatbik etmektedirler. 
ettiklerini, gökyüzünün tayyare
lerle simsiyah kapanmış olduğu • 
nu ve Almanların askeri veya si· 
vil mıntaka tefrik etmeden her ye 
ri bombaladıklarını söylemekte -
dirler. 

Moakova, 12 (Huıuıi) - Al
manlar Zuizterzcye kadar uzanan 
sahil kısmını ve hava meydanla • 
rını elde etmeğe çalı9makt.adırlar. 
Amsterdam, Roterdam ve La 
Haye büyük hava taarruzları ya-

Holinda Baıkumandanlıimm 
tebliği 

La Hay, 12 (A.A.) - Başku -
mandanlık neşrettiği bir cmriyev
mide Holandaya yapılan scvkul· 
ceyşt taarruzun akim kaldığını 
bildirmektedir. Taarruzlar, Ho -
landa kıta.atının, muhariplik ev • 
safını tahminde aldanmışlardır. 

Alman paraşütçüleri, Holanda
( De1:amı t; ın.r.1.dtı) 

Alman tayyarelerinin bombardımam neticesinde 

f ransa'da 148 
sivil öldü 

336 kişi de yaralandı 

AlmaKlara ~tle mukavemet eden Bel.çika lopçıüa.n ~....._...,, 

(Y8.Z!5ı 6 ncic!a) 

Belçika kralı Ruzvelt
ten yardım istedi 

Amerika cumhurreisi Alman siyasetinin 
mağlubiyetle neticeleneceğini bildirdi 

Brüksel, 12 .(A.A.) - D. N. B. Ajansı bildi-. 
rıyor: 

Kral Leopold Amerika Cumhurreisi Ruzvel
te gönderdiği bir mesajda Belçikaya bütün nüfu
ziyle yardım etmesi ricasında bulunmuıtur. Ruz
velt bu mesaja verdiği cevapta Alman siyaıetinia 
bir mağlubiyetle neticeleneceği ümidini izhar 
etmiştir. 

Pal'iı, 12 (A.A.) - Bir sabah 
gazetesi, Alınan tayyarelerinin 
Fransada siviller arasında 148 
kişinin ölümüne ve 336 kitinin 
yaralanmasına aebebiyet verdik • 
lerini yazmaktadır. 

Taarruzun ilk günü, Atman 
tayyareleri, Fransanın askert he· 
defler bulunmıyan noktalarını 
ve şehirlerini bombalamışlardrr. 

Romada lngiltere aley
hinde nümayiş yapıldı 

Abbcville, be§ tayyare tara -
fından bombalanmış ve bombalar 
bhc>lara hasar vermiştir. 

Pontaine yakınında Meryde 30 
kadar bom\>a, binaları hasara 
uğratmıştır. 

Başvekalet, sivil halk arasında 
ki zayiata dair rcsmt rakamları 

vermiş, bir Heinkel tayyaresinin 
alevler içinde düşürüldüğünü ve 
ı 0-11 mayıs gecesi Fransız ve 
İngiliz tayyarelerinin müteaddit 
düşman tayyare istasyonlarını 
bombaladığını bildirmif tir. 

Sefirin otomobiline 
taarruz edildi (Y~6·nctdai 
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J sacetleC" 

Oğrelmenler 
cemiyeti 

öi:retmenlcr Birliğinin evvelki 
gÜn kongresi olmu!• Konutulan
ları bildiren b:t" gazete hulasa 
smda okuduk: öğretmenlerimiz 
demiılcr ki, ıon çıkım ceıniyetler 
kanununa göre cemiyetlerd:ı 
"menfaat kasdi" olmaması icap 
eder. 

Ve bu düıünce ile nizamname-
de lhir değiıiklik yaprruılar, mual 
timlere ailelerinden yakınlan has 
talandığı takdirde faizsiz pv.a 
verilmemesi için mevcut esası 
kaldırmıtlar. 

Ac.rf.>a bunun yerine "foizsi7. 
para verilir'' esasını mı koymuş· 
lar? 

Burasını öğrenemedik; eğer 
tatbiki mümkün, öğretmenlere 
daha elveri§Iİ b:ı: hükümle değiı
tirilmemiııe çok yazık olmuı, 
doğrusu... Bu kongreye hiçbir 
öğrebnen çıkıp öiretmemİ§ mi 
hi, cemiyetler kanununun cemi -
yeti tarifinde söylediği JCY "men 
fao.t kasdi olmamak'' değildir. 
Yalnız ''kazanç payla§maktan 
başka bir maksatla bilgilerini ve 
çalışmalnnnı birleştircnlcı:-dir ki 
bir cemiyet kurmu§ olurlar". 

istanbula dair 

Maksat da ıirketle cemiyeti biri
~rinden ayınnak 1 Yoksa bir 
cemiyette "menfaat" şöyle dur· 
sun, kazanç bile olabilir, yalnız 
bunu ''paylaşmak'' dır ki olamaz. 
Ö~~etmenler cemiyeti ödünç 

\·erdiği paralardan aldığı bittabi 
cüz'i bir faizi kendi azalarına da. 
iıtır bir teşekkül olsaydı orası 
cemiyetlikten çılnp tirket olur, 
ancak o takdirde yasada böyle bir 
deği~iklik hatıra gelebilirdi. 

Kazanç vergisi kanunu bile 
"yalnız kendi azasına i~ ··azalta 
bulunan tasarruf 11and1klan" ın
da:ı kazanç vergisi almaz, çün· 
kü orada <.1a faiz almsa yine da· 
gttılan h;r kazanç yoktur. 

Öğretmenler Birliğinin de yap· 
trğı böyfo bir tasarruf sandı~ı 
kurup itlebnckten ibaretti. Tav. 
siye ed<··iz: Kurulmut düzeni 
bonnasınl n. Hatta faizsiz de ver
miye kalkışmasınlar; alı.,acak 
beş on kuruş, faiz kazanç olmaz, 
bu, onun i~ııre masrafını ve nz 
çok çıkacak ~ürüğünü knşılnr. 
Yeter ki, öğretmen başı sılnlınca 
kendisine uzanan bir el bulsun. 

Kağıthane .güzel bir 
eğlence yeri olur 

Gazeüılerde görm~ünUzdür. 
Yakında. Kahtn.ne ihya edileook, 
oradaki Çağlayan köşkü tamir 
olunacak, hatt.A bu köşkün için
den geçen eski çağla.yan da can. 
landırıla.cakınış. 

Knhtancdcki bu meşhur çağ. 
layanm son çağlayış zamanla
rına ben yetietim. Gerçekten en
fes bir manzara idi. Kahtane 
köyUnden do~ gelen bu hatı. 
rı sayılır derenın. oradaki mer
mer merdivenlerden a~ağıya doğ 
ru ta§a, köpüre ve çağla.ya çağ
laya akması görUlecek eeydl. 
Fakat, o zamanlar k6§kUn ba.h. 
çesine ahalinin girmesi yasak 
olduğu için halk, hem bu çağ. 
layanm mermer taşlar üzerinde 
çağlııyışmr, hem de kö3kün ar
kasından köye doğru uzanan bir 
kilometre uzunluğundaki koru -
yu, dL~rıdan ve hayli uzaktan 
seyredebilirdi. Bu dediğim za. 
manlar, k&k te, çağlayan da, 
koru da yarı metruk bir halde 
bulunuyordu. lçinde tek tUk 
bekçiler, korucular dolaşır, ara. 
sıra muhtelif saraylardan ara
balarla bir takım saraylı kadın
lar gelip burada bir kaç saat va.. 
kit geçirip yine geldikleri yer. 
lere dönerlerdi. Yarı metruk bir 
halde olduğu için o zaman da 
bakımsız sayılan bu canım yer, 
şimdi bUs'bütün perişanlaşnış -
tır. Otuz v:ıl kadar ayak bas -
mamış olduğum bu yerlere ev. 
velki yaz ortasında. nasılsa bir 
uğradığım zaman, artık çağla.. 
yanın kupkuru ve çağlayandan 
köye doğru uzanan derenin ya
rı kuru ve yan bataklık bir hal
de olduğunu görmüştilm. Bere. 
ket ki o bir kilomctrcllk yem.. 
ye§il koru, olduğu gibi yerinde 
duruvordu. O, asırlar görmilş a
ğaçlar, rastgelen tarafından ke
silip odun yapılmamı~tı. 

Şimdi Kahta.nenin yeniden 
imnr ve ihya edilerek yeniden 
bir mesire haline konulacağını 
okuvunca bakınız. aklıma neler 
geldi. 

I{!htane demek ti meşhur, 
yahut mahut Ll.le devrinden
beri bir ciceklik, @llük, gülis. 
tanlık, yeşillik, ağaçlık ve su.. 
luk, vahut sulak bir yer demek
tir. Bugün Istanbulda kapışıla 
kapışıla f çilen (Ham idi ye suyu) 
ile ondan kat kat enfes olan çağ
layan suyu o civarın snlarm • 
dandır. Burası yeniden ihya e. 
dilirken tabiidir ki Kahtanenin 
göbe~ine de bu sulardan, hele 
~iflayan suyundan getirmek ve 
Ademin canıııa canlar katan bu 
sulan orada, bir kaç çeşmeden 
~l §anl akıtmak ister. Sonra 
yine orası, bir suluk veya sulak 
yer sayıldığı için Çağlayan köş
kUniln arka.sm<lan köye doğru 
uzanan ve 'bugün yarı kurak, 
yan bataklık bir halde bu1Wl.8ll 
dereyi cSki haline koymak, hat
ta KAhtanenin dış deresi deni. 
len ve !~inde sandal, kayık, haL 
ti. ba.zan motör bile işleyebilen 

Yazan: Osman Cemal 
kısımla çağlayandan sonra ~
!ayıp kaye kadar dayanan iç de
reyi birleştirip sandallar, ka • 
yıklar ve motörlerin ta köye 
kadar gidip gelmelerini temin 
etmek gayet yerinde ve gayet 
hQ6 bir eeY olur, ki eğer bu ya.. 
pılacak olursa işte ozamnn. KGh 
tane belki LAie devrinde bile u
laşn.mn.mıt olduğu fevkalade bir 
gUzelliğe daha kavuşmu@ olur. 

Bugiln yarı kurak bir halde 
bulunan ve ça~layo.ndan sonra. 
başlayan iç dere, o yemyeşil 
korunun tam vanmdan geçtiği 
glbl, Ustu de yarı yarıya ağaç. 
fiırla örtülUdUr. Şayet karşı sa... 
hildeki E-Oyrek ağaçlar da yeni 
dikileceklcrle s:kla tınlacak o -
tursa o zaman, derenin bu kıs
mı kesif bir orman içinden ge. 
Qen bir dere hallnl alacak ve bU
radan kayık ve sandallarla ge
çig pek ömUr bir oev olacaktır . . 
Bunun için de bUyük masraf ve 
kUlfetlere hiç hacet vaktur. Ca
dece bu derenin köy bn,emda 
tıkanan aı!zını açmak, köv ba _ 
şmdan çağlayana kadnr dolmuş 
olan yerlerin ça.muriınu ayıkla. 
ma.k; biraz da korunun çöken 
duvnrlarını tamir etmekle bu iş 
olup biter. Fakat, Kahtane ye
niden imar ve ihya edilirken o
raları bir kat daha güzelleştir. 
mek, şenlendirmek, kıymetlen _ 
dirmek ve lstanbulun burnunun 
dibinde, eşine zor rastş-elinir bir 
mesire yeri kurmak ıçin yapı
lacak bir iş daha varsa o da bu 
iç dereyi bir zamanların en göz
de mesirelerinden olan (Cende. 
re boğazı) na doğru uzatmak ve 
etrafını ağaçlandırmaktır. Bu da 
o kaaar zor bir lş değildir. ÇUn. 
kil, derenin kövden sonra gelen 
kısmı, zaten ince ve tertemiz bir 
nehir halinde ~eriye doğru bir 
h~yli gitmekte, yer yer berrak 
bırer gölcUk teşkil etmektedir. 
Hattı, Mecidlve ~övü. HUrrivet 
tepesi. Ayu,ağa yoluyla KAlita
!1e köyü.ne inerken bu dediğim 
ınce ve temiz nehirle ver yer 
gölcilkler görUnmektedlr. 

Tabit bu im1ır ve ihva işinde 
darüla_ce7..c, Sütlüce, Karaağaç 
sırtlarıle kaf?ı taraftaki Gümüş
suyu. Kemiklidere. Silahtnr ya. 
maçlarının ağaçlandırılması işe 
bU.SbütUn başka bir leta!et, za.. 
raf et ve fctarct vereeektir. İş
te. Kiihtancnin veniclen imnr ve 
ihya.•:ır sövlenirken benim de 
şimdilik aklıma gc!cn.ler bun
Jardrr. 

Tramvay küçük bir 
kıza çarptı 

535 numaralı vatmanın ida • 
resindeki tramvay a.ra:bası Har
biyeden Pangaltıya doğru gi • 
derken Feriköyi.lnde oturan Ha.. 
er kızı :5 yo.şmdn Maldeye çarp. 
mış. muhtelif verleı inden yara
hı.nan yavrucuk Şişli Ç.ocuk has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Çiragan Sarayı önünde 
bir sandal devrildi 

16 yaşında bir 
çncuk boğuldu 

Dün Ortak5yde bir çocuğun 
boğulmu;ile neticelenen bir de. 
n!z kar.ası olmu~tur. 

Ortaköyde oturan 13 yaşında 
Manol, 17 ya.cımda Vit:ı.Ji, 18 ya
şında Rıza, 16 va§tnda Avak. 8 
ya.jında Eran, 16 yaşında Uoiz 
isimlerinde 6 çocuk Oı ta köy is
kelesine ait 4852 numaralı Mus. 
tafa Ali Canın sandalına bin. 
mişler ve sahlld"n açılmışlar
dır. Çocuklar eğlene eğlene Çı
rağan sarayı önUne gelmişler -
dir. Burada nrkalarındnn gelen 
Basanın idaresindeki 22 tonluk 
Feyz;barhi yelkenlisi yanların. 
dan e-eçmiş, çocuklar yelkenli
nin arkasındaki fili\;ayı görml· 
yerek yelkenli geçer geçmez 
dümeni arka tarafına kırmışlar. 
dır. Filika hızla f;andala. çarp • 
mış ve devirmi'itir. Allı çocuk 
denize dökUlmUş ve bunu gören 
ye il: enli kaptanı deı hal durarak 
bunlan kurtarmağn ~alışmış -
tır. Bu sırada civardan geçen 
Şirketi Hayriyenin 58 numaralı 
vapuru da vakn yerine gelmiş ve 
kurtarma işine ynrdım etmiştir. 
Kaza.zedelerden l\tanol, Vitali, 
Rıza ve A vak velkenli ve Eran 
da f.irket vapuru tarafından 
kur~rılmışlar. yalnız biltiln t\· 
ra.malara rağmen Ortaköyde ye. 
ni Meyhane sokak 15 numarada 
oturan Moiz bulunamamış ve bo. 
ğulduğu anlaşılmışl:r. Yelkenli 
kaptanı hakkında tahkikata bıuj 
lanmıştır. --4">----
Kadın yüzünden 
kavga edenler 
Yiı·mi§er eün hapse 

mahkum oldular 
Kadın vüziinden kavga eden 

iki kişi dün nöbetçi cürmü meş. 
hut mahkeme.sinde 20 ~er giin 
hapr;,e mahkum edilmi~lerdir. 

50 y:ışlannda hurdavat,ı Ar. 
tin karısı 35 y~~larındn GUlUm
yan ile bir müddettenberi ayrı 
yaşa.maktadır. Kadın da haya
tını kazanmak için Beyazıtta 
terzi Parsih'in yanında çalış • 
maktadır. Fakat Artin kansını 
Parslhten kıskanmakta ve kan. 
sını çah~tırmamasını kendisine 
arada sırada ihtar etmektedir. 
Evvelki akşam yine dükkanına 
gitmiş ve kaı ısını çalışırken gö
rilnce Parsıhe bağırıp çn.ğırma
ğa ba.Rlamıştır. iki adam bir an. 
da b:ribirlerine girmi~lcrdir. Ye. 
tişenler avınncaya kadar muh
telif yerlerinden yaralanan Ar
tin ve Parsih cloktora muayene 
edildikten sonra dün muhake -
me cdilmi§lerdir. Hakim ikisi de 
biribirlerini clövdüğilnden b:ı.n~
ma teklif etmiş, Artın, karısı 
bundan sonra Parsihin dülcka
nmda çahşmamağa söz verirse 
ve Parsih te karısını <;alıştır -
mama.ğı kabul ederse davasın • 
dan vazgeçecefüni söylemiştir. 
Fakat karısı ekmek para!ını ka 
zanacağını söyleyerek ve Par • 
sih tc kendisinde çal~mııl< is -
teycn birisini reddedı:ımiyeceği
ni bililirerek bu te:dif i reddet -
mişlerdir. Barı§ma teklifi suya 
düşünce, mahkeme de her ikisini 
:Yirmi~r giin hapse mahkCım et· 
miş ve cezayı tecil de etmemiş
tir. 

Dostu ta.raf"Inian 
yara.landı 

Evvelki gece yarısı Galalada 
bir yaralama vakası olmuştur. 
Galata<la Şerbcthane sokağında 
19-21 numaralı wnumi evde 
sennayelik eden Dcspina dostu 
Salihattin tarafından kundura
cı bıçağile sol omuzundan ağır
ca yaralanmıştır. S:ılah::ı.ttin ya. 
kalanmı~. yaralı tedavi altına 
alınmı§tır. HJdiııcnln ı:ı~J~l:i kıe 
kançlıktır. 

--~---

ithalat ~;rketleri 
feshediliyor 

lthali:t Llmitet Şirketlerinin 
İthnlat birlikleri halir:e g'ctiril
melerine bugiln başlruıacaktır. 
İlk olarak bugUn öğleden sonra 
çay ve lt2hve it' a ' "°'t tüocarlerı 
Galata.da Ömer Ahit hamndnki 
te.skilatlandırma. mildtirltlğilnde 
toplanarak ,irketlerini f eshede. 
cekler ve birliği tesis edecekler. 
dir. Hazirana. kadnr bUtlln !'}ir
ketler birlik haiine p-c:mi!j ola· 
caktır. 

Milan~ s~rgi~.i~e ~ide.~ ~1 
heyetımız reısı dondu . .

1 
d b ut 

ıngı tera e ay s · 
İtalyanlar yeni bir anlaşma hun vefatı dÖlayısil! 

teklihnde bulundular Yazan: Hikmet ,,1ıı1111: 
Milano beyne!mllel sergisine 

giden heyetimizin reisi Mazl!lm 
dlin eksnres!e şehrimize dön. 
müc;tür. ~1a.zlum bir iki gün §eh 
rimizde kalacak ve sonra Anka
raya giderek 1talyadaki temas.. 
!arı hakkın Ticaret Vekiline 
malumat verecektir. 

Bir müddet evvel Romadan 
dönen Ticaret Vekaleti stan
dardizasyon umum müdürü Fa. 
nık Ticaret Vekiline İtalyan 
hükumet erkftnile vaptı~ı g~ 
rUşmeleri anl:ıtmış \'e ftalvenlR
rm vaotıkları bazı teklifleri de 
bilriirmiı;tir. 
Aramızdn klirina anla~mnsı 

olduğu ve bu yolla bizden kolay. 
ca mnl aldıkları halde' tiiccarla. 

Bükreş elçimiz 
Ankaradan geldi 

Bir müddet evvel Romanya -
dan gelerek Ankaraya. giden 
Bilkreş elçimiz Hamdullah Sup. 
hi Tanrıöver hilklimct erklnı -
mızla temaslarmt bitirmiş ve 
dün s:ı.bah Ankaradan !iehrim\
zc dönmü~tiir. 

Bil.kreş bUyilk elçlrniı Roman 
vaya döndilkten sonra BUkrcşte 
bulunan ticaret heyetimi~ res -
mi müzakerelere başhvaca.ktır. 
Romanyadan ~elen haberlere 
göre. husust mahiyette ya.pılan 
müzakereler çok iyi bir şekilde 
devam etmektedir. Rc.sml rnU -
zakerelerin kısa bir zamanda. bi
tirileceği ve Türkiye - Roman 
ya ticari temaslannm daha zi_ 
yade arttmlmast için yeni bir 
anlaşma im1.alana.cağı muhak -
kak ı::-örülmektcdtr. 

----~----

V apurcuların yarınki 
toplanbsı 

BUtün hU8u!i vapur sa.hlp!erl 
yarm armatörlor birliğinde bir 
toplantı yaparak. dahil ve ha -
riçteki na.ktiyatı bir elden idare 
etmek hakkında son karan ve
receklerdir. 

Ha.ziran b~mdan itibaren her 
tUrlU vaour kiralamak veva va.. 
parla mal nakletmek istivenler 
do~rudan doğruya arme.U1rler 
birli~ine ba.5vuraca.ktır. Birlik 
bilhassa memleket dahilir:deki 
nakliyatı muntaıarn temin et • 
mek ta.ahhiidUnde bulunmuotur. 
Dahilt nakliyat temin olunduk
tan sonra elde f ula vR pur ka
lırsa bunlar evvela ihracat mad 
delerin.in harke tu.mmasmda 
ve sonra da ecnebi ellere b:rec 
sefer için kira verilmek suretln. 
de ktıllanılaca.ktır. -------
Hıdırellezin ilk pazan 

Dün. H:drellezio ili< ra1..an ol· 
ması dolavısile Ka~ıtane ve se. 
hir dvarmdakl diı?er me8ire 
yerleri C'O'< kalahahk olmuştur. 
Binlerce halk sabahın pek er. 
ken saat'erındcn itibaren oraba 
ve otomobillerle K5 atA.nC''C git
m ;~ıer ve ak::ı.mn knd~r ejlen. 
miı;lerdir. 

Kamyon çarptı 
Şoför Temel o {lu 0Rmnnm i

daresindel:i 3684 num:ırah knm. 
von ı 'işanta~ıncla numeli cad . 
dcslnden ge;erken Pan~altıda 
otnran Muataf a o~lu Süleyma
r.a çqrpmış. muhte!if vcrlerin • 
den ağrr eurctte varalanm!\.Sına 
seben olmı:stur. SU!eyman h:ı.~ • 
ta.neve kaldınlmı§, ~oför yaka· 
lanmıştır. 

> 
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nmızm mal taleplf'rine kan;ı 
~in para isteyen ltalyanln -
rm bu hareketleri dolayısile 
Türk - İtalyan ticaretinin btr 
buhran geçirdiği malüMdur. Bu 
vaziyeti cnlemek i ~in Jtalyan -
!ar yeni bir a.nla§ma yapmak 
teklifinde bulunmuşlardır. Bu 
tekl!f alakadarlar üzerinde ~ol< 
iyi tesir vapmıstır. Yakında bir 
İtalyan tlcnet heyeti memle -
ketlmize trelecek ve Anknradn 
milz'llcerelerc ba~lanacaktır. Ye. 
ni anla~ma lle bUtUn güçlUkler 
ortAda>t kaldırılarak iki tarafın 
biri birinden da ha kol:ıy lstedi~I 
malı temin etme3İ temin oluna
caktır. 

Bariar 
Geceleri saat 1 c!e 

kapnnacak 
Barlarda çalu;an ecnebi ar

tistlerin çahşmnktan menedil • 
m'!lcrinden sonra emniyet mü
dürlüğü tarafından bar aa.hip • 
lerine yeni bir emir g-önderilmiş 
ve geceleri sa.at 2,5 verine bun
C:an sonra saat 1 de kapanacak. 
lan tebliğ olunmuıtur. Bar sa
hipleri bu karara itiru etmek. 
tedirler. 

thtiknr komiıyonu 
bugün toplanıyor 

lhtikAr komisyonu buglln 
öğleden sonra mmtaka ticnret 
mUdUrlUğUnde toplnnaca.k ve 
harp vaıtyetlntn son oekltnden 
sonra bazı maddeler Uıerlodo 
tekrar başlayan tlyat yUkael
mclorl hakkıııda kararlar vere
cektir. BugUtıkU toplantıya vıı. 
U ve bele5lye relal L<ltfl Kırfa. 
rın da lştlrAk etmesi muhtemel. 
dir. Ltıtfl Kırd~r en·ell<I ak. 
şam rı:ııntaka tkaret mUdUrU 
Avni Sakman ile görUşnıUş ve 
pı:rasa ha!{kıoda malumat al
mıştır. Vali ve belerlye relsi pi
yasa ile yakından alAkadar ol
maktadır. 

Son günlerde fiyatları yUk. 
selen eşyalar arasında. m!denl 
eşyalar cıa ''ardır. Demir ilha
ırıtı A denls vaılyetlnln ger. 
ğinloemcslndon eoıırn mUşkUl· 
leşmiştir. Belcı~Mia.n da dcmlr 
gotlrınck lh.Uınnll kalmamıştır. 
'filcca.rlnr bu vnıtyetl fıreat bl
lercic. ellerindeki malların fi
yatlarını yUknoltmlşlordlr. Ak. 
denizde harp algortaoınrn yUk
sclmt)slni de ıebcp olarak Ucrı 
sUrmekt~dlrler. 

Diğer tsrafto.n kahve btıhra. 
nı bütün şiddetiyle de,·am Ot· 
mektedir. Blrcok perakendeci. 
lerd~ kalın bulunmamaktadır. 
optancıl&r da Malları ~akla

mışlardır. GUmrUkto beltllyeo 
30 bin çuval kahvenin cıkarıl. 
ma~ı için ticaret ,·oklletlnln 
bunlara. !Irat teab!t etm ... ~ı 
hcklenmekt.edlr. 

!(alay fıyatlıırı da glttlkçe 
ytikselnıektcdlr. Dlrçok tUccar
lar bir iki 3Un onel 300 kuruş 
ol. n kalayın kilosuna şlmdl 
fOO kuruştan tnzla. istemekte. 
dirler. 
Çarşıkapıdaki cinayet 

Evvelki gece Kapalıcarşıda 
bir kişinin ölmesi ve iki kltı!nln 
do rarale.nmaslyle neticelenen 
bir ,·aka ol""uştur. 

Çarı;ı ağımda eeryar elblsc
clll:C eden snbıltalı ŞUkrU ile 
G:ı.ffnr ayni ke.dını sovmc!~te. 

dlrler. 
Evvelki gece Bltpazarmda 

Ahmedln dUkka.nında şarap 1-
çen ŞUkrU dUkkftndnn çıkar. 
k€n ral<lbl Gaffara rnstlamış: 
''Sen şu kadını hı\l~ bırnkmı. 
yacak mısın. Ya hırak vcy:ıhut 
seni öldHrUrtım. dec1iştlr. 

Du söı uıerlneı nrnlnrmdn 
ktwga cıkmış, şuıua tuc:ı.~ın1 
cokcrolt Gaffarı r.ol bUğrUk. 
den. kavgaya mQdahale eden 
ŞUkrUnUn kardeşi Haydarı da 
kRrnında.n yaralamıştır. 

Haydar hastahaneye kaldı. 
rılırken ölmU~tlir. Gaffarın ya
rası ağırdır. $Ukr11 de bir fkl 
yerinden hafif yarnlıdır. Dunu 
kendisinin rıı.nt.rğr znnnodil· 
nıekt{}rlir. Tah~iknt <IC\'am edi. 
yor. 

G fıt ' • hnrbin l'!onuıı 
"'Y •• [I' 
tnı.1 Mütareke tntı• f 

nı. •• un. lngiltorcn n soıf., 
n.ont htb'll oı •. ıiıindc l>lr ı.ıı 1 
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cağız. bir el'kC•{ çocutt d 11~> 
) a geLu·mı,. ı~mlnt "Sulh,, lö 
J1 llŞlal', ;il 

Lıı:r.cte hauıdiı-lerı ar:ı!i-1 jj' 
bilmem gözu.nu7.e ilişti nıl: ' 
çocul .. ı;n;,•z, bundan iıd uı; b" 
(H\;Cİ ya.·ınt Jk1 ~R!;-111118 0•••''
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nauJc ôlmuş. 0ı; 
) anı Hay "Snllı,, ,-cfat et • ., 
Ha n.uı.ı;o karı;-:ı.nı..ııı i· • ~ 

l&t'aı~ !nsanm ıık ıııa 011 ı;Jll'pJ 
barp do" rleri g .. 'lı)'or. c 
..:or ... uoı,; hen0aı .. c iı;111 
"Sulh,, hıniyle uoıa,111•1 

güçluı.:J... 1 
!Hl genç İngiliz çocuJ;•~ 

l 
lsıııınJ, bun<taa > "rnu h•l • 
en·d bir ho) .:<.alla ı.::ı1ıı 1• 'pıı 
··~.u.1,. ~<>> ı:ıa.~ın,. bu) .ıı-.,,r 
münaseootı:.izuk ) aııd ,ı1'1 , 

ıuı.tKak. Jns:ın öma·,, 'aı.ııtJJ 
aı'll" altmı.-;o, ) e..0.11., se;nc •1\;r 
~·ına ı;,ml·e uu· 7,:h a.lııuP 0 ,. 
lln..· 1..uman boyie b.r 1sıtı1 • 
lJA.ZO OJJlllllJO.u la.)l)'&IJuCCt .. 
unıit ctınek cid1cıı ınuntıbi'..,. 
~zttkti~ ~ 

.t.ıuul'i clh:ın harbiııtıeJI -p;J 
bu ı;ocu mn ç •ktlğt ,ıı;ınt~ 
he ap odillrse, et·e.ttrıc olJll ıl 
den daha tab l hır n ~ 'lJ'. 
maz. lnlitın ar rahat ne<Ut ~ 
ınodllor. \'eı'6af nıu:ıııcdcf111ı 
parç11lannı:ıöı aa,·ası ~Jıt.S 11-;/, 
ı.adıır, yer)1u:iınde o•• tıt;ıp 
blrtnkım bolln·eler zuhtı~ 
Ardından ASkor1 lşgııııor. ~ 
lckct fUtuho.tı, kıtalor ; 
unııııi hnrplor, uıe.k ) a1'ı.C f 
lfıh tatı~maları, ntha) et p 
umııuu till aş, go.ıı1 utl>' 
u uqı n tl;ı.rptan ha / 1\ ıı11'c,; olnuynn bütı.lu hu goru 
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ııtn mıhı "8ulh., ism~)· lo 1 ıl 
ma.c , .e bo'>crlreHo ıs.ı •" 
gıı)·a mücesst-m blr ılnı.t t·; 
etmek ne kMlar büyıii' 
mihnettir. 5iJ 

Lla, <Ulı m Uteroffn D•> ı(" 
1!u~un bu harp ~"' aıtı~J~ 

da ·su lh,. aŞA ·ı, bulh > 
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ıliyc çnğu·ıhp duı·muş "ıı•''l 
\' e ~or ça.Hınhşın in. o"'l:Sıl 1 
zrn kuia~.arına ka.tıar 11 1' Jf 
l.nı· ıgını tasa VVlır ct.tP" 
bllıltr ı r._-' 

J u· mecliste oturutdıJ~ 
far.ıec:lclinı. Dlınya ah'•U 1~ ~ühi;t·ur. Almanların ı>;;,~ 
ka. , .o NorH,çe )&ptığı .,, 1 ınrlan, dökillen kanla~~ 
uayet Hollanıla \ "O J:JOliJ ~ 
·cuılırmasmdan, ölen sl~ııl' 
U, yanan <'.Anlar ,.e i l t .,uf 
Ata. ı tutn.n top , .e ~ :. ~ 1·,_ 
.eslerinden bahsolunu) 0 111~1,, 
ke..cıtc dıinynnın ,.e ın~ ııııv
Akıbctine knrı.ı üm1t w:s~ 
harbin sonu sclm~z bJt oııs>~ 
lık olduğu k:ıruuı.tl JıAB11ilıııt"'ıı
tnr. Bütün > tlılerde 0 

11 ~ti tolsetcntıı ifadesi acı b oôP :i' 
rn it.hl o~unmakwlır." ,, fı1 
donuk i dudnklar sar-"' içi~ 
nidlcr Sliniik bir tnJdG~:t}tt• ~t 
Adctl\ çarıımaz hir bıtli .4çıJı> ,, 
liırada knpı çalmıJ·or· f ~?. 
\ 'C hizmetçi gelerek oJ\;ğifli Of' 
admclı:ı. hir zatın gc~'~urını' ~ 
bcr ,·eri .. ·or Artık dıl~ d" 

ol • ı ·ıııÇ• 
llunlnrdan dalın gil 1 ı'l 
feci hlr tnzad olabilir ıtı .. ıJ 

- llny Sulh! çoeııl.J 
Herkesin içlncle, bıt oırı'-it· 

yUzilne t.iikürmck, tıl~ cı• ı1:_. 
haknrctle gülmek ıst f çıtll'~ 
c~ bir l.;; .. ·ımın ı;trdab• . ,._6' ı' 

,, ,-tkı ,1.1 
mağa başlar. ve çı ,.. ıı" ~ 
lrcrisin<le hulundultU 0ııt" ı-
" bl'hC t1' bnrnda. da mevıaııı 1 ıtı t~"ıJ 1 tA"'I< 1ı'.' tlY nu hissC'dcro '• .. ktırc 
mdna.sı:r.hğından bir ıtı-
)'Crlerc gctcı: .. • . ııdı ••S;ıP 

O hBrbo guter • ,..ıU ,, 
tur. Sığını:ı.ğR girer ~ir. 01111':!1 

l~an p;ö,·deyl götiirt ' .,;.rı 1,r 
d Ihı Dünva.nnı fJ&t " J 811 ••• ,, ... ti' nd su ••... ' def.rl!;llr; onun 1 

11 11tr ııı 
dar korkan<: ve kıt~o(1dtt ~ 
ketin dc,·11mt 1 fı'et' 
"Sttlh,, gtht ıne,·lı;::; ~""" <" 
nıfimkfin gnrnnen a.ııtllt' ~ 
mfJmcs~tll olarak ~,~~ -.ll111 ı;ı 
h.'t.lamak elbette ki n 
rilrd ü. • ,,cc.tlf c ftl1 

Znv11llı cıcUkanlı~r"lt JÇ1
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memi' olsa)•c.1ı, hu ., ı-<ti ~tı 
mutlaka intihar ede 
geliyor. 



ttısadı mese-1~~ 
.~elerimizin o 1 an 
~~~;.~!k!~k çesinin 
~~~n-? En ba§ta gel. 

Ilı ~~\lltahşillerin kazanç. 
.~'1lll ~ surette memle. 

~1 ~tl'li erının kıymetlenmesi, 
Ş" 'll1ahııul fiyatlannın art
~~, 

~. ~ole ki bu baıit bir ha-
' ~ 6!' _!eyden evvel top. 
i!ııi ~~~ni'! ve ailesinin yi. 
sift~ için eken ve 
~ buğdayın ve diğer 

~l'e.:..'.uU~c-inin sabt fiyatı. 
~ıı bıle kurtaramaz bir 

L ll~t~rıe, haaılatlnın ih. 
~~~İth ~ıazlaıuı ısatmalda eli. 
:ii~ illi lllernnun bırakacak 
~~ 3: hiııeıi alamazsa bin. 
~ Orluldan gözüne alaralc 

• ~ J~letınez. Sadece top. 
kiiinın Ve aileıinin ıeçi.. 

r-c'1,...-:-! · 8elecek miktarda mah. 
Jıı~- ı'-~!L' 

llıı i . Ul:ı.ua eder. 
t~~lll~:ı: tnilli istihsali arttır. 
"'lıaed -1nıacak tedbirler. 

~'il erken hasat mevaimt 
~~ "'vel hükUnıetin çiftçL 
w..~l fi tnakaadiyle belli ba,. 

hı >'•tI.nnı yükıek bir 
toı llCllJc ıurette piyasada 

'ııı.:.. • ..: >'•Ptnasını istiyoruz; 
~ ~' Ziraat Bankası ve 

ıa..~~uUeri ôfiııi vaırta. 
~)\Pi P•n.adan mal alınıp 

' ~~dlırıı, \'e ıonra aatılrnıt 
· .ı_ elci lıtihııal mevıi. 
J ,~~· tekilde, fakat daha 
".ı- ... ftlüh.yaa teJkilatla. 
~ htirihneıinl lüzumlu 

~~hr taraftan ikinci 

l ........ ;~;~a~ .. ;=:;;-=:~;;-;:;:~-;--;:·;:·.;-::ı Almanyanm gözü Hollanda.da - Kraliçe nasıl döndü? -1 
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Bugün memleketleri harp sa· 
hası ol~n Felemenk milletinin 
betbaht kraliçesi Vihclminc fev
kalade surette muhafazakar ve 
an'aneperest bir kadındır. O ta• 
mamiyle orta halli Holandalı kr .. 
dını temsil eder. 

Hesabidir, dindardır, mutaas· 
sıptır. Holanda sarayı Avrupa sa· 
raylarının içinde en sakin ve en 
ağırbatlı bir saraydır. Bu.raya k.a· 
bul edilen kadınlar birçok sro. 
ne evveline ait modaya uygun bir 
şekilde giyinmek mecburiyetinde· 
diri er. 

Her yenilik batt! kadın tuva· 
Jetlerinde görülenler bile kraliçe 
Vilhelmine ho§ görünmez. O 
sUsü olduğu kadar debdebeyi de 
sevmez. Yalnız senede bir kere 
parlamentonun açılış merasimin· 
de çok sevdiği beyu renkte bir 
elbise giyerek sekiz atla çekilen 
yaldızlı ve pınltıh bir saltanat z. 
rabası içinde Lahey sokaklann
dan geçer. Onun arabasının önlin· 
de parlak üniformalı muhafı%1ar 
ve ara.basının yanında ve arkaam• 
da güzel atlar üzerinde gilzcl ııt:. 
variler vardır. 

Kraliçe yolunun iki tarafına di• 
zilmilJ olan halkı ıellmlıyarak ge· 
çer, gideri 

Holanda meırutt bir kralhkttr. 

dan birçok erkek evlatları olmu§, 
fakat hiç birisi yaşamamıştı. Bu 
suretle taht Alman milletind:a 
olan bir varise geçecekti. Her z • 
man istiklallerini ııevmi§ olan 
Holandalılar, Hitler diinyaya gel• 
meden daha çok evvel de impara· 
torluk emelleri çok genit olan bu 
kudretli Alman komşulanndan 
korkarlardı. 

Fakat kral üçiincU Giyom ilk 
karısı öldU.kten sonra ıltmııı ya§r 
ru geçmi §olduğu halde 1880 de 
tekrar evlendi. Halk dünyaya bir 
varis gelmekte olduğunu işitince 
onu büyük bir sevinçle bekledi. 
Veliahtın erkek yerine kız olarak 
doğması bu sevinci bozmadı. Ay
nı coşkunlukla çocuğun doğumu 
tesit olundu. 

Vilhelmine 1901 de Meklcn. 
burg Schiverin Prensi Hanri ile 
evlendi. O da ancak sekiz sene 
sonra Prens Juliana'yı doğurdu. 
Sekiz sene geçtikten sonra doğan 
çocuğun kız oluşunu memleket 
yine iyi karşıladı. 

Prenses Juliana bir Atman 
prensiyle evlendi. Onun da izdi· 
vacmdan kısa bir nman ıonra bir 
kız çocuğu dünyaya geldi. 

Bu ıuretle Holanda tahtına mil 
temadiyen kadınların çıkmaıx mu· 
kadder gibi görünüyordu. 

Çok renkli n~ayonal etbiseledn, 

- Tür ıye Maarif ta 
Yazan: Hakkı Süha G 

Bizde ''maarif tari~ıi" nin ken-
1 

bi dön fJilirJerdi. 
disi ıoyle d ... .ı:sun, hatta ilmi bir Nitckiı.."tl ta şoo za 
lüzum oluşu bilo yenidir. Bunu dar, aynı memleket iç 
g:ıliba il!c: defa rahmetli "Emrul. en yeni ailihlan, ve 
lab" Efendi dütünmü~. Satı' Bey kaf, kamış kalem kuU 
bu mevzua dair birkaç makale Diğer daireleri, A ~ 
yazmtb ıonra bilmem hangi im- rakkiJere uyduracak 
kinsızbklar yüzünden §Öyle bir zoru, ne de bir iç imr 
kenara atılıp unutulmuştu. gelehilirdi. Üzümler.-

Araya bir ömü?lük zaman gir rine baka baka kara 
<likten scnradır, ki bu yüksek ve ler do biribirine 
değv.li işin ba~nldığmı görmek ay~ınt.?1111'. ,. • 
nasip oldu. Muheneıııhaneı Ba 

iki pndür, ikinci cildi ile ba1- yun", ' 'Mühendishanei 
ba113yım. mayun" itte böyle b~r 

llkin yalrıa ıöyle bir göz gez· mahsulüdür. Oıman B~ 
,. k• bö"lüml' • L-1--1- se" nin ' 'tıkolastik'' de <!ınne , erme s:RUUDAK, 

tasnifinde tutulan uı1ılü anlamak nı da bu vesile ile söylü: 
ve asıl ıindil-e ıindire, ' ' notlu" aırasile "Tabhanei · 
okuyu1u, daha ferah bir zamana te~i ~~umu Harbiye" . 
bırakmak niyetinde idim. Fakat kaa Humayun mektebı 
daha ilk yapraklarda, eser, kata. tedir. 

• nmdan kuvvetli çrktı ve beni ıü~ Bu kıınnda beni en 

yeldeğirmenlerin, lale tarlalarının 
açık renk boyalı evlerin, silkQnet 
ve rahatlık memleketi gibi görü
nen Holandada glinün birinde bı·. 
günkü kanlı sahnelerin geçeceği 
hiç de tahmin edilemezdi. Atman· 
ya gibi aç gözlü bir komşusu ol· 
mastna rağmen bu güzel memle· 
keti görenler onun günün birinde 
kana boyanacağını tasavvur ede .. 
mezlerdi. 

Yann Alman bir pren~le evle· 
nen bugün.kil valfahttan ve Ho· 
landa saray dedilrodulamtdan 
bahsedeceğiz. 

rükledi. didakt" tahsil yollaril 

Hiç ıüphesiz bir kere daha, 
hatti belki t.irkaç kere daha o 
kuyacağım. Çünkü bu kitapta 
yalnız zenı-in malumat değil, pek 
ihatalı bir gÖriİ§ÜD, yannki mü· 
dekikleri hazırlayan senit ufku 
da var. 

Kıymetli llimimiz •·o.-
man Ergin", hep böyle büyük 
çapta, ~etrefil mahiyette mevzu .. 
lan zorlamaktan hotlanay<ır. 

Tetkiklerinin nuıl ince bir zo. 
k8 adeseıinden ıüzülmilı ftYIU 
olduiunu, bundan evvelki eıele • 
rinde hayranlıkla gördüiüm için, 
"Türkiye Murif Tarihi" nin ta· 
rafından yazılmıt bulunmaaını, 
hem mllleti.m, hem meıleğim na• 
mma bir müjde sayıyorum. 

alakalan dırdı. 
Memlekette hiçbir 

ken, hiçbir gazete 
matbaalar kc,·ulmamı 
dersleri, halk dersh 
teşislere rastlanmazke 
mek isteyen adam ne y 

Hep biliyonız, ki e 
cami birer mektep 
Çağın uleması küraül 
derı vıeril", talebe yetig 
yük konaldann da bıı 
aynlmıı aelamlıklan, 
rı vardL 
Oıman Bey bunJara ' 

ri, ilimlttin evleriai, h' 
irelerini de katıyor, ki 
dır. 

~t '-: Hayat pahalıb. 
~Yaınun fiyatlan bir 

1 ~~ lcen diğer taraftan t.' t illan, manifatura mal. 
l)'t~ tekerin ve kahve. 
~.ı, ~ ayııı derecede ar. 
~~ ~ 11lihaaldeo elde edL 

Kuvvet parlamcntonundur. Fa• 
kat krallço hUk1lmct işleriyle fa-. 
la alAkadar olur. Onu Hotandada 
herkes mükemmel bir ''devlet a
damı" diye telakki eder. 

eutun partilerin sempati ve itimadım kazanan - Bunu içimizden biriai yap • 
malıydı! 

Mevlevi tek.kele • 
z:amanlara kadar ''iyin' 
vel den vermek uıuldu; 
muhterem ''Şeyh Ahrne 
nİn Kulekapı dergahı 
''memevi" derslerindeD 
etmi1tim. Meıhı:r ~'Kara 
rin de evleri her ''talib 

\~~~ ~aat istihlak e,yası 
\....~ •r•t fazlalığma gider 
~~ 1 Ya~ çiftçi hiç bir teY 

~'~'~• t. ol~r: . 
~~, l~ ~ ıçin bu bir fara.. 
~. ·\ıq ~i hakikat, bir realite. 
\~~ lltı~ ilctıaat hayatımmn 
~~..._iller· •nu teıkil ediyor. 
~ ~~ 1" lca.zançlannı temin 
,,,~ hı.nt pahalılığmm 
~ l •il\ dtırduracak bir mil. 
~~ 'bli kurmaya muvaf. 
~~~~ .. ~ördüğüm ancak 
~l ~ 11Uu1 olacakbr. 

· ~~ ~l' tat ile ithalat eıya. 
~ ~tlllrırı biribirine mü. 
~aelıneai müstahsil 

i~ ~)'~ .. ~ı aynı ~eı:ece~e • ~~ bıJllle göre hi.dmıının 
'-' ı... IU' için bir facia o. 
~~ ~nçları para mik. 

~~ ~)\tl haç deiiımediii için 
~~'it ~ artmasmdan 
~"il •tı. ... ·~t pahalılığının 
"l .ı ··<q •1tY<kında tahammül 
~~~l~~~C:eyj bulur. 
~~~~~etlerle ikbaa.. 
l~ ı~ı, .erllbizi tanzim eder. 
~~, l'ira 1-ı tarzdaki iııki

ı, ~~· \lıak bulundurm~ 
~-~ • Meaela ekonomL 

~tl_i.,~~ftlanya gibi bir 1 eQ'N14 ihtiyacım ı&:e. 
~~'ll'ıı, t) ~da 50, ya. 
d t~tbi 0}1ln pamuğa 100 
' 'tti lir~ Ve bu fiyatı 

r· ~İliriz. Fakat bu 
~)\~ ~ için ver.Jiği 

~~ , 1?\,llltabiJ.inde ıatbğt 
~ U, tanı:rneder. Böyle. 
S':! o);:tdiiini öteki eli ile 
~' ~ ,.2__Deticede müstah. 
~ ~ 'lllıt -.·~s fakat müatelı. 

t. cı.ı!1" hayat ~lıh. 
~t ~İ:t • ~r. Zahırde 

l lt l'ih\ ~çin ikbaadi bir 
" ' ~· 10

rünen alı• verit ~. ll' ~:ıı-- '$ ' · 

~""" ~""" IU' teklini alrr •• 
. I(_ '~ f derece dahi kal. 
'~,. 1ratının aun'i ola. 
\,

1 
~ i t~bi bir memleket 

ı 1~~, ~"'t\ •titade &clerek art. 
~,llcı'riıı '- "e lngilterc gibi 
~~ '' ~l'nallarunıza mÜJ. 

'lılı1~~ tel olur. Bu mem 
ı.: '11 i n t&rıasrnda kendimi. 
~ 11~4~ ~ bıab kaçı. 
.. ~~ hiuli:;nra naııl mu. 
~lııı)"" k• 
t~~ 111 k.~~hangi bir ih. 

t tt ~~ı~;"'=li. Yilluelmit ol 
~I ~taa.b ftliitalea edilir:se 
tı.rıı-~ıli.·; f:k' bir kazıtnç gi. 
t,"lt~d açi11d •t diğer iktııa. 
·~ ~~ .~~ e rn~talea edilin. 
lt.'...'"'ltıkatt rı~ gabi görünen 

il) ~~ ı:ı.~i! zarar olabi. 
~ . ~)'t~t ~ ihracat 

lı111 1 tq .. ntilli iktıaat 
liltlıı.Ro.-a tauim eL 

ue. l . • 

Kraliçe bütün bayatını memle
ket i~lerinin idaresine vakfetmi§
tlr. 

Holanda eğer ilk umumt harr .. 
te bitaraflığını muhafaza edebil
diyıe bu, ancak kraliçe Vilhclmi· 
ne•nin dirayeti sayesinde olmu~ .. 
tur. Ne yazık ki bu ikinci harp
te ne dirayetin. ne akli ıeliı:nin, 
ne insanlığın bit kıymeti kalmıg
tır. Hiç bir §CY bu afetin önüne 
ıed çekememi!j. hiç bir hududu 
bu kaba taarruzlardan koruyama
mıştır. 

Kraliçe Vilhelmine tebeası ta· 
rafmdan çok sevilir, umumt harp 
nihayetinde vakıa Holandada da 
oldukça kuvvetli bir cumhuriyc1. 
çilik hareketi olmuıtur. Fakat 
balkın kraliçeye karşı olan husu· 
ıt ısevgiıl Hola.nda tahtını kur· 
tarmışttt. . . • . 

Holanda mesahaı sathiyesı ıtı-
bariyle küçük bir memleketti~. 
Fakat çok büyük ve ancak İngil· 
tere ve Fransa mUstemlekelerir. 
den biraz daha kUçUk olan mils· 
temlekelere sahiptir. ~fa§lıca mUı· 
temlekelcri Cava, Sumatra, Bor
neo' dur. Buraların ta.bit ıerve~i 
pek büyüktür. Şeker, kahve, yag, 
kauçuk tiltUn ve bütün dllnyaya 
kafi geİecek kadar bol kinin ve 
daha birçcıık şeyler burada çıkar. 

Kraliçe phsan dilny~n~n en 
zengin insanlarından b~rıdır. 

Vilhclmine'nin 69 milyonu ıc· 
çen tcbeaıunı acak 8.566.000 i an.a 
vatandadır. Diğerleri muhtehf 
mUstcmlekc1ere dağılmıştır. 

Kraliçe Vilhelmine'nin mensu~ 
olduğu hanedan 350 ısendenben 
Holanda tahtını işgal eder. Ce~di 
Prens Gugiyom D'Oranj, hakıkt 
bir millt kahramandır. İspanyol. 
tarla harp etmiş ve memleketi la· 
panyol istil!smdan kurtarmıştır. 
Yalnız Napolyonun devrinde bu 
hanedanın tarihinde kısa bir "fa· 
sıla! saltanat'' vardır. Napolyon 
1806 da erkek kardeşi Lonis Na· 
polyanu Holanda kralı nasbetmiş· 
ti. Fakat Napolyonlann yıldızı 
sönmiye ba§laymca Holandalılar 
yeniden isyan etml§ler: Fransız. 
lan kovmuşlar ve yeniden Ora· 
ranj hanedanını Llheye çağırmı~ 
!ardır. O zamandanberi bu hane· 
dan memlekette blikümdarbk et
mektedir . 

Kraliçeye kaqı milleti hud~t· 
auz itimat besler. ÇUnkU bu mıl
let Vilhelmlne dofmadan evvel 
tahta Oranj ailesinden bir varlı 
gelmediği için büyük endişe de · 
virleri geçirmişti. Kraliçenin ba· 
bası UçUncU Giyom'un ilk kilnsın· 

bau bi'r mcaele olarak almahdrr 
" kontrolHl bir münab.. n. 
memlektıtln iht.iyaema en unun 
ıelcli bulmalıdır. 

Yeni lngillz Başvekili 
- Diyemeyiıimin ıebebi iıte 

buclı.w. Bugünkü hoca ımıfı, gü· 
cünün ıon dereceşile, ancak ken 
di vazifesini ba§U'&hilecek halde· 
clir. Vinston Cörçil kimdir 

Oaman Bey, ikinci cilde ''Garp-

VIMton Ç6rçil 

!ngilterenin yeni ~ekili 
Vinst.on Çörçil Alla.hm bUtUn 
vergilerine saJıip mesut bir zat. 
tır. Babası İngilterenin en bl1 .. 
yük parlamanteri Randof'tur. 
Annesi Londra sosyetesinin en 
kibar ve misafirperver ka,dm .. 
la.rından biridir. Çörçil daha 
genç iken sergtl.zeşt, şöhret ve 
faaliyete karşı derin bir heves 
duyuyordu. Otuz yaşına varma
dan üç muharebeye iştirak et
miş enısa.lsiz sergii%eştler geçir
mişti. 

Çörçil 26 ya$mda. tıa.rlamentQ 
azası olmuş, 34: yaşın.da. İngi
liz kabinesine girmi§tir. 1914 
harbi başladığı u.man Çörçil 
İngiliz bahriyeşinin başında bu
lunuvordu. Aynı zamanda kuv • 
vetli bir muıharri:r olan Vinston 
Çörçil mücadeleden hoşlanır, 
nitekim hayatı da.ima mUcade
le f~inde geçmiştir. Çörçil yal
nız dostlarının değil fakat mu
haliflerinin de eevgi ve hürme. 
tini kazanmış bir zattır. 

Çörçll sert bir tabiata. malik
tir. Bu sertliğin da.ha. hoş tara.
f ı Başvekilin diğer politikacıla
ra nazaran daha. soğukkanlı ve 
serin nılılu olması aynı zaman
da işlerinin tahakkukunda bü • 
yük bir sabırsızlık göstermesi
dir. 

Çörçil mesai a.rkadaşlarlle 
daima iyi geçinen, arkadaşları
nın ve memurlarmm itim.adını 
kazanan bir idarecidir, 

Çörçil muhafaza.kar partiden 
olmasına. rağmen sosyal ıslahat 
işlerile çok ya.kından al.Akada.r 
olan. bir zattu 

ı Çörçil dahili ve aiyast mese
lelerde solların nokta! nazarla.. 
rına mütemayil görünürdü, bu 
sebeple parti arkadaşlarının sem 
patisini de kaybetmek tehlike -
sine maruz kalmıştır. 

') ti •n lılaıma ve yem epne zarure en 
ha.haile eiriyol". Bu bahsin baııne. 
eklediği iki sayfalık izahta, hızlı 
akan bir idrakin yiildü teksifi var. 

Muhterem müdekkikimiz, ye .. 
nilik hamlesinin, pek haldı olarak 
askeri tekamül zanaretinden doğ· 
duğunu ıöylüyor. 

Gerçek öyledir. Çünkü bizim 
ba9!mlarile karşılaıan cephemiz 
orduydu. lıtel" iııtemu, ordu, ·ee 
miyetin içinden aynlacak. çağın 
icaplanna uyacaktı. Silahın te • 
rakki ve tekamülünü takip ~~me
(fen düımanla çarpıpnak. zafere 
kavuımak, ve zafer kcırumak im • 
kanı bulumnadıfını Türk toplu • 
luiu içinde en evvel anlayan, el· 
bette ordu olacakta. 

Şithane, Kapaklı, Martin, Mav
zer kullanan bir hasma, ok ve 
mızrakla kartı dunnağa çalıpna -
nm budalalıktan baıka ne manası 
laılır? 

Ama devlet maltinesinin öteki 
çarktan, yine kendi bildikleri gi. 

Dahili işlerde sollara miite -
mayii görünen Çörçil, harict 
uıeselelerde hakiki bir emper • 
yalist olduğunu gösterirdi. Çör. 
çil btitlin partilerin ortasında 
bulunan bir T>Olitikacıdır. Bir 
çok kimseler Çörçllfn insanlık 
için kati derecede merhamet cidlr. Fa.kat iyi kalpli, mert bir 
beslemediğini söyler ve onu ge- mücadelecidir. Sevk ve idace et. 
niş bir kütle korkak ve bu.. tiği kimselerin daima sempati 
dala tel!kkf etmekle itham e- ve ttima.dmı kaza.nm~ olan Çör
derler. Halbuki bu doğru değil. çil gayelerinin tahakkuku için 
dir. · anude.ne bir mllcadele kuvvetine 

Çörçil insanlığı istihfaf eden de maliktir. 
bir insan değil, bilakis merha - Tam adam olan yeni İngiliz 
met, şefkat fakat aynı zamanda Başvekili Çörçil Umuınt Harbin 
cesaret ve sertliğe de malik o. mükemmel tecrUbesini görnıUş. 
lan mükemmel bir adamdır. E- tur. Bugiln olgunluk yaşı içinde 
ğer Çörçil bu arada bazı kim • bulunan yeni Başvekil bu kere 
selere merhametsizlik gösteri - de en mühim ve tehlikeli bir im
yorsa buna sebep o insanla.mı tiıhana girmiş bulunuyor. 
kendi kadar cesaretli ve feda • Çörçilin bu inlicadelesinde de 
kar olmadıklardxr. muzaffer olacağma. şllphe yok-

Çörçil mUthiş bir mücadele- ı tur. 

Bütün eaki Blimlel', 
ri, manevi ıervcıtlerin' 
katı sayarlardı. 

Eaki kayıtlarda '' 
Hocası" adlı bir memu~ 
lunuşu dikkat edilecek 
dır. Bu memuriyeti, ıi 
fı:u kütüb" Jük gibi bi 
mak doğru olmaıa ıe 
o zamanlaı-, bu gibi yer 
e:lilcnlerin yalnız fihriı 
marayı tanımalan ye 

•'Kütüphane hocalığı 
vanı bilgisile hakedenle 
kütüphaneler birer der 
alırdı. ~aıuimat" ~ 
phıiyetlerini tetkik ed 
men hepsinin ıu, bu kal 
tiıtiklerini görürüz. 

Hele Babı&li ''mektu 
nin bu hususta hayli 
şerefli bir tarihi, zengİJ 
mertliği ıöze çarpzr. 

Alim evlerinin ise ~ 
hizmeti aha büyük ve 
ğerlidir. 

Ahmet Cevdet Efen 
Paıan:n çocuklarma h 
hanesine müdür olma 
topluluklarda hazır li 
uyanmasa, Mllk'ad Mol 
hından feyiz almasaydı 
ğe, ne paplığa erebilird· 

Osman Bey, "M~ 
hid tutarak "Ketühda Z 
Efendinin emekl«ini 
rak alıyor. "ilim Cemiyı 
duklarmı ve bu sayede 
çı" yani u§aklarm bile 
ererek töhret bulduk) 
ediyor. 

Eski kalemlerin de · 
tep oldutunu biliyoruz. 
da öyle değerli müdürl 
sek irfanlı mümeyyizler 
aralarma girenler çok 
uyanll'lar ve iatidatlan k 
alarak yükselirlerdi. 

''Türkiye Maarif T 
yalnız bir bahıi üstün 
ciddi bir tetkik yapmak 
buna böyle bet on yazı 
ınez. 

Osman Erıin, bu e 
kütüphanemize sade kı 
kitap bağıılamıt olmu 
himmetin bence daha b 
yam da va\". Zaman, 
toz yapıyor. Gittikçe kü 
ler, mehazler birer meçh 

1 ~inesi haline geldi. Birç 
Iann bugün taf dudakl 
ilahından farkı yok. 
meraklısı, bu karanlıklar 
i~ bulı:ımıyacak, yol alan 
tı. O sman E rgin, bu hirr 
büyük bir frfan meı'aleı 
Bütün ceçmif, timdi • a. 
kızıl fccrile aydınlanarak 
yor. 



Bahar turnuvası maçları izmirdeki milti küme maçları 
Altay Gençierl 1 .. O gendi 

--·--'--. .,,.--_..-- Muhafızgücü Altınor-

Galatasaray Vefaya a -2 galip 
Fenerbahçe - Beşikt~ş 2 -2 

berabere kaldılar 
Dün Taksim stadında bahar 

kupası turnuvasının ikinci gün 
milsabakatarma devam edilmiştir. 
Maç saatine kadar sahaya dört 
bine yakın lbir meraklı kütlesi top 
lanmıştı. 

Galatasaray - Vefa 
Bahar kupası turnuvasının ü -

~üncüsünü tayin edecek bu mü -
sabaka hakem Ahmet Ademin i
daresinde oynandı. Takımlar sa· 
hay-a aşa~ıdaki kadrolarla çıkmış· 
lardı: 

Galatasaray: Hızno • lb'Mlhim, 
Salim • Barbaı-os. Enver Celal • 

Ri!at • Maryo, Muhterem, Fey 
zi • Adil, Hakkı, Cemil, tbrahim, 
Fuat. 

Oyuna Beşiktaşın bir hücumi· 
le başlandı. Oyun çok süratli o -
luyor. llk dakikalarda Niyazinin 
bir şütü Mehmet Alinin elinde 
kaldı. Fenerliler mütemadiyen sı 
kıştırıyorlar. Muhakkak yalibi · 
yeti kazanmak azmile oynadıkla· 
rı belli, Fikret bugün santrhafta 
fevkalade muvaffak oluyor, her 
verdiği pas yerini buluyor. Bu a
ralık Mehmet Ali Fikretin bir şü· 
tünü ancak kornere atmakla ka -
lesini bir ol tehlikesinden kur • 

Foacrba7ıçc - Be§il.-ta.~ nıaçıncla>t heyecanlı bir an 

NecCJet, Süleymam, Saim, Gazan· 
ier, S...afim. 

Vela: Az.at· Artin, Süleyman -
Abdü§, Lutfi, Fethi • Necip, Hü. 
ıeyin, G:ızi, Haydu., Mehmet. 

Oyuna Galatasarayın bir hü • 
cumile ba§landr ve ilk anlarda 
Vefa kalesini sılcı bir çenber altı
na eldllar..ı'Fakat gol çıkaramı • 
yorlıır, Müsabaka biraz sonra 
mütevazin bir cereyan aldı. 13 
üncü dakikada bir Galatasaray 
hilcumun<la Silleyman sağaçık 
Necdetten aldığı pasr güzel bir 
ıütle ı;ole tahvil edere!: Galatasa. 
rayın ıbirinci sayısmt yaptı. 

Yedikleri bu gol Vefalıları ha· 
rekete getirdi ve Galataı;aray ka. 
leaini mütemadiyen sıkıştırıyor -
tar. Fakat biraz beceriksizlikleri 
ve biraz da şanssızlıkları yüzün · 
den bir türlü gol çıkaramıyorlar
dı. 28 inci dakikada Galatasaray
lılar ü:;tüste iki korner kazanı -
yorlara:ı da netice~iz. Dakika 35. 
Sağdan inkigaf eden bir Galatasa
ray hücumunda Necdet topu gü· 
zel sürerek bütün Vefa müdafi -
terini de atlattıktan sonra plase 
bir l)Ütle Galatasarayın ikind go· 
lünü de attı. Ve birinci devre ne
tice değişmeden 2 - O Galatasa· 
ray lehine bitti. 

fKlNCI DEVRE: 
Bu devre oyuna Vefalılar haş

ladr. Galatasaray muavin hattın· 
da kesilen bu hücumdan sonra 
sankrrmızılılar hafif bir üstünlük 
kurdular. Dakika 10. Bir Vefa 
hilcumunda yeşil beyazlıların ka.. 
za.ndrğı frikiki Lfıtfi güzel bir şüt 
le Galatasaray ağlarına takarak 
takımının birinci sayısını kay -
detti. Bu golden sonra Vefalılar 
yine bir müddet oyuna hakim ol
dular. l\1ütc.m:ıdiyen Galatasaray 
kalesinin önünde oynuyorlar. Fa
kat atılan şiltler ya kale direği· 
ne çarpıyor, ya Hızırın elinde ka.. 
Iıyor ve bir türlü gol çıkaranu • 
yorlar. 

23 Uncti dakikada bir Galatasa
ray hücumunda yine Necdcti ge
riden aldığt bir pasla Galatasara· 
yın üçüncü golilnü de yaptı. Bu 
golden sonra oyun mütevazin bir 
cereyan aldı. 41 inci dakikada da 
Mehmet Vefanın ikinci golünü 
yaptı ve müsabaka netice değiş -
rneden 3 • Z Galatasaray lehine 
bitti. 

F enerbahçe - Beşiktaş 
Sıra şampiyonu tayin edecek 

olan bu müsabakaya geldiği za -
man etrafta heyecan artmıştı. 

Hakem Necdet Ckzenin idare -
sinde yapılan bu maça takımlar 
a~ğıdaki kadrolarla çıknuşla~dı: 
Fenerbah~: irfan • Orhan, 

Şevket • Leb'~ Fih""et, Zeynel · 
Rebii, Orhan, Ya'8r, Niyazi, Or
han. 

tarabildi. Fakat Fenerliler kor • 
nerden bir netice alamadılar. 

Dakika 17. Nihayet Niyazi al. 
clığı bir geri pası ile ve demir gi
bi bir şiltle Fenerbahçenin ilk 
golünü kaydetti. Bu gol Beşik -
taşlıları biraz şaşırtır gibi oldu ve 
gelişigüzel bir oyun tutturdular. 
Hatlar arasında bir ahenksizlik 
göze çarpıyor. Takımda anlaşma 
yok. Nihayet 23 üncü dakikada 
yine bir Fener akınında soldan 
Orhan güzel bir orta yaptr. To · 
pa yetişen Fenerbahçe açığı Na· 
zım güzel bir vuruşla takımının 
ikinci sayısını da çıkardı. Oyun 
yine Fenerin Mkimiyetinde. Mü. 
tema.diyen Bc§ikta~ kalesini taz -
yik ediyorlar. Bu arada Mehmet 
Alinin fevkalade kurtarışlarını 
görüyoruz. 40 ıncı dakikada bir 
Beşiktaş hücumunda Cemil güzel 
bir gol fırsatı yakalıyorsa da te
reddüdii yüzünden ııayıya tahvil 
edemiyor. Ve birinci devre de bu 
şekilde 2-0 Fenerbahçenin gali -
biyetile bitiyor. 

iKiNCi DEVRE : 

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

Bu devre oyuna Fenerliler ba~
dek1 süratini muhafaza ediyor. 
Beşiktaşlılar takımlarında ufak 
bazı değişiklikler yapmışlar. Ü · 
çüncü dakikada Beşiktaşlıları hü· 
cumda görüyoruz. Bu arada Hak. 
kı güzel bir vuruşla Beşiktaşın 
ilk golünü attı. Bu gol Fenerlile -
r!n süratini büsbütün artırdı. Mü
temadiyen sıkıştırıyorlar. Fakat 
Mehmet Alinin çok güzel oyunu 
gol çıkarmalarına mani oluyor. 
Ara sıra Beşiktaşlıların da mües· 
sir akınlar yaptıkları görülüyor, 
fakat bir türlü gol yapaıruyc-rlar. 
Galatasaraydaki oyunlarında hır
çınlığı ile anılan Cemile Hakkı, 
birçok gol fırsatları hazırladığı 
halde bir türlü gol olmuyor. O • 

(Deuamı 6 ınctda) 

• 
Ankara :__ fstanbıı1 mekicpl!Zcr muhtc1itlcri maçtan cımcı 

İstanbul-Ankara mek
tepliler muhteliti maçı 
Ankarahlar müsabakayı 2-1 kazandı 

Dün Fener stadında oynanan 
/'.nkara • İstanbul mektepliler 
muhtelitleri maçı çok zevkli ve 
sa.mimi bir hava içinde yapıldı. 

Hakem Şazinin idaresinde ta · 
kımlar sahaya şu şekilde dizildi· 
Jer: 

Ankara Mektepleri: Nuri • ib 
rahim, Cevat • Nuri, Şeref, Se· 
dat • Suphi, Hilonet, Kadri, Fah· 
ri, Ahmet. 

İstanbul Mektepleri: ı'\1uvahhit 
Süleyman, Murat- Feridun, Fa
n.ık, Arif · Yunus, Zeki, Müker· 
rem, Kadir, Jgmet. 

Oyuna Ankara muhteliti baş -
!adı. Hemen hakimiyeti ele alan 
Ankaranın anlaşmış takımı İstan 
bul kalesini sardılar. Bu vaziyet 
9 dakika devam etti. 10 uncu da
kikada topu kapan Miikerrem. 
Kadire ileri bir pas verdi. Ka -
dir de topu maharetle kaleciye 
teslim etti. 

13 üncü dakikada Ankaralıla -
nn sağdan bir akınını Murat gü · 
zel bir çıkışla bertaraf etti. 

15 inci dakikada Kadrinin çek. 
tiği ~ütü Muvahhit ancak kornere 
atabildi. Korner neticesiz. 

18 inci dakikada Kadir topu 
kaptı ve sürerek kaleye kadar 
indi kaleci ile karşı karştya kal • 

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

vam ediyordu. Ankara takımı İs· 
tanbul takımına nazaran çok gü· 
zel oynuyor. . 

34 üncü dakikada bir korner 
kazanan İstanbul bundan da is -
tifade edemedi. 

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

İkinci devre başladığı zaman 
İstanbul takımı biraz çalışmaya 
başladı. Fakat Ankaralılar bizim 
kilerden aşağı kalmıyordu. 1 !i ın· 
cı dakikada Suphi Fahriye güzel 
bir pas verdi. Fahri de iyi bir 
vuru~la ilk Ankara golünü attı. 

Bu golün hızile Ankaralılar ts. 
tanbul kalesini adamakıllı sıkış

tırıyorlardr. 
Sonuncu dakikada bir frikik 

kazanan Ankara, Cevat vasıtasile 
ikinci gdlerini attılar. Oyun orta 
smda oyuna giren Turan, güzel 
bir vuruşla istanbulun yegane go 
!ünü attı. Biraz sonra da oyun 
2-1 Ankaranın lehinde iken so· 
na erdi. İstanbul takımının mağ
llıbiyetinin sebebi takımda anlaş· 
ma olmamasıdır. 

Dünkü atletiz müsabakaları 
Faik 110 

Balkan 
metre manialıda 
rekorunu kırdı 

Dün sabah Fenerbahçe stadında 
halk müsabakaları ismi verilen at· 
letizm müsabakaları yapıldı. üç 
güzel rekor km~dr. 

110 metre maniada Faik 14,7 
(bu derece Balkan rekorudur· Es. 
ki Balkan rekoru 14·8 dir)· 

Disk: Melih 32,57 

100 metre Sezai 11,05 
Diğer dereceler ~unlardır: 
100 - K. 4. Sezai 11-5, Ferit 

11·8, Yuanidis 11·9 
200 - K. 3. Hilmi 24.2, Hayri 

24.9, Rieopulos 25-1 
400 - K. 3. Melih 57-S, Recep 

59·4, Tahsin 59.5 

800 - !{. 1· Recep 2.01.1, Hü
seyin 2.07, Abdllah 2.09 

Galatasaray - Vefa Gülle - K· 1· Ateş 13.97, Arat 
küçükleri maçı 13.92, Şerif 12.23 

I Gülle - K. 4. Samim lt.19, Ka. 
Dün Taksim stadında bahar kulidis 11·14, Hakkı 11.13 

kupası maçlarından evvel Vefa - Disk - K. 3. Melih 32.57, AlA. 
•1alatasaray genç takımları karşı· eain 29.57. Özden 24.80 
la~mışlardır. Müsabakanın birin- Yüksek - K· 3. Hüsamettin 1-56 
ci devresi 1-0 Galatasaray lehi. Yorgo 1.52, Cemil 1-45 
ne neticelenmiş ve ikinci devrede Uzun - K· 4. Kakulidis 5-70, 
bir gol daha çıkaran Calatasarar Yuanidis 5·60, Necdet 5.49 
lılar müsabakadan 2-0 galip çık Üç adım - K· 1- Yavru 13 62, 
mışlard~. Üçteh 13.·10, Nadi 12·61 ··- .,,_ ... r r-· ş 

-.. ~'. ·~-.·-if~ ' . . 

duya 6 -1 galip b"" 

lzmir, 12 (Huııusi) - Bugün mtden 1-0 Altay lehıne rJ 
Alsancak stadır.da milli küme lkinci maçı Altınordu1;,. j 
deplasman müsabakalarına de • fız~Ccü takımları yaP~uzgil-'\ 
vam edilmi~tir. Dünkü neticeler gün Muhafu:lılar çok. rtarcll-v 
muhitte b:.iyük bir alaka uyandır- hakim bir oyun oynuY.0 i al~ 
dığından stadı binlerce meraklı tekim bunun semeresırı37, sS 
doldurmuştu. güçlük çekmediler 16dört golf 

Günüıı birinci m:ıçını Altaly . n uncu dakikalarda . V 
G 1 · ı· kararak birinci devreY1 

enç !!rbır ıği takımları yaptılar. ıs 
Oyunun birinci devresi golsüz o- lip bitirdiler. { hafıılt ~ 
lar:ık 0-0 berabere neticelendi. 1 kinci devrede ?ı .ıı p.Jtıtlc 

attığı iki gole mukabıl 1 ıcsı' 
!ular penaltıdan bir go :rJııb• 
l:ır ve mi.lsabaka 6.-: 1 

neti''' 
g-ücünün galibiyetı ıle ~ 
di. , ' 

Edirnedeki güreşler 

Tekirdağlı yiı•~ 
başpehlivan old. , 

ııd"ıı' 
Edirne, 12 (Hususi) - Tür- işe yaramıştır. BU rııı ', 

kiye serbest güreş müsabaka. dilnkU müsabak3lnıere ~ 
lnrı ile Kırkpınar yağlı gUrcş- ri arasındaki gureŞ J 
lcri bu sabahtan itibaren son nuştır. rbcst .. e 
derece meraklı ve heyecanlı bir Saat on dörtte se ııd'· ' 
safhaya girmiştir. Saraylcl !erin finaline başın 
meydanında TUrk gilcUnll gös- şöyledir: ot 
tcrmek üzere yurdun her tara- ,ı ;'"'>() Jiiloda: cıdır 
fından Edlrneye gelen 300 e Birinci Kenıın s)• 
yakın cesur ve astı TUrk deli. ı kinci Hamdi ( Sı\"B 
kanlısı bu sabah şehirde d:ıvul, tsmail (Ankara). , 
zurnalarla dolaştıktan sonrn ! (il kiloda: ıııııııt,ır 
toplu bir halde Saraylçine gi. Ahmet Işık: ~fn ıı.ııl'e· 
qerek yerlerini almışlardır. Bu tanbul). Haydar (JJ ı> 
sırada umuml müfettiş, Yali, 06 kilodıı.: Jttl~ıP 
Kolordu lrnmutanı, •rral .. ya lzzet (lstanbulJ. 1)· 
parti müfettişi Edirne belediye kara) Yahya ctce. ıt• 
ve pari reisi ve Ankaradan ge_ 72 kiloda.: . rıı)• 
len mebuslar da. Saraylçine Cel~I Atik (An1'tıftı <5 

gelmiş bulunuyordu. Program (Eskişe. ı"), Mustıı dil 
mucibince başta federasyon ve 70 kiloda; J. 
kafile reisleri ve baden ve bU- Vahit (Ank~ra~eıi)· , 
tün TUrkiyeyi temsil eden gU. vas), lsmall (h.oC ıııe\ 
reşcilerimlzlc Kırkpınara ge. 87 kiloda.: ?JCll )• 
len 200 e yakın pchli\'antmız Ahmet (1çel} • cS''•P 
t>artinin bu sene kendilerine (An kara), Ahrnet ; 
lıediye etiği yeni klspetlerile Af;ır Siklet: bıi1>·1ı~st· cıskerl bandonun terennümleri Ahmet (lsta~ıııl 
arasında sahada bir geçit res. (Balıkesir), }ta ~ııt' f 
mi yapmış Ye tribünleri doldu- (Ankara). . te ,\'il ııl S 
run binlercP. halk tarafından Umumi tasn.ı!tstıırııı ıı<~d 
coşkun bir surette alkışlanmış. puvanla birtncı, ·:ıS 6 ~ııt4~ 
lardır. Bunu müteakip halrnm rnnla ikinci. sn ,.npltı b~ 
heyetinden Ekrem, Kırkpınar UçUncU, lçel 4. pu"°ıınlS. ıJ'"~ 
gUreşçilerinin kısa bir tarihçe- cu, Edirno 3 P

0
01a ııl:~cl· 

sini yapmış ve bunu gUrcşçile. Balıkesir 3 puva111 yod:ıııı'I 
rin Türk gibi kuvvetli sözUnU kişehir 2 puv~n 6ctt 
bUttin dUnyaya tasdik ettiren caeli 1 pu,·a.n a .Al 
Kurtdereli ve Adalr hnlll gibi muştur. · ~ ~ştP'' 
büylik pchlivnnlarrmız Uzerin- YAGiıl GtJJ·f';· eri Jl 
deki tesirlerini tebarUz ettir. ecılle\ırO(ı 
miştir. Du sene yapılan hopar. Yağlı gUreŞ t~J. 'fL'cısl· 
lör tesisatı hu ı~tcrde bilh:urna saat sekizde b_i birltl el ol 
. Hüseyin TürkıY'e,1n t1'1tldll~ 1 Arap uuse> ,..eJ>lr tıl• nan ı vin ı t e 

Gönanlr nuse .. ,,eını:ı t 
52 dakika ulu){a ıııcl s;~-

dll bir (ı ı' 
KUçlik odrta birlJlcl rıtıJ~ 

baş altın a boıulll ,11,ıııJ 
II:ıındi. ır~y:e rtadıt ~l\ır 
ikinci, bUyilk 0 ){er 13e 
selli tıirincl. ns 1'>'' 
el oldu. nrtı 'l'tıı Jl'e: 

Güreşten soı-::ocııoll ıılt il J 
ti mUfetUşi 

11 
~ısn ece' 

Ragıp Akctı.ltoc a der 61· 
söyledikten 

6t~~~1nı "~[ ı:•/ 
lara ıntıkM:ı rtdcre c 
ltlrdnğlıy:ı J{~erınc el (Cr11 

,·erHdL Dfğe[tırı sıınt 
tnrasınd~n 3 

ffetikta}: Mehmet Ali • Taci, Hızırın bfr 'lı."'Urtan§f. Fencrbakçe kaleci.si irfan' uı bir kurtarışı tir. 



19 Mayıs 
tıo ı 
'!\.fdu 0 .. 
'lll'k . gun Samsundan, 

eşsız. güneşi. 

~ ~cihanda 
~ az. onun ~i. 

Vaıqbab~ ~nlerken 
Ot gidıyor diye, 

~ U O IPil-
aıırı n-u1 Türklere 
~erdi hediye. 'lt ':e Sivasr, 
'!\, &ıbi dolaştı, 
ı~lil'(·· 
V.1,~ bu .. • 

""<1.1\1 oz evladı, 
~aklaştı. 

Birinci Sınıf Köşesi: 

Küçük Ayhan kuşların en iyi dostudur. On
ları pek sever. Kış günlerinde yemsiz kalmış kü
çük serçelere o hep yem dağıttı. Küçük dostları
nın bu sıkıntılı günlerden kurtulmaları için ba
harın gelmesini dört gözle bekliyordu .. 

Oh nihayet işte bahar geldi. Minimini kuşlar 
şen sesleriyle ötmeğe başladılar. Yeşil ağaçların 
üzerinde yuvalar kurdular. 

Ayhan bazı yaramaz çocuklar gibi kuşları 
yakalamak için ağaçlara tırmanmaz. Ökse koy .. 
maz, okla onları vurmağa çalışmaz. l 

Siz de küçük ayhan gibi yapıyorsunuz de- .._ 
... ·1 . ? 
gı mı. .. 

19 Mayıs 
il 

1919 
Türkün temel ta§rdr, 

On.ı.ın ardından gelen 
J stiklal sa"':aşıdrr. 

İşte Türk gençliğine 
Sağlam temeldir, diye 

Türkün bu şanlı günü 
Bırakıldı hediye. 

Dünkü 19 Mayıs 
Bir istiklal düğünil, 

Bugün 19 Mayıs 
Gençlik ve spor günil. 

R. G. 

Qeoçli ı, ha)' ram.ı Yaz 
Geldi gül kokulu yaz. 
O sümbül kokulu yaz. 
Kanatları bembeyaz, 
Uçuşan kelebekler, 

J 
Hayat ve Tabiat tetkiki: 

Bahaıda f aaligete başlayan hayvanlar 

rııu c Zdekı pazar glinll 1~ 
~~r ~enc.lik ve Spor Bayra-

4eıı~gunun tarihteki öne. 
ttıııen~lz. öğrenmişsinizdir. 
~Ilı eriniz size Kurt ulu~ 

ba ~tılatırlarken bu sa. 
l9 1~ angıcı olarak 19 l\la. 
t~ ele alınmaktadır 
tı:ıı \!!usunu erkinliğe ka. 
~aak Uzere bu tarihte 
"e ayak hastı. Buradan 

r'rtler 'E:rzuruma giderek 
'lıe Yaptı. tşte bundan 
hı·e l>lnızın bildiği ve tarl

eşınc az tesad ü ( etti ğl 

Kıırtllluş s:ıvaşr oldu. 
Atatllrk Tlirkiyeyl yeniden 

yapmak Ye yaratmak için Sam
suna ayak bastığı bu tarih 
l'iirk geneliğinin bayramı ola. 
r;ıı. n lın rııı~tır. 

Iler yıl Tilrk gençliği bu gU_ 
n i.ı aUtlcLınak Uzere spor Ye he
den gösterileri yapar. İşte bu 
yıl da gençlik bayramı yurdun 
her yanında törenle kutlana
caktır. Yukardakl resimde bu 
~enliğe hazırlanmak Uzere pro
va yapan gençleri görUyoruz. 

Renk renk olmuş çiçekler, 
Kırlarda bizi bekler. 
Mineli bayrrlarda. 
Yemyeşil çayırlarda. 
Arkadaşlar koşalım, 
Şarkılarla coşalım: 
Tarlalarda gelincik, 
O minicik minicik, 
Boylarile uzanmış. 
Güneş abladan yanmış, 
Kızarmışlar hep top top, 
Oynayalım biz hop hop .• 
Gölgelere koşalım. 
Şarkılarla coşalnn. 

Tavukla civcivler 
()n civcivle bir tavuk, 
Bahçede koruk koruk, 
biyerek kezinirler. 

Ya bahçede va yolda, 
Ne varsa sağda solda, 
Bularak beslenirler. 

Çok severim onları. 
O küçük tontonları. 
Onlardadır yumurta, 
Hayat vardır tavukta .. 

Ziya Vehbi Altilrk 

geli 1 1cen .. 
Cici bahar ,.üzgarı. 
Sanyor bayırları. 

Kırlarda. otlatalım. 
Uzanarak yatalım. 

Al.altm bol bol Jıaoo, 
Atalım şen 1cahkaha .• 

Arılarda hayat 
Bal nasıl yaşarlar, 

Bahar geldiği vakitte çiçek
ten çiçeğe konarak bal topla
yan minimini arıları hepiniz 
billrsiniz. Dlinya Uzorinde arı
ların türlli tlirlli cinsleri var
dır. Bunların en önemlileri bi
zim bugün burada size bahse
deceğimiz bal arılarıdır. Bal 
arıları Kovan denilen evcikle
rinde yaşarlar. Her Kovanda 
Uc; cins arı vardır. Kraliçe, er
kek ve dişl arı. Kraliçe daima 
kovanda bir tanedir. Blitiln 
kornn kendi emrindedir. O, a
rıların annesidir. Bb:de bu arı
ya erkek olmadığı halde "Day,, 
arı .derler. 

Dişi arının en önemli ödevi 
yumurta çıkarmaktır. Erkek 
arılar hiç bir iş görmezler. İş
çi arılar da kovandaki bUtUn 
işleri görürler. Sayıları pek 
çoktur. 

Bir annın hayatı 

kete benzer. 
Arının dili çok ıızundur, is

tediği gibi kıvrılabillr. Erkek 
arıların iğneleri yoktur. Krali
ce arının YUcudU ince, kanat
ları kısadır. Ye iğnesi de var
dır. 

İşçi arılar ise, vücutça öteki 
arılardan ufak olmakla bera
ber, daha bUyUk kanatlıdırlar. 
Yiyecek toplamak için bu ka
natlarla. çolc uzaklara. uçmak 
zorundadır. İğnesi vardır. 

İki tUrlll işçi arı vardır. Bun
ların bir kısmı yavrulara ba
kan dadı arı, diiterleri de bal
mumu arısı olup koYandaki pe
tekleri yaparlar. 

ler vardır. Bir çiçeğe konduk
ları zaman, Ustl erine, başlaM
na bulaşan sası tozları ayak~ 
Jarın daki fırça ile Eiiplirerek 
snpctlerine doldururlar. Bu 
tozları sonra yaYrulanna yiye
cek yaparlar. 

Bıçakla ,·ucutlarının halka
larındaki balmumunu kazırlar. 
Balmumunu ağızlarına alarak, 
tıpkı tuğla ile duvar yapan bir 
adam gibi, peteklerini inşa e~ 

derler. 

GönWn sevinci bah.ar, 
Sende qiizclliklcr oor. 
Kelebek gezer dal d.al, 
Şen ttcrmin kw::wm al .• Ziya Vehbi Altürk 

Bir arı evvel! kraliçenin çı
kardığı küçUk bir yumurta 
halindedir. Sonra yumurtadan 
bir kurt çıkar. Bir müddet bU
yildUkten sonra peteklerin içi
ne kapanır. Daha sonra bu pe
tekten kanatlı, bacaklı bildiği
miz arı çıkar. Bir arının 6 ba
cağı 4 kanadı vardır. Başının 
iki tafarında sayısız gözler bu
lunur. Yücudil ve bacaklarını 

1 örten ince tUyler kadife birce-

Bir arının iki torbası bulu
nur. Torbanın birine çiçekler
den topladığı balı doldurur. 
K'o>ana döndtiğil ·vakit bunu 
peteğe bırakır. Diğerine gıda 
doldurarak kendini besler. Arı
ların bacağmda bir sepet, bir 
fırça ye bir de bıçak gi bl şey. 

kampta 
bini izah ediyorlardı. 

Direktör: 
- Öyle ise bu akşam size bir 

r!'za vereceğim. Her ikiniz de · 
:ı kşam eğlentisinde birer nu
mara yapacaksınız. 

Çetin hemen itiraz etti: 
- .Ama biz size yetiştik Bay 

re otu ~dular. Kamp direktörli ı Direkt.ör. 
Çetinle Aliye niçin geç Jrnldık. - Doğru nma, hem bizi bck
larını soruyor. Onlar da sebe. !eltiniz, henı merak içinde bı-

YAZ/SIZ HiKAYE: 

raktınız. 
- Cezamızı yarın çeksek ol

maz mı efendim? 
Ali atıldJ: 
- Bu akşam için bir hazırlı_ 

ğımız yok! .• 
- Hayır, o zaman ceza ol. 

maz. 
Bu sırada çocuklar yine bir 

şarkıya başlamışlardı: 
Gel tatlı ya'nım gel 
Sen ormanda kalma. 
Bak renkli giilJPrlc gel 
nir çitik ördüm gel. 

Arkadaki otobUste de ayni 
şarkıyı söylüyorlar. Bu suret
le otobtıslerden taşan çocuk 
şarkıları ve motör sesleri aı::ac
lı sırtlarda tatlı akisler b·ırakı
~ or. Bu glirilltUlerden Urken 
küme klime kuşlar karşıki 
sırtlara doğru tel~şlı, telMlı 
uçuyorlardı. 

Biraz sonra deniz görlindU. 
Kristof Kolombun gemicileri 
gibi bUtlin çocuklar bir ağız
dan deniz, deniz diye bağırış_ 

tılar. Sol tarafta gözUn alabil. 
diğine bir kumsal ve bu kum
salı yalayan beyaz köpUklti 
dalgalar görUnUyordu. 

Kumsalın sağındaki tepeciği 
aşar aşmaz lılrden Şile meyda-
na çıktı. Denize doğru uzan
mış bir knr<ı parçasının Uze
rinde beyaz beyaz şirin evler 
ve burunun ucunaki kayalarla 
kUçtik adacıklar çok güzel bir 
manzara teşkil ediyordu. 

Kamp çocuklarının gelece_ 
ğini duyan bütün Şileliler yol. 
ların etrafına toplanmışlar, el-
lerini, şapkalarını sallayarak 
''Hoş keldiniz!,, diye bağırışı
yorlardı. 

Otoblisler Şileyi baştanbaşa 
~eçmişler, nihayet deniz kena
rında yüksek bir tepenin Us
tundekl kamp binasının önlin_ 
de durmuşlardı. 

(Daha var) 

Bir arı Uç dört seneden faz. 
la yaşamaz. Bunun için işet. 
arılar, besleyip bUyUttUkleii 
yavruların, kraliçe kendi gibi 
olmasını ister, Bunlara ayrıca. 
fazla. yiyecek verilir. Kraliçe 
yetişecek arılara prenses der. 
ler. Her kovanda 5 - 6 tane 
bulunur. Kovanda kraliçe ola. 
rak ancak bir arı yaşıya.bilir1 
Bunun için arılar aralarında. 
muharebe bile yaparak dlfer 
krallc;elcrl ö!d Urmeğe çalışır
lar. 

t ~çi arılar ko.,·anda daima. 
çalışırlar. Boyları kUçliktUr. 
·-· ••• ı,.ı .-.ıuar biJyüyemczler. 
" alrnt :kanatları çok bUyUktUr. 
Arılar en fazla mavi rengi 

severler. Sonra kırmızı ve pen
be renklerden hoşlanırlar. Gü
ze l kokulu çiçeklerden pek 
memnun kalırlar . 

.Arılar çic;:eklerden aldıkları 
sarı tozu, balı ve zamkı, kovan_ 
lnrına getirirler. Bu zamkı pe. 
teklerini sağlam yapmalc için 
r.udanırlar, 

.Arılar kovanlarına yabancı
ları sokmazlar. İçeriye tesadü
fen girmek istiyen şeyler, per
vane, sümUk!Uböcek, solucan 
pibi hayvanları lğneliyerek öl
dürUrler ve dışarı atarlar. Bil. 
yük salyangoz gelirse kabuğu. 
nu yere yapıştırırlar. Üzerine 
mezar yaparlar. Yere yapışan 
salyongoz bir müddet sonra. 
açlıktan ölUr. 
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-So_v ............... ye ____ t _____ T alareskonun beyanatı! Holandadaki Alman 

Yugoslav Balkan Antantı müttefiklerimizle taarruzu ~kim kaldı~1 
Ticaret anlaşma- (BaftaYOf•lllıCld4) Arjantin ve ıırezl_ly& ,.ıpııP' 
sı Moskovada rabıtalarımızı takviye edeceg" iz :~~~~lF!:ırlE~: ~~~~fE_!~~~E~5~ 

ların istedikleri mıntakalarda el - kilisesi de bir ka.ç dakl ·ylc ıaıı· 

l·mzalandı Iliikı-cş, lil (A.A.) - Tata. serbeste• temin edebtımeeı icin le gelen ekonomimiz için, yent ıerinde husuıt hüviyet varakaları atılan Alınan bombaları 
resko şu beyanatta bulun. lıudutlardn tayakkuz fııaliyetl. nizamlar vUcuda ietJreceğlz. bulunan, hususi vuifelerle mu - rip edilmiştir. . edaenlef 
muştur: ne devam cdecellz. HUkfime- Harici sahada, mUteaddit vauaf aivil Almanlar görillmUt - Holandada tevl.,'1/ _ J.S· 

Mosko\·a, 12 (A.A.) - ''Tass., 
Sovyet - Yugoslav ticaret ve 
seyrUsefnln muahedesi ile Yu
goslavyada ve Sovyetlcr Birli
ğinde muvnltknten ticari mü
messiller bulundurulmasına 
dair protokol ve ticari mUbado
lelcr ile 1940 senesinde yapıla.
calr tediye.ta dair ltllt\f ıd.Un im
za edilmiştir. 

Sovyetıor Birliği Sugosla ,._ 
yadan bakır, maden, kurşun, 

çinko, domuz yağı ve daha ba
zı eşya ithal edecek ve bu mem 
Jekete ziraat makineleri, petrol 
pamuk ve saire ihraç edecek
tir. 

Belçika başve
kilin· n nutku 

Brilk8el, ll (Husu ) - Belcika 
ba§veklll Picrlo, radyoda sö,Ylcdiği 

nutukta deml§Ur ki: 
- Şu sırada uhdesine dll§en mut.o: 

addJt vıı.z.l!elerle buno.Im11 bulunan 
hUkO.meUn halkla istediği şcldlde aı.. 

kı bir tomıı.a muhafaza edemeyişini 

elbette takdir edcrainlz. 
Başvekil, vereceği haberlerde dai

ma acık davranarak memlekete hakL 
lco.ti olduğu glbl &öyllycccğını ve er. 
kô.rı umumlycnin lccndJs1n1 dil.ima .U... 
k(Uıct ve metaneUe dlnllycceğtne itL 
madı lıulunduğWıu DO.veden llOnra 
sözlerine föylo devıım etmi§Ur: 

Cuma günU nk§anuı. kadar dllfman 
Belçllwıııı hlç bir noktasıındaıı içer.iye 
ehemmlyoW nJsbctto nU.tuz ctmcmtv· 
tir. Cumnrteııl gUnU §lmaldo Albcrt 
kanıılmda dUşmıın bu au hattını aş. 
mağa muvaffak oımu§tur. Ha.dl.Be şu 
şcro.lt dahll1nde cereyan etmiştir: 

Mnastricht'ln en yalın iki köptU.aU.. 
nU tahr1.P çmri vcrccclt olan aubııy 
taarruzun tam ba§lıyacağı sırada bir 
tayyare bomba.sile ölmUıtUr. Bunun 
neticesi olarak köprUyU berhava ede_ 
cek olan efrat harekete geçmıtkte bi
raz gcçlknil~lcrdir. Bu sırada motör· 
ıu dUşma.n kuvveUerl klSprlllt!rl işgal 
etmiş \•o Uzerlcrlndcn geçm19lerdJr. 
Öğleden sonra. moUırlU cll.EUtamln.. 

rımız ve tayyarelerimiz yaptıkları 

mukabil taArru.zla d~mana dddl ZL 

yiat verdirmlglersc de ileri hl.rekeUJll 
durduraınaml§lıırdır. Bu müddet znr_ 
!mda ba,kuınnndanlık vıwyııt.lıı ica.. 
betUrdlğl blltUn tedbirleri altnış bu· 
ıunuyordu. DU~an yonJ ıı.ı.evzUere 

ycrıoacn kıtnlanm12ıcı karfıllaftı. lle.. 
rl harokeU bu suretle durdurulunca 
yenlclon ilerlemek lmktınmı elde ede. 
modJ. Yine ayni gün zarlmda mllhlm 
miktarda mUttcfik bava k•1vvetler1 
:ınUdoJıalo ederek dll§mıına ağır zayi_ 
at vordJrdllor. ıoo kadar Alman tay. 
yaresl dUaUrWdil:' 

BunclAn bir müddet sonra Alman 
haUarmo. glren bir subay köprlllerden 
birJnln 1ntutık depo.suna kadar sokul· 
mağa muvaffak olmuı ve hoprUyU 
berhava ederek kendi hayatını da va... 
zltcsl uğrunda kahrıımanca feda •L 
ml§tlr. Sa.ğlam ko.lan diğer k!SprU. 
den yaptığı savletle dll§man mUdataa 
kıtaatımıza. taarruz etmlo ve bu taar_ 
ruzda muazzam kitleler hal\nde hU-
cum arabaları ve tayyareler bulun.. 
durmuııtur. Askorlerhnlz1n ılddeW 
mukcvomeUne rağmen dUıman Liege 
mllstahkem mmtakasmda. ilcrlemeğe 

muvatfnk oımuıı, fakat bu Uerl hare. 
kcUnl devam ctUrememl§Ur. 

Şark lcelclerlne karııı da ııtddelll 
hUcumlar yapılmaıştır. BUtUn bu hU. 
cumlar pllskUrtWmUgtUr. Knlelcrdcn 
bazılnrı .Almnn cesoUerlle doludur. 
:Mcıı.ao'Un ııark sabll!nde çok tatk dU!J
man kuvvcUer1 tııratmdan taarruza 
uğradılc. mtatıtımız mctodlu ııekllde 
mUdatıuıda bulundular ve gerllcdJler. 
Frnnsız ınotörlU kıtaları bir kısmı 

dll§mıın ııgallnde bulunıuı. J.Uksem
burg eyaletine girdiler. HarcltAt ııor. 
mal gekll<le inkiıar ediyor. Kıtaatı. 
mızın ilcrloylfi cıııyanı memnuniyet 
blı" ı:ıoklldcc.llr. 

Da~vckll bundan .ııonra halkın so. 
ğukkanlılığını muhafaza. etmesin! ve 
sademcn1n gtddettne hııyrct ctmcmesL 
n1 söylomif, zira .Alman ordusunun 
kUlllycU bir kuwet te~kil ettiğini lifi.· 

ve etmıaur. 
Plorlot &liZlerlnl ııöyle b!Urmlıtır: 
Müttehit. bulunalım. Ve zafere kar. 

ı it!mndımw muhn!aza edelim. MUt. 
tetiklerin )ıırdımlyle muzaf!cr olaca.. 
ğız. 

Picrlot nutkunu ~öyledlfl csnadu 
Brükael'de hava tchlikeı;i l.saretl \"C. 

rllm.lııtir. 

Siyasethnlzln daimi hedefle. tin, bu nizam ve emniyet siya- defalar izah ettiğimiz sulh ve tilr. Amtcrdam, 12 ( AÇıJ }1ols.Jl• 
ri, her tUrlU ahvalde en sıkı bir setine devam edebilmek tıze. mUdafaa siyasetine devam _,_ Holandaya inen Alman kerl makamat ~e ~ Ji J<İ~ 
bitaraflık muhafazası, Balkan re, bUttin Romenlerin mUzahc- deceğiz. BlıtUn vaziyeti hU- paraıütçüler dada bir kaç rı:z şilphe 
antantı mUtteflklerlmlzle rabı· retlnc nnll olacağına eminim. ktimdarm tetkik nazarına ar. Am t d 12 (AA) Al yi tevkif etmışlerdir· ... ııı:ıdl 

s er anı, • · - - Bu··t·un· müh· im binala!buv-1 .. ,,ıı· talarımızın tnkvlycsi, komşu- Yeni hUkQmet ve yeni siyaset zetmek mecburiyetini, bize ha- man paraşütçüleri, Papa., köylü da u>' 

!arımızla olan munasebatımı. budur. rict hMiselerln inkişafı tab. ve her sınıf Hollnda askert kıya- sıkı bir nezaret altın irllC. ııs· 
zın dorlnleştlrllmcet, bUtUn Dnhtll sahada sllkQnet ve mil etmiştir. Bu sebeple, buctın fetine bUrUnmektcdlrler. yor. Bu tedbirlerin tel anına~: 
mi1lctlerle normal munasebet- sulhu temin slynsetlne dernm Majeste Krala, bUtUıı hUkflme· Buna şahit olan birisi, 12 a - inlerin bir ara.ya. .~pl geçıtdiği 
ıerin inkişafıdır ve böyle ol. ederek bUtUn Homcnler ara. tin istifanamesini takdim et- ğuatoa ı93g da Vestfahyada Vel· şebbüslerinin önune 
makta berdevamdır. sında lttlhactı ve tcısanUdU kuv- tim. lstifa kabul edllmltJ ve h · d H tlnd la zannolunuyor. . iycOB~ sum şe rın e o a papaz - Halkı bera.berlerille .. Y da'-ct 

Askeri hı:ı.zırlık mesaisino, vetıendlroceğlz. Kral kabineyi te~klle gene beni nna, jandarmasına ve askerine • k tıne"'e _ ... 
memleketimizin, kendine ait lktıendt sahada, harbin neti. memur etmek suretlle hakkım mahsus takriben 2000 parça tini- alarak şehri ter e af;daıı i~ 
olmıyan her hangi bir menfaat celeri ve zaruri lhtlytu;larımız· daki yUksek itimadını göster- ı k di eden ve dilşınalı tar .... ..sır f6 forma olduğunu söy eme te r. edilen yalan haberlcrerıi.ıu>;;?d .. et· 
peşinde sUrUklenmoslnc •mey- la gltglclc cltıhn. muğlak bir hn- mek If.ttfunda bulunmuştur. At l b ünifo--'arı e f ı.r.o" .ı man arın, u ıımu n - yo, Roterdam ahalis ·nde ıcıµ· dan vermeden işlerin idaresini d d 1 bi ikt" d"kl ri 1· d' 1 rı 

lngilterenin şark sahillerinde oturan 

16 - 60 yaş arasındakı bütün 
Almanlar tevkif olundu 

J.ı0ncfra, · 12 ( Hn"-usi) - Bu 
akşam dahiliye neza.retl tarn.
frn.dnn ittihaz olunan bir ka
rar nettcesincle tngllterenin 
şark sahillerinde oturan ve 16 
ile 60 yaş arasmda buluna:ı. 
tekmil Alman ve Avusturyalı 
erkekler hapsolunmuşlardır. 

Aynr mıntakad:ı. oturan di-

ğer milletlere mensup erkek· 
ler de her sabah, mahalli zabı
ta Anılrliğtne ınUracaat cclerek 
mevcut olduklarını göstermek 
mecburiyetindedirler. Han~i 
milletten oluraa olsun tekmil 
ecnebilerin gece eıınt 8 den 
sonra sabahın altısına kadar 

Belçikadaki harp 
vaziqeti 
. l f eyi 6 saatte ancak aşmıştır. 

Brükıel, 12 (A.A.) - Bu sa- Moskovadan gclcn haberler 
hah Belçikalılar tarafından kuv - Mookova, 12 (Hususi) - Bel-
vetli bir mukabil taarruz yapıl - çikada Möz ve şarki Arden mm 
mış ve bir kaç saat içinde vazi - takalarmda b~yUk harpler ol
yetin Belçikalıların lehine dön • m.aktadir. Möz .. mıntaka.sınde. 
milş olduğu ıannedilmektedir. Lıyej ve Namu: onUnde Alman, 
Almanlar, Limburg mıntakasında lar anuaane bır mukavemetle 
her taraftan ricat etmektedirler. k:ırşıla~maktadırlar. Belçikalı • 

Belçikalıların mukabil taarru· lar bu mıntakal~rdaki ~odern 
zu o kadar şiddetli olmuştur ki, müstahkem mevkılerde duşma • 
üssülharekeleri ile temaslarının na muvaffakıyetle karşı koy : 
kesilmesinden korkan Almanlar, m~kta~ırlar. Alman tayyarelerı 
Hasselte doğru ricat etmeğe baı· ~uttefık kıt;a,Iann ya~ımma ma 
lamışlardır. Şimdi bu mıntakada nı olmak üzere demıryollarım 
b .. ük bl h b a t _ bombalamaktadır. uy . r mu are e cerey n e Paris 12 (H A) _ Al 
mektedır ' usum ma.n.. 
Milh~ mikfarda lneiliı; Te lar ~a.rptaln~ola.nda., Belçika, 

. Fransa ve gıltere tara.fmdan 
F_:an~ız. hava kuvvet~erı, hare • müşterek bir cephe teşkil olun· 
kita ııtirak etmektedir. madan mli.:b.inı mevkileri işgale 

Brüksel, 12 (A.A.) - Belç~:'· çalışmaktadırlar. Fakat Belçika 
da diln 40 Alman tayyare.ının kıtaları Alınanları her mıntaka
dUtilrüldUğli haber verilmekto • da durdurma.ğa muvaffak ol .. 
dir. Diln gece BrUkıel civarına muşlardır. 
inen birkaç yli.ı Alman para1ilt - Belçika Akşn.m. Tebliği 
çU.üniln, hemen hepsinin zarar Brüicseı, 12 (A.A.) - Saat 
vercmi~cek hale getirildiği ıöy 18 de neşredllen Belçika reırml 
leniyor. Bu paraşütçüler, hazan tebliği: 
beraberlerinde bir manken getl· Kıtaatımız tarafından işgal 
rerek tarassutla m8'gul olanları edilen mevzilerin bUyUk blr 
şaşırtmak için indikleri yere bırak kısmında şiddetli muaademe
maktadırlar. Bunlar işçi ve k~y- ler cereyan etmiştir. Krtaatı-
1\l kıyafetine girerek ahali arası - mız ha\"a filolarının yardımly. 
na kanpnakta ve halkın mane - le taarruza. geçen zırhlı cUıU
viyatını bozmağa çalı§Ulaktadır - tamları faaliyetine rağmen iş· 
lar. gal ettikleri araziyi muhafaza-

Diğer taraftan haber verildiği ya muvaffak olmuşlardır. Mo
ne göre, Belçikanın ıark kanton - törlli dUşman cUzUtamlarına 
larındakl Helmat Treu Front karşı yapılan Fransız mukabil 
partisi liderlerinden Joseph Ker taarruzu muvaffnklyetıe ncti
res, Eupen kışlasına, elinde ga - cclenmiştlr. Birçok düşman 
malı haçlı bir bayrakla girip Al • tankı tahrip edllmiştlr. Albert 
manların geldiğini haber verdiği kanalını kayıklarla gecmek tc
aırada nöbetçi tarafından rovel • şobbUeU mUdafaa kuvvetleri· 
ver kurşunile öldürülmüştür. nln ateşile akim kalmıştır. Kı-

BELÇIKA TEBLlCt talarn~ızın gerisinde mUtead· 
Briiksel. ıg ( A.A.) _ 12 ma. dit hava bombardımanları ol

yıs öğle vakti neşrolun.an resmi muştur. Bugün zartında 20 ka. 
tebliğ: dar dlişman. tayyareei Belçika. 

Müstevliye ka.reı 6İddetli bir da d~şUrülmUştUr. 
mukavemet gösteren krtaatmnz, Brukscl, 12 (A.A.) - Albert 
harekit pUnı mucibince kcnd!- kanalı mıntaka~mdaki askeri 
!erine tayin edilmiş olan mevzı- harekAtın mUsa.ıt bir vaziyet 
Ieri ndım adını müdafaa. etmek. aldığını ,gösteren r;abahıft teı
tedirler. Müdafaa tertibatrm.ra graflar öğleden sonra teeyyUt 
dahiline girmiş olan düşman etmiştir. 100 den fazla Alman 
kuvvetleri, mühim muvaffakı- tayyaresi Belçllm üzerinde 
yetler elde edememişlerdir. Belçika ve müttefik kuvvetıe-

Bir çok paraşütçü mUfrezele- rl tarafından düşllrUlmUştUr. 
ri imha edilmiştir. lngiliz hava kuvvetle .. 

Almanların bir çok tayyare- • • I al· · 
lcri düşürülmüştur. rının a ıyetı 

Rrü1..scl, ıs ( A.A.) - Liyej _ Londra, 12 (Huıust) - ngili.ı 
Brüksel hnttı üzerinde mUltecL hava nez~r~ti tarafından ne,ro -
Ic.ri hamil iki tren bomba. ve mit lunan bir tebliğde İngiliz he.va 
ralvöz nteşinc tutulmuştur. Ka- kuvvetlerinin Belçika ve Holanda 
dınlarlıı. ve çocuklarla lebalep ya ilerlemekte olan Alman kıta -
dolu olan vagonlardan, yilrck- larına ve yollara taarruz edilmiJ 
ler par~nyıcı ~rumcler cereyan olduğu bildirilmektedir. 
ctnıiştır. Röyter ajansr muhnbiri bu ta· 

'T'ren lıiV<'j ile Brüksel ara - arruzu şöyle anlatıyor. Blcnhaym 
mndakı 100 kilometrelik mesn. İngiliz bombardıman tayyareleri 

soka~a Ç'ıkmalarr şiddetle me
nedilmiştir. Ecnebilerin bisik
let veya herh::ı.ngi bir motörlU 
nakil vasıtasınya.hlp olmaları 
ve hunlardan lstlfa.delerl d() 
menedilmiştir. Ecnebiler ancak 
umumi nakil vaı.:rtalarından ıs. 
ti fa.de edeceklerdir. 

Yeni mebuslar 
Ankara, 12 (A.A.) - 12/5/ 

194 O tarihinde yapılan intihap. 
ta. hoş olan Aydın mebuıluiu
na. Eminönü halkevl reisi Aglh 
Sırrı Le\·ent, Bilecik mebuslu. 
ğuna Ada.nada GUlek Limited 
şirketi mUdUrU Kaıım Glllek 
vo Zonguldak mebualu,un& si· 
yasal bilgiler okulu profesörü 
HA.zım Atıf Kuyucak, Cumhu
riyet halk partisi nanııedl oln
rak ittifakla. sccilrnlşlerdlr. 

Uydurma haberler 
Ankara., 121 (Hususi) - Son 

gUnlerde Ankarada propagan. 
da yapan bazı Almanların tev. 
kif edildikleri söyleniyorsa de. 
yaptığım ta.hklkl\t netJceslnde 
bunların tamamen uydurma 
olduğu anlaşılmıştır. 

Romadaki nümayiş 
Moskova, 12 (Hususi) - Ro • 

madan gelen haberlere ıöre, bu -
gün Romada İniiliı: aleyhtarlıtı 
nümayişi yapılmıştır. Halla İn -
giliz aleyhtarlığına tcfvik eder 
birçok beyannameler hazulanını~ 
ve Romadaki İngiliz sefaret er • 
k!ru bu beyannameleri tetkik e -
derken halle ıe!aret önUne topla
narak nümayl~ yapmqtır. O ıı • 
rada sefarette bulunmayan ıcfir 
telef onla derhal davet olunmuı, 
sefir otomobille sefaret önüne l(C 

lince halk otomobile hücum o • 
derek beyannameleri otomobilin 
her tarafma yapI§trrmıflardır. 

Felemenk Hindis
tanı hakkında 

Amerika Hariciye Nazı· 
rmm beyanatı 

Moa1ootxı, 1S (Huauat) - A
merikan hariciye nuın Kordel 
Hut bugün matbua.t mU.mossil • 
!erine verdiği beyanatta Fele • 
menk Hindista.nı hakkmda. eski 
noktai n~ tekrarlıya.rak, 
bu memleketin dahlll idaresi ve
ya. siyası vaziyetine yapılaca.k 
herhangi bir müdahalenin pas{. 
fikte muvazeneyi bozacağını 
bildim.iştir. 

Belçikaya gelmekte olan Alman 
kıtalarrna taarruz etmi~lcrdir. 
Bombardımanın çıkardığı yan • 
gmlar İngiliz tayyarecilcrine he • 
defterini göstermektedir. 

tık bombalar patlayınca 30 lc:a· 
dar Meser~mit Alman tayyaresi 
1n~iliz tayyarelerine karıı çık • 
mı~. İngiliz tayyareleri muvaffa· 
kıyetlc dövil§tükten sonra zayiat 
vermeden çekilmiıterdir. 

İngiliz tayyareleri Duseldorfun 
§İmalinde Ren ile Vcsel araıtndan 
dcmiryollarını ve köprüleri de 
bombalamı~lardır, 

en o ayı r ır ı e ım ı mekte ve herkesin ev e tı:oeıctc' 
anla'lılmaktadır. masım ıslarla. tavsiye e 
LdMydek'!liil~~~~!°nn bir dfr. C nıhıır~ 

'u-y wvw K ra.liçenin Fra.MfJ ." 
L6.1ıey, 1~ ( A.A.) - Holanda rei.!ine mMOJ• ~ıçc 

baı;kumandanlığı, I.Aheyde ik~ Paris, ı~ ( A.A.) - si µelr 
met eden Almanların şehrin Vilhelmin, Cıımhurreirl ... e!lj~1 merkezine yürilmeğe teşebbüs .. • gö d d .... · b ..... pll' 
ettiklerini. fakat bunların bir run el k t :1 e{· 1~ Frıınsı:rıplt• 
Holanda müfrezesi tarafmdaD ~~i~ ev: ~U:~anlı rrı~dcP r.c 
tardedildiğinl bildirmektedir. rile bir safta dövU~esıu 50yl~; 

Askert makamlar, Holandalr. kadnr müftehir oldu~~ı .. IJll!"' 
tara karşı herhangi bir hasma· miş ve hakkın, biln1Ye""'blldlf' 
ne harekette bulunan bir kimse- zaferine olan ittnıad:1 ./ 
yi barındıranlara karşı eiddetli mlıtir. ~ 
tedbirler alma.cağını tlln etmiş. -------~ 

u~~jatttın elçilik bina.n tahrip Bahar turnuvası 
cd'1.'U 

BUHn<Yr Ayru, 19 (A.A.) - açları 
IAheydeki Arjantin sefirinin m ~) 
hariciye nezaretine çektiği bir (B"-•tara.f• 4 il0~rııj111. 
telgraf& göre Alman tayya.releri ..y d ,- ıı!t 
tarafından atılan bombalar Ar- yun ıert bir bava içın filcrct rV 
ja.ntin cumhuriyetinin sefaret yor. 22 inci dakika.da ,rpıf' ,. 
binasını oturul&mıyacak bir ha- Beıikta;Iı oyuncu ile ~~ sııe • 
le getirmltlerdlr. bayıldc ve oyunu ter~e t!rı f~.t· 

Devlet mekaniz
masında ıslahat 

( 8~ tartJ/t 1 tndde) 
kadar İyi muharrir, iyi ıair, iyi 
doktcr, İyi mühcmdia varsa o ka
dar da iyi memur ve iyi teıkiJat 
vardır. Bütiin bu sosyal meaele
ler mütevasıl kablardaki sular 
gibidir. Birinin ae"f'iyeıinin yÜk. 
Hlmeai diğerlerinin de aynı hale 
aelmeaini icap ettirir. 

Cumhuriyet idaresinin giizel ve 
htt dnir insanlan için örnek o
lac:ak bir ananesi .aı-dır. Daha i · 
yiye, daha a\iz•le kavupnak için 
hamlelere hazrr olrmk ! 

Cumh\lriyet devrinin vatan • 
datlarla devletin münnıebetini 
aaliın bir ıekildıe idare için im -
kin dairesinde tedbirler almııtır. 
Fakat maziye naz.arası atılan iltti 
adımlar bizi ne kadar memnun e.. 
dene et.in idealimiz daha iyiaine 
biraz daha yaklafm&kbr. 

Devletin prensipleri ·.-e deTle • 
tin bünyeai belnmınclan bunu Jap 
mak mecburiyetindoyir. Dnlot 
otokrasik ve teolmuik bir hQvi -
yet taııcbğı devirlerde onun halk
la temas temin eden unaurlan ya 
istibdadın, yahut Allahın birel' 
mümeaailinden bqka bil' teY de -
iildir. Bunlara ıöre, mekanizına
mn iılemesi, Allah veyahut hü
kümdar namma verilen emirlerin 
ıüratle tatbikini temindir. 

Fakat demokratik bünyeye a.a· 
bip olan ve bayab mufassal mo
denı bir makine halini alan mem· 
lelrette dnlet tnekanimıa11 tıpla 
bir fabrika 11Dl çalıı~ mec • 
buriyetindedir. Modem dnlet 
hayabnda mamının rolünü bu .. 
ıünkü ha,ahn ölçü.il olan ölçü -
la-le ölçmek mechuri:reti nrdır. 
Bu ölçülerin cm mühimi rasyo • 
nel faaliyettir. Modern hayatm 
temelini tqkil eden ekonomik 
bayat bi~ pal"ÇaJJ ilıma1 etme
den, yerli yerinde kullanmak e • 
Msına dayamnaktadD'. 

Bizde de «vlet mekanismasını 
bu tartlara göre ıılah etmek ar
zusunu en iyi biateclen Baıveki -
limiz Refik Saydamdır. Refik 
Saydamın maziıi, kültürü, inkılap 
Tül'kİyesi içinde oynadığı roller, 
memleketi yakından tanuınt ol
nmnn yaratbğı karakter onun bu 
davayı kendiıi için bir mesele 
yapbğmı röstennektedir. BaJve -
kil mütnazı birkaç kelimenin 
kadrosu i~inde memurlar meMle
sinde kemiyet yanında k~iyet 
meselesinin de nazan itibara alı -
nacağını bildir-di. Bu sözlerdo biz 
gelecek aene bütçesine kavut~ -
ken dC"9let hayatında da yeni bir 
safha ile kartıla14cafnm~ em.in 

buriyetinde kaldı. Fikfe de tetV~ 
lufu derhal oyun (1%e~~U<t't!;1· , 
ni gösterdi. Şimdi e uııt· 1~1

111 
hafif bir Ustünlük kurd ıcate•ııı t 
tekim bu arada Fener ıcııı.t• ı'. 
önil karıştı. Bu karı~ı bir ~, 
mildafi Şevket topu ter~ı.ı ve ~t 
ruşla kendi kalesine sctı §eı.11 
tiktaş ikinci sayısını ,, 
kazandı. · bere ol~r 

Ta.ktmlar 2-2 bef3 yi ıe ıı 
bütUn gayretlcrile. netl;ğraş~,~· 
rine çevirmek içın af da Ja 
başladılar. Fakat iki tar ıniis8~ 
ka sayı ç.akaramadı "~ceteııd•· 
2-2be~ 

Beşler kupası 
maçları şw 

vıusı>°r' el' 
1stanbuldan BeY0ıiaıadaf1 d • 

li, Kurtuluş ve A ıniff~r 1 • ; FabrikalargUcil, pe tart del' • , 
kımlan arasında yapı a d\111 ~ • 
manlı futbol maçtan;~ 
k~ri!. ve t.tanbulda ıetf" 
mt§tır. ~ Jı' • 

lstanbuldaki aıaç dı.rıd• ı;e· 
saat 11 de Takıiııı1d:~de 1811 
kem Şazi Tezcan tıJcı1l' 
yoğluspor • Kurtuluş et1ıı· 
arasında oynanınıJ:~ d~ ati • 
Müsabakanın ,ayı çılc JJ~le 

de her iki takıınA ~ berabC!rede 
mamışlar devre V-:-nci d• bit 
neticeleruniştir • iki rıaltıdal'l ı ,O 
Beyoğtusporlular pe asatıalt' ısı!f 
gol kazanmışlar yee ~eticeıerı 
Beyoğtuspor lehin fa'p' 
tir ~· • 

Ankarada Şi~li .. rı ıcart1~~ıe 
rikalargücü takıınl~ ı,eraber 
mışlar ve snaÇ 3-

netic~leı:ıniş~r. kOfl1BY8 
Bırıncı 

1 
terfi ma~!~e" 

Beyoğlu•PJ~ u ıı-O· 
ga ı~ıııı ııunct-o~ıa.

Fener atacSmda ast lJO) ~· 
meye terfl nınsııb~ıanıttıfl .:S t•' 
sporla Beylerbeyi bo.fta n) <UJ~ 
da yapıldı· Geçen ~pdaJl ıııU: 
kımlıır nnuıında ~ knıaJll11~ ~ııJ&• 
kayı Beyoğluspor deVresl pe et• 

Oyunun birin~trnds ceft:,et~~ 
rm tıstUn oyuııu ııtatfll Jeh ıetbt~ 
ti ve 4:--2 pers 0 13eY _Aııell 

tklnci de\'%" • .ııı ~.ık111 
cclencil· için tıı1":1ıxısClll:'-_ taıcunı bu ıne.ç art o J111• 
hakemin Şad Ter: clkJ!1ııl'~eıı 
flerl sürerek sahBYetieed~ b 
ti na etuıer ve . n r elC , 
mağlQp addedilcı;!e {urat ed~~~· 

Maçm bak~lll !ll~da ıtlrat br,e'ıı• 
Jerıse oyunun ~o~ oyun~ T ııd~· 
lerl ve tenP ediY değU ın!YCI\ ıı• · 
mamaları lıU?Dl tmıımıı'k b• 

bu lunuJ"Ol"Uz.. el de\1Te ıahaYB r.ı . ., 
~·ı ıJll • 

SADRt ERTEM li manidar dtı;ı 

--
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var, 
~ Yok? 

52 sene sonra kÖ.rdeş olduk-! FEA.ONDi1~ 
~m~~~llEiı!::;;;-Yazan: E'MILF ZOlAB 

. Çevıren: 05MAN YENSENİ5a 
- 79 -

larını öğrenen kızlar 
---- - . 

-.......~~~ .. Bl D,_L;Tj 
"'bt:~ 
-'< 1 a.ı Ye · 

- 17 
"t ıı~ll:es[1?den fırladı. Elck-

kl'l'id nı çevirdi. Odanın 
L_ tiird~f U 8Ydınlandı. Fakat 
~·sıı:ın manzaranın dc:1· 
~~'lQc ~·geriledi. Aya~laı ·• 
t diğer ır kısmı kapının i· 

la.'l.."tıı~ kıslllı dı,ında yen: 
· t~·~, Yatan ve bac:ında, 

"11 v" :ı 
ıı.. ~ut bir kadına ı: t 
~ı 
1:. fc lölb· 
.'ll:ı 1 1 çarparak bu meç 

~.t•ı bir ~ı:nak için c~ildi v-: 
~~~1a1 d~t daha arttı. 

~~ı .' 1bi11de yatan yaralı 
· •ilca J 

• , 1 crvcz idi. .. . . 
§U Xt 

~c. litLt CODAR 
. ı J.: 

ıı Jc a ·elcte atılmış ol an 
t ~d~eıe isııbct ctmi'jt i. 
tt~~ı: e nacıı cereyan etıru(. 
1 O Ba 

L S llıd' atte orada ne arı-
-tI<ı d 1 de kimbilir belki 

l:r ke ağır yarah olaraıı 
• u. 'İ-~n b:nkir.tisi içinde 
~· :ıdc :ıc ne müthiş bir va· 

1 Ye bulunuyordu. Zc..· 

1~11dirıd ne Yapacağını §<lşır
·tl 'f' f n geçmi§ti. Başını 
~ ha ıp bir Iahze dilşün· 
},,,~~~k lazım geldi~ini 

trt1e b· ıstediği anda mer· 
bi;ı;ı:ı ır ayak ac-si duydıı. 

t.1 Çıt;n k?pıcısı idi. MücR· 
1 tt·1•1,} gürültüyü ve silah. 

~ 61 •. 
~nta.ı ıçın ale11iccle aya' .. 

ıı. ,:._ on geçirebilmiş, ta 
• ~el' ~." ?ot 1:1e alarak koşl:p 

· ~~ t crdıvcnin ayağınd.ı 
ıı11 l.ılıır içinde yatmak· 

1 
"'ıt~ ~Örünce ellerini hııı

• ~b 1, 

0 tfı~ttı.. Burada neler oh:. 
~ tı; c kadar bu kadar a:ı.· 
~ lıı-c~·Vdt .. , İnşallah Mat-

t:ı O ıştir ... 
~ ~ ~; <>llllediğini ümit ~di· 

'ı·ı. ~· Enıil kapıcının bÖ• 
r ~~r. akat şimdi münaka· 
' \ to. Yapacak i~lerimi~ 
• •1, c~ıı kaldırmak için ba· 

1, "Ct ,.... · • , 
ı .... 1.kcı ... ı:anız ... 
'~ ' "k Mösyö, fakat ne 

:ılı 
t d &o~ra öğrenirsini'7., 

karşıamda ikinci defa muvaf!akı • 
yetsizliğe uğramı§ oluyordu. 

Hadise aydınlanmak ~öyle dur
su.,, bilakis gitt ikçe karışık bir şe 
kil ahyorclu. 

Hafiye mücadele etmekten vaz 
geçme::niş olmasına rağemen ilk 
gü.1l:ü nikbinliğini kaybetmişti. 
Artık müthiş kuvvetlere malik es 
~ arcngiz bır C: üşman :.crşısı.1<la 
bu!und··g .. n~ itiraf cdi) c.rdu. '{ e· 
ni bir metod bulma.k llzı:r.clı. Her 
şeyden evvel ye)il icl:elctin kim 
ohlt:~unu tiğremncliyui? Fakat 
bunu ancak en s::munda iiğrene • ı 
bilecei{ini tahmin ediyordu. İs -
k eletin mevcı.:tliyeti mıı"1üi.k : 
olciu~una r,örc o e·ruen~·z yeıı:l j 
rsık ve lı'lh :ass mlithiş harar t ne 
r ·en geliyorrlu? S nra Emil is -
k d t:n !:afasmı kırdıwt Z:"lt'liln ı. 
§:~ın sönmüş ve hararetin l:csil -
mlş olduğunu görmUştU. Scnra 
b:tron Monlcnun evinden ka~;:ır
ken Emil iskeletin kuru kafasıy
la beraber yeşil ziyasını da kay
betmi~ olduğunu görmüştü. Şu 
halde yeşil ziya ve hararetin mer 
keri iskeletin kuru kafasıydı. 
Sonra ateş ettiği zamanlar 
kurşunların tesir etmemesi de 
}ı3ydudun bir zırh ile vücudunu 
çevirmiş olduğunu islıat etmiyor 
mıydı? 

Fak.:ıt simdiki halde en mühim 
mesele m~hakl:ak ki Jervczin ya
ralanmış olmasıydı. Acaba o &a

atte o yerde ve bilhassa o &ece 
Jervcz ne arıyordu? !şte her şey
den evvel tr.ınu halletmek lazım -
dı. Fakat acaba muvaffak olabile· 
cek miydi? 

Kapıcı hadiseyi kimseye !Öy -
lememiş Tine de bu silkGtu fazla
sile mükafatlandırmıştı. 

(Daha t•ar) 

1 
13.5.940 Pazartesi • ta: 1 akıka kaybctmedea 

1., ~ il, ed' . l:!.30: Program ve memleket Mat 
:'"~t _ ınız ve koAup •rn •1 tı ~ nyarı, 12.35: Aj:uıa ~·c meteoroloji ha.. 
1 ~:ı:ı '1'1 Çağırınız. bcrlerl, 12.50: Müzik: Muhtelll §ar. 

ııe.~~•t! ~atınazcl Jcrvezi a· lulıı.r (Pi.) 13.S0/14.00: MU:.lk: Knrı. 
~-t~ 1 ı:a c Yerden kaldırara "= §ık pro~ram (PJ.) 18.00: Procrrnm ,.e 
::<t:ıtı:'-ılt~Pclerden biri ü:e· memleket so.nt ayan, 18.05: MUzik: 

,, t~·ıı . 
"I "' c Operet Potpuri ve Kuple'lcr1 < l'l.) 
.. · ~~{ek kadının kalbini 18.30 : MUzlk: Rııd;>o cm: orkestrası 

' ti kıı p hala çarpıyordu. (Şe!: !brahinı öz""Jr). 19.10: MUzlk: 
lt ttuıu .. 'd' d ., 
~Ydi ! umı ı var ı. Sıu; eserleri ve türkiller, Rndyo ıı:ız 

~bir d Çebuk olunuz, bana heyeti ve bUtUtı oltuyuculnr. 19.45 
~:>ıcı 0ktor bulunuz.. diye Meml~ket saat ayarı, Aj'.lns ve mete. 

tr:ı.~a rica etti. Hem ~im· orolojl haberleri, 20.00: ?.IUzlk: Ça.. 
ilc~leden ltimscye l;ah. 1 lnnlar: Kemal N. Seyhun, Reşat Erer, 

" Anlaşıldı değil 1 Fahri Kopuz. lzzettın ökte, 1 - Oku. 
tcç yan: Se.d1 Hoşses: Nebllo Rauf, 20.SO 

lt~tte bir doktor bul· Konu~m:ı. (l'muml Terbiye ve Beden 
t l<ı\i ldi. Ve kapıcının bil· Terbiyesi), :?0.45: MU~l<: Çalanlar: 
t ~~>'etine rağmen Emil'! Fahire :Fen;a.o, Cevdet Kozan, Refik 
~ti. ~ U~un gelen on da.. Fersan. ı - Okuyan: Radi!e Erten; 

t, t'l.ic affı:ye ~enç kızın bi- Mahmut l(ıı.rmClo§, 21.10: Ko~uşrua 
~~Jtç b· lllış nabızlarını sa- (Feo ve Tablııt bilgileri), 21.so. Mü_ 

\,ı' tJıııd ır lllüdahalenin nafi- zlk: Konııer Tal~dlml - Jinlll BedH 
• ~ ~ltj~~~ endi§C ediyordu. Yllnl"tke::ı: ve Hadyo orkcstraaı tŞct: 

~<tor 1.h dUs.cceği bir 61 . Dr. E. Practorluıı), 2:?.30: Mcmlrkct 
~ ~ Old ıçcrlyi girdi. Emil saat ayıırı, Ajo.nıı haberleri; ziro.at, 

' .: ~di tığu kadar kısa bir Esham - Tahvlltı.t, Kambiyo - Nu. 
, l ~tııç :ıcıeri hikaye etti. kut borsası (Fi.yat). 22.so: MUztk 

) \l l;ı~ kızı muayeneden ge cazband (Pl.) 23.25/ 23.30 : Yarınki 
~~~' o~! J ervezin başın _ program ,.o knpruıı§. 
tı, ·bu§ gu yara ehemmi - 14.5.940 Salı 

'4 ~ t Ça:rken her halde sen lZ.30: Program u me:nleket saat 
~ ~eti:~' olacaktı. Ba - ayarı, 12.SS: Aj&na ve meteoroloji ha. 
~c\il i~ bır yara açılmıştı. bcrlcrl, 12.50: MUzlk: çe.1anıar: Re§:ıt 
~~ Çtlr:a '"kelcte çevirdiği si- Et't'r, Ru~cn Kam, Cevdet Kor.an, lz
~ ~İrıtı~ .~urşun genç kızın zeltln ôkte. Okuyan Muzat!er Dk Ar 
~tSte b '1• boktcnın ka · 13.30/H.OO: ı.tUzlk: Ka~ık program 

it ~ı. tctıf U kurşunun uar&:ık (Pi.) 18.00: Program ve memleket 
tı~ ~tıllu:>'erıcrden delmesi aaat ayarı, 18.0:'i: Milz.llt: Ca:ı:btınd 
1 ~ ~ birn için yaralıyı a- (PL) 18.30: Çocuk saati, 19.00 .Mltzlk: 

>'ii 11~1Yc Cth~staneye naklet- Fasıl Ifoyetı, J0.45: Memleket saat 
'~dtı ~l!.abı1· tı. Ancak orada ayarı, Ajans ve meteoroloJI hl\btrıerl, 

~t~j ltdi, Emil endi~e 20.00: ı'onu:ma (Çl!tçlnln saati), 
ll'ıı?' cloıtt Z0.1:5 MUzlk: ı<oro, Anl<ara H.adyoııu ae or, ölUm tehlikesi kUme ses ve saz lıcyotl, ldare eden: 
~-~~t ~ Mesut Cemli, 21.00: l(9nuşma ıtktı. 
~ ~ ~~ dıfıınu! bir ihti. sal ve hukuk ııa.aU), ::1.W: Serbcııt 

crı• ve za::uıetmiyorum. saat, 21.30: Müzik: KUcUk orkestra 
dek ııa~ıcımdır. Fakat cşct: Necip A'kın) Scpnıno Bedriye 

t~ }eta~tt bir öz söyliye· TUrtın'Un ı~Urtıklle, 22.30 Memleket 
:ı ) tııyhte tavsiyem bir da saat ayarı, AJnns haberleri; zı.raat, 
İl ; llaltıe t~cden yaralıyı Esham - Tnh\110.t, Kambiyo - Nu. 

b: Cthııı ;lllenizdir, kut borsası (Fiyatı. 22.50: MUzlk: 
~~ ~r_ l:li11 ·, e~efona koştu ve Cazband (Pi.) 23.!!5/23.80: Yannkt 

,.....,t IJc ile .. .. .. B' 
h·ı •on goruştu. ır program \"e kapanı~. 

~tıtı~ kc~~~ bir hasta oto· 15.5.940 Çarşamba 
ıo ~el J ıne gelememi~ • 

tcıu erveıi hastanere 12.30: Program ve memleket. ııan. 
~ 'it ayan, 12.85: Ajans ve moteorolojl ha. 

~ılq ıı: Ilı bcrlcrl, 12.M: Milzik: Muhtelit ~ar. 
_ ___ c_t_nııı ye il iskelet kıl&.r (I'I.) 18.SO/ H oo uııztk: mı. 

Roma.dan bildiriliyor: 
lkiz doğmuş iki kız kardeş elli 

iki yaşında oldukları halde po. 
lis komiserliğinde tanışmışlar. 
drr. 

Bu garip hadise şöylo olmuş 
tur: 

Verselli zabıtası son giinler
de nüfus tezkeresi tebdili için 
iki istida almış; bu istidaların 
tamamen biribirlerlne benze
mekte olduklarını görmüştür. O 
kadar ki iki genç kızın doğum 
tarihleri, doğdukları yer. genç 
kızlık isimleri ve fotoğrafları 
tnmamen biribirinin aynı idi. 
Yalnız kocalarının ismi değişik. 
ti. 

Komiserliğe havale olunan bu 
iki dosya z:ıbı~ amirinin nazarı 
dikkatini ce:bcdince iki kız ka. 

rakola davet edilmşlerdir. 
!şte 1888 senesinde doğmuş 

olan iki ikiz hemşire aradan 52 
sene geçtikten sonra biribirleri
le buluşmu.5lardır. 

Garip bir ooziyd 
Açılan tahkikat bu garip va

ziyeti aydmlatmağa yardım et. 
miştir. 

Meçhul bir ana baba.dnn dUn. 
yaya gelmiş olan bu iki kardeş 
bir içtimai teşekkül tarafından 
bUytitlilmüşler ve b~r müddet 
sonra ikisi de ayn avrı iki köy
lü ailenin yanma evlatlık vcrll
m~lerdir. 

Genç kızlık çağları gelince 
ikisi de evlenmiş, nihayet 52 se. 
ne sonra bu tesadiil ile karşı. 
laşmışlar ve kardeş oldukları 
mcyd:ı.na c:ıkmıştır. 

Konst:ıns kuru ve sert ta \.Tile 
kocasının yüzüne dik dik bakı. 
yordu. Birdenb!re ona arkasııu 
dönerek Matyötlcn çocuğun ve 
araba. tamircisinin isimlerini 
sordu. 

- Aleksandr - Honore, Ruj· 
mon civarında Senpiyer köyün
de, araba tnmircisi Montunrın 
yanında... Tam:un ! Şimdi dos • 
tum, lOtfen tahkikat:ıhıza. de -
vamla bana çocuıfon ta.biat ve 
ahlakı hakkında sarih malfımat 
getirmenizi istli'ham ederim. 
Yalnız tedbirli d:ıvranrn, hiç i -
slm vermeyin ... Şimdiden teşek
kürler ederim! 

Bu sözleri derdemez çıkıp git· 
ti. B~cn bu ezici hakaret kar • 
şısmda s:ıkinlc~mişti. Böyle de1i 
bir kadmın yaptıklarilc uğraşıp 
kendi zevkli havatma birtakım 
üzüntüler ka makta mana var 
r.uydı? Şankasını givip bir par. 
ça. gczme1;:Je bu fena SMti unu
tabilirdi. Hemen fütursuzca. o -
muzlarını kaldırarak: 

- Ne olu.rı::ı olsun c:ınım! .. 

F alcat hiçbir 1orveçli gittniyor 
1 terre ÇCX't: '?l ı bulu ya.nma al-

i 
sm ... Evet azizim, onun istediği. 
ni yapınız. tahkikatmlza. devnm 
ediniz, r;önlU olsun. Belki o z:ı-

Stoklıolmdcn bildiriliyor: 
Norvcçteki İi'gal kuvvc''cri 

kumandanlığı tarafından neşre
dl!en bir emir Non·eçlilcrin gün 
battıktan sonra sokağa çıkma
larını ve günün herhanı;i bir 
saatinde Alınan krta.larmm bu. 
lunduğu mevkie yaklaşmalarını 
menet.mektcdir. 

Alman zimamdarlar halka ha. 
vatın normal bir seyir ta.kip et
t!ği hissini vermek gayretile 
sinemalan açmışlar: fakat bu 
hr.reektleri bekledikleri netke
yi vermemiştir. Oslo'nun en bU. 
yUk sinemasında yalnız beş ki§i 
gôrülmtiştür. 

Non·eç halkı Alman işgal kuv 
\'etlerine karı;ı hiç bir sempati 
göstermemekte ve içkili lolta.n. 
talara Alman askerleri girince 
halk kalkıp dışarıya çıkmakta· 
dır. 

Esir:eriıı ukıboti m•"n bcn1· rahat bırn.l·ır Şım' -r ~ .... • " ... 
Almanların Norveç~ ~~rn.L dilik bu kadar kfi..fi ! Allahnıa-

tıklnrı hava Alır.an kontro.u al. mnrladık, ben afdiyorum. 
tında bulunan Oslo radyosuyla "' 
pek güzel anlatılmaktad:r. Rujrnondan haber ıı.!mak için 

Nitekim bu radyo bundan bir Matyö evvela Kutoya. müraca.nt 
knç gün evvel Alman zim:ım - clme~i düşündü. O, mesleği iti
dnrlarınm yaşlan on altının du. barlle ketumdu. Ona ufak bir 
nunda olan Norveçli esirlerle bir bah§iş vermekle iş tamam olur. 
ka~ ecnebi esiri serbest bırak. du. Binn.enaleyh ertesi glinden 
mak istediklerini, fakat gerek tezi vok Madam BurdyönUn e. 
bu esirlerin şa.hsl vaziyetleri, vinde I\utoytı aramağa J?idccck· 
gerekse sivil halkın mühim bir ti. Fakat ansızın b~ka bir. yol 
kısmının uygunsuz hallerinin aklına geldi. Janvil rnalikanesi
buna imkan bırakmadığmı bil - nin tamamını satın ıldıktan son· 
dirml~ir. ra epey zaman Segenlcrlc Pörüş. 
Aynı radyo •. eğer Nonreçliler mcmiştl. Bilahara bazı hususi 

kendi vnt.a.nda.şlan içb tah~.çüt nhvnl dolayısile milnasebetlari 
kampları vapmazlarsa Alınanl:ı- tekrar sıklaşınca. lintyö eski 
rın esirleri Almanyaya n:ıkle bir hizmetçinin 1-:.il.a orada ol • 
mecbur kalacaklarını da söyle. dui?vnu g-örmüştü. 
mcktedir. Dimağrnda eski hatıralar 

canlandı. Kuto'v-U do:Yrud::ı.n do~
ruya o hizrnet~ i vasrtasi!e bul ~ 
ma~a karar verdi. 

ro ram 1 
Matyönün niicsiie Segenler n· 

rasmda başlıyan bu yeni rabı ~ 
taya çok mesut bir macera se. 
bep olmuııtu. MatyönUn tiç.ünct1 
oğlu Ambruaz, on sekiz vaşm
da liseyi bitirmiş ve Segenin nm 
cası Torna Duhordelin biiyük 
komisyon maj!azasına. girmişti. 
Yaşı epey ilerlemiş olduğu hal
de i~lerini ha.Ja bir ~enç g-ibi i· 
daro eden Torna Duhordel üç se
neden beri hizm~tinde kullandığı 
Ambruazın açık zekasına ve yük 
sek kabilivellerir:e hayran ol -
mugtu. Ambruaz. halim ve mu
nis tab!atilc, t:ınıdık!arınm gBn
lilne rarça buk hakim olurdu. Bü
tün kuvvetinin sırrı kendisini 
~evdirmek ve c;alısmakta vdı. En 
cetin i9leri bile gUleryUz!e yn • 
p:ı.rdr. 

çUk orkest.n, 18.00 Program ve mcm. 
loket saat ayan, 18.05: MIWk: Sen. 
!onll< mUzlk ve opera aryalan (Pi.) 
18.30: MUzik: Çnlanlar: Ruıcn Kam, 
Cevdet Kozan, İzzettin Okto. Okuynn: 
Müzeyyen Sennr, 10.00 Konuşma (Dl§ 
politika ba.disclcri), 19.20: MU~k: 
Fasıl heyeti, H>.45: Me:nlel,ct saat n~ 
yan, Ajanı ve meteoroloji haberleri, 
20.00: MUzik: Çalanlar: Kemal N. 
Seyhun, Cevdet Çağla, luettln ökte, 
Fahri Kopuz, 1 - Okuyan: Azlı;e Tö. 

zom; Mustafa Çağlar, 20.3:5: Temsil: 
Orman Sonu DüğünU, Yazan: MU. 
hend1s Nephan ôzç3ndarlı, 21.315: 
Serbest 119.8.t. 21.C5: Müzik: Rl~nsetl 
cumhur bandoıru, 22.30: ıs:emleltct sn. 
at ayan, Ajans haberleri: Ziraat, Eıı. 
hnm - Tahvil:l.t, Kambiyo - Nukut 
Borsası, (Fiyat). 22.~: Mllz1k: Cıı:. 

b:ın..ı (Pi.) 23.2:>/23.30: Yannki pro. 
gram ve kapanı,_ 

16.5.940 Pc?"şcmbo 

12.30: Pro~am ve memleket ıına! 
ayarı, 12.:ı~: Aj:ınıı vq mctcoroloJI ha. 
h<ırlcrl, 12 . .ıO: M.Uı1k: Yenl DtiğUn 

Hav:ılıı.n, Katım okuyucular, Sadi Ya. 
\'er At:ıman, Sıırı Recep, All Erbaıı. 

l:l.30/ H.OO: M.Uzik: Kar.ı:ık prorrraoı 

(Pi.) 18.00: Program ve memleket 
r.aat ayarı, 1S.C3: MUzl.k: Oda mUzlğt 
(Pi.) 18.30: M:Uzlk: Radyo caz orkes. 
trası (Şe! İbrahim özgür), Soprane 
Bedriye TUzil.n'Un l§UrO.ktle, 10.10: 

MUzlk: Fasıl heyeti, 19.45: Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha. 
bcrlerl, :?0.00: MUzlk: Çalıuılnr Ce\·
dct Ç.ağla, Refik Fera:uı, Fahire Fer. 
,.a.n, Fabrl Kopuz. 1 - Okuyan: Sa.dl 
Ho~ses; Semah3t özdenaes, 20.30: 
Konuşma, 20.43: MUzlk: Çalanlar: 
Hakkı Derman, Şerit İçil, Haı:ınn GUr, 
Ham\ll Tokay, .'.? - Okuynn Necmi 
Rıza Asıhkao, Sa.tiye Tokay, 21.10: 
Konuşma (Sıhhat ııaatl), 21.30: MU. 
zlk: Radyo orkestrası (Şc!: H. Ferit 
Alnar), 22.20: MUzlk: Bolliıtıer (Pi.) 
22.30 Memleket ııaat ayarı, Ajana ha. 
berlerl; Zi:-nat, Esham - Tahvlltı.t, 

Kambiyo - Nukut borsası (Fiyat). 
22.60: MUzlk: C&zba.nd (Pl.1 28.2:5/ 
23.30: Yarınki program ve !tapan~. 

17 .5.940 Cuma 

12.30: Program ve Memleket saat 
Byan, 12.3:5 Ajans w Meteoroloji ha
herl~rı, 12.1!0 JdUııik: Muhtelit ınrlu. 
l:ır (PL.), H.00 Mfüı:ik: Karı~ık prog. 

mm (PL.), 18.00 Program, ve mem. 
leket saat ayarı, lS.0:5 Mllzlk: Ha.!f 

mUzlk <PL.l, lS.30 MUzlk: Dans 
mUzlğt ( PL.), 19.10 MUzlk ~lanlnr: 

Fa.bire Fersnn, Refik Fersnn, Fnhrl 
Kopuz. Okuyan: MUzcyyen Scnar, 19. 

i5 Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji hnbcrlerl, 20.00 MUzlk Ça 

Ianl:ır: Kemal N. Seyhun, Cevdet 
Çatı'la, Şerit lçli, lzzottln Okte. • -

Okuyan: Radile Erten, 2 - Okuyan: 
Aziz Şens03, 20.30 I<oou~ma (M.llll 

Kahraınanlık menkibeleri), 20.45 MıL 
zil<: Stı.z eserleri vo ı;arkılıır ı..:aJanl:ır: 
Fahire Fers&D, Fahri Kopuz, Refik 
Fereaıı, Oku.> an: Mefharet Saf.mal<. 

21.10: I~onUJma Ullbllyogrı.fya) 
::ı.~O: ırnz.ı<: !>.Ucuk Or'keııtra, 22.30: 

l.1cmleket anat ayan, Ajanıı Haberi • 
rl; L.lraat, lı.:sh&lll - TabvilAt, Kıı.m. 
bi.>.:> - N :tut b.:>r;;ası, ti<ıyat). 2#.50 
MJ.ztk: C:utıand (J.~I . ) 23.25/ 23.80: 
1 arınkl proı;ram '• kapanı~ • 

18.5.940 Cumaı·tesi 

13.::0: Pıogrnm ve memlcltct ıınn . 

ıı:t•ım, 13.au: AJan• ve meteoroloji hn. 
l:e:-lorl, lS.50: !!i.lzik: ı; asıl He) o ti, 
H.:::o: 1.iuzık: P.t.> nse~ıcu.~ım:r .Bando. 
ı;u, ı0.15/15.::o: , Mılzik: Melodl.oı 
(Pi.) 18.00: Prozram ve rr.cınıeket 

saat ayarı, 18.05: MUzlk: Bir Konçer. 
to ll'l.) 18.30: MUzlk: R<ıdyo crı.z or_ 
kcstrncı (Şet: lbrahtm özztır), 19.00 
Konuşma (Yurt bilgisi vo sovgisl), 
19.15: MU%lk: Divan koşma ve ccmai. 
!er, Okuyan: Atn Ses,·eren,·Çalnnlar: 
Hakkı Derman, Haaaıı GUr, Hamdi 
Toltay, ZUhtU B:ırdakoıflu, 10.30: ı.ın. 
zlk: Halk 'lUrkWcrt ve Oyun hava. 
l:ırı, Ahmet Gürscs. 10.43: Memleket 
sa<ıt ayarı, Ajans ve meteoroloji hn_ 
bcrlcrı, 20.00: Müzik: Çnlanlar: Ua.k. 
u Derma..-ı, Hasan GUr, Hamdi Tokay, 
l - Olmyan Safiye Tokay; Mefharet 
Sağnnk, 20.30: Koou~a (GUnUn me. 
seleleri), 20.30: M.Uzik: Faıı§l heyeti, 
:!1.20: MUzlk: Ertuğtııl Soysal tara. 
!mdan Akordeon Sololan, :n.35: MU. 
z1k: ırnı;uk Orkestra, 22.30: Memıe.. 
ket saat ııyan, Ajana hııberlcri; &tra.. 
at, E!!ham - Tahvilat, Kambiyo -
Nukut borsası (Ftyat), 22.ııo: Konu~. 
ma (Ecnebi dillerde - Yalnız Kuıa 

dalga posWUe), %2.1!0: MU.r;lk: Caz. 
band (Pl.) (Saat 23.20 ye kad:ır YRL 
nrz uzun dalga. poııta,,lle) , 2!}.26/:?lS.30 
Yarmk! program ve k11pnnt§. 

ötedenbcri ara arı acı1< olan 
Seı:;-c:ı ile amcası Torna gizli tu. 
tulıı.n bir rezalet dolayısile ba
rışmağa mecbur kalmışlardı. 

Boğazına kadar borcu olan 
~gen, metresi Nora tarafından 
bırakıldıktan sonra. en fena, en 
insr.fısız kızların eline dil&müş, 
ve nihavet iddialı bir at yarı
~ında hile yaparak zimmetine 
nara. gerirmiı::tL Torna hemen 
ko~u11 müthiş bir rczalotin önli. 
nü nlınalc için lazım gelen para. 
yı ödemişti. 

Yc:;cninin şimdiki perişanlığı
m rrönnektcn kalbi srzln.y:ın ih
tiyar. artık cnunla yakından a. 
lakadar olmasa karar vermişti. 
Ve onu en ziyac!c Anten soka. 
ğma cezbeden şey küçük yeğe
ni Andre idi. Gelinlik çağma gel
miş olan bu uzun boylu sarışın 
kızcağızın ev içinde büsbUlUn 
ihmal edilmesini tehlikeli bulu
yordu. Segen dı~arıda yaşa
makta devam ediyordu. Valan
tin deh§etli bir buhran içinde 
idi. Aşıkı S11.11ter, YaJilı fakat çok 
zengin bir kadınla evlenmekle 
ne kadar zelil, ne kadar iğrenç 
bir ruh taşığını nihayet meyda. 
na koymuştu. Kırk Uç yaşında 
neye uğradığını anlamıyan Va
la.ntin, nihayet, iyiden iyiye di
ne sarılmakla kederlerini gi. 
dermeğe ç.a.lışıyordu. Artık gün 
!erinin blivük bir kısmını kilise
de veyahut dint propaganda ce
miyetlerinde geçiriyordu. Üç ay 
danbcri harbive mektebinden 
mezun olan oğlu Ga..ston asker. 
lik haaytma öyle bir şevkle atıl
mı~tı ki, daha şimdiden, bek~r 
kalacağını, bir zabitin kılıcın
dan b~tn kimse ile eYlenmesi 
cai?. olmadığını söylemeğe baş. 

lamıştı. Lüsi, on dokuz yaşında 
Ürsülin tarikntınn mensup ra
hibelere iltihak etmişti. Velha
sıl delilik rüzg-arı anayı, baba
yı, krz ve erk~k kardeşleri birer 
tarafa atmış ve ev içinde h.a.lim 
tabintlr, sevimli ve gütel An
dre yapayalnız kalmıştı. Bu va· 
z.iyeti gören ihtiyar amca derin 
bir merhamet duyarak memuru 
Ambruaz ile Andreyi evlendir. 
meyi muvafık görmUştti. 

Esasen Aıilbruaz genç krzm 
kalbini çoktan fethetmişti. lki 
genç bir senedenberi Tornanın 
evinde biribirlerini görüyorlar -
dı. füsa bir zaman içinde, o gil
ler yüzlü, munis tabiatlı levent 
delikanlı Andrenin biricik dü • 
şUncesi ve yalnızlık saatlerinde 
hayalinin sığmmak istediği ye
gane ümit olmuştu. 

O kadar ki Torna amcanın 
ihtiyatlı sözlerle Anıruazdan 
bahis açıp eskidenberi zilınini 
kurcalayn.n fihri ortaya koydu. 
ğu gün, genç kız, minnettnrlık
l:ı onun kollarmıı. atıl:ırak nğla. 
nıağa baslamı§tı. 

Bir gUn Matyö, Anten soka
ğmdnn geçerken Segen!ere se. 
lam vermek için konaklarına uğ 
radı. Orada eski hizmetçiden 
başka kimse yoktu. Matyö, Ku
toyu bulmak icfn ba fll'Sattan 
istifade ctmcği dilşündü. Bir 
parça konuşlııktan sonra. Iakır. 
dryı sütana simsar;na intikal 
ettirerek onu nerede görebilcC<?· 
ğini öğrendi. 

Ertesi gün Konsta.nsla birlik
te bir otomobile binerek onu 
bulmağa gittiler. Kuto sorulan 
sualler karşısında bir parça dü
şünür gibi göründUkten sonra: 

- Evet, Senplycr köyünde 
araba tamircisi .Montuarın ya. 
nında Ries.r isminde iriyarı, kır
mızr sa~ı bir çocukla Alek
sn.ndr-Honore de vardı. Rişar 
kimdir bilir misiniz? Hani vak. 
tile Mndo.m Burdyönün evinde 
bir !ngili?. hadım vardı, onun 
çocuğu. Sizin Aleksandr'a ge
lince, o, biribiri ardı sıra üç 
sanat değiştirdikten sonra iki 
aya ya.km bir mUddettenbcri 
l\Iontuarm yanında çalı§ıvordu. 
Fakat hiç bir vude sebat et. 
mediği gibi oradan ela nihayet 
savuı;muş. Hem de, rivayete 
göre, ü; :rüz frank aşırarak 
memleketten kaçmış. Şimdi jan 
darmalar onun Parise geldiğini 
tahmin ediyorlar. 

Kuru ve tan.nan sadası, örse 
vurulan çekiç gibi öttü. Karşı. 
smdnki kadının bu ani teheyyüç 
ve a'.lrannasmdan hiç bir şey 
anlamamakl:ı beraber bu hali 
görmekten zalim bir haz duydu
ğu belli oluyordu. Konstans yıL 
dırımla vurulmuşa döndU. U
zun zamandanberi hazırlamak. 
ta olduf;'U intikam projeleri ge
ne bir saniye içinde yıkılrnı tı. 

( f)~hn ''ar) 

r----------, 
VAK /1 

Li ııtetMr c;ıkıuı tıU tUn yazı vt> 
re:ı lınlerln bukuku mahtuzdur 

.umsıt IAHIFF.~J 

t.ıcmll'kct 
iç inde 
ın 

.Memleket 
ar,ında 

"·' ııı. 13.~ Kr 
ll il~ lık :! '10 4.'!~ .. 
il n.• Irk 4711 >120 • 
1 l ıl ! ıl• UOO lliOO 

l'nrı teden Llnlkau Birliği t<;ln ay. 
•a otuz lt uru~ dU~Ulllr. Püsta birli 
i;lne glrml •en ~erlere ayda yetml~ 
tıc~ıor kuruş uırnmc<ltllr. 

A lo()DI' kayuın. tılld!ren mektup 
"e telgraf 1lcrctını ebone parasının 
p~ta l.'CYıt tınnka ile yollama ı.c· 
retlnl idare krndl llzerlne ıılır. 
r(Jrlıl~ l'llln ht"r J10Sl3 mı•rl<l'ıfOdf' 

\'ARll'ıı uhr,.u• \a:ı:ııır. 

a.ıtreıı ı1 l'ğlştırnıe ııcıell 2!\ Kn, 

11.AN ecımı'l.F.m 
rıcan t n:ın •arınıo santlı.ı • ıa. 

tırı sonrta., ltlhArı•n lllln ııııyfRIR 
rındu 40. iç snvtnıarde M kuru~ 
dördllnrtı ııayfn da 1: ikinci ve U 
ı;tınrlldl' 2. hlrln<'lde ı: haşlık >·anı 
kl.'Rmere • ı ır-ıdrı 

OUVUk : tok dı.:vamll, Kllşell 
rcnkll Ilı\,. verenlere ayrı ayn in. 
dlrmeler yapılır H.esmı llAnlı..nn 
santim ıatırı 40 kuruştur 

flrıı-t At!!hh c>tlt' c lmıyaD 
1\1\('Uk lıı\nl:ır 

Bır cıerıı 30, iki defası M. Uı; de 
fası li:'t, dbrt defaııı 76 \'E' on defnsı 
100 kuru~tur. Oı; aylık llı\.D veren· 
'erin hir '1e!ası tıcdsvndır. Dört sa. 
tırı ı;~ı;en l!Anlann fa::ıa aatırl:ın 
beş kuruştan ııeu.p edilir. 

Vakıt hem :SoğrUClııo doğnıya 
keudl idare yerinde, hem Aııkara 
caddesin~ Orhımbcy hanında KE. 
MALEDDIN mEN UD.n BUrosu 
Pllyle llıtn ltabul eder. (8Uronno 
telrfonu: ıoS.,:'S). 
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KJ:\N; KUVVET iŞT AH 

' @" M " · edet· F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temın 
'd inld Vücude dcvll.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk-Jsuzluğu giderir. Muannı 

bazJarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt, Sıtma nekahatlerine, Bel gev,ekliği ve ıdemi iktidarda ~ 
kilo almakta şayani hayret faidelee- temin eder. 

1 F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet ,urublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KUVVE ' 

1ŞT1HA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir._ _,__ 

şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesmı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
- ... • , .. ~ . f ',,_.t.. .. - ... "·~ • •• • , / -,, .... .,,!)~ :· "J' 'ı ~ - . ,·ı •' ·•. -· . • ' 

• \l,S.ı\MtN kttml,.rl • RAf,!11.\1\11.~ gftzt>nJk Jlc~lrl - R \ T, c;; \ ıtN rfmı>llı>rl -
f .\.l,S.\l\llN p•ıclral:ı.n - B \LSA.ı.\IlN rujları - BAI.Sı\Ml.N dııılJI< ,.e yan:ık 
allıklan eo kibar mnhfellerln kullan ılıkları ve bütün dlinyat'a tanınmı, 

eıhhl ı;üzelllk miistaıu.arlandır. 

İNGtL!z KANZUK ECZANESİ- BEYOOLU, lSTAı.'BUL. 

Nafıa Vekaletinden: 
2l/6/D10 tarihinde Cuma ı;UnU saat 16 da Ankarada Nalla Vektıletl bL 

muıı içinde Malzeme müdUrlUğU odasında toplanan malzeme eksiltme kom!s. 
yonund:ı 266000 lira, muh:ımmen bedelli ve Mersinde Cif teslim şartile ıoo 
takım basit makas Ue bir adet ray tekatunun kapalı zart usullle ekslltmcsl 
yapılacaktır. 

1'.'lcsiltmc Bartn:ım• ve teferruatı 13.30 on Uç Ura otu:ı: kuruş bedelle maL 
zcıne r.ıUdUrlUğUnrlen alınabilir. 

Muvakkat teminat l !l~50 llrndır. 

İ!itckUlcrln tekli! mektuplanm, muvakltat temln:ıt ve §artnnmesinde 
yuılı ves:ılk Ue birlikte aynı gün s:ı.at H e kadar mczl:Qr komisyona mak. 
buı nıu' nbllinde vermeleri Ulzımdır. (2065) (36i2) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Marangoz tezgahları allnacak 
Ren:le, Planya, Şerit, Testere, 1'1'eze, makkap, çakı bilen 

teı;g8.hı vesaire gibi yeni veya az kullanılmış marangoz tezgah 
Ia.rı alına.mı tır. Elinde böyle tezgahlar olup ta satmak isteyen 
lerin bir mektupla askeri fabrikalar umum müdürlüğüne mür:ı · 
es.at etmesi ve bu mektupba tezgahların eb'at ve evsafile mar. 
!tasının ve fiyatının da ilavesi rica olunur. (;)720) 

1 Deniz Levazım Satınalma Komisyonu i a.ııarı ~ 
H. M. \'. D~nlz l\lerknr. S:ıtınalma Komls) onundan 

1 - Tııhmln edilen bcd il 43.000 lira olAn 10 ndet kreynln pazarlıkla 
eksiltme:ıl 14/5/ 1040 t:ırihinc rastlıyan Salı günü ısıuı.tt 14 de Vek~let bina. 
ıımdakl komisyonumuzda icra edllecekUr. 

2 - t bu t:ılımlnl tlynt.-ı bu~kU % 56 takruı primi de dahildir. 
3 - 2H'i kuru~ bedel ile t'D.rtnamesinl almak lstıyenlerln her gün ve ek. 

•lltmeye girmek tı:tıyenlcrin de 32:!5 liralık ilk teminatları ve kanuni vecl. 
lraln.-ı ve aynen komisyoncu olınadıklarma dair bclgelerUe birlikte ve beli! 
cUn v• anatte komisyona mUrac..<ıatı:ırı. (2131) (3743) 

• • • 
1 - Tt'..hmln edilen bedeli (8979) Ura olnn (87600) kilo ekmeğin 28 Mıı. 

yıs 910 tarihine raslayan Salı gUnU saat 11 de kapalı zarfla mUnakasası 
yapılacakbr. 

2 - İlk teminatı 6i3 lira 5:! kuruş olup gartnamesl her gUn komisyon. 
dan parL'i,%. olarak alınablllr. 

3 - tsteklilcrin :?'90 sayılı kanunun tari!att d:ı.h!Unde tanzim edecek. 
lt:ri l:apalı tekllt mektuplarını en geç belll gtın ve saatten bir saat evveline 
kad.'.ır Ka.srmpa~a bulunan komisyon ba,§kanlığma makbuz mukablllnd,. 
vırmelut. (3936) 

* * * 
l - Tnhmln edilen bedell (1381G) llra (50) kuru:ı olan (15.000) kilo 

ylinUn, 28 Mayıs 940 tarihine raatlıynn Sah günU saat H.30 da kapalı zartla 
ıkJıilbnest yapılacalttır. 

J - tlir. tecılnat.ı (lO:SG) lira (H) kunıa olup 1artnam11l her &'tln ko. 
milyondan al.ınAt:Wr. 

3 - latck11ler1n 2•90 !:!.yılı kl\nımun tarl!atı dft.hlltnde taMm edecekleri 
kapalı teklı1' meJrttıp!:ı.rmı en geç belll rUn ve saatten bir saat e\'vellne ka. 
dar Kasım~ liulunan komlsyon ba§kanlrğma makbuz muko.bHlnde 
vtrmtle"' (3938) 

istan bul Belediyesi 
ilanıarı 

Taksim gazlnoru için !Uzumu olan 210 adet Ha.cnr koltuk ile 50 adet ha. 
sır sandalye açık eksiltmeye konulmu,,tur. Tahmin bedeli :?5~0 lira ve ilk tc. 
minatı 191 lira 25 kunıııtuı'. Şartname Zabıt ve M:uameın.t ~fUdUrlUğ'U knle
minde görUlecektlr. thnle !?0/ 5/ 940 Pazartesi gUnü saat H de V:ılml EncU. 
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve rı ıo 

yıltnıı. alt Ticaret Oda.sı veslkalıırile ihale günU muayyen saatte Daimi En. 
cUmende bulunmaları. (366!'i) 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi i!an~an 

Devlet Demlryollıı.n; !l uncu lı:letme !\IUdl\rlUğllndcn: 

İstanbul Banliyösünde kış ı:ervlsl dolayısı ile Yeşflköy - Kllt;lfür,ekmcce 
arasındaki seferleri ltlğvefümlıı bulun:ın lstanbuldan knllmn 18, :n, 26, 32 
3i, H, 46, 52, 5f ve KUçl!kçe:<mcccdcn kalkan 23, 27 31, 37, 39, 49, fil, 5'J 

!i7 n~maralı katarlar Mayıs 19~0 sonuna kadar yalnız 12, ııı. 26 tarlhlerlnc 
rasl'l.yan Pazar günleri ve l Haziran l!l10 Cumartesi gUnUntlen itibaren de 
her gün Yeşllköy - Küı;Ulu;ckmcce arasını.la yeni bir iş'ara kadnr seyrüse. 
!ere t:a§lryacaktır. c:912J 

* * * 
Doktor ve eczacı aranıyor 

ldarem\zln muhtelif yerlerinde istihdam edilmek tizere kısım hekimle. 
rine vcı eczacılara ihtiyaç V:\rdır. HeklmlcN verilecek maaş 177 lira olup 
ec:ı:acılnrmkl ıoo liradır . .Scrbtst bulunmak ve yn~la.rr 45 ten yukarı olma. 
ma-:C Uzere tııllplerin Devlet Demlryolları ZJ\t i§lerl mUdUrlUğUne mUraca... 
atlarr. (:!llil (37!2) 

:;: * * 
MuhammC'n bedeli 2120 {lkl bin yllz yirmi) lira oınn ııaydnrpa~adn ya. 

pılacak knlılo fer§i 2i/ 5/ l!HO Pazartesi gllnU saat 15 ı.Jc kap:ılı zarf usuıu 
ile Ankarada İdare binasında ihale edilecektir. 

Du işe girmek lstlyen!P.rin 159 (Yüz elli dokuz) liralık mu,·akknt temi. 
nat ile kanunun tayin etU~I vesikaları ve tekli!lerinl aynı gUn saat 14 de 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri IAzrmdır. 

Şartnameler parasız olar:ık Ankarada Malzeme dairesinden, H:ıydarpa. 
§adA Tescllilm ve Sevk Şetılğinden dağıtılacaktır. (3i!l2) 

"--------... ----lmm=z911 ... 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lıra 

ikramiye Veriver 
Zlrnnt Ilanlw .. ,mıl:.ı kumhn:-alı \'C lh 1>ıl.rs.ız t:ı<ı:-ırrııf h"<ınpl:. 
rınıln en nz. :;o lh·n'>ı hıılunnnlara senetle 4 cı~ra <:c:•ilC('CI 

kur'a ile ıı-;;ağulnki plAnıt gi)re ikr:ı.ıniyc dn'•ıtıl:ıt·al;•ır. 

4 Adl'l ı.orıo Llralıl• 4.000 Lir' 
4 600 2.000 

" • " 2~0 1.000 
40 100 .. 4.000 

100 60 6.000 
120 .. 4;) .. 4.1100 
160 " ıJ :s.200 

DiKKAT: TTe!l:ıpl:ırındakl p:ıral:ır bir sene içinde !lO 
liradan aş:ığı dUşmlyenlere lltramlyc:> çı'ı:tığı takdirde ""o 2U 
fazlaslyle verilecelttir. l{urıılar senede 4 defa: ı Eylül. 
1 Blrlnclkrtnun, 1 ~ıart \'e ı Ilazlrnn tarihlerinde çekilerek tir 

11111 ............ lm:llEl .... lll .... lllll .............. ı:ıilllW!Mi!*'Wmıill 

rı 

........ - =· 
S.\H1BT: MWJJ U~ 

Basıldığı yer; V AK.iT l\latbaası 
Umum Neşrivatı ıdare eden; 

Refik Ahmet Sevengil 

1 Askrri Fabrikalar Salınalma 
1003 Kg. KütebarkJı. (Ralın) 
1000 l{g. KutRharl•a (ince) 

"NUmunelrrlne g-örr., 

lktıırı ,.,ı 
Tahmin eılllcn bedeli l9i50 lira olan yukard:.ı cln:r; ''" nı ~0ınu>-o!I t 

kalem Kiıtebarka Asl<erl 1'"nbrlkalar Merkez satınalın& rtıı!l!llt • 
17/ :5 1940 Cuma günU saat H de pazarlıkla ihale edilecektir. şıı .,5 ICl'~.J
rasız c:>l:ı.rak komisyondan verilir. Muvakkat teminatı HSl ııra ~}(it~·· 
t . deki ves 'f\ steklllr.rin 2490 No.lı kanunun !?. ve 3 Uncu maddelerın dtı.ır J' 

yoncu olmadıxlıırınıı \•e bu l§le nlAl:adar tilccardan oıduklarınıı. ııuıuıılll~ 
Odası ve!ılkal:ırlle b!rliktr mezkOr gün \'e a:ıattc kı>rn!syond3 (zgıS) 

f1' 
• • • .ı\ 9ııer1 

Tıı.hmln edilc!1 bedeli !?GOOO lira olan 100 ton hamızı aı:o; 5 .g•O CJ 
rl'•alar Umum MUdürlU::';U :Merkez Satmıılma komisyonunca ;,;eceııtlt·;ır. 
gUnU sıı:ıt 1.'i de müteahhit nnmr hesab•na pazarlıkla ihale e 1tııst tt 
namesi l lira 3J kuruş mukabilinde komisyondan verlllr. bfU\'ş ııddtlC 
1950 liradır. İsteklilerin !?400 No.lr kanunun 2 \'e 3 tıncU rn dllll O 

\'C.stılkle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alAkadnr tuccarAO.ttC ~ 
il \'C !,... ·"'' rma dair Tlcıır~t Odası vcslkalarllc blrllkte mezlcQr g n ıll"'" , 

yonda bulunmalan. -;;/ 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satınaırna 

Komısyonu alanları 
-----m;ıııc:ıım---ımı:ı;.._w.:_~----.~·te:--81J11• 

3300 kilo kadar kundurahğa elverişli sarı vake ,.0 14,J t 
.. .. c~at ı ev"" 

tır. Paz:ı.rlıkl:ı. eksiltmesi 14-5-940 salı ~unu ~ yaPı s. r ~-
Tophanede Lv. arnırliğı satın alma komisyonund~ ktırılştt19~ 
Tahmin bedelı 9075 lira katr teminatı 1361 li~a 25 tte ı;otJ'I · 
ha az teklif te kabul edilir. tste'dilerin b<:llı s:ı.a 
gelmelerı. (83~ l (3732l ~!~ 

* * * . z;:ırlı t 
A~ağıda cinsi ve mil:ları yazılı malzemc!erın /nµ,•. ~ıı 

siltmesi 11-5-940 ı:ıalı ~ünü sa:ı.t 14 de Tophane en tslltJ'I ;ıı 
cıatın alma komisvonunda vsırı•l;ıraktır. HotopOIIlP~11 tııb~ 
deli 2100 lira kati teminatı 315 lira diğer 9 kal~ın• 12 ıı.ıı 
deli 1787 lira 50 kuruı::tur. Kati temin:ıtı 268 ııra Jlleıerı:.~ 
tstekli!crin belli saatte tcminatlarile komisyona 1!~~7) (31 

( <)oJ t"'' 
·ıe ttfS 

1 adet motopomp 15 beygir kuvvetinde araba.Si 
400 metre hortum. 5~. Mm. kutrunda. 

16 çift otomatik rekor. . 
J O adet kr~ıli yangın ;öndünne makinesi. crdl\ı:Jl 
19 ,, asitli ,. .. ·· . e ırıe 
1 ,. 9 metrelik ÜG parçad:ın geçme itfıııY 

10 ,, ıtfaiye baltası. 
1 O ,. ,. ka7.masr. 

Su kovası. 
1 .. tehlike (canavar) düdüğü. 

* * * Pı 
• . 1 nıı.cı:ılftft'~e • t 

15.000 adet anbalaJ tahtası (1SX24X4) .. a 1 1'oPlltı.1eriJl !ıkla cks'ltmesi 14-5-940 sah giinii saat l<J de tste1'11 

amirli<{i ~at n alnıa komisyomınd:ı yapılarakttr. cs1s6) 
minatl:ı.ri!e belli saatte komisyona gelmeleri. (858) 

* * * ,~ "'tıı"1 • ..ı 
drk fll'' .91JV' 

522 lir;ı fi3 kıır:ı~luk 2X20X4 eba-lmda ~::ın ıııdrı .c~~i" 
lirahl• 3X10X4 chadm<la lıi.ta almnr:ıktır. Pnı~r, Arrt!ı'tı gO,-.' 
H-5-n 10 2alı ~ünü saat 13,30 da Tnnhancde J\ go ıırı:ı ıS' 
nlm:ı knmi.svonıında vaml.,caktır. T<nti tf'nıina1tıri. ·,559> 
ruştur. lstcklilcrin belli saatte komisyona geırne e 

1114,." 
• ... * ı.oı ıı~ ııı, .. 

1• •tık V"' 6 l•" 
90:10fl !''lntim eninde 25,r.no mı-tre anta :J:l .... t ı t.tıf· .. iı 5.,,, l\\\ 1 

tır. Paz:•rlıkla e'·-;ilt.Meo:ıi 14.-5-C-!O salı ~un ·ıı.flıltıC' ·ıe • 
hanede Lv. iırııirli.Ti Fatm alm:ı ı·omi -:,·onu~da ~ 5uret'ıııi~) 
teklil :.>rin c-etirccekleri nilnıune'erd~n be~eıı~1rneıı.tte J\O 
ca wmclan nli,..,'llTI" ,.,. l·atİ teminatlarile bcllı Sll ,(' 
~eımeleri. (C!'JO) (3738) ,tl (f:. 

.,. • .,. •akil t?r )6 
30:') çift okur yakn İ!lnrctı ve No.sı ile 100 çUt er ) ıcsfJlııle,,ı ı;ııuı' ff 

!eri mUtcnhhlt n:ım ve he.ııabınn alınnca'ıtır. Pazarlıklıı c}.Jllırllıtl 1~ il r vıızıın stl ~·) 010 Pcr;"nıbe gllnU ıı.:ıat 11'i ::o ıl:ı Tophonede ,e U tell1lll 13~,ı 
Korols;:.onırnda yııpıltı.cal<tır. Tahmin \-.edeli 85 lira. ka (SG!I) (f' 
kuru~tur. tııtcklilerln belli sa:1 ttc Komlııyona geııneıcrl. s tt'O 

• 1 * ~ * 15 ~il) 1tO 
CUret romorltörlln'in Wlvcl keşti r uclblnce pezarlığ~:ıtın&tfl"lllııl< ~'1 

esmt:ı gUnll saat 16 d:ı Tophanede Lcvıı:ıım Amirlltl :ıtı 61 bUC(soS1) 
nun:l:ı yap :lacaktır. Keşif t: :ıd"li HO lira, kati tc:nlncs73) 
Ke:;IC ve >ıartnnmesl Komisyonda görlUUr. tJ 

,_r.bıt _. 
~ • ~ ~uu ~ 

B heri dört 1-IJillk S3 ı:ı.d"t tahta knryola aırn:ıc~ı.:t ı4 debıı1 ıı ~ 
h .. ~ ., b•na pazarlıkla eks iltmesi ı 7 / 5 oıo cumn gUn •·trr· 'l'B c,ı ı- ) 

•apıJııcıı" ı:ııuıı s'' Leva:ı:.ım Amlrll~I Satmalmn Komisyonunda ) ıne ,.e nU .. 01 ( 
1909 ıırıı.. ilk teminatı l43 lira 17 kuruştur. şnrtna eıerl. (8• 
yonda görUIOr. tstcklilerln belli s:uıtte komisyona ı;eıtı ~~O 

* ... ... vcıco.ıet~ ı ,~ 
ıı fiyat stJJ· ..nP 

70 ton koyun eU ve 26 ton cığır •tine \'er en tinin ve 111!.!J· ·f rUIJUı1Unrten 17 / 5/ 040 Cuma gUnU ısant ı:ı de koyun ~aıaJı:tıll ıco ttl~ ııtttl' 
ııığır etinin Tophııneı!c İstanbul Levazım >.mirliği ~~in ııede1111~. ıt1' ~ p:.ız:ırl:kla eksiltmesi yııpılnc:ıktır. Koyun etinin ta deli 95.ZO ştt' 
lira, ilk te:l'inııtı :?625 lfrndır. Sığır etinin tahınlnk:ı:rne ııetli ,ıı ıs!!~) 
natı 7:;5 llr:ı ~O kuruştur. lsteklilerln kanuni vesi (Si'l l 
yon:ı gelmeleri. 

"A C . . . lek yerı~de nkara addesının en ış ~ fi 
Kiralık diikkBıı, 

nıüraca 
Vakit W.atbaası ıdareiine 


