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ikinci büyük Alman 

'idikamf'tlerini gösteren harita 

~ -· ,.....,..------~------------------ ........ 

.~ .. -harbe Cumhurreisimiz 

gir · ,;,..ğume mel eri . 8~k~:~.~~eıi~:cüm-
bur İsmet lnönü, bu akşam İstan-

IIer halde, nazik günlcnJe bulun- bula hareket buyurmuşlardır. 
du~umuz nıuJıa.kkakt.ı.r. ltalyamn Reisicümhur lsmet İnönü, hare-
J?raıısa aleyhinde harbe girmesi ketlcrinden evvel Başvekil Doktor 
AI~dcnlZ \'a.ziyctini bn.5tnn a.sağı de· Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çak-
ği<itinnclt zaruridir. Büyle \ıahim mak, 'Ç t! ı er, c. H. P. Genel ..sek .. 
bir ihtiına.l lm.rşıs o.da. hiçbir süi- reteri doktor Tüzer, Müstakil grup 
tefchhüme mahal ka.lınama.k ~in reis vekili Rana Tarhan, Ankara 
simditlen a<·ık ,.~ lmt'i surette be- Valisi Tandoğan, Hariciye Genel 
)a.n ctrndc m~buri)!etbıdeyiz ki Sekreter muavini Seymen, Matbu-
Türkiro müttofiklcrile imz....ıadığı at Umum Müdüru Selim Sarper, 

45 fırk 
taarr 
Fransız 

Fransız 
Kabinesi 
Değişiyor 

• ..-1üo&:; 

Almanlar evvelki 
Taarruzlarında 500 
Bin asker kaybettiler 

Nevyork 5 (Hususi) - Alman 
kuvvetleri bu sabah erkenden Bit
lerin emri yevmisile b!rlikte cenub 
istikametinde 200 kilometrelik bir 
cephe üzerinde taarrur.a. geçmişler -
dir. Bu taarruzlara 45 Alman fır .. 
kasının i..~tirak ettiği tahmin edil • 
mektedir. · Taarruz daha ilk adımla
rında Fralı$ız mfülafaa kuvvetleri -
ne çarpmış ve akşama kadar devam 
eden taarruzları neticesinde ~ .. 
1ar hi~ bir muvaffakiyet kazana • 
ma.mışlardır. Bu taam.ızun istika • 
meti hakkında yürütülen tahminler, 
taarnızun Paris istikametinde oldu• 
ğu noktasında bidepektedir. ~u su 
retle Parisin hava kuvvetleri tarafın
dan bombardıman edilmesi bu taar • 
ruza 1:>aşlangıç sayılmaktadır. 

ittila.lt nmahcdcnamesi ahkamına Mevki Kumandanı ve Emniyet Di-

di15en \azifdcri ifadan hlçbiı' U.. )ardır. 

Parisden gece gelen haberler Fran 
sız kabinesinde yeniden esaslı bir 
değişiklik yapılacağı merkezindedir. 
Tadilat hakkında henüz JD.P.liımat 
yoktur. 

{Sonu: 1 U..W aal\ifede) 

harfi kırfinc sadıMll' ''e kendisine rektörü tarafından uğurlanmış_i- ı 

~ gNi.,kain.ı~l.CU.ktlr. L 
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: :~~-~·:, ~·d y~ ltalva kar.arını bu . n tay~ı~ ha" · giri~ ~c- .T 
U nielefi'·ba.hlı 1~~t,~yane k k 

tabir tr~w- abak;.'~~ifrdi cie~lebi- a şam verece 
1" ~ ( ... :.Y • -. 

fa. Ha:ı.;b ililn.Jt etm~~· "'Uhar.ebeye 
· ba~lo.nıak di!iıy~dn;-. ~ gıı · 
m~· e r11-ifnı(#l, 1.ti lnü)cerrer 

Mussolini beklenen nutkunu bu akşam ailyliyecek. 

ila • ~~.bar. ~ ~ ile · ~'9!! başl~
mıık · ı ·· ' · odar. Kendı-
lerinc hiç - · ~y sormadığı 

Hitlerin mu·avini Romaya gidiyor 
Roma, 5 (A.A.) - Havas bildiri- nin aksine olarak lıluseolininin ri-

yor: yasetinde dün toplamnış olan nazır-

arruzu dün başladı 
ın tiraklle ya ılan 

z n hedefi Paristir 
orduları mukavemet ediyor 

lıu.ldc, dok~ aydaiıberi, · muttasıl, 
vcsileli vesilesiz, biz muharebeye gi· 
receğiz ha! diye haykırıp duruyor
hı.r. SözlE>ı ine bakılırna, girecekleri 
muh:ıkknk imiş amma günü saati 
ınulıakkak ucğilmiş! Tamamen ken
dilerine aid bir meseleye bütün dün
yayı şahadcte da •et etmenin ve la
kırdıya karıştırmanın mana.smı, doğ 
r.usu, .aıılıyamıyoruz. Yoksa bu, rek
liimcılı!;rın, pazarlık arzusunun yeni 

Hemen umumiyetle beklenildiği- {Sonıı: 3 ilncü sahifede) ---=--------========:;===-----___.:.__ _ _. A.lıoo.nlarla mütt.efik tak ~etleri arasındaki muha.rebeyı gö:-ıteren temsili resim '-
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1 

bir tarzı mıdır? 
iş bu ka<kı <lan ibaret kalsa idi 

t.lı:::c karı~rn.ağa. lüzum görülmiye
tilirOi. Fakal ltalyan.lar bir taraftan 
d.tvul zurn:ı ile lıarb taraftarlığı 
yaparken diğer taraftan d:ı Türkiyc
nin İta.lyay:ı kaqı tecavüz niyetinde 
olduğundaıı bahsetmeleri dikkatimi
zi W.rlk etmek 1calı eder. Guya biz, 
müttcfikl('i;. u,.;n •yardım ve teşvi-

Jlii:,.cyin O~bid YALÇIN 
(~or.u : 3 üncü ••hlfede) 

Mühim bir 
tarihi vesika 

., --<>---

Kont Lüdisifts'm Mithad 
Paşaya gônclsrdiöi 

mektub 

- 3 üncU ~..ayf:umzda -

~·-------:Jl 

Balkan iktıs~d heyet
leri şerefine ziyafet 

Yugoslav iktısad nazırı ~i~ nutuk söyled; 

· Yeni Fransız Yakın SABAHTAN SABAHA = 

Şark kumandanı 
An karada 

ı Ankara, 5 (A.A.) - Orgeneral 
Weygandın müttefik ordular umum 
kumandanlığına tayini üzerine Fran· 
sız şark orduları kumandanlığına ta
yin edilmiş olan orgeneral Mit.telha
usser, 'l'ürk ricali ile tanışmak üzere 
Ankaraya gelmiş ve Reisicumhur 
İsmet lnönüye arzı tazimat eylemiş-
tir. (Sonu 3 üncü sayfada) 

Eski Deniz Bank 
erkanı mahkum oldu 

.Hitlefin bayramı 
Biz bu bayramları öteki 
~ harbde çok görmüştük! 

Tayyare lıarbinde iş çığrından çıktı . 

Salıpa.za.rı~ye binasının 1 
mülga Denizbank tarafından yolsuz 

1 
olarak satııı alınması işinden maz
nun olan Denizbank ve diğer bazı 
müesseseler erkinından on üç kişi- 11-ı----------=a.._, ......... 

{Sonu: ô inci sahifede) 

o 
NANS& 

-· ' ...,. ' · r -,ildirildiğine göre şehrimizdeki 1 -

~ lzmir~en ltalyanlar gidiyor lar 
!zmır, 5 (A. A.) - Gazetelerle j ,. 

Ilasa.n Solta. riyaseüııdeki Tür1' neyetinln. Belgr8dda hqiwnmeaa j talyan tebaasından bir çok kadın ve , 

!elgrad, 5 (A.A.) - -Avala- ha- ı ekonomik konseyi mesaisine iştin.k çocuk dün limanımıza gelen İtalyaa Almaıclann 
rio ticaret umum müdürü, Avala. eden heyetler §eref.ine bir öğle ziya- bandıralı bir vapurla lzmirden aY, ~ 
mığı otelinde, Balkan :ı.'liaıitı ~ daimi . feti vermi§tir. . _ .<S:t*U. 3. ilncüdet . rılm1şlardır. ' 

Pariıe hava iaarrazları .e :;{) saat sonra Frar.sızlarltı . 
l n6ilizlerin mukabel• isllkametleri 

-.ı 5 inc1 sahifede - .. 
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~· an taarruz Un U I T~ay-ya .... re--:-da-~-bo-m-~a-0-rta-m-ek-te-b-el-em-e--Bi_,,;,..r m:...a~ni~f a::.:tu...:.ra-cı--' 
'ink· cafıı karc~ısı nda at şı tecrube.lerı imtihantanmda ıatınan ihtikara ıevessuı 

Bay t:hurchillio son 
ı1skerT hadiseler 

hakkındaki hey.analı 
. ~ ~ yapılacak !neticeler çok fena suÇu ~e tevkif edildi 

fna-ilt--·• ·~ .~ an·~,.nın .;.;~::.n ı·m- ---o--
-o-- -o- O

D'TT!Jiliz Baıvekilinin son askert h~dl

.ae.ler hakklnda vereceği izahat me
rakla beklenmekte idi. Zira harblJI 

1ı et~• ..-.r1 ~ ~ C.n ~.u &e.C..U· Bugıtıı sabah saat S den itibaren 
tl.-...JL. L. ~l 9 hıxziran pazartesi günü akşamına 

paratoı'cuR RU rlftıerini are'kete kads:r Bri:kırköy ile Y~ilköy aTasııı-
daki sahilden denize doğru 5 mil 

ge'f irmderı -ıcab ~fm'e'7'f e ır içinde tayyarelerimiz ta.rafından ha-
kiki bomba abşlan yapılacah.--tır. De-

iVazan: Esl<I lnglliz MarJl"ye Nazmı ffone Belisha 

~
İngiltere, tarihinin seyrinde :Ri'an
dan daha az bir şekilde istiladan 
ustarib olmasına rağmen, düşüıı

(lüğii ihtimaller dahilinde .sahilleri 
üzerine bir ihrac imkanını da kenara 
atnuımıştır. 

Ceçmis devirlerde mi.iteaddid ke
l'eler alınan tedbirler izlerini bırak
mı~lardır. Mesela, Taınise mansa
lıından Cornouailles memleketine ka· 
dar VIII inci Hanri zamanında hı
giliz limanlarının zapbna mani ol
mak icin yapılan taş kaleler bu me
yandadır. 

Napol onun donanması Bulonya -
da d mir'i olduğu zaman, Dorsetten 
~aı k ko tluklarma kadar Martello 
kalel ri sıral:mdı. 

Vıl t ya devrinde muhtelif tip 
b-ıtarynl r, hıgiliz sahilleriııın hi

·~ye..:ıni temin zımnında hazırlan -
dı. 

beş bin düşman tcvlid eyledi. Sivil o
toriteler bu vaziyete karşı koyacak 
kuvvette değillcrdi.1Bu yüzden, cep
heden bütün bir kolorduyu çekmek 
zaıuri oldu. Bu kolordunun paraşüt
çülere karşı yaptığı mücadelede 
en a.~ağı 35 biıı ki§i kaybettiği söy
lcnmiştiı·. 

Bu sırada ~otlan.da üniforma.la -
riyle ba.~ka kıyafetlerde giyinmiş o
lan müstevliler ehemmiyetli askeri 
me~kilere girmek inıkarunı bulm.u -
lar, bura.lan elde eyleme<Je, polis 
mevldlerine, anune hizmetleri bina -
!arına ha.kim olmakta. muvaffakı) et 
gö tcrmişlerdir. 

Bura.da be · ci kolun şeflerinin 

te kif edilmel rine mukabil, gizli 
daşlannın s rb t hıldığını i~

r t lazımdır. Bu hal, bu harekatı 

te::ıhııe imkan verdi. 
Bundan blı. ı dyo postaları 

Faık.ı ti teslim edı n İngiliz ıtasiyle m · , takviye kuv-
bahri ku ~ t erinin tehd dı alhnda. t rini i tey b 1 r \ e onlann h -
bulunan 1 e angi bir n k da seri v ta.rikıyle 1m mi · are ettil ·. 
tem rldıztini.ı koyla.ştıran telsiz tel- Böyle ganb re tµrruz için n 
ı;rafın i dı · Ula telılikesinın azaldı- nıüsaid zamanın ) inmeleri sııa
~ı hissini ve lil'di. Top kuvvetlerini smtla olduğu bcdıhidü. Ve gene i) i 
yerlerin bırakmakla beraber I.ord tet.,kil edilmiş, talim görmüş ve mu
Haldane, ordtmun orP,"nni.7.asyonu - vaff kıyetle b b · .dtismana. kar ı 

nu yeni . ,dan gözden geçirmek. koyacak sekildc te 'h edilmis b'r 
Dl{"\ kiinde oWuğunu f.ı ketti. tık Itu tin jJuna m·ni ol bileceği a ·
defa. olarak, bİii lngiJiz hc:rcti eferl,. şikardır. 
y~ Jmvv ti vücuda gctir.di. E'aka.t Memlek9tin d:ıhili müdafaasında 
.svn beş ene 7'.alJfinda ,lngilterenin lıcrhapgi bir ,de'\Jctin ord.ulanımn 
dahili müdafaasiylc mükellef şah- ba:;Iıca rolü olacaktır. ve şimdi, ln
siyetler meselesinin baska bir saf- gilterede kalmış olan lııgiliz ordu
hayı tasavvur eylemeğe mecbur ol- sunun esaslı m 'uliyetfoıinden biri 
muıılardır: bütün tedbirleri ıttiha:z eylemek ve 
Bombaı'dıınan tayyareciliğine kar- bu yeni i.Stila tehdidine karşı k y -

§• organiza&yon. mıık içip. zanıri hzar.atı yapma.ktu: ,. 
Kara ordusunun husu.,i bır lnsrnı, Fakat İngiltcrenin emniveti i~in 

düşman taı>,y.arelerini t:.:'1.rd için R. yeni ·sına !-"..biye anc mukaveı-net 
A. F. nin muharebe lı yya.relerinin Zllllnuıd:a aaha tefen üatlı pli.nlar 
lmmand:uıiyle irtibat tesis ederek vü uda getirmekle beraber, biz.zat 
hareket etmeleri lizım gelen tayyare müttefiklerin de iııisya.tiv:i a.lmak ca
dafii toplan ve pı:o~törler grupla- :re.tjııi bulma.lan liı.zımdır. 
rını teC.lliz mes'uliyetiniu üzer.ine Noweç, Bclçıka, Hollanda, ve bu-
veril<liğ'ini gördü. gün ~aki Alman muvvaffa. 

Son h.ıf taiar zarlmtla yeni ve k,ıyetıleri miktar VP. malı:ememn kud 
. belki de ani!.hir bililikc ihtımali sa- :reündenmy.atle, ;süf'...:ıt, hile ve SÜfP· 

rahat ile kcntlisiB.i göıd:er.mistir. riz tesirjjie nillıukün olm.Qşbır. 

niz vasıtalarının bu talim günleri 
esnasında tayin edilen sahadan geç
nı.emeleri alakadar makamlar tara
fından menedilmiştir. 

iKIIS:A.D iŞLERİ : 

ı İngilterenen yeniöen iii
halat eşyası geldi . 
İtalyan bandır.alı G:ida di Bari 

vapuriyle dün !talyaya COO sandık 
yumurta 2300 çuval kusyemi ihraç 
edilmiştir. Buncla.n ba::ıka Yunanista
na çiroz, kendir, içf-ındık, salileb, dö
vülm~c;ı palamut, kabuklu fındık 

H.omanyaya, palamut ve palamut tır- 1 

nağı Alınanyaya 52.5-15 kilo zeytin
yağı ihrac edilmiştiı. Dünkü ilıı cat 
75 bm lira miktarındadır. İngiliz 
bandıralı Palermo vapuriyle de kül
liyetli miktarda ithalat' esyası acı -
mistir. Bu mallar arasınd , 1 tik 
eşya, ham lastik, el ktrik malzeme
si, ) a ve vernik, cay, çinko ıa ·ha, 
m tbaa mürek • bi ve le' azım kim
yevi ceza bultmmnktıdır. 

--»O«--
"J.fiJTEFERRiK : 

AVCILARI DAVET 

t tanbul Avcılar ve Ah 
den: 

u 

r cemiyetin -

zc gelmek için hareket ettiler 
tng ltercde Devlet Demzyolla'n · !etmesi 

hesabına gemi inş:ıiyc mı hendisligi tt.h
sllt .çiıı götürülen 32 talebenin haıb do
layı'sil geriye ça~lc;lı d ı U\l 3 azmı$tık. 
Dun D ~yollan iclar e .. ~l{?l b'!r ha-
berde talebelerin .met ctl · r..c g ek 
üzere haı·eket ettikleri ögronilmişL:. Ta~ 

lcbelerın önümüzdel<i baita içillde ınem -
lcketımi:ıc gelmeled bcltlcnmektcdiı'. Bu 
taleb lcrin hakları mal'if.Jz .ofacak Ye har
bi miıteakıb yine A-vrupndn thll~ııe gön
d<Tıleceklcrcllr. 

--~«--

H:A.EKEVLERINUE : 

mlnönü Halkevinl:ltt'ı! 

· Almanlar, ilk defa dfarak ~orve- D~ yeni' fikirleri ta:sa.vvur 1 

~e hava Un·ikiyle asker ilınıç ettik- etm kte ~lbu ~ blllunan mü-

Tiırkiye sanat :nıekteblcri mezulıları 

cmıdyetmin seri k<irifcraııslaımdan on al
tıncısı 7/6/1940 ooma gtmü saııt (18) de 
Eviıniztn capıoğlgndMçi salom,mclL Prof. 
Siıllh .Murad tarafuidıın verilecektir. 

Mevzu c.F.tzikin sm<ıyidc Qyn.ırdiğı 1.'Öb 
dür. • teri zam n, bwıun 'Zaten netice v:er- nasib vaz,iyetleri :istimıariia-lriir'aUi t 

• ı;niyer.:ek gibi gösterilen bu manev - davronm.ıştır. LDavenye yoktur. Herkes ,g4debilir. 
:raya fa:.ı:la eh@.ımiyet verilmedi. Bu- Wk:a.t':hu metOdlara karşı koyan ~============== 
nunla b<:mber bugün, de, Narvikhı ,şey. llı:ıgiltere ile Fmn~ıiia. bu· lamun h~ hiç bo%1ilınan11ş bir 

. Naziler tnrafın'da.n istilasından yedi nu aaJıa iyil:bir şekilde yapabilme - snrette muhafaza. etmeıttedirler. 
hafta sonra \"e._gellc 'Narvik'lıı elimi- leri keyfjyetidir. ~n -sefemer edip i.Sö:m=il elle-
re ge<~mesini nıüteakib Naziler, Ira- ~imanlar şimdi, ahalisinintmütte- tiilliler. Her cihetten r.müi:i:ifaa.lia 
ra ve dt>niz miivasale yolları nıut- İlkler Wiiride olduğu geniş süıatan ialm3k ilitiyacı yoıttuf. Bu hari>, 
lak sureU-e kapalı olmasına rağmen işgal etmektedirler. yalnız müsellah kuvvetlerin çarpış-
mevzilcrinin bazılarınila mltkavemet tn ·ıt T.'<.;. Al ı gı ere ve ~ ı:-ansa,ma.n arın- ması olmadığını gostermiştir. Harb 
cdiyodar. Zira bunlar takviye kıta- ltinden daha muazzam membüal'a. beşer faaliyetinin bilcümle sahasın-

atını, yiyecek maddeleri ve ma ize - .maliktirler, a.rkala.rırida dünyanın da, milhtelif ~killerJe Uevam e1:miş
mcyi. hava tarikiyle almaktadırlar. en büyiik iki imparat.ortuğu var- tir. Hadiselere bakim olına.k için mu-
Bu münfer:d kuvvetin a:rzettiği de- dır. hayyile ve uzağı ~Omıek ıamnm; 
\'amlı muka'-em~tten bil' ders a.lımil< Hudutla.ıımn dahilinde iki mem- sür'atle manevra yapmağı bilmek 
bize aitklir. lek~t kulh'et ve muvaffakıyet unsur- IU:ınıdır. 

·da~es~~:v: i~dI:r:~: rle ~ö:;;~ ....... Ti~Arada"'"'~l8il'oY·nk ... ~ovveMl'VWlt. ,if ....... ı:·p1om"""""""'a111V'.VW'.VI 
dib"İ vtıelıHe Feleml!Iilt.tc tlaha tn- . 

1Jf ::J"' f 
ma.m ve daha tehlikeli bir .~kilde in-

t
kisaf edecek hir tabiyeuin mütevazi 

1 
hır t.ccrül:ıe::-iydi. Iollandı:ı1ılar mu· 
lıurcbe ııkyılanında ma~llıb edilme -

idiler. Geri ha.Uanndadır ki mağıüb 
oldul.ır. Onlarda ~k ve ila· 

r t:ılmaJ ı yruıuz bom.bhlar değil, fa. 
ı kat di. leriııe kadar 'Silahlı olarak E!'e-
' b 
ııiş bir sahaya havalardan inen on 

SENELiK 
6 AY.LIK 
S AVLIK 
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1400 Kuruş 
7GO » 
400 » 
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soo 
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2:ı Robiul~hır 1359 - 24 Rumi Mayıa 1356'. 

~n: 158 Ay 6 • Yıl 1940 -:-- Hızır 32 

1 EZAtll SAAT 

ı 
(' uncş ögle tkindi 
j ı ~ı. O-t~5 -"'8.3Ş 

• ' <;:Jm Yatsı imsak 
t.! - 0:?.01 Oli.35 

VASATI SAAT 
1ki gün eV\"'el Hk Soy-yet diplomatı La~ Belgracia. geı~lni 

ve Sovyetlerle Yugoslavlar a.rasn!da. imzalanan ticaret aıila.şmaaııun mu
~ nil~halanrun tt:ati ~i~i yazmı§t.lk. Yukandaki resimde Sovy.et 
djptomatı ile iYwrot;la.v ,llaı:ıcive Na2ıı:ı. \larkovicii fiıua. mew?inde 
görüyorsunuz. --

Talebeden 11naak y:anrsı 

muvaffak olaliildi 
Orta mekteb son sınıflarında ya

pılan eleme imtihanlarının kat'i ne
ticesi dün tcsbit edilmiştir. Buna 
nazaran imtjhanlam 3322 talebe gir
miş ve bunlanlan 1658 tanesi rnu
,"3,ffak olmuştur. Bu suretle imtiha
na giren talebeden ancak yüzde 51 
tanesinin muvaffak olduğu görül -
müştür . .Diğer taraftan bu muvaffa
kı~ etsWik tabii olarak bazı şikayet
lere sebeb olmuş ve bu ~ikayetler e· 
snsen şehrimizde bulunan Maarif Ve 
kili Hasan Ali Yücelin nazarı dikka
tini cefuetmiştir. J3u itibarla Maarif 
Vekili y.a'Zılı ımtihnn :11:rakırun ıhir 

kere daha ve esas bir şekilde ted- ı 
kik olunmasını emretmiş ve dün sa
bah bu tedkiknt yapılmıştır. Bunun 
nctıcesinde imtihan evrakının hiç 

1 

birisine yanlı veya eksik not .atılma
dığı görülınüçtür. 

D ~er taraf tan sorulan ~uallerin 

cok ağır olmasının bu neticeyi tevlid 
ettıği de iddia olunmaktadır. Hal- 1 

buki Maarif V etı ı:;ulJlerin ta
mamen müfredata uygun olarak ha
zırlnadıgm bıldırm ktedir. Talebo 
en ço1c matE-illetlk dersinden dön
müştür. B ı den muvaffak olan-
ların bazı m k erde yüz de 5 nis-
betinde olduğu oylenmektedfr. 

'Tu.tbik olunan yeıu imtihan tali
m~thame$ine m~ran elemede bir 
dersden 'muvaffak · olamıyan talebe 
eylül devresinde diö-er derslerden de 
yenrdeti imtifilı.na 'ffibi tntulacalrtır. 
Bu \ariyet te ilro-vetlere sebeb ol-· 
maktafür. 

Maarif Vekaleti bu vaziyeti· yeni· 
den"tedkik'c ek< ve bu- hususdn 
muhtemel olarak yeni bazı kararlar 
ver~cektir. 1mtihaıı talimatnamesi· 
nin tasdik olunup olunmıyacağı he
n liz 0bilınmemekterur. · 

otllk--

DENiZL7HlDE..: 

IJ'itlıan fttlere ba ,lıyor 
BCimian dbPt Y'"C'll'\ el Egede çıktın bü

yük~ ld'dos ırtm;u;; y:üzi.inden Al:ınya ci
varında km.aya ot.uranık lıili:ihare tamir 
için hnvuzlar,a al n;ın Denizyollannm 
".I'u}\:ırı \•apuru y rın Haliçteki havuzd:ın 
çıkacaktır. Gemının füifün tamiratı bltın!ş 
ve :tıtın.ıu saçları ;yenHenmıştir. .Vepurnn 
bu ha~ j~'Düe ~rmlll'mia werubeleri 
yapiiadk \:e' <ieı·h.. Mcı·sin :;eferlerlne 
baıılıy~aktn·. 'J'U"h.ıılj.ııı .ııt~vari!iği1ı1e De -
nizyollaı:uuiı.:. kı:rnuıtli ka.pl:ınlaunilan A
ziz tayn edilınistır. 

Eskı sü,·ari l\falıiı:, 'kınıd :kaplan Şük
rii ve ii<;üncü kaptan 'İıaıiidin ka:t.iıda mcs 
uliyetleri görülduğünden nçıga çıkarıl ~ 

ınışlaı·dır. Tırh;ının tamirine 70 bin lira 
sarf ed ilrııiitll'. 

Kabv,e ''.e ~Y birliği idare 
heyeti intihabı 

Yenfö~ te~kkfl.1 eden birliklerden esas 
uizaınnaıneleri tasdik c:tilleıilerin· idaı'e 
heyeti seçiıniı:ıe .de,·.aın eclilınektedir. KrJı 
Ye Ve ç-ay birUğı au\ları dün Ömer :AlJ[d 
hanındaki rnerkezlerin'de toplanarak yeni 
idare heyetini • eçıntşleı:dil". Seçim neti
cesmde, Mustafo LlHfi Gök, Şov1,et J\l
bay ra k, Hüseyin ızzct Akosmnn, Mmıoel 
Lnporta, isman Haltkı Tecimen, Kleopo
lo idare he;retbıe .seçilm~lerdir. Bunlar
dan Mustafa Llılfi l'Gök ve Şevket Al
bayrak birinci \'e Utinci reisliğe diğrleri 

de komite azaliKl:ııına intihab olunmuş
laı·dır. :.vı:~kibliğe de :Azmi ı;ec;ilmiştir. 

Birlik, Ticaret Vekiiletinin mümessi
li olan umumi c~tibin muvafakati olma
dan hiç bir kaı ar Yermiyecckttr. Bütün 
biı'1ikler için ınt'ı"i olan bu usul sayesin~ 
de Vekalet bütun birliklel'in faaliyetini 
gayet kolay hır şekilde nilirakabc ede
bilecektir. Bugun de kalay ve .zahire 
bidiginin id!lre heyeti seçilecektir. 
Adala.r ve BOğa.ziçi. yaz tarifeleri 

Şirketi Haynye Boğaziçi ve Denizyol
iarnıın Adalaı· h:ıttı .yaz tarifei<!ri bir tem 
muzdan ıtibaren t;ı.tbik edilecektir. Her 
iki idarede yeni t:ıriCelerri bazniamag:ı 

bıışlamıştır, 

Denizyolliırı bu seneki yaz tarileleriui 
diğer yıl.lam n zar:m daha gen.iş bir su-

-rette tatbik <!dccek Ye gerek Adalar 
gerekse istanbul cıhetinden geç v::ıkte ka~ 
dar vapuı· bulmal: muınkün olacaktır. 

Adal r ar<:ıMınd~ıki seferlere de gene bir 
temmuzdan ıtıb::ırcn b laruıc:ıktır. 

YENİ NESR1YAT: 

Kavgam 
Alman Davlet Reisı Adolf lilllcrln 

(Mcin Kaınpf) jsirnli eseri Hi.ı;eyin Cahid 
Yalçın _tarafından aslına sadık kalmak 
suretıle ve tamaır.en aynı olmak üzere 
teıTüme~. · 

!>00 büyük sayfadan fazla tutan vtıı iki 
ciüi 'lizerlne ter.üb ~llen·bu kitalı!! Alı

:med~K~bevi-µ.e.şr~iş1ir. • -. 
.tki cifdi 225, cildllsi 250 kur~ 

' 

Balıkesirae toptan m"anifatura ti
careti yapan Hakkı İstanbula gele -
rek piyasadan muhtelif cins mal '81-
mağa başlamış, bu meyanda, evvelki 
gün, 'Katırcı oğlu hanında manifa -
tura ithalatçısı Mustafa Bilala .da 
gidip 60 santim eninde, emprime 
üzerine imal edilmiş ltalymı pazeni 
is temi,."ltir. 

İddiaya göre, Mustafa Bilal, bu 
pazcne, manifo.tura ithalatçılar bir
liğinin tesbit ottiği fiyat 37.5 kuruş 
olduğ uhalde 40 kuruş istemis, müş
tekinin bu fiynt fazla olduğunu söy
lemı:>si üzerine d.e başka mal alırsa 
37,5 .h-urusa, vereceğini söylemiş

tir. 
Hakkı. Mıntaka Ticaret Müdürlü

ğüne giderek lıfıdiseyi anlatı;nış, tek
pr ayni müc.s eye giderek pazaılığa 
girişmiş, gelen kontrolörlerden de, 
ayni mUes"'ese sahibi. fiyatı 12 lm
ruş olan <ii:ğe1 bir cmpı:imenhı met • 
resine 48 kunıs istemiştir. 
Tutul~ bir zabıtla adliyeye veri

len Mu ta.fa Bilfilın muhal{emesine 
dün, 300,;5 numaralı meşhud suçların 
muhakeme U"'Ulü kanununa güre as
liye dördüncü ceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Mustafa D.lül, Hakkıyı spckiilirs -
yon ' pmak üzere piyascı i:lll mal 
toplayan hir a.dnm zanned rek ken
disıne fazla lıemmiy;~t vermedi;;ini, 
maamafih fazla fiyat istemediğini, 

manifaturacıfar lıirliginden de, ken
dile1ine, ancak taşradan vaki olac.ık 
taJeblere, azami on topa kaçlar mal 
satmak suretiyle muka.bele c.tmclc.rı
nin bildfrildi.6'1lli söylemi<>tir. 

Şahi~Ier_ d_inlenildikten sonm mild
dE)iumuıni muavini ı·ecati Kiitiikçü
oğ'lu, mütaleasını söylemi~. bazı ci
hetlerin mnnifaturacılaı· birliğ-in

den sorulnıasını ve maznunun Milli 
Jforunma kanununun 32 ve 59 uncu 
maddelerine göm mqhkemcye sevk
edildiğine göre, ayni lmııunun 66 -
mcı m::ı.dc1esiııın bu gibi h~l<!ı1lc ..:ıUI}· 
hımın nıe\•kufen muhakeme edilmesi 
h:ıkkındaJ,j ::;ur.ahatine binaen tevJd
fine karar verilmesini istemiştir. 

Bundan sonra, mahkeme, mn7. -
Jlllnll.a.n bazı ves.ikaJar istemiş, buııln.
rın getirilmesi icin celse yarım s:ınt 

tatil edilmiştir. Bu ve.sikalar zabta 
gcqtikten sonra, müddeiumuminin 
milta leası ~·ec~hile, mruıifaturactlar 
birliğhıden bazı ınalfamatuı istenil· 
mcsine, manifuturacılar birliği misi 
ile umumi katibinin ve maznunun is
mini zikrettiği Hamdi Topbaşın şa.
hid sıfatiyle celblerine ve maznun 
Mustafa Bilfılm tevkifi!le karar ve
rilmiş, muhakemenin devamı 7 ha
ziran cuma günü &aat on bire talik 
eailmiştir. 

M'Ar'A.'RİF/PE 

l\faaıif V t>kilinin tedkikleri 
Şehdımzde bulunan Maarif Vekili Hn -

san Ali Yücel dün de tefü.iklerine devam 
etıniŞtiı', Vekil bazı lise imtihanlarında 

tuuır bulunmus \'C ögleden sonrtı Gi.ızc.>l 

Sun'aller <ıkadcınisine giderek tetkikat 
yapnW;tır. 

fiiselerin a6keri kaınpll:ln 

.Şehrimizde bulumın resmi, lwwsi ve 
ecnebi liselerde aı;kCl'i kamplar 7 hazi-
1·atıdan itib.ırcn ba$hyacoktır. K;:ımpl<ır 

2.0 giın de\'ınnı ı-dcıtek ve nilıari tılacfıkhr. 

BELEDiYEDE : 

~1 m hlitün siit depoları 
tefU~ olwnıyor 

Bclelliye Eminonünde 18 ki§fnln ze
Wrlenmesile nciıccle.ııen süt meselesini 
tetkike deı.-am etmeklcdir. Belediye sıh

hat mudiırllıgii bu siiUerin getirildi,gi Hey 
kozduki ;Şeref çiftliğinden bazı niımu -
neler gclirercK t.i.hlil ettimıi!iti!'. Şimdiye 

kadar y.;wılmı tctkiknta nazaron ou ı."iit -
lerd bulunm 7.C'Wrlcr mndeni de0 il mlk
rob ktır. 

Fransanın §lmalhıdeld lnkipfı ve m•h· 
:&ur mütt!'fik kuvvettuln ne niabette kın"
tuldugu keyfiyeti 'hep tahminlere titina.ıl 

ediyordu. Bu husu.da aalahiyetll bir ağız• 
'dan çıkacak sG:tleria biiyült .bil" enemml· 
yeti vardı. Filhakika bırgün beynelmlleil 
J>iyaset <llemlndo iki iatUoımet vardır. BJ. 
rincl istikamet totallter r"ejimlel"de görün· 
mektedir. Totaliter devletler pt'opagand .. 
yı büyük bir "811ah olarak kullanmaktadır .. 
far ve bugün harbde hulıman totallte1' 
#evlet henüz bir tanedir. O da Almanya• 
dır. Bu muharlb devlet propaganda il• 
dahili siyasetini "Uramtı, vücude getirm~ 
den idal'e eylemek istemektedir. Bu .ae
beble bizzat siyasi rejimi itibarile kendi· 
sine menfi tesir eden bazı hadiseler ihte• 
rinde sükut· edet'ken kat'şısmdaki saffıft 

mütemadiyen muYaffakiyetslzliginln ili• 
illlnı da :uırurt 9örrnııkiedir. 

D.emokrasller, halkın müzaheretine da
yanmaktadır. Bu müzaheretin esas mana
sı, hakikatle te"liafuk eden bır hattı hare• 
ketin herKes tarafından görulmesi ve kon
trol edilml!!Sidir. 

Demokrasi hükumetlerinin esaslı vazi
fesi hadiseleri olduğu gibi millete anlat
maktır. Vak'alar ister muvaffaklyet veya 
maglübiyet 'Hin etsin, lstel'Se, memleketi 
vahım bir vaziyete soksun, dev'et adam· 
ları bunları aaklamnmaktadır. Demokrasi
lerin en büyük kuvvet membaı da ııntcn 
'ur·dndır. Hali hazırda Fransa ve lngJ. 
terede gi5riilen aksiltftmel ve muauam 
harb faalıyeti işte buradah neşfet etmek
tedir. inoiltere ve Fransada halk, vazıye
te, gizli tertibnt ittihaz edlld kten sonra 
aş ncı kı nmıyor. Bilakis hakikat old u 
{!ıbl gösterilerek lcabeden fedaklirlıkfar 

kcn c11 .. • ~elim isteniyor. 

Elu noktadan dolayıdır ki lngiliz Başve
kilinin bi)yanatı .Vüyl.ik bir ehemmiyeti 
haizdi. -Nitekim bu Gözler, büyük mikyas·• 
ta son harekatı kııplıyan esrar perdesi11ı 

çozdi.ı. I'. tfefıklcrin Almanların multak
l<ak surette imha ve esır edeceklerini ilan 
et ıfclerı yüz bıntorce aı:keri kurtarma.ğa 

m12v.;ıffak olmast, baJlı başın<! pti' m11vaf· 
fıık•.xet -±e~k,.il eder. HatU denılebilır iti, 
A!nıaıılar Flandr.cs cephesindeki harbin 

1 ilk kısmıı~ı kazanmışlarsa, mlitterlkler de 
ikinci kısmının Almanlar tarafından 'ka
zan lm?.sına mini olmuşlardır. Bay Chur
ctıillırt de beyan ettiği" veçhile mücadele 
yenı bir devr.eyc girmek üzeredir. F.nkat 
bu devr ye müttefikler büyilk bır "Cnerjl 
ile girm ktedirler. Zıra, son muharebeler· 
de ıgöste"i len ınuktıvcmet ve dü§11'1ana ver 
dıri'en büyuk .zayiat müttefik kuvvetlerin, 
Alman ~skerlerinden aşağı olmadıkfarı ve 
hatta yüksek lıulunduklarını gösterir. Aca 
ha \l\lman askerleri müttefikleri tarafından 
ihanete uqramıı;, ve kendisine cenalilat"ınt 
miıdafaa eden adededen ve malzeme itba· 
rllı- bir düşman tarafından muhaııar<ı e -
di lnıiş :ol•a İdı ne yaparlardı 'ı' 

Bundan dolayıdır ki Franaıztarb lngi • 
!izler, Almanlara hakiki askeri kudretleri· 
ni göstermek için çalıımaktadır. Şüpheaiz 
ki b~ hareketleri hiç fedakarlıksız olmı· 
yacaktır. Kar~ılarında kuvvetle mUceh -
hez, bir çok kolay zaferlerden kuvvei ma
neviyeleri yi.ikselml,ş bir ordu vardır. Fil· 
kat müttefik kuvvetlerde rnalzem' ve 
harb silahı bulunmasından başka, ktndi· 
terini yenilmez bir hale sokacak bir §&y 

vardır. O da ltalb imanı, vatan müdafmı· 
sıdır. istila or~ularının z:lifı zaten bur~ • 
dadır. 

lngiliz':Sa,vetcili-n nutkunda lıte bun
ları istihdaf edecek bir taı:zda konu!JmUf 
bulunmaktadır. 

Dr. REŞAD SAGAY 

Programı ) 
6/6/MO PEBŞEMBE 

112.30 Pı·ogram ve memleket saat ay:u:ı, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberkri . 
12.50 Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Kron, Vecihe, tucddin 

ölHe. 
Okuyan: Mefharet Sağnak. 
13.15 Müzik: Halk Türküleri. A~ıze 

'!'özem ve Sadi Yaver Ataman. 

13.30/14.00 Müzik: 'Hafif ıniizik (Pi). 
18.00 Progrrun ve memleket saat aym"ı. 
l 8:o5 Müzik: SolisUer (Pl). 
18.30 Müzik: Radyo caz orlccsirası 

(Şef: ilrr:ılıim özgür). 
Soprano Bedrjyc Tü7.ün i~lirakiyle. 
JS.10 Müzik: F.nsıl Heyeti. 
ı !J.45 Memle.lcet saat ~ıyarı, Ajaru ve 

meteoroloji ha~rled. • 
20.00 Müzik: 

BeldUyc di eı t rafdon şehdınizı.lc bu
lun n biı' ç k ut mahallenni baskın şek
linde tefti ederek nümuncler alınış va 
tahlil olun aJ, üzere b edıye kirnynha
ne'.:'ine gonderm tir. Orrrd n gclen rapor- ı' 
lara go e bu t m h lcri nib.eri ta -

ÇJlan1ar: Fahire Fcl'San, \Edik Fer nı 

Faıırı Kopuz. 
Olruynnlar: Semahat özdem.cs, l\lclck 

Tcıkgi.i;:. 

20.30 Kunuşma. 

20.4.ı Müzik. 
Çal. nlar: Fahire Fersan. F ... hri ~(1ll:a. 

kıb t.ı t.ıbi tutula ~"tır. 
--o--

- A.merik.-ıyn. ymıiclen ılenıir 
sipari~ cılile(•ek 

'.Anıedl~ndan wn giinler zarimdıı 5000 
ton rlcınir getirildiği malumdur. Fuknt bu 
mikdar memleketin ihli.vıı~ıru knr;iıl•yamı 
yaC.Xgmfüın 'Tfo:rltıt Yekti~ti Alı..'fil'ik:.ıY,n 

yeniden sipurişlercle bulwm ak için ala>e
dıtır -açacaRtır. Dunun i<:!n ·Maliye V" • 
k~le.ti lJe ..ı:nüzakereler yapilııULkL<.ı. olduğu 
Ut.r~m1~. 

Rcl. E~n. 
Ok.uyan: Necmi .Rıµı Ahısr.::an. 

21 .1 O Konuşma (Sıhhat saati). 
21.30 Müzik: Radyo orkestr.ı&". <Şet: 

II. Fı-riJ Alnar). 
T.!.20 .Müzik: Cazband (P'ı..). 

22.30 Hcnılcltct saat ayarı, :A.juı.~ ır., .• 
h~ri. zir::1iıt, esham - 'talnfüit, Kam! 
biY!) - NuJ..ut borrası (:fiyat).· 
~.50 r.:ü:dk: Cazbar.d (Pl,). 
T.l.25/23.30 .Yannı.:t progı·an~ ve k' 

ıparus. · · 
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J.Sayfa: 1 
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Almanya galib geldiği J 

takdirde İşgal ettiği 
/ 

ınemleketleri tahliye 
Kont Ladisliisın Mithad Pa
şaya gönderdiği bir mektub A 

etmiyecektir 1 
_ ,.,,J 

imanlar, Norveç., Danimare\ 

(B;ış tarafı 1 inci &<ılıifedc) 

AJmaıı hiicum istikameti 

şa 
~~~·~~~,~ •• ~~-~K~~~~~~~~~~~~~~~~. Alt~ış iki sene evvel yazılınış olan bu mektub 

Balkanlarda Rus - ltalyan politikalarının nasıl 

ka. Hollanda, Belçika gibi 
memlekeUeri za ptederlerkcn, aleyh .. 
lerine galeyan eden d Unya efkiırı u,.c 
mumiyesini kazanabilmek için dalına. Pans. 5 (A.A.) - Garb muhare

besin.in veni safhası baslıı.mıstır. İn- ! ... ~ ..., .. 
giliY. - Fransız kuvı:etleri Dunkerquc- 1 
mınU1kasını tahliye eder etmez, Al
:nau ba:'51·um::ınrianhğı, 200 kilomct -
rclil{ biı· cephe üzerinde taarruza baş 
Janı :ık kaı·o.rını vermifj bulunmakta
dır. 

S:l bahclanbeı i alın::ı.n haberlere 
görC', Alman taarruzu, topçunun hi
maye:;indc, bilhassa piyade tarafın
tlan yaınlmald .. adır. 

Demek ki, 1918 klasik taarruzla· 
rına mfü~abih bit' taarruzla karşılaş
mış bulunuyoruz. O zamana kıyasen 
yegane yeni iımil pike uçuşlariyle 

hücum eden tayyarelerin isiimalidir. 
Askcı i mahafilin kanaatine göre, 

.zırhlı hücum nrrıbalarının taarruzu 
ged km iycceklir. 
~·m~ı dn. kaydedilmelidir ki, Po

lonya ı:e gal'h hududunda, Belçika 
Ye Ilnll:ındanııı istilasında olduğu gi

•bi Alman hava kuvvetleri uzak mın
takc tarı bombardıman elmcmisler -
dir. 

. onıme \"°' Aiımc arasında ki aske
ri hnrekala <lair mufassal haberıle1·e 
intizrn~ıı. muhar<.;'bcnin cereyan edc
cc~i \'(' derinliğine olarak organize o
dilmiş olan ilk Fransız mukavemet 
hatları hakkımhı bı.ızı izahat vermek 
faydalı olacaktır. 

Bu, t\'vda Sommc nehrinin man
~:.ıbırnbn Amicns'c kadar olan mın
ta.kaılır .• 'ehil' ehemmiyetli bir mani 
te~kil etmektedir. Geçen b.ıfta nıu

Yaffakıyclli askeri hnrckaLı müte -

FRA.SSIZ R't':S:Wl TEBLiGt 
Paris, 5 (A.A.) - 5 Hazlı-arı ak

şam taıihli I•'ı-a.nsız tebliği: 

Bu sabah başlwan muha.rebo, A
mirns, Peron~ rn Ailette mınt:ıka
lannda ı,iddetlcnmiştir. DHşm.an, bil
k1sım. tank \'e hava. lmvvct.leri ba· 
kunından miihiın 'asıtala.r harekefo 
ı;~inni~tir. Uey()ti umumiyesi füba.
ri,rl.- bu hilcnınlar dıırdunılmu~tur. 
K1t.ıılanmız, tanklar tarafından ge
{'ildikleri zaman dahi, isgal etmi~ ol
dukları noktalarda. cm•rjik surette 
nutku\'t"met etmC'kte \ 'C mevzilerini 
muhafaza etme-kk'tiiı·. 

Sorı 24 sa.at zarfuı<la Jr.wa. kuv
vetlerimiz bü;\ ük fa.ali;\ et<'.t bulan -
mu~tur. Tayyarelerimiz, ~ece lUü -
nilı ve Luclvi~shaffrndeki mühim 
fabrikalar ile ~fannlıeinı demiryolu 
istasyonuna Jıüeum ctmi-:; Ye bura.· 
farı bombardıman c~·lemislcnlir. Bu . . . 
hii<mmlar esnasında, mühim :van~m-
lar ~ıö:;ahade edilıtıi'jot.ir. K('~İf 

kuHetlerimizin wmüı; oldukları ına. 
liiınat say4'Siı;ık, bir <:Ok diğer istns 
~·onlar Ye ha\ a meyclauları da bom
bardıman edil.mi~tir. 

Bombardıman n a' cı tayyareleri 
miz, bugün hiicumun bidayetinden 
beri, kum kıtalarıınıza ku,·evtJi mü -
:r..alwretie bulunmuşlardır. 

ALl\Lo\.N RESlıl Tfi.:RLİUİ 
Jı'iihttriıı umumi knntr~alu, 5 

(A.A.) - Ordu ba~kunıandanhğı 

~ kib. F'ran ::;ızhır, Sommc'in E:İmal kı
yı:mıa yPrlc~meze muva ffok olmu!)
lar<l..ır. ~ommc'in cenubi kıyısmda 

pek mı:yilli insikı· nıevcultur ve bu 
mıııtaktınııı arkası bilhassa tanklara 
karşı n-iichfaaya çok clverifili küçük 
ornıanlarl:ı örliiliidiir. Somme'un 
gnisiııtl" g. ı bd3n ~arka doğrn açı
lan uzun w~ dcıin hendekler vardır. 

tebliğ erliyor: -
·~n hcudckler Alınan hücum nıUı

-..·cı Jc.rioc milva7.İ ohı.rak gecen Breslc 
11'm::ı~ına yol veı mekle olup bu ır
nı::ıl ' isl' bilhassa kalın ::ığa<)ıklarla 

Ü:Jlu bii::ük Prm:rnlarla muhat oldu
gu iı:iıı haw il(' yapılacak ke!:;>fiyata 
lıiJP ınünı tc-.~l:il etler.ek vaziyette -
<lir. 

.Amien:> ıımıtakasında Alm:ınlar 

!:'omıne n!!ln'inin cc-nub sahilinde kü
r i:k biı· köpri.i bar;ıııa :m.ıkillerse de 
lı~'iyiik bir ch~ınmiyeti ha.iz olan 
Lonqur;ı ıı istasyonu ile r;imendifcr 
hattının kontrolü bizim elimizdedir·. 
Sı--mmc iize1 inde Aıuiens'den ba.~lı

~·nrak crozıı.t kanal~nın bu nehre dö
ı·iHrW5;ü noktaya kada.r olan kısmın
da Fransız kıtaatı Hanı. Ye Per
ı onc arasında mcYzilerini ıslah et -
mi~·Jer 'c zapt<.:tUkleıi yerleı de ieş
U!a.t ya.parak köprü başlaı ı ,·ücudc 
gct.iımi,lerdir. Oisc nehrinin 5ark 
t:u·afıudıı A 1ınarıl'lrın başlıca lıü -
c·umlarmdan biri Coucy ormruıaı·ın -
<lan r:ıkma ktadır. Eğer bu hlicum 
A:Icttc ırmağını geçmeğe muvaffak 
okbiliı'.:;e az aşnJıda Aisne nclu i -
nin tabıi mani:ı1arına çaı·parak kı -
rılac.0>ktır. füı nehir mülı~m İnüdafaa 
mcvzileı imi::dcn bll'idiı·. 

I•'P,.ANSIZ KABİNESİ 1ST1FA 
E'ITİ 

P~r: ıı. 5 (A. A.) - Havas ajan::ıı 
bildiriycı: 1 

ı Tieynad k::ı binesi istifa etmiştir. 1 

Ycr. i kab!ncyi gene B. Rcynaud'un ~ 
te"!l~il ctmcı::i muhtemeldir·. 

FJ·.ıusız.i..ı.r mul<awımet t'>fliyorlar 
Paris, 5 IA.A.) - Salahiyettar 

Fıansı:~ mahfillerinde bu ak:-ıam Re· 
ut{'ı ~ ~·erilen ınaliınıata göre, Fran
sız kıtalarJ, fevkalade ~iddetli Al
ma.n hücumları karşısında muka,·e· 
met eylemektedir. 
Harbe tngilizJeı· de i~tirak cdiyorltu· 

Londra, 5 (A.A.) -Salahiyettar 
m:ı hfi ıterd<:n öğrenildiğine göre 
Sommc meydan muht..rebesine, 
l"ransı.ı kıtalariyle beraber İngiliz 
1nta1arı d:ı. iştirak eylemektedir. 

Amien.sin iki tarafında bazı zırh

h aı·.:tb..tlar kendi::;ini göstermiştir. 
Ma.aına.fib, ~imdilik bir zırhlı an.

ha hücumunun ba.5lan11ş olduğunu 

bildireıı hirbir emare yoktur. 

rnğcr taraftan ögrcnildiğine göre, 
Flandres muharebelcıiac 80 Almıın 

fırkası i~lirak etmi~tfr. Bu fırkalar
dan on tanesi zıd,.ı.lı, be~ tanesi de 
molödü. fırk3 idi. 

Zıl'lılı fırkalnun takriben üçde bi 
ıi ııhsbetin<le ve yalımı yarı yarıya 
za.yiat vermiş oldukları tahmin edil
mektedir. .Almanların kullandıkları 

iki buçuk mily0n askerden 400 bin 
kişi kuybcUiklcri samlmakladu·. 

Jlitlf"rin orduJa emri yernı.isi 
l•'ührcrin umumi kaıargah1, 5 (A. 

A.) - Fülırcr ve onlu başkuman -
dauı kılaata a:-;ağıdaki cmı i yevmiyi 
gönılm n ıişt i r: 

- Garb cephesi askel'led, 
Dunkerquc düşmüştür. Biiyük or

ci ~la tın ı;;on lnıkiyeıü olan 10 bin 
Fransız ve lrıgiliz esir edilmiştir. Sa
yıla.mıyacak l<adar çok ganaim eli- , 
mize gcçıniı;tir. Tarihin en bUyük mu 
harcbe~~i nihayet bulmustur. Asker
ler, size ol:J.ıı itimadım hududsuz idi. 
Beni inkisara uğralmü<lınız. Askeri 
tarihin en cür'etkarane planı emsal
siz cc~aretini:.: ve insan kudretini a
~aıı gayrctl'!rini:dc tatbik edileli. Bir 
kaç hafta içiı•clc cksel'iya fcvkal&de 
cesur clüşmanlal'la. yaptığınız şid · 
dclli muharcbelet' neticesinde iki 
devleti teslim olmaya icbar ettiniz. 
Fransauın eüzide fırkalarını imha 
ettiniz. İngiliz seferi kuvvetlerini 
mağhJ.b veya esir ettiniz ve onları 
Avrupa !·ntasından konhmuz. Ordu
nun büLün cüz'ütamfa.rı karada ve 
lıavn<la asil bir rekabetle büyük Al
man milleti ve deı:leti i<~in giriı)

tiklc i harcl~etlcrde biribirlcrile ya-
1'1!1 etmişlerdir. Harb filomuzun kah
raman askc:deri bu lı~!"ckctlerc i~li
rak ctnıcmislerı.lir. 

Askerfor, 
Aranızda bir ~oğu ~ercf ~ahaiömda 

ölmü!) bir çoğu da yaralanmı~tır. 

Milletimizin ku lbi en derin ve sami
mi şükran hissilo onlar için vo sizin 
için c:arpıyor. Fakat her çareye mü
racaat ederek yeni ve daha iyi bir 
dünyanın meydana çıkmasına mani 
olmaya. karar veren lngilterenin ve 
Fransanın plütokratik zimamdarla.n 
harbin devamını arzu ediyorlar. Ar· 
:&ulan yerine getirilecektir. 

Asktrler, 

Bugün ga.rb cephesi tekrar hare -
kete geçecektir. tık defa olarak ~ 
manı görecek ve yenecek olan. yeni 
fırkalar size iltihak edecektir. Mil
lat.iaıiziu hürriyeti ujrundüi mijoa.. 

E\'\'eloo bildirilnuş oldnı:u veçlüle 
Duntwrque kalesi, muannida.ne bir 
muharebeden sonra 4 lıa.ziranda. iş
gal etlilmiştir. 

Cc; general \'e muhtelif Fıransız 
orclulanna men..-.up 40 bin kişi mu
zaffer lutaatnnıza teslim olmu::-hır. 

Abbe\illc yakuıında dii~1a.nın top 
çu at~i \'e zırhlı ara.haları va.-.ıtasi
le yaptığı hti<~um tardctlilmişti. 

Logwynin cenubunda yapılan bir 
hücum <la ileri kara.kollanmız önün 
de akamet~ uğramıştır. 
DUşman ağır zayiat. vcrnıi.,tir. 
Abbeville'hı eenubun<lu ha\'a Dmv

vetlt'ri, pikln yapan nmlı;ırcl»t.> ta.y
yuretcri vıtSatasiyle, dü~nın.n 1er<'m
mülerhıe lıiicnmlar )apmı~lır. llavre 
lirnruıınm deni7. t.t>.sisahna munıffa

kıyetli lıiicurnbr yapıbıu~hr. 

Bu sabalt ~faJila, şimdiye .ka.da.r 
teda Hii ''a-ziyt•tk kaltlığımn Fransız 
ceplı~sinde, yeni t:ısrmz harekatı 

ba5lamışhr . 
AJ,l\IAN .\K~Al\l TEBLl(~i 

Berlin, 5 ( A.A. ) - Alma.o ordu
ları ba.şkumandanlı~ı. hu a.k';'am a
şa.ğulaki tebliği ne~l't"tınit'lir: 

Rn sabah ordcda:rınıız ı.;enı_, bir 
cephe üul'lnde Frarunz orJu~nn.a 

karşı taa.mıza geçm~lir. lHuhteli.f 
noktafarda. lm mevziler arka.smda 
inşa. halinde bulunan Wt•ygand battı 
tahrib eda1erel.:, wanı;.abı ile Ham 
arasında Sommt ne.minin '\'e Ai~ne
Oisc kanalının ~~idl wrlanmı~tır. 

dele hayat ve ölüm mücadcleaı Şjimdi 
ve istikbalde, menfur planlarının 

tahakkuku için lıarbi hflla en iyi va
sıta :ı.ddeden Londra ve Parisdeki 
dü§man zimamdarJarı imha dilin
c<>ye kadar devam ed~cektir. Zaferi
miz kendilerine verHeeek olan tarihi 
dersi teşkil edecektir. Biitün Alman
ya fikren ~izinle beraberdir. 

İtalya kararını bu 
akşam verecek 

( B.a~ tar;ıfı 1 inci sahı!edef 

lar m.eclisi ltalyamn ihtilafa askeri 
müdalıa.lesinc- dair esaslı biı· karar 
ittihaz ctmemi~tir. Daha doğrusu 
içtimaın som.uda neşreJilen tebliğ
de bu noklaya biç tema:;ı edilmemiş
tir. Bununla beraber, meclisin zahi
ren beynelmilel vaziyet ne mejJgul ol
ma!:!ı İtalyanın muharib \'aıiyete 
geçtiği manasını ta:.'\mmun etme -
mcktedir. Filhakika Duçe için ne 
kadar ehemmiyetli olursa olsun her 
hangi bil' knı-an ittihaz veva ilan 
etmek için nazırlar mecfüıin.i topla • 
mağa ihtiyaç yoktur. 

Hakikatte vaziyet eski ne.?..aketi
ni muhafaza etmektedir. \'e diplo -
matik mahfilkrde olduğu katlar Ro
manııı ecnebi ma.hfillcrind~ de !taı
yanın harbe iŞtiraki büyük bir ih -
timalle bir gün meselesi addedilmek
tedir. Fa!:ist ricali arasındn Mu(:ISO
lininin perşembe rık:-ıanu \·enedik 
sar:.ıyının balkonunda halka hitaben 
bir nutuk söyliyeei'~ine dair bir şa
yia dolaşmaktadır-. 

Uess R-0maya gi<U.~ or 
Nevyork, .5 (Hususi> - Hıtlerin 

muavini Hess beş ki::ıilik bir heyetle 
Roır.uya gidecek Ye ~rusoliııi ile bir 
g-örüıınıe yapacaktır. Roosevelt bu
gün Musolini ile telefonla görii~müş
tür. 

Yeni Fransız Vakm Şark 
Kumandanı Ankarada 

(Bat tar.atı 1 inc:I s.ahıfcdc) 

General Mittelhawıser, Hariciye 
Vekili Saracoğlu ve genel kurmay 
başkanı m~l Fevzi Çakmak ta
rafından da kabul edilmiş ve kendi
leri ile millikatta bulunmuştur. 

Fraiı.iU kumandanı aerefina gen.el 
lrurmaybaşkanı mveifJ, Çakmak ta,. 
rafından bir öğle ay~ verilmit • 
til'. 

Ge.o.e:ral lıfittellı&WJliel' bu saWl 
ı.,,ue il6 Suriy~ ~. 

ve niçin çarpıştığını göstermektedir 
Aşağıda dercettiğimiz mektup 

1878 de yani altmış iki sene evvel o 
zamanın çok tanınmış aahsiyetlcrin
den Kont Ladislas tarafından o za
man yalnız Türkiyenin değil, A vru
panın en mühim siyasi şahsiyetlerin
den madut bulunan merhum Mithat 
paşaya gönderilmiştir. 

Kont Ladislas, Lehbtanın ihyası 

için çalışmakta ve Avrupa payıtaht
larında bu uğurda propaganda yap
makta Ye ynühim siyasi ~ahsiyetkrle 
görüşmekteydi. Bunlar meyanında. 
İtalyan nazırlarından Korenll d~ var 
dı. Korenti İtalyan kralı Humbcrto 
nun emniyetini haiz olduğu gibi yal
nız 1talyada. değil, Avrupada da 
mühim bir şahsiyetti. 

Kont Ladislas, Korcnti ile görii.")<
tüktc.n sonra yazdığı mcktubda serd 
edilc•n fikirler İtalyanın Balkan si
yasetini izah ettiği i~in <,:ok mühim -
dir. Bugün olduğu gibi altmış iki SC!· 
ne evv·~l de 1taıya, B.111.anlur da 
Rus nüfuzunun artmasına muhalif
ti. 

Balkanlarda Rus - İtalyan zıddiye
tinin arttığı bugünlerde bu mektubu 
neşretmeyi çok faydalı bulduk. Bu 
mühim vesikanın neşrini mümkün 
kılan merhum Mitlıad Paşanın mah
dumu sayuı Bay Ali Haydar Mithata. 
teşekkür ederiz . 

••• 
Roma 1 Şubat 1878 

Altesse, 
.... dün aksam Komandor Sezar 

Koı·enti (1) ile uzun bir mülakatta 

• 

bulundum. Ba...'l.a dedi ki "ltn.lyan 
politika.:-1111 Makyavellik ile itham 
etmek istiyetıler büsbütün aldanı -
yorlar; siyasetimiz hakika.t ve sa
mimiyet üzerine bina edilmiştir. Bu 
yoldan inhiraf etmi!} olsak Makya
ve1iıı narnerd küçük hafidleri olu
ruz. Eğer bu biiyük adamın fikir ve 
dü!lünc~leriııe ecnebilerin verdikleri 
manalar da :ılmış olursak bizim me
ııafiimiz ile kabili telif olamaz. Size 
kat'i ve umumi bir surette söyliye
yim ki biz siyasetimizi hissiyat üzc-
1'ine yapmıyoruz. Farzı muhal ola.
rnk yapmağa kalkışsak AHupa yine 
samimi hissiyatımız<lan şüphe ede
cektir. Fakat menafiimizi sağlam 

bir surette vücnde getirecek ahvali 
rn~ydana getirdi!dcn sonra hakka
niyet namına .Avrupanın emniyetini 
talelı edcr~ek bunu bizden esirge -
mez zannını.layız; size A vusluryayı 
sevip sevmeJiğimizi söyliyecek de
ğilim. Bınıdan bahsetmek hissiyatı 
karışlırmnk demcklir. Lakin kat'i 
diyebiliyorum ki büyük bir im:pra
torluk olarak .\vusturyanın muha
fazası elzemdir. 1fenafiimiz bunu 
amirdir. 

Bu siyasetimizin aksini iddia e
denler tamamile al<lanıyorlar. Avus
turyayı imha için Rusyaya veyahud 
Prnsy:ıya veya her ikisine birden 
clin:.izi uzatmak kendi memleketi -
mizin menafiine karşı suikasd etmek 
demektir. J{oJlarımız üzerinde biri
birinden kazalı iki düşman bulundur 

{Sonu: 5 inci sahifede) 

ltaıyanlarm harbe girip girmemeleri 
(Başmı.ak.aleden de'L'am) duklarmı muhakeme kudretinden 

ki ile, Oniki adaya hücum ctmeğe aciz kiıruıeler ne?.dinde tesir yapabi
lıazıralnıyormuşuz. Onikı ada bizim l<.'cek olan bazı dedikodular Türki
için haki1:aten bir meseledir. Fakat yeyi müttefiklerine karşı yan çize -
bu mesele hiçbir zaman sulh ve sü- cek bir h;tidadda gösteı'mek istiyor
kfııı içinde ynşıyan şarki }\kdeni.zde larsa da. bunun Türk şeref ve hay
bir harb ateşi uyandırmağa bizi sev- aiyetine d~ıwan eli1e sürülmek is: 
kedecek bir mahiyeti haiz değildir. teneıı menfw· bir lekeden ibaret. ol
Bütün dünya meselelerini halletme- cluğunu söyleriz. Ne memleketimiz 
ğe sıra geldiği vakit Oniki ada mesc- cfüatıumumiyesine karşı, ne müttc
lesi de konuşulabilir. Fakat Türkiye fiklerimize kaı·şı bu yolda teminat 
Oniki ada için durup dururken ltal- ,.e izahatın lüzumu olniadığıuı bildi· 
ya ile mevcud tabii münasebetleri ğimiz halde yanlış hesab yüı-üte
ihlal etmez. bilocek b:ızı yabancı mehafile karşı 

Bizzat İtalyanların da bunu tak- hakikati açıkça. ihtar etmenin fay
dir ve teslim edeceklerine şübhe· dadan hali olmıyacağı kanuatinde
miz yoktur. Böyle olduğu halde, BU j yiz. 
sırada bize bir tecavüz maksadı at-

Çünkü son gördüğümüz ltalya.n 
!etmeleri neden ileri gelmiş olabi- gazetelerinden biri "Türkiye gözlc-
lir? Taarruz ve istila politikasını ta- rini a~ıyor,, gibi büyük bir serlevlı:ı 
kib eden devletlerin mallım olan ri- iJe İstanbul gazetelerinden bazıları-
yakarlıkları hatırlanacak olursa 

ıun makalelerinden bahsediyor. i-
şöyle bir tefsir ve izah akla gele- talyan gazele.si bunları lstanbul 
bilir: İtalyanların kendilerinin Tür-

ma tbua tının mütteiiklcl'i B!'!keri sa-
kiyeye tecavliz etmeğe niyetleri var- hadaki lıu.zırlıksızlıklarından ve si· 
dır. Bunu mazur göstermek ıc:ın, yasi lıatnlarından dol:ıyı bir mua
Tlirkiyede ltalyaya kaı-şı bir hal'b hazeBi şekli:ltle göstcrmcğ·e kalkıyor, 
hazırlığı bulunduğu şayiasını çıka- 'l'u ,iri Eflclr, T:ı.n, Vakit arkadaş
rıyorlar. Sonra tecaYü.ıc geçince. 

larunızın bazı ctimldPrini misul oıa· mazur görünmek \•e gfıya. meşru bir 
müdafaa yapıyormu!1 tavrını takm- rak ileri sürüyor. ! ':tlyan gazete.;:-
mak için. Alınanlar Norveçe tecın-üz nin bu hareketi Türkleri iyi bilıne
ettiklcri zaman, müttefiklerin Nor - mekten ileı·i geldiği ~übhesi7.dir. 

Bahsettiği makaleler muharrirleri -veçi işgale hazırlanrlıkbtını mazeret 
makamında ileri süm1ediler mi? ııin akıllarma bil~ gelmemiş olncağı 
H aşikar olan mak.sa<lları arkadaşları-olanda ve Belçikayn tla gtıya om - f t . 
ların bitaraflığını miiclafaa için gir- · nuza at ı.; me.sı ya. bu cehaletten ya 
dikler ini iddia etmediler mi? işte suiniyetten caşka bir §1:yc ham.
bu misallere bakarak 1talyaıılann 1 lolun:ımaz. Türkler ınüttcfiklerhı<le 
kendi tecavüz emellerini örtmek için hakikaten askeri hazırlık veyn poli
bize bir takım taarruz niyetleri at- tikn bakımından muahaze edilecek 
f ettikleri iddi::ı olunabilir. noktalar göi·seler bile şu zor daki-

Herhalde, nazik günlerde bulun- kalarda onları ileri süımiyeeck ve 
duğumuz muhakkaktır. -ltalyanm mültefiklerini nıualıaze etmıyecek 
Fran;;a aleyhinde harbe girmesi Ak- kadar civanmerd, r.ceib ve yUksek 
deniz vaziyetini baştan aşağı değiş- karakterlidirler. Biz bu zor günler
tinn<:k zaruridir. Böyle vahim bir de müttefiklerimize k:ır~ı :.uı.cak sem 
fütimal karşısında hiçbk süitefeh- pati duyarız ve kendilerine yalnız 
hüme mahal kalmamak için şimdi- tesnnüd ve s:.ulakat hiı.:;lcrimizi be • 
den açık ve kat'i surette beyan et- yan edebiliriz; müdafaa. ettikleri da
mek mecburiyetindeyiz ki Türkiye vaya imaııımızı, nihai zafeı e itimad 
mi.ittefiklerile imzaladığı ittifak mu- ve emniyetimizi ifade edebiliriz. 1-
ahedenamesi ahk.lmına harfi harfi- talyanm mühim kararlar ittihaz et.
ne sadıktır ve kendisine düşen vazi- mek arifesinde bulunduğu şu gün
feleri ifadan hiçbir zaman geri kal- lerde bu haki.kati açıkça bildiı·meyi 
nuyacaktır. Membaını pek iyi tah • bir vazife teJlkki ettik. 
:mi~ etmek kabil olan ve aııcak duy- IltqeyiR Ca.lrid YAI.CIN 

şu tezi ortaya atıyorlar: . 
"- Bu işgal hareketlerim.iz mu- · 

vakkattir. Sırf lıayat ve memat milıc 
cadelesine giri~mi~ olduğumuz düş.. 

manlarımıza karşı sevkulceyşi mev
kiler elde etmek gaye::;iyle bu yerl&
ri i.~gal ettik. Zaferden sonra bütün 
bu yerleri boşaltacağız.. Ve eski sa .. 
hiblerine iade edeceğiz. Yoksa bu 
t-0prakla.rda gözümüz yoktur. ,, 

Bu propagandanın, zaptedilen 
memleketler<leki efkarı umumiyeyi 
tatmin edebilmek ve herhangi bir is
yan hareketinin önünü almak gibi 
de bir faydası ı.·ardır. Bir çok hod
bin insanlar: 

"Eh, mademki harbden sonra bi
ze topraklarımızı, mallarımızı iade 
edecek, varsın şimdilik üslerim.izden 
istifade etsin, askerlerini toprakları
mızdan gecit'sin.,, diye düşünebilir -
ler. Bu f'ıkir belki de iggal nltına alı
ııan memleketin efkarı rtmumiyesin
de: geniş bir knnaat haline de gelebi-
lir. · 

Hakikat acıı ba bu mudur? .Almanya 
ya işgal elıuiı, olduğu topraklardan 
bilahare hakikaten çekilecek midir? 

.Almanların akıllı insanlar olduğu
nu kabul edecek olııı sak bu suale "&

,·et! ,, cevabını vermek imkansızlaşır. 
Harbi kazandıktan, İngiltere ile 
Fransayı mahvettikten sonra niçin 
daha evvel konduğu zengin toprı.k
laıı tcrkctmn '!Ona zaferi temin eden 
~i.millerin c.n mühimmi iSlgal ettiği 
topraklann f:cvkucey~i elıemmiycti, 
bu topraklan.la bulduğu ham madde 
ve yiyecek clepolaıı değil midir? O 
halde bunları niçin e!uen çıkarsın? 
Niçin ileride Fransa. ve lngilterenin 
yeniden a.ıaklanmaları ve kendisine 
karşı hare.kete gecmcleri ihtimalini 
derpiş etmesi11? Eğer bu üsler, bıı 

topraklar om.111 elinde bulunacak o
l1ırsa bu ihtinuıl ebediyen ortadan 
kallcar. 

Biitün bunlu rı di.i§üncc~k olw-sak 
Almanyanın galib geldiği takdirde 
haı·bdcn so.ı:·.ı bu yerleri tahliye e
deceğine inanma1c ~ok Lüy:i.ik safde· 
runluk oluı. 

MURAD SERTOGLU 

B. MiUet Meclisinin 
içtimaı 

.Ankartı, 5 (A.A.) - B. M. Meclisi 
bugün Refet Canıtez'in başkanlı· 
ğmd:ı toplanarak Nafia Vekili gene-
rsl Ali Fuad Ccbesoy'un talebi Uze· 
ıfoe Zonguldak - Kozlu arasında 4.5 
kilometrelik bir hat.tın inşa.sına dair 
kanun layihasını müstacelen müza
kere ve tıis\'lh eyleıni~tir. 

Meclis )'ine bu içtimıı.ınua, beynel
milel sıhhi rouJmvclcnin tas<liktnc, 
devlet memurları aylıklarının tev
hid ve teadülline dair kanuna bağlı 
cetvelin Maarif Vekaleti kısmında. 

değişiklik yapılmasına aid kanını • 
lan kabul eylemi~ ve Tiirkiye • İs\'C~ 
ticaret ve tediye an?aı:ımal:ırı mer -
but:ıtının tasdikine dair kanını la
yihasının da birinci müzakeresini 
yapmıştır. ~ 

Meclis cwna günü toplanacaktır. 
--•?«--

Balkan iktısad heyet-
leri şerefine ziyafet 

(B;ı~ tarilfı 1 inçi sahifede) 

Ziyafet aonunda ticaret ve endü>'J
lri na.aın B. Andres bir nutuk söyle
miş ve ezcümle demiştir ki: 

- Bir çok senl!lerdenbcri, Balkan 
antantı, gerek ekonomik, gerek po
litik sahada Balkan milletleri ara
sında işbirliği siyasetini harekete 
getirerek a.~:l hedefine varmay:ı. ça -
hşmaktadır. Bugün, Avrupanın bü
yük bir kısmında harb vukua gelir
ken, meşru haklarım:ızı ve menfaat -
lerimizi mııvaffakiyeUe müdafaa 
için her zamankinden daha 7iyade 
takviye etmeliyiz. 

Balkan antantı ekonomik kouscvi 
içtimalarına iştirak euen heycti~r. 
meçhul asker meza.n:-ıa çelcnklc::
kovmU31 rdır. 
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rdu u un yarma. 
eti nasıl oldu? 

ı 'ali hazıTda devam eden muazzam muhar.""bcler, artık 
bize ebfıe yarılması hususundaki Alınan manevrasının 
umum~ hatiannın inkişafını takib imkanını vermiştir.,, 

'~' ' ınd aşllıyacak olan ICat~ı deureye; 
> a ami e mutmain olarak girmeliyiz" 

ALMAN M.A:NEVRASI 
Alman manevrası şimdiye lradar, 

heyeti umumiyesi itibarile, k1asik, 
cebhenin sevkulceyşi bir tarzda xa.
rılması tipini tahakkuk ettiriyor. Bu, 
e~.as faaliyeti evveli, delinmesi daha 
kolay tahmin edilen hasmın ccb1ıe. 

sinın bir kısmına karşı, öndeki mu· 
barebe Jtiitlesini ikiye ayu mak, son· 
ra d.... bu şekilde aynlllllş kısımlaıa 
yekdığerini mütcakib saldırar.ak he 
birini münferiden mağ"llıb etmek 
dcmcktk 

Bu şekil manevra daima g.j.iç ve 
pek emin olmıyaıı bir randiman ve
ren bir hm:eket tarzı olarak telakki 
cılılmışf ir. Bunup da sebebi der.inli
ğıne tesis <-dilmiş Dir müdafaa siF.
temınin doğl'Uuan doğruJa dclinmc
s.indeld mü-;külatt.ır. Şimdi.)!e kadar, 
biı.7.c. Schliffen'de dallil olmak üze
re, u nunıiyctle kabul edilmiştir ld, 
duşmunı lıltıyatlarına \'C kendisine 
lazım dlan malzeme ve cebhaneyi 
gctiPecı...k münakale yollarına doğ -
ru itin.ek hakikaten büyük neticeler 
istihsal elmek hususunda az bir ih
timal ''erir. 

Geçmiştelh seferlerde, cebhe: ) a
rılması keyfiyetleri oldukça nadiı • 
dir. Bununla Uera.öer Napolyoıı de.Y
rınde, sanr..ı da 1870': harbinde bu 
tıp m.mevrafora rastıanmaktadu. 

Halihazırfü .. devam eden muazzam 
muharebe hadiseleri artık bize Al
man manevrasının cebhe yanlması 
hususund?ki umuıui hatlarının in -
kişafııu tatrib etmek fır~atım Vfl'· 

mektedir. Bu vasi ve. ayni zamanda 
seri ha'rekatın lfaşlıca merhaleleıini 
dört tarih izah eder. 11, 15, J 8 Ye 
20 mayıs günleri. 

11 mayısta dil§man zırhlı koll .. n 
<Ardcnne)dağları arasından al<arak, 
ayni gün vcy.a ertesi gün Sedan'da 
Meu~.e geçidini bastırarak zorlarlaıı. 
w• Dinant mıııtakasmda.. birkaç köp
Jtİ b. ı elde ederler. 

15 mayısta Mcuse cebht>sinin Bi
rı. nt - Civet nuntakusınd~yanlrıur.sı 
ve aym z:ım:mda Sedan1ın cenubu 
g rbısi11de, nchrfo sol sahili üzcrin
d düsınanın derin bir ilerleyj.§i vu: 
J 1bu ır. Her iki taarruz; ertesi gün 
1.- ez cr4':S c;:.ık.uıtısının gerisinde bir
lc"ır \•c düşman bütün Sambeı'~ nım-
t. kaı>. nda, Relhcl üzerinde ~a~~hr. 

Ii'r. n.,ız kıımandanhğı 11 voya 12 
n a.yıs fürihirıde düşman hareketinin ı 
a b&ı. gcdJKlcrin ilerisinuc devamlı 
b1r c bl.c te.si.3 için bu noltta~'l ilıti
y.ı.tlaı scvı. .. etınişti. Fakat simcmditer 
ve k:ım ·onla. yanılan nakil işleri, 

c k t. ·.en hu ı~uvvctlerin l:fü:ihiı'İna 

mar" i!l.l. Btı şt.rllar t.fa.hilinde, dii -
an, ~aııclrecic3 ve \'T cı•yin arasın

daki ~iği genislettikton sonra ıs: 
m:ıy;sfa: yukarı Oise'e dogra.1lnu'B'<::u 
gc'uı ccnub nunta.kusındnn r.ıiddet 

Ji biL tazyik yawırak Guise'i geçer. 
Bu y ni ill?rleyiJ nctkesincJc ccbhe
mız sarih SlJrette yanlrnı bulumu. 
W n yıstaı düşman Saint! - qm•tıtin -
L:: F re mıntaka.sında ilcrlcı. Buı·a-

" Şaıkt.aki uzak, yab3Jlcı memle 
k tlc gj.ttiği zamanı bütün em\'8.• 
lim, ve servetini ayaklarınuan altı· 

n. atn1ışb. Eğen, c.v.inizc <lönmüş oı. 

~AZAN: 
GENERAL BROSSE, 

A1nıan m-cıu lnn b:ı$kum:ıntl nlık gc..el 
kurm, y -.c.ı haicıl,fıt yulisck lll(~J..isi 

ba,.ı..am 

Ot'!nem&.: H311er: 

da hem E.'icaut ve hem de.. Somme 1 

müdafaa hattından taşmak mı~'1kiine 

g~er. 

.A'.gfebi ihtimal, 19 mayı:-tadır ki 
h~ım kumanda heyeti, llH(:ikadaki 
müLı.efOi gı upunun hali Ga:nd - A~

ras - Boulognc mıntaka:-;ın<la olduğu 
nu bilerek', şimaldeki mıdularımıYA 

garb tmmından ihntu i<'iıı kuvw~Ue-o

ı·inin bh lasnunı F?ima.li- garbi~ e dı,ğ 
ru, Soınme'ir• sağ sahili iiT..eııine ~'
key:Jemek Irurarını aldı. Hanft mo
törlü müfrc:ıderi Somme'in sağ sa.
bili üzerinde. Boulogm~'in acnub 
ınıntakasma doğru ve sol ~abilind 

de aşağı Scine istik~metlnd~ ilerh~ 
yorlar. 20 mayısta Montreuil \'(!.. Bou 
logne'e doğru süratle il~rliyen zırhlı 
ve motörlii kollurm ::;imali gnrbi. is. 
tikametindcki hareketi başlar. Bu 
unsnı'ların hare)(cti garbe doğru mu 

rım. vermesinde başkai bir: 8.mil mi 
vardi? 

Tarih bize bunu bir gün bildire
ccUtir. Fakat §İm.diye kadar şüpheli 
Dır. muvaffakiyet verecek gıbi gö
rilııcn bir manevranın bu derece sü
ratie muvaffakjyetinde maddi ba • 
mm<l!ı.n bir unsur bakim bir rol oy
nartıı~t.ır~ Bu da, büyük milcyasta, 
ağ1r ve hafif zırhlı fırkalarının is
timalidir. 
ZIRHLI KUVVETLERE 
MÜ'!'EA'.LL1K ALHAN 
'J:;A:BlYESt 
Bu~ne kadal'. harekat hakkınu 

marn olduğumuz par<]a parça zna,. 

iumail !>izi tenvir ettiği nisbette Al
nıan lann, harcl;atın safhalanna. gö
l'tl, ZJJ'hlı ve motör.lü kuvvetlerini 
old .ıkQa, değişik iki tarzda: istimal ey 
)'!dikleri. anlaı;.ılıyor. 

111! devrede nıuvaffakiyet, sürpri
zm tahakkuk etmesine bağlı idi.. 
IiloUıy,.ısile mütca:rrı~makineli vahid
l~rinin ~üratinden- azami istifadeyj 
aranu1:$llr. Bu husua>ta. yaptığı hare. 
ı{~tt P.olonyadaki lıarekfı.tı kara.k,.. -

i.cnm,... eden hwm.slanian hissediliı· 

oeroc<::de ayrılmayor. Hilhakika, 10 
w :ı 1 mayısta, mikdsl!lan fazla ol
nııy;ın zırhlı Ye motörlü kolların 

munfcrıd bir şekihle yollarda ilerl&o"' 
aiP le.rini, kendilerini tevkife çalışan., 
kıta cı.~ı dağıttıklarını görüyonıı. 
BiHikıs 15 ma:ı:ıstaıı 19 mayısa. ka~ 
dul'. süren devrede, Almanlar, az 
veya ~11t kesif kuvvetlerle işgal et· 
t1rımis bir. sahaya gfrinoo .zırhlı fır
.r;alaı;;ıln daheı metodlu bir tarzda 
Hareket. etmişlerdir. o Yakit pan -
zer . Divisioncn'leıç bir yaıınaL kilt
leı tuşJril ctmi1:3tlr. Blı kuwMle!! ay
ni zrunaiıdi. geniş: cobbe!er üzerindia: 
gı.tnde.'. dil! ilfu yJrmi:. kilometi'ellk ~ 
ramalar. yaparak; ve ıı:ıü.tteltid: bir. 
ktıt le gösternıiyen;. mevtilertmizde 
~wnı~ yanlflar açaı ak, ilerlediler. 
Bmru ~b Umk g:rupl8.L'1, ye;: 
bcrız.lrr; ihtiy.m;ı.ım temin veyati.\ld da, 
yerıi blr. tazyik.: Zlmmnda: lianian~ 
ma.ıt ıçin duruyori&rdi: Ve bU. tG\"ak

Jı11f ~ motôsıkleü VO mit%J• 

hafazaluhr. Soınme v~isi genis ;;e..: lil J i.ıÇ""Jlt kolliw önlerinde açılan ~ 
batakJıJ[ okluğu için güı.;lilHle k~ıbı t oo•rii ınırıtakayaı. saiüirıyorla.Mı. 
1i mürurdur. RU llllBUrl!l.iın vazifesi.nllr. ~ ol • . 

1 
On giın içerisinde. c.lü~ınanın mu- dı.ığµ aııl8§ıbnaktadir. 

harcltc .lfülh:mizi ~aımağa Ye &lef.- .:ı - ~ ilenıero.elli Fransız liuv.; 
kadaki muttcf'i){ kuwetlerini Frar- vet1eıdnjn mu1i emel mM.><:udi~ 
ı.sız oı dulnı ıııın kısmı killlİ'ı-;indcn a. h .. 1 k:iniliı: ma.Ifımatı vermeıt~ 

yırma*t n.urnf!ak olnbilınesmm -" - :thtiyaUaııınnzm geimesinf 
sebebini nqsıl iztı h etmeli? rnelıi ııra uğrn.tnuılL için demiryöl-

f3iı"ôa1'.1cki Lıgiliz - Fıam-1r., &Jçi- hı.ı·mcfa ve yolhtrda:.tahritiattı. buluıı 
J.a grubuının ne ıçm E8t::ıut 1le. mı Jt· 
Sarpc'in gcrfoinde l<'\'tıkkuJ etti{}mi 3 - Rara..<:;ii~Ulôrln yardımı ile' 
bilmiyoı uz. Bu gttıp1111 ricali lJ - 16 nı. hım noktal,wı zo.ptetm~: mese;ı.-

may,ı~ gecesinde. bmıfa.dığı için ~ l- • ;,, sul:u111 ileri~intle köpı'i\ 'bri§-
larda, cıimen<lifcr lıatlamı<la g·~nİ"' tc ı~ etnv.:k1 

mikyasth nakliyar yapınaK. Raı fle, , ~~ hny&""l9 nıa.y1sta.ıı it'i.b~ren. düş 
Sozmnc'in geı'isiııden düroluuuıı iz...c- u ~ n •mi.inde serbl'st bir. saha buJau-
ta bu1unmaı'lndan evvel, haJ c·liet g ı~rln , E'as - de - Calais sahiline 
etmek ıı:;in v:ıkit yt)k tlcğildi. doı:n·u .'<'ni h#an, bir:" istiımnu va. ' 

Limanlan lhgfüo.:renin cenuö sa- Zli•·ı;fü• mitk ~Iefl ıniinftırld zırtilı 
hilJeıinc o kaü ... r-yakın olan, Pa: de l~C'J•lrnller ~.·J.:\.ıtt1. 

Ca.lais smıilini t\tünak mı istcnmiı;
ti? \ olisa J{umandanlığııı -
Deme! ş-imdi, oğlumla ön·ıikte ıf'tt:

cliğim yere gidebilinm? 

Genç kadın padak nazarlar.' le Ah· 
med bese endişeli endi.seli lJ..-::l;H'O.r>-

Dava tehllkesini haber verecek 
tıcSldlitJ kuvvedeındiriliyor 

VJluyet Seferberlik MüdUrlilğü. bava 
tehlikesini habeı· vexmck üzere yeniden 
7 sabit canavilı' düdüğü almıljtır. Bunlar 
şehriıı mul1tQli.f yerler.ine konulacaktır. 

Diger tara!daıı tehlikeyi Jıabe.r vermek 
üzeı:e nıutusilifotll poJlsler. tarafından ta
ş1{lacuk .seyyar canavar düdü.kleı:i de a
lınmı~1.ır. Vilayette belediye kaza fen he
yetlerinin ve emniyet amirlerinin iştira

kile bir toplantı yapılrnışiu. Bu toplantı
da pa.;i1 koruımıa ve seferberlik' miımırı 
tarafından bir kanferans verilmiştir. 

---0---

POL}STE: 

Beşlbiryenl• hırsm 
Bir rııüddettenberi koınrusu Atiyerun 

peşini kollıyan Küçükruustafapaşada Meh 
med, evvellti gece tenHıı bir sokaktı Ati
y<:y.i yak:ılnmıs ve boynunda bulunan be§ 
tane beşl b.ıryerdeyi koparıp alarak. kaç
nı ı §'tır. Atiyyenin şikAyeti üzeıine Meb -
med hemtın yakalanmış, beşi bfryerdeler 
Atiyyeye iade edilntiş, Mehmed hakkında 
takibntt" baı;l!nı~"tır. 

Gözüne diken batb 
Bcıst!uıcı dvanııdtı fü:ızyata~ında Şaka

cı sokağmda 2S numiU'il]i:: evde misafii· o
laı ak oturan 15 ya$1.nda tzzet o civarda 
top oyJıl'tkrıı düşmüş, gözüne diken bat
mı~. H;ıyıJiırpaŞa Numune hastahanesine 
khldıı ılm·: ı. tcd&vi altina .-tlının~'br. 

Fıçıya düştii 
Erenlwyllnde Finn sok:ıgtnda 4 ntım&• 

rada oturan Eı.1eıitı üç bu('Uk> yaşındfild 

kızı Eı.-ier bahçede cynaılfen ,su dolu olan 
tıçıya dW;-'ftıiLş, bÖğuJ.Jrıak Hzere iken yeti .. 
şilere~ kıırtanlmışti. Hastahaneye. 1"'Jd1 • 
rılmıştır. 

8tr üfti.rtikçU yakalandlı 
Fatihde Sintınağa mahallesinde tını • 

deUian soll:iRttida 30 numarada oturan 
Fethull;ıh oğllı Alinin bü)"ticüli'ık '\ e il!ü
rtıJ:çülUk yaııtığı habcr ..ılınnıış, biı' cur
mliıtir'.,.hud t.E:rüb edilm~. Ali, Sultan ve 
1hsaD ad nda ıki kadıncı iıfurükçtılti'k Jfı
p~r!>rn ~ < kalf'mnıştır. 7n7 •·dliye c ,. -
rilmi.-tl • 
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MAHKE'MELERDE: 
Kan;.'!hkh dö\'~lişltı 

Eimr.6n ınde Tum:ay Nfilli Piyangc bı
leti uııyJlij;.inde c;alıŞ'"..n Envcriye..:. adlndti: 
bi.ı kızla komşu dukk{ında çalışan Ziya 
nra!nnd~, Emcrıyenin Ziyan n niı:;ıınilsınu 
söyleCltği lılr ,,ôzdetı dol:lyı knvga ç1l~1ş, 
Ziya Envcrıyey.e h&1'or~eüniş. En~ye 
de bWi;ı.1oıtt.tlıJ mu~bele etmış, Ziya da 

ona t0xa, vumnış, nil:ıayt'l jkisi d<? cıc li
ye~ e Vt'I'ılimfilerdir. Dün akşam Sult.ıl•

ahmed ikinci sulh cew rıuı.hkemc<:lndt) 

y11p1lan muha1H~nıeleri sonunda Ziya do -
mekten 25 lirn ağjr par. hakaretfon uç 
gün haç.ıs ve 1 lira para 1:euısı.na, E:ıvc=
rl)'e de-tahrik il.wrine dötınekten 12.5 llr.l 
pa1'a t'Zfi mg mahl~m edılm,,lc.rdi-: 

Oeket hınlw 
Cei et ~lnwlt üzer bir. elblwo du.ıı.koı -

nına ginı1, ('(>ketini çıkarıp biı ~::ı11cl:tll c.. 
üzerııoe astı.x.tmı SOnl'G giydil!l cck~tm fi
yatı. uzeriııde u~.n.mayıp !.ı:nal ceketi
ni t~kr:..r gıyeı-ek dblı!k'i dmı çıkarlton 
ceketin 1ı;iıı()e dlger bır cek• t buluıı.mı 

Illlt.eym ııdınd;:ı btrl$I d~ ııoliyc~c; \C• 

ı"i.ln:ıit, ~tili.anahmed i kul\.:ı ı:utii , eza 
nuı.hkemesıı.c:.ı wrıwli'U yapııı" ki.iin .. ortret 
U!\ kıif ed ~~in. 

8.5 lira; (nhnı.:: 
:n; ytıı;<mdf.r Cı;.hi~ adıııd<;. bT ktz {_, 11ı;,. 1 

tı(!ı atıktdında ustm:ını.-ı 8.S lll'«ı:.'lnı ~ .. l , 
dfın Sült.ınalımed ik'inti Elllll ı: eza ı m h -
ltemestn \ erilinlş, ı;o?gosu yrıp1ld1kt n 
wnra tf'Vmfl edtmııştü. 
1lalie! aparlamlaıa 'f ıli5 '.Diri:felm 

ydınız onun bütün haY.atmı sizin 
vdetinize bağladığını gönnfuı. ola 

eakbnız. 

du.. ı 
- Oğlunuzla birlikte fatediğ,miz. 

şeyi yapmakta serbestsiniz hamme:- 1 
fendi .. Fakat size-bir tassiyedc bıı -
ltmma.ma müsaade eder mh•infa " ..• 
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- Acaba beni tesadüfen gordiik· 
ten somn yjnc bu sebebden aoıuyı 

yet1i bir seyahat_}e çılrti? 

- Benim kanaatime gore kUcilk 

yavrunuzla birlikte serbest yaRa -
ma.ıuzı istediği için Türltiyeden u-
1aklacm1ıştır. 

Pc ·han yava.şra: . 
- lüiQük yavrumla bir!ihi:c ser -

he!:ıt<c }\.'l~amnlc! diye tukrarlac.lı B ı 

ım en yüksek emel ve arzumdur. 

. Alta.ya, ada.nadaki yaylanın havası 1 

. çok iyi gelecektir. Şehir ve havalis5 1 
çok sıcaktır. Ya.Inız yayladaki Vey, 
si beyin evinin lfa.vası ~ok güz.elnm:·. • 

. Nitekim, Adiı.nalı biı· doktoı aıka -
daşı da orasını üı.vsiy.e etmişti. Bt. 
sebebe başlfa lfü· nolHa da. karıs1 - ı 

yor. Bu evde Veysi Heyin annes bü 
yUmüş, sonra unutmayınız ki dag· ı 
lal', kırlar, vahşi t~peJer al'aSlrnla, 

u: ı:;o..w ı:;tir, :hnti kalb veren Dir ses-
517.Lk ic,,,x."l'Isırmc. uzmı müddet ayı·ı 

ya.-:CJl1ıgmız < oeuğunuzun kalbini, ı ıı 

J unı dinleyip öğreıreceksiniz. .. Doğ
rut:w.ıı soylenıem lazımsa, burası, 

zılımn zde tasarlad:~1nız samimi ha
vay ı:ımamil<> tc-min edece!. vaziyet,.. 
ted:ir • 

1 crıt.ıau bn-az.asaOi tavır.Ja Ahmed 
tıe.y u izahatım kesti: 

- it.. t:.ı.yırr oraya. göntlerılrm?Nlle 
Vovs bey mi kHar verdiT Neıef> 1~1nızc 

Abwl!tl lk·y ce\·ab vermediği i~in 1• imk!ırıı 't"ID. 

llo: 67 
- 1l be, Katrancıyı yen de on -

dan sonra konuşalım .. 
Diye acı bir mukabelede bulunun

ca Adalı Halil si.ni.rlendi. Ve: 
- A be İsmail! .. Sonra kozumu

zu pay edel'iz .. dedi. 
İsmail de: 
- A be, sen Yusufla. kozunu k<r 

jay pay edemezsin? 
Diyerek• lafı .ıtesti. Az kalsın kav

ga edeceklerdi. Bereket versin caz.. 
gırın müdahale etmesi fu&erine sus. 
tular. 

İsmail söyleniyordu: 
~ Aliço; çıka.vamaz Yusuı:u 

tadan be.! 
Gördün .. .......~ .. 1...... kı ,ı - mu~ .. zan .• 

Meydanda· güreş devam ediyordu. 
lkl taraf· da biribirine kudurxnuşça.
sına hücum ediyorlardı. 

Yusufun kolları uzun olduğµ için 
Alıçoyu enseden bağlayıp diğeı: eli
k de kisbetinin kasnağµldan soka· 
rnlt dikiş ellemeğe çalışıyordu. 

Fakat, Aliço hasmıllJ.ll-, dikiş elle· 
mei!ine ehemmiyet vermiyo.vdu. O -
radan hiçbir {ley yapa.ınıyacawna 
kani• idi. 

l usuf un maksadı büabütfu:ı. başka 
itli. İç dililşton tutarak hasmını ö
n.üne çekmek; çengelliyerekl dü.,Ul'-' 
nıekti. 

Nitekim de böyle oldu. Y.uımf, A-
liçoyu çekerek budadı ve altına at
"'iı. lsste yarını saatlik güreşten son
ra nihayet ilk defa olarak Aliço al-
1 n düşmüştü. 

Aliço, altG düşer düşmez fırlayıp 
l!açmalc ve kalkınmak istedi. Fakat, 
Yusuf uzun kollariyJe hasmına eriş
'. Derhal kisbetin arka kasnağm-
ch n yakulıy.arak zaptc.tti. Arkadan 
k<'mancledi. 

1ki pehlivan cia ayakta- idiler ... 
' Yusuf hatıımı" arkasından dolamı§b. 

Aliço, hasmının ... elinden ktwtulmak 
için: Yusufun pençelerini sökmcğc 

çalışıyordu. 

'Y:lamf.: da h~·ırunı altına;. almak 
için süı:up önden qengelliyordu. Bu 
mübare7.e hcıı:ıen iki dakilffiı kadar 
devam etti 

~ilınyet A~iço gaJclJe çatclı. Yusu
fur. elinden kurtuldu. PehHva.nlar 
tekr:a- l<a:rşı, karşıy,a geldiler. 

Hoca Yusuf\ keyifli idi. Afiço gi
bi bir- Lıehlivam zorltıklar.n sokmuş· 
tu. BafJm lrnv..atr. dibine çe' ire.tek 
usta-ının baktı. 

İsmail çn~nın. kenclishıt bHlrtı-
ğmı görtin .. C', seslcncfü 

- Aferin YusufJ .. 
C~r. dayanamadı· 
- l\1e: o İsnınil ııc oldu., 
- Gfümü~rol.1 musun Dl" )'OpıJol' 

Y.u~nf? 

- B1r seyler yaprnağa çalışıyor .. 
d~i. 

A'dalı, re. ini Q1kar::myol."du. Sinirli 
idi. Yusu.fun. liiLl:a.. mako. det'l<c.'llo bir 
~Y yav.~cağnıı dü!:llinüyordu. 

A'J. ~-0, Yusufun ı->011 ~k<!1'inll biis 
'tilin n içer.ıemiş.ti. DUnkü ço ·uk ad~ 
ta koru. 1sıle oyırn:ı.o:ak istiy<>t·ı.1u. 

dir. Bundan ba~ka demir.yolu 'c~a. 
kn.?!1~·.ou arla getiıil •n ihtiy{l.C: kU\·· 
\'ct!hin, hbyi.i.lv t,ııık küt.lclı•ı inin 
tazyik:ne m i·a\ emd içiz:ı,. zaruri 
miıt'l: hid n· ku\'\·et:i bir: ~cluldo u· 

~t<'n giiçllikle hıta.ı -
saı ilı ı:;uı·cttc: faik 

1 -
ıı:t Iığc. g:ltieccrwmı 

nın 

kodın, her c-eyin ~-m l .. 
1 

YAZAN: M. Sami KA.RA:YEl.J 

Şöyle bh çırpındı. Kalın ve kQlloo 
kunı,; aesile bir nllrı:ı. attı: 

(Sonu var) 
... . "' 

Mtııiterem Yeni Sabaha, 
23 Nisan 1940 tarihı ve 709 sayıl1 nus .. 

hanızda Edim.eli ihtiyar bır zatın Allço .. 
nuıı ölümü 'tarihi haldwıdaki yanlış hab~ 
rlni bu mektubwnla tashih etmeyi fu:y .. 
dali buldUllı, 

Evvel.emirde keneli hüviyetimi tal.dini 
edeyiı:n. Ben Meriç llazasımn Suba§ı k~ 
yü.nde UH3 tarihinde clo~dum. Elyeviııı 

Lo!çaı:illl Bilasniç .li6Yfı nelen elyevhn ber
hayat· ııelmene yalön1 babam Kasım Ha~ 
aaıı berhayat AllçooW1 kiiyl\ısıi ve tefri .. 
kada da adı geçen Aliçonun yakın akra ... 

1 bası Karagöz Aıiyi ve Allçoyu ve adlan 
geçen çok yalandan tarııdıgı pch.liv&::tlan 

• çoii· iYi tanıyan blıtlııma bu ht'yccanlı ve 
, meraıtil tctrlknyı okitı .~en tesaılüt en · -
ğim muhtacı taahıh yanlııilıldııtı • e ) aJMoo 

lı~ haberled yazmayı Lıorç bildmı. ,J 
Sayın Yl1ni S..1hah, 

Balk,ın harbinin aıifc:>'ııdc 1328 s ~ 

idi. ips;ılamn S;ırıcaali J./i•yundc Hacı oglıı 
Mchiffcd aganııı dügılııUtıdc tı::f;spehll • n ... 
liğa ~m Emın ile subaşı. koylü ve mat
buatın tnnıdı~ yı.tltıız l'fl,aı uıımmıyece 

k<ırtmlılc Tliı kUn med:ın iftiharı lHı.ın,;a,-

I pehliv:ııı ile Sarı Hafı:;., • e Hasko H <11J' 

çıkıyorlrırdı. Bu ıntibmez~cie ben de \ :ır
dıııl ve lıcniız on beş yaşlarında bir gı n -
tim. 0 z:ınt:ı'l lpstıliı ktıymnltarmnm • 
su üzerine ıne;;liur ve csl{I pehlı:\l'Vı:ıt , -
d~ın; w• selhen ynş1m nd.ı tahnıın ccı _c;n 

Al!ço pehlivanın wyunınasına kar:ıı \ , .. 
digiııden s:ılrnlı ve ak s:ıçh ihti~ a it 
şl .man olan Sarı Haf'ız pchlivaımı kı 1e
Ulc ortayr\ çıktı. Bir t,öst •riş yapı: ı. 

Çunl~u ııo ya!lıııdn olnn ött pır çok n tıh
tercm oıau ra ı 1.:lli idi. Hu'<iyı..'tini s ı -
dtın1: Ilunun ınc hur Ali oldugırnu c 
haldkatcn b b~ nm Silı • c mı, Toh, n 
t<ırrıfındmı 1111 gl lmc oldııgunu \'C fak, t 
Lo.t:~nıuıı nn:ı nlç köyı nd" cvlendiğlıı "~ 
Aliçnnuıı 12!)3 Ru harbinden ııonrn hlt
retle fps. Irıııın Koyunyeı ı kuyıınde i ı, n 
cd;IUigiııi ve ölu lciyc k,ıdın ifa ko\{le 
yaı,;ddıgıru h.ı.a bu kciydc toruıılan bu ı -
dugunu çok .yi hılir m \ e .Aliçonun ıı l s 
mu'lılls Pom. k d..-Jlklc:ıi 'e Türk o 1u 
Tüı klcrom oldu;;unu \'C K ragöz \li 
Ifaııç<:ıglu .}'ullı Hayrebolutıun 1\:Iusc 1 n 
Çerkez. r.rti!-C!ll!.ııı köyıuıden Hıınçoğlu Hl -
lil p:cillı~ an ık mcrrı'Ickctteıı bir. köylu o'· 
dugunu Mı If,,;rn ile k,•tiycn al.ıkası o.
n adıgiı. ge.!'ek :ı::ımaııııı :ın asıl L<Jfr,ı un 
Lc!>nis:ı köy!U 11 k:ira 1bödıın gerel ~ 
Ma· cımtıcı Hüscyın pehlivanlrrrm vani 
Sull, 11 Azı· n tcıUlrırtcc Kcl Htl eYitt p:r
şn1atm nslcn B.ıb<ıeslnnın buyük l\hmd.ta· 
k()ytlnde oi, ıbo n:ıını diğerJ. •)amedaı.u 

hr.ı,;ı ıbr..lıim pchlivanl:n-ın dıılkn\ ukhıh:

lıırı K'el A:ıit;onun erkd,1i1, fikri \C bl -
net c-e dıfüa ııi.lt1.ıdu utan lıu dnlkavultla
rııı vaı. n yanlış ııtıroln ı yüztınden çok' 
!ı:ıkiı im halele ıps;ıl..u.ın Koyunym in<le 
ölen I<cl Aliç ,ııun hakikı hı.h ıyd.i budur. 
D.ıhtı fa,.ı~ ıı ulOnı, t içi11 m( ktubu u; a 
intizarll:ı~ıım. Tcı1k1cl ve ccs::ırctırni nf l;:..

yuıunuz lwklk .t budur. 

Meriç C. H. Pal'tisl Jcatilı? 
MaJımml Özg!'n 

NC:T Okuyucumun bu mel.-tul.ıunıı te · 
şekk·ırler ederını, Ben, malumatımı y;ı:ı.· 

m15tim. Et;ırnedcn gelen b1r mektubla A· 

llçonun ne val<ıl ôldl.i9ü ve nereli oldu· 
gtJ lııluırılrn1ı;tl. Onu d<i ayrıca okuyucu 

mt.:ktubu olarııl( ııvvelcc clerceylemiştlm. 

Bu, n ektubu aynını ne:;rcdiyoruz. 
0.<uyucularımızın ı;por tarihimizi tc'1· 

vlr zımnında gtindcreceklerl rıe~tubl;ırı 

menrlel•nrte liır hızmet tetakkı ederı:ı:. orr. 
!Mı n~deceğlml;ı:f de:: ıliın eyleriz. 

M. S. K. 

olduğu anlaşılıyoı-. Tank itiba.tile 
mühim ıncmb<ıla.ra nıalik buluı1u:, o
ruz; bunlar..ın evsafı nxükem • 
meldiı'; müstevlı tamfınüan tatbik 
edilen metotlia!! kar~~ında.- silahsız 
değıtiz.. 

Bu .-~ı <l<i.-ı t:ı.nklaı a karşı lıa~·ekoi.. 

usul' eri de kuJıamlma "a başh•n -
ınıştır.. Soıı günlerde. ııeşt-cdilen bir 
tebliğ motorlü kuvvetleı-e karrııı t<ıp 
larla zırhlı arabalara lruırruz ~tı:'n 

avcı tayyaı·elcrinin iyi neticeler el
de ettiğuıi bildin.nt•ktedir. Eğer bu 
usul te~mii edilecek olun;a, çok :::ıla· 

ka veı·ioi u~tkeler tcvlid edebilecelı-
tiı. <Sonu 5 ind sayfad· 

güre lırıUedUdiğini görerek sevinç. 
icPrlsinde yiizüyordıı .. 
Ahnıed be~ in izaha11111 k:ı bul ede· 

rek, Alta~m yanına g,itmeğe mw:a
fakat ettı 

--JI-

Pcrıh::ı.ı haıa, rüya g6ı'i.1yor gıl:ıf 
idı. 

Trt•nclen inip çiftliğtı gitmek iiıe· 
re b:ı o, mobıle bindiği zama.ı:ı, i
c: d ya. dlğl tatlı rüya hfila bit
memiş idi. G:..itH'şin batarken. etraf. 

I yu qam oıımanlnrını 
i e boyamağa. baçlad ğl 

J: ylaya d.oğre ~ • 
, . 'ti .arının ıltinda:luınf' 

ı .ı ne g .. ı'i.ini.iyorfüı. 

(Sonu va.r)I 
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_Hikaye - KATiL KiM? c~ 

lıfüstantlk, hfikQmet binasmm altım 

dalduraiı kalabalığıh arasından aüratle 
ilerJıedi. Merdivenleri çıkıp od.asma girdi
ği .zaman kfitibinl masasının başıııda bul-

• du. Şapkasını askıya astıktan sonra ma
sasuıın basına geı,"ti: 

.. ~ - Ne haber Ali? diye sordu, · 
r• - iyilik bayJm, karısını öldüren adamı 
getirdiler. 

· Müstantik !,'ekmcLesin.i açtı, bir şeyler 
karıştırdı, bir defter çıkarıp masasının 

üst.üne koydu, sonra çekmeceyi kapadı, 
'ellerini defterin üzerinde kilidledi. Biraz 
sessizce durdu. Bir müddet sonra kapı 
açıldı, içeri, iki jandarma nrasmda, genç 
yaşında ihtiyarl:ınuş, bitkin, elleri kelep
çeli bir adam girdi. Kolları omuzlarından 
kırılmış gibi sarkıyor, bası öne doğru 
eğile hiç kalkmıyordu. 

· Müstantik kelepçeleri çıkarmalan için 
jandarmaya emir verdikten sonra adama 
bir sandalya gösterdi; 

ı - Oturunuz! ... 
' ~dam düşer gibi sandalyaya otmduğu 
•akit müstantik halfi onu süzüyordu: 
• Uz.unca boylu, y~ıklı temiz giyinm.ia 
btt adamdı... Pantalonunun ütüsil ha.la 
ba:ıulmu,.~. Yalnız - asılmış olmalı ki
kravab yan kaçmış düğüm yeri uzamış
tı. Başında beya2 saç görünüyordu. 30-35 
~vardı. 

Bu adam, karısı uyurken bıçakla vu
rup öldürmüştü. Poliste ifade vermemiş
ti. Yalnız, karısını istemiye istem.iye öl
dürdüğünü söylemişti. Hepsi bu kadar ... 

Müstantik odaya girdiğindenberi bir 
ı defa olsun yüz.üne bakmıyan bu adama 
'ne soracağını UDUUnUı.f gibi idi. Ayakta 
İ ~en jandarmalara dışan çıkmalarmı 
: is;ırd etti. KAtibe de bir baş sallamasile 
1 bir &eyler söyledi. K Atib elinde tuttuğu 
! kalemi parmaklan arasında birkaç kere 
~ çevbdf. Milstantik: 

;.. .... 
: - NasıJsm arkadaş? dedi. 
l Snthı titrer gibi başını ~ ferl 
İ k.a~ gözlerile milstantiğe bakb: 
\ - Fenayım bayım, dedi. 
~ - Adm Necati mi?_ J- Evet.. 

'

. = ~ yaşı:;~a imişsin öyle ~? 

- Kaç senedir evli idin? 
SUçlu başını ağır ağır one .doğru eğdi. 

budaklan titrlJ erek; 
. - ı;ckiz, dedi. y - Kaç çocuğun var? 
! -,. tki kız. . 
1 ntib bunları yazatokcn müstantik so
ruyordu: 
İ Karmı neden öldürdün?. 
f Adamın her tarafı birden titredi. Pen-
1<:ereden giren rlynnın kar~ısında parlıyan 
l,gözlerindcn yaşlar boşandı: 
l - BHmiyorum, fakat öldürdüm .• 
· - ıns:ın hJç yoıct:m knrısını öldürür 

~. DlU.-

' ~.dam bu sözü duymamış gibi cevab 
vermlTOr, kelepçeye alışık olmıyan bilek 
lerinl cığuşturuyor, gözleri ellerin& ha· 
relretinl ta.kib eiliyordu: 

- Söylemen icab eder arka~! 
Suçlu mastantiğin bu ihtarı ile bir da

ha ~tredi, sonra her şeyi anlatmıya 

h:ızırlanan adamlar gibi başını kaldırdı, 
1toüs1anutin yüztine baktı ... Neden son
ra aöJledi: 

_: Size hepsini söyliyeceğlm bayun .. 
dedi. Hepsini, başlangıcından en ufak 
'noktasma kadar anlatayım. Beni dinler
Eini.z değil nü? Hayır demez.siniz zanne-
0derim? Korkmayın canınızı sıkmam. Hem 
bu ÖJ'le bir cinayet ki katili belli değil. 

Biraz önce kansını öldürdüğünü söyll
~en bu adam §imdi inkA.r mı edecekti?. 
Müstantik bunu düşünürken, adam anla
'm~ gibi söylendi: 

- Hayır, inkar e bniyorum, hiç inkar 
eder JDi.yim? Evet kanın mışıl mışıl u
yurken hançeri, iki memesinin arasına 
sapladım. Karımı be& öldürdüm, :fakat 
zannedersem. katili başkası ... 

Müstantik: adamın acı sözlerile sarsıl -
Jnış gibt,ydi. Adamcağızı baştan qağı tek 
rer süzdü: 

- Şimdi biz, iki derd ortağı gibiyiz. ar
~ Bu an, ben müstantik değilim ... 
Hepsini söyle, sonuna kadar dinliyeceğim, 
i Suçlu sandalyada doğruldu. Açık du -
ran pencereden dışarı baktı, baktı. .. Son
ra alçak, ölgün bir sesle anlatmıya baıı
ladı: 

İ - Bftl lisede ok.urken en çok sevdi
ğim bir arkad:ı, ım vardı, adı: Hamdi, Biz 

'öyle sevişiyorduk ki, yediklerimizden. iç
j tikleriınizden başka ayrı giden yoktu. 
Bu arkadaşın yalan söylediğini hiç duy

: madım. Asıl bu huyu için onu severdim. 
•Evlerimiz biri birine çok uzakb. BQyle 
olduğu halde iki aile çocukları bir aile

. ninmiş gibi o bizde ben onlarda idim. N.c 
annem ondan, ne de annesi benden sa
kınırdı. Her gittiğimde güler yüzle karşı
lar beni nasıl memnun edeceğini bil • 

• inezdJ. 
Hamdiyi mektcbde scvmiyen yoktu. 

Sınıfta bir şey olsa muallim hemen IJam
didcn sorar ondan mali'ımat alırdı. Ham
di o kadar iyi ve doğru bir çocuktu işte ..• 

Suçlu durdu. Bir iç çektikten sonra yine 
devam etti: 

- Hayat bitmiyen bir romanmış, insan 
yaş:ıcükça çok şeyler görüb öğreniyor ... 
Liseyi bitirince Hamdi istaııbula Tıbbiye
ye gitti. Ben f:ıkirılim, babam beni zor
la okutabiliyordu. Diyebilirim ki, benim 
okummn için ekmeğimizden arttırılıp ba
na sarf.!<liliyordu. Onun için yüksek mek 
tebe gidemedim. Kendime göe 16 lira 
maaşlı b!r memuriyet buldum, 

1 lfömdiden her ~arta mektub alıyor -
dum. Bana 1stanbuldan, mektebden çok 
çok ~iyordu. Nihayet doktor çıktı. 

Onu t stanbulda bir hastahaneye ver -
nüşler .•• 
1 •••••. .Asbrliifmizi ayni alayda beraber 
' JaPbk. Oıuı alayın hastahanesine verdi -..-..., __ _ 

ler. Vazi!clerimiı: ayrı olduğu halde yine 
beraberdik. Askerlik bitince Hamdi tek
rar tstanbula gitti. Babam da o sırada ö
lüVETdiği için annemle yalnız kalmıştık, 
27 yaşıma girdigun zaman İstanbullu bir 
kula c,vleııdim. Ve Hamdiye de yazdım, 
fakat her nedense fotoğrafı.mızı gönder -
nıemiştim ... 

Adaın bunları anlatı.rken o uzak günle
ri yaşıyormu~ gibi \·aziyetler alıyor, yüzü 
kıllı hafü bir tebessümle süsleniyor, kah 
:fcH\kctin ucısllc kırışıyordu. Bcışını öne 
doğru cglp kaldırdı: 

- llamclidcn yine mektub :ılıyordum. 
O 1stanbulda - tabirimi mazur goriınüz· 
yaptığı hovardalıkiardan bahseder, bana 
y.azmakla bitiremezdi. öyle güzel anlatı· 
yordu ki okumakla doyamazdım. Hiç bir 
kere aklımdan geçmedi «Hamdi beni traş
byon demedim. Ona güzel güzel cevab
lar yazdım. Evlendiğimden iki yıl sonra 
birinci, beşinci yılında da ikinci kızını 
doğdu. Bvet bay müstantik! Çocukları -
mın en büyüğü allı yaŞtpda. Onları ana
sız öksüz bıraktım. Şimdi ninelerinin kol
ıoğu oıtında nasıl ağla$ıyorlar ... 

Annelerini hiçten vurdum. Elim niçin 
kırılmadı? Allah var diyorlar; nWin suç
suz bir kadın öli.ırkcn öldüren! gebertinc
di? Niçin biı" mlini çıkarmadı zavallı genç 
yaşında ...... 

Adam daha fazla söyliyemedi. Boğazı
na bir şey tıkanıp kalmış gibi sustu. 
Mustantik biraz, teselli cd~ek sözler söy 

. ledikten sonra adam yine doğruldu. Yaş
lı gözlerini pencereye doğru çevirdi. Yi· 
ne uzun, uzun baktı: 

-- Geçen yıl karımı annesi tstanbula 
çağ1_rdı. Gônderdim. Bir ayda gel~i 
söylediği halde 3.5 ayda geri döndü. Ona 
«artık geb diye yazdıkça «biraz druta ka
lacağım kocacığım~ diye benden izin is
tiyordu. Şeytan denilen hayal aklmıa bil." 
ıüphe koydu: «Acaba, dedim, kar'Jlil bir 
Aşık mı buldıs?2' Artık bu ~phe içinde 
yaşıyordum, Sabahlara kadar uyumadığım 
gece çok oldu. Nihayet ıtlddclli blr mek
tubla çağırdım . Ve o hafta geldi. Hiç ü
mid etmediği sorgularnnla karşılaşınca 

şaşaladı. Verdiğlcevablar karşısında mah
eub bir halde kaldım. Kendi kendimden 
utandım, Ye o gtindenberi her şeyi unut
muştum, 

Suçlu yine su:;tu Ye derin bır ic; çekti: 
- Bir aydan faz.la oluyor, yllardı.r yü

zünü gömıoc!iğim Harrldiden mektub al· 
dım. tzin!e Antalyaya geleceğini söylü
yordu, Oh.. o anki sevlncıme diyecek 
yoktu. Hamdi gelecek, ona meısud aile 
yuvamı gösterecektim. Ve bir gün tel
grafını aldım, geleceği günil bildiriyordu. 

Bir hafta sonra Hamdiyi vapurdan alıp 
kordona çıktığımız zan:.an bana: 

...- Parkotcl nerede? diye sordu (1 ) 
- Ne otell? Bize gideriz, d"''Clim. . 
- Yok, iki" gün size gidemem, 
- Ncdl!tl? ... 
Manalı manalı güldü: 

\ . 
- Ben buraya Jteıidillğlmden gelmedlıri 
-Ya?, 
- Geçen yaz buradan İstanbula giden 

bir kadınla tanıştım. Çok sevişiyoruz. Be
ni o çağırdı. Parkotelde odam hazır. 

Emin olun bay ıni.lstantik. Hamdiııin 
görüştüğli krıdının karım olacağı aklıma 

gelmemişti. Ben o günleri hatırlamıyor
dum bile ... 

Hamdiyi o kr.dar zorladnn, yalvararak 
eve gitmemizi söylediğım halde: 

- Hayır, dcdı . tki gün sonra istediğin 
yere giderim, 

- Şimdi gih.-ek kusur mu olur? 
- Tabii! Çünkii o kadına. söz verdim. 

Gösterdiği otelden ba~ka bil' yerde kal
mıyacnğım. 

Gösterilen odaya çıktık, konll!lurken 
yine Hamdiyi buraya çağıran kadından 

bahis açıld. Şaka olsun diye sordum: 
- EmekleyJp buraya kadar gelmene 

değecek kadın mı bari? 
- Ne söylüyorsun sen, dedi. O kadar 
~l ki, kocası olmasa şimdi evlenirim, 

Yine hiç !1ilpheye kapı.hnndan iapkamı 
aldım: 

- Hamdi; yarın pazar, gelir ııeui W-
radan alırı'll olmaz mı? 

- Olur, olur bekliywum. 
- Saat 14 de. 
:_ Saat on dörtte, diye tekrarladı, 
Adam birden öksürmeye başladı. Sanki ~ 

boğulacaktı. Boğazını sıkarak öksüri\yor - ' 
· du. Mendilini çıkarıp ağzına tuttu, öksür

dü. Neden scnra yaşlı gözlerini göster -
memek ic;in baııını öne doğru eğerlren 
kısık bir sesle devam. etli: r 

- Ertesi gn.., Hamdiyi otelden aldım. f 
Kol kola, ağır ağır yürüyorduk. Ona her 
fa.rafı gösteriyordum. Değişen yerlere 
baktıkça: cA! •. Burada büyük bİr bim. 
vardu «Ş-.ırası mezarhktı, bmııları orma- • 
na benziyordu> gibi sözlerle hayran kal- ' 
dığım belli ediyordu. O gün lidndiye ka- l 
dar gezdikten sonr.ı, dönüyorduk. Bi"r a- J 
rahk Hamdi: ~ 

- Baki dedi. Şu ortadaki kadın, .,, ' 
- Naiiıl kadın? Ne kaduR'l. di~ 90l'• ~ 

dum. 
- Bent buraya. ça&ıran.. . .t • • 

Gösterdigi kadına 'l:>aktıt."\ın zaman 'be1• 
nimden vurUhnup. döndünl, faka.\ nlçtn 
belli etmedim. Onun bana gösterdiği .ka. 
dın karımdı. Nasıl olm~'ta onları daha 
önce öğrenmiştim. Demek Hamdiyi bu -
raya çağıran karımdı. 

lstanbı ılda onunla tanışmışlardı. Onun • 
için geç gelmişµ. Onun, içhı benden izin 
istiyordu. Alçak karı! Bir anda zihnimi 
k·urcalıyan bu düşüncelerden km1ub:nalc, 
Haıhdiyi daha fazl:ı söyletıner. için. ilk 
sokaga sfirlikleı- gl'oi çektim: 

- Kadına iyice bakbn Hamdi? 
- Bildiğim. kadın, nesine bakay.u:n •• 

- Hayır yaıı.hş aıılama! G.ö.r~ 
kadın o mu? 

- Vallahi o. btanlıulda haatahanede~ 
t.aiuiiık. Yoksa bildiğin mi? .i 

Hamdinin söyl.ediklerini ri.'iyada hnlş 
gibi işitiyordum, 

~ırüSNU 
(Sonu yamı), 

( 1) Parkotel o u man yeni a~tfrrt}ftı, 
diğer kasab.ı ve ıehtrferckn Antalyıtcta11 
r e kla m i9in küçü1c. lllnlar gli11derttct1thıl 

zannediyor dum. R, H. 

• 

--
Türk Hava Kurumu İstanbul Vilayet Şubesinden 

Nümuncsino gö~e (4) milyon fitre zar!ı yapbrılmaiı açık eksiltmeye konmuştur, 
Muhammen bedel (14000) liradır. 14 Haziran 94.0 cuma günü saat. 14 de fiyat muva
fık görüHirse. muvakkat ih::ılesi yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin .vüzde (7) 
buçuk teminat ukçcsilc birlıkte mezktlr gün ve saatte ve ısartııameyi görmek istiycıı-
1erin de her gün Cagaloğlundaki §'Ubc merkezine müraeaatları. (4668) 

FENNT 80NNETÇI 

EMiN 
Fi DAN 

Pa11auma111 r;lrlnga, ha· 
camat ve •t• yapılır. 
Ev: Suadiye istasyon. 

' 

yanı. Kabıııe: Beşik.ta~ Edp apartınaıu. 
Telelon: 44395 

c As~.erl i k işleri ) 

. Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıb Fakültesinde anatomi doçentliği aı;ıkiır. Namiedlerin yabancı dil iıntih~1 4 

Birincitcşrin 1940 peqembe günü yapılacaktır. tsteklılerin sıhhat raporu, 5 fo!oır; 
nilfus tezkeresi örneği ve ilml hüviyetini gösteren fişlcıile (Fişler tedris işleri ıc;S) 
minden istenecektir.) ıs eylö.1 1940 tarihine kadar rektörlüğe mi.:rncaatları. ( 46~ 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Nümune VE: şartnamesi ıııucibirce 1000 kilo fılitre kt:gıdı 

alınacaktıı·. 

II - Pnzarlık 12/VI/940 ç.ır~ar(lba «ıııu · .... · l 14 de Kcıbat:ışt:ı Levazım l'-_İs_ta_n_h,_u_I _B_e_İc_d __ iy_e_s_i I_.la_" n_l_ar_ı _ _.I Eminönü Yerll Askerlik şubesinden: bayaat şubesindeki alını komı yonunda yapılne::ıktır. 
Yüksek mühendis Raşid Turgudun kısa Ill - Ş~ırtnarne ve ~ümune sozü geçen ubN.cn pa.ı :ısız ı•lınabilir. 

Milli Bira ve Me~rub;ıt Türk Anonim rrirketinin vergi borcundan dolayı haczedi
len 2058642 numaralı ve A. E. G. markalı (150) beygir kuvvetindeki elektrik nıotorile 
1018 numaralı motörü çevirmeye mahsus bir aded koprcsörük'in bilmüzayede satı
lacağından talib obnların 11/6/I!MO salı günü s:ıut 10 da cinsi ve evsafı yazılı bulu

bfr :zamanda şubeye müraeaati. IV - istekiı!crin bjin olunan gun \ e .. ::ı tt" teldıf edc"'d:lcri fiyat 
~ ............................... llıt. __ 3_o_7_.5 __ g_u_v_c_n_nı_c __ P~_ı_a_larile __ . __ h_rr_li_·k_t_c __ m_e_z_~_ur __ k_o_n_ıı_J_·o_n~::ı--n_.iı_·r_a_c_a:ı_l_lu_r_ı. ________ __.~ 

Ankarada 
nun motörün ,, bulunduğu Sarıdcm.ir mahallesinde IIamnm sokağında 7. 11 numaralı A K B A 
yukarıda ismi yazılı. bulunan &irketin olduiu muhalle gelmeleri ilıln olımur. (4622). 

••• Kitapevi • Kiğıdcılık • Türkge 
Bakırköy Taş iskeleııinin trunk; açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 4430 \'ile yabancı dil gazete, m ecmua, 

lira 3 kuru:ı ve ilk teminatı 332 füa 25 kuruştur. Şartpame Zabıt ve Muame:ınt Mü-
dürlilğü kaleminde görülecektir. th:.le 13/G/194Cl perşembe günü saat 14 de Daimi En- kitap. siparişlerini en doğru ya-
cümende yapılacaktır. Talibleri.:ı ilk teminat makbuz vera mektubları ile ihaleden 8 pan bir yerdir. Erlka ve İdeal 

f Devlet Demiry~lları İlcinları , 
Muhnmmcn bedeli 13913 lira 90 kur~u olup 7IC/!J10 cuma günü saat 15 de 1'~~!JI 

zarfla eksiltmesi yapılacağı Yeni Sab<ıh gazetcsilc ılfm edilen 92.400 metre '?~J 
muhtelif cins ve eb'adda 4650 aded kontrpl[ıgııı goriılcn llizum üzerine cıcsıl 
feshedilmiş olmakla b-yfiyet ilan olunur. (~~2) 

,gün evvel Fen i~leri müdürlüğüne ıoüracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 JıbDa -.. makineJer.i satış y:er idir. 
.,- Sahibi: Aluned Cemalr!tldin SACAÇOGL U j!l 

aid Ti~aJJ.?t ası vesikalarile. • ihale (ilnti..!l~YYen .~~-~~lı:_nt __ F;ncii~~'bulllaı- Telefou. ; 33Tl 
malan Cf417b .r- - J.1-•iilll••••••••• .. IJBasıJ.dığı yer: (Yeni Sabah) matba.a&ı Neşı·iyat Müdürü: Macid ÇE'.f 
-- ....... _! 


