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Her yerde 5 küTuşttir GONLOK SIYAST HALK GKZce:TESf Her~yerde 5 ktıriişt1D' 
HAZiRANDA ÇIKAR 

Alman kuvvetleri dün Brüksele girdiler: 
Vakit geçmeden.. Ama 
Balkanlıların da ciddi bir karar ver- . 1000 

s 
ayy 

taarrUzlarında 
re aybettiler 

meleri zamanı artık gelmiştir. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

[Başmuharrlrimiz Paristen yazıyor] Fransız cebhesinde muazzam kuvvetlerle 
Ya~~n: fİü.eyin_c_a_h,_·d_Y_a_ıçı_~_taarruza geçen Almanlar ilerliyemiyorlar 

Paris, t:J J!ayt.8 1940 

rc:='ronsızlarvelngilizier,Alman- GENERAL GAMELIN'I. N 0-- ların Belçika ve Holla.ndaya 
taarruzlarını haber alır almaz, der-

~~~le~::eti:ı~:~~r k:t~~~ç~~ 1 o R D u YA H-ı TA B 1 l'nrdını u.cıı · üessir ola-
~ileeek· · • · · · e Belçika 
!loıf~(; · · · ·· bir 

~~a;;~~· 
ı~ }~~lar~~.~~~~-- · 
rralfü.ı olata.k ~ '11~. .... 

~~-~et · ı 'uk-1 • 

b~~ tız. 
l"L'!f/f ~ ·· ,n · •ni.:ı;-? 
P.Ee9~ ~ • l,LU 

lS · • ' ;vabını vermeğe 
İ.n:ıkan y-Oktur." 't.imaıki makale ts
~bulu gidinceye kadar bizzat ve
'knyi sarih bir cevab vermiş olacak
tır. Her halde Fransız, İngiliz ku,·
\retlerinin gerek karada gerek hava
da Alman ist.ilisına kuvveüe 
karşı koyacaklarından, galiba.ne mu
kavemet edeceklerinde ve dünyayı 
bu nazi belasından kurtaracakla.rın -
da şüphe yoktur. 

Fransacl:ı beni en çok hayrete dü-
tı11;,~~ !l ıQı. UU,ı] tı. lJüJ/,Uh t,~ lllCDlll.U• 

nıyer ve itimad ılc dolduran muşa • 
hedelerclen biri halkın gösterdiği 
lli.ikünet ve itidaldir. Fakat bunu 
lSkaydiliğin telkin ettiği bir meske
net ve aciz eseri telakki etmemeli
dir. Fransız milleti düşmana galebe 
etnı.ek için lazım olan bütlin manevi. 
\•e maddi kudreUerle tamamen mü· 
c:ehhczdir. Halkın sü.klineti şu <la· 
~ikanın ciddiyet ve ehemmiyetini 
1drak etmekten, hakkına, kuvvetine 
~ll:ı.in olmaktan ileri gclıyor. Sokak
har her ~ki manzaralarını mu . 
~faza etmek"teair~ . Hiç bir yerde 

k\lçük bir tecemmü, ufak bir heye
can ve nümzyiş eseri yok. Bütün 
~~el~e -çelik gibi sinirlerin ver-

gı ciddiyetin sevimliliği okunu -
~·on ve insan bu yüksek imtihan ve 
~~liibcye bu kadar kahramanca 
~~~i germeğe lıazır bir milletin için 
e-.~~ktan sevi~eı:iftihar du
~Yor. Filb~ldka, ta ~ocukluğumu.z.. 
);ı :tiıberi kültürü .ile yetiştiğimiz 
d tansız miletine karşı bugünkü ka
n:_r Yakın ve sıcak bir muhabbet ve 

Yranlık duyduğwn zamanlar olma 
lb~~tı. Fransız milleti tarihinin bu 
~U§kill dakikalanndn gösterdiği yük 

~~ ces~ret ve_ ~ümayişsiz kahra
d·~~-hk ıle kendısıne her hisseden ve 
l:ıllt<J~ıuen insanın muhabbetini celbet-

E!ğe muvaffak olmuştur. 
h bün pazardı. Bolonya ornıanınm. 
<lhar ·· · ·ı ıı.ı gun~ı ı e ısınan gölgelikleri 

la tında erkekler, kadınlar, çocuk
~i~ her günkü hayatın sükfuıetli da
~i al:ııını yaşıyorlardı. Tiyatrolar, 
~~eınalar, gece e.ğlence yerleri, her 
la af açık; mağazalar zaıif eşya • 
ta~a dolu:. . yiyecek ~l. Düşman 
le-··Yarelerınm yaklaştı;,,'1m bildiren 
fliJıaş_ düdükleri bile bir eğlence ve-

; 1 teşkil ediyor. 
akat cephe nı-kasınıo her giinkti 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
-........ (Sonu S üncüde) -.. .........__ _______ _ 
~, ..... 
bi~· anlar Büyük Harbde 

1 Ruslara nasal satmak 
istemişlerdi 

ı-ıos~ -<>-
ıc YIN CAHiD YALÇIN'ın bu fev- 1 

illftde " l<;ıı muhlm yaz sının altıncıaını 
rıııkı nüshamızda okuyac;ıksınız. 

Son hal"b vaziyetini gi9terlr barita 

rttarb içinden sahneler) VugoslavY.ada yeni Si-
\ nıflar askere ahndı 

Alman be_şinci Belçikaya indiri-
kolunun len paraşütçü 
faaliyeti grupları 

-<>----
Susturulan mitralyözü bir 

pastacmm kullandığı 
görUlmUştO 

·Parla - Soirin harb muhabiri Josef 
Kessel Lükscmburg hududundan 14 

(8-0tı.u 5 inci.de) 

---Da mm UstUna düşen para-
şUtçU rahip kaçacak 

yer arıyordu 
Paris - Soir gazetesinin hususi 

muhabiri Belçika • Hollanda. hudu
dundan bildiriyor: (&mu 5 mclde) 

M. Me~lisi yeni vergi 
li yihasını kabul etti 
Kanun hazirandan itibaren 

meriyet mevkiine giriyor 
TUtUne bir misli, biramn 
diOer içkilere de "vergi 

litresine 8 kurut, 
zamları yapılacak 

~a, 17 (Hususi) - Avrupa ha.rbl
nill ihd:ıs etti~i buhra11 bil' taraftan milll 
müdafa:ı m:ı .. rafl;rını ..ı.rU ı-m ı:<, diğer tH~ 

rafı.an <la bu masrafları k.Dr.,.lıyan ıneın-

getirıni~. Bu itibarla devlet ihtiyaçla
rını karşılamak \·e 1940 bildcosini tevzin 
edebılmel{ için b;:ızı vergi ve resimlere 
bir mikdar zam yapılmasını ve bazı m&i
kell<:fiyeUeri:n tevsii zanırl aör6lmültQr. 

--0---

Belgrad, 17 (A. A.) - Harbiye 
nezareti, bir çok ihtiyatların silah 
altına çağınlmasının scbeblerini izah 

(Soııu 3 üncüde) 

f" ~ 
KIOıd buhram yUzUnden 

gazeteler hacimlerini 
lndirdil&r 

Avrupa harbinin memLeketiml:ı:de 

tevlid ettlOI bUyük sıkıntılardan biri de 
kAöıd buhranıdır. Sonu nereye varaca· 
ğı blllnmlyen bu büyük kavganın daha 
nk gÜAferlnde lat&Abul gazeteleri kendi 
aralarında ilk bir anlaıma merhoılesl 

olarak 8 sayfalık hacmi esas tutmak ka· 
rarını vermlilerdl. Bu hacim o zaman l 
!Çin azamiydl, bugün için ise im k~n. 
sızdır. Vaziyetin fevkalldeliğl Karıısın

da tekrar görü§melerde bulunan lstan· ! 
bul gazeteleri milmessillerl bu defa 6 ı 1 

sayfaJık haoml eaaa ittihaz etmek kara· 
rına varm1flardır. Zaten Ankarada 
Koordinasyon Heyetinin gösterdiği ıu. 

zum üzerine hUkQınetlmlz dahi bu ıe· 

kilde bir kararname neıreıtmek üz:ere
dlr. latanbul gazeteJerl umanın emret· 
tiAf bu nrurf hali bir Bil evvel kabul 
ederok ano-ak kendllerlnl • yine' fevka· 
Uıde fedakAr(ık~ar ihtiyarına sevke· 
den • bir şekle uydurmuı oluyorlar. 

b~ı1arın \•er ir..inı ;:ı:z.:11tmak. gibi milli mu-
___________ ) ·,~zcneyl sarS<1n iki menfi ~ pusulc (&. s ~) 

Müşterek karar oümleal.ııden olarak 
bugUnde.n ltıbaren 8 sayfa olarak çık· 
mıya ba§lıyan «Yeni Sabah:t k.aı-ilerln~ 

bu hacimde dal:ıl en mütenevvi mUn,e· 

~ ve bllhaua e.n lyt havadis ve..-netc- -! 
bkl vuifu.Uıo ~ ueoektlr. 

~-----·- ..Jı 

• 
''ileri iyem iyen her kıt'a, milli top-
rağın kendiaine emanet edilmiş par
- çasını terketmedense ölmelidir.>, 
r 

ı 

Yeni ingilız 
Başvekili 
Pariste 

Ne9york, 17 (Hususi) - Alınan 

ma1Qmata. güre Alınan kıt'aları bu
gim mtihim çarpış:nalardan sonra 
Brilkse1e girmişlerdir. 

f 
9ÖRÇIL PARISI ZiYARET ETTi 

...Lındra. 11 lA..A..1 - Reuter: 
DQo B. Churchlll Belçika ve Fransada 

eere.:raıı etmekte olan muharebeye aid bu-
ı.an ve lcerıdlaiı:ıc vaı.iyetin nezaket ve 
ebıemmi7etini göp:nek imkanuu veren ilk 
raporları alır almaz tayyare ile Parise 
gitmiş ~ dönmüştür. 

B. Churcbill'in bu ziyaretinin çok cesa
ret verici ve :faydalı olduğu bildirilmek
tedir. Bu ziyaret f.evkalfı.de mühim ve na-
11 addcdiliJ'or, 

ALMANLARIN TAYYARE 
ZAYIATI BiNi GEÇTi 

Londra, 17 (A.A.) - Londra resmi 
ın:lhfi1lcri, Holandanın işgali.ndenberi Al
manların kaybettikleri tayyare adedinin 
l*delı fazla olduğunu tahmin etmektedir. 

ALMAN TEBLl~l 
Pübrerin umum3 karorgahl, 17 (A.A.) 

- Resm1 tebliğ: 
(Sonu S üncüde) 

SABAHTAN SABAHA: 

Vatandaşlar dikkat ! trafımzdaki 
Almanlardan ihtiyarlan casus, 

gençlerl beşinci koldand1r ... 

Yu6oıl4oganın 6aı.ı seggahlara gösterdiği istikbal merasimi ! 
(Bir Fransız karikatürü) - Yazısı 3 üncüde -



• 

-27 -
Hoca lı•nçerın altında Jehşet 

-- - nllı 
Ulllıada-«6s& 181.~ 

nomış, benzi solmuş ve kanı çeki • 
lea o o ,, e •z••ll' _ ... 
rak kesik cümleler dökülüyordu: 

- lamai"4ii'", :s..iJiktiinne, elir 
ni 1-- ka-ı• ...,._ "Mlçla mi 
boğ· d rr k i W; cwuat:T 

- Sen her yerde, her aman fır. 
BB.t d~ BeW.iledn sJ 9'1"'e 
aöylüyorsun.a. .... •.e••z f-1 
aleyhine tabdk ~--. f1llıım 
balkı değil hilkUmdarlan da ayak -
landınyorsun ! .. 

-ts.ail y-.in ıeAylll!Um • .Bir -
ha .omlann ~ ••YllB .. 
ğim. Canıma kıyma! 

--13ea h~ ~iawiaw,.. 
mnı. mlarwn Ben~ttiMen~ p& 

minin seni takyıd etmC!Nliği hakkın
da kurnazca teviller bulur, kara 'ki
taba durur ve yae mefaaetiDe de
vam 1'denıin !. 

_. ltmaH • .U.chm fmnaiil Btau 
ya~. Bir.-... -BatmBer 
aleyhinde ~ ilatta j 
oıiıan se~. itiyle ya~a 
AJJahın aclıa ~d -ıciysum. EP.r 
aksinı yaıparamı .e Y&kit her cemya 
razıyıın. 

- ~ama ohaıbı, yapnaam., 
t>eD hocaların De dOllek adamlar ol-
4ujmnı .Dtlrm. 

- Vallahi bilWıi dönmem. 
- Ya inenm. 
- Dönmem evladım. 
1aaail banom lld' jro&m, ayü

arw ellerinden -'*= 
. öldürmek anir ,ahh&-

mı • Yoksa sem i>ojazlamakta, 
kanmn bır leş libi 1letmetae bire
k.ika bite teablıur enll-.üm. Dedi " 
Fıahreddin Raziyi ~ koyıWer • 1 
di. 

l Razinln aiıHrlerf 1jmu!. 

du ı in devrüen ı.ir buğday QUft· 

1ı ~ yerinden 4ıilpmlamLnuyordu: 
İsmail omuzlanndan Wlıa.rak oııu 
sedire da.yadı ve••-• dUr.erek 

- Şimdi Mlıa tebliğe memur ol • 
duğıam şeyleri ~ Dikkatle 
elinle! dedi ve devauı etti: 

- ffa•mn ofll.ı Kebmed ["] 
eauallelim .oylltJa. Bia~~ 
diaiDi ziyaret ..... rica ~
Seni Alamut ble8inde en i)tbrt1k -. 
mt 'Te ikram ile kabul- Driz. Cata
dı wı diyor ki: AW'de tneanJum 
ahmakça. nutRkJam».Jltihlrv ve ie
tihlaf ederiz, buDlua ;biıg kulak .. 
mao-z, Fakat - ~ in -1nof 
bir tlacamn bisi .e.,,......... tah-
kirıet>•*'"" lilll'i)W~ Ç&a
kü ..na ı'd ıjg •• , .. Sini" .. 
bir aan'atklrm taş berine kazdığı 
hartler gibi -giilıiU1.era .ııaiqolunur. 

- Evlidım fb:qd1 benim BaQnl • 
Ierin hükfımet merkezı olan AJamut 
kalesine gitmeme ve orada tarikat 
reısi Mehruecli .ziyaret et.meme iJB -
kin,...., 

[ •] I amaililer M e11lt.ldıtM "ADal,, ı 
değil, b8 ..,.._ ii.ttactt •ilinti 
loasded8rJenU.. 

[ • • 1 E]ark l BnWlilUer -.. dG..alatı 
Batmi devleti 1090 •. !J1•••11 U56 
JI. yıl nG .......... JSŞ ~ .tla • 
m.utta hüküa ve aaltanat rirnıüf -
"lerd" Basaı• Ofla·~ 1Wiıet:i 
Jfeh1Utl ,a,.._ ..,,,_ ~ 
Bat ~ ~. 1J66 • ...... 
dan <>il.. ,.Ztna...,. ~ 
ilk ywpmıtftl. J.,..;z.. itte """"" ... 
mediaWr te•••a 

·-
8EHLltC 
1 AYLIK 
1 AVLl-K 
1 AYLliC 

-
a700 x--. 
'"'° • ... - .. 

Bunun 1Ng4hı.la .-&it ..a& 
JSP&ID&ID· Fakat bundan sonra Ba-
111111 • 'S' fit' - iıılık • 
Jgnda ağzHndan tek bir kelime bile ..,..,..eakQr.. Jlımdan .emia4labill:i-
*8! , 

-ftıillli!fleollu. 
- Teeekkür ederim evli.dım! 
Famwdin Bazi kemfüd• boğaz -
~a )'aaıı.ı llmaile Wıli geflııalt 
.,hı ....UEtllıle WıUlt &eyw, on• 
ihanetine bir turlü inanmak istemi
yotdu, İsmail elini koynuna soktu 
~ cıka-. ıiiç --. a1taı ütadııı 
a...ıellıo~ 

. --.,ftte bu senia tahsisatındır. Ba
tql ıltUrik awriiai lıııer w w iN 
1-ds ~liııııat -:ynlmasıml .... 
verdi. Kaydı hayat §&rlile bu parayı 
her sene alacaksın? dedi. lsmail 
ıw.n emıra ç8"fk bir 11.-ııekelle 

ya.ttlğı otlana~· --..ırı 
:n.t .. ın <mile koya: 

- üst.acb azam! dedi. Bu Yemen 
elbileleriııDi de uplı;lann IQiD fl>n
deDllli. 

'-ail ~unıka. ........ o-
1ıu!IZladı. Tenha sokakların içinde 
..ka beldu,. 

'Ostad 'bir m1Wdet derin ıbtrdebşet 
ve .korfı;u .içiııde olduğu yerde .kaldı. 

Yedi aydanberi koynunda irir Ba
tfbl yllim bealeAiğjndeıı. mütevellid 
hayreti bir türlti geçmıyordu. Kendi 
kendine: 

- RatuılJar :inAmn h~ ~ 
bine -adar gire&liten esra.Mı~ a • 
da.mlanJır. Allah Mü ve bu.tün llü&
lümanlan bu ~ w-.. 
korusun, Qiy.ordu. 

Dershanetıln ~ ~ 
meydanından dönenle~ .ayak sesle
ri alrMtmeye.baıtannçtı. Uataam ilk 
§8.Şkıiıhtı biraz geçmişti. Bu sôfbs.
di allesine, n.bttaya ve talebeliiM 
haber verecek mi 1&. ~ abta· 
ya bCber vermeyi dOlftn41ll ft ıkmti 
keodine JJ,uµ~l.'1. 

- Yemin ......... HeyGi 749i -
ilin kel'tlaı aam.pau kabul .edeyim. 
Yemtntmı bolımakla bbia ve~ 
kir ...olmabt amma.. ya 'bu defa bagka 
bir BabDi fedaisi ~ ~ da 
ha.,.U,,.. llllilıud eclenle.. ı.n laıu 
heıılrıeaden ~ at11ai O. tu.ı 
tup bir daha bunlar ale;htnde ilr 
şey sqylemJJeJim· Zkten btr "bftyük 
aö&il olan "tmanın selimetl .dilİllİ 
tııtraafdadlt" keli.mı .da aiıdeRı 
1Jüyiji1. .tejil IDidir? 

Ustad 1nmdan soma eDerbitn 1bt
tUne dayanarak doğruldu. Yerdeki 
torbalan aldı. Rahlenin il8tbe » 
p.lttl. 'hm aç-. altındı. Kendi ken 
-Giae: 

- Ah talhlue lriiw yıla .gibi 
sarılan san yuvartstıar .,. Tevelmeli 
bir tüm.of: •r AllaMan korbıa 
sam aıtma tapardım, dalıamifl, .. 
zin fethedemediğiatz kalbler var mt? 
.-ıtnde söylenerek altuıları dalaba 
~u. 'DJiıtlerl • ,.. aaı. IDv • 
den cariyelerin ve gelhılerbı em kah 
kahalarile duJUlmı.Ja batJamıgtı, 
Uedre9e 'koridarlannda tlllMıter gö
rtllUyordu. 

1smail medreselerin, evin ve 
derahnmtn Jdhn .. ., mü • 
lafbn)maama imkin tMa."81" edile
miyen tar adamı, hatt& rlHmil haliae 
gelmiat;i. Şimdi herkes onu &nı-t 
ve •racaktı. l'ahredclin Razi hu m
aileri namı karphyacalctı? Ciddm 
rifklU titr- vuiyet ....... lıı:ala
caktı. 

- Bmdnp giRPif! .. 
AlrtM' oldu BnHn- lll&adm filli.· 

ıuuıı hulrladı. Omd lıtltıiplume. 

mı ı.anme .geçti, ~ --
gilri wıamaJttı. KarJımun, ..... 
rinin ve otrıBarmm w ıliHr•t • 
lermi ce1lietti, Ona can+n bir ... 1------,__c_-__ ,_ .. __ ,.. • IMbatilli 8Gl"dRlar. l'akat o~ 

359 Rı.Wfil'alur 1 

( Şehir ve Memleket Haberleri 

MUleb ıss1& Pros1 mesais1n 
bu ne'ldllffa verdi 

Şehw'lilr ~assısı Proat ?&. 
ılıanlıılllun tdıril&t 11e tatbikat ı>lUıla
BDl ltaa•-.ja lııl.şlamıştır .fılalim 
olduğu ümen eehirde yapılacak imar 
ve inp•* illeri baklgnda .kat'-l 
fikri 1llleak tafaiiit wı tatbikat plin
ları verebilecektir. Tafsilat plinlan 
-tama• ' -..,.. kadar haib ar
alanma llir çok DUllt.&P.larda m
pat yapm••na müsaade olunma • 
maktaqır. Bunun sebebi o mıntai:a
.-....-,uwrıa~~ 
tina lılin nmidir. Ba itıiıbaıla tllt
bikat ptln1annm taıneienm81!J1 hal .• 

1la '* çok derin ihtiyacına eenb 
vermeyi temin edebilecektir. 

f>rolt IBtulauıun imaıuıa esas o
tan nilmı pllnları beş itinde bir rris
betinde yapaıştıar. Bu pl8.nlann e
-.uıı qp;ıı edeceği ta.fsilir.t ve tat
hlllat pMıdaıma gelince beş ytmde 
bir nirsti .. &Waı- 4iiıeceıktir. 

Pl!ll8l şimdiye lfMıa.ro olan •e11i.. 
ili nMicesinde J!mjn&dl ve ~ 
-meytanJarile ~ teniılıllt 
1>linllnaı Jp,am)amspr. Pl'Otlt hı

~ Emin&ıü - auıta.nahuıed 
cadılelinta tafsHi.t -pla.Iumı bazx-· 
lamalııla JIMIPJdür. 

P.Dlet ~dan bu. cadde içıo •
velce laaarhmaıi .plAa. )idi& Veltileti 
u.raırc1 a 1labul ollınQ1a~ 
Proet 1la defdi pıanuıcı. btraz tadi
Jit YIP8eelı:tır. 

·•euı:---

fnpi)11e tahsili içiıı .30 
gencimi& Jugitte~re gitti tn..,... tnşaiye u..µııeııdi@ ta~ 
~ec:S olltD Wmller~ cL<>ııu:iraf'a h.a • 
reket ~· ~eJCe &ide11 tıw 
32 t41*M-ı'n lılr :tısını Gnanviç tiir klsmı 
da OlaSkov.wıt inpıye oıekt bleriôı,ie -o
kuy.-JN!ICltr ~4aı.lz. bir aede m"\&d .. 
Mtl& -.... cn•.5~ w ısıt taarna.
rine bU mü81fettln sonra başlly;ıcakltir
dır. 'hlebelertıı büUbı •ıMz ~ıatı 
~ ~ *!tlresi~ 

baJJ~--
--......ı.ııw .. r----.,., 

Jll!'~D lllı!~ı ı 
Mlmifaıau aqlilr blNigrl 

iwnd-.k 
idWf ~inhl t111k''ine deV'am • 

lWlilllllınadU. ŞWırim1deki ~ 
ttı aian.-a \IOlı ~ .-
JDU~ '* ~~- .... ıik 'l ı• ı tıllar verıtaı,ı.llili 
Su MMkf maWıadf ~ "fi 

Hllbubll a t_.rından ..... tıa • 
berı.. .ıını bu sene uftlatın •• 111 
8itımııl yOzOndm :daabsiııııüll ıpyet f,11 va
~ ... anl41ılıMt.tadır, Attaııa 
mı•lr.Mmda bir -aya 1ııadar yeni mahal• 
liln Wraldae ""'1aaacaıcm. 

Ba mOnıvt ın1e zaıme thraclft ~ 
il bblD __,...... ~ .arpa 

stolWıl*IB r h ... ıtm1'111D1 ••••--
ıert lgilı tebliptta bulunmuetur. 

"Çaftl Nlwll _.,. akı adllH .... 
HüktmdiıınlıllD yapalı ihracatı içia • 

blr -nallldlır- .... ,,... ..... i J ~ 

ıADCllk ... ~ Ulno 'tlllebilmet: -
elde un mtkdarda ÇlWlll-mevcud olma-
--- t/elctW idhıdlt p .... ...... 
dçin ilam ...... tıraedNf ııoım ..... .... 
val-.. trn ile blrliliae WJı:Hrelitir. 

Bu ~ bir lwnnının ltumanJ'a 
1talp ,.. v--+tena satııecajJ zannedDr 
..eldedir. 

8ayı:ıetm.'M T•ll• -otocv•MI 
"'9Htpl8Pltlol'lptlai 

Brende tnpıım.1n M&raelnıUıel turing ve 
otomobll ltliibla"i konıreQne Türkiye na
mma _.. eden tsıanbul Turing ve cto
aıobil klllbCl reJ8l llQla Saftet A.tabmen 
dOn lllbah pıluimize dönm\l:ıtür. Bu sene 
toıPJaı$Jra 21 ~ dokuzunun murah 
Jaaaları ifUn* etmiştir. Bi7.den bqka 
Franaa, lt8l7a, Macaristan, tspanya Ru
manya, ~a konarede hazır bu .. 
)lmmntkn'r. 

Konprede ıa.rbbi doim'dulu bü7ilk ~ 
ll1i1At '1laan ifibare aiınarak milletler 
arası utıcnobil ~tlerbıiıı kolayla§h
rılmaaı ve liimrl1k kolaylıklaı'i ıçiıı bazı 

kararlar verllmiştlr. 
'ltllC:---

YElll !E$RIYAT: 
Pıııffl: 

f'ODA l'RBZJ: w 
2WIJirleci1"' 
~ l'eyal ..... ........ ~ 
lllll1Jl1 Tduloji 

'lfn·n· Qew.et -.9-ir 
tılaldm ıJ'llllMll ıve .......... tıııalllımoo 

a..-..ıo__,,,.- s' ıielıılw...&......._ .... ıil*llml .,... .... 1 1 

laahseden ı • ı Uç , t a ..-.. ... 
nd1Jen bir ~. 

.... Jeri; tnkıJlb Ki' l 1'91 

Be4eıı terbiyesi mükellefiyeti kam•u· 
mm haz.ilandan itiba.en meriJei; mevlril
• lhmeli mukarrer oldutundan TUrtd· 
~ Witün mües-1ena ı..tık 78-
pılmağa ba~lanmıştır. 

BatW'kiJe• .Beden T.-~.e&i Umıım mil• 
düriüiü '9e Miinebl6t v.ekaıeti An 181a
nmJzdeki deniz müesseselerine llirer ta
.mim ........ luairan blıfma Udmır 
beden teıılliyml mBkellefi,,.ti kanana 
JIUIClbilace apar *"k:illtlan vicude ..,U
rllmesinı bildırmişlerdir. Denizyolları i
dartlll Jllllli s- taMcesiae bu ii ~ 7000 
llnddc t-.i9at ko~ faa~tıe 9eÇ -

m.ltöı'. 
Bu ıRalrsadla ..., tetkflMnn idare et

mek üzere Denizyollarında bir teşkilfıt 
vu ı,ıde gP.tırllmfş ve bir heyet seçilmiş
tiı'. Heyet reisi umum mUdür tbrahlm 
Kemal Baybora, fkiftci reis Klavuıluk 
m(idü Said a.ı.nıwıctin. urıuanl kiıtib 

Haydar Veznedar Ziya, muhasebeci ih -
san; .umuml ~da Dllliverdir. 

Denizyollan umum müdür muav:iııleri 
Y Zıya Kalafatol'u ile Haşmet~ zat 
i eri mildilril Cevad yedek azalıklara 

Metlmlalcr,dJr. Dafz7ollari ldaı esindeki 
~ ve dm IDllBUliar W:r haz:irambm 
itibaıe fii1ll\ "*' ,., .. ~ 
bırdıı'. 

IJilllldllik )'.8lııız deolzc.lllk, tıenfil, .,.,._ 

llo1, ve fudllo1 fUbelerinde ~ ..
çileeek ve llerille ~ ıtUtesi de acda-
1181cttt. 

l'udbol, tenlıl. 1f41v.bol 8llbaları yapri• 
~sına bs;n=rtmı tır. ~ tahsisat 
ile bir de..,.. bllıası pt,pıleaık ve 1m bi
~ Jimr 'l''-dellld• n I'. 

meydaznwl• 
mer•imlet> için a71ı

lan s.O. 
~ mftteha•• Pmstun, 
~ Talalim .meydaiıı için hazır-
1&,dJ.ğı-ta,psinı pr.ojeaine n»ıar&a ıııey 
daılW. bijy.lik resmi ıeçidler iç.in 
~ennet' ltir ~ 1~ılaea1rtı~. Bu 
trlVUnün fi~ .mng.cq ~1 
btlgwt lDetre eı.o&kbr. TrlMniln. ö-

nünde reııllni ~ f- bft'alb1nl&
• ~ .aan aabanın ~~,l>aık
kında ~ eiheü at~• mti
,_. ıil'ttailtir. Ol'adan vetllecek ce: 
VaM .. Jll~ ~ftlkJ tahtf 
OlıUDacaktır. 

Harita ....... .,. .. 
~ 

t•""'11l1A ... MiM& ... , 
7 t • 

.WJ!pe ftMr ............. W•WD 
~.,.......,.lıi. :a.-~ .......... 1ırıaı-~ 
-.... halltiırft& fM>e1e baih .elan 
~ w 9a1> INroları heyeti f91ııü• 
~ ~ ballanaeüıtnt. 

$8hrln -.rhht vaziptl 
~ 

~ .... t ınQdiil'Jıllfi ........ -tih
bi vazb'titiM -akl lıir ~ bemrf•m11-
tır • .JJlla rapora •zanuı kanm•k ve &mı 
~i aari kaf'tlı•• aoıı sene zarlıwla 
aıahr Mr ~ 1%81mıf1:1r. .,. .....,, -................. . 
gi>rülmekle beraber geçen seneye naza -
r8ll biç ıl&ldlt. "1:rı 80n olar&k geçen haf ta.., ...... ..s-. .......... , --
-..,&ur. -Ameı1tdan 8800 i'Dn 

denılr gwrr,or 
......... bbHll tardı1ldıu iç ., 

evvel Amerlkaya s1p111'9 edilJnii olan 
1800 110n deMlr1n buırün bir Amerikan 
"Vapudlt lilr>AGR ae1melıl bMlmiJ -
ıneJdedir, 

Gelecek dımb'u JC.aAbük demir ve 
çelik fabrikaaımn ~ tstftuıal etmediif 
neviler yani piyasanın en ziyade muh
taç oldatu ıEJl&nllr. l>eıair .ltirllll iM
malları ıneweud llialllDidae •»••ı~ 
&fire taksım etecektir. 

Tücca lar mevcad kararname hüküm· 
lel'i. ..ı in8e ....-a1cı uaevcud halt. -
1uada ttilkCııılutte 1'e;ııannanıre "~ 
dlıl'. Külalıaet anu eUiil takd.ircie Der • 
mal bir kir vermek suretile bu malları 
kendı i satın alabilecektir. 

ltalyada• galaA 2700 un· 
dıı1k tlaı•n çtlrUyacall Git 
ttaly n bandralı Kapo Vado vapurile 

limanınnza 2'00 sandık limon ~iftir. 
Limonı..ı 4*Nll ttaı,ıall vaı,unı JIOlda 
tngıliz kontrol gemileri tarafından tev.lcff 
edilnıil ve limonların İtalyan meıtelt oi
dukları tesblt olunlJlUitur. Fakat 1*ına 
rağmen r..a.tradan ktaUuldald 1rılflis 
sefaretbanesine emir verilinciye kadar 
malların bop.Uılm\79cattna dair kap -
tandan da bir alNııüdnaııa ~ 
Dün geç vakte kadar tstanbu!a hiç '* 
emir --~ u...- bollliıWa -
lllfUmlUr. Birkaç ıün daha geçtiii td· 
dirde malllarıll bir kısmımn çürlareat 
nwilM Wr, 

t!lufHtr yekti 
Oala1ada Keıneraltı caddesinde 31 llU• 

1inırıdı fldlc tanrhtıaneinde çahşaıl S.· 
bdlr.J',. 1lla .tııatı saat 111.29 ıte, -bulrar 
maH ' ' ?StJJ ı rıeı buharla ıöisünden 
7alllll1f, tedavi altına alınmlltır. 

ihtikar yapan 
Wccarlar 

-Watıtce1ReJ • as atı 
olunacaklar 

Pazartesi günü Mıntaka Tieret 
lliidlrJltüııade Vail • Blilediwe !Re
isi Dıoktw Lfitfi KıJdana ~ti 
albnda bir toplanb yapılacalrtır. Bu 
toplanbda şehrimizdeki ihtiki.r va-
Jll,ati mftplqre Qb111w@\1ıı. 

Matftm o1dufa here BUD günlenlıe 

.Aıvrupa harbinin llid bir safhaya 
girmesi .......... '* 1 •• MeM=he-
ri siarwi§ bula-. muldti • • 
tekrar harekete geçmesine lmfi ol -
muştur. Vilayet vesair alakadar ... 
kamlar bu hususda deıtıal en ei.
ve aeit tedbirler ahlllıı'• w laafd. 
ihtikar yaptılllan tesbit olunan bir 
kaç tUccaı tıeait ~. 

Bunlara aid evrak da ikmal elwl
muştur. 

Pa.zarteei gtinti yapııaeak ~ 
da tekemmül eden bu ewaklar d& 
gözden g~ilıüeeek ıve ilıtiJDlr J81P • 
tıklan iddia olunan tttccarlar malı • 
kemeye aev1cohznvakt••2d&. 

---'IHI---
~: 

Tramvay bir çocağu ezdi 
ımn lllUUaralı fttinan tlaılirin idare

.-...ı Edlrnekapı - Slrkeel ıtramvayı, 
dilllr atraıt.......-ıe ole :ye...Birkecl
~ oteli onünde. yolun bir tuai\ndan 
~ tar tna gec;mekte olan ve Sidlıeci
de .A:1'dahaıı sokajında 18 numarada otu
ran ejlu 8 yaşında Mobe ça111a -
rak mllblıeliı ,_lıerinııi• lilllu' aunette ya
ralaııuş, Mrbal Haseki kadıın bastaba
a.ıne ~caiız, bir maddet 
...-a burada Gbniştür. 

Oıllısterilen lüzum ~ 1ıl4li&in oese.di 
JBGIP~. 

Vatman Ntıdir J b 1 RUM tatıkMnda 

baflanmış, talMrilııMe el SoJl&ll llNdııWQIPU 
llÜ -~ ~ Bapna din bAdl8e: 

-- :tatbikat wı --lB.......... McMai.a, ~ 

tatil1181Ddt.eo --~ tramVQıD • 
tiaD a~ 1aıam.V.Qlll ...... .,. • 

~UYJ\lfi' j.,...W. ~gd.~ '414~1 
tr~n önnne cıktriı ve acı n 

-~b li IGClnsb ... lial4e vubla -111· 
- arı1afl1rmltır. . 

\'atın Haıııtr --..R IHnlolmışhr. 
Mol:gun 'NftOlll1 bt1 MpOP8 liPe leeb 

1ldaı lı:a'Mml ........ 4llRdı edDecektlr. 

-.-~ 

Polis lbPahttni vaildle halinde tahlllr • 
ml!Xr:en 't\191U Darbbmıeden miltekaid :A• 
,1i Haydarın Aı8llye ~ caa- .... 
kemesinde yapılmakta olan mub#\:•e. 
il ntitlcelendirllmis, tnabkeıre AB 1nl.7-
9m ....... ...wt tflJınntil. bir ay öç -
haplMı rnahla1ıııl ~-

« umat kaçakçılrlt 
1'ehı endnin.ıhı Yerıtcesm• ld#ban~ 

JPtt,ıak~ 90IMimde • n1:11fttb"ada. .._ filı. 
JDiae kutlu• din ~ 8lılela 
&aarablla vapvnmden çıılceıık:en ıuıı Ye 

Jlllıl'lllMtl ~ celbetmlı, .ilzlri .aranın
ca, beUnde. 2 kilo atarlJlında JpeJc1i bir 
kmnq Jlll1'Ç88l arılı OldulU ~ 
~ ,Wrnhn-Jı h .. dhta .,..,,_,.., 
m. 

Kaptt kaçtı dellll 
·11ab11nıl»a1&da GlDllanı a&nda btr 'ta· 

dımn mant.auau *1W olduiwıu ._li,.._ 
llelt .... ~ - -- ~ --
1'8 ,.,.elerıp RamaUIJ!l ~e lleldzinDI 
1Mdııl ıli.ae JIWPÜlll +zrnnrn o .....,... 
da dün bir a, 25 gOn hapse mahllQm 
wtilmtJMs, 

OtobUs çarptı 
Eyüp - Hs•'8clle- baftmda lşliyen, 

eof"dr Hilminin idaresindeki 8158 nwnara
lı otobüs Feıı.-cleA pçerkeD, Haydarda 
Muftü Ali rıtabaHeııüıae (lewıs eokağında 
15 numarada ~ Emtneye çarparak 
mubtelif '81'1ft'lndm 5'&ralam&t. ....._ 
Balat a..U.bueSlme ka.lıdmlmıf, !tef&' ya· 
kalanarak tahkikata bqlanmıştar. 

ZaçyaDı ite yandı . 
DUn sa t on buçukta Sirkec'de ll!er"kes 

ecxa c!eposa &ıttnde bQlmıan llrilbldhın 

sırtıııda ıaçyalı llUldıklarını depoya nak
letmektle olan hemmel Mela*' ah Y9 ,,._ 
letıaekte ole hnmmai Mdatyah • ,... 
&işeleJd8n lıriıi•in -cıııp ııaçyağu& ... 
kühıMl11e sı:tbmlııo ft eaırindea- ,._.., 
ted vi altına alınınlfbr. 

Pirinç ucmtuyor 
Meaı~i piıdn~ ...... nın 

ğalm ı 'e yenı mahsu un te yaklaşmış 
trulmnııa yüzünden pirinç fiyaUannda 
ehenuni~tll bir düşUklük 1-flam.ıştır. 

Sen aırfındıa llDnmt cbulerine 
töre 2 kuru f yat dil üklti v kaydcdil
alitir. y li iyı maJrineli pırin ler 282 
~ tılmahtadlr. 

&aptaa n '••Ntll Çelik.bapn idaresinde-
ki Kuzuyilrekli Coşkun motöril dün Sa· 
ı&yba:l'Dandan ıeçeıken HüSef(n- iBmitrde 
birinin ndalına çarparak parçalamıştar. 
Sand ldtl b lunan dört yolcıı ve kllJ'ikçı 
milsaclc yi mttteaklb denize dökalnrilf
lene t1e etraftan ~ motörler tara -
~~ .............. 
da tahkikat yapılmaktadır. 

lt•ltaa111 h••ll• 
girmesf meselesi 

I
• ta1)annt, "Yl'llPll tnrnl bl'f ... n• 

...a 'ıt 1111 ... ........ ı rcre· 
denberl münaluıp ve tefetrlerl mu• 

clb olmuı ve neticede Roma hüllılmetlN9 
gayri mu.,.rlbllk de•ll• ken6'e mnılt

aua Mr wzw.t •1- flllliıld •lunıMt• 
tu. ••..-.•111 1-rlı ... ....,,. ı•ıı ..,.._ 
ketılılıı:iU. - ..._.. .. ....-.-.kı 
müttefik ordularına prpıp eau müca
deı. baıl•yınoa ltalya llareketalzllilnl bı
atkmıt ve Mdıılt......,,,. ... ılrluctıa .. 
,..,ılH MU:thAlt ahtôt 71 sf1• ... 11krJa 
ve nihayet reeml tedltlrlerle or.tıtlıkta y .. 
nl bir latikraraızlık ..._ eatlııtn'ltle b• 
ı ........ 

ltallraftMt harbe ........ , _. -.~ 
leal, bUllln, etNftakl m6nakap ve tef-: 
......., • a11R~a, 48U ... hlyetlnl kaybet • 
mlf ve Ro•• hllkQmetln• ne vakit bar• 
ile Qireceet .. kU• tıallavvlll tıtwııı,ttw:. 

Filhakika Roma hOkOmetl harbe glre.
oek mldlr?. E,A-r aıreo-.. ne vakit 9ır ... 
eekiiPf ..... W. -•la ..-... •valt 
......... .-. ~ktır: Romanll\, kendi dil• 
fQAceai•• IÖN' *' .llllllMlla Mlidıahale .,,. 
nıanı addedeotıtt glnl 

B8yle bir cevab karpatnda bu müna* 
aib .Udüale awm• .. vakit ol--0• 
v.rhtl batır ohtblllr. 

BU h .. ueıaa, haı,,...ıa apue bulunduit• 
mAnevı. lktıudl, uketl Amillerin mili-
terek bir 'teeh1'91n tannret deı~ tneV• 

zuu lt...._.r. 
ltalyadakl 111....r lleirtee. bllh.-. 

hallan teMayıtıo. han aleyhtarhiı ve Al 
manlara kal'fı hopu.-.Zlutc ve aempatt 
mefkudlyetl tekfinde taahllr etmektetHr 

DIOer tat'lrftlln _. ....... fllleVkll - .ı•· 
OJ tavar, pnf .. w- tıH,.,... t.ld>Ht .. 
can _._.. .tlıe wt ......_ detıldJr. ltal• 
yıanua m.._,,.. bir ..... da bu manevi 
nüfuzun taltrl bakidir. 

Fakat bu mlnavt lmllter totallter ~ 
Nemlekette IMICldt lı.w :Aln, ~I INl&Y 
)ilen bil" .UmNDln U... Qf'IM'tlda efl· 
)llllbJffıoek ltOktaa...... ...,...r dolay&Mk. 
tealr edet-il.cek 11....ıardır. ltaıyanı• 
harb karfllllntlakr mevlr.llnl ••11 lkbaadl 
AmllJer tayin edecektir. ztra askert Amfi• 
l•rln de dereeet ~ ...,... .. ,. 
de6\ldlr. "1__. ltal&r.a H~M', Ar
navudl* IU.ak ....... .&lıpaqy~ h..-bln 

• de d• nur bir me~et gjcW'JTllftlt"· 
Fa~at bütUn bu faaliyet, zayı,f k~vvetter" 
kartı yapılnttttır. V• .-• asker\ kuvv~ 
llakkında ket4f bfto ftkh- pcUfNlllNllu ı..--

"kln Werrrez. f~ ~ ~ d-... 
nl:tfel'd-1 hafif oMlıtnrl•r va ~ 
&aımnmıtan ltırvvettı tlrlttmektedlt-. Vaf• 
nız "t.u itUftkil harb ..-.nızrmı11rıı aev' 
9'e rdat'e fktiddf. lraklnlara dayanır. B• 
•ebebdendlr lc1 lfcttaadt "fmlffwhı treal8'ıf 
,.,..,... Wfl olandc ~,. ~ıa.r • ...,..., 
fttn--ntr --mwVWW"er- -.w •~ »ımwr..-nnun,ı•""' 

flıtahF•Mf,ill MUllY)f9ndlr. Pfiiff'i 1mk 
tnd ._..,...n ................. ,,... 4Mlıt't;iil 
tlrmek •lyaetllt& otartl aleleml aaye9kl 
de elde etmele •V8fllHltlr. Fakat çlsdl4 

il h.-cfffe flHltlak lllftllll u...,..lllltD lft 
il umtttw. 

'811 .-.IRleft e--. lıtıtfGtı1cD flll'lt•r at.,. 
tuın, harbe lfltCNlk lnaa bfr ırıllddet ~ 
"" kat1 .ga1ebe)4 atMldt IMk&nı 'llMVOU"' 
oldulunu bUdltl btldilrda .glNblllr. 

lbılyının bu llyUetl, lft• lktıwdf .! .. 1 
mrtlel'ln amantlZ teiılfteait altında ola~ • 
~tmdflrlft ..... wwwtnwl 111UVl'f'fllktytıtft 

d~ ._.. .......... """"'"'' ........ 
~eeelL 'bir ptdhlıa .,....."""".,.,. _.,. 
tı-....,,. Ye aıtU'ft•b ... fd......_,. ....... 
~ekteb~ • 

Dr. D8Ab SA<af: 

n.so 'Proll'lm '" .,..,.Jekıet saat a1111..-ı:..ıı 
18.35 AJw .. ...aaııııı1o:tı ...._wı. 
11.ff Mblk: Fam ..,._ 
ı.uo Müzik: &Qw""16mhar ..... _...., 

(Şet: na.an Kllncm'). 

15.15/16.30 DlüzUri: Jlelodiler 4PLI· 
18.00 Proıram ve ....,.ıekat saat 
J-8.05 Müztk: Sir Jaıncerto (Pi.). 
18.IO JHziJr: ...,.., .. ~ 

iDıabllll 6qlr). 
19.15 Müzill: l>lwd ~'" 

ler, 
Okuyan: Ata Ses wrm. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan 

Hamdi Tolaı)', Zab.at Bardakoğlu. 
M.36 lfi\t::ftt: Sdıc '8rttmt!ri vıe 

luMılıılllı. Abned ...., 
19.45 il lehet .. ~ ~ 

meteoroloji haberllıd. 
20.00 Müzik. 
Çal ~ r: Bakla Derman, Hasan 

Hamdi t'okıry. 
C> ~ ~ Tokay, 

Sianak. 
21.38 Korwpne (GaılQıı meeel 
20. 5D Müzik: l'aal heyeti. 

21.20 Müzik· Erbllrul Soysal 
d n Akordeon soloları. 
fl .35 Mtl%ltC ttQÇD artı:aıtı'fl 

cıb Aşkın). 
2Lll lılmdekef llMlt ayan, 

W.erlm; ziraat, tibam - tahvilit, 
70 - nukut bo ası (ll'i1at). 

22.50 Kon ~b d ııerde .. 
ıaız kısa dalga poltaBile). __. 

22.tfO Mkik: önbaml (Pl) ~· 
23.20 Je kadar ydlm 1lZUll ıtatga 
sile). 
28.25/23.30 Yarınki procranı ve 

ımul· 



kuvvetleri düa 
Briiksele girdiler 

ne emanet edilin parçasını t.erket· 
m.edeıı ise olduğu yerde ölmelidir. 
Tarihimizin vahim a de her 
saman olduğu gıbi. bugGntill prolaal 
eucfiar• Galilt gelmek eyahud öl • 
met. GaW;t gelmek lizımdır. 
LUVENDEKI MUBAREBEI.g 
Ne\r)'ork. 1'1 (A.A..) - Mevyort 

Times gueteabtin İngiliz kuvvetleri 
nemindelri muhallın bildiriyor: 

LOuftin, ,Alman tanldanDuı ve 

bom&ardmuuı tayyarelerinin giddetli 
hücumlanna maruz bulüamaktadır. 
Almanlar, eehir civanndaki yollar Ü· 
seriııde, 1aıuhqlanııda pathya1t. ll· 
ğamlardan pek :ayade aarsılmlllar .. 
•Jl&ta dlçar olmtlflardır. İngihs • 
ler, ilk diipıan kıtalaruıuı kendile· 
riDe bir yol açma.ya çahotlklan Via 
diHdi 8lllUllardır Viadük, müstev • 
lileriiı ÖMrille diilmiftür. AlmaDJar, 
Louvain demir JOkı i8talfYODUllU ele 
~muvaffak Gimuı)lardır. Bu 

LUVEN 
Berlin, 17 (AA 

de bildiriyor: 
D,yle mevzii 

malai'dan IODra, 

valnin &imalinde b 
linesi alnuştaı'tlı • 

Berlin, 17 (A.A - D 
de bildiriyor: 

t.ouvain, bir çevırı 
dQımüştQr. 

BELÇiKA AKfAM TIB&.ICI 
Belçlkada bir mat l 17 (A.A.) - Bel

çika akşam teblijl . 
Kıtalarımız, . hareka 

ketleri mdodlk bir 
dir. 

18 DlA7l8 Biled'eıll 80 • b kanal\D mil 
dafuama iştirak eden avcı ala.ya, bu 
kanalı iskelelerle ıeçmi e te,ebbül edm 
Alman cüzltamlarırıı. b Tti zqJatla ıe
rt pQskürtmek sureti1 btthassa )Warllk 
,a.termiştlr. 

ALMANLARIN YENi T ARRUZ1.ARI 
·Paris, 17 (A.A - Hav , saat ZUI 

ela bildiriyor. 
AJmanlat, Rethelin şimali pt'b!aUa4e 

POfUll dibinde bir. noktadaa COk bü:7fik 

eClis • yeni vergi 
kabu tt• 

ŞABAHTAN SABAHA iVak 
Vatmıdastar dikkat ! Etrafmmllkt 

Almanlardan ihtiyarlan casus, 
gençleri beşinci koldandır." 

'r.B-,,.f....," 
hayatmda slikbet ft •d4alıni, -.. J
ve metanetini mubafazaJa bU kadee 
kadir olan hu millet öte tarattt..aa.ı 
w hn-'r .. iellp ~-.... 
en -lluzntnal• Wr &ı•wc ..... 
çıkannakta kulRll' ee.ipr. Bel .. 
çlby& İmdad& kOIU l'l'8ıuu kıta<c' 
lan Almanların. motörlü ve zırhlll 
kuvvetlerine mukabil bir taarrus 
ile ilk darbeyi iadirerek onları dur. 
durmağa mun.ffat oldular ' 

Fakat bu kat'I bir aed midir, yol&.i.' 
a istikbal batb bir inkigaf mı arw 
ıredecelrtir! Buglbı Felemenk 
&içik& milletlerinin uifadıkJan fe- • 
liket kaqumada kendilerine sempaı
tidıl!a. düpa•• mukavemet hususun. 
d& gWerdilderi eeaaret ve yaptık
ları ka1ıramaahk bl'aumıda ht.y • 
ranlıktuı bleka .pnnı..ıan bir SOll 

çabrmak istemeyb. Fakat limdiy& 
kadar taldb etmif olduktan 8lJU&
tia dar ve kula ı&iill yüzünden l:Ma 
feliketi tlavet etmit olduklanm meır 
... bahlleltaaemek elden gehnes. çw... 
Jdl ....,._ ilnt aı....p muht&Q 
·bleb ~ve devletler 
ftl'dır! 

_. l'ehıat=k iie Beılçik& vaktile 
Almıa ~ bilip ta iN ka
dar JUiie bir.,.. takib efm~ 
oa.tank bucia vuiyet cok daha 
..... tirli oa.oüta. Bugtln acaba 
l'rulSlew~~ftlt
tiaıll-J rt'ı••lı 11 'kr mi T 'Wtal(tÜCI 
et, .... 1 

.. mi!..,.., .... lıUUlıi. 
\a!N Jllia•.W.-.. 
1e B E;•a ft Nam s• Wlll-~
,_... _. ....... Will,a 
uinJlıD ~ kendi lmV -
fttleri eerm.. ........ 1lir m8ddet 
durdurabilmelidirl .. ki imdada ko
... Ftaaals ft .... cdulan icall 
edAm noktalan kunei Jdill1flleaile 

... echh'Wıalw. - ftJdt. bula

..... tülidir lıi .... iopa 
mwtı... dıe l'ruaz huWa a. -
rbadeld ~ çeldleoelderdir. 

K• .. Mt kima! atanfllt pollti~ 
kulle A1mMlana teca\'llıOac:lea 
llrdil.., -.- teMWJrntlr llfi.I -
,..._ dtillll ,.._.k ve Belçia 
aıet &dalüai'Uam ! ltaıilia aatıa 

lk ~ '••iNi cfW um 
bir ao1r.tadalt bitanf kiolk dftietle.. 

1 

Tatk bayatinin 
londradaki tetkikleri 



rın 

o ininin 
e enfa 

Al 

61. 

3-Ko 
halli. 

ve Tını meselesinin 

dan m.ak bu
o:-n.aınıehal bu teklifle -

ise bunun 

o der ede 

Harbin Dl beten durgun geçen 
aylarında b ıddlalar askeri ha.re • 
kA mu . ol yordn. Fakat Bel
çika. ve Bollnnda ile beraber bütün 

m d ratJ :vzuu 
buhranlı inlarda. A.k-

gin.liğin tekrar artması 
yanı tem nni olmayan 

ı müttefiklerin bır 
k m enerji · harb sahnesinden u-

< bulundurmakta ve bınaenal yh 
Almanya lehine fili bır yaahm şek-
linde tecelli ektedir. 

ö bcrı I yan siyasetine mUs 
b t veya menfi kn t'i bır şekil ver -

j ·yen müttefiker, kömür me
inden çıkan ihtilaf yUzUnden 

J.ıJma.n ihracat mallannı kara yolile 
ıthalc b l anı dünyaya illuı eden 

- Basanın oldürduğü köpek hi
k y i de ner den çıktı? diye aordu. 

İhtiyar kadın: 
- Evet efendi.. Karabaştan bah

sediyorsunuz değil .mi ? diye .cıevab 
verdi. Ve bekçiyi müdafaa pyeaile 
ilave etti: 

- Köpek sağır olmuştu. Hiç klın
aeyi dinlemiyordu. Hele avda tuttu
ğunu, bulduğunu da yiyordu.. Ha • 
san onu öldi.trmeyi tercih «ti .. 

V i, Muazzez hanımın izahatını 
sabırsızlık la k i: 

- Pek .. pekilii! Ehemmiyeti 
yok. Basanı, köpeği öldürdüğü için 
muahnze etmiyorum. Yalnız bunu 
çocuğun önünde yapmamalıydı. \An
byorsunuz değil mi? .. Üç yqmda.ki 
bir çocuğa bir ölüm aahnesi göster
mek doğru değildir. Alt.&yı,n ufacik 
~ .baDdaıı liddetle müteeısalr 
oımua. 

- BJlilda böyle tııir ~ ... 
sm Jıalması, onu daha u h-eM, 

r 

i 
_j 

J AfRtKA 

Roma • Berlln mihverinin aakert 

Yazan: 
D 

Da 
w 

yanın bu hareketini dostane te
lil.kki edemıyeceklerini saklamadılar. 

Drtısacli harbe ~ bu meydan 
okuyuşun müttefikleri daha. müessir 
tedbirlere sev~etmesi endi§csi lta1 -
yayı bazı if§a,ata mecbur etti.. Bu lif
eaat neticesinde müstakbel bir harb 
de Alman • İtalyan askeri iş birliği
nin bazı gizli tertibatJ ortaya ~ktı. 

Ma.lfun olduğu üzere Cihan Har -
blııde Almanya ve müttefikleri §imal 
deıı.izlnden b lıyarak 1ranın orta -
sına k dar d vam eden bır hat halin 
de Avrup yı im l ve c ub o 
1izere lkı~ e bö üşclrdL ııwıy.11 
eli- mubıı.rıb arkacla§larından tcc -
.rid d D bu ho.ttı l c.rmtılı. iı:,ııt l.:)16 
de Çnruıkkal ye karadan ve deniz -
den yapılan taarruz bir netıce ver -
memiştir. 

Rusların aynı maksadla lskcndc
nma inmek için şarki Anadoluda 
yaptıkları lıarekitta muvaffak olıı.

maınıştır. Scldnik üzerinden yapıl -
maaı taanım edilen ta:ırnwla Yu -
nanistanın takib ettiği siya.set yü
zünden 1918 e kadar teahhur et:mi§
tir. Bu suretle mütt.cfikl ·nden ayn 
kalan Rusya yavaş ya Va§ eriyerek. 
terki lillü.ha mecbur oldu. 

Alman ltalyan askeri i§ birliğinin 
de burul. benzer bir sevkulcey§ plfuıı
na mUstenıd olduğu görillilyor. Nor
veçın iqgalile İskandinavyanın gi
miJinden b lıyan bu hat Almanya
ltalya - Sıcilya - Tunus - Libya -
Ha.beşi 'e İtalyan somalisi ne 
kadar d ederek Akdenizin or -
tasından olmak üzere dünyayı ikiye 
ayırmağa matufdur. 

lngiltere ve Frans bu hattın gaı -
binde kalacağından şarki Akdeniz 
Balknnlar ve şarki Afrikadan tecrid 
edilmiş olacaktır. Sevkulceyş hattı
:nın zayıf olan noktalan Sicilya ile 
Tunu dnki Bon burnu arası tahtel
bahirler, maynler hava kuvvetleri ve 
Panteleriya adasının sabit tahki -
ma.tJ jlc kap:ıfıln ak, Er:itre, Hah -

katı yürekli yapar diye düşünmüş -
tük ... 

Veysinin göZlerinde bir hiddet ni
§allesi göründü. Bu hiddet, kabaha
tini bildiği için daha §iddetli oldu. 
Dadının sözlerini kesti: 

- Basanın kab:ıhati büyük... Ço
cuk, böyle şeylere muha.ta.b tutol -
mamalıydı.. onu çıkaracağım. 

Muau.ez hanım cevab vermedi. 
Genç adamın ini asabi hareketleri 
ile ciddi tavırlanm ihtiyar kafua 
b!r türlü slamıyordu. Bunun için Ha 
laDl müdaf a bir daha kaUnema

dı. Hem şimdi kendisini müdafaa 
('ylemek mecburiyetilide bahmu~ 
du. 

- Daha -fthim oian bir ıey vua 
)(uau.ez bamm, evde, oğlumun dı -
-mağmda, '1annemi ,aJdilreri V-eysi bfy 
&!"fikrim 311ıatmalrtır. Bu dereee 
baniJ. ve Mh -..ı olmJ1ıuı &d 
)dm ~ çıkarttaf 

lle yapacalmı iilill1l4 Jraı!metlM; 

• 
1 

lnklfafını giSsterlr harita •• 

eistan -ve 1talya sooıaUsinden "Ci
buti,, ye ve İngiliz aomsUsine yapı
laca.k. üç cepheli bir taarnız ile Ba
billınendcp boğazı kesilecek, $üveye 
'kanalı deıjzalb ve mayn ile kapatJ.-

lacaktır. Bu veçhile earkda tamamen 
acrbest kalan İtalya ve Almanya 
enrki Akdenizde, BaUranlarda, Mı • 

mrda. serbest kalarak fatediltleri te
kilde hareket imkinını lrusmmış o
lacaklar imi§. 

ABAH 

Erzurum a 
istifad li 
konfe r.anslar 

----0---

Eı u J, (Husu ) - C. B. P. ge l 
sekretcrllği 'U rafından ondenlen Sıyaeal 
B lgiler ol.ulu doç ntlerlnd n doktor Ba7 
Bedi Zly.ı 11/V /1940 cuın rt günü ech
rlmizi teşrif etmiş, gece 'Halkevi salonun
da (Aile ve muhit terbi)'esi) hakkındaki 
kon1ernnsmı vermiştir. Salon biıytık ve 
küçük rütbeli sübnylar, dnlre ınUdüı1erl, 
memurlar ve kalabalık bir halk kiltlesı
le dolmu tu. Konfornnsın mevmunılan 

bllhı:ıssa muallıınlcr çok mütehassis Voe 

memnun kalıruşlardır. 
23 NiE nda dn kıymcUi edcbiyatçılıın

mızdan ve tanınmış muharrirlerlmlzdeo 
Bay Ercumend Ekrem Talıl, gfiniln mev
zuu olıın (Çocuk bnyramı) ve (MDll hl
kimlyetimiz) etratında. tarih! ve lçtlmai 
çok fılydalı bir :tonıerans vernıfştlr. De -
terli hatibin konferansı not edilmiı ol
duğundan halkevi Dk fırsatta neşrini dü
fQnmektedir. 

Daha evvel teşrif eden Edebiyat profe
.Orlerinden Boy Ali Nihad Tarlan. Şair 
Ncf'ı hakkında bir gece ball..-a, günd11z de 
orta okul ve llsc talebelerine konferans 
vermiştir. Nefiyi beı:nşcrilerlne samımı 

:tık:l.r ve hislerile daha yakından tanıtma
ğa muvaffak olan batı'b, bu sırolarda u
mumi mc.-clls n ph:1n ana vntanı olan 
Hns:ı.nknlcdcki btr ilkokula onun adını 

izafe ebm:ktc ne kadar iuıbetli bir karar 
ittihaz ettiğıni de ortaya koymustur. 

Halke\.1nuz, Eaurwn halkım değerli 

ilim adamlnrile temastı gelmek :tırsnıuu 
bah ed'!ll Partimiz minnettardır. 

IHSAN ÖZDEN 

Bu mühim sevkulceyş fikrinin mü 
nak~ya muhtaç bir çok noktası 
vardır. 

Evvela bitaraf bir devlet 1llan 
Rusya Avrupa devletlerinden ve hat
ta bütUn dünyadan tecride rnzı olını
yaca.ktır. Bu mesele kendisinin Ci -
han Harbinde olduğu gibi yine açlık 
ve sefalete maruz kalması demek • 
tir. (B<mU 6 tneıd4) 

Sa.yanı hayret musiki muvaffaldyetf, SCHUBERT'in hatırasına 
dikilen safer lbidesi 

m·ş f 
Ohnez mwrilti hatırası, bUtUn sanayii nefise amatörlerinin 

+D J.di.r ...ıı.sı;ıı.w ~ Wpla.mcihta.d:u-. 

lllveten: EKI ·ER JURNAL en aon barb haberleri. 
Bugtin s:ınt 1 ve 2.30 da. tenzillltlı matineler. 

Kara Osmanm. Mollanın elinden 
kurttılu u ilahi bir işti. Yoksa, onu 
daha ilk elde bir şak küntesile aşını> 
yenecekti. 

Artık on binlerce seyirci gözlerini 
Mollaya dikmişlerdi. Herkes bu Ço
lak Mollanın gösterdiği harikaya. 
hayran olmuştu. 

Kara Osman bu sefer hasmının 
kar§ısında büziilmiiat\i. Kendini te .. 
tik almJ§İ.1. 

Fakat, Molla }uamunm biizülUlli· 
nü çok geçmeden: dağıttı . .Şimdi çap
rua. kendisi girmişti. 

.Mümin hoca, kara Osmanın h::l 
gövdesini çolak ve çengel kolumm 
arasına taktJ. Siirmeğe başladı. 

Kara Osman hasmının ~prazın .. 
dan kurtulmak için çu-pındı. l AkiDf 
muvaffak olamadı. 

Nihayet ..Molla, hasmmı &ltma al
dı. Güreş başlı.yalı on dakika ol .. 
muştu. Kara Osman ikinci defa ola
nık hasmJnın alona dügmiiş bulunu
yordu. 
Osmanın bu sefer hasmının elin -

den kurtuımn.sı herhalde güç ola -
eaktı. Fakat, Kara Osman, hasmına 
mağlub olmamak için canla başla 
~yordu. Alta düşer düşmez--top
landı. Hasmına oyun vermemcğe u.
vaştı. 

Kara Osman, ayaklannı altına 

toplamış kö tebek gibi büzülmüf} 0-

tunıyordu. 

Çolak Mümin hasmının büzUldtl
ğUnü görünce kemaneye geçti. Has
mına sarcliğı ellerini ta kasıklanna 
kadar sıvazlıyarak indirdi. Birden -
biro dikildi ve hasmını da birdenbi
re havalandırıp çözdü. İşte. Kara Os
manın bu d~ş:ından istifade ede
rek bir şimşek silratile aaımaya gir
dL Mümin hocanın kullandığı ma -
nevra mUhimdi. Bu derece üstada.ne 
harekete seyirciler ve seyirciler için 
de bulunan eski pehlivanlar h yran 
olmuştu. 

Hele ihtiyar cazgınn dili dama.gı
na yapışmıştı. Heyecanla yanındaki 
arkadaşına: 

- :oın:., ııc yuu._ nnt:t rı_...10ı:-

be? .. dedi. 
Arkadaşı ihtiyar pehlivan, hayran 

......................... YN.V.MN.WWW~MAAMNIJMNIJ'NNNtltllM/IAMN.MMJWNWWl.MAAMNoı'V>NoJIN>N>NNı.MMMJ>H;w.>J lık gösteren bir tavırla: 

L A L E nin emsalsiz :program
ları d vam ediyor 

Görlllmeıni§ 2 btlyllk film birden 

1- ÜNiVERSiTELiLER YURDU 
Gençliğin 'e ve zevkinden; Aşk ve .heyecanından 

iflenen bU.ytik Fransız filmi 

2 - OANIL:ER DOKTORU 
.Amerika fllmleıinin btiyUk artistlerinden 

EDV ARD ROBİNSON - HOlılPBREY BOGGART'in 
;p.ratbğı esrar dolu Framu filmi. 

8 - Hmbi yalandan gö&ıteren en aon "gelen ilti büytik .Jumal binlmı: 

(P A.RAMUNT nmNAL • Fransm:a) 'Ye (Brltlsh Nyuz • Türkçe) 
Bugün saat 1 ve 2.30 da. tenzilAtlı matineler. 

- A be, bu softa.caz tehlikeli be 1 

- Sorma usta be!. 
- Tehey ... Şimdi yenecek be!. 
- Bir daha knldırmıyacak altın~ 

dan. .. 
- A be, Oaman bu aefer kalkı1. -

ınaz be!.. 
- Adalı, Moll&yı kolay çıkara -

mıyacak meydandan öyle ise ... 

- A be, vallahi çıkar.maz be! de· 
di. 

Hakikaten, Molla sarmadan eon.ra 
tekrar p:k küntesine el at1ı. Müca -
dele de başladı. 

Fakat, Çolak lCtlmin, bu sefer §a· 

Ja ele geçlHllİ§ti. Hasmını çolak ko-
_ ... _ ......... \Al • .-.• • ._ ..... v ....... N • .,.. .... ,. ..................... YN...,.,,...~......,. .... .,, .... ..,_ .. ., lunun arasına bir çörek gibi yerleg-

BugUn 1 PEK Sinemasınita -, .... ~ 0aman, şaktan kurtulmak 
2 BUyU k film btrden . için ileri hamle ediyor. ncri hamle 

1 - A s i K a h r a m ıı n :er::a~~r:~ eme şakı sökmek i-

Fransızca sözlü A.Bk - Kahramanlık ~lJ.lmtDJ heyecanlı filmi. 
Baş Rollerde: WARNER BAKSTER - FREDD!E BARTHOMEW 

ARLEEN WBELAN 

2 - Lorel Hardi Harbe .gidiyor 7ürkçe ...sözl 
.n&veten: FOKS JURNAL dönya haberleri 

Balbuki MUminin sağ eli çolak 
olduğu için Kara Osmanın ileri ham 

_:lesiyle dirsekten kınlıb bo§a ıyor, 
ne de pençesi kasnağından kurtulu
yordu . 

Nihayet mukadder olan olacaktı. 

nı zamanda da. 
Bm müşkü18t ili 

Mollanın elinden 
kurtulup one doğrU tJ 
ftZlyette koitu· 

Dlllilaraasına taıııJJlll.,.. 

dı. 

ırumın, basmmı 

rak eJinden ka---
.memiş görünüyordu. 

Çtln.kü Mümin 
Jdi Ne vakit olsa 
)'etleeekti. 

karı m ub 

Kara Osm 
&lan Moll ba 
idi. 

BugUn saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. Mücadele dehşetli oldu. Osnsn a- rmır.:-.'Jt"l!l:::ıo~.~ _..,,..,_ ~v 

"- Oh, bir 18Y adtyamıyormn, 
diye eöylendi. Altay bö1Je ..,teri 
DM1lttö~!. 

- Bunu henden 4itJaa iJi izah ed&
l!flil'lliniz. Oliinde:ldm bu. eelillde Jr.o
lJUltU?. 

- Biç iimse ·- 1 nedı ... .Bumua 
inltiııı ;,ok!. 

- Ne derMDis ~. bugün İl-' 
te .b6J1e bir hat&7& maruz bldım ... 
Hem, rica ederim, P.eıribaıı luuı.unın 
6Jm6e olduğunu nedm J1ae ediyor -
IAIDU? .. Pek&1l bW)wwDm _ki ı.. 

nm ~. Olmlt dtğildir .. bay
ili. elftb ftliııııt&l. Beni tenvir edin. 

' ' 

ıihan hanımın ölüp ölmediği hak • 
kında eıı ufak bir ıey J&itmedim. 

- Ollun bakkında hiçbir haber 
Mctmız mı! 

- Bayır! .. 
- Yahud da .kendillinden ı.ilae-

cti!diğini Şttiniz :mi?. 
- Hayır! Hayır!. 

- Öyle ise, Alt.ayın, .anııesınin öl-
dtlğUnü söylemesi için bir eebeb 18.
zmı. İşte bunu böla:mıyorum. 

- Ben de bu ili a.nlıyamaciem 

V~yai Bey. 
- BUD& ~ ortada bir haki

.bt var. Altay bana annesinin aı -
4Uiüaü aöyled.i. Ve bunu sanki et: -

• 1 • .. im' ders gibi tekrar1&J1p 
chıruyor. 

n ,_ . jm bWda bir TIWiFbe 2 

idi. Kendisini l.urıtarmak için ne di
yebilirdi ? 

- Altay aynen şunları söyledi .. 
'Yeysl bey annemi öldürdü .. O dil.'}
til. ve bir mektııb ile öldü..,, 

GQ&leri birdenbire sabit bir hal a
lan Veysi, yere uzanarak hareketsiz 
c?z kapakları kapalı dur8l'ak .ölü 
taklidi yapan oğlunu bütün f ecaatile 
tekrar görüyordu. 

Oh! Ne feci bir .ınanzara idi bu. 
Bu derece menfur- bir iftiranın mem
N_,nı bulmak, araŞtırmak va if esi 
idi. 

Tam bu sırada Muazzez hanımın 
ııazarıııda bir c;tnla oma oldu. 

- Bir 'Dlektub .mu?.. Altay bir 
mektubdan mı bahsetti? .. Eğer böy
le ise belki vaziyeti aydınlatabilirim. 

- :lein • oldı.Jğmıu fukettini.z 
1nf T • 

- Evet. 
-Öyle il8, ~ bakalmı amatı-

MZ!. 



or b 1 .ramını bu
. n hazırllklan bitti 

fllfektebliler.ia MJD pTovalan tam 
'1ir mınıaffakivetle neticekadi 

med Ademin söyliyece le i nuhl~{ -
lardan sonra ~id resmi ve ondan 

dır. sonra da idman hareketleri yapıla
caktır. yap· 

~ ... ,,,,.1 _ Evveli Bayan Mcsadct Saveriu i-
dar inde zl rın idman hareket -
leri eeyrcdi ek, bunu erkeklerin 
yapacağı ve Ce adın idare edeceği 
hareketleri ta.kib edecektir. 

19 !ıfayı da aynca Halkcvlerinin 
spor hare tleri de v rdır. Fatih 
Halkevi saba leyin bi iklet ve kros 
kantri mü b kaları, öğleden sonra 
da futbol t uvası vardır. 

Beyo lu lkevi dek p ı salonun 
da Rıtmık Jı nastik yapıl ak ve 

da ıdm.an h rekctleri i Y pa- bunlara diğer spor haı eketleri ile 
~ral1'9-. 

r Vifiilıctc l;ıir m.ıo~ müsameresi t~şkil 
ti ~el e de bil irmiş oldu w ımuz edeceittir. 

F' nerbahçc s dındaki m~ra - Kadıköy lialkevi güreşçireri de 
ati, &tmıb u , ni- ögleden sonra Sur yva s enınsıruiP. 

e RekWni, Maaıif :ır t:rıj ~· .J- u.aa.ı..ıdıtwn yapacaklar-
üfettlşi ve dl yukıs l: zc- dır. 

una r vp ,.,.~ Saat 17 de Vali ve Belediye Reisi 
cı"l tel ış edip selamlı - Dolmabahçe stadının temelatma me-

r'dır. rasiminde bulunacaktır. Bütün spor 
dan sonra v linin, üniversitE>- idarecilerinin davet edildıkleri bu 

d, .Kız muall en Fil.ret meraaiiıideiı soma avetıiler büfede 
~ına da Ah - izaz edileceklerdir. 

~cktebliler futbol ]ikinin finali 
'hlfter fudbol 

t 3.30 da T 
tir. Bütun m 

n ilzüle su ı 
1 lasaray ile 

Pacalttan m 
lı geçecektir. 

fta evvel y pılmış ol n final ma
~ray l - O 1 b v ziyette 
bi 97Ufl ul nndan bı ·n n bır 

olarak y ı kırıl 
a 1 - ı olan ı h 

tenıdid tı. 

hlilertıs yaptıkları maçlarda çok 
01.tnası gayet t lıildır. Çünkil nıek 

1 besi he-h ngl bir klilb tarafüırı
ll'ledj~ bağlarla mektebine baglı 
dan m11ç na ında gençl iıun de 
haııaretle az mı ekıldc takımım 
ekte ve bundan hız alan oyun-
lllaçı da bazan suursuzca f.ıkat 
ir enerji ile cereyan etmektedir. 
lllr ki devre nihay tinde bera

ette Jdıkl rı takdirde oyunun 

clıak k lık iki devre daha tem-

i T 

larsa hem oyun zevkli olaoak hem de 
herhangi blI' kQZQnın ooUne geçilmif o
lacaktır. 

Butün bunları g~en seferki kll28yı göoz 
()nünde ttitarok oyunun QOk az bir ihti
mal de de o1&a düqün oynQnmeaı ie}in 
)'92.l)'Ol'UL 

Yoka böyle kazal4r her tudbol maçın
da olniıyac ğı l lı:ı bugUnıtü maçta da 
.oJmua ibU ll .Qök R'tıGır. Btlgfuı oynı-
yan 1a1tUn n t uwnan OD d~ 'Ve 
en ıyı oyun u c;ıkarmalan çok tabitdlr. 
Bu itibarla oyunun dOzgün olmılSinı bek
lerken, oyuncuların en ufak bir hatala 
harek.et bıle yapmamak hususunda v.am1 
dJıtkat sarICdeceklerini ilnıid etmekteyiz. 

Diğer fudbol maçları ~fesinde böyle 
tahminlerde bulwunay1 ırnıza sebeb klüb
lerdeld oyunculann daha iyi oynadık -
larında•ı dcgil, o maçların bu kadar he
yecan verici mahiyette bulunmamasın -
dandır. Yukarıda da süyledıgim.iz gibi 
mekteb maçları dığerlerinden çok daha 
heyecanlı olur. Bu yalluz bizde deiil dün 
yanın her tarafında böyledir. 

Bugünkü oy ı da çocuklarımwn elle -
rinden gcldi dar serl ve kuvvetli oy
namalannı dil , fakat bir tataftan da 
hareketterınin meşru olması için azamı 

dikkat sarfetmelerini bekleriz. 

Bu müsabak run mektebli oyunauiarıp 
bütnn tudbol b lgilerini gösterecek şekil
de olmasını tem nni ediyoruz. Bu §ekil
de bir maç muhak~k ki ook zevkli o
lacaktu'. 

Balkan bisiklet mUsabakası 

elçik:ıya ind;ri
'len paraşütçü 

grt9Jları 
(Baş tarafı 1 ncide) 

''Hollandada. Alınan paraşütçüle

rinin muvaffalt:iyeti, "beşinci kol,, sa 
7eeiade vuku bulmu§tur. IBen, kendi 
hesablm& müteaddid defalar para -
llltd'Jeriıı ~ imDeMrine 11&hid ol
dum. Jık pu:qütsUler, mütte:&ik a& · 
keder tarafuıdan kW"§unlarla delik 
delik ~. l>erhal koşuldu. Fakat 
pdb -llir mansaft ile llarşıiaşıhiı: 

Puaşilb;liler hakiki Alman askeri • 
ıUn mükemmel bir taklidi olan man
kenlealen, başka bir şey değildi. 

Bu au&da., .asıl hakiki AlıDan u
,kerleri bir kilometre uzakta yere 
iniyorlardı. O vakit, bir insan avı 
ba§ladı. Bir para§Ütçü 6ldüriildü, 
diğeri ağır ,surette yaralandı. Üçün
cüsü müşkülatsız teslim oldu. 

En .ziyade nazarı dikkatimi cel • 
beden şey bu adamın çok genç ol -
uıaeı idi. Bu bir delikanlı değil, he -
men bir çocuk gibi idi. Her halde on 
yedi yaşından yukarı değil idi. Ken· 
disine eorulan bütün sualleıe karşı 
sadece "ben bir Almanım., demekle 
iktifa -ediyordu. 

Fakat bir müddet sonra, Jt~disi 
gibi ayni mektebe devam eden (30) 
kadar genç Almanın gönJUlü para • 
şütçü olarak kaydedildiklerini söy .. 
lcdi. 

Yaüuz bu ~ocuğup. söylemediği, fa 
kat sonradan öğrenilen bir nokta şu
dur: Bu "intıhar namzedleri,. dört 
ay mUddetle 1 pa.ra.~ütçü askerler., 
mektebinde teknik ve pratik dersler 
görmiWerdi • 
Diğer tarafdan büyük bir Belçika 

şehrinin tam merkezmde bir para -
ıütçü bır damın üzerine düştü. Bil -
yük bir hail~ kütlesi toplanarak ma • 
halle s dı. Bütün evler araştırıl -
dı. Pa . yü bulmak ümidi kesil· 
mek ilzere idi ki, gozlük taşıyan ve 
elindeki dua kıtab nı okuyan bir ra
hib kalabalıgı yardı. 
Halkın a ndan birisi latüe o • 

tiM .ızi 
di. 

A1ma ı b~inci 
JuJunun 
fa~ti 

(BD§ tarafı 1 incide) 
mayıs tarihile a.ffğıdaki ımalômatı 
vermektedir: 

10 MaytB J}afdk'W'akti 
Geceyansınadoğnı,Mosellenehri 

boyunca sıralaıımış Fransız ileri ka· 
rakollan ilk tehlike ipretini :verdi· 
ler. ,AJınanJaruı tan.fında -bir 1taknn 
3ilpheli harekat~-·· ftkat 
ancak saat 6 ya doğru güneş gök 
yüzünde oldukça yüUeldiği bir sıra
da vaziyet tenevvür etti. Lükaem
burg arazisi .ihlil edilmigti. V.e J>u 
husus ramamile teeyyüd etti. 

Beainci .kol masllesini atıyordu. 
Alman seyyahları, ıııeyyar i;acir· 

ler, gezinti yapmağa gelen spcmmlar, 
tatillerini ~iren talebeler, baDD 
üniforma ~inde, bazısı da sivil el -
bise ile ve ellerinde hıifif mitralyöz.. 
Ier, tabancalar, tüfekler ve mitral
yözlerle hudud boyunca sıralandılar. 
F~Süvcm..i 
O vakit, huduClun öte tarafında l 

taanırza geçmek i§&reti verildi. v~ 
bunu süvariler yaptı. 

Keşif grupları, ilk olarak müda • 
faasız olan bu küçük milletin yardı
mına kO§tular. Bir çok n<>ktala.Na 
bu kuvvetler müstevliyi dağıtarak 

kadın, erkek, çocuğun Fransa.ya geç
mesine sebeb oldular. Bu suretle 
Grand Düşes Charlotte'un çocuk -
lan hududdan g~ebildi. Fakat saat 
dokuza doğru Grand Düşesi ile koca
sını götijren otomolJ'il hudııda gel -
diği zaman yeniden bir Alman seddi 
husule gelmişti. Grand ~ te -
redd"d etmeden ileri abldı. Naziler, 
ateş için bir lahza. tereddüd ettiler. 
Almanlar kendilerini toparladıktan 

zaman Grand Düşegı uzakl~tı. 
Fakat ~ otomobiller delik <le§ik 
oldu. 

Pa .. ;çiiler oo Pa.Btacı 
Hududdaki k:Uçilk ve sevimli bir 

k~badadır ki Alınan man..evrası 

en karakteristik telYini gösterdi. 
10 mayıs şaat dördil kırk beş ge-

c ge yı-rnll para~~ 1ndlter. • 
Bunların hepsi subaydı. Bu adamlar 
-U\,1"'1.a.uı.1 .r:...ı --.J-~-.-. ...... -.ı.~U. ... -vul 

lelerle gelmiş bulunan iki bin kişi • 
Fakat rahıbiıı birdenbır--~b~r m nin b&Ştna geçtiler. içlerinden bir 

vaya siıratlc atı dığı bôru , et- çoğu · a.z bir zaman i~t!l'tsinde asker 
nütaki gülmeler kesildi. Zabıta, bir üniformaları, otoma.tik silahlar, ağır 
aakeri otomobil sayesinde sahte ra- mittfllyöaler ve hatta tank dafii ci-
hibi yakaladı. ha ile techiz edilm~lerdi. 

Bu a.da.m yakalandığı sırada: Bfıffinci kol çok iyi organize edil-
"- Bitler, benim allabutidır. Ya- -mi ti. 

psın Bitler .. Füh~iz için haya- Bu Alman küwetinin ilk işi garı 
tıinızı feda etmiş 1120., binden füla gümrük köprllltmU ıegaJ eylemek ol· 
paraşütçüytiz,, dtye bağırdı. muştur. Ayrıca blaaya. ~den yolu 

Bundan başka Ca.m:pindlihı kilÇUk kesmek için ,l#&gl&l' da yare yıkıl -
yollarında sivil ahaliyi soğukltanlı - mıştır. 
lıkla öldüren Alman ta)'yıtreoilerini Fakat 'l'ransnı motarlü kıta.lan 
de gördüm. .. Yttruyilş halinde olan barajı zorlıyarak aut alb.da içeri 
kit'alara hasredilmiş büyük ŞOSeleri ginniş bulundular. Alınan ırıukave • 
bırakarak tarlalar al'Ufiımtki bir metine ve tank dafii brıta!""yalannm 
yolda, bir ka ata1Nı, bir iki bisiklet ateşine rağmen, §elni temizlediler. 
gidiyordu. BUramnın sevkulceyşi ve Nazi şefi yakalandı. Bir nritralyöz, 
a8keri bir mevki ile hiç bir alikası. bir mahzenin penaerestn&nı yaptığı 

ateş ile Fransız kıt!asının ilerilemeyoktu. 
sine mani ohıyonhı. Bu sillhı kul -

1.şte tam bu sırada tepeınizde bir lanan adanı bir el bom"basıle öldiirü
Messer Schmittin kendiSine mabsus lünce, bunun baeakıarıbda bir pas _ 
SPSin.i işittik. Tayyare 3<f0 nıetredeıı tacı p&ötalonwnııı bulunduğu görlill
uçuyordu. Birdenbire onun, kaı'lı - dü.. , 
mızda, ani bir pike yaptığını gör - ı-----.-... ıtaM~ım...---
dWc. Derhal hend kJere kendimizi. 
attık. Arabalar derhal durdu. Bu sı
rada başımızın üstünden kurşun 
yağmuru geç yordu. 

Arabalardaki insanlara hiç bir 
eey olmamıştı. Yalnız arabalar deWt 
deşik olmuştu. Hareket edeceğimiz 
sırada arkamızda işittiğimiz inilti -
ler üzerıne döndük. Bisıkletçilerden 
bisiri, ölmüş, bir kadın ağır surette 
göğsünden yaralanmış bir üçüncüsü 
de hafifçe yaralanmıştı. 

lnsan, bütün bu fiilerin ne için 
olddfunu .ataltıtmasına nğınen .,.. 
bebini JBt;e ize.lı edemiyor ... ,, 

Y.arı:nki heyecanlı 
voleybol maçı 

Bu sene ilk defa resmi bir ş<'.!kilde ya
ptltnış olan ı tanbul voieybol şamplyon
lugunun fltıal moçını 'Y Galatasaray 
ve Beyl ı ta anıları Galatasaray lo -
kallnde oywyacaklardır. Bundan fkı bat
ta evı: el yapılması icab eden bu maç Bey
lerbeyi takımının gcl"1cmesi ilzerlne Ga
lata rayın bükmen galib ve şampiyon 
addedilme ile netice! nm · fakat buna 
tuhaf kar ılanacak bir hareket olarak 
Beylerbeyi de il, Galatasaraylılar itiraz 
elmiş ve tıjıınlıktan maç yoptılttan son
ra şampl)Oll ilfuı edilmelerini istem ler
di. 

BalkaR bisiklet müsabaklarma iştirak 

edecek olan bl 1kletcilerımizin ikinci ka- ·--ANAP J Y 0.J EN .-m 
filesi bugün Trausılvanya vapunle Kae-

Ajanlık Galatasaraym bu dilcgini ka
bul elti i den maç yarın ögleden sonra 
oynanaco.ktır. 

tenceye hareket edecektir. BU' hafta ev- Dr -b___ S • . msanamı vel gftmiJ olan kafile ürat koşularına 

gireceği için pist üzerinde çalışmak mec
buriyetınae bUlun yordu. Bugı1n gide -
cek bisikletçilerimiz ınuluıvemet yarışla
nua eire<'eklcrd r. '8. lkan bi iklet y~ rış
larma letlrak t için ikinci kafleyi 
te\kil edenler: Al E soy, Faik, O ı, 
Sabahaddin ve Salilıd 

latrept.okok, lstafilikok, pnömo
kok, koli, piyosiyaniklerin yaptı
ğı çıban, yara, akıntı ve cild has
talıklaı ına karşı çok tesirli tue 
atıdJr. 

iA91İl!lll•lllll~tılllE~~:JM11111Zlliım .. BllilZ~i ....... ~~~--.. ıi 

C G l tasaray ek Beyi IU!yl ta-
kımla ı g yet kuvvelll \ioleybol kadroln
nna m:ılikt rler. Beylerbeyi takımını teş
kil edenler Mühendis mektebi talebesi 
oldukl:ırıııdan maçın ;ıimdiye kadar d. ima 
h:ır Ui geçmiş olan Mühehd" - G 1 -
Uı aı ay oyunlarından birini teşkil ed e -
gi uphesizdir. 

Bu oyundan sonra şampiyonun tnytn 

Yazan : SAİBE QRS - 15 -

Almanyadan lsviçr.eye gitmek ~Üt 
sefirden sOr almıştım 

- COk isabet edeniniz --....oak iaa
bet.. Eğer Bize biri yardım edebilinıe o da 
9e'firiulh:clir. 

Ve. kwsoıos hayatta PT<tt aceııai. oldu
.;iuw anladı,ğı. için 701 öğretti: 

- Fakat, evvelce~ hane:re uir&-
9JD da, •ıir P8l&JWl sizi .. vakit bba1 
~bir~ .• .... 

Tramvaya binmesini bllımem, otıımMııbll 

binde bir ~or. Bedinin. o ceıılm, ve 
)ıarl> esnasında ne türlü p1s soJı:aklarm

da, karlara. çamurlara, sulara bata ı;ıııa 
~ .-ıantbaneslne koştum. 

Hemen duşecek halde idim_. :rıkanı • 
,-ordum, öksürlikten ~ • .fa
kat büsbütün çôkıneden ev:vel aef1ı:i gör
mek lAzımdı. 

Acaba beni kabul edecek miydi? Be -
nim için bir tek can ııwn-ı balkwu, o 
adamdı! ... 
c- Yarın, ~t on b~ ~ sizi ka

bul edeQC"ktir1• 

Bunu 6yliyen ooacınm as kaldı bo7-
11una sarılıp opecektim. 

• • • 
Doğruca paıwyona ~ ve ~ 

yattlJn. 
~rtesi günü saat on bire kadar dayan

malıydım .. Sefiri gbrdillden sonra artık 
ne olursam ol yıml. .. 

Geceyi, inliye inliye geçirdim. Atetten 
yanıyordum, ök urükten tıkaııo'ordym. 

Korkum, eıUwi gWıil kalkamamaktı. 
Sabah olur olmaz kendimi deneQim: 

ayakta durabiliyordum. 
Sefarethaneye lıir otomobille gittim. 
Tam snat on b de, sefir beni kabul 

etti. 
Nurlar içinde y tsm, ve ilmi daima 

hürmetle ~ 

Birkaç dil ..... o -.ı.; ili • z ... u 
klCl PliP .-...U. 

••• 
~ plir celmeı:i 
- Hastahaneye bir hekime telefon ~ -

- dedim. llangisl 'Oluna Olsun ~ 
.,.abuk ıt-lsin.. ve yatap yattım. 

Yalıl o 78tll oldu. tki dlm · de .... 
._~wmn~ ı 

Deftilec:eiBni biliyordum. ŞU SOll gün
llırde çektiklerim bir insan için tabanı"' 
:müJfersa idi. 1 

O ekfamdan daha, bir haııtamakıcısı 
,.amma pldi, ve yataktan kuıuldamak 
bana Jca~en 3'llS8k edildi. 

Ufunet zatürreye dbndil ve arkasından 
kalb bozuldu. Bu kadar cefa çeken bica
re kalbimin takatı knllnamıştı. ömrüm
de ilk dcfn olarak iğne yemeğe başladım: 
Kateln iğ&eleri;rdi. ı 

Be.ıı öl imle pençeleşirken, sefir tara
fından biıi geldi ve beni görmek istedi. 
13er"lin 'konsol tosunda, ilk karşıma çı
kan o nazik memurdu. 

c- Sef'r Paja!UD. lllabsUS ~limı ,..._ 
efeİldim. 1 iniz tamamile duzeJmiştir. Diı
ııeldorflaki konsolos tarziye verdi, ve ne 
vakit i terseniz 1 viçreye gıdebilirsiniz. 

Hiçbir ni kalmadı. 
Sefir sözünil tutmuştu. 
- Pa a hnzrctlcrine nrzı te ekhiir e-

derim; .fal at halimi g .. nıyorsunw:. G t-ı 
meğe hnzırlandtğun yere pasapartsuz g• -
dilmlyorl Mamafih, son ııetesimc k dal' 
mlnnettaı 1 rı oldugumu kendilerine bu.. 

Hakkı P ay .ta idi. Bana el verdi dir). 
Doktorlar ıns:ıf e eden bunu yu e 

ve yazıhan in!n Y<ınmda duran bir kol-
ktµ'Şl ylediler. 

tuğu ı;:ostcrcrek: Otuz u . y da idim 0 v it, ve olm.ek 
- Otu un b y n, dOOi. istemed 1 : _ urların beni _ d ye d k-
K.00 ı de y zı.lıanenin öeüne oturdu. torlacn Y ıl 
- . ~l in Qtl 1 . i 

t et - f :tki k lııne ile efir beni Ufa dave -
ti, fak t söyleyişinde ne kibarlık vardı. 

O anda ıçlme bır rahatlık geldi, ve sı
kılmadan, çekiıuneden, nasııl oldu ise. 

başıma gelenlori anlattım. y 1 c lar n t.ırtı ediyorlardı. _ • • • • . ~ ... a.? ~pımc c:o .., 
~ -- -....~- ne D\ılllol- • - \ 
""""c.:: -·~·· ..,_ -~v ··~~........... -Duktbr u · ılınalarıru istedi. O v • 

SOl'ııiaftı. Sonıın & <t "" dl1Jı..,.\U, run1edi. • i 
y lfuz reci ö urük ~dikçe, suau- kit ot ı b 

rd büyukl i tr ne b'ndır'p t t nbulıı y Cl.-yo um. 
ladılar. B~ y takta c. 

1fod b 't ten sonra, Hakkı Pa8A durn. 
kAğıdl runı nldı ve dikkatle ~zden ge- Eğ r b 
çıtm, ti te piutciih Moııloıiu ••po&• oruarı, 
nu. 'Ve: tun_ 

- Anl dun elendim, dedi. Bu illılr:f Mr 
pılra m r. Aıtıma, affedih... Ço -
ctiklıırmızı tc lim cttiginiz o adamı siz.e 
kim ta" iye etti? 

- 1stanbu1da B y Valter ısminde, ta
nınmış b'r komisyoneu, ve tahhietli ze\'
cimtiı al 1l bı t vıılye etti. 

- ifulııif eey .. aew .. sefir! ... J'ıilrnt bu 
işi lteceilfne 'Bize 'Söz veriyor\lfn, "9 
lsvl~ey.., deceksiniz. 

- A n efcnd m 1svi re eksik olsun. 
Vataıuma do ıeb leyim... Başka eey lste
nuyorum_, 

- Heyir e ntlim l>Oktorun ra:pönı ts
vlc;re diyor, lsvıçreye gitmeHsiniz. Oğlu
ntızu oraya g ıürmek lazun ve kendinize 
bak r ın11:, çünkü ız de hastasınız. Çok 
oksıffi 

••• 
Se ı u odasından (llkarkcn üstumden 

bh' ku .,und n manto kalktı zannettim. 
Sokakta yilrudilm, etrafının b:ıkına bakı
nn ve b res1ttıei11ln önUiiden g~erken 
dlık1'Aı1 l'l'dim, remnlnli tıkartttm. 

Bunu bir au dcc tahtında yapmıştun.: 
Bos1.a olduğumu biliyordıım, ve ciddi su
rette ha tn id m. cöl~ olursam çocuk
larıma b r hl'lt ıa oU' Imyım> diye re i
mi çıkaı tmışt.ım. 

-··••••••Mıı••••• ...................... _ 
edibne&l Ye ti teıcek olan bu tW'tluvayı 
ilk deia muvaft'akiyetle ba$armııı olan 
ısta bul ole l:k>l aj nı Feridun ve Sa -
fayı te n ca Kcn bu i~in burada d11r
Dla e d · p l rda olduğu gibi 

~ 

Denlzyolla ;:n daki imtihan 

. 
lon imd ye kııdar bulundugu uyuşuk va-
zlyeftc kurtulması yolunda i lerin tjk -
sam C!nn yttrny~ilıti ümld edıyoruz. ran ipt d ında vazı eye almncaklardır. 

------ZOI IEYVA TUZU iNKIBAZ, HAZIMSFZllK, MiDE BYLMTI ft BOZUKLUGUHDA, BARSAK 
T81BEll16iNBE, MiDE EKŞiliK '' Vi ~e lrunamıaınıır. 

WllJıırlh ve mldevtifha_ MiDE ve.BARSA,Kl,AlU tem5Phr. alıstırmaz ve yormaz lıü.ZON iailll 'ft'Hal\OZ ... ft,_ı ctilthat 

.. 
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EŞEK DİLi 
Yazan: Abdullah Ihsan ŞENSOY 

[Dldıl ,. ... ._ dm.im) 
- KDcanla aran naSıl Gttıaiim ha

nım. deofotbo 

- Ooo- oğlum.. Oooo •• ne1er oldu 
neler, 11e maydanodu köfteler- de • 

milti- • 
.wl meraklaDJ!Dlbm: 
- Neler oldu Gillstbn hamm ? .. 
- Neler olacak her aey oldu.. 
- Aman anlat.. 
- Yooo- O bıe1ar acele etme, e-

riah' llNllllll mehqdı &beste giden, 
tiz reftar olamD ~ dimera do-

~-
- Allah ADıh ba kadar merak • 

Juıdaıua beDL. 
- Ya.. oğlum.. bqmı kabak ya.

paeak bclar olmpeağma, biraz da 
,n,te cllbr,Ja11 llemde Deler olurmut 
.,. etnfma bir .. atm:ll olsaydm. 
8tmcB ba kadar _..ırJanmınfın .. 

- 8abmaz1amJoram GWatbn ba
mm.. ADth ,.,,... anlat. .. Sabnm 
tlbndl zira, .... tqı olsam çatla
.. ftllabl. 

Gl1dm hanım, 1DJ1e kahve fin
m pJbJaJıp pllr•IQ!p aindire 
lluıliie ton- stDe sWe anlatmaya 
hlhanFı: 

- Oğlumu, cuma hani fll doku· 
wu Jrooamdan olma oğlumu bili· 
JW9Uii-. GeçenJerde cma Dlha,et bir 
fllek aldık. Efendim sebebi de "Be
ledlJe cavaelan., mtımıade etmemil
ı._ mtta hammelhk yasak diye tut-

baım•r- Evlld batın, ne yapa • 
....... ilk k,,...,,,.,. rahmetll g&ibiı
c-lohı d&tfJn.Umlale getirdiği bir 
btJDRlll taımm vardi, onu eüiciJere 
obttak, birkaç kural da yavrucak 
lıılrtktlrmtett; dtlD1a hali bu hutahk 
ftl", 111 ftr bu. vv diye, iP bamm· 
Ja ona bir etek aldık.. hem de "Tel· 
Jrqıa.. tqır, hem. de Çamlwufan, Tom 
na\tan da BU gethtr, bil 8un:tlc &il§ 

wrill, abataaı ful& olur dlyunfum. 
J11iı1r aftlh 9l8k Mlm'e 1nemet o
hca• t da haberJm yolaaq.. 

- .......... ,...... GG1-
dm Jwnwnı ean 1mıat09 diftLwniJe 

- .L. cJemipim. ~!. 
- Bımımj•ow ollnm. · Bmıarm-

w .. ,..... Jroeamda ... murat, 

IDJ3]ar ... inanmak ilam ..._ m..-
mak ... 

İ§te oğlum ben de bu kıvırcık ho
caya koştum.. ayıt> dejil a.. derdimi 
anlattım.. Çok hazk bir hocamıo me
ğer, birçok kitablar k:anltınb, dua
lar ·çıkardı... Düşündü, taşndı, ay • 
naya baktı. Bir bardağa koyduğu 
auya baktı, ild bq sarımsak yedi. 
Uzun uzun daldı, kalktı, odMa p
.zlndi. Ve BODr&: 

- Hanım, dedi, .. koca& .. 
dm yedirdin mi! 

- Hayır efendim. 
- o halele, dedi, .... 1111111 ,.,. 

puıa. 

- Bay ~Uah ... w na ol8ua, 
eledim .• 

- Amma, dedi, eeek dllni lımat 
tedarik edebilecek misin? Hem tua 
olması eart.. Hem de bu ...,. dl· 
llni elinle koparacalumı. 

GözUmiln önilne oğlumun m tap
mtı eeeği geldi. Fakat bmma dUiai 
DUd koparabUirdlm.. 

- Biraz güç ie efendim, cJedlm. 
- Yapamıyacak DUllJA? .. 
- Bi1pıem .•• 

- Öyle iee derdJne --- ....... 
llMlmU\.. 

- Aman? .• 
- Amanı manıanı lN!. 
- Feli.ket. .• 
- Sen bilirabı ? .• 
- Oeqma dftetlm efedlna,., 
- Ne yapl7DD.. l&l't bu: F4* 

dilini taze taze aanin tıedarik etmen 
lizım... Tedarik edebilecek mWıı T •• 

Ollumun eNl tekrar g&i&imde 
canlandı. Derdimin çanai iGln ..,.._ 
b çare yoktu, bu :fedaklrbiı ,.,.. 
mak llzmıdı: 

- Tedarik ederim.. WbP 
Bendelı bet Ura ie:tedl... Var yok 
~Bir mmka Jacb: 

- :Ku.,;-_ t.1r1rıııminiu ...... 

dikecd•h•, dec1l. Ona da ''peki,, .. 
dik.. 

Daha fala ...... h"""-': 
- il.. G8Wlm hM'J'D, den ...... 

KOOM, :U:91Ü1 alaJ& eo* dl1tnt ll9-
dh6 mi?. 

OtBllm ham lrehlrehı ..... 
,.a: 

- Defte.. 
- NUll alıla bu il! 

YENi uuıl-

hın 
0.ldar "9tlye Hukuk Httdrwllthtılen: 

EN BIRINCl 

DaftCl Amal17amn kocası Niko Pana
Jıeti üıPılne açtıtı ihtar davasmdan do-
IQI 11111maileyh Nilco Pa.na7ot Opulo sa .. 
lda 1"alundulu 'Kadık67Qnde Baharb'e 
cecMesinde Nail be;, sokalmda 21 No. hı 
~ne l&lderilen dava armhali sure
ti :bnd1shıhı lkametdbı meçhul oJdulua .. 
dMa bahWe bıUA teblJI iade bJuımq .. 
•tılllaımece D.Anen tebllaat l.craama ka
rar verilerek tahkDı:atuı 24/8/940 tart
hiDe mQsadlt pazartesi ıQnü saat 10 a 
blNkılmıt ve bu bllbda dava arzubalf 
....U De davetiye varakası mahkeme di
YlmbaDelıtne ası1nut oJdutwadan 20 san 
iclDde ıdddelalıe;Jbin dava arznhel!ne 
ceftb vermek ve mezktU' m•bkeme ıcı
DÖDde de mücldeiale;yh Nlkomm mahb
bmede baar bulumnak .... ~ 
llAD olunur. 

Kan, Kuvvet, 1 tjha_ urubudur. 
Dr

0

• IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI. 

Belsol\lkl:atu ve lbUlAtlanna karp pek 
temii ve taze .,.mr. Dhan3"Qla 8111-

tanmabmud tQrbesl No. W 

İnhisarlar U. Müdürlü" ··nden: 
1 - H/V /1940 tarilUnde talibi bulnom17an 8000 tabaka beyaz ~lı kAIJdm *"" 

.wmea1, l8l'8iti •bıka dairesinde 10 8ÜD tmıdid edilmiştir. 
II- ıı:nntmemn 27/V/lMIJ pazartea1 ıünü 1aat 16.30 da Kabatatta Levuma .. 

IDDa,Jraat pııbesindeki ama k.omiqoııUDıda 7apl)acalı ilAn oıuaur. !ü.12) 

••• 
I - IO/V /HO tarildDde ihale olamacall Db edi1DUt o1aa Aae kilo IDdıaa mll

nöwl inin pazarbb l&'GJm lQrwn tızerine tehir edilm.i,ıir. 

D - Pazaı'lıtm teralU aabıka dalresiodc f/VI/940 çarpmba günu Mat H 6t 
KN • Pa Jenzun ve milba,_ IUl'ePY'elri almı kcımfs;J'Oll1mda ,..ıacaıı illD oı.ım. 

4781> 

lstanbul deffardarhğından: 
Adt ve eoyadı ... ,, •dNll v ..... ın nevi 

Jılabldclin Batu Dülme ft toka 1mall T;arlabap Kameri78 .., 
eokak numara 52. 

Yakarıda lılml yaz.ıh nri1kellel, terki 1&nat eWil halde yeni adnslDdeo ftl'ldM 
ida:rainl b&berdar etmemif veya tebelliaie ..w.ı;,etll tıb' kbme7I de .,_ ·a e&-
dulundan blUDaJIWIUftır. 

Tmilıt ilAnclan itibaren üç tün sarfmda ft 2430 &a7ı1ı muamele verılal •• rn
- ao Dd maddecinin 80D bkrasmda &GsterDm mezktr Jelle muamelatına ak! .... 
rakı mtıabite ve deftederinl alarak Gel.atada muamele ve lstlblAk verııDerl m6d0rtll-
18Dde hesab mtlt.ebapıal•n bClrosrma milracaat et.meal ,ıelm~ takdirde ı.tba
da kaııwıl tcablarm 7ap&lacalı 3692 U,.W bnunun 11 inei maddesi hflJn::dM teY -
flkmı illDıeD t.eblli olun"F. ( üll) 

1. GENÇLiK 
. 2. &OZELLIK 

8. SIHHAT 
ı ... yClbek bir kremde anna• 

ltu mezlyetiwln ...,._.., elu . 
KREM RERTEV 

._la M•ltHll'. 
ı - umı -..--r-:av: Bir tuvaı.t 

müsta!mnıbr. ime bir itina 
Ye 711P"'•n4•1ıd. bıu uıts it itl
INırlle ,laıdetd ...... lımıl-

.... IRthık'"m '11&HMM 1111n1 
.ıur. o.vt 9IDC ... ...... 
tutar. 

1 - KBDl PWifi: Bir ~ 
Wt nmtlıallr. ~ 
.....,.atı lltıttawak ellddıt-

ki pGrtıDk .. kabarclkl8rı ... 
delir. en " lebllrl m1ı1 
eder. Teni gıat w ~ I* 
bale ıallrlr. 

• - 1tBBll ... P&a-t""'iiıuv: arr ellıl -.. 
vamdır. Deri pddeJerinln 
ilruabnı dGae1tlr'. lbilee ye 

si)'8h noıldalarm teah6rlDe 
mini elur. aJ4 adaWıd 
~ Jı::uvve4!erıııftrtr. 

Kuru cildler için 
yağlı ve yağb ciJd. 
ler içinyafsız hu· 
susi tüp ve vazo-

lan vardır. 

İstanbul Beledi esi binları 
\ Macar fabasw'n 1JID 'v..,•a aicl Topkapı l'alma ııaltaa maı.aııeslnln 

} 
'9h1mdekf (1) No. .. ..- barabi7etl teablt ec:Ulmiftir 

Yapılan ~ ahılaleri bulwı.aınliautt. YQL 70llar tanıDMm .+
°" laılleıliye Jt. 114 ... mad<lelerl ·~ 15 'IÜ1l ~ phlReri tar 

l 
J*ılmadı.lı taMJrde •• ıfi7e<!e yıktırı)ac8'ı ihCanıame ;,erine kaim ohnak 
lllD olunur. ( ü08) 

Devlet Ueinır:y ollcırı llinları 
11ıwınınm becleM mu lira eo kurut o1an •·• IJlekg- •• 

w eb'adda 4800 adecl lımtrplak 7/1/lHO cuma 8ilnil aaat (15) on bette Ba.J~ 
pda pr binası deNlhwlMt komlqoa ~rafından kapalı zarf wnıUle satın 
tır. 

Bu ife lirmek fatt hrtn 1°'3 lira 15 kurufluk muvakkat tmı.inat kaDUDUll 
JID eWll YelibJada '*1lflerln! muhteri zarflanm Qnl ~ ve uat (14) on 
bdm' komlqorı ,.....,,..... vwmeleri JAzımdır. bir mnt... Bana eaki ntmale1eri 

MJmennth ~ erQıordam. 
KOCllD im varken DiGiJl elfD kaltak· 
lama mallanma tllllm, ~ 
m )6Clnıba, beDi 7b tisttl blraJmm ! 
ama ldm, hangi bdm taıwmnm 
.w-. BaJlııWd ll""We mrat de • 
C1lğlm sDıi iti bnl, ımn.tmdaD dtt· 
.. 1ılalJlıo parça ollıeak • JOO.. Bu 

-~'blrpeealma ... l . 
.... pdlm. ..... ~ Yatmll aıa- ı 
,..... Bir iple batmm llbrall: IBo ı 
liderle, de1nle debnıee fllell boi· 
............... dillnf JreetfpL. 

Bu ile lliıi ... ı'r kmldqoadazı paruız olarak dıjltılınaktedır. 

• • • 

bdar m ge'rw '"" clulraML·· 
&la lfendjın dS'dlne çare aramı • 
JU, cJennamm imleme• Bu *" 
ıma .,,,...,.... 11111" iciıKl9 ,.mm.. 
bNrum ftl'dim. Derdime clenmm 
&nmJ1& htlıdnn. 

taMim bamm hararetli lmvet-
1 n'Rmımna dnam etmekteydi, 
........ daJpa~Bir 
arabk: 

O&dıartm Jtiilwteu flrlumlb: 
- Sonra.. Mmtptm •• Bmmn ... 

ılaıe Glllllm lllmm: 
- 8oarul, ... bir pil& Japbm. 

dlJe denm etmift;i.. ve bu QOl'bql 

kooma 1çlı6a. Tabd tclndMt -
bap etler etek - ldt. Bir pce ... 
wl de muskayı tekbınflw dllrmtptm 

- Netice! .• 
- Şimdi - ..., .,...... Jılenlı 

ağa her gece ..... laaJlm ... ge. 
:u.,w ... Anda .... ablftll tuta • 
JOl'll& da bama da aahmn hwJmbll
na vaiJormL.. GeGlntp Pli>&im ar

tllrlll v-ne ........ mai •Jclethğma tik.. .... o sin: 
.......,.,,... plmf)w.. - AUaJı lıütlJm' etm.. --. 

- aldlrmalmlb bile. ... ..... - --- dlJllClk 'bir ...... 
.. • dn fhv:pmı kmu'a a,uü JDllb. ... =. =..·:":. ye - ·-ita---ly-an-la-r-ın_A_k-de-n-iz--
-- o.. b8:m "o! 8"glW bile 
......... GNftc1m .... 111r ım. da taleblari 
.... puçuL.. Qerol 11! ...... 0-
-- imamda- amma olbm. oaa cıs... t >ille] 
ftl'dlPn vakit b6Jle mi idim. Al al Bitin ikba.dl faaliJ8Ü euld .Ü• 
ymklanm, Jdru gibi 'dudaklarım, ıı1mt-le tılruıp kılacaktır. 
1'ıllbk Pbl vUcuclUm vardı, uçlarım tıdndal 1nı, Irak, KatJraaya, Bu
da ~ tlJr evlelidiğimis 1DJ118 petrol bawalan bu hatan 
gUnlmt .p ubelerf bOe 1811'"'1. prkmda lra1aeaJnndan mtlttafikler, 
tıJr. GnzJerimin deryalara benzediği· Jaattı Tunus üzerinden kırmak meo-
ni .,...,.IFi, beDdeki endamın Şun- bariyetini hisaedecekler ve denlaltı. 
rand8, _Pwazda b1Je buhnnMmğun lan bir kıt'ada oere,ah edeoelı bu 
anl•tmıeU Ne pbak unutmuetu on- mubarebede ltalyan mei"jlll J8lms 
lan ah... N"ıha,et o kaltak G4Ufid•u kalarak israf edilecektir. 
~ U8tUn ok8lli L. Oğlum... Bu ifpat imine derhal mgDhler 

matmıyapn oğlum, Kireçli • Jbun gelen tedblnleri aldılar. Jılth.. 
bin Ane bana kmmJr hocqı ..,_ tefik tiçaret gemilerinin Akdenime 
bk wıırdl. Koeuma gmel görihımek aeyrilaeferi menol-qndu. Battdi ear
ve maJmı mtllkthdl kanama baill- Jruida b8yOk deııia kuvvetleri PCi • 
latmak için bllyl yapa1'llUI... Bu- rlldi. General Wenand aminde Sa
gQn bl1IYe inanan bhnıdı amma.. riyede toplanan kuvVetlerln lllilrtarı 
ftlJahl g8lme .. bjfmllltMf:eı•• artbnldı. llmrda dcldl tedllhW 
kaç ......,,., aıirtnJfk -.hm, \!meli. 
itbıelD mmtılı ftlmie de, lllJtıJe. Bu mitw• tıecDıiltertn :pllnm ~ 

-- bikini tamamm akim ı.üacıak .... ...,... ....... .... .... .... 

BALBAlıdN kremleri • BAL8AlllR oo.llik iksiri • BALSAKIN ~ 
melleri• BALSAMDf Pudraları. BAI,SAvfN Rujları- BALSAJıdN 
Dudak ve Yanak Alhklan m kibar mahflllciıı Jndlandıkhm ve bitin 

dtlnyaca "t:anmmış sıhhi giUellik milstalızarlardı. 
INGtLtZ KANZUK ECZANFS • BEYOOLU • lSTANBUL. 

ber halde bundan beklenen faydalan \ 'OçUnefl Napolyonun bir slyaaet 
bllJUk bir aurette a••t.actğı iDklr hataafle AJman ittihadına yapbği 
cahmem11 yardmwı Fnma tarihinde ne ıztı • 

Plin muvaffald.Jetle tatbik ohm• 
dahi ltal)'aya ne kuandıracaktır? 
Tarlh biç 1* hatayı affetme&. 1683 
teki Ddm3i Viyana muhasarumda 
.Ju SllbJeeklnln guanferlik aevda
llJe Oarman orduuDa yardım edili 
&JDi" dmet tanfmdan biri 17115 " 
dijerl de 1939 da olmak - Ud 
cWa Leh htlrrlJetfııbı lfn"ll'e mil • 

ra.ph de9irleriD ..... npı olduğa 

-- öntindedir. 
Bugün Avuaturyanııı DhaJrma ml-

mpıaha ve AJmanyanm bu harbi ı... 
tlnneıdne l&l'fedilen gayretin tarihi 
ma.hzurlan da bu misallerle muka-
11118 olunabilecek mahiyettedir. 

Yalnız bugünil dileUDm devW1er 
biJgbıı1l dOfllnen fercBer gibi &tinbı 
hienuı .. ~ ı.ıırı..r • - - -

llealllleM f.alırilı:ll1lı d6küntü halinde çıkan {iplik, kıtak ve sair m 
lm'IDtlları ile kıtık •«z'MJd pamuk kmntıları) tam vqonla nakledilmek 
a ftlGD tmajmm ~ GP.erinden ücret tec:Uye edilmek prtUe temnlt YllllllllU 
..ıa talsillt için ~ milrac:aat edilmelidir, (2338) ( 

Hububat va un nakliyatına tenzı 
Hububat mı ve dlla' ab1relere mahsul 9 No. ~ tarife üzerinden hub 

- ~ QTIC8 tlllllDtt yapWmftll'. 
Tar1teabı buı •• ıbft)ere aid Qcretı.1 deiiltirlJmiştir. 

Bu lıuNataki tarife 11/1/lHO tarihlnden itibaren tatbik edilecektir. Fula 
1111& AP ~ ·.arecaat edilmelidir. (2334) 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlebne 
umum müdiirliğün~n: 
ı - Jlnbaml!!W\ bedıell llOO lira olan AOO ldecl mqe travers pazarlık usulü 

tm •hn•calctu'. 
1 - Muvakkat temimi 7l2.60 kunqtur. • 
1 - Pazarhk 28/5/MI 8111 l(lnil saat 15 de Metro han binasının bepnci 

toplanacak oba artknne ve ekalltmekomlsyonunda :yapılackabr. 
t - Bu ile aid feanl fldaameler ldareDin levazım müdUrlQüııden parUJS 

edileblllr • 
1 - Uhdealne ihale J•ı••aldan " 15 ka1' teminat .ımarak mukavele ~ 

Teslim prtlan ~ ıünil tesbit edilecektir. 
t - tateklDerln kamml ...skalan ve muvakkat temllıaOan De llAn edilen 

aaaUe ~ Jmu- bulunmalan. ( 

lstanbul defterdarltOından: 
111 it edl'MI Vertlnln nev 

Trikotaj Çakmakçılar bU7Qk ;venl Muarrı~ 
Han üç.üncU kat No. 8 

Yukancla lmıi 78Zlh milkellef terki san t ettiği halde :yem aclresindel" 
ldm'eldnl haberdar etmemıı veya tebelluta saWıiyetU bir k.lmseyl de ırös1S'llllllllJ 
daltJndan bulunamamıttar. Tarihi ilAndan ltibaren üc: ıan zarfında ve 
muamele vergisi kanunun 20 nci maddesinin son fıkrasında ıöaterilen m 
mnaınelAtına ahi evrakı milablte ve defterlerini alarak Galatada muamele 
ftlrlfleri müdürlü.iflade heeab miltehassıslan bürosuna müracaat etmesi 
takdirde hakkında kanaD1 icablann yapılac fi 3692 sayılı kanunun 11 irıGl 
1ıı8kmüne tevfikan. ilAnen teblil olunur. C 

Gümrük muhafaza genel komutanhğı 1 
levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

Tutarı ilk temlnet T 

ı - ı kalem deniz kızak malzemesi (Bu 18H 
8ekiz kalem ııialzemeden kullanılmİJ 
il görebılecekler de alınabilir) 

137 lira 

9 - 18 kalem rnaldne tamir malze nesi 7'12.SO 58 :. > 
Yukarıda yazıh mabaneler hizalarında (16sterllen s Uerde pazarJıkla 

ljertııamelerl komiQODda ıörülebWr. lateklilerin vesaik ve ilk teminat 
Oalata Mumhane caddeli 1brahbn Rıfat ban ikinci kattaki koıiılS)'ona 

Seldlıl: Ahmed Cemaleddin SARAÇOGLU 
Neplyat Hll41bii: llacid ~ Ba•'cbğı fei'l (Yeni sabAh 

-


