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1 den sı e kadar bir •rr& kupon t.op. 
layrp idaremize ıetll'en okuyucul.anmız 
Dün ve Yann 'l'ercUme KWllyatmm llk 
'D'levcod bet kltabmı yfu:de 60 eksik nat. 

"ıc. ı -- ta alablllrler. Posta Ue latlyeıılerdeıı ay. 
7.112 1ruruış almır. 

İsveç karasularına 
dökülen mayinler 

- 8to1cMl:m., 1~ ( A.A.) - lsveçin bit.a.raf
lığmr daha kolaylıkla. muhafa:m etmek ~ 
Oresund'un cenubundaki karasularına. mafıi· 
ler konm\13 olduğu haber verilmeltt.edir. Hoıanda veliahdi prenses 
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~aennan'ı geçuıeleri içiıı vapurla.ı 
ra birer kılavuz verileoektlr. 
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llomada Italyanın harbe girmesi 
lehinde nümayişler yapıldı 

lngiliz sefiri eyvelki günkü hô.diseler hak-) 

~ M kında. !talyan hükii"':etinden izahat istedi 

J
. ısırda ın9 ııız ~e ~ısır ~u~vetıerı Holanda ve Belçikada 

harp mevzılerıne gırdıler 
itaıvanın Kahire elçisi Alman kıtaları kütle ha. 
memleketine dönüyor · lı··nde hu··cum edı·lJorlar 

l Kahire, 13 (A.A.) - İngiliz ve Mısır kuvvet-
~vaııı Hol anda'. leri ihtiyat tedbirleri olmak üzere istisnai haller •• 

l için derpiş ,edilen mevzileri işgal etmişlerdir. 2000 h b d 
~ ~v 1 Başvekil Ali Mahir Pa§a sahra valisine ica- ucum ara ası arasın a 
... ~~~.!~ .. ~!!.~!~!! ~;b~!:~~1~~~~~~~E::~:Er:~:2~~~~ şiddeti i bir muharebe o 1 d u 
f· l"tlıı &1f .için zavdlı Holanda, maya hareket edeceği bildirilmektedir. 

~"ııla e çıka, ve kapıbir §İmal (Dcvamt 5 ~tteide) Paris, 13 ( A.A.) - Havas a
jansı Türkiye saatile saat 22.35 
te §U hulasayı tebliğ etmiştir: ~ ~e~llı ha§ına ıelenden ol. 

~ ~)' ıtlıp uyanamıyacak ka. 
~ licıı e olduklan için de za. 
il'~, 'llda ve zavallı Belçikıl ! 
~ &eı ~-3:avallı Belçika! 
~~ di)!1

"'« ki Fransayı vunca. 
~ tdtll ~topraklannı geçip 
~i~~~ı Alman or4ularının tar. 
~?"' ~1ıtrı her milletten evvel 

/ngiliz tayyarelerinin mu
vaf fakigetli taarruzları 

( Det?anu 4 iitteük) 

Holanda kraliçesi 
Londraya gitti 

~·· ~ arnak lllmıgelmez miy. 
Dün 40 Alman tay-

Londra, 13 (Hususi) - Ho. 
!Anda Kralicesl Vilhelmln bu 
akşam Londraya gelmişlerdir. 
Kraliçe derhal kral sa.rayına 
misa.fir edilmiş ve kral JorJ 

ı' ~ı.~ İlci d 
tt ~flık~'Vf et, hele Belçika iç.in 

1 

1 ~i'tı demek önünde, $(),. 

~ ~9 l'ıİnrneyi kabul etmekti. Londra, 13 (Huıuıi) - İngiliz 
yaresi düşürüldü 

t ~t il •nın aon, 1940 yılının 
ı.1.>tıı· ~ırıda Alman taktiğinin hava nezaretinin tebliğine göre, 

• (1 ~ll~i~ tılveıinde, yarmın tarih İngiliz; hava ordusuna mensup 
:ecı ~~ıd,~e tevdi.den evvel, bugü. Vitley ve Velington tayyareleri 
".1. tlıı~'. ~ r · · ·· · dün gece Ren ile Holanda hudu. 
·~!>· "1lJ i ' su ıyetına uzerıne du arasmdaki Alman hatlan üze. 

J' ~~ ~?~ad~!~i;~t:;i en rinde taarruzlar yapmı§lardır. 
'ıl "e}', . t't_J>ten birine ezilme. Blenhaym İngiliz: bombardıman 
~)~ ~~ •kı muharibin ikisine tayyareleri de mühim bir filo ha. 

, ~ ~' P aahnesi olmamak is. linde Belçikanın prkında ilerle. 

kıtalariyle bu mıntakadaki yolla. ile görüşmüştür. 
ra havadan taarruz edilmiş, köp. Prenses Juliana. ile iki kı~ı 
rüler yıkılmı~ı. yollar kullanılmı. Prenses Beatris ve Prenses tren 
yacak tekle ıokulmuştur. ' ile birlikte bugün yanlarında 

İngiliz tayyarelerinin taarruz. Prens Bernar olduğu halde 
lan Almanyaya kadar uzanmış, Londraya. ·l;elmlşle.r, Buknig· 
hududa varan tren yolları bomba. hanı sarayına. gtderek kralla.. 
lanmı§, bir gar ve ia§e trenleri birlikte çay içmişlerdir. 
tahrip olunmu§tur. Prens Bernar derhal HolAn-

(Deoomı 4 üttoilde) daya dönecektir. 
,. " 't ı~ • lltıu:z:? yen Alman kıtalanna, iaşe tcrn. 

'I" \ı}~ ~!_laraflc:rdan her ikisi. lerinc ve demiryollarına taarruz. 'd k• kd 1 :;· ~1~1r.:::~.::'b...!':bt: .. ,:: ::~;:~~:~:~'; •• nm• "" Romanya a ı ır aş arı mızın 
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~~~b;; ::::ar0=tı:~: :u: :tfr:~~1~~::neel~::etg:~:~;u~;~~ tela" ketzedelere yardımı t"ıi · Maistrio'daki köprülere ve bu. 
~lan •mavi radan cenubu garbi istikametin.. 

~~hOın sÖ~dcüd_ü;-~-;-Li•b_···~-';-b-;İ-~·;-1~-~~ 3~a~i,~a~:b:~;u~a 5 b::~~~u::~e 
dün tecrüb&leri yapıldı 

~~llıı l<' 
"il b alihte "tt . d' 1~~ ah ı :ııye mu Ur -
• Uı- .... ç:eııırıae bir ·•vangın • l "-<l() b • · aıııı 0n:ı bası" n ın tecrü· 11 hir ~ıştır. Tahtadan ya • 

<I b tut11 arakaya gaz döküle· 
<>llıb:luruırnuş, bil~hara 

atıln:ıı~tır. Bu tec • 

• rUbeden alınan ııetie@ycı göre 
bu bombaların kullanılıp kul • 
!anılmaması hakkında. bir ka. 
rar verilecektir. 
Resmimiıde tutuşturulan 

baraka görUIUyor, 

A~kara, 13 ( A.A.) - Erzin. 
can felaketzedeleri için Roman
yadaki ırkdaşl:ırımızın ilk ~ 
denberi gösterdikleri hassa.sıyet 
ve alaka aynı ehemmiyetle de· 
va.m etmektedir. 

Fel.8.ketin vukuu haber a.lm. 
dığı sırada. yapılacak yardım -
lan süratle temin ve sevketmek 
icin komisyonlar teşkil edilmiş.. 
lir. Reisliğinde mebuslardan 
Selim Abdülha.kimin bulunduğu 
yüksek komisyona tabi tall ko· 
misyonlar köy köy teşkil!t ya.. 
para k para ve eşya toplamışlar
dır. Yerli Türk ahali bu suret.. 
le Anadolu felA.ketine en samimi 
~dakasmı göstermek imk!nını 
bulmuş, Besarabya hristiya.n 
Türkleri de bu ianeye iştirak et
mişlerdir. 

Bu komisyonlar tarafından 
topla.nıp 30 nisan 19'0 tarihin• . 
ka.da.r Bükreş büyük elçiliğimi .. 
ze ve K&tence konsolosluğu -
muu yatınla.n paranın miktarı 
2 milyon 940 bin 703 leydir. Kı. 
zıla.ya 1 milyon 919 bin 958 ley 
ve çocuk esirgeme kurumuna 
511 bin 382 ley kryınetinde ba.t
taniye. elbise, ~a.eır. ayak • 

YüEe~ ~u,. re1!i 
SelHM. A.Mü!JuıkiM 

kabı, çamaşırlık bez ve kum14 
gönderilmiştir. 

Bunla.rda.n başka 500 bin ley 
krymetineeki eoya. geleoek ilk 
:vapurla &eYkedilmek üz.eredir. 

Belçika krah Daladye ile görüştü 

,• 

Alma" taarruzunun dü.nka oo.ziyetini gösteren harita 

r ...................... Vaziyetin hulasası .................... .. 
Dün Alman kıtaları Bel~ikada. Alber kanalını geçtikten 

sonra aşağıya Fransa. hududuna. doğru ilerlemek Uzere şl1.det
li taarruzlar yapmışlardır. Liyejin bir kalesi alınmıştır. Di
ğerleri şiddetle mukanmet etmektedir. Belçikalılar müttefik 
kuvvelerin yardımile bu taarruzlara dayanmaktadır. DUn 
2000 Fransız ve Alman hücum arabaları arasında. büyllk bir 
çarpışma olmuştur. Buna rağmen Almanlar Belçika.da. biraz 
daha ilerleme kaydetmişlerdir. 

.Alman kıtaları Hollnda.nın şimal kısmında ilerlemteler. 
dir. J\.lman, tayyarelerlle mUtte tik kuvvetleri arasında mUn~ 
demeler olmuş, ~o .A.lman tanuesi dliştırUhnUştUr. Garp 
cephesinde de Majino hattı önünde fiddetli muharebeler ol • 
maktadır. 

....... ""'fi 111llllT11111111 Tlttlltltllllllt" 1 J 11 lllllllUUttl111flllllfll rtttettllfftl 

___ ...... 



2 -VAKiT 14 MAYIS 1940 

vrupa mektupları: 1 
mc:ı::ıı::=:ııK'!lııcı:!!::::nı::ıc:::ıı::::a:smc:ıı:c._ .. m .. 

rveç harbinde 
ta nerede? 

Yazan: Asım Us 
MilAn, 9 Mayıs: 1 karıl~n:amış olması da ihr.aç ~ 
İngilizler Alman işgaline karşı :cketınıu maksat ve gayesıni un.. 

ge?mek için yapılan Norveç sefe. dnsr.7. kdmıştır. . 
rirıdc- nicin muvaffak olamadılar? Demek oluyOt' kı Norveç Al. 
Muvaffa~kıyetsizlik planın tertibi. manya tarafından. ken~!si. üze.~ine 
ne ait bir hata neticesi midir? hır taarruz gelebilecegını duşil. 
Yoksa hesapların yanlış çıkması nerek val.it ve z:amanında milli 
İngilizlerin kendi irade ve ihti. .nüdafaa hazırlıklarını yaom·ş ol. 
yarlarına tabi olmıyan başka un. $aydr, lngiltere ve Fransa t.ı:a 
fiur1ardan mı ileri gelmi§tir? ftndan jarılan ihraç planı yır.c 

Bu hususta kat'i hükümler muvaffak o!a.Oilirdi. Hatanın e. 
.. ·ermek için şimdi bütün teferrü. sası Norveı;in Uç milyon nüfuılu 
atiyle m:ılQmumuz olmıyan §eyle. bir memleket olduğunu, bu mem. 
ri bilmeye lüzum varsa da bugiL ltketin milli müdafaa tctkilfitı ne 
ne ka.:ar ifşa edilen malumatla kadar kuvvetsiz olursa olsun ha. 
yapılan hareketlerin verdiği ne. riçten yapılacak bir yardımın in. 
ticelerc bakınca müttefiklerin ha. zimamı ile Almanlann mahdut 
tasını tatbik etmek istedikleri rnil:tardaki ihraç kuvvetlerinin 
planın nıahiyetinden rlyadc bu tardolunabileccğini düşiir:•:ck 
planın istinat ettiği faraziyede a. hareket etmek oldu. Böyle yapıl. 
ramak icabediyor. mayıp da daha ilk andan itibaren 

Hakikat halde Almanya tara. bütün İngiliz ihraç kuvvetleri sa. 
fından Norveç üzerine yıldmm dece Narvik limanına gönderil. 
harbi ~eklinde bir işgal hareketi miş olsaydı, hiç olmazsa bu nok. 
ba~layınca müttefiklerin de der. tada nun muvaffakıyet elde edil. 
hal harekete geçmeleri zaruri idi. mesi mümkün olabilirdi. Narviki 
Bu noktadan İngilizlerin mukabil işgal eden Alman kuvvetlerinin 
taarruzu çok yerinde olmuştur. burada yerleşerek müdafaa ter. 
Eğer İngilizler bu varlyette ha. tilıatı almasına vakit bırakılma. 
rcketsiz kalmış olsalardı o zaman mış olurdu. 
harbi manen kaybetmiş olurlar. Sonra Skajarak ve Katagat bo. 
dı. ğazlan ile Baltık denirlnin mayn. 

Ancak müttefik harp kabinesi lanması meselesinde müttefikler 
mukabil harekete geçerken Nor. tarafından bir propaganda hatası 
veçte Kral Hakun ile hükfunetine oldu. Danimarka ile Cenubi Nor. 
sadık kalan memleket ordusunun veç sahilleri Alman işgalinde bu.. 
hariçten yardım edildiği takdir. lundukça buralara dökülen mayn.. 
de bir milli müdafaa kuvveti ola. ların .\Almanlar tara!mdan topla. 
rak iş görebileceğine, bu suret. narak havadan olduğu gibi deniz. 
le Alman işgal kuvvetlerinin ber. den de Norveçe sevkiyat yapıla. 
taraf olunabileceğine hükmetmiş. bileceğini düşünmiyen müttefik. 
tir. Mukabil harekete ait planı bu ler propaganda tePilitı Alınan. 
esasa istinat ettirmiştir. ya ile Norveç nraamda deniz ra. 

İşte İngilizlerin hatası bu nok.. bıtası kesilmiş olması üzerinde 
tada başlamıştır. Almanlar bir fazla ısrar gösterdi. Sonradan 
taraftan Norveç limanlarına işgal Almanların deniz nakliyatı ile de 
:Cuvvetl:ri çıkarırken diğer taraf. Norveçteki işgal kuvvetlerine 
tan Osloyu tcrkederek şimale yardım ettikleri anla~ılınca efka. 
doğru çekilen kral ile hükumeti. numumiye üzerinde mak\ıı bir 
nin verdigi se!erberlik emrini te. t~ir husule gelmiş oldu. 
sirsiz bırakmak için memleketin Müttefiklere ait bu hataların 
muhtehf mıntakahmna doğru mahiyeti gözönüne getirilirse bu.. 
hava taarruzları yapmı§tır; bu nun siyasi bir mc.suliyet mevzuu 
-ıuretle. Lehistanda olduğu gibi olamıyacağmı da kabul · etmek 
ı:eferberlik hareketinin munta. doğru olur. 
tam surette icrasına engel olrnu§. · Fakat Çemberlayn hUkQıneti. 
tur. Aynı zamanda yine Alman nin muhalifleri ta'bii olarak mesu. 
bava kuvvetleri İngiliz: ihraç kuv. liyet bahsinde böyle müsamaha. 
vetlerinin beraberlerinde getir. klir bir zihniyetle kabul etmiyor, 
dikleri bilyük toplann ve tankla. ellerine fıraat geç~ken İngilİ.% 
nn da çıkanlmaarnı menetmiştir. muha!azak~r partisini hır~ 
Büyük topların ve tankların çı. ya çalışıyor. 

komünistlik 
sına başlandı 

Maznunlar doktor Hikmetin annesile 
· 15 yaşında bir çocuk 

Sekizinci asliye ceza mahkeme. 
si ycnl bir komünistlik davasına 
başlamıştır. 
Vakanın mamunlan doktor 

Hikmetin annesi, BabıAlide ki.. 
tapçı M ilnire ile Fikret adında 1 S 
ya~ında bir gençtir. 

Münire Fikrcti komünistliğe 
ait kitapları kıymetinden çok aşa. 
ğı bir fiyatla satarak dükklnma 
:ılı~tırnu~, kendisine komünistlik 
hakkında telkinlerde bulunmu~ 
tur. 

Münire, Fikreti komünistlik 
p:-opagandasında iııtediği gibi 

muhtekirlere sopa 
u ?ılA ns ı 1120 

ı•cşto - Adliye nnıırı muhteklrle
ro sopa cc:ı:asmı tntblk :ı:ımnında mUll 
meclise bir lllylha vermlşllr. IAylha 
mUznkeredcn sonra knbul edilerek 
'.kn.nun mahiyeUno girmi§Ur. 

Saıı 

14 Mavı~ ' Çarşamb. 

15 l\teyıs 

hı:ı:1r O hııır ı ı 

kullanabilmek için çocuğu karde. 
tinin kızı Muzaffer ile tanııtır. 
mıg ve Muzafferle beraber gez. 
meye başlryan genç de öteye be. 
riye bazı beyannameler aamıı. 

komünistlik etrafında gizli gizli 
propagandalara baılaıru1tır. 

Dünkü muhakemede, evvelA 
iddianame okunmuş, vaka mahi. 
yeti itibariyle gizli görillmeıtinl 

icabettirdiği için samiin çıkartı. 
larak muhakemeye giıli celsede 
devam olunmuştur. Fikret ve Mü. 
nire mevkuf bulunmaktadır. 

4 Kttılcahamamda :rQ~la kan: 
Ş'lk yağan mUthJg bir yağmurda bir 
c;ok camlar lunlmı~. çiçek ac;mıya 

b:ışhyan mcyva nğaçlan hanıp ol _ 
mu~tur. 

~ lııgULereyi zlynrct ctmcğc g1<lcn 
matbuat mUmesalllcrl aon hMlıselcr 

dolayuııc Pariııte kalmıotı. MUme3sll
lcr zlyareUcr1nl tehir odlp geri döne. 
ceklerdlr. 

ı0 23 Şubatta C6JcUkte l\Çılan halk 
odası daha ~imdiden gür.el bir kU -
tUphıı.neye salılp olmuıtur. KUtUpb.a_ 

1 

nede vnkltlerlnl okuma ne geçiren 
bl..rc;ok gençlere leııadtı.t edllmcktedlr. 

\ 'aldller \ oı;utl Ezani \'Qlibtı t;7 . .ıını 
• EIUıkta yapılan 12000 Jd~Ulk 

8 Rcb.Ahır f 7 Reb. Ahıı 

dol'--ı ''' 
Ö.'.!'e 
l 'tlndi 
.Akşam 

4 44 o 25 4 ~3 o 24 1 stadın lkmnl edilmek Uzcre olduğu 
lrll ı!I rlllyor. 

12 lO ' 62 12 IO 4 ~~ 1 c Erz: ncanda kurulncr.k olıın Kral 
18 05 8 48 16 OG 8 •S Knrol kl:l~1.lclliı kanuni formallt.ul 
19 19 12 00 19 19 l 2 00 hllmel< nrtr "dlr. Kıu-ol k!Syü Yalnn • 

Yatsı 21 08 1 60 21 (){) l Ml 1'ın J?, Ho ,ıı"", r.ııo 11 Ç\ı'cıJrkf;yU bir· 
lma:ı.k J '° 'i' ,22 2 3;ı 7 2fJ lnt•~rk O! ı ~ r~rj dıın1 rtt!r!l~ • 
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Denizyolları 
ilkbahar tarifesi 
T enzilitlı tenezzüh 
seferleri ihdas edildi 
Denizyollannm KöprU ile Ya-

lova, Adalar ve Anadolu iskele. 
leri arasındaki ilkbahar tarüe
leri varın sabahtan itibaren tat
bike· başlanacaktır. 

Yeni tarife ile pazar gUııleri 
sabahlan köprUden saat 7,30 da 
Adalar, Kartal ve Pendiğe sa. 
at 8,15 te de Anadolu iskeleleri
ne yüzde elli tenzilatlı tenezzüh 
seferleri konmuştur. Kadıköy ve 
Bostancıdan kalkacak veya bu 
iskelelere geleook vapurların 
tramvayla iltisakları temin edil
miştir. 

Yalova postalan gilnde kar. 
şıhklı iki~er sefere çıkarılmış ve 
cumartesi ı;-linleri köprüden bü
tün Adalara uğrayarak Yalova
ya gitmek U7.ere bir ilave seferi 
konmuştur. 
Diğer taraftan şehirden Ada. 

lara ve Anadolu yakasına te
ner.zühe ı?idecekler için 25 ma
yıstan itibr.rcn haftada dört 
~ün köprüden saat 11,30 da göç 
seferle>ri ihdas edileoektir. Yüz. 
de elli tenı1latla göç eşyası ta
şıyac.ak olan bu vapurlar Mo
da.ya \'C bütün Adalara uğTaya. 
caklardrr. 

19 mayıs pazar g\inU ı;aat 10 
da Fenerbahçc stadında yap:Ja
cak jimnastik şenlikleri için de 
köprüden sabah sa.at 8,·15, 0,15 
ve 9,45 te tarife harici ilave sc
ferler yapılacaktır. Şenlikler so. 
'nunda Kadıköyden köprUye ay
nen ilAve vapurlar kaldırılacak
tır. 

Darülaceze civarında 

1 O günlük bir çocuk 
ces adi bulundu 
Dün Darül!ce.ze civarrndaki 

hendeklerden birisinde kundak i. 
çinde on günlük ölü bir çocuk 
bulunmuştur. Kundağın içinde 
çocuğun anası ile babasının ve 
kendisinin ismi yazılı bir teskere 
de bulunmu§tUr. Bunda çocuğun 
DarilUicezeye yatırılması ve ken. 
disinin altı sene sonra oradan alı. 
nacağı yazılıyordu. 

Bu suretle çocuklarını istemi. 
yerek aoğuktan ve açlıktan öldü. 
ren ana ve baba hakkında müd. 
deiumumilik ölilme sebebiyetten 
takibata girişmiş, yavrunun ce. 
sedi da adliye doktoru tarafından 
muayene edilerek morga kaldırıl. 
mııtır. 

lngiltereye göndedle
cek gemi inşaat 

mühendisleri 
lngiltcreye gemi inşa.iye mü. 

hendisliği ve maki.ne mtitehns • 
sıshğı tahsiline gönderilecek 24 
talebenin pasaport muameleleri 
vapılmaktadır. Talebeler bugün
lerde hareket edecekler ve 1n -
~:iltercde üç ve beş sene müd 
detle tahsil gllrcccklerdir, 

Çay ve kahve 
tüccarlannın toplantısı 

Çay ve kahve ithalat tlicca~
ları diln toplanarak ithalAt lı
mitet şirketini feshetmişler, ilk 
ithalat birliğini kunnuşl:ı.rdır. 
Bir!ik derhal faaliyete geçecek
tir. 

Altın fiyatı 2040 
Bir ha.ftadanberl yUkselmeğe 1 

ba.§lıvıın altın fiyatları yUksel
mekte devam ctmektedlr. Cu. 
martesi gUnU 201 O kuru.' olan 
altın dU.n sabah 2025 ten mua
mele görmeğe başlamış, bir ara 
:040 kuruşa kadar çıkmıştır. 

Memleketimizde bu !}ekilde al
tın mUtemadiyen ytikseldiği hal 
de A vrupada bizden dört be.' li. 
ra daha aşağıdadır. Bu sobeple 
bizdeki yükselmenin normal ol
madığı anlaşılmaktadxr. 

Yar:-.lanan kntil iyile~ti 
Birkaç gün evvel Çar§ıl:apıua 

lt~dın yUzUnden Haydar adında 
bir genci öldilren ve nğabe}•si 
Gafurn da ağır surette yar3lı. 
yan Şükrü adındaki katil kaçar. 
ken düşme neticesinde aldığı yn. 
nm j..;Ie~mi~. diln adliyeye tes. 
lim ~dilmi~tir. 

Şülali, sorgu hAkimliğinde ya. 
pılan ~rgusu sonunda tevkif ,._ 
dilmİ§tir. 

Havayici zaruriye ko-1 Şehir 
misyonu dün toplandı

1

meclisind8 

B .. / .. dd . Lokantalar hakfun
az z tuccar ar mu , eı- d k" · hUkUntler 

·ı · ~ t l · d ·ı k a 1 yen 1 
umumı ıge es ım e ı ece k b I dildi a u e r; 

• ss.ııt • 
Şehir Meclisi dil-:' i f~ 

1 1eşte ikinci reis :ekıl toPl~ 
Derelinin ba.~kanlıgınd~ıcri t~~ 
dı. Bina ve arazi vergı nuıı:ı> 
>it mliddtlerl hakkır~a ~ roU~te 
ve iktısat encümenlerın ı1&ı~: 
rek mazbatası o~undU··et'f{İ:~~1 
tada bina ve bına \ er•ıı 
oin taksit aylan tcmllluı-11 il~· 
kinc!te.carin ve ikincikan1'bi'rııır1• 

~ ·c . ıı· l !.İ vergigi de temmuz ., bitİ ~t• 
kanun ayları olarak t~s dııll ., • 
va!ık görUIUyordu. ~ t\trıı~ı;. 
raf ettin nrazt vergistniT'd ıstı! 
\'e birinci teşrin ayların ur ~·ııbll 
!ini teklif etti. Bu tek 1 11!-'t 

/hW:ar J;omi3yom:nun cliıtt7.:ı1 toıı7n:ıt'3t 
edildi. Bundan so.nra. Y~eSif.iD 
diye zabıtası taıımntn b.,,~ı ~ 
lokantalar. aşçılar. ke ~sb~~· 

Havayici zaruriye komisyonu 
dün akşam vali ve b: lcdiye reisi 
Lıitfi Kırdarın resiliğinde mıntc:. 
ka ticaret mUdUrlüğUnde tolan. 
mı~. bazı maddeler üzerinde gö. 
rillen fiyat yükselmeleri üzerinde 
görüşmüştür. Verilen kararlar 
bugür.lcrde tatbik edilecek, hak. 
lıırında tahkikat yapılan bazı 
tilccarlar müddeiumumiliğe tes. 
lim edilecektir. Komisyon ihtik!. 
ra mani olmak Uzere belediye ile 
ticaret vekaleti teşkilatının mü~
terek kontroller yapmasını mu. 
vafık görmü~tür. 

Vekalet müfettişleri ve beledi. 
ye memurları tebdili kıyafet ede. 
cekler; tilccarları sıkı bir kont. 
role tabi tutacaklardır. Komis. 
yon bugünlerde • sık aık toplantz. 

Iar y:ıparak ~eri kararfor verecek. ;9!rnmbeciler, kahveler, -:e e~.r 
tir. bici, çayhane, ~azinO }lÜ~\W' il' 
Diğer tara!tan kömilr fiyatları li yerler hakkındaki ;{ctıİ ~ 

havaların düzelme~ine rıığrr.cn, okunarak kabul e<F~lb 1 ,çı. ~, bir kuruş yükselmiştir. Ilulgaris. kUmere göre ~!'JÇı. ~c "o!ttııtS-c
tandan m::l gelmemesini fırsat kembeci dilkkanlarılc ~ef11C~ ~ı 
bilen bazı kimseler hemen fiyat. :arda vemek pişirme. ) ıcrl 11 ~ 
tarı arttırmışlardır. Piyasada me, bıtlaşık ~,kama ,.~~lıirilld~. 
stok da azdır. Bulgaristan(ja~ olacak ve bu y~rlcr bıf 1urıı.c$ fi' 
n-:al getirilmesi için hUkümetin bölmelerle avrılmış bU {8.ıl' ~ 
kontenjan vermesi b:klcnmekte. tır. Günlük ihtiyaçtan ııı&Jı . 
dir. tidai maddeler bulunaD,1s. ı)t 

Piyasada otomobil yedek aksa. lcrde bu ''erlerc?en ın~r.Jcf pı· 
mı ve lastiği üzerindeki buhran ca bir (iptidai ıns )'e,fllC~ cJlt-
da h dd. · b 1 tu B' posu) bulunacaktır. .. 11 ~~d son a ı:a umu; r. ır. şir.ne \'e bulaşık yıkflll"ıtibs;~ 
çok otomobiller yalrında l~stik. rin zemini ,.e zeminden ıı·~-c ~~ 
sizlik ve yedek pa:ça bulamamak J; ~A 
yüzünden işlerini terketmek mcc. bir buçuk metre yükSC {Wi 
b · · d • 1 ki d dar duvarları menner·rı~lg a urıyetın e r:a aca ar _ır_. _ karosiman \·cya moZSY ti~ L1 

---------------------- şell olacak, zeminde ~;~ .. ~"~ 

Sanat okullarında imtihan hazir:ıkları kurlara bağlı sifonlu .. e "'f)"' 
delikler bulunacaktO"·rfllef• r~-e 
salonunun zemini ınc. 11( ~ti"· 

ilk oku 1 imtihanı arın da hazır ~~;:· !~~~~:nd~~~11!~~: 
Bulaşık ;,kan1a tek11~,1~u~' 

bu 1 Una C ak m U .. m e yy ,. z er :c:· ,.~a~!n:~vt;ı~~,.: ~: 
mcsine mahsus oluk~ıc~tl' • 

kazalarda başBunları tesbit için 
öğretmen foplanfdar ı baş' adı 

mı ihti\"a edecektir. tJf~ !~t· 
da abdesthane bulund pi; f ><· 
r~tte bunların yeınclt .~1ııc~1 
bulaşık yıka.."Ila·ıa \'C Y"'c!o~:~ 
mc yer:erile doğ'rudsD ı;ıırJ ol • 
irtibatı olmıyncaktır. ·:ıde ~ 
dükkanın münasip yer;; tıY 

111
, 

ma;;m ve sıhhi 5t-.rt13 or3t: ~ıı 
bulıınma.m me>:buridir. -ıı ~~ 

tık tedrisat meclisinin Yr.rd1• 1 mümeyyiz r>e"iır.ir.~ dUn de de
ği karara ~öre ilk .tahsil mUcs- 1 \'am edilm~~.ir. Şi:ı1dlye . ka.dnr 
sescleri mezuniyet ımtihanla.rı : 30 a. vakı~ II!-umeyyı.~ komısy?nu 
na 29 mayıs çarşamba gllnli tesbıt cdılmıştlr. Dığer komıs -
başlanacaktır. Bu yıl me~i _ yo!llarm d'.L tesbit işir:.e .d~v~ı 
yet imtihanlarına okul ög;et.. edılmcktedır. Neti~e bır .>kı gu_ 
menlerinden başka ayrıca dığcr ne kadar intaç ed.ileccktır. 
okulların öğretmenlerinden mil- S kull 
meyyiz tayin edilmesi usuıu ka· • • anat o arını~ . 
bul edilmiştir. İmtihanlarda ımtıhan ve ders kcaımı 
bulunacak mUmeyyizleri tesbit 
etmek üzere kaza maarif me -
murları toplantıl:tra başlamış • 
tardır. Toplantılara bölge ispek
terleri riva.set etmektedir. Dün 
ilk olarak Beyoğlu ku.-UJı ~'3-
öğretmenleri 11 inci okulda top. 
tarı.mışlardır. 

Mümeyyiz set'iml kısa bir za_ 
manda ikmal enilcrck imtihan 
cetvellerinin hazırlanmasına. 
b'.lŞlanaca.ktır. 

Orta tedris3 t 
müesseselerinde 

Orta tedrisat milesseselcrinin 

Maarif Vekilliği kız.: E'nstitU. 
lerile meslek okullarmm ders 
kesimi ve imtihan ~tlnlcrini tes
bit ederek diln bUtlin okullara 
bildirmiştir. Verilen karara gö-
re, 

1 - 15 mayrsta dersler kesL 
le::ektir. 

2 - 20 mavıstn imtihana baş 
anacak ve 20 °hazlra.n."\ kadar ile. 
mal edilecektir. 

3 - 20 ha.ziran akşamı öğ -
rotmenler t.oplant?sı yapılarak 
meslek ö.Wetmen okulu ic;;in ta
lebe tefrik edilecektir. 

ehrin telefon 
ihtiyacı artıyOr 

Yeni yapılan telefon şebekeleri 
de kifayet efmiyecek 

Telefon idare!i şehrimizdeki 
telefon şebekelerini tevsi ve ye. 
ni ~e'bekeler tegis etmek için ça. 
h§maktadır. Geçen sene 13 bin 
olan telefon abonelerinin miktarı 
14 bine çıi:mı~t:r. Mütemadiyen 
artan ~bone t;ıleplerir.i l:ar~ıl!. 
mak için Mac,;ka, Nl~anı..~ v~ 
Teş\ikiyede yeni ~ebekeler yapıl. 
mıştrr. Bunlar ay b<ı§ında fşleme. 
ye açılacaklardır. Bu auretle bu 
üc Rmtte Vf'niden 1000 kiti?• te. 

lefon vermek kabil olacaktır. Ye. 
ni hatların teni kutuları 1 O sene.. 
lik ihtiyacı Y.ar§ılayaeak tekilde 
tesi&atı havidir. Yani 1000 abone. 
den sonra yeniden abone kaydet. 
mek mürrJdin olacaktır. 

Mecidiye köyüne d~ yeni ~e. 
beke in;asına b:ı~lanmı~tır. Bil. 
ha~ yeni hast<ıhanc yapıldık. 
tan sonra buranı,n ihtiyacı dalla 
çok artacağından in~ata slirat 
verilmektedir. 

hallinin Uzer!nde .bad~·ıııl11ıd's· 
kafi gcnislikte bır I1' dil~ , 
bulun:nası ve bu ba.~ ,-e ;z::ı 
nm buh.ıncfoğu binanı.o d~~aif· 
raflarındaki bina.IarIJl eeb\Jl ~ 
dan vUksek olması %Jl dA tı f 
Sokaklarda meyd~ll~c ;,ııtıt· 
tarda et. bahk. ciger ~11s& ~ 
da. maddeleri pişlnne~ 1 st~-e-
Pişmiş gıda maddele~.o c~ ·Jl" 
satanlar bu maddele cıtı.,;İ ~ ' 
va mika ile kaoa.lı bil~ tılte • 
tar içinde buhmdurtı'l~nıı. s.~' 
burdurla:-. Satış esn ds.tl Jtl;11 ' 
miz amba1Aj kağıd~'llJ!.ırrt 
vncııta ve kat kulla.J1.! 
s'lkttr. 10~ıııı~ . -ecle, e ~ v Yeni talımatııa... • tc ,. fftc' 
!arda dükkanların 5?~ ''.' r~· 
helerinin ve dahlh~11 6ıı1>1ttı1'.'' 
teşhir edilen yerle~~ ıutU 0 ~( 
mekanla ta.manıen ;/ v~tt1ıtf· 
sı mecburidir. ka.Y·tıra ~.ıııdl· 
c;ok u.atar buna 1 uı~1(\V" . ..Af 
Neticede bu roadde tePr 

Şebi r Meclisi bugilJl 
toplanacaktır. 

ıırJ~fl 
ltalyan vaP 

gelnıiyot ıı~ 
. rt dnıı~ıı" 

B'r mUddettenbe \"O J' "tr~ 
ı 1 menle ""ıli' '· defa olarak Fe e urlf' .... 11'' 

ma bandıralı iki va~nıiştif~o,~' 
lü ithalat e...~yast gc yaPtıl ~' 
yan vapurları sefet

1 
puıı ıııl· 

ta devam etmekted ~ıııd"'11~· 
len iUıaiAt ~ csJ11• "'e-; 
hassa keten fpllğiicınıY'eV! ~to,~1 
tos eşya, boya, ~pil t tfı 
matbaa mUrckk~1r. fS.~~ıııl! 
''e mı:..denf yr.ğ ' 0tatı 1~~ ' lüzumlu maddeler •14 ~c ~ . 

vası h~-1 ·r."lfı ti' mn.ni!atura. CŞJ dUJl tııv) ,·ıı. 
meh-tedir. Yine :n,onııW~. )°' 
hk ve ywnurU\• ,·c b1 ıı ' 
roz susanı, kitre 
..,.ç~derilmi!">t; r. ., 



r 
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Şehre verilen su 
s miktarı 
~~eden seneye artıyor 
~~\!} sular idaresin~ .9~9 
~llt\ku .~osu şehir meclısının 
Sıı.1ar i~çtınıaında kabul edildi. 
toıı. kö ~i ~cçen sene 8495 
llıiJy0 nıur yakarak şehre t 7 
\!!lın,n '.749.000 metre mikfıbı su 
~liııd~~k. Terkos idaresi şirket 
~? 1 ~n yani 932 senesinde 
itabı! lan kömür yakılmasına mu. 
\ernın~c.ak on buçuk milyon su 
lkı lŞtı. 

heınen1darenin kömUr sarfiyatı 
~ Se a:vnı olma.sına rağmen 
lıeu11d nelerde yüme yetmiş nis
JIJgiltee !lchre fazla su verilme.qi 
1~ kö r:?en getirilen makine ile 
~lllJiş ~Ur alınmasından jleri 
Y~e tır: ~stihsal olWlan suyun 
le \'~ ~llısı meccanen Yerilmek. 
l~~ isale yollarında sarf o -
~n· dır. Tetkiki hesap en. 
~.bu hususta şunu bildir
~~ ır: Su idaresinin geliri 
~b ıran aboneler ve beledi 
~llıa sayılan sekiz milyon 
~ktaa 'Illikübı sudan hasıl ol _ 
ıiat~;~~-l!eccani isalelerle zn
~ ~ıuıaen su .abonelere 15 
~ıbi gali bir fiyatla satıl. 
~~· r. 
~ ve meccanen isaleler 
~ .kaldırılması mümkün S .. bile miktarmI azaltarak 
~~at~cretıez:inin ~u nis~~.te 
~" 1.tnası ıdarenın en mu -

~:Si olmalıdır. 939 sene. 
t ()hr-uvn.e adedi 25367 ve b:ı

'.lisı J geçen seneye nazaran 
~U] :t fazladJZ'. 
~ ~~daresi geçen sene satın 
~~iti olarak '35928 lira 
ı.~ ışu, Frank düşmeseydi 
~ ~\~ bin Hm verecekti. Ter 
~~"""1 almırken murahhas 
~ ~taksit bedellerinin 
<ı ~ +A..... ~18;I"ak değil frank 
l'rı!Jıiiar~yesm~ şart koşmuştu. 
"'ijl'otı 2da.rcsi geçen sene 3 

189.ooo lira amortisman 
l\iYinnal..-tadll'. 

h enba sularının 
ardağı 20 paraya 

~ı satılacak 
~ı:uYe tarafından ynpılan 
~~br SO.nunda m!den sula.ri.. 
~ a sularmm İstanbulda 

~
11~ satılabil~eği tesbit 

~ .. , Bilhassa bu s1tlarm 
lı:ı~~ kırk paraya sat:tlma
~I görülmüştür. Belediye 
§: olarak bu suların barda.. 
~~a20bparaya saWabileoeğin.i 
h. 8q 

11 
ild.irmiş, evkaf :id.aresi 

t!1~.~~~armın azlığını ve bu
t'l:,qlı~ıl yapılan masrafın 
... "S innr ileri sürerek daha u.. 
~~~acağı: oovabmı ver
~ ~ediye memba suları. 
ıl.ii.~ 20 paraya, buzlu o
~~ l'a satılması 18.znn geL 
~ ~araibildirecekt.ir. Ev
~ b· 6Ular hakkında da ya_ 

...::... karar verilecektir. 

!ıp fakÜltesiÜde 
llti ~·ıı .. t•• 1 --ı 

J us uıte Ka an 
~ talebeler 
~ 1Jakilltesinde birinci dev

t'hı l'l1 i1stüste kala.o. tnle.. 
. ~ers yılı bifuıyetinde bir 

l:ı~ btr a imti.haıı,a. girmeleri 
~tr:ı.~a.k verilmesi rektörlük 
titl' ~k: uygun görülmü5, ka
till \r~ edilmek üze.re Maa.. 
~ıı~ıq.lliğine bildirilmi§ti. lm
~ \re]{ Yakınlaştığı haldi} he.. 
a::'~~ flıetten bir cevap gcl -
~t?ıla · Talebe vaziyetlerinin 
:'lt ~u!:ılınası iı:in vekilliğe tek 

l{!ll 1 f.:t edilmesini .rektör
..!__ işlerdir .. c 4) 

~t .. a2!i köprüsünün 
~ ~tıları yenileniyor 
~~ döıt~ÖJ>rüsünün üzerine k1-
k.:"ll'l3i .. en katran havanın dil.. 
~ltö~rine vcnilenmektedir. 

hi; h .köprüsünün tamirine 
azı.randa ba.,ıa.nac:ı.ktır. 
~··~ 

biin u~~deki toplantı 
ı l'e llı.~Uzeler idaresinde bele· 
!taltjle Uh.endislcrinin birinin i ş. 
~ htııa bır looJantır yapılm~. ls· 

ı"' r~ nı.uhafar.a olun:ıc.ak es. 
!tı.1 ~/ üzer.inde t etkikler ya· 

~;ıu"~tı· .Eskı eserleri koruma 
~.· " 111/

11
0 dt bu husustn mü. 

~· 1i n sorulmasına karar ve· r. 

c~ 
~u - 0 cuk kampları 

hl 
tılıa, açılacak olan QOcuk 
'r . nın :pr~ammı tesbit 

ııı!' ; ~--~k:~azırJık kampı fa~Ji
l ~t f llli" ~ C'tmelt üzere 'dUn 

't3ı l ili) {dürlüiünde bir top . 

1 vıı 1 mıstır. 
2r:%a ılacak l1amp ı;ayısı 
kt c Yakın QOCUk kabul 

ır. 
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e ·ahdı· pren-q ___ HattaDedıkodusu ... 

Yazan: Hikmet Münir 

ALMANYA, bir memlekete dikleri zamcm nynı sual ile kar-

ses ıananın ratlc bir nota veriyor. - Ne keçidir efendim, der hayatl sald1rmadnn evvel su- şılaşınca: 

Hakikatte bireı· bahane olaıı Ier ... 'c d~ .. ~rd:r. Bu, Allnhm 
bu notalar, bize çok eski za- bir helıl.sıdır ki, başımıza mu-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~ manlara a.lt b~ fıkrayı habr sallatolmu~ .. Ne emirbuyuru-

Prenses bacaklarının kahnhğını tenkit edenlere karşı, 
"onlar günün bir· nde devlete destek olacak,, demişti 

lattı : luyorsa nçrkca. söylc)iııiz d 
Bir vakıtlar eyalet valileri - verelim. 

nin muntazam maaşları oıma _ Almnnyanın, istlHldnıı evv 1 
dığmdan, her vali, memur ol- memleketlere arıettiğl balla -
duğu vilAyetin gelirini kısmen D13ler de Lu neviden... Fakııt 
kendis ine ayırır, diğer kısmı - vakıt daha darı ... üstelik, ıste
nı da devlet Jrnpı"ma gönderir- Dilen 11 rac l vermeğc hlc lilm. Bugün istikı!\l kavgasına. 

girişmiş olan llollandanm da. 
ha dUuc kadar en l>U) ük kav
gası Kraliçe \ ilheJmhıa ile dıı
ınad ı l'rens Bornhart arasın

daki .geçimsizliklerden dogau 
dam idi. 

Çol>: sert ve eski kafalı Kra
liçe, kızı J uliaııayı gayet sıkı 
bir t c rlJly-0 ile yctiştirıncğe 

gayret etmişti. Vakıa harp so. 
nunun demokratik telılkkılerl 
bunun tamamlylc tatbikına ma
ni olmuştu. Onu sarayda Jıusu. 
si profcsörleı·ıo yetiştirıncmtş, 

1 .. alınydc rcsınl bir mekte be 
vermiş, ı:>onrn da onu L cycl liııi
voı-sllcsinc yollamıştı. 

Kendisi muntazam tnhsil 
görmemiş olduğu için dalnrn 
esef duymuş lıuluuuu krali~c 

kızmın gayet fı.Jim yeU~mcsini 
istiyordu. üniversiteye ve mclr
tcbe kızına istisnai muamele 
yapılmaması ,.c onun da dij;cr 
cocuklar gibi yetiştirilıuc.si içm 
hususi surette emir veı·mişti. 

1 

Genç prenses şişman ve l>i 4 

çimsiz bir kızdı. UUnün birin
de mektepte kızlar (Şişman 

bacaklılar kllibU) diye blr klüp 
açmışlardı. Ona JştırD.k etmesi 
icln bir davet gclınediı;i halde 
bu kusurunu lbilcn genç ]prcn_ 
ses kendiliğinden onlara ilti, 
hak 'Clmiş ve reis seçilmişti. 

llir başka defa dn 1.ıir baloda 
keııdl ayak bileklerinin kalın
lığı hakkında arkasında bulu
nan bazı klmsolcrlu tenkit 
yaptığını işiten Prenses arka
ya <lönmUş ve gülerek "Knlm
Jıklan bir kusur değil bilAkiH 
l>iı· fazilettir. Çünkli onlar gU.. 
ıfUn 1:Hr1nde do Jete' cstck o1n. 
caklardır,, demiştir. 

J<'llhaklka Prenses Juliana. 
uzun mtlddet Avrupanın en 
çirkin ıırcnsesi olarak tanıl
mıştı. 

Giyinişi annesinin giyinişi 
gibi demode idi. Bu evleninceye 
kadar böylo devam etmişti. 
Evlendikten sonra kocasmm 
tesiriyle değişen Phcnscs Ju • 
Hana nnnesını bu hnfifllğiyle ! 
çok ınUtcc.sslr etmişti. 

Prenses Juliana. riyaziye, 
edebiyat, ekonomi ;politik, ec. 
nebl dili ve ltl~slklerl öğren
dikten sonra hukuk talıslllni 
de bltlrdl. Falmt annes onun 
ayrıca iyi bir ev kadını olına
sın r istemişti. uliana da. buna 
~alıı,ımıştı. Eğer bazan yaptığı 
pastaları pişirmekte muvaffak 
olamazsa sar.ayın aşctbaşısı ona 
iltimas eder, ona kendi tara
fından yapılmış pastaları verc
rnk lüaliçeden kızının aşcı
lıkta ınuvnffakiyctfıizliklcrini 
saklnr.dı. 

Prenses Uni•;erslteyi bitirdi. 
ğl zaman AyrJJpanın en tahsilli 
fnkat en az bcycnilen prensesi 
jeli. Dekdr prensler lıep başkrı 
ı>renseslcrle e\'lenly-0rtardı. 

Kimse onu l>egenmiyordıı . 
ÇilnkU o şişman, çirkin, kıya
fetsiz, hoşa. gitmesini be.ccrc
mlycn bir kızdı. Fakat bu preıı 
ses 28 yaşına geldiği sıralarda 
bir h1ldlse onun hayatının ren
gini dcği~Urdl. 
Nihuşet Juliann~·ı daha g ör_ 

meden onunla cvle.nmoğo lm· 
rar vermiş olan Prens Dern
harcl izdivac jşlcrino karışmağı 

Prc'ltses ve 7rocası 

;pek seven ve aslen de Ameri .. 
kalı olan Kontes Po.ul de Kot
zebue'nin yım:lımiyle bir fırsa.. 
tmı bulup genç kızın k~r.şısma 
çıktı ve onun kalbini ko.zanma~ 
sının yolunu buldu. 

!zdivac teklifinden sonra. 
Erene hakkında. tnhkikat ya
pan nazırlar onun bir Alman 
boya fabrikasında çalıştığını 
öğrenmişlerdi. Aleyhinde ye. 
ı;Qne bildikleri şey onun Nazi 
partisine mensubiyeti idi. 

Fakat izdivaç merosimlnde 
HoHl.nda bayrağının yanında 
gamalı HJUer bayraı;ı görül -
medl. Nazı Almany:ası bunu 
kötü gördU. Fakat Pr~.ns llo .. 
ıa.ndadn. daha sevildi. 

La. Harda resmi .ziyafetler 
vo toplantılarda bnlolr.r veri • 
lirdi .. F'akat .gardenparti yı.pıl.. 
mazdı. Prensesin nişanlısı şere 
ifine izdivaçtan ev~;cl bUtUn se
faretler birer zi;rafet verdikle
ri :sırada Prenses Juliana Bel. 
çika sefaretinde verilecek et; -
Jencenin bir koktoylparti ol • 
masının hoşuna gldeceğ.lol söy
lemişti. 

1şto HolAndada il kok .. 
teylparti bu sureUe yapıldı. 
Prenses Juliana 110 nlşanlrnı 
bann kUçtlk tnburalarında o ... 
tururlarken Kraliçe içcriyo gir 
dl. Onun bu kadar hnfif bit' 
mahiyeti olan bir toplantıya 
geleceğini Umtt etmeden onu 
davet etmişlerdir. Fakat o bu 
davete gelmişti. tçerl girmiş. 
barda bulunan kızllo damadı -
nı seH'ımlamış, fakat pek ça ~ 

lbuk ortadan çekHmlşU. 
O gece Jcraliçcnin kızına 

sarayda neler söyledlğf.nl, onu 
nasıl tekdir ettiğini blr Allah 
biıtr! 

İşte bu kokteylı>nrti, yeni 
çiftin bundan sonra geçirecek -
leri hayatın ilk nümunesini 
veriyordu. ~~ransız Rlviyem -

sındakl balayı seyahati cok 
eğlenceli geçmişti. Prenses ve 
kocası her tarafı dolrışmışlar 
ve sabahlara kadar dansetmiş
lcrdl. Prcnse's bu balayı soya· 
hntlnden on kilo zayıflamış o. 
larak döndü. Fransız vıodnsı -
nın en son modellerlle süslen
mişti. Saçları, iyi ondlilo ol -
muştu. Yllzllne boya aUrUyor_ 
du; ve yeni evliler Hola.ndaya 
dönmeden eTiel onların geçir· 
dikleri balayının dedikodusu 
HoHl.ndayn gcloılştl. 

M:Uta.assıp ananeli zUmrclcr 
bunu çirkin buluyorlar, b\1 ha
yatı gazetelerinde tenkid cdi -
yorlardı. Fakat Prensesle ko _ 
casım sosyalist gazeteler de 
mUdafa.a ediyordu. Kraliçe ise 
bu rezaletten çok muteess.irdl. 

Yeni evlllerin lcrall~eyi U -
zen modernlikleri yalnız bu -
ııunla kalmamıştı. Gene eYlllcr 
La IIaya dönUnce iz<linı.çları 
sırasında kraliçenin kendileri -
ne hediye ettiği sarayın mobil -
yasm1 ıcskl bularıık değiştir -
mişler, modern mobilya alm1ş.. 
lar, icino kalorifer ve ~lektrlk· 
11 .mutfak koymuşlardı. Etraf.. 
larma HoHlndn. sosyetesinin en 
sene ve acık fiktrll kJmsclerfnl 
toplamışlı.rdı. Veliaht Parls 
modeli elbiseler giyiyor, yUzU
nn boyuyor ve mtıce:vherat kul 
!anıyordu. Prons de otomobili
ni gayet hızlı sUrUyordu. Kra· 
Jiı;o prens Konora. bJr mUşavJr 
tayin etti. Eğer HolAndahlnrın 
lıoşuna gitmek istiyorsa bu mu 
ş.aYirin sözlerlni dinlemesini 
taYSlye etmişti. Kavga kUcUk 
prensesin doğumUe Jbitmlşe 
beıız.lyordu. l-lalbuki kısn bir 
zaman sonra _çocuğun ) ctlşti • 
rilme tarzı etrafındaki iki kay· 
nana. ara.sındnkl ihtiln.:r yJno 
saraya bir tatsızlık soktu. Bu
nun ilzerine preD..ie.sin crke"k 
knrdeşinin Hol~ndalı d ul bir 
kadınla evlenmeğe kalkıı;ıması 
kralice:ri hırsından dcll etti. 
ÇUnkU bn kadın krallce tein 
biraz hafif bir insandı. Prens 
Bernhardın kardeşini bu fikir
den vazgeçlrroes1ni istedi. O 
da kraliçeye erkek kardeşinin 
hekclsl olmadığmı söyledi. 

Bu hAdlseden kısa bir za -
man sonra prens erkek kar-deşl 
ve bazı dostlarlle lbtrllkte A'k
denlze bir tenezzühe tıktı. Bu 
ısayahat ba&ı kimseler tarafın
dan prenses Juliana Ue kocası 
rasında bir anlnşmazltk oldu· 

tu dedikodusuna vesile oldu. 
Halbuki sonradan öğrenildi ki, 
bu seyahnt esnasında prens her 
gün 'karıslle telefonla gl)rllş • 
ımekteydl. Ve seyahatten d6 -
nUşte de yine karisi.le neşeli \Ve 
mesut hayatlarına dovnm .et -
tn r. 

lşte HolAndn sarayının ve 
n1uhafa1.aklrlnrının bUtun der 
dl ve blltUu dedikodusu ve kav
gası bundan 1baretti. 1,rcnses 
Jullana. Jle koca.sı kokteyl 1çtik 
cc lnyamet. kopuyor znnnedl. 
yorlardr. 

mlş. se razı değil! 
Istanbuln. sık sıl{ para gön. * * * 

dermiyen valiJ"r azledilerek M ERHUM şair CelAl Sa-
uzun müddet nçıkta bırakılır - hirle tanışma-ıdım Fakat 
mış. bir gUn, ha•;adis almak Uzero 

l.Jöylcce mazuliyctin acısı gittiğim Dolmabahcc snrayı -
yUrcğine işleyen bir sabık \·a- uın · bir odnsındc. bol lerkcn 
11, .sunun birinde Edlrneye ta- kendislle ıcarşılaştım. 
yin olunur. Odada başka kimse olmadı .. 

Ji'alrnt memuriyet mnhalll _ ğından konuşma zaı urot1 ha.. 
ne gelir gelmez, ıtlt ışı de ma- sıl oldu. • 
fevkinin gözUnU doyurmak ve CclQl S hir, benim gazeteci 
bu sayede mcvkilnl sağlamlıış- olduğumu öğrenince nlO.knı:ı 
tırmak için meşru, gayrimeşru uyanarak biraz Oa. sn-etel r 
vesaite mUracant ederek ııarn. aleyhindo bulundu. 
tedarikine girişmek olur. - Tuhaf ~eyler yazryorlnr, 
KAbynsını çağmr. lri bir kc- dedi. BUhassa. ••oımıyan" (le;-

tl getirmcslnl emreder. ıerl ilAn ediyorlar. :MescHi. e .. 
Keci buldurulur. Valinin se. çen gUnltU ( ... ) gazetesinde 

diri yanındaki erkfln minderine gördUm: "J~nlan lın-sız tutul· 
oturtulur. Memleket eşrafı teb- mruıuş ... " diye yazıyordu. Bu 
rike ,gclmeğe hnşlarlnr. da havndls midir? ..• "tutulma.. 

Beldenin lldetl vechile evvelt\. mışsa" ne dlyo yazarsın,_ ''Tu· 
mUslUmcı.nlar gelirlermiş. Hoş tuldnğu" znman yaz! ••• 
beşten .sonra vali bunlara kecl~ Eski hükümdarı rdan b1rt 
yi göstererek sorar: te,·kn.Hldo bir lüzum iızcrine 

- Du hayyann. ne derl~r? B <"i·dall sc,1-etm üzere ~a • 
- Keci derler efendim. yet üratll bir ta.t.eral,rrusı a~· 
Pek tabll olnn bu ce,·ap, bi - tırır. 

lAklıı valinin hldc1ctlni mucip "lllr hııftade. Dn~"<ln•lıı gide. 
oluı· va onları şöylece tekdir ce - vnr mı?" <lire &<> nklnt'dn. 
ederek huzuru.odan cıknrır; telifli bn.h"lrtır ... 

- Ahmak herifler! Bu geci nı" tnmftnn tclltulnr b~rrı--
değil; taydır. Dilmedfğfıı1zfo r.rrlnr ve diğer taraftan sniler, 
eczası olarak 2000 Ura. getire- BÜTIU'ller bir hnf a Dnğda.dt'J. 
cekslniz. gitme in mfi.mkün otııp olmn

M Usllimanlar cıluı.rl::ı.r. Ar - dı~-ı hakkında. hıısblhall~r a
dından Rumlar gfrmeğe bıı.ş - d<>rken, adan ın b1t1 koşn l:.oo 
lar. Fakat Rurolılr. dııh::ı. Hııco hü.lrümClarm :ırayı ön ne r.;e. 
hddlseden haberdar olmuşlnr - lir 'rn mühim bir söyllycccğl 0 -
dır. Tebriki mUtcaklp, vali, dnl,"ll fçbı mulınkknk cıurette 
Rumlara da aynı sua.11 sorun- hlJZUl" girmego JS11U' eder. 
ca daha tcdblrH davranmış ol· Birçok gürültüleı·den so 
mak için: :aıll.ı.nyct hfıkfundarm önüne t.ı· 
-"Taydır efendim, derler. 1'111'. Tcşrllnt. mern:Mni km. o-

Bu hayvan taydır. lunur. Sonra bu ııda.nı: 
Faluı.t netice 1ino ters çı'knr. - Et.end lkııdenifi 
Yali 'krrrtııra ~= J.edi g lcmem1 

D .:a r 
bl c ~ 

-'Bre ahmaklar! Şu hı Yl n - , 
nın 'k~l oldu{;unu örmuror 
musunuz? Bunun t ya ben r 
neresi vnr? .. Ceza o1nrnk 4000 
lira nreceksin1z, diyerek onla. 

tı hal ad t n r 
çıknrılnınıyacag-ını işaret cdl• 
y{)r; eğer blr şey " o mu a" 1· 
llin cclllmesinl ; olmamışsa. o.. 
l uncaya. kadar'' b klenme.sint 
mu\ afık gördU. 

rı c'la s a\"ar. 
Sıra l\Iusevlleı e gelir. O vak

te kadnr '\"akanın her 1k1 şek
lini de öğrenmiş olnn Musevi
ler, keçinin, gayrimeşru biT 
maksadı tahsil icln bnhane .. 
den başka bir şe.r olmadığını 
anlıynrak valiyi tcbrlke g1r • 

Halbuki blr zam:ı.ndır ıgnze.. 
teıerln "olmadık" şeyleıtden 
bahsetmesi, "olnn" şeylerden 

(Devamı 6 incide) 

Sif 8.hlar kon şu"ken 
N °'""eç falan dukcn, harp 

bütün gı:vp cephesinde ~ 
lancıı luziyle baıladı. Diln gece. 
den.beri, "Majino'' betonlztnna Cin 
.ağır gülleler dü Üyor. 

Karanlıkta dev namlıln'nn ku -
tuğu aleVlerle binlerce tolp ya. 
nrp sönmektedir. Artık akıl suı. 
tu, vicdan sustu. Söz siliıh1ann, 
yalnız onlar yıldmmdan c- le. 
lene konu§uyorlar. 

birle§Crelı korinuıç bir :hmmır ha. 
]ine gclİyOT. 

Yer altında "mayo" , yer 
yüzünde toplar, havada kanatlı 
ejderhalarla dünynn..'ll bu nOktan, 
ifritler diynnna döndü. Şimdiy 
foıdnr biç ir mUbnyyclt>, bu l;a. 
dar müthi,ş bir manznrayı canlan. 
dır:ımmnııtır. 

Snniyelu, giyotin oldı.ı. Bir a. 
vu' nunıutda bir yığın insan ölü. 

Fakat şimdi Hol!ndah mu - yo-r. ''Liyej" jstihkamJannın Ö
hatazaklrln.rın HolAnda sa - nünde 1 ehramlan yükseliyor. 
rayı asıl kızılca kıyametin ve muı. Ağır tanldan.n ç1kn:k teker .. 
asıl kavganın ne olduğunu, ma Jclderi cltmda kafniar, değZnnen 
ıılesef pek aeı blr surette t}ğ_ oluklnrmdaki buğd8y taneleri gi. 
renmiş bulunuyorlar. • bi çıtırdayarak ufalanıyor, kanla 

Dan.tenin ''Cehennem., i, bu
giinkü cephelere &Öre ç.PCUk o .. 
yuneağm.dnn baika bir §-CY degil. 
Asıl cehennemi Allah ckğit, in.. 
sanlar yarattı. Bu nr.ıda bir ce 
"Bin senelik istik'b:ıl" s(ızü gcÇ
yo'r. Guyo. bütün bu ölüm maki. 
neleri, hayatiyet plfullr l"7, ha! ı 
tclanclemclcr hep bu u- rrdn yn. 
pıhyormu§. 

Bin senelik istikbal, iy; nm3 bu 
hangi topmk üstünde, 'hıı~ çn
tılar alhnd kuru1ncnk? 

Gülle ile ei.T.ülen toprokludıı 
"erim kabiliyeti mi knldı? ... Bn~ 
sokuluP. bannılı:cak an •lam bir 
ç.'.l!ı mı vnt? 

Yıkıp )-a!m.nlar, ne umuyorlar? 
Şimal denizinde pallıyan ''marn" 
lar, "torpil" ler, korkurrn, ki 'lxı
lılt n mına d bir §ey bm\k:naeı. 

''Nimet" diye tanıdıt,"lmız hcc
r.eyin kökü kazınıyor. Yarın Glar 
da, 'havalnr gibi :rebiı-lenecek. 

Biribirimizi kıra Kt!ll ortal f.ı 
mczar~ğn çevireceğiz. Eski ça '
hırda medeniyetleri mahveden fe. 
lnkctlcri tabiat dof'ururdu. Şim. 
di bu işi insanlar uörüy<>l". 

Edirncac 11apı7an K tr7ipmar gtı TC§1ennin 30?1tı eidiğini -ve '.Alttı i!n ttetiôe1cri dit.nkft ni1s7ıamtid4 bütün Uıfsı1B.tm ucrmiştik. Ytı
karılci. resimlerin birinde pehli"Vtınktr geçit f':esmi/ı de, dtğerirıdc de hakem heyeti görülmektedir. 

F,.thine koı:tuı;'\JJJlU~, u&unca 
bütün dünyayı ateşe verdiğimiz 
İstiıtbal bu mu? 

HAKKI SOHA GEZGiN 
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Taltif ve takdir 
edilen ınuallimler 

Ankara, 13 (A.A.) - ~Iaarif 
Yekô.letlnden bildirilmiştir: 

Konyada, Şehit Sadık okulu 
öğretmeni Muzaffer Erkoçak, 
Dumlupınar öğretmeni Murta_ 
za İiday, Necatibey öğretmeni 
Tarık vih\yct merkezindeki 
yerlerini kendi rızalarile Er -
zincan zelze~1e felaketine uğra
yan arkadaşlarına vererek köy 
lerdeki açık öğretmen!il~lere 
gitmişlerdir. Bu Uç öğretmen 

Maarif Vekilliğince takdirna -
me ile taltif edilmişlerdir. 

Oltu hükumet tabibi Bedri, 
GörgU, Erzincan maarif idare_ 
si kAtiplerindcn Fevzi Tavşa -
noğlu ile Cel~I Altan, Burdur 
Sakarya okulu öğretmeni Re -
fik Karababa, 1slfthlye nıer -
kez başBğretmeni HalCık Ata _ 
lar, vazifelerini mutailın rev -
l\lnde yUksck bir muvaffakı -
yetle ifa ctliklerl için takdir -
name ile taltif cqllmişlerdir. 

Erzurum vilayeti ilğretmcıı_ 
!erinden Ulus okullarında çalı
şarak başarı gösteren, Şemset
tin Ertaş, Hasan Ergenekoıı, 
Tevfik Ba) raktar, Mustafa 
Gürsoy, HUsamettin Arslan. 
Sakıp ÖdUklUoğlu, Ahmet U -
lutaş, Ahmet GUrsoy, Fnhri 
Seyhan, Feyzullah Oluğ, Nafiz 
TUzU, Saffet. Güncr, Muhittin 
GUnell, Mehmet özen, H.ıza 
Keskin, Faik Kavasoğlu, SanL 
ye Özer, Nlzamettln Çelenk, 
Halil Ergiller, Erol Yalçın, Ce
mil Korkmai, Fazıl Beyoğlu, 
Fnruk Coşku!, Sait Cardan, 
Hakkı Eren, Jlilml Cimillin, 
Abbas Yazıcı, takdirname ile 
taltif edilmişlerdir. 

1939 • 1940 ders yılı içinde 
Ağrı, Antalya, Balıke:;;ir, Bolu, 
Burdur, Çorum, Diyarbakır, 
Gaziantep, lstanbul, İzmir, 
Kastamonu, Kırklareli, Mani -
sa, Maraş, Muğla, Sinop, Sl'\'as 
Urfa vUA:retlcrlndeki ulus okul 
larmda talışıp başarı gBsteren 
ve takdirname alan 5ğretmcn. 
!erin sayısı da 551 dlr. 

Holandadaki memurla-
rımızla talebelerimiz 

sıhhatte 
Ankarp, 13 ( A.A.) - HaricL 

ye Vekaletine en son gelen ha. 
berlere göre, Holanda ve Belçi -
kadaki talebeler ile elçilik ve 
konsolo3luk mensupları ve La.
heyde ticaret müzakeresine me
mur heyet azası, kiı.milen sıhhat 
ve afiyettedir. 

Holanda Ye Belçikadaki bütün 
Türk talebelerinin bugünkü va. 
ziyette, tahsil şeraiti daha mü
so.it bir memlekete nakilleri için 
hükQme~e icap eden tedbirler 
alınmıştır. 

----c'.)---

İ nh is arlar memurlarına 
kurs · 

Ankara., 1.3 (Hususi) - İnhi
sarlar Vekaleti merkez teşkila. 
tına mensup memurların mesle. 
ki kabiliytlerini arttırmak için 
açmış olduğu kurs bugün sona 
ermiştir. Kursun memleketin her 
t->rafma teşmili dü§Ünülmekte-
dir. . 
Beşiriye tali bir tren 

hattı uzatılacak 

Ankara. ·1.'J (Hususi) .- Mü
nakale Vekaletin.in Diyarbakır 
- Mardin arasında yapılmakta 
olan tren hattmt Beşinden ge.. 
çirmek maksadile yaptırdığı tet 
kileler sona ermiştir. Hat Beşiri. 
ye uğramıyacak, ancak tali bir 
hat Beşiri):e uzanacak, hatta 
Raman dağına kadar gidecek -
tir. · 

Hariciyede nakiller 
yapıldı 

Aıık-ara, 13 '(Husu.<;i) - Hari
ciye Vekaleti staj müddeti doL 
muş bazı memurlarla elçilik _ 
lerden nakil ve tayinler yapma
)'I faydalı. gbrmtiş, bu münase
betle ham'lanan liste )iiksek 
tasdike iktiran etmiştir. 

Orduda ikramiye . . 
nızamnamesı 

Aııkara, 13 (Hu.sıı.<Ji) - Ordu 
ikramiye niT.amnamesi ile aske. 
rl fabrikalar umum müdürlü#fü 
ve harita ~enel direl..-törlü~ ik. 
ramiye nizamnameleri ,·erine 
kaim olmak üzere Milli Müda
faa Vekaletince yeniden tanzim 
edilen ordu ve ikramiye nizam
namesinin meriyete konulması. 
na İcra Vekilleri Heyetince ka. 
rar verilmiştir. 

21 maddeden ibaret olan bu 
nizamname ile mesleğe k~ı ih
tisas ve ka.blliveti .arttırma ve 
bu vesile ile atıcılığı kuvvetlen
dirme esas tutulmuştur, 

ispanya ·fÇörçil diyor ki: 
Holanda ve Belçi- -
kaya karşı bitaraf Zafer kazanmazsak bizim 
İtalyanın Madrid sefiri 

Romaya gitti 

Mndrif, 13 ( A.A.) - 1t.alya 
büyük elçisi Gambarn., hükümeti 
ile temasta ve müT.akerelerde 
bulunmak Uz.ere Romaya hare. 
ket etmiştir. 

Alman istihbarat bürosunun 
Madrittcn aldığı bir habere gö
re İspanya hükumetinin 12 ma
yıs tarihli bir tebliği, 1spanya
nrn Holancla ve Belc;ikaya karşı 
tam bir bitaraflık muhafaza c_ 
d~eğini bildirmektedir. 

Bu tebliğin neşrinden sonra 
g-en.eral Fr;ınko, bc:vanatta bu
lunarak Holanda vo Belçika se
firlerinin hükumetlerinin harp 
halinde bulunduğunu resmen 
b'ldirmiş olduklarını söylemiş -
tir. 

Zavallı Holanda ! 
Zavalh Belçika! 

( Ba.Jlarafı 1 ittcidc) 

boncuk'' tanımayorla-r: ''Sende. 
nim" derr.eyen bir memleket ona 
silah çeken C:üımanmdan far!uız 
gibi ... 

Holıinda ve Belçika ki aç~özlü 
Almanyanın bt.:rnu dibinde, ona 
asıl mide sancısı veı·en birer 
m.3ıtbah bireı· i~tiha diyandır; eğet" 
İngilizler ve Fransızlal' fedtl et. 
meyi düşünselerdi, komşularının 
ıu altına sokulduğu ye,il atlas 
gaflet yorganından birer parçayı 
kesip ver:r:Ier, bugünkii kavgayı 
mukad<lcratrn belirsiz bir tecelli
sine atarnk kendi kafalarını daha 
bir müddet dinç bırakırlardı. Cüs
ı..elerinden kat kat büyük sömür_ 
gelerini görmezkr:miı gibi bir ln. 
giliz ve Fransız mağlübiyetinin 
Önce kendi ızmihlalleri olacağına 
göz yuman memleketler!... Mu_ 

0

haripleri, 'dediğimiz tekilce bir 
bitaraflık c~hcsiyle kar,ılaya: 
mıyan Holanda ve Belçika için 
yapılacak iş, rr.uhnrlplerden biri. 
nin tarafını ve elbette müttefik. 
lcır tarafını tutmaktı. J\linan or. 
dusunun Norvcçe uçarak gittiği. 
ni kendi gözleriyle göı·üp du't'ur. 
!arken; istilaya sed çekecek de. 
dikleri su bentlerinin ikincisini 
değilse bile liirincisini Hitlerin a_ 
ıaııı yarıp konıtabilir diye - bu 
ı-ada biz şüphelendik - orada 
onbr şüphclcnmcmişlcr midir? 

Bu bir alın ynzmc?ır. Roterdam 
gibi, Amsterdam gibi ,ehirleri -
yalnn: paraıütle in.dirilmi! ola. 
caklarına göre - mutJaka mah. 
dut olan ilk salrrın kuvvetlere ktr. 
tı koyacak kadn dahi haznlıksız 
ve allahlık bırakmanın muvakkat 
ıstırabını böyle bırakanlıu çekse. 
ler yine iyi! ... Fakat işte bu isti_ 
la acısını bütün bir millet bir da. 
ha çekmek tehdidi altındadır. 

Bununla beraber, Almanların 
Holarıdada, Bclçikıtda elde edebi. 
!~ekleri muvaffakıyetle ne kendi 
kuvvetlerini artıran bir hassa 
görmelidir; ne ele asıl galebe ça_ 
lrnması zaruri olan Fransız ve 
İngiliz kuvvetisıdcn bir taş sökül. 
müş saymalıdır. Bilal,is, vazife. 
,j asıl mevzilcrinc?c olan külli 
kuvvet, Almanların haksız teca. 
\iJzlcrinden kül r·emiş yeni ittifak 
unsurlannm j}tihahiyle büyümii~
l ür. lngilizlerle F rllnsızbrın siya. 
ıi bir mu~ad::Jiıne:;i bulunmak ve 
ı:ecil.:mc ır.escliyeti c!11ima BeL 
çika ile Holar.dada kalmak lazım. 
gelen bir yarc!ımı bu kadar sürat. 
le başarmış olmaları başlıbaşın:t 
b:C- muvaffakıyet olduğu gibi bu 
toprakln üzerindeki çarpışmllla. 
rm verecekleri neticeler yekunu 
bir hezimet bile te§kil etse bun. 
da, zaten kendi sınırlarının aııl 
muharebe bekleyen mevzilerine 
knc:ar Alrr.an lcuvvetlct;ni yori'Un 
çekmek gibi · knz.anç olmasa da 
kayıp da obııyan bir Hfha aak. 
lıdır. 

Hitler muharebenin garp cep_ 
hcsinde neticeleneceğini biliyor 
ve söylendiğine iiMajina! O da 
bir ins."ln yapısıdır!'' diyordu. 

Bu sözün, ıöyliyeTıck ilahi bir 
kuvvet vehmeden marıasr.u biz 
kendisine bır~kalım: tki insan 
yapısınm bu sözle ima edilen çar. 
pışmasmı, Hitler, a~cak b'.t." se
beple tacil etmit olabilir: 

Amerik11.nı:ı müttefikle-r laflı. 
.. ., fiilen ginn~tıi bir zaman '\-ey& 

Lir ihtimal meselesidir. Ukin 
'mü!tcfiklcr ke::dikrine büyiik bir 
hava üstünlütrii getirecek hükmi 
işt:ı:-akini~ ilk ma..'ııı.ulle1"ni t,a.m 
haaat etmek fu:i:redirkr. 1918 de 
Kayser VHhelm'in ıırtmı yere 

için yaşamak imkllnszzdır 
Ak denizde hazır bulunm

1

allyız 

Efgan sefirinin 
beyanatı 

" Biz Saadabat 
paktına sadıkız,, 
Af~an sefiri l\fuhammecl Han 

dün Parkotclde bir muharriri.
mizi kabul etmiş, şu beyanatta 
bulunmuştur: 
: ' '- Tiirk • Afgan dostluğun
dan bahsetmek bile abestir. Bu 
bir dostluk değil bir kardeşlik_ 
tir. Türkiye ile Afganistan kö
kü tarihin derinliklerine kadar 
giden çok sıkı bağlarla biribir
lerine ba~lıdırlar. Biz Saadabat 
Paktına sadıkız. ve ebediyen sa. 
dık kalacağız.,. 

Sefir dünya vaziyeti hakkın. 
da da şöyle demiştir: 

" Bugünki.i harp, gecC'n u
mumi harpten daha fecidir. Me
deniyet kisvesi altında c;etecilik 
diyeceğ'im ben buna .. Tabii ma
zur g-örün. Çünkü dünya yüzün. 
de refah ve saadet her gün bir::ız 
daha tırpanlanmaktadır. Biz 
sulh ve sükun içinde çalışmak 
ve terakkf etmek i!'ltiyonır. VP. 
yalnız kendi kuvvetlerimize gü
veniyoruz.,, demiştir. 

Sefir bugün Ankaraya gide
cektir. 

Ekspres Bul garis
tanda yoldan çıktı 

Nüfusça zayiat yok . 
Sof~·a, 1:1 (Hususi) - lstan_ 

buldan ı:.eleıı şark 1>k~presi 
dlin Rulgarist:rnın Koı;tencz; 
me-rkiinde roldan r,:ıkmrş. loko
motifle iki vaı:.on denilmi~se 
de nU!usçn. hiçbir r.ayi'at olm~ -
mıştır. 

in~iliz tayyareleri
nin muvaff akiyeti 

(lla~ /arcı/ ı 1 irıdcle) 

Almanlar tarafından kullanıl. 
makta olan Holandoıdaki Valha_ 
ven hava meydanı da İngilizler 
tarafından bombalanmıştır. 

Bugün İngiliz ~vcı tayyarekrL 
nin dü~ürmüş oldukları Alman 
tayyarelerinin miktarı 40 tır. Cu_ 
madanberi düşürülen Alman tay. 
yarclcrinin yekunu dört yüzü 
geç;mektedir. 

Cumadanberi düşmana taarruz 
eden ingili ztayyarelerinden otuz 
beş tanesi üslerine dönmemişler. 
dir. Maamafih bunların mühim 
bir kısmının Belçika ve Fransaya 

·mecburi inişler yaptıkları anlaşıl-
maktadır. 

Paris, 13 (Hususi • Gece yan. 
sından sonra) - Son birkaç saat 
zarfında tekmil cephe iizerinde 
ve cephe gerilerinde hava faaliyc. 
ti fevkalide artmıştır. İngiliz ve 
Fransız tayyareleri ile tayyare 
dafi vasıtaları Alman hava kuv. 
vetlcriyle mücadele etmektedir. 

İnj!ili zamiralliği tarafında:ı 
neşrolunan tebliğe göre İngiliz 
ve H olanda harp gemileri mÜ!}te. 
rek hareket ederek Alman işgali 
altında bulunan sahil mıntakala. 
rx~r ve üsleri denizden bomba.rdı. 
man etmektedirler. 

Londra, 13 (A.A.) - İng-iliz 
hava kuvvetleri tarafından dün 
Rotcrdam yakınındaki Waaelu. 
ven tayyare meydanına yapılan 

hücum Almanları gafil avlamış. 
tır. Kar;:nhk baurken tayyarel!r 
·ansu:ın 'meydan iizerinde görün. 
müş ve dü!lm.arıı birdenbire bas. 
trrdıkları için hiç bir mulcave. 
metle karşılasmamışlardrr. Taar. 
ruz yirmi dakika ıürmü~tür. 

Tayyareciler Roterclamda bir. 
çok yangınlar tesbit etmi,tir. 

get ·,·:e.,i.., asıl Amerika olduğounu 
takdir eden Alma;ıya bugün aynı 
tarihin tekerriirünü a~ı. bir 
hamle ile ö:ılemek istiyor &anılır. 

TAHA EL~LU 

1 
Lond.r:ı., 13 (A.A.) - Yeni hUku_ , dccek bir şeyım yokl11r. önUmUzdt 

met rrisi Çôrçil, ha.rp kııbinesl aza - başarılması ':ap eden çok :r:ahmelll 
larlle birlikle p:ı.rlAmcnto huı:urunda ·bir lmtlh3.n var, ıztırııp ve mUcadele 
isbatı vUcut fırsalı vermek Uzcre, A- ı ile dolu uzun aylar yar. Siya.setimi· 
,·am Kamarası, bu:;-Un ant aurette rJn ne olduğunu dUşUnUyorsunuz, cc_ 
içtima, etmitşlr. vap vereyim: Harbe devam. _ Alkı3-

Çörçll, parlAmento nlonwıa ~lrdi_ lar • karada, denizde, havada harbe 
ği zaman Avam Kamaruı aza.sının devam. T, nrımn bize Hltfedeceğl bU. 
riddctli alkı§ları llc kıtrşılannııştır. tun kudretle ve bUtUn kuvvetle har-

Başvckil, şu aozlcrl soyleıniştir: be devam. Beşer cinayetlerinin muz_ 
"- Buı;Un pıırl!mentoyu içtımaa lim ve acıklı .silııilesi arasında daha 

davet etmesini, Avam Kamara.sı re!- bUyllıtUne aslA. teıradü! ,edilemlyen bu 
sinden rlc~ etmeği umumi menfute muazzam zulme karşı harbe devam. 
uyzun tclA.i.cld etlim. Buı;UnkU celse- Hedefimiz zaferdir. Hede!ınıiz, her 
nin .sonunda pıtr!Amcntonıın :.!l mayı. ne baha."lına olursa olsun zafer, her 
sa kadar içtimaını tehir etmesi tekli! tUrlU tedhişe ra:men' 7.a!er, yUrUye
olunacıı.ktır. Şu şartla ki, mrcliı, icap ceg·imlz yol ne kadar uzun ve meşak_ 
ederııe bu tarihlen evvel toplantıya katli olursR olsun zafer. Zira zafer 
çağırılabilecektir. ka.zıı.nmazııak, bizim için yaşamak im 

.Meclisi, itimadını beyana davet etli. kl!.nı kalmıyacaktır. Scizlerin mAnası
yorum. Ta.rlhln en bUyük muharebe- nı anlayınız, zaterııiz, Brltanya lmpa_ 
!erinden birinin ilk .s&!hasında bulu - ratorlu~u hayatta kalmıyacaktır. 

nuyorı.ız. Norvcçln, Hol#.ndanın, daha Britanya imparatorluğunun mUda!aa 
başka mUteadtlit noktalarınrla hare - etti~! ,eylerin hiçbirisi hayatta kal -
kete .ı;eçtik. Akdenizde hazır bulun- mıyacaktır. Beşeriyetin llerlcrmes[ ve 
malıyız. • ı;ayeıılno varmuı için asırlarca mUd. 
Hav~ muharebesi devam ediyor ve det çektiğimiz zahmetlerin mukabil!, 

h~va taarruzlarına karşı, ln.ı;iltere- hiçbir ıey, bu mUcadeleden .11onra ba
de hayli ha7..ırlıklar yapmaklı~ımız L yalta kalmıyacaktır." 
cap eder. Başvekilin kararı, ıı!ıra karşı 381 

Size, kandan, ızlırııplan, gözyaşın. t-eyl• tuvip edllm~tlr. 
dıuı ve alınterindcn başkR. ikram e-

Holanda. ve Belçikada 
harp vaziyeti 

(Rrış tarafı 1 i11cirle) 
Al~anlar bu~ gündüz her 

tarafta şiddetle ·vi büyük kuv
vetlerle hücum etmişlerdir. 

Saat 15 te Holan.dalılar Grebbe 
üzerinde sağlam bir surette mü. 
dafaa etmekte, diğer taraftan 
na dahilde hük~met:: \luttfn m l
kavemet nüvelerini, para.ıüt<:ü
lcri ve Holanda nazilerini ted. 
ricen ortadan kaldırmak sure. 
tile vaziyete gittikçe daha ziya
de hakim bulunmakta idi. Vazi
yet her tarafta ve ezcümle Ro
terdamda t~krar normal hale 
girmiştir. 

Bclçikada Almanlar iki ce -
nahta tazyiklerini daha ziyade 
artırmışlardır:. Liyçjin şimalin
de. Albert kanalı ağzında Ha
sclt ve TongTes istikametinde 
Ardenlerde. Almanlar muhare -
be hattına -gittikçe daha çok kı. 
talar çıkarıyorlar. Fransız as
keri mahfilleri "bu büyük bir 
hücum,. diyorlar. 

Cehenneme benÜ>yen bir harp 
meydanında 1500 ila 2000 hü -
cum arabasını karşı karşıya ko. 
yan muharebeler esn::ısında Fr:m 
"!;ız hücum arabaları Almanların. 
kine aşikar bir ~urete üstün ol
duklarını isbat etmişlerdir. 

Faris, Jj ( A.A.) - 13 mayıs 
akşam tebliği: 

Alman kıtaları bug"ün g-erek 
Holandada. gerekse Belçil,\ada 
küt?c halinde hücumlarına de -
vam etmislcrdir. 

Almanlar Holandacla er.cümle 
'Meu~cin cenııbunrln blr ilerleme 
basarmışlardfr. 

Belçika Sai11t-Tronc1 bölgesin. 
de Fransızların bilha~sa muha
-rebe arabalarile yaptıklsrı mu
kabil pücumlar düşmana ağır 
zayiat \'erdirmiştir. 

Almanlar Belçika Ardenlerin. 
de bilhassa ehemmiyetli bir gav 
ret gö!'!tererek ilerlemeve muvaf 
fak olmu.5lardır. Süvari müfre
:r.elerimiz l!eeiktirmeden ibaret 
olan vazifelerin ifa ettikten pıon
ra düsmanın bir Jmımma ulaş
tığı Meuse üzerine çekilmiş. 
!erdir. 

Miittefik bombardıman tay _ 
:':arelcri hasım kıtaat koll:ırına 
hücum suretile kara kuvvetlerin 
vardım hareketlerine d~vam cy
lemi~lerdir. Bu hareketler esna
sında 15 düşman tayyaresi dü_ 
:iiriilmüştür. 

Cephe ~erilerinde, düşman 
h:wa. kuvvetleri mi.ikerrcr bom_ 
hal'drmanlara ra..tmen a!'!kert 
bakımdan pek u ehemn1iveti o
la.n hasarlar yana bilmişlerdir. 

Pari~. 13 ( Hususi ) - Da
ladye. h:ıro mınbkıı.l'ım ge.z.

IToJA nıln. teohHğino ~iirc 
A "'-Sfr.rdnm, J.l ( A.A.) - 13 

m~YIS tarihli Holancfa ~kşam 
teblici: • 

Ys~li ~ .Urn3J\ krlalaM 
tuıh"3..nlarla hima'·~ Nl.il.me~ 
nl::ın ~flllclıohr.:uııi ,;11.vfl!ti?tln rta.r-

hında kain mevzilerimizle muh_ 
telif noktalarda tc.ma~a girmiş. 
tir. 
Şimal vilayetlerinde, Alman 

kıtaları muhtelif noktalarda 
Yssel ve Zuiderzeye varmışlar
dır. Memleketin bu kısmındaki 
nudu't kıl'alarımız h~fif zayiat
la geri y~ esas .. mÇv?ilerimize 
\'armışlardır. · 

Alman zırhlı arıı.ba kolları 
Brabantm §İmal kısmında 
"Langstrant,, a ulaşmİşlardır. 
, Roterda.mın cenup kısmında 

henüz kuv,·etli surete müsellah 
fakat topçusu olmıyan bir kaç 
müfreze mevcuttur. 
Almanların ha\'a<laki büyük 

iistünliiklerine raı;men Holand:ı 
ha\'a kuvYetleri istisnai bir ce_ 
ı-aretle mühim düşman hedef _ 
!erini bombardıman etmişlerdir. 

Belçika tebliğlerine 
göre vaziyet 

miş ve Kral Leopold ile göriiş. 
müştür. 

Brüksel, ,3 (A.A.) - Röytcr: 
Evvelki gün vehamet ~östercn 
askeri vaziyet, umumiyet. itibari. 
le istikrar kesbetmistir. Bir de. 
receye kaqar İngiliz hava kuvvet. 
!erinin faali yeti, bu istilcr arda rol 
oynamıştır. 

Belçika hükumeti, Brükseli 
terlcetmek niyetinde değıldir. 

Alınan bir habere göre, AL 
manloır, Liege'e birkaç rr.il mesa. 
fcde Meuse üzerindeki bir demir. 
yolu köprüsünden geçmeye mu. 
vaffalc olmuşlardır. Almanlar, 
1914 de Meuse'u, bu köprüden 
geçmişlerdir. 

Brüksel, 13 (A.A.) - İyi ma. 
lumat almakta olan mahafile gö_ 
re Belçikada harekat icr_. etmek_ 
te olan Alman askerlerinin mik_ 
tan 1.800.000 kişidir. Alman 
tayyareleri, ikinci hattalri kıtaatı 
bombırdıman etmiştir. Birçok se. 
faretler, yakında Brükseli terket_ 
mek üzere hazırlıklarda bulun. 
maktadırlar. 

O~Ie tchli~i 
nı·iikscl, 13 (A.A.) -- 13 l\la 

yıs öğle vakti neşredilen Belçi -
ka tebli~i: 

Muhtelif noktalarda Belı:ikn 
kuv\'etleri ile dilşman arasrn -
da. ç~rpışma.lar olmuştnr. 

Br.lçiloi:a kıtaatı, mevzilerini 
muhafaza etmişlerdir. 

Salıah!Pyin Almanlar, ınev -
zilerimize karşı yeni hllcum _ 
!arda bulunmuşla.rdır. Kuv\•et· 
lnlmiT., Fnı.nsız ve lngiliz kuv 
Tetleri ile sıkı temaı:larını mu
hdaza. etm@k suretiyle çarpış
mai:tadırlar. 

Ak~11m tehlif:l 
Hriik-ıel, l:t (A.A.) - 13 Afa 

yıl'! ıtkt:ıım tPhJl~I: 
nutun gtin kılaJarımı,; tPtiO 

mııharPb,.lPr T"Prmlş. her bn _ 
da dU~mana ınuannidaM blr 
sur@tte muk&vemet etmlt1tir. 

Norveçte 
Birçok Alman nak· 
liye gemisi b_a~r~~!~ 

J>ad.; ı;~ (Hıısu::.ı) naııı· 
' • h ı erlere 

holındnn gelen a > 
1 
·ııcrinue 

ran :'\orvcçin şarl~ sn. 11 .n et -
. T .. ,..ı·et' 1111• ç • in romsovc fü,... 1ıuc: · b ıuııı ., 

mck tcşebbilsüncle u ınaoııŞ· 
lar, fakat mu\'af!nlc ola nakli}"' 
larclır. Birçok AJrnaıı a ·açık 
gemisi batırılmış ve ka~ı~nn • 
mağa muvaffak olan 0 1un • 
lar da derhal muhasa~~snll un 
muştur. IJunıann bir ' 
hn edilmi;::tir. 

Majin~ önünde şid· 
detli ınuha~ebe~~!ı 

Paris, J,, (HuBıtS1) - önun· 
ii1..crinde Majino hattı~~ etJtl. • 
deki mıntakada. ~ng'>h:.ı.l'cbCıer 
fında çok şiddetlı mu ans1ılrıl' 
rercyan etme!ctediz:. Fret~ Jlltl• 
Lon~yyi sağlam _bır sur . 
hafaza etmekte<lırler. uzerın· 

Bütün ateş mınta.ka~~ fasıla· 
de ve O'erilerde genış '· ercyatı 

. " h beSl C d"~· sız bır ha\"a mu are ıeri u. 
ediyor. İki taraf tayyar~oııarı "" 
man kolları, münakale ~Utlc }13· 
tayyare meydanlarına •a. J)·or ' 
tinde bombardımanlar ) P 
lar. 11ar 
Macaristanda bazı 51~1 

silah altına çağrıl ~ıı 
Eııdapc§ic, 13 ( A.A.) ~cari5' 

akşam bilhassa yukarı "ta.k'sın~ 
tancla Karnatlaraltı ~tn ;şt.il'B, 
da bir talim deffesıne { nıtı· 
etme küzere bir kaç su:~t edıl· 
yat efrat liiilah altma da' ~ 
mistir. · ~b''J' 

ka 1 
Bir Almana nıu t ıı 
1 O Fransız kılıç a 

. ' geçece~lŞ .:._ rraıı: 
ncrlin, ıs (TJıısııs,) rnşütC~. 

sız Başvekili Alm~ P:einİ b r 
!erinin kurşuna dızılecb6"1C b. 
dirmiştir. Alma_nya bir ·P~i. 
hareket mukabilındc F 110ıı v 
~ütçüye mukabil on ~r 
rini kılıçtan geçir~ 

crcıı rl' 
Dlişmanın eline g ;abıılll , 

küy mUtterik ııucuuı f ıı-ıı ı;ı. 
nın mUzaheretlle Be ~arı ınıl 1 
taları taraCındaU f 8 ?1 c:lnd~' 
kabil bir IıUcum netıce~ 

es. 
ri alınmıştır. eJtAt ltt 

Son wUnlcrdcki har btcll\ • 
h sıı 

nasında bnzı ııirn~.c~ ııtr ce e1' 
ve avcılarımız bUYUk österet 
ı·et ve kahramanlı~ g e. 
temayüz ctmişlerdır. kıar ııı ıtı 

1ş~al edilen topra ·raresl~ı. 
rine bir Belçika tn:>r ııııt111 ıs: 
mürettebatı Aluıanl~ nııe ıl 
nı gcı;crek mevziJrr 1 

ttJI'· 
1tıa~n muvaffak 01nıuş··re 

Moskovaya ~? 
1. l 1 

harp teb ıg ') ..... > : 
If ıısıı"' dlı: 

Mo~kcna, 1:1 ( ktlıııırı deıı 
mauların bu harpte de~it:ı 611ıı 
lan strateji 1914 bir yııı1 d• 
haşk acı ır. A ımn?!ar taraft311dıt· 
IIo!Andaya ve dıı::cr uııiş1cr ı;ıı· 
Belçikaya taarruz e

3 111 ınt• 
Belçikada hnreketeaır: 
da cereyan ctuıckt ·unca• oıJl' 

ı - Möz nehri bO)ıınt1d 11 dl' 
2 - Alber kanalı 1111 nta~~ıı

ca, Almanlar bU
1 
nıe~C 

Maistrldi ele ge<: r 
\'affa!\'. oıınuşlardırr. '·!llclfl· rdl" 

· ş·ı ~ ·e 
- .Ardenlerın ' rblll ' :l\S. • 
Geçen umunıt !1ad aeıc1 ri· 

· sın ° ırıc ~i tecrll be ııctıce • ·cJ ~ell uıt • 
lılnr Naınur ye Lı) 0rıı l> u • 

· · !l•teU SO J11 
111 tahkını ctt ' • ae cıı d•I'" 
ln.r Müz hattı uzerı~ıınt1~lfl:6fe. 
him birer mania r btI11 r • 

nın bl1 
Bu sebeple AI.uı~etıe bOlll 
bu noktaları şıd 

1 
r .ıel 

dlr c · .,,, dıınan etmekte :spcn ,.0
18

s · 
Alman kıtaJar!ıdlerilC ı. f(l-'ı: 

ınliı:;tehkem nıe' e ınu'·a 10er 
trldi ele geçirıu~fndadn t~)·ll" 
olnı uşlardır. ıro srnda b dil' • 
r.e ne nen a::t ııazarl 0ıııt 
mikyasta ııarek . .t\J0111 ıl • 

ktll d ıt. "'C Ol kale çar1Ju1a ... ,et- dS. ' 1 il geç,... ti\ 
18 mayısta se . 12 ıı1ar

1ıı ~o· 
varra.k oıınuşıaı. ·sıerdlf· c:id" 

. . . l ctnıı, ııı .,. 
C rongıyı ışga ·rnıek ıc 11 et. 
terdamr ele geçı cere)'a IJ.le> .. 
cletli. muharebelehrin ,tıafll 13ı.ı 

. Bu şe r .ıı dlr· ıırnkU~dır. ıtn~c J\1 • 
danı Almanların ;a j.Jrll3ıt 
şehir cenubundar ıd gr.· 
taları mevcuttu '1Arıdada ııil. 

Alm~nıarın I:I~ şarlC 1!~11d& 
,·eleri tngmercrı ~ ,." ıto ııatı• 
İP.rine yaklaş1:rnıın .den 
limanlarında ıne:ktı. ı:ııuı;· 
!arına ııs tesis e\Anda:rııil nl,. • 

BP!ı;l'ka ,.e flo elince bUtlC .-ı 
tııomlekıtlPrine ' rblll ııe 

ti · bU h! 
rın Aklhe nı . 
tarln edecektir. 
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~ P ·ci'"R-ı Mısırdak:i muhtelitimiz IRomada italyamn harbe girmesi 
'lQb 1 r 1 h. d ·· · 1 ld 

et1!_!!__..ı İkİfiCİ ffi .. 8Çl 4-2. kazandı ~. 1~~~~~aı·~;:~~a~~ı~;.~~~~~~I;:~~~~ 
lskctuUriye, tj (Bu.au.ri) - ~ordu. Bu devrede bilhassa müttefiklere karşı harbe girme. bir tarzda tatbikinden gördUfii 

Bugün İskenderiye muhteliti ile mUda.f aa hattımız çok muvaffak si Jciıinde Raınada. büyük nü. ve görmekte devam eylediği sL 
~kinci müsaıbakaamı ya.pan Ga- oldu ve seyirciler tarafından mayişler yaptldığına dair dola- rar ve ziyanları saymaktadır. 
'.latasaray- Fenerba.hçe muhte- bihakkin müteaddit defalar al- ~ şayialar hakkında Telgraf Muhascmatın ba§lıdrğından s 

- 18 -
' \r(ı' te lıai· ıyct daha müşkiil 

~ ıye bir mesele çıkma-
~.~ gayret sarfetmiı 
~~ hati biraz düzel -
~Ybe ber~bcr vaziyet vaha 
tiİıtd~1t. değildi. 
, t.1tt ilcı defa hastaneye 
) iki t •n~ hastanın ba
~1- ::ıl:ıka kalabiliyor • 
~ lllasına mücaade 

~~nin kendi itleri~e 
"r ~ ındr. Y azıhtne bır 

&ttı}'t ~ kalıyor, mu, -
~..: ~:nüyorlardı. Emil 

lıt...~, alelade bir me -
~' q baktığını zannetti -
ltıi btttttıı fevkalade bir 

bi; hi ICmpatiden de da-
1 duyduğunu anla-. 

~J. • . • • . 
~ tt~den bir müddet 
~ Err.il Tine arka -

t~ GOd Godonn ziyaretini 
~lllllly 0r fevkal5. ..':e yor -
·~ı d 0tdu. Kapıdan gi • 
-~;>'tuna takılmakta..'l 

t.,,~~ .. dostum, geçen 
~.~ Uau,de yeşil iske -
ltb'f af fak olabildin mi? 
. ;t.. ,. h~yır, diye Tine i. 
~· ~~lcia .. Yapabil :iiğim 
ı'~~··hczr.i tehlike!~ su -
ı.""liı~ oldu. . o 

be ~~e geçmi! olan 
l ı>ıını arkadaıına an· 
~ 

yok, seni menederim. 
- Bunlar bana vız gelir .. Be:l 

her ıeyden evvel vazifemi bili .• 
rim.. Şimdilik Allaha ısmarla. 
dık .. 

Emil yerinden fırlam19, arka. 
dc:~ının yolunu kesmiJ, asabiyet;. 
ten titreyerek bağınyordu: 

- Hayır Kleman, bunu yapnır. 
yacaksm.. :Şu gibi ıercfoiz haı:ı:. 
ketler yapmak bctbahtlığıolla 
b:.ılunma, o zaman benim m113ıl 
bir .adam olduğumu anlarsın .. Da. 
na aöz: veriyorum ... 

MüfettiJ ağzını açıp cevap ve. 
recekti. Acı acı çalan telefon ~ki. 
sini de durdurdu. Emil telet<0nu 
açtı, birkaç kelime konuttu ve 
birdenbire yUzü buruıtu, hntlan 
gerildi, alnı kırı§tt, telefonu ka. 
payrnca ölü gibi bir koltuğ:ı çök • 
tü. 

- Ne oluyor? diye rr.t'.fettİ'" 
endişe ile sordu. Harap C'lmuş 
görünüyor un .. YokEJ.a feııtı bir 
haber mi aldı .1? .. 

- Evet, diye Enıll gUç1ükl 
cevap verdi .. Müthiş bir haber .. 
Tahammül olunmaz bir gcy öğ • 
rendim. Hastahaneden tıılefon e. 
diyorlar .. Matmazel J er"P"Cz iz br. 
rakmadan ortadan ka.ybolmuş .. 
Benim için vaziyet gayıı!tle vazıh. 
tır: Kızı muhakkak ka!1rdılar. 

Xll . . 
JERVEZtN KA YBCLMASl 

~~tarı sana bir sır o· 
~~~"'11. Benim mUsaa - Milfettit Godar der1'lal vaziyet. 
~ hi~ bir kimseye bir le alakadar olmaya bn~ladı: 
\'ll\irı 1 ttca ederim. - O, dedi.. Mesole ciddileşi. 
L~.~.lnı kırıştı ve bir yor. Kaçınlmıt mı diyonıun? Ha. 
"1 yır dostum, hayır .. 'TJu romanları 
~~}>oJcaa Uıerinde dur • bırak.. Bir hastahaneden adam 
~~ini var. kaçırmak o kadar kolay bir iş de.. 
'~• • lllesele senin z;:ın- ğildir. Bilhassa böy!e günlerde .. 
\~~ t ~ait değil .. Dcıiln Hayır, hayır .. Seninki yanlış bir 

ıııı ~Ufcttişiyim .. Vazi- dUfGnüşt'ür. Eğer J.latmazel Jer. 
"-.~dıaıı:rtnıne giderek ha· vez hakikaten kaYl>olmuıaa emin 
~~~aktır. Sonra bu ol ki kimse tarafından kaçırılmıı 
~~elesiJc de yakın - değildir, bizzat kendisi kaçmıf-
. "'~ tır. 
\ l?ı.. Fakat hakktn - Fakat buna imkan yok. Kaç. 

't ~ ~ d masında ne gibi bir fayda memuL 
~~~Uın .• Her ıeyi gö.. dür. Sonra istese bile kamında 
~~ ~·· Ben artık kara- kurşun varken bçmaaı mümkün 
> · )ı~unuyorum. Senin değildir. Unutma ki yarası fevka. 
!t...'1 il tağrma mütees • iade ağırdı. t., ~' Yapalım böyle ol· - Hayır, umıtmayorum.. Fa. 
~ lna göre matmazel kat ~imdi böyle münakaplarla 
~'ile vakit kaybetmekte mana yok. 
~ tı~ 0lttıuı? Evvela vaka mahalline gidip tet. 
·~~~ Yeıil İskeletin kikat yapmahyıı .. Haydi vaziyet 
' dİr ~t.ti bizzat Ye~il mühim ve mftstaceldir. Ben de 
~lc tbılırim. seninle birlikte geleceğim .• 

-, ~alarını zaptecie. İki adam derhal bir otomobile 

~~lilreırı atlıyarak har;tahaneye koıtular .. 
ıne1 teıhis ... Oh b' 

~, 't : Demek Mattna. Kendilerini karıılayan eeru ıh 
._1111 betsi! İskelet oluyor.. Mösyö Duval hadiseden fevkali. 

eıı ~-değilim? .. Bu kız de müteessıir görUnüyordu: 
h. -.._ - İtiraf ederim ki hastalı&-
~.~ •um bir yavrusu. nemde ilk defa böyle bir vaka ce. 
~~~Lhen konuıayım .. di. reyan edi~r .. deci .. Geçenlerden 

~ 
l(l'lr ır ben de bir şey anlryamadım. Or. 

leı ıuze baıladr.. 1 ~· ~trde hislere kapıl. tada haka'ki bir srr var. Matma.ıe 
~tL,~UkkanJıhkla, man Jerver Menar birinci katta, cer. 
~~ ltıt 1( lbımdır. raht dairtsinde bet numaralı oda. 
:L' lltık]ı dostum seni yı işgal ediyordu. Dün gece dev. 
~ı:"'lt ' riye nöbeti tutan haetabakıcı 
1 ~~I bu§rnanın karşında şüpheli hiç bir vaziyete rastlama. 

tı._', tttin., Vuruş tun.. mr~ .. ( /Jrıh<ı t•ar) 

te ttti K . ı--"ll n.. urıun ıaa- 1119_,,771~1 .. 111111111 .. 11111! .. llllllll• 
\ .tard(i~Ulanrn kStibin ol. ~ ~ x·, ] 
~ ·· Artık sen kara. 1 _lJ t .JI e _ 
~ ~lllı verdim dos • ....ı ... ._ .. .._. .... _ 
~~it •c: ~kak aptalsın.. 14.5.940 Salı 

'ltlceı~ e tayin ediyor -
~ "'rd;"'~eğil, kafanızı 
\:ffl.Jc &ınlı bu hUküm. 
~·, b( 1) oluyorsunuz. 
~ h~ ~ ence J ervezin bu 
-.... de iıt t al~kası yoktur. 
~fb'atı·'diğı? gibi düştin. 
\ti) llt., ~~· dıyc müfetti~ 
~ ~tlrtırtı a at ben fikrimde 

itı.ıea ~e §İmdi buradan 
t~1-ttca Şeflerime gidip 
·~ dğı111, bakalım o:ı. 

UıUnmiyecekler 
htınd 

l'-rırıdarı menederim .. 
ıı:'r~ en fırladı .. Eğer 
.~ ttte buJununıan, 
"ı bi~ reddederim. BlSy. 
~~rıt ~ldiseye zavalh 
il\~ '>111Tl'l:rııtırmayı, bil. 
~~t d~ • pençeleıtilJI 
~~ >'•nhş ithamlarıı 

'aı.:.')'ır r alçaklık tellklf i 

12..BO: Program \"il mrmleket saat 
ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ba. 
ber?tri, 12.~: Müzik: Çalanlar: Rqat 
Eror. Ru;en Kam, Cevdet Koıan. lz
zet.tın ôkte. Okuyan Kuwter nk Ar 
13.10/14.00: Müzik: Kanpk program 
(f't.) 18.00: Prograın ve memleket 
saııt ayarı, lR.011: lılUztk: Cazband 
(Pi.) 18.80: Çocuk eaaU, 19.00 Müzik: 
ınasıl Heyeti, 19.fl!: Memleket aaat 
ııyarı, Ajans ve meteoroloji haberler!, 
ıo.oo: Konu:ma (Çlctçtnln .utı), 

20.111 Mllzlk: Koro, Ankara Rad10IJU 
küme seı Ye ıaa beyeU, İdare eden· 
Muut Cemli. 21.00: Konuıma <tlctı. 
at. ve bukuk 11&&ll), 21.20: 8erbe9t 
eaat, 21.30: Müzik: KOçük orkestra 
(Şet: Necip A§km) Soprano Bedri~ 
TUzürı'Un lgtlr!kUe, 22.30 Memleket 
AAt ayan, .Ajans haberleri; Zln&t. 
Esham - Tah\1l!t, Kambiyo - Nu.. 
kut borsası (Fiyat). t2.DO: MQ&ik: 
Cuband (I'I.) %3.2!/28.M : Tarmld "lllt~,~f\ tınu Y•J1mıyaca~:. 

· Buna hakkkn prog'ram \•e kftpanı~. 

liti 4-2 galip gelmiştir. lrrşlandL ajansı, iyi haber alan mahfiller- mayıs tarihine kadar, İtalyan ge.. 
Blrinci devre muhtelitimis çok Bu devrenin ilk 10 dakikası de böyle nümayişler yapıldığı - mileri üzerinde 857 tevkif veya 

güzel ve hlkim bir oyundan l!rstrlılann h&kimiyeti a.ltmda nm söylenmekte olduğunu bil. yol değiıtirme vakası kaydolun. 
sonra iki gol ya.pacak devreyi geçti. Fakat biraz '80nra muha- dirmektedir. mu§tur. Kontrol makamlarının. 
2--0 galip bitirdi. hkenderlye.. cim hattımızın vaziyeti de dU.. Ya!ruz talebelerden mürek· g~mileri durdurma, mecburen yol 
lller bu devre muhtelitimiz.den r.cldi ve iki gol çıkardılar. BU- kep bir kaç küçük grup şehrin deği§tirme, tevkif etm~ zaptey. 
fazla gol vememek için aıkı bir na mukabil bu devre Mısırlılar muhtelif noktalarında soko.klu- leme ve tehir etme gibi keyfi ha. 
müdafaa usulü takip ettiler. d:ı, bir pe:ıa:tıdan olmak Uz.ere dan geçmişlerdir. Bu gibi nü - reketlerlnden dolayı vukua geleıı 

Ovunun ikinci devresi çok çc. iki gol yaptılar ve miisab:ıka mayi§lerin ltaJyan deniz ticare. z;::rar ve ziyanın miktarı bir mil. 
tin ·ıve heyecanlı o!du. Mısırlı- 4-2 takımımızın ga.libeyiti ile tinin miittefikler tarafmd!?.ll za- yar lirete yakındır. • 
lar ma.~IQo va.ıiyettcn kurtul- netlcelenji. rar verici bir ~ckilde kontrol e- Bu parayı kim ödeyecek? 
mak için çok ~;a)'TCt sarfetme~e 'l'akrranruzın avdcttc Hayfa - dildiğirıe dair har~ciye naz.ırı Bir kcmpansasyone hakkımu 
başladTlar. Bizim ta';ıcı da gaıı- ıla da b=r maç yapması ihtimal tarafından verilen fnulıtıra ile olduğu s:mlıtir ve fa.§ist hilkUnıe. 
biyeti kaçmruunı:.k için çok çol:. d3.hiHndedir • ftlakad:ır olabileceğ i beyan edil. ti meseleyi t etkik eylemektedir. 

DALDAN DALA mcktec1ir. Mü~dere edilen e~yanın iade. 

(8~ tamfı 3 iltlCfüle) \ 

bahsetmesinden daha !}ayanı 
dikkat ve hayırlı görUpUyor. 

Osservatore Rom:ıno g azete • ci, bir korsanlık hareketine çok 
sinin karileriyle talebeler ara - benzeyen er:iyet verici formaf'ı. 
sında sokaklarda mü.sademeler telere ve kontrol tedbirelrine t1. 

MI.ilet Mecı·ıs·ınde olm\::~~~ın gazetesi ortadan bidir. Faşist hlikQmetin bu gı."bi tedbirlere müsamaha edemiyece. 
kaldınlıyor ği muhakkaktır. Kontrol, İtalyan 

Meeelı\ bugün Almanya, her 
hangi istikamette olursa ol
sun: "Falan yere hUcum etme
di" diye bir havadis 7azmak, 
' 'hUcum etti!" diye bir haber 
vermekten tok daha faydalı vo 
ı ,, i değH mi? 

• • • 
HAVALARLA nasılsınız! .. 

Çoğunuıun pardesUleri 
atmış olduğu halde yazlık ce
ketlerle ve hattA hasır şapka • 
larla dola,ştİğrnızı görüyorum. 

Halbukl sabahları olduğu 
gibi akçıama doğru, hele gece
l~yin serinlik, adamın kemik· 
lorine işliyor. 

Fakat ne çare ki, bir .kere 
o gençlik tezahUrUnU göster -
ınlş bulunuyonunuı. Burnu -
nuı;iın ucu kııarmıo. kaburga 
kemikleriniz titremekte n 
parmaklarınız • ilikli ceketini
zin • cepleriDde olduğu halde 
yine renk vermeden dolaomak 
!Azım. 

Eakl zamanlarda orta halll 
bir ihtiyar, aoğuk blr havayı 
Okmeydanında geçlrmeğe mec 
bur kalır. OstUate bir lkl ceket 
gtydlkten, ı,aııa·rıa kulaklarını, 
burnunu sardıktan aonra 70Ja 
çıkar. 

Derken g6pll bağrı açık, 
cascavlak biriyle karşılaşır. 

lhtiyar sorar: 
- Oğlum, UşUmUyor musun? 
Otekl lçlnl çekerek: 
- Anam atlıyor ama, der •.. 

Ne yapalım bir kere sorunmuş 
bulunduk. 

• • • 
D OSTUM Şevket Rado, dUn· 

kU "Akşam" da okudu-
t.u...! ıutraaınua "havalardaıı 

oaneedereıt söze bqlama" deT· 
rlne hasret çekiyor. 
Malfım ya, şimdi herkes bir. 

biriyle karşılaştığı zaman, eö· 
ze başlamak için "havaları" 

bahane etmiyor. "Havalarda 
ısrnmııAa başladı" Teya "hAll 
soğuk gidiyor" gibi beyllk söz-. 
lerlc hublhalc girişecekleri 

yerde "harp" ten bahsediyor: 

- Yahu harpten ne haber? 
- I>uııya ne vaziyette? 
- Norveçte hareklt naili? 
- Balkanlarda bir hldise o: 

lacak mı7 
- Akdenizde. ne dönUyor? 

gibi... 
Eskiden "haTa" söz açmak 

tein yegAne sebep sayılırdı. O 
kadar ki. 
Adamın biri: 
- Bizim memlekette U.,·a • 

tar hiç değişmez; demiş .• 

Hayret etmiş ve sormuolar: 
- O halde söze nasıl başlar· 

srnız! 

Bir lAfa glrlomek ıcın müb
rem bir vesile yoksa, mutlak 
havadan bahsedilirdi. 

Gerçi bu yelmaaak, ı.evkaiz 
bir haldi. Her yeknasak, zevk
siz halin önUne geçmek için 
bir değişiklik icap edebilirdi ... 
LAkin böyleet detlJ. 

Maamaflh ''harp" ile "hava" 
arasında da bir munaaebct e • 

Devlet konservatuvarı 
kurulması kanunu 

müzakere edildi 
Ankara, ıs (A.A.) - B. M. Mecll1' 

h"Jsün Kubar ~rmentn ba.şknı:tı~ 
dl\ topla:ım!§lır. 

Moclla rwı:ııameatnde bulunıuı poıı 

ta, tegrat ve telefon, evkaf devlet ba 
n.yo\ıan umum müdllrtlklert tcşkl. 
llt kadrola.rma alt kanun llyihalutle 
uker1 muhakeme usulü kanununun 
DçQncQ maddelbıin tadiline, ve Bul -
prtstaııa bet milyon kUoluk mım • 
sam kontenjan '\•erDmeslne, a.ııket1 

ceza kanununun t7 incl ve t8 inci 
maddelertniıı tadlliııe alt kanım il -
)"Uıalarmm lklnct mllzakerelerinl yap_ 
m.ııtrr. 

lleclla bundan ııonra devlet kon -
eervatuvarlan bakkmlSa kanun 1ly1 • 
basmm mllzakereaiııe geçm!f, ve be 
veat.ıe ile eöz alan baUpler bu kon
eervatuvarm yanında prk muslklat 
Dl besleyecek bir kon.ııervatuvar J.."U -
rulma.ı ve mevzubah.9 olan kanını il -
ytbumdald kadro lçln de Ttlrk mu • 
atklatnl ve bu musiki tartblnl öğrete
cek kuralar açılmaaı yolunda temen -
nllerde bulwım~ardır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, kon-
•rvatuvarm lrurulUfUDdakl gaye ve 
makadı Ja&h eytemJf Ye bu luJıab 
takiben kapun beyeU umumtyeal tı&e. 
rindeld mO&akere klf\ görWerek 
maddelere geçilm.lf ve çarpmba gilnU 
toplanmak Uzere lçtlma& nihayet ve 
rtlmt1Ur. 

inönU şahitleri 
ihtifali 

fnönllnde şehit dUşen kah -
ramanlar iç.in her sene yo.ptl -
ması mutad olan lnönU lhtl • 
fail evvelki gUn saat 11,40 da 
şehitler Abidesi önUnde binler
ce vatandaşın lştiraklle yapıl • 
mıştır. Merasimde BozöyUk 
partl ve belediye reisi Nafiz 
Arık bulunmuş ve kolordu na. -
mına erkAnıharp binbaşısı 
CeYdet lnönU muharebelerinin 
tarihçesini anlatmış ve prote, 
sör Fahrettin Kerim de lnönU 
harplerinin felsefesini yapmış 
tır. 

Nutuklarda Ebedi Şet Ata -
türkün mukaddes hatırası ya
dedllmlş ve sonra Mllll Şef ls • 
met lnönU etrafında toplanan 
Ttlrk milletinin çelik bir kale 
halinde istikbale hazır vo nl -
gehban olduğu tebaruı ettirtl -
mlştlr. Abideye Millet Meclisi 
Halk Partisi, Parti vllAyet ida· 
re heyeti, Ankara, Unlveralte, 
Bursa ve Eskişehir ve civar vL 
lAyetlerl namına muhtelit çe -
ıenkler konmuştur. 

Yoklamaya davet 
KacJık67 AakerUk ŞabNlndea ı 
tııUyat yokl&mumı yaptırmak O • 

&ere mue"Uert eebeblyle ılmdtye 
kadar fUbeye müracaat etmeyenlerin 
yoklamalarnım yapılmaeı için yokla _ 
ma mUddeU 111 hazlran 940 gUııQne 
kadar uzatılml§tır. 811 • 831 dahil 
dotumlu lbUyatıann yoklamalarmı 

yaptırmak için ıubeye mUr&caat eL 
melen illD olunur. 

sasen bulunuyor 11anırım. '* • • 
Devletleraruı bozulup da 8eıflktllt Aakerillıt Şubeeladenı 

lnsanların çarpı,ma tmklnlarr lhllyat eratın yoklamalan ıı~ 
başgösterdl mi: "Diplomatik HO tartbJnde !1ftam bulınut olaca • 
hava bozuldu", "'slyuet ufkun· eafmdan 111bemlzde lc&yıUı 311 tıl 
da kara bulutlar toplanıyor" ısı dofumlu lbUyat erattan ftmdlye 
gibi bava ile mUnuebettar l - b4v yok1amanm yaptırmam11 ola.n.. 
maJar yapıJdıtı gibi, do,ru4an ıarm b&tt&nın pazartesi, care&mba ve 
do~ruya "bava muharebeleri" cuma &11nler1 aa&t.9 dan ıı re kadar 
yapmak ıureUle ı8ınn geıtşhıe mllracaat ederek fhUyat yoklamalan. 
ananevt ce,ntyt ktıtymak fbmal m bahemebal yaptmııaıan ttırıımu 
edllmeml~tir, • bir k~re daha llln olunur. 

Londra. 13 ( A.A.) - Dün go. limanlarının bilhatsıa Trieste L 
ce Romada. müfrit fa.Şistler ta. manmın vaziyetini. tahammül •• 
rafından veni bir harekete te- dilmez bir hale! sokmaktadır. 
vessill edÜmi.ştir. Ciorna:e d'ıtalia'nın tiddetli 

Bunlar, Vatikan'm orga.nı o- -bir makalesi 
n Osserı;atore Rom:ıno gaze. 
sinin btltiln nüshalarını orta.. Roma, 13 (A.A.) - Stefanl 

fa .. 'l kald rrma.ğa. teşebbüs e lmi§· bildiriyor: 
rdir. Pietromarehi'nin raporunu ba. 
Esr:ı.rengiz bazı kimseler, bu san İtalyan gazeteleri, tiddetll 

'?'at.ete nüshalarını, müvezziler • tefeirler neıreylemektedir. 
den toplu bir halde satın almak Ciornale d'ltalia gazeteainiıl 
suretile ~tenin satıemı tahdit pazar nUsha91 olan ''Voce d'tta. 
etmektedirler. lia" gazetesinin direktarn. bu hu. 

Faşist matbuat, İngiltere kra ıusta yazdığı makalede diyir ko: 
lmın Belçika ve Holanda hükfı • Ablukanın bu raporda söylen. 
metlerine gönderdiği mesajı diği tarzda tatbiki, deni.ılerln 
neşretmekte fakat Ruzveltin serbeıtiai prenıipinin açık bir ih. 
kral Leopolda ~önderdiği me .. talidir. Fransız ve İngilizlerin 
sajdan bahsetmemektedir. Akdenizde tahmil ettikleri bu. 

lnıiliz elçisi izahat iıtedi günkü rejim, İtalyanın hilrriyeti. 
Londra, 13 ( A.A.) - Röyter ne ve iıtikllline karıı daimt bir 
Burada öğrenildiğine göre, ln- tahkirdir. Fransa ve tngilterenin 

gflterenin Roma büyük elçiei, müstemleke ve imparatorluk he. 
dün Romada vuku bulan ve ln- gemonyalan da adalete ve millet. 
giliz büyük elçiliğine mensup Jerin hürriyetine muhalif bafka 
bazı 7-eVatm hırpalanması ile bir sistem te§kil eylemektedir. 
neticelenen h!diseler hakkında Nihayet, deniz kontrolünün ttaL 
İtalya hUk<ıznetinden izahat ta.. yaya karıı tatbiki tun ise, en. 
lep etmiştir. ternasyonal hukukun ihllline ye. 
Diğer taraftan yine öğrenildi. ni bir misaldir. 

ğinc göre, İngiliz büyük elçisi, İtalyanlar memleketlerinin ile.. 
ftaJyada İngiliz aleyhtan mahi- tısadt miltkiil!ttaıı milteeaair ol
yette ali§ler vazediftnesinfn şa.- masınm ba~ıca sebeplerinden bi. 
yanı teessüf neticeleri üzerine de risinin Franıız ve lngifu abluka. 
Italyan hUkfunetinin naz.an dik. ııırun gayri me§ru vahfiyane ai.. 
katini cel piçin talimat alml§.. yaıeti olduğunu bilmelidirler. 
tır. • 

Hiıdiee1ct nasıl cereyan etmiı 
Londra, 13 {A.A.) - Röytcr: 

lngilterenin Roma bilyiik elçisi. 
nin İtalyan hlikfunetinden, hak. 
kında izarat talep ettiği h!diseler 
aıağıdaki tarzda cereyan eyle. 
mittir: 

ltalyada cuma akşamındanberi 
İngiltereyi "yıpranmıı fi.illet" 
diye tavsif eden İngiliz; aleyhtan 
afitler talik edilmeye batlanmıg.. 
tır. 

Geçen gtte yeniden bu mealde 
afişler asılmııtır. Fakat bunlann 
mühim bir kıamı, bizzat İtalyan.. 
lar tarafından yırtılmıttır. 
Oturduğu otelin yanıbaşında 

bu afiılerden birisini gören bir 
İngiliz tebaası, herhalde bir ha. 
tıra olarak saklamak üzere, bu 
afiti duvardan almaya te§ebbüs 
ederken, bir Amerikalı nt, bir 
lngili.ı kadını ve bir İngiliz erke. 
ği ile birlikte bulunan bir tngi. 
liz tebaası, "Siyah gömlekliler" 
tarafından hücuma maruı: kalmıı 
ve oteline kadar kovalanmı~ttr. 
Otelin aahibi de hücuma maru.ı 
kalmı§tır. 

Vaka mahalline gelen İngiliz 
maslagatgüzarı Sir Noel Char. 
les, vaziyeti anlamak ve yatııtır. 
mak için her türlü gayrette bu. 
lunmuıtur. 

Sir Noel Charles, bil!hare kor. 
diplomatik pl!kasıru ve İngiliz 
bayrağını taııyan otomobiline 
döndüğü saman, bu afişlerin bir 
tal\ealnin de kendi otomobiline 
talik edilmiş olduğunu görmüş. 
tür. Sir Noel, derhal hariciye ne. 
zaretine telefon etmiş, İtalyan 
hariciye nezareti de bir memuru. 
nu bu işin halli için tavzif etmiıt
tir. Siyah gömlekliler, otomobil. 
deki afişi çıkarmak mecburiyetin. 
de kalmı~lardır. Hadise de bu su. 
retle kapanmııtır. 

Muıoliniye verilen raporda 
neler var? 

Roma, 13 (A.A.) - Stafani a. 
3ansı bildiriyor: 

Bütün ftalyada derin bir tesir 
yapmış olan resmt vesika neşre. 
dilmiştir. Bu vesika, hariciye ne. 
zareti ekonomik harp bürosu ıcfi 
Pietromarchi tarafından Duçeye 
verilen bir rapordur. 

Bu vesika, harbin bidayetin. 
denbcri İtalyan ckon<>misinin, tn. 

Sultanahmet birinci, 
üçüncü ve betinci 

hukuk mahkemeleri 
Asliye hukuk mahke~leriniıı 

bo§a!ttrğı tapudaki kata taşma.. 
cak olan Sultanalımet birinci, ü. 
çüncll ve be§incl ısulh hukuk 
mahkemeleri cumartesi gUnU bu
rayı\ geçecekler, pazartesinden 
itibuen de faaliyete ı.,Iıyaoak· 
lardır. 

latanbula verilecek 
unlar 

Toprak ma.hsulleri of"ıai !'a. 
tanbula vereceği 300 ton buğda· 
ym 100 to.nunu bundan aon.ra 
Eskişehir ve Kara.köyden vere. 
cektir. Bu buğdaylar orada ö .. 
vlltillecek, İstanbul& un hallııde 
sevkedilecektir. Yalnu o mm. 
taka buğdayları tama.men yu • 
muşak olduğundan buradan un 
alacak fırıncıların ekmeği daha 
iyi olacaktır. Fiyatta fark ol -
ıµryacağı te8bit olunmtl§tuf. 

FEKONDITE 

T ekrikamız, yamnmn çoklG.. 
ğundırn konamanuım. öziir eli· 
leriz. 

nsk04M Alllye Rokuk BlldmUtta .. 
den: 

l>f0/ 188 

HaUce taratmdan OıkQdar Jıılurat 
Rcla ÇlnUJhamam aokAk 21S nuı.ıaralı 
banedı oturan Hllaey1n Akar ale)'hlne 

açılan bopnma davumm tabldk& • 
tında mUddelaleyhln lkamıtg&lır m~ 
bul oldutundan dava laUdUI llUl'etlle 
daveUye v&r&kumm ll&na tabuıtza• 
karar nrllml§ ve 7/1/~ cuma aaat 
ona daveU mutazammm d&veUye n
raka3ı mahkeme dl\oanhanestne t.allk 
edllmJ§ olduğundan %0 c11n zartmda 
dava 1st!daarna cevap Yermek ve yev. 
ın.1 muayyendo de mUddetaleyh mah -
kemeye gelmek 11.ıere h;d!;Wt s,.net 
fAl!ete ilP- llln olunur. (32111) 
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KANZUK 
t:reğıı 

Köm .. r atış Şubesinden: 1 TU~U~M~ 
~ .... ~11 Rönıtırlerl 1,ıetaıe.~1 KömUr s:ıtı!f Şubt-tilnln bilftmum tnl'\'<'Udnt MEA VEMEl<TEN SONRA 
ı.:ıalıhUd3t \ e m'.ltlCıb:ıtı bUtUn hukuk \ 'l" vN-allılyle l!780 numaralı kı K~LLANINIZ 

' SIHHllTINIZI 
11un:ı müst!'ııldru 21 128!19 nuın:ırı.ıh kararnumrnln S M~·ılı k:ırarı ><llZllNIRSINIZ. 

hlll•m\ınt' gi>re teşkil !'dilen ~ 

"Ereğli Havzası Köml!rleri Satış Birliği ,, na 
Devr d.ilr~ olduğundan ul!\l~adıırlurın her turlü l~ll'rl için ı~ may1 
19\tı tnrltılndcn ltllmren merkeıl Z01'Gt ' l.O \KTA hııhınttrttk olan ıuı 

ı;r.ç.•n 11Utış blrll~lnc mUr·ıcaııt etml'lerl. -
ilcniz Levazım Satınalma Komisyonu i fın ları ' 

1 - Tahmln edilen bedeli (6075) lira olan (76000) kilo ıodaı·ın 20 Ma. 
yııı 940 tıırthlrıe nıstlıyan Pazartesi gUnU snnt 11 de kapalı zarfla eksiltme!!! 
yapıl!lcnktır. 

2 - llk teminatı (455) lira (63) kuru~ olup ~artna.mesi her gUnkomls. 
yondtuı &lınnbillr. 

3 - lı;toklllerln 2490 sayılı k::.nunun tarl!att dahlllnde tanzim edecek. 
lerl lulpalı tekllt mektuplnrını en geç bclll gUn ve saııttım blr :oıaııt e\-veline 
kadar Kaımnp~ada bulunan komlbyo:ın milracaatınrı. ızssuı 

* * * 
1 - Tahmin edilen bedeli (10.800) lira olan (3000) metre 

erat kaputluk şayak ı~uma.şının 29 /:-.fayıs/040 carşamba günü 
E.aa.t 11 de knp1h zarfla münnkasası yapılacaktır. 

Fatih Birinci Sulh Hukuk lliklm. 
llğlndl."n: 

910/207 

btanbul Poııta ve Telgrs.t ve Tele
fon BaşmUdUrlUğünlln lkametgA.hları 
meçhul Ha.san Fehmi ve Hakkı a • 
leyhlerine açtığı nlacak davasının mu.. 
ayyen bulunduğ'u gilnde ı;ı'elmeclikle _ 
rinden gıyaben muhakeme icrasınn. 

ve muhakemenin 31/ 5/ 910 saat 10 a 

btcrlh (lııcllin 

l 00 Uol"r (Ar .c>rlk.a) 

100 Fl"'\"IJD' Fnuıkı 

5.20 
165.15 

%.9429 
ıoo Llret , ttal~• ı 8.2225 
ı 00 tauc·e l<'r-nlu 29.05 
100 Flortıı (Feleml'nk) 
100 Kanmuk (Almanı 

l UO Ut'l& .ı 'Hdçlka > 

100 lhratımı ( 1'unaıı) 
100 Leva ı Hulııar) 

100 {,;ekl>Alova .. kuronı. 

lOO Pe7.t"ll' , u;:ıarıya > 
100 Lllotl ( IA"bU.tan) 

100 Penııs (M_..) 

100 ~Y ( lfomen > 
100 otn r 1Vu1;oılla•) 

100 \'en (Japon) 
10-0 tınf'( llııronı. 

100 Rn .. 11' ı ı ·rı J 

0.9625 
1.8650 

13.50i5 

28.0115 
0.62 
3.63i5 

36.537:5 
ZO.iT 

- Esham ve TabuilAt -
Ergani 19.14 
1938 % ı5 ikra_ 19.
miyell 
Sivas-Erzurum 2 19.&S 

19.13 

19.67 

2 - nk teminatı (810) lira olup şartnamesi her gün komis. 
yon/ian parasız olarak almab!lir. 

3 - İsteklilerin 2190 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan. 
zim edecekleri kapalI teklif mektuplrmı en geç belli gün ve sa
atten bir saat evveline kadar Kasımpa.şada bulunan komisyon 
başkn.nlığma makbuz mukabilinde vermeleri. (3068) 

talikine karar vt'rllmlş ve mUddcl 
veklll !lı1.ncn davete bul bir 

gıu:ete ibraz etmek suretile muamc. 
le ynpılmıştır. tşbu muameleli gıyap 
kararının i!Anen tebl:ğt tarihinden ı. 

tibnren en beş gün zarfında itiraz 

Z,\Yt - Beyoğlu merkez Rum or. 
ta mekt~binrlen aln11~ olduğum 805/ 15 ı 
No. lu ve 30/ 6/ 39 tarihli diplomanu 
zayi ettim. Yenlıılni alacağımdan es 
kisinin h\lkrnU yoktur. C323Z4.ı 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın
alma Komisyonundan: 

l - Bir metresine altmış kuruş fiat tabmln edilen kırk binden eli! bin 
metreye lındar \'8Stf ve 6rne~e uygun çamaşırlık bez kapalı zarf usullle 
%0/~/0.tO P:ı.zru'tesl gUnll saıı.t onda satm alınacaktır. 

2 - Şartnnmesl yüz elli kuruş kar~ı!Iğmda komisyondan alınabilecek 
bu ekl!Utrııeye girmel' bUyeıılerin 22:50 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksiltme günU saat do. 
kuza kad:ır komisyona vermJş olmıılan. (::020) (36001 

_.Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanları 

Muhammen bedcll 1350 llra olan bir adet Elektrik motörlU Demirci 
ecafı vnnt.!'~törU, blr ııdct elektrik motörlU çi!t la§lı :zımpara tczgAhr, bir 
e.det ayak kısmmd!ln kayııı trarusmlııyonlu makkap te:ı:g.1hı 27/ :5 / 940 Pazar. 
test gUnU ~t (15) on be:ıto Hayaarp:ışada Gar binası dahilindeki komis. 
yon t.Arafmdnn kapalı ::ı:ar! wrulile satm alınacaktır. 

Bu 1~ glrmek lstlyenlerln 101 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat, ka.. 
11unun t yln ettiği vc~kıı.larla tekllflerlnl muhtevi uı.rnnrım aynı gün saat 
(U} o-: d6rdo ltadar Komisyon ~inliğine vermeleri lıtzımd:r. 

Bu ı~ a;t prtnnmeler komtayondan para.sız olarak dağıtılmaktadır. 

(3749) 
J(. • • 

Mulınmmen bedeli 9150 llrıı olan amele için 1500 adet muşamba ceket 
(a:ın renkle) ile 100 adet muşamba pantalon (san r..-ınkte) 24-~-940 cu. 
ma ırUnU fl..'lAt (15) on beşte H:ıydarpaşadn sar binası dahilindeki komisyon 
tarafır.dı:m knpalı zar! ınıulile satın alınacal<tır. 

Bu ır gtrmelt isUyenlerln 686 lir 25 kuruşluk muvakkat teminat, kanu
nun tay1D elliği vesikalarla tel:liflerln! muhtevi ~r!larmı aym gün saat 
(14) oıı d6rdc kıı.dar komisyon rclsll~ine vermeler! ıa.zımdır. 

Bu işe ait ;artnameler kom!syondnn paras:z olarak da~tTlmıı.kt.'ldır. 

(3492) 

rimenkul satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı MüdUrlUgUnden: 

B y ömcr Fıırulrun 11132 hesap No. elle Sandığımızdan aldığı :?500 ıı_ 
n.yıı. kar.ı birine! derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden 

hakkmdn yapılan tııkip üzcrlno 3202 No. lu kanunun 4G cı maddesinin mrı.

tutu •o cı maddesine göre satılması lcap eden tkrıız senedinde (Sultaııah. 
metw Uı;ler mah:ılleslııln eczane ve terzihane sokağında eski :?O :reill defa 
MU. y n ! 30. 31. l. S0/ 2. 30/ 3. 28. 2S/ l . 7/1. No. lu dört ltAglr ev ve Uç dUk
kA.n tadr..stro tesb!Une) Sultanahmette Binblrdh:ek mahallesinde Eczane 
11okağmda eıskl 20 yeni 30/ 3 7/1 l:apt, 230 eda ve 17 parsel No. lu zeminden 
itibaren 3,150 metre yultnrr havns:ı 18 pıı.rsele ait altında iki od3.yı havi kAgiı 
hane ve aynı mahalle ve sokakta eıski 20 yeni 28 kapı, 230 ada, 18 par:ıel 
No. Ju ve 17 parselin h!ıvaııını mUştenıil hane \'8 dUkkAn ve aynı mahalle vr 
.roke.kta. esld 20 yeni 30/2. kapı, 230 ada, 19 parsel No. lu ve 20 parselin 
bavlUilnl mllştt'nill ka.glr bir b3b hane 1;e aynı mahalle ve sokakta yeni 30 
!0/1 kapı 230 n la 20 parsel No. lu zeminden itibaren 3,50 metre yukarısı 10 
panıele a!t dUkkıı.n (b:\lcn me~r gayrimenkuller eski İran hastanesi karşı. 
nndadır. DUkka.nlar eve kalbolunup halen iki ev halinde kullanılmaktadır 
ı.r.cmuu kAgirdfr) l~bu gayrimenkullerin tamamıarı bir buçuk ay mUddot 
I• e.çık arttırmaya konulmuştur. Satı, tnpu sicil kaydına göre yapılmak

taııır. Artbmuıya girmek isteyen ( 4115) lira pey akçesi verecelülr. Mllll 
bankalanmıuıan birinin teminat mektubu kabul olunur. Blrikmi§ bUtUn 
vvs-Uerlo belediye rc31mferl ve vakıf lcaresi n taviz bedeli ve teUAllye rU. 

ınımu borçluya altUr. Arttırma cıartnames! 7--5-910 tarihinden itibaren 
bıtklk etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri sel'\'lslnde açık bulundunıla. 
caktır. Tapu sıcil knydı \'esıı.ir lil.ı:umlu izahatta :artnamede ve takip dos. 
yumdıı. vardır. Arttırmaya glrm~ olanlar bunlıı.n tetkik ederek ant.ılığa 

cıkanlan gayr:!men!ml h•kkmdıı. her gcyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bl· 
rincl arttırmn S-7--{0 çar,,amba gUnü Cağıı.loğlund& Emniyet Sandıfmda 
nal 10 dı:.n 12 ya kadar yapılacaktır. Muvnkkat !he.le yapılabilmesi için 

Jrllt edilecek bcdelln terclhıı.n almmMı iCAbedcn gnyrlmenkul mUkellefl. 
yetl ile ı!.n:ıdık nlıı.ulll!lı t.runıımen geçmi§ olm:uıı §arttır. Ak.'!i takdirde son 
arttın.nm taahhUdU be.kl k&mak prUle 18-7- 940 pazartesi gUnU aynı 
mahalde n aynı saatte ~on arttrnnuı yapılacaktır. Bu &rttırmada gayri. 
menkul en çok arttırnum üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu slclllerile 
aablt olmıyan alAkadarlar ve lrtı!ak hakkı sablplerlnln bu hakl:ı.nnı ve hu. 
wstle taU: \ •c m.u:ı.ri!e dair iddialarını ııa.n tarlhlnden yirmi gün içindi' 
enala mUı;b!telerlle beraber dairemize bildirmeleri lıtzımdır. Bu suretle hnk· 
larmı btld.lnne~ olanlarla hakları tnpu ıdclllerile sabit olmryanlar satı~ bede 
tinfn payla~ma.mıdan hariç kalırlar, Daha fazla mal~mat aımıık isteyenle· 
1'bı. 938/M do~yıı. No. sile S~dıı?ımtz Hukuk l~lerl Servbine mUracu.t e!
..a.rı 111%umu ua.n olunur. 

DiKKAT 
Jtinmtyet !!mı"1ft: 9am!tttan a2ma.n ,SpimenlnıTU fpot•l' rıs.terrn~k 

eyoı:lere muhı:nımlnl rlmlzln koymuo olı1utu kıymcUn ytlroe 40 nı te • 
eavtıı: •t.memek Qr.ere ibate J:ıeıSeıının n.oauı& kadar borç vermek ıurcW• 
lr.alaşl.ı.k gGetıermeırted.lr. - · 

Elcrterla Llol:ıı..I 
etmedikleri Ye muhakem~ln muayyen l ~~~~~~~~~~~~~:!:!'.. 
bulunduğu günde gelmedikleri ve ta- ı 

ratlanndan bir vekil göndermedlkle. 
rl takdlrde davanın gıynplarmda hU
kUm verileceğ'l tebliğ mak:ımma kııim 
olmak üzere ilAn olunur. (3:!321) 

SAH1Et: ASIM US 
Basıldığı ver: l' AKIT Matbaası 
Umum Neı;riyatı idare eden: 

Refik Ahmet &?venı?il 

lstanbul Levazım Amirliği satınalma ·~ 
Komısyonu ilAnları 1 

6000 kilo kadar sade yağı askeri e\•saf dahilinde alınacak
tır. Pazarlıkla e!<siltmesi 1<>-5-940 perşembe günü saat 14 de 
Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin teminatlarile belli sa:ıtte komisyona gelmeleri. 

(866) (3871) 

* * * 
Yüz ton kir~ kaymağı alınacaktır. Pa1..a.rlıkla eksiltmesi 

16-5-940 perşembe günü saat 14:.30 da Tophanede !st. Lv. A. 
mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
yirmi beş bin lira kaU teminat 3750 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülür. Hepsi birden alınacağı gibi daha az da alınabi-
lir (867) (3872) 

* * * 
5000 kilo benzin ve 5000 kilo motorin beğenmek 11uretlle almııcaktır. 

Pazarlıkla. eksiltmesi 15/ 5/940 Çarş:ı.mba gilnU saat 115 de Tophanede Leva.. 
zım Amirliği Satmalma Koml.lyonunda yapılacaktır. lstekllierln teminatla.. 
rile be11l saatte komisyona gelmeleri. (861) (3783) 

* * * 
2000 kilo na!talln alınacaktır. Paurlıkla eksiltmesi l:S/:S/940 Çarşıı.mba 

gUnU s:ı:ıt 15,30 da Tophanede Levuım .ı\.mlrllgl Satmalma Komisyonunda 
yapılacaktır. NUmuncsl koml3yônda gfü'll!Ur. tste'kUlerln temlnatıar11e belli 
ııaıı.tte komisyona g.-lmelerl. (86Z) (3784) 

* * * 
1100 adet k:ıfeıs sandık mUtcahblt nıı.m ve hesabmıı atılacaktır. Pazar

lıkla arttırması 15/ :S/ 940 Çarııamb:ı. gUnU saa H.~O dıı Tophanede Levazım 
Aml:-llğl Satmalma Komisyonunda ynpılacaktır. Tahmin bedeli 401 lira M 
kunış, katı teminatı M lira %2 kunıştur. Sanüıklar Tqpbanede Salıpa:-.:ınnd:ı 
ı..evıızım Enra ve techizat ıı.nbarında g6rü1Ur. tııteklllcrln belli ısaatte komls. 
yona gelmeleri. (863) (3i83l 

• • • 
850 kilo lmlmumu eJın:ıcaktır. Pazarlıkla t'ksııtmc31 15/:'1/ 940 Çnrşanba 

gilnıl saat 14 de Tophanede Levazım Amirlltl Snlınlllm~ Komisyonunda ya.. 
pılel'e.ktır. Tahmin bedeli 1445 lira, k:ı.U teminatı 216 lira l!'J kuru~tur. NU. 

muno ve şartnamesi komisyonda görUtnr. lstcklilerln belli saatte komlsyo. 
na gelmeleri. C8C4) (3i86l 

.,. . "' 
Üç bln adet b:ıtt:ınlye alınac:ıktır. Pazarlıkla eka!ltmest Hl/ ll/ 9rn !'er. 

şemhc gUnU sant l:S de Topbnnede Istanbul Levazım Amirliği Satınnlmıı. 

komisyonunda yapılacalüır. NUmunelerl komisyonda gürUIUr. İl'lt'kli!erJn 

temlnatı:ırlle berıı.ber belli l!aatte komlısyona gelmeleri. (86S) (39!?6) 

• • • 
Tophanede Lv. eşya ve tcchizat anbarmm tamirile eski Fey

ziye mektebi binasır.m in'.]ı ve tamirinin 17-5-9·10 cuma günü 
saat J4 de Tophanede tst. Lv. amirliği satın alma komisyonım.d:ı 
"lazarlıkla eksiltmesi ~:ap1l~cnktır. Keşif bedeli yirmi sekiz bin 

1 ıcş yüz yetmiş dokuz lira altmış kuru~, ilk teminatı 2143 lira 50 
uruştur. Keşif \'e ı;:artnamesi komisyonda görülür. Jst~klilerin 
:ınunl vesikalarile belli s:ıalte komis~rona gelmeleri. (872) (~33D) 

alt * * 
Otuz bin metre kadar HS santim eninde patiska. alına.caktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 18/ 5/ 9W cum:ıriesi günü saat 11 de Top. 
hanede İst. Lv. amirliği satın alma komis:ı.·onund:ı ya.pılac:ı.ktır. 
Tahmin bedeli on dokuz bin iki yüz Jira katf teminatı iki bin se. 
kiz yüz seksen liradır. Nümuncsi komisyonda P.Ör\ilür. 

(874) (3962) 

___ , ___________ _ ı.I 
n.·~(Jı;ıı 

rnıo tKRAl\fı> .1111 .... ıııt 
11JV"' 

T. iş Banırnsı 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

Uı:rr~.miye Planı 

1 adet 2000 ura. ... sOOo-.... ' 
3 noo - .... , .. 1 .. sOOo· 
6 .. :500 .. - ()00-"" ' 

12 " 250 • ... s .... ' 
- 4()00· , 

40 •• 100 • g1~ ..... , 
73 •• 60 .. - .,5(). .... 

... 5 .. 
2~ .. 210 " 

t ~{,. 
• c.ubAt· rİ~ 

Ke~ıdeler: 1 -t k'rıciteS 
yıs. 1 Ağustos, 1 t 1 

tarihlerinde y11pılır 

Ereğii Havzası _ 
Kömürleri Satış Birliğind~· 

31SO nunutnı lı kanune mUstenlden ıı ı %899 numarnlı 1ııı..r-
.. ,l,lı k:ır:ırına ırore teşckklil eden , 1 gtıı 

"Ereğli Mavzası Kömürleri Satış ~r 
Merkezi ZONGULDAKT ADI . ~ 

Rlrliktı!n kömür almak tııt.t•wn mUskhllklt'rln U m:ıY"' 1111~ •':""' • dll •• .;-.l" 
kadıır lstnnbuldn Toplınnode lıkele c.ndllctllnde %8 nurntırt' ı.t' " 
,pa 910 tarlhlndrut itibaren de doğrudan doğnıyn 7,on:;t11:r. 

lltRLt.Ct mcrl<c7lne mür:u:ant eylemelcrl ıa~ıın 

KOMUR SATIŞ ŞERAiTi : ~ e'~· 
ı - ltömOr u.h('ıl:ırının kömür hedC'llnl pr.şlnen öd<'rntlrı:tl'' ~J 
ı - Kömllrler Rav7JU1A F. o. B. olanıl< te~llm rdllrrıt45 11'~ 

Trlgrol odrr~ı: Z07LGt ıt.OAK • S.\TU\0:\ftHI 'frlcfon: 
1 

lHin 
ht:ınbut As!lyo DorılUncU Ticaret 

M.Bhl,eıııPı;lnti<'n: 

910/ 249 
Budapc~to llmanrn:ı !nS;lı Ye Mııc:ır 

Kraliyeti Dcnubc.Maritımıı. Anonim 
Şirketinin ve Edv! ntes Geyula'nm s1L 
varisi bulunduğu Macar l:ı;ıyre.ğmı ta. 
şıyan Duna vapuru Budnpc~te<len 

De:1rut, Hayta \e tskcnd.\riye liman 
tannn muhtel!! h:ımule Ur. seyreder. 
ken ::0/ 4/ 910 tarihinde u[';"rnd•ğı kaza
yı b:Uırtdcn doln}'l deni:-. l":l.porunun 
alınmasınrı mezkCır vapur kaptanı 

Edvl llles Gyulrı tııra!ınd:ın istida f • 
le talep edllmi' ve raporun nlınmaııı 

için 20/ 5 940 pıızarksl günü saat 15 
celsesi ta}1n edllm'ş oldut'!'lJnılnn işbu 
gUn ve san tto ha.dise ile ıılı1k:ıdar o
lant:ırın veya vekillcrtnln hazır bulun. 
malan D. T. kanununun l'l:\'l ve 
1065 ine! maddelerine göre krytiyet 
!lt.n olunur. (3Z313) 

ıır- - - ~-:. ~SF, 
Dr. NECAETTIN 

ATASAGUN 
Sabahlnrı 8.30 a kndnr Ak· 

~runları 17 den sonra 1..fılell Tay, 
yart Ap. Daire 2; No. 17 de 

1 hııst:ılımnı kllhul edPr. JI 
ı ·;ı ·rrı <> rn ... : "!m:-.3 " 

_._._ ·- --~ • -- - lf. 


