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LiYEJ VE NAMUR MUKAVEMET EDiYOR 
Almanların dünkü resmi tebliği, Maubengen'in şarkındaki Fransız hudut 
istihkamlarının yarıldığını, iki Fransız fırkasının imha edildiğini bildiriyor 

İngiliz hava kuvvetleri Al
manları hezimete uğrattı 
Almanların Samhre mıntakasında yaptıkları 
büyük taarruza 2500 tank iştirak etmiştir 

·VAZiYET VAHiM 
Fransa Başvekili dün akşam söy
lediği nutukta vaziyeti izah etti 

. ··-..... ....,.·~-

YUGOSLAVYA 1 Veygand Pariste 
DA TEHLiKEDE . Tarihin en korkunç 

lt•ly•nın miıttefilcler 
t•rafmtl•n miıllci tam•· 
miydi ••r•nti etlilm• 
miı ol.n Yaııo•l•oyo'y• 
lt•rıı 6ir h•rclcett• lırı
lanm••• oe 6ımo A ı. 
manl•rl• M•corl•rın tl• 
iıtiralc etmNi muht•
meltlir. 

Yazan: ABiDiN DAV ER 

D 
ttn, bu sütuıılarda fs.. 
viçrenin tecavüze ul· 
ramuı muhtemel b• 

lıınduğuuu, fakat bu uıcuıkı.c
tin müşterek bir Alman - Hal -
Yıuı taarruıu ile istllası ihtima
linin daha kuvvetli olduğunu 
Yazmıştık. İtalya, harbe ıirdiği 
takdirde, en biiyük tehlikeye 
maruz memleket Y11goslavyadır. 
1919 danbcri l\lacaristaııla top • 
•ak dllvası olan bu devlet, 
Avustury& ile kapı koınşu -
ıu olmak felaketine 11ğra -
ınış; 1939 ilkbaharında. İtalya 
ArnavuUuğu iıgal ediııce, şimal
den, şimali garlıulen garptcn, 
cenubu garbiden sarılmış oldu. 
Onun Balkan komşularından 
Bulgaristan da, Slav kardeşliği 
\le Balkan dostlul'.'ll gibi tatlı söz
lere rağmen, eskiden Rnlgıui.sta
lla ait olan bazı topı-Jkların ilha
ltından dolayı, Yugoslavya ile 
hiç bir geçmişi olnuyon, candan 
dost bir memleket değildir. Bu 
l~barla Yugoslavya, ,arktan da 
hır ıürpriz'e mııruz kıılabilir. 
Balkan komşularından yalnız 
~oınanya ile Yunanistan Yugos
avyıuıın dostudur. Daha gcrıde 

de Türkiye. 
193» baharında, İtalya, Arna

Vutluğu işgal ettiği zaman, Yu
f?slavya, birdenbire çok biiyük 
b~ endişeye kapılmış ve sıkı bir 

1 1 taraflık siyaseti takibine baş
b~tnıştı, O zaman - hatta bugün 
hle öyledir • kat'i bir bitaraflı-

k
bir kurtuluş yolu addedenler 

ço tu. Biz, bitaraf kalırsak kim
le dokunmaz, düsturu can kur
~ıın. simidi olmuştu. Karikatür
d u ~•ıtnizden birinin pek iyi bul
lıı~gu gibi cbitaraflık> ancak 
ile •ı;ıbulun birçok ahşap evleri
lt sıgorta yerine kullanılan cYa 

8 alız!, levhası kadar müessirdi. 
on zamanlarda, Alman taarruz

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

muharebeleri bütün 
şiddetile devam ediyor 

Dün cereyan eden muhare
beler hakkında mühim maUl
mat almak kRbi! olmamışbr. 

Havas (Fransız) ajansının mu
harebeler l•akkında muhtelif 
saatlerde verdiği haberler, şun
lardır: 

1 Cephed~ 
SAAT: 13 l kıtalarla bera-

ber bulunan as
- keri müşahitler 
hareket harbinin pek geniş bir 
cephede inki•af ettil!ini beyan 
ebınektedirler. Mü•ahitler. tayya
relerin himayesinde hareket e
den Alman motörlü elemanları
nın ilerleyişini düsınanın velna-

ze şeklinde muhtelli istikamet
lere yaYllması imkanını verdil!i
ni söylemektedirler. Hatta bazı 
münferit Alınan tankları üslerin
den oldukça uzakiaşmışlarsa da 
bunların bu cür'et;karane hare -
ketleri "ıldırım sıir'atiyle bir mu
kabeleyi intac etmiştir. 

Avni müşahitlerin beyan et
tiklerine göre, müttefikler, iben
zin ve cephane almaları müm
kün olan noktalardan tehlikeli 
bir surette uzaklaşan düşmanın 
motörlü cüzütamlarının cenahla-
rına karşı şiddetli bir muka bıl 
taarruza geçmişlerdir. 

(Arkası 3 üncü sayfado) 

Fransız kabinesinde 
değişiklik yapıldı 
Mareşal Petain Başvekil muavini oldu, 
Dk la d ye Hariciye nezaretine getirildi 

Reynaud Harbiye nezaretini de idare edecek 
PAR!.3, 18 (A.A.) - Başveka

let tebliğ ediyor: 
B. Reyno, bu sabah, Madritten 

dönmüş olan mareşal Petain'in 
zivaretini kabul etmiştir. B. Rey
nq, mare§ala, devlet nazırı ve 
Başvekil muavini sıfatile hüku
mete girmesini teklif etmiş ve 
maresal bu teklifi kabul eyle
miştir. 
Diğer taraftan, hadiseler, har

bin siy asi ve ask"ri idaresini 
tevhit lüzumunu göstermiş oldu
ğundan, B. Reyno, B. "'naladyeye 
Hariciye Nezaretini teklif eyle
miş ve B. Daladye bu teklifi ka
bul eylemiştir. B. R~yno, bu su
retle milli müdafaa ve harbiye 
nazırlığını deruhte etmektedir. 

Jl. Reyno Dahiliye Nazırı B. 
Henri Roy'ya müstemlekeler na
zırlığını teklif ebıniş, fakat B. Roy 
bu makamda teknik huıouai bil-

(Arkası 3 üncü sayfada) MARE$AL PET A!N 
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ALMAN ORDULARININ İŞGAIJ ETT1ôt JVINTAKALAR VE ŞİDDETLi MEYDAN MVHAREBELER1N1N CEREYAN m"Tlôt SAHA-
8 

1 ltalya-Amerika ve Harp 
, 
1 

AskerT 
Vaziyet: 

Almanlar ne kadar iler
liyebilmişlerdir ? 

Yos•n : A. D. 

ün akşam saat sekize 
kadar gelen resnıl 

tebliğlere ve itima -
da değer gayri resmi haber -
lere göre vaziyet: 

1 - ŞİMALİ BELÇİKADA: 
Müttefikler Namür - Luven -

Malin - Anvers hattında, 
müdafaa hatlarını Brükselin 
garbine nakletmişlerdir. Bu -
nun sebebi Namiir'den Mo -
böj'e kadar Sambr nehrini ta
kiben ilerliyen Alman ordusu-ı 
nun bu hattını cenuptan şimal 
ve şimali garbi istikametin -

(Arkası 4 üncü sayfamızda ) 
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VARDIN 

!Başlıyoruz 

PERViN il• AYTEN 
Ya.zan: SiS-

Bu Roman Afrodlt 
Gibi Edabt Arsen 
LUpan kadar me· 
raklıdır. 

Bu roman İKDAM okuyucu
lannın alaka ile takip ede
cekleri bir çok hakiki hadi-

.selerle doludur. 

Amerikada müttefikler lehinde 
ıbüyük numayişler yapıldı 

Italya, Ruzveldin sulh
1 

mesajını tetkik ediyor 
ROMANYADAKI ECNEBiLER 
HAKKINDA YENİ KARARLAR 
MONTEVİDEO, 18 (A.A.) -

Bütün cenubi Amerika Cum -
huriyetleri, Holanda, Belçika ve 
Lüksemburgun istilası dolayı.sile 
Almanya nezdinde loollektiI pro
testoda bulunmak hakkındaki 
Uruguay teklifini kabul etmiş -
lerdir. 

1 

- ! Faris, 18 (A. 
Fransız tebll61 A.) - 18 ma

yıs Fransız 
tebliği: 

•Çarpışmalar, lütün gün ayni 
şiddetle devam etmiştir. Çarpış
malar, bilhassa Guise ve Land
reicies mıntakasında vukua gel
miştir. Ve düşman buradıı. cok 

Bugün burada, istilaya uğrıyan 
memleketler lehine yapılan bir 
mitingde binlerce ki§i bulunmuş 
ve hatipler şiddetle alkı.şlaıunış
br. Halk, müteakiben sokaklarda 
dola.,,arak müttefikler lehinde 
tezahi:rlerde bulunmuştur. 

(Arkası 3 ,;ncü sayfada) 

büyük kay.p!ara re ğmen, kuv
vetli vıısıtalar!a garp istikametin
de hücum etmektedir. 
Bombardıman tayyarelerimiz, 

dtlşman motör!ü kıtalannı sars
makta devam etmiştir. Dü.şman 

motörlü kollan, tay11arelerimi
rin hareketinden çok müteessir 
o!mu tur. " " 

Mareşal 
Çakmak 
Beyruta 
Gidiyor 

Anlcar•: 18 ( A. A.) -
Genel Karmay B o ı lı a n ı 
Mareıal Çalımalc, maiyeti 
erlıanı ile birlilctc, 6a alı
ıom ha•u•İ trenle Beyruta 
h•relcet etmiıtir. 

19MAYIS 
Milli mücadelemizin 
başlangıç tarihidir 
Buııün Ebedi Şef Atatürkün 

Milli 'Mücadeleye başlamak uze
re ılk defa Samsuna ayak bastık· 
ları günün yıldönürnüdür. 

19 mayı~. mucizevi bir zafer 

\ 



SAYFA - ' İKDAM 

=-
ASKERLiK BAHiSLERi 

G. me, de me ve 
yarma nedir?. 
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Maneviyatı yüksek, tertibat ve techizatı 
mükemmel bir ordunun asri tahkimat 
manzumelerini mütearrıza mezar ede-

ceğine şüphe edilmemelidir 

L.JI olanda, Belçika ve \ ilah - ileri mevziler olarak tahkim 
r-11 Lü.k.semburg'u istila edilir ve buralara ehernrrtiyetle

etmek üzere garbe teveccüh e- ı rine göre de silah ve kuvvet tah- ı 
den Alman ordusu, müttefiklerin sis edilir. 

dikkatini Maji- .-------------· 
noya çekmek ve 
bu suretle kuv
vetlerin şimale 
k a y d ır ı l m a
sını menetmek I 

Ycı~•n: 
Sedan mevkü

nin de bir ileri 
mevzioldu;:'(u 
haritadan da an
laşılıyor. A n -
cak Mözke-

KEMAL KOÇER 
Eme/rli 

üzere, Sedan is- '---------·----i narında
ki bu şehrin sınır müdafaası ba
lumından ehemmiyetini bilmi -
yoruz. Bir müdafaa cephesinde, 
hususile aralık arazide elden ele 
geçen noktalar, bölgeler vardır.· 
Bugünkü defi ve tart sistemi, 
oynaktır. Bu meddücezrin cep
henin müdafaasını hiç de müte
essir etlemiycceği askerlerce ma

tıl.aınetinde büyük kuvvetlerle 
bir taarnıza te~el:ıbüs etmiş ve 
Sedan'ı ele geçirmiştir. 

Mütt '1klerin tebliğine göre, 
70-71 de büyük ehemmiyet ka
zanmış olan lbu tarihi kale, Ma
jinonun 20 .kilometre şimalinde 
bır ileri mevzidir. Majino Mon
medi cenubUPdan geçer. Sedan 
şimalinde Fransız sınırı Belçika
ya ..ıoğru bir çıkıntı teşkil eder. 

Sedan'da, geçen harpten son
ra ziyaret ettiğim, V erdun gibi 
eski bir kaledir. Bugünkü tahki
mat manzumeleri arasında ba -
riz noktalar arzeden ve düşman 
ateşlerini çeken bu kalelerin ye
ri kalmamıştır. Verdun'un Veaux 
ve Duaumont gibi o asrın teshiri 
kabil olmadığı zannedilen kale
leri cehennemi ateşler altında 
dana o zaman iş göremiyerek 
düşmüş ve Alman ordusu orada 1 

bir girmeye muvaffak olmuştu. 
Mudahale ordusu Verdun'u kur
tarmak için oynak muharebeler 
yapmıya mecbur kalmıştı. Liyej
L ·n geçerken gözümüze çarpan 
tabyelerde artık tarihe karış -
mıştır. Asri ouvrage'ler, günün 
ihtiyacını karşılıyan, bir sınırı 
boydan boya ve cephe derinlik
lerine doğru kaı;ıanan binlerce 
nınnzumelerden mürekkeptirler. 
Fransz tahminine göre Alman -
ların W estwall dedikleri, Sieg
fried 22,000 ouvrage'dan terek
küp eder. 

lıimdur. 
Müstahkem mıntakalarda yıp

ratıcı ve ezici müdafaalar cephe 
derinliklerindedir. Mütearriz bir 
çok wyiata maruzdur, cephe de
rinliklerinde bitkin bir duruma 
girebilir. 

Daimi tahkimat, ateşler saçan 
tesislerdir. Bu tesisler arazide 
gizlenmişlerdir, iyi hedefler ar
zetmezler. Buralara tevcih edi -
len ateşler mıntakavidir. Müte
arriz ise, çok defa, açıktan yü -
rümiye ve ateşler altında kal -
mıya mabkıimdur. Topun talı -
rip edaıniycceği ouvrage bulu
namaıyacaiiı kabul edilse bile, 
nokta ateşleri tevcihindeki güç
lük dolayı.sile, bütün bu ateş yu
valarını bertaraf etmek hemen 
de imkansızdır. Bu vaziyet kar
şısında Almanların topçu hazırlı
ğına da lüzum görmeden bir yıl
danbcri alıştıkları baskın teşeb
büslerile bu .istihkam nüshaları
nı düşürmek istediklerini de gö
rüyoruz. Esrarengiz silfıh, yalnız 
Alber kanalını koruyan bir iki 
noktada rolünü oynadı. Uyanık 
bir müdafaa manzumesinin ge
rilerine indirilen (Paraşütwler
den - sabotajdan, casustan) da 
korkusu yoktur. Beşer cür'etinin 
bu ateş cihazını her yerde devi
receğini sananlar, az zamanda 
yıpranır ve erirler. Tanklarsa, a
zametli topçu silfıhına karşı ber 
yerde. hususile bir çelik ve beton 

19 M~!!~s f Sovyet Rus7a:" 
genç ı . ı·le . 

tıcaret bagramı 
! Müzakeresi 

Bugün her tarafta me· 

rasirnle kutlulanacak 

19 mayıs gençlik ve spor bay
ramı bu_gün memleketimizin her 
tarafında oklu;,;, ıtibi şehrimizde 
de büyük merasimle kutlulana
caktır. 

Fenerbahce ~tadında merasime 
saat tam 10 da Valinin bir nut
kile başlanılacaktır. Buradaki me
rasıme 3744 :kız ve erkek talebe 
Mirak edecektir. 
Şeref stadındaki merasimi de 

Vali muavini Haliık Nihat Pepey 
açacaktır. Burada da 410 kız ve 
erkek orta okul talebesi beden 
hareketleri yapacaklardır. 
Öğleden sonra saat 15,30 da 

Bevo<?lu Halkevi kız ve erkek ı 
sıxırcuları Taksim Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk koyacaklar
dır. 

Bunlar müteakiben de •Tepe 
başı• bahçesinde soor gösterileri 
yapacaklardır. Ayrıca Eminönü 
ıHal.kevinde ve Beşiktaş, Eyüp 
Hal.kevlerinde de gündüz ve ge
ce merasim yapılacaktır. 

Saat 17 de de yeni Dolma bah
çe stadının temel a1ıına merasimi 
icra olunacaktır. 

-

B&L&DIYi 
l 
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1 Sovyetler bizden 
tiftik alıp kumaş 
vermek istiyorlar 
Sovyet Rusya ile olan tica

ret münasebetlerini genişlet -
mek üzere görüşmeler başla
mıştır. Sovyetler memleketi -
mlıden bilhassa fütik almak 

: "e buna m1'kabil ellerinde bu- 1 
lunan 10 milyon metrelik ku
maştan göndermek istemekte
dirler. Manifaturacılar birli -
ği bu kuma~ların memleket ilı
tiyacına uygun olup olmadığı
nı tetkik etmektedir. Yakında 
asıl görüşnıelcre ba~anacak -
tır .. Sovyetler bize diğer mem
leketlerden tedarik edemedi
ğimiz bir çok maddeleri vere
ceklerdir. ".iiiiiiii; iiiiiiiiöiiiiiiiiiiiöiiiiiiiöiiiiiiio-~ 

Altın fiatı 

gene yükseldi 

Spekülasyon yapıl
dığı anlaşıldi 

Valinin dünkü tetkikleri 
Vali ve Belediye reisi Lıitıfi 

Kırdar dün sabah şehircilik mü
tehassıısı M. Prost ile birlikte 
Taksim meydanında yapılaca-it o
lan tiyatro binasının yerini tet
kik etmiştir. Bu modern tiyatro 
1750 kişi alacak ve icabında 500 
kişi istiiib edebilecek yeri de 
bu!UPacaktır. 

1 Evwlki gün birdenbire 60 ku
ı ruş d\4en altın dün hk umulma-

Lıitfi Kırdar burulan evvel de 
Kabataş meydatıında Taksime i
necek olan yolu tetkik etmiştir. 

Fenerbahçede yapıla• 
cak büyük ot,'! 

Belediyece Fenerbabçede in
şası diişünülen büyük otelin bu 
varmı adanın garp sahiline biti
şik koyda inşası daha münasip 
<?Örülmüstür . Ayrıca, burada 
•oyun ve eğlence yerleri• de ya
pılacak ve bir yeşillikler ile bir 
•sayfiye mahallesi• de vücude 
getirilecektir. 

dıgı halde gene 70 kuruş yükse
lerek 2"2,30 kuruşa çıkmıştır. Hiç 
bir sebep mevcut olrnad:ı:ı hal
de meydana gelen bu iniş ve 
ç>kışların ·bir spekülasyondan baş
ka bir şey olrnad11'(ı anlaşılmıştır. 
Evvelki gün fiyatlar düstuğü hal
de altın satmak istiyerek müşteri 
bulamıyanlar dün mü;teri oldu
ğu ve fiyatlar da yüksekliği hal
de altınlarını satmamışlardır. 

Senayi müesseselerin
de hafta tati i olmıyacak 

Harp sonlarına kadar münferit 
ka'cler, ehemmiyeti haizdiler. 
Ltyej'in sükutunu, günlerden -
beri fileme yayanlar, bir hudut 
kalesinin ziyaından dem vur -
mak istediler; haltikatte Liyej 
ouvroge'larından çokları hfila 
kahramanca müdafaa ediyorlar. 
Sınır tahkimat tesislerinin, şim
diye kadar olduğu gibi, şehirler
le de ilgisi yoktur. Korunacak 
bir şehirde değil, memleketin bü
tün sınırıdır. Her iki muhasım 
tahkimat mıntakaları arasında 
(Aralık arazide) şehirler vardır. 
Sedan ve Sarrbrucken'de bu ka

gerisindeki topçunun ateşleri l 1!1!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Gelen haberlere göre, Koordi
nasyon heyeti :lıaııı.rladığı lbir 
kararname ile bil'umum sanayi 
ve iş yerlerinin hafta tatilinden 
istisnasını derpiş etmiştir. Her 
nevi iplik ve dokuma imalatha
ne ve fabrikalarile Sümerbank'a 
ba/!lı fabrikalarda mesai saatleri 
günde üç saate kadar arttırıla -
bilecektir. 

bildendirler. 
Bir talııkimat manzumesının 

bir parçasını ele geçirme.. (gir
me) dir. cEinbruch. la ifade edi
lir. Girmenin derinliğine doğru 
götürülerek bir delik açılmasına 
da .Delme - durchstoss. tabir e
derler. 

Müdafaa hattını sarsacak ge
niş bir cephe ile ve cephe de -
rinliğince ve müdafaa hattının 
en son topçu hattını da düşür
mek üzere .ııedik açılmasına da 
.yarma - durchbruch. diyoruz. 
Tahkimat mıntakasının önünde 
kalan ve düşman için istifade e
dilmesi muhtemel noktalar - ııe
hirler. köyler, sular ve sırtlar ve 

altında boyun eğmek mecburi
yetinde bulundui!una göre bura
da mühim işler ııöremiyecekler
dir. Şimdiye kadar müdafaasız 
sehirlere ve acık kollara karşı 
dehşet saçan tayyareler de tah
kimat semasında büyük isler ba
şaramıyacaklardır. 

Bütün bu güçlüklere rağmen, 
bir ordunun yarmıya muvaffak 
olduğu bir lahza düşünükbifü. 
Gedikten geçirilecek kuvvetler, 
gediğin genişlığine göre az veya 
çok olabilir. Bir gediği açmak i
çin her şeyden önce büyük bir 
zamana lüzum vardır. Bu zaman 
zarfında müdafi gedi~i kapamak 
ve geçen kuvvetleri önlemek için 
zırhlı ihtiyat kuvvellerile yeni 
bir cephe teşkil eder ve bu kuv
vetler, koltuktan teşebbüse ge
çen müdafi kuvvetlerile mühacl
mi bir torbaya düşürmüş olur -
lar. Bu itibarla dar cepheli bir 

.............. -.ııııı!'!l!'ll~~--.... .,,..~~ 
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yarma, müdafiin imhaya gınş
mesi için en güzel bir fırsattır. 

Büyük harbin tez elden vücu
de getirdiği sabra tahkimatı bile 
garpte hiçbir yarmaya imkan 
vermedi. Sarkta Toboli, Vitonizi, 
Stochod, Riga muvaffakıyetleri
ni psikoloji noktasından tetkik 
etmelidir. 
Maneviyatı yüksek, tertibat ve 

teçhizatı mükemmel ı.ıir ordunUP 
asri tahkimat manzumelerini mü
tearrıza mezar edeceğine şüphe 
etmemelidir. 
Almanların Verdun ve Remss 

istikametinde bir yarmavı istih
daf eden teşebbüslerinin doğu
raca~ı akibet hakkında şimdiden 
bir fikir serdedilemez. 

Asıl muharebeler müstahkem 
mıntaka içerisinde cereyan ede
cektir. Bu teşebbüsler muvaffak 
olursa yeni bir marne'e şahit o
labiliriz. 

göz gördüm. Bunlar biran gözü
me akseden bir çüt kadın gözü 
idi. Yürüdü geçti. Pçşine düş
tilin. Bu bir bakışla gönlilindeki 
ölüm arzusunu yok eden gözlerin 
sahibinden artık ayrılamazdım. 

Ufak tefek, narin, ince vücut, 
minimini ayaklar Madene doğru 
yürüyor, ben de yürüyorum. A
raınızdaki fasıla her an azalıyor. 

•'". ...... . ' 
Küçük hanerior 

. 

* Harp vazi11eti dolayısiyle Ho
landa, Belçika ve İsviçre ile ta
kas muameleleri durdurulmu~tur. 
Bir kısım bankalar da vadeli te
diyatı ke•mişlerdir. * Diin 140 bin liralık ihracat 
olmuş, İngiltere, İtal1ıa ve Ro -
manyaya mal gönderilmiştir. lt
halcit pek azdır. Ve limana hiç 
bir ecnebi vapıı,. gelmemiştir. * Muhtelif semtlerde •Kartiye 
stadların• viicude getiren Beledi-
11e reisli!ii; Modada da Fransız 

Frerler mektebi yanında ve mek
tebin bir kısım arazisini de is
timliik olunmak üzere bir •ko
lej spO'T sahası- inşasını karar
l~tırmıştır. 

etek vardı. Geç vakte kadar otur
duk. Nihayet ayrılmak sırası gel-
di. . 

Galiple yolda yürüyoruz. İki
miz de Kamelyayı düşünüyor fa
kat bir şey söylemiyoruz. 

Yattık. Ben tam dalıyordum 
ki, Galibin sesini duydum: 

-Osman. 
Başımı kaldırdım: 
- Ne va.r? 1 

_ "~ '!(!J_j!-AK'(ELl_ · 
- IMi•llilit SELAMI l2ZET Bir aralık arkamdan biri ses-

i lendi: - Sen bu kızla evlenscne .• 

Ne olduğumu, ne hale girdi -
ğimi anlatmama imkan yol.tur. 
Beynime bir kurşun yese idim 
kurtulurdum ... Bir tek sey hatır
lıyorum: Kapıyı kapadım, koşarak 
nıerdi"·enleri indim, nefes nefe
se eve döndüm, odada kapandım, 
vattım. 

Ertesi sabah gözlerimi açtığım 
zaman başucumda annemle dok
toru buldum. 

Doktor: 
- Bir şey değil diyordu, sereb

Tal bir grip ... Birkaç gün istira
hat etsin ... 

Ben bir rüyadan, korkunç bir 
rü)·adan uyanır gibiyim. .. Bey
nim zonkluyor. Kon~ulanlan 
:ı:orlukla anlıyorum. 

Doktor gitti. Annem soruyor: 
- Ne oldun? .. Gece nereden 

ll!eldin? .. 

- Sorına anne ... 
Hatırlamak istemiyorum, hiç 

bir şey hatırlamak istemiyorwn. 
Fakat kabil mi! .. Saatler geç -
tikçe her şey bütün teferrüatı 
ile canlanıyor. Ncrminin ince, 
şeffaf geceliğin altuıdnn kaba -
ran göğsünü, Orhana bakan gü
ler ~~;ı.Jerini görüyorum ... 

- Olmek istiyorum anne ... 
Annem ağlıyor. Ben sahiden 

ölmek istiyorum. Bir hafta ölüm 
arzusu ile yattım. Bir hafta son
ra çıktım. Fakat içimde hfila ö
lüm var. Gözüme karanlık görün
miyen hiçbir şey yok. .. Marmara 
bir katran çölüdür ve güneş aba
noz bir değirmi ... Beni ancak ö
lüm teselli eder artık ... 

İskelede durmuştum. Vapnr 
yanaştı. Yolcular çıknuya baş -
!adı. Kalabalık arasında bi.r Qft 

- Osman! .. Osnıan!., 
Döndüm ve Galibi tan1dım. 
- Yahu dedi, amma hızlı yü-

rüyorsun ... 
Güldüm: 
- Öndeki hızlı yürüyor da .. 
- Kimdir? 
- Bilmem .. 
Gönlümde bir anda bir ilkba

har havası estiren mjni mini ınalı 
lfıku artık iki kişi takip ediyo -
ruz. 

Bir köşke girdi. Galip: 
- İşin oldu dedi, bizim Kami

lin kö~kü .. 
Ve yürüdü, kapıyı çaldı, hiz

metçi ile bir şeyler konu~tu, gir
di, biraz sonra çıktı: 

- Gece yemekten sonra davet
liyiz .. 

Gece yemekten sonra gittik. 
Tanıştık. Üstünde kirnıız1 ka -
melya rengi bir bluz. siyah bir 

- Hangi kızla? 
- Kamelya ile ... 
- Haydi saçmalama uyu ... 
Fakat ertesi gün cKırnuz1 Ka

mel~·a. diye bir mektuıı yazdım, 
c\ lcnmiye talip oldum. 
Aşk da saadet de tel:ikkiye bağ

lı. Bazı insanlar vardır ki, biri
birlerinden uzak kalmak, bazı in
sanlar da vardır ki, biribir.Jerine 
yaklaşıp uzaklaşmak. bazı in -
sanL1r da \.·ardır ki, biribirlcrile 
bnrnbcr, ölünciye kadar beraber 
ya~amak için yaratılmışlardır. 
Kırmızı J{amelya ile ben ö -

lünci~·e kadar beraber yaşamak 
için yaratılmışhk. Bunu daha 
ilk temasta hissettinı. Daha ilk 
gündt'Jl biri birimi<e bağlandık. 

Bir giiu Kamelyayı koluma 
takllm, Nermine gittim. Kalbim 
artık Nerınin için degil, it.amel
yam için atıyordu. 

Liman su 
servisinde 
suiistimal 
Memur ve müstahdem· 

ler sorguya çekiliyor 
İstanbul Liman Reisliğinde u

zun müddcttenberi mahtclii işle>: 
üzerinde tetkikler yapan Müna
kale Vekaleti müfettişleri şimdi 
Liman işletmesinin su servizinde 
limandaki ecnebi vanuclara 'eri· 
len su paraları üzerinde yapılan 
miistimalin tahkikatına başlamış
lardır. Müfettişler bu servisin 
memur ve müstahdemlerini 'Sjr

guya çekmektedirler. Suiistınıal 
su paraları vapurlardan alındık
tan sonra idareye ya tırıl mamak 
ve para mukabilinde makbuz ve
rilmek suretiyle yapılmıştır. 

Dii'(cr taraftan yapılmıs olan 
•bilet suiistiır.~lin tahkikatı b,t
miş ve hazırlanan evrak müd
J.eiumumiliğe verilmiştir. Suç
lularu1 937 senesindcnberi suıist.i
mal ışine devam ettikleri v~ bi
let dip koçanlarını UJırif ~de
rek 50 bin lir ava yakın bir p~rnyı 
zimmetlerin0 gcçirıJ;kleri anbşıl
ırnıştır. Sw lular yakında muha
keme edilmiyc baslanac3ktıı. 

İKTl!.AT 

Amerikadan ilk 
demir 

parti 

.ı\meri kadan limanımıza gönde
rılen iL parti demirin ancak 1200 
ton k:ı.daı· oldu '!tu ve bunun da 
resır.i i:.areler tarafından müba
yea cd!!cc• ki anla.;;ılm 1 5t!r. Du 
mallara yeni maliyet fiyatlarma 
~öre lı t teshil edilecc;;.tir. Üç 
ay evvel »Pariş edilen 4800 ton 
dermird"n hiıliı bir lıaber yoktur. 

Hindistanı çuval sipa-
riş ediliyor 

Ticaret V ekfileti Hindistandaki 
fabrikalardan çuval ve l}anaviçe 
getirilmesi için bankalara 4000 
liralık akreditif c.çtm:lığını ala
ka<iarlara bildirilmiştir. Bu mal
lar mümkün oldurru kadar çabuk 
getirilecek ve çuvallar tiftik ve 
yapağı ihracat birliğine ta!lsis 
edilecektir. Cünkü yapağı ihra
catı için çuval bulunaımamaıktadır. 

0-

TİCARET 

Almanyaya 
susam 

son parti 
gitti 

Alınanlarla Ankarada yapılan 
son muvakkat ticaret mübadele
sinin miktarı bitmek üzeredir. 
Dün Almanyaya son susam par
tisi .ııönderilıniştir. Diğer madde
lerden de kafi miktarda sevke
dilmiştir. 

"-~-~-<>---~~ 

Temizlik amelesine ucuz 
lokanta ve konferans 
Şehrimizdeki temizlik amelele- ı 

rinin işlerini daha mükemmel bir 
şekilde yapabilmeleri icin ken
dilerine meslek! konferarıslar ve
rilmesi ıkararlaştırılınıştır. 
Diğer taraftan Beyoğlundan 

başlamak üzere her semtte Bele
diye Reisliği temizlik ameleleri 
için ucuz lokantalar temin et:ıni
ye başlımııştır. 

- Ni§8Dlım! Diye takdim et
tim. 

Nermin kendini tutamaılı, his
siyatını gizliyemedi. Sarardı, sen 
deledi, bir kanapeye tutundu: 

- Affedersiniz diye kekeledi, 
birdenbire başım döndü: 

Oturduk. Kamelynın bülbül gi
bi şaluyor. Her şeyden bahsedi
yor. 

Gitmek için kalktık, Kame! -
yam ayeanın önünde saçlar1m 
düzeltirken Nermin usulca fıstl
daılı: 

- Artık seni kaybettim, saa -
detler dilerim! Dedi ... 

• •• 
Nermin beni sahiden kaybetti. 

Ben artık sahiden mes'uttum ve 
karımdan başka gözümde hiçbir 
kadın yoktu ve olmad1. 

Fakat garip değil mi, mazi ta
JLamile silinmiyor. Mazi bağrı
mızda çarııan ikinci bir kalb gi
bidir. Zaman zaman insan bu 
kalbin çarpıntısına yakalanıyor. 
İşte ben de bu çarpıntıya yaka
landım arkamdan bıraktığımı 
sanılığmı mazi meğer uzun ete
j!ini sürüyerek önilinde yürüyyr
mus.; mazinin uzun eteğine bas
tını ve bir an gene b8i1Il1da Ka
vakyeli esti. 

İşte bu kadar. 

-BİTTİ-
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Södan' da harp olurken 

Tarihin tekerrürünü beklemek abestir 
-2 

Dünün ruh haleti ile bugünün 
ruh haletini mükayeseye imk~n 
yoktur. 

1914 de yaralanmadık millet 
kalmadı, bu yaraların izlerı el
bette milll vicdunda, milıl ruh 
baletlerinde JksüHirneller husu
le getirecekti. Nasıl ki, milliyet 
mefhumu din meflıumu kaıiar 

yüceldi, kutlulaştı. Vatan topra
ğı cidden cennetten aziz sayıl -
mıya başladı. Düşmana artık a
man yoktur, nezaket yoktur, il
tifat yoktur. 

1870 de Fransa Södan'da mağ
lt'.ıp oldu. İmııaratoru esir, gene
ralleri esir, ordusu esirdi. Prus-
ya dört milyar tazminat ile Al
sas - Lorcni istiyordu. 

Bu şartlar içinde Prusyalıla -
rın bu şartlarını kabule Fransız 
orduları başkunıandanı '"Lnfeıı 
ile imparatorun yaveri general 

Beden terbiyesi 
mükellefiyeti 

Y ann büyük bir top
lantı yapılacak 

Memleket gençliğinfo fizik ve 
ırnoral bakımdan yükseltilmesini 
ve bu sayede Türk wkının git
tikçe gürbüzleştirilınesini temin 
'3tmek ve Türkün ana vasıfların
dan bulunan yUksek insanlık, yurt 
severlik vasıflarını inkişaf ettir
mek için kabul olUPan •Beden 
tel'lıiyesi mükellefiyei> kanunu
nun şehrimizde sür'atle tatbikini 
temin için yarın Valinin Reisli 
ğinde büyük bir toplantı yapı

lacaktır. 

Bu toplantıda spor teşkilatı re
isleri ve Ha1kevleri reisleri de 

c 
.bulunacaklardır . Baş Vekilimizin 
imzasiyle vilayete ~nderilen ta
mimin ve kararnamenin tatbika
tı için kaymakamlıklar yarın

dan itibaren semtlerindeki mü -
kelefiyet çağına dahil gençleri 
tesbite başlıyacaklardır. 

Diğer taraftan •Yüksek Be -
den Terbiyesi Enstitüsü• bir an 
evvel tesis olunarak buradan mü
tehassı.s spor elemanları, terbi
yei bedeniye muallim ve hocaları 
yetiştirilmesi de kararlaı;tırılımış
tır . 

Harp sigortası arttı 
Akdeniz, İn-giliz sahilleri ve ' 

Okyanusta harp sigortalan ye
niden yüzde yirmi yükselmiştir. 
Bu vaziyet yüzünden ithalat ve 
hiracat eşyalarının da fiyatları 
artmaktadır. 

HALİÇ İDARESİ 

KARSIZ! ------
Hali-> idaresi bu yıl kir et -

memis ve vapurlarllll tamir 
ettirebilmek için belediyeden 
müstacel yardım istemiş. 

Nanemolla ile .ı..ınuşuyor -
duk da: 

- Haliç idaresinin veya şir
ketinin ne zaman kAr ettiğini 
gördük ki, bu yılki zararından 
tasalanalım .. 

Dedi ve .. İlave etti: 
- Yaşasın belediyemiz, ace

ze babasıdır, o. 

MUSOLİNİ 

HARBE GİRERSE 

Bir nıubarrir soruyordu: 
- Musolini harbe girerse na 

olur!. 
Ben de Nanemolladan sor

dum: 
- Ne olur?. 
Bakışlanmda istikbali tayi

ne çalışır gibi gözlerimin içi
ne baktı baktı: 

- Mağlüp olur .• 
Cevabını verdi. 

YENİ BİR 

FİLİM Mİ? 

Sağ olsun, Muharrem Feyzi 
arkadaşımız dün yazısına: 

- Avrupa ateşler içinde .• 
Ser!e~hannı koymuş. Nane

molla ile konuşuyorduk da: 
- Yeni bir filim imıi ıni 

uaba?. 

Kastelno memur edildiler. 
Bu iki bedbaht general Alm:ın 

karargahına gıtti. Kapıda Prus
yali subaylar dost karsılar gibi 
kılıç Ç<1kerek esir ordunun mü
messillerini karşıladılar. 

Molteke ile Bism:crk el vcrdi
leı;. Fransrı; generallerini balş 
köşeye oturttular, ~ampanyalar 
geldi. Prusyalılar Fransız erle
rınm şecaatinden bahsettiler, 
Fransızlar Prusya ordusunun 
kudretini övgülediler, şerefe 
kadehler kalktı. 

Bugün böyle bir sahnenin te -
kerrürü kabil midir? Tas.ıvvuru 
bile 1870 ile 1940 ın arasmda aşıl 
maz uçuruınu meydana koymı
ya kafi geliyor. 

Hayır, bugün Sodan· da tarih 
tekerrür c.dcıncz; a:tlık tarihin 
tekerrürünü beklemek abestir. 

SELA1'li İZZET SEDES 

. 
ihtikara karşı 
yeni tedbirler 

Komisyon yarın tek
rar toplanıyor 

Gelen haberlere göre ,hükıi
met ihtikarın önrıne geçmek için 
daha kat'i tedbirler almaktadır. 
Bu meyanda Ticaret ve Maliye 
Vekfiletleri Milli Korunma Kanu
nu hiik;imlerine göre yeni bazı 
kararname projeleri hazırla.:rnış • 
!ardır. 
Diğer taraftan ihtikar komisyo

nu yarın Vali ve Belediye Reisi
nin iştirakile Mıntaka Ticaret Mil· 
dür!üğünde toplanacaktır. Bütün 
maddeler üzerinde görülen fi
yat yüksekliklerinin sebebi araş
tırılacak ve sebepsiz fiyat yük
selişlerine onani olmak üzere seri 
tedbirler alınacaktır. Hakların
da tahkikat yapılan bazı tüccar
lar için de son karar verilecek 
ve bunlar müddeiumumiliğe sev
kolunacaklardır. 

llÜl'EFEKKl.lt 

Amerikan teb' asın• 
yapılan tavsiye 

Amerika hükfuneti tarafın· 
dan, umumi vaziyet dolayı.siyle 
Avrupanın cenun ve şark mınta· 
ıkalarında tebalarının geri dön
ırneleri hakkında kendilerine ta'l 
siye yapılması için, diğer aliika· 
dar memleketler gibi, Türkiye
deki Amerika sefaretine de eınir 
gelmiştir. Bu, harp sebebiyle, P.
merikalıların yollar kapanmadaI' 
memleketlerine avdetlerini teroiD 
için her ihtimale karşı alın.tJl.LS 
bir ihtiyati tedbirden i.barettir· 

Dedi ve ilave etti: 
- Eğer, değilse A vrupanJJl 

ateşler içinde olduğmıu do • 
kuz aydır biliyoruz .. Muhar • 

rem Feyzi yeni farkına varmli 
demek. 

BİR GÜN 
.. 

GELECEK 

Müttefikler Amerikaya biJ1• 
Ierce tayvare ısnıarlaılılar. Oo 
binlerce tayyare de cepheler 
de çarpışıyor. Amerikaltl.ar da 
kendileri için elli hin tayyare 
yapıyorlar. Nanemolla ile bU 
bahsi konuşuyorduk da şöyle 
dedi: 

- Galiba bir gün gelecek 
her insanın zati eşyası arasın
da mutlaka bir de tayyare bU· 
lunacak. Hani eskiden herke
sin bir at beslemesi gibi. 

İl'.ALYAYA 

~EN TANKL~ 
Tayınis gazetesinin haber 

verdiğine göre AlmanyadaJl 
İtalyaya külliyetli miktarda 
tank ;::eliyormuş. 

Nanemollaya havadisi ııaber 
verdim de gülerek: 

- Kime karşı kullanacak • 
.r?. 

Diye sordu ve cevabıJ!ll 
beklemeden devam etti: 

- MalUnı a .. İtalya FraJIS": 
da cereyan eden büyük Jll~1. 
dan muharebesinin neticesiPl 
bekliyor. 

A.S~ 



19 - MAYIS 19411 1 KD A M 

( .... ,lllrı ... ·· Jll"'~'l"jl-1~· ııı·]I' []" ""'" . l'Hllll'"""ll'""'~ ' I 1 h •••• , ı~u·· ~ 1 , ... ""I ... 1 '"11 .. , 7'«i«,,J. .... • ,, jl\ ... ... 1 ... 

tııud hu.d 11lllı ıdDı c 11111 W9 ..Da. Akıl hastalıkları 

iman tayyareleri- I 

nin korkunç taarruzu 

TEBLİGLER ve harp! 
Dünkü gazetelerin birinde, 

muhterem profesör Mazhar Os
man, bütün medeni dünyadaki 
akıl ve sinir hastalıklarının git -
tikçe artmakta olduğunu ve has
tahanelerde artık yatacak yer 
kalmadığını söylüyordu. Fakat 
bu, yep yeni bir havadis değil -
dir, bunu vıllardanberi, adeta 
bir ıuütearife halinde duyuyor 
ve biliyorduk. Hatta öyle ki, bu
gün dünya yüzünde ve akıllılar 
arasında salma, yani serbest gez
mel<!e olaıı akıl ve sinir has ta -
!arının, hastahanede yatanlar -
dan beş, on misli fazla olduı;unu 
da yine vaktilc muhterem profe
sör, bir gün lakırdı arasında ağ
zından kaçınvermişti. Fakat şim
dilik bunlar, yine bir şey değil! 
Çünkü, ne de olsa, bütün medeni 
memleketlerde, clj:;criyet henüz 
akıllıların, sağlamların elinde -
dir. Fakat, bir adına (sinir har
bi) denilen ve daha ~imdıdeu her
kese kabak tadı veren bu harbin 
sonunda, seyredin siz l:os koca 
medeni dünl·anın halini! Biliu -
sus, bugün üç, dört ay önceki, o 
caııım! Sinirlendirme, ıısandır -
ma, yıpratma şeklinden çıkıp da 
tam manasile facialar faciası şek
line gir:-Jl ve belki yakında bir 
kaç misli daha büyüyecek olan 
bu harpten sonra, korkarım ki, 
bugün henüz akıllılar da, sağlam
larda olan ekseriyet, ötekilere ; 
ge~mesin! Hafazanallah! 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Bir çok keşifler ııapılmış ve 

gerek tayyare dô.fi topları ve ge
rek avcı tayyareıenm.iz tarnjın
dan bir çok d~mıaıı tayyaresi dü
şürülmüştür.• 

Belçikalı sivil halk 150 kiloluk 
bombaların yağmuruna tutuldu 

ı .lnglllz t~bll"l 1 Londra, 18 
"' 1 (A.A.) - In

----- - -- giliz hava 
nezareti 'bildiriyor: 

•Gece, lngiliz hava kuvvetleri
ne mensup fi!otit!ıilar, Fransada 
ve Belçikada düşman münakale 
hatlarını ve üslerini şiddetli su
rette bombardıman etmiştir. İn
gHiz. ~va kuvvetlerine mensup 
filotı!lalar garbi Almaııyada mi' · 
him askeri hedeflere ct'e muuaf
fakıyet!e hücum etmişlerdir. Bu 
harekat, çok geniş mahiyet alm~ 
ve fakat hiç bir tayyaremiz kay

Londra, 18 (A.A.) - Royter 
Ajansının, Fransız - Beiçika hu
dududaki hususi muha'biri bildi
riyor: 

•Alman bombardıman tayya
releri, Belçika cenubunda, bir şe
hir üzerinde yaptıkları hücumda, 
şehire 50 ild 150 kilo agırltğında 
bombalar atmışlardır. 

Mevcut 130,000 nüfusuna 20,000 
de mülteci inzimam eden bu a
çık şehire, Almanların yaptıkla

rı bombardmı.an esna3lnda iki in
giliz gazeteci ile beraber ben de 
şahit oldum. Bu ~hir, askeri 
bir hedef teşkil edemez. Alman
lar, şehir dışında tıe şelıire çok u-

zak mesafede askeri kollarL ve 
kıtaları bombaladıktan sonra is
ttıS1ıon gibi bazı noktaları da bom
bard ıman etmek hususuııda hiç 
bir zahmetten çekinmem4ler 
ve sivil ahaliye hiç ehemmiyet 
~rmeden şelıire bomba yağdır
mışlardır. 

Sol:aklar, bir sığtnağa sokul
mıya vakit bulamıyan mülteci
lerle dolu idi. 

Zayiat derecesi henüz malılm 
değildir. Fakat biz şehirden çık
tığımız sırada, bom.balar düş

mekte devam. edi11or ve se,,1ıar 
hastahane de efradı, yaralıları 
nakletmekle me•gııl bulunuyor
lardı.• 

bolmamıştır.• 

! - -----
1 
Belçikad::ı bir 

Delçlka tebllAI m&hal, 18 (A. 
A.) -JBma

yıs ak.şanı Belçiıka tebligi: 

Liyej ve Namur mu
kavemet ediyor 

•Son günlerde Bclç;ka ordu
sunun yaptıgı sistematik geri çe
k.ılme müsait şartlar dahilinde vu
kun gelmiştir. Emredilen hare -
ketler, il!i bir nizam altında ııa
;ılıl1T.,Ş ve tahribatımızdan mü
teessir olan düşman, geri çeki
len ve kayıp kaydeımeksizin te
ması keseoilen kıtalarımız üze
rinde şiddetli taz11ik icrasına mu
vaffak olamamıştır. 

Maalesef, bu harekat neticesin
de Brüksel, Anvers şehirleri ter-

OSMAN CEMAL KAYGILI 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Samb.-e'oa Scheldt hattmı mü

dafaa eden ordular mevzilerini 
muvaffakıyetle muhafaza etmek
tedirler. 

İngiliz hava kuvvetleri düsma
nın motör.lü kıtalarını hezinwt2 
uğratmıEtadırlar. 

Almanlar, ha
SAAT: 14 len, lkat'i ol-

masını ümit et
tikleri bir gay

ret sarfetınektedirler. 
Samhre mıntakasında bir ge

dik aQmak icin, Almanlar sıkı 
saflar halinde hücum eden 2~90 
tan.kı ileri sürmüşlerdir. 

Dün, Almanlar, .iıki istikamet
te biıibirllı.i ta'kip 00.en dalıgalar 
halinde hücumlarda bulunmwı
lardır. Bu iki istikamet şunlar
dır: 

Hirson - Avesnes mıntakası ve 
v ervin.s mıntaıka&ı. 

Birinci mıntakada, ormanlıkta 
hareket eden motörlü latalar, 
bazı noktalarda ancak hafif te
rakki.l.er kaydetmişlerdir. Mu.ka
bil hüCIJllllara .l!e<'en Fransız kıta
ları mahalli muvaffakıyetler ka- 1 
zanmı.şl.ardı.r 

Almanların gayretleri, Ver -
\'ins'da bilhassa enerjik bir ma
hiyet almıştır ve pek ziyade bir 
Çarpışına. tankların, topçıı lruv
vetıerinin yardımile dumıadan 
devam etmektedir. 

Avesnes - V ervins - Rethel -
Sedan müsellesi üzerine büvük 
bir kütle halinde teksif edilmiş 
o.lan müttefik tayayreleı:; bütün 
Riin, bütün ııe<;it noktaları üze
rine binl.erce ton .bomba, ve mil
Yonlarca makineli tüfenk kurşu
~ yaf!dırnuşlardır. 

Belçika or-

SAAT 15 dusunun mane
: viyatı çok iyi

'------1 dir. Askerler, 
Qok cesur ikonu'llllaktadır. 
Halkın vatanperverlik hissi -

Yatı da ook yüksektir. Siviller, 
hava bombardunanları altında 
haki.ki medeni cesareti göster
llıişlerdir. 

Belçika Kralı, Namur etrabn
daki kalelerdeki askerlere aşağı
daki mesa iı göndermi5tir; 
•- Namur kaleleri kumandanı 

SU.baylan, küçük subayları ve \ 
erleri. 

• Vatan için soııuna kadar mü- kedilmiştir. Bu şehirlerde mühim 1 J 
cadele ediniz. Ben sizinle iftihar hasar olmamıştır. ta ya • Amcrİ-
ediyorum.• Liege ve Naınur kaleleri, kalı-

VEYGlı.ND PARİSTE ramanca mukavemetlerine devam k h 
Paris, 18 (A.A.) - General etmektedir.• a Ve arp 

Veygand'ın Parise geldiği bildi- ı · 1 Führer'in u-
rilmektedir. Alman teblllil mumi karar- (Baştarafı 1 inci sayfada) 
- ~ Tarihin kay- gahı, 18 (A. VAŞINGTCXN, 18 (A.A.) -

SAAT 1 
dcttiğ' A.) - Alman ordusu haskuman- Cumhur Reisi, tayyare inşaatının 

: 1 az'=' !~Yı:t::;,, danlı.ğının tebliği: cierhal aı·ttn-ılması meselesini de, 
muharebesi, bu •Holandada Alman kıtalan, Ze- mütehassıslarla göruştüğtinü ve 

sabah yeniden başlamıstır. Şiddet- land adalarının temizteıımesi hükiıınelin büyük harpte kaza-
li çarpışmalardan sonra, Alınan işini sür'atle takip etmektedir. rulmış olup bugün silahtan tecrit 
iniı!i durdurulmuş ve dü.şmarun Yalnız Vladiııgen'in şarkında Va!- edilıni$ bir halde bulunan 35 es- ' 
Secian'ın sarkında maızinot hattı- chera adasında dün mahatıi çar- ki muhribin tamirine karar ver-
nın nihayet noktası olan Mont- pışınalar olmuştur. Holanda ku- diğini söylemiştir. 
medy'ye yaptığı teşebbüsler ener· mandaııı şimdi teslim olmak tek- ROMA, 18 (A.A.) - cHavas 
ji:k surette kırılmışt.ır. LiJınde bulunmuştur. Ajansından. 
ıMontmedy'den İsvicre budu- Dııle hattından çekilen düş- Yarı resmi İtalyan mahafili \ 

duna kadar Maginot hatlı boyun- man, Atman kıtaları tarafından Ruzveltin Musoliniye göndermiş 
da iş'ara değer bir şey yoktur. ı takip olunmaktadır. olduğu mesajın büyük bir a!iı-
1 Be!çikanın şi- Alman hücum. tankı cüzü.tam- ka ile karşılanmış ve ihtimaanla 

1 

SAAT: 20 malinde mütte- !arı, Maubenge'in cenubunda, tetkik edilmiş oldugunu beyan 
fı.k kıtalar, -enış Fransız hudut istilıkamlarıııı 11ar- etmektedirler. 

------• bir stratejik ha- mış, iki dü.,mıan fırkasını imha Bu mahafil, mesajın metnllıin 
rekect baslaınışlar ve Brüksel'in etmiş ve yukarı Sambre'dan ne olduğunu beyan etmekten im-
Belçikanın şimalinde müttefik ric'at etmekte olan düşmanı ııu- 1 tina ediyorlar. 

kıtalar, ıren~ bir stratejik hare- karı Oise'a kadar takip eylemiş-
kete başlamışlar ve Brü'ksel'in tir. Piyade fırkaları, Alman Jıü- Cenova, 18 (A.A.) - Holanda-
şarkında Dyle üzerine Alman hü cum tanklarını pek yakından ta- nın Almanlar tarafından istiliısı 

k
. keyfiyeti, İtalyanın Felemenk 

cwrnlarını tutmuşlardır. Dün ak- ıp etmiştir. Alman kıtalan, bir 
şam Dyle hattının nı~~.dikler çok esir ve büyük ganaim almış- Hindistanile olan ticareti ve de-
tarafından kendi arzularile talı- tır. niz nakliyalp. iı.ıerirlde tesirler 
liyesinden sonradır ki, Almanlar Alman kıtaları, Sedan'ın ce- yapmıştır. 
Lcıuvin ve Malines'i isgal edebil· nubunda da ilerlemişlerdir. Hava İtalyan vapur şirketleri, Japon 
mişler ve Belçika makamları ta- kuvvetleri, bilhassa cephe geri- vapur k:uınpanyalarile birlikte 
rafından tamamile tahliye edil- si münakalatına ve Belçikada ve şimdiye kadar Holandalılar ta _ 
miş olan B-"'---l'e g· bil · Fransada d;;•maıı kollarının ~. eç-'""""' · ıre mış- ""' ~ rafından temin edilen hatlarda 
!erdir. tiği ric'at yollarına hücum etmiş-

tir. Bu hücumların tesiri ile d;;._ seferler tanzimine çalışmaktadır-
Sanııbre'in şi- ""' SAAT malinde, Almun man bir çok noktadan kaçmıştır.• lar ... 

tazyikı tarafın- ----o-- BUKREŞ, 18 (A.A.) - Dahi-
~--- fından işkfil e- ]9 MA YJ C" liye Nezaı·eti Romanyaya 1/9/39 
dilmeksizin, geniş bir müttefik a.J tarihinden sonra !(elmiş olup 

memleket dahilinde çalışmak. 
stratejik hareketi yapılmaktadır. (Baştarafı 1 inci sayfada) hakkına sahip bulunmıyan ya _ 

Sambre ile Aisne arasında, bu- ve vatanın ebedi irurlu\uşilc bi- hancıların, 30 mayıs 1940 dan ev-
gün Avesnes etrafında ve Ver - ten Milli Mücadelemizin Jaşlan- vel Romanyayı terketmek mec-
vinsin garbindrki mmtakada şid- gıç tarihidir. Türk enerıi,uun burivetinde bulunduklarını teb-
detli carpış:ınalar yapı!ıını;;t:.r. Fa- nelere kadir olduğunu gösterme- liğ etmektedir. Bu karara ittiba 
kat Alman hücumları, du·· ı .kü hu"_ si itrbarile bu mutlu gün gençlık - etmiyen yabancılar, temerküz 
cumların şiddetini .">ternuş· tir. ve spor bayramı ittihaz edilmiş-. b kamplarına 5evkedileceklerdir. 
Alımanların, bılhassa rnüttPJik ha- tır. Bu ayram memleketimizin •-· 1 h ,_.. · d ld - "b' h BERLİN, 18 (A.A.) - D. N. va ""'vvet erinin faaliyeti sebe- er ... oşesın e o ugu gı ı şe -
biyle ia•e l'iiclükleri ile karşılaş- rimizde de idman senliltleri ve B. l!'ührer, bugün, umumi karar-
nuş olmaları muhtereıa:r. muhtelif müsamerelerle kutlula- gahında yeni italyan büyük el-

Hale, 18 (A.A.) _ Bu sabah nacaktır. Bu.günkü merasim hak- çisi B. Dino Alfieriyi kabul et-
Saint _ Lcıuis köprüsünü berha- :k.ındaki yazı ikinci sayfamızda- miştir. Alfieri, iµınatnamesini 

va etmi,Jer ve bu suretle Bale =dmırİİİİİİ. İİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİf.İİİİİİİİİİİ~I İİİlıtaekıldiiıiİİmİİİİİİe~y laelimıi:i·~şlitirm_. ------
ile Fransa arasındaki demiryolu • ••••11111• münakalatını ta:mamiyle inkıtaa A A 
uğratmıslardır. L L C 'nin emsalsiz programları devam ediyor. ı I 

----------------- Görülmemiş 2 büyük film birden 

Fransız Kabinesinde değişiklik ı -Üniversiteliler Yurdu ı 
Gençliğin neş'e ve zevkinden: Aşk ve heyecanından işlenen büyük 

. (Baştarafı 1 inci sayfada) J 

gıler lazun olduğu için, bu tek -
lifi kabul etmemi~.tir. B. Mandel 
B. Royun yerine Dahiliye Nazır
lığına ve J,icaret nazırı B. Rollin 
de müstemlekeler nazırlığına 
gelmiştir. 1 

REYNO'NUN NUTKU 
_PARtS, 18 (AA.) - Başve -

ltiı B. Reyno, bu akşam saat 20.30 
da bütün Fransız radyoları ile 
nesredilen bir nutuk söy!eıni.ştir: 
Başvekil sözlerine şöyle başla

llıtştır: 
·- Evvelki gün, sizlere, dü.ş

;;ıanın Möz'ün garbinde ııeniş 
• ı.r POŞ yapnuya muvaffak oldu
"Unu söylemiştim. Bu poş, o za- ı 
rıa!Jdanberi ııarbe doğru l(eniş
d"<lı'. Vazıyet valıiW<fu, fakat lıU; 

e unıitsiz değildir .. 

il.Başvekil, burada şu cümleyi 
ave etıniıitir: 

.•- Fransız milleti, nasıl bir 
llııllet olduğunu işte buna benzi-

yen sartlar içinde ~stermiştir'. Fransız Filmi 

2 - Can il er Doktoru B. Reyno, bütün millet tara -
fından cekilen iztırapları hatır
lattık&n sonra, bugün almış ol -
du[hı kararları kısaca tefsir et _ Amerika filimlerinin büyiik artistlerinden 
mis ve bilhassa 1916 daki müle- EDVARD ROBİNSON - HU~IPHREY BAGGART'ın 
eavizlerin daha ileri geçmelerine yarattığı esrar dolu f'ransız filmi. 
mani olan Verdun galibi mareşal 3 - Harbi yakındau gösteren en son gelen iki büyük Junıal birdPn: 
Petain'in kabineye girm~ olına- (PARA:.\1UNT JURNAL - Fraıısızca) ve BİRİTİSH NYUZ - Tiirkçe) 
sının ehemmiyetinı tebarüz ettir- im_ Bugün saal 11 de tenzilatlı matine 
mıştır.. IEI 

. 
mıır-• Bugün ip EK sinenmasında .. 

1-ASİ KAHRAMAN 

B. Reyno, bundan sonra, elçi
ler arasında, F;ansız harici siya
setıne azami mücssırlik verecek 
oJaı;ı. b~ teb~dül yapılacağını 
bilcıırmı.ş ve sozlc,rine şöyle ni
havet vermiştir: 

•- Orduda olsun, dahilde ol _ Fransızca sözlü aşk - kahramanlık ve muazzam heyecanlı filmi. 
sun, her Fransız, bu akşam be- Baş rollerde: Warncr Bakı.ter - Fredtl.ie Barthlomew-Arlccıı Whelan 

~:ı~::~:.: galip gelmek için 2 - LOREL HARDI - harbe gidiyor 
Fransız harp kabinesi, bugün TÜRKÇE SÖZLÜ 

öiUe üzeri hariciye nezaretinde 
R Reynonun riyasetinde iıop _ l haveten: FOKS JURNAL dünva haberleri 

lanmı.stır. •••••••Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••ıli 

~ 

Çakmar ı Fadime 
Nakleden: FAİK BERCMEN 

Bir akşam mutat bez;gin ha -
!imle ~ten çıkıp eve yollan -
nuştun. Ka'Pıyı çaldığımda, ba -
na kapıyı, dokuz on yaşlarında 
Uıstoparlak, kumral al yanaklı 
bir kız QOCuğu a<;tı. Şaşmıya va
kit kalmadan, annem, hemen gö
ründü: 

- Ne vakittir kfu;ücük bir 
kardeş istiyordun, dedi, işte ni
hayet buldum. Ban ne şirin şey .. 
Kızcağız hakikaten pek se -

vimli idi. Esasen annemle yal
nız geçen hayatımız pek sakin 
ve saci.e olduğu için, evin içinde 
böyle cıvıl cıvıl bir mahllıkun 
bu!t.ınu.,u hayatımıza yeni bir 
ses katacaktı. Bahusus gündüz -
leri ezici bir. ki.msesizlikle kıv
ranan anneme de j:ıu çocuk son
suız bir te;elli ve meşgale ola -
caklı. 
~unduralarunı çıkarıp içeri 

girince, odanın bir kenarına ba
önüne eğilmiş ve büzülmüş ibir 
halde duran çocuğa bir daha bak
tım. Kumral gür saçları iki ka
lın ör_ı:ü yap.ılmış ve arkasına 
dökülmü.ştü. Pembe enl&risinın 
rengini tamamlıyan yanaklari
le, ve parlak, bal rengi gözlerile 
pek cana yakın bir ~rx-uktu. Iri 
göı.l~rini, kaçamaK k.ıçamak kal
dır;p bana bakıyorken annem: 

- Fadime, dedi, bak bu senin 
efen (*) olacak, hadi elini öp. 

Fadime büsbütün kLZarıp şaşır
dı, bir adım attı, durdu. Elleri
ni parmaklarını kım•ldatıyor, ağ
zını oynatıyordu; hani neredey
se aj\lıyacakl.ı.. 

O vakit ben yanına yaklaştım 
ve saçlarını okşamak istedim. 
Lakin Fadime birden geri sıç
rıvarak: 

- Yaµma efe, diye ba,ğırd.ı am
ma bundan utanmış flibi büsbü
tün kı.zardı. Ve bu hareketi unut
turmak istiyormuşçasına aceley
le elimi yakaladı ve nemli dudak
larını elline yapıştırdı. 

Çok ııeçmeden Fadime bize a
lışmıştı. Artık akı;amları beni 
-pencereden bekliyor, ve uzak -
tan daha sokak kapısını açıp yo
la Ç!.kıyordu. Ben de çoğu akşam
ları ona elimde bir şeyler getir
meyi unutmuyordum. İlk günle
ri masada çatal bıçakla yemek
te acemilik çekmişti amma, az 
i:ıir müddet sonra, bize <bakarak, 
bizden daha dikkatli olnuya b~ 
!adı. 

Diş fırçasına iki günde alıştı, 
ve yatmadan evvel, kalktığı va
kit de havuzun başında uzun u

. zun ayaklarını kollarını ve yü -
zünü yıkamayı da Wl\ltınuyordu. 

Annem, Fadimenin bu halle -
rini gördükçe memmın oluyor 
ve bana: 

- Görüyorsun ya ne çabuk a
dam olocak, diyordu, ihtiyari -
Runda elime yapışır, evin kızı o
lur .. 

Fadiınenin akşamları ağzından 
alabildiklerime göre, Çakmar kö
yünden olduğunu öğrenmiştim. 
Babas öleli epey olm~, anası, 
- kaltak - Fadime anasına öyle 
söylüyordu, sabredememiş başka 
bir kocaya varmıştı. 
Anasının kocası ilk zamanlar -

da Fadimeyi hoş tutmuşsa da, 
sonraları, içip içip eve geldikçe 
öfkesini ondan almak istermiş -
çesine Fadimeyi dövmiye başla
mıştı. Kazandığını zıkkıma ver
di/?i için, çoğu akşamlar da ka-

(*) Efe: Aydın havalisinde 
ağabey yerinde kullanılır. 

tksz yatyorlard. Gayri Fadime 
dayanamaz olmus ve sağırların 
Alilere kaçmış. Ali dayı anasına 
haber yoll~ emme, anası gari 
aldırmamış, Jı:i.. Bunun üzerine 
tabii Ali dayı onu hep besHyecek 
değildi ya .. Almış ve Aydına ge
tirmişti. Ali dayının tanıdığı var
mş, oraya brak.mış.. Fadimeyi bi
ze işte Ali dayının bu tanı.şiarı 
getirmişti. 

Altı aydanberi Fadime bizde 
duruyordu. Birbirimize ı;ıeJı: alLŞ
ıru.ştık. Şimdi, şehirde büyümüş, 
iyi te~biye almış bir QOCu.ktan fark 
sız gibi idi. Annem ona, çeşit çe
şi t şirin urbalar dikmişti. Artık 
annem Fadime için ne projeler 
kuruyordu. 

Bir pazar günü bahçede havu
zun kenarına oturmuş portakal 
soyuyorduk birden bahçe kapısı 
yumruklanır gibi vuruldu. Ye -
rindeı. hiddetle fırlıyan Fadime 
kapıya koştu amma, ka'Pıyı aç
masile geriye sıçraması bir oldu. 
Bir lahzcde Fadimenin pembe 
rengi sarardı, gözleri alevlendi. 

- KJ:nıdir o? Diye davrandım. 
Kapıda, yüzü acemice boyan

mış, gözlerinin altı mor. bayağı 
yüzlü bir kadın duruyordu. Hı -
<ınılı bir eda ile içeri girerek Fa
dimeye gözlerini dikip homur -
dandı: 

- Ne gaçiyon? Gelsene bura
ya .. 
İçerledim: 
- Hey, hana baksana sen, ne 

istiyorsun, di bakalım. 
Biçimsiz bir kahkaha attı: 
- Ne mi istiyom? Gızıını ala

cağım .. 
- Senin burada kızın yok, çık 

dışarı, bas! 
Ellerini ıkalçasına dayıyaraık 

küstah ·bir vaziyet aldı ve; 
- Ne buuruyon küçük bey, 

dedi. Na, gızım işte ... Görüyon
mu? Hadi gız, domuzun 'Piçi, 
davran bakayını. 

Fadime korkudan bir köşeye 
büzülm ü.ş ve adeta ufalıvermişti 
Fadimeyi bu halde görünce, ka
dın, yüzünde zoraki bir şefkat ha
vası yaratmıya uğra.sarak: 

- Gel Fadime, ded:i. Benden 
ne korkuyon, ananı göreceğin gel
medi mi? 

Neticede, Fadimenin anası da
yadı oturdu, ille kız.uru götüre
ceğim diye ... Annemle ikimiz ce
naze çıkmış gibi susa kalmıştık. 
Hic bir kanun ve müeyyide, bize 
·bir hak veremiyordu. 

Bu bedbaht çocı.ıı{u, gıöz göre, 
göre şu bayağı, zavallı ve idrak
siz kadına lbırakacakttl<. !Fadi
meyi o malı'.ı.m ilibetten kurta
ramıyacaktık. Bu aczimiz hica
ba kalbolınwıtu. İkimiz de, annem 
diye, boynumuzu bükmüş, san
ki Fadimenin mukadderatına rı
za gösteriyormtl'Ş gibi bir tavır 
takırunıştık. 

Fadime gidince, evin içi birden 
sessizleşti. Ana, oğul i.kimiz de 
on.un arkasından göz yaşı dök
tük. Onu epey aradı.k sonradan, 
fakat bulmak müıınıkıin olmadı. 
Şimdi yıllar ııeçmiş bulunuor 

fakat ben hili Fadimeyi ararım. 
Ve her zaman küçük bir kız ço
cuğu görsem, penbe entarisi, pen
be yanakları ve örgülü kumral 
saçlariyle çakmarlı Fadime gö
zümün önüne ııelir; Ve onu kay
•bolmuş veya ölmüş bir kardeşim
miş gibi hasretle yanarak hatır
larım. 

SAYFA-:t 

Yugoslavya 
tel1rkede 

a 

(Bcşmakuleden cl.wamJ 
lari!e bitaraflığın hiçbi.ı:. fayda 
temin etmediği ve zaman gelin
ce, Alınanyanw en dost bitarafa 
dahi saldırdığı anlaşılınca, Yu
goslavyarun eııdişcl.cri pek haklı 
olarak büsbütün arttı. Çünkü, bi 
taraf kalmak arzusile, bir zaman· 
lar, Balkan ittifakına dahi, eski
si kadar, iltifat etıniyen bu dev
let, mülki tamamiyeti ve müda
faas.ı tabiatile İngiltere ve Fran
sa tarafınd.an pranti edilmemiş
ti. 
. Bir müddettenbe:ı:i, bu yüzden 
Italyanw müttefiklere harp ilı1n 
etmeden yalnız Yugoslavyaya te 
cavüz edeceği ve Dalmaçya sa
hillerini zapta kalkışacağı riva
yetleri aldı yürüdü. Böyle bir va
ziyet hasıl olursa, Yugoslavya -
nın İtalyanlar, Almanlar ve Ma
carlar tarafından taarruza uğ
rıyacağı ve yalnız başına kala -
cağı tahmin edilebilir. Çünkü 
Balkan paktı, bir veya bir kaç 
~pa devleti tarahndan va
.ki olacak bir taarruza karşı, m~ 
terek müdafaayı kabul eder bir 
şekle solrulmalJlU!tır. Balkan pa)o. 
tıııın iı;l.e1':esi iı;iı>, Bulgarista -
nın da bir Avrupa devleti ile be
raber, Yugoslavyaya hücum et
mesi lılıundır. Buna me;ydan v_.. 
memek için, İtalya, Almanya ve 
Macaristan Yugoslavyaya hüaun 
ederlerken Bulgaristam bitanıf 
bırakırlar; böylece diğer Balkan
lı müttefiklerin YugoslaV}'81'l 
yardım etmelerinin önüne ~ 
ler; mücadelenin sonunda, ba 
hizmetine miikafaten ~ 
tana da, Yugoslavyadan L ı ~ııı.. 
leri toprakları verirler. 

Müttefik1'>r, Yugodavya71 p. 
ran ti etınemi.1 oldukları için, 1-
talva, kendilerine harp ilin • 
medcn yalnız bu memlekete teca. 
vüz ettiği takdirde ne yaparlar? 
İtalya} a harp ilin ederler mi, 
yoksa böyle bir istila karşısm
da seyirci mi kalırlar? Bugün, 
böyle bir vaziyet karşıruıda miG 
tefiklerin ne yapacaklarını keş... 

tirmiye imkin yoktur. Her 6":Js 
garpteki büyük meydan muha
rebesinin alacağı şekle, ve verı>
ceği neticeye bai,!lıdır. Vaziyet, 
Almanların lehinde inkişaf et -
tikçe müttefiklerin, doğrudan 
doğruya kendilerine bir taarrm 
vaki olmadıkça, Yugoslavyayı 
müdafaa için, İtalyaya harp ilin 
edeceklerine pek ihtimal verile
mez. İtalya, müttefiklere karşı 
harbe girmiye karar vermişse bi 
le, nasıl Möz meydan muhareb<>
sinin soLunu bekliyorsa, mütte
fiklerin de, Romanın Yugoslav
yaya tecavüzü takdirinde, İtal
yava karşı ayni yolu tutınalan 
ihtimali çok daha kuvvetlidir. İn
giltere ve Fransa için, Almanya
ya güç mukavemet ..ttiltleri 
bir sırada, İtalya ~ de harbe 
girmenin hiçbir manası yoktur. 
İtalya, kendilerine taarruz eder
se o başka. O va.kit, ister iste -
mez kendilerini müdafaa ede -
ceklerdir. Maamafih bu, bizim 
lllllntığımızdır. On!ar, belki -de, 
kendilerine emindirler ve başka 
türlü düşünebilirler. 

Görülüyor ki, 1,590 kilometre
lik kıyılan, İtalyan deniz ve ha
va kuvvetlerinin taarruzlarına 
açık olan ve 3000 küsur kilomet
relik kara hudutlarının 2?00 kü
sur kilometresi, kendisine ya 
düşman veya hamiyetsiz dost 
devletlerle sarılmış bulunan bu 
memleket, hakikaten çok tehli
keli bir vaziyettedir. Onun için
dir ki, Yugoslavya, gözlerini Sov 
yet Rusyaya çevirmiştir. Sovyet
ler Yugoslavyayı kurtarabilir -
ler mi ve böyle bir şey yapmak 
isterler mi? Bu da, aynca tetki
ke değen başka bir meseledil-. 

ABİDİN DAVER 

- Bu hafta S O .M.ER Sinemasındıı - F 'd 
M A R T H A E G G E R T H'in atsa a zelzele 

Şayanı hayret musiki muvaffakıyeti, SCHUBERT'in hatırasına di
kilen zafer abidesi 

HiTMEMiS SENFONi 
Ölmez musiki harikası,bütün sanayii nefise amatörlerinin 

ııllwılarını toplamaktadır. 
ilaveten: EKLER JURNAL en son harp haberleri. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

takdir 

11•-- Bugün SARA V Sinemasında -~-
2 giizcl filmden miirekkep 2c.1gin biT programı alkışlıyacaksınız. 

32 inci ~ GÖRÜNMEYEN 
f ADAM 
ı ARAMIZDA AVCI ALAYI ı Mevsimin ea şen komedisi 

Halihazır harp vekayü anı>ıran ı CONSTANCE BENETT ve 
emsalsiz bir mm. 5000 adı.er ı GARY GKANT 
denizde .. 1 dramda 1001 vekayi. ı tarafından fransızca sözlii film 

Seanslar: 2.30 - 6.20 ve 10 da ı Se nslar: lZ.31 - UO ve 8 de 

İlaveten FOKS JURNAL en mükemmel ve en 900 

haberler--------

• 

FATSA, 18 (A.A.) - Buııun 
saat 8,47 de burada bir saniye 
devam eden hafif bir yer sarsın 
tısı olm~tur. , ________ EZ!, 
TAKSIM sineması 
Tenzilatlı yaz fiatlarına başladı. 
Dulıuliye 20 ve 15 Krş. Lüks 30 

Krş. Localar 100 - 150 Krş. 
Ayni zamanda büyük program
lar, bugün yeni Programdaki 
iki film birden: Şarkın ses 

kralı ABDÜLVEHAB'ın 
ölmez filmi 

Yaşasın Aşk 
LEYLA J\IURAD'ın iştirakile 

Ayrıca ikinci film olarak 
BÜK JO.IBS tarafından 

KIZIL ATLI 
HAYDUTLAR 
Müthi~ heyocaıılı film. 

Matineler saat 11 de başlar . 
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Yazan :· Z 1 Y A Ş A K İ R -
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TEFRiKA No.· 57 

Ali, manevi bir kuvvetin altında 
eziliyordu .şimdi ne yapacaktı ? 
O zamana kadar bir tarafa çe- ı 

kilip hadisata intizar eden (Ma
lik bin Eşter) bu hali l(Örür ııör
mez dayanımıadı. Y anındaıki ar
~lanna: 

- iBiz burada, daha ne zama
na kadar beltliyeceğiz. Bizi, Os
man'ın sarayına hücum ettirdi
ler, şimdi de (.Elmirühnü.minin, 
Ali) nin üzerine hücum ediyorlar. 
IBu Bti yüzlülerin cezalarını ver
me!k zamanı ,gelmiştir. 

Diye baihrdı. Ağır kılıcını çe
kerek ileri atıldı. Elindeki kal
ka.nı meharetle siper ederek, 
Abdullah 'bin Zübeyr'in etrafını 
İlru5atan Mekkelilerin içine dal
dı. 

(Ali )nin bizzat kumanda et
tiRi Medine askerleriyle, Malik 
bin E.teri takip eden Kiıfe R(>
nüllüleri, muhalefet ordusunun 
hücum sa!larmı birer çürük bez 
parçası ııibi yırtıyorlar .. Her kı
W: darbesinde, Abdulahın asker
lerinden birini, kanlar içinde ye
re seriyorlardı. 

(Ali) nin korkunç ve heybet
li naraları, kükremiş bir arslanın 
hidrletli böğürııneleri ,gibi uzakla
ra kadar aksediyor ... Onıın atıl
dığı her asker kütlesinde, derhal 
büvük bir boşluk açılıveriyordu. 

Hayber kalesinin namdar kah
ramanı, Allahm o eşsiz arslanı, 
artılı: kendinden ,geçmişti. Elinde 
kıp kızıl kan kesilen ziillikarın, 
aman venniyen bir ölüm makine
•i l'ibi i<lediğinden bile haberdar 
deP-i!di. 

(Ayşe) o fil kadar büyük ve 
azametli devenin üzerindeki mah
fada, renııi sap sarı kesilmiş ol
duii'u halde, derin bir heyecan ve 
iztırap ile bu ko1'lrunç haileyi 
sevrediyor .. Telaşlı gözlerini, o 
kanlı mukatele sahnesinde ,gez
dire ııezdire, endişeler içinde 
netkeyi bekliyordu. 

İlk haı:nlede muvaffakıyet ııoös
teren Abdullah bin Zübeyr ile 
askerleri, (Ali) nin mkuabil hü
cuma f(eçmesini müteakip sar
sllınıya ve küçük kütle halinde 
bunnalıklann aralarına ~
ya başlamışlardı. 

Abdulah, atıldığı bu kanlı ma
ceranın büyük bir şeametı:. doğ
ru sürUklendiğini anlaıruştı. Ar
tık, etrafında bulunanlarla, doğ
ruıdan doğruya (Ali) nin üzeri
ne atılarak onu öldürmiye çalış
maktan ve böylece maksada va
sıl olmııırtan baş!ka çare kalma
mıştı. 

Abdullah, bu Jı:ararı verip de, 
maiyetindekilerle (Ali) nin bu
l:u.ndui!u noktaya hücum eder et
mez, birdenbire Malik l>ln Eş
ter ile brşılaştı. 

Abdullah, bu mania karsısın
da o derece hiddetlendi ki adeta 
kendinden geçti. Elindeki kılı
cı, bütün hızı ile, Malik'in kafa
sına indiroi. Eaer Malik, büyük 
bir çeviklikle kalkanını siper et
memiş olsaydı, hiç süphesiz ld 
vücudu ikiye bölünecekti. Halbu
ki Abdullahın kılıcı, !kalkan üze
rinden kayarak tamamiyle boşa 
,gitti. 

Malik, korkunç bir sada ile: 
- Sıra, benim ... 
Diye bağmb. Vücudunu bir an 

,gererek, A'bdullahın üzerine atıl

O anda, Ay.şenin mahfasından 
acı bir feryat işitıldi. Endişeli 
nazarlarla uzaktan uzağa Abdul
lahı takip eden Ayşe, bu kanlı 
hadiseyi görmüş... Büyük bir 
muhabbetle sevdiği yeğenının 
yere yuvarlanması, adeta onun 
şuuru üzerine ağır bir darbe in
dimnişti. 
Artık Ayşe, bir kadın değildi. 

Şimdi o, bütün roanasiyle bir 
müntakim kesil!ınişti. aşım mah
ıfanın ipek perdeleri arasından çı
karmış, sesinin bütün kuvvetiy
le: 

- ÇE!kin ... Devemi, ileri çekin.. 
Abdulahın intikamını almak i~in. 
siz de benimle beraber hücum 
edin ... 

Diye etrafındaki askerlere e
mirler veriyordu. 

(Arkası var) 

DALGA UZUNLUC.U 

T.A.Q. 111.47 m. 15195 Km. 
ZO Kw 

T.A.P. 3L79 m. 9445 Km. 
ZO Kw 

1629 m. 128 ;sm. 120 Kw. 

19 Meyıs Pazar 

-

12,30 ProgTam ve memleket 
saat ayan, 12,35 Ajans tıe mete
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 
ÇalanlaT: Hakkı Derman, Hasan 
Gür, Zühtü Bardakoğ!u, Hamdi 
Tokay. Okuyan: Mefharet Sağ
nak, 13,15 Müzik: Halk türküleri 
ve kaşık hatıalaır, San Recep ve 
Ali Erb~, 13,30/14.- Müzik: Kü
çük OTkutra (Şef: Enver Kapel
manJ, 

18.- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Kanşık 
müzik: (pi.), 18.50 Müzik: Radyo 
caz OTkutrası (Şef: İbrahim Öz
gür), Sapraoo Bedriye Tiizün'ün 
iştirakiyle, 19,25 Kon"4111<1, 19,45 

Memleket aaat ayan, Ajam ve 
meteOToloji haberleri, 20,- Mü
zik : Seçilm~ şarkılar, Okuyan
lar: Safiye Tokay, Celıll Tokses, 
Mefharet Sağnak, Çalanlar: Hak
kı Derman, Ha.!an Gür, Zühtii 
Bardakoğlu, Hamdi Tok.ay, 20,45 
Konuşma (Tarihten sahifeleT"), 
21,- Müzik Kavalcı Dursun, 21,10 
Müzik: Fasıl heyeti, 21,45 Müzik: 
İstanbul konservatu.an profesör
lerinden Violonsellist Muhiddin 
Sadak'ın resitali, 22,30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; Zira
at, esham - tahv ilat, kambiyo -
nukut bOTsası (fiyat), 22,45 Ajans 
spor servisi, 23,- Müzik: Cazbam 
(pl.), 23,25/23,30 Yannki prog
ram ve kapan,.. 

ZAYİ - Bebekte Bakkal sok. 
13-11-6-8 - 8/1 - 2-150-152-4-7-9 
numaralı emlaklarunızın 20/3/936 
tarihinde vermiş olduğum 20 se
nelik taviz bedelinin tapuya ait 
mektubunu gaip ettiğimden hük
mü yoktur. 

Bebekte Merkez Eczanesi sahibi 
;\lımet oğlu Hamit Canlı 

dı. Zübeyr'in oğlu, başına inen ------ ----------
müthiş bir darbe ile evvelii oldu- İı:1t i • az Sahibi ve Neşriyat Di-
ğu yerde sallandı. Sonra, muhta- rektÖrü: E. İZZET. Basıldığı yer: 
zar bir inilti ile yere yuvarlandı. SON TELGRAF Basıme\·i. 

- 57. 
Ve~ Sonra etrahna bakınarak 

ilive etmişti: 
- Etrafta araba filan da yok. 

Evelce arzettiğim gibi keşki 
Bebek iskelesine çıksaydık .. O< 
rada bir payton bulur, dağ yolun
dan rahatça yukarı çıkardık. 

Billılr bir kadın sesi buna kar· 
fdık verdi: 

- Zararı yok .. Biraz yüriirin. 
Öteki mukabele etti: 
- Hanımelendi yol hem yokuş 

henı de epey uzundur ... Yorulur
sıuıuz diye endişe edıyorum da.. 

Ayni billılr ses, şakrak bir e
da ile cevabı yapıştırdı: 

- Tela~ elmeyin .. Ne bu yol 
h'.afdağın.ıı yolu ne de ben pa -
muk Sultaıum.. Hazır bıraz kıı: 

havası alınz. Al<şam serinliğinde 
yürümek zevktiı·. Y1'niyelim .. 

Söze kar.ı.şmıyan gen~ ve yakı 
şıklı erkek, sert sesli, mütehak -
kim tavırlı, orta yaşlı adama e
mir verdi: 

- Pekala lala .. l\lademki hanı
mefendi öyle arzu buyuruyorlar 
yürürüz .. Sen öne düş de hUe yol 
göster b•ka!ım ... 
Yaşlı adam acele bir: 
- &.ışüstüne be) iın! 
Diyerek küçük kafilenin önü

ne düştü .. Mini mini kalabalık, 
Hisar ınezarlığile Amerikan mek
tebinin duvarı yanındaki dar ve 
yokuş patikadan yürüyerek ak
şamın loilu&u içinde .,;;zden kay
boldu.. 

• 
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Gayrimenkul satış ilanı 
l.stanbul Emniyet !>andığı müdürlüğünden 

Bay Aziz Mahmudwı 16500 hesap nu:ınarasile sandıjhmıııdan ıtl
dığı (750) liraya karşı birınci derecede ipotek edID va.desinde bor
cunu vermediğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No.lı kanu
nun 46 ncı maddesinin matufu 40 ıncı maddesine ııöre satılması ica
beden Kartal Maltepesinde eski Küçükyalı caddesinde (ikraz sene
dinde y~mı .. orta sokakta) yeni 82/85, 83 No.taj 73 No.lı bağ yerile 
ahşap k~un tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırım.ya kon
muştur .. Satış tapu sicil kaydına j(ijre yapılmaktadır. Arttırmıya 
l(lmlek ıstıyen (262) lira pey akçesi verecektir. Milli Bankalarımız
dan birinin teminat ımektubu da •kabul olunur. Birikmış bütiin 
vergilerle Belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz ·bedeli ve 
telliiliye rüsumu borçluya aittir. Arttır.ına şartnamesi 20/5/940 ta
rihinden itibaren tetltik etmek istiyenlere sand>k hukuk işleri ser
visinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil ıkaydı ve sair lüzumlu 
izahat da şartnamede ve takip dosyasında varoır. Arttırnuya gir
miş olanlar, 'bunları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayriınenkul 
hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti-bar olunur. Birinci arttırma 
15/7/940 tarihine miisaclif pazartesi ı;ıünü Cağaloğlunda kain sandı
ğımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tereihan alınması icabeden 
l(ayrimenkul mükellefiyetleriyle sandık alacağını tamamen ı;ıeçnıiş 
olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın teaıihüdii baki kalmak 
şartiyle 30/7 /940 tarihine müsadif salı günü ayni mahalde ve ay
ni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul 
en çak arttıranın üsünde bıralalacaktır. Hakları taPll sicilleriyle 
sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları
nı ve OOsıısiyle faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihinden iti
baren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleriyle beraber dairemize bil
dirmeleri lazımdır. Bu suetle ha'.klarıru bildirmemiş olanlarla hak
ları tapu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 'bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. Daha fazla mallımat almak istiyenlerin 938/61 
dosya numarasiyle sandığımız hukuk işleri servisU,.. ""1}rAcat et
meleri lüzumu ilan olunur. 

8iintd~ -----Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
ikolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak ,Solucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak sQlucan hastalıklarında bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen 
.müstahzar her eczanede bulunur. 

bu 

Kutusu 20 kuruştur. 
~ı h;:ıı Vrk.i leıiıün m U· .a;tclr'\ ini h;ai 1 dı Rt"rt"tr .lr ~.:ıtılır 

~~ ıı· Askeri vaziyet• 
- 1 (Başı 1 inci sahfada) 

Futbolcularımız 

Mısırdan döndüler 

Mektepliler futbol d_e ~~dan çevirmesi t~.hlik~ 
sının hasıl olmasıdır. Dun, bız, 

şampiyonası cenubi Belç~a ve şimali~~
sada teşekkul eden •Cebın şı
mal cenahında kuvvetli müt
tefik ordular yoksa, Almanlar, 
Dile ırmağı boyunda Luven, 
Malin1 Anvers hattında harp 
eden lngiliz - Belçika kıt'ala
rının sağ cenahı gerilerine dü
şebilirler. bu takdirde, Brük
sel cenubundan ihata edilerek 
sükut edeı;.. demiştik. 

On beş gün evvel Mısır spor İstanbul Maarif Müdürlüğü 
teşkilatmın davetiyle Mısıra git- tarafından tertip edilmiş olan fut-
miş bulunan spor kafilesinin son bol şampiyonasının final maçını 
grupunu teşkil eden futbolcüler geçen sefer yetişemiyen Galata-

* Jf. de dün dönmüşlerdir. Rıhtımda saray ile Boğaziçi liseleri diin 
büııük bir kalabalık tarafından hakem Şazi Tezcanın idaresin-

DiKKAT istikbıil edilen futbo!cülerimizin de yaptılar. Bu maça iki takım 

EMNİYET SANiDIÔI: Sandıktan alınan gayrimenkulü ıpctek 
ı;ıösteıımek istiyenlere muhamminlerimizin koymu.• olduğu kıyme
tin yüzde 40 ını tecavüz et.ınemek üzere ihale bedelinin yarısına ka
dar borç vermek ouretile ilrolaylık göstermektedir. (4131) 

anlattıklarına göre, Mısır maç - da en kuvvetli kc.drolarıyle çık -
Zarında bırakılan intıba çok gü- m><lardı. Oyunun birinci devresi 
zeldir. Futbolcülerimiz gerek Ka- iki tarafın düzgün ve muttarit 
hirede ve gerekse İskenderiyede bir gayret ile golsüz geçti. ikin
büyük bir misafirperverlik gör- ci devrede he11ecan büsbütün 
müşlerdiT. Kahirede futbo!cii- artm>< ve takımlar canlı bir oyun 
!erimizin kaybettiği birinci maç- tarzı tutıunnuşlardı. Fakat bütün 
ta Kral Faruk haftayımda fut- 1 gayretli oyunlanna rağmen dürüst ADEMİ İKTİDAR bolcülerimizi hususi !ocalannda bir oyun oynıyan iki taraf da bu 

vo • KL• SV• ll:KLI e İN IE - kabul etmiş ve her birine ayn, denrede gol yapamayınca maç biZ.. 
ııyn iltifatta bulunmuştur. Bu mecburiye yanm saat temdiı e-
maçın sonunda Kral bütün fut- dildi. Temdidin birinci d2v~esi-
bo!cülere Mısır hatırası olmak ü- nin 14 üncü dakikasında Ga • .ı~.;-
zere birer altın madalye hediye saray merkez muhacimi Ş<> 1ıap 
etmiştir. Futbolcülerimiz Ka- takımının golünü ııaı:nmya muvaf· HORMOBI 

Tebletlerl her eıızenade bulunur 
Pnoh bıhltu 12'S) Golata, t-bul 

hiredeki maçı 4 - 2 kazandıktan jak olmuştu. fk-incı 15 dakikalık 
sonra bir maqlılbiyet ve bir ga- temdit Boğaziçine gol te,,. ·"' e-
libiyetle şehrimize dönmüş bu- demedi. Maç da hu şekilde 1-0 .... ...._._.--
Zunmaktadırlar. Galatasarayın galebesiyle bitti. 

İSTANBUL DEFTERDARLIGINDAN 
Smı Mükellefin adı AdreS\ Verginin 
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S. D. İğdiş 44 37 50 9 74 
46 51 
31 47 

1 95 
9 30 
6 29 
l 89 
9 14 

3 50 936 1 İlyas Sandıkçı 

2 Fazlı Özeroem Kabzımal 
3 A. Katrancı Sergi 
4 Arslan Girgin -uııvehane 

5 Yaşar Karabryık! :l'lalbur 
6 Yaşuva Tenekeci 
7 Memet Hasırcı 
8 • Hasırcı 
9 Ali Yemişçi 

10 Hüsnü Çilinl(ir 
11 Mehmet Dinlemez Çilinl(ir 
12 Mustafa Aşçı -13 Ahmet Can Gaz ocağı tamili 
14 İhsan Toraman Kunduracı 
15 Metatyos Yuvanaki oğlu Yumurtacı 
16 Kirkor Mutafyan Yumurtacı 

17 İsmail Meyva sergisi 
18 Hasan ve Ahmet Komisyoncu 
19 A. Tanaş Yumurtacı 

20 Sabri Yorgancı 
21 İzzet o/1. Ahmet Kahvehane 
22 Asım Şapka tamircıSl 

23 • • • 
24 Naci Özçaylak . Saatçı 
25 Hasan Sepetçi 
26 Şerif Kömür deposu 
27 Süleyman Sebzeci 
28 İzzet Yem isçi ve sebzeci 

> Meyva hali 47 245 00 
> Serf(iler 113 230 00 
.. iB. Kutucu Han 2-1 '1:7 00 
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nunun 10 ve il inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine ııeı;rnek üzere ilan olunur. (4172) 

Meydan açıldıktan az sonra, 
tekkenin cümle kapısı aiır ağır 
vııruldu. 

Gözcü derviş Asım, bu vekit 
tekkeye kimsenin gelıniyeceği
ni nazarı itibare alarak bizzat 
kapıya kadar indi. Gelenler, dev
rin •devri dilirayi meşrutiyet. 
olmasına rağmen zaptiyeler o -
labilirdi. Kapıya vıırmalar de
vam ederken derviş Asım dışan 
seslendi: 

- Destur, kim o J<apıyı ça
lanlar .. 
Dişardan sert bir ses cevap 

verdi: 
- Biziz .. Yenişehirli Faruk 

bevefendi ile devletliı Abdülfet
tah Paşa llazretlerinin haremi 
Rengigül hanımefendi, kihyala -
rı ve iki kadın misafir .. 
Derviş Asım durakladı. Ne ya· 

pacaktı? Kapıyı açmalı mıydı? 

Gelenler, kendilerini takdim 
ederlerken sert bir lisan kulla -
narak hatırı sayılır hüviyetler 
savınışlardı .. Dervişin tereddüdü
nü dışardan farkeden ayni mü -
telıakkim ses tekrar duyuldu: 

- Ne duruyorsunuz, açsanıza!. 
Dı~arda mı bekliyeceğiz bu sa
atte?. 
Derviş Asım cevap verdi: 
- Kapıyı sırladık .. Şiındi aça

mayız. Biraz bekleyin de babaya 
haber vereyim. 

- Haydi, çabuk ol. Çok bek
letme bizi. Yanımızdaki hanım
lar mezarlığın kasvet verici ka
rartısından hiizetmiyorlar. 

- Biraz bekliyeceksiniz.. Ba
ha meydana girdi. Çıkmadan i
çeri girip de söyliyemeyiz ki_ 

Dışardaki adam ısraretti: 

- Ne münasebet efendim .. A
çın; esasen Nafi baba bizi bek
liyordu. Kendi haberi var biz ya
bancı değiliz .• 

- Ne yapalım .. Bekliyeceksi
niz! 
Derviş Asımla dışardaki ada

mın, Yenişehirli Faruk Beyin la
lasının kapı arkası muhaveresi 
münakıı.şıt şeklini alıyordu. Gerek 
kadınlar, gerekse bizzat Faruk 
Bey konuşmanın bu hale dökül
mesini istemediler. Rengigül yas
landıih Faruk Beyin kolundan 

çıktı. Ateşli bir muhabbet ifade
sile pırıldayan gözbebeklcrini 
genç ve güzel kadının yüzünden 
bir an bile ayırmıyan zengin ve 
nüfuzlu delikanlıya bir işaretle 
ilave etti: 

- Ne olıır, 11Jrada biraz bekle
yiverelim. Eğer meydan açılmış
sa hakikaten babayı_ görmek iın
kansızdır. Bu adamJar da şu sa
atten sonra babanın müsaadesi
ni almadan kapıyı açmazlar .. 

Fruk lalasına tekrar müdaha
le etti: 

- Peki lala .• Bekliyelim. Ya
nın saat, pek bilemedin bir saat 
sonra meydandan çıkarlar. Sen 
kapının önünde dur. Saniye ve 
Tiryal hanımlar da bıırada din
lensinler .. 

Lala kapı arkası münakaşasına 
efendisinin bu sözlerile nihayet 
verdi .. 

Saniye ve Tiryal hacılarla tek
kenin tahta kapısı önünde çö • 
melerek iyinicemin nihayet bul
masını beklemiye başladılar. 

Rengigül ile Yenişehirli Fa • 
ruk Bey ağır adımlarla boğaza 
hikim Hisar tepesinin mazi a -
ğarlarile kaplı ve her aşıkı im
rendiren kuytuluğuna doğru yü
rüdüler. Rengigülün tavrındaki 
bütün şuhluğa rağmen kalbinde 
içli bir üzüntü hakimdi. 
Şu birkaç yıl içinde, asude ha

yatını birdenbire değiştiren çe
•itli hadiselerle karşılaşmıştı. İlk 
kocası Sacitten ayrıldığının, Mer
diven.köyü tekke.sinde merhum 
Mehmet Ali Hilıni dede tarafın
dan düşkün edildiğinin ilk ay
larında Sütlüceye, Münir baba
nın dergahına gitmiş, orada bir 
aş gecesi çıkan. kavga yüzünden 
maheyine getirilmiş, Abdülha -
midin çok itimat ettiği mabeyin 
feriği Abdülfettah paşa da, is
tintak sırasın.da kendisini nasıl 
delice sevdiğini anlatarak: 

- Evleuelim .. Ben, ahlak iti
barile olsun, terbiye, görgü ve 
nüfuz itibarile olsun size yaraşa
cak bir koca olmak mev kiinde
yim.. Beni reddetmeyin küçük 
hanım~ 

( A rkll" var 1 

Biz <ı_ satırları yazarken bu, 
vaki olmuştur Belçika - İn
giliz kuvvetleri, böyle bir iha
ta tehdidi karşısında, tuttuk -
ları hattı ve Brükseli bıraka
rak garbe doğru çekilmişler -
dir. Almanlar da Brükseli iş
gal emişlerdir. Brükselin iş
gali askeri bir ehemmiyeti ha
iz değildir. 

18 tarihli Alman tebliği, 
Anvers müstahkem mevkii 
harici kuşağının iki noktadan 
yarıldığını söylüyorlar. An -
vers kalesi sükut ettiği tak -
dirde, müttefikler bıırada da 
cephelerini geri almıya mec
bıır olacaklardır. Fakat Bel -
çikanın 18 mayıs öğle tebliği 
Aııvers eyaletinde düşman hü
cumlarının ağır zayiatla tar
dedildiğini haber veriyor. Al-
manlar, akşam üzeri Anverse 

girdiklerini bildirmişlerdir. 
2 - CENUBİ BELCİKA 

VEŞİMALİFRANSADA:Al
man tebliği, burada Sambr 

nehri hattından ric'at eden 
müttefik ordunun yukarı 
Uaz (Oise) nehrine kadar ta
kip edildiğini bildiriyor. Yu
karı Uaz'dan maksat neresi
dir? Bu nehir yatağı Belçika
nın Fransız arazisinde bir cep 
teşkil eden kısmından başlıya
rak Fransız - Belçika hududu 
civarındaki Hirson'dan geçe
rek Fransaya doğru gider. Al
manlar, bir mevki tayin et -
memekle çok fazla ilerlemiş 
oldııklan hissini vermek is -
tiyorlar. Fransızlar, Alman -
!arın hududun biraz cenubun
claki Hirson'a kadar ilerledik
lerini söylüyorlar • 

Alman tebliğine göre, Al -
man kıt'aları Sedan'ın cenu
bunda da ilerlemişlerdir. Ne
reye kadar? Fakat yine hiç bir 
mevki ismi vermediklerine gö
re, pek az terakki ettiklerini 
kabul etmek doğru olur . 

Paristen verilen malumata 
göre, Fransızlar, fazla ilerle -
miş olan Alman ;µrhlı tümen
lerinin cenahına karşı muka
bil taarruza geçmişlerdir. Bu 
mukabil taarruz, Almanların 
teşkil ettiği cebin Birson - Ret
hel - Sedan cenahına yani ce
nup cephesine teveccüh edil
miş olsa gerektir ki, Havasın 
verdiği tafsilat Hirson - Avcs
nes mıntakasmda Fransız nıu .. 
kabil taarruzlarının mahalli 
muvaffakıyetler kazandığını 
bildiriyor. Müttefik tayyare 
filoları Hirson - Rethel ve Se
dan müsellesinde düşmana 
müt.Jıi§ hücumJar yapmakta -
dırlar. 

Havasın verdiği malumata 
göre, Sedan mıntakasında Al
man inişi dıırduru!muş ve düş• 
manın asıl Majina hattının bit· 
tiği l\fonmedi'ye karşı yaptı
iı teşebbüsler, kıı:ılmışt.ır. 

Fransızlar bütün cephede 
fiddetli mukabil taarruzlor8 

baslamışlardır. Bu mukabil 
taarruzlar, eğer, hiç harbe gir• 
memiş yeni ve mühim bir ku\I• 
vetle yapılıyorsa, iyi neticeler 
verebilir. 
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