
MAYIS 1940 

Telefon: Bqmuharrir: 20827 - İdare Müdürü: 23300 
İstanbul Nuruosmaniye No. 54. 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL : 4 
ETEM İZZET BENİCE 

üt .elikler, külli uvvetlerini derhal toparladı, 
şiddetli bir mu a il taarruza geçmek üzere .. 
ontmedy' de Almanlar püskürtüldü, müthiş zayiat verdiler 

. 
İtalya dan 

Wikselen ses •• 
'tusolininin Ruzveldin me.- 1 

Harp sahalarında .dağlar gibi Alman cesetleri yığıldı 
~~:~:;::;~i:;E- Bütün ümitler Veygand'm süratli kararına bağlı, cepheler takviye ediliyor 
tikleri anda Kont Cianonun 

~::::;~:;;;;:; Almanlar kat'i neticeyi almak 
: ~~ cephesindeki m~harebe • • 4 • ı 1 •• ki • ı 

~~t~=!~an v~ü=t~:~et~r~:~ ıçın mı yon a yu enıyor ar 
, ~~ g"tuplanmalarıw temin.e c;ah-
~~ken, bir ta.raftan da Italy_a-

~ s~ni i~!~Y= ~~~~::;;e~:::~ ! Fransızlar Alman tankları ~t Ciano'nun sesidir. Ozü alın·· 

A'DA YENi 
DAN MALA 

L 

ıaınan: 

~~~~!i:"t:E:::r=~ Y. akın. topçu ile v~ruyorlar o 
llil'o~.. • 

Ciyano nutkunda, italyanın harekete geçmesi 
için Düçenin parolasını beklediğini, ·söylO.yor 

Vo:r. Ve.. işaret ediyor: 
~ ~~olini emrini verir. ver -
' butıin İtalyan mekanızması 
~te, denizde, karada harekete 
~ektir. 

~ell~z, böyle bir haırekete ~it 
~ lldıgı:mız için söylenen sozun 
~ \'aiua mahiyetini iktisap edip 
~ 1\ıeceii üzerind~ bugünden 
~&tv söylenemez. Ancak, mütte-
0tdularıwn Alman akını kar

llıtfa zafa d~klerini hisseder 
~İtalyanın kayıtsız ve liarts&Z ı 
llaııyaııın müttefiki sıfatile har
t.iteceğinden, İsvi~re - Alplar 

~ili.den Fransa üzerine atılaca
~ dan şüphe edilemez. Yalnızı 

o ' \d ~\':rcl,l.İn henüz gelmemiş bu -
· ı .11Runu ve gelebileceğinin de 
~ı~ \;l>nda bir ihtimal ile ancak 
rl' ~ıı.ı.u bahsedilebilecei!'ini bizim 1 

~ ~i 1ltıız kadar İtalya da takdirden 1 

ıı\ dı.ıP.Udlı-. Almanyanın . sekiz 'h·0Yunca bir istila ve taarruz 
~ı· 1 ic;in hazırladığı ordusu ni
~ ~t bütün imkan ve kudretleri-

1 ı-federek Belc;ikada ve Fran -
~ : Şimalinde bir muvaffakiyet 
\tı~tnıis olabilir. Buna rağmen, 
, efik ordularının toparlanma
•t~ ~ukabil hücuma gec:mek 
~ ~ı;~ de qelmiştir. Almanların 
~~lurn, ya zafer> düsturuna 
'lııı tıarak Fransa üzerine saldı-

, \1ş bulunan ku\•ayi külliyele -
~~i ~ukabil henüz Fransız ku-

"Yeni müttefik ordular başkumandanı General Veygand Mısıra gelen İngiliz kıt'alarını teftiş ederkeı .. 

Paris 20 (Radyo, Saat 9,30 da)- ı de şiddetli taarruzu püskürtül - ı man tayyaresi düşürülmüştür. 
F:1'an~~z erkanıharbiyesinin tebli- miiştür. Düşmanın zayiatı pek bü- Paris 20 (Radyo)- Fransız er-
ğı: Du~manın Monmedi cephesin- yüktür. Bu muharebede 75 Al - (DEVAMI 3 üncü sahifede.) 

Bu sabah gelenler harp 
~~11\ ~lilliyesi harbe girmemiş bu

'~ llkta olduğu gibi Ata türkün 
~ ~ı:ll~ harp teknii>"i olarak ortaya 

ı tıı~ın.ı «hattı müdafaa yok, sat
~ ~'ltl~dafaa var ... prensibi de or
~1 ~i 11

'· Ergec; Fransız ordusunun 

~I~ kll'ruplanmasını ikm~~ ederek e e d k e A d 
,~ :~b~~~~~:~:r~;_;ğ~~;·;;e~:ğı ıçın e ı vrupaya a r 

111 tt r l.\elecektır. Nıtckıın. Alınan 
D ~ :ıu her gün bir glin evveli-

( ~:lv::~:~7i~=~:~~:~,~,~~:~~,~~~~-ım. u·· thı·ş an·Ja ıyorlar 
t: ı l{rupların arkalarını çevır- . şey er 

'~t başlamaktadırlar. Eğer Fran-

' 

ill seri bir hareketle Almanları 
,,ı \~l;ı Sağ- ve solundan çevirip ce
ııı ~"~ı~ltıdan c:cvik bir mukabil ta
J ~~it ateş çemberi icine alabi
l' \ 1 i bir şaheser zafer kazan -
1 ~~il.il arına ve mütearrız orduyu 

\t~\~lı ~tıncmelerine sebep kalmaz. 
i,i~ı.. .\1 llnha tahakkuk eder etmez 
Jıİ ~ltt:anların en güzide ve harbi 

Her tarafta mütemadiyen sevkiyat göze çarpıyor 

lııi, •va salih orduları mahve
(blacak ve 1940 harbi en kısa 
~AMI 3 üncü sahifede) 

isviçredc bulunan talebelerimiz j 
pevderpey memleketimize dön -
mektedirler. 

İlhan Özdemir oğlu, Kenan ve 
Kemal isminde 3 talebemiz de bu 
sabahki ekspresle şehrimize ,gel
mişlerdir. ---

Almanlar geçen hapta Parise 
doğru sevkettikleı·i orduların te
merküz hedefi olarak, Marn neh
Tinin Sen nehrile birleştiği mın -
takayı se<;mişlerdi. Bu sefer ayni 
hedefe Uaz nehrinin boyunca var· 
mağa uğraşıyorlar. İşgal ettikleri 
Laon şehri sayesinde Uaz nehri -
nin Suasson nehrile birleşip köşe 
teşkil ettiği noktaya kadar olan 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Bunlar istasyonda kendilerile 
P"Örüsen bir muharririmize İsviç
renin seferbe rbir vaziyette ibu -
lunduğunu söyliyerek dahili ah-· 
val hakkında şunları anlatmış -
lardır: 

c- Biz Zurihde okuyorduk. Ge
çenlerde Zürihden 15 dakika me
safede bulunan Dübindof tayyare 
mevkii üzerinde Alman tayyare
leri ~örüldü. İsvic're hava dafi 
bataryaları bu tayyarelerden bi
rini düsürdülcr. İsvicre hli!kfuneti 
her türlü müdafaa tertibatını al
mıştır. Hudut civarında. dağlık a
razide birçok kayalıkların, köp -
ri.ilerin altma icabında bunları pat
latıp yolları kapamak üzere cesim 
dinamitler konuhmuştur ve bura
lar «tehlikeli mıntaka• addolu -
nuo seyrü~efer menedilmiştir. 
Memleketteki halktan çoğu cenu- -
ba gitmektedir. Trenler bu yüz -· 
den çok ·kalabalıktır. Hatta yer 

(DEVAMI 3 üncü. sahifede) 

Milli Müdafaanın 
fevkalade 

bütçesi 
Büvük 1\Iillet Meclisi ayın 27 

sinde yeni mali yıl bütçesinin mü
zakeresine başlıyacnktır. Bu .mü
nasebetle Meclis ay sonuna ka -
dar her gün öiYleden evvel ve son
ra miHeaddit celseler aktedecek
tir. Hükumet; milli müdafaa için 
hazırlanan fevkalfıdc bütçeye dair 
kanun projesini de bugünlerde 
Biiyük Millet Meclisine verecek
tir. 

Yeni bütçeyi 268 milyon lira ii
zerinden bağlıyan biitçe encüme
ni hükumetten 10 temennide bu
lunmuştur. 

Milano 20 (A.A.)- Büyük ki- ı tuk söyliyen Kont Ciano, şöyle 

1 

bur kalacağı yeni vazifeler, hü -
lise meydanında toplanmış olan demiştir: kümranlık hakkına sahip bir dev-
kara gömleklile~e hitaben bir nu- cİtalyan milletinin ifas_ın_a_m_e_c_-___ ~(D_E_V_A_M __ I_3_ü._n_cu_··_s_a_h_i_fe_d_e_)_ 

EN SON DAKİKA 
f.4f}"'Ç i7 + • Jlzt%#M A' 

Weyg 
Paris 20 (A.A.) - Muharebenin 

inkio;;af halinde bulunduğu bir za
manda General Ve~gandın tayini 
Fransız mahfillerinde memnuni
yetle karşılanmaktadır. Bu mah
filler Veygandın evvelce de bu 
makamı işgal ettiği ve mumailcy
hin muharebenin cereyan ettiği 
sahay1 iyice tanıdığı beyan edil -
mektedir. 

-
avlamıyacaktır 

tir. Bu mükeınmeJ süvarinin bir 
nevi zırhlı süvari kuvveti olan 
motörlü fırkaları ramedeceğinden 
~iirıhe edilmemektedir. 

Ve:\'·f>'and da tıpkı Foş gibi seri 
kararlar ittihaz eden ve cür'etka-
rane muharebelere girişen bir ku
mandandır. Mumaileyh takdire 
Ja:nk sükuneti ile Veygandın coş
"Unluğunu itidale sevkcden Ma -
resal Peten ile birlikte çalışmı~tır. 

Mezkur mahfillerde netice ola
rak şöyle denilmektedir: 

Veygand, sür'ati başta gelen bir 
vasıf addeden en büyük tabiyeci
lerden biridir. General büyük şef
lere ve askerlere mahsus bütün 
meziyetlere maliktir. Onun bi"gisi 
kat'i azmi ve dinamizmi ~üşnıa -
nın cür'etine galebe calacaktır. 
Motörlü harbin sür'ati Veygand 
gibi çevik vaziyetleri çabuk kavrı
yan bir kumandam gafil avlıya -
~vacaktır. 

Veygand Maresal Fos'un liya -
katli bir halefidir.· 

(Diğer haberler 3 ıincü sahifede} 

Avni mahfillerde hasıl olan ka
naate göre, hareket harbinin mü
tehassısı olan Ve,,rrand dikkate şa
yan bir intıbak meziyetine malik- ' 

-~~~ri-=~~~Eiiiiii!!iiiiii--iiiiimiEiEl~iiiiiiiii:ceiiml;~ 

Ticaret Vekili 
tayyare ile 

Ankaraya döndüı 
Vekili~b;adaki 1 

tetkiklerine göre 
kararlar verilecek 
İki gündenberi şehrimizde bu

lunmakta olan Ticaret Vekilimiz 
B. Nazmi Topçuoğlu bu sabah sa
at 7,5 da Ycşilköyden hareket e
den tayare ile şehrimizden An
karaya dönmüştür. 

Vekil dUn pazar olmasına rağ -
men ticaret •müdürlüğünde çalış-
mış ve bir muharrimize ihtikarla 
mücadeleyi dah::ı müessir bir ~ek
le sokmak icinyeniden tedbirler 
alınmakta olduğunu söyliyerek şu 
!beyanatta ·bulunmuştur: 

«- Önümüzdeki hafta içinde ye
ni bir kararnameyi mer'iyet mev 
kiine koyacaeız. Bununla tekmil 
vilavetlerde cfiat murakabe ko -
.misyonları• teşkil olunacaktır. 

İstanbul ve İzmir _gibi büyük şe
hirlerde bu komisyonlar Valinin 
reisliğinde 7 kisiden ibaret bulu-
nacak ve tekımil maddelerin fiat
larını kontrol edeceği ~ibi herhan-
Pi bir ihtikar vak'asını delilerile 
tesbit eyliyecektir.• 

TÜTÜNCÜLERE MÜJDE 
Ticaret Vekilimiz; İngiltere ve 

Fransaya ihrar olunacak tütün -
lerin yalnız tütün limited şirketi 
tarafından yollanmaması hak -
kındaki tütüncülerin dileklerinin 
de nazarı itibare alındığını ilave 
ederek : 

c - İhracatın bir kısmı tütün 
tüccarlarına bırakılmıştır ve bun
dan soma da vaziyet bu sekilde 
olacaktır.• 

ÇERÇEVE 

Uçan kuştan rs 
Evvelki günkü yazımda, Al -

maııların, müttefikleri en kuv
vetli oldukları noktadan, onla
rın mi1dafaa ve mukabil taarruz 
planları içinden vurnııya teşeb
büs ettiklerini, böylece mütte
fiklerin ekmeğine yağ sürdük
lerini yazdım. Dünkü vazımda 
da bu teşebbüsün bir cinnet \'C 

intihar psikolocyasma eş oldu
ğunu iddia ettim. 

Hadiseler o hızla inkiı;;af edi
yor ki. muharrir tek cümlesini 
terkip edinciye kadar çerçeve
lediği manzara ve gördüğü ha
kikat değişmiş olabilir. 

Buna rağmen ben, iddia ve 
teshisimde sabitim. llitler ve 
beş milyona yakın ordusu ve 
yüz milyona yakın milleti inti
hara kalkmıştır. 

Yeryüzündeki bütiin ideoloc
•·a şekillerinin, bütün cemiyet 
mimarilerinin, bütün insanlık 
temayüllerini~ bütiin istiklal 
aşklarının, selamet ve muvaf -
fakiyet temenni etmeğe mecbur 
olduğu büyük müttefikler or -
dusu, - Allah vermesin - teslim 
bayrağını cekınedikc:e, beni id
dia ve teşhisimden döndürecek 
hicbir sebep yoktur. 

Bü»iik ve nihai hareket ve 
meydan harbi şekil ve neticeye 
kavuşmadan, şu ve:ra bu iler
leme ve gerilemiye bir sürü 
müsbet ve menfi çığlıklarla 
mukabele etmek, cahillerfo, 
vaygaracıların ve kausızların 
harcıdır. Soğukkanlılıkla bek -
fü·elim!. 

·Bizim hak ve hakikati gör -
mekten başka gayemiz yok. İca
bJDda hak ve hakikat uğrunda 
müttefiklerimizi dürtü~lemekte 
de, hem kendimiz, hem de müt
tefiklerimiz hesabına fayda var
dır. 
Almanların Fransız hududu

nu yalamıya basladığı dakika-

dan, Fransız toplarında oldukca 
büyük bir cep ac:ıldığ'ı şu daki
ka .. ·a kadar, müttefikler safm
da bfr süri.i hata tesbit cc.cbili-
riz: 

1- Müttefikler. senelerdir 
Almanların akıllara durgunluk 
verecek mikyastaki hazırlıkları 
üzerinde, asla tam bir fikir ve 
tedbir sahibi olamanuşlardır. 

2- l\Iüttefikler, yeni silahla
rın tatbik ve tesir dehalarına, 
hem de Polonya seferine ı·ağ
men asla tanı manasile nüfuz 
edemcmi ~lcrdir. 

3- l\Iiittefikler ilk düşman 
darbeleri kar~ısmda, panik ve 
afallama felaketini tam mana
sile önlil·ecek bir talim ve ter
biw• met.odu tesis cdenıemi~ -
lerdir. 

4- Milletlerini heyecana ge
tirecek tesirli sözler miistesna, 
fakat manevi kuvveti kıracak 
tarzda beyanat yapmamak \'e 
bir nevi Alman mcddahlığmdan 
~ekinmek lüzumunu takdir ede. 
~emişlerdir. 

5- En nezaketli anda başku
rnandaıılarını değiştirirken. biç 
olmazsa bunu açığa vurın:u.ı ak 
inceliğine akıl erdireınemiş • .?r
dir. 

Bütün bu kayıpları, Fransız 
milletinin maddi ve manevi kıy~ 
metleri pek ~·akmda ödiyebilir. 
Müttefikler inşaallah harbi ka
zanacak, Alman intiharını ta -
hakkuk ettirecek, fakat yukarı
daki maddeler dnima birer ha· 
ta, hem de affedilmez birer ha
ta olarak kalaca~ır. 

Bize, aziz Türk milletine, u
çan kuştan bile ders almak, ona 
-<ire hazır bulunmuk ve insan- · 
lık dünyasının bir an evvel ger
,.ekleşmesini temenni etmek 
düşer. 

NECİP FAZIL KISAKÜREB; 
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'GOmrOkte 
kolaylık 

Saklanan 
mallar 

Hatay'ın 
imarı 

KARIŞIKLIK 

VE HARP 

Yeni harp bir başka türlü olu
yor. Bazı telgraflara giire, tank -
lar, tayyareler, piyadeler, hücum 
arabaları birbirine karışmış. Yani 
bir karışıklıktır, gidiyor. 

lemekten menedilmesini alakadar
lardan istiyecekmiş!. 

İstiyebilir, bu, olur. Fakat, We
mekten menedilmez. Çünkü, bu 
eskimis bir iddiadır. Otobüslerin 
~o/Tunun bozuk olduğu yeni bir 
haber değil ki ... 

Fen, sarı'at erbab~le işçi- Ay başında tekmil 
!erin aletlerinden, cihaz dükkancılar beyanname 

"Sathı müdafaa,, 
En büyük asker ve kumandan 

olan Atatürk, kurtuluş harbimizin 
en çetin ve nazik ııünlerinde, her 
taraftan yükselen tenkit, itiraz 
sözleri üzerine, Büyük Millet j\>Jec
lisi kürsüsüne çıkarak, nasıl en 
mukni, kat'i ve son sözünü söyle
diğini hatırlarsınız. 

5 yıllık bir program ha
zırlandı; bununla büyük 

değişiklik yapılacak 
eşyasından gümrük vermeğe mecbur 

alınmıyacak tutulacaklar 
ıHatayın imarı için 5 yıllık bü • 

yük bir imar prograıru hazır la • 
nılmıştır. 

Böyle karı.şık, muğUık işlerde, 
Almanlar çabuk şaşırır. Çünkü, ka
rışıklıkta, emir !eri zamanında ve 
muntazam alamazlar. Alamayınca 
da, ne yapacaklarını bilmezler. 
Çünkü, maliıro ya, Almanlar dai
ma emirle iş görmel!e alışkandır, 
bir manken halindedir, diye ma-
n.Itur. • 

ŞARABA 

ALIŞAMADILARSA 

Fransada harbeden İngiliz as -
kcrleri, bir türlü şaraba alışama
m1'lar, _bira istiyorlarmıs! Fran _ 
Gızlur, Ingi!iz askerleri için hu -
susi bira imaline başlamı.şl:U:! 

Her milletin, en ziyade kullan
dığı ve al!ştığı bir içkisi var. 

F o kat, Ingiliz askerleri simdilik 
fazla bira içe.mivorlarsa, esef et -
mesı.,ler. Biraz dişlerini sıksınlar. 
Çünkü müttefikler öyle bir Eafer 
kazanacak ki, bunun sarhoşluğu, 
onlara, uzun zaman keyif vermek 
için lifi ı:elecekti.r. 

Zaf"r içkisi kadar, dünyada tatlı 
ne vardır?. 

İS T A:"IIBULUN 

OTOBÜSLERi 

Belediye makine subesı müdür
lüğü İstanbulda işlemekte olan 
<>!obüsleri sıkı bir fenni muayene
den geçirmiş! Bir de ne görsün?. 
Meı<er, her gün canımızı emanet 
f>ttiğimiz bu hurda arabalardan 
Y ısı bozukmuş! Simtli, makine 
~ubesi, bu bozuk otobüslerin iş-

KA>'llALİZASYON -
TESİSATI 

Şehir meclisinden rheneıi 300 
bin liralık kanalizasyon tesisatı 
masrafına mukabil, ancak, 15 bin 
lirası kabul edilmiş! üst tarafı ve
rilmemiş! Bu yüzden yıllardır a
çık d\lran kanalizasyon çukurları, 
bu sene de kapatılamıyacakmış!. 

1
• Bızım bildiğimize )!'Öre, Allah se
amet versin, eski şehremini ope

ratör Emin tarafından milyonlar 
sarfile yaptırılan kanalizasyon şe
bekesi halen tamamen işletileme
mektedir. 

Yeniden 300 bin lira masraf edip 
ne olacak?. Ayni akıbet değil mi?. 

ALTIN 

FİATI 

Altın fiatlarının mütemadiyen 
yükseldiğinden bahsediliyor. 22 
liraya kadar çıkmış! Bu havadi
sin. beni alakadar eden tarafı yok: 
Çünkü, ne ucuz alıp pahalı sat
mak üzere hazırladığım altınım 
var, ne de, pahalı fiatla altın satın 
almağa mecburum. 
Şimdilik gümüş yirmi beş, elli 

kuruşluklarla, haydi, çok çok gü
müş liralıklarla işimizi görüyo -
ruz. Bu, kiıii geliyor. 

Fakat, altın fiatlarını mütema
diyen Yükseltenlere karşı liikayt 
deeihm. Sinirleniyorum. Bu işi 
yapanlar elbette takip ediliyordur. 
Fakat, bana bir dirhem altın la -
zım. Bir nazarlık yaptırıp hala bi
taraflık iddiasında olan memleket
lere hediye edeceğim. 

AIL:'.ET RAID' 

Büyük Millet Meclisince bu ke
re kabul olunan veni _gümrü.k ta
rifesi ıkanunu ile bazı güç1ükler 
kaldırılmı.ş ve ımüteaddit yeni hü
kiimler konubnu,tur. 

Ezciiınle hariç meınleketleııden 
şehrimize ;elecek yolcularm bera
berlerinde getirctikleri kullanıl -
ımış veyahut kullanılmamış zati 
eşyaları, memleketimize gelen na
kil vasıtalarında çalışan zabit, 
kaptan, mürettebat, müstahdem, 
tayfa soför ve yahut sürücülerin 
beraberlerinde ;etirdikleri yalruz 
imllanı1mı< zati esvadan hiç bir 
gl>ınrük resmi alımnıvacaktır. 

Hari<:te evlenen Türk bayanla
rının yanlarında aetirecekleri ci
haz eşyası da gümrük resminden 
muaftır. 

Fen ve san'at erbabile amele -
lerin san'atlarını icra için yanla
rında ıı:etirecekleri kullanılmış a
lat, edevat ve tcferrüatından, ci
hazlardan ·fenni kolleksiyonlardan 
hiçbir gümrük resmi alınmıyacak
tır. 

Memleketimize gümrük resmi 
verilmeden getirilen eşy:t satıldığı 
takdirde bunların kıyımetleri düş.
mii$sc; gümrük resmi ve vergileri 
de tenzil olunarak resim ve vergi 
alınacaktır. 

----<J>O---

Bu sabah başlı yan maaş 
yoklamaları 

Şehrimiz beledivesilc hususi ida
resinden maaş alan mütekait, f!Y
tam ve ernmilin 1940 yılı birinci 
6 avhk Yl)klamalarına bu sabah
tan itibaren başlanılmıştır. 

Bu voklamalar 8 hazirana ka
dar devam edecektir. Maliyeden 
maaş alan mütekait, eytam ve e
ramilin yoklamaları ise devam et
mekte olup 25 mayısta nihayetle
necektir. 

Ay basından itibaren sigara, kah
ve, içki ve emsali gibi bazı mad -
delerin ver;ileri artacağından 
bunları toplıyanların şehrimizde 
olduğu gibi diğer bazı yerlerde de 
roöa!dığı görülmüştür. 

Maliye Vekaleti bu münasebet
le bir kararname hazırlamağa baş
lamıştır. Bu kararname mudbin
ee vergileri artan maddeleri top • 
ladı1darı ııörülen her şahıs millt 
korunı.ıa kanunu mucibince der
hal müddeiumumiliğe verilecektir. 
Buıtiarın muhakemelerine mev -
'.lı:ufen bakılacaktır. 

Bu ıkabil vergi ve rüsumu artan 
maddeler satan her dükkancı e
lindeki mal için ay başında beyan
name vermeğe mecbur tutula~ak
tır. Bilahare de umumi bir kon
trol vapılacaktır. 

Evinde veyahut deposunda ma
ğazasında bevannırme harici' mal 
sakladıkları bu kontrollar netice
sinde tebeyvün edenler de müd
deiumumiliğe verileceklerdir. 
Diğer taraftan men'i ihtikar ko

misyonu da bugün Valinin reisli
l!inde toplanacaktır. 

Sovyetler manifatura 
vermek istiyor 

&r-·etlerle aramlZ'da ticari te
maslara devam olunmaktadır. Sov· 
yetler bize 10 milyon metre mu -
rabbaı manifatura satmağı da tek
lif etmişlerdir. 

O vakit, düşman onluları iler· 
liyor, Ankaranm yakınlarına gel
miş bulunuyordu. Böyle zaman • 
lar<l.a, en büyük kuvvet azim, ma
neviyat ve irade kudretidir. 

Cephelerimizin geri çekilmesi
ne İşaret edenlere karşı, Atatürk 
•övle demişti: 

- Efendiler, hattı müdafaa yok, 
sathı müdafaa vardır. 

Atatürk bu sözünde durmuştur. 
Düşmanı, vatanın harimi ismetin
de boğmuştur. Bugünkü muhare
belerde, tiibiye bir hat üzerinde 
kıymet ifade eden basit bir kaide
ler manzun1esi değil, derinliğine 
kademelenmis, icap ve şartlara 
göre, vatan topraklarının geniş sa
tıhları üzerinde düşmanı mağlup 
edebilmek ilmidir. 

Garp cephesinde dögüşen mütte
fik ordular bu hakikati biliyorlar. 
Bugün devam etmekte olan mey
dan muharebeleri şüphe yok ki 
çetindir. Fakat, şunu da unutma
mak liızımdır ki, bu muharebele
rin neticesi, yalnız bir iki devletin 
hayat memat meslesi ile de"il bü
tün bir Avrupanın, hatta,~bÜtün 
bir dünyanın istikbali ile alaka -
darılır. 

Kat'i neticeyi, kat'i zaferi bek
leyiniz. Yer yüzünde yalnız bir 
tek milletin değil, bütün millet -
terin hürriyetleri, istikliıllerile be
raber vaşaması lizımdır ve temin 
edilecek sey, budur. 

REŞAT FEYZİ 

Bu plan mucibince Antakya ve 
İskenderun şehirleri cenup· vila
yetlerimizin birer incisi haline ko
nulacaklardır. 

Bu meyanda Antakyada Asi 
nehrinden dal( ete.i(ine dol(ru iki 
büyük şose açılacak, daı(ın sehre 
bakan cephesinde muazzam bir 
koruluk tesis edilecek ve turistik 
bir yol yapılacaktır. 
Taş köprü de >kişer yandan 150 

santim ıı:enişletilecektir. 
Birçok yerlerde et, balık, rrıey -

va ve sebze, zeytinyağ hfilit..ri, 
hayvan, odun ve kömür pazarları 
tesis olunacaktır. 
İskenderun şosesi üzerinde bü

yük bir park ve ıbir koşu m•halJi 
tesis olunacaktır. Rıhtım b0yuıı -
ca da bir şose yapılıı:ı büyük bir 
otel ve gazino inşa edilecektir. 
mağaza ve dükkfuılar da ınodern 
bir şekle sokulacaktır. 
ATATÜRKLE MİLLİ ŞEFİMİZİN 

HEYKELLERİ 
Antakya ve iskenderunun en 

şerefli mevkilerine Ebedi Şefimiz 
Atatürk ile Milli Sefimiz İsmet 
İnönünün iki muhtesem heykelle
rinin rekzolunması kararlaştırıl -
mıştır. ---oo---
Kitapçılar Cumartesi 

erken kapanacak 

Bu manifaturaların cinsleri da
hili istihliikimize ur.:un !(Örülür
se manifaturacılar ·bir!.i,ği tarafın- i==============.,I 

Ankara caddesindeki kitapçılar 
·badema dükkanlarını her cumar -
tesi nünü saat 15 te kapamağı ka
rarlastırmı>;lardır. Bu karar, ilk 
defa evvelki gün tatbik olunmus
tur. 

dan satın alınacaktır. 
-0-

Talebe seyahatleri 
Halkalı ziraat mektebi talebe -

!erinden bir kafile Karaca.bey, 
Bursa ve Yalova muhitlerinde bir 
tetkik seyahatine çıkını.şiardır. 

Belediye iki fırını 
kapattı Rıhtım hamallarının 

Belediye iktısat müdürlüğü bo- eski alacakları 

--ır--

zuk ve çeşitli ekmek çıkardıkları Rıhtım hamallarının eski ala 

M t t ı •f• • dd d• Diğer taraftan hukuk fakültesi e res yaşama ek 1 ını re e ınce Bayan Latife geldi talebelerinden kalabalık bir ıırup 
Uzun müddettenberi ayrı yaşa- J?ive şiddetle reddetmiştir. İsviçrede tedavide bulunan İz- da dün Adapazarına vidip ııelıniş-

için biri Sirkeci tramvay cadde - cakları olan 16 bin liranın tevzi 
siııd~. diğeri Üsküdarda. olmak ü- olunmasına başlanılmıştır. Vila -
zere iki fırını üçer gün müddetle yette bir komisyon tevzi işini ida
kapatmıştır. re etmektedir. İstihkak sahipleri 

Devlet dcıniryollarında yapıla- ,.-,k oldu"undan herkesin hisse 
cak olan hı.ııbı>bat ve un nakliyatı Bine az ·bir para düşmektedir. 

dıgı karısı Hayriyenin Tophane - Adeın, bir iki defa daL" bu tek- mirli Uşşaklıade ailesinden Bayan lerdir. 
deki evine taarruz ve onu ölümle lifi muhtelif vasıtalarla tekrar et- Latife bu sabahki ekspresle şeh - Cumhuriyet kız lisesi talebe.le-

için yeni ve tenzilatlı tarife tat - --o--
bik olunması kararlaştırılmıştır. Devlet demiryollarında 
Bu veni tarife 16 hazirandan iti • tehdit eden Adem isminde biri _ mis ve kat'i red cevabı alınca ni- rimize gelmiştir. rinden bir grup da İzmire _gitmek-

.· h k •-------------- tedirler. sının mu a emesine asliye ikinci havet bir aksam kafayı tüssüliye- ,. )'iJ~~;~~i~~~iiimail baren mer'i olacaktrr. hububat nakli 
cezada 00kı1mıştır. rek Havriycnin oturduğu eve ta- fKU" çu·· K HABERLERi 

Adem ile Havrive bundan 5 yıl arruz edin onu ölümle tehdit ey- _ 
evvel evlenmişler ve ancak 2 sene !emiştir. * Dün Ağaoğlu Ahmedin ölüm 
kadar beraber kaldıktan sonra ge- Muhakemede tahkikat evrakı o- yıld:önümü münaııebetile mezarı 
Çinemiyerek ayrılmışlardır. kunun bu hakikat anlaşıldııktan başında bir ihtifal yapılmıştır. 

Adem bu ayrılışı müteakıp sonra celse şahit celbine talik o- * Balıl<lı Rum hastanesine Milli 
m('<IB!cketi olan Afyonıkaralıisarı- lunmuştur. Şefimizin büstü loonmıı.ştur. 
na gilmi!; ve 6 ay evveline kadar Kaçakçı eıki nazır * Denizlerde fırtına devam et-
orada kalıp bilıl..lıare tekrar İstan- mektedir. İkbal vapuru bu yüz -
bula döronüstür. Çarşıkapıda oturan Abdurra - den Karadenizde k_araya otur _ 

Havriye ise bir QOrap inıalat _ him Ahunbay adında bir Türkis- muştur. 
hanesine girerek orada işçilikle tanlının döviz kaçakçılığı yaptığı * Garbi Trakyadan 25 kişilik 
hayatını kazanınaPa koyulmuştur. i<:in "yakalandığını dün yazmıştık. bir seyyah kafilesi gelmiştir. 

Geçenlerde bir ak.sam; bir te - Tıırkıstandan Hindistana il;•.ca * Dolmabahçede diin akşam 
sadüf bu eski karı kocayı Köp _ edip bir müddet orada kaldıktan temeli atılan büyük şehir s'adı -
rüdc karşılaştırmış; Adam karı- sonra şehrimize gelen bu zatın "S- nın cİnönü stadı. namile anıl -
sının kendisinden ayrıldıktan son- ki Çini Türkistan hariciye naz-;,ı masına müsaadeleri Milli Şefimiz.. 
ra sıkla<ın güzell~tiğini görünce olduğu anlaşılınıştır. den rica ve bu rica kabul olun -
peşini takip ederek tekrar mü • Mumaileyh 2 yıl evvel Hindis • muştur. 
nasebet tesisi teklifinde bulun _ tana gitmiş, Hindistanlı, Türki.5 - * Bursada başıboş bırakılan bir 
muştur. tanlı bazı kimselerin oraJarcfaki merkep 6 yaşında bir çocuğun ku-

alacaklarını tahsil ettikten s ··n.r• 1 • k Genç kadın; bu teklifi kabul et- v • agını ısırıp oparmıştir. 
buraya çay getirmiş, çayın bede· * ş· k tih · · 26 memiş ve: ır e ayrıyenın numa-
lini de harice kaçı~••tır. ı d.. s b c- Ben eski kocamı yenı· met- •• ...., ra ı vapuru un aray urnunda 

Eski nazır bugün adliyeye ve- bo u1m di" ı t af resim yapamam!• ilm z uş, ger vaı:ıur ar ar ın-r iştir. dan çekilmiştir. 

[ <ı> ~HIRSIZ KiM? ~ 4>] 
- O halde hepsine birden top

tan ve kestirme su cevabı veriniz: 
Nebahat şimdilık evlenmiyecek. 
Nebahat simdilik evlenmiyecek .. 
İşte o kadar. 

Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

Üstelik, bizim zamanımızdaki kız
lar bu derece açılıp saçılmamış -
!ardı da. Bak, sen bu yaşta üç yıl 
A vrupada kaldın! Halbuki, o za
man bır erkeğin Avrupaya gidip 
gelişi bile mühim bir hadise idi. 

- Bu lfıfları bırakalım, anne!. 
Hangi devirde o)ur;;ak olalım ... 
Ben düşümneğe mecburum. Bunun 
~in zamana ihtiyacım var. Etra
fımdaki talıplerin hiçbirisi bana, 
iste<l.iğim ve beklediğim istikbal! 
vaciedecek gibi görünmüyor. Bun
lar!n kimisı paramı, kimisi güzel
lıgımi, kimisi de san'atımı sevi
yor. Bu sevgilerin hiçbiri beni ru· 
han tatmin edemez. Çtinkü ben, 

Almanyada biraz fazlaca ını 
IT.lddile<;tım? Bilmem.. - sevgiyi 
bu manalarda anlamıyorum. Bil 
hcnuz sevmesini bilmiyen insan
larız. Bir kadına na.;ıl İıulıll edi -
lir? Kadın nelerden hoşlanır~ Bu
nu bilen erkeğe Istanbulda henüz 
raslamadım .. Hepsi d~ ya çok cw.
di, ya çok havai. 

Neriman hanım, talipleri birer 
birer güzünün önünden geçirtli: 

- Mühendi> .Sadi fena mı? 
- Henüz bir fikrım yok.. 
- Ya Nevzat?. 
- Aitzında emzıijı l'ksik. Dem -

yad..t futbol maçından b~ka zevk 
tanımıyan bir QOCUk.. 

- Ressam?. 

.- O da çok mültefit. Adeta can ' 

Aşk ve macera romanı: l 4 

sıkıyor .. On sekizinci asırdan kal
ma bir ~ık. 

- Peka!a. Şekip hakkında ne 
diyeceksin?, 

. - ~-i~diden ilme vermiş kendi
nL Yuzume karşı: cDünyada ki
taplarımdan başka bir şey sev -
mem!) diyen bir erkekle evleni • 
lir mi?. 

- Paşazadeye ne dersin? Asil .. 
necip .. -zengin bir ailenin bir tek 
cocuğu. 

- Allah anasına, babasına ba
ğışlasın. Ben evlilikµ, asalet ve 
necabet aramıyorum. Bu züppeye, 
ilk konuştuğum gün iyi bir terbı
ye dersi verdiğim için, bir .:laha 
beni rahatsız etmiycc, inden e-
minim. .... 

Neriman hanım kahkahayla aüJ-
dü: " 

. :-- Halbuki, bir taraftan anne•i, 
bır taraftan da Paşanın kahyası 
her gım kapım!Zın eşigini aşm -
dırıyorlar. cKüçük hanım ne ce
vap verdi. diye soruyorlar? 

- Sen ne diyorsun? 
- Hepsine dediğim gibi bol bol 

vaitlerlc atlatıyorum. Fakat, bu 
atlatınalardan artık ben de usan
dım Nebahat! Senin bu evlenme 
i<in - bu yaz sıcağında - benim ca
nımı sıkmağa başladı. 

Nebahatin de canı sıkılmıştL 

Birdenbıre .sezlonktaıı kalktı: 

Neriman hanım. biricik kızını 
çok sevdiği için, çabucak yunıu -
şamı.ştı: 

- Hiddetlenme, a kuzum! dedi 
Geçen gün Sadi bey annesıne: 
•Nebahatin gerdanlığı, göğsünde 
o kadar parıldıyordu ki .. Adeta 
11i>zlcrinıi kamaştırdı!• demiş. Her
kes bu .gerdanlıkla seni çok daha 
cazip görüyor. O halde bunu sı.k 
sık boynuna takıp da herkesin gö
zünü kamaştırma! 

- Pekala. Ben onu, maddi kıy
meti için değil, büyük paşa baba
mın ruhu şad olsun diye takıya -
rum . .Mademki herkesin ıı:özü bu 
_gerdanltkta .. Ben de bir daha göğ
süme takmam onu. 

- Etrafındaki çocuklar, _gerdan
lığı aöı!sünde gördükçe, ümide ka
pılıyorlar. 

- Nevzatla Sadinin gerdanlı -
ğıma göz dikeceklerini ummaz -
dım. Mademki onların ıı:lizlerini 
kamaştırmıs. O alde onlara da ica
bcden numarayı veriyorum: iki
si de sıfırmış. 

- Niçin? .. 
- Niçin mi? Bana, gerdanlığım 

için komplman yaptıJ<larını anla
dım artık. 

- Bunu ressam için söylesey -
din, inanırdım amma .. 

- Erkeklerin hepsinin gözü ka
dın malında. evlenecekleri zaman 
bile: - Nesi var? diye soruyor • 

~ Bu yıl şehrimiz belediyesi büt-

İrotihan komisyonları çesine kanalizasvon için 300 bin 
lira tahsisat !konulması teklif o-

SOD şeklini aldı lundu~u halde, şehir meclisi an -
cak 15 bin lira kabul etmiştir. 

G 1
• • l 1 Şehrimizde teŞkil ohınan imti- Bu münasebetle şehrİmizde ka

enç ığın sağ am ığı han komisyonları hakkındaki son nalizasvon tesisatının bu yıl ik-

p d 
cetveller de bU,!?ün maarif müdür-azar ıı-üııü ıehir sta yomların- mal olunamıyacaaı ve Kadıköy, 

da memleket gençliğinin spor ha- lüğüne verilmiştir. Rami, Harbiye ve Kasımpaşa semt-
reketlerini seyrettik. Göğsümüz Şehrimizde hususi mekteplerin !erindeki lağımların da tamir gö-
kabarılı. Beden terbiyesi mükelle- ıınezuniyet imtihanları için 4, orta remiveceği anlaşı1mıstır. 
fiyeti kanununun tatbikatına da mekteo için 39, liselerin 1 inci --o--
t d ··ı · b l b 1 devreleri için de 12 imtihan ko -esa u en, yenı aş anmış u u - .Emir Abdullah aelı'yor 
nuyor. misvonu teskil olunmw;tur. 0 

Sajtlam ve enerjik bünyeli vü- Hususi mektepler mezuniyet Şarki Erdün Emiri Abdullah 23 
cutlann, her memlekette ne kadar imtihanları resmi okullarda yapı- mayısta Türkiyeyi ziyaret ederek
çok kıymetli bir unsur olduğunu lacak ve bunlarda Maarif Veka - tir. Bu ziyarete ait.hazırlıklar için 
yeni hadiseler de göstermiyor mu? !etinden birer müfettiş de hazır Kudüsteki Türkiye, İran ve Irak 
Biz de, çocuklarımızı sağlam, cesa- bulunacaktır. konsolosları dün Amman Ba~ve
reW kuvvetli, atılgan ve hare - Talebelere fotograflı birer hü - kilinin yemek davetine icabet e
ketli yetiştirmekle yalnız onların vi"et vesikası da verilecektir. derek bir müddet görüşmüşlerdir. 
sıhhatlerine hizmet etmiş olmu - I"'-============================= 
vor. ayni zamanda, J'Urda, güveni
lebilir müdafiler hazırlaıruş olu-
yoruz. 

BÜRHAN CEVAT 

- Ben bunların fevkinde bir 
tek insan aiirüyorum, Nebahat! 
O ne bana, ne de başkasına senin 
gerdanlığınd~n veya servetinden 
bahsetmemiştir. 

- Kimdir o? Altıncı talip mi 
yoksa?!.. 

- Nasıl da ibildin .. Ta kendisi: 
Şair Şehsuvar. 

Nebahat kendini tutamadı .. Ve 
yüksek sesle güldü: 

- A anneciğim, şairler her 
memlekette züaürttürler. Hele bi
zim memleketimizde .. Bu kelime, 
züuürtlüklerini ifade edecek ka -
dar kuvvetli bile değil. Onlar, pa
rasızlığa, voksulluğa idman et -
tikleri için, paraya k1Vtmet ver -
mezler. Hele bir ellerine para geç
sin.. O zaman qör sen onları! 

- Sen ne dersen de, Nebahat! 
Sehsuvar cok iyi yürekli, ince 
ru~ıu bir erkektir. Seni de delice 
seviyor. Bütün emeli. sadece sana 
muvaffak olmak değil, ayni za -
.manda <la seni mes'ut etmeğe ça
lışmak. 

·_ Bu, onun elinde değil ki. Ben 
hoşlanmad.ıktan sonra. onun beni 
ımes'ut etmeğe çalışması gülünç 
olmaz mı? 

- Sehsuvar ayni zamanda Jıi -
maycyc de liiyık bir adamdır, Ne
bahat! Rahmetli baban onu çok 
sever ve onun icin: •Cok kafalı 
roc11k .. Çok tomiz kalpli bir insan!• 
derdi. Sehsuvarın en büyük ku -

, suru, fazla mütevazi oluşu ve san
tai devrinde •·asadıihnı unutarak 
hayatını bo~ y~re törpüleınesidir: 

(Devamı var) 

.___A_vr_u_p_a_H_a_rb_i_ni_n_Y_e_n_i_M_e_se_ı_e __ ıe_r_i _, 

Almanya neden bekledi? 
Yalnız kış mevsimi değil, kışın 

şiddeti geçtikten sonra da Alman
ya harekete geçmek için bekle
miş, o zaman buna mulıtelif ma
nalar verilerek nihayet Daninıar
kanın alınması, Norveçe taarruz 
şeklinde görülen hareketlerle Al
manların artık daha fazla bekle -
miyeceklerine hükmedilmişti. Bu
gün artık Avrupalı askeri müte
hassıslar bunu iyice tahlil ederek 
Almanyanın neden şimdiye kadar 
beklemiş olduğu sualine karşı et
raflı bir cevap vermek mevkiin -
de bulunuyorlar. Almanyanın ba
şında bulunanlar kaç vakittenberi 
Almanyanın çok kuvvetli ve her
seye hazır olduğuna dünyayı inan
dırmak için varkuvvetlerile neş -
riyala girişmişlerdir. Lakin Al -
manlığm haleti ruhiyesi hiçbir 
zaman kuvvetli olduğu vakit bek
liyecek kadar sabır ve tahamnıüle 
nıüsait değildir. O halde Almanya 
hakikaten dendiği derecede kuv -
vetli olsaydı çoktan taarruza ge
çer, İngiliz ve Fransız ordularına 
karşı harbi kazanarak maksadına 
varmak isterdi. 

l\lareşal Göriııg aşağı yukarı şöy
le demisti: Çok değil.. İki ay kafi. 
Fransa mağlup edilecek, Alman 
bayrai?ı Parise dikilecek .. 

Halbuki aylar geçti. Almanlar 
daha başka şeyler de bekliyorlar
ılı. Fransanın içi karışacak, İngil
terede de harbi isteıniyerek şöyle 
böyle Almanya ile «yamalı, bir 
sullı akdetmek istiyeıılor Çember
Jayn hükumetini buna icbar ede
ceklerdi. Bunlar da olmadı. 
Şu halde Almıınn icin artık 

' 

doi?r~dan doğruya askeri harekata 
germek kalıyordu. Bu herekat da 
11eli•i güzel değildir. Şöyle ki: 

1- Hariçteki Alınan diplomat
ları bir taraftan kendi sahalarında 
çalışmışlar, hep zemin ha:ı.ırlanu
ya uğraşmışlardrr; 

2- Geçen 914 - 918 harbinde Al
manya bütün dünyanın kendi a -
leyhine döndüğünü görmüştü. Hal
buki bu sefer ona meydan vermi
yerek kendine taraftarlar bulma
ğa uğraşmıştır; 

3- Almanya hiç şüphesiz müt-
tefikini de bu harbe sokarak Bal
kanlarda ve Akdenizde müttefik
ler aleyhine bir .yıpratma. müca
delesi açmak için çalışmıştır; 

4:- H_arekatın sahası daha başka 
iimıllerın karıı;masile böyle büyü
yerek müttefikler yıpranırsa o za
ıı;ıan k_at'i. darbeyi de garp cephe
ŞJ.llde ındırmeyi düşiinmüştür; 

5- Buna mukabil müttefikler · 
aylardanberi ı:-eçen sükiin dev -
resinde zaten bu harbin gayritabii 
bir safhası olarak saymışlar ve ha
zırlanmaktan geri durmamışlar • 
dır, Onun için Almanyanm Dolan
da ile Belçikaya taarruzdan baş
lıyarak garp cephesinde şiddetli 
harekata geçmesi müttefikleri şa
şırtınııı olmadı. Ingiliz!ere göre bu 
harp ne öyle kolay kazanılacak, ne 
d~ kolay kaybedilecek gibi değil
dır. Fakat her geçen gün müttefik
leri zafere yaklaştıracaktır İşte 
müttefik memlelı:etler matb~atımn 
emniyet ve kat'iye~ dünyaya 
söyledikleri budur. 

• • 

Edebiyattan siyasiyat 
ve harbe·· 

~jı\-'1 
v azan: Ali Kemal svr' ta· 

Öldükten sonra da :mesh~ ~bi 
rak kalmak kolay elde ~ bilen· 
değildir. Buna muvaffak ~818,,ııt 
leri amnak için 11eride ' 

8 ~ıc · 
muhtelif vesileler .bulurlııf~cı~ 
sela _geçen gün Fransız ro0,ıı.ıeıl 
Alfons Dode ı Alphoııse.. ., 
nin vüzüncü yıl dönü1flU ırıunl W 
betile kendisinden tekre!"_:;~ oıeU 
surette bahsediliı ar. VV"e>i'rle!"_ 
QOk seneler geçti. Fakat arısrcP'1 

kahramanları, mesh ur ,T. bir ıa· 
cenup memleketlerine ha.> 
zelikle hfila yaşamaktadır· ..... ıır . bl,. 
Şimalin İngilizleri ce!'LI ıJ8f de" 

"._~nın J?ode'si ile az alakil bU ıı'u· 
.f(iller. Ingiliz matbuatınııı eıJebi • 
nasebctle neşriyatı ya~ sil'& • 
yat sahasında kalınıYaI 3 ~ıa· 
siyata ve harb okad~r var:.b,pill 
dır. Onun için Fransız c 1ıaurl3 
doğduğunun yüzüncü yılı bııt'u 
nırken İngiliz matbuatı,_., rı-
F 

· ·ın1""':,...,l 
ransa ile Ingiltcre ara> 118 ~.,.. 

bıtaları yeniden aniatnıa.~ ııitil flıY 
bir veı;ilc saymışlardır. çu J<il~ 
de İngiltercde, inqilizlcrı~Bl'ı ,s· 
Y3'itanberi en rok okııdu ·ıcrıl". 

· jtıCl ,·1 
bancı muharrirlerin bır. ı· rr' 

·•.•utı • ,1 
dendir. Cenubun ılı.k ı':"' caııl~ 
seması altında her şCY ı P 
cazip gören ve öyle anlat& d ,;• 
şimalin sisli memleketlcruıil"' ııı: 
şıyanları tarafından çok kil ~ ,. 
lasılmıs, sevilmiştir. çuıı ·-i. ı' 

.. e51'" "r 
ıınaldekiler cenubun guıı ~at ır. 
lı hararetini arıyorlar. fa ile~ 
de daha ileri. gitmis ceııU~eP·' .. ~ 
malı, eserlcrındc, aynı ~ıtdcıı>" 
imtizaçla yaşatmıştır. • · .. e> .(C 

Fraı., .. sı şimale doğru ;l)ll :ıı; 
ısık götürmü.,, niha1 et u~ 1eııU 

il il 
·· tere· _,,,ı-

R tere e Fransa ın us l:ııf"" • 
kenin tehdidi kar<ısıııJa ril' c· 
rile mukadderatlarını ıesud#' 
meği en doğru yol bU~ ;c1ıl•~ 
Lakin bu ··a!nız buı:un1B' a,rP 1~ 
nin tesirile olmı:ımıştır. J8, .ti)! 
iki garp milleti arasın bırb1 

farklara rağmen, bunlnr_ı. r~b;:ı, 
k

. )Jll . µ 
rine çekmesinde es ı e;,ıa ıııı 
bir cazi:be vardır. İ:;te ııdı •ı" ,ı 
• C"' · t 
In11iliz genci Fransız c • ,c' 

1 , · ~.(JP 'ıJ' 

okurken Alfons l)ode 11 • , ı I' 
yorsa bu ona hep o cazı b • "'°' 
tadan geliyor. .,.0r; •, 

İ ·ı· h . · -~ıat ,, n.f(l ız mu arrırı ~· ıı>ı.!l ~u· 
de'nin cenazesi kaldır c~ 11 ıı 
fakir bir adamcağız ı:ıcler aıs::ıl~ 
tu taşımış ve meraklı· 1e deJl • 
kendisine bakanlara şoı cııi.ı!J)) 

- Ben de onun okuYU • 
danım!. , ·rı e~e~er 

Doğru.. Çünkü Dode ~le'-ıııı;, 
lerinde küçükler ve ırı er Jel 1 

icin ayrılmış çok ı;ıüzel Y • 
·~ 

dır. eııerı ıııı 
Dode'nin en büyük e;;:, cf~ıl Ji 

den biri de (Tartaren) ) di~c . 
yaşattıP-ı gibi (Napo1Y0~Jıılf ~~3'. 
bir eser yazarak o rııc·ali J«~ • 
mandanın cenup ile sııı;uıııt l,ııf" 
sinde birleştirmis oldUi! na b ıl. 
vir ebmck imiş. Fakat b~i ;/~rı 
yetişmedi. O N ap01yoıı tali 5'!" • 
payı avucu içine aldı!< fllıı5' fi 1-t 
İn.f(~tereye meydan cıl<~e ,ııbıf ,• 
kat Ingilterenin seııeJer ıırt'"'eı 

k }la ·JıC' 
sebat ile çarpışara ıı' ~ .< 
mukavemet karşısıııdlıııerdc b'f 
ıına?"lıin olmuştu. Bu~ 8yrıcı 
!arın hatırlanmasında rd•f 
mana ve ehemmiyet va ---
1 Birimizin osr~! 

Hepimizin ~8ruı 
ı"ıı 

Bir okuyucuıııu 
d·ı "i el ı eg •ııa"~~l. 

. il'- ıiP 
- Sıhhat ve İçtırıı8 d;J<1'a • 
Vekaletiuin nazat1

1
._.h ııı'ıe 

~res ,.,...-,,! ' 
E·dirnekapının '' )'<O· '.ııııl"' 

hailesi Cami soka~ur.;il ,~· 
oturan merhunı cı! 11 

eŞiılell • · 
kızı Feriha Ert . s.# 
tubu aldık: .. eca vıı ,,ır 

c40 seneyi mut j.faYı ,< 
çocuk hastanesinde ~"el I'' i!d aY e •C 
eden pederim bıılıl> '. )'e' 
fat etti. Bizle~ Jı:31~ 1taJd1~;ı;ı• 
·kir bir aile yuıust çaJı:'11 11,r 
derimizin bu uzun e bif .fJ· 
na maubkil bizlere ~iye ''' vıl 
aş ve ne de bir ikr9 yanu\ır 

h iS ve. ıı1ı.o 
medi. Maaş t~ 5 . icill t et 
ikramiye verııımesı .. r 9 c99 i" . ı J1'lo ..,,.el' 
adıdit maıkam ara S hlıat ·' 
Uk. Bu meyanda ~k91ctiO~ ,-e 
timai Muavenet _v :r-Jii~r '°9P 
bir istida verdik· pir cc ~il 

menfi hicbir yerd<'~bi ,,pıo fi' 
alamad:>k: 45 sene gı 1 cd'o }1 • 

hizrııe tP • 
zaman vatana :rrıa9~ ,-e 
derimizden bizlere gI11i"c 

0 
ti' 

is veyhaut bir ııa;,idi!lde 
rilmesini makaill1 

ca edi oruz.• 
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Müttefikler mukabil 
taarruza geçmek üzere Reşit Paıanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
:; lngiltere ile Fransa arasında ihtilaf yok 
ııib1 "is 20 (A.A.)- Askeri hare- manlar tarafından ileri sürülen Avni mahfillerde bu iddianm 
teıı· 'ı ••vk ve idaresi hususunda iddialar sa131ıiyettar mahfillerde İnıriliz • Fransız blolnnıu ayırma-
ılsl lı~ Yüksek kumondaulığı ile . b' ı 
~ , ~re hükUmeti arasında ihli- tamamile hayal mahsulü olarak ğa matuf yenı ır manevra o a • 

lttevcut olduğunu dair Al • tavsü edilmektedir. bileceği ilive edilmektedir. 

Kudüse bir fırka daha geldi 
~ ~a 20 (Radyo)- ikinci Avustralya - Zeliında fırkasının hu sabah Filistine vasıl olduğu Kudüsten 
'~ 1lıYor 

Amerika' da harp taraftarlığı çoğalıyor 
~lttoııd (Virjinya) 20 (A.A.)-- mesi. talebi mutazammın olarak rinde yeryüzü~d~ki milletlor..'~ 

~ı,t kilisesi pcskopo,su ja • hariciye nazırı Hull'e göndermiş hatt~_hareketlerınııı derhal degı· 
ı:ıı.ııon .Bitler~ ve ona ben- olduğu açık mektubu neşretnuştir. şecegı. beya~ ol~n~nktadır. 

il" •'.•karşı harp iliııı etmeleri Bu mektımta Amerikanın bita- Mektup şoylc bıtiyor: 
u· ""~sicumbur ile kongre nez- raflık kanununu feshederek Al • cBöyle vapıldığı takdirde korku 
i ' Ytiksek nüfuzunu istimal et- manyaya harp ilfın etmesi takdi • yerine ümit kaim olacaktır •• 

~r lngiltere'ye yapılan hava hücumu 
ıı 1d~a. 20 (A.A.)- Alman tay- \ zerine fasılalı top sesleri ve §İd- ı şm öbür sahilinden şiddetli top 
.; ~ ·•ııı._ın evvelki r;ece cenubu detti infilaklar iiitilmiştir. !\lan- sesleri işitilmektedir. 
1r 'ahili açığında görünmesi ü-

I Mısır' da yeni tedbirler alıi11yor 
~ir• 20 (A.A.)- Askeri .-ali 

. ~ır~ame neşrederek Mısır w · 

1 ılız üniformasile yahut dR 
1 ~ a~ak para~iitçülcr veya ta)·· 
1.,'. ıııdii(i takdirde düsmanııı 
lıne karşı kendisini muha-

faza etmesi için halka talimat ver
miştir. 

Emirnamede Mısır ve4lcnebi dö· 
vizlerinin, esham ve tabviJatın ih
racı mencdilmektedir. Hususi bir 
müsaadenameyi haiz olmadıkça 

yolcular 20 sterligdcn fazla döviz 
veya esham çıkaramıyacaklardu . 
Mısıra gelen bütün yolcular üzer· 
!erindeki bütün eshamı ve tah vi
Iıit miktarını bir beyanname ile 
bildireceklerdir. 

·- 50 milyon dolarlık tayyare ısmarlandı 
1
, ta • Monica (Kaliforniya 20 1 İngiliz - Frans.ız mübavaat komis-

1- •Douglas Air Srcft Com- yonunun elli mılyon dolarlık 
' . ' llin reisi Donald Douglas cDouglas• bombardıman tayyare-

leri ısmarladı,i(ını 
Bunlar dünyanın en 
yareleridir. 

bildirmıştır. 
sür'atli tay-

~· 

Düşmanın planları mutlaka bozulacaktır 
,. lııııra 20 (A.A.) - Çörçil'in 
jıı· ',lllilletinc hitabesi sabah ga
U • 11 tara!fından tehlikeyi inkar 
I•' .... kle beraber nı::binlige 

1 
, •'azarı dikkati celbeden ve 

te cesaret veren cnerjık ve 
hır şefin müessir bir da -

r:"iYetinde t Iiil'ki .edilmek
•azeteler vaziyeti Impara -

~;, ~sker gözile 
~~ cepheler 

(I inci sahifeden devam) 
~.hareket emniyetini temin 

~ ~bidir!er. İkinci kol da Sen
ır den cenuba doğru Uaz neh;arp kenarından Sorn nelı -

9"ıa alarak ilerlemek ıstı -
\J 

~liiyor ki, Almanlar Uaz 
n. sağ ve solundan aşa!)ı 
tn.en. kuvvetlerinin sağ ce
Som nehrile de emniyete 

) Plan.mı tatbik etmektedir • 
.Qqtruz kuvvetlerinin sol ce· 
"•, Mondmedi üstüne yap -
~ liddet!i bir taarruzla o ta
"<>.qelebilecek muhtemel bir 
t ıl taarruza karşı sigortala -
~•bbüsünü başarmış bulu· 

:'>ı t. 
nı>n.ıza göre, U az nehrinin 

,toııu kıyılarından ilerleye" 
~'ruz koluna karşı Suasson 

•n istifade ederek muka • 
~>n.lara girişecek Franız -
,~nları bir müddet durdu· 
.•r. Fakat Senkanten'den U-

,r '\t•narı lı •ııunM akan ikinci 
ıv< ! ç •r!emesine karşı son gay-

1',~'1>ışmaları icabeder. Cıir,kü 
'ıi~i a söylediğimiz gibi, Uaz 
~t>ı sağ tarafından inen ko -
~ ~deceği saha üstünde ta -

JI 

l' 

,nıalar pek mevcut değildir. 
'•a l!ıum\ vaziyette anlaşılıyor 
~>ısız ordularının bu sabah
"ıtqg'~tikleri kanlı mukabil 

ı,~ tın Parisin mukadderatı 
l>'<!.lıakından altikası vardır. 
\ ~e kadar harekatın n"tı • 
lt,j,, l>n.anların ilerlemeleri ba
'<ti n tetkik edilirse, çok teh
~a;· Fakat umuml vaziyet, 
. b Ça epey faik bir düşama 
1,.~ilmiş müteaddit büyük 
41a, •Zere rağmen müttefik 
li :n Parçalanmamış ve kül-
4 "it vermemiş olmaları ba
·1an tetkik edildiqi takdirde 

değildir. 

itQ/ya'dan 
~G4selen sea •• 
"1a, .CBasmakoledcn devam) 
Ilı,• ~çinde tarihe malolmuş 

"'ltib tır. 
''es·arıa, biz ltalyadan yük -
lııan 1 daha zirade yine siyasi 

·,· > • .;ıvra telakki etmiye mec-
1ıı .~rn "·manevra da l\tusolini
\l ~ • v:•ı~~'.' Cumburrcisi Ruz
,c \.~,,~ •dıgı cevabı beslemiye 
il ~:~{ . Herhalde İtalyanın 
~ lıı • e~kı Alman tıtzyikinden is

~:ı..r1., erek ve henüz müttefik 
•;'t•k .'b harp taliini çevirmiye 
·" ~:'."kanlara sahip oluncıya 
't'lc. ~~k fasılayı gözönünde 
r ı..r, ll'şeyler koparmıya ça
~~e r '."tıha~tır. Maahaza, 

afınen İtalya da Alman-

torluğa bildiren Basvekili tebrik 
etmekte ve milleti enerjilerini ve 
harp istihsaJatını azami hadde ı:ö
türerek düşmanı durdurınağa ve 
müttefik kıt'alar üzerinde yaptığı 
tazyiki azaltmağa davet eylemek
tedirler. Bu suretle düşmanın 
plfuılarını bozmak için vakit ka
zanmış olacaktır. Gazeteler Fran-

sız kıt'alarının kahramanlıi(ından 
sitayişle bahsetmektedirler. 

Daily Mail diyor ki: 
Fransa ve İnı:iltcre tarihinin 

en kol'kunç ve en uıv; saatini ya
sıyoruz. Irklarımız müttefikan ve 
insanlığı kurtarmak için birlikte 
yürüymlar. 

l_a __ rp_ş ___ u_u_nu_I 
Abluka çok Barutu icat eden 

eskiden vardi kim ? 
Biıi 18 ınci yüz y3la, bir:i die 50 

.seı,. ev v·"illl>C ıt o<an il:ı Çıın hi
~ biıze aıbltlk.arun pek ;g;trib 
şeıkıMer.i:ıtiı '8!lllıaıtıyor. 

AIJj)uk.a ç;oo,_ bilhassa yaıimoır
lara k.arşı llrul.hml:ı·r. Mesela: :ıııaıl'
mur y.ağmad.ı mı, kurak.J'lk ib~l:adı 
ım:ı '8i!Jlı.ikayıa nıiİI'aoaıl1; Eıd:J,i;. Fıaz. 
la yaı)nuır :v:al!tclıih zaman da buını
dan <stifadıe olunur. 

Çinli lıer, yaıjŞmur ilfilııınıı lt1i:r ej
der .sıd<!l:inde tıısaıvvur eclıerk.-. 
yağmur V~I V"ey.a fa2'a yıa,ğ
dı da talh~.ıbat yaıµınıya OOşhdı 
ımı, bu ejdcırirı kağıdOan mamuıl 
bir heykelini mal> ıde kaıpa!lıT!ıar, 

ÖIJÜ.ne bir QCJk kıH1baniliar adaklıar 
koyanW'. • 

1710 da, tkurakhk Nankin haıva.
l!isi.nıi ıkamp kı:wuruyoI'du. Y ~ur 
.i!lıiıhınıa yıa.pıliaı> duıalla1'1Jl, V'el' ,ı.ııı 

kıa'.baınLarıııı. bir faidesi olrn.&rnıştı. ı 
Alhaıli perişan bir hıalde ktrbrda 
dnl.a;ıyor, a.c;lık1ıan kırılıyordu. 

Vimyı'tt: ""1.i9i ceıbiT • stimal' nıe 
meOOııır kıaımıştı. Ya.fımur na.hı, 
rnalbfde ıkapatı:Lc!ı Ve un.aıbediııı O<a
pıılla<r.ı ve pe:ooareierı:. örüldü. Bu 
oebri !tedbirin faiclıesj dJeııha1 gö
rii.ldü. Duadan, güniliiıkd<:ıı, klll'
lbandan w ad~daın mahrum 
kalııın Ya~uır Hain yolıa ı;ıe)ıd;. 

Baıru1ıu 'İOaıd edem kmı? 
Baz.hn: Çinli.lle:r,diıyorlar. Ba.

zıf'.ıan da: Y~... Arohlar 
oduğu:nu söyiiıyenlt>r de vaırdıır. 

Sanrıa anudıd.in fsm!:ıı.i Jıeri süırı:n
]'1!" de çıok: Roger Bacon, Sclıwaırtı: 
adh lb.- Ahna.rı µ.:ı.pası. .. Bu 'ıdıdi
aJıaırıın hamtis: doğru?... Barutu 
:iıcaıdı edı:ııı ikim? ... 

Çinliıler.iın barutu !bild:Jderi mu
lı.akılrak. 'Haııt.a İsa.nın doğuşıııwjan 
~r kaıç asn- ~'VV!Cll !k!threçle, lOO -
müx tozu ve kükürdü k.arıştımıak 
surı-'1l be !l:ııarut yaptıkl:an m.a.Jlım ... 
~ ıtarih, barut tstı'ımıa-l:i;n.e 13 

ü.ncii yüız yı1d:a Çinliler tarafın -
dan Monıgonılara :tc,awşı lrullaruldı
ğun kayded1yor. 

Eski dleıviırlkroeki seyyeıMa.r, 1 
iımci yü-ı Y'lıcla ıbaTutu, Ş8.I'kfıan g~ 
lba getirm.i.ş1t'l'cfT. Yunanl~lar si -
yıah hir 1ıoz yapıyarlıaııdı. Pa:t!Laıını
yan, faka< yanan bir toza •Gı't"gu
aır aıU-1!>:.. ismini vıard !ler. •Rum a
toeşi.• dıe ded.,kleri oluyordu. Baruıt 
Yunomistandan, Veneclik YQ}ile 
Avrupa.ya ~çitli. 

19 UllllCU yüz yıla ıkada.r y;apJ.Man 
ırnulhıa:rclbellerde lba.ruttıan çok isti
fade diimivwdu. Haıtıtıa. ımtlan 
:yıüı\:ıkl!i R..şa:r, too değiıl Maıııdnilk 
kuhnyordu. 

Bol y~murlaır y~ b~. ı-------------
Nankin ahal~i cI,, kıtlıılotaııı ikuntuH- Alman ateşeıi geldi 
du. 

Biır de bunun aksi var: 1890 da Almanyanın Ankara sefareti ti-
caret ateşesi Fon Ronsone ve İtalKaıııton cİV'arına şiddeıti ya*"1ur-
v ada bulunan ıbir Türk tüccarı bu lar yai(ıyordu. Tarla1ar sular al-

tırrda ka-lmış, 'köyleri ve kasa.ha- sabahki ekspresle şehrimize gel -
la.rı sula'I' basını.;!.ı. mişlerdir. 

Kanton yalis. ciddi b<dbiıı\ıere Londraaya gitmek üzere şehri-
mümcaat zarurotind-e kaldı. Aha- mizden Fransaya l!eçen Halepli bir 
linin dua ve niyazına oevab V'CT- tüccar da, yolun kananması üze -
ımiY<n yağmur lfıhır.•ı, rnemkıket rine İstanbula dönmüştür. 
lııa.p ~anem· n bir hücresine hap- Yugoslavvanın şehrimiz konso
oo~ti. Ertesi .günün sabahı \'ağınur losu N>kolaöviç ile bir Fransız o
k,ısiki; sular çek meye· ·h3şlad.ı. t-Omobil teknisyeni de bu sabahki 

I 
yanın yanında harbe girmiye ka
rar ver~is bulunuyor ve bunun 
icin de Alman taarruzunun bazı 

noktalarda tamamlaıım~smı bek
liyorsa ne yapılacak, ne de korku
lacak birşey olmamak lazımdır. 

Nihayet İtalya da harbe girer ve 
o da taliini denemiş ve mukadder 
nasibini almış bulunur. 

İtalyanın harbe girmesi asla 
mevut neticeyi değiştiremiyeceği 
gibi girmemesi ele deiiftinnez. 

ETEK İZZl!:T BENlCB 

voJcıular arasm<la ibulunrnaktadır
lar. 

3 kilo esrar 
Kü(ükpaıarda Harıkadın ma -

hallesinde Bostan sokağında 46 nu
ma!alı Fatmanın evine Geyvedcn 
gelen Halil oğlu Mehmet esrar ka
çakçılığı vqntığı haber alınnuş, dün 
ani olarak bu evde vapılan arama 
neticesinde Ü• kilo 900 gram es
rar bulunmuştur. Esrar müsadere 
edilmiş, suçlu yakalanarak adli
yeye verilmiştir. 

(1 inci sahifeden devam) 
kanıharbiyesinin dün akşam neş
rettiği resmi tebliğ: 
•Başhca muharebeler Sen -

Kantenio şimali garbisinde cere
yan etmektedir. Kıt'alarımız, düş
manın şimddetli hücumlarına karşı 
mukavemet gö.steriyor. Buradaki 
muharebeler pek çetin ve kanh 
olmaktadır. 

cMonmedi rnıRtakıısmda düş • 
manın akurauc hücumları püskür
tülmüştür. Düşman büyük zayiata 
uğranıasına rağmen taarruzlarına l 
devam ediyor. 

•Bava faaliyeti bütün gün ve 
gece biliüasıla devam etmiştir. Bir 
çok düşman tayyareleri. düşürül
müştür. 

Sayısını şimdiden tayin etmek 
imk3nsızdır. 

.Şimaldeki vaziyet: Düşman iki 
ecen• açmıya muvaffak olmuştur. 
Birincisi: Şarkta ve Majino hattı
ua kadar uzanmaktadır. Buradaki 
muharebeler, dündenberi mevzii 
bir şekil alnuş ve ilk günlerdeki 
şiddetini kaybetmi~tir. İkincisi: 
Sen - Kanteudekidir. En şiddetli 
muharebeler, bu şehrin şimali şar
kisinde devam etmektedir. Düş -
man, bütün kuvvetlerini sarfede
rek Sen - Kanten ve Amyen hattı
nı tutmak ye Sont vadisine inmek 
istiyor .• 

Fransız erkfuuharbiyesinin bu 
teblii(iudeıı Hitlerin muharebeyi 
neticelendirmek i(in in.san ve mü
him mat bakımından her türlü fe
dakarlığı göze aldırdığı ve bir an 
evvel Sonı vadisine indikten sonra 
Paris üzerine yürüıniyc karar ver
diği anlaşılıyor. 

Fakat, Parise girmekle - ki çok 
şphelidir - harp nihayet bulacak, 
lliiler zaferini ilin edebilecek nıi? 

Bunun cevabını İngiliz ve F'ran
sız Başvekilleri veriyorlar: Ha
yır! Bitler burada muvaffak olsa 
Lile dahi harbi kazanamıyacaktır. 
C'ünkü müttefikler, sonuna kadar 
de.-am edeceklerdir. Nasıl \'e han
gi kuvvetlerle? Bunu ancak bir 
ki~i biliyor. O da yeni başkuuıau
dan General Veygand'dır. 
MUANNİDANE l\iUKAVEMET 
Paris 20 (Hususi)- Alman ta

arruz kollarının Parisi istihdaf e
dip etmedikleri bu yirmi dört sa
at i•inde belli olacaktır. Gaıııelinin 
yerine müttefik kara ordular e~
kiinıharbiye reisliği ve harp saha
ları boşkumandanı tayin edilen 
.General Veygand vazüesine baş -
lamıştır. Bütün ı&ner, yeni baş
lruınandandadır. 
Almanların kat'i netice almak 

icin üç bin taktan fazla bir motörlü 
kuvvet ve dört milyonluk bir ordu 
ile yaptıkları son şimal taarruzu, 
Fransız kaynaklarından gelen ye
ni haberlere göre, ınuanniı.lane bir 
mukavemetten sonra durdurul -
muş, taarruz istikameti şimali gar
biye doğru çevrilmiştir. Alman -
!ar burada tam bir sadmeye uğra
mı.lardır. 

Şimali Fransa, İngiliz ve Fran
sız kıt'alarile mütemadiyen tak -
viye edilmektedir. Geçen cuma 
günü azami şiddetini bulan ı\I -
man taarruzu gittik~ç_ yavaşla -
maktadır. 

Londra 20 (Hususi) - Çörçi!in 

• 
ltalva' da yeni 
kımıldanmalar 

(1 inci sahifeden devam) 
!etin menafiini müdafaa kaygı -
sından, memleketin hayatı için el
zent oln1asına ve nısfet kaidesine 
muvafık bulunmasına binaen tabii 
olan emellerini tahakkuk ettirmek 
zaruretinden, büyük bir devlet ol
mak prestijini muhafaza etmek ve 
taahhüdatına ve mukadderatına 
sadık kalmak azminden mülhem -
dir .• 

İtalyanın Habeşistanda ve İs -
panyada yapmış olduğu muhare
beleri hatırlatan hatip demiştir ki: 

•İtal.va. Avrupa hayatının hadi
selerine bigane kalamaz. Roma -
nın bu bapta sözünü söylemesi la
zımdır ve söyliyecektir. Duçe, pa
rolayı verir vermez derhal hare
kete geçeceğiz. Bu parolayı sulhlıı 
da, harpte de yegane şefimiz ola\t 
Duçe verecektir~ 

Londra 20 (Hususi) - İtalya 
Hariciye ·Nazırı K nt Ciyanonun 
yeni beyanatı bir havli ımanidar 
telakki edilmekle beraber. Lon • 
dra rnehafili sükütunu bozma -
maktadır. Gazeteler, İtalyanın 
kuvvetli Alman tazyikine rağmen, 
harp dı<ında kalmak siyasetine 
devam edcccj!i kanaatindedir. Va
tikanın hattı hareketi, Ruzveltin 
hareket tarzı ve İta1yan milletinin 
harbi sevmemesi 0bu siyaset üze • 
rinde bilhassa i>mil olmaktadır. 
Diğer cihetten, Musolini, Alman 

zaferine kani defüdir. Duçenin 
şimdilik siyasetinde cezri bir de
ğişiklik yapmıyacai(ı kanaati var
dır. İtalyadaki bugünkü vaziyet 
daha zivad~ bir kıstın Fransız 
kuvvetlerini İtalyan alplerinde 
hareketsiz bırakmak, Yakın şark
taki müttefik ordluarıru tutımak 

L ve İnl!iliz filosunu Akdeni2ıde bu-

garp cephesindeki vaziyeti izah 
eden son nutku her tarafta mü -
sait karş.ılarunı•tır. Vaziyetin ci<l
diliiti inkar edilomez. Fakat Fran
sız ordusu sür'atle kendini top -
lıyacak ve mukabil taarruza ge
recektir. Müttefikler, Alınan or
dusunun ilk anlardaki ilerleme -
!erine rağmen. kat'i zaferin kendi 
lehlerinde olacağına kanidirler. 
Çörçil söyle demiştir: 

Y aıaıılar : 
l9"~ F. SERTELLl CeYdet Reşi~YULARKIRAN, 

::::!-"":""" • ... -

•- Bizim hedefimiz, harbin yal
nız bir vak'a ve safhasını kazan
mak değil, bütün harbi kazanmak
tır. Ve bunu kazanacağız.• 

Rumeli jandarmasını tensika gelerı 
F ulon bey çok kurnazdı 

İRTİBAT KESİLMEDİ 
Paris 20 (Radyo) - Alınan baş

kumandanlığının Belçikada ve şi
mali Fransadaki manevrası akim 
kalrrnıştır. Bekika ve Fransız or -
duları arasındaki irtibat kesilme
miştir. 

KALELER DAYANIYOR 
Paris 20 (Radyo) - Düşman 

Liyej ve Namur kalelerini tama -
mile muhasara altına almağa mu
vaffak o1rnuştur. Buna rağmen bu 
iki mevki mukavemette devam 
ediyor. 
PARAŞÜTLÜ ASKERLER 

Almanlar; Holanda ve Belçika -
da yaptıkları gibi Fransr.ya da 
paraşütle asker indirnıeRe başla
ııru•lardır. Bunların vazifesi köp
rüleri, demiryollarını tahrip et -
mektir. Ilensi j~ f daidi•. Söylen
diğine göre Hitler, ordudan 5,000 
fedai sec:miş, bunları paraşütle at
lamaya al1'tırmıstı. Paraşütle inen 
askerlerin sırtlarında ne yok ıki... 
Kilolarca dinmait, Portatif bisik -
lct, telsiz cihazı ... 

Fakat ·bunlar, Fransaya toplu 
olarak indirilmiyor. Fransız baş 
ikurnandanlıi!ı, parasütcülerin faa
livetini önlemek için bu sabah 
radyo ile şu emri neşretmiştir: 

•parasütle inen birini gördünüz 
mü hemen ates etmeyiniz. Belki 
Fransız tavyareci.sidir. Tayyarenin 
kazava uiITaması sebebile yere in
mek isti~·or. 
Paraşütçü atladıktan sonra tay

yare, normal bir sekilde yoluna 
devam ederse ve inenler bir veya 
ikiden fazla ise her vasıtaya mü
racaat ediniz, vere inmesine mey
dan vermeden tepelcyiniz ... • 
MÜTHİŞ ALMAN ZAYiATI 
Londra 20 (Hususi)- Alman -

!arın ilerlemek için cephelerde 
sarfettikleri gayret sayısız Alman 
askerinin hayatına malolmakta ve 
her hiicum esnasında Aln1anJar 
çok büyük zayiat vermektedirler. 
Bazı sahalarda Alman cesetleri 
1,5 metre yüksekliğine çıkmakta
dır . 

Alman tankları ileri hareketle
rinde ekseriya bu cesetleri çiğne
yip geçmekte ve Üzerlerinden aş
maktadırlar. 

Fransızların 7,5 santimetrelik 
topları <Ja düşmana müthiş zayiat 
verdirmektedir. 
Fransız ordusu sevkulceyşi geri 

çekilmelerini muvaffakiyetle ba
şarmaktadır. Parise 130 kilometre 
mesafeye kadar gerilemiye rağ -
men, mukabil taarruz için ınütte
fiklcrin mukavemet kudreti git -
tikçe artmaktadır. 

Binbaşı Fulon Bey, İngiliz se
faret müsteşarı Sir Barklaya gön
derdiği bu raporda, Makedonyayı 
altüst eden (Karacaköy katliiımi) 
hadisesUı.i neden ehemmiyetsiz bir 
zabıta vak'ası halinde aksettir -
mişti? 

Bunun sebebi nıeçhul olmakla 
berabıır, Fulon Bey çok kurnaz bir 
askerdi. Rumeli vilayetleri jan -
darn1a tensik işini üzerine alan 
Fransız heyetinin Avrupa cfkcirı 
umun1iycsi karş_ısında iciz ve ha
reketsiz bir mevkjc düsmesini is
temediği ve hadiseyi basit bir 
zabıta vak'ası şeklinde anlattığı 
anla--Iıyordu. 

Maamafih, İngiliz sefaret müs
teşarı Sir Barkley, şüphe yok ki, 
binbaşı Fulon Beyin raporile ikti
fa etmiş değildi. O sıradn Sereze 
gelen İngiliz gazete muhabirleri, 
meseleyi, yakından ve mahallin
den tetkik ed;p gazetelerine • Yu
nanlılar, Makedonyayı kundaklı
yorlar!. h3şlıklı makalelerle ak
scttirmej!e başlamışlardı. ... 

İngiliz ve Fransız 
gazetecileri .. 

(Karacaköy) hadisesi hakkında 
İngiliz ve Fransız gazeteleri, bir
birini mütenakız neşriyat yapı
yorlardı. 

Bir İnuiliz gazete. muhabirinin: 
cYuııanWar, JUakedoııyay·ı kuıı -
daklı)·orlar mı?• başlıklı ~a;tı~ına, 
Fransız gazetelerinden biri şöyle 
cevap ver\,yordu: 

.Makedony anın son zamanlarda 
içinden yanan bir yanar dağ halin
de kaynastı,itını biliyoruz. Bu da
ğın indifalarına zamaı1 zaman da 
şahit oluy<ıruz. Fakat, İngiliz ııa
zetelerinin yazdığı ıribi, Makc -
donya, hiçbir zaman şu veya bu 
devletin tahrikatile alevlenmiş de
ğildir. Makedonyada birbirini çe
kemiyen ve birbirine dii.şman olan 
iki unsur vardır: Bulgarlar ve 
Yunanlılar .. 

Bu iki unsur bir arada yaşa -
dıkça, Makedonya üvey evlat gi
bi, hi,.biri. in öz malı olamaz. Bi
naenaleyh, Makedonya toprakla
rında Osmanlı hakimiyetinin de
vam etmesi pek tabii ve zaruridir. 
ilh ...• 

O sırada (Tay mis) gazetesinin 
İstanbul muhabiri de, gazetesine 
şu mah1matı veriyordu: 

•Karacaköy katliamı, izam edi
lecek kadar mühim bir hadise de
ğildir. Birbirine dü.şman olan iki 
unsurun paylaşamadığı bu top -
raklar, daima, uzun yıllardanberi 
insan kanı emmeğe alışmıştır. Yu
nanlılar, son günlerde yeni çete
lerle faaliyete geçtiler. Şüphe y<ık 
ki, bu faaliyetin ilk hedefi, Bul -Buaabah Avru- garlardır. Nasıl ki, Bulgar çeteleri 
de fırsat buldukça Yunanlılarla 

Padan gelenler mücadele etmekten geri durmu -
yoHar. Geçenlerde Drama civa -

(1 inci sahifeden devam) rında ·bir Rurnun başını kesip tel
bulmak için 5 _ 6 gün evvelden bi- nraf direğine bai(lıyan Bulgar çe
let almak icabehııektec!ır. Ame _ teleri, bunun mukabelebilmislini 
rikan konsoloslu~nun ernrile A _ görmekte gecikmediler. (Karaca
merikalılar İsviçreden çıkmakta- köy) hadisesi buna bir cevap teş
dırlar. kil etmektedir. Ancak, jandarma 
İsviçrede 110 bin Alınan var • işini tensike memur olan Serez 

Fransız heyetinin bu hususta pek 
dır. Ve bunların 40 bini Zürihde ııevsek davrandığını ve Türk jan-
sakindir. Müteaddit Alınan genç- darmalarının vaktinde faaliyete 
!erinin ilk fırsatta İsviçre<le i<arı- geçmelerine miini oldugu, Kolonel 
şıklık çıkarmak, daıniryollarını, (Verand) m beyanatile de teeyyüt 
köprüleri bombalamak için çalış- etmektedir .• 

gazeteleri, Fransız heyetinin Se
rezdeki faaliyetini tenkit için ve
sile arıyorlardı. Halbuki, bu iş ne 
Fransız heyetinin gevşek davran· 
ması, ne de Türk jandarmalarının 
faaliyetini azaltması nıeselesi idi. 

(Karacaköy) vak' ası, Yunan • 
Bulgar konıitalarının gerginliği ve 
Makedonyayı aralarında paylaşa
maınaları işiydi. 

Avrupa gazeteleri, birbirini tut
mıJan ve vekdiğ~rini tekzip eden 
ncşriyatlarına devanı ediyorlardı. 

.... -
Hüseyin Hilmi pasanın 

bir mahrem telgrafı 
Hilsc)·in Hilmi Pa~anın, nihayet, 

Yıldızı ve Babıfıliyi teskin ede
bildiği anla~ılıyordu. Uzun u~uıı 
ıtcce nıuhabercleri ve teati eaileu. 
raporlardan soıtra, (Karaca öy) 
vak'asında Türk unsurunun ve 
oradaki müslümanlarıu bir alaka
sı ohnadıi;ı 1.alıak.kuk eiııuşt •. Hü
seyin Hilmi Paşa. bu mulıa•·ere 
ve rnuhabt:.:.:clc.rdt.:li 1 ... c~;t ı•tlşauın 
biraz kırıldığını ~ahuıin ctınis o
lacak ki, şJhsma lıitalıcn - hadi
seden bir hafta sonra - mailrem 
olarak şu telgrafı yazıyor. tVe -
sika - 54). 

Serez mutasarrıfı Re~it Pasa 

hazrctlcrire 

- Mahremdir -
cGece cevaben ve mülcakıben 

keşiue bu;ı ta"ula.ı tc!ı:ralların 
ınunucric.ıLıniJ ıtı.ııa hasıl oiarait. 
Bab.<..ı.licc ıııı.iı.._ r DU) ur ulan r.e .. 
vap ya:.!ılrrlıştır. lzhurı haKiknı. i
çin sarfolunan mt.'S~i mucibi tak
dıı·Uir. hşki) anın l!tın1 olctuguna 
ve &a.cırJe ahaliı i.slarnı,; eden bu 
türlü ciı1ayatın sua.ur ctmi\.'C'Cf' -
,ğini vllkıfi hakıkaL olan croabı 
insafın kani oldukları asikardır. 
İ;:,tizahatı vak1a tebrıyc ihtiyacın
dan hamdcn sı.imn1c ham<it:n mtis
tağni olan aoakiri müliline ile 
ahalii i.sıiımiyenin tezkiyesi mak
sadına müstenit olmayıp oradan 
keşide olunan telgraflarda eşkiya 
arasında asker elbiscsiııi ıabis ke
san bulunduğu hakkındaki Iıkra
ların ne gibi müddeiyat ve istit -
Jaata miıpteni olduğunu bilmek ve 
ledelicap ana ı:öre idarei lisan e\
mek mütaleasından münlıcı.;, idi 
efendim.;, 

Hüseyin Hilmi 
Reşit Paşa, bu telgrafa cevap 

vermeğe lüzum görmedi. 
Serez. her an i~tial etmesi bek

lenen bir bomba halinde, için için 
kaynıyordu. Hafiyeler, misyoner
ler, ecnebi casuslar, komitacuar, 
konsoloslar... 'e daha şüpheli bir 
coı. kimseler faaliyette bulunu • 
yorlardı. Bu faaliyette hedef VA 

#>'-.venin ne olduğunu keşfe \·c u
zun boylu dü.şünmeğe ihtiyaç 
;ıııoktu: Makedonyayı paylaşamı
yorlardı. 

Reşit Paşa: 

•Evimizin içinde, bizi rahatsız 
ediyorlar!. 

Demekten çekinıniyecek kadar 
muztaripti ve hakikati görüyordu. 

Jf. 
Mutantan bir cinayet 

• • 1 
serısı ... 

Yunan koınitasının çok yakında 
faaliyete geçeceği ve l\letroşuu 
mühim işler göreceği dillerde do
laşmağa başlamıstı. 

Reşit Paşa, Seliniğe yazdığı bir 
tıklan meydana çıkarılmıştır. Birbirini nakzeden bu neşri -
Bunların evlerinde ~P İsviçre yattan da anlaşılıyordu ki, İngiliz (Devamı var) 
tramvay biletçileri ve p<ıstacıla - !============================ 

telgrıı'ta: 

rmın üniformaları bulunmuştur. ı · 
Hü.kCimet araşıtrmaları sıklaş -

tırmıştır. Tabancalar müsadHa o
lunmaktadır.• 
Diğer taraftan İsviçr!:'d~ Jıiikıl

met namına veyahut kendi he -
saplarına okuyan 120 talebemiz -
den hükumet hesabına tahsil eden
lerin avdeti için henüz emir ve -
rihneıniı;tir. Hususi olarak oku -
yanlardan 10 talebe de yar:n, ö
bür gün memleketimize dönmüş 

_2lacakl_arc!ır. 

lundurmak gayesini gütmektedir. 
SOVYETLERİN FİKRİ 

Moskova 20 (Hususi) - Mos -
kova mehafili Akdeniz vaziye • 
tini derin bir dikketle takip celi • 
yor. Buradaki kanaate göre, İtal
"anın vaziveti. garp cephesindeki 
harbin alacağı şekle bağlıdır. Al- , 
manların taarruzu müttefikler a
leyhinde bariz bir inkişaf arzet -
tiği taıkdirde İtalyanın harbe işti
raki bir emri vaki teşkil edecek
tir. Aksi takdirde İtalya gayri mu
hariplik vaziyetinden ayrılmıya • 
caktır. İtalyanın müttefikler sa • 
fında hal'be girmesine ise hiobir 
ihtimal payı verilmemektedir, _ 

~, KACITCILARA4Ell-, 
Ambalajhk iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

verilme~ip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
Iachktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
müdürlüğüne müracaatları. 

LORENZ ve TEF AG 
RADYOLARI SAYIN 
MÜŞTERİLERİNE : 

Makinelerinizin bütün yedek 
parçaları ve arzu ettiği.Riz piy~ -
sada mevcut bulunmıyan bılu -
mum yedek lambaları ve makine
lerinizin her türlü tamiratı için 
yalnız İstanbulda Sirkecide Ho • 
rasancıyan hanında 25 N-0. 
Saddettin Sönmez • Mihal 

Logotetia 
Sirketine müracaatınızı mem -

nuniyetle karşılarız. Müessesemi
zin başka yerde şubesi yoktur. 
:reı: :ıwıa 

1 1331 llicrt ' Rebiüliih ır 
12 

ay ıs 
7 

1940, Ay 5, Gün 141, Hıdır 15 
20 Mayıs PAZARTESİ 

Vakitler Vas;1 1
. i 1 Ezani 

-- Sa. Da.; Sa. Da. 

Güneş 4 38 9 14 
Öğle 12 10 4 46 
İkinci 16 98 8 44 
Akşam 19 24 12 00 
Yatsı 21 17 1 53 
İnısak 2 31 7 07 
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20 riayıstan 27 Mayısa kadar 
1 

subayları davet 
Beşiktaş askerlik şubcsınden: 

Senden usandım 
Muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

gün ve saatleri ve kalkacakları 
isimleri, kalkış 
rahtımlar 

Karadeııi.s hattına - Salı 12 de (Aksu), Perşembe 12 de (Güney
~u) ve Pazar 16 da (Tarı). Galata rıhtı
mından. 

i Be.,iktaş askerlik şubesinde ka-

l yıllı henüz ya• haddine oğrama -
mış olan eme.klı ve yedek (eski ta
birile birinci ve ikinci sınıf ihtiyat 
zabitan ile memurrni askeriye) su-

1 Çeviren: S E M 1 
Bartuı hattına - Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (An

talya). Sirkecı rıhtımından. 

baylarla askeri memurların sene
lik yoklamalarına 1 haziran 940 
gününden itibaren başlanacak ve 
30 haziran 940 alu;amı nihayet bu-

Münir otuz beş yaşında asabi bir 
avukattı. Karısı Melahat da yinni 
sekı z yaşlarında güzel, fakat çok 
sim li bir kadınclı. 

Karı koca, yatak odalarında, 
Melahat karyolaya uzamruş, Mü
nir de ayakta, yarı soyunmuş bir 
halde konuşuyorlar. Konuşuyor -
lar de?il de, cekisiyorlardı. 

Melahat birdenbire sıkıntısın -
dan ratlıyacakmış ı;!ibi, yerinden 
fırladı: 

Oof... İllallah, aman allah ... 
Simdi yangın var diye bai(ıraca
'1rın. Bıktım artık senden... Eve 
·l(elir gelmez. ceketini bir tarafa 
atarsın. ;apkam bir tarafa ... Bu ne 
daı(ınıklık böyle. Söyle derli top
lu bir insan olsana artık .. 

Fakat karısının bu imi feveran
larına alış1k olan Milnir hic aldı
rış etmedi. 

- Asıl sen canımı Slkıyorsun, 
dedi. zaten bugün, aldığını bir da
vayı da kaybettim. Başımda ka
zan kaynıyor. Bir de senin vızıl
tılarını mı dinliyeceifun? 

Bu söz Melahati büsbütün çile
den ç>karmıştı. Genç kadın bu se
~er hemen yataktan fırladı. Kaş -
]arı caınçatik bir halde, iki ellerini 
kalçasına dayayarak kocasının 
karşısına d:tkildi: 

- Ne dedin? Ne dedin? Vızıl -
tılarımla mı? Sen galiba cok ol
duğunun farkında değilsin. 

Münir kansını bir kenara itti: 
- Rica ederim Melahat, dedi, 

beni bırak, Kan başıma cıkıyor. 
- Aman efendim, keşke ikan ba

şına çıkacağına, biraz akil ciksa ... 
- Arr.:ma, sen yine tahkire baş

ladın. 

- Av, sen ·bunun şimdi mi far
kına varıyorsun? 

- Vallahi sana •bir şey söy li -
yevim mi? Artık b:ıktım, usandım 
senden .. 

Melahat adeta yerinden hop -
]adı: 

- Vay efendim, zatıaliniz mi 
benden bıktınız, yok.sa cariyeniz 
mi zat1fıliniz.den? 

Münir, bu mukabele .karşısında 
dimdik kesildi. Bir şeyler söyliye
cekti, söylemedi. Sadece: 

- Peki' dedi, benden biktınsa 
o işin kolayı var. Ayrılırız vesse
lam canı-n ... 

Ve mahkemeye dü<tüler, ni · 

hayet... Ayrıldılar. Mahkeme ıra -
;pısından çıkaııken Melahat başını 
salladı: 

- Anıma sen beni çok ararsın, 
dedi. 

- Bilmem. sen mi beni ararsın, 
yoksa ben mi seni? 

* Aradan on gün ı:re{ti, geçmedi. 1 

Haftahk meamualardan birinde 
altalta şöyle iki ilan çiktı: 

•23 yaşındayrm. Etine dolgun 
pembe beyaz bir dulum. 2.8. ile J5 
yaş arasında ·bir erkekle giırliş 
tülcten sonra evlenebilirim.• 

İkinci ilan da şöyle idi: 
,30 yaşındayım. Mütevazi bir a

ile kuracak iktidarım vardır. 20 
ile 2.5 yaş arasında, etine dolgun, 
pembe beyaz bir dulla evlenmek 
istiyorum.• 

Her iki ilanın altında da postres
tan t adresler vardı. 

Her iki ilanın sahipleri mek -
tuplaştılar ve birbirlerinden bir 
sınemanın kapısında bulusmak i
çin randevu aldilar. 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

- Sali, Perşembe ve Pazar 9.30 da: (Uğur). 
Tophane rihtnmnd~n. 

- Pazartesi 13, Salı 9.5-0, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma 16 da ve Pazar 8.30 da (Marakaz). 
Ayrıca Cumartesi 14 de ve Pazar lJ da 
(Sus). Galata rıhtımından. 

Bandırma hattına - Pazarteı.i, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Sus). 
Gdat:ı rıhtımından. Ayrıca Çarşambıı 20 de 

K.arabiga hattına 

İmroz hattına 
Ayvalıil hattına 

(Antalya) ve Cumartesi 20 de (Ulgen). 
Tophane rıhtımından. 

- Salı ""' Cuma 19 da (Seyy.ır). Tophane 
r .htımından. 

- Pr.zar 9 da (Tayyar). Tophane rihtımından. 
- Çarşamba 15 de (K mal), Cumartesi 15 de 

(&irtın). Sirkecı rıhiımından. 

İzmir sür'at hattma- Pazar 11 de (İzmir). Galata rihtl!!Ilından. 
Mersin hattına 

NOT: 

_ Salı 10 da (Etrüsk), Cuma 10 da (Konya). 
s .rkeci rıhtımından. 

Vapu seferleri hakkında her türlü maJAmat .. afula telefon namaralan 
7anlı Acentelerlmizden öireııUebllir. 

Galata Bafacenteliği - Ga'.ata rıhtunı, Limanlar Umum 
Müdürlüğiı binası altında. 

Galata Şube • 

Sirkeci • • 

- Galata rıhtım,, Mıntaka Liman 
Reisliğı binası ahında. 

- 3ırkecı, Yolcu Sa.onu 
(4ıSO) 

42362 

40133 
22740 

1 
lacaktır. Bu yoklamaya İstanbulda 

I bulunanlar sınıf ve rütbesi her ne 
olursa olsun haftanın pazartesi, 

1 

cuına ııünleri saat 9 dan 17 ye ka
dar di.i(er yani salı, çarşamba ve 

1' perşombc gunlerl öğleden sonra 
1 saat 13 den 17 ye kadar aşağıda 

yazılı vesikalarla birlikte bızzat 
mliracaal edeceklerdir. 

I - Emeklı subay ve memurlar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı 
b) Maaş resmi senedi (beraat) 

1 c) Varsa askerlik vesikası 
1 d) Herlıangi bir fen şubesinde 
1 ihtisas yapmış ise diploması. 
! e) lki adet 4,5 X 6 eb'adında ve-

1
1 si~~lık ~.:;;:~"~~bay ve askerime-

murlar: 
a) Nüfus hüviyet cüzdanı 
b) AskerHk vesikası (Terhis 

teskeresi, yedek subay diploması.) 
c) Herhan.gı bir fen şubesinde 

ihtı.as yapmış ise diploması. 
dı İki adet vesikalık 4,5,<6 eb

adında foto_ğraf. 

Halen İstanbuldan hariç mahal-Randevu saatinde sinemanın ka
pısına dogru saı(dan bir enkek, 
soldan bir kadın geldi. Birbirle -
rini tanımak için verdikleri işa
retlere göre derhal tanışmalarına 
lüzum kalmaclı. r'ünkü bu ııelen 
erkek Münir, öteki de Melahat ti. ıt 

lr,nmu1 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 

lerde bulunan emekli ve yedek su
ba darla askeri memurlar yukarı
da yazılı vesikaların birer sure -
tını bulundukları yerin askerlik 
şubesine müracaat ederek pul il
sak etmeksizin tascUk ettirip ta
ahhütlü bir mektupla şubemize 

- Vay, sen misin Melahat? 
- Aman Münir, sen misin? 
On, on beş ııünlük ayrılıktan 

sonra, her ikisi de birbirlerine ne 
kadar muhtaç olduklarım hemen 
orac>kta ilk defa olarak anlıyıver
mişlerdi. 

Kolkola sinemaya Pirdiler. Filim 
de tesadüfen 'kendi maceralarına 
uyı;un bir filimdi. Sinemadan dö
nlişte Melahat eski kocasının ko
luna daha fazla uaslamvor, Münir 
eski karısının kolunu daha mu -
hal:ıbette sıkıyordu. 

- Sanki biz ne diye boşandık? 
- Vallahi bilmem. .. 

* Bir iki ııün ev rahat ibir nefes 
aldı. Fakat ondan sonra yine bir 
gün Meli'ıhat yataj\a uzanmış .va
tarken Münir eve geldi. Ceketini 
bir tarafa, şapkasını bir tarafa at
tı. Yine eski tas, eski hamam ... 

Fakat Munir bir giin sormuştu: 
- Yine boşanacak mıyız' 
- Ne münasebet? 

bedeli 

216,00 

192,00 

216,00 

1080,00 

36,00 

192,00 

48,00 

288,00 

288,00 

240,00 

468,00 

72,00 

J.k 
tamın atı 

16,20 

14,40 

16,20 

81,00 

2,70 

14,40 

3,60 

21,60 

2.1,60 

18,00 

35,10 

5,40 

Kapalı çarşıda Divrik So. 19 parsel ve 18 kapı No. lu 
dükkan 
Kapalı carşıda Kazazlar So. da 8 parsel ve 44/46 kapı 
No. lu dülııkan 
Kapalı çarşıda Hacı Hasan So. da 11 parsel ve 16 kapı 
No. tu dükkan 
Kapalı çarşıda Kalpakçılar So. da 56 parsel ve 11 kapu 
No. lu dükkan 
Kapalı çarşıda Takkeciler So. da 18 parsel ve 16 kaııu 
No. lu Dolap 
Kapalı çarşı Takkeciler So. da 21 parsel 22 kapu No. lu 
dükkan 
Kapalı çarşı Cevahir bedesteninde Şerifağa So. da 39 
parsel ve 114 kapu No. lu dolap 
Kapalı çarşıda Divrik So. da 3 panıel ve 21 ikapıı No. lıı 
dükkan 
Kapalı çarşıda Divrik So. da 8 parsel ve 45/47 kapu 
No. Ju dükkan 
Kapalı çarşıda Divrik So. da 12 parsel 35/37 k;rpu No. lu 
dükkan 
Kapalı carşıda Drvrik So. da 22 parsel 50, 52, 54 kapu 
No. lu dükkan 
Kapalı çarşıda Divrik So. da 2.8 parsel 70 kapu No. lu 
dükkan 

l(Öndermeğe mecburdurlar. Mek
tuplarında bulundukları mahallin 
açık adresini yazmakla mükellef
tirler. 

Senelik ihtiyat yoklamasına iş
tirak etııniven veya taşrada olan
lar vuıkarıda yazıli vesika suret -
!erile buhındukları yerleri bildir
meyenler 1076 sayılı kanunun 10. 
maddesine tevfikan elli lira para 
cezasını ödeımeğe mahkfun edi
lecekleri ilan olunur. 

Tanınrru.ş Lliks vapuru, is -
tisnaen 2.2 mayıs ça~şaınba gü
nü ~le vakti yolcu ve eşyayı 
ticariye alarırk PİRE - PORT
SAİT - İSKENDERİYE-FİLİS-

l 44,00 10,80 Kapalı çarşıda Divrik So. da 2 parsel 23 kapı No. lu TİN - SURİYE ve KIBRIS li-
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel dükkan manıarına hareket edecektir. 

Tahmın bedelleri ile teminat miktarları yukarıda yazilı gayri Hertürlü konfor - mükemmel 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: menkuller avrı ayrı satılmak üzere arık arttırmava konulmuştur. ve nefis mutfak. 

Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüjfü kaleminde l(Örülecektir. İstanbul - Pire seyahati 24 saat 
1 - Muhammen bedeli 9500 lira olan 5000 adet meşe travers pazar- İhale 23/S/940 perşembe günü saat 14 de daimi encümende yapılacak- Fitalarda hiç bir zam yoktur. 

lık usulü ile satın alınacaktır. tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya ımektuplarilc ihale günü mu- Ham.iş: 25 mayısta Pireden 
2 - Muvakkat teminat 712,50 liradır. ayyen saatle daimi encümende bulunmaları. (3757) do"ru Marsilyaya hareket e -
3 - Pazarhk 28/5/1940 salı günü saat 15 de Metro han binasının * den A'ITİKİ vapuru ile aktar-

beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda ali · · K il ma edilir. 
yapılacaktır. Aksaray yangın yerinde Mimar Kemalettin mah esının ız taş Tafsilat için Galatada Frank 

B 
. f • sokağında 28 ci adada 660 harita No. lu ve 36,50 metre mu:rabbaı hanında ••m"~ı· acent•~na T~ 

4 - u işe aıt ennı şartnameler idarenin levazım miidürlü"'ün- ak .. k artt k !muştur Tahmin be " ~u -· ~-" sahalı ar•a satilm uzere açı ırmaya onu · - l_,,,_n 44708 ve Galata rıhtı -
den parasız tedarik edilebilir. k 6 li 85 ku t ""v deli 91 lira 25 kuruş ve il teminatı ra ru~ ur. ımında 25 No. şubesi ANOO _ Sahip ve neşiryatı idue eden Başmuharriri 

5 - Uhdesine ihale Y. apılacaktan % 15 kat'i teminat alınarak mu- ş t b t a ı·t mu" dur" l"gu·" kaleminde nörülecektir ' ar name za ı ve mu me a u ,,. · NARO vazıhanesine müracaat. 
kavele yapılacaktır. Tesliım şartları pazarlık günü tesbit edilecektir. İhale 30/5/940 perşembe giinü saat 14 de daimi encümende yapilacak- Telefon: 43777 ETEM İZZET BENİCE )tij 

6 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile tır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile i:hale günü mu-ıi•••••••••••••-= /ı 
ilan edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (396J) ayyen saatte daimi encümende bulurrmaları. 4007 

1 &.sıldıiı yer: SON TELGRAF Matba•1 ~~,ı'~ ~ 
.. ==~;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==="'i=::::::;:~:;:::::;;:::::::::;:'~~==:;;:::::::=:::=~~~~~;;;;;~;;;::;:;::::~;:::::::::===;=~~:7ı~:::::.:::::::~:::::~:::::::::=;:- b•l" leyizdir. Fakat atlatırız ouları her - Al şu karıyı, masanın üzerin" de korkunç bir parıltı , 

v~kit .. dedi. Yazan: Rahmi y AGIZ No: 111 yatır!. sordu: • ~,,.·, 

1'0.225-63 Yazan: 1'11. SAMİ KARAVEL 

Konuşacağımızın her halde şarap işi 
olmadığını anlamışsınızdır 

- Kaça?. 
- Bir kere gorunuz, tadın12 .. 

Ondan sonra pazarlık kolay .. 
- Pekala .. Görebilir mi)im? 
-Hay, hay!. 
- , eriye kadar gideceğiz? 
- Gemiye .. ta şurada sahilde de-

mırli iste.. dedi. 
Süleyman Be) lafı şu yolda ka-

pattı. 

- Çok ~kk:ür ederim, gideri~. 
- İstefieniz beıucn şimdi.. dedi. ,.r. ıucylıanecı.) 1 cağırarak: 
·-He)·!. Şu destiyi kaldır .. Son-

ra gelip taman1lar1l .. 
Uiyc bağırdı.. Oldu&~ yerden 

a~·aj'l" J.nlkıp 'Iürk be) ine buy ur 
etti. 

Sövalyc <'ıtsusla.rı .. dinliyorl::ırdı. 
Fakt.l iki tar3(in liiarap almak i
ciıı gemiye doi:ru gitmeleri bun -
tarı şas:rtmı~tı. Gemiye gircmez
Jı, diYal.ıız, Süleyman Beyin kaç
mo:nası icin tertibat almak lazım 
ııelırdi. 

Fakat, şövalyelerin en büyük 
Pmeli Cem Sultanın yanınc!a bu
lunanların eksilmesi idi. Keşk,. 
Türk beyi bırakıp kaçmış olsa idi. 

Onlara lazım olan şehzade idi. 
Onun yalnız başına esareti kati 
idi. 

Vcncdikli ve Türk beyi yolda 
giderken birbirlerine hiçbir şev 
söylemiyorlardı. Her ikisi de de
rin bir düşünceye dalmışJardı. 

SüleJman Bey daha düşünceli 
iili. Kaptan avını yakalamış bir 
tazı gibi sekiyor. bir an evvel ı:e· 
miye yt'"ti~miye, pazarlığa jgir .. 
mjy c be\ csleniyordu. 

Gcıııi)c gelindi. Kurnaz Ven~ • 
dikli ı;ünrtede bulunaıı bazı fı
çıları eli~· le ı:östcrerek Sille.) nıaJt 
Beye izahat veri)ordu. 

Giivcrtcdc bir iki dolaştıktau 
sonra unıbara inildi. İste; burada 
berşey konuı;ulabilirdi. 

Aın bara iJıer inmez.. kaptan gii
lerek: 

- Heriflerden yııkayı kurtar -
dık dej:il mi?. 

Deyince, Süleyman Bey de: 
·- Bravo kaptan sana!. Haki 

katen yamansın?. dedi. 
Vcnedikli kahkahayı bastı ve: 1 
- Biz bu heriflerle her gün böy-

k b 1·11 · · k - Mustafa hiç sese çıkarma< - Ben mi madaın· aYP i'" Fa at, u a arı nıçın onuşu- · c ıJl ,,ıı 4~ 
yorlardı? Neden casuslardan ka - D G 1 emredileni yaptı. Lenayı yakala - Yalvarırım sıı bit~ ıli 
çıyorlardı?; Buna dair ortada ko- o D a n m a e ı· y o r dığı gibi oradaki üzeri tozlu bir - Beni iki paral~l< ı.udt~oi•' .,r 
nu~tukları birşey ycl•tu. masaya yatırdı. Bu masa tuhaf biı maskara edip üstcJık .~;Jı Jf 

İki tarafın zekiısı 
0 

derece kes- şekilde y~pılınıştı. Üzerinde bir tunuz baskumandaıı 'bu1d•
1
;; • 

çok kesikler vardı. Yanlarında da emrile de bir ay··· is .. t.aıı,.(;ıı 11 
,, • 

kin. o derecede durbin idi ki, bir- ı r 

Abd il h k t h ' t k t d - tokalı kayu;lar bulunuyor, bun- !ine siirdürdüğunu . ·,ııl 
birlerine mahrem olarak SÖ"Jive- U & ap anı apıS en Ur ar tgtn ' 'r' '1 , , lar ortalarından masaya raptedil- yardım edeyim'.· .

1 
•·cıı• ;, .... 

ceklerini gözlerile anlaşmış bu- ı ı e " • 
Zaman kime baş vurmuştun ? ıniş, iki uçları da serbest duruyor- Lena bu cüm e b0 rP ,1 

hınu)orlardı. du. rulan tuza&ın bizZO~Jıı"' P 
Süleyman Bey, kaptanın he- tarafından hazırlnı>, ...• rd•' dır~ .... 

Sar• ımın bu sözleri Sultanın te- Sehime Sultan kin dolu göde- Sarımın nezareti ve kumanda- 1.. v ,,., 
men acıhnasıııdan memuun ol - sezisle far ketti .. 1 8 .,,ııct· d•'', 

b k ıl reddüdünü sildi.. Şehime Sultan rile Lenanın yalvarışlarını mu - sile masaya sırtüstü yatırılan Le- 1 ı ,. muştu. Bö) le çarça u · aç ı~ına k Uar b ki k - Onlar geçti l\ a)dof J<l 1,J'ı> nazaran herhalde şuvalye casusu !!Özlerinde kin ve intikam arzusu- hakkirane süzdü. Harp zengini, nanın o ı, aca arı bu ayış- ta ettim. Sizi bu kn p•t o• :,,J',, 
1 d nun müşterek parıldayışını mu - Lenayı taşıyan iki u<ak hiç ses çı- tarla bağlandı. Olduğu yerde kıv- h' •8 • ,o· • 

o amaz ı. • k ı ıhl g·ını bilsecdim ıç ·'.d·111e .· ,,r halaza ederek taş merdivene ayak karmadan birer statü gibi dimdik ranan, ayış arın m ayışı ile , 1., ı" 
Süleyman Bey, kaptana açılarak bastı. Sordu: duruyorlar, bunların mumun ışı- bütün gayretini yalnız diline bas- Sarım harp z~n~cudiS''.e: ~ıl 

mukabele etti: - Nerede o kaltak? ğile duvara akseden hayalleri kor- reden Le1>a acı acı gözyaşları dö- Bir eyler söyledı. J3 rtlt) fi (. 
- Kaplan, cok zekisiniz? _ Burada Sultanım .. İradenizi kunç kımıldanışlarla mahzenin kerek yalvarışlarına devam edi- timdat eden Lena ı:da''"dı 1~ 

yordu. - Hakkınız var ~de bUr~,eıif ~ 
- E!. Lep demeden leblebiyi bekliyor!. kasvetini büsbütün arttırıyordu. 

1 

ne yapa,·ıın. Ben ·e ~9ıı.11rl; _.. 
anlamalı.. 1sveriz önde, Sultan; kalfasının Lena tazalliimlerine devam etti: Sarım, usta bir cellat kılığı ve cak seyi;cilik sıfat v s;ı<,:,c •' 

_ Konuşacağımızın her halde tuttuğu mumun ışığı ile ilerliye - - Niçin bana cevap vermiyor- alışkanlıi:ı .ile Lenanın karşısına 

1 

b 1 b' daııııııı- 1ol. 

in d 1 bul rek arkada Sarım da en geride sunuz? Ne suçum var? Neden be- geçti, sordu: u unan ır 3 k Şii• ıcP ı• 
şarap o ta ığını an amış u -

1 

etmeme imkan yo e'td''~d. ı' 
? gırdiler. Sultan doğruca Lenanın ni buraya getirdiler?. - Ey .. •i>yle bakalım, mel'anet- " • nu.'f·orsunuz. dar ~ize yardtl1l. 1• 1,,d~ yanına ııitti. İşverize: Ve .. sultanın önünde diz çöke- lerinin hesabını ver! Abdullah kap- · ı 

- c;;üphe mi var?. kalmıyan taliinızıı .
11

•1z!· ·el l _ Mumu ~u karının suratına rek yaşlı gözlerini saray kadınının tanı haoisten kurtardığın zaman · edı .,., 
- Sinıdi asıl konuşacağıntıza dogr· u tut .. l\tenfur suratını yakın- isleıneli iskarpinlerine si.ire süre kime ba'-'vurmustun?. mesini teıuennı ~ ıııP 1

'tti: 
1 1. • Dedi sonra ku)ag ·e c .l.fl.I 

l'e c ım.. dan göreyim!. bozuk türkçesile söylendi: _ Ben böyle biışey bilıniyo _ ' il"' ·l<'' 
u s· d k d B la~arak almanca ,· .. ıl·' c~ ,1 . .ı; - uu:rurun.. Diyerek Lenaya sokuldu. Başı- - ız c a ınsınız.. ana acı... run1. Rica ederim beni çözünüz!. d ... - 1111 ~ 

- Benim kim olduğumu ,miadı- • na gelenlerin mahiyetini kestire- yın kuzum .. Bu adamlar henden Bu sözlere kadar karanlığa si- ı • -:- ~en.i~.' ~e crdar ~<er•'' 
nız mı?. kt· hr' ne istiyorlar? k sını bıldıgınıı k~ . b~' ıııiyerek akşam va ı ~ ıu en iş- nere yüziinü Lenaya göstem.ıyen ketinize aü)mesıııı , 1,, - Bir Türk beyi.. !ek caddesindeki otelinden hiç Sarını söze karıştı: harp zengini bir adını ilrdrdl. Ma- " r b'' 

d . · S H kkınd eril tavsive ederim-· ..,p ·•' - Fakat, neyin nesi?. ummadığı bir tuzağa üşıirülüp - us.. a a v e<-.k sanın başına yaklaştı. l\Iü~kıil va- I sarıw ıuıw· 
kaçırılan Alman artisti bilnıediai hükmü şimdi göreceksin!. ziyeıte bulunan Alman artisti Sehime Su tan d b~ - Esirsiniz burada'?. ~ _ Benim bura a , 
bir mahzende l üzüne mum tu- Sonra Sultana döndü: Bayramzadenin aşina çehresini ., • 

- Biliyorsunuz?. d 1 S 1 d ıu·'zum var mı? _ .. 1:isİ>c tan bir kadının karşısın a bu un- - u tanım emre erseniz bu görünce ondan istimdat etti: e gıı ~· 
- Denizciler herşeyi bilir.. duğunu görünce tazallüme baş - mel'unun yaptığı işlerin, işlediği - Ooob maynher .. Benden ne Sarım bir cellat d' 
- Nereden baber aldınız?. Jadı: cinayetlerin, yıktığı yuvaların he- istediklerini bir türlü anlamadı- lık verdi: 1ııızııru"pl~~~ 
- Daha doğrusunu isterseniz, - Beni buraya bu adamlar ni- sabını sormıya başlıyahm!. itıın bu adamların elinden beni - Sultanımın )e 0 1•'1 pl· J 

Vcnedik gemicileri söyleQi. çin getirdi. Bendon ne ıstiyorlar?. Şeltime Sultan bir baş sallayışla kurtanıı. mel'una Reşat Be.ı; ti~or~ ,-1·, 
- Nerede?. Para mı, pul ınu? Neyim varsa Sirurun istediği müsaadeyi verdi. Baynumadenin yüzü kindar bir nı itiraf ettirmek iS(peı'''~~ 

fDepal"_ı var) vereyim .. B..W kurtarın!. SBnm. Mu.stafıuıa iiarot edt: ~ &iilii.Ukle kın4tı.. Göalıelıekleriıı-


