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Sedan Meydan Muharebe"' ı 
si Şiddetle Devam Ediyor' ı 
Alman zırhlı taarruzu ilerleyişi durduruldu

1 

Harbin ge- 1Majinonun büyük istihkim
n işlemesi larıdün bombardıman edildi 
ihtimalleri 

M•cari.tandan Ame
riltoya ltaıl•r bir fOlt 
Derıletlerin harbe iıti· 
ralıi ih!im11ll•ri hıt/ailt 
il• münaltaıa m•v.z:uu
Jur, fa ha t •n büyüJı 
ihtimal ltay11nın m a . •• ,,.ı •• idir 

Yazan: ABiDİN DAVER 

41 
939 eylfilü başında, Al -
manyanın Lehistana sal
dırmasile baŞ!ıyan harp, 

lince İngiltere ve Fransanın, bi
:raz sonra da Sovyet Rusyanın 

llııııtokavi iştirakile hayli geniş
ledi. Arada Sovyetler, bir mın -
takavi harp daha yaparak bir 
llltiddet Finlandiya ile çarpıştı
lıır, fakat sonra sulh akdetliler 
çok geçmeden Almanya, Dani -
ınarkayı bir lokmada yuttu; ay
ni zamanda saldırdığı Norveç, 
İyi kötü mücadele ediyor. Böy
lece harp Skandinavyarun gar· 
bini de sarnıış oldu. 

Nisanda vukubulan bu kanlı 
macerayı, Mayısta daha kanlısı 
takip etti. Almanya, Dolanda 
ve Belçikaya saldırdı.__ 8 buçuk 
BYda epey genişlemiş olan harp, 
liındi, daha ziyade yayılmak isti
~adındadır. En büyük genişleme 
IStidadı, Akeniz mmtakasında ol
lllakla beraber yalnız İtalyanın 
değil; İsviçrenin, Macaristanın 
Balkanların, Sovyetleıin ve A' -
IDerikanın isimleri ağızlarda do
laşıyor. 

Amerika, pılilik harple ka
ııuıç, ticaret ve iktısat gibi hep 
Pa:ra ve menfaat bakımlarından 
alakadar oluyor; manevi sahada 
ise, Amerika efkarı umumiyesi, 
ı:ittikçe Almanya aleyhine dön -
lllekle beraber, bu devletin, sa -
baha akşama, har be iştiraki bek
lenemez. Amerika da .Nemize la
zımı. siyaseti takip edenler, her
ı:iin azalmakla beraber, Amerika 
demokrasisi heni\z,. Av{upa de
IDokrasilerinin yardımına koşmı
Ya karar vermiş değildir. Yalnız 
ilınu kaydetmek lazımdır ki, se
kiz ay içinde, Amerikada fikir -
ler büyük bir istihale geçirmiş
tir. Müttefikler mağlfıp olduk -
ları takdirde, Amerikalılar, o -
lllo•larlDl silkip •Bize ne!. diye
ıniyeceklerini, ve totaliter rejim
lerin Avrupaya hakimiyeti halin
de kendi dem<>kra,iJerinin ve 
lllemleketleriniu de tehlikeye dü
ıeceğini anlamışlardır. 

Sim dilik en harpçi davranan 
İtalyadır. Karagömlekliler tara
fından, hükiıınetin de muvafakat 
Ve teşviki ile kışkırtılan İtalyan 
talebesinin yapmadığı taşkınlık 
~almıyor. Bu gençlerin azgınlığı 
ile bir taraftan İtalyan milleti, 
harbe tahrik edilmek istenili -
Yor; diğer taraftan müttefiklere 
föz~ağı verilnıiye çalışılıypr. 
d aş~stler ya harp etmek azmin -
dedirler; yahut da müttefikler -
e.~ bazı tavizler koparmak için, 

:lof yapıyorlar. Blöfün ınuvaf
ak olması için, blöf olduğunun 
•nlaşıirnaması birinci §arttır. O
n~ içindir ki, İtalya, harbe gir
~Yecekse dahi, girecekmiş gibi 
l:orünerek bu sahnenin bütün de
k.or.larını hazırlıyacak ve tertiple;\lli alacaktır. Böylece, Alman
! aya da yardımda bulunmuş o
ıır. lhansız ordusu İtalyan hu-

(Arkası 3 ü.ncü. sayjad4) 
ABİQİN DAVER 

Isviçre - Alman hududunda bir 
hava muharebesi cereyan etti 

ISVİÇRE ALMAN HUDUDUN .. 
DAKİ HALKI TAHLİYE EDİYOR 

"""'"" - '""B <·> ';'! 
,~. i, 
-~ ,. 

FRANS(Z HAFİF TANKLARI 

Evvelkl gece Paris, 16 (A. 
yarısından A.) - Bu sabah 

9onra. Pariste topla-
nan malfunata 

nazaran dün gece yarısından 
sonra vaziyet şöyle idi: 

Simalde Anversteki nıütteftlı: 
_ lkıtaları Zeland'ı müdafaa eden 1 

muhtelif kuvvetlerle temaş ha
lim:ledir. 

Anvers ile N amur arasında Al
man külli kuvvetleri müttefiık 
külli kuvvetleri ile temasa girmi.ş
tir. 

:Meııkezde. Namur'dan Sedan'a 
(Arkası 3 ii ncü sayfada) 

Belçika Dayanıyor! 
KORKUNÇ ALMAN HÜCUMLARINA 
KARŞI CANSIPERANE MÜDAFAA 
--
Brüksel, 16 (!Husllsi) - iBelçi- 1 

ka orduları -(1.lman tazvikine 
büyü'k bir cesaretle karsı ilmy-

1 
maktadır. Alınan zırhlı ilntala
rının korkunc hücumu Belçiıka 

müstahkem hatlarında !kırılmıs-

ı 1 
Paris, 16 ı 

Frııınsız tebliği ( A. A.) -
- --- 16 m a y ı s 
Fransız tebliği: 

Meydan muharebesi, Namur 
mıntakasından Sedan mıntakası-

tır. Ordunun cansiperane mü· 
ca.delesi halka memnııniyet ver
miştir. 

Resmi makamattan alınan ma
lfunata göre, Belçika hükumeti 

(Arkası 3 üncü. sayfada) 

na 'kadar olan sahada, bir hare
lket hat1bi şekline girmiştir. 
Harekatın sevık ve idaresine ve

rilen fevlkalade ehemmiyet dola
yısiy le devam eden muharebe 

(Arkası 3 ü.ııcü sayfada) 

,,, . 
Askeri" 
Vaziyet: 

Fransız muk•bil 
taarruzu ilerliyor 

Ycr~an : A. D. 

41 
6 mayıs tarilıli resmi 
tebliğlere göre vaziyet: 
1 - Meydan muharebe-

si, N amür ile Sedan arasında 
bütün Jiddetile devam etmek
tedir ve bir harekat harbi ha
lini almıştır. Fransız resmi 
tebliği •Harekatın sevk ve i
daresine verilen fevkalade e
hemmiyet dolayısile devam e
den muharebe hakkında, şim
dilik, sarih tafsilat verilmiye
ceğinh söylüyor. Bu meydan 
muharebesi hakkında ancak, 
vaziyet tavazzuh ettikten son
ra malômat alacağız demektir. 
Bu satirların yazıldığı sırada 
henüz Alman tebliği gelme - ı 
mişti. Gayri resmi ha. berler, 
Fransızların Sedan civarında
ki mukabil taarruzlarının Möz 

( A.rk.a.sı 3 ü.ncü. sayfada.) 

~.iiiii- ~ 

Norveç Harbi 

MÜTTEFİKLER 
NARVİK'e GİR
MEK ÜZERE 

• 
Norveç kuvvetlerine mensup 

M1TRALYÖZLER 

NARViİIK, 16 (A.A.) - Havas 
Ajansı bildiriyor: 

Müttefik kıtaatırun her an şeh
re girmesi beklenmektedir. $e

(Arkası 3 üncü. sa.ufada.) 

Tayyare ile Holıındaya sevkedilen Alman askerleri - '.A.lmaıı taıntareleriııiıı bo-ın.
bardımanından s01ıra Titburg'un hali.... 

ingiliz kuvvetlerinin 
Muazzam taarruzu 
Almanların Mühimmat kolları 

ile demiryolları altüst edildi 

Almanlar Açık Şehirleri Bombardımana Başladı 
Hücuma 500 lngiliz 
tayyaresi iştirak etti 
Almanların Zayiatı Ağır 
WNDRA, 16 (A.A.) - Royter 

Ajansı bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetlerinin :Ma

astricht civarında bulunan mo
tör Hl Alman kollarına karşı yap
tığı şiddetli taarruza ait tafsilat 
öğrenilmiştir. 

Blenbeim tayyarelerin<len mü
t~ekkil kuvvetli bir filo bu mo
törlü kolu aramıya memur edil-

.ıni.ş ve -0nun Maaştricht - Ton
gers yıolu üzerinde ilerlediğini 
görmüştü. Zırhlı ufak arabalar ve 
kamy-0nlardan mürekkep bir ka
file saatte 40 kilometre sür'atle 
efrat naklediyordu. Arabalar, sık 
sıralar halinde ilerliyorlar ve 
ikafilenin sonunda öndekilerden 
20 metre geride daha başka ara-

( Arkası 3 ü.ncü. sayfa.da.) 

Ruzvelt, Musoliniye 
gönderdi 

e 

mesaJ 
Amerika Reisicumhuru İtal
yanın sulhte kalmasını istiyor 

İtalya harbe girers&, Amerika da harbe girecek 
ROMA, 16 (AA.) - R Ruz

velt'in Duçeye Kon Ciano vası
taşile şahsi mahiyette bir <mesaj 
,gönderttiği İtalya tarafından da 
teyid edilmektedir. Bu mesaj dün 
Dureve verilmiştir. Mesajın muh
teviyatı ha:kkında hiç bj,r mallı -
mat yoktur. 

Nevyork, 16 (A.A.) - Nevyork 
Times, gazetesinin V aşingtonda
ki muhabiri, Ruzvelt'in Riyaseti-

cuıınhur sarayında yapılan bir 
toplantı sonunda •İtalyanın 14 
mayısta harbe ginnesi mutemel 
olduğuna dair ortalı•kta telaş u
yandıran bir raııor• üzerine Mu
solini'ye bir mesaj göndermiş 
-0ldu"unu haber almıştır_ 

Gazete muhabiri diyor ki: 
•B- Ruzvelt, bu mesajında Av

rupada harbin etrafa sirayet et-
(Arkası 3 ü.ncii sayfada.) 1 

Fransız 
Meclisi 
Toplandı -"H•r ı•yİn m•hvold.uğu 

nun •anılclıfı gündedir ki 
düny11 Fr an•" n r n neler• 
lt•dir oldufunu ,görl!cl!ktir,, 

PARİS, 16 (Hllsusi) - Fran
sız mebusan meclisi, bugün öğ
leden sonra, kısa bir toplantı yap
mı<tır_ Başvekil Reyno, tok bir 
sesle, müheyyiç bir beyanatta bu
lunmuştur: 

•- Mebusan meclisinin bun
dan evvelki iı;timaından sonra, 
Almanya, Lütün kozlarını oyna
mıya karar vermiştir. Almanya, 
üç bitaraf memleketi istila et -
miştir. Ve ıbugün ni~an~ahını 
Fransanın kalbine çevirmiştir. 

Hitler, iki ayda harbi kazan -
mak istiyor. Eğer muvaffak ola
mazsa mahvolacaktır. Hitler bu
nu bilivor ve biz de tehlikeyi 
tam surette müdrikiz. 

il 
(ATkası 3 iincü sayfa.da) 

Yeni Tef ri kam ızı1 

P•zartesi Ba~lıyoruz 

PERViN ile AYTEN 
- Yazan: SlS - 1 

Bu Roman Afrodit 
Gibi Edebi Arsan 
L U p • n tadar me
raklıdır. 

Balkanlar ve Akdenizde 
Yugoslavlar bir İtalyan tayyaresi düşürdü İ~al .. 
yada yeni nümayişler - Mısırda 
ediyor - Macar Seferberliğinin 

hazırlık ·~devam 
gayesi _, c_dir? 

Amerikalllar Memleketlerine çağırıldı. Yazısı. . ~iln.cÜd; 



SAYFA_:_ 2 t KD A M 

BOYOK TARIHi RO 14 

, . " 
-.-'Yazan: M. SAMI KARAYEL ı--

Romanya'ya 

Garp müverrihleri Dördüncü Sultan uradi
nri%1ikle ittiham etmekte idiler ..• 

Vali sığınak 
Mecburiyetini 
İzah ediyor 
Siper ve sığınak yap

mıyanlara ceza var 

pamuk verip 

1benzin alacağız 

İhracatımız 
Çoğaldı 

İngiltereye de 10 bin 

sandık yumurta gitti 
Son günlerde İtalya ve Yuna-

.... Süphanallfilı. Sultan Murad, maık abestir. Bu ıımi muamelatı 
Han ffazretleri dnhan içilmesin bunrizaneye ilkayi dehşet poli-
deyu men ve zecirde şiddet ettikçe tiirrası demek muvafıktır .. • 
şurbu duhana müptela olanlar da İşte; hür ve serbest düşünen 
Jım; ve ra;<bet ziyade olup ol .kafalar_ Bunlar, tarihi zaruret-
sebep ile pek cok kimse tamei 1eri kabul etımiyen devrin hali-
şi:mşiri sivaset olduğu lısaru hallı;- tı ruhiyesİ.lli i<avrayamıyan dev
ta meşhurdur. Menkuldür ki: lirme ruhlu müslüman olmuş 

Sultan Murad gece ile istanbu- ecnebilerdir_ 
lu gezip yatsıdan !IOnra fener Bakınız, Tanzimatı Rayriyeden 
siz taşrada bir adam bııldukta bi- sonra tarih yazan bir müverrih 
la aman katledip gündüzleri de ne divor: 
duhan yapra"ı yahut tütün rayi- •... Halkın terbiye ve isliihı 
hası ihsas olunan mevkii basıp ancaılt kavanini selime ve niza-
bir şey bulunursa sahlbi katlo- matı mü:kemmeleye riayetkar hey 
lunacaı(ından ııavri ı?ecek!rde da- eti hUkimıetin idarei iidilanesi-
hi kemali dikkat üzre tecessüs le husulü pezir olacaı(ını anla-
edip muzinnei surbu du.lıan olan mıyanların zamanları zulüm ve 
obüyutun oca~na çı.kıp i:sti'Jl"arıı et katil ve isalei hun ile ııeliP ge-
tiklcri mervidir. Zecr ve teh- çer.• 
dit de bir mertebe teşdit buyur- • ... Millete karşı muiıtep old1*-
dular ki halle aşiüx duban iç- !arını h i••eden bu nevi hükfımet-
mek değil, badelişa belki vakti. !er, yüz binlerce askere, zabite. 
ışa<!a ta;;ra çıkmaktan kaldı. Hat- casuslara malik oldukları halde, 
ta ı;.?cce hoca paea maha11csinde bir kaç ıkjgjnjn bir yerde içtima-
tebdıl ı::ezerken Hoca paşa ima- ıııdan havi ederek katil ve nefiy 
m • .,ın oğlu bir taze yiğit camide ·J?ibi muamelatı zalimane ile te
p;e<; kalıp fenersiz hanesine ııi- mini mevki etmek isterlerse de 
derllea Sult.an Mw:ad hazretleri muvaffakıyetleri gayet zayıf ve 
ı:ast ıteJip: muvakkattir.• 

-- Sen benim tenbihiuni i:;iı- İste. okuyucularıma, tarihten 
medin mi? nümuneler ... Aşailıki sun fikirler 

Deyip ol dahi cevap veııınekte J doğrudur .. Kabili inkar değildir. 
tcUi.'&üm ederilen mazharı gazabı Ve hükCmıet!er ancak nizam ve 
ııadişaln olup katlolundu. Her kavanin ile müessestirler. 
sabah iııtımbul zokaklarının bazı Fakat, devrin rezaletini, alt-
ımc' ,1zıinde birer ikiscr laşei mak- anış, yetmiş senedir devletin si-
tül bulundukça halkm kalbine nesine çökmüş olan yabancıları, 
bir mertebe havf ve heras müs- sarayı hümayuna kadar dahil o-
tevli oldu Si, tabir ohınrnaz .. • lan ecneobi ruhunu söküp atmak 

"aima, bu şiddetleri erazili ıe- inkilıipsız ve kansız olacağına 
dip ve ava.mı nası terhip ma.ksa- inanmak safderunluk olur .. 
ma.k lıizııındır. Dördüncü Murad, daha bir çok 

.fakat; bizim Tanziınattan son- seylcre müdahale ediY<Jrdu. Me
ra, yazılan tarihlerimiz. ve bil- ' sela bir gün Bursaya giderken 
bassa Yeniçeri ocağına me~_suu yolların fena olduğunu görm~ 
olan devşirmelere mensup muver- tü. Soseler ve köy yolları geçil
rihleri.ıniz Dördüncü Muradın ımez- haldeydi. O vakitler yolla
bu. si.ddetini hıınrizliil:ine veriyor- ra umuru· nafiaya kadılu ba -
!ar... lı:ardı. 

Garp müverrihleri Dördüncü Sultan Murad, İznik ikadısını 
Muradı hunrizlikle itham eyler- _yollara iyi bakmadığından dola-
ler .. Bilhassa İran tarihleri Dör- yı idam ettirdi. Kadıyı koca sa-
dlincü ·.Mtıradı tenkid Te tel'in rığiyle ü~ gün kale kapısında a"-
eyler!er .. _ Bizim müverrihler de lı bıraktırdı. 
bunlara uyarak Sultan Muradı, 
katil, mel'un bir şahsiyet imiş 
gibi kayıt ve talı1il eylerler .. 

Ha'.~uki, Dördüncü Murad, Os
manlar, Fatihler, Yavuzlar. Sü
leymanlar neslinden idi. Naınlsa 
en son olarak bu ecdadın dama
rına ve kanına dayanan bir pa
dişah zuhu~ eylemişti. 

Sultan Murad. tel'in edilemez.. ı 
gareııkiırlı:k olur ... O. Üçüncü Mu
ra<l, Üçüncü Mehmet, Ahmetli 1 
Evvel, Mustafalar gibi. sarayın-

1 
da oturmadı.. Bafo Sultanlara, 
Malı Firuz Sultanlara, Can Bah
şalara ... Ağalara saltanatı verme
di. Validesi Kösem Saltanı bile 
dairesine hapseyledi. Sarayından 
çıkıp seferden sef~re koştu. Bağ
dadı fethetti. Devrin icablarmı 
zaruretlerini ııöz önünde tut -
mak lamndı. 

Dôrdüncii Murad, ne yapmalı 
idi? .. Hakkaniyet ve mülayemet
le mi hareket etmeliydi? .. Zorba
lar dinliyor muydu? .. 

Bakınız, bazL tarihlerimiz akıl
sız bir gör~le Dördüncü Murad • 
hakkında ne suretle tavsifte bu
lunuyorlar .. 

•. . . Tutıin l{ihi kerahette he
n.üz ittifakı ulema olan bir şeyin 
ırurbu veyahut fenersiz gezme
nin sebebi katlolınasını, bundan 
enzilin tedio ve avamın tezhibi. 
maksadı husule geleceğini um-

(Arkım Vm') 

Soruyoruz! 
Edebiyatı bek böy
le mi okutuyorlar? 

Dünkü cSon Poııta. run e
"1>iyat sütununda edebiyat mu
allimi edip ve şair Halit Fah
ri Ozansoyun bir makalesi var
dı. Edefıiyat muallimi yazısı
nın bir yerinde diyor ki: 

•Cen<ıp Şehabeddinin, Raif 
N ecdetin vecizeleri meşhur -
dur. Bir de merhum Aqahın 
·Davuldan Ses!er• i bir zaman
lar hayli okunur, zevk verirdi.• 

Haydi cBir zamanlar hayli 
okunmuş, zevk vermişl" de -
menin daha doğru olacağı üs
tünde fazla durınıyalım. fa -
kat mevzuubahis eser mer -
laum Agfılıın deC:il; Allah a
mn ömür versin; hili. a:ramu
da bulunan Agah İzzetinılir. 
Lerln adı •Davuldan sesler. j 
değil, cDavuldaıı ilhamlar. dır. 

Acaba edebiyatı mekte!'ler
de hep böyle mi okutuyorlar? 
Diye: 

Soruyoruz! 

_... ................... ııı:=:ı .. -.li'WI ..... ~ 
EDE8l ... ROMAN-:54 t' - - - . • 

n--------------.ı ı.. ,. - ,. 

,. BAŞ.TA. ESEM . _ __ : 
.c -- KA~;4.-KYELI 

1 

l' -- ·~.&: ..... ·;; 1 

• ]11<ı.ılir.: SELAMI iZZET - ,, 
İnsan boş bir odada, soğuk bir 
kö~~tlc, yüz kere okuduğu ki -
taplarla arasında yapayalnız lı:a
lır, baı;ım ama •yar, layetena
hi. bomboş ufukların enginliği
ne dalar .•. Bwılar ne geçmez, ne 
tiikemnez saatlerdir, fakat ne 
iliıhi anlardır ... Kapınız kimseyi 
beklemez. artık o iki kaııa t ba
ya tın hahı huyuna kapanmıştır. 
His.edersiniz ki, btt kapıdan ar
tık odanı:ı:a •imse girmiyettktir. 
Ruhunuz, bu iki kanadın, an -
cak ebediy te cideceğiniz za -
ıı:ıan ~r.ıİğım bilir." 

İste cNi lın. kelimesi ben-
de bu garip haleti ruhlyeyi ya -
nrttı. Selika da kllQl.lllda mer - " 

mer gibi duruyor. Elimi uzat • 
tun. Elini verdi. Öptüm. 

- Teşekkür ederiaı! Diye mı
rıldandım. 

Şefikanın sade dudaklan tit
redi, bir şey söylemedi. 

-10-
- Biz nişaulı mıyız Şefika. 
Şefika yüzüme baktı, başını 

salladı: 

- Hayır, yabancıyız... 
Şefikanın hakkı vardı, biz ar

tık biribiriınize tamamile ya -
hancı idik; fakat ben bu yaban
cılığı gidermek istiyorum. 

- Seni seviyorum Şefika. 
•aauıı salhyer: 

$ehrimizde pasif korunma işle
rine büyük bir hız verilmiştir. 
Seferberlik komisyonu. dün Va
li ve Belediye reisi Lütfi Kırda
rın reısliJ(ınde toplanarak bu fa
aliyeti tetkik etmiştir. 

Lütfi KJrdar şehrimizde hal -
kın sığınak siper yapma mecbu
riyeti hak.kında dün bir muıharri
rimize şu beyanatta buluımıoş
tur: 
•- Üç kattan fazla katı bulu

nan tekmil apartmanlar bir •ko- 1 

runma odası» yapmak mecburi
yetindedirler. 

Bu oda; tekmil ihtiyaçları kar
~lıyabilece~ bır şekilde buluna - · 
caktır. Ahşap binalara qelince: 

Müzakerelerin 
haftaya kadar 

bir 
bi-

teceği umuluyor 
Bülıreşte Bom.uıya hülrü -

meti ile ticaret müzakereleri 
yapan heyetimizden pamuk 
ithalat birliği azası Kasım şeh
rimize dönmüştür. Romanya 
hükı'.ımeti bizden alacağı pa
muklara mukabil beıuin ve 
petrol vermeyi kabul etmiş -
tir. Müzakerelerin bir hafta -
ya kad>Jı: neticeleneceği ümit 
olunmaktadır. Görüşmeler 
müspet şekilde devam etmek
tedir. Diğer maddeler üzerin
de müzakereler olınaktadır. 

IHADENİ EŞYA VE 
l\1ANİFATURA BİRLİKLERİ 

nistan limanımızdan ~k :fazla 
balık almaktadırlar, dün iki İtal
yan ve bır Yunan balıkçı gemi
si dolu olaraJt hareket etmiştir. 

Yine dün İngiliz bandıralı E
rato gemisine de İngiltereye git
mek üzere 1Q bin sandık yumur
ta ve mühim miktarda kabuklu 
fındık yüklenmiştir. 
Havaların müsaıt gitmesi yü

zünden mevsim geçtiği halde ha
ıa torik tutulmaktadır. Fiatlarda 
çok iyidir. 
Diğer taraftan yine dün İta! -

yan bandıralı Kapo Vado vapu
ru limanımıza elektrik malzeme

. si, kimyevi ecza, mukavva, cam 
eşya, kağıt ve limon getirmiş -
tir. Tekmil bahçeli ev sahipleri; bah

çelerinde birer siper yapmıya 

mecburdurlar. Bahçesi mevcut 
olmıyan ev sahipleri ise; bu!un
du1'!an yerin polis karakoluna 
müracaat ederek müşterek siper 
yapma talimatını alacaklardır. 

Bütün madeni eşya tüccar
ları dün tcşkiliitlandırma mü
dürlüğünde toplanarak arala
rında ithalat birli~ kurmuş -
!ardır. Bugün de manifatura 
tüccarları toplanarak birlik 
kuracaklardır. 

1 JılA &&tr 

· İdm•n şenlikleri provaları 
1 

Apartmanlardaki korunma oda
larının pencerelerinde kum tor
baları bulunacak veyahutta pen
cerelerde tahta veya demir ka
paklar yapılacaktır. 

Bu mecburiyetlerin bir buçuk 
ay içnde muhakkak yerine geti
ri!mesi icabetmektedir. H.,.. semt
te konrollar yapılacak ve mec
buriııeti ifa etmiııen!er hakkında 
pasif korunma talimatnamesinin 
cezat ahkamı tatbik olunacaktır. 

Diqer taraftan kazalwda ve 

ALMANYAYA SATILAN 
FINDIKLAR 

Almanyaya satılan 1 milyon 
liralık fındığın limanımıza ge
len Alman vapurlarına yük -
lenmesine başlanmıştır. Va -
parlar bu malları Karadeniz 
-..oluyla ve Bulg:ıristandan ge-

l çerek Almanyaya gönderecek- ~ 
ı !erdir. • , 

"~- ~ 
muhtelif mıntakalarda •llümune } Jt 22 ı· 201 
sığınak- lan 11aınlmıştır. Bu sıqı- a ın ıra i 
nak!ann kapılarında •burası u-

1 mu.mı halk 8ığınağıdır.• Diye lev- kuruşa fırladı 
halar 'ile qazdan korunma tali- \ 
matnameleri asılmıştır.• 

FATİH İTFAİYE MÜDÜRLÜ - ı 
(;ÜNDEKİ MERASİM 

Fatihte itfaiye müdürlüğünde 
kadın ve erkek vatandaşlarımız 
için açılan cyan~ın söndürme e
kipleri şefi yetiştirme kursu• 
bitmi< ve dün mezuniyet merasi
mi yapıj,mıstır. Merasimden ev
vel de ·bazı talimler ve bomba 
taJıribatından korunma talimleri 
icra olunmuştur. Bu devrede 250 
kadın ve erkok: kurstan cıkmış
tır. Yeni devre derslerine de baş
lanılmıstır. 

Suriyeye altın kaçı· 
rıldığı ihbar edildi 

BltLl:DİYJI\ 

Kab .. taş meydanı 
g•nişletiliyor 

Kabataşta yapılacak olan bii
vük meydan için buradaki ara.ba 
vapuru iskelesinin sağ ve solu
nun 15 metre doldurulması ka
rarlaştırıhnıştır. 

Burada modern bir araba va
puru iskelesi ile l?iimrük muhafa
za bürosu da insa olunacaktır. 

Beşiktaşla yeni istimlakler 
Tanzim edilmekte olan Be~ik

taşta Barbaros Hayreddin tür
besi etrafına eski stile uygun bir 
duvar çekilmesi kararlaştırilmış
tır. 

Diğer taraftan gene Beşiktaş
ta ve bu türbe karşısında bulu" 
nan .Sinan paşa camii• nin etra
fının da açılması i<;in bazı istiın
lii.Jtler yanılması ve müteaddit 
dükkiınların yıkılması da tern;ip 
olunmuştur. Bilahare de cköıı
rü hamamı• ile yanındaki dük-

- Hayır Osman, sen beni sev
miyorsun .•. 

- Seviyorum Şefika .. 
Fakat se\ mediğimi ben de bi

lil orum. ilkbaharın en güzel giin
lerini yaşadığımız halde, köşk -
te, Şefika ile beraber olduğum 
zamanlar etrafı karanlık görüyo- ı 
rum. Nişanlımla konuşacak şey 
bulamıyorum. Hayatımda da biç 
bir değişiklik yok. Çok kere ge
ne sabahtan sokağa fırlıyorum, 
gece geç vakit geliyorum. Sanki 
evde bekliyenim yolunuş gibi, 
avare geziyomm. 

Annem ise harıl harıl resmi 
aişan merasimine hazırlanıyor -..e 
Sefiko, kurbanlık koyun gibi, 
ses çıkarmadan l\kibetini bekli
yor. 

Nihayet nişan günü geldi. Köş
kün bahçesinde elli kişilik ziya
fet sofrası kıınıldu. Davetliler bi
rer ikişer gelıniye başladılar. Her 
gelen b.izi tebrik ediyor. Tanımı- ı 
yanlar Şefikaya bakıp: 

- Doğrusu ı:üzel kız! Diyor -
!ar. 

Annem memnun, sevincinden 
ucuyor. 

Altın fiatı dün 22 lira 20 ku
ruşa çıkmıştır. Bu fiat bir gün 
evetine göre 14-0 kuruş fazladır. 

Alakadarlara Suriyede Altı -
nın Türk parasile 34 lira ettiği 
ve bazı künselerin buradan Su
riyeye altın kaçırdığı ihbar edil
miştir. Bu hususta ehemmiyetle 
tahkikat yapılmaktadır. 

Küçük haberler 

* Besiktaşta Abbasağa parıkının 
arılma merasimi pazar günü ya
pılacaktır. * istiklfıl lisesinden yetişenler 
cemiyetinin yıll!!k kongresi bu 
pazar J?iinü sabahleyin saat 10 da 
Eminönü Halkevinde yapılacak
tır. * Anadoluhisarın~ oturan Meh
met dün Anaıdluhisarı açıkların-
da sandalını Şileli Mehıınedin mo
törüne bağlamak istemiş fakat 
ip atarken sandalı devrilip bat -
mıştır. Mehmet motör tarafın
dan kurtarılmıştır. 
* $arap iskelesinde oturan Ah
medin ojilu 2 yaşında Salih Mum
hane caddesinde Hasanın idare
sindeki 3305 numarah arabanın 
altında kalıınıs ve koliyle başından 
yaralanarak '>işli Çocuık hasta -
hanesine kaldırılınıstır. 

.karuaı· yıkılarak tramvay cad
desi genişletilecektır. Bu suretle 
caddeden denizi de görmek ka
bil olacılktır. 

- Yemeğe buyrunuz! Dedi -
!er. 

Davetliler yerlerine otururlar
ken bahce kapm açıldı, arabadan 
Nermin indi ve o asil, kibar, za
rif halile bahçeye girdi. sofaya 
doğru yürümiye ba.•ladı, 

Yan gözle Şefi.kaya baktım. 
Sapsarı elmuştu. Ben lmlakları
ma kadar kızardığımı. hissettim. 
Nisanlımm koluna girdim, Ner
mini karşıladım. 

Nermin soğııkkaolılıkla: 
- Tebtik ll!derim! Dedi. 
Sofraya otUl'duk. Yü2ükleri 

parmağımıza taktılar-. Çerba içi
liyor. Bu sırada kulağıma bir tı
kırU geldi. Baktım, Nenninin 
kaşığı tabağa çarpıyordu. Ner • 
minin elleri titriyordu. Nermin 
artık itidalini kaybetmişti, 

Bu mes'ut bir hadise idi be
nim için; nişanlanmamdan daha 
mes'ut bir hadise ... Demek Ner
min beni seviyordu. Nermin be
ni unutmanuştı. 

Aylardanberi kaybolan neşem 
yerine geldi. Arlık konuşuyor, 
gülüyor, etrafa nükteler sa\·u -
ruyordum. Davetliler benim bn 
ne~'emi pek tabü buluyorlardı. 

19 Mayıs spor ve gençlik bay
ramı için dün de Şeref stadın
da 5000 kız ve eı1kek talebenin 
iştirakiyle umumi provalar yapıl
ım.ıstır. Yarın da Fener ve Şeref 
stadlarında son bir prova yapıla
caktır. 

tlNİVE&SİTE 

Kız talebenin askerlik 
imtihanları 

Üniversite i'ktisat Fakültesinde
ki kız talebelerin askerlik >mti
hanlarına önümtizdeki perşem
be günü, Hukuk ~'akültesi kız ta
lebelerinltilere de bu Çar&a'J1lba 
J?iinü başlanılacn.'ktır. 

--o--

lltTliAT 

İplik ihtikarı mı ? 
Şehrimizdeki dokuma tezgahlan 

sahipleri ticaret müdürlüğüne 
müracaat. ederek fabrikaların ken 
dilerine kii.Ii iplik vermediginden 
şikavet etmişlerdir. Söyledüle
rine göre, fabrikalar mallarını 
toptancılara vermekte ve tezgfilı 
sahipleri de toptancılardan 150 
kurus fazlasına ahnıya mecbur 
kalmaktadırlar. Dokumacılar ko
operatiliııin bu tevzi işiyle mesc
.l(ul olmasına müsaade istemniş
tir. Vaziyet Vekiılete bildi:ril -
miştir. 

DS.NlZ 

Marm•r•da iki rnotör 
çarpıştı 

Evvelki gece Marmarada bir 
deniz kazası olmuş, iki motör çar
pışmıştır. İzmitten gelmekte olan 
17 tonluk İhsan Hüda motörü ge
ce saat 2 sıralannda birdenbire 
bir karaltı ile .karşılaşın ıştır. Kap 
tan dümeni kırmıya vakit bula
madan İstanbuldan İzmite git -

mekte olan Teshiliit ambarına 

ait Yıldmnı motörü hızla İhsanı 
Hüda motörüne çarpmış ve kü
peştesinı parçalıyarak teknesin
de de yara açmıştır. Su almıya 
baslıyan İhsanı Hüda güçlükle 
limanımıza kadar ge.lmış liman 
reislii!"i tarafından tahkikata baş
lanmıştır. 

Ancak annemle Şefika halimdeki 
ı:ayritabiiliği sezdiler. Annem 
çatılmış: yanımda oturan Şefi
kava dikkat ediyorum, dokunsa
lar ağ!ıyacak. 

Yemekten sonra Nermin Şe
fikanm koluna girdi, bahçede 
bir müddet dolaştılar, Neler ko
nuştuklannı bilmiyorum, Ner -
nıin giderken usulca kulağıma e
ğildi: 

- Yarın seni nıuhakkak bek -
!erim dedi, koauşacaklanm var!. 

Gece, günün sevinçli yorgun -
luğunu bahane ederek erkenden 
yattım ve sabah erkenden: 

- Ben İstanbula iniyorum! 
Deyip soluğu Kadıköyünde al

dım. 
Nerminin üstünde kiraz em • 

p:rimeli beyaz bir sabahlık var. 
Sarı saçlarını taramadan omuz
larına atmış ... 

Odaya soğukkanlı girdim, ka
pıyı kapadım, Nemıinin elini öp
tüm, oturdum ve gene soğukkan
Wıkla: 

- Emriniz? Dedim. 
Gülümsedi, yanağını uzattı: 
- Beni öıımüyor musun?. 

' (.4rlc4.sı tJ4rJ 

izde kontrol dedüğün ... 
Tramvaylarda da otolıü.slerde

ki laübalilik başladı. Vatmanlar 
iş başında sigara içiyorlar, bi -
\etçiler vatmaa.la ı.onuşuyorlar, 
tramvaya binen tamdık, sahan
lıkta 11atmau ve biletçi ile saca
yak oillp sohbet ediyor. Yel.rn
lara ters muanıelelere sık •ık 1e
sadüf ediyoruz. 

Otobüslerdeki ~rboşluk, ...r
leşlilt, beled;ye aizamlarııııt ri
~ devam edip ıcidiyw. 
~akta yolcu taşıyorlar, durup 
ba.ziıı alıyorlar, eş dost.1 lıilıet 
kesmi.TI>rlar. 

Ankara ve İaıniıdeki vesaiti 
nakl'iyenin belediye zabıtasından 
ötleri patladığı halde, İstanbul
daAilerin belediye nizamlarına 
yan çizmcl rine uzun zaman a
kıl erdiremedik ve nihayet şn 
kanaate vardık: Merhamet. .. Ge
ne bu sütunlarda, bu merhamet
ten mara~ hi>sıl ı>lduğunu, ceza 
kesnıemek yüzünden vatman, 
biletçi ve şoförlerin şiınardıkla -
rDU yaznw,tık. 

Mezardan çıka. 
rılan ceset 

Adliye heyetinin ö. 
nünde morga kaldırıldı 

Aksarayda aşçı Recebin çocu
ğu 13 yaşında Zeki tramvay al
tında kalm4>, kaldırıldığı has -
tahanede ölmlli;tü. Çocuğun 
tramvay altından çıkarılırken 
l?ri)oonım yanlış konması netice
sınde arabanıu tekrar dii::;mesi 
neticesinde mi. yoksa arabanın 
ilk sademesile mi ald.gı yaralar
dan öldüğünün tcspitı icin mah
keme kararile cesedi dün Merkez 
;Efendideki me.:arından çıkarıl
mıştır. Asliye ikinci ceza mah
kemesi hakim muavini Ömerin 
niyabeti altında müddeiumu.ıni 
muavini Kemal ve adliye doktoru 
Enver Karan ve çocuğun babası 
Recebin önünde mezar açılmış 
ve adaleleri çürümü., olan cese
din bakiyesi morga nakledilmiş
tir. 

Fransuvayı soyanlar 
mahkum oldu 

Beyoj:{lunda Ağacamii civarın
da Fransuanın evine giderek el
lerini ve gözlerini bağlayqı wr
la yarasını ve eşyasını almak -
tan maznun Jorj, Marko, Kirya
ko ve Raülün muhakemeleri bi
rinci ajiır cezada bitıniştir. 

Hiidisenia gasp değil. sirla t 
mahiyetiru:le .olduğu anlaşılroış;-
Raül 2 sene 2 ay 20 gün, Marko 
ile Kiryako birer buçuk sene ve 
.1 orj da 9 ay hapse .mahküm edil
:m.işlerdir. 

Hayırlı çırak 
Kerestecilerde deı:uirci Kara -

nın ~ı Habil ustasının dük -
k.anda asılı caketinin cebinden • 
para çalıruş ve dün üçüncü sulh [ 
ceza mahkemesinde 20 gün hapse 
.mahk:ı1m edilmiştir. Hırsız çırak 
derhal tevkif olunmuştur. 

KABAHAT 

KİMDE!, 

Kô.ğıl fiatlar1 yüzde yüz alt-
1111J aiapetinde artmış. Bir de
fa şikayet mevzuu bu ve .. He
piıı:ıizin başm.da. Fiatlara zam 
eılemiyoru.s, maliyetin yük -
seklip brfı.sında da kıvrım 
mrı.. kıvrawyorum. Fakat, 
fiat yükselişi kadar mühim o
lan biı: ikinci cihet de kağıdın 
he.. diyince bulunamamasıdır. 
İzmit kağıt fabrikası memle -
ket ihtiyacını karşılıyacak hal
de değildir. Nanemolla ile ko
nuşoıyori•k da: 

- l'eki amma, kahahat ilim
de?. 

Diye sordu. Ben cevap vere
meyince: 
- Harp başbyah dolma ay 

oldu. Şimdiye kadar Türkiye
de kağıt dağlan yapılırdı .. 

Dedikten son.ra, illlve etti: 
- Fakat, kabahat samur 

kürk olmuş da kimse üstüne a
lınmamış. Bu itılıarla biıim 
de kabahatliyi tayin ve hatta 
i•aret bile etnıiye haklruın• 
yok. 

BU NASIL 

BAHAR?. 

Bir muharrir soruyor: 
- Bu nasıl bahar?. 
Ben de Nanemolladan llJni 

suali sordum: Şu, cevabı ver
di: 

' 

-· Bahan başına vuran ı.e-. 
lan. 

Dün bu tahminimizde aldan 
madığıınızı bizzat gördük. Tak 
sim durağında beşe çeyrek kal 
beklemekte olan bir otobüse bi 
dik. Hareketimizden biraz sonra, 
enli boylu, vakur, gösterişi ve 
cakası yerinıle biı: zabıta mem 
ru fiyakalı bir el işareti ile oto
büsü durdurdu; ka;uy1 açtırdı, 
şoförden v:esiluılarını istedi. 

Ş.,fiir kcartlı, bozardı, bir şey 
ler nıırJldanılı. Memur kıı!;larınJ 
çattı ve hoı:ıurdandı: 

- Bir daha yapma... ydi 
cd!" 

Yolumuza dnam e.ttik. .. Peki 
amma, mademki ~n yanın· 
da bulundurr.ıası şart olan her
h-i biK vesikayı bulamayınca 
alılıınıı etmiyecek, şoföre yol ve
recekti; ne diye otobü ·· drudta
du, ne diye esika sordu, ne di
ye halkı hiç değilse ılört beş da
kika yolundan alakaydu? .. 

Çelebi böyle oluyor bizde kon' 
trol dediğin! ... 

sı:wuı İZZET s~ 

Men ha sularına 
fiat Kondu 

Buzlu suyun b rdağı 
otuz paraya 

Belediye, menba sulan şişe 
lerinin Üzerlerinde muhakkak 
fiyatlarını ~österir etiketler bu· 
lıınnıası ieabettii!ini dün tekmil 
"'1!belere tebllitle birahane ve lo
kantalarda da bu fiyattan fazla
ya satış yapılamıyacaktır. 
Di~0r taraftan bardakla satılan 

Haımi<uye ve.sair gi.bi buzlu içme 
sularının da azami 30 paraya buv 
suzların 20 paraya satılabilecei\:i 
de bildirilııniştir. Karakµlak, Ta!I 
delen ayarındaki menba suları 
ise buzlu 40 paraya, buzsuz 20 
paraya satılabilecektir. 

POLİS 

Taksimde bir soygunculuk 
Evvelki gece Taksimde Macar 

caddesınden geçen arap Şetaret 
adında bir kadının önüne iki 
meçhul şarus çıkmış, ve bunlar· 
dan biri kadının ağzını dıkıyarak. 
susturmıya çalşrken diğeri ka· 
dınm kolundan 20 lira kıyme -
tindeki altın bileziği çıkarmıya. 
çalışmıştır. Kadının feryatları 

,üzerine soygunculardan biri ya· 
kalarımı.ştır. Bu Sadık adında 

hiridir. Kaçan diğer müteca\TİIZ 
aranmaktadır. 

Vesikasır hastalıklı ka· 
dınlar yakalandı 

Yapılan bir i.lıJ:ıar, üzerine ıtii· 
çiik Zibadaki umumi ev J.crde bit 
araştırma yapılmış ve 13 vesi· 
kasız kadın blılunuıuştur. Bun • 
lardan a tanesi hastalıklı oldıu • 
ğundan. hastahaneye gönderil • 
miştir. 

HOLANDA 

VE İHANET 

Kalanda ordusu ni~in tesliın 
cltu? .• 'lelgral haherkri bunııJ 
•belıiai ...... laulayoır. 

120 bin Nazi ye 49 Iıia .ıtıına
nw müşterek hareketi. Yanl

1 
441 bin Almanla 120,CJOO Rolan 
dalı. Nazi el ele vermişler ve 
memleketi teslim olmıya mec· 
bur kılını.şiar. 

NanemoUaya IM!.ım söylediıJı 
de: 

- Btnıa kaleyi i.çerden fct• 
hetme usulü.. Derler .. 

Dedikten sonra iliıve etti: 
- Bu böyle olmakla bera • 

bel' geriye kalan Holnndalılııt 
da az muhallebi çocukları de
ii.llermiş! 

BENZİNE ALKO~ 

KATILACAK? 

Nanemolla, dün Ankarnda 11 

ı:dir gelmez, kendisine: 
- Be112ine alkol kar,_.,tırıla· 

eak .. 
Havadisini verdim. üstııt. 

ayağının teri soğumadığıJJi' 
~ eder gibi: 

- Ya otomobiller hOf ,,. 
l1lrlıına ne yaparıs?. 

€:e..Yılıı-.vudi 
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(Baştarafı 1 inci sayfada) 
kadar Meuse - Möz - Nehrinin 
sol kıyısı üzerine uzanan umu
mi bir muharebe mevcuttur. Bu
rada piyade ile irtibatı olrnıyan 
zırhlı fırkalar ileri sürülmüştür. 
Fransız kumandanlığı .ı.ırdurma 
tertibatı aknaktadlr. 

Sedan böJ.gesinde Alınanlar şeh
rin saııkında çıkı.ş yapmıya mu -
vaffak olamamışlardır. Fransız
ların buradaıki mukabil hücum
ları Meuse boyunca ilerlemekte
dir. 

Sedandan İsviçre hududuna ka
dar vaziyette hiç bir deıiişiklik 
voktur. Ve yalnız mevzii hadise
ler vukubulmustur. 

l 
Alman ilerle-

SAAT: 13.15 ySedanisinin00.,.~arki «esın-

·------ de durduruldu
i!\ı anlaşılıyor. Bu bö4?ede vazi
yet ağırdır. Fakat tehlikeli de
Pildir. 

Almanlar Namur'un şimalin
deki müttefik kıtalara karşı hü
cumlar yapmışlardır. Düşmanın 

'bu hüı:unıları durdurulınıus ve 
bazı noktalarda Meuse - Möz -
boyunca Fransızlar hafif bır te
rakki kaydetımişlerdir. Namur'dan 
Sedan'a kadar uzanan böl:gede 
'Vaziyet çok mtiphemdir. 

Lie)!e - Li
SAAT: 14 yej - tecrit e

dilmiş vaziyet
te, !fakat muka-

Sedan mın-
SAA takasında, Fran-

sı:z lntaları, şid-
1--- detti mukabil 
hücumlar esnasında, bazı mevzi
leri ıt.eri ahrw;lardır. Başka yer
le:rtle Alıınan hücumları durdu
rulınuştur, Bundan nisbi bir 
sükiın ve her türlü Aıman terak
kisinin kat'i surette durdurul
duğu manası çıkanlmamalıdır. 
Fr.an~ız kuımandanlıi(ı, bu günü, 
iki ıt.un evvelki •iddetli çarpışma
lardan sonra muharebe tertibine 
intizam koymıya tahsis etmiştir. 
Takviye cüzütamları normal su
rette gelmektedir. 

Hava muharebesi, daima dur
madan a"ni şiddetile devam eyle
mektedir. Al:man bombardıman 
tayyareleri müttefi:k avcı tayya
relerine hücum etmektedir. Müt-

1 
tefik hava kuvvetleri, şi<ldeli 
oarpışmalarında yalnız Alman ha
va ordusuna değil, fakat ayni za
manda ve bilhassa Alman zırhlı 
cüzütamlarına mahsus zayiat 
verdirmektedir. Alınan z;rhlı 
cüzütamları., her yerde, Fransız -
ln'1iliz hava kuvvetlerinin hücu
muna ui(ra:ınıştır. 

Almanya halkı melhuz 
müşkilata hazırlıyor 

ALMAN HUDUDU, 16 (A 
A.) - cHavas Ajansından. 

Alman efl;iirıumumiyesini garp 
cephesindeki harekat esna;ında 
tesadüf edilmesi melhuz miı.ş -

veınete devam etmektedir. Na- küliıta hazırlamak zarureti Ber-
ıınur da böyledir. Bu şehrin de linde hissedilmiye baslam•ş gibi-
tecrit edilmiş vaziyette olduğu, d.ir. Filhakika Boesen Zeitımg, 
anlaşılıyor. Fakat mukavomet ı;t- şoyle yazıyor: 
mektedir. c Tepeden tırnağa kadar silfilı-

Zelande'da, Waliheren'de ve lanmış olan iki demokrasiye ve 
W aliheren'in şarkındaki adada onların peykleri ne karşı girişil -
ıınüttefik ve Alman kıtaatı arasın- miş olan mücadele esnasında çok 

fena günlere şahit olursak dahi 
da muharebeler cereyan ediyor. Alıntın ordusununrüesasına iti-
Amsterdam ve Rotterda.ındaki mat etmekte devam eylemek la-
bütün petrol ihtiyatları imha e- zımdır.> 
dilmiş ve Almanlar bu st.okları İSVİÇRE - ALMAN 
ele ııeçirememişlerdir. J HUDUDUNDA 

1 

Sed , b LOZAN, 16 (A.A.) - İsviçre 

SAAT. 14 30 tı _ ş1:,'.:;in~ - 1 gen~l_kurmayının s~at 18 de bil
• • . e ; dirdıgıne gore, Zurih Kantonu 

-------I vazıyet daha üzerinde bin metre irtifada uran 
ciddi ıt.örun" - ' bir Alınan bombardıman tayya-

Zllektedir. Aımanlar burada Möz'ü reai ıt.örülmii.ştür. 
lıeQ!lliye muvaffak olarak zırhlı Heinkel 101 ile İsviçre avcı tay-
kuvvetler ileri süıııniişlerdir. yarelerı arasında kısa bir çar-

Daha şimalde Namur1a Anvers pışma olmuş ve tayyare dafi top
arasında şiddetli bir muharebe ları da harekete geçmiştir. Yere 
baslamaktadır. in.nüve mecbur edilen Heinkel 

Müttefik kuvvetler Zeland'rla de yangın çıkmış ve tavyar~nin 
Rhin _ Waal _ Meuse _ Escaut ağ- bir kanadı sakatlanmı •• .:.. Tay-

yarenin mürettebat;ndan iki ya
zındaki alçak adalarda, Escaut ü- ralı enterne edilmiştir. Diğer iki
zerinde, Anvers bölgesinde ve si kacmıştır. Bunlar, faal surette 
B.rü.ks~l'in şarkında i:k.i muharebe j aranmaktadır. ı 
böl,gesı arasında bir menteşe te.s- ZÜRIH, 16 (A.A.) - (Royter) 
kil eden Anvers bölgesinde dir- Zürihteki İngiliz konSolosluk ma 
sek dirsegedir. Burada Almanlar kamları, buııün lngiliz tebaasına 
tank, tayvare ve topru hi.mayesin- her ihtimale karşı Zurih mınta~ 
de bazı büyük hücumlar yaptılar. kasını. terketmelcri tavsiycsın -
Bütiin .bu hücumlar püskürtül- de buluruıııuştur. Fransız iı.viç -
nıüştür. resine doğru memleketi terkcden-

lerle dolu trenler Zurihtcn ha -

GSAAT: 15 l t!':~~= re~~;i;:'_e::~n~·ır. Fakat Bale 
mevzılennı ve · d k cıvann a uvvetli Alman kıta-
Monmedy'den !arı talıaşşütle~i bulwıduj(u hak-

' &!dan'a kadar mehınuzu sağlam kındaki şayiala.r devam etmek -
bır şekilde muhafaza etımektedir- tedir. · 
ler. Bu geniş cephe üzerinde sa- -~-

lngifiz Kuvvetleri 

ANKARA, 16 (1XDAM Muha
bh:inden) - Yeni vergi layiha -
ları varınki meclis içtimaında 
müzakere edilec<ıktir. Meclis 
bir hafta sonra bütçe müzakere
lerine başlıyacaktır. 

Meclise verilen 
layihalar 

ANKARıA, 16 (İKDAM Muha
birinden ) - Almanya ile yapılan 
beş milyon liralı.k ti<:aret rnua
hede;W.e Türkiye - İtalya, Türki
ye - İsveç, Türkiye - Romanya 
ticaret muahcdelcrinin tasdiki 
layihası meclis ruznamesine alın
mıştır. 

* Bina, arazi vergisi kanunun
da vergiden istisna edilen hükmi 
sahıslara ait mukataalı gayri -
menkullerin kıymetlendirilmesi 
ve çiftçi mallarının korunması Ii'ı
yihaları meclise verilmistir. ' 

Hava kurumu mer• 
kez hey'eti toplandı 

ANKARA, 16 (İKDAM Muha
birinden) - Türk hava kurumu 
genel merkez heyeti, bul(iin saat 
10 da Cumhuriyet Merkez Ban
kası umum müdürü B. Kemal 
Zaim'in başkanlıJn,nda, altı :ıy
lı.k toplantısını yaparak 23 nıa
"ısta toplanacak yedinci kurul
taya arzedilecek raporu ve nizam
namede yapılması teklif edile -
cek değişiklikleri tespit ve mu
rakiplerin raporile bilançoyu ve 
940-941 bütçesini tasvip ve tas
dik ettikten sonra toplantıya ni
hayet vermişir. 

)'eni tayinler 
ANKARA, 16 (İKDAM Muha

birinden) - Dahiliye Vekaleti 
mahalli idareler müdür muavin
lii!ine muame!iit şubesi müdürü 
Hilmi, birinci daire Reisliğine 
hususi idareler hesap şubesi mü
dürü Besim, ikinci daire reisli
j'iine belediyeler m<Jameliıt mü
dürü Necmeddin tayin edildi. 

Hudut sahiller müfettişlerin
den Edip, Çorum sıhhiye müdür
lü<tüne, inhisarlar vekaleti mü
fettişlerinden Reşat İstanbul it
halat gümrüğü müdür muavin
liğine tayin edildiler. 

hey'etimiz Londrada 
LONDRA, 16 (A.A.) - Britich 

Conseil reisi Lord Loyd Türk 
heyetini Londrada karşıl~ıştır. \ 
Londradaki umumi kanaat, harp 
bulutlarının bu kadar yakından 
teh<-..tler gösterdiğı şu s'1'alarda 
Türk gazetecilerile mebusların 
nın Büyük Britanyayı ziyaret 
etmeleri, hakiki sportmenlere 
yakı.sır bir hareket olclı.ığu mer
kezindcctir. 

TEBLİGLER 
(Bııştarafı 1 mci sayfada) 

hakkında şimdilik sarih tafsilat 
verilmiyecektir. 

AKŞA.."1 TEBLiG1: 
Muharebe, heyeti umumiyesi 

itibariyle ayni genişhkte deva.'l'l 
ediyor. Bazı noktalarda çok şid
detli çarpışmalar olmuştur. 

il KD A M 

• • 
1 Askeri vaziyet/ 

(Baştarafı 1 inci saııfada) 
boyunca ile.rlcdiğini bildiriyor
lar. 

2 - Anvers ile Namür ara
sındaki cephede Alman büyük 
kısmı müttefik kuvvetler ye
nideıı tema a gelmişlerdir. An-

i vers'in şimalinde, Holandanın 
Zeland eyaletinde harp eden 
Holanda ve İngiliz kuvvetleri 
Anvers'deki Belçika ve Jngiliz 
knvveOerile temastadırlar. 

3 - Liyej ve Namür müs -
tahkem mevkileri tacrit edil
miş vaziyette olmalarına rağ
men mukavemet etmektedir
ler. Bu iki müstahkem mevki 
mümkün oldui:u kad;" ı•zıın 
zaman mukavemet etmek su
retile Alıuı.uıLırın harelı.aımı 
güçleştirmektedirler ki, vazi
feleri de budnr. Her iki kale -
nin kahramanca mukavemeti, 
hemen tesllın oluveren Holan
da!ılara bir ibret dersi olma -
lrdır. 

4 - Asıl l\Iajino hattında a
ğır topçular karşılıklı ateş et -
mektedirler. Almanlar (Voj) 

1 mıntakasmda Majino istihkam-

) 
!arından ba:ııla:rıru bombardı
man etmJş~er, Fransı~Ja_r da 

1 Ren nehrrruıı kar~ı sabılindeki 
Alman mevzilerıni şiddetle 
topa • tutmuşlardır. 

Vaziyet hülasa edilirse Ze
laııd'dan Sedan'a kadar bü _ 
yük meydan muharebel;,,.i ce
reyan etmektedir. Bu hareket 
muharebelerinde, şimdilik, mu
vaffakıyet kah bir taraf kah 
öbür tarafa teveccüh ediyor. dece Vosges - Voj mıntakasında 

Alınan aihr tol>ÇUSu tarafından ve 
~not hattının ·bir kM; Cüyülı: 
lStihkilmı bombardıman edilmiş
tir. -

Ren üzerinde Fransız topçusu 
nehrin obür kıyısındaki Alman 
:mevzileri üzerine şiddetli ve te
sirli tahrip ateşi açmış ve mal-

(Btı.ıarafı 1 inci aayfıuiıı) 
balar gidjyordu. 

Blenheim tayyareleri, birbiri
ni, takiben ve sür'a~ inerek 
yükselı: i nWa kh bombala1' attı _ 
l":• Bu bombalar, yollarda geniş 
hüfreler açarak zırhlı arabalara 
ağır tahribat verdirdikten diğer 
taraftan, daha ufak çapta bom
balar efrat "'a.smda büvük .zayi
at yapmakta idi. 

Bombardıman hava kuvvetleri
miz, avcı ha va kuvvetlerimizin 
himayesinde, keşif hava kuvvetle
rimizin bildirdiği düşuıan kolla
rına ve Zlrhlı makinelerine mu
vaffakıyetle şiddeili hücumlar 
yaomıştır. 

ı lngJllz tebll"J ! Londra, 16 

1 
Harekatı. .d~ iyi sevk ve ida
re eden, ihtiyatlarını daha iyi 

l kullanan taraf kazanacakL.ı" 
A. D. 

Belçika deyanıyor • 

[
~eme depolarını limh;:;:::r.bir 

SAAT : 16 mı:ırüyü geç-
tikten sonra 
Meuse nehrinin · 

cenubunda 10 millik bir çıkıntı 1 
VÜcude getirmiştir. Fransızlar, 
tnukabil taarnua ı;reçerek bu çı
kıntıyı 4 mile indirmişlerdir. 

Sedan yakınındaki muharebe
ler, Ma,ııinot hattının istilık.ilm
larının bulunmakta oldu~ mın
taka hiracinde tahaşşüt etmiştir. 

Saliıhlyettar 

SAAT: askeri mahfil-
ler, Alman zırh

·----- lı unsurlarının 
VaJnız Sedanın .şimati ı:ıarbisi:ıı<ie 
l'.ieuse nehrinin sol kıYlSilnda bu,. 
lu~n kıtalar tertibinin iç.ine gir-. 
nıı. olduı}unu bildirmektedir. 

! Namur ile 

SAAT: 23 ı Sed~n arasın-
daki vaziyette 
hiç bir terak

ıki olmamıştır. Çarpı.şınalar de-
;: i ~bnei<ted~, .. fakat, son iki 
h · .• çındaki büyük ~tini mu-

ilfa,a eylememiştiı:. ı 

Bu taarruz neticesinde bütün 
kafile durmağa mecbur oldu. Zi
ra yol tahrip eailen tankların ve 
.kamyıonlarm 8 kilometrelik bir 
sahayı kaplıyan enkaille tıka:ı:uruş 
bulunuı·ordu. Bu hücuma 500 in
ıı:iliz tayyaresı hücum etmiştir. 

BRUKSEL, 16 (A.A.) - Al
manlar Belçika şehirlerini ve 
hatta mnharebe bölgeııllıde olnu
yan şehirleri bile tahrip edi.Y')r
lar. 

Louvatn yeniden zalimce bom
bardıman edi1-•;-tir. N ,,_,,,_ 
d

.. ~·u.; amuı uu 
ortte üçü Alınan kıtaatının hü

cumundan evvıtl tayyarelerle tah
rip edilmiştir. Tıriernont ve Aers
chot b~tan baı;a haraptır. 
Lweı kaleleri mukavemette 

devam edıyorlar ~'akat şehir Al
man bombardımanlarından çol 
müteessir olm~r. 

Almanlar işgal ettikleri böJ... 
gelerde bulıınan fabrikaları da
hi _ e~irgemiyorlar. Ougree'de QOk 
mi.ilıım maden fahri alarmın ta.
m;ımpn Wlrip edildiği bildiril -
mekteılir. 

.. (A.. A.) -
-- •Hava jşleri 

nezareti tebliğ ediyor:• 
15 ırnayı.s gecesi, İllltiliz tay

"areleri, Rhin'in şarkında Ho -
landa ve Lü:k.srnnburgdaki Al
man kuvvetlerine mühimmat ye
tiştiren düşman yollarile d~ir 
vollanna karşı muazzam bir ta
arruz yaı:mıı.ştır. Binlerce bom
ba atılıınış ve ye yer yanaınlar 
cıkarılmıştır. Bu taarruz, İngiliz 
tayyarelerinin harbin başlangı
cından.beri yapmış oldukları en 
büyük taarruzdur. 

1 1 
Brüksel, 16 

Belçika lebll 1 (A.A) - 15 
,_ mayıs, ak
şam teblii!i: 
•D1'şmaıun hafif kıwvetleri kt

taatımızla tema.ııa qeçiiler. Vuk'ILll 
qelerı. müıadeıııelerde askerleri-
miz, düşmanın yak~ te;eb
biWerini miiteaddit defalar akcr 
mete u.WattılaT. D~n, muvaf
fakiyetle tahnbata uqratıldı. Kı
taatımız diişman luırel<ütını cid
di 3U'Tette ~kal etti. 

Hava dcifi topçumuz düşman 
fu!l!Jareleri11.in fcıaliyetine müe,,_ 
rir ııekilde mukabelede bulun
d11. Müteaddit A lmmı tayyll1'eri 
d~'1dü. Li~e kaleleri muka
tıeteme devam etmektedir, 

(BaştaTcıfı. l inci :raufcıdtı) 
bütün erkanile el'an payitahtta 
obulınımaktadır. 

Brüksel radyosu, saat 15 te Li
eae kaleleri ım üdafilerine hi ta -
ben ıbir mesai neşretmiştir: 

Bu mesajda ezcümle şöyle de
mektedir: 

·Bütün Belcika milleti sizlere 
düşmanın hücumlarına kar; 
kahramanca mücadelenize kcırşı 
derin hayranlığını bildiriyor. Siz
ler, ırkımı...-ın en qiizel haııletle
rini temsil ediyorsunuz.• 

Bir çocuk · Tramvay •l
tında kalarak öldü 

Dün akşum saat 18 sıralarında 
Siııkecide Salkım Sögüttc Mudan
va oteli önünde feci bir tramvay 
kazası olmuş, Nesim adında 8 
yaşlarında bir çocuk catldenin 
ikal'ŞISına geçmek isterken vat
man Nadir Şener'in itlaresinde 
çift vagonlu tramvayın altında 
kalmıştır. 

Tramvay derhal durmuş ve 
çocuk tramvayın altından kan
lar içinde çıkarılmış ve sıhhl 
imdat otomobiliyle hastahaneye 
nakledilirken ölmüstür, ~za 

Büyük meydan muharebeleri har
bin mukadderatını tayin edemez 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Almanlar, Holanda ve Belçi
kanın işgali p!Anını., bütün cep
heden ıınuh telif kollarla ilerle
mek suretiyle tatbike koyuldu
lar Baskın, müttefik kuvvetler 
yetişmezden önce hiç değilse 
ehemmiyeti haiz arazinin kaza -
nılıması maksadını istihdaf edi
yordu. Alman taarruz ordusu
nun siklet merkezleriyle Belçi
ka cenubundan ilerilemesi kıuv
vetle muhtemeldir. Aldıgı vazi
fede şimale doğru yürüyen yar
dımcı kuvvetlerin cephedeki kar
des kuvvetlerle birlesmesini men 
etmektir. 

Alınıanlar, dokuz aydan beri u -
fa!. memleketler ordularına karşı 
gırı.,şt,:<leri muharebelerden isti
fadeli desler aldılar. 

Ari muharebe vasıtal.ırı k~ra
dan ve denizden yıldırım teşeb
büsüne girişir. tccfoiş rolünü ifa 
ederse, panik muhakAaktı: '.. 

Polonva ve Fiıılhll<.iya<.i11ki ma
ceralardan sonra da zavallı Nor
ve" asırl:ırdanberi devam eden 
U}'kudan. bir fecir vaktı, yurdu
nun r•:_)1ıendr-~ini haber alınca u
yanmıştı. Holanda ve Belçika 
~·ıllar<lanberi bu rıkibete munta
zırdılar, hazırlıklarını yapmışlar
dı, hatta ordularının büviı:k bir 
ı!nsmı seferi tertiple idi. Sınır
larıntla da güııi.in ihtivacına ve 
ellerindeki imk~na göre tahl<i -
mat yaumJ.";lardır. Fakat has
mın mi.idahalesin<len ürkereok u
zatılan dost elini sıkına.mışlar
dı. Alınanyaya gelince aylardan
beri bu hudutlarda, saygısızca 
bütün taarruz hazırbklarını yap
ma'kta devam etmişti, insiyatifirıi 
elinde bulunduruyo:rtlu. Ribbent
rop'un kabahati baŞkasına isnad 
etmesine cihan şu cevabı vere
bilir: 
cHen1 yakarsın tiği ser tizi sitem

le alemi> 
Hem yine tleırsin ser gü~umda 

efı.!an olmasın• 
Holanda, azgın denizlerden kur

ta~ı.itı kumluklarda gülşen sa
raylar yaratmış, Belçikalı alın te
riy \e özenerek medeniyetler kur
ıınuş olabilir, bütün bu özenişler 
ve 1iikselişler, masuniyet temin 
edemezdi. Hak kuvvetindir! Ga
lip arslan payına sahiptir! Bin 
yıllıık istikbal için bin yılhk me
deniyet de yikılabilir! Alman or
dusu karwıar meyclınına atıl
mak emrini aldı ve bütün cephe
de, örtme kıt'alarıru iterek kom
şu memleketlere ayak bastı. Mu
harebeyi l<om•u memleketlerde 
··aJ)!Ila!<, ge~en harbin de ögretti
ği 'karlı bir işti. 1914 de Belçika 
büvük komşusunwı hakka hilr
metl<Ar olUöuıı:ian emindi, or
dusunu silah ba>;ına bile çağıra
maınıştı. Hemencik IIanore iko
ltırdusu Liyej önüne geldiği gün 
Belçika birlikleri hazer tertibin
de idiler. Ludendorf için bir li
vanın başında. kale kalbgahına so
kulmak da. çetin bir iş değildi. 

Bugün vaziyet, o günkü ile 
mukıs dei!ildir. Müttefikler, ha
reket halindedir. Fransız ordusu 
son erini de silfill başında bu -
luııduruyor. MajinD, müttefik or
dudan bü"Ük bir .ıa.s.mının lüzum 
ı;röri.inen yerde istilıdaımına im
Gn. vermektedir. 

Hakka vurulan bu darbeleri 
ıkarşılaımak üzere müttefik ordu
lar büyük bir cephe ile, belki de 
Alman ordusunun 914 de cenuba 
tevcih ederken takip etti:kleri is
tikametleri alarak sür'atle iler
lemektedir. 

taki bataklıklarda mukavemete 
ve güçlüklere maruz kalmamıştır. 

Almanlar paraşüt müfrezeleri
ne büyük komşularından fa2la 
ümit bağlamı.şiardır. Bu müfre
zelerin görebilecekleri vazifele
rin hudut ve şiimulünü, geçen 
yıl •uçan ordular> başlıklı beş 
makalede izah etmiştim. 

Bu bahse bir yazı daha tahsis 
etmek faydalı olabilir. Herhalde, 
Almanların cephe gerilerine in
dirme teşebbüsleri çok cür'etli 
dir ve istikbal için tetkike değer 
bir mevzudur. 

Mastrih'den ilerliyen ordu, 
Hassclt ortalarında durdurul -
muş, •• atta gelen haberlere göre, 
Fransız kuvvetlerinin de i0tirak 
ettiği bir mukabil taarruzla ge
ri atılmıştır. 

Liyej uvrajlarında kan!: mu
harebeler cereyan ediyor. Cenup
tan ilerliyen ordunun Fransadan 
yürüyen yardımcı kuvvetlerin 
müdahalesile yandan tehdit edil
dilli görülmektedir. 

Majino karşısında devam eden 
toµçu ate;,l~ri buı;rün için bir kıy
meti haiz değıldir ve hareket or
dusunu hedefinden uzakla>;tıra
maz. Almanların Majinoya taar
ruzunu bckliycmeyiz. Lükseın -
burg.a ı:iren Alman kuv\'etlcri 
Majinoya çarpacak veya kaqı -
larında büyük bir cephe ile yak
Iaş"'n orduya cevap vcrn:.ek mcc
bw·iyetinde ka!acaklard'r. N"öf
şata'va kadar sokulan bu kuv -
vetler, simdilik vaziyetlerıni mu
hafaza etmiye çalı.şmaktadırlar. 

Belçikada cerev an eden muha
rebeler, hru:bin mukadderatını 1 

tayin edemiyecektir. Bununla 
beraber, her iIG tarafın kuvvet
leri dört milyondan a~atı olma
dıi{ına göre, muharip milletler 
ruhunda beklenen tesiri yapa -
caktır. 

A 1 m a n ordusu başku
lll~danlığı arazi kazanmak için 
sur_at ve .şıddetten istifade etmek
tedır .. Münferit kal'elcrin uzun 
hır .ıııuddet mukavemeti bekle
nebilır. Henüz kat'i netıceli bir 
m.uhareobe _başlamıştır. Fakat 
h.ır ikı gun ıçınde kararda mücs
sır ve mühim hadiseler zuhuru
na şahıt olacağız. 

KEMAL KOÇER 
-- --

Fransız mectisi 
toplantısı 

.. (Baştarafı 1 inci sayfada) 1 
_ünümüzdeki ay far, istikbalde

ki as;rları yu_ıturacaktır. 
. Fransa ve İngiltere, bütün par

tilere hıtap ederek tehlikeye kar
şı ~uruyıor. Ve her~eyin mahvul
dugunun sanıldığı gündedir ki 
dünya, Fransaııın nelere kadu'. 
olduğunu görecek. Fransız kanı 

akıvor. 

Yaşıyacağımız zam~nlar, bel -
ki de şimdiye kadar gördüıl;ümüz 
zamanlara hlç benzemiyecek. in
kılapçı tedbirler almak icap ede
cek. Belki de usulleri ve insan
ları, her şeyi değiştirmemiz la -
zungelecek. Bütün gevşeklikler 
tedİP edilecek. Kendimize derhal 
veni bir ruh yaratmalıyız. Ümit
le doluyuz. Zira hayatlarımızın 
hiçbir ehemmiyeti olmadığını bi
liyoruz. Ehemmiyeti olan yegine 
şey, Fransayı, tutmaktır,, 

Başvekilin bu kısa fakat veciz 
ve müheyyiç nutku, bütün me
buslar tarafından ayakta, birçok 
defa şiddetle alkışlamnıştır ,> 

SAYFA-3 

Harbin genişle
mesi ihtimalleri 

(~devam) 
dutlarmda büyük kuvvetter tut
mak mecburiyetinde Iı.alır. İıtal
yaııın hakiki maksadı, şu birkaç 
gün içinde, anlaşılacaktır. Kana
atimiııce, Italya, garpt" başlı -
yan büyük WC.fdan muharebele
rinin neticesini bekliyor. 

lsviçrenin çif,'llenmek suretile 
!>arbe iştirake mecblll' edlbnesi, 
ltalyanın Almanya ile müşterek 
hareketine bağlıdır g;bi görü -
ıı.üyar. O vakit de, AJ.ııı.aıı. ve İtal 
yan orduları, İsviçreden geçe -
m Framıamn Majino hattını ce 
nup cenahından c;.evirmiye kal
kışacaklardır. 

Macaristanııı hazırlığı, Alman
yawn himayesinde bulunan ve 
Bitlerin emrine itaatten başka 
bir şey yapacak vaziyette olını
yan Slova.kyaya karşı mıdır; 

yoksa, o da, İtalyanın münferi
den ve yahut Almanya ile müş
tereken Balkanl,!'J;da y3pacagı 
bir harekete iştirak için mi ha
z:ıralnıyor? Siyaset alemi o ka
dar kararsız ve politika o kadar 
dalavere ve sürpriz doludur ki, 
bir esasa müstenit ciddi tahmin
ler yapınıya imkan yoktur. 

Balkan devletlerinin kimseye 
taarruza ni)·ctleri yoktur; onl;uıı 
bütün hazırlıkları, gelecek bela
yı def'e matuftur. Bu bela nere
den gelebilir? İtalyadan. Alman
yadan \'e Sovyet Rusyadan, ayrı 
ayrı da, ikişer ikişer de, üçüzlü 
olarak da, yalnız, Almanların, 
gal'llte bu kadar büyük bir mü
cadeleye girişmiş olduklan bir 
suada, tek başlarına. Ballı.anlar
da da, bir h:l.D!kcte girişmcle.ri
ne ihtimal verileme7. 

Harbin, garpte şiddetlendiği 

ve Akdenize, BalkaeJara yayıl
mak istidadını ııösterdij:i şu sıra 
!arda, en büyük m~ıul Sovyet 
RusJadır. Sovyetlcr, Fi.nlandiya 
macerasınd:uı sonra, c bitaraflık> 
dcd1klc..ri sun'i sis ve duman per
desinin a.:kasına çekildiler; ne dü· 
şündıikleri, ne l apmak istedıkle
ri büyük bir sırdır. Yugoslavya 
ile akdeııikleri ticari anlaşma
dan sonra siyasi bir yakla~ma -
dan da bahsediliyor. Fakat daha 
ziyade Yugoslavyadır ki, bir· İ
talyan taarruzu karşısında, Slav 
ağabeyden bir hiınaye gijrmeyi 
düşünüyor. Buna mukabil, İtnly,. 
nın Dalmaçya kıyılarını, Alman
yanın, Yugoslavyanm eskiden 
Avusturya - l'tlacıır i.mparatotlu
ğuna tabi bulunan şimal kısmı
ları ile Romanyanın Alman c
blliyetlerile mesldiıl kıı.llllları
m alması pahasınn, Sovyct Rus
yanm da Besarabya:-J alacağı ve 
Balkanların böyle bir taksiıne 
uğramasına Sovyetlerin razı ol
dukları rivayet ve Wuııain edi
liyor. Bugünün politika meyda
nında, Iıakeıusiz kalmı~, bir fut
bol maçı gibi her oyuna miisaa-

0 de vardır. Favul, heııdbol, çelme 
ve tekme he.r şey beklenebilir. 

Sovyetle.rin, bu hıırııtcki si -
yaseti, şimdiye kadar, fırsat kol
lıyan ve asgari masrafla izami 
kar teminine çalışan bir politik& 
olmuştur. Acaba. son zamanlar
da, hu siyaset dej!işti mi? Bu su
alin cevabını zaman verecektir. 

Harbin genişlemesi ihtimalleri 
bahsinde, v.Wyet, şimdilik, işte 
böyle bir sürü Meçhullerle dolu
dur. Gecelerinin gebe Gldu~u ve 
bir takım, piçler ve ölü çocuk
lar doğtırdugu bir lıarp mevsi
minde yaşıyoruz. 

ABİDİN DAVER 

Norveç Harbi 
(Bll§tarafı 1 inci sayfada) 

h.ir, bugün müttefik tayyareleri 
tarafından bombalanmı.ştır. Har· 
be iştirak edenler bilhassa Fran 
sızlar ve ehemmiyeUi miktarda 
Kanada askerleridir. ' 

Aşai(ı vmyette oldukları işl
ki'ır surette görülen Almanlar, 
Alınan lruvvetlerile şehir arası
na külliyetli zırhlı kuvvetler sok· 
ınıya muvaffak olan Fransızların 
önünde gerilemiye mecbur ol -
ı:nuşlardır. 

Fransayı Belçikaya bağlıyan 
en az on şose vaI'dı.r ve şüphesiz 
Jrotü <'Ünler için de bu yollar in
tizam halinde idiler. 

Bugünkü harpte nakil vası
vetinin Fransız vasıtasiyle altı 
günde cepheye sevkedildikleri -
ni düşünmek kılfidir. Farisi kur
taran ve .Marni kazandıran da 
bu vasıtalardı. İngilız ordusunda 
20 ere bir nakil vasıtası (motör
lü) isabet ettiğiı)i biliyoruz. Bu
na göre bir hafta ıçınde Belçika
da müstevli orduyu karşılıya • 
cak kuvvetin miktarına dair bir 
fikir verehiliriz. 

RUZVELT 
(Baştarafı 1 inci ııoyfada) 

m;;-si ~ndişesini izhar etmiştir. 
Cunku. ltalyanın harbe iştiraki 
biiyle bir netice tevlid edecektir 
ve Romaya gönderilen mesaj, l
tal11ayı sulh halinde kalmıya da
v~t f!tmek demektiT.• 

, .,._ 

Taksim Sineması 

Alman orduları, :>00 ikilo
metrelik bir cephe ile taarruza 
ı;reçıniştir. Şimalden Gronnog -
A.sson - Meppel'e ~u ilerlıyen 
ordun.un büyük mukavemetlere 
uğramadan Zuiderze bataklıkl;ı,. 
rına var.mt$tır. 

Daha cenuptan Amsterdam-La
hey - Rotterdam uzak hedefine 
iki koldan yürüven ordu, Ahrneni 
ele ı;reçir.ıniş ve İssel'de ve cenuP-

Gazete, B. Ruzvelt'in bu kara
rı İtalyanın harbe Ji[irmesi teh
lfkesinin artmış oldı,tguna dair 
olan haberler üzerine ittihaz et
mjş olduğunu yazmaktadır. 

Bu haber üzerine Amerika He
isicwnhuru, Riyaseticuınhur sa -
rayında hükfunet erki'ınıru top
lamıştır. Resmi hiç bir tebliı{ 
nesredihne.miş ol:ııuısına ~en 
bu toplantı herkeS(e .ınaliım ol
muştur. Bu mesajın B. Musol1-
ni üzerinde ne gibi bir tesir ha
sıl etıniş olduğunu öğrenmek he
nüz miiznkjin obnwnıstız... 

Bıı haftadan itibaren 
Tenzilatlı yaz fiatlarımız baş
lıyor. Duhuliye 2Q ve 15 kuruş. 
Lüks 30 kı:s. Localar 100-150 krş. 
Ayni zaımanda büyük pro,ııranı
lar. Bu'(ün "'8$lıyaca.k olan ye
ni proı;rramda iki film birden: 
Şarikın ses kralı ABDÜLVE-

HAB 'ın ölmez filrei 

Yaşasın AŞK 
Leyli Murad'ı 
İŞTiRA KİLE 
Ayrıca ikinci film olarak 

BÜK JONES tarafından KI
ZIL ATLI HA YDlr!LAR 
Müthiş heyecanlı film.. 



RAYFA ;_f 

ALLAHIN 

ARSLANI Ali 
TEFRiKA No. 55 ...__ ... 

Talha ve Zübeyr Alinin sözlerile 
vicdanen çok nt=jteessir olmuşlardı 

- Sen, hilafet mevltiine geçer ı 
geçmez katilleri derhal ele ge<;i
rebilirdin? .. 

-Ey Talha! .. Ey ZUbeyr!.. Siz, 
1 hakikati çak iyi biliyorsunuz ... 

Nitekim, Allah da şa}ıittir. Ben, 
Osınan'ın :katlinden beş gün son
ra hili!fet mevkiine .l(cçtıım. O 
zamana kadar, onun masum ka
nını dökenler, yantıkları cina
yetten ürkmüşler, ortadan kay
bolmuşlardı. Böyle ohnakla be
raber, her tarafa adamlar koş
turmadmı mı? .. Resu1üllahın diz
lerinde büyü.ınek şerefine nail 
olan evlıitlanmı, bu yüzden de
falarca azarlamadım mı? .. 

- Fakat isteseydin, .Medinede 
blan ih tila.lcilerden bazılarını 
yakalatıp tedip edebilirdin?. 

- Şu halde, en evvel sizi ya
~yıp tedip etmem lıizım ııe
lirdi. Çünkü, ihtilill sizin teşvi
ltiııizle vukua gehnişti. Gelenle
rin Q-Oi>u da. size taraftar olan Bas
ralılar la Kfıfelilerdi. 

(Ali) nin bu sözlerini uzun bir 
5iil<.ut takip etti. Çünkü, Talha 
ile Zübeyr, bu tok sözlere karşı 
biç bir cevan bulırmıyara:k bas
larını önlerine eğmişlerdi. 

Sükutu, f{ene (Ali) ihlill etti. 
A/Dr ve ezici bir ı;esle: 

- Ya Talha!.. Veya Zübeyr!.. 
.Bilin ve aı;ıalı olun ki, buı;in 
(O&ınan) Hl kan davasına kal
kanlar, iki suretle j!Ünahkar o
luyor lar. Birincisi, Osınaıun kat
lini şuna ve buna izafe ediyorlar. 
Ve o cinayetin mes'uliyetini baş
"-alarının omuzlarına yµkletmek 
istivorlar .. Halbuki, (Kur'an). 
(bir nefsin diğer ıbir nefis için 
hiç bir şey ödemiyeceğini) ve 
(bir ıkimsenin, diğ"erinin güna -
hından dolayı tazip ve tecziye e
dilemiyece'rini) emrediyor. Kur'
anın bu ayetlerini inkar edebilir 
misiniz? .. 
-Haşiı ..• 
- ikincisi ... Resulfillah, bütün 

dostu gücendirdi~ için haksız
lık edecek ve nedamet mevkiine 
düşeceksin ...• Demişti... Nasıl? .. 
Resulfillahın bu sözleri aklına gel
di mi? .. 

Dedi. 
O anda Zübevr'in koyu esmer 

ve çok sevimli cehresi bem be
vaz kesildi. Bütiln vücudu, zan
gır, zan.aır titredi. Gözieri, sabah 
güneşinin aksiyle altın gibi pı -
rıldıyan sarı tooraklar üzerine di
kildi. Sanki Resulwlahın o söz
lerini, şimdi tekrar işitiyormuş 
gibi, birdenbire vicdanında bir 
eza ve iztıran hissetti. 

Derin bir haşyetle titriye, tit
riye ellerini ve gözlerini sema
ya kaldırdı: 

- Yiı Riıb! .. Resulfillahın bü
vüklüğünü bir daha tasdık ediyo
rum ..• Evet, ben haksızlık ettim. 
Ve şu anda, davamdan vaz geç -
tim ... Estağfurullah .. 

Dive mırıldandı. 
Ali, bu sefer de yüzünü (Tal

ha) ya çevirdi: 
- Ya Talha! .. Zübeyr, hakkı 

ıkabul etti. Resulfillahın kendi
sini cennet ile tebsir etmesinde
ki büyük hikmeti, j(Österdi. Şim
di sıra sana geldi. f'urada, karşı 
karşıya bulunuyoruz. Aramız

da, Tanrıdan başka kimse yak. 
İster misin, ellerimizi kaldıralım . 
• Yiı Rab!.. Osman'ı kim katlettiy
se ve onun katillerini kim hima
ye eylediyse, sen ona lanet et.• 
Dive .bağıralım. 

Zübeyr'in düştüğü nedamet 
mevkiinden ibret alarak manevi 
ibir ilcuvvet ve haşyet lı:arşısın
da sarsılmakta olan Talha, boy
nunu bükerek 1ıözlerini Alinin 
gözlerine dikti: 

- Ya Ali!.. Sus. Artık bir tek 
söz söyleme. Yalnız bana, hak
kını helill et. 

Dedi. 
(Ali), esasen artık söz söyliye

cek halde değildi. Senelerden be
ri en candan dost olarak yaşa -kan davalarını men etmedi mi?. 

lsliııı:ı:ıiyetin esası, cahiliyet dev
rinin bütün bed'atlarını ortadan 
Ulıdırmak değil mi?. 

-Evet. 
- Şu halde, beni Osman'ın kat-

li ile... Veyahut ıkatillerini hi
mave etmekle itham edenler, bü
yük bir günaha girmiyorlar mı?. ı' 
Ve c{)sınan'ın kanını dava edi
yoruz.• Diye ortaya atılarak eh
li isliımın kanını dökıniye sebe
biyet verenler, Allahın ve Resu-
1\ınun emirleri hilafına hareket 
etmiyorlar nu?. 

mış oldui!u bu iki büyük zat, beşeri 
hislere kapılarak, sapmış olduk
ları yanlış yoldan çevirebildiği 
için, şu anda o kadar büyük bir 
sevinç içindeydi ki... Talhıı ıle 
Zübeyr, kendisine selilıın verdik
ten sonra, atlarını dört nala süre
rek muhalefet ordusunun safla
rına doğru uçup giderlerken, on
lara tek bir kelime ile mukabe
le edemiyecek bir hale gelmişti.. 

Talha ile Zübeyr, daha hala 
sü'kiit ediyorlar... (Ali) nin söz
leriyle sızlıyan vicdanlarının J(iz
li iztı.rap ~alarını dinliyorlar
dı. 

(Ali), acı, acı efilerek Ô8$1Ill 
Zübeyr'e çevirdi: 

_ Yıi. Zübeyr! .. Hatırlar mısın? 1 
!Bir ııün, Resulfillahın huzurunda 
oturuyorduk. Nebil Zişan, derin 
bir düşünceye daldıktan sonra, 
basını kaldırdı. Evela senin yü
züne ve sonra benim yüzüme 
halktı. Sonra, mahzun bir halde 
gü!miye ba.şladı... Sen, bunun 
sebebini sormuştun... Resul fil -
lab, hüzün ve elem ile cevap ver
miş. .. •Ya Zübeyr!.. !Benden son
ra. öyle bir zaman gelecek ki, 
ehli islilıın arasına bir fitne ve 
fesaci düşecek. O zaman sen Ali 
ile mukateleye girişeceksin. Fa
kat emin olki, böyle büyük bir 

* Ali, kalbinden büvük bir sürur 
taşarak kendi ordusuna ve arka
daşlarının arasına geldi. Etrafı
nı merak ile saranlara: 

- Allaha sükür ederim ki, Tal
ha ile Zübe .. r'e hakikati kabul 
ettirdim. \'e simdi de niyaz ede
rim J<.i, Allah, onların arkadaş
larının kalbine de nedamet ver
sin. Bu meş'um rnukatele, hayır
lı bir netice ile hitama ersin. 

Dedi. 
Halbuki, (Ali) bu temennide 

bulunurken, muhalefet ordusun
da vaziyet eskisinden daha kor
kunç bir şekle ıtitımişti. 

* 
Talha ile Zübeyr, yerlerine av

det ettikleri zaman, karşılarına 
evvela (Abdullah) atıldı. Büyük 
bir merak ile: 

- Ali ile o kadar uzun ne ko
nuştunuz .. Nasıl? .. Onu hilafet
ten vaz geçirebildiniz mi? 

( ATkası vaT) 

- 55. 
İhbarile başını cellada uzat -

mış .. Bir merak upuna sadık bir 
bendesiııi, sevdiği vezirini feda 
etmekten çekinmi:r,en hunhar ti
c:ıdar da idam hükmünü vermiş .. 
Vezirin masum başı celladın hain 
kılıcı ile düşürüldükten sonra 
teliışla kağıda el uzatan padişah 
ufacık bir kıt'ada tevehhüm et
tiği sırrın ıu muilak ifadesile 
karşılaşmış: 

Müskül gam imiş ~kı nihan ey
lemek olmaz, 

M~ül o ki, her sırrı beyan ey
lemek ol.mu, 

Aizım ne ararsın belli mestane
mi sandın? 

!)er vermek olur sırrı beyan •ıı:-

!emek olmaz .. 
Bir (ah) ederek kalbimde raki

bi tepelerdi.ın .. 
Amma nideyiın, Kabede kan ey

lemek olmaz.. 
Hak erenler haline imdat ede 
Ser verip ar vernıiyen Server 

dede 

Bu vaiyet kar'1sında hem 
merakını tatmin edemiyen hem 
cı. sa.tık bir vezirini kaybeden 
ıevbtlu hiiDUrı 

- Yuılı: oldu- Yapınamehy
chm! 

Ciimlesile tee.üfüırii. aÇJita 
Y1ll'DIUl-

1'te, &ener dedenin bir do B-
18t baıw- bu çefit v~ 

DALGA UZUNLUÖU -

T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km. 
20 Kw 

T.A-P. 31.79 ın. 9445 Km. 
20 Kw 

1629 m. 128 Km. 120 liw. 

17 Mayıs Cuma 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,35 Ajans ve mete
oroloji habeTleri, 12,50 Müzik: 
Karışık program (pi.) 

18,- Program ve memleket 
saat aı;arı, 18,05 Müzik: Hafif 
müzik: (pl,), 18,30 Müzik: Dans 
müziği {pi.), 19,10 Muzik: Çalan
lar: Fahire Fersan, R•fik Fer
san, Fahri Kopuz, Okuyan: Mü,. 
zeyyen Senar, 19,45 Memleket 
saat ayarı, Ajans ve meteoToloji 
haberleri, 20,- Müzik: Çalanlar; 
Kemal N. Seyhun, Cevdet Çağla, 
Şerif İçlı, izzettin Ökte, Okuyan
lar: Radife ETten, Aziz Şenses, 
Şarkılar ve türküleT, 20,30 Ko -
nuşma (Milli Kahramanlık men
kibeleri), 20,45 Mü.cık: Suz c,er
leri ve şaTkılar, Çalanlar; Fahire 
Fersan, Fahri Kopuz, Refik Fer
san, Okuyan; Mefharet Sağnak. 
21,10 Konuşma (Bibliyoğrafya), 
21,30 Müzik: Küçük orkestra 
(Şef: Necip Aşkın), 22,30 Memle
ket saat ayarı, Ajans ve meteo
loji habeTleri, ziraat, esham - tah
vilat, kambiyo - nukut borsası 
(fiyat), 22,50 Müzik: {pi), 23,25/ 
23,30 Yarınki program ve kapa
nış. 

TAKViM ve HAVA 

17 Mayıs 
CUMA 

Hicri: llSI &uml: llSI 
5 inci ay Gün: 138 Mayıs: 4 
Rebiüliıhır: 9 Hızır: 12 
Güneş: 4.4% Akşam: 19.20 
Öğle: 12,10 Yatsı: 21,10 
İkindi! 16,07 İmsiik: 2,37 

_ BAVA VAZİYETİ _ 

Yeşil köy Meteoroloji istasyo
nundan alınan ma!Umata göTe, 
hava yuTdun KaTadeniz kıyıları 
Orta Anadolunun şark taraflarile 
doiiu bö!geleri çok bulutlu ve 
pek mevzii yağışlı diğeT bölge
leTde kapalı ve yağışlı geçmi$ 
rilzgaTlar karadeniz kıyıları T,.a.Jc,. 
ya, Marmara havzası Egede şi

mali istikametten diğer 1/eTleTde 
cenubi istikametten orta kuvvet
te esmişiT. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 9 
uncu Ilukuk Hakimliğinden: 

Zehra Öz.kan tarafından $işli ' 
]Jantın oğlu sokak 59 No. da o
turan ikocası Hüseyin ÖLkan 
aleyhine mahıkeıınenin 940/153 
No.sı ile açmış olduıl;u boşanma ı 
Q.avasının yapılan muha'kernesin-

1 

de: Müddeaaleyh Hüseyin Öz
ikana ilanen teblii(at yapıldığı hal
de mahkemeye gelmediğinden hak 
kında.ki duruşmanın ı;ııyaben ic
rasına ve mezk\ır celsede dava
cı vekili iddiasını şahitle isbat 
etmesine ve evlilik vesi'kası gös
termesine ve mahkeme 5/6/940 
saat 9,30 a tali.kine ve yazılacak 
"'""~ kararının mahlceme di -
vanhanesine tali.ok ve gazetelerle 
de ilanat icrasına ve müddeaaley
hin de mezkiır gün ve saatte biz
zat veya bilvııkiıle hazır ·bulun
ması lüzumu aıksi takdirde bir 
daha muhakemeye kabul olun
mıyacağına ve işbu gıyap kara
rına da beş ~n zarfında itiraz 
etmesi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (27003) 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basunevı. 

halk ağzında Bektaşilere mühim 
bir sır izalesine sebep olmuş -
tın. 

Hakikatte böyle, şümullü bir 
bektaşi sırrı mevcuttu? Buna: 

- cEvet. 
Demek de caizdir, 
- .Hayır>! 
Demek de •• 
Pirim.izin bize çızıp bıraktığı 

yolda böyle bir sır mevcut de
ğil .. Fakat, yolumuzun gayesi 
•cemal. e varmaktır. Cemal hak
tır. Ve bu peygamberimiz Mu -
hammet Mustafa da tezahür et
miştir. Cemale muhabbetle varı
lır. Onun için yolumuzda tarikat 
ten şeriate, şeriatten marifete 
marifeti.en de bir miraçla haki
kate ulaşmak mümkündür. Bu 
merhaleleri (Muhabbet) ile ka
tetmek kahil olduğu için de mu
habbeti yalnız Ali aba hendeleri
ne hasreden tarikatimizde mu
habbet erlı:inının zilıirlere kar· 
il caırfaştırılmaL mecburiyeti 
hisıl ohnllftur. 

İete, bu nokta hallı; MaSmda 
..Bettış;. llUl> diye adlandırı -
larak tiidi.i pıkil1ercie tefsirlere 
Wıi tutvlmnatur. Heııeli lııiıı 

Balkanlar ve Akdenizde 
Mısırda askeri ha
zırlıklar genişledi 
Müttefik donanma 
KAHİRE, 16 (A.A.) - Royter 1 

Mısırdaki İtalyan konsoloslukla
rı İtalyan tebaasına sakin bir su-ı 
rette tebliğatta bulunarak Mı
sırı terketmelerini tavsiye etmek
tedirler. 
Diğer taraftan Amerikalılar da 

Mısırdan harekete amade olıru
ya yarı resmi surette davet edil
mişlerdir. 

Mısır makamları Kahire ve :15'
kenderiye civarlarını ve tayya -
re meydanlarile diğer askeri nok
talara civar mıntakaları boşalt
maj!a baıılamışlardır. 

manevraya başladı 

nevralara başlamıştır. 
ROMA, 16 (A.A.) - Dün bir

çok şehirlerde, bilhassa cenubi 
Pesaro, Potenza, Kila'da mütte
fiklerin bahri kontrolleri aley
hinde bir tak;m protesto nüma
yişleri yapılmıştır. 

BERN, 16 (A.A.) - cHavas A
jansından, 

Romaçlan bildirildiğine göre 
dün sabah milli terbiye nazırı 
talebeyi nümayişler yapmaktan 
vazııeçmiye davet etmi:;tir. 

Roma, 16 (A.A.) - Kanadalı, 
İskoeyalı ve İngiliz talebeleri bu 
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Sümerbank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma Fabrikalan Müessesesinden 

KAYSERi IBEZ FABRİKASI MAMÜLATI 

85 santimlik D. Tipi kaput bezi topu 
75> •• > > 

Dril 1 kartelfı 11 ve 14 den metresi 
• > 12 ve 13 • • 

Jakarlı Dril Metresi 
Kazaline • 
BAKIRK.ÖY BEZ F.ABRİKAS M.AMÔLA.TI 

875 krş. 
815 > 
22 •. 

22,25. 
25,-• 
25,-• 

90 santimlik G. Tipi ikaput bezi tıapıı 900,- • 
75 • • > • • 800,- > 

Mezkıir bezlerden azami 5 balyayı lleÇDleınelc üzere satış yapıl
maktadır. Müsterilerin Bakırköy bez fabriılı:amız bezleri için birin
ci Vakıf Hanında birinci kattaki müesses ııiU!, Kayseri fabrikanı!S 
bezleri için de meı:kUr fabrikaya müracaatlan. 

İPLİKLER: 
No. 12 paketi 415 krş. 
No. 16 • 480 • 
No. 20 • 600 • 
No. 24 • 650 • 
Sipariş vermek istiyen müşterilerin 12, 16 No. i"İn Kayseri bez 

fabrikasına, 20, 24 No. için Nazilli basma fabrikasına müracaat et
meleri rica olunur. Fiyatlar fabrika tesliııni olun ambalaj masrafı 
ayrıca tahsil edilir. (3971) 

Müttefik filoları, bu sabah, is
kcnderiye açıklarında büyük ma- ::::~ ::::r.::::ı.'"""m'' '~ 11.-· -, S-T-A PJ-8-U L-B E-L E-0 J-Y-E S-1 N-0 E-N-ıl 
Yugoslavlar . bir ltalyan 1 -I-Iase-ki,-Cer-rahp-a.şa-, Be-yoğ-lu v-e Z-ühr-evi-has-talık-lar-hast .. ah .. a· 

nelerıle Zeynep Kiımil Doğumevi icin alınacak un, makarna, şeh-

t a Y Y a r e S I
• d u"" ş u" 0 r d u" • ı e· r 1 rive, ni$asta ve pirinç unu açık eksiltmive !konulmuştur. Tahmin 

bedeli 661 lira 79 ık.uruş ve ilJc teminatı 49 lira 64 kuruştur. Şart
name Zabıt ve Muamelat Müdürlüıtü !kaleminde görülecektir. İha-

Yugoslav kabinesi birkaç toplantı yaptt, İtal
yanların Yugoslavya aleyhinde nümayişleri 

BELGRAD, 16 (~A) - Roy
ter: 

YUJ(oslav Nazırları Belgradda 
birkaç toplantı yapmışlardır. Öğ
leden sonra Maçek harbiye nazı
rı general N edic'le görüşmüştür. 

Bu toplantılardan sonra hiçbir 
tebliğ neşredilmemiştir. 

BELGRAD, 16 (A.A) - Roy
ter: 

Fiume'nin karşısında kain bir 
mevki olan Susak'dan l!ildirildi
ğine göre, dün büyük tezahürat 
esnasında Fiume sakinleri Yugos
lav hududuna oldukça yaklaşa
rak müttefikler aleyhinde hay -
ıkırmış ve •Kahrolsun Yugoslav
ya. diye bağır~lardır. Tezahü
rat.çılar Susak'taki evlere taş da 
atmışlardır. İtalyan polisi mü -
dahale etmemiştir. 

BELGRAD, 16 (A.A.) - Roy
ter: 

Burada .bugün alınan malıima
ta göre, garbi Hırvatistaıun İtal
ya hududuna 60 kilometre mesa
fede kain bir mevki olan Gulin
de geçen salı gecesi bir İtalyan 
tayy aresL Lıişiiriilınüştür. 

BELGRAD, 16 (A.A.) - Roy
ter: 
Yakında Moskovaya gidecek 

olan siyasi heyetin başlıca vazi
fesi iki memleket arasında diplo
matik münasebetlerin tesisi ola
caktır. 

Resmi mahfiller seri hiçbir in
kişaf derpiş edilmemesi icap ede
ce;;ini beyana devam etmekte ise
ler de memleket müdafaasından 
mes'ul olan mahfillerin İtalyan 
politikasının tamamen muay -

yen olmadığı şu sırada -mütemmim 
bir müzaheret temini arzusun
da oldukları anlaşılmaktadır. 

Amerikalıları ikaz 
Cenubi Şarki Avrupa d akl Amerikan 
tabası memleketlerine davet edildi 
VAŞİNGTON, 16 (A.A.) - Ha

riciye Nezareti, cenubu şarki Av
rupa memleketlerindeki Ameri
kan :mümessillerinin Amerikan 
tebaasını memleketlerine dön -
:rniye davet etmiş olduklarını ha
ber vermektedir. 

Fransız ve İngiliz diplomasi 
mümessilleri de yeniden Ameri
ikalıları bu memleketlerden çı-

Macarların 
ALMAN HUDUDU, 16 (A. 

A) - cHavas Ajansından. 
Alman istihbarat bürosu, Bu

dapC§teden istihbar ediyor: 
Resmen bildirildiğine göre 

Szekesiehrvar ve Kassa ıkDlordu
ları seferber edilmiştir. Bu iki 
ıkıolordu meveudunuı! yüzde alt
mışı son zamanlarda Macarista
na ilhak edilmiş olan arazi a.ha
lisindendir. Bu seferberlik, bu 

cmum söndü> adı verilen v8lıime 
hundan b~ka bir şey değildir. 
Halbuki, içinde olanlar bilir .• Yo
lumuzda ne mum söndürmek, ne 
de böyle bir kepazelik vardır. 

Kaygusuz Aptalın şu: 

Rum abdalları gelir cDoeh deyu 
Eğnimizde aba hırka post deyu 
Dertlilere gelür derman isteyu 
Erler ııelir Şahını Abdal Musaya 

Hindden bezirgiınlar gelir yayınu 
Pişer lokmaları açlar doyunur 
Bunda &şıkları gelir soyunur. 
Erler gelir Şahım Abdal Musaya 

Ak pınarın yeşil olur ~ileri 
İnatçıyı çeksen gelmez ileri 
Koç yij(itin ikrarıdır yuları 
Erler ,gelir Şahım Abdal Miusaya 

Her matem ayında kanlar döker-
ler 

cHib deyü demine gülbank çe-
kerler 

Uyaı:ıdmp bak çırağın <!iterler 
iErler Aalir Şahım Abdal !4\ı&a:ya 

Beı:ıiın ibjr diJ.Wim vardır ikeı:ezn. 
den 

karak bordo mıntakasına İspan
yaya veyahut Portekize gitmiye 
davet etmişlerdir. Hariciye Neza
reti bu takdirde bu Amerikalı
ların Amerikan gemileriyle mem
lekete nakledilmelerini derpiş 

edecektir. İsviçrede bulunan A
ınerikalılara da ayni şekilde teb
liiJat yapılmllltır. 

seferberliği 
ahalinin talim ve terbiyesi mak
sadb• le yapılmıştır. Ayni mak. -
salla birçok motorize livalarla sü 
vari livaları da seferber edilmiş
tir. 

Hudutt!lki arazi oiizütamları 

seferber edilmiştir. Macar tel -
Praf ajansı, bu hareketi Macaris
tanın muslihane emellerinin ıbir 
nisanesi addetmektedir. 

Kimse bilmez muhabbetin sır
rından 

Kaygusuz'um geri dönmem yo
lumdan 

Erler gelir Şahım Abdal Musaya 
Nefesinde de iıaret edildiği 

ı:ibi: 

Kimse bilmez muhabbetin sır
rından 

l\fısraına göre de tevehhüm 
edilen, dallandırılıp budaklan • 
dırılarak türlü türlü masallar ha
line konulan Bektaşi sırn zBhir
lerin el uzatması memnu cmu
habbet. erkanından başka bir 
§ey değildir .. 

NMi babanın bu izahatı sa
atlerce sürdü .. Baba erenler, vak
tin ikindiyi geçtiğini farkedince 
bu bahse nihayet vermeyi mu -
vafık gördü.. Etrafındaki canla
ra, saatine bakarak seslendi: 

- Akşama da bir §eY kalma • 
mış.. Bu geceki muhabbetimiz
de hepinizin hQfuna gidecek mih
manlarımız var. B11lllardan bir 
tanesini haber ..,.eyhn: Ahdül -
fettah Pll§&DID lııuemi ~ 
hlllllllL- t.4ftaa-) 

le 24/5/940 Cll!l11a günü saat 14 de Dai.nı.i Encümende yanılacaktır. 

Talini erin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ti
caret Odası vesikalarivle ihale günü muayyen saatte Daimi Encü-
mende bulunmaları. (3802) 

'9 KAGITÇILARA 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarahndan satılığa çı
karılacakhr. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her 
hafta pazartesi günleri sabahleyin saat 9-11 arasında gazetemiz 
idare müdürlüğüne müracaatları. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden 
Peşin para ile dfis tarafından mübayea edileceği evvelce ilan 

edilen afyonların bizzat veya bilvekale lıtanbuldaki Afyon dep0su
na malını teslim edemiyecek olanların, :mallarını aşağıdaki şartlar
la muhitlerindeki T. C. Ziraat Bankası ırube ve sandzkları vasıtasiy
le teslim edebilecekleri ilan olunur. 

1 - Afyonlar sahipleri tarafından sandıklanm1ş olduitu halde 
kendilerine en yakın bulunduıkları T. C. Ziraat Bankası şube ve a
janslarına teslim edilecektir. Bu sandıkların üzerine •Toprak Mah· 
sulleri Ofisi İstanıbııl şubesine tesli:ın edil:ınek üzere T. C. Ziraat 
Bankası İstanbul şubesine• adresi yazılacak ve malın mahrecile 
beraber teslim edenin intihap edecel!i bir markada sandıklar üzeri
ne vurulacaktır. Ayni mahreçten bir şahsa ait müteaddit sandıklar 
bulunduğu takdirde bu sandıklar ayni markayı hamil olaeal!ı gibi 
sahipleri muhtelif olan sandıkların biribirine benziyen markayı ta
şmıamalarındn da dikıkat edilecektir. 

2 - Derununda afyon olduğ"u beyaniyle sahibi tarafından Zi
raat B,ıınkası şube ve sandıklarına teslim edilen bu sandıklar tah
tası delinerek geçirilmek suretiyle çaprazlama tellenecek ve telin 
iki ucu Ziraat Bankasile sahibi tarafından mühürlenecektir. 

3 - Bu suretle mühürlenmiş sandıklar T. C. Ziraat Bankası 
ve sandıkları tarafından İstanbul «11belcrine sevkedilecek ve banka
nın İstanbul şubesi marifetiyle Ofisin afyon deposuna teslim edi
lecektir. Teslimde :malın mevridile mal sahibinin ismi de İstanbul 
.şubesine bildirilmiş olacaktır. Sandı:kların İstanbulda Ofis deposun
da tesliminde mühürleri bozulınuş veya teli kopmus olduğ"u takdir
de bu cihet banka memuru huzurunda müştereken imza edilecek 
bir zabıt varak.asiyle tesbit edilecektir. 

4 - Afyonların sahibi elinden itibaren İstanlıulda kat'i tesellü
mü yapılıp bedelleri tahak'ku.k ettirilinceye 'kadar yapılacak her tüı 
lü ambalaj, nakliye, sigorta, hımımaliye, pul ve saire gibi mas
raflar mal sahibine ait olacağ"ından Ofis hiç bir masraf tesviyesine 

nıecbur tutulıruyacaktır. 
5 - Ofisin İstanbulda'ki afyon deposunda iptidai tesellümde 

Ofis eksperleri tarafından yapılaca:k bikeıni muayene neticesinde 
zuhur edecek mağşuş, hileli ve katlklı afyonlar Ofisçe mübayea e
dilmiyecektir. iBu J(ibi afyonlar masrafı sahibine ait olmak üzere 
T. C. Ziraat Bankası elile sahihine iade edilebilecektir. 

6 - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hlkeıni muayene ile 
tahlilatı ticariye lıiboratuarında yapılacak ıkimyevi tahlilin vere
ceği neticeyi :mal sahibinin peşinen ikabul ettiğini ve bu yüzden ile
ride $!erelk T. C. Ziraat Bankasına ve gerekse Ofise karşı hiç bir halt 
ve mütalebede bulunınıyacağını ve afyonların T. C. Ziraat Bankası
na teslimi anından itibaren Ofisçe kat'i tesellümü ve bedellerinin 
tahaıklruıku yapılıncaya kadar geçecek zaıınan zaı<fında afyonlara a
rız olacak fire vesair nakiseden dolavı toprak mahsulleri ofisinin ve 
T. C. Ziraat Bankası şuıbe ve sandıklarının hiç bir mes'uliyet l<a· 
bul etmiyeceği bidayeten mal sahibine banka tarafından kabul et
tirilecektir. 

7 - Bu muameleden dolayı yapılacak her türlü hıikiki masraf· 
tar mal sahibine ait olacağı gibi T. C. Ziraat Bankasının tahai<
lrulk edecek mal bedeli üzerinden alaca.iiı yüzde bir nisbetindeki tab 
ı;il ve tavassut kaıırlsyonu da mal sahibine ait olaca'k ve T. C. Zi
raat Ban'kası bundan baska mal sahibine hiç bir masraf ve lk<>" 

misyon tahmil etımiyeceıktir. 
8 - 31 mayıs 940 tarihine kadar T. C. Ziraat Bankası şube ve 

sandıklarına teslim edilmiş afyon!ar miadinda İstanbulda ofis deııo-
euna teslim edilmiş ad ve itibar olunacaktır. (4014) 

Çocuk Hekimi 

Or. Ahmıt Akkoyunlu 
TabimrTUimhane Palas No. ' 
Pazardan muda her ırün aat 

15 den ..ora. Tel: '°127 

DOKTOR 

Feyzi Ahmet Onaran 

Clldl7• ft ~- .ıııeı.a-•11 

Adrea: BalHill <JaiaJoilD 
,.._ ..... ime No. U. Tel. ıl 


