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rvil'i Geri Alan Fransız - Kuvvetleri Amyen'i 
eA a- lard nlstirdatE m- UzereBulunuy r 
~lkanlar niçin Almanlar asıl büyük çarpışmanın çok müthiş olacağını söylüyorlar 
hazırllğı 

arttırdılar ? 
l'ugoslavyaya müte\'eccih 
l>ir hareketi Sovyet Rusya
llııı müdahale ile karsılıya
~~ih hakkındaki haberlere 
!'.nıat edileb!lir mi?. 

r ~: ETEl\l İZZET BENİCE 
t 
'toaıavya seferberliğini ik -
.•lııı;, gibidir. Romanya dün 

n beş sınıf ihtiyatını silfıh 
tağırmış ve bunlara yirmi 
~t zarfında kıt'alarına ilti-

ıı.•tıncıerinı tebliğ etmiştir. 
,"t;ır orduwoun da seferberlik 

• bul.ınduğu bildirıldiği gi-
h iet Rusyaıım da l\Iacar hu-
1 da. tah~idat yaptıi,;ı günün 
~ •tı arasındadır. ltalyanın 
Ulhıkta Fyoıne bölgelerinde, 

1ı, 1':ıtıın da Yugosla\'ya, l\fa
~llarında tah~dat ~·aptık-
~I" e\'veldeıı söylenmi tir. 

U~or ki, son iki üç gün zar
~lkanJarda mütemadiyen 
~ •r faaliyet vardır. Bu faali

lı lll'.tan hazırlıklar niçin?. 
, •lkanlara mı geliyor, Al -
/•ya ltalya mı, yoksa bir 
•vlet mi kan ve ate~i Bal-

~Q~ ıtetirmek istiyor?. 
~ Un tahlil mevzularından bi
~D cephesinMki muharebe 

1. \' şüphesiz Balkanlardaki 
'~ettir. 

.,/ ~araftan bir habere gore, 
"Us ya Balkanlardaki sta. 

~ bozulmasına taraftar de
~ e Yugosla\)'a bir taarruza 
1 takdirde Sovyetler Vıı -
• lehine müdahalede bulu

\ •dır. 

~berin sıhhat ve vlisuk de
l t• asla nıali.ım olmadığı gi-

~{t l~usya ricali tarafııırlan 
'"" kadar Balkanlara bir 
ıuku bulduğu takılirde ,,. 

~· •n nasıl bir hattı hare
ıp edecekleri hakkında tek 

~1 •arfedilnıcmi~tir. Sadec" 
•d80n.nutkunda Sov~ct Rus
lt,~ıııı tecavüz paktlarınd ,a
. d ~Unu ve Besarab\·a n1esc·· 
ı;;. silahla halletmeyi düşün

' SÜylemekle iktifa etmiş-

'iıı ~nalcyh, umumi nazarda 
~._ ı•n Sovyet Rusrnnın Bal
h kll'lütcveccih si,·aseti bir 

liı ~tu, olmaktan ileriye 
~, dcgıldir. Balkanları. tutu -
~I lutınuyor mu, bir ltalyan 
~. ltıaıı taarruzu karşısında 

> •aktır, mödahale mi ede-
~! lııüdahale ederse nasıl ede

:t llunların hiçbirisi efkarı 
'ıı.; ~lerce maliım değildir. 
·~:•nciye veya vakıa haline 

"'ile k~dar da maliım olaca
!\ it ltııyor. Ancak, aklıselim 
'"' Usyanın Almanya veya 
'oev teker teker, yahut da 

AM/ 3 üncü. sahifede) 

Alman şehirlerine hergün cepheden trenler dolusu yaralı geliyor 

Almanlar 75 bin bisikletli bir 
orduyu da harekete geçirdiler 

Harp ni~ayet Balkanlara 
sirayet edecek n i ? 

- -

Müttefiklerin Amerika'ya sipariş ett-iği-tayyareler İtalyanın bazı hazırhkları endişe uyandırdı 
hava ve deniz yo)larile lngiltereye gelmeğe başladı /-----

Amerika Portekize harp gemileri gönderiyor 
Faris 23 (Hususi) - Fransız 

büyük karargiıhının bu sab:.nlıi 
tebliğine göre, Belçikanın şıma -
tinde büyük bir muharebe baş:a
mıstır. Diğer cephelerde de mu -
harebeler devam ediyor. Kambre 
mıntakasındaki muharcbdi'r ileri 
geri hareketlerle şiddetini muha
faza etmektedir. 

Somun şimalinde, bu mıntakada 
otomobilli ve motosikletli küçiık 
müfrezeler dolaştığı için vaziyet 
belli değildir. Fransız kuvvetlerı 
Som ve En hatlarını ta sedana 
kadar ve bütün Majino hattı bo-' . yunca Isviçreye kadar ıııkı purette 
tutmuş bulunmaktadır. 

la.iino haltında kayda deaer lit
dıseler olmamıştır. 

I<'ransızlar hemen her tarafta Al- . 
1 man tazyikini gevşetmiı; vaziyet

tedirler. Valaıısiyen ile Kambre 
aras,nda vukua gelen şiddetli mu
harebelerin neticesi henüz malum 
def<ildir. 

.ılot sı.<letli Alman kuvvetle -
nnin yapmakta oldukları akınlara 
büvük bir ehemmiyet verilme -
mektedir. Bunlardan bir kısmı 
dün de Som nehrini geçmişlerse 
le geri dönmeğe mecbur kalmış
aı·d.ır. 

Fransız kuvvetleri Som nehri
nin cenup sahillerinde yerleşmiş 
bulunuyor. Nehirdeki bütün iske
leler tahrıp edilmiştir. 

Aras sehri motosikletlı biı' müf
reze tarafından işgal edilmişse de 
bunlar yırmi dort saat sonra tar
dedilmistir. 

Amyen şehrin_de de Almanların 
kuvvetleri beş bındcn fazla tahmin 
edilmemektedir. Fransızlar hfılen 
şehrin y akinine gelmiş bul un -
maktadır. 

Motörlü kfü:ük Alman müfreze
lerini büyük zırhlı unsurlar takip 
eden: emişlerdir. Mitralyözlerle 
mücehhez motosikletli müfrezeler 
alabildiklerine her istikamete git- 1 
mektedir. ı 

Abbeville istasvonuna yapılan 
baskın harekeli hakkında aşağı -
daki tafsilat gelmiştir: 

Gece. bir dcmin;olu amelesi, 
vanında bir emniyet memuru ol
du_ğu halde makas noktasında du

( DF.V 4M/ 3 iiııc·ı a1ıiJedc 

•.;.ı 

Bir tayyare dafi topuna mermiler yerleştirilirken ... 

Almanlar gördükle 
zorluğu ~ inıdiden 

• 
ı 

itirafa baş,ladılar 
Bertin 23 (A.A.) - D. N. B. as

keri vazivet hakkındaki koman -
terlerinde şöyle demektedir: 

Vaziyetin bariz vasfı. düşmanın 

hüliı elinde bulunan harekat saha· 
sının gittikc~ daralmasıdır. Fakat, 
her ne olur~• olsun, sıkıştırılan 
düşman. yalnız adetı,'e çok kuv-

vetli olmakla kahnamakta fakat, 
ayni zamanda çok da iyi techiz e-
dilTJJiş bulunmaktadır. Bundan 
cıkan mana düşmanın inhilal ha
linde olmadığı ve binnetice Al · 
man kıt'alarının önünde p;üç işler 
ıbulunduğudur. 

}SVeÇ Üz{:rinde yabancı tayyareler 
Stokholm 23 (A.A.) - Dün Öğ

leden sonra, iki yabancı tayynre1 

İsveç - Norveç hududu civa:rıncla 
iİsveç arazisi üzerinden uçmuş -

tur. Bu tayyareler İsveç tayyare 
dafi toplarının şiddetli ateşi ile 
uzaklaştırıhruştır. 

lngilterede casuslar asılacak 
Londra 23 (A.A.) - İngiliz da

hili\·e nazırı, vatana hiyanet cü
rümleri hakkında avam kamara· 
sına bir kanun projesi tevdi ey -

( Diğer Telgraflar 3 

!emiştir. Bu kanun projesinin hü
'kümlerine göre, bazı hühim ca -
susluk vak'alarında idam cezası 
verilecektir. 

üncü Sayfamızdadır) 

iki taraf da böyle duramaz 
Dün garp cephesindeki muha -

· rebeler binnisbe kü~iik harekd· 
lere inhisar eden bir siikfınct dev
resi geçirdi. Arrasın ıni.ittcfiklt"rce 
istirdadı ı·c Al111an ıno(o!<tİklctH, 
bindirilnıis piyadcli. parasütlü za
yıf kıt'alarının Abc\·illu·e kadat 

ilerlemiş bulunmakrı şimdilik 
nıevzii ohnaktan ileri geren1iyen 

·hareketlerdir. 
- İki tarafın bu duraklama ve so
lukalma clene,ini daha birkaç 

l ··ı:rün uza'ınaga razı olacakları dil
i DEVAi\TT :ı üııcü sahıfede) 

, Fabrikalarda 
pasif müdafaa 

tecrübeleri 
İlk tecrube bugün 
Eyüpte yapılıyor 

Geçenlerde eJElktrik idarelii ve 
fabrikalarında yapıldığı l(ibi şeh
rimizdeki diğer tekmil fabrika ve 
imalathanelerde de pasif .korun
ana tecrübeleri yapılması karar -
laştırılmıştır. 

İlk tecrübe bugün saat 2,5 da 
Eyünteki Feshane fabrikasmda 
icra olunacaktır. ,___ 

k KISAC.ll>. 

Yeni harbin dersleri 
Bizim ınahutla J..onu~uyorıluk 

da, bana şunları söyledi: 
- Yeni harp Almanya ile kom

şuluk mu;ıafaza eden devletlue 
herhalde bir(ok SC)o ö~'retıniş ola
cak. Ben. kendi pa~·ın1a neleı· og
rcndiğin11 ı,ö~l.tyc~·iın: 

A- Baskma uğramamak, ilk 
tokatı sai!antıtla bırukıuak ve der
hal tlnha ağırile mukabele etmek. 

B-·- Uudutta telürgü yerine bir 
ka(' ~ıra a;:ır \'C hafif tank örgü!-.it 
yapmak \'e derhal tanklara kar" 
tankla harekete p;ctnıek ve tauk 
miı~ademcsi ,\·apınak. 

C- Açıkta tan·ar~, hangarda 
ta\·yarc bırakmanıak ve tay.)·aı·c
le~le tank taarruzlarını durdur
maktan d .. ha zil ade derhal müte
arrızın gerilerine ve bindirilmiş 
kıt'alarına, pil aılclerine. iaşe kol
larına, vığınaklarına, köprülerine 
ve zırhsız vasıtalarına saldırmak 
ve dalga hücunıu yapınak. 
D- Taarruz kabilivetinde olmı

yan her ordu için hududun muay
yen noktalarını _ve gerisini şimdi
den tahliye ederek toprağa 10 - 15 
me L1·c derinliğinde su içirmek ve 
sun'i bataklıklar viieude getirerek 
her türlü zırhlı ve motörlü vasıta
ları kötürüm etmek ve bataklığa 
saulatılan taarruz kuvvetlerini 
geriden topçu ateşile imha eyle -
mek. 

E- Hududunda zırhlı ve beton 
hatları yapamıyan milletlerin ara
zi vaziyetini değiştirme)erj, ve 
mümkün olduğu kadar mütearrız
la kendi aralarını arazi vaziye
tinden istifade ederek açmaları ve 
düşman taarruzuJtU çevirip imha 
harbi yapacak hareket noktaların
da sıkı ııkıya ve düşmana faik bir 
vaziyette kesif vasıtalarla hazır 
bulunmak. 

Mahut, sözünii bitirirken: 
- Kusura kalma; bu kısaca de

jil, uzunca oldu anıma, yeni mu
harebelerin tekniğini kuran ve 
idare edenlerle benim aramda ih
tisas ve erkimıharplik farkı pek 
de olmasa gerek ... 

Dedi ve .. ilıive etti: 
- Klasik harp ve ihtisası bu 

safhalardan sonra başladığı için 
nihayet o safhada çizmeden yu -
karıya çıkmayız, Fakat, bu söyle
diklerimden bir iki tanesi herhal
de Almanyaya ve her nevi ınüte
cavize hemhudut olanların işine 
elverebilir. Malfun ya, biz asker 
milletiz, hepimiz askeriz, hepimlı 
asker çocuğuyuz ve en beceriksiz 
sanılan erimiz ekseriya birçokla
rının erk3nıharplerinden daha iyi 
düsünmesini bilen muhariptir. Bu
nun içindir ki, ben de fikirlerime 
inanı)·orunı. • • 

Yugoslavya - Roman
ya seferber vaziyeti.el 

Kont Ciyanon'un cumartesiye 
kadar Arnavutlukta kalacağı 

bildiriliyor 
Londra 23 (Hususi) - Sovyet

Jerin Macaristan ve Roman va hu
dudunda yapmakta olduğu tahşi -
dallan bahseden oazı gazeteler, 
Sovyetlerin hakiki hedefini tayin
de tereddüt göstermektedir. 

Ro:m:tttrıını 'Yeniden 250 bin 
kisiyi silah altına alarak. ordu 
sunun mevcudunu 1 milyon 800 
bine çıkarması, Balkanlarda va 
Zİ\'etin nezaket kesbettıitine l;ıir a
la"Ilet telkki edilmektedir. Ro -
man\'a ordusundaki bütlin mczu
nıyetler .kaldırılmıştır. 

Diırer bazı gazeteler, S:,vy"t 

Fiat kontrolu 
için yeni bir 

teşkilat 

ı tahşidatıru, İtalyanın Dalm,•~ya 
şahmerine bir hareket hazırlığına 
cevap teşkil ettiği mütaleasında -
dır. İtalya, Yugoslavyaya hücum 
ettiği takdirde, Sovyetler Ma.:a -
ri.stana geçeceklerdir. 

Yueoslav.va wnumj scferberJik 
ilan etmemis olmakla beraber, se
ferberliğini tamamlamış vaziyette 
bulunmaktadır. Kont Ciyanonun 
şu sırada Arnavutlğu ziyareti de 
manalı görünmektedir. 
Diğer taraftan Romanyada J,ü

kiımet tarafından affedilen Demir 
(DEVAMI 3 üncü sahifede,) 

Mütekait, eytam 
ve eramile ay 
başından zam 

Hükumet bu l· ususda Yeni kanun Defterdar
bir kararname 

hazırladı 
Piyasadaki fiat kontrolu hak -

ikında Ticaret Vekili B. Nazmi 
T~-·uoğlu dün ezcümle şunları 
söylemiştir: , 

•- Milli k<lrunma kammuna ı 
istinaden fiatlar müraka ı- 'ini teş
kiltıtlandırmak üzere ı. ..-:.a.ı:ar

name hazırlanmıştır. Kooıtuııa.s -
yon heyetince tetkik edilmekte o
lan bu kararname çıkınca. fiat 
murakabesi bir plan dahilinde ce
reyan edecektir.> 

ÇERÇEVE 

iztırap·ı 
Iztıraplı bir hayret içinde -

yim. 
Üc gün evvel (Uçan kuştan 

ders) isimli yazımda, miittc -
fiklerde bulduğum bes maddeli 
hatayı, dünkü ı..abah gnzetele· 
rinde Fransız Baş\'ekili aynea 
tevil etti. 
Fransız Başvekili, müttefik

leri en kuvvetli noktalarından 
vurmak cesaretini gösteren Al
man hücunıu karşısında bu ilk 
çözülüı n1anzarasıoııı. cinanıl
mıyacak hatalar. yi.izünden 
doğduğunu söylüyor. 

Sedan müstahk~nı ınc\.·zii ve 
biraz gerisinde l\.lajino tfıli in1-
tidat battı, önündeki tabii bir 
nıania:\·a dayanmaktaydı. Bu 
tabii mania, geniş !\töz nehri
dir. Alman motörlü kıt'alan bu 
nehrin köprülerinden ellerini 
kollarını sallıyarak geçıni~tir. 
Nehrin köprüleri bile havaya 
uçurulaman11ştır. İnanıhnıya -
cak kadar değil de, inanıp çıl
dmlacak kadar büyük hata. E
ier bu köprüler berhava edile-

lıklara tebliğ edilmek 
uzere 

Eoki tekaüt kanunu hı.ikünıle -
rinc ırnrc maa,, bağlanmış olan 
tekır il mutekaıt. eytam ve cra -
milin maa~h: rına 1 

•• 25 zam yapıl
ması hakkındakı kanun layihası 
Büyük Millet Meclisin<le müza -
kere ve kabul olunmuştur. 

Malive Vekili B. Fuat Aı;ralı 
Hazirandan itibaren maaşların bu 
zamiarla beraber verilebiln1t_•Si 
'~"" kanunuı. ..'sta<·elivetle mu-

( DEV rlMI 3 ;;.,c;; sahifede) 

hayr t 
bihnis ol.!)aydı, Sedan gcri~in -
den yırtılıp çoraı• !töki.ii:i.ı sck
Jindl' giden delik açıhnaını~ ola
caktı. 

lztıraplı bir hayret içinde -
yiın. 

Fran~ız Başvekili, üç gün l'\'

vcl sö) !ediğim gibi, mütekamil 
sil3h tibi~·eJerinc Fransaııın u
zak J.aldığını itiraf ediyor. So ü 
Slneıı ~u: 

Bizim klasik harp idaresi 
teiakkimiz, yeııi bir telakki ile 
kar~ılaştı. 

Aman yarabbi. Ö~·lc»e 22 se
neden. hilhasfa son 7 seneden, 
bilhassa \.c bilha~sa son 9 ay
danbcri ne Japıldı?. 

Ancak buna "·e herst"~ e ra;.:
ınrn nıüttefiklerin netiee~·i l\a
zanacağındaıı zerre kadar Ü -
n1idin1i kevbt:"tınis deP-ilim . Sa
dece Fransız nıilletine kar~ı sar
sılınaz itinıadını)a hazin mii!ia
hcdclcrinı arasında ıztırap)ı bir 
ha,·rct icindeyin1. İtirnadını ga
lebe ralacaktıl-. 
N};CİP FAZIL K.IBAJWKLh 

• 
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AMERİKAN 

l\Ifü'AKI 

l. ·nlerde, ııarp cephesinin 
harp "ı:ürültüleri, top sesleri radyo 
ile neşredilmişti. Bu yeni moda 
orkeotra birçok yerlerden dinlen· 
di. Meğer, meraklı ve tecessüs 
zev!< ı fazla olan Amerikalılar, o 
saııtte radvolarını açmadıkları i- · 
çın dinliyememişler. Bir Ameri
kan rad:to şirk.eti harbeden taraf
lara mü.racaat ederek, top sesle • 
rin ın v~iden radyo ile neşrini 
çükııü, birçok Amerikalının bunu 
b..klcme.k.te olduğunu söylem~!. 

Davulun seı;i uzaktan hoş l{elir 
derler va. ı.şte ti, kendisi. Yahu, 
o kadar merak ediyorsanız, mesaj 
göndereceğiniııe ordu gönderiniz. 

SONUNCU 

F.HLisALiP 

Bugunkü harbe, istikıbalde, ta -
rihçilcr elbette bir isim takacak
lardır. Fal<at. ben, <aonuncu ehli
salip seferi. diyecej!inı. Çünkü, 
bu,:Uılkii hııdiselerle daha ziyade 
din adamları meşgul oluyor. Bak
sanıLa bir AmeriWı piskopos, Af. 
manyaya harp ilin edilmesini is
ternıs! RuEVelt hala ®şüne dur
sun!. 

Papa ise, İtalyayı, Almanyayı 
bovuna sıku;tırıyor, sulh istiyor. 
Ta.vvarC'lerdcn inen par8"ütçüler 
papas kıyafetinde .. 

Bu kadar dini dekıor içınde bir 
ba< a harp ııöcdünüz mü1 

GAZETELERİN 

SAHİFELER.!_ 

Fra~da. gazetelerin yalıuz i
ki•er s:ıhlfe çlkmaları kararlaştı
rıldı. Bizım gazeteler sahifelerini 
daha evvel azalttılar. Kal(ıt buh
ranı ve oabalılığı devam ederse, 
ltorlı:anm, bir gün, bizimkiler de 
iki sahifeye ınecek!. 

O zaınan, bizim ;ıibi, ~i yalnız 

<Jevezelik olan muharrirlere yol 
ı;irünecek?. Zaten, şimdiki harp 
içinde, ııaı:eteler için, ayrıca mizan 
muharriri kullanmağa lüzum var 
mı7. Harp haberleri içinde öyle 
espriler. öyle espriler var ki, oku
yll'Ollların bunlarla e~lenınesi kW! 

BELEDİYENİN 

TALİlllATNAMESt 

Şu yeni yapuan belediye zabl. -
tası talimatnamesinin nekadar m11-
fassal olduRuJia rukkat ediyor mır 
sunuz!. Aman yarabbi, içinde ne
ler yok?. T>pkJ, Ruzveltin ınesaj
J.arı e:.ibi .. O mesajlar ne kadar din
~<>l'Sa, galiba, bu talimatname 
de o kadar tatbüc edilecek!. 

Efendim, talimatnamenin bir 
yerinde şu fıkra varmış: Kahve -
hanelerde karşıhklı iki kapı veya 
iki pencere açrk bulunamaz. Çün
kü, hava cereyanından rriişteriler 
rahatsız olurlar .. 
Yarın bakarsınız, ayni talimat -

nameye ~öyle 'bir madde daha Hi
ve ederler: 

htanbullular ııünde üç defa ye
mek yerler, geceleri uyurlar, gün
düzlerı calışırlar. 

Bir başka madde: 
Tramvaylar ancak ray iizPrin -

den giderler, ray d~ına ctkamaz
lar. 

Dtı;;INDA 

KALA~IAZMIŞ! 

Aman şu İtalyan gazeteler>, 1-
talvan radyoları, İtalyan nümayiş
leri, manalı İtalyan nutukları!. 

Efendim İtalya, buııünkü har
bin dışında daha uzun müddet ka 
lamazmış!. 

iyi, bunu anladık be yahu! Son
ra?, Yeni bir Lilın varsa., onu söy
le .. 

DLŞ111da kalamaz, içine giremez .. 
Peki ne yapar?. 

Ya içeri, va dışarı, arada sıkışıp 
kalma da ... 

AHMET RAUF 

Çocuklu 
ailel r 

Bunlara verilecek 50 
bin lira ikramiyeninin 
büdceden çıkarılması 

kabul olunmadı 
Çok çecWtlu ailelere yardım et

mekte olan Sıhhat ve İçtimai Mu
avenet Vekaleti her yıl bunlar i
için ayrılan 50 bin !ırahk ikrami
ye tahsisatını; bü1ıçelerdeki umu -
mi ta.sarnıf dolayısile 1940 mali 
yılı bütçesine koyamam~tır. 

Fa-kat; nüfusumuzun c;oğaltıl -
ması en büyük ııayelerinden biri 
olan hükı'.ımet, Vekaletin bu tahsi
satı bütçeden çıkarmasını doğru J 
bulmamıştır. 
Bunun üzerine Bi.iyük Millet Mec

lisi bütçe encümeni; Sıhhat ve içti-
mai Muavenet Vcldiletinin 1940 ma
li yılı bütçesine c;ok çocuklu aile
lere ikramiye olarak verilmek ü
zere 50 bin lira koymuştur. Bina
enaleyh 8 veya daha fazla c;ok ço
cuğu olup ikramiyeye hak kazan
mış olan anne veya babalara; ye
ni mali yıl bütçesinin Büyük Mil
let Meclisinde tetkik ve tasdik o
lurnnasını müteakıp ?kramiyele
rinin tevzi olunmasına önümüz -
deki ay içinde başlanılacaktır. 

Bu tevziat; şehrimizde ve diller 
sehirler sıhhiye müdürfüklerin -
deki listelere "öre vapılacaktır. 

Gelecek yıl da im.kün bulun 
dui!u takdirde 50 'bin liralık tah
sisat 100 bin lirava çıkarılacaktır. 

Üniversitede dersler 
kesiliyor 

Şehrimiz Üniversitesinde bu cu
martesi günü ak<!lmı dersler ke
silecektir. 

Tekmil fakılltelerde imtihanlara 
da ayın 30 unda .baslanılacaktır. 

Ba münasebetle kız ve erkek 
talebeler şimdiden hummalı bir 
calışmaya baslamışlardır. 

Bu yüzden Beyazıt ve havali -
sinde'ki kahveler mahsUs bir de • 
recede tenhala mıştır. Halkevleri 
ve umami kütüphaneler ise çalışan 
yüzlerce genç ile her gün dolup 
bosalmaktadır. 

idam mahkumu • 
çın gene !KÜÇÜK HABERLERi 

, Şehrhntz ı inci ağır ceza mah
k, m~inde dÜn bir idam kararı 
verll"liştir. 

Hacise öUdur: Resul, Mı.ı5tafa, 
Mehmet, Kaya, Ahmet ve Niyazi 
aıllarında altı .k!J>tı 9;ıg kıinun~a

nısuun beı;iııci ııeceo.i Bursadan 
şehrinWe l(clenı4< Eyüpten yola 
c.ı...mıslar ve .Kemeııbw".gazın Per
iteçci ıltöyüne ei,tıni.şle.rd:ir. Kafile 
""'~unett.lk maıksadile burada 
Mustafanın evine ıı;imıis, para is
temişler, balaınayınca dövmii.şler 
ve adamı yaralamu;lardır. Bun • 
dan sonca Halilin ahırına girerek 
bcyl(irini rikarmı.şlar, evine gir • 
misler, Halil ile kamanın uyanıp 
baitırmalan iizerine beraberce Ha
lili surüklemişler ve onu da ka -
sı/;ından ve ~ünden yaralamı!!
lardır. Bunu müteakıp da Resul 
atı kaçırmak i~ın Halili tabanca 
ile ateş ederek <ildürroü.ştür. Katil 
ve ronuncular heo beraber kaç
auşlar, birkaç saat sonra jandar -
malar tarafından yakalanmışlar
dır. 

Birinci a~ır cezada altı maz -
nunun muhakooıeleri dün bilmis 
ve karar verilmiştir. Resulün soy
gunculuk için girdiği evde Halili 
öldürdüi!ıi sabit o~n ceza 
<~anununun 450 inci maddesinin 
y0d.inci, sekizinci ve dokuzuncu 
fıkraları mucibince öhlm cezasile 
teczivesine, Kayanın .Vedi sene, 
IMuslafa, Ahmet ve IMehıneıdin 
dörder buçukla beşer bl.l<;Uk sene 
arasında baoislerine, Niyazinin ise 
beraetine karar verihniştir, 

Komşusunu döven 
kadın 

Karagümrükte Karabaş mahal
lesinde komş\i.Su Fethiyeye bı.ka· 
ret edip dövdüğiinden dolayı .Sul
tanahınet 3 üncü sulh ceza mah
kemesine verilen Zehra ile kızı 
Fatmanın muhakemeleri diin ne
ticelenmiştir. 

Muhakeme; Zehrayı 10 gün h~· 
pis ve 27 lira para cezasına, kızı 
Fatmayı da 16 lira 60 kurus para 
cezasına mabkı'.ım etmiştir. 
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- Ne diyorsunuz. size sık sık 
fıelıp giden ııu uzun saçlı sairin.. 
Övle mi?. 

- Evet. İçinde cidden enlere • 
san fikirler var. İnsanı adeta sa
atlı>rce düsündi.ırüyor. 

- Sabı mi soylü'Vorsunuz? Hal· 
buki ben onu basit bır muharrir 
san vordum. 

- Herkese, göründüğüııe göre 
bük.im vermek doğru olmaz. Mü
tevaz, insanlar kapalı bir kutuya 
benzerler. Açıl;,,adan, l\üvlyetleri 
anla~ılmaz. 

Ne. unan hanım - saatler geç -
tıkçc • sinırlenlyor: 

- Nebahat hala gelmedi.. O ne 
rzaman Bey oğluna inse, böyle geç 
doner .. 

Oi\e söylenıvordu. 
Oualı1< kararmağa başlamıştı . 
Sadinin köşkünden bir ses yük-

seldı. 
.:>adi. 
_ Annem çağırıyor, dedi, mü

saadenizle gideyim. Yarın ıı;örü -
şürlız. Artık, benim söylemek is
tcd 'imi Nebahate siz· anlatırsı-. . . 
nız. olmaz mı teyze.· 

_! Haydı, merak etme ... söyle. -
riır Fa kat benim de senden bır 
ricam var: Sehsüvarın defterini 
mrla benden aldın... Onu yine 
- kimse göremeden • yarın bana 
iade edeceksm .. anladın mı?. 

- Peki teyze.. Peki. Ben QO • 
euk dej{ilim. Bilhaasa sizilı arzu
nuz hıliifında hareket etmeme im

' kiın yoktur. Allaha ısmarladık. ... 
Sadi o ııece merakından çatlı -

yordu. Yemekten sonra odasına 
rekilir çekilmez, şainn defterini 
açtı.. Okuımal!;a basladı. 

O ne'!! 
Bu defter acaba Şkespirin, Zo

lanın, Spenserin felsefelerinin 
tercümeı mi? 

Sadi, okudukça hayretten hay
rete dü ü vor: 

- Yahu, insanlar hiç de görün
dükleri gibi de~ilmi.s ... 

O.ve söyleniyordu. 
Sadi defteri okurken, Ner.iman 

hanımın, bu defteri Nebahatin 
görme<k istememesinin sebebini 
anlamıştı. Defterde kadınlık ve 
bil:hassa evlihk hak.kında Neba -
hatin hoşuna gil:mivecek çok ga
rip fikirler vardı. 

Sadi birdenbire istikbali dü -
şündü: 

- Bu şair taslağı, ~nün birin
de N®ahati benim eilmden ka -
pacak ıı;lbi ıtörünüvor .. Bu herifi 
Nebahatin gözünden düşürmek 
için elime gii.zel bir fırsat ~ti .. 

Dedi.. O gece defteri sonuna ka
dar okudu .. Nebahat! Şehsuvar -
dan .kıSkanmağa b~adı.. Halbuki 

* Ay başından itibaren es.na -
bn tifo mua:;-enelerine başlarula
CRktır. 20 bin esnafa yeniden tifo 
aşısı yapılacaktır. * Liman reisliğinin emri üze
rine Halicin temizlenmesine, ora· 
daki adacıltiar önünden ve Arzı
hal taşının dinamitle a tılmasHe 
başl.anılmı.ştır. 

* Cerrahpaşada oturan ve es
kiden diplomasız doktorluk ett.l· 
ğini söyliyen Mehmet Dursıın is
minde bir zat vilayete müracaat 
ederek zehirli gazlere karşı mu -
essir ve basit bir ilaç bulduğunu· 
bildirmiştir. 

* Belediye ~hrirnizde 11> giın
lıik ekmek lhtıyacına d~er sarfi
yata tekabül edecek miktardı. uıı 
stoku bulundurulı:wısını kat-ar -
laştırmı tır. 

* Dün Romanyadan 6 vagon 
yumurta talaşı gelmiştir. 

*Milli korunma kanununa mu
haliI olarak Röstenceden Hayfaya 
kere,te götürdüğü iddiasile mah
kemeye verilen Hatay vapuru sa
hibi ve kaptanı Osman kaµt .. n 
dün ber3·• etmiştir. 

o ğiine kadar Şehsuvarla hiç de 
alakadar olmuyor: 

- Adam sen de, diyordu. Bu 
bııdalavı da Nebahat sever mi? 
Şimdi, Sadi de fikrini değiştir

mişti. 
Nebahat, etrafında dolaşan ta -

!iplerden birini neden seçemiyor
du. 

Genç kız, şüohe yok ki, ıı;üzel, 
Robüst bir erkek değil, aklı ba -
sında, olıı;un bi~ koca arıvordu. 

Sadi bunu anlamıştı. 
• Arttk, yapılacak bir iş vardı: 

Sairin fel>e!fe ıiefterine benziyen 
•·eni bir defter alınalı. ve ~arçabui< 
bu defteri r yazıları da taklit ede
rek - saçma fe].:;efelerle doldurmak. 

Sadi bunu yaptıktan sonra, def
teri Nebahate verecekti. 

Ondan ötesi maliım! 
Nebahat. lıö.-Jc saçmalarla do -

lu bir defteı; okuyunca, bir daha 
Sehsuvarın yi.izune bile bakmı:va
caktı. 

Sadi buna karar verir vremez 
kağıda, kaleme sarıldı.. Saatlerce 
uykusuz kalarak, birçok saçma 
felsefeler karaladı. 

* Ertesi sabah i$ine gidince, def-
terin bir eşini buldu ... Yazıhane
sinde başka bir i:;le meşJ!ul olma
dL. Akşama kadar bu defteri dol
clurmaita ugrastı. 

Sadi artık memnundu. 
- Şeytanın aklına ırelmiyen bir 

iş yaptnn. Şehsuvar bundan sonra 
köskün semtinden bile ııeçemez. 

Diyordu. 
Sadi, öteki rakiplerden kork -

OOparalık 
haciz 

tobüs bilet farkını ver
mek istemiyen bir 
yolcuya 100 paralık 

haciı yapıldı 
Ankara belediyesi bir otobüs 

yolcusu aleyhine 100 paralık b\'r 
daya açmıştır: Kavaklıdere oto
üsleri ile Bakanlıklara giden bir 
zattan, bu otobüs şehir harici hat
ta işledi.R;i için bir mıntaka fula 
bilet ücreti; yani 7,5 kuruş isten
mi~; yolcu ise şehir dahili otobüs
lerinde 5 kuruşa gidildiğini söy -
liyerek 100 parayı vermemiştir. 

Belediyenin idaresindeki otobihı 
müdi.irlü/:,>ii bu hadise Ü-zerine 
me:ı:kilr yolcu ldn 100 paranın 
hükmen tahsilı ıçın Ankara 2 incı 
sulh hukuk mahkeme»ine müra • 
caat etmiştir. 

Neticede mahkeme yolcuyu 100 
para otobüs, 50 1rnruş vekalet üc
reti ve 147 kuı uş da mahkeme 
masralı ödeme/le malıküm etmiş
tir. 

İnatçı bir adam olan yolcu; bu 
kararı temyiz etmiştir. Temyiz de 
ale~inr, neticelenmiştir. 

Fakat mumaileyh 100 parayı yi
ne vermcmıştjr' Bunun üzerine Je 
Ankara CelediyC!:ii icra dalı·e::ıir1-ç 
müracaat etmiş ve menuu bahis 
100 paranın il<in1ını ibraz cdcr~k 
davayı kaybeden yolcunun maa
şına 100 paralık bir haciz koydur
muştuı·. 

---<>-

Kartalda açık hava 
okulu 

Maarif müdürlü.tü tarafından 
Kartalda tesis cdilec~k olan açık 
hava okulu için istimlak muame
leleri ikmal olunmuştur. 

Öniimüzdeki aydan itibaren bu
rada icabeden inşaata başlanıla -
caktır. 

Kasaba ve köylerde 
el tezgahları 

Kücük sanavii tanzim ve teşvik 
iein ha;.~randan itibaren İktısat 
Vekaletince yeni tedbirler alına
caktır. 

Bilhassa kasabalara ve i<övlere 
el te,,gRb ı ile bunlara mümasil te
sisat verilmesi için de 300 bin li -
ralı!lt tahsisat ayn]mışlJJ'. 

:~~ -• _r • • 

Bulgaristandaki 
Türkler 

Bul.pristandan son umanlar -
da C"Clen yolcular, oradaki ırk~ 
lanmız Üftl'inde yeniden bıı:n taz
yikler yıtıııldığını anlatıyorlar. Bu 
sebepsiz ve manas~ hareketler 
karşısında duygusuz değiliz. Me· 
sela kahvelerde, Ankara radyo -
sun~ dinlemek yasağı çok garip 
geldi, bize .. 

Türk kanından olan bir insan, 
elbetteki Ankaranın sesini duy -
mak ve dinlemek istiylcektir. 

Acaba, bir takım gayrimes'ul 
Bul~ar unsurlarının yapacağı bu 
hareketler karşısında, mes'ul Bul
gar makamları ne diyor?. 

BOltHAN CEVAT 

muyordu. Çünkü, o, Nebahatin 
karakterini onlardan iyi biliyordu. 

Nebahat, züppe, ukala erkek -
!erden hoşlanır.a:ııdı. Nevzadm ma
çına bile - ısrarına rağmen • git -
memi ·ti. Nevzat ona adeta • hem 
de bir ('OCuJc gibi - _ııücemniştL 

Birltaç gündür kÖşke ugramıyoru
du. 

Zaten, Nebahatin Nevzatla - kü
cüklüğündenberi - konuşması, ar
kada<lık hududunu hiçbir zaman 
aş.mamıştı. 

Sadi en ııok Nevzattan çek.ini -
yor u. 

Nevzat deli, dolu konuşur, fa. 
kat saf bir çocuktu. Bel.ki saflı • 
ğile, deli doluluğile Nebabati av
lıyabilirdi. 

İste, Sadiyi düşüren bu L1tirnal, 
aradan ııünler gectikçe tlelikan • 
lının kafasında kuvvetli bir şüphe 
halinde _yerle:>iyordu. 

Nebahat onun maçına J?!lme • 
mişti. 

NeYZat Nebaha~ yar: dargın 
gibivdi. 

Böyle olmakla beraber, Sadi, 
Ncbahatin Nevzada karşı bi.· sıom
pati .. i oldugundan şüplıe ediyor • 
du. 

Sadi o akşam kendi kendini te
selli etti: 

- Nebahat kolay kolay Nev -
uıda elini uzatamaz. Bu bir sem • 
pati meselesi değildir. Eğer Nv
le olsaydı. Nebahat benimle d~ı·· 
bal evlenirdi. 

30 ağustos/~;:;;;~ 
piya.ngosu .. tte' 

Ş~mali Afrika, Mu 
Biraz üzdükten aonra 

Almanya, 1918 de mağlilp olun
ca, bu hezimetin intikamını, bir 
gün almayı, derhal kafasına koy
muştu. Bu, muhakkak.. ve nazi 
rejimi iktidar mevltiine geçtikten 
sonra, bu intikam davası için ge
niş bir planla hazırlıklara baş -
landı. 

Zafer ve tayyare bayra-. 
mı piyangosu lzmir 
fuarında çekilecek 

fikler ve halya ~ 
utı'~ 

Yazan: Ali Kemal S . fraJY 
1 Söylemeğe lüzum yo~ Jı.ııııııJı• ~ 

sa Avrupada en ~etin b;" şiJll • ı, 
rebeye girişmiş bulun~ d: b~l"'.'0 
Afrikada Fransıının ehil 1 •''''' 
makta olan yerlere karşı ;0,.~ıı· 

Almanya, bugünkü harp için 
müttefikler gibi henüz eyliilden -
beri deilil, yıllardanberi hazırla
nıyor. Hem de öyle bir hazırlanış 
ki, diktatöraların en dar çember 
halindeki tazvikini, memleketin 
bütün maddi, manevi kaynakları, 
kıymetleri üzerine koyarak. 

Harp, 1 eylıllde patladı. Fakat, 
Alman milleti yıllardır, harp için
deki memleketlerin şartları ve 
havası içinde cebri bir yaşayışa 
tabi bulunmaktadır. 
Almanyanın asli hedefinin asır

lık ve an'anevi düşnıanı Frallia ve 
İngiltere olduğıınu öğrenmek için 
Hitlerin, on beş gün e\'vel başlı· 
yan garp cephesi taarruzu günün
de ne rettiği emri beklemek ve 
okumak lazım değildi. 

Uzun zaman, Çeınberlayniıı 
csıılhu kurtannak. uğrundaki ıne
sai.!ti de, keza, yine lüzumsuzdu. 
Çünkü, kaı·şısmda asli hedefini ve 
gayesini coktan tayin etmiş, \C 

bu uğurda ha:r.nlılı.lar gören ve 
belıemehal 1918 nıağliibiyetinin 
intikamını ahnağa karar verıniş 
biı· Almanya vardı. 
Hcıu de, nazi kararı, yalnız, gcç

ınis bir lH.ırbiıı intikanıııu alıtıak 
değil, biıttW Avmoa ve dünya he
gemonyasını elinde tutmak gibi 
~imullii bir "linın tahakkukunu 
hedef ittihaz etnıi~ti. 
Bunları bilmek, kestirmek için 

dahi olm a ih.iyaç yoktıı. Bu 
hakikatler gün gibi aşikardı. 

Demokrasi cephesi, parlUıuento 
formaliteleri ile değil, havada, ka· 
rada, denizde, tepeden tırn jta si
lahlanmakla meşgul olacaktı. 
Onıın içindir ki, nihai zafer, bi

raz iizdükten sonra müttefiklerin 
koynuna ıtirecektir. 

REŞAT FEYZİ 

Fırınlarda sıkı bir 
teftiş 

Şehrimizdeki tekmil fırınların 
daha sakı bir surette teftiş olun -
ması dün telar.11 belOOiye şubele
rine ildirilmiştir. 

Bu teftişlerde kuaların beledi
ye d<ııktorları da bulunacaktır. 

Ekmekler ayrı ayn tartılacak, 
hileli y~larla yapıldıklarından 
ııüphe olunan börek ve emsali 
maddeler hemen talılilhaneye ııön
derilecelderdir. 
DÜN KAPATILAN FIRINLAR 
Dün muhtelli samtlerde yapı -

lan teftişler neticesinde Belediye 
reisliği tarafından ilti fırın daha 
muvakkaten kapatılmıştır. 

Bunlardan biri börekçi fırınıdır 
ve :vıllardır şöhret kazanmış olan 
bu fırın pisliğinden dolayı üç gün 
müddetle seddolunmuştur. 

• 

Milli piyango<> idaresi; 19 mayıs 
.gençlik ve spor bayramında oldu
itu gibi 30 ağustos zafer ve tayya
re bayraını için de hususi bir pi
yango tertibini kararlaştırmıştır. 
En büvük ikramiyesi 80 bin lira 
olan bu piyango, son sistem elek
trikli dolaplarla beynelmilel İzmir 
fuarında çekilecektir. 

19 MAYIS TALİHLİLERİ 
19 mayıs gençlik ve spor bay • 

ramı münasebetile tertip olunan 
milli piyangonun 50 bın liralık en 
büyük ikramiyeleri şehrimizde 
-~k az talihli bulmuştur. Bunları 
kazananların ekseriyeti tasradadır. 
Bu meyanda Ankarada bir polis 
!memuru ile küçiik oı(lu müşte -
reken aldıklan bir biletle 50 bin 
lira kazanmışlardır. 
Keşideden bir gün evvel bu me

murun çocuğu yanın lira vere • 
rek Ankarada 1 liralık biletlerden 
birinin yarısıııı almış; bir müddet 
sonra ayni gi;eye ıı;elen babası da 
tesadüfen diger yarım parçayı al
mı~lır. B u;;urctlP baba oğul, bir
birlerinden haber.;ızce aldıkları 
ayni biletle en büyük ikramiye 
kazanmışlardır. 

Diğer taraftan evvelki gün An
karada milli civan~ gişesinde 
ikramiveler tevzi olunurken bir 
adam 1000 lira ioabet eden 72668 
nı.ı-maarlı bildi ibraz Nierek ikra
miy~sini htcnıiş ve momur da 1000 
liravı çrkarıo vermiştir. Fakat ta
lihli zat gitti' en sonra bileti kon
trol eden memur bunun bir liralık 
oldoıı:unu binaenaleyh dalgınlıkla 
500 lira fazla verdiğini anlamıştır. 
Llkin adam bulunamamı:,tll". 

11 inci at:etizm 
bayramı 

Önümüzdeki ayın 2 inci gunu 
~ehrimizde büyük bir atletizm 
bay,raını yapılacaktır. 

Her yıl icra olunan bu -bayrama 
i<tirak edecek atletler önümüzdeki 
ııazar günü Robert Kolici saha -
suıda koşup imtihan olunacaklar -
dır. 

il inci atletizm bayramını teş
kil eden bu baYTaın Fenerbahçe 
stadında yapılaı:aktır. 

--<>--

Nufus memurlarının 
maaşlarına zam 

Tahrirat memurları ile nüfus 
anomurlarının maaşlarına bu yıl 
zam yapılması hakkın.daki Dahi
live Vekfiletinin teklüi Büyük 
Millet Meclisi bütçe encümeni 
tarafından kabul olunmuştur. 

Bu maksatla Dahiliye V ek ileti 
bütçesine 400 bin lira zam konul
mustur. 

( __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_b_in_in __ v_e_n_i _M_es_e_ıe._ı_e_ri_l 

beslenen ihtiraslar da •1 

dır, • fr~BıJI 
so.n s~nelerde ~i':"alı ~ı J>;>l1~ 

elllDlyetı Fransa ıçın baŞ •'· '• 
j\.pC • jıl( bir mesele olmuştur. 

1 
gtl ~ 

emniyet uımamile busu. e t••rt, 
hariçten de berbang~ bıt ~i ı•b~' 
emelinin önüne gctılccc,. 
d. ~f· 
ır. . ,.ıi ~ ~ 
Geçen umumi harpte şıP ol•'' 

bul ı· rjkanın Fransaya nıer, ıcuıiı1. ejıJ 
kalışını Mareşal Lyote) ,dıııı ıl , 
miş, oradan Fransayıı ya ııııu~ıu 
asker gönderilmesi kabı! 0 ,pi L,~~ 
O . . F 1 r ~,· arc, •uır 
ııuu ıçın ransız a · ~ ... : ır , 

§Jr•'I ;· 
t ... :,in gn')'\"'el \'e ıncS01 ethcıı111' 
dan alınaıı ucticclcrı nı ~ ~ 
le bitiremedcr. . )<•/'~ ~ 

Jo'akat bugiiu içiıı lı"1 •• .. td''..,.. 
· •e r•' ,,.. daha başka husu"·'·~·· ,.Jıa a 

ve şüphesiz ki gitgide d ·o•· ~c~ 
ket kesbetmektc bıılun,tt) d• ~'.~ıı 
lin - Roıııa nıihvcri \·uc~a d:tV 
rilirkcn, soıır:ı da tsrıınirik• ıı" 
harbi esnasında şinrnlı ,\ «iı•''. ' .. IJ. JlC;r ,l 
selesi uzun zan1an 'ur Jatll' -r 
yol açmış, gerek ita1) 8 \,b<J ,ı, 
gerek Almaııların uıiısta a ,j)ll~· 
rupa harbinde billı•». ~ 
Afrikadan ne b'ekJediklcr• ıı~ıt · ~ 

• J 111 . ıı. 
lalıiyetli askeri ve sıya• edil'''"·!" t 
rider tarafıııdau ta!ılıl. !< ~i ll' 
Lakin ,öylcmcgc hacet,)~- ,,ıJ•. 

· 'ti fa• • ı• liıı - Ronıa nıih\crı ı 1 ·•·a 111 .. . r J\fr•• P'" aldıktan suma ~ıııı_a ı ı.a••''ı ~ 
zuu daha elıcıuuııl'ct , c 1

1• ı·• 1 ı hele harp çıktıktan sun ~· i•'.~ 
yanaı '>ir taraftan Ah11d0.

11
;rt t~.:;.. 

tifaknıa sadık kaluıt:tSJ, ıı; pıb .... 
h "r11ıc bİP tan da hııcbe da a gı Jı•' 

luunıası itibarile Awupa ·ıeriıııl 
yeni meselelerinin birlı:~1

1;~tıt~, 
olarak sanlnıaga başla 

1
• · . b•' Habeşistan harbinden ıııı;lıı~ , 

Afrikeda Jo'ransızlar ıara bllııı-11 ti 
zaıni tedbirler alınını~ .. 1,ef.;l jf' 
yor. Ancak İtalyanıJ1 . 11{~rı".ııl ~ 
aleyhine harbe girdıgı .. k9dıı0 ~ı· 
~ Jo'ra':'s~nın şiınalı ~L~:ııı.• 11111, tıfadesınm devamı ıuu deııi' 1' V 
tetiklerin de !talyanııı. ııoi•' 
vetlcri üzerinde kat'i b~' ceı.ıi'~ı· 
zaııması ile kabil olabı •dit '' • 

İtalyan tarafı ka~. selle ıiit.-~r 
sadıru gizlemcğe luzUJJI .ı•riJI i 
miştir N utuklarle, g~c~0dei e ,r 
zılarile anlatılmıştır ~it• Pı jt 
nız Fransanın şim~ ı.vııı' ,,. 
tibat ve münokalat_ını dt~'';İ. 
değildir. lngilterenın -'~;ıı•~ 
olan münakalatına da ic•P -tt•· 
maktır Fakat İııgiliıJcr, bil• ı' 

. bır•"" ı)~t' ce Akdeniz yolunu.. e dr ııJU' 
!erini, daha uzun ~urs 8ıorl ~ıe' 
burnu tarik.ile _ıııı~ bilet' 
aıüııakalatını tem~ e . ,_ı· 
rini gösternıişlerdır. ,. 11,,1 1 ~, ' 

İtalyan kuvvetleriııiıı ~l•'j-l"i\ 
rikada karada ne yap~c';ı,ı.i 1 ~ıl: 
fiyetine gelince; e!lerııı fıııııı1~,ı lu:;garpten l"ran.aoın 011c1' IİjŞ" 1 
kuvvetlerine taarrJ1•

1 
c ,jşlar· t .~ 

yanlarca çok düşünU "'d• )!•''-~ 
•a:ıi ve Habeşiı;tandan ,. dıiıt'11,ı " ·· ""nıe> ı d ı ';J Sudan üzerine yur_u ,Uri~• 'f'_;, 
dükleri ı:ibi. Şinıalı <1• 1'ı4 

l~kandinavyayı unutmamak lazım ••• yanların ger_ek TUn':'5. b•'' ,,, Mısır ve Sudaıı ii••!"'~ıl 

ı 
mek için nisan ayını UY"'10 bul- leri halinde müttcfık ·ş 0Ja 'I 
muşlardL Alıuanların o zaman ne bdar vardım etrD' ·ışttr'~ "
böyle hareket etmekle yaruldık- Berlin ile Romanın ~ı',; yo1.~,~ 
!arı söylenmiş ise de bugün son siy~<et takip edecek/ ~cf<l' ,,~ 

Garp cephesinde muharebe şid
detle devam ederken İskandinav
yayı da unutmamak lfümn. Ergeç 
İskandinavyanın vaziyeti tekrar 
mevzuu bahsolacaktır. 
Almıuıya müttefiklere karşı gi

rismiş olduğu harbi başarmak, bil
hassa İnO"ôltereyi vurmak için gi
ri$t.ili ltu mücadelede Noneçin 
girintili, cıluntıh sahillerini el.ege
çirmek ihtiyacile ı:-eçen ay şi • 
maide harekete a-eçaıişti. Bu ka
dar değil. ayni zamanda İsveç.in 
zeoııin demir madenlerinden de 
istifade etnıeğe mubtac bulunu • 
vor. Llikin Jsveçin demirini Al • 
manyaya getirebilmek için emin 
yol bulmak lazım. Botniya kör -
fezi senede dört beş ay ı.uz tutu
yor. Ba yoldan istifade zorlaşı • 
yor. Onun için Norveçin Narvilı: 
limanı en iyi nıabreçtir. Hele şo 
son bir aydanberi İsveçin deıui • 
rinc, Norveçin kapılarına dair o 
katlar çok yazılar yauldı ve malı'.'ı
ıııat verildi ki bunları tekrara lü
:;ıunı kalmadı. Ancak şöyle bir mu
kayese yapmak kabil: İskandinav
yadaki Kiruna dağı demirdir. Ro
maııyanın ve Kafkasyanın petrolü 
ne ise İs\"ecin demiri de odur. Bu
~ııkü harp bir tarife göre me
vaddı iııtidaiye mücedel_esi değil 
midir!. İ~te bu itibarla lskanıli • 
navya en birinci ehemmiyeti ka
zanmış oldu. 

Erbabının verdiği maliinıata gö
re oranın dcn1iri cıı nıakbu.I cins
tendir. Fosforsıız olarak demir ma· 
·deni % 70 miktarı gibi mühim bir 
nisbettedir. Diğer yerlerde de' de
mir çıkıyor. Fakat çok yerde çı
kan demiria bu nisbeti azdır. O
nun için İsveç demirini karıştır
mak lizım geliyor. Bomu kaydet
tikten sonra gözönüne getirilecek 
cihet şöyle görülmektedir: 

tahlile ı:öre Avrupalı askeri mü - l ,rpten evvel kara pelı (O~ ~,ıt 
tehassıslarca bu varit değildir. Çiin !>iiylendiği günlerde giiP 1 ı.ı 
kli Alman devlet reisi Norveçte rar edilegelmiş_tir. JJU11şıııt·fc 
harekete geçmekle yeni bir harp başlıyalı dokuz ~y ob=eJıcıc. 01-' 
sahnesi açmayı istemiş olmadı. Yal- ya daha böyle bır tı~~~ı 

1 nız müttefiklere karşı zaten mev- memiştir. Yalnız nıu ;ııtcli fil'' 
cut olan cephesini a-enişletmek is- keyfiyet Afrikad~ . ııı fıC~Jc 
tedi. Çünkli Norvçı;te vaziyetia mühim kuvvetlerıııDl 
kC'lldisine çok müsait olacağım Jd ğ d •İ' 
düşünmüş, müttefik kuvvetlerin ° u u ur. ·re• 
oraya çıkamıyacağına hükmet • Tu"rk Maarif ceaıı• •eti 
mi.ti. Asıl hedef İngiltere olduğu ı.ef 
için ona da ancak denlıdeu ve ha- • • • d re ,. v 
vadan taarrıız kabil olabilece.,ainı' nın yenı ı a ti urıı',,ı 

ıiVC oJll 1 
·• 

ÖSÜJlelı Almanlar daha harbin Türk maarif cen ıiJıJP ;ıı: 1' 

.. •şlangH!mdatıbet"i Şimal denlıin- heyeti tarafından ı~'ıı; ,ııiiJI , 
k lngilislerle nldt vakit çarpış- merkez heyeti ev~e i r,1 
ırıışlardır. Netice malum... tımaını akdetmistır. Jıe~el 1 OY 

Almoın doaanınası ağır zayiata Bu toolantıda. idaı'l13 ~efeb'' 
ıaihaınış oldıı. Fakat Almablann islii!ine Urfa ;neb.'usu /\~·rı ı"~~ 
•enizden kaybettiklerini havadaJI ken, reis vekıllıl\ıne. 1dikleP et , 
kat kat telafi edecekler diye kea- B. Halit Bayram. s~'..,udJel,,efv 
tli kendilerine .biilunedcgelıniş • ~ r ... t 
lcrdir. Çiinkü onl:ıra r;öre Alman- ruznamedeki dı e ı.ıır8r!B 
yanın hava kuvvetleri müt~fik • rüsülüp icabeden 
lerinkinden üstündür. miştir. _-O-- ,. Jııfl .l 

O J.aldc, diyorlar, Alınanyanm d "'kkll11 rllll 
deniz kııvveti itibarile olan zafını Kasap U , 1'ııfl 
ltavadan telafi etmek mümkün. b kk da yeni _x1' 
Bövle düşününce Alınanlar için Jıa.. a ın . acl""~ 
va taarruz sahasını şimale doğru Yaz münascbetı,1eıar• b8,.. f 
uzatmak ve genişletmek Şimal de- isliği kasap dül<k~11, rı11';"' ... ~ı"ıl! 
ni:r:inin r;iriş ve cıkış.ıaı da tehdit yeni bazı kararlar ,r ki~ '".1 
altına almak en mühim gayeyi teş- · E .. le etlerın 3çıı11uıl"~e 
kil etm.i~tir. Fakat bu maksat elde 1 zcuml sı nıeııolu111 •r: i11 ~ 
d ·ı L • t · L. Al . . ere ası ma el c 9, e ı meo. ıs enır ..... n manya ıçıa .1 d"kk' !arda ,,c ,;i~ 

cepheyi geaişletmek üzere daha mı u an da ııbll11i 11r 
b~şka yerlere. taarru_z lazuu gel- deHkli dolapl_ar jjzerll'1 ıl 
ınıs. HQlanda ıle Belçika da bu su- suretle etlerın ~ • 
retle taarruza yğrrunıştır. Nihayet konamıyacaktır. ebı<! Vj~~ 
bu da Almany~ artık ı:-arp cep- Içerlerinde 6 .(<s!!BP ,.cc~ µt 
.lıesiııde aütWildule bqılaşı.<ı- maddeler satılan 

1 
etle IJcP 

(Devamı var) , Almanlar Norveçte harekete il 
ya eiiiürınüııHi• !arının bu kısırıııar rde 0 

• • mamile ayrı yerle 



· f'ransız hükumeti Par isi terk etmiyor 
~ .. 
~ıs 23 (Radyo)- Alman rad-
't ı 48 saattcııberi ınübah"ıgulı 
'-ı.ıllYdurına haberler neşrine haş
~hr. Parh;te, ahali ile polis a
>tt da müsademeler olduğu, :yi-

e)t bulunamadığı, Bclçikndan 

gelen mültecileri• acıkta, sefil ve 
perişan kaldığı doğr11 değildir. Ne 

Pariste, ne de başka bir yerde pa
nik yoktur. Ahali bii~ük bir emni
yet ve itimat ile neticeyi bekle -

mektedir. Yiyecek boldur. l\IUlte
cilcr, ahali tarafından karşılan -

makta, iskan ve i~e edilnu,·lde -
dir. Hükumetin, Paris1 ~e•cce
ği haberi de uydurnıadrr. 

Belçika da 1500 kişi tevkif .edildi 
~ris 23 (Radyo)- Belçikaua, 

hıuştu.r. 
~anlar lehine faaliyette bulun duklan anlaşılan 1560 ki~i tevhit 

Dün Almanların 24 tayyaresi düşürüldü 
~•ris 23 (Radyo) - İııgiltere t 
~"a Nezaretinin tebliği: Dün iki 1 

1 t ~';te filomuz dü~TI&anuı 2ıl tay
'resıni düşürmüştür. 8 bonıbar-

dınıan tayyaremiz dönmemiştir. 
Dün gece tayyarelerimiz Na -

mur, Dino ve Ekslaşapelde yoHarı, 

köorüleri, düşman tahaşşüt karar
gahlarım, iaşe depolarını bom -
bardunaa etmiştir. 

A J.m an ya iaşe ·bubranile karşılaşmak üzert 
lıa~ıtris 23 (Radyo)- Mütchas bolluğu ile meşhur olan Danimar
~ lar; Bitlerin Holandaya, Belçi- ka ve Holnndada şimdi tereyağı 

r 'tıeh, ve Danimarkaya saldırmak değ'if, \·ejetalin, margarin gibi 
lıt b11 Yerleri işgal etmekle büyük sun'i ya~ları da bulmak imkan ha-

. ~~•tada bulunduğunu söylü - ricindedir. 

. ili r, ~ Holandad~ su setlerinin altında 
l ~ttler,_ ~ ?~ı :·erlerde bulacagım kalan arazide bu sene ziraat yap-
~ ettıgı ıptldaı ve gıda ınadde- mak da kabil de;ildir 

1 ~ka Verlcrc nakloluuınus veya Şu halde Alnıaıt'.\'a buralardan 

\<n ahalinin iaşesini temin etmek 
mecburiyetinde kalacaktrr. 
Almanyanın Rusyndan aldığı 

zahire ise kendi ilıtiyacıııa kifayet 
et ınemektedir. 
Rusyanın bu sene 1939 senesin

de gönderdiği zahirenin ancak üç
te bir.,ini_~önderebileceği .söylen -
nıektcdir. 

~ bulamamıştır. Bunlar ya 

1 

g · 

'. ıı edilmiştir. Tercy:;ğlurmm Yb ecek tedarik edemedikten baş-

~ Belçikada 200 Alman istihbar zabiti tevkif edildi 
• -~aris 23 (A.A.)- 11 mn~ ıs tan ınaneviyatmı ve aksiilfunellerini daki tank tuzakları hakkında Al-
• ~ '-ııı.rısa kadar geçen ıniicldetıı zar- kontrole memur iki yiiz Alman is
. ~· Belçi~a istihbarat ~er\.isi, ti~l>~rat ser~isi ajanım tevkif et-

\jllsız ve Jngiliz servislerılc ış - mıstır. Bu aJanların bazıları, Bel
• ''i halinde, ordunun ve halkın çikahlnrm Ardenncs mmtakasın-

mantara muli'unat ''ermişlerdir. 

Bunlar, sür'atle mulınkcmc edi
lecek ve cezalandırılacaktır. 

1 Ameril(a teslibat planının tatbikini tacil ediyor 
~ ~'"York 23 (A.A.) - Ruz\'eltin leri öniimiizdeki sene içinde 18,000 den muhtelif tipte ta1 yareler in
,?at plunlarmm tatbiki tücil ~·c tavyareden fazln imalatta buluna- tihap etmiş olduğunu \'e bunlar 
~·~ et C"'"k ınaksadile üç reıs mıyac.nklurdır. hakkında askeri csrard~m olma:.ı 
" \'ıni a~ in edeceği haber \'C- • Amıral. Stark, parlünH.·nto hah- doJa:;ısilc ınalfmıat verenıiyece -
~tktedir. Şimdiki kabiliyetle - rıye komıtcsinde beyanatta bu - ğini siiylemiştir. 

nazaran tayyare imnlathaııc- lunnrak donanmanın daha şimdi-

J\sker gözile \Harp Balkanlara Mareşal Çakmak 
cepheler 

~ (1 inci sahifeden devam) 
r ~ lernez. Buna ne Almanların 
,, \jC~ nıüttefiklerin nazik vaziyet-
• b_lb.iisait değildir. 

-«ethalde müttefikler ne yapıp 
' elçabukluğu ve gözpektiliği 

.\heville'e girerek denize ulu~-
0lın zayıf kıt'alaı·m peşinden 
. k kuvvetlerin ilerlemesine 

' 4t olacaklardır. 
• ~lltantar da esas hedeflerine el 
~ ~lş bir hale geldikleri sırada 
~ ~ ~bbüslerini yarıda bırakma
~ tlıere ellerinden gelen gay -
S.'-rfederek den~e varan kıt'a
~ ' l.akviycye ve l.utundurma-
~l'aŞacaklardır. 
~ tc~en yirmi dört saatlik sü
~ devresi, iki tarafın bu gibi ha
~ere başlamak üzere gruplan-
\' :Uıa delalet eder. 
S~Vet bu kerteye geldiği b.~r 
~ a Yani bugün veya yaruı bu· 
\ tepheye tesir edecek büyük 
~~llllrruzun haşlaması zaruridir. 
~ .. taarruzu hangi taraf yapa· 

· llu büyük taarruzu, hasmın
\lıl'"vol yeni hazırlıklarını ta -
~ıı.~anıış ve taze kun etlerini is

( 
1 istikametlere tevcih ctıuiş 

~li ın Yapması pek tabiidir. 
il ıle işaı·et ettiğimiz gibi, de

ı; 'k~ıtarak müttefikler ordul~
" b·' ı büyiik kısma ayırmak gı
~ avantajı hedef ittihaz eden 
~ lllarm denize doğru harcketS .laye noktasına kadar ,·ardır
\ııı.~re kafi bir haoıle daha 
llt~r1 pek nıenıuldür. 
~~t~~de bu ihtimali dikkate a

lll11ttefikler başkumandanı 
~ .ı Veygaııcl, karşılaıua veya 
~b~. taarruz tedbirlerini ~u 
~dört saatlik ı;o.lukalma dev
~... n istifade ederek tamam -
~ ~!ır. 

Rrize orduların bütün hare
~l- olduğu gibi, bu .sefer de 
~ 111 <4l!ltnakt.ı olan büyiik taarı uz 
~'il ~·1hil taarruz için iki taraf 1 
~t ~t yurı!:iıııa başlamıştır. Bin
~ Sükunetle geçen şu :yirmi 
~~ttcıı hangi taraf fazla i!.
~ fa eılcbiJmi~, hangi kuman -
~~Zla ku\ \'et tophyabilmiş!>c o 
~di lleticcyi temin edeceği ~iip-
~ r. 
l-ts ~u gl'uplanma, tnze kuv\'ct 

~ltıeaı~ toıılmna yarı-.ınd:ı, miit· 
~~- r C:.<ıı.kı..mandanının Almnıı · 
~~ ltıd:ı bıkünlaru malik ol
... ~ tı Zannediyoruz. Çünkli, Al
~ ~tduları iissiilharekelerinden 
~ ,~klaşınışlardır. Binlerce taıı
~'lld tnobilin mahrukatmı za
~ a \'e kafi derecede yetiştir
\.~" "ok genişlemiş ·cephenin 
~.-~'cedrıeri içinde ağır \'esaiti 
'i~ebe icanlaruıa gör"' sevk \•e 
\ titı etınck, düşman arazisi içe
~ ... e .hayli uzamı~ bulunan or
\~ırı hiç de kolay değildir. 
~~h' rıların bu vaziyetlerine 
\"-r ti ıuüttefikler kendi top -
\ ~~ •tıda, kendi esaslı depoları
' ~ lllerkezleriııe daha yakla~ -

'&lttnuyurlar. 

inecek mi ? yarın dönüyor 
• (1 inci sa1ıijeden devam) 

:muhafızların Almanva lehine ba
zı IaaliYetleri ı?Örülm üs ve bun -
lardan birkaç kisi te' kif edil -
miştir. 

Ankara 23 (Telefonla)- İadei 
zivaret i('.in Beyrnta giden erkimı
harbiyei umumiye Riı;iıniz l\Jareşal 
Fevzi Çakmak ve maiyeti yarın 
Anlmraya döneceklerdir. 

ikinci Başkan Asını Gündiizün 
Ile,·ruta gittiği hakkındaki ha -
berlerin nslı yoktur ve kendisi An
k:ırada bulunmaktadır. 

----oo---

KONT CİYANO 'I'İRANDA 
Roma 23 {Hususi) - Hariciye 

Nazırı Kont Ciyano, yanında ha
ricive nezaretinin Arnavutluk iş
leri müsteşarı oldugu h:ılde cGa-

riıbaldi• kruvazörü ile Draca ~el- rı·;rk Hava Kuru-
mi.ş ve oradan Tirnna gitmiştir. ıı. 

Jfarici_ye Nazırı cum:ırtesi ı~ü -
~une kadar Arna\•utlul~t ! k::ıL.ıcak, 
llba~am ve dHrer şehirlerı geze -
coktır. Kont Ciyanonun nafıa isle
rini tetkik edecei!ı söylenmektedir. 

--oo---

Mütekaitlere 
zam 

(1 inci sahif ederı devam) 
zakcre ve kabulünü isl~miş ve 
müteaddit meb'uslar söz nlul'ak 
böyle bir kanunun hazıdanma .. ın
dan dolayı hükumete teşekkür et
mişlerdir. 

General Kazım Karabe.kir İstik
lal harbine iştirak eden müteka
it ve eytamın da terfihlerini iste
miş ve harp malulleri ha·kkın<la 
da bazı temennilerde bulunmuş -
t.ur. Bu temenniler bilahare teem
mül olunacaktır. Hizmeti vata -
niye tertibinden maaş alanlar da 
yeni zamdan istifade edeceklerdir. 

Maliye Vekaleti dun Meclisin 
kabul ettiği bu kanunu hemen 
tekmil defterdarlıklara tebliğ e
decektir. 

----0<>----
D öv iz müsadesi şimdilik 

kaldırıldı 
Fevkalfıdc ahvalin devam ettiği 

müddetçe hiç-bir suretle döviz 
anüsaadesi verilmemesi Başveka _ 
letçe kararlaştırılmıştır. 

--<>--

Bayat pasta 
Şehzadebasında Talebe ;.urdun

<la oturan Emin oğlu Mchırnet a • 
dında bir j!enç yediği bir Pasta -
dan zehirlenmiştir. Mehmet bay
~ın bir halde hastaneye kaldın • 
larak tedavi altına alınmıştır. 

----0--

P armağını makineye 
kaptırdı 

Büyükdere kibrit fabrikasında 
çalışan amele Ali oğl~ Hasan sağ 
elinin bir parmağını makineye 
!kaptırmış, hastaneye kaldırılarak 
tedavi altına alınınşıtırr. 

Temenni edeliın ki, eli kulağın
da bekliyen şu yeni taarruz veya 
mukabil taarruzda müttefikler 
lehinde gözüken avantajlardan 
hakkile istifade edilınİli olsun .. 

munun yedinci 
Kurultayı 

Ankara 23 (Hususi mualıbiı·i -
mizden)- Türk Hava Kurumu -
nun yedinci kunıltayı bugiin saat 
onda Başvekil Dr. Refik Sayda -
mm hir nntkile açılmı!ihr. 
Başvekil açış nutkunda bilhassa 

demi~tir ki: 
•Türk Ha\'a Kuntmu havacı 

gen~ler ve yedek kuvvetler yetiş
tirmek için her zamandan daha zi
yade <:alı~maktadır. Bu çalışmayı 
kurultayın takdir buyuracağına 
::;üphe etmiyorum. l{arliısında hu
lundu~umuz dünya vaziyeti ha;;.
cılığa ne kadar ehemmiyet ver -
memiz lazım geldiğini gösterir. 

Gelecek senelerin işlerini de dik
katle gözönünde bulundurmak la
zım geldiğini bilhassa tebarüz et-
tirmek isterim. Kurumun aza mik
tarının yarını milyonu ~eçtiğini 
iftiharla söylerim. 

Hava hakimiyetinin yurt müda
faasında ne kadar ehemmiyetli rol 
oynadığım bilmiyen kalnıamıstır. 
Memleketin düşman tayyareleri
ne karsı miidafaa!>ında tayyare -
nin ne kadar müessir olduğunu 
son di.iııya \·ekayii isbat etmiş bu
lunuyor. Türk havacılığına her -
gün biraz daha kuvvet vermek 
mecburiyetindeyiz. 

Başvekilin nutkundan sonra ri
yaset di\•aıu serilmiş, riyaset ıne\'
kiiue gelen Abdiilhalik Rcnda kı
sa bir nutuk söylemiştir. 

Atatürkiin ruhunu taziz için beş 
dakika süküt edilmiş ve idare he
yeti raporu kabul edilıuisfir. 

Celse C..4'na~ında tayyareler d4!
,·amlı uçu~lar yapmışlardır 

--o-

Emniyet 2 inci şube 
müdürü değifti 

Şehrimiz emniyet müdürlüğü 
1 inci şube müdür muavini B. 
Zeki Akalın terfian 2 inci şube 
müdürlüğüne, 2 inci şube müdürü 
Nazım Antalya emniyet müdür -
lüğüne tayin olunmuşlardır. A -
ımasva emniyet amiri Sırrı ve Er
zincan emrıh·et amiri Halil de 
şehrimiz emniyet müdürlüğü em
rine verilmi~lerdir. 

' 

·ransızlar- Amyen'i de 
~~ geri almak •• uz ere 

fl inci sahifeden devam) 
rurken bir mo4ıosildeili Alman ne
feri kar.şılarına çıJmı..ı.ştır. Amele 
ve emniyet memuru, bu neferi 
matetmek üzere iken 12 ll)Otosik
letli daha belirmiştir. Amele ve 
emniyet memuru, bunların elin 
den kurtulmuşlar ve Somme neh
rine do~u koşmağa başlam~lar -
dır. Yüzmek bildikleri için suya 
atılmışlarsa da düşman bunları ta
kip etm~, Üzerlerine ate~ açnuş 
ve ameleyi öldürmü.ştür. Fakat 
kaçma~a muvaffak olan poli.s me
muru, alarm verm~tir. 

Somme üzerindeki bütün köp
rüler Fransız kıt'aları tarafından 
atılmış olıcluğundan, Almanların 
nehrin cenup sahiline geçmek için 
yapacağı teşebbüsler, hnlen düş
manın orada elinde ıuevcut olma
dığı sanılan birçok büyük vesaite 
ihtiyaç ~östermektedir. 

Romadan verilen bir habere ı!Ö
re, General Vey.gnnt, müttefik 
kuvvetlerin Som ile Möz arasında 
toplanmaları emrini ver.miştir. 

İngiliz Başvekili Mistr Vinston 
Çörçil dün tayyar:.! ile Parise gel
ımiş ve Başvekil M. Pol Reyno ile 
birlikte harp sahasına giderek Ge
neral VeyErnnt ile görüştükten 
sonra Londraya dönmüştür. 
Fransız Baı,;vekili Pol Reyno, 

.,gazetecilere şu beyanntia 'bulun
muştur: 

1:- Veygund'ın yanından .geli -
yorum. General bana .şunu söy
ledi: Vaziyetten çok memnunum . 
Herkes vazifesini yapıyor. Bir ay 
dayanabilirsek, ilunihaye daya -
nabilir ve zafer yolunun üçte iki
s·.,i katetmiş oluruz ... • 

&Deyli Herald· ,gazetesi, Bitlerin 
!ngiltereyi muhasara projesinden 
bahs..~erken, İnE!ilterenin 900 şe
n.cdenberi ecnebi istilasına \karşı 
mukavemete muvaffak olmuş bu
lunduğunu ya7.!maktadır. 

Son muharebelerde Alman za
yiatının yarım. ımilyonu bulduğu 
anlasılnuıh'tadır. Mul;ıtelif Alman 
şchirlerne her $!Ün trenler dolusu 
.varalı geldiğini gören halk dehşet 
icindedir. İngiliz tayyarelerinin 
Alman şehirlerinde yaptığı tahri
bat büyüktür. 

Alman tavyareleri Fransız cep
hesinin gerisinde üç bölgeyi bom • 
bardıman ettikleri için, Fransız 
ta yyarelcri de Alman hatları ar -

kasHMiaki üç bölgeyi •bontbardlman 
et.mislerdir. 

Müttefiklerin Ameri!kaya sipa
ris ettiği tayyareler. peyderpey 
hava ve deniz yolile İnıgfüereyc 
g_elmektedir. 
Son gelen malıimata ~öre, Fran -
sızlar Abervil şehrini de Alman
lardan temizlemişlerdir. Buradaki 
A1man motos.iltletli müfrezeler 
~eri kacmışlardır. 

Belrikadaki harekatı idare edea 
Al:rnan altıncı ordu kumandanı 
General Rayhnan, taarruzun ya -
vaşladıeını, fakat ~ıl çarp~anın 
QOk şiddetli olacağını söylemiştir. 

TELEF OLAN İNGİLİZ 
_ TAYYAREOİLERİ 

Lon<lra 23 (A.A.) - Hava ne- · 
zaretinin dün neşretti~i kayıplar 
listesinde 219 subay ve erin isim
leri vardır. 
AMERİKANIN YEN'! HARP 

BÜTÇESİ 
Vaşington 23 (AA.) - Ayan 

bütçe encümeni bahriye bütçesi
nin normal ve fevkalade tahsisatı 
olarak bir milyar 458 ımilyon do
larlı k krediyi tasvip etmiştir. 

Dün, Uaz'da ilerlemek istiyen 
münferit düşman motörlü müf
r ezeleri tamamile imha edilmiştir. 

Arras ile Arrasın şarkı ~imalin
de kain Douai arasında şiddetli bir 
muharebe başlarruştır. Almanlar 
ileriye atılan motörlü kıt'alarının 
~erisinde ~ bin kic::ilik bir bisik
let ordusu kullanmaktadırlar. 

Amerika Avrupadald harp do -
lavısile muhacirlere yardım için 
10 milyon dolar gönderecektir. 
Belcika ve Fransadan bes milyon 
'kişi Fransanın cenoouna doğıu 
muhaceret halindedir. İçlerinde 
çok hasta vardır. Hariciye Nazırı 
ımuhacir kafilelerine tayyarelerin 
ates aC'tıklarını söylemiştir. Bu 
hareket Amerikada büyük infial 
uvandırmıştır. Amerika Fransaya 
ilk vapurla 100 seyyar ıhastane 
17.önderecektir. 

Nevvorktan verilen malumata 
göre, Amerika birlec::ik devletleri 
önümüzdeki hafta içinde Porte -
ikize harp gemileri ı!Önderecektir. 
Avrunada'ki Amerika tebaasını 
almak üzere de vapurlar gönde -
rilmektedir. 
İngilterede herkesin mal ve ca

nın Kralın emrine amade bulun
durulması hakkında ıkabul Nlilen 
kanunun tatbikine ,geçilmiştir. 

Balkanlar niçin haz1rhğ1 arttlrdıtar? 
(Başmakaleden devam) 

bir arada Balkanlara yerleşmele
rine razı olml''a muvafakat ede
bileceğini ke.ı,tiremiyor. Bu itibar
la Sovyetlerin Balkanl~ra müte -
veccih bir Ahnıın veya Halyan ta
arruzunu hazmetmiyeceğini zan
netmek iktiza ediyor. Fakat, Sov
yetlerlıı bu yoldu kendi nam \'C 

he.saplarına bir hareket tasarlayıp 
tasarlamadıklarını da isbat edecek 
bir vesikaı:n ~:ine Balkan dkarı 
mnumiyeleri He sahip değillerdir. 
Ancak, ortada bir hayli evvel l\1o
lotof tarafından Sovyet Rusyanın 
kimsen·~n istiklal ve toprağında 
gözü olmadığı hakkında söylen -
mi~ bir sözii vardır. Fakat, bugiin 
icin o sözün şümul, izah ve tefsir 
taıM.ıını da tayin etmek giiçtür. 

Belki hükumetlerce bu noktalar 
dinlomatik muhabere ve muha~e
relerle avdmdır. Karanlıkta olan, 
müphemiyetten kurtulamıyan ef
karı umumiyelerdir. Bu bakımdan 
hcrşeyden önce Sovyet Rusyanm 
Balkanlar için ne dt:~ündüğünün 
iyiden iyiye ve sarahatle a~·dın ~ 
lanınasımn zamanı gelm~ olsa ge
rektir. Diğer taraftan ,Macaris -
tanın vaziyeti, tah~idat şekilleri 
de şüphe U) andırmakta devam et
mektedir. Macaristaum da ne ya
pacağını, ne yapmak istediğini a&ı
lamak zamam gelmiştir. 

Almanyaya gelincP., biz Alman
yanın garp cephesinde kat'i ueti
cey i almadan Balkanlara tevec -
cüh edeceğini zannetmediğimi:z gi
bi ıtimdilik Balkanlard:ın azami 
,ekonomik istifade ismanma de
vam . edeceğini .zanuediyo • 

mülkiyesini garanti edeceği hak -
kındaki sayia!ar doğru ise İtalya 
as]a bu cesareti kendisinde bula -
anıyacak ve garp cephesinde de 
seri bir Fransız zaferi tahakkuk 
ederse İtalya ağzına bir kilit a.s
nuya mahkum kalacaktır. 

Ancak, Balkanlıınhıki vaziyet 
mevzuu bahsolurken biımetice' gö
riilüyor ki, So\'yet Rusyanıu hattı 
hareketinin efkarı umumiyelerde 
aydınlanmasına bilhas.sa liizum 
vardır ve bu lüzum gün t(eçtikçe 
kendisini birkat daha göstermek
tedir. 

Yugoslavya ve Romaoyadaki as
keri tedbirlere gelince, bunları 
haklı ve yerinde görmemek için 
birbir sebep olmadığı gibi gafil av
lanmamnnın da birinci ~artının bü
tün bir sulh ve hüsnünivet arzusu 
ile birlikte hazır ve tetikte bulun
mak olduiu tabii ve aşikirdll'. 

ETEM İZZET BENİCE 
• •••••••••••••••••••••••••• 

U5I Bicrl 
Rebiillihır 

15 

UHa..ı I 
Mayıs 

10 
1940, Ay 5, Gün 144, Hıdır 18 

23 .Mayı.s PERŞEMBE 

Vakitler Vasati Ezani 
-----------f~S~a··~D;;....;~~-Sa--. .• o.a •. 1 

Günei 
Öğle 
İkinci 
Akşam 

Yatsı 

İmsak 

.( 36 
12 10 
16 09 
19 27 
21 21 

2 27 

9 09 
4 44 
8 42 

12 ()() 
1 55 
7 00 

3-SON T 1: L G a Ar -23MAYIS 1941 
-;- - ~ 

.. .r ... ~ --·--....... . 
SON TEtGRAF'ıa tarihi tefrik .. • : 71 

. -
~~·.:::::;ı::==============================~ 

'"Reşit PafOni:iı Hat:ratı 

·MAKEDON~ A ATEŞLER İÇİNDE 
.t.::========================~ 1 YuaDlar: 

i•ea.1er F. SERTELLi Ce\'del Retit YULA?:KIRAN, 
~- ...-. - --

iki Rum çetecisini asmak ortalığı 
velveleye vermişti 

_,__ 

Bu is de bir hayli velvelelere, 
isfuahlara meydan verdi. Hüseyin 
Hilmi Paşa, motasarrıftan sonlu: 

c- Bu işe ne dersiniz? Yunan 
gazetelerinin neşriyatı yerinde de
ğilse, diplomasi tarikile bunları 
tekzip etmek lazımdır •• 

Reşit Pa~a tekzibe lüzum gör
müyordu. 

Hüseyin Hilmi Paşaya klsaca 
cevap verdi: 

c- Serazde adaleti tatbikten 
.başka birşey yapll)adım. iradenin 
!R~ tebliğ edildiiHne fırka kuman
danı da, Fransız tensik heyeti de 
şahittir. Tek2ibe lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Gazetelerin her 
yazdığına cevap vermeğe kalkışa- , 
cak olursak, bu ~ için ayrı bir büro 
açmamız icap eder ... 

Hüseyin Hilmi Paşa ve Selanik 
valisi ayrı ayrı, Serez mutasarrı
fının \'erdiği cevapları Balbıaliye 
bildirmMerdi. 

Bu işi en çok parmağına dolı -
yanlardan biri de Atap İzzetti. 
Abdülhnmidin ikinci katibi olan 
Arap izzet Paşa, Serez mutasarrı
fuu yerinden oynatmak için fır
sat arıyordu. 

Serc.ıdeki hafiye Mihalakinin 
yazdığı jurnallarm tesirile olsa 
gerektir ki, İzzet Paşanın Reşit Pa
saya husumeti gün geçtikçe artı
yordu. 
Bunwıla beraber, Babıaliden bir 

ses çıkmadı. Yıldız sarayı da idam 
edilenler lıakkmda fazla himaye· 
kar görünmüyordu. 

Belliydi ki, bu işten Abdülha -
mit de memnun olmu~tu. Zira1 

Abdülhamit Yunan siyasetinde il
tizaınkar bir vaziyet nlan t. tanbul 
İngiliz sefirine, selamlık alayında: 

- İrademin vaktinde yetişme -
diğine ben de müteessirim. l\Iaa
ınafih, bundan sonra, Yunnn çete
lerinin de Makedonyada yeniden 
faaliyete geçecekJerini 11Dlmuyo
rum ... 

Demesi de bu memnuniyetin va-
zıh bir ifadesiydi. · 

İngilll sefiri, Padişaha: 
- Mücrimlerin cezalarını ııör

meJeri nek tabiidir. 
Tarzında mukabele edi i. bu me

selede İngiltereııin Yunan hüku
metine karşı fazla himayekar bir 
vaziyet ~ • 1adıj!ını gösteri~·ordu. 
Kısa bır zaman için (.l\fetroş 

Gogalak) vak'ası unutulmuş gi-

bivdi. Bu hususta ne Babıaliden. 
n~ de Selanik vilayetinden bir 
gôna tebligat gelmiyordu. 

Maamafih. sh asi olduğu kadar 
da sinematoğrafik bir hadise olın 
(Metros vak'ası) etrafında Avru
pa gazeteleri neşriyatlarma devam 
ediyorlardı, 

Hatta bu iş etrafında fazla ma
lumat toplaınak üzere Makedon -
yaya bir muhabir akını başlamış
tı . 

Ecnebi gazete muhabirlerindea 
- bir Fransız - Serezc ~elir gel -
mez, Fulon Beyi ziyaret ederek. 
meselenin içyü.zünü çok iyi öğ -
renmiş ve hemen aldıiı tafsilin 
gazetesine bildirmişti. 

Birkaç giin sonra, gerek Sereıe, 
gerekse İstanbula gelen bu Fraa
sız ~azetesi, lıfıdiscnin tabii sey -
rini neşrediyor \'e mücrimler' t .c-
zive etmekle Osmanlı \ ül.iımeti
nin çok yerinde bir iş gördüğünil 
yazıyordu. 

Babıali de, hu neşriyata, ~it 
Paşanın ami! olduğu kanaati basd 
olmuş, kendisi bil\'asıta takdir e
dilmişti. 

llalbuki, Reşit Paşanın bu me
selede hiç de tesiri yoktu. Hatt• 
gelen .Fransız gazete muhabirile 
temas bile etmemişti. 

Gazete muhabiri gfüdiiklerini ve 
duyduklarım yazıyordu .. Yani ha
kikati bildirmişti. 

Demek ki, bu meselede Fulon 
Bey de mübaliiga ve mugalataya 
sapmamış, kendi milletinden olnn 
bu g:ızeteciye hakikati olduğu gi
bi anlatmıştı. 
Reşit Paşa bunu aulal,nca, 1''u-

1on Beye te ckkiir etti. Fakat, di
ğer gazeteciler bu meselenin nıito· 
loji ini kurmakta ve muhayyel 
vak'alar ilave ederek, kapn111nıı 
bir hadiseyi tekrar alevlendirmo
ğe çalışmaktan geri durmuyor 
tardı. 

* ! 
Bir gazetecinin ifşaat1 

Mös)"Ü Jean .. 
Bu da bir Fransız gazetecisi idi. 

Sereze. dij!'er gazetecilerden en · 
sonra geJmi ti. 

1\1.ösyö janm Screze Atinadan 
geldiği söyleniyordu. 

Fransn gazetecisi Sercze ~elir 
gelmez, mutasarrıfı ziyaret etti; 

(Devamı var) 
___ ,====================================== • Bugün Matinelerden itibaren 

SARAY- ..';İNEMASINLJA 
2 _güzel ve mükemmel film biroen: 

1- Oğluma karı arıyorum 
Baş l'Olde: Neş'eli ve sevimli filimler yıldızı 

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

Amerikada aşk... isviçrede se\•İşme ... Par iste evlenme ... 

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

İlaveteıı: FOKS JURNAL son dünya \'C harp habc-:-leri. 
Suare: 8,45 de Her iki film birden 

BUGON 
Matinelerden itibarea 

i PEK Sinemasmda 

Bütiin diiayayı kahkahayla saran 

NEŞ'E v~ ZEVK kayn~ eileace 

ve gii~ellik menbaı nefis bir filmi 

GENÇLER SEVİŞİYOR 
MİKEY ROONEY - LEWİS STONE - JUDY GAKLAN 

2 nci büyük film TAKZAN \'e Oi'tLU Türkçe 
Filme ilave olarak: Ankarada Milli Şefin huzurunda yapılan 

19 mayıs Bay.raını 
Suare saat 8,30 da 2 film Dinlea ruz. Italyaya gelince, Kont Cia - - !\fide Barsak Te İç .... '. 

nonun bu dakikalarda Arna\'ut - .- 11••••••••••••••••••••••••••••11 
lukta bulunma.sına, İtalyan gaze - 1 Hastalıkları Muayeo.ehanesi 
tclcriniıı DaJıııaçya \'e Balkanlar- 1 D · 
daki mmi huı)a.ıarınuan ımııscr- · ' r. lbrahim Denker 
lemdcrinc rağmen İtalyanuı garp 

1 

cephesindeki vaziyet iyiden ciyiye 
tavazzuh etmeden İtalyanm Bal - ; 
kanlara bir taarruz cesaretini ken
di.sinde bulacağmı pek umanlar
dan değiliz. Hele, So\.·yet Rusya
nm Y ugoslavyaum tamamiyeti 

Beyoğlu, Ağttami, Sakızağacı 
caddesi, Çöplüceşme sokak 

No. 13 - Telefon: 42468 
Kendi laboratuannda hastala
rının Röıttken \'e sıeriri mua· 
yene ,·e tahlilat 

;.iiıııiiııilliilllmli ........ I. 
~KAGITCILARA~, 

1 

Amhalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyjp doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa ~ıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak iizere talip bulunanların her hafta 
pazaı·tesi günleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz iGare 
miidürlüğüue müracaatları. 

Bütün sene yüzünü gi.irmediğimiz.. Yolun~ hasretle heklediğimiı 
Sevimli CLARK GABL E bütün lstanbullu1arı 

• 

Bugün matwele.r,den itibaren L A L E de kabul edecek 
Dünün zaferini unutturan b11 giiniin şeref programı 2 sezo• 

- filmi birden 

1-HABIL ve KAB 1 L 
(Fransızca :sözlü) 

CLAKK GABLE \'e MARYON DA VİS'm dün!·anın en dilber 
kızları, sayısız milyonları aras anda yarattıklan muhte.....em film. 

2-MAHKÜM K AD 1 N 
Hapishane du\•arlarının binbir SJITJın, aşkın kudreti, fedakarlığın 

azametini gösteren hayat romanı. 
3- Dünya harbinin son müt hi.ş haberleri. 

cBritiş Niyüz - Tiirkçe ... \'e Paraınunt Jurnal 
~nlar: HABİL lte KABİL 3.30 - 7 - 10 

-=.KOM KADIN Z - 5.:m - 8.30 
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MAZO~ llfllll, llnntll11, llBE IULANTI ve BOZUKLUGUNOA, BARSAK 
TEIBElliSIROE, MiDE EKSİLiK ve YlNMALARINDA emn~ı~!ti~:. 11a· 

MiDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAWN isim ve HOROS markasına dil.~ Müferrih ve midevidir 

l':ıtih Birinci Huhuk Mahkeme9İ Satı~ Memurluğwıdm: 
Eminönü kaı.ası Rüstempaşa mahallesinde Uzunçariı caddesinde 

eski 98 yeni 323 No. hala kadastro tesbitine ~öre (Sarıdern'ir mahalle
si u:ıunÇarşı sokağında 33 kütük 342 ada 33 parsel esıki 98 yeni 323 
kapı No.) üstünde oruosı altırıda bodrumu ve istor keııen:ııi olan ve içe
risinde elektriği bulunan halen tornacı dükkanı olarak kullanılan ve 
1200 lira kıvmetindeki kitı;ıır dükkiın. 

Fatihde Cibali Gülca.ni mahallesi Cibali yenikapı . caddesirıde Ha- ı 
remeyn vakfından miktarı ııayrı muharrer mahal bır tarafı Cafer 
menzili bir tarafı Mehmet ve Fatma ve saırenin dükkanı ve hazan Ser
vet menzilı ve arka tarafı Türbe sokağı ve tarafı rabiı Cibali Yenı kapı 
cadlcsile ımahdut e•«:ı 28/30 yeni 38/40 ve en eski 34/36 kapı No. 1300 
lira muhammen 'kıyınetlı 2 du ·kan. İşbu dukkiınlardan birisinin ke
penkleri demir diğer 40 No. nun kepenkleri istor olup üzerinde de 
avrıca ikisi küçuk ve bıri büyW.lt olmak üzere üç oda ve biri bahçede 
di~eri ~rde olmak üzere ıki haliı Yardır. Bu odaların kapısı aı·akada-
k T :"he s<>Kagıııdadır. Bu 90Jc:rktan evvelen bahçeye girilir ve bahçe
den de odalara çıkılır 40 No. dükkanda kuyu vardır. Bu gayri.menku
liın duvarları kagir olup içersi ahşııptır. 

FatiOde 1''enerde Tahtaminare mahallesinde Fener caddesi sokağın· 
da Raı!ıp :.ıelımetpa:;a va.lciından bir tarafı Tanaşın arsası bir tarafı 
i teryonun anıası ve tarafeyni tarikile mahdut 42 zira miktarında eski 
l J0/152 ve yeni 128/ 113 No. tevsili 1400 lira muhammen, kıvmetli maa 
dükkan hane. Dükkan Fener caddesinde olup istor keoenklidir ve ka
ııirdir. Dükkan üzerindeki evin kapısı Yıldırım sokağında olup kapı
dan j{irilince kırmızı çini d(işeli bir aralık yanında tulumbası bubnan 
bir mutfak 15 ayak merdivenle çıkılınca bir ufak sofa üzerinde Fener 
cad<lesine nazır bir oda ve sofada bir dt> haliı vardır. 14 ayak merdi
venle cıkılınca yine bir sofa üzerinde bir oda ve sofada yük dolap olup 
bir de cinlro döşeli açrk balkonu vardır. Evin duvarları kiiıtir olup 
içerisi ahsaptır ve elektrik vardır. 

Havva, Ali evlatları Şevki, Rahmi, Hayri.ve. Sabriye, Vasfiye, Ö
mer Lütfi oJlhı Cemal, Emine ile yalnız 3 No. ile gösterilen Fenerde
ki gayrimenılııulıde dijierlerile beraber hissedar bulunan Kemalin şayi· 
an mutasarrıf olıdı.m<ları yukarıda g(isterilen gayrimenkullerin izalei 
ı;uyu zımnında satılmalarına Kemaliye sulh hukuk hakimliğince karar 
verilmiş olduğundan mezkiır ııa:vrimenkuller bininyabe 4/7 /940 tari -
bine müsıı<iif perşembe ,ıı'iinü saat 14 den 16 ya kadar mahkeme baş
katibinin odasında açd< arttırma suretile satılacaktır. O günü muham
men kıymetin :'f. 75 ini bulduğu takd.irde ihale yapılacak aksi takdirde 
en son arttıranın taahlıüıdü baki kalmak üzere atideki artlar daire
sinde 19/7 /940 tarihine müsadif cuma günü avni saatte ve a ·ni ma- ı 
halde oatışa devam olunarak en çok arttırana ihale edilecektir. 

1 - Arttırmaya l(irecekler "1c 7,5 rnsbetinde pey vereceklerdir. 
2 - Arttırma bedelinin ihala tarihinden itibaren 7 gün içinde ve

rilme;i lfızımdır 
3 - Verilmezse ihale feshedilir ve yen~n arttırma yapılır. En 

çok arttırana ihale edilerek aradıtki fark ve zarar bila hüküm müşteri
den alınır. 

4 - İhale tarihine kadar verl(iler hissedarlara aittir. '}( 2,5 tella
!ivc ile 20 senelik vakıf taviz bedeli müşteriye aittir. 

5 - İşbu gayrime~ukle müseccel ve t<ayri müseccel hak sahiple
rinin tarihi ilandan itibaren 20 ııünzarfında müracaatları lazımdır. 
Aksi takdirde hakları tonu sicilli ile sabıt oımı:vanlar paylaşmadan ha
rıç kalırlar. 

6 - Şartname buı:ünden itibaren herkesin giirebilece~ surette 
acıktır . Fazla malümat istivenlerin sahş 140 No. ile momuriyetimize 
rr Jracaatları 13zırrdır 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Hayat ve mematı malfmı olonı

yan Osrnanın Beyazıt mahalle -
sinde eskı Tavşantaı;ı yeni Mit • 
hatpaşa sokagında eski 8 veni 3 
kayıt numaralı arsanın 11/12 his
sesine sahip Alı Osman oğlu Ca
ferin ve 12/l hıöSeı>Ine sahlp ve 
gaip O&man uhdesınde olup hazı
ne avu~atı Yusui Nuri Anter ta
rafından kayyum ;ıfatile mezıkür 
arsanın izaleı suvuu zunnında a
cılan davanın iliınen yapılan teb- 1 

!ıgat iı zerı e cari duruşmasında· 
Müddınaleyhe keşif yapılaca_ğından 

bahı.sle ıııyap kararının talıkine 
ve muh:rkeınenin de 31/5/940 ta
rihınde saat 10 da icrasına karar 
verılmış olduğundan tarihi ilan -
dan itibaren bes ı;ıün zarfında iti
raz edilmediğı takdirde muhake
meye kabul edilmiverek gıyabında 
karar vrrileceğı müddeialeyhe gı
vaıı l<ararı tebliği makamına ka
im olmak üzere ilan <llunur 940/51 

ZAYİ - Tın fakültesinden 39/40 . 
senesi aldığ>m 2829 nı.mıaralı hu
viyet cüzdanımı lkaybettmı . Ye
nisini alacatıımdan eslıi .;ınin hük
mü yoktur. 

Ahmet 

cinsinden yakma •aglarında isliı

hat hakkındakı icat ir;in İktısat 
Vekiılet•nden btihsal edilmiş olan 
22 temmuz 1936 tarih ve 220-l No 
lu ihtmı bcratınır. ihtiva ettiğı 
hukuı< bu kerre başkasına devir 
yevahut icarlı Türkıyc>Cie mevkiı 
fiile koymak için ıcara dahi ve -
rilmesi teklif edilm<'klc olmakla 
bu hususa fazla malümat edin -
ımek istivenlerin Galatada. Aslan 
han 5 inci kat 1 - 3 No. lara mü
racaat eylemeleri ilan olunur. 

sus ameliyye• hırkk:ndaki ihtıra 
için İktı;;at Ve,c,ıi~tın ucn istihsal 
<>dilmiş olan 30 mavıs 1931 tarih 
ve 1689 No. lu ıhtıra beratının ih
tiva etti.~ı hukuk bu kerre başka- j 
sına devır veyahut ıcadı Ti.ırkiye
de mevkiı fiile kovmırk üzere ica
ra dahı verılebileceğı teklif edil -
mekte olmakla bu hususa fazla 
ma!Umat edinmek istıvenlerin Ga
latada, Aslan han 5 inci ckat l - 3 1 

No . va müracaat e.vlemelerı iliın ) 
olunur. 

1 

1 Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü iıanl~ 
Mulıaamen 

kıymeti 
Lira Kuruş r'1'9~ 

750 F.8k.i Şenli'ktlede yeni Vişnezade eski Ada yenı ~1 • ne. 
sokağında eski ve yeni (5) numaralı ahsap beş o~ancu ~~ 
Kasımpaşada Sirkeci Muslfüittin mahallesinın 1 

r• ı 
yu caddesinde eskı 122-122 yeni 170/1, 170/2 nu-n• ,n 

800 

şap ikı bap hane. . satılar' 
Yukarıda yazılı .ııavrimenkullerın mü)kivetleri pes iıı para ıle 940 .ıııı' 

bes gün müddetle açı'k arttırmaya çıkarılmıştır. Ihalesı 24/5~ 7.~ ıı< 
günü saat on beşte komısyonda yapılacağından taliplerinin ° ,.. 
oaralarile akarat mahlülat kaleminemüracaatları. 3823 :;::::::::---

' l n h is.9rlar U. Müdiirlüğünd .... rı: 
Cinıi Miktarı Mııh. Bede. °io 7, 5 

ten.ınatı 

Lira Kr. Lira K • 

El<sıiunePin 11•U 

Şa~lı 

Lastık kayli trapes 30 adet 370.
Fluat 150 kllo 240.-

27 75 Açık ek. 
11

_ 

18 Mükaııhıdı nııJT 
na pazarlık da ı 

zılı 

I - Şartname. krokı ve Fluat numunesi mucibınce yuk~3ca 
2 kalem malzeme hizalarında J!Osterılen usullerle satın ·~1;1t1• s 
11 - Muhammen bedellerı . muvak1<at teınınatları. ek51 

lerı hıza1ar :nda vazılıdır . .. r vats~t.oı 
III - Eksiltme ve pazarlık 3/Vl/940 pazartesı gunu K• ktıf· 

vazrın ve mübayaat şubesindeki alım ıkomısyonunda yapılaca ıın• 
IV - Numune ve şartnameler s-Ozü geçen şubeden parasız 3 

ceğı gibı Jas ik trapes krokisı de tetkik olunabilir. .. ,·e ~ 
V - İsteklilerın eksiltme ve pazarlık ıçln tayın olunan ıt;:'iifacı' 

atte % 7,5 ııu·:cnmt· paralarilc birlıkte m~kı'.ır •kornısyona 
!arı (4154) ı;ııı1'1 

lstanbul Asliyi ikinci ln.EvREDiLECEJK iHTiRJ\ !n' ~ 
•Mahluller ıcerısındekı ·ne Jl1 

Hukuk Hakimliğinden: ıarın mübadeıc ve izabes~,~~ 
Da' "cı Aleksandı·a tarafından sııs usul ve ameJıyye• !~ıetin3q,t 

ki .ıcaı ıçın Iktısat v avıs l· • 
Buvükadada Çınar cad<lesınde 46 ıstıhsal edilmıs olan 18 ın ııeı~ 
numarada Kostantin aleyhine mu- "htır• el' tarıh ve 2596 No. lu ı 1ıu ~ 11 maıleyh Koı;tantinın (516 lira 50) tının ıhtiva ettiği hukuktıul i~ 
kurw; alacağından dolayı Büyüka- re başkasına devir veY3 ııo)'I';'.°. 
dada Karanfil mahallesinde Çı - Türkıyede me\•kiı fııle ;,; t•~ 
nar caddesinde ve Sakarya ve Kol- ~ ·ı b;ıece~· ·~ ıçın ıc_ara dahı verı t~ ..... u Jıtl~ • 
başı sokaklarında kain gayri men· lif edılmcktc olmakla b ·stileo 
kullcrde mutasarrıf olduğu şayı cd ek 1 '" fa zla malümat inm 5 w 
hısselere mevzu haczin fokki hak- 1 tıan ı t lerın Galatada. As an .. acııl' 
kında a0ılan davadan dolayı ya- kat 1 - 3 numaralara ınur 
pılan duruşması sonunda muma - 1 1 T 1 r 
ileytı Kos\antııııı. mellkür alaca - eme erı ı an ° unu · e&Cfl 
gından dolayı 340 senesınde mez- Sahibi ve neşrı11atı .idare 
kur gayri menkullerdt' davacı A· Baş muharrırı tel 
leksandıranın hısseJerıne konu - ETE;~T iZZET Bf:J'lı.,~P' 
lan haczin 932 t:ırihine kadar ta - Son Tdıırnl J11al ı• 
kip olunmadıgı ledelistiliım anla- ··ddei8ıe • 
şılmı.ş ve müddeialeyh mahken.e- karar verılm. ve ınu ır' • 

/ıbınıP , 
yt ııelmek surctilc bnnun hilal•n- Ko>tantının ıkanwll! bil J<9r 
da iddıa ve ısbat kılın.mamı> ol - hu! ı.lmas. ha>ebıle 1 n ı~I 
masma mebn ı Blıyükada Karan- kcndısıne H . l :Vl. K ııu dde: 
fıl mahallesıncie Çınaı caddcsın- maddesı ık n' .:t< a~ıP rıı.~ ,ıil' 0 
de c' '" :J6 ,.e ;veni 84 50 numaraıı 1 te\"fi ı:un iliiııc. ı ıeblıı!ı 'ıeııSlp ~ 
gayrı menkuldokı hisselere şamıl ' de hır av ı:ıucl !t ıavı"' tane~' 
olmak üzer<' ancak Aleksandıranın lınmış ve ılamııı bır (151 

hıssclerı üzerine icraen konulan ı ır,ah:keme dıvanhane,:,ı~e 1'" i. 
ıev" · haczin kaldırılmasına ve (2028) olduvuntlan müdd<"W uıı' 

'· k fi ·ı ı · · · ·~d t· de kan •Ç• ><uru;, man eme masra arı ı c c a- tının muu e ı ıc·ın . . ta• l' 
vacı içın maktuan takdir olurrn 1 !ara tevessül evkmed1~;tını'' ' 
c:ıa, lira avukatlık ücretinin müd- ı iJa;mln kfıt 'ilescceğı ~~ nlıfr1ı.ıı 
deialevhe tahmiline 16/2/1940 ta- rna uzH!' keyfıvet il~39 ıı69,,?' 
rihinde temyızı kabil olmak üzere ~» 

1 ~. caP' 
F O S F A R S O L, K•nın en h•yatf kımıı olan kırm= yuvarlıcıklm n tanlherek ~oi;a!ta. Tallı i~tah ten.-in eder. Vücude devamlı gendik, dinçlik verir. Sinirlerı fe 

dırarak asabi buhranları. uykusuzluğu ı:iderir. Muannit inkıbazlarda, lıaraak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye. Sıtma nekahetlrrine, Bcl~evşekliği ve ademi iklidard• 

kilo aln:akt. .. yanı hayttt faydalar temin eder. 

F O S FA .B S O L'ün diğer bütün kuvvet •u.ruplarındaA üatün1iijii DEVAMJ.J BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİRA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda 

fMiriıai derhal ~;;.termaid.ir. 

KAN, KUVVET, İŞTIHA Ş1ırubu Sıhhat Vekiiletinil) resmi müsaedesini haiz::lir. Her eczahaned.:: bulu?lur. 

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,~~~,;;;;;;;;;;:;;;~===::::~==============-====T=:=::=::=;:::~=r:===- ~ı,, · suretle teminat altına alamazlardı. - Hay .. lla) ... İstihbarat me - Berliniıı en maruf s bul• ~( 
1 

ivil P ~·' 
Nihayet deniz işi idi. Mütevekkil Yazan: Rahmi y AGIZ No: L I:l ıııurumuı yüzbaşı Sanhcrger size !er.inden biri~i~in ıs~:<l'J<illcd; ı.~ 

1'0.228-66 Yazan: M. SAMİ KARAYEl... 

Kaptanın şarapları 
kadar enfes 

öyle söylediği 

değilmiş 

Süleyman Bey, casusları görme
m isti. Llıkin, herhalde casuslar ta· 
rafından tarassut altında bulun -
duğuna kani idi. Bu sebeple, tem
kinli davranması icap ediyordu. 

Süleyn•an Bey. gemiden çıktık
tan !!lonra. her ihtİlnali göze alarak 
doğrudan doğruya saraya gitmedi. 
Tekrar meyhaııe~e geldi. 1\te)·ha- 1 
nede ~ok kalabalık vardı. Herkes ı 
bir nıasaya oturmu .... kızlarla. kn
dıularla sarap i~ip eğleniyordu. 
Sü1cyınan Be~· nıe:vhane~·c ge

linl'l', ıne~hancci ile kar$ı kar~ıya 
geldj, gülerek: . 

_ Doldur bakalım bir şarap!. 

dedi. 
Meyhaneci mukabele etmişti: 
_ Türk be~ i, gen1ide ıçtiklerin 

JCtİ~llıt.'dİ ıni ?. 
_ Bırak acaııın1, kaptanın şa

rapları dediği kadar değilmi,, .. 
_ ı.tediğın şarabı bulamadın 
ını7. 

Buldunt ao1ma .. tanı kendisi 
değil .. 

- Desene. gemiye kadar gittiiiin 
bosa ~ıktı. - ı 

- Hemen Ö) le ... 

- Türk he~·i, sen yine biziın şa
raplardan ,·az geçıne .. 

Di\·erek. lıifını kesti. Sö,·alye 
ca~u~ları meyhane~·c girmişlerdi. 
Türk bcvile me\"haneci ~asında 
konusul~nlara ag<ih olmuşlardı. 

ı·akat. ,ö,·al\ e ta">u~ları öyle ko
ln\ kola' Türk be\·iniıı sö\·ledik
lerinc inanınaını lardı. llerhaldc, 
Venedikli kaptanla aralarında bir 
i~ oln1ao.;1 ınuhteıneldi. 

Süleyn1an Be~, ın<.'~·hanede bir 
kat -aat kaldı. Şarap içtı. Bu su
retle Venedikli ile olan izini kay
betnıb olmak istiyordu. 

Sabaha kar~ı Slileyman Bey, sa
ra' a dairesine geldi. Sabahı iple 
(ekınisti. 

Sabah olur olmaz şelı;adeııin 
yaııına gitti. Kaptanla gece ko -
nu..,tuklarını anlattı. 

Sultan Cem korkuvordu. Vene
dikli kaptanın keudis"ini bir tarafa 
C'!ıtr olarak satınasından ~ekini -
yordu. 

Bu i>te Süle) man Bey de 111üte
reddid idi. Llıkin elden biro<!) gel
mezdi.. Veııedikli kaptanı lıi~ bir 

olmak irap ediyordu. .:_.=,:::;:.:;_:....;:,::~;.:;;.;,._....;,___ refakat edecek. Bir dakika oturun. edılerek bu ışın ta . ft•" ., . 
Cem Sultan, kaptanın dedikle • G l Çaitırtayım. . mur edilmesi,_ bır ta::rabef ~cırt 

rini kabul evledi. Yalnız, elli biu D Dan m a '°" ı· yor Kumandan posta neferini çağırdı. manlı kararg.ahılc Jivet• '·v~' 
rıesin florivi bulmak müsküldü. O ,....... Emir verdi: barat subelerınııı ~aa k·ınil $Ui' 

Suley ma-n Beye sordu: - Yüzbaşı Sanbergeri bul, söy- mesi, lstanbuldoki te ası, b 11ıP 
- Elli bin floriyi nasıl verebı- le buraya gelsin.. sahısların toplattır~'." rıJld•. pıl 

leceğiz? l'elefon edilen günün akşamı iki sivil iki dakika sonra. yüzba•ı ku - şehir dahilinde ve c;~i~csi )• 
K 1 1 d "' mi bir tarama am · 

- o 3;\: ~e ıza em.. mandanın huzuruna çıkmış, ora-
- Nasıl kolay olur?. mur Avusturya karargaA hına geldı' d k" "k" . ·ı 1 1 ması... " me a ı ı ı sıvı memur a tanıştırı - Sanberaer ,;ordu: ,,· ... ~ı•1 - Herifler, mücevherat. züm - mıs. el birliği ile tahkikat ve tet- " 'hl&"' • ~ıe 

rüt rn inci kabul ediyorlar.. YiUbaşı Sanberger bu habere Horstun odasına geldiler. Kendi - kikaıa başlamışlardı. İki gün sü- - Bizim kararga dec• ' 
Bende Yok Sevı·nmekle beraber kendi vazife- !erini takdı"m ett•"ler. ı· ı · · ı · e devam e il 1 - ·• ren tahkikatın neticesınde hiç bir ıs erı •Ş erın IJll r~ 

- i\lai~·etinizde bulunanların sine müdahale şeklinde olduğunu - Polis müdürlüğü sivil memur· iz elde edilememişti. _ Tabii edecckl•;jjçbir ~e~ 
hepsinden mücevherlerini top • da düsündii. Keyfiyeti kumanda- !arından Lem'i ve Suat!. İkı memur karargahta bazı ter- ı:izlı tutulmalıdır. ll ınııl'~.,t ı 
larız.. na arzetti. Prens Şeri Horst umu- Kumandan, iki memura iskemle tibat aldırdılar .. Efradın izin ya- sızıltı çıkarmadan b atfıı!P) 

- Olabilir.. mi kararnahtan verilen em. ri teyit gösterdi. Oturdular .. Sı"rkat ba'dı"- b"k d k ınuv " ı sağı devam ediyordu. Bununla be- tat ı e erse .. . 
Bu •uretle temini mümkün- ederek ••üzhoşı Sanbergerı ge ecek sesini, kasanın so~'ulus tarzını et- d · · ı· - 1 b• •11 

dür 
Pekala .. 
Fakat. kaç kisi kadar ııide

bileceğiz? 

- İki uç kı ıden fazla almıyor. 
- Bendeganı burada mı bıraka-

cairız? 
- Ent: ba~ka da çare yok. 
- Çok fena ınuanıele:ye maruz 

kalücaklur·~. 

- Siz saii olup kurtulunuz .. He· 
pİnlİzin cnnı size feda .. dedi. 

f'renk Süll'."·man Be~. sehıade
nin muvafakatini aldıktan sonra, 
odasından çıktı. 

Kantanla tekrar gOrüserek gün 
ve saat tavin edecek 18.zım gelen 
elli bin florı altınını temin e~·lı -
~·ecekti. 

Frenk Sl1le~man Be~. ikinci ak
sanı meyhanede kaptanla bulu!'itu. 
Tt'>adüfi bir bulu~ına imis gibi ha-
re ·et etli. 

(Dc.awı l'ar) 

' · l"k raber, ka•a odasına bitişik aıre· tıma ı çoı:a ır.. ·ıı«~ 1 " 
Osmanlı ınemurlarile bır ı te ça- raf! 1 M 1 d b" · · .,eı e ıca an attı.. emur ar an ı- deki levazım neferleri serbest bı- - Alman poJısı • 1·ııu alİ' 
llsmı:va tavzı.f etti. rı"sı· so d k p " 9 1 • · ak ·ki r u: rakılmışlardı murlar bizi hıra 1 de•'"'" O •' 

Telefon edilen günıin ~amı ı · B d b b"l k kim ı a ·ı ı 
kk d k · A - ura 1 unu yapa 1 ece İki memurdan Lem'ı bunları giz- - Onlara ı:e ~o ce'•si111 • .ı•' · · ı n1emur Parnıa apı 8 1 - var ekselilns? ı ye " t .. 1 

s.".'t rva kararaahına veldiler... lice takıp ve tara>sut ediyordu. duğunu söy emı •-erl• .ı ,a•1 

\US u " Kumandan omuz silktı: ·ı · rek as,. •" · b farı i•eııi b Yüzbası Sanbcrger, Türk me - nı orma gıye "<İlle 
Kapıdaki nöbetçı un ' ı- - Maiyetim askerlerinden hiç 1 k 1 .. k f 1. katışacak. gizliden 1

• .-~· 
k ak istemedi Memurlardan• kimsenin bunu yapacağına ihtimal mur arının bir aç gün u aa ı - si• 
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