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rb cebhesindeAlmanların ileri ha-
· General (W ~~and) ın başku

mandanlığa liyini ve manası 
Yazan: Raif METO 

Şlm.att i?ransada askeri vuiyet Ahnın orduawıu aa. gtlndıt Fran ~ rekib-·mukavemetle karşılandı 
btltün nenketinl muhafaza etm.ett. sanın fima..Jine götil.ren. yelli Alınan 

la beraber mane'i balum<ian .;alüı dir. Evvelki akşam İngiliz milletine tabi.iye uaallerinia. muvaffü:ıJ'.9ÜIÜ " (Baş tam/• l ~> 
ileri~ görülntektedlr 

llJa.l mahfillerde en mühim o
~ tann, seneleree geniş Q.cü

haricl 517a..~ mesul 
l. '-ıct..,e genel sekreteri Legtt'oAn 

Clıarıes Rooxnun pttrilme.ıadil' 
~ olunduğuııa tike, iN de -
l'ransız - İngiliz lttlfaJnoııı. mü-
"'6nı leikU eden ti.m ve sllcı. 

t..L biç bir surE'tle tesir len etmt • 
-at entemaS)'Ooal baVllJ'l her -

lk SUretıle 5ıya&etin CGideo 

SullaT~ MI 
Buiwuıyorlar! 

le (A.A.) - Havu a,:ınoıınıG 
~lanı dan otrendı4me ııöre 
~llli ınahfllleıı., ll.erlemenır. m&ıc

için kAfi gelme411i.n1 o derece 
'Ve Fı-ansada enerJı ka!.kanmı-

lt'e;,gandın başkumınd&!l tayın 
o derece tesı.n altında lnlıııış 
ır kı ye ldcn ı' tWı.tlerı 

ayırmak t~büsl~ bkttt
IC!"'&llm..ti.r" • llerl ~cr.'Od~n 

IR~~ 1MJ\.l t~-

.aıabfiller ~anediyar· k. • .ı: ·•

bir mu::Jerid w!.B. •ei:U
Alntany~ be lu d~ •~Y~lÜ.e 

~aUak ol :aktt{". 
illama i.şt!rak ettmyeı .11.: •. mım 

.._~eneraı Wey4andın başı ·ım<ın
"Vlllin Alman harıcı:reıı rı e -

enerjilerinin azıımt bar i:3.Y
,..._ harb üzer de en 51dieUi bir 
..,..ili demek oldutuou ıw ··m~-

Harb Tebliğleri 
ı"KANSIZ TtBLtO.t 

ı"arla, 20 (A.ı\.) - !O llıfayı• Frıa~ecı 

a1<pm tebliil' 
Sa.nt - Quent ıt1n t mahnde ve garb n • 

ci~ iman ltlfi, d ima çctk ild~idlr. 
Montmedy mİntakuında d~ııımanın t"· 

nl hilcumları pUal<UrtUlmU,Wr. 
Cephenin oerl kalaıt k .. ımların• ecıom 

fl!•yetll bır teY yoktur 
tf•va kuvvetlerlmhdn bilyük. faaliyeti, 

b!.ftün ;Un devam etmıftlr. MUtuddld ke• 
t fler, bombardıman tUolarını,. d!ltman 
~rh ı unaurları ile tutui"\alarını haı:ırlıa • 
mıft r. Kollar !izerlne tonlarca l>Mnba •· 
tılrnıı ve bu sur«le bu11ların llerfeyttl te· 
hlr edılmiı ve bu7'1ara çotır bUyUtıı: kay b·' 
rır kıydettirilmiftlr. 

. Alma Tebliği 
ıle~ıın, 20 (A.A.) - Al1T111n ·~•• uı

k;mandanlığının teblliı: 

Alman kıtaları, bugün L111>1u• 11lmıttar· 

dır. La on kaleaı üzerine A man narb bay· 
r".ııjı çekı!ml1tır. Laondan o~ubu garbıye 
dl)flru ilerlenerek Aıae· Aıı1111• kaneı !'la 

"11r im it"" 
Harb Vaziyeti 

::>ara; @ (A !\.,) - lı'C811Slr. u.hrı7e R'!· 

::ar--.:n n beyanatta bulunınllia mecn~ 

muınese lt bucün şunlan !iti~. 
UOlumt ~ <:iddi v hatta ı ... no.:

;.ıı :ard:ı nazık olmakta berdevomıhr. Fakat 
u•ı •azı;yctte son ~4 saat zar!ı.nda ehem -
,r yetl bır değı iklllc vulo1 bulmuıptur. 

•Iu ~ "ıl aziye•ı şu sureti~ hulAu. etm~-

Sı'l ceıı;,ıhta, şiou.li Belçikuds mdttefik
ler ae •kukeyş hareketledııe devam edi -
~ .:>rl3r Cambrai şarkında Atman hücum
! . ,na 3iddeUi m ·kavemet g~"t&
du. Almanların garba dolru Cambraö. 11-

t: .:ametindeki tazyikleri devam ~tmekte
d Cephenin bütan dit« kuıunlarııuh 
ı.ı s.ııatı.en \ierl dQ.i[nan tanıluıdan sarte
d lPrı ·,a ün ga•re ter muva l:ıkf;reUe de-

mevcuttur. hitap edm Cburchill, bakik-&ti bUWD inklr etmeğe mahal yoktur. 
İngiliz kıt.alan d&.ha evvel tesbit çıplakbğiy!e ıuılatmakt.aıı ~ekinme - logili2 ve l'ran.ıu efkinum~ 

edilen plana uygun olarak <;ekilme- mi§, bwıuDla beraber İngiltere .,.. Jerinbı ıu,&1 altında A hnanJara 
ğe devam ediyorl· .. İngilizler, Fraıı- Fransamn mUr..adeleye devam etmek b.qı ,eıi harp usallerlai daha mu
sızlann mum kaldık.lan mUthij hU için daha çok kuvvet ve uim yığm- vuffakıyetll ve ceaaretıi bir IRll'8tte 
cuma maruz kalml§lardır. Fakat, bu lanna malik bal1lDdaldanm da ilift tatbik ed.Mejiııe lilPhe edllmtı
lntalar muharebeye bUtün kuvvetle- etmiştir .... 1ııgiliz vi Fransız millet· General W~ mUtteflk cırdulan 
riyle atılmışlar ve fasal&SlZ lıarbet - leriniıı keradileri ıçin ha.yat ve memat bqkmnandantiğma getirllmietlr. 
mektedirler. Belçikalılar da mükem- demek oll.n. bu m.ticadelede kolayca Bu tayin, hakflratte 80ll on bel cUn 
mel bir surette harbediyoriar. Liyei aeaklanm zannetmek hata olur. zarfmda Franaa ve tngilteredıe phid 
ve Namur bala mukavemet etmekte- ua1a beraber bul hatalar yap.1- oldutumuz siyul defi8lkllkleria bir 
dir. 1 uıgını, A.1IJlaD kuvvet ve hazırlılda.n· neticesidir. eom:n lngtliz ve Fruum 

Son V MİJ"et nın iatisgar edildiğini. hatta yeni mllletıeri htlk6metlai pöi ihtiyat • 
Pa.na, 2Q (A..A.) - Akpm tebli- muharebe usullerine Fransa ve la- kir bir aiyuet takib etmeyi t.ercilı e

ğinden sonra Havas bu akşamki as- giltereoe l&yık oldukları ehenmıtyet dm mtltt.tfik orduları bqkumandan
keri vaziyet hakkında aljağıdaki iza. verilmediğini aöyliyea l'raıısız ve in- laimı d& tmldd etmekte ve bir aıı eY· 

batı veriyor: giliı mllnekkidlet"i..nin. llllktannm cUn Tel daha cevval bir harb politikeamm 
Almanların garbe doğru i~ri, pçtikçe arttığını aöJienaek Ibmıchr. taldb edltmeaini fiddetle arzu etmelı:· 

g;ttikı;..e daha. ziyade güçleşmekt.OOir. Bu hususta mutaıea ytlrUt:mıek ıe,di1er. 
Meu.se nehrinin kuvvetle geçilme • bize düşmez. Bunu mfltehı•llara Styuette ChurchW ve Reynauci, 
.sinden sonra Alman motörlü kıta.lan- bırakniak lbundır. .l'abt tanuuma hareket ve ceaaretin mlimesaWdir -
nın şiddetli hücumu netiooeinde Fran bir iki askeri ml!nelddclin fikirlerini ler. İkisi de eimdi istedikleri gibi bir 
sada kazandıktan araziye nisbet et- naklederek bugünkU ftlliyeti bir de- tmıwıdaa tayin ettiler.Şimdiden soıı 
dilirae, Alman zırhh kollannm bugün receye kadu a.ydml&tmak doğru o- ra siyaset ''e askerlik i§leıia.de ve a-
Saint - Qu~ten'in §imalinde ~·e gar- tur. •l mUhimmi, harbin iclaresinde daha 
binde yaptılllan çok fiddetli tarpış - C@k talYnmıf Fraams aakeri • bü,at bir hareket ve eiddet görür-
malardan sonra .~~e. ettikleri arazi harrirleriiıden g~eral (.Duval) ~- een buRa hayret etmiyelim. 
kazançları pei cuz ıdir. teaddft yamlanııda mlttefeldleria Bartlia çetin olacağı ve bir ~k teh-

Diğer bir nokta ~ Alman kıtala- ta)'J&l'e sil&lwıa va bblliyetiııe aa- likeli ve firtmah anlar geçiril1'Ceji 
rının MontıQedy mustahkem mmta· cak "son nmanlıırda, yu..i bir hayli mqhakkatır. AlmanJarın oldııiu p
ka.sı üzerine yaptıkları gayrettir. Se- geç olarak ebemmi1"t verdiklerini bi mtlttefDderin de oynayacaldan 
daııın şarkında Meuse geçidini kont- ' ' daha. bir çok kozlan vardır. General 
rol eden bu mıntakanın te§kil ettiği Polonya ve hatta Norveç illerind.e Weygudın bu. kozlardan en mahirane 
çıkuıb. Alman hareketlerlni pek çolc A:lman_~~ye ustılleriaclm ~c:le e- bir f&kilde istffade edecek bir ku
rahataız eylemektedir. dilmediğia.i anlatmlf ft müttefik or- mandan olduğunu Fransa ve lngil-

Bunun içindir ki Almazı pıyadesi, :1:.U taraf~ =l~ubare- tere kadar Almanya da mutl:riftir. 
iyi mUdafa edilen kuvvetli milstah- İIÜ nı a.es ır et- Battl aoıı yirmi dört saat zarfın -
kem mev.zilere kar§1, kendisi için çok m r. 

1 

da harb sahasuu:la yeni bir havanın 
telefat verdirici hlicumlara teşebbilııs General Duval daha .ileriye gide· ~muhakkaktır. Bu haYadan. ve-
e~ktedir. BiltUn bu hllcumlar dün- rek tayyarenin h&rb iWıileriııe kar- ni bir çok muvaffabyetlere raPı~ 
killer gibi mUtearnzlar için muvaf • şı çok müeair bir sillll olduğuııu da .AlmanJann pek te memnun olmadık: 

~~~~~~~~~!!!~~!fa~k~ı;ye~ts~i~zl~ilc~l:e~ne~ti~ce~le~ıımiştir~·~·:·--..,. söylemiltir. lngi.1.is ~ Char- larmı haber veren bir çok alimetler = chill'in Avam Kamaruuıda irad et- bile ftl'dır. 

I• 1 d tiği bü~ nutukta da bu meeeleye CharclıW'la dediği gibi, ort&hkta 

ta Yan r a Y OSU n Un t.enıa.s edilmiş, tayyare sillhıııa kandan, havada, denizde, karada 
he.rb gemileri için en. müessir bir ıri· kandan bqka bir oey göıillmüyor. 

d k k 
• lih olduğu söylemnietJr. Ayni oeı.- Ve çok yuat ki d&ba bir çok gllnler 

Un a Şam 1• neşrıyatı desöza!mllbulwıan..abık havana.- ve aylar kandan ve göz yquıdan 
.zın Samuel Hoar da mtıttefiklerin. bafb, bir eey gMlmlyecektir. 

- ------- ta~ h~ Almen•ana he- Ylmainci wr mecleni,etiııia b8 ne-
( ~ faN/ı !. tt~) j memleketin bizzat hayatiyeti.De el. nilz m\isavl ueraıte ~ ticeye varntamnı tarih tewllrle 

beBo.uuı ve lılpanya harbnıden nee'et zem bulunduğu için tabii olaıı istek· söyiemekl~ vaziyethı nezaketini ıw- k&Jd,edıecektir. Fakat tarih buna. 
eden ihtarlar verildı. Fakat on.lamı lerimizin nihayet tahakkuku ltlzu- men teyid etmi~tir. hayret etmiyecektlr. 

80nra ma~ Pet..un de gozlerı bağlı idi. Onlar bıtara.f mem- mu ve taahhütlerine ve ayni zaman-
t'&iyet hakkında m!lPmat 

1
leketlerin küçük ordularının kendi top da en büyük mtıkadderatma sadık 

Mühim bir icad raklannı koruyacaklarm1 sandılar. kalmak azminde bulunan ltalyama 
e lllzırt B. Serol, bugünkü Mademki lıub patladı. Şımdi meıse- i§Çf ve F~cdst bliyllk devlet adamı 

-..:. 'bilhassa ağır bazı su~lann le, mukadderat meaeleaidır. İtalya va- olarak gerefini temiz ve yttbek tut-
ı..~ cezalandınlıııa.sıw müm- ,kit kaybedemez. J mak iradesi dilde etmektedir. 

Clk kararnameler ımmla - Dün Kont Ciano'nun ·.emüı ettiği İçinizden hiç biriııin bogOıı bu hu-
..__. gibi İtalya haklannı ilen surmekte - susta fazla söyllyeceğimi d~ 
~~an kararnamel.ere gö- /dir. Fransız başvekili. Reynaud vazl- diğinise eminim. Duce karar verctiii 
il.~, ordular mıntak:ıamda- yeti eline alarak Mar•l Petain.'i ka- zaman. parola bi.7.e gelecektir. Paro
k lllükemeler, ctırmümeş - bineye sokmuştur. la, sulhda ve harbde yegiııe eefim1. 
k.,~ için divanıharb halinde Fransız orduları .&§kumandanlı - zin, yirm.i mUıcadele ve fUtuhat ae

Japonlar hem havada hem de deniz 
altında seyreden bir gemi icadettiler 

\'e derhal infaz olunacak ğına da General Weygandı getirmif • ı nesinin ismini muhakkak oan ve za. 
"erecektir. tir. Fakat bu geç kalmış bir dillünce- fer müteradifi haline getirdiği adam 

nıaliye ve iaşe nazı.rla.n- dır. Almanlar Parise 80 kilometre dan g~leecktir. O, bu emri verdiği .,. 
· üzerine eeker vesikası yaklü.şmış ve İngilizleri Gal'de ll&mJ man civanmerd ve şeci ve fqiat ııı
U§tur. Müstemleke nan- 1 sahllleriııe sıkıştırmış bulunuyorlar . lano, bir kere daha ayakalana.cak, 

B .ir serıedeııberi. Japonyad& 1 
Y eıtG tezglblaımda tamamj. 

le yeni bir denil barb VUltaS'nın vtı
cude getirilmesi için çabealmaktadu. 
Burada mevzuu hahaobuı vasıta "ceb 
denizaltı gemisi,, dir. 

de general Catrouxnun Hin· Bu vaziyette ne Petain ve ne de Wer- bir kere daha ileri kol vazifesini is-
~1Uni valiliğine tayini emri- gand hiç bir iş yapamıyacakla.rdır.,, I teyecek ve her 7.&Dl8.D olduğu gbi 
'ttlrnıiştir. Diğer taraft.an İtalyan Hariciye na- f"ıliyatla, silihları ile ve bilhwa kalb 

Eg Hara.retli Muatakası ztn Kont Ciano da bugün Arnavutlu- leri ile hazır bttlunduğunu .isbat e-

A1b ili yedi metre uzmılıığunda o
lan bu denizaltı şayanı dikkat tor
pilleme hareketlerini miimkfuı kıl -
maktadır. Zira hacmi k~ült oldalu 

a& (A\.A.) - Reuter ajansı ğa gitmiştir. lldecektir.,. 
Kont üiaaonua .Natıka Kont Ciaoonun sözleri &iddetli al-

Konbri ve Londreciesniıı Roma, 20 (A..A.) - Stefani: kışlarla ve yqasın Duce avueleriyle 

·gibi fevkalade sühuletle sevk ve ida
re edilmektedir. 
Japonyanın P.linde halihazırda buıı 

la.rdan bir düzine kadar bulunmak
tadır. Sadece bu denizaltıları bütün 
lir filo için müdhi§ bir düşnandır. 

\ıaıni şiddetle devam et - Kont Cianonun .Milanoda. aöytedi - karşılanmıştır. 
ğı nutkun metnidir: Masollnl Badoglio'yu Kabul Etti 

" - Bugün Milanoda Yukua gelen Roma, 20 (Husuaf) - Duçe b~n Ma-
reşal BadoeJ.io'yu kabul etmi&Ur. Maref*) 

toplantı, hiç kimsenin gözünden kaç· garb cephesindeki teftişleri haltlondaJd 
Derhal şunu söylemek lizımdır 

ki, bilcilm.Ja ihtira beraetleri Japon
yada bulunan bu yeni silih Avnı-maması lazım gelen bir mana Ye kıy- rapon.uıu Duçe,e vermiştir, 

meti haiz bulunmaktadır. Bu toplan· 
tı, hususi azameti haiz hadiseler her 
saat Avrupaya ve dünyaya yeni bir 
mukadderat yaratırk ·n, \"Ukua gel- 1 
n1ektedir. 

Genç mensublan, kahra.maıı eeki 
mensublan kadar müteyakkız olan 

İspanya zaferlerinin ltaıyaaı, Av-
rupa hayatındaki hidtselere ya
bancı kalamaz ve Roma.. bu hidise -
ler hakkında kendi sbzünti söylemek 
if'Jtiyor ve söyliyecektir. 

İtalyan milleti, kendismin davet o
lunabileceği yeni vazifeleri, bir iman 

hissiyatiie göz önünde tutmıy& ha
zırlanıyor .. 

Bu vazfe ne olursa olsun, benim 
kadar siz de biliyorswıuz ki, bunlan, 
karada. denime ve havada hüküm • 
r-;uı devlet haklarım1Zll1 müdatauı, 

Bl·r aylık ı·thalAf VB paya kendi vasıtasile gelemiyeceği 
Cl gibi Almanyanın eline de düşemez. 

l"hracat vazı.yatı• Bunun sebebi ~udur: Bu denizaltı 
gemisinn i~ında yibde seksen nis 

Ankara. :ıo (A.A.) - Ticaret Vekaleti ht:tiııde alüminyom kullanılmakta -
konjektör bulteninin mayıs nL1sh:ısındald dıı . Halbuki Almanya, nlüminyomun 
rakamlara nazaran nisan ayındaki ibra - çıkarıldığı be&wdte madeninden ta
catunız l0.03i.OOO lira H itholltıınız da m:ımile mahrumdur. 
6.i41.000 lirayı bulmuştur. Bu vaziyet~ 
nazaran ihracatımı.z 1930 senesindenberi Yeso'daki deniz inpat havuzla -
nisan a71arında ka7dedilen ihracatuı en rında yapılan tecrübelere on~ mü
yük.sek rakamını bulmuş, iUıalitımız iN teha.ssıs ile ancak üç gazeteci da • 
harbtıı bqladıiJ 1939 senesi eyllllündeo vet edilmiştir. Bu tecrübede "ceb 
lHO senesi mart nihayetine kadar ayda denizalb gemilerine,, oldukça benzi. 
vasati olarak 7apılan 6 milyon liralık it-
balAta nazaran 700 bin liralık bir tezayüt yen bir tekne, ouda.n çakmak, su sat-
arzeimifür. hında gitmek ve soma da bir deniz 
Bir J apon Heyeti Romade tayyaresi gibi uçmak menlesi mev-

Roma, ıo (Hususi) - Bqün Napoldma zuu bahsti. 
Naotat1 rl,yasetindeki Japon heyeti Roma- Bu şayanı dikic&t cihuı keşf ve 
,,. vasıl olmi.J§tur. Heyet Termini 1ata57o- vücude getiren miihmdw c. E. Te-
mmda Kont Ciaao ve Roma valili tara • 
fmdao kal'fllarunJftır, Japon heyeU iaiu- sonuma bizzat. ida.nt mevkiiDde ba· 
yanda toplanmış olan binlerce halle tara- buıuyordu. Dok.us V8Ja on metre tı
fındal'l alqlemaışlardır. ' zunluğund& olan. bu cleaiultı gmıial 

herhugi bir d«ıbıa1tıaı gibi suya 
daldı. Bu qmana kadar IUphesiz 

pyam dikkat bir nokta yoktu. Ma
nevradan on dakika sonra bir takım 
normal dabp çılrmalan müteakib 
deniu.ltı, suyun sathına çıktı ve yu
kan lnsmuıı teşkil eden ufkt plindan 
dört çelik hilzme, her iki tarafta 
meydana çıktı ve bu vaziyette gemi
ye en aşağı on altı metrelik bir ka.
nad temin etti. Sonra, denizaltı ge.. 
misi yükselir gibi oldu, ve uc tara
fından meydana çıkan bir tertiba.t 
sayeeiııde, dönmeğe ba.şhyan bir 
pervane vücud buldu. 

Manevra.nuı bidayetinden tam altı 
dakika sonra, denizaltı gemisi ha -
valamnıştı. Bu garib denizatı gemi
sinin tehlikesiz bir surette su altın
dan on beş ill yirmi mil gideceği 
söyleniyor. Aynca yüklti olarak al
tı yüz mil mesafeye kadar bir ha

reket saha.sına malik olduğu da. ila
ve ediliyor. Üzerinde gerek denizal
tı ve gerekse hava sefinesi olduğu 
zamanlarda kullanabileceği dört tor
pil taşnna.kta.dır. Uç tane altmış bey 

girlik motörle mücehhez olan bu 
gemi münhasıran duraluminden ya • 
pılmıştır. Yalnız kanadlar, hususi 
surette işlenmiş ta.bit ipektendir. 

Bu gemi, inşaatı yapaıı mühendi
se göre, zırhlının karşısında, sivri 
sineğin aslanla olan vaziyetine mü
masil bir mevkidedir. Fakat bu müh
lilc bir sivri sinektir. Kendisile birlik
te tqıyüikUği birkaç yüz kiloluk in
fib\k edici maddeler, bugtlıı en bil -
yük deniz vahidlerini möşkfil bir va
ziyete dtifijrebilir-

Alana1'1ar8Dyllk llarllj 
da bili Rudara ~ 
satmak istemişlerdi?. 

>- , • I I 

., ~ (S., ...,. , .,.,.. \ 
• «maptr. _'(•) .X. N. plaut tllııils• 

Gl'&1ldllk 'Wıvnctn'l gdrmn·k ,.., 
huW{9) bir niyabet lmrrıaak. \ 

(Vesikama asbllda .l.ldacl lfk>olM
lllll eli)'Je yapetm11 bir J.p.ret v..-.j 
ki bir çizgi ile iki ııoktada.a. f.barM-! 
tir.) J ,. .. - 1 

Rus Çarları Baricire Neuredaia 
gi&li evrakı arasm.da balunaa " llefııt 
redOen vesJh1an itte bu müaleter •' 
de tercUme ettik . .Almaııyama me.el 
fur hl;yanetl akim kabn•~ lıer balıırJ 
de kabahat onun değildir. Çünldl ı 
1915 de TUrJderi feda. etmek aureW. f 
münferid salh yapmak ve keadiaiM 
de bwıdan bir htsae a)1nl'&k Yaklll 
Şarkta. mUmtaz ve faik blr vadrel 
temin eylemek yolundaki ~ 
M her vasataya bat TIU'D1&k ~ 
Jo üç sene devam etmietir. , 

Almanlanıı tas&vurlarmda m• ... 
vaffak olmama)al'lDlll aebebl R....., 1 

i 
na mntte.fiklerle ~ t.-
clh etmelerin.den ibarettir gıbi p. 
rUnUyor. Her halde öyle anllfllıyoe 
ki Rus Çan 11dnct N'ıoolu, mf.i~filr,.' 
lerlne verilmie söze sadak kalmak htt
susunda ~n imparatorundan ftt 

diplomailanndan ahlikça çok dalıı& 
ilstü.ıı Dir se'riyede bahuNyorchı. 

Rusya hütQmetiaia ••a• tekit· 
lerine neden iltifat etmecUjm bir de
receye tadar iuJı eden bir .etlik&Ja 
gene Bolşeviklerin Detretmil oldllk-c 
lan kitapta tesadüf ecliyonız iri ballı-. 
si tamamlamak için onu da tlive ecU.-
yoruz: . -1 

Petregndda Bilytlk Brltup _. 
flri Slr G. BachMM .........._ Ha-'. 
rlelye Nuın Sir Ed. Gn7'e. 
..- •••• ŞiFRELi Tll.QRAP' \ 

Numara 1101 . 
• T..,Sllfunf fite 

Protopopov tarafmd.a Stokhoba ~ 
1 

de bir Alman memuru ile YUku l:M- f 
lan mülikab hakkında imparaton. 
takdim edilen ra.pora göre bu. m&ı 1 
murım eğer Rusya s\llh yapU"M • 
Almanyanın Lehistanı tahtiye ~ 1ı ğini ve Rusyanın lstanbala yeri~, 
mesine muhalefet göıstermıy~ 1 
söylediğini gayet iyi bir ~ j 
haber alınca, bugün h11ZW"a kabul &o r' 
diJdie.Fim zaman, hqıınetpeaalıtaa 
vak'anın doğnı olup olmadlğım IJOl'a t 
dum. İmparator bana verdiği ceıral>o l 
da bu beyanatı hangi raporda oka-1 
duğ'unu hatırhyamıyacağıııı, fakat; 
hiç ııUphesiz btıııu bir, yahut iki ra-l 
porda görmüt olacağım bildırdı. Bu-- l 
nun üzerine Almanya hakikaten :ta- i 
tanbulu Rusya.ya teklif ediyorsa a.1 
kozunu oynadığı bununla sabit ota- l 
cağuıı, binaenaleyh, bu şartlar ıçinde J 
tekllf"ıni.n reddedilmesi liam gelec&- j 
ğini söyledim. Haşmetpenab, benim
le tamamen ayni fikirde olduguaa 1 
dair cevab verdi ve bu teklife hiç ~ : 
met vermiyeceğini bana kat'i suret,. 
te beyan etti. ~ 

~ . • • • 
' Artık tarafımdan ilivo edikıceie 

bir şey kalmamı3tır. 
Bmeyin Cahid YALÇtN 

(•) VHlkanın aalında bir kel.inte eks.lkdft. 
Ur. 

Amerikada ahnan 
tedbirler 

Walihinftoo. 20 (A.A.) - H 7.ıue ıe .. 
zaretinde yapı~ toplantıdı:an, A nerika 
h:ıvac:Iık: cndüstrisı n1 tmessilleri, hl kıl
met mUınessillerme :ı.şagıdald tavsiyelf.'t'de · 
bulunmuşlardır: ı 

1 - Halen vcıiln ~ olan müttefik ıpa
rı.ı;tennin yerme &etirilıneıııne germı e<--, 
mek, 

2 - l\lotör i tihs:ıliıu aı tLCmak ve mo
tôr tabn nlanıu derh:ıl tazlalqtlrn ~. 4 

3 - Me1 cud f;lbrik· lan hW!USl serına• 
ye ılo gerı ~letmek ,.e konulacak serm yeyl 
harbıye \'e bahriye neıareüer"ntn h men 
derhsl vereceklen sıparişlet' ile garanti 
ebnek, 

4 - Butun Amerikada Shadow Pact.> -
ries ın~aatma ba<lamak ve ahda her birl 
yuz hıyya e istihsal edecek olan bu mi es- t 
ses 'erin miktarını otuza çıkarmak. Hım 

senede 30 bın ytayyare, istihsali, <'ksner• 
lerln halen senede 15 bin tahmin ettıklert' 
butr..ankü 'iOtihsal kapa itesine ılave ed\ .. 
lecektır. 

Bu so:ı tekli!, h;.ılen tetkik edıl ııekt... 
dir. 

Halen erilmiş oLlıı ı,;iparişleran Ten~ 

getir lnı -sırun suretlondlrilınesl pek mutı
'\en1el ol rak, bütun Iabrkalard:ın yl.rm& 
dört saat çalışılma.wıı mecburi kılmaktır.· 

B5ring tabı ikaları, hüldbnetn a~ una 
tevtlk:uı ~ihlaranı yüzde 75 nııbetınlie 
ıenıalet«eiifti bi1dirmı:ıtir. 
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Çorluda iskan işleri 
ço i · i kişaf i or 

--o
Çorlu (Hususi) - Çorlu kaymakamı 

Muza11cr ve kadastro mudürü Muhtar da 
olduğu hnlde iskfın mıntnkasındn teUdk Bu, nasıl oluyordu? Sene.terce id- ha.mm hav~ 
gezisi ynpan Tekirdağ LskCın müdllru dok- man yaptığı ustası neden şımdı kar- ayak üstünde kaz gibi 
tor Ferruh Ayoğlunun iskltn dairesinde ı::ısında ona, yabancı ve "n~ıı gel- pabn.:.:..? 
verdiği izahatı yazıyorum . ıır ~~'"' DO ya .uır • • ~ 

Çorlu istasyonu kaı.çıstnda köycülük mişti. -lşte; peblivanbk ~ 
esaslnrma göre yeniden tesis ve iılşa edile- Ahmed bir kaç el 'UStasına gUreş - Öğretir misin b3Il~ 
cek 150 evli g6çmen köyünden ~ka muh- uydurmağn. çah6ll. Fakat, bir türlü, - ty.i amma, sonra 
telif köylcıe il.be sun:tile ;rnpılacak ev - ustasının gürcs tabiyesinden kurtu- calt!. • 
lerlc bu sene Çorlu knzasında 368 ve Te- lamadı. r-.._,~ .... değil~' 
ld.rdağ merkez kaz.asında da ıs2 ev inşa - ~ ... Qf>....... t, 
edilecektir. 934 den 940 senesi başına ka- Nihayet; Hergeleci, çırağa knrvı - Çxrağı.msın ?. :raJcl 
dnr Telctrd:ığ vilfcyeti dahiline nüfusları sol paçasını, ~k bıraktı. AhmPdin dini bir şey mnnedince 
36872 ye baliğ olan 9G5G henelllc göçmen bu dala.vereli a~.ıktan haberi yok • dan okuyorsun?. dedi· 
IBkAn edllmfş 6imdlyc kadar yeni yapıl- tu. O, zannediyordu .ki, ustasının 801 - • , , , • • • J 

makta olıın ve bu sene yapılacak olunlar paçası n'"" ve öntıııde idi. Ahm,.,:ı ta dail "" 
hariç olınnk üzere 6352 ev yapılmıstır. 'rA '"""" U ncuı sö'1 (J 

Ve bunlara 279389 dekar toprak 3647 Kara Ahmed, çift el, tek paçay ~ Hergcleci 
5kUz, 5541 pulluk, 449 araba, 8537833 ki- daldl. Ustasının sol ayağını yerden etti· ~ 
ıo bufday, 29CM2.IO kilo tohumluk buğday kesti. Ui.f değil, aynğı ele alınıştı. - Her usta, çırağın&-"-~ 
ll340 Ura da d3ner sermaye verilmiştir. Şimdi sürüp öbür ayağına bir çelme emd.a beş oyun sa]dsr ... tv~ 

Çocuklıır da dahil olduğu bBl.de nüfus ·vurarak ustasını mağlftb etmek kal- oyunlarım beş değil .. ııııtı' 
başına isabet eden 8 dcknr kadar nra - dedi. 
zidcn başka pliln.lı inşa edilen bu cvlcrec mıştı. Ve, bundan kolay da bir eey --~ı~ 
birer d karlık da bahçe verilmi§tir. Buna ola.maEdı. Ustası, yUzde doksan do- Sonra sözlerine ~ 
Tngıncn ycrıni terltcdcn, hayvanını satan kuz mağlfıbdu. etti: _,1tff 
gö~enler bulunmnkta ve lskdn dairesi Ynlnız, bir ihtimal vardı. Ustam • - Nasıl ilk tutu~da ?' 
aynca bunların dn meşgul bulunmaktadır. mn birdenbire dönüp yfurukoyun ye- rabildin mi? 

Bir &ene evvel Yeşllköy tohum ı.cl:ıh is- re atılm"sı ve bu snret:Je hasmının y 
tasyonund n getirtilerek 1000 dcknrhlc .. - o ... 
araziyi suren ild traktör gene getirtilınlu albna düşerek mağrobiyetten kur- - Bunun 
ve bu araziyi ek:ilmefre başlamıDtır. Türk tulması.. yağ, güreşinde yapılacak ywsun? il> 
milletinin bütçesinden, lsk!in işlerinde .rnı> bundan başka çare olamn.zd.ı - Şaşırdım kalciıPl ~ 
bğı fcdnktırlığı bir m1sal teşkil eden Te- Çünk' U, Kara Ahmed, hasmının ilk çıkışta çarpık gCldi11 
kirdağ vilı\yeti nkemlıın diler villıyetler' gi'e 
içinde aynidir. VekAlet mnddJ fedakar - ~,asını jift pençe yakalamış ve ha- - ~c:ıte; ustalığın ye tıı~ 
lıklar yaparken teşıcmtınuı baJmn birer n.landırmıştı. Elle kurtulacak §eY. - Seninle senelerce 
hekim vermek tedakfırlığını da yapmış - eey değildL El ile kurtarayım der • halde.. bana ilk tutuşta y 

1914 - 1918 Cilıaıı Harbi d:ınız 1- fiikhdır. En ufak bir yanlış hare- yöportlan da bulunmaktadır. Bun- tır. Bütün bu fedak!rlıklora mubhll ge- ken çengeli hiçtendi. din? ııet 
gemi · b:ıkımından bir sürpriz ket, bilhassa geri gelen tayyareler- lar keşif için olup havada 12 il&. 15 len ırkdnşlarımız.dan beklenen ieY çalışıp Kurnaz, fevkalade mahir olan Her -Herkes ayağına JciS •• fil 

h b. ·1- B '"--be · d h ·· bo b-ı f · kazanmaları ve rc!nb ka~alandır. 1 ~., oııır nr ı o.wıuştu. u .u-= ı .,. t&yya- e cnuz m i.i.lar varsa ena neti- saat fasılasız kn.labilirler. Bunların geleci, çırağına paçayı kolaylık a ı-e reşir .. Fakat, pehliv ..... .,,, . 
ı r vazi~ct hakim go· ünm kte - celer verebilecek bir mahiyet göste- har" · d ,_ if · ı · bo bardı Çorluda 19 ayıs iBtegı-·ıe verdikten son- tcl ayagı· • - Usta, en ziya.de. ırt .. 

ıcın e .ıte;3 vazı e en m - Çorlu (Husust) - Çorlu orta okul genç- ~.... ,ç c ' 
d rl r. Tayyare ile asker nakli, isti- Tebilir. man, a'?cı tayyareleri de mühim bir llği 19 Mayıs bayramını nskerl, mülkler- nın \\zerinde bir kukla gib: sı~N.YlP rak ettim, şunu tar.JJ. ~ 
r edilecek toprnklann tayyareler - Bunun haricinde. mesela J!''hınsız... mevki tutmaktadır. Nihayet istik ~ kfm, memur, subay binlerce k4dUk kala- sekmeğe başladı. Hergeleci, çınığıııBo 0 

\'t 
I :ırn iller yağın rur.a tutul . larda muntazam bır tekne f!eklinde balık biT Bcyirci 6nfuıde bütün ldmnn ha- Kara Ahmed, ustasını suruyordu. di. Manevrasını anı~ttıİıfi 
, haı:b g milerinc tayyarelerle olan tayyare gemilerı \ardır. balde büyük roller oynıyabilecek bir reketl.erinl büyük bir intizam içinde ve çünkü, ustası kendisini yere yüzü ko- retle hareket ettiğini b 

t . rruz bu hat·a silahını giinün en Commandant - Teste namındaki nevi autogire'ler de mevcuddur. muvaUııldycUe bap.rmıştır. \VNI SELAT yun atıp kurtulacağı yerde ~sek di. ~ 
l kunç ., l hı haline getinnic-tir. tayyare gemisi 10.000 tonluktur. Ve r -- ..._. ) oynayıp meydanda sıçnyordu. Fakat bu, oyunu t,ıı!~ 
B arada assa d . ı d ki lıa- 26 deniz tayyaresi tnşır. Bunlnr dört l ~ Ö Ö n ıi iı il"'\\ o S\ "O .s\ te 0 Ahmed, bütün zekfısını, ancclt çcn- mı vardı? Maazallah, J3ıl 
r •tta d tayyaı ı d mü - tnne katapult ile ileti fırlabr. Ayrı- --::: ~ ~ ~ U U lb:J/(.Ei;U W ~~ .- gel abnağa vazctmi§ti. Şeytan Her- kendinemağlılb olurd~· eti 

r> aınaktadır. Bu tay- ca Dünkcrk ve Strasbourg ve gclcci de, bütün zekismı biraz daha ancak sihirbazlar tatbıl< ed 
yarcı in t 

1 ıl ettıgi filolar muh- Lorrainc Zlrhlıl rı dörder tayyare ile ' ,., m u·· c a d e e sekerek Ahmcdin yanına doğru va- Ahmed, oyunu tatbilt t. 
t hf nevıd ... n makincleı i ihth·a eyle- 1 mUcehh zdlrlcr. ziyet almasına meydan \•ermişti.. ye üstüste çaiıştı. F~~ 
m cd r r Büyük harck t saha- Fakat esns olarak eahlllerde, lıü - Maksadı başka idi. manevrayı çeviklikle )1>. # 
sına mal. d niz tayy rel ri, avcı yük deniz tayyarelen üsleri vardır. ı t Hergeleci Ahmcdin yanımı. ve bi- İ8te o vakit Hergel~ 
t yyarek i, bombardıman t yyare· Sahil muhafaza ve kontrolü vazifesi ş a m 1 ş 1 r raz gerisine vaziyet alır almaz mçn- - A be, gördün JllU ... 
lerı, torp 1 tan tayyareler! lşte bü- Fransızlara biiyük deniz tayyareleri yarak Ahmedi köstelrliycce ti olmaz bu iş be?.. . jll 

tı·n btınl ım muayyen rol ve vazife- inşa ottirnıif]tir. Bunl ra 'hava se - Yazan: Eski fngiliz Harbiye Nazırı HORE BELİSHA Nitekim, Hergeleci, oyununu tat- Hakikaten, HergeleeiD~, oı 
leri vardır. D niz tayyarderinin bır fincleri,, namı v rilmektedir. bik etti. Çırağının hiç aklın"' gelmı - tıği öyle oyunlar Vaı-d1 
k ;anıı sırf d n umanın hızmetindc Latccoere - 523 tipinden olnn bu "Metin ve cesur durunı.z,, Fransız yültecek, fırkalarının adedi faikiyeti yen, 0 güne kadar hiç bir Iiehlh an değil bir başkası w,tb Ü 
bulunma ·tadırlar. Ji' kat tayy reler hava sefinelerinin isimleri Liute • ve İngiliz milletlerine söylenmesi sayesinde. Maginot hattı üzerindeki da görülmiycn ve işitilmemıı:; bır o- Çünl\.ü çok büyük bir 5 

ddl bir kı mı, muayyen' gcmılcrin ü- n:md - de Vaisseau - Paris, Altair, faydasız bir hitapdır. Mücadele, gir- kadar müdhi§ olmıyan müdafaa nok· yunla çırağını köstekliyeı-elr yeni • ka ltlzımdı. ııO 
z rinde bulunmaktadır. Bunlar- Antares'dir. Bunlann tekneleri ku\"- mi~ olduğu yeni saflmsında, her iki talaruun arasından geçmeği araya- verdi. c]eC1 

Hulasa, i§t.e He~ ddi-
d n bir kı mu t yyare gemıl nnin vetli gondollara b nzemektcdir. 6 milletin tarihlerini sıralayan tecrübe ca.kbr. Hcrgelecin.in paçaları mağlub olan dir yaratılmış bir ust;,. Jıol' 
t kne!crinin iç"risindc olup, bir kıs-- motörlü olup sıkletleri 37 tondur. saatlerinde dalına göstermi~ olduk • Bundan ba§ka. kurbanlarmın stok- Ahmed.in altında kala. kalmıE-ıiı. Ah- yunlarla mnğlfıb et.ıxıeı-
:r.ıı da, mu 'Yt:D harb gemılcnnin a- Zahmetsizc 2400 metreye c;.ıka.ra.k ları bu azinı ve cesaret hasletlerini lannı ve membalaruıı da kullanacak_ med, hayretlere düşmüştü. ~nasıl di. tt 
ra ına dam.hnıştır. Bır kısmı da denizin büyük bir kısmını tedkikle- ortaya koyacaktır. tır. Hollanda, ziraat ve endüstri mah- işti? Hcrgeleciye çapraz.'l ~ıı~ 

hillerin muhnfazasına memurdur. rinden g çirebilirlcr. Stiratıeri saat- Bitler, askerlerine, halihazır va.- sulleri haricinde, o kadar mühim ol- Hergeleci, gülüyordu. Ahmed ol - )'3" 

Bu arada "yüzen yuvalaı,, ın e- te 260 kilometre olup hiç bir techi- ziyctinin Almanyn.nın gelecek binse- mıyan, fakat mükemmel surette or- duğu yerden kalktı. Şaşkın ~a6kın 
1 

ğuukyebı:c1en. çıkar 
1
"e 61rtıl'.11 > 

m'yetinin de tcb ıüz ettirilme- mt alın dan kırk saat havada ka - nelik mukadderatını tayin edeceğini ganize edilı:ni§ inşaat bahriye tez- ustasının yanına sokuldu. Ve, n h- m a 11 bır oyuna · 
l~zımtl:r. Bu "yüzen yu\cı.lar,, mu- labilirler. Saatte 12.000 franklık ben beyan etmi§tir. O, amansız bir mü- gihla.rı ve tayyare endüstrisi mem- cab bir eda ile: nırdu. gitt' 

· ~ n tipte g milerdir. Bearn Fran- zin sarfcderler. cadcleye atılmıştır, hasımları, onun leketidir. Bilhassa. demir ve çelik ya- - Usta, bu nnsıl şey! Hergelcciye, sarınn crıi) 
~tayyare gemisi, teknesinin içmde Bunların haricinde 20 ilft. 24 ton dünya.ya tahakküm için gösterdiği pılan fabrikalar, kömür madenleri ve - Basbayağı bir §ey... döner, bir halt eder 

5 

k t l. tayyare taı:ıımaktudır. 22.146 sıkletinde olan ve saatte 235 kilo - gayrete ancak ellerindeki bilcümle siWı fabrikala.n vardır. Lüksem- - Kazaen mi bana takıjdu: dc.ı oliş şürürdü. rorııP 
t hacminde olan bu geminin uzun· metre mesafe kateden Latecocre _ vasıta ve membaları seferber ha.le (Sonu 6 acıda) tüm?.. Hergeleciyc 1.'iinte \ dOıı 
ğu 182 metredir. Bu geminin üze- 802 tipinde deniz tayyareleri de var getirerektir ki muknbele edebilecek- Demişti. Kara Ahmed, u5taBUUn dırırsaıı, bir sayvaııt •Jet' Y 

ri de 180 metre uzunJuiYuncla bir u- dır. Bunlar yalnız sahillerin değil, !erdir. MEVLOOO NEBEVi bir oyun yaptığını inaııanııyo.,.du. bir topuk eller .. bir 5e) 
köpru ü vardır. Aynca üç elek- denizin büyilk bir kısmınııı da neza- Bitler, Hollanda, Belçika "e Ltik- Emekli Albay -.edıum hz.ı.l Tarımın Çünkü, bu aekilde mukabıl oyun o· mağlüb olurdun. ~ 

trıltli asan<-or t·asıtasıle tayyarcle- reti işinin muvaffak olmamnı temin eemburgu istila ederek ne kMamn&- ruhuna it.hn.t edilmek üzere o.yııı 22 Del lamazdı. Her halde kazaen ustası Koca Yusuf ıca.rşısıJl 0ıd 
r'n indırılip çıkarıldığı 124 metrelik ederler. N~ tlerl esnasında. aUp- ğı ümid ediyordu? çal"§amba günü 6lle namazından sonra kendisine kösteklenerek yere mi - ne ayarda bir peWi\'~!l ıı}J) 
b.r hangar 'ardır. heli bir ıy görlinUnce derhal h~ber Her r:eyden evvel, lngiltereye ya- Beşiktaşta SinaDpııfP camil teırifinde kı- müştil. diği için daima tetik ğrJ'~ 

. l Ytın yüzünde har 1 t eden bu verirler. Ve icabında hedefin mevki· kın ha.va ve denlı: üsleri .. Norvec;iıı raat olunacaktır. Hergeleci, kahkahayı basu \"e: işi, lo.ncılığa, zora, bO 
Mer.b.umu seven e;,c, dosta, akraba.Ya a· rd 

mitlen tayyarelerin, hallc,aardan çı- ini topçuya tcsbit ettirmeğe de ya- i@gali, fskoçyanın §imaline ve bü- uruı eder tcşrlfierin:i rica ecHrim. - Oğlum, kazaen değildi oyunla.. ıyo u.. 0tıı 
a.\ asa fırlamal. rı çok şayanı rıyabilirler. Muhasematın ba.8l&ngı- yük Scapa den.iz Usettne darl>eler vu- Muhunıun eti a.ııha Tarım - Usta, burada oyun olur mı ? Hakem mevkiinde ifl 

· t bir manzara arz tmektcdir. cında. üç denizaltı gemisi batıran ra.bilmesi için kat'edilmesi lAzımgelen - Olur.. Ahmed, ustasından .. ~~~ 
'!ik b1r amehye bilhn sa dünü te, Fransız Siroeo torpidosunun bu mu- mesafeyi MO kilometreye indirmişti. Acıkh bir ölUm - Sen, bana senelerce bu o~ıunu çin .. Koca Yusufun w~y c ~ 

, o1 • ı.tin i.i,:,crine inmektir. Tayyare vaffakiyetindcn ikisini keşif tayya - Bollandanm zaptı onu, cenubi hı- Madenci izzet AreUn oğlu madenci Cc- böyle göstermiştin? Hergelcciyi yeneceğill.·ı-ııtt 
F ı d .ıncc ev.elli. er~ inin üzerin· relerinin faaliyeti saycslııde mUm- gilteredeki Douwers'den ayıran me- mal Aret vefat etmiştir. Nnmnzı bugünkü - Evet! di. Paris güreşini, :ııak~detı' 

r. 1: m h"cri ı uıw giı er ,.e kün olmuştu!'. saf eyi 00 kilometreye getirecektir. salı günü saat 11 buçukta Taksim Tarla- - Bütün, usta. baş pehlivanlm da ne cereyan ediyordU· b d 
~ Ollzel tzmir apartmanından k.aldırı- cJlC 

• · nün üz rine konacak \'C deı . Bu tip la'-ryarelerden """k:ı Fran- Saniyen. Belçikanın garb hududu- bu oyunu böyle yaparlar.. kumandanın diyarı e 
.J ""9 lanık Teşvl.kiye camiindc namazı kılın - :1,, 

dur k ek;Jde i' n atlır. Boy- sızların 1G veya 12 ton ağırlığında na vara.bilirBe, İngiliz ve Fransız or- dılrtan sonrn Ferlköy aile h:abristnnına - Evet... muharebesi idi. (JJ"" 
k t z.o luğu \ hı ıği u- tek veya çift kanadlı Brcge ve Ni- dulanna. karşı taarruz cephesini bü- defnedilecektir. - Sonra, çift el, tek paç .. kapıp 

~~~~:::~~:::~~~~;;~~~~~~~::::ı"iii~liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~:::~;::t;~~?;;::~~~~~~ _ de ıl Bir gün Altay, yrna.ğıru baba.sına. hadiselerle uğraı::;an Veysi gayri heyecanından kıpkırıı11)..lt' # 
uzattı , e: mevcud olan §ahıslann, se\ diklerine nız ayni zamanda sılt~ rP fC' 

ıle, evet bir guu g le- - Beni iki kere op ene: dedi. yaklaşbkları, kendilerini hatırlat - dı. Sonra babasına dO .. cıı ·~~ 
- Neye iki defa opooeğim? Maal- tıkları \'e küçük çocukların uwktaki na.zar atmasına raP 0e r' 1 

Be .1 ıle de b"ılı t ol k .. 
. ., 
ı. 

t, ÖJi Je olacak .. 
ıle çocuğu a· 

gi b ğ-

o~nıyaıı 

hareket 

\ genç baba da, bu çocuk muhab
't:: 'c alakası karşısında h ) ecana 

rek, onu kucaklıyor, öpüyordu. 

mcmnuniyc öpeyim seni, amma ne- annelerini kucakladıkları bı gayrl olan bağlılığı daha ~)"' 11tıl~ 
ye iki defa olacak? 60 mer'i esrarengiz fılem llz;ennde hiç lerek, genç kıza. doğt'1~et 

- Biı taneside annem if•in! bir fikir yormamıştı. de de ayni şekilde b .. 1' 
':r ~ baha: - Baba, siz de onu görüyoı-stuı.uz. ~fl'' ~ 

- Nasıl 5CY bu? _ Onu rilyada ml görüyorsun ? _ Hayır yavrum. Çocuğunun gördUğü rüyclar, onu Bununla beraber .Al '6 · 
Perihana taallük eden herşeyde, diye kekeledi.. _ Evet onu görüyorsunuz.. bili- heyecana soh-tu. Düşünmeğe basladı. arasında bulunduğı.ıl1_ıııı~tıı1 

Veysi gayet hassas davranıyordu. Altay, ne demek istediğini tasrih yorum ben ... Onunlıı ve benimle be- Diğer taraftan, üç senedenberı gc- kalbinin üzerinde sıJ;l 
Altay, küçUcUk prumağını Periha- etmiycrek kısaca cçvab verdi: rabersiniz... çirdiği cndi§eli ve ıztırablı günler ni alamadı. })3Bııııll 

nın resmine doğru uzatarak: _ Onu görüyorum baba... Beni _ Ne söylüyorsun Altay? onun hissiyatını ve temayüllerini Fakat AI tayı ba. ~ 
- Annem, için diye tekrarladı ... öp .. Ben de ona götüreyim.. Aralarında yeniden bir sükut hü- çok inceltmişti. l{cndisinin izah ede- öpmek istemiyordu, ~te ~w' 

Onu hiç bir zaman kucaklayıp öpıni- Heyecan içerJ.Sindc kalan Veysi, o küm sUrdü. Altay herhalde bu ka- mediği ve fakat göı.lerilc gôrdUğü dam tebessüm et.JJl )'~"" 
yoruz ki... an için ba§ka izahat istemiyerek oğ- dar bir kruı.U§lll.a ile iktifa ediyordu. §eylcrdcn çok daha başka hadisclc- olduğu için genç kl~·pıııef 

- Öyle amma, o canlı değıl ki... lunu iki defa öptü, fakat akşama. Buna rağmen babasına yaklaşarak rin nıevcud olduğunu fark diyordu. şıyan minimini elleri 0 

Bayağı cnnsız bir resim... Sen de doi:Tu Altaya hissettirmeden sualler lrollarlle boynunu doladı, birkaç kere Bu scbcbden, çocuğunun bu gizli a- O vakit Veysi, oğ.luJl~ ~ 
lemden daha neler ~etirecegını ve b J"ltıh J1' ,1 geçenlerde öyle söylemiyor muy- aordu: Veysiyi öptü. Sonra babasının kula- ~ bir sırada, yani 1 ~ .,, 

dun? _ Anneni riiyanda gördttğüıı ğma eğilerek yavn.:ı bir sesle: kendisine bildireceğini beklıyordu. yapmasına imkan oln1l JJ~ 
- Evet! Fakat.. sahih mi Altay? - Bu da amıenı için, diye söy - - ıx - kette bulWldu. ~~~ tJT'1_ 
Çocuk tereddüt etti, SQnra gayet - Evet.. lendi. Vflysinin arzusu \'eçhile, Ftnde ı.ını sıkmamak ıçın 'Y b'"J' 

)'8.Vafl ve esrarengiz bir sesle ~ şa.- Altay daha f'azla tafsilat vermek Veysi bu garib kon~alar neti- lstanbula gelmişti. ru dönerek pencered~~ 
~cı sözleri söyledi: istemiyordu; bununla beraber bir cesinde oldukça heyecanlanmıştı. Altay, genç kızı görür gormcz yuldu. Altnyın, Fe~i 

- Ben hakilô ann mi g cleri gö- müddet eonra sanki büyük bir sır Maddiyetçi nazariyelere inanan ve büyük bir scvinçe kapıldı. Fakat ı gizliden gizliye keil (Vi~ 
rüyorum, rüyamda. te,rdi ediyom:nı~ gibi ılav~ etti: bugUne kadar ancak harici i.'.jler ve kendisini tutmak da istedi. E\•veJa alıştığı belli idi. 
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Mn lılar -..--tbolümüzü 
nasıl uyorlar ? 

tekniğimizi kendilerinden üstün bulan Mısırl~ar 

~ 
.§Üt atamamamızı tenkid ediyorlar 

Gala~ ::ırenerlw.h~e muh~litinin 
ılhııırcia ~ .iki maçın neUcelerini ve 
CUrnnrtesi gtıntı Jehrim.ize dönmq.ş olan 
lı:atıienin reJsi ile talom kaptanının gaze

'ı!ınb:e an~Aiilduldarı intibalarını yaz
bııştık:. 
~un, fı.ıtboJcülerimizin oaıdıı ne in

bıraktıldarmı Mısırlıların kalemin
~n naklediyoruz: 

ltabirede çılam El ehram gazetesinin 
"fransuca ııü9baııı. >Olan La Bourse '.t_gyp
ti~ gaaetainin spor muharriri, kral bi
~i Farukuıı .da hazır bwwıduğıt Kahi

..,.l'edekl maçı p;yle anlatıyor: 

d tonbül muhtelllinin Kııhirede yapa.
~ğı ılk maçı .,-retmek içuı S. C. Nasyo
llal stadyomuııda dün kesit bir ikalaballk 
toı>ıanmı tı. Kahire karışık takımı ile ya
l»tla k bu maçm herkes, lig maçlarından 
"'°k d h:ı hencan"lı ve zevkli olaeagını 
'ııhınln etmekte idi. 

F kat büyük cazibesine raı.'Illcn oyun 
hk de güzel Mrwlı. :Ancak misafirlerin 
illaınan zaman gösterdıkleri yuksek ve 
llevkli oyun bu:-tatsızlığı .kısmen olsun gl
derebılrniştir. 

a..:_Bınıunla beraber g b degil mi, ma~ı 
-U:tmkilcr .kazandı. Mi.safirler, kaı::ınmak 
haklarını bariz surette ısbat ettikleri ci
l.tue galebenin onlarda kalması icab e-
4erd.i. 

B r:ınci devre berabcrlıkle bıttikten son
l'a Y nda 1ıqdan başa Turklerin hikim 
Oldu ları görülmüştür. Yalnız büyük bir 
~ ızltk neticesi olarak sayı yapamndı-

. Oyun bql'ırr başlamaz ı:rürkler he
tnen akına geçtiler ve kuvvetli bir şilt 
'1irege çarptı. Alon <•km ustunc yaparak 
0Yunun ilk ~k saatinde misafı~ler tam 
ltııınn ıle hakim oynadılar. 

Bundan sonra Kahire muhteliti biraz 
•tıldt ve yinn1 sekizinci dakıkada Guin
dryde marke- kalarak aldıjı bir pasla ilk 
layıyı yaptı. 
. Bundan sekiz dakika sonra, biraz fazla 

Qiddı hareket edilerek yerliler lehine ve
l'ileıı penaltıdan bizimkiler istü<.ıde ede
rtledılcr. l>ıfıuva kaçnn bu f.ırsattan son
ta Türklerde bir aksülamel görüldu ve 
~tırııhııtten üç dakika evvel Melih rakib 
'ıi ı üzerilld& yakaladığı topla aldı. Şü-

nu ı:ekti ve. tierabcrll/H temin etti. 
'l1a İkinci de~ yine Türkler hAkim bat
i'! d lar. Gayet iJi paslaşıyor, yer değişti

Yor \ e bilbass& topu guzel kontrol edi
~r: lak.at :fena f{lt atıyorlar. Devrenin 

.8ABAH:J.AN SABAHA 

llk :Jirmi dakikasında yerli takım aöcta 
aahada ~ gibi ... Türkler o kadar mua;
si.r ve hlkim oynuyor lıır. 

Bununla beraber 35 inci dakikada Guin 
dmWı ~ vuran şutünden sonra Nti
Dir güzel bir zıi.ıtıe _galibıyet golünü ttı. 

Bu ıoı üzerine oyunun sonuna kadar, 
Türkler ka:leci imamı tazyik ettiler. Fa -
kat ellerine geçen çok müsaid fırsattan o 
kadar hayret verici bir tekilde kaçırdılar 
ki bu hal. netice.dee sabadan mağlüb ay
rılmalanna .ebeb oldu. Oyunun safahatı
na bakanak yerlilerin galibiyeti hak ~t
medikleri muhakka' r. 

.Maçta baxır bulunmuş 1'lan Majeste 
Faruk~ sonunda öülün oyunculara bi
rer madalye hediye etmiştir. 

Tür:k \akımı: Cihad, Faruk, Adnan. Ö· 
tnf!I', F.ad. Musa, Fikret, Gündüz, Melih, 
BodLlli. Basri. 
Maçın !ıenkldi: 

Türk takımı rakibine nisbeten beraber
lik ve teknik itib rile yükseldi. Fal-.at bO· 
yük bir şansınzJı a uğradı. M aımıfih ken
disinden bekleneni gösteremedi denilebi
lir. 

Bunu bizzat oyurıculnr da itiraf edeTek 
her zamanki oyunlarından daha fena oy -
nadıklarını söylemektedirler. Blıtiln oyun 
müddetince meharct göstermelerine rağ -
men galibiyet alacak şekilde gol çıkarama
dılar. 

Kaleci Cihad yüksek bir kablliyettir. 
Her iki golde de hata ı :yoktur. Bek bat
bnd:ı Farulı: -çok iyi bir oyun çıkarmı.ştı.r. 
Hnf bek Esad, :gerek hattının, gerek takı
muun en Uri oyıı11cusu idl. 

Melih ve Basri, forverdde kendilerini 
en çok gösteren oyuncu.lardı. .Bilhassa 
Basri ortalar.ile takımına çok hizn.et etti. 
Türk forverdinde diribllng yapmak bas -
taJ..ıtı .«örühnekte idi. 

Yerli takıma gelince ileri hat en fena 
oynıyanch. Hakem Yuııufun idaresi vasattı. 

Atletizm aaçmeleri 
On birinci İstanbul atletizm bayramı

nın se<;meleri 26 ınayısda Robert Gollege 
aahasmda yapılac:ıktır. Seçmelere saat 
dokuz buçukta başlanacaktır. Ayni mti
ubakalann finalleri Fenerbahçe stadında 
i1d hazlranda olacaktır. Seçm clere iŞlirak 
edebilmek için 23 mayıs akşamına ı.kadar 
htaııbul aUetim1 ajanlığına yabud İstan
bul atleti.mı bayramı terttp heyetine tah
rire müracaat edip kaydolunmak lAWll
dır. 

914ve1940 haırbü 
'( qı1ilm geçmiş olanlar ha-

fızalannı yoklasııilar: 1914 
~~tosundayız; Almanlar iki haf
~~ Brübeliıeldılar; iki ay sonra 
birl\rise sokuld1i1ar. Bu iki ay içinde 

Çok ~ meydan muharebeleri 
a_eı-eyan etti .Belçikalılar binlerce e-:r · .~P· tüfek 1erkettiler ve bir gün 
atısın ortasma müdhi§ bir iki mer-

atli düştü. Fransızlar bunu gizlice u:n tayy.arelerin attığını sandılar •• 
~t bir iJQ..giinMnra mesele anl&-

tlld.ı. AlınaoNtr Parisi toplarla dö -
:Yorlarôı. Parisin yanı başında düş

an vaııh. ".Danı 75 kilometre ötede. 
) 'ram miaasi5'le bir yıldırım harbi 

lParAk, bU ael gibi sarkan Alman 
;'1Ulannı .Marn meydan :müharebe
lle durdurdu; geri çev.irdi ve dörtse-

soııra pes-dedirtti. 
hl Vakı~ bu tevkifte Rusların da 
~rnetı olmuştur. Rus orduları bir
la iı:e Şa:Pld Prusyaya saldırmış-

tdı. Almanlar, gar.bdaki ordula
~ltldan büy:Uk bir kısmını çekmişler
h · F'akat yirmi altı sene evvelki mu
..:ebe ile bugünkü arasında yapılan 
lıı nıukayeııte gene Müttefik ordu-

rtıı lehinedir. 
fik 9Unkü Alııuınlar 1914 harbine gir
'ef 1eri zaman hemen hemen hazır, 
lltı. CrberlikJerini taıiiamlamış bulu --J' rlardı. Fakat lı\gilterenin hiç 
-... .. _~ YOknıt Fransa da henüz ha-
di~~~ Seferberliği ağır gi-

:Y0rdu. 

~: gün, harbin başmdanberi do
h ııy geçnuştir. Almanya, Polon
~:a Norveçde, Hollandada, Belçi
~ irili ufaklı taarruzlarla taze 
~ellerim - hiç olmazsa bir kıs
içlll • .k~ Müttefikler bu 9 ay 
hı de ıyıce hazırlandılar ve henüz 

hır Yerde yorulmadılar. 
~134&iin Almanların, Belçikayı isti· 
~914 istilismdan fazla hıılı de
li b · Va.ba o zaman Brü.kseli :isti
~ atıa.nglCIDdan on alb gün sonra 
' lnrdı. Şimdi bir hafta içinde el
~ttUer. Fakat o zanumki .istilıi. sii-

ile Y8flilrkeıı limdi motörtil 

ktntvetlerle yapılmak14a.ır. Sür'at 
farkı büy6k olmak lazım gelit'ken 
hiçde öyle görünmüyor. 

En Mühim NGldia 
Atatürkilıı meşhur bir sözü ıvar· 

dır: "Hattı müdafaa yok. sa.thı ımü
dafaa YU'dır.,, 

Bugün, Ahna.nlann ·"ya. devlet ba
§8.. ya kosgun 1*,, diyerek giriştik
leri taamızda bir hattı harb bulmak 
gUçtiir. Fransız er.kinıharb.\yesi her 
gün cephe ~or; çünkü ricat 
ediyor. F.a.kat ricatta.n Jicata :fark 
var. Şu on gün içinde Alınan selini 
durdurmak için mUttefiklerin yap -
tıklan birkaç mukavemetten sonra, 
Almanlar, kaç esir, kaç top, tüfek al
dılar? Pek az olacak ki haberimiz 
yok. 

Yalnız bir .kaç gün evvelki Alman 
tebliği umumi olar.ak (12.000) esir
den bahsetmişti. Hollandalılar.dan, 

Belçikahlardan mı. yoksa hepsinden 
mi? M.alllm değil. Ne olursa olsun, bu 
derece büyük kuvvetlerin çarpıatığı 
muharebelerde 12 bin esirden bir 
§eY çıkmaz ve bundan anlaşılıyor ki 
müt.Urt'ikler mükemel bır ricat yapı
yorlar; yeni mevzilere çekiliyorlar • 
Bu mew.ilerde harbi Almanyanın 

korktuğu şekle dökmek için .. 
Bir harbin sonunu tayin edecek, 

bir tarafa galibiyeti temin edec~k o
lan §ehirlerin bir elden ötekine geçi
li değildir . .Mağlfıb ordunun iııh.iza.. 
mıdır. Tanenberg harbinde Ruslar 
200 bin esir verdiler ve Rusya bun
dan dolayı bir daha belini doğrulta • 
ma.dı. 

Almanya l.D14 de Parisi almak ü
zereydi; Fransızlar...da.ha milthiş bir 
darbe TUmUya. müsaid bir cepheye 
çekilmek ii7Jere P~i terketmeyi bi
le düşiimııüşletdi. Lüzum kalmadı. 
Almanlar Manıda teY.kif edildi. Bu
gün Alman orduları Paristen 125 
Jdlometre .llleıi&fededitler w llelıüz 
Alman ordımwııı bir noktada mıhla
mak, hatti. geri 151.vurmak için 125 
iDilr.iD vardır. Yeter J&i mütt.eftk or
dulan -.....;n..ır;ı -'bi -ı.m "LaJs ....,.; ........... ı:ı• aag_ .. ın. .• 

" 

ll 

'-3-~- ........ z külihlı, gece 
hl1lar arasında 

Gece yansı, Bt!}'oğ.lanila, aahibi Al
man bir :birahanede geçen aahneler 
İstanbul Alma.alarma Göre ,BiUerin 

Stra~jisi 
Almanların guz .iwydukları bitaraf ınem 

lekeUere müselıah kuvvetlerınin pişdarı 
oı.a'rak :gunderdiklcrı zahiren zararsız lur 
seyyah, rızku11 aramaya -tıkmış bir tek
nisyen, o :memlel.ettc gidip yerleşmiş veya 
vazife almış mutehassıs bır 'Otelci, biraha
ne sahibi Yeyıihud sadece bir banka veya 
ti arethane memurunun :bırdenbıre silah
lanıp o,şehirde nasıl pamkler çıkardıkla
rını, ordunun ist lilsını kolaylaştınnak 

için ne itJylani Wlelcre b~ vurduklarınt 

"Norveç, Danimarka, Hollanda ve Belçıka 
isUl!ılarmda ...görduk. 

Butiln dunyada "besinci kol,, ismi al
tında anılan ve zarar:uz 1:Öl'Uruneleri yü
-:zundcn ekseriya korııoma tedbirleri ihmal 
edtld.iği için, her birı hakikatte bir mu
selldh düşman ..ne.!el inden daha yıkıcı 

da\lranan bu muz.ır- mahluklara okaı:sı, b~
da Ruınanya ve YugoSl.avy,a bulunmak 
şartile, hcnuz bıtara!lıkl rını muhafaza 
ed1:n di.gcr memleketlerde alın m tahaffuz 
tedbırler.ini de her _gün ll,Jans haberlerinde. 
okuyoruz. 

.Şımdi bir sual varidi hatır olur: Acaba 
tstanbı.ilda da bu -:beşinci kol> dediğimiz 
giili teşkllata metı::llb dedelerimizin (gün- , 
duz kiılAhlı, gece silihlı) tabirine mfısa
dak muzır rnahlıikl:ırd;ın var mıdı.r? 

Biz buna kendi lıcsabınuzn pek de ih
:tlmal verm.emekle beraber kat'iyetle: 

- Hayır yoktur .. dıyemiycceeğiz. 
Çünkü T.urkiyede :her hangi bir Alman 

eltallıyet.inin ınevaıd olm m ına ve bu
radaki Almanların nihayet biı:er misafir 
olub bir misafirin ise ev sahibini rahatsız 
ve kendisini istisk.Ue sevkcdebilecek taş
kınlıklardan, lAübnliliklerdcrı. tevakki et -
mcsı lizım geldiğine goı:e 1'urJtun an'anevi 
mi.safirpenerliğini sui istlıruil demek olan 
her hangi bir had bılmemezliğe tevessül 
etmemesi icab eder. 

D iger taraf.dan bilhassa Beyoğlunun mu
ayyen bazı semtlerınin insanda mahud 
cbeşincl kob un şehrimizde de mevcudi
yeti hissini uyandıracak bir takun giili, 
:esraralüd .hadiselere sahne teşkil ettiği tde 
muhaıtkaktır. 

Acaba bütün bu ısahneler (gündü.z kii
Mhlı, gece :siI.ah.lı) l.ıga imrenen ve öze -
Den Wr takım sa!d ilerin yapmacıkları 

mıdır? Yoksa hakiknten saman altından 
ıSU yürutmek is.tıyen bir takım misafirle
trltniz, misa!ırper.verliğimi.zi sabiden suils
tiınııl mi -etroektedırlcr. 

Bu ciheti biz ile merak ettik ıve bu me
aele hakkında tıet.ıdklerde bulunduk, in
eelemeler yaptık. .Mijfabedeli!rimizi bir 
1otoğra! sadakatile aziz o~culanmıza 

arzediyonız. Şayed bunlar lıer hangi bir 
özenti, y.apmacık ve bir operet entrika -
li!ndan lerjye ~miyorsa karilerimizi 
mevcudi)':etini, belki de taha,JYÜ.l bile et
medikleri .bir iki birahane ve kahv~ gez
:dınruı ve bioııenale;rh ~l~ oluruz. 

Yok, böyle ddll de bunlar birer haki
,katıe istjnad edjyoraa zaten ;uyanık ve bu 
gibi memleket meselelerinde pek hassas 
olan zabıtanuza, gazeteci bıılıı§u, bir kaç 
ipucu venniş olmak suretile de yurd vazi
femizi lbaşaorı.t§ olmak zevkıne ereriz. 

.. . 
Şehrinlizde yap.yan bazı :Alman 

misafirlerim.iz Führerlerini taklid e
diyorlar: O nasıl her gün yeni bir bi
taraf illkeye akın ediyorsa, 1stanbul 
A1m.aDlarnıdan bazısı da Beyoğlunun 
muayyen bazı kahve, lokanta ve bi
rahanelerine cephe hile.umu yapı -
yorlar. 

Ba.Şka. memleketlerde y.aşayan Al
ma nla.nn Bedinin emriyle vücuda 
getirdikleri "Beşinci kol,, efradı ~1-
mıya özenen bu Nazilik mübeşşir -
leri bol para sam suretiyle kendi
leriyle temasa girenlerden avlayabil
dikleri üzerinde bir Alman sempatisi 
yaratmıya çalışıyorlar. 

Acaba muvaffak oluyorlar mı ? 
Kimbiliı:; .zaten bu .nokta :sadece 

onları alakadar eder. Yalnız muhak
kak olan bir şey varsa Jmda bu .ze
vatın operet kahramanlarını andırır 
bir cali mahremiyet perdesine bü -
rümip biraz da gülünç bir ta.vru e
da ile esrarallıd siyasi faaliyetlere 
koyulmuş olduldarıdır. 

Bir fısıltı halinde kulağuııza çar
par: 

-htanbuldıı.ki İtalyanlar da bi
zimle beraber ... 

Y ahud mühim bir sır tevdi edenle
re mahsus bir ciddiyeti eda ile: 

- Ermenileri elde ettik.. Führer 
Aryen ırkının en mükemmel enmu
-zeçleri olarak Ermenileri gösternii§
ti. Ermeniler de bundan müt.eh8BllİB 
olarak ve iWı .••. 

Bütün bu iddialarda btr eaas ftl' 
mıdır! Sahiden bu bayJar gizli bir 
tıe§Jrilitln mm••bu mudurlar? Yok
sa sadeoe bqka ..memleketlerdeki 
mahud "beŞinci kol.., efradmm. :kötü. 
Ye gtllüne:lmer. mıllaUJidi.midirler""'? 

Bia .. .. 11ere de iimbilir1. ...... 

bını vermekle iktifa edeeeğiz ve bu 
hususta1rir hüküm verilmesini kolay 
laştır.mak için sözü bu anketi 1',Y&pan 

r.rürk gazetecisine bıra.kacağJz: 

''Bu -;yazımı okuyacak vatandaela 
arasında jddiamın sıhhatmda.D şüp

.he edecekler bulunursa onlara Tünel 
ve civarındaki Ahnan lokantalarına 
bir kerecik olsun, §Öyle bir \,\ğrama.
lannı tavsiye ederim. Bir parça göz 
açmakla bakın neler ve neler .i§ide
ceksiniz. 

.Buralarda öyle çarıklı erkaruharb
lara rastlanıyor ki Her Bitlerin bi
rer g()lgesi .zannedilir . 
ıBu çarıklı er.kanıharbler.den birisi

.ne ben de tesadüf etmek~azhariye
tinc eriştim: 
Kumbaracı yoku§undan, aşa.ğlya. 

doğru inerken tesadüf beni "K .... . ,, 
tabelasını taşıyan bir lokantaya sev
ketti. Bodnımpalastan farkı olmıyan 
bu yere beni hangi "kuvvetin sevket
miş olduğunu ben de kestiremedim • 
Bir parça kafamı yokladım: Kafam -
da Naziliğe karşı bir temayill bula
madım. 

Bir kere buraya girmiş iken çık

manında doğru olmıyacağını düşii .. 
nerek bir masa başına çöktUm. Ya
nımdaki masada iki kişi oturuyordu. 
Bunların önlerinde duran bir gaze
teden İtalyan oldukları anlaşılıyor
du .. Kendi kendime: 

- Şüphesiz bunlar da Alınan • 
1talyan bağlılığının sevkiyle buraya 
devam eden kimseler olsa gerek, de
dim. 
'Buranın sahibi, bir Avusturyalı 

imiş. AnŞlustan sonra koyu bir 11azi 
kesilmiş. Biraz daha içerlek bir yerde 
on -kadar Alman oturuyor1arôı. İç· 
!erinden birisi gayet şairane bir poz 
almıştı . Bir ayağı iskemle üzerinde 
ayakt.a duruyordu. Sıra ile önlerin
de dizilmiş olan bira kadehleri ise 
onları, daha fazla coşturmağa ama
de idiler. Bu ayakta duran diğer ar
Jcadaşlapyle münakaşa. ediyordu. 
iBirdenbire: 

- Büyük Goethe'.nin bir mıs~aı 
vaı:dır, biliyor m.usunuz a.rlcada§lar "! 

Hepsi birden: 
- Hayır, dediler .. 
Bu '8uail ar.kada§)arına tevcili e

d~ gene o cinrdaki otellerden bi
rinde oturan bir Alınan subayı idi. 
.Kadehini .kaldırarak: 

- Heil Hitlel" •. -dedikten sonra, §U 

mısralan okudıı: 
Nor.d und w.ı mıd Sild zerşplittern 
Throııe berstaı, Reiclıe Zittern. 

Şimal, gali> Ye cemıp parça.landı .. 
Tah tlan harab oldu. imparatorluk -
la.r can gekişiyorlar .. 

'Y;ülaıek bir: 
- Bravoo ! bis, bis ! sesi {K ... ) yi 

cınlattı. Ben bütün bu hi.cliseleri bü
yiik bir dikkatle takib ediyordum. 
l:alnız Iakayd görünüyordum. Niha
yet söz sırası ba§kasına gelmişti. 
Bu, gü.ıel sanatlar erbabından biri· 
siydi. Daha doğru tabiriyle bir hak
kak: 

- Yazık -:fU müttefiklere.. Daha 
hAli. Bitlerin stratejisini ka'\Tayama
dılar .. 

Ve ..kadehini kaldırarak : 
- Hepimiz Führerin .Napolyonva

ri zaferleri ~efine içelim, dedi .. 
Diğerleri de kadehlerini ellerine al

dılar, 'ile gene hepsi birden bir isti
la yürüyüşüne çıkıyormuş gibi aya
ğa kalkWar. 

Hakkak: 

- Ben Sar prefioe içiyorum, dedi. 
Diğeri: 

-Ben&D§lus, ben \Südet, ben Çe
koslovakya, ben Polonya, ben :Nor
veç, ben Hollanda, ben Belçika §()

refine diyerek kadehlerini boşaltı -
lar. Bunlar on kiii idiler. 1ki kişi 
kadehleri ellerinde bekliyorlardı. Şa
şırmışlardı. Daha doğrusu hangi 
latanın §efefiııe içeceklerini kestire
memişlerdi. Bakkik: 

- Siz de İngiliz adaları §erefine 
içiniz .. 

.Bu iki kili deJmdehlerini: 
- Upd Wir dringen af die Eng

JisChe :tmeı. di}1erek kaldırdılar. 
Ben.de otunluğuın yerde lixmla.rnı 

ıaeden kiicDk Uiksembug dükaqğı 
.... bdeb ~annı 
~ Beıki 1ie blll'aya kıy
mit wmaQ:amrd&.lW mlkklet daha 

• 
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" Yeni Sah.ah " m hüyiik ı-öperta jı r - . 

İlk T ü r k Petrol 
Mıntakasına doğru· 

Nihayet Pıeüol ~ahaaındoyız 
(":Veni Sabah" n &ur.eti mahauaada .ıY•ni petrol mıntaka• 
ama göndermit :olduOu m uharriri Saltih Alaçam yazıyor.) 

, - 4 - A.rtdc, 1*-. ..uilt bir ~u~ 
lsmetpaşa köprüsünü arkamu.da bırak- Dlclı. · / 

tıktan soma, .Zer ova ve Gerisinaıı .köyle- 1lmmıu ~ ~•uz. 
ı·ini geçiyoruz. Birjnciai yedi evlik, ik.io.- Setnnıs, 801&nnuz ~ tarlaları ile 
cisi de 130. Eakat bir tepe ötede, sağımıs- örtülü. 
da kalan Şıhçoban köyi.ı, bu civarın en kO.- Sema ~ :Pakat ufUde.r, bulutW 
çü1t cemiyeti: 3 evden ibaret. Gerislnan ile dolu. Yağmur gelecek! .Bereketi de be-
köyü .ise. btiyuklilk ve nüfus kesateti 1-- raber "Tf!r yüz(ine indiren rahmet, o anda 
lomlarmJan şampiyoıı. bize en b(jyQk korlruyu \:eriYor. Yol~ 

Gccee bastırıyor. kalmak. 
Kırlar, karanlık bir ıssıilıja gömüldiL Hayır! 
Hafif bir rilzgfu' esiyor. Müjde! 
Tabiat ne kadar sessiz ve gönlfiın ae Bulatlara 7akla,ıyoruz. uruk h tlunız-

kadar hüzünli.ı. da, bütun heybeti lle Maym.uni boğaıı co ... 
Günlerce ve binler ile Jdlon:ıetreler ap- riintiyor arbk. J 

rllk ti htanbuldan Sürd vlJAyeti hudud- T.i.1mes köyü de, 1Iomsu köyü gibi, ar~ 
larının içine geldikten sonra, yine bir gece kamızda. Yolumuzun kenarları '\akit' nktt 
beklemek... tavuklar ~le, çıplak ayaklı çocuklar ile. 

«Beklemek, beklemek, ao6uk, aamlt köpeklerin hiddetli kovalamalarlle dolu-
Bir derinlikte ayni bir moyylkıt yor. Evlor, samanla kanşt.ınlan birer ça-
Diycıı büyük Te'lr!ik .Fikretin gönlünde mur ,.ıgını. 'Penocreeleri küçüctik. Yer 

y:ı~ıyan azabı, bu ovaların gecenin son - yer, mahrukat yer.ini tuUın tezeklere am-
suzlugu altında kaybolan namütenahi im- barbk eden mahruti çamur kulübeleri de 
tidadı içinde, yalnız, yapyalnız ne kadar görülüyor ve ağaç yok!. 
kuvvetli duyuyorum.. Yalnız, bu iptida! dekoru pap:ıtye tar-

1loh nahiyesine vardık. E\•ler, birer ha- lalan gllzelleştiriyor. Bileyder tepesi bem-
:ynlct gı.bi ,gôzlerjmizden kaçıyor. Otomo- <:beyaz ve sapsarı. I 
bilin projektörlerine öbek öbek yüzlerce, Arazi, buralarda mezru değıl. ~ 
binlerce pervaneler üşuşüyor, üş\Şjyor... Yavaş yavaş indiğimiz mail saha, Ko-
Aı"lıl<, Maymunl boğazına vı;ırmamız im- ,.un sürüleri ile ortülU. 
•J;:iinsız! Gidiyoruz, gidiyoruz ve Maymuniye ge-

Knrar vermek için durduk. liyoruz. 
Yollar, yaz geçidi. Geceleyin, tarlaların Boğaza .giri imiz çok heybetli: Bulutlar 

'li e bir ylğın tabiat lırızalarının içinde bu- tepemizde. Ramanlar dagları ild :nra ha-
ralarını :l<l~nnadan a mak mümkün de- linde uzanıyor Gelincikler ile kıpkızıl bit' 
ğil. Esasen, petrol kampına varıncaya ka- renk alan .sağdaki sırtlan bariz bir kavis 
dar vakit daha bir hayli de ilerliyecek. ile dönüyoruz. Xarşımızda yine dağlar ... 

O civarda buluna11 Diyarbakır - 1ralt Ve yine koyun sürüleri .. Ve taze bir mc-
hattı 5 inci kısım inşaat merkezine Tann zar '\ar! 
ınisafil'i olmaktan başka çare yok. Asırlarca ilınuı.1 edilen -anavatan top -

Tekrar hareket ctUk. raklanna medeniyeti getırmek 1lgrunda 
tloh nahiyesi, birdenblre karmüıklnra bu büyük ve mukaddes gaye uğrunda ça-

kanştı. Artık, bir gecelik mclceimize v.a- llşırken ölen bır Turk ıııttasının m~rı ... 
rabilmek icin sabırsızlanıyoruz. Direksi- Boğaz 'ele\ am ediyor! 
.YOnu mutemadiycn sola kıran, kestirme Nıhayet, Si .,ımızda Maymuni ! ... öyu ve 
ve iırwısız yolları seçmcge çalışan şofö- tam karşın\ zda dı:ı petrol kampı gcirunü-
rumüzdc de bu haleli ruhiye belirmeğe yor. Manzara şöyle: Beş portatif e• , bir 
ba~lıyor. petrol deposu, demir boru yı.gınları, tnz-

Günlercc yollarda kalmıık ve miltema- ylk makinesi, üç motör ve Uç küç\ık ba-
di.)'en ilerliyen gecenin midemde kıvran- ca, içleri petrol ile doldurulan, ağızları 
dırdıgı ı:ıçlı~ı, ,gcizlerlme indirdiği uyku - lehimlenen \!e bir çatı altında saklııı'ıan 
suzluğu hh: etmek... 40 petrol tenekesi, ambar, -petrol akılılan 

Llıkin, asıl derdim bu dcjil! ve şimdi üsUeri kuruyarak as!alUarum 
.Ben, bir an evvel sabahın olmasınr ve sahalar, yeni sondaj ye!'leri ve butün bun-

tekrar yola çıknınmızı istiyorum. 1~te, lann üstünde, dlretinde al -sancak datgn-
hasretini çektiğim petrol mıntakasını sem- 'lanan 3' metFe yüksekliğindeki sondaj 
bolize eden kuçük bir petrol llmbasınm kulesi ... 
kısık, an ı~ı.gı karşısındaki sabit fikrim. Bu :kulilbeyt, bu kulenin al sancağını 

.Bu duşunc:e, butün yorgunluğuma rağ- tunç yüzlü bir Tü k a keri, süngü UnCi 
men bana deliksiz bir uyku uyutmuyor! takmış bekliyor! 

.... ........... O asker, Türk mehabetinın; <> kult' Turk 
Sabah. azminin en harikıılı birer timsalidir! 
..Erkenden hareket cdiyoraz. Manzara, 2önlilmdc, gı.izumde öyle §id-

aya1rta .Qul'Qular. 1çlerinden bir ga
lantor yumruğuyla masaya vurarak 
~gahba.§llldaki sabık Avusturyalı 
ve bugünkü koyu nazi tezgahtara: 

- Bize bira getir, 1&kin hepsini 
benim hesabıma kaydet.. emrini ver
di .. 

Çarıklı erkfınıharblerden biri tek
rar söze başladı. 

- Bütün dünya, HiUerizmin yıl
dırım haTeketi kar§ısında şaşırdı kal
dı. Bütün demokratlar şimdi de aca
ba nereye taarruz edecek diyeteı'ed
düt içinde ... 

Diğerleri: 

- Yakın Şarka mı acaba? dediler. 
Bunlar her halde 'Hitlerin Yakın 

Şarka taarruzunu bekliyen mühen· 
dis gürühu idiler. Alman yedek su
bayı: 

- Hayır dostlarım, Y.akın Şarkta 

general Weygand ve Wawelin beş 

yUz bin kişilik kuvveti var. Mütte -
fiklerin donanması da lskenderiye -
de ... Dostlanm Bitler stratejisi as
la anla.nn hazırlık yaptıklan tarafa 
taammı emretmez. Zira Bitlerin 
mantığı bunu kabul etmez. Çünkü 
Alınan milletinin Allahı son kozların 
dan birini oynuyor. Ve bu kozlarile 
Almanyııyı ebedi bir Almanya ola .. 
rak yaşa.ta.cağından emindir. 
~t bu enteresan meclis kapının 

açılması ile birdenbire neş'esini kay
betmişti. Radyo açıldı ve Berlin spi
keı:inin okuduğu resmi tebliğ din
lenildi. Yalnız içeride kulaktan kula
ğa fısıldayan bir ses vardı. O da: 

- l3ekqi geldi, bekçi geldi .. 
Koca kahramanlar, ,gece bekçisinin 

tkapanma s.atini kontrol için ba~ını 
kapıdan uzatması üzerine süt dök
müş ke8iler.e dönüvenni§lerdi .. 

• Çimen 
Yarmld nüSbaırmda 

İstanbul llaziterl 
latikbeli ::nasıl 

sıörU.Jorlar 

detli bir fırtına yaratıyor ki bizi karşılı
yan petrol arama grupu direktöcti Bay 
Cevad Taşınana \'C billi.ın kam.P kadrosuna 
kendilerini tebrik etmek için tek kelime 
söyliyemi.y:orum ! 

F..akat onlar, heyecanımı o kadar yü • 
rekien anlıyorlar ki! Çünkü, seneleı:den -
beri ~ başlannda ça~ n, ayni heyeca
nı, uzun hasret yılların.dan sonunda bin 
kere, on bin kere, yiız bin kere daha kuv
vetli dı.ıyan bu aziz vatandaşlar ite knlbt
nı.izden konuşuyoruz! ... 

önümüze düıcn Bay Ce\•ad T~sınan 
kop koşa yüruyor ve bize her şeyJ, her 
yeri bir saniyede, bir anda ,gôstermf'k is
tiyor. Senelerce bekleşlldikten sonrn, pet
role ka\'uşulduktnn onra ba5hynn bu is
tical, n~ kadar yerındc 'e ne kndar ası -
lfıne! 

Hepimiz koşuyoruz.. ' 
Ji~imizin kalbi gümblirdiyere.k çarpı

yor ve hepimizin kalbın n mihrak noktası 
.&udur: Petrol soııd J kul inin içi! 

ftuzvelt cumhuriyetçilerle 
tetrlki maaai edecek 

Nevyork, 20 (A.A.) - Nevyorlt 
Times gazetesi. B. Rooseveltin bir 
milli koalsyon hükumeti teşkili mak: 
.sadiyle kabineye nafiz cumhuriyetçi .. 
leri de sokmak tasan~da oldu-
- 1 gunu yazıyor. 

936 s~iminde reisicumhurluğa ve 
reisicumhur muavinliğine nl)mzedlik .. 
lerini koymuş olan B. La~dona balı_. 
riye, albay Knoxa da lı?,rbiye neza .. 
retlerin.in teklif edildiği bildirilmek • ' 
tedir. 

LORENZ ve TEf AG 
.BADYG~I SAllN 'MÜŞTERİ .. 

LE&U~ 
Mukinela.inizin h:itün yedek par-

çalan ve arzu ebjğiniz, pi} asada 
mevcudu bulunmıyan bilumum ye
dek lambaların Ye makineluinizm 
her türlü tamiratı f&in yahıız 1stan
bulda Sirkecide .Bor~ancıyan hanın
da 25 No. 
~ SONMEZ -

M1HAL LOOOO.'Tts 
§iricetine milra.caatınızı memnuni .. 
_yetle ka.ı1JI~ . .Müessesemizin baş
M ,yeıje jqbesi yoktur. Tel: 20412. 



1940 BÜDCESI 
(Baş ftmı/t 1 ~) 

........ in Btltçe ~ 1aa00k 
e&llD MıwodeH ~ cı.y...U 
~ mıı:Dııııen amuml )111!7.unde tet
tik ve mOzakerealııden evvel VekUet ve 
Uvai:r bütcelerini incelemek Ozae azadan 
H at husud m:nbata mobarriri seçibni;:ı 
w bu aza keodllerine tndi edilen büt -
celeri a1d olduklıın vekalet ve dairelerde 
cari ~ tatbilı:atmı ve hazırlanan blitçe
bdelti tenı.il veya zam scbeblerini ve ge
lecek senenin ihtiyaçlannı ve bunlar için
de kil ve zarurl olanlarla geri bırakıl -
maııı mab7.urlu eılmıyan hususları tahkik 
Ye ~bit ederek netayicini mütalenlarilc 
lııirliktc her bü~nin cocilmcode mtlzakc
resi SU'ıısmda tafsil ve izahı kendilel'ine 
bvaleql~. 

JHO seııeı;i bütçesinin taıu.imi, Avru -
ııac1a b~ ol:ın harbin bUtün dünya 
ikbsadiyatı üzerine yaptığı tazyik ve te
sirlerin her gün ziyadelt?ı6en ve daha :faz
Jalaşması ihüpuıllerlnl gösteren bir za
mana tesadU1 etmesi, harb harici olmak
la beraber memleketim.izin de bu müessi
rattan vareste kalamıyacağı tabii olduğu 
mzarı itibara alınıncn, geçrn~ yıllar ııibi 
aonnal ahval ve şerait albnd:ı yapılan 

bir bütçe teUlkki edilerruyeceğinden, la -
7fhruıın tanziminde hükQ.met.in ehemmi -
~ göz önünde bulundurduğu anla§llan 
m\Wbazaların encumen tetki'katında da 
ayni dikkat ve ehemrniyeUc derpiş edil
diği bllbass:ı arz ve i§a.ret olunur. 

Cfımhuriyetimizin iftiharla söylenebilt'
cdc muvafialdyetlerinden blr1 de-, bi.ıtçe

ainin mutevaı:ln olarak tanzim edilmesi 
"e bu bfıt(elerin, her :zaman isabeUi tah
.unlere istinad ettirildiğinden, her vakit 
d4ırık ve hattA yakın :yJilarda varidatuun 
ıd\lhammen mlkdardan faz.la ve $Ükı'anı 
IDDclb tahakkuklarlıı neticelerunesidir. 

lMO bütçesinde tevazün esasının derpi§ 
edildiği Maliye Vekilinin izahınd.'l beyan 
edilmiş olduğu gibi encilmenimiz de tetki
kabnda bu prensbi has.<>a!!iyctle muhafn
.,a dikkat etmiı ve hükumetin butç~
dekJ masrafların teı.bitinde tasarrufu e.c;as 
tutması keyfiyetini muc:ı"b görerek bu nok
tanın dellşmemeslne itina göstermiştir. 

Bütçede encumenin ~8 ettiği nok -
talar; Amme hizmetlerinin hiç bir veçh.ile 
haleldar olmasına mahal kalmamak k~- ' 
dDe masraflarda Uısarnıfu göz önu* bu
lundurmak ve yurd müdafaası için lA:Öm · 
aeJen mamıflan her türlü :fedaldırlığı, gÔ'l.e 
alarak mümkün oLnbilenl idi bütc;ede ka
bul ve ihtiynr eylemek ve ihtiyacın icab
lanna göre daha fazlasını i'evk.al<ide tah
sisatla temin etmek ve feyizli neticeleri, 
her günkü inkişnfile göri.llen sanayileşriıe 
proıramını hali hazır vaziyetinin imkan
ları dairesinde d~am ettirmek ve mali 
ltfbanmwn ldamcsi için ikü:ıa eden ta
l:ayyi}dab muhafaza ile beraber milli pa
ıramızın ihraz ettiği kıymeti koı·umak ve 
tıehiıinde uırar görUhneyen bazı teşeb -
büsler için masraf ihtiyanndan çeklnmek 
ılııi hususlardan ib:ıret olduğu suıetiooe 
Mllsa olunabilir. 

Encümenlml.z butçe l.4yihasım müzakert 
w tetkiki netayicinl arzctmedcn önce 
1939 mali yılının umumi vaziyeti hakkın-· 
da mütalea olunan istatistiklerden ve is
tihsal etUtl malClmattan mütehassıl mü
pbedeler.ini milcmelen arzetmeyi luzumlu 
prmü.ştür. 

Lbihanm enciimenimize tevdli sır:l!ın
da varidatın mühim bir acık' verdiği &ıö
rillüyordu. Bu açıgın mall YJlın dokuz 
aybk vaziyetine göre gümrük varidatmda 
18 milyon lirayı geçen bir mikdar irae et
tiği anlaşılmış ve tenakusun 1939 ağus~ 
JO sinden başladığı ve her ay :noksanın 

ıeçmlş aylara nlsbetle arttığı teşrinievvel 
ve p.ıbat cibi aylarda da 1938 e nisbctle 
blr fnılalık ve &ubat ayı içinae de hariçten 
teker ithali dol:ıyısilc bir tezayud obnu~a 
da netice itibarile yukarıda söyle-ndiği gi-. 
bi 16 milyon lirayı geçen bir noksan hu
aule ıelml&Ur. 

~it eibi a~ ınalmı ~tmak mtt• 
buriyetinde bulUD&n zilrra vesair müs -
tııhalllerin mallannı piyasaya anotmeleri 
brıısmda flyatlaru:ı dü$erek mutazarrır 
obnabrına meydan verilmemesi esbabma 
bülrlımetçe vaktinde tevessül olWUDU§ -
tur. 

Harbin tevlid ettiği fevkalMelikler ıil· 
nü gününe takib e<lilerek milli korunma 
kanununun hükClmete verdifi salıihiyete 
.istinaden bazı hususlar hakkında lüzınn 
görükn lıe~ türlfı tedbirler İcra Vekmeri 
heyetince kararnameler ısdar edil..'Ilek 
suretuc ittihaz edilmiştir. Bugüne kadar 
intişar etmi~ olan kararnamelerin her bi
ri h::ıkik! ihtiyaçları karşılnyıcı faydalı 

tedbirler olduğu tatbikat sah~daki te
cellilerile görülmekte bulunmuştur. 

Memleket ihtiyacının kabından olarak' 
hariı;ten ithale me<:bur olduğumuz mallar 
hakkında da hUkfunetin, umumi iktı.sadi 
ı.azfyeti ıöz tinilnde tutarak, bu işi de 
mümkün olabilecek intizamla tedvire ve 
ihtikfıra meyd~n vermemeğe gayret eyle
diği müşahede olunmuştur. 

Bu fevkaHide vaz.iyet karşısınd:ı harid 
ticaretimiz hakkında geçen senelerdeki 
vnziyetlerle mukayese edilerek normal sa
yılacak ihsal bir netice araştırmanın müın
kün ve müf!d olrunıyacağı jzaha değmez 
bir hakikattir. 

• Döviz ;\"8tiyetimize gelince: HükCımetin 
serbest dövizle yaptığı tediycler mer'i u
mılümüze göre takvim yılı iUbmile tanzim 
ve döviz varidat ve masarifatını ihti.va 
eden cetvellere milsieniden icra edilmek
tedir. Bu cetveller İcra Vekilleri heyeti
nin tasvib kararma iktiran etmektedir. 

Cedvellere dair masraflar mukannen 
ve kat'l bir takını masarifle Devlet devair 
H muessesatının serbest dövizle müba -
ya::ısı kabil olabilen zaruri ve fevkalAde 
ihtiyaçlarından lburet bulunduğu ve döviz 
cetvellerinin tanziminde azamı t:ı.sa;ruf 

fikrile hareket edildiği ve yapılan m:.iba
yaatın üı.ınaınına yakın bir kısmını mem
leketin müdafaasına :ı.ld ihtiyaçlar teakil 
eylemekte olduğu hiikümetc;e verilen iza
hattan anlaşılmıştır. Ahvalin günden güne 
karışık bir hnl aldığı bu zamanlarda dö
viz vaziyetimizle geçen yıldan daha gayr! 
mus:ıld denllecclc bir vaziyete girmemiş 
oldugumuzu da aldığımız malfunata isti
naden memnuniyetle beyan edebiliriz. 

Mutt.cfiklerimizle akdedilen istı"kraıuı 
mali ve · tısadi vaziyetimiz üzerindeki 
jyi tesirleri ve bilhassn memleket müdafa
ası için ihtiyacımız olan mühim harb mal
rzemesinin bu ııayede tedarikine muvaffak 
olmamız ve sınai kalkınma mesaimizin 
gecıkmesi c::ıiz olmayan kısımlarile ziral 
istihsaldtın urltırılma.sı emrinde lüzumlu 
olan bir takım vesait ve makinelerin tc.da-
1·ikinl temin etmemiz hususlarındaki isti
fadelerimiz pek bariz bulunmaktadır. 

tktısadi ve mali vaziyet hakkındaki u
mwnI görüşlerimizin yukarıda icmalinden 
nrz ve izahından sonra encUmenirniz but
çc tetkikatı üzerindeki mesaiii şu suretle 
1aftll olunur. 

Her vekı'llct ve dairderin bütçeleri Ma
liye Vekili ile mensub oldukları vekilierin 
ve birlikte gelen müdürlerin huzurile tet
kik ve hemen her 1':ı.sıldaki masrafiar 
hakkında iı;tizahlar yapılarak malumat 
alındıktan ve husust mazh:ıta muharrir • 
]erinin de tetkikleri netayicine dair mil
talealnrı dinlendikten ve memleket ihti
yacına taalluk eden husu<lar hakkında 
her vekalette alAkalı idarelerin muamelA
tına dair aıarıın mül~hazal:m münakaşa 
ve tezekkür edildikten sonra varılan neti
C"elere göre bütçede semere verecek hu -
susfarda hükümetin mutabakatile bazı 

fasıllara zamlar yapıldığı gibt encümence 
prensib olaralt kabul edildı"°ği yukarıda 
arzedilen esaıılara, başta Amme hiZJ'l\etle
rini müteessir etmemek kaydile taııarruf 
millabazası olmak üzere riayet edilerek 
Yüksek ;Meclise sunulan rayiha tadü.en 
tanzim edilmiştir. 

Mall yıl sonuna kadar gümrüklerde talı- ( Aske .. l ı· k . I . ) 
llİ.1 edilen muamele, istlhlAk. ve hayvan ' iŞ erı -
11&ğlık vergisi '1bi bazı varidat da dahil 1111ıııııı--------··---••ı.ı-" 
elduğu takdirde noksanının 27 - 28 mil
yon liraya çıkacagı anlaıılmıştır. 

Buna karşı d.iger varidat.ımıula tezayüd 
ıörülmekle gümrük resminden husulf! ge
len bu açık bütçe tctlıtikatımızın nihayet 
bulduğu 1939 mail yılının son ayının ilk 
:prısındaki vaziyete göre yarısından fa%

Jasını teUfi edeceği anlaşılmıitır. 
Cari yılın bu açığı, mali vaziyctimizde 

IUkranla knydedllir ki, hiç bir tediyenin 
vaktinde yapılamaması gibi bir arıza tev
lid etınemif ve mali itibarımız, bütün sa
llbetile haiz olduğu mevkii muhafaza ve 
·Jdameye muvaf!ak olınuGttır. Maliye ha
z..~ nakdi \.<Wyetinin cari bütçııe 

71l'1a girerken yerinde bulunması ve ha
zine 'fllUhasibliği il~ mal sandıkları vezne 
meveı..'Q.unun ve banka mevduatının ehem
miyetli ~ir yeküna baliğ olması muhtemel 
bir Anznyı' önliyen en xııühim bir funil ol
duğu tahak'.Vık et.'l'lişUr. 

Harici ticar~ürn.i.z, bu sene mall yılm 
dördüncü ayı o~ eylülde Avrupa har -
binin zuhuru seb,"tbllc bir çok m~üller 
ckığurmuıtur. Bu se~le tahaddtıs eden 
yeni vaziyetler karşısLqda eski halin de
yamına imk~ olmaması filzünden dış ti
careti muamelemize yeni is.~ ve
n"lmcsi lüzumu hükf.ımcııt;e s\lı~Ue derpiş 
edilmiş ve müessir müdalulle tt.'<lbirlerf 
ittihaz aJunduğu görülmüştür. 

H!lkömetin ihraç mııllanmıaı değer kıy-· 
mcUerile harice satmak hususunda eo 
faydalı tedbirleri vaktinde ittihu etmit 
ve muhtelit mcvad üzerin~ ihracat bir
likleri tesis ederek bir zarar husulüne 
meydan vermeksizin satışın 1emlıi y_e u
mumi vaziyeti her An takib ederek bu 
yoldaki mesa.i.!ine devam etmekte olduiu 
.uılaşılmıştır. HUkfunetin emrile b&fta 
Ziraat Bankası olduiu halde Milli bank.a
lanınız müstahsillerin kil ihtiyaçlarını tn 
mo.akl 1«ait altında açılaa krecWede 

Kadıköy Şubesinden Sub&J. 
Yoklama tıam 

ı - Şubemizde kayıtlı yedek subay ve 
memurların 1076-sayılı kanun mocibince 
yaptlacak mutat yoklamasına 1 haziraıı 
da başlanıp 30 haziran 1940 da 80ll veri
le<:ecktir. 

2 - Subayların gerek nwus "\'e gerek 
vesikalrının ıörillmesi ve bazı maluma
tın tebliği u.ruretile bizzat yoklamaya 
ıelmeleri icab ettiğinden İstanbul dahllin
de olduğu halde yoklamaya gelmeyip yazı 
ile bildirmeli itiyat edinenlerin yazılı yok
lamaları maksadı temin edemediğinden bu 
aene için hükümsüz addedilecektir. 

3 - Şube mıntakası haricinde muva
katen bulunup haziran ayı içinde ı;ube
mize müracaat edemiyecek olanların yok
laz:nalarını. bulundukları mahallin iUbesj
ne müracaatla yaptırmaları. 

4 - Yoklama: Nüfus cii7.clanı, terbii 
vui~a.ı veya diğer askeri vesaik ve ihti
sas diplomaları ile geçen yoklamada fo
t~:ıf ~ei halde vermemiş olanla
rın ikişer :fot<.)irn!la müracaatları. 

5 - 1stanbut )lariclndekl şubelerde ka
yıtlı olup haziran ayı içinde muvakkaten 
veya hastalık sebet>lle Kadıköy mıntaka
sında bulunacak subll)'ların dörd~ m3d 
dedeki vcsaikle berabeı- oturdukları mın
taka empiyetindcn alacakluı ikamet ıı. 
mühaberilc müracaat etme16i. 
• 8 - Yoklama)'a gelıni;renler baldnnda 

~e 1076 la7l1ı kanunun 10 um:u nuıd-
0.UUn tatblk edilectıli· 

7 - Yoklamaya ielec* emeldi ve Ilı· 
tiyat blliamwu IUDay ve mmiu.rJ:arın J\l• 
karıki maddelerle istıeDilen vesailctan 
bqka bir defaya mahsus olmak üaere ma
aşa Dıfuıtabak kimselerinin nüfus cüzdan
larım da bebcmeluıl ıetirmeleri, getirme
dikleri taı:.dJrde 7oklıımqa ~ aa.
dıedlleceideri ilin oı..r. 

Kat'i mücadele 
başlamıştır 

(~ 4 Unatide] 
burgda zengin demir cevherleri mev
cuttur. 
N"ıhayet, İngiltere ile Skandinav1& 

arasında senede 17 .000.000.000 frank 
tahmin edilen ticareti Danimarka ve 
Norveci istil! ederek, tamamiyle kes
tiği şekilde, Bitler müttefiklerin Ba
landa ile olan ticaretine de nihayet 
vermeği ümid ediyordu. 

Fransız ve İngiltere burada, 8ene

vi 17 milyar 340 milyon franklık it
halatta bulunuyor ve 11 milyar 70C> 
milyon franklık mal ihrae ediyor • 
du. 

Fakat, Hitlerin nüfuz ettiği fay .. 
dalar ne olursa olsun, h:ı.lihazırd& 
muay'yen mahnırlarla. ~ak • 
tadır. O, istila eylediği memleketler -
le . yaptWı 7 .600 milyon frankhk it
halit ve 10 milyar 400 milyon frank
lık ihracatı kaybetmiş bulunmakta• 
dır. 

Bundan başka, buraları d& hali 
hazırda kapanmış görünmektedir • 
Müttefik ablukası müessir olmak b&
kımından kudret peyda etmiştir. 

Fransa ile İngiltere hesablanna 
be.şka kazançlar da kaydetmektedir
ler. Orduları bundan sonra Belçika 
bitaraflığına riayet mecburiyeti al
tında bulurunama.ktadırlar. Hollan
da üzerinde uçar .... k, - bu hal, evvel
den mümkün değildi - İngiliz bom -
bardıman tayyareleri, lngiltereden 
doğrudan doğruya düz bir hat takib 
ederek Ruhr havzasına varabilecek
lerdir. Harbden evvel bu hava.lide 
Alman endüstri kudretinin yüzde 
60 ı temerküz ediyordu. 

Ekonomi bakımından, üç milyon 
tona yaklıı..c;an Hollanda bahriyesi 
ve Belçikanın 430.000 mecmu tonluk 
gemileri bundan sonra tamamiyle 
müttefildeıin harb faaliyetine tahsis 
edilecektir. 

Belçika kongosu bakır, kalay, ve 
nebati yağlar istihsal etmekte ve 
Hind Okyanusundaki Felemenk top 
rakları kauçuk, kopra, kalay, nebati 
yağlar ve petrol «:ıkarmaktadır • 

Japon donanması mayi mahruka
tını bu Felemenk topraklarından U. 
maktadır. Birleşik Amerika, bu mem
leketlerde herhangi bir ecnebi müda
halesine tahammUl etmiyeceğini bil
dirmiştir. 

Dığer Felemenk kolonisi, yani 
GUya.n, alöminyum imalatında. kul· 
tanılan boksit, cihan istihsalinin yüz
de onunu meydana çıkarmaktadır. 

Bu defa, Alman taarruzu bertaraf 
etmek şansı mükemmeldir. Hatti 
Almanlar kendilerine gösterilen mu
kavemeti yenmeğe muvaffak olsala.r 
bile müttefikler gene bir takım istifa.. 
deler elde edebileceklerdir. 

Bununla beraber, Belçikaya taar
ruz, Fransanın başlıca endüstri• ı · mm. 
takasını istila tehlikesine koyuyor • 
mgilterenin ananevi siya.seti, Maıış 
limanlannı düşmana kapatmaktır. 

Bu mülihazalar, Alman ordulan
na. mu\(avemet ve bunları tard için 
azami gayret sarfını istilzam etmek
tedir. 

Orada da, No~e olduğu gibi 
kat't unsur, kara. kuvvetlerine tay
yarelerln getireceği yardımdır. Hit· 
lerin bu kadar muazzam gayelerin 
tahakkukuııu dayatbğı muharebe
ler başlamıştır. 

Bu çarpışma, evvelki İngiliz ne
sillerinin müdafaa etmiş olduğu bir 
toprakta cerey,...n evlemektedir. 

Bütün milletin çalışması ve geride. 
ki disiplini ile cepheyi tutması l&zım 
dır. 

ZAYi 
ıstanbul Liman dairesinden almış ol

duğum 7/7a sicil numaralı gemici cüz
danımı kaybettim; ;renisini ı;ıkarlat:aiJ.m
dan eskisinin bWanU yoktur. 

Alurkapı fadırYan eok:aöı No. H 
Ba~eddln Heklmoölu 

KM)'11 Asliye Hekuk .Uldmltilncle•: 
ltOD,Jeda U:ecidi7eade Alil. velıcili avu

kat Hulld ~ tuı:afın4ma .Amkaı'a 
7.Uaat Bankası buid.7 ~ memarla

rmdan Zi;,ra ve Çat:ılca llSkerl tabell mu
:bamb meııulluttınde başkAtib Btfat othı 
Halil Hilmi ve Konyada deiirmeocl 0.
m:ın oiJu Ahmed Hamdi karın Hatice n 
Ali Haydar ııleyhlerlne: Müvekkili ilo ınM 
dehıleyhler arasında ordu iaşesine itasını 
taahhud ettikleri ~t bedeline mukabil 
aldıkları avanstan mütebaki borçları bak 
kında hazine tarafından ge.ı·ek nrüvekltill 
ve gerek mlkldeialeyhler aleyhine hUküm 
istihsal olunarak kefaleti müteselsile he
sabile yalmz müvekkillerinden aıtıl borç 
ve ücreti vek4let vesaire olarak 11532 li
ra 12 kuruş tahsil edilmiş olduğundan 
bundan milvekkill hissesine düşen 2506 
lira •2 kuruşun tenzilile mütebaki 9l25 
lira 70 kuruşun % 9 faizle birlikte tah -
siline karar verilmesi hakkında açılan 

davanın cari muhakt:mesi neticesinde: 
müddeinin asıl borç ve masarifi muha • 
keme ve ücreti vekAletle birlikte haUne
l'• ödediği sabit olan 10638 lira 13 ku
ruştan beş sehim itibarile hissesine dflşen 
2127 lira 62 kuruşun tenzilinden sonra 
.ceri kalan 8510 lira 50 kuruşla müddei
aleyhlere rücu hakkı derkar buluıınıue ve 
Ali Haydarın hazineye mezkar avaıWa 
borçlu olduğu vekili tarafından ikrar e
dilmiş ve ziyanın kefaleti olduğuna dair 
verilen ııyabi hükme itiraz edilmeı:nie ve 
Rifatın kefaleti. olmadığı tahakkuk ~ 
olduğundan müddeinin Ri!ata karşı mu
arıuısının men'ine ve cem'an 6382 lira 87 
buçuk kuruşun 1brahlm ve ZQ-a ile mü
teveffa Ali Haydarın karısı Saimeden 
müteselsilen tahsiline dair mahkemeden 
aadır olan ıg/U/933 tarih ve 855 numa
ralı ilAm müddelaleyhlerden Ziya ft lb
rahim ve davacı .Afif tarafından ledettem
yiz (:Mümeyyizlerden tbrahime gıyabi bü
küm 16/1/1935 tarihinde tebliğ edildi.ii 
halde mumaileyh tarafından 7/7/938 ta
rihinde temyiı:i dava edilmi§ olduıtu ci
hetle müddeti mü:ur etmiş olmasına meb 
ni İbrahimin temyiz arzuhalinin reddine 
ve müddetinde temyizi dava ettikleri an
lasılan davacı Afif ile müddeialeyhlerden 
Ziyanın temyizlerine gelince lbaziııeye 
karsı taahhütte bulunnn ve hazineden a
vans alan davacı A!it: ile müddeialcyh
lerden Haydar olup diğer müddeialeyhle
rin kefil oldukları t:ı.rafiarın ifadelerinden 
ve evraktan ıınlaiJ].ınakta ile de iddiaya 

nazaran davacı ile müddeialeyhler araıımda 
bu hususta blı §irket bulunması itibarile 
avanstan hazinenin nlncağı kalan ve da
vacı t::ıı·a!ından tediyce edilen paradan 
müdCleialc,1hlerin hisselerlne isabet eden 
mikdarın tahsili talcb olunmaswa ve ta
ra11arın hazine ile olan münaAebetlerinin 
ve haz.inenin ikame eylediği davanın ve 
bu babdaki hükümlerin davacı ile mOd
deialeyhler arasındaki şirketten mütevel
lid muameleye tesiri olmadığı ve dava
cının §erik olmak itibarile Rilattan da 
davnya saliıhiyeti bulundu~u halde hui
nenln davası üzerine sadır olan ilimlar 
nazarı alınmak suret.He davacınm Rifat 
hleyhinde ikame ettiği davanın reddine 
karar verilmesi ve davacı arzuhalde faiz 
de taleb ettifi halde bu taleb hakkında 
bir karar verilmemesi ve davacı bauneye 
tediye ettlti avanstan kalan paradan ken
di hissesinden müdde::ısının müddelal~h
lerden tahsilini taleb etmesine göre bu 
paranın şirket zararı olarak mı yoksa 
zimmetlerinde kalması itibarile mi taleb 
edildiği davacıya izah ettirilerek alınacak 
cevaba göre husumet ve müddeialeyhle
rin derce mesuliyetleri tayin ve iesbit 
edildikten 'sonra muktazl karann itası 

icab ederken bundan :rubul edilmem ve 
davacı müddeabih parayı hazineye ııak -
den tediye etmil olmayıp tediye olunan 
meblAğın çoğunun deyin ilmühaberlerile 
mahsubu yapıldığı· nnlaşılınıwne naı:aran 
deyin ilınüha.berlerinin mahsub tarihindeki 
kıymetleri tahkik olun.arak ona göre ka
rar verilmek icab ederken borçlar kamı -
nunun 496 r.cı maddesine yanlıe m4na 
verilerek yazılı olduğu üzere· karar ve -
rilmesi yolsuz olduğundan bahisle temyiz 
mahkemesi ticaret dairesinin 14/9/936 
tarih ve 2C70 sayılı kararlle nakzedilerek: 
iade kılınmış olmakla mezldlı- dosya da
vacı tarafınd::ın ihya edilmekle milddei
alcyhlerden Halil Hilminin gösterilen ad
reste olmadığından temyiz ilArnı aureti 
tebliğsiz olarak geri çevrilmis olmasına 
mebni davacının talebilc zikri geçen tem
yiz ilamı suretinin UAnen tebliğine mah
kemece ftı-ar verilmiş olduğunden işbu 
temyiz illmı EUTeti tebliğ makamına kaim 
olmak üıere ilin olunur. 

Ankarada 

.AKBA 
Kitapevi - Kağıdcılık - Türkçe 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap, sipa.ri§lerini en doğru ya
pan bir yerclir. Erika ve İdeal 
yazı makineleri satış yeridir. 

Telefon : 3377 

f ' 7 • FfW ~ 

I 

Güzel 
Olmak 

.için 
Her Şeyden ~ 

sıhhatli ve parlak bil' 
tene, lekeaiz" ve ~ 
btr cilde malik o}ml) 

•EM K7;in 
EY Perte" 

·--~L 

Sizin de cildinlıi ~
leştirir, guddelerini bel' 
liyerek canlandırır. 

to --.ilk bir tecrübe mah8ulü olan KREM PERTEV, ter
Ub W> J'llPllı3 Wmıdaki incellk dolayıslle, t.enJıı fazla yağ

h Mema mani olur. Yağsız olarak hususi ttip ve 
vazolarda satılır. 

( Devlet Demiryolları İlinları J 
Mubammma We1.l COO lira olan 2500 Kğ. Flatinğ vernik W~/lMO cutnll ~ 

nü ıaat (11) • blJ'de Haydarpa~a Gar binası dahilindeki kornlsyon tarafındııJl 
çık eksiltme -ıt;rle atın alınacaktır. ' 

Bu ite linDelt iıık7eolerin 337 lira 501ruruşlulc muvakkat tan.inat ve ıc.aıııJt)lt 
ta,m ettıtı • ı JkJe blt'likte eksiltme günü saatine .kadar kom.ı.,.ona mürac8' 
lAzımdır. 

Bu ile ldt llrinameler komisyondan par::ısız olarak dağıtılmaktadır. (3~ - ~ 
lstanbul elektrik tramvay va tünel işlatmelB~ 
umum müdürlüğünden: 

1 - 4000 metre koyu gri renkte yiln kumaş satın alınacaktır. 

2 - M:~t teminat maktuan 500 liradır. ,,-
3 - Eksfllme 2'/~/1940 cuma günü, saat 15 de Metro han binasının ~ 

tında toplanaaılt olan komisyonda yapılacaktır. ' ~.I 
4 - Bu ile aid prtnaıneler idarenin le\'azım müdürlüğünden parusız ~ 

edilebilir. ' 
5 - lstekliJerio kanuni vesikaları ve muvakkat teminatları ile nruı edilell 

ve saatte kaıidi\ıGadıa :bazır bulunmaları. c4084> ~ 

lstanbul defterdarhğından: 
Adı ve soy adı ıp 1ş adrt"Si Verıinin nev'i st""" 
~---------~--~~-----------------------~--------~ 
Zülfü Ali Banker İstanbul V.ılde Han No. 98. Muamele '31 
ArlsUdi Delirmenci Alibey köy Sılahtar ağa Muamele 

K. Cemil 
Hüseyin Cabil 

Rafael Karako 

Filköpri\sü No. 26 
Kolonyacı Tahtakale Cedid han No. 29. 
Dokwnaeı Büyük Uınga ıvı:us:ılla 

caddesi No. 2/1. 

Muamele 
Muamele 

Çorapçı -Yeşildirek SUrüri mahal- lılusmele 

lesi Mollat.aş- Han No. 5/9. 9'1 
Osman öıa.nt.ı Corapçı Yeşildirek Karako han No . .20/21. Muamele ;,x 

Yukanda idmleri yaulı mukelle!lerin; terki san'at ettiği halde yeni ndreslef""." 1-
Varidat tdansmi haberdar etmedikleri \'eya tebelltığa sal4hiyetll bir ~ 
göstermemit cıld:akJanndan bulunamamışlardır. Tarihi ilandan itibaren iki gün I_ 
da ve 24l0 ııaJdı maamele vergisi kanununun 20 inci maddesinin gon fıkrasındt J 
terilen me.ıkGr .,. muameLUma aid evr.dtı müsbite ve derterlerlni alarak a.JI ııı' 
Muamele ve lıdlblAk Vergileri Müdürlüğünde He: ap Mütehassısları Bürosunıı 111 ,d" 
caat etmeleri. pllnecliltleri takdirde haklarında kanuni icapların yapılaenğı 3692 
kanunun ıı imi ınacldai hilkmüne tevfikdn il§ncn tebliğ olunur. (421~ 

r-Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem -1 
L Hakkı Katran pastilleri de vardır.~ 

-Üniversite Rektörlüğüdden : , 
Ceza hulmlm, tktısad; İspençiyari kimya, Umumi Fizik, Romanoloji, Tur1' fi. 

b.lyatı tarihi. 1Jmmn! Tllrkiye tarihi, Hayati ve Tıbbi kimya, Mikrobiyoloji, gell~ 
yoloji, sinir tinhlakları doçentlikleri açıkbr. NamzcUerin yabancı dil imtlh3 ~ 
birlndtepin 1ltO peqembe günü yapılacaktır. 1steklileri;ı sıhhat raporu ve 5 fo ~ 
nüfus tezk.tna ikneti ve ilmi hüviyetini gösk~en fi~lerile (Fişler tedris işler14ast minden istıemı&ıelrtir) 16 eylül 1940 tarihi.ne kadar reklorlüğe mi.ıracaiaları. ( •~ , ... 

BAŞ, DİŞ :ı-ılarını, ROM.AT~ 
sancılarını, SlNİR rahatsızlıkl \·e 
derhal geçirir. GRİP, NEZLfJ 1 

COôUK ALGINLI(HNA kal11 
müessir ilaçtır. 

İcabında. günde 1 - 3 kaşe alınl'" 
Her cczahnnedc bulunur. 1 . '( 

Sıhhat v~kalctinin ruhsatını haj!ıiP 1 

~ 


