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Biz, Türk yurdunun selametini güden takip ettiğimiz açık politikadaki isabetten 
eminiz. Bize gelecek her hangi bir taarruzun bertaraf edilmesi için çalışıyoruzo 

Bizim başka milletlerden istediğimiz 
e bizim kadar açık olmalarıdır" 

nın•mıumıo m ın uıwmıııııııııııı mmınınınıııııınnmıııım 

ltalya ile AlmanySJ 

müşterek bir sulh 

teklifi hazırladılar 
BAŞVJ:K1L DT. REFİK SAYDAM 

"V an mlldafaası için siliha 
sarılmak mecburiyeti biran 
hatırımızdan çıkmamalıdır.,, 

GAYRIMESRU KA
ZANCLARA 

MOSAADE EDiLEMEZ 
Milli rı•:ııll•l•ri11i iJralı 
•lmiyea tadrl•r, lı•lln 
•oyan bir hınızJan H 

mill•ıin • u lı •o• m a I 
lıuclr•tirti /ııran bir ,,._ 
ton h11ini11d•n b•ı•• bir 
ı•Y ıl•(lilJirl•r. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
9F icaret Vekili Nazmi 

U Topçuoğlu, b~zı mad -
delerin istihlak ,·ergi-

sinin •rtırılnıası ve bazı madde
lerin de ~enidcn vergive tıibi tu
tulması Üzerine bütüıı valilikle
re bir tebliiı göudcrerek artırı -
lan vergiler baklunda i<ahat ver
dikten sonra yeni vergilerin ka
zanç vesilesi yapılmamasını ve 
fiatlarıu artırılmamasını istiye
rek şöyle diyor: 

ANKARA. 2 
(A.A.ı - s .. ~ 
vekıl Dr Re
fik Saydam, 
buırun saat 20 
de TUrlove rad 
yo 1 arile ne5 -
rcdilen aşa{(ı

d<ıki hıtabeyi 

ır .. .ı. ey Jcınıs -
]erdir: 
Sayın \•atan

daşlarım, 

Bu.ııün ı!ene 
•ize hito p et
rnek bahlıyar

Jı.iıını duyuvo -
rum. Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi aylar -
danberi üzerin-

de çalıştığı dev '1 8 y A. 
Jet büt>celerinin . .,.iıı-Ol;.;~..._.;..:. ___ .;::::;_,. __ _...._..ı...;:.:.:::.:.ı.;ı.-__ ..lıil~O..:.---.;...... 
münakaşa ıve 
(Arkası 3 üncü 
sayfamızda) 

AKDENlZ. BALKANLAR VE SU11.1YE KOMŞULARIMIZLA AKDEN1ZDEK1 

DENiZ ÜSLERİN! GÖSTEREN HARIT A 
----·----------------------

Müttefikler için tam bir mağlubiyet olan ve ltalyan metalibiniıı 
de ilave edilmiş bulunduğu bu teklif sür'atle kabul edilmezse 

iTALYA DERHAL HA BE GiRECEK 
Faşist partisi milli konseyi de 
Italyanın harbe girmesini istiyor 
Nevyoıık, 2 (A.A.) - cAssoci

ated Press• muhabirine nazaran. 
Vasi.nJnonun iy:ı haber alan ma
l:ıafıli. Flanden muharebelerinin 
ibitmesını müteaJ<ip Almanya ve 
ftalya tarafından müşterek bir 
sulh teklıfı yapılmasına intizar 
etmektedır. Bu teklif ile bera'ber 
gönderilecek ·bir İtalyan ulthna-

tamu sulh. müttefikler tarafından 
kabul ed.ilınediği takdirtle İtalya
nın harbe girecekini bildirecek -
tir. 

Ayni muhabir, İtalyanın müt
tefilklere Almanya namına bir 
ıru1lı teklifi arzedeceğıni ve bu 
teıklifin Hitler ve Musoliniye gö
re müttefiklerin tam mağh1biye
ü manasına tazammun edece.i!ini 
de bildirmektedir. İtalyan meta-

tır. V aşinııton mehafili bu yolda 
bir teklifin mütıeft.kln tarafın
clan kabul edilebilmesine ihtimal 
vemıemekterur. 

Roma, 2 (A.A.) - D. N. B. hil
diriyor: 

Faşist parti,inin milli kl'n·~yi 
dün parti kiıtibı nazır Mı"' ı ın 
başkanlıi!mda toplanmış ve aşa
l!r<lı&:i bevanatı alkıslarla ta,vip 
etmiştir· 

Harp bütün şiddetile devam ediyor Blibatıdabıu-tek!H~,deroolunacalv 
er ın ı e Romanın mu~2d 

( Arkosı 3 üncü. sa.yfa.Jc) 

•Bütün tacirler, bilhassa yeni 
vergiler vazedildiğı şu sırada, be
yan ve talep edecekleri fiatların 
ınesuliyetini ~ı.maktadırlar. Mil
li .Kıorunma Kanunu muvacehe
sinde bu mesuliyetin ne kadar 
aı:ır old,..;'U malumdur. Dünya
nın bugunkü müşkül vaziyeti 
kar:;.ısında bükıiınet yeni vergi
lerle milletten bazı fedakarlık -
ld talep etmeyi zaruri görmüş
tür. Bu fedakArlıkların ne dere
ce kutsi maksatlara matuf oldu
ğunu iz~ mahal yoktur; o hal
de bütün bir millet bükfunetin 
bu talebine cevap verirken tacir 
vatanda.şiar da müstelılikin yü
künü paylaşmak ve hiç olmazsa 
bunu ağırl~tırmaınak vaziye -
tindedirler. UmidiınU tüccarla -
runızın da millete borçlu olduk
ları bu vazife ve hizmeti ifa ede
cekleri merkezindedir. Bunun -
la beraber ikaz mahiyetinde ola
rak beyan ederi:z ki, yeni vergi
leri kazanç vesilesi ittihaz eden
ler bulunursa bunlar hem kanun 
bom de milli vicdan hmurunda 
IJUdıldlm olacaklardır .• 

Şimaldeki Alman kuvvetleri iyice yıprandı yalanları~d~n biri daha .. . . - -- -

ılsviçre üzerinden Fransaya Alman, ltalyan Mihvercilerin son yalanı şudur: 

Ordularının ta ar r UZ etme S ı• bek/enebı.lı·r Ro:\ıA, 2 (A.A.) - Alman istihbarat büro•u bildiriyor: 

Muhterem vekil, bu sözlerile 
'l'lirk tacirlerine ınillt ve mane
vi vazifelerini memleketimizde 
ltazanan ecnebi tüccar ve mües
ıeselerine de abliki borçlarlDl 
hatırlatıyor. Vergilere yapılan 
a.nımı, yeni bir kazanç vesilesi 
&ayarak fırsatı ganimet bilmek 
Vicdanların ve kanunların ceza-
18 müstahak gördükleri bir ıuç
llu. İlk bık:ııta tacirin hedefi ıa
ılece nara kazanmak gibi görü
nürse de, cemiyet bu kazanmı
:rı başı boı bırakmamıştır. Hal
lıı.n ve milletin zararına yapılan 

(Arkası 3 üncü sayfa.da.) 
ABİDiN DA VER 

Popolo di Roma gazetesi aşağıdaki Atina haberini ncşrcdi~·or. 
Türkiye hükumetinin sarki Egı• denizindeki Yuna" adalarına 

askeri kıtalar çıkarmak için Yunan hükUnıetiııin müsaadesini ta-
Paris, 2 (A.A.) - Askeri vazi- I ı~,li'i'i __ .,.iiilii_.._ ___ ı" lep ettiği gittikçe teeyyüt etmektedir • (Ark<l8> 3 üncü sayfada) 

yet: Calais fe}ı.rinde ve k,alcsinde t } J AJ J •• A • _ o-
bir haftadanberi mal'.sur bulunan ngi iz tayyare eri ınan arın uc s-... er .a 
lbir İngiliz müfrezesi Ade<len üs- " V B z 1 ''et 
tün kuvvetlerini yaklaştırmamış "t b b } k b t d J 
ve bütün bücımıları geri püskür- torpı osunu om a ıyara a ır l 
tülmüştür. Mülreze müttefik ba
va !kuvvetlerinden vardım ııör- ı 
mekte ve ~tivaçlar~ paraşütler- rl"'"" 
le temin edilımektedir. · ~iE:!"ıfü~ış;,,.;.,ıt;;t• • 

Dünkerlı: mıntakasında Alman
ların ~ etrafına mevkıi teh
didi altında uzun menzilli top
lar looyımuş olanalanna ve hava
da büyük bir faaliyet ııöstcrmiıı 
olmalarına rafı;ınen irkiıp hare
iketlerine büyük bir faaliyetle 

devam edilmek\ıedir. Bittabi müt- Ll!~ll~ 
tefhl< hava kuvvetleri müdahale 

1 
t 

ederek yalnız Alman bombardı
man tavvareleriı:ıi değil, Dünkerk 
etrafında toplanan ve 15 fırka ka
dar tahmin edilen kara kuvvet
lerine de mahsus derecede zayi- i 
at verdimıekted.irler. / 

Müttefik hava kuvvetlerinin 
ölıdürücü hareketine Fransız as
keri •• ıahfillerirıde fedaik iır ilik his
lerinden stayiile bah.>ed.ilen İn
"İliz ve Fran&Z kıtalarının mu-
1':avemeti dolayısile düşmanın 

f Ark4n 3 üncü ıa.vfad11) Mütteflkltrin ağır ta nkıan vılrüfı'ÜŞ halınde .. 

Müttelikler Alman 
faarr u2 lJnu nerede 

beklemelıdı' 
·ş inıa) wunarebe~ınİ.D a· 

kıl''-''' kaı ·, bır ıı.uret 

t-r tebe~) uo t~ımi$ gı-

bı gortiud\Jgu ~u sıud•. Al · ı 
manların ~t·let·ek d.ırbel~ruıi 
111.:'rC'lere inüırı..•ce&iııi telkik et-

. ınek lazımdır, Paris bölıresile, 
aşağı Seıne "' ~lame bOlge - . 
!erinin tclıdit altında bulun -
makta olduğu anla~ılı)·or. Bı- • 
naen•leylı uıüttefıl,Jer bu nun-' 
ta.b.alarda bacbe hazırlanwış 
bulunmalıdırlar. 

Fakat Almanların mutad o
. lan tarzı bareketlerioj nazarı 
itibare alacak oltırsak, Alman
lar, Soınnıc ve Aisne hattının 
iki cenahını delmi) e çalışa -
caklardu. Bu takdirde, çok 

ı A ·kası 3 ü11cü •aı,ıfa.da) 

DÜNKÜ SPOR HAREKETLERi 
"""'- .......... "'. "' .... .. .... . ... . 

Beşiktaş • G. Birliğini, 
M. Gücü Vefayı yendi 

Beşiktaş - Mu.ha.fızııücu maçından bır ııııı!ıa. ... 
_ (Y =n 4 üncü ıa.vfa.mızda) 

• 



SAYFA - 2 

• 

• 
Şek rp re SuHan sarayda herş ye ve hatta 

valide sultana bile hakim olmuştu .. 
Valide Sulf2.ıı, cariyelere em

rettı 

Scivle•·in arslanL a, ben gel
diın. 

Cariyeler ..• Şekerı:ıare &ıltaıu 
haberdar ~tiler.. Şeketl)are de, 
Sultan Rırahiıne sövledi. 

Parişah, valıdesil';n ı;ekiiğine 
sevinnusti. Çünkü, Qna pek he
ğendigi ve herkesin dahi beğene
obilec iti süsünii gosterecekti. 

Val Sultan ~hmw:ı odıısına 
gi.ıx'.. Padisatu maskara halde 
aörürc . k.ı '. ır nı çattı. Gözleri
n! man nr karısına c!J<t.i. 

1 arum, ;r çocıılt ı;ibi 

- v li ı.o, .;w: 1 ·ı mi?. 
Dı ba .. } vl' ıL Ma!ı Peyker, 

'!:> ~ ok Şe erparcde 
;ani ıdi Ermem -..,. 

rı:: PacS: :ıhı maskaraya çevir
ım~tı. Sakalanr'1 ek, tek inci
le.o. · ••• Kavu u mix:evber
krlc karıitk çıç !emiş ... Göğ;sii
nu k ;ın.illcrle der tım!;tı. Sul
tan librııhlın. hskiıkaten a<:aip <bir 
~eııı:ıl ve '.kıyafete girımişti 

Lı:c Peyker. vklwıa donerek: 
- Antlanıın, ~ .ı.ızel ol.mu.o .. 

Fakat, malt1111u aneleridir ki, 
bunlar saray danılinde olal!'an 
8t' 1 rdir .. T .a ÇI'klimaz. D ı. 
Kuı n.:u: !!ah Pey .er, oı'!lunu 

taş~n ç:ı!lmnaktan men ey!Mteıi< 
is. rdu. ııliıde oldutu 
smr emezd:ı. Çiiıık'i, pa.:i~a;
lar istediklerini yaparlar<ll. Ou
lara, 

- Hayır .• 
Ke;.un i kullanılamazdı. Sul

tan !.Jralıim, validesiuın sözleri
ne lılddetlenermc: 

eden taşra çikılmaZlll.14!. 
Deyince, Valide Sultan alttan 

alaraok: 
- Yani, şimdıye ~adar ecdacfı

lll2. tarafından vaki olmuş bir 
hal olmadıkı cihetle rnfmasip mi

dir, de;(i1 mfoir <lise söyledim 
ar.!lanm?. 

Diyebildi. Sultan İibrahim, mu
kabele etti: 

- Ber'l'en Kağıthane ka.sn bii
ma v ununa gideceğim ... Milletim 
ıtörsün... Güzel olm~ mı va
li.de'! .. 

Diyordu. İkide birde, Şe'kerpa
re Sultanı göstererek: 

- Valide ... Şekerpare, güzel 
ııüs 'aı:mıasıru biliyor dej!il mi?. 
Bak, s.ı.Kaliarıım ne ,R'i.it.el oktu. 

Mah Peyker, zaten Şekerpare
'fe f na halde gazeplenlyurtlu. 
Bu emıeni karıQ saraya girdiği 

ııundenben rahat yoktu. P~
bı da;m lf{faline ~ ;,;.. 
tedi "ibl harelket ediyordu. 

Sara•'tia, her şey Şe!<erpare Sul
tar eınrile harett?te geliyordu.. 
Errn ni karısı valide Sultana bi
le l:!..ındi. 

But..ın yaptudarı yetmıyo~ 
,,.ibi, ermeni karı& şimdi de tıarli
hı =ııkaraya çeviımllş ... Üste de 
9'>J .• .ı;l • .ırda dolaştıracakt.ı.. 

Malı Pcvkerin a.klına fenalı!k 
"eleccl:ti. Oğlunu bu kıyafetle sı>
ika ·a çıkl"'.aktan nasıl meneyliye
cel>ıni dü<iinüyordu ?. 

Sultan iibrahim, bajV.rıy<>rdu: 
- Nerede Kızlar ağası!.. Ne

rede Silfilıtaraiia!. Hazırladılar 
mı 11.idisleri ... 
Malı Pev!ı:er, Şekerpare Sulta-

- Sizin gözleriniz daha iyi gö
rür, .,u kularuı ara•J.Qda AJ1ag 
var ıw? 

Pervin baktı: 
- Yok dedi. 
- Banu anlanuşınn zaten.-

Baha d meydanda yok-. liunu 
si;uı evvelden ııöy leıned.iiime piş
manı - Baya iyi boş ı:iiriiııiir 
anıma, Aytene kota o!Acak adam 
değildir. 

- Merak etmeyin, Ayten ona 
varmak istemi)·or ... Ayten. deli, 
hop a, şimarıktır anıma, bayat 
nıeAClelerinde uzağı görmesini 
de bW1er. B ha ze~iıı değil, 
ona vanna.ı. 

- Öyleyse ne diye böyle daY
raıııyor? - Şu dakikada oradaki 
boyanlarıa dedikodu yaptıltian
n.a eminitn ... Bir genç kız bir er-

na C?azubane lbir "'ÖZ attiktan son
ra, oda ar. ç tı. Derhal bir ça
vu<la veziriazama haber volla
dı. Siu:htara ~aya, Bost.ancılara 

Bin1 • hazırlamamalarınt tenbih 
etti. 

Sultan libra.!ımı, bakınyordu: 
- Nerecre Kızlar ağası! .. Nere

de Sılfilıtaraüa' .. 
Kızlar alfası, Silahtarlar, BQS

tanc.!ar tir, tir titr\vorlatdı. Bir 
ıcy <'etil ortada ımevro olan lı.end1 
.kelleleri idi. Bu da padlo;ahm dl
L"lin ucunda idi. Biraz daha geç 
kalı.lur.sa, Sultan İbıahim ira
desini '6Yle vere>b.ilirdi: 

- V ilelerı bu lıeri.Jerin. 
Bir ılaha bu iradeyi khn geri 

alc.._r ..ııfüdi. Adamca{:ı.zlar şa
sıı;m !ardı. Tam bu sırada vezi
nizam at surcreok sara a yetı ·. 

t, v~= etim oluY -
du. P~ah. iradesi yerine ~ele
cı:ııı:t.. Çünk · bu illuıııu ral:faani 
addo!ımııtrdu. 

e de olsa lh Uyar veziriazam 
Valide Sultanla raber olarak 
bir <evler yapaoilirdı. 

:Nitu;:tm, bir ba ne ile her iıki
si de c'kerpare Sultanı bertaraf 
edere';{ >ı.uzurn ııırdi r .. 

ihtıyar ,.= azanı. ı:ıa <ahı 
bu halde .r:or(ir,~e a ırdı. İ~ çi
leden ('.ı.IG!nıştı. Bi are -.,2ir ne 
söv.ı\ ec ini bilı:ırr:edi. Dili tu -
tulıd . Bu ir rezaletti. Halk, 
uh~kkak is an ederdi. 
V alio. Scltan. e;Jıanatı ele al

m ıı. Sult İbı ahım n ı;ıömıe
di ı beaeı. • t.pleraen beş on 
kız hazırL tL Bu kızi.ır ııoytın
mu doki;nımis. havuz b~mda 
saz ve söz alemi lwrm tu.. 

Mah Pe;;:.er v~ziriazam gelin
ceye kııdar tertl'b'ni tkrrutl eyle
ınisti. Kızlar hep bir ağızdan şar
kı JÖv hıyorlar<lı. t'aşb7.gğı;zğöiu: 
kı sl;·r!:iyodar. ovnu rndac<lı. Ctin
büş Y<'ı inde idi. 

( A rkaıı V<IT) 

JIOTEFE&&t& 

lstanbul köylerinde yeni 
mektepler yapılıyor 
Vilayetimizin Kartal, Çatalca 

ve Yalova kazalarının 15 köyün
de yeni ve modern ilk okul bi
na 1 arı inşaatına baı;lanılıru.ştır. 

Bu 15 yeni okulun d~ hepai 
29 te;.ı;uevvcl Cuıınhurıyet bay
ramı ı:üııü merasimle acı.lacalr.
lsrdır. 

POLİ8 

Bir deli adam y•reladı 
Dün sabah saat 9 dB Si:ıkecl

de Deırnı.rl<aµıthı Dariissı•ade -
kaktnda herkesin gÖ7JÜ öniinde 
kanlı bir hacii:.-e olımıştur. Y ed1 
bela tilibirile marul olup bir kaQ 

a.efa tunarhaneden çııkımo.ş bullm~ 
Korsan David, bir çocuk aratı.a 
ı.tşanası yıt:•firıden aralarında ~ 

kan münakaşa neticesinde 2J. y .. 
sında Snlamon ile kaVJıaya tur 
tu.;;: •• uşt ur. 

K ... ;:.uıın daha b8')angıcınrta 
Dav iJ hemen bıçağını çeıkip, ra
kibinin üzerine atıhnıııtır. 

İki kavııac:ı Riirfiltüye yeti.şen
ler tarafından ayrılıncaya :kadar 
raıxırlu deli Salııınonu kollarile 
sait baca~ ve ıkoltuk altından 
ço1ı: ağrr surette yaralamıştır. 

kekle başını alıp ı:ider, ortadan 
kaybolur aıa? 

Pervin kalktı: 
- Haydi gidip doiafahm ıledi

Shin onları yalnız aramanız pek 
doğru olmaz.. Herhalde llzak
Iarda değillerdir. 

Pervin Raifiıı <;ok asabi oldu -
pn.u görüyerdu. 

Baba, dai menekşe:;i aramak 
bııhanesile Ayteıai çok uzaklııaı 
sürüklemişti .•. Ayten sordu: 

- Peki amma nerede menek-
şeler?" 

- Daha iKelerde bulunu. 
Ayten durdu, ~ 
- Bu Meta tuzak! 
- Bayır, bana vermek l&tfu-

da bulunduğuııuz rudevil. 
- Ben size nndevti ....,..,_ -

diın.! 

iKDAM 

~=~ır·:::ili"lll''l'rır.":: , "llllH'lll''llt':~ ia.ıJl~~ •••• ~ •• ııı .. l .. ı~~ıı l .. ııı .• ~· 11.ı 
Maliye ve Ma- , .. K~ .. · · 

·ı ıT k·ıı . . ara na 
arı v e ı erı ı I 

h . . d 'Vasıt arın n 
~e rımız e 
Vekiller ~ıthrimizde tet

kiklorda bulun•cakl•r 
Maarif V ekiliıniz Haııan Ali 

Yücel ile .Maliye \ ekilmtiz Fu
ad A alı dUn sabah Ankaradan 
şehnmi2e Jt mu$lcrdir. 

.Maarif Vdtili yahatinin lıu
susi ahiyette o~ söyle
mis ve: 
•- Burada bir kaç gÜ"l kala

rak dinleneceğim. Yeni tedria 
usuliillün .ı ticeleri fÜph~ ifıır 
tih ı·ılar bittikte?L ..,,.ra an~ -
caktır. Neticeler anlaşıldıktan 
sonra ona göre hareket edilecek
tir. Şimdilik ıımlırıif yeni lıiç 
bir kararımız yakrur. Şu anda im
tilıanl,ırda ınuvaffakıııet..'izlik nis
beti fazladır deııımıez. Bu ancak 
ı•rıt.hanlar bittikten sonm ~-ı
labil r. B~ eni tedris usu!Uoon 
çok itli ticeler vaeceğine ka
niim.• 

D ·sıır. 

Maliye Yekllımiz Fuad Ağrah
rurı venı ver ıl iı1 tatbikatı et
raf • b tetkikler yapacağı 
tırlı.o: n olun.-naktadır. 

Uıger taraft:ın e\'Velılti gün şeh· 
rinLze ~elen Sıhhat ve İçtimai 
uavenet Vek!li.miz Hullıı;i Alataş 
bugün bazı hastahaneleri l(SP
c&tır. 

B kçil ••in ücreti 
(' a. ı ,.c rr.ahalkı bcl;çi.erınin 

aylıı< ret r. ' - i!Na yenı ve 
mazbut bir usul ta ol =ası 
hak:kında Belediye Reislıltınce 

tebkı.'<ler yapılmaktadır. Bu iıu -
susta evvelki ı<üu.dcn itibaren An
kaı-ad:ı tatbikine başlanılan ıısıııl 
şclıriıııizc de alınacııktır Bu ye
ni •ekle ı;ıöre, h~r seınıtte tekmil 
ev ve d'i.iikkan 5ahiplerinin her av 
v ekleri bekçi ücretleri liste
ler halinde tnnzim olunuıı nıahal
lelerin rörülobıleccık yerlerine a
sı.lııcaktır. J;lekçiler m:ı:lclru.z mu
kabilinde, bu içtimai .kazan;,:Iara 
ıtöre her aile iein ıryrı bir n~ 
te t~it edilecek olan aylrltlan 
talısil edeceklerdir. 

• 
muayencsı 

Bu sabah otobüslerin 
muayenesi ile başlı yo 

Şeluiıniııdeki tekmil motör
lü kara nakil vuıtalarınııı mu
ayen !erine bu sabahtan iti -
haren ba§lanılmaktadu. 

Evv lıi otob ·· ler muayene o
lunacaklardır. Her gün 40 oto
büs muaycııedcn ıe~ecek v• 
haftaya puartesi;nı de tabi
lerin muayenelerine başlanı -
lacaktır. 

Taksilerin muayeneleri 1 ay 
devam edecektir. Müteakiben 
de kamyon c kamyonetlerle, 
H=ıi ve hususi otomobiller ve 
motosilı.1 ı le b" i.kletler m11-
ay e oluııaı:ak dJJ", 

Otob" wrin muayenesi es -
nasında seyrüseferin aksmııa
nı ına i inıı eddecektir. Mu-

yene (ÜllilnÜ ı: · en her na
kil vası ı sahibhıden beher 
giiu içiu 1 lira para cezası alı
ııacaktır. 

A ·rıca; muayene kaçağı o
larak i letilmiye teşebbüs olu
nan beher naül vn taııı için 
de Z5 lira para ceıouı tahsil 
lunacaktır. 

'tt...:!!!!!!!!~~!!I!!!!!!!!!!!!!!!'•-" 

ihtikar 
d le şid 

•• muca
etlendi 

Baııim 11;.linin riya•atintl• 
büyiı · lıomİ•yoa topl&myor 

bt,kan önlemek ve fiyatları 
mi.ırakııbe etmek ii:zeru bul!WI Va
li ve Beledi ·e Reisi L 1Ui Ku·<la
rın reisli.,ııinı:le. kaY'JlAl(a.mlar ve 
rnüddeiumuıminin d.• 4tiraltile bü
yik k~n toplantısı Y'l!l>ıla
caktır. 

Ankaradan e\'Vetki ııi.in ı;elen 
V alı ve Bcledjye ~il.imiz; $elı.ri
miııde ihtikB.r ıniicadelo.sinin da
ha >iddetlendirilip w'atlendi
ıünesi için, bu içtimada diretrtü
ler ve veni emirler vereceıktir. 

Belediye şubelerine 
yeni talimat verildi 

Seyyar ahk ve midyecilerin 
sıkı bır kontrole tAobi tutıılıınalan 
Belediye ...ı>eleriııe tenim okın
muıtur. 

Bunlar mutıalıılaS su ı;teQmez 
birer önlü:lt giyeceklerdir. Balıık
ları ko}"lll!) sattdtları kaplar dıı 
hergiin yclcaımı.ıış ve suları akıt
ımvacak terübatı haiz olacaklar
dır. 

11l-rıre göre, her seyyar balı:kçı; 
yarcnda teneke yerine, artnltları 
ko:ırmak için temiı ma ni bir 
k:ıp bulundurmrvıı mee'burdur. 

DEN tı: 

18 y şını bifrm i~ ol n-1 
1 r sand 1 ku.lanm yacak 

Motör, mavna. istimıbot, kayık 
ve en alı kiiçülr. deniz \'~tala
rmda hatkmıızın emniyet ve ha
} atlarım koruımak için Belediye 
ce yeni bazı kararlar verilmiştir. 
Ezcü.ınle 18 y~ıru bitiımemis hlç 
bir "ahıs vevahut yolcu, sa'Jdal 
veya kwık kullmıa:ııuyacn:ktır. 
S allar n baŞka tclıınili deniz 
vasıta!annd:ı muteaddıt fener tah
lisiyeler de bulunacaktır, 

Den.z yolları kadrosu 
Deniz Yolları umum mı.idlin1 

İbrahim Kemal Bay'lı<>ra dfuı 
sabah Anlı:aradan şehrinıize ı:el
ı:W.;tir. Deniz Yollarının yı:ni tl!6-
Jtiliıt ·aıırnnı henüz Bü'yiiık Mil
let Merlisinden çıl<ııruıdıltınd'B.n 
'bır rnücldet eski kadro taLtı& olu
nacaktır. 

Romanyay ucuz seyahat 
Memleketimiz ile Romanya ara

m:ıda bu vaz ucuz seyahatler ya
pılması için Romanya hükı'.ııneti 
tarafından teş<o'bbilslerde bukr 
n.ulımu:ıtur. Bwı un üzerine; oeh

[imW:l.en Romanyırya ve mü taka
bilen de fü:ıınan'yadan şebrlfnize 
bir ..ucuz halk seyahati• .Y&Pıl
ıı:oosı için hazırlı1clara başlaml
~. 

• Saraylıların meşhurpi avı 

Her yM. tertiıı oıu.- Gclatamroy>n •ı:ıl4tı 
günü- dun mektep binasında !imi ve eski ınuu• 
lann ifıtrekile yapılmtffır. Bv topJamıda Maarif 
Vekili Haııwı. AU Yiic<!l de bulunmuft'ıu'. Vekil 
c:ıa.ı mektepte tetkikat ııaınmş ve faaliyet hak -
kında izahat al mı.ıtır, 

icnı olunan merari~ ııe an'ar.<ri pildvm neti
cesinden sonra ihtiyarZ....la gmçleT bir arada o
yunlar oynafMPcır; müteakiben de Takftm c,.,,.,_ 
huriyet 4&idatıııı gidip bir ihtinım çeı.ngl koy
mUfl<ınhr, 

Rerimler dünkü tıoplırntldan Uoi inbbaı tes
bit etrneldedir. M~ 72 nci yıldöaümünü us'iden 

- Nasıl ehır? .. Demek göderi
mw yalan. söyle4iııiz. 

- Gözlerim ne dedi size! 
- Ben.i delice sevdijiai ıınlı-

.yorum, mademki söyliyecekl&
rin var, dinlerim, yeınekten soa
ra bulu.şalım! Dedi. 

- Şu halde yalan söylemiş -
ler ..• Ben delililıten hoşlanm•m, 
çok aklı başında bir kızım! 

- Mademki aldı başmda bir 
kızsınu, şu halde akıllıca hare -
ketin evlenmek olduğunu da tak
dir edersiniz. 

Ayten biraz çatıldı: 
- Takdir ederim amma, ace

le etmem. Heniiz on seki% yaşı.a
dayım. 

- Beni dinlerseııiıı derhal "'" 
!.eniniz. 

- Ne4en? 
- Çünkü ablanızın yanuıda r .. 

hat edemezsiniz, Şimdililı ann.&
li.k oywıu oynuyor. Oİıun ı:özün. 
de henüz bir bel>ebiniz, güzel 
bir bebek-. Amma bu devam et
miyecektir. Sizi iki ayn ve biri
birine tamami!e zıt iki ınıı.lıitin 
iıısaıalarmnız.- Tiyatro oyna -
maktu babsettiğinil zaman bn.
mı farketm.losiai7dir. Bayaıı Per-

vin, ananızın km olduğunuz için, 
bu işi lüzumundan iyi başıwııa
ııudan korktu .. 

Ayten hiddetinden ""'andı, bir 
dal kopardı, yapra.klaruıı yolu, 
ağzına attı, çiğııenıiye bııııladı, 
cevap vermedi. 

Baha devam etti: 
- Bu bir ima idi, fakat mü -

hinıdi ... Ablaııııın senenin sekia 
dokuz ayını köyde geçirir. Siza 
hatırmız için ha:ratuu cleAtire
cek nıi saıuyorsunuz!_ Herhalde 
sizin ~·anınızda sönük kaJacaiı 
bir hayata girmesine imli.o. yok
tur. 

Ayten dudaklanıu wrdı: 
- Beru mi müdalaa ediyorsu

nuz dedi, yoksa keni avanw ınıl'. 
- SW seviyorum, sizin.le ev

lenmek istiyorum. Benim, yal
nız ve sade benim olmanızı ;... 
tiyorum ... Bunun için elim~a 
geleni yapaca&ım; eğer lüzum 
görün.em sizi kaçuacaibın; lıa 
muhitten (ekiJı, alacafım.. 

Ayten başını . alladı: 
- Muhit dediji'iniz Raif de -

tll mi' 
- Size işık olduğuna biliyor

sunuz ve bu da hosunuza ırldiyor. 

Etfeniyorswıuz.. Beııiınle eğle• 
eliğini# ı:.ibi detil ıniT .• Dikkat &

ılin.D! •. Öyle a.ıılarun oluyor IQ, 
sizi başkanın olmuıı ı:örınektenM 
öldürmeyi tercıh ederim. 

- Hem modası ı:eçıni1. hem de 
kaba bir dram! .. 

- İşin şakaya tahammülü yok
tur-. Ben insan öldürebilirim.. 

Ayten bu dakikaya kadar iti
dalini mnhafa:ıa elmi$ti amma, 
bv ölüm söri açılınca biraz ür -
perdi ... Acaba bir iki şişe binı 
Bahu-1 sarhof ına etmişti? Kan
lı !!Özleri, moraran yüzü, inip 
binen göpü ile Baba ne kadar 
da çirkin. ne kadar da iirençti. 
Kudurm114 bir hayvana b.nziyor
clu. 

- Sizden rica ederim, beni ar
kadaşlarımızın yanuıa götürü -
nüz. Buraya kadar gelmekte de 
hata ettik. Bu kabahat de sizin.. .. 
Hoş, benim de kabahatim var. 
Fakat ben mert bir erkekle ı:ea
diilimi sanıyordum. 

Baha bu hakarete kızmadı: 
- Bana biraz ümit verlııiz ~

ten dedi? Bana acıyın.iL .. Beııiıa
le evl.eameni~ şarttır. 

{Arkaın var) 
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Oellştgilzeı 

.M.ilsa.ha.beler 

B dbinliğe, Derde, K dere dair .. 
onWflDBsı pek kolay de zarü bir kaQuıdı. Lüks ıçuıde 
bir m vzu d •il; bed- büvüdü, iyi tahsil gördü. feb<>-
binlik, dert, keder; te- f11ye b~layınca, büyük ad11m o-

bffuzları bdc kasvet vereu keli- lun~a, so'1ıntin her türlü ııo•te-
ıueler ... Faka ben bu mevzudan risile yükseldi. Ölllrü oldukça pa 
bi: gazeteci gibi kolnlJQCağıaı; rasıuuı ü•tüne titredi, Wçbir za-
ı-···ınsız muharrirlerind<.'n Gas- ınan parasız kalınadı. Be)' nclnıi 
t a Rajo'nun bocaı;ından aldıgı Jel bir sevgi orta~ında, ltiitun ha 
ı•asihati tutacazun. yatım vakfettiği köpeğinin yanm· 

Rajo')a hocası: ·Az.izim demiş, tla öldü. Dert, keder .ncuir gör-
gozetecilikte muvaffak olmak ınenıiş bir insandı. Ancak şunu 
için havadan su- y AZAN: d~ ilave edelim 
tlıın ınev:mlar - ı 1 ki, dert, keder 

dan ciddi, ciddi Selami izzet Sedes batm,ı ·:: mabb·~ 
mevzulardan da o a .. geae .a~ 
havadan sudan - kadır. Dertlı ı-
bahsetmelidir.. ken ağlamak tesellidir, sebepsiz 

Sözümü ters anlamayın, dert- vere mahzun olmak bedbinliktir. 
ten, kederden kahkaha savura - . Peki amma, bu dert kedeı· bli-
rak konu:;acak dcgilim, çünkü mivcn adam, Şopenhaver nellen 
ıamarlaına 1 şc olmaz, an~'&k mah•undu7 Cünkli bahası intllıaı 
tak• iye ed.ilıulş bir ııildıinli.lde etmişti; hmn do bu hay ole kapı-
bcdbinliktcn Lahsedeceğinı. Bu !arak. İşleri yolunda gtdcrKcn 
DW\ZUtl da lıayat lıir mevzu san- iflas cttilli zchabuıa kaı.ulJı ve 
mayın. ünün uıev:i.tıudur. Har- \ kenc!!ni Oldü.rdü ..• ~opt!nh"'\ ... in 
b dar ı bir tar a lnrakalım, bir g 'nliuıe bu öl"mlin üznıı t•» -
kaç ı;;encmr kc"lf .izhgiuıizit ne- ı ıni.Jştü mil dı~ cct"-fız? Httyn; ın-
.şesizl"gunizi, lı:ılta bedbin görü- l)a.Dfar nıısıl ma\'İ vc.}a i,;ah 
ncıı tim.izi 1ut1.urüuk. ş.lıtclyet i:Jı.lu, s r ıu veya m r dogaı·-

yo z. Uı~ ,ebcp olma ~ );orsa, ni !11n veya Ledbm do • 
el ıız ı; Imt. ormu:;, &arlar. dbi lik tiz yo j ha-

soınıntıcyo discı! ... 
,. u bilmem anı o, ay:ıttan şık.i et 

ge.ıç ne• ~ rlcrine kıyo - ı.&y ,Ierbıi dllılemed 
rıım , he i ızın ı.,r ... Soa- nüldcri hııy ı t luk 
yal ha .ıtta z. .tr ı i. Hele yorulmuş l ı, iı... ir 
bir '°"'al h alı c 1 hale gel ild riııi, ·· • itsiıli;.e ka-

• pud •• 
Bir kere bcubiı J, ne de:ıııek-

fu? Enelu be bwliğın ha. ta -
lık oldu;'tun ı·.ıbıJ eılcliı.ı. Ben 
hor c!o~uyu ,.;.ylcmenin, hn ta
lığı ruc~ dana \"l•l'nıa her za-
man . ·akışı!{ aJn11.)'a J ıkruıde 
değilim. Yct!i değil, y y di 
köyden ko\ salar - c~ 
doğruyu sb. !emer :r. -
talığ'o & lı , hiç saiJa.ınak aiz 
dcgildır; doktorun ilk va•İfe•i 
ha::.tal&~ı te h.i~ etıack dcgil ıui
dil"~ IJuı; nlı.ü ccmiyei tahlil e
den feylesoflar, sOSl oloi;larda 
- Liloer rnr~a - teşhis edip bize 
hastalıb 'öylcmcklc mükellefir
ler. l'tle\tıtt bir hastalıf;ın has
talık oldug unu söylcıı.ek bed -
binlik ri ·~ildir. Be tbiclik mut -
lakıı ha.talık tahayyül etmek, 
,-ok.kca icat ctoıck, görünınez -
kco görmek btemek. .. İşte bed
binlik buna derler ... Bu da dima
ğın ıki:il, vücudün bir nevi ille
tidir. 

Bir gün bir kaç bayana; cKey
finiz na•ıl? Diyo sordum, malı -
zan de«ilsiniz ya?... birj güldü: 
.Mahzun nıu? .. Mahzun olmak 
da neılir? .. Benim midem sai:laın, 
her ycdif:imi hazmederim! ..• ıle
di. 

İşte işin en do nısu, bedbin, 
dertli, kederli ıörilnenlerin nıi
Celerini, sindiriuı o~nlarıru, 
karadğer ve safra keselerini mu
ayene ettiriııU... Bedbinlik sıh
hat, yani sıbhatsizliktir. 

Modern çağl~rııı eıı koyu lıed
blni kimdir!. Yeryüzünde ıne -
sut olınaııı için hiçbir eksiti bu
lunınıyau Şopenhaver ... Şiriu bir 
tehirıle doğdu; anası babası yük
sek killtürlü insanlardı... Baba-
111 fevkıılide zeki, ana•ı fevkala-

OÖNGERİ 

OLMASIN 

Bir arkadaş ııu serlevhayı 
koymuştu: 

- Alınan orduları Dünkerk 
iilaünde durdu. 
Fransız ve İnı:iliıı orduları· 

nın bu sahadaki kahramanl.ıiıı 
ı.,.. tiizlü sitaNİn fevkiıı.cle 
d;r. Bir a'l'lloÇ kahramaa 40 fır
ka Almanın karşısmda döğüşe 
döeilşe çekildi. Neyse, asıl bal> 
5imize gelelim. Serlevhayı be
ııiın. ~bi Naııeınolla da oku -
m"'-

- Yahu Dünkerk, aslında 
türkçe ve döugeri olınasın?, 

Dedi. Tekzip etın<Aiim. 

ELEME 

İMTİHANI 

BfJ.im zamanımızda imtihan
ların ~u adları vardı: Birinci 
hususi, ikinci hususi, wnunıi 
imtilıau. Bir de ikmal imtiha
nı vardı. O zamandan bu z ... 
mana bir çok isimler geldi geç
ti. Dün de bir gazetede şu adı , 
ııördüm: ı 

- Üniversitede eleme imti
hanları .• 

Nanemolla ile konutııYorduk 
da: 

- Zorlu bir isim .. 
Dedikten sonra ilave etti: 
- Elenenlerin çokhıi:'Wlır 

gördükçe elenı.e imtlhanuuıı 
hakiki manasını daha iyi an -
lıyorum. .. 

• •• 
d Şo ba•erin 

akidesinden b e elım. Bu JıcJ
bin f yl a gore hayat d ı k, 
azi 'e irade, yani nrzu d m k
tir. A u d , ıs'afı · ıkiınsız bir 

İr. ArL el'İş 
ınck, ip ol nı aktır. ha .,. 
dilen a:zu yu tur, şu saa
d t yoktU1', illi, huzur, sulh 
voktur. 
Şopenhav beynelmilel bir 

deha, bir kıy>netıir dire, onun 
bu akidesiue: Ayni keramettir! 
Diycmiyeccğinı. Protoplıızına nü 
veleri gelişip, beşer canlannııl·a 
başladıktan sorua, ilk ıaına !ar
da, bedbinlik bir cli!ldi, bütWı 
beseriyetin dini; bugün ise bcd
bı.;lik fels ıı bir badi•e, midesi 
bozuk bir adanun fant~si, ani 
bir hiddet buhranı, ferdi bir duy· 
gudur; burulan başka biy<:y de
ğildir. 

Ve dikkat ederseniz, biııde mi· 
desi bozuk olanlar da şairlcrdiı:. 

Türk şiirirun teınisı şudur: 

Dost biperva, Felek birah:m, 
Devran bisükün; 

Dert çok, hemdert yok, düşman 
kırvi, Tali' zebun! .. 

Fuzulinin, Ahmet Hılşiınin ız

tıraııları neydi? Nedp f'nzıltn. 
azabı nedir?.. Bugünkü çoluk 
çocuk neden feQ·at ediyorlar?
Cünkü kainat bo~, bomboştur ... 
Hayır, hoş olan kainat değil. on· 
!arın midelerldir. Yediğini iyi 
sindiren, nıidesi Jnıvvetli Nedi
me bakınız: cİşte iiç çifte knrU. 

(Arlcası 4 üncü sayfada) 

i S P A N Y A I S K A T----
ÇI ROLÜNDE 

İı;pam a Cebelüttarılu isti -
yor. Nanemolla ile konw;uyor
duk da: 

- Alman ve İtalyanların İs
nanyada kan dökmeleri ve fa
şistliği muzaffer kılmıva ça ... 
hşınaları bey hu de d\ti:ildi.. 

Dedikten SOJll'a, slıı.i.crin• 
devam etti: 

- Anlaşılıyor k1. şimdi İıı · 
panya iskatçı rolüne çıkmak 
istivor. Fakat ortada ıskatçı -
lığa mahal verecek kapalı ş;iiS 
yok!. 

HAKİKAT Vl 

İTİRAF 

Nadir Nadi bir makaTesin
ıde: 

- Daha sabahleyin treniınia: 

1 
Sen vadisine doi;ru ilerfod,. ·o 
ben. hiç bir şeyden haber$iZ 
kompartinıan pcncercsindcıı .iı 
şarı ya bakı~ or, ılık mayıs renlı 
lerine biitülii Fransız baharını• 
sevrediyorduın. 

Diyoı·du. T:.bii Nadir Nadi
nin dünya haôi.>eleriııdcn •·• 
son Aluıao taanuzunda:ı bah· 
setmek istediı'!iııi anlıyorsu -
nuz. Nan~ınollaya Kadirin bll 
cUınleslni okudum da: 

- !Uabz ha~ ikatıir. Ben de 
Nadirin dünya ah,·alinıle bir 
seylerden haberdar olmuş bu
lnııduğuna esasen kani değil • 
d.iru •• 

Dedi. A. ŞEICİF --
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Berlin ile Romanın mutadl TEBLiGL~! ~ 
h 

IP'ran•z teltll61 ! (A.A.) - .AJkı-

yalanlarından biri da. a:. d&s~!~c~:~e~d:~;; 
Bu ihraç harekeleri İngiliz ve Fransız deniz kuvvetlerinin hı· \Belçika orduı:;una istinad eden 

rııayesinde yııpıl .. cak ve Iuıva üsleria.in Jrurulnıasına yardun e4e- Fraru;ız ve İngiliz k.ıtaları Dün-
cektir. . . • . kerk'e doğru ı-ic'at emrini al<lı'k-

İogiltere ile Fransanın, Türkiyeııiıa bu tedbmn alm-ına imil lan zamanıdanberi teslim ol~alı:-
oldukları zannedilmektedir. !arını ümit eden dii.ş.ınan ile nıü-

Son günlerde Türk gazeteleri Atinada toplat~. tama.diyen çetin ve ~kidetli mu-
A N AD O L U A J AN S I N 1 N N O T U : . harebeler yapılma-ktadı.r. Bu 
TA!IJAMİJ,E UYDURMA OLAN BU HABEBLEBİ KAT'IYETLI: kıtalar evveliı Ba:;see kanalı 

TEKZIDE A ·A.DOLU A.JANSI MEZUNDUR. Scaroe hattı, sonra Grave Linest. 

ATl:NA AJANSININ TEKZl'B( Cassel, Ypres, Nieuport tarafın-
dan teskil edilen kemeri nihayet 

ATİNA, 2 (A.A.) - Atina Ajansı tebliğ ediyor: 
l\'[ütteCiklcrin Sel.lnik'e asker ihracına hazırlandıklarına, Türıı: 

radyo istasyonunun Yunanistan aleyhinde ne~riyatta bulunduğuna 
Yuruınlstauda Ti.irk gnzc rinin loplattırıldığ111a, Yunan demiryol
la?ınuı ve Iimaııl.erıuın İngilizlerin kontrolü altında bulundu!Pına 
dair ve daha buuıı b. ıızer, tamam ile ha~ al nıaluıulü ve .kasde nıüıı
teni, olarak vcrılen saçma haberleri kat'iyetle tekxibe Atina Ajansı 
ınt:2undw·. 

ANADOLt: AJA SlNIN NOTU: 
Ankara maha ili bu ıeblp münder catına tamanıile iştirak et

n1e cC:ir.' 

a 
( Ba.ıtaraı• l ıııcı sa11fad:ı.1 

cı ercleımı c. · · ab:ıh Uımao.'ll-
lıı.cL.. IJwı,a ""-ri dailru <Ü .eri 
~v a ~'ile o.mıı;k tızere ye1>....nu 

3:J7 ı<>i.lyon Tu«k Lira.sııu geçen 
~ l.Jütı,,:eler, til~~crleri de ~ene 
> ~~u l ı S'l' mıı <ır, Tuıık Lira
Lu bulan mu.lha.< ot.>ül.çclcrdir. 
B~, .1 kalb >izle temenui e\ti
g ız Iürk milletinin refah ve 
s :;etıne v~ y~"t.;c.Uııesine matui 
<ılan çaL.ş:wı..a.w devlet daireleri
n ı muvaffa« omıalandır. Bu. 
bL çderin c. • ıt ve s~g.aın olaraik 
ta "' '-llku ıç. bundan evvel de 
bahse• ıış c ı...ı'(uııı bir ta'.mn 
vcr..,ı ıedakıırhıı:!arııu, milletımi
zin ne kadar tırbıı Oı.ıl~nu ve 
mıllet vakıllcr' .ızin. nl<lkellef 
vatancta::ıııı teaıye kabiliyetine uy
ı<un olması tıu.su;;unda güsterclik
leri alakalarını bur:ı<la minnet ile 
söy lcm<:ik benim için bil· boc~ 
t•.U', 

• 
1 u ku 

den ıstc<Jlti.miz de, bizim kadar 
aç.k c..tımala-ı.dır. 
Sayın vatanc.aııları.m; 
Sıze bir meseleden daha bah

sedeceğim: Kendi mak.satlarına 
~'ire hava yaralımak i.stiyen bir 
ta!k.ım misafir ecnGbilerin faali
yetinden son zıı:manlarda babse
d:ılırniye başlandı. Bundan da ba
zı ~!erin doMug<Uıu haber 
al<!ını. Vatandaş.larınırı: emin o
labilirler lu, Türl<iyede ıkendi 
maksat!arnu yürütecei<. mwıit ve 
ilet bulaınıyacakına .kani ol<lu
•urn bu ~i t:aii.livetler üze.in
de huk\ımet da a dik.katli olav
ranıma.ktadir. En ufıılk bir tat
iunlığın do al en al!ır cezaya 
çarpılacağına ve ber h~ böy
le bir ~Üöün oldıuı;ıu. yerde 
sönd.ılı.,üleceı':ine emm olabilirsi
niz. Y alruz, vatanda.şlarımm da, 
l>u gibi ahvale kanu hillu1ınete 
varo.ımcı o1malarını rica ederim. 

Vatandaşların bir' ırlerine em
ruyetlcrinı ııa.t'3Dlak bu.~ü.nüıı mü
ca.<lele usulleri arasındadır. Bu 
usu.lii.n tatbikatı biz>nı memleke
timize :ka.dar ı;ıeliyor. Buna karşı 
müdafanın temelini milli iıman 
tesl<il eden mil ti iman vatana te
cavüz eden citişmana karşı zafe
rin temeli olduğu ı;ıllıi fesad ve 
bozg<ı.uıculuğa . ar~ı da başlıca si
lahtır. 

kl5IIlen sular aliın<la kdlan mii.s
tahkom ordU>J:!iı~ı i~al etımi.şler
dir. Bu hareketlerin her bırm
de topçu kuvvetlerinin, tav) are
lerin ve taniklaruı ateşi altında in
tizamla hareket ederek mütead
dit ve şiddetlı mukabil taarrrı.ız
larla düşmanı k ı ılerine yak
laştırmanuşlar<i:r. ıi ·r taraftan 
tazyiık t.'<ili n 20 gundenberi her 
tüxlu ı.;tH" ... ı .. tten n,ahrum olan 
ve Kraı Leop<.' ;1 ·n te:.!i'.'l olması 
ile l;ird nbire sol ceı:alu a"ıi< ka
lan hu ıkıtaların yaptı.i(ı bu ric'at 
J<'ransız ve İW'ilız orıdularW1 ta
rihinde bir metanet ve kahraıınan
lıık timsali olara:k. kaine ·tıı". Şi
mal kıtaların.ın kahraın.anlıııı ve 
S81'6ı1maz enerjisi saH ıııde düş
manın arazi kazar1mdl .. ::.uretile 
elde ettiği muvaffakıyetler Al
manların pak müh>ın olaıı iru;an
ca zayiatile telafi edılmiştir. 

Alnı an ku vvctleri iy ke !ıırpa - , 
lan.rruştır. Maneviyatı 'her ıa -
mar.kinden yüksek olan ordulıırı
mıız ise yeniden muharet>eye ha
zırdır. Sahile dogru ~ek.ilen kıta
larm büyük bir k!Slllı !lenüz mu
kavemet ı en Dcınkerk'den Va
purlara bmdirılmiortır. Fransa, 
şeflerile, askerleri.le ve h.'ır:ı -
matı şimal Qrduı>u ile iftihar ede
bilir. 

ı 
P\i.hrer'in 

1 Alman l•bll,61 umumi ka -
rarı;ıMu, 2 (A. 

A.) - Oırlu yüksek ku:man<ianlı
ğı bi1diriyor: 

•lng•lizler ıarafmdan da mü
dafaa edılen ))ı..rıkerk hl!T iki 
tarafındaki saJııl c~phesi çeti,. 
bir muharebe esııMmda şarkta,. 
bir kere daha yanlm:şıır. Niev,. 
port iı.. bu felıriıı fim<tıi garbi
sindeki sahil Almanların e!ine 
düşnı.i.iştür. Furnes'in garbinde 
kain Adınkerk ile Dünkerk'in l O 
kilometre şarkında kdin Ghl/Vet
de zaptedilmiştir. 

• • 
Askeri vaziyet 

lıtDAM 

[!n«~al 1 ._I _A_S_K_E_R_L_ı_K_B_A_H_ı_s_L_E_R_ı __./ 
Azrailin bayramı l 

=:?:~rm;;:;:~E Cephe gerilerine hava-
Bu çiçekler şahmm hele dfuıldl d • d • • ı k t ı 
halini bir görmeliydiniz. Eller- an ın ırı en uvve er 
deki koca koca ve renk renk de-
metlerin haddi, hesabı olınadıjı 
gibi, hemen her şeyyar satıcı 
işportasını, kutuswııı, tepeisini 
güllerle süslemiş, hatta bir hasır 
faytoncu, atlarının başlarına ren
garenk güllerden adeta birer ge
lin başlığı fl'eçirmişti. Ya bir kö
şe başında torik kızartan balık
çıya ne dersiniz? :Mübarek tut
muş, her kızaran balığın üııerine 
pembe, beyaz, sarımtrak şemsi
yeler açmış ııibi birer gül dık -
miş, kendisine yüzlüğü toka eden 
heın bir dilim balık, hem de bir 
gül alıyordu. Doğrusu, yaııımda 
kızarnuş balıkla gül kokusunu 
birleştiren bu zekaya aşkolsun! 
Kırdaki nıal'Ulcunuu bulu<u, ba
lıkçn·a nisbetle hayli wrifti. O 
da tutmuş, her yemyeşil maru
lun bumuna, pembe, kacliic, ko
yu kırmızı birer gül yerleştir -
nıişti. Ef:er pamuk ııibi, kuştüyü 
gibı, gülden de ~ astL1-. yorgan 
minder fiı"n > apılnı"i olsaydı, 
kaç gUnditr, kor.ışu bahrcler.n
deu hediyelik olarak biziın eve 
gelen gul demetlcriudeıı, diye
bilirim ki, bir oilte ile bir yo;"an 
çıkardı. 
cGı.ıl devri ay~ eyyanudıı·· 
cZevkü s.afa hengaımdır. 
•Aı;ıkların 'bayril.mııdır• 

Diyen şair, mezardan başım 
kaldınp da bu ~izclim gül dev
rindeki dünyanın şu haline bir 
baksaydı, zannederim, bu nu.ua
ları şu ~ekle kalbedcrdi: 
Gül devrı harp eyyamıaır 
Cefll(Li voı:a h;:ngiiımıdır 
Azraiiin Bayrfurudır! 
Her nağme nalmısu adeıın.. 

OSl\fA."< CEMAL KAYGILI 

Harp bütün şidd&tile 
vam ediyor 

(B~tarafı l incı şayıada) 
lllarllZ knldığı zayiatı da ilave 
etımek lazımdır. 
Fransız asi<.eri mahfillerinde ha

;;ıl olan kanaate göre, 24 veya 
48 saatten evvel AlıoıanLınn bü
yük bir tt.anuzdJı bulwıınalan 
bekleıımoınektedir. Her iJ<i ta
raiU.n da bazı sevitülceni ha
zırlıklar yapılınaJctaıd.u". Alınan 
1.-uımandanlıgının &landa., Bel -
çika. Lüıkseırnbucg ve Frıınsaruıı 
.şidTlalinde Alınan ordusuuıı ıınal
zeınece ve bilhassa tank ba'kınım
daıı uğradığı ınühlm zayiattan 
mütevellıt ast.eri mahıyette de
v:mılı bü yii!k ~ l:iJk.lerle karp
la.itı.ıtı muhak~alı.tır. 

Fı>ruıi anahfıller<le hasıl olan ka
naat.e ı;ıöre .malzaınenin taııniri idn 
hiç olımazsa bir hafta lazmı.d.ır. 

ı
- l Hava Neza-

SAAT 15 retiniıı bır teb-

CEPHE GEBİLEBİNDE BÖTÜN BİR 
HAYAT KAYNAÖI VARDIR. ORDUNUN 
MADDİ, MANEVİ DESTEl!ri MEMLEKET 
H İ N T E R L A N D l D I R. G E R İ L E R E İ N D İ-1 R i LEN DARBELEBBİ, UYANDIRILAN 
RERCÖMEKCİ KA BŞILAMA K GÜÇTÜR. 

araşüt birliklerinin 
cephe gerilerine indi
rilebileceğini son yıl -

larm askeri edebiyatında oku -
yerduk. Sovyet Rusyada ı:euit 
4enemeler yapdıyor, manevr.a -
larda paraşütçülerin de cephe 
gerilerinde vazife aldığı görlilü
yordu. Çekoslovakya ~alinde 

tarya memi de tahklıııı ediline -
li<lir. 

Cephe gerilerinde bütün bir 
hayat kaynağı vardır. Ordunun 
maddi ye manevi desteği mem -
leket hinterlandıdır. Gerilere in-
dirilen darbe! ri, uyandırdan her
cümerci karşılamak güçtür. 

Eo siddetli darbe, arkadan in

Prağ civarına .---- YAZAN:--· dırilendir. Geri-
)erde düıınan si
lıi.h ve fikir kuv
veti mw:ir tesir
ler yapar. 

ınüirezeler indi
rildiği duyul - Emelıli G.neral 

du, fakat orada KE AL KOÇER 
yerden müdafaa 
bahb mevzuu değildi. Firılandi
yada ındi:-ıne teşc!Jhüslerı rnu -
valfRI< olanıam4 1tı. Alman~ da 
bu yeni çalı•ıualar da gizli tııtu
Ju) ıı:Ju. 

Dört yıl önce top~ıı mecı ıua
sınrrn, htilasaten, şiıyle l azılmış
tı: .f>,ct, pan~ıit de bir baıp va
sıta>ıdır, indirme te~b u !erıne 
kar, ı artık deli ve tard tertiple· 
ri alınmak mecburıôir. 

'l'ayyarclcr, nıuiıllıl taşıma va
sıt..larıdır. Aınerıkalılnrın, daha 
on yıl önce, batar) alarma hava 
yollarile mevzi defıi~tirdJtlcrlııi 
biliyoruz. Dilıı, ~ıir'at ha;p an a
dllDJ ile öl(iilüyordu, şinıc.i ba -
taryaların ll\-iulJ.arına :ıahidiz. 
Y zeu tanklardan sonra uçan 
tan.klar var ..• 

l .. raşütle inen kuvvetler, ara
zi)·e ve vaziyete hakim oı .. ııya 
çaltıırlar. Arkalarından tayya
rel0rle muharebe etmek ıwtlre
tini haiı: mülrezelu iu""irilir. 

Bu kuvvetlerin, zall, indikleri 
bölgeye yıobaıı.cı ve yardunsu: 
bulunmaları vazifelerini başar -
malıııı için bir enııel de ıleğj,ldir. 

Bugün, bn birlık.lerin cephenin 
uzaklarına değil, cephenin he -
men öteleri.ne inmek cesaretini 
gösterdikleriııe artık inanmak lô
zam geliyor. Hava yolları çuk iş
lek ve müdıtfaa için tehlikeli Lir 
vıızi)et altlı. 

Geçeu yıl bir yazımda: cBu si
Uıeların bir harpte denenme -
dikçe icu kudretlerini tesbit 
etmek mümkün de~lıtlir, diyen -
ler bulunabilir. Fakat hangi ye
ni bir lıarp silahı öııceden mu -
huebe şartlarına göre denene
bilir? nazar denemeleri de bir si· 
lah veya vasıtanın muharebe ih
ti vaçlarına ne kertede vefa ede
bileceği hakkında bir fikir vere
bilir. 

.ıiuzir te11.ınler y uzun -
den l ıkı!::ııı ın .. ııc~:ıyat, ccphrlcr
de rahı lcr :ıç-db.tir .• foınlc et -
ler artu.i 11111zir propa n iılluı lt 
1-...arşı ÇO.tt hn sa~ dnvr&1nına ıncc
buri3 ct.iude · rlcr. 

Pro;ını;unda fes· t tohumunu 
taınaınlanclınnak için nıii ait mu
lıi ler arar. llaurda ehi .ııaıı tel
kin' rine kapdaıı1acın, b,ı· .1.ınlı 
vaziyctlercle boşınci kol lıeoabı
na hareket ettiklerini Hol.anda 
knvvetierinin inhilfıl< de nia -
dık. 

Par ··ı birlis.ıttile :uen fe -
6lllçı. maddi ku .ctlude ılc eıı
tek bı.labihr. Propaga da bir şı
lill tır, t arruuuıu ruhlara ıui • 
fuz etnıe.k s ·etıle icra eder. 

l'ar~üt kun tli cngcll rıl~n 
gcçıren. hedefe r;otüren t.ir iı -
lctıır. Parı>şütçii içiıı tehdit \e talı 
ri yolu a<:ık ı:ıbıJir . .()ıl' devlet 
ricf.li <le ıııütlin.ı l;ir bcd~fıır. \'a
zifcniıı ehcıwnıyctine \ c <;u~lu
ğuna glire elctıı[tlılnr ıncu1ur ~di
lir. Hiı· san'at eviniu duzeniıIİ 
bozınak. bır ceph nelı(:i au.•şle
mck, J!İdip gelmeleri tiıcız etnıck, 
batta ) angın hır ik· etmek ir 
vazifedir ki, cqph. ,ki ha) ata 
durac.laınalilr \eı-ir Bu anda pa· 
ra._ıitçülerin tepl..edek kuvv i
lerle i0 ortaklıgı .,d;şt i.., bu ı;a
hada geui~ adımlar atıl ı,.ıuı gö•· 
terivo.r. 

Bir rnemlchet sem3.buıın nı.ev
zii tertıpl~ı le korunabilcccı:ini 
dü ünı..ek lmyaldir. Bu, cephe
deki ku"vetlerin zafı n<!lice ini 
verir. illubarebenin artık bir rep
besi de kal · 0awış gibidir. lsfil< -
halde bir s ..urın da degil, hava 
tehlike>ine karşı !;ütün yurdun 
tahkimi icap edecektir. 

Jia"·a b<ikirnirc'"1ni ellerinde bu
lunduran ıııemleketlerdc ınevzii 
tertibattan m istagıu kalamaz -
lar. 

lJL1nyanın içındc ça~kandıKı buh
ranın bize de tesir etmem"5ine 
ı.: n yoıktur. H1.1ıKuıruetımz ay
la.ı d:ıııberi bu in'irık ın çeşitli 
Rusknlcrini onlomek için çalışJ
Yor. _ illi Koruıma Kamıııunun 

muhtelif salıalar®\ti tatbron -
<ıen elde ettiğiınız neticelerden 
ntcınnunu.z. E'-ve! c de sciviedı
Jl.;ın gıbi, ancak lüzum görüldü.k
çe \atbrk sahasına konan bu ka
nunun oir çak faydaların, 7.;.ırr.an
la elde ecieçcgınuze kanı bulu
nuyoruz. K()mlir havza,;ındaki 
İ>ı rıı..ıkellefiycti kararı mtispet 
nct.c" vcrrruş<ir. '/,,liu;:;.;a v<.tan· 
ct.. ıar,mızın .bir takııın fena ni -
Yl'tlı ınsanlan ıkıızanç makt.aıdıle 
Yaptıı.;.arı ve yapmak ~t~eri 
hareketıeı:c ~arşı darma uyanık 
b<ıL,ıarak lıtı..<llffiClı IKaıt etıne
lerın"' n QW; ı.:_,<.la gbruyoruz. Bu
na mul ... abıi de, vat<tndaslanmız
cian ııneınl etimi< ~ apılamı
Yan, ~ani barıçten ,gdcıı talı de
rce lle lü.zurnlu maıl.ırı .Jclıooıe
lıal alınak içın israrJa buJuııma
n>alarını rıca ecıerı:.,ı. Asıl bu ne
vi \ıılcplerdir kı, luzu.msuz yere 
sizler zarara soıkınıı:ıktadır. 

BWın harici siyasetimiz vata
nımızın ı;elfı.ıneti için en k;abet
li yuld.ur. Bunda sergLizeştteıı e
ı;er yoktıur. Bıuı.ıün h~r., .. ~rici
viz ve öyle kalımak isteriz. Fa -
kat bilinelisıniz O<i dışarda müte
madiyen hazırlılklar artmakta ve 
ne vakit, nereve karşı kullarula
caii'ı belli olınıyan tertipler alın
mı:.ktadır. Bu sobeple vatan mü
dafaası için silaha sarılmak mec
.l>uriyet i bir an hatırınızdan çık
mamıılıd.ır. !çerden. dıı;ardm ge -
len uvutucu telkinleri sert bir 
cehre ile reddetmeli.siniz. Buılü
nün selamet vasıta.sı oirliktedir. 
Ve vatan rnü<lafaa.sı içuı nihayete 
:kadar azimli olduğı>ınu.z hu~=
da haricte kimseni.n teteddüdü 
olmamalıdır. 

(Baştarafı l inci sayfadq) 
muhtemeldir ki, Almanlar bir 
tarafıan Aıniens dif:er taraf
tan Rethel bölgelerinden ha -
ı-ehcle geçeceklerdir. t wt 
Alnıanl:..r bundan çok b~ka 
bir tarzda hareket de edebilir
ler .. Ieselii, merke-a delmiye 
çalışabilecekleri gibi, merkeze 
yakın ve Soiseon U.tikametiıı-

, : ı lii:ine göre, İn-i 1 - ı:lliz sahil ha va 

Sovyet otoriterleri bu inanla 
çalışmakta ve icatlarına tatlı ü
mitler bağlamaktadırlar .... 

Parasüt te~ebbüslerinde top -
lu uçmllk \'e yere t11pluca iumek 
eı;astır. Alınan emniyet tcd!ıir -
lcri, te,ebbü.sü daha ha ada ıken 
söntllırmclidir. 

Devletlıı gereı< LMnu.ml \•e ııe
rek t.evJı.al:ide büt elerinde en 
Cok yer alan Veületııı Mı!U Mü
daf;rn olıdu.l{Un..ı ııiirusorı>ı.ınuz. 
Iier ikı ·bütçede rck0.nu l:>U mil
Yon Türk Linı.:.ıııı bulan bu pa
ra ile, TüI'k vatanının oeLlımeti
lıin ,.e müdafaa.>ının taına.mlan
nıasıııa çalı.şıyoruz. 
Politikamızın ne kadar açık 

otcıul(;unu da biliyorsunuz. Biz, 
'l'ürk yurdunun scliımetini gü
den bu Politikadaki isabetten emi
ıı.ız. Bili! gelecok her h&nl(i ta
arruzun bertaraf edilmeoıi için 
Ça!t5ıyo1'Uz. 

Dahildeki emniyet ve itimadın, 
Oltlul{u g>bi teınadiıııne dılı:k.at 
e<krkl!n, buırll boa a. veya Tüı·k 
&nıni v~t hava ını bulandırunaık i.>
ti.venkre karşı da iOn derece has
eas oulunuyoruz. Biliyoruz .ki, 
~ız>m idaremizde l(İZ!i İŞ owadı
.1(1 gibi valan<iaşı her haıı.gi bir 
.hak.kından mahrum ~u bir u
~l yı;ı!uux, · Radyonuzu açtığı
nız zaman her ımeıı.ıı<lkcUn ıken
dıı e giıre yaptıi:(ı pı·opasıauda 
v~y" U:Lirlerı dinliyorsunuz. Tür
!tiln aklı ve selim düitiıı" ru un
lann ne -manaya gcldi;.ini, ne 
~\edı~tini çOk güzel anlar. Vatan-
a<Iarımın bilhas:ıa dikkat na

ıarlarını celbcdivorum: Ne bu 
l'acJı~ neşriyatına, ne de bunlar
dan <nUUıem, uy<lurulmwı l•ulak 
havadis! 'ine kt;met VerılW$in
ler. Ankaranın açm U> şat hava
~1. kauar açık ve düıı.L<.t sıyasetl, 
lea.,. uı~ ve kuvvetine emin mil-
ttmtzın menfaat! rine dalıma 

~voun olaca~ına ~ıım olmanızı 
'-'l . 

erıı:, Bı.um b · a mılkiier -

Tilıık vataumın sclfııınetine çalı
.san, Tünk milletini!l selim dü
şüncesine güvenen hükü.ınetiuizin 
size bugünkü maruzatı budur. 
He·inizi hüvmetle scli>mları:m.• 

ltalya harbe girecek 
(BQ.ftarafı 1 inci sayfada) 

•Milli F14ist konu.ili, italaıının 
600 bin evladını Umu mi Harpte 
kaybetmek suretile yaptığı feda
karlıklara rağmen, />arbi gerek 
~ndisi gerek diğerleri için ka
zamnı,ı o!masmu raiJn en aldatıl
mış oldu{junu, ve b.la!ıare gün~ 
altında kendisine bir ııer temini
ne çal~ırken sanksıyonlarLa mu
kabele gördüğünü ve deniz kont
roliimln boğucu bir kuvvet olarak 
kendisine karşı istimal edildiğini 
ve bu Jıalin pek yakında se-rbes
ti hıırekıitııu kırmaJ; Ü.tere isti
mal edilecek bir tıjUıta haline ge
leceğini takdir ederek lıaliian mil
!atinin harekete ge~>mi•ıe <imade 
bulunduğunu, ve vaıanın deniz
lerde vahdet ve Lctikla ini temin 
için millet[ çaijıran Du(~mn emri 
altında yer a!ınıya tim.ide bulun
duqmıu ildn edC1'.• 

. ROMA, 2 (A.A.) - İtalya ha
rıcıye nazırının nlışiri efkarı olan 
Telegraf.o go.zeteşlnin miiıdürü 
An8ald{) radyoda yaptıj?ı pazar 
konu•ması esnasında İtalyan kı
talarına hitaben demiştir ki: 

İtalyanın harp gayeleri şun _ 
lardır; Tunus, K{)nıika, Cebelüt
tartl< ve Süveyş. .. SüYev~ son de
recede pahalı bir ""çittır. Kornika, 
Tunuı,, Cebeliıttarik ve Suveyş 

• 

de cepheyi herhangi bir ııok
tasıııa da tazyik edebilirler. 
Her ibdm;ıl derpiş edilmek i
rM eder, Çünkü t><'kaı .. tlu -
şiiniilcceği gibi, Almanlar, ve
lev ki Majiııoda olsa ıııutl•ka 
kcııcıilerini eu az beklenilen 
zanncıti..Weri, noktaları.in ıuiit
tefikleri vurmak istiyecekler
dir. 

Gelecek çarpı:;ma müttefik
ler için 10 ıııayt>la ulduğuu -
dan daha iyi şerait dairesiu.Je 
olacaktır. Bunun &eb~J'l~ri 
şunlardır: Evvelfı, Amerikan 
ma~<emcsi ile takviye edilmiş 
olau Fransız hav;ı kuvvetleri 
ilk taarruzda olduğu kadar 
kuvvetli bulunnıaktadu. Hal
buki Almanların bu sabada za
viatı a>.iın olduğu gibi ilk fai
kiyetiui de taıname11 kaybet
miş buluwıuıkı.,.dır. Saniyen, 
Almanlar1n taarruz malzeme
si el'an korkunç olnıakla bera
ber çok zayıflamış bulunmak
tadır. Di~er taraftan da hücum 

1 
arabalarına karşı teknik git
tik~e tekamül etmektedir. Son 
piyade mÜ3ademt'lerinde, miit
tefik piyade bariz bir sur.,tte 
fail<iyetini göstermiştir. Bu ,a-
1·ede, muhariplerin kuvvei ına
neviyesi, yeni muhar2bcle.r a
rifesinde en yiiksek crtebe -
ıtlne vasıl olmwıtıır. . -------· 

1talyava müteveccih kontrol nok
taları ve asken hede.tlerdır. Bu 
kontrol noktalarının üsleri orta
dan kalltrr.al.dır. İtalvanın her 
ne bahasına olursa olsun Akde
nizde hareket sevbeıst ini kazan
ması lbımdır. Bu ııu.ksa:iı 'her 
neye mal {)!ursa olstın aoıkcri mu
zafferiyetlerle elde etırnek Lizun
dır. Tal ıılerimizın isafııu gökten 
ve tesadüfen beklemek ~iünç 
bir şey olur. 

filoları bu sabah enkenden Rotter
dmn'ın pet.rol ve ya/{ de.pclarnu 
yeniden lxmıbard:l!lıan et.ınişler

dir. Depoların .bombarciımamna 
i;1ira4< eden tayyarelerın müret
tebatı depoların simdi tamaınile 
ta u·ip edilmış .olduJiRmı.;. bev an 
t:lımısıcra:r. 

Sa 'ıı. Iılolan d-üşmanın ı..>;:!a
li aıtnı.da aulunan lin,anlarla 
Holand ının V:ılle.m~rd ve 
\Var:>Kıep lı·ınanların .. muvaffa
kıyetle bamhardıınıan etmişler -
dir. 

Nakliye ge
SAAT: 16 milerine taar

ruz etmek ü:ıni
dile Belçika sa

hili aeığında dolasan Ü(' Nazi tor
pidosu dün tayyarelerin taarr1J:1JU 
neticesin.de batmJ~tır. 

ı 1

. Saat 22 yi 
.. baha kar•ı 35 geçe ce

m.ıbu şarlci 

mıntaıkasında bir ikinci aliırm işa
reti verilmiştir. Hava dafi topları 
derhal harekete geçmiştir. ı\larm 
saat l i 25 gl>Çe nihayet bulmuo
tur. 

PA.R.i.s, 2 (A.A.) - PQJ>u -
laire gazetesi, a&keri mu -
harririnin imzası altında mihver 
devletleri plô.nlaruıın bilhassa 
Fransa \'e Fraru;ız ordı.;.su ile kar
şılarında doğı:udan Q•)ğru) a bir 
ınan.ia bulm:ıKt. oldu.,ı:unu ve bu 
mania aı-akta cıurdukça hi.<;lbir za
feı in bır m~na üade etmıyecegi
ni yazmalı.tadır. Ayııi gazete Al-
man tdarr..ızu haklunda muhte
lif ihtimaller derpiş etmektedir: 
En·eliı Somme - Ai.sııe - Mal
medy cephesinde büyük bir Al
man taarruzu saniyen, İsviçre 
üzerinden Lyon iı.1lkametine bir 
Alınan - İtalyan taarruzu ile mü-
terafik, İ.wi<:re üzerinden lıir Al
man taarruzu. Fakat bu planla -
rın hi>l;blrisi n1hai ,gayeı;ine vara
mıyacaktır. Fran anın daha ge
çirecek c;ıok Ç<!tin b[rkaç haftası 
vardır. Maamafili Krıstik. aşıl
dıktan sonra. Fraıı. a ve İt~ilte-
re için çalı~acı:ık .. ır. 

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

Demiştim. 
Harbi kullu bir sonuca u~

tırm.a.k için hatta gayrimeşru 
vasıtalara da ha-vuranlara, he
le bu badirede çok rastlanıyor. 
Cephe gerilerinde uiak bir miıf
reze.ve casosluk, suikast, zihin -
)eri teşviş, pznik ikaı ... &ibi va:tl
feler \·erilir. Parn~iit de, bu mak
satlara cri.F.tireıı bir alet oldu
ğunu ecre) an eden kıınlı uıacera
lardan •uıı.ıa tcolinı etmek ururi-
dir . 

Ne sınırdaki bir cSeddiçin., ne 
ceheruıem.i bir ateş barajı geri
lere hava yoluyla ~arkmıya en
ırel t~kil edemiyor. Cephedeki 
disiplin bütün yurtta biıkim ol
madıkça ve bütün bir millet küt
lesi tepeden tıroaia milM!llah, 
harp icin yetişkin ve maneviyat
ça yükse seviyede bulunmadık
ca tehlikeyi önlemek inıkfııısızdır. 

Ayni makaleden aşağıdaki sa
tırları da aynen alıyorum: 

cTevfik sisteın.lcri düşınaıı hıı
va kuvvetlerinin gerilere sokul
malarına tama1nen mani ola -
mazlar; gttelcr, muhalü havalar, 
yüksekliklerden uçuş ve bava 
kuvvetlerile önliyemeyiş, bu kuv
vetlerin içerilere atılmalarıom 
önüne geçilememesini intaç eder. 
Müteşebbis bir bava müfrezesi, 
hatta kuvvetli bir lıava defi ve 
tard tertibi kar~ısmda, müda
faa cephesini yarabilir .• 

Son hadiseler, uyanık bulan -
mıvan bir müdafiin gafletinden 
istifade edildigini isbnt ediyor. 

Paraşüt birlikleri, )·üksekler
deıı uçar, ini,, vaziyetlerinde al
çaklarda görünürler. Sarp dağlar., 
sular, bataklıklar, m<'•kfln yer -
ler, yolsuz ve sık ormanlar istis
na edilirse bu müfrezeler her ye
re inebilirler. Alman paraşütçü
lerinin Rotterdam'ın 8 kilometre 
açığındaki tayyare meydanına 
ini. leri hayrete şayandır. 

Hayati kıymeti haiıı müe!l9e -
selerin, köprü, istasyon, daire, 
santral, topçu manımmeleri, ll -
man tes.isatı ve ilİlh. •. nın plll'a
şüt~ülere karşı konınm31arı 
kafi bir mecbtıriyettir. Bir ba -

Ticaret ve nakil la,ı ı ar !eri 
seyrü~eierleri sırasında ınuhare
be ini~ yerl('ri tc-h>ptti vazil ıni 
de derııhdc e<lerler. Bu ke~i(, 
muharebede yapılanla ikm 1 e
dilir. 

Dö1 t )·ıl önce çıkan bir ın\!C -
mı..ada: 

•Par:\Şütçü, bugüii önenı •·eril
mese de, bir tehlikedir, bu tehli
keyi hakiki kudrctile tııırnııa.k, 
ona göre tedbir almak gerektir• 
Demiştim. Para,,ütçü, bütün bir 
düşman memlcket~de muhare
l>G havası yaşatmak nıahadı gü
der. Paraşütçü bir tehlike doğu- 1 
rur. İkmal yollarını taciz eder, 
ruhlarda müessir olur, bir çok 
zararlar verebilir. 

Defi ve tard, vazife ve mes'u
liyet tertibini gerekli kılar. Sem 
vak'alar buradaki zaü ve nok -
sawn a~ı.k bir ifadesidir. Para -
şüt birliklerinin bcklemiyen bir 
an ve va.zi~·ette, bele müdafaa 
bölgeleri kuvvetli olnııJ'an mın
takalarda, zuhuru, fikirlerC:e de
rin ve ~ttilı.çe, artan heyecanlar, 
muhitte teşevvüş nyandırır. 

Defi ve tart muharebelerinin 
siklet ınerke:ı:ini iniş ve faaliyete 
koyuluş safhalarında aramalı -
dır. Vıi.kıa bilmediği arazide inen 
bu müfrezelerin nazardan ve ta
kipten kaçmaları güçtür, ancak, 
imhadan kurtolmak için her ça
reye başvurınaları, hatta UÇU4 

imkanları aramaları muhakkak
tır. 
Hayatı kıymeti haiz müesseı;e

lerin korunması için hn nsi kov
vetler tertip edilir. Bunların va
zifeleri çerçevelidir, geniş saha
larda faaliyete geçemezler. A -
~anların faaliyet dairesi ise ge
nitfu. takip müfrezeleri herhal
de büyük hareket kabiliyetini ha
iz olmıılıdırlar. , 

Müdafaa işi halkı da yakından 
alakadar eder. Fakat iyi bir it 
bölümü ve vazHe ~ maU.
d1 iemİll eder, 

nalkın yardn:nm~o:ı istiina e
clllemc,, bir t~şl<ilita lJnğlawla -

SllYl!'A- 3 

Gayri meşru 
kazançlara mü .. 
saade edilemez 

(B~!edeR devam) 
kiirlar, meşru ve haklı bir ka • 
:ıaııç değil, az çok açık ve kapalı 
bir hırsızlıktır. Biz, bütün tacir
leri buudaıı teıWh ederiz; fakat 
kazanç hırsile gÖ7.leri dönmii1 
ve vicılaaları paslanmış olanlar 
da yok değildir. Bıı gibilec, yal
nız Türkiyede değil her yerde, 
her --1ekette vardır. Hırsız
lığı idamla tecziye eden totaliter 
rejimlerde de, karpuzcu ile don
durmacıyı dahi deY lct ıneıcuru 
haline getirnıek snretile devlet
riliği son lıatldine çıkaı·mı~ n1cm 
leketlerde bile, sulhte de harpte 
de, fert ve de\·let zararına kar el 
de etmiye ça~a.nlar "ardır. Dev
letin vazifesi, bütün \'asıtalara 
müracaat ederek buna mnııi ol
maktır. !llııhterenı Topcuo.,:lu -
ımn dediı;:i gibi, bilhassa l>ö) le 
fcvka!aıle zamanlarda, milletin 
biitün fertleri gibi, tncirİC1' defe
dakarlıklara iStır:ık etmi~ e me c
burdurlar. \·crgi!crin bır 1r.• t r 
artırıln~ 0İ.L"1.U$L, onlara c .. · e )' a .. 
palını ,·ergilcr arttı; hız de f 7.la 
ver;::i ,·eriyoru'1., B .n arı &a ~ la
rımız vo ... ıtasJe h lk a!l aln ıya 
ıııccbuı-uz• demek hah.kJ.111 \U -

me<. De\'let azın .ık ı:ı·ış 

ve ücret alarak ge<;ı:ı ' ' b n-
lcrce •w·td:ış ne ~ apsı ar .. On
lar, mal satmadık! rı için 'er -
dıkl ı fada •crcilcrı b k !arı
n :ı rrtıudan ('tkarurL~.ı.ı r Ge
lirlerini artıramazlar; sad r ih
ti~ a~larmdan keserek, ıııı ,ıkala
rından tıu •. arrui edctt! 'eni "er
gılerı ;;demek ııu<:buri. etnde -
d!rler. T"l-cir, ket ı:li \:ergi r.i, nt
t .ı:-ı nıala zamme•ınek im .ı uıa 
mali • ğu i<ın, d!i:cr lı lh ı -
bakal .• rının " le :ı i ~ r
lı 1 ra i~ti :ıl. etmemek, LıT kı 
kentli \ crgı ) iıkun i de c..~':ı 
sırlı na ) üklc,·ip i&W hak -
ııt:.tk lıab..kını ~Lı tlc..,il.i~r. }lele 
t .drıu fu · n istiliıdo der ek 
auın kd.rlar tc.tı1iu c1n•e. c asla 
mus:ıad;; c.dJcmcz.. Duo.} an1u d~ 
1.ü .iluıi}"elı e ı;:Drt>, bir o..;ık ı;oı.. 
lulı.k. bir tic:ın z ·ka•ct tcLikki ı> 
dilen l •• la kıızaııe iuık5nları hu1· 
uıak. IJ '"'J.U.kil tellı..l.kiyc :üre 
biı· \'Ut~uu. lıı.r hır~:ıl L!r; f"'rt
lrri 'c nü ileti 111addC'll'U "'' uıa
ncn zty~aa .... vkan, 21bl.ôkı bo:;:;:ı.a 
milleLiu ıırnk~vcmct kuur<·tinı a· 
ı.ıılı..tn bir val.6.na ilıau.eı turıuü
düı·. 

Şııııdiye kadar en liberal l.ti.r 
rf.."jinıle iJaı l' L·Ji1crı İJı.gillere, !iOıt 
kabul ell(fi kauunla buııiıı yurt 
da~ları. bi%inl r. k.ı bir tııbırirıw:
le 4Bili tefrik.ti cin~ü ıuezbeb• 
d.eı:lelin eınrine vermiştir. Dev
let. kadıo ve erkek, çocuk ve ih· 
tiyar ber Jngiliz vat'1.ııd.a"1l!ll hi.z. 
metine, servetine, kaJ:lUlo tasa:r
ru( etınektdir. Devletin kontrolü 
harn 6anayii firıruuarlna~ ban -
kalara, amele (Ündeliklerine, 
patron kazançlurına, iş '8rtları

na ve saatlcrUıe k;ıdar teşmil e
dilmi~tir. l3u defa, harbin sebep 
oldujtu bı.ıtün fazla kazan{lar, 
goeçe,,u harpte oldu~.ı Pbi, muay
yen nhbcttc bır vcq;iye tibi d;.. 
iiildir; arlık bu lüızı:nçlar yüzde 
yüz ni•betinde bir vn&iye LJıbi 

tutular:ık oldui:u gibi milsadere 
edılm.ktcdir. '.l'icaret serbcstlsi
nin liberal sistP.ınin, bütün 'ah
•İ hürriyetlerin baş ınüdafiı ola• 
\le ıuecburi askerlık biz.metıni 
tehlike kajlı)a da~·andıktan sou
ra kabul eden İııgiltere, bu le"
kaliıde zanıanl:trda, can, ınal. ~er· 
vet, iş mccburiyetlerlııi de top 
yekun kabul ctmi~tir. İngiltere, 
artık ticaret \'C kazanç taııınu -
vor, demekte hata yulo;tur. Söy
le bir vaziyette, ihtikara, harp 
kazancına ve harp zenginine do 
hayat yok"tur. 

İngiltere misali, önümüzde da 
ruyOI'. Gerçi biz, harbe girmedik. 
fakat bir gece sulh içinde l atıp 
sabahleyin lıarp içinde kalkma
mız ihtimali de yok değildir. ı;;
sasen, İngiltere, bütün bu ted
birleri almakta geç kalnuştır. 

Bıınlar, daha harp ihtimali be -
lirdiki zaman yapılacak .,ıyler

di. Biz, lazımgelen tedbirleri 
c!llilli Korunma Kanunu, ile d• 
ha evvel aldık. Büyük küçük bü
tün tacirleriıniz arasında, milli 
vazifelerini müdrik olmıyaular 
çıkarsa, bu kanunun bütün •id
detile tatbik edileceğine şüphe 
yoktnr. Ticaret Vekili açıkça •ÖY· 
lüyor, bunlar hem kanun, hem de 
milli vicdan huzurunda mahkiun 
olacaltlardıı:. 

ABİDİN DAVER 

ra.k esaslıca yetiştirilcm.iycn halk 
kütlesinden de büyiik istifadeler 
temin edilemez. Motörlü ve ihti
yaca göre mücehhez te~killer 
tehlikenin önüne geçebilirler. 

Son hiııdlıeler, bütün cihauıa 
~özünü dört açmıştır. Yarın her 
yerde akıncı teşekkülleri göıc -
~. 

Artık, paraşüt birliklerinin de
ıı lz aşırı seferleri bahis uıevzuu
dur! 
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Muaviye Ali'nin bir baskınına uğ
ramamak için sür' etle hazırlandı 

Nitekim, demedi. Ve hatta, son 
aizü de söylemedi. Basını sağ ta
rabcda oturan (Amr ibni As) a 
c-.virerek: 

- Ya Ömer!.. (Ali) nin mek.
tıabun.a öyle bir cevan vermek ie
tiyorum iti, benim sözüm değil 
lııdon ifadesi olsun .. Bu hususta 
ilen ne dü~orsun? .. 

Dedi. 
.Amr. dehasını bunda dıa ,;56- . 

terdi. Muaviyenin ne deımeAt is
tediAini derhal anlıyarak pmı
lledi. Hi<: tereddüt etmeden: 

- (Alı) nin elçisini, camiye 
"6Jıderelim. Orada, hal:kın, Aliye 
bf'C'ı ~terdiii husumeti ~
mesi, en belii bir ~ap ~ 
eder. 

Diye fikrini söyledi. 
Ayni tebessüm, Muaviyenin du

kilıklannda cta belirdi: 
- Hav babana rahmet, ya .Aımr 

ben de, ibö ·le düşü .: ordum. 
Dedı. Ve derhal başını kaJllYa 

N'lirerak: 
- Ya Veled! .. 
Diye seslendi. Kapıdan içeri 

Siren kölelere: 
- Alinin e lçısini al Jl) camileri 

ıtezdirinız. Nanıaz1ardan sonra, 
balkın vaptı~ı tezahüratı ı;;öste
rini:z. Fa'kat ei~iye ibir taarruz ve 
tecavüz vwruuna kat'iyven mey -
dan venne"{iniz. 

Dtve eıriıretti. 

t *' 
(Ali) Din elçisi Haocac, camile-

ri nezdi. Omn.anm btilleri aley
:mnde Ya.ı>ılaıı tezahüratı g-Ordü, 
ı(Ali) ihakk:ında s'Jylenen acı 
.:izleri ~tü. Nihayet, Muaviye
ye m~aat ederek: 

- Görecej?imi, ~ördüm. İ,fite
~ işittim. Arlı!k a~t edi
"°rum. 

Dedi 
lıl.uav:iye., hiç bir şey söylemi

.rereik H~aca hir kapalım~ 
vemuekle irtifa ettL 

* Haccac, ü'atle Kl}feıye döne-
rek, doğruca 'Ali) nin huzuruna 
triı:ıd:i. GOrdiiklerini ve .işitükle
nn.i taımamile anlattllian sonra. 
M.uaviyenin ınektulbunu verdi. 

Ali, mektubu açtL Mekw.:>ta. 
miıece şu kelimeler vardı: 

(Ebu Süfyan'm oğlu Muaviye
~ F..ba Ta.lm'in oğlu Aliye. .. ) 

Bu lkelrmeieroen ~ ceva
ba delalet eden ~t 'Veyahu.t 
ID!S2.fi tek bir kelime bile yazıl
amnıştı. 

Ali, bu bmn bcıt meıktuıp ile, 
llııı'lu.aviyeoin ne demek istectiiini 
aıılaı<h: 

- Halk, bizim al~ ~a
k;aıı ediyor. Muaviye ise, bu 
Mle Bitit ile mUkabele .eösteri
yor. Yani bana, kendi sesini ~ 
iil. halkın S5i.o.i ~tirmeık isti
,.ar .. Ya RabL Sen ki aıt.umıül
bikiminsi.n.. Muaviye ile oüm 
davamıza da .ıııen hükmet. 

Diye babıxh. 

* Muaviye (Ali) nin bir bukı-
n.ma uğramamak için ç•:11·1,·abt.ıık 
hazır l.andl. lıfüth~ bir servete 
ıınaliik olan b uzatın ma.i:Tetinde, 
es&>en binlen:e ~en mürek
ke-- silah.h bir ıkuvvet vardı. Bu 
kuvvet, ~ Ktı.fe üzerine d~
ru viiri.imtn'e başladı. 

Maamafth, (Ali) nin seferber
liği de mımı sürmedi. !Medine 
Te Basradan ~elen askerler, Kil-

fe civannda i"tima etti. • lua\·iye 
ordusunun camaan harpf,t't et
tF-ini cruyar duymaz, (Ali) de 
kendi o.rdusuna han:ık.!t unri 
verdi. 

* SAFİN MEYDAN 
M U HARE B E S i (1) 

Mwıvıye ordu.sunun p~tarlı
R'nıı. bizzat (.Aımr ibni Ai>) de
l u.hl.e et.m.işti K~en $amlı
Jaxıdan :müreklkep bir fırka ile 
ordu.nWl öll'Ünde gidiyordu. Ve 
Heri ikarıliol vazifesini ae (Ver
<i<ülJ iBı:n.i.nıdeıki lkıöıleii ifa edi
yordu. 

(Ali) de, ordu6,unun t>4tarlıi:ını 
(Kanber) :isminaeid azadlı Gcöle
sine veıvn.ı.şti. Bu zat da, üç bin 
kişilik biı· :kuvvetle, ordumm 
oni.ıooe ilerliyordu. 

Gereı:t Muaviye ve ~erek Ali, 
ordunun büyük kı.sımlarıle ken
di piştarlarmı takip ediyorlar
dı. 

Ali, (Medayn) kasabası önü
ne ,gelince tevaıklw.f etti. Bura
da kırk bin kişilik bir Iırka tan
zl!In edereık bwıun kumaıı.d2s.ını 
(L.. ""'ad tıin Nasr) a verdi. Bu 
ıfırka, (Rali;:a) l~öprusünü geçe
re.le ileri harekete devam ede
cek ... .Düş:m.an ıkuvetlerini an.
yarak, onlarla temas hasıl eyli
.Yec~ti. 

Zeyyad, ilerledi (Ali) nin lclJ... 
manda ettw kısmı lkülli, abr. 
ağır Zt>yyad'ın fırkasını ta!kibetıi 

Çöller, bam boştu. Her taraf
ta, sera:blar titriyordu.. Bu derin 
bıcışhık ve searizlik içinde, (Ali) 
nin ordl\.IBU büyük bir intllam 
ile garbe doiru ilerliyordu. 

Bu çöl yolculuğu, bir hafta
dan lazla devam etti. (Ali) nin 
ordusunda, su tükendi. Bu yüz
den orduda büyüık bir sfkıntı 
baş "J:?österdi. 

Ali, a.Skerlerinin maruz bl
~ı lbu Sllkmtıdan son derecedıe 
:muztarip o.lalyor .. Konak yerle
rinde, çadırların arasında ~a
şarak: 

- Arkadaşlar! .. ..Sizin tt*er, 
teker çekti.ITT.niz iztırabm :heP6i
ni. ben bizzat 'kendi nefs~ 
hmediyorum. Fakat, katlandı
~ mecburiyeti düşüner~ 
müteselli olıuyorum. HaksızlıiJ 

şiar edinen düşmanlarımıza hak 
ve hakib.ti !kaıbul ettirdiğimiz • 
lfÜD. vicdanwmzrla büyük ıbfr :is-

tirahat ~ğiz. İhtiras yü
zuuaen :unye ayrılan islfun küt
lesini te'l'::rar birlesmiş t!Örmekten 
mütevellid bir memnuniyetle se
vineceğiz ... O gün, gec:i!kmeyip ça-
buık gelecektir. H* yolu.nct.ı 
~ye aıınnettiğimiz if;iıı, 

ResulUJ.lahm mübarek ruhaniye
ti bize yardım cdece1ctir. 

Diye hutbeler ira<ieıd:i.yord.u. 
Alinin bu hazin sözleri, asker

leri ii2erinde büyük tesirler ~Ö&
teriyor.. Onun bayrağı altına Jli
ren lıer ferd, hiç bir fedakirbk 
tan çekinmiyordu. 

Ordunun çektiği bu meşaklkat, 
uzun sürmeıd.i. :&i gün sonra, u
zaktan Fırat nehri 'belirdi. 

( A.rka.Rt ııu) 

(1] (Saffeyn) ve (Siffeyn) 
di11e 11azıp okuyanlar da vardır. 
Fakat (Ktımu.sıu1.lam) da (Safin) 
olarak kaydedilmiştir. · 

- 68. 
Deniş böyle sarhoş suallerini 1 

hmksaıruş bir pqk:inlikle karşı
hk verdi: 

- Meydan4a muhabbet de -
nm ediyor. Olanlnr yataklarına 
çekifip SDıJ'Orlar. Daha lokma e
tUimedi. 

Tekkede ~ ses, sada yoktu .. 
Hizmete memur den-işler crken-
tlou uyaıımı.şlar, kendi işlerine 
aanlmışlardı.. Aşeviııi.n içinde öğ
le lokm11SJ. hazırlıyaıı a~ baba 
ile 1ardımcıları bulaşık yıkıyor
ı., sebze ayıklıyorlardı. 

Faruk .merdivenleri indi. Aşa· 
ıtJda kahve ocağımn kapısmda 

iki dervi' iri fincanlarla sabah 
kaltvesi Ç'tlltiftiriyorlardL Fanak 

hunların önünden geçti .. Acık ka· 
pıya doğl'U ilerledi. 
Delikanlı nereye zridiyorduT .• 

DenişJer kendisine ak!ırlıi etm. 
mişlerdi. Bu aralık kapı, tekke
nin dıs kapısıydı .. Buradan dışa
rı çıkılınca şehitliğe doğru uza -
nan mezarlık parças.ile karş.ıl8fl
yordu. Faruk, kendisini ayağa 
kaldıran, geceyi kabuslu rüytlarla 
eeçfrten şüphesini tekkenin dı -
<:1ada, mezarlıklar arasmda dola
şarak ya~tıracak delildi .. O, şim
di bütün kıskançlığını aya.klım
dıra.u 5Ü111ullü bir his ~fcrberli
ği içinde..Beqigülü arıyor, cmmn 
söıwlii>, hikiJ"eleri, bektaşi tekke
lerin4e ceniş öl~de tatbik edil
tliğj zAhirlu ta.rafındaa idtüa o-· 

DALGA UZUNLUCiU -. 
T.A..Q. 1M1 m. 151t5 Km. 

28 Kw 
T.A.P. 21.79 m. '"5 Km. 

ZO Kw 
ısıt m. l.28 Km. lZ8 E. w. 

3 Haziran Pazarieıi 
12,3-0 Program ve memleket 

saat uyun, 12,35 Aja.ı~ ve mete
oroloji haberleri, 12,SQ Mii..zik: 
Mtıhtelıj şarkılar (vı.), 13,30/14..
Mıi.zık: Karı.şık müzik (pL), 

18 - Procıram ve meı.ıleket , -
saat ayarı, 18,05 Müzik: Oda mu.-
zıgı: ( µt .. •, 18,30 .Muz_ik: Ra~1:10 
caz orkeş,1rası (Şef: Ibrahım Oz
gür), 19.10 Müzık: ÇaLanlar: R~ 
~en Kam, \l eeilıe, Cevdet Kozan, 
Okuyan: Müzeyyen Senar. 19,30 
Mi.izik: Halk türkii.lcri, Azı~ Şen
.es ve San Recep, 19,45 Memle
ket saa.t ayarı, Ajans ı·e ,, i.eteo
roloji haberleri., 20.- Mü.z,k: Fo
sıı heyeti, 211,30 Konuşma ( tLmU

mi urbiye ve beden terbiyesi), 
20 45 Mi.ı.zik: Çalanlar: Cerdet 
Ç~gla, Fahri Kopuz, İ::ıettııı Ök
te, Okuyan: Mu.staja Çağlll'r, 
~'1,10 Konuşma. (Fen ve tabiat 
bi1.gileri), 21,30 Konser takdi
mi: Ham Bedii Yönetken ve miir 
zik: Radyo OTkestTası (Şef: DT. 
E. Praeı:<ırit&JI), 22,30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberlerı; Zi
raat, esham - tchvildt, kambi·yo • 
nukut borsan (fiyat), 22.50 Mü.
zik: Cazbant (TJl.), 23,25/23)0 
Yamı.ki program. ve Jcapcn~. 

İran Radyosu 
Tahran nıdvosumı.n kua dal

ga 19,87 - 30,99 oe 49~ metre üze
riuden htt gün T~ saatilc 
ı1cıptığı ne§riyat prognımı ~r. 

11)0 - 16,15 - 19,,30 Farisi 
11,45 Arapça 
12,- Tü.rk.ii.çe 
12,.15 Rusçcı 
19 ,45 fTcmstZCd 
zo ,30 1.gilizce 
20,45 Almanca 

Yedek Subay ve 
ihtiyat efrat 

Haziran sonuna knd•r 
yoklamasım yaptrrmı· 

ya 1lar cezaland1r1I cak 
Fatih A~ daiTUi ritJae
~ 

ılier sene yapılmakta olan Y &

dek sui:ıay ~arma daire
ye bağlı askerlik ~lttinde 1 
haziran 94() cumartesi «furii ni
ba vet verilecekfu. 

1076 tsayıilı yedek sobay ka
nunwınn saraba.bna göre bu ydc
lamalara <:ahsan veyayut teahhü*
lü mektupla müracaat ed:ilnıesi 
icabettilTin<len J'dklarnalara ~el
miverek sonnda:rı rapor a1:ınak 
ve ~nd'ermeık Teyahut istida ile 
ımıazeret demneyan etmek şaya
m kabul değildir. Bilgi edin.ilme
sini ve sonradan ıtDA1'5-iiHıt oe
k.ilırnıeımesi için vaktinde kanmmn 
tarih.tına nw"'Wl olaraik şubeleri
ne va şahsan veyahut teahhütlii 
mektup g'Önderan-Ok saretiyle bu 
•·dklamalannı yaT"tmı:nalaruı.ı bil
tün yedek S'U'baylardan rica olu-
nur. 

1HTİY AT EFRADA 
Fatih Asknlik daire3itıden: 
Fatih, Be••oılkı. Beşil...-1.aş, San

ver, Baikınkö., ratalca, Silivri 
yerli $tıhelerile Beyoğlu, Eminö
nü yabancı şubeleri tara.bndan 
bir kaç aydaOOeri yapılmakta 
olan ihtiyat ve ruhsatlı er ~k
laımalarma 29 haziran 9'40 tari
hinde son verile<:ektir. 

Bu tarilıten sonraya yoklama
larmı hi • yaptırmıyanlar hakkın
da kanwu muamele yap1lacağı
run ibil~i edinilırnesi son de!fa 
olarak ilan olunur. 

lunan bin bir çeşit fezahat fık
raları kafasında birbirini kovab
vor, Faruk, Rengjgülün geceyi 
geçirdiği yeri anyordu. 

J{apıya kadar ilerliyeıa deli -
kanlı buradan bah~ye çıkıldı
ğını eörünce &eriye döndü.. La
.kayıt tavırlar ve sükut içinde 
kahveleriain son yudumlarını 
çeıa,tiren de~lerin yanına 
geldi.. Hiçbir mukaddemeye lü
zum. görmeden bir sual fırlattı: 

- Misafirler neredeler?. 
Dervişlerden !.irisi cevap va

di: 
- İç meydaııda, mihman oda

lannda uykudalar .. 
- Hep:si bir arada mı? 
- Elbette bir arada .. Tekmil 

tekkeye dağılacak deiiJler ya.. 
- Kaduılada erkekler bera ~ 

ber mi yatıyorlar? •. 
Derviş gö-ı:bebeklerin.i irileşti

rerek ters bir bakışla Faruğu te
peden tırnağa süzdü .. Başını iki 
yana salladı.. Cevap \'ermedi. De
likanlı devam etti: 

- Ben de misafirlerdenim .. 
Dün gece ayrı yatmışım. Şimdi 

• ötekiler~ ya1UDa gitmek istivo-
1111D !la.. 

IKDA• 
L 

Betbinliğe, derde, kedere dair 
(B°'~arafı 2 flci 8fJ1/leda) 

iBkeledc f.made - Yürü gel servti 
revanım gidelim Saılabade. •Ze
min boş, isüman bos. kalb ve 
vicdan boş, diyen Pikretin de 
muhakkak ki, o zamanlar mide- ' 
si bo~tıı; ,çaJ sevtlicc~iııı. çal 
güzelim, çal meleğim (ah dedi
ği zaman Fihet to!.lu 'c ıuidcsi 
km vetlenmişti ... 

• •• 
Şimdi l>u yarı mizah, yan cid-

di mülahaze.lardan sonra, şaka
yı bir tara ·a bırakıp konuşalım: 
Bi:ıi bedbin eden, yani beşer!ye
tin keyfini kaçıran şey medeni
yettir. Medeniyeti t:! ri{ etmek 
lıiigi..;ligini t.a:-lıya~r.ı, c!:-ğaim, 
fal.at ana hnth.rmı çi.. , ı. 
l\fahlu~l dÜJlVB\;. :.~ ..... bÜ 

hislerile berabN g<ılirler ,.c bu 
hisleri kuvveden file çıkaracak 
bir de wuv1arı bulunur. Köste
beğiıı .kazıcı UZU\ ları, Kurıduzun 
:k-uyruiıın.ı, arııun ... Ve saire ve 
saıre ... n".,.erin ne sevkitabiisi 
Vardır, llC de aleti; aletler İni ica l 
etmek mecburiyetindedir, Nasıl 
ki. ilk zamanlar icat da etnıiştir. 
Fakat modern çağlardaki icat ve 
keşiflere hiç de ihtiyacımız yok
hı. Atı bulduktan sonra tren, 
otomobil, tayyare yapmıya ne 
lüzum vardı?. 

Zeka ihti.vacm fevkine çıktı 
ve icatlarla keşifler, zekayı yaya 
bıraktı... Bugünkü medeniyet 
artık bize göre bir nıeden.iy eı de
ğildir. Beşerin uzvi teşekkül.itı 
ile, sürmek mecburiyetinde kal
dığı hayat biribirine uymuyor 
artık. 

Bulanık bir fikir «!.eğil mi? .. İ
zah edeyim: Bir sinir mütehassı
sının l.iboratuuın.a gidiniz. Sa( 
elinizin purmaiını bir düğmeye 
koyarlar \·e aol elinize iğne ba
tırırlar, size de derler ki: cSol 
elinize iğne battı!Çını hbsettiği
ııiz uman, sağ eljnizi.n PQJ" ı.ıağı 
ile d~cyc bumız.,. •&l elime 
~ 'batınlmcn s&ğ elimin par
mağile düğme,'e basacabm!,. de
mek için ne kadar zaman geçti
~ tasavvur edeme2Siniz. 

Uele mütehassıs: cSol eli.nhe 
bir kere iğno b.tınrsam .A> düğ~ 
mesine, iki kere batınnaın cB> 
düğmesine b&sarsınız!> diyecek 
elmsa. o nmaıı hiitün bütün şa
şalar, blay kolay işin içinden çı
kamazsuuz. Flkr.bı şimşek gibi 
çaktıiııu saıuna, halbuki fikir 
bir kaplumbağa.tan ağır hareket 
eder ve hisleri harekete atetirmck, 

deveye hendek atlatmak kadar 
giiçtür ... Bir misal dalıa: Bizde 
elektroterapi. teda\•isi yapanla -
rm çoğu )·anıyorlar. Neden? 
Çünkü :nmığı hisseder etmez ha
ber vermek: c Yanıyomm.. de -
mc.k La'l.1.Illtlır; fakat his harekete 
'eçip haber yerinciye bGa:ı- ten 
yanı) ur. 

İşte esas nokta budur. Derdi
miz, kederimiz. bedbinli.ğimiz 
hep bundan doğuyor: Mcdcıı;lct
tc:n. Ha.:ratımıza verdiğimiz hız 
vücudün vtı dimaiın ftziolojik 
sliratini geride bıraktı. Kendi 
itatlarımızın arkalarında yaya 
.kaldık. Eserimizi kapıp koyuver
rl,! . ark:ısımlan yetişeıniyonı7-
Tabii olarak yuru)u:ı,·oru&, üzeri
mıze kese geliyor; öıu.itsil:liğe dü
şiiyor, dünyayı karanlık ııörü -
yonız: Bin mum kuvvetindeki 
amnullne rağmea. .. Çünkü göz
lerimiı.ııı de bu kadar kuv\.>?tli 
ışığa taiwnımülü yok. 

s..;LA.iıi İZZET SEDES 

Yeni Netrlyat: 
----

Elnıas kemer 
V ~t K.iıalıevinın n~rıne ıbaş

latlığı ($eçıı:ne Hikayeler) adlı 
ucuz kitap serı~irıJn ikin...ısi 128 
sayfada {ln 1ane güzel h~yeden 
ırni.ıwk.kep olmak t.I!:lmas Kemer) 
adi~·lc neşrolunmuştıur. ... 

ŞAİR EVLENMESİ 
cRemzi Kitabevi», eski e(iebi

yat.Jımı.zı yeni neslP tanıtmak gi
bi giı.zel ve yerinde bir düsün
ce ile. c.E<lcl>iyat Kütüphanesiıı 
iSini altında yeni ibir seri vücude 
getirdi. Gazi Terbiye Enstitüsü 
Edebiyat Öğretmeni .Mustafa Ni
hat Özün'un tertıp ve ııdare et
tiki. bu serınin ilk kitabı olarak, 
$inasi'nin cŞaır Evlemnesh adlı 
komedisi ç~tır. 

OKUN UCUNDAN 
•Erenlerin Bağından» 

Yakup Kadri'nin cOkun Ucun
dan> ~renlerln BaITTıldan> gibi 
nesirleri de dahil olduğu halde, 
bütün nesirlerini 'bir araya top
lryan bu ~yımetli eser, cRemz:i 
Kitabevi• tara1ında.n ÇJStanlmış
maıkta olan telif eserler serisinin 
7 nci kitabı olarak ~el ve za
rif bir kapak icind.e neşrediJırniş
tir. 

Boıf{aziçindıe Em.lıVn caddırmade 30 müıkerrer eski ve 36 - 38 
yeni kapı rumaralı iki bina euka:r;ı satdıınak üzere aç-ın.t arttnmı
ya kooulm~. Meaınuullllll tahmin ıbedeli 2450 lira ve ilık te
minatı 183 lira 75 lh.~. Şartname Zabıt ve Muamelat Mü<lür
lüiü ka1eminde ~rül~ir. İhale 616/940 pe~ günü saat 14 
de Daüni Enciimende ycmılacaktır. Talıplerin ilk teminat ma.klbıUz 
veya mektuplarile ihale ~ zmıayyen saatte Daimi Encimnen<h! 
'\:n.ıluımıal.an. ( 4245) 

Hayriye Lisesi 
Müdürlüğünden : 

İkinci devre talebesinin askeri kampları 7 hat'!irand::ı ba!':lıva

calct.ır. Kgmpla alAkadar talebenin bu tarihte ıınekteptf' bulun

zr.aları. 

Haliç vapurları işletmesinden: 
ı - SJk ve doeru Eeferlerı ihtiva eden yenı seyrüsefer 

tarifemiz 15 haziran 940 tarihınden itibaren tatıbtk oluna<:aktır. 
2 - Va.pur.iarımJZda parası:z &eyahat edenlere verilım.iş olar 

oasolar 15 luuiran !}40 tarih.inden itibaren muteber dekildir. 
Paso h&ınillerinin bu taı·ilıe bdar Galatad.a Mehmet Ali t:ıaşcı 1 
hanında 51 No.lı idare mcı:'kezi tıürosund.a kontrol şefli,ğine. e'."·-

lki pasolarile birlikte ~i -~toğraf ve o~ .b~. Jtun:ışl'llk PU1 ile 1 
müracaat ederek yenilermı almaları bıldirılır. 

Dervişlerden birisi blktL Ce
vap ,·ermeden yürüdü, qevine gir 
di. Di2°eTi karşısında ac:emice su
aller soran delikanlıyı usun w;a 
gözden geçirdi. Konuşmıya gi
rişti: 

- Siz nerede yattmızT 
- $u mer11insden çıkuıea so-

fllDlll ucundaki ufak odada .. Ö
teki misafirlerden orada kimse 
yoktu .. 

- Onlar da ir meydanda yat
mışbrdır. Ayinieem meydanında 
yatanlar da var. 

- Orava n•eden gidilecek? 
- &divenden çık.. Akşam 

muhabbet ett~inlz meydanın ka
pısından ııeç .• Sağ tarafa yiırü.. 
Harem kapısuuıı dışında iki oda 
var. Mihman oialan oalardır. 
Misafir er.kekleri orada bulacak
sın! 

- Kadınlar neredelerT 
- Ne )apacaksın? 
- Akşam beraber ıeJ.diğiıais, 

hanımı, Itengi&ü}ü arıyacağmı.. 
- Oraya ırid.em~in .. Kadın -

lar; hacılar odasında topluc:a ya
tıyorlar .• Oraya erkek ~ez •• 

- Jliç mir 
- Tabii üJ 

... 
Faruk geriyo döndü. İndiği 

merdiven ı cıktı •• Meydan kapıs:a
JUD öniind_co eeeerken başını u
zattı. içeri baktL. Akşam muhab
bete başladı.jı meydanda timdi 
horultularla derin Jıir uyku kee
tiren erkek miaafirle:rden çoğu 
postlara u:zanmıtJardı.. DelikMı
hnın ıöderi, uyuyan erkeklerin 
arasında uzun 8&Çb bir b.f, bir 
kadın rölgesi aradı. Fakat lrula
madı.. Bu araYJ4 içindeki şüphe 
yılanını bir parça yatıştırm~tı. 
l' alu.z, tekmil erkek misafirler 
bu meydanda 11yuypnlardan iba
ret değildi.. DreAifpn söylediği 
istikamete ilerledi. Harem kapı
nnın iki tarabnda.ki od.alarm ka
pıları aralıktı.. Burada sara ile 
dizili. yer yataklarında, NMi ba
ba müritlerinden ileri gelen, mev
ki aah ib.i milmumlu uyuyorla.rd:a.. 
Bu odalarda .. hiçbir kadın cöl
resi mevcut fflildi. Ve.. Kadm 
uğrad1ğ'ına delüet eder bir iz de 
röriia.müyorda.. Kendisine ki -
buslu bir gece ıeçirten cMma 
IÖndih h..ili,)ıelarin ~ 
na iizüle.ıı Fuuk t.ebar tqbia 
indt 

(~lllGT) 

3 -'HAZİRAN 1~4" 

~po~• 
DON YAPILAN MiLLİ KOME MAÇLARI 

Muhafızgücü Vefaya 1 - 3 Beşiktaş 
GençlerbirI~ 2:·ine 0-2 galip geldi~er 

Milli küme deplasman ~
nnın son kaııttla$D8lan dün Şe
ref stadında yapıldı ve ibu. suret
le Ankara ve İ:mnir taikmllannın 
IDÜS8i>akaları nihayetlenmiş ol
du. Önümüı:le.lti haftadan iti
ibaren ırırilli küme ımaçlan yalnız 
şehr~-1iz tcrkmılan ar~ınd'a de
vaı.ı e<lecl'ktir. 

MURAFIZGÜCÜ - VEFA 
Günün birinci maçı •bir .ı?iln ev

velki tkarşıla.ş.maların iki mağlUbu 
oıan .hııuııaiızgücü ılc Vefa ara
sında yapıldı . .l\lüsaba!kaya Ve
fanın orta-el.an yapt$ bir hücuım
la başlandı. Rüz«irla oynıyan 
Mıu:haiı.zlılar hüoınn hatlarının 
tam ıbir ahenık içinde yaptığı mü
t(addJt akınlarla üstünlüğü te
mine cımıvaffak ol<lıu. Bilhassa Rır 
za \'asıtasile merk.eooen inkişaf 
eden An·kara akınları Vefaya teh
like oluyordu. 

4'.! nci d.ak]kada bir kar.1Şlk
Jıkt an istifade ederek Celalin sı
kı si.itiyle galiıbiyet golünü ç.ıJrnr
dılar. Birinci <levre bu vaziyet 
değişnıec!cn 1-0 Mulıafl.'z lehine 
ruha:, ctlendi. 

İKİNCİ DEVRE: 

İıkinci den eye Muhafız çok e
ner.ııık oaşladı ise de d.aıltikalar 
ilerledı.kçe oy.un müsavi bir şek
le d<Au.cı-ü. Hi ncı daki.kad.a Ce
lal ımüdafilerı de geçerek Udmnı
run ikinci golunü ç.Mlcardı. 

Bu sayı MuhafızWarın ha1ti
mi vetini kat'i bir şek.le sdktu. 
Muılıacim.lerinin ço}: ;;üzel tatıbiık 
ettiık.leri kombine7.C>n .kar.şısında 
Vefalılar adeta durala<l:ılar. Ve 

• bundan .istifade eden Muhafız 
.Rızanın sütivle üçüncü ,golünü de 
temin etti. Yeşil beyazhlar 28 in
cı dakikada saR<lan yaptıklan ani 
bır ~kında Necibin srkı 6iltiyle 
yee:ane sayılar..nı kazandılar. Bü
tün l'a~ill:ıra rai:!znen bu vazi
j'et de~ed.i. Ve müsa'ba.ka 
3--1 Mu!~ ıalelbesile 
bitti. 

B:EŞİKTAS - G. BİR.LİGİ 

Gü.niro wnci müsabakası dün
kü ıkarQllasınalarm :iki Ral.ibi An
kara V'f! lstanbu:l şampiyonu Be
$ilkla-ş.Ja Gençlerıbirlı,;ti arasında 

4}'1ıl.P.ıld:ı. .Bc:sıktaş bu müsa.baıka-
YıJ ta;:la elıecmımıyet verdıbnden 
emektar Hu.snüvü tekı·ar takı:ını
ruı. alımısu. Oyuna çdc hızlı baş
lıyan sıyah beyazlılar derhal üs
tünlüğü aldılar. Sağlı oollıu yap
tıkları hücuım.larla ~ençleriıirli$ 
muıc:lafaasını hıı.-palıyorlardı. 

İ.llk anlarda elkı bir müdafaaya 
.ıneobur kalan Ankaralılar niha
vet 4 üncü dakika& Lbrahianin 
Qdl{ sıikı bir sü lle yaptığı birin
CJ Beışlkt a.ş .ı?Ol ime rnan i olama
dılar. 
c:h.J.ar. 36 ncı dakhia Haıldk.ının 
Qektiii ·bir ofiri!kik atışından ikin
ci sayılarını da ~.ardılar ve ıbi
rinci devre 2-0 Beşilktaş lehine 
ıkapandı. 

iK.iNCt DEVRE: 

İkind d1?vreye Ge~lenbirliği 
1ba,Jaoı. İll: anlarda mağlUıbiyet-
ten kı.ırtıulımak için fazla enerji 
sadeden Ankaralılar hafif bir 
üstün1ütk tem.in ettilerse de B~lk:
ta.ş müda~aa.sınm hafif tarafmı bir 
türlü bulamıyorlardı. Bu çalış
ma 10 dakiıka müddetle B~ik
ta.<; .müıdafaasını bir hayli yordu. 
Fakat Gençlerin yavaşlamas.ı ü-
zerine siyah beyıWılar tekrar 
bAkiım.iyeti aldılar. 

25 inci da'l:ikadan itibaren 
Gençler son bir ümitle tekrar 
ıparlad.ılar ve B~ korkulu 
akınlar yaJm}lya ba.şladılar. Bu 
su:a:!:a emek.tar Hümıünün yerin
de .müdahaleleri halkm ooŞkıun 

te'zahfuatına ııelbeı> oldu. Ve bü
tün ıbu çaıı.malar netice ver
meden oüabaka ilik devrede ya
pılan sa)'1larla Beşiktaşm alebe
lli ile n.i:ıayet bundQ. 

tsTANBUL A'NZrİZM 
B.<\YRA.MI 

il'staııbuı. atletimı. ibaYT.ua dün I'. 
ba.ıçe stadınd:a ~ .kadar ıhiıç 
bir atletizrn mi~nda ~
rmned.iğimiz büyük bir kalaba1* 
önünde yapıldı. 

IBili!ili eller tarabnden idare e
ililen ve ooık JD.mtazam bir &e
kilde ,J!eçen bu mfu;a'bakalarda 
at.letleı:iımiz yilkseık dereceler ya
~ak ibir de Türıkiye reilron.ı kır
msıva DlUV'affa o~. iMü
alba'kalarıda alınan derec.eler IWl
lardır: 

100 METIU!: 1 - Muııııffer 

10.9/10. 
200 'MlU.tıHE: 1 - Muzaffer 

!Za,2/10. 
400 Mit.Ul\I!: Göırm 51.6/10 

800 METRE: 1 - Rıza Ma'ksuıt 
U9.5/10 

1500 .METRE: 1 - Rıza ~fak
-.ıt 4.19.8/10 

3000 METRE: 1 - Mustafa (An• 
~ara) 9.5.l 

110 MANİA: 1 - Faik 15. 
GÜLLE: 1 - Arat 14.2 

tDlSK: Arat 38.95 
CİRİT: 1 - Melıh 54.34 
YüK.sEK: 1 - Faik 1.85 
SIRIK: 1 - Viçeropolos 3.30 
UZUN: 1-Öı:ner (Afyonı 6.~ 
ÜÇ ADIM: 1 Ömer (Af)on), 

14.27.5 (yeni 'lfürkiye rekoru). 
M\isa!baık.alardan sonra 'kazanan -
lara muhtelif .mükafatlar mera
simle tevdi edilmiştir. 

ALTINORDU, ALTAYI 
6-1 YENDİ 

ıİmnir, 2 (İKDAiMJ - Bugün 
A..lsancak stadında büyülk bir ka· 
lııfbal:ılk önünde ımilli küme maç
larına devam eıdi1miştir. Ve Al
tmordu hakim bir o'{Jmdan son
ra Altayı 6--1 ~i;bı açıık ıbir suyı 
farltile mağlCrp e11mi.ştir. 

nEMİRSPOR, PERAYI7-0 
YENDİ 

.Anlkara, 2 (İKıDA:M) - Bu:gün 
19 ımayJS stadında Ankaraspor 
~ası cmaçlarma devınn edilı;ni.ş 
ve İstanbul<ian Relen Pera lar 
Demirsporla yapt.ilkları müsaba
ıkada 7-0 mağlup c ım.1~lard ı· 

.:::=====================-=C.-.:::: 
Tayyarelerimiz bombar
" dıman talimi yapı)'or 
Bü•rük Çekı.ınece ile Ba:kwKÖJ' 

arasında sahilden denize do,gru 
15 mil mesafede oun ta-·yarelerı
ımiz tarab.odan bomba atış talı:ın· 
leri yap~tır. 

Bu talimlerin çarşamba ,günü
ne kadar dt?vam edeceği ve de
niz vasıtalaruun ımez.kur saha· 
dan ı:teQUıelerinin 3 jfi.in müddet· 
le meoolwıduğu Liıman Rel'!>li~ 
tarafından denizcilere tahlif! ulun 

1 ~"1,ur. -------
Dün Avrup•dan gelenler 

Umumi Harpte baŞkumnndan 
v61cili \·e Harbi.>e N:.wrı olan 
merhum Enver (paşa) nuı ·harde
~i emekli general Nuri diın sa· 
bah'k.i 'lronvansionel trenile isvic
reden 1ıe~tir. 

Burada yerleşmiye karar veren 
PolonYalı ailelerden on kişilik bir 
.....,,""la, Al:manyadan !kaçan Çe]( 
....... ""]erinden 18 kişilik bir rnül
teci !kafilesi de şehrimize ~eıınis· 
lerdir. ----o---
Sayfiyelere akın b•şladı 
~imi:Dde sıea.kların birden· 

bire •baslaması üwrine sayfiye 
verlerine j(Öç akını artım.ış ve ev· 
vel!ki -ün 33 dereceye Çtkan ha-
raret derecesi dün 23 e inmiş ve 
hava g;iine.-li .fakat bilhassa öğ· 
led'en sonra ~arlı geQiniştir. 

Şehriımiz halla dünkü pazarı 
Florya, BoR'az.içi, Adalar ve Çanl 
lıca ile diğer sahil yerlerde ve 
kırlarda j!eçirrnistir. 

Liman idaresi. sabahleyin ve 
~üstü tııklım tııklım dolu o
lan Deniz Yolları vapurlarından 
ikisinin fazla yoloularını ~alt· 
tu11IUŞtır. 

Avrupadaki t•lebelerirnit 
memlekete dönüyor 
Belçiılcada tahsilde :ilken soll 

harp vaziyeti üzerine Parisc ge-
çen talebelerimiroen Hüsniı :tr· 
.ııe~, Hayri Boylu, ~ad: Taııner
.ay, Saffet Orbonoğlu, Şakir tJ
kısoy, Mühendis Seyfi Budak,$
min illusoy, Kenan Boysan, yüJt· 
sek maden enstibüsü hesabına 
tab!ril}erini yapanlardan AdnaJl 
Erimnenol ve Nizımıeddin E~l 
isimlerinde 10 talebem.iz di'n sa
baiı şehrimize gelmişlerdir. 
~ün !kalalbalık bir tale'be ka· 

filesinin gelmesi beklenrn&te • 
dir. 

~ocuk Hekımi 

Dr. Alunıt Akkoyuniu 
Taksim-Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün saat 

15 den aenra. Tel: (0127 
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