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ALMAN ORDUSU DUN BRUKSELE GiRDi 
Almanlar, lngiliz kuvvetleril~ yaptıkları korkunç soka~ muharebelerinden 
sonra Belçikanın Malines ve Louvain şehirlerine girdi, lngilizler geri çekildi 
Dünkü hava muharebelerinde elliye yakın Alman tayyaresi 1 ALMAN HARİCİYESİNE GÖRE 

e 

SEDAN MEYDAN MUHIREBESi DEVAM EDiYOR 
düşürüldü, Naziler kadın ve çocuklara mitralyöz ateşi açtı 

Italya mutlaka Korsika ve 
Mısıra taarruz edecektir 

Sedanın cenubunda İngiliz kıtaları el bombaları ve portatif silah
larla Almanlara hücum ettiler ve ağır zayiatla geri püskürttüler ITALYANLARIN VAZiYETi GENE BULANIK ... 
ISVIÇRENIN 

DE SIRASI 
GELiYOR MU? 

l•oİp-•, eflebi ihtimel, 
ita lya Ja harb• 11irclifi 
saman müıt•r•lı bir 
Alman • ltalyan taarnı
:ı:cına cıfrıy•celr.tır. 

Yazan: ABiDİN DA VER 
\ 

D ~ü gazetel~den bi- 1 
rınde ş<>yle hır haber 
vardı: 

•İsviÇTe hudutlarında devam et
mekte olan Alman tahşidatı ls
ııiçrede ciddi endişeler uyandır
mıştır. HükJmet bugün kadın
lardan mürekkep sivil müdafaa 
teşkilıit!on viicude getirmiştir. 

Alman kıt' alan son üç gün zar-
1ında lsviçre hududu yakınında 
Constance gölü sahilinde manev-, 
ralar yapmışlardır. Bale e~rafın· [ 
daki demir yo!u münakalatı he
men hemen 'ıamamile inkıtaa uğ-
ramıştır.• .. 

Isviçrede, teliış ve endişe ıçın
de seferberlik ve müdafaa ha
z,;Iıkları yapmakla meşguldür. 
Bu küçük memleket, telaş ve en
dişe etmekte haklıdır. Çünkü, 
Almanya gibi müthiş bir kapı 
komşusu olan her millet, her an, 
en büyük telılikeye maruzdur. 
Sırasile Avustur~·a, Çekoslovak
ya, Litvanya, Polonya, Danimar
ka, Norveç, Holanda, Belçika, bu 
41.Qvletin en %alim hanılclcriıu~ 
tııaruz kaldılar. Almanya, kendi 
ihtirasları emrcttifi zaman, gü· 
cünün yettiği her men.leketi. çiğ
nemekten asla çi,:nenıiyor. ica
bında demirini alınak için İsve
çi, ve Fransaya taarruz için İs -
viçreyi, petrolünü vermezse Ro
nıanyayı, Balkanları istila etm<·k 
için. Yuı:oslavyayı çiğnemek -
ten asla geri durmıyacaktır. Sov
l'et Rusya, daha gc ·en yaz, bunu 
Pek iyi anlanuş olduğu için, müt
tefikı.erle beraber hareket edip 
de taarruza nğramaktıınsa, Al
tııanya ile dost geçinmeyi ter -
tih etmiştir; fakat Almanya, Av· 
l'llpada muzaffer olursa, Sov -
Yet Rusya da, İtalya da, Alman
Yanı.n dostluklarına ne kadar sa· 
dık ve dostlarına nekadnr müte
ııeJ.kir ve mimıettar olduğunu, 
Pek acı, bir su•<.tte, görecekler· 
c!Q, 

İsviçreye gelince, o da, bita
':'f kalmakla kurbanlık koyun 
~ıYasetini kabul etiülşiir. Bu iti

llrla, şimdive kadar bitaraflığın 
k~_?dilerini kurtaracağını sanan 
:t:;er gafil devletlerin feci İlkibe-

e utiramıya namzettir. Al -
:anyanın bugünkü siyaseti, bi· 
d.r?f tanımıyor. Onun için, ken
l ısıne kul köle olmıyan her mil· 
d~t ditşmandır. DüşmanJar da 
\r llşoı?n, bitaraflar da düşman, 

a Rıtlerin bütün emrrferine ita
•t eden tabi bir devlet olacaksı

(Arkası 3 üncü sayfada, 
ABİDİN DAVER 

ÜNKÜ MUHARE L R 
" '"'"W '"'J, ... 

-
Almanların 
ltalyada ki 
Tahşidatı 

Mühim miktarda 
Alman tankı İtal

yaya ıevkedildi 

Tah,id edilen bu ell6h· 
larla ltalyadan Fran• 
eaya hücum edilecek 

Alman bududu, 17 (A.A.) -Al
man Hariciye Nezaretinde Mu
solini'nin müd~halesine zy.'i na· 
zariyle bakılınaktadır. Hariciye 
Nezareti mahfillerinde ha:.U olan 
kanaate ı<öre Musolini meseli 
Korsikaya veya Mısır'a l;;r bas
kın gibi münhasıran İtalyan men-

Orta Şark 

Ordusu tak

viye ediliyor 

MÖZ MUHAREBELERiNDE 
,, ______ 'I!!!!!!!!'!!!!!!'!!--"'" faatlerini alakadar edebilecek bir 

. 

Zırhlı kuvvetle 
\ 

A s k e r ı ıııave için harekete geçecektir. 
Siyasi mahfi.Uerde •öylendiği -v azlyet: ne ı?Öre, bu ilk ihtimal harp pat

lamadan biraz evvel yapılan Al-

Sedan da şiddetli 

b • b • • • d • f l'\. muharebeler oluyor 1 r 1 r 1 n e g 1 r 1 a ~ Yallan : A. ~_: 

D 
ün akşam gelen 17 ta-

G I • E , • N , rihli Alnuın rcsıni teb- , 
ame in mrıyevml eşrettl !iği ile Ilarns Ajansı- ' 

nın ayni tarihle \·erdiği nıa-

Li ye j kaleleri hala Alman hü. · J~,~~ıtı:;aöreed:1:1:~/aziyet ~öy-
ı - ŞİMALİ BELÇİKADA: 

CUmlarına mukavemet edı"yor . Anvers il~ N~n:ıür ~asın.da, 
Dıle nehrı gerısmde hır mu -
dafaa ınevzii tutnıuş olan İn
giliz - Belçika kıt'alarına Al

Hava muharebele· 
ri şafakla başhyor 

Ev velkl gecı Paris, 17 (A. 
A.) - Havas 
Ajansı, asker! 
vaziyet ha.k:ıcın

)'arısından 

Sonraki vaziyet 

da şu hülasayı neşrediyor: 
Almanlar, bu sabah, şafakla be· 

raber, Rethel'in ~imalinde Lou
vain ve Malines mıntakasında, İn· 
giliz ve Belçika kıtaatına karp 
taarruza geçmişlerdir. 
Sedan'ın cenubunda son derece 

şiddetli bir muhaı·cbe cereyan et
mektedir ve bu muharebe, şimdi
ye kadar ,dikkate şayan hiç bir 
değişiklik vukua getirmemiştir. 
K-0rular ve kasabalar geri alın -
mıştır. Bunlar b~ altı defa el
den ele geı:ıniştir. 
Diğer taraftan bu Gabah Alman

lar. Sambre'un şimalinde, İngiliz 
kuvvetlerine karşı yeniden taar
ruza geQlllişlerdir. 

1 

ı Zeland'da mu-

SAAT • 7 1 harebeler vuku 
• bulır.akta ve 

------ prens Bernhardt 
Von Liphe bu muharebelere işti- ı 
rak etmektedir. 

Dünden bu sabah ;aat 7 ye ka-

Müttefik Ordular kumandanı 
GAM LEN 

dar Lille bölgesinde 8 alarm ve
rilıniştir. Hava dafi bataryaları 

(Arkası 3 üncii saufada) 

, manlar yeniden taarruz etıni~
,' ]erdir. Aln1anlar, 'Vaver'in 
· cenubunda bu hattı deldikle -
( rini ve Namür tabyclerinden 
Şimal doğusundaki istihkamı 
zaptettiklerini sÖ'ylüyorlar. 

' .Müttefikler, burada Dile üze
rinde, Brüksel'i]! şarkında Lu
ven ve şimalinde l\lalin'de mü
dafaa balindedirl.er. Luven'de 
düşmanın hücumlarını tardet-

( tiklerini söylüyorlar. !\talinden 
( sonra müdafaa battı Anvers'e 
,\ kadar Esko nehrine dayanmak
( tadır. 
! Almanlar Anvers'm şinıa -

ı 
!inde ve llolandanın Zeeland 

, eyaletindeki adaların işgali -
1 \ ne başlatlıklarmı bildiri~·or -

' !ar. Tholen adası - ki Dolanda 
1 \1 arazisine bitisik gibidir - tes

lim olmuştur. Bu adanın tcs-
( Arkası 3 üncü sayfada) 

'91 .... -...-.... .... --.... __ ·_ 

B'l.ıgilrı( 
ı..... ___ __;::::;::.. --- _, 

4 üncü sayfamızda 

ÇOCUK 

man - h~ı.yan görüşmeleri es
nasında d~rpiş edilmiştir. Ayni 
mahfillerde hüküm süren kana-

( Arkası 3 üncü saııfada) 1 İLK AVUSTURALYA KITAATI 
----------- MISIRA ÇIKIYOR 

~ ci Avusturalya 
ordusu Mısırda 
Bu kıtalar Filistine sevkedilecek. 
Mısırda hazırlıklar devam ediyor 
-

LONDRA, 17 (A.A.) - Harbi· 
ye Nezareti, A vusturalyalı kıta
attan ikinci bir kafilenin, Filis
tin'de tayin edilen mıntakalara 
gitmek üzere Mısır'a ihraç edil
miye başlandığını haber ver -
m~ktedir. Efradın maneviyatı mü
kemmeldir. 

Dominy-0nlar Nazırı Lord Cal
decotte, Avusturalya 3utaları ~
mandana şu mesajı ı<önderıni.ştır: 

·H ükUmet namına, size ve ku
mandanız altında bulunan bütün 
subaylarla erlere sefa geldiniz 
der 've en halis temeninlerimi 
sunarım. 

Bu nazik devrede sizin gelişi-

1 

-~ PARİS 17 
Fr•n•ız tebllOI dA.A.) -
----- !Franslı,. ak-
şam tebliği: 

Alman hücumu, bu.ııün, yal -
nız Belçikada değil fakat ayni za
_manda Avesnes ve Vervins mın-

niz, hepimize cesaret vermekte 
ve Avusturalyanın, her yerde bi
zimle beraber bulunacağım is
bat etmektedir.• 

MISIRDA HAZIRLIK 
Kahire, 17 (A.A.) '- Mısırda 

bugün İngiliz vatandaşları ara
sından, mahalli müdafaa teşkila
tında çalışmak üzere ııönülü top
lanmıya başlanmıştır. 

Şimdiden bir çok kişi gönüllü 
yaı.ıhnıştır. Sivil ve askeri sa
halarda 1bütün ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır. Havada ve denizde 
karada büyük teyakkuz ııösteril
mektedir. 

takasında da kütlevi bir surette 
inki~af etmiştir. 

Düşman, bu heyeti umumiye 
üzerinde, ağır tank fırkalarının 
en büyük kısmını harbe sokmuş. 
tur. Muharebe, hakiki bir giriş-

( ATkası 3 üncü sayfada) 

-
Ruzvelt·de 
Almanya 
aleyhinde 

Amerika ordusu üd 
yıl içinde 50.000tay. 
yareye sahip olacak 

Nazi t•arruzlarına ka;·
tı Amerika askeri ht'· 
zırlıklara hız veriyor 
Vaşington, 17 (A.A.) - Cun -

hur Reisi Ruzvelt, kongrçde stı >· 
!ediği mesajda ezcümle deml~
tir ki: 

•- lnkişaflarındaki sür'atle 
ve uyandırdıkları nefretle, bütün 
milletleri yeni bir takım mülaha 
zalar neticesinde hndi müdafa
a!on esbabını düşünmek mecbu
riyetinde bırakan karanlık gün-

' ler yaşıyoruz. 
Avrupadaki harp ve modern 

orduların zamana ve mesafeye 
karşı sür'atle zafer kazanmaları 
ihtimali Birleşik Amerikayı teh
likeye koymaktadır. 

Bizi tehdit eden tehlikeleri. ııe· 
se düşmeden tetkik edelim: 

(Arkası 3 ürıcü '"'ıfada) 

Gazete sayfa
ları azaltıldı 

"iKDAM,, 4 ••yfa O• 

1 lturuı olaralc intiıcır• 

devam edecelc 

Hariçten gazete kiiitıdı tedarik 
edilemediği gibi İzmit fabrika
sının da istihlaki tamemen kar· 
.şılıyamaması ve ayni zamanda 
fiatların da yüzde 300 nispetinde 
artması neticesi olarak hükümet 
gazete sayfalarının tahdidine ka 
rar vermiştir. Koordinasyon he
yeti bu hususta bir kararname 
hazırlamış ve Vekiller Hey'etin
ce de tasdik olunmuştur. 

Bu kararname yüksek tasdik
ten çıkıp neşrolununcıya kadar 
gazete sahipleri de biran evvel 
buhranı karşılamak üzere arala
rında bir itilaf akdetmişlerdir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

11 
Yeni T e f r i k a m ı z • 

Pazartesi Başlıyoruz 

PERViN ile A YTi~ 
-- Yallan: S/S. 

Bu Roman Afrodit 
Gibi Edebf Ar• en 
Lüpen kadar mew 

raklıdır. 



SAYFA - t 

f ,_._, BOYOK TARiHİ ROMAN~ 

Yazanı ~1. SAMI KARA.YEL.__ 

Dördüncü Murat, Sikahi ve Yeniçeri 
ocaklarının adedini elli bine indirmişti 
Ulema asınıık, mühim bir 

şeydi. Çünkü, ulemaya el süriile
meı.di. Ve o zamana kadar ule
ma asılttnak adet değildi. Bu 
sebeple İznik kadısının idamı. 
maddesi İstanbul ulemasınca ln
lükal oldu. 

Hatta, ulema Ş.,yhiili Iiıma 
müracaat ile tahrik eylediler ... 
Şeyhülisla.m Ahı zade Hüseyin 
Efendi veziriazama ya?ldıitı. bir 
arizada: 

- tneına hakkında bu makule 
muaıneliit niırevadır. 

Zemininde idarei keliiın ey le
m işti. Ulema Şeyhi denilen lıi.
ri de; Pacl işa ha hoş görünmek ü
zere: 

- Şeyhülislam hal ir;in ttle
mavı hanesinde topladı .. 

Dive iurnal verdi.. v ezına -
zam derhal Bun;ada bulunan 
pad~aha hu haberleri yetiştirdi. 

Padişah, a"V!da idi. Bostancı 
başıvı önüne .katarak sür'atle 
İstanbula geldi. Gelir, gelmez 
ş.,_,hülislam ile oğlunu bir ge
mive bindirip Kıbrısa nelfeyledi. 
Yahya Efendiyi Şeyhülisliım ta
yin etti. 

Şcyhülislfıın Ahi zade gemi ile 
v olda giderken arkasından Bos
tancı başıyı kayık ile koşturdu. 
Ve Bostanc:ı ya şu emri vemı4ti: 

- Boğa2ldan çıkmamış ise der
hal idam eyle ... 

Bostanaı, Şeybülislarnın ve 
o jtlunun bindiği gemiye yetişti. 
Derhal Ruımeli sahiline yanaş
tırttı. 

Bostancı Şeyhülislfum Filorya
nın köyü olan Kalitarya köyüne 
•"rükledi. Orada kannı itmam 
eyledi. 

Dördüncü Murad, o zamana 
'kadar ulemaya dokunmamıştı. 
Fakat; Vazifesini ya=ı.ıyan İz
nik kadısını idam edince ule
manın Yeniçeri ve Sipahi zor
baları misillıi metatip dermeyan 
edişi canını sı.'kıruştır. Ulemaya 
dersi ibret olmak üıere Şcyhü
lisl.mrı bile katleylemiştl. 

Ulema, Şeyhülislamm da lat
Io!:mduğunu görünce.. Her biri 
bir deliğe girnıisti. 

Bu softalar ... Bu yobazlar kah 
Sipahilere. ka.b Yen.içerilere, kiih 
&ıltan hanımlara yalan yanlış 
fetvalar verip milleti biri'bırine 
kırdıran heriflerdi. 

Ulema da sonradan bınulm~
tu. Binaenaleyh, DördüDCii Mu
rad'ın, sarıklı kellesi bile durma
sı elhak yerinde idi. 

Dördüncü Murad, Sipahi ve Ye
niçeri ocaklarının adedini elli 
bin raddesine indirmişti. 

Yeniçerilere ve Sipahiler zen
gin olmak için iltizam ıısulünü 
vazeylernişlerdi. Yani, otuz bin 
Sipahi defterlerinde kayıt göste
rirlerken ... Mevcutları beş bini 
bulmazdı. Bunlar da zorbalardı. 
Devlet hazinesinden otuz bin 
üzerine para alırlardı. Muharebe 
zamanlarında defterlerini otuz 
bin üzerine verirler.. Fakat, 
cepheye üç. dört bin kişi gide•
lerdi .. Bunu vezirler ..• Padişahlar 
bi.ldfltleri halde ses çıkaramazlar
dı .. 

Yeniçeriler de yüz altmış bin, 
yüz bin ııfu;üktülderi haMe ... On 
bini gecmezlerdi. .. Defter mUc
cibince açı.ktan paraları alı.ıı ara-

larında tak -,,, ederlerdi. IMıtaf, 
tayiııat ve eo ' ve saire parası 
hep ağaların. z rba!arın cebine 
girerdi. 

Dördüncü l\turad, bütün bun
ların önüne ı; .i. Gerek Yeni
çerinin ııerl.'!< ~Pahinin hakiki 
adaiini k,; • bağladı. Hazine
den ona ı:?Üı, ı::r:ı verildi. 

Bütün bcı ... .rı yapan Dördün
cü Mww.I. lıoı.n boş olan hazineyi 
de altınlarla do!i:iurdu. 

Kendinden önce, sarayın gü
müş ve altın s:ıındanlarını eritip 
para ·bulıınıva calışanlar şimdi or
tadan yok olmuştu. Dördüncü 
Muradın hazinesi altınla dolu 
idi. 

Okuyucularıma, Şeker Pare 
Sultan devrini, Sultan İbrahi.min 
devlet idaresindeki vaziyetini 
epeyce vermek için İbrahimden 
evvel padisahl.ı:lı: yapmış olan kar
desi Dördüncü Murad devrini 
biraz aydınlatınuya mecbur ol -
dum. Her halde faydalı olan bu 
ma!Cımatın akuyucularımı sık
madı,L!.ına eminim .. 

Sultan Murad, hakkın.da kü
çük hır görüş daha ık<ı.vdettiktcn 
sonra, asıl romanımızın mevzu
una avdet eylıyeceğim .. 
Meşhur şair N ef'i Dördüncü 

Murad zamanında katlolunmuş
tur. Nefiyi kaUeden Bayram 
paşadır. 

Bayram paşa, İstanbı..l muhafı
:ıı idi. Dördüncü MuraJ, İrım 
seferine hazırlanıp yola çıkmıştı. 

Şair Nefi İstanbul muhafızı 
Bavram paşayı hicveylemişti. 
Bayram paşa, lriik:ii.meti ve şah
sım ıe.,il eden Nefiyi yakalat
tı. Saray odunluğunda bo.ı:'<iur
du. 

Sultan Murad, her şeyi yoluna 
koyup nizamı tesis evledikten 
sonra, İran seferine karar ver -
misti. 

Sipahi ve Y ~eri ocakları ter
temiz hale gelmişti. Ocaklarda es
ki nizam ve inti:ıam gözü.kü~
du. 

Padişah, ctağı lıümayunu fis.. 
küclara kurdurmuştu. Yeniçeri 
ve Sipahi zabitanını huı:urıma 
davetle: 

- &na bakın. Benim mal\i
matım olmadan bü- nefer sefa -
den ııerive kalmıyac:M<tır. Defter
;yanmvfadır _ Birer, birer lwıı:trol 
edmm ... 

Diye tenbihatta bulundu. Ne 
de olsa Sipahi ve Yeniı;erilerin 
ruhu çôzii!müştii. Dördüncü Mu
radın lrorlmsiv le sinmiş bulunu
yorlardı. Kuvvet bulmL""Ş olsalar 
neler yapmazlardı. 

İrana hareket eden crdunun ye
gane topçu ltuımandanı Çelebi 
narmnda bir P"ır idi. :Suna Gala
tah Çelebı namı. verilirdi. Solak 
basılardan idi. 

Bu ihtiyar Çelebi, her nasilsa 
padişahın emrini hlce sayarak a
damlarından birini 1stanbulda bı
rakmıştı. 

Oı:dıı.. Padiı>ahın ku mandasın
da Üsküdardan kalktı. Böyle bü
hareket çoktandır vaki değildi. 

İzmitE!" gelindii!i zaman padi -
sah, defterleri çıkardı. Sipahi ve 
Yeniceriyi yoklama etti. Galata!ı 
Celo!binin maiyetinde bir ~iyi 
eksik bulımca: 

~------~~~~~~~.ft'ff!~· EOEBl ... ROMAN :55 ,... -
~--=----~L ---
'.·-:BAŞTA'"ESEN1 __ _ 
1 

• ~1 ; _ ·'~ .'f<.ttVAK~ELI._ 
·. _ t .... ııitiı SELAMI l2ZET 

- Hayır-. 
Yerinden kalktı. boynUJ11a sa

.tıldc 
- Ç«uksllll dedi, haşında Ka

Yakyeli esen ya.rama• bir çocuk
sun._ Nedea beni bııgüne kadar 
ar<ılOladın.? 

- Sen beni aradın mı? .. 
-- Ben seni ne diye arıyayımT .• 

Aklına HÜ ukıp J(itm.;.sia, bir 
daha da gelmedin ... Neyse lnuı -
!arı şimdi bırakalım Ne diye ev
leniyorsun!. 

- $efikaya aşıkım? .. 
Nerminin kahbhası kıllakla

nmdan citmiyttek._ Yilıeğimi 
parralar gibi çınladı: 

- Hem kendi bayat:uu, heaı 
de o zavallı kneağızın hayatını 
mahvetme Oırm Şefika smıin 
karın değil, senin karın olaaas." 
Zararın neftSİll<le döotenea kh
dır. Bırak o k=. 

Bu teklifin makul olduğunu an
lıyorum. Ben N ermini seviyorum 
ve yafnız N ermİnle meo'nt olabi
lirim. Nermin: 

- İyi fiüşün diyor, hen yarın 
aılaya taşıaıyoırunı. Seni bekle
rim_ 

Ada, Nerminlc a:eçirdi;ı.im mes
ut ıtfuUcr gönlümde hayalleni -
vor-. •Esrarlı hir buluttan dam -
layıp dinen. güne i &özlerinde 
görür gibi oluyorum. 

Nermin muhayyel bir nokta
yı parmağı ile işaret ediyor: 

- Bak diyor, bize göz kırpı
;yorla.r! .• 

Gözlerimin öaöade şimşekler 
çakıyor, ı:ök ı:ürlüyor, uzaklar -
da deniz fenerleri yanıp sönüyor. 
N ermini hızır okşuyor, ben lor
lruyonun Ye ilk günkü gi~ Ner
minin boynmıa sarılıyor111D ... · 

;- s.. be . . Osmaa, -ka 
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Denizgolları ~B -h" _Mezbahada Södan'da 
.d . d 1 u sene ma - k harp olurken 
' aresın e , 

1
.. k b 

1 
apılar neden T r' rrür" .. 

h l 
1 su u ço o l ? 1 

ı spor aş ıgor i geç açı ır . -
J besti,r 

Dün İdarenin spor 
te~kilatı kuruldu 

i olacak Her kasab ı'stenı"ldı·g·ı· ka- da~:.?'~a~ı=r~ ~:':~~ı~ l ezdiler, mağlup ettiler; Fransa-

Vilbehne şu mektubu yazdı: 
•Tümenler yemek başında ö 

lemediğiın için kılıcımı siz Maj 
tenin ayaklal'ı altına bıralu:l'o • 
ruılb 

Haziran başında mer'iyete gi
recek olan Beden Terbiyesi mü
kellefiyeti ·kanunu mucıbince ilk 
olarak daireler arasında Deniz 

Yapak ihraç edile-
cek; pirinç fiatları 

düşüyor 

Y<>lliırı Umwn müdürlüğü bir Muhtelif rnmtakalardan ge-
spor te<ltilatı kurrruıı;tur. Teş - len haberlere göre havaların 
kiliıtın secilen idare heyetinde I müsait gitmesi yüzünden bu 
reisliğe Deniz Yollun umum mü- sene hububat mabsulüuün çok 
dürü İbrahim Kemal Baybora, bol olduğu anlaşılmıştır. Ge-
ikinci reb iğe klavuzlu.k müdürü niş mikyasta ihracat yapıla -
Said Saliihaddin, umumi katipli- bilecektir. Adana mıntakasın-
ite Hayd·ar. , v. ezm:darliğa Ziya, ,

1 
~~·eni ':"a~sul bir aya kadar 

mu:hasebecili~e Ihsan, ımumı.i ıdrak edilmiş olacaktır. 
ıkaptanlıgoa Dilaver, yedek azalık- YAPAK İHRACINA 
!ara mü-Jur muavinleri H~şmet MÜSAADE EDİLECEK 
ile Yusuf Ziva Kalafatoğlu, ve H"'k. t b" "kt k ' 
Zat İ.-;leri müdürü Cevad seçil- "h u ume .. ır d mı t ~ ya:a 1 
mislerdir. ı racına ':"ut_saaYelne mıbye daf- ( 

r.d h · b d "tib rar vermış ır. a ız u c a 
• are azıran aşın an ı aren da euval lıulunamam«tır. Ti-
fılen faalı yete geçecek ve şım- ' • . . ·---. 
dilik memurlukların deniz tenis, ( caret Vekaletı barıçten çuval 
futbol ve V'Oleybol spo~larıru getirtilmesi için ithalat birli-
_yapmasmı temin edecelctir. Bu ğine yeniden akreditif vermiş-
dört spora ait levazunatın alın- tir. Yapak ihracatına yapılan 
ması için .bütçeye derhal 7000 Ii- bu müsaade.piyasada memnu-
ralı~ u:ıı~ısat korunuştur. idare- niyetle karşılanmıştır. 
dekı bütun _kadın ve erl<~ me- PİRiN. Ç FİATLA"IDu··şUY·· OR 
murlar haz1ran başından ıtiba- . .. · ' 
ren haftanın muayyen günlerin- Yeni mahsul zamanının yak-
de = varmııya başlıyacaklar- la ·ması ve piyasada fazla stok 
dır. İleride n·ni sene bütçesine 1 bulunması yüziinden pirinç 
konulacak tahsisat ile Tophanede ı fiatları son günlerde 2 kurw; 
büyük bir jimnastikhane inşa 

~ ' ılüşmiiştür. Daha da düşeceği . 
olunacaktır. 1 ı ' tahmin olunmaktadır, 
Başvekalet ve diğer Vekalet- _. 

lllt-31~ ~- ... !er dün bütün dairelere hazirana 
:kadar spor teşki l.itları form3 ları- Al d •• •• 
nı bildirmlslerdir. Bu yolda fa- tın llŞUyor 
aliyete geçilmiştir. 

BICLEDİY 

Belediye memurlarına 
kurs 

Yeni Zabıtai Belediye talimat
namesi tatbikatını ve şehir işle
leı:i hakkında !Iliıka~ar memur~ 1 
lara izaha! vermek uzere Beledi
ye kuralar aÇll'ak için tetkikler 
yapmaktadır. Bu kurslarda me -
mudarı sevrüsefer işleri ve kont
rolleri hakkında da icabeden iza
hat verilecektir. 

---o----
HAA.BfF 

Ankara yüks~k mektep
lerine mümeyiz yollısnıyor 

Ankara Yüksek mektepleri son 
sınıf talebelerinin Ankara Hu
kuk Fakültesinin imtihanlarında 
'ehrirrniz. Üniversitesi profesör ve 
doçentlerinin mümeyyiz olarak 
bulurunal~ı kararlaştınlmıştır. 

Bu husııstaki listeler dün profe
sör ve doçentlere verilerek An
karaya hareket edecekleri gün
ler tebli~ olunmuştur. 

İmtihan heyetleri kuruldu 
İmtihan heyetleri için Maarif 

Vekaletine !>"Öl' ~ rilrn listeler tas-
i.1< edilerek dün şehrimize iade 

olumnustur. .tlu müna betle bu 
sabah saat 9 bocukta lise müdür
leri, saat 11 bucıı.kta da orta mek
tep direktiirleri kız lisesinde top
lanarak son esasları tesbit ede- 1 
tt'klerdir. 

kümenin olamazsın!. 
- Seıriııi:m. Nermin!. 
Artık anlaşmıştık. Artık Ner

minle ayrılmamıza imkan yoktu. 
Kalktım, elini SJ.ktLm, son bir su
al daha sordum: 

- 0{hanla görüşmiyeceksin 

değil mi? 
Tatlı tatlı güliiın.sedi: 
- Çocuk dedi. 
- Bu cevap değil Nermin. 
- Orhan benim işlerime ba-

kan bir adamdan başka bir şey 
değildir, fakat mademki istemi
yorsun, bir daha bo eve gelmC1'. 

• •• 
Bir araba ile derhal köşke git

tnn. Şefikayı yanıma aldım, so
kağa çıktım: 

Şefika halimden bir şeyler se
ziyor. Ben söze nasıl ve nereden 
ba•lıyacağırnı bilemiyorum, Ni -
hayet damdan düşer gibi konuş
tum: 

- Hakkın var Şefika, ben seni 
sevmiyorum. 
Şefika hazin hazin yüzüme bak
tı: 

- Osman dedi, ben de seni 
sevmiyenını. Sevıne.ıi~ de sa
na btıRiandığun an anladım. Bi
ribirinıi.ıe karşı beslediğimiz his 
Wr .ı...,tıyktaa baika bir 1;ey de-

Kaçakcılığın anlaşılması 
buna sebep oldu 

Altın fiyatı dün ilk defa ola
rak düşmüş ve 22,20 den 21,80 ku
ruşa inmi•tir. 
Alakadarların tedbirler almıya 

karar vermesi ile Suriyeye ya
pılmakta olan kaçakcililtın anla
şılması bu ' 'Olda iimil olmuştur. 
Dün bir çok ·kimseler altın sat
mak istemişlerse de liyatiarın 
daha düseceği tahmin olunduğun
dan alan bulunmamıştır. 

• 

t~üçük haberler 
• • •• 

*Devlet Deniz Yolları umum 
müdürlü!)ündeki münhal yerle
Te memuT almak üzeTe dün biT 
müsabaka ~mtiham açılmış, 32 
k4i girm~tir. Kazananlar lı.azi
mn ba$1nda vazifeye ta11in edile
cekleTdir. * Malımut paşada bir kodının 
mantosunu satmak için alıp ka -
çan Ramazan Asliııe Sekizinci 
ceza mahkemesinde bir a11 hap
se ve 25 lira para cezasına malı
küm edilmiştir. * Polis memuru l bralıimi ifayi 
vazife halinde ıah ı .. r eden Darp
hane memurluiiu.ı.Uan miitekai~ 
Ali Haydar Asliye S~kizinci ce
za mahkemesinde bir ay 3 gün 
hapse mahkum edilmiştir. * Deniz Yolları ı4mum müd:ürü. 
İbrahim Kemal Bmıbora Vekıile
tin daveti üzerine bugünlerde 
Ankara.ııa gidecektir. Umum mü.
dür yeni inşa edilecek Tersane 
hakkında ya,pılmakta olan ha
zırlıklara iştirak edecektiT. 

i'il. Tahayyül ettiğimiz aşk ise 
çocuklu1<tan ibaretmiş. 

- Şu halde ayrılalım. 
Sefikanın o andaki hali yü

rekler acısı idi. Başımı omt1zu-
na koydu, sessiz sessiz bir müd
det hıçkırdı, sonra boynumdan 
öptü. 

Eve döndük. Ben en zor işi de 
bu yüreği yaralı kıza yükledim. 
Benim kendisini sevmediğimi bil
diği için beni seviyormuş gö -
rünen Şefikaya: 

- Ben son vapurla Adaya 
gidiyorum dedim, annemle sen 
konuş... 

Buna da razı oldu. Kapının ö
niindc son bir defa daha öptüm 
ve yürüdüm. 

-11-

Nernıinle adeta evli gibi ya
"'"oruz. Sabahleyin erkenden 
ona gidiyorunı, gece yarısından 
sonra çıkıyorum. Çok kere sabah
ladığımız da oluyor. Fatına ara
da sırada Necmi ile kaçamak ya
pıp geliyorlar. 

Bir gün is tan bula inıniştim. 
Akşam köprüye geldiğim zaman 
lodosup şiddetinden adaya vapur 
islemediğini öğrendim. 

İstıınbulda kalmaktan başka ça 
re YOktu. Fakat bir gece Nernıi-

dar ef vermeg-e rnecour dıt imparatm:ink yı:kıldı. 
Boog;ia AlıılaDJıa r,'nc Söc!anda 

F.ransızları. s.ıkışt.u:..ıyorJ.ar. Ta - 1 

rih tekerrür edebilir mi? 
Sehrimiz kasapları Vali ve Be

lediye reisi Lıitıi Ku·dara müra
caatla mezbaha ka]'.)llarmm öi.Je

'den sonra saat ikide aı;ıl<lıf(ım ve 
bu halin hc.m kendilerinin ve hem. 
de şehir haikınm aleyhine olıdu
ğunu bildiııınişlerdir." 

Kasaplar; bu yüzden meııbafıa 
kamları i:inünde büyük bir teha
cüm olduğunu; kaptiar açılır a
çılmaz yüzlerce. kasabın; toptan
cıların verdikleri eti tetkik et
meden, fiyatına da itirazda bu
lunamadan aleiiıce1e ahnıya nıec
bur kaldıklarııu söy lunişleı·dir. 
Belediye Reisligi, keyfiyeti clıem
mi.>etle telki.k ett.irnıektedir _ 
Bazı kasapların halka 25() gram 

et ve~med1kleri ve ya.rım kilodan 
a.şagı satıs yapmak isteımediJı:leri 
buna sebeo olarak da Belediye
nin dükkfuıbrda par•a et bulun
durnımaınası halok:ındaki emrini 
giısterdikleri anlaşı.lmı.ştır. 

Et lüks bir gıda olmadı!!ı icin 
Belediye Re.islii!i her talep nisbe
tinde kasapların müşterilere et 
\'ermirc mecbur oldu.klarım alii.
i:~darlara bildirmiştir. 

HÜTEFEBBllt 

Lisan imtihanlarında 

kazanan memurlar 
Ecnebi lısanı bilen memarların 

Üniv rs.itede , .. ,,...ılan imtihanları
na ait ne icelcr alin anlaşdmış
tır. İmtihanlara 180 k.i$i ıtirm.ış
tir. }'ransızcadan 49, hıı;ınce
den 16, İtalyancadacı 10 ve Al
mancadan da 19 meınlll' muvaf
fak olmu..-t.ır - Bun!ann. am 

_maaşları Barem >kanmımıa ııöre 
beser lira artacaktır. 

VİLAYET 

Gençlik bayramı 
19 mayıs gençlik ve spor bay

ramına ait son umumi ıır'1\'21ar 
da diin yapı}mıstır. Bu suretı.e 
ba vraının tekmil lıazırlıkla.rı ik
mal olunmuştur. Yarmki mera.
sime Fenerbahçe stadında. Uni- 1 
versiie, lise ve kız muallim mek
tebi talebeleri ile enstitfiler ve 
spor k!üpleri mensuplarından 
3744 dinç, gürbüz genı; kız ve 
erkek iştirak edecektir. 

"'eref stadında da 3410 orta 
mektep talebesi beden hareketle
ri ··>nacaktır. Vali ve Belediye 
ı eisi Lfıtfi Kırdar Fencrbalıce 
stadında bulunacak ve bir nutuk
la merasimi açacaktır. 

Dl:N iZ 

Deniz inşaiye talebele
rimiz Londraya giiti 
Deniz Yolları idaresi hesabına 

inşaiye mühendisliği tahsil ede
cek olan 32 talebe İngiltereye 
gitımişlerdir. Bunlar Glaskov ve 
Grenviçdeki deniz insaive mek -
teplerinde üçer sene tahsil göre
ceklerdir. Talebeler oondı.ikten 
sonra o zamana kadar in.şa edile
cek olan Tersanede çalışacaklar
dır. 

ni göremuen dnrabilir mi. idim 
va... Beşik.taşa gittim, sandalla 
karşıya geçtim, oradan Haydar
paşaya indim, trenle Maltepeyi, 
Maltepeden de kayıkla adaşı 

buldum. 
Saat on bire geliyordu. Bu yol

culuğu aşkımın bir fedakirlıtı 

addediyru:dıım.. Nermine ne güzel 
bir sürpriz olacaktı!_ 

Halimde böyle bir yokuluia 
katlanmak i(in Ner · · ne ka
dar sevdiğim anl~udu. Ner
minin de 1111J1u tablir etmemesi
ne inıkin yoktu. 

KapJ)"I a(1111 Katiu. bir: 
-A!. .. 
"-"'' .___ punıuıiJm ~ ~ zuoı 

larıma götiinliim: 
- "susı Dediar.. 

dudak-

Parmakl.anmm baHrak 
yukarı eıktıın. Nermini yataön
da mışıl _.ı uyuboa lnılaak, 
usulcacık ıılnmdaıı öp<cek: 

- İşte geldim! Diyecektim. 
Kapıyı usalra açtım. Ner-.in 

yatakta idi, fab1 IQ'nmuy•nu. 
Çok dekolte bir gecelikle yastık, 
)arına yasla1t111ı ot•a)'M9u, Ya
nı başında Odan nrdı .• 

(Arka.n var) 

B11 sualr. Hayırt Diyebiiiriıı. 
1!'14 deki •ihan beğuşmasına sa

ke büyült harp ~wuz; bal - 1 
hki lllli Jladiresi ..ıece biiyük 
bir harı> değil, ayni zamanda bü
yük ihtilaldir. m4 harbi askeri, 
siyasi~ iktısaEP ~tiınai, dini ve 
rul>l sahalarcla biiyük ihtilillet 
yaptı. 1870 in mh fuileti ile 1940 
ın ruh baleti arasında hiç bir 
miin.asebet lıalmamıı;tır. İşte bu-ı 
n!Hl iç.in Si>a'ıia tarih tekerrör 
edemez hükmünü verebiliyoruz. 

• •• 
1 Eııliıl. 1810 ıle Fnnsııı:laı üç 

bin ölü, on dört bin yaralı, on bir 
bin esir verince 3 üncü Napol -
:ıron ~k1Dll311daa Vmım'i• şicl
dctli itirazlarına, i stifasını ver -
me3ine rağmen mo.sasın ın başı
.., oturdu ve Plnl5) a İmparatoru 

18 Mayıs 1940 da Fransızlar d 
ğil iiç bin, değil otuz bin, belki 
yüz otu bin ölü verirler; fakat 
l'raıısada her ae pahasına olur 
olsun Bitlere c.Kanleşim.. hUab · 
le teslim llııyraiı cekecell tek ki
şinin varlığı tasavvur edilebilir 
mi? 

187 de Prusya iw.paJ"ntoru 
3 üncü Napolyonnn mektubunu 
okuyup omuz silkmiş: cKalkıp 
ayağıma glllsin. demişti. Ertesi 
giiıa Fransa impa:nıtoru arallesın 
bindi, Jı:u.rmaylannı peşine tak 
tı, Prusyalıların ayağına gitti. 

1940 da Möz nehri kızıla boya
n.rken Fransadan şu ses yükseli
yor: cl'ranııızlarm nelere kadir 
olduğunu ı:örtereceğiz .• 

Hayu, tarih tekerrür edemez; 
tarihin tekerrürünü beklemek a· 
bestir. 

sELA.m İZZET SEDES 

Ka al..at vat
değil mana r 3800 ton de. 

mir geliyor 

Kazaya ö.: çocuk 
sebep olmuş 

Evvelk• aksam Sirkecide Sal
kım Söi!ütte bır tramvay kazası 
oldu 1(unu ve Muiz adında 8 ya
sında bir ça<:ui!un vatman Na<iirin 
idaresindeki tramvay altında ka
la:ak öldiiğü.nü dün yaıımı.ştıık. 

Hadise t.atrlı:ikatına vaz'iyet e
den müıd:deiurnumi muavinlerin
den Feridun. Bagana dün mahal
linde )lir keşif yaptırmıştır. Bu 
ıkesif neticede çocuıfun Kurtuluş 

Hükumet isterse nor· 
mal karla satın alacak 

Ticaet Veltfiletinin gösterdiği 
ikolay;_.lacla bundan üç ay ka
dar evvel Amerikaya ısmarlanan 
3800 ton demirin bugün bir Anıe· 
rikan vapuru ile limanı:rnıza ge.
meııi beklenmektedil'. Bu mal il~ 
niyasada biraz genişleme olacak
tır. Tüccarlar hükı'.ı:ınete beyan· 
name verecekler, hfrkfunet ister
se ımaliyet fiyatına normal bir 
kar ilave ederek bu mallardan 
rnübayeatyapacaktır. 

tramvayından aUayıp binicıilii- Manifaturacılar ithalat 
ft' karsısına geçmek istediği ve 
n1ıman.Nadirin arabasının önüne birligi 
.brrdenbire ve pek yakın mesafe- Manifatura tüccarları diin Ti-
den ~ı.k:tıitı anlaşıhru.ştır. Va1nnan oaret Veka:Leti Teşkilô.tlandırnıa 
iNadir serbest bıraıkılmış, cesec Mlüdü.rlü!Jii.nde tcıı:>lanarak ara-
:morı!Jl kaldırılrn.ııı-tır. Mori\111. ra- Zarındaki ithalat limitet şirketi· 
poru ahııd.ıktan. sonra tahkikata ni !iiğvetmi{ler ve itlıalıit birlir/i 

~de:::v~aın~~~~·~e~lrtTI>~·~·~~~~~i7'.~t~e;~':·s=e~t~m~i~ş!~e=rd~ı~·r~.~;;;===~ 

A lU AN 

İSTEMEZ 

Şebi.. ~-leclisi plaka i:cretle
rinıle y ~zde ohn tenzilat• ka
bul et;n:.;." Muhakkak ki, bil -
hassa arolıa sahibi şoförler bu
na çok sevinmişlerdir. Fakat, 
sevinmeleri ile scviçlerini kay. 
bctmeleri de herhalde bir arada 
olmuştur. Bunun sebebi, şehir 
meclisinde şöyle bir teklii ya
pılmasıdır: 

- Plaka iicretleriai bütün. 
bütün kaldıralım, fakat, ben
zinin kilosuna 60 para zam e
delim. 

Vali de bu teklifin esasen 
ltelediye tarafından vekiilete 
yapıldığını ve şehir nıcıclisi. 
nfunına da teyit edilmesinin 
faydalı olacağını beyan etmiş. 

N aneını>lla ile hu me.v.zon. 
görüşüyorduk da, 

- Aman kalsın o tenzilat!M 
Diyerek, ila;e etti: 
- Plaka parası en. aihaş'etı 

ayda 10 lira. Fakat günde lila
ial en şişe benzin: yakan bir 
iaksi için zam 75 kuruş demek
tir. Zatım, 78 kuruştan 95 - 184 
kuruşa çıkan benzin fiatları 
karşısında 1löyle bir zam bü
tü.:._ biitün. araba sahi11lerine 
yıkım olur, 

NÜMAYİŞLER 

DURURKEN 

Filhakika hadisat bin bir ç&
şit ihtimale gebe olmakla be -
raber İtalyadaki nümayişler. 
durdu. Bunun l:ıir memnuiyet. 
ka.ran neticesi olduğunu da 
Jıaıu tel&raflaı: haber veriyor, 

Nanemollaya: 
- Ne dersin üstat?. 
Dedim. Şu ce·nbı vMdi: 
- Bekliyor .. 
Ve .. İlfıve etti: 
- llliswn meme çocukları 

isterken ağlar, beklerken su -
sarlar. Sükfıt. ve i.a.tizarları ü
miileridir. Belki, İtalyada soıı 
YIQ"&aı:alardan sonra abluka
wn. hıililliıtilınesini br kliy...,. -
dur. 

MESAJ'l -Amerikan Cumhur Beiı;i ital• 
yaya yiae bir mesaj gönder • 
miş. Naaemollajle konuşa;yor· 
dok ıla, 

- Belki, bu seferkiler, Bitle
re gönderilen mesajlardan de
ğildir~ 

Dedi ve ilave etti: 
- Malfun a Bitler, Çekoslo

vakya, Polonya, Norveç, Da
nimarka, Avusturya meselelc· 
rinde Ruzveldin gönderdiği 
mesajların hep uddıru yaptı.• 

NEYE ZAli.MET ------
BUYRULDU? 

Milletler Cemiyeti 1.viçre • 
den, en emin nuıhit telakki et
tiği Lizbon, ı;ehrine ihtiprı 
hicret etmi1> Nımemollaya bu 
havadisi verdim de: 

- Neye zallmet buyruldu a· 
cap? .. 

Dediktc3 sonra, ilave etti.: 
- Eğer, Milletler CemiyeCi 

Portekize kadar bütün sahayı 
emniyetsiz telakki ediyona vt 
i~ bu safhaya kadar dı;külecekse kendisine haller vereliın iti. 
o halde Portekiz .. de emin sa
yılamaz. 

Fakat, şu nakil bakikateıı 

gariptir ve )fiiletler Cemiyeti 
adını alıp biıçok .milletı.uin k• 
nına girildiğini Serİll uolıiık• 
la mü_şahecle etmekten gaYC1 

hiçbir iş yaramıyaa ı.OllP. 7 
minin bir defa daha teceJliS1 

dir. 

AMERİKA 

VE HARP 

N anemollaya ben de 90t • 

dum: 
- Ameril<a neye harbe ııt• 

miyor?. 
Gülerek cevap yerdi: .,_ 
- Rozvelt iiçiin.:ü c!da ,,,. 

isi Comllur olmasım l><!k!!,!';!; 
fJ. ŞrJY" 
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(!I::ı111:!~:111~JIL:.Jlf!D~1 L .. mj~ ı~KeI......-...eb~ek-vc ~ins-LU! r 1 Ask e r i 
Alma ordusu dünlKoordinasyon he e

Brü ·Sele girdi itinin yeni bir kararı 

Vaziyet 
eclisind~ 

zamlarına ait 
kabule ildi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
bir kaç Alman tayyaresi düşiir

' mfuılel'Clir. 

SAAT: 10 yosu su haberi 

1 

Belçika rad-

neşretmiştir: 

•-------: Lie,ııe kale
leri hala mukavemet ediyor. Bu 
şanlı haber, bu sabah bütün dün
yaya neşredildi. Bu haber, şan ve 
şerefle dolu Belçika ordusunun 
ikahramanca ve müessir mukave
ıınetinin sembolüdür. 

Liege kaleleri hitla mukavemet 
ediyor. Bu, düşmanın zaferini i
lim edememesi demektir. Bu, ay
ni zamanda kralı:mız tarafından 
sevk ve i.dare edilen orduıınuz)111, 
mevzilerine ve nihai zafere oian 
itimadına kuvvetle sarılmış bu
lunması demektir. 

Sambre ile 
SAAT: 12 Rethel'in şima-

lindeki mıntaka 
•------- ı arasında ve Se
dan'ın cenubunda meydan muha
rebesi devam ediyor. Belçikada.
ki muharebeler daha az siddetlı 
olmustur. Lorraire'de ve Alsas'
ta iş'ara değer bir şey yok.tıır. 

~!Belet~~~= 
~· li> rl Escaut'nun 

ağzı ile Sambre 

arasında , r' -~mişlerdir. 
Saımbre'in cenubunda A.Jınan -

lar Möz'ün sol kıyısında büyük 
<bir cep teskil etmişlerdir. Bu çı
kıntı cenupta Rethel'in şimalin
deki mıntakaya kadar uzanan 
Sedan'ın hemen şarkında ilk 
cepheye bağlanmaktadır. 

Müttefikler 
SAAT: 14 Mw'ün batı böl-

gesine Alman 
zırhlı k:ıtalan-

nın nüfuzu üzerine lüzwn hasıl 
olan toplanma hareketleri yap
mı>lardır. Evvelki gün burada 
müttefik ve Alman zırhlı lutala
rı Möz'ün geçit yerlerinde şid
detli muharebeler esnasında bi
ribirlerine girmiı;lerdi. 

Bundan başka teı;ekkül eden 
cebin yeni kıtaat yai(dırınak su
retiyle ikapatılmasına çalışıl
mıstır. Bu kapatma hareketi 
mükemmel şartlar içinde cere
yan etmiştir. 

Sedan muharebesi devam et -
ıınektedir. Burada Fransız piya
desi tayayre, tank ve topçunun 
louvvetlı müzaheretile bütün Al
ıınan hücuımlarını püskürtmfuıtiil'. 
Bu müdafaa harbinde bütün mu
harebeler şiddetli olmuştur. 

1 SAAT: 15 
Hitler'in üç 

bitaraf memle
ketin toprakla
rı üzerinde ve 

iFransu: hudutları boyunca tam 
b1r harıbe giriştij!inin ikinci haf
tası bu saatte başlıya_gelrniştir. 

İrı,giliz Jotaları . Louvian so
kaklarında el bombaları ve por
tatif silahlarla Almanlara hü
cum etmişlerdir. Son haberlere 
~re, İngiliz kıtaları düşmanı 
püskürtımfuılel'Clir. 

Möz muharebe meydanında şid
detli muharebeler cereyan etmek
tedir. Naı:nur'dan Sedan'a ka
dar olan bölf{edeki müttefik kuv
vetleri toplanmıs ve takviye e
dilmiş bır halde her şeye hazır 
bulunuyorlar. Almanların bir 
hareket harbi ihdası i<:in yaptıkla
rı t~ kendilerine aibra ıınal 
olmuştur. Parça parça olmuş yı
ğın halinde tanklar, müttefikle
rin Almanlara verdiği cevabın 

ne kadar tesirli old~u ııös -
!ermektedir •. 

Havalarda harp şafakla bera -
ber başlıyor ve ancak gün batar
ken nihayet buluyor. Kütle ha
linde İn~iliz muharebe tayayre
leri Möz vadisinde dÜşman mev
zilerini ve hareket halindeki Al
ıınan kıtalarını yaylım ateşinden 
~cçimıi•tir. İnlil.ik eden düsman 
köprüleri havalarda uc;mustur. 
Y ollar tıkanmıştır. Harekat .,.._ 
nasında 35 Alman tayyaresi dü
şürülmfuıtür. 

Alman pilotları mültecileri mer 
haınetsiz bir surette iz'aca devam 
ediyorlar. Her adımda sı~aca:k 
bir yer arıyan kadın, c;ocu:k ve 
ihtiyarlardan mürelcl<ep gruplar 
Alınanlar tarafından nefes alma
dan bombardıman edilmektedir. 

ET : 16 1 kerrr;~:m:,~ 
• lıarekat hak -

----' kında müsait 
bir intiba hasıl ettiklerini kay
detmektedirler. 

Rethel bölgesinde vaziyet neza
iketini muhafaza etmekle beraber 
bu gibi hallerde mukabil taar
ruzdan evvel alın:ıca.k it tedbir 

olan mütemadi kuvvetler yağıdır
mak suretile açılan gediği tıkama 
an:nehyesi iyi cereyan etmiştir. 

Umumiyet iti'lıarile vaziyet iyi 
stratejik sartlar altında ııözü:k
mektedir. 

j SAAT: 20 
ı _ ___ . 

Alınanlar, Re
telin ~al gar
bi.sinde Poşun 
dibınde bir nok

tadan çok büyük bir şiddetle hü
cum yapm~lardır. 
Diğer yerlerde de ilti çok şid

detli hücUJll kaydedilmiştir: Bun
ların birllii Briikselın şarkında 
Ingilizlerin tuttuğu Dile hattına, 
di,il'eri de Sedanın cemıbundadır. 
Bu taarruzların neticeleri henüz 
malfun değildir. 

S 
! Louvain, Al -

~AT: ~-2 j = v!a::~-
dınıan tayyarelerinin. şidd1'.tti. hü
cumlarına maruz bulunmaktadır. 
Almanlar, şehir civarındaki yol
lar iızcrinde, yarubaşlannda pat
lıyan lağımlardan pek ziyado= sar
sılmışla_r ve zayiatil düçar olm~
lardır. Ingilizler, ilk düşman kı
talarının kendilerine bir yol aç
mıy a çalıştıkları Viadükü. aşmış
lardır. V iadiik, müstevrncrin üze
rıne düşıniliitür. Alınaıtla:ıı; Lou
vaın deıniryolu istasyonunu cJe 
geçirmiye muvaffak olmuşlar -
dır. Burada şickletli sokak mu -
harebeleri ~ ve İngilizler, 
duşmana çok ağır zayiat verdir
mı.şlerdir. Biliihara ü~ mukabil 
hücımıu müteakip İngiliz, Belçi
ka kuvvetleri Alnı:;uiliu:ı ,. · ·· t-.. 1 pue..wr 
muş erdir. 

- - BER.LirN, 17 
SAAT: 2 3 (A.A.) - D. 

N. B. saat 2.3 
· de bildiriyor: 

Dile mevzü üzerinde şiddetli 
çarpışmalardan sonra, Almal'J.. kı
taları, I.ouvainin şimalinde bir 
yol ~mı.şiar ve Maline.si almış -
!ardır. 

ı SAAT:24 l <~r.m, g 
N. B. saat 24 
de bil<llriyor~ 

Louvain, bir çevimıe hücumu 
ile düşı:nfuıtiir. 

D. N. B. bildiriyor: Alman lıaş
kumandam tebliği: Louvainin 
cenubunda Fransız - İngiliz mev
zilerinin düşmesinden sonra, Al
man kıtaları bUKiln akııama doğ-
11u Brüksele girnti§lcrdir. 

GAMELİN EMRl Y F'VC.Iİ 
NEŞRETTİ 

Paris, 17 (A.A.) - Baskuman
dan. Milli Müdafaa genel kur -
:may başkanı, kara orduları baş
lrumandanı ııeııeral Gamel'in kı
talara hitaben aşağıdalti emri 
yewniyi isdar et:miştir: 

•- Vatanın mukadderatı, müt
tefiklerimizin mukadderatı, dün
yanın mukadderatı, halen cere
yan eden meydan muharebesine 
baq!ıdır. lnailiz askerleri, Bel
ı;ika askerleri, Polonya askerleri 
ve yabancı gönüllüler, bizimle 
beraber yanımızda çarp~ıyor. Bi
zim hava kuvvetlerimiz ve İ ngi
liz hava kuvvetleri bütün şid
detleriyle me-ı;dana atılm~tır. İ· 
lerJiyemiyen her krta, milli top
rağın kendi$ine emanet edil-

mis parçasını terketmekten ise 
olduğu yerde ölmelidir. Tariliimi
zin vahim saatlerinde her zama111 
olduğu qibi, buqıinfaı parolası şu
du.r: Galip gelmek veyahu.t öl
mek. Galip gelmclc ldzı.mdır ... 

Hey'etimizin Lond
rada yaptığı temaslar 

LONDRA, 17 (AA.) -Türk 
mebuslarından ve ga:ıete direk
törlerinden mürekkep heyet, 
bugün AldersJıolt askeri kampı
nı gezmiştir. 

Heyet, topçu kıtalarım ve mo. 
törlü krtaları görmüş- ve bunlar, 
heyet huzurunda bazı ekzersiız
ı.... yaı;ınııştır. He,et, bilihaz:a, 
Kanada kıtalarııu teftiş e~ir. 

Türk generallerinden. mebus 
Refet Bele, gazada kendisine kar
şı harbetmiş olan İngiliz albayı 
Clarke ile çok samimi bir görüş
mede bulunmuştur 

Vekiller hey'etinin 
yeni kararları 

ANKARAı,.17 (İ:KlJAM Mıilia
birinden) - Kıymeti be.ş yüı li
rayı geçıniyen Ticaret Vekitle -
tince tespit edilecek hudutlara 
gelen ve çıkan eşyadan menşe şe
hadetnamesi aranmasına ve Ço
ruh viliyf!tinıa Hopa: kaz:Wle, 
Sürınexıe ve O! kazala.ı:ında çay 
zerriyatına müsaade edi1mesine 
vekiller heyetince karar veril -
di 

Sanayi yerlerinde hafta 

fatili mecburiyeti yok 
AN.KABA, 17 (.İKDAM Muh a

birinden) - Koordinasyon he -
yı!!i umum sanay i ve iş yerleri -
nin hafta tatili kanunundan is -
tisna edilmesine karar verdi. Di
ğer taraftan Maliy e ve Ticaret 
Vekaletleri ihtikarla esaslı mü
cadele iç.n yeniden bazı tedbir
ler alın.ıştır. 

RuzveJt 
(Baştarafı l ·inci saufada) 

Amerikalıların, Milli Müdafaa 
hususundaki fikirlerini değiştir
mel'eri lüzumu aşikar bir hakikat
tir. Bugün motörlü ordular, düş
man arazisinde, giinde 300 kilo
metreyi mü.ıa:eı,iz bir sfrr'atle 
ilerlemek imkanına maliktir. 
Düşman hatları qerısıne P<1ra- ı 

~tler!e yığın, yıgm asker in - ı· 
di1'iWyOf'. Ta.qycueler, kırlann or
tasına yollara, •ivil tayya'l'e mey
danlarına kıtalar indiriyoı-lar. Be
şinci kola mensup hainlerin 
na:sı! faaliyet sarfettiklerini qör
dii.k. Kendi halinde seyyahlar 
zannedilen insanlar, düşmanın 
U;gnl ordusuna mensup bulunu
yorlar. 
İnanılmıyacak kadar siir'atıi 

ve ölclürücii yeni tahrip ve.saiti, 
genU; mi:kyasta arttı. Bunları kul
lananlar merhameı.sizdirler ve 
çok ciir·eıkıirdırlar. Bunların kar
şısında ne kadar fazla 1rıiidafaa ' 
tertibatı alınsa azdır. Hiç bir ta· 
arruz şekli yoktur ki ihtiınalllen 
ııza.k ve imkansız olsun. Ameri
ka mü.ttefikleri aleylıine yapı
lacak olan her hangi yıldırım ta
arruzunu ka.rşılamıya muktedir 
harp malzemesine sahip olmalıyız. 
Müteaddit defalar şu ibret.man
zarasi!e karşılaştık. 

Hazırlanın~ olan ve hazır
lanmak imkanını bulamıyan mil
letler, düşman istilcisına uğradı
lar. Zaptedilemez tabirile tarif e
di1eıı istiltkam artık kalmamJi -
tır.• 

Kongre, Ruzvelt'in istediği tah
sisatı lkal:rul etmiştir. Ordıı. ve 
bahriye 50,000 tayyare}-e sahip 
olacak, donanma 500 cüzütamdan 
teşekkül edecektir. Muvaazaf or
du 280,000, milis ordnsu 300,000 
kisilik olacaktır. 

Bir milyon askere kifayet ede
cek kadar malzeme ve teçhizatın 
hazır bulunduğu söylenmekte -
dir. 

Roma, 17 (A.A.) -D. N.B. A
fansı bildiriyor: 

Romada sakin Amerika tebaası 
dün baş konsolos tarafından 
kendileri bir an evvel Amerikaya 
d-Onmiye dav-et eden birer mck -
tup almışlardır. 

·Gazete sayf alan 
(Baştarafı l irıci •~yfada) 

Bu anlaşma mucibince, bugün -
den itibaren, beş kuru;;a satılan 
Cumhuriyet, Tan, Yeni Sabah 
ve Tasviri Efkar gazeteleri al -
tışar sayfa; yınc beşer kuruşa 
satılan Akşam ve .:>on Posta ga
zeteleri sekizer sayfa; üç kuru
şa satılan gazetcm.ı.c ve Son Tel
graf gaz~tcsi dörder, Vakit ve 
haber gazeteleri altu;ar say fa çı
kacaklardır. 

Gazetemizle Son Telgraf ııaze
te.sinin dörder sayfaları Vakit ve 
Haber gazetelerinin altı;;ar say
fasına muadil oldıo,ğundan karar 
bu şekilde yerilmiştir. Nıtekim 
<Cwnhuriyct. hacminde buru -
mın g;u:etelerin altısar sayfası da 
Akşam ve Son Postanın sekizer 
sayfasına tekabül ve teadül et
mektedir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı ü
zere, gazetemizin sayfaları ek -
silmemektedir. Dünya hiıdiseleri
m bııg:ünkü hacmimiz icinde o
kuyuculara daha derli toplu vere
bilmek, ayni zamanda mündcre
catıın:nzın tenevvüünü artırmak 
için kadrom= takviye et:miş 
b~21.. Okuyuculanı:ruz, 
günün bütün habcrlcrınden baş
ka, harp barekctlerlıli, tetkik ve 
izah eden mütehassı_.; ;ı,;kcri mu
harrirlerimizin makalelerini, ka
dın ve QOCUk y~brını, ve di
ğer mutat fıkra ve yazıları yine 
muntazaman ve daha mükemmel 
bir şekilde gazetemizde bulacak
lardır. 

Biri, inadına topuz gibi, biri de 1 rBaıtarafı 1 inci saufada) 
çiroz mu çiroz iki ıncktcpsiz, bir lim olması, Anvers müdafa;ı -
bakla tarlasının çitini aşmışlar, · sını mütt!essir etmer. Çiinkü 
orada bakla çiçeklerinden gelin- ı arada deniz, Beveland adası ve 

mi, - Almaa lı:ıt'alan tekJ:a 
ilede?şlerdiır. ANKARA, 17 (A.A.) _ m-

Fraasıalarm. cebin eanup ce- p yük Millet Meclis< bugün Be -

ciklere, gdinciklerdeıı bakla çi- düz hatla 40 kilometrelik bir 
nalında yaplıkian taaı:ı:uzla.- fet Canrtez'in başkanlığında top. 
rın,.. bu c._clll cenuptan ş_imale lanmıştır. Celwnin aqıl rruı:-;,ını 
doğ;u kaidesin<icn kesmek müteakip Ankara mebusu Şa _ çekleri c zıp zıp zıplıyan kele - mesafe vardır. 

bekleri avlıyorlar, sonra onları 1 2 - CENUBİ BEI ÇİKA VE maltsadile yapılmakta ohfuğu ı · kir Kınacının vefat ettiğini oil-
ellerindeki kağıt külahlara dol- , FRANSADA: Liycj ile Na - anlaşılıyor. diren Başvekalet tezkeresi akun-
duruyorlardı. mür hcif.;\ nlukavcmct ederek 3 - YKANSADA: Asıl ~ muş- ve miüıeveffamıı hat.ırası. a-

Biri yedi, sekiz, biri de on, on düşmanın harekatını gü~leş - jino llattmda, Alman - P'ran - ' ' yakta bir daJtika sükıit edilmek 
bir yaşlarında görünen bu ke - tiriyorlar. sız hududunda, Sar mıntaka - suretile taziz edilmiştir. 
le bek avcılarına, bir aralık yaşlı Her iki taraf da, N amür ile nnda ~),... Fraasm hattı- Riıznamedtt bnDman ve dev -
bir hatuncağız musallat oldu: Sedan arasında, Almanlarm na karşı keşif muharebeleri ' ' let kadroları tevhit ve teadülüne 

- Sizi gidi hınzır yumur - ileri doğru fırlıyarak bir ceı> yapmışfardır. ait kanuna bağlı eelveldeki ma-
caklnr sizi, ne istiyorsunuz o mü- te~kil ettiğini kabul ediyorlar. Fransızfar, ağır topçusu_ Ren acii teşkiliitı.na ait kııınndaıı de-
barek hayvancıklardan, haydi Yalnız şu farkla ki, Almanlar 
baAayım delolun oradan! cebin Moböj'ün ceaubundan 

mıntakasında Alman - Fran- ğişikHk yapılmasına ait kan.unun 

Çocnklanlan büyüğü kadım Sedan'ın doğu cenubundaki 
5ız hududunda Kastadt ~ehri- :müzakeresi yapılmıştır. 
ni bombardıman etmiş, aiır Bu müzakerenin ııeticeı;inde 

payladı: Karinyan'a kadar uzadığını Alman bataryaları bilmulta- kanım olduğu. gibi kahul edilmiş. 
- Sana ne, sen ne karışıyor - ve Fransız hattının yüz kilo - bele Fransızların Hagenan ka- tiL 

sun, senin babanın tarlası mı bu- metrelik bu sahada delindiğini sabasmı ateş altına almışlar- 1'.1eclis bunu takiben fevkal.'ide 
rası? haber verdikleri halde, Fran- dırBu tebliğlere nazaran, vazi- vaziyet dolayısile bazı vergi ve - Günah değil mi o hayvan - sızlar cebin biraz daha başka 

yet bilhassa Namür ile Sedan resimlere zam icrasına ve bazı !ara, tulup tutup öldiirüyorsu - şekilde olduğunu bildiriyorlar. 
nuz? Onların da sizin gibi canı Onlııra nazaran, cep Sauılır anısında l\'föz'ün garbinde AI- .maddelerin mükellefiyet mev-

var? nehrinin cenubunda 1\.löz'ün 
Bu sefer çocuklıu:ıu ikisi bir- sol kıyısındadır. Cenupta Re-

manlann lehine inkişaf etmiş- zuıına alınm;ıı;ına ait kan.unu mü· 
tir. Fakat teşekkül edotn cep, zakere ve kabul etmiştir. 

den karşılık verecek oldular. Fa- tel'in şimaline kadar inmekte, 
kat yaşlıca kadın, çitiıı kenarın - sonnı, şarka doğra Seda.n'ın 

Alm•ular için. tehlikeli olabi· j Meclis pazarteı;i gjinü toplana-
lir. Cebin cenup <(mahına kar- caktır. 

dan çektiği bir deyneklc onların hemen şarkında ilk cepheye 
üzerine yürüyünce berikiler, kor- bağlanmaktadır. Havas Ajan-

şı Fransızlar tarafından yapıl- -----<>----:: ~~a;~~= :'Zl:: Isviçrenin de sı. kudan eUerindeki içi kelebek do- sı, cebin tedricen doldurul -
lu küliıhları da hrlatarak hızla makta oldı;;;unu .ı;öylii;or; di- rek o...,,,,..._ şiaal istikame -
caddeyi tuttular. Biraz sonra, t;c : taraftan da Sedan'ın ce _ 
baktım, kadııı külfıhları boşalttı nubunda gayet şiddetti bir 

tinde kuvvetli bir darbe indi- }" 7 
rilirse !Uoböfe kadar ilerle -

1 
raSl ge ıyor ffiU g 

ve içlerinden çıkan her ölü, ya- muharebe cereyan ettiğİ :1i Jıa-
hut can çekişen kelebek için bir ber vermektedir. 

miş ofan cebin içindelti Al -
ınan kıt'afan fena bir ...aziye- (B~ka.lederı devam) 

çok vah vahlar çekerek, ad~ta, 
onlara ayrı ayrı ve yanık ya -
p.ık ıversiyeler okunuya başla
dı. Bu hali görünce içimden: 

- Ataba dedim, şimdi harp 
cephelerinde kazara alıreti boylı
yan kelebekler için kim ah, vah 
rekiyor kitn mersiye okuyor? De
senize ki şimdi oralarda değil 
kelebek, değil kedi, köpek, değil 
kovun, öküz, inek.. Bütün mah
lükatın eşrefi olan insan oğlu -
nun bile bini, hatta yüz bini bir 
paraya gidiyor . 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

TEBLİGLER 
( Baştarafı 1 inci sayfada) 

me mahiyetini almıştır. 
Daha sarkda, düşman, Sedan 

ve l\.1ontmedy ınıntakasında, mu
vaffakiyetle neticelenmiyen bir 
hücuma kallmı$r. 

Hava kuvvetlerira. İngiliz 
hava kuvvetleri ile tam işbirlıği 
halinde. yerdeki kıtalara, yolla -
rın ve demiryollarının iltisak nok
talarına kar.şı enerjik ve mües
sir faaliyetine devam etmektedir. 
Avcı hava kuvvetlerimiz, kıta - -
larımıza setir vazifesini temin e
derken, diğer taraftan birçok ba
va çarpışmalarına girişmiştir. Bir 
çok düşman tayyareleri düşüriil
müştiir. Bu,;iMü şerait i<:inde, 
düşen dfuıman tayyarelerinin sa
yısını tespit etmek imkansızdır. 

te düşebilirler. Cebiıl şimal nız; yahut ıla - siz i.'>tediğiniz ka-
Almanlar, bu ccbın· cepheye dal' aksiai iddia edin - Duş·· man ceaalu da Mobi>j'ün şimalinde-

bağlandığı dikiş yeri diycbile- ki lHons'a yapılacak bir taar- telakki edileceksiniz. Ve sırauı-
ceğimiz kısmında M&z üzerin- ruzfa sıkıştırılabilir. Fakat, bu- zı bekliyeceksini:t. lllutlak ve 
de bulunan Di;;:ında Fransız rada knvv..tl'i miittefik ortftt- J.ai.'i bitarafhimı muhafaza edeı 

1 
ve Alman tank alay lan arasın- / !ar yoksa, Alınanlar ıla, Dile heı:. tkvlel gibi, İs.viçredc AJınan. 
da bir muharebe vuknbuldu - ırm ... ;:ı boywııle. LLLYCJI _ llla- yanın d.Wımanları arasındadır. 
ğunu bildiriyorlar. Alman ha- faı _ Anveırs h•Hıeda barı> e- Zama.w. geliru:e, bir sabah fccir-
va ordusu, garbe doğru çeki- den İngiliz _ Belçika kıfalacı- le berabeı:, İsviçrenia karlı dağ-
Ien düşmanı her tarafta takip nın sağ cenah gerilerine düşe- IBJU da, Alman tayyarelerinin ıno-
etmekte olduğunu bildiriyor bilirler. Bu takdirde, Brn el- tör sesleri ve bomba tarrakalari-
ve şimdiye katlar t:!,000 esir de eenelmnd:m mata edileııek le uykularından U) anacaklardır. 
aldığını söylüyor. Bu esirlerin sök.ut eder. Cebin iki taniııı- Isviçre de sırasını lıekliyen bir 
Fransız mı, Belçikalı nu oldu- daki miiiteiikiıı ordulan. wii- kurban va:ıi)-etinde obnafda be-
ğunu kaydetmiyor. cebin ce _ lıim kuvvetlerle çok şiddetli raber hu küçük millet, hürriyet 

ve istiklillni ölmeden verecek nup cenahında yani Sedan şar- bir taarruz yapabilırlerse bu-,__ ·ı R ki · ı· dak' r:rda Almımlarr yalnn d"""°'- tabansızlardan değildir; döiüş -
AI ı e e şıma ı arosm l mek azıniwle görünüyor. Bir kı-
kısımda, müttefikler mukabil makla kahnarlaır, bir ım>fıülo- sım halkının ırk, dil ve kültür i-
taarruzlar ya_pmışlardır. Al - biycte uğratabilir'ler. 
manlara göre, bunlar tardedil- A. D. t1.ffi~ile Almlıian olmır.ıı yüzünclen 

svıçre de, · ç şüphesiz .J>eşinci 
•'-------·-----------------------• 

1
' llol. un cfuriyane brarnrzlarına 

İtalya mutlaka Korsika ve ~!i!E:~~i;!!Eri~ 
/tmıu ispat edettktir. 

Mısıra taarruz edecektir Ie~~~;ni.:ı=~"a:.:."."';..:;. 
tutuştuğu möClllfelede, bir rin-

(Baştarafı I inci sayfada} 

1 
Ajamı bildiriynr: yete göre r milymı 800 lıin, aığeı 

ate göre, Mısır'a karşı harekete N aııriar Meclisi, Yugoslav ara- bir rivayete göre ık 1 nriFy- .ti-
ilm · dah uht ld. Çün' zıs· inm- <bitar"'"'"· h·'·'·ındiı bir şi iTe barır etmehedir. aı ladar 

geç esı a m eme ır. ~ """" büyük bir. taarruza başlıyıu:ak 
kü muhasemat başlar başlamaz karar almıştır. Bu kararruınıeye haasız _ liıgiliz _ Belçika ordu-
'Habeşistanın imdadına kcşınak !{Öre muhdif hareket edenler, larile çetin bir haııbe bltuŞ1B11ş 
lazımdır. hapis cezasına çarptırılacak ve ı A'- ~ · o an u .uaa. o.ı;uusuaıu:ı, aynı za. 

Berlinin bazı diplomatik malı- büvük para cezalarına mahkı'.ım ~. ~den u, cidtli lıir 
!illerinde Musolinin oldukça mü- edilecektir. taarc~a ';irl';:ceği: pek kabul e-
rum tekliflere mukabil bitaraflı- Beigrad, 17 (A.A.) -Royter A- .u.•a-- 4 t--- '--· k '!"'"-· • ............,.a, .......,, anca 
ğın muhafaza etmeyi kabul ede- jansı bildiriyor: llıılya ile ıaji~tereken yapabilir. 

1 lJONiDRA, ceği söylenmektedir. E.vvelki gün nazırlar tarafından O mqinu, Şlifen'in Fran· 
\ lnglllz tebllAI 1 17 (A.A.) _ Bu tekliflerin Ruzvelt vasıta- yapı.Lan mühlm miizakerehr dün saya karşı, Belçikadan ve isriç-
---- ı İngiliz har- sile yapıla'bilece{(ini çünkü an - dE< devam etmiştir. Akşama d~- redea yapma ·L tasuıvur edip de 

blye nezaretinin teblii{ı: cak onun müdphalesini bu tek- ru harbiye nezaretirtin muhtelif elde k5fi. kıı.vvet bnlıınmıyaca-
16 mayısı 17 mayısa vasleden liflerin Musolini tarabndan ka- şubeleri erkarn ile toplantı yap- ğı için vaz geçtiği iki cenahtan 

gece, cephede bazı düzeltmeler bulüne irııkıin vereceği tahmın mışlardır. ihata, :ııani çifte çevirme harcko-
icap ettiğinden, İngiliz seferi kuv- edilmektedir. CİANO NiÇİN ti pliinını şimdi Hitler ile Muso-
vetleri, Brükselın garbindeki ALlılANLAR İTALYAYA KONUŞMADI?. liniİstatbike kalkısacııklardır. Ya 
me vzilere çckilnıi~tir. Bu düzelt- SİLAH GöNDERİYOR Roma, 17 (A.A.) _ Bütçe hak- ni viçreye azami muvaffakıyet· 
ı\ ~. normal bir tarzda olmuştur. Londra, 17 (A.A.) - •Times• kında izahat veren Maliye na-

1
, ~r taarruz etmek için, İtalyanın 

Alman tebliğinin telmih ettiği ııazetesinin müstakil bir Be!J?rad ;ı:ırı Thaon .ı., Revel'i dinledikten 
1
, manya'!'a iltihakı şarttır. İtal-

tarzda bu bölgede bir çöküntü ve- ımenbaından a1dığı bir habere ııö- soma ayin meclisi bu. sabah. büt;,. yanın harlie müdahalcııi ise, fikri· 
yahut bir yarma kat'iY.Yen mev- re, Almanlar Brenner voliyle İ- kabul . . miııce, Almanyanm garpte hl!l -

, ı;eyi etını~tır. ln•aeag" < taarruzun zaf~rı~ --"'--zuubahis değildir. t 1 h ı · bil ~ ~ 0"""~ a yaya arp ıına zcmesı ve • Hariciye Nazırı Kont Ciano, be- Jenmesiae bağlıdır. it:ıl, a, 19U 

1
, ı üstende, 17 hassa tanklar göndeııınektedirler. yanatta bulunmaktan vaz ıtec - ağustnır ve eylülündeki vawivcti 
Belçika tebllgl (A.A.) - 16 Av.\lSturyada ~t edileıı Alınan tijti için ayan ııneclısi Hariciye unutmamıştır. O zaman, J'ra~sıı 

mayıs tarih- kıtaları Fransaya karşı kullanıl- bütçesini ittifakla kabul etmiş- ba•ku~-'-nı Jo"-'ım h~t-n 
li Belç1ka tebliği: mak üzere büyüık bir ihtimalle tir. ev~eıli~~~~ı ve '&:.rl.in ilk ~n· 

•Anvers'in şimalinde ve doğu - 'bu malzemeyi takip edecektir. Ayan ımeclisi reisi Suardo, bu- leı:iwle bu li"*8sında ısrarı yü _ 
şimalinde düşman devriyeleri MÜTTEFİKLER ALEYHİNDE mr :müteakip ·bir nutuk söyl~ ziimlen Alman ozıfu!ıu Belçika _ 
mevzilerimizle tema.sa geçmişler- AFi$LER tir. Suardo, ayan meclisinin tam Frauız; ,,.,- iugınz: orıhmmı ö-
dir. Rama, 17 (A.A.) - Gazeteler, Faşist zihniyetiyle mesaisini iJc- I< nüne- !tatar.ık Parise 25 kilomet-
Dalıa cenupta Pi". adenin bir kaç mal ,.,.;,.ını· · ka·""-ttikten ·~~-·• İsviçre tarafından alınan askeri ._.......,. J~ ~ --1 ..,. _,_,_..._ fak • 5 ey mevzii hücumu ate~lerimiz altın- demiştir ki: re me .... e, - 6~,..., a. -

da alcim kalm~tır. tedbirler karşısında İtalyan =i- hiJ ııünü •1'lDl'ne ıneydııa ımdıa-
buatmın hattı hareketine işaret - Tarihin bu büyük «7Wıda rebesi. denilen b~ savaş bat 

Orta Belçikada, müttefik kuv- eden İsviçre ~ederal konseyinin ayan azası sıratannı sıklaştır - la<h. 8501800 nansu: .., İngiliz -
vetler tarafındmo işgal edilen resmi teblijfuıi ~ler. M&ı:t. ve gözlerini wta:ımı tim> le 900,000 Ahnam ıuıawula "" -
mevziler üzerinde şiddetli muha- Gazeteler bu husu6ta teisiratta sali. olan Kral _ lınııaratora çe- reyan eden bu muharebe 12 ey-
rebeler cereyan etmektedir. bulunmaktan istinkaf etmekle virmektedir. ·~ddetli alk~lar• lül günü AfmanTarın mağlubiye-

! f~ Führer in u- beraber, bu tebliği •İtalyanın doır Duçe, İtalyan milleti si:zin etrafı- ıı: ,.,. ~elıilımtsile netinlinulii. 14 
Alman tebllıll ~mum! karar- tane hattı hareketi İsviçre tara- nızdıı ıopıu lıi~ kalae bıılunuyor. epul 191.4 ııünü Alın n sağ ce -

· g5.hı, 17 (A. fından tebarüz ettirifilıişir• baş- Millet, seçtiğimıi:ı: yolun ltalyanın nafu mnhareb<:yi kAısip rie'ate 
A.) - Resmi tebli.i!: lığı altında neşrediyorlar. W1Jilk ve ku=etli olmasını i$- başladığı andan itibaren, Allııan 

•Anvers ve Namur arasında.ki Romad!ı bau evlerin cephesine tihiiaf etti.ğiM bildiği için. em- lar, Büyük Harbi kaybetınişler-
muharebede Alman kıtala.rı Dyle yeniden müttefikler aleyhinde rinize ha:ı:ır b>ulunduru.1acak bir di. Ayni vaai.yet bıı dafa d te-
Iıatıını W avre'ın cenubunda del- ı bloku. keı:riiı: edebilir. tlzun bir harbe 

. afişler yapıştırılmıştır. Si~ çer- enerji "e azim vücude ııe- dayan~-aealr olan İtalya, mü 
mis ve Namur istihkamlarının şi- çive içinde olan bu afişler l.Qııiliz tJnni#ir. Duçe, Ha.rici11e Nezareti ca-'-•_:;-,: .. _., ed-·"-- ...,cak 
mal - doğu kalesiııi zaptetmişler- filosunun 0··ldu··;;.;;~u·· bildi·n·~or'--. b··ı · h kk d -k"t ~ ~ ~ 

~- , .uu. u çe.n a ın a su u umuzun müttefiklerin partiyi kaybetmek· 
dir. , 1 YUGOSLAV beliğ manasını ve kıymetli mesai te olduklarına kanaat getı'rdı'g"t' Dinant ın garbında ıücu.m bo- ·· - · · 

k HUXUMETININ KARABI arkadaşınız Ciano'nun ihtiyatlı zaman, harbe girecektir; kanaa -
'IUnca. araba!arıınıza ·arşı koyan Bel.grad. 17 ( A.A.) - Avala tarzı harekelıiııi ımlam.ışsınM<du'. ı ı !indeyiz. 
Fransız hücum arabaları ııüskür-
tü.lm,,.tür. Alman ordu hava te- ============================- J ı hYiçre, işft! o zaman, Alman-
sekküı!eri garbe doğru çekilen ya ile İbılyanın müşterek bir la· 
du-,smarıı Tıer tarafta takip etmek- I ' B U G ti N arruzuna uğrıyacakttr. Almanyu 
tedir. M E L E K Sizi kahlra!mlma ~örecek ile İtalya, o vakit, hviçreyi bel-

Almanlar şimdive kadar ikisi zevkli, neş'eli ve sevimli • ki beyhude bir mukavemetten vaa 
qeneral olmak üzere 12 biıı er ve S İ N E M A S 1 N D A BİR F'JI.M geçmiye. ikna edebilirler. İsviçru-
sııbaıı esir almıs ve müteaddit ô Ü nin vaziyeti llahmından şiın -
top zaptetmU;lerdir. M A D A M ş O F R dilik, en kuvvetli ihtimal bu -

Cenup cenahında kuvvetli Al- 1J6 dur. Fakat Alm1B1ya, b~inci kol 
man tesekküıleri de düşmanın Frarıs=a sözlü, Baş rollenle: vasıtasile ııizli gi~li bu memlek~ 
hücumlarını ı;>iiskü7tm~ ve mu- < C O S T A N C E B E N E T T X ti da ~inden fethetti de, Holan-
kabil hücumlar yaparak ilerli- v E dada olduğıı gilli, büyük ve u -

Ahnanlat 1000 
tayyare kaybetti 
Lomlra, 11 (A.A.) - Lor.ıdra 

vesml ınabfilleri, Ho!amanın iş
ıtaHndenl:ıeri Almanların kaybet
tikleri tayyare adedinin binden 
fazla olduğunu tahmin etmekte -
dir. 

1 
yebi1mi~lerdir. Sar Cephesi iize- B R y A N A H K R N lf • :mn, lıiı: mııka~met Kiim1İyece-
ri1tde M ajino hattına ka171 is- fıa11eten METRO .fURJI AIJ <lüntın lwwoduleri ı ğine eminse, onu daha evvel de, 
tikl'<lf faaliyetlerine devam et- Bul(Ün saat ı ve 2,JO da temi1'ltlr mat:b:ıe11!ıt ;yalıuzca ıiğpiyeltilir. 

j mişlerdir. ABİDİN D VER 
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'fuarı:- ZIYA SAKIR~~ 

AL L A HIN 

ARSLANI AL·i 
TEFRiKA No. 56 

Muhalefet ordusunun hücuma 
kalktığını gören Ali hayret etmişti 
Diye bağınlı.. 

Zübeyr, daha MU o :manevi 
tesir altında titriyere!k cevap ver• 
dl : 

- Ya Abdullah! .. Ali öyle ~y
ler söyledi iki, deitil hilafete, ha
yata karşı bile kalbimde nefret 
uyandı. Ben, her davadan vu 
ı;ıeciywum. Bir tarafa çekiliyo
rum.. 

dusu askerlerinin safları üzeri
ne atıldı. 

(Ali) Talha ile Zübeyr'in üze.. 
rinde yaptığı tesirden o kadar 
emin idi iti, onların avdetlerin -
den sonra, artık meselenin sulh 
ile tesviye edilebileceğine tamami 
le kanaat getiıvnişti. Fakat, önde 
Abdullah bin Zfrbcvr olmak üze-

1 KD A. M 

l ısTANBUL EELEDIYESINDEN 
Tahmin 1Zk • 
Bedeli Teminat 

1800,00 135,00 Edirne.kapı Refüjleri inşaatında kullanılmak 
üzere liizwnu olan 100 ton çimento. 

660,00 49,50 Zeynep Ki>m.il Dof(u:mev:i için lüzwnu olan 3 
adet çamaşır yıkama ma1<inesi 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı çi
mento ve çemaşır y:ı;kama makineleri avrı, ayrı açılk eksiltıniye k<>
nuim.u.stur. Şartnameler Zabıt ve Muaııneliıt Müdıirlül\ii kalemin
de f(Öl'Ülecektir. lhafo 25/5/94J cumartesi günü saat 11 de Daimi 
Encümende yapıla<:aktır. Taliplerin ilk teminat :makbuz veya mek
tup!!ırı ve 94-0 yılıra ait Tic:ıret Odası vestkalıırile ihale günü mu-
ayyen saatte Daimi Enciimende . bulunmaları. '~1) 

• •• 
Karaağaç müess< ;;alında Sb, 60. 76 numaralı Bai;ırsakhane çatı-

Çoçuklara Şiirler 

K 
Nanl ciı..dan bakaTsa,

1 Bir anne yavrusuna, 
Kızılay nesi vaTsa, 
V eriT Türk ulusuna. 
Koşar gayretle her yana, 
Düsenlere el verir; 
Aç ve yoksul her insana 
Haııat verir, emel verir. 

o 
• 

o iL. 
Bir alev parçasile 
Yansa, 111kılsa köyler; 
K~·ar bütün hıziyle 
KÖ'tılere yaTdım eyler. 
Savasta Türk askerleri 
Dü.mıanlar!a çarpışırken, . 
Onun şefkatli el!eri 
Yaralan sarar hemen. 

18 - lllAYIS 1940 

A v 
Sevindim herkesi 
FakiTZeri, açları 
Cl)#ıu-ur onun sesi 
Bütün vatan~lar! 
Yurtta bütün büyük b~lar 
Hizmet eder bu ülküye. 
Siz de küçük arkadatlar 
Kızılıtya olun üııe. 

ADNAN GJZ 

Dedi.. Zübeyr sözlerini bitirir 
tıitlımez, Talha da ayni ifadeyi 
tekrar etti 

A-bdullıdı. birdedllre o kadar 
faSl'dı ki, .öyliyecek söz bulamı
'.Yaralc derin nazarlarla evvtli ba
basının sonra Talhanın yüzüne 
baktı ve o anda iradesini kay
bederek zaptohmmaz bir tehev
vürle: 

re, muhalefet ordusunun bütün şid
detle hücuma ılı:alktıklarıru görür 
görmez evvela hayret etti. Ve 
sonra son derecede hiddetlendi. 
Bu bal kıır<usında, artık daha 
fazla mülayemet gösterilemezdi. 1 
Çünkü, muhaliflerin bu aZS{lJl sav
letleri mukabelesiz kalacak olur
sa, hiç şüphesiz ki kendi askerle
ri, kahir ıkılıç darbeleri altında 
fena halde ezilecek ... Bir QOk za
vallılar, faydasız yere k:urlıan <>
lup ıcideceklerdi. 

lannın tamir ve tahkimi ve kiremitle örtü.l:mesi işi açık eksiltınive 
konulmuştıır. Keşli ~deli 4374 lira 85 kurus ve ilk teminatı 328 
lira 11 kuruştur. Saı-tname Zabıt ve Mua:meliit Müdürlüğü kale
minde görülecektir. İhale 22/~/940 çarşamba günü saat 14 de Da
!mi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk torninat makbuz veya 
mektupları, ibaıeden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müra_ -
caatla alacakları fenni ehilyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vcSı
ka!arile ihale günü muayyen saatte Daimı Encümende bulunma-
ları. (3716) jço UK ANSiKLOPEDiSi 

- Yazılı:! •. (Ali) den lrorktunu:z, 
öyle mi? .. Peıkali ... Siz, ~ 
liei kabul ederek bir tarafa çeki
!izıiz. Ben, eerefimi muhafaza et
ınelt i"in 80D'!Da kadar harbede
~ 

Diye bağırdı. 
Burada bu heyecanlı sahne ce

reyan ederken, Ane bii)"(ik bir 
merak içinde idi. Onun muha
mlannd.an biri koea, icoşa geldi 
Talha,yı, Zübeyr'i, ve Abdııllahı 
Ayşen.in hu2ıururua davet etti. 

Ane, daha hali devenin üze
rindeılı:i mahfada bulıınzyordu.. 
Üç müttafiki yanma <ıelir ,ııelımez, 
büyük bir sabınıızlokla: 

- Ne oluyıor?. Ali ile ne kx>
nu<tumız.?" 

Diye ııordu. 
Abdullah, Taibe ile ~ 

sö-z ııöyiemesinıe meydan bırak
madı; 

- Ne olacak? .. Ebu Talibin ~ 
hından !rorJımuolar... Mubare
beden~ geçiyorlar. 
Di~e bai!lrch-
A vşe, bu sörilerin deheeti kar

flSlllda titredi. Fakat biitün ao
~ !kanlılıkJnı muhafaza ederek 
wveıa Abdalabı sükiinete davet 
etti. Ve soma, TaTha ile Zül:ıeyr
den lıahat istedi. Onların söyle
diklerini i:Jü.-i:tk bir dikkatle din
ledi. 

Talha ile Z6beyr'in şu andaki 
ruhi h!letleri öyle bir halde idi 
ki, oon derecede zeki bir kadın 
olan (Ayı;e) . anlardım derhal ü
midini kesti: 

- Allahın takdiri, yerini bul
mal ııdır .. 

Dedftten ııonra (Abdulah) a 
dönerek: 

- Ya Abdullah!.. Askerlerin 
başına geç. Sonuna ik:adar harbe 
devam edece~ 

Dedi. Ve devesinin, asker saf
larının önüne çıkarılması i.çin e
mir verdi. 
Ayşenin o~ mahfanın 

üzerine ve yanlarına bir çeik zırh
lar yerleştirdiler. Bu suretle mah
favı ok ııimiyecek bir hale getir
diler. Sonra da o aZj(Jll ve kor
kunç deveyi :muhalefet ordusu -
nun önüne ve Halife ordusunun 
karsısına çektiler. 

Abdullah, büyük bir tehevvür
le muharebe atına atladı: 

(Ali) çarçabuilı: zırhıru l(iydl.. 
(Zülfikar) ı kuşanarak sür'atle 
ordusunun başına geçti. Mukabil 
hücum emri verdi. 

.tiri ordu, vahşi bir hırs ile çar
pışruya baslada. (Ndka) meWi
inin o ı;ıeniş alanı ve o civarın 

bil tün hunnalıkları, k.oriwnç bir 
toz bulutu içinde kaldı. Her ta
raftan tüyler ürperten ııiralar, 

kılıçların Ye kalkanları çarpış

masından husule gelen maden! 
aesler, yaralılar iztıraplarını ifa
de eden iniltiler yhkselmiye b...
la.dı. 

(Arkası Va1') 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

va::zo!.an vardır. 

Elektrik tramvay vo tünel işletmeleri 
umum müdürlüğ:inden 

Silahtar fabrikası ımeınur ve müstahdemlerine Siliıhtarda ida
renin bila ücret tahsis edeceği yerde vemek ihzar ve temini pa
zar lıf(a konm ustur. 

Eksiltme 20/5/94-0 pazartesi günü saat 15 te Metro Hanında 
toplanacak komisyonda yapılacak'tır. 

Muvakkat teminat 100 liradır. 

İsteklilerin mııvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak 
ınezkiır gün ve saatte kamisyunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bu işe ait şartnameler leva= müdürlüğünden parasız olarıı:k 
alınabilir. (3969) 

İstanbul asliye birinci ticaret dairesinden : 
l1'iirltiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası İstanbul şubesinin Çak!m&k

çılarda 72 numarada mukim Alim Zade Ziya ve Mahtıunları şirketi 
aleyhine 938/141 nuıınaralı dosya ile açılan alacak d~va~ı l/_3/1940 
tarihinde ikabili temyiz olma üzere sadır olan gıyabı hükmu havı 
28/3/194-0 tarihli ilam oturduİ(U yeri belli olnuvan Alim zade Ziya 
ve mahtumları şirketine tebliğ olunarnadıi(ından işbu ilamm tebliği 
uhdesine yüklü vazifeli mahke:me··e müracaat etmeleri için kendi
sine bir ay mühlet verilmiş ve illun dahi mahkeme divanh~e 
talik edilmiş olduğu Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141, 
142 nci .maddeleri mucibince ilin olunur. -----

Kayseri Belediyesi Reisliğinden 
Kayseri Belediyesine yüz yetm4er lira ücretli iki fen memuru 

alınacaktır. İhtisas mevkılffi hey' eti vekilcce tasdik buyurulmuş -
tur. Ta!ırlerin evrakı müsbiteb ıyle .birlikte 31/5/94-0 tarıhine ka-
dar Beleuıye riyasetine m~racaatları ilan olunur. (3957) 

ZA Y1 - 4 üncü şubeden al
mıs oldueum 31/34321 numaralı 
ikamet tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini çı.karacaRımdan eskisi -
nin hükmü yoktur. 

Viktor Salomone 

ZAYİ TASDİKNAME 
Bakırl<.öv Malımut Bey Nahi

yesi 4 ~ sınıf il:k dkulun
dan a1mı.ş olduğ>um tasdikname
:mi zayi ettim. Yenisini alacağım
dan eski.sinin hükmü yoktur. 

Mehmet A!tıntuii 

İstiklal Lisesi Me
zunları toplanıyor 

Yıllık Jrolll(remizi 19 mayu; pa
zar ~nü saat (10) da Eminönü · 
Halıkevintle vapacağı:ını1xlan ar
kadaşların behemehal ,ııelmeleri
ni rica ederiz. 

EN BiRiNCi 

DOKTOR 

Feyzi Ahmel Onaran 

Ci141J'• "" ıı1Uft17• .. ı.ııua..ı 
Adr .. : Babıill Catalofhı 

rotqu u.eııtndo No. '3. Tel. Z3S9' 

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

SON TELGRAF Basınıevi. 

ZAYİ- Senbanua Fransız lise
sinden al:mış olduğum 28/9/1937 
tarib ve 836 No.11 tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkartaca
i'ımdan eskisinin hill<mü yok -
tur. 

Tarabya, 166 No .h hanede 
Avukat Haydar oiilu 

Tank Erdoijan 

ja'.,)onyanın nüfusu 
&ın nüfus seçimine ı:ı ö r e: 

71,251,800 dür. Kadınlara nisbet
le erkekler daha azdır. 35,709,700 
kadına muka:bil 35,542,100 er
kek vardır. 
Janonyanın en QO'k nüfusu olan 

şehirleri: Tokyo, 6,247,000; Oza
ka: 3,200,000; Mogaya: 1,180,000; 

Kioto: 1,300,000; Kabe: 921,000; 
Yokohama: 750,000. 

DÜNYANIN EN SÜR'ATLİ TRIE
Nİ NEREDEDİR? 

iDenver - Zefir denilen trendir. 
iBu tren, Denver ile Şik~o ara
sındaki 1,636 tk:ilometreliık me
safeyi 13 saat 12 daldka 'J{l sa

niyede almıştır. Saatte vasati sür'-ı 
ati 135, azamisi de 186 kilomet
re olmak şartiyle!.. 

Mayu; Bulmacalarımızdan: 3 

Yukarıdaki klişeyi, aşağıdaki 
numaralara göre boyayınız: 

O numaraları beyaz 
1 n sarı 

2 ,, açık mavi 
3 ,. açık yeşil 

4 ... Koyu ye.ı;il 

5 " Koyu mavi 
6 .. Kah ve rengi 
boyandıktan sonra bakalım ne 

olacak? 
Bugün, mayıs bulmacalarıroı

zın üçüncüsünü neşrediyoruz. 
Hediyelerimizi geçen hafta yaz
ml'tık. Bugün de tekrarlıyoruz: 

Birinciye: Bir 
kol saati, ü
çüncüye: Bü -
yü.k bir albüm 

İkinciye 
5 Lİ RA 

- Ey, müminlerin anasının em
rine itaat edenler!.. Görüyursunuz 
ki ananız, önünfux:ledir. Ve siz -
den, fedakarane harbetımenizi 
beklemektedir. Şereflerini mu.
hafaza etmek istiyenler, arkam
dan gelsinler. 

ı Diye bağırdı. Hayret ve takdi
re ayan bir cesaretle, Halife or-

Kan, Kuvvet, iştiha Şurubudur._ 
ve ayrıca 100 okuyucwnuza da 
muhtelif hediyeler vereceğiz. 

(Bilıınece müddeti mayıs so
nuna kadadrdır.) 

- 56. 
Muhiplerin gözlerinde bu isim 

bir hayret irileşmesi meydana 
getirdi. Herkes biribirine bakı
§arak gözlerile: 

- Şu macerası dillerde 4lestan 
Bengi gül öyle mi? 

Diye soruştular .. 
Bengigül, birkaç yıldır ismile . 

ve cismile ortadan kaybolmuş, 
Münir babanın tekkesinde cere
yan eden hadiseyi müteakip der
giihlarda görünmemişti. 

O zamanki bektaşi filemi, Ren
gigülü uzun uzadıya sorgularla 
aramış fakat bir türlü malumat 
edinememişti!" 

Rengigül ne olmuştu? Sorgu 
için çağmldığı Yıldız sarayın -
ılan neraye çekilmlıı ıritmişti7 

İşte, Nati babanın: 
- Bu geceki muhabbetimiz -

de hepinizin alakasını cezbede
cek ınihmanlarımız var? 

Cümlesi, bu gece tekmil bu su· 
allere topyekun cevap verilece
ğini müjdeliyen bir cümle telak· 
ki edildi. .. 
Akı;amın ilk karartıları, Bop

ziçinin hülyalı sahillerinde ilk 
ışık oymalarile kucaklaşırken u
zaktan Hicar kıyılarına doğru a
cele kürek çekişlerle ilerliyen 
sandallar, köme köme mihman 
kafileleri taşımakta devam edi -
yorlardı. 

Nafi babanın muhipleri Ç6k 
fazlayıiı. Binaenaleyh, mihman
lar. ö:i'leden alqam o amgzına ka .. 

dar tekkeye gelmekte devam P.t
tiler. 
Akşam ezanına a:. kala Nati 

hah~, ~düzdenberi muhipleri
Je boğa~ın doyulmaz güzellikleri 
ni se)rettiği tepeden kalktı: 

- Meyd!lil açılaı·uk, haydi, 
tekeye girelim! 

Dedi. Etrabndakilerle birlik
te yürüdü, ilerdeki binaya girdı· 
ler .. 
Akşamla beraber, Hisar tek

kesinde yiizlerce muhibbin işti
rakile mt•ydan açıldı. 

Gülbanklar çekildi.. Niyazln 
birbirini takip etti. 

Meydana girilırken muhibban 
yine ses iz, sadasır. yan bakı.$ • 
!arla kalabalık kütlede bir canı 
arıyorlar, bulanuyorlardı. Bu 
aradıkları gündüzden Nafi ba
banın iiyiniceme iştirak edece -
Pini müjdelediği Rengigül bacı
dan başka kimse değildi 

Tekmil muhibban, kafalarında 
düğümlenen IMr muammayı, Ren
gigüle ait esrarlı hikiyeleri öğre
nerek bu gece çözeceklerini nmu· 
yorlar, bn umuşla pürmerak et
rafı göıden geçiriyorlardı. 
Reıuriıriil bacı meydana l(iv:ne-

mişti. Acaba tekkeye de germe
miş miydi?. Akşamın loşluğu ile 
beraber Hisar rıhtımının Ro -
bert kollej mektçbi önündeki kı· 
yısına üç çifte muhteşem bir pi
yade (1) yanaşm.ış, içinden ipek 
ve grun çarşaflı üç kadınla biri
si genç diğeri orta yruılı iki er -
kek çıkmışlar, erkeklerden orta 
yaşlısı, mütehakkim bir eda ve 
sert bir sesle Hamlecibaşıya (2) 
şöyle bir emir vermiş 

- Şuraya, Hisar iskelesi yanına 
çekin. Orada bekleyin. Eğer ha
ber gönderirsek gelir bizi alırsı
nız. Haber göndermezsek sabah
leyin buraya gelip beklersiniz. 
Anlasıldı mı?" 

(Arkası var) 

(1) PiY.ade: Evvelce boğazda 
Q<Jk raJ'ıbct bulan iki ucu sivri bir 
nevi kayıktı. Şimdi .metrüktür. 

(2) Eskiden Boğazjçi yalıların· 
da oturan zenginlerin hususi san· . 
dalları vardı. Bunların bir kaç 
çifte olanlarında kürekçilere ku
manda eden, kayığın ikaptanı mev 
kiinde bir adam bulunurdu. Bu
ua lwnlecib~ denilirdi.. - R. Y. 

Börek 
Bir kıise yo~ ibosalttııktan 

sonra ayni kase içerisine tiri Q<Jr
lba kaşığı zeytin yağı ve k!se do
luncıya kadar sadeyai(ı ikoymalı, 
yağ el ile ezilerek beyazlandık
tan sonra yoğurtla !karıştırmalı, 
icerisine bir tatlı kaşığı bikarbo
nat ve yarım .kilo un ilave ederek 
bir hamur yaııınalı, üzerini örte
rek bir saat öylece l:ıırakınalı. 

Beyaz peyniri ezdikten sonra 
içeri.sine bir yumurta. lkoyara:k 
karıştırmalı. Bir saat duran ha
murdan yumurta büyü.k.lü.i(ünıd.e 
parçalar kopararak el içinde Ya.Y

malı, ortasına bir kaşıık ezilen 
~ .. vnirden lroyduktan sonra :i'ki 
ucunu birleştimneli. 'Bu böreıkler 
kuru boJ(ura şeklinde yapılma

lıdır. Arzu edilirse üzerine ay
rıca yumurta sürdilld:au sonra 
tırında nisirmeli. 

Norveç 
'N<ırveç 1905 senesinde İsveç -

ten ayrılara!k müstakil bir kral-
1* irurmuştur. Mesahası 320,000 

kilometre murabbaıdır. 

Nüfusu: 2,643,000 lı:iııitlir. 

Merl<ezi Oslo'dur. No.:veç, dağ

lık. onnaıililı: bir meınl~ettir. 

Bütün sahilleri ada ıı;ruı:ılan ile, 

ve balıkçılığa QCll< müsait derin 

fiV()rdlarla doludur. Nurveçin ge

miciliği de inlcişaf etmişti. Chris

tiania, Bergen, Trondhjem liman

ları vasıtasiyle bilhassa orman
larının mahsullerini, madenleri
ni ve sairesini ihrac erler. Halkı 
ikuvvte!idir. Cevvaldir. anaatıkar 
dır ve {evkalfııde tahsillidir. 

Çq cuklarla bat bat• 1 

Sorulara cevap 
• Adanada C. Ural - istan -

bula gelmeden, burada üniver -
site tahsili gören arkadaşlarınız
la mektuplaşınız ve onlardan 
yurt ve pansiyon hayatı hakkın
da tafsiliıt isteyiniz. 

• İzmirde 245 Adil Korak -
Fuar direktörlüğüne fikrinizi 
ibildiriniz. Düşüncelerinizin bu 
suretle tahakkuk etmesi ihtima
li vardır. 

• Samatyada Celal Başar -
Bu yıl, orta okullar imtihanının 
bu derece zorlu olmasına biz de 
sizin gibi şaşıyoruız. Hele bir 
gayret edin bakalım, sonu ne o- . 
lacak! 

• Eyüpte ıMithat örııen - A
radığınız kitabı ancak Beyazıtta 
Sahaflar çarşısında bulabilece
ğinizi öjtrendik. Bir kere oradan 
arayıruz. 

-<>----

Uzun boJlu 
İiadın 

Dünyanın en uzun boylu ka
dını kimdir, bilir miiiniz? Gizo
la Zambo adında ve 24 yaşında 
bir Macardır. 

Bayan Rambonun boyu tam 
iki metre on be.ı; santimdir. Ma
car kadını (Dünyanın en uzun 
kadını) rekorunu: kırmıştır. 

İşin tuhaf tarafı şu ki, bu ka -
dın, vücut bakımından hiç de 
hantal ve biçimsiz def(ildir. Ba
yağı boyda bir kadın gibi görü
nüyor. Fakat, kalabalık bir yer
de herkesin tepesinden bakıyor. 
Kendi.si de çok sevimlidir. Şiın
dilik yeryüzündeki beyaz kadın
ların en uzunu bayan Zambodur. 

Bir köpeğin 

yemek dolabı 
Kayot vahşi bir çayır köpeği

dir. Fakat, Afriluının Dakota ta
raflarında çiftçiler için yabancı 
bir tehlike olan bu köpek; ekin
leri berbat eder TC çak aç gözlü
dür. 

Son günlerde bir avcı, bu kö -
peklerden birinin pe.>lııden git
:miış ve bir kaya oyuğuna giren 
Kayot'u oracıkta öldür~tür. 

Oyuktan içeri giren avcı biraz 
ilerlemiş ve bu köpeğin yemek 
dıolabıru bulmuştur. Bakınız bu 
lııö.pe.k buraya neler 1ıopl.amıf: 

11 ölü köpek, yü:zlerce tarla fa
resi ve · ı ırktan fazla kuş. Bu ka
darla da bitmiş değildir. Bura
da bir otomobil şoförünün kilrlcii 
bulunmuş.. Kürıkün cebinde de 
bir çakı ile bir 'liWüık varınııı. 

Gördünüz :mü. IU aç gijzlü kii
ooği?. 

Garip böcekler 
Japonyada Qo.1< garip böcekler 

vardır. Bunlara, (Musikişinas bÖ 
celtler) demek daha do/trudur. 
Çünkü geceleri öterler, her biri 
bir hava çalar, orijinal bir or
kestra vücude getirirler. 
Bunların en l(aribi (Kutsuva

muşi) denilen bir kuştur. Bu ku{ 
uzun uzun öter, ara sıra da Kas
nagnet ııibi bir sada çrkarır. Bu
na benzer, daha bir Qoi< kuşlar 
vardır. - --- ---

FRANSADA NE KADAR 
BİSİKLET VAR? 

1934 de 8,094,9()3 bisiklet var
dı. Bu, Fransa irin bir rekordur. 
Hakikaten, istatistiklere bakılır
., oon iki seneye nazaran 'bisik
let miktarı hayli yükselmiştir: 
193{; da 7,568,139, 1935 te de 
7,063,639 idi. 

·-~ . 
Me•hur Ressamlar 

DAV İD 
( LOlJIS ) 
1748 • 1825 

r 
· ı 

Fransıi ressamlarının en me~ .. 
hurlarından biri de Lui Davit
tir, 1748 de Pariste doğmuş v"e 
1825 tarihinde Brükselde sitr
aünde iken ölmüştür. 

Bir vakitler Napolion'un res
samı olmuştur; desenlerinin 
saf!ıiiı ve kl<isikliiii o zamanın 

. fazla gösterişli ressamlarından 
kendini aııırtır. 

Eserlerinin en meşhurları; 
Horaces!ann yem.ini Leonides 

' Thermotıülde, sabinler sokrat 
zehiri içerken, Napolyonun taç 
Qiyme merasimi ve daha bir 
çok ölmez eserleri müzelerde 
bulunur. 

David öldükten sonra kendi
sini tak!id eden bir çok san'
atkiirlar "etismifse de, bunlar
dan hiç biri Datıid kadar şöh
ret bulmamış tıe onun eserleri 
kadar deqerli san'at eserleri 
ııaratamamış!ardır. 

• • 
Ne anlayış 

İki çocuk. okulun J arlı ;,ah~""" 
sinde konuşuyor: • 

- Bizim ö;.,..·etm.:.n ~rimi.ş , na .. 
berin var mı? ,.,,,k 

\ 
- Yok carum .. Dün s;.nıfta , 

hararetliydi, içim yaı:ııyo.r diye 
söyleniyordu. 


