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Fransanın Sonı eyaletinde 

~et'i ve nihai nıey- _ 
ttan muharebesi ... 

Alman zayiatı korkunç: 
'3azı mıntakalarda Alman tankları bir buçuk metre 
Yüksek:iğinde ceset yığınları üzerinden aşıyor 
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Bu sabah ~ehre geljrken J 

~arbin sevkan~;rindi·d;rebSibRroöamdii"t··~rlütletikler 
, arasında ihtilat olduğu yalan 
~~11\ §İmalinde vaz İyet vehametini kaybetmemiş olmakla beraber 

Bir olomobil 
kazası geçirdi 

Hususi otomobil bir. tak
si ile çarpıştı 

Bu sabah saat on buçuifa dosru 
Oni ,·crsite tıb fakültesi ordinar) üs 
profeıoörlerinc.lcn emrazı akliye ha~
tıuıesi başhekimi doktor Mazhar 
Osnınnın ;\-anılanmasilc neticelenen 
bir otomobil kazası olmuştur. 

Al<lıi!ınıız rnallımalıı göre, Maz· 
hnr Osman, şoför Luırı idnre~indc· 
ki husu!.1 otomobille Yeşilköyle Ba· 
kırköy arnsınJaki Hazinedar çittli~i 
önünden geoerken htanbul tarafın· 
dnn selen 2115 numaralı taksi oto· 
mobilile karşıla~mıştır. 

Tak~i şo!ôrilnün yanlış bir ma· 
nevran yüzünden iki otomobil 
çarpışmış \·e kısmen hasara uğra-
mı~tır. 

Bu sırada Mazhar Osman başının 
çarpmasile kırılan otomobil camı· 
nın parçalıırile barifçe alnından, 

taksi otomobilinde bulunan bir ka• 
{Devamı 4 ünr.ii.ı .. } 

Fran~anni Nanc;J şelırin<1e Alman tayyaf"elcrlnln bombC:<ImıJ\rıüiıc 
harıı.b olan bil bina,. .. 

Ruzvelt' e verdiği cevapta . 
Musolini ltalyanın harp 

hariei vaziy.etinir:ı ' 
değişrnediğiroıi söyledi 
İtalyan hariciye nazırı ise "italyanın 

emelleri,, nden bahsediyor 
(Yazısı 4 üncüde) G ergün müttefiki erin mukavemetini arttır maktadır. 

eneral Veggandın başku"!' . . . RIAWA'tlM1 
. mandan oluşu zafer KızAlıg~ Amer:ika, Almanyaya 

~!inanını kuvvetlendirdi VU~~m~~m~nR · . harp ilan etmelidir 
~~et- Fransanın şimalin- Bazı sahalarda Alman cesetleri bir 

I 

l' l;- Va.bam etini kaybet- buçuk metre yil!::~kliğe c;rkmakta- LA . f u k 
1 

•
1 d~titıaltat geçen ~~r giln dır· Alman tankları ileri hareket- atı e şa ıgı 

~e\t ln~kcıvemetinı kuv - Jerinde ekseriya bu ccı;ellerin lize
~~l ed.ir. Alman taarru - rinden aşma.ktadrrlar. Fransızlar, 

E!ıı 'F'ransada t'fikil ettiği Alman krlaatmn karşı ilf'ri halla-
~ ,~ı~~h harb mıntaka.sım ra sevkettikleri binlerce 7 5 san -

~Jiıı r. Birinci mıntaka, 
U <ıqo hattının münteha • ti.metrelik toplarla çok ya.km m&-

llı "ta Cn Montmedi'de-ı Ai- safelerden ateş açmakta, bu top • 
~~bl:ı~ı takip ederek J.a- (Devamı 4 üncüde) 
~ ıı:ı u:::amaktndır· Bu 
'ıı~ C'Vzii muharebeler ol

' anıa • tıkı r, Sedan mmtnka- Altın: 2 3 lira! 
·~ Ola, "ınl't son taarruzlarda. 

1 
~hıı: lldıklnn ci'•~tle bu- Evvelki gün 22,30 liradan mu-
' !trı" b" lamışlard;r. amele gören altrn bu sabah da, 

r l~ .. "''·a, T ~onun g:ı.rbin- ı bazı sarafların gayretilc yüksel-
~ n• nn !:adar imtidad m ğe devnm ederek 23 liraya ka-

bd: ile lTaz arasmdaki dar ~ıkmıştır· 
,.. t l'lluharebe ıtlddetle Saraflar 22,90 liradan altm top. 

1: ~lrnnr.!:ır ilerlemek lamakta ve 11 kuruş zamla satışa 
~ ~~:~ ga:yret esnıı:'imda 1 çıkarmaktadırlar· Buglin ~peyce 

><ı.t :t,·crmek~le.r· hararetli muameleler olmuştur. ... 

Bu sabah tedavide bu
lunduğu isviçreden 
şehrimize geldi 

~ ~ naya.n Latıfo u~ 
~aklıgll üç ıene

denberl t~a\ide 

bulunduğu İs\iç. 

-.~·...,.,.,,· . .., reden bu sabah 
§ehrimb.e 

lllii~tür· 

kendi inin 

dön • 
Burada 

bir resmi görülü
yor· Taf llat i

kinci sa~'fa.mızda • 

Yazan: 

MUZAFFER ESEN 
''Anuı bir \ 'ene«llk DUkumm kı· 
u, be.baııı \'enedlji baştan bap 
titreten bir hayduttu. , 
Bir gemide dofdu, bir aaraych 
bl.lyUdil. Çtrapn etlencelerlnln, 
.Llle aafalnrmm tanmmıt bir kö
~etl oldu. ÖIUmü, bir thtUllln 
ıııebeblerl araıımda tarihe areçtl.,. 

PEK YAKINDA 
son~a!Dalllka 

Sütunlarında 

Rlchmond, (\"irjinya) 20 (A· A·) - Metodist kilisesi pi.skapo61.l 
James Cannon, "Hitlere ve ona benziyenlere karşı harb ilan etıriele. 

ı. ri için reisicumhur ile kongre nezdinde yüksek nüfuzunu istimal et
mesi'' talebi muta.zammın olarak hariciye nazın bay Hull'e gönder
miş olduğu açık mektubu n~retıniştir. 

Bu mektupta Amerikanın bitaraflık kanununu feshederek Alman
yaya harh ilin etmesi takdlrinde yeryüzündeki milletlerin hattı ha
reketlerinin derhal değişeceği beyan olunmaktadır. 

Mektub §Öyle bitiyor: 
"Böyle yapıldığı takdirde korku yerine Um.it kalın olacaktır.,. 

Mısırda paraşütçülere karşı tedbirler 
Kahire, 20 (A.A.) - Askeri vali bir enıirnnme nc.,redcrck Mı~ır 

\•tya İngiliz iinirornıasilc yahut da si\·il olıırıık paraşütçüler vcy:ı tıı~ )·:ı· 
reler inıliği takdirde düşmanın Jıarckcıinc k:ırşı J\cnılisini muhaf:ııa el· 
mcsi itin halka talimat \•ermiştir. 

Emirnamede Mısır ve ecnebi rlö,·izlerinin, esham \"e taht"ilalııı 
ihrar.ı meneılilmekterlir. Husmt bir müsanclcnamryi hıılz olmadıktı Yol· 
cul:ır 20 stcrlingten faıla dÖ\'İZ ''e~ :ı esham çıkaram a~ :ıcaklnrdır. :..!ısıra 

~len biitün JOkıılar üzerlcrin~ekl bütün eshamı ve tah\·iltıt miktarını 
_. l:)ır bcy:ınname ile bildireceklerdir, 



~ -: ' •· .... , ~ .e· . ie.._ " .. "" -.~ ..... ~,, ·.:.-.- • ':: • ·... ·~ ";.:. • • ... • ·.:; ,..- .. ~ ·- .. 

Şark cephesinde 915-16 hare-
ketlerine i.tirak edenler bilir: Bu 
; ıllann nisan ve mayıs aylarında 
~ri\'an'. yüriiren fırka,, haziran 

ve temmuz sonlanna doğru ıbir 

bağ bozumu mevsiminde olduğu 

gibi b i r d e n b i r e dökillmeğe 
başlamıştı. Onları bir salkımın ü· 
zerindeki taneler, yahut silkilen 
bir ağaçta o1duğu kadar öteye 
beriye dağıtan şey neydi? Şu mu
hakkak ki büyük bir açlık hüküm 
sürüyordu. Haçlıköy jandarma 
karakolunun baskına uğramasın· 
dan sonra bir inin kapısı açılmış 
gibiydi. Teıverendağ, Koşandağ, 

Çiçeklidağ, bütün tabiati söküp 
somuren bir sürü ile dolmuştu. 
Toprağa ekilen her şeyi bir do
muz kadar süratli ve homurdana
rak yok ediyorlardı. Sanki, aradan 
bir iki hafta daha geçecek olsa, 
yalnız ağaçlar değil, bütün taşlar 
ve yavaş yavaş dağ tepeleri eri 
meye başlıyacaktr. Belki de bir ay 
sonra Akviran tepeleri dümdüz o 
Iacak, Ertesi yıl geçecek bir yol 
cu, rüzgilnn, üstündekileri uçurup 
götürdüğü bir ova gibi, Akviram 
hazin ve çıplak bulacaktı. 

Ertesi gün, hissedilecek kadar 
haiin bir ikindi üstü başlamak ü· 
~eydi. Evvela. Çiçeklidağ tepele· 
rinden tuhaf bir sis Akviran değir· 
menine doğru alçaldı. Bunun aksi· 
ne, tepeler kahverengi bir at sırtı 
kadar bir kadife parlaklığı' ile ör· 
tüldü. Adeta üzerine bir insan 
yahut bir bulut binecek olsa, tepe
ler rahvan bir yürüyüşle yavaş ya
\'aŞ harekete geçecekler; sonra 
birdenbire dolu dizgin Akviram 
terkederek, arkalarına takılmış su
larla ırmaksız bir ova gibi onu 
kendi haline bırakacaklardı. 
Değirmen bir panayır yeri gibi 

kannal{arı~ıktr. Akviran yolunu 
kapayan öküz arabaları, Çiçekli· 
dağdan değirmene inen geçidi bi· 
le tıkam (şlardr. Oğlak Omer bu 
gidisle üç gün değil bir hafta kal· 
maya mecburdu. Kızılcanın bası· 
!ışından sonra, hiç kimse bir saat 
ötedeki Kaleciğe kadar uzamaya 
cesaret edemiyor; biran evvel Ak· 
viranda iş1erini ibitirerek, hemen, 
ya köye dönmek, yahut ç.uvallan 
kasabaya bırakmak için acele edi
yordu. Bununlaberaber gelişigüzel. 
birisine sorulacak olsa, belki de, 
Kalecik değirmenine niçin git-
mediğini izah edemiyecek: 

- Kış, diyecekti; AkYirana ne 
vakit geldiği bilinmez ki ... 

Omer Akviran değirmeninde bu 
sene yalnız değildi. Değirmen mev
simi geldiği zaman onu tarlada ya· 
kalayan muhtar: 

- Omer, demişti; Gümüş kızla
rın da değirmene gidecek buğday
ları var bu yıl.. 

Omer acele ile sordu: 
- Çok mu ki muhtar; Gümüş 

kız da gelecek mi ki? 
Muhtar ba~rnı salladı: 
- Gelecek, dedi; ge!ecek ama, 

öküzleri de.muz sürer gibi değir

men yolunda sürersen; ııh ... kız 

zayıftır; arabada kakılır kalir! 

GümU~ on altı ya5mda idi. tki 
sene evvel babasının Gazzedcn ö
tüm haberi geldiği zaman Omerle 
muhtar söz etmişler; jandarmalara 

tenbih tenbih üstüne, kıza bir şey 
duyurınamı~lardı. Yalnız, o gün· 
denberi Oğiak Ôm-:!r, Gümüşün ü·"' 
zerinde tuhaf bir vesayet haklu 
hissediyor; hatta muhtan bile işe 
karıştmnıyarak Gümüşlerin ka· 
sabadaki bütün işlerini kendisi 
görmeğe çalışıyordu. 

Omer Akvirandan değirmene 
kadar, dört saatlik yolda, Gümüşü 
arabadan indirmedi. Ama bir şey 
de konuşmadı. Kafası yalnız Gü· 
müş kızla meşgul olduğu halde 
her nedense ona söyliyeceği keli· 
meleri açığa vuramıyor; bunlan 
için için konuşarak ona birçok şey· 
ler soruyor; Meta bir su ba,mda 
dizdize oturuyorlarmış gibi \'erdi· 
ği cevapları dinliyordu. Yağsız a
raba yolda yavaş yavaş gıcırdı

yor! Oğlak Omer, çıplak ayakları, 
yamalı poturu ile öküzlerin yanı· 
başında. Gümüş elinde yeni yontu! 
muş ince bir değnek. Arasıra si· 
neklerden rahatsız olan hayvanla· 
ra dokunuyor. Değirmen yolu ne 
de uzunmuş.. Yalnız, arabanın 
gıcırtısına vakit vakit tepelerden 
kayan bir çıngırak, bir kuş sesi ka· 
nşıyor; bir sonbahar rüzgarı esi· 
yor. 

Omer, Ak\iran deresinin hemen 
yanı başına çektiği öküzlerin al· 
tını temizledikten sonra, kenarda 
Gümüş kızın oturduğu arabaya 
geldi: 

- Kız, Gümüş; dedi; üşür gi· 
bisin sen .... 
Gümüş dudaklarına kadar ba· 

ŞIDI bir örtü ile kapamıştı. Omeri 
görünce gözleri birdenbire uyanır 
gibi oldu: 

- Bilmem! dedi, 
Bununla beraber garip bir şekil

d! üşüdüğünü hissetti. Orner, iki 
akşamdır olduğu gibi, acaba tek· 
rar değirmen~ mi dönecek? Öküz
lerin altını temizleyip Akviran de
resinde suladıktan sonra Gümüşü 
arabada bırakıyor, bir daha gece
yarısma doğru geliyordu. Gümüş, 
birçok defalar, arabz.Iarın arasın· 
dan değirmen kapısına bir yol bu· 
!arak içerde konuşulanları dinle
mek istemişti. Kapı açıktı; ve yal· 
nız yıkılan çuvallar onu kapıyor" 
du. Fakat bunu bir türlü yapama· 
dr. Sanki arabayı bırakır bırak· 
maz, öküzler boyunduruğa hiç de 
bağlı olmadığı halde, başlarım a· 
lıp, keçi yollarında, tekerlekler ar· 
ka arkaya dizilerek, bir dağ sıçanı 
gibi kayıp gideceklerdi. Belki de 
araba bir tarafta, Gümüş ve 0-
mer biribirlerinden ayrı yerlerde 
kalacak; imkanı yok, bunlann ü
çünü hiçbir şey yanyana getiremi· 
rerek Akvirana dönemiyecelderdi. 

Omer: 
- Yok, dedi; bu akşam araba· 

da kalaca~ını! 
Gümüş knnıldadı; ve arabada 

daha altı kişilik yer olduğu halde 
dizlerini kıstı; Omere yer açtı. 

III 
Çiçeklidağ tepelerindeki ateş 

dumarn evvela küçük bir yıldız. 
sonra büyük bir saman alevi gibi 
birdenbire bu dakikalarda görün· 
dü. Akviranın şimal kapısına doğ· 
ru ateş ve duman biribirine karış· 
tı. Bir yalaz, değirmenin arkasını 
kapayıp gitti. (Devamı var) 

H ~ B E R - Xfqam Postan 20 MAYIS 

19 Mayıs Gcn~llk ve Spor Bayramı mUnasel>etUe Fener ve Beşik- kapıdaki şehltllğe tı.tanbul rporeulan n:ımma ~elenkler 'ko~ 
taş stadlannda Uı;e ve orta olı:ul t.alcbeslnln idman §enliklert yaptık. \'o.kardaki resJmlerdo valiyi Fener stadmd& nutkunu söylerktJI 

T~·.:k~~A. ~,',:~ğ::t;:e:~ M Taki ;ıiiml s•t 8 "d 'iet1crinde
1

g _o_·~-· y_o_rs_un-.-~-z·--,-,-a-~ 
ur man ıca D 1 b h d d .. 1., ~ _ ~ ,, 

ret muzakerelerl. o ma a çe e un teme ı AK :;t AM P.os;u~"" 

Hakkında malfunat 
verdi 

Bir müddet evvel, hükumetJle te
mas için Berline giden Alman:ranın 
Ankara büyük elçiliği ticaret ataşe
si M. Ransone ve ze\'ccsi bugünkü 
semplon ekspresile gelmiştir. Bura· 
da kısa bir mfültlet kaldıktan sonra 
Ankaraya gidecek olan Hamsone bir 
muharririmizlc türkçe konuşarak 
neşeli bir halde şunları söylemi,-
tir: 

- Mezuniyetle Alman.raya git-
miştim. Türk • Alman ticaret müna
sebetlerine yeni bir istikamet •er
mek için Ankarada müzakerelere 
devam edilrocktectlr. 

Yapılması görüşülmekte olan an· 
lıışma 40 milyon marklık (takri· 
ben 20 milyon lira) olacaktır. Al· 
manyada harbe mahsus bir ekono· 
mi kurulmuştur. Bu, muayyen plan 
dahilinde muntazaman devam et
mektedir. Türkiye ile ticari müna
sebetlerimize çok ehemmiyet \'eri
yoruz ,.e bunun ileride inkişaf dce
ceğini umuyoruz . ., 

Geçenlerde ltalyaya giden iki 
tacirimiz de bugünkü AYrupa tren· 
!erile dönmüşlerdir • 

Bunlar, manifatura müstesna ol
mak üzere klering yoluyla 1talyadan 
her nevi mal olmak mümkün olacn· 
~ı, hattfı bu arada demir si~arişle
rine de başlandığını , fabrıkalnrm 
hazır mamull'ılı derhal teslim ede
ceklerini bildirdiklerini söylemiş· 
lerdir. 

Balıklı hastanesinde 

Milli Şefin büstü 
açıl dı 

Balıklı hastanesi bahçesine ko· 
nulan Milll Şef İsmet İnönünün 
büstü dün merasimle açılmıştır. 

Merasimde vali LCttfi Kırdar ile par· 
ti ve brledlye crkftm ve kalabalık 
bir dnelli ve halk klillesi hazır 

bulunmuştur. Eskişehir mebusu İs· 
tnmat Ozdamar ile hastane müdfirü 
doktor Timoleon birer nutuk söyle
mişler ,.e müteakiben vali büstü 
örten örtünün kurdelesini kesmiştir. 
Bundan sonra da\'etlilere hastanede 
bir çay verilmiştir. 

Latife Uşakh 
Bu sabah tedavide bu
lunduğu lsviçreden 
şehrimize geldi 

Ebedi Şefimiz Atntürkün eski 
zevcesi bayan LatHe Uşaklı, fic se
nedenberi tedavi altında bulundultu 
!svlcreden bu sabahki semplon eks· 
presile gelmiş \"e Sirkeci sarında 
ailesi erktını tarafından karşılanmış· 
tır. 

Henüz tam.amile iyileşmemi~ o
lan L51ife Uşaklı, nh,·nli hazıra do· 
Jayısile tedavisi ııl ikmal etmeden 
dönmeğe mecbur olmuştur. 

Sirkeci istasyonundan doğruca 
ailesinin Ayaspaşndnki Uşaklı \'İl· 
ıasıııa gide bayan Latife burada bir 
inüddet kalarak istirahat edecektir. 

SalulJI 011 Neşrıvat L)f 

t l t d M •/l" Ş ı · Hasan Rasim ~ a l an s a a l ı e l - İDARE EVİ: ıstanbul Arık~,. ._.. 
• • • >uıa hini laıadol il& Tol9ral ..,_ 23912 

mızın isımleıi verildi ~:~. IJl~rt te•·~; ~~ 
Dan • • : 111" 
,.,.. .... Mil ... "" - .. Dolmabahçede yapılacak şehir 

stadının tcmelatma merasimi 19 
nınyıs gençlik ve spor bayramı mü· 
nasebetile dün bir cok davetlilerin 
huzururıda yapılmıştır. 

Merasimde birinci ordu müfetti· 
şl orgeneral Fahrettln Altay, vali 
... e belediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, 
İstanbul kumandanı ve birçok eski, 
yeni sporcular hazır bulunmuşlar
dır. 

Vali bu münasebetle bir nutuk 
söylemiş, Milll Şet İsmet lnönünün 
sladyomu en kıymetli bir mektep 
gibi tcldkki ettiklerini ifade eyliyen 
beyanatından bir cümleyi naklede
rek şöyle demiştir: 
"- Bu güzel şehre vali ve bele

diye reisi olarak geldiğim zaman 
Mlııt Şefimiz Büyük lnönünfin slad· 
yumlar hakkındaki işaretlerinden il 
ham almış bir memur ''e bir vatan· 
daş sıfetile İstanbul gençliğinin 
de bir stada ne kadar muhtaç ol· 
duıtunu ilk günlerde takdir etmiş
tir. Anupanın fU kanlı devresinde 
millellerin istiklallerini, vatanlarını 
müdafaa için sporcu gençliiıe ne 
derece istinat elliklerini görüyoı-uz. 
İstanbul genclllUne bu lmkdnı ver
mek üzere şu ilk temeli attyaruz. 
Aslen flporcu ,olan bir mIJJetln ço· 
cuklarısınız. Ecdadımız. zamanla· 

Umumi helalar 
Belediye bu sene 6 

yeralh halası 
yapbracak 

Belediye, bir mllddet evvel ehem
miyetle nazarı dikkate koyduğumu~ 
şehrimizin umumi halalar meselesi
le esaslı surette me~sııl olmağa 
karar vermiştir. 

Slmdillk altı umum! balA lnşası 
ve bu işe 60.000 Ura tahsisat ayrıl· 
ması muvafık görillmüştür. Şeb· 

zadebaşı gibi şehrin en knlabalık 

yerleri b~·lece balıhıılıktan kurta· 
rılmış olacaktır. 

Belediye, biran evvel inşaata baş· 
inmek bUyor. Fakat mil!ıalt yer te
darikindeki g!içlükler işi geciktir
mektedir. 

Yeni umumi holnlor yeraltında 
yapılacaktır. 

Beyoilhında İngiliz sefarethane
si yanındaki eski halA kaldırılacak, 
müsait bir yere nakledilecek ve 
yeraltı şekline çevrilecektir. 

rındaki sporların en yüksek merte
belerine erişmiş olduklarını 'o"e va
tana ne kadar lAyık bulunduklarını 
serbadlerde kılıç sallıynrak, at koş
lurarıık, ok atarak, rakip yenerek 
lsbat etmişlerdir. 

Stodyomun te!lbılne Millt Şefimi· 
zln irşatlarından Uham olarak baş· 
ladımığızı sö~lemiştim. Stadyomun 
"İnönü,, adi:yle anılması hem ku· 
ruluşunda hAkim olan ilhamın en 
güzel ifadesi, hem de sporcu gençle
rlmlze daima enerji, hamle ve i· 
man tclkln edecek tükenmez kıy

mette bir kaynak olacaktır. Bunun 
için temelini atmak üzere toplandı
itımız bu sladyomun, adlarile anıl
masına müsaadelerini kendilerinden 
şehir namına istirham ettik, lutfen 
kabul buyurduklarını tebşir etmek
le bahtlynnm. 

"İnönü stadının,, temelini ntar
ken burada bu yüksek emrin ilham 
ve feyzile yetişecek Cumhuriyet 
geneliğinin yüksek sporculuk kabi· 
Jiyet ve inkişafını seltımlarım. 

"İnönü stadınnız hayırlı olsun 
gençler. 

Valinin nutkuna sporcular namı· 
na mükabele edlln11!J ve stadın le
mellnl bizzat Vali LUtfi Kırdar at
mıştır. 

Çocuklardan mürekkep 

Camileri soyan 
bir çete yakalandı 
Kilise canıiinden çaldık

ları antika bir halıyı 
150 kuruşa satmışlar ! 

Geçen cuma gecesi HH 7 yaşla· 
rında çocuklardan mürekkep !iç ki
,rnk bir hırsıı kumpanyası Süley
maniye Vera caddesinde Şemsed· 
din Molla Gürdanl (eski kilise) ca
miinl soyma~a teşebbüs etmişlerdir. 

Hırsıılar, Bizans devrinden kol· 
ma bu binaya pencere~lnden gire
rek içeride bulunan eski ve kıy
metli eserlerden bir bnlıyı ve diğer 
bazı cami eşyasını a~ırmışlar Ye 
Tahtakelede iki koltukçuya yüı ellı 
kuruşa satmışlardır. 

htnnbuJ ıabıtası, :!4 saatlik sıkı 
bir araştırma neli~~inde hmnzları 
ele geçirmeğe muvaffak olmu, ve 
bunları, nlakada: kollukçularla yüz· 
leştirerek çalınmı~ eşyayı meyda
na çıkarını~tır. 

AnUka sayılan bir hnlı eskimiş 
kısımları tamir ettirillrken bulun-

• Bir müddet evvel mezuniyetle muş ''e muhafaza altına nlınnuştır. 
memleketine giden Yugoslav ikinci Suçlular, hırsızlığı yaptıklarını la-
konsolosu M. NikolayeYiç bugünkü mnmlle itiraf etmişlerdir. 
konvansiyonel trcnile gelmiştir. · Bu çocuk kumpanyası ele bnşısı 

• Memleketimizde otomobil işle- Recep adlı 17 yaşlarında hlr serseri 
rinde çalışnca~mı söyllyen Fransıı çocuktur. Hırsızlık arkadaşları ı:ıe-

leknisyeni buı;tünkü konvansiyonel ne aynı yaşlarda Nusret ve Nccdet-
trenile gelmiştir. Ur. 

• Adalarda birkaç ı-ıcne evvel ya· ı Bunların daha evvel de bir çok 
pılmış olan yolların yeniden kal· slrkatlcr yaptıkları zannedildiğin· 
ranlanmasına karar ''erilmişlir. den tahkikata devam edilmektedir. 
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ihtik§rla 
mücadel~ 
Ticaret Vekilı 
izahat verdi a· 

Vilayetlerde fiY"f ,~ 
rakabe komisyo11 

kurulacak 
e~<f~ 

Bazı hususi işleri içi~ ~ -~d 
gün Ankaradan şehriınrıt ~..#'. 
ticaret vekili Naım_i 1'1~ıeı\ 
kendisile görüşen bı~ [ll~~ıı!· 
mize günün muhtelıf ~~ııtıe 
hakkında beyanatta bul Uı?".eııl 
Vekil bilhassa ihtikarla ~ıııt) &: 
hususunda al:nmakta clt.ııı:• 
tedbirlerden bahsederel< ıe · 
ki : i1 c:1dr o~ 
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- thtika.rla olan. Ill ıcıe e ,t· 

mizi da.ha müessir bil'd~rl~rt 
mak için yeniden ~ıığtl 1. 11cl 
maktayız. Malfun ol ntJll :ı< et
milli korunma kanun!1 1 ~::,~ maddesi yalnız ihtik~r illtl~t e· 
mektedir. Halbu~ı ıesb1 ~ 
mahkemede delillerile teJll~~iıY 
dilmesi lazımdır. B~~e.ftl il ' 
mek için önlimüzdekı yi ııı:--~ 
de yeni bir kararnallle ol~r1t 
yet mevkiine koy.ıxt~erde f;:ıııo 
Bununla bütün vilayenJıtf' el~!I 
mürakabe komisY0 ı:xı3dd ~· 
olunacaktır. Bütün i sl.~~ 
fiyatlarmI murakar J<otıı\1,W 
bulunduracak ol~ :jt>l ııı t>tl ' 
tar İstanbul, lznıl! erini~ ide~ 
ka ticaret müdi.irlüld 7 l<~ş~. 
lunduğu vilayetıerde~orı11~ ~111' 
mUrekkep olacaktfl'· 1i ııı?11 #' 
lar. "'.alile~U:-~eya ~~eıcı-iil ,,ı 
lerının reıslıgınde Ul'1eı· 
cektir. oaurl ~)ıet· 

Mmtaka ticaret ~ül< \lils. ty 
bu1unm1yan daha. kil t dııJ'ı 
!erde bu komisyonla ,~ 
mullU olacaktI1". piY~ıı.~s.~ 

Bu komisyonlar ııe'. efl~ 
kından takip ederek detıl~ti 
bir ihtikar vakas°J:ive~·e J'll~ 
tesbit edecek ve a jcarsd~ 
cektir. Komisyonla!fllleı 
merivete girer. gı -ı , 
te.cıekkill edecekt:!r·"fraP--~? e ı4• 

Nazmi Topçuoglll arıY:l ıl ~~ 
tılacak tütünl~r~~ ~~ıeri .llııl' 
pılan ticaret rn~zıeıni!'tir: ~ 
da da sunları 50Y 't·11irt J' 

"- Limitet ~.ir:5 1ıxıil'"'011 &' 
sava gönderececrı tucc:cır~ ~ 
!oluk tütilnden B rnil<t e&ecv 
hisse ayn:d~·rı: 1ııraÇ ~ 
krsmmı tUc ttıı~ dt 
terdir. . 'tet şırJ<1e111ı~# 1 • 

Esasen Lnnı ,,erf ti v. 
volda bir inhisar erıdil~ erC~ 
ğildir. Fransızlar ~gt:erıt•6~ııır ~ 
mitctten. a1J?~ınitetit1 tılf' ~ 
Maamafıh ~ız ~kilde ~ td 
~I gjparişJerr bU bırak~~ 
mını t~ccar ar~und8Jl tctıı"r.-e 
min edıyoru\·ıae o1ıı.cn1ar~ııi 
va:r.ivet bu t-1e 1 edeJ1 -..... ıCı'i~tı 

Bükreşte devaın i.itaker"'=te"" 
Romanya ticaret ~çinde bl 
önilmfü:deki hafta , c.'l!):ll\ 
ni ümit ediyoıııtn· bıl ·, & 

ll..~azmi Topçuoğlu 1<a<'1 
!~ • le An 

tayyare postasıy 
mü~tür. 



muhare•eier kaybedince 

lngiltere adalarında 
uharebe başlayacaktır 

amtadaki isuta ~uvvs~erinin 111'.Qittmeye hücumu ~ekteniyor 
ingilız B~vek ili muharebe ~aziyetini açıkca anlath, 
ümifsczlığe düşmenın yer5iz olacağını iebarüz ettirdi 

~et.... 20 - İngiliz: -Bn.ovekili f imkanını \'erecek olnn kütlelerin nin konulacağını bllaok ihtiyatla- 1ST1HBARAT NAZIRL'"JN 
"rı; d\ül gece radröda bir natuk işe koyulmalar.ı-nt :fömatla bek. rımızdan .kullanır '\"C muharebeye NUTKU 

_ ~ ~cumıc d ıniştir ki: j liyebiliriz. {;eni!: mikla.sta milbimmat tahsis İngilız istihbarat nazı.-ı Dar Ku-
~ tanaa Ye Flandrlarda""mtit- Kendi Jıesabıma Fransız ordu ~eriz ki bunun halen büyU.k t.c.sirl pcı de,,gece radyoda blr""nutuk eöy-

~uharebe ceııeyan -ediyor· suna \'C onun ~f~,dne sar:stl • olıır· Vaı"!emiz >alnız ..muharebe. l~t.ir· Nazır demi§tir k.i: 
tırbı hava bombardımanlannı. m:ız bir itimadım vardır . .He - }i df'.ğil, harbi .ka.zaıımaktır. "- Gelen haber ıe.rtrldarnu sa. 
'~ tankların har.ekatilc p- nüz bu erdunun kü<;ücük bir:lus. Lilzumu halinde istenecek fada- bıraı7.lıkla bekliywuz. Haberleri 
~ ~-~~t bir auvette telif ~c- mı muharcbeve ~iriı:m;;, ,.e he. karlıklara "'rlincr. mllllri'·c.thı ıvc • derin bir ndi§e içinde takat ayni 
~--uıno lıattlnm imalinde nüz Fransıuun kücücük bir kıs- yahı.;,t ça.lıama Matinin .kendimizi aama.nda IOftl!U% bir itimatla bek
~ lllfldafaasmı delm'cıler \'e mı ~imfüye kadar j nal C<JilmİŞ· \'ak!ctt,.iğiıniz .h'1yat jçin, §Cref i- liyor:uz. Bu itiınadm seheblerbıden 
~:abalardan ımilrekkop olan tir. Dürnıanm i 0 e motörlcşmiş çin ve hürriyeti~ yapılan mUca- biri düpnannı bizimkinden çok daSz .liollar ilk bir .iki günllc ve ~ocrivalizc c8ilmiı:ı ku\'vetıc • ..deleyle asla kıyas edilml,yeceğinl ha mUhim varını tehlikeye koymu§ 
~ huldukJar:ı sahayı iıgal rin;n füh•atta hemen hepsinin söylemek isterim· olmıwdır· Bu mUbarebeyi kuana-
lll~ <batla.mıelardır. muharebevc !Urül.mü"' öldyğu ıı. r~~ n~E'It KABID, ETM1YECE- bilir veya kaybedebiliriz· ıF.akat 
~~ derin surette giren ı,ikardır ve bu kuvvetlerin ço't <1tz l'E GALİB GEI~CEGİZ kaybettiğimiz takdirde harbi kay-
~ hu r orada telaş ,.e kaı:ga- a~ır -zayiata uğradığını biz bili- Rcynö ve diğer Fransız şefleri, betmiş olmayız. rAlmanya be mu· 
'~:uıe getirmişlerdir· Tank- Vf)rıtz.,. ınc olursa ols1ı1n ı&anuna kadar mü. harebeyi kaybettiği takdirde .har-
~tle '-ndan ka.m)."ODlar i~nde IIOTJANDADAKt :Arnı .. :1,.\'& cadele edecekleri hakkında bize ..tıi \kaybedecektir· Banu biliyor ve 
~<ve lıaınyonlann ackaaın- iXGlL'.H1RM'E u.mIIMU1LtR rn mukzddes teminatı vecmi;lu. nazilerin lilttidar metkiino geçmc
~lt .kıtaatı yığın .halinde i- Hollandayı isti1a eden ~1- ôir. İQ,giliz hük\ı.meti de zaferi Jta stndon evvel .de :eonra da 11ğdığı 
~ lç~dır1er. Jlil§mana ımı.ıka - ;.man or:duıu kütıi kuvvetlerinin umncaya okadar muharebey.c de- muazzam kuvvetleri J>u maharebo
~~ ve hUtum halindeki :Al- garp cephesinde vazi~t ~tıktar vam ctm~e azmetmiıtir. Neye ye s11rm\1§ olmasmm ;Jebebi de bu
~-U: :ınUeuir aurette ·v.ımı.- kesbettikten .sonra ln~iltereye .malolursa olsuc, .ıztırabı ne o· dur. 
~~ re Franmz "'Ordulnr.n•n -dönmeaini bdtliy01'um. lEmimm lursa olsun .his.bir uman ne na- Almanya. ı:u.lett>e kuanmak ıve
~ trı.ı 1 beri devam eden yeni- ve i>u huauata herkesin namma rcti, ne de .mezelleti kabul etmi • ya hepsini taybe~ğe cm~ 
:''ı ._P &şnıa hareketleri l(lgiliz tıöylli~rum ki, ıim hücumu karşı- yeccktir. deli bir kumarcı gibi bUt.iln geniş 
~ ""etlerinden kudretli blr kanun1arımn 111üauôe ~ttiği "'Tliı- j"Ziliz ve Fıanaı.z ocdulannın kaynaklan ortaya allrdU· Bu kay-
~ 11~0rtnektedir1er. bet dahilinde mu1ra'be~e -bulun· ve fılolannın arkasında iıtila .e _ naklar • .kırmızı U7.erine konmuntuıı 
~.trlt~dık _Yerlerde . .batla- mağa.imade bu1unuy;oruz. dilmi~ memleketler, kana boyan. ve fakat siyah kaaandığı .takdime 
~ ıö..r. a d~:ın zırhlı ara- MtLJ,Jl:l' 'Pl:Dkl'Ci\RI.:DUJARA mış milletler .-grupu duruyor; bu netice Almanya icin .bir kara 

Jııı.ı. • • 14nmcsınden le\'.ahhll§a rJI ZIRlikNMAl:.mIR Çekler Polonyalılar Norv-tiler gUn olacaktır· 
-~l ~·okt Filh ,.ıı. ' ' ...,. ' 

ar ur· a~a c~p- İngiliz ba.~veklli ııö.zlerine f()ylc Daniırlarkalılar,, Holandalılır ve Bqgüıüdl D.tibnrebe, ıdtble bir 
~)'~t:kasıncLa Alman Jutaları de\"8m etmi§tir: · Belçikalılar. Onlar için hürriyet t.aarnJZla rı.,ıa•ııg ıolaı enelkl 
..:

04 latda J1ı:anmlarh~i. bir.co.k "- ŞimdiHk silah ve nıUh.immat yıldızını Jethetmediğimiz takdirde muharebelerin ol'8eriahıdftl :pek 
'~ "'U m:ın cep eıunın gen- - · 1•u lan h ı. •· •· b 1 k tl · ·· • r- :kl d ··ıa· H'" .. ıdd U ~ eıııir bir ~ure" _ mulıe.re- ,-ıgmak 1çin mum ... ·n o er şe- :.ıutun . u mcm e e en:: uzerıne ı.ur. ı ~ ır· ucumun ~ e 

llle«t~1 .. r H 'k' ta r d >; yaprnaklığnnız 16.:ıınnBır· .Bu ha· uzun hır barbarlık geceıı, yıldız • .n:ıUlıarebe iilerlcdikce ya~lamış 
h ... . er ı ı ra. :ı t• Uhim ı . .-.... u ... ı. •. • • b' • -L.O.· u..1-ç·ı _._ •~ı.t- •--"' m .. . 
lılteli b' , .,1. "' l .ı.. ya • '.'711 mata -" • ........ ,,,.aconuı sır, umıtısıı: ır gece ınecca~ır, ve Jllı.ou<Ml e:nu -e OJar9A u-

lt,a,._-dır. Jr ~a c .. u. vaı'chr· !JtiyUk-mlktarôa sanedilen fakat biz bu hür:ri~et yıldızını tearnzlann kuneüabı tWremnc " 
a.-...ız ve İngiliz or..duları ;Umit milhimmatm yerine eilnı.tle yeni11i- fethcdeccğizl .. " aile .Jillıayet bulmettur·,, 

libi i)i bir surette idar.e e-
t.,ı.'iirdt' Frr~ ... w ,.. • t 

lk 1 

~~~ ve .ınukabll ta.amııa 
~' ~t~ rne§hur dchasmı f"'••. 
~ ~fi v" "·er lnıdli1 ordu

de birçok miqaJlerle gös
~ b· "lan"'t ve - .. _' ı .. .kuv
~eır kere daha gösteti:'i"~I 
~ t:11n"de int bir taha\'\'ÜI 

\...., lltu eceıcur. , 
~ ~ııtctx? .. i :ldctini kaybet. 

"'Hıra, 1nglltere adası Uze
iııı at-ebe fl:ıcaktrr. O za-
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" anda bUtUn tedbirle

li~ttıqıerin! dahi ·~.i-P~ta 
~tnıi~·f'"ef(z. MillP-tiın.iz -
~rı eceğf son gayrete ka
'°b•--hyretini ~ h-P""'r.:z. 
~İN NEZAKET1Nl 
&~ DEf . .1UK OLUB 

~ oılı?-'aeza.ketini •!d~mek 
k,,&..,.~ ~at kalp ve -ce • 

~)j :~, iyi talim ~r 
~ ~ız eidllmi§ tlç 1tört 

hau.!. :orduların bir lrac 
~.-~~ı.~ ka"G ay içirıdt' 
l.at~-~ b~ baskını 

~lacaimı tahmin~t-
N ~ .bircdelillk olur. 
~ _-:o....:ııJn jlJtikrarmt ve 

... ~ri ile İngiliz ke-
~leUe. 

t .. -.: r:ıae, hamım '\'.8. 
~&llaelı :kar,tılama:k 

Almanla Parıse 130 
tr.e esafede 

unlar küll"' eği münferit 
mLif rezelerden 

• 

t ar 
~. :ıo - Be!çiMmn :1ima- J ıuretile gediği geni§letmeie ealı· 

J.iııde 'mditteflkler.in JftlÜllloeyşt 111r. Fransız .kıtaatı ~ia a~ lnB
~i :;menuuml)'rie pyan kacmdan aturt11lm&k için yanlara 

bir ~ deYam .ımektedir. 
Cenupta Fransada vuiyet mtln.. 
hemdir· iF:ııaMtz 1lıatlannda açılan 
'"eeb., ôe lntalarm vaziyeti çok 
ı.kanflkttt·IBmaiia iki taraf flPalm

-'Öa 'Jniltaıattt bamız ve mulaitiil 
taarruzlar oluyor -.e ~he hattı 
her ut i:le~iyor. 1.ltlttefikler ta
rafında, cephe hattını tevkif için 
bir toplanma yııtıtlmaktadtr· 

:P'ramaca Sulbr w Uaz iM.nalı 
li&erinOek! mUbarebe dlln bUtUn 
!!ib iievam et.mittir· ~uiyet :müp
hemdir· Muharebelfllrin bntıya u
tzaıüfığı a:Dla§ılmaktadzr· 

Peronne'un sukutu hakkmdald 
~yialar "9alft.hiyetli Fransız mah
flHerintle yalttnbımnnktadtr· ·aı
nız hafif Alman -mUfreıeterinin 
Sen Kentene erl~tikleri tasrih edi-
liYoT· • 

Müteaddid Fransız ".mukabil hli
-cunilart iiewim 'ha.Hnöedir· 

Sambr ve"Uaz kımalmm Saınbra 
birle~tiffi omanlık mmt.a.U.da ce
reyan e:aen bu muharebe lld -gtln. 
ieriberi çok idöetli bir hal alm15-
hr· 

ALMAK N.Btn~Att 

Almanlar, bir~k taıUtlaTla ve 
kuvvPtli tayyare ve t~ ltu\-vet
lerlte hücum ~tmektm:!irler· 

:Ahnan tabjyesl 'öabna aynidir· 
CBu 'Ütijye tiU:rUk tanklatla geôlk
let' -a~ ve bu geHtklere blrsôk 
piyade kuvvetleri t1evkehnt!ktmı i
barettir· 

'1\mlt lar, • ~lpıtı:e 'J"k liru.T. il t' r 1 !
"9'1"~ 'IJ'ranetz ~t8Jannm cemritm· 

tin ve hattA S'~~ ~1mrt'k 

qelcilınOk mecbtn'iyet.hide kalır· 
:Birkac rtlmmiberi. ıAlman taar

'.MlZu bu !SU!'etle darbeler ballndo 
llerlemi§tir· ıl:akat-11urumı kaydet
mek :müuaib olur ki 'dilfmamn bu 
ileri ~ıçrama darbeleri Jceıi(llsl ıctn 
tglt~ cmll.§kUl :ve eltm 'bir tekli 
ıalmakta. 'bıına mukabll derhal ya· 
llilan Franım; '.mUkabll hücumları 
lizer:ine ta.nJdarm ıa'Çtığı :gediklerin 
~iği naJnaaktadit'· 

EN Mll"IIDI CEPHI~ 

Muharebenin en iddetli ve en 
.mllhim kmmı ılr.ııansada .Laondan 
.deıılıle kadar U218~an .ıruntakada· 
.dır· 

.Bu cephenin en ılma.linde İn$İ· 
li.z. Fransız vf) .Belçika kıtalerı 
.Jılrat4;:jik hareketlerine dUşman ta
rafından bilyilk .bir tazyike maruz 
J· l"t\adan d r - ntmektç{'irler· 

Fransız - Belçika huaudunun 
cenubunda Guiıe ve Landorci('cı 
bölgeainde muharebe menli liir 
hale konmuatu. - Jr:.da pek çok 
"1t"PIJ1D4iar omu.~ ft Almanlar hU
cum arabalarile tıak şiddetli hU -
cumlania bulunmu11lıırr•" -~·ro·a • 
rclt>r ve tonru kuvvet1f'ri bu hl\ • 
c.umlara mtlzah~ret etınt~tlr· :Mu
hv.rebe :akşama kadar devam etmt, 
ve bu nbılh tekrar lınş !UTllŞtrr· 
Giz'in cenubunda ve Laon'un 'batı
şimalinde muharebPler daha az 
ıslddetli olmll,§tur· Alman hUcumu 
%U'hh kollarla ve takviye etıil~n 
mllf.reze1er1e yapılınr,tır. Eu m\lf" 
Iı!Zeler "Sambr 'Uaz :kanalı i&tlta
metinde :Gii'in dolu • cenubun'da 
ve rarUıiıı '1'30 kilomt'tl"C kaiJ.111: 

doğu .ıınıllintlc bir me ki ..o 
beınont c rafmda il r1 erdir· 

Hatbiye n zar tinin 
sili, mUttefiklerin §unal B a -
l!lDda at:ratejik çekilme hareket -
lertni inktşa'f ettlrm~ğe Clevam et
tiklerini HA.ve eyleıniltir· 

iNGfTJZiıERtN llAREK~TI 

lnglli.zlerin t'aallyeUı:ıc geline~. 
bir t&ra.t'tan İı:lgiltereden Fransaya 
takviye krtalan ve tanklar gele • 
ret Sambr ;ile Sedan arasındaki 
bUyUk muharebe böJ.geslne ~nde
rilmeırte, diğer taraftan da~ 
kuvvetleri Belçika.da evvelsi ,g'Un 
daha önceden teeblt edilen plAn 
nıuclblnce i§gal ettikleri yeni hat" 
tarda sıkı bir aurette .mukavemd 
etm~ktedir1er. 

ll'\gil z %U'hlı krtalarJ, mUttefik 
lıatlaı:da bir ceb teşkil eden Alınan 
kun·e.tıerhiln ıağ cenaluna atılı -
yorlar. 

İngiliz motörlU kttal:ı.rı ayni zn. 
manda Alman kuvvetlerine cephe. 
tıen lie hUcum etmekWfrler. 

FRA1NSIZ ırEBl!ıOt 

D.üııkU Fra.naız tebl\ti gudur: 
"Ba8lıca mUharebeler Se.ıı Ken

ten 'in doğu • ~imal bölgesinde ce
~yan etmektedir· 'Krtaatnnız bura
da düşmana ıiddetli bir muka\'C • 
mel göstf'rmektedir· 

'!ılontmedi mmtakıı!m<:ıa elddetll 
hUcumlan pUsltilrte~k dUşrnana 
bll,)ilk zayiat verdirdik. 

Çok ınühlm ha\'B faaliyeti Jcay
.dedil®'tir· Avcı tayyareler.bniz 
:ve da!i toplarım~ ~ boaıbar
.dmialı t,lt.yyarelerine Jcal't'ı koya ... 
rak ;&Ok drr ~at verdimı.4ftir· 

~zcflmle 1:S tayyareden mUrek-

(Kel) ile (kanbur) 
Gelen. geçen, dUkkfmcı, gcıicl 

kim varsa sokağın afu-ma Ylnlm .... 
lnr, seyred;yorlnrdı : 

Orta yerde biri .. Pe~temalmın 
eteklttini bir eline dolamı", iki tı. 
rafına dönüp bakarak, patlak göz
lerlle se)'lrcileröen tasdik \"e şaha
det lstlyerek kf'.stnnc dlıisl gibi 
eövilntu savuruyordu· 

Bu bir mütehevvir, bir pek dil. 
ı,>dl· Me\"hınr..!c hitap eder gibi 

içinde kimse görünme.yen bir dilk. 
kana dönmüş, nutkunda dcvnm c· 
dlyorllU· 

Fe11lnin lı:enarma eardığl yazma. 
nm ucu bile bı\_şmı tir ir titruten 
titttmelerlnin 'Sevkile uçuyor, d.u. 
da.klarından bıymlamuı ftrlayıp 
nsılı kala.-ı tükürüklü kandiller nö. 
bet nöbet ~trafa saçılı:yor, dığcr 
eli, hnvalat"ı ~ar• ...... , ~J· • '..n kal· 
dırım ta.5larmı ıs:ırsıyor, gövdesi 
kıvranıp açılıyordu· .l!.dl onuııöa 

dedi t:f: 
- Dana balıkçı (G..J ~tiri) 

derı,. .. ı 
Meğer bu :bir a."ı sözmüt ! · E

vet··· Acı bir 'ılôzmOş ki demealle 
beraber dükkAnm kapısı onllııdc 

bli'l götundil· Hat~ görünür gö. 
rllnmez sert, kalın bır ııea ~ tüdi: 

- Sana Kel (zafiri) 'derlerse ba 
na da Kambur (Bodoa) derler! 

Belki elli, .albru§1!1eyirel bir'1L!"ll
<la birer kalıkaha kopardılar· Bu 
gıılgala ikisini de ırtlk1lta davet et
tf. Sush.lar· Bakmıyorlardı· Hele 
bir ayağı dilkk!nda, bir ayaı"t ka'. 
dı:-nnda kalan .kambur öyle oir va. 
..ı.iyet alnu§tı ki, biraz ıevvel &teı 
püsküren keli bile güldürdü· iYe
nm sa:ıttenberi de• am eden '!kav
ga basıldı? ... O kalabalık, her birL 
nln yllzllnde .bir te.%~1! gWilfil ol. 
duğu halde dıığıldr· Kambur, dı
§andald J:»nığını çekerek dUkkfi.
nma girdi. Kel, teblymı J:>aşma a. 
larak çarvıya doğru aç:ldI· 
~rdünlb: ı:ıı'll"? "' Gilltm& lblr va. 

zlyet koca 'bir kaTgayı ne-iıale ge
tirdi· Hiddetin, tehcvvilrlln, asabi
yetin ne thWariU olabUJr? Ne kelin 
ba,.ıqnda s:ıç bitirir, ne do knmbu_ 
run h61Sic1latı t:ırq 'eder! .. 

Sonradan io'lttiaı ıJd o gUnUn ak. 
euıı (Kel) ite (Kambur) yoku
oun bııısmdikl meyhanede kadeh 
toku~turmu~la. ! 

ıra töyle!- Gel kmim :gel! .. 
''A llı uerede Jaüdm, :nere-

doaln. söyle!" 

.Hakikat ki .ne kambur, .m de 
k&ldi.r, JfterN bir anda lterkMl ıağ. 
latmafa, gUldUrm• :ka&niir"· Ne 
..olur, dllııyanm 1'atma bir :belA l!:."
allmit olan har,p ve dar.b: bıutnmak 
.için bir .kambur .ı.ık ve icat ıeyle
ıe !·- lcabmda kıum dQfmanı 4a 
güldUrmı:ğe mecbur"8decek lir ft

%.1.yet.ı<ı. oH.a;ya at.la!-- DUnyad:ı 
t'~ kahnua.? ... 

~ ıcd ::umıı:ı ıp u;.enmın olan 
mcnf!l l bır;ıı k 1 :ı b "Inl '.kızdırı
yor, l.a.mburun ırtıru t IJı or ! 

ı- ljn başı ktıdikç:ı : 
Bann kel derlPr ! 

Knmburun sırtı Mz ettikçe: 
- Bana kambur c; rlc~! 
D'~ b bUrleni) or 'lr . B ı-

yet, bu meydan okuyuşları se.} :c _ 
di)or... GUlmii,or, b'r kahkaha 
tarak:ısll ar y:ı gırmı~ or··· FcrUc. 
rl göz ya~tıırllc baygm.lı:klar geçir
dlğı ve knnlcr dokUp akıttığı, s • 
falctlerle :5\iründüğü. aç, .} cum. :ın_ 
kat, alll kaldığı hııldo .}ine m r. 
hametsiz; görUnüyor! mımburl:ı 
keUn ortasına atı ıp: 

- BıUııı bak kel! 
- Sen de b:ı.k 1 ambur! .. lkııuz 

de ma -mo,:.ınuz! Sizi m " rnl"'r 
..!=!! Ç kU!n, b ka~mı'. 
D~ ft'' ~ ~.. ~-

yana:-al: birer ta-rafa nt.amıyor ! 
DC\leiler hı.ıkuku sak.it dJJru

yc~ . lttiia.klar, itil9.flar. konfe. 
raruılar kurdurul or. A nıtıın • ı;JctL 
le et!Jlirllk cttirdjğ_i siyas '1 bt'r 
h&.k mı fe, kinde tutuyor. l1lS .i) e
tin ge i.-ıi onun eline \'er;i) or· Ar
tık gelsin kamçı! gelsin mo.hn\.uz! .. 

Stır 'ha sUr! .. Nerc)e kada.r · O. 
raya kadar! .. Fcca.-ıtierin sonuna 
k:ıdar! 

Vur ha vur!. e kadar?· 'Jıte 
o kadar? .. Her şey tarumar, pcri
ıtan olunca~a kadar! ... 

Sülli! ... 
Ttpkı kamburun: 
- Bana lcnmhur d rler! 
Deyi§lndekı gültlnç iddiayı ifade 

ediyor, !abt hangi aejirci c gül
me istidaaı .ka!nuş ki!·· 

GUIUn bakayım!· Ne ..gezer! 
Dudaklannm bile kmulda~ 
nızı .. Farkmn varamıyoruz .ki P.· 

lıMclarım.ımı a.ltmda erim C'%İJn c·
diğtıniz yine ;keıidimizd r· lı.ttlği
miz: 

- Vay?. 
-orı .. 
-Ah! ... 
Blitilıı bunlar kendi ıztıraplan. 

mmn aldslerldir·~ 
Evet, daima 18§1unız, dıima kö

nız, topalız, ııağınz, ılrnllz. lkambu
:rm ! Bütün marazlarla malü Uz .. 
SözUn lmalJ: 

Deliyiz .deli! 
Bir ta.raftan .Weude getırilen 

mnanam ,eserlere bakm. 'b r de 
l ·;zp Mk ile yekd.n ettiklerimi. 
•!.. llnttaıl ~prp bozana ne 
derler? Deli demezler mi? 

.ETet· Bllt1ln bunlara ic8l"lt bir 
d va Tar.. Terbiye! 

Eskiler bu kelimenl~ :ıecatt't!ııi 
talldlk etmiştir. (Önce tP.rblyc, alı • 
lAk, z:onra ilim ve mn.rif'et) demi§· 
~r ... 

Birnz evvel kelin sovilp ..aayına
.smı -dhileyip duru.rken kambunm 
c lldet .,,götteminc ~kli.ğimlz 
de noksti.ıı bir terbiyeden doğan bir 

• • ·M '!ti· Yoksa 
::'?l':ı b:ı.. 

gti. 

. 
ım 

Levazım Amirli~i satmalma ı 
Komısyonu ilanları -ıo.ooo 1irahk çubuk kalay olınacakttr· Pazarlıkla eksiltmesi 

21-:5-940 salı gilnü saat 16 da Topha.ncdo levazım -Amirliği satmalma. 
komisyonunda yaptlacaktır. lstcklilcrln r.ilınunc ve "1500'' lira kat'i 
te.mlnatlarllc belli saatto komisyona gelmeleri· (803) (4145) 

keb bir d(Şnsut gnıpu mevcudu- l Almanyaya ilhak edilen 
nun 1lc;te fkislni kaybetmlştir.,. D ı-:L- • • 

BF.LÇtKA -KALELERiNiN 
IUKAVFAIETI 

Bel~ikada Liyej Te Nam\ir 9cal -
leri 'dün '8lcşam elin mukavemtt 
etmekteydi. Kalelerin civan AJ. 
ınnn ı'e9etlori~ le doludur. 

:A1manlar Bell'ikatla Ostnnd 11 -
manını Ud !kere şiddetle oor ardı

m:ın etmi,lcırdlr· 

lNGlllZ TAYYAREIXRf~iN 
DOMHARDIMANLA J: I 

lnglliz tayyareleri ardı arkası 
kesilmlyen botnbardnnanlarla .Al
m.:ınlnrı mll§klll \'A.Ziyctlere dUş\lr
mcktcdirler. lngi& tayyar(!)ori 
Belçikada ilerliyen Alman kunet
lerine saldırmıalar, yollan ve de
mJryollormı, tayyare meydanla ı 
bombardıman etmişlerdir· Alınan-. 

Yad:ı da bl~k &&!:eri hedefler 
bombııromıan edilmlşt.tr. Abnanla
nm P.Nnbu~. Hanom-. Br.emen 
eeıhrindeki benzin dopolan tahrlb 
'f'dilm~Jr. 

oe ~ arazısı 
Ru1in, 19 (A . 1 ) - J iller tan. 

fındnn ımzn Nl lrn hır kararname 
Beltlka hududunda k'ıin 'Eupen, 
Malmcdy. 'c lorC!ncl bölg ı rlnl 
Alınonynyıı Hh4k clmektedir. Eu 
mıntakal:ır neıı \•ılıhcllne 1:ıbl o· 
lacaklnrdır. 

D. 1'. H. J:ınsı HıU rln A rn!\IUr-
3•ndnkl nari partisinin e :ı şeri o· 
lan Sels Jnkarıı Holand do işt:ıl 
edilen nıınt:ıkalann komiserlı ine 
tayin ctmı!': ol lııf:ı,ınu lııldirnıtk!t'

dır. 

Erdün Emirinin Türkiye 
ziyareti 

...Amn arı, 19 ( l. !.) - 1/aı ns a· 
jamı lıildı'riı;or · 

Kud ı~lcki ~ürkhc, Iran ve 1 k 
J.:nnso1osl rı busün ö.ğ c l mcij 
bıı~vekilin mı firı ()lmu 1 r '\'~ E· 
mir Abdullııhın .22 ımıyı ıa Turk -
~-ıe ~~pacağı :ıranıretc ~ıt tdt't"rfrıt 

teshil r.clilmıştı r. 
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Musolini'nin Ruzvelte cevabı 
MHano. 20 (A· A.) - Büyük 

kilise meydanmda toplanmış olan 
kca gömleklilere hitaben bir nu
tuk söyliyen Eont Çiano, pöyle de
m.iştir: 
''- İtalyan milletinin ifasma 

mecbur kalacağı yeni vazifeler. hü
kümranlık hakkmn. sahih bir dev
letin me.nafilni müdafaa kaygusun
dan, memleketin hayatı i<;in el
zem olma.sına ve nısfet kaidesine 
muvafık bulunmasına b:naen tabii 
olan emellerini tahakkuk ettirmek 
zaruretinden, büyük bir devlet 
olm:ık prc-.stijini muhafaza ctm C>k 
ve taahhüdatma ve mukadderatına 
sadık kalmak azminden mülhem -
dir . ., 

ltalyanm Habeş1standa ve ls -
pa."lyada ) apmrş olduğu muharebe
leri hatırlatan hatib demiştir ki: 
''- ltalya, Anupa hayatının 

hAdiselerlne bigine kalamaz. Ro
manın bu bapta söztinü sövleme:Ji 
l!ımıdır ve söyliyecektir· Musolini 
parolayı verir vernırz dı>rhal ha -
rekete geçeceğiz. Bu parolayı sulh
ta da, harpte de yegane ııefimlz 
olan Musolini verecektir . ., 

UUSOLiNt AUlAN ZAFF:Rİl\'}~ 
İNA~")ın·oR 

Londnı, 19 (A· A·) - Pa.r.ar 
gazeteleri, 1talyıu,rn kuvvetli Al
man tazyikine rağmen harb dışın
da kalmak siyasetine devam ede
ceği Jı:anaatindedirle>r-

Obser'ler gazetesi, Musolininin 
hattı hareketini tesbit edecek a
miller sayıyor: ezciimle Vatikanm 
hattı hareketi, Ruzveltin hattı 

hareketi ve ltalyan milletinin har
bi ıevmemesi ... 
Diğer taraftan Musolini Alman 

zaferine kani de~ildir· Duc;e"nin 
ş;mdilik ıı:iya.eıetinde cezri bir de
ğişiklik tasavvur etmediği intibaı İ
talyan hükümet merkez.inde genl~
lcmektcdir. Fakat ltaly~nın bu -
günkü hattr hareketi, alplardaki 
Fr~nsız krtaatrnı harrk,..~lz bırak

makta, )akın ~aı:.klaki Veygand ve 
Vavcl ordularmr tutmaktı\ va İn
giliz filoı;unu da Akdcnizrie alrrt 
halinde bulundurnaktadır. 

J":?A~s \ so~ sozc~·p 
S0YJ.F,~EDİ 

Roma, l!l (.\. A·) - Fr3n"ı; 
kabincı:indeki ddi~ild llc İtalyan 
m:ıhfillr>rincle Frnn•mıfaki nıziyctin 

nezaketine iş:ıret olmakla beraber 
dü" ..... <ın iı>tila•mr kırmak jçin hil
tiın J<"'r:ınsız encrJısını ileri !l!İir

mek hususundaki u.mP de bir i~a
ret olarak tcliıkki e<lilme.l<tC'dir. 
Bu hissiyat f~ist matbuatta da 
bilvasıta ifade ediliyor-
. Son günlerde mtittefiklerin Al
man sal~nına mukavcmr>t PdPmi
yeccklerini iddia eden m11.tbuat bu
gün muh:ırcb~nin hıııılır::ı. safhalıl

n hnkkmda tersiratt:ı bulunurl•"n 
son ıaözün hrnüz sövl<'rı.,.,iş oll"!'l::ı
dığmı ihsa' cvkmr"ktedir· 

~fl'SOLl~tl\iN 'R UZYf:l,TE 
CEYABI 

J,onılra, 20 - Musolininin, Amro. 
rika cumhurrrisinfo met!aiaııt vı>r
diği ce\·apta. ltalvanm ha~b huir.i 
vaılYı>tini değiştirmerliğinin bildi -
rildiği Va.şingL:>ndan haber verili
yor. 

Müttefikler Amerikaya 50 m ilyon dolarlık 
tayyare ısmarladılar 

Şanla - Monica (Kalif orniya) 20 ( A.11.) , 
"Dou~las ait Crert Companr.,nin NİSİ Donald nouıtlas ln~ilir. - Fran

sız mübayaat komisyonunun elli mil yon dolarlık "Doııııla~.. homharrlı

man tayyarelE"ri ısmarladığını bildir mişlir. Bunlar dünyanın en· ~ iiratli 
tayyareleridir. 

Mazhar Osman 
kaza geçirdi 

( Baıtarafı 1 incide) 
dın ~olcu stf.. ff~Pı~ 9m parcalarlle 
yüz9n'ren yaralanmışlardır. 

Hü,·iyeli henuz mechôl olan tak· 
si şoförü, kazayı mütl'.aıldp otomobi
lini bırakarak kaclı~ındıın aran· 
maktadır. Mazhar Osman, o ~ırada 
secen hmu~ı bir otomobilden ı:önıl
müş Ye arabaya alınarak kendi ha~
tane~ine ~ötürulmüşliir. 

Orada yarasına pansıınan yapıl

mı~ olan muhterem do.ktonın sıhhi 
vaziyeti jyJ olduğu ,.e hastanede is
tir~al etmekle oldu~unu öğrendik. 
Kendisine bu mühim kazayı hafirce 
etlatıığı irin geçmiş olsun d~riz. 

Sarıyer halkevinin tertip 
ettiği futbol ve a tletizm 

müsabakaları 

19 Mayıs .spor ve gençlik bay
ramı münasebetile dün Saııyer 

halke-.i tarafından atletizm ve 
futbol mübakalan tertib edilmie
fu. 

Atletizmde alınan neticeler 
ı;unla.rdrr: 

100 metre: Birinci Hadi Pekin, 
ikinci Hasan Çetin· 

800 metre: Birinci Yaşar Bol -
gün, ikinci Naci Güngör, Uçilncü 
Sait Terzi. 

Atletizmden sonra Emirgan G· 
Birliği - Sarıyer halke\i futbol tn
kımlan arasında yapılan müsaba
ka 3-3 beraberlikle neticelenmiş -
fu. 

Z AY l 
Çocuklarım Fatrr.a Kevser ve 

İsmail Hakkıya ait 24063 - 24064 
sicil ve 19523 kayt numaralı Be
yoğlu mal müdürlüğünden almak· 
ta olduğum maaş cüzdannnı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü yoktur. 

An:1eleri ve vasileri Kasımpa;.a 
Zindanarkası Yeniceşme roka:.. 
No. 9 - ŞUKRiYE 

Müttefikler 
Holandanın her 

tarafından 
çekildiler 

Askeri te&isat tahrip 
edildi 

Lon.dra, 20 - Holanda da müt· 
tefik kuvvetlerinin arzularile ve 
teşkilatlı bir surette yaptıkları ge 
ri çekilme hare-keti esnagmda bil· 
hassa Zelanda · adalarm.Oa çok 
mühim tahrip hareketleri yapıl· 
mıştır. Burada müttefik kuvvet· 
lcrin kısmıküllil~rine iltihak et' 
mekte olan Hol.inda kıtaatı, bütün 
askeri ve bahrt tesisat ve ezcüm· 
le büyük Fleetıin~ ve limandaki 
tesisatla benzin depolarını ve 
tersaneleri tahrip etmislerdir. Bü
tün hava malzemesi ~üttefik a · 
raziye nakledilmi~tir. 

Zeland'da harbeden Hol!nda 
kıtaları müttefik kıtalara iltihak 
etmiştir. Ve onlarla birlikte mü· 
cadeleye devam etmektedirler. 

ELMASLAR KURTARILDI 
Holandadaki milyonlarca İngi

liz lirası kıymetinde elmas ve eg· 
hamın ingiltereye nakline imkan 
hasıl olmuştur. İngilizler, tahrip 

· işini ikmal ve bilhassa Rotterdam 
daki petrol gtoklarının tahribini 
temin için de Holiindahlara yar -
dım etmişlerdir. A msterdam li
manının methalini kapamak içi.ı 
12 lıin tonluk bir vapur batın! · 
mıştır. 

ROETTERDAMDA 100 BtN 
KiŞi ö LDO 

Pllriı, 19 - Almanların IIolan· 
dada yaptıkları t ahribata dair 
taf<>ilat gelmektedir. Alman tay
yareleri Rotterdam üzerine 1500 
metre irtifadan bin kiloluk bo:n· 
balar atmışltırdır. Bu bombalar 
karaya dü§tükten bir müddet 
~nra patlamaktadır. Şehrin üçte 
biri tahrip edilmiştir. 600 bin mı· 
fusu ola!'l Rotterdamda sivil halk
tan ölenler 100 bin ki~i tahmin 
edilmektedir. 

lnhisarlaır umum 
müd ü r lü ğ ünden: 

Kirahk Garaj 
1 - FerlkClydeki blra. tabrlka.mız "Eskl Bomontl, mU)JtemUAtmdan 4:50 

M.:? del:ll M.ı;lr ,nr3.j kira.ya verllccekUr. 
II - İhalesi 31-V-940 cuma gUnU 88.3.t 14 te KAbata:t.a le\"ll%IID ve mU

l":ayaat §U'be!indekl alnn kom!ııyonunda yapılacaktır. 
III - P'ul& ta.t&llAt almak n bin&yı görmek lııUyenler ihale gü.'l.Unden 

'\"\'el mczktu- fabrika mUdUrlUğüne müracaat etmeleri illn olunur. (~0:5:!) 

H8rp vaziyeti 
(Baş tarafı 1 İncide) 

ll\nn faaliyeti dü•mıına müthif 
zıı.yfat verdirmektc>dir· 

Bu mmtakarla bir cc>phcdrn bıth
ııedilc>mez. Çünkü vaziyet karrşrl..
trr. Bu mınt11.kada cereyan etmek
te olan muharcbclrr, bilhassa 
SPnt Kentcn'in ı:imali ljarki~inde 
çok ~'ddetlidir. Dtişmanın strate -
jile planı açıkça anl:\!'lı!maktadır. 
Almanlar her nl" p:ılı :~smn olursıt 
olııun Senl - Kcntenden AmİC'nE" 
ilerlemek istiyorlar. Hitlerin he -
defi Som'da fırkalarını yı"!arak ni
hat bir mrıycfan muharebccıi ver -
mektir. 

:Müttefiklerin Delçik~ ordusuna 
yardım i~in P.elçik:wa g"Önderdiklc
ri kuvvetlPrin !!tratejik ricali . 
muntazam bir şekilde devam edi -
ror. 

1SG tı.T1m1<; YE FnA?\S.\ 
ARMil:\"D.\ İllTİL.\F \ 'OK 

rııri11, ?O (. . A·) - Askert ha
re.katın ıcvk ,.e idareqi huı1u!'lundn 
Fransız yükı;ek kumandanlığr i!f' 
tngiltera hülcümcli "ra!!ınrla ihti -
lıifl:ır mevcut 0Jd11~ına d~;r Al
mnnlar t.:trafmdan ileri c:ürii!l'n id
dialar salı\hiyettar m:ı hfillerde. ta
mamivle hayal mıtlısulü olarıık ta,·
ıif edilmektedir. 

Ayni mahfillorde bu indi,.,.,'"Tl 
1n~ili7; - Franımı; blolcunu ayımıa
fa m atuf yeni bir manıwra olabi
leceği il!ve edilmektPdir. 

AfÜTTEf1Kr,ı;;Rtx BAŞKUMAN-
DANI DEôtŞTl 

Par ü, 2n - Fransa cıınılıurrcisi 
ıliin a l.;~ıun ~erır.rııl YeJ.ııand ı millt 
miiılafaa J.~nell.:ıırına.r lıaşk:ını ,.c 
lıarl'k ~ l ~ahnelcri heyeti umıımi) e· 
'inin lı:ışı.umanılanı l:t;\'İn eden l.ıir 
ı.ıı.rıun:ııne im?.a etmiştir. 

Hu !ayin baş,·ekiılellc He\ no ile 
rn:ırc,:ıl f'elen 'e ~r.nerııl \;cnıand 
ara'.\ındn l apılaıı lıir içtima nctice
ı;inde yapılmı~lır. 

ncneral lıamlenin yerine gelen 
yeni lıa,ı.:ıı.ınandan yakın ş:ırklal.;i 
ıniilterik L:ıın-"eı :n tı:ı,kumanıla
nı Te umııml harpte ıııarc,:ıl Fo~ıın 
erkAnıh:ırbiye rci,iyıli. 

Mareşal Fo) onu ı13~ kolu ~:ıyar
ıl ı. \'ııkl ile onıın için "Fran~a

tchlikue <lü~t-r~e hemen Yenıandı 
çııltmnır.., demiştir. 

r.~rıcr:ıl Yen•nnıl i:l y:ışındııdır. 

1 no de Polon) a J..unetlcrinı .J..u
nıaııda ederek Sov-' ellerle hArJ> edip 
\'aı·~°'·ıın kurlarnııştır. lla.rplcn 
~on r:ı Suriye fcvL::ıl:ide J.:oıııi:;crli

,r:inde Ye Fr:rnı;ı;r. ~ iı!..~ck harp l..on
sc~ ı ikiııei rci~li~iııdc lııılııııııııw 
ııır. 

n ::."\t n \Şl\U~f,\l\"D.\XIX 
!I EZi \ ' ETU:Rt 

l'ııris, 'lO (.L~. ) - )fulı<H'flıcııiıı 
inkişaf h:ılindc 'ıulıınduğu bir 1:ı.
nıırndA ı;rcn<'r:ıl Vcygıınılııı in) ini 
Fr.ın-;ız mahfillerinde ınrmnııni~cl 
le J.::ır~ıhının:ıkla lır. Bu mahfiller 
Ycnrnnılııı <'' " " ' " " ıle im mııkarııı 
i~ı;:ıtl rııi,::i \'C muma il<'.\ hin nıuhııre· 
henin cerr,·Rn eli i~i saha~ ı iyiec 
l:rnıdığı lırnın erlilnırl.tedır. 

A-' nı ııfıllercle ha~ıl olan l.:an:ı-

ale ı.:iire, harrl.;cl h:ulıiniıı miiteha~

sı~ı o!An Yryı."anıl rlil..blc şa\lln hir 
inlihaL: meziyet'"" •ııalil.:tir. Bıı ıııü-
1.:rmınel 5İİ\0:ırl11in hir nevi ıırlılı 
~iinui L:ııncti olan ıııoıörlii fırl.:al:ı

ı ı raınC'tleccğinılen şiiplıe r.ılilnıe· 

meklcılir. 

Yey~ııncl rlıı tıpkı Fn5 ~ihi ~r.rl 
brnrl:ır illih:ız eden Ye ciirct1'~ra

' e muh:ırclı<'lrrc ı;ıirişrn hir kıınıaıı
ılaııdır . .Mııııı:ıilcyh l<ıl.:dir• f;h ıl.; 

:;iikl'ınrti ile \\·y~ııııılııı ro~L:ı111lıı

~11nu İliılıılc sevkcılcn marrşal Pe
ten ile birlikte r,:ılı5nıı5tır. 

~ezL:ı"ır ınııhfilkrıle netic e olıı.r;ıl.: 

~öyle ılcnilıncl.:tcılir: 

\'ey~and. ~iirati ha~la ~el en bir 
nı~ıf a<ldeıl l' n en hii~ iik ı ~hi\"ed

krclen lıiridir. General bii~ iil.: şef· 
lerı n :ı,ı.erlerr mııh'ill'I hiitiin ıne
ziyc:tlcrr nı:ıliklir. Onıın hil~i~i, !.:A
li :ı1mi ve ılinanıi7.mi ılu-sm:ının cii
retine ı.:alelıe ç ılar:ıl.:lır. Moıürlii 

lı:ırlıin ,[ir:ıti Yrr.ı.r:ınıl gibi ~·ni'.: 
yaziyetlcri çabuk kavr:ıy:m hir lrn
ı:ı:ınd:ırıı ~afil :ıvl:ıy:ımıyacaktır. 

\'ryıı:ınt mareşal Foş'un Jiy:ıblli 

h•;· h:ıldiılir. 

Alı'1ANLARA GÖRE ... 

B e rlin, 19 (A.A.) - D. N . B. 
Ajansı harekat hakkında yaptığı 
bir tebliğde, Belçikadan çekilmek· 
te olan kıtaatın yükünü hafiflet" 
mek malts,adile Fransanın m erk e· 
zinden Doğu - Şimale doğru Fran· 
sız taarruzlarına intizar etmek 
icabettiğini bildirmektedir. 

P~lonya Yahudileri bir Alman 
filminde figüran 

Fran ~ır. ~azetclerinin h:ılıer ver· 
diklerine "clre Almıınyada " Yhutli 
.Sii-.~,, isminde Lir film ) ;ıpılırıal..t -
dır ve filnıi11 en lıiiyük hıı~miyeli 

Alınan lrınerkiiz J.::ıınıılıı ı ·ıncl:ı. lıu· 
Jıına11 Polon) alı ) alıuılilerin hu e
serde figüraıı olarak J.:ııllaııılınala· 
rıdır. 

"Yahudi Süss,. çok rııc,şhur lıir 

mevzudur. On sene kadar C\"\'cl 
Lion Fiilılv:ın~er i~iınli meşhur hir 
. <\ iman ıııuharriri lıu isiııılc bir ro
mıın ~ ııznıı~. eo;er bir çok lisaııfar:ı 
tercüme edilmiş YC devrinin cdrlıi 

hlılisc\İ olnıu~lıı. Yedi 'eııcılcnhcri 
memleketi haricinde yaş ı yan ınuhıır 

rir hu csrriııde, "on scl.;izınci asırıla 
Alınanyanın en iıii) ilk nıaliyı dillıi· 
,i,, diye tanınan Jozer Oppenhay
mer Süssün hayalını ıı.nJ;ıtnı:ıJ.:tıı

ılı r. 
Jozcf Sihs, on sl'l.:iziııri asırd;,ı 

.\lııı:ıııy.111111 \'urtcııılıer;: prcn5liğin 
ılc preıı~ Kari Alcl,saİırlrııı ın:ıliye
E"hiycli. Dc,·lclin lıo, k:"~lannı ılol· 
dıırnı:ı.kll\ hir sihirhaz mahareti 
gösteren lııı arlaın l 73:i de hiikiirıı
ıları taı·:ırı ıııfaıı ııı:ıll mü~avir, 1 ;:ın 
ıla ıla lııı,usl anı l.at la) in eılilıııiş

ıi. 
F:ıl.::ıl efendisi olan lılil.;iinıılar 

l 737 ıle iiliinre, ilıda' etliği '"tr~i· 
lcr Yii:r.iinden ona dii~man Lesilr.n 
"halkın ısrarilc le\'kif olundu \'e hır 
k:ıre~e kapatı l rlı. Bi r ıııüdrlet ~ımra 

ılA ası lmaJ.: sureıiıe idam eıiilrli. 
!\a7.İ idaresi hu nıe\"Zllll htedii;i 

<;e\dlde işliyerek yahuıli ıı.leyhtarı 
İıir ~c"ıı.ryo viiruıla .ı.reiirıni' ve hım 
elan h ir fılın yl'pılnusını rejisör 
\'ayt Jlarlnna ha\'ııle ctnıi,ıir. 

Filmrie y;dıııdi l.:alahalı~ını t c•l.il 
ederek ruııiranlar Polnn,·adaki Al· 
man ıemerkıiı: kamplarındaki ~·ahu· 
dile r rlen ,., hunların bilhu !la en 
ha•ta, r ılız 'l"e • ıı.kat nlanlarından 

M!ı;ilmi ~tir. Bundan !aksat ya.hudi-

gii~lcrıııck tir. 
Bu fi~üranlar filmin ('enilmcsi

ııiıı de,·;ıııı rıtiği 111iıclılcı~·e Hrrlin· 
de 1\öhabel~lıerı.: ~toiirlyo ları <'İ\" ;ı
nııdn lı:ırakıılarcla ~atıp k:ılkııc.akl;ır 
Ye ;>aptıldarı i'e ıııuL::ılıil hır fcnil.: 
l.ıile ücret :ı.lııııyacaklıınlır. 

Fransız f(azeteleri lıu filmin se
naryosunu lrnzırlı;> an ve fiı.:iiranları 
Polonyada dolıı.şaral.: seçen Alfred 
Bra\·n hıı.kkınıla lı:ızı nı:ılCı ıııat d;ı 

veriyorlar. Bıı ı.:autclcrin yıızclıkla

rınıı ~iıre lııı :ıclaın 19:!8-:.!!J '1rala· 
rınıla ,ı.. ııııaıı radyo~ııııtla spikc:rdi 
\'C sol fil.:irlcrile tanııırnı~tı. X:ı1i 

prensiplerine ıle rnııhıı.lifti. Bu iti
h:ırla 11117.İ partisi i~ ha~11111 ger:ıi~i 

:r. rınıan levkir r.ıiilnıe~ine Alnıanya

d1. liıııse şaşm:ıılı . 

FHkal Alfrcıl Hr:ıvn L.:ıc:nııığa mu
vaffak oldu H lwlçrt r:ıılyosıınıl a 
ıniile,·azi lıir iş lıııldu. Aynı Taınan

dıı muharrirlik \"C aklürlii~ii eli' 
varılı. Bu )azıyı ııa L:l cltiğiıııiz 

Frunsız ıııccmııası Atrf<'cl Brıl\·nın 

lsviçredrıi 'lonra Türkh e r:ıılyo
sundıı çalı5t ı~ını, ıniitealdlırn n:ısıl 

olrlııj:!u aııl:ışılnıaz hir ~cl.:ilclr. nazi 
rejimi le hnrı~ıp Alınan~ :ıya clöııclii
l!iinii ,., doktor <~iih~lsin ı.tiizhchcl.:

lerinden hiri olılııjhıııu ya7.ıyor. 

T aziye mi, tebrik mi? 

Yeomekten 80nra maı;anın başı -
na geçmi!I, zarf ve kağıt hıı.nrlıı. -
mrş ve eli oa.kağındıı. düı:linmc:;e 
ba~lıı.mıştı. F.pey dü~ündükten 
ııonr& J!)ln içinden çıkamıyacağrnr 
anlrvarı:ı.k knrısına ııordu: 
-· Hadi\'ıo nıtsıl ccv:ıh vereyim 

der.ııin '! Biliyorsun ki cvlenrlıği 
g\in kaynanası birdenbire öldü· 
Kendisini tebrik mi PtieJim '! Bir 
felaketin yahut 11aadetin yalnu: 
gelm~iğini mi ya.zıı.yım? 

D. N. B. A lman başkumandan· 
lığının böyle bir ihtimali kar -
~ılamak üzere icabeden tedbirleri 
almı~ oldufunu ili ve ediyor : 

Bu:;ünkü resmi tebliğde, şi· 
maideki Alman kuvvetlerinin 
Brükselden ı:arbe dof ru ilerle • 
mekte oldukları bildirilmektedir. 
Anvers'in bazı istihkamları henüz 
mukavemet etmektedir. Şurasını 
hatırlamak lazımdır ki.Anvers u· 
mumi harpten sonra bir kat daha 
tahkim edilmi~ kuvvetli bir istih· 
kamdır. 

Cenupta taarruz devam etmiş' 
tir. Montmedyde majino hattının 
en kuvvetli istihkamlarından biri 
alınmıştır. Sambre ve Oise nehirle 
ri geçilmiştir. Düsman Somme 
nehrine ve hatt~ daha simale ka 
dar takip edilmİ!itir. Saint quen
tin işgal edilmiştir. 

HARP SAHASINA DAlR. .. 

Harbe dair dün ve bugiin ate 
nan haberlerde ismi geçen Fran · 
sız • ehir ve kasabaları hakkında 
kısa· bazr malfimat: 

Almanların ı:irdikleri bildiri · 
len Saint Guentin (Sen Kenten) 
Som nehri üzerinde elli bin n:.i· 
fuslu bir $ehirdir. Laonun 40 kilo· 
metre !i~al ı:arbisindedir. Umu· 
mi h a rpte A lma nla r tarafından 
28 a~ustos 19H d e işı:al edilmi~. 
2 illcte;?rin 191 g de kurtarılmış 
şehir kısmen h a rap olmuştu. 

Laon ise 19 bin nüfuslu, mül -
hakatiyle 150 bin nüfusludur. Pa 
risin HO kilome tre şimali şarki· 
s indedir. 

Gene A lmanlar tarafından işgal 
edilen v e Paristen 130 kilometre 
mesafede bulunan Ribenıon iki 
bin nüfuslu küçiik bir kasabadır 
ve Sen Kentene tabidir. 

Almanlar tarafından işl!'al edil· 
eliği tekzip olunan Peron, Amic
nin 50 kilometre ıimali şarkisin· 
de bir mevkidedir. Amien şehd 
ise Paristen 131 kilometre mesa· 
fededir. 90 bin nüfusu vard:r. 
Almanlar 19H de bu sehre kadar 
il erilemişlerdi. • 

( M uharebe vaziyetine dair ak 
n a n diğer h~rleı- 3 üncü sayfa
mızdadır. ) 

ı·-·-ş····A ... -K .... A-·-
··-~···-.. ·····-··-...--·---

1ZiNTJ ASKE R 
- J·:~c-r otel ı.:ar<ıomı on dakika

ya kadar l>ı• rıi uyanılım1a1. ... a kı, . 
la;m diinünt'I" clrir t ~ün h apis :yiye
ceğim muhakka k ! 

- Fransn: k:arikattiril -

Soiukkanlı müşteri 
Carson lokantada mü~tcrinin 

ısmarladığı çorbayı getirmi~ti. Fa-
1.:at mü~terinin ona el sürmediğini 
~örünce sordu: 

-- Çorbayı bcğerı."Tlediniz mi e
fendim? 

- Oyle bir ~ey söylemedim. 
- Temizlik huc.usunda bir şik~· 

yetiniz mi var? 
- Ilayır. 
- Çorba çok mu solluk yoksa? 
- Ilayır. 

- O halde neden yemcyorsunuz? 
- Kaşı({ım yok da ondan .. 

İzmirdeki amca 
,\Jacaklılar etrafını almışlardı. 

O her zamanki ı::ibi tcmirıat verdi: 
- Izmirdeki amcam buraya c:e

lir ge'mez bütün borçlarımı temiz
liycce~im. 

Terzi atıldı: 
- Bu amca hikAyesini aylar-

dır dinliyoruz. c;eıeccği yok onun .. 
- Na<:ıl yok? Daha bu <:abah 

kendisinden bir mektup aldım, ge· 
leceğini yazryor. 

- ~e za man .ı::;elecek? 
- Kendi~ine lımirden lstanbu ... 

la ;ı:e.lebilmesi için yol parasını gön 
derdiğim zaman .. 

Bu sabah 

isviçreden g~len 
talebelerimız 

Ve diğer yolcular ~ 
vaziyeti anlatıyorl P 
Cıırıı ı:ephcsintlekı son ııarn' J 

. . rc3sı 
zıyelı ıızcrıııc iıılct:ı ka\a 1,n 
vi~Tcdcn ıı~ rılrıııığa mecbur 0 s 
lelıclerimizııı iıdiııcu ı.ııfı le 

'J <'C 1 ;;uııı.u scıııploıı kcsprcsı e ~ 
,e 

Bu kJfılc he. ı.ıl Kenan r , ı. 

adlı iiç talclıcdı'ıı ıutirckkCP 
\ ul ı; ıılarııı :ııılıııtıkl::ırııı ı 

lwiçreı.len thiııiıs pek Jıc) Cl~ 
Z .. ·ı b . •·ı.ı ı ıc ıııu~, .urı ılc ulunan u 1 

ıııiı mi.: it l.:11) lıctıııcnırk 'e. )t 
~er lııılalıilıııck için ccııcı~~' 
ı·ı) aıııadıklarıııılan Turk ı. 
Jıığıııı .ı ıı:ı~aııorllıırını ı ııc c ı 
ıleıı ~olıı çıkmışlardır. HU:-
Siı keci gnrııın inince kıırıı 
liiriılerc!.: kanuni 111ıııır11cle 1

1 
ıııiidd et alıkoııulrııııştıırJır· ·c 
lerlıııiı, lıir iman tıı))~~ 
Zünlıtc•n 15 dakika mesafe 

·d 1ııııı 1 

Dııbcıırlor( lanarc nıc} ı ı 

ı ı ı • . - 1 . ·c a ı cı m uı ıgıııı ve ve wıcı 

· ı dil~ relerıııııı ınııılıılıalesı c 
ğiinii işilıni~lcı tlir. 11 rn sı 

Uıı ~·:ırpı~ıııııdıııı son • 1 
\'İçı ·cıleJ.:ı Jıüttiıı Jı:ılk ccnı1ıP • · lcrd r. kalurıııa lıkrct ctnıış şı 
Ziirilı köpru,u olıııak uzercıı ı • 
lıiilıiıı kiipnılcrc, '\JııııınJıırı 

8 
c 

cuın anın Ja derh:ıl 1.ıcrh~~ııı< 
ııı e :.. ı•:iıı dinamitler ı.onU ıc 
lal'llııt ııskerter ılıJ.:ilcrek )o gır 
pek sıkı sıırclle konırolıınc 
miştir. ~<r 

h,·i~·rcılc son a) lıırılıı c ~I 
lurist ulduk!Jrı üylrııcı;Jı.ıl:ı.1 
tebaaları ııek çoğuJıııış ? C ~ 
lıuıılıırııı dnlıill lıir lııhlısc , ~ı 1 

sınılan endişe c<lili)t1f· 
1 

~~ 
dikkate ':-il an görülen \ r 
ınikl:ırı 1'10.oou i bıılnıuşt~,;1 1 < 

· !arın -tu.ooo i Ziirilılc tor 
ılır. rı 

r. ıt1·1 
lsdçrcdc ~ i)ccck 1)

1 c 
p:ılınlıl:ıııınıştır. <l 11 ~ l 

Js, içreıleki t:ılcbcııılz c ı8 
iıc,ııplarıııa ınh illerini ·ıı 
ki~ilik hır kııfılc a\ dete Jlr 
ıııaktadırlar Diğcı· ı.ıırbC,. ıc ı 

. ıJı• 
met tıırafındaıı gön<lcrı e 
.n del Jıuqh11111la burııtl•1 ıı 
leınektedırlcr. . , 

l/ELı;IJ\,\JJ.U\/ 1'M,l iti 
FH.·L\S ff.\ GJ;{) 

1 
BclçiJ.::u.laki ı.ılcl~cıcrıı~ t 

~eti hakkında cndışc) e 111 ' t 
!Cleri lıerı;iiıı Si rkecı g..ırıcr e 
111:ıkta \e Avrupa ırcıı \; 

0rııl• t • 
yukulard:ın lı.ılıer :> c''ı .eı 

. ı.l ııı J • • 
) olcııl.ır, llclçık:ı 11 • 11, ) 

Leleriınizin tuııınıııılc tı~ p ' 

tiklcrıni le) ıt cdı) orl:ı! ;,,ı J , 
~ "I • 1 ıı:ılUI J•fl ııtı.l kcndı crıııc en ı cc~ • 

<lcğıldir. :\c zaıııun done 
dılık ıııeçlıüldıır. Jt )) 'l 

l k . 1 ·le ele ııı.ı • J ııı.:uıı ·u lrcıı cı r 
1 ıdı · ;r'. r 

i1'ı 'J'urk katlını gc rıı' ı.ıır " 
1.ı;ışl.;a Türk lnbıi) eııınle 11ııŞ 1~~ 
J..aılıııı da HunloJan _ı:c.1 ur~ ' 
caristunda lıult\ıı.ııı ııır ı; ~ 11 

işlerini ) arıda ıurı.ı1'11''
1 

Hır. ·Jl ıss.t J; 
1•.wts - :;;ı.11.11,I Jl· :ı.-ıı-. ıf 
/,\'(,/ J,1'/:JW IJ,E J1 

lJl WJU vrcs• t 
Bııı;iiııkii ~cıııııluıı c:~111ı ıt 

1 
tcıılıcri ilk c.lefıı oıarıı ı ıı11 

lal ıO _,. 
~il ve Jngıltcre )~lelik• ,:u- 1 
Pi!ri!>lcn ı;l•lııııştır. l k " 

Jaıcıı 1 ti ıııiıı·ckkl'P oluıı 1H1 IJO 
r· ccıı< < lıuluıı:ın il ıılcııli u ' ıc 

Lıltfi lıır mulı:ırrırirıJI 
~Ö)lcıııişlir: i J,Oı a 

• "ç o 
- Tfrnrcl ışJcrı J 1;ııP;1ıı 

giclcccklirıı. F:ıkat ) 01 ırf:ll 1 

· ıoıııı s dıı Paristcıı ı;erı ı . ı·rıı11 
. . ıııııJı 

olılııııı. Parıslc şı k Jjll ı , 
'>ındnki ıı·~ıı nıuna 11crcrıcrı 
•· . l . . ·ı· ,. ı re s 1 9 ı -. c~ı ıuıştır. :t) • • 

1 
dil 1 p 

lı) ur, Jı&kııl lıuntıır <: jsterlfi ~ 
ı1skcrl ve dıj:;cr rcsın 'dıld1 

·s c ı 
tlıır 'ulcıılaru tatı~ı . • · Aııırı 

• • •• J[Jlı< 
t.ıınılr:.ı )ıt gıtıııc" J~~ 

111.ııtıın.,, kıırtıJ 

ikbal vo.puru t ııııır r 
1 ,jrılC 1 ,ı 1 

DüııL:ii Jııılo5 c JJ.bll .• r. 
oıurııo ışl" t 

nund:ı kar~~::ı. ;ı.urtıılr1'1 1 ıı•' 
ı.cıııll vc~:oll ılc ı· rıanıJll .. re ıı 
mir l'ılilnıek ıııc 
ceL:lir. 

POLiSTE: .# 
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'~\'tt ·izimle Beyruta gelen iki seyyahı 
' bir • rnanac:ız, he.'ll pek ma· seyretmekle eğleniyorum. Zannıma 
'4iir 'di evlenme ... Bu sizi müte- 'cahrsa bunlar yeni evli... Alçak 
~ ~ bir daha hiç tekrar-

1 
c:esle konuşuyorlar. Biribirlerine 

~ ıtnden memnun olma· hayran hayran bakıyorlar. Her 
~ S Güıeı gözlerinizi sili· dakika biri birlerini öpmek istedik· 
~-;arı- leri hallerinden belli .. Genç kadın 
~ >"qlar boşanmıştı. çok güzel. hi de giyinmiş. siyah 
:"il. J • ratınen mahzun de~i!- saçı. beyaz teni ve yüzünün yan· 
~~den ümidim v<ır~ı. da~ g~rfinüşü fevkalAde güzel ve 
~ tö ~yiz. Fakat henuz sevımlı ... 
'~ım diyebilirim. Şim· Kocası zarif ve old-:ıkça güzel bir 
~"" h..-~ odasında yazı ma· ~ ""§l?)C1 genç... Sanşın ve renksiz >iizüyle 
ı.~ b' ayım, Bu kadar şey pek ehemmiyetsiz \'C gösterişsiz bir 
S'ı ılh~ssa bu yazdıklanmı adama benziyor. Kerim güzel de· 
-.... ~lttnıiyordum. Fakat kale- ğil, bazı kimseler onu çirkin bile 
-"'Vak· or, ne yazacağımı seç· bulurlar. Hafif \'e sert çizgili, hem 
\ ~~ıt.b lırakm:ıd:ın vakaları 

111~ güneşın, hem de içten gizli bir ale-
ııtş· kaydediyor. Ben de vin yaktığı esmer yüzünden şahsi· 
.,... 

1 sıra gidiyorum. Kerim 
\ ~l. Aı sonra ben de gide- yeti, zekası \'e kuwetli irade i o· 

'ilrın BeYrutu gezec~im. kunuyor. Ç-evik ve bir kahraman 

--2-

11 

çb deve layık ,;ıc:udunu beğeniyo· 

rum. Bu vücut hareket ettiği za· 
rnan insan sükOnet \'e istirahat his
leri duyuy.:>r. Acaba ·Kerim beni 
o siyah saçlı kadın kadar güz~I 

buluyor mu? 

lJcymt 12 kanımusarıi 

Hfila r~l'rınur )-ağıyor. Fakat 
öyle sürekli ve müte..'lladt değil. 
Arada ha\'3 açıyor. Bütiln (ün 
şehrin güzel yerlerini gezdik. Ak· 
şarn üzeri ben biraz >iirümck istc
diın. Şemsiyelerimizi açtık. Beyru· 
tu böyle yağmurlu havada gezmek 
ne fena... Sahilde dolaşıyorduk. 
Birdenbire karşımıza oteldeki gent 
kan koca çı~tı. Bir tek şemsiye 
altına sığırunışlar, bennutad ya\'3Ş 
&!Sle konuşuyorlar. 
· - Ne budala insanlar değil mi. 
Kerim? dedim. . 
.- Hiç de d~il. bilrucis çok se

'imli ve mesut insanlar. 
Hafif bir sis tabakasile örtül· 

müş olan sakin §ıehirde u.ıun uzun 
gezdik. Tenha sokaklarda eski ve 
güzel binalar, kıymetli eşyalarla 

dolu antikacı dükkinlan önünde 
dola~tık. Kerim bana her §CYi an· 
latıyordu. Beyrutu iyi biliyor. Za· 
ten her bildiği şeyi çok f>i, hatta 
lüzumundan iyi bilir. Bir gün ev
velki aksiliği~n dolayı mah· 
cuptum. Kerimin yüzüne gQlme
ğe çalışıyordum. Sakin ve sessiz 
bir sokaktan geçerken burası bana 
küçük, san boyalı, alçak dn=arh 
evlerile o kadar tenha göründü ki .. 
o esnada biz de susmuştuk. Kal· 
bimde tarif <dilmeı büyük bir kor 
ktı hissettim. Kerimin koluna gir
C:im, dedim ki: 

- Yalnız olmadığımı ve sizin 
yanımda olduğunuzu hissetmek 
istiyorum. kahraman dev .. Buglln 
pek sıkıntılı geçti. Hayata fazla 
ehemmiyet vermeğe değmez ki .. 

Kerim omuzlarını silkti ve cevap 
verdi: 

- Bence de öyle .. 
- Ona sığınan elimi kolunun 

üzerinde bıraktım. Biı de oteldeki 
çift gibi bir tek şemsiye altında 
yolumuza ne am ettik. 

Kerim, burada benim içim sı
kıldı. lstanbula dönelim mi? 

Bu sözüme çok meıµnun oldu. 
Gayriihti>-aıi: 

- Ah ... ne iyi olur! dedi. 
- Demek siz de sıkıhyordunuz. 
Te~üm etti ve kolumu daha 

sıkı tutarak cevap verdi: 
- Feride ~mdiye kadar bu ka· 

dar mantıklı bir söz' söylememişti· 
niz. 

Otele döndük. Yemeğe inerken 
yeni elbisemi giydim. Siyah vual· 
den yapılmış bu esvabımın yaka· 
sında bir sıra boncuk dizili belinde 
aynı boncukl~ yapılınıı güzel 
bir kemeri var. itiraf ederim ki 
bana çok yakıpyor. Hemen hemen 
o genç si)rah saçlı kadm kadar gQ· 
zel olmak pek hO§Uıtıa gidi}·or. 

(DeTmn Yar) 

H A B E R - Aksam Postası 

1 14.f<A.YVAN San 'RftmoYa 
S"n ~mot:lan MEZARA 
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An:z:avur padişaha sorkarin vası. yarak mağrurane bir ta\·ırla aya· 
tasile takdim ettiği eon teminat ğa kalkmış ve: 
ari:z:asmı Beyoğlunda Hidivyal p~ 
lasta çerkcs Mehmet bey isminde - Gördün mü Hayan efendı, be· 

Gök gürültüsü, yıldırım 
birine yazdırmış ,.e nıak!adını ka· nim nüfuzu mu?! tarzında bir şaka 

ah b. f al Bay Nacı: 
Nakleden : Baki BAŞAK 

ğıdın üzerinde kAfl derecede izah Y ut ır ga yapar < sef aretha· 
edememlıı olmak endlşcsile Meh • - Gece bir aralık kulağıma akae· 
rot~ beye şifahen: neden çıkmıştı. den bir inilU ile uyandım, dlye devam 

- Efendimiz ı. •erse, ağızdan da Halbuki 6 kanunusani 336 da etti, • Çünkü blr mUddettenbcrl söy-
anlntmak arzusunda olduğumu eer- mila kuvvetlerin yetişmesile bas· lUyordu • nereden gel:ilğtnl anlama· 

Ya\'er pn"a"a BÖ'-'le, M mi? 1 dığım btr ses: Nacl, Naci! dJye beni - " " " un an Bayburt isyanı hiç de e-Dlye maksadını tavzih \'C teyit- çagırıyordu. Kendimi toplach.'l(tan aon 
ten başka aöyledlklerlnl unutma • hemmiyetJi bir mesele değildi. Za· ra ellml karanlığa doğru uzo.tıp ka-
ma9mı sıkı ııkı tenblh et.ınlati· ten kısmı azamı cahil bulunan o nma: 

Çerkes Mehmet bey ertesi gUnU ha\'ali sekenesi ~yh Eşrefin arka· - Feride! sen mı çağmyonrun? ~e-
Yıldızdan Hidivyal oteline dönU- sından sürüklenebiliyordu. Şeyh dlm. Neredesin T 
ıUnde pek memnun glkUnUyordu. Eşref esasen meczup ruhlu bir a· - Ayakkabı dolabma girdim. Böy-
Padişah, Anzavur gibi sadık ben- damdr. lstanbuldan aldığı böyle le bJr fırtına esnasında uyuyablldlgın 
deleri ve fedaileri varken sırtı ye. için bahUyarsm! 
re gelemlyeceğlnl anlamıt ve An- bir mektup üzerine müritlerinden _ Canım uykuda insan nasıl bah· 

zavurun bu teklifinden pek z.lyade bazılannr ba~ma top~ayarak: Uyar olur? nu sözUııde mantık :;ok, 
memnun olmu§tu· Çerke.s Mehmet - Peygamber postu elden gidi· F'erlde! 
bey cebinden bir kırmızı kese çıka. yor. Onu kurtaracağım. Samadani • - SözUmll anlamak istemiyorsun 
rarak: b' k t h'b' ld ~ öst Naci. Mnksadımı anlamamazlıktan 

- Buyrunuz paşam, bunu zatı ır UV\'e sa 1 1 0 ugumu g e· gellyoraun. 

şahane size ihsan buyurdular! receğim! Boğuk blr hıçkırık işittim. Bu 1ea 

Demiş ve kese)i Anzavura uzat- Gıbı saçmalarile hem pcyga.n Irada hazırlandığım dokunaklı nutku 
mıştı· Kesenin içinde yUz nded çil berlik, hem de üluhiyet iddiasındn ağzıma tıktı. 
altın vardı· Vahidettin, Anzavurun bulunmuş ·ve: - Yazık kancığım, dedim. 66zlline 
çil paralardan hoşlandığını evvel- - Semadan veni bir kuvvet in· kızdın ha" Vah \'ah! artlk gel de. .. 

" - Naci! 
ce öğrenmişti· direceğim. ;-.;izamı füemi yenidt:n _ Ne var cidm T 

Anzavur bu iltifattan mütehas • tesis edeceğim. Ey millet, ı;oluğu· - Yoksa hAIA yatakta mwn? 
aia olarak: nuz ve ı;ocuğunuzla benim peşim· - Nerede olacağım ya? 

- Allahmı, padişahımız efendi- 1 . . 1 d' 1 k 1. k - Çabuk yataktan çık. Bari kendi· 
mlz hazretlerine tUkcnmcz ömUr- den ge ınız. ıye so rn SOl\a ge· 
ler versin ı diye dua etmişti· zerek haykırıp bağırmağa başla· 

. Bu hldiseyi haber alanlar, dev- rriıştı. 
letin mukadderatını böyle sersem- Bu hadisenin, Vahidettinin üze
lerin elinde görerek mUteesslr o- rinde yaptığı tesiri izaha lüzum 
luyorlardı. Ortalıkta umumt bir yoktur sanırım. 
oaokmlık vardı· Herkes birib!rin - Maamafih, bir ay bile devam et· 
den korkuyordu· Kimsenin kimseye 
itimadı yoktu. Rumlar feveranda l- mede.n Anadolu tarafından halle-
di· En namuslu adam\ar bile lca - dilen bu meselenin tafsilMmı ve
bında blr P8:llka.ryaya boyun eğ - f rcr. büyük rütbeli bir lngiliz zabi· 
mek mccbunyctinde kalıyorlardı· ti cuma günü selfunlık resmini mü· 
Türklere tnrlU tUrlU hakaret ve ' . 

7 
• • • 

işkence yapılıyor· Ve bu suretle teakıp \ ahıdettme: 
bir taraftan dahilden tazyikler, dl. ''- Efendimiz, .böyle uzaklarda 
ğer taraftan da ıiyast ve harlct geçen ,·akalara ümit bağlamamalı 
manevralarla TUrkiycnln muhasa· dır!,. 

rası ve inhidam tedbirleri ikmal e.. Şeklinde ve istihza ile kanşık 
dilmeğe ve hafi tq.kilatlarla ltl - b'r nasihat vermic:.ti. 
llf aıkerlerl tahşldıne çal!§ılıyor- 1 

b'd' h:; rt k h 
du· ZeyneHi ı ın ocam.!1 a ı. a 

Bir gün ~'nM 7~----ı~hlıHn ~fen 
di Hürriyet ve ltil!r merk,zinden 
emin blr adamıyla Yıldıza 'blr zarf 
g8ndermişU. Sertab!b Reşad paşa
nm masası üstllnde duran bu zarf 
içinde ufak bfr puslada vu s:ıtırlar 
yazılıydı: ' 

•'Pap.m efendim! Efendimize 
arzedlnlz. Bayburdda eeyh E§refe 
gönderdiğim haber üzerine muİn&
ilcyb harekete gelmlftlr. KPndlal
nln tevabll çok olduğundan Musta
fa Kemalin propagandalarma ıet 
çekf'Ceğinl Umit ediyorum· Bu hu • 
austa zatışahaneyi aynca :ılyaNıt 
etmek emelinde oldufumu da Ult
fen illve buynınus. Neticeye inU. 
:ıar eyledl#iml arıederim. Baki 
dua.,, 

Sertab!b, bu ıııarusatJ benlb pa
dffaha blldlrmemlttJ· 

Ertesi gUnU aarayda.n bocayı a. 
nyorlardı· Zeynellbldln efendi, bu 
havaclial, yeyip içmeden dohuca 
hıgillz sefaretlwıeılne giderek 
müjdelemişti! 

Yıldızdan gelen ıat, tesadüf en 
hocayı baştercilman mister Ra· 
yanın yanında bularak: 

- Simdi sizi .Yıldıza götilrece
lim. Efendimiz irade bu~-urdular! 

Deyince, hoca cübbesini topla· 

• 

AHLATANı 

B1TLERIN Et1K: HlnfETÇtSI 

PAUL!NE KOHLER 
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Merakmu yine ona llOrarU gi· 
dermek latemfftJm. Zira. Kaytner, 
kendisine her tllrlU sual sormaya 
ml18aade ediYor, aklıma gelen bir 
fUphenln izalealne ~ramak iııU • 
yordu· Bununla beraber her eor

dufwna cevaô verip vermemek de 
onun hakkıydı. Buılanna: 

- Ancak FUhrerlmlzln bileceği 
bir tı bu, gibi kestirip atma bir ce
vab \•eriyor, butlarma da hiç ce .. 
cap \'ermiyerek ba§Ulı öbUr tara-

ber salarak karıştıracagı bır yer 
yoktu \'e o bu meselenin neticesin· 
den de (Anzavur) gibi maddeten 
müstefit qlamamıştı. Çil altınlara 
hocanın da hırsı (Anzavur) un hı~ 
sından az değildi. Yalnız bildire
miyeceği cihetle daima fırsat kay· 
bedi yordu. · 

HattA bir gün itilM ve hürriyet 
fırkası reisi Sadık beye: 

- "Canım, biz de rengin olup o 
tomofillere binmiyecek miyiz,, de-
mişti. 

Züğürtlük ve ihtiras cihetinden 
Sadık da ondan aşağı kalmıyor ve 
hocaya daima sabır ve teenni tav-
.iye ediyordu. · 

Oyte ya, ZeynelAbidin efendi ne 
uen bir şeyhisl~. Sadık bey niçin 
bir harbiy~ nazın olmamalıydı? 
Zaten onların çalışmalarında güt· 
tükleri gayeler bunlar değil miy· 
eli? Ukin, -.f'dense damat Ferit. 
Sadık beyden fazla hoşlanmadı~ 
için onu hiç bir kabine listesine 
ithal etmemişti. 

Hocaya gelince: Ferit paşanın 

onunla da başı pek hoş değildi. 
(Devamı var) 

, 
fa çeviriyor veya işltmemezl'.kten 

geliyordu· ' 
Onun, cevab vermekte mahzur 

bulduğu şeyleri blSyle geçl§tltebil· 
mekteki meharetini öğrendiğim i· 
çin, aklıma gelen, fakat ı,Upheslz 

pek suya sabuna dokunur olmı· 
~·an şeyleri sormakta mahzur gör
mllyordum· 

Kadmlarm slk sık gelip gittik -
terini görllnce de bunu izah· etme
alni istemekten çekinmedim· 

Ccvab vererek: 

- Gayet ba.ııit. dedi· Burada 
yüzlerce muhafız \'ar· Bunların 

hepsini bir günde rğlcndirmek, ge. 
rek vazifelerini ihmal etmelerine 
ısebeb olacağı ve gerek Bcrht.es
gadene girebilecek kadınlar ara • 
sında bu kadarını bulmak zor ola· 
cağı için kabil değildir· Bundan 
dolayı, her şeyde olduğu gibl, bu iı, 
de intizama konulmuş ve kadm • 
!arla eğlenecek muhnfızlar posta. 
·ıara ayıılmıııtır. Bunlar, zaman za. 
man miaafirlerlrl kabul ederler ... 
Doğrusu bu . nizam ve intizama 

da diyecek ~·oktu ... 

( Oeyamı var) 

ne acımıyorsan, bana ve ı;ocuklarma 
acı! 

- Neden cicim.-
- Konuşma, Naci. Fırtına zamanı 

yatak kadar tehlikeli bir yer olmadı· 
gını peklll blllrıdıı! Neden yatakta 
dunıp canını tehlikeye atıyonıun an
lamıyorum ki.. Yoka&._ 

- Feride, artık yatakta detfilm,. 
§imdi. 

(Bu emada, ani bJr flmlek, 90l1ra 

Feridenln bir feryadı, daha 80llr& 

mllUılş btr gökgürllltllltl sözll keaU.) 
- lote yaptıguu beğendin mı. Na

cl T BJyle zamaııda lııaan yemin .. 
der mi!' 

- Ben yemin etmedim ki, ıölı, ye
mln etseydim de gtlrWdemczdL Ağzı· 
mı açmıım11 bile olsaydım, tı ıene 
olücagma vıı.ıudı. Sen pekll& billl'
sln l<,erlde. Yahut bılmen lAzımgellr. 

- Sen halı\ muhakemeler yllrtlt. .. 
Evln üstünde ufacık blr ıılperl aaika 
olmadığmı bildiğin ha.lde bu ııtlzlerl 

8Öyleme~e ııasıl alllıa v&rl)'Or. Sonra 
karının, cocuklarının Allahm ilısalma 
kaldığını hiç aklına geUrmlyorıwı. 
O ne? Ne yapıyorsun? Klbrlt m1 yak
tın? Yok sen hakikaten çıldlrml§sm? 

- Canım ne zaran var? Oda o ka· 
dar kııranlık ki .. 
- Ç:ıt>uk k:brili söndür söndür, dl· 
yorurı yoksa hepimizi mahvelmele 
mi niyet ettin~ Kibrit kadar yıldın· 
mı cezbeden ne vardır? (Çat! çat! 
g11mbUrr.. gUmbür gümbürrl bom! ı. 
ılttyor muııuıı T Yaptıpı beğendin 

mi? 
- Vazıeç yahu... ne mllna.sebetl 

Eğer kibı1t de yıldrmnı çekense vay 
halimize! Yahu vazgeç bu safsatalar· 
dan. Gir yatağuıa rahatma bak. 

- Allah qkına sua, Naci! Böyle 
bir zamanda nasıl bu aözlerl ağ:ıma •· 
lablllyorsun? (Çat, ç.at... ,umbUrr. 
GUmbUr gümbür. Bum! Bum!) 

- Eyvah mahvolduk! Artık Dmit 
kalmadı! 
· - Aman iki gözUm, yattığım za. 

man daha •• zaman" böyle değildi ki, 
gökte bir bulut blle yoktu. Böyle la· 
yamet kopac&ğmı ne bileyim T Hem 
aonra pek iyl batırlarsm.. Bundan 
dört sene evvel z:elZele oldufU günlln 
akşamım 

- Ah Naci! çok konuouyonrwı .. 
rica ederim 1 

(Bum! buumf buumı pati) 
- Naci, muUalta bir yere yıldınm 

dUştU. Yarın görUrtız.. Biz yarma sat 
çıkomau;:ık .. billün bu relakellerf iti· 
kalölZ.lığmın başımıza geUrdlflD! U· 

nutma! 
- Ne var, iki gözüm! 
- Sesin nereden gellyor? Yokaa 

ocagm yanma mı girdin? 

- Evet! 
- Çabuk oradan kaç. Ya bacadan 

ba§ma )'lldımn dll§erae ! Şl.mdi ne~ 

deııhı ! 
- Pencerenin yanmda.. 
- Merhamet et Naci! Ayol sen 

çıldrrdm mı? Çabuk oradan kac. Yap 
tığın şeyin tennlı~ım memedeki co· 
cuk bile blllr. O gUrUltU ne? 

- Ben pantalonumu anyorum. 
- Ayol böyle gökten yıldrmnlllr 

yağarken insan Ustllne y{1n eanp 
gtyer ml? Sanki bqımızda dolllfl\11 
tehlike yeUfmlyor muş gtbt, onu ~ 
kat daha arttırmak mı iııtiyorswı? 

EY\'ah ılmdi de p.rkıya mı bqladrn T 
- Ne çıkar yahu? 
- Sana kaç defa &6yledlm.. böyle 

zamanda havada ihtizaz yapmak teb
llkeUdlr. Elektrik cereyanını lnfllA.k 
ettlrlr, aonra.. ne o? kapıyı neden 
açtm? 
--' Allah allah... C&nım artık kapıyı 

da mı açm.ıyalım? 

- .Ayol beplmtz 61Urüz! En utak 
bir hava cereyanının yıldırımı cezbel· 
Uğtni benden mi öğ'renecekaln? Kapı
yı iyice kapat. .Anıan yarabbi böyle 
zamanda senin gibi bir deli lle bir o
dada kapalı kalmak ne fena ,ey! .. 
Gene ne yııpıyonrun Naci? 

- HavaaIZlıktan patlıyorum. lrlUI· 
ıusıı açtım da yüzümü yıkıyorum. 

- E acn bUabUttln çıldrrmıpm? .A· 
yol em yıldrmn dllpe kırk dokuzu 
mutlaka suya dtı,er! kapat o muıılu· 
ğu! 

EY\·ah ... Artık blz1m ıcın kurtulmak 
lmkAnı kalmadr~ Nact, ne oluyorr 

- Ne olacak.. Allah mllltahakkmı 
venılnM bqıına ıu tablo dU§tU .. 

- Demek <!ıvarm yanmdum 6yle 
mi? Aman yarabbi hiç bu kadar lh· 
Uyataızıık görmedim. Yıldınmı drvar· 
dan daha lyt nakleden ne vardır ? ç.. 
buk 11en de buraya gel. Dıp.rda du· 
rursan •ene klmlıWr ne çılımlıklar 
yapacakam ! Gel buraya.. 
Kanını böyle mUtelıe)'J'lç bir zaman 

da daha faz.la nzmek istemedim. 
Ç&rulz ben de dolaba &1rd1m. Fakat 
dolabın ıcıne 1k1 klfi &irlP de kapıamı 
k&paymc:a h&VUızlılctan patt•mak it· 
ten bile delildi. Karım korkudan tıt
riyeıı 8C8lle: 

- Nac1, ~yle olınryacak.. Git tö
mlnenin üzerinde duran Jdt&br pUr
Şamdaııı da al.. 8&km klbriU dıf&rda 
çakayım deme.. Gtıoah evıt.Uanna a
CL- Kumu ben dolabm içinde yaka.
nm. Kitap yıldmma k&rp yapılacak 
bazı tedbirlerden blıhAd1)"0r ptlr de 
okuyalım. 

Bir YUO De k&raıı1ıkta cluln1 ta. 
:yln edemedljim birkaç ufak tefek kır· 
malt babuma kitabı ele ıeçlrdim. 
Kanın pmdanla dolaba kapandı. ~ 
daya cöken kısa blr ırllkQtu k&nmm 
eeııl bozdu: 

Naci, o neT 

- Blr pey detfl, 1tedl.. karıcıfnn. 
- Ked1 mı T Daha ne oı.wı Alla· 

hm ımaı.m kulu? Çabuk kediyi tut. 
ta llvaboya kapa" Çabuk, oh benim 
gU.zellın.. 1',ırtına :zamanlarında kedi 
ba§tan ba§& elektrikUr. Eyvahlar ol· 
ırun.. eğer saçlarım ağarmadan aabalıı 

edebllinem ne mutlu ban&! 
Bu mrada k&nmm hıçkırılclan du· 

yuldu. Zaten bunu duym&mJf oısay. 

dmı ked1)1 dolaba kapamak emrinl 
kati.)'eD yerine getlrm1yecekUm. 

Kua, Llkeml• l'fbt lllm kenarlı 
bir çok qyal&rl& birkaç defa mU.· 
demeden .90Dl'a bu 1fl de bafardım. 

Kediyi komodinin altma eokm•k btr 
0

hayli lşml§-· Bacak kemikleri mi 
de epeyce &edeleml§Um. O sırada do
laptan cıkan hıçkırıklı bir ... ıunıa
n .Oyledl: 

- Kitap ne diyor bak: l'utma ... 
numda )'lldınm ,errinden lcurtu1mü 
lçln oda.nm ortaııma lakemie koyup 
üzerine Qlkmalı 1mlf. Fakat lakemle 
ayakJarmm altma bardak koymalı i· 
mı,. Haydi çabuk dört bardak bul. 

Odada mevcut barda.klan birer, 1· 
klfer kırdıktan llODJ'a -= kalan 'bar· 
dalı al Alim ele seçlrdlm. lakemk· 
n1D ayaklarını bardatm içine' yerle,
Urdl. 

- Nacı. fırtına emamıda çan çal
mak ly1 imi§. Fırtm&yı dalıtmmf· 
Ba§ka kurtuıuı çareaf. kalm'MSL Kot. 
aoatıda yemek odumdald dolapta 
çıngırak var, ODU al. 
Odanın ortasına koydufum Llkemle

nln üzerine çıkım§, çmgı:rak çalıyor
dum. Bir aralık odamızm pancurlan 
d!§ardan çekilerek açıldı. lçerl baflt 
bir !ener l.lynsı akaeW. 

- Yahu ne var, ne oluyonnınuz? 
Dışarw 1naan doluydu. Birçok göz

ler hayretle ban& bakıyordu. O Z&man 
çıngırak elimden dl1Jtl1. 

Mahcup bir balde Sakemleden iııdl.m. 
Komıulanma: 

- Bir l'Y yok, dedim. Fırtına Vat' 

da. Yıldırım dllJmcalıı diye_ 
- Ne yıldinnu? Ne fırtmaaı, Bak 

Naci? Böyle )'lldızlı bir gecede ... 
Dl§an baktım. Öyle f&§ırdım ki 

btr müddet konıip.ınadmı. Nllıayet: 
- Tuhaf! dedim. ŞiDl§ekleri pence

renin aralığından göZlerlmizle sördUk. 
GUk gürüllUsU t:itUk. 
D~ardakllerin hepsi de kahkah:ı· 

d4n gülerek olduklan yere yıkıldılar. 
Hatta iklııl gülmekten öldU. Hayatta 
kalanlardan biri: 

- Yahu, perdeyi açıp karııkl tepe· 
ye bakmak aklınıza gelmedi mi? ltlt· 
tlğin1z gürültü top aeııleriydl. Şlm§ek 
zannetUklertıılz: de hava fifenlerl. 
Geceyansmda telgraf geldi. Almanya 
mıı.ğlQp olmuJ.. Onun lçln ıeııllk ya. 
pılıyorı hlkAyeıılnl bitirdikten llODrıı 
bay Naci: 

- lp ~Yl•, Burhan dl79 U&ve 
etU. Anlatayım, dlln poe glSrdQIUm 
bir rUya idi. .Alman maflQblyetlnln 
blr rtıya olmamumı tememıl ede
rim. 
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H K B E R - A1tpm Posta• 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla crklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı İttab temia Jtllt 

""" Vücude deva.nlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uyk:ıauzluğu giderir. Muannid 

hazlarda, barıak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatlerine, Bel gevfekliği ye ademi ikticlardl fi 

kilo almakta '8Yani hayret faideler temin eder. 

F O S F A R S O L'ün diğer bütün kuvvet ıurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KuvvJfı 
IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir.~ 1 KAN, KUVVET iŞT AH şurubu Sıhhat VekAletinin resmi musaadesmi haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 

------------- 1940 fKRAMfl'EI~ERt:-

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari. 

Heaaplar 

ikramiye Planı 

1 adet 2000 Ura. ı= 2000.-llra 
8 • 1000 .. - 3000.- • 
8 • 300 .. - 3000.- • 

12 ., 2M ., - 8000.- ., 
tO ,, 100 ., - tOOO.- ., 
1:s " :so .. - :n:so.- • 

210 • %3 .. - :5%:50.- • 

Keıideler: t Şu hat, 1 Ma. 

1 yıs, 1 Ağustoı, 1 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır . ........................ ~ .............. . 

' VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği İ•leri alır. 

............ : ...... llİllllİ .......... 

20.5.940 Pazartesi 

12,JO: Program ve memleket aaat 
a;,an, 12.83: Ajans ve meteoroloji ha· 
lıerlert, 12.:SO: Müzik: Muhtelit ıarkı. 
lal' (PL) 13.30/14.00: Mllzlk: Kan,ık 
lllllslk '(Pl.) 18.00: Program ve mem. 
lıket aat ayan, 18.015: Kü.zlk: Bati! 
KOzlk (Pl.) 19.30: Milzlk: Radyo caz 
nkestruı <Şef: İbrahim özgür) 
D.10: KUztk: Saz Eserleri, Çalanlar: 
Ku,en Kam, Vecihe, Cevdet Kozan, 
19.30: Müzik: Halk TUrkUlert, Azize 
TOam ve Sadi Yaver Ataman. l9.t5 
Memleket aaat yan, Ajana ve mete. 
eıoloJl haberleri, 20.00: Müzik: Çalan. 

Jar: Kemal N. Seyhun, Fahri Kopuz, 
Cevdet Çaııa, İzzettin ôkte. l - o. 
kuyan: Radife Erten; Mahmut Ka. 
nnda,, 20.80: Konuııma (Umumi ter. 
11119 vp Beden Terbiyesi), 20.t:S: MU. 
zlk: Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 
Jlqen Kam, izzettin Ökte. Okuyan: 
llllzeyyen Senar, 21.10: Konuııma 

(l'en ve Tabiat bilgıleri), 21.30: Kon. 
aer Takdimi: Halil Bedii Yönetken; 
'N Kllzlk: Radyo Orkeatraaı (Şef: 

:r>r. ıc. Praetorluıs), Solist: Dr. Paul 
'(Korno). %2.30: Memleket saat ayan, 
Ajana haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvtl&t. Kambiyo - Nukut bonıa:sı 
(Fiyat). 2% '50: MUzlk: Ct.zband (Pi.) 
23.2!'\ı %3.30: ~&nDkı program ve ka.· 

~-

KAHZUK 
'

1 MEYVA 
TUZU 

MlDYEMEKTt" SONRA 
KULLANINIZ 
SIHHATINIZI 
-<AZANIASINl2.. 

~ 

ZA \'l - J\en<li işlerimde kullan· 
dığım imı:a mührümü zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 
Csküdar Jltikinıiyeti milliye cadde 

si 10 No. da Adil Ertan 

E<:nebl lııtaııyonlannda Türl,ce 
neşriyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
48· Paris: Saat 19.45 de kısa dnl 
ga 40 orta dalga 255 · ın: S:ı-
at 20.1:> de krrıt dalga 50.:55 d,.. 
Roma: Saat 21.30 da ortıt dalga 
250. Londra: Saat 18,55 de kıı:J 
dalga 20, 31·5-

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

lzmirın en modern, en temız ve ~ muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firı~rlı old~ğu gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastaha.ııeyı, ve kı. 

raathaneyı havıdır. 

~ _, 
~-------------------------·~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

Ziraat Biınkası 
Kuruluş Tarihi: ı ssg 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
Ziraat Bankasındt kumbaralı ve lhbal'Sız tasarruf hesapla. 
randa en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plAna göre ikramiye dağıtılacaktır. 

t Adet ı.ooo LlnWc •.ooo Lira 
t • 600 " 2.000 .. 
' • 260 .. 1.000 .. 

tO " 100 " •.ooo .. 
100 • 60 .. 6.000 • 
120 " •O t.800 

" 160 .. 20 .. 3.200 
" 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 60 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı EylQt, 
ı BlrlnclkAnun, ı Mart ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir .. .................................. . 
~ ' Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

r - . · - , • , ı 

iÇ ve dış BASUR MEMELERİNDE, B· ·ur ~ . _:.41' 
her türlü iltihaplarında, cerahati nmiş fistüllerde, JtalW-

R E baKmTAod•~p A 1 
ŞiFA Yl TEMiN EDER 

ADEMİ İKTlo~fl 

HDVRM.ö'Bi 
Tabletleri her eczanede bulunur 

Pntlt• kutuıu 1255) Galata, lataabol 
, ... ,....._ ....... ., 

Tahmin Hk 
bedeli teminat 
250,00 18,75 

234,00 17,r;5 

34,0<1 2,66 

Dev1et Oenizyolları 
umum müdürlüğü 

Kiraya verilecek mahal Muhammen kira bedeli 
L. Kr. 

Samatya iskele ar11&11ı 110.-
Kadıköy vapur iskelesi iç bUfesi 1452.-
Bostancı iskelesinde dUkkA.ıı 72.- , 
BüyUka.da iskelesinde l1 No. 1ı dUkkA.n 120.- --" 

ı.tr.,.. 

Jdaremlz malı olan yukarda mevkileri yazılı blJl&l.:,0~.J 
itibaren birer sene müddetle açık arttırma ile klray& rl ~,,,,_ 
muhammen kira bedelleri muvakkat temlnatıan tsı.ınl:.at 11 ~~ 
dır. Arttırma 21 mayu 9~0 tarihine mUsadif aa1r gtıııO 1't ,..- . 
ltomlayonunda yapılacaktır. lateklllerln tayin olun&D ıtıO ' 
kat teminatlarlle komisyona mUracaatl&n • (3842) 

* • * ııotorlO ~1 
Muhammen bedeli MU lira olan &0000 ~· deJd 

an.at (15) on beıte Haydarpqada Gar blDILll da)alllll t 
dan kapalı zarl usume satın almacaktır. uJt fil~ df 

Bu işe girmek lallyenlerln 407 Ura 63 kurutl ,.rııadl' 
nunun tayin ettiği vealkalarla tekllflertnl muı.ri rl ıuırlldll'• 
(lt) on dörde kadar komlayon reiıllltf ne vermete oıaral' -~) 

Bu l§e alt prtnameler komlayondan paraaıs (P""" 

... ~ 
k~bl~ 

Muhammen bedeli 6700 lira olan sıvaala ya!ıı:s:. ~ '-
salı gUDU saat 15 kapalı zart usulll ile AJık&t'& _ _., 
lecektir. uvaldl•t ~..,., 

Bu l§e girmek tsllyenlerin (!!02,IM>) liralık ııı ••t 16 611 
nun tayin ettiği vealkalan ve tekllftertnl aynı güD dflt 
yon reisliğine vermeleri llzımdll'. aıseso• ~ 

Şartnameler parasız olarak .Ankar&d• 11 (asSTt 
pda teaellUm ve aevk ı•tllflDden dafrtdaçakhr· 


