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ALMA KUVVETLERi LAON'U ALDILAR 
Dün çok şiddetli muharebelerden sonra Almanlar pek cüz'i arazi kazan
dılar. Fransız ordusu Alman motörlü kıt'alarının yr.irüyüşünü durdurdu 

Harbin Senkenten'de çok şiddetli 
Neticesi muharebeler cereyan etti 

• 
verıyor Ne olacak 7 Almanlar ağır zayiat 

Ba Jef• J., c6funcı11 
büyiılı ifl•r g6ren Fr•n· 
us milleti il• yılrnııı:s 

inı11t 11• Hb•tı il• nı•ı· 
har olııın lnllili:s mili•· 
tinin nih•y•f A l m •il 
•at1l•tini darJarebil•· 
celılerin• itim•t •lmdı 

g•r•lılir. 

Y axan: ABiDiN DA VER 

41 
O mayıs sabahı, ı:arp cep· 
hesinde başlıyan Alman 
taarruzu, beklenmiyen bir 

inkişaf gösterdi. Holandalılar, 
ycdıkleri şiddetli darbe karşı • 
sında, beş gün zor dayandıktan 
sonra, rahat döşcgindc can ver· 
ırfi r mey,d.aoınd. üll";."" t •·. 

cıh ederek teslim oluverdiler. 
Belçika, kahramanca wu'kıı • 

vemet etmekle beraber, 10 gıin
de memleketin dörtte üçıi isti
laya uğradL Alman taarruzu, 
Fransızların Belçika hududunda
ki tahkimatını yararak doğxu 
batla Parise 130 kilometreye ka
dar sokuldu. Bu hareket, .harp 
beklenmiyen hiidi!feler demek
tir. sözünün doğrulugunu ıspat 
etti. Fakat, ikinci bir vecize da
ha tahakkuk etmi§tir: •Harp 
•ulhte kazanılır• filviiki, Al -
ınaoya 1933 deoberi yalnız bir 
mabuda tapıyordu ve her şeyini 
bu mabuda kurban ediyordu. Bu 
nıabut charp. idi; buna muka
bil, İngiltere ile Fransa, bir tür
lü Almanyanın harp hazırltkları
Dın dehşet derecesini kavrıya -
nuyorlardı. Fransa, düşman ka
pıyı çalarken dahili siyaset kav
gaları içinde, enerjisinin m~ -
bim bir kısmını israf ediyor; Io
giltere, bir türlü mecburi asker
lik hizmetini kabul etmiyordu. 

Bitlerin haı.ırladıt:ı haileyi ön· 
lcnıek için, Çekoslovakyaya gön· 
derilen Lord Rünciman'ın balık 
avlaması ve tahkikat yapması 
kilfi değildi. 1939 senesi martın
d~ Cekoslovaky~ bire/l sonra 
aa Arnavutluk ortadan kalktık
tan sonra alınmıya başlanan ted
birlerin çok daha evvel alınması 
gerekti. Fakat demokrat devlet
ler, bütiin eski usulleri çiğoiyen, 
bütün beynelmilel an'aneleri hi
çe sayan, bütün devletler hu • 
kuki kaidelerini sepete atan baş
ka türlü bir hamle karşısında 
bulunduklarını, anl'ak yeni yeni 
anlıyabildiler. Bu yüzden bütün 
teşebbüs ve takaddümü, hasımla
l'ına bıraktılar; kendilerine yal
llız darfıeleri çelmek vazifesi kal
dı. Fakat yine bir İngiliz olan 
llanıJey, cllk vuran, üç defa da
ha kuvvetlidir. demiştir; buna 
•ağmen, İngiltere çok dayanık
lı bir boksör gibi, önce boyuna 
YUoıruk yiyip en son yumruğu 
i<ndi vurmayı tercih etmiştir. 

.u tercih, harbin bidayetinde 
bırçok mağlubiyetlere önceden 
j.•.zı .. olmak, harbin uzamasını ve 

0 .Yük tehlikeler karşısında kal· 
~ay, kabul etmek demektir. 
9~4 • 18 ıccrübesinden sonra, in· 

g~Jız milletinin bir daha ayni va
:ı~ete düşmemesi icap ederken 

1 
u hten sonra, bilakis yersiz bir 

İngili zta yyareleri dünd e Alman askeri mıntıka
larını şiddetli bir bomba yağmuruna tuttu 

r 

Almanııyda asken mıntakalan muvaffakıyetle 
bombalıyan inqiliz tayııareleri ... 

MÜTHiŞ BiR TANK MUHAREBESi 
Biribirlerine giren binlerce İngiliz, Fransız ve Alman 

tankı arasındaki korkunç mücadele devam ediyor 

Alman taarruzu püskürtüldü 
======:..:==-================:::======-

PARİ.3, 20, (A.A.) - Havas 
Ajansından: 

Dün gece yanı;ından sonra bu
gün öğleye kadar vukubulan ha
rekata ııöre, askeri vaziyet şu su
retle hüJasa edılebilir: 

Sol cenahta sevkulceyş harekat, 
Sambre'nin şarkında kıtaatımı
zın kırılmaz mukavemeti, Sen -
Kentin mıntakasında Almanla -
rın gaı;., istikametindeki tazyik· 
!eri. 

Vaziyet, ciddi olmakta herde . 
vamdır. Büyük bir tebeddül vu
kua gelmiştir. 

ı 
j SAAT: 12 

Be 1 ç ika
da müttefikle
lerin sevkul -
ceyş ric'atleri 

umumiyetle müsait şerait dahi
linde cereyan etmektedir. 

İn<'iliz kıtaatı, kendi gerilerine 
( A .. kası 3 üncü saııfadıı) 

Almanlar Holandada 
müthiş tahribat yaptı 
Amsterdama 1000 kiloluk bomba 
atıldı, 100,000 Holandalı öldü' 

1 Londra, 20 1 
ınglllz tebllill I (A.A.) _Ha-

va işleri ne
zareti tebliğ ediyor: 

(Yazısı 4 üncü sayfada,) 

• lngiliz cephesi bugün dü~
man tazyiki karşısında muvaf
fakıyetle mukavemet etm~tiT.• 

ı
-- Berlin, 20 
Alm•n tebllAI < A. A. ) -

Führcr'in u
mumi karargahının tebliği: 

-Fransa 
Kabinesi 
Toplandı 

Pol Reynaud dünde 
Veygand ile görüştü 

Paris, 20 (A.A.) - Fransız Na
zırlar Meclisı, bu akşam saat 19 
da Elyse sarayında reisicumhu
run riyasetinde toplanmıştır. 

Nazırlar Meclisinde, Reyno, 
hükı'.ı.mete iştirak ile memlekete 
vawnakta olduğu veni hizmet do
Jayısile· mareşal Petainc teşek
kür etmiş ve bilahare a!lkeri va-

(Arkası 3 üncü sayfada) . .. ........ '" . 
S!!I ... 

AskerT 
Vaziyet 

A 1 m a n la r ı n hedefi 
Paris mı, Manş mı? 

Ya:s•n : A. D. 

~ ün akşam saat 20 ye 
~ kadar gelen haberlere 

nazaran vaziyet: 
1 - ŞİMALİ BELÇİKADA: 

İngilizlerle Belçikalılar, şimali 
Belçikada, Brükselin garbin -
de tuttukları son hattan başla
dıkları ric'ate, kendilerini ta-
kip eden Alman kuvvetleri -
nin tazyikine rağmen, devam 

{ etmektedirler. Bu kuvvetleri, 
ric'ate mecbur eden, dün de 
söylediğimiz gibi, Almanların 
Sembre nehri vadisi menbai
na donu takiben Fransa) a ı;ı

ren ve Moböj cenııbunda garp 
umumi istikametine teveccüh 
eden Alman ordularının hare
ketidir. Bu hareket, garbe 
doğru inkisaf ettikçe, Alman -
!ar Belçikarun işgal edilmi -
yen kısmındaki ve şimali 

i 
Fransadaki orduların .t'ransa 
ile rabıtasını kesebilirler. Bu
nu önlemek için, İngiltereden 

\ Dönkcrk, Kale, Bulonya liman
,, !arma büyük İngiliz kuvvetleri 
. ihrac ederek Dönkerk ile Lil 

miistahkem mevkileri arasıD
daki, Fransız tahkimatının hi
mayesinde, yeni bir guı upa • 
man ~·aparak A lmaol~rın 
Kambre - Peron - Sen Kenten 
hattında garbe doğru ilerli -
yen lrnvvetlerine sağ yanından 
taarruz etmek mümkündür 

1 
amma buuun için, İngiltercde, 
hemen harbe müdahaleye ha
zır büyük ihtiyat kuvvetleri 
bulunması birinci ı;arttır. 

( Bu ihtiyatların mevcut ol · ~ 
'/ madığı İngilizlerle Belcikalı -
, !arın ric'at etmekte olmakla -
, rındao anlaşılıyor. Almanla -

ra nazaran, bu müttefik kuv -

1 

Bütçe Müzakereleri 

Harbin tevlit ettiği f evkalödeliklere 
rağmen mali vaziyetimiz kuvvetlidir 
Meclis Cuma günü Bütçeyi müzakereye başlıyoı 
Ankara, 20 (İKDAM Muha

birinden) - 1940 mali yılı bütçe
si ile anüvazenei umumiye ka
nun layihası bütçe encümenin· 
den çııktı, buııün azaya dağıtıldı. 
Bütçe müzakerelerinin cuma gü
nü başlaması muhtemeldir. Büt-

çe encümeni mazbatasını tafstıa
tile bildiriyorum: 

Encüanen layihasının tetkiki
ne ~işmeden evvel Maliye Ve
'.k:ili tarafından bütçenin heyeti 
umu.miyesi hakkında verilen ve 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Müttefiklerle Italya
nın arası düzeliyor mu 
Frı11n•a Hariciye Katibinin J•fİfmHİl• R•lı• O•purunun 

C•b•lüttarılıtarı lıo11trol•fnı ll•Çnt••irı• •lı•mmiy•t veriliyor 

ROMA, 20 (A.A.) - Royter A- nezareti umumi kiitipliğine Le· 
jansı bildiriyıor: ger'in yerine Ru'nun tayin edil-

Buradaki bazı siyasi mahaHl, mesi keyfiyetinin, Fransa dış si-
Fransız kabinesinde yapılan de- yasetinde ezcümle İtalyaya karşı 
ğişikliklerin ve bilhassa harbiye (Arkası 3 üncü sayfada) 

VEYGANO'IN BAŞKUMANDANLl-
61 MEMNUNİYETLE KARŞILANDI 
"Motörlü harbin sürati Veg
gand' ı gaf il avlıgamıgacaktır 

FRANSA KARA ORDULARI BAŞ· 
KUMANDANLl~I LA~VEDILDI 

Paris, 20 (A.A.) - Muharebe
nin inkişai ihalinde !bulunduğu 
bir zamanda general Veygand'ıo 
tayini Fransız mahiillerinde mem I 
nuniyetle ikarsılamnaktadır. Bu 

maJılfiller Vey,ııand'ın evvelce 
de bu makamı işgal ettiği ve mu
maileyhio muharebenin cereyan 
ettiği sahayı iyice tanıdığı beyan 
edilrmiştir. (Sonu 3 üncüde) 

1 
Mısırda 
tedbirler 
Alman paratUtçüle
rine kartı halkın va

zifesi blldirildi 

7 inci Avusturalya 
fırkası teşkil edili) or 
KAHİRE, 20 (A.A.) - Aske

ri valı bir emirname nesrederek 
Mısır veya İngiliz üniforma~ile 
yahut da sivil olarak paraşüt -
çüler veya tayyareler indiğı ta1~ 
dirde ciüşmanın hareketine k<ırşı 
kendisini muhafaza etmesi için 
halka talimat vermiştir . 

Emirnamede Mısır ve ecnebi 
dövizlerının. esham ve tahvila
tın ihracı men edilmektedir. Hu
~w;i bir müsaadeyi haiz olma · 
dı.kça yolcular 20 sterlingden faz. 
la döviz veya esham çıkaramıya
caklardır. Mısıra gelen bütün yol 
cular üzerlerindeki bütün esha
mı ve tahvilat miktarını bir be
yanname ile bildireceklerdir. 

CAMBERRA, 20 (A.A) - A
vusturalya Başvekili B. Menszies 
garp cephesindeki vaziyetin na
zik olmakla beraber müttefikle
rin lehine olarak istihale edildı
ğini zira müttefiklerin mukave
met vasıtalarının Alınanlar .o -
kinden daha büyük olduğunu bil
dirmiştir. 

Başvekil, kabinenin 7 nci bir 
Avustııralya fırkasının teŞkiline 
karar verdiği bildirmiştir. 

Ankarada b ü y ü k 
merasimle tes'it e-

ı dilen 19 Mayıs 
Gençlik \'e Spor· 
bayramına ait muh
telif intibalar 

(Foto. A. A.) 

lll.bperestlik havası, ilkbaharda 
~e~ sıeak lodos gibi, büsbütün 
h•ııırJeri gevşetmiş; fena bir re· 
k avet yaratmıştı. Düşünmeli ki, 
b !!•may yüzbaşı Llddell Hart gi
llı . '.taymis gazetesinin ve yeni 
rıtanya Ansiklopedisinin askc

{.11.rkası S iinciL sayfada) 

.J ngi!iz tayyare kuvvetlerinin 
bomb.ardıman harekatı, evvelki 
gece de Belçikanııı cenııbundaki 
münakalat hatlaTile garbi A ! · 
manyada intihap edilmiş olan as
keri hedeflere karşı devam et -
m~tir.• 

·Zeelaııd"da düşmanın g e r i 
müfrezelerine karşı takip hare
katı devam etmektedir. Dend
re'i ve yukarı Escaut'ye vardık. 
lnqiliz kıtalan sür'aıle Ma~ li-

vetler Manş limanlarına doğ- ,,, ... ....., ... __ ii __ ...., 

(Arkası 4 üncü sayfamızcl.a.) 
1
· 

ABİDİN DAVER 
İngiltere kuvvei scfcriyesi u

mımü kararglhı tebli;:i: (Arkası 3 üncü sayfada J - ., 
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Yanı M. SAMI K.4.R.AYEL ._. 

Dördüncü Muradın naşı yıkan ıktan SODT8, 

kefenlere sarılarak tabuta kondu 
Vüzera ve ayan şemlelerini çı

kardılar, serpuşlıın üzerine siyab
Jar bal:'Ja<lılar .. İçlerinde aif:lıyan
lar pek çoktu. 

Oürikii, nmn11slu vüzera ;-ve ıır 
lema Dördiincü JMm-ada mıer
buttu. İçlerinde en çok ağlıyan 
Dördüncü Muradın mey ve mah
buo arka<lası Emir Güne oğlu idi. 

Emir Güne oğlu duramadı, hat
ta arka a$lmn cenaze merımimin
de ·bile bulummıadı. 

Biat bitti. Emir Güne oğlu da 
kalkm sarayına !?itti. Emir Güne 
<ii!J u, 'Dördüncü Maradm yııkm
la'rından idi. 'Boğaziçindeki Nir
ııün veyahut Emirııan köyü bu 
zatın ismine alem olarak kalmış
tır. Dördüncü Murad ekseri 
v.kitlerini burada ,,.ı;iriıdi. 

* Yalnız orta kapı ile darüssüade 
arasındaki bahcenin bir köşesine 
iki kişi çekilıni.ş, durmadan ağlı
YG ardi. 

Bunlardan biri Sililıtar paşa, 
öbürü de Deli Hüsevin paı;a idi. 
Bunlar Dördüncü !Ivluraddan sun
ra, artık kendileri için rahat 
yüzü ı;;rmiyeceklerine kani iili
ler. 

ubbe altının önü ıkfilabalıık 
idi. Bütün devlet erkanı kila
vileri örfleri silımileri, miicevveze 
leri , divanı rahleli atları ve fera
celeriyle. cenaze mcra,,-ırnine ha- ı 
zır duruyorlardı. 

DC'vlet erkfınının nAşı ııörme
leri usuldı-ndi. Nihayet, Sultan 
Tbrnhimden Wıi .hiimayrm çı.ktı. 
Kmıı açıldı. Vüzera ve biın sa-
' .ıy kapısından içeri ,girdiler. Dör
düncü Muradın nası, yattığı oda
dan indırihni$, hırkai saadet ö
nünde teneşire uzatlı.mıştı. 

İçeride bu muhteşem kalaba
lıi>ın önünde bir zamanlar kafa
ları celUt kı.lıcı ile kestirebilen, 
bütün emirlerine 'koea İmpara
torluf:u münkad kılan 9ehriyan 
filem teneşir üzerinde yatıyordu. 

Siyah sakalı, limon gibi sarar
r"ış benzile, tene.<tirin üzerine uza
nan bu cenaze. Bağdadın fatihi, İ
ran ve Revan seferinin muzaf
fer başbuf:u Osmanlı İmparator
luj!un"-11 son, azimkfır ve dilber 
lflldişahı idi 

Vüzera ve ayan re!kildi. Cenaze
vi hünkar imamı Yusuf efendi yı
kamı ··ı ba..<tladı. 

Dördüncü '.Muradın naşı yııkan
dı. Beyaz kefenlere, ipekli çar
şaflara sarılarak tabuta kondu. 

Tabut Babüssiiade önüne konan 
musalla üzerine getirildi. Bu, man 
zara cidden ibrete şayandı. 

Bir zamanlar, Hafız paşanın 

Yeniçeri ve Sipahiler elinde par
ça, parça edildiği yerde, şimdi 
Dördüncü Murad, tahtını tabuta 
tahvil etmh;. yatıymdu. 

Şeyhüliaiam, sadrazam, devlet 
erkaru tabuta d ~ ru ilerlediler. 
tmam, cemaate acieti islfuniye 
üzere seslendi: 

- Meıb umu nasıl bilirsiniz? 
Hazırun hep bir ağıııdan: 
- Eyu biliriz! .. 
İslfun dini, Yeniçeriyi, padişa

hı, beyi, ağayı ayırmaz .. Hıristi
yanlıkta olduj!u l(ibi insanların 
şahıslarını me'W<iine !!Öre tefrik 
edip paye ve nam vermez. 

Bu sebeole, Doıdüncü Murad, 
cenazesinde en 1l!l&i:ı tabakaya 
mensup olan bir ~e'Jlilıi tez
kiye olıınuyardı.ı. 

- Eyu bıJiriz! .. 

- sına •iidıeriniıı: eni ıüE -
<JllM ••• Aklıma annmn .ııBldi de._ 
'İrmi sene evvel atarihıiııımuz 

ae annemi ağlar en ümıüş
tilln ... Çok küçUI.;üm, anlamıyar, 
kanamıyordum, fıi ·at boynıma 
sarılıp ben de hıçkırmıya baş -
}adım ... Neden soura anladım
-Yaz güneşi altında, şu uze\jan 

görünen denizin karşısmila çam 
kokusu duyd~uın yirmi sene 
ev,·Jllki :amnzara glizleriınde can
lanır ve evlenmekten ürkerim.
Eğer yalnız kadın erkeki sever 
de, erk.ık k=1'mı se~e evli
lik hayatı cehennemden farksız 
olur ... 

- Nikiihta ]<eramet vımbr 
derler. 

- Yalan bu söz ... §:irmi altı 
ya~ındayım. Bir çok :;ukadaşım 
var · evlendiklerine ırismaa ol-

Sadaları Babüssüadenin cam
larını, saçaklarını titretti. Ve or
talıkta hazin ·bir siiküıı hasıl ol
du. 

Dördüncü Murad Türk vata
nının bak;ki bir kurtarıcısı idi. 
Ona zulüm atfedenler ya, ecne
bi ve yahut Türk oJ.n:ııyan müs
tevli anasırdır. Ve yahut, Türk
lüf(ünü idrak etmemiş olan müs
:te"1i anasırın -müsliiırnımlık 'Ve 
ümmetçilik ruhu içinde ka:lmış 
olanlardır. 

Dördüncü Murad, Anaıkılunun 
en hücra k~lerine varıncaya 
kadar müstevli ve devşirme ana
sırın zıUınilnü kalırile yıkmıştı. 

Arnavutlwnm, Boşnakistanm, 
&-p ve Bulgar dönmelerinin, 
nmı ve Macar mülUeclilerinin 
doymak bilmez, i8yankar ocak
larını kılıçla bizzat tedip edip 
Anadoluya sWrün veıımişti. 

Bıyıklarını balta kesmez olan 
Yeniceri '!i'e Sip:ıhi dev6'irmesini 
aman vermiyerek kökünden kat
Jeyleıniiti. 

Oıııranlı müverrihleri, Dördün
cü Muradı, zalimlikle itham eder
ler .. Ona, zulüm yaptı derler ... 

Jialdıdırlar .. Çünkü, Osınanl:ı 
müvcrrihlerinin yüzde doksanı.. 
'Hatta, doksan dokuzu müstevli 
anasırın kendileri veyahut lo
runlarıdır. Kesilen, zulüm gö

ren .kendi devşimıe eoda~. 
Fakat, bir Türlt, öz Türk ırlı:ı.

na mensup olan bir Türk müver
rihi l<at'iyyen Dördüncü 'Muradl 
tel'in edemez .. Ona zalim diye
mez .. 

Maattee.ssüf, eski ve yeni ta
rihlerimiz Dördüncü Muradı, za
liın diye yad ederler .. 

Dördüncü Murad, Fatihlerin 
sonudur. Ondan oonra, o şahsi
yette pa~h gel:ıneıniştir. 

!Bakınız, Oımı.aıılı nıüverrihle
ri Sultan M\ıradı nasıl tavsilf edi
yor: 

•··· Şeyhülislmmn teııltiyesi 
sadası eğer ilııınıeti muhamm.e
de aksetmiş olsa idi. Bir tütün 
yüzünden ceseUerinin her parça
sı du\·arlara asılan vücutların, 

ruhları eğer ·bu tezkiye .sadasıın 
duysa idi, sarayın duvarlarına, 
B1>büm.iadcnin sıikaflarına inen 
vaveyla şeklinde aksedecek sa
da şu olabilecekti: 

- Dad bir, feryat iki!.. 
İşte; bu bir Yeniçeri ve Sipa

hi torunudur.. Müslüman olup 
Türk varlığı cfımiasma ,::irmiş bir 
müstevli zihniyetidir. Dördüncü 
Muratlı zalim olarak yad ediyor. 

Zaten, garp müverrihleri de 
Dördüncü.Muradı tıpkı bizim mü
verrihler gibi tel'in eylemekte
dir .. Aralarında bir far' - yoktu. 

İran 

{ Aı·kası var) 

konsolosluğunun 
hir tavzıhi 

f:ehrimiz İran haşkonsoloslu
i7undan şöyle bir ııı:ıektup aldBt, 
dere yoruz: 

·Muhterem gazetenizin 4 ma
yıs 1940 tarih ve 256 N o.1ı nüs
hasının 3 üncü saııfcı.sında inti
ar eden «Almanya- ,Polonya har

binde kullandığı hava dıifi top
lan- başlıkh yazılmıf haberin as
lı olmalhğındım mezkür 11azının 
ilk çıkacak nüshanızda tekzibini 
saygılarımla dilerim.• 

1: 2 

YTE 
Yaza : SiS-

i.lhillnıJki" ne e~ ıke-
C&j-r arnut1ardı! .. 

8!1Wd8~ fP -
vin. milin oinanım senilen cıııl< 
sa-•lam. Ben mıes'ut cldum, ctra
Jımd.&kilerin hepsi de :nıet>'llttu. 
,ŞUW. ·anüm ıki, inııan ~erine 
bi.kiaı olahlli.vor. ir- 'bazUI•, ' 

atfa elılen .ı:iden saadeti tcknr 
ele ;ı:ecirmek kabildir... Anama 
müstesna. Anneni ne a- ııev
diğinıi bilinin. O emler ıuıSıı -
illan bir fcl" te uğradı. llhla.a 
büyü1Nm!i'6-

- Annem lııı e dayana-
madı, ölılii. :ı..m wııaıkte erit-
ti. Sevdiii ikadmı aldı, ço 
oldu, lıeni ,_lttu 

fBaya, ıtıeni luı 1 
,...... 

~ ıllacodı:tı. Fakat 
vasiyetini :tuttu. Annen .lf1llİll 

kız --

Kahveler ' 4 K I t .. " Dolmahahce 
hakkında a ay acırı meydanı 

Tramvaylarda da otobüsler -
Deki lii.ühalilik göze çarpnuya 
ba~ad.ı cltıdi.ls;, vatmanlar iş üs
tünde sigara içjyor, biletçiler yol
culara fena muamele yapıyor; 
bunun sebebi kontı:ola eheınmi
yet verilmiyor, müstahdemin 
tecziye edilmiyor. 

mukabil otobüs işlerile, seyrüse
fer ile alakadar makamın liıkay
cliııiJli, işi masa ile tuttuğunu, şi
kiiyetlore oınuz silktiğini teba
rüz ettireceğiz. geni kararlar bugün adliye- açılıyor 

ye veriliyor 
Dedik ki: Bir zabıta menı uru 

'bir otdbüs çevirdi, aradığı vesi
kaları bulamadı, şoföre ceza k& 
secek yerde ses bile çıkarmıtdL 
•ir işi hakkile görnıek isti)·en, 
vazifesine dürt el ile sarılan, \:3 

zifenin ne dem~k olduğunu tak -
dir eden bir merci ve u yerin 
koltuğunda yan gelip etunnıyan 
bir amir merak eder de sorar: 

Kır~ılıkJı kapı ve pen-
cere açılmıyacık Kuma1 ihtikarının 

Şehir ~ilindeki kahve ve ga- tetkikine batlandı 
zinolardan ıbazılarında c<ıcak yer- . 
!erinin mii$lerilerin oturduğuma- ı İhtikir 'l'e hu"llyici zarurı -
hal içinde bulundu.i(u ,görüldü~- ye komisyealan dün ö~e~~n 
den Belediye şubelerine bu hu- s~~~a ımnt~ka tic~ mıı ur-
susta yeni bir emir verilmiştir. hıııunde muşterek ~.ır t"ı!',!;uı-

Kahve ocakları yerden 1,5 met- ı . h yapmış!~. ~t , .~ ~ 
1 • d · t tiıccarınm muddeıumumılıge re uzun ugun a çımen o veya . . k 

1 
K 

i:k duv 1 verılmesı arar aşmıştır. a-
mermer, ıı:ozay .. ar .a ayrı- rar ,.-ali tarnfıadan tasdikien 
lacak. tel'l(ahların uzerlerı de tah- sonra suçlular bugün müddei-
ta olmayıp muhakkak mermer, . umumi!iğe verilecektir. 
cam.;'eya mozayik olacalctır. ı T91Jlanhda birçok maddele-
Dıgar taraftan kahve, gazıno ve rin liatları iiıı:erinde ae ıröırii-

eıınsali yerlerde halkı .hava cere- şülnıüştür. T'iyasada yerli ku-
yanındruı ve dolayısıyle hasta- ' maşlar üzerinde de metre ba
lıktan •korumak uzere karşılıklı şında 2 2,5 lirayı bulan bir ih
pencere veya kapı açılması men " tikisr elduf:u göriilerek tah -
olw:mwştı.ıı:. Iı.ikata lıa~mmştv. llaklımn-

BSLSDJYS 

Burgız adasını 
yapılacak 

rıhiım 

Belediye Reisliği Burııaz ada
sında yeni bir rıbtmı vüoude 
,getirmeyi kararlastıııını.%ır. Bu 
işe 6000 lira sarfolunacaık ve 
hemen in$aııta ba4lanılacaktır. 

iki halk hamamı daha 
ı~ılacak 

Belediyece Beşiktaşta cHalk 
hamamı• açılmasından şimdilik 
sarfınazar olunmuştur. Bunun 
yerine önÜ!ınüzd6ki av içinde bi
ri Üsküdar ve ôii(eri Kü<:ihl<pazar
da ohn.alk üzere iki halk hamamı 
daha açılacaktır. 

JılA ABİI' 

Ekalliyet okullarının 
imtihanları 

Şehrimizdeki ecnebi ve ekalli
yet okullarını i:kmal eden tale
belerin devlet orta okul ve lise 
ımezuniyet inİtihanlarının yapı
lacağı yerler de tesbi:t olummış
tur: Tekmil ekalliyet okulları ta
lebelerinin devlet imtihanları Ve
fa lisesinde; İtalyan lisesinin İn
önü .kız lisesinde, Fransız orta 
okul ve liseleriı:ıin Galatasaray 
lisesinde, Alman lisesinin İstan
huz kız lisesinde, İngiliz ve Aıme
ri.kan orta a.1<ul ve liselerinin Ka
bataş lisesinde icra olunacaktır. 

DENİZ 

İzmir limanı temizlenecek 
Münakale Vekfileti İzmir lima

nının içini tC'mizlemiye karar ver
miıi ve İstanbul Liman Reisleri 
ve mütehaSS!Sları İzınire gitmiş- • 
!erdir. Mendireğin içinde bulunan 
vapur enkazı çıkarılacaktır. 

İngiltereye gönderilen 
talebeler 

Deniz inşaiye mühendisliği tah
sili için Deniz Yolları tarafından 
inı:iltereye gönderilen talebele
erimiz Pari.&te kalını.şiardır. Fı:an
sa ile İngiltere arasında harp 
ckıla; u;ile yolcu nakliyatı kesil
diğinden talebelerin hı.ıı.ilte.reye 
ne zaman gidecekleri belli dPğil
dir. 

temi il. Bunun için teyzenin ya
wnda l.aldru. Baban seai severdi. 

- Su hBlde uzaktan Beviyor ... 
ıma rıığıneıı babann i:ttiham et
. orum. Bemi ,.amna almadığı

..,. 'lla ıın6!Dll.ımum. Hic olmazsa 
o ~ dım. Ancak ölm....., et "" balıBllll ;örmek, öp
mek · erdim ... Artık bunlar geı;
ti. B_ .iin. lı.eadi iıaımdime sahi' 
ve hg.l.;imım 

ek lıaaa · ç ümit ver-
. orsun? - 'B!•..., ümitler bes-

~·urnm, - lkaruyorum 
bilsen. ~ - ciıü.i, çalış -
1wm, i)'J ü çocuktur. 

ım edebilir. JE,·lenme -
nize 'b.içlıir mani yok. ıribirini
ze cok . nsunuz. 

• e berabft' büyüdük; lti
ribir.imizle karele oldıık. 

- ~a bu kıs · değişti ... Ra
if bu kış -i -* ve seninle 
evlenmiye ıkar• :erdi 

Pervin · .. det düşünceli, 
dalgın , -• ıiht:i)·ar ka -
.ılmm on-=- · içine ılıakb: 

ıü:iaıf edeyim. en de 
lltaife '....a)'l, .Wn kızımz ol -
mnyı tJıadıyar:dnm. Benim ele 
isted.ii:im lıu ak:ı.t :B.aif lıtı-

ia tahkikat ~-apılaa bir(lOk 
' tüccarın daha bu hafta içinde 
.\ adliyeye verilecei:i tahmin o
( lanmaktadır. 

Diğer taraftan bu ı1ıafta çı-
kacak bir kararname ile bü

·. tun vilayetlerde birer fiat 
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mürakabe komisyonu kurula
caktır. Vali veya vlİli. muavin
lerinin reisliğinde teşekkül e

' decek bu komisyonlar muhte
kirler hakkında talakikat ya -
para.k ifi delillerile ailliyeye 
''erecektir. 

Altın: 23 lira! 
Altın dün 23 liraya ıl<adar çık

nu.ştır. Piyasa bazı fırsat düş1cii
nü sarrafların elinde kalmıştır. 
Altın istiyenler çoğaldi ııı:ıı ;fiyatı 
derhal yü..1<seltınekte ve alıcı ol
mayınca da fiyatı indirerek müş
teri celbetmektedirler. 

Küçük haberi r 

* Mart ve nisan 1940 aylarında 
gümrükler varidatından şehri -
miz Belediyesine hisse olarak 
74 bin 80 lira isabet etmi<tir , 
* Temizlik işleri Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin vazi
feleri hakkında Belediye Reisli
ğince yeni bir talimatname lıa
zırlanılmıştır. 

* Üniversitede münhal olan 11 
doçentlik için dün bir imtihan 
açılmıştır. * Ticaret Vekili Nazmi Topçu
oğlu dün sabah tayyare ile An
karaya dönmüı;tür. * Tütün limitet şirketi tarafı~ 
dan Fran~aya gi»ıderilecek 3,5 
mil.yon tütünün bir miktarı tüc
carlar tarafından ihraç edilecek
tir. * Deri ithalıit tüccarları dün tcrp
lanmışlar, aralarındaki limitet 
şı.rketı ,feslıccicrek itlıaliit birliği 
kurmuşlardır. 

*Çapada Feride adında bir kadı
nın evine girerek· eşyalarını çal
maktan maznun Yed,;ard AsTiye 
Altıncı ceza mahkemesinde 7 ay 
hapse mahkum olmuştur. * Be~ktaş kazası temizlik işleri 
miidiirlü!iiinü uzıın müddet idare 
etmiş olan Faik Eyüp kazası te
mizlik işleri müdürlüğüne tayin 
olunmuştur. * Ders yılı içinde şehrimiz ilk 1 
mektep1erinde gösterilen dekora
tif yazı nümunelerinden mürek
kep bir sergi dün Fatih 46 ncı 
ilk okulunda açlimıştır. 

ni •evmf\'or. Arada sırada beni 
çok sevdiğine zahip oluyor, be
nimle evlenın.iye kalkıyr. Evlenir-

sek mesnt olac~ğımızı sanıyor. Ben 
eminim ki, aldanıyor. Ben evle
nirsem kocam beni delice sevsin, 
bana tapınsın isterim. Yoksa ne 
diye e\'leııCl im Beni sevmiyecek 
bir erkekten ben nefret <ıderim_, 
Bnı::iine kadar etrafımda dola -
şan çok kişi gürdüm. Oldukça a
·iRıyım, oldukça "Zenginim, ol .. 

dui<ra tcrbi)·eli~im, oldukça tah
silim var. Bunun için beni al -
mnk istiyenler çok, bilhassa an
neleri lıana kur yapıyorlar. 

- Benim gibi. 
Siz baı;ka._ Size derhal .Pe

ki, demek, sonra boynunuza atıl
mak iı;t.,..dim: 

- Sen Raifi seviyor mwam! 
- 'Bcll'i.- Arada sırnda ,Sevi-

.,,.or mu:nmı acaba?. diye kendi 
'kendimi sorı::uya .;ekiyorum. ııaı., 
buki 

0

nfm1 se\ diği zaman kendi 
k.endiDe bir r.ey sormu, sevdiği
ni ir, .sevdiğine emindir. Sizin
le bir itti ak akdedelina. Raif ya
zı köl!kie geçirecek. Ko-uyuz, ı 
çocu ıık nrJ.adaşıJ ız. Be.o bu yaz 
ı. ada lıtaııka •ir hava ~"Aratırıını. 

Kadıköyünde yeni istim

lakler haı:ırlamyor 
·Dıolmabalıçe camii• nin etra

fındaki duvarların y!kil:ması ka
rarlastmlnnştır. Bu suretle tram
vay caddesi genişletilecek ve rıb
tını boyuna a~çlar dikilmek su
retile saat kulesi civarı bir sahil 
,gezinti yeri haline getirilecektir. 
Vali ve ıBclediye reisi Lütfi K.ır
rlar evvelki akşam burada tetkik
ler yaµmış ve cami duvarlarının 
hemen yıkılmasını bildirmiştir. 

Di_ğer taraftan Xadıköyünde 6 
yol aii.zuıdan başlıyarak: tram"aY 
cadde.sini takip etmek ve Zühtü 
Pasa camii önüne kadar imtidat 
eylemek üzere Belediyece yeni 
bir yol acılacaktır. Bu yol Y o
l'!urtcu öprüsünü jlcçti.kten llQll

ra tahta !köprü caddesini takip ev
liyecek:tir. Güzergahta istimlaık 
edilecek yerlerin kıyımctlerinin 
teııbit olunmasına yakında baş
lanılacaktır. 

IK:TISAT 

Dün ~ ve otomobil 
geldi 

Ekı; .Amerikan vapurile limanı
mıza 1500 ton şeker ,gelmiştir. 
Şeker şirketi bu malları her han
ı?i •bir .ihtiyac ıiçin ,;tdk etmek üze
re getirtmektedir. Ayni vapurla 
otomobil ve otomobil aksamı da 
ııehniştir. 

Amerikadan gelen d -
iri ri Vekalet tevzi 

dec k 
Dün Ankaradan Mıntaka Ti

caret Müdürlüğüne ıstelen bir e
ımir le Amerika dan gelen 1200 ton 
demirin Ticaret V .ıkfilcti tarıdın
ıdan tevzi edileceiıi, bunun için 
Vekfı.l.etin haberi olmadan satış 
yapılmaması 'bildirilmiŞtir. A.\'IIİ 
'Vapurda ·bulunan ve Pireye çı
karılan 400 ton demir de bugün
lerde getirilecektir. 

ll'OLİI 

4 kilo esrar yakalandı 
Küc;iikpazarda Hacı Kadın ma

hallesinde Bostan sokağında Fat
manın 14 numaralı evinde zabı
taca yapılan bir araştırma neti
cesinde 4 kilo esrar bulumnuştur. 
Bu esrarı Geyvenin Bayat kö
yünden Mehmedin ,getirdiği an
laşılmıs, ikisi de yakalanarak Ad
liyeye verilmişlerdir. 

Dün akşamki yangın 
Merpuçeularda Ömür oğlu çık

maz soka~ındaki Salih efendi ha
nının ikinci -atındaki ayna ima
liithanesindm dün akşam üzeri 
yangın cık-ıı ıs. itfaiye tarafından 
bir oda kısmen yıuıdıktan sonra 
söndürülmüştür. Yangınm neden 
eıktığı tahkik edilmı!ktedir. 

Kamyon çöp arabasına 
çarptı 

Şişlide Hal5.skiır Gazi caddesin
de oturan Sıtkı Kocamana ait 
ve şoför Nevzadm idaresindeki 
!kamyon dün Fenerde Fatih Bele
diyesine ait 'bir çöp arabasına çar
parak ı:ıarçalamıs, ·beygir de ya
ralanmıştır. Şoför yakalanmıştır. 

Buna otobü~lerden bir de mi
aal gösterdik. Dedik ki: Bir za
bıta memuru bir otobüsü çevir -
di, şoförden vesika sordu, aradı
ğım bulamadı, sandık ki, ceza ya
zaı:alı:. Hiç bir şey yapmadı, oto
büse yol verdi. 

Bu yazımm; üzerine tanbul • 
lektrik, tramvay ve tünel işlet- ı 
meleri umum müdürlüğünden 

bir m~ktup aldık. Umum Jnüdür
lük, dediğimiz sebepler yüzün -
den yalnız ge~en ay 472 kişiden · 
ceza kesildigini bildiriyor. 

BU)!'Ün ceza nispetlerinden, 
kontrolün kilayetsizljğindcn bah
sedecek değiliz. Ancak u um 
müdürlüğün tcnkidimize göster
diği alakadan dolayı - kendi adı
mıza - teşekkiir edeceğiz ve buna 

Y~ni yolcu 
salonu a 

Ebedi ve Milli ıeflerin 
• rer ·· stü konacak 
Münakale Vekaleti Liman İş

letmeleri umum müdürlüğüne ye
ni iru;a olunan yolcu salonuna 
Ebedi ŞeI Atatürk'ün ve Milli 
Şef Reisicumhur İsmet İnönünün 
birer büs t veya heykellerinin 
konmasını bildirmiştir. Umum 
müdürlıik Güzd San'atlar Aka
d"'f.İsi ile tcma.'a geçecek ve 
heykel mi veya büst mü konul
ması rou\·afık olacaı::ı tesbit ede
cektir. Bunların yerleri de Güzel 
Sarf'atlnr Akademisi tarafından 
tayin olunacaktır. 1 temmuza ka
rlar bu işler tımıamlanrnış olacak 
ve ııalon o gün açtlacaktır. 

ııtı gümrük m muru 
mahkum oldu 

Gümrük anbarlarmdan bazı eş
yanın çalınması meselesinden do
layı malıkcmcJ(e ve;ilm.iş olan. 
ı;<frmriik anbar memurlarından 
Süle}'1Dan ve Necatinin Asliye Bi
rinci ceza mahkemesinde muha-

emelcri bitmistir. 
Neticede maznunların suçları 

sabit rlörülmü.<, yedişer ay hapse 
ve bu kadar emniyet nezareti al
tında bulunmıya mahkUın edil -
mi.Slerdir. Mesnuk eşyaları satın 
aldığı anlıı.<ilan Enver adinda bi
ri tle 3 ııün hapse ve ·bir lira para 
cezasına mahkiiıın edilmiştir. 

Bir kaptan tevkif edildi 
Köstenceden li:manımıza gelen 

Erol vapurunda karak kravat bu
lunmuş ve lostromo Arslan ile 
İkinci kaotan Sabri dün Birinci 
Sulh ceza mahkemesinde sorgu
ya çekilerek te>ik.if olurunuşlar
dir. 

TANKLARlN 

ALTINDA • 
Alman tankları, kendi ya • 

ralılarırun üstünden çiğniye -
rek ge.ı;iyorlarmış! .. Bunu ga
~lerde olruyeu bizim Nane
molla, gülerek yanıma sokul
du: 

- Gü•el, Reeli. 
Bir 'lrnç arkadaş da davet ederim. _ '1Ju hareket mi? 
Sık sık, hemen her gün görüşü- _ Evet .. 
rüz. Sonbahara kadar ıla kat'i _ ll;Iangi bakımdan?. 
bir karar veririz. _ Alman askerleı:inin milnc-

Guuu Raife söyliyeyim mi ! viyatı bakımından güzel.. Çün-
Pervin biran çekingili durdu: .kü, harp eden asker, yarala -
- İsterseniz söyleyin. Ancak nıncn, hasta bakıcı ihtimanu 

her ikimizde serbestiz; nişanlan- göreceği yerde, tank altında 
ınış bile değiliz... İkimizden bi- kalmayı aklına koydu mu, iş 
rinin içine şüphe girdiği anda: tamamdır. 
•Seni liızım geldiği kadar sev - Artık, o.zamau, çekiver Jmy-
miyor. di~·ebilmelidir. Raifi ta- ruğunu bu işin!. 

Bu hlldise ne zaman cereyan et
ti? Memurun numarasını kaydet; 
tiniz mi? Otobüs hangi hatta iş
liyen otobüstü? .. 

Halbuki ne ses var ne sada! .• 
Otobüs işleri ve ııeyl'iiseferle 
meşgul olanlar da hu vurdum 
duymamazlık, bu Hlkaydi, bu 
vımgC:d.izma varken, otobüs müs· 
tahdeınlerindcn dayak yemedi
ğim.iz ue mutlu!_, 

SELAMİ İZZET SEDES 

"Hatay,p kapta
ı ahke ede 

Dün üddeiuınumi 

ceza istedi 
Köstencedcn Sümerbank hesa

bına sellüloz ,getirC'CC'k iken Hay 
faya götürmek üzere kereste yük 
liyen Hatay vapuru sahibi ve 
kaptanı Osman .Marmara Milli 
Korunl"'a kanununun 36 ncı mad
desi dc . .tlctile 54 ve 67 nci mad
delerine göre tecziye talebile As
liye Yedinci ceza mahlwmesine V' 
rilmiştir. 

Dün, yapılan muhamekede kap 
tan kentlisinin usulüne göre mü
saade alarak muntazaıın evrak ile 
gittiğini, sellülozlar hazır olma
dıf(ı için önden yaptığı bir mu
kavele hükümlerine mecbcrcn 
onutaveatla kereste yill<ledij\ini 
ve keresteleri Haytfaya müsaade 
edilmediğinden İskenderuna gön· 
derdiğini, kanuna muhalif hare
ket olmadığını söylemiştir. Müd
deiumumi kaptanın tecziyesini 
istemiş ve muhakeme karar için 
başka güne kalmı.,tır. 

Prolesör Mazhar Osmaı 
bir kaza geçirdi 

Eınrazi Akliye hastahanesi baf 
hekimi profes-Or doktor Mazbar 
Osman dün sı>bah müessif bil' 
otomobil kazası ıı;eçirııni:;, bindi
ili hususi otomobil hazinedar çift· 
liği civarından ,geçerken karşıdaJl 
gelen bir taksinin hatalı hareketi 
yüzünden çarpmasına maruz kal' 
mıştır. Profesör başının çarpma· 
sile kırılan otomobil camının 

parçasile alnından hnfüçe yara· 
lanmıştır. Derhal tedavi edilen 
üstada teessürümüzü bildirir ve 
geçmiş olsun deriz. 

PARAŞÜTÇÜ LE.~ 

VE NANEMOLLA 
~~~---~~-·----

Alman paraşütçülerini, Os : 
nıan Cemal, orta oyunundaki 
.Kavuklu Hamdinin şemsiyesi; 
ne benzetmişti. Paraşütçülert 
gökten düşen armuda benze -
tenler oldu. Nisan yağmurıl• 
dediler .. Hülilsa, herkes, bit 
şeye beıızetlii, 
Bir de Nanemollanın bu ıne•" 

zudak:i meraklı teşbih kudl'e' 
tini öğrenmek istedim. Nane -
molla, yüzüme baktı, baktı: 

- Biz, dedi, adam akıllı bcıı· 
zctiriz, amma, daha zanıa~J. 
değil .. Sonra, beni bu bahis ~; 
zerinde fazla söyletme, haydi· 

HARİCİYE 

NAZIRl DEUİL 
nırım, ona her hususta itimadım N E D E N B Ö y L E 
vardır. O da tıpkı benim gibi dü- Eski Türkistan Hıuiciye N"•-
şünecektir. Bu sır da aranıızda 
kalsm. Üçümüzden başka kim- Y A P M 1 Ş L A R ?.. zırlarından birinin döviz ka ' 
se bilmesin. Hatta teyzeme de çakçılığı yaptığına dair bir ~ 
bir şev söylemeyin. Yugoslavyada, Alman aleyh bıta haberi neşredilmişti. V 

_ Peki yavrum. tarı bir gazete kapatılmış, Bel- Türkistanlı gençlerden birk•: 
Kalktılar, yürümiye başladılar. grad zimamdarlarının neden çı matbaaları dolaşarak, ~~ e 

Yolda postaceya %asfladılar. Pel'- böyle bir tedbire lüzum gördü- çakçılık yapan zatın HnrıcıYt· 
vin ınektuplarmı aldı, cebine ğünü merak ederken, bizim Nazırlığı yapmadığını ifade e 
koydu. Nanemdl!a, tam zamanında ce- tiler. 

valıını yeti•tirdi: Dizim Nanemolla, bu ideli•" - Okumuyorsun? ' 
_ Acelesi _yok. Mektep arka _ - Korku dağları bekleı:, de- yı doğru buldu: 9, 

daslarımdan. Yazılarından tanı- ili.. - Tabii, yahu, dedi .. ~u \i 
dım biri Lcınandan, biri Emin&-1' Garin değil mi? .. Halbuki, Al- manda Hariciye Na,,ırhgt ır 1' 
den, biri de Leyladan ... Onları man fikirlerini neşreden ağız- bir vazifeyi kim üstüne aluıP 
kocaları ile beraber davet ede!'- larm lrnpatılıııası icap etmez ister?. A. Ş~ 
sem bu yazı çok iyi geçiririz. .mi!.. =---

( ATkusı va~) .ı;;..;;:;;;;:;;;::::;;:;;:=-==;:;;;==;:;;;;:;;;==;:;:::;:;:::========;-::::=::::::: 
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ütçe Müzakereleri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

cari sene vaziyeti maliye!ii tan
zim edilen bütçenin ne gibi mü
lahaza ve esaslara istinad ettiri
lerek hazırlandığına dair izaha
tını dinlemiştir. 

ı resminden humie ııeien bu açılı: 
bütçe tetkikatımızın nihayet bul
duğu 1939 mali yılının oon ayı
nın ilk yarısındaki vaziyete gö.. 

1 Mesai saatinden 
fazla çalışacak 

müesseseler 

Encii:men; dahili nizamnamenin 
22 nci maddesinin bütçe encü
ımenine taalliıık eden fıkrasında
ki salahiyete dayanarak bütçe
nin encümen umumi heyetinde 
tet kiok ve m üzak.eresinden evvel 
Vokıi.let ve devair bütçelerini 
incelemek üzere azadan 24 zat 
hususi ımazbata muharriri seçil
miş ve bu aza kendilerine tevdi 
edilen bütçeleri ait oldukları ve
kalet ve dairelerde cari yıl tat
bikatını ve hazırlanan bütçeler
deki tenzil veya sebeplerini ve 
gelecek senenin ihtiyaçlarını ve 
bunlar içinde acil ve zaruri olan
larla geri bırakılması mahzurlu 
olmıyan hususları tahkik ve tcs
bit ederek netayicini mütaleala
rile birlikte her bütçenin encü
mende müzakeresi sırasında taf
sil ve izahı kendilerine havale 
eylemiştir. 

194-0 senesi bütçesinin tanzimi, 
Avrupada başlamış olan ha!'bin 
bütün dünya iktısadiyatı üzeri
ne yaptığı tazyik ve tesirlerin 
her gün ziyadeleşen ve daha faz
lalaşması ihtimallerini gösteren 
bir zaanana tesadüf etmesi, harp 
harici olmakla bera1:ıer memleke
timizin de bu müe&sirattan va
reste kalamıyacağı tabii olduğu 
nazarı itibara alınınca, geçıniş yıl
lar gibi normal ahval ve şerait al
tınua yapılan bir ibütçe telfıkki 
edilemiyeceğinden, layilıanın tan
ziminde hükumetin ehemmiyetle 
göz önünde bulundurduğu anla
şılan mülabazaların encümen tet
k1katinda da ayni dik.kat ve ehem
ııniyetle derpis edildiği bilha~-sa 
arz ve işaret olunur. 

Cumhuriyetimizin iftiharla söy
lenebilecek muvaffakıyetlerin
den biri de, bütcesinin müteva
zin olarak tanzim edu.ııesi ve bu 
bütçelerin, her zaman isabetli 
tahminlere istinad ettirildiğin -
den, her va.kit denk ve hatta 
Yak""ln yıllarda varidatının mu -
lıammen miktardan fazla ve şük
ranı mucip tahalıılruk.larla neti
eelenmasidir. 

1940 bütçesinde tevaziin esası- • 
nııı derpiıı edildiği Maliye V ek.i
linin izahında beyan edilmiş ol
duiiu gibi encümenimiz de tet
kikatında bu prensibi hası;aı;iyet
Ie muhafazaya dikkat etmiş ve 
hükümetin bütçelerdeki masrai
latın toobitinde tasarrufu esas tut
ması keyfiyetini mucip ııörerelt 
bu noktanın değişmeme.;ine itina 
göstermiştir. 

Bütçede encümenin derpiş et
tiği noktalar; amme hizmetleri
nin hiç bir veçhile haleldar olma- I 
sına mahal kalmamak kaydile 
masraflarda tasarrufu göz öniin
de bulundurmak ve yurt müda
faası için 15.zun gelen masrafları 
her türhi fcd ·fırlı!ı göze alarak 
ınıümkün olabileni adi bütçede 
kabul ve ihtiyar eylemek ve ih
tiyacın icaplarına ~öre daha faz
lasını fevkalade tah.sisatla temin 
etmek ve feyizli neticeleri, her 
.ıninkü inkİ$file görülen sanayi
le"lllle prcı:ramını hali hazır vazi
Yetinin imkaruarı dairesinde de
vam ettirmek, ve mali itibarımı
zın idamesı icin iktiza eden ta
kayyüdati muhafaza ile beraber 
milli paramızın ihraz ettiği kıy
ııneti lrorumak ve tehirinde zarar 
l(Örülmiyen bazı teşebbüsler için 
ıınasraf ihtiyarından çekinmek 
ııibi hususlardan ibaret olduğu 
.suretinde hülasa olunabilir. 

Encümenimiz bütçe layihasını 
müzakere ve tetkiki netayicini 
arzetmeden önce 1939 mali yı
lının umumi vaziyeti hakkında 
ınütalca olunan istatistiklerden 
ve istihsal ettiği malumattan mü
tehaı:sıl müşahedelerini rr.ücane
~~n arzetmeyi lüzumlu görmüş- 1 
ur. 
Layihanın eneümenimize tev

dii sırasında varidatın bir aç:k 
:"erdiği görülüyordu. Bu açı
Rın. mali yılın dokuz aylık \azi- 1 
Y<;tuıc göre "°mrük ,·aridatında 
16 ·' ilron lirayı geçen bir rr.ıktar \ 
ırae <'tll.ği anLaşılm~ ve tenakulun 1939 agustos 20 sinacn baş
aadıgı ve _h ·r ay noksarun gecmiş 
v} 1.ra nı.petle artt;,:ı tc,rnıiev
n 1 ve şubat gıbi a}"!arda oa 1938e 
. ıı. tle bir fazlalık ve şubat ayı 
~ili de hariçten şeker ithali 

11 o!avısil~ b~ teza.vüt olm~.a da 
dı ı . itibarile yakarıda söylen
b· g:ıbı 16 milyon lirayı lıCÇen 
ıM,, . ·san husule ııelmiştir. 

rük.ı alı Yıl sonuna kadar ı::üm
İstiJı C:de tahsil r.riilen muamele 

i . lak ve hayvan sağlık vergisi 
fa~~?azı varidat da dahil olduğu 
Yon ırde noksanının 27-28 mil

.B !ıraya çtkacağı anl~ılmıştır. 
<la tuna ~arşı dığer varidatımız

ezayut ııörülmekle gümrük 

re varısından fazlasını telafi ede
ceği anl•şıhxuştır. 
• Cari yılın bu açığı, mali vııııi
yetim iııle ~anla kaydedilir 
ki, hiç bir t.ediyenin vaktinde y,. 
pılmaması gh bir arıza tevlit et
memiş ve mali itibarımız, bütün 
salibetile haiz okluğu mevkii 
muhafaza ve idameye muvaffak 
olmuııtur. Maliye hazinemizin 
nakdi vaziyetinin cari bütçe yılı
na girerken yerinde bulunması 
ve hazine muhasipliği ile mal 
sandıkları vezne mevcudunun ve 
banka mevduatının ehemmiyetli 
bir yeküna baliğ olması muhte
mel bir araziyi önliyen en mühim 
bir amil olduğu tahakkuk etmiş
tir. 

Harici ticaretimiz, bu sene ma
li yılın dördüncü ayı olan eylfil. 
de Avrupa harbinin zuhuru se
bebiyle birçok mi4Jrüller doğur
muştur. Bu sebeple tahaddüs e
den yeni vaziyetler karşısında es
ki halin devamına imkan olma
ması yüzünden dış ticareti mua- ı 
melemize yeni istikametler ve
rilmesi lüzumu hükfunetçe sürat• 
le derpi<; edilmiş ve müessir mü
dahale tedbirler ittihaz olundu -
ğu ı:örülmii.ştür. 
Hüklımetin ihraç malarımızı 

değer klymetlerile harice satmak 
hususunda en faydalı tedbirleri 
vaktinde ittihaz etmiş ve muhte
lif mevad üzerinde ihracat bir
likleri tesis ederek ·bir zarar hu-

• sulüne meydan veııınok.siz.in sa
tışın temin ve umumi vaziyeti 
her an takip ederek bu yoldaki 
mcsuısınc devam etmekte oldu;:'U 
anlaşılmıştır. Hükılınetin eı;:ırile 
basta Ziraat Bankası olduğu hal
de Milli Bankalarımız müstahsil
leı·in acil ihtiyaclarını en müsa
it şerait altında acilen kredilerle 
kar~ılndığı gibi acele malını sat
mak mecburiyetinde bulunan zür
ra vesair müstahsillerin malları
nı piyasaya arzetmeleri karşı
sında fiyatların dii.şerek muta
zarrır olmalarına meydan veril
memesi esbabına hükiıımetçe vak
tinde tevessül olunm~tur. 

Harbin tevlit ettii(i fevkalade
likler günü gününe takip edile
rek milli korunma kanununun 
hükümete verdiği salfıbiyetle is
tinaden bazı hususlar hakkında 
lüzum görülen her türlü tedbir
ler İcra Vekilleri heyetince karar· 
nameler ısdar edilmek suretile 
ittihaz edilmi:;tir. Bugüne kadar 
intişar etmiş olan kararnamele
rin her biri hakiki ibtıyaçları kar· 
şılayıcı faydalı tedbir ••.• ıduğu 
tatbikat sahasındaki tecellilerile 
görülmekte bulunmuştur. 

Memleket ihtiyacının icabın
dan olarak hariçten ithale mec -
bur olduğumuz mallar hakkında 
da hükümetin, umumi iktısadi va
ziveti gözönünde tutarak, bu işi 
de mümkün olabilecek intizam
la tedvir ve ihtikiıra meydan ver
memiye gayret eyleaiği müşahe
de olunmuştur. 

Bu fevkalade vaziyet karşısın
da harici ticaretimiz hakkında 
ge('.en senelerdeki vaziyetlerle 
mukayese edilerek normal sayıla
cak ib ai bir netice ar~tırmanın 
mümkün ve mü'it olmıyacağ.ı iza
ha değmez bix h<ıkikattir. 

Döviz vaziyetimiLe gelince: Hü
kümetin serbest dövizle yaptığı 
tediyeler mer'i usulümwe göre 
takvim yılı itibarile tanzim ve 
döviz varidat ve masarifatını ih
tiva eden cetvellere müsteniden 
icra edilmektedir Bu cetveller ic
ra vekilleri heyetinin tasvip ka
rarına iktiran etmektedir. 

Cetvellere dair masraflar mu
kannen ve kat'ı bir takım ma:;a
rifle Devlet devair ve müessesa
tın·n serbest d'iv zle mübayaası 
kabil olabilen zaruri ve fevi<alıi
de ihtiyaçlarından ibaret bulun
dui>u ve do.iz cetvellerinin tan
zim "mle :ızam! ta arruf fikrile 
hareket cdildıği w yapılan mü
bayaatın tamamına vakın bir tı.s
mını memleketin müdafaasına 
ait ır.tiyaçlar te:;k;J c;lemckte 
ı! u~u hukiımetı;c verilen iza -
hattan a.-tlaş,lmıştır. 

Müttefiklerimizle akdedilen is
tikrazın mali ve IALisadi \'azıye
timiz üzcrinde.;ri 1\ i tesirleri ve 
bilbassa menıleket müdafaası için 
ihtiyacımız olan mühim harp mal 
zemesınin bu saye...:ı' tedaı ikıı e 
muva!iak olmamız ,e sınai knl
kınma mesai..:nizin gcci:Kmesi t:ai3 

olıru} an kısınılarilc zirai ü, tilısa· 
l.:tın ar!tuılrı;a>ı emrin e lüzum
lu olan bir takım veı:ait ve ma
kin lerin tedarikini temin etmo
m.iz bususlarındakı L tifadeleri -
miz -ek bariz bulurıuıakLa<iır. 

İktısadi ve mali vaziyet hak -
kındaki umumi göruşle.> imizin 
yukarıda icına.Lden arz ve iza -
hından sonra eneüm•>nimiz büt
çe tetkikatı üzerindeki ıne.>aisi şu 
suretle tafsil olunur. 

Koordinasyon heyetinin 
teklifi Veki iter Heye -

tince kabul edildi 
ANKARA, 20 (İKDAM Moha

lbirinıden) - Darphane ve dam
~a matbaasında, uımurn iplik ve 
ddlruma sanayi müesseselerinde, 
Süanerbank'a bağlı müesseseler
de günde W; saat !fazla çalışılma
sına ve bu müesseselerin hafta 
tatili kanunundan istisnası hak
kında koordinasyon heyetinin 
teklifi Heyeti V ekilece kabul edil
miştir. 

B. Millet Meclisi 
Ditn D..,f.ı KonHrrlafaarı 
lı•ltlrındalti ltanun mıha· 

lterHİni bitirdi 

Ankara, 20 (AA) - Büyük 
Millet Meclisi bugün Şemsettin 
Günaltayın ba<kanlığında top
lanarak hava yolları devlet iş
le1ıme idaresi ile tahlisiye umum 
müdürlüğü 1937 mali yılı bütçe
leri mütabakat beyannaıınelerini 
tasvip eylemiş, bir devlet konser
vatuarı haılokındaid. kanun layi
hasının ikinci ;müzakeresini yap
nuştır. 

Türkiye - İsveç ticaret ve kli
ring anlaşmaları .ile merbutatı -
nın bir ay müddetle temdidine 
Türkiye - İtalya ticaret anlaşma
sına zeyil olarak imzalanan pro
tokolun ve gene '11ünkiye - İtalya 
ticaret anlaşmasına bağlı listede 
tadilat icrası için teati olunan no
taların tasdikine ait kanun layiha
larının da birinci müzakereleri 
yapıhrustır. Meclis ayni surette 
Türkiye - Romanya ticaret ve 
tediye anlaşmasının ve Türkiye -
Letonva ticaret anlaşmasına bağ
lı ve 'kontenjan listelerinin ipta
li ile yeniden tanzim olunan lis
telerle, 'bunların tertibine ve ika
mesine mütedair notaların tas
di.ki hakkındaki kanun layihala-.. 
rının birinci müzakerelerini yap
mı.şlardır. Meclis, çarşamba günü 
toplanacaktır. 

TEBLıGLER 
(Baştarafı 1 inci sayfa.da) 

manlarına doğru çekilmektedir
ler. 

N aubeuge yakininde ve Valen
ciennes'in cenubunda, cenuba 
doğru. mahreç bulmıya çalışan 
bir Fransız - Belçika ordusunun 
hücumlarını püskürttük. 

Liyej'in tıe Namur,un bütün 
kaleleri, bir teki müstesna ol -
mak üze-re Alman kıtal.arı tara
fından işgal edilmiştir. 

Kesif tayareleri Fransa - Bel
çika sahili önünde iki düşman 
destroyerini tahrip etmiş ve bir 
düşmaıı clestroyerile bir Fransız 
torpidosunu ve yekii.nu 15,000 to
na baliğ olaıı iiç büyük şilebi 
ciddi hasara uğratmıştır. 

31 tayyaremiz dönmemiştir. Pa
zar gününü pazartesiye bağlıyan 
gece, İngiliz tayyareleri batı Al
manyası üzerine tekrar bomba
lar atm~lardır. Bazı siviller öl
müş ve yaralanm~tır. Üzerine 
bomba isabet eden yeg<ine askeri 
hedef bir lıaro esir karargahı ol
muştur. Esirler arasında ölen
ler vadı.• 
BERLİN, 20 (A.A.) - Alman 

ordusu başkumandaulığından: 
Alman kıtalan, bugun Laonu 

alm~ardır. Laon kalesi üzerir,
de Alman harp bayragı çekilmiş
tir. Lamıdan cenup garbiye dog
ru ilerlenerek Aise-Aisne kana
lına Yanlmı('ur. 

ı
--- • Paris, 20 (A. ' 
Fransız tab. ğl A.) - 20 ma
- l yı.s Francız 
aksam tebliği: 

•Saint - Quentin"in şimaıinde 
ve garbiııde Alı.ıan itiı;i, daima 
çok şiddetlidir. 

Montmed.v mıntukasıııda diiş
manm !leni h 

00

nı.mları püskürtül- I 
müştür. Cephenin geri kalan kı
sımlarında ehemmiyetli bir şeıı J 
710/:tur. 

Hava kuvvetlerimizin büyük 
fao.liııeti, bütün gii.ıı devam et -
miştir. Müteııddit Juşij!er, bom
bardıman filolarıı.ııı düşman zırh
lı unsur!arı ile tutu.~malarını ha
zırlam~tır. Kollar üzerine ton
larca bomba atılmıt ve bu su
retle bunların ilerleyişi tehir e
dilmiş ve bunlara çok büyiik ka
yıplar kaydcttiı"ilmistir.• 

1 KD A M 

1 !bağoı11d 1 
Tramvayda ağız 

yoklaması! 
Altmm yirmi üç liraya çıkb

inu gazetede okıtyan biri, dön 
~. geç vakit tramnyda ya
nındakine dedi ki: 

- Altın da yirmi üç liraya ÇJ)ı;
mış, ne dersin? 

Beriki, neme li:zmı der gibi, 
sade omuzwıu silkti. Fakat, bi
raz sonra ön kaoapede oturan ya
n bıçk 1 ı bir gence seslendi: 

- Bak, altın yirmi üç liraya 
çıkmış, haberin var mı? 

Bu sefer öndeki ona ee-vap 
verdi: 

- Bana ne? 
- N-1 sana ne? Sana bu iş-

de havadan ota:z kıxk lira .,.ar 
demek! 

- Masal mı okuyorsun? 
- Ne masalı yahu! Ciddi söy-

Iüyorwn, işini bilirsen havadan 
otuz, kırk lirayı vurursun! 

- Nasıl vururum! 
- Aç ağzını bakayım! 
Öteki ağzını açarak: 
- Açtım! 
- Tamam işte! Ağzında bir 

düzine kadar altın diş var, bwı
lan söktür şimdi, iki, üç misli
ne sat, sonra da ucuzlayınca ye
nisini al, taktır! 

.,... Ya o zamana kadar dişsiz 
ne yapayım, nası! yemek yiye -
yim! • 

- O zamana kadar da yemek 
yemez, boyuna geviş getiriı:ııin! 
Şimdi bir taraftan arabonın 

içinde bir kahkahadır koparken, 
bir taraftan da bazıları, cep ay
nalarını çlkarmışlar, ağızlannın 
içine bakıyorlardı. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Harbin neticesi 
ne olacak? 

(Başmakalec:Uın devam) 
ri muharriri olan güzide bir mü
tehassıs bile, geçen seneye ge -
linciye kadar, da mecburi as -
kerliğin aleyhinde bulunmuş ve 
görülmemiş bir gafletle İngil -
terenin 1914-18 de olduJ:'ll gibi, 
yüz binlerce evladını feda etmi
yerek Frausaya sadece hava ve 
deniz lruvvetlerile yardım etme
si fikrini müdafaa etmişti. 

1939 ilkbaharından itibaren 
baş!ıyan silkinip kalkına ve ha
rekete geçme, tam verimini bu
lamadan harp patladı. Düşman
ları hazır, fakat müttefikler ha
zır detildi. Almanya, bütün kış 
son hazırlıklarını da bitirdi ve 
İspanyadaki tecrübelerini ta -
mamlıyan Polonya seferinden al
dığı dersle..Ic taarruza geçti. Bu 
itibarla müttefiklerin Belçika ve 
Fransadaki son muvaffakıyet -
sizliklcrinin kökünü, ta 1933 de 
Bitlerin i~ başına geçtiı:i tarihte 
aramak icap eder. O tarihten 
1939 baharına hatta ister.eniz, 
10 mayısa kadar, lngiltere ve 
Fransaruıı mukadderatını idare 
edenler, 50 sene sonraki istik -
bali gördüğü sö)lcnen diirbin 
devlet ricali vasfını haiz olmak
tan çok uzak bulunduklarını is
pat etmişlerdir. Bu 50 rakanun
daıı sıfırı kaldırsak dahi, yine 
vaziHt aynıdır. 

O rahavctlcrin, ihmallerin, 
tefrikaların, sulhpenstliklerin 
ve gafletlerin doğurdui;u son va
ziyet, nihayet bir kamçılama te
siri yapiı. Daha cnerj .k insanlar 
is başınna geldi; kumandanlar de
ğiştirilcli; Büyük Harp tecrübe -
sini geçiraıiş, vücudü ve kalası 
zinde ihtiyarlara müracaat edildi. 
Onların kazandıkları eski zafer
ler ve büyük şöhretler, şimdi ma
neviyatını çelikleştirecek, zafer 
itimadının sarsılmasını önliye -
cektir. Çörçil, Rcyno, Peten, 
Veygan hiç şiiplıcsiz, )"Üksek me
ziveili insanlardır. Bunlar, bü -
yük kararlar ittihaz edebilecek 
kabiliyette, milli \',e beynelmilel 
şöhreti haiz ve bu itibarla da em
ııivet ve itimat kazanınıs dev -
!et rieallcri oldukları için, yine 
hiç şüphesiz, müstevliyi durdur
mak için elleriııdeıı geleni yapa
caklardır. Esasen, vaziyet valıim 
olmakla beraber, biç de ümitsiz 
değildir. Bu iki devlet 1914 a -
j:ustos \'C eylülünde, 19lll mar
tuıdmı tcnımuzwıun ortasına ka
dar, a) ni müthiş düşmanın ay
ni ınüthiş darbeleriııe u_ğ -
radıkları \"e Almanları ı zaferi 
kazanmasına kıl kalıııış oldui:u 
hald •, yine keudilerini toıılamış, 
tehlikeyi atlatacak kudr~ı ,.., 
kuvveti lıı-imwilardır. I>u dcia 
da, co~unca büyük i~ler gören 
l'ransız miildi ile yılmaz lııat ve 
sc atı i.le ır.eşhur lan İngiliz 
mille i ·n nihayet Alman sa"le
tini durduı·abilecek.lerine itinıat 
cuııc' ger ktlr. 

ABİDİN DAVER 

Maarif Cemiyeti 
Reisliği 

ANKARA, 20 (İKDAM Muha
birinden) - Türk Maarif Cemi
yeti reisliğine Urfa meb'li.$u Re
fet seçil.miştir. 

SAYFA-3 

''B . . k l k ı eşıncı o ,, a arşı VEYGANT 
(Baftarafı 1 inci =.iff' rla) 

tedbi.rler alınıyor 
Ayni mahfillC!"de basıl olan 1<a

naate ııöre, hareket banbinin nuı
tehassm. olan Veygand dik.kate 
ş&yan bir i.ntibıı'k meziyyetine ma
liktir. Bu ~eırmıel süvarinin 
lbir nevi zırhlı süvari kuvveti olan 
:ınotörlü fırlaıları ram edeceğin
den şüphe edilmemektedir. 

Bunlann Fransaya Ç1kmamaları için 
Holanda gemileri lngiliz limanla· 
rında çok sıkı kontrol ediliyor Vey.gand'da tıpkı Foc:h gibi se

ri kararlar ittihaz eden ve cür'ct
ik:iirane muharebelere girişen bir 
lruınandandı. Mumailey takdire 
ll<\rik sü.küneti ile Veyııand'ın coş
kunh.ığunu itidale sevkeden ma
reşal Petain ile birlikte çalışmış
tır. 

Loodra, 20 (A.A.) - cBeşinci 1 
'lıxıl • <mensuplarının Holanda va
purları ile Fransaya girmelerine 
mani oJınılk ~ icabedım tedbir
ler alınııuştır. Bu. ı;ıemilerden bir 
cıoiru. Holıındanm i!!tilasından
'beri İngiliz limanlanna ııehniş 
buluıııııaktadılar. 'Illıury'de ~ 
landa vapurlan. sıkı bir nezarete 
tabi tutulmakta ve mürettebatı 
isticvap edilınektıed!r. Hoıandaiı 
mürettebat gemilerinden çıkama
maiktadırlar. Yalnız zatıitlerin 
ll'iiniin bazı muayyen saatlerinde 
karava çıl<Irruılanna müsaade edil
mektedir. Holanda gemileri, bu 
tahdidatı maınnımiyetle kaıbul et
mekte ve bu ık:alıil tedbirlerin Ho
landada tatbrk edilmemiş olma
sına teessüf etmekte olduklarım 
söylemektedirler. 

Londra, 20 (A.A.) - Holanda
da. Danimarltada ve Norveçte bu
hman beşinci kola mensup eşha
sın Alman pilotlarına, gerek ge
ce, gerek gündüz, vardım etmek 1 

;;.zere kullandıkları hileler meya
nında tar lal ardaki ot yığınlarına 
ateş vermek, yerlere ııazete ki
ğıtlan yaymak ırj,bi carelere baş 
vurdukları söylenmektedir. 

Londra. 20 (A.A.) - Terre -
Neuve gönülülerinden müre4<kep 
altıncı kafile dün bir İngiliz li
manına dahll olmuştur. 

Almanya ile Ta
kas usulile mua
mele yapı I a c ak 
Aramızda ticaret ve tediye ve

ya Utkas anlaşması olınıyan Al
manva, İspanya, İran ve Dani
marl<a ile takas usulüne müste
nit muamele yapılmasına dair 
talim~ tname Heyeti V ekilece tas
wk edJldt. Takas muameleleri ta- 1 
kas Iimitet şirketi tarafından ya- • 
pılacaktır. 

Mezkur mahfillerde netice ola
rak şöyle denilmektedir; 

• V eygand, sür'ati başta gelen 
bir vasıf addeden en büyük tıi
biyecilerden biridir. General bü
yük şeflere ve w;kerlere mahsus 
bii.tün meziyyetlere maliktir. 0-
mm bilgisi, kat'i azmi ve dina
mizmi düşmanın cür'etine gale
be çalacaktır. lıfotörlü hMbin 
sür'ati Veygand gibi ça-.il; ı-a
ziyetleri çabuk kavrıııaıı b:r ku
mandanı gafil aı•lıyamıııal"'ıihır. 

Vemıand Mareşal Foch"~n 1itııi
katli bir halefidir.• 

Alman Kuvvet eri 

Paris, 20 (A.A.) - Resmi ga
zete, general Ga,nelin'in yerine 
başkumandanlıf(a ;!ener&! Yey
gand'ın tayin!.ııi bildiren lrnrarna· 
me ile .birlikte kura orduLrı baş
kumandanlığının ll!!a cdıld.gini 
bildiren dii(cr 1>ır kararname neş. 
retmiştir. 

Laon'u 
(Bll§tarafı 1 inci sayfada) ı 

doğru Almanların yapıruş ol -
dukları taarruzları tardetmi§ler-

1 

dir. 
Merkezde Sen-Kentin'in şima

linde yüz binlerce İngiliz, Fran
sız ve Alınan tankı arasında şid
detli bir muharebe cereyan et -
mektedir. Kıtaatın mütemadi med 
ve cezri muharebenin mevkiini 
tavin etmiye imkan vermemek
tedir. 

1 

En nehrinin 
SAAT: 13 sol sahilinde 

Almanlar, Re-
1------- tel ıruntakası • 
nın eenu.bunda bir takım müfre
zeler sevketmişlerdir. Bütün bu 
ımüfrezeler, geceleyin esir edil -
mistir. 

1 l 

Mpnmedi'de 

SAAT. 15 Alm,an piyade-
• si, çok müthiş 

. bir topeu ha -

zırlığından sonra muazzam kit -
leler halinde Majin<ı hattı istih
kamlarına taarruz etmişlerdir. 
Fakat bu taarruz düşmana verdi
rilen ağır zayiatla tardedilmiştir. 
Yalnız bir nokta müstesnadır, 
bu nokta da Alınanlar bir ileri 
kazmatı işgal etmiye <muvaffak 
olm~lardır. 
Diğer bütün rnıntakalarda sü

kün hüküm sürmek,tedir. 
Kıtaatunız 

SAAT: 17 Sen-Kentin şi-
malinde düş -

•------~• man taarruzu -
nu akim bırakmak için büyük bir 
şiddetle muharebe etmektedir -
!er. 

Retel civarında En nehrini geç
miye muvaffak olan düşman kuv
vetleri geri atılmışlardır. 

Monmedi rnın-
SAAT: 19 takasında Al -

manlar ayni 
------ siddetle yeni -
den taarruzda bulunm~lardır. Bu 
taarruzlar püskürtülmüştür. 
Bombardıman tayyarelerimiz 

düşman levazım kollarını. dağıt -
ma planlDl tatbike fasılasız su -
rette devam etmişlerdir. 

SAAT . 21 be Komb~ei ~ 

J 

Muhare-

• Landrecıes'nın 

-----· şarkında iiza -
mi şiddetle devam etmektedir. 

Salahiyetli askeri mahfiller -
den verilen malümata yöre düş
man mühim hiçbir terakki kay -
detmiş değildir. 1 

1 

Landrecie.s ile 
SAAT: 2 2 La Pere ara - / 

sında muhare-
1 •------1 be binlerce, In- 1 

giliz, Fransız ve Alman tankı -
n:n birbirine girdiği karma ka.rı
şik bir vaziyet almışta-. Bu ara
da dört - beş ı.ırhlı ıfırkadan mü
rekkep Alman kıtal~rı bu bölge
de ileri hareketi rme devam et
mek edirler. 
Dtişmanın ~yiatma rağmen 

müttefikler hiıla mühim kuvvet
leri karŞ!lamak mecburiyetinde
dirler. Ve vaziyet •nazik. keli
mcıJle tav.if edilmı:ktedir. ·-- Alman yük-

E . 24 sı;_k kuman.dan
lı~ının ordunun 'ı 

--- sol cenahını 

kat'i neticeyi istihsale memur et
tiği simdi gittikçe teeyyüd et
makc-dir. 

Sambre ile Oise arasında 50-60 
kilometrelik bir cepııede faali
vette bulunan motörlü kuvvetler 

Aldılar 
4 veya 5 zırhlı fırka olarak tah
ıınin edilımektedir. Bu kuvvetler 
bütün Alınan taarru"'1arının he
dclfi olan garp istika~etinde gay
rct>lerini sarfetmektedirlcr. Al
man tanklarının motörlü Fran
sız ve lngiliz 'kıtaları ile vaymak
ta oldukları muharc1be devam e
di}'l'.lr. İki gündenberi CC'reyan 
eden zırhlı fırkalar arasındaki 
muharebeler tamamivle yeni bir 
mahiyeti haizdirler. Otomobille
re ve motosikletlere bindiri1miş 
makineli tüfek müfrezelerinin 
hiımayesinde hareket eden bu 
tank kütleleri iclıı devamlı bir 
cephe yoktur. Almanların ba
zı motosikletli müfrezeleri bu su
retle bir :kaç gün evvel La<ın ci
varına kad:ır ve evvelki gece Pe
ronne'ye kadar ilerlemislerdir. 
Bu muazzam tank muharebesi
nin vuku-bulduğu sahanın cenu- 1 

bu şarkisinde ancak mevzii bazı 
hareketler kaydedilmektedir. 

Frans.ı.z kabinesi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ziyet hakkında izahatta bulun
m~tur. 

Bun.dan sonra Mareşal Petain 
de askeri vaziyet hakıkında malu
mat vermiştir. 

Yeni Hariciye Nazırı Dalad
ye, Diplomatik vaziveti izah ey
lemiştir. 

Adliye Nazırı Serol, bugünkü 
vaziyette bilhassa ağır bazı suç
ların seri surette cezalandırılma
sını ımüınkiin kılacak kararname
ler imzalamıştır. 

Bu imzalanan kararnamelere 
!'Öre, ezcümle, ordular mıntakasın 
daki askeri mahkemeler, cürmü 
meşhut suçları için divanıharp 
halinde iş görecek ve derhal in
faz olunacak kararlar verecek -
tir. 

Nihayet, Maliye ve iaşe nazır
larının talepleri üzerine, şeker ve
sikası tesis olunmuştur. Müstem
leke nazırı Rollin de general Cat
rokıı'nun Hindi Çini valiliğine 
tayini emrini imza ettirmiştir . 

• •• 
Nazırlar Meclisinin toplanma

sından evvel Reyno, bir saat müd
detle, Mareşal Petain ve general 
Veygantl ile görüşmüstür. Baş
vekil. ayni zamanda, Amerika bü
yük elçisi Bullitti, İş genel kon
federasyonu sekreteri Jouhauks' -
vu ve Paris prefesi Langersonu 
kaıbul etımiştir. 

Dahiliye Nazırı Mandel de öğ
leden sonra general Veygand'ı 
ve Delçika Maliye Nazırı Gııtt'u 
kabul etınistir. 

Londra, 20 (A_>\) - Sa!Lıiyet
tar mahfiller, Fransadaki a>"keri 
"-aziv tın şüphesiz nazik olduğu
nu ve fakat itimadı .J.;aybet.!:"ek 
için hic -bir sebco m vc·ıt olm•
dığını bildirırcktedirkr. C ıif" fi 
tıaknndan vazıyc n cı... tc i 
gunündcn daha ıvı old .. ;,unu id
dia etıınek faydasu ol .akıa ib -:ı
bcr manevi ba:kımdan saliıh ~ v
cuttur. 

İnı:iliz :kıtalıırı daha c\TCl tes
bit edilen olana uvgun o:.'.ll"ak ce
ıkilmive devam edıvurlar. L.ci
lizler Fransızların n:.aruz kaldık
ları müthis lıücu na maruz kal
mam:,lardır. Fakat, bu kıtalar 
muharebeye bütün kuvvetlerile 
atılmıslar ve iaı;ılasız harbet -
mektedirler. Belçikalılar da. mü
ıkemımel bir surette harbe<liyor -
lar. Livej ve Namur hala mu
kavcımet etmektedir. 

Londrada general Vevııand'ın 
icraatında seri, çevik ve muvaf
fakıyetli bir adam okluğu kav
dedilmektedir. Yeni başkuımandan 
Fransızlar !kadar 'İ nı::ilizkr tara
ündan da hürmet ve riavcte maz
har hulunmaıktadır. 

General Veyı::and, İnı!iltere ile 
Fransa arasında münasebetleri 
bueünkünden daha s:ıkı bır hale 
gelmesine hadim olacaktır. 

Müttefiki er 
(Bııştarafı 1 inci sayfada) 

olan siyasetinde büyük tebed .:1. 
lere önayak teşkil edecei(ı bua
atindedirler. 

'Bazı kimseler, Legcr·i, FraI'sa 
hariciye nezareti diktatörü te -
lfıkki etmekte idiler. Bwılar, Pıı
ri> ile Roma arasındaki iyi mü
nasebetlerin injglaından Leg~ri 
mesul tutmaktadırlar. 

LONDRA, ~o (A.A.) - G~cn 
hafta Cebelüttarıkda İn,gıliz J<cıı· 
trolüne uğramış olmadan geçn.ı.; 
olan İtalyanın Reks Ye Conk di 
Savoia vapurlarının vaziyetini 
tetkik eden Taymis gazetesinin 
diplomatik muharriri bu 'Sel'best 
geçisin yeni bir lngiliz - İtalyan 
anlaşması neticesi olmadığını tas 
rib etmektedir. 

Bununla beraber Taymis gaze
tesi kontrolü, Almanyaya kaçak 
mal gitmesine marn olmakla be
raber İtalyan deniz ticaretine ve 
rilen zararları azaltacak şekil
de hafifletmek için müzakereler 
cereyan etmekte oldu,ğunu ilfıve 
ediyor. Fakat bu anla.şmanın ta
hakkuku Roma dıvarlarına yapış· 
tırılan afişlerden ve faşist matbu
atından çıkan yazılardan anlaşı
lacağı veçbile henüz uzaktır, 

ROMA, 20 (A.A.) -..Fransız 
Hariciye genel sekreterliğine ta
yin edilmiş olan B. Şarl Ru, dün 
akşam papaya veda etmiş ve bu 
sabah Parise hareket evlemiş -
tir. 

Yarın akı m 

MELEK 
2 Saat KAHKAHA ve HEYECAN 
güzel ve zevıkli, eğlenceli bir mev
ru içinde ŞE'°' - i..,,.CE ve HEYE-

CANLI bir Frar.sız fihni 

DÖ A K 
• 

( CAFE de P ARİS ) 
Baş rollerde: Comedi Française artistlerinden 

VERA KORENE-JULES BERRV 
Ayrıca: lıfETRO JURNAL en son harp havadisleri .. 



8AYl'A-t 

Yazan:- ZIYA ŞAl<f R t-

ALLAHI N 

ARSLANI'"' uAL_i 
TEFRiKA No. 59 

Ayşe devesile esir edilirken, muha
fızları kılıç darbeleri altında erimişti 

Bu sesi, her taraftan: 
- Hücum ... Hücınn ..• Denye 

hücum. 
Naraları takip etti. 
Simdi bütiın oklar, kılıçlar, 

mızraklar, Ay.şenin devesinden 
tarafa çevrildi. 

Ta:ın o sırada, Malik Eşter de 
~ kutle.sinin bır tarafını 
yarmış. .. Orada büyük bir gedik 
açarak Alinin yanına kadar gel-
mişti. • 

Malik, boğuk bir sesle: 
- Ya Eınirülmiiminin!.. Sen 

heni harbetmekten men ettin. Fa
kat ben, düşmanların haksızlığı 
karşısında sabrcdemem. Şimdi 
ıbana, vazife ıı;öster. Harpten son
ra da, >taatsizli.iiimin cezasını 
ver. 

Diye hay.kırıyordu. • 
Malik, haksızlığa tahammül 

edemiyerek (Ali) nin emrine ita
atsizlik göstermişti. Ali, bir anda 
muıu ta:kdir etti~i için, artık Ma
lik IJibi bir kahramanı tekdire 
lüzum göstermedi. 

- Ya Malik!.. Hakikaten bütün 
bı> fela:ketlere se~ep olan, şu 
dPVedir. Üzerindekine bir zarar 
ııelınedm, ~ deveyi ele geçir. 

Dedi. 

<bir Jnbrit çöDÜ /!Hıi aya'kları
nın alt:nca ezmiye başladı. 

Malik; Bir taraftan bu azgın 
deveyi L.. ı etmiye ... Diğer tara!f
tan da. C:Jha hala üzerine atılan 
muhafızl arı birer kılı;; darbesile 
yere ser;.,ıye çalışıyordu. Ve 
artık o kadar bunalmıştı ki, göz
leri hiç iı .r şey ııörmüyordu. 

İşte o ancia, (Ali) nin gür ve 
heybetl i sesini duydu. Ali, bütün 
o insan kütlesini kırıp geçiren 
ve hiç şüphesiz ki üzerindeki (Ay- ı 
şc) yi de büyük Lir tehlikeve sü- 1 
rükliyen deveyi kasdcdernk: 

- Vurun şu ınel'una ... Ayak
larını kesin. 

Diye bağırıywdu. 
Aysenin muhafızları, kılıç dar

beleri altında adeta erimişti. Ali 
ile aPkadasları da artık devenin 
yanına ge1ınişlerdi. 

Alinin verdi _ğ i emir üzerine 
(Abdurrahman bin Ebi Serd') ile
ri atıldı. Kanlı cesetlerin üzerin
den sıçradı. Şid<letli bir kılıç 

darbesiyle devenin ön ayakların- [ 
dan birini kopardı. Deve, üç a
yak üzerinde kalarak can acısı ile 
bağırarak büsbütün etrafına sal
dırmıya başladı. 

Abdurrahman. ikinci darbeyi 
Malik, o aıı<ia ileri atıldı. De -

venin muhafızları ile ooı:az bo
j!aza gelen askerleri ·kuvvetli dir
seklerile yara, yara en öne kadar 
sı<'radı. Elindeki kanlı '.kılıcı yıl
dırım gibi etrafına savurarak mu
haüzlann saflarını parçaladı. On
lara ver~ d~ ve hayret i· 
çin<le, devenin yanına kadar var· 
dı. Orada, devenin yularını tu
tan, (KM> bin Süveyt) ile karşı
laştı. 

\ 

de öteki ön ayafrına indirdi. O 

1 

zaman deve, göğsünün üzerine 
düsilverdi. 

Elinde!ri kanlı kılıcı, tehevvür· 
le parlıyan ~!eri, saatlerdenbe
ri boğuşmaktan liine lime olmtı.ı; 
elbiselerile Malik Eşter o kadar 
koNunç bir kıyafette idi ki, Kiııb 
onu görür görmez titredi. Bir an 
ııaşk.ınlıık sıeçirdikten sonra, sür'
atle kılıcını çekip onun üzerine 
at.ıımak istedi. 

Fakat Malik, buna meydan bı
nıkmadı. Şiddetli bir kılıç dar
besiyle on41n kolunu kopardı. De
venin yularını eline aldı. O dev 
cüsseli hayvanı, (Ali) nin bu
hınduğu tarafa doğru çekmiye 
başladı. 

Büyük bir sür'atle cereyan e
den bu Vllk'adan. devenin ıüs
tündeki Ayşe de Ş8.$11"11ll$tı. 

Ayşe evvela: 
- Kimdir, benim deveme te-

cavüz eden? .. 
Diye bajiırdı. Sonra: 
- Vurun ... Öldürün. 
Diye, muhafızlarını fiddetle 

tahrike başladı. 
Muhafızlar, Malik'in üzerine 

atıldılar. Fakat Ayı;enin bu emir
lerini tatb>ke muvaffak olamadı
lar. Çünkü, Malik'i takip eden 
ar.kadaşları onun açtığı ,ııedik

ten ı;rmişler, bütün kuvvetleri
le muhafızların üzerine hücuıın et• 
mıslerdi. 

Artıık buradaki mücadele, gö
rülmemiş bir hal almıştı. Biri
obirine sarılan, ü.st üste yıkılan 
insan vücutları. kanlı bir hamur 
kütlesi gibi yerlerde yuvarlaru
:7'0rlardı. 

Bu korlwnç ve ııiirültülü boğu.ş 
mıya deve bile dayanamadı. Bir
denbire ürkerek oraya buraya 
5aldırmıya örfüne ,gelen insanı 

Genç kadın Abdülfettah pa - f 
şayı seviyor muydu? Hayır! .. Fa· 
kat paşanın kendisine karşı gös
terdiği candan aliıka Rengigülün 
ona karsı saıninıi davrawşile u
zaktan bir sevgi tezahürü arze
diyordu. 
Paşa ile evlenmek, genç kadına 

aade ha,vat intizanu temın etmemiş, 
her şe~·den mühim olarak arka -
sından sürülen uzun bir dediko
duyu da durdurmuş, mulıibban a
rasında süriip giden dii kiinlük hi
kaye i, l\Iüııir Babanın aş gece
ıiııdeki kavgalı maceradaki !ia· 
hııliği de unutulmu tu. 

Genç kadının bu saadeti de u
zun sürmedi.. Taliile el birliği 
ctmi~ gibi hadiseler. hlı· kaç > ıl-

Fakat şimdi, Ayşe için büyük 
bir tehlike has göstermişti. De-· 
ve yan tarafa devrilecek.. Ay
şe, her tarafına demir zırhlar 
sarılmış olan ağır mahfanın al
tında kalara.k ezilecekti. 

(Arkası var) 

1stanbul Asliye Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hakimliğinden; 

Vasfi kızı Fatma Soyseven ta
rafından kocası Koca Mustafa pa
:;a Meşeli Mescit caddesinde 47 
No.da oturan Nazif oğlu Ali Soy
seven aleyhine mahkemenin 940/ 
622 No.sı ile açmıs olduğu boı;an
ma davasının yapılan tahkikatı 
sonunda: dava olunan Nazif oğ
lu Ali Soyseven mezkur adresten 
ibeş sene evvel çıkaralı:. SEmti me<:
hule gittiği tebliğ maııbatasına 
verilen şerhten anla,ılmış oldu
ğundan ilanen tebliı;(at yapılma
sına ve işbu esas davaya karşı 
20 gün zarfında cevap vermesine 
ve tarafların muhakeme l(ÜnÜ 
olan 17 /6/940 saat 9,30 da mah
kemeye davet edihnelerine ve is
tida sureti ile davetiyenin mah
keme divanhansine talik ve ga
zetelerle de iJilnat icrasına ka
rar verilmiş oldu~undan ol bap
taki karar sureti tebli~ makamı
na kaim olmak üzere i!;n olu-
nur. (27048) 

Beyoğlu 4 üncü Sulh Htıkuk 
Hakimliğinden: 

Cihangirde eski kaptan yeni 
Susam sokağında 6 numaralı Ka
ra Vasi! oğlu apartmanının ı nu
.ınaralı dairesinde oturmakta i
ken ölen V asilı kı Kara V asil oii;
lunun terekesine mahkemece el 
konulmuştur. İlan tarihinden 
haşlamak üzere alacak verecek 
ve sair suretle alakadarların 1 
.,. zarfında Beyoğlu 4 üncü Sulh 
Hukuk Hiıkimli/{ine müracaat et
ııneleri müd<lctinde müracaat et
miyenler hakkında kanunu me
deninin 561 ve 569 uncu madde
leri h ükümleri tatbik edileceği 
ilan olunur. (27049) 

hk bir tavakkuftan sonra yine 
Rengigülün al ey lı ine bir inlpşaf 
ı;östcrmiye ba~laınışlardı .. 

l\.lcşrutiJ.' Ctin illnı, Rcngigii .. 
!ün uz:ıktan bir saadet halesile 
sarılı gibi görüfc,1 ik inci ~· uvası
nıda Jıkmış, berbat etmişti. 

Hareket ordusunun İstanbula 
gelişi, Abdülhaıııid i n J{anunu E
saı.iyi kabul edı~i Oonıanlı hüku
metinin payitahtında birçok kanlı 
hadi selere yol a~mıştı ... Bu ara
da denin saraya arka vermiş vü
kelas ı, 33 senelik •e~yielerinin 
hesabını ihtilal mahkemesi ö -
nünde vererek tiı rlü cezalrıra 
mahkum edilirken bunlar arasın
da bulunıııa:,ı.ın ve dört başlı biı 
re«alclle ı...., .. ,,e olınakl.an kor-

DALGA UZUNLUGU 

T.A.Q. 19.47 m. 15195 Km. 
!O Kw 

T.A.P. SLTI> m. H45 Km. 
20 Kw 

1'29 m. 1Z8 Km. ı.zo Kw. 

21 Mayıs s.1ı 
12,30 Program tıe memleket 

saat ayan, 12,35 Ajans ve meteo
roloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Çalanlar, RU§Cn Kam, Vecihe, 
Cevdet Kozan, İzzettin Ökte, O
kuyan; Muzaffer llkar, 13,30/14.
Müzik: Hafif müzik (pl.), 

19.- Program ııe memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Cazbant 
(pi.), 18.30 Çocuk Saati, 19.- Mü
zik; Fasıl heyeti, 19,45 Memleket 
saat ayarı, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, 20,- Konuşma, (Çi~
çinin saati), 20,15 Müzik: Ankara 
radyosu küme ses ve saz heyeti, 
İdare eden: Mesut Cemil , 21,
Kon~m.a (/ktısat ve Hukuk sa
ati,, 21,20 Serbest saat, 21,30 Mü
zik: Küçük orkestra (Şef: Enver 
Kapelman), Soprano Bedriye Tü
zün'ün iştirakile 22,30 Memleket 
saat ayan, Ajans haberleri; Zi
raat , eslıam - ta'ıt•ilô t , kambiyo -
nukut borsan (fıııat), 22,50 Mü-
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. ASKERi VAZIYET 1"HAR" i TiCARETiMiZ 
(Bap 1 inci aalıfada) 

nı çekilmektedirler. Bunların, 
Ma114 kıydarıadan donanma -
nm himayesi altında fimall 
Fran .. ya ric'at etmesi muhte
meldir. 

Z - ŞİMALİ FRANSADA: 
Meböj ile Sedan ıı.rasmdaki 
Fransız tahkimatını aşıp ıi
mali Fransaya giren Alınan 
ordnsu, evvela Batı - Cenup is
tikametiade, Paris üzerine te
veccüh etmiş gibi idi. Şimdi, 
ise garbe doÇu ilerlemiye baş
lamıştır. Onun içindir ki, Kam
bro - Peron - Sen Kenten ara
sında Amiens'e doğru taarruz 
etmektedirler. Yalnız bir nok
ta var. Acaba En nehri boyun
da ve Paris istikametinde yı
kamıvacakları bir mukaveme
te maruz kaldılar da onun için 
mi gar be teveccüh ettiler; yok
sa, denize doğru mu gitmek is
tiyorlar? Ei;er denize doğru 
gitmek isti~·orlarsa Amiemr;'e 
varabildikleri takdirde, yine 
garbe doi(ru taarruza devam 
edeceklerdir; aksi takdirde Pa
rise teveccüh etmek üzere tek
rar cenup istikan1etine döne
ceklerdir. 

Garbe doğru taarruz Belçi-

kanın henüz iwal edilmeınif 
kısmı ile şimali Fransadalri 
müttefikin kıt'alarının ve müs
tahkem hatlarile mevkilerinin 
vaziyetini çok müşküll1ı4tire -
cektir. Almanlar, belki de Ka
le boğazını ve Manş denizi sa
hillerini tutarak İngiltere ile 
Fransanıa muvasalasını (ÜÇ -
!eştirmek ııibi bir gaye takip 
ediyorlardır. 

3 - MA.JİNO HATTINDA: 
Almanlar, Sedan'm ceınıbwı
da, Monmedi'de, şiddetli bir 
to~u ot~ hazırlığı yaptıktan 
sonra, Majino hatt!Rln bura -
daki ucuna büyük piyade kuv
vetlerile taarruz etmişlerse de 
püskiirtiilmüşler, yalnız bir 
noktada bir ileri k.azemati iş
gal etmiye muvaffak olmuş -
!ardır. Bu, Almanların ani 
Majino hattına karşı yaptık -
ları ilk taarruzdur. 

Vaziyeti hülisa edersek Al
man taarruzu, yeni bir sev -
kulceyşi istikamet almıstır. Bu, 
mecburi veya ihtiyari ol.ahi -
lir. Şimıli müstakbel i~ -
lann balletleceii sual şudur: 

Hedefleri Paris midir, yok
sa Mtnş mı? 

A. D. 
-----11 

Nisan ayı içinde yaptığımız ihracat 
ithalattan 4 milyon lira fazla 

Ankara. 20 (A.A.) - Ticaret 
VekA.leti konjonktür bülteninin 
mayıs nüshasındaki rakamlara 
n~aran nisan ayındaki ihraca
tımız 10,037,000 lira ve ithalatı
ınız da 6,741,000 lirayı buknuştıur. 
!Bu vaziyete nazaran ihracatımız 
li130 senesindenberi nisan ay la
rında kaydedilen ihracatın en 
vUk:seık rakamını bulmuş, ithala
tsmz ise haNıin başladığı 1939 
senesi eylı1lünden 1940 senesi 
mart ~yetine kadar ayda va
sati olarak yapılan 6 milyon lira
lık ithalata nazaran 700 bin li
ralılı: bir ~zayüt arzetıniştir. 
İ'H'RACAT: 
Nisan avındaki ihracatııınızın ı 

yüzde 17 sini tütün, yüzde 17 si
ni hubuıbat ve •bakliyat, yüzde 12 
sini zeytinva<Tı. yüzde 12 sini 
ıınuhtelif meyvalar, yüzde W unu 
ıınensucat ham maddeleri, yüzde 
8 ini balı!ı; ve yumurta gibi hay
vant ında maddeleri. yüzde 4 ü
nü ımadenler, ve yüzde 3 ünü de 
deriler teşkil etmistir. 

uzum, 140 bin lirasını keten vıt 
kendir, 120 bin lirasını fındık, 
115 bin lirasını sünger, 106 bin li
rasıru afyon ve 90 •bin lirasını yu· 
murta teşkil etmiştir. Fransaya 
yapılan 1 ,1 milyon liralık ihra
cattan takri:ben 420 lirasını fa
sulye. 225 bin lirasını kendir, 
160 bin lirasını mazı, 50 bin lira
sını antimuan te$kil etmiştir. 

Amer>ka B. D. ne yapılan 900 
bin litalık ihracattan takriben 
315 hin lirasını afyon, 230 bin li· 
rasını krom, 140' bin lirasını lru· 
zu ve tavşan derileri, ve 70 bin 
lirasını da tütün te$lı:il et.miştir. 

Bal:kanlardaki devletlere yapı
lan 800 bin liralıık ihracattan ,.3l
J112 Roınanyanın hissesi 600 bin 
lira olup bunun da takrfüen 275 
bin lirasını pamuk, 95 bin lirasını 
zeytin, 75 bin lirasını san av ide 
kullanılabilecek balık yağları ve 
35 bin lirasuu da susam teşkil 
emiştir. Almanyaya yapılan 550 
bin liralık ihracattan 360 bin li
rasını tütün, 150 bin lirasını ü
züın ve incir teşkil etmiştır. 

İTHALAT: 

zik: Cazbant (pi.), 23,25/23,30 

1 Yarınki program ve kapanış. inhisarlar Umum Müdürlüöllnd n 
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İtalyaya yauılan 3,5 :milyon li
ralı'k ihracattan tai<riben 1 mil
yon lirasını tütün. 1 milyon li
rasını zeytinyağı, 800 ·bin lirası
nı hububat ve bakliyat, 335 <binli
rasını balıklar, 250 ıbin lirasını 
vumurta ve 00 bin lirasını kıl ve 
tiftik te$kil etmistir. İngiltereye 
yapılan 1,4 milyon liralık ihra
cattan tırkriıben 600 bin lirasını 

Nisan avındaki ithalfıtımızın 
yüz.de 27 sini m3'kinelcr. demir 
ve muhtelif mad eni esva, yü zde 
21 ini mensucat, iplikler ve de
riler ıübi giyim eşvası ve yüzde 
16 sını da mayi mahrukat teş

kil e tım.i ştir. 

İstanbul şubesinde 6218 sayılı ih-
barsız tasarruf hesabı:ına ait isti
mal eylediğim tatbik mührümü 
zavi ettim. Yenisini yaptıraca
itmıdan eski mühriimün hü.k.mü 
kalmadığ ını biktiririm. 

lıımai! oğlu Mehmet Özgin 

GAYRİMENKUL SATIŞ n..A.N1 
Boloodm lera Memurluğundan: 
!stanbulda Benhaym ve şüre

lkasına iborçlu !Bolvadından Ha -
lepli oı:ilu Sadettin ve Eminin 
haczedilen tapunun ~inisani 

339 tarih ve 64 sayısında kayıtlı 
Bolvadm Deve ''Olu ımevkiinde 

şarkan Halepli zadeler ve Kız oğlu 
Şemsettin, şimalen Tenekeci zade 
Mustafa varisleri, garben İb
rahim a~anın Ahı.ıct varisleri, 
cenubcn l smail a ~ ~ ., Hacı Meh
met ile m ahdut 1U <.ıo niiın mik
tarında ve 200 lira değerindeki 
tarla, tapunun nisan 340 tarih ve 
34 sayısında kayıtlı Bolvadın 
Küllük mevkiindeki şarkan: Pos
tal oihılları, şimal · n Tırfıl oğlu 
Mustafa, .l(arben: Hacı Hasan oğ
lu Aiıdil, cenuben yol ile çevrili 
2 dönüm, 2 evlek miktarında ve 
125 lira değerinde tarla açık art
tırma suretile satılı .~a çııkarılmış
tır. 

Birinci arttırma 20/6/94-0 ta
rihine müsadif perşembe günü 
saat 11 de Bolvadın icra dairesin
de yapılarak muhımınıen kıyme
tin yüz.de 75 ini geçtiği takdirde 
en çok arttırana verilecektir. Böy
le bir bedelle talip çı kınazsa son 
arttırar.m teahhüdü baki kalmak 
suretile arttınma 15 gün daha 
temdit edilerek 4/7 /940 tarihi
ne ıınüsadif perşembe günü saat 
11 de 2 nci arttırması icra ve 20<K 

sayılı kanuna tevfikan en çok art
tırana verilecektir. Arttırmıya 

iştirak için muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi 
veya milli bir bankanın teminat 
ma1<tubunun ibrazı zaruridir. Art
tırına ~artnames i tarihi ilandan 
itibaren 940/9 T. dosya sayısı ile 
herl(iin açtktır. Fazla maliıırnat 
almak ıstıvcnlerin bu numara ile 
dairemize ımüracaatları iliın olu-
nur. (27065) 

kan Abdülfettah Pıışa uzun u
zun dü~ilncelere tlaluu~tı... Ne 
yapacaklı'/ Nasıl hareket edecek
ti? Yakasını ele verirse t:smer 
boynunu celladın ipinden kurtar
manın imkanı var mıydı? 

Uzun boylu hesaplarla türlü ih
timııllcri ölçüp bi~cn Suriyeli 
mabeyin feriği ihtilal ate i İs -
tanbulu yakıp kavururken bir 
sabah gizli kararını yaşlı göz -
)erle genç ve güzel karısına bil
dirdi.. Rengigülii kar~ısına ala -
rak dört yıl evvel Yıldız sara
yındaki istintak odasında den et· 
ti~i zamanki bir cün1leJİ b~ r su
alle Rengigüle tekrarlıyaral< fik
rjııi açığa vurdu: 

- Rengigiil!. Sana evlenmemı
zi teklif l'lliğim gü111i ıiatırlıyor· 
sun değil mi?, 

- ..... 
- O gün sana verdiğim söz -

ler arasında saadetini ömrüm ol
dukça temin edeceğimi vadet -
miş, buna muvaffak olamadığım 
veya bu keyfiyeti tehlikede gör
düğüm zaman seni kendimle bir
likte i~kenceli bir omür gütmiye 
mahkiını ve icbar etıniyccej,\im 
dem~tim!. 

1 - İdaremizin Feriköy bira fabrikasında haziran 940 tarihin
den mayıs 941 s-nuna kadar bir sene zarfında birikecek asgari 1200 
aza.mi 1800 ton kaynaınış arpa küspesi açıık arttırmıya '.konınuştur. 

JI - Muhammen bedeli beher tonu 2,5 liradır. 
JII - Sütlü inekler için kıymetli bir gıda olan küspelerin art

tırması 5/VI/940 çarşamba günü saat 16 da Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alıan komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Nüınune her gün sözü geçen fabrikada görülebilir. 
V - İsteklilerin arttınma için tayin olunan gün ve· saatte yüz

de 15 miktarındaki teminat paralarile !birlikte mezkiır kootisyona 
müracaatları. ( 4208) 

~aııı.m--------------------IERmilP. Yapı yaptıranlarla, yol müteahhitlerine 
İnşaatınızın sağlam ve metin olımasını istiyorsanız, temiz, 

yEannı14 ve her türlü yabancı maddelerden iri 

Sultan çiftliği Kum ve Çakılını 
a<lulanınız. Fiatlar e'hvendir. Her kımıcuda bulunur. 

D E P O S U: Bc"<iktas. Yalı sokak No. 6 Telefon: 49154 
OSMAN ve MEHMET KUMCOOGLU KARDEŞLER 

1stanbul Asliye Mahkemesi 91 
uncu Hukuk Hakimliğinden: 

Hafize Girişen tarafından Ka
sımpa~a Dört kuyu fırın sokak 2 
numarada oturan kocası İbrahim 
aleyhine mahkemenin 40/413 No. 
sı ile açnuş olduğu boşanma da
vsaının yapılan muhakemesinde 
müddeia leyh İbrahim Girişene 
iliınen tebliıı;at yapıldı;1ı halde 
muhakemeye gelımediğinden hak
kındaki durusmanın gıyaben ic
rasına ve mezkur celsede davacı 
tarafından dinlettirilen şahit Meh 
met şahit S üleymnn, Aliye'nin 
sureti salıadetlerine göre ka,ba
hatin daha ziyade kocada bulun
dugunu .beyan etmelerine ve mu
hakemenin 31/5/940 tarihinde sa
at 16,30 a bırakılmasına ve ıınüd
deialeyhin işbu tetkikata karşı 
da lbeş gün zarfında itiraz etme
sine, etmcdigi takdirde badema 
muhakemeye kabul cdilmiyece
ğine ve yazılacak gıyap kararı
nın muha .. rme divanhanesine ta
lik ve ı;(azetelcrle de ilanat icra
sına karar verihniş olduğundan 
ol ·baptaki karar sureti tebliğ ma
kamına kainı olmak ıüzere ililn o-
lunur. (27045) 

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

SON TELGRAF Basımevi. 

Rengigül, kocasının müteessir 
bir tavır ve sesle böyle lıir söze 
girişişini yarıda bırakmak i~in 
uğraşt ı, fakat paşa, verdii;i ka
rarı tatbike aznıctmiş bir insan 
edasile devam elti: 

- Dur; ben bu sözü verirken 
yalnız gönül ve aşk noktasından 
muhakeme ettiğim hadiselere da
yanarak böyle söytlemiştim. Hal
buki bugün memlekette ani bir 
ihtilal koptu ... Benim mevkiim 
kalmadı. Saray sarsıldı ... Arka
daşlarımızdan bir çoğu idam, sür
gün, hapis cezalarile feHikete uğ
radılar .. Şu anda ben de onlar gi 
bi şerefinıi, hayatınıı her şc~·imi 
tehdit eden bir korku anında -
yını .. Saua evlenmeınizi .}"alvardı~ 
ğını günkü gibi bııg-ün de ayrıl
mamızı rica ediyorum. 

Rengigül ile Abdülfettah Paşa 
arasındaki bu acı sahne, paşa
nın insanı imrendiren yüksek bıı 
gönül ferağatile dil döküşü için
de saatlerce sürdü .. Bir yuvanın 
kurucu eller tarafından yıkılma
sına karar verilirken duyulan bil· 
yük ıztırap hem paşanın hem de 
Rengigülün kalbinde zehirli bir 
yara meydana ııetirerek ikisine 

İstanbul Üçüncü. lcra Me
murluğundan: 

İstanbul Aminönü hanında iken 
ikametgilhı meçhul bulunan Kir
ıkor Kescciyan'a: 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bıınkasına Kartal İcra dairesinin 
24/10/939 tarihli relhnin yetme
mesi vesikasına müsteniden 
(168,82) liranın 11/9 /939 tarihin
den itibaren yüzde 8 faiz yüzde 
10 ücreti vekalet ve sair ta.kip 
masraflarile birlikte tahsili tale-

bini havi dairemizin 939/4949 No.lı 
ödeme emri yukarıda gösterilen 
mahalle tebliğ edilmek istenilmiş 
ise de bu adreste bulunmamanız 
hasebile icra hakimliğince hir ay 
müddetle ilanen tebliııat ifasına 
karar verilmiştir. 

Borcu bir ay içinde ödemeniz, 
borcun tamamına veya bir kıs
mına yahut alacaklının tn'..ibat ic
rası ha.lokma dair bir itirazınız 
varsa gene bu m ü d d e t 
içinde b i 1 d i r m e n i z, bil
dirmedijiiniz takdirde bir ay için 
74 üncü madde mucibince mal 
ibevanında bulunmanız ve bulun
ıınazsanız hapisle tazyik olunaca
"1.nız hakikate muhalif beyanda 
lbulunursanız hapis ile cezalandı
rılacai(ınız borr ödenmez ve itiraz 
olunmazsa cebri icraya devam o
lunacağı ödeme emri makıııınına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(27047) 

de gözyaşı döktürüyordu .. 
Tıpkı, istintak günü saray oda

sında uğraşarak Rengigiilü ik
naa muvaffak olduğu vaziyette 
Suriyeli mabeyin feriği buı:ün 
de genç ve gü.ıel kansını tala -
ka razı etti: 

- Gençsin .. Güzelsin .. Mes'ıd 
olmıya, sevnıiye, sevilmiye lfı -
yıksın .. Benim hatam yüzünden 
senin de bin bir maceranın ipini 
çekerek süriinmene imkaıı yok.. 
Ayrılalım ... Ben, şu anda paşalı
ğunı filan kaybetmiş, şüpheli bir 
şahsiyet halindeyim .. :Mevcut pa
ramı sana bırakıyorum. Seni bo. 
şadım. Allah8llDlarladık Rengi
gül! 

Diye genç kadına acı aeı ıröz -
yaşları döktüren kısa bir söyleni· 
p mfüeakip yerinden kalktı. Ser· 
velini taşıyan bir çekmeceyi Reıı
gigülün önüne bırakarak omuz
larındaki sırma amıletleri kopar
dı. "Üniformasını çıkardı ... Siyah 
bir sivil elbise giydi. Eski kan
sını son defa alnından öperek.: 

- Bana aaadeti çok gören Ce
nabıhak seni mes'nt etsin yav -
rum! 

(Ar~ oarl 

Garp cephesinde Almanların onbir 
motörlü fırkası harbed iyo r 
Bunların büyük b ir kısmı t ahrip edil• 
di, 15 00 A l man tayyaresi düşürü ldÜ 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyoı:ilt 
\Post gazetesi, Almanların ıınotör
lü 12 fırkasından 11 tanesinin 
garp cephesinde cereyan eden 
harekata iştirak ettiğini yazmak
tadır. 

V aşinRton resmi mahafiline Pa
risten telefonla gelen, sansür edil
memiş bir habere göre, Fransız 
resmi malha:fili, vaziyeti halen 
f(;yle gömı.ektedir: 

Taarrııza iştirak eden motörlü 
11 Alman fırkası, aj!ır zayiat ver· 
miştir. 1500 Alman tayyaresi tah· 
rip ediknistir. Almanlar, kuvvet
lerini o lkadar israf etmişlerdir ki, 
ayni derecede büyük bir taarru:ı 
daha yapacak halde dej!illerdir. 
Umumi kanaat şu merkezdedir 
ki, ejter Almaıılal' ılmdi durdu
rulursa ebediyyen <hırdunHIDUS 
olacaktır. 

A manlar misli görülme
m iş tahribat yapıyorlar 
Amste rdam ' a 1000 kiloluk bom balar 

attılar , 100,000 kisiyi öldürdüler 
Paris, 20 (A.A.) - Holanda el- ı 

çilijti Holanda müdafaasının son 
günlerine ait tafsilat neşretrnek
te ve bilhaı;sa Almanların, Ams
terdeım'ı sistematik surette tah
rip için tafufk ettikleri misli ~ 
rülmeıniş usulleri anlatmaktadır. 

Sı.Jı: saflardan mü teşekıkil iki 
'bombardıman tayyare fi}oQu, şeh
rin üzerinde uçarak gayet mun
tazam ~asılalarla her biri 1000 ki
lodan fazla ağırlı1cta bombalar 
yağdııımışlardır. 

15 ilil 20 bin 'kilometre murab
lbaından daha ııenis bir s~.ıa bu 
suretle bombalanmış ve bir tek 
ev sağlam kalmamıştır. En aşa
ltı bir tahmine göre misli kat'iy
yen görülmemiş olan bu muaz
zam tahrip hareketi neticesinde 
ölenlerin adedi, 500,000 nüfuslu 
Roterdıııın şehrinde 100,000 !kişi
yi •bulmu.ştur. Tahribata uğrıyan 
aha ise, ~ehrin takriben üçte 
biridir. 

Diğer taraftan, elçiliğin verdi· 
~ maliımata nazaran Holanda or· 
dusu çe'.kilııneden evvel, aza.oıl 
nisbette kurtarabildiğini kurtar· 
mış ve geri ikalaru da işe yara· 
maz bir hale getirmiştir. Ezcfull' 
le Flesvingue, Pilot gemisinin. 
bütün tayyareleri, öi(retmenler v• 
talebesi Fransız tayyare kanıl>' 
larına nııiltledi]mjştir. Limanlar, 
uzun müddet kullanılamıyac..ıc 
hale ilronulmuştur. Ve harp do · 
nanması hemen hemen tamamile 
İngiltereye git.miştir. Harp ııeıni· 
!erile bir çok da as:ker gelmiştir• 
iHolandalılar, ddklarda buluna.O 
ve inşaatı henüz tamamile bit• 
miyen gemileri ıbile İngiltereYe 
nakletmiye muvaffak olmu>ıar· 
dır. 

Bütün benzin stokları imha e-
dilmiş ve Almanların eline bıl 
kıymetli mayiden bir damlası b1

' 

le geçmemiştir. 

Bir lngiliz torpito muhribi 
karaya oturdu. 4 kişi öldü 

Bir de Alman harp gemisi battı 
Lomra, 20 (A.A.) - Amirallilı: 

dairesi, Whitley adındaki İnı;ıi.Ii:Z 
torpido muhribinin bombalar ı
ııaıbetile hasara uğrıyarak kara
ya oturmuş olduğunu bildirmek
tedir. Mürettebatından 4 'kişi te
lef olmu$tur. 
İKDAM: Karaya oturduğu bil

dirilen Vitley destroyeri 1100 
tonluk bir gmnidir. 1918 de inşa 
edilmişti. Vitley 1938 de refakat 
ı-ernisi sıfatile yeniden techi~ 

edilmişti. Geminin 4 pusluk 4 t~ 
pu iki tavvare dafi topu ve uıı 
ralyözleri vardır. 

SWkholm, 20 (A.A.) - ,AfiO; 
Bladet• gazetesinin, G<Jthe~bU~ 
taki muhabiri, Alınan olduJ'lıl a
nedilen bir harp ıieınisinin d ~ 
bir infilak neticesinde H01V 
açığında ba1ımış olduğunu bH e 
mekt dir. Geminin bir nıa)Jl 
çarPtııiı tahmin P<lilivor. 


