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ETEM İZZET BENİCE 

1~~olanda'ya doğru gelen yeni Alman kuvvetlerini 
lngiliz tayyareleri şiddetle bombardıman etti 

ca· . • .. 

:e~lman hududunun 20 kilometre şarkında muharebeler oluyor - müttefik 
Jtayyareler Alman demiryollarını ve askeri tesisatını da bombardımana başladı 
~~ 

~ Kuvayı Külliyelerin Çarpışacağı Gün Yaklaşıyor 
~te" 

~ır 
ıl< 
~ 
~-' 
~($ 
,r 

:; r 
.. ı;ı 
···'' •' . . ıö 
) 

İtalyanın 
• • 

vazıyetı 

l'le olacak ? 
.9tJl l>Uıı olduiu gibi bugün de 
Jıl· İtalya daha bir müddet va-
;ııt lliyetin inkişafını bekliye -
ıfl tektir .. diyebiliriz. Ancak 
Jı .\lnıanyanın bir emrivakiin-

ıJl 'fı den korkulabilir~ 
'.;' -

Hava muharebeleri çok şiddetlendi, 
Almanlar 70 tayyars daha ·kaybettiler 

~e-4 ~n: ETEM İZZET BENİCS 

~ ~~ cephesinde muhareb.enin 
, ':! ~ı ile İtalyanın vazıyeti 
ıı' ıJI'. 'iİ ı:ilnün merak mevzuu ol-
. • , ~· Sual "'dur: 
~J rl' ~'"Üttefiki Almanya prp eep
İ' 1• ~ebde şiddetli ve kat'I bir mu -
ıl 'tı "?e tutuşmuştur. İ~l!a 
"': ~likine yardım edece~ ':'"dır, 
ılı l:" hıırp harici vaziyetiı:ıi mu
;iıf ~~ \1eya müttefikler tarafını 
,~ • a~.ı.ıcaktır?. . . . . 
i )' ~tıı, bugüne kadar edındığiınll 
ıı'1 ~ A ~- şudur: İtalya hem mü tte
~ı· \ii·""'anyayı, hem müttefikler~ 
, 1 ~lerine toslatmak ve kendi 
~,~ 1 llıi seliimette bulundurmak 
J \~a gitmiştir. Menfaatleri icap 
·~ ,e ~lkçe bu iki silahı biribirine 

iı it; turarak kendi masuniyet ve 
\:ıf· ~~llnu muhafaza ede~ilen ıt:ıı~ 
ı 'lıt bu yoldaki dçrunı gnyesını 
~· S: Şekilde telhis ve tebarüz et
ıı' ıı.,lr.. llıümkündür: Almanya ve 
·(~ ~ıu1ı~lcrin şiddetli, kanlı, ö -
~1 ~ 'lıa hır mücadele ile iyice yıp
rı ~ ~ları ve İtalyanın harp sonu-
f.I · da,, taze kuvvetle kalabil-

ıl' ~~leYa mukadderatlar taayyüu 
;il-~ ı:"tieı:ı nıüdahalesi. Yani galebe 
• !Iİatı.ırafta görünürse İtalyanın 
~~ '\\% a l!'eçmesi ve kendisine pay 
~ e t11taııaı. 
.ııl ~\ daha ~s.tün mülMıaza ve 
1
, ,'lıı ~ hepsının yorgun argın 
~l 0~ı, kendisinin harbe girme
',f l~lt]ı lltak en çeriye kalmasıdır. 
' j• ı, ~ akka ki, Italya en son ker
~:~. ~adar bu yolda yürüıniye ça
<·r .'~ı~ ~ır. Ancak ve açıkcası İtal
e . • ~~ il vaziyette kalması ne Al-
1111'., ~·ıvlltıın, ne de müttefiklerin işi
'. ~ ~ ~:ftnez. Almanya kendi kuv
•f l~ lt kudreti ile hasımlarına 
~t "t,,~Ynınıyacağını anladığı gün 
. \ ' Ja: 

~. 1 ~~anıızdaki askeri ittifakı ha• 
. J .ı ı.~•çirmek zamanı gelmiştir, 
ı,>:;·; \ "'>t er meydanına ..• 
~-1 ~ ~, ~··ro. gibi, İngiltere ve Fran
ı lıı.~t ~tbı bitirirlerken Akdcniz-

:e · ,~ ~ •_ndi imparatorluklarının 
l!İiettıtruıde hiç yıpranmamış ve 
~tııı •l. sahibi bir İtalyanın 
ı~ olnıasmdan pek hoşlan -
(l)~lardır. Bu itibarla ergeç 

ı ~ AMI 3 ilncil sahifede) 

[Diln gazetemizi çıkardıktan bu 
gilne kadar geçen son y\Tmi dört 
saat zarfında muhtelif kaynak -
lardan aldığımız hab•rler fwWlf'o 
dır:] 

Garp cenhesinde, Mozel'in tar -
kında Almanlar dün ak~am. ilk 
defa olarak büyük bir taarruza 
l(eQ!llişlerdir. Almanlar hır :tırka 
ile Fransız ileri karakollarına sal
dırmışlardır. Fransızlar evvelden 
hazır la.ımu.ş olan mevzilerine çe -
:kilmişler ve bundan sonra muka
bil taarruza geçmi.şıcrdir. Muha -
rebe bütün şiddetile devam edi -
yor. 

Bu çarpışma büyük harbin asıl 
başlangıcı olarak teiakki edilmek
tedir. 

MüttBfikler, Belçika hududuna 
varmışlar ve Belçika ordusu ile 
irtibat peyda etmişlerdir. Alman
lar bu ordunun yürüyüşünü tayya
re hücu.mlarile durdurmak iste -
mislerse de, muvaffak olamamı.ıı -
!ardır. Müttefik orduya re!akat e
den tayyare defi topları Alman -
ların hava hücumlarını netice.ıılz 
bırakmaktadır. Müttefik kuvvet
ler Holandaya da yetişmiştir ve 
müdafaaya i.ı;Urak etmektedir. 

Müttefikler bu ilerleyişte hari
kulade bir sür'at göstenmişlerdir. 
Simdi dört ordu Almanlarla kar
il karşıya bulunmaktadır. 

Belçika ordusu, Alber kanalı 
boyunda ve Möz nehri üzerinde 
Almanlara şiddetle mukabele et -
mektedir. Almanların, Llyejin ce
nubunda tazyiki azalmış, fakat şi
malindeki taarruz şiddetlenmiştir. 

'Diğer taraftan hava harbi de 
bütün şiddetile devam etmektedir. 
Son iki l(Ünlük muharebe zarfın -
da Almanlar 200 den fazla tayyare 
ik:ay'betmişlerdir. 

Alman tayyareleri açık şehir -
!eri bombardınıana devam ediyor
lar dün Briil<sele beş bo:ınba atıl
mıştır. Kırk Alman tayyaresi An
vers üzerinde yeniden uçmuş ve 
muhtelif yerlere bombalar atmış
tır. Holandanın ve bilhassa Belçi
kanın diğer şehirlerine de bom -
balar atılmaktadır. 

Roterdam hava meydanı Alınan 
el',ıı 
~I~ 
ıııı 
,ş 

~· 
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~j~· ~~ava silahının müthiş imtihat.ı 
I· ·,\ ~ıı ınotörize kıt'alan ilk 
~·',be1 e!~ka hudutlanndan on, 
~;l; "11\tq kılometre kadar içerilere 
,g' \''l>ııi~ 111iistahkem mevzilerine 
' ~ • ~'eı ~ekliyen bilyilk Belçika 
, 1,~ (':\ı_ ~ ~ne çı,ıttı. O mevziler ö
·ı, , <ıtqk~lı11an muharebelerin, 
ıı!) 1 ~>q b 1 >a11ıf kuvvetlerle yapı -
'/ J ~'<l.q h enzemediiıini Alman ku

•, •!Çi~lleti gördü. 
l.i1ı llQ kıt' alari!e tutuşulan 
~ıı "".~er devam ederken, a
~:' fı,~uksemburg'a giren AJ.. 
~aq ~arı da Fransızlarla bo-
1\1~ " aşladılar. 
~>ıe k_!:11etini tamamile ve bi
! •• lle ·fı,vramak için şimdiye 
. ..,. • • in de dahil olmak iize-

~!lo istasyonunu dinle -

dik. Duyduğumuz haberlere göre, 
Alman ordularının Belçika ile 
Fransanın arasını kesmek planı. 
nı ilk hamlede ink4af ettiremediği 
anlaşılıyor. Belçikanın imdadına 
ko§an Fransız motörize kıt'aları -
nın da muntazaman ve plan da -
halinde ate< hattına girmekte ol
dukları bildiriliyor. 
Şu kırk sekiz saatlık vaziyete 

bakılınca, Almanların yeni kuv
vetlerle hücumlarını tazelemek ü
zere biraz mola verdikleri anla -
1>lıyor. 

Karadaki bu hale mukabil ha
vada iki tarafın giriştiği muhare
beler ö!dilriicil ve kat'i bir manza
t'a arzediyor. Yalnız Almanlara 

(DEVAMI 3 ün~il sahifede.) 

Bir Frıuuu: hücum arabalan kolu cephe yolunda 

\kuvvetlerinden teıınizlenmis gibi- ibu demiryolundan istifade edi - :tıam'balar atmışlardır. Dünkü lıa
dir. Bu meydanda işe yarar hiçbir ıvorlardı. va muıharebelerinde 36 Alınan tay-
tesisat kalmamıştır. Şu dakikada Ror havzasındaki bazı şehirler- yaresi düsürülmfu;tür. 
IHolandada Almanların elinde kal- deki askeri tesisata da bombalar Almanlar, La Haye'nin cenu -
ıınış hava limanı mevcut değildir. atılmıştır. bunda Möz nehri ağzına da para-
Diğer taraftan İn.ıı:iliz tayyare- Alınan tayyarelerinin attığı şütlü askerler indirmişlerse de, 

!eri de Alman toprakları üzerin- bombalardan biri Amsterdam bunlar derhal sarılmış, bir kısmı 
den uçarak askeri tesisatı bom - merkez istasyonunun üzerine düş- qlıiürülmü<iür. Geri kalanları da 
bardımana başlamışlardır. !Dün m% 30 kişi ölmüştür. Yaralıların teslim olmak üzeredir. 
Düsseldorf'tan 36 mil mesafedeki 1 sayısı henüz malı'.iım değildir. Alman teblilileri, muhtelif Fran
Brisel demirvolı.ı tahrip edilmiştir. Almanlar Fransada.ki Nansi, sız hava meydanlarında yerde 300 
Almanlar sevkiyat için bilhassa IMeç ve Dijon şehirlerine de birçok (DEVAMI 3 üncü sahifede.) 

E SON DAKİKA 
Rende köprüler, d~miryolları 

ve yollar bomba altında ! 
Londra 12 (A.A.)- Resmen bil

dirildiğine göre, İngiliz tayyarele
ri Almanyada Rhin ile Meuse ara
sında düşman tahşidatına taarruz 
ettikleri esnada Dolanda hududu-

na yaklaşmakta olan mühim Al -
man kuvvetlerini borbardıman et
mişler ve mitralyöz ateşi altına 
almışlardır. 

Rhin üzerinde bir köprüye, şi-

mendifer hatlarının ve yollann 
miihim noktalarına ve bazı köp
rülere ve diğer merkezlere bom
balar isabet etmi,tir. 

Alman hududunun şarkında şiddetli muharebeler 
La Heye 12 (A.A.)- Askeri va

ziyet hakkında henüz umumi ma
lUınat mevcut değildir. Bununla 
beraber Alman hududunun takri
ben 20 kilometre şarkında şiddet
li muharebeler cereyan ettiği bil-

dirilmektedir. 
Walhaven hava limanına inen 

paraşütcülerle tayyareler tarafın
dan indirilen ilk müfrezeler mü
temadiyen iz'a_ç edilmekte oldu -
ğundaıı bunların işgal ettikleri 

noktalarda barınamıyacaklan mu
hakkak addedilmektedir. 

Halk şehirleri terketınemeğe 

ve saat 20 den sonra sokaklarda 
dolaşmamağa davet edilmektedir. 

Büyük muharebeler henüz başlamış değildir 
Paris 12 (Husus!) - Holanda 

ve Alman kuvvetlerile henfrz cid
di muharebeler olmamıştır. H-0 -
landalılar yolları ve köprüleri 
tahrip ederek çekilmekte ve çe-

kildikleri araziyi su altında bırak
maktadır. 

Belçikada da vaziyet aynidir. 
Liyej mıntakasında büyük muha
rebeler başlamak üzeredir. Ku -

vayı külliyeler !(ittikçe birbirlerine 
yaklaşmaktadır. Geni.:i sevlrulceyfl 
muharebeler olacağı tahmin edil
mektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdaclır) 

• • 
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ltalyanın vaziyeti müttefik meha
edilmektedir 1filde dikkatle takip 

Londra ır.ı (Hususi) - Hükft • 
met, IİSkencleriyede !bulunan İn
giliz filosunu takviye etımeğe lü
:rum görmüstür. Diğer taraftan 
!Mısırda da müdafaa tedbirleri 
kuvvetlendirilmektedir. 

İtalyan gazetelerinin son gün
lerdeki neşriyatı bilhassa l'lazarı 
dikkati celbe1ımektedir. General 
Frankoya hitaben neşredilen bazı 

Yeni Çörçil 
kabinesi 

Londra 12 (Hususi)- Çörçil, it
çi ve liberal partiler inin nafiz er
kanının da istirakile milli birlik 
kabinesini teşkil etmiştir. İlk ola
rak teşkil ettiği beş kişilik harp 
kabinesinin liştesini Kjal tasdik 
etmiştir. 

Çörçil ayni zamanda milli mü
dafaa koordinasyon nazırlığını da 
üzerine almıştır. Pnrp kabinesin
deki diğer zevat şunlardır: 

Lord Halifaks: Hariciye Nazırı, 
Cenıberlayıı: Başvekil muavini, 
Attle mürühas nazırı, Grinvud: 
uezaretsiz nazır. 

Aleksander Bahriye Nazırlığı
na, Eden Harbiye Nazırlığına, mu
halif liberal partisi reisi Sinkler 
Hava Nazırlığına tayin edilmiş -
lerdir. Kabinedeki diğer nazırların 
isimleri de yarın belli olacaktır. 

ÇERÇEVE 

yazılarda, İtalyanın İspanya mır 
harebelerinde kendisine yapırnış 
olduğu yardımlar hatırlatılma,kta 

ve yarın vukuu muhtemel hadi -
selerde, General Frankodan İta! -
yaya vardımları esirpememt si ~ 
tenmektedir. 

ttalyan gazeteleri Akdeni.:deki 
lrontrola karsı da şikavetlerini art

(DEV AMI 3 ilncü sahifede) 

Demirci civarın
da petrol bulundu 

İııınir gazeteleri Demirci kaza -
sında dağlar arasında genış bir sa
hada petrol bulunduğunu yazmak
tadır. Bu sahada tahaccür etıni~ 

asfaltlara da tesadüf edilmiş\ 'r. 
Maden tetkik ve arama enstitü

sü bu mıntakada da araştırmalar
da bulunacaktır .. Ancak petrolün 
i.ı;letmeğe müsait olup olmadığı 
yapılaca.k. tetkikler<len sonra anla
şılacaktır. 

Diğer taraftan Beşiri petrol >a
basında kullanılmak üzere yeni -
den sondaj makineleri alınmasma 
karar verilmiştir. Bunun için hü
kiımetten 200 bin liralık tahsisat 
istenecektir. Adanadaki sondaj 
makinesi de Beşiriye götürüle -
cektir. 

• 
işte!!! 

Bugünün avın onu. Ankara
dayım. Burada erkenden, Al
man kuvvetlerinin Belçika ve 
Holandaya taarruz ettikleri ha
beri yayılıverdi. Hemen kaleme 
saldırdım. Yazıyorum. Ne ya
payım ki hu yazıyı, okuyucu -
!arım ancak iki gün sonra gö
rebilecek. İki gün ... İçinde bu
lunduğumuz fartlara ııöre ne 
uzun zaman! .. Bu müddet için
de neler olmaz, neler! Yazık ki 
beni saran mesafe şartları, şu 
anda beni 48 saat geriden hay
kırmıya mecbur ediyor. 

18 ay evvel, Avrupa harbinin 
1939 sonbaharında, ve 4 ay ev
vel, dünya kıyametinin 1940 
ilk baharında kopacağı teşhi -
sim, aynile çıktı. Fakat bu, teş
hisimin en umumi ifadesidir. 
Bu teşhis üzerinde tayin etti
ğim hususi istikametlere naza
ran aldandığım zannedilebilir. 

Ben, zayıf ihtimalle garp, 
kuvvetli ihtimalle Balkanlar de
miştim. Alman ordularının 
garpte, doğrudan doi:'l'uya Fran
sız ve İngiliz ordularını hedef 
tutan bir nihai zafer teşebbii -
süne girişeceklerini beklemedi
j(imi söylemiştim. Yoksa mevzil 
bir hareket ve muayyen bir 
maksatla, Dolanda ve Belçikayı 
derhal istilaya kalkabilecekle
rini, taarruzdan tam 24 saat ev
vel yazmadım mif 
Bakalım şimdi ne olacak? E

ier Alman orduları Dolanda ve 
Belçikayı çlper ve o yolda 

yalnız başına müttefik ordula
rının üstüne düşerse, anlarıL ki 
Almanlar kat'i ııeticeyi gnrpte 
aramıya aznıetmiştir. O zaman 
ben, teşhisimin bir şubesi ü.ze
zerinde mahcup olurum. 

Yok eğer, Alman orduları sa
dece şimali işgal edip orada 
mevzic girer, İngiltereyle Fran
sayı yakın bir tehdit altına alır, 
ve öbür taraftau İtalyayla be
raber Bulkanlara saldırır, ya
hut yalnız İtalyaya bu istika
mette (Yürü!) emrini verirse, 
o zaman peşin te~lıisiıne, cm .. 
salsiz bir şekilde çizgisi çizgisi
ne doğru çıkmış bir görüş diye 
bakmaz mısınız? 

Bütün incelik şu noktada? 
İtalya ne yapacak? Ejter o da 
garbe saldırırsa, yine ilk teşhi
sim aynilc çıkmış demektir zj.. 
ra bu şartlar altmda garp hü
cwnunu mümkün görmüştüm. 
Bu takdirde yine Bal.kanların 
allak bullak olacağını söyle -
miştim. 

Yazımı bitirdim. Postaneye 
l?Öndermek üzereyim. Yazın kö
şesine oturuncıya kadar, 10 ma
yıs cuma günü saat 11 de kale
me aldığım bu satırların birçok 
suali belki de ce,,apianmış c.lur. 

Hele siz, Türkiyenin en bü
yük dokuma tezgfilıma, bana 
minare boyunda bir sakal ıs
marlayınız!. 

Zira Balkanlarda homurtu 
duyuyorum. 
NECİP F AZiL KISAKÖREK 
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ı\ vrupa harbi asıl şimdi başladı. 

Paras z 
arazi 

Boş araziyi halka tevzi 
etmek üzere büyük bir 

komisyon kuruldu 

m 
u af za 
murları --

Ne vakit mecburi tekaüt 
dilecekleri tesbit ve bir 

kurs küşadı kararlaştırıldı 

Açık mektup 
Sayın belediye iktısat müdürü, 

Dünkü ani 
kont oller 
Valinin emrile ihtikara 
karşı muhtelif semtler
de fiat tesbit kontrol-

leri yapıldı 

• 

İngiliz milleti yenı 
fedakarlıklara 
katlanacaktır s 

(JN~f.ı\; . ~ ... ,. •••. s . 
Yazan: ALI ~·1'1" • ı;oı-

•. tı. . 
Filvırki hen, chactiseler kar.ş>sın
da• sütununıla yazı yazıyorum 

an• ua, doğrusu bu kadar hadJl>e 
bolluğu karşısında da şaşırıp ıka~
madırn, değıl.. Çünkü, herşey, bır 
sürpriz halinde birdenbire oluve
ri) or. 

Su Lüksemburg ~ına mı. 
ae"sınız, zavallı Holandaya Ull, 

Talisiz Bel.çikaya mı?. 

İyi, hoş amma, evvela,_ o TaJ<si:m 
ııazinosunun bizzat ~~en ıs
tifade edip etıniveceg:ımız şuphelt! 
Cünkü, baksanıza, balı\, lü:k.s mo
bilyasının arkası bile al:ın.ına<b .. 
Artık, bu ka<lar ook ma&af edi -
len bir yerde, bir fincan acı kah
veyi kaç kuruşa içebileceğimizi 
dfuRinüvorum. da tüylerim diken 
diken oluyor. 

HERKES ORASI 

Maliye Vekaletinin şehrimiz 
deıfterdarlığına ve diğer defter -
darl:ıklara ııönde~ı bir emirle, 
hazineye ait tekmil boş arazinin 
teı.lbit olunup bik!irilmesini teb -
lili ettiğini haber vermiştik. 

Defterdarlı.k ve diğer defterdar
lıkların mühim bir kısım bu ara
zileri tesbit ederek listelerini An
ikaraya göndermişlerdir. 

Gümrük muhafaza memurları
nın tekaütlükleri hakkında hazır
lanılın dün Büvük Millet Meclisi
ne verilen yeni bir kanun layiha
sına göre gümrük muhafaza me
murları 50, amirleri 55 ve mıntaka 
müdürleri de 60 vaşını !kına! et
tikleri vakit mecburi tekaüde ta
bi tutulacaklardır. Maamafih ken
dilerinden llitıfade olunanlar 5 yıl 
daha kalabileceklerdir. 

Sizi şahsan tanımam. Yüzünüzü 
dahi :;örmedim. İktısat ilminde 
bilginiz, ihtisasınız olduğunu du
yuyorum. inanırım. Fakat, lstan
bul şehri ve iktısadi hayatı bak -
kındaki etüdlerinizin henüz ta -
mamlanmamış olduğuna kaniim. 
Siz de, buna inanınız. Bu hükmü, 
ruzmerre şehir işlerinin seyrinden 
çıkarıyorum. 

Avrupadaki son harp vaziyeti 
anünascbetile bir ıkaç .l(iindenberi 
şehrimizde bazı maddelerin fiat
larının gayri tabii bir şekilde yük
seldiğini yazmııı ve ticaret müdür
lüi'1ünün bu hususta tahkikata vec
tiğini haber vermiştik. 

İngilterede kabine degış , ~iıPe 
çil tam manasile iktidar f'~sıl<"' 
geldi. İşçi partisi~n "\uı bit V 
rin de müzaheretıle JJ1l ·ç şO~ 
bine vücude getiriyor. f yıı ~,.ıır 
siz bu kabiıae, Çcınber 8 tli rlı" 

. k )<UV~e 
İLE iHTİLAFl'A nesınden daha ço " 

ak ·rııı• 

Ki.;çü.klere, zayıflara el kaldı -
rıln.az., diye bir söz vardır. _Alınan
lar en basit nezaket ve insanlık 
kaldelerini ·bile çiğniyorlar. Artık 
onlara layık oldukları şekilde ce
vap vermek !azını!. • 

BİR GAZETEDE 

BıR L"\1ZAYA DAh. 
Yine ,,-u .tarihi ceride, den bah

sedeceğim. Okıuyucular affetsin -
ler. ne yapayım, her gün bir nehre 
bahsetmeyince duramıyorum. 

Dün, bu.. gazetede ehemmiyetli 
imış gibi gösterilen bir makalede 
şu imzayı gördüm: Şarklı .. 

Hayret etmedim. Ve hatta, bu 
inı2anın konmasını dahi lüzımısuz 
buldum. Çünkü, bütün o gaızete
nın mündericatı, cŞarklı. olduğu.
ıru haykırmı'.\'C)r mu; ayrıca tasrihe 
ne lürum var?. 

TAKSİM GAZiNOSU 

İÇİN SAN'ATKAR 

Yeni Taksim gazinosu için, na
dide, naşenide artistler, şarkıcılar 
getirtilecek, halkın, bu mümtaz 
san'atkArlardan istifade etmesi te
min ohınacakmış!. 

Allah seUı.met versın, belediye 
iktısat müdürlüğü de, aşağı yu -
karı herkesle hali ihtiliıfta.. Gaze
teler yazıyor: 
Lokantacılar da lktısat müdür

lüğü ile ihtiliıfta imiş .. Lokanta
ların sınıflara ayrılması isinde, fi
atlar üzerinde bir türlü anl~
ya varılamamış .. 

Benim bildiğim, lokantacılar 
yine bildiklerini okurlar. Onlar, 
hesab;nı bilir adamlardır. Mesele, 
onları ;kızdırmadan ve halkın men
faatlerini feda etmeden, şiş ve ke
babı yakmadan, güzellikle anlaşa
bilmektedir. 

KÖPRÜNÜN BOYANMASI 

Emektar Galata köprüsünün 
boyanmasına karar verilmiş ... Se
çilen renk: Filizi .. 

Filizi güzel renktir. Hoş, tatlı 
bir yeşil. Bahar filizi renktedir. 
Giizel kadın gözleri fizili renkte
dir. Galata köprüsünün de şu 
güzel mayıs gününde filiziye bo
yanması kadar isabetli birşey o-
lamaz.. . 

Artık, bundan sonra, köprüden 
geçmenin zevkine doyulur mu?. 
Mavi deniz, filizi köprü, pembe 
ufuk ... 

AHMET RAUF 

Bunun üzerine Maliye Vekale
tinde büyük bir kamisyon teşkil 
olunmuştur. 

Öiirendi"imize .!(Öre, hükıimet; 
momlcketi.miz dahilinde bulunan 
hazineye ait boş araziyi civarla -
rındaki çütçilere ve hal.ka tevzi 
etmeği. kararlastırmıştır. 

Muhtelif yerlerde yapılan ka -
dastrolar nl'.'tic<'sinde yeniden 
meydana <'ıkarılan bütü.n hiili ara
zi de bu meyanda muhtaç çiftçi
lere parasız Ycrilecektir. 

Diğ"er taraftan .l(ilmrük muha -
faza memurlarının mesleki bilgi
lerini arttırmak üzere yaıkında 
Ankara.da kurs açılması da karar
la.<!irılmıştır. 

- Bu kursa iştirak edecek olan 
güanrük muhafaza memurlarına 
maaslarından gayri birer buçuk 
lira yevmiye verilecektif. 

Esnafın belediyeye 
temin ettiği varidat 
Muhtelif işler için esnaf ve ala-

kadarlardan belediyece alınrnaıkta 
olan ruhsatiye hasılatının ve tct

«Ü kadın» piyesinin kik, muayene, tahlil, kayıt suret 
rıkarma harçlarının her yıl gittik-

gördüğÜ rağbet çe artmakta olduğu görülmüştür. 

Maliye Vekaletinde kurulan ko
misyon da halen bu .kabil arazinin 
tevzi şekillerini teslıit etmekle 
me<"'lll bulunmaktadır. 

İstanbul -bel, diyesi şehir tiyat - Belediye reisliği valnız bu hası-
rosu artistleri Hatav ve cenup vi- }attan 1940 mali yılında 111 bin 
J1ıyetlerim~rki temsillerinden 100 lira temin edeceği mülahaza
ıınuvaffakiyetle Ankaraya dön - sile yeni vıl bütcesine bu miktarı 
müı;lerdir. San'atkiirlar Ankara- varidat olarak kovmuııtur. 
da •O kadın., •Bir muhasip ara- -o--
nıyor•, cherkcs kendi yerine» ve 
•ASkın ölümü• temsillerini ver - Yeni kadın Ve erkek 
mişlerdir. •• f • l • • 

Bunlardan; - sehrimizde de ol - maliye mu ethş erımız 
duğu gibi - bilhassa •Ü kadın• pi- Maliye müfettiş muavinlerin -
yesi ile • bir muhasip aranıyor• 
'komedisi Ankara halkının çok den $cfik Kazım Yer, Nihat Al-
rağbeti}1i celbetmistir. par, Necmi Tansu, Rifat Onat, 

Yer bulamavıp dönen halk için; Sait Kandan, Tevfik Prinççioğlu 
evvelki uece ve dün gece bu i'«i Nazü Camcıoi'lu, Hürrem Kubat 
eı;er tekrar olunın~. Münev - ve Bayan Nezihe Sirel beşinci sı
ver Ankara halkının İstanbullu 

Ben doğru laf etmesini seven 
bir adamım. Onun i,sindir ki, bir 
çokları hana kızarlar. Bu J~d~n 
bir bayii ahbap kaybetmışıındır. 
Size birşey sölJ_iyeyim: Zatıalini
ze karşı sempati duymuyorum. Se
bebi nıalfım: Vaktile, beni yalancı 
çıkardınız. Ba.ı eğlence yerlerin
de, gece yarısından sonr~, ikinci 
bir defa para alınıyor, dıye yaz
dım. Derhal tekzip ettiniz. Halbu
ki iddiam doğrıı ipi. Size, bu ha
diseyi binlerce İstanbullu hemşeh
rinin <ahadeti ile isbat edebilirim. 

Bu ~efer, bir jestiniz, beni yıuc 
,uıur!cndirdi. Bir gazete, ek.mck
cilik şirketinin şehrin birçok fJ
rınlarını kiralıyarak kapattığını 
yazdı. Siz, derhal tekzip ettiniz. 
Böyle birşey yok, dediniz. Eminim 
ki, tekziı1 ettiğiniz and~, henüz bu 
meseleyı tetkik etmemiş buluuu
yordunuz. O halde, ceffelkalem, 
yalandır, diye, nasıl hüküm vere
bilirsiniz? Bir gazeteyi, nıut1aka 
yalancı çıkarmak zevkini niı~in 
kendinize bakim kılnııya gayret 
gösteriyorsıinuz?. 
Anlıyorum, sizde şu kanaat \:<Ar: 

Gazetelerin şehrin iktısadi mese
lelerine dair yazdıkları herşey ya
landır. Doğru olan ancak sizin tok
ziplerinizdir. 

Acizane, İstanbul denen bu bel
denin meselelerine ve hususiyet -
lerine - mesleğim dolayısilc - en 
az sizin kadar vakıf bulunuyorum. 

Size tavsiye ederim: 
Bu tekzip zevkinden vazgeçiniz. 

Efkiirı umumiyenin mümcsfiili ~ 
lan gazetelere daha ziyade itunat 
buyurunuz, halk işlerine karşı da-

Diğer taraftan belediye reisliği 
de muhtekirleri takip i<;in dün e
bema:niyetle harekete l(eçmi.ştir. 

Ezcümle müteaddit memurlar 
ve belediye millettişleri bizzat Va
li ve Belediye reisi B. Lı'.'ıtfi Kır -
darın omri üzerine dün şehrimi -
zin muhtelif semtlerinde iini. kon
trollar yapmışlardır. 

Bu kontrollar neticesinde bil -
hassa kumaş, deri, demir ve me
vaddı gidaiye fiatları her semtte 
ayrı ayrı tesbit olunmuştur. Ay
rıca kaymakamlıklara _gönderilen 
müstacel bir .-~irle de her kazada 
ıkÔntrollara geçilmiştir. Kontrolla
rın neticesi varın Valiye bildirile
cek ve ona göre hareket edile -
cektir. 

15 Mayıs t?yyare 
ihtifali 

15 mayısta yapıla~ak tayyare şe
hitleri ihtifali için pro;(ral:n hazır
lamnıı;tır. Buna göre, o .l(iin saat 
14 ten itibaren bir ~;ıat hava faa
liyeti tatil cdilecektrr. Merasim 
saat 13 te Fatihde, tayyare par -
kında yapılacak ve geçit resmine 
Maltepe ve tü.men mızıkaları, bir 
toPÇU bataryası, bir polis taburu, 
Türkkuşu talebesi, askeri mek -
tepler. kız muallim mektebi ve 
diğer lise ve orta okullar talebesi 
iştirak edecektir. 

c tır. •tnıııgı 
İskandinavya hareka Jil< ıu•"'" 

olduğu son safha ııoütt 311dırıııı~ 
Ieketlerde asabiyet nYlı: ftaP':J 
gerek İngiltere ve ge!" bit i»İ~ 
da bu teessür uınuını inli• 
uyandırmıştı. NiteJ<lnı -~~ercd• ~r 
neticeleri göründü. ıngı)ı.obi»• d#' 
bine değişti, Fransada • 
ha sağlaınlaştL erJı:cll• ıV, 

Bu ahval cereyan ed 6<1(ik•~ 
manlar da Holanda ve c ;ciıl , 

· j}tcr · gr 
saldırdılar. Şimdi Jng . 0 r: t.ıı 
noktanın tetkiki icap e~ıY de tedY 
liz milletinden daha zı?: 
karlık istenıniyecek ını · .·. ı;eııı 

0 
Bundan evvelki ve.ka) 1j3oı•"1 1 

berlayn hükumetinin P~'~ır.ıer:~. 
.kaıı;ısmdaki vaziyetını ~cıirılı . 
muhtelif hadiseler ~a_tı'~; ~;r ~ 
ce hal ve istikbal ıçın ı;uık 
kıın manalar çıkarn1ak nı d• ~ır 

• • · iliz" tbuııtın ıııı'' olabılır . .lng ına b•~ı bı· 
rülen muhtelif yaular• . in ~· ~ 
mesela harbi b"'iarınak ~~ı11:ııı~ 
nede şöyle bir usul .. t_u. ıer ıo.~ 
tavsiye edildiği göru1U~·,j,1;ud• ,ııJ 
devletin muhtelif şu c bit l<ı'ı. 
işlerle yorulan naza~arınh<'ıP ;,r 
idari varifeleri tahsosat ~· 
mekten, ü.ğıt • imzalııUl•r:ııoı ~ 
varan kırtasiye muaınc 1,11 ~f1l.,1: 
marn.ile hru;kalarına b ıısrb'·. 
Faraza Bahriye N azır\i do~ıı 
Nll2lı ·;c daha onlar gı·ıt.a«'\ı.ı. 
dan doğruya harbin 1 

}1110 ",..r· 
mcııgul devlet adaınlar bİ b,; 
fikri yalnız ve ylanız haf dııl' 
malda uğraşmalı. k faY 

İşte böyle bir usul pe ·d· 
olur; diyorlar. ,oJıi ~a· 

Eroinci zannedilen ıtrıyatçı 
Eroin imal etmek suçile 5 inci 

asliye ceza biljmJiğine verilen 
V asil isminde bir Bulgarın muha
ıkemesi neticeleıuniıı ve karar ve
rilmiştir. 

Eroinci zannedilen ve bu suçla 
mahkemeye verilerek, aydanberi 
mevkuf yatan V asılin bir ıtriyatçı 
ol.cluğu tahak.lruk ediyordu. 

san'atkarlarımıza karşı bu yıl ruf maliye millettiı;liklerine tayin 

~terdikleri büyük alakadan do-ll~o~lı~m;;m~uşl;ar!iiidır;j.!i';~[iim!İİ\ layı san'atkarlar herıriin ,;mdüz 

,,;;;;;~a:'~~~~e~e~~~~til':"~· d:r,=~ ru:;=~\ ~_Wf!@ .. :=-
ha az sinirli ve müliyim bir cephe 
alınız. Çünkü, bu mütemadi tek· 
zipleriniz -maalesef eski sahih oldu
ğu için- İstanbullular arasında an
t_ipati yapar. Herkesin bildiği, gör-

Selimiye kışlası ile Fatih par -
kından atıla<:ak toplarla merasi
me başlanacak, saat 14,15 de veri
lecek işaretle ;kulelerde ve resmi 
dairelerde bayraklar yarına indi
rilecektir. 

Avam kamarasında ~tı.di~;,'Jt' 
detli münakaşaların d:Ş d• sa\p 
ğü asıl mesele, yukarı 3 ·ııeıil'0 İ'" 
diğimiz gibi, İngiliz ~~j0uiP · 
daha başka fedakarlık 1 bu· 
tenmivece;i'idir. . Jib•t b~ 

BugUn Ingilterenın t~ ~,ıs• ıt' 
susunda daha eksi!'l".rı iıı~''ıio 
şimdiki mesele değıldit· .,.ıel<~. 
de efkarı umumiye Jll;der' O" 
harp ve sulh gibi ınul<• 1,dıt· i!' 
da ıimil ve müessir olın,.ı. yol.(İJ' 
ı;en harptenberi t~~aJl .,..~.~ı" 
sulh yolu olmuş, s~ahl","ı;ı rtı! 1cı· afzla para vermeyı Jng 1e~ d"' 
istememiştir. On sene e~ aı ı;ıı l 
ki teslihat müzukerel".rı gilter< ~ıı 
vam etmiştir! ~ ln 1ı fe rııe' 
karı umumiyesi lı3dıs• 1 ·stil<'!' • 
arşmnda şimdi başka ~ pııt • 11< 
aldı. 937 de Çemberla~1 ııJıl'd' 
~ntodan büyük tah• fılldııl' oı· 
Ingiliz Amiralleri tarlj.bat P' ~I· 
beş senelik vasi bir. ıes 1 1'İ l" ~· 
ramı hazırlamıştı. öyle biİjiiP ;,o 
tere 942 senesine kadar t;IJ. G' ,~ı 
sikliklerini tamamhya~~ııı1" ~1~~ 
sene harp çıkınca bn -~ti- ~ı-ııı' 
ziyade_ kendini gösterrıı;0b;1.li~. kısası Ingiltere bugu_ı;ı ." tiııdcd 1ı:r 

~ti karsılıyabilmektedirler. ~~Wk;~ 

lKüÇÜK HABERLERi 

düğü hakikatleri saklamak müm
kün mü?. 

Meseli., •İz, eğlence yerlerinde 
iki defa para alınma meselesinde 
beni yalancı çıkardınız, amma, 
ben, bu tekzibinize fazla bir cid
diyet atfetmedim. Çünkü iddiamı, 
içinde bulund$nuz halk mües
sesesinin başındaki en SJ1lfilıiyet
tar, zat, hususi, bir mülikatımda 
teyit etti. 

Bu merasimi tayyare abidesinde 
söylenecek dört nutuk takip ede
cektir. Hatiplerden sonra mızıka 

, anatcm marşı çalacal<: ve havaya 
yapılacak ateşlerden sonra mera
sim bitecektir. 

MahklllJll!ye suç delili olarak 
bulgarca bir •sureti istimal• def
teri bir de fransızca •foııın~· def
teri. aynıca na<; yaı:mıai< i<;ih kul
lanılan Givetler ve tokrnal<lar da 
verilmiı;ti. 

Şahitler dinlendi. Mahkeme ni
hayet V asil ile ayni suçtan mah
ikemeye verilen arkadaşı Kosti 
!haklarında hare'ket kararı verdi. 

Bir hırsız çetesi tevkif 

* Sahillerimizde yeniden yapı
lacak on iskeleden bir kısmının 
inşasına l:ıaşlanmıştır. Bu iskele
ler modern vesaitle techiz edile -

Garip bir inat ve ısrar 
Beşiktaş1a Taksim arasında iş

liyen ve tramvay idaresine ait olan 
otobüslerde bilet ücretleri pahalı 
değil, hatti fahiştir. Misal: 

Mah\keme ~a defteri ter
cüme "ettinnis ve bu tercüme mah
kemede~. cİl.k ikeman 
dersine İskeçede başladım, babam
dan gelen mektup beni sevindir -
di> gibi cümlelerle başlıyan b~ 
defterin alelfıde bir hatıra deften 
oldu$ anlaşılıyordu. 

Formüllerin tetkiki adli tıp ~
leri ldmyıııhane müdürü Celal 
Tahsine bı.n>kıkn>ştı. Eroin ima -
line dair formül bu defterde aran
dı. Fakat bu defterin de bir briya
tin, esans, pudra, krem gibi ıtriyat 
io<;ınüleri ol~ anlaşılıyordu. 

edildi 
Şehrin ı:naıhtelli semtlerinde bir 

QClk hırsıtlıklar y tpan bir çete 
adliyeye teslim edilmiştir. 

Sahı:kalılardan Hasan, fırıncı Sı
vaslı Nuri, naklkaş Münir ve boyacı 
Manastırlı Hüdaiden mürekkep 
olan çete efradı ile malları götü -
rup sattıkları koltukçu Melkon bi
rinci sulh ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmişler ve tevkif o
hınnıuşlardır. Hırsızlar SUÇU bır

birleri üzerine atm.şlar, Melkon 
da tanımadığı bir adamın kendi
sine bir .l(iin damğa pulları getir
diğini, kendisinin de eksiğine sa-

Küvet ve tokmaklardaki bula -
ş>kların da eroin değil, alelade ec
za bulaşıj(ı o~ da anlaşılıyor
du. ı tın ~ söylemiştir. 

[~IHIRSIZ KiM?i4>]I 
Yazan: hkencler F. SERTELLİ 

Ağara. da!~nclı .. B~ kardeş sa- \ 
mimıvetile ilave etti. 

_ Sana garip bir vak'a anla -
tayım: Son pansiyonda ook...ız ay 

. ıkalmıştım. Birkaç çocuğu olan hır ı 
Alman ailesiydi bu. Ben odamdan 
konservatuara, konserva~uardan 
odama gidiyordum. Evdeki çocuk
ların yüzünü bile gördüğüm yok
tu. Geleceğim ı;in, benden çıok 
memnun olan bu aile beni istas
yona kadar gcçirmeğe gel:ınl.şti. ls
tasyonda yirmi iki y_aı;larmda çok 
yakı ıklı bir Alınan genci yanıma 
sokuldu: cGüle .l(ille gidiniz Fro
layn! • dedi. Kendisini tanımadı
ğımı 9Öyledim .. Güldü: .Dokuz ay 
bir çatı altında yattık. Ben ev sa
hibinizin büvük oğluy\lm.• deyin
ce mahcup oldum doi(rusu. Bu 
kadar alakasızlık, beni hissiz bir 
insan vaziyetine düşürebilirdi. 
Kendisine özür diledım. İşte, bu 
vak'a A!manyada geçen üç yıllık 
havatımın üadesidir. 

Sadi, çamların arasında batan 
güne<i görünce: 

_ Gurup bu a'kşa.m ne ka~ar 
bazin, değil mi?. 
Dıye mırıldandı. 
Nebahat içini çekti: 
- Evet .. Çok hazin. 
'Sadi birdenbire titredi: 

Aşk ve maeera romanı: 6 
zin İmiş, Nebahat! Orada baskısız, 
hür y~yan bir kızdın.. Biraz ge
rip e~lenebilirdin! Yarın burada 
evlenince, belki de i<.ıskanç bir 
loocaya düşer, gez.ip yürüyemez -

• 1 sm .. 
- Kıskam; koca ... Oh, ne ente

resan bir sÖ"Z. 
- Ben. kıskanç insanlardan nef

ret ederi.ın. 
- Sahi mi söylüyorsun? Ben de 

kıskanç ohruyan 'kan kocadan nef
ret ediyorum. Rlmanyada bir ha
.itikat öğrendim: Saadet = kıs -
kançlık. Yani, saadetin kıskanç -
hlrtan ba~ka bir manası yoktur. 
Kıskanınıvan erkek, karısını sev
mivor demektir. Kadın için de 
böyle ... Bir kadın, .kocasını Jas -
kanmazsa, başka bir erkef(e göz 
koyduğuna derhal hükmedilebilir. 

- Alınanyada .saadet• in mana
sını anlıyamaıruşlar öyle ise ... 

- Çok iyi anl&n:ıışlardır. Ve id
dia ede!Jilirim ki, Almanyada ol
dui!u kadar, aile, başka ınemle -
ketlerde mes'ut değildir. 

- Sen eskiden kıskançlık nedir 
bilmeZJdin, Nebahat! Bahçenizdeki 
mevvalan birkaç aıtı:adaş aramız
da ta-ksim ederdin.. En az sana 
verirdik. . ..Y ine sesirri çııkannaz -
dm. Çok uysaldın.. 

cektir. * Haliç idaresi belediyeye mü
racaat ederek 20 bin liralık mali 
bir yanlmı istemiştir. * Bül<reş elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöi(er Biikreşe dönmek 
üzere bu sabah Ankaradan şeb -
riınize gelmiştir. * Galatadaki yolcu salonu 1 
temmuz deniz bayramında Müna
ikale Vekili Ali Çetinkaya tarafın
dan açılacaktır. * Altın fiatı durmadan yüksel
mektedir. Dün 20 lira 10 kuruııa 
çıkmıştır. * 19 mavıs idmdn şenlikleri i-
0çin ayın 13 üncü, H üncü ve 15 in
ci ı:tünleri muhtelif stadlarda pro
valar yapılacaktır. Şenlik bilet -
!erinin tevziinc yaıın başlanacak
tır. 

de çok ölçülü hareket eden bir 
kimse demektir. Sen ne dersen de .. 
Ben kıskanç bir insanım vesselam. 

- OL Dünyada hoşlanmadığım 
şeylerden birinlıı sende buluna -
ağını hic de tahınin etmezdim. Bü
tün kadınlar - nedense - kıskanç 
oluyorlar? Kı3kançlık, acaba mu
vaffakiyetin yolu mudur? Halbuki 
ıbence, kıs~ bir insan, hayatın
da hiçbir zaman muvaffak ola -
maz. 

Beşinci talip .. 
Nebahat, Sadiden ho.şlanıyor gi

biydi. :Fakat, onun kısıkanç olma
ması, N ebahatin de kıskanç bir 
koa araması, birleşmelerine mani 
olacak gibi görünüvordu. 

İşte bir talip daha!. 
Galiba beşinci talip .. 
Nebahat köşkün bahçesinde bir 

çam ağacının dibinde uzanmı:;tı. 
Annesi seslendi: 
- Nebahat, misafirlerimiz gel

di. Neredesin? 
- Bahçedeyim anne! Üzerime 

bir gevşeklik gel<li .. Rica ederim 
beni rahatsız etmeyin!. 

- Misafir geldi ayol. Haniya ge
çen gün sana ressam Şekip Bey
den bahsetmiştim. ~te onlar ... 

Nebahat yerinden fırladı. Ger
çek, annesi birkaç gün evvel kı
zına: 

Taksimden Tqv~yeye kadar 
bu otobüsler 10,S kurut alırlar. 
Ayni mesafede ikinci mevki tram
vayla 3 kuruş on paraya, birinci 
mevki tramvayla 5,5 kuruşa gidi
lir. Yine ayni mesafede Yıldız -
Taksim otobüsleri ile 6 kuruşa 
sevahat edilir. 

Tramvay idaresinin hu yüksek 
fi.atı mulıafaza etmekte gösterdiği 
inat ve ısrar karşısında hayretler 
içindeyiz. Bir 'Zan1an, ucuzlatıla
cağı şayiası çıkmıştı. Fakat, tahak
kuk etmedi. 

İdare, tavzih ve tekzip yollarıuı 
tutmadan sinirlenmeden bu halk 
meselesin~ dair, bizi ikna eden bir 
ceva.p veı·ir nıi?. 

BÜRHAN CEVAT 

Halbuki, Neriman Hanım kızı
na ondan bahsederken: 

- Ayol senin de hiç hafızan 
yok. B~ rıamarunda Şckip e
vimize sık sık gelip giderdi. 

Diye söylenmişti. 
Nebahat hafızasını vok1uyor, 

bir türlü böyle bir erke hatırlıya
mıvordu. 

.:_Geliyorum, anne!. 
Diye bağırdı.. Saçını düzelterek, 

havu2!un başına dqğro yürümeğe 
başladı . 

Nebahat, ressam Şekibi uzaktan 
eörmüştü: 

Uzun boyru, geniş omuzlu, uzun
a siyah saçlı, ş~n bir erkekti bu. 
Yaşı da tahminen otuz, otuz beş 

kadar vardı. 
Nebahat havuz b"')ına varınca, 

ressamı selamiadı. Annesi kızını 
takdim ettikten sonra, Şekıpten 
şöyle bahsetti: 

- Memlekr tizin idden iftihar 
edeeği bir sanatkar.. B"banın son 
yağlu ·boya tablosunu da Şckip 
Bev vapmıştı. 

Havuz başındaki koltuklura o
turdular. 

Konı.:şmağa başladılar. 
Şekip güler yüzlü bir erketi ... 

İlk önce Neriman Hanıma döndü: 

- Ressam Şekip çok iyi bir san
atk.B.rdır. Biz.e sık sık gelir. Bu -
ııiinlcrde gelse de senin bir yağlı 
boya portreni yapsa! ~i. 

- "Sizi tebrik ederim, hanım
efendı! Almanyada bu kadar gü
zel bir kızınrl. var.mt.'1 da hana şim
diye kadar ondan hiç de bahset
mediniz!. 

Neriman Hanım güldU: 

Nebahat, bu ismi duyunca ür -
perdi. 

Çemberlayn kadar değil amma, 
biç plma~sa, başınızda bulunan o 
~t kadar demokrat olmağa gay
ret ediniz. 

Hürmetler efendim. 
REŞAT FEYZi 

Bu yılki mahsulümüz 
Ziraat Vekaletine gelen malü -

mata göre bu yıl bilhassa orta A
nadoluda yeni bui"'<la\· mahsulü -
müz cok memnuniyeti mucip bir 
haldedir. Pamuk mıntakalarında 
da zeriFtın iyi oldu.ğu anlaşılmış- 1 

tır. 

--0--

İthalat birlikleri 
kuruluyor 

İthaliit limited şirketlerinin it
halat birliği haline getirilmesi fa
aliyetine yarından itibaren başla-

nacaktır. 
Bunun için yarın Ömerabit ha-

nındaki Vekalet başkontrolörlü -
ğünde bir toplantı yapılacak, şir
ket feshedilerek birlik te;;ekkül e
decektir. Bundnn sonra mugaddi 
eşya birlı~i ve sırnsile diğer bir -
likler kı;rulacaktır. Hazirana ka
dar bütün limited şirketler birlik 
balıne gclmiı; olacaktı<. 

ı L __ A_v_ru_p_a_H_a_r_b_in_in_Y_e":'n_i _M--:e:-se_ı_e-::ıe __ ri::--:::-::-1 

Amerika cflcarında değişiklik 
Avrupa harbi karşısında ~me

riko1darın ne düşündüğü vakit va
kit avdet edilen bir mevzudur. 
Hakikaten harp başladı başlıyalı 
Amerika efkarı u:muıniyesi Av
nıpa harbi karşısında. gitgi~e ~
hemmiyet ka:uman hır tekamul 

rak şu dereceye çıkarabilueğini de 
ilave eıl.iyorlar: 

geçiriyor. 
Yeni dünyada bulunan Avru -

palı muhabirlerin yazıları o.ku . ." 
nurken bu şayanı dikkat tekamu
lün safhaları göze çarpmaktadır. 
Evvela Amerikanın bu harbe ka
rışmamasını tcmiıı için her şey 
yapılmış, ya2ılmış ve söylenm.iş
tir. Başlangıçta müttefikler lehın-
de olan tezahürat sonraları başka
laşmıştır. Müttefikleri ~vv.':t.siz 
gösterecek neşriyat. alab~~dıgı.ne 
artmış, Avrupa harbıne muttefık
lerle birlikte girilirse bımun A -
merlka için felaket olacagı ile~i 
sürtiJnıüstü.r. Bu neşriyatın bıl" 
misali şi>yledir: 

Amerika gazetelerine göre İn -
giltcre ile Fransanın 4,400 bom -
bardıman tayyaresi vardı.-. Buna 
karşı Atnıanl:ırınki 7,890 imiş. Yi
ne o gazetelerin dediğin" göre Al
manlar her ay 2300 tayyare yapabi-\ 
liyorlumış. İngiltere ve Fransa 

1 
tarafı ise ayda ancak 1100 tgne ç1-
karabiJiyormuş. İngiliz matbuatı 
bu kahil rakamların doğru olma
dığını yazıyor. Türlü propaganda
lar dönerken Amerikada da bun· 

94-0 seııesi nihayetinde öyle ola
cak ki artık bu fabrikalar senede 
40 ile 50 hin arasında tayyare ya
pa bi leccklerdir. 
Şimdi Anıerikada büsbütün baş

ka bir değişiklik kendini göster -
mişlir. Müttefiklerin kuvvetli ol
duğu anlaşılınca düşünüş de baş
kalaşmıştır. 

Geçen aylarda şöyle zannedil -
miş: Müttefiklerin maksadı Ame
rikayı bu harbe sürüklemektir. A
merika harbe girmedikçe şöyle 
böyle cyamalı bir sulh. yaparak 
işin içinden sıyrılmaktır .. ve saire. 

Halbuki müttefiklerin jiyle ya
malı sulha razı olnuyarak harp 
gavelerine varıncıya kadar müca
dele edecekleri gün geçerek daha 
iyi anla~ılınca Amerika efkiırı u
mumiycsiııde de bu aşikar değişik
lik kendini göstermi~ oluyor. 

Bir .de unutmamalı ki Amerika 
gazeteleri Avrupa harbine dair he
yuanlı başlıklar altında meraklı 
tafsili! vermeyi düşünüı·ken ay -
!arca bu nıaksaUarına umdukları 
gibi erememişler, onun üzerine 
müttefiklere düşman olan tarafın 
propagandası yeni dünya matbu
atında daha ziyade yer tntabil -
miştir. Fakat geçen aylarla şimdi 
arasında çok fark var. Bu farkı 

lar yazılabilir. 1 

vücud.I' getiren de müttefiklerin 
harbe tamamile devam etmek hu
susunda azim ve karar gösterme
leri olsa gerektir. 

silahlanmak mecburı)e .ııııı 0 ,f' n•"' !' . Bu yolda da canlJlJ, ·et fC r~' 
ay koyarak bütün_ kn"';cı.: ~'0r. 
vet nıcnbalarını ış~ete 11ı0ıııı1~ başarınaf(a azmetmış b Jııfl t f:. 

Parlamento müııakPk!Jil"'ı. ol' 
unıumiyenin bu uyan.1 ·~etlı. 1 • 
termek itibarile eJıeın!'j;,.ıs~' 
du. İngiliz milleti yen.I 
lı.klara katlanacaktır. 

ııeıe 
İhtikarla ~üc~ 01 ~oı:; 
Hükfımet, milli il<~ t"~ 

ma kanunu hükümle.r~et )19"",.ıll• 
ilıtikara teşebbiis edeP .. ;ti~~ıJi 
da _şiddetli takiba!a ~c;~i ~d~r 
Dün vali ve beledi~e eret ıt'~ı.ııı' 
Kırdar da, mıntaka tıc. IJ ~eljJI 
lüğünden ihtikar talJ<i~ ııci>· W 
da izahat almıııtır. ~6-tJllı!' eıJı~ mallarını ~ya_ra_ tcl~9,.-' 
tememeleri de ihtikill" ı.ıırtl ~o' 
mektedir. Salı PD;Ü 10~ııti1'jl ı,P; 
evvelce karar verılen ıcsi ı•ıbı~ 
misyonunun da pa•::rı.rş 
ması lüzumu alfıkıl 
edilmiştir. ~I 

"" - uııJ~ 
Belediye ve h 1 ~ııi aJ1 ~ I<" 
mnhasebe e f.ııi Jı' ,ı' 

• CJlcü!il .ye .nl 
Belediye da~ı ub~ııl'~J 

diye ve hususı ın a J<:ıl' t•V-:. 
emlakin. milli kortıı>Ul ;.şilıı ll"'', 
göre kiraya veri.lfl!:::r,ı;ıif'.e 9'. 
ederek şu kara_rı ",.ııa.>eP.:) e~~~ 
diye ve hususı ıx>. 1;.rıtel1· ."eli'" 
emlik kiraya yen acı tal!Y 
bir sene evvelkı kır 
sa ona verilecektir· • 
~ oesı ti 

Tuzla ters• 18cııl',,.v' . ~. yapı lı"" ., 
Tuzla Clvar.lll""' -~t\B ~eı 

yiik tersane için_ te.u:: ,:eleJl ~iıl 
mak il.zere şchr ı.nıız dÖ!'. ıııfl 
bu akşam Ankara~: p!P: ı:«' 
Tersanenin barıta ~1:1' ~ ' 
Jıa.aırlanma'ktadır. tetJdl' ,,eti•e 
pliinlar hükı'.ımet~ karat' 
dikten sonra k.a 1 

- Almanyada ı;:eçen üç senelik 
bayatın - eğer anlattıkların doğrtı 
ise - bu ak;amki gurup kadar ha-

- Kıskanç olmak için, uysal ol
mamak icap etmez kL Bi.J1ı.P;, los
Wıç bir İll5an, söalerinde. illerin-

O, r~am Şekibi h.iı: hatırlamı
yord.tL 

- Bir kere geldiğiniz zaman a
partımanda size kızımın Berlin 
lkıonservatuarında tahsilde bulun- 1 

duğunu söy lenıjştim. Fakat, unut
muşsunuz. (Devamı var) 

Fakat Amerikadaki fabrikaların 1 

ıritıtide tayyare in&aatını aı-ttıra - 4 •• eektir. 
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Holanda' daki Alman
lar tevkif edildi 

--~ - --,. . 
SON TELGRAF'ıu tarihi tefrikuı : 62 

Reşit Pafanın Hatı atı 

EDO YA ATEŞLE İÇİNDE Paraşüçüler telsizle askeri malumat veriyor 
~ 12 (Hususi)- Almanlar, sında telsizle mücehhez olanlar da !arı bombalardan 148 kişi ölmüş, 
\;i aııın gerilerine paraşütlü vardır. Bunlar Alman tayyareci - 330 kişi yaralanmoştır. Müttefik 

r· te ~r indirrneğe devam etmek- !erine bombardıman edilecek yer- tayyareler Alrnnnyadaki bava 
0 ~•I •Yyare meydanlarını bebe- !eri bildirmektedir. meydanlarının ve askeri üslerin 

\ı.:_; •le geçirmeğe gayret gös- Alman tayyarelerinin iki günde şiddetli surette bombardımanına 
~- Bu paraşütçüler ara- muhteliI Fransız şehirlerine attık- başlamış bulunmaktadır. 

~Alman hava filoları garba doğru gidiyor 
'lı il terdam 12 ( A.A.)- Bu sa- 1 ;rareler. ~arp istikametinde uç - riyatını kesmiştir. Radyo biraz ev-

~ •landa toprakları üzerinde makta uliler. vel 31 Alman tayyaresinin Belçi-
~ ;'\lnıan bombardıman tay- j J_Jrüksel 12 (A.A.):- Saa~ 7,13 de ka toprakları üzerinden garbe 

o 

rı crupu görülmüştür. Tay- Brüksel Radyosu bırdenbıre neş- doğru uctuğunu bildirmekte idi. 

İnönü şehitliğinde bugünkü • 
merasını 

~4.a 12 (Hususi mulıabiri - ı kara vilAyet mümessilleri olduğu rak etmektedir. Her taraftan çe
~)_- İsti.klfil harbi ~tle- gibi, diğer yakın vilayetlerden de ı~kler gönderilmiştir. Merasim

. •ıı, hatıralarını anmak için ı mümessiller gelmişlerdir. Civar 
ijn İııönü şehitliğinde mera - köy ve kasabalardan gelen bla-

de bir hitabe irat olunacaktır. 

J;~~~i;;erf~}:~ ;; kir Hi~<li;!s:~~ş;a fırsat kolluyor 
~Ork 12 (A.A.) _ Büyiilı: Ok- nı hakkındaki tarzı hareketi şüp- şiddet kesbedeceğini kaydetmekte 

la statükonun muhafazasına he ve tereddüde mahal bırakmı - ve Amerikanın asıl menfaatleri -
'b:nde Hull tarafından ya- yacak kadar sarilıtir.. ain Holanda müstemlekeleri ta -
aıı anat lıakmda tefsirlcrd~ Bu gazete, Almanya Dolanda - mamiyetinin masun kalmasını is-

~"' Nevyork Herald gazetesı d .. , ti affak ld • k • , __ ,_ ..., a •ur a e mu\' o ugu ta - <ilzam ettiğini tebarüz ettırwca.-
'iıhııyanın Felemenk Hindöta- elinle Japonyarun :müdahaleciliği tedir. 

Sovyet - Yugoslav anlaşması imzalandı 
\,ko\1a 12 (A.A.) _ •Tass>: lundurulmasma dair protokol ve dan bakır, maden, kurşun, çinko, 

~t - Yugoslav ticaret \'C sey- ticari mübadeleler ile 1940 sene- domuz yağı ve da!ıa bazı eşya ithal 
·İ ııı ınuahedesi ile Yugoslav- sinde ya]Jılacak tediyata dair iti- edecek ve bu memlekete ziraat 
~ \~e So.vyetler Birliğinde mu- laf dü~ inıza ~d~~ı;ıi~lir. ~a~ineleri, petr~I, pamuk ve sa-

' 
' 

tı.il ticari mümessiller bu - Sov~ctlcr Bırlıgı Yugoslavya - ıre ıhraç edecektir. 

Laheyde'ki Arjantin sefareti harap oldu 
~.-Aires 12 (A.A.) - La 

• 1""ll Arjantin sefirinin ha -
aı llezaretine çektiği bir tel -

1 
a göre Alman tayyareleri 

. ~ii;ı;~d;r cbki 
~aye !2 (A.A.) - IIolanda- ı 

la be girdiği haberi sükÜnetle 
llı:ııştır. Halk sadakat ve 

tin Cumhuri \etinin sefaret bina -
smı oturula:mıyacak bir hale getir
mişlerdir. 

Ariantin ve Brezilya. sefir!nri 
aileleri efradı ile birlikte P.ıpa 

bütün Almanlar 
bağlılığını izhar etmektedir. Ma -
halli hükıimet makamları Alman 
tebaasını tevkif etmiştir. Mü.stem-

vekilinin i$1!a1 ettikleri binaya il
tica etmişlerse de bu binanın kili-

... 1.:: uır c; ""kıka nra atılan 
AI.man bombalarilc tal·ırip edil -
mislir. 

tevkif edildi 
lekelerin bütün iptidat maddeleri 
müttefiklerin emrine verilmiştir. 

İstanbul birinci icra memurlııf{undan: 
Polaperi'ye borçlu Yunan tebaasından balık tüccarı Yorgi Pinçi'ye lyanın vaziyeti 

\" (ı iı . h'f d de am) ait Yunan bandıralı Vasiliki nanu balıkçı gemisi icr,:ı ve iflas ltanunu-
\~ Tıeı sa ı e en v nun (113) üncü maddesine tevfikan satılığa çıkarılmıştır. 
~~ : B~iye m~~y= j E.vsaJ:ı: Mezkür (1879) tarihinde İngillerede demir malzeme ile in-
1\u~ İ: ed~ en nma- ~a edilmiş (190) gayri safi ve (96) safi toniliıtolu olup (Şira) limanın

lıi:ıi; .. d yan . ona da baiilı 37 lafzi l;ıevgir kuvvetinde Tiripol Ek.ispenşin buhar makinesi 
~aç gunkarşılıenberıak v:ı~eal- ve m~tazi vardJ.ıneı makinelerle mücehhez olup metruk ve bu yüz-
4";. ını ki . yac .. lır esı~ den oldulu;.a ha.rap bir haldedir. 
.:-. o ugunu soy em . . . ~ . . \ . cau .. rülmü.ştiir Müs - Gemının balık nakliyatında kullanıldll(ından bu maksadın temını 
~ ~laly~ ıı:,nanm~ ha - için buz makinesile mücehhezdir. Bu makine tesi.>atında diğer ·kuvvei 
~ ~eı;:meğe hazır i:ıir vaziyet- sevkiyeye al1 makine ve teferrii.atı da mevcut olduğu gibi metrllk ve 

ı \:::ll!ınekte olduğunu da ilave oldukça hara.ptırlar. Buhar kazanı da ayni mahiyettedir. 
t ~. Ahşa- olan güverte: K&ınilen harap ve su tutmaz vaziyettedir. Ve 

ıı..."llııııa beraber, İtalya.da \ıir bazı . aksam mantar laşr. ~ ve bazı yerlerinde de delikler husule gel
'C' eflta,,, harp aleyhindeki te- ınıştir. Ve b~. sebeple .ı:ıe.mı güvertesi hi~ bir suretle istifade edilecek 

' ~İlle devam etmektedir. vazıyette degildir. Alatı seyrıyooen mevcut olanlaı· dahı ışe yaramaz 
\.~e Çörçil'in iktidar mev- bır haldedır. 

~elrnesi, İtalyada, harbin Tekne"e gelince: Teknenin demir aksamı dahilen çok harap külli 
80nra daha şıddetle ve so- tamire muhtaçtır. Karine kısmı ~örülmediğinden bu hususta e>aslı bir 

\adar idamesinde şüphe kal- şey söylenemez.. Gemi senclcrdenberi havuzlanmam~ olması hasebiyle 
~ ~ kanaatini kuvvetlendir - bu kısımda da milhirnce tamirat cıkma.sı muhtomddir. Gcıminin yuka.-
~ rıda ızah olunan vaziyetine göregüvertesine ya,ı.:mur ve saire ile ı:ıe
ı.:: · a ayrıca sivil seferberlik len suların süzgeç gibi geminin dahiline akarak .>ilintada toplan.ma.sı 
•'"!lıııaktadır. 14 - 17 yaş ara- ve tonlanan suları tahliye edecek tulumba ve saire gibi vesait te mevcut 

ll ı:ençler ve kadınlar bu olmaması yüzünden vaziyeti meşkuk bulunan karinesinde mevcut bu
a e tniikellel tutulacaklar - lunabılecek her hangi bir delikten ~k suları yenecek yukarıda 
~ara şimdiden .kendilerine zikredile'.' vesait yoktur. 
\ı_~ eler verilmektedir. GerJ:ııye (3982) üç bin dokuz yüz seksen iki lira ıkıymct takdir 

"'."lda Kralicesinin açık ı;e - edilmıştır. 
Ilı ".e sivil halkın boın'bar - 1 - İşbu !(Eminin arttırma şartnıımesi 26/5/940 tarihinden itibaren 
<!dilJnemesi için, tavassutta 940/139 Numara ile Istanbul birinci icra dairesi muayyen numarasında 

)\..~ası h~nda'. İtalya .KJ:a- herkesin l(Örebilı;nesi için açılmıştır. İlanda yazılı olanlardan fazla ma
\;'llt· derdıgı ımesaı tesmnı gos- lfımat almak ıstıyenler işbu 'iartnameye ve dairemizin 940/139 numa· 
·~ ır. Musolininin bu hususta rasile memuriyctimize müracaat etmelidirler. 

• lleıdinde tesel:lbüste bu - 2 - Arttırma va iştirak için takdir edilen (3982) liranın yüzde yedi 
!ı-;";'---ıatınedilmektedir. buçuk nisbetinde ney akçesi veya milli bir bankanın teminat makbuzu 
, 'lf{Ö de .. d tevdi edilecektir. Madde (124) 
~ Y UÇ ev yan 1 3 -. Ipotek ~bi ~caklılarla diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
~ akşam üzeri Fcriköfde sahiplerının ı:ıemı uzerinde.ki haklarını hususile fa.iz ve masrafa dair 
~ ~ •dıada bir amelenin_ e- lolan iddialarını. is bu ilan tarihindenilibaren (20) gün içinde evrakı 
\~I.ıın yanı:ı, yanındaki "3 müsbitelerile lJJrlikte .memuriyetimizc bildirmeleri icabeder. Aıksi hal
lı:~,;'lyseye aıt ve fl nunıa- ide hakları ,geını kaydıle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
"; l de ait evlere de sirayet dan hariç kalacaklardır. 

1 
b e he~anlllljtı.r. ı 4 - Gösten. ·ıen .. ~de arttırmaya iştirak edenler arttırma şartna-

( ~Ot b kl d mesini o!romuş ve luzumlu malfıırıatı almış ve bunları tamamen kabul 
,, U0U IÇa a 1 etmi$ ad ve ıtıbar olunur. 

• 
Holandaya da saldırmaları üze -
rine p,,,;erikadaki infial J(ittikçe 
artmaktadır. 

M (1 ind sahifeden devam) 
den fazla tayyarenin tahrip edil -
diğini, Dünkerk civarında müt -
tefiklerin iki nakliye gemısının 
batırıldığını bildirmektedir. 

Ruzvelt 8 inci Amerika birliği 
kongresinde söylediği bir nutukla 
Almanların son istila teşebbüsünü 
takbih etmiş, istilaya uğrıyan 
memleketlere karşı Amerikanın 
sempatisini izhar ebmiştir. Ruz -
velt demiştir ki: cAvrupanın ge
niş mıntakalarında yüz milyon -
larca insana tahakküm etmek isti
yenler, .kalplerimizde pek aşağı 
mevkidedirler. Bu meseleye Ame
rikanın derhal karşı koyması fik
rindeyim.• 

}'azudar: 

La Ha"e'de bulunan Almanlar, 
palis uıınumi kararııfilııru basmak 
istemişlerse dı- te•cbbüs akim kal
mış ve bu harekete iştirak eden 
Almanlardan çoğu yakalanmıştır. 

lakeııde!' F. SERTELLi Ce~-det Rept }'ULARKIRAN 
~-..: -

.gazeteler: «Kızılsult nı devirm t: k 
Felemenk Hindistanında bulu

nan Almanların da herhangi bir 
sabotaj yapmalarının önüne geç
mek için, müttefikler bir ihtiyat 
tedbiri olarak iki adayı i!il(al et
rni~lerdir. 

sırası artık geldi>> diyormuş 

lBu adalarda oturan Almanların 
Kurasao ve Aruba adalarım işgal 
etmek üzere oldukları anlaşıl -
mıştır. Buralara yeniden takviye 
kuvvetleri gönderilmektedir. A -
merika keyfiyetten haberdar edil
miştir. 

Hava tehlikeleri dolayısile Fran
sada spor maçları ve at koşuları 
yasak edilmiştir. 

Amerika Curnhurrcisi Ruzvelt 
bitaraflık kanununu Belçika. Ho
landa. ve Lüksembur!.7'a da tc.ımil 
etmiştir. Almnaların Belçika ve 

İSVİÇREDE BİR ALMAN 
TAYYARESİ DÜŞÜRÜLDÜ 
Londra 12 - Dün İsviçre üze

rinde uçan bir Alınan tayyaresi 
görülmüş ve hava defi toplarının 
atesi10 düsürüimüştür. 
AMSTERDAMDA HASARAT"" 

BÜYÜK 
Amsterda.m 12 (A.A.) - Emin 

bir ımembadan ö/!renildiıfüıe r,öre 
dün A'!nsterdamın bomhardlmanı 
esnas1nda hiç olmazsa \·ir.mi k11! 
ölmüs bircok ki<iler yaralanmış
tır. H~:ı.rat büvüktür. 

- Mu.lt.birlerimden biri, dün ge-

1 
ce l'tfih•lakinin saraya gönderdiği 
bir jurnahn hulasasını çalmış. Ben 
denize getirdL Eğer bu adamın sa
raya verdiği malumat doğrn ise, 
ba~ımwı yeni yeni gaileler çıkıyor 
demektir. ! 

Dedi. Ve cebinden bir liğıt çı- 1 
karıp -Reşit P•Y• n.ıattı. 

Bu ~ parçasında hul.isatan 
şunlar yanlıydı: 

c .•. hükümctin eşk:iyalarla meş
~ olmasından bilistifade, öteden
beri (hürriyet) in istihsaline ~a
lışan bir takını adamlaı-, son gün
lerde Serezi faaliyet mcr.,ezi ola
rak kararla.şt:rınış ve gizli gizli 
ordı:} u iğfale, zabitleri elde et -
mege 1:.aşlamışiardır.• 

Reşit l'ap bu satırlan okurken 

A k •• • ı i [ beyninden vuruhuuşa dönnıü~tlı. 
S er gozJ C .l{Q yan Komiser Bekir Efendiye: 

- Bunların hepsi hezeyandı.r .. 

Cepheler Vazz"yetz" İftiraJır .. Hattiı bunlal'ın Yunan 
propar;andası olduğuna bile hük-

(1 inci sıılıifeden devam) / ? ı ile ilir. Zira, y.....,. konsolos-ne o nr.:ı.ll hanc,i, laaliydine serbestçe de-
bir günde 150 küsur uıyyare kay- -- ~ • vam edebilıuesi için Babıiıliııin ve 
bettiren hava muharebeleri haı·a filasmak.l .ı, C:cYam) sar:ıvın naz.arı dikkııtini lıöyle 
silahının topyekun umılıana 9irdi- İtalyanın harbe girmesi ve ~·abut tehlikeli menulnr üzccine ~-ekc-
ğine delalet eder. da harbin ı;t,nbahara J.aılar bit- re« kcndilerilc mo~gul olmamıza 

Biz mii.ttefiklerle Almanların mc.>i :cap edecektir. m.,.-~nn v"rmemck isti~ orlar. H.:-
lıava kuvvetlerini 1ru ... ~aııe•e Pt - İtal~·aum !ılU'~c sokulması yo- defleri budur. Maamafilı, • ilıala-

lunda ı';.Lna::J)a!lın bir enırivaki i ki,·i b'i.r kere ça ... ırıp isti~V""..ıp ede-
tiğimiz yazımızda; mıL.ttavi .şartlar- lı tır ı b"I' B • J -

aııınası a a ı.:e e ı ır. il eı.ır.- !im. Bizı - e;;ıer bö)lc lıirşey ,·er-
lıı döğ-i4üldi.iğü tal'd •de Alman vaki, Alman' o>tıı.ı gJrlJ ceı>lıcsin- sa - neden tıabcrt!ar e ınedigini 
hat•a sildhının müttefiklerden üs- de sıkıştığını anlar anlamaz Bal· soralım . 
fan olamıyacağını k~·ıdetmiftik. kanlara ve L.dçrcye saldırınnsı ile Dedi. Ko11!1Scr Bekir: 

Almanlara daima taraftar olan vııkua gelebilir. _ Paşam, ılcd.i, bu hususta ku-
Roma radyosunun C:a tekz'p etme- itaha mevzuu üzerinde apayrı lunuzwı da lıJdiğim ve duyduı';"'lllll 
diği haberlerle anlıyoruz ki, İn - bir tetkik faslı da, İtalyanın tama- bazı şeyler Yar. OradaJ,i zalıitan-

b b d l · mile Alınan ittifakına sadık olması dan h"'"·-na Paristco bir ta-gi!iz om ar ıma'I\ taıfyare erı _ _,, 
Holanda kara hareketine pek. mü- ve onunla birlikte hareket saatini kım !>irkçe g:ızeteler geliyormuş. 

beklemesidir. Bu takdirde Bren- Hatta son nüshalarından birini 
essir bir şekilde i•tirak ediyor - ··ı,•- tı d H"tl M • ner mu ..... a n a ı er ve uso- göıden geçirmek fırsatını bulan 
Iar. Alman paraşütçüleri tarafın- lini arasın.da mesai, teşebbüs ve bir za\>it arkadaş1m geçen gün ben
dan ele geçiril.en Roterdam tayya- vazife taksimi yapılmıştır. Bu plan denize çok korkunç şeyler ı;.ö ·!e
re üssünün istirdad:nd~ İngiliz ha- şu şekilde tasavvur olunabilir: di.. Efendimize arzetmeğe ce•mret 
va sildhının oynadığı ,-olü de bi _ Almanya Belçika ve Holandaya edemiyorıım. 
li saldıracak ve buralarda ntilil ha- Reşit Paşa, Bekir Efendinin 
yanız. reketini başarıp sahil mm taka - mertlig" inden emindi. 
Aıman hava k.utıv~ıleri birinci dan K 1 Lil sın a eye, ve Lüksemburg _ Söyle bııl<ayım, dedi, bendm 

günün baskın hücumlarından son- mıntakalarmdan da Fransaya gi- sana bir fenalık gelme&. 
ra akınlarını seyrekieşıirmişlerdir. rehildi.ii takdirde İtalya da Al - _ Bu.mian cwıinim Pa~! .Fa-
Fransız avcı tll'l/yar~;..,., göklerde manya ile birlikle harbe girecek- kat, cok korkuyorum. Bu ı,:ıı:ıeU>- l 
ava çıkalıdanberi her sehrin üs - tir. Bu takdirde İtalyan ve Alman !erde K12ılsultanı de .. irmek sıraı.ı 
tüne çullanmak kofoy olnıuyOt'. ordnları İsviçre ve Alplardan da ı:el.di!. gibi yın:ılar varın~. l 

Alman Jıava kuvverlerinın düş- Fransaya hücum edecekler ve ayni - Bu I aberi sana vere zabit 
manlannı saydıklanna diğer bir zamanda h.arbi Balkanlara da arkadaşın ne fikirde? 
delil de açık şehirlerin bombar - yayacaklardır. - cGazete doğru yazıyor!. deıl.L 

d k Al Bu na•ariye halinde iyi plandır O da padişahımızın dü•manı imiş , 
dıman e ilmiyeceiji iıa hnda - fi ·ı k ' amma, il ve vii ıa sahasına çıka- de - bunca zamandır kendisıle 
maıı radyolarının ver-tiiji haber - ı k -• d k d n ma y ... un a ço ii~nüle<:ek konuştutuııı halde - farkına va.-
dir. ve düşündükçe de İtalya hesabına ramamısını.. 
Eğer Almanya düşmanım keneli İtalyayı geriletecek bir plandır. _ Daha senin farkında olınadı-

ayarında qönneseyıli, Po!onyada İtalyanın böyle bir maceraya gi- ğın kimbilir neler vardır, Bekir 
yaptığı ~ekilde aı:ık şehirleri birer rebilma;i ancak ve behemehal Efendi! Haydi, sen işiae bak.. Ve 
harabe luıline qetirmcl:.e tereddüt müttefiklerin bu harbi kaybede - bu hususta hiç kimse ıle müna
etmezdi. ceklerine yüzde yüz inanması ve kaşa ve mübahaseye girismc!. 

Almanlar bu seferki warruzda, 1 Balkanlardaki harekete Sov)'et Hatta, o arkada~ını göriir><>n, bi
tank ve motörize kıCalarımn miis- 1 Rusyarun kat'iyyen müsaade ve raz çenesini tutmasını kendisiae 

müsamaha edeceğine kanaat getir- samimane bir surette ihtar et!. 
taJıkem mevzileri ilk a./lızda a,'>p · .. 1 ·1 .. k 

mcsı ve soz a nıası ı e mum ün o gün, akşam üstü Mihalakiyi 
d;;~anın nerileıine •a;kamıııa - olab"' A'--' •--'d Alın ad _,... ~ rnr. ,.._ ....,.. e, any an buldurup hükümet konağına ge-
cağtnı anladıkları içir, perileri boz- önce mai{li\p edile<:ek olan devlet : 

tirdiler.1111ltasarnfın odasında ko
ınİıier IBekir li:fendiden başka kim
se yokta. 

Rc,iit Paşa o güne kaılar l\lihaln
kiyi bu kadar ~raıamış, hatta 
şahsan böyle SOl'gllya da çekme
mişti. 

- Otururuız Hihalalti Efmdi!. 
diye sö~e başladL SUinle IMraz ko
nuşmak istiyonun. Fakat, haki -
kati ~den gizlemiyeoeksiniz!. O 
zamaıo kii.tilıları de<~iz. 

Kom.iser BckU Efenıli ayakta 
duruyordu. 

!Hihalaki birdeiıWrc şaşalamış
tı. 

- llaJ~~ ba;dkattcn bah!ctnıc
mi istiyursımm:, Paşam! diye sor
du. 

Reşit Paşa biraz daha "rt bir 
tavırla: 

- Şu. son defa ~nr!'lya ~azdığı
nız juın:ıldaki .asil.sa.E lJ.1 lutr.~itı n1> 
reden aldınız? 

Dedi. Dlihalali hayrdtell hay
rete düşüyor4n. Demek ki, son 
jıınıaldan iRc~it Paşanın dn habcci 
vardı!. 

- Bendeniz jıu·ııal falo.~:ı \:cı-ınc
dint. Biz kimiz, jurn:ıl kiın:' 

Diye kaçamab oı ce\ apl dtt e•i
lip büzi.ilmcğe ba~ıa,~ıuru, Rc~it 
Pilşn gözlerini ::u:tı: 

- Ben hcr~e ·i bilıyonım, Miha
lak..i! Serezdc f'İrl.i =:i:t.Iı $aray 'c 
hükümet aleyh•nt!e ı:ıılı ıı:ını balı 
settti,:in :şn aı!nmlnr kimlttdir?. 
Bunları ben d tanımak isti)'O -

rum. Burc.µıııı ıu.ı.t.a.:;.arı·ıü olmak 
iu rile hımu U:n.ıınak \'e sor -
ınak da hakkundır, lİcğil uıi? 

- Şüpl•csİ.7. Pa,.. hazretleri!. 
Şehir dahilinde hükUmet ,.e Pa -
dişah aleyhine c.alış:uı aıl:ımları 
tanunak hakkınızdır. Fal.at, bun
lnn şimdiye !-.adar tanı~"tlm:ımış 
elmanı;:a · timal verilebilir nıi!. 
Balııısus ki atı de• lctilliz "ilayatı 
ı;clascde en uy:ını.k \ 'C uza~ı eıı iyi 
gören bir d.e\"let atlamı~ınıı;~. 

- Ne deınek istediğini nnlıya
mıyorum. Ben, Sereı:dc devlet ,-e 
Padiııah aleyhinde ~·l~n hiç 
kim.eye .raslaJAadmı_ Hatti bu 
fikri taşıy.a.ıılardaıı bile haberdar 
değilim. 

Mih11laki manııh bir bakt1Şla gül
nııej: c h~ı!jlı. 
~ Paşa, aı akta '1w:au Bekir 

Eleadiye döıı'1ü: 
- Polis komiscrliğlııiıı de bö)'

le birşcytiea haberdar olınadıjiı 
ınııhaLl<aktu·. Zira, Belli ı:r~lldi 
ço.k naınu.>lu bir ıı:.alrı(a amiridir. 
Hükiımet al~' hin.le Ler duy<!ugu
ııu e\'\cliı hana lıahcr verir. Öyle 
değil mi Be.Lir Efcn<iiJ 

K9111iser, mvl mf Pa,anın 
sörlcc.i.a.i te,·it ederek: 

- Evet. der!i, •abıtaı.ın t-Ovle 
it~. den Labcri yoktur. H er
dar ohaydık, derb.ı!I clcııdınıize 
arzederdik.. 

(Dcoomı ~·ar) 
-·-==-~.=:= 

mak vazifesini 1ıav.ı k:nıvetleriııe İtalya olur ve.. içinde yaşadığı Av
vermiş qöriinüuorla.-. rupa cizınesi dahi kendiliine çok 

O kuvvetler qerileri !ıvzma va- dar gelir. Eugün iPEK sinemasında iki fiiın brd&n 
zifelerini, kuvvetçe mü.,avi bir l=====E=T=E=ll=l=t=z=Z=E="T~i!,;;El;N,;;1;;C;E;' = 
düşman karşısında bü1(ik zayiatla 
başarmağa çalışıyorlnr. Anlaşılı -
yor ki harbin bu anlardaki kaderi 
havalarda taa1111ün edecektir. AZ.. 
vıanların Belçikayı ~ai1t1 Etme te
şebbüslerinin i!k gününde kay -
bettikleri tayyare adcrlir.c baka
rak diyoruz ki; Belç'.kayı ciğnese
ler dahi ondan sonra Maiino hat
tına dayarım~ FransL? l:ı.smı kül
lisini de yenmek için muhtaç ola
cakları taııyareleri ve pilotları kci
fi derecede bulabilecekler mi?_ 

İstanbul asli ve dördüncü ticaret 
ımahkemesinden: 

1 - Mr. MOTO SON İHTAı 

Bunu ummuyoruZ. 

Deniz yolları idaresinin İzmir 
vapuruna İzmire nakledilmek üze
re 13/4/940 tarihinde yüklenen A. 
K. markalı 4000 .kilo sikletinde 200 
teneke beyaz peynire ail 2725 No. 
lu konşimentonun postada uıyi 
ol.du.üundan iotaline karar veril -
mesi Yani Devletoğl.u vekili Ga
lata Karaköypalas hamnda avuJtat 
Llzaraki iirl<rüoğlu tarafından ha 
arzuhal talep edilmiş olmakla ti
caret kanununun 638 inci maddesi 

Heyeca.a ve C5l'.arla dolıı lıüyiik macera iilnıi 

2 - KRALİÇENİN ELMASLA 1 
3-EN SON 

suare 

Türkçe Sözlü 
GELEN FOX IUKNAL 
saat 8,36 da bütün 'P"O!(ram. 

SÜ .M.ER sineması 

Gayet güzel 2 filmden miircld<ep bir program gösteriyeT. 

SOLGUN GÜL 

• • 
J \..~"'1 Şerbethane ııokağıBda 5 - Gemi 14/6/940 tarihine müsadif cuma günü saat 10 dan 12 ye 

\..'~.Genelevi urm~!ele- adar İstanbul birinci icra dairesinde bir.inci artürması yapılarak 3 de- Gazeteciler hey' eti 
\ ~ "5fNAa lnı;ka_nçlı.k yuzua- fa bağırıldıktan sonra_ en ço:< arttırana ihale edilır. Ancak arttırma 
~" ~vga neticesınde .ıos- bedeli muhammen k.11metının yuzae vetmış tıesını bulmaz ,·eya satış Pa risten dönüyor 

mucibince ziyaı iddia olunan konşi
mentonun 45 gün içinde mahke -
meye ibraz edilmesi lüzumu, >lıraz 
edilmedii(i takdirde bu müddetin 
hitaınınd~ iptaline karar verile 

DOLLY HAAS 
3 GENÇ KIZLAR 

BÜYÜDÜLER 

~~ ~ttıu taraf~dan kundura istiyenin alacağına. ruehanı o~ diğer alacaklılar bulunup ta bedel 
l"11tı1ş "Olundan. aı,:ır sur~tte ya- bunların bu gemı ıle temın edilmiş alaca.klarının mecmuundan fazlaya İngiliz hüktinıetinin daveti üze-

r ~ıı,"'!ı':: ~eıpına tedavı altına !çıkmazsa en çok arUıranın taahhi.ıdü baki kalmak üzere artlırma 15 rine Londraya hareket etmi• olan 

1 \ı~ lıaııısedcn sonra ~açan gün rluba temdıt edilerek 29/6/940 tarihine mil5adıf cumartesi günü Hüseyin Cahil Yalçının riyasetin-
'ı! Y.almlanarak adlıyeye saat ıo dan 12 y~ kadar temdiden arttırmaya devam olunarak en çok deki Türk gazetecileri heyeti, 

• 1 arttırıma üzerine ıha1' olunacaktır. harp vaziyeti üzerine Paristen av-
6 - Geırıi .kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh- det <ıtnıeite karar vermiştir. Heyet 

ceği ilan olunur. (940/243) 

1LAN 
14/12/938 tarihinde Sirkeci güm

rüğiinde kalan gaz rnaskemize ait 
22 - 22 numaralı fiş zayi olduğun
dan hükmü olmadığı ilan olunur. 

Mühendis Hikmetin babası 
Nlirİ Anter !et irinde parayı vermezse ihale karin fesholunarak kendisinden c·\·- yakında dönecektir. 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmi~ oldul:u bc:~<'lle alma- .l==========D==.-=K==K==A==T= •• ==========
·a razı olursa ana razı olmazsa veya bulunmazsa hemen 15 gün müd-
detle arttırmaya çıkarılır. En çok arttırana ihale edilir. Önümüzdeki S A L J A K Ş A M J 

İki ihale arasındaki fark ve geçen !(Ünler için % ı; ten hesap olu-
nacak !faiz ve diğer zararlar ayrıc" hükme hacet kalmaksızın memuri- S u·· M E R 
yetimizee alıcıdan tahsil olunur. Madde (133). 

7 - Gemi Haliçte Fener iskelesi ittisaiitıde kıçtan demirli olarak 
Sinemasında 

bulunmaktadır. e ı· T M E M ı· Ş S E N F O N 1 11 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak bu gemi üzerinde ta-
h~uk edecek rüsumu bahriyeden ve gümı·ük resmi ve yüzde iki bu-
çuk resmi tellıiliye ve intikal masrafları ve diğer bilcümle verJ(i ve 
rüsumlar müşteriye aittir. Daire ııemiyi '"Wtarıda yazılı halihazır va
ziyeti.le müşteriye teslim eder. İşbu gemiye talip olanların yukarıda 
beyan olunan gün ve saatte İstanbul birinci icra memurluğuna müra-
caat etmeleri ilan olunıır. 940/139 T. 

tamamen yeni kopyeııi 
Sinemanın ebedt zaferi olan muhteşem fllın 

SCllUBERT'in bUtUn musiki sinemada ... 
Biletler evvelden aldırılabilir. Tel: 42851 

tıınfınthın OJllanan ve İstan
bulda ilk defa gösterilen gü

zel bir FranSJz filmi 

D 'E A M N A D U R B İ N" 
En son ve en neş'eli filmi 

İlivetetr. EKLER Jl"RNAL 

Senenin hiç görülmemiş 2 .Süper Filini bir Programda. ... 

1-HUDUT CASUSLAR! 
Vazife uğrunda ölüme koşan ... Tehlikeye can atan vatan feıiaile

rinin hay atından alınan büyük F'raruız filmi. .. 

2-RADYO SARAYI 
Muhteşem revüler ... Tatlı şarkılar ... Derin aşklar... Eksantrik 

danslar ve çılgın ihtiraslardan örülen milyonlar filini. 
3-4 iki jurnal birden: 1 - Par1munt Jurnal (Fransızca) 2-Britiş 

Jurnal (Türkçe) 

Bugün L A L E Sinemasında 
Bugün halk matineleri: Saat 11 de 

SEANSLAR RADYO SARAYI: Sa.at 12,30-3,30-7 ve 10 da 
HUDUT CASUSLARI: Saat 11-2 0,304!,30 dı 
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Gözleri yakmu, su ile ~ıkmaz, kir Gözleri Y•kınaz, su ile çıkma, 
kirpikleri dölrmes. TerlribindeJıiB A L S ~ M i N cevheri sayesin 

de kirpikleri besler ve uzatır. Siyah,ladvert, kum.rııl, yeşil renklerinin 
bakıştaki füsunkir cazibesi ııaY8nıhayrettir. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - BEYOOLU - İSTANBUL 

ERE~Li KÖMÜRL~Ri iŞLETMESi 

Kömür Sahş Şubesinden: 
Eretli Kömürleri İşletmesi Kömür Salış Şubesinin bilWn.um 

mevcudat, taahhüdat 'H m.tlubatı bütün hukuk ve vecalbile 
3780 numaııili bııuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı bnrı hülı.:müne cöre teşkil edilen 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine» 
Denedilmq olduğandaıt all kadarların her türlü işleri iç.İll 

15 Mayıs 1940 tarihindm itibaren Merlı:ezi ZONGULDAKTA 
bolunaak olan adı pçen Satı4 Birliğine müncaat etmeleri. 

' lnhlurl•r U. MüdürlüOünden: 1 
I - Şartnamesi ıımıcibiııce 50 bin kilo kuru ambalAj otu pazarlık· 

la satın alınacaktır. 
n - Pazarlık 13/V /940 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta le

vazım ve miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III - Şartname sözü geçen Ştlbeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık, için tayin olunan gün ve saatte % 7/J 

ı;ivenme panıl.arile birlilrte mezlı:Ox kom isyona gelmeleri. (3581) 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

.,.____ ~-~~~~~~~;;.ıc..;;;;;;;;;;;.;;;.-.-...-...,;~~ 
!\o. 218-56 Yazan: 1\1. SAMI KARAYEL 

Cem sultan, Papanın huzuruna çıktığı zaman 
Papa ona: « Hıristiyan olunuz» dedi 

Sultan Cemin bu yazısı onun ı 
Nis ş.ihrinde ceçirdiği hayatı fu
lasile anla~ğa Widir. 

Cem ,diyarı efrençte neler yap
mış ise apaçık yazısında cöster -
~ bulunuyor. 

Cemiıı Savua Dülı:esini metlıe
d4i, ve ecnebi beylerinin oğullan 
hakkında sitayişlliane ifadatı bi· 
ze lı.if:i derecede malUıııat ver -
nıektedir. 

Cem, Yazısutda ihtiraslardan U· 

zaklaşmış gibi görünüyor .. Fakat 
bütün ihtirasları yine ya:usııua i
çinde saldıdu. 

En son satırlarda kardeşi Beya· 
zıt hakkında yazdıkları ihtirasına 
delildir. 

Cem, Niste gece gündüz eğlen
miştir. Sövalyeler, şehzadenin iti
razatını durdurmak için bütün Ni
sin güzelliklerini önüne dökmU.. 
lerdir. 

Esasen, Cem yakışıklı ve göS
terişli oldyğundan onu herkes s&
vebilirdi. 

Sultan Cemin Nis bayatı oldukça 
ienldde değer safahatı havidir. 

Falı.at; o devrin icabatı ne ise, 

Cem de ancak onu yapmıştır. O 
vakitki Frenkistan esasen Cemin 
yazılarında tasvir ettiğinden baş
ka birşey değildi. 

Fakat; Cem ic;in sonradan müs
lümanlığı terkederek bıristiyan 
olduğunu yazarlar. Bu, kafiyyen 
yalandu. 

Ecnebi tarihlerinden bazıları 
Cem Sultanın Papanın buzurile 
hıristiyanlığı kabul ettiğini ve 
hıristiyan olarak vefat ettiğini 
yazarlar. 

Bizim tarih yllZlcılarımızdan ha· 
zıları da ecnebi tarihlerinden ikti· 
bası fikir eyliyerek Cemin hıristi
yan olduğunu gösterirler. Bu yol
da fikir yürütmek tarihi tahriften 
başka birşey ifade etmez. 

Çünkü Cem vefat ettiği ıuıman 
ııadık bendegiru yanında idiler. 
Ölürken kelimei şehadet getire
rek ölm~tür. Cenazesi de adam
ları vasıtasile teçhiz ve tekfin &
dilıniş, namaı kılınmıştır. 

Hakikat olan tek birşey vardu. 
Cem Sultan, Papanın bnsnn•n• 
çıktılı umu, P•pa oıuı; 

GRiP-NEZLE.~JEVR ALJi 
B/ı.Ş-DİŞ • KIRIKLIK 

SO~UK ALGINLIKLA- 1., 

RI ve AGRILARI NAKİL 

Teskin eder. 

EN BIRINCı . 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: t . ..ısıı 
İdaremiz, Dördüncü Vakıf harun zemin katından. Ycnı:kıcdil; 

karşısında inşa olunan (Valde Ha'll) nın birinci kntınl 1~10 ııı. 
mekte olduğundan sayın müşterilerimizin ve alakada~ dııİJ'eıııı1' 
Mayıs/940 Pazartesi gününden itibaren Valde nanınılaki (3860) 
müracaat etmeleri rica olunur. 

• ~.. • ' • ~· • 1 .~ • 

lstanbul Belediyesinden: kJe ~,rJ 
Edirnekapı haricinde mahallata civar bamye tarlası ~e kadst ~e

metrıik mezar~ feshedileceğinden alikadar!arın bir haftaya ı:JB.ll~ 
zarlıklar müdürlüiiüne müracaatları lüzumu ilan olunur.~ 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
EREGLİ HAVZASI 

Kömürleri Satış BirliğindeJJ~. 
3780 numaralı kanun• müsteniden 2/12899 ntıın.arah ~ 

menin 3 sayılı kararına göre teşe lı..kül eden • !iğİ ıJ 
«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Sır 

' İstanbul asliye on ikinci huku:lt 
hakimliğinden: 

Hüsniye: Şehremini uzunyusuf 
Yayla caddesi No. 49. 

Ölü Mehmet oelu ve Hafi.zeden 
dOOına Mehmet Alinin ıkansı bu
hınan Hüsniyenin i:k.aıınet:ııfilıının 
meçhulivetinden ölü kocasının te
r ekesinden Mülkiyet veya intifa 
haAtkının hanııisinin tercih edece
l!inin ıııazete ile ilAnen tebliğine 
karar verilmis old~an ber
mucibi karar ölü kocası Mehmet 
Alinin terekesinden Mülkiyet ve
ya intifa hakkının hıınnslırl ter -
cih edece.ğini tahriri veya şifa.hl 
olarak on gün müddetle ınahke -
meınize müracaat etmesinin ve 
aksi takdirde kocanızın terekesin
de dörtte bir mülkiyeti ihtiva et • 
mi.ş addolunacaitımz lüzumu teb
liğ yerine geçmek üzere il:ln olu-
nur. 4-0/478 

~-SATILfK~ 
Topkapı harici Merkez Ef. 1 

mahallesinin Gümüşsuvu nam 
mevkide 13 sayılı 7 dönüm 
meyvalık ağaclı bag yeri, iki 
oda, bir mutfak, bir ahır müş
temilatile iki kuyu ve tatlı su
vi.le ehven ve acele satıl!ktır. 

., Talipler Şehremini polis mer· 
kezi karsısında N-0. 335 evde 
Bay Şefik'e müracaat etmeleri. 

Merkezi ZONGULDAKTADlfl• 1,.ıo 
Birlikten kömür almak istiyen müstehliklerin 15 '169

/.:01)1'1'' 
tarihine kadar İstanbulda Tophanede İskele Caddesinde doğıu1' 
rada ve 15 Mayıs MO tarihinden itibaren de doğrudan t eYleıı'"' 
Z<>nguldakta SATIŞ BİRLIGl MERKEZİNE nıüracııa 
leri lazımdır. . 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: .. eıııeJıfl 
1- Kömür alıcılannın kümür bedelini peşinen öd 

,arttır. )c!i1· jl 
2- Kömürler Hawada F. O. B. olarak teslim edilj<j00: 1 !ı' 

Telgraf adresi: ZONGULDAK • SATIKÖMÜR - 'l'-=-,~ 
ZONGULDAK ~ AJ 


