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__ imaldeki mahsur kuvvetler sahile Çekiliyor 
Alman kuvvetleri dün Lil ve Ostant şehirlerini zabf 
_ed_e_r_ek_şimal o dularını dm: bll: _sahaya sıkışbrdılar 

ALMAN ZAYİATI Harb niçin 
Balkanlara 
Sirayet edemez? 18 günde 1000 tayyare 

Bugünoo Almanya, ne l~ ve 2000 tank kaybettiler 
ne Sovyet Rusy9llll, llf' de bmda.
nn mü!ıif'ttken Bıı!Jmol&ra taar
ruz etmı·si, kendilerine bir mrnf-ııat 
t.emin f'fıw>!..1.<>ıı çok twıktır. 

fC5> ugün garb cephesini yalap 
l9l yıkan 1'.arb afetin.in Balkan

lara da sirayet edip etmiyeceği ay
lardanbcri zihinleri yoran bir mese
ledir. a.u hususda hadisata lıakara.k 
ileri sürülen sr.yısız mütalealann 
ekseriyeti harbin ergeç BalJranlara 
da. sari bir haırt.alık gibi geçeceği 
şeklinde idi. 

Fa.kat hıidi..iat bu ııelrilde tecelli 
ebiıedi. Bir çOk ldmseler, harbin 
kızıştığı ve harekat safhasına gir
diği ilkbaharda felaketin Balkaıılan 
sarmasını beklerken böyle olmadı. 
Hatta fazla ümide kapılmamakla be
raber denebilir ki, bugün harbin 
Balkanlara sirayet etmesi ihtimali, 
bir kaç ay evvel ine nisbetle yarı ya
n ya az:ılmııı bulunmaktadır. 

Vaziyeti tahlil etmeğe baflama
dan evvel. bir noktayı kıaaca kay • 
detm~ bilhassa IUzumlu görtly~ 

ruz. 

Cenubda Fransız muvaffalıiyetkri 
tevali ediyor. Bütün Alman tayyar
elerine faik en aon aistem Amerikan 
tayyarl!lerinin ilk partisi müttef ilı-

ler in eline vasıl oldu 
Londra, '.al (A.A.) - Reuter a

janınııın salahiyettar bir memba • 
dan öğrendiğine göre İngiliz seferi 
kuvvetleri, müttefikleri Fransız· 
larla birlikte lji.mal mıntakasında 

çarpışarak muntazam ric'at etmek 
tedirler. 

Şiddetli dümdar muharebeleri bu 
hareketi himaye etmektedir. 

Londraya gelen maltlınala göre, 
milttefik kıtaıan, bili hadise 11ahi -

le doğru çekilmişlerdir. İngiliz se
feri kuvvetleriııiJ! muayyen bir hat 
tesis etmeğe muvaffak oldulı:lan 

ve burada şiddetle mukavemet et• 
tikleri zannedilmeJrtedir. 

Tesadüf edilen müşkülatın pek 
büyük olmasına rağmen kıtaa.tın 

maneviyatı pek yüksektir. 
Terlı:edilmesi ihtimali bulunan 

harb malıeınesinin düşmana yara· 
(Sonu: 3 üncü sahifede) 

Müttefik kuvvetler 
Narviki aldılar 

• 

• Fransız mulıadden.tmı eılleriııde ..._ PraıısrL ~ı Reym:ud, MattŞ&J Petaia ve gmen1 Weygaııcl 
lıir tapJa.atııdaa çıkaıiar)ıeıı .. 

Ru•ya Balkan
larda aalhun ih
laline razı değil 

Varidat büdcesinin 
müzakereleri bitti Devletlerin yekdiğerlerile mevcud 

münasebatında hissiyat asla rol oy· 
namaz. 

Devletler arasında sempati ve iğ
birar sadece menfaate dayanır. A
man falan milleti kızdırmıyalım, yü
züne gülelim, keııdisini medhedelim 
ki biw tecavüz etmesin diye düşün

mek ve bunun böyle olacağına inan
mak çok büyük safdillik olur. 

Norveç deki askeri vaziyet Alman- Molotof Rusyanınt:Bal- 109,922>000 liralık f evkalô.de tah-
ların aleyhine inkişaf ediyor kan statükosunun ta-J • t l... ·h ı· t 

Bunun en son misalleri önilmilz
de o kadar açık bir şekilde dunıyor 
ki, bu hıısıısta en ufak bir tereddtid 
bile caiz değildir. Almanya Norveci 
işgal için Danimarka topraklanna 
muhtaç!J. Hiç bir llf'mpati, muahede 
falan tanımadan orasım zaptetti. 
Ayni şeyi Fraru;aya te.= için Bel
çika, Ho11and:ı. ve Ltiksemburga tat
bik etti. Y ann da ayni şekilde baş
ka yerlere tatbik .edebilir. Ve bunu 
yalnız Almanya değil, her mtiteamz 
millet yapar ve yapacaktır. 

Hadisatı bir defa bu realist zavi
yeden gördükten sonra, asıl mevzu 
umuza rücu edelim. Balkanlar üze- · 
rindclcJ tehlike niçin azalmıştır? Bu 
ııuale cevab vermek için, B:ılkaııla -
ı:a ka.rııı askeri bir harekete teşebbüs 
etm~ muktedir bilyilk kuvvetleıin 
bu işi yapmakta menfaatleri olup ~ 
lup olmadığıru tedkik etmek kafi· 
dir. 

Ele, en-ela Alm.ıınyayı alalım: 
Alnıa.nya garlxle o kadar meşgul

dür ki ve o k:ıear hayati rolünü oy
(Sonu: 3 üncü .ahirede) 

Londraya giden 
Gazetecilerimiz bu 
Sabah geHyorlar 

--o~-

Atır.:ı, 29 (A . .ı..) - '1.j:msı 

Ji!ıli!"iyor: 

~ ;.\ tin:.ı. Gazetc\'.!~lcr bi..4·1:~ c~ün Türk 
gnzetcc!::cri f:crrfinc husu::.i bir öğle 
ZiyJ.fcti vcrt'!11ı:,tir. Zi}"-"'~"."'t ~ek sa -
n.imi olmu~ ,.~ tam bır •· kadaşlık 

h::.vası İ\'iu<lc gt:~i,·t!r. 1 l~rk he -
yctı d.i!:ı al:ıam treııl<ı lstanbula ha
rc!~ct c-tır..içtir. 

• 

llfıittclik Xun·etler Tarafmaa.ıı 

Loudra; 29 (A: A.) - Amirallik 
'dairesi ve Harbiye Nezaretinin müş
terek tebliği: 

Bu sabah öğreıı.ildiğine göre, Nar
vik. dUn akşam müttefik kuvvetler 
tarafından a.lııınuştır. Fagernes ve 
Forııııeset'de elimiw ge<;miştir. 

Paris, 29 (A.A.) - Norve<; sefa
reti bildiryor: 

Narvik mıntnkasında bir şehir 
m.-velki gün tamami!e t:ı.hrib edil
miştir. 14 Alman tayyaresı 1000 den 
fazla boml:a atrruşbr. Bombalann 

işgal eollcn N arvik 
isabet ettiği ilk hedeflerden birı, 

üstünde büyük bir lazılhaç iııareti 
bulunan bir hastııhane idi. Yaralı -
lan kurtarmak imkinı hasıl olmuş
tur. Şehir halkından 6000 kişi meıı-

• kensiz ka.lnuştır. 
Paris, 29 (A.A.) - Norveç elçi • 

!iği, Norveç yüksek kumandanlığı

nın, Offoten bölgesinde, Noneç ve 
müttefik müfrezelerinin mevzilerini 
Nyfaardsvaat nehrine kadar ilerlet • 
tiklerini bildirmekte olduğunu be

yan etmektedir. 

• 
1 MEKTUB 

Bir başmuharririn ileri aürdQğÜ 
pasif mütalea tenkid ediliyor 
EsW~hlrd• tay;,"'" ci l>inb&!!l•ı lL "A:rizim. 

Zeyrekten (Tns\İrl r.r.ı:;,) p;Ol.ZCl:e- ~/5;940 tarihli gazeteniziı!. imza-
siııde çık:ı.n bir yazı ııa;.::ıa•l:ı. al:lı- nızla çıkan ba.şmakalesini okudum. 
ı:;aruz aşıı,'>ıdaki owktoba as1'en uet-1 A!)ıı.qık söyliyeyim ki ııaştım. Sizi 
reciQrona: ~ ı ncl ıct .. do) 

diline ateyhdar o!du- aısa ayı aaı mec ıa e 
ğUAU SÖyfadi hbra, 29 (A.A.) - 8. M. Mec- Fevkalide '.Nwkat Kannau 

llıııi bugün Şım-1din Gönaltay'm Ankara, 29 (A.A.) - 1940 mali 

lzvestiya gazetesinin şa
yanı dikkat bir makalesi 

Nevyor'k, 29 (Hususf) - Moskova
da çıkan lzvııstiya gazetesi, bugün 
neşretmiş oldnğu bir m..ıkalede, Sov
Yet Rusyanın Balkanlardaki sıılhun 
bozulmasına asla müsamaha etmiye
ceğini yazmıştır. Diğer taraftan 
Sovyet komiserler heyeti reisi Molo
tof bir Macar gazetesine verdiği be
yanatta Sovyetlerin Balkanlardaki 
statükonun ihlaline taraftar olma -
dığını söylemiştir. 

Yeni zamlar 
hakkında izahat 
latanbul Defterdarı yanlış 
anlaşılan bazı noktaları 

tavzih ediyor 
-<>--

Fevkalade vaziyet dolayısiyle ba
zı vergilere zam yapılması ve bazı 
maddelerin yeniden istihlik vergi • 
sine tabi tutulmasına dair olan ka
nun tatbikatı. hakkında lstanbul 

(Son1ı1: 5 inci Nhlfed•) 

Maliye Vekaletinin 
bir tebliği 

-<>--
Ankara, 29 (A..A.) - Maliye Ve

klletinden tebliğ edilmektedir: 
Bazı vergi ve- resimlere zam ya

pılması hakkındaki 3828 sayılı ka
aunun muvakkat birinci m~ddesı 
hakkında aşağıdaki izahatın veril· 
mesi faydalı görülmüştür: l 

1 - Bu m:ı.ddcyc göre bcya.c.nanıe 
(Son'1: 6 inci tül-) 

h .. anlığmda topWıarak bütçenin yılı ıntıvazenei nmumiyesine dahil 
vııriclat lasml lberindeki mtiı:akere- ban daire btı.tçelerine 100.922.000 
yi Dı:ınal ederek 194-0 yılı müva2ıenei lira fevkalt.de tabsisat verilmesine 
vn.mıjye lrammunu ta.svib eylemiş- a.ld kanun layihası meclis heyeti u
tir. mnmiycsine oovkedihniş bulunmak

. Keclis bundan ıonra .Aalr.eri Falı- tadır. Bu kanunun hükümlerine gi>
ıiblar Um.om AWıiftrlüğü 1930 ma.ii re, bu fevkal&de tahsisattan 12 mil• 
Jdı blitçesiııde değişildik yapılma • yon 800.000 lirası milli müdafaa iır 
ıana ait kanun ile devlet demiryolla.- !erine ayrılmaktadır. Tahsisatın ge-
11 ve Hmanlar umum müdürlüğü 940 ri kalan .kısmından 20.49LOOO lirast 
..n yılı bütçesini kabul etmiş ve demiryollan inşaatıha, 5.000.000 
JU1D toplanmak üzere içtimaa ni • lirası wlzele mmt:ı.kasında yapıl:ı.-

ba,et vermiştir. (lon.,; ı Uru:ü sahifede) i 

SABAHTAN SABAHA 

Bir kar, zarar hesabı 
Son işgallerin askeri faydası meşkuk, fakat ik
bsaden Almanyaya zararlı oldukları muhakkaktır 

Berlin radyosu "fstanbulda panik var,. diyor! 

HOLANDA 
3, /,_ MİLYON 

/.'(f TON • 

4°MiL°YoN 
TON 

BELç.lk:A 
0.000 TON 

Üç lcüçiilc meml11kelin Almanlar tarafından işgalinin müJtefiklere 
kazandırdığı ticaret vapurları tonajı miktarını oe bu memleketlcri;a 

miüteınlekelerilıdelr.i istilualle~İ• ba$/ıca neoini gösterir kroki 
- Ya.zaaı 5 inci aahifcde -



üASAN §_~ 
~~ SABSAH 

Yazan: AYHAN ATIS 

( Şehir ve 
Belediye Ekmekçi.ik 
şirketine mudahale 

ed111iJer 
--.o--

Belediye reİli muavini bu 
....... irıahat Wtnati 

Bir abab gazetesi -taratmdan hal
.Jan mmfaMi aleyhillde olduğu liddi
asiyle neşriyat yapılan fırıncılık 
..... ti . .... liete :bııura&autan 
tedkik olıınmuştur. Bu işle bilhas
sa meşglll olan ~ hukuk işleri 
..... tm'.!hEusliki DllfP8l'lıarmı 
....... - h 1rtife .my~ ba1di 
etmiştir. 

. Dün, belediye misi muavini Rifat 
'Weiml, hukuk.Jillaiıl adllürü ve .._ 
.-ıt:miidürünüa~le bu ~ 
etrafında son bir toplantı yapılm.Ls .. •••t ..... ._ ·ıl\9•l:"·:ır-;tu'. Topanb sonunda kendisjni.,&ö.~ 

1'eB ıhir • t wıUSmiR tllel4ı&ye 11eis 
auaviaiW Y-.ı tu ~~tt.fl. 

•·9,,,... 
.. ehmed Ali hakimda tahkikat 

Merr!ieket 
Karısile kaynan~s nı 
öldüren işçi 24 se
DIP mlblrim dtlD 

--0-

"üsküdarda ıeturan amele İsa, 
938 senesi .teı:mnuzunun 28 inci .ak
:fJD.llll gag valtit, Bağlarb&§ı eivama
ua bir ımesireGe polis lmnail 11'.akkı 
ile gayri meşru münasebette bulun
.duğıından §ijphe .et.tiği v.e hakların
da dava m;tıığı -ttnsı -Sadi'yeyle lte.y
...sı liıımıilıaya rastıımı-., Sadiye
,e .Mmatı Hakkrıile · ileımgnwnasını 
llt.m' ~~i üatdRe ı.nmı:a. an
nesine ••aava ederse sanki ne olur? 
1ılt ay hapiste yatar, çıkar, 1-ail 
.akı ile ot.ı.mwwn,, ~ 
.liıid41ıırtlene"* fılaa'i'a ~ fle
mihayı yara1a.m,ış, tltisiniıı de ôltim'tt· 
ne sebeb olm~tu- Jaam:a mtdııfte
me8i lıDrilldi ağr ceza mahkıemeaia
de .cllirı ~ ıaikJW geç valBt 
lcararı vedmiltir. llalikeme,· tsap 
Türk eeza k...-ıun j5()4iınQi ~ 
desinin beşinci fıkrusına göre 1lt-mı 
cıezasına mahkfun etmietir. kıeak, 
ım.s.ın .a.Jıeri w 118.yn111..,m, 
Sadiyenin bu.,.Jıa .. e mini . o1mayıp 

Haberle i~ 
Şnf örler taksi 

ücretlerine 
zam WirDrJar 

? -0--

Se be b benzin •e JRa 
•aMtıır.nwa )'ıliksa&IDas~ir 

1-aabul Ş&förler Cıl!ımiye1si 1Resi 
w 1'iüıDi amım.isi düu .atı~ 
müracat etmişlerdir. Şoförler Cemi
,.m:i ftıiai Ws' iJH!Jlll ılıir liliıiııil. _. ... 
miş, benzin ve yağ fiyatlarının ço'k 
,.ukseltildijilli aıeri sürerek ye ... i fi
~ ilienllit. 'Claııiipıft ı ıi Ws 
:ye~ ..,. ... _,.,a'i>ir tile iıea 

B llQİİıRıkl .......... k ~ .,,. 
gerekse alkerf!k •h•aındakl .,... 
ve preaalplefdeld delfllkllk '* 

..... ketıeNtırJ ttfbann ortaya grktrllf bU1' 
ıı.ndu. AIJlllPupa ve INıttıl Cihan ef....,. 
Mumlyetll nwayyea futlalarla dalrnf bir. ......,.,z •Jlrni ..ıtıttdıa ~o. b ..... 
iki .. da IW'i ve ...... olılrııııll k~ 
lillll •ı. *-'-' ~- vo ıhu .. .ı4d ,pr• 
•ipler alttlat oldu. 

Geçen IWyUk Harbclekl mücadele e-. 

zin 115 kuruşa kadar yükselmiştir. itilaf devletleri zum .... ıne geçmesi old• 
G,ğ fiyatları bumiıdla mütenasill Askerlik de dllha ziyade harb llhla" 
6m:ak a1ımaıllktadır. 8U ii•ada -.,. ._ımınd• ~ ..... ., .filttlilll}llk 
~ Oç11FQıııfti · tak;nı ,ae ...._ ii· .aı lat!imall ~ tlir aUarrlıı: '411Skık 
' tiaı 6 1.n-ur la OQ 'lrırw•naa . ıfıntldu. ;ra A w ına. aw, ""9..şam ~· _._.,.,, •. oFtı..- fi ~ ......_ teW~m ...._. 

ıblagını !dlom~tre ~a la.ı,ı;ıaJl 13 · gfinter ve l)u harbfa \Qlftde cer~n ·~ 
kwıilıa d~ f5. •ı pe --til -•kırı ve siyesi ...,.le.tn ..- v.-llis 
~~ ıiate~~ •lfı ;di~ti !tep aürprlıı: tqka ~lıktBdlr'. 8u mdll 
teklifli~ •h•JP+ üzt1e lllveti biriblrlle katiyen atıl•111ma:ı addedll .. 
fıe~e mtidüı'l~e 'hlR"ttle -etdş • aiyaaf rejimler bir ......_ nhl •~ 

<*t. ken, hakikat ola,... ık ... ııf edl~ lb:"'J* 
tiı;. mefhumları11 d• 'hiktr edtıı:ll'il glsiıliı • -»0•- •iftür. lir flt9klllı ıBö;ıtle Jtlr :&tey.fi>'C. Avrı.wıMı• lllUllW' .. 

müsamdba atmesi gibi ağır tahrik (.Ba, twllfı ~ ilnsl_.lfede) 
kaımillNIUla, U111Htf IH•rtıdlftlmll ~
gMe.n nuu:al '.tatıavvtiHin llıt~ldl.11 e• 
he~mlyet ve dfkkatle taklb edilmemesıMiıMiidiiı tteıiiıdtn1i allıııdll lıılt cilpi- l""":llliıirl• l!tfideabllli Geıliıiet iVe ~ 

yeti ~eftiği 'ilmalitine vamld~ftd, ~e ftrirleri ym.r4ı-muharrir
bu ceza 24 sene ğaır hase tair'V'ft ~ *16 tamdım. Yurda sevginizden 
liJaW, lıııa..n.'Wle8ea amme ıu.z- ıue~.~. r~ .ı..na 
tııetreritıden meırınufyt!tine ka.tar tevkdide cesaretlftiZi '1fidt ederilt. 
ver.ilmi§tir. Pakat bu makalede gtrdüIDim 

--ı• 

. M.anilatura •\ ~~-işlıari ti~ti ')"91>lln 

q~·JUB yalftiği b~ ~ ....... Vul'İİH 
den 'Wıseı ~ cb'osu kabfi "1'lı5 ~ .&ffh
fe bir set*-d hılllı• ge~ ve "fo~oin 
~ ıt*'i /il • tıp tı6ilK * b. 

'!'ktiıJlelıeRt, ~kiQten Wr Mlp, ta
ba doğrusu km-kakoa bir tanr bQDi 
...... •Giüdl. 

Azizim Bay Velid; 
~~~.Wia 

halkma. ce~, cearet aşılayaeaı( 
jlltlkr bıld~ lllB:ım1roıt: Ve 
Jiumt .üstiYOl'ml, "1mirııyor, yazmak 
ıfldıfnp-mz mamielüilhı .Qe • .aa:nil 
diiJWanıtl gepr-49 ... -...aa11 .... 
l!Mie~ le1MIHııııla=\tllt,._z .81\
mt-.ırildoelt,_. ·)•dit "'Wt Jiarlj, 
W'"lf.ril""1'e .1.'e1r ,....., ~ 

hn .....,...aı.tiıchr • 
............. .,.tau*ıl• 

,,......., ........... ,. .. , ........... ~u. 
•"k.fı•llid•• ....,1aliietf• bf.ja~ memb11la• 
rını ıarsan, muharib akerlerift f,da1<iM 
lığını bop gmaran ~ _.ııt ed• 
gi&ll .bir fal]Jıet glrfJn~cfJr. 

~ bu '*-~ '4tl,.._ak ~ ~ 
9lka la'ahnan Alm.-ra "fıııslrm .... ..._ • 
ordvstnıa da ..nttrtamR. btnllanaat tçı. 

V'eOtflil- ,emw .a6H ~ıp:. 

._...ıca. rımrım -.. ... :yirml..ı0.\1'J.' ıev
vııtl -i~a •iııar :QNımaz mUtteflkled 
y.aı:d.a.,. N~tfP' Ye Wfn ~~· 1tait• 
r\nuka~ep:utt .dMlll~ ~öy.t:ıwift ., . ... _ ... r,,,. 
W'AH!t-lll veı'fl~·--~di'f'S ...._ 
.... 'Wi)üe 6llw. ka...,.. tıt'*PIH"•,.,,...I • 
&ika hükOme~ nl haller~ ~if'" 

'~~ ''"'~~~ ...... J~ leııilı .de rot ~Gm~ı'ciU'ıw''11iliı°i'. ... 
meı<te~r. Belgfka .ıcrdnrd valenıni ı~
net -edlp etmeCllflnl; l:il~te- bir ~ Wı'flt 
~yeoejlnt-mUlıwtnıp v, 1T1Utlrln ~ 
,...,. itiize diifmu. 

Mı~ dııiiliht ..., "~"' :Jt:P ,._ie-. 
~ ~it .btr 119\icııe wıwdsr. Belçlkada 
ve< F........,. n 9"Ml1n.cle di51Pien ınuttatık 
kuvvetferlQlrı f41ntt ~ ~~ 
d v~ 't\'eıtbedeceOı meseıesı rmıvzua 
bahistir ~ ......... _.Nfli 41e -
........... ._._ 1Wliılnma.._.a 

~alır. . 
.Jar Eroinci Ya.Jıalamb 

--- çıkıı-ıraıttr· morf17anın mallŞı'ı ~me iiaclz koydu
ı:Gı ~. Yoırai • .pıımt!rılhıhı :rmban 
ınat 7 u ı 810 ıtaw ~ ... .cma. 
.ıı n 3 

i+le ~ _..., oif, . !dnıe .... 
lvAııe~.W,~~ ve.,_ 
ftlbliiılilıllll'--.m 7 •mlüÇ..,,,...... Jkamt'........._. 

eııild. cliıııleiwi - .-ıd ıW --,_ ._..anll .. 1 , •• , .... '• 

............ ,. .. ,. '."IMm., ... 
fal olııiQiıl .... Aıpjle+ ..... 
,.. .. z•i!iiiit 1 r • ..,_ 

njıa wı t 6 . , :. BC?ı': tlir 
Alab ~ w 1111.-:aAlıııi ııtt 5 1 

!ajm•W :8iiı!F .._ __ 

rm. a.. adıwW.ı' e •, •' , ... 
JrSmıijltiılMaa.ptir.ıWr. ...ma m 
aese8i allr 111 ._..,wrı denilen yer 
111C1. -irmmtr 91Mk...a.; 8& ıhı 

(1) Evliya Çeİebl de Kafkaayada p· 
zerfcen ölUlerhH ad~ıarın lllltlerfne bı· 
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3.1 MA1.'1S 19!0 YENİ SABAll 
~;iil!CU:%4 

mal eki mahsur kuvveUer 
sahi e doğru çekiliyor 

(Sıı1 ta,·afı 1 inci Bllhifetle) 

maması i<)ı~ tuhı·ib cdfü~ccği mu
hakkaktır. 

Belc;ika. Parhimen~u 
Paris. 29 (A.A.) - Belçika parlı.i.

tncntosu. bu c:uma günü Fransadıl. 

bir mahalde top!an:ıcaktır. Parla -
nıento. bu içtiınaınua, B~lçika. hüklı.
tncthün aldığı hattı lıar,,keti teyid 
eyliyecek ve milleti Almanyaya mu
kavemette davama davet edecektir. 

Parlo;te Ya1Mlan Tema~lar 

Pari::ı, 29 ( A.A.) - Bu .:;abalı B. 
Rcynaud Mareşal Petain, ~eneral 
Weygand ve ·a.mir:ıi. Darlan ile gö
t-iişmU.~tür. Bilahare 1ngifü sefiri 
B. (''lnıbel'1 Ye i~c:ile!' sendikası mu
tahra.il:trilt> birlikte iş nazırı B. 
P-.:!ma ret'yi ıJe k:ıbul etm is;tfr. 

Hollaodada öJeu Pı:ır~üti'ii&u 
L0tH'ı·3, 29 ( .\..A. ı - İyi bit mem

lıaclan verileP maliı..mata güre, Al -
.nı.3nlu Holla!lda üzerine 10 bin ka
dar paraşütçü inJirnı~ôler ve bun -
lanlan en az 7 bini ölroiiştiir. Öleıı
briu büyük bir krnmı 700 füı. 1000 
rnetre yiikf!ekten müt!ıis bit f:it\ratle 
vere inerken ö!müş1enlir. B:ı~tları -
)Hu b~ı.:a.klı.n kHi!mıştır. 'l\.lmuıli.d', 

mQ~ osikletl.~ -1·~ küçi.ik mih:alyöz -
('zy .indi~ için m1tat'Eanl paraşüt- 1 
iu kulhımıışl:ırJ.ır. Sağ sa.Hm i 
~neu rıaraşütçüler o kadar bitkin 1 

'lir halde 1.mlunuyor!aı·dt ki, moto - · 
.Jklctltırini harekete getimıek için 
ıirmi dakika. g·~uıe8i lamİı geliyor
:u. Paraşütı.;iilerin ilk işi pauşüt -
~rini _ y:ıkmak oluyordu. Anısteı·

•anın inen pa-ra.şiitçü1erden bazıla

tllın iizeı·Lrıde polis üııiformaru. var
~. Bunlar tesadüf ettikleri hakiki 
">lis nıemut'la:nuı rövelverle öldür

•UşlenUr. Parailülçülerln üzednde 
.r hı:ı.fla.lık konıpı ime- gıJa maddesi 
:) rövelvcrled için de 200 kurşun 
•r<ln·. Pal"~Ül~:.ilerin üzerin~ lıa

•da ate~ etmek çok müşkül idi. Zi-
' lc.tY(I f:çj)erj yerdekileri 'a~ırtıyor-

P.aıis, 29 (A.A.) - flavas ajanın, 
1t 18115 · ~ askeri vaziyet hak -
"ua şu malUınatı vermektedir: 
~imalde Alman hava kuvvetleri 
•.ün şiddetlerile lıat•be iştirak et -
.ittediı-. Dtınkerque limıınmuı t"si-
1 çok ciddi bir suıctte bombardı
n edlliuistit'. Dunkerque şehri 

-Tudan doğruya Alman l~ücumla-
• .ı tehdidi a !tında değildir. Caln
~ Fransuı kıtaatı dün akşam şe
"(e muka,•enıet etmekte idilet'. 
.omme üzerinde Fransız kıla.alı 
'...alli bazı köprU b:ı§lamu temiz
~ amelıyeleriue devam etmekte -
Bu ameliyeler çdin muharebe
s:::lıebiyet vernıi.~tir. 

ısne Uzerinde Retlıel<len bir kaç 
.netre uzakta ve garbında. bulll-
Cha.teau • Porciende Almanlar 

"'k bir ba.iikın yapmışlardır. Mak 
nehri geçmeğe teşebbüsten iba
.:. Baskın bü~r\ik ınü~külatsız 

füdi. 

.us13 ilzerind~ ve Magiuotda va
·t;e tebeddül yoktur. Rhiu üze
• ve ba.şhca nehrin üst kısmmda 
.ığ sa.bilinde Fr:.uısız topçusu 
:ıların rnünakule yollarını ve 
'1l:ıfl demi!'yolu ve istasyonln.rmı 
•ardıına.n ctmi,~tir. 

~anadada Mecburi Askerlik 

P;:ıri.ı;. ::!9 (.A.A. 1 - .\.kıFHll ku -
liği: 

Ft·füısanrn şinıalin<lc c:;ı ı plŞ<I n 
Fransız ve İngiliz kıtalan nn'.nıel~
rine ı;.yık bir kalıraın::ı.nlıkla isfü; -
nsi ~-\d<leıte bir muharebeye g-iri~ -
mişlerdJr. OtduJarının kısmı külli -. 
sinden ayrılmıı:ı olan bu kıtalar mü
temadiyen takviye edilmekte olan 
Alınan kıtalarile on beô gündenberi 
çaq;.ışmaktadH'lar. Şarktan ve garb 
den cenahlarına mütemadiyen taar -
ruz edilen bu kıtalar yere yapışarak 
veya mukabil taanuza geçerek :se
bat ve kahramanlıkla toprağı düş -
m:ına karşı müdafaa etmektedirler . 

Bu hücumlu~ ka:rş1 durulduğu 
€snada doğ:ı:udan doğnıya. kral Leo
pohlun kumandası altında bulunan 
ve Esca.ut ile Ostenuein ~iınali ~ar
ki sahilindeki mevzileri müdafaa e
den müttefik ordu kraldan ate t:1k(>il
mel• emrini aldl ve dü~mana Ypres, 
~i.tnı~ ve Duukerque yolunu a~tı. 

Bu va&iyet kar~ıslııd.a general 
Bl~p~hard ve Brioux'nin kuznand'.l -
.smda.ki kıtalanmız general Gorl"tm 
h"Umandasında ki lngiliz ordusu ile 
s1kt bir te.~riki nıesa i halinde git -
tmt::e artan bir tehlikeye korşı koy
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 

Bu vahim şeraiL allında yenilme~ 

bir aziinle en ~elin mulmrebelere 
girLs~n kıtalarınıız sa.bile doğrn çe
kilmeğe <:alıf)--maktadırlar. 

Limanların ve muvııaa,la yollan -
nın müdafaasında Fransız b:üıriyesi 

amiral Abri.ıl'iıı kumaııçlasında. bıı 

kıtalara büyük yardıD"J&rda bulun -
maktadır. Amiral pek çok miktarda 
harb gemileri ile Dunkerque mevki
ini ve bu mevkie bağlı kıtalnın ih -
tiyaçlarını temine <:a.lısmaktaclır. 

Mü~tereken lıareket eden kara ve 
<Jenj7. tayyareleı i her an faaliyette 
bulunmaktadı,rlar. 

Somllle cephesinde ktt.ala.nml&lı) 

:muannidane bir l.aaHuzu bugün neh 
ı'in cenu~unda diişınanın iggali al -
tında bulunan bir köprü baı;ıının zap
tı iJe net.icclenm\F;lir. Bir kaç yüz 
esit• altnmı~tır. 

Cephenin diğer kışımlanııda kay
de değer bit' şey yoktur. 

ALl\IAN RESMİ '.f.EBLiGt 
Fülırerin ummn1 karargalu, 29 

(A.A.) - Art.ois'da.ki Fransız ordu· 
larmın mu.kadderat.t too.yyiin e-tm~-
1ir. Bu orduların Lille şehrinin t.>e

nup bölgesindeki mubvPnu~ti kı
l'ılw tihr. 

Di.t'ınode, Arruartieres Bailleul \'6 

Dwlkerqu~'in ~.u-bmda Be~"Oes böl
gesine siiriilmüş olan İngiliz ordu
su da, teksif ediimiş hücumumuz ılo
Jnyısiyle imhasllll oo!Jiyebilir. 

Jı"landres'lerin ş.i.me.Ji~ ilerleme· 
miı; neticesinde, Borges'i ge~Uk. Os
tende ahlllllls ve Di[l1node'e \'arılmı~
tu. ,. ser Uzerinde n Yp~s'in şi

malinde Y ser kana.il ü:r..erinde, dü.'}
man hain nrvmidaue mukavemet e
cliyor. 

1914 de k:ılır.ınıanca tarpt~ala
ı-a sahne olan l.nng~rach eivaruula.· 
ki Alman gen~liği ölüleri abidesi ii· 
YA_>rinde Alman harb bayrağı dalga
lanmaktadır. 

UJfo'c ~rl • .tan ve ~ ırhclaıı vartl
mıs ,-.e ~lılı- :ılımııı~ı · ·. 

G:nhrlan yaınliuı ~rl~mc ile Ar
ruı.mtier~$ işgal OOi\nıi~tir. · 
~meul charmda b.lılı\ nıuh~rebe 

'°lma.ktadıt". 

c~..,sel't.t şarkında tJü.~ ters 
uplteden m\id<ıf~ ettiği müstah -
keıu ı~ranst.t lmdııd mevui yarıl -
nu, ve &elf;'.llrn. Jmdud«na 1·a.nlnıı~
tır. 

\1\'ı0rınlıoudt civanınJ.ı lui.li ~pış 

malıtr olınakt.adır. 

DunJ•erque, a-ğ.v- t-o:pfrunıı.ron a
'l~i altmdadll'. 

~\iman hav& urdd8u, 28 mayıst3 
gM"i çekilmekte olan b~ türtü kol· 
lam, asker ve zırhlı a.r~r tahaş
~ütteriııe hiiClwı etmiştir. 

Bel~lka - Ji'l".uı~a sahili ~ddarmda. 
V6 Ma~ kanalıada 'k:eşü ve muhare
be ta.yy.ueleriııin yaptlkları istik -
şat esnasında S t.ocpidoya. 2 nakli.ye 
gf'misiııe ve :? kargoya boinbB.larla 
h\iemn edilmiş \ e bunl.ır elddi hasa.· 
ra llğrn.tılmı.~tır. 

Şimal denizinio :wa-kez Jwmıında 
bir dii§nıa:n denizalb. gell\bi bir bom
ba isabetiyle batrrılmıştU'. Diğer bir 
de.niza.iti genıisiniıı imh& edilmi~ ol
maSI da mulıtemeldir. Alman seri 
hücwnboUarı, fena havaya rağmen, 
Bet~1~ Manş üze-dııdeki Nieu
part limanı önünde !ngilt~reye doğ
ru kar.makta. oJan birillici sıruftaıı 
biı· düşman. t.oi-pidos\WU ba.tunuş -
la.rdır. Ru torpidoya bir t.orpil isabet 
etmiştir. 

Düşmanın:~ ıımy~t;a havil. zaylıt.
iı ?.ı tayyareye baliğ olm~tıır. BWl
Jartn 16 sı bir hava muhare~inde 
düşiirülmüş, S i de tayyara dafi ba.
fu_ryalan ile yere indirilmiştir. 1t9 
Alına.n. tayyaresi kayıptll'. Yüzb~1 

Moeldet'D; yirm\Dci V.v-a 7.afel'ini ka.· 
~ştır. 

Hava da1i bataryalaı:1 sarın ~ 

blmı.m gi•re, 16 may~tan 2:i mayı
sa Jmdar evvelce bildirllmLj olan 100 
tayya:reden başka 2i)j ta..v,-are dü
şiirmil.ııtür. Ha.va. dafi bataeyala.rınm 
10 may.ısta.nberi ,·e:rdirdJğ·i zayiatın u 
mumi yokfulll, 607 fayyaredir. Bun
druı ba,":lka., bava dafi batat"yahm, ay 
ni müddet esnasında avrıca diişma-. . 
nuı lOL Zll'hlı arnlaMtm da imha et-
miştir . 
Norvt·~e mü~aıltlld harlı gemi

lc>-riııia yaptığı mümherett.oo sonra 
düşman, maden demir)·oltı civarına. 

as.ker ihnt!; etmiş ve şimalden NIY'
l·ike girmiştir. Alman muhareb6 
grupJa.nı civarda. buhuıa.n düşman 
denİ'L kuvveleriııe 1ıücunı etmiştir. 

Birinci suıı.fta:n bir ha.rb gem.isio.e 
uir bomba isa.beL etıuiş., bu. gemiden 
duman yükselmi.5 ve inutea.kiben 
ge.nıi ateşi lcesilmiştir. 'üç Jmn·azö
re, bir torpidoya ve bir kargoya, bü
yük !:apta. bombalar isabet etmi§Ur. 
Asker llıra.ca.tw.a. Ankene5 civarın
da müteaddld hömoolar atdmışt.cr. 

. Al .• M~"l 1LA VE TEBLİÔİ 
Berlin, 2H (A.A.) -A iman otdu-

111.rı b&~kumandanhğmın tebliği: 

İngiliz ordusunu imlla.v a matuI 
Jıücmnuna devam eden Alman kı

taları, Ypre.s '*' KemnıeJ'i lılieumla 
alo'u!;;laI'dır. 

ISIJttRd~Mlill~ıQlltgPM!l~lllRtı:ftl~ndi~bR~Atı=~~~--
ı -.::---~----........;;._..;:__~~~=-......;;.......;;;;__~ 

.'!abi~!ir~:~ -;ö~egii~:::! ı1 Varidat büdcesinin müzakereleri bitti 
"leri askeri mükellefiyet k:ı -
un Jfonadada tatbikini açıkça 

---kl..edirler. Yenizelandada ya-
bütün siyasi partilerin mü -

lerinden müı·ekkeb bir harb 
: klUUİll<'.aktır. 

Alman zayiatı 
·lra., 29 (Hususi) - 18 gün
~ devam eden har-b ~nasında 
ettar mahfelle.r. Almanların 
.ıat ta.yyat'e miktarlarıwn ya
. oşkil eden 1000 tayyare ile 
'ldukları 5000 hücum t:mkın
·>O .ini lrnybemiş ol<luklaruıı 
~tmi~lcı dil'. 

taraftan bütı..i.n 

lcrine .laik cv<tafta. olan son 
uuerikc.4 l..;.yyar~leriııin ilk 
pın tisi m;.ıuefikleriıı eline 
tl!ğtt ~li!'Wilıniştir 

·- .... 
(B:ış tarafı 1 İl\ci ll<ll'ıifede) 

cak işler ve yardımlara, 2.731.000 
lirası İstanbul · Edirne ::ı.sfalL yolu 
ile vekiller heyeti kararilc tay.in o -
lun:ı.ca.k diğer yollara, 200.0004irası 
da Tun<!cli mıntakasındaki ıslahat 
progt·amına ~arfolunmak ~re 

28.122.000 lirası Nafia Vekaletine, 
1.500.000 lirası muhacir iskan işle
l'ine, 1.500.000 lirası Tıb Fakül -
tcsi inşaat ve teiıisatma talısis edil
mek üzere .. too0.000 lirası Sıhlıat 

ve içtimai Muavenet Vekaletine, 
2.500.000 lirası maden tetkik ve ara
ma enstilüsiinr::, 1.200.000 lirası da 
Eı-eğli kömtit· :havzasında ödenecek 
eş:,ra bedellerine karşılık olarak İk
tısad Vek~letlııe ialısis cdUmekte -

1 d{r. Yine meclis lıeyeti ıunumiyasine 

sevkcdilen diğer bir kanun layihası 
ile de f~wkal.lde ve muvakkat ma -
hiyctie olmıı.k üzere C. Meık~z Ban
kasından 250.000.000 lira kadar a
nms :.ı.k<li iç;iıı Maliye Vekiline sala
hiyet verilmesi istenilmektedir'. 

Kanunun maddelerine göre bu sa
lahjyct 193!) Avrupa harbinin hita
mını t.akib eden bir sene nihayeti -

· ne kadar olan müddet zarfında isti
mal olunabilecektir. 8 kanunusani 
1910 ta.tibli anlaşma mucibince is · -
tikraz edilen 15 milyon İngiliz 1ira-
1ık altın bu avans mukabilinde C. 
Merkez Bankasına tevdi olunace.k
tır. Avansın faizi ile itfa şeraiti ban
ka ile hazine a.rasında :ıktedilecıek 

bir mtJka.vele ile teebit w t.ayin e -
dHecekttt'. 

Harb niçin 
Balkanlara 

• 

{Bali tarafı 1 inci s,)hiie:ie) 

nuyor ki, şarkda, Balkanlarda yeni 
bir harb cephesi yuratmakt::ı asla 
menfaati yoktur. Bilhassa Alman
yaya kar131· düşman olan Polanya ve 
Çekoslovakyada şimdilik boğutnıuş 
gibi görünen her türlU mukavemet 
ha.rekellerinin böyle bir tecavüz es
nasında parlaması ç:ok muhtemeldir. 
ve nihayet Polonya harbini mütea
kıb Rumanya ve Yugoslavyaya ilti
ca eden yüz binlerce asker, yüzlerce 
tayyare ve her gün Alman hudud
Janndan kaçan, Avusturyalı, Çe -
koslovak ve Polonyalı mültecilerin 
aynca teşkil etlikleri kuvvetler, e
sas Balkan kuvvetlerini büytik mik
yasda takviye edecek bir derecede
dir. Balkanlua teca\'ilz Türkiyeyi 
de harbe sokacağından Boğazlar ta
rikile Kara.denize girecek kuvveUer, 
hem Kara.denizdeki petrol :aakliya.
tını, hem de Tuna. tarikil~ Alman -
yaya yapılan bütün sevkiyatı keser. 
Bütün bunlara Suriyedeki yarım 

milyonluk ordunun da. imdada koş
ması il~ve edilecek olur..a, Alman
yanın vaziyetinin ne kadar berbad
laşacağı kolaylıkla kestirilebilir. 

Şüphesiz -ki bütüu hunları Alman· 
yada düşünliyordur. Balkanlara te
r.avüz etmekle Rumen petrollerini, 
Yugoslav ve Bulgar hububatını ve 
iptidai nıaddelerlni de kaçırmak var
ken niçin kendisini böyle bir tehli
keye atsın? Biitün bu noktalan dli
şllnen en dut·gun dimllğlar bile Al
manyanın Balkanlara hücumda. hiç 
bir menfaati olnıadığını tesliınden 

geı·i durmarJlr. 

Gelelim, İtalya.ya .. her şeyden ev
vel İtalya böyle bir harbi yalnız ba
şına göze alamaz. Çünkü Italyan 
ordusu Balkan memleketlerine kar
şı bir zafer kazanmağa asla mukte
dir değ·Hdir. Üstelik böyle bir şeye 
cür'et etse, şimdiki halde Fransaya 
ve 1ngiltereye karşı takınnııe olduğu 
ve neticede bir takuu menfaatler el
de etmeyi ümid ettiği tehdid siyase
tinden vaz geçmesi lazımdıı·. 1ta1ya
nın Balkanlara hücumu, ancak ve 
ancak Alma·, ıy:ı ile müştereken hare~ 
ket etmek şartiyle milnıkündür. Al
manyanm ll;t>. yukarıda da d~liği

miz gibi gal'bJe gidşmi~ olduğu ve 
bütün kuvvetini teksif mecburiye
tinde bulunduğu hayat memat kav
gası esn~ın<la şarkta yeni bir cephe 
teşkil etmeğe kalkışması, intihar 
etmek üzere kendisini denize :ı.tan 

bir adamın, ayrıca beynine bir kur
şun sıkması kabilindendir. Ve ancak 
ölümü tacil edet. İnsanlar belki muh
telif hisler neticesinde intilı~r et
meg·i ciddi olarak isterler. Fakat 
intihar etmek istiyen millet kabili 
tasavvur değildir. 

İngiltere ile Fra.nsaya gelince, 
Buııların Balkanlara. karşı bir toca
vüz emeli besliycbilmelerini düşün -
mek, qocukluktur. 

Geriye bir Sovyet Rusya kalıyor. 
Uzağt görerek ve bütün vaziyeti 

göz önünde tut;;ı rak dü!$iinecek olur
sak Sovyet Rusyanın da Balkanların 
statükosunun bozulmasında zerre ka 
dar menfaati olmadığt neticesine 
varmamız zaruridir. Farzı muhal 
bu vaziyetin tahakkuk ettiğiııi ,,.e 
Sovyet Rusyanm Balkanlara lıücum 
ettiğini kabul edelim. Bu takdirde 
Sovyet Rusyanm hem Rumanya, 
nem de Kafkasya cephesinde müca -
deleye girişmesi lazım gelecektir. 
Ayrıca denizden gelebilmesi muhte
mel olan hücum1ara karşı billün Ka
radeniz sahillerinde büyük ktl\'Yet
ler buluııdurmağa mechurdtu'. Ve 
nihayet bugilrı Sovyet Rusya sana
yiinin kanı olun Bakü petı ol mm ta
kası hava kuvvetleri tarafınd •. t11 çok 
kolaylıkla tahrib edilebilecek kadar 
hududa yaJond1r. Binaenaleyh Sov
yet Rusyamn Bı..lkanlılara hücum 

etmesi için büyük fedakarlıkları göze 
alması acab eder. Bu fedakarlıklar o 
kadar büyüktür ki, farzı muhal hü
cumunda muvaffak bile ol~a. l~min 
edeceği fayda asla uğrayacağı. za
rarları telafi edemez. 

Geriye son bir ihtimal kalıyor. 

A.lmanya, İtalya ve Sovyet Rusya
nm müştereken Balkanlara hi.icu -
mu. Dünya lılditmtının bugün almı~ 
olduğu şekil Sovyet Rusya ile Al -
man ve Ttlı1yıın ::ıf'ftıBetlednin an - t 

lllt L : ! »ZCO 
Sa.yfa: 
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'' Evvel zama 
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Yazan : Semih Mümtaz S. 
Umumi Harb .... ~ı.ı.ele-rınde ben de Ce

nevrede idim. Cenevre ~ehri Belçikadaıı 
ve Fransadan gelen bİI"t'ok talebeden maa. 
da bir hayli Türk aileledle dolmustu. Pa 
şasından aşı,:ısına kadar bir sUrü vatan
das orada idik ve nevima mahpus gibi 
idik. Cenevrede bir de Tiirk Talebe Ce-
miyeti vardı. Ben tst ... nbuldan ve herk.es 
ten sonra Cenevreye geldiğim için henüz 
genç vatand:ı.şlarillıla görü~~nı. 

Fakat burılardan bir ilmini kardeşim 
rnerhum Yahyanm clelJletile tamml.,':'ıırn 

ki, bunların birincisi ŞWcrü, ikineisi Bi
lal be7lerdi. Şiikrii beyi. ailem de tanı
mış ve pek hürmetle sevm~ti. Hele val
demin bizden evvele ge\en bir o;llu gibi 
idi. Kendi.ili de. hepimizden zlyade vali
deme müteveccih idi. Bilfil de lilt.fen kız 
kardeşlerime türkçe okutuyordu. Bu iki 
zat ve kardeşim bugfuı bana Cenerrede 
bir de talebe cemiyeti olduğuııu ve sık sık 
toplanıldığını söylediler. Cemiyetin reisi 
olan Şükrü bey de beni toplantılarından 
bfrine davet etti. ~vine sevine giıttm. 

Bir bilyük kahvenin bi.iyük bit· odasında 
blrçok kalabaltğa rac:tgeldim. Vatandaıı 

tale~en birçoga orada me•·cud idiler ve 
hattrımda kalclığ1na göre serasker Rıza pa 
şanın oğlu yine t.aleôeden Ziya beyin ve
receği bir koııfer;.ırısı beklıyorlardı. Ziya 
bey ünh•en:itede hu!t,tk tahril ediyordu. 

Ve P:ırfa Ull\mu Siyasiye mektebinden 
buraya gelmişti. · 

Şilkrli bey be.1i arlı:ada~lanııa tal:dim 
elti. Ve benim de talebe cemiyeti. azalığ1-
na kabulümü. teklif etti. Şükrü beyin şa
hadetini kafi eören arkada::;lar bu teklifi 
kabul ettiler. Doktor operatör Fahl'l E
reli. profesör Agreje doktor Sedadı, bi
raderi ktynıetli millelekkfrlerimizdt!n dos 
tum Ywmt:u, göz tabibi doktor Hakkı 

Haynyı, emrazı zülıreviye ffıütehassın 

dokt<Jl' A:ıımı, üdebamız.dan tözbebe~imiz. 

Nurullah Atacı, en gen::ımiz olan sevimli 
ve cesaretli U:;.mza Osınanı ve birader
leı·ini, kıymetli seı:'.rlel'lınizden Cevadı, 

Dino ailesinin gençlerini, ve daha bir -
ç:ok muhterem ger.ı;- ve ı:aiıııka,n vatand:ış
lan burada tamdım. Karşıyaka yaramn
dan yani Lozan t:ılı::besiodeu oldukforı i
çin M:ı.hmud Esad beyle (Eski Adliye 
Vekili) Cem:\l IlusnU bey (Büyük elçile
rimiP:dendir) ar:mıızda de,:lllerdi. 

Şükrü beyin riyaseti sevimli ve heı
dem müt~ha.rrtk bir ki,.,-aselle ve zara -
Ietle bıı.şbaşa yi.iriidü/:ü için 1.<ı.lebe cemi
yeUne muntazaman devam b:;.na bir zevk 
olın.u~tu. Orada konfeı·an.'lla• veı-iliyordu. 
:M:ünakaşalaı· oluyordu .. ldtiteler ooili.yor
du. içtimai t·e rııedent bir hayat ya:ıaıu~ 
yordu. (itiraf ederim konferans dinle . -
n1ek merakı ve zevki bana buradan gel
miştir.) Bir _ı:ün yani biı: celsede ne ol
du bllr.1em? Şukrü l.ıe.v l.ılebe cemiyeti 

srnı bir dH~anhğa yakın derecede 
açmı~tır. 

Sovyet Ru::ıyada. hiçbir akıllı bü
hükümet rticlil, bugünkü harbi Al
manya ile İtalyanın miistereken ka
zandıkları ta'kclirde bir kaç sene son
ra bütün kuvvetlerini Sovyet Rus -
ya aleyhine çevirecekleıinden şüp

l\e edemez. Ma:unafih biz her ihti -
mali düşündüğ·ümüz için bu üç kuv
vetin m~tereken Balkanlara hü
cum etmesi ihtimalini de derpi~ e
delim. 

Bu takdirde mlişlerek Balkan or
duluuıın tabiye.si, diisıma.mı. mi.im -
kiin m~rlcbe zarar vermek surelile 
müdafaa haltını daraltmak için mu
ayyen bir h::ıtta kadar geri çekilmek 
olacaktır. Bu muayyen hat, iki t:ı.

raitan denize istinad edeceğinden 

tlüş!flan Uı.rnfmda11 tamamiyle geçil
mez bir mahiyet 3laca1dır. Rumen 
pctrollel'iyle bidikte Baklı petrolle
ri imha edileceğinden hücum edecek 
ktiV\'eilerin tazyik mil<ldetl~ri fev
kalade kısa olnıak zaruretin.dedir. 
Ufak bir hesapla, cenupdun yardı -
mu gelecek müLtcfik kuvvetlerini
dc hesab cdcl'sek mütcarrız kuvvet
ler karf:ıl;-ırıada b~ ~ilyondan fazla 
göziinii budaklan ı:;akmmıyan çetin, 
ı,. e y-2nilmez bir ordu bulacaklal'dır. 
Drniz hftkimiyeti en fazla abluka al
lı.n:ı alınacak İtalya}, bitab hale 
gctiı·ccek ve nihai zafer muhakkak 
surette Balb nlılarda kalacaktır. 
Şüphe yok ki bu hakikatleri Bal

l:a.nlıhı.nı. tn:ırruz niyetiude olanlar 
da di.i~ünüyodar ve görüyorlardır. 
Bunun için de Balkanlar şimdilik 

ra.lıaLtıe. Ancak unutmamak Iazım

d1r ki. diişm::u?. Balkanlılar ancnk 
yckdiğerleı ile sımsıkı bağlı iken ta
al'ruz edemez. Balkanlarda - Allah 
göster'lllesin :. infirad siyaseti ba~

ladığı gün, bugün yenilmez olan ceb
he o zaman kuvv~tJi mütearrızlaı: 

lrarşısında, maaic.sef birer ' birer 
çökmeğe mabtı:om,iur • •• 

azal<)ruun h!ç olmazsa dat'fil(t.ıau.utırı ~ 
:miınlerlnden olm.ı.n l.lııın<1ır., di.1et'elıt 
betıi oradan bir kar\ almağa mechu.r et-
ti. Bir ilci ceL;e sonnı da kendi rf7:J;>ett 
müddeti lıilama erdlğinden d•.lrllp dl.l .... 
rurk:en kendi.sine halef olmalı: ınere lle-
ni rlyaııete namzed göı:teroi ve kııbul et
tirdi. Ben reis oldum. Şükr:ınl:.ınrnı nl\• 
sıl eda edece1'iml ben düşüne dur~yıut: 

bic nıesele dı.ıha ihdas etti. Ve ileif>Ul 
d.a..-iiliünun aaıniininden değil taleu"'81.n
den olıu:~rıı lllzımdır ve Lu clr.atı:maru~ .. 
m.h:de musarrahtı.r! diyerek beni biı' ele 
me.~tebe yazllınalt mecburiyeti karşısuı

da bulundurdu. Yani: Ne yaptt 7~ptt ha
bamuı. (o z.auıanld ya11uııa güre) Gttl!". ı>~ 

ned~ yapam.ıdığl bir işi Şükrü. bey yapı... 
.Aialls.d.ıgm\l ha?.'l hahrlıyorum .. der~ 
ınübalöı:a etıuiyo..-um. Bununla da yal.La-
yı kurl.aramadını. Benden biı.· de k.xU:e
nııs i&tedi. Ban:l bir de konfeı:anı; v~ -
met.: ıııerakım ;rtildedi. (0 giliı bugi_m.!lar 
susmayoraam bunun zahmetini eek.enleır 

Şi.i:trü ~yi de lıatıx?amabduiar!!) 

Bu aralık yani benim riyasetirn Z~! ıtt~ 
n•na tesa<.lüf eden ce1seleriı1 l..ıirfode ar
k<.daşlm ı:r;;ı;: helecanlı bulJUrtl, Tuplan
dtgınuz (Ktcrdolilı kahvesirıi~ i.lize 1111·1-

lan :;al;:.nu•ıaa, hepşi o.y;ilct~ ohu.le r.ü.ya 
konusuyorlaniı. Gü.v.ı. dedim, zİl'a k·WUŞ·· 
makt:m ziyade giJrüfüi ediyorhıpi;. .. 'r~
den Fahrinin bıımuncbki &öz:llik.mati;W 
!;.ayıyor. Ar?:~\ aı;~ımfa füi s.ig-an iie t•u
rılda,nıyor. Ş.ükr~i de o.1-alı.rmda, ar~ra ~ 
rında dofaı;ara.!• bir Heyler &011;.71)c ve 
söyl'1yo-du. Keııdisinin gilrultuye pııpuo 

lnr:ıkm&ctıamı 'e oı'l:i!ığıı M.-itinı 01.d4J.l:'l.l.

ııu görü:ron:ltım. Fakat bir şey ıınt17:>rıtt

yordu• ıı. Nilıayet kllr;;ildeu arkat1ışlııın 

sü!cüta d:ıvt:t ettik, me>;eleyi ci<! öı;c.Nıdlk. 
Mesele şu idi. (Ce-nen~de l>Ulu~aıı i;1 -

ınini şirudi h:ıtırlıyc1ın::ıdıeun bir r.rırıe

ni ihti!alcısı ge!di'i tozdugu ma!Uil.ıertle 
p::ı-oaportunu ta3!dıgı devlet ve nıH!1?t a
leyhinde ze'>andtrazlık etmekte ve 1svi.ç
re gazeteler:ne l~.::ıdar soll;ufarak ı~eş<·;:ır•t 

lıaiMned<" lmlunmakta imiş. 

Cenevre baş konsolosu Yusu! ?dl" heT 
( lfala h:ıyattn ve miitekaiı1dfr) bir glill 
şehbenderk;ıneye kad:ıı' gelen im adama 
yapınakt:ı \ ~ y;;;ıynıakta oldutu ifııadliba 

kendisince malıim oldugunu \i~ vJhU 
hiy:metin ergeç cezası çekileee~ini ~a " 
kamı ikazda sö,.-leme3ile ihtilalct telıevvilr 
etmiş, Ziya b~_yln b::ı~rıa vurr>ıu~, ve a ... 
leU.ce1e k.:.uwlo.;ha~den cıkarkeu de ka
pm:n fü;ffoıJe!d bayrağı yırtnı.:ık :sl~niil) 
Ve: ;ık:~da$l:ırm teU..<:ı da bu ııdaml lml
mak \·e döğınek idi. Ancak nıüct~u.dllll 

sol;:aklarda dol:ı~ıp ve hedfi y:.kal.i~ıp 

dJvmek ınah:ılli hül;:umetin rr.ii.d:ı.haleı.lnl 

cclbed.,cci;i h:in (Yine Şilkr~i lıeyin re.
ylle idi galiba) aramızde -bir kura k~i
de"ifo bu i~i hir kisi:;od yııptı.cdal.: yanl 
bir ki~inia im karı itmam etmesi karar
laıımak üzere idi. I{aı·arlaşma~ u,ere de
dhn, zira lıcr\~3 heTı, ben d~yt~ı ıiııı·u ... 
yodlu.' 

Bu ıııeyand.-.. kimseye l>iı· ıı~Y .s'ıylcco~
si~n iı:imizden ayrılmış olduğunu sonra 
öğrendijim.i.z (Hamza 0.mıan) ın lıı!'il.Wı: 

on altt on yedi yaşında olnı:ı.sına r:ıifneu. 
\.:endi kendine kahveha.ne kahvehane ~ 
Ja,,anış \'e bu ad:ı.mı Kt<pamacqan isuı.Uk 
del.ti Lfr diğer Ermiınl ile berıaber otur ... 
mı.kt:ı. olduğu yerden ve .:rakasınJilil ~ 
1':.ere!t a.Jemin önünde bir ı:iizel pat.akla ~ 
m '" okluğunu lı.aber aldık. Kalab.rnk: .ı.t ~ 
kCmet bulm~tu ve Hamza Osm!lfla koo. 
peh1lvaıı diye bağu'anlarl:ı. bocaber ~~ ... 
fü~iııl tebrik eyleı:rıiştlk. 

t::;te, Cencvrede bizi bk;biriuıize t<fllıtU... 
ran, sevdh·en \'e beni mektebe ko7aa 
Şuk.rti Dey elyevm m:a·ieiye Vekili btıJ\1-. 
mrn Sarııçoglu muhterem Şfilı:rU B~yd!J.'• 

Peiıliv:rn Hamza dı. halen Atyonlcarı.ttıi"ar 
mcbltsu ol:m S~!vimJJ Hamza O:roı:rn:lu-. • 

Cenevre aıemlertmizden ;rino b.\!ı<:ed&-o 
ceginı. 

SEM lh ..... VMTAZ: '.i. 

ftumanya hUkOmetinin 
bir k3rart 

Bükr~, 29 ( A.A.) - Rumanya .. 
daki ihtiyatlarına müt~dair yeni 
karamamcye nSı2':ıran yeni gıu: deop 
larının derhal inşaema başlnnılması 

derpi~ edilmektedir. Runı::ınya or ... 
dusunun hiç bir anda gtı..zsu: kalma.-
masını temin iç.in mezkfır depohır. 
stratejjk noktalara yapılacakrır. 

Ankarada açdacak resim 
sergisi 

Anluu·a,. 29 (A.A.) - Gti7~l :.ıa ~ 
naUa.r birliğinin 17 inci resim ser
gisi Ankarada sergi evinde 1 h&,.zi .. 
ran cunıarleo3i günU saat 16 da a ~ 
çılmak ür.ere hazırlıklar ilerlemek .. 
tccliı'. 

Bu sert;i Güzel Sanatlar bidiıiİ.ı.11> 
rncnsub re3samların 1;5:.J ı e~mıi t~ 

lıir edilecektir. Serginin açılma m~'
ı;a~imi l\faarif Vekili tara.fuı .. l·ıu ya

pıl.ı•n kt.ır. Serg{ !:!5 lıazir:ın:ı. ka.dJ.r 
bedre.;; kiu ;:;erbest bııltnrn.\;.ıktu-. 
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Gu ~ .. z 1 s. ahltlar 

tlef zm hayra 
ereceler bek 

ınd 
• J·I ötanya -Alrnan 
ıyıı ıüb.. o a~a neden 

·u-· 
im-

yor nır müddettenben ~u~~a~Oı~~~?kolm n ubu sU.ünü 

elihin seçmelerde ciridi 56 met
reye atması çok mühimdir 

cıkmı ınlışahedc 'e htı arı nefir- \eren ve buraya devam cd n bil il-
den maksadunız z nın t ı - rü gı.indüz külahlı, gece silahlı! rın 
tan, tüfekten hatta ta ) nredcn ve serbc ·t çalışmak için bulrou. olduk
tanktnn da daha korkun bır ilahı lan bir usuldı.ir. 
olan (propaganda) h. kkınd aziz o- Totonya, lstnnbulun ki ele sırf 

SABAHA 

Faıkm yük ek atı.. bu h fla kuyucularumzın dikkat nazarlarım Alma ı m'.:!Ilfaati ıçin çaluur, 
Tuı kıye re oıu yapan o r ı1 c kı re- 1 b ld t ı b ç·ıı çekmekti.. "Kaleyı ı nden feth , et- stan u a op anmıR ve unü ı ı 
kordmcn Y vrunun uç adı mu , A le n 
gullcde, scc mc'<ic 56 m t cyı gcçmıs olan mek nazariyesini gudcnlcnıı aramız- bugün hiç bir suretle do mkl.ınna 
:Mclihın cır ddc yapa ı d eceler ca- da bulunabileceğini diı iıncrek mün- gı.ivcnmcdiğimiz ve itimat eh cmek-
Iıbi dikkatt r. hasıran hakikate da) an. n bır seri te de yerden gökc kadar haklı oldu-

Bu ıtibada atkti müşahede neşrettik. Bu müşahede- b'Umuz bazı kimselcrın ıçtimagülu 
cmrctl ı k ldc yanı lerin sonuncusunu der etmeden ev- olan bu binanın levh.ı.sııu dece "Al-
larca ta nmı · uç kron \el bu mevzu "traf ınd. : !mı oldu - man klübü"" ~klinde deği tirmek 
nynı evsafta uç konkur h '< 

bul aUetwn avramınd v fe alına •a ğumuz şu şayanı dıl ka mektubu da icab eder. 
'e.t edilmclc.u çol .. ycrındc bır hareket aynen ·muhterem okuyl cularımızın Türkıyede gördükleri hüsnüka-

olacakbr. ıbret ve teyakkuz na.zarlarına sun - bül ve misafirperverligı açıkça kah-

Bunwıla beraber bu buy k i ın me:;gu
liyeti kmde her hangı b r nol tnnın unu
tulmaması ) ın biz bu d hatırlatma \i -

zıfomizi yapıyoruz. Burada bir k, ç defa
dır r.izamn m den bah <d •n "'· atletle - ı 
ı ıın·zın kıyn ~Ucri icabıdır. Beynelmilel 
ı ıw'lbakalar kaz::ınmı olan c >euklaıımı
zın y, p;?cakları derccel r u ·nde bun
dan böyle e ı lah y tlc z rfedeecek 
beynelmilel tl tizm nızamnam idır. 

F. TEKİL 

Beden Terbiyes1 lataı bul Bolgeainden~ 
lO"i9/J:'J40 futbol m mi li maçları 

c klup mur nhaslarının r mi makbuz
ları ile 3 mayıs 940 a ı kadar 
bölgeye mur caaUarı lil wnu tcblıg olu
nur. 

mayı faydalı bulduk. ve köselerinde suiist1mal eden. kah 
Bir çok guetelerı velerde bir çok vatandaşlan Alman-

clını gostcrcn Al m t ca konuE!Ulluz diye zorlayan ve n zi 
u dıya bahscttıler, propagandasının binbır palavrasını 

cyy r pıy. a mcmu 
mUtch ıs olarak ı 

ını bucagını dolaşırl 

eı. bazı y~ de 

:ı:nnm 

denberı yaşıyan ve 
b ı yubaııcıl r en, ı 
dedilden - fabrika a 

pervasızca etrafa işaa etmek isteyen 
bazı kendini bilmezlerin bu gıbi 
hallerine bir nihayet vermek zamanı 
çoktan gelmiştir. 

" • 
Nu.i Olmıyaa. Fakat A1ınan Olu 
Bir A.ileaia Elira.rengiz GaJbuhtti 

Bundan bir müddet evvel ... şeh
rine bir Alman ailesi geliyor. Ve o
rada kurulacak olan bir fabrikada 
çalışmağa başlıyor. Bu ehre gelin
ce Alman bir ev kiralıyor ve bir se
sene de kunturat yapıyor. Üç ay o
turduktan sonra, Alman bo. alan da
ha iyice bir eve ta. ınıyor. Evvelki 
ev bos kalıyor. Ev s:ı.hıbi de sulh 
mahkPmesine müracatla Alınan a
il si aleyhine sebebsiz yere evi bo
şaltnuş olmaktan dolayı bir dava a
çıyor. 

·rkir,zarar hesabı 
d ' parç 

gıdı k 1 1 ıdd<-t 

tıl ctınıyc ccbur 
mektf' "'e bu suretle 

Muhakemenin cereyan safhasında 
fabrikada çalışan Almanın karısı 

İstanbula geliyor ve doğruca şehri
mizde Alman resmi makamlarından 
birine müracaatla ..... deki muha -
kemelerinin nasıl cereyan etmekte 
olduğunu anlatıyor. Resmi makam 
bu kadını dinliyor ve her Almaıun 

dış memleketlerdeki ahvalini göst.e -
ren karlonlan havi dolab a<::ılarak bu 
müracaat eden kadının hüviyeti de 
tesbit olunuyor ve anlaşılıyor ki bu 
aile naziliği kabul clmi!jt ir. Bu 
işlerle meşgul olan zat, k. dına: 

:A. bnaoya, nıs ıun haft ından
~ berı büyük g. ) retler sarfe

~· . .t.oklarım harcıyarak dört 
~ memleketi i ·ıa. etti: Dani
~. Norveç, H:)llaııda, Belç'ka. 
~Unlama hiç biri kat'i neticeyi ta

Mn edecek bir askeri hareket mahi
>etinc1e ~. Norvt:ç ve Dani
Qıarka iagal olunah altı hafta olu
~r. Ne aetice ftrdi? Hiç .. llollan -

Ve Belçika 1Çm de mesele aynidir. 
~Ük dava Fransada, Lıgilterede 

.üaanyada hallolunacaktır .. 
4hnaay.a, bu küt;ük memleketle -
~ ı galim en büyük muzafferiyet -
flıL .-klinde ilan edıyor. Fakat biz, .v..._ ltaritinde Almanya ıle bera-
~dık ve onun telkiniyle ikı gtinde 
ıı., lstanbul sokaklarının bayraklar
biıı ~ni unutmadık Bu, bar-

onuna kadar devam etti. Kale
~üsta.bkem mevkiler, büyük 
"1 baı~. pay:ıtahtlar kaza
l' dı. Belçika, Polonya, Romanya, 
l>~g<>sluya tııafıtubaşa işgal edildi. 
~:Ya auDıa razı oldu. Silfilılarım 
~ etti. Fakat 50 aylık harbden 
::ra 4k Ahnanya, hem de Fra.nsa-

göbeğiııde boyun eğdi. 

iliz bualan hatırlarız ve bundan 
~Yı, ~kamu sili.hlarJlll teslim 
~e inı gü)erek karşıladık. Halbu
lll ~clki gece Berlin radyosu ne 

n etti, bilir misiniz? 
.. b_ 
~lçikanın siliLhlannı teslim et-
~~ulda bir panik husule 

1'ııik nerede? Haröi Umumiyi ha
:~Yanlardan kim bu hadiseye bü
~ır ehemmiyet atletti? Hatırla -
: ~"anlar ve bilmiyenJer bile Bü
~ Atamn "Hattı müdafaa yok, 
~ı müdafaa 'ardır., sözilnü bil
~"l:Zler mı• 

~tanbulda p nik var, demek, ya
"1 n. katmerlısuıi icad etmek de
bun tır. Berlinin diğer haberlerini 

Unla kıyas edebiliriz. 
• • 

ttn llört lııitaraf ve ltiiçük memleke
lle _ IŞgati askerlikçe pek parlak bir 
l'a tı e w eser ''emıemiş olmakla be-;:er bsadi JlOktadaD bariz deği
)f hklete sebela olımlıltm'. Bir kere 
... 

0 rvecia • milJaa, Hollawlanın 3 
11Yon, ~anın .00 ._ toaluk 

tıcarct gemileri pekaz zayiatla müt
tefikJıerin emrine ge ıniştir. Hollan
da ve Belçika müstemlekelerindeki 
bakır, kalay, nebati yağ, kauçuk ve 
petrol mütefıklere tahsis edilmiştir. 
Vala& Almanya bunlan işgal etmek
le oaların maha.lll istihsalleriıae koa
muş olacaktı. Fakat bu istihıaaller 
hem mahduttur, hem de uzun müd
det işe yaranuyactık haldedir. Hal
buki Almanya son zamanlara ka
dar bunlarla alış verit edebiliyor; 
müstemlekelerinden gelen mallan 
alabiliyordu. Şimdi miistemlebler -
den gelen mallardan mahnımdur. 

Norveçe gelince, Norveç Almanya 
için İsveç demirlerinin naklinde ea 
biiyik hizmeti görmekte deftlll e
derken Alman askerlerinin adm at
tığı gbdcnberi bu hizmeti t.erket
m.iştir. Çünkü Narvi k limanı miit -
tefik kontrolü altındadır. 

BWw 1U lmk günlük qpJ ft 

istill hareketi bu fevkalide günlel"de 
tesirini belli etme.e bile iş gene yıp
ratma harltine dönftnce AJmanyamn 
kir değil, zarar hesabına. geçecek -
tir. 

Sıvasta 
Kale afiaçlan1yor 

Sıvas. (Hususi) - S1';asın tc:ırihi kale
sı cıvarında bulunan cs'~ı 'e yıl.ık evle
rin eski çagların mıı «Ti \ e J,aya duşü
nuşlcrirun meydana getırdii;ı toprak yı
gınları belediye tarafından hemen istim
layık edılınıyc başlı:ınılmı tıı. Bu evlerin 
yerme Belediye ~ın in:ar ve guzellik 
baı:ımından her sahadaki gösterdıği fa
aliyetli çalı malarına katıl, n bu işde 

memleketin ,yannki turist noktai naza
rından ve aynı zamanda memleketi imar 
-.." ona daha gibıel bir manz rn vermek e
saslaruıa dayanarak bur:ıyı bugün ajaç
lanıal. tadır. 

Buranın ı:ıgaçlanm ı, Slvn~ın canlı pa
noramasına dalla gonül nlıC1, bir manza
ra müjdecısı halinde koşup ~ektedir. 

T.ırıhi Ye guzrllik chrl Sı\'8Slll bu yeni 
imar kalkınma fulb'eti Jbeınleket mese
lesinde ahlan adımların en mühımJerin -
den birisini daha k~mıştır. NE. NA. 

Hayvan haatallklannt tetkik 
Bursa, (Hususi) - Vill7ctimiR eelm 

Ziraat Vekaleti mütehassıs müşa.ai .Nald 
Ceftd ile -yfüiyei BQtar başınüdarü ıce
mal Giliıe7i mıntakanm hayvan baltalık 
'azı,etlni tedldk etmek Uara Karlabey 
\'e M. Kemalpqa mıntaıraıarında tedkik 
1e7ahatma çıkmışlardır. 

zın her t mfını seyy. r ur. ı n ya
hud mı cha ıs ol rnk \cy.ıhud atıcı 

olarak do~ n !da \-C bıırolaTda mesela 
Kut<ıby:ı cı\.arında krom 1 mir e \i.U'ında 
uzwn. ıncır, Karadenız , hılla'mde b.ndık 
alıcı ı gıbı dola~ar::ık en u luk etmekte -
dırler. Son wmaııl.ırd, hııkumetım z ız

ınırde Hcı nıan namında bciyle bı ra u un 
tevkiC cdılmesi bu ıdiliamı .imat eder. 
F:ıkat bu kfıfi degıldır. Halkın da gozu
nu açması ve bu gıbı damları derhal 
zabıtaya teslim etmesı ~zı.mdır. 

Nazilenn beŞno olu oyle rpıılııe 

edilnıişür ki, bunları bır ıkı tırla an-
latmak ınuınkim degıldıı. Mesela ou a
damı.r mz.ı .IDft'll!ıeketienie hatti mahalli 

l. rına hizmet et
mekle bu mevkilerın ıtimtıdla ını kazan
mış \e bu suretle n.mkr h. kkında o hu
kümetın jtütün plinlanı a vilm ıolmu -
Jardu. Bu adamlar bu u adlann zcıhi

ren memleket lehınde sosterml.>k\e, fakat 
hakıkatte nazilere duşınan olan, nazı a
leyhtarlarıle dahılen ınuc.ıdelc etmekte 
\'C bunları hattfı o men lcketın ı·e mı kuv 
vclleııle ınba etmekt.edirkr. 

Vatanda~, be~inci kol dıkkat! F. b -
rlkana, mapzana, çalışbgın yett hiç bır 
yabancı sokma ve şuphelcndıgını derhml 
zabıt.ıy<ı ıhbar et. Bunla bugwı senın 
d<Jltundur, fakat yanu senın en buyiık 
duşmarıın olacaktır. MlMllcr goz 011un -
dedır. Vatanda • sen Turksun buıa ı 

scnm yuntuodur. en yalnız Türklere ıti
mat et \ e yalnız onl, ı la ı ydp, oıılardnn 

mal \ e ın.ılzeme al, onlara mal ıe n al
zeme sat. Bunu bugun degıl yarın da, o
bur gun de dah,, öbür .gun de yap \ e 
unutma' Bu senın en muk, dde '\azıfen

dlr, \ .ıtandaş! 
M.N. 

• • • 
Yüksckkaldınmdan Tünele çı

karken sağ tarafınızda bütün hey
bet ,.e ihtişamiyle gözleri .çeken bir 
bina vardır. Bu binanın kapsında, 

Ur.erinde: (Tötonya Türk - Alman 
klUbU) yazılı bir le,·ha gozunuze 
ilişir. Belki de bunu görenler : 

- Aferin şu Almanlara! Eski 
TUrk - Alman dostluğunu bu binada 
yaşatmağa çabşıyorlar, derler 

Fakat ben böyle düfijnen kimsele
re daha pmruıı teferrüatına giriş

meden evvel yanıldıkJarmı aôyleme
ği bİI' vuife bilirim. 

Tötonya hakikatte llir Tliırk 

Alman klübü değilclir. Türk ilmi bu 
levhaya .ut .ğöz boyamak kabilin
dm kGnulmuftlır. Alleü bu kedi· 

- Madertıki lXiyle bir müşkülle 

karşı karşyasınız? Kolayı var: Si
zi Almanyayd gönderelim, yalnız 

gitmeğe karar verdığiniz va.kit bize 
beş gün evvel haber veriniz, diy?r. 
Kadın Alınan makamının, mah

keme nezdinde hiç bir teşebbüste bu
lunamıyacağını anlayınca ye dö
nüyor. Ve oradan eşyalarını toparla
yarak kocasiyle birlikte lstanbula 
geliyor .. Ve ..... ye müracaat ederek 
gitmeğe buıi olduklarını söylüyor
lu. Ve ondan: 

- Hazır olwıu.z, cevabı veriHyor. 
Beş gün sonra bir gece kadın ?e 

kocası Bebeğe götürülüyorlar. Ora
da •... acentasının motörü kendilerini 
beklemektedir. Başda acenta oldu
ğu halde kadınla erkek motöre bin
dirilerek Adalar açığına gUtürülü -
yorlar. O akşam da limandan bir Al
man vapuru hareket etmiştir. Bun
laı' Adalar açığında vapura alını -
yorlar. Zavallılar Almanyaya dön
düklerine aerinirken ürpertici bir 
vaziyetle karşılaşıyorlar ve yakapa
ça vapurun kazan dairesine atılarak 1 
Almanyaya götürülüyorlar. v~ bu- 1 

gün bu aile Berlinde bir kampta en
terne edilmiş bir halde inlemekte -
dirler. 

Suçları nazi birliklerine kaydediJ -
memiş olmak ve dış memleketlerde 
Kayser Vilhelm Almanyaaını tem -
sil eylemek gibi bir suç imiş! .. 

Bu hldise isbat etmektedir ki İs
tanbulda yalnız "beşinci .kol,, azalı
ğına değil, hatta Gestapo memurlıı
ğmıa öııenenler bile vardır. 

Ben bu zavallı felaketzede ailenin 
ismini bu sütunlarda açıkça yazmak 
isterdim, fakat onların bugün ya -
şadıklan kampta ne kadar daha a
ğır işkencelere duçar olacaklarını 

dü.,ünerek vageçtim. Yalnız etraf
ta olup bitenlerin öyle zannedildiği 
gibi gizli kahmdığmı da Gestapo me 
muru tas1aJdanıun bu satırlan oku
JWle& uılayacaklannı ümid ediyo -
rum. 

• • • 
Yubndald hidiseyi kaydettik· 

ten IOlll'& Gısb:po memurluğuna be-

ry v ka f n·n 
b;r tebliği 

··-
(Baş tar•fı 1 ıncl aahtfede) 

'e c ek c, aıı ithal tçılar, v ler 
arttırılmış 'eya ~ eıııd n vergı e 

·t" bı tutuım: C'lan maddeleri yaban
cı memleketlerden ithal eden v bu 
maddelerjn tİ<..'" retile megul olanş -
Jardır. Bunl r tic r tılc metJgul ol -
duklar ı maddelerd n bir kısmını 
memleket içinde mUbayaa etmLcı ol
s lar b le kanunun ne rcdildigi 27 
mayı. 1 10 • ·hir.cie guek Y" b::ı.ncı 
m !l1leketlc1den ıtl l. gC'rek memle
ket i ıJ'de mü elmiş olduklan 
mallann elimle ını beyan amel rinc 
d ITetmeğe ınecb t'clurhı. 

2 - Topdancılar, nelik mua -
mel leri itib rile, sa1.ı arınm en az 
y n ndan f ı.lasını tuccarlara ve 
sınc i müeSS(' Ier y panlardır Bir 
sene icindcl:ı tı lar1nın yarısından 

daha fazl • ı dogrl' 1 n doğruya 

müstchl;klc ' y. p nlar perakendeci 
addolu ıur. P rak~ndecilcr bey"n -
nnmc verm k n cburiyetmde değH
dırl . ).alnız • nunun neşri tanhin 
de yüz kılodE.Iı fazla kahve ve cay 
" n ten • den f nzla benzin mev -
cud olan \'e bu maddelerin ticaretile 
meşgul bulwı.ın perakend)Ciler be .. 
yanname vermc·ğe mecburdurlar. 

3 - El h ·f hlarındn dokunmuş 

olan Ye islll lak 'ergi ine tabi bu -
lunm yan pıımuk. yün ,.e kıl menı:.u
catın satı i e re gul olanlar top -
dancı da ol a beyanname vermc.kle
mükcllcf clc-21ldirlt:r. 

4 - Tütün 'e müskirat bayileri, 
ayni zamanda kibrit de sattıkları 
takdu'd kib it m"' l:Udlarını dıılıi 
bcyannamcl ıdc göstcrecı.:klerdir. 

5 - Bc)'annamelere, kanunun 
neşredildiği 27 mayıs 1940 günü 
sabahında mevcut olan mallar der -
colunacaktır. 

6 - Şeker ticar<'lile meşgul olan 
ithalatçılar, topdancılar, pcraken -
deciler ve şekPl' fa brikaJarı ~yan -
name '\'ermeğe mecbur değildir. 

Şeker istihlak vergisine yapılan kilo 
başına yedi kuruş zam, mart 1940 
ayı zarfında arttınl n fiyat içinde 
dahil bulundui,ru cihetle. yeni ka
nun dolayısıl2 c.-cker fiyatları yük -
seltılmıyecektir. 

Sayın vataııcw larca bilinmek ü
zere tebliğ ol nuı .. 

---ııııc---

Alma.n) a,-. Hediye Göodıerilen 
Sabunlar 

mu ur. Bu maddeler arasında bazı 

ylyec k m :Jd Jnril y \ e sabun buh -
nnı tchdıdka bır ekıl almıştır. Bir 
müddet evvel muk veiesı bittigı için mem 
lekctınc d nmuş olan denız :JQllarının 

l 000 hra a 1ı mllteha sı larından Kip 
Aln any da v anma 'e t.u"ai sabunu bu
Jamadığ ndan ou • daı sabun tedarıkıni 

d6$finmu , bır ark d ıı a mektupla vıni-. 
yetı biktırmı tır. Bu ?Slt TUrkiyeden Olr 
mık tar tır, \ c yıkanma abunu gonder
m,işür. Alman.ta ile takas yolıle tıcaret 

unkiınları açılın olduiündan bw-aya 
mal tek1ıfinde bulunan bazı tuccarlar da 
menıleketimızdcn İl yaptakları t\K'C&Tlar • 
dan bır mıkdar yık, nn a sabunu gonde
ı l ncsjoi rira etınektcd.ider. 
Ame.rikadan 1 117 Ton Demir Geldi 

Evvelce Ameı akaya sıpanı edilnUı o
l::ın dt>mirlerden 1ıı7 to ıluk bir parti da
h~ı Amerika bandıralı F.xnıia.iatıer \'apl.I -

ı ile dun limanımıza gelıni tir,. Bu dcmir
lcı· ubuk, le\oba \ e boru halindedir Yine 
oyııi vnpu da bu mallardan baıika 59.5 
ton mıkı.a oja dcmır levha mev
cuddur. Bu mallar n tevzii de hukumet 
lı r fından yapıl:ıc:ı • ndan pıynaya ('Jka -
rılnııyacaktıt. 

D ger larafd.ın Amerıkan bandıralı Ek-
s. ll'İn " purıle de bir kaç gıin içinde bır 
p ıı t demır daha gclrcf'ktir. 

-vt:c::kar görünen ve hüviyetleri bence 
malum bulunan bazı kimselerin de 
Tötonyanın sadık müdavimleri ara
sında bulunduklanru söyliyecek olur 
sam Tötonya klübünü neden dola
yı (Türk - Alınan) klüplüğünden 

çıkanb doğrudan doğruya naziliğe 

maletmek istediğim kolaylıkla anla
şılır. 

• • • 
26 M.ayw pazar gecesi saat 11.30 

da Beyoğlunun oldukça kalabahk bir 
kahvesinde Suue isminde bir Al· 
man: 

- Hier ist Doyçland Sprenbeıızi 
Doy e. Yani burası Almanyadır, 

Almanca kon· un} diye bağırdığı 

vakit bunu .işiden bir iki yerli 
Türk misafirperverliğin.in nasıl sui
istimal edildiğini hayret ve nef reüe 
görmüşlerdir. Bu küstah ve kendini 
bilmez adam da Tötoııyaaun en Sik 
müdavim azalanndan biridir , 

Y.~ 
-SON-

Yeni z " 'ar 
hakk nda izahat 

lŞ-

e
dildiğin en sı ai mU e elerle, ıtha
l:itçılar ve topta ne ıla.ı, k ne ~y 
ve benzin perake d ılerimn 31 5/. 
940 tanhine müsadif c m giınü sa-
babına kacl r beyannamelerinı ver
meleri lılıımdır. 

2 - Pyannamel rde tesbıt edılooek 
stok kanunun ne ri tarıhi olan 
27 51940 pazartesi günü sabahleyıa 
mev<>ut ohn mallan ıf de eder. Bu 
scbeblc, cu tarihten, bey. nnamenıa 
vcnldiği tarihe kadar \~ki ol n 
tışların stokl~ra ıtbal edi mesine dık 
kat olunması ve bu esasa muhalif o
larak beyanname venniA olanlana 
derhal miıdd ti kerisinde müracaat
la verdikle i beyannamelcn ı l h ct
mel n · ab eder. 

3 - Herhangi bir noktada tered
di.tın oıanla1·, Galatada Balıkpaz.a

nnda Mnamele ve İstihlak Vergılfm 

Müdurlüğüne müracaat ' ya 
41799, 4.3399 numaralarla t "lefon e
de~k mallimat alabilırler. 

Belçikada iki talebe
miz öldü 

B •lçika ve Fransa.da tahsilde bu
lunan talebelerimizin bazılan mem
leketimize donmcktcdirler. Fransa
dald talebele ·miz Bekikadan ge -
lenlerle a\·dct için hükumetin emrmı 
.beklemektedirler. Bu talebeler Fraa
sada sefaretimizin muhafazası al
tında bulunmaktadırlar. Belçık tda 
bulwıan talebelcıimizdcn 6 kışılık 

bir grupun akıbetinden haber .alı .. 
.namadığı öğrenilmiştir. 

Buraya gelen haberlere göre bu 
talebeler Belçikada· bir lokantada. 
ycmelc yerlerken Alman tayyarelen 
şehri bombardıman etmeğe ~ • 
mışlar ve atılan bombalardan bıri 

lokantanın yanına düşerek bü~·ük 

tahnbat yapmış ve bu esnada bu 
gnıpun içinde bulunan Ethem ve 
Mehmed Ali isminde Galatasarayh 
iki kardeşin maalesef kurtulama .
dıklan ve diğerlerinin de kaçma.ğa 
muvaffak oldukları antaşılnnştır. 

Almanlar talebelerimizin binmiş ol
dukları trenlPri de bombardıman et
tikJeriııdeıı gençlerimizden bir Ju..
mı yaya olarak Fransaya doğru ,.al• 
lanna devam f'tmişlerdir. Bu ta.le • t 
belerden hen\iz hiç bir haber alta~ 
m.amıştır. 

F ord günde 1000 
tayyare yapabilecek 

Detroit - Micbigan, 29 (A.A.) -
B. Henri Foni verdiği bir müWcatta 
icab ettiği takdirde bundan altı &Y, 
90nra., Ford otomobil fabrikuaıtın 
günde bin tayyare imal edebileeefi· 
ni söylemiştir. B. Font, bu şenut 
dairesinde tayyarelerin maliyet f1-
yabnın sekizde bire ineceğini ilive 
etmiştir. 

Amerikanm Müdafaa llamtıldan 
Vaşington, 29 (A.A.) - İki Ok· 

yanus içlıı iki filo ihdas edileceğuı .. 
den ı~ baıı.olunmaktadır. 

Meclis. gemilerin ve dona.nuıaya 
aid on bin tayyarenin inşamnın ve 
1'8.000 yeni pılot yeti~meıtHwn 
tacilini natık olan kanunu tasvıb 

ebniştir. 

----·ıı•--

Bursa parti m~ttitinin 
tetkikleri 

Bur<..a, (HUSU$i) - Bir miıddettatberi 
wehrumzde blllunınakta olan Cümhun,-et 
Halk partili mıntaka müfettişi 'e Sam
sun mebusu Zühtü Duruk:m e\"\ elkı gurı 

Gemlik· w Orhano&1 kazalarına gıdıp 

ae&ıniilenliı• • 
)ıfiıf'rtt•51mız buauo df' ll. Keınalp319 

De K:uaca~ye g decekür 



Ezraille karşı karşıya gelen adam 
t------~--------------~,------...... ~~-----' Yazan : Abdullah hsan ŞENSOY 

llmıo ... ·' ~ J 
lfalatyarun :Adı7aman kazasmm. Çaın

Jıl;u: köyünden ~un en bilyük oğlu 

Jdi. 
L Babasını o kıs kaybeden. ve yine o 
kı:ı bp.ısı açık ta~ ağıldaki sürünün 
kw:dlar tarafından parça parça edilmesin 
..,. geçimsiz kalan Haso .W.:iinm 'ou 

'y..&ız ve kıdemli erkek oğlu, anasının 
~ beşibiryerdesiln bozdurup bir oto -
büsle Malatyaya, oradan da trene bine
rek soluğu Haydarpaşada aldı. lstanbul
da ayni köyden arkadaşları vardı, onlar
la evveldenberi mektublaştığı için sıkmtı 
~- 1.tsködarda Atpazarı.ndaki eski 
lııir handa hem.m buluşuverdiler. 
Arkadaşları ooa memleketten haber 

sardular, o burada ne is yapabileceğini 
oolardan sordu. Ertesi gün Memoya bir 
liraya yepyeni bir küfe alındı ve M~mo 
da diğer arkadaşları gibi sermayesiz, sırt-
1.an geçinen bir metil.eğin saliki oldu: Seb
• pazarında hamallığa başladı. 

llemo, henüz yirmi beş, otuz y~ların
da idi. Uzun bir boyu vardı, bıyklan ku
Jaklarma varacak kadar giırbüz.clü. Ce
Diş omuzları, adaleli kolları, arşınlaya 

aııµnlaya yürüyüşleri kuvvetinin ve gü -
eünün en bariz nişaneleri idi. Evelallah 
Ji1z kiloluk yükün alt}nda gık bile de
miyordu. 

Aza çoğa bakmadığı için sebze çarşı

smda az zamanda çok müşteri ve ahbab 
bzandı, artlk aşağı yukarı: 

- Gelsin Memo .• 
- Gitsin Memo ... 

• • • 
Nihayet seneler geçmiş, iakat Mema 

1iu seneler içinde bir kerecik olsun kö
JÜne dönememişti. Geldlği seneler ay -
dan aya köyüne yirmi lira gibi mühim o
lan blr mikdarda para gönderebildiği t
em kısa bir müddet sonra köyünden bir 
tarla alındığını bildirmişler, yeni düzene 
konulan sürünün köyde birinciliği ka -
%andığını müjdel~şlerdi. 

llem.o, o seneler daha gençti. Kendin
den küçük, evlenme cağında bulunan l<ız 

k.arde§lerine bv. malların taksi?,n edilmcı;i

Di istem.i.şt.i. Dıı onun için bir vazüe tdi. 
Çünkü ailenin reisi sayılırdı. Yalnız • ne 
y.a.zık ki bu geçen scnck>r içinde anasını 
da: kaybetmişti. Artık ana, baba ~a
tiuden, duasından uzaktı. Köyünde daha 
babası ırajken onu ~ııl.aın1$ olsalardı, · 
belki bunu bahane ile köyüne lstanbula. 

Memo hakikaten alıklaşmıştı: 

- Sen kimsin? diyebildi. 
- Ben mi?. Ben azralllın .. 

.Memonun nutku tutulınu~tu. 

Azrail elini Memonun · kalbine dojru 
uzattı: 

- nazır mısın? .. 

- Cevab ver.~ 

- Fakat... 
M'emo, bir taı-a!tan sıcağın, diğer ta

raftan yorgunluğun ve bir diğer taraftan 
böyle azrı.ıille yüzyüze, karşı karşıya ge
lişin müdhiş tesiri altında sırıl sıklam O• 

~ak, ten fanilası vüeudüne yapışacak 

kadar terlemişti.. . 

Azr:ıll ise soğukkanlı idi: 
- Hazıl' mısın, diyorum sana... Caıun\ 

ahnıya geldim .. diye isrnr ediyordu. t~ 
şakası yoktu. 

Bu son cümle Memoyu anlıyamadığı 
hislerler dunyaya bağlamıştı .• 

- Şey .. diye kekeled .. 
- - Şeyi meyi yok .• beni c:ağırroadın mı? 

- Çağırdım .. 
Çtinkü inkar cde:mezdi. 
- O halde .. diye Azrail gürledi.. 
- Canım kuma o kadar.. Nasıl olaa 

eninde sonunda sana teslim olacağız, Fa
kat ben seni bana yardım edesin diye 
~ağırdım. Görüyorsun ya sokakta kimse
cikler yok.. yükle şu yüh.iimü sırtıma .. 
yoluma devam edeyinı .. :ı> 

"' "' . 
Se\·gili okuyucularım, 

Bu hikayeyi, birkaç sene evvel duy -
muştum. BugÜil, size nakletmekten ken
dimi menedemedim, mr.hlyeti itibarile 
biraz soğuk olduğu ic:fn affını21 dilerlm. 

Hucum tayyareleri 
(Baş tarafı 4 ü11cU sahifede) 

me ihraç edilemedi. Hareket üslerin
den uzağa giden· ilk unsurların,...mü
dahaleleri sür'atle kesildi.• Malzeme, 

-cephane takviyesi yetişemedi. 
Hücum tayyareciliği Trondheime 

doğru ilerleyen Alman kıla.lannm 
"ya.rdm:una koştu. Muharebeye işti
-rak etti. Hasıru1 ibrac edilen yerler
den çekilmeğe icbar etti. . 

YENİ SABAH 

( Askerlik işle~r ) 
Fnlh Ştıbl!eindeıc 

l Haziran 19-40 da Gölhan.e, GQ:müşsu
Y\l ve Haydarpaşa hastahanelerinde .açı
lacak hemşfre kı.ırslarına talih ve şube
mizde kayıtlarını yapt:ıımış olan bayan -

ların hemen kursu görmek istedikleri 
hastahanelere mlli:acaatla kayıtlanru. yap

tırmaları ve 1 Haziran 1940 dan ıt.ibaren 
kw-slara dev.anıları ilan olunur. 

• • • 
Beşiktaş Aa-kerlik Şube&fnden: 

""" . ~ . 

Herkes ,, 

:Barsai 
\. 

1 - 311 ill'I 335 ıloğumlu ruhsatlı ve 
ihtiyat erattan yoklaınnlarını yapbııİıa .. 

nuş olanların bir an eo.rvel yoklamalarını 

yaptırmaları. 

kirŞı gayet' tesirtidii'_ :BarSa.IC· sohıcanlannın büjüklerde ve ~ KiiÇlilderde 
'b b oJa -;_; .1.-LI: :,....._ ;r.. ··4 !.''-. ,. "t; - ,,_._ .!> '" .,... • ..... ,, ..-,.: " ~... ~ 

2 - 316 Ha 335 doğumlulard:ın muvaz~ 
zaflık hizmetlerini yapmamış bulunanla

rın askeri muameleleri tedkik edilmek ü
f.ere nüfus cüzdanlarile birlikte yoklama 

se e cagı_.. ~keler, . goz .. onu~e a~ı;~ so1ucan. hastalıkların~ .. ~ 
,kullapmalan faydalıdır. -;- ~ ._. , ... 

Hekimlenmiii ~ve halkımıza tavsiye edilen .bu 
iıiüStahZar her' eczanede -bulunur: günleri olan pazartesi çarşamba ve cuma 

günleri saat sek.izden on ikiye kadaı· şu
beye müracaat etmeleri. 

3 - İstanbul haricinde bulunanların 

.bulun~ukl~rı _As. Ş. ~:sıtasi1e sarih ad- l 
ı·eslerını bıldırmeleri ilan ollkl.ur. 

Kütusu 2o ' k"üruştur." 
Saha! Vcklll~tin'in mü.oaadesini '-aizd! . Re tc ile satılr;-~ 

Bostancıda sahilde sat.ilk arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk a.rsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du~ 
r:ığı yakının.da, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir dönüm murabbaı me
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye kadar 
"Yeni Sahalı,, idare memurluğuna müracaatleri. 

, lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünal işlet .. 
meleri umum müdürlüOünden : 

Birinci mevki tramvay biletine zam 
(3828) No. lu kanun mucibince 1 Haziran 194:0 tarihinden itıbaren yalnız bl

rind mevldin uzun mesafe bileıioe (10) para, nakliye vergisi zammedilınek ııureuı. 
bu biletin 7 kuruş 30 paraya iblağ edildiği sayın yolculara bildirilir. c4499> 

-:J Dizel motörü 
ahnacaktlr 

Siird 
r 

"le yüksek tazyik tulumbası 

belediyesinden~ 
1 - 120 Ps. ta'liatında 3 aded dizel motön'le yine ayni takatte 3 aded yüksek taz

yik. tulumbasının ınübayaası ve Siirt Tulumba istasyonunda monle ' edilmesi işi keııınIJ 
zaxf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Muhammen keşii bedeli 43633 lira ve muvakkat teminatı. 3272 liradır. 
3 - Eksiltme 15/6/1940 tarihine mUBadtt çwnartesi günü saat 8 de Siirt beledi-

yesinde ;yapılacakt1r. ' 

4. - Münakasa ve keşi! evrakını görmek fstiyenlerin Ankara 
Belediyesine mi.iracaatl.an ilAn olunur, c424b 

SÜMER BANK 
.Sellüloz Sanayii 

Müessesesinden : 
Müessesemiıin. Jzmit ve sa.ir gümrüklerdeki (malın gümrüğe "1~· 

rudundan çıka:nlmasına ve buna mütef erri bütün muamel8.tm ikJnalı· 
ne kadar olan) işlerlnin tedviri, nakliyat Yeya bu gibi işlerle iştigal e· 
den bir müesseseye tevdi edil~cektir. 

Bunun için: · 
1 - Tür~iyenin her yerinde gümrük kom.isyonculu~ yapab:iııxı.elt· 
2 - Sellüloz saDıÇİİne aid iptidai maddelerle inşa.al ve makine ~ıı.· 

mı üzeıiııde - gümrükçülük bakımından - ihtisas sahibi ele111ıınl 
haiz bubmmak. 

3 - Müesses'-Dbı :işlerini istenilen her yerde ifaya her an a.nia.de bll· 
lun.mayı kabUl etmek. 

4 - N"akdi wya. itibari (banka mektubu) olfu.9.k üzere e:igari iki }:Ji.ı:t 
.• liralık kefalet verebilmek. • ' ... -

p - Kuvvetli ticari referans göste~bilm.ek ~astır. . 
·Bu işi denıhde ~ek isteyen müessesatm yukarıda yazılı şefait1 

tamamen kabuleıdebileceklerini ve bunun için ne gibi lıi.i-~ dalıiliııde 
'Ve ne kadar ücret taleb etmekte olduklarını bildirir dilekçeyi azami ~.o 
Haziran 94:0 tarihine kadar (İzmit - Sümer Bank Sellüloz Sanayii ){U· 
essesesi Müdiirlüğiine) göndermeleri. 

Daha fazla izahat almak isteyenlerin lzmitte Müessese Ticaf<'t 

• geldiğinlı:ı ert.esi senesi dönebilirdi. 
llıemo, ktitesinin üstü.oe aturmu~ bun

lan dil86nürken yeni bir işe çağırıldığım 
~ 

- Hop .. geliyorum.. 

Norveç hadiseleri, bu hususta btr 
çok deliller göstermektedir. Bu defa· 
ki muvaffakıyet Almanların adedi 
f&ikiyetine atfedilemez. Bu faikiyet 
muhakkak idi. Hücum tayyaresi ol- !===.===========:::;;;;================-= 
masaydı, yürüyüş stir'atı bir misli Istanbul Defterdarlıgv ından: 

Servisine miJraeaatlan. 

Diye fırladı. Bugün bu birinci l.§1 oıa
c:aJttı, sabahtanberi pinekleyip durmuştu. 

•?.aten .AJ?uı;tos ayının bu sıcak gil.nlerln
de öyle çok i: çıkmazdı. Hem asıl meııe
le. •llitiyar hamal> diye Mcmoya bu -
eQnlcrde çok i;; de vermiyorlardı. 

Kendi.sini çağıran müşterinin yanına 

"~ Karlık.baymndaki bir eve gide -
ede bir küfe Uziim vanruş.. On beş ku
nşı pazarlık ettiler. Adres aldı ve sırtı
m blı- çuval sarıp, belinden çıkard.ıtı bir 
iple Dzilın kü.Cesini bagladıktan sonra 
mtıadı. Muhitin sokaklarını birer birer 

·ôirendJ!l icin ona yalnızca btr adres ve
. ridmli, o artık glderdl. 

• • • 
Hava çok sıcaktı. Uzüm kl11esl de sır

tım bastırdıkça bastırıyordu, Karlıkbayt
rmn ortasına &eldiği vrık.it ilk defa ayak
larının çaprazlaştığını hissetti. Alnından 

·sapır sapır terler damlıyordu. 
Gözleri bir mola taşı arıyordu. 
Kendi kendine: 

' 

-da.ha ağır olurdu. Zırhlı vasıtalarda. 
az kullanılmıştır: 

Alman ilerley:i.!Jinin izahı, karşılık 
h mevzi almış oı dunun arasında mal J 
zeme renginliği noktasından mevcut 
.olan farkbr. Bunlardan bir tan.esi 
her nevidl,"Jl binl{·rce topa malikti • 
Faka.t bunlar kolaylıkla. Dombas ve 
Lillehammende kullarulmıyacak şe~ 

-kilde uzaklardaydı. 
Diğer ordu, tahrib edilmiş köp • 

rtlleri geçebilen, piyadeyi dağ ~ti~ 

kalarmda takib eden, kayalar ara • 
am.da, bataklıklarda. yol kateden, 
bir malzemeyi ber:ıberiııde getirmi3 
ti. Bu malzeme! hücum ta.yyaresiY, .. 
di. 

''L'1Ilustra.tion' dan,, 

M likdlofin adı Mahalıo s. Ho. llılatrah Kazanç Buhrart Zanıt 9ene 
ve soy adı ve lfi 

Zihni Ar1kut Doktor Hüseyin ala 
• tstiklil C. 

193 

108.71 

\ 
Tevfik Kahveci · Ş. M. Sevinç M0 38/U 

17/21 
Sa;rit > ş. M. Sevin~ soo ~.00 

• 17/21 
Mişel Bahtiyar Lisan dershanesi 160 18 

Mimar Hayri Ye .. 
niçeriler 99 No • 

latanbUf Defteraarhlından 

21.74 

i/87 936 

2W20 22/68 !l6 

a w .21 eo 13& 

Alemdar ve Ta:rlabafı, Maliye &ubest :ıh~}ietledriden )'Ukartd·a adı ve fil 'ft 

.ftcaretgih adresi yazüı ııabıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirm~ ve tıebel
lQje salamyetli bir .lı:imse gösten».~is ve JC apılan al'!Q~ada bulunamamıo cıldakla

rmdan b.i.zalarmda e&terilen yıllara ald kazanç ve buhran vergileri ve zamla.nnı bavi 
ihbarnamelerin blz2at kendilerine tebuti mümkiln olmamı~. Keyfiyet 3692 sa.JJ.h ka
nunun 10 uncu ve 11 Uıci maddesine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilin 
olunur, 4602 

- Bu iş artık bizden geçiyor, diye mı-
nldaodı. Biraz daha gayret ederek yürü
dü. Fakat belini müdhis bir sancı kap
lamıştı. Sanki böğürlerine ~iş saplıyor -
lardı. 

• 
Istanbul Defterdarlığından • • , 

Vakit öğle olduğu için yokusta kimse
cikler yoktu. Gökte kuş bile uı:mayordu. 

llemo canının burnundan gelmek üze
re olduğunu anJadı. 

Ve yine ilk de~a isyan ederek: 

· - Bu da hayat mı? diye inledi. 
işte gurbet elinde ölüp gidecekti, dün

:pdan ·ne lezzet alınıştı sanki... Bütün 
bir gençli,ği. yükler altında ezile ezile 
geçmemiş miydi? 
Yüreğinde ne yerin.in ve ne de yarının 

bir izj val'dı.. her cihetten bomboş bir 
adamdı: 

'" cBöyle yaşamaktansa ölmek daha ha
)'lrh idi>. Bir kuru çeşmenin başına gel
mişti. her şeyden bezgin ve bil.kin bir 
bakle çeşme tay""UJa kaldırıp üzüm küresi
ni atarken: 

- Of .• be!.. diye adeta haykırdı. Nerc
de3in be azrail? ... 

Mükellefin ad.! lıl Jı adr.nl Verginin ~..-g1-I 

ve soy adı matratu .,. 
Antre Dclla Nikelajcl Taksim kı.şla içi 600.00 53.37 

1 inci kat 

Oskar Onnik > Galata Yenicami 600.00 u.oa 
Zincirli han. 

Karabet Zambak- Trikotajcı Çalonakçılar Büyük 800.00 12.57 

yan. Yeni IIan. 
Hüseyin Cahit Dokumtiel Büyük Llnga 600.00 ıs.~& 

caddesi. 

Osman özarslan Çorapçı Yeşil.direk Karsko b1111, 360.00 26.88 

Yorgi Gülbal Kolonyacı Eminönü Valde han. 1600.00 30.76 

Rejina Kohen Tdkotajcı Tepebaşı Gül 3000.00 59.10 
apartmanı No. 20. 

Jari Alasmer Karyolacı Galata Kemeraltı 6899.00 6iM>.OO 
eaddesi No. 29/ 1. 

K. Cemil. Kolon.7ae1 Tahtakale Cedid -1919.00 82.61 
H;ın. 

Kirkor Karaca > Galata Gümrük so.. 6800.00 2.17 
kak Ada Han. 

'.Aristidi Araraf Dcğirmel'lcl Alibey köy Fil 24:00.00 U0.00 
köprüsü. 

Abdürralıman Fantıl imaleisi. Mercan Süruri ma- 584.ı>O 7.62 

Zilhtü. hailesi Ca1erağa han No. 45. 
Karyola imalei&i Büyük çarşı Yor- ~0.00 13.00 

Hasan gancılar Gelincik sokak. 
Halen terki ticaret ettikleri halde yenl adreslerini bildirmemis olan ve ikametgahları meçhul 

Mlell Senesi · Vergi 
ıtammı nin nev"i 

ıso.oo 937 Muamele 

60.00 &37 a 
1 

30.00 an • 
·ı 

fl0.00 937 » 

96.00 937 , 
160.00 937 > 
300.00 937 > 

690.00 937-QSQ ~ 

1111 .90 937 > 

680.00 937 > 

24.0.00 937 • 
i8.-i5 937 ~ 

4:2.00 937 > 

bulunan, yukarıda .ısım ve 

Birdenbire ortalık toz toprağa kal'lştı. 

lıfemo toz kaçmasın diye gözlerini ka
pamıya mecbur oldu. Btrnz sonra. gözle
rini açtığı vakit, o ne? Karşısında iri ya
rı, yeşillet'c bürünmüs bir adam duru -
yordu. Ve şaşkın şaşkın bakan Mcmoy;ı: adresleri ile vergi miktarları yaz.ılı mükellefler, ihbarnameleri tebliğ edilmek üzere aranılmış ise de bulunamamışlardır. 

- Buradayım.. dedi. Namlarına Lnrhediletı muamele vergisi 3692 sayılı kanunun II inci maddesi hükmüne tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

Taksim bahçesinin Pauoram•ı geçidinde bulunan demir iskelet ve saçla örtülü bi
na cnlc:::ız.ı s:ı ılmak üzen• açık artttrmaya konulmuştur. Tahmin bedeeli 710 lll'a 80 
kuruş , c ılk teminat 5:l lıra 27 kuruştur. Şartname Zabit ve Muamernt Mtidürlüğü. 
blemirıdc görti le<:<•ktir. İhale 3/6/1940 pazartesi günli saat 14 de Daimi Eneünıende 
yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz veya mektubları ile ihale gÜnü muayyen 
$aalte Daimi T~ncümende bulunmaları. (4075) 

Heybeliada Deniz Lisesi Müdürlüğünden · 
Deniz lisesi. blTi.nci ve ikinci sı.nı!lal'a t:ılebe kayıd ve kabulüne 1 Haziran 1040 

' dan 10 Ağus.tos 1940 tarih.ir.e kadar devam edilecektir. lstaklilerden istı.ınbultla uhın
larm doğrudım doğruya okul kaydı kabul komis;}·oııu"n lstantuldan başım yeJ"lenl~ 
o1:m1aım bı.rltınduklan mahallin aşkerJ.ilı; lfl.lbelerme :milrncaatıan ilan, oltmur •• (~). J 

(4510) 

Ağaran Saçlara 

JUVANTIN 
KANZUK 
~boyaları saçla.rm fabli re~lt"' 
rini iade eder. Ter ve yıkanıneJ<lıl 

ııı· ç.ıkmaz, dalma sabit Jmhr. Jitl 

ral \'e siyah renkli sıhhi ~ 

boya.1a.ndır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZAN°f;Si 

Beyoğlu - İstanbul 

l ____ D_e_v._~e_t_D_e_m_i_r __ yo_I_Ia_r_ı _.İ_Ia_" n_I_ar ..... ı-.;-~ 
Muhammen bedeli 13913 lira 90 kuruş olan 92.400 metre mikabı muhtelif ,;ı' 

ve eb'adda 4650 aded klllltrplak 7/6/1940 cuma günü saat (15) on beşle I:J;ıyd'1~~~, 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından k~palı zar! usulile sııtın ::ııırııı(; 
tır. t:ı' 

Bu lse girmek istiJ'm)eriıı 1043 lira 55 kuruşluk muvakkat teminat. knı1uııu1\ıt1 
yin ettiği vesikalf}rla tekliflerini muhtev.! zarflarını ayni gün ve saat ( 14) on do 
kadar konıL<;yon reisliğine \'ermeleri lazımdır. . (•&J09) 

Bu İiie aid şartnameler koıni;;yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

* ., * K:ırll 
Muhammen bedeJi ~000 lira olan Haydarpaşa - Bilecik - Eskişehir - ~11 hı1" 

tele emprimör tesisatı ıın/1940 cuma günil saat 15.30 da kapalı zarr usulii ıJe 
karada idare b[nasında satın alınacaktır. ~ıtl 

B u ise girmek istiJ'en}erin (1125) liralık muvakkat teminat ile kanunuı~ t~~r .. 
ettiği vesikaları ve fe\;li.flerini ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon rei-sliğıne 
meleri lô.zımdır. 

1
csr1• 

Şartnameler pa:nmz o1ar.:ık Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada 
lüm ve sevk şe!ligmdeo dağıtılaeakttr. (4407) ~ 


