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Miittefikler Arras Mıntakasında HareketeGeçti! 
Arras şehri istirdad edildi, Fransız kıtaatı motörlü Alman öncülerini imhaya 
başladı. Valenciennes ile Cambrai arasında büyük bir muharebe oluyor 

KLASiK HARP
1

Arrasta motosikletli Alma 
1

Sovyetler YugoslaVya'ya 
SEVK ve iDARESi müfrezeleri imha edild. • b d ' d d k 

F farı 6a.an•a ıca ın a yar ıın e ece 
,,;~;:.ı.ıı,,a,.;.,.. pt•r•n Alman tayyareleri büyük Britanya 
ciMd, y•ni •ildhlann .)I•· 

:~,;:::.·~::ı. 
0i:::; adasını da bombardımana başladı 

olm•ıt•r; F•lı•t artı• 

~::~,;~~:~·'"';,, .•. ,;,_ .. Alman motörlü kıtaatı ÇorÇiı ve 
Somme'de ilerliyor Reynaud Yaıan ABiDiN: DAVER 

ft ngi\U Baıvekili Çörçil'dea O sonra, Fransız Batvekill 
Reyno'nun sesi yükseldi: 

- Vatan tehlikede! 
Hakikaten Fransa tehlikede

dir. Çünkü, kaç zamandır, bu 
IÜtuoda izah ettiğimiz büyük si
yasi hatalar ve harbe hazırlık 
bwıusıındaki gafletlerden baıka 
askeri hatalarda yapılmış olduğu 
anlaşılıyor. Bir kısım Fransız si
yasi ricali, 1933 den heri asla istil. -
hali göremedikleri &ibi, ;, bqw· 
daki Fransız askeri erkinı için
de modern harbin ruhunu pek 
kavrıyamıyanlar da olmuıtur. 
R<>,yno, bunu açıkça söylüyor: 

·Bizim klıisik lıarp sevk ve ida
resi telıikkimiz, derinlere dlJğn 
motörlü a.ktnlardan ve paraşüt
çülerin faaliyetinden mürekkep 
yQni bir telakki ile karşılamı~tır" 

-
r ' 
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ARRAS İLE SOMME ARASIN DAKt MUHAREBELERE İŞTİ
RAK EDEN FRANSIZ AÖIR TANKLARTNDAN BiR!.. 

Relçika ve Fransııda takriben mız haberler ve hususi meınba- I 
2!>,000 kilometre murabbaı üze- ]ardan edindifjmiz tafsilat ıu-
l'.İnde ayrı ayrı yerlerde cere- dur: 

1 SAAT: 13 
ı ______ _ 

General Vey
ııar.d İl iı 1 e n 
muharebe mey
danındadır. Ve 

lüzumu olan bütün kararları al-

Dün cephede Vey
oand ile görüştü 
Yeygand Belçika ve 
1J 1 m • li Fransa'dald 
kıta atı teftit et 1 
PARİS, 22 (A.A.) - Havas 

bildiriyor; 
Şimali fraruada ve Belçikada 

vaptığı ı.. •• tiş >eyahatinden dönen 
General Veygand, kıtalarınm mad 
di ve manevi vaziyetinden m-'m· 
nuniyetini bildirmiştir. Geçen 
haftanın şiddetli çarpışmalarına 
rağmen, kıtaların mücadele haleti 
ruhiye>i ve mücadele imkanları 
tam olarak berdevamdır. 

ÇÖRÇİL VEYGANDLA 
GÖRÜŞTÜ 

LONDRA, 22 (A.A.) - Reu
ter. B. Çörçil, yanında deniz, ka
ra ve hava eksperleri olduğu hal
de bugün Fransaya giderek kısa 
bir müddet kalmış ve B. Reyno 

( A.r~.ası 3 üncü sayfada) 

Hava silihile motörlü ve zırhlı 
birliklerin geniş mikyasta ve çok 
enerjik ~birliği esasına istinat 
eden l·ıldırıın harbi, yıllardanbe
ri bütiin askerlik illemini işgal 
ediyordu ve bu, sekiz ay evvel 
l'olonyada tecrübe edilmişti. 
Fransız ordusunu idare eden JllC
sııl şeflerin arasında, bu tecrübe
lerclcn, kili derı.cede ders alma
mış olanlıtr varJ111ş ki, Fransız or
dn<u tabiri bir baskına uğramıt
tır. Darp tarilılerini ve askeri 
edebiyatı yakından takip eden 
bir amatör aıfatile sekiz aydan. 
heri, ekseri Fransız askeri mu -
hanirlerinin • ki bunlar iı başın
daki kumandanlardan daha ge -
niş ve daha serbest düşiinürler -
Alınanların Lehistanda tatbik et
tikleri yeni harp usullerini, Fran
sada tatbik edemiyecekleri tezi
ni müdafaa ettiklerini görüyor
duk. Bunlar diyorlardı ki, bava 
defi bataryalarımız, tank defi si
liihlarımız, hava ordumuz, düş -
manın, bu silahlar itibarile zaif 
ve düz ovalık olan Lehistanda 
muvaffakıyetle tatbik ettiği usu
lü, bize karşı tatbik etmesine 
ınani olacaklardır. Halbuki dün· 
kü 1·azımızda da söylediJ:,imiz gi
bi Almanlar, İspanya ve Lehis -
tandaki tecrübe ve tatbikatlarla 
Yeni sil8.hların yeni muharebe u· 
aullerini tekemmül ettirmişler -
di. Bu usuliiıı, muvaffak olacaiı 
daiclık Norveçte bile elde edilen 
seri neticelerle bir defa daha ta
hakkuk etmisti. Fakat l"ransız 
erkim harbiyesi ile başklll\1an -
danlıiıının, yeni silahların yeni 
muharebe usullerinin muvaffakı
Yetini bizatihi bu wıullere değil, 
hasıınların zB.fma atfettikleri ve 
kendi klisik usullerine bağlı kal
dıkları, $İmdi, anlaşılnu<tır. 

yan eden birçok şiddetli mu· 
hllrebeler hakkmda pek Cazl• 
tafsilit almak miimkün deill· 
dir. Bn mıntakaların bazıları 
merkezlere yakın bazıları ise 
uzaktadır. Havas (Fransız), 
Reuter (İngiliz), D. N. B. (Al
man) ve A. A. (Türk) ajansl:ı
rile radyolar vasıtasile aldığı-

maktadır. # •iiiiiiiiôiiiii-il;;;ii;iiiiiöiiiiiiiiiilil, ... 

İngilizlerle Almanlar arasında .A l!i k e r T 

Geçen harpte de, bütün ordu
ların ekseri büyük kumandan -
ları, göreneğe ve öqı:edcıı edinil· 
ntis fikirlere bağlı kalınışlacdL 
Aoı:esela, harbin başlangıcında ha· 
tı Fransız kunıandanları claarruz, 
daiına taarruz, her zaman toar .. 
:tuz!. prensipine sınısıkı sarıl -
n_ıı~lardı. Bunlar, yeni seri atışlı 
•ılahlarııı ate~ kudretini, süngü 
takarak hücuma kalkmış piya
denin iman ku\'veti ve kahraman 
:•ğile yenebileceklerini sanıyor
a~.dı._ Bn yüzden harbin başında 
ınuthış zayiat verdiler. Harbin 

'4rkası 3 üncü scıııfada) 
ABİDJN DAVER 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

lngiltere'de mühim 
bir kanun neşredildi 
Bütün insan, mal ve 
/ar Kralın emrine 

vasıta

verildi 

ATTLEE DÜN KANUNU İZAH ETTİ 
Londra, 22 (A.A.J - Attlee A

vınn Kamarasında beyanatını mü
teakip alkışlar arasında büyük sa
lihiyetler kanunu hakkında iza
hat vermi<tir. İngiltercde de
miştir, herkesin can.nı ve bütün 
malını kralın emrine veren ka-

1

- ı Paris 22 (A. 
franaız tebllOI ! A.) - Fran
- sızak ş a m 
teblii(i: 

• Buqün, şimalde ve Belçikada 
çarpısmalar devam ~tm4tir. Cep
henın geri kalan kısmında kay
de de{ıer bir şey olmam.ıştır.• 

!
- - Londra, 2.2 
lnglllz tebllill ' (A.A.) - tn

gılız Hava 
Neıaretinin tebliği: 

•Bu aece zarlındaıı lııiııük bır 

nunla K r a l l ı ii ı n , bütün 
!kuvvetleri, her türlü ihtimallere 
!karşı ko}'llllak için bir araya top
lanacaktır. Bütün fabrikalar ve 
müesseseler, devlet tarafından 

kontrol edilebilecektir. 
(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

faaliyete sahne olan di4man nak
liye yolları, kuvvetli hava hücum
larına maruz tutulmuştur. Mü
him lnqiliz bombardıman tayya
relerinin iştirak ettiiii bu akın· 
ların hedeflerini başlıca demir 
ııolları iltisak noktaları, Aachenin 
garbinde kain köprüler teşkil 
etm4tir. 

Namur ve Dmcınd mıntakala
nnda Emeuse nehri üzerindeki 
buna mümasil hedeflerde şid -
detle bombardıman edilmiştir.• 

(Arkası 3 iinC:i sav fada) 

Va.zlye't 

lngilizler Belçik•da 
muk11vemet ediyor 

Ya.ııan : A. D. 

('R\ ün akşam saat 21 e ka
lb=V dar yalnu Alman res-

ııll tebliği gelmişti, 

müttefiklerin gayri resmi ha· 
berlerile Alman tebliğine na
zaran vaziyet: 

1 - Şi..'1ALİ BELÇİKADA: 
Flanclre'de Esko nehri yak.inin
de İngilizlerle Belçikalılar Al
manlara şiddetle ve anudane 
mukavemet etmektedirler. Al
manlara göre bn mukavemet 
nc'ati setir içindir. Müttefik 
kaynaklarının mevki zikret -
meden ngilizlerlc Almanlar a
rasında bir muharebe başla -
mıştır, di;ve verdikleri haber, 
bu muharebe olsa gerektir. 

2 - FRANSANIN MANŞ 
SAHİLLERİNDE: Alman teb
liği Fransanın Manş sahille -
rinde Sen Pol ve Montröy şc-

( birlerini işgal ettiklerini bildiri
( yorlar. Bu iki şehre paraşüt · 

•üler indirilmiş olması ve ya
hut motörlü küçük kıt'nların 
gitmesi mümkündür. amma 
kuvvetli kara ordusu birlikle
rinin \'aı·n11~ olması müstcittir. 

' Bunlardan Sen Pol Arras'ın 30 
i kilometre şimali garbisindcdir. 
, l\lonh·öy ise Abbeville •IO kilo
. metre şimali garbisindedir. 
1 Almanların garp istikamc -
( tinde yaptıkları son hareketin 
/ seri motörlii kuvvetlerle ya
i pılmıs bir akın mahiyetinde 

1

(1 ohluğu anlaşılmaktadır. Arras-
1 (Arkası 3 üncu saııfadaJ 

'-

ızılordu kıtaatı Macaristan 
ududunda tahşit edil • 

1 
Yugoslavyanın tamamhğı tehlikeye girdiği 
zaman Sovyet ordusu da harekete geçecek 

Mısırda manevralar yapıldı 
ÜZELLI ALMAN SEYYAH TUNA

-1KONTCiANO AR-
NAVUTLUKTA 

DA TENEZZÜH YAPMIYA BAŞLADI 
1 -

Na zır yalnız Nafi& 
işlerini ziyaret edecek 

falyanın vaziyeti 
hala belli M 

1 

1 

Ciano, Gen4!1'al Gu.ztioni tıe beraber .. (Yazısı 3 üncüde) 

Roma, 22 (A.A.) - İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Ciano diln ge
ce Arnavutlu.':a !{itmiştir. Yanın
da Hariciye Nezaretinin Arna -
vutluk işleri müsteşarı vardır. Na
zır, yapılmış ve yapılmakta olan 
Nafia işlerini ziyaret edecektir. 

GÖIUNG'E BİR MADALYA 
DAHA VERİLDİ 

Raına, 22 (A.A.) - İtalya - Al· 
man ittifakı misakının imzasının 
birinci yıldönümü münıısebetile 
İtalya Kralı Feldmareşal Göring\ 
Annonciade nişanını ihda etmiştir. 

Nişan, Mareşala Almanyadaki İtal
yan sefiri Alfieri tarafından tev
di edilmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfad11>) ,_._,_,._,_.,.. ..... __...,__ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lngiliz. Sovyet Romanya' da hazırlık 
ticaret müzakere- Muhtelif Sinlf /ara mensup bir 
Sİ niçin kesildi? çok efrat silaha/tına çairıldı 

Ta• Ajan•• illr miı:ı•lı•r•l•r Ordu mevcudu 250,000 kişiye çıkıyor 
lıalı 'unda bir b•yanat n•ıretti 

!Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Bükreş, 22 (AA.) - Muhtelif 
sınıflara mensup lbir çok efrat 
eilah altına ça~ıhnıştır. iyi ma
lWrıat almakta olan mahafilde bu 
suretle vili olan davet neticesin-

de Romanyanın mu ellah k vvet
leri miktarının 250 bin ki~i arta
ca/l': '>eyan olunmaktadır. Bu ted· 
birin ihtiyati rnahi\ ette olduğu, 

(Arkası 3 üncü sayfada 

Ruzvelt Beyanatta Bulun 
Alman tayyarelerinin F ransada sivil halkı Bom
bardıman etmesi Amerikada iyi karşılanmıyor 

Kanada müttefiklere daha 
büyük yardımda bulunacak 
V aşinglon, 22 (A.A.J - Ruzvelt 

Fransız ve Belcika arazisinde 
ıınültecilere karşı yapılan hava 
hücumları hakkında hüküm ve 
kararım veıımesi için Amerikan 
efkiirıumumiyesine hitap eden 
bevanatta bulunmuştur. 
Müşarünileyh, demiştir ki: 
•Hal' "d d" ma 

releri, Fransanın yollan üzerin· 
de 1.Çmakta. kat'iyyen fark gö
zetmeksizin mülteci kollarını mit
raltıöz ateşine tutmakta, buqü
ne kadar qörülmem4 telefata se
bebiyet vermektedir.• 

Ruzvelt, Amerikanın bu suret· 
le yapılan harbin manasını an

ada 

-
Reisicumhur 
dün Mecliste 
meşgul oldu 

Büyük M. Meclisi 1940 
BUtçeainl Paz rte&i 

mUzakereye başlıyor 

ANKARA, 22 (İKDAM M,ıha
birinden) - Reisicumhur ismet 
hronü bugün saat üçte Bıiyük Mil. 
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LTAN -
Y•ıan: !ti. SAMI KARA.YEL 

• 
Sarayın yegane hakimi, rum kızı Kösem Mah 
Peyker, Türk milletine de hakim olacaktı 

Lakin, hal böyle olmakla be
raber, Anadolu, hiç bir vakit İs
tanbula ve Osman oğullarının 
devşirme saltanatına sadık değil

di. İQden içe ah çek.ip fırsat bek
liyordu. 

AnadÔlu halkını Osman oğul
larına boy-un e.ildiren kuvvet, 
payıtahtlardan gönderilen za -
lim paşalar gaddar dcvşiıımeler
dı. Bunlar,,;_ kimi Arnavut, kimi 
boşn•k. kimi Hırvat, kimi Erme
ni, kimi Çerkes, kimi Arap, kimi 
Rum, Bulgar Sırp dönmesi olan 
paşalar, ve torunları idi. Bunlar, 
Müslilman olmuş, fakat Türk o
lamamışlardı. Olamazlardı. 

Anadoelu halkı, bütün bir sefa
let ve, zaruret içinde yaşıyor, 
devşirmelerin yağııialarına gö -
ğüs geriyordu. Bunların sürecek
leri zevk ve safa alemlerinin mas 
raflarına, cariyelerinin zinetine, 
iç oı:ılanlarının ihtişamına, dişin
den tırnağından arttırarak, zu
lüm ve açlık içinde para yetiı;tir
miye mabkfundu.. 

Yani, devşirmelerin saltanatı, 
Anadolunun sefaletile kırirr.ı.i. 

* Dördüncü Muradın, cenazesi 

1 

defnedildikten sonra, o güıı, .Sul
tan İbrahim, altın yaldızlı muh
teşem bir saltanat kayığına bine
!"ek E.yübe alay yaptı. Bu, usul- \ 

dendi. 1 
Sultan İbrahim, Eyüp türbesi-

ni zıyaret etti. Edirnekapısından 
mut,mtan bir alayla şehre dahil 
oldu. 

Bir kaç saat evvel, dördüncü 
Muradın cenazesi önünde ağlı -
yan ve çıglık koparan yüz binler
cL htanbul haikı şimdi sokaklar
da yeni padişahlarını şevk içinde; 

- Ya;a, Sultan İbrahim! 
Diye bal!ırışıyorlardı. Sultan 

İbrahim şehre dahil olduktan son 
ra, evvela Fatih Sultan Mehme
din tıirbesini ziyaret eyledi. Son
ra, alayla Yavuz Sultan Selimin 
türbesine gitti. Oradan Sultan 
Beyazıdı !Ziyaretle babasının tür
besini ziyaret etti. 

Bilahare muazzam bir alay la 
saraya döndü. Korkan, ağlıyan, 
ve: 

, - Bana, saltanat lazım değil: 
ı Dtyc titriyen Sultan İQrahim 
şimdi azametüı ve, gururlu idi. 

Hele, validesi Mah Peyker Sul
tan, hükfımeti ele aldıı"?ından do
layı sarayda kabına sığamaz ha
le gehnişti. Artık, vur patlasın 
olacaktı. Devşirmelel" ön alaeak
tı. 

Rı.>m papasının dönme kızı ı 
Mah Peyker Sultan oğlu dördün
cü Muradın anl olarak ortadan 
.k.alkınasına ne kadar •evinmiş -
ti. Aptal oğlu, İbrahimi istedığı 
gibi elinde oynatacaktı. 

Sultan İ'lırahim, sarayına gel
dikt~n 30nra1 vü.z~raııın. ci}·anın, 
divan erkanılhn, ülemanın, ka
dıların evlerine hil'atler, atıye
ler dergahı ali çavw,larile gönde
rildi. 
Kadılara kırkar kurus gönde

!"ilmtjtl. O zamanın rayicine gö
re bu, kırk kurllli beş hin akç~ 
tutuyordu. Üç aloçe bır altın eder
di. 

Sarayda tebeddülat başladı. 
Dördüneü Muradın hasekileri, 
kızları e::hl saraya naklolundu. 

Mah Peyker, sarayı kökünden 
ternizliyardu. Oğlu, dördüncü 
Murada mensırp olanları birer, 
birer atıyordu. 

Sarayda yegane hakim, Kösem 
Malı Peykeı- Sultandı. Rum 'kızı 

bundan sonra, İtalyan Baku (Sa
fiye) Sultan ı:ibi saraya devle
te, Türk milletine hakim olacak
tı. 

Dördüncü Muradın veziri Kara 
Mustafa Paşa sadaret mevkiin
de bırakılmıştı. 
Kaptanı derya Hüseyin paşa

nın yerine Silahtar Siyavüş ağa 
tayin olunrnllljtu. Siyavüş paşa, 
Mah Peykerin adamı idL 

Mah Peyker Sultan, Kara Mus
tafa paşayı hiç sevmezdi. Fakat, 
yeniceri ve, Sipahi üzerinde kuv
veti olduğundan şimdilik ona ili
şilemezdi. Bu sebeple Sultan 
Hanım, Siyavüş paşayı kaptan 
deryalığa getirmişti. 

Mah Peyker, faaliye başlamJ1!
tı. Ortada, dördüncü Muradın 
mey ve mahbup arkadaşı Emir 
Güne ojtlu vardı. 

Emir Güne oğlunun taraftar
ları QOktu. Bunun vücudü orta
dan kalkmalı idi. 

Mah Peyker; Kara Mustafa pa
şaya haber yolladı: 

- Fmırgüne oğlunu defeyle
mek gerektir .. 

Kara Mustafa Paşa; Sultan 
hanıma mukabele etti: 

- Padişahımızın fermanı ge
rektir .. 

Görülüyor ki, Mustafa paşa, 
Sultan Hanımın saltanat fikrini 
bir hamlede reddetmişti. Padişa
hı gösteriyorc\u. 

Mah Peyker, Kara .Mustafa pa
şava sinirlenmişti. Hemen oğlu 
Ibrahimin huzuruna çıktı. Ve: 

- Arslanım, Emirgüne oğlu
nu taraftarlarile tutmak muvafık 
değildir. Dedi. 

Sultan İbrahim, validesinin ne 
dernek istedigini sezememişti. A
kıl ve şuurdan uzak olan bu mev
cudiyet böyle inceliklere akıl er· 
direbilecek derecede değildi. 

1 

Bu sebeple sordu: 
- Ne yapalım, öyle ise vali

de?. 
- Vücutle!"ini yok etmek., Mal 

ve, mülkünü almak .. 
- öv l<! ise, yok etsinler .. 
- Veviriazama bir hattı hü-

mayun çıkarmak !azım. 
- Çıkarılsın.. Dedi . 
Hattı hümayun derhal vezire 

ravuşlar vasıtasile yollanmıştı. 
Emirgüne oğlunun kellesi vu -
ruldu. Malı, mülkü zaptolundu. 

Emirgüne oğlunun Kağıthane
de güzel bir köşkü vardı. Bunu, 
Sultan İbrahim aldı. 

Veziriazam Kara Mustafa Pa
şaya da pay dü,;müştü. Rumeli 
hisarının yukarısında bulunan 
Feridun ba!K-esi de Sadrazama 
düşmüştü. Bu Feridun bahçesi ki, 
Dördüncü Muradla Emirgüne oğ
lunun mehtapta zevk ve safa ey
ledikk.< dilnişin bir mahaldi. 

(A1·kası var) 

Komşu döven Zehra 

10 gün yatacak 
Karagümrük:te Karabaş mahal

lt»muc komşuları Fethiyeyi ha
!karet ctlerek dövmek suçiyle Ü -
çi..nc · ~ulh ceza mahkemesine ve
rilen Zehra ve kızı Fatmanın mu
hakemesi bitmiş ve Zehra 10 gün 
hapse ve 27 lira para cezasına, 
kızı Fatma da 16 lira 60 kuruş 
para cezasına mahkfı.m edilmiş -
tir. 

- Kardeşim Ayten ... Baf Raü 
Tekin ... Buyurunuz bizim araba 
ile gidelim. Yolda ~i:.ci bırakırız. 

O sırada Aytenin yanındaki 
saçları boyalı hatunla me gul ol
mak limm geldi. Kadın İstanbu
Ja dörı mek istiyordu. Raif kadını 
bekleme 'alonuna götürdü. Bile
tini aldı. trenin kaçta hareket e
deceğini söyledi, döndü, araba
ya bindi. 

l 

Bahayı da arabaya aldılar. Genç 
adam bir müddet kımıliama -
dan, dimdik durdu. Birdenbire ya
bancı bir muhite girdiğini seze
rek sıkıldı. Sonra Aytenin elini 

hte o zaman arkadaşını gör
dü; adam kaldırımda ters ters 
ona bakıyordu. Raif işaret etti, 
eonra Pervine: 

- İ:tin verir&eniz size bir dos
tumu takdim edeyim dedi. 

- Hay hay. 
Arabayt durdurdular. Raif tak

dim etti: 
- Baha. .. Bayan Pervin •.• Ba

fllll Ayteıa Seren. .. 

sıkarken yüzüne dikkatli baktı
ğını hatırladı. Yan gözle genç 
kıza baktı, göz göze geldiler. Bn 
bakıslarda ciddi bir aile terbi
yesi~in ifadesi yoktu... Ancak 
.gördüi:li kızların en güzeli idi, 
bu derece güzel kara gözlü, kum
ral saçlı bir kız görmemişti. Gö.
leri kardeşi Pervinin gözleri idi. 
Fakat kumrallığı kardesinin a
banoz saçları ile tam bir tezat 
teşkil ediyordu. 

Pervin de çirkin değildi, fa -
kat Aytenin yanında çok sönük 
kalıyordu, Ayten varken ona ba
kılmazdı. 

Bai1 ile Ba1'a arabadan indik-

Zehirli gaz 
maskesi 
satışı arttı 

Her taraıta sığınak 

inş atı sür' atlendi 
Şehrimizde pasif korunma iş

lerine verilen ehemmiyet ve bu 
husustaki faaliyet arttırılmıştır. 
Tekmil resmi ve hususi müessese
lerle fabrika ve imalathanelerde 
de sığınak inşası çalışmalarına 
hız verilmiştir. Dahiliye Veka
leti ile yeni pasif korunma ted
birleri hakkında temaslarda bu
lunmak üzere evvelki gün Anka
ra ya gittiğini haber verdiğiımiz 
Vali muavini Haliık Nihattan 
sonra İtfaiye müdürü İhsan da 
bu akşam Ankaraya ı;decektir. 
Diğer taraftan zehirli gaz mas

kesi siparisleri de çoğaldığından 
Kızılayın Mamaktaki zehirli gaz 
fabrikası imalatını tezykl etmiştir. 
Bu maskelerin, Avrupadaıkiler
le ayni ayarda bulunduğu tesbit 
olunmuştur. Mamak fabrikasın
da kundaktaki çocuklar için de 
hususi maskeler imal olunacaktır. 
Ayrıca; hayvanlar için de mas
keler yapılabilecektir. 

BSLKD1Yıı: 

Otobüs biletçilerinin kı
yafetleri nihayet düzeliyor 

Tramvaylarda oldu_ğu gibi şeh
rimizdeki otobüslerde de biletçi
lerin boynundan J(eçıne ka
yışlı para çantaları ve bilet kutu
ları kullarunaları Belediyece mec
buri tutulmu.;tur. 
Diğer taraftan tekanil otobüs 

müstahdemininin yeknesak e1bi
se giymeleri hakkınrla.ki kararın 
da hemen tatbikine geçilmesi dün 
alakadarlara tebliğ olunmuştur. 

Kasap dükkanları hakkın· 
da yeni hükümler 

Yaz münasebetiyle Belediye Re
isliği kasap dükkiınları haıkkında 
yenı bazı kararlar vermU;tir: Ez
cUınle etlerin açıkta çengellere 
asılması ve açıkta teşhir edilme
leri menolunmuştur. Tekımil 
dükkiınlarda etler; ince tel delik
li dolaplarda bulunacak ve bu su
retle etlerin üzerlerine sinek ko
namıyacaktır. İcerlerinde sebze 
ve emsali maddeler satılan ka -
sap dükkanlarının bu kısunlan 
etlerden tarnımıile ayrı yerlerde 
olacaktır. 

fiNİVEllSİTE 

Oniversited111 Cumartesi 

, 
ı 

Mani fatura. 
cıda kalayın 

ne işi vardı ? 
Kalay ihtikarı yapan 
4 tacir dün müddeiu
mumiliğe verildi 
İhtikar komisyonu tarafın -

dan haklarında tahkikat yapı
lan tüccarlardan dört tanesi 
dün müddeiuınumiliğe veril -
mişlcrdir. 

M1lli korunma kanununa 
muhalif harekette bulunduk
ları iddia edilen bu tüccarlar 
şunlardır: 

1 - Sultaohamamda Hacı 
Polo hanında 1 numarada ma
nifaturacı ve ithalatçı Sergis 
Kiridyan. Bu zat kalay fiat -
!arının yükseldiğini görünce 
derhal tedarik etti;',i 2000 kilo 
kala) ı saklamıs ve fiatların 
yükselmesini beklemiştir. 

2 - Bahkpazarında Zindan 
hanında 3/5 numarada yağcı 
Raben Politi 300 kuruşa aldı
ğı kalay!arı fırsat bularak dört 
yüze satmıştır. 

3 - Tahtakalede Dar hanın
da Anadolu Kontuvarı şirke
ti, mevcut 22800 kilo kalayın 
fiatını gittikçe yükseltmiş ve 
2.89 kuruşa aldığı bu mallan 
347,5 kuru~ satmıştır. 

1 
4 - Sirkecide Dallı hanında 

1/4 numarada Mehmet Naci 
Kelcik. Gümrüklerde duran 
10 bin kilo kalayı fiatların yük
selmesini beklemek üzere çek
memistir. 

Bn tüccarlardan başka hak
larındaki tahkikat bilmemi,, 
olan diğer birçokları daha var
dır. Bunlar da bu,ninlerdc 
müddeiumumiliğe verilecek -
!erdir. 

!!'!'!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!~..._.-

Mekteplerde 
ders kesildi 

Yarın t le benin kar. 
neleri dağılacak 

Schrimlzdeki bütün orta mek
tep ve liselerde dün akşamdan i
tibaren 1939 - 1940 ders yılı çalış
malarına nihayet verilınU;tir. Bu 
mekteplerden son sınıflarından 
f(ayri sınıflardaki talebelerin kar
neleri yarın tevzi olunacaktır. 

Ecnebi ekalliyet, resmi ve hu
susi ilk mekteplerde pazartesi gü
nünden itibaren tatil olunacaklar
dır. Bu okullarda son sınıf im
tihanlarına ayın 30 uncu günü 
başlanılacaktır. Bu.ınm tekmil 
orta mektep ve liselerde •mual
lim meclisleri> toplanacaklardır. 
Bu içtimalarda imtihan esasları 
tesbit olunacaktır. 

günü dersler kesiliyor 
Şehrimiz Üniversitesinde bu 

1 
cumartesi günıi akşamı dersler ı 
kesilecektir. Tekmil Fakültelerde 
imtihanlara da ayın 30 unda baş- ' .. 
!anılacaktır. 

........ 
Küçük haberler 

Bu münasebetle Kız ve erkek 
talebeler şimdiden hımmıalı bir 
callŞ!Illya başlamışlardır. Bu 
yüzden Beyazıt ve civarın<laki 
kahveler mahsu:, bir derecede 
tenhalaşmıı;tır. Halkevleri ve 
umumi kütüphaneler ise çalışan 
yüzlerce genç ile her gün dolup 
bo<almaktadır. 

Cam taşlamanın cezası 
V aktile beraber yaşadığı Zeb

ranın evinin kapısını tekmeleyip 
camlarını ta:,lıyan ve hakarette 
bulunan Hüseyinak adında biri 
dün Üçiincti sulh ceza mahkeme
sinde 29 gün hapse ve 10 lira pa
ra cezasına mahkfun olmUŞ ve 
derhal tevki! olunrnUŞtur. 

ten sonra Ayten Pervinin elini 
tuttu: 

- Ne kadar mes'udum tasav -
vnr edemezsiniz.. Tasavvur ede
mezsin ... Abla! Dedi, 

Pervin gülümsedi. Kardesinin 
güzelliği, şefkat istiyen tatlı ba
kışlarile adeta büyülenmi ·ti.
Onun bu tavrını gören bir erke
ğin dayanmasına irnkiın olma -
dığını da anladı. Ayten, bu eda
sile herhangi bir erkeğe sıjiına
cak olsa, o erkeği elde edecek 
kabiliyette idi. 

Belki de Aytenin annesi baba
larına şu anda Ayteniıı Pervine 
baktığı gibi bakmıştı. Bu düşün
ce zihnini hırpalayıp geçti. 

Seve<ek, okşıyacak, şefkat gös
terecek kendinden daha zaif bi
rini bulduğu için scvinkyordu. 
Pervin bir kere kalbini kaptı -
rınca geri almazdı. İlk anda üvey 
kardesini yanına kabul etmek is
tememişti. Sonra düşünmüş, ka
bul etmişti. ~ladernki kabul et -
mil)ti, sevecekti. 

- Beni dinle Ayten, sana 
yazdığını mektupta her şeyi söy
lemedim. Ben teyzemle beraber 
oturuyorum. Beni o büyüttü. 

• . 
* Maverayı Erdün Emiri Abdul
lah bir kaç güne kadar Türkiye
yi ziyaret edecek ve Ankarada 3 
gün kadar kalacaktır. 
* Gümrükte bulunan 1172 çu
val kahve dün çıkarılm~ ve piya
saya dağıtılmıştır. Bu mallar 
haziranda piyasaya c;:karılacak 1 
40 bin çuval malın musadesı ge
linceye kadar piyasayı idare ede
cektir. * Maarif Müdürlüğü tarafından 
•Kartal• da tesis edilecek olan 
•Açık Hava okulu• için istimlak 
muameleleri ikmal olunmuştur. 
Önümüzdeki aydan itibaren bura
da icabcden inşaata başlamla -
caktır. 

Kendini ona sevdirmelisin. Şu -
nu da söyliyeyim ki, serun ya -
nımıza gelmeni kat'iyyen istemi
yordu. 

- Hakkı var •.. Bugüne kadar 
ben onun gözünde annemin kı -
zıydıın, bugünden itibaren se -
nin kardeşin olduğumu ispat e
deceğiın. 

Bu söz Pervinin pek hoşuna 
gitti: 

- Ne akıllı kızsın! 
Ayteu güldü: 
- İnsan kendini sevdirdikten ' 

S-Onra her şe) i elde eder. 
Peninin ırözleri dört açıldı. 

faka! bunu Ayten öyle samimi 
söylemişti ki, münakaşa edile -
uıczcii. Bundan sonra havadan, 
sudaıı bahsettiler. ı 

Bahçeye girdikleri zaman köşk 
henüı görünmüyordu. Ayten et
rafına baktı: 

- Bütün buralan senin ıni! De
di. 

Pervin gülümsedi: 
- Benim ya.. Gezmek, dolaş

mak için sokağa çıkmıya hacet 
yoktur. 

- Cok mu zenginsin? 
- Hayır, pek çok zenııin de-

Fırınların 
teftişi daha 
sıkılaştırıldı 

Şöhretli bir börekçi fırı· 

nı pislikten kapatıldı 
Fırınların teftişleri hakkında 

l(azetemizde yapılan neşriyatla 

Belediye Reisliği ehemmiyetle a
lakadar olmuştur. Şehrimizde 

ki fırınların daha sıkı bir suret
te teftiş olunması dün Belediye 
şubelerine bildirilmiştir. Bu tef
~lerde kazaların Belediye dok
torları da bulunacaktır. 

Ekmekler ayn, ayrı tartılacak, 
hileli yağlarla yapıldıklarından 
şüphe olunan börek ve emsali 
maddeler hemen tahlilhaneye 
gönderileceklerdir. 
Diğer taraftan muhtelif semt

lerde yapılan tefti;;ler netice -
sinde iki fırın daha muvakkaten 
kapatılıruştır. Bunlardan biri bö
rekçi fırınıdır ve İstanbul semtin-

• de yıllardır şöhret kazanml1; olan 
obu fırın pislikten dolayı 3 gün 
müddetle seddolunmuştur. 

İltTJ&AT 

Çuval için akreditif 
İhtiyacı karşılamak üzere Hin

distandan çuval getirilmesi için 
çuval ithalat tücarlarına Vekale
tin emrile İstanbul bankaları ta
rafından 30 bin ve İzmir bankala
rı tarafından da 50 bin İnııiliz ı 
liralık akreditif açilml1;tır. 

Altın 24 lira 10 kuruş! 
Evvelki gün 23 liraya kadar dü

Ş"ll altın dün tekrar yükselmiş 
ve bir kaç defa inip çıktıktan 
sonra 21,10 kuru;a Çl~tır. Al
tının bu kadar yükselmesi mem
leketimizde şimdiye kadar hiç gö
rülmomi: tir. • 

Düııkü ihracat 
Dün İtalyaya mühim miktarda 

gıda maddesi ihraç edilmiştir. 
İtalaYnın son zamanlarda çok faz
la aldığı bu maddeleri stok etti
ği söylenmektedir. Dün bilhas
sa yumurta, barbunya fasulyesi 
ile oı:ılak ve kuzu derisi, geyze 
gön<lerihııiştir. Yunanistana bal>k 
ve Macaristana da tütün ihraç 
edilmU;tir. 

Dl:Hİ.Z 

Tenzilatlı göç sef•rleri 
25 mayıs cumartesi gününden i

tibaren şehirden Adalara göç e
decek !er için Deniz Yolları İda
resi tarafından yüzde em tenzi
latlı göç seferleri tatbikine baş
lamıştır. 

Her cumartesi, oazartesi, çar -
şamba )?Ünleri köprüden saat 11,30 
da bir vapur kalkacak, Moda ve 
bütün Adalara uğrıyac:rktır. Bu 
vapura verilecek göc eşyaların
dan nısıf ücret alınacaktır . 

Denizyolları müdürü gitti 
Deniz Yolları umum müdürü 

İbrahim Kemal Baybora idarenin 
yeni teşkilat kanununun meclis 
encümenlerindeki müzakerelerin
de bulunmak üzere Ankara•·a ((it
miştir. 

Arzuhal kayalığı 
r a ·çalanıyor 

Haliçte Sütlüce ile Karaağaç a
rasında seyrüsefere mani olan 
Arzuhal kayalığı dünden itibaren 
Liman Reisliği tarafından dina
mitle parçalanmıya baş!amnl1;tır. 
Deniz vesaitinin açıktan geçme
si bildirihnektedir. 

ğilim. Burası bir meraY,lısına dü
şerse belki cok para eder, fakat 
satınıya kalkarsan kimse almaz.. 
Babamın ... Babamızın serveti iki
ye bölündü, bu köşk bana annem
den kaldı. Benim bildiğime göre 
sen benden zenginsin. 

- Olabilir. Babamız annemin 
parasile horsa oynamış ve çok ka
zanmış. Herhalde ikim.izde kim
seye muhtaç değiliz... Fakirlik 
kötü şeydir değil mi? 

- Bilmem ... Hayatımı kazan
maktan çekinmezdim ... Çekinmi
yeceğimi zannediyorum, 

Ayten ürperdi. Ekmek yemek 
için kazanmak onu ürpertmişti. 
Düşüncesi bile korkunçtu. 

Araba sağa saptı, köşk görün -
dil. Ayten: 

- Oo, dedi, koca bir köşk! .. 
Ben bu köşkte yalnız kalsam 
ödtim uatlar. 

- Burada korkulacak hiç bir 
şey yoktur canım. 

Hizmetçiler, uşaldar, bahçivaıı. 
yeni Kiiçiik hanım. ı merak et
mişler, kapıuın önüne toplan -
mıslardı. Ayteni pek beğendiler. 
•Bir içim SU• diyenler oldu. 

(Arkusı t>ar) 

ADLiYE ve 
MAHKE ELERDE 

Ağırceza mahkemesi 
bir idam kararı verdi 
Kemerburgazıo pirinçci köyünü basup adam 

öldüren soyguncu çingenelerden biri idama 
diğerleri hapse mahkum edildi 

Dün Birinci ağır ceza mahke
meı;i bir katil ve soyguncunun 
muhakemesini bitirmis ve i<iam 
kararı vermiştir. Hadise şutlur: 

Resul, Mustafa, Mehmet, Ka
ya, Ahmet ve Niyazi adlarında 
altı kıptı 939 kanunuı;anisinin 

beşinci gecesi BurEadan şehrimi
ze gelerek Eyüpten yola çıkmış
lar ve Kcmerburgazın Perneçci 
köyüne gitmişlerdi. Kafile soy
gunculuk maksadile burada Mus
tafanın evine girmişler, para is
temişler, bulamayınca döv.müş

le!" ve yaralamışlardır. Bundan 
sonra Halilln ahırına girerek bey. 
.e:irini <·ıkarınışlar, evine ~irmişler, 
Halil ile karısının uyanıp bağır- ı 
maları üzerine beraberce Halili 
sürüklemi · k,.. ha. . ·l~n v 0 göğ-

sünden yaralamışlardır. Bunu 
müteakip de Resul atı ıkaçırmak 
için Halili tabanca ile ateş ede
reık öldümıü~tü. Katil ve soy
ııuncular hep berabel" ka<;IJ11Şlar, 
bir kaç saat sonra jandarmalar ta· 
rafmdan yakalanmışlardır. 

Birinci a_ğır cezada altı maz
nunun muhakemeleri dün bitmiş 
ve karar verilmiştir. Resulün 
soygunculuk için girdiği evde Ha
lili öldürdüğü sabit okluğundan 
ceza kanununun 450 nci maddesi
nin Yedinci, Sekizinci ve de1ku
zuncu fıkraları mucibince ölüm 
cezasile tecziyesine, Kayanın ye
di sene, Mustafa, Ahmet ve Meh
medin dörder buçukla beşer bu
çuk sene arasında hapislerine, 
Niyazinin ise beraetine karar ve
rilmiştir. 

~~~---- ........... 1---------
Eyübün imarı
na başlanıyor 

Ramise kıştan evvel 
parke yol yapılacak 

Eyüp kazasının imarına dair 
geçenlerde gazetemizde Eyüp 
kavmakamlığmın bir beyanatı 
çı.kınıştı. Haber aldığınııza gö
re, Eyüp kaymakamlı_ğı bu imar 
isi.ııin ba>mda olarak önce E
yüQ - Edirnekapı ve Eyüp - Ba
hariye yollarının parkeye çev
rilmesini ve geceleri sim siyah 
olan bu yollara yüz kadar lamba 
asılmasını kararlaştuunıştır. Bun
lardan bilhassa Eyüp - Edirneka• 
pı yolu kazanın en işlek bir yo
lu olduğu için buraya yapılacak 
paııke ile asılacak lambaları önü
müzdeki kıştan evvel bitirilme
sini düşünmektedir. Fakat bu 
işler için tahsisat olrnadıJ(ından 
vi!iiyet ilk ayrılacak munzam tah
sisatla bu yolların yapılabilece
ğini Eyüp kaymakamlığına bil
dirmiştir. Kaymaka.mhk, ayni za
manda Çaşamba - Mecidiyeköy 
veyahut Edirnekapı - Cihanl(ir o
tobüslerinin Ramise ve Eyübe ka
dar isletilmesi için de teşebbüs
lere girişecektir . 

GÜNEŞE 

HÜCUM 

Osman Cemal Kaygılı diiu 
fıkrasına: 
- Güneşe hücum marş marş .. 
Serlevhasını koymuştu. Na

nemolla ile konuşuyorduk da: 
- Evet amma, öylesi içiu 

değil ... 
Diyerek ilılve etti: 
- Güneşte lekelerin çoğal

masının yeryüzündeki harplere, 
musibet ve feliiketlere sebep 
olduğu iddia ediliyordu. Bu le-• 
lekeleri mahv ve imha etmek 
ve insanlığı kurtarmak için gü
neşe hücum lazım.. Haydi, 
marş marş!, 

İSTANBULDA 

BEŞİNCİ KOL 

İstanbulda beşinci Alman 
kolu var mı, yok mu?. Bil -
mem. Bana kalırsa yok ve ola
maz da. Ancak, bir gazeteci 
bnnn tetkik etmiş olacak ki, 
neşrivat yapıyor ve izahat ve
riyor. Onun tetkikatına ve if
şaatına göre beş on Nazi var· 
dır ve bunlar atıp tutmakta • 
dırlar. 

Nanemolla ile bu mevzuu 
konuşuyorduk da, 

- Garip şey .• 
Dedikten sonra, şöyle devam 

etti: 
- Naziler arasına sami, şa

hit olarak dahi bir gazeteci gi
rebilivor da polis girmiyor mu? 
Herhalde, b<'dl bu röportajı bi
raz kapalı buldum. 

! Nakil vasıtala-
• 

rının muayenesJ 

Sır.ı ile 3 haziran
da başlanıyor 

Şehrimizdeki tekmil taksi, hu· 
susi otomobil ve otobüslerle kam
yonet, ve diğer motörlü nakil va
sıtaların Belediyece senelik umu
mi muayenelerine önümüzdeki 
ayın 3 üncü pazartesi gününden 
itibaren başlanılması kararlaştı
rılml1;tır. 

Evvela ve ilk hafta yalnız oto
büslerin muayenesi yapılacaktır. 
İzdiham ve karışıklıi<: olrnamaık i
.ı;in muayeneler plaka numarala
rının sırasına göre icra olunacak
tır. Gününde muayeneye geti
ri1ıniyen motörlü kara nakil va
sıtalarının geçen her gün için bir 
lira oara cezası alınacaktır. 

Hatay kaptanı beraet etti 
Milli Korunma kanununa aykı

rı olarak Köstenceden Hayfaya 
kereste götürdüğü ididasile mah
ikemeye verilen Hatay vapuru 
sahip ve kaptanı Osman Marnna
ranın Yedinci Asliye ecza mahke
mesindeki muhakemesi /bitmiş ve 
!kaptanın beraetine ikarar veril • 
miştir. 

DELİKANLI 

KELİMESİ 

Tasviri Efkar bir fıkrasında 
Alman paraşütçülerinin feda
k.i.rlığını tebarüz ettiriyor. Na
neınollaya: 

- Ne dersin üstat?. 
Dive sordum da su cevabı 

verdi: 
-Alınanlar paraşütçüleri körü 

körüne kendilerini ateşe atı -
yorlar. Belki, bu mütuL.ebet • 
İe, yani ölümü istihkar eyle
meleri ile bir dereceye kadar 
muvaffak oluyorlar. Fakat, bil 

mem bir şeye dikkat ettin mi?. 
Paraşütçülerin en büyüğü 2.3 
en küçüğü 16 yaşındaymış. Son 

yirmi beş yıl içinde ilk defa 
delikanlı kelimesi sıfat ve 
mevsufu yerinde olarak kulla
nılıyor. 

AKIL HASTALARl 

COÖALIYOR 

Mazhar Osmana &öre meın
leketiınlıde akıl hastalarının 
sayısı artıyormuş. Nanemolla 
ile konuşuyorduk da: 

- Türkçede bu issiye kar ını 
dayanır? .. Diye bir söz vardır

Dedtkten sonra cümlesi:ııi 
bitirdi: 

- Dünya işlerinin bu her· 
eünıercinc akıl mı dayanır? .. 
Yalnız kliring, takas, ıı.övi"! 
akreditif vesaire gibi bir siirİJ 
iktısadi tabirler ve muanıele 
şekilleri bile akıl setlerini t~ 
~ıracak kadar karma kan~ 
değil mi?. 

A.Ş~ 

• 
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Müttefikler Arras mınta-1 İn~lte~ede mü

hım bır kanun 
kasında harekete geçti 

(Başı 1 inci •ahfada) 
bir muharebe başlamıştır. Diğer 
bir muharebe de Cambrai mın
takasında devam ediyor. Ve clıiı;
manın dün yaptıgı müteıınadi hü
cumlara rağmen müttefik kıta
lar mükemmel surette muJ<ave
anet etmiştir. Teşek.kiil edEn ce
lbin en derin nokta.sına nüfuz 
et.mive muvaffak olan Alınan 
mü~czeleri ancak hafif müfre
zelel'd:ir. Amiens ve Arras yal
nız bir ordu ile deitil. bir kaç ·bin 
.kişinin ~ali altındadır. 

Cephenin mütebaki kısımların
da Fransız kıtaları başkumandan 
tarafından kendilerine tahsis edi
len mevzilere yarle.,"1'Tlişlerdir. 
Düşman Retherin garbinde ve 
Nefsi Rethel'de bir kaç hücum 
yapmıştır. Hiç bir muvaffakıyet 
kaydetmemiştir. Vosges Ye Rhın 
ıınıntakalarında kayde değer hiç 
bir hadise olmamıştır. 

1 

Havas Aian
c AT· 15 sı veriyor:.Va
" • yette yem bır 1------ değişiklik kay

dedilm~ir. 
Şimali Be!Çkada Almanlarla 

• ıınüttcıfikler arasında ve Escaut 
mıntakasında muharebe devııırv 
ediyor. 

Caoınlırai mıntaka.sında Met ve 
Cezir hareketlerile muharebe de
vam etmektedir. Arras Ahnan
lardan istirdat edilmiı;tir. 

&>m.ıne'ün şimalindeki mınta -
ikada ®!aşmakta olan motosik
letli ve otomobilli küçüik müfre
zeler dolayısiyle vaziyet müp -
hemdir. , 

Somme hattı Ai.ıme ve Sedan m 
cenubu garbi mıntakası~a kadar 
bütün Aisne hattı ve lsviçreye 
lk.adar bütün Maiino hattı, Fran
sız kıtaatı tarafından kuvvetli bir 
surette tırtul:ınuştur. 

• A.A. bildiri -

SAAT •. 17 yor: Küçük mo-
torize k ı ta at 
kolları ile ya-

pılan akınlar şeklini alan Alman 
t a z y i k i sahil istikametine 
doRnı devam etmektedir. Aras 
Fransızların elindedir. 

Ltren mıntakasında Al.manlar 
cephe gerisinde üç böl#(eyi bom
bardıman ettiği cihetle, m~atı.e
leibilmisil yaparak Fransızlar da 
Alman hatları aııka.sında olanak 
üzere üç bölgeyi bombardıman 
etmişlerdir. 

l SAAT : 181 :i:!~~ 
mens'de deitil 

ise Zile bu şehire pek yakın me
safe.de oldu,ğunu ve Amines'deki 
isgal kuvvetlerinin zayıf bulun
duğunu bildirmektedır. 

A~lg sı !~~r~jan-: Bilhas:.a na-
zarı dikkati cel

beden cihet Somme nehrinin şi
malinde Picardie eyaletindeki va
ziyettir. Dün akşamdanberi vazi
yetin inkisafı hakkında cok az 
malıimat vardır. Anlaşıldığına 
göre, ımotörlü küçük Alman müf
rezeleri, Picardie'ye mıntakasın
da dolaşmaktadır. Fakat bu 
mufrezeleri, büyük zırhlı un
surlar takip etmemiştir. Burada
iki Alınanlar, mitralyfüle müceh
hez motosikletler üzerinde küçük 
l(ruıılar teŞkil eylemektedir. Bwı
lar. kaybolmuş ÇOCU!klar ~rbi 
yollama dolaşıp durmakta ve mü
nakale meııkezlerine az QOk mu
vaffakıyetli baskınlara teşebbüs 
ey !emektedir. 
Amiens'de şehrin cenup va
ruslarında hu hafif urısurlardan 
mürekkep nisbeten mühimce bir 
ııırup mevcut olduğu haber veril
mektedir. 
- ! Abbeville is-
SAAT • 20 ta.syonuna ya-

• pılan baskın ha-
·----! rcketi hakkın-

da aşaV:ıdaki tafsilat gelm~tir: 
Gece, bir demir yolu amelesi, 

,.anında bir emniyet memuru ol
du 0 u halde makas noktasında du
rurken bir motoo;ikletli Alman 
neferi karşılarına cıkmıştır. A
mele ve emniyet memuru, bu 
neferi mat etmek üzere iken 12 
motosikletli daha belirm~tir. 
Aımele ve emniyet mcmuı·u, bun
ların elinden kurtulmw;lar ve 
Somme nehrine doğru koşmıya 
bıışlamı.şlardır. Yüzmek bild:ikle
ri için suya atılmışlarsa da düş
man bunları takip etııniş, üzerle
rine a tes açmı.ş ve ameleyi öl
dürmüştür. Fakat kaomıya mu
vaffak olan polis memuru, alarm 
vermiştir. 

Soınme üzerindeki bütün köp-

rüler Fransız kıtaları tarafından 
atılmış oldujtundan, Alınanların 
nehrin cenup sahiline ı?eQm<!k 
için y apaeağı te<e'bbütıler, hilen 
düşmanın orada elinde ı:ııevcat 
olmacllılı saııilan bir cok büyiilı: 
vesaite ihtiyaç ı;ıöı;temıektedir. 

Havas Ajan
sı bildiriyor: ~ 
saatte V aleneı
ennes ile Camb

rai arasında mühim bir muha
rebe başlamıştır. 

Havas bildi
SAAT: 22 riyor: Cambrai 

ile V alensien
nes arasında vu

kua gelen büyii!k çarplŞ!Iliya iş
tirak eden Alman kuvvetlerinin 
ehemmiyeti ha.ldı:ında Pariste he- 1 
nüz 'mal\ımat yo.k:tur. Fakat, her \ 
halde bu, bt>gün vukua gelen 
çarpışmaların en mühnnini teş

kil etmekte bulunmuştur. 

SAAT:23 
Arras mınta

kasında, mm -
tefik kıtalarııım 
hareıkiıtı haber 

verilmektedir. Bu harekat. sanıl
dığına göre, Almanlarda her han
gi bir aksülamel tevlit etmemiş
tir. 

Arras ile Somıne arasında va
ziyet karışıktır. Alman mo1ıörlü 
hattı kıtaları, seyirlerine devam 
etmekte ve hatta Soımme'lıı ce
tıubuna kadar inişler yapmakta
dır. 

Sornme ile Aisne üzerinde, mü
him Fransız !kuvvetleri, sa;..J.am 
suretle yerleşıııiye devıom eyle
mektedir. 

SAAT• 2 4 riyor: Şurasını 

1 1 

Havas bil.eli -

• kaydetmek ıca
bedecektir ki, 

Alman lkıtalarının lruvay; külliye
si, Picardie mınt&kasına tam ole
rak girmemiştir. Bu mıntaıkada 
Alman mobiklet müfrezeleri, 
baz.an bir uç mitral'.'}'Özlü otomo
bil refakatinde seyrelmekte de
vam ediyor. Bunlar, araziyi iş

gal etmiye ve tutımıya muktedir 
olıın.ıyan QOk hafif ııı.-vetıer 'ir. 
Ve hatta pek .ı:ııilbiın olmıyan Fan 
sız UllSIH"larmın müdahalesi öniHı
de bile ııeri çeküı:nekted:ir. Fa
kat bu kuvvetler, çıoık ~alıtflr 
ve tıpi<ı, eSk:i hafif süvari fırka
larının akmcıları gibi hareket et
mektedir. 

! \ Ifava.s lıü-
8abahlı karfı diriyQ[: AI

ras mıntaka
sındaki harekiti şiddetlendiren 
Fransız ikıtaatı münferid Alman 
motörlü kuvvetlerini imtıaya 
baslaanıştır. Kuvvetli mevzile
re giren kıtaatınuz Qdk zayıf, 
ve küçük olan bir kaç Alman mo
tosiklet müfrezesini Arrasta im
ha etmiştir. 

Askeri mahfillerin tebarüz et
tirdii(ine göre, bazı diişman mo
törlü unsurları münferit keşif -
!erini hatlarmuza kadar sokabilen 
bu unsurlar buralarda duramaz
lar ve tahrip edilmiye mahkılm
durlar. Bunun içindir ki, düş -
manın ilerle;işı ihtimalleri üze
rinde şayialara bir nihayet ver
mek için emirler ita edilmiştir. 

LONDRA, 22 (A.A.) - Hava 
işleri nezareti, Alman tayyare -
!erinin 21-22 mayıs gecesi İngil
terenin cenuıbu şarkisinde iki 
mıntakayı bombardıman etmiş 
olcluklarmı bildirmektedir. Bir 
takım bombalar tarlalara bazıla
rı da denize düşmüştür. 

Tayyare dafii topları faaliyete 
geçmiştir. Ne insanca telefat ol
mıış ne de h""'arat vukua gel -
miştir. 

-------
Ruzveld'in beyanatı 

(Baştarafı 1 ınci sa1/fada) 
lıyacağı mütaleasında bulundu
ğunu ilave etmiştir . 

LONDRA, 22 (A.A.) - Kana
da Başvekili Mı.ckenzie King, 
İnl7iltercnin talebi üzerine müt
tefiklere :1:eni takviye kıtaları 

ır<ınderileceğini bildirmiştir. ilk 
fırka simdiden harekete amade 
bir haldedir. 
Dıger taraftan lngilterenin ta

lebi üzerıne Caı·a.bes adalarında 
ve şimali Atlasta bahri ve askeri 
teı,ekkiiller hizıne~ konulmuş
tur. 

Mackenzie King şu kat'i beya
natta bulurunuştw·: 

.__ Kanada milleti harbin lıi
davetinde nasıl ise harbin sonun
da da öyle buluac&lrtır: İiıgiltere 
ile Fransanın yanı başında kuv
vetli bir surette müttehit olarak .• 

( Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
LÜ2ıllrnu takdirinde eanliılk tah

rip olunabilecektir. Bankalar da 
kontrol altında bulunaca«tır. 
Memleketin müthiş bir mücade
leye ginın.iş ohnasından hiç kim
se istifade edemiyecelrtir. Bütün 
..ı;ıelirler ve kaynaklar, hiç bir za
man şahsi menfaat için deitil, fa
kat umumi menfaat için kulla
nılacaktır. Fevkalade kazançlar
dan vüzde yüz fazla vergi alı
naca.ktı.r. Lüzumu takdirinde ba
zı ticaretlerc nihayet verilecek, 
bazı fabri:kalar kapatılabilecek -
tir. Her işçinin insan sayinin 
azami haddine kadar çalı.şmakta 
olduğu tesbit için sıkı bir ikont
rol konacrottır. 

Parlamenro tarafından tasvip e
dilen ve hemen derhal kral ta
rafından imzadan sonra neşro
lunan kanun, umumi emniyetin 
temini, krallığın muhafazası, u
ıınumi İıizamın idamcsi, harbin 
müessir surette devamı ve mal ve 
ıhayatın esaslı servislerine ve ia
şesinin temini için, İngiliz hiik\l.
ıınetine, her vatandaşa, gerek ca
nını ve ııerek bütün malını mül
ikünü tam surette kralın eıınrine 
~oymasını ernretımek saliibiyeti 
vermektedir. Diğer taraftan, hü
kfunete evvelce veril:ıniş olan 
fevkalfiıde salahlyetler de bir se
ne müddetle temdit edilmiştir. 

TEBLİGLER 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ı- ı Berlin, 22 
Alman tebllOI (A.A.) - ·~ 

rnan umumı 
karargiıhı bildiriyor•: 

•Alm<mlann Kaaı salıili üze
rn.de açmış olduklan gedik, diin 
Saim Pau! ve Montreuıl-Sur
mer'e kadar te1Jsi edilmiştir. 

Osteıı.de, Dunkerque, Claaıs, 
Boulogtıe ve Dieppe limanlann
daki temata tayyareler tarafın
dan muooffaktyetli Oir taarruz 
de.ha yapılmıştır. 

_ F!and<-e'de Escav.t Y akmında 
düşman ric'at hattını setnıtmek 
için anudane bir mukavemet gO.
termektedir. V oıencienes yakı
nı'Rda atıl bir vaziyette 1ca1-. o
lan diifman k>taatına karşı şid
detli muharebeler ya;ı:Jolmakta -
dtr. 
DMfınanın Arras ııolıı ile Arto

is' a cemıp ve garoe doğru keA
d.isine bir yol cıçmak için giriş
mif olduğıı teşeb~ ta~ 
miştir. 

ÇÖRÇIL 
(B!.ş tarafı 1 inci sayWa) 

ve General Veygand ile görö.ş
ınöstür. B. Ç&çil akşam üzeri 
Londraya dörunii:ştür. 

REYNAUD'UN BIYANATI 
PAR.ts, 22 (tA.A.) - Bugün öğ

leden sonra B. Reyno şu beyanat
ta bulunm~: 

Cei>heden avdet eden general 
Veygand'ı gördüm, Bana şu söz
leri söyledi: •Her fert vazifesini 
şiddetli bir enerji ıle yapaı·sa o 
zaman çok em.inim .• 

Askeri vaziyet 
(Ba§tarafı 1 inci sayfo.dq) 

ın müttefikler tarahndan sür -
atle isürdacl.ı bunun en büyük 
delilidir. 

3 - ŞİMALİ t'RANSADA: 
Valansiyen mıntakasında şid
detli muharebeler vukua gel
mektedir. Buradaki müttefik 
kıt'alar, Kambre'den şimali 
garbiye doğru ilerlemek isti
yen Almanları kah taarruzla 
kih müdafaa ile durdurmak -
ta dırlar. 

4 - PARi.-, İSTİKAMETİN
DE: Dün, 9 uncu ordunun im
hasını söyliyen Alınan tebliği 
bugün bu hususta tamamile 
sükut etmektedir. Esir ve ga
naim alamadılar mı yoksa? 
Rethel ve Laon'u alan Alman
lar, burada galiba durmuş o
lacaklar ki, Alman tebliğinde 
bu istikamette bir hareketten 
bahis yoktur. Fransız ordusu
nun Paris yolunu müdafaa için 
yeni müdafaa mevzilerine 
kuvvetle yerlesti~ anla ılı -
yor. 

Vaziyeti hü!Usa edersek Al
manların dün ycııi mühim bir 
ileri harekette bulunınaılıkla
nw görürüz. Fransız ordusu, 
Som. En nehirleri boyunca Se
dan'ın cenubu garbi mıntaka
sına ve oradan da Monmedi -
den itibaren Majino hattı bo
yunca müdafaaya hazır bir va
ziyette bulunmaktadır, Alman-

ı 
!arın bugün yeni bir hamlesi
ne intizar etmek gerektir. 

A. D. 
~---------~ 

-t K D A M' 

ı~ı Sovyet- in iliz ticaret 
~:ra~:ı!:;:ı·,:h:::~ mu··zakeresı· n·çı·n ke ·ıı ı· 

Bir adı gül ve bülbül mevsimi 
olan bahar, bence, biru da sala
ta mevsimidir. Şimdi bugünlerde 

nelerin salatası ohnaz ki, yeşil Tas Aı· ansı bir beyanname neşretti 
salata başta olmak üzere marul 
salatası, hıyar salatası, petates 
salatası, enginar salatası, tara -
torlu semizotu salatası, pancar 
salatası, turfanda domatez sa -
lalası, çiroz salatası. •• Bütün bu 
salataların şaheseri hangisidir 
bilir misiniz? Hangisi olacak, bol 
tereotlu, bol yağlı, bol sirkeli çi
roz salatasıdn. Hem, öyle ki iti
na ile hazırlanmış !ıir çiroz sala
tasının le2Zeti, değil öteki sala
talarda, hatta ne mayonezli lev
relde, ne barbunya tavasında, ne 
kılıç şişinde vardır. Geçenlerde 
ortaya atılan (Balık günü) me
selesinde bir çolı: balık yemekle
rinden bahsedilirken, nasılsa o 
enfes çiroz salatası unutulm~ -
tu. Önceden pişirilip güzelce a
yıklandıktan ve parçalandıktan 
sonra, bir iki saat kadar halis 
üzüm sirkesi içinde yatırılarak 
pamuklaştırılnıq olan çirozım ü
zerine, tarlasından yeni kopmllf, 
tap taze tereotnnu boka dok-rat
tınız ve onun üzerine de Ayvalı
ğm en birinci zeytin yağını ga
•ice gezdiıodiniz miydi, artık yi
yin yiyebildiğiniz kadar... !Uü -
bareğin, öyle de iştah açırı bir 
çeşnisi vardır ki, insanın yedik
çe yiyeceği gelir. 

Ne yazık ki, bu ~alı eser balık 
salatasına ben perhizim. Onun 
için benim tarafnndan bol bol 
siz yiyin, afiyet olsun! 

OSl\IAN CEMAL KAYGll.J 

Kont Ciano 
arnavutlukta 

(Ba§tarafı 1 inci sayfada) 
Londra, 2.2 (A.A.) - İnı;iliz - İ

talyan muhtelit kamitesindeki 
İngiliz heyetinin reisi olan Sir 
Vilfrid Greene İtalyan hükünıe
ti azası ile temas etmek üzere 
Roınava hareket elıın~ir. Bu ko
mite harp başladıktan 90!11'8. iki 
memleketi alfiıkadar eden Elwn<ı
mik meseleleri .müzakere :iıınka
nını vermek üzere ihdas edil -
miştir. 

Roman yada 
hazırlık 

(Bwıtarafı l inci sayfada) 
cünkü son zamanlarda lrom$\ı 
memleketlerin bu kabil tedbirler 
ittihaz etııniş oldukları ilave olun
maktadır. 

IBükreş, 22 (A.A.) - İtalya, Al
manya, Fransa, İngiltere ve Ro
IllDllya murahhaslarının iştiraki: 
le Kalasda tıoplanmış ~ Avru
pa Tuna Jrornisyomı, Karadeniz
<lı:n Twıaya veya 'bilmu:kaıbele 

Tuııadan Karadenize girilir ve 
rıkılırken yaptl:rnmıı nmlı:temel 
lrundı!kçılıık hareketlerine !karşı 
sevrisefainin emniyetini muhafa
za maksadiyle ittihaz edilmiş o
lan hususi tedbirlerin Tuna neh
rinin •Bahri Tuna· denilen kıs
mına tesınil edilmesi hususwıd.a 
Romanya hi.ikıl:ınetine müsaade 
verilmesi için Rtrınen mw-ahha.sı 
tarafından ileri sürülen teklifi ka
bul etmiştir. 

Reisicumhur 
(Baştanıfı 1 inci :toyfada) 

let Meclisine gelerek hususi da
irelerinde geç vakite kadar meş
gul olmuşlardır. 
VEKtr,I.ER HEYm TOPLANDI 

Heyeti Vekile sabahleyin Baş
vekil Refik Saydamın riya.setin
de topları:rnıı; ve ruznamesinde 
bulunan bazı maddeleri müzake
re etm~tir. 

MECLİ.si1N İÇTİMAI 
ANKARA, 22 - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtczin başkanlı
ğında toplanmıştır. 

Meclis 1941,l bütçesinin müza
keresmc ~ckcek pazaı·tcsi giınü 
başlanmasını karar altına alarak 
ruznameye geçmiş ve bazı mad
delerin müzakeresini takiben 
Ba>vekalete bağlı matbuat umum 
müdürliığiı. teşkiline ve vazifele
rine ait kanun layihası üızerinde 
)!"Örıişulmuştur. Bu münasebet
le söz alan Ali Rana Tarhanın 
serdettiği mıi taleayı müteakip 
kanun maddeleri okunmuş ve 
tasvip edilmiştir. 

Meclisin bllf!Üilkü toplantısın
da birinci müzakeresi yapılan ka
nunlar arasında Türkiye - Fran
sa, Türkiye - İngiltere ticaret ve 
seyrisefain, kliring ve tediye an
laşmalarının tasdıkine aıt kanun 
lavihalarının müzakeresi yapıl -
ınıştır. 

Meclis cuma günü toplanacak
tır. 

MO.SKOVA, 22 (A.A.) - U.

1 
R. S. S. ile İngiltere arasındaki 
ticari münasebeUere mütedair ip
tidai müzakerat hakkında ecne
bi matbuatı yanlış malUmat neş
retmiş olduğu cihetle, Tas Ajan
sı berveçhi ati beyaııatı yapmıya 
mezun kılınmıştıJ;.: 

1939 sonbahar~ Lord Hali -
faks U. R. S. S. sefiri Maiski'ye, 
İngiliz hükı'.lm<!tinin Sovyet hü
kılınetile bir ticaret muahedesi 
akdetmek arzusunda bulunduğu
nu beyan etmişti. Sovyet hükfı
meti prensip itibarile mütahaka
tını bildirıni:şti. 

S:ıvyet Rusya ile Finlandiya a
rasında sulh muahedesinin imza
sından sonra. 18 mart 1940 tari
hinde, hariciye nezareti müste -
şarı Butler, lıuıiliz hükUmeti na
mına Maiski'ye ticari müzakerata 
başlamayı yeniden teklif etmiş
tir. 
Eğer İngiliz hükiımeti, iki mem 

leket arasında mevcut ticari me
sdelerin hüsnü suretle halli hak
kında hakiki bir hareket göste
recek olur, ve bilhassa İngiliz ma
kamatı tarafından tevkıf edilmi:ş 
olan Selenga ve Maiakovski va
purlarını müzakerata başlamadan 
evvel serbest bırari:acak olursa, 
Sovvet hükiırn i.n.iı.ı muvafakat 
edeceğini M;;i.>ki Lord Halifaksa 
cevaben söy !emiştir. 

19 nisanda Lord Halifaks, Ma
iskiye İngiliz hükfunetinin ceva
bını tevdi etmi:ştir. Bu cevapta 
İnl(iliz hüküıneti, bir ticaret mu
kavelesinin akdi için kendisine 
müspet teklifler yapılmasını Sov
vet hükumetinden rica ediyor ve 
Sovvetier tarafından hariçten 
ithal edilen malların, memle -
ket dahilinde istihlak edilerek 
Alınanyaya gönderilmiyeceği hak 
kında teminat istiyordu. 

20 nisanda, b~lıca şunları ih
tiva eden Sıovyet hükılmeti ce
vabını Maiski Lord Halifaks'a 
tevdi etmi.atir: 

ıSovyetler, Alınanya ile, tat
bik etmekte olduğu ve tatbikine 
devam edeceği bir ticaret mnahe
desi akdetmi•tir. Bumuahedenin 

üçüncü bir devletle müzakerata 
mevzu teşkil edebilmesini Sov -
yetlerin gayri kabili kabul olarak 
telılkki ettiğini, ve nitekim Sov
yetlerin, İngiliz - Sovyet m~ake
ratı esnasında, İngiltere ile sair 
memleketler aarsındaki ticari 
müzakerat meselelerini mevzuu 
bahsetmek niyetinde bulunmadı
ğını söylemektedir. 

Lord Halifaks'ın 8 mayısta Ma
iski'ye vermiş oldu~ cevapna
mede, Sovyetlerle Almanya ara
sında mevcut olan ticari münase
bat ve ezcümle Sovyetlerle Al
manyaya tesliıın edilen Sovyet 
mallarının hacmi ve teslim şart
ları hakkında, İngiliz hükümcti 
yeni bir ta~un sualler irad et
mistir. 

İn,ııiliz ıınakamatı tara'fından 
tevkif edilen Selıinga ve Mai -
kovski Rus vapurları hakkında, 
IngilL. hii!kiımeli miıspet bir ce
vap yerine. ırne:z!kfr.r vapurların 
Fransız hükumetine teslim edil
miş oldui:unu beyan etmekle ik- 1 
tifa etmiş ve Sovyet hwkümeti
ne kaçakçılık hakkında oır iti
laf akdini teklif eyleııniştir. 

Lord Halifaks'ın 8 mayıs ta
rihli muhtırasına, Hariciye ko
miseri Molotov, Sovyet hükfı -
metinin cevabını 20 mayısta ,gön
derecektir. 

SoV)·et hükıimeti bu cevabın
da, Sovyetlerin ticaret politika
sını, şu veya bu ecnobi devletin 
askeri hizmetlerine tabi tutamı
yacai(ını kaydetımiştir. Hükfım
raıı devlet sıfatile So\·yetkr, ge
rek muharip gereks ebilaraf mem
leketlerle harici ticaretine devam 
edecek. ve bu ticaret, tarafların 
tam bir müsavatı ve teahhüt mü
tekabiliyeti prensiplerine isti
nat edecektir. Sovet hükumeti 
şunu da tebarüz ettirmektedir ki, 
sırf Sovyet hükıimctinin sala
hiyeti dahiHnde olan mesailin tet
kikini İngiHz hüikünwtinin tek
lif etmesi bile, İngiliz hükumeti
nin Sovyetlerle ticari müzake
ratta bulunmak arzusunda olma
dığına delalet etmektedir. 

Ruslar icabında Y ugos
lavyaya yardım edecek 

BERN, 22 (A...A.) - Havas 
Oorriere del Tldno gazetesinin 
Belgrad muhalbiri, Macar hudu
dunl:la Sovyet kıtaları bulundu
ğunun teeyyüt eylediğini bildiri
yor ve diyor ki: 

- Bclgradda dolaşan şayialar
laFa göre, Sovyetler Birliği, Yu
goslavyanın bir tecavüz ile har
be sürüJtlerınıesi takdirinde, Yu
~lav lehinde müdahalede bu
lunacaktır. Ve Yugosfavyaya mül
ki tamamiyeti hakkında sarih te · 
nıinat vermiş bulunmaktadır. 
Sıwyet kıtalarının Macar hudu
dunda tahaşşüdü, Sovyetlerın 
Y~lav statü:kosunun değiş

mesine müsaade etmemek azmin
de bir tezahürii. gibi teliıkki edil
mektedir. 
İNGİLTERE VE BALKANLAR 

LONDRA, 22 (A.A.) - Avam 
Kamarasında işçi a:ı:.adan Gibsen 
Harici~ Nezareti müsteşarı But
ler'den Balkan1ardaki sıyasi va
ziyet ve İngiliz hüküınetınin Al
manların Y uruınistanda nüfuz ve 
pro~aııdasmm kullanmasına 
mfilıi. olmak üzere ne gibi tedbir
ler aldığı baklnnda yapacak bir 
beyanatı olup olma<bğını sormuş
tur. 

Butler, .-erdiği cevapta bu hu
susta yapacak bir beyanatı olroa
clı,ğını bildirmiş v" fakat B. Gıb
son'un İngiliz hükl.mt'tinin mese
leyi çok yakından takibetmekte 
olduJ(uııdan emill olabileceğini i
llive eylemiştir. 

ALMAN SEYYAHLARI 
BUDAPE$TE, 22 (A.A.) - A"-

man tenezzüh teşkilatının bir va
puru ile 150 Alman turisti Bu -
dapeşteye gelmi:şler ve kısa bir 
müddet burada kaldıktan svn~a 
iBelgrada kadar Tuna üzerinde 
cevelan için hareket etmişler -
dir. 

MISffiDA MANEVRALAR 

KAHİRE, 22 (A.A.l - İngi
liz hava kuvvetleri, bugün Ka· 
hire üzerinde manevralar yap -
mışlardır. Avcı tanareleri ve 
Blcnlıeim keşif tayyareleri ve 
birbirini takip eden dal.~alar ha
linde şehir üzerinde çok alçak
tan uçmuşlardır. Kahireliler, İn
giliz hava kuvvetlerinin bu bü
yük kuvvet tezahüründen çok 
mütehassis olmuşlardır, şimdiye 
kadar bu kadar büyük bir geçı~ 
görmediklerini söylemektedirler. 
KAHİRE, 22 (A...A.) - Haricı

ye Nazırı Ali Mahir Paşa, İtalya 
sefiri Kont Mazrolini"yi kabul 
etmi:ştir. 

MEVLÜT 
Emniyet '.MüdürlüJ!ü polis me

ırnurlarından Meserret Çiner'in 
ruhuna itilaf edilmek üzere ayın 
yirmi beşinci cumartesi ııünü ~
le nam•nndan sonra Aksaray Va
lide camii şerifinde Mevlıldu Ne
bevi kıraat olunacaktır . .Merhu -
meyi sevetılerle, arz:u edetılerin 
teşrifleri rica olunur. 

• Bugün Matineler den itibaren 

SARAY .. ~İNEMASINDA 
2 güzel ve mükemmel film birden: 

1 - Oğluma karı arıyorum 
Baş rolde: Neş'eli ve sevimli filhnler yıldızı 

A N N A B E L L A'ııın R O N A L D Y O U N G 
ile beraber yarattıkları şen bir :iııdivaç romanı filmi. 

Amerikada aşk ... İsviçrede sevişme ... Pariste evlenme ..• 

2 - Şarli Şan caniler peşinde 
Fransızca sözlü heyecanlı ve meraklı bir film .• 

İlilveten: 'FOKS JURNAL ı90n dünya ve harp haberleri. 
Suare: 8,45 de Her iki film birden 

SAYFA-3 

Klasik harp sevk 
ve idaresi 
(Baıımakııleden devcım) 

ilk dört ayı içinde, Fransız or -
dusu 45S,t00 ölü ve kayıp 490.000 
yarah vermişti. Ordunwı en gü· 
zidc unsurları olan bu 855,009 ki
şinin ziyaı, sırf taarruz fikrinin 
manııs~ derecesini bulmuş ol· 
nıasından ileri gelmiştir. O harp
te, yalnız Fraw.ızların değil, Al· 
manlar da dahil diğer bi.tün mu· 
harip orduların kumandanları, 
w:uıı müddet cMakineli tüiek. 
denilen silahın :..arşısında en bü .. 
vük kahramanlıjtın dahi aciz kal
cl.ığını anlıyamaıruşlard.ı. Çünkü 
kahramaıılıi:ı ancak caıalı insau
lar gösterebilirler, yerlere seril
miş iılüler ve yaralılar değil ma
kineli tüfek ise, kahraman .at -
larıru orak makinesi gibi biçı -
yordu. Harbin başlangıcında, wü
keınınel hedef teşkil eden kır -
mızı pantalonlu 1'"ransız piyade 
alaylarının Almaıı makindı tü
fekleri tarafındau, oldui;u gibi 
tanıauıilc yere serildiği çok gö
rülınüştür. Biraz w:aktan bakı -
lınca, Fransız kıtalarının uyku
ya yatmış sanıldığını harp tarih
leri dehsetle kaydetmiştir. 

Ayni bal bizim ba unıza da gel
mistir. Mesela, Gelibolu muha· 
rebelerinde bizim 2 nci ;ıiyade 
ti'.imenimizin Arıbumunda, 6 nta· 
yıs 1915 de En,·er pa a ile f'on 
Liman Sanders'in huzurunda tü
fek patlatmadan yaptıf:ı süngü 
hücumu, dü man ınakin..:li ti.iı'.t·k· 
lerınin şiddetli yapılmaları kar
şısında akim kalmış, çok iyi iıa
zıı·lannıış olan bu kahraman {ır
ka, birkaç saat içinde, hemen 
hemen ınahvolınu tn. Büyük 
Harp içinde, teklitın terakkile
re en geç inanruı ve onların ica119 
!arma göre tabiye dcğı~iklikle· 
ri yap ıayı kabul e<lcn umumı -
yetle en büyük ye en meşhur ku
mandanlar olmuştur. ı l . ıa, Al
manlar, hidayetle tanka hiçbir 
kıynıet ve eheınıni)·et verme .. 
m.i§lerdir. 

Askerlik aleminde düşükn bir 
hatada, umumiyetle bi.ı: harbin 
on<ian ev\'elk.i harbe bcıızetilıne
si .e o enclki harbin tesirleri 
altında kalırulmasıdır. Halbukı 
fen \'e tckniğia mütcm~di değiş· 
melcri ve ilerleuıeleri, insan ze
k~ının durnıadan çalı~ınası, har .. 
bin bir kaç ana prensipi bari -
cinde, tabiye bakımından birçok 
yeniliklere sebep olmaktadır. Ka
rihası geniş, muhayyelcsi kuv -
\'etli, fikir icat sahibi kafaları, 
bunları çabucak kavrıyarak yeni 
silahlaı:ın yeni tabiyesini yarat
tıkları halde, bu meziyetlerden 
mahrum olarak göreneğe, mazi
ye, kendi öğrendiği şekiIJere sun 
sıkı bağb olanlar, ııldukları yer
de saymakta ye nedrrı sonra akıl
lan başlanna gelmektedir. cDur
mıyalım, düşeriz. sözü işte, bu 
bahiste, tam yerinde bir vecize
dir. Fransaıla, birçok yüksek ze
kalı fakat pe)< küçük rütbeli, ya
hut da mes'ul makamlarda bu -
lunmıyan askerler, hatta bunlar 
arasında şimdiki Başvekil Rey
no, -törlü ve zırhlı birliklerin 
oynıyKağı ıniihim rolü tebarfü: 
ettirmek için bağırıp du,t!.ular; 
görenekçilere so.-lerini kiıii de
reeede i~itıiremedikleri şiındi 
aıılaı,ılıy·or. Tali ve nmkaddera
tın ne acı Lir cilve~idiı· ki, Büyük 
Harbin makin~li tüfeğe 'e diı;cr 
seri atışlı sili:.Warın ınütlıi~ ateş 
kudreti.ne kar>ı tankı icat erliı> 
kullanan İngili•lerle Fransızlar, 
o zaman bidayette bu s iılıı o
vuucak telakki etmi~ olan .ı\.lınan
ların karşısında, simdi a.ğır tank ... 
lar yüzünden ıuağh'.ip oluyorlar. 
O iki devletin paraları, fahri • 
kaları teknikleri ve ayrıca, de -
nize hikimiyetleri sayesinde, A· 
merika sanayiinden istifade im
kanlan vardı; Polonya tecrübe
sinden sonra geçen sekiz ay için
de bile Almanlardan üstün ağır 
zırhlı tümenler teşkıline nzi -
yetleri müsaitti. Görülüyor ki, 
bazı yüksek askeri makamlar 
Yelli silihlann yeni tabiyesini 
kavrıyaeak kadar olerin görüş -
ten mahrum imişler. Şimdi, bu 
başlangıç bata..ıw, erlerin k• 
ni ödüyor Ye memleket büyük 
bir tehlike içinde bnlunuyor. 

Fransamn ve onun yuunda, İo
gilterenlıı geçirdi 1-:-ri vahim 
bu.lıru büyük bir ibret dersidir. 

Dün de söy~oliğimia a-ibi, müt· 
tefikler, bu yeai sili.hların yeni 
taarruz usullerine karşı yeni 
müdafaa usulleri bulmak ve ken· 
di tabiyeleriııi. ona uyduı·mak içim 
çalışıyorlar. Sulh zamanında 
yeai fikirlerini hüsnü telakki et
medikleri iyi ve uzak görüşlü 
mütehassıslardan hemen iı;tifa
de ctnıek, tecrübeli büyük ku -
mandanlarınm yanına muhayy& 
leı;i ve imanı kuvvetli gençleri 
vermek suretilc bugünkü vaziy& 
tin icaplarına intibak edecek -
!erdir. Büyük Harpte Mareşal 
Foş'" tamamlıyan insan, genç 
:ılbav Ven·and olınu~tur. 

Fransa ile lngilterenin. bütün 
varlık.lan ve azimlerile sahlana
ra.k vu.iyeti kurtaracuk.!arnıı 
kuvvetle umuyoruz. Çünkii bas
kın karşısıuda şn$alamışlar, gc
rilemisler; fakat :vcuilmis değil-
dirler- ABİDİN DAVER 
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iLANI SA.TIŞ 
Üsküdür icra Memurluğundan 
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Ali, Ayşeye Medine beytülmalin
den de yüksek bir maaş tahsis etti 

1 , ,: .. ~:~~:.;;;. ~jjın-n""'"g...,iltere İstilıharatNazırtnın ~rebim Ethem tarafınchın Vakıf IParalar İdaresinden 2'%727 llc
"':z numarasile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gosterilmiş olu.o borcun ödenmemc:;in<len dolayı satılmasına karar 
vcnlen ve tamamına ehlivukuf tarafından (2586) lira kıymet tak
ılır edılr.ıış <>fan Erenköyündl' Kozyatağında Üsküdar caddesinde es-

1 
ki 14, 14 yem 55, 55 No.lı şarkan Munise ve Nasıp tarlaları, şima
len yul, ıtariıen Osman tarlası, cenubcn Yusuf tarla" ile ~·evrılı 
kayden üç dönüm iki evlek mi.ktarındalki bahçeli köşkün evsaf 
Ve ınesahası aşağıda vazılıdır; 

100 Dolar 164.65 

!g~ i~;;t ~:~:~ Dün Verdiği Mühim Began;d 
100 İsviçre Frc. 29.2725 

~~~ ~0;::mar~ ''Zafer izı·mdı·r '· ' ' 
:Resulıillahm linet ohıduılu 1 

bu adam,~ yerde, vah
p bir tebessi:snle kölesinin yü
ıı:üne ıtiiliimsedi: 

- Yl, cacırr!.. işte, (Oeman) ın 
bWne 8eOep olaWardan en l>ü
~ tepdedım. Muaviyeye, 
mlijdele: <M&uıı.. 

Dedi. 
Tal:hanın mlesi avdet eltii?i za
~ ueodisiru ölüm halinde bul
c:ıu. Mervanın att>tı zehirli okun 
t.iriyle s.iın siyah kesilmiş olan 
'Talha, inim inım inliyel'ek son 
nefesmi veriyordu. 

Köle, acı, acı feryat ederek 
efendisini atın üzerine }'Ükletti. 
:Keı:ıdisı de atın ariı:a tarafına 
lıındi. Hayvani şkldeUe sürerek 
~hire girdi. Maksadı, bir hekim 
bulup etendi.>ini tedavi ettir -
mekti. 

Fıı:kat köle, bu sadıkane arı;u
sunu tatbiık edemedi. Çünkü Tal
ha, daha şehire girmeden evvel, 
atın üzerinde can vermiiti. 

* Zübeyr'e ııelince .•• 
Gfnç Y"$lrıdanberi kahraman

lıitla ııöhret kazaNDış olan bu 
zata, oj;;lwıun sözleri o ıkadar acı 
geldi iti; Ol'duyu ter.keder etmez, 
atının beııını derhal .Medine yo.. 
!una çevirdi. O tee&6iirle bir 
hamlede (vadii sebi) denilen ye
re ııeldi. 

O da - t"*1 Talha Kibi - büyük 
bir tee6siir ve gaflet içindeydi. 
Kendisini di.kbtie takip eden bir 
atlının famnda dekildi. 

Zübeyr, bi:raz dinlenmek ve ter 
i<;indıe blan atını dinlendiıımek 
için. onııdalri burırutlıklar arasın
da. atından indi ... Kendi6ini ta
lıiıı eden atlı da ayni suretle ha
reket etti. 

Zilbeyr, atınm yularını eline 
almış, ağır, aiır ııeriniY<>r .. Dal
gın. dal,gın ~rdu. !Bir -
denbiı:e bu böjtrüne şiddetli bir 
cla1'be .indi. Kendisinden yirmi 
adan 1ı:adar ,ileride duran atlının 
attıeı ak, Zlriıı.nı deltftk böğrüne 

Ali. Zübevr'in kanla mülem
ma ba..<anı PÖI'Ür ~Örmez, yerinden 
fırladı. Büytik bir teesı;üre ika
pıldı: 

- .Mükıi!at mı? .. Resuliılahın 
Cennet ile tepşir ettiöi bir zatın 
başını •kesmi.ve cesaret edene Al
lah liınet etsin. Defol, şuradan. 
Dıve ba!tırdı. 
& ~ a, egjlerek evvela yerdeki 

lıasa ve onun yanında.ki kılıca 
derin bir nazarla baktı: 

- Ah ... Bu baş ve bu kılıç, P.e
sıılüllaha QO.k dc!ala:: ne büyük 
hizmetler etmişti. 

Diye söylenerek, lıungür, hüıı
.ııür a~lamıya başladı 

(CEMEL) HARBİNDEN SONRA 
AYŞENİN NEDAMETİ 

(A}şe) nin bir deve üzerinde 
harbi idare etme.inden dolayı, 
bu muharebeye (Comel Harbi) 
denildi. Ve bu harp de, (Ali) nin 
tam bir galebesi ile neticelendi. 

Ali, bu harbe iştirak edenlerin, 
hususi m$satlarla iğfal edilmiş 
olduğunu bildi~ için, etrafa da
ğılan mağlup askerlerin takip 
edilmesine emir verdi. Ve der
hal karargahını Basraya nakle
derek şehire girdi. Ora<la, umu
mi af ilan etti. Sonra, Ayşenin 
ziyaretine ~itti. 

Ali ile Ayşenin bu mülakatı, ta
mamile resmiyet dairesinde geç- ı 
mekle beraber, pk hazin oldu. Ay
şe, u((radıitı mağlübiyetten mü
teessir olduğu kadar, yaptığı 4-
ten de nadim görünüyordu. 

( Arlcası var) 

- DALGA UZUNLUGU -
T.A.Q. ıt.•7 m. 15195 Km. 

ZO Kw 
T.A.P. SL?t m. 1«5 Km. 

!O Kw 
1629 m. 128 Km. ızo Kw. 

IO:rı:nişti. 

Zübeyr, bütün metaı>etini tx>p- 23 M•yıs Perşembe 

ZElMİN KAT; Bu katın bed'ı.n duvarları kargir olup iki taraftan 
birer methali vardır. Arka cephede: etrafı camekanlı zemini kare
siman methalden girildıkte zemin karesiman iki taşlık arasında bir 
kapı ve zemini J<Jrnıızı çıni döşeli bir oda zemini ve kurnası mer-

. . ' mer termosıfonlu brr hamam, odada sabit bir dolap zemini karesi-
man bir oda, mermer taşlı bir helii, arkadaki taşlıkta: Zeminleri ka
resıman ıki oda, merdiven altından ge<;.len bir koridorla bahçeye 
meUıali olan tavanı potrelli zemini kırmızı çim, alaturka ocaklı bir 
mutbak ve yanında zemini toprak bir kömürlük vardır. 

BİRINCİ KAT: Mutbak ve hamamın üzeri bir taşlık bir helıi 
bir oda olup zeminleri kırmızı çini dfr;elidir. Bahceden 'etrafı de~ 
mir parn;aklıklı mermer basaımaklı merdivenle çılı:ılan zemini krr
ınızı çinı Lir sahanlık olup buradan bir kapı ile bu kısma girilir. 
Di~er kısundan merdivenle çıkıldıkta iki salon, dört oda bir hela ön 
cephede ıerııınleri çinko ıki taras vardrr. 

CATI KATI. Bası.k tavanlı bir sofa üzerinde sabit dolaplı iki 
oda, üç çatı altı, ön ve arka cephelerde zeminleri çinko etrafı a
gaç korkuluıklu ikı balkon vardır. 

Balıçede ayrıca çatılı beacn duvarı kargir 28mini bozuk çimen
tolu iki oda, sahan! :<: ve ahır vardrr. 

Bahçenin iki yanı duvarlı olup servi, mazı, kestane, badc'ln, 
dut, Incır gibi elli kadar ağaç ve 850 kadar işlenm.i:ı bağ kütü~i.i 
ve bir kuyu ve etrafı duvr.rla çevrilmiş bir bostan .ın:yUsu vardır. 

Binanın zernın ketı kargir, üstü alışaptrr. Zemin kat pencere
leri demiı' paıun.Uııklı ve p~ncere kenarları tuğla tezyinatlıdır. Ah
şap harici kısım bozui< yaI:li boyalıdrr. Üst kısıım panjur!udur. 

MESAHASI: 3220 metre murabbaı olup 130 metre murdbbaı ev, 
40 metre murabbaı kiır.ııir kısım ve 81 metre murabbaı da alıırdır. 
Mütebaki!iı bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve messahası yazılı gayrimer.kulün ta -
mamı açık arttınmıya ;ıı:onmuş olup 24/6/940 tarihine rastlıyan pa
zartesi g:inü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdarda İhsaniyedekt dai
remizde aç;k arttırona ile sgtı]acaktır. Arttırma bedeli muhaı.unen 
kıymetin yüzde 75 ini -bulduğu taıkdirde gayrimenkul en çok art
tıranın üzerine ihale edilerek, aksı takdirde en son arttıranın tealı
hüdü baki kalmak bere arttııma on bes gün müddetle temdit edi
lerek 9/7/940 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 den 16 ya kadar 
gene dairomizde ikinci açık arttırmosı vapılacak ve bu ikinci arttır
mada .ııa ·rimcnkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 
-· Satış pe;;indir. Taliplerin arttırınıya giıımezden evvel muham

men kıym<'tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi vermeleri veya 
milli bir bankanın teminat mekt'tıbunu ibraz etmeleri liıztmdrr. 

Birikmiş vergilerle Beledıyeye ait tenviriyc, tanzifiye ve del
liliye resimleri \'e Vakıf icaresi satış bı..'<lelinden tenzil edilir. 20 
senelik taviz bedeli müştC'riyc aittir. 
2~ numaralı İcra ve İflas kanununun 126 ncı maddesinin 4 ün

cü fı.Jcrasınca, bu gayrimenkul üzerinde ipatekli alacaklılar ile di
j;;er alakadaranın ve irtifak hakkı '>hipleriniıı bu haklarını ve husu
sik faiz ve masrafa dair olan iddialarını, bu ilanın neşri tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbılelerile bildirmeleri icabeper. 
Aksi halde hakları tamı sicilile sabit olmadıkça satvı bedelinin pay
lasmasından harir kalaca'kları ve daha fazla malümat almak isti
yenlcrin 24/5/940 tar.'1in<len itibaren herkesin göre<bi'.mesı için a
c* buhın<lurul:ıcak olan arttırma şartnam sile 937/4772 numaralı 
dosyasına müracaat:ar. i ·n olunur. (4286) 

-ladı. Kılıcını çek.erek O atlının 12,30 Program ve memleket 
üzerine aWdı. Fakat bir kaç a- saat a."an, 12,35 Aı'a1•• ve me•~- ı 
dını vfuür y\lrUme:<, aldığı abr " - ~~ 

roloji haberleri, 12,50 Müzik: Ça- 1 s TAN Bu L [ E L-t o j y Es 1 N DEN ~:=.tesiriyle derlı.al yere yu- !anlar: R~n Kam, Vecihe, Cev- il 
o zaman, 0 adam atından in- deı I..:Ozan, Okuyan: Müzeyyen .c••••••••••••••••••••••••••• 

di. Yav&f, yavaş Zii'beyr'in ya- Senar, 13)5 Müzik: Halk türkiir 
nıııa l{eldi. Onun öldüğünü an- !eri, Aziz Şenses ve San Recep, 
Jar, ao!MD&Z !ıançerıni çekti. sa- 13,10/14.- Mü.zile: Hafif müzik: 

teı• ,_,_ (pi.) 
kin ve aşsız.,;., h;ılde Ztibeyr'- 18,- Program ve memleket 
in ~ k8ti. Kanlar daınlıyan 
bu başı atın .Yem tori>asına yer- saat ayarı, 18,05 Müzik: Oda mü
leştirdi. Sonra, ZUbeyr'in boy- ziği: (Pl.), 18,30 Müz>k: Radyo 
nundalki kıhcı çekip aklı. Kendi caz orkestrası (Şef: lbrahim Öz-
boynuna astı. Tekrar atıııa bi- gür), Soprano Bedriye Tüzün'ün 
nerek. (Ali) nin orduı:ıaruna doi- i~tirakile, 19)0 Müzik: Saz ese'f-
nı Wmıiye başladı. !eri, Çalanlar: Hakkı De'fma~ 

Bu adan Of'duıııi.ba gelinceye .Şerif lçli, Hasan Gür, Hamdi To-
&aclar ortalık lı:arar~. harp te- kay, Basri Üfler. 19,25 Müzik: 
valckuf e~ti. Vaziyetten mü- Okuyan - Safiye Tokay, 19,45 
teea;;r olan (Alı), çadırına çe- Memleket saat ayarı, Ajans ve 
lcilımişti. mete01"olojı haberleri, 20,- Mü-

.Bir elinde !kesile bir baş, dii!'er zik: Çalanlar; Kemal N. Seyhun 
elinde kınlı bir kıliç olan bir a- Fahri KOJ)'Uz, lzzettin Ökte, Oku~ 
damın çadıra ~irdiğini gören (Ali) yanlar: Sadi Hoşses, Melek Tok. 
birdenbire ~rdı. Sert bir lı - göz, 20,30 Konuşma, 20,45 Müzik:. 
sanla: Fasıl heyeti, 21)0 Konuşma (SıJı.,. 

- Sen kimsin .. Bunlar nedir?. hat saati), 21,30 Müzik: Radyo,,,._ 
Diye sorroıya mecbur kaldı. ke.strası (Şef: H. Ferid Alnar,), 
O adam, :;öylece cevap verdi: 22.20 Müzik: Cazbant (pt.), 22,30 
- Bana, Amr bin Cermuz der- Memleket saat ayarı, Ajans ha-

ler ... Sana, en büyük düşmanın bcrlcri; Ziraat .. esham - tahvilat, 
olan Zübeyr'in başı ile kılıcını kambiyo - nukut borsası (fiyat), 
ııetirdim. Miikafatııru isterim. 22,50 Müzik: Cazbant (pl.), 23,25/ 

Dedi ... Elindeki kesik baş ile 23 ,30 Yarınki program ve kapa-
kılıcı, Alinin önüne bırakıverdi. nış. 

- 61 _-
• - Basan baba tariki nizenini 
bednam eden. zahirlerin ta'nına 
uğratan bu işlere son vermeli
dir. İli babalığı caiz ol.mn! 
Şeklinde Jikırdılar da ba~

termişti .• 
Şahverin ailesi ele bu hali ten-

kit ettiler .. Esasen gör 11 di-
le<liğini tekkede bula!!.• :uı Şah
ver, bir taraftan dedikodu, bir 
taraftan da aile tazyiki karşısm
.ıa arlık eskisi gibi hareket ede
miyeeefini kestirerek bektasi
likten kendi arzusile ayrılmıştı. 

Bu ayrılışı, Şahver tarafından 
ortaya atılan bazı gücendirici söz 
.... de takip etmişti.. Bu cümle
den olarak Şalıver, tanıdıkların
tian lair bektasi ailesine misJıfir 

gittiği sırada kendisinin tari -
katten ayrıldığını ileri sürerek 
bunun sebeplerini izah ellerken: 

- Bekta~i olmadan ev' d zen
gindim .. Her şeyim vardı .. Tari
kate girdim .. Ali.aha yaranmak 
gayesini güttüm. inadına her işim 
aksi gitmiye başladı .. Nasip al
dığım zaman mürşit nasihati sı
rasında cgelme gclıııe.. Dönme, 
dönme .. Gelenin malı, dönenin 
can» sö:riiııii kulağıma küpe et
miştim. Ne dersiniz! .. Çok geç
medi, malını, mülküm zİ}"&n se
bil oldu... Akrabalarımın yar • 
dımına nıuhta~ kaldım. Anla • 
dım ki, muhiplikte sebat eder • 
sem bir gün aç, bllJlç bir tekke 
köiesinde süriine sürüne can ve-

Senelik llk 
Kirası 

111,00 
125,00 
135,00 
142,00 
141,00 

teminatı Ot de-
6,33 Karaağaç müessesatı pay mahalli dırhilinde 1 No. posu 
9~38 • .. • • .. 2 > > 

10,13 > • > > > 3 > > 

10,65 • • > • • 4 • > 

10,58 • • :t > > 5 :t :t 

(Mavıs 940 ııonuna kadar) (1 sene 
120,00 9,00 Tepelbasında Meşrutiyet cad. de 6 No. dU!cl<an müdetle) 
400,00 30,00 :t :t :t 18 • :t > 
100,00 7,50 • • • 14 • • • 
120,00 9,00 • • .. 10 • • • 
278,00 20,80 • • ~ 12 • • • 
48,00 3,60 Yenibahçe Sulıılrule • 81 • Bostan • 

Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda 
yazılı gayrimenkuller kiraya verilmek üzere açık arttırınıya konul
muştur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde gö
rülecektir İhale 7 /6/940 cuma _ııiinü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktrr. Taliplerin ilk teminat ma:ICbuz veya mektuplarile iha-
le günü muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmaları. (4289) 

* Aksaray yangın yerinde Mimar Kemaleddin mahallesinin Kızıl-
taş sokağında 28 inci adada 660 harita No.lı ve 36,50 metre mu
rabbaı sahalı arsa satılmak üzere açık arttır:ınıya konulm1"tur. 
Tahmin 'bedeli 91 lira 25 kuruş ve ilk teminatı 6 lira 85 ıkuruştur. 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğii kaleminde görülecek
tir. İhale 30/5/940 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende 
yapılacaktır. Taliplerin Hk teminat anakbuz veya mektupları ile 
ihale günü muayyen saatte Daimi Enciimende bulunmaları. ( 4007) 

rec.Wim .. 11.Juhiplikten vaz geç -
tim .. Siz de tarikattan ayrılın! 
Demişti .. 
İ<te, Rengigüliin dervi§lere kar 

şı iltifat göstermeyişi, ana sebe
bi bilmedikleri için muhipler 
böyle tefsir· ediyorlar, Şahverin 
hadisesini ölçü tutarak: 

- Aslını, faslını aramadan ö
nüne gelene nasip vermenin so
nu elbette bı.ıdur .. Döneklik eden
ler, zahirlerden ziyade tarik.ati 
dile düşürmekto, iç yüzümüzü 
açığa vurmaktalar.. Lanet ol -
sun bunlara da, bunları irşat e
den babalara da ... 

Di} orlardı ... 
Halbuki, Rengigülün böyle bir 

tasavvuru yoktu .. Aradan biraz 
zaman geçince birbirlerine iyice 
açılan iki genç sevgili, bir meh
tap gecesi, sandalda birbirlerin
den bahsederlerken bu noktaya 
temas etmişler .. Faruk Bey, ce
sur davranarak kendisinin nasiP
Ji olmamakla beraber soyca bekta
şi hıı!t•nduğunu, nasip almak ta
san urunda olduğunu fakat, şiın
dilik hiçbir baba}, intihap etme
ditini henüz İstanbul tekkeleri-

le meşgul olamadığını anlatmış
tı .. 

Bu izah Rengigülün cesaretini 
kamçıladı .. Genç kadın sordu: 

- Demek, siz de soyca Bekta-
şisiniz öyle mi? 

- Evet .. 
- Ben de öyle .. 
Faruk Bey bir sevinç ifadesi 

içinde ilave etti: 
- Sizin de tariki nazenine kar

şı ~e"giniz var ını? 
- Süpbesiz .. 
- Öyle ise niçin na•ip almı-

yorsunuz? 
Bu sual Rengigülü derin derin 

düşündürdü.. Kendi vaziyetini 
itiraf edip etıniyecek noktasında 
tereddüt eden genç kadın, nasip
li olu~ınu, dede baba tarafından 
düskiin edildiğini, Sütlüceli Mü
nir baba da ikrarının tazelendi
ğini söylemekle delikanlı üze -
rinde aksi bir tesir hasıl etmek
ten çekiniyordu. 

Faruk Bey tekrar genç kadını 
kurcaladı: 

- Yoksa, &iz de benim gibi ik
rar verecek bir mürşit aramak
la mı ıneşgulsunuz? 

Benııigiil tereddüdünü yendi •• 

100 Belea 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek kronn 
100 Peçeta 
lOOZloti 
100 Pengö 
100 Lev 
100 Dinar 
100 Yen 
100 hveç Kr. 
100 Ruble 

0.9!175 
1.9625 

14.4550 

29.5225 
O.G25 
!l,90 

37.Si 
31.005 

Esham ve Tahvilat 
Ergani 19.10 

19.-
19.50 
195S 

1938 % li ikramiyeli 
Sivas - Erzurum 1 
Sivas - Erzurum : 
t• Bankası nama peşin 8.90 

·,;: XVIM YO HAVA 

23 Mayıs 
PERŞEMBE 

Hicri: 13S9 Rumi: IJSI 
5 ind ay Gün 144 Mayıs: 10 
Reoiülahır: 15 Hıı.ır: 18 
Güneş: 4,36 Akşam: 19.27 
Ü·~:le: 12,10 Yatsı: 21,21 
İkindi: 16,09 İmsak: 2,21 

_ HAVA VAZİYETİ _ 

Yeşilköy 111 eteoroloji istasyo
nundan alınan maliı1nata göre, 
hava yurdun Ege, Akdeniz kı-
yıları ve cenubu şarki Anad~luda 
bulutlu diğer bölgelerde çok bu
lutlu ve mevzii yağışlı rüzgarlar 
bütün bölgelerimizde yer, yer 
doğuda veya muhtelif istikamet-

• !erden hafif olarak esmiştir. 
Diln, lstanbulda hava bulutlu 

geçmiş rüzqar cenubu garbiden 
saniyede 1-3 metre hızla esmiş
tir. Saat 14 de hava tazyiki 112 

milibar idi. Sülıu11et en yüksek 
20,6 ve en düşıik 11 santigrat o
larak kaydedilmiştir. 

İngiliz ve Fransız ordularının mukabil 
t~arruzu çok müthiş olacaktır 

Londra, 22 (AA.) - İstihba- ı 
rat Nazırı Duff Cooper radyo
da şu beyanatı yapanvıtrr: 
•- Gecen haftaki müsabehem

de size fena haberlere intizar et
menizi söylemiştim. Ayni zaman
da bu haberleri kıtaaıımızın Al
man hücumlarına gösterdikleri 
derecede cesaret ve · metanetle 
karşılaşmanızı bildirmiştim. Ha
berler nazik ve ağırdır. Bunun 
böyle olmadığını iddia etmek fay
dasızdır. Fakat, telcişa diişmek 
için ciddi bir sebep yoktur. • 

Muahrebe durduqu :>aman bu 
muharebede ne olup bittü;ini an
lamak zor bir şeydir. Muharebe 
yapılırken bunu anlamak ise im
kansızdır. Harp iki taraf kuv
vetlerinin ça~tıqı geniş bir 
böltıe üzerinde oynamaktadır. Bu 
bölaeden zaman, zaman bize ba
zan anlasılmıyan bazan da müte
nakıs haberler geliyor. 

Hakikatte ise tamamen teayyün 
etmış üç vak ·a mevcuttur: 

1 - Düşmanın hali hazırdaki 
hedefi padökale·pas de Calais -
limanlarına varmaktır. Buradan 

harbi lngiltereye nakledebilmek 
ümididir. 

2 .--:- .. Düşmanın sadece zayıf 
mot01"lu grupla!'ı büyük mesa
feye ilerlemiye ve hedefleri olan 
padö kale limanlarına yaklaşmı
ya muvaffak olmuşlardır. 

3 - Müttefiklerin orduları mu. 
lıarebe meydanını iş_qal etmekte 
ve adet itibarile Alman ordula
nna fevkalade faik bulunmakta· 
dırlar. O suretle ki, mukabil ta
arruz başladı<lı zaman, bu taar
ruz müthiş bir şey olacaktır. 
_Mu~arebelerin değişen talii 

hiç bır şey değildir. Asıl olan 
neticedir. Ve geçen hafta da söıı 
!ediğim gibi bu muharebenin ne
ticesi ne olursa olsun lngiltere V• 
Fransanın harpte hezimeti olmı· 
yacaktır. Bu, mütemadiyen tek· 
1'ar edilen ve daima da ayni ola
rak tezahür eden hikayedir. A,P 
ilerleme, hücumun beklenmiyen 
şiddetli bidayette intizar edildi
ğinden çok fazla muvaffakıyetler 
ve daima 1914 ağustosu ve 1918 
martı hadiseleri buna binaen bu 
sefer de ayni likibetin tekrar e
deceğini ümit edelim.• 

Cephesi 
Norveç'te-1 1 s ve ç' t, 
ki harb taarruz 

• 
! al 

ıi;:~~:~öıı suıh Hukuk Hakim- Müttefikler yeni Alman tayyareler~ 
Bakırköy emrazi akliye hasta- mevziler aldllar İsveç üzerinde .. 

hanesinde talıtı tedavıdc bulu-
nanlardan mayıs 939 tarihinde ve Stokholm, 22 (A.A.) - Alman Norvcçte bir mahal, 22 (AA.) 

ta}. "'areleri. İ vecin şimali uz·· erın· • Mu·· ttefı'k "·ıtalarla No kı eylıil 939 tarihine kadar ölenle- J - "' rveç · -
rin terekesine muhakemecc vaz'ı- de ceveliinlar yapmışlardır. İs- taları Narvik'in 300 kilometre 
yet edilmiş ve ölülere ait eşva - ve<;in tayyare dafii topları isko- kadar cenubunda.ki Rana mınta· 
nın 29/5/940 rarşamba ttu·· nıı·· sa- k d h k t . t• kasında yeni mevziler işgal etmiıı , ,., nun şar ın a are e e geçmış ır. 

ve Alman yürüyüşü bu cephede 
at 13 te me>ıkiır hastahanede Bir Alman tayyaresi Norveç hu- durdurulmuştur. Kıtaatın stra-
bilmüzayede satılacağından la- dudu yakininde ve Narvik'in şar- tejik hareketleri bir kaç gün 
tiplerin hazır bulunınalan ve ölü- kında kıiin Vaissi istasyonunu mit sürmüştür. Bu hareketler hiç biı 
lerden alacaklı ve borçluların ve 1 ·· zayıa· t verı·ım~den yapilınış, Al-ra yoz ateşine tutmuştıur. Ber- " 
iddiayı veraset edenlerin kanunu ıınanlar ise bilhassa da"' "cçidle-

ed - · 561 534 ·· - d !indeki İsveç sefareti, Alman hü- " " m enının ve uncu n.a rinde faaliyet gösteren !kayakçı 
delerine tevfikan alacaklılar bir kiımeti nezdinde protestoda bu- devriyeleri arasında ağır zayiat 
ay içinde ve varislerin de üç ay lunmıya memur edilırniştir. vermişlerdir. 

içinde isbatı verasetle mahkeme- -------===-::;-:;:--:-:;:::-:::-:::::::-:= 
ye müracaatları aksi ta.1<<liroe te- ' HARl C1 -------
rekenın !ıazineye devrolunaca- _______ ...., 

ğı alaıkadaranın ıınaliımu olmak , , , 

üzere ilin ohınur. <27o99> M u T E F E R R 1 K HABERLER 
lrtanbul 3 üncü lcra Memurlu

ğundan: 
Bir alacağın temini için hacze

dilip paraya çevrilmesine karar 
verilen 1 adet 70 lira kıYillletinde 
kahve motörü ve teferruatı ve 
1 çuval 100 kilo 25 lira kıyme
tinde toz şeker ve 100 adet 14 lira 
değerinde elektrik ampul Hasköy 
vapur iSkelesi caddesinde 14 nu
maralı tütüncü ve kuru kahveci 
dükkanında 4/6/940 günü saat 16 
da birinci açık arttırma ile satıla
ca'ktrr. ,İşbu gün kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı tai<rlir
de 6/6/940 günü ayni saatte ve 
ayni mahalde il<inci açık arttırma 
ile satılacağı ilan olunur. (27096) 

Cevabı yapıştırdı: 
- Ben ikrarhyım .. 
Faruk Beyin sevinci arttı. .• Yü

zünde canlanan bir tebessümün 
ışıi'ını açığa vurarak imrenınişce 
bir eda ile devam etti: 

- Ya .. Demek ilı:rarlısınız öy
le mi? Ne mutlu size .• Darısı be
nim başıma diyelim .. , Hangi ba
badan nasip aldınız? 

- Mehmet Ali Hilmi dede ba
badan .. 

- Ne ali.. Tarikatin en ulu -
mndan nasipli olmak az mazha
riyet değil doğrusu .. Ben de ya
kında meydandan geçip ili aba 
katarına bağlanmak hevesinde • 
yim .. Bugüne kadar bunu yapa
madım.. Gençliğim, toyluğum 

mauidi .. Fakat, ilk mürtidim siz
siniz... Sayenizde yalnız hayatı
mın intizama girmesini temin et. 
melde kalııııyorwn.. Eedadımm 
intisap ettiği bir y<ıla girmek fır
satını da elde etmiı oluywam, 
Size teşekkür ederim.. 

(A~-~ 

--------, ---------· 
Polonya ordusu, her cephede 
Almanlarla şiddetle çarpışıyor -Bazı askerlere ni
şanlar verildi 

Paris, 22 (AA.) - Polonya
run Pat Telııraf Ajansı tebli~ e
diyor: 

Yeniden tensik edilmiş olan 
Pokınya ordusu, balı hazrrda yal
nız Norveçte de~l, belki her 
tarafta müttebklerin istiklal ve · 
zaferi için İnl(iliz ve Fransız kuv
vetlerile birUkte düşmana karşı 
harbetınelktedir. 

Son zamanlarda Polonyarun ka
ra, deniz ve hava ordularına men
llUP bazı askerlere nişanlar ve
rilm>stir. İngiliz askeri maka
matı da Polonya balıriyelilerine 
nişanlar ver.mişlerdir. 

-
10000 tayyare 
ve 16000 pilot 

---- -
Amerik& hava ordu· 
ıu kuvvetleniyor 

Vaşington, 22 (A.A.) - MC'b'
usan ve Ayan Meclisleri Bahri
ye encümenleri, Ruzvelt ve bah· 
ri eı>kan ile görüştükten sonra 
lbir kanun lavihası tevdi etmiş· 
Ierdir. Bu layihada 10,000 tay
yareden ve 16,000 oilottan mürel<· 
lteıı bir hava kuvveti vücude ııe
tirilmesi derııiş edilmektedir. 

~~Aankara Haberleri 
Resim ve fotoğraf l 

sergisi açıldı t/ 
Ankara, 22 (İKiDAM Muhabi

rinden) - Am<ara Halkevinde 
tertm edilen birinci aıınatör re
sim ve fotıoılraf fOerl(isi busı:iin 
17,30 da Cumhuriyet Halk Par
tisi • ... ,...ı llcitibi Dr. Fikri Tü
Ker'in bir nuik:u ile ac;ılmıştrr. 
~ 8';llııw merasiminde 

Başvekil Dr. Refik Saydam ile 
Maarif Vekili Hasan Ali Yücel 
ve V elldller Heyetinm ~er fıza
ları ve gilzide ar davetli lı:iiüesi 
be.= btı:IwmltOardrr. 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat D 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı ydJ 

SON TELGRAF Basımevi. • 


